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 أغلب شركات االستثمار تدخل 2011  
 وهـي

 تدهـوراð   تعـاني    تعـاني  
 في األصول وشحاð في السيولة وإفراطاð في الرقابة

  عمر راشد ـ شريف حمدي
  تدخل شركات االس���تثمار عام 2011، 
وأغلبها اليزال يعاني من تداعيات األزمة 
العالمي���ة، خاصة ف���ي جانب العجز في 
الوفاء بالتزاماتها المالية، باالضافة الى 
عدم الدخول في فرص استثمارية جديدة 
نتيجة الشح في السيولة المالية حتى ان 
بعض الشركات قامت بالتخلص من بعض 
استثماراتها بخسائر لسداد الفوائد على 
قروضها فقط، وازدادت وطأة الديون على 
الشركات نتيجة افتقادها االصول الجيدة، 
من جهة، ومن جهة أخرى تزايد التعاميم 
الرقابي���ة من قبل بنك الكويت المركزي، 
خاصة ما يتعلق بالمعايير الرقابية الثالثة 
التي يصعب على اغلب الشركات الوفاء 
بها. فالش���ركات االس���تثمارية رغم انها 
جاهدت في العام الماضي للتخفيف من 
حدة األزمة، اال أنها تدخل عام 2011 وهي 
تعاني من تدهور ف���ي االصول وجفاف 
في الس���يولة وÅفراط في الرقابة ولكنها 

جاءت متأخرة.
  هذا هو حال القطاع االس���تثماري في 
الكويت في 2010 بع���د عجزه عن تنفيذ 
تعليم���ات بنك الكويت المركزي بش���أن 
معاييره الرقابية الجديدة، وكذلك زيادة 
رؤوس أموالها مع مزيد من جفاف السيولة 
وغياب اآلمال في تحقيق دفعة في سوق 
االسهم لزيادة قدرتها في مواجهة تداعيات 

االزمة المالية.
  فوفق بيانات التسعة اشهر االولى من 
2010، انخفضت قيم���ة االصول للقطاع 
بنس���بة 17٫٣% لتصل الى 8٫62 مليارات 
دينار مقارنة بأصول بلغت 10٫٤ مليارات 
دين���ار في 2007 للفترة نفس���ها، كما ان 
التزامات الشركات االستثمارية تجاه البنوك 
لم يطرأ عليها أي تغيير منذ 2009، حيث 
تراجعت بشكل طفيف ال يكاد يذكر بالغة 
٤٫2 مليارات دينار في نهاية سبتمبر 2010، 
وتكمن أسباب عدم تغيير قروض القطاع 

الى تشدد البنوك في منح االئتمان باالضافة 
الى غياب الس���يولة النقدية وعدم قدرة 
بعض الش���ركات على الوفاء بالتزاماتها 

المالية.
  والت���زال األزمة مرحلة بين ش���ركات 
االستثمار التي تكبدت 122 مليون دينار 
ف���ي 2010 مقاب���ل 205 ماليين في 2009. 
كما تتوقع اكثر الجهات الفنية والتقارير 
المتخصصة اس���تمرار تراجع مستويات 
السيولة لدى شركات االستثمار البالغة 51 
شركة مدرجة في البورصة والتي تجعل 
المعاناة سيدة الموقف بالنسبة لشركات 
االستثمار حتى النصف االول من 2011 وهو 
ما يضع تساؤالت عديدة حول قدرة اصول 
تلك الشركات على مواجهة تلك التداعيات 
بعد رفضها نصيحة محافظ »المركزي« 
حين قال: أمامك���م خياران: التفاوض مع 
البن���وك المحلية أو  الدخول تحت مظلة 

قانون االستقرار المالي.
  وتأتي توقعات خروج بعض شركات 
االستثمار من السوق على خلفية ما تعانيه 
تلك الشركات من تراجع حاد في االيرادات 
مع تراجع قدرتها على امتصاص تداعيات 

االزمة المالية مع جفاف التمويل.
  وجاءت أحداË 2010 لتلقي الضوء على 
خطورة االوضاع المالية لشركات االستثمار، 
رغم ان البنوك المحلية ناقشت في بداياته 
مقترح تأسيس صندوق االستقرار المالي 
المقدم من قبل بعض النواب برأس���مال 
يتراوح بين مليار و2 مليار دينار ليكون 
مناصفة بين البنوك وشركات االستثمار، 
كما تمت اعادة جدولة 2٫7 مليار دينار كانت 
على شركات االستثمار من عام 2009، اال ان 
محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم 
العبدالعزيز وضع شركات االستثمار بين 
خياري الدخول تحت مظلة قانون االستقرار 

المالي أو التفاهم مع البنوك.
  ومع حلول شهر فبراير عكست التقارير 
القطاع االس���تثماري  ف���ي  المتخصصة 
التي يعيش���ها، حيث  االوضاع الصعبة 
فقدت شركات االستثمار االسالمية %75 
من قيمتها السوقية منذ اندالع االزمة في 
2008 وحتى 21 فبراير من عام 2010 على 
الرغم من اتجاه شركات استثمار لالدراج في 
سوق بالس في لندن. وطلب بنك الكويت 
المركزي من الشركات االستثمارية امداد 
شبكة الساي نت ببيانات حول القروض 

التمويلية.
  اال ان صعوب���ة الحصول على تمويل 
دفع شركات االستثمار الى تقديم طلب الى 
بنك الكويت المركزي تطالب فيه بضرورة 
العمل على تأجيل زيادة رؤوس أموالها لما 

بعد شهر مارس لصعوبة أوضاعها.
  وفقدت الشركات االستثمارية 25% من 
أرصدتها النقدية منذ بداية العام وبقيمة 
تصل الى 15٤٫6 مليون دينار، كما خاطبت 
الشركات االستثمارية بنك الكويت المركزي 
بش���أن عدم قدرتها على تطبيق معاييره 
الرقابية الجديدة، كما أعادت الدراس���ات 
المتخصصة التأكيد على صعوبة االوضاع 
المالية لشركات االستثمار التي فقدت ٣8% 
من حقوق المس���اهمين لديها لتصل الى 
٣٫8٣ مليارات دينار مع استمرار البنوك 

في تشددها االئتماني.
  وفي نهايات العام بدأ »المركزي« يتجه 
نحو فرض خطوات حاسمة على الشركات 
المتعثرة بداية 2011 خاصة الشركات التي 
لم تراع المهل القانونية المحددة منه لزيادة 
رؤوس أموالها، وكذلك الشركات التي لم تقم 
بإعادة جدولة ديونها. كما قام بنك الكويت 
المركزي بإصدار 7 تعميمات جديدة لضبط 
وÅحكام الرقابة االئتمانية على ش���ركات 
االس���تثمار تتضمن التسويات الخاصة 
بحقوق المساهمين وااللتزامات االئتمانية 

غير القابلة لاللغاء لمنح االئتمان. 

 توقعات باستمرار صعوبة أداء قطاع االستثمار في 2011
 

 تراجع القروض بنسبة 2٫2٪ بالغة ٤٫2 مليارات دينار

 استمرار تراجع أصول الشركات االستثمارية  

 كان لغياب الس����يولة وع����دم قدرة بعض 
الشركات على االيفاء بالتزاماتها املالية تأثير 
كبير في عدم قدرة غالبية الشركات على اعادة 
جدولة تلك الديون ولم تطرأ أي تغييرات جذرية 
في حجم القروض املمنوحة لقطاع الشركات 
االستثمارية منذ بداية عام 2009 حتى سبتمبر 

من عام 2010.
  وقد أدى تشدد البنوك في منح القروض لهذا 
القطاع الى تراجع القروض املمنوحة للشركات 
االستثمارية من ٤٫٣٣ مليارات دينار في نهاية عام 
2009 الى ٤٫2٤ مليارات دينار في نهاية سبتمبر 

املاضي بنسبة انخفاض بلغت %2٫2.
  وارتفعت نسبة الدين الى حقوق املساهمني 
لتصل الى 1٫٣2 م����رة، وذلك نتيجة انخفاض 
اجمالي حقوق املساهمني بنسبة 5٫٣% ليصل 
الى ٣٫2 مليارات دينار في نهاية االشهر التسعة 
االولى من عام 2010 مقارنة مع ٣٫٣8 مليارات 
دين����ار في نهاية ع����ام 2009، وقد جاء ان هذا 
التراجع في حقوق املساهمني نتيجة اخلسائر 

التي منيت بها معظم الش����ركات االستثمارية 
نتيجة انخفاض قيمة احملافظ االس����تثمارية 
التي مت حتميلها على بند حقوق املساهمني في 
امليزانية العمومية للشركات لتأثر سلبا على 
الرافعة املالية واملوضع املالي لتلك الشركات.

  وفي حتليل ألرقام الرافعة املالية للشركات 
االستثمارية والبالغ عددها 51 شركة استثمارية 
مدرجة ضمن قطاع االستثمار في سوق الكويت 

لالوراق املالية كما في ٣0 سبتمبر 2010.
  وقد الحظت تقارير متخصصة صادرة ان 12 
شركة فقط ال تستوفي املعيار الذي مت وضعه 
من قبل بنك الكوي����ت املركزي، حيث تخطت 
الرافعة املالية لديها املرتني، وهذا ما يضع تلك 
الشركات حتت ضغط تخفيض الرافعة املالية 
عبر س����داد جزء من ديونها أو من خالل Åعادة 
الرسملة التي تعتبر حاليا من احللول الصعبة، 
وذلك في مهلة أقصاها سنتان مت حتديدها من 
قبل البنك املركزي بدءا من يونيو 2010 حتى 

نهاية يونيو من عام 2012.

 شهدت سنة ٢٠١٠ استمرار التراجع في قيمة 
ــتثمار، حيث بلغت نسبة  أصول شركات االس
التراجع ٣٫٢٪ مقارنة مع عام ٢٠٠٩، وبقيمة قدرها 
٢٠٠ مليون دينار. حيث بلغ حجم األصول في 
٢٠١٠ نحو ٧٫٩ مليارات دينار وفقا لبيانات شركات 
االستثمار في األشهر التسعة االولى من العام 
احلالي، وذلك مقارنة مع ٨٫١ مليارات في ٢٠٠٩، 
وتنوعت األسباب التي أدت الى تراجع األصول 
بني شركات االستثمار االسالمية والتقليدية، حيث 
ــتثمارات التي تشكل  كان لتراجع محفظة االس
أكثر من ٦٠٪ في شركات االستثمار االسالمية 
السبب الرئيسي في تراجع أصولها والتي تأثرت 
نتيجة قيام بعض الشركات بعمليات بيع جلزء 

من أصولها كي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها.
  ولم تستطع تلك الشركات إطفاء خسائرها 
ــادة رؤوس أموالها على خلفية  ــن طريق زي ع
عزوف معظم املستثمرين عن الدخول في زيادات 
رؤوس أموال لشركات خاسرة لم تستطع الوفاء 
ــاهميها من حيث توزيع االرباح او  بحقوق مس

تنفيذ االستراتيجيات التي وعدت بها.
  وعلى مستوى الشركات االستثمارية االسالمية 
ــم أصولها البالغ ٢٩٪ من  كان التراجع في حج
اجمالي اصول الشركات االستثمارية املدرجة في 
سوق الكويت لالوراق املالية يعود الى انخفاض 
في حجم محافظها االستثمارية التي تشكل ٦٠٪ 

من إجمالي أصولها.
  وعلى عكس ما منيت به شركات االستثمار 
االسالمية والتقليدية من خسائر، فإن الشركات 
ــركة مدرجة الرابح  القابضة البالغ عددها ١٢ ش
الوحيد بني شركات االستثمار خالل فترة التسعة 
ــي، حيث حققت  ــهر االولى من العام احلال اش
ــا ٣٫٣٪ بالغة  ــي حجم أصولها مقداره زيادة ف
ــار مقارنة مع ١٫٧ مليار دينار في  ١٫٨مليار دين

نهاية ٢٠٠٩.
  ولم تشهد شركات االستثمار حدوث تغيرات 
ــي حجم القروض التي حصلت عليها  جذرية ف
ــيولة والتشدد في اإلقراض  بسبب غياب الس
ــوك، بل تراجعت القروض مبقدار  من قبل البن
طفيف في ٢٠١٠ مقارنة مع ٢٠٠٩، حيث وصل 
ــهر من ٢٠١٠  ــعة أش اجمالي القروض في التس
ــل ٤٫٣٣ مليارات  ــى ٤٫٢ مليارات دينار مقاب ال

دينار في ٢٠٠٩.
  وتشير التوقعات الى ان العام اجلديد رمبا 
يكون عاما صعبا جديدا على شركات االستثمار 
في ظل انعدام السيولة، خاصة في ظل الصعوبة 
ــديدة في إقناع املساهمني سواء احلاليون  الش
ــة اكتتابات زيادات رؤوس  أو اجلدد في تغطي
أموال هذه الشركات، وبالتالي قد تلجأ الشركات 
الى االستمرار في سياسة بيع أصولها لتوفير 

السيولة.  

 انتهت األزمة بالنسبة لبعض الشركات التي تمكنت 
من تخطي األزمة وحافظت على جزء كبير من أصولها، 
فيما ان عددا كبيرا من الشركات مازالت تعاني من أزمة 
س����يولة وخسائر وهي تحت وطأة ديون ثقيلة، حيث 
تش����ير األرقام المعلنة لفترة التسعة أشهر من العام 
الحالي لقطاع الش����ركات االس����تثمارية Åلى أن القطاع 
اليزال تحت ضغط الخس����ائر وتراجع اإليرادات حيث 
بلغت الخسائر نحو 122 مليون دينار مقارنة بخسائر 
قارب����ت ال� 205 ماليين دينار خالل الفترة المقابلة في 

عام 2009.
  وعلى الرغم من ذلك، اليزال القطاع خاسرا وسيبقى 
كذلك حتى النصف األول من عام 2011 وذلك نتيجة التراجع 

المستمر في Åجمالي اإليرادات التي انخفضت بنسبة %15 
خالل التسعة أشهر األولى من العام الماضي لتصل Åلى 
21٣ مليون دينار، حيث شهدت جميع مصادر اإليرادات 
انخفاضا خالل التس����عة أش����هر األولى من عام 2010، 
وخصوصا Åيرادات االستثمارات واألتعاب والعموالت 
والتي تعكس البيئة التشغيلية الصعبة التي يواجهها 
القطاع.األرقام المعلنة عن حقوق المساهمين ال تطمئن 
Åطالقا Åذ يتبين مدى تأثير انخفاض قيمة االستثمارات 
والخس����ائر المتراكمة على قاعدة حقوق المساهمين 
للقط����اع، مع العلم أن هناك عددا كبيرا من الش����ركات 
لديها قاعدة حقوق مس����اهمين صلبة وال داعي لزيادة 
رأسمالها، حيث بلغ Åجمالي الخسائر المستبقاة للقطاع 

نحو 508 ماليين دينار وهي التزال تضغط على قيمة 
حقوق المساهمين والتي بدورها في تراجع مستمر منذ 
عام 2008 لتصل Åلى ٣٫2 مليارات دينار بعد أن كانت قد 

بلغت نحو 5٫٣ مليارات دينار نهاية عام 2007.
   ودعت تقارير متخصصة Åلى ضرورة Åعادة هيكلة 
رأسمال القطاع وتقويته بزيادات كبيرة وشطب الخسائر 
المتراكمة، حيث يبدو أن عام 2011 سيكون صعبا على 
عدد كبير من الشركات االستثمارية وذلك في ظل انعدام 
السيولة والتمويل والصعوبة في زيادة رؤوس األموال 
حيث تحتاج الش����ركات االس����تثمارية Åلى نحو مليار 
دينار من الرساميل الج��ديدة لتق��وية قاع��دة حقوق 

المساهمين والعودة بها Åلى مستوياتها المقبولة. 

 تراجع القروض بنسبة 2٫2٪ بالغة ٤٫2 مليارات دينار
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4 خيارات أمام شركات االستثمار في 2011

زيادة رؤوس األموال أو االندماج أو التصفية أو التحول إلى شركات قابضة

في البداية أكد نائب رئيس مجلس االدارة ونائب 
العضو المنتدب في ش���ركة االستثمارات المالية 
الدولية )ايفا( صالح السلمي ان شركات االستثمار 
انهكت في 2010 في مفاوضات اعادة الهيكلة وكان 
وضعها سيئا للغاية، الفتا الى ان استمرار األوضاع 
على شاكلتها الحالية من دون معالجة فإن وضع 

شركات االستثمار المحلية سيكون أكثر سوءا.
وقال الس���لمي ان الكويت هي الدولة الوحيدة 
التي لم تتحرك في اتجاه معالجة األزمة، مشيرا 
الى ان سوق الكويت لألوراق المالية فقد أكثر من 
50% من قيمته السوقية منذ 2008 حتى اآلن وفي 

المقابل فإن الحكومة لم تتحرك.
وذكر الس���لمي انه قبل الحديث عن اي حلول 
ذاتية من قبل الش���ركات المتعثرة يجب اوال ان 

تقوم الدولة بدورها في هذا الخصوص.
 وأشار الى ان الدولة كان يمكن ان تتدخل من 
خالل ش���راء األصول الجيدة فور ظهور تداعيات 

األزمة.
وقال ان هناك حلوال أخرى لكنها يمكن ان تكون 
حلوال ثانوية او ذاتية بالتزامن مع تدخل الدولة، 
منها على سبيل المثال دمج الشركات المتشابهة 
في النش���اط والتخارج من بعض االس���تثمارات 

لتوفير سيولة.
الدمج أحد الحلول

وذكر ان الدمج بين شركات االستثمار قد يزداد 
خالل العام الحالي بين هذه الشركات كأحد الحلول 
لمواجهة تداعيات األزمة، غير ان هذا التوجه سيكون 
جزءا من الحل وليس كل شيء للخروج من النفق 

المظلم.
وحول تحقيق بعض شركات االستثمار أرباحا 
في التسعة أشهر األولى من 2010 قال السلمي ان 
هذه النتائج تمثل بارقة أمل لشركات االستثمار، 
معرب���ا عن أمله في ان تعلن الكثير من ش���ركات 
االستثمار عن أرباح جيدة مع نهاية العام ليكون 
دافعا لها وللشركات األخرى في القطاع على مواصلة 

التحسن في األداء.
وبس���ؤاله عن دور اتحاد ش���ركات االستثمار 
بوصفه نائبا لالتحاد قال السلمي ان االتحاد قام 
بدوره في هذا الخصوص مع بداية تداعيات األزمة 
وقدم اقتراحاته بشأنها، الفتا الى انه مازال يقوم 
بدوره في خدمة ش���ركات االستثمار على جميع 

المستويات.
مفاوضات الهيكلة

اما رئيس مجلس االدارة لشركة األولى لالستثمار 
محم���د العلوش فقال ان ع���ام 2010 اقتصر على 
مفاوض���ات الهيكلة، الفتا الى انها كانت الش���غل 
الش���اغل لمجالس ادارات شركات االستثمار التي 

عليها ديون وتسعى لجدولتها.
وأضاف العلوش ان كثيرا من الشركات لم تكن 
لديها الفرصة للتفكير في استثماراتها بقدر تفكيرها 
في جدول���ة الديون واغالق هذا الملف الذي يكبد 

الشركات المدينة خسائر نتيجة فوائد الديون.
وأشار الى ان 2011 لن يختلف عن 2010 كثيرا 
بالنسبة لكل شركات االستثمار ولكنه سيختلف 
فقط بالنسبة للش���ركات التي ستنجح في اعادة 

جدولة ديونها.
وأع���رب عن أمله في ان يش���هد 2011 تطورات 
ايجابية بالنس���بة لقطاع االستثمار في الكويت، 
مشيرا الى ان شركات االستثمار لم تعد لها مطالب 
من اي جهة، فهي تعتمد اآلن على نفسها في حل 

مشاكلها.
وقال انه ال سبيل أمام هذه الشركات سوى جدولة 
ديونها والتخارج من بعض االستثمارات المملوكة 

مع تقليل المصروفات قدر المستطاع.
العالج مؤلم

من جهته، أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 
لشركة مشاريع الكويت االستثمارية إلدارة األصول 
)كامكو( سعدون علي ان اي عالج سيكون مؤلما، 
خاصة ان الخيارات باتت محدودة، مش���يرا الى 
ان الش���ركات عليها اما توفير السيولة من خالل 
زيادات رؤوس األموال عبر مالكها وكبار مساهميها 
او مواجهة خطر التصفية، الفتا الى ان الشركات 
الكبيرة والتي تعمل وفق منهجية احترافية وفي 
اطر صحيحة ليس أمامها سوى زيادة رأس المال 

لتنهض مرة أخرى.
وقال علي ان أبرز عقبة تواجه شركات

االستثمار هي ان الفوائد المتراكمة على الديون 
المتعثرة تشكل هاجسا لهذه الشركات خاصة ان 
هذه الفوائد تزيد من معاناة الشركات التي تراهن 
أغلبها على تحسن أوضاع السوق، وبالتالي ارتفاع 
قيم أصولها وهو أمر يصعب التعويل عليه خاصة 

في ظل تذبذب أوضاع السوق.
وحول االجراءات التي يجب اتخاذها في 2011 
لعودة شركات االس���تثمار الى سابق عهدها قال 
علي انه يجب على الشركات ان تواصل جهودها 
في اتجاه اعادة هيكلة ديونه���ا، على ان يتزامن 
ذلك مع وضع خطط للتخارج من بعض األصول 
المملوكة لس���داد جزء من االلتزامات، مشيرا الى 
ان الشركات التي نجحت في معالجة أوضاعها في 
الفترة الماضية سواء في 2009 او في 2010 كانت 
بجه���ود ذاتية، الفتا الى ان الدولة لم تقدم حلوال 
لمعالجة األوضاع الراهنة بقدر ما سعت الى الحد 

من تفاقم األزمة مستقبال.
انحراف عن المسار

وأش���ار علي الى ان هناك كثيرا من ش���ركات 
االستثمار انحرفت عن مسارها في االستثمار ودخلت 
في مجاالت بعيدة عن نش���اطها الرئيسي، كما ان 
هناك شركات أخرى تعتمد على المضاربات فقط 
وهو أمر لم يعد مقبوال في الفترة المقبلة، وبات 
لزاما على ش���ركات االستثمار ان تقوم الى جانب 
معالجة أوضاعها المالية بااللتزام بالنشاط الرئيسي 
والتركيز على النهج االستثماري وليس المضاربي 

خاصة في ظل تقتب أوضاع األسواق المالية.
وذكر ان الشركات التي تنتظر حلوال من اآلخرين 
قد يط���ول انتظارها دون جدوى، وبالتالي عليها 
ان تس���رع في ايج���اد حلول ذاتية واالس���تعانة 
بمستشارين يحددون لها سياسات وخطط عمل 

تساعدها على تحقيق نتائج ايجابية.
وخل���ص علي قائ���ال: العام الجدي���د يمكن ان 
يك���ون اكثر تفاؤال من الع���ام الماضي خاصة ان 
الحكومة تعتزم طرح مش���اريع جديدة من خالل 
خطة التنمية، الفتا الى ان هذه المشاريع ستنعش 
قطاعات االقتصاد المحلي ومنها قطاع االستثمار 

خاصة الشركات ذات المالءة الجيدة.
انخفاض القيمة السوقية

من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة الش���ركة 
الدولية لالجارة واالستثمار حجاج بوخضور ان 
خسائر شركات االستثمار ستتعاظم في ظل التأخير 
في معالجة األوضاع المالية، الفتا الى ان العام 2010 
شهد مزيدا من انخفاض القيمة السوقية لشركات 
االس���تثمار لدرجة ان اكثر من 60% من الشركات 
االستثمارية المدرجة في سوق الكويت لألوراق 

المالية باتت تتداول أقل من قيمتها االسمية.
وأضاف: ان ش���ركات االستثمار التزال تعاني 
جراء انخفاض قيم أصولها، مشيرا الى ان حجم 

انخفاض األصول المملوكة لهذه الشركات تراوح 
ما بين 70 و80% وهو مؤشر خطير.

عام زاخر بالتحديات

وأوض���ح بوخضور ان ع���ام 2010 كان زاخرا 
بالتحديات التي واجهت شركات االستثمار وأبرزها 
هو فشل غالبية الشركات المتعثرة في اعادة هيكلة 
ديونها، فضال عن اس���تمرار التشدد في االقراض 
وجفاف منابع التمويل، مؤكدا ان العام الحالي لم 

يشهد أي ايجابيات تذكر لشركات االستثمار.
وحول رؤيته لعام 2011 وما يمكن ان تش���هده 
شركات االستثمار في العام الجديد وما هو مطلوب 
لخروج هذه الش���ركات من النف���ق المظلم، قال 
بوخض���ور انه من المتوقع ان تكون 2011 أصعب 
على كثير من شركات االستثمار من 2010، حيث 
س���تبدأ البنوك ف���ي اتخاذ اجراءاته���ا القانونية 
لتحصيل أموالها من الش���ركات التي لم تجدول 
ديونه���ا وتحويلها من دي���ون قصيرة االجل الى 
ديون طويلة االجل، مشيرا الى ضرورة ان تتكاتف 
الجهود من اجل معالجة أوضاع شركات االستثمار، 
وان تكون البداية من خالل مبادرة حكومية تتخذ 
من خاللها عدة اجراءات تنظيمية تهدف من خاللها 
لمساعدة الشركات المتعثرة ولديها أصول جيدة 
في معالجة أوضاعها، كما يجب ايضا تفعيل قانون 
االس���تقرار المالي الذي لم يضم أي شركة حتى 

اآلن تحت مظلته.
وذكر انه من غير المنطقي ان تؤخذ الشركات 
االس���تثمارية الجيدة بذنب الش���ركات الورقية 
أو الت���ي يطلق عليها »عفن الس���وق«، داعيا الى 
ضرورة التفرقة بين الشركات الجيدة والشركات 

السيئة.
صعوبة التكهن

من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة شركة االمان 
لالستثمار خلف الجاسم ان شركات االستثمار شهدت 
في 2010 عاما صعبا جديدا منذ اندالع االزمة المالية 
في 2008، الفتا الى ان هناك شركات أوضاعها جيدة 

ولكنها قليلة اذا ما قورنت باالغلبية.
وحول توقعاته ألوضاع شركات االستثمار في 
العام الجديد، أكد الجاسم انه من الصعب التكهن 
بأوضاع هذه الشركات، خاصة ان التوقعات كانت 
ايجابية في بداية العام الحالي، غير أن الواقع أثبت 
أن التف���اؤل كان أكثر من ال���الزم، وبالتالي يجب 
على شركات االستثمار أال تفرط في تفاؤلها، وان 

تتعامل مع الواقع بشيء من الحذر.
ولفت الى ان المؤشرات ال تدل على وجود حلول 
قريبة ألوضاع شركات االس���تثمار في الكويت، 
ف���ال يوجد تحرك حكومي في هذا االتجاه، كما ان 
االوضاع االقتصادية ال تساعد شركات االستثمار 
على معالجة أوضاعها المالية، مؤكدا أن كل التكهنات 

دون المستوى إلحراز تقدم.
وذكر اجلاسم ان احلكومة لم تقدم حلوال لشركات 
االستثمار بقدر ما تسعى لتالفي تكرار السلبيات 
التي أدت الى تفاقم الوضع المتردي لهذه الشركات، 
مس���تدال على ذلك بقيام بن���ك الكويت المركزي 
بإقرار معايير رقابية جديدة الهدف منها حماية 
النظام المالي، الفتا الى ان هذه الخطوة ايجابية 
ولكنها جاءت متأخرة بعض الشيء مما ادى الى 
وصول اوض�اع اغلب ش���ركات االستثمار الى ما 

آلت اليه.
ودعا الجاس���م الى ضرورة تنش���يط الوضع 
االقتصادي برمته، ألن شركات االستثمار ليست 
فقط هي الت���ي تعاني، فكثير من الش���ركات في 
قطاعات اخرى تعاني والبد من تحريك األوضاع 
االقتصادية ليتحس���ن أداء الش���ركات في جميع 

القطاعات، معربا عن أمله في ان يكون 2011 عاما 
أفضل لالقتصاد الكويتي بش���كل عام وش���ركات 

االستثمار بوجه خاص.
استمرار المعاناة

من جانبه، قال مساعد المدير العام لدائرة األصول 
في شركة مش���اريع الكويت االستثمارية إلدارة 
األصول )كامكو( زيد النقيب ان 2010 كانت صعبة 
بكل المقاييس على شركات االستثمار المتعثرة، 
مشيرا الى ان هذه الشركات تكبدت خسائر كبيرة، 
ومن المتوقع ان تستمر معاناة هذه الشركات في 
2011 ال���ى ان تتمكن من معالجة أوضاعها المالية 

او الخروج من السوق.
وأوضح النقيب ان العام الجديد قد يشهد خروج 
عدد من الش���ركات من الس���وق في ظل تعهدات 
الجهات المعنية بمالحقة الش���ركات السيئة من 

أجل تنظيف السوق.
وأفاد بأن تحسن اداء بعض شركات االستثمار 
في الفترة األخيرة كان بفضل التحس���ن النسبي 
الذي شهده سوق األوراق المالية، الفتا الى ان اغلب 
شركات االس���تثمار لن تحقق نتائج ايجابية في 
2010 الذي جاء استكماال لما شهدته هذه الشركات 

في 2009.
وأوضح النقيب ان خطة التنمية لم تؤثر حتى 
اآلن في اداء شركات االستثمار، وان هذه الشركات 
ال تعول كثيرا على خطة التنمية وان كانت مشاريع 

الخطة ستنعكس ايجابا على اداء 
االقتصاد الكويتي بشكل عام اال 
ان شركات االستثمار ال ترى في 
هذه الخطة طوق نجاة، مشيرا 
الى ان أهم ما يش���غل شركات 
االستثمار في الوقت الراهن هو 
جدول���ة ديونها ووضع خطط 

لسداد التزاماتها.
مخاض عسير

أم���ا عضو مجل���س االدارة 
بشركة أعيان لالجارة واالستثمار 
س���ليمان الوقيان فقال ان عام 
2010 كان عب���ارة عن مخاض 
عس���ير بالنس���بة لمفاوضات 

الش���ركات المتعثرة والتي تسعى العادة جدولة 
ديونها، مش���يرا الى ان عددا قليال من الش���ركات 
نجحت في اعادة جدولة ديونها، اما االغلبية فدخلت 
في مفاوضات ش���اقة وماراثوني���ة وال تزال هذه 
المفاوضات قائمة، معربا عن امله في ان تحس���م 

هذه المفاوضات في 2011.
واضاف الوقيان ان شركات االستثمار ستواجه 
المزيد م���ن التحديات ف���ي 2011، وبالتالي عليها 
ان تبحث عن حلول ذاتية وال تنتظر مس���اعدات 
خارجية، مش���يرا الى ان هناك عددا محدودا من 
الخيارات امام هذه الشركات، فاما الدمج او ضخ 
سيولة جديدة من خالل اضافة مساهمين جدد او 

التحول لشركات قابضة.
وتوقع الوقيان ان يشهد العام الجديد مزيدا من 
التنسيق بين الشركات االستثمارية الجراء عمليات 
دمج لتقليل التكاليف، مشيرا الى ان خيار الدمج 
بات يطرح نفسه بقوة كبديل عن خيار التصفية 
الذي قد تضطر اليه بعض الشركات في ظل عزم 

كل الجهات المتخصصة بتنظيف السوق.
وذكر ان معايير »المركزي« الرقابية جاءت لحماية 
النظام المالي وكذلك الشركات والمساهمون، مشيرا 
الى ان هذه االجراءات قد تتس���بب في اختزال عدد 
الشركات االستثمارية العاملة في الكويت خاصة التي 

لن تتمكن من المواءمة مع هذه المعايير الرقابية.

 شريف حمدي ـ عمر راشد

اسـتقبلت شركات االسـتثمار في الكويت عام 2010 مبزيد من التفاؤل وسط 
تكهنات بأن يكون هو العام الذي تشهد فيه هذه الشركات بوادر انفراجة للخروج 
من النفق املظلم الذي دخلته منذ تطاير شرار األزمة املالية العاملية في 2008، 
وبعد انطواء 2010 وحلول 2011 تأكد للجميع ان التفاؤل الذي سـاد في بداية 
2010 لم يكن اال سرابا، ورغم ذلك فليس امام اغلب شركات االستثمار بالكويت 
سـوى اسـتقبال العام اجلديد بالتفاؤل ايضا، غير انه سيكون تفاؤال مشوبا باحلذر 
مع عدم االفراط كما حدث في بداية العـام املاضي الذي خلف وراءه عددا كبيرا 

من شـركات االسـتثمار تئن حتت وطأة ديون ال قبل لها بها، فضال عن شبه توقف 
للنشاط للتفرغ إلدارة مفاوضات ماراثونية شاقة مع اجلهات الدائنة.

ولعل التنبؤ بالعام اجلديد بالنسبة لشركات االستثمار سيكون مثار جدل، حيث 
يوجد من يرى ان شـركات االستثمار متلك أصوال جيدة ميكن ان تتحسن في العام 
اجلديد، في حني يوجد آخرون وهم األغلبية يرون ان كل املعطيات احلالية تنذر 
بأن العام اجلديد سيكون أثقل على كاهل شركات االستثمار من سابقه، السيما في 
ظل استمرار تراجع القيم السـوقية للشركات االستثمارية وقرب آجال استحقاق 
كثير من الديون، فضال عن بداية اسـتحقاقات أقسـاط اجلدولة للشركات القليلة 

جدا التي كللت جهودهـا في اعادة جدولة ديونها بالنجاح، هذا باالضافة الى الزام 
شركات االستثمار مبعايير رقابية جديدة من قبل بنك الكويت املركزي، لعل أبرزها 
وأكثرها استحواذا على اهتمام القائمني على الشركات االستثمارية معيار االقتراض 

اخلارجي.
وفي ظل هذه الشواهد استطلعت »األنباء« آراء عدد من مسؤولي شركات االستثمار 
حول 2010 وما شـهدته من أحداث ألقت بظاللها علـى القطاع وكذلك رؤيتهم 
لواقـع هذا القطاع في 2011 فضال عن التعرف على مطالبهم في محاولة لرسـم 

مالمح خارطة طريق لعودة هذه الشركات الى سابق عهدها.
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يشـهد  قـد   2011
تصفيـة عـدد مـن 
االستثمارية  الشركات 
في ظل انتهاج سياسة  
السـوق تنظيـف 

بات  الدمـج  خيـار 
يطـرح نفسـه بقوة 
التصفية  عن  كبديل 
ستواجه  والشركات 
المزيد من التحديات

مـن الصعب التكهن 
شـركات  بأوضـاع 
االسـتثمار في العام 
الجديد وندعو لعدم 
اإلفراط في التفاؤل

يكـون  قـد   2011
أصعب على شـركات 
االسـتثمار  ويجـب 
التفرقة بين الشركات 
والسـيئة الجيـدة  

على  اقتصـر   2010
إعـادة  مفاوضـات 
وشـركات  الهيكلة 
االستثمار تعتمد على 
نفسها لحل مشاكلها

تزيد  الديـون  فوائد 
من معاناة الشركات 
وأكثرهـا يراهن على 
تحسن أوضاع السوق 
الرتفـاع قيم أصولها

شـركات  اندمـاج 
جـزء  االسـتثمار 
وليس  الحـل  مـن 
للخروج  شـيء  كل 
مـن النفـق المظلم

8 خطوات لمعالجة 
األوضاع في 2011

مواصلة املفاوضات املاراثونية 
إلجناح جهود إعادة الهيكلة.

 زيادة رؤوس األموال من خالل 
املـالك وكبـار املساهمـني 

أو دخول شركاء إستراتيجيني.
اسـتمرار التخـارج مـن بعـض 
االسـتثمارات اململوكـة لتوفير 
السيولة في ظل جفاف منابع التمويل.

الشـركات  بـني  التنسـيق   
االستثمارية من أجل الدمج كخيار 

بديل عن التصفية.

 العودة الـى العمـل وفق نهج 
استثماري احترافي وعدم االعتماد 
علـى املضــاربــات والدخول في 

استثمارات متشعبة.
حتريك مجمل األوضاع االقتصادية 
لضمـان حتسـن أداء الشركات 

في كل القطاعات مبا فيها االستثمار.
 تفعيل قانون االسـتقرار املالي 
الذي لم تنضـو حتت مظلته أي 

شركة حتى اآلن.
 تدخل احلكومة بشـكل فعلي 
واتخاذ اجراءات تنظيمية تدفع 
شركات االسـتثمار في اجتاه تصحيح 

اوضاعها.
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