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علمت »األنباء« من مصادر ان اجتماعا بني ادارة الس����وق 
وممثلي شركات الوساطة ال� 14 سينعقد غدا لدراسة املتطلبات 
الفنية لتركي����ب الوصالت اخلاصة باملرحلة الثالثة من نظام 
الت����داول اآللي اجلديد. وقال����ت ان االجتماع يأتي بعد طلبات 
»ناسداك أوماكس« من ادارة الس����وق بتوفير تلك املتطلبات 

بالتنسيق مع شركات الوساطة. 

وفي السياق ذاته أفادت املصادر بان املبرمجني من شركات 
الوساطة والبنوك وشركات االستثمار يواصلون اجتماعاتهم 
مع فريق »ناس����داك أوماكس« لالنته����اء من االجراءات الفنية 
اخلاصة بكيفية ارتباط السيستم اخلاص باجلهات الثالث مع 
ناسداك اوماكس، الفتة الى انه من املتوقع ان ينتهي املبرمجون 
من العمليات الفنية باملرحلة الثالثة نهاية سبتمبر املقبل وهو 

املوعد املخطط له لالنتهاء من تلك املرحلة.

إدارة السوق تجتمع مع »الوساطة« وتوقعات بانتهاء المرحلة الثالثة من »ناسداك أومكس« نهاية سبتمبر

»التجارة« تتلقى شكاوى لعمليات غش 
تمت في بعض المعارض العقارية

»البترول الوطنية« ترسي عقدًا 
 على »أمكو« بـ 32.7 مليون دينار

للقيام بأعمال الصيانة لمصفاة الشعيبة لمدة 5 سنوات

الشركات أعطت للعمالء أوصافاً مغايرة للواقع 

عاطف رمضان
كشفت مصادر ل� »األنباء« عن تلقي وزارة التجارة والصناعة 
ش���كاوى من بعض املواطنني بش���أن تعرضهم لعمليات غش 
جتاري من قبل بعض الشركات التي شاركت في بعض املعارض 

العقارية التي أقيمت في الكويت خالل الفترة االخيرة.
واضاف���ت املصادر ان هذه الش���ركات كانت تعطي اوصافا 
مغاي���رة للواقع لبعض العقارات التي كانت تروج لها س���واء 
داخ���ل أو خارج الكويت أو ان هذه الش���ركات ليس لها احقية 
ف���ي ترويج العقار او انها كانت تقوم ببيع اراض زراعية على 

انها سكنية.
وأش���ارت املصادر الى انه بعض الشركات احمللية عرضت 
عقارات للبيع دون علم اصحابها احلقيقيني وتقوم بإبرام عقود 
وهمية للمشترين والتي انكش���ف تزويرها عند تسجيل هذه 
العقارات. وأش���ارت املصادر ال���ى ان من ضمن عمليات الغش 
التي تعرض لها املواطنون عدم التزام الش���ركات مبس���توى 
تشطيب بعض الشقق، حيث كانت توهم املشترين بأنها ذات 
تشطيب فاخر أو ديلوكس، وان تش���طيبها في الواقع عادي. 
ولفتت املصادر الى ان هذه الش���ركات كانت تبيع عقارات على 
انها ذات موقع متميز أو انها قريبة من »الس���نتر« في حني ان 

الواقع خالف ذلك.

أحمد مغربي
علمت »األنباء« من مصادر نفطية مطلعة في شركة البترول 
الوطنية أن شركة أمكو للهندسة واإلنشاءات فازت بأعمال الصيانة 
امليكانيكية ملصفاة الش���عيبة مببلغ 32.7 مليون دينار. وذكرت 
املصادر أن شركة أمكو قد تقدمت بأقل العروض املالية للمشروع 
الذي طرحته »البترول الوطنية« في بداية العام احلالي، مشيرة الى 

أن مدة تنفيذ العقد ستكون ملدة 5 سنوات غير قابلة للتمديد.
وبينت املصادر أن الس���عة اإلنتاجية ملصفاة الشعيبة تبلغ 
200 أل���ف برميل في اليوم ويتم تصدير معظم إنتاجها إلى دول 
جنوب شرقي آسيا، مشيرة الى أن العقد ميثل واحدا من سلسلة 
من العقود التي طرحتها وس���تطرحها شركة البترول الوطنية 

لتطوير مصافي الشركة الثالث.

الناصر: خطة لهيكلة »األبراج« 
من خالل زيادة رأس المال وأتعهد بحصة منه

»يدي ممدودة لبسام المطوع لطي صفحة الماضي«

أعلن رئيس مجلس االدارة 
والرئيس التنفيذي بالشركة 
الدولية لالجارة واالستثمار 
سمير الناصر انه يراهن على 
مساعدة شركة االبراج القابضة 
للخروج م���ن ازمتها اخلانقة 
التي متر به���ا نتيجة االزمة 
العاملية وانعكاساتها اضافة 
الى ما تسببت فيه اخلالفات 
التي حدثت مع املالك في االبراج 
من جهة وتدهور االوضاع في 
الدولية لالجارة واالستثمار 
وانخفاض قيمة االستثمار الى 
درجة االنكشاف على التمويل 

األمر الذي انعكس سلبا على االبراج من جهة 
اخ���رى خصوصا انها أكبر االس���تثمارات في 

االبراج.
وأشار الناصر وهو يشغل عضوية مجلس 
االدارة في االبراج واملؤسس الرئيسي، الى ان 
االب���راج تأثرت كثيرا م���ن احتدام اخلالف مع 
املالك واستطاع اخلالف ان ينعكس على اعمال 
الشركة ويساهم مع األسباب االخرى املعروفة من 
ضياع الرؤية وفقدان اجلادة الصحيحة وأسهمت 
األزمة العاملية وانعكاساتها السلبية واملدمرة 
على االقتصاد احمللي م���ن تأثير مزدوج كان 
اثره البالغ جليا على الشركة وسهمها ومركزها 
الريادي في السوق، واستطرد الناصر بالقول 
انه على الرغم من جميع تلك الظروف القاهرة 
واحلرجة التي متر بها الشركة فمازالت متلك 
املقومات عل���ى النهوض وعلى حتطيم جميع 
تلك احلواجز وجتاوز جمي���ع الظروف مهما 
كانت قاهرة متى ما تواجدت النوايا الس���ليمة 
وس���نحت الفرصة لتأكيد هذا عمليا من خالل 

عمل يسبق القول.
وفي هذا االطار كشف الناصر عن مشروع 
العادة هيكلة شركة االبراج القابضة بالتعاون 
ش���ركة عني كبيتال لالستشارات االقتصادية 
واملالية تقوم على أسس قوية تضمن انطالقة 
مبش���رة ملستقبل الشركة، مشيرا الى انه على 
الرغم من عتامة الصورة فاألمل مازال موجودا، 
مؤكدا على ان مشروع الهيكلة الذي نحن بصدده 
سيعمل على اعادة الروح للمجموعة مرة اخرى، 
مبينا ان الهيكلة ستقوم على أكثر من مرتكز:

- زي���ادة رأس امل���ال: س���توجة لش���ركاء 
اس���تراتيجيني نعمل معهم حاليا على صياغة 
اتفاق مشترك للدخول في مشاريع خطة التنمية 
املطروحة باالضافة الى تعهد مني بتغطية حصة 
مع مساهمني استراتيجيني من زيادة رأس املال 
اجلديد، مشيرا الى ان هذه اخلطوة من شأنها 

ان تعزز من قوة املركز املالي للشركة.
- صياغة تفاهم جديد مع الدائنني: سيعمد 
ه���ذا املرتكز على صياغة تفاه���م مع الدائنني 
خصوصا في ظل تفاعل أغلب الدائنني مع تلك 
اجلهود وهم مؤمنون ب���ان التعاون والتفاهم 

سبيل الى الوصول الى الهدف 
املشترك، وسيكون هذا املرتكز 

قائما على تقدمي التالي:
1 - تس���ديد عيني ومالي 

جلزء من املديونية.
2 - اعادة جدولة املديونية 
على فترات طويلة األجل )5 – 7 

سنوات(.
3 - اس���تب��دال ج�����زء 
املديوني��ة بحص��ص  م�����ن 
الش���رك��ة والش���ركات  ف��ي 

التابع��ة.
4 - ادخ��ال الدائني��ن ف��ي 
االدارة م��ن خ��الل متثي��ل ف��ي 

مجل��س االدارة وتفعي��ل جلن��ة الدائنني.
- صياغة االستراتيجية والرؤية اجلديدة 
للمجموعة: من خالل اضاف���ة اغراض جديدة 
للشركة، وصياغة استراتيجية ورؤية قادرة على 
االستفادة من أخطاء املاضي وتعزيز الفرص في 
املستقبل خاصة في ظل الطلب على اخلدمات 
النوعية والتي تس���تطيع الش���ركة القيام بها 
كونها قريبة من اغراضها السابقة مشيرا الى 
ان التحالف املزمع ادخاله في الشركة سيعزز 

أنشطة جديدة.
وأشار الناصر الى ان هذا املشروع الذي يقدمه 
وبتمويل شخصي منه سيكون طوق النجاة الذي 
يحتاج الى دعم اجلميع. واضاف انه وبالرغم من 
تأثر االبراج باالستثمار الضخم في الشركة الدولية 
لالجارة واالستثمار اال ان النظرة املستقبلية لوضع 
الدولية لالجارة مبشر ونستطيع القول انها تسير 
باالجتاه الصحيح في ظل دعم متواصل من كبار 
امل���الك ورغبة صادقة من الدائنني يعززها وجود 
أصول جيدة قادرة على ان تكون لبنة أساس���ية 
في خطة هيكلة الدولية وبال ش���ك انها س���تعزز 
وضع االبراج وتنعك���س إيجابا مع نظرة الدائن 

للضمان.
وش���دد الى ضرورة التفاف جميع املساهمني 
سواء كانوا كبارا او صغارا على الشركة وتعزيز 
موقفها من خالل دعم تلك اجلهود الطموحة والصبر 
عل���ى مواجهة آثار األزمة العاملية وانعكاس���اتها 

احمللية.
والتذكر دوما أننا نعيش في قارب واحد نتطلع 
جميعنا الى اخلروج بأفضل عائد، مشيرا الى انه قرر 
مواجهة األزمة وتعزيز فرص األبراج في النهوض، 

مؤكدا على العزم وعلى التكاتف مع اجلميع.

نبذ الخالف

ودعا الناصر في تصريحه وكمبادرة حس���ن 
نية مقرونة بعمل الى اكبر املساهمني في الشركة 
وهو بسام املطوع الى ان يتعاون معنا في جتاوز 
أزمتنا، مشيرا الى ان يده ممدودة وقلبه مفتوح 
للتعاون وطي صفح���ة املاضي والبدء من جديد 
لبناء األبراج التي س���تكون أكبر وأقوى من تلك 

التي كانت في املاضي.

معيار االقتراض الخارجي هدفه »تصفية طوعية« لبعضها 

شركات استثمارية تدرس الخروج
 من مظلة »المركزي«.. وموافقة الدائنين أبرز عقباتها 

يقضي بسداد 20% سنويًا على مدى 5 سنوات

»أعيان« تتوصل إلى اتفاق إلعادة جدولة ديونها 
والتوقيع عليه عقب إقرار »المركزي« ميزانية 2009

عمر راشد ـ شريف حمدي
كش���فت مصادر مطلعة ل� »األنباء« ان شركة أعيان 
لإلجارة واالس���تثمار أرسلت األسبوع املاضي تفاصيل 
املعلومات التي طلبها البنك املركزي حول حجم املخصصات 
والتعام���ل مع أطراف ذات صلة وآلي���ات تقييم أصول 
بعض الشركات التابعة، مشيرة الى ان هذه املعلومات 
قد مت ارس���الها الى البنك املركزي منذ أكثر من شهر اال 
انه طلبه���ا مرة أخرى األمر ال���ذي أدى الى تأخر إقرار 
»املركزي« مليزانية الشركة لعام 2009. وقالت املصادر 

ان الشركة توصلت التفاق نهائي مع جلنة دائني الشركة 
اال ان التوقيع عليه يتطلب إقرار البنك املركزي ميزانية 
الش���ركة لعام 2009 التي يتوقع ان تتكبد فيها الشركة 
خسائر تقدر بحوالي 70 مليون دينار. واضافت املصادر 
ان هناك اتفاقا مع دائني الشركة على النقاط الرئيسية 
حول خطة اعادة هيكلة ديونها البالغة 395 مليون دينار، 
وانه يتوقع التوقيع على اتفاق اجلدولة في أعقاب موافقة 

البنك املركزي على ميزانية الشركة.
وذكرت املص���ادر ان الدائنني اقتنع���وا بخطة اعادة 

الهيكلة بع���د مفاوضات ماراثونية ش���هدت الكثير من 
اخلالفات الصعبة وكادت تفشل أكثر من مرة وتوقفت 
مرات كثيرة، ولكن األيام املاضية شهدت انفراجة لهذه 
املفاوضات، مشيرة الى ان اعادة اجلدولة ستكون على 
5 س���نوات يتم سداد 20% سنويا لدائني الشركة البالغ 

عددهم 40 جهة.
ولفتت املصادر الى ان قناعة الدائنني بأصول أعيان 
وش���ركاتها التابعة كان لها دور كبير في الوصول الى 

احملطة األخيرة من املفاوضات.

 عمر راشد 
 كش����فت مصادر 
استثمارية ل� »األنباء« 
التعلي�م���������ات  أن 
الرقابي����ة اجلدي����دة 
لبنك الكويت املركزي 
دفعت عددا كبيرا من 
الشركات االستثمارية 
للبح����ث ف����ي آليات 
اخلروج م����ن حتت 
رقابته، مستدركا أن 
التي تقف  اإلشكالية 
أمام تلك الشركات هي 
احلصول على موافقة 

الدائنني لتلك الشركات وهو البند املدرج في عقود اإلقراض بني الطرفني. 
 وقالت إن الهدف من ش����رط االقتراض اخلارجي هو دفع شركات االستثمار إلى 
التصفية الطوعية خاصة أن هناك شركات استثمارية تتفاوض حاليا للحصول على 
قروض من البنوك اخلارجية تفوق نس����بة ال� 50% لسداد التزاماتها قصيرة األجل، 
واصفة شرط االقتراض اخلارجي بأنه أعاد الشركات املتعثرة خطوات كثيرة للوراء.  
وبينت أن انتهاء املهلة احملددة لتنفيذ معايير املركزي الثالث في منتصف 2012 ليس 
اعتباطيا وهدفه قيام الشركات بسداد جميع التزاماتها جتاه البنوك األجنبية وهو 
شرط من الصعوبة مبكان حتقيقه، خاصة أن 70% من الشركات تفوق نسبة التزاماتها 

للخارج أكثر من 50% مع انسداد قنوات التمويل أمامها من قبل البنوك احمللية. 
 وفي السياق ذاته، أوضحت املصادر أن تعميم املركزي األخير لتطبيق املعايير 
الرقابية اجلديدة لم تصل إليها، مستدركة أن تلك املعايير لم توضح كيفية التعامل 
مع ش����ركات التمويل التي يجيز لها القانون االقتراض 4 أضعاف حقوق مساهميها 

باعتبارها شركات تقوم على التمويل االستهالكي وليس االستثماري. 

»لجنة المناقصات« لم تحسم الموضوع بعد 

عدم تمّكن »المعامل« من تدبير الضمان المصرفي 
يدفع »الرعاية السكنية« لسحب مشروع منها

أحمد مغربي 
ذكر مصدر مطلع ان الهيئة العامة للرعاية الس��كنية قررت ترسية مناقصة بناء 
1475 بيتا و70 عمارة ومبان أخرى وبنية حتتية مبشروع مدينة جابر األحمد السكنية 
على ش��ركة احتاد املقاولني وذلك بعد تعذر الشركة الكويتية لبناء املعامل في تدبير 

مبلغ الضمان املصرفي للمناقصة والذي يقدر ب� 3 ماليني دينار.
وأوضح املصدر ل� »االنباء« ان شركة احتاد املقاولني تقدمت بثاني أفضل العروض 
للمش��روع بقيمة 199.7 مليون دينار، مشيرا الى ان الهيئة العامة للرعاية السكنية 
حصلت على موافقة ديوان احملاس��بة لالعالن عن فوز احتاد املقاولني، إال ان جلنة 
املناقصات املركزية قررت عدم البت في الترس��ية إال بعد اعتذار »املعامل« بش��كل 
رس��مي.  وبني املص��در أن »املعامل« اعطيت اكثر من فرص��ة لتقدمي الكفالة املالية 
األولى، اال ان تأخرها في الدفع ادى الى س��حب املش��روع منها قبل توقيع العقد، 
وذلك بعد تعاون الش��ركة مع احدى ش��ركات املقاوالت االماراتية لتنفيذ املشروع 
نظ��را لضخامته وفعال مت تقدمي العطاء ومعه الضمان املصرفي األولي مناصفة بني 
الش��ركتني، ولكن بعد ترسية املناقصة عجزت الشركة االماراتية عن تقدمي حصتها 
من الضمان املصرفي املتعلق بتنفيذ املشروع. جتدر االشارة الى انه في حالة ترسية 
املش��روع على ثاني اقل العروض املتقدمة فان املعامل ستتكبد خسارة حصتها من 
الضمان املصرفي االولي الذي قد يصل الى 1.5 مليون دينار وسيس��جل ذلك في 

حساب االرباح واخلسائر في الربع الثاني لسنة 2010.

سمير الناصر


