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»مينا العقارية« بصدد التخارج من بعض المشاريع

العمر: »المصرف الخليجي« يمول مشروع 
المدن اللوجستية في الهند بـ 430 مليون دوالر

وهو رئيس مجلس إدارة شركة 
مينا العقارية ان إدراج س���هم 
»مينا« في السوق الرسمي قد 

احدث قيمة مضافة.
وأضاف ل� »األنباء« ان الشركة 
تشغيلية ولديها مجموعة من 
املشاريع العقارية في مختلف 
دول اخلليج باإلضافة الى بالم 

الشام.
ولفت إلى ان أداء السهم في 
املالية  الكويت لألوراق  سوق 

جيد.
وقال ان الشركة قد تخارجت 
من مشروع عقاري في اململكة 
العربية الس���عودية وس���يتم 
تقري���ر توزيع األرب���اح على 

املساهمني.
وأكد ان الشركة في الوقت 
الراهن تس���عى للتخارج من 
مجموع���ة مش���اريع كانت قد 
دخلته���ا، متوقع���ا ان حتقق 
أرباحا جيدة من هذه  الشركة 
املشاريع في حال التخارج خالل 

.2010

واخلدمات، مبا في ذلك التمويل 
الى تنمية  التجاري باإلضافة 
األعم���ال املصرفية لألفراد من 
خالل التوسع في شبكة الفروع 
واس���تحداث قن���وات توزيع 

إلكترونية جديدة.
يذكر ان املص���رف قد وزع 
أس���هم منحة بواقع 10% على 

رأسمال عن العام 2010.
من جه���ة أخرى، قال العمر 

أحمد يوسف
ق���ال رئيس مجل���س إدارة 
التجاري  املصرف اخلليج���ي 
د.فؤاد العمر ان املصرف ميول 
مشروع املدينة السكنية في الهند 

بقيمة 300 مليون دوالر.
وأضاف في تصريح خاص 
ل�»األنب���اء« ان املصرف ميول 
أيضا مشروع املدينة اللوجستية 
ف���ي الهند بكلف���ة قدرها 430 
مليون دوالر ويتكون من 3مدن 
لوجستية صغيرة يجمعها نظام 
لتوزيع املواد بطريقة لوجستية 
وتقدمي مجموعة من اخلدمات 
املتكاملة م���ن تعليم وصحة 

وخدمات سكنية أخرى.
وتوق���ع ان يحقق املصرف 
منوا خالل 2010 في ظل وجود 
فرص مناسبة للمصرف في شرق 
آسيا، وخاصة في مجال اخلدمات 
التجزئة مبا  املصرفية لقطاع 

يشمل متويل األفراد.
وأكد اعتزام املصرف تقدمي 
مجموعة أوس���ع من املنتجات 

د.فؤاد العمر

تنظر في نهاية أبريل وتباين في التوقعات حول توزيعات محدودة أو عدم التوزيع

»أجيليتي« تتجه ألخذ مخصصات كبيرة تحسبًا لقضيتها 
في أميركا.. وكل االحتماالت مفتوحة

السهم في البورصة، والثاني المتصاص 
غضب المساهمين.

وما يعزز اتجاه تقليص التوزيع النقدي 
الى أقصى حد ممكن هو انتهاج سياسة 
تقليص النفقات واعادة الهيكلة االدارية، 
حيث تقوم الشركة باالستغناء عن خدمات 
عدد من موظفيها خارج الكويت، فضال عن 
التخارج من بعض استثماراتها لتوفير 

أكبر قدر من السيولة.
ولفتت المصادر الى ان القرار النهائي 
س����تحكمه ال����ى حد كبير آخ����ر نتائج 
مفاوضات التسوية مع الجانب االميركي، 
مش����يرة الى انه في حال وجود بوادر 
انفراجة في المفاوضات، فإن الش����ركة 
سترفع سقف المخصصات ألقصى حد 
ممكن أمال في حل المشكلة مع الجانب 
االميركي من ناحي����ة، وتجديد العقود 
القائمة مع الجيش االميركي من ناحية 

اخرى بعد انتهائها.
وفي سياق متصل، أفادت المصادر 
بأن القضية س����تنظر في نهاية ابريل 

المقبل.

وأش����ارت المصادر الى انه رغم هذا 
التباين حول موضوع التوزيعات، اال ان 
االتجاه القوي داخل المجلس يميل لعدم 
التوزيع النقدي واالكتفاء بالمنحة، وان 
حدث واتخذ قرار بالتوزيع النقدي الى 
جانب المنحة وسيكون في حدود متدنية 
للغاية وس����يتخذ هذا القرار لسببين، 
االول هو الحفاظ على معدالت س����عر 

أرباحا على المس����اهمين عن عام 2008 
المالي للش����ركة  المركز  بداعي تقوية 
القتناص الف����رص الواعدة، واذا حدث 
ذلك فإن الشركة ستكون احتجبت عن 
التوزيع لعامين متتاليين رغم االرباح 
الكبي����رة التي تحققت خ����الل العامين 
الماضيين نتيجة العقود الضخمة مع 

الجيش االميركي.

علمت »األنباء« م����ن مصادر مقربة 
من ش���ركة اجيليتي ان هناك اكثر 
من س���يناريو مطروح ام���ام مجلس 
 ادارة الش���ركة قب���ل انعق���اد اجتماع 
 مناقش���ة البيان���ات المالي���ة بعد غد 
 )الثالث���اء( من بين الس���يناريوهات 
المقترح���ة الختي���ار االفض���ل منها 
هو رف���ع س���قف المخصص���ات الى 
أقصى حد ممكن تحس���با لما ستسفر 
عن���ه مفاوض���ات التس���وية الجارية 
الع���دل االميركية. حاليا م���ع وزارة 
وقالت المص����ادر ان جميع اعضاء 
المجلس لديهم قناع����ة تامة بضرورة 
تحويل أقصى ق����در ممكن من االرباح 
الى بن����د المخصصات، ومع ذلك هناك 
التي ستعلن  التوزيعات  انقسام حول 
عنه����ا الش����ركة للمس����اهمين عن عام 
2009، فهناك رأى يطالب بضرورة قصر 
التوزيعات على أسهم منحة فقط وعدم 
توزيع مبالغ نقدية، في حين هناك رأي 
آخر يطالب بض����رورة ان يكون هناك 
توزيع نقدي نظرا ألن الشركة لم توزع 

زكي عثمان
الش����ك ان املرحلة املقبلة حتمل في طياتها العديد من األفكار الطموحة النتشال الكويت من عثرتها 
االقتصادي����ة التي تعاني منها منذ س����نوات طويلة وحتى قبل اندالع ش����رارة األزمة املالية مع نهاية 

.2008
وأمام طموح املرحلة املقبلة الرامية بالدرجة األولى إلى تنفيذ مشاريع ملياريه ضمن خطة التنمية 
اجلديدة، البد من التوقف قليال أمام بعض احلقائق احلاضرة في أذهان الكثيرين منذ سنوات وتبحث 
عن حلول عملية لها، وذلك حتى تنطلق قاطرة التنمية بشكل صحيح خاصة ان األهم هو الوقوف على 
ارض صلبه ملعاجلة مش����اكل املاضي سعيا النطالقة حقيقية تتناسب والفكر األميري الرامي للتحول 

إلى مركز مالي وجتاري إقليمي.
وقد اجمع اقتصاديون ف����ي تصريحات متفرقة ل� »األنباء« ان هناك 5 أبواب مغلقة حتتاج إلى من 
يفتحها س����واء بقرارات مس����تقبلية أو من خالل التفاعل مع أبعادها اخلفي����ة التي تتطلب فقط مجرد 

قرارات فورية واألبواب املغلقة هي:
1 - فتح املجال للقطاع اخلاص بشكل واضح في تنفيذ مشاريع اخلطة التنموية.

وهو احللم الذي يراود اغلب ش����ركات القطاع اخلاص منذ سنوات حيث 
اجمع اقتصاديون على ان إطالق املش����اريع التنموية ال يعني تخفيف 

ضوابط الشفافية واإلفصاح التي يجب أن تكون متوافرة في إطالق 
أي مشروع تنموي بالدولة موضحني ان الدولة مطالبة بالنظر 

بعني ثالثة ال����ى هذا القطاع احليوي إلجناز تلك املش����اريع 
ألنه اجلهة الوحيدة القادرة على القيام بذلك وبش����كل جيد 
ومتس����ارع بعيدا عن الروتني احلكومي السيما ان اجلهاز 
احلكوم����ي احلالي ال ميلك تلك املقومات التي من ش����أنها 

متابعة وتنفيذ واإلشراف على تلك املشروعات.
2 ـ حترير القطاع اخلاص من العقبات احلكومية.

الشك ان القطاع اخلاص يعاني من الروتني القاتل في 
اجلهاز احلكومي واملتمثلة في كثرة اإلجراءات والتعقيدات 

االدارية التي تفرضها بعض اجلهات الرسمية في مثل هذه 
األمور، وهو االمر الذي ال يجتمع مع الطموح في إخراج خطة 

التنمية الى حيز الوجود.
فالروتني املستشري يجب قتله والتخلص منه، ألنه يقف حجر 

عثرة أمام حركة الشركات احمللية أو اخلبرات األجنبية وهو األمر الذي 
يقلق الكثيرين بس����بب أجواء البيروقراطية املتفش����ية في اجلهاز احلكومي 

الذي يفرض ضرورة وجود جهة واحدة صاحبة احلق في إصدار التراخيص الالزمة 
وإعطاء كل املوافقات املتعلقة باملش����اريع حتى تس����ير عجلة االقتصاد بحرية ودون تعقيد وهو األمر 
املتب����ع في العديد من الدول وفي مقدمتها دول اجلوار ومنها إمارة دبي التي تس����تقطب املس����تثمرين 

بفضل سهولة االجراءات.
3 ـ فتح قنوات التمويل املغلقة.

منذ اندالع األزمة وهاجس التمويل يلقي بظالله على الساحة احمللية وصوال الى مرحلة التوقف التام 
ملنح التمويالت اجلديدة للراغبني من الش����ركات لالستثمار او التطوير او تنفيذ واستكمال مشاريعهم 
لدرجة ان هاجس سداد الديون القدمية هو الفكر املسيطر فقط على عمل البنوك احمللية وهو األمر الذي 
زاد من أعباء األزمة املالية وعليه فإن اكبر خطر يواجه اخلطة وتنفيذها هو ش����ح السيولة واألبواب 

شبه املغلقة للخدمات التمويلية.
وعليه فقد أصبح عنصر توفير السيولة وتقدمي الدعم للمؤسسات املالية احمللية هو الشغل الشاغل 

حاليا للعديد من اجلهات الراغبة في الدخول ضمن منفذي مشاريع التنمية اجلديدة.

وكثرة املطالبات مبد يد العون واملساعدة للشركات التي رست عليها املشروعات قد تكون املشكلة 
الرئيس����ية في مشاريع التنمية وإال فكيف لش����ركات فائزة بتلك املشاريع أن تنفذ هذه املشاريع دون 

وجود متويل لها؟ علما ان تلك العقود موقعة مع جهات حكومية رسمية.
وهنا اجمع اقتصاديون على ان توقيع العقود سيكون مبنزلة الضمان الشفوي للبنوك بأنها ستوفي 
جميع ما سيتم تقدميه من قروض وخدمات متويل اخرى ألن الضامن الكبير هو »احلكومة« فالشركات 
املنفذة تتعامل مع احلكومة وليس مع موازنتها التي رمبا تكون درجة املخاطرة فيها كبيرة تدفع الى 

التخوف او فرض مزيد من التحوط.
وأضافوا أن صعوبة التمويل وفقدان الثقة في الشركات الكويتية سيتالشيان تدريجيا خالل الفترة 
املقبلة مع البدء بتنفيذ مش����اريع خطة التنمية وهو ما يعني اس����تعادة االقتصاد الكويتي لبعض من 

مكوناته األساسية التي فقدها خالل األزمة وعلى رأسها الثقة بشركاته احمللية.
وطالبوا بالعمل على توفير السيولة الالزمة للمشاريع من خالل تشجيع املؤسسات املالية الكويتية 
واملصارف والشركات التي تقدم خدمات متويلية على ضرورة فتح األبواب وفق ضوابط اقل تشددا 
على القروض، السيما ان كل املشاريع التي ستطرحها احلكومة، التي اشتملت عليها 

خطة التنمية هي مشاريع ستنجز بعقود مع احلكومة.
4 ـ اجلدية في طرح املشاريع وتنوعها.

تقف الشفافية في طرح املناقصات عنصرا هاما في محور الفترة 
املقبلة واحد األبواب املغلقة التي يبحث اجلميع عن حل جذري 
لها بعد ان تصور الكثيرون ان هذا العنصر »غائب« وعليه 
فهو من االحتياجات الضرورية التي يجب توفيرها للقطاع 
اخلاص، والتي يجب ان تسهم في حتقيق العدل واملساواة 

عند الطرح والتنفيذ، وهنا ال يبقى واسطة إال للكفاءة.
وأكد اقتصاديون ان التش����ريعات الواضحة ستكون 
حافظة حلقوق جميع األطراف في اي مش����روع تطرحه 
الدولة، وينفذ على أيدي اي من شركات القطاع اخلاص، 
وهو أساس االس����تثمار والعمل لتحقيق الهدف املنشود 

من خطة التنمية.
5 ـ تغيير النظرة السلبية للقطاع اخلاص.

لطاملا ش����عر القطاع اخلاص بانه يسعى ملصلحة شخصية 
فقط وهو األمر الذي يترجم على ارض الواقع بأن القطاع اخلاص ما 
هو إال »منافس« للحكومة وليس »شريكا« لها في خطة التنمية بشكل 
عام وفي مشاريع التطوير بشكل خاص، ومن ضمن املثالب في هذه اجلزئية 
ما تعرضت له مش����اريع ال� »B.O.T« من هجوم شرس امتد الى حد التوقيف التام لها 
على مدار السنوات ال� 4 املاضية ومرورا بصدور قانون جديد لها اعتبره الكثيرون انه »مشوه« ويعيق 

مبادرات القطاع اخلاص في تلك املشاريع.
وطالب االقتصاديون احلكومة بالتركيز أكثر على قطاع الشركات صغيرة ومتوسطة احلجم نظرا 
ألهميتها في تكوين أي اقتصاد ناجح ومتطور في العالم، مشيرين إلى أن هذا القطاع يعتبر هو املوظف 
األكب����ر للمواطنني في أغلب دول العالم، ولهذا تعيره ال����دول اهتماما كبيرا ملا له من أهمية مؤثرة في 

اقتصادها احمللي.
وأخيرا يبقى الباب مفتوحا آلمال القطاع اخلاص للمساهمة في مشاريع وخطة التنمية كأحد احللول 
اجلوهرية واألساسية للخروج من األزمة املالية شريطة ان تتغير املفاهيم والرؤى وان تتكاتف جميع 
اجلهات لتحقيق ذلك مفضلني املصلحة العامة واستبعاد النظرة الشخصية وهو األمر الذي سينعكس 
كثي����را على االقتصاد الوطني ويقوده من جديد الى »بر األمان« والى اجتذاب االس����تثمارات األجنبية 

إليه في املستقبل القريب.

فتح المجال للقطاع 
الخاص في تنفيذ 

مشاريع خطة التنمية

تحرير القطاع الخاص 
من العقبات الحكومية

فتح قنوات التمويل 
المغلقة

الجدية في طرح 
المشاريع وتنوعها

تغيير النظرة السلبية 
للقطاع الخاص

أبواب مغلقة..
 فمن يفتحها؟

أحمد مغربي
علمت »األنب���اء« من مص���ادر مطلعة ان 
املجموعة املشتركة للمقاالوت حازت اقل االسعار 
في مناقص���ة طرحتها جامعة الكويت مؤخرا 
للقيام بأعمال توسعة داخل احلرم اجلامعي، 
مشيرة الى ان الشركة تقدمت بعرض قيمته 
30 مليون دينار يعد االقل من بني 9 ش���ركات 

محلية تقدمت للمناقصة.
وأوضحت املصادر ان العطاءات التي قدمت من 
قبل الشركات ستدرسها جلنة فنية متخصصة 
في هذا االمر وسيعلن الفائز النهائي باملناقصة 
بعد شهرين من اآلن، مش���يرة الى ان عرض 
املجموعة يعد االفضل من بني العروض املقدمة 

من حيث االسعار ومدة التنفيذ وجودته.

»المجموعة المشتركة« تحوز أقل األسعار في مناقصة لجامعة الكويت بـ 30 مليون دينار
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قطار التنمية يحتاج 
إلى أرض صلبة ينطلق منها 
وعالج سلبيات الماضي


