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إسناد 1.1 مليار دينار إلى 3 شركات استثمارية جديدة
 لتوسيع رقعة المحفظة الوطنية بالبورصة بداية 2010

»بيتك ـ ماليزيا« ينسحب من صفقة شراء 
برج »أيكون« العقاري البالغة حوالي 69 مليون دوالر

»المتخصص«: القطاع العقاري بدأ يتخطى التصحيح السعري للعقارات 
التقرير األس����بوعي لش����ركة  قال 
املتخصص العقارية ان هناك خطوات 
يجب أن تتخذ لتقليل فترة اخلضوع 
آلثار األزمة العقارية إضافة الى إنقاذ 
أكثر املتضررين حاجة إلى اإلنقاذ، وهناك حلول طويلة 
املدى هي اقرب الى إيجاد ضوابط وقوانني وبيئة مؤسسية 
تقلل من احتمال الوقوع حتت آثار هذه األزمات وتقليلها 

في حالة حدوثها. 
وذكر التقرير أن هناك عدة وس����ائل ميكن أن تلجأ 
لها احلكومة الكويتية ف����ي التعامل مع األزمات املالية 
الناجتة عن الفقاعات العقارية واملالية األخرى وخاصة 
في املدى القصير مع توجيه هذه السياسات الى حتقيق 
األهداف قريبة املدى وهي وقف توسع وانتشار األزمة 
من قطاع العقارات الى بقية القطاعات حتى ال تهتز ثقة 
املواطنني بالنظام املالي، األمر الذي يؤدي الى مزيد من 
األزمات والتراجع في األداء االقتصادي وهروب االموال 
الكويتية كلها إلى اخلارج، وذلك باإلضافة الى إسعاف 
املتضررين املباش����رين وغير القادرين على النهوض 
بأنفس����هم من غير أن يكون لهم علم أو فهم أو دور في 

تطورات األزمة. 
ومن بني السياس����ات التي ميكن استخدامها في هذا 
الس����ياق تخفيض س����عر االقتراض، أو تقدمي قروض 
ميس����رة للمؤسسات املهددة باإلفالس، أو متديد فترات 
تسديد القروض العقارية إلعطاء مالك املنازل متنفسا 
بدل إخراجه����م من هذه املنازل ال����ى الطرقات أو حتى 
دخول احلكومات كمس����اهمة في هذه املؤسس����ات وقد 
تص����ل عملية اإلنقاذ هذه في أس����وأ حاالتها الى تأميم 
هذه املؤسسات أي حتويلها الى ملكية عامة تامة وهذا 
طبعا ليس مستحبا إال في حالة عجز الوسائل األخرى 
لعالج األزمات التي تواجهها هذه املؤسس����ات وتكون 

مؤقتة بفترة زمنية.
 ومرة أخرى البد من وضع ضوابط الستخدام هذه 
السياس����ات حتى ال يكون فيها تشجيع للمراهنني في 
األسواق على نهج نفس األسلوب كل مره اعتمادا على 

انهم سيجدون من ينتشلهم.
وبني التقرير أن القطاع العقاري الكويتي رغم ما مر به 
من تصحيح سعري اال انه ما زال واقفا على قدميه وقد 
جاءت آخر اإلحصائيات التي تؤكد ارتفاع قيمة التداوالت 

بنس����بة 32% على مس����توى جميع القطاعات العقارية 
لتعطي مؤشرا ضمنيا بأن القطاع العقاري الكويتي اذا 
أتيحت له الفرصة وحصل على بعض السيولة والتمويل 
باالضافة الى التحرك نحو تعديل بعض القوانني فانه 

وال شك ستعود التداوالت لالرتفاع من جديد. 
وأشار التقرير الى أن البعض ال يأخذ مفهوم التصحيح 
في السوق العقارية مبأخذ سليم، فالتصحيح وارد في 
اعتقادهم في أسواق املال فقط، ولكن ما حدث ويحدث 
في س����وق عقارات دول اخلليج مث����ال خلير دليل على 
إمكانية حدوث أزمات التصحيح في األسواق العقارية 
أيضا، فالزيادة املهولة في االستثمارات التي يتم ضخها 
في السوق، وفي الوقت ذاته ارتفاع متتال في مستويات 
األسعار، سواء أسعار وحدات التمليك أو حتى اإليجار 
سوف ترافقهما عملية تصحيح، ويحدث ذلك كنتيجة 
طبيعية لزيادة أعداد الوافدين واملستثمرين في اخلليج 
عموم����ا والكويت خاصة، إال أن تس����ارع وتيرة حركة 
االستثمار وكبر حجم رؤوس األموال الداخلة في السوق 
العقارية، بال شك أصبح ينبئ بحدوث تصحيح سعري 

في أي وقت.

محمود فاروق ـ فواز كرامي
كشف���ت مص���ادر ذات صل��ة 
ل� »األنباء« عن انسحاب بنك بيت 
التمويل الكويت����ي – ماليزيا عن 
صفقة شراء برج »أيكون« العقاري 
الذي يقع وسط مدينة كواالملبور، 
مبينة ان قيمة الصفقة تبلغ 237 
مليون رنق����ت ماليزي مبا يعادل 
حوال����ي 69 ملي����ون دوالر التي 
كانت ستتم من قبل مجموعة ماها 
سينج. وافادت املصادر بأن »ماها« 
حصلت على 18% من قيمة الصفقة 

من بيتك – ماليزيا ويجري حاليا 
التفاوض من أجل استرجاع قيمة 
املبلغ منها الذي يبلغ 42.67 مليون 
رنقت ماليزي. فيما أكدت مصادر 
مطلع����ة أن بيتك - ماليزيا ألغى 
متاما اتفاقية شراء برج مخصص 
للمكات����ب التجاري����ة مقابل 920 
مليون رنقت ماليزي مع ش����ركة 
واي ان اتش العقارية« املاليزية، 
موضحه أن بيت����ك يدرس حاليا 
كل اخليارات املتاحة لالس����تثمار 
ل����ه مبا فيه����ا األض����رار املترتبة 

من انس����حابه من الصفقة. جتدر 
االشارة إلى ان )بيتك - ماليزيا( 
ومجموعة »اس اف اس« املاليزية 
يتجهان إلنشاء صندوق مشترك 
تبلغ قيمته املستهدفة 150 مليون 
دوالر يعمل في مجال االستثمارات 
العاملي ويكون متوافقا  بالشحن 
مع الش����ريعة اإلسالمية. وسيتم 
تعيني شركة ادارة االستثمارات في 
الشحن البحري احملدودة اململوكة 
مناصفة بني قطاع ادارة األصول 
في بيتك »ماليزي����ا«، و»اس اف 

اس« التي تتخذ من جزر الكامين 
مقرا لها كشريك عام في الصندوق 
الذي سيستثمر مباشرة في اصول 
الشحن. وسيتم تأجير كل السفن 
على أساس ايجار طويل املدى. كما 
انه سيس����تهدف السفن احلديثة 
وذات النوعية اجليدة مع تفضيل 
سفن االوفش����ور مثل سفن امداد 
االوفش����ور )OSV( وس����فن امداد 
املنصات )PSV(، وس����يقدم بيتك 
في الش����راكة خبرت����ه في مجال 
الش����ريعة بحيث يوف����ر ضمانا 

لاللتزام بالطبيعة األخالقية لكل 
نشاطات الصندوق، وستكون كل 
اس����تثمارات الصندوق خاضعة 
ملوافقة مسبقة من قبل هيئة فتوى 
وتشريع تتبع له، ويبلغ احلجم 
املستهدف للصندوق 150 مليون 
دوالر كما سيتم دعمه بتمويالت 
إسالمية. وستكون مدة الصندوق 7 
سنوات قابلة للتجديد ثالث مرات، 
س����نة في كل مرة، وذلك للسماح 
بتصفي����ة مناس����بة ألصوله عند 

انتهاء مدته.

محمود فاروق 
علمت »األنباء« من مصادر ذات صلة ان االجتماعات 
الداخلية التي أجرتها الهيئة العامة لالستثمار خالل 
األسبوع املاضي مع عدد من ممثلي الشركات االستثمارية 
وبحضور اللجنة اإلش���رافية على احملفظة الوطنية 
توصلت إلى إس���ناد مبالغ مالية جديدة للش���ركات 
إلدارتها عبر احملفظة الوطنية في محاولة من الهيئة 
لتغيير آلية استثمار احملفظة الوطنية في سوق الكويت 

لالوراق املالية.
وأفادت املصادر بأن هناك ما يقرب من 3 ش���ركات 
استثمارية جديدة سيس���ند إليها املبالغ بداية العام 
املقبل، وذلك لتوسيع قاعدة استثمار احملفظة بالسوق 
بعد ظهور توجهات حكومية بضرورة وسرعة حتديد 
مصير احملفظة قبل نهاية العام احلالي الزدياد حدة 

التناقضات في اآلونة األخيرة.
وقال مصدر مسؤول بالهيئة في تصريح خ��اص 
ل� »األنباء« إن الهيئة توصلت إلى آلية جديدة لعملية 
ضخ مبالغ جديدة وتوسيع رقعة احملفظة الوطنية عبر 
شركات استثمارية جديدة، وذلك بعد أن أجرت عددا 
من التقارير العاجلة من الشركة الكويتية لالستثمار 
خالل الفترة املاضية، واستشارتها في عدد من القضايا 

اخلاصة بأوضاع األسهم.
وأوضح املصدر أن الهيئة العامة لالستثمار كانت 
قد وضعت معايير محددة ودقيقة للشركات التي مت 
اختيارها ملنحها مبالغ مالية جديدة تدار في االستثمار 
بالسوق، مبينة ان من اهمها أال يكون لدى الشركة أي 

تعثر مالي أو ارتباكات مالية، وان يكون أداؤها خالل 
فترة 5 سنوات س���ابقة جيدا، فضال عن ضرورة أن 

يكون لديها سمعة حسنة وتتمتع بالثقة وااللتزام.
وأش���ارت املصادر الى أن حجم املبالغ التي سيتم 
اسنادها للش���ركات وميكن التحرك من خاللها يقدر 
ب���� 1.1 مليار دينار، نظرا ألن قرار مجلس الوزراء في 
شأن تأس���يس احملفظة الوطنية اشار الى مبلغ 1.5 
مليار ولم يس���تخدم من���ه إال 400 مليون فقط حتى 

الفترة احلالية.
وأفاد املصدر بأن الهيئة أكدت خالل االجتماع األخير 
الذي عقد نهاية األسبوع املاضي رضاها عن األداء العام 
للمحفظة خالل عام أى منذ تشغيلها، حيث يعتبر مر 
عام كامل على تشغيلها، وتوقع املصدر أن يزيد عائد 

احملفظة على 40% مع نهاية العام احلالي.

انتقاد للمحفظة

وفى ذات السياق أبلغت مصادر ذات صلة »األنباء« 
ب���أن ديوان احملاس���بة انتقد طريق���ة عمل احملفظة 
الوطنية االس���تثمارية، مش���يرا في تقرير له إلى ان 
هناك مؤسسات عامة خالفت قراري مجلس الوزراء 
)1182 و1212( املؤرخني 18 نوفمبر 2008 و24 نوفمبر 
2008 عل���ى التوالي، وكذلك قرار وزير املالية رقم 24 
لسنة 2008 بإنشاء محفظة استثمارية طويلة األجل 
بالتعاون بني عدة مؤسسات حكومية لالستثمار في 
سوق الكويت لألوراق املالية بقيمة 1.5 مليار دينار، 
وذلك ملواجهة انعكاس���ات األزمة املالية العاملية على 

االقتصاد الوطني.
وأفاد التقرير بأن املؤسسات لم تلتزم بجانب من 
ق���رارات مجلس الوزراء ووزي���ر املالية التي تقضي 
بتكليف الهيئة العامة لالس���تثمار بإنشاء احملفظة، 
ومخالف���ة الضوابط التي وضعتها جلنة اإلش���راف 
املشكلة بناء على قرار وزير املالية املشار إليه السيما 
اشتراط التعاقد عن طريق هيئة االستثمار وتوحيد 
ذل���ك التعاقد لدى كل اجلهات املعنية وفقا لنصوص 
عقد موقع مع الشركة الكويتية لالستثمار، وأن يتم 
حتويل االموال الى حس���اب احملفظة مباشرة على ان 
يتم توظيفها مبعرفة جلنة االش���راف، علما انه تبني 
ان ضوابط االستثمار املرفقة بالعقد اخلاص بجهات 
مشاركة تخالف الضوابط التي أقرتها جلنة االشراف 
من حيث نس���ب االس���تثمار في القطاعات او نسب 

االستثمار في الشركات داخل كل قطاع.
وطلب الديوان ض���رورة االلتزام بقرارات مجلس 
الوزراء ووزير املالية سابق االشارة اليها، وضوابط 
جلنة االشراف على احملفظة الوطنية مبا يحقق الهدف 
الذي أنشئت من اجله حماية لالقتصاد الوطني واتخاذ 

ما يلزم من االجراءات لتنفيذ ذلك.
جتدر اإلش���ارة إلى أن أه���داف احملفظة الوطنية 
تتضمن مواجهة انعكاس���ات األزمة املالية واتخاذ ما 
يل���زم حلماية االقتصاد الوطن���ي ولعب دور حيوي 
في استقرار السوق وتغيير عوامل التداول السلبية 
واملساهمة في استقرار السوق وحتسني أدائه وخلق 

عوامل تداول إيجابية.

معايير اختيار الشركات الجديدة: أن يكون أداؤها جيداً خالل 5سنوات وال يكون لديها أي تعثر مالي 

إقرار تغيير آلية عملها بالسوق وسط توقعات بأن تحقق عائدًا 40% مع نهاية العام الحالي

 مجموعة »ماها سينج« حصلت على 18% من قيمة الصفقة

هناك عدة وسائل يمكن أن تلجأ لها الحكومة في التعامل مع األزمات الناتجة عن الفقاعات العقارية

»SK الكورية« تفوز بعقد من »نفط الكويت« 
بقيمة  724 مليون دوالر

»تأسيسية وربة« 
قد تُرحّل لما بعد 17 فبراير المقبل

»الشبكة« بانتظار رد »الدولية لإلجارة« 
حول مقترحاتها  لفض االشتباك في عقود 

»األمان« تنّظم دورة تدريبية بعنوان 
»إدارة الوقت وضغوطات العمل والحياة«

فواز كرامي ـ محمود فاروق
أبلغت مصادر مطلعة بشركة نفط 
 SK الكوي����ت ل� »األنباء« ان ش����ركة
للهندسة والتشييد الكورية اجلنوبية 
فازت بعق����د تبلغ قيمته 724 مليون 
دوالر من »نفط الكويت« مدته 41 شهرًا 
لينتهي في عام 2013، مبينة ان العقد 
يتضمن متديد أنابي����ب لنقل النفط 
اخلام إلى مراكز التجميع فضال عن 

تنفيذ وإنشاء محطة تقوية.
وأوضحت املصادر أن شركة نفط 
الكويت لديها شبكة من خطوط األنابيب 
لنقل النفط اخلام من مراكز التجميع 
التخزين  إل����ى حظيرت����ي  املختلفة 
باألحمدي، كما يوجد أيضا ش����بكة 
مماثلة لتجميع ونقل الغاز الطبيعي 
إلى مصنع اإلسالة التابع ملصفاة ميناء 
األحمدي مبنطقة األحمدي، حيث يتم 
نقل النفط اخلام املنتج من حقول شمال 
الكويت عبر خطني قطر األول منهما 30 
بوصة حيث ينقل النفط اخلام الناجت 
من مركز جتميع )15( وحتى حظيرة 
مشعب اخلاصة بصهاريج التخزين 
الشمالية واآلخر بقطر )36/30( بوصة 
لنقل النفط اخلام الناجت من بقية مراكز 

التجميع بشمال الكويت إلى مشعب 
املزج املركزي باألحمدي.

وبينت املصادر أن عملية انتقال 
إنتاج النفط اخلام من حقل برقان تتم 
خالل 4 خطوط رئيسية أقطارها هي 
)1*22 بوصة(، )2*34/30(، )1*36/34( 
وذلك حتى حظيرة مشعب. أما إنتاج 
النفط اخلام من حقول املناقيش وأم 
قدير فقالت املصادر انه ينقل من مركز 
جتميع )16( عب����ر خط أنابيب قطر 
)26/24/22( بوصة إلى حظيرة مشعب 

املزج املركزي باألحمدي.
وينقل النفط اخلام املنتج من مراكز 
جتميع رقمي عبر خطوط أنابيب بقطر 
41.81 بوصة إل����ى مصفاة األحمدي، 
وينقل النفط اخلام املنتج من املقوع 
عبر خط أنابيب قطر 16 بوصة إلى 

مشعب املزج املركزي باألحمدي.
جتدر اإلشارة إلى أن عملية تخزين 
النفط اخلام املنتج من حقول الكويت 
تتم في كل من حظي����رة الصهاريج 
اجلنوبية وحظيرة الصهاريج الشمالية 
التي حتتوي على 32 صهريجا تبلغ 
س����عتها اإلجمالي����ة 8 ماليني برميل 

تقريبا.

عمر راشد 
 أفادت مصادر مطلعة بأن تأسيسية 
بن����ك وربة في انتظ����ار تأكيد موعد 
إعالن عقد تأسيسيتها التي مت ترحيل 
موعدها من 21 ديسمبر اجلاري إلى 
17 فبراير املقبل، الفتة الى أن املوعد 
قد يتم تأجيله مرة أخرى وفق ما يتم 
اإلعالن عنه من قب����ل الهيئة العامة 

لالستثمار.   
وقالت إن أعضاء مجلس اإلدارة ال� 
7 مت إرسالهم إلى بنك الكويت املركزي 
وفي انتظ����ار املوافقة عليها من قبل 

البنك املركزي خالل املرحلة املقبلة.   
ولفتت املصادر الى أن ما مت اإلعالن 
عنه من تأجي����ل لم يكن معروفا من 
الهيئة، مستدركة بأن اجلمعية  قبل 
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فبراير لإلعالن عنه.   
التأجيل األخير، يتأخر  وبإعالن 
إدراج بنك وربة في البورصة إلى 2012، 
ما يعني أنها لن يعتد بها كسنة مالية 
كاملة ميكن االستناد إليها كأسس عند 
اإلدراج، حيث تتطلب شروط البورصة 

مرور سنة مالية رابحة.

عمر راشد 
 أفادت مصادر مطلعة »األنباء« بأن 
شركة الشبكة القابضة بانتظار رد 
الدولية لإلجارة على مقترحاتها بشأن 
فض االشتباك في العقود املقدمة بني 
اجلانبني والتي تقدر قيمتها بنحو 
30 ملي���ون دينار، موضحة أن الرد 

سيكون خالل األسبوع اجلاري. 
 ونفت املصادر ما تردد حول اتفاق 

بني املالك اجلدد والقدامى للش���ركة 
بش���أن تغيير التشكيلة في أعضاء 
مجلس اإلدارة، مؤكدة أن التشكيلة 

كما هي دون تغيير. 
 ومن جهة أخرى أوضحت املصادر 
أن الشركة بصدد عقد اجتماع مع بنك 
بوبيان إلع���ادة جدولة مديونياتها 
البالغة 5 ماليني دينار، متوقعة أن 

يكون االجتماع األسبوع اجلاري.

الرتاج  الرتاج لالستثمار وش����ركة 
القابضة وشركات أخرى تابعة.

وقد قّدم الدورة اسماعيل الشطي 
قائال »ان إدارة الوقت تبدأ بالدرجة 
األولى بإدارة الذات البشرية وأثر ذلك 
املباشر في جناح حياة االنسان من 
خالل التغلب على مس����ببات التوتر 

والقلق«.

نظمت ش����ركة األمان 
لالستثمار مؤخرا دورة 
تدريبية ملوظفيها حتت 
الوق����ت  عن����وان »إدارة 
العم����ل  وضغوط����ات 
واحلياة«، وقد قامت إدارة 
املوارد البشرية والشؤون 
الش����ركة  اإلداري����ة في 
بتوجيه الدعوة للشركات 
الزميلة في أطر التعاون 
املشترك بني شركة األمان 

والشركات الزميلة باستضافة العديد 
من الدورات والن����دوات للعمل على 
توطيد العالقات بني املوظفني وتبادل 
اخلبرات فيما بينهم وتطوير قدراتهم 
وحتفزيهم للنهوض مبستوى العمل، 
وقد حضر باإلضافة إلى موظفي األمان 
كل من موظفي ش����ركة بيت األوراق 
املالية وشركة الشعب العقارية وشركة 

»المركزي« يلزم البنوك والشركات بنموذج جديد لميزانية 2009
للكشف عن قدرة البنوك والشركات على مواجهة أي أزمات بعد استقطاع المخصصات

أخبار الشركات

تقـرير

محمود فاروق
كشفت مصادر ذات صلة ل� »األنباء« عن تعميم لبن����ك 
الكويت املركزي سيتم ارس���اله الى البن���وك والشرك���ات 
اخلاضعة حتت رقابته خالل االسبوع اجلاري يقضي بضرورة 
االلتزام بالنموذج اجلديد للبيانات املالي���ة املتعلقة مبيزاني���ة 
العام احلالي، وذلك للكشف ع���ن قدرة البنوك والشرك���ات 
على مواجهة أي أزمات بعد استقطاع املخصص���ات، فضال 
ع���ن التحديات التي قد تواجهه���ا م���ن تداعي���ات االزم���ة 

املالية.
وأفادت املصادر بأن »املركزي« سيطالب البنوك والشركات 
من خالل النموذج، بضرورة وضع تصور كامل للمشكالت 
واملخاطر والتحديات التي قد تواجهها فيما يتعلق مبختلف 
اجلوانب التشغيلية، السيما ان النموذج سيتضمن ايضاحات 
عن السياس���ات واالجراءات التي يخطط كل بنك وش���ركة 

التباعها، للتعامل مع املتغيرات املشار اليها وآثارها.
وذك���رت املص���ادر ان »املركزي« يرغب ف���ي ان تكون 
ه���ذه البيانات افضل من تلك الت���ي افترضتها البنوك في 
اختب���ارات الضغط، التي متت لنتائ���ج النصف االول من 

العام احلالي.

جانب من الدورة

الكويتية  الش���ركة  تعقد 
لتطوير املشروعات الصغيرة 
التابع���ة للهيئ���ة العام������ة 
لالس���تثمار مؤمترا صحافيا 
غدا الستعراض اهم اجنازات 
ع���ام 2009 م���ن حيث حجم 
الكل���ي ف���ي  االس���تثمارات 
املشروعات الصغيرة باالضافة 

الى املشروعات املتميزة.

»الكويتية لتطوير 
المشروعات« تعقد 
مؤتمرًا صحافيًا غدًا


