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عمر راشد34
افاد مصدر في شركة الوسط للوساطة املالية بان الدعوى 
القضائية املرفوعة ضد شركة الشبكة القابضة سيتم النظر فيها 
في 5 ابريل املقبل وذلك للحصول على حقوقها املالية البالغة 

709 آالف دينار باالضافة الى عمولة قدرها 2.5% عن املبلغ.
ولفت املصدر الى ان الش���ركة ال تنوي االس���تحواذ على 
حصص في الش���ركة مقابل مديونيتها، ولكنها تس���عى عبر 

القضاء للحصول على مستحقاتها املادية على الشركة والتي 
تعد جزءا رئيسيا في مواردها املالية.

وكانت »الوسيط« قد اعلنت خالل عمومية الشبكة القابضة 
عن 2009 رغبتها في احلصول على جميع حقوقها املالية جتاه 
الش���ركة متضامنة مع مجلس ادارته���ا في عدم تبرئة اي من 
املتسببني في خسارة الش���ركة وعدم ابراء ذمة مجلس ادارة 

الشركة السابق.

المحكمة تنظر دعوى »الوسيط« ضد »الشبكة« 5 أبريل المقبل

موافقات رسمية من بعض شركات الوساطة على نظام التداول اجلديد

خطوات لضمان تعافي العقار الكويتي من األزمة
يعد القطاع العقاري م���ن أكثر قطاعات االقتصاد الكويتي تأثرا 
باألزمة املالية العاملية التي جاءت تداعياتها لتضع ملحا على اجلراح 
الت���ي كان يعني منها هذا القطاع أصال من قبل، منذ أواخر عام 2007 
وبدايات عام 2008. وإذا كان العقار ميرض وال ميوت، فإنه أصيب مبرض 
مزمن في ظل األزمة املالية العاملية احلالية التي لم تترك ش���اردة وال واردة اقتصادية 
إال واصابتها بش���كل أو بآخر.لكن مع تصاعد نبرة التفاؤل لدى املراقبني واملتخصصني 
االقتصاديني بشأن قرب تعافي االقتصاد العاملي عموما، واالقتصاد الكويتي على وجه 
اخلصوص من تداعيات هذه األزمة، وفي ظل هذه األجواء اإليجابية نس���بيا انتعش���ت 
اآلمال في أن يبرأ العقار الكويتي مما ألم به في الس���نوات األخيرة، وان يعود لس���ابق 
عهده من االزدهار والنمو او على أقل تقدير االستقرار عند معدالت النشاط االقتصادي 

االعتيادي دون ركود او كساد.
يرى مس���تثمرون ومراقبون عقاريون ان الوقت قد ح���ان لوضع »خارطة طريق« 
تتضمن عددا من اخلطوات واآلليات التي يحتاجها الس���وق العقاري احمللي لالستفادة 
من هذه األجواء اإليجابية واس���تعادة عافيته م���ن جديد خالل املرحلة املقبلة، وتتمثل 

معالم هذه اخلارطة في اآلتي:

1 ـ حل مشاكل التمويل البنكي لشركات العقار:
فمع التحسن النسبي ألوضاع القطاع املصرفي خاصة فيما يتعلق بتوافر السيولة وإمكانية 
منح قروض، يطالب عقاريون بحل مشاكل التمويل البنكي لشركات العقار، وينادي آخرون 
بضرورة إعادة النظر في قانون الرهن العقاري، مشيرين الى انه خالل فترة االنتعاش التي 
عاشها سوق العقار الكويتي بني عامي 2004 و2007 كان هناك توسع في القروض املمنوحة 
للش����ركات العقارية التي استفادت بقوة، كما استعادت ايضا البنوك املقرضة وجنت عوائد 

مالية ضخمة.
2 ـ مراجعة وتفعيل املنظومة القانونية اخلاصة بالسوق العقاري:

الت����زال املنظومة القانونية احلاكم����ة ألوضاع العقار في الكويت، خاصة االس����تثماري 
والتجاري، تعاني من مثالب كثيرة، وخير شاهد على ذلك قانون مشروعات البناء والتشغيل 
والتحويل ال� B.O.T الذي لم يفعل بالشكل املطلوب ولم تتم االستفادة منه رغم مرور أكثر 

من 4 سنوات على صدوره.
3 ـ إيجاد حلول جذرية ملشكلة ندرة األراضي:

أما »مشكلة املشاكل« في نظر املس����تثمرين واملطورين العقاريني، والتي حتتاج حللول 
جذري����ة فورية، فتتمثل في الندرة الواضحة في األراضي التي تخصصها احلكومة ألغراض 

االستثمار العقاري، حيث قد تتوافر اإلمكانات والقدرات املالية الالزمة والقادرة على تنفيذ 
مشروعات عقارية تضاهي مثيالتها في دول اجلوار ورمبا تتفوق عليها، ولكن ندرة األراضي 

تقف حجر عثرة امام ذلك.
4 ـ اإلسراع بتأسيس املقاصة العقارية:

من املتأمل ان يساهم اإلسراع بتأسيس املقاصة العقارية في إعادة تنظيم السوق العقاري 
احمللي وفق أس����س واضحة ومرتبة، تضمن سالسة األداء، وشفافيته، وحتول دون ولوج 
الدخالء على السوق الذين يتالعبون أحيانا بالعرض والطلب ويتسببون كثيرا في الكثير 

من السلبيات التي تضر السوق واملتعاملني فيه.
5 ـ القضاء على البيروقراطية املعيقة:

أخيرا، يطالب مس����تثمرو العقار احلكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بالتدخل 
الفاعل من اجل إزالة جميع اش����كال البيروقراطية املعيقة لالس����تثمار عموما ولالس����تثمار 
العقاري على وجه التحديد، وبحيث يشمل ذلك التنسيق اجلهات والهيئات الرسمية املعنية 
باالستثمار العقاري مثل بلدية الكويت وفروعها، ووزارة التجارة، ووزارة العدل، والتنسيق 
بني هذه اجلهات واجلهات غير الرس����مية املمثلة للعقاريني من احتادات وروابط، باالضافة 

الى تقليص الفترة الزمنية للدورة املستندية.

من بين 10 شركات و4 أبدت تخوفها وتركت األمر لدراسة الجوانب الفنية و4 لم تقدم تقاريرها

برأسمال من 5 إلى 50 مليون دينار وطرحه لالكتتاب في الربع الثالث

6 شركات وساطة أعلنت بشكل رسمي قبولها 
لنظام التداول االلكتروني الجديد

»نور« تدرس تأسيس صندوق لالستثمار 
في األسهم المدرجة خالل الربع الثالث

في السوق هي شركات وساطة 
عادية واآلن نريد تغييرها للعمل 
بنظام الت���داول االلكتروني في 
حني ان بعض الش���ركات ليس 
لديها أصال نظام تداول الكتروني 
فان هذه األمور تتطلب مزيدا من 
الوقت والتخاطب بني اجلهات 
املسؤولة لتذليل هذه العقبات.

أموال  وعن زي���ادة روؤس 
ش���ركات الوساطة اس���تعدادا 
للمرحلة املقبلة أوضحت املصادر 
ان هذا األمر غير ملزم لشركات 
الوساطة وان هناك شركات زادت 
رأسمالها مؤخرا بهدف تطوير 
أدائها، مش���يرة ال���ى ان هناك 
شركات وس���اطة بلغ رأسمالها 
20 ملي���ون دين���ار في حني ان 
البورصة تلزم الشركات  ادارة 
بان يكون رأس املال 15 مليون 

دينار.

يتحدد بعد على تقريب وجهات 
النظر بني ادارة البورصة بحيث 
يكون هناك مزيد من التقارب فيما 

يتعلق بالنظام اجلديد. 
وأكدت املصادر على جاهزية 
أكثر ش���ركات الوس���اطة عند 
تطبيق نظ���ام الرقابة في اطار 
نظ���ام اومك���س اجلديد، حيث 
ستبدأ ادارة الرقابة بالبورصة 
في مراقبة أداء شركات الوساطة 
بداية ابريل املقبل، مشيرة الى ان 
مدة النظام ككل البد ان تنتهي 
خالل 3 سنوات من اآلن، مبينة 
ان نظام التداول اجلديد يعتقد 
بأنه سيكون من احدث األنظمة 

في املنطقة والعالم. 
وفيما يتعلق بالشركات التي 
لديها بع���ض االعتراضات على 
نظام التداول قالت املصادر ان 
معظم شركات الوساطة العاملة 

وس���اطة لم تق���دم لوقتنا هذا 
التقاري���ر املطلوب���ة منها من 
ادارة البورص���ة، متوقع���ة ان 
تقدم هذه الش���ركات تقاريرها 
خالل االسبوع اجلاري، مبينة 
ان شركات الوساطة لم تتوقع 
لوقتنا هذا ما املشاكل التي من 
املمكن ان تنجم عن تطبيق نظام 
التداول االلكتروني اجلديد خاصة 
ان الشركات تستعجل املشاكل 
قبل ان يتم تطبيق نظام التداول 

اجلديد.
وذكرت املصادر ان الش���يء 
الذي ينقص ش���ركات  الوحيد 
البورصة هو  الوساطة وادارة 
تقريب وجه���ات النظر خاصة 
في وجود الفج���وة التي بدأت 
تتسع فيما بينهم، مشيرة الى 
ان شركات الوس���اطة ستعمل 
خ���الل االجتماع املقبل الذي لم 

 أحمد مغربي 
 كش���فت مص���ادر مطلع���ة 
ل� »األنباء« ان 10 شركات وساطة 
مالية قدمت تقاريرها الى ادارة 
البورص���ة عن نظ���ام التداول 
االلكترون���ي اجلديد ناس���داك 
اومكس لتوضيح االعتراضات 
والنقاط الغامضة التي تتوقعها 
شركات الوس���اطة مع تطبيق 
النظ���ام اجلدي���د، موضحة ان 
ادارة البورصة كانت قد طلبت 
من شركات الوساطة تقدمي هذه 
التقارير في 24 فبراير املاضي إال 
ان الشركات تأخرت في هذا األمر 
ومت تقدميها يوم االثنني املاضي 
في االجتماع الذي جمع شركات 

الوساطة مع ادارة البورصة.
وبينت املصادر ان 6 شركات 
من بني ال���� 10 الذي���ن تقدموا 
بالتقاري���ر لديه���م اجماع على 
قبول نظام التداول اجلديد وال 
يوجد لديهم أي اعتراضات عليه، 
في حني ان 4 ش���ركات قالت ان 
األمر اليزال حتت القبول حلني 
دراسة اجلوانب املختلفة لنظام 
التداول اجلديد خاصة ان بعض 
الوساطة متخوفة من  شركات 
املشاكل الفنية التي قد يلحقها 
خس���ائر فادحة جراء التطبيق 

الفعلي للنظام.
 وأش���ارت املص���ادر الى ان 
ال� 6 شركات التي أعلنت قبولها 
للنظام اجلديد حتتوي تقاريرها 
على TIME TABLE الذي يحتوي 
بداخله على جميع املراحل التي 
الوساطة  ستنتقل بها شركات 
خ���الل تطبيق النظ���ام والتي 
ستكون في العادة من 3 الى 4 

مراحل.
واش���ارت الى ان 4 شركات 

دمج أسهم »المدينة« مع »صرح المدينة« 
رسميًا بداية أبريل

علم��ت »األنب��اء« م��ن مص��ادر مطلع��ة ان ش��ركة املدين��ة 
للتمويل واالس��تثمار ستعلن قبل نهاية الش��هر اجلاري أو مع 
بداية الشهر املقبل على أقصى تقدير عن إمتام عملية الدمج الفعلية 

ألسهمها مع أسهم شركة صرح املدينة العقارية.
وقالت املصادر ان الشركة ستطرح األسهم املصدرة ملالك األسهم 
في ش��ركة صرح املدينة بعد اإلعالن الرس��مي، الفتة الى ان عملية 
تقييم األصول حددت قيمة س��هم ص��رح املدنية مبا يعادل 52% من 
سهم املدينة للتمويل واالستثمار، أي انه مقابل كل سهم للمدينة 1.9 

سهم من اسهم صرح املدينة.
وذكرت املصادر ان الش��ركة تتوقع االنتهاء من هذه العملية قبل 

انعقاد اجلمعية العمومية للمدينة األم.

علم���ت »األنباء« م���ن مصادر مطلعة ان ش���ركة 
نور لالس���تثمار املالي  تدرس تأس���يس صندوق 
استثماري برأسمال متغير يتراوح بني 5 و50 مليون 
دينار وذلك خ���الل الربع الثالث م���ن العام احلالي.

وقالت املصادر ان الصندوق يستهدف االستثمار في 
االسهم املدرجة بسوق الكويت لالوراق املالية كخطوة 
اولى، الفتة الى امكانية ان يتوجه الصندوق لالستثمار في 

االسهم املدرجة باالسواق اخلليجية في فترة الحقة.
وعلى صعيد آخر اف���ادت املصادر بان الصندوق 
العق���اري الذي اطلقته الش���ركة مؤخرا متت تغطية 
20% من رأس���ماله املفتوح والذي يتراوح من 5 و50 

مليون دينار.
وذكرت املصادر في هذا الصدد ان الصندوق يركز 
حاليا على الفرص العقارية املدرة للدخل داخل الكويت، 
مشيرة الى ان الصندوق سيخرج آلفاق خليجية ارحب 
في املستقبل القريب. واشارت املصادر الى ان الشركة 
حت���رص خالل املرحلة املقبلة عل���ى توفير منتجات 

استثمارية تتالءم مع متطلبات املستثمرين.


