
االربعاء
8  سبتمبر 2010

44
االقتصادية

املؤشر 
السعري 

6.753.4
بتغير قدره

+25.9

 عمر راشد   
أكد مصدر مصرفي مطلع في بنك »برقان« أن مجلس 
إدارة البنك بدأ في دمج الوح���دات املصرفية التابعة 
للبنوك الثالثة التي قام البنك باالستحواذ على حصص 
مؤث���رة فيها خالل الفترة املاضية، والتي تضم البنك 
األردني الكويتي وبنك تونس العاملي ومصرف بغداد. 
ولفت الى أن االنتهاء من عملية دمج الوحدات املصرفية 

للبنوك الثالثة بالبيانات املالية للبنك س���يتم نهاية 
العام احلالي.  وبني ان البنك ال يس���عى للتخارج من 
أي من وحداته املصرفية اخلارجية في الوقت الراهن، 
وذلك لعدم مناسبة توقيت التخارج، مستدركا ان بيع 
األصول حاليًا لن يعود بالربح والفائدة على البنك.  وفي 
السياق ذاته، أكد املصدر أن احملفظة االئتمانية جاهزة 

للدخول في عملية متويل املشروعات التنموية.

»برقان« ينتهي من دمج وحداته المصرفية الخارجية نهاية العام الحالي 

أبرزها اختالف نموذج أعمالها 
وصعوبة أوضاعها المالية 

»المركزي« فتح سقف الرفع 
المالي أمام الشركات في 
1999 وفجأة يريد تطبيق 
نسب ال تالئم األوضاع 
الراهنة للشركات

السلمي: االحتفاظ بنسبة 
سيولة قدرها 10% يزيد 
من عبء المديونية على 
الشركات.. واألجدى توجيه 
تلك النسبة إما لسداد 
المديونية أو تشغيلها

السويدي: تحديد نسبة 
االقتراض الخارجي بواقع 
50% من رأسمال الشركة 
يخالف قواعد منظمة 
التجارة العالمية 

 عمر راشد 
 أظه����رت النتائ����ج املالي����ة 
املتواضعة لقطاع االس����تثمار 
صعوبة تطبيق أغلب الشركات 
للمعايي����ر الرقابي����ة الثالث����ة 
واملتعلقة بالرفع املالي ونسبة 
السيولة واالقتراض اخلارجي 
والتي تنتهي مهلة تطبيقها في 
يونيو 2012، وم����ع نهاية هذه 
الفترة فإن البنك املركزي سيتخذ 
إجراءات صارمة ضد الشركات 

االستثمارية.
أوساط استثمارية أوضحت 
ل� »األنب����اء« أن تطبيق معايير 
الثالثة من  الرقابية  »املركزي« 
الصعب تطبيقها في ظل الظروف 
الراهنة التي تعاني منها الشركات 
االستثمارية، مش����يرين الى 6 
أسباب رئيسية تقف وراء ذلك 

واملتمثلة في: 
أوال: اختالف منوذج األعمال 
الذي تعمل وفقا له كل ش����ركة 
على حدة وبالتالي فإن التعامل 
مع تلك الشركات يجب أال يكون 
وفق مسطرة واحدة وإمنا البد 
أن يالئم منوذج األعمال والتي 
التقليدية  تتنوع بني الشركات 

واإلسالمية. 
ثانيا: انطباق تلك املعايير 
التي ينصب  على املؤسس����ات 
عملها على تلقي الودائع وليس 
على الشركات االستثمارية التي 
تعتمد على تشغيل األموال التي 
تقوم باقتراضها من املؤسسات 
املالي����ة وإعادة تش����غيلها مرة 

أخرى. 

ثالث����ا: مخالفة تلك املعايير 
الثالثة لالتفاقيات الدولية التي 
وقعت عليها الكويت ومنها قواعد 
منظمة التج����ارة العاملية حيث 
ان تل����ك املعايير تفرض نظاما 
للحمائي����ة يتعارض ما وقعته 

الكويت. 
رابعا: صعوبة تدبير كاش 
بنسبة 10% من التزامات الشركة 
في ظل شح السيولة التي تعاني 
منها الشركات وأنه من األفضل 
الكاش في اس����تثمارات  وضع 
تشغيلية بدال من وضعها كودائع 

في البنك. 
خامسا: سماح بنك الكويت 
املركزي للشركات االستثمارية 
باالقتراض بواق����ع 4 أضعاف 
حقوق املساهمني بسبب طبيعة 
عمل بعض الشركات والتي تعتمد 
في عملها عل����ى االقتراض من 
البنوك وإع����ادة اإلقراض مرة 
أخرى، وقيام »املركزي« بتحديد 
معيار الرفع املالي بواقع 2 إلى 
1 دون ت����درج ف����ي تطبيق تلك 
القواعد، اثار الكثير من املشاكل 

بني الشركات االستثمارية. 
سادسا: هناك شركات ال متلك 
في ميزانياتها سوى 1000 دينار 
فقط وبالتالي من الصعوبة مبكان 
تطبيق معيار نس����بة السيولة 
عليه����ا، كما أنها ال متلك القدرة 
الكافية لتحقيق هذا املعيار على 

املدى البعيد. 

المعايير ليست لشركات االستثمار 

في البداية، أشار نائب رئيس 

مجلس إدارة إيفا صالح السلمي 
الى أن معايير »املركزي« الرقابية 
اجلديدة ال تتناسب مع أوضاع 
الشركات االستثمارية، موضحا 
املعايي����ر تنطبق على  أن تلك 
املؤسسات املالية التي تتخصص 
في احلصول على الودائع وليس 
لشركات االستثمار التي يرتكز 
عملها في احلصول على تسهيالت 
ائتمانية وإعادة تش����غيلها في 

فرص استثمارية جيدة. 
ووصف السلمي عمل شركات 
االس����تثمار بحركة الغزال فيما 
وصف حركة البنوك في تلقيها 
للودائع بالدببة، الفتا الى أن رئة 
عمل الشركات االستثمارية تعتمد 
على منح التسهيالت االئتمانية 
وبالتال����ي فإن حرمانها من هذا 
األداء يشير في واقع األمر إلى 

موت مبكر للكثير منها. 
وعلى الرغم من أن السلمي 
أقر بأهمية األوضاع الرقابية على 
الشركات االس����تثمارية، إال أنه 
انتقد معيار االقتراض اخلارجي 

الذي حدده املعيار بنسبة 50% من 
رأسمال الشركة باعتباره مخالفا 
لقواعد منظمة التجارة العاملية 
التي وقعت عليها الكويت، معتبرا 

إياه يدشن نظام »احلمائية«. 
وبني أنه بدال من أن حتتفظ 
الشركة بنس����بة سيولة قدرها 
10% من التزاماتها دون االستفادة 
منها في ظ����ل األوضاع الراهنة 
أو وضعه����ا كوديعة في البنك، 
ميكن للش����ركات استخدام تلك 
النسبة في استثمارات تشغيلية 
أو سداد مديونياتها امللحة في 

الفترة الراهنة. 

فجائية المعايير 

بدورها ارتأت رئيسة مجلس 
إدارة الشركة العربية لالستثمار 
الس����ويدي أن معايير  جن����اة 
»املرك����زي« اجلديدة اتس����مت 
بعنصر املفاج����أة وحتتاج إلى 
التدرج في التطبيق، مشيرة إلى 
أن هناك عددا كبيرا من الشركات 
االس����تثمارية في ظل أوضاعها 

الراهنة لن تتمكن من العمل على 
حتقيق تلك املعايير خالل الفترة 
املمنوحة من بنك الكويت املركزي 

وحتتاج إلى مزيد من الوقت. 
وربطت السويدي بني صعوبة 
تطبيق تل����ك املعايير الرقابية 
اجلدي����دة وأوضاع الش����ركات 
االس����تثمارية حالي����ا، حي����ث 
تعاني تلك الشركات من ضعف 
في الس����يولة وكذلك في نسبة 
االقتراض اخلارجي، مستدركة 
الرقابية  املعايي����ر  بأن تطبيق 
البد أن يراعي طبيعة عمل تلك 
الشركات. وفند مصدر استثماري 
مطلع ل� »األنباء« األسباب الكامنة 
وراء عدم الق����درة على تطبيق 
الكويت املركزي  معايير بن����ك 
الثالثة، مش����يرا الى أن معيار 
الرف����ع املالي والذي مت حتديده 
امللكية  بواقع ضعفي حق����وق 
جاء فجأة وبعد فترة طويلة من 
القرارات التي فتحت هذا املعيار 
أمام الشركات االستثمارية ووفقا 
لتعليمات بنك الكويت املركزي، 
موضحة أن بنك الكويت املركزي 
حدد معيار الرفع املالي في 1996 
بواقع 4 أضعاف حقوق امللكية 
جتاوبا مع الظروف التي تعمل في 
ظلها شركات التمويل التي تعد 
جزءا من الشركات االستثمارية 
حيث يعتمد عملها على االقتراض 
املالية وإعادة  من املؤسس����ات 

اإلقراض مرة أخرى. 
وبني املصدر أنه في عام 1999 
فتح البنك املركزي سقف الرفع 
املالي وترك األمر تقديريا للبنوك 

احمللية. واستطرد بأنه ال يعقل أن 
يأتي بنك الكويت املركزي فجأة 
ويحدد الرفع املالي بنسبة 2 إلى 
1 في الوقت الذي تعاني فيه تلك 
الشركات من انخفاض في قيم 
األصول وزيادة حدة مديونيتها 
قصي����رة األجل في الوقت الذي 
تنعدم فيه أي فرص تشغيلية 

حقيقية أمام تلك الشركات. 
وح����ول رؤيت����ه لنس����بة 
الس����ريعة والت����ي  الس����يولة 
حددها املركزي بنسبة 10% من 
التزامات الش����ركة، بني املصدر 
أن الشركات االستثمارية ليست 
بنوكا استثمارية وبالتالي ليس 
لديها احلق في قبول الودائع من 
األفراد، الفتا الى أنه ال ميكن ألي 
شركة االحتفاظ بنسبة سيولة 
قدرها 10% م����ن االلتزامات في 
الوقت الذي تعاني فيه من شح 
السيولة، متسائال كان من األجدى 
ل�»املركزي« أن يوجه الشركات 
لالستفادة من سيولتها في سداد 
املديونية أو وضعها في أعمال 

تشغيلية تدر عليها أرباحا. 
وفي عرضه لتطبيق معيار 
االقتراض اخلارجي والذي حدد 
نسبة 50% من رأسمال الشركة، 
أوض����ح أن غلق األب����واب أمام 
الشركات االستثمارية لالقتراض 
من مؤسسات التمويل الدولية 
اإلقليمي����ة والعاملي����ة يصطدم 
بقواعد منظمة التجارة العاملية 
واملتعلقة بفرض »احلمائية« على 
التعامالت املالية بني العمالء من 

الشركات واألفراد.  

أسباب رئيسية تجعل معايير 
6»المركزي« الجديدة صعبة التطبيق 

جناة السويدي صالح السلمي

إبراهيم الهارون 

»الجمان«: 148 مليون دينار قيمة ملكيات قطاع الشركات 
غير الكويتية في الشركات المدرجة  

يقع على مساحة 2450 مترًا مربعًا 

الهارون: »طفل المستقبل« تدشن فرع »عنيزة« 
بالسعودية واالفتتاح الرسمي عقب عيد الفطر 

أعلنت ش����ركة طفل املستقبل 
»فيوتشر كيد« عن تشغيل فرع 
»عني����زة« التابع لش����ركة أرض 
الف����رح الترفيهي����ة الس����عودية 
اململوكة بالكام����ل لها، وذلك بعد 
توقيع عقد اس����تثمار واستئجار 
التابعة  مع شركة تطوير عنيزة 
ملجموعة الزامل العاملية. وفي هذا 
الصدد، قال نائب العضو املنتدب 
في شركة طفل املستقبل والرئيس 
التنفي����ذي لش����ركة أرض الفرح 
الترفيهية السعودية إبراهيم راشد 
الهارون، في تصريح صحافي ان 
الشركة تستعد لالفتتاح الرسمي 
لفرع »عنيزة« في السعودية عقب 
املبارك، مشيرا  الفطر  عطلة عيد 
الى ان الفرع هو الرابع لش����ركة 
أرض الفرح في السعودية ويقع 
في مركز »عنيزة مول« الذي يقع 
في منتصف املنطقة التجارية في 
مدينة عنيزة، الفتا إلى أن الفرع 
يضم صال����ة ترفيهية تعتبر أول 
صالة مغلقة ذات ديكورات مميزة 
وألعاب فريدة من نوعها مبدينة 
»عنيزة« تقع على مساحة 2450 

مترا مربعا داخل املول.
وأوضح أن الفرع يتميز بوجود 

مساحة كبيرة في منتصف املول 
عبارة عن بحيرة ذات طابع مميز، 
تتوسط منطقة مجمع مطاعم، وقد 
مت تسيير قوارب فيها تابعة للفرع، 
متوقعا افتتاح فرع آخر للشركة في 

مدينة جدة بحلول العام املقبل.
وأفاد بأن ش����ركة أرض الفرح 
يتركز نشاطها حاليا على انشاء 
وتطوير الصاالت واملدن الترفيهية 
بشتى أنواعها، وكذلك شراء وبيع 
الترفيهية بكل  املعدات واألجهزة 
أنواعها مبا فيه����ا االلعاب املائية 
املختلفة، وانشاء النوادي الرياضية 
وامل����دن املائي����ة، واقامة وتنظيم 

املعارض واملؤمترات، كما ان من 
اغراض الشركة ش����راء األراضي 
إلقامة املباني واستثمارها بالبيع 
واإليج����ار لصالح الش����ركة، كما 
يتضمن نش����اط الشركة تشغيل 
وصيانة وإدارة وتطوير املجمعات 
السكنية والتجارية والسياحية 
الترفيهي����ة واملطاع����م  وامل����دن 
واملنتزهات والفنادق والش����قق 
املفروشة واملستشفيات واملراكز 
الطبية والنوادي الصحية ودور 
احلضانة، ويندرج حتت أنشطة 
الش����ركة أيضا أعم����ال املقاوالت 
العامة للمباني من إنشاء وإصالح 
إلى  وه����دم وترمي����م، باإلضافة 
األعم����ال الكهربائية وامليكانيكية 
وااللكترونية للمباني الس����كنية 
والتجارية واملنش����آت التعليمية 
والترفيهية والصحية والفنادق 

واملطاعم ومباني املطارات. 
وذك����ر الهارون أن نش����اطات 
الش����ركة تتضمن كذل����ك تطوير 
وإدارة وصيانة العقارات وتقدمي 
خدمات التسلية والترفية من خالل 
صاالت األلعاب والنوادي الرياضية 
وأحواض السباحة واأللعاب املائية 

وأندية الفروسية.

قال تقرير »اجلمان« ان شركتي »دانة« و»أغذية« 
من أصل ست شركات مدرجة في قطاع األغذية متتلك 
حصتني رئيسيتني في شركات مدرجة أخرى، حيث 
متتلك »دانة« 8.5% من رأسمال صفاة طاقة مبا يعادل 
3.4 ماليني دينار، بينما متتلك »أغذية« 7.3% من رأسمال 
»امتيازات« مبا يعادل 248 ألف دينار، وبالتالي تبلغ 
قيمة ملكيات قطاع األغذية في الشركات املدرجة 3.7 
مالي���ني دينار وذلك وفقا للوضع واألس���عار كما في 

.2010/8/5
أما قطاع الشركات غير الكويتية، فذكر التقرير ان 
قيم���ة ملكياتها املعلنة في الش���ركات األخرى املدرجة 
بسوق الكويت لألوراق املالية تبلغ 148 مليون دينار، 
حيث متتلك ثالث ش���ركات غير كويتية 4 حصص في 
شركات أخرى مدرجة، ويتصدر »خليج متحد« كبرى 
الشركات من حيث قيمة امللكيات في الشركات األخرى مبا 
يعادل 85.4 مليون دينار، حيث يتملك 78% من رأسمال 
»كامكو« و29% من رأسمال »متحدة«، بينما يأتي »بنك 
اإلثمار« في املرتبة التالية بقيم���ة ملكيات تبلغ 61.6 
مليون دينار، وهي مرتكزة بحصة واحدة في »بنك ب 
ب ك« بنس���بة 25% من رأسماله، بينما ميتلك »متويل 
خليج« 9% من رأسمال »املغاربية« مبا يعادل 1.1 مليون 
دينار، وذلك وفقا للوضع واألسعار كما في 2010/8/5.

وفيما يتعلق بالسوق املوازي، اشار التقرير الى ان 
»اخلصوصية« متتلك 16.64% من رأس���مال »املعدات« 
بقيمة تعادل 1.5 مليون دينار وفقا لتاريخ 2010/5/27، 
علما بأن »املعدات« موقوفة عن التداول منذ ذلك التاريخ، 
وال يوجد أي ش���ركة أخرى مدرجة بالس���وق املوازي 
لديها ملكيات معلنة في شركات أخرى مدرجة كما في 

.2010/8/5

قيمة الملكيات المعلنة للشركات المدرجة في قطاع الموازي في شركات مدرجة أخرى كما في 2010/8/5
القيمة )ألف دك(نسبة الملكية )%(الملكيةالمساهم

16.64521.1املعدات*اخلصوصية
521.1اإلجمالي

قيمة الملكيات المعلنة للشركات المدرجة في قطاع األغذية في شركات مدرجة أخرى كما في 2010/8/5

القيمة )ألف دك(نسبة الملكية )%(الملكيةالمساهم
8.4533.415صفاة طاقةدانة
7.33248امتيازاتأغذية

663.3اإلجمالي

قيمة الملكيات المعلنة للشركات المدرجة في قطاع غير كويتي في شركات مدرجة أخرى كما في 2010/8/5
القيمة )ألف دك(نسبة الملكية )%(الملكيةالمساهم

77.83626.67كامكوخليج متحد
29.26753.17متحدة

9.15084.1املغاربيةمتويل خليج
25.38581.61بنك ب ب كاإلثمار

045.148اإلجمالي

* موقوفة عن التداول


