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أعلنت الشركة الوطنية للمسالخ انها حققت 
أرباحا ب� 84.9 ألف دين���ار في النصف األول 
بواقع 2.94 فلس للس���هم مقارنة ب� 46.6 ألف 
دينار في الفترة ذاتها من العام املاضي أي 1.62 

فلس للسهم الواحد.
وأفادت الشركة بان أرباح الربع الثاني بلغت 
47.6 ألف دينار بواقع 1.65 فلس للسهم مقارنة 

بأرباح بلغت 22.7 ألف دينار في الفترة ذاتها 
من العام املاضي بربحية للسهم بلغت حينها 

0.79 فلس.
وقالت الشركة ان اجمالي موجودات الشركة 
في 30 يونيو املاضي بلغ 3.2 ماليني دينار فيما 
بلغ اجمالي املطلوبات 129.4 ألف دينار فيما بلغ 

اجمالي حقوق املساهمني 3.1 ماليني دينار.

84.9 ألف دينار أرباح »الوطنية للمسالخ« في النصف األول

منى الدغيمي 
اجتاحت حالة الالمباالة معظم الش���ركات 
الكويتية وأصبح معظم الكويتيني ال يكترثون 
مبا قد يحدث على الساحة االقتصادية وبات 
التكهن باملستقبل ال يبشر بخير في ظل غياب 
القرار السياسي احملايد وفقدان الثقة بالتشريعات 

ومدى تنفيذها على ارض الواقع.
املدرجة مت���ر بأوقات  الش���ركات  فبعض 
عصيبة إلى درجة أنها عجزت عن دفع رواتب 
موظفيها والبورصة من سوء إلى أسوأ، والشعور 
باإلحباط وفقدان الثقة في التعافي س���يطرا 
على أغلبية املس���تثمرين بحيث تظن � حني 
سماع هذه األخبار � أن اجلميع سيقف ويراجع 
نفسه ويتخذ قرارات هامة ومصيرية ملواجهة 
ما يحدث. ولكن على عكس جميع التوقعات، 
تأتي ردود األفعال غريبة تافهة ليس لها معنى! 

فما سبب ذلك؟
أكثر من رأي اقتصادي أكد ل� »األنباء« أن 
املؤشرات احلالية لتعافي االقتصاد الكويتي ال 
تبشر بخير فيما علل أغلبهم هذا الركود بغياب 
النظرة الشمولية ألجهزة الدولة ولسلطة الرقابة 
الش���عب )املجلس( برغبة  واستهتار ممثلي 
أميرية طموح���ة أرادت أن جتعل من الكويت 

القبلة االقتصادية األولى للخليج. 
وقالوا ان الكويت تبن���ت حالة الالمباالة 
في التنفيذ وفي التغيير وفي البناء ومعاجلة 

األوضاع االقتصادية.
واعتبروا أن الوضع السياسي أحد األسباب 
الرئيس���ية لتفش���ي ظاهرة الالمب���االة التي 
وصفها بعض اخلبراء من منطلق علم النفس 
االقتص���ادي حالة نفس���ية تعكس اخللل في 
التركيبة االقتصادية والتنش���ئة االقتصادية 
وتعود املس���ؤولية فيها إلى السلطتني لعدم 

إقرارهما للقرار الرشيد.
ورأى بعضهم أن االقتصاد الكويتي يتجه نحو 
الركود التضخمي الذي حصل في الثمانينيات. 
وشبه أحدهم اختالل االقتصاد احمللي بالقول 

عندما تتكسر موجة البحر العالية ينكشف من 
كان يسبح عاريا. أي مع حدوث األزمة انكشف 

عمق اختالل االقتصاد الكويتي. 
واعتبر أحد االقتصاديني أن الكويت حفرت 
قبره���ا االقتصادي بأيديه���ا، ولن تتمكن من 
اخلروج من أزمتها من خالل سياسة الالمباالة 
االقتصادية التي تتبعها إزاء اختالالتها الداخلية 
وتهميشها للتشريعات االقتصادية وانشغالها 

باملهاترات السياسية. 
وأجمع االقتصاديون على أن الكويت تعاني 
م���ن أزمة بنيوية � هيكلية، نتجت عنها حالة 
الالمب���االة االقتصادية التي ق���د تنذر بكارثة 

مستقبلية.
وأكدوا على أن سياسة املسكنات االقتصادية 
وسياسة الترقيع االقتصادي لن تعالج جذور 

األزمة احلقيقية.

اقتصاد يسير بـ »البركة«

فقد أفاد العضو املنتدب والرئيس التنفيذي 
لش���ركة الرتاج لالستثمار جهاد القبندي بأن 
الكويت لم حتاول معاجلة األزمة وتركت الوضع 
االقتصادي يسير ب� »البركة«، مشيرا إلى أن 
احلكومة تعودت على أن حتل األزمات بنفسها 
متجاهلة عمق األزمة التي سيخلقها تهاونها 

في التدخل السريع.
وكشف القبندي أن هذه الالمباالة من احلكومة 
واملجلس ف���ي معاجلة الوض���ع االقتصادي 
وتقمصهما دور املتفرج سينعكس سلبا على 
املساهمني واملستثمرين والشركات وسيكون 
اخلاسر األكبر في النهاية القطاع املصرفي الذي 
سيلحقه الضرر لعدم وفاء هؤالء بالتزاماتهم 

إزاءها.
ورأى القبن���دي ض���رورة تدخل احلكومة 
للقضاء على تفش���ي ظاهرة الالمباالة وذلك 
عن طريق تفعيل التشريعات االقتصادية وحث 
البن���وك على التمويل لدع���م القطاع اخلاص 

ليكون له دور في خطة التنمية التي سترتقي 
بالوضع االقتصادي، مستدركا بقوله انه في 
حال استمرار الوضع احلالي واستفحال حالة 

الالمباالة فالعواقب ستكون وخيمة جدا.

القبر االقتصادي

ومن جهته قال رئيس مجلس إدارة احدى 
الشركات االس���تثمارية فضل عدم ذكر اسمه 
ان الوضع الراهن لالقتصاد الكويتي ال يبشر 
باخلير وفي ظل استمرار احلكومة في المباالتها 
إزاء معاجل���ة وض���ع الش���ركات والبورصة 
ستغرق السفينة بربانها واملسؤولية يتحملها 

السلطتان.
وأك���د بقول���ه ان الكويت حف���رت قبرها 
االقتصادي بأيديها ومستهينة بالعواقب التي 
ستنتج عن ترك االقتصاد الكويتي ينهار دون 
تدخل سريع من احلكومة وإيجاد حلول للمشاكل 
العالقة بدءا بهيئة أسواق املال إلى إقرار خطة 

التنمية االقتصادية.

فقدان الثقة 

واستنكر رئيس جمعية احملاسبني واملراجعني 
محمد الهاجري ما آل إليه الوضع االقتصادي 
احمللي مقارنة بالدول اخلليجية التي س���عت 
إلى تصحيح أوضاعها االقتصادية، مش���يرا 
إلى أن غياب قرار الدولة احليادي واملس���تقل 
وغياب النظرة الشمولية لألجهزة وفقدان الثقة 
بالتشريعات وبالتنفيذ جعل الشركات الكويتية 

تعيش حالة الالمباالة. 
وأضاف أن القوانني التي ش���رعت هي غير 
قابلة للتطبيق السيما منها قانون هيئة أسواق 

املال الذي لم ير النور بعد.
وطالب الهاجري بضرورة التحرك وتنظيف 
السوق من الش���ركات »التعبانة« التي فقدت 
شروط اإلدراج واالقتصار فقط على الشركات 
املليئة والتمدي���د في املدة القانونية لإلدراج، 

مشيرا إلى أن هذا اإلجراء سيصحح من وضع 
السوق وسيحمي صغار املستثمرين. 

وقال الهاجري انه تتوافر فرصة للحكومة 
وملجلس الوزراء في وضع العربات على السكك 
النطالقها ومتى انطلقت ال ميكن توقيفها وهذا لن 
يكون إال باملباشرة الفعلية في مشاريع التنمية 
وحترير القطاع اخلاص وتزويده باألكسيجني 

عن طريق فتح قنوات التمويل.
وأف���اد بأن األزمة مازالت تقبع في الكويت 
ووجب طردها العتماد الكويت على مورد واحد 
للدخل، مشيرا إلى أن املعاجلة احمللية للوضع 
االقتصادي لن تكون إال باالستعانة بآراء فنية 
وترك املهاترات السياسية وتصفية احلسابات 
التي أضاع���ت بوصلة الكوي���ت االقتصادية 

وجعلتها تدخل بوتقة الالمباالة.

الحراك السياسي

من جانبه رأى اخلبير االقتصادي حجاج 
بوخضور أن أي مجتمع يتأثر باحلراك السياسي 
الذي ينعكس على األداء االقتصادي، مشيرا إلى 
أن رجال السياسة واالقتصاد يشكلون سياسة 

الرأي العام بقراراتهم.
 وأكد أن الرأي العام بحاجة إلى إعادة هيكلة 
وتقومي السلوك االقتصادي، الفتا إلى أن حالة 
الالمباالة التي تش���هدها الكويت مس���ؤولية 
السلطتني لتهاونهم في اتخاذ القرار الرشيد. 
وأض���اف أن اخللل األكبر يكم���ن في أداء 
السلطتني التي تبحر بعيدا عن الشواطئ وأهملت 
رسالة صاحب السمو األمير التي حملها إياهم 

بجعل الكويت مركزا ماليا وجتاريا.
ووصف حالة الالمباالة للشركات الكويتية 
بحالة مرضية نفسية ونتيجة ملخلفات األزمة 
العاملية والقصور اإلداري والتشريعي احمللي، 
مشيرا إلى أن األزمة خلفت مصطلحات جديدة 
وغيرت من السلوكيات وأفرزت نظريات جديدة 

يتدارسها علم النفس االقتصادي.

اإلحباط وافتقاد الثقة في اإلصالح االقتصادي
يدفعان المسؤولين في قطاع األعمال لحالة الالمباالة 

المهاترات السياسية 
وتصفية الحسابات 
أضاعتا بوصلة
الكويت االقتصادية

الوضع االقتصادي 
يسير بـ »البركة« 
والحكومة تعودت 
أن تحل األزمات 
بنفسها

المباالة الحكومة 
والمجلس في معالجة 
الوضع االقتصادي 
وتقمصهما دور 
المتفرج انعكس سلبًا

»كامكو« في طريقها لطرح
أول صناديقها االستثمارية منذ األزمة

استثمارية اخرى خالل النصف 
الثان���ي من العام احلالي، غير 
أن املص���ادر أحملت الى انه من 
املمك���ن ارج���اء طرحها حلني 

حتسن االوضاع نسبيا.

الصندوق الذي يهدف لالستثمار 
في االسهم املدرجة في االسواق 
اخلليجية لن يكون االخير هذا 
ان الشركة  الى  العام، مشيرة 
ف���ي ط���رح صناديق  تفك���ر 

شريف حمدي
أك���دت مص���ادر مطلعة ل� 
»األنباء« ان ش���ركة مشاريع 
الكويت إلدارة االصول )كامكو( 
تعت���زم خالل االي���ام القليلة 
املقبلة االع���الن عن طرح أول 
صناديقها االس���تثمارية منذ 
املالية،  ظهور تداعيات األزمة 
الفت���ة الى ان الش���ركة لديها 
إصرار على طرح الصندوق رغم 
صعوبة التس���ويق في الوقت 
الراهن، مشيرة الى وجود عمالء 
الرغبة في االس���تثمار  لديهم 
 بالصندوق لقناعاتهم بقدرات
الش���ركة في ادارة الصناديق 

االستثمارية.
الى ان  وأش���ارت املصادر 

»الرتاج«: زيارة ميدانية لشركات ومؤسسات 
حكومية خليجية ومحلية مع نهاية رمضان 

منى الدغيمي 
قال مصدر مطلع ل� »األنباء« 
ان مسؤولني في شركة »الرتاج« 
لالستثمار سيقومون بزيارات 
ميدانية مع نهاية شهر رمضان 
إلى شركات ومؤسسات  املقبل 
حكومية كويتي���ة وخليجية، 
التي راس���لتهم بشأن االكتتاب 
بصندوقها االستثماري »بيلتون 
الرت���اج ميد«، مش���يرا الى ان 
الش���ركة قامت مبخاطبة نحو 
50 شركة محلية و6 مؤسسات 
اس���تثمارية حكومية في دول 

اخلليج.

وكش����ف أن االكتت����اب في 
الصن����دوق ش����هد اهتماما من 
مؤسس����ات حكومية خليجية 
ومحلية تركز على االستثمارات 
طويل����ة املدى، مش����يرا إلى أن 
الزيارة للدول اخلليجية ستكون 
ملؤسس����ات في قطر واإلمارات 
العربية املتحدة واململكة العربية 

السعودية وعمان. 
وأض����اف أن االكتت����اب في 
الصن����دوق لقي اس����تجابة من 
الشركات واملؤسسات احلكومية 
التي مت����ت مراس����لتها محليا 

وخليجيا.

يذكر أن رأس����مال »صندوق 
بيلتون - الرتاج ميد« يبلغ 100 
مليون دوالر، مبدة استثمار 6 
التمديد  إمكانية  س����نوات، مع 
لسنتني متتاليتني ويعمل وفقا 

ألحكام الشريعة اإلسالمية. 
ومن أهم مزاياه إعادة الهيكلة 
وتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات 
اإلستراتيجية وإجراء دراسات 
لتقييم األصول والبنية القانونية 
للشركة من أجل حتقيق أفضل 
العوائد للمستثمرين والسعي 
إلى تطوير أعمال الشركة لضمان 

زيادة العوائد.

بعد مراسلتهم لالكتتاب في صندوقها االستثماري »بيلتون ـ الرتاج ميد«

صالح الفالح

توقعات برئاسة صالح الفالح
لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال

ماضي الهاجري
علمت »األنباء« أن مدير سوق الكويت 
لالوراق املالية صالح الفالح مرشح ملنصب 
رئيس مجل���س مفوضي هيئة أس���واق 

املال.
وقالت مصادر مطلعة ان الفالح سيقبل 

املنص���ب الذي اعت���ذر عن���ه العديد من 
الشخصيات االقتصادية، االمر الذي وضع 
اجلهات احلكومية املسؤولة في موقف حرج، 
مشيرة الى انه التقى أمس رئيس مجلس 

الوزراء سمو الشيخ ناصر احملمد.
وأضافت املصادر انه يتوقع ان يعلن 

قريبا بشكل رسمي عن تعيني صالح الفالح 
في هذا املنصب ليقوم بدوره في ترشيح 
باقي أعضاء املجلس، خاصة انه قد مت جتاوز 
املهلة احملددة في قانون هيئة أسواق املال 
اخلاصة بتشكيل مجلس مفوضي الهيئة 

دون أن يتم تشكيله.

»األولى لالستثمار«: الدمج مع »االستثمار الخليجي« قريبًا
ومفاوضات للتخارج من بعض االستثمارات بالخليج

محمود فاروق
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان 
شركة االولى لالستثمار تتفاوض للتخارج 
من بعض استثماراتها بدول مجلس التعاون 
اخلليجي بعوائد متوقع ان تتجاوز %15، 
مبينة ان لدى الشركة العديد من املشاريع 
التشغيلية اجليدة مبنطقة اخلليج سواء 

عبر شركات زميلة أو مملوكة لها.
وأوضح���ت املصادر ان ه���ذا التوجه 
يأتي ضمن استراتيجية الشركة اجلديدة 
الت���ي قوامها يتلخص في خفض النفقات 
والعمل على زيادة االي���رادات وتنويعها 
ودعم وتطوير الشركات التابعة والزميلة 
لتكون رافدا يعزز وضعها املالي في املرحلة 
املقبلة، السيما بعد ان تعذر على صناديقها 
املالية حتقيق العوائد املرضية في ضوء 
انخفاض العائد على االموال املوظفة لدى 
املؤسس���ات املالية، الفتة الى ان الشركة 
وصل���ت الى مراح���ل متقدمة في معاجلة 
املتبقي من التزاماتها املالية بالفترة املقبلة، 
حيث بدأت الشركة في اجراءات اعادة هيكلة 
وسداد مديونيتها خالل شهر يونيو املاضي 
بقيادة شركة ادارة السيولة التابعة لبيت 
التمويل الكويتي، والتي ستصدر صكوكا 

حلساب الشركة بقيمة 45 مليون دينار، 
يتم سدادها خالل خمس سنوات.

كما مت االتفاق على اهم الشروط اخلاصة 
بتلك الصكوك التي تعتبر افضل الطرق في 
سياق معاجلة مديونيتها بعد الظروف التي 
حدثت لها والناجمة عن االزمة املالية، السيما 
ان بقية البنوك احمللية الدائنة للش���ركة 
اعربت عن قبولها بصفة مبدئية لشروط 
هذه االتفاقية املوقعة مع شركة بيت ادارة 
الس���يولة، التي تلبي طموح ورغبات كل 

االطراف.
على صعيد متصل أفادت مصادر بأن 
عملية دمج »االولى لالس���تثمار« و»بيت 
االستثمار اخلليجي« من املتوقع ان تبدأ 
مع بداية النصف الثاني من العام احلالي 
بعد ان قامت اجلهات املعنية بتقييم اصول 
كل من الش���ركتني وأنهت عملية التقييم 
بش���كل كامل، ليتم عرضه على مجلسي 
ادارتي الشركتني حتى يتسنى لكل مجلس 
منهما اتخاذ القرار املناسب بناء على هذه 
التقييمات، مشيرة الى ان اخلطوة املقبلة 
ستكون الدعوة لعقد جمعية عمومية لكل 
ش���ركة للحصول على املوافقات النهائية 

بهذا اخلصوص.

االستحواذ على 49% منها أصبح غير مجد

»حيات لالتصاالت«: الفحص النافي للجهالة 
يكشف ديونًا كبيرة على »آر آند إم«

أحمد يوسف
توقعت مصادر مقربة من شركة 
»حي��ات لالتص��االت« ع��دم امتام 
االستحواذ على 49% من شركة »ار 
اند ام تيليكومينيش��ن اس دس ان 

بي اتش دي« املاليزية.
واكدت املص��ادر ل� »األنباء« ان 
الفح��ص النافي للجهال��ة اظهر ان 
الشركة عليها ديون كبيرة لم تعلن 
عنها منذ اعالن »حيات لالتصاالت« 
عن نيتها في التقدم لالستحواذ على 
حصة فيها، وبذلك فان االستحواذ 

عليها اصبح غير مجد.
وقال��ت املص��ادر ان الش��ركة 

امامها اكثر من خيار لدخول السوق 
املاليزي بعيدا عن هذه الشركة.

واضافت ان الشركة قد احتفظت 
بحقها في عدم توقيع العقد النهائي 
وفق��ا لتقديره��ا املطل��ق لنتائ��ج 
الدراس��ة النافية للجهالة للش��ركة 

املاليزية.
وكانت »حي��ات لالتصاالت« قد 
تقدمت في االول من مارس املاضي 
بطلب لشراء حصة قدرها 49% من 
»ار اند ام تيليكومينيشن اس دس 
ان بي ات��ش دي« املاليزي��ة مقابل 
قيمة قدرها 8 ماليني رينغت اي ما 

يقارب 750 ألف دينار.


