
االربعاء
14 ابريل 2010

36
االقتصادية

منى الدغيمي 
أعلن عضو مجلس إدارة شركة لوجستيكا 
باور للطاقة ومستشارها القانوني سعد الريس 
أن اإلدارة التنفيذية للشركة وقعت عقدا بقيمة 
2 مليون دينار في مجال الطاقة في باكس���تان 
وذلك من خالل حتالف مع شركات باكستانية، 
مش���يرا إلى أن مدة العقد 3 سنوات تبدأ شهر 

مارس من العام احلالي. 
وأكد أن الشركة تتفاوض حاليا للدخول في 
عدة مشاريع كبرى لتوفير البنية التحتية ملشاريع 
الطاقة املختلفة في مجال الطاقة في باكستان.

وعن املش���اريع التي ميكن للشركة الدخول 
فيها قال انه من املتوقع أن تدخل الشركة في عدة 
مشاريع في مجال مقاوالت الكهرباء والبترول مثل 

مجال توفير املعدات احلديثة واملواد التقنية واإلمداد اللوجستي 
في الدول محل االستثمار باإلضافة إلى السعي لالستحواذ على 
شركات قائمة من خالل متلك حصة مؤثرة في شركة متخصصة 

في مجال الطاقة باعتباره سوقا واعدا، واستدرك 
قوله ان الشركة بصدد القيام بدراسة هذا املوضوع 
من خالل جهاز فني مت تعيينه لدراسة الفرص 

االستثمارية في املنطقة.

توجهات مستقبلية

ومن جهته كشف رئيس اللجنة التأسيسية 
للشركة د. محمد املطوع أن لدى الشركة توجها 
لالس���تفادة من انخفاض قيم���ة أصول بعض 
الش���ركات القائمة بسبب األزمة العاملية إلمتام 
عملية االستحواذ على عدد منها وإعادة هيكلتها 
وفقا للمعايير املالية احلديثة، الفتا الى أن الفرصة 

مواتية لالستحواذ على شركات طاقة.
وأضاف أنه من املتوقع أن حتقق الشركة أرباحا 
تشغيلية منذ سنتها األولى بعد دراسة أوضاع السوق والفرص 
االستثمارية وأنه س���يكون هناك تعاون مع شركة إستراتيجية 

من الشركات الكويتية في مجال الطاقة.

املؤشر 
السعري 

7487.2
بتغير قدره

- 62.2

أحمد مغربي 
ذكرت بيانات على املوقع االلكتروني لبنك 
الكويت املركزي انه س���يصدر اليوم س���ندات 
خزانة ألجل عام واحد بقيمة 50 مليون دينار 
بفائدة 1.25% وذلك في خطوة الستيعاب فائض 

السيولة في السوق.
وأشارت البيانات إلى أن البنك املركزي تلقى 

عروضا لالكتتاب في هذه السندات تقدر بنحو 
293 مليون دينار ما يعني تغطية 586%، ويعد 
هذا اإلصدار السادس للبنك املركزي خالل هذا 
العام والثاني خالل شهر ابريل اجلاري، حيث كان 
اإلصدار السابق في 7 ابريل وكانت قيمة السندات 
تقدر ب� 80 مليون دينار ألجل عام واحد وبلغت 

التغطية لهذه السندات 393 مليون دينار.

»المركزي« يصدر سندات خزانة  بـ 50 مليون دينار بفائدة %1.25

سعد الريس

زكي عثمان
استقبل سوق الكويت لألوراق املالية بفتور 
ش����ديد ما صرح به وزير التجارة والصناعة 
ورئيس جلنة س����وق الكويت لألوراق املالية 
أحمد الهارون والذي أعلن فيه أن النصوص 
القانونية لقانون هيئة أسواق املال أصبحت 
نافذة من تاريخ نشره باجلريدة الرسمية وذلك 

بتراجع شديد بلغ نحو 62 نقطة.
والشك ان تصريح الوزير يحمل الكثير من 
التفاؤل مبستقبل أفضل لتداوالت السوق السيما 
انه شدد على ان القانون مطبق فعليا ملواجهة 
أي مخالفات قد حتدث بالبورصة، وعليه فإن 
أي مخالفات تتم من قبل املتداولني يطبق عليه 
نص امل����ادة املتعلقة باملخالفات بقانون هيئة 
أسواق املال وهو األمر الذي ينطبق على قرار 
وزير العدل مؤخرا بإنشاء محكمة أسواق املال 
للنظر في القضايا املتعلقة بالتداول في سوق 

الكويت لألوراق املالية. 

ورغم ان س����وق الكويت لألوراق تاريخيا 
يعتبر أول سوق مالي منظم في منطقة اخلليج، 
ان لم يكن في املنطقة العربية بأكملها، اال أن 
األس����واق األخرى س����بقته في الوقت الراهن 
ومبراحل كبيرة، وهنا ابرز مراقبون ل� »األنباء« 
مجموع����ة من اوجه القصور ف����ي اإلجراءات 

التنظيمية للبورصة تتمثل في:
1 - عدم وضوح معايير وشروط االدراج، 
وضرورة إلغاء املادة 15 من قواعد وش����روط 
االدراج، والتي تعطي احلق للجنة السوق في 

رفض ادراج أي شركة دون ابداء األسباب.
2 - عدم انصاف صغار املستثمرين أو حتى 
كباره��م، والذي��ن ال يدخلون ف��ي ترتيبات بيع 
احلصص الرئيسية، وهو ما يطلق عليه صفقات 

االستحواذ.
3 - عدم جتانس مكونات القطاعات احلالية، 
حيث ن����رى خليطا من األنش����طة في معظم 
القطاعات، فعلى سبيل املثال، يحتوي قطاع 

اخلدمات على شركات نقل وتخزين ومقاوالت، 
ونفط وتعليم وعقار وتقنية معلومات، وجتزئة 
وزراعة.. الخ، والذي يجعل من الصعب جدا 
تقيي����م الوضع أو التنبؤ باجت����اه أو مقارنة 
املعطي����ات للش����ركات املدرجة ف����ي القطاع 

الواحد.
4 - وجود شركات مدرجة غير مؤهلة لالدراج، 
مثل التي تعمل في غير نشاطها األساسي، أو التي 
تفتقر الى األرباح التش��غيلية، وكذلك منخفضة 

التداول.
5 - عدم تطوير الس����وق املوازي، بحيث 

يتميز السوق الرسمي عنه.
6 - عدم متابعة ادارة السوق لالعالنات التي 
تصدرها بناء على املعلومات في الشركات املدرجة، 
حيث يك��ون هناك توضيح جزئي عن موضوع 
معني، مبا في ذلك أن ادارة الشركة ستفيد ادارة 
السوق بالتغيرات واملس��تجدات اخلاصة بذلك 

املوضوع.

7 - ع����دم االعالن عن نتائ����ج الربع الرابع 
بشكل مستقل أسوة باألرباع األخرى.

8 - االفص��اح عن حركة أموال املس��تثمرين 
األجانب.

9 - عدم حماية حقوق جمهور املس����اهمني 
وخاصة صغارهم، في مواجهة تضليل ادارات 

بعض الشركات لهم.
واجمع املراقبون على انه وبالرغم من نقاط 
الضعف العديدة لدى صغار املتداولني، اال أن 
هناك قصورا من جانب ادارة السوق، والتي 
تزيد من مواطن الضعف لدى الصغار، ما يعتبر 
أمرا مقلقا للغاية وهو االمر الذي يتطلب تدخال 
س����ريعا لعالجه وحتديدا في النقاط السابق 
ذكرها للحد من الظواهر السلبية املتمثلة في 
التداوالت املصطنعة واالقفاالت اليومية املفتعلة 
وعدم وجود تداول يذك����ر على مجموعة من 
األسهم وبشكل مستمر وايضا عيوب الوحدات 

الكمية وسوق الكسور.

الريس لـ »األنباء«: »لوجستيكا باور« توّقع عقدًا
في باكستان  لمدة 3 سنوات في مجال الطاقة

المطوع: تعاون متوقع مع شركة إستراتيجية كويتية 

بقيمة 2 مليون دينار

ماّلك في »إستراتيجيا« رفعوا حصتهم بالشركة
استعدادًا لزيادة رأس المال عقب إطفاء الخسائر

أوجه قصور 
في اإلجراءات

9 التنظيمية للبورصة

محمود فاروق
أبلغت مص����ادر ذات صلة 
»األنباء« بأن شركة استراتيجيا 
لالس����تثمار س����تحصل على 
موافقة سوق الكويت لألوراق 
املالية بشأن إعادة خطة هيكلة 
امل����ال وأصولها بنهاية  رأس 
األسبوع اجلاري، وذلك بعد 
أن حصل����ت على موافقة بنك 
الكويت املركزي في هذا الشأن، 
مبين����ة ان اخلط����ة النهائية 
للش����ركة التي واف����ق عليها 
»املركزي« سيستغرق تنفيذها 
4 سنوات وذلك إلعادة هيكلة 
الداخلية  استثمارات الشركة 
واخلارجي����ة ولع����ودة ثبات 
التدفق����ات النقدية من جديد، 

حسب قول املصدر.
أفادت  ومن ناحية أخ���رى، 
مصادر مقربة بأن إحدى الشركات 
التي متتلك في »استراتيجيا« 

إل���ى 10% زادت  نس���بة تصل 
حصتها بنسبة 6% عبر التداوالت 
أكثر  األخيرة بالسوق لتصبح 
من 16% وذلك س���عيا منها في 
احلصول على نسبة اكبر ضمن 
استعداداتها للدخول في زيادة 
رأس املال املزمعة ولتقليل تكلفة 

السهم لديها.
ولفت����ت املص����ادر إلى أنه 
منذ بداية األس����بوع وس����هم 
يتع����رض  »اس����تراتيجيا« 
للتراجع باحلد األدنى بشكل 
متوال وس����ط معلومات تفيد 
بأن هن����اك بعض املالك كانوا 
وراء الهبوط احلاد على السهم 
باإلضافة إلى أن هناك محفظة 
مالية تق����وم باملضاربة على 

السهم لها عالقة بالشركة.
وكش����فت املص����ادر ع����ن 
املفاوضات التي جتريها الشركة 
لتتخ����ارج من اس����تثماراتها 

اخلارجية، السيما إطالق العديد 
م����ن املنتجات االس����تثمارية 
اجلديدة بنهاية العام احلالي، 
تشمل صندوقا إسالميا يستثمر 
في السوق احمللي واإلقليمي، 
ورقة استثمارية مضمونة رأس 
املال تستثمر باألسواق الناشئة 
وصندوق أسهم ذا استراتيجية 
مركزة يس����تثمر في السوق 
األميركي، نافية املصادر بذلك 
تآكل رأسمال الشركة مستندة 
إلى نسبة خسائرها  في ذلك 
املتراكمة واحلالية بالنس����بة 

لرأسمالها التي بلغت %65.
ولفتت املصادر إلى أن هناك 
الش����ركات  توجها من إحدى 
اإلس����المية  االس����تثمارية 
املدرجة متتلك نسبة حوالي 
20% لالستحواذ عليها كامال 
وحتويلها إلى شركة ذات نشاط 
إسالمي حيث سيتم بحث هذا 

التوجه خالل اجتماع مجلس 
اإلدارة وانعق����اد اجلمعي����ة 

العمومية املقبلة.
وجت���در اإلش���ارة إلى أن 
خطة »استراتيجيا« تتضمن 
تخفيض رأس املال أوال مبقدار 
12.8 مليون دينار أي ما يعادل 
128 مليون س���هم من األسهم 
املص���درة إلطفاء اخلس���ائر 
املتراكم���ة حت���ى ديس���مبر 
2009 وزيادة رأس���مالها عبر 
اكتتاب أسهمها مببلغ وقدره 
10.235.065 دينارا عن طريق 
إصدار 102.350.650   س���هما 
وذلك بقيمة اسمية 100 فلس 
للسهم وعالوة إصدار 2 فلس 
للسهم حيث سيتم   اعتماد هذه 
الزيادة وتفاصيلها في اجتماع 
اجلمعية العمومية العادية التي 
من املتوقع ان تعقد في بداية 

شهر مايو املقبل.

وضعت خطة إلعادة هيكلة استثماراتها على مدى 4 سنوات

)محمد ماهر(خالد العوضي مترئسا اجلمعية العمومية للشركة

10% عوائد محفظة أسهم »المستقبل لالستثمار« وتتجه لتملك حصص في شركات تشغيلية
االقليمية والتي سبق االشارة اليها باالضافة 
الى م���ا مت االعالن عنه من خطة التنمية 
وخطط لتخصيص املزيد من األنش���طة 

احلكومية.
اما فيما يتعلق باملركز املالي للشركة 
فقد بلغ مجموع أصول الش���ركة كما في 
2009/12/31، مبلغ وقدره 17.279.502 دينار 
فيما بلغ مجموع حقوق املساهمني مبلغ 
17.220.627 دينارا وذلك بعد تخفيضها 
مببلغ 150.598 دينارا ميثل احتياطي التغير 
في القيمة العادلة لالنخفاض في س���عر 

سهم بنك اخلليج.
اما نتائج اعمال الش���ركة فقد حققت 
الشركة خالل الفترة أرباحا صافية مقدارها 
371.225 دينارا وتشمل مبلغ 157.250 دينارا 
ميثل ارباحا غير محققة من استثمارات 
بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل، وقد 
كان لالنخفاض الكبير في اسعار تداول 
األوراق املالية خالل شهر ديسمبر 2009 
تأثي���ر كبير في انخفاض هذا املبلغ، كما 
بلغ مجموع املصاريف العمومية واالدارية 
خالل الفترة مبل���غ 484.659 دينارا وقد 
حققت الشركة معدل ربح مقداره 2.2 فلس 

خالل الفترة.

احلصول عليها.
أما من ناحية االستثمار 
املباشر، فقال ان االدارة 
قامت خالل الفترة املاضية 
بدراسة الكثير من الفرص 
االس���تثمارية لتمل���ك 
حصص في شركات ذات 
صبغة تشغيلية اال انها 
لم جتد من بينها ما يحقق 
اغراض الشركة من حيث 
حتقيق عائد يتناس���ب 
مع الس���عر املطلوب او 
املخاطر املتصلة بها، وقد 
كانت السياسة املتحفظة 
ل���إدارة في هذا االجتاه 
سببا مباشرا في احملافظة 
على رأسمال الشركة وذلك 
التسرع والدخول  بعدم 
في اس���تثمارات ال ميكن التأكد بصورة 
مقبولة من مدى املخاطر احمليطة بها او 
حتقي���ق العائد املطلوب عليها، هذا ومن 
املؤمل ان يستمر تدفق الفرص االستثمارية 
على الشركة بوتيرة عالية في عام 2010 
نظرا للظروف احمليطة بالبيئة االستثمارية 

للبيع، كذلك قامت االدارة باستثمار مبلغ  
مليوني دوالر في صكوك ذات عائد مرتفع 
مت بيع مبلغ مليون دوالر منها بعد حتقيق 
العائد املطلوب، أما األرصدة النقدية فقد 
مت استثمارها في ودائع قصيرة األجل لدى 
البنوك احمللية بأفضل معدالت فائدة ميكن 

10% خ���الل العام 2009، كما قامت االدارة 
بشراء 4 ماليني س���هم تقريبا من اسهم 
بنك اخللي���ج في عملية زيادة رأس املال 
األخيرة، وتعتبر االدارة ان هذا االستثمار 
هو اس���تثمار طويل األجل ومت تصنيفه 
محاسبيا حتت بند االستثمارات املتاحة 

ومن ث���م توظيف رأس 
املال في املدى املتوسط 
والطوي���ل مب���ا يحقق 
قيم���ة مضافة س���نوية 
ألصول الش���ركة وبقدر 
مقبول من املخاطر، وفي 
ظل هذه االستراتيجية 
االستثمارية للشركة فقد 
مت وضع اهداف لتوزيع 
رأس املال لالستثمار في 
القطاعات ومن  مختلف 
ضمنها االس���تثمار في 

األسواق املالية.
وأشار الى ان الشركة 
قام���ت بتكوين محفظة 
من األس���هم اخلليجية 
واحمللية وذلك بعد اجراء 
الدراسات املالية الالزمة 

الختيار افضل الشركات املتداولة باألسواق 
املالية س���واء في سوق الكويت لألوراق 
املالية او في اسواق دول مجلس التعاون 
اخلليجي، م���ع األخذ في االعتبار ان يتم 
توزيع االس���تثمار على جميع القطاعات 
االقتصادية، مبينا انها حققت عائدا يبلغ 

محمود فاروق
أكد رئيس مجلس ادارة شركة املستقبل 
لالستثمار خالد العوضي ان الشركة قامت 
بوضع اللبنات األساسية من خالل تعيني 
كادر املوظفني املؤهلني إلدارة الشركة ووضع 
السياسات واالجراءات التي تنظم عملها 
وجميع النظم املالي���ة واإلدارية األخرى 

للقيام بأعمال الشركة حسب األصول.
وأوضح العوضي على هامش انعقاد 
اجلمعية العمومية للش���ركة ان الكويت 
مازالت تعاني من مشكلة انحسار التمويل 
وتفاقم الديون في القطاع املالي، وقد فرضت 
هذه الظروف وهذه البيئة االس���تثمارية 
التي تتميز بعدم الوضوح اعتبارات كبيرة 
للحيطة واحلذر في كل خطوة، كما فرضت 
ايضا اعتبارات مختلفة وشاملة لدراسة 
كل فرصة استثمارية تسنح قبل الدخول 
فيها مبا يضمن احملافظة على رأس املال 

املستثمر وحتقيق العائد املناسب.
وتابع قائال: لقد وضعت ادارة الشركة 
أهدافا الس���تراتيجية اس���تثمارية تأخذ 
بعني االعتبار الواقع املس���تجد وتعتمد 
على حماية رأس امل���ال واحملافظة على 
اكبر قدر من الس���يولة في املدى القصير 


