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االقتصادية

منى الدغيمي 
كشف عضو مجلس إدارة شركة القناعات للتسويق والتطوير 
العقاري ومستش���ارها القانوني سعد الريس عن أن الشركة 
بدأت بتنفيذ 5 مشاريع عقارية بقيمة 40 مليون دينار في قطر 

والسعودية والعراق والسويد.
وقال الريس في تصريح خاص ل� »األنباء« إن »القناعات« 
بدأت إجراءات تطوير خمسة عقارات في دبي مع حصولنا على 
حق تس���ويق تلك العقارات مشيرا إلى أنه مت التعاقد مع أحد 
مالك العقار في دبي لتطوي���ر عقاراته بقيمة 7 ماليني دينار 
وتسويقها كمشروع استثماري جتاري من خالل بيع حقوق 

االنتفاع ملدة 25 سنة على املنتفعني.
وأضاف أن املدة التي حتتاجها الشركة لتطوير تلك العقارات 
هي 16 ش���هرا وذلك بداية من شهر يوليو وستطرح بالسوق 

اخلليجية وتسوقها كأحد املشاريع املدرة. 
وتابع أن »القناعات« أعلنت في وقت سابق أنها ستستثمر في 
مناطق محددة منها قطر واإلمارات وكردستان العراق واألردن 
والهند وعمان والبحرين ولبنان الس���عودية وعدد من الدول 
األوروبية مثل السويد، مؤكدا أن الشركة اتخذت من دولة قطر 

مقرا إقليميا وستعمل وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية.
وأشار الريس إلى أن الش���ركة أقرت إستراتيجيتها للعام 
اجلدي���د، مؤكدا أنها بدأت في إجراءات إقامة مجمعات جتارية 
في املنطقة ومنها مجمع جتاري في كردستان العراق مبساحة 

تصل إلى 8 آالف متر مربع بقيمة تصل إلى 
4 ماليني دينار وس���تقوم شركة بريطانية 
بإدارة ذلك املجمع واستثماره وفق دراسة 

شاملة للسوق العراقي.

مشاريع قطر

وأفاد بأن الش���ركة وقعت عقدا بقيمة 4 
ماليني دينار لتنفيذ 3 أبراج جتارية في قطر 
وذلك بالتعاون مع شركات قطرية، مشيرا 
إلى أن تنفيذ املشروع بدأ اعتبارا من بداية 
مايو اجلاري ويستمر ملدة سنة، وأكد أنه مت 
االتفاق مع مكتب استشاري عاملي للمساهمة 
في تنفي���ذ املش���روع و»القناعات« متتلك 
حق تسويق تلك األبراج على املستثمرين 

القطريني واألجانب. 
وكش���ف الريس أن »القناعات« تعتزم 

دخول الس���وق السعودي من خالل مش���روع عقاري سيتم 
إطالقه في مدينة جدة بتكلفة تبلغ 25 مليون دينار، مش���يرا 
إلى أن الشركة تدخل في املنافسة اخلليجية إلنشاء مشاريع 
عقارية ضخمة في السعودية باستثمارات تقارب ال� 80 مليون 

دوالر.
و أضاف أن الشركة تضع اللمسات األخيرة لالنتهاء من دراسة 

مش����روعها العقاري الذي ستتجه به وألول 
مرة للسوق السعودية وذلك عبر واحد من 
أكبر مشاريعها العقارية، مفيدا بأن املشروع 

ضخم ويفوق مشاريع الشركة احلالية.

مشاريع السويد 

وتابع أن »القناعات« باشرت الدخول في 
مشاريع بالسويد ويأتي ضمن إستراتيجية 
الشركة لتطوير مشاريع نوعية في منطقة 
اليورو، والهادفة إلى تطبيق مقاييس جديدة 
في تطوير املشاريع العقارية املتكاملة، مشيرا 
إلى أن التحالف مع عدد من املس���تثمرين 
اخلليجيني لهم اخلبرة في سوق األوروبية 
العقاري سيس���اعد على اختصار عمليات 

الدراسات والبحوث . 

فلسفة جديدة

 وقال إن »القناعات« ستعمد إلى تطبيق فلسفة جديدة في 
تطوير املش���اريع العقارية املتكاملة في السويد وغيرها من 
مناطق االستثمار، مش���يرا إلى أن الفلسفة املعتمدة ستكون 
مغايرة ملا عليه املش���اريع العقارية مبنطقة الشرق األوسط 
واخلليج بالتحديد وأنه سيتم الكشف عن تفاصيل املشروع 

فور االنتهاء من كل تفاصيله. 
وعن مشروع السويد قال الريس انه سيتم تطوير مشروع 
عقاري متكامل يحتوي على وحدات س���كنية واس���تثمارية 
وجتارية، ويضم أيضا فنادق ومرافق تعليمية ومراكز تسوق، 

باإلضافة إلى املكاتب بقيمة تصل إلى 12 مليون دوالر.
وتوقع الريس أن يتم بدء العمل في هذا املشروع بعد االنتهاء 
م���ن كل تفاصيله العقارية والهندس���ية واملالية والقانونية، 
مبينا أن سوق األوروبي العقاري حاليا يعتبر من أهم األسواق 
العاملية، واستطاع أن يجذب شركات عاملية لالستثمار فيه من 

خالل مشاريع مختلفة بعد األزمة املالية العاملية.
وذكر الريس أن هذا املش���روع يعتبر الرابع للش���ركة منذ 
تأسيس���ها، بعد دخولها عن بوابة اململكة الس���عودية وقطر 
والعراق، موضحا وجود النية لدى الشركة لتطوير سلسلة 

من املشاريع في اخلليج.
وأضاف أن لدى الشركة نية جدية في الدخول إلى السوق 
الكويتي خاصة أنه به فرص واعدة وكبيرة إال أن ذلك مرهون 
بالتطبيق الفعلي خلط���ة التنمية التي أعلنت عنها احلكومة 

وأقرها مجلس األمة مؤخرا.
وشدد أن انطالق أعمال الشركة سيكون وفق آلية مدروسة 
ونوعية في املناطق محل االس���تثمار ومن املتوقع أن تش���هد 
عمليات لالستحواذ، خاصة أن الفترة احلالية مناسبة لتشكيل 

كيانات كبرى في ظل األزمة العاملية.

شريف حمدي
أبلغت مصادر مطلعة »األنباء« بأن هناك مستثمرا خليجيا 
يسعى للحصول على حصة مؤثرة في شركة الصناعات املتحدة 
من خ����الل زيادة رأس املال املرتقبة بنس����بة 100% من 24.7 
مليون دينار الى 49.5 مليون دينار بقيمة اس����مية 100 فلس 
للس����هم من دون عالوة إصدار كما قررت اجلمعية العمومية 
العادية قبل أيام. وقالت املصادر ان زيادة رأس املال س����تبدأ 

بعد انعقاد اجلمعية العمومية غي����ر العادية التي حتدد لها 
الثاني من يونيو املقبل بعد تأجيلها لعدم اكتمال النصاب في 
األسبوع املاضي. ولفتت املصادر الى ان املستثمر اخلليجي 
يرغب في احلصول على حصة في شركة الصناعات املتحدة 
كونها من الشركات التي متتلك أصوال جيدة ومشاريع مهمة، 
مشيرة الى ان املستثمر اخلليجي ينوي تغطية النسبة التي 

لن تغطى من قبل مساهمي الشركة.

مستثمر خليجي يسعى للحصول على حصة في »الصناعات المتحدة«

البورصة تحقق مع 185 وسيطًا وصانع سوق 

المسلم: الهيكلة المالية لـ »الدار« تشهد تقدمًا ملحوظًا

مسؤولون بشركات وساطة: الشفافية »غائبة« 
عن نظام ناسداك أوماكس بأوامر من إدارة السوق 

عمر راشد
رغم تأكيد مسؤولي إدارة السوق على أهمية الشفافية 
ف����ي البيانات واملعلومات اخلاصة بتط����ور نظام التداول 
اآللي اجلديد، إال أنه وبأوامر من إدارة السوق فإن اللجنة 
املعنية بتطوير النظام من قبل ش����ركة ناسداك أوماكس 
منعت أي تصريحات بشأن مراحل تطور النظام وبأوامر 

من إدارة السوق. 
 وعلم����ت »األنباء« من مصادرها ش����ركات الوس����اطة 
والشركات االستثمارية والبنوك وقعت على تعهد مرسل 
إليها من »ناس����داك أوماكس« مبنع أي تصريحات بشأن 
تطور نظام التداول اآللي اجلديد وتطوراته خالل املرحلة 
املقبلة، لتعكس بذلك رغبة إدارة الس����وق في سيادة منع 
اإلفص����اح عن كل ما يتعلق بنظ����ام التداول اجلديد خالل 

املرحلة املقبلة. 
 ووفقا للمبررات التي ساقتها املصادر بشأن تلك اخلطوة، 

أوضحت أنها جاءت ووفقا للتعميم املرس����ل إليها حتسبا 
ملا قد تسببه االفصاحات من آثار سلبية على أداء السوق، 
الفتة الى أن تساؤالت شركات الوساطة حول سوق الكسور 
ووضع الكويتية للمقاصة بعد تطبيق نظام التداول اآللي 

اجلديد مؤجلة حتى إشعار آخر. 
 واس����تغربت املصادر من التعميم الذي يأتي متناقضا 
متاما مع سياس����ة االفصاح التي من املفترض اتباعها مع 
الشركات والبنوك التي تطبق نظام التداول اجلديد، مستدركة 
بأن كل التساؤالت اخلاصة بالنظام اجلديد رهن بالدراسة 
التي يعدها نظام »ناس����داك أوماكس« عن أوضاع السوق 

والتي من املتوقع تسليمها خالل أشهر قليلة. 
من جهة اخرى أفادت مصادر »األنباء« بأن إدارة الرقابة 
تتجه لتوقيع عقوبات رادعة ألكثر من 10 وسطاء على خلفية 
التحقيقات التي جتريها معهم اإلدارة بسبب تداوالت وهمية 
قام بها الوسطاء خالل الثالثة أشهر املاضية، مستدركة بأن 

تلك العقوبات قد تتجاوز عقوبة اإليقاف إلى الشطب من 
سجل الوسطاء بسبب كبر حجم التداوالت التي متت خالل 
تلك الفترة دون تدقيق منهم على طبيعة تلك التداوالت. 
 وفي السياق ذاته، أوضحت أن مناقشة بنود العقد التي 
أرسلتها اللجنة التأسيسية لشركات الوساطة إلى شركات 
الوساطة املالية ال� 14 ستتم مناقشتها خالل األيام املقبلة 
بعد إرس����الها خطابا إلدارة السوق بتحديد موعد لتأجير 

قاعة اخلرافي ملناقشة تلك العقود. 
 وعلى صعيد متصل، رأى عدد من القيادات في شركات 
الوساطة املالية أن العبرة ليست في استمرار التحقيقات مع 
مديري إدارات بعض احملافظ االستثمارية وكذلك مسؤولي 
الش����ركات وإمنا العبرة في نتائج تلك التحقيقات وكذلك 
التخوف من االستثناءات التي قد يتم تطبيقها على البعض 
دون اآلخر وهو ما قد يشكك في مصداقية القرارات الصادرة 

عن إدارة السوق بشكل عام. 

محمود فاروق 
علمت »األنب����اء« من مصادر 
مطلعة أن اإلدارة القانونية بسوق 
املالية استدعت  الكويت لألوراق 
نحو 185 وسيطا بشركات الوساطة 
وصناع سوق بالشركات للتحقيق 
معهم بعد أن س����جلت نحو 264 
مخالف����ة قاموا بها عبر التداوالت 
اليومية سواء من خالل احملافظ 
املالية أو الصناديق االستثمارية 
أبريل املاضي، مبينة  خالل شهر 
أن مديري محافظ بشركات مدرجة 
ووسطاء ماليني لدى شركات وساطة 
كانوا اطرافا ف����ي تنفيذ صفقات 
مخالفة لقواعد وقوانني الس����وق 

وقانون هيئة أسواق املال.
واوضحت مصادر قانونية في 
البورصة ل� »األنباء« أن القانون 
املال يجرم  اجلديد لهيئة أسواق 
الترتيب لصفق����ة أو التالعب في 
أسعار األسهم في عمليات الشراء 

والبيع حتى ان مت����ت من خالل 
الشاشة الرسمية للبورصة، االمر 
الذي جعل اجلهات املعنية بالسوق 
تقوم بالتحقيق في عدد كبير من 
املخالفات التي يكتظ بها السوق 
حالي����ا وتتضمن ح����االت تالعب 
وش����بهات في اخطاء اضافة الى 
قضايا اخرى مازالت قيد التفتيش 
للتحقق م����ن ثبوتها، وتأتى هذه 
اخلط����وة ضمن مح����اوالت ادارة 
البورص����ة لضب����ط اداء احملافظ 
املالية والصناديق االس����تثمارية 
اضافة الى محاف����ظ العمالء لدى 
شركات االستثمار احمللية. وبينت 
املصادر أن شركات الوساطة املالية 
والقائمني على تنفيذ أوامر البيع 
والشراء يدققون في كل امر يأتيهم 
من العم����الء حت����ى ال يقعوا في 
اش����كاليات دون قصد تنتهي بهم 
في الشؤون القانونية للبورصة، 
الفتة الى ان ذلك سبب رئيسي في 

تدني التعامالت اليومية وحجمها 
وقيمتها، فيم����ا ينتظر ان تتخذ 
البورصة القرار املناسب للشركات 
التي تقوم بإجراء مخالفات بشكل 
اكدت  السياق  متعمد. وفي نفس 
مصادر في البورصة بان التدقيق 
والتحقيق مازاال مستمرين على 
عدد آخر من شركات مدرجة شهدت 
تعامالت اثارت شبهات في حينها 
حول املس����تفيد منها خاصة انها 
تزامنت مع اعالنات سلبية واخرى 
ايجابية.  ومن جهة أخرى أكدت 
املصادر ان العقوبة التي وضعها 
قانون هيئة اسواق املال جيدة بحد 
ذاتها ولكنها ليس����ت مؤثرة على 
املخالف بل متس املساهم واملالك 
للسهم، خاصة ان املخالف قد استفاد 
من ه����ذه التعامالت وانتهى االمر 
بالنس����بة له بينما املالك احلالي 
للس����هم هو املتضرر علما انه لم 

يقم بأي مخالفة.

بعد تسجيلها لـ 264 مخالفة خالل أبريل الماضي عبر محافظ وصناديق استثمارية

حازت تأييد أكثر من 80% من البنوك والمستثمرين

أصدرت شركة دار االستثمار 
بيانا حول مجموعة من التطورات 
الرئيسية التي مت حتقيقها في 
سبيل تنفيذ خطة إعادة الهيكلة 
التوافقية والتي مت االتفاق عليها 

في وقت سابق. 
وقال البيان انه مت االتفاق مع 
املستشارين واللجنة التنسيقية 
� وهي اللجنة التي متثل بنوك 
ومستثمري شركة دار االستثمار، 
التجارية  على جميع اجلوانب 
للوثائق املطلوبة للبدء في تنفيذ 
التوافقية.  الهيكلة  إعادة  خطة 
ويج����ري حاليا العمل على قدم 
وساق على ترجمة جميع الوثائق 
املتعلقة بخطة إع����ادة الهيكلة 

إلى اللغة العربية لعرضها على 
اللجان الشرعية في كل من شركة 
دار االستثمار ومورغان ستانلي، 
املستشار املالي للجنة التنسيقية 
باإلضافة الى عرضها على اللجان 
الشرعية لدى مجموعتها البنكية. 
ومبجرد أن يتم وضعها بالصورة 
النهائية، فإنه من املتوقع أن يتم 
ع����رض الوثائق عل����ى احملاكم 
الكويتية بهدف اإلسراع في تنفيذ 
خطة إعادة الهيكلة عالوة على 
موافقتها املعلقة خالل األش����هر 
القليلة املقبلة. وكجزء من عملية 
املراجعة ستقوم شركة إرنست أند 
يونغ، والتي مت تعيينها مؤخرا 
من قبل البنك املركزي، بتقدمي 

رأيها بخص����وص عملية إعادة 
الهيكلة الى البنك املركزي. 

واجلدير ذكره أن شركة دار 

االس����تثمار تقوم حاليا بوضع 
اللمسات األخيرة لعملها للخمس 
س����نوات القادم����ة وامليزاني����ة 
املقترحة والتي تندرج حتت بنود 
خطة إعادة الهيكلة، حيث تنص 
بنودها على تسديد كل االلتزامات 
املالية، وستتم مناقشة األعمال 
املقترحة  واملشاريع وامليزانية 
مع اللجنة التنسيقية في اجتماع 
يعق����د مبدينة دبي في 24 مايو 

اجلاري. 
املناس����بة ص����رح  وبه����ذه 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي لشركة دار االستثمار 
عدنان املسلم بقوله: »إن عملنا 
املالية يشهد  الهيكلة  إعادة  في 

البورصة حتقق مع وسطاء تالعبوا في صفقات يومية

إزالة الغازات احلمضية مشروع جديد مبصفاة ميناء األحمدي

شركة أميركية تزيد رأسمال 
»بي بي إل جلوبل« التابعة لـ »الديرة القابضة«

6 شركات تتقدم لـ »البترول الوطنية« 
لتنفيذ مشروع »إزالة الغازات الحمضية«

.. والشركة تلغي تأهيل سابق للمقاولين 
لمشروع »الوقود البيئي«

أحمد مغربي
ذكرت مصادر ذات صلة ل� »األنباء« أن شركة 
البترول الوطنية قررت االسبوع املاضي إلغاء 
تأهيل املقاولني السابقني ملشروع تصميم وإنشاء 
وتوريد الوق����ود البيئي والبدء بتأهيل جديد 

للشركات الراغبة في التقدم للمشروع.

وقالت املصادر ان اس����تراتيجية املشروع 
تغيرت بناء على عدم تنفيذ مشروع املصفاة 
اجلديدة حتى اآلن، في الوقت نفس����ه ستوفر 
الشركة معلومات كافية عن املشروع للشركات 
الراغبة في التقدم من جديد له من خالل املوقع 

االلكتروني لها.

أحمد مغربي
علمت »األنباء« من مصادر 
نفطية مس����ؤولة أن ش����ركة 
البترول الوطنية قامت بتلقي 
6 عروض فنية للقيام بجميع 
األعمال الهندسية واالنشاءات 
ملصنع جدي����د الزالة الغازات 
احلمضية واعادة تأهيل املصنع 
احلالي الزالة الغازات احلمضية 

مبصفاة ميناء األحمدي.
وذكرت املصادر أن الشركة 
ستقوم باالعالن عن الفائز بعد 
الشهر من  نحو شهر ونصف 
اآلن بعد قي����ام اللجنة الفنية 
في الشركة بدراسة العطاءات 
املقدمة، مشيرة الى أن شركتني 

محليتني تقدمتا بأقل العروض 
للمشروع، حيث تقدمت الشركة 
األولي بعرض للمشروع بقيمة 
116.5 مليون دينار مما يجعلها 
األقرب للفوز باملشروع، فيما 
كانت ثاني اقل العروض بقيمة 

137 مليون دينار.
وبينت املص����ادر أن أعلى 
العروض الت����ي تقدمت كانت 
من قبل شركة توتال للتجارة 
العام����ة واملق����اوالت بقيم����ة 
172 مليون دين����ار، مبينة أن 
البت����رول الوطني����ة كانت قد 
ح����ددت 10 ش����ركات محلي����ة 
للتق����دم للمناقصة في خطوة 
منها العطاء املقاولني احملليني 

الفرصة في االستفادة من هذه 
املناقصات وتقليل االعتماد على 
العاملية املتخصصة  الشركات 
في ه����ذا الش����أن، مضيفة ان 
معظم شركات املؤسسة أجرت 
بعض التعديالت على العقود 
اجلديدة املطروحة، والشروط 
التي  املناقصات اجلديدة،  في 
مبقتضاه����ا ال يحتاج املقاول 
ال����ى فتح خط����وط ائتمان أو 
االقتراض لتنفيذ املش����روع، 
الى ادخال تعديالت  باالضافة 
جذري����ة على نظ����ام الدفعات 
املقدمة من الشركة، لتتناسب 
مع حجم األعم����ال التي يقوم 

بها املقاول.

شريف حمدي
أبلغت مصادر مطلعة »األنباء« ان شركة بي بي 
إل جلوبل التابعة لشركة الديرة القابضة ستزيد 
رأسمالها مبقدار 50 مليون دوالر قبل نهاية الربع 
الثاني وذلك عن طريق شركة أميركية ترغب في 

متلك حصة مؤثرة في الشركة.
وقالت املصادر ان الزيادة ستساعد في متويل 
التوس���عات اجلغرافية للشركة التي تتخذ من 
الواليات املتحدة األميركية مقرا لها، وتعتبر من 

أكبر وأهم استثمارات الديرة العاملية لالتصاالت 
احدى الشركات التابعة للديرة القابضة.

وذكرت املصادر ان حصة الديرة القابضة في 
بي بي إل جلوبل تبل���غ 7.5% وان هذه احلصة 
ميكن التخارج منها متى ما تلقت الشركة عرضا 
مناسبا يحقق لها عوائد مجزية، الفتة الى ان »بي 
بي إل جلوبل« ف���ازت أخيرا بأكثر من مناقصة 
في منطقة اخلليج وهو م���ا يزيد من قيمة هذا 

االستثمار في حال التخارج منه.

بمقدار 50 مليون دوالر وقبل انتهاء الربع الثاني

بمصفاة ميناء األحمدي وأقلها لشركة محلية بقيمة 116.5 مليون دينار

الريس لـ »األنباء«: »القناعات« تنفذ 5 مشاريع عقارية بقيمة 40 مليون دينار في 3 دول عربية والسويد
أكد أن نية دخولها إلى السوق الكويتي مرهونة بالتطبيق الفعلي لخطة التنمية 

 سعد الريس 

عدنان املسلم

تقدما ملحوظ����ا، في ظل العمل 
ال����دؤوب والتع����اون االيجابي 
بينن����ا وب����ني أعض����اء اللجنة 
التنسيقية، ومع توثيق جميع 
املستندات املطلوبة سنكون على 
أمت االستعداد الستكمال تنفيذ 
خطة إعادة الهيكلة ذاتها والتي 
تلقت تأييد أكث����ر من 80% من 
البنوك واملستثمرين، كلنا ثقة 
بأن خط����ة إعادة الهيكلة املالية 
هي الس����بيل في تسديد جميع 
املتأخرة،  املالي����ة  االلتزام����ات 
وكذل����ك تعظيم قيم����ة محفظة 
الش����ركة على املدى البعيد مبا 
يعود بالفائدة على املستثمرين 

والبنوك واملساهمني.


