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املؤشر 
السعري 

االقتصادية

عمر راشد
في تـعلـيق مـنه على قـرارات منـظـمة أوپـيك 
باإلبقـاء على أهـداف اإلنتاج دون تغيير، أشار 
اخلبير النفطـــي كامل احلرمي إلى أن وصـول 
أسعار النـفط إلى مــسـتوى الـ 70 دوالرا لـلبرميل 
أمر جيد، وهو مـــا أعـطـى ألعضـاء الـمـنظمة 
خاصة دول مجلس التعاون اخلليجي نوعا من 
الراحة االقتصادية، مـستدركا بأن مستوى الـ 
70 دوالرا يفوق بكثير مستوى أسـعار النفط 
املقدرة في ميزانيات تلـــك الدول، مضـيفا أن 
مســتويات أسعار الـ 60 – 70 دوالرا للبرميل 
تعطي تلك الدول الفرصـــة لتحقيق فوائـض 
جيدة متكنها من استكمال مـشاريعها التنموية 

املطلوبة. 
وأضاف أن اإلشكالية التي تواجهها أوپيك هي التزام أعضائها 
بحصص اإلنتاج املقررة، خاصة من دول مثل أنغوال ونيجيريا 

وڤنزويال وإيران. 
ولفت الى أن ســـعر النفط احلالي عند سعر الـ 70 دوالرا في 
إطار الظروف احلالية املتمثلة في األزمة املالية العاملية وانخفاض 
الطلب احلقيقي يعد أمرا جيدا، متوقعا أن األسعار قد تزيد عن 

مستويات الـ 70 نهاية العام احلالي. 

وقال إن ارتفاع أســـعار النفط ســـينعكس 
إيجابا على ميزانية الكويت بارتفاع األســـعار 
إلى 70 دوالرا للبرميل بدال من 35 دوالرا وهي 
فوائض جيدة، مستدركا بأنه ولألسف توجه 
تلك الفوائض نحو هدر املال العام دون ال البناء، 
حيث لم يتم تنفيذ مشاريع تنموية قادرة على 

تطوير العمل االقتصادي. 
واشار الى تراجع أداء القطاع النفطي موضحا 
أن هناك غيابا واضحا لدور القطاع النفطي في 
التنمية االقتصادية، مستدركا بأن املطلوب هو 
تعيني وزير متفرغ إلدارة القطاع وتغيير اإلدارة 
احلالية. ولم يعط احلرمي أهمية كبيرة إلعالن 
احلكومة عن تنفيذ مشروعات تنموية بقيمة 
مليار دينار أي أهمية، مســـتدركا بأن مشروع 
الدائري األول يستغرق 4 سنوات في الوقت الذي متتلك الدولة 

قـدرات اقتـصادية كبـيرة وهـو أمر مزعج. 
وفي رد منه عما إذا كانت اآلمال في تنفيذ املشروعات النفطية 
قد ماتت، أوضح احلرمي أن املــشاريع النفطية ستتأخر إلى وقت 
طويل وذلك في ظل غياب وزير متفرغ وإدارة جديدة، واشـــار 
احلرمـــي إلى أن عدم وجود وزير متفـــرغ إلدارة القطاع هو ما 

يعطل العمل التنموي. 
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أكثـــر من 80 قســـيمة صناعية تعتزم الهيئة العامة للصناعـــة إعالن طرحها خالل
األسبوع املقبل، وعلمت »األنباء« ان القسائم التي سيتم طرحها تقع جميعها في منطقة 
صبحان الصناعية وذكرت مصادر ان القسائم التي سيتم توزيعها كلها جديدة وليست 

مسحوبة من مواطنني ُطبقت عليهم اجراءات سحب القسائم ملخالفات ارتكبوها.
وذكرت املصادر ان القســـائم املزمع طرحها ستخصص معظمها للصناعات الغذائية 
وسيتم توزيعها وفقا للشـــروط التي وضعتها الهيئة العامة للصناعة وأقرها مجلس 

ادارتها.

أكثر من 80 قسيمة صناعية تطرحها »الهيئة« في صبحان

»إيكاروس« تجدول 120 مليون دوالر مع بنك محلي 
لمدة 3 سنوات ويتفقان على فتح تسهيالت جديدة

الحرمي لـ »األنباء«: 70 دوالرًا لبرميل النفط »جيد« 
واستفادة الكويت من فوائضها المالية معدومة

زكي عثمان
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان 
شركة ايكـاروس للصناعات النفطية قد 
انجزت بنجاح منذ فترة بسيـطة اتفاقها مع 
احد البنوك المحلية العادة جدولة ديون 
الشركة المســـتحقة لديه والبالغة نحو 
120 مليـــون دوالر، اي حوالي 40 مليون 
دينار، موضحة ان المفاوضات استمرت 
لفترة طويلة لكـنهـــا تكللت في النهاية 
بالنجاح، حيث تمت اعادة جدولة الديون 
على 3 ســــنوات هـــذا باالضافة الى فتح 
خطوط ائتمان جديدة للشركة للحصول 
على تســـهيالت مالية تـســاعد الـشركة 
على انتهاز الفرص الجديدة التي تتوافر 

امامها في اي لحظة.
واضـافــــت المـصــــادر ان الشــــركة 
نـجـحـت ايضا في تسـديــد كامل ديــونها 
الخارجية لصالح جهات اجنبية والمقدرة 
بحوالـــي 50 مليـــون دوالر، اي نحو 16 
مليون دينار، مبينة ان نجاح الــشـــركة 
في تسديد هذا الرقم في ظل االزمة المالية 
العالميـــة واســـتمرارها دون حلول الى 
جانب تناقص اعداد الفرص االستثمارية 
الجديدة بسبب تلك االزمة يؤكد ان الوضع 
المالي للشركة جيد وانها تمتاز بأصول 

جيدة وذات عوائد تشغيلية تضمن على 
االقل تحقيق عوائد جيدة على المدييـن 

المـتوسط والطويل.
يذكر ان اجمالي اصول الشركة قد بلغ 
مع نهاية شهر يونيو الماضي حوالي 120 
مليون دينار، في حين ان رأسمال الشركة 

يبلغ 75 مليون دينار.

مصنع جديد بالسعودية

على صعيد متصـــل، ذكرت المصادر 
ان المشـــروع الســـعودي الذي تساهم 
فيه ايكاروس بنســـبة 11% اي نحو 130 
مليون دوالر سيبدأ االنتاج رسميا خالل 
االيام المقبلة، موضحة ان مشروع مجمع 
االستاين الضخم في السعودية سيدخل 
للعمل الفعلي مع بداية شهر اكتوبر المقبل 
ومتوقعـــة ان يحقق عوائد مجزية خالل 

.2010
وقالت المصـــادر ان المجمع يحتوي 
على مصنعين، االول النتاج 420 الف طن 
ســـنويا من حامض االستـيك والمصنع 
الثاني النتاج 330 الف طن من الفينايل، 
مبينة ان دخول المجمع حيز التشـــغيل 
بعد سنوات من التجهيز واالنشاء يعتبر 
اضافة جديدة لمســـاهمات ايكاروس في 

السعودية وايضا اصولها التشغيلية.

أرباح الربع الثالث

وعن االرباح المتوقعة اليكاروس للربع 
الثالث، اوضحت المصادر ان الشركة تسعى 
الطفاء كل الخســـائر المتحققة في الربع 
االول تقريبـــا، مبينة ان الشـــركة منيت 
بخسائر قدرها 4 ماليين دينار ثم تقلصت 
تلك الخسائر الى مليون دينار تقريبا مع 
نهاية الربع الثاني، وعليه فإن الشركة قد 
تتجه لتحقيق ارباح بحدود مليون دينار 
للربع الثالث وهو ما سيسمح باطفاء جميع 

الخسائر المتحققة منذ الربع االول.

مشاريع متوقفة

التي كانت  المشاريع الجديدة  وحول 
الشركة تدرس المساهمة فيها منذ فترة، 
اوضحت المصادر ان الشركة قررت عدم 
المضي في تنفيذ اي مشاريع جديدة منذ 
فترة وذلك العتبارات استراتيجية تتعلق 
بضرورة التروي في تنفيذ مشاريع جديدة 
في ظل اســـتمرار تداعيات االزمة المالية 
العالمية، مشـــيرة الى ان مجلس االدارة 
قرر تثبيت االوضاع مؤقتا لحين استقرار 

االوضاع.

تشكل كامل ديونها والتزاماتها المالية المحلية واستنادًا ألصولها الجيدة

أكد أن المشروعات النفطية تتجه إلى التأجيل ولوقت طويل في الفترة المقبلة

الشركة نجحت في تسديد ديونها الخارجية والمقدرة بـ 50 مليون دوالر
مجمع األستاين السـعودي يبدأ التشغيل في أكتوبر ومساهمة الشركة فيه %11
توقعات بتحقيق الشـركة مليون دينار أرباحا في الربع الثالث من 2009

إرجاء تنفيـذ مجموعة من المشـاريع الجديدة بسـبب األزمـة المالية

كامل احلرمي

شركات استثمارية توّفق أوضاعها وتعيد هيكلة 
إدارات المخاطر لديها تفاديًا لوقوع أزمات

عمر راشد
علمت »األنباء« من مصادرها ان شركات 
استثمارية بدأت في توفيق أوضاعها من 
خالل اللجوء لبنوك أجنبية لسداد التزاماتها 
املالية، مستدركة بأن معظم الشركات بدأت 
بالفعل في تخفيف ضغوط التزاماتها جتاه 
البنوك من خالل فتح خطوط ائتمانية مع 

البنوك، موضحة ان هناك نسبة كبيرة من 
الشركات بدأت بالدخول في مرحلة التعافي 
والتي ســـتنعكس إيجابـــا على أوضاعها 
في نتائج بيانـــات الربع الثالث من العام 
احلالي. ولفتت املصادر الى ان الشركات 
وخصوصا االســـتثمارية بدأت في إعادة 
هيكلة ادارات املخاطر لديها، مستدركة بأن 

90% منها ليست لديها استراتيجية واضحة 
للتعامل مـــع ادارة املخاطر لتفادي وقوع 
أزمات مالية مشابهة ملا وقعت فيها الشركات 
خالل املرحلة املاضية ومنذ اندالع األزمة 
املالية، مشيرة الى ان تنظيف ادارات املخاطر 
أصبح ضرورة ملحة في استراتيجيات عمل 

الشركات في الفترة الراهنة.

بعيدًا عن قانون االستقرار المالي


