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المزاد العلني لبيع 39.20% من أسهم 
»الخليج للتأمين«  الثالثاء المقبل

 بسعر ابتدائي قدره 900 فلس للسهم الواحد

 ذكرت شركة اخلليج للتأمني 
أن يوم الثالثاء املقبل املوافق 
28 سبتمبر اجلاري سيتم عقد 
مزاد لبي���ع عدد 66.502.800 
سهم من أسهم شركة اخلليج 
للتأمني متثل نس���بة %39.20 
من رأس مال الش���ركة بسعر 
ابتدائي قدره 900 فلس للسهم 
الواحد أي بقيمة اجمالية قدرها 
59.852.520 دينارا  حيث مت 
االتفاق بني كل من  :  ش���ركة 
مشاريع الكويت االستثمارية 
الدارة االصول � حساب محفظة 
طرف بائع � ش���ركة مشاريع 
الكويت االس���تثمارية الدارة 
االصول � حساب محفظة طرف 
مشتري مبدئي علما بأن املزاد 

يخضع للش���روط التالية:  أوال: على من يرغب في 
دخول املزاد أن يودع لدى وسيطه في موعد أقصاه 
الساعة العاشرة صباحا من يوم التنفيذ املوافق 28 
س���بتمبر 2010 شيكا مصدقا بقيمة 10% من الثمن 

االجمالي املشار إليه أعاله.
ثانيا: يفتح باب املزايدة في متام الساعة 12:45 
ظهرا من يوم التنفيذ املذكور أعاله في قاعة عبداهلل 
السديراوي في الدور الثامن من   مبنى سوق الكويت 
لالوراق املالية وسيرس���و املزاد في متام   الساعة 
1:00 ظهرا من نفس اليوم على املشتري االبتدائي 

ما لم يتقدم مشتر آخر بسعر أعلى.
ثالث���ا: تراعى الوحدات الس���عرية املعمول بها 
بالسوق في املزاد ويجوز ألي من املزايدين املزايدة 

بأكثر من وحدة سعرية.
رابعا: إذا تقدم مشتر آخر بسعر أعلى من السعر 
االبتدائي ومضى على هذا السعر خمس دقائق دون أن 

يتقدم مزايد آخر بسعر أعلى يرسو   عليه املزاد.
خامسا: من يرسو عليه املزاد يودع باقي مبلغ 
الصفقة والعمولة املستحقة قبل الساعة احلادية 
عشرة من صباح يوم االربعاء املوافق 29 سبتمبر 
2010  في حساب الشركة الكويتية للمقاصة وال يحق 
له استرداد املبلغ الذي دفعه إذا لم يقم بسداد ثمن 

الصفقة كامال في الوقت والتاريخ املشار اليهما.
سادس���ا- يقتصر حضور املزاد على وس���يط 
البائع ومن ميثل البائع ووس���يط املشتري ومن 
ميثل املشتري املس���توفني للشروط املوضحة في 

هذا االعالن.

وفق الالئحة »إس« من قانون األوراق المالية المعمول به في أميركا 

»برقان« يعتزم إصدار سندات بالدوالر األميركي 
ويعّين »كامكو« مديرًا مشتركًا لإلصدار

»آجال القابضة« تدرس بيع حصتها البالغة 35% في بنك المستثمرين البحريني
 عمر راشد

 كش����ف مصدر مطلع ل�»األنباء« أن 
شركة آجال القابضة تدرس بيع حصتها 
في بنك املستثمرين البحريني والبالغة 
35% من رأسمال البنك، مبينا أن وجود 
عدد من العروض تقدمت بها عدة جهات 
استثمارية، إال أن األمر يتوقف على األرباح 

املتحققة من بيع الشركة حلصتها خالل 
املرحلة املقبلة. 

 وأضاف املصدر أن الش����ركة جاهزة 
إلرس����ال ميزانيتها ع����ن 2009 لوزارة 
التوقعات مبوافقة  التجارة وذلك م����ع 
»املرك����زي« على ميزانية ش����ركة آجال 
للتمويل واالس����تثمار اململوكة للشركة 

خالل شهر.
 وحول مالحظات وزارة التجارة على 
بنود عمومية شركة »آجال« القابضة أشار 
املصدر الى أن الشركة أرسلت كتابا بكل 
استفسارات التجارة خاصة ما يتعلق ببند 
التعامل مع أطراف ذات صلة الذي أثار 
عددا من املساهمني ضد مجلس اإلدارة 

خالل اجلمعية العمومية.  وفيما يتعلق 
باإلدراج في السوق.

 أوضح املصدر أن الشركة لديها الرغبة 
في اإلدراج بعد استيفاء شروط اإلدراج 
في السوق، مبينا أن األمر يتوقف على 
حتقيق الش����ركة أرباحا لثالث سنوات 

متتالية حسب شروط اإلدراج. 

تستعد للتخارج من أحد مشاريعها العقارية في السعودية

الرشدان: قروض »أبيار« أقل من حقوق المساهمين 
ونجحت  في إعادة هيكلة نسبة كبيرة من التزاماتها المالية

محمود فاروق
أكد رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لشركة أبيار 
للتطوي���ر العق���اري مرزوق 
الرش���دان أن البدء في إعادة 
التي  تنفيذ مشاريع الشركة 
توقفت يعد من أهم أولوياتها 
خالل املرحلة احلالية، مشيرا 
إل���ى أن الش���ركة جنحت في 
إعادة هيكلة نسبة كبيرة من 
التزاماتها البالغ قيمتها حوالي 
80 مليون دين���ار، مؤكدا أن 
قروضها التزال أقل من حقوق 
املساهمني، وأن هدف الشركة 
احلالي ال ينصب على الربحية 
بقدر م���ا يركز عل���ى الوفاء 
الرشدان،  بالتزاماتها. وأشار 
في تصريح���ات على هامش 
اجتماع اجلمعي���ة العمومية 
العادية وغير العادية املؤجلة 
انعقدت أمس  للشركة والتي 
بنس���بة حضور بلغت %55، 
إلى أن الش���ركة لديها بعض 
التخارجات من مشاريع بعضها 

مشاريع الش���ركة تتركز في 
سوق دبي العقاري الذي اليزال 
يعاني من األزمة ويحتاج لوقت 
حتى يستطيع اخلروج منها.

جمعية عمومية

أق���رت اجلمعية  هذا وقد 
العادية للشركة قبول استقالة 
أعضاء مجلس إدارة الشركة 
وإعادة انتخاب مجلس إدارة 
جديد يشمل شركة عنان السماء 
للتج���ارة العامة واملقاوالت، 
القابضة، مش���اريع  أعي���ان 
الرش���دان للتج���ارة العامة، 
الش���ارقة اإلسالمي  مصرف 
وحسني البصري، كما انتخبت 
شركة الشرق األولى للتجارة 
العام���ة واملقاوالت احتياطيا 
أول. في حني أقرت اجلمعية 
العمومية غير العادية املوافقة 
على تعديل نص املادة 15 من 
النظ���ام األساس���ي اخلاصة 
بتخفيض عدد أعضاء مجلس 

اإلدارة من 7 إلى 5 أعضاء.

في دبي، مؤكدا أن هناك ضرورة 
الستكمال بعض املشاريع، التي 
مت بيع أجزاء منها. واضاف أن 
األصول العقارية في ميزانية 
الشركة غير مضخمة، مشيرًا 
إلى ان اغلب هذه االصول مت 
شراؤها في العام 2006. وبني 
الرشدان أن الشركة لم تسجل 

حتى االن خسائر محققة نتيجة 
تطبيقها سياسة حتفظية جدا 
ف���ي تقييم عقاراتها. وقال ان 
الشركة تستعد للتخارج من 
العقارية في  أحد املش���اريع 
الس���عودية  العربية  اململكة 
من أجل الدخول في مشروع 
عقاري آخر في اململكة أيضا، 

مؤكدا على أن السوق العقاري 
السعودي يعتبر ضمن األسواق 
الواعدة التي يتوقع لها مزيد 
من النمو خالل الفترة املقبلة. 
واش���ار إلى أن الشركة قامت 
بتنويع استثماراتها في عدد 
من األسواق منها مصر وقطر 
والسعودية، الفتا إلى أن أغلب 

أعلن بنك »برقان« تفويضه بنوك »جي بي مورغان« و»مورغان ستانلي« 
و»ستاندرد تشارترد« القيام بشكل مشترك بإدارة وتنسيق إصدار سندات 
مساندة بالدوالر األميركي وتعيني شركة مش����اريع الكويت االستثمارية 

إلدارة األصول )كامكو( مديرا مشتركا باإلصدار.
 وق����ال بنك »برقان« في بيان صحافي على املوقع االلكتروني لس����وق 
الكويت لألوراق املالية أمس انه أجرى سلسلة لقاءات مع مستثمري أدوات 
الدخل الثابت في آس����يا وأوروبا والش����رق األوسط ليخرج أثرها معتزما 

إصدار سندات بالدوالر األميركي.
 وأضاف ان إصدار السندات سيتم وفق الالئحة »اس« من قانون األوراق 
املالية لس����نة 1933 املعمول به في الواليات املتحدة األميركية وتعديالته 

ومن خالل مؤسس����ة »برقان للتمويل رقم 1« )جيرس����ي( احملدودة التي قام بنك »برقان« 
بتأسيسها خصيصا ألغراض هذا اإلصدار في جيرسي.

 وأوضح انه حصل على موافقة بنك الكويت املركزي املسبقة على إصدار تلك السندات 
والتي س����يبقى إصدارها خاضعا لظروف السوق حيث س����يقوم البنك بضمان السندات 

املصدرة بش����كل كامل غير مشروط وعلى أساس مساند مشيرا إلى وجود 
عدد من التحفظات على إصدار هذه السندات.

 وعدد البنك في بيانه التحفظات اخلاصة باإلصدار مثل عدم صالحية 
السندات للتوزيع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في الواليات املتحدة 
األميركية واستراليا وكندا واليابان واململكة العربية السعودية أو في أي 
منطقة أخرى يحظر القيام بذلك مبوجب القانون، مش����يرا الى أن اإلعالن 

احلالي ال يشكل عرضا لبيع األوراق املالية في املناطق املذكورة سابقا.
 وأضاف انه لم يقم أو ينو تسجيل األوراق املالية أو طرحها لالكتتاب 
العام في أي من املناطق املذكورة سابقا وعلى وجه التحديد فان أي أوراق 
مالية عائدة للبنك لم ولن يتم تس����جيلها ف����ي الواليات املتحدة مبوجب 
قانون األوراق املالية لسنة 1933 باعتبار انه ال يجوز عرض أو بيع أو تسليم هذه األوراق 
املالية ضمن الواليات املتحدة األميركية أو حلس����اب او مصلحة أشخاص أميركيني، مبينا 
أن لوائح تثبيت األسعار مودعة لدى االحتاد العاملي ألسواق املال )أي سي ام ايه( وهيئة 

اخلدمات املالية )اف اس ايه(.

49% من ديون الشركات التقليدية تمت إعادة هيكلتها من قصيرة المدى إلى طويلة بنهاية 2009

»المركز«: قطاع شركات االستثمار.. ماذا بعد عامين على األزمة؟
أشار تقرير صدر 
عن شركة املركز 
املال���ي الكويتي 
»املركز« إلى أن النتائج املنشورة 
عن السنة املالية 2009 لقطاع 
شركات االستثمار تعطي صورة 

واضحة عن وضع القطاع.
وبحسب القائمني على إعداد 
التقرير ف���إن 27 من أصل 34 
شركة استثمارية أعلنت نتائجها 
للنصف األول من 2010، وبلغت 
اخلسارة الصافية للمجموعة 103 
ماليني دينار في الربع الثاني من 
2010 أي تقريبا ضعف ما ورد في 
الربع الثاني من 2009، أما على 
أساس نصف سنوي، فبلغت 
اخلسارة 105 ماليني دينار، مبا 
يعني انخفاضها بنس���بة %46 
من خس���ارة النصف األول من 

.2010
التقري���ر ان األصول  وقال 
املدارة للقط���اع انخفضت مبا 
يع���ادل 12% بني 2007 و2009، 
في حني وصلت حقوق املساهمني 

578 ملي���ون دين���ار من هذه 
االستثمارات أو ما يساوي %25 

ضمن املستوى الثاني.
وم���ع ذلك ف���إن الوضع ال 
يش���ير برمته إلى اخلس���ارة. 
فالقط���اع متكن م���ن احتواء 
التي تعد  خسائر استثماراته 
املصدر الرئيسي لتآكل الثروة 
وذلك من 176 مليون دينار في 
2008 إلى مليون دينار فقط في 
2009. إضافة إلى ذلك، جنحت 
شركات االس���تثمار التقليدية 
بشكل معقول في إعادة هيكلة 
ديونه���ا على امل���دى القصير 
إلى ديون على املدى املتوسط 
إلى درجة أن 49% من إجمالي 
الديون ف���ي 2009 اصبح على 
املدى القصي���ر مقابل 74% في 
2008. وفي حني أن القطاع قد 
ال يتعثر بخطواته عند عودته 
الربحية خالل 2010،  لتحقيق 
إال أن درجة اخلسارة ستكون 
بالتأكيد أقل لتمهد الطريق نحو 

أمل جديد في 2011.

في نهاية 2009 تقريبا إلى نصف 
ما كانت عليه في 2007.

وأضاف أن التقلبات التي أدت 
إلى االنكماش في نواح رئيسية 
التزال موجودة بصورة كبيرة 
مثل انخف���اض إيرادات النفط 
وتقييد التسهيالت االئتمانية، 
وع���دم التوافق بني االلتزامات 
واألصول، وأداء سوق األسهم 
الباهت، وما إلى ذلك من أمور 

أخرى. 
الذي  وعبر اإلجراء األخير 

اتخذه البنك املركزي، قال التقرير 
ان شركات االستثمار أصبحت 
اآلن خاضعة الختبارات ضغط 
بشأن االقتراض والسيولة، على 
سبيل املثال تنص قواعد املركزي 
على أن تس���اوي نسبة الدين 
إلى حقوق املس���اهمني مرتني، 
ف���ي الوق���ت الذي يلب���ي فيه 
متوسط القطاع ككل متطلبات 
املركزي )1.84(. ومع ذلك إال أن 
كبرى شركات االستثمار التزال 

مقترضة بشكل كبير.

وأش���ار التقري���ر إل���ي أن 
تصنيف معي���ار اإلبالغ املالي 
الدولي رقم IFRS( 7 7( إلى أن 
نسبة املوجودات واملطلوبات 
التي تس���اوي تقريبا 40% من 
االستثمارات بالقيمة العادلة لها 
الثالث  جتتمع حتت املستوى 
ونتائجها ال تستند إلى بيانات 

سوق جديرة باملالحظة.
ووفق التصنيف أيضا فإن 
35% تن���درج حتت املس���توى 
الذي تندرج  الوقت  األول، في 

األصول المدارة لقطاع شركات االستثمار ما بين 2007 و2009تقـرير
%2007200820091H10CAGRمليار دينار

-12%^18.5614.212.710.2إجمالي األصول املدارة
-6%8.098.156.785.46إجمالي األصول

-14%4.2363.142.372.25إجمالي حقوق املساهمني
NM)0.105()0.778()0.810(0.846صافي الدخل

املصدر: أبحاث املركز
^ مجموع األصول املدارة في 1H10 عبارة عن تقدير بناء على العالقة التاريخية بني إجمالي 

األصول واألصول املدارة

الميزانية العمومية لقطاع االستثمار

إجمالي االلتزاماتإجمالي األصولمليون دينار
إجمالي حقوق 

المساهمين

نسبة الدين إلى 

حقوق المساهمين
20078.0954.2363.8591.10
20088.1485.0063.1421.59
20096.7884.3712.3741.84

املصدر: نتائج من الشركة وأبحاث املركز

تصنيف استثمارات 2009
من اإلجمالي %االستثمارات *مليون دينار

35%799املستوى األول
25%578املستوى الثاني
40%919املستوى الثالث

2.296اإلجمالي
املصدر: تقارير سنوية للشركة * استنادا إلى قيمتها العادلة املستوحاة من بيانات الدخل وتلك 

املتوافرة لألوراق املالية املطروحة للبيع

املؤشر 
السعري 

6.845.3
بتغيير قدره

+24.5

عمر راشد 
 كش����ف مصدر مطلع في وزارة التجارة والصناعة ل� »األنباء« 
أن مجلس مفوضي هيئة أس����واق املال سيبدأ فور صدور املرسوم 
األميري باجلريدة الرسمية مهام تشكيل اإلدارات التنفيذية ملجلس 
املفوضية، متوقعا أن يكون إلدارة الشركات املساهمة دور في إحدى 
تلك اإلدارات التنفيذية.  وتوقع املصدر بدء االجتماعات بني أعضاء 
املفوضية وممثلني من إدارة الش����ركات املساهمة في الوزارة خالل 

أسبوعني من بدء تسلم أعضاء املفوضية ملهام مناصبهم ملعرفة آلية 
التعاون بني اجلانبني ملساعدة مجلس املفوضية في املهام الرقابية 
املوكلة إليهم.   وأضافت بأن صياغة مواد الالئحة التنفيذية سيكون 
بالتوازي مع التفكير في تأسيس الهيكل التنفيذي ملجلس املفوضية 
لالنتهاء من األمرين في وقت واحد، مش����يرا إلى أن توقيت االنتهاء 
من تشكيل اإلدارات التنفيذية ملجلس املفوضية قد يستغرق وقتا 

أقل مما هو متوقع لالنتهاء من صياغة الالئحة التنفيذية.

اجتماع »مرتقب« بين وزارة التجارة ومجلس مفوضي السوق خالل أسبوعين

جانب من الحضور خالل الجمعية العمومية

 )محمد ماهر(مرزوق الرشدان متحدثاً خالل اجلمعية العمومية


