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كشــــفت مصادر مطلعة لـ »األنباء« ان احتاد الشركات 
االستثمارية سيلتقي وزير املالية مصطفى الشمالي نهاية 
األسبوع اجلاري الستعراض قضايا الشركات االستثمارية 
وفق رؤية يتم بلورتها. وبينت ان اللقاء يأتي في إطار اجلهود 
احلثيثة التي يبذلها االحتاد للخروج بحلول فعالة للقضايا 
التي متر بها الشركات منذ وقوع األزمة املالية والتداعيات 

التي عانت الشــــركات منها. ولفتت الى ان االحتاد لم يترك 
بابا إال وقام بطرقه للخروج من أزمة شح السيولة واملشاكل 
األخرى املالية التي متر بها تلك الشركات. واشارت الى ان 
االجتماع سيتطرق ملوضوعات محددة وفي نطاق القضايا 
التي سيتناولها وبشكل فعال. وفي السياق ذاته من املتوقع ان 
يعقد أعضاء من مجلس ادارة االحتاد اجتماعا تشاوريا  اليوم 

الستعراض القضايا التي سيتم تناولها خالل اللقاء.

الشمالي يناقش قضايا االستثمار مع ممثلي اتحاد الشركات نهاية األسبوع الجاري

أهمها جفاف 
مصادر التمويل 
وضعف التشريعات 
والقوانين المنظمة 
لالقتصاد باإلضافة 
إلى ندرة المشاريع

مصل المخصصات الذي 
لجأت إليه البنوك لتحصين 
نفسها سيضغط على األرباح 
ويحد من التوزيعات

النزاعات القضائية لكبريات 
الشركات المدرجة 
ستكون حاضرة وبقوة 
خالل العام الجديد

ضعف الكوادر الوطنية 
المتخصصة القادرة على 
قيادة الشركات المتعثرة 
والخروج بها إلى بر األمان

تأســـيس الشركات في قطاع التأمني 
بعد ان كان االجتاه الســـائد لوزارة 
التجارة إنشاء شركتني فقط للتأمني 
التكافلي بهدف جس نبض الســـوق 
واختبار مدى اإلقبال على خدماتها لكن 
التكافلي  التأمني  ارتفع عدد شركات 
بسرعة من شـــركتني إلى 15 شركة 

تأمني تكافلي«.
وبنينّ ان 13 شـــركة حصلت على 
رخص ملزاولة نشاط التأمني التكافلي 
لكنها في احلقيقة لم تزاول نشـــاط 
التأمني التكافلي وإمنا عكســـت اآلية 
النشاط االســـتثماري أوال  وزاولت 
والتأمني التكافلي ان أمكن وقد ترتب 
على ذلك فقدان العديد من شـــركات 
التكافلي جلـــزء كبير من  التأمـــني 
رأسمالها على الرغم من عدم مزاولتها 
لنشاط التأمني التكافلي كما أن بعضها 
يتبع شركات استثمارية متعثرة وهي 
في حيـــرة اآلن من أمرها وال تعرف 
ما مصيرها، مشـــيرا إلـــى أن قطاع 
التأمني التكافلي حتديدا والذي يبلغ 
عدد الشركات العاملة فيه 13 شركة ال 
يحظى إال بنسبة ضئيلة من أقساط 
التأمني في الكويت وهذا ما سيجعل 
من العام 2010 استثنائيا على جميع 

الشركات.

عالج في الخفاء

بدوره قال رئيـــس مجلس ادارة 
شركة استثمارية ان هناك نقصا في 
تطبيق القوانني والتشريعات باإلضافة 
إلى نقص في تطبيق األحكام ومحاولة 
لبعض الشـــركات عالج مشـــكالتها 
في اخلفاء من دون شفافية ونقاش 
واضح مع دائنيها وهذه هي مشكالتنا 

األساسية.
وأوضح ان هناك فرقا بني اوضاع 
االقتصـــاد الكويتي حاليا واوضاعه 
منذ 30 عاما، فمثال أزمة سوق املناخ 
كانـــت أزمة كويتية 100% ومت إيجاد 
حلول كويتية لها ولكن الوضع حاليا 
يختلف ألن غالبيـــة الدائنني جهات 
وبنوك أجنبية وخارجية، باإلضافة 
الى ان لدينا عددا كبيرا من املساهمني 
من الشركات املدرجة ال تعرف شيئا 
عن أسهمها وال توجد صلة بينها وبني 
مجلـــس اإلدارة والعالقة قائمة على 
االستثمار فقط فهذا الوضع مختلف 
عن السابق واألمر بالتالي يحتاج الى 

تطوير القوانني.
وأشـــار إلى ان معظم الشـــركات 
االستثمارية تناور في تعديل وضعها 
املتعثر في خطوة منها لعدم إشراك 
الرقابية واإلشرافية  أي من اجلهات 
على أوضاعها الداخلية وهذا ما ميثل 
عبئا شديدا على االقتصاد احمللي ألن 
هذه الشركات ماضية في املكابرة على 
حساب املساهمني ومستقبل االقتصاد 

ككل.

املشاريع الشعبوية التي تخدم بعض 
اجلهات في الدولة.

تحديات جمة لقطاع التأمين

وعن التحديات التي من املتوقع ان 
تواجه قطاع التأمني خالل 2010 قال 
رئيس مجلس ادارة إحدى الشركات 
املدرجة في قطـــاع التأمني ان 2010 
سيكون عاما ســـيئا جدا على قطاع 
التأمني خاصة ان القطاع متأزم أصال 
منذ فترة كبيرة ويعاني من فوضى 

عارمة.
واعرب عن أســـفه من أن وزارة 
التجارة لعبت دورا واضحا في ظهور 
األزمـــة املالية احلاليـــة ألنها كانت 
وراء منح التراخيص لعدد كبير من 
الشركات الورقية من دون النظر أو 
االعتداد بدراسات اجلدوى التي تشترط 
تقدميها مع طلب الترخيص لتأسيس 
شركة لكنها ال تعيرها أي اهتمام وال 

تنظر إليها بعني االعتبار.
وأضاف قائال: »كذلك طالت فوضى 

عن الدخول في االستثمارات اجلديدة 
التي تعمل بها هذه الشركات.

6 ـ إعـــادة الهيكلـــة اإلداريـــة 
والتشغيلية التي قامت بها بعض 
الشركات خالل 2009 ساهمت بشكل 
رئيسي في انكشاف عيوب ومشاكل 

رؤساء مجالس إدارات الشركات.
7 ـ ظهـــور النزاعات القضائية 
والقانونية لبعض املشـــاكل التي 
دخلت فيها الشـــركات خالل العام 

.2009
8 ـ مخصصات البنوك والشركات 
الكبيرة التي أخذتها خالل العام 2009 
وعولت على حتول هذه املخصصات 
إلى أرباح خالل 2010 سيضغط على 

األرباح ويحد من التوزيعات.
الكوادر املتخصصة  9 ـ ضعف 
الشـــركات  القـــادرة علـــى قيادة 
ومســـاعدتها في تخطي األسوأ من 

األزمة. 
10ـ  عدم االنسجام بني السياسة 
املاليـــة والنقدية للدولة مع ظهور 

املالية وعـــدم اتخاذها أي خطوات 
ملموسة لترتيب أوضاعها الداخلية 

املتعثرة.

تحديات 2010

هـــذا وقـــد حصر محلـــل مالي 
التي  التحديـــات  مراقب للســـوق 
تواجه الشـــركات في 2010 في 10 

نقاط هي:
1ـ  ندرة املشاريع التي كانت تدر 

عوائد جيدة على الشركات.
2 ـ مشـــاكل التمويل وصعوبة 

احلصول عليه.
3ـ  تشدد اجلهات الرقابية وعدم 
املتطلبات  قدرتها علـــى مواكبـــة 
ســـتفرزها  التـــي  التنظيميـــة 

االستحقاقات املالية.
4 ـ عدم مرونة القوانني املنظمة 
لالقتصاد احمللي والتي تعيقها في 
اجنـــاز معامالتها واعتماد بياناتها 

املالية.
5 ـ إحجام كثير من املستثمرين 

أحمد مغربي
تقف الشركات املدرجة في سوق 
املالية على عتبة  الكويت لألوراق 
التفاؤل بتحســـن  2010 ويحدوها 
األوضاع االقتصادية احمللية بعدما 
شهدت األسواق اخلليجية والعاملية 
حتسنا ملموسا في نهاية 2009، إال أن 
هذه الشركات وفي مختلف قطاعات 
السوق تعلم جيدا أن 2010 لن يكون 
عاما سهال أو مفروشا بالورود في ظل 
استحقاقات لقروض سواء قصيرة 
أو طويلة األجل وفي املقابل يوجد 
ندرة في الفرص التشغيلية التي من 

شأنها أن تدر عوائد جيدة.
وتشير مصادر الى أن عددا من 
الشـــركات قد وجدت نفسها عارية 
متاما وعاجزة عن مواجهة حتديات 
األزمـــة املالية بـــل وأصبحت أمام 
طوفان األزمة مكبلـــة األيادي »ال 
حول لها وال قوة« فمصادر التمويل 
التي كانت تعتمد عليها الشركات 
للدخول في املشاريع اجلديدة جفت 
أمام مساهميها  وبالتالي انكشفت 
ما دفعها إلى حافة هاوية اخلسائر 
التي شاهدناها خالل نتائج األرباع 

املالية لـ 2009.
وأضافـــت املصادر ان تشـــدد 
اجلهات التمويلية لم يأت هو اآلخر 
من فراغ خاصة بعدما اتبع البنك 
املركزي إصدار تعليمات مشـــددة 
ووضـــع معايير تقييم جديدة ألي 
مشروع تنوي القيام بتمويله ألي 
جهة كانت حتـــى املوثوق بها من 
الشركات الكبرى، ومع هذا التشدد 
وقفت الشركات »محلك سر« دون 
وضع خطط إستراتيجية مستقبلية 
لتقييم وضعها احلالي والتفكير في 

املستقبل.
والشـــك أن طريقة اخلالص من 
األزمة املالية التي تفكر فيها بعض 
الشركات املتعثرة حاليا حسب قول 
مصادر مراقبة قد تركزت طوال األزمة 
على ان املال العام سيأتي على حصان 
ابيض فارسا منقذا، إلنقاذ ما تبقى 
علما بأن قانون االستقرار قطع ذلك 
الشك باليقني لكن الشركات لم تلتفت 
للقانون ألنه ال يناســـبها وهو ما 

جعله بعيدا عن التفكير.
على صعيد متصل قالت أوساط 
مراقبة لــــ »األنباء« ان العام 2010 
سيكون عاما بالغ الصعوبة على جميع 
الشركات خاصة الشركات املدرجة في 
قطاعي االستثمار واخلدمات والتي 
كشفت معظم شركاته عن قروض 
طائلة تستحق مواعيد سدادها خالل 
العـــام املقبل، باإلضافة إلى ضعف 
الفرص االستثمارية املتاحة والتي 
ستكون نتيجتها نتائج مالية سلبية 
ملجمل العام املالي، مرجعني ذلك إلى 
سوء ادارة هذه الشركات طوال األزمة 

تحديات تواجه 
الشركات المدرجة 
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