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االقتصادية

توقع رئي���س مجل���س االدارة والعضو
املنتدب لشركة االس���تثمارات الصناعية 
واملالية د.طالب علي ان تتخارج الشركة من 
استثمار لها في قطر عبارة عن مشروع بنية 

حتتية، وذلك خالل ابريل املقبل.
وقال د.علي في تصريح خاص ل� »األنباء« 
ان هذا التخارج يأتي في اطار سعي الشركة 
لتوفير الس���يولة الالزمة، اما لسداد بعض 
الديون او للدخول في استثمارات جديدة، الفتا 
الى ان الشركة كانت قد تخارجت من مشروع 
برج املقام مبكة وحققت من وراء هذا التخارج 
ارباحا تقدر ب� 2.1 مليون دينار جراء حصتها 
البالغة 10% من املشروع، ومت توجيه الدفعة 
االولى التي حصلت عليها الش���ركة من هذه 

الصفقة لس���داد بعض االلتزامات في اطار تسوية املديونيات 
التي على الشركة والتي تقدر ب� 68 مليون دينار.

واضاف د.علي في هذا الس���ياق ان الشركة تنتظر الدفعة 
االخيرة من الصفقة خالل مارس اجلاري لتدخل ضمن ميزانية 
الرب���ع االول من الع���ام احلالي وهو ما يع���زز الوضع املالي 

للشركة.
وحول املفاوضات مع البنوك إلع���ادة جدولة الديون افاد 
بان املفاوضات تسير بشكل طبيعي وان االصول اجليدة التي 
متلكها الش���ركة واالرباح التي حتققه���ا من عمليات التخارج 

تساعد في امتام املفاوضات.
وعن استعدادات الشركة ملرحلة تنفيذ خطة التنمية التي 

تتبناها الدولة اكد د.علي ان كل الش���ركات 
االس���تثمارية والعقارية على حد سواء في 
انتظار املش���اريع الناجمة عن هذه اخلطة، 
ولكنها جميعا تصطدم مبشكلة التمويل، الفتا 
الى ان الشركات الكويتية عموما واالستثمارية 
والعقارية على وجه الدقة تبذل جهودا حثيثة 
لتوفير السيولة التي متكنها من سداد التزاماتها 
واالنفاق على املشاريع القائمة، وبالتالي فهي 
ال يتوافر لديها السيولة التي تسمح لها بتنفيذ 
املشاريع اجلديدة التي ستتمخض عن خطة 

التنمية.
ودع���ا د.علي البنوك احمللي���ة لفتح باب 
االقراض للش���ركات كي يتسنى لها الدخول 
في مش���اريع خطة التنمي���ة، مؤكدا في هذا 
الصدد ان جناح اخلطة مرهون بتوفير التمويل الالزم الجناز 
املش���اريع العمالقة، مشيرا الى ان الشركات الكويتية ستلجأ 
للبنوك االجنبية الى جانب احمللية للحصول على االموال التي 

متكنها من تنفيذ املشاريع التي ستسند اليها.
وحول البيانات املالية للشركة في 2009 اوضح د.علي ان 
امليزانية التزال في طور التدقيق احملاسبي، ولم يحدد بشكل 
قاطع ما اذا كانت س���تحمل ارباحا ام خس���ائر، مؤكدا ان كل 

االحتماالت مفتوحة.
جتدر االش���ارة الى ان الشركة كانت قد اعلنت عن خسائر 
تق���در ب� 4.2 ماليني دينار مبا يعادل 10.3 فلوس للس���هم عن 

التسعة اشهر االولى من 2009.

أحمد مغربي
كشف مصدر مسؤول في شركة ايكاروس للصناعات 
النفطية ان الشركة جتري حاليا مفاوضات جادة وفي 
مراحلها النهائية لالس����تحواذ على حصة استراتيجية 
في احد املصانع التش����غيلية في الكويت متوقعا انتهاء 
املفاوضات واإلعالن النهائي عنها بنهاية الشهر املقبل.

وذكر املصدر ان اهداف ايكاروس ستتركز خالل الفترة 

املقبل����ة على الدخول في مثل ه����ذه احلصص مبصانع 
تشغيلية والتي من املتوقع ان تدر عائدات متميزة على 
الشركة مثل شراكتها االستراتيجية والتي تقدر ب� 9% في 
شركة سيبكم السعودية. جتدر االشارة الى ان ايكاروس 
للصناعات النفطية قلصت خسائرها الى 994 الف دينار 
ما يعادل 1.32 فلسا للسهم بنهاية عام 2009 بنسبة %98 

عما مت حتقيقه خالل عام 2008.

»إيكاروس« تجري مفاوضات نهائية لالستحواذ على حصة في أحد المصانع التشغيلية

التوصل آللية لتقييم 
األصول ترضي كل 
األطراف سيرتقي 
بالمفاوضات إلى 
مستوى االتفاقات

تقييم األصول والتشدد 
في الضمانات المطلوبة 
ومحاولة تحرير 
المخصصات أهم 
المعوقات

 أسباب وراء تعثر مفاوضات
الشركات المقترضة مع البنوك

المحرر االقتصادي
من���ذ اكثر من عام ونصف الع���ام تقريبا وعدد 
ليس بقليل من الش���ركات احمللية الكبرى دخلت 
في مفاوضات شاقة مع البنوك الكويتية للحصول 
على ق���روض بعد ان جفت منابع التمويل فظهرت 
حاجة الشركات املاس���ة الى سيولة متكنها اما من 
سداد التزاماتها خاصة قصيرة االجل وإما لتوفير 
موارد لالنفاق على املشاريع القائمة. وكلما اقتربت 
املفاوضات املضنية من خط النهاية عادت الى املربع 
االول فكم من شركة اعلنت انها توصلت الى اتفاق 
شبه نهائي للحصول على قروض العادة الهيكلة، 
وان البنك القائد للدين وافق بالفعل ومعه البنوك 
الدائنة االخرى ولكن ال شيء على ارض الواقع. وفي 
هذا الس���ياق تكثر االقاويل من هنا وهناك ويوجه 
االتهام الى البنوك على اعتبار انها تتشدد مع الشركات 
وف���ي املقابل تدفع البنوك هذا االتهام عن نفس���ها 
وتتهم الشركات بأنها ال تقدم الضمانات املطلوبة، 
ورغم ذلك تسير املفاوضات املاراثونية الشاقة بني 
اجلانبني على امل ان تشهد بوادر انفراجة وحتصل 
الش���ركات على قروض متكنها من اعادة هيكلتها 

وترتيب اوضاعها الداخلية.
»األنباء« رصدت من خالل مصادرها 7 اسباب وراء 

تعثر املفاوضات بني الشركات والبنوك وهي: 

1 - االخت����الف حول تقييم االصول خاصة 
االسهم املتداولة في البورصة نظرا لالنخفاضات 
احلادة التي طالت اغلبها في االش����هر االخيرة، 
وكذلك االص����ول العقارية التي تراجعت قيمتها 
السوقية بش����كل كبير مقارنة بقيمها الدفترية، 
وع����دم قبول البنوك اال لالصول العقارية املدرة 
للدخ����ل، ويعتبر االختالف حول تقييم االصول 
اكبر عائق يحول دون التوصل لنتائج ايجابية 

ملموسة على ارض الواقع.

2  - التشدد في طلب الضمانات املطلوبة من 
قبل البنوك، واحيانا تكون الضمانات مبالغا فيها 
واكبر من قدرة الش����ركات الراغبة في احلصول 

على قروض.

3 - انخفاض مستويات السيولة املتوافرة 
في محافظ االئتمان والت����ي متنح البنوك منها 
القروض وذلك نتيجة ارتفاع سقف املخصصات 
وهذا ايضا من اهم اسباب تعثر املفاوضات بني 

الشركات والبنوك.

4 - اغلب البنوك تسعى لتحرير املخصصات 
الكبي����رة التي اتخذتها حتوطا وطبقا لتعليمات 

البنك املركزي والت����ي التهمت األرباح وبالتالي 
فالبنوك تعزف عن تقدمي مزيد من القروض ألن 

هذا األمر يصعب من حترير املخصصات.

5 - رغب����ة البنوك في توزيع قيمة القرض 
الذي تطلبه شركة ما على عدد من البنوك وذلك 
لتوزي����ع املخاطر وهو على عكس ما كان يحدث 
في الس����ابق، حيث كان من املمكن ان يقوم بنك 
واحد مبنح قيمة القرض وهو ما يصعب حدوثه 

اآلن.

6 - كثير م����ن البنوك تفضل التريث حلني 
بدء خطة  التنمية املزمع تنفيذها خالل السنوات 
األربع املقبلة، وهو ما يعني ان السيولة املوجهة 

لإلقراض ستحجب الى أجل غير مسمى.

7 - عدم تقدمي تصنيفات من وكاالت معتمدة 
من قبل الشركات الراغبة في احلصول على قروض، 
فالبنوك تريد ان تطمئن على قدرة الشركات على 
الس����داد، كما ان التصنيفات تساعد في حتديد 

تكلفة الدين طبقا التفاقية بازل2.
وفي هذا اإلطار أفادت املصادر بأن البنوك تعمل 
وفق سياس����ات ائتمانية جديدة وباتت تفرض 

شروطا أكثر صرامة قبل املوافقة على اإلقراض، 
الفتة الى ان االنكش����افات التي تعرضت بعض 
البنوك لها جعلت البن����ك املركزي يفرض على 
البنوك أوضاعا جديدة منها على س����بيل املثال 
املخصصات الكبيرة والتي تسببت في انكماش 

منو األرباح لدى أغلب البنوك.
وقالت املصادر ان البنوك في الس����ابق كانت 
تقبل األسهم املدرجة وغير املدرجة، أما اآلن فهي 

ال تقبل مبثل هذه األصول.
وأشارت املصادر الى ان البنوك ترى ان أغلب 
الشركات ترغب في توجيه قيمة القروض التي 
يريدون احلصول عليها الى سداد التزاماتها لبنوك 
اخرى، كما انها تتشكك في قدرة بعض الشركات 
على السداد. ولفتت املصادر الى انه رغم حصول 
بعض الشركات على قروض في الفترة األخيرة 
إال ان حالة من اليأس بدأت تتس����لل الى ادارات 
الشركات الراغبة في احلصول على قروض من 
البنوك احمللية. وقالت املصادر ان حل اشكالية 
تقييم األصول من خالل آلية معينة تتفق عليها 
كل األطراف س����يحرك هذه املفاوضات ويجعلها 
ترتقي الى مس����توى التوصل الى اتفاقات خالل 

الفترة القليلة املقبلة.
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بولند لـ »األنباء«: الحكومة دخلت على خط 
المنافسة مع التجار والجمعيات التعاونية

ق����ال نائ����ب رئي����س االحتاد
الكويت����ي لتج����ار ومصنعي 
املواد الغذائي����ة عبدالغفار بولند 
ان ارتفاع اس����عار املواد الغذائية 
والسلع االس����تهالكية يعزى في 
الوق����ت الراهن إلى عدة أس����باب 
خارجي����ة ومحلي����ة، وفي مقدمة 
األسباب اخلارجية ارتفاع اسعار 
النفط ال����ذي، غالبا، ما يصاحبه 
ارتفاع في أسعار السلع األخرى، 
كما أن اس����عار بعض احملاصيل 
الزراعية آخذة حاليا في االرتفاع 
مثل الس����كر واألرز بسبب زيادة 
الطلب عليها. وأضاف ان هناك أمورا 

استجدت وأصبحت تس����اهم بشكل كبير في موجة 
ارتفاع االسعار احلالية، وهي تتعلق بأسباب محلية 
باالساس، وأهمها دخول احلكومة حلبة املنافسة مع 
التجار واجلمعيات التعاونية، مبينا أنه »في السابق 
كانت املنافس����ة بني التجار بعضهم البعض وبينهم 
وبني اجلمعيات التعاونية، لكن اآلن دخلت احلكومة 
املنافسة، حيث جتلب أصناف مدعومة وتوزعها على 
البطاقات التموينية«، ورغ����م أن هذا األمر كان يتم 
ولكن بالنس����بة لألصناف األقل جودة، أما اآلن فهي 
تشتري أنواعا عالية اجلودة وتطرحها على البطاقات 
التموينية بأسعار رخيصة مما يلحق الضرر بالتجار، 
وضرب مثاال على ذلك بأن »األرز تستورد احلكومة 
الطن منه بنحو 1500 دوالر وتعطيه للمستهلك بحوالي 
600 دوالر تقريبا«. واستطرد بالقول أنه من األسباب 
احمللية األخرى وراء ارتفاع االسعار إلزام احلكومة 
الشركات بتوظيف نسب معينة من العمالة الوطنية، 

كما قامت بزيادة الرواتب، فاضطرت 
الشركات إلى اتباع النهج نفسه، 
مما مثل تكاليف إضافية على كاهل 
التجار خاصة أن رواتب املوظفني 
من املواطنني تختلف عن نظرائهم 

من العمالة الوافدة.
واضاف أن هذه األسباب تشمل 
أيض����ا اإليج����ارات املرتفعة التي 
تفرضها اجلمعيات التعاونية على 
التجار، وكذلك البضائع املجانية 
التي تخصصها بعض اجلمعيات 
لصالح املس����تهلك بينما ال تفعل 
جمعيات كثيرة الشيء نفسه، مما 
يضر بالتجار، وهو ما يفسر في 
الوقت ذاته، التفاوت في سعر نفس السلعة من جمعية 
تعاونية ألخرى. وتوقع نائب رئيس االحتاد الكويتي 
لتجار ومصنعي املواد الغذائية أن يشهد العام احلالي 
املزيد من ارتفاع األسعار، حيث ان املؤشرات احلالية 
تدعم هذا االجتاه، إذ ان أسعار بعض السلع آخذة في 
االرتفاع خاص����ة منتجات احلليب والزيوت، مطالبا 
احلكوم����ة باتخاذ خطوات عاجلة ملس����اعدة التجار 
على تقليص التكاليف اإلضافي����ة التي يتحملونها 
حتى ميكنهم خفض األس����عار مبا يعود بالنفع على 
املس����تهلك، مبا في ذلك تخفيض الرسوم اجلمركية 
على السلع املستوردة، وتسهيل املناولة في املوانئ، 
وسرعة إظهار نتائج املختبر مبا يقلص فترة وكلفة 
التخزين، وان تتعاون وزارة الشؤون االجتماعية مع 
احتاد اجلمعيات التعاونيةمن أجل تخفيض اإليجارات 
املرتفعة في اجلمعيات التعاونية، بحيث يتم وضع 

ضوابط لها وأال تترك عشوائية.

اعتبر أنه أهم األسباب المحلية وراء زيادة أسعار المواد الغذائية

من املسؤول عن ارتفاع أسعار املواد الغذائية؟

عبدالغفار بولند

د.طالب علي

صالح الفالح

أرجأت إدراج »أوكيانا« و»الدولية للمشاريع« و»المنار« لتحديث بياناتهم المالية

»فنية البورصة« توافق على إدراج »بوبيان القابضة«
عمر راشد

ك�ش����ف م�دي�ر ع�ام إدارة س������وق 
ال�كويت ل���ألوراق المالية صالح الفالح 
عن موافقة اللجنة الفنية للس����وق في 
اجتم��اعه���ا، أمس، على إدراج ش����ركة 
ص��ناعات ب�وبيان الدولية القابض�ة في 
السوق الرسم�ي، مستدركا بأن اللجنة 
أرج���أت البت في طلب ش���ركات ثالث 
لإلدراج في الس���وق وهي شركة المنار 
الدولية  للتمويل واإلجارة والمجموعة 

للمش���اريع العقارية وش���ركة أوكيانا 
العقارية وذل���ك لتحديث بياناتها حتى 

31 ديسمبر 2009.
ولفت الفالح الى ان اجتماعات إدارة 
السوق متواصلة مع شركات الوساطة 
المالية بغرض متابعة ن��ظام التداول اآللي 

وتطبيقه ومعرفة صعوبات التطبيق.
الكثي���ر من  وأوض����ح ان ه�ن����اك 
االجتماع���ات الت���ي س���ت��عقدها إدارة 
الس���وق مع األطراف المطبق���ة لنظام 

التداول والممثلة في شركات االستثمار 
والبنوك.

اللجنة  إذا كان���ت  وبس�����ؤاله عم�ا 
ناقشت موضوعات أخرى تتعلق بشركات 
اس���تث��مارية، أجاب بأن االجتماع كان 
س���ريعا وذلك الجتماع إدارة الس���وق 
مع ش���ركات الوس���اطة المالية والذي 
يأتي بعد اجتم���اع اللجنة الفنية. وعن 
توقيت االجتماع المقبل، قال إنه سيكون 

قريبا.

 »أعيان العقارية«
توزع 5% أسهم منحة

إدارة ش���ركة  اجتمع مجلس 
أعيان العقاري���ة )أعيان ع( اول 
من امس واعتمد البيانات املالية 
السنوية للش���ركة للسنة املالية 
املنتهية  في 31 ديس���مبر 2009، 
املالية للشركة  النتائج  وأظهرت 
حتقيقها أرباحا بقيمة 3.08 ماليني 
دينار مبا يعادل 8.6 فلوس ربحية 
للسهم مقارنة ب� 6.8 ماليني دينار 
مبا يع���ادل 19.5 فلس���ا ربحية 
للسهم للعام 2008، وبلغ اجمالي 
املوجودات املتداولة 78.7 مليون 
دينار للعام 2009 مقارنة ب� 98.3 
مليون دينار للع���ام 2008 وبلغ 
اجمالي املوجودات 134.06 مليون 
دينار للعام 2009 مقارنة ب� 147.06 
مليون دينار للع���ام 2008 وبلغ 
اجمالي املطلوبات املتداولة 59.3 
مليون دينار للعام 2009 مقارنة 
ب� 77.4 مليون دينار للعام 2008 
وبل���غ اجمال���ي املطلوبات 65.4 
مليون دينار للعام 2009 مقارنة 
ب� 78.2 مليون دينار للعام 2008 
وبلغ اجمالي حقوق املس���اهمني 
68.6 مليون دين���ار للعام 2009 
مقارنة ب� 68.8 مليون دينار للعام 
2008، وق���د أوصى مجلس إدارة 
الشركة بتوزيع 5% أسهم منحة 
من رأس املال املدفوع )5 أسهم لكل 
100 سهم( علما أن هذه التوصية 
تخضع ملوافقة اجلمعية العمومية 

واجلهات املختصة. 

 علي لـ »األنباء«: »االستثمارات الصناعية«
بصدد التخارج من استثمار في قطر أبريل المقبل

أكد أنها تنتظر الدفعة الثانية من نصيبها في أرباح »برج المقام« الشهر الجاري

املؤشر 
السعري 

7495.8
بتغير قدره
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