اقتصاد

53 www.alraimedia.com

العدد ) • (A0 -12741الثالثاء  20مايو lssue No. (A0 -12741) • Tuesday 20 May 2014

خالل اجتماع رؤساء هيئات «البورصة» لدول مجلس التعاون

ّ
«الشركة قلصت مطلوباتها بـ  25في املئة»

الفالح :نأمل تحقيق التكامل في األسواق املالية الخليجية

نعمة :موقت ...انخفاض
ربحية سهم «اكتتاب»
| كتب موسى دياب |

• الشلبي:
بحث التوصية
باعتماد القواعد
املوحدة إلدراج
األوراق املالية
الفاح متوسطًا رؤساء الوفود الخليجية

| كتب موسى دياب |
قال رئيس هيئة أسواق املال صالح مبارك الفالح ان الهيئات
املالية الخليجية مسؤولة عن تعزيز األط��ر الرقابية ،ومتابعة
ت�ن�ف�ي��ذ ال �ق��واع��د امل ��وح ��دة ،وت�ف�ع�ي��ل االدوات امل��ال �ي��ة ،وتطبيق
االن�ظ�م��ة ال �ت��ي ت��واك��ب ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال�ح��دي�ث��ة ،ورص ��د جميع
املستجدات والتطورات في االس��واق العاملية ،واتاحة أكبر قدر
ممكن من املعلومات للمتداولن في االسواق املالية الخليجية.
وأض � ��اف خ ��الل االج �ت �م��اع ال �ع��اش��ر ل�ل�ج�ن��ة رؤس � ��اء ه�ي�ئ��ات
األس��واق املالية (أو من يعادلهم) ل��دول مجلس تعاون الخليج
ال�ع��رب�ي��ة ،ان االج �ت �م��اع ي��أت��ي اس �ت �م��رارا ل�ل�ت�ع��اون ول�ت�ع��زي��ز ملا
تطلعات توحيد القواعد واالنظمة بن هيئات أسواق املال بدول
الخليج العربية ،سعيًا لتحقيق أعلى قدر من النزاهة والشفافية
في ظل الرقابة والتشريعات القانونية ،التي تأتي امتدادًا لرؤية
قادة دول مجلس التعاون بهدف الوصول الى الريادة واملمارسة
االفضل في األسواق املالية.
وت��اب��ع «ن��أم��ل م��ن خ��الل امل��واض�ي��ع ال�ت��ي تتم مناقشتها في
االجتماع تحقيق التكامل في االس��واق املالية الخليجية ،دعما
ملسيرة العمل الخليجي املشترك».

وأك��د أن مسيرة التعاون ب��دول املجلس «تفرض علينا بذل
ج �ه��ود ح�ث�ي�ث��ة ل�ل��وص��ول ال ��ى ت�ك��ام��ل االس � ��واق ب ��دول امل�ج�ل��س،
والعمل على وضع االطر الالزمة الستراتيجية واضحة املعالم
تكون دعامة لالستقرار واملرونة في أسواقنا الخليجية».
وأش��ار ال��ى ان املجلس االع�ل��ى ف��ي دورت��ه ال��راب�ع��ة والثالثن
ف��ي دول ��ة ال�ك��وي��ت أع ��رب ع��ن ارت �ي��اح��ه مل��ا ت�ش�ه��ده اق�ت�ص��ادي��ات
دول املجلس من نمو مستمر وتنمية شاملة ،وأك��د في الوقت
نفسه على ضرورة االستمرار في خطوات التكامل في املجاالت
القتصادية كافة بما يؤمن حصانة ملواجهة االزمات االقتصادية
ف��ي ظ��ل األط��ر التشريعية ،وه�ن��ا ي��أت��ي دورن ��ا كجهات رقابية،
مدعوة للمشاركة في مسيرة العمل االقتصادي املشترك.
وأوض��ح أن االجتماع سيناقش تقارير فرق العمل ومتابعة
أدائ �ه��ا وال �ح��رص ع�ل��ى س�ي��ر ع�م�ل�ه��ا ،وال �ت��ي ن��أم��ل م��ن خاللها
امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ال �ت��وص �ي��ات امل �ط��روح��ة أم��ام �ن��ا ورف �ع �ه��ا للجنة
الوزارية تمهيدًا العتمادها من املجلس األعلى.
من جهته ،أوضح األمن العام املساعد للشؤون االقتصادية
عبد الله بن جمعة الشلبي ان «اهم املواضيع املدرجة على جدول
اعمال اللجنة هي ايجاد الية ملتابعة القواعد املوحدة لتكامل
األس��واق املالية ب��دول املجلس والتي اعتمدها املجلس األعلى

(تصوير كرم ذياب)

في دورته الرابعة والثالثن في ديسمبر  ،2013باالضافة لذلك
دراسة نتائج اجتماعات فرق العمل العاملة على تكامل األسواق
املالية بدول املجلس».
وأض��اف انه «سيتم بحث ما توصلت اليه هذه الفرق بشأن
ال�ت��وص�ي��ة ب��اع�ت�م��اد ال �ق��واع��د امل ��وح ��دة إلدراج األوراق امل��ال�ي��ة
(األسهم -السندات والصكوك) بدول املجلس والتقارير الدورية
ع ��ن م ��دى ت�ط�ب�ي��ق ق ��واع ��د االف� �ص ��اح امل ��وح ��دة ل� � ��أوراق امل��ال�ي��ة
وامل �ب��ادئ امل��وح��دة لحكومة ال�ش��رك��ات وامل�ق�ت��رح��ات لتحسينها
وتطويرها وتقرير متابعة الوقاعد املوحدة لطرح األسهم في
األسواق املالية».
وأف� ��اد ال�ش�ل�ب��ي ان امل�ج�ت�م�ع��ن «س�ي�ب�ح�ث��ون م�ق�ت��رح األم��ان��ة
العامة بشأن استراتيجية عمل اللجنة وآليات تحقيق تكامل
األس��واق املالية بدول املجلس وورق��ة األمانة العامة بشأن عقد
ملتقى سنوي يضم مكونات أس��واق رأس امل��ال ب��دول املجلس
ك �م��ا س�ت�س�ت�ع��رض ال�ل�ج�ن��ة آخ ��ر امل �س �ت �ج��دات وال� �ت� �ط ��ورات في
األسواق املالية بدول املجلس ويتبادل الراي بشأنها» .مختتمًا
انه من املنتظر ان يقر املجتمعون «توصيات وقرارات ستنعكس
على الجهود املبذولة في توحيد األنظمة والسياسات املتعلقة
بالسواق املالية بدول املجلس».

مصر بحاجة إلى  12مليار دوالر إضافية
| القاهرة ـ «الراي» |

لفت تقرير حديث ص��در عن «بنك أوف أميركا» أن مصر في
حاجة إلى مساعدات خليجية جديدة في العام املالي الذي سيبدأ
من يوليو املقبل ،تقدر ب� « »12مليار دوالر للحفاظ على استقرار
احتياطيات النقد األجنبي عند مستوياته الحالية .وأضاف التقرير
الذي وزع في القاهرة أمس ان إجمالي املساعدات التي ستحصل
عليها مصر بنهاية ال�ع��ام امل��ال��ي ال�ح��ال��ي سيصل إل��ى  18مليار
دوالر .وق��ال «وف�ق��ا لحساباتنا فتعهدات امل�س��اع��دات للعام املالي
« »2014 - 2013قاربت على االنتهاء ،ال��ذي ق��در ه��ذه التعهدات ب�
« »20.8مليار دوالر» .وذك��ر أن هناك حاجة ملزيد من املساعدات

لدعم الجنيه والحفاظ على استقرار االقتصاد بعد االنتخابات،
مشيرا إل��ى التزامات الدين الخارجي على مصر خ��ال النصف
ال �ث��ان��ي م��ن ال �ع��ام امل �ي ��ادي  ،2014ت�ش�م��ل  700م �ل �ي��ون دوالر
مستحقة ل �ن��ادي ب��اري��س ،و 500م�ل�ي��ون دوالر ودي �ع��ة ق�ط��ري��ة،
و 2.5مليار دوالر سندات قطرية .وتوقع زي��ادة الدعم الخليجي
مل�ص��ر ب�ع��د ف�ت��رة ق�ص�ي��رة م��ن االن�ت�خ��اب��ات ال��رئ��اس�ي��ة ،ف��ي ات�ج��اه
خلق أج��واء من الثقة بني املواطنني في تعهدات الرئيس الجديد.
وق��در البنك حجم التعهدات الخليجية بمساعدة مصر ب � 20.8
مليار دوالر ،وإن إجمالي ما ستتسلمه مصر من تلك التعهدات
بنهاية العام املالي « »2014-2013قد يصل إلى  18مليار دوالر،
منها  3مليارات دوالر مساعدات مالية و 8مليارات دوالر ودائع

خليجية في البنك املركزي و 7مليارات دوالر مساعدات بترولية.
واعتبر أن سعر ال��دوالر في مواجهة الجنيه شهد اخيرًا ارتفاعا
حادا ومفاجئا .وساق عددا من التفسيرات لتحرك سعر العملة
األميركية ،منها أن البنك امل��رك��زي املصري سعى إل��ى تخفيض
سعر الجنيه للتحوط من أي مخاطر على س��وق سعر الصرف
من الوضع السياسي في الباد مع تنظيم االنتخابات الرئاسية
خ��ال الفترة املقبلة .وتوقع البنك أال يرتفع سعر ال��دوالر بقيمة
كبيرة فوق مستوى  7جنيهات .وأش��ار إلى أن مراقبة العطاءات
الدورية املقبلة لبيع البنك املركزي للعملة األميركية سيكون أمرا
ّ
مهما لتأكيد أو نفي التوقعات بإمكانية احتواء سعر الجنيه في
الفترة املقبلة.

ك� �ش ��ف رئ � �ي ��س م �ج �ل��س إدارة
ش ��رك ��ة اك �ت �ت ��اب ال �ق��اب �ض��ة ع �م��اد
ح�س��ن ن�ع�م��ة ان ال �ش��رك��ة تمكنت
م��ن تقليص مجموع مطلوباتها
ب�ن�س�ب��ة  25ف��ي امل �ئ��ة خ ��الل ال �ع��ام
امل � ��اض � ��ي م � �ق� ��ارن� ��ة ب � �ع� ��ام ،2012
لتصبح  5.63م�ل�ي��ون دي �ن��ار بعد
أن كانت  7.5مليون دينار ،مشيرا
ال ��ى أن ه ��ذا االن �ج��از ج ��اء نتيجة
ت�س��وي��ة مبلغ  2.29م�ل�ي��ون دي�ن��ار
م ��ن إج �م��ال��ي امل ��راب� �ح ��ات وع �ق��ود
التورق الدائنة.
وق� � ��ال ن �ع �م��ة خ � ��الل ال�ج�م�ع�ي��ة
ال �ع �م��وم �ي��ة ال� �ت ��ي ان �ع �ق ��دت ام��س
بنسبة حضور بلغت  63في املئة
ان ان�خ�ف��اض رب�ح�ي��ة ال�س�ه��م يعد
ام � � �رًا م��وق �ت��ًا ج� ��اء ن �ت �ي �ج��ة ت��أث�ي��ر
األوض ��اع ال��راه�ن��ة ال�ت��ي انعكست
ايضًا على سوق األوراق املالية.
وأوض ��ح أن اآلف ��اق املستقبلية
ت��دع��و ل �ل �ت �ف��اؤل ،ح �ي��ث ان امل��رك��ز
امل� � ��ال� � ��ي ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي ف� � ��ي ت� �ن ��اول ��ه
ل �ت��وق�ع��ات��ه ألس � ��واق دول مجلس
ال�ت�ع��اون ينتظر أن ت��رت�ف��ع أرب��اح
ش ��رك ��ات دول م �ج �ل��س ال �ت �ع��اون
ال �خ �ل �ي �ج��ي ب �ن �س �ب��ة  12ف ��ي امل �ئ��ة
خالل العام الحالي.
وأش� ��ار ن�ع�م��ة ال ��ى ان «اك�ت�ت��اب
القابضة» تأثرت بالتذبذب الذي
س �ي �ط ��ر ع� �ل ��ى ب � ��ورص � ��ة ال �ك ��وي ��ت
خاصة ان نشاط الشركة الرئيسي
ي � �ت � �م ��رك ��ز ف� � ��ي ال� � �ق� � �ي � ��ام ب �ج �م �ي��ع
ال �ع �م �ل �ي ��ات امل �ت �ع �ل �ق��ة ب �ت��أس �ي��س
وت� �م� �ل ��ك أس � �ه ��م ش� ��رك� ��ات وك ��ذل ��ك
إقراض وكفالة تلك الشركات.
وذكر انه تمت زيادة رأس املال
ب�ق�ي�م��ة  9م��الي��ن دي �ن ��ار ليصبح
إج �م ��ال ��ي رأس امل � ��ال امل� �ص ��رح ب��ه
وامل��دف��وع ب��ال�ك��ام��ل  31.86مليون
دينار ،ما ادى ال��ى زي��ادة إجمالي
ح� �ق ��وق امل �ل �ك �ي��ة ل �ت �ص �ب��ح 28.37
مليون دينار بالرغم من احتياطي
ال�ت�غ�ي��ر ف��ي ال�ق�ي�م��ة ال �ع��ادل��ة ال��ذي
زاد ع��ام  2013بقيمة  2.19مليون
دينار مقارنة بعام .2012
وشدد نعمة على ان زيادة رأس
امل ��ال ك��ان ل�ه��ا األث ��ر اإلي�ج��اب��ي في
زيادة أصول «اكتتاب» ب�  10.3في
املئة مقارنة بعام  2012لتبلغ 34
م�ل�ي��ون دي �ن ��ار ،ف�ي�م��ا ت��م ت��وظ�ي��ف
ه ��ذه ال�ح�ص�ي�ل��ة ال �ن �ق��دي��ة ل��زي��ادة

نعمة مترئسًا الجمعية العمومية

االس �ت �ث �م ��ارات ب��ال �ق �ي �م��ة ال �ع��ادل��ة
ب�ن�س�ب��ة  22.31ف��ي امل �ئ��ة لتصبح
قيمتها  11.04م�ل�ي��ون دي �ن��ار في
عام .2013
وأوض ��ح ان مثل ه��ذه العوامل
ساهمت ف��ي زي ��ادة االس�ت�ث�م��ارات
امل�ت��اح��ة للبيع بشكل الف��ت لتبلغ
قيمتها  6.23مليون دينار مسجلة
بهذا ارتفاعا نسبته  366في املئة
م �ق��ارن��ة ب �ع��ام  2012ح �ي��ث ك��ان��ت
قيمتها  1.33مليون دينار.
واس� �ت� �ع ��رض ن �ع �م��ة ال �ب �ي��ان��ات
امل ��ال� �ي ��ة ل �ل �ش ��رك ��ة ،ح �ي ��ث ن�ج�ح��ت
ف��ي ت�ق�ل�ي��ص م�ج�م��وع امل�ص��اري��ف
واألع� �ب ��اء األخ � ��رى ب�ن�س�ب��ة 44.25
ف ��ي امل� �ئ ��ة ،ل �ت �ب �ل��غ  385.62دي �ن��ار
وك� ��ان ذل ��ك م ��ن خ ��الل ال�ت�خ�ف�ي��ض
ب��ال��درج��ة األول � ��ى ف ��ي امل �ص��اري��ف
العمومية واإلدارية باإلضافة إلى
الحد من تكاليف التمويل ،مشيرا
ال ��ى ان م�ج�م��ل رب ��ح ال �ن �ش��اط بلغ
 28.39دي �ن��ار ف��ي ارت �ف��اع ملحوظ
مقارنة بعام  ،2012إال أن خسائر
االس �ت �ث �م ��ارات ال �ت��ي ب �ل �غ��ت 1.30
م �ل �ي��ون دي �ن��ار ع �ل��ى أن ن�س�ب��ة 41
في املئة منها فقط خسائر محققة
م��ن االس �ت �ث �م��ارات إال أن �ه��ا أث��رت
سلبيا ف��ي ص��اف��ي أع�م��ال الشركة
في .2013
وأك ��د ن�ع�م��ة ان اق�ت�ص��اد ب�ل��دان
م�ن�ط�ق��ة ال �ش��رق األوس � ��ط وش �م��ال
أفريقيا م��ازال يعاني من الركود،
على الرغم من مرور ثالث سنوات
ع �ل��ى أح � ��داث «ال��رب �ي ��ع ال �ع��رب��ى»،
حيث أدت االضطرابات السياسية
ف��ى م �ص��ر ،وال �ج �م��ود ف��ي ت��ون��س،
وت� �ص ��اع ��د ال � �ح� ��رب األه� �ل� �ي ��ة ف��ي
س ��وري ��ة م ��ع ان �ت �ش��ار آث ��اره ��ا إل��ى
البلدين املجاورين لبنان واألردن

(تصوير زكريا عطية)

إل ��ى ض�ع��ف ال �ن �ش��اط االق �ت �ص��ادي
ف ��ي ال �ب �ل��دان ال �ن��ام �ي��ة امل �س �ت��وردة
ل�ل�ن�ف��ط ،الف�ت��ا ال��ى ان ه��ذا ال��رك��ود
ت ��زام ��ن ه� ��ذا م ��ع وج � ��ود ان �ك �م��اش
في االنتاج الصناعي في البلدان
امل �س �ت��وردة للنفط بنسبة  36في
املئة.
وأف��اد ان دول مجلس التعاون
خرجت من سرب التراجعات وفقا
ل �ت �ق��اري��ر م��ؤس �س��ة ال �ن �ق��د ال��دول��ي
إال ان ه� �ن ��اك ب �ط �ئ��ًا ف ��ي ال �ن �ش��اط
االق�ت�ص��ادي ف��ي الكويت واململكة
ال�ع��رب�ي��ة ال �س �ع��ودي��ة ح�ي��ث انهما
ق�ل�ص�ت��ا إن �ت��اج �ه �م��ا ال �ن �ف �ط��ي ،في
امل�ق��اب��ل ش�ه��د ال�ق�ط��اع غ�ي��ر النفط
م�ع��دالت نمو ق��وي��ة على مستوى
امل �ن �ط �ق��ة ف ��ي ظ ��ل ت ��واص ��ل ت�ن�ف�ي��ذ
مشروعات البنية التحتية الكبيرة
كما ال تزال الثقة بالقطاع الخاص
كبيرة خالل .2014
وأشار الى ان القطاعات املالية
في دول مجلس التعاون الخليجي
ت �ت �س ��م ب� �س ��الم ��ة أوض� ��اع � �ه� ��ا وال
ت� ��زال األج� �ه ��زة امل �ص��رف �ي��ة تتمتع
ب �م �س �ت��وى ج� �ي ��د م� ��ن رأس امل� ��ال
كما أن لديها مخصصات كافية
ل �ل �ق��روض امل �ت �ع �ث��رة اال ان بعض
ش��رك��ات االس �ت �ث �م��ار ف��ي ال�ك��وي��ت
ال ت ��زال ت��واج��ه خ�س��ائ��ر وال ي��زال
بعضها معرضا ملخاطر التقلبات
ال �ت��ي ت �ش �ه��ده��ا األس � � ��واق امل��ال �ي��ة
والعقارية على املستوين العاملي
واإلقليمي
وأق � � ��رت ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة
ل �ل �ش��رك��ة ج�م�ي��ع ال �ب �ن��ود امل��درج��ة
ع� �ل ��ى ج � � ��دول أع� �م ��ال� �ه ��ا وأه �م �ه��ا
ت�ق��ري��را م�ج�ل��س االدارة وم��راق�ب��ي
ال �ح �س��اب��ات ،وع ��دم ت��وزي��ع أرب ��اح
نقدية أو إصدار أسهم منحة.

