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قال العضو املنتدب لشركة 
العقارية بدر الشبيب  سقوف 
ان لبنان يشهد انتعاشا كبيرا 
في القطاع العقاري وذلك عقب 
االنتهاء من مرحلة االنتخابات 
النيابية وعودة التفاؤل بهدوء 
الس���احة السياسية اللبنانية، 
مبينا انه وعقب انتهاء مرحلة 
اجلم���ود واملراوح���ة ع���ادت 
املؤشرات االيجابية تسيطر على 
قطاع العقارات مبشرة بطفرة 
عقارية على صعيد االستثمار 
واألسعار لم يشهد لها مثيل في 

السنوات السابقة.
وأضاف الش���بيب، في تصريح صحافي عن 
س���وق العقار في لبنان، انه ومما ال شك فيه أن 
من املش���جع في لبنان أن األزمة املالية العاملية 
الت���ي عصفت بأغلب ال���دول الكبيرة واملعروفة 
بق���وة وصالبة اقتصادها لم تؤثر بش���كل كبير 
في لبنان وانحصر تأثيرها على االقتصاد بشكل 
غير مباشر. وكان القطاع العقاري أحد القطاعات 

التي تأثرت باألزمة بشكل غير 
مباش���ر، نتيجة تأث���ر معظم 
دول املنطقة بتبعات وترددات 
زلزال األزم���ة املالية. ولوحظ 
في فترة ما قبل الصيف الفائت 
أن القطاع العقاري عامة دخل 
مرحلة جتمي���د مؤقتة ولفترة 
قصيرة في انتظار اتضاح الرؤية 
ليتم التخطيط للمرحلة املقبلة 
وجتاوز األزمة. وقد ساعدت عدة 
عوامل على ثبات العقار في لبنان 
انهياره ومنها املضاربة  وعدم 
احملدودة في س���وق العقارات، 
حيث ان الهدف من متلك الشقق 
ف���ي لبنان في أغلب األحيان هو الس���كن وليس 
املضارب���ة، باإلضافة إلى تدابي���ر مصرف لبنان 
االحترازية وطريقة التمويل املنطقية التي كانت 
تعتمده���ا املصارف، بحيث حتدد س���قف الرهن 
العقاري على أال يتجاوز ال� 70 إلى 80% من قيمة 
الشقة، وتتراجع هذه النسبة في حال رغب الفرد 

في متلك شفة ثانية إلى حدود %50.

اعتمد عرض تمويل الصفقة من 12 بنكًا عالميًا

بدر العتيبي

بدر الشبيب

»الشال«: 5 أسباب تدعم موقف »دار االستثمار« من اللجوء إلى مظلة قانون االستقرار

»بيان«: 381.98 مليون دينار أرباح 
الشركات المعلنة بانخفاض %25.87

تن�اول التق�����رير 
األسب����وع����ي 
لش��رك��ة الش��ال 
لالستش���ارات 
أوضاع شركة دار االستثمار، 
مشيرا الى انها حتاول تسوية 
أوضاعها أس���وة بشركة بيت 
العاملي »جلوبل«  االس���تثمار 
والف���ارق ب���ني احملاولتني ان 
»جلوب���ل« عق���دت اتفاقا مع 
دائنيه���ا، بينما دش���نت »دار 
االستثمار« طريقها نحو أول 
تطبي���ق � ولو جزئي���ا � ملواد 
في قانون تعزيز االس���تقرار 
املالي، بعد نحو سنة من نفاذه، 
والشركتان مرتا بظروف صعبة، 
وعانتا من بيئة غير صديقة، 
أمر متوق���ع في ظروف  وهو 
أزمة، ولكن يحسب لكل منهما 
كفاحهم���ا للخروج من األزمة، 
 كل بطريقته، واملخرج اجلديد

ل� »دار االس���تثمار« س���يتيح 
سابقة قابلة للتعميم واالستفادة 
منها م���ن قبل آخرين، كما انه 
دليل على جدوى قانون تعزيز 

االستقرار املالي.
وقال التقرير ان أمام »الدار« 
بضع عقبات، فبعد حصولها 
على موافق���ة دائنني ألكثر من 
75% من جملة ديونها � وأكثر 
م���ن 80% حالي���ا � على خطة 
تس���وية، تتلخص في إنشاء 
ش���ركتني قابضت���ني، واحدة 
أجنبية لكل األصول األجنبية 
للش���ركة وأخرى محلية لكل 
األص���ول احمللية للش���ركة، 
الدائنني،  ورهن أسهمهما لكل 
وفق النسبة والتناسب، لم يبق 
أمامها سوى طلب احلماية من 

ذكر التقرير األس����بوعي لشركة بيان 
لالس����تثمار ان سوق الكويت لألوراق 
املالية سجل خسارة ملؤشريه بنهاية 
األسبوع املاضي، إذ أقفل املؤشر السعري 
بنهاية األسبوع عند 7.413.7 نقطة، متراجعا بنسبة %0.59، 
فيما تراجع املؤش����ر الوزني بنس����بة 0.22% بعد أن أنهى 

األسبوع عند مستوى 433.19 نقطة.
وكان لترقب املتداولني لإلعالن عن النتائج الس����نوية 
للش����ركات املدرجة دور واضح في مسار التداوالت، فرغم 
اقتراب موعد انتهاء املهلة القانونية لإلفصاح عن النتائج 
السنوية، مازال أكثر من نصف الشركات املدرجة لم تعلن 
بعد عن نتائجها، خاصة أن العديد من الش����ركات القيادية 

واملؤثرة في السوق هي من ضمن تلك الشركات.
ويزيد من حالة الترقب لدى املتداولني احتمال أن يكون 
تأخير إعالن النتائج ناجما عن تراجع أداء الشركات املتأخرة، 
وم����ن ناحية أخرى فهناك مخاوف م����ن أن تتجاوز بعض 
الشركات املهلة القانونية لإلعالن عن نتائجها فيتم إيقاف 

التداول على أسهمها نتيجة لذلك.
وقد وصلت نسبة الش����ركات التي أعلنت عن نتائجها 
لسنة 2009 إلى 47% من إجمالي الشركات املدرجة في السوق 
الرسمي، وحققت الشركات املعلنة ما يقارب 381.98 مليون 
دينار أرباحا صافية، بانخفاض نسبته 25.87% عن نتائج 
هذه الشركات في العام 2008. وكان الطابع العام للتداوالت 
خالل األسبوع املاضي يتسم بظهور املضاربات وعمليات 
جني األرباح السريعة، وشملت تلك العمليات طيفا متنوعا 
من األس����هم بني القيادية والصغي����رة، كما وكانت اإلقاالت 
التجميلية حاضرة في اللحظات األخيرة من فترات التداول، 
حيث خففت من خسائر املؤشرات حينا أو حتى غيرت مسار 
السوق من خانة اخلسائر إلى تسجيل مكاسب يومية حينا 
آخر. هذا وقال التقرير ان أداء سوق الكويت لألوراق املالية 
جاء خالل األس����بوع املاضي في ظل اس����تقرار عام في أداء 
األسواق العاملية، في حني سجلت أربعة من أسواق األسهم 
اخلليجية ارتفاعات متباينة مع نهاية األسبوع بقيادة بورصة 
قطر، في الوقت الذي انضم فيه كل من سوق مسقط لألوراق 
املالية وس����وق أبوظبي لألوراق املالية إلى سوق الكويت 

لألوراق املالية في تسجيل خسائر أسبوعية.
وبالعودة إلى نشاط سوق الكويت اليومي في األسبوع 
املاضي، لفت التقرير الى ان الس����وق شهد تذبذبا محدودا 
خالل تداوالت يوم األحد، وس����ط تراجع متغيرات التداول 
الثالثة، منهيا اجللس����ة على مكاسب ملؤشريه الرئيسيني، 
حيث أقفل املؤشر السعري على ارتفاع نسبته 0.39% فيما 

زاد املؤشر الوزني بنسبة بلغت %0.42.

وباشر السوق بالهبوط خالل اليوم الثاني، غير أنه أنهى 
اجللسة على مزيد من املكاسب اليومية للمؤشرين السعري 
والوزني رغم تراجعهما طوال اليوم، حيث شهد كل منهما 
ارتفاعا نسبته 0.12% و0.24% على التوالي، وذلك مع استمرار 

تراجع كل من الكمية والقيمة وعدد الصفقات املنفذة.
وفي يوم الثالثاء، حتول الس����وق إلى تسجيل خسائر 
يومية في ظل سيادة اجتاه عام هابط طوال ساعات التداول، 
مقفال على تراجع ملؤش����ره الوزني بنسبة 1.46%، في حني 
تكبد املؤشر السعري خسارة يومية بلغت نسبتها %0.69، 

وسط ارتفاع في قيمة التداول.
ظهر تباين في أداء املؤشرين يوم األربعاء، حيث تراجع 
املؤشر السعري بنسبة 0.38% بينما منا الوزني بنسبة بلغت 
0.38%. وفي آخر يوم تداول باألسبوع، زاد السوق من خسائره 
بعد أن أغلق على انخفاض في مؤش����ره الس����عري بنسبة 

0.03%، فيما حقق املؤشر الوزني منوا نسبته %0.22.
وبذلك أنهى املؤشر السعري تداوالت األسبوع منخفضا 
بنسبة 0.59% بعد أن أغلق عند 7.413.7 نقطة، بينما أقفل 
املؤش����ر الوزني يوم اخلميس عند 433.19 نقطة، بتراجع 

نسبتها 0.22% عن إغالق األسبوع الذي سبقه.
وعلى صعيد األداء منذ بداية العام، يكون املؤشر السعري 
ق����د صعد فوق مس����توى إقفال العام املاضي مبا نس����بته 

5.83%، فيما بلغت نس����بة منو املؤش����ر الوزني من بداية 
العام %12.30.

وصلت نسبة الشركات التي أعلنت عن نتائجها للعام 
2009 إلى 47% من إجمالي الش����ركات املدرجة في الس����وق 
الرسمي. فمع نهاية األس����بوع املاضي، بلغ عدد الشركات 
املعلنة 97 ش����ركة محققة ما يق����ارب 381.98 مليون دينار 
أرباحا صافية، بانخفاض نس����بته 25.87% عن نتائج هذه 
الشركات لس����نة 2008، والتي بلغت حينها 515.31 مليون 
دينار وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت منوا في ربحية 
أسهمها 56 شركة، فيما تراجعت ربحية أسهم 40 شركة مع 

تكبد 30 شركة خلسائر عن السنة املنقضية.
على صعيد قطاعات الس����وق، وبحس����ب ما مت اإلعالن 
عنه من نتائج، حقق قطاع اخلدمات أعلى متوسط ربحية 
ألسهم الشركات املدرجة فيه والذي بلغ 88.50 فلسا للسهم، 
وجاء ثانيا قطاع األغذية ب� 80.33 فلس����ا للسهم، ثم قطاع 
الشركات غير الكويتية في املركز الثالث مبتوسط ربحية 
بلغ 76.82 فلسا للسهم، بينما بلغ متوسط الربحية للسوق 

ككل 50.17 فلسا للسهم.
وبحسب إقفاالت يوم اخلميس املاضي والنتائج السنوية 
املعلنة، يبلغ متوسط املضاعف السعري ألسهم السوق ما 

يقارب 15 ضعفا.

العتيبي: تطوير غرفة التجارة 
ضرورة لتعزيز الوضع االقتصادي

الشبيب: زيادة الطلب حّصنت 
القطاع العقاري اللبناني من األزمة

قال مرش����ح عضو غرفة وجتارة الصناعة الكويتية بدر العتيبي 
انه سيبذل أقصى ما لديه في حال فوزه من اجل ان يكون للغرفة دور 
أكثر تأثيرا في معاجلة الكثير من املشاكل االقتصادية والتجارية حتى 
تعود الكويت إلى مكانتها االقتصادية. وأضاف العتيبي � خالل مؤمتر 
صحافي � أن قرار خوضه االنتخابات جاء من منطلق رسالة واحدة هي 
الرغبة احلقيقية في تطوير عمل غرفة التجارة والصناعة التي يجب 

أن تساهم بشكل أكثر فاعلية في الوضع االقتصادي الكويتي.
وبني ان فقدان »الغرفة« لدورها احلقيقي وعدم استغالل نقاط القوة 
التي تتمتع بها من خالل متثيل أعضائها في كل اللجان التي تش����كل 
أو املش����ّكلة لبحث القضايا االقتصادية كان سببا في تفاقم املشاكل 

االقتصادية احمللية والتي تفاقمت تداعياتها في اآلونة األخيرة.
وأكد على ان تطوير قطاع����ات الغرفة امر ضروري، بحيث يعزز 

الوضع االقتصادي الكويتي.

ارتفاع اإليرادات المحصلة إلى 16 مليار دينار

77% من إجمالي ديون اإلمارات من نصيب دبي

اوضح التقرير ان تقارير املتابعة الشهرية لوزارة املالية عن شهر 
فبراير املاضي اش����ارت الى اس����تمرار االرتفاع في جانب االيرادات، 
رغم االنخفاض امللحوظ في معدلها الشهري، مقارنة بالسنة املالية 
الفائتة فحتى 2010/2/28 )11( احد عشر شهرا من السنة املالية احلالية 
2010/2009 بلغت جملة االيرادات احملصلة نحو 16.0176 مليار دينار 
اي اعلى مبا نسبته 98.4% عن جملة  االيرادات املقدرة للسنة املالية 
احلالية بالكامل والبالغة نح����و 8.0745 مليارات دينار وبانخفاض 
قاربت نسبته 20.8% عن مس����توى جملة االيرادات احملصلة، خالل 
الفترة نفس����ها من الس����نة املالية الفائتة 2009/2008 والبالغة نحو 
20.2153 مليار دينار. وفي التفاصيل: قال التقرير ان نشرة االيرادات 
النفطية الفعلية، حتى 2010/2/28 قدرت بنحو 15.1699 مليار دينار 
اي اعلى مبا نسبته 119.1% عن االيرادات النفطية املقدرة للسنة املالية 
احلالي����ة بالكامل، والبالغة نحو 6.9245 مليارات دينار، وما حتصل 
من هذه االيرادت في 11 شهرا من السنة املالية احلالية، كان اقل بنحو 
3.8968 مليارات دينار، اي مبا نسبته 20.4% عن مستوى مثيله، خالل 
الفترة نفسها من السنة املالية الفائتة، ومت حتصيل ما قيمته 847.633 

مليون دينار ايرادات غير نفطية، خالل الفترة نفسها، ومبعدل شهري 
بلغ 77.058 مليون دينار بينما كان املقدر في املوازنة للسنة املالية 
احلالية بكاملها، نحو 1.150 مليار دينار اي ان احملقق س����يكون ادنى 
بنحو 225 مليون دينار عن ذلك املقدر، اذا افترضنا استمرار مستوى 

االيرادات باملعدل الشهري املذكور نفسه.
وكانت اعتمادات املصروفات، للسنة املالية احلالية قد قدرت بنحو 
12.116 مليار دينار، ومت تعديلها لالعلى قليال، لتصبح 12.129 مليار 
دينار وصرف فعليا � طبقا للنش����رة � حتى 2010/2/28 نحو 7.6844 
مليارات دينار ومبعدل شهري للمصروفات بلغ 698.583 مليون دينار 
وقال التقرير: ننصح بعدم االعتداد بهذا الرقم، الن هناك مصروفات 
اصبحت مستحقة، ولكنها لم تصرف فعال وذلك رغم ان النشرة تذهب 
الى خالصة مؤداها ان فائض املوازنة، في نهاية ال�11 ش����هرا قد بلغ 
نحو 8.3332 مليارات دينار، اال اننا � في التقرير � نرغب في نشر رقم 
الفائض هذا دون النصح باعتماده النه رقم افتراضي، اذ اننا نعتقد 
ان رقم الفائض الفعلي للموازنة، سيكون اقل، للسنة املالية احلالية 

بكاملها، من رقمه املنشور عن ال�11 شهرا منها.

تطرق »الش���ال« إلى ديون دبي، قائ���ال: »يتم تداول جداول 
غير رسمية، رمبا تكون مسربة من بعض الدائنني، حول ديون 
اإلمارات السيادية، وال نستطيع اجلزم بصحتها أو حتى دقتها، 
ولك���ن ما يهمنا منها، لكونه ميثل صلبها، هو ديون إمارة دبي، 
هذه اإلمارة التي تس���تحق من منظوم���ة دول مجلس التعاون 
اخلليج���ي الوقوف معها ومواجهة أزمته���ا، على نحو جماعي، 
لتقوية موقفها التفاوضي وتخفيف عبء االزمة وتكاليفها غير 

الضرورية، عنها«.
وتابع التقرير ان اجلداول تشير إلى أن ديون اإلمارات تبلغ 
نح���و 121.5 مليار دوالر، تصيب دبي، منه���ا، نحو 93.7 مليار 
دوالر، بعد س���داد 4.1 مليارات دوالر في ديسمبر 2009، وهي � 

إن صدقت � أقل من تقديرات س���ابقة لنا، وتعادل نحو 77% من 
إجمالي ديوان االمارات السبع. كما تشير اجلداول إلى أن ديون 
أبوظبي تساوي نحو 25.9 مليار دوالر، أي نحو 21.3% من إجمالي 
الدي���ون، وهي تعادل صفرا، تقريبا، مقابل قوتها املالية، أي أن 
موقفها املالي على النقيض،متاما من مثيله لدى دبي، وتتراوح 
دي���ون االمارات االربع األخرى بني نحو 175 مليون دوالر لرأس 
اخليم���ة، وهي اإلمارة االقل مديونية بينه���ا، ونحو 1.26 مليار 
دوالر للش���ارقة، وهي اإلمارة االكث���ر مديونية بينها، وبينهما، 
هن���اك نحو 210 ماليني دوالر للفجيرة، و275 مليون دوالر، ألم 
القيوين، أما إمارة عجمان فاملنش���ور عنها يشير إلى أن ديونها 

ال شيء أو صفر.

تقـارير

نحو 20% من الدائنني.
واملوافقة املبدئية من قاضي 
الدائرة اخلاص���ة في محكمة 
االستئناف تتطلب، لكي تصبح 
ناف���ذة، موافقة بن���ك الكويت 
املركزي على خطة إعادة الهيكلة، 
خالل 4 شهور � قابلة للتجديد 
مدة مماثلة � ق���د ال حتتاجها 
كلها. وكان طلب »الدار« املقدم 
للمحكمة املختصة قد تضمن 
9 مرفق���ات، طبق���ا للقانون، 
وهي: شهادة السجل لدى بنك 
الكويت املركزي وعقد التأسيس 
والنظام األساسي وآخر مركز 
مالي معتمد للش���ركة واملركز 
املالي كما في 2007/12/31 � قبل 
األزمة � واملركز املالي في نهاية 
عام 2006 وقائمة بديون الشركة 
واس���تحقاقاتها واإلطار العام 
الهيكلة مبوافقة  إعادة  خلطة 
معظم الدائنني وتقرير مراقب 
احلسابات عنها، وكتاب يتضمن 
موافقة أكثر من 75% من الدائنني 
الى بنك الكويت املركزي. ورغم 
ان »ال���دار« قد دخلت في نزاع 
قانوني مع بنك الكويت املركزي، 
ولم يكن قرارها موفقا، إال اننا 
نعتقد ان بنك الكويت املركزي، 
الذي لديه مراقب في »الدار«، 

سيهتم مبدى عقالنية ومهنية 
اخلطة واآلثار على االقتصاد 
الكلي، مبا يرج���ح متريرها، 
كما هي او بعد تعديل، اي انها 
عقبة قابلة للتجاوز، والعقبة 
الثانية هي في النزاع القضائي 
بني »ال���دار« والبنك التجاري، 
واملدى الزمني للنزاع، في ساحة 
القضاء، او احلكم، قد يؤثران 
على سالمة االنتقال الى املرحلة 
الثانية، اي انتقال كل الدائنني 
الى الشركتني القابضتني وإدارة 
هذه األصول من قبل »الدار«، 
مبا يضمن حقوق الدائنني، ألن 
التعثر يعني العودة الى نقطة 
البداية، وتبقى العقبة الثالثة 
خارج ق���درة كل األطراف، ف� 
»الدار« تعتقد بكفاية أصولها 
في مواجهة التزاماتها، بل تعتقد 
ان حجم هذه األصول يزيد على 
حجم االلتزامات، وأصول »الدار« 
� خالفا ألصول جلوبل � قليلة 
العدد، ولكنه���ا عالية القيمة، 
والبد من حتس���ن سريع في 
مناخ االس���تثمار حول العالم 
� بريطانيا ودب���ي والبحرين 
والكويت � حتى تتوافر سيولة 
كافية وشهية لشراء مثل هذه 
األصول، وهو التحدي األكبر، 

الذي يواجه »الدار«، حتى عند 
جتميد الدي���ون وفوائدها مع 

االلتزام بالسداد املرحلي.
وأضاف التقرير انه يحسب 
ل� »ال���دار« إميانه���ا بقدرتها 
على جتاوز أزمة تعثرها، في 
ظروف صعبة، ومن مصلحة 
البلد واجلميع ان تتجاوز هذه 
التكاليف  الشركة أزمتها بأقل 
املمكنة مع احترام كامل حلقوق 
الدائنني. ويعتق���د التقرير ان 
تقدم الشركة منوذجا مختلفا 
ومفيدا في محاولة اخلروج من 
األزمة، يعني غيرها على سلوكه، 
ويظل التحدي احلقيقي، أمامها، 
التفرغ إلدارة أصولها وديونها، 
على نحو حصيف، بعد تراجع 
الضغوط عليه���ا حال قبولها 
حتت مظلة القانون، كما نعتقد 
بضرورة دعم موقف »الدار«، 
ألنها لن حتتاج من قانون تعزيز 
االس���تقرار املالي سوى الشق 
اخلاص باحلماية من الدائنني، 
أوال، وألنها تقدم منوذجا قابال 
للتكرار لإلف���ادة من القانون، 
ثانيا، وألنها قدمت إطار خطة 
عمل، وافق عليه نحو 80% من 
دائنيها، ثالث���ا وألن الدائنني � 
ومعظمه���م بال ضمانات حاليا 
� س���يحصلون على ضمانات، 
رابعا، وألن تعثرها س���يؤدي 
الى سقوط ضحايا، ال ضرورة 
لس���قوطهم، اضاف���ة ال���ى ما 
سيسببه هذا التعثر من ضرر 
هام، خامسا، واخيرا، هي فرصة 
ليتحمل كل طرف مسؤولياته، 
مبا في ذلك »الدار«: فإما عمال 
مضنيا ملواجهة االلتزامات او 

السقوط.

متداول ينتظر اعالن الشركات املتأخرة عن نتائج 2009 املالية

مجلس إدارة »بهارتي« يوافق رسمياً على شراء »زين ـ أفريقيا«
رويت���رز: واف���ق مجلس 
إدارة ش���ركة بهارتي الهندية 
لالتصاالت في اجتماع حاسم 
رس���ميا على عرض بقيمة 9 
مليارات دوالر لشراء أصول 

مجموعة »زين- افريقيا«.
وجاء قرار مجلس اإلدارة 
بع���د االطالع عل���ى تفاصيل 
الفحص النافي للجهالة وبعد 
التفاصيل  مناقش���ة جمي���ع 
اخلاصة بالصفق���ة والعوائد 

املتوقعة منها.
كم���ا اعتمد املجلس عرض 
متويل الصفقة من قبل 12 بنكا 

عامليا.
وقالت مص���ادر على علم 

انه  ل� »رويترز«  باملفاوضات 
رمبا قد توصل���ت الى حلول 
فيما يخص حتديات تواجهه 
الصفقة منها »زين - نيجيريا« 

والت���ي تبلغ حصة املجموعة 
منها %65.

وقالت املصادر ان »بهارتي« 
قد وضعت جزءا من حس���اب 

الصفقة في حساب أمانة، وذلك 
حلمايتها في حال تعرضت الي 
مشاكل قضائية مستقبلية مع 

»زين - نيجيريا«.
وقال تقري���ر نقلته وكالة 
»بلومب���رغ« ان »بهارت���ي« 
تعتزم تقدمي عرضها رسميا 
لشراء أصول مجموعة »زين – 

افريقيا« األسبوع املقبل.
 وقد تطل���ب من مجموعة 
»زين« توفير ضمانات وحماية 
قانونية بشأن النزاع في »زين 
- نيجيري���ا«، وذلك رغم ان 
مجلس ادارة ش���ركة بهارتي 
لم يطل���ب ذلك ف���ي اجتماع 

األمس.


