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قال تقرير لش���ركة مش���اريع 
الكوي���ت االس���تثمارية إلدارة 
األصول )كامكو( حول زيادات 
رؤوس األموال لقطاع الشركات 
االس���تثمارية املدرجة في سوق الكويت لألوراق 
املالية، وتطورها خالل اخلمس سنوات املاضية 
2005 � 2009 وحتى النصف األول من عام 2010، 
ان هناك عددا من الش���ركات تواجه مش���كلة في 
اس���تدعاء زيادة رؤوس اموالها التي أقرت خالل 
الفترة الت���ي تلت األزمة املالية حيث جاءت هذه 
الزيادات بهدف تعزيز السيولة لدى تلك الشركات 
والوفاء بالتزاماتها املالية قبل استحقاقها وبالتالي 
التخلف عن س���دادها واللجوء الى إعادة الهيكلة 
بالتواف���ق مع الدائنني او االحت���كام الى القانون 

ورفع الدعاوى.
وعلى العكس من ذلك، هناك عدد من الشركات 
املدرجة في السوق تتمتع مبركز مالي جيد وبعضها 
يلق���ى الدع���م الكامل من كبار املس���اهمني حيث 
استطاعت اجناز استدعاء رأس املال وجنحت الى 
حد كبير في ترتيب وحتصني قاعدتها الرأسمالية 

ورفع مستوى السيولة لديها.
اما النوع الثالث من الشركات فهو تلك التي قامت 
بتخفيض رأسمالها وإطفاء اخلسائر التي حلقت 
بها عن طريق شطب جزء كبير من األرباح املدورة 
واالحتياطات االختيارية وجزء من االحتياطات 
القانونية الفائضة عن املستوى املسموح به حسب 
قانون الش���ركات وهي ليس���ت قادرة في الوقت 
نفس���ه على إقرار زيادة رأس املال حيث يتحفظ 
املس���اهمون على ضخ املزيد من السيولة بسبب 
اخلسائر التي حلقت بالشركة وبسبب انخفاض 
س���عر الس���هم الى ما دون القيمة االسمية حيث 
ان االكتتاب يتم بالقيمة االسمية للسهم البالغة 

100 فلس.
اما بالنس���بة للبنوك فقال التقرير انها تلقى 
دعم املس���اهمني وال تواجه اي مشكلة في زيادة 
رأسمالها بهدف تدعيم قاعدتها الرأسمالية ونسب 
املالءة حس���ب توجيهات بن���ك الكويت املركزي 
وبالتالي االستفادة مستقبال من متويل املشاريع 
الت���ي تنوي احلكومة تنفيذه���ا من ضمن خطة 

التنمية االقتصادية.
وبالنسبة للتغيرات التي ط��رأت عل��ى القاع��دة 
الرأسمالية للشركات االستثماري��ة املدرج��ة منذ 
ع��ام 2005 وحت��ى النص��ف األول م��ن ع��ام 2010، 
اش���ار التقرير الى ان األرقام املجمع��ة للقط��اع 
تشي��ر إل��ى ان الشرك��ات االستثماري��ة املدرج��ة 
اس���تطاع��ت جمع ما يعادل 2 ملي��ار دينار من 
زيادات رؤوس األم��وال ما بني عامي 2005 و2008 
حيث بلغت الزي��ادات ف��ي القيم��ة االسمية لرأس 
املال حوالي 1.12 مليار دينار، في حني بلغت عالوة 
اإلصدار لتلك الزيادات نحو 867 مليون دينار خالل 
الفترة نفسها ما دفع بحقوق املساهمني إلى أعلى 
مس���توى لها في يونيو من عام 2008 لتصل إلى 

6.4 مليارات دينار.
ولف���ت التقرير الى أن هذا املنحى التصاعدي 

في زيادة رؤوس األموال الذي شهدته تلك الفترة 
)2005 � 2008( بدا في االنحصار والتراجع في عام 
2009 والنص���ف األول من عام 2010، اذ انخفض 
إجمالي قيمة رؤوس اموال الشركات االستثمارية 
املدرجة )القاعدة الرأسمالية( بحوالي 236 مليون 
دينار خالل عام 2009 و39 مليون دينار في النصف 
األول من عام 2010، وذلك بسبب قلة السيولة في 
السوق واخلسائر الفادحة التي مني بها املستثمرون 
واملساهمون في تلك الشركات باإلضافة الى خسارة 
تلك الشركات جلزء كبير من استثماراتها، وتشدد 
البنوك احمللية واألجنبية في منح التس���هيالت 
االئتمانية لغرض االستثمار في السوق ومتويل 
زيادة رأس املال، حيث أصبحت تلك الزيادات غير 
مجدية في ظل تذبذب أداء أسواق املال وبالتالي 

التخوف من خسارة رؤوس األموال اجلديدة.
وأفاد التقرير بأنه بالنسبة لفترة الرواج التي 
سبقت حدوث أزمة االئتمان وهبوط أسعار األصول، 
فإن األرقام تش���ير الى السهولة في عملية زيادة 
رؤوس األموال حيث بلغ إجمالي رأس مال شركات 
قطاع االستثمار بالقيمة االسمية نحو 2.42 مليار 
دين���ار في نهاية عام 2008، ام���ا عالوة االصدار 
اإلجمالية فقد بلغت 1.18 مليار دينار، وبذلك تكون 
القاعدة الرأسمالية االجمالية لشركات القطاع في 
نهاية العام نفسه بلغت نحو 3.54 مليارات دينار 

وهو أعلى مستوى وصلت اليه على اإلطالق.
اما في نهاية عام 2009، فقد بلغ اجمالي الرأسمال 
حوال���ي 3.3 مليارات دين���ار موزعة على قيم��ة 
اسمي��ة ل��رأس امل��ال مببل��غ 2.43 مليار دين��ار 
وع��الوة اص��دار بقيم��ة 870 ملي��ون دين���ار وه��ذا 
م��ا ي��دل على إطفاء اخلسائر عن طري��ق شطب 
ما يعادل 248 مليون دين���ار من عالوة االصدار 
التي مت جمع ج���زء كبير منها في النصف األول 
من عام 2008 حني وصل مؤش���ر اداء السوق الى 
أعلى مستوى له في تلك الفترة وكذلك تخفيض 

االحتياطات واألرباح املدورة.
وأضاف التقرير أن األزمة املالية كان لها تأثير 
سلبي على ضخ رؤوس أموال جديدة في شركات 
االستثمار، كما كان لها التأثير على قاعدة حقوق 
املس���اهمني إذ شطبت تلك األزمة والهبوط احلاد 
في أس���عار األصول جزءا كبيرا م���ن احتياطي 
القيمة العادلة لالستثمارات والتي كانت ناجتة 
عن التضخم في أسعار األصول والتقييم العالي 
لتلك االستثمارات وقد انعكس هذا في االنخفاض 
احلاد ف���ي احتياطي التغير ف���ي القيمة العادلة 
لالستثمارات واالحتياطات األخرى من 2.8 مليار 
دينار نهاية عام 2007 إلى 710 ماليني دينار و84 
مليون دينار نهاية عامي 2008 و2009 على التوالي، 
بذلك فقدت نحو 97% من قيمتها او ما يعادل 2.73 
مليار دينار مما اس���تنزف جزء كبير من حقوق 
املس���اهمني التي فقدت نحو 1.9 مليار دينار منذ 
نهاية عام 2007 وحتى نهاية عام 2009 لتصل إلى 
3.38 مليارات دينار مقارنة ب� 5.3 مليارات دينار 
سجلتها نهاية عام 2007 و6.4 مليارات دينار في 

يونيو 2008.

)سعود سالم( عبداحملسن املزيدي يفتتح معرض الكويت األول لوسائط النقل جولة للمزيدي وقيادات الشركات املشاركة عقب افتتاح املعرض

المزيدي: الكويت بصدد إنشاء هيئة لتنظيم النقل
وقطعنا شوطًا كبيرًا في مشروع مترو األنفاق والسكك الحديدية

محمود فاروق 
كشف وكيل وزارة املواصالت 
عبد احملسن املزيدي عن أن الكويت 
بصدد انشاء هيئة لتنظيم النقل 
في حني أن هيئة النقل س����تتولى 
النقل  الرقابة واإلش����راف عل����ى 
بالكامل في الكويت، مش����يرا إلى 
أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في 
مشروع مترو األنفاق بالتعاون مع 
اجلهاز الفني للمشروعات التنموية 
واللجنة العليا للمبادرات في حني 
أن الوزارة بصدد اعداد املواصفات 
االرضية مع املستش����ار اخلاص 
باملشروع، في اشارة منه إلى أن 
الوزارة ماضية في تنفيذ مشروعي 
املترو والسكك احلديدية بخطى 

جيدة. 
وقال املزيدي خالل تصريحات 
صحافية عق����ب افتتاحه معرض 
الكويت األول لوسائط النقل أمس 
باالنابة عن وزير املواصالت ووزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة والذي 
شاركت فيه 18 ش����ركة، ان النقل 
القطاعات  البري والبحري م����ن 
احليوية التي تعتمد عليها خطة 
التنمية املزمع تنفيذها، مبينا أن 
الوزارة حاليا تعمل على جتهيز 
3 مراك����ز حدودية خلدمات النقل 
البري واحلافالت حيث ستتواجد 
بها استراحات ومطاعم وخدمات 
متكاملة لتصبح ضمن قائمة األنواع 
اجلديدة من اخلدمات التي تقدمها 
الوزارة لتس����هيل وخدمة قطاعي 

النقل والشحن والتخزين.
وحول فكرة انش����اء معرض 
لوسائط النقل أوضح املزيدي ان 
فكرته جيدة ومن املمكن ان تستمر 
وبنجاح لكي تسلط الضوء على 
وسائل النقل التي تفيد القطاعات 

كافة.
م����ن جانب آخر ق����ال اخلبير 
االقتص����ادي حج����اج بوخضور 
خالل ورش����ة العمل التي اقيمت 
على هامش املعرض ان االزمة املالية 
أدت إلى انخفاض حاد في أسعار 
األصول املالية في ظل عدم التفاعل 
واالنسجام بني السياستني املالية 
والنقدية وسياسات االستثمار األمر 
ال����ذي أدى إلى فوضى اقتصادية 
العديد م����ن املصارف  وإف����الس 
وشركات التأمني والوساطة وإلى 
انخفاض معدالت النمو االقتصادي 
بجميع انحاء العالم، موضحا أن 
هناك انخفاضا حادا في أس����عار 
األصول املالية في األسهم والسندات 
وأن السياس����ة املالية تسعى إلى 
تخفيض حجم التضخم عن طريق 
زيادة حجم اإلنف����اق في حني أن 
السياس����ة النقدية تخفض سعر 
الفائدة وتش����جع على االقتراض 
وزيادة حجم السيولة األمر الذي 

يبطل مفعول السياسة املالية.
وحول أسباب تداعيات األزمة 
لفت بوخض����ور إلى أنه����ا بدأت 
بانفج����ار فقاعة »ال����دوت. كوم« 
)املضاربة ف����ي قطاع تكنولوجيا 

املعلومات( وذوبان قطاع العقارات، 
ثم أتى إفالس مصارف كبرى، كانت 
مرتبطة مبضاربات مالية ضخمة 

في هذه املجاالت.  
وبالتالي ميكن تصنيف االزمة 
الى صنفني من االسباب  احلالية 
وهما اس����باب مباش����رة تتعلق 
بالوض����ع االقتص����ادي واملال����ي 
االميركي منذ فترة طويلة وحتى 
االن وان األزمة الراهنة قد ال تشبه 
متاما األزمات السابقة حيث بدأت 
الواليات املتحدة في س����بعينات 
القرن العشرين بعملية »ال تصنيع« 
أو نزع التصنيع، انتقلت مبوجبها 
من االعتماد على األسواق احمللية - 
القومية إلى الشكل املتعولم احلالي 
من العوملة عب����ر نقل الصناعات 
الثقيلة امللوثة إلى الصني والهند 

وغيرهما.
وأش����ار إلى أن أسعار تأجير 
السفن اليوم اصبحت أدنى بكثير 
من املستويات التي كانت متوقعة، 
بحيث إن الكثيرين في الصناعة 
ال ميكنهم حتمل احترام االتفاقات 
السابقة، بل يتعرضون إلغراء كسر 
هذه االتفاقيات، لعلمهم أن السفن 
متاحة اآلن بجزء فقط من السعر 
املتفق عليه. ويواجه مالكو السفن 
وشركات التأجير حالة من التخبط، 
ويتساءلون ما إذا كان عليهم تفادي 
العقود غير املستدامة املوقعة خالل 
املستويات العالية للسوق من أجل 

شراء وبيع السفن. 

وتابع »بالنسبة ملشاريع التنمية 
الش����ركات بفرص عمل  ستحرك 
وستحول طاقات وإمكانات الشركات 
لالستفادة من خطة التنمية، مما 
سيعوضهما عن خسارتهما، ولكن 
عليها قبل كل ش����يء أن تستعيد 
الثقة، وأن تعيد هيكلة أنشطتها مبا 
يتوافق مع احتياجات اخلطة، وذلك 
من خالل تنويع خدماتها ومصادر 
دخلها لتكون مس����تعدة ملثل هذه 
املشاريع. ويجب أن نفهم أين نحن 
من الدورة االقتصادية عندما نتخذ 
القرار االستثماري، ويجب التركيز 
على هذه النقطة وقياس النتائج 
القرارات االستثمارية  مع جتنب 
املندفعة ملا تعلمنا إياه في مدرسة 

الدورة االقتصادية«.
من جانب آخر قال اخلبير في 
تطوير قطاع النقل واملوانئ بهاء 
طرابشة توجد حاليا عدة مشاكل 
وش����وائب متعلقة بسلسلة نقل 
البضائع املتعددة الوسائط، ما مينع 
حدوث تدفق سهل وغير منقطع 
للبضائع بالش����كل املطلوب عبر 
األمناط والبل����دان املختلفة حيث 
تتمثل في املراف����ئ التي ال تلعب 
دورها بشكل كاف كنقاط مركزية 
مبعنى أن املمارسات اإلدارية املثلى 
والصحيحة التزال غير منتشرة 
كما يج����ب، ولم تتقدم إصالحات 
املرافئ إلى احلد املطلوب بالنسبة 
إلى اعتماد الالمركزية في اإلدارة 
وحترير اخلدم����ات فضال عن ان 

األط����ر التنظيمية للنقل البحري 
ال تشجع كفاية على ظهور سوق 
عادل ومفتوح ومعافى لهذا النوع 
من النق����ل، وال تضمن احلصول 
على أعلى مستويات من الفاعلية، 
البري  النقل  والس����يما أن قطاع 
غير منظ����م بطريق����ة مثلى وال 
يتمتع بالهيكلية األفضل حيث ان 
تشتت وجتزؤ املشغلني املنفردين 
يس����يطر على السوق، ومستوى 
االحتراف لهذه الصناعة ال يرقى 
كفاية إلى املس����تويات واملعايير 
التي تنظم  العاملية، واالتفاقيات 
حركة النقل البري الدولية التزال 
بحاجة إلى املزيد من التحسينات 

والتعديالت.
وأشار إلى أن قطاع سكك احلديد 
ال يتم اس����تغالله حتى إمكانياته 
القص����وى حيث لم يت����م إرخاء 
الس����يطرة املباش����رة للحكومات 
على هذا القطاع إلى احلد املطلوب، 
والدعم املالي اليزال ضروريا في 
أغلب األحيان ومببالغ كبيرة، كما 
لم تتقدم عملية إصالح وحتديث 
القطاع سواء بالنسبة إلى الشؤون 
التنظيمية أو تلك املتعلقة بالبنية 
التحتية بشكل كاف. واختتم مؤكدا 
على أن استغالل املوانئ واملرافق 
البرية ال يتم بالطريقة املثلى، وأن 
اإلصالح����ات التي مت حتقيقها في 
هذا املجال لم تتقدم بش����كل كاف 
بالنسبة إلى اعتماد الالمركزية في 

اإلدارة وحترير اخلدمات. 

على هامش افتتاح »مؤتمر ومعرض الكويت األول لوسائط النقل« بمشاركة 18 شركة متخصصة في النقل 
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اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد
99240067حمــــمــود - 99409350اإيــــاد

24742623)

للبيع بيت يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب بطن وظهر 

نظام اأدوار - امل�ساحة 750م2 

ال�سوم 285 األف دينار

للبيع يف اأ�شبيلية نظام �شقق
دور اأر�سي بطن وظهر وامل�ساحة 375 م2 

ال�سوم 265 األف دينار

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق 

موؤجر بـ 2000 دينار، يوجد فيه 

حمل جتاري - ال�سوم 320 األف دينار

للبيع يف االندل�س
بيــــــت زاويــــة 540 م2 

 حـد 190 األف دينار

66264573  - 90099075  - 99139003

ت�شليح بكفالة
تكييف مركزي

ثالجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستاليت

55716553 - 99716558
�سركة هالل العربية

خدمة 24 �ساعة

لعالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

االلتزام بالتميز

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

»كامكو«:  شركات االستثمار زادت
رؤوس أموالها بمقدار 2 مليار دينار 

في الفترة ما بين 2005 و2008

تقرير


