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االقتصادية

عمر راشد
كشفت مصادر عن نية شركة األسماك الكويتية 
املتحدة التابعة لـ »الدانة« تأسيس شركات في دول 
املنطقة يتراوح رأسمال الواحدة منها بني 500 و750 
ألف دينار بهدف توفير األســـماك احمللية بأســـعار 
تنافسية، مشيرة الى ان هذا االجتاه يأتي في وقت 
بدأت فيه الشركة تشغيل املراكب السبعة اجلديدة التي 

تعاقدت الشركة عليها في موسم الصيد احلالي.
وتبلغ حصة الشركة حاليا 50% من السوق احمللي 
ولديهـــا 34 محال لتوزيع منتجاتها على مســـتوى 
الكويت، كما اعلنت الشركة عن اجتاهها لتعزيز ادائها 
التشغيلي في الفترة املقبلة من خالل ذراعها املتمثلة في 
شركة دانة بحر العرب التي تتجه الشركة من خاللها 

للدخول بقوة في السوقني العماني واليمني.

»األسماك الكويتية« التابعة لـ »الدانة« تتجه لتأسيس شركات إقليمية

قانون االستقرار المالي يفرق بين شركات االستثمار ذات المالءة وتلك التي تواجه صعوبات

محافظ »المركزي«: 132.3 مليون دينار حجم التمويل 
المقدم للقطاعات المنتجة في النشاط االقتصادي

وافقنا لسـبع شركات اسـتثمار على قيامها 
بتكليف جهات استشارية لدراسة وتقييم أوضاعها

قال محافظ بنك الكويت املركزي الشيخ سالم 
العبدالعزيز انه أثير مؤخرا في بعض الصحف 
احمللية تساؤالت حول أسباب عدم تفاعل كل من 
شركات االستثمار ووحدات القطاع اخلاص العاملة 
في قطاعات النشاط االقتصادي احمللي املنتجة مع 
املرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز 

االستقرار املالي في الدولة.
وأوضح محافظ البنك املركزي في تصريح لـ 
»كونا« تعقيبا على هذه التساؤالت أن املعاجلات 
التي تضمنها املرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 
بشأن شركات االستثمار تفرق بني شركات االستثمار 
ذات املالءة والتي لديها القدرة على االســـتمرار 
في حالة حصولها على التمويل الالزم وشركات 
االستثمار األخرى التي تواجه صعوبات تعوق 

وفائها بالتزاماتها أو مواصلة نشاطها.
وأضاف انه بالنسبة لشركات االستثمار التي 
تتمتـــع باملالءة فإن حتديد مدى مالءة الشـــركة 
واإلجراءات الالزمة ملعاجلة أوضاعها يتطلب إجراء 
دراســـة وتقييم ألوضاع الشركة من خالل جهة 
استشارية متخصصة يحددها البنك املركزي أو 

الشركة املعنية ويوافق عليها البنك املركزي.

سبع شركات

وأشـــار احملافظ إلى ان البنـــك املركزي وافق 
لسبع شركات استثمار على قيامها بتكليف جهات 
استشارية متخصصة لدراسة وتقييم أوضاعها، 
مشيرا إلى ان السبب األساسي لعدم تقدم أي من 
هذه الشركات إلى البنك املركزي بطلب لالستفادة 
من أحكام املرســـوم بقانون في هذا املجال حتى 
اآلن »قد يرجع الى أن إجراء مثل هذه الدراســـة 
وحتديد اإلجراءات الالزمة لتصويب أوضاع الشركة 
وما يتطلبه ذلك من مناقشـــات ومفاوضات مع 
اجلهات الدائنة وكذلك دراســـة الشركة للبدائل 
املعروضة أمامها في هذا اخلصوص يســـتغرق 

بعض الوقت«.
واشار محافظ املركزي إلى أن هناك مجموعة 
ثانية من شركات االستثمار التي »رمبا تكون في 
مرحلة انتظار ألي أمور ومستجدات إضافة إلى 
أن هناك شـــركات أخرى رمبا تكون مترددة في 
طلب التمويل حتت مظلة املرسوم بقانون لعدم 

رغبتها في إظهار وضعها احلقيقي«.

ومع هـــذه اإليضاحات ذكـــر احملافظ »أن أي 
تساؤل يتعلق بعدم تفاعل الشركات مع املرسوم 
بقانون املشـــار إليه رمبا من املناسب أن يوجه 
الى شركات االســـتثمار ذاتها، وقال انه بالنسبة 
للمجموعة الثالثة من شـــركات االستثمار والتي 
استحدث لها املرسوم بقانون أحكاما خاصة ميكن 
من خاللها حماية الشـــركة من الدائنني من خالل 
وقف إجراءات التقاضي والتنفيذ املدنية والتجارية 
املتعلقة بالتزامات الشركة حلني االنتهاء من تنفيذ 
خطة إعادة هيكلة الشركة ملعاجلة أوضاعها حتت 
إشراف ومتابعة البنك املركزي فقد »يرجع سبب 
عدم تقدم أي من شركات االستثمار بطلب احلماية 
مـــن الدائنني وفقا لتلك األحكام إلى عدم مواجهة 
أي منهـــا حتى اآلن أي مطالبات أو صدور أحكام 

قضائية تستدعي ذلك«.
من ناحية أخرى، ذكر محافظ البنك املركزي ان 
التمويل اجلديد املقدم لقطاعات النشاط االقتصادي 
احمللي املنتجة قـــد بلغ نحو 132.3 مليون دينار 
حتى 10 أغسطس 2009، مبينا ما سبق أن أشار 
إليه في عدة مناسبات من أن املرسوم بقانون بشأن 
تعزيز االستقرار املالي ميثل إجراءات استباقية 
واحترازيـــة حلماية القطـــاع املصرفي وتعزيز 

االستقرار املالي.

الشيخ سالم العبدالعزيز

تحفيز االقتصاد الوطني
أكد محافظ املركزي الشيخ سالم العبدالعزيز 
أن أهمية السياسة املالية للدولة تكمن في هذه 
املرحلة في حتفيز االقتصاد الوطني والنهوض 
به من خالل سياس��ة اإلنف��اق العام بحيث ال 

يدخل االقتصاد في مرحلة انكماش.
وقال انه في أوقات األزمات املالية وأوقات 
الركود االقتصادي فان السياسة املالية هي التي 
يقع عليها في املقام األول األخذ بزمام املبادرة 
لتش��جيع احلركة االقتصادي��ة في الدولة من 
خالل تعزيز معدالت اإلنفاق العام الذي يعتبر 

احملرك الرئيسي للنشاط االقتصادي.

وأضاف »لذلك ف��إن الدولة مطالبة بزيادة 
اإلنفاق الرأسمالي مبا في ذلك مشاريع البنية 
التحتية لالقتصاد الوطني وكذلك التعجيل في 
تنفيذ بعض املشاريع الكبرى وهي إجراءات من 
شأنها تفعيل الطلب الكلي في االقتصاد وتوفير 
ظروف اقتصادية أفضل لتشجيع الطلب على 
االئتمان من قبل مختلف القطاعات االقتصادية 
وكذلك تش��جيع البنوك على تق��دمي التمويل 
الالزم في هذا املجال ومن ثم تفعيل املرسوم 
بقانون في شأن تعزيز االستقرار املالي على 

نطاق واسع في هذا املجال«.

تسعى لتكوين تحالفات إستراتيجية لتلبية الطلب في السوق

الصالح لـ »األنباء«: »الشامل« تعتزم 
التوسع عبر افتتاح فروع جديدة بالخليج

لدينا تواجد في أكثر من 7 دول 
مختلفة على مسـتوى العالم العربي

محمود فاروق
كشف رئيس مجلس ادارة 
شركة الشامل الدولية القابضة 
مثنى عبدالوهاب الصالح عن 
عزم الشركة التوسع من خالل 
افتتاح مكاتب جديدة لها في 
اخلليج ضمن خطتها التوسعية 
للعام احلالي وبعد ان افتتحت 
فروعا لها في كل من السعودية 
وعمان ليصبح لها تواجد في 
7 دول مختلفة على مستوى 

العالم العربي.
ان  الصالـــح  وأوضـــح 
العاملني لدى  محدودية عدد 
شـــركات مدققي احلســـابات 
مقارنـــة بالعـــدد الكبير من 
الشـــركات املدرجة بســوق 
املاليـــة  لـــأوراق  الكويـــت 
احد العوامل املســـببة لتأخر 
الشـــركات لبياناتهـــا  تقدمي 

املاليــة.
وأفاد بأن قرار ايقاف ادارة 
الســـوق للشـــركات التي لم 
تقدم بياناتها املالية لن يؤثر 
علـــى اداء التداوالت اليومية 
للســـوق خالل الفترة املقبلة 
نظرا ألن عدد الشركات غير 

املعلنة اصبح قليال جدا مقارنة 
بالشركات التي قدمت بياناتها 
املاليـــة والتي دائما ما ترغب 
في التعامـــل مع كبار مدققي 

احلسابات فقط.
جتدر االشارة الى ان الشركة 
تسعى لتكوين مجموعة من 
التحالفـــات االستراتيجيــة 
الطلـــــب  بهــــــدف تلبيـــة 
املستقبلي على ســوق السياحة 
والســـفــر في جميـــع دول 
اخلليــج العربي والشــــــرق 

األوســـط.

مثنى عبدالوهاب الصالح


