
االثنين 31 أغسطس 2009   33اقتصاد

الكوي��ت  س��وق  أعل��ن 
ل��أوراق املالية ان الش��ركة 
الدولي��ة للتمويل أفادت بانها 
قد  حصلت على موافقة بنك 
الكويت املركزي على الس��ير 
في امتام اجراءات الدمج مع   
كل من شركة كويت انفست 
القابض��ة وش��ركة جي��زان 
القابضة، وذلك طبقا   ألحكام 
الب��اب الس��ابع م��ن قانون 
بش��أن  التجارية  الش��ركات 
اندم��اج الش��ركات   الصادر 
باملرس��وم بقان��ون رقم 16/ 
الوزاري��ة  والق��رارات   1992

املعمول بها   في هذا الشأن. 
كما أعلنت الش��ركة ان مجلس ادارة الشركة 
اتخذ قرارا بالبدء ف��ي اجراء مفاوضات االندماج 
مع كل من ش��ركة جيزان القابضة وشركة كويت 
انفس��ت القابضة وسوف تش��كل جلنة مشتركة 
تضم بعض اعضاء مجلس   ادارة الشركات الثالث 
من اجل اجراء هذه املفاوضات، واالش��راف على 
الدراسات الفنية الالزمة لهذا االمر.  وتفيد الشركة 

ب��ان امت��ام ه��ذا االندم��اج 
خاضع ملا تس��فر عنه نتائج 
والقانونية  املالية  الدراس��ات 
ح��ول ج��دوى وامكانية هذا 
االندم��اج، كم��ا ان��ه خاضع 
ملوافق��ة   اجلمعيات العمومية 
للش��ركات الث��الث واجلهات 
احلكومية املختصة.  وفي ذات 
السياق، أفادت شركة جيزان 
القابضة على موقع البورصة 
بان مجلس  ادارة الشركة قد 
واف��ق على البدء ف��ي اجراء 
مفاوض��ات بش��أن اندم��اج 
الشركة. وأفادت الشركة بان 
امتام هذا االندماج خاضع ملا 
تسفر عنه نتائج الدراسات املالية والقانونية حول 
جدوى وامكاني��ة هذا االندماج، كم��ا انه خاضع 
ملوافق��ة اجلمعي��ات العمومية للش��ركات الثالث 
واجلهات احلكومية املختصة.  ومن جانبها ذكرت 
ش��ركة كويت انفس��ت ان مجلس ادارة الشركة 
ق��د وافق على البدء في اجراء مفاوضات بش��أن 

اندماج الشركة.

اقتصاديون: »اإلندماج« ما يزال الخيار الصعب
الذي تتحاشاه المؤسسات المالية الكويتية

تحسين األداء المالي وتوسع الرؤية اإلستراتيجية وتقوية اإلطار القانوني للمؤسسة أسباب كافية لالندماج 

احلوافز التنموية الالزمة لتحقيق 
ذلك، ومن ابرز تلك التشريعات ما 
يتعلق باندماج الشركات عن طريق 
املزج واعادة الهيكلة قبل اللجوء الى 
التصفية أو االفالس وكذلك اصدار 
التشريع املنظم خلصخصة الكثير 
من اخلدمات العامة، ولعل ابرز ما 
يثير االنتباه في عمليات االندماج 
هو جناح الكثير من املؤسس���ات، 
والبنوك احمللية في االس���تحواذ 
االقليمي وحتى العاملي ومن بينها 
بنك الكويت الوطني على س���بيل 
املثال الذي استحوذ خالل السنوات 
اخلمس االخيرة على احلصة االكبر 
في ثالث���ة بنوك في كل من تركيا 

ومصر وقطر.

عمليات الدمج واالندماج في الكويت، 
ابرزها يتعلق باملالك انفس���هم او 
كبار املساهمني الذين التزال نظرة 
الى االندماج سلبية  الكثير منهم 
يرون من خاللها فقدان مزايا معينة، 
التشريعات والقوانني  كما تعتبر 
احلالية عائقا اخ���ر امام عمليات 
االندماج، حيث اصبح من الضروري 
مراجعة بعض التشريعات القائمة 
وتعديلها واصدار تشريعات جديدة 
مبا يكفل تبس���يط وزيادة كفاءة 
الدم���ج كأحد اخلي���ارات املجدية 
لتطوير أداء الكثير من الشركات 
في مختلف قطاعات االقتصاد احمللي 
بوجه عام ومواجهة تداعيات األزمة 
املالية العاملية بوجه خاص وتقدمي 

بجدية الى الفرص املمكنة لها العادة 
هيكلة اوضاعها، مبا في ذلك فرص 
االندماج مع شركات اخرى في ذات 
القطاع او في قطاعات اخرى ومع 

شركات محلية او اجنبية.
والواقع ان دمج الوحدات املالية 
واملصرفية ف���ي الكويت يعد احد 
التوجهات الرئيسية للبنك املركزي 
منذ عام 1989 باعتباره الوس���يلة 
الناجحة للتغلب على املش���كالت 
واالزمات التي تعرض لها االقتصاد 
الكويتي وقتها كأزمة املناخ واحلرب 
العراقي���ة � االيرانية وجاءت بعد 
ذلك ازمة االحتالل العراقي للكويت 
العاملي���ة وتقف  واخي���را االزمة 
مجموعة من االسباب وراء ضعف 

كونا: اليزال خيار االندماج بني 
املؤسسات املالية الكويتية، على 
الرغم من االزمة املالية التي تعانيها، 
الذي تتحاش����اه  اخليار الصعب 
السباب تختلف من مؤسسة الى 
اخرى حس����ب طبيعتها وهيكل 
االدارة  ملكياته����ا وخصوصي����ة 
الرغم  التنفيذي����ة فيها. وعل����ى 
من اش����تداد حدة االزم����ة املالية 
واالقتصادية العاملية وانعكاساتها 
على القطاع املالي احمللي وارتفاع 
االصوات املطالبة بضرورة طرح 
الدمج كحل اساسي الخراج وحدات 
القطاع املالي من االزمة، فإن أيا من 
الشركات لم حترك ساكنا في هذا 
االجتاه الضروري. وجاء االعالن 
االخير لالندماج بني شركة كويت 
انفست وشركة جيزان والشركة 
الدولي����ة للتموي����ل ليحرك مياه 
االندماجات الراكدة، وهو وان كان 
اليزال في البداية فإنه ميثل محاولة 
حتى وان جاء في اطار مجموعة 
اس����تثمارية واحدة وخالل العام 
احلالي لم تتم اال عملية استحواذ 
كبيرة واح����دة متثلت في اندماج 
شركة الديرة القابضة مع الشركة 
الدولية للمشروعات الى جانب ما 
اعلن عنه من مباحثات اندماج بني 
بيت االستثمار اخلليجي وشركة 
االولى لالستثمار. وكان محافظ 
بن����ك الكويت املرك����زي ورئيس 
العمل االقتصادي ملواجهة  فريق 
العاملية على  املالي����ة  آثار االزمة 
االقتصاد الكويتي الش����يخ سالم 
العبدالعزي����ز قد صرح في نهاية 
العام املاضي وقت اشتداد االزمة 
بأن اع����ادة الهيكل����ة والدمج بني 
الش����ركات يعتبر »خيارا ازدادت 
ضرورته بفعل حتديات التداعيات 
الناجمة عن االزمة املالية العاملية 
وانعكاساتها على قطاع الشركات 
ليس في الكويت فحسب بل على 

املستويني االقليمي والعاملي«.
س����الم  الش����يخ  واض����اف 
العبدالعزي����ز ان تداعيات االزمة 
املالية العاملية شكلت واقعا جديدا 
يستوجب على الشركات الكويتية 
العاملة مبختلف القطاعات النظر 

مجموعة من املتدربني

جانب من أعضاء مجلس ادارة الشركتني

جانب من املشروع

الكويتية لالستثمار »تؤهل« الكوادر الوطنية
الشابة في »التطبيقي« للعمل في مجاالت االستثمار

 HBK قطر الترفيهية« تسند أعمال البنية التحتية لمجموعة«

الكويتية لالستثمار  الش���ركة  أقامت 
حفال لتكرمي عدد من طالب كلية الدراسات 
التجاري���ة ف���ي الهيئة العام���ة للتعليم 
التطبيقي والتدريب مبناسبة االنتهاء من 
فترة التدريب امليداني في الشركة والتي 

استمرت لفترة 7 أسابيع.
وبهذه املناسبة أكد رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي للش���ركة بدر ناصر 
الس���بيعي حرص الشركة على املشاركة 
الفعالة في تأهيل الكوادر الوطنية للعمل 
في املجاالت االقتصادية واالس���تثمارية 
املختلفة وتغذية السوق احمللي بالكوادر 

املدربة واملؤهلة بشكل مستمر.
وأشار الس���بيعي الى ان هذه الدورة 
تعتبر جتربة مهم���ة ومفيدة للطلبة في 
حياته���م العملية، متمني���ا لهم التوفيق 

والنجاح خالل مسيرتهم.

التدريب  من جانبه، أوضح مستشار 
والتطوير في الش���ركة خالد القصار ان 
دورة التدري���ب الصيفي الت���ي تعقدها 
الشركة سنويا تأتي انطالقا من رسالتها 
االجتماعية في املجتمع الكويتي، حيث ان 
دور الشركة ال يقتصر على الربح املادي 
فق���ط، وامن����ا يقوم عل���ى مبدأ اإلميان 
بالشراكة واملس���ؤولية املجتمعية جتاه 
بعض األنشطة والتي في مقدمتها التدريب 
والتأهيل، مؤكدا اميان الش���ركة بأهمية 
االستثمار في املوارد البشرية والذي يعد 
أهم استثمار تس���عى اليه الشركة سواء 
ملوظفيها على مختلف مستوياتهم أو للطلبة 

املت�����دربني لديها.
وبني القصار ان برنامج التدريب يهدف 
الى زيادة الوعي لدى طلبة كلية الدراسات 
التجارية في مجال العمل االس���تثماري 

واملالي من خالل امليدان العملي، كما زود 
البرنام���ج الطلبة مبجموعة من املهارات 
واملعارف التي متكنه���م من الدخول في 

سوق العمل.
وأفاد بأن )KIC( ستقوم بإحداث بعض 
التغييرات التطويرية للبرنامج للس���نة 
املقبلة وذلك حرصا منها على تقدمي األفضل 

ألبنائنا الطلبة في هذا البرنامج.
بدوره أشاد املشرف في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب د.عبداللطيف 
الرخيص بالدورة التدريبية السنوية التي 
الكويتية لالستثمار للطلبة كي  تتيحها 
يطورا من مهاراتهم وخبراتهم، معربا عن 
أمله باستمرار الشركة في نهجها التواصلي 
مع املجتم���ع الكويتي وتأهي���ل الكوادر 
الس���وق احمللي بالكوادر  الوطنية لرفد 

املدربة واملؤهلة بشكل مستمر.

أماكن ترفيهية  على جوانبه����ا 
ومس����رح مفتوح باإلضافة الى 
مطاعم ومقاه ومحالت جتارية 

مرموقة.
وس���يتمكن زوار املدينة من 
استخدام وس���ائل النقل املائية 
التي تقلهم إلى مناطق مختلفة 
من املدينة، وقد مت تنفيذ املرحلة 
األولى مع مراعاة تكامل جميع 
املراح���ل وتوافقها م���ع معايير 
اجل���ودة والتش���ديد وضمانة 
الدقيقة لكل اجلوانب  املراجعة 
املتعلقة بأعمال البنية التحتية 
من أجل ضمان تطبيق املعايير 
املعتمدة لدينا وخاصة فيما يتعلق 
مبواضيع االستدامة والسالمة 
البيئية ومع االنتهاء من املرحلة 
األولى فإننا منضى بوتيرة عالية 
مع االعتماد على السوق احمللي 
لتلبية احتياجات التنفيذ مشيرا 
إلى بدء املرحلة الثانية بعد أن 

 KHB  وقع االختيار على شركة
املقاول املناسب لهذا العمل وهذه 
املرحلة من تنفيذ أعمال البنية 
الترفيهية  التحتية ملدينة قطر 
في شهر سبتمبر وبتكلفة تصل 
إلى 100 مليون ريال قطري على 
أن يت���م االنتهاء من جميع هذه 
األعمال خالل 18 شهرا.  وأشار 
إلى أن مش���روع مدين���ة قطر 
الترفيهية احد استثمارات بيت 
ابوظب���ي لالس���تثمار في دولة 
قطر وأول املشاريع املقامة وفق 
املفهوم املبتكر للمدن الترفيهية 
والتي من املقرر ان تقام في الهند 
أفريقيا والصني وتنفذ  وشمال 
مدينة قطر الترفيهية باستثمارات 
تصل إلى 3 مليارات دوالر وتقام 
على مس���احة تصل إلى  مليون 
متر مربع من التطوير العقاري 
متع���دد االس���تخدامات مدينة 
متكاملة تقع ضمن مشروع مدينة 

أبرم����ت ش����ركة مدينة قطر 
الترفيهية التابعة لبيت أبوظبي 
لالستثمار املطور الرئيس ملشروع 
مدينة قطر الترفيهية اتفاقية مع 
مجموعة HBK )حمد بن خالد( 
للمقاوالت احدى الشركات الرائدة 
في قطاع املقاوالت.يتم مبوجبها 
إسناد أعمال املرحلة الثانية من 
إعمال البنية التحتية ملدينة قطر 

الترفيهية.
 وبهذه املناسبة صرح املدير 
الع����ام ملدينة قط����ر الترفيهية 
يوس����ف درويش قائال: »لقد مت 
إسناد هذه املهمة التي حتتاج الى 
شركة مشهود لها بالكفاءة العالية 
في تنفيذ املش����اريع الضخمة 
والتي حتتاج إلى درجات عالية 
التنفيذ وفق  القدرة عل����ى  من 
املستويات واملواصفات العاملية 
وذلك بع����د فوزها بالعطاء بني 
مجموعة من الشركات الوطنية 
والعاملية ووفق األصول املتبعة 
للمناقصات والت����ي توافق مع 
الش����روط املوضوع����ة من قبل 

شركة املدينة الترفيهية«. 
موضحا أن أعم����ال املرحلة 
التحتية  البني����ة  الثانية م����ن 
الكهرباء  تتضمن أعمال مرافق 
الطرق واملم����رات وبناء  وبناء 
شبكات الصرف الصحي وبناء 
شبكات املياه الصاحلة للشرب 
وشبكة الري الرئيسية وشبكة 
إلطف����اء احلري����ق وملحقاتها. 
وتنفيذ جمي����ع األعمال املدنية 
املتعلقة بشبكة إنارة الشوارع مبا 
في ذلك جميع معابر الطرق من 
أجل االمتثال لالحتياجات الفعلية 
للمنطقة وبناء 6 جسور ثالثة 
منها للمش����اة تقام فوق القناة 
املائية مبا في ذلك جميع اخلدمات 

ذات الصلة. 
وأضاف أن االنتهاء من أعمال 
البنية التحتية في الوقت احملدد 
أولوياتن����ا، نظرا  أه����م  احدى 
ألن العناص����ر املختلفة املكونة 
للمشروع تعتمد وبشكل رئيسي 

على مرافق البنية التحتية.
وأكد على االنتهاء من أعمال 
املرحل����ة األولى وف����ق اجلدول 
االلتزام  الزمني احملدد ووف����ق 
ملس����تثمرينا، حيث اكتمل شق 
القن����اة البحري����ة الت����ي يصل 
طولها إل����ى 1.5 كيلومتر والتي 
تفصل املدينة من الش����مال إلى 

اجلنوب. 
القناة  وس����وف تكون هذه 
البحرية من أهم عناصر اجلذب 
السياحي للمدينة حيث سينشئ 

في حفل أقامته الشركة بمناسبة االنتهاء من تدريب عدد من طلبة الهيئة

بقيمة 100 مليون ريال قطري

لوس���يل التطويري في دولة 
قطر وتقسم في مجموعها إلى 
خمس مناطق رئيسية )قلب 
املدينة، والكورنيش، والشاطئ 
الشمالي، والشاطئ اجلنوبي 
واملنطقة السكنية( تعد مزيجا 
فري���دا من وح���دات الضيافة 
والترفيه والتسلية إلى جانب 
العناصر السكنية واملدارس 
واملراك���ز التجارية والفنادق 
الراقية ومالعب ومس���احات 
التي  املرافق  خضراء وجميع 
توفر اعلي مستويات الرفاهية 
واحلي���اة العصرية للعائالت 
الباحثة عن حياة الرفاهية في 
ظل بيئة تتسم باخلصوصية 
جتمع بني األصالة واملعاصرة 
ومن املتوقع أن تصبح املدينة 
الترفيهي���ة مرك���زا ترفيهيا 
وس���ياحيا إقليمي���ا في دولة 
قطر يساهم مس���اهمة فاعلة 

في النهضة السياحية.
 ومن جانبه صرح رئيس 
مجلس إدارة HBK للمقاوالت 
الشيخ علي بن حمد أل ثاني 
قائال: »نحن سعداء بإسناد هذه 
املهمة حيث يحظى هذا املشروع 
بأهمية خاصة بالنس����بة لنا 
وبالنسبة لدولة قطر على حد 
سواء نظرا لكونه رائدا على 
مختلف املس����تويات بدءا من 
فكرة املشروع مرورا بالتشييد 
والطبيع����ة والبيئة البحرية 
والسياحة والضيافة وتفرد 
فن العمارة ومرافق الرياضة 
واالستجمام فضال عن انسجامه 
املتكامل ملدينة  النس����يج  مع 
اللوسيل ودوره في االرتقاء 
مبكان����ة دولة قط����ر لتصبح 
وجهة سياحية مفضلة إقليميا 

وعامليا«.

»الدولية للتمويل« و»جيزان« و»كويت إنفست« 
تحصل على موافقة البنك المركزي لالندماج

الشيخ سالم العبدالعزيز


