
االحد 25 ابريل 2010   39اقتصاد

مشاورات بين مستثمرين كويتيين لتأسيس 
شركة مساهمة للسياحة برأسمال 20 مليون دينار

 محمد البدري
حصل���ت »األنب���اء« على 
معلومات متقاطعة من مصادر 
ذات صلة بقطاع السياحة تفيد 
بأن مشاورات تجري في الوقت 
الحالي على قدم وساق بين عدد 
من المهتمين والمستثمرين في 
مجال السياحة والسفر بغرض 
تأسيس شركة كويتية مساهمة 
يتركز نش���اطها الرئيسي في 
تقدي���م الخدمات الس���ياحية 

بانواعها كافة.
وبحسب مصدر مطلع على 
هذه المشاورات فان بعض رجال 
االعمال الذين لهم خبرات طويلة 
في العمل في السياحة والتي 
تزيد على 25 عاما تولدت لديهم 
فكرة تأسيس شركة كويتية 
برأسمال ضخم وُيطرح جزء 
كبي���ر منها لالكتت���اب العام، 
بحيث تتوافر امكانيات مالية 
تمكن من توفير خدمات متميزة 
الش���ركة نموذجا  تجعل من 

يحتذى في المنطقة.
ووفق���ا لمصدر مش���ارك 
ف���ي المش���اورات فضل عدم 

ذكر اس���مه ف���ان رأس المال 
المقترح حتى اآلن لتأس���يس 
هذه الشركة يتراوح ما بين 15 
و20 مليون دينار، حيث ستركز 
جهودها على الرقي بالخدمات 
السياحية والترفيهية في البالد، 
واوضح المصدر ان الش���ركة 
المزمع تأسيسها ستعمل على 

انواع جديدة من  اس���تحداث 
السياحة الداخلية تتمتع فيها 
الكويت بمزايا تنافسية نسبية 
من جهة وتقوم على استثمار 
معطيات البيئة الكويتية من 
جهة اخرى، ومن ذلك سياحة 
الصحاري وسياحة مسابقات 
الخي���ول والهجن وس���ياحة 

المؤتمرات وغيرها.
وتابع المصدر نفسه بالقول 
ان المشاورات الجارية حاليا 
تستهدف توسيع نطاق االطراف 
المشاركة في التأسيس بحيث 
تشمل مستثمرين في السياحة 
والعق���ار وش���ركات طيران 

ومكاتب سفريات.

ستتم إحالة المعنيين إلى نيابة سوق المال في حالة ثبوتها

البورصة تستدعي رؤساء مجالس شركات 
الكتشاف مخالفات بالتعامالت اليومية

 محمود فاروق
أبلغت مص���ادر مطلعة »األنب���اء« ان إدارة البورصة قررت 
استدعاء رؤس���اء وأعضاء مجالس إدارات عدة شركات مدرجة 
بالسوق، بعد اكتش���اف عدد من المخالفات تتعلق بالتعامالت 

اليومية في التداول.
وأشارت المصادر إلى أن إدارة التوثيق الحظت عمليات غير 
طبيعية على بعض األسهم، ما استلزم ضرورة استدعاء مسؤولي 
الشركات لطرح تساؤالت متعلقة بالتداوالت على أسهم شركاتهم.
وقال���ت المصادر انه في حالة ثبوت المخالفات س���تتم إحالة 
المعنيين الى نيابة س���وق المال، وفقا لما أكده وزير التجارة 
والصناع���ة احمد الهارون ان مواد قانون هيئة أس���واق المال 
ناف���ذة لمواجهة اي مخالفات قد تح���دث في البورصة، وعليه 
س���يتم تحري الدقة في تداوالت الشركات التي قد يكون هناك 
ش���بهات في تداوالتها.وقالت المصادر أن إدارة السوق تسعى 
إلى تنظيم عمليات التداول خالل الفترة المقبلة والتأكيد على  

الشفافية.

الهارون يجتمع بلجنة األسعار في »التجارة«
لبحث مقارنات األسعار مع دول الخليج

لجنة دائني »الدار« تجتمع 
مع إدارة الشركة في دبي الثالثاء المقبل

شريف حمدي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان جلنة 
دائني شركة دار االستثمار ستجتمع مع االدارة 
التنفيذية للشركة بعد غد الثالثاء في دبي وذلك 
بهدف مناقشة عدد من االمور املهمة خاصة فيما 
يتعلق بآخ���ر ما مت التوص���ل اليه حول طلب 
شركة دار االستثمار الدخول حتت مظلة قانون 

االستقرار املالي.
واوضحت املص���ادر ان االجتماع الذي كان 
مقررا له االربعاء املاضي وتأجل بسبب ظروف 
الطيران سيتطرق ايضا الى القضايا املرفوعة من 
قبل عدد من الدائنني الذين رفضوا خطة اعادة 
الهيكلة وابدوا اعتراضهم على طلب الش���ركة 

االستفادة من القانون.
واشارت املصادر الى ان اغلب الدائنني وصلهم 
اخطار احملكمة الذي يفيد بطلب استفادة الشركة 
من قانون االستقرار وقد منحهم القانون 15 يوما 
من تاريخ تسلم االخطار البداء اعتراضهم، مشيرة 
الى ان هناك بعض الدائنني ممن وصلهم األخطار 
أبدوا اعتراضهم خالل املهلة القانونية لذا ستتم 

مناقشة هذا األمر ضمن االجتماع املقبل.
وفي هذا السياق اكدت املصادر ان حق االعتراض 
الذي كفل���ه القانون لهؤالء الدائنني ال يعني ان 
الشركة لن يكون بامكانها االستفادة من قانون 
االستقرار بعد قبول طلبها من احملكمة او حتى 

يؤثر على ق���رار احملكمة بقبول او رفض خطة 
اعادة الهيكلة التي طلبت احملكمة قبل ايام من 
شركة الدار تزويدها بتفاصيل واجراءات تنفيذها، 
وذلك العتماد او رفض اخلطة بشكل نهائي بعد 
االطالع على هذه التفاصيل واالستماع الى رأي 

بنك الكويت املركزي في اخلطة.
ولفت���ت املصادر الى ان من حق ش���ركة دار 
االستثمار وفقا لقانون االستقرار املالي ان تتقدم 
بخطة اعادة الهيكلة بشكل تفصيلي خالل مدة 
اقصاها اربعة اشهر من قبول طلب الدخول حتت 
مظلة القانون، وانه اذا لم تتقدم الشركة باخلطة 
التفصيلية خالل هذه املدة فانه مبوجب القانون 

متدد الربعة اشهر اضافية.
واكدت املصادر انه مبجرد اعتماد خطة اعادة 
الهيكلة من قبل احملكمة املختصة فانها ستكون 

ملزمة وال ميكن الحد االعتراض عليها.

عاطف رمضان
علمت »األنباء« ان وزير التجارة والصناعة 
احمد الهارون أجرى اجتماعا مفاجئا أمس مع 
جلنة االس��عار بالوزارة لبحث التقارير التي 
أعدها املراقبون بشأن مقارنات اسعار السلع 
الغذائية بني الكوي��ت ودول مجلس التعاون 
اخلليجي.وذكرت املص��ادر ان التقارير التي 
أعدها املراقبون االس��بوع املاضي تضمنت 

مقارنات على اس��عار احلديد واالسمنت في 
الكويت ودول اخلليج، وان الوزير حاليا بصدد 
االعالن عن نتائج هذه املقارنات خالل االيام 

القليلة املقبلة.
وش��ملت مقارنات االس��عار املنتجات أو 
السلع الغذائية الرئيسية مثل السكر والشاي 
واللحوم واالرز وغيرها من املنتجات االساسية 

االخرى.

توجهات حكومية لتأسيس مؤسسة للتأمين 
على »الصناديق« واألوراق المالية المتداولة في البورصة

محمود فاروق
كشف��ت مص���ادر ذات صلة 
ل� »األنباء« عن توجهات حكومية 
لتأسيس مؤسسة حكومية للتأمني 
عل��ى الصنادي��ق االس��تثمارية 
واالوراق املالية املتداولة في سوق 
الكويت لالوراق املالية وذلك بهدف 
احلد من املخاطر احمليطة باالستثمار 

في االوراق املالية.
ان هذه  واوضحت املص��ادر 
اخلطوة تأتي للحد من املخاطر التي 
تتعرض لها الصناديق االستثمارية 

املستثمرة في السوق الكويتي، وذلك 
بعد ان واجهت الصناديق حتديات 
صعبة ف��ي عام مضطرب ومليء 
املتالحقة  باالحداث والتط��ورات 
على الصعيدي��ن احمللي والعاملي 
خالل الفت��رة املاضية، مش��يرة 
الى ان هذه اخلطوة تأتي حلماية 
استثمارات الهيئة العامة لالستثمار 
واملؤسسات والهيئات احلكومية 
االخرى واملس��اهمني من القطاع 

اخلاص في هذه الصناديق.
وذكرت املصادر ان الهيئة اصبح 

لديها حصص في نحو ما يزيد عن 
17 صندوقا مت اختيارها وفق آلية 
ومعايير تتمثل في األداء التاريخي 
للصناديق خالل 5 سنوات مقارنة 
باملؤش��ر الوزني لسوق الكويت 
ل��الوراق املالي��ة وحجم االصول 
املدارة الت��ي يحتويها الصندوق 
ووفقا ملعادلة التفضيل التي تتبعها 
الهيئة، مشيرة الى ان الهيئة قامت 
مؤخرا برفع سقف مساهمتها في 
الكويتية من  صناديق االستثمار 

50% الى %70.

إدريسي: »التخصيص« انتهت من إستراتيجية جديدة  
للدخول في مشاريع البنية التحتية والخدمات والطاقة 

أحمد يوسف
كش����ف رئيس مجلس إدارة 
ش����ركة التخصي����ص القابضة 
رياض ادريس����ي ان الش����ركة 
انتهت من إعداد اس����تراتيجية 
جديدة تس����اعدها في اقتناص 
املشاريع التي ستطرح من خالل 
التنمية،  اخلصخصة وخط����ة 
الس����يما فيما يتعلق مبجاالت 
التحتي����ة، والطاق����ة  البني����ة 
انها  وقطاعات اخلدمات، حيث 
التي تعمل  الرئيسية  املجاالت 
بها الشركة في السوق احمللي 

واألسواق اخلارجية.
وقال في تصريح ل� »األنباء« 
ان الشركة تتطلع لطرح مشاريع 
تخص املدينة العمالية ومحطة 
كهرباء الزور باإلضافة الي املترو 

وذلك مقارنة بخس����ائر 13.74 
مليون دينار لنفس الفترة من 

العام السابق.
الذي  الكونسرتيوم  وحول 

للمساهمة فيها، وان هذه املشاريع 
تأتي في نطاق عمل الشركة.

وأكد ان مش����اريع الشركة 
تتعلق مبجاالت البنية التحتية 
والطاق����ة واخلدمات وكلها قيد 
التنفي����ذ وفق����ا لبرامج العمل، 
خصوصا في األسواق األوروبية، 

وشرق آسيا. 
وأش����ار الى انه ال توجد أي 
حتديات تواجهها الش����ركة في 
مشاريعها الداخلية أو اخلارجية، 
خصوصا فيما يتعلق بعمليات 

التمويل.
وعن أرباح الشركة للربع األول 
من العام احلالي، توقع االنتهاء 
منها قريبا، وقال ان الشركة قد 
حققت أرباحا صافية عن 2009 
بقيمة بلغت 3.09 ماليني دينار، 

على مساهمي هذه الشركات.
وقال ان شركة التخصيص 
القابضة تعتزم االستحواذ على 
أكثر من مشروع من املشاريع 

التي ستتم خصخصتها.
يذكر ان الشركة زادت حصتها 
في أس���هم اخلزانة من 43.34 
مليون سهم إلى 56.24 مليون 
سهم، بزيادة قدرها 12.9 مليون 
سهم، لتصل حصة الشركة في 
أسهمها الى 7% من إجمالي أسهم 
الش���ركة البالغة 7938 مليون 
س���هم. ويبلغ رأسمال الشركة 
79.83 ملي���ون دينار، وتتملك 
ش���ركة مجموع���ة الصناعات 
الوطني���ة القابض���ة %27.78، 
وش���ركة نور لالستثمار املالي 

.%8.05

الش����ركة للدخول  تشارك فيه 
في مناقصة في سورية، قال ان 
الشركة أسست شركة »مرافق 
»في سورية برأسمال 4 مليارات 
ليرة سورية متتلك فيها 17% من 
رأس املال إلنش����اء أول محطة 
كهرباء من قبل القطاع اخلاص 
بنظ��ام ال� B.O.T ملدة 20 عاما 

ب� 250 مليون دوالر.
وأكد أن احملطة ستكون بطاقة 
إنتاجية تتراوح بني 220 و260 
ميغاواط، وأن اإلعالن عن ترسية 
املناقصة والفائز بنهاية 2010.

وأوض���ح أن هناك أكثر من 
فرص���ة يقوم الكونس���رتيوم 
بدراس���تها حاليا للدخول فيها 
ش���ريطة أن تكون ذات جدوى 
ويحقق عوائد جيدة تعود بالنفع 

رياض ادريسي

بعض الدائنين أبدوا اعتراضهم عبر إخطار المحكمة

 محمود فاروق
ذكرت مصادر ذات صلة ل� »األنباء« ان بنك برقان يتجه 
الى حتقيق ربحية تصل الى 3 فلوس للسهم عن الربع 
االول، وذلك بعد استقطاع املخصصات االحترازية التي 
فرضها البنك املركزي مؤخرا على البنوك احمللية، مقارنة 
بأرباح تش���غيلية بلغت 16 مليون دينار قبل استقطاع 
مخصصات بقيمة 5.4 ماليني دينار وربحية سهم بلغت 

11.2 فلسا للسهم الواحد عن نفس الفترة من 2009.
وكان البنك قد اخذ مخصصات بقيمة 104 ماليني دينار، 
في حني بلغت االرباح من االنشطة املصرفية االساسية 
13.2 مليون دينار بالربع االول من 2009 وبزيادة قدرها 
29% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2008 كما بلغ معدل 
العائد السنوي على حقوق املساهمني خالل الربع االول 

من 2009 %14.3.

»برقان« يتجه إلى تحقيق 3 فلوس للسهم 
ربحية للربع األول لـ 2010

 محمود فاروق
كش����فت مصادر ذات صلة ل� »األنب����اء« عن توجه بنك 
الكويت املركزي ملطالبة البنوك احمللية بزيادة املخصصات 
االحترازية خالل 2010 وبأن تصبح الزيادة فيما بعد بشكل 
تدريجي وبصفة ربع سنوية بدال من االنتظار حتى نهاية 
العام واالضطرار لتكوين مخصصات بشكل مفاجئ ودفعة 
واحدة. موضحة ان الزيادة س����تكون بنسبة أعلى مما كان 
مطلوبا منها س����ابقا مبوجب التعليم����ات القائمة. وأفادت 
املصادر بأن »املركزي« سيش����دد في تعميمه على ضرورة 
اتخاذ مخصصات مقابل أي انكشافات أو تعامالت سواء كانت 
ديونا عبر اإلقراض أو وكاالت استثمار أو مرابحات، مشيرة 
الى حتوط البنوك إلى أقصى درجة وقيامها بتجنب مبالغ 
كبيرة من األرباح كمخصصات بلغت في بعض األحيان %50 
خالل العام املاض����ي، فضال عن جتنيب مخصصات أخرى 
ألي قرض يتخلف صاحبه عن الس����داد ملرة واحدة ودون 
االنتظار لفترة ال� 90 يوما املعتادة في تلك احلاالت.وأشارت 
املص����ادر إلى ان توجه »املرك����زي« ودعوته الى املزيد من 
التحوط يشيران إلى عدم االطمئنان واالرتياح الى اإلجراءات 
التي تتبعها البنوك جتاه ملفات عدد من الشركات املتعثرة 
والتي تتمثل في عزوف الكثير منها عن تسوية مديونياتهما 

ودفعهما الى متديد مهلة السداد لفترات إضافية.

بعد عزوف عدد من الشركات المتعثرة عن سداد مديونياتها في الموعد المحدد

»المركزي« للبنوك: استعدوا لزيادة  المخصصات االحترازية 


