
الثالثاء 21 سبتمبر 2010   35اقتصاد

العلي: 97 مليون دينار خسائر »األهلية القابضة«
وأطفأت منها 60.7 مليون دينار

عاطف رمضان
اكد نائب رئيس مجلس إدارة 
الشركة االهلية القابضة باسم 
العلي ان الش���ركة جنحت في 
مفاوضاتها بشأن إعادة هيكلة 
صكوك الجون سيتي التي تبلغ 
قيمتها احلالية 140 مليون دوالر، 
مشيرا الى ان الشركة استطاعت 
متديد فت���رة الصكوك ملدة 12 
شهرا لغاية ديسمبر 2012 مع 
احلفاظ على نس���بة التغطية 
على نفس املستوى البالغ %200 
املتفق عليه عند اصدار الصكوك 

في عام 2006.
واضاف العلي في كلمة ألقاها 
نيابة عن رئيس مجلس االدارة 
فيصل العوضي خالل عمومية 
الش���ركة العادية املؤجلة التي 
عق���دت امس بنس���بة حضور 
45.69% انه لتفادي اي تداعيات 
تتعلق بس���داد املبلغ االصلي 
طلبت الشركة مهلة السترداد 
املبلغ االصلي وحصلت عليها 
لغاية ديسمبر 2010 كما قامت 
الشركة بخفض تكلفة التمويل 

الفعلية من النسبة املعروضة في 
االصل والبالغة 9% عند افتتاح 
مفاوضات اعادة الهيكلة العام 
الى نس���بة متوسطة  املاضي 
بلغ���ت 7% عل���ى م���دى فترة 
الصكوك.ولف���ت العلي الى ان 
الشركة بصدد استكمال اعادة 
هيكلة القرض القائم مع البنك 
التجاري الكويتي والذي يبلغ 
مجموعه حاليا 16 مليون دينار 
حيث اتفقت الشركة على تقدمي 
عرض تغطية للبنك لغاية %200 
اعتمادا بش���كل اساس���ي على 
استثماراتها في شركة اريبكو 
كضمان ولتأمني فترة سماح ملدة 
املبلغ االصلي  18 شهرا لسداد 
بحيث يتم سداده على دفعات 
نصف سنوية متساوية اعتبارا 

من يونيو 2011.
وقال العلي ان االجراءات التي 
اتخذها مجلس االدارة ادت الى 
حتسني اوضاع الشركة بصورة 
ملحوظة، وتوفير املرونة الالزمة 
إلدارة تدفقاتها النقدية بشكل 
أفضل في املستقبل، مع إتاحة 

الوقت لبناء احتياطياتنا النقدية 
قبل استحقاق اية دفعات رئيسية 
وجتدر االشارة الى ان قدرتنا 
على التفاوض بش���أن شروط 
التمويل م���ع اجلهات املقرضة 
تعززت بش���كل كبي���ر بفضل 
جناح الشركة االهلية القابضة 
في احلفاظ على تقليدها العريق 
في جتنب التخلف عن الدفعات 
للمقرضني، وقد واصلت الشركة 
خدمة تكاليفها التمويلية طوال 

العام.
الش���ركة  ووافقت عمومية 
على إطفاء جزء من خسائرها 
املتراكم���ة والبالغة 97 مليون 
دينار من االحتياطي االختياري 
كامال بقيمة 16.4 مليون دينار 
واالحتياط���ي االجباري كامال 
البالغ 16.5 مليون دينار وعالوة 
االص���دار كاملة والبالغة 27.7 
ملي���ون دينار ليصبح املتبقي 
من اخلسائر بعد االطفاء 36.6 
مليون دينار ليبلغ اجمالي ما مت 
اطفاؤه من خسائر الشركة مبلغًا 

قدره 60.7 مليون دينار.

واقرت العمومية عدم توزيع 
ارباح ع���ن الع���ام 2009 ومت 
انتخاب شركة شعاع كابيتال 
االدارة  عضوا مكمال ملجل���س 
التي متتلك في االهلية القابضة 
حصة تق���ارب ال� 20% على ان 
تتم تس���مية ممثل الشركة في 
وقت الحق وقد شهدت العمومية 
إلغاء اح���د بنوده���ا اخلاص 
بطرح س���ندات بحد اقصى 50 
مليون دينار مادامت الش���ركة 
مستمرة في س���داد التزاماتها 

جتاه الغير.
ولفت العلي الى ان اجمالي 
اصول الشركة حسب البيانات 
املالية في 31 ديسمبر 2009 قد 
بلغت 169 ملي���ون دينار فيما 
الش���ركة 103  التزامات  بلغت 
ماليني دينار، مشيرا الى تراجع 
الى 88 مليون  هذه االلتزامات 

دينار.
وذكر انه بالرغم من تداعيات 
االزمة املالية اال ان الشركة لم 
تتعثر في سداد اي قسط جتاه 
اي بنك دائن وهو ما جنم عن 

سياسة تقليص املصروفات التي 
بدأت الش���ركة في اتباعها مع 

بداية االزمة.
واشار العلي الى ان الشركة 
قام���ت خالل الفت���رة املاضية 
بإعادة هيكلة ش���املة شملت 
تقليص املصروفات بحدود %50 
شاملة في ذلك رواتب املوظفني 
ومصروفات ادارية اخرى توافقا 
مع خطة الهيكل���ة التي اعدها 
مجلس االدارة وعكف عليها مع 

مكاتب استشارية معتمدة.
وق���ال ان اصول الش���ركة 
والتي نح���و 85% منها اصول 
عقارية شهدت تراجعا ملحوظا 
نتيجة إلعادة تقييم تلك االصول 
وكذلك تدني االسعار في سوق 
العق���ار احمللي حيث تراجعت 
تقييم بعض االصول الى %60 
مما س���اهم في اظهار خسائر 
الش���ركة اضافة الى خس���ائر 
الشركة الناجمة عن مساهمتها 
في شركة جلف انفست والبالغة 

45 مليون دينار.
واشار العلي الى ان التدفقات 

النقدية للش���ركة خالل الفترة 
املقبلة ستكون عبر تسلم مبالغ 
العقارات التي تقوم ببيعها في 
مشروع الجون س���يتي الفتا 
الى ان تل���ك العقارات مازالت 
مملوكة للشركة حتى تسليم 
آخر دفعة من املش���تري لتلك 
العقارات وهو ما مكن الشركة 
من إعادة جدولة بعض ديونها 
جتاه البن���وك الدائنة لفترات 

طويلة االمد.
العام 2009  ان  العلي  وقال 
ج���اء مليئا بالتحدي���ات التي 
واجهته���ا الش���ركة االهلي���ة 
التحديات  القابضة، ومن تلك 
االنخفاض في الس���يولة على 
نطاق عاملي، والطلب احملدود 
على االستثمارات في شركات 
امللكية اخلاصة، وقد انعكس هذا 
الوضع على قدرة الشركة على 
تنفيذ استراتيجيتها االساسية 
طويلة االمد املتمثلة في حتقيق 
الس���يولة واالرباح من خالل 
بيع االس���تثمارات املستحقة، 
كما تفاقم هذا الوضع الصعب 

املتعلق بسيولة الشركة بسبب 
املش���كالت التي واجهت عمالء 
التابع���ة »اريبكو«  ش���ركتنا 
القابضة، وأدى الغموض الذي 
ساد سوق العقار وندرة مصادر 
الى  العقارات السكنية  متويل 
تأخر عملي���ات حتصيل الذمم 
املدينة لفت���رات طويلة، وكان 
من املفترض ان يتم خالل العام 
حتصي���ل غالبية الذمم املدينة 
حال���ة األداء وغير املس���ددة 
والبالغ���ة قيمته���ا 60 مليون 
دينار وفي هذا الصدد ال ميكن 
اغفال االثر الس���لبي لتقصير 

العمالء.
واشار الى ان الشركة اتخذت 
خط���وات لتقليل اخلس���ائر، 
البشرية  املوارد  فعلى صعيد 
اتخذت قرارا صعبا بخفض عدد 
املوظفني في »األهلية القابضة« 
وشركاتها التابعة بنسبة %10 
وخفض رواتب باقي املوظفني 
مبتوسط 5% ومن خالل تخفيض 
مزايا املوظفني متكنت الشركة 
الكلية  التكلف���ة  من تخفيض 

للموظفني بنحو 12% وخفضت 
الش���ركة ايض���ا املصروفات 
االخرى مثل االيجارات والرسوم 
املهنية ومصروفات  واالتعاب 
التسويق والتكاليف القانونية 
وقد متثل االث���ر التراكمي في 
تقلي���ل مصروفات التش���غيل 

بواقع %50.
وزاد قائال: نظرا الى السيولة 
احملدودة املتوافرة لدى املجموعة 
وتباطؤ معدل انتعاش السوق، 
قررنا وقف العمليات في عدد من 
شركاتنا التابعة التي كانت في 
مرحلة مبكرة من التشغيل، فقد 
مت خالل العام وقف جميع انشطة 
كل من مجموعة االهلية لألغذية 
النور لالستشارات  وش���ركة 
وشركة تراست للتأمني وشركة 
اخلليج للتبريد والتخزين وذلك 
بهدف حصر اخلسائر املستمرة 
أكبر على  والتركي���ز بش���كل 
األهداف االستراتيجية والتي 
تتمث���ل على وجه التحديد في 
تسييل االصول القائمة وإتاحة 

املزيد من االستثمارات.

الشركة تتخارج من بعض استثماراتها
قال نائب رئيس مجلس ادارة الشركة االهلية القابضة 
باس���م العلي انه متاشيا مع استراتيجية الشركة في 
التخارج من االستثمارات املستحقة، شرعت الشركة 
في التفاوض مع املش���ترين املهتم���ني لبيع اثنني من 
االستثمارات الرئيسية للمجموعة وهما احلصة البالغة 
30% التي متتلكها الشركة االهلية القابضة في كريديت 
بنك لبنان وحصة اريبكو البالغة 36% في شركة املوارد 
العقارية املتحدة، مشيرا الى ان املفاوضات بدأت بشأن 
كريديت بنك بش���كل جدي في الربع الثالث من العام 
2009، ومن املخطط ان يتم التخارج من هذا االستثمار 
خالل عام 2010، بينما مت تلقي عرض ثابت بشأن حصة 
اريبكو في شركة املوارد العقارية املتحدة، ومن املتوقع 
ان يتم التخارج من هذا االستثمار خالل العام احلالي، 
ومن املفترض ان تس���فر الصفقتان عن مبلغ اجمالي 

قدره 13 مليون دينار.
واعرب العلي عن امله ان تسمح لنا انشطة التخارج 
من االستثمارات ببدء السنة على ارض صلبة، مؤكدا 
ان التخارج ال يعكس الصورة الكاملة خلطط الشركة 

االهلية القابضة للسنة.
وذكر ان من االهداف الرئيسية للشركة للعام احلالي 
احلصول على موطئ قدم فيما يتعلق باملش���روعات 
االنشائية لشركتنا التابعة )اريبكو( القابضة في الجون 
سيتي باخليران، مش���يرا الى ان محدودية السيولة 
وتباطؤ حتصيل الذمم املدينة أديا الى تأخر في االنشاءات 

وتسليم الڤيالت السباب خارجة عن االرادة.
وزاد قائال: نأمل في حتول هذا الوضع خالل السنة، 
بحيث يتم تسليم نصف الوحدات املبيعة � على االقل 
� الى العمالء، ووفقا للحسابات احملتفظة يفترض ان 
يتيح ذلك حتصيل نحو 10 ماليني دينار على حساب 

عمليات التسليم املذكورة.
ومضى العلي قائال: هناك هدف رئيسي آخر للعام 
يتمثل في التوصل الى حل لوضع ش���ركتنا التابعة 
جلف انفست، حيث تعرضت جلف انفست لفترة من 
املصاعب املالية اجلم���ة خالل النصف الثاني من عام 
2008 وعام 2009، مما ادى الى خفض رأس املال الى 19 
مليون دينار، ونظرا لتراكم اخلسائر خالل عام 2009 
جراء غياب االنتعاش في سوق الكويت لالوراق املالية 
وحتقيق الش���ركة االهلية القابضة للخسائر، والتي 
متتلك جلف انفست فيها حصة تبلغ 30%، وفقد طلب 
بنك الكويت املركزي من جلف انفست تأمني زيادة رأس 

املال بحلول نهاية الربع االول من عام 2010.

نجحت في مفاوضاتها إلعادة هيكلة صكوك »الجون سيتي« البالغة قيمتها 140 مليون دينار

الشركة بصدد استكمال إعادة هيكلة قرضها مع »التجاري« البالغ مجموعه حاليًا 16 مليون دينار
)قاسم باشا(باسم العلي مترئسا عمومية »األهلية القابضة«

»العربي للتخطيط« يصدر
عدداً جديداً من سلسلة الخبراء

أصدر املعهد العربي للتخطيط 
عددا جديدا من سلسلة اخلبراء 
حتت عن����وان »الضرائب، هبة 
املوارد الطبيعية وعرض العمل 
في الدول العربية ودول مجلس 
التع����اون«، حيث رك����ز على أن 
أسواق العمل في الدول العربية، 
النفطية منها وغير النفطية، والتي 
تعاني من مشكالت قصيرة األجل 

وطويلة األجل.
 ويتن����اول اإلصدار عددا من 
األسئلة احملورية واإلجابة عليها، 
أولها عن كيفية استخدام تقديرات 
العمل لوضع سياسة اقتصادية 
ملعاجلة الفقر، أما السؤال احملوري 
الثاني، فهو عن أثر السياس����ات 
الضريبية املزم����ع العمل بها أو 
التفكير فيها من قبل بعض الدول 
اخلليجية، وتأثير هذه السياسات 
على س����وق العمل وعلى الرفاه 
االقتصادي، أما السؤال احملوري 
الثال����ث فقد تركز عل����ى النفط 
كمحور طبيعي يغذي اقتصادات 
الدول اخلليجية بش����كل خاص، 
ومدى تأثيره على عرض العمل 

والرفاه االقتصادي. 
وعن مدى تأثير السياس����ات 
الضريبية على القرار االقتصادي 
العرب����ي، اس����تعرض اإلصدار 
مساهمات أخرى على املستويني 

احمللي والدولي، فعلى الصعيد 
احملل����ي مت التط����رق إلى بعض 
التنبؤات عن متوس����ط ساعات 
العمل في أسواق العمل اخلليجية 
للعقدين القادمني، وهي استقراءات 
منطقي����ة مبنية عل����ى النظرية 
االقتصادية، كما مت تناول سبل 
معاجلة الفقر في املغرب كمثال 
على عالقة الفقر بس����وق العمل 

والسياسة املالية. 
وعلى املستوى الدولي، ناقش 
العدد كيف أن صح����ة النظرية 
تعتمد على عدد البراهني املستمدة 
من البيان����ات اإلحصائية لدول 
مختلفة، وكيف أن النتائج التي 
مت التوصل إليها اخلاصة بالدول 
العربية لم تكن متوافرة من قبل، 
وتقدم هذه النتائج دعما إضافيا 
للنموذج املستخدم في هذا اإلصدار 
لتحليل أسواق العمل في أسواق 
العربي����ة فقط، ومت  الدول غير 
التوصل إل����ى نتيجتني هامتني، 
تفي����د النتيجة األولى بأن زيادة 
اإلي����رادات النفطية، كحصة من 
الناجت القوم����ي اإلجمالي، تعمل 
عمل الضرائ����ب، حيث تخفض 
من متوسط عدد ساعات العمل، 
وبالتالي فإنها تؤدي إلى تخفيض 
عرض العمل الذي يؤدي بدوره إلى 

تخفيض الرفاه االقتصادي.


