
االحد
14  مارس 2010

37
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إلقرار توزيع 15% نقدًا أرباحًا عن 2009

أكد أن اتحاد سماسرة العقار يترقب انطالقها قريبًا

عمومية »األهلي« 27 الجاري

الهاجري لـ »األنباء«: »المقاصة العقارية« ستعيد 
االنتعاش للسوق وتقطع دابر الدخالء

 ق���ال رئيس احتاد سماس���رة العقار محمد
     الهاجري ان اللجنة املعنية بتنظيم س���وق 
العقار التي ش���كلها وزير التجارة والصناعة 
أحمد الهارون، رفعت مؤخرا تقريرها إلى الوزير 
بخصوص السلبيات الكثيرة التي يعاني منها 
السوق، مش���يرا إلى أن اللجنة عرضت أيضا 
مرئياتها في كيفية التغلب على هذه السلبيات 

وإعادة تنظيمه على نحو جديد وفعال.
وأض���اف في تصريح خاص ل� »األنباء« أن 
احتاد سماس���رة العقار يترقب القرارات التي 
سوف تصدرها وزارة التجارة في هذا الشأن، 
ويأمل أن تلبي مقتضيات إنعاش سوق العقار 

احمل���لي، مبا يساهم في تطوير اقتصاد الكويت 
ككل ولتكون مركزا مالي�����ا وجتاريا في املنطقة 
حتقيقا للرغبة السامية لصاحب السمو األمير 

الشيخ صب���اح األحمد.
وتوقع الهاجري أن تشهد الفترة املقبلة عودة 
االنتع�����اش للسوق العقاري احمللي بعد فترة 
الهدوء النسبي التي سادت طوال الفترة املاضية، 
وق���ال ان هناك عدة معطيات حتمل إش���ارات 
إيجابية في هذا االجت�����اه، أهمها قرب إطالق 
املقاصة العقارية التي من شأنها تنظيم سوق 
العقار وإبعاد الدخالء عن���ه مبا يعود بالنفع 

على البائع واملشتري في السوق.

أحمد يوسف
قالت مصادر مطلعة ان البنك األهلي يعتزم 
عقد جمعية عمومية عادية بحلول 27 اجلاري، 
وذلك لقرار توزيع 15% نقدا أرباحا عن 2009.

وأضافت املصادر ل� »األنباء« انه من املنتظر 
ص���دور قرار وزير التج���ارة والصناعة احمد 
الهارون خالل مارس اجلاري بزيادة رأس���مال 
البنك بنس���بة 25% من رأسماله البالغ 115.29 
مليون دينار لتصل ال���ى 144.11 مليون دينار 

بواقع 28.83 مليون دينار.
وأش���ارت الى ان هذه الزي���ادة تأتي تلبية 
ملتطلبات خطط النمو االستراتيجي ولدعم املركز 
املالي للبنك مبا يساهم في التوسع في متويل 
األنشطة األساس���ية في املجاالت االقتصادية 
املختلف���ة، ومب���ا يحقق مصلحة املس���اهمني 

والعمالء.
وأكدت املص���ادر ان البنك لديه مخصصات 
كافية وزائدة عن املطلوب، وهو ما يطمئن الى 

سالمة األوضاع.
وقالت املصادر ان إبق���اء وكالة التصنيف 
العاملية فيتش تصنيف البنك على املدى البعيد 
عند A- يعكس الوضع اجليد لصافي األرباح 
الت���ي مت إعالنها وحجم التوزيع���ات النقدية 
التي تأتي كثال���ث أفضل بنك محليا من حيث 

التوزيعات.

يبدو ان خيار التخارج من بعض االس����تثمارات اململوكة سواء كليا او جزئيا سيظل املالذ املفضل 
لكثي����ر من الش����ركات كأحد أهم احللول الذاتية لتوفير الس����يولة في ظل النق����ص احلاد في مصادر 
التمويل، خاصة مع تش����دد البنوك في تطبيق سياس����ة اإلقراض اجلدي����دة، فضال عن قطع خطوط 

التمويل األجنبية.
لذا تتهافت الشركات على التخارج من استثمارات مملوكة لها بالكامل أو مع شركاء استراتيجيني، 
ويكون هذا التخارج كامال او جزئيا لالحتفاظ بنس����بة ولو بسيطة من بعض االستثمارات التي ترى 
الشركات انها استثمارات واعدة ولكنها تضطر للتخلي عن معظم حصصها فيها، ويظهر جليا للمتتبع 

ألحوال الش����ركات الكويتية االستثمارية انها أكثر الش����ركات التي تسعى للتخارج من 
استثمارات طاملا عانت في السابق وبذلت جهودا مضنية من اجل احلصول عليها 

واضطرت حتت وطأة األزمة املالية الى التخارج منها، ومنذ بداية ظهور تداعيات 
األزمة املالية العاملية وإعالنات التخارج تتصدر وسائل اإلعالم االقتصادية 

احمللية، صحيح ان التخارج امر طبيعي ومنطقي ألي استثمار عندما يتحقق 
الهدف منه إال ان الزيادة امللحوظة في هذه اآلونة عن كثرة التخارجات 
يطرح عدة تساؤالت مهمة، هل التخارج فقط من اجل توفير السيولة 
لس����داد التزامات مالية أم لالستفادة من فرص بديلة ولدتها األزمة؟ 
حيث توجد فرص ال ميكن تعويضها متى ما زالت اآلثار الس����لبية 
لألزمة ليس فقط الرتفاع قيمتها املالية مستقبال ولكن أيضا لصعوبة 
التفريط فيها من قبل مالكها، ومن املتوقع ان يزداد توجه الشركات 
نحو التخارج من االستثمارات الداخلية واخلارجية على حد سواء 

وبأي عائد ممكن حتى وان غطى تكاليف الدخول فيه.
»األنباء« رصدت 7 أسباب تدفع الشركات الكويتية في اجتاه التخارج 

من استثماراتها وما بعد مرحلة التخارج وهي:
1 � نقص الس����يولة بعد جفاف منابع التمويل جاء على رأس األسباب 

التي تدفع الشركات للتخارج من استثماراتها سواء في الكويت أو في األسواق 
اخلارجية، حيث تعاني أغلب الشركات في كل القطاعات خاصة االستثمارية من 

ضعف السيولة س����واء إلعادة هيكلة ديونها او الدخول في استثمارات جديدة، ونظرا 
لصعوب����ة احلصول على قروض إلعادة الهيكلة من قبل البنوك احمللية ال جتد الش����ركات خيارا آخر 

بديال عن التخارج من اي استثمارات ممكن بيعها وحتقيق اي عوائد من وراءها.
2 � اقتراب مواعيد اس����تحقاق القروض قصيرة األجل لعدد ليس بقليل من الش����ركات لذا تسارع 
الشركات للتخارج من اي استثمار مملوك لها وان كان بقيمة التكلفة األساسية رغم مرور فترة طويلة 

على امتالكه، ومن املفترض انه يحقق عوائد جيدة.
3 � معاناة عدد ليس بقليل من الش����ركات من ش����به توقف في النشاط الرئيسي، وبالتالي تضطر 
للتخارج من استثمارات في مجاالت أخرى كانت قد دخلتها الشركة في إطار سياسة التوسع اجلغرافي 

والتنوع في مصادر الدخل.
4 � تخوف الشركات من بعض االستثمارات التي تتراجع قيمتها السوقية، فبعض هذه االستثمارات 
تتراجع الى مس����توى القيمة الدفترية وبعضها يفقد جزءا كبيرا من األرباح التي حققها منذ امتالكه 
وكانت تظهر في امليزانية على انها أرباح غير محققة، وبالتالي تكون هناك ضرورة للتخلص منها.

5 � كثير من االس����تثمارات حققت املرجو منها وبلغت القيمة املستهدفة عند الدخول 
فيها وبالتالي يكون الوقت مناسبا للتخارج لتحقيق األرباح، فالتخارجات ليست 

بالضرورة ان تكون كلها اضطرارية.
6 � سعي بعض الشركات للتخارج من استثمارات معينة القتناص فرص 
واعدة كان يصعب احلصول عليها في أوقات س����ابقة، ورمبا تكون هناك 
صعوبة بالغة في احلصول عليها مستقبال في حال حتسنت األوضاع 

االقتصادية.
7 � تفضيل بعض الش����ركات التخارج من اس����تثمارات تابعة لها 
مقابل التخلص من ديون عليها لش����ركات دائنة كنوع من تس����وية 

املديونيات.
وف����ي هذا اإلطار توقع الرئيس التنفيذي لش����ركة »كاب كورب« 
فوزي الشايع مزيدا من التخارجات خالل العام احلالي، ووصفه بأنه 
ممكن ان يكون عام التخارجات القياسية، مشيرا الى ان هذا التوجه في 
ازدياد مطرد نظرا لعدم وجود قنوات متويلية كافية وحاجة الشركات 

املاسة لسيولة.
وقال الشايع انه طبقا مليزانيات األشهر ال� 9 األولى من 2009 فإن التوجه 
ألغلب الشركات هو اإلعالن عن خسائر، وبالتالي ال جتد الشركات سوى اللجوء 

خليار التخارج كأحد احللول للخروج من عنق الزجاجة.
وأوضح الشايع ان الشركات الكويتية جلأت لهذا اخليار منذ ان ظهرت تداعيات األزمة 
املالية، وهي الش����ركات املضطرة ولكن في املقابل هناك شركات حققت مكاسب هائلة من استثمارات 
دخل����ت فيه����ا لهدف الربح وتخارجت متى ما حتقق لها ذلك بغ����ض النظر عن وجود أزمة من عدمه، 
مش����يرا الى انه منذ اندالع األزمة وهناك تخارجات مكثفة بدأت منذ الربع األخير من عام 2009 وهي 

مستمرة حتى اآلن ومتوقع ان تظل حتى نهاية العام احلالي.

شعار البنك األهلي

مصادر لـ »األنباء«: الوزارة تدرس حاليًا انتقال قسم صناديق االستثمار إلى »الهيئة«

»التجارة« بحثت قانون الشركات وتعارضه مع »هيئة أسواق المال« 
عاطف رمضان

كشفت مصادر عن ان مسؤولني في 
وزارة التجارة والصناعة ناقشوا قانون 
الش���ركات وتعارضه مع قانون هيئة 

أسواق املال.
ل� »األنب���اء« ان  وقالت املص���ادر 
»التج���ارة« تقوم حاليا بدراس���ة هذا 
املوضوع، مشيرة الى انه ال يوجد هناك 
اختالف على تبعية الشركات املساهمة 
املدرجة والبنوك  أو الشركات  العامة 

لتكون حتت مظلة »الهيئة«.
وفي اتصال هاتفي أجرته »األنباء« مع 
مسؤول ب� »التجارة« أكد انه من احملتمل 
ان تكون الش���ركات اخلاصة العائلية 

»املقفلة« حتت مظلة الوزارة.
واستطرد قائال: ميزانيات الشركات 
وشهادات مجالس االدارات واجلمعيات 
العمومية س���تكون ضمن اختصاص 
هيئة سوق املال، أما صدور تراخيص 
هذه الش���ركات فسيتم من قبل وزارة 

التجارة والصناعة.
وزاد قائال: هيئة سوق املال »على 
سبيل املثال« ترسل كتابا للوزارة بأن 
هذه الشركة استكملت جميع أوراقها 

ويرجى جتديد ترخيصها.

قسم صناديق االستثمار

وعن انتقال قسم صناديق االستثمار 
ب���وزارة التجارة والصناعة الى هيئة 
سوق املال أفاد مصدر بان الوزارة حاليا 
تدرس هذا املوضوع »والتزال الدراسة 
مستمرة«، مؤكدا انه من املتوقع انتقال 
تبعية قس���م صناديق االستثمار الى 
مظلة »الهيئة«، مشيرا الى ان صناديق 
االس���تثمار تكون تابعة الى شركات 

مدرجة وبنوك.
ومضى قائال: نفضل ان تتبع جميع 
الصناديق االستثمارية »هيئة سوق 
املال«، موضحا ان هناك صناديق تابعة 

لشركات عائلية.
اال ان املصدر استطرد »مرة ثانية« 

قائ���ال: من احملتم���ل ان تنتقل جميع 
الصناديق من ال���وزارة الى »الهيئة« 
وهناك احتم���ال كبير أيضا ان تنتقل 
كل الشركات املساهمة من الوزارة الى 

»الهيئة«.
وصرح أيضا مصدر آخر مسؤول 
ب� »التجارة« ل� »األنباء« قائال: قس���م 
صناديق االس���تثمار يح���وي كوادر 
بشرية ذوي خبرة في هذا املجال وادارة 
الشركات املس���اهمة تؤيد انتقال هذا 
القسم من الوزارة الى »الهيئة« بشكل 

كامل.
واشار الى ان صاحب الرأي النهائي في 

هذا املوضوع »هيئة أسواق املال«.
ولف���ت املصدر الى ان الش�����ركات 
املدرجة في السوق ستكون حتت اشراف 
ورقابة هيئة سوق املال، موضحا انه 
فيما عدا التراخيص التجارية للشركات 
وفروعها س���تظل باقي���ة حتت مظلة 

الوزارة.
وزاد قائال: لم تتضح الرؤية حتى اآلن 
حول الشركات غير املدرجة »املقفلة« 
في كونها ستكون حتت اشراف الوزارة 
أم بعض االختصاصات ستكون تبع 
»الهيئة« والبعض اآلخر سيكون تابعا 
للوزارة، ام ستكون جميع االختصاصات 
تابعة ل� »الهيئة« على غرار الشركات 

املدرجة؟
وبني املص���در ان كل ه���ذه األمور 
س���تتضح من خالل ص���دور الالئحة 
التنفيذي���ة للقانون والتي س���تصدر 
بعد فترة أقصاها 6 شهور بعد تشكيل 

مجلس املفوضني.
وعودة مرة ثانية الى انتقال املوظفني 
بقسم صناديق االستثمار من مقر الوزارة 
الى مقر هيئة سوق املال أفاد املصدر 
قائ���ال: يفضل انتق���ال جميع موظفي 
القسم الى »الهيئة« أما من يرغب في 
االستمرار في العمل بالوزارة فسيتم 
توزيعهم حس���ب احتياجات األقسام 

األخرى بالوزارة.

الوزارة تتجه لتمديد فترة تقديم
 ميزانيات الشركات المتخلفة 15 يومًا

النقي لـ »األنباء«: اتحاد تجار ومصنعي األلمونيوم 
يطالب بمعاملة خاصة في قانون العمل الجديد 

عمر راشد
توقع مصدر مطلع في وزارة التجارة جلوء إدارة الشركات املساهمة في 
الوزارة لتمديد فترة تقدمي الشركات مليزانياتها عن السنة املالية املنتهية في 
31 ديسمبر 2009، الفتة الى ان التمديد يأتي على خلفية اإلجازات واألعياد 

التي شهدتها فترة الربع األول من العام احلالي.
واستدرك بان املدة املتبقية وقدرها 15 يوما تشهد زيادة في عدد الشركات 
املتقدم���ة مبيزانياتها مقارنة بالعام املاضي، حيث تراجعت نس���بة تخلف 

الشركات عن التقدمي مقارنة بعام 2008.
وأوضحت ان إجراء سحب تراخيص الشركات أمر غير وارد في إطار العقوبات 
التي تفرضها الوزارة على الشركات املخالفة، مبينة ان الوزارة مستمرة في 
نهجها القدمي املتعلق بتوقيع عقوبات وقف التجديد أو صدور ش���هادات أو 

إجراء طلبات التعديل على الشركات املتأخرة في تقدمي بياناتها.

 قال رئيس احتاد جتار ومصنعي األملونيوم محمد علي النقي ان االحتاد
    عقد، أمس، اجتماعا دوريا ناقش خالله التطورات التي يش���هدها السوق 
احمللي على ضوء تداعيات األزمة املالي���ة العاملية، خاصة ما يتعلق بحالة 

الكساد في قطاع اإلنشاءات والبناء.
وأضاف النقي في تصريح خ���اص ل� »األنباء« أن االجتماع ناقش أيضا 
تداعيات قانون العمل اجلديد في القطاع األهلي، مشيرا الى انه يجب ان تكون 
هناك معاملة خاصة في القانون للش���ركات العاملة في صناعة األلومنيوم 
خاصة ان 95% منها عمال���ة وافدة، وهو ما يزيد من تكاليفها على أصحاب 
املصان���ع. وأعرب عن أن االحت���اد يعتزم لقاء وزير الش���ؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاس���ي ورفع مذكرة ل���ه في هذا اخلصوص حتى ميكن 
جتار ومصنعي األملونيوم من االستمرار في أعمالهم بشكل تنافسي السيما 
أن ه���ذا القطاع من القطاع���ات اإلنتاجية في الكوي���ت وفوائده تعود على 

االقتصاد الكويتي ككل.

أسباب تدفع الشركات للتخارج 
الكلي والجزئي من استثماراتها 7

أبرزها نقص السيولة 
واقتراب مواعيد 

استحقاق القروض 
قصيرة األجل

الشايع: أتوقع مزيدًا من 
التخارجات خالل العام 
الحالي في ظل النتائج 

السلبية المتوقعة

عمر راشد 
علم���ت »األنباء« م���ن مصادرها أن ش���ركة مصالح 
لالستثمار أجلت قرار اإلدراج في السوق الرسمي للعام 
املقبل، وذلك بسبب تداعيات األزمة املالية التي تواجهها 
الش���ركات االس���تثمارية والتي أثرت سلبا على أسعار 

الكثير من األسهم املدرجة في السوق.
وكانت الشركة تنوي اإلدراج في السوق خالل 2009، 

وفقا ملا ذكره مدير إدارة الش���ؤون املالية واإلدارية في 
الشركة راشد الهندال، وذلك بعد حصولها على موافقة 

من اجلمعية العمومية السابقة للشركة.
ومتتلك الشركة حصصا في FimBank ومصالح العقارية 
وتعمير العقارية، كما تقدم الشركة خدمات استثمارية 
متنوعة ومبتكرة للنهوض بالشركات الوليدة واحلديثة 

من التي تتصف بإمكانات النمو والتطور.

 »مصالح لالستثمار« تؤجل قرار إدراجها للعام المقبل

فوزي الشايع


