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»االستئناف« توافق على طلب دخول »الدار« تحت
مظلة قانون االستقرار واستكمال بقية اإلجراءات المقررة 

ويود املركز للمحاماة محامي ومستش���ار شركة دار 
االستثمار التأكيد على ان هذه اخلطوة ستعزز من قدرة 
شركة دار االستثمار على الوفاء بالتزاماتها مع احلفاظ 

على اصولها.
وان هذه اخلطوة جاءت انطالقا من املرسوم بالقانون 
رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز االستقرار املالي بدولة 
الكوي����ت، والذي صدر بناء على الدراس����ات املتعمقة 
لفريق ادارة االزمة املالية بدولة الكويت وعلى رأس����ه 
محافظ بنك الكويت املركزي الشيخ سالم العبدالعزيز، 
والذي اس����تهدف احملافظة على االس����تقرار املالي في 
البالد ودعم قطاعات النش����اط االقتصادي وباالخص 
القطاع االس����تثماري من خالل ايجاد آليات متكنها من 
دعم اصولها ملواجهة ازمة الس����يولة الناشئة عن آثار 
االزمة املالية العاملية، ومتكني الشركات من طلب اعادة 
الهيكلة من خالل اجراءات تستهدف مواجهة تداعيات 
وانعكاسات االزمة املالية العاملية، مما يؤدي الى استقرار 
االسواق وتعافيها بصورة طبيعية وتدريجية، سيما 
تلك الشركات ذات املالءة والتي تضم اصوال ومحافظ 

تشغيلية في مختلف قطاعات النشاط.

وافق وكيل محكمة االستئناف وعضو املكتب الفني 
ورئيس الدائرة اخلاصة بطلبات اعادة هيكلة الشركات 
مبحكمة االس���تئناف املستشار محمد عبداهلل الونيان، 
اخلميس املاضي على الطلب املقدم من شركة دار االستثمار 
بشأن الدخول في قانون تعزيز االستقرار املالي واملستندات 
املرفقة به وامر ادارة الكتاب باحملكمة باس���تيفاء باقي 
االجراءات املقررة باملرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 

بشأن تعزيز االستقرار املالي.
وقد اصدر املركز للمحاماة، بيانا صحافيا، افاد فيه بأنه 
واستنادا لنصوص املرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 
بشأن تعزيز االستقرار املالي، يترتب على قبول رئيس 
الدائرة اخلاصة بطلبات اعادة هيكلة الشركات مبحكمة 
االستئناف لهذا الطلب وقف كل اجراءات التقاضي والتنفيذ 
املدنية والتجارية املتعلقة بالتزامات الشركة وذلك حلني 
االنتهاء من التصديق على خطة اعادة الهيكلة، حيث ستقوم 
الشركة وفق هذه اخلطة باعادة هيكلة االلتزامات املالية 
مع جدولة الديون والعوائد واالرباح املستحقة وسدادها 
وبحيث تفي الشركة بجميع التزاماتها املالية كاملة مع 
توفير حزمة من الضمانات للبنوك واملستثمرين ميكنهم 

التصرف بها في حال اخلت الشركة بالتزاماتها فضال عن 
مراقبة بنك الكويت املركزي لتنفيذ هذه اخلطة.

وتأتي هذه اخلطوة ضمن املرحلة النهائية لتطبيق 
خطة اعادة الهيكلة التي وافق عليها البنوك واملستثمرون 
ولتوفير وتعزيز ضمانات احلماية القانونية التي تسعى 
اليها ش���ركة دار االستثمار واللجنة التنسيقية للبنوك 

واملستثمرين.

جزء من ديون »أعيان« سيحّول إلى أسهم 
يمتلكها الدائنون عند زيادة رأس المال

كش����فت مصادر ل� »األنباء« ع����ن بوادر انفراجة ش����هدتها
 املفاوضات بني شركة اعيان لإلجارة واالستثمار وبيتك في إطار 
املوافقة على إعادة الهيكلة، حيث أكدت املصادر ان »بيتك« وهو 
البنك القائد للدين انتهى من عمليات تقييم جزء كبير من أصول 
الشركة عن طريق اجلهة التي اختارها لتتولى عملية التقييم. وقالت 
املصادر ان الشركة تنتظر موافقة »بيتك« في أي وقت بعد انتهاء 
عملية تقييم األصول بالقيمة العادلة، وبعدها سيتم االتفاق على 

موعد لتوقيع عقود إعادة الهيكلة. ولفتت املصادر الى ان خطة إعادة 
الهيكلة تعتمد على موافقة البنوك الدائنة على اجلدولة وعلى زيادة 
رأسمال الشركة بعد موافقة اجلمعية العمومية واجلهات املعنية 
ذات العالقة، مش����يرة الى انه سيتم حتويل جزء من الديون الى 
أسهم ميتلكها الدائنون عند زيادة رأسمال الشركة. جتدر اإلشارة 
ال����ى ان »أعيان« أعلنت عن ان خطة إعادة جدولة ديونها البالغة 

نحو 390 مليون دينار ستكون على 5 سنوات.

بمقتضاه وقف جميع إجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية المتعلقة بالتزامات الشركة

»الكويتية للمقاصة« وإدارة البورصة تجتمعان قريبًا لبحث 
مشكلة الشركات التي لم تسدد توزيعات للمساهمين

تدرس زيادة رؤوس أموال 4 محافظ قائمة

»اكتتاب« تسعى لتأسيس محفظة استثمارية 
بالسعودية في الربع الثاني

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان شركة
اكتت���اب القابضة تعتزم تأس���يس محفظة 
استثمارية في السوق الس���عودي خالل الربع 
الثاني من العام احلالي، ولم حتدد املصادر قيمة 
احملفظة التي تستهدف االسهم املدرجة بالسوق 

السعودي.
في هذا الس���ياق، قالت املصادر ان الش���ركة 

تدرس زيادة رؤوس اموال 4 محافظ قائمة بالفعل 
ومملوكة للشركة، وتستثمر في اسواق متعددة، 
مشيرة الى ان الشركة ستركز خالل املرحلة املقبلة 
على اسواق اخلليج الى جانب السوق املصري. 
وعلى صعيد التخارجات، اشارت املصادر الى ان 
ش���ركة اكتتاب ترتب الكثر من تخارج في اطار 

توزيع االستثمارات على االسواق املستهدفة.

أحمد مغربي 
يتوق����ع أن تعقد الش����ركة الكويتية 
للمقاصة وإدارة البورصة اجتماعا قريبا 
مع إدارات الشركات التي لم تودع توزيعات 
أرباحها في حسابات املقاصة التي بدورها 
تقوم بإيداعها في حسابات املساهمني في 
هذه الشركات والتي قد دفعتها الشركة 
الكويتية للمقاصة لهؤالء املس���اهمني، 
مشيرة إلى أن االجتماع يهدف للوصول 
إلى حلول متك���ن الكويتي���ة للمقاصة 
من احلصول عل���ى األموال التي دفعتها 

للمساهمني في هذه الشركات.
وقالت املصادر املسؤولة في تصريح ل� 
»األنباء« ان الكويتية للمقاصة طلبت من 
البورصة ضرورة إتباع سياسة حازمة مع 
الشركات التي تتخلف عن دفع التوزيعات 
النقدية للمس���اهمني خاصة أن القانون 

يعطي احلق إلدارة البورصة في إيقاف 
أسهم هذه الشركات.

وأوضحت املص���ادر املس���ؤولة ان 
الكويتي���ة للمقاصة قام���ت بإيداع هذه 
األموال للمساهمني وذلك حلماية موظفيها 
املوقعني على هذه الشيكات، مشيرا إلى 
أن الشركات مسؤولة عن هذا األمر حيث 
لم توضع األموال في حسابات املساهمني 
املصرفية، معللة هذا التراخي إلى الظروف 
املالية الصعبة التي متر بها جراء تداعيات 

األزمة.
وعن قيام الشركة بتجميد حسابات 
لشركات مدرجة قالت املصادر املسؤولة ان 
هناك عددا من الشركات لم تستوف مبالغ 
توزيعات األرباح النقدية ملساهميها بعد أن 
أرسلت الكويتية للمقاصة عددا من الكتب 
لهذه الشركات بضرورة إرسال األموال إال 

أنها لم تلتزم بهذا األمر اخلطير، مشددة 
علي ضرورة الوفاء بهذه املبالغ.

وقالت املصادر ان املبالغ التي دفعتها 
الكويتية للمقاصة لبعض املساهمني ليست 
كبيرة، بيد أن هؤالء املساهمني لم يتمكنوا 
من صرفها بس����بب شح سيولة لدى هذه 
الشركات، مشيرة إلى أن »املقاصة« سوف 
تتخذ كافة اإلجراءات حلماية حقوقها وأيضا 
حماية حقوق املس����اهمني في الش����ركات 

املدرجة. 
وأشارت املصادر إلى أن قضية شيكات 
األرباح التي لم يتم صرفها سيتم على أثرها 
اجتماع خالل الفترة املقبلة بني الكويتية 
للمقاص����ة وإدارة البورصة والش����ركات 
املعنية بهدف الوصول إلى حل للمبالغ التي 
حتملتها الكويتية للمقاصة عن املساهمني 

في هذه الشركات.

عمر راشد 
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة أن ممثلني 
من مجلس إدارة الش���بكة القابضة التقوا ممثلي 
املساهم االس���تراتيجي األجنبي الثالثاء املاضي 
لالتفاق على التفاصيل النهائية بش���أن دخوله 
لالكتتاب في كامل زيادة رأسمال الشركة البالغ 
35 مليون دينار، مضيفة أنه مت االتفاق على كل 

التفاصيل اخلاصة بالزيادة.

وأوضحت املصادر أن االتفاق سيكون ساري 
املفع���ول فور حل النزاع مع الدولية لإلجارة في 
العقود املعلقة بينهما والبالغة قيمتها 30 مليون 
دينار. وفي السياق ذاته، أشارت املصادر الى أن 
الشركة ستتقدم رسميا إلدارة السوق مبيزانية 
الربع الثالث لعام 2009 يوم االربعاء املقبل ودفع 
رسوم االشتراك البالغة 10000 دينار وبعدها يعود 

السهم للتداول من جديد.

اك����دت مص����ادر مطلع����ة
ل����� »األنباء« ان ش����ركات 
العاملة بالبورصة  الوساطة 
س����تركز خالل اجتماعها مع 
ادارة البورصة غدا )االثنني( 
على ضرورة توضيح بعض 
الغامض��ة في نظ��ام  النقاط 
التداول اجلدي��د ناس�������داك 

اومك���س.
وقالت املصادر ان الشركات 
ستجدد هذا املطلب امللح قبل 
النظ����ام اجلديد واال  تطبيق 
ادارة  سيكون هناك خلل في 
شركات الوساطة عند تطبيق 

النظام اجلديد.
ان  املص����ادر  وأضاف����ت 
الشركات ستسعى من خالل 
ال����ى تقريب  ه����ذا االجتماع 
وجهات النظر بينها وبني ادارة 
البورصة بحيث يكون هناك 
مزيد من التقارب فيما يتعلق 

بالنظام اجلديد.
وأكدت املصادر على جاهزية 
اكثر ش����ركات الوساطة عند 
تطبيق نظام الرقابة في اطار 
نظ����ام اومكس اجلديد، حيث 
ستبدأ ادارة الرقابة بالبورصة 
في مراقبة اداء شركات الوساطة 

بداية ابريل املقبل.
وفيما يتعل����ق مبوضوع 
املال ش����ركات  زي����ادة رأس 
الوساطة استعدادا الستحقاقات 
املرحلة املقبلة اوضحت املصادر 
ان هذا االمر غير ملزم لشركات 
الوس����اطة وان هناك شركات 
زادت رأسمالها من تلقاء نفسها 
بهدف تطوير ادائها، مشيرة الى 
ان هناك شركات وساطة بلغ 
رأسمالها 20 مليون دينار في 
البورصة  ادارة  حني تتحدث 
عن ض����رورة ان يكون رأس 

املال 15 مليون دينار.

عمر راشد 
أف���ادت مصادر اس���تثمارية 
بأن أحد البنوك احمللية يفاوض 
حوالي 7 ش���ركات مدرجة وغير 
مدرجة بشأن احلصول على أمواله 
املستحقة على تلك الشركات بعد 
عجزها عن سداد مستحقاته، مبينة 
أن البنك طالب الشركات مبزيد من 
الضمانات اإلضافية لقروضها أو 
البدء بتسييل بعض تلك األصول 

لسداد مستحقاته.
وبينت أن طلب البنك يأتي في 
وقت تعاني فيه الشركات من غياب 
السيولة وتراجع قيمة أصولها، 
وكذلك تراجع إيراداتها التشغيلية، 
متسائلة: من أين تأتي الشركات 
بأموال البن���وك احمللية في ظل 
تخلي اجلميع عنها، مضيفة أن 
احلل قد يكون في زيادة دعم الدولة 
لتلك الشركات وغيرها عبر دخول 
الشركات ذات األنشطة املتماثلة 
في اندماجات تساهم فيها الدولة 
بشكل يعزز من قدرتها على توليد 

أرباح تشغيلية جيدة.

 »الشبكة« اتفقت مع المساهم اإلستراتيجي 
على االكتتاب في كامل زيادة رأسمالها 

شركات الوساطة تؤكد على إدارة البورصة
توضيح النقاط الغامضة في نظام أومكس

بنك محلي يفاوض 7 
شركات محلية  على السداد 
أو اللجوء إلجراءات التسييل

حيدر: 250 مليون دوالر استثمارات »الزمردة« 
المتوقع تنفيذها في مصر المرحلة المقبلة 

المضف: »هيئة الصناعة« تدرس طرح 
 B.O.T النعايم الصناعية« بنظام الـ«

عمر راشد 
كشف رئيس مجلس إدارة 
مجموعة الزمردة القابضة أن 
الدخول في  املجموعة تدرس 
السوق املصري باستثمارات 
بقيم����ة 250 مليون دوالر في 
عدد من القطاعات االقتصادية 
وذلك باعتبار أن السوق املصري 

»واعد« ومليء بالفرص. 
ونفى حيدر نية املجموعة 
للتخارج من حصتها في بنك 
اخلليج، وذلك ف����ي رده على 
سؤال ل� »األنباء« عن احتمال 
خروج املجموعة من حصتها في 

بنك اخلليج، مشيرا إلى أنها شائعات غير صحيحة 
جملة وتفصيال، كاشفا النقاب أن املجموعة طلبت 
املوافقة على زيادة حصتها إلى 23.5% في بنك 

اخلليج وسوف حتصل عليها قريبا. 
ولفت حيدر إل����ى أن املجموعة لديها حاليا 
30 شركة تابعة ال تفكر في التخارج منها وإمنا 
تسعى لتعزيز أصولها في الفترة املقبلة خاصة أن 

الركود االقتصادي شارف على 
االنتهاء خالل العام احلالي. 

وأوض����ح أن املجموع����ة 
ف����ي عدد من  قامت بالدخول 
االستحواذات في بنوك وشركات 
كويتي����ة بع����د تخارجها من 
الوطني����ة لالتصاالت  صفقة 
في 2007، حيث قمنا بش����راء 
10% من رأسمال بنك اخلليج 
وقمنا باالس����تحواذ والدخول 
في حصص لشركات عقارية 
واستثمارية، مبينا أن املجموعة 
قامت بتأسيس شركة الزمردة 
الزمردة  االستثمارية وشركة 

لإلجارة.
وحول رأيه في خطة التنمية وقدرتها على 
تعزيز االقتصاد مستقبال، أفاد حيدر بأن نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لإلسكان ووزير الدولة للتنمية رجل كفء 
ولديه القدرة على جناح اخلطة التنموية بشكل 

مهني يعزز من أداء االقتصاد بشكل جيد.

أحمد يوسف
الع���ام للهيئة  املدير  قال 
العامة للصناعة د.علي املضف 
ان الهيئة بصدد توقيع عقد 
الهندسي بجامعة  مع املركز 
الكوي���ت ومجموع���ة م���ن 
العامليني لعمل  املستشارين 
املخططات الصناعية الالزمة 
ملدينة النعامي الصناعية لتكون 
أفضل املناطق الصناعية في 

الكويت.
وتوقع املضف ل� »األنباء« 
من تقسيم القسائم الصناعية 
ملدينة النعامي خالل العام 2011، 

مؤكدا ان هناك دراس���ات جتري اآلن لتحديد 
كيفية الطرح سواء كان بالنظام املتبع حاليا 

.B.O.T �او بنظام ال
وأضاف املضف ان هدف احلكومة من إنشاء 
املدين���ة الصناعية هو إع���ادة هيكلة القطاع 
الصناعي، وإزال��ة القيود واملعوقات اإلدارية 
والتنظيمية الت���ي حت���ول دون إجناز األهداف 
الوطني���ة للصناع���ة، عبر تبسيط اإلجراءات 

اخلاصة بإجن���از معام��الت 
املس���تثم��ر الصناع�����ي مع 
الترويج عن  التركي���ز على 

املنتج الوطني.
النعامي  ان  ال���ى  وأش���ار 
الصناعية ستهتم بالصناعات 
احلديث���ة واملتط���ورة مثل 
الصناعات االلكترونية والدوائر 
الكهربائية واخلاليا الضوئية 
واأللي���اف املجوفة وصناعة 
كيبالت األلياف الضوئية من 
خالل إنشاء مجمع تكنولوجي 
بالتعاون مع القط���اع اخلاص، 
الفن��ي  وحتسني املست���وى 

للعاملني في مجال البتروكيماويات.
وقال ان هناك اجتاها لتوسيع فرص ومجاالت 
االستثمار احمللي في دعم وتطوير الصناعات 
الصغيرة، وتعديل تشريعات وأنظم��ة احلوافز 
الهيئة  الصناعية وإعادة هيكلته���ا، وتأهيل 
العامة للصناعة للحصول على شهادة اجلودة 
العاملية وتطبيق العالمة التجارية على املنتجات 

الوطنية.

ال نية للتخارج »مطلقاً« من حصة المجموعة في بنك الخليج

توقع االنتهاء من تقسيمها خالل 2011

محمود حيدر

د.علي املضف

مشاري العنجري بدر احلميضي

الحميضي والعنجري أبرز المرشحين
لرئاسة مجلس المفوضين لهيئة أسواق المال

علم����ت »األنب����اء« م����ن مصادر مطلع����ة ان وزي����ر التجارة
 والصناعة أحمد الهارون سيرفع قائمة ملجلس الوزراء باألسماء 
املرشحة لرئاسة مجلس املفوضني املزمع تأسيسه وفقا لقانون 
هيئة أس����واق املال الذي أقر مؤخرا وذلك بهدف اجناز الالئحة 
التنفيذية للقانون وتكليف جهة استشارية لتقييم األصول التي 
سيتم نقلها من البورصة الى هيئة أسواق املال، وذلك قبل نهاية 
الش����هر اجلاري. وقالت املصادر انه من املتوقع ان يتم تشكيل 

املجلس والذي سيتكون من 5 أعضاء خالل الشهر املقبل.
وكانت أبواب بورصة الترش����يحات لرئاسة املجلس فتحت 
ليدخلها وزير املالية األسبق بدر احلميضي ونائب رئيس مجلس 

األمة السابق مشاري العنجري. 
ومازال الباب مفتوحا لتس����تقبل بورصة الترشيحات أسماء 
جديدة خاصة وأن هناك الكثير من الش����خصيات املرشحة لهذا 
املنصب حيث أن الترشيح يتم بعد مشاورات بني وزارة التجارة 

والصناعة ووزارة املالية.

الهارون يعرض قائمة بأسماء المرشحين على مجلس الوزراء خالل أسبوعين


