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االقتصادية

قال بيان صادر عن ش���ركة دار االستثمار ان ممثلني من الدار 
واللجنة التنسيقية للبنوك واملستثمرين باإلضافة إلى االستشاريني 
اجتمع���وا في 6 يوليو 2010 في دبي ملناقش���ة تأثير خطة إعادة 
الهيكلة احلالية مع تغير التشريعات لشركات االستثمار الكويتية، 

والتي مت اإلعالن عنها مؤخرا من قبل بنك الكويت املركزي.
وقال البيان ان التش���ريعات اجلديدة م���ن قبل بنك الكويت 
املركزي والتي تتطلب تطابقا تاما مع نسب مالية محددة بحلول 

يوني���و 2012 لم يجر تصورها خالل تطوير خطة إعادة الهيكلة 
احلالية.

وأضاف البيان ان املناقش���ات األولية بني »دار االس���تثمار« 
واللجنة التنسيقية قد أخذت حيزا ويجري التخطيط ملزيد من 
املناقشات لبدء مراجعة اخليارات املتاحة باإلضافة إلى انضمام 
املساهمني، لضمان التزام دار االستثمار بجميع املتطلبات التشريعية 

واملتطلبات األخرى الالزمة خلطة إعادة الهيكلة.

»دار االستثمار« بحثت تطبيق معايير »المركزي« الجديدة على شركات االستثمار

مسارات تحدد أداء السوق 
في النصف الثاني 3

عمر راشد
هوت البورص���ة وتآكلت األصول واس���تنجدت الفعاليات 
االقتصادية باحلكومة لتأخذ بيد السوق إلى بر األمان بعد أن المس 
السوق مستوى ال� 6300 نقطة للمرة األولى في أدنى مستوى 
له منذ 5 سنوات ولم تشفع األسهم القيادية في جندت السوق 
من مخاطر االنزالق وإمنا فتحت مخاوف املتداولني ومستويات 
الثقة الهشة شهية اجلميع نحو »تكييش« األسهم على حساب 
وضع السوق الذي شهد يومي األحد املاضي تراجعات عنيفة، 
ولكنها س���رعان ما عادت إلى التماسك في جلسة االثنني ومن 
ث���م االرتفاع التدريجي في جلس���تي الثالثاء واألربعاء، ولكن 
السوق عاد مع جلس���ة اخلميس إلى التراجع وان كان بشكل 
محدود بعد أن خيبت تدخالت احلكومة اآلمال إلنقاذ البورصة 

في اجتماعها األربعاء املاضي.
والس�ؤال املطروح اآلن: إل�ى أين يتجه الس�وق في النصف الثان�ي من العام 

احلالي؟ 
عدد من املس���تثمرين واملتداولني أوضح���وا ل� »األنباء« أن 
الس���وق يتجه إلى نفق مظلم في ظل غي���اب األدوات الفاعلة 
القادرة على حماية السوق من التخبط الذي يعانيه منذ فترة 
ليس���ت بالقصيرة ولم تخرج املسارات عن 3 مسارات للسوق 

تتمثل في:  
املس�ار األول: اس���تمرار الصمت احلكومي واجلهات الرقابية 
في السوق يأتي بترتيب مسبق بني بعض اجلهات التشريعية 
وبعض األقطاب احلكومية وذلك لالستحواذ على أسهم شركات 
في الس���وق وصلت ملس���تويات متدنية للغاية بأقل األسعار 
املمكنة، موضحني أن عدم تدخل اجلهات الرقابية إلنقاذ السوق 
وكذلك صمت اجلهات التش���ريعية هو أمر مريب ويحتاج إلى 
تفسير، مش���يرين إلى أن اس���تمرار احلكومة في التعامل مع 
أزمات الس���وق على أساس »ردود أفعال« هو سلوك احلكومة 
في التعامل مع أزمة الس���وق منذ انهيارات السوق في أكتوبر 

2008 وحتى اآلن. 
املس�ار الثاني: اس���تمرار تذبذب السوق في النصف األول من 
العام احلالي والتهام الربع الثاني من العام احلالي كل ما حققه 
الس���وق من مكاس���ب في الربع األول وهو األمر الذي أعاد إلى 
األذهان تدهور أوضاع الس���وق وانزالقه من جديد إلى املرحلة 
الثانية من تداعيات األزمة املالية وهي أشد املراحل التي واجهت 
السوق حيث االنسحاب إلى األسفل كان من أهم سمات السوق 

مع غياب احملفزات اإليجابية التي تعزز من أداء السوق. 
املسار الثالث: استمرار حالة التذبذب التي يعاني منها السوق 
خالل الربع الثالث من العام احلالي، حيث من املتوقع أن يستمر 
الس���وق في التراجع مع التذبذب احلاد ألسفل ومن املتوقع أن 
يتجه السوق إلى التراجع ملستويات تتراوح بني 6000 و6500 
نقطة، مع حسم نتائج الربع الثاني ألداء الشركات خالل املرحلة 

املقبلة. 

أبرزها استحواذ جهات على شركات بأسعار »رخيصة للغاية«

مجموعة »إيفا« ترتب لعملية دمج جديدة

»بيت السيولة« تحصل على جائزتين
في مجال الصكوك من قمة لندن 2010

التمويل اإلسالمية والتي تدير 
أصوال تق���در بنحو تريليون 
دوالر حول العالم وفق أحدث 
التقارير والدراسات التي تشير 
أيضا إلى منو حجم الصكوك 
املتداولة ما ب���ني عامي 2008 
و2009 بارتفاعها من 14.9 مليار 

دوالر إلى 23.3 مليار دوالر.
وب���نينّ أن الصفق���ات التي 
الس���يولة على  منحت »بيت 
إثره���ا هذه اجلوائ���ز جاءت 
في فترة كانت األصعب على 
املؤسسات املالية واالقتصادية 
على مستوى العالم واستطاعت 
فيه بيت إدارة السيولة حتقيق 
اختراق ألسواق عاملية والوفاء 
باحتياجات عمالئها رغم شدة 
األزمة، واستطاعت أن تكون 
عل���ى قدر التح���دي بطاقاتها 
البش���رية وخبراته���ا وثقة 
مس���اهميها وعمالئها، مشيرا 
إلى أن الشركة تدرس اآلن عدة 
صفقات وترتب إلصدار صكوك 
ومتويل شركات على الصعيد 
اإلقليمي والدولي من املتوقع 
أن يت���م اجنازها خالل الفترة 
املقبلة. وأكد املنيع حرص بيت 
الس���يولة على تطوير  إدارة 
آليات إصدار الصكوك وتنويع 
مجاالتها بالدخول إلى أسواق 
ومناطق جديدة بغرض تعظيم 

الفرص وتقليل املخاطر.

ذاته الستمرار منو أنشطتنا 
وه���و املنت���ج األكث���ر قبوال 
واستخداما على مستوى العالم 
من قبل احلكومات والشركات 
واملؤسسات، باعتبار الصكوك 
متثل البديل الشرعي للسندات 
وهي األكثر مناس���بة لتمويل 
التوس���ع والنمو  احتياجات 
امليزانيات  اقل عل���ى  بتكلفة 

ومبرونة كبيرة.
وأضاف املنيع إن الصكوك 
أصبحت متثل في الوقت احلالي 
ما نسبته 10% من حجم صناعة 

النجاحات املستمرة التي حتققها 
الش���ركة في مجال الصكوك 
وسعيها ألن تكون في مقدمة 
املؤسس���ات املالية اإلسالمية 

العاملة في هذا املجال.
وأكد املني���ع حرص »بيت 
السيولة« على جودة الصفقات 
التي تبرمها مع كبرى املؤسسات 
محليا وإقليميا وعامليا باإلضافة 
إلى تنويع املجاالت والقطاعات 
االقتصادي���ة التي نعمل معها 
حيث ان عملنا الذي يتركز في 
مجال الصكوك هو دافع بحد 

إدارة  أعلنت ش���ركة بيت 
السيولة التابعة لبيت التمويل 
الكويتي »بيتك« عن حصولها 
على جائزتني في مجال الصكوك 
من خالل حفل توزيع جوائز 
التمويل اإلسالمي ضمن انشطة 
قمة لندن للصكوك 2010 والتي 
حضرها عدد من ممثلي الشركات 
الكب���رى، وذلك مبنح  املالية 
»بيت الس���يولة« لقب أفضل 
منظم للصكوك، باإلضافة إلى 
منحها جائزة هيكلة الصكوك 
األكثر إبداعا وذلك عبر الصفقة 
التي أبرمتها مع جنرال إلكتريك 
كابيتال التابعة جلنرال إلكتريك 
العاملي���ة وبذلك أصبحت أول 
شركة أميركية تطلق صكوكا 
إس���المية. حيث لعبت »بيت 
السيولة« دور املنظم الرئيسي 
ومدير االكتتاب لعملية إصدار 
صكوك إج���ارة مدتها خمس 
سنوات تبلغ قيمتها 500 مليون 

دوالر.
وقال رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب في شركة بيت 
إدارة السيولة عماد املنيع إن 
اجلائزة تع���د امتدادا جلوائز 
أرب���ع أخرى حصل���ت عليها 
الشركة خالل الشهور األخيرة 
من جهات عاملية مرموقة وهي 
مجلة أخبار التمويل اإلسالمي 
ومجلة اميي���ا فايننس لتؤكد 

شريف حمدي
أكدت مصادر مطلعة ان مجموعة »ايفا« بدأت التحضير لعملية 
دمج جديدة عقب االنتهاء من عملية دمج شركات الدولية للتمويل 
وكويت انفست وجيزان، ولم تكشف املصادر عن طبيعة الدمج 
اجلديد الذي تعتزم املجموعة املضي فيه لتواصل تنفيذ خطتها 
التي تهدف الى التركيز والتخصيص في نش���اطات الش���ركات 
التابعة للمجموعة خاصة بعد جناحها من قبل في دمج شركتي 
الدولية للمشاريع االستثمارية مع الديرة القابضة وهو ما أسفر 
عن تقوية املركز املالي لش���ركة الديرة. وحول آخر ما توصلت 
اليه عمليات التقييم الفني لعملية دمج الدولية وكويت انفست 
وجيزان أكدت املصادر ان عملية تقييم األصول اململوكة للشركات 
الثالث خارج الكويت حتتاج لبعض الوقت نظرا لتعددها وتنوعها، 
الفتة الى ان الربع الثالث سيش���هد االنتهاء من التقرير النهائي 
لعملية تقييم األصول ومن ثم اخذ موافقات اجلمعيات العمومية 

للشركات الثالث كخطوة ثانية في طريق الدمج.

شريف حمدي
ابلغت مصادر مطلعة »األنباء« ان مجموعة عارف لالستثمار 
ستعلن عن حتقيق ارباح طفيفة للنصف األول من العام احلالي، 
مشيرة الى ان املجموعة استفادت من صفقة بيع عارف للطاقة 
حصتها في مشروع غاز »ديتويت« في الواليات املتحدة مؤخرا، 
حيث مت تسجيل ارباح الصفقة في ميزانية الربع الثاني وهو 
ما أدى الى اطفاء خس��ائر الربع األول البالغة 4 فلوس. وقالت 
املصادر ان مجموعة عارف ال يهمها في الوقت الراهن سوى 
اطفاء اخلسائر والعودة لتحقيق االرباح مجددا وهو ما تسعى 
اليه املجموعة ويس��اعدها على ذلك جناحها مؤخرا في اعادة 

جدولة ديونها عن طريق بيت التمويل الكويتي.

»عارف« لإلعالن عن أرباح طفيفة في النصف األول 

بعد االنتهاء من دمج الدولية وكويت إنفست وجيزان

عماد املنيع يتسلم اجلائزة في قمة لندن للصكوك

الحكومة والتحديات الخمسة.. إلصالح البورصة
الشركات املدرجة، وذلك عبر طرق 
وآليات مختلفة، مبا في ذلك الدمج 
او االستحواذ او التصفية وإعالن 
اإلفالس، وهنا تكم���ن املعضلة 
الورقية قد  فبالنسبة للشركات 
يكون احل���ل األمثل تصفيتها او 
لكن هذا »احلل � العالج« ينطوي 
على آثار جانبية خطيرة تتمثل في 
ضياع حقوق املساهمني وأموالهم، 
ومن ثم من األهمية مبكان البحث 
عن حل وسط وآلية فعالة تضمن 
وقف نزيف اخلسائر مع احلفاظ 
على حقوق املس���اهمني في تلك 

الشركات.

5ـ الغربلة.. »الملف الصعب«

ويع����د تراجع أص����ول بعض 
الشركات مبثابة »امللف الصعب« 
أمام إص����الح البورصة، فقد أدى 
ترابط الشركات املدرجة بالسوق 
عب����ر كتلة واح����دة، وف����ي ظل 
سيكولوجية السوق السلبية، الى 
تراجع أصول كثير من الشركات، 
وبالتالي تراجع قوتها االئتمانية مما 
جعلها في بداية األمر بال سيولة، 
كما دارت مجموعة من الشركات 
في فلك عجز كبير في سد أقساط 
وائتمان قروضها، وان تباينت قوة 
الشركات املالية إال أن بعضها تأثر 
بشكل كبير مما جعل بعضها تتلكأ 
في إعالن أرباحها لوقف أس����همها 
عن التداول وبالتالي وقف نزيف 

أصول بعضها البعض.
وهنا تبدو معضلة زمنية أكثر 
منها موضوعية، حيث يتعني القيام 
ف����رز وغربلة للش����ركات  بعملية 
اجليدة، ومن ث����م النظر في كيفية 
جدولة قروضها ومديونيتها ووضع 
اس����تراتيجيات إلع����ادة هيكلتها 
وتصحيح أوضاعها، مبا تتضمنه 
هذه العملية من وقت أطول خصوصا 
في حالة الشركات املتعثرة عبر تقييم 
جديد ألصولها واس����تراتيجياتها، 
أم����وال املس����اهمني  حفاظ����ا على 
واستثمارها في شركات بقيمة جيدة 

واستراتيجيات سليمة.

ولكن بشكل مؤقت حتى يستطيع 
االعتماد على نفسه في التعامل 
مع أزمات البورصة وغيرها من 

األزمات االقتصادية.
فاحلكوم���ة تريد مس���اعدة 
الشركات على التعافي من منظور 
مصلحة االقتصاد ككل، فالشركات 
القطاع  ف���ي مجموعها تش���كل 
اخلاص، وهو م���ن أهم قطاعات 
االقتصاد الوطني إذ يساهم بشكل 
أو بآخر في دفع عملية التنمية 
في البالد، حيث ان حل مش���اكل 
املناسبة  هذه الشركات بالطرق 
سيعيد الثقة للسوق ومؤسساته 

بشكل مرض.

4ـ وقف نزيف خسائر الشركات 
وحماية حقوق المساهمين

واحدى املعضالت األخرى التي 
من املتوقع أن تواجهها احلكومة 
وهي بصدد إصالح السوق تتمثل 
في محاولة وقف نزيف اخلسائر 
التي مني بها عدد ليس بالقليل من 

التعامل الوقتي مع املشاكل اآلنية 
دون النف����اذ إلى جوهر اخللل، 
الذي يترتب عليه وجود  األمر 
قابلية ليس فقط لتكرار وقوع 
األزمات، بل وأيضا حدوثها على 
مدى زمني أقل وبش����كل أعنف 

وأقسى.
وخبرة سوق الكويت لألوراق 
املالية القريبة خير برهان على 
ذلك، فقد شهد السوق أزمة كبيرة 
ع����ام 1997، ثم عصفت به أزمة 
مماثلة في مطلع صيف 2006، 
ثم كان الوضع احلالي في 2010، 
نستنتج من ذلك أن املدى الزمني 
الفاصل بني األزمات التي شهدتها 
البورص����ة الكويتية قد تقلص 
من 9 س����نوات بني أزمتي 1997 
و2006 إلى 4 سنوات تقريبا بني 
أزمت����ي 2006 و2010، مع األخذ 
بعني االعتبار أن الكويت كانت، 
بش����هادة املؤسس����ات الدولية، 
محدودة التأث����ر باألزمة املالية 
العاملية التي ب����دأت منذ الربع 

األخير من عام 2008.

3ـ إنقاذ المال العام ومساعدة 
الشركات المتعثرة

التي  التحديات األخرى  ومن 
جتعل احلكومة »بني نارين« عند 
الشروع للتدخل من اجل إصالح 
الس���وق، أنها من جهة تريد أن 
تتدخل في السوق من أجل إنقاذ 
القطاع  ان  الع���ام، حي���ث  املال 
احلكومي مستثمر في البورصة 
ولديه حصص مؤثرة في عدد من 
القطاعات االقتصادية والشركات 
املدرجة بالسوق ومن ثم فإن إنقاذ 
السوق يعني أيضا إنقاذا للمال 
العام، وذلك انطالقا من فكرة أهمية 
تعظيم املنفعة العامة على عوائد 
املال العام عند استقرار الوضع 
مستقبال، واحلفاظ على حقوق 

األجيال القادمة.
وه���ي من جهة أخ���رى وفي 
الوقت ذاته تريد أن تساعد القطاع 
اخلاص على اخلروج من أزمته 

يوجد العالج الناجع، إذ البد أن 
يتزامن مع ضح السيولة معاجلة 
مشكلة االئتمان التي تعاني منها 
الكثير من الشركات املدرجة في 
السوق مبا في ذلك بعض الشركات 

الكبيرة وذات الصيت الكبير.
ومن دون ذلك، فإن استمرار 
العمل على ضخ السيولة احلكومية 
عبر احملفظة االستثمارية الوطنية 
دون معاجل���ة مس���ألة االئتمان 
والق���روض س���يكون، على حد 
توصيف أحد اخلبراء االقتصاديني، 
أش���به »مبن يضع املاء في وعاء 
مفتوح«، حيث سيتم امتصاص 
هذه السيولة في وقت وجيز، ومن 
ثم نكون إزاء مس���كنات عاجلة 
ومعاجلات جزئية وليست حلوال 
جذرية تستهدف اإلصالح الشامل 

طويل املدى.

2ـ إنقاذ أم إصالح؟

وتب����دو خط����ورة احللول 
اجلزئية في أنها تقوم أساسا على 

محمد البدري
مع تصاعد األزمة املالية العاملية 
عام 2008 بدأ التدخل احلكومي في 
النش���اط االقتصادي يتزايد في 
مختلف بلدان العالم على نحو كان 
أشبه ب� »موضة« اقتصادية غير 
مسبوقة، ورغم اآلثار االيجابية 
التي أحدثه���ا هذا التدخل، إال أن 
التحدي أصبح يتمثل في كيفية 
إعادة بناء نظم اقتصادية ومالية 
وظيفية قادرة على العمل في ضوء 
الق���رارات احلكومية االختيارية 
بالتدخل، بحي���ث يتم قصر هذا 
التدخل في امل���دى البعيد، على 
األوقات التي تس���تدعي احلاجة 
فيها ضرورة حتقيق االستقرار 
وتعزيز منو االقتص���اد عموما 
والقطاع املالي وأسواق املال على 

وجه اخلصوص.
قياسا على ذلك، وأخذا بعني 
االعتبار اخلبرة التاريخية لسوق 
الكويت لألوراق املالية، فإن التدخل 
احلكومي في السوق هذه املرة من 
الواضح أنه يستهدف استئصال 
»العفن« ومعاجلة مواطن اخللل 
على نحو جذري، وإرساء قواعد 
جديدة من شأنها أن حتد من فرص 
وق���وع أزمات كارثية بالس���وق 
في املس���تقبل، وجتعل التدخل 
احلكومي فيما بعد اس���تثنائيا 

وقت الضرورة.
لك���ن هذا الس���عي احلكومي 
اإلصالحي يواجه، بحسب مراقبني 
وخب���راء، عددا م���ن املعضالت 
والتحديات التي تتطلب التعامل 
معه���ا بقدر ع���ال م���ن التوازن 
الوقت  والفعالية واملرون���ة في 

ذاته.

1ـ السيولة وحدها ال تكفي

ويكاد يجمع اخلبراء واحملللون 
على أن مجرد زيادة حجم السيولة 
وضخ املزيد من رؤوس األموال 
في السوق لن يكون قادرا وحده 
على إنق���اذه من الوضع املتردي 
ن األلم دون أن  الراهن، ألنه يسكنّ

أنماط التدخل الحكومي في البورصة

كما في أزمتي البورصة )1997 � 2006(

يقود

يقود

تدخل حكومي

تدخل حكومي أزمة 
السوق

انتعاش مؤقت 
ثم تعثر وتراكم 

سلبيات

إزالة العفن
وعمل مؤسسي

ومرونة أكبر

< ضخ سيولة عن طريق المحفظة 
االستثمارية الوطنية

< آليات رقابية فعالة
< غربلة وإعادة هيكلة للقطاعات

 والشركات المدرجة
< سيولة معقولة

أزمة
 السوق

)2( النمط األمثل المتوقع

)1( النمط االعتيادي القديم

قدرة عالية على التعامل مع األزمات المحتملة


