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أعلن س���وق الكويت لألوراق املالية أن الشركة 
الكويتية البحرينية للصيرفة  الدولية أفادت بانها 
حصلت على موافقة بنك الكويت املركزي على بياناتها 
املالية املرحلية للفترة املنتهية في 30 يونيو املاضي 
من العام احلالي، حيث سجلت في النصف األول من 
الس���نة أرباحا نحو 405.4 آالف دينار أي ما يعادل 
8.7 فلوس للسهم مقابل 481.8 ألف دينار في النصف 

األول م���ن 2009 فيما حققت أرباحا نحو 163.6 ألف 
دينار في الربع الثاني من العام احلالي بربحية تعادل 
3.5 فلوس للسهم مقابل تسجيلها ألرباح نحو 274.4 

ألف دينار في الربع الثاني من 2009.
فيما بلغ إجمالي املوجودات املتداولة للشركة في 
النصف األول من العام احلالي 7.75 ماليني دينار مقابل 

7.3 ماليني دينار في النصف األول من 2009.

405 آالف دينار أرباح »الكويتية ـ البحرينية« في النصف األول
املؤشر 
السعري 

6665.6
بتغير قدره

+ 20  

الحمود: تراجع قيم 
األصول المدرة للدخل 
سيؤثر في قدرة 
الشركات على السداد 

الرويح: تعظيم 
التدفقات النقدية 
ضرورة لضمان سداد 
الدفعات في مواعيدها

المري: الشركات التي 
جدولت ديونها قدمت 
رهونات إضافية قبل 
توقيع عقود الجدولة 

الدائنة في س����داد  واجله����ات 
التزاماتها، مشيرا الى هذا التفاؤل 
مدعاة الى ان البنوك التي وافقت 
على خطط إعادة اجلدولة قامت 
بدراس����ات تفصيلية لألوضاع 
املالية للشركات التي وقعت معها 
خطط إع����ادة الهيكلة، وهو ما 
يعني ان هذه الش����ركات لديها 
مالءة مالية جيدة وقدرة على 
تعظيم تدفقاتها النقدية، الفتا 
الى ان ما يعزز هذا التفاؤل بدء 
احلكومة في تنفيذ خطة التنمية 
وهو األمر الذي سيحرك مجمل 
األوضاع االقتصادية ويحسن 
من أوضاع كثير من الشركات 

في جميع القطاعات.
ودعا الرويح البنوك احمللية 
الى تخفي����ف القيود عند منح 
تسهيالت للشركات التي اعادت 
جدولة ديونها بحيث تكون لديها 
الس����يولة الكافية التي متكنها 
من ممارس����ة نشاطاتها بشكل 
انسيابي لضمان زيادة ايراداتها، 
كم����ا دعا الى ان تك����ون هناك 
قروض طويلة األجل الى جانب 

القروض قصيرة األجل.
أما نائب رئيس مجلس ادارة 
املالي  شركة نور لالس����تثمار 
ناصر املري فقال ان كثيرا من 
الشركات التي جدولت ديونها 
قدمت رهون����ات اضافية قبل 
توقيع عقود اجلدولة مع اجلهات 

الدائنة.
واض����اف امل����ري ان ه����ذه 
اجلهات قامت بدراس����ة أصول 
هذه الشركات بشكل مستفيض 
وبالتالي تسنى لها حتديد مدى 
الق����درة التي تتمت����ع بها هذه 
الشركات على السداد في مواعيد 

االستحقاق. 

كل 6 أش����هر على سبيل املثال 
عل����ى ان تأخذ في احلس����بان 
املتغيرات التي تطرأ على الوضع 
االقتصادي بشكل عام، وأوضاع 
سوق الكويت لالوراق املالية في 
حال اذا كانت الشركة استثمارية 
نظرا لالرتباط الوثيق بني اداء 
شركات االستثمار وأداء سوق 
الكويت لالوراق املالية، مشيرا 
الى أن من شأن ذلك ان حتافظ 
الشركات على سداد ما عليها من 
دفعات في اوقاتها لتحافظ على 
ثقة الدائنني وتنأى بنفسها عن 

مالحقاتهم قضائيا.
وذكر احلمود في هذا اإلطار 
ان ع����دم قدرة ش����ركة ما على 
العام األول  السداد خاصة في 
من اخلطة فهذا يعني ان هناك 
خلال ما يعتري هذه اخلطة كما 
ان هناك قصورا من قبل الدائنني 
الذين اعتمدوه����ا وهو في كل 
األحوال أمر سلبي يعيد العالقة 
بني الشركة املدينة ودائنيها الى 

نقطة الصفر.
من جانبه قال نائب رئيس 
مجلس اإلدارة في شركة بيت 
االستثمار اخلليجي وليد الرويح 
ان هناك اجتاهني أساسيني يجب 
على كل شركة جنحت في إعادة 
جدولة ديونها ان تسير فيهما 
بشكل متواز، األول هو تعظيم 
التدفقات النقدية لضمان سداد 
الدفعات في مواعيدها، والثاني 
هو التخارج من بعض األصول 
سواء التي ميكن ان يتحقق من 
ورائها عوائ����د مجزية او التي 

ترفع تكلفة الديون.
الرويح عن تفاؤله  وأعرب 
بش����أن جناح الش����ركات التي 
إعادة  استطاعت توقيع عقود 
البنوك  جدول����ة ديونها م����ع 

على حدة، مشيرا الى ان خطط 
التي  الدي����ون  إع����ادة جدولة 
اعتمدت كانت على قدر كبير من 
التحفظ من قبل الدائنني ولكن 
هذا ال مينع ان تقوم الشركات 
التي جدولت ديونها من وضع 
خطط بديلة بشكل دوري ولتكن 

س����يكون له تأثير سلبي على 
ميزانية الش����ركات بشكل عام 
وليس بشكل مباشر على قدرتها 

على سداد التزاماتها.
ولفت احلمود الى ان اعداد 
خطط سداد بديلة أمر يتوقف 
على مدى التحفظ في كل خطة 

قيمته����ا اصول م����درة للدخل 
وبالتالي تعتبر ضمن املصادر 
التي جتل����ب التدفقات النقدية 
للشركات والتي تعتمد عليها 
في سداد االلتزامات في مواعيد 
استحقاقاتها، الفتا الى ان تراجع 
قيم األصول غير املدرة للدخل 

شريف حمدي
جنح����ت جه����ود ع����دد من 
الش����ركات احمللية ف����ي إعادة 
جدولة ديونها املالية مع اجلهات 
الدائنة سواء احمللية او العاملية 
ملدد تتراوح بني 3 و5 سنوات، 
وبعضها حصل����ت على مهلة 
س����ماح قبل حلول موعد اول 
دفعة سداد.. هنا يلوح في األفق 
عدة أسئلة مهمة وهي الى أي 
مدى تعد احتماالت عدم قدرة 
الش����ركات التي أعادت جدولة 
ديونها على السداد قائمة؟ وماذا 
في حال تراجعت قيم األصول 
سواء االسهم او العقارات، وهل 
الشركات تأخذ في اعتباراتها 
السيناريو األسوأ وأعدت خططا 
بديلة خلطط السداد األصلية؟ 
وم����ا العوام����ل الت����ي تضمن 
التزاماتها في  للشركات سداد 
أوقاتها طبقا للخطط التي وافق 

عليها الدائنون؟
مص����ادر مالي����ة اك����دت ل� 
»االنباء« ان 70% من الشركات 
التي وقعت اتفاقا إلعادة جدولة 
البنوك قادرة على  ديونها مع 
الوفاء بالتزاماتها، مشيرة الى ان 
هذه الشركات قدمت خطط سداد 
التدفقات  للدائنني ترتكز على 
النقدية متوسطة وطويلة األمد 
التي مبوجبها ستلتزم بالسداد، 
وبناء على هذه اخلطط وافقت 
اجلهات الدائنة سواء داخل او 

خارج الكويت.
وحول تأثي����ر تراجع قيم 
األص����ول عل����ى الس����داد قال 
ادارة مجموعة  رئيس مجلس 
القابضة فؤاد احلمود  رس����ن 
ان هذا التراج����ع يكون مؤثرا 
ف����ي حالة واحدة فقط وهي ان 
تكون األص����ول التي تراجعت 

ناصر املري وليد الرويح فؤاد احلمود

5 عوامل تضمن للشركات الوفاء بديونها
أفادت املصادر بأن هناك 5 عوامل ميكن في 
حال االلتزام بها ان تتمكن الشركات من سداد 
الدفعات املس��تحقة عليها وفقا خلطط اجلدولة 

وهي:
1- يج��ب الت��زام مجلس ادارة كل ش��ركة 
بتنفي��ذ اخلطة املوضوع��ة بحذافيرها للحفاظ 
عل��ى ثقة الدائن��ن الذين وافق��وا على اخلطة 

وتوقفوا عن مالحقة الشركة قضائيا.
2- تفعي��ل معايي��ر احلوكمة عل��ى جميع 
املس��تويات املالية والوظيفية واالدارية خاصة 
ادارات املخاطر التي كشفت األزمة عن ضرورة 

األخذ بآراء ومقترحات مثل هذه االدارات.
3- ادارة التدفقات النقدية بشكل احترافي، 
بحيث يتس��نى إلدارة الشركة توجيه السيولة 

بالش��كل الس��ليم ألنها الركيزة األساسية في 
استمرار النشاط الرئيسي وسداد االلتزامات.

4- ان يرك��ز مجل��س ادارة الش��ركة على 
األص��ول املدرة للدخ��ل والتخلي عن األصول 
غير املدرة، حيث ان هناك شركات لديها مالءة 
م��ن حيث األصول ولكنها تعاني من ش��ح في 

السيولة.
5- ان يت��م فصل امللكية عن االدارة، بحيث 
يك��ون ل��الدارة التنفيذية مطل��ق احلرية في 
اتخاذ القرار االستثماري لضمان حتقيق أعلى 
ايرادات من النش��اط الرئيس��ي للشركة وعدم 
االنس��ياق وراء املضاربات ف��ي البورصة كما 
تفعل بعض الشركات نتيجة التدخالت من قبل 

كبار املالك واملساهمن.

»الكويتية« تمدد تحديد رغبات موظفيها  لحين رد 
»الفتوى والتشريع« وديوان الخدمة المدنية

أحمد يوسف
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان مؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية وزعت اخلميس املاضي 
تعميما على موظفيه���ا مفاده انه مت متديد فترة 
حتديد رغباتهم بشأن اختيار التقاعد او التحول 
الى جهات حكومية أخرى او البقاء في الش���ركة 
والتي كانت ستنتهي في 2010/8/31 الى حني إشعار 

آخر.
وقالت املصادر ان هذا اإلرجاء جاء بناء على تأخر 
اجلهات احلكومية مثل الفتوى والتشريع وديوان 
اخلدم����ة املدنية في الرد عل����ى مقترحات املوظفني 

الراغبني في التحول إلى جهات حكومية أخرى.
من جهة أخرى، أكدت مصادر ذات صلة ان املؤسسة 
قادرة على استمرار دفع رواتب املوظفني وان رواتب 
س����بتمبر جاهزة ولم تكن هناك مشكلة في صرف 

رواتب موظفي كاس����كو اململوكة للمؤسسة، إال أن 
بعض التأخير وعدم التنسيق الكافي، هو ما جعلها 

تلجأ الى فك الوديعة.
وقالت ان االجتماعات مع اللجنة املكلفة بتخصيص 
املؤسسة من قبل الهيئة العامة لالستثمار مستمرة 
وان هناك على األقل اجتماعني كل أس����بوع لبحث 
خطوات التخصيص س����واء من جانب املؤسسة او 

املكاتب االستشارية التي مت االتفاق عليها.
وأضاف ان االجتماع األسبوع اجلاري سيحدد مهمات 
األعمال بالنسبة لكبار املوظفني وحتديد مسؤوليتهم 

في طور التعامل مع املكاتب االستشارية.
كما توقعت املصادر ان يتم متديد استمرار رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب في املؤسسة حمد 
الفالح الى حني االنتهاء من جميع إجراءات التخصيص 

والتحول الكامل الى شركة. 

في تعميم على الموظفين أرسلته الخميس الماضي

»الجمان«: 371.5 مليون دينار إجمالي الملكيات المعلنة
لـ 9 من أصل 28 شركة صناعية في الشركات المدرجة

تمتلك 21 حصة رئيسية موزعة على 19 شركة

أكبر 5 شركات عقارية لديها ملكيات معلنة في شركات مدرجة أخرى من حيث القيمة كما في 2010/8/5

قال مركز اجلمان لالستشارات االقتصادية في 
حتليل مختصر للملكيات املعلنة لشركات الصناعة 
في الشركات املدرجة في سوق الكويت لألوراق 
املالية كما في 2010/8/5، ان 9 شركات مدرجة في 
قطاع الصناعة متتلك 21 حصة رئيسية موزعة 
على 19 شركة مدرجة بقيمة إجمالية تبلغ 371.5 
مليون دينار وفقا ألسعار إقفال 2010/8/5، حيث 
تستأثر »صناعات« بنصيب األسد مبلكيات تشكل 
75% من ملكيات القطاع في الشركات املدرجة مبا 
يعادل 278.4 مليون دينار موزعة على 11 شركة 
مدرجة، ومن أهم ملكياتها حصتها في »أسمنت« 
بنسبة 26.7% من رأسمالها مبا يعادل 110.4 ماليني 
دينار. ويلي »صناعات« شركتها الزميلة »أسمنت« من 
حيث أعلى قيمة مللكيات الشركات الصناعية املعلنة 

في الشركات املدرجة والتي تبلغ 60 مليون دينار، 
أي ما يعادل 16% من تلك امللكيات، وهي موزعة على 
3 شركات أكبرها في »صناعات« ذاتها مببلغ 34.7 
مليون دينار، وبنس����بة 8.9% من رأسمالها، أي ان 
هناك ملكيات متبادلة بني »صناعات« و»أسمنت«. 
أما ملكيات الشركات الصناعية األخرى في الشركات 
املدرجة فهي هامشية بالنسبة لإلجمالي، حيث تبلغ 
9% منه ومعظمها تعود ل� »بورتالند« و»أس����يكو« 
و»بوبيان ب« و»البناء«، في شركات مدرجة أخرى. 
وأش����ار »اجلمان« إلى ان قطاع الصناعة يضم 28 
شركة مدرجة منها 19 ش����ركة ليس لديها ملكيات 
معلنة، أي 68% من شركات القطاع، مشيرا الى ان 
»املعدات« هي الشركة الوحيدة املوقوفة عن التداول 

في قطاع الصناعة.
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70% من الشركات قادرة على الوفاء 
بالتزاماتها في مواعيدها

بعد اتفاقها مع البنوك على إعادة هيكلة الديون

قيمة الملكيات المعلنة للشركات المدرجة في شركات مدرجة أخرى
لقطاع الصناعة كما في 2010/8/5

النسبةالقيمة )ألف د.ك(نسبة امللكية )%(امللكيةاملساهم

صناعات

11.5386.656املركز

%75

50.819.812نور
6.941.582السورية

10.72835استراتيجيا
12.9179.549أهلية ت
26.734110.400اسمنت
17.3212.624بحرية

51.21757.578وطنية م ب
48.5146.570إيكاروس

27.78511.910التخصيص
9.5912عمار

278.428إجمالي فرعي
0.1%5.9539املعدات *أنابيب

أسمنت
8.92534.676صناعات

%16 33.37924.329بحرية
9.795964البناء

59.969إجمالي فرعي
2%7.98.640متدين أبورتالند
2%355.740املساكنأسيكو

0.2%7.735917نابيسكوص متحدة
2%248.150الكوتبوبيان ب

2%7.036.749إيكاروسالبناء
1%7.0672.375اخلصوصيةاملعدات *

100%371.506اإلجمالي
موقوفة عن التداول *


