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»رؤى المتكاملة« تفوز بعقد تسويق 

إعالمي واستثماري مع حكومة رأس الخيمة 

تلك اإلمارة، مش����يرا إلى أن آخر 
الدراس����ات التي صدرت من قبل 
مجلة »FDI« العاملية املتخصصة 
والتي صنفت املنطقة احلرة التابعة 
لهيئة رأس اخليمة لالستثمار بني 
أفضل املناطق احلرة في الشرق 
األوسط، بعدما أثبتت ريادتها على 
مستوى االستثمار الصناعي في 
االبتكار واإلبداع والتكنولوجيا.

م����ن جانبه، أبدى مستش����ار 
حاكم إمارة رأس اخليمة والرئيس 
التنفي����ذي لهيئ����ة رأس اخليمة 
لالستثمار د.خاطر مسعد، سعادته 
الهيئة ملؤسس����ة رؤى  باختيار 
املتكاملة لتكون الوكيل احلصري 
واملعتمد للتس����ويق والترويج 
الكويت  الهيئة داخل  ملش����اريع 
والتي تعتبر من أهم املناطق التي 
تسعى الهيئة لترويج استثماراتها 
ومشاريعها فيها، مؤكدا في الوقت 
ذاته ثقته الكبيرة في جناح »رؤى 

املتكاملة« بتلك املهمة.

اجلهات الرسمية واخلاصة، مثل 
القيام بع����دد من احلمالت الهامة 
لصالح عدد من الوزارات والهيئات 
احلكومية والتي حققت من خاللها 
غاياتها وأهدافها، باإلضافة لتقدمي 
العديد من اخلدم����ات اإلعالمية 
واإلعالنية والتسويقية لكبريات 
الشركات الكويتية التي تعمل في 
مجال االستثمار والعقار والنفط 
وغيره����ا، فضال ع����ن تنظيمها 
وإدارته����ا لع����دد م����ن املعارض 

واملؤمترات احمللية والدولية. 
وحول الترويج ملشاريع الهيئة 
داخ����ل الكويت، بني يوس����ف أن 
حكومة إمارة رأس اخليمة رسمت 
إستراتيجية وخطة لبلوغ التنمية 
والنهضة، وق����د وفرت لذلك كل 
العوامل الكفيلة لتحقيق األهداف 
املنشودة، وذلك من خالل تقدمي 
سلة حوافز استثمارية تستطيع 
جذب االستثمارات من مختلف بقاع 
العالم ومن كبار املستثمرين إلى 

أعلنت مؤسسة رؤى املتكاملة 
للخدمات اإلعالمية والتسويقية 
عن توقيعها عقد تسويق حصريا 
مع هيئة رأس اخليمة لالستثمار 
)راكيا( التابعة حلكومة إمارة رأس 
اخليمة، تقوم مبوجبه املؤسسة 
بتولي جميع اخلدمات التسويقية 
واإلعالنية واإلعالمية واالستثمارية 
ملختلف املشاريع التابعة للهيئة 
داخل الكويت، لتكون بذلك الوكيل 
الهيئة واملنسق  املعتمد من قبل 
والراب����ط بينها وبني عمالئها في 
الكويت.  وبهذه املناسبة، قال املدير 
العام ملؤسسة رؤى املتكاملة ثابت 
يوسف في تصريح صحافي، عقب 
حف����ل التوقيع الذي مت في مبنى 
الهيئة بإم����ارة رأس اخليمة، إن 
حصول املؤسسة على ذلك االمتياز 
احلصري من قبل جهة بحجم هيئة 
رأس اخليم����ة لالس����تثمار وهي 
جهة استثمارية حكومية تتعدد 
نشاطاتها في مختلف القطاعات 
وتنتشر استثماراتها في مختلف 
دول العالم، إمنا يزيد من حرص 
املؤسسة على حتمل املسؤولية 
وإثب����ات جدارته����ا وكفاءتها في 
مجال اإلعالم والدعاية والتسويق، 
ويساهم في حتقيق طموحاتها في 
توسيع دائرة نطاق عملها على 

املستوى اإلقليمي. 
 وأك����د يوس����ف أن دخ����ول 
املؤسسة في هذه الصفقة يعتبر 
ثمرة لإلجن����ازات التي قامت بها 
املؤسسة عبر احلمالت اإلعالمية 
والتسويقية الناجحة التي قامت 
به����ا داخل الكوي����ت مع مختلف 

د.خاطر مسعد ثابت يوسف

التويجري: ثروات النساء تشكل نسبة 
مهمة من أموال »بيتك« المدارة للعمالء

انطالق أنشطة معرض اإلسكان الـ 14 غدًا

املتجددة )REDO( غدير الصقعبي 
ان املنظمة س���تقدم في معرض 
اإلسكان دراسات إدارية للطاقة 
املتج���ددة، ش���هادات اجلودة 
للمنتج���ات الطاق���ة املتجددة، 
دورات تدريبية ومؤمترات للطاقة 
املتجددة، خطة مستقبلية للطاقة 
املتج���ددة، وأفضل الش���ركات 

املتخصصة بالطاقة املتجددة.
وأكدت الصقعبي أن السوق 
الش���ركات  إلى  الكويتي يفتقر 
واملصانع املتخصصة بالطاقة 
املتجددة، باإلضافة الى االفتقار 
إلى توحي���د القوانني املتضمنة 
املواصفات العاملية اجلديدة في 
هذا املجال، »من هنا يأتي دور 
منظمتن���ا في تفعيل ذلك بعمل 
مواصفات متخصصة في الطاقة 
البيئة  البديلة واحلف���اظ على 
ف���ي انخفاض معدالت  متمثلة 

انبعاث غاز الكربون«.
من جانب آخ���ر، قال املدير 
الوطنية  ف���ي ش���ركة  اإلداري 
للخرسانة اجلاهزة بكر البيلي 
ان الشركة قامت بتنفيذ برنامج 
توس���عي كبير خالل السنوات 
القليل���ة املاضي���ة وتعزي���ز 

مواردها

بأنشطة البلدية في مجال االسكان 
ودورها في املش���اريع املدرجة 
الهيكلي للدولة  ضمن املخطط 
واملتضم���ن للعديد من املناطق 

واملدن االسكانية اجلديدة.
وأكد مدير ع���ام البلدية أن 
الكوي���ت مقبل���ة عل���ى نهضة 
عمرانية كبيرة ومجال واس���ع 
من اإلنشاء ومن املتوقع إنشاء 
أكثر من 60 ألف وحدة سكنية 
خالل األع���وام األربعة القادمة 
بخدماتها ومرافقه���ا باإلضافة 
إلى سكة القطار وميناء بوبيان 
الدولي واملدن العمالية ومشاريع 

أخرى خاصة كثيرة.
وأشار الصبيح إلى أن بلدية 
الكويت س���توزع على جمهور 
املعرض مطبوعات تعريفية من 
الهيكلي املعتمد  بينها املخطط 
باملرسوم األميري 255 لعام 2008 
وما يتضمنه من خطط مستقبلية 
للنمو احلض���ري للدولة حتى 
عام 2030 باإلضافة إلى تواجد 
املختصني في جناح البلدية في 
املعرض لإلجابة على استفسارات 

اجلمهور.
بدوره���ا، قالت الس���كرتير 
العام للمنظمة التنموية للطاقة 

يفتتح نائب رئيس مجلس 
الوزراء للش���ؤون االقتصادية 
وزير الدولة لش���ؤون اإلسكان 
التنمية  الدولة لشؤون  ووزير 
الدورة  الفه���د،  الش���يخ أحمد 
الرابعة عشرة ملعرض اإلسكان 
الذي تقيمه جمعية املهندس���ني 
الكويتية وتعده وتنظمه الشركة 
املتح���دة للتس���ويق وتنظيم 
املعارض UNIEXPO«« في فندق 
الريجنس���ي في الفترة من 29 
نوفمبر اجل���اري وحتى الثاني 

من ديسمبر املقبل.
تبدأ فعاليات حفل االفتتاح 
في متام الس���اعة العاشرة من 
صباح غد بحض���ور لفيف من 
رجال األعم���ال ومجموعة من 
أعضاء السلك الديبلوماسي وعدد 
من أعضاء جمعية املهندس���ني 
الكويتي���ة واملتخصص���ني في 
القطاعات اإلنشائية واملقاوالت 
واخلدمات اإلسكانية، باإلضافة 
إلى ممثلني عن اجلهات الراعية 

والشركات املشاركة.
ويهدف املع���رض إلى إلقاء 
الضوء على دور القطاع اخلاص في 
حل القضية اإلسكانية والتعريف 
باملنتجات احلديث���ة في مجال 
مواد البناء واخلدمات اإلنشائية 
والتمويلية في مجال املقاوالت، 
باإلضافة إلى التوعية مبفاهيم 
الس���كنية واألخطاء  الرعاي���ة 
الش���ائعة في البناء، وتتضمن 
فعالياته العديد من احملاضرات 
والندوات وورش العمل اخلاصة 
بالقضية اإلسكانية وكيفية بناء 
بيت املس���تقبل ومراحل البناء 

واألخطاء الشائعة في املباني.
ومن جانب���ه، قال مدير عام 
بلدية الكويت م.أحمد الصبيح 
ان البلدية تش���ارك في معرض 
الرابع عشر للتعريف  االسكان 

قالت نائب مدير ادارة اخلدمات 
املالية اخلاصة في بيت التمويل 
الكويتي )بيتك( هيام التويجري ان 
قاعدة عمالء »بيتك« من السيدات 
ذوات املالءة املالية تشهد توسعا 
ملحوظ����ا في ظل الطلب املتزايد 
من هذه الشريحة على اخلدمات 
املالية واالستثمارية اخلاصة التي 
يقدمها »بيتك« واملصممة لتلبية 
احتياجات شريحة سيدات األعمال 
واحلفاظ على ثرواتهن وتنميتها، 
كما يأتي هذا الطلب املتزايد في 
املتنام����ي للمرأة  ال����دور  ضوء 
الكويتية في القطاعات التجارية 

واملالية املختلفة. وأوضحت التويجري وهى احدى 
أبرز الكفاءات املصرفية النسائية الكويتية املتخصصة 
في تصميم وتقدمي احللول االس����تثمارية املبتكرة 
للعمالء، في تصريح صحافي: »تشكل ثروات النساء 
ذوات املالءة املالية العالية نسبة مهمة من إجمالي 
األموال التي تديرها ادارة اخلدمات املالية اخلاصة 
في »بيتك« لصالح هذه الفئ����ة املميزة من العمالء 
عموما، في وقت يس����تحوذ في����ه البنك على حصة 
األغلبية من سوق ادارة الثروات احمللية وفق الشريعة 
اإلس����المية«، وأكدت في هذا الصدد على أن »بيتك« 
يبدي اهتماما فائقا بتقدمي الطرق واحللول املالئمة 

في ادارة الثروات واحلفاظ عليها 
للعمالء املميزين السيما السيدات، 
من خالل فريق من املتخصصني 
لديهم باع طويل وخبرة واسعة 
في تقدمي احللول االستثمارية التي 
تتفق مع الشريعة، وأيضا لدينا 
الدراسات والبحوث املتقنة التي 
تساعد املستثمرات على اختيار 
أفضل القنوات االستثمارية التي 

تعود عليهن بعوائد مناسبة.
وأشارت التويجري الى أنه من 
واقع التجربة العملية فان قرار 
املرأة االستثماري في عالم املال 
واألعمال يتسم بالسرعة واملرونة 
وفي ذات الوقت ال متيل املرأة كثيرا لتحمل املخاطر 
العالية حتى في أفضل دورات األسواق االقتصادية، 
مشيرة في هذا الصدد الى أنه من واقع هذه املعايشة 
عادة تبحث املرأة عن ثالثة عناصر أساس����ية عند 
الدخول في الصندوق أو األداة االس����تثمارية وهي: 
العائد املقبول، ونوعي����ة األصول خصوصا املدرة 
والواضحة، ومدى قابلية األصول للتس����ييل حيث 
تفضل املرأة االستثمار في األصول القابلة للتسييل 
للوفاء باحتياجاتها التي قد تطرأ للس����يولة، وهو 
ما نحرص على تلبيته ف����ي املنتجات التي يقدمها 

»بيتك«.

هيام التويجري

»دار االستثمار«: اللجنة التنسيقية تهدد باالستقالة ما لم نوافق على خطة 
الرسملة المتضمنة التنازل عن 90% من الشركة مقابل أقل من نصف الديون!

أصدرت شركة دار االستثمار »الدار« بيانا عن اجتماع 
مجلس اإلدارة األخير والذي ناقش كتاب االستقالة املوجه 

من اللجنة التنسيقية إلى الشركة.
وفي البيان ان االس��تقالة تأت��ي إذ لم يصدر مجلس 
اإلدارة تعه��د بالتف��اوض على حتويل ج��زء من الديون 
إلى حص��ص في رأس��مال الش��ركة ودع��وة اجلمعية 
العامة للمس��اهمني للموافقة على ذل��ك قبل 2010/11/28، 
كما تتضمن تهديدا مباش��ر ملجل��س اإلدارة مالم يوافق 
على خطة الرس��ملة والتي تتضمن التنازل عن 90% من 

الشركة مقابل أقل من نصف الديون.
وجاء بيان الش��ركة للرد على ان مترير رس��ائل إلى 
الصح��ف قبل منح مجل��س اإلدارة فرصة ملناقش��تها، 
مجرد محاولة سافرة لتدمير فرص إحراز تقدم في شأن 
إعادة الهيكلة وتش��كيل ضغوط رامية إلى احليلولة دون 

التوصل إلى حل توافقي.
وفيما يلي نص بيان الشركة:

)وال تحس���بن اهلل غافال عما يعمل الظالمون إنما 
يؤخرهم ليوم تشخص فيه األبصار(.

اجتمع مجلس إدارة ش���ركة دار االستثمار صباح 
الخميس 2010/11/25 للنظر في كتاب االستقالة الموجه 
من اللجنة التنس���يقية إلى الش���ركة واصدر البيان 

التالي:
تلقى المجلس كتاب اللجنة التنس���يقية للبنوك 
والمستثمرين الذي نشرته الصحف والذي تعلن فيه 
اللجنة االستقالة من عملها مالم يصدر مجلس اإلدارة 
تعهدا بالتفاوض على تحوي���ل جزء من الديون إلى 
حصص في رأسمال الشركة ودعوة الجمعية العامة 
للمس���اهمين للموافقة على ذلك قبل 2010/11/28، كما 
تتضمن تهديدا مباش���ر لمجلس االدارة مالم يوافق 
على خطة الرس���ملة والتي تتضمن التنازل عن %90 

من الشركة مقابل أقل من نصف الديون.
واعتبر المجلس أن تمرير هذه الرسالة إلى الصحف 
قبل من���ح مجلس االدارة فرصة لمناقش���تها، مجرد 
محاولة س���افرة لتدمير فرص إحراز تقدم في ش���أن 
اعادة الهيكلة وتش���كيل ضغوط رامية إلى الحيلولة 

دون التوصل إلى حل توافقي. 
وتوضح الشركة بهذا البيان، أنها واللجنة التنسيقية 
عمال بجهد وتوافق طوال ستة عشر شهرا تمخض عن 

خطة اعادة الهيكلة الم�تفق عليها بين الطرفين، والتي 
تم تقديمها إلى المحكمة المخ�تصة بإعادة هيكلة شركات 
االس���تثمار، إال أن الشركة الحظت أن تحوال جوهريا 
وخطيرا حدث في توجهات اللجنة التنسيقية بقيادة 
بعض أعضائها، بع���د أن أحالت المحكمة المختصة 
بإعادة الهيكلة ملف ش���ركة دار االس���تثمار إلى بنك 
الكويت المركزي لدراسة الخطة المقدمة من الشركة 
والتى وافقت عليها اللجنة التنسيقية باالجماع ووافق 

عليها اكثر من 80% من البنوك والمستثمرين.
وقد تزامن ذلك مع فرض بنك الكويت المركزي على 
الجهة االستشارية التي عينها ضرورة أن تتوافق الخطة 
م���ع المعايير التي أصدرها بتاريخ 2010/6/10 والذي 
فرض تطبيقها بأثر رجعي بالمخالفة لصريح نصوص 
المادة 74 من قانون النق���د وبنك الكويت المركزي، 
والتي صدرت بعد أن باشرت الجهة االستشارية عملها 
في دراسة خطة إعادة الهيكلة المقدمة من الشركة إلى 

المحكمة المختصة.
وقد بدأ مع ذلك تغيير جوهري في اتجاهات اللجنة 
التنسيقية بقيادة بعض أعضائها وذلك بقيامها بتقديم 
عرض للشركة يتضمن تنازل المساهمين عن 97% من 
رأسمال الشركة للدائنين مقابل 575 مليون دينار من 
الدين فقط، أي حوالي نصف الدين ثم قامت اللجنة 
بتعديل العرض إلى تنازل المس���اهمين عن 90% من 
رأسمال الشركة مقابل تنازل الدائنين عن 475 مليون 
دينار من الدين أي أقل من نصف الدين )في وقت اجمع 
المختصون على أن أصول الدار على المدى المتوسط 

تساوى أضعاف هذا العرض(.
ويتضح من ذلك لكل إنسان عاقل أن هذا العرض 
وبهذه الصورة وفي هذا الوقت ليس الهدف منه التوصل 
إلى اتفاق على تس���وية الدي���ون انما الهدف منه هو 
إفشال المفاوضات بين الشركة والبنوك والمستثمرين 
تمهيدا لتدمير الشركة، وتضييع حقوق المساهمين 
وحقوق البنوك والمستثمرين، إذ ان المعلوم للجميع 
والمتخصصين على وجه الخصوص أن التنازل عن 
90% من رأسمال الشركة قرار ليس بيد مجلس اإلدارة 
انما هو حق للمس���اهمين من خالل الجمعية العامة 
العادية وغير العادية للشركة، وال يتصور أي انسان 
عاقل أن يتنازل المس���اهمون عن 90% من رأس���مال 

الشركة مقابل أن يحتفظ المساهمون بنسبة 10% من 
الشركة وذلك مقابل تنازل البنوك والمستثمرين عن 
475 مليون دينار من الدين فقط اي ليس مقابل كامل 
الدين انما مقابل أقل من نصفه، إذ يبقى ما يقارب ال� 

600 مليون دينار ديونا على الشركة.
والشك أنه يتضح لكل إنسان أن هذا العرض التعسفي 
والتعجيزي انما الهدف منه هو افش���ال المفاوضات 
بين الش���ركة والبنوك والمستثمرين تمهيدا لتدمير 
الشركة ومساهميها البالغ عددهم آالف المساهمين، 

والذين ستتبخر كل مدخراتهم بهذا العرض.
فضال عن أن اللجنة التنسيقية ومن خلفها بعد أن 
تأكد لهم بعد مرور سنتين على األزمة، متانة أصول 
الشركة وضخامتها وجدوى االس���تثمار فيها، تولد 

لديهم الطمع في االستيالء عليها.
والكل يعلم ان بنك الكويت المركزي أعطى توجيهاته 
للبنوك والشركات االستثمارية في الكويت، وهم أعضاء 
في اللجنة التنس���يقية، بأخذ مخصصات كاملة على 
الديون المستحقة على شركة دار االستثمار وذلك قبل 
أن تختل العالقة بين دار االستثمار واللجنة التنسيقية 
للبنوك والمستثمرين، بل أعطى البنك المركزي هذه 
التوجيهات في الوقت الذي تم التوصل فيه إلى اتفاق 
بين الشركة والبنوك والمستثمرين على خطة اعادة 

الهيكلة التي تم تقديمها للمحكمة المختصة.
والش���ك أن الهدف من ذلك هو التمهيد بأن سقوط 
الدار لن يضر باالقتصاد الوطني، وهذا أمر غير صحيح، 

واختزال غير أمين لحجم األزمة.
وتؤكد الشركة على التزامها التام والقاطع بإنجاح 
خطة إعادة الهيكلة التوافقية العادلة والتي تم االتفاق 
عليها مع البنوك والمس���تثمرين، والتي أعدت تحت 
شعار األموال للبنوك والمستثمرين والشركة وتطور 
أصولها للمساهمين والذي تم االتفاق عليه في أكثر 

من موضع في المفاوضات.
وأخيرا، فإنن���ا نلجأ إلى اهلل العلي القدير الجبار 
المتكب���ر، ثم إلى صاحب الس���مو األمير حفظه اهلل، 
والقض���اء الكويت���ي الع���ادل الذي س���ي�نصفنا من 

الظالمين.
)وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون(

شركة دار االستثمار

تشكل ضغوطًا رامية إلى الحيلولة دون التوصل إلى حل توافقي 
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