
االثنين
26  يوليو 2010

27
االقتصادية

املؤشر 
السعري 

6615.6
بتغير قدره

+33

 احمد يوسف
نفت مصادر مسؤولة في عدد من شركات التأمني 
التكافلي والبالغ عددها 12 ش����ركة عاملة في السوق 
ما تردد امس عن توقف 10 شركات تأمني تكافلي عن 
إصدار وثائق تأمني على السيارات، نتيجة لعجزها 
عن تسديد مطالبات مالية قدمية مستحقة عليها تقدر 
باملاليني. وأكدت املصادر ل� »األنباء« ان هناك بندا في 

قانون شركات التأمني يتيح لوزارة التجارة والصناعة 
مخالفة وإغالق فروع شركات التأمني التكافلي في حال 
حتقيقها ملعدل خسائر يبلغ 70% على وثائق السيارات 
اذا ما اس����تمر ذلك ملدة 3 سنوات متتالية. وقال عدد 
من شركات التأمني التكافلي: ليس لدينا اي علم بأي 
اجتماع ال من خالل وزارة التجارة والصناعة او من 

خالل احتاد شركات التأمني الذي نتبعه.

شركات تأمين تكافلي تنفي وقف إصدار وثائق تأمين

مدافعون ومنتقدون 
لسياسات »المركزي« 
في منح التسهيالت 
االئتمانية

أكد قدرة الشركة على التوافق مع معايير »المركزي« الرقابية الجديدة

أرجأت االستحواذ على شركة خليجية لعدم الجدوى منها

المشعل: »أموال« تدرس التخارج
 من بعض استثماراتها خالل العام الحالي

8.8 ماليين دينار أرباح »أسمنت« في النصف األول
أعلنت شركة اسمنت الكويت  )اسمنت( 
انها حققت ارباحا للنصف االول تقدر ب� 8.81 
ماليني دينار أي بواقع 14.96 فلس���ا للسهم 
الواحد مقارنة ب� 12.3 مليون دينار أي 20.9 
فلس���ا للس���هم خالل نفس الفترة من العام 

املاضي.
وقالت ان ارباح الربع الثاني قد بلغت 3.8 

ماليني دينار أي 6.49 فلوس للسهم مقارنة 
ب� 21.2 مليون دينار أي 36.07 فلسا للسهم 
الواحد خالل نفس الفترة من العام املاضي.

وبينت ان اجمالي املوجودات املتداولة بلغ 
65.989.529 دينارا كما بلغ اجمالي املوجودات 
39.499.399  دينارا كما بلغ اجمالي املطلوبات 
املتداولة 64.355.200  دينار في حني بلغ اجمالي 

املطلوبات 104.986.783  دينارا كما بلغ اجمالي 
حقوق املساهمني 134.512.616  دينارا.

 واوضح���ت ان اجمال���ي االي���رادات من 
التعامالت مع االط���راف ذات الصلة قد بلغ 
2.905.588 دينارا كما بلغ اجمالي املصروفات 
من التعامالت مع االطراف ذات الصلة 483.800 

دينار.

الداللي لـ »األنباء«: »األهلية للتأمين« تتفاوض 
لالستحواذ على حصة مؤثرة في شركة عربية

 أحمد يوسف
قال رئي���س مجلس اإلدارة العضو املنتدب 
للش���ركة األهلية للتأمني س���ليمان الداللي ان 
هناك مفاوضات لالستحواذ على حصة مؤثرة 

في شركة خليجية وأخرى عربية
.وأكد في تصريح خاص ل� »األنباء« ان الشركة 
قد أرجأت مؤخرا عملية استحواذ على شركة 
خليجية بعد ان اثبتت دراس���ة اجلدوى عدم 
تقدميها قيمة مضافة للش���ركة في املستقبل، 
مؤك���دا ان هناك مفاوضات مع ش���ركة عربية 
للحصول على حصة مؤث���رة فيها، مبا يلبي 
طموحاتها ومبا ستحققه عملية االستحواذ من 

قيمة مضافة لها وللمساهمني. 
وعن إمكانية االستحواذ على شركة محلية، 

أفاد ب���أن »األهلية للتأمني« ال متانع في القيام 
بعمليات اس���تحواذ عل���ى حصص مؤثرة في 
شركات تأمني أخرى في الكويت ودول أخرى في 
املنطقة اذا وجدت الفرصة االستثمارية املناسبة، 
موضحا ان طبيعة سوق التأمني احمللي جتبره 
على العمل في نطاق محدود، نظرا ألن احلكومة 
تقدم العديد من الدعم للمواطنني سواء كعالج 

مجاني أو غيره.
وعن وضع ش���ركات التأمني في الس���وق 
احملل���ي، قال الداللي انه يزداد صعوبة في ظل 
تزايد عدد شركات التأمني ومحدودية السوق، 
األمر الذي يشير إلى ضرورة اندماجات لبعض 
الشركات وخروج وتصفية البعض اآلخر كما 

حدث مؤخرا.

 شريف حمدي
قال نائب رئي���س مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي في شركة أموال الدولية لالستثمار 
عبدالعزيز املشعل ان الشركة تدرس التخارج 
م���ن بعض اس���تثماراتها احلالية وذلك بهدف 
توفير الس���يولة، الفتا الى ان الش���ركة تعمل 
على هذه التخارجات خالل النصف الثاني من 

العام احلالي.
واضاف املشعل في تصريحات صحافية له 
خالل اجلمعية العمومية غير العادية للشركة 
التي انعقدت أمس بنس���بة حضور 80.12% ان 
الشركة تعاقدت مع شركة »بوز أند كومباني« 
كمستشار عاملي العداد اس���تراتيجية جديدة 
متكاملة للشركة سيتم تطبيقها خالل النصف 

الثاني من العام احلالي.واشار املشعل الى قدرة الشركة على التوافق 
مع معايير بنك الكويت املركزي الرقابية اجلديدة واملتعلقة مبعايير 

الرفع املالي والس���يولة السريعة واالقتراض 
اخلارجي. الى ذلك وافقت اجلمعية العمومية غير 
العادية للشركة على تعديل نص املادة )26( من 
النظام االساسي للشركة حيث أصبح النص بعد 
التعديل »ملجلس االدارة اوسع السلطات الدارة 
الشركة والقيام بجميع االعمال التي تقتضيها 
ادارة الشركة وفقا الغراضها، وال يحد من هذه 
السلطة اال ما نص عليه القانون او هذا النظام 
او قرارات اجلمعية العمومية، ويجوز ملجلس 
االدارة   بيع عقارات الشركة او رهنها او اعطاء 

الكفاالت او عقد القروض«.  
كما وافق���ت على الغاء خطة خيار ش���راء 
االسهم للموظفني التي مت اعتمادها خالل اجتماع 
  اجلمعية العمومية اخلاصة بالشركة بتاريخ 
12 يونيو 2008، وذلك من تاريخ انعقاد اجلمعية العمومية حتى 

انتهاء املدة في أبريل 2017.

تعاقدنا مع »بوز أند كومباني« كمستشار عالمي إلعداد إستراتيجية جديدة 

عبدالعزيز املشعل

سليمان الداللي

األداء االقتصادي للخلف در!

 عمر راشد
بني مدافعني عن سياسة بنك الكويت املركزي 
في احتواء تداعيات األزمة املالية العاملية ومنتقدين 
لها بعد مرور عامني على تداعيات األزمة املالية، 
جاءت أحدث املؤشرات االقتصادية الصادرة ل� 2009 
بتراجع منو الناجت احمللي باألسعار اجلارية بنحو 
22% لتوضح ما عاناه االقتصاد منذ تداعيات األزمة 
املالية العاملية وحتى اآلن مقارنة بأداء اقتصادات 

عدد من الدول املجاورة واملتقدمة.
كما تراجع صافي االدخار واالس����تثمار الناجت 
عن تراجع نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي 
خالل 2009 بنس����بة بلغ����ت 22.2% حيث تراجع 
متوس����ط نصيب الفرد من 11618 دينارا في 2008 

إلى 9039 في 2009.
فاملدافعون عن سياسة املركزي يرون أن قانون 
تعزيز االستقرار املالي كان استباقيا واحترازيا في 
مواجهة تداعيات األزمة املالية وأوجد أدوات مالية 

جديدة حتسبا ألي آثار قد حتدث لتغطية اي عجز 
في مخصصات احملفظتني االئتمانية والعقارية، 
موضحني أنه من بني تلك األدوات السندات القابلة 
للتحول إلى أسهم والسندات امللزمة التحول إلى 

أسهم.
وأش����اروا الى أنه بجانب الش����ق االحترازي 
الذي حرص عليه قانون تعزيز االستقرار املالي 
واالقتصادي، فإن القانون حرص كذلك على تشجيع 
وحتفيز البنوك نحو منح التسهيالت االئتمانية 
والقروض وعمليات التمويل املختلفة للقطاعات 
االقتصادية املنتجة بحد أقصى 4 مليارات دينار 
خالل عامي 2009 و2010 تضمن الدولة منها %50 

من تلك التسهيالت.
واستدركوا بأن »املركزي« لم يضع قيودا على 
البنوك ملنح االئتمان وإمنا وضع ضوابط من شأنها 
حتسني وضع احملفظة االئتمانية لدى البنوك ومبا 

ال يخل بأوضاعه النقدية على املدى البعيد.

وبينوا أن إش����كالية البن����وك حاليا هي عدم 
وجود فرص لإلقراض، متس����ائلني ملن نقرض؟ 
وألي مشاريع؟ حيث أوضحوا ان كثيرا من طلبات 
االقتراض املقدمة للبنوك احمللية ال تراعي شروط 
وضوابط االئتمان املوضوعة من قبل بنك الكويت 
املركزي، وبالتالي فإن منح القروض لتلك الطلبات 
يصبح صعبا في ظل غياب ضمانات واضحة ميكن 

للبنوك احمللية قبولها ملنح االئتمان.
وعلى النقي����ض من هذا الرأي، ترى مجموعة 
من املستثمرين ورجال األعمال أن البنوك احمللية 
تعس����فت كثيرا في منح التس����هيالت االئتمانية 
للش����ركات احمللي����ة التي عانت األمرين بس����بب 
التزاماتها قصيرة األجل التي حل موعد س����دادها 
وغياب التمويل الذي يعزز إيراداتها التشغيلية 

لسداد تلك االلتزامات.
وأوضحوا ان بنوكا محلية بدأت في تس����ييل 
ضمان����ات ش����ركات لديها دون امل����رور باألدوات 

القانونية املرعية لتطبي����ق مثل هذه اإلجراءات 
وباملخالفة الصريحة لتعليمات »املركزي« مبنع 

تسييل الرهونات املوجودة لديها.
وبين����وا أن ضمانات حواالت احلق حتى ولو 
كانت حكومية فهي مرفوضة من قبل البنوك احمللية 
لتخوفهم من احتمالية رفض اجلهات احلكومية 
ألعمال تلك الش����ركات مستقبال وهو ما أدى إلى 
غياب دور القطاع اخلاص في تنفيذ مشاريع من 

شأنها مساعدة القطاع على االستمرار.
وأبدى الكثير من املستثمرين حتفظاتهم على 
سياسة »املركزي« والبنوك احمللية في التعامل مع 
الشركات االستثمارية ووضع عراقيل مقيدة ألدائها 
حتت غطاء تنظيف السوق من الشركات الورقية 
والتي تقدر أصولها باملليارات، مبينني أن التنظيف 
يأتي بعد فشل محاوالت العالج، إال أن ما حدث هو 
القيام بإجراءات من شأنها بتر تلك الشركات دون 

إعطائها فرصا للعودة للحياة مرة أخرى.


