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االقتصادية

أحمد يوسف
قال الرئيس التنفيذي لشركة مشاريع الكويت 
االستثمارية إلدارة األصول )كامكو( سعدون 
عل���ي انها تعتزم إطالق صندوق او صندوقني 
استثماريني في القطاعات ذات النمو املتصاعد 
في األسواق املنطقة، وش���رق آسيا باإلضافة 

إلى الهند.
وتوقع ترجمة عملي���ة اإلطالق إلى الواقع 
العملي خالل الربع الثالث من 2010 بقيمة تتراوح 
ما بني 5 ماليني دين���ار كحد أدنى و50 مليون 
دين���ار كحد أقصى لكل صندوق، مش���يرا الى 
ان الشركة تقوم حاليا باحلصول على جميع 
املوافق���ات الالزمة لعملية اإلطالق من اجلهات 

املعنية.
وأضاف ف���ي تصريح خاصة ل� »األنباء« ان الش���ركة قامت 
بدراس���ة املخاطر التي تعرضت لها صناديق االستثمار مؤخرا، 
جتنبا للوقوع فيها، مؤكدا في الوقت نفسه على ان هناك اجتاها 

لالستثمار في األمن الغذائي وقطاعات الطاقة البديلة.
وقال س���عدون ان الشركة ستتبع أس���لوبا جديدا في ادارة 
الصندوقني، أهدافها األساس���ية تقليل املخاط���ر وردم الفجوة 
الس���ابقة في أخطاء الصناديق التي درستها الشركة، فضال عن 

تفعيل جلان لضمان حقوق املستثمرين.
وأكد ان الشركة كذلك ستعمل على تطبيق املعايير اخلاصة 
باحلوكمة، ومعايير املخاطر العاملية، جتنبا حلدوث اي خسائر، 

باإلضافة الى خضوعها لرقابة اجلهات الرقابية في الكويت.

وأشار إلى أن السمعة الطيبة للشركة التي 
خلفتها خ���الل عملها، باإلضاف���ة الى عنصر 
الشفافية الذي متيزت به الشركة سيكون أكبر 
عامل على تس���ويق هذين الصندوقني، مؤكدا 
على ان الدراسات التي قامت بها الشركة تتوقع 

عوائد متميزة. 
وأكد ان هناك بوادر حتسن حذر في املناخ 
االقتصادي احمللي على خلفية عدة نش���اطات 
منها قرار محافظ البنك املركزي بتخفيض سعر 
اخلصم، األمر الذي يعد سالحا ذا حدين، فهو 
يشجع البنوك على تسويق قروضها االئتمانية، 

مقابل احلد من ودائع العمالء لدى البنوك.
وتابع: »ان السوق قد تفاعل ايجابيا مع األخبار 
املتعلقة ببيع مجموعة االتصاالت املنتقلة »زين« 
ألصوله���ا األفريقية، وكذلك إقرار الدولة لقانون خطة التنمية، 
والتي ينتظر دخول مش���اريعها حيز التنفيذ، مما يجعل عجلة 
االقتصاد ت���دور مرة أخرى، بعد عام اعج���ف مر على مختلف 
القطاعات االقتصادية«. وأشار إلى أن احلالة الضبابية التي كان 
يعاني منها السوق س���ابقا قد بدت في االنقشاع شيئا فشيئا، 
األمر الذي يبش���ر باستمرار حالة من التفاؤل املشوب باحليطة 
واحلذر، حي���ث ان تداعيات األزمة لم تنته بعد، غير ان الالفت 
للنظر النتائج املالية االيجابية التي حققها القطاع املصرفي في 
الكويت. وأعرب عن أمله في تفعيل قانون هيئة سوق املال بعد 
إقراره من اجلهات املختصة، وكذلك اعتماد قانون الشركات بعد 

مراجعته في املداولة الثانية.
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قالت شركة املصالح العقارية إن ش���ركتها التابعة واململوكة بالكامل 
في لبن���ان باعت قطعة ارض مببلغ 5.416 ماليني دوالر، محققة ربحا من 
الصفق���ة يبلغ 1.82 مليون دوالر. وأضافت الش���ركة في بيان على موقع 
سوق الكويت لألوراق املالية االلكتروني أن هذه األرباح سوف تظهر ضمن 
أرباح الربع األول للبيانات املالية املجمعة لشركة املصالح العقارية للفترة 

املنتهية في 2010/3/31.

شركة مملوكة لـ »المصالح العقارية«
تربح 1.8 مليون دوالر من بيع أرض في لبنان

بفائدة ال 
تزيد على %1 
فوق سعر 
الخصم

سعدون علي

هشام أبوشادي
كشفت مصادر اقتصادية مطلعة ل� »األنباء« 
ان احلكومة وضعت نظاما لتمويل مشاريع خطة 
التنمية، خاصة املشاريع احلكومية الضخمة التي 

حتتاج لعمليات متويل كبيرة وطويلة املدى.
وقالت املصادر ان آلية التمويل احلكومي ستتم 
 Project Financing وفق صيغة متويل املشروع
ملدة 15 عاما بفائدة ال تزيد على 1% فوق س���عر 
اخلصم، االمر الذي يوفر ادوات للتمويل طويلة 
امل���دى ال تقدمها البنوك احمللي���ة او االجنبية، 
مشيرة الى ان عمليات التمويل طويل املدى كانت 

تشكل مشكلة كبيرة امام الشركات التي كانت 
تقوم بتنفيذ مشاريع تنموية ضخمة سواء من 
خالل نظام ال� B.O.T او املشاريع العقارية التي 

تقام على امالك الدولة العقارية.
واضافت املصادر ان صيغة التمويل طويل 
املدى التي س���تتبناها الدولة ستش���كل حافزا 
اساس���يا الجناح مشاريع التنمية، خاصة انها 
تأت���ي الس���تكمال االدوات التمويلية االخرى 
املتمثلة في االموال التي ستتوافر من رأسمال 
الش���ركة التي سيتم تأسيس���ها ألي مشروع 
والتي سيطرح 50% منها لالكتتاب العام و%20 

 للحكومة والباقي للمستثمر الفائز باملشروع.
واضافت املصادر ان هذا االمر سيحقق املعادلة 
الصعبة التي كانت تفتقر لها مشاريع التنمية 
وتسبب عقبة كبيرة امام املستثمرين مما كان 
يدفعهم الى تقدمي ضمانات خاصة مبؤسساتهم 
او ش���ركاتهم، فضال عن ان عدم وجود متويل 
طويل املدى كان يتسبب في وقف تنفيذ الكثير 
من املشاريع او تأخير التنفيذ لسنوات، األمر 
الذي كان يتس���بب في ارتفاع تكلفة املشاريع 
بس���بب ضغوط ادوات التمويل قصيرة األجل 
ومتوسطة األجل، مشيرة الى ان هذه االدوات 

كانت تس���بب خسائر ملدة خمس سنوات على 
االقل من بدء النشاط التشغيلي للمشروع، األمر 
الذي كان يكبد الشركة صاحبة املشروع خسائر 

كبيرة تضر باملساهمني في هذه الشركات.
واضافت املصادر انه من شأن اخلطوة التي 
ستتخذها احلكومة ان حتسن من املركز املالي 
للمش���روع مبا ينعكس على ارباحه في فترة 
التش���غيل األولى، موضحا أن خطة احلكومة 
وضعت نسبة ألرباح املشروع ال تقل عن 12% إال 
ان هذه النسبة سوف تكون اعلى في ظل االدارة 

اجليدة للمشروع من قبل القطاع اخلاص.

برأسمال يتراوح بين 5 و50 مليون دينار للواحد لالستثمار بأسواق المنطقة والهند وشرق آسيا

سعدون علي لـ »األنباء«: »كامكو« تعتزم
إطالق صندوقين بالربع الثالث من 2010

عموميتها غير العادية »المؤجلة« تنعقد اليوم

»الشبكة« ترفع دعوى قضائية 
على مجلس إدارتها السابق

عمر راشد
أفادت مصادر بأن مجلس إدارة الشبكة القابضة بصدد رفع دعوى 
قضائية ضد مجلس إدارة الشركة السابق تتهمه فيها بتكبيد الشركة 
خس��ائر بلغت 30 مليون دينار بسبب بيع أسهم بأسعار غير عادلة 
لصالح »األب��راج« و»الدولية«. وبينت املصادر ان الدعوى القضائية 
املزمع رفعها تس��تند الى مجموعة اتهامات بوجود جتاوزات قام بها 
أعضاء مجلس اإلدارة السابق والتي جاءت بناء على ما أقرته عمومية 
الش��ركة العادية من عدم التعامل مع أطراف ذات صلة، وكذلك عدم 
إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة السابق. ومن ناحية اخرى، أشارت 
املصادر الى ان الشبكة القابضة مدينة بنحو 706 آالف دينار لصالح 
إحدى شركات الوساطة، حيث أشارت الى ان »الشبكة« طالبت شركة 
الوساطة بأي مستندات تثبت مديونياتها حتى يتم التفاوض بشأنها، 
الفتة الى ان الش��ركة لم تقدم اي مستندات في هذا األمر. وستعقد 
شركة الشبكة جمعيتها العمومية غير العادية »املؤجلة« اليوم إلقرار 
زيادة رأسمال الشركة من 15 الى 50 مليون دينار وطرحها االكتتاب 
على مس��اهمي الش��ركة املقيدين في س��جالتها، وانه في حال عدم 
تغطية املساهمني ألي نسبة من زيادة رأس املال فستتم تغطيتها من 

املساهمني اخلارجيني للشركة.

خطة حكومية لتقديم تمويل لمشاريع التنمية
وفق صيغة »تمويل المشروع« لمدة 15 عامًا


