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»كامكو«: 40 إلى 60% من الشركات 
املدرجة تواجه مشكلة سيولة ومالءة مالية

باستثناء البنوك و»غير الكويتية«

ميشال العقاد وعلي شلبي وأعضاء اإلدارة العليا في البنك مع بعض العاملني خالل االحتفال

لتعزيز عالقاته مع عمالء اخلدمات املصرفية املميزة

»اخلليج« يستضيف أمسية حصرية لعمالئه املميزين
أعلن بنك اخلليج عن اقامته 
أمسية حصرية لعمالئه املميزين 
في فندق ماريوت كورتيارد في 
24 مايو املاضي، حيث حضر 
احلف���ل أكثر م���ن 150 مدعوا 
باإلضافة الى رئيس مجلس إدارة  
»FWU« د.مانفريد ديرهامير، 
إدارة الصفاة  ورئيس مجلس 
عبدالعزيز املنصور، وأعضاء 
اإلدارة العليا في البنك، يتقدمهم 
الرئيس التنفيذي للبنك ميشال 

العقاد.
وتعليقا على هذه املناسبة، 
قال مدير عام مجموعة اخلدمات 
املصرفي���ة الش���خصية ببنك 
اخلليج علي ش���لبي: »نشكر 
الذين حضروا  العمالء  جميع 
ملش���اركتنا في هذه األمس���ية 
الرائعة، علما بأن البنك يسعى 
دوما إلى حتسني مستوى اخلدمة 
وابتكار خدمات جديدة تصمم 
خصيصا الستيفاء متطلبات 
عمالئنا. وباس���تضافتنا هذه 
التي تضم حصريا  األمس���ية 
ش���ريحة عمالئن���ا املميزين، 
ونأمل بأن تت���اح لنا الفرصة 
لتعزيز العالقات معهم واطالعهم 
أوال بأول على أحدث منتجاتنا 

وخدماتنا«.
وقد اس���تهل احلفل بكلمة 
ترحيبية ألقاها املدير التنفيذي 
مبجموعة اخلدمات املصرفية 
الش���خصية أحمد أبل، وعرف 
رئيس وحدة اخلدمات املصرفية 
املميزة ببنك اخلليج مازن غامن 
ع���ن مجموعة م���ن املنتجات 
البنك  التي يقدمها  واخلدمات 
لهذه الشريحة من العمالء، كما 
قام رئيس مديري العمليات في 
مجموعة )FWU( هيثم البكري 
بتعريف منتجات التأمني على 
اخلدمات املصرفية التي تقدمها 
مجموعة الصفاة  FWU والتي 
مت طرحها حديثا، ومتثل هذه 
املنتجات حلوال مالية مبتكرة 
ومناسبة وتتضمن خطة توفير 
واستثمار طويلة األمد، إضافة 
إلى التأم���ني على احلياة وفقا 

ألحكام الشريعة اإلسالمية.
 )FWU( يذك���ر ان مجموعة
تعمل في مجال ابتكار القنوات 

الشركة تتجه نحو التوسع في األسواق املجاورة خالل الفترة املقبلة

اخلماش: إدراج »ميداس« في بورصة الكويت في 2014
ومبيعاتها ارتفعت 40% واألرباح منت 100% خالل 2010

توقع رئي���س مجلس ادارة 
ش���ركة ميداس العاملية لألثاث 
ادراج الشركة  خلدون اخلماش 
في سوق الكويت لألوراق املالية 
خالل ع���ام 2014 بعد ان تكون 
حققت كافة االهداف التي جتعل 
عملية االدراج ذات مغزى للشركة 

واملساهمني.
وأضاف اخلماش في تصريح 
صحافي عق���ب انعقاد اجلمعية 
العمومية العادية وغير العادية 
للشركة أمس بنسبة حضور بلغت 
80%، ان ميداس تسعى لتحقيق 
بعض االه���داف قبل االدراج ملا 
فيه من مسؤولية كبيرة عليها 

جتاه مساهميها.
واكد أن الشركة تتوجه نحو 
التوس���ع في االسواق املجاورة 
خ���الل الفترة املقبلة خاصة في 
الس���عودي والعراقي  السوقني 
اللذي���ن توقع لهما ان يش���هدا 
منوا ف���ي املبيعات خالل الفترة 

املقبلة.
وق���ال: »افتتحن���ا معرض 
الرياض في 2009 ومعرض اخلبر 
في 2010 وسنفتتح معرضني خالل 

واوض���ح أن املبيعات زادت 
خالل العام 2010 بنحو 40% كما 
زادت االرباح بنسبة 100% متوقعا 
العامني  املبيعات خ���الل  زيادة 
املقبلني بنسبة 30%، مشيرا الى 
أن عدد الفريق العامل في الشركة 
يتكون من 120 فنيا ومهندس���ا 
متخصصا باإلضافة الى عدد من 

املصممني العاملني.
وعن املنافس���ة في الس���وق 
احملل���ي ذك���ر اخلم���اش ان كل 
التي تتعامل في ذات  الشركات 
املجال تق���دم خدم���ة تكاملية 
وشمولية للعمالء واملستهلكني 
في كل مجال اختصاصه ووفق 
اللون ال���ذي ميتاز به مبا يلبي 
اذواق جميع الشرائح والفئات 
املستهدفة. وأكد عدم تأثر الشركة 
باألزمة املالي���ة العاملية ألنه ال 
توجد لدى الشركة استثمارات في 
السوقني العقاري واالستثماري، 
مبينا ان اعمال الشركة تنحصر 
في مجال االثاث. ولفت الى افتتاح 
مشاريع االثاث املكتبي في شهر 

8 من العام املاضي.
عاطف رمضان   ٭

س���تطرحها احلكوم���ة لتوريد 
االثاث ال���ى مبانيها خالل خطة 
التنمية، متوقعا أن يتم االعالن 
عن فوزها مبناقصة كبيرة خالل 

الشهر اجلاري.

العام احلالي ف���ي جدة وبغداد 
باإلضافة الى افتتاح فرعني في 
الكويت في الري والفحيحيل«.

وكش���ف عن دخول الشركة 
التي  املناقص���ات  ف���ي  بق���وة 

)سعود سالم( خلدون اخلماش خالل عمومية »ميداس العاملية« 

أحمد أبل و رال عيسى مع الفائزة أنيسة داود البدر

من اليمني ميشال العقاد مع د.مانفريد ديرهامير خالل االحتفال

وهي عبارة عن تذاكر سفر ذهابا 
إلى باريس ونيويورك  وإيابا 
أو لوس اجنيليس على درجة 
رجال األعم���ال على اخلطوط 

اجلوية القطرية والتركية.

البنك س���حبا فاز فيه  أجرى 
اثنان من عمالئه وهما: نايف 
عبيد العنزي، وأنيس���ة داود 
الب���در، واجلائ���زة مقدمة من 
مكتب الشامل للسياحة والسفر 

األداء  االس���تثمارية عالي���ة 
بتطبيق���ات مرنة وواس���عة 
النط���اق لكب���ار العمالء ذوي 

املالءة العالية.
وقرب نهاية تلك األمسية، 

استثمار وقروض بنكية قصيرة 
األجل.

واس���تنادا إل���ى التعريف 
احملاس���بي واملال���ي، تعتبر 
املطلوبات التي تستحق خالل 
فترة ال تتجاوز السنة مطلوبات 
متداولة )Current Liabilities( أما 
 Current( املتداولة املوجودات 
املوج���ودات  فه���ي   )Assets
القصي���رة األج���ل والقابل���ة 
للتسييل في فترة زمنية تقل 

عن السنة.
تعتبر نس���بة املوجودات 
املتداولة إلى املطلوبات املتداولة 
أو ما يس���مى نسبة السيولة 
اجلاري���ة )Current Ratio( من 
أهم نسب السيولة في امليزانية 
إذ يجب أن تقا هذه النس���بة 
عن ال� 1-1 وهذا لم نالحظه في 
ميزانيات الكثير من الشركات 
حيث تقبع نس���بة الس���يولة 
هذه عند مستوى اقل من 1-1 
وبالتالي تخط���ي املطلوبات 
املتداولة  املتداولة املوجودات 
مما يضع الش���ركة ف���ي أمام 

مشكلة سيولة.

قطاع شركات التأمين

يعتبر قطاع شركات التأمني 
األكثر س���يولة ومالءة حيث 
ال توج���د أي ش���ركة تتجاوز 
مطلوباتها املتداولة املوجودات 
املتداول���ة، ال بل على العكس 
تخطت نسبة السيولة اجلارية، 
وهي قدرة الشركة على الوفاء 
القصيرة  املالية  بالتزاماته���ا 
األجل بواس���طة موجوداتها 
املتداولة � النق���د وما يعادله 
واس���تثمارات قصيرة األجل، 
ال� 2-1 لتص���ل إلى 2.37 مرة 
للقطاع وهذا يعني أن الوضع 
التأمني صحي  املالي لقط���اع 
وقوي وأنه ال توجد مش���كلة 
س���يولة لدى القط���اع، بلغت 
قيمة األصول املتداولة لقطاع 
التأمني 349 مليون  ش���ركات 
دينار مقابل مطلوبات متداولة 
بلغت قيمتها 147.5 مليون دينار 
مما يش���ير إلى الوضع املالي 

اجليد للقطاع.

قطاع الشركات العقارية

وق���ال التقري���ر ان هذا ال 
ينطبق على قطاع الش���ركات 
العقارية حيث تخطت املطلوبات 
املتداولة املوجودات املتداولة في 
ميزانيات 23 شركة من أصل 35 
شركة، أما ال� 12 شركة املتبقية 
متتعت بنسبة سيولة جارية 

تخطت ال� 1-1.
أما بالنس���بة للش���ركات 
العقارية التي ال تستوفي نسبة 
السيولة املطلوبة، فقد تخطت 
مطلوباتها املتداولة املوجودات 
املتداول���ة ب� 401 مليون دينار 
وهذا مؤشر على ضغط السيولة 
التي متر به بعض الش���ركات 
العقارية حيث يتبني أن %80 
من أصول تلك الشركات )عددها 
35 شركة( هي أصول طويلة 
األجل نظرا لطبيعة منوذج عمل 

ونشاط تلك الشركات.

قطاع الشركات االستثمارية

أما بالنسبة لقطاع الشركات 
االس����تثمارية حي����ث توافرت 
املالية ل� 34 ش����ركة  البيانات 
فقط من أصل 51 شركة، فتشير 
األرقام إلى أن 71% منها تتمتع 
بنسبة سيولة مقبولة بينما ال� 
29% املتبقية جتاوزت مطلوباتها 
املتداولة املوجودات املتداولة مما 

يضعها أمام استحقاقات مالية 
داهمة وترتفع هذه النسبة إذا 
أضفنا إليها الشركات التي تواجه 
حاليا مشاكل مالية واملوقوفة عن 
التداول بسبب تخلفها عن إعالن 
بياناتها املالية للربع األول من 
عام 2011 والسنة املالية 2009 

و2010.
بلغ����ت قيم����ة املوجودات 
الش����ركات  املتداولة ملجموعة 
ال� 34 حوالي 1.75 مليار دينار 
مقابل مطلوبات متداولة بلغت 
قيمتها 1.21 مليار دينار في نهاية 
مارس 2011، وبالرغم من تخطي 
املوجودات املتداولة االلتزامات 
املالي����ة القصيرة األجل، إال أن 
وضع السوق وانخفاض أسعار 
األصول يضع بعض الشركات 
أمام خيارات صعبة في تسييل 

جزء من األصول املتداولة.
قطاع الصناعة: أما بالنسبة 
لقطاع الصناعة حيث ش����ملت 
الدراس����ة 25 ش����ركة مدرجة 
املالية للربع  توافرت بياناتها 
األول من العام 2011، فيتبني أن 
نسبة السيولة لنحو 72% من 
الشركات تخطت ال� 1-1، في حني 
العدد املتبقي والذي ميثل %28 
من القطاع لم يستوف النسبة 

املطلوبة.
املتداولة  بلغت املوجودات 
لقط����اع الش����ركات الصناعية 
حوالي 1.46 مليار دينار مقابل 
مطلوبات متداولة بلغت قيمتها 
1.32 مليار دينار، كما في نهاية 
مارس 2011 او ما يعادل نسبة 

سيولة جارية 1.1 مرة.
قطاع اخلدم����ات: قمنا من 
خالل حتليلنا لقطاع اخلدمات 
باس����تثناء كل من شركة زين 
لالتصاالت والوطنية لالتصاالت 
امليزانية  نظرا لتأثيرهما على 
العمومي����ة املجمع����ة للقطاع 
واملكون من 59 ش����ركة حيث 
شملت الدراسة 53 شركة مدرجة 
املالية للربع  توافرت بياناتها 

األول من العام 2011.
يتبني ان 70% من الشركات 
تخطت لديها نس����بة السيولة 
اجلارية ال� 1-1، في حني النسبة 
املتبقي����ة والبالغ����ة 30% ل����م 
تستوف النسبة املطلوبة، وقد 
بلغت قيمة املوجودات املتداولة 
للقطاع حوالي 2.45 مليار دينار 
مقابل مطلوبات متداولة بلغت 
2.23 مليار دينار كما في نهاية 

مارس 2011.
من هنا تعتبر اإلدارة اجليدة 
واملتحفظة للسيولة ومراقبة 
االلتزام����ات املالي����ة القصيرة 
األجل ومتديد آجال استحقاق 
الديون نقطة انطالق صحيحة 
لتخفيف األعباء واالستحقاقات 
املالية وفي املقابل احلفاظ على 
هيكلة أص����ول تتمتع بدرجة 
عالية من اجلودة والس����يولة 
املالية  لاللتزام باالستحقاقات 
القصيرة األجل، وذلك لتفادي 
املشكلة التي وقعت فيها بعض 
الشركات ووصلت بها إلى حد 
اإلف����الس التقني حيث لم يعد 
لها منفذ إلى أس����واق االئتمان 

احمللية واخلارجية.

قال���ت ش���ركة مش���اريع 
الكويت االس���تثمارية إلدارة 
األصول )كامك���و( في تقرير 
لها عن نسبة السيولة اجلارية 
لقطاعات سوق الكويت لألوراق 
املالية والشركات التي جتاوزت 
املطلوبات املتداولة في ميزانيتها 
العمومية املوجودات املتداولة 
وإيضاحات مدققي احلسابات، 
انه منذ عام 2009 يالحظ في 
البيانات املالية السنوية وربع 
الس���نوية لبعض الش���ركات 
الكويتية املدرجة إيضاحات من 
مدققي احلسابات حول قدرة 
عدد من الشركات على االستمرار 
في أنشطتها وذلك بالتحفظ على 
تخطي قيمة املطلوبات املتداولة 
العمومية لقيمة  امليزانية  في 
املتداولة مببالغ  املوج���ودات 
كبيرة مما يضع الشركة أمام 
استحقاقات مالية قد تتخلف 
عن االلتزام بها خالل فترة تقل 

عن السنة.
ب���دا واضحا بعد  وهذا ما 
األزمة املالية في الربع األخير 
من ع���ام 2008، حيث تخطت 
قيمة املطلوبات املتداولة لدى 
الكثي���ر من الش���ركات قيمة 
املوجودات املتداولة حني كانت 
الشركات قادرة على احلصول 
على التمويالت الالزمة وتسديد 
ديون مقاب���ل احلصول على 
دي���ون جديدة أو ما يس���مى 
بال����»Rollover of debt« حيث 
س���اعد تلك الش���ركات توافر 
االئتمان وتضخم أسعار أصولها 
التي كانت تعتمد كضمانة لدى 
البنوك بالرغم من أسعار الفائدة 

املرتفعة حينها.
وقد اش���تمل التقرير على 
حتليل نسبة السيولة اجلارية 
للشركات الكويتية املدرجة التي 
أعلنت عن نتائجها املالية للربع 
األول من عام 2011 والبالغ عددها 
162 شركة باستثناء البنوك التي 
تعتمد في أنشطتها التشغيلية 
على التمويل وإدارة السيولة 
وكذلك باستثناء الشركات غير 
الكويتية املدرجة وهي مبعظمها 
ش���ركات إماراتية وبحرينية، 
حيث تبني أن 65 شركة من أصل 
162 شركة أي ما نسبته %40 
املتداولة  جتاوزت مطلوباتها 
املتداولة بنس���ب  املوجودات 
وأحج���ام متفاوت���ة وبالتالي 
تواجه مشكلة سيولة في حني 
بلغ عدد الشركات التي جتاوزت 
موجوداتها املتداولة املطلوبات 
املتداولة نحو 97 شركة أي ما 
يعادل 60% من الشركات قيد 
الدراسة، وتشير هذه األرقام إلى 
وجود مشكلة سيولة ومالءة 
مالية أثرت والتزال تؤثر سلبا 
على أداء الشركات وبالتالي أداء 
سوق الكويت لألوراق املالية.

ولفت التقرير الى انه بالرغم 
من تخطي املطلوبات املتداولة 
لقيمة املوجودات املتداولة لدى 
بعض الشركات، إال أن ذلك ال 
يعني أن جميعها غير قادرة على 
االستمرار في أنشطتها وذلك 
لطبيعة النشاط التشغيلي لكل 
شركة على حدة ومدى قدرتها 
على حتقيق التدفقات النقدية 
الالزمة لسداد التزاماتها املالية 
وكذلك جودة أصولها )املتداولة 
وطويل���ة األجل( حيث تلعب 
دورا أساس���يا في اس���تمرار 
الشركة وحتديد وضعها املالي 

والتشغيلي.
التقرير ان أس���اس  وذكر 
املشكلة املالية والتي وقع فيها 
عدد كبير من الشركات، يعود إلى 
االعتماد على التمويل القصير 
األجل لشراء أصول واستثمارات 
تس���مى »باإلس���تراتيجية« 
وطويلة األجل أي ما بات يعرف 
 Assets-Liabilities« مبش���كلة
Mismatch« حيث كان السبب 
األساسي للتعثر املالي ونقص 
السيولة في ميزانيات الشركات 
احمللية والعاملية، واخلطأ الذي 
الش���ركات  وقعت فيه بعض 
ف���ي ادارة الس���يولة يختصر 
في متويل استثمارات طويلة 
األجل عبر أدوات دين قصيرة 
األجل م���ن مرابحات ووكاالت 


