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أشاروا إلى أن عالج األزمة لم يعد ضمن اهتمامات الحكومة ومجلس األمة

مصرفيون يطالبون بتأسيس صندوق استثماري بـ 5 مليارات دوالر

أكد أن تحسن األوضاع المالية للشركات مرهون بطرح مشاريع تنموية

البسام لـ »األنباء«: عمليات اندماج جديدة متوقعة
بين بعض الشركات خالل الفترة المقبلة

عاطف رمضان 
توقع رئيس مجلس إدارة شركة الصفاة 
للطاقة القابضة ونائب رئيس مجلس إدارة 
مجموعـــة عربي القابضة حامد البســـام لـ 
»األنباء« أن تشـــهد الفتـــرة املقبلة عمليات 
اندماج جديدة بني بعض الشركات احمللية، 
مشـــيرا إلى أنه من األفضل أن تتم عمليات 
االندمـــاج بني الشـــركات العاملة »في نفس 
القطاع أو النشاط« حتى تكون التكاليف املالية 
مخفضة. وأضاف البسام أنه إن لم يكن هناك 
جتاوب من قبل احلكومة بشأن طرح مشاريع 
تنموية كبرى خالل الفترة املقبلة فلن تتحسن 
األوضاع املالية للشركات وستظل تداعيات 
أو التأثيرات السلبية لألزمة املالية العاملية 

قائمة »بالنسبة لهذه الشركات«، مطالبا البنوك 
احمللية بأن تقدم تسهيالتها املالية للشركات 
حتى »تعاد املياه ملجاريها« وتقف الشركات 

على أرجلها مرة أخرى.
وقال البسام إن طرح املشاريع التنموية 
خالل املرحلة املقبلـــة يعتبر »حال جذريا« 

لتحسني األوضاع املالية للشركات. 
وذكر البسام ان تشدد البنوك بعد األزمة 
املالية مع شـــركات املقـــاوالت وعدم تقدمي 
التسهيالت الالزمة لها للبدء في تنفيذ مشاريع 
جديدة ورفضها االســـتمرار في التسهيالت 
البنكية الســـتكمال املشاريع القائمة يجعل 
الشركات غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها 
ويحد من قدرتها على الدخول في مناقصات 

جديدة ويجعلها مهددة في حال عدم قدرتها على 
استكمال املشاريع التي تقوم على تنفيذها في 
املواعيد احملددة بدفع غرامات تأخير وشروط 

جزائية ستتسبب لها في خسائر ضخمة.
اجلديـــر ذكره أن عمليـــات االندماج بني 
الشـــركات من إحدى السبل التي متكنها من 
مواجهة األزمات، واندماج الشركة يعني دخول 
عناصرها وكل كيانها في شركة أخرى وبالتالي 
يزول كيانها القانوني وتدخل في كيان الشركة 
األخـــرى املندمجة معها، وهـــذا يختلف عن 
حتول الشـــركات حيث تبقى الشركة قائمة 
وإمنا يتغير كيانهـــا القانوني، وذلك بقرار 
يصدر طبقا لألحكام واإلجراءات املقررة في 

القانون.

عمر راشد
أكد مصدر مصرفي لـ »األنباء« أن احلكومة باتت ملزمة 
باتخاذ قرارات فعالة وجادة لعالج األزمة املالية الراهنة، 
مستدركا بأن تأســـيس صندوق بقيمة 5 مليارات دوالر 

لعالج ملفات تعثر الشركات بات أمرا ملحا وضروريا.
وقال املصدر إن دخول الهيئة العامة لالستثمار لشراء 
األصول املتعثرة لدى البنـــوك احمللية يعد فرصة جيدة 
ومربحة للمال العام، مستندا إلى انخفاض األسعار بشكل 

كبير، مستدركا بأن الصندوق سيكون حتت رقابة وزارة 
املالية ووزارة التجارة، الفتا أن القطاع اخلاص ميكن أن 

يساهم في تنفيذ تلك املشروعات.
 وأشـــار املصدر الى أنه في ظل غيـــاب قرارات فعالة 
ملواجهـــة تداعيات األزمة املاليـــة الراهنة، وعدم وضوح 
الرؤية لدى املجلس واحلكومة بشأن التعامل مع امللفات 
االقتصادية املهمة، فإن االقتصاد يتجه إلى سيناريو غامض 

وغير مستقر.

 وتوقع املصدر اجتاه البنوك إلى تسييل أصول بعض 
العمالء األفراد أو الشركات لعالج ملفات التعثر لديها وتقليل 

اخلسائر التي ميكن أن تتحقق خالل املرحلة املقبلة.
 وقال إن اجتاه البنوك لزيادة رؤوس أموالها قد تكون 
أحد احللول املطلوبة لعالج تداعيات األزمة املالية الراهنة، 
مستدركا بأن نتائج الربع الثالث قد حتمل مزيدا من أخذ 
املخصصات االحترازية مع استمرار تأجيل احلل احلكومي 

لتداعيات األزمة املالية الراهنة.

حامد البسام 

المتعلقة بصندوق المعسرين ومصادر تنفي هذا التأخر

شركات تمويل تشكو لـ »المركزي« تأخر 
البنوك في معالجة سداد مديونية عمالئها

عمر راشد 
كشفت مصادر لـ »األنباء« عن أن عددا 
من شـــركات التمويل قدمت شكاوى إلى 
بنك الكويت املركـــزي طالبت فيها بحل 
مشـــاكلها مع بعض البنوك احمللية التي 
تأخرت عن سداد حقوقها جتاه املستفيدين 

من صندوق املعسرين. 
وأشارت إلى أن البنوك تقوم باحلصول 
على مســـتحقاتها من العمالء أوال وتبدأ 
بعد ذلك في ســـداد مســـتحقات شركات 
التمويـــل، الفتة الى أن بعـــض البنوك 
تتعمد تأخير ســـداد مستحقات شركات 
التمويل على العمالء، وذلك بعد توقيع 
العمالء على العقود لالستفادة من صندوق 

املعسرين. 
وقالت املصـــادر ان بعضا من البنوك 
طلبـــت توفير بعض البيانات عن عمالء 
التمويـــل وصفتهـــا املصادر  شـــركات 
بالتعجيزية وغير املوجودة لدى شركات 
التمويل بهدف تأخر السداد واالستفادة من 

وجود األموال لدى البنوك احمللية. 
ولم توضح املصادر عدد املعامالت التي 
تأخر سدادها من قبل البنوك احمللية، إال 
أنها أكدت أن عددها كبير جدا، الفتة إلى 
أهمية العمل على توفير حلول سريعة من 
قبل البنك املركزي ملعاجلة تلك امللفات التي 
تعد مهمة جدا إليرادات شركات التمويل 

التي تعاني أصال من عجز التمويل. 
من جهتهـــا، نفت مصـــادر مصرفية 
لـ»األنباء« تعمد البنوك تأخير مستحقات 
شركات التمويل، موضحة أنه ليس من 
مصلحة البنوك تأخير سداد تلك املستحقات 
عن العمالء، مستدركة بأن التأخير يأتي 
بســـبب بعض اإلجراءات وليس بسبب 

تعمد البنوك احمللية. 
 يذكر أن وزير املالية مصطفى الشمالي 
قد أعلن أنه مت صرف 41 مليون ديـــنار 
لـ1941 متعثرا من قبل صندوق املعسرين، 
الفتا الى أن الصندوق سيعاود استقبال 

طلبات املتعثرين خالل األيام املقبلة.

كشفت عن توجه الشركة لالستحواذ على شركات نفطية وصناعية قريبًا

السويدي لـ »األنباء«: »العربية لالستثمار« 
تدرس طرح صندوق للعوائد العقارية 

سوق الكويت لألوراق املالية. 
وأشارت إلى أن الشركة منذ 
نشأتها تعمل على عدم االنكشاف 
على املؤسسات األجنبية، كما أن 
ما حصلت عليه من تســـهيالت 
محليـــة يعد ضئيال بالنســـبة 
إلجمالي قيم أصولها مما مكنها 
خـــالل األزمة مـــن خدمة تلك 

التسهيالت بكل سهولة. 
جدير بالذكر أن الشركة دشنت 
مؤشـــر املؤسســـات اإلسالمية 
لسوق الكويت لألوراق املالية، 
الـــذي طورتـــه إدارة البحوث 
بالشركة واملؤسسات التي يضمها 
املؤشـــر يبلغ عددها 55 شركة 
ـ بخالف بنك الكويت والشرق 
األوسط الذي سيضاف إلى املؤشر 
باعتباره قد حتول رسميا إلى بنك 

إسالمي.
وعـــن مواصفات املؤشـــر، 
فجميعها محسوبة على أساس 
1000 نقطـــة مقابل القيمة في 1 
يناير 2008، أي تاريخ انشائه، 
وتســـهل بالتالي املقارنات بني 
املؤشرات التي أنشئت في التاريخ 
ذاته، فيمكننا على سبيل املثال 
مقارنة األداء اإلجمالي للمحفظة 
التي ميثلها مؤشر العربية لألسهم 

اإلسالمية الكويتية.

الشركة تتجه حاليا إلى التركيز 
على جوانب التطوير، ومن ضمنها 
طرح صناديق اســـتثمارية على 
الصعيديـــن احمللـــي واإلقليمي 
الفنية في  وتعزيز مســـاهمتها 
سوق األسهم من خالل اخلروج 
مبؤشرات استثمارية غير مسبوقة 
يســـتفيد منها جميع املشاركني 
في الســـوق، وضمن هذا اإلطار، 
طرحت الشركة مؤخرا مؤشرين 
إقليمي ويخص أســـهم  أحدهما 
املدرجة في  املصارف اإلسالمية 
األسواق اخلليجية واآلخر محلي 
ويخص أسهم الشركات املطابقة 
للشريعة اإلسالمية املدرجة في 

محمود فاروق 
ذكـــرت رئيس مجلس ادارة 
الشركة العربية لالستثمار جناة 
السويدي في تصريح لـ »األنباء« 
أن الشركة تدرس طرح صندوق 
للعوائد العقارية على نحو يتيح 
لشرائح عريضة من املستثمرين 
االكتتاب فيه بقيمة تبلغ نحو 50 
مليون دينار، مبينة أن الشركة 
تبحث آلية قيامها بدور استشاري 
العديد من املشـــاريع  رائد في 

االستثمارية في املنطقة.
وأفادت بأن »العربية« بصدد 
القيام باالســـتثمار في احملافظ 
إدارة االســـتثمار  الدولية عبر 
الدولي مببلغ مبدئي يقدر مبليون 

دوالر.
وكشفت السويدي عن توجه 
الشركة لالستحواذ على شركات 
نفطية وصناعية محلية خالل 
الفتـــرة املقبلـــة وذلـــك ضمن 
سياستها اجلديدة للتوسع في 
العديد من القطاعات التي تتمتع 
بخطورة أقـــل عن مثيالتها في 

القطاعات األخرى.
وأكدت أن الشركة لديها أصول 
دولية جيدة ضمـــن محافظها 
املالية التـــي أثبتت كفاءتها في 
أوقـــات األزمـــات، موضحة أن 

جناة السويدي

املؤشر 
السعري 
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ذكر سوق الكويت لألوراق املالية 
أن شركة الصلبوخ التجارية أفادت 
بأنها قد أبرمت عقد توريد صلبوخ 
مع شـــركة عادل لنقـــل البضائع 
واســـتيراد وبيع الصلبوخ تقوم 
مبوجبه شركة الصلبوخ التجارية 
 بتوريد مليون طن مكعب بقيمة 5.4 

ماليني دينار من الصلبوخ اجلابرو 
االماراتي  أحجام مختلفة لشركة 
عادل وملدة سنتني، علما أن الصلبوخ 
الذي سيتم  توريدة لشركة عادل 
من انتاج كسارات شركة الصلبوخ 
التجارية باإلمارات العربية املتحدة 

)بإمارة الفجيرة(. 

»صلبوخ التجارية« توقع عقدًا بقيمة 5.4 ماليين دينار


