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المصرفيون في المنطقة أشادوا باإلجراءات التي اتخذتها »جلوبل«  معتبرين أنها نموذجًا تحتذي به الشركات األخرى المتعثرة
نالت »جلوبل« ثناء الدائنين على النهج البّناء الذي اتبعته  والذي كان مختلفًا عن عمليات إعادة الهيكلة األخرى في المنطقة

معرفي: نمو أصول الشركة واألرباح أدى إلى زيادة حقوق المساهمين إلى 235.2 مليون دينار

نش��رت صحيف��ة »فاينانش��ال تامي��ز« العريقة 
ف��ي عددها الص��ادر امس موضوعا عن ش��ركة بيت 
االس��تثمار العاملي »جلوبل« وجناحه��ا املتواصل في 
عملية اعادة الهيكلة التي تطبقها بشفافية كاملة، وفيما 

يلي نص املوضوع:
أبوظبي: بقلم روبين ويغيلز ورث

نادرا ما يعرف عن الش����ركات اخلليجية الش����فافية 
وتكون أكثر غموضا في أوقات الضائقة املالية. ولكن بيت 
االستثمار العاملي »جلوبل«، البنك االستثماري الكويتي 
الذي تخلف عن س����داد ديونه في ديسمبر 2008، اختار 

أن يسلك مسارا مختلفا.
فبدال من أن يتوارى في الظل، اختار أن يكون صريحا 
وشفافا فيما يتعلق بإعادة هيكلة ديونه. وأصدرت إدارة 
»جلوبل« كتيبا يبني بالتفصيل الظروف التي مرت بها 
الش����ركة كما وزعت على موظفيها شارات حتمل عبارة 

»أنا قادر على مواجهة التحدي«.
وعندما وقعت »جلوبل« عل����ى خطة إعادة الهيكلة 
خالل العام املاضي، ارتدى موظفو الشركة شارات حتمل 
عبارة »لقد جنحنا« كما احتفلوا بهذه املناسبة من خالل 
نصب الفتة كبيرة زرقاء خارج املقر الرئيسي للشركة 
في مدينة الكويت، احتفاال بإعادة جدولة ديون »جلوبل«، 

ووضعوا قائمة بأسماء جميع البنوك الدائنة.
وقالت رئيس مجل����س اإلدارة والعضو املنتدب في 
»جلوبل« مها الغنيم: »لقد كان العام 2009 مليء بالتحديات 

ومثقال باأللم لكن األمور تبدو أفضل اآلن«.
وقد أش����اد املصرفيون في املنطقة والذين كان يشك 
بعضهم في ق����درة »جلوبل« على تخط����ي هذه األزمة 
باإلجراءات التي اتخذتها »جلوبل« على مدار العام املاضي 
وأش����اروا إليها بوصفها منوذجا يحتذى به للشركات 

األخرى املتعثرة. 
وواصل����ت »جلوبل« الوفاء بس����داد فوائد القروض 
والس����ندات خالل فترة إعادة الهيكلة، ونالت »جلوبل« 
إشادة من الدائنني للنهج البناء الذي اتبعته والذي كان 
مختلفا عن عمليات إعادة الهيكلة األخرى في املنطقة.

وم����ن ناحية أخرى، مازال أمام الش����ركة الكثير من 
العمل الذي يجب عليها القيام به الستعادة مكانتها. وفي 
الوقت الذي تعثرت الشركة في السداد في ديسمبر 2008، 
كانت تدين مببلغ مق����داره 611 مليون دوالر لصناديق 
وشركات تديرها ومن ضمنها شركة تابعة لها تستثمر 
في امللكيات اخلاصة ومدرجة في بورصة لندن وذلك من 
خالل عمليات إعادة شراء األسهم وما يسمى باملرابحة 
وهي أدوات مالية إسالمية متوافقة مع أحكام الشريعة 

اإلسالمية.
ومن ضمن هذه الديون مبلغ مقداره 150 مليون دوالر تدين 

به »جلوبل« لشركة مزايا السعودية، وهي إحدى الشركات 
اجلديدة التابعة لها، والتي مت إيداع أموال املستثمرين فيها 
في البنك التجاري الكويتي الذي توقع تعثر الشركة. وعلى 
الرغم من أن احلس����اب كان لصالح عمالء »جلوبل«، إال أن 
البنك التجاري الكويتي قام مبصادرة احلس����اب ملواجهة 

انكشافه على الشركة االستثمارية.
وقالت الغنيم: »ال أعتقد أننا ارتكبنا ما يخالف قواعد 
البنك املركزي. وعموما فقد كان االستثمار في املرابحة 
بغرض حتقيق عوائد مرتفعة للمس����تثمرين، لكنه لم 
يكن ينبغي أن نستثمر في مرابحات أصدرتها »جلوبل« 

وهذا أمر لن يتكرر في املستقبل«. 
وقامت »جلوبل« بتسديد جميع املرابحات التي أصدرتها 
وتركز حاليا على حتقيق اإليرادات لس����داد مبلغ 1.72 

مليار دوالر الذي تدين به لدائنيها.
وتتضم����ن عملية إع����ادة الهيكل����ة حتويل محفظة 
اس����تثمارات الشركة، والتي مت تقييمها من قبل برايس 
ووترهاوس كوبرز، وتق����در بقيمة 1.7 مليار دينار إلى 

صندوق »جلوبل ماكرو« وشركة عقارية.

وسوف يكون هذان الصندوقان مبثابة ضمان إضافي 
للدائنني، وسيتم التخارج من االستثمارات فيهما تدريجيا 
في غضون السنوات الثالث املقبلة من أجل سداد ديون 

الشركة.
إضافة إلى ذلك، يتعني على جلوبل سداد سندات بقيمة 
400 مليون دوالر خالل السنوات الثالث املقبلة، وجنحت 
الشركة في سداد أول هذه السندات والذي تبلغ قيمته 69 

مليون دوالر في الثالث والعشرين من ديسمبر.
ويحق للدائنني حتويل ديونهم إلى مساهمة في الشركة 
حال عج����ز »جلوبل« عن س����داد 700 مليون دوالر من 
1.72 مليون دوالر خالل السنة الثانية من برنامج إعادة 

الهيكلة.
وفي إطار اجله����ود التي تبذلها من أجل اس����تعادة 
مكانتها، قامت »جلوبل« بترقية بدر السميط أحد مؤسسي 
»جلوبل«، إلى منصب الرئيس التنفيذي. وس����وف يتم 
تعيني عضوين جديدين مس����تقلني في مجلس اإلدارة 

أواخر هذا العام.
وقال السميط: »لم أقبل املنصب ألنني أسعى إلى اللقب، 

بل قبلته ألن هناك عمال مهما يتعني علي أن أؤديه«.
فقد مررت بظروف صعبة من قبل، مثل أزمة سوق 
املناخ التي حدثت في الثمانيني����ات، والغزو العراقي، 
ولكن لم أشهد أزمة مبثل هذا احلجم«، ومن أجل العودة 
إلى حتقيق األرباح خفضت الشركة عدد موظفيها بواقع 
اخلمس كما خفضت الرواتب بنسبة 20% وتخطط للتركيز 
على خدمات إدارة األصول والوساطة املالية مع التركيز 

على أسواق اململكة العربية السعودية ومصر.
وقال����ت الغنيم: »لدينا تراخيص للوس����اطة املالية 
تتمتع بانتشار جغرافي واسع في جميع أنحاء منطقة 
الشرق األوسط، ونستطيع أن مننح املستثمرين في هذه 

األسواق خدمات سهلة وشاملة«.
وتسعى أيضا الشركة إلى تعزيز خدماتها االستشارية 
وقد عملت مؤخرا في صفق����ة بهارتي إيرتل التي تقدر 

بقيمة 10.7 مليارات دينار لشراء زين أفريقيا.
ولم تكن »جلوبل« الش����ركة االستثمارية الكويتية 
الوحيدة التي تعثرت بسبب ظروف األزمة املالية، فقد 
ذكر املصرفيون أن معظم ش����ركات االستثمار الكويتية 
املائة جتد صعوبة في سداد ديونها، كما يتوقعون عدم 

مقدرة عدد من هذه الشركات على االستمرار.
وقال السميط: »على شركات االستثمار أن تعمل مع 
جميع األطراف حلل مشاكلها. إن التعثر في السداد أمر 
صعب، ولكن عليك أن تتقبل حقيقة تعثرك عن السداد. 
ال ميكنك أن تعيش ف����ي حالة إنكار ولكن هناك الكثير 
من ش����ركات االستثمار التي مازالت تعيش هذه احلالة 

حتى اليوم«.

توقعات بتحقيق »أولى تكافلي«
 أرباح تتجاوز 350 ألف دينار

11 شركة وساطة غير مؤهلة لتطبيق 
المرحلة األولى من التداول اآللي الجديد

تلتقي مع ممثلي »ناسداك أوماكس« االثنين المقبل

9.4 ماليين دينار خسائر »كميفك«

 أحمد مغربي
كشف مصدر مطلع ل� »األنباء« ان الشركة األولى 
للتأمني التكافلي في طريقها لتحقيق أرباح تتجاوز 
350 ألف دينار في 2009، مقارنة بأرباح الشركة في 
عام 2008 والتي بلغت 262 ألف دينار ما يعادل 2.6 
فلس للس����هم، مبينا ان أرباح الشركة في 2009 تعد 
أفضل من التي مت حتقيقها في 2008.وأش����ار املصدر 
الى ان هذه النتائج جاءت نتيجة النمو احملقق في أداء 

الشركة التشغيلي، موضحا ان مدققي احلسابات أبدوا 
بعض االعتراضات على ميزانية الشركة في 2009، 
رافضا الكشف عن هذه االنتقادات التي أخرت اإلعالن 
عن النتائج املالية للش����ركات.علما ان أرباح الشركة 
في األشهر ال� 9 األولى من عام 2009 بلغت نحو 494 
ألف دينار، ما يعادل 4.9 فلوس للس����هم، األمر الذي 
يظهر ان الشركة تكبدت خسائر في الربع األخير من 

العام املاضي مبقدار 144 ألف دينار.

 عمر راشد
علمت »األنباء« من مصادرها 
ان ما يقارب 11 شركة من اجمالي 
14 شركة وساطة مالية لم تتأهل 
بع����د لتنفيذ املرحل����ة األولى من 
تطبيق نظام التداول اآللي اجلديد 
X-stream، الفتة الى ان عدم التأهل 
يعود لعدم قدرة تلك الشركات على 

تطوير أجهزتها أو العاملني بها.
وبينت ان االجتماع املتوقع يوم 
االثنني املقبل مع ممثلي ناس����داك 
أوماكس سيبحث كذلك عددا من 
األسئلة حول مصير سوق الكسور 

في نظام التداول اآللي اجلديد وكذلك 
وضع »الكويتية للمقاصة« ضمن 

نظام التداول اآللي اجلديد.
وفي الس����ياق ذاته، أوضحت 
املصادر ان الرسائل التي مت تبادلها 
أخيرا بني الشركات وممثلي نظام 
»ناسداك أوماكس« عبر االنترنت 
دارت معظمها حول استفسارات 
تلك الش����ركات عن آليات تطبيق 
املرحلة األولى وأسئلة أخرى تتعلق 
بوضع شركات الوساطة والعاملني 
فيها ومدى قدرتهم على استيعاب 

النظام اجلديد.

ان اس����ئلة  وبين����ت املصادر 
جوهرية لم يتم اإلجابة عنها في 
اجتماعات ش����ركات الوساطة مع 
فريق عمل »ناس����داك أوماكس« 
الكويتية  تتعلق بوضع الشركة 
للمقاص����ة في نظام التداول اآللي 
الكسور،  اجلديد، وكذلك س����وق 
الفتة الى ان فريق عمل ناس����داك 
املكلف مبتابعة التطورات املتعلقة 
بنظام التداول مع شركات الوساطة 
واالستثمار والبنوك لم يجب عن 
تلك األس����ئلة ت����اركا األمر إلدارة 

السوق لتحديده.

ذكر سوق الكويت لألوراق املالية ان شركة 
الكويت والشرق األوسط لالستثمار املالي )كميفك( 
قد حصلت على موافق���ة بنك الكويت املركزي 
على بياناتها املالية للسنة املالية املنتهية في 31 
ديس���مبر 2009، بشتاريخ 10مارس 2010 ، وقد 
أظهرت بياناتها املالية حتقيقها خس���ائر قدرها 
9.4 ماليني دينار مبا يعادل 36.2 فلسا خسارة 
للسهم، مقارنة بأرباح بقيمة 3.9 ماليني دينار 
مبا يعادل 15.1 فلسا ربحية للسهم للعام 2008، 
وبلغ إجمالي املوجودات املتداولة 24.8 مليون 
دينار للعام 2009 مقارنة ب� 37.5 مليون دينار 

للعام 2008، وبلغ إجمالي املوجودات 86.2 مليون 
دينار للعام 2009 مقارنة ب� 95.1 مليون دينار 
للعام 2008، وبلغ إجمالي املطلوبات املتداولة 38.4 
مليون دينار للعام 2009 مقارنة ب� 38.8 مليون 
دينار للعام 2008، وبلغ إجمالي املطلوبات 39.6 
مليون دينار للعام 2009 مقارنة ب� 39.9 مليون 
دينار للعام 2008، وبلغ إجمالي حقوق املساهمني 
44.7 مليون دينار للعام 2009 مقارنة ب� 52.5 
مليون دينار للعام، علما ان مجلس ادارة الشركة 
سيجتمع في 11 مارس املقبل وذلك العتماد هذه 

البيانات ومناقشة توزيعات األرباح.

»فاينانشال
 تايمز«: 

تختار 
نهج الشفافية »جلوبل«

عضوين  تعيي�ن  س�يتم 
جديدين مستقلين في مجلس 
الع�ام ه�ذا  أواخ�ر  اإلدارة  

عبدالفتاح معرفي

مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع 7% منحة

»التجارية العقارية« تربح 19.05 مليون دينار في 2009 
بنمو نسبته 31.7% وبواقع 11.53 فلسًا للسهم

أعلنت الشركة التجارية العقارية عن حتقيقها أرباحا 
صافية بلغت 19.05 مليون دينار عن السنة املالية املنتهية 
في 31 ديس����مبر 2009 بزيادة مقدارها 31.7% مقارنة مبا 
حققته عن نفس الفترة من العام 2008 حيث بلغت األرباح 
الصافية للشركة 14.4 مليون دينار وبلغت ربحية السهم 
11.53 فلسا للس����هم الواحد للعام 2009 مقارنة بربحية 
السهم عن نفس الفترة من العام 2008 والتي بلغت 9.35 

فلوس للسهم الواحد.
 وبهذه املناسبة قال رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب للش����ركة التجارية العقارية عبد الفتاح معرفي 
ان منو قيمة أصول الشركة ومنو أرباحها أدى إلى زيادة 
حقوق املس����اهمني لتبلغ 235.2 مليون دينار كما في 31 
ديسمبر 2009 بزيادة مقدارها 7.6% مقارنة بنفس الفترة 

من العام 2008.
 وأوضح ان إجمالي أصول الش����ركة بلغ 413 مليون 
دينار في نهاية العام 2009 بزيادة مقدارها 3.6% مقارنة 

بنهاية العام 2008.
وبالرغم من النمو في أصول الشركة وحقوق مساهميها 
إال أن العائد على كل منهما زاد خالل العام 2009 مقارنة 

بنفس الفترة من العام 2008.
حيث بلغ العائد على حقوق مس����اهمي الشركة %8.1 

خالل العام 2009 مقارنة ب� 6.6% خالل العام 2008.
وبلغ العائ����د على إجمالي األصول 4.6% خالل العام 

2009 مقارنة ب� 3.6% خالل العام 2008.
وأعلن معرفي، أن مجلس إدارة الشركة أوصى بتوزيع 
7% )أسهم منحة( من رأس املال املدفوع أي 7 أسهم لكل 

مائة سهم.
علما بأن ه����ذه التوزيعات خاضعة ملوافقة اجلمعية 
العامة العادية وغير العادية للش����ركة التي سوف يتم 

حتديد موعدها الحقة.
 وأف����اد معرفي بأن قيمة التوزيعات التي أوصى بها 
مجلس اإلدارة أخذت في االعتب����ار معايير املوازنة بني 
املصادر الداخلية والتوقعات املستقبلية للشركة وتكلفة 
األموال املس����تثمرة للمساهمني ملواجهة أوضاع السوق 

احمللي احلالية واملستقبلية.
 على صعيد آخر، أشار معرفي الى أن االجنازات أعاله 
يضاف إليها اجناز آخر على مس����توى ديون والتزامات 
الشركة، حيث متكنت إدارة الش����ركة من إعادة جدولة 
اجلزء األكبر من الديون قصيرة األجل إلى ديون طويلة 
األجل مم����ا كان له األثر االيجابي والكبير على البيانات 
املالية للشركة وتدفقاتها النقدية باإلضافة إلى حتسني 

رأس املال العامل.
وقد الزم إعادة اجلدولة تخفيض معدل تكلفة الدين 

ومعدل الديون إلى حقوق املساهمني.
 وأوض����ح ان النتائج املالية تعكس اجلهود املبذولة 
لتحقيق األهداف املرجوة في ظل االلتزام باإلستراتيجية 
املعلنة للشركة والتي تتركز على السعي الدائم القتناص 
الفرص االستثمارية الواعدة والتي حتقق قيمة مضافة 

ألموال املساهمني.
باإلضافة إلى كونها سياسة حتفظية هدفها احملافظة 
على حقوق املس����اهمني وإظهار القيمة والقوة احلقيقية 
ألصول الشركة، وانطالقا من هذا املبدأ، وتطبيقا للمعايير 
الدولية، وبعد إجراء الدراسة الدقيقة لوضع هذه األصول 
فقد مت أخذ املخصصات الالزمة والتي ظهرت في البيانات 
املالية للش����ركة ملواجه����ة اآلثار الس����لبية الناجتة عن 
األزمة االقتصادية العاملية وانعكاس����اتها على االقتصاد 

العاملي.
وتابع معرفي تصريحاته مش����يرا إلى أن »التجارية 
العقارية« تواصل مس����يرتها عل����ى الصعيدين احمللي 

واإلقليمي وتسعى جاهدة للمساهمة في التطوير العمراني 
بالكويت عن طريق مشاريعها العقارية التي حتمل بصمتها 
املميزة، وف����ي هذا اإلطار فإن التجاري����ة العقارية على 
املستوي احمللي تواصل متابعة تنفيذ مشروعاتها العقارية 
املختلف����ة منها مجمع الس����يمفوني الذي يتضمن فندق 
ميسوني ويقع املجمع مبنطقة الساملية ويطل مباشرة 
على شارع سالم املبارك من جهة وشارع اخلليج العربي 
من جهة أخرى حيث مت البدء بالتعاقد مع املس����تأجرين 
ويعتبر مجمع الس����يمفوني الذي يعد بتصميمه الفريد 
أحد إس����هامات التجارية العقارية في التطور العمراني 
بالكويت، حيث مت إنش����اؤه طبقا ألحدث أنظمة املباني 
الذكية ويضم ثالثة أجزاء متكاملة ويتميز بكونه مجمعا 
متكامال يحتوي على سوق جتاري وبرجي مكاتب وفندق 

ميسوني بإطالله رائعة على اخلليج العربي.
وستتولى مجموعة سيكس سنس للمنتجعات والنوادي 
الصحية إدارة وتشغيل النادي الصحي والسبا في فندق 
ميسوني الذي يعتبر األول من نوعه في الشرق األوسط 

ويعتبر فندقا اليف ستايل.
كما أفاد معرفي بأن الشركة التجارية العقارية قد بدأت 
في إجراءات التأجير والتعاقد استعدادا لتشغيل مشروع 
برج التجارية الذي يلقى إقباال على طلبات تأجير الوحدات 
مما يعكس االهتمام بني أوساط األعمال باملشروع ويقع 
برج التجارية في منطقة شرق شارع السور مقابل حديقة 
الشهيد، وميثل هذا البرج إضافة جديدة للوجه املعماري 
للعاصمة باإلضافة إلى كونه نقلة نوعية في عالم العقار 
بتصميمه الفريد ومتيز موقعه بس����هولة الوصول إليه 

ونوع اخلدمات التي يقدمها للمستأجرين.
وعلى املس����توى اإلقليمي مت إجناز صفقة مع إحدى 
الش����ركات مبنطقة اخلليج لبيع وتخارج من مش����روع 
ب����رج املقام � مكة املكرمة بصاف����ي ربح يقدر مببلغ 6.3 

ماليني دينار تقريبا.
وأضاف معرفي ان التجارية العقارية تواصل سياسة 
التحالفات اإلستراتيجية مع أطراف مشهود لهم بالكفاءة 
واخلبرات املتراكمة وقامت التجارية في هذا اإلطار ولضمان 
جناح مش����روعاتها املختلفة بتأسيس عدد من الكيانات 

إلدارة مشروعاتها اإلقليمية.
في اخلتام توجه معرفي بالشكر والتقدير لكل أعضاء 
مجلس اإلدارة والعاملني بالشركة على اجلهود املبذولة 
في س����بيل حتقيق أفضل النتائج للش����ركة، كما شكر 
املساهمني على ثقتهم القيمة والتي تعتبر دافعا ودعما 

مستمرا للشركة التجارية العقارية.


