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أحمد مغربي
ذكرت بيانات علي املوقع االلكتروني لبنك 
الكويت املركزي انه أصدر أمس سندات خزانة 
ألجل يوم واحد بقيمة 200 مليون دينار بفائدة 
1.25% وذل���ك ف���ي خطوة الس���تيعاب فائض 

السيولة.
وأشارت البيانات إلى ان البنك املركزي تلقى 

عروضا لالكتتاب في هذه السندات تقدر بنحو 
947.5 مليون دينار ما يعني تغطية 750%، ويعد 
هذا اإلصدار الثالث للبنك املركزي خالل هذا العام 
والثاني خالل هذا الش���هر، حيث كان اإلصدار 
الس���ابق في 10 اجلاري وكانت قيمة السندات 
بقيمة 100 مليون دينار ألجل عام واحد وبلغت 

التغطية لهذه السندات 548.5 مليون دينار.

»المركزي« يصدر سندات خزانة بـ 200 مليون دينار بفائدة %1.25

عمر راشد
أوضحت مصادر مطلعة ل���� »األنباء« أن جلنة وزارة 
التجارة املشكلة ملتابعة وضع الشركات الراغبة في الدخول 
حتت مظلة قانون االستقرار املالي ستعاود عقد اجتماعاتها 
خالل األسبوعني املقبلني وذلك إلعادة ترتيب وضع اللجنة 
من جديد خاصة أنها لم تش���هد عقد أي اجتماعات منذ 3 

أشهر. 
ونف���ت املصادر ما تردد عن إلغاء اللجنة، موضحة أن 
اإللغ���اء ال ميكن أن يتم إال من خالل ق���رار وزاري وبناء 

على رغبة الوزير، متوقعة دخول عدد من الشركات ضمن 
القانون وذلك بعد دخول دار االستثمار حتت مظلة قانون 

االستقرار من قبل الشركات خالل املرحلة املاضية. 
وفي السياق ذاته، أوضحت اللجنة أن موافقة عمومية 
شركة دار االس���تثمار على الدخول في قانون االستقرار 
شرط هام وضروري الس���تكمال اإلجراءات املطلوبة من 
الشركة، متوقعة أن تأتي تلك اخلطوة بعد موافقة البنك 
املركزي التي قد تستغرق 6 أش���هر وذلك في حال توافر 

البيانات واملعلومات املطلوبة.

مجموعة استثمارية تدرس تأسيس 
أكاديمية كويتية للتدريب العقاري

كش���ف مصدر مطلع ل� »األنباء« 
النقاب ع���ن وج���ود توجه لدى 
مجموعة استثمارية محلية لتأسيس 
العق���اري  أك����ادميي���ة للتدري���ب 
تك���ون معني������ة برف���ع مس���توى 
ل������دى املهتمني  الوع���ي والتثقيف 
العقاري احمللي واإلقليمي. بالقطاع 

وأوضح املصدر ان هذه األكادميية 
تس���تهدف س���د النق���ص املعرف���ي 
واملعلوماتي في الشأن العقاري لدى 
غالبية املمارسني واملتعاملني واملهتمني 
بقطاع العقار في الكويت، ما يترتب 
علي���ه حدوث الكثير من املش���كالت 
واألخطاء التي ميكن تداركها في حال 
كان���ت هناك معرفة أكثر ووعي أكبر 
وأفضل مبجريات الس���وق العقاري 

وآليات العرض والطلب.
وتابع املصدر بالقول انه انطالقا من 
هذه القناعة فإن مجموعة استثمارية 
عقارية محلية، لم يسمها، تعكف حاليا 
على دراسة إمكانية تأسيس أكادميية 
كويتية للتدريب العقاري التي ستكون 
األولى من نوعها في الكويت ومنطقة 
اخلليج عموما، بحيث تسد هذا النقص 

املعرفي العقاري.
وأشار املصدر الى انه من املأمول 
ان متنح األكادميية العقارية شهادات 
معتمدة في مجال العقار، الفتا الى ان 
العقارية  مسألة تأسيس األكادميية 
قد يستغرق عدة أشهر قبل االنتهاء 
من دراسات اجلدوى الالزمة، متوقعا 
إطالقه���ا رس���ميا قبل نهاي���ة العام 

احلالي.

»لجنة االستقرار« في »التجارة« تجتمع خالل أسبوعين 
الستقبال طلبات الشركات الراغبة بالدخول ضمن القانون

موافقة عمومية »الدار« شرط ضروري الستكمال إجراءات دخولها »االستقرار«

استحواذ »صناعة الكيماويات البترولية« 
على حصة في »إنيوس« عار تمامًا من الصحة

أحمد مغربي
نف����ت رئيس مجل����س اإلدارة 
والعضو املنتدب لشركة صناعة 
الكيماويات البترولية مها مال حسني 
جملة وتفصيال ما تناقلته صحيفة 
التاميز اللندنية عن مفاوضات شركة 
»انيوس« البريطانية املتخصصة 
في صناعة البتروكيماويات لبيع 
جزء من حصة لها لصالح صناعات 
الكيماويات البترولية.  وأوضحت 
مال حس����ني ف����ي تصريح خاص 
ل�»األنباء« أن الشركة لم تعرض 
عليها أي عروض توضيحية من 
الشركة البريطانية املثقلة بديون 
تتخطي قيمتها ال����� 6.4 مليارات 
إلى أن  جنيه إسترليني، مشيرة 
البترولية  الكيماوي����ات  صناعة 
ليست لها أي نوايا في االستحواذ 
على حصة في الشركة البريطانية. 
وجاء نفي مها مال حسني ملا جاء 
في صحيفة التاميز اللندنية على 
لس����ان الرئيس التنفيذي لشركة 
انيوس توم كوت����ي الذي ذكر أن 
هناك مناقش����ات أولية جتري مع 

شركات بتروكيماويات خليجية 
على رأسها شركة سابك السعودية 
وصناع����ة الكيماويات البترولية 
احدى ش����ركات مؤسسة البترول 
الكويتية وكذلك شركات صينية 
لغرض بيع جزء من الشركة. وأشار 
كروتي إلى أن املفاوضات مستمرة 
مع بتروشاينا الصينية منذ العام 
املاضي الستحواذها على جزء من 
ل�  التابعة  مصفاة »جراجنموث« 

»اينوس«، مشيرا إلى أن الشركة 
تتطل����ع إلى فرص خلل����ق قيمة 
والى ش����ريك يجلب شيئا جديدا 
ومختلفا إلى أعمال الشركة. وتأتي 
مفاوضات الشركة البريطانية على 
خلفية بلوغ ديون الشركة حوالي 
6.4 ملي����ارات جنيه اس����ترليني 
وتبحث عن ش����ريك استراتيجي 
يقوم بضخ أموال في الشركة أو 
شراء حصة منها، وبحسب صحيفة 
التاميز فان ش����ركة انيوس قامت 
بعروض توضيحية مؤخرا لكل من 
شركة سابك السعودية وصناعة 

الكيماويات البترولية.
اجلدير بالذكر أن أحد املواقع 
االلكترونية املتخصصة قد ذكر أن 
هناك عددا ال بأس به من املستثمرين 
أب����دى اهتمام����ا بالصفق����ة، مثل 
مستثمري الشرق األوسط، حيث 
ستتخلى الشركة عن أعمالها في 
السلع البتروكيماوية التي تشكل 
مكون����ات ملواد مثل البالس����تيك، 
وميكن حيئنذ أن ميولوا الشركة 

ويكتسبوا منفذ بيع في أوروبا.

ردًا على ما ذكرته »التايمز« اللندنية

عرض رسمي لـ »هيتس تيليكوم« لشراء حصة 
في »هيتس أفريقيا« أبريل المقبل

دمج »كويت إنفست« و»الدولية للتمويل« و»جيزان« 
في الربع األخير من العام الحالي

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان 
ش���ركة هيتس تيليكوم بانتظار 
عرض رسمي لشراء جزء من حصتها في 

هيتس افريقيا خالل شهر تقريبا.
وذكرت املصادر ان هناك مشتريا 
يقوم حالي���ا بعملية الفحص النافي 

للجهالة، وبعد االنتهاء من هذه اخلطوة 
سيتقدم بعرض شراء رسمي لهيتس 
تيليكوم، ولم حتدد املصادر الس���عر 
املتوقع المتام هذه الصفقة، وبالتالي 
العوائد املتوقعة منها وربطها بالسعر 

املقدم من املشتري.

وأكدت املصادر ان ش���ركة هيتس 
تيليك���وم قررت انه ف���ي حال قبول 
العرض بناء على الس���عر ان يكون 
التخارج جزئي���ا وليس كليا من هذا 
االس���تثمار الذي ميثل اهمية كبيرة 

بالنسبة لشركة هيتس تيليكوم.

أكدت مصادر مطلعة ل� »األنباء« ان الكيان اجلديد الذي 
سينتج عن عملية دمج شركات كويت انفست والدولية 
للتمويل وجيزان القابضة التابعة ملجموعة البحر، سيخرج 
للنور خ���الل الربع األخي���ر من العام احلال���ي وذلك وفقا 

مل���ا مت اجنازه م���ن عملية تقييم أصول الش���ركات الثالث.
وتوقعت املص���ادر ان تنتهي عملية تقييم األصول بعد 
3 أش���هر على األق���ل وذلك لتعدد أصول الش���ركات الثالث 

 احدى بوابات الدخول ملجمع بتروكيماويات تابع لشركة انيوس البريطانية وتوزيعها جغرافيا.

مها مال حسني

»الدستورية« تنظر 
دعوى العقاريين 

نهاية الجاري
عمر راشد 

أفادت مصادر »األنباء« 
ب���أن احملكمة الدس���تورية 
حددت نهاية الشهر اجلاري 
للنظر في القضية املرفوعة 
من احتاد العقاريني للمطالبة 
بعدم دستورية قانوني 8 و9 
في الرهن والتمويل العقاري، 
مستندة إلى أن القانونني أحلقا 
أض���رارا بالغة مبالك قطاع 
السكن اخلاص واالستثماري 
والتجاري، وذلك بعد تطبيقه 

منذ مارس العام املاضي.
ولفتت املص���ادر الى أن 
محامي االحتاد أعد األوراق 
الالزمة إلثبات عدم دستورية 
تطبيق القانونني إلخاللهما 
وتعارضهما مع مواد الدستور 
التي تكفل حرية التصرف في 
ملكية األفراد على مستوى 

جميع القطاعات.
وأوضح���ت أن م���ن بني 
اإلجراءات التي يستند إليها 
دفاع االحتاد هي أن القانونني 
لم يؤديا إلى حتقيق الهدف 
املنشود منهما وهو توفير 
100 ألف قس���يمة س���كنية 
في 3 س���نوات للمواطنني، 
موضحة أن احلكومة ومنذ 
عام لم تستطع توفير سوى 
10000 مسكن فقط منذ تطبيق 
القان���ون، ما يعني ضرورة 
تدخ���ل القط���اع اخل���اص 
العقاري مع  التطوي���ر  في 

احلكومة.

شركات خليجية تتجه لالستثمار العقاري والسياحي 
بالكويت في 2010 بدعم من خطة التنمية

تقاطعت معلومات لدى »األنباء« من مصادر 
عقاري����ة وس����ياحية عدي����دة تفي����د بأن 
عددا من الشركات االس����تثمارية اخلليجية، 
العقاري����ة حتدي����دا، تراق����ب ع����ن كث����ب 
التطورات اإليجابية التي تش����هدها الكويت. 
وأوضحت مصادر معنية بالشأن السياحي 
احمللي بالقول ان بعض الشركات االستثمارية 
والعقارية في دول مجلس التعاون اخلليجي 
تضع اعينها على الكويت منذ عدة س����نوات 
خاص����ة مع الطفرة العمرانية التي ش����هدتها 
البالد خالل الفترة ب����ني عامي 2004 و2007، 

لك����ن تداعيات األزمة املالي����ة العاملية جعلت 
هذه الشركات تتريث قبل الدخول إلى السوق 
الكويتي بسبب التخوف من األوضاع االقتصادية 
غير املس����تقرة على مستوى العالم واملنطقة 
عموم����ا. ولفتت مصادر عقارية إلى أن بعض 
الشركات اخلليجية، ورغم األزمة املالية العاملية، 
بدأت الدخول بالفع����ل، منذ الربع األخير من 
العام املاضي، إلى السوق الكويتي، من خالل 
االستحواذ على نسب مؤثرة في شركات كويتية 
بعضها مدرج في سوق الكويت لألوراق املالية. 
وتابع����ت بالقول ان هناك من املؤش����رات 

اإليجابي����ة التي من املتوق����ع أن حتفز املزيد 
من الشركات اخلليجية على الدخول للسوق 
الكويتي في الفت����رة املقبلة، وفي مقدمة هذه 
املؤشرات إقرار مجلس األمة اخلطة اإلمنائية 
للدولة للسنوات الثالث القادمة. ولفتت مصادر 
أخرى إلى أنه من املؤش����رات املهمة التي من 
شأنها تشجيع وجود شراكة بني القطاع اخلاص 
الكويتي واخلليجي في الس����وق الكويتي ما 
شهده العامان األخيران من موافقة بنك الكويت 
املركزي املبدئية على الترخيص لعدد من البنوك 

اخلليجية.


