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عاطف رمضان30
 كش���فت مص���ادر مطلع���ة
ل� »األنباء« ع���ن موافقة مجلس 
الوزراء على تعي���ن مدير ادارة 
احلاس���ب اآللي بوزارة التجارة 
والصناعة توفي���ق الزايد وكيال 

مساعدا بالوزارة.

واوضحت املصادر انه سيصدر 
مرسوم خالل األيام القليلة املقبلة 
بذلك، مضيف���ة ان هذا املوضوع 
سيفتح الباب في الوزارة للتدوير 
فيم���ا بن ال���وكالء املس���اعدين 
ومديري االدارات بالوزارة خالل 

الفترة املقبلة.

الزايد وكياًل مساعدًا في »التجارة«

عدنان املسلم

املستثمرون يعيدون التفكير في قراراتهم االستثمارية بعد خطوات االندماج

حمد املرزوق 

»األولى لالستثمار« و»بيت االستثمار الخليجي« 
م أصول الشركتين خالل األيام المقبلة تتسّلمان تقرير ُمقَيّ

زكي عثمان
علمت »األنباء« من مصادر مسؤولة ان عملية 
التقييم اخلاصة بشركتي »االولى لالستثمار« 
و»بيت االس���تثمار اخلليجي« قد اقتربت من 
محطته���ا االخيرة متهيدا المتام عملية الدمج 
املزمع امتامها بن الش���ركتن في خطوة هي 
االولى من نوعها بن شركتن تعمالن حسب 

احكام الشريعة االسالمية.
وقال���ت املصادر ان اجلهة املقيمة لالصول 
وهي شركة عاملية قد قطعت شوطا كبيرا في 
عملية تقييم اصول الشركتن مستندة في ذلك 
الى ان معظم استثمارات الشركتن ذات صبغة 
عقارية وبالتالي تسهل عملية تقييمها حسب 
اسعار السوق احلالية فضال عن ان جزءا كبيرا 
من تلك االصول في شركات مدرجة وبالتالي 

فإن عملية حتديد قيمتها من االمور السهلة.
وتوقعت املصادر ان يتم تسلم تقرير تقييم 
االصول لشركتي »االولى لالستثمار« و»بيت 
االستثمار اخلليجي« في غضون االيام القليلة 
املقبلة متهيدا الستشراف رأي مالك الشركتن 
للمضي قدما في عملية الدمج التي من احملتمل 
ان ترى النور قبل نهاي���ة العام احلالي على 

اقصى تقدير.
على صعي���د متصل، اوضح���ت املصادر 
ان ش���ركة االولى لالس���تثمار مازالت جترى 
مفاوضاتها مع البنوك احمللية الدائنة للشركة 
على امل اعادة جدولة تلك الديون، مش���يرة 
الى ان حالة التعنت التي الحظتها الش���ركة 
ناجت���ة عن تخوف البنوك احمللية وهو االمر 
الذي انعكس على البنوك بشكل عام من خالل 

وقف جميع خطوط االئتمان املمكنة رغم وجود 
اصول جيدة للشركة.

وقالت املصادر ان البنوك احمللية مطالبة 
بفتح خط���وط االئتمان من جديد ملس���اعدة 
الش���ركات عل���ى تنفيذ جزء من مش���اريعها 
احلالية واملتوقفة بس���بب حالة اخلوف لدى 
البنوك، مبينة ان جهود »األولى لالستثمار« 
مستمرة في اجتاه التفاوض على اعادة جدولة 
ديونها وهو االمر الذي ميكن االنتهاء منه قبل 
نهاية الع���ام احلالي. وحول احتماالت دخول 
»االولى لالستثمار« حتت مظلة قانون تعزيز 
االستقرار املالي، اوضحت املصادر ان الشركة 
ابدت رغبتها منذ فترة في هذه اخلطوة نظرا 
الن هذا القانون ميثل »طوق النجاة« للعديد 
من الش���ركات الس���يما انه اخلطوة الوحيدة 
املتوافرة محليا ملس���اعدة الشركات املتعثرة. 
واضافت املصادر ان »االستقرار املالي« املعطل 
في مجلس االمة رغم خروجه للنور منذ شهر 
فبراير املاضي يعتبر املبادرة الوحيدة من قبل 
احلكومة للخروج من االزمة املالية، مستنكرة 
التأخ���ر في اقرار هذا القانون احليوي والذي 
تعول عليه الكثير من الش���ركات ومؤكدة ان 
استمرار تأخر هذا القانون يزيد من تكلفة العالج 
وفي زيادة آثار االزمة املالية على الش���ركات 
الكويتية الراغبة في االستفادة منه. وجددت 
املصادر تأكيده���ا على انه ومن دون عمليات 
متويل جديدة فإن النشاط االقتصادي للكويت 
سيظل في مرحلة »الركود« بل وان حجم مشكلة 
الشركات سيظل في نفس الدائرة التي تتطلب 

التدخل احلكومي لعالجها.

تمهيدًا لعرضه على كبار المالك إلتمام عملية الدمج قبل نهاية العام

المرزوق: »الكويت والشرق األوسط« يتحول فعليًا
وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية بدايات 2010

عمر راشد
توقع رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب 
في بنك الكويت والشرق األوسط حمد املرزوق 
اجناز حتول البنك الى النظام املصرفي اإلسالمي 

في بداية 2010.
وقال املرزوق في تصريح خاص ل� »األنباء« 
ان اجلزء األكبر من عملية التحول قد انتهت 
وان البنك بانتظار املوافقة النهائية من البنك 

املركزي.
واس����تدرك املرزوق بان حتول البنك الى 
النظام اإلس����المي ليس بدافع الربحية ولكن 
جاء مع توجه وموافقة مس����اهمي البنك الى 
التحول الى العمليات املصرفية اإلس����المية، 
مضيفا ان البنك ميتل����ك قاعدة عمالء جيدة 
تعزز من موقعه كبنك إس����المي في الس����وق 

املصرفي اإلسالمي.
واش����ار املرزوق الى ان البنك تقدم لبنك 
الكويت املركزي بتقرير يفيد جاهزيته للتحول، 
متوقعا موافقته على ذلك بعد الفحص والتأكد. 
واضاف ان تلك اخلطوة يليها اجتماع اجلمعية 
العمومية واستصدار املرسوم األميري وتسجيل 
البنك في س����جل البنوك اإلسالمية لدى بنك 

الكويت املركزي.

أنهى معظم إجراءات التحول وينتظر موافقة البنك المركزي

»الدار« تعلن إبرام اتفاقية تجميد األوضاع
أعلنت شركة دار االستثمار عن إبرام اتفاقية جتميد األوضاع 
)اتفاقي����ة جتميد أوضاع(، مع أعضاء اللجنة التنس����يقية وهي 
اللجنة التي متثل بنوك ومستثمري شركة دار االستثمار )البنوك 
واملس����تثمرين( والعمالء املس����تثمرين في بنك دار االس����تثمار. 
ويس����تند مبدأ اتفاقية جتمي����د األوضاع الى تقدمي ش����ركة دار 
االستثمار مجموعة منوعة من التعهدات إزاء البنوك واملستثمرين 
 الذي����ن يعلنون انضمامهم لالتفاقية والتي تش����تمل على تعين
Chief Restructuring Officer، بحيث يقوم البنوك واملس����تثمرون 
املوافقون اس����تنادا إلى ذلك االلتزام، بتجميد املطالبات الفردية 
والقانونية اخلاصة بترتيبات االستثمار املتفق عليها مع الشركة، 

طوال فترة سريان مفعول اتفاقية جتميد األوضاع. 
وفي سياق تعليقه على هذا االتفاق قال رئيس مجلس اإلدارة 
العضو املنتدب في شركة دار االستثمار عدنان املسلم: »إن اتفاقية 
جتميد األوضاع متثل خطوة هامة وتقدما جيدا في عملية إعادة 
هيكلة الشركة، وسيبقى مجلس إدارة شركة دار االستثمار وإدارتها 
التنفيذية ملتزنون بالتعاون البناء مع اللجنة التنسيقية بغرض 

التوصل إلى خطة إعادة هيكلة ترضي جميع اجلهات املعنية.

... ونهاية أكتوبر المقبل موعد متوقع لالنتهاء من إعادة الهيكلة
عمر راشد

علمت »األنب����اء« من مصادرها ان اللجنة 
التنسيقية لدائني »الدار« تتباحث مع ممثلي 
شركة دار االستثمار حول خطة اعادة الهيكلة 
والتي تصطدم مبالحظات فنية من اجلانبن 
حول تقييم بعض االصول للتوصل الى صيغة 
توافقية حولها، متوقعة االنتهاء من صياغة 
خط����ة اعادة الهيكلة بش����كلها النهائي نهاية 

اكتوبر املقبل.
وقالت ان اخلطة س����يتم ارس����الها لبقية 
الدائنن خارج اللجنة للموافقة ستكون جاهزة 
خالل االيام املقبلة لعرضها على الدائنن في 
نوفمبر املقبل للتصويت عليها، متوقعة االنتهاء 

منها نهاية العام احلالي.
ورغم ان املصادر لم توضح طبيعة وسير 
املفاوضات، اال انها اشارت ان كل خطوة يتم 
تقييمها ومراجعتها من جانب مستش����ارها 
»مورغان س����تانلي« والتي تقوم على اساس 

دراس����ة وتقييم كل اصل على حدة ومعرفة 
ما االص����ول التي ميك����ن بيعها ف����ي الفترة 

الراهنة.
وعما اذا كانت هناك تخوفات من اللجنة 
حول تعين مراقب م����ن البنك املركزي على 
عمليات »ال����دار«، قالت ان تعين مراقب فيه 
مصلحة كبيرة للش����ركة والدائنن ويضمن 
سالمة س����ير عملية املفاوضات مع الدائنن 

واجراءات التسوية معهم.
وحول رأي اللجنة ف����ي قيام »التجاري« 
بحصر مديونيات صغار املس����تثمرين لدى 
»الدار« وفق اآللية التي اقرتها عموميته االخيرة، 
اش����ارت املصادر الى ان لدى اللجنة توجها 
واضحا ضد هذه اخلطوة واصفة اياها بغير 
املبررة وال تتفق واستراتيجية عمل اللجنة.

ولفتت الى ان القضاء سيحسم في القضية 
التي تأجلت ل� 21 اكتوبر املقبل ولن يتم حتريك 
مصير االسهم اال بعد احلسم القضائي فيها.

الحجي: »كي آي سي للوساطة« تنوي إضافة 
السوق السعودي لبرنامج التداول اإللكتروني

أحمد مغربي
كشف مدير عام شركة كي آي 
سي للوساطة املالية فيصل احلجي 
عن نية الش����ركة إضافة السوق 
الس����عودي الى قائمة األس����واق 
اجلديدة ضم����ن برنامج التداول 
االلكتروني الذي أطلقته الشركة 
في شهر يوليو املاضي، معتبرا أن 
ضعف األسواق العاملية واخلليجية 
حال دون اإلسراع في إدخال العديد 
من األسواق كما كان مخططا له 

من قبل الشركة.
وأوضح احلجي في تصريح 
خاص ل����� »األنب����اء« أن إضافة 
إلى برنامج  الس����عودي  السوق 
التداول االلكتروني اجلديد سيكون 
في ش����هر نوفمبر املقبل، مشيرا 
الى أن الشركة تسعى أيضا الى 
إدخال العديد من األسواق العاملية 
املقبلة  الفترة  واخلليجية خالل 
مع اس����تقرار األسواق ووضوح 
الرؤية العامة للس����وق الكويتي 
الهزيل املصاب بالوهن من انطالق 

شرارة االزمة املالية العاملية أواخر 
العام املاض����ي. وبن أن احلصة 
السوقية للشركة بلغت نسبتها 
6% م����ن قاعدة العم����الء، كما ان 
الشركة حتتل املركز السابع في 
ترتيب شركات الوساطة بالسوق، 
مبينا أن هذه النسبة ستزيد بعد 
إدخال السوق السعودي الى النظام 
اجلدي����د وإضافة محتملة لقائمة 

املتوافقة  بالشركات اإلس����المية 
مع الش����ريعة اإلسالمية الغراء. 
واشار احلجي الى أن نظام التداول 
االلكتروني ميثل نقلة نوعية في 
التداول بالس����وق وميثل قيادة 
للتطور في هذا املجال خصوصا 
انه يسبق في تطوره وإمكاناته 
النظم املستخدمة حاليا، مشيرا 
إلى أن االس����تفادة من استخدام 
هذا النظام ستتزايد بعد تطوير 
نظام التداول في السوق، وظهور 
الفوارق الكبيرة بينه وبن األنظمة 
األخرى التي تستخدمها شركات 
الوساطة التي تقدم خدمة التداول 
االلكتروني. وعن طبيعة تداوالت 
السوق خالل الفترة املاضية قال 
احلجي ان صفقة استحواذ %60 
م����ن »زين« لعب دورا رئيس����يا 
في حتريك الس����وق وانتش����اله 
من الركود، حيث ان السوق بدأ 
هزيال في تداوالت هذا الشهر وذلك 
كنتيجة مباشرة من طبيعة التداول 

في شهر رمضان.

6% حصتها السوقية وتحتل المركز السابع في ترتيب الشركات

فيصل احلجي 


