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دنكان تيلورمحمد العثمان

ارتفعت حتى بداية أغسطس إلى مستويات عالية ومن الممكن أن تنتهي إلى تصفيات 

»المشورة«: 9.8 مليارات دينار مطلوبات شركات االستثمار 
بينها 5.252 مليارات لـ»اإلسالمية« و 4.659 مليارات لـ »التقليدية«

اوضح تقرير املشورة حول 
مطلوبات الشركات االستثمارية 
املتوافرة  انه طبقا لالفصاحات 
في موق���ع البورصة واخلاصة 
بالبيانات املالية والتي كثيرا ما 
تأتي متأخرة جدا، هناك مطلوبات 
21% من الش���ركات قد زادت من 
التزاماتها ومعظمها من الشركات 
االقدم من حيث بداية نش���اطها 
او ش���ركات كانت ذات التزامات 
محدودة استطاعت ان حتصل على 
متويل بسيط رفع نسبة التزاماتها 
السابقة الى مستويات عالية وقد 
بلغت مطلوبات الشركات املدرجة 
9.2 ملي���ارات دينار، فيما بلغت 
قيمة مطلوبات جميع ش���ركات 
االستثمار املس���جلة لدى البنك 
املركزي وطبقا آلخر نشرة صادرة 
البنك 9.85 مليارات دينار،  عن 
انقس���مت بني مطلوبات خاصة 
بش���ركات اس���تثمار اس���المية 

وتقليدية.

سنة على االزمة

وق���ال التقرير انه بعد مرور 
سنة على األزمة املالية العاملية 
والتي بدأت خالل شهر سبتمبر 
2008، وتدهورت خاللها بشكل 
كبير األوضاع املالية لكثير من 
ش���ركات االس���تثمار الكويتية 
حتى بدا بعضها مكش���وفا أمام 
مستثمريه لم يستطع أن يحرك 
ساكنا، فال إدارات مخاطر فاعلة 
وال أصول جيدة تنفع في وقت 
الشدائد لتتوقف عجلة التدفقات 
النقدي���ة الى ادنى مس���توياتها 
ليتوقف معها تسديد االلتزامات 
املالية والت���ي ينطوي عليها أن 
طالت عواقب وخيمة تبدأ بساحات 
القضاء وم���ن املمكن أن تنتهي 
الى تصفية شركات، حيث بلغت 
قيمة مطلوبات شركات االستثمار 
اإلسالمية حتى تاريخ بداية شهر 
أغسطس 5.252 مليارات دينار 
فيم���ا كانت مطلوبات ش���ركات 
التقليدي���ة 4.659  االس���تثمار 

مليارات دينار.
 ولكن على الطرف اآلخر األهم، 
ما الشركات التي قلصت التزاماتها 
املالي���ة؟ وان كانت عملية تغير 
القروض »وهي أهم بنود  قيمة 
املطلوبات وأكبره���ا في معظم 
األحيان« نتيجة عدة عوامل غير 
موضحة بامليزانيات، فان عملية 
تقليص القروض تأتي عن طريق 
التدفقات النقدية وهنا نستطيع أن 
نقيس مدى قوة تدفقاتها النقدية 

خالل تلك الفترة.
وتصدرت شركات صغرى هذه 
القياسات ولكن هذه الشركات ذات 
ق���روض صغيرة ال تتعدى عدة 
ماليني وبالتالي عملية قياس قوة 
تدفقاتها النقدية غير دقيقة، بينما 
على مستوى الشركات الرئيسية 
كانت هناك عملية سداد واضحة 

حيث سددت بعض الشركات نسب 
تعدت 40% كما هو مبني باجلدول، 
وهناك شركات عديدة لم حترك 
ساكنا وبقيت التزاماتها عالية ومر 
الوقت دون أن تتغير األرقام كما 
هو مقدر سابقا وهي النسبة األكبر 

بني الشركات االستثمارية.

تقلص المطلوبات

 وجن���د أن م���ا تقل���ص من 
مطلوبات ال يتجاوز نسبة %2.5 
فقط خالل تسعة أشهر منذ بداية 
األزمة وحتى نهاية الربع الثاني، 
مما يش���ير الى ضعف تدفقاتها 
النقدية، لعل البعض ينتقد ذلك 
بالقول ان بعض من سدد قد باع 
أصال ونحن نقول ان كانت هناك 
أصول جيدة تستطيع أن تخرج 
مالكها من عسر مالي فهي أيضا 
إستراتيجية تستحق االحترام، 
ولك���ن اخل���وف كل اخلوف من 
أصول مسمومة ال تغني وال تشبع 
من جوع، تبقى قيمتها في تراجع 
مما يشكل خطرا على شركاتها 
واملراهنة على ارتفاع قيمها مع 
ارتفاع وتيرة التفاؤل باخلروج 
من األزم��ة االقتصادية أصبح غير 
ممكن��ا، كما أن األصول الرأسمالية 
ال يستطيع مالكها حتريكها كم��ا 
كان في السابق، فهذه الش���ركات 
تعاني أصال من ضعف التدفقات 
والسيولة فكيف تستطيع الشراء 

ورفع األسعار؟
أنه على  التقري���ر   وأوضح 
الش���ركات إيجاد احللول لهذه 
األصول والرهان على الوقت بدأ 
يضعف شيئا فشيئا، والدائنون 
وان صبروا سابقا ال اعتقد انهم 
سيصبرون أكثر فالصبر بدأ الى 
النفاذ واحملاكم س���تعمل بعدها 
بقوة، واملزادات س���تزداد على 

أصول هالكة.

»إي هوم« الموزع الحصري 
لمنتجات »إمبرو تكنولوجي« في الشرق األوسط 

»اإلنشاءات العامة« ترعى البرنامج الطبي
أعلنت شركة مجموعة اإلنشاءات العامة عن 
رعايتها البالتينية للبرنامج التنموي الطبي األول 
الذي يقيمه مركز السمو للتدريب في الكويت.

وبهذه املناس���بة قال مدير عام مركز السمو 
للتدريب سامي البلهان ان البرنامج الذي سيقام 
في الكويت في 28 و29 أكتوبر اجلارى هو األول 
من نوعه على مس���توى الشرق األوسط كونه 
برنامجا تنمويا طبيا في ذات الوقت يهتم بصحة 
اإلنسان حيث يعد هذا البرنامج من اقوى البرامج 
في أوروبا وأميركا التدريبية التي حتقق النجاح 
املهني والعملي لألشخاص بدون تكاليف ترهق 
ميزانية الفرد او تزيد العبء على األسرة او الدولة 
على حداء سواء وس���يقدم البرنامج التدريبي 
اخلبير العاملي د.ليو اجنارت الذي يزور الكويت 

ومنطقة اخلليج ألول مرة.
وأوضح ان محت���وى البرنامج يعتبر نقطة 

حتول في عالم التدريب العالجي، حيث سيتم 
تدريب احلاضرين على تقنيات ثبتت فعاليتها 
من اجلمعية األميركية لطب العيون لتحس���ني 
بصرهم بدون عملي���ات أو أدوية، حيث يعالج 
هذا البرنامج مشاكل قصر النظر وطول النظر 
وانحراف القرنية وكسل العني، ويقوم بالتدريب 
اخلبير واملعالج البروفيس���ور د.ليو أجنارت 
الذي جاب العالم من كندا وأميركا غربا لليابان 
وأستراليا ش���رقا مخففا آالم آالف الناس حول 

العالم.
وأكد على ان ه���ذا البرنامج التدريبي له ما 
يقرب من عشر سنوات معتمدا في أوروبا وأميركا 
ولكنه لم يتم من قبل تطبيقه في اي دولة شرق 
أوسطية وتعتبر الكويت من أولى الدول العربية 
والشرق أوس���طية يتم فيها ألول مرة تطبيق 

تقنيات ذلك.

اعرب العضو املنتدب المبرو تكنولوجي ارول 
ايس���ت عن سروره للعمل مع إي هوم، مشيرا الى 
ما لديهم من نهج شمولي لدخول السوق، وتقدمي 
احللول مع القدرة على العمل مع القائمني بعمليات 
التكامل والدمج لتسليم حلولهم كما ان نظام املراقبة 
والتحكم في الدخول هو نظام يعمل بش���كل فعال 
الى حد كبير ومتواف���ق مع األنظمة اآللية، وعليه 
فإننا نرغب في شريك ميكنه عرض حلول جاهزة 
للتسليم للحكومات واملطورين العقاريني والقائمني 

بتركيب األنظمة.
وق���د ذكر العض���و املنتدب ملجموع���ة إي هوم 
اوتوميش���ن م.خليفة اجلزي���ري ان إضافة أنظمة 
أمبرو للمراقبة والتحكم في الدخول والتي تعتبر ذات 
تصنيف عاملي إمنا ينم عن خطوة هامة لعروضنا، ومع 
شعورنا بأننا على معرفة بالسوق احمللي والتطلع 
إلى األفضل، فإن أفضل اساليب التكنولوجيا السهلة 
االستخدام توفر حلوال رائعة لعمالئنا وللمستخدم 
النهائ���ي. معربا عن التطلع لتقدمي خدمات ممتازة 
لعمالء أمبرو احلاليني وكذا التطلع إلى تأس���يس 

فروع في املنطقة خلدمة أسواق جديدة.

 ومن جانبه اعرض الرئيس التنفيذي لشركة اي 
هوم – فرع الكويت محمد الرجعان عن بالغ سعادته 
بإمتام هذه الشراكة ودخول امبرو تكنولوجي ضمن 
سلسلة اي هوم والتي ستعطي قيمة مضافة للسوق 

احمللي واالقليمي.
وتهدف الشراكة بني الشركتني الى عرض خدمة 
افضل من ذي قبل الى العمالء القائمني وستستفيد 
الش���ركه اجلديدة امبرو ميدل ايس���ت، من البنية 
التحتية الناجحة والراسخة العمال اي هوم وسوف 
تعرض للعمالء منتجات وخدمات اضافية من أجل 

مساعدتهم للفوز باملشاريع. 
لق���د قامت كل من أمبرو وإي هوم بتأس���يس 
مكاتب مشتركة في مبنى افينو التجاري، في ديرا 
دبى دولة االمارات العربية املتحدة، وقد مت إنشاء 
معرض إي هوم في املزاهر 1 مع تسهيالت ومباني 
أمبرو التي تش���تمل على غرف���ة تدريب ومنطقة 
إدارية وغرفة ضيوف للعمالء ممن يقومون بالسفر 
من دول الشرق األوسط بخالف اإلمارات العربية 
املتحدة إلمكانية االستغالل واملساعدة في تقليل 

نفقات السفر.

في ندوة نّظمتها حول االستثمار اآلمن في قطاع العقار لتسويق خدماتها 

العثمان: »إيجنت« العقارية 
تدرس التوسع محلياً وخليجياً وأوروبياً 

منى الدغيمي 
قال املدير العام لشركة »ايجنت« 
العقارية محمد سعيد العثمان في 
ان  تصريح خاص بالصحافيني 
الشركة تهتم بتسويق العقارات 
ألغراض شخصية واستثمارية 
وتبح���ث عن عالق���ة على املدى 
الطويل من خالل توفير العديد 
من اخلدمات كشراء وبيع العقارات 
واالستشارات الضريبية والتمويل 
سعيا لتكون االختيار األول في 
العال���م العربي مبجال العقارات 

الدولية.
 وأضاف عقب انعقاد الندوة 
الت���ي نظمته���ا الش���ركة حول: 
»االستثمار اآلمن في قطاع العقار« 
أن »ايجن���ت« حرصت على عقد 
الندوة لغ���رض تقريب حلفائها 
من عمالئها في الكويت، الفتا إلى 
أن الشركة لديها حلفاء ينشطون 
العقارية  في قطاع االستشارات 
والسمس���رة داخ���ل بريطاني���ا 

واسبانيا.
 وكش���ف أن الشركة لها نية 
الدول األوروبية  للتوسع داخل 
األخرى السيما فرنسا وايطاليا 
واليونان وذلك مع بداية السنة 
القادمة.أما بخصوص توسعها على 
املستوى احمللي واخلليجي فأفاد 
بأن »ايجنت« تنوي التوسع في 
دبي والبحرين والسعودية وقطر 
مع نهاية السنة احلالية باعتبار أن 
الشركة مازالت جديدة في السوق 
وهي تطمح إلى كسب ثقة املستثمر 
العقاري الكويتي بتقدميها خلدمات 

قيمة ومتميزة. 
وعن كيفية اختيار »ايجنت« 
حللفائها، أفاد العثمان بأن حتالفهم 
مع شركة تشالز روسل لم يكن 
عشوائيا بل وقع اختيارها بعد 
دراسة دقيقة للشركات الناشطة 
في اخلدمات العقارية، مشيرا إلى 
أن تشالز روسل لها صيت داخل 
اململكة البريطانية وهي ناشطة 
منذ أكثر من 250 سنة في مجال 
إرشاد االفراد والشركات وتقدمي 

النصائح فيم���ا يتعلق بقضايا 
امللكية املتعلقة باإلقامة والضرائب 
ونقل امللكية من شخص إلى آخر 
وأكد على أهمية شارلز من حيث 
الطاقم العامل بها وحرفيته وتعدد 

تخصصاته.
ولم يثن العثمان كذلك حليفهم 
االسباني شركة »كريستينا سيزكي 
التي تنشط منذ 30  سوثيباي« 
سنة في السوق االسباني، مشيدا 
بحرفيتها وتفرده���ا بالعقارات 
الفخمة وانتشار مكاتبها في كامل 
الدول األوروبية السيما الواليات 
املتح���دة األميركي���ة واالمارات 
العربية املتحدة وأميركا اجلنوبية 

وجنوب افريقيا.
وأضاف أن خدمات »كريستينا 
سيزكي سوثيباي« تشمل املبيعات 
والتس���ويق اخلاص بكل ما هو 
متقدم واملنازل ذات الطابع اخلاص 
إلى تس���ويق  العالم اضافة  في 
وإدارة املمتلكات اخلاصة باإلقامة 
والتقييمات ودراس���ات اجلدوى 
واألبحاث والوكاالت التجارية في 

ماربيال وفي مدريد. 
هذا وقد قدم املمثل عن شركة 
»تش���الز روس���ل« بريفاز أحمد 
ف���ي مداخلته فك���رة عامة حول 
االستثمار العقاري في لندن وشدد 
على ضرورة اختيار العقار والتأكد 
من قيمته احلقيقية من منطلق 
مساحته وعمره وموقعه والقيمة 

الضريبية التي أطنب في احلديث 
عنها ألنها تهم الشاري بالدرجة 
األولى خاصة بع���د التحويرات 
التي جدت على قانون الضريبة 
العقاري���ة في لندن في 2008 مع 

اندالع األزمة املالية العاملية.
 وردا عن استفسارات احلضور 
اإلق���راض وأهمية  حول عملية 
االس���تثمار العق���اري في لندن، 
أفاد بريفاز احمد بأن البنوك التي 
تتعامل معها تشالز متنح لعميلهم 
من 70 إلى 75% من قيمة العقار 
مع شرط رهن العقار ذاته وتقدمي 
نس���بة 30% من قيمته. وقال ان 
العقاري في لندن لم  االستثمار 
يفقد بريق جاذبيته حتى مع األزمة 
العاملية وعزا ذلك إلى أن الطلب 
في تزايد مستمر على العقارات في 
لندن مقابل قلة العرض وأكد بدوره 
على أن السوق البريطانية تبقى 

من االسواق االكثر تنافسية. 
ومن جانبه بني الوكيل األعلى 
للتس���ويق للبنك األهلي املتحد 
دن���كان تيلور فك���رة عامة على 
البنك وكيفية اإلقراض  خدمات 
للحصول على العقارات والشروط 

املستوجبة.
العثم���ان بقوله ان  وخت���م 
»ايجنت« تقوم كذلك بتقدمي خدمة 
إضافية لعمالئه���ا حول البنوك 
األقل فائ���دة في عملية اإلقراض 

سواء احمللية أو العاملية.

)فريال حماد(بريفاز أحمد ملقيا كلمته خالل الندوة

أعلى شركات ارتفعت مطلوباتها خالل فترة 13 ديسمبر 2008 حتى 31 يونيو 2009

الشركةالتسلسل
إجمالي المطلوبات 

للربع الثالث 2008

إجمالي المطلوبات 

للربع الثاني 2009

مقدار سداد 

االلتزامات
النسبة

-63.85%-9.631.83815.782.2036.150.365اكتتاب1
-54.35%-45.272.22869.877.56524.605.337الديرة2
-37.04%-306.639.628420.223.813113.584.185ايفا3
-30.96%-16.167.70421.173.3305.005.626صيرفة4
-18.77%-379.557.786450.816.71371.258.927عارف5
-16.08%-23.907.38727.751.6613.844.274األمان6
-13.89%-55.785.78063.536.8837.751.103اخلليجي7
-6.25%-99.280.156105.486.8776.206.721أهلية8
-3.64%-4.286.088.0004.442.175.000156.087.000مشاريع9

أعلى عشر شركات قلصت مطلوباتها خالل الفترة من 2008/9/13 حتى 2009/6/31 

الشركةالتسلسل
اجمالي المطلوبات 

للربع الثالث 2008

اجمالي المطلوبات 

للربع الثاني 2009

مقدار سداد 

االلتزامات
النسبة

80.27%15.403.2823.039.53012.363.752داماك كويت1
73.20%860.203230.549629.654السالم2
64.29%208.67474.518134.156السورية3
48.06%96.477.00050.106.04546.370.955استثمارات4
46.85%63.222.00033.601.00029.621.000املركز5
40.56%57.826.08334.374.44523.451.638كميفك6
39.63%194.027.579117.141.69576.885.884إسكان7
36.96%116.176.80673.237.35042.939.456املدينة8
35.59%113.398.76473.044.33240.354.432الصفاة9
32.41%127.174.62185.962.41441.212.207إصناعية10

مقارنة بني مطلوبات وحقوق مساهمي شركات االستثمار اإلسالمية والتقليدية حتى نهاية أغسطس املاضي

الشركةم
إجمالي المطلوبات 
للربع الثالث 2008

إجمالي المطلوبات 
للربع الثاني 2009

مقدار سداد 
االلتزامات

النسبة

%176.951.905157.931.71319.020.19210.75كويتية1

%244.255.000210.726.00033.529.00013.73تسهيالت2

%37.04-113.584.185-306.639.628420.223.813إيفا3

%96.477.00050.106.04546.370.95548.06استثمارات4

%3.64-156.087.000-4.286.088.0004.442.175.000مشاريع5

%6.25-6.206.721-99.280.156105.486.877أهلية6

%125.697.000115.490.10010.206.9008.12ساحل7

%94.325.32388.030.1776.295.1466.67مستثمر د8

%212.778.159212.291.478486.6810.23البيت9

%127.174.62185.962.41441.212.20732.41إ صناعية10

%69.659.92862.099.6717.560.25710.85د للتمويل11

%63.222.00033.601.00029.621.00046.85املركز12

%57.826.08334.374.44523.451.63840.56كميفك13

%83.307.43078.881.0694.426.3615.31املجموعة د14

%18.77-71.258.927-379.557.786450.816.713عارف15

%16.08-3.844.274-23.907.38727.751.661األمان16

%130.794.922114.690.92416.103.99812.31األولى17

%135.106.170131.126.5033.979.6672.95املال18

%13.89-7.751.103-55.785.78063.536.883اخلليجي19

%464.640.136459.467.3465.172.7901.11أعيان20

%59.309.94657.567.2391.742.7072.94بيان21

الشركةم
إجمالي المطلوبات 
للربع الثالث 2008

إجمالي المطلوبات 
للربع الثاني 2009

مقدار سداد 
االلتزامات

النسبة

%806.722.000716.999.00089.723.00011.12جلوبل22

%11.779.5889.219.5502.560.03821.73أصول23

غلف 24
%71.668.59051.213.81420.454.77628.54إنفست

%163.315.357145.499.72717.815.63010.91كفيك25

%91.090.68085.587.0225.503.6586.04كامكو26

كويت 27
%18.054.49415.380.3682.674.12614.81إنفست

وطنية 28
%7.932.7817.215.133717.6489.05د ق

%194.027.579117.141.69576.885.88439.63إسكان29

%107.383.52082.845.31324.538.20722.85مدار30

%54.35-24.605.337-45.272.22869.877.565الديرة31

%113.398.76473.044.33240.354.43235.59الصفاة32

%860.203230.549629.65473.20السالم33

%63.85-6.150.365-9.631.83815.782.203اكتتاب34

قرين 35
%62.271.81258.418.3333.853.4796.19قابضة

%22.577.77818.043.6394.534.13920.08صكوك36

%116.176.80673.237.35042.939.45636.96املدينة37

%220.472.608185.163.82335.308.78516.02نور38

%71.338.72860.445.36110.893.36715.27متدين إ39

%30.96-5.005.626-16.167.70421.173.330صيرفة40

داماك 41
%15.403.2823.039.53012.363.75280.27كويت

%208.67474.518134.15664.29السورية42

غ.مغ.م6.523.171غ.ماستراتيجيا43

جدول يبين التغير في المطلوبات في ميزانيات الشركات االستثمارية المدرجة للفترة من نهاية الربع الثالث 2008 حتى النصف األول من 2009


