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أفادت شركة استراتيجيا لالستثمار )استراتيجيا( 
بأن مجلس اإلدارة قد حدد فترة االستدعاء لالكتتاب في 
زيادة رأسمال الشركة، حيث تبدأ اعتبارا من األربعاء 
30 يونيو وحتى األربعاء 28 يوليو املقبل بنسبة %58.5 
للمساهمني املقيدين في سجل املساهمني في تاريخ 29 
يونيو 2010 بسعر 102 فلس للسهم الواحد واملتضمن 
100 فلس قيمة اسمية و2 فلس عالوة إصدار مع األخذ 

بعني االعتب����ار بأنه بعد االنتهاء من زيادة رأس����مال 
الشركة سيتم خفض رأس املال اإلجمالي 128.5 مليون 
س����هم والذي سينطبق على أسهم املساهمني املقيدين 
في س����جل مساهمني الشركة بتاريخ 29 يونيو 2010. 
وبناء على طلب الشركة سيتم إيقاف سهم الشركة عن 
التداول اعتب����ارا من 30 اجلاري إلى حني االنتهاء من 

اجراءات االكتتاب في زيادة رأسمال الشركة.

استدعاء رأسمال »إستراتيجيا« بـ 102 فلس للسهم

3 قضايا عالقة لدى البنوك اإلسالمية
تطرحها على »المركزي« خالل اجتماع قريب

الشايع: »التجارة« حريصة على تهيئة البيئة التنظيمية 
والقانونية لتحفيز المستثمرين المحلي واألجنبي

محمود فاروق
كشفت مصادر مطلعة ل� »األنباء« 
أن إدارات املخاطر بالبنوك اإلسالمية 
ستطرح على بنك الكويت املركزي 
3 قضايا مازالت عالقة في ملفاتها 
وذلك عبر اجتماع مصرفي سيعقد 

خالل األسبوع اجلاري.
وبين���ت املص���ادر أن القضايا 
الث���الث تتمح���ور ح���ول حتديد 
نس���ب املخاط���ر عل���ى األدوات 
آليات قياسها  التمويلية وتطوير 
وإدارة السيولة املالية لدى البنوك 
اإلسالمية، حيث يشير البعض بهذا 
اخلصوص إلى أن االفتقاد آلليات 
واضحة يضع أعب���اء كبيرة على 
إدارة املخاطر، مما يجعل املؤسسات 
املالية اإلسالمية تعتمد في دخلها 
على األص���ول طويلة األجل، وهو 
ما يزيد حاجتها لالحتفاظ بسيولة 
عالية مما ينعكس في النهاية على 
الربحية. أما القضية الثانية فتتعلق 
بعقود املش���تقات املالية وإدخالها 
في أعمال البنوك اإلسالمية، بحكم 
أنها تتيح إمكانيات كبيرة للتحوط 
ضد املخاطر وإدارتها موضحة ان 
املالية نتيجة  استخدام املشتقات 

للمخاطر التي أفرزتها تقلبات أسعار 
الفائدة وتقلبات أسعار الصرف لم 
تغلق 98% من العقود املستقبلية 
الثمن، بل  بتسلم األصل وتسليم 
ايضا تس���وية فروقات األسعار، 
وبالتالي أصبح األمر موضع جدال 
متواصل بالبنوك اإلسالمية حول ما 
إذا كانت تلك األدوات فعال تستخدم 
للتحوط أم أنها هي املتس���بب في 
زيادة انتشارها. أما القضية الثالثة 
فتتمثل في آلية تطوير أس���اليب 
قياس املخاطر بالبنوك االسالمية 
وإيجاد األساليب املصرفية واألدوات 
املالي���ة ذات املصداقية الش���رعية 
للتحوط وإدارة املخاطر. القضايا 
الثالث دفعت البنوك اإلسالمية إلى 
البحث والنقاش حول إيجاد بدائل 
جديدة لها أو تغطيتها بشكل مالي 
يتوافق مع معايير »املركزي« ومع 

احكام الشريعة اإلسالمية.
من جانب آخ���ر، قالت مصادر 
مصرفي���ة في تصري���ح خاص ل� 
»األنباء« ان البنوك اإلسالمية في 
الكويت تواجه أزمة تشكيل هيئات 
الرقابة الش���رعية، نظرا لقلة عدد 
الفقهاء املتخصصني في املعامالت 

املصرفية واملس���ائل االقتصادية 
احلديثة األمر الذي س���يؤدي إلى 
عدم وجود تص���ور واضح لتلك 
القضايا، ومن ثم صعوبة الوصول 
للحكم الشرعي الصحيح، مشيرة 
إلى عدم وجود جي���ل ثان مؤهل 
للعمل كمراقبني ش���رعيني، نظرا 
ألن الك���وادر املوجودة اآلن إما أن 
الفقه والشرع،  تكون ملمة بأمور 
وإما أن تكون ملمة بأسس االقتصاد 
اإلسالمي، وال يوجد من لديه القدرة 
الفقهية  الثقافتني  على اجلمع بني 

واالقتصادية.
الش���رعية  الرقابة  أن   وأكدت 
بالبنوك ض���رورة حيوية للنظام 
املصرفي اإلسالمي، فاألساس الذي 
قامت عليه تلك املصارف املعاصرة 
هو تقدمي البديل الشرعي للمصارف 
التقليدية، ولذا كانت هيئة الرقابة 
الش���رعية هي اجلهة التي تراقب 
وترص���د س���ير عم���ل املصارف 
اإلسالمية والتزامها وتطبيقها في 
معامالتها لألحكام الشرعية، كما أن 
وجودها يعطي املصرف الصبغة 
الش���رعية، ويعطي العمالء الثقة 

بالتعامل معها.

عاطف رمضان
أكد الوكيل املساعد لشؤون 
الشركات والتراخيص التجارية 
ف����ي وزارة التجارة والصناعة 
جمال الش����ايع ل� »األنباء« ان 
الوزارة ممثلة بقطاع الشركات 
تعمل لتهيئ����ة البيئة اإلدارية 
والتنظيمية والقانونية للقطاع 
اخل����اص وتقدمي التس����هيالت 
واخلدمات وحوافز االستثمار 
الالزم����ة جلذب املس����تثمرين 
الالزمة  وتبس����يط اإلجراءات 
التراخيص للمستثمر  إلصدار 
احملل����ي او األجنبي ملمارس����ة 
األنشطة واملشروعات االقتصادية 
في املج����االت املختلفة وتوفير 
بوابة الكترونية موحدة لقطاع 
األعمال للحصول على اخلدمات 
احلكومية ذات العالقة بأقل  وقت 

وجهد وتبسيط اإلجراءات.
وأض����اف الش����ايع ان هذه 
األهداف التي تنتهجها الوزارة 
تأتي وفقا لسياسة خطة التنمية 
اخلمسية، مشيرا الى ان األهداف 
االس����تراتيجية الواردة بخطة 
التنمية ترتب����ط بارتباط دور 

الناجت احمللي  الوزارة في رفع 
اإلجمالي وتنويع مصادره والذي 
يختص بتنويع القاعدة االنتاجية 
من خالل توفير البيئة املناسبة 
إلقامة قطاع جتاري اقتصادي 
لوجس����تي قوي من خالل دعم 
فرص حتويل الكويت إلى مركز 
عاملي وإقليمي للصناعات املالية 
من خالل ترسيخ آليات ونظم 
داعمة ومحفزة للقطاع اخلاص 
وتبس����يط إجراءات االستثمار 
أمامه وحتسني ظروف العمل فيه 
وإنشاء مراكز اخلدمات احلكومية 
املتكاملة ذات العالقة في بعض 
محافظات الكويت واالنتهاء من 
تعديل واعتماد قانون الشركات 
وأيضا االنتهاء من الربط اآللي 
بني الوزارة واجلهات احلكومية 
التراخيص  األخ����رى بش����أن 

التجارية.
وأشار الشايع الى ان املشاريع 
احملققة لهذه السياس����ة تتمثل 
في حتويل الكوي����ت الى بيئة 
استثمارية مالية وجتارية جاذبة 
وتبس����يط إجراءات ممارس����ة 
النش����اط التج����اري وميكنتها 

وحتس����ني البيئة املؤسس����ية 
والتنظيمية لالستثمار واألعمال 

ودعمها الكترونيا.
ولفت الش����ايع الى ضرورة 
اس����تحداث وتعدي����ل عدد من 
التشريعات والقوانني احلديثة 
التي تعكس وضوح السياسات 
العام����ة للدولة  والتوجه����ات 
وترس����يخ مزيد من االستقرار 
والشفافية بهدف توفير البيئة 
الصحية اجلاذبة لرأس����ي املال 
الوطني واألجنبي واملعززة للثقة 
بأدوات وآليات السوق املالية.

وبني انه من الضروري تطوير 
القوانني والتشريعات التجارية 
ومتابعة قضايا الوزارة واالرتقاء 
القانونية  الدراسات  مبستوى 
ودعم جهود ومبادرات التعاون 
ف����ي اطار مجلس  االقتصادي 
التع����اون اخلليج����ي وتفعيل 
دور القط����اع اخلاص خليجيا 
وكذلك دعم التعاون االقتصادي 
والتجاري واخلليجي والعربي 
وتفعيل مشاركة القطاع اخلاص 
ف����ي صنع الق����رار ضمن اطار 

مجلس التعاون اخلليجي.

العميري لـ »األنباء«: »أصول«
لم تعد مضطرة لتسييل أصولها

بعد نجاحها في إعادة هيكلة ديونها

شريف حمدي
اكد رئيس مجلس االدارة لش���ركة اصول لالستثمار 
سليمان العميري ان الشركة ارجأت فكرة التخارج من 
بع���ض اصولها اململوكة في الوقت الراهن، الفتا الى ان 
الشركة كانت قد تلقت عروضا في الفترة املاضية غير 
انها لم توافق عليها ألنها لم حتقق العوائد املرجوة منها 
خاصة بعد جناح الشركة في اعادة جدولة ديونها وبالتالي 

لم تعد مضطرة لتسييل أي من اصولها. 
وق���ال العميري في تصريح خاص ل���� »األنباء« ان 
الشركة لم تغلق الباب نهائيا وانه متى ما تلقت عروضا 
مناسبة ألي من اصولها فإنها ستتخارج منها، مشيرا الى 
ان الشركة تفضل التريث في الوقت الراهن واالحتفاظ 
ب���كل االصول اململوكة الى ما بعد االزمة نظرا ألن اغلب 
االصول االستثمارية لكل الشركات قد تراجعت بنسبة 
كبي���رة نظرا لألزمة، وبالتالي ف���إن االنتظار على هذه 
االصول س���يعيدها الى مس���تويات افضل من التي هي 

عليه اآلن.
واضاف العمي���ري ان »اصول« تركز جهودها حاليا 
على نشاط التمويل االستهالكي، مشيرا الى ان الشركات 
التي تقدم التمويل االس���تهالكي قد تتأثر جراء شروط 
»املركزي« االضافية حول االقراض االستهالكي، غير انه 
اكد على ان هذه الشروط ستحد من التجاوزات وما ميكن 

وصفه باالنفالت في عمليات االقراض االستهالكي.

صرحا وطنيا وقيمة مضافة ال ميكن االستغناء 
عنه؟، فالقطاع ووفقا للبيانات املالية لديه مقومات 

تتمثل في: 
اوال: شكلت رؤوس اموال شركات االستثمار 
املدرجة واملسجلة لدى »املركزي« ما نسبته %16.5 
من اجمالي رؤوس اموال الش���ركات املدرجة في 
السوق »شركات كويتية وغير الكويتية« ونحو 
18.8% من اجمالي رؤوس اموال الشركات »الكويتية« 
املدرجة في الس���وق، في الوقت الذي مثلت فيه 
رؤوس اموال الشركات »اعضاء احتاد الشركات 
االستثمارية والبالغ عددها 44 شركة نحو %12.7 
من اجمالي الس���وق، ونح���و 14.6% من اجمالي 

الشركات الكويتية في السوق.
ثانيا: بل���غ اجمالي االصول امل���دارة من قبل 
الشركات االس���تثمارية املس���جلة لدى املركزي 
واملدرجة في السوق نحو 8.3 مليارات دينار في 
حني بلغت قيمة االصول املدارة من قبل شركات 
االستثمار اعضاء االحتاد نحو 7.4 مليارات، اي 
ما نسبته 48.4% من قيمة االصول املدارة من قبل 
قطاع االستثمار في السوق والبالغة 15.3 مليار 

دينار في نهاية مارس 2010.
ثالث���ا: بلغ���ت القيمة الس���وقية للش���ركات 
االستثمارية املسجلة لدى البنك املركزي واملدرجة 
في السوق خالل مارس نحو 2.2 مليار دينار متثل 
6.8% من اجمالي السوق البالغة قيمته السوقية 
32.9 مليار دينار ونحو 66.4% من اجمالي القيمة 
السوقية لقطاع االستثمار في السوق، اما القيمة 
السوقية للش���ركات املدرجة اعضاء االحتاد فقد 
بلغ���ت 1.9 مليار دينار اي ما نس���بته 5.8% من 
اجمالي السوق و55.9% من قطاع االستثمار في 
الوقت الذي مثلت في���ه نحو 86.2% من اجمالي 
القيمة السوقية للشركات املدرجة واملسجلة لدى 

املركزي.
رابعا: بلغ عدد الشركات االستثمارية املدرجة 
واملسجلة لدى بنك الكويت املركزي، والتي يتوافق 
نظامها االساسي مع ضوابط الشريعة االسالمية 
13 شركة اي ما نسبته 22.9% من اجمالي الشركات 
التي يتوافق نظامها االساسي مع ضوابط الشريعة 
االسالمية ولديها رقابة شرعية في السوق، وما 
نس���بته 65% من اجمالي الشركات االستثمارية 
املدرج���ة املتوافقة مع الش���ريعة، وما يقرب من 
6.2% من اجمالي الش���ركات املدرجة »اس���المية 

وتقليدية«.

ووفق تشريح قطاعي لشركات االستثمار جند 
ان تلك الشركات ساهمت بال شك في تطوير القطاع 
املالي واالستثماري وحتقيق قيمة مضافة لالقتصاد 
في مجمله حيث ركزت بعض هذه الشركات عبر 
دخولها على قطاع السمسرة، فيما ركزت االخرى 
على ادارة صناديق او محافظ استثمارية واخرى 
قامت مبساعدة الشركات على حشد التمويل الالزم 
للتشغيل او اعادة الهيكلة عن طريق الدمج والذي 
ان كانت حاالته تعد عل���ى اصابع اليد الواحدة، 
اال انه���ا تعبر عن الرغبة اجلادة في اعادة هيكلة 

قروضها وتطوير ادائها التشغيلي.
وبني خيار الدخول حتت مظلة قانون االستقرار 
املال���ي او الدخول حتت مقصل���ة االفالس باتت 
البيئة االس���تثمارية تعاني م���ن انعدام الفرص 
العادلة للمنافسة بني قطاعات االقتصاد، فبينما 
جند بنكا جتاريا يستطيع احلصول بسهولة على 
دعم من البنك املركزي، جند ش���ركات االستثمار 
تعاني االمرين للحصول على متويل في محاولة 

سداد التزاماتها.

بيانات مالية

والتساؤل املط���روح م��ن قب��ل استثم��اريي��ن 
ل� »املركزي«: هل خيار قانون االستقرار املالي مازال 
مطروحا بعد ان لفظ انفاسه االخيرة بالرفض من 
جميع الشركات املتعثرة؟ ام سيترك البنك املركزي 
القط���اع بال مظلة حماية وهو ميثل بلغة االرقام 

تقول ليس أمامكم إال تطبيق قانون االستقرار أو 
اخلروج من السوق.

نصائح »المركزي« صعبة التحقيق

ولم تخرج جندة »املركزي« لشركات االستثمار 
حتى اآلن عن نصائح محددة قد يكون من الصعب 
تنفيذها بني يوم وليلة والتي تراوحت بني الدخول 
حتت مظلة االندماجات والتي حتتاج لس���نوات 
إلجنازها أو إعادة هيكلة قروضها وهو أمر بات 
من الصعوبة مبكان في ظل تراجع قيم األصول 
بعد ان أوقدت أزمة الديون السيادية في أوروبا 

نيران تراجعاتها احلادة مرة أخرى.
وكان جتاهل حلول »املركزي« لشركات االستثمار 
من بني األمور التي أدت الى تراجع السوق وغياب 
اآلمال في عودة سيولته للتماسك، وذلك في ظل 
السياسة »العرجاء« التي تتباين أسسها بني »هزيل 
جدا« لبعض القطاعات، وس���مني جدا لقطاعات 
أخرى، وقد أثرت تلك السياسة على السوق الذي 
ووفقا لرؤى احملللني، فإنه ال ميكن ان يس���تقيم 
أداؤه إذا تباينت الفروقات في قوة مكوناته بني 
»هزيل جدا« و»سمني مفرط«، فاملنافسة الكاملة 
وترك قوى السوق هي احلكم ال تنطبق في احلالة 
الكويتي���ة، بل ان املنافس���ة يجب ان تكون حني 
يعطى جميع الالعبني في الس���وق وعلى رأسهم 
القطاعان املصرفي واالستثماري نفس املقومات 

واملزايا املؤهلة لذلك.

عمر راشد
يبدو ان اإلفالس بات قريبا للغاية من بعض 
الشركات االستثمارية مع التوقع بتعثر املجاميع 
االستثمارية التي تنضوي حتتها تلك الشركات.

وعلى الرغم من عدم إعفاء الشركات االستثمارية 
من مس���ؤولية ما حدث لها من تعثر، فإن تعامل 
»املركزي« مع أزمة الش���ركات االستثمارية يثير 
أوجه املقارنة بني دالل تش���ريعاته وصبره على 
القطاع املصرفي للتعافي من أزمته وبني قسوته 
املفرطة في حتميل شركات االستثمار كل مسؤوليات 
األزمة والتي قد تقودها الى ركوب قطار اإلفالس 

سريعا.
وال يختلف اثنان على ان قانون تعزيز االستقرار 
االقتصادي واملالي من أهم القوانني احلصيفة التي 
أجنزها فريق العمل االقتصادي للتعامل مع تداعيات 
األزمة املالية على االقتصاد الكويتي وإعادة األمور 
الى نصابها الصحي���ح بعد إفراط ائتماني »غير 
مبرر« ساهمت الرقابة الغائبة بنصيب كبير فيه 
وهو ما لم ينكره محافظ البنك املركزي نفس���ه 

والقائمون على الرقابة فيه.
كما أن قانون ضمان الودائع من أهم القوانني 
لتدعيم النظام املصرفي واملالي بش���هادة جميع 

العارفني بعلم االقتصاد في اي دولة.
غير ان قانون االستقرار املالي قد ركز في معظم 
مواده على حماية البنوك ضد أخطاء أثرت على 
األداء االقتصادي بش���كل ع���ام، اال ان »املركزي« 
حمل شركات االستثمار فوق ما حتتمل ومنعت 
توجيهاته االئتمانية املتش���ددة ش���ريان احلياة 

املتمثل في وقف االئتمان عنها.
ودالل البنك املركزي للبنوك احمللية لم يقتصر 
على قانون االس���تقرار فحسب، بل امتد لتأجيل 
العقاب والعمل على توجيه أنشطتها نحو األعمال 
التشغيلية، بش���كل مكن بنوكا من االجتاه نحو 

التعافي وإن كان بشكل محدود.

1.7 مليار دينار

واقعيا، تناسى »املركزي« طرح احللول احلصيفة 
ل� 100 شركة استثمارية حتت رقابته تبلغ رؤوس 
أمواله���ا 1.7 مليار دينار متثل 15.6% من إجمالي 
السوق البالغ رأس���مال شركاته املنضوية حتت 
قطاعاته 10.3 مليارات دينار )حسب بيانات مارس 
2010(، ولم جتد تلك الشركات حتى اآلن ظالال آمنة 
حتتمي بها من نيران تهديدات »املركزي« والتي 

ال يمكن أن يستقيم أداء 
السوق مع غياب المنافسة 

العادلة بين قطاعاته 
والحديث عن ترك األمور 

لقوى السوق »غير مجٍد«

8.3 مليارات دينار إجمالي 
األصول المدارة من قبل 

شركات االستثمار
و1.7 مليار رأسمال

100 شركة استثمارية 
مؤشرات أداء قطاع الشركات االستثمارية في مارس 2010 )*(تحت رقابة »المركزي«

القطاع السوقالمؤشر
االستثماري

نسبة القطاع من 
اجمالي السوق

-7533.65879املؤشر السعري
2113114.7الشركات االستثمارية املدرجة

95052419.925.5االسهم التي مت تداولها )باملليون دينار(
168.63520.8عدد الصفقات التي متت )باأللف(

32937.52230.66.8القيمة السوقية الرأسمالية للشركات باملليون دينار
P/E 7.11.5معدل العائد على السهم-

-11.95.2معدل الدوران في قطاع الشركات االستثمارية

* املصدر: بيانات صادرة عن احتاد الشركات االستثمارية

»المركزي« بين قسوته
على شركات االستثمار

وصبره على القطاع المصرفي


