
االقتصادية الثالثاء
14 سبتمبر 2010

أحمد مغربي26
كشف مصدر مطلع في شركة نفط الكويت ان الشركة 
وّقع���ت قبل عيد الفطر عقدا بقيمة 38.8 مليون دينار 
مع شركة الهندسة امليكانيكية واملقاوالت إلنشاء خط 
أنابيب لنقل النفط اخلام في شمال الكويت، مشيرا الى 
ان العقد يشمل انشاء خط أنابيب طوله 120 كيلومترا 
وقطره 30 إنش���ا. وذكر املصدر ل� »األنباء« ان العقد 

يأتي ضمن اخلطة االستراتيجية للشركة لالستفادة 
من حقول النفط الشمالية والتي تعول عليها الشركة 
لرف���ع الطاقة االنتاجية الى 4 ماليني برميل يوميا في 
2020 والعمل بها حتى عام 2030، مشيرا الى ان الشركة 
تسعى بجميع السبل لتخفيف االعتماد على حقل برقان 
الكبير واالعتماد على املناطق الشمالية التي يكثر فيها 

النفط سواء اخلفيف أو الثقيل.

»نفط الكويت« تتعاقد إلنشاء خط أنابيب في شمال الكويت بقيمة 38.8 مليون دينار

فهد البسام

األربش لـ »األنباء«: آخر الدواء
لبعض الشركات.. اإلفالس 

»عارف« لتوقيع اتفاقية إعادة جدولة
300 مليون دينار مع 4 بنوك محلية 

محمود فاروق 
 علمت »األنب���اء« من 
مصادر مطلعة أن ش���ركة 
مجموعة عارف االستثمارية 
بصدد التوصل إلى توقيع 
اتفاقي���ة إع���ادة جدول���ة 
مديونياتها وذلك مع 4 بنوك 
محلية ه���ي البنك األهلي 
الكويتي  التموي���ل  وبيت 
وبرقان والبنك الدولي نهاية 

شهر سبتمبر اجلاري.
مديوني���ات  وتبل���غ 
الشركات 300 مليون دينار 

متثل 50% من إجمالي قيم أصولها البالغة 600 
مليون دينار. 

واش���ارت املصادر إلى أن مدة إعادة اجلدولة 
تصل إلى 5 سنوات تبدأ من حلظة توقيع االتفاقية 
الت���ي من املتوقع أن تتم نهاية الش���هر اجلارى 
وذلك بعد االنتهاء من التنسيق مع الدائنني في 
االجراءات القانونية واحملاسبية إلعادة اجلدولة 
التي يقوم بها مكتب الرويح القانوني الذي عينته 
»عارف« مستشارا قانونيا لها، فضال عن مكتب 
آخر كمستشار ماليا يهتم بالنظام احملاسبي واملالي 

وتقييم األصول اخلاصة 
بعملية إعادة اجلدولة.

من جانب آخر تستعد 
»ع���ارف« لتنفي���ذ خطة 
الت���ي  الهيكل���ة  إع���ادة 
تتضمن التخارج من بعض 
األصول لتوفير السيولة 
الالزمة لسداد االلتزامات 
املالية، مبينه أن الش���ركة 
تدرس العديد من الفرص 
اجلي���دة  االس���تثمارية 
بالكويت متهيدا للخوض 
فيها س���واء من خاللها أو 

عبر شركاتها التابعة.
جتدر االشارة إلى أن »عارف« تكبدت خسائر 
بلغت 21.4 مليون دينار خالل النصف األول من 
العام احلالي بواقع خسارة للسهم الواحد بلغت 
20 فلسا مقارنة بخسائر بلغت 38 مليون دينار 
في الفترة املماثلة من العام املاضي بخسارة للسهم 
بلغت حينها 36 فلسا، حيث بلغت خسائرها في 
األش���هر الثالثة املنتهية في 30 يونيو املاضي 
16.9 مليون دينار بواقع خسارة للسهم الواحد 

بلغت 16 فلسا.

عاطف رمضان
قال رجل األعمال فهد األربش 
أنه يفترض ببعض الشركات 
املدرج���ة في س���وق الكويت 
لألوراق املالية أن تعلن إفالسها، 
بعدما تآكل���ت معظم أصولها 
إلى تكبلها بالتزامات  إضافة 

مالية وديون مرهقة.
ف����ي تصري��ح  وأض���اف 
ل� »األنباء« أن توافر الشفافية 
في الس���وق الكويتي أمر مهم 
من شأنه أن يعيد الثقة لدى 
املستثمرين، ضاربا مثاال على 
ذلك بالدول املتقدمة التي لديها 
بنوك عاملية أعلنت إفالسها. 

وتوقع األربش استمرار تداعيات األزمة املالية 
العاملية حتى 2011، مستدال على ذلك بإعالن عدد 
كبير من الش���ركات عن حتقيق خسائر خالل 

الفترة األخيرة.
وأشار إلى أن املستثمرين في الكويت تعلموا 
من جتارب األزمة املالية، معربا عن تأييده لوجود 
ش���روط صارمة وضوابط محددة في عمليات 

البنوك  التي تقدمها  التمويل 
للش���ركات احمللي���ة لتمويل 
مش���اريع اخلط���ة التنموية، 
مشيرا إلى أن عدم وجود هذه 
الش���روط والضوابط أمر من 
شأنه أن يضر بحقوق ومصالح 

املساهمني.
وأضاف األربش أن تشدد 
البنوك في عمليات اإلقراض 
جاء للحد من االستخدام السيئ 
لهذه القروض خاصة أن هناك 
عددا من الشركات لم توجه هذه 
القروض للغرض  او  األموال 
ل���ه وأن بعض  املخصص���ة 
الشركات وجهت أموالها ألغراض مخالفة لنشاطها 

مما نتج عنه تدهور أوضاعها املالية. 
ولفت األربش إلى أن الس���وق احمللي اتسم 
بالهدوء تزامنا مع اج���ازة عيد الفطر املبارك، 
وأوضح أن اإلسراع في تنفيذ مشاريع التنمية 
مطلب ضروري حتى تس���تفيد الش���ركات من 
اإلنف���اق احلكومي على هذه املش���اريع وتدور 

عجلة التنمية في الكويت مجددا.

تشدد البنوك في عمليات اإلقراض يحفظ حقوق المساهمين

تدرس التخارج من بعض األصول القتناص فرص استثمارية محلية عبر شركاتها التابعة 

فهد األربش

حققت نموًا بنسبة 109% في أرباحها في النصف األول و200 مليون دينار حجم رؤوس أموالها 

أكد سعي المجلس نحو تطبيق اللوائح المتعلقة بالشفافية واإلفصاح ومبادئ الحوكمة

البسام: غياب األخبار والشائعات وتمسك المالك بأسهمهم
وراء ضعف معدل دوران أسهم شركات التأمين

العلي: إنجاز الالئحة التنفيذية لهيئة أسواق المال قريبًا
ونجري مباحثات لتغطية الثغرات التي تعاني منها البورصة

شريف حمدي
اظهرت النتائج املالية لشركات التأمني املدرجة 
بسوق الكويت لالوراق املالية أن هناك حتسنا 
ملحوظا في نشاط هذه الشركات خالل النصف 
األول من العام احلال���ي مقارنة مع ذات الفترة 
من العام املاضي، حيث حققت شركات التأمني 
في النص���ف األول من 2010 من���وا في االرباح 
الصافية يقدر ب���� 109% وذلك من خالل 13.180 
مليون دينار ارباح حققتها 5 ش���ركات مدرجة 
مقابل 6.294 ماليني دينار في النصف األول من 
2009. ويقدر حجم رؤوس أموال شركات التأمني 
العاملة في السوق احمللي والتي يتجاوز عددها 
ال� 20 شركة ما بني تقليدية واسالمية ب�� 102.8 
مليون دينار للشركات املدرجة بسوق الكويت 

لالوراق املالية وعددها 7 شركات، في حني توجد 
قرابة ال� 15 ش���ركة غير مدرجة بسوق الكويت 
املال���ي وتتراوح رؤوس امواله���ا بني 5 الى 10 
ماليني دينار، أي أن رؤوس اموال هذه الشركات 
سيكون في حدود ال� 100 مليون دينار وهو ما 
يعني أن حجم رؤوس اموال ش���ركات التأمني 
في الكويت يقارب ال� 200 مليون دينار. وحول 
اسباب ضعف التداول ألسهم القطاع التأميني في 
سوق الكويت لالوراق املالية، قال احمللل املالي 
فهد البسام ان هناك اكثر من سبب اهمها يكمن 
في أن اغلب اسهم هذا القطاع اسهم »ممسوكة« 
نظرا ألن اغلب هذه الشركات ترتبط فيها امللكية 
باالدارة وبالتالي ال يوجد تفريط في هذه االسهم 
بسهولة، مشيرا الى أن هناك سببا اخر مهم وهو 

أن املتداولني في سوق الكويت املالي يفضلون 
دائما االسهم التي تثار حولها االخبار املتعلقة 
بالصفقات والعقود وهو ما ال ينطبق على هذا 
القطاع الذي تغيب عنه االخبار بش���كل كبير. 
واضاف البسام أن شركات التأمني تكون نتائجها 
املالية شبه معروفة مقدما نظرا ألنها مرتبطة 
بعقود التأمني التي متتلكها ش���ركات التأمني، 
مشيرا الى أن من االسباب ايضا ارتفاع القيمة 
السعرية لهذه االسهم مقارنة بغيرها من االسهم 
في القطاعات االخرى وهو ما يجعل االقبال عليها 
محدودا الى حد ما لدرجة أن كثيرا من جلسات 
التداول على مدار العام ال تشهد أي تداوالت على 
اسهم القطاع، مشيرا الى انها من االسهم اخلاملة 

في سوق الكويت لالوراق املالية.

5 مطالب لشركات »الوساطة«
أمام مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

عمر راشد
أفادت مصادر »األنباء« بأن ممثلي ش���ركات الوساطة المالية بصدد عقد 
اجتماع بعد إجازة العيد مباش���رة لوضع خطة عمل مس���تقبلية تتضمن 5 
مطالب ملحة أمام مجلس مفوضي هيئة أس���واق المال والتي سيتم عرضها 

لوضع حلول محددة بشأنها.
ولفتت الى أن المطالب الخمسة تتمثل في:

أوال: منع التداوالت الوهمية التي تتم عبر شركات الوساطة.
ثانيا: وضع حلول عملية وفعالة لمشاكل اآلجل والبيوع المستقبلية والتي 

لم يتم اتخاذ قرارات بشأنها حتى اآلن.
ثالثا: تطوير عمل ش���ركات الوس���اطة والذي يحتاج لتعديل المواد التي 
تتضمنها قوانين تأس���يس هذه الشركات بات من أهم المطالب التي تسعى 
لتنفيذها خاصة أن الخدمات التي تعمل في ظلها تلك الش���ركات قاصرة وال 
تلبي متطلبات العمالء، مبينة أن خدمات ش���ركات الوساطة في الكويت في 

مرتبة متأخرة مقارنة بنظيرتها في دول مجاورة مثل اإلمارات.
رابعا: وضوح دور شركات الوساطة المالية في نظام التداول اآللي الجديد، 
مبينة أن إدارة السوق تتعامل مع الشركات بشكل منفرد في تطبيق النظام 
وف���ق رؤية فريق »ناس���داك أوماك��س« بعيدا ع���ن االحتياجات الحقيقية 

للشركات.
خامسا: حاجة شركات الوساطة المالية لمزيد من الدعم من مجلس مفوضي 
هيئة أسواق المال لتأسيس اتحاد شركات الوساطة المالية ليكون بمثابة نافذة 

حقيقية لمطالب الشركات واحتياجاتها أمام الجهات الرقابية األخرى.

محمود فاروق
وصف عميد كلية 
الس���ابق  الحق���وق 
وعض���و مفوض���ي 
مجلس هيئة اسواق 
المال د.يوسف العلي 
انجاز خطوة تعيين 
مجلس مفوضي الهيئة 
بأنه امر جيد، السيما 
ان القانون صدر منذ 
فبراير الماضي، ومرت 
فت���رة طويل���ة دون 
تحقيق انجاز ملموس 
في تطبيقه، مبينا ان 

اهم اولويات المجلس خالل المرحلة 
المقبلة هي العمل على االنتهاء من انجاز 
الالئحة التنفيذية للهيئة خالل الفترة 
المقبلة وذلك عبر مباحثات مستفيضة 
لها للعمل على تغطية جميع الثغرات 

التي يعاني منها السوق حاليا.
العلي، في تصريح خاص  واعرب 
ل� »األنباء« عن امله في احداث انجاز 
ملموس على جميع المستويات االدارية 
والفنية في البورصة بما يحقق االهداف 
المنوطة بالمجلس خالل الفترة المقبلة 
وتطبيقا لجمي���ع القواعد والقوانين 
واللوائح المتعلقة بالشفافية واالفصاح 
وتطبيقا لمبادئ حوكمة الش���ركات، 

مش���يرا الى انه الى 
اآلن ل���م يتم تحديد 
اي موعد الجتماعات 
محتمل���ة مع اعضاء 
مجلس االدارة وسط 
توقع���ات بان يكون 
اول اجتماعات مجلس 
مفوضي هيئة اسواق 
المال خالل االسبوع 

المقبل.
وص���در  ه���ذا، 
قانون هيئة اسواق 
المال ف���ي 12 فبراير 
ويقضي  الماض���ي، 
بإنشاء هيئة لسوق المال تكون مهمتها 
تنظيم تداول االوراق المالية بش���كل 
اكثر ش���فافية وانصافا، وبما يضمن 
حماية اكبر للمتداولين، وتشرف الهيئة 
الجديدة على البورصة وستكون لديها 
الصالحيات لفرض غرامات تصل الى 
100 الف دينار واحكام بالسجن تصل 
الى خمس س���نوات عل���ى المخالفين 
للقانون، كما ال���زم القانون الحكومة 
بضرورة تعيين اعضاء ورئيس مجلس 
مفوضي هيئة اسواق المال خالل ثالثة 
اش���هر فقط من صدوره ما يعني انه 
قد تم تجاوز هذه الفت���رة القانونية 

بحكم الواقع.

د.يوسف العلي


