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 أفادت شركة مشرف للتجارة واملقاوالت 
بـــأن مجلس إدارة الشـــركة وافق على 
االســـتقالة املقدمة من سعد عبدالعزيز 
علي الوزان ممثل شركة الوزان الكويتية 
للتجارة العامـــة واملقاوالت من مجلس 

إدارة الشركة.

 استقالة الوزان 
  من «مشرف»

 اعلنت شــــركة عارف للطاقة 
القابضة عن قيام شركة مجموعة 
عارف االستثمارية بتعيني بدر خالد 
الزمامي ممثال لها في مجلس إدارة 
الشركة بدال من العضو املستقيل 

ابراهيم عبداهللا محمد اخلزام.

 الزمامي بدًال من الخزام 
  في «عارف للطاقة»

 عبر أحد صناديقها االستثمارية

 قامت بتخزينها لدى شركة أجيليتي 

 بقيمة اجمالية قدرها ٦٫٧ ماليين دينار 

 شركة استثمارية مدرجة 
  استحوذت على ٥٪ من «رمال الكويت»

 إتمام صفقة بيع ٢٠٪
  من أسهم «المواساة للرعاية الصحية»

 «الكويتية للمقاصة»: بعض المستندات
  تأثرت بحريق الصليبية

 «االستثمارات الصناعية» تعيد
  جدولة مديونية ٦١٫٢ مليون دينار

 البدء بتوزيع 
  أرباح «إياس»

 عمومية «استراتيجيا» 
  المؤجلة ٢٧ الجاري

 شريف حمدي
  علمت «األنباء» من مصادر 
مطلعة أن شـــركة استثمارية 
مدرجـــة ســـتعلن مـــع بداية 
االســـبوع املقبل عـــن متلكها 
حصة في حدود ٥٪ من شركة 
رمال الكويـــت املدرجة حديثا 
في البورصة الكويتية، وذلك 
من خالل عمليات جتميع متت 
عبر احد صناديقها االستثمارية 
على مدار االسبوعني املاضيني، 

وهو األمر الذي أدى الى النشاط 
القوي الذي شهده السهم خالل 

تلك الفترة.
  وأضافت املصادر أن أرباح 
العقارية  الكويت  شركة رمال 
العـــام ٢٠١٠ ســـتكون  عـــن 
قياســـية، الفتة الى انه سيتم 
الكشف عنها خالل األيام القليلة 

املقبلة.
  وذكـــرت ان شـــركة رمال 
العقارية لديها توجه لالستثمار 

في أسواق أوروبا الشرقية وفي 
الســـوق املصري فـــي العديد 
من املشـــاريع، مشيرة الى ان 
االستثمارات في هذه األسواق 

تقدر بـ ٢٠٠ مليون دوالر.
  وأشـــارت الى ان الشـــركة 
بصـــدد بلـــورة مجموعة من 
األفكار العقارية اجلديدة التي 
ستكون ذات طابع مختلف عما 
هو موجود في سوق العقارات 

احمللي. 

 أعلن ســـوق الكويت لألوراق املالية انه مت 
االنتهاء من اإلجراءات املقررة لبيع عدد ١٩٫٣ 
مليون سهم من أسهم شركة املواساة للرعاية 
الصحية الى شركة اثمان االستثمارية بسعر 
٣٥٠ فلسا للسهم الواحد وبقيمة اجمالية قدرها 

٦٫٧ ماليني دينار.

  وأشار البيان الى انه مت التوقيع على ذلك 
مـــن األطراف املعنية على ان تســـتكمل باقي 
إجراءات الدفع والتحويل من خالل الشـــركة 
الكويتية للمقاصة في موعد أقصاه الساعة ١١ 
من صباح يوم االحد املقبل وفق ما هو معلن 

عنه من قبل.

 ذكرت الشركة الكويتية للمقاصة في بيان نشر على موقع 
البورصة أن بعض مستندات الشركة التي مت تخزينها مبخازن 
شــــركة أجيليتي بالصليبية قد تأثرت نتيجة احلريق، لكن 
ذلك لم يؤثر على املقاصة في أداء وظائفها باملستوى املعهود 

منها. 

 أعلنت شـــركة االستثمارات الصناعية واملالية انها قامت 
بتوقيع عقد مشترك إلعادة جدولة مديونيتها البالغ اجماليها 
٦١٫٢ مليون دينار مع البنوك الرئيســـية التي تتعامل معها 
وهي بنك الكويـــت الصناعي (حيث مت تعيينه البنك املدير 
للمديونية) وبيت التمويل الكويتي والبنك األهلي الكويتي 

والبنك التجاري الكويتي.
  وذكرت الشركة في بيان نشر على موقع البورصة أمس انه 
مت االتفاق على سداد املديونية خالل مدة خمس سنوات مع 

فترة سماح ملدة سنة تبدأ من تاريخ التوقيع على العقد.

 أعلن سوق الكويت لألوراق 
املالية ان شركة اياس للتعليم 
األكادميي والتقني أفادته بأنه 
سوف يتم البدء بتوزيع األرباح 
النقدية بواقع ١٠٪ للمساهمني 
املســـجلني بتاريـــخ اجلمعية 
العمومية املنعقدة في ١٦ يناير 
اجلـــاري وذلك لدى الشـــركة 
الكويتية للمقاصة اعتبارا من 

أمس اخلميس. 

 أفادت شـــركة اســـتراتيجيا 
لالستثمار بتأجيل موعد اجتماع 
اجلمعية العمومية العادية املؤجلة 
للشركة الى ٢٧ يناير اجلاري في 
وزارة التجارة والصناعة حيث 
ســـيتم خاللها انتخاب ســـبعة 
أعضاء ملجلس اإلدارة للسنوات 

الثالث القادمة. 

 قال لـ «األنباء» إن المصارف بانتظار مذكرة الحكومة لتمويل خطة التنمية

 عدم اكتمال النصاب أدى إلى تأجيل عموميتها

 زينل: البنوك مطالبة بتخفيف قيودها االئتمانية
  وشركات استثمارية في نزعها األخير باتجاه «التصفية»

 بوخضور: «الدولية لإلجارة» شارفت على االنتهاء 
  من تثبيت أصول قيمتها ٣٠٠ مليون دوالر

  وردا على تساول حول انطالق 
قاطرة التسييل لرهونات عقارية 
من قبل البنوك، قال ان نســـبة 
التسييل التي متت ضئيلة وال 
يعتد بها، مبينا ان هناك الكثير 
من البنـــوك تقوم بتمديد فترة 
السداد لعمالئها، اميانا منها بعدم 
جدوى التسييل مع تراجع قيم 

االصول حاليا.
  وعما اذا كان مجلس ادارة بنك 
البحرين والكويت باجتاه عودة 
السهم مرة أخرى الى السوق، قال 
زينل ان ادراج السهم في بورصة 
الكويت لم يحقق الهدف املطلوب 
وأثر ســـلبا على أداء السهم في 
أسواق مالية اخرى، مستدركا 
ان مجلـــس االدارة اتخذ القرار 
باخلروج مـــن البورصة حلني 

حتسن االوضاع مرة أخرى. 

يكون للمساهمني مطلق احلرية 
فـــي اختيار مـــن ميثلهم خالل 
املرحلـــة املقبلة، الفتـــا الى ان 
انقاذ الشركة امر ميكن حدوثه 
خاصة ان ديون الشـــركة ليس 
عليها ضمانات مثل الشـــركات 

االخرى. 

شركات ال ميكنها االستمرار في 
عملها بعد أن تفاقمت خسائرها 
وباتت على وشك االنهيار دون 
أن يحدد نسبة تلك الشركات من 

اجمالي الشركات.
  وقال ان احلل الذي انتهجته 
قطـــر بالدخول كمشـــترية في 
رأسمال بنوكها العاملة كان صائبا 
ومكنها من حتقيق أرباح جيدة 
بعـــد أن تعافت تلك البنوك من 
االزمة املالية وأصبحت أسعارها 

مغرية.
البنوك من    وقال ان تخوف 
الدخول في زيادة رأسمال بعض 
الشركات املتعثرة أو شراء أسهم 
بها مقابل مديونياتها على الشركة 
يأتي في ظل تدني قيمة اسهم تلك 
الشركات مع عدم وجود أمل في 

استمرارها بالعمل.

في القروض التي حصلت عليها 
شركات االستثمار.

  ونفى أن يكون للبنوك قرار 
بالدخـــول في زيادة رأســـمال 
شركات متعثرة، مبينا ان هناك 

ووزارة املالية واملجلس االعلى 
للتخطيط في هذا الشأن.

  وبـــني أن هنـــاك اتفاقا على 
ائتمانيـــة  تقـــدمي تســـهيالت 
بشروط ميسرة، على أن يكون 
االمـــر في حدود عدم املســـاس 
بحقوق مساهمي البنوك احمللية 
وإحلاق الضرر بهم، مستدركا 
ان حواالت احلق ال تعد ضمانا 
يعتد به على أســـاس أنه غير 
ملموس، وان الضمان يجب أن 

يكون ملموسا.
  ولفـــت زينـــل ان تغطيـــة 
الضمانـــات اخلاصـــة بالقطاع 
العقـــاري كانت كافيـــة والتي 
تراوحت بـــني ١٥٠٪ و١٧٠٪ من 
قيمة القرض وال توجد مشاكل 
بشـــأنها، مبينا ان االشـــكالية 
البنوك تتمثل  التي تواجههـــا 

  واشـــار الى أن الشـــركة في 
تواصل دائم مع دائنيها في محاولة 
للتوصل الى اتفاقيات معهم حول 
إعادة الهيكلـــة، مؤكدا ان هناك 
حرصا كبيـــرا على دخولهم في 
عضوية مجلس اإلدارة باعتبارهم 
اصحـــاب املصلحـــة األولى في 

الشـــركة وجناح  اســـتمرارية 
هيكلتها الستيعاد أموالهم.

  وحول اســـتمراره من عدمه 
بعد انعقاد اجلمعية العمومية، 
قال بوخضور انه كان قد تقدم 
باســـتقالته من مجلـــس ادارة 
الشركة في وقت سابق على ان 

مليون دوالر كان قد مت إهمالها 
خالل السنوات املاضية، الفتا الى 
أنه مت توقيع اتفاقيات وعقود 
مع الشركاء االســــتراتيجيني 
وأصحــــاب حقــــوق االمتياز 
املعنيني بهــــذه األصول خالل 

الفترة املاضية.

 عمر راشد
  دعـــا رئيس مجلـــس ادارة 
اآللية وعضو  شـــركة االنظمة 
البحرين  ادارة بنـــك  مجلـــس 
والكويت جاســـم زينل البنوك 
احمللية للتخفيف من شروط منح 
التسهيالت االئتمانية لشركات 
املقاوالت لتسريع تنفيذ خطة 
التنمية واملشاريع التي ستدخل 

تلك الشركات في تنفيذها.
  وقـــال زينل فـــي تصريح 
خاص لـ «األنباء» ان الضمانات 
احلكومية التي تقدمها الشركات 
كفيلة بحصولها على التسهيالت 
التـــي تطلبها، خاصـــة ان تلك 
املشـــاريع مدرجة ضمن خطة 
التنمية املتوقع صدور تفاصيلها 
خالل العام احلالي بعد االنتهاء من 
اعداد تقرير بنك الكويت املركزي 

 شريف حمدي
  حال عــــدم اكتمال النصاب 
دون انعقاد اجلمعية العمومية 
العادية التي طال انتظارها من 
قبل مساهمي الشركة الدولية 
لإلجــــارة واالســــتثمار، ليظل 
الترقب سيد املوقف ملساهميها، 
ملعرفة مصير مدخراتهم املوقوفة 
حلــــني عودة ســــهم الشــــركة 

للتداول.
  وببلوغ النصاب ٤٤٫٤٪ فقط 
لم يكــــن هناك مناص من قيام 
رئيس مجلــــس االدارة حجاج 
بوخضور بإعالن تأجيل انعقاد 
اجلمعية العمومية ملدة اسبوعني 
حسب القانون على ان تنعقد 
اجلمعية بأي نســــبة حضور 

فيما بعد.
  وارجع بوخضور السبب في 
عدم اكتمال نصاب اجلمعية الى 
عدم متكن ممثـــل بنك التنمية 
االسالمي الذي يعد احد كبار مالك 
الشركة بنسبة ٢٨٪ من احلضور 
الى الكويـــت قادما من اجلزائر 

بسبب ظروف الطيران.
  واكــــد بوخضــــور على ان 
الشركة شــــارفت على االنتهاء 
من تثبيت أصول قيمتها ٣٠٠ 

 جاسم زينل

 عموميتها انتخبت مجلس إدارة جديدًا والشركة وافقت على قرار بيع حصتها في «النخيل» على أال يقل سعر السهم عن ٢٠٠ فلس من خالل مزاد علني في البورصة

 «بيان القابضة» استنفذت جميع رأسمالها البالغ ١٢٠ مليون دينار في تنفيذ مشاريع
الغير وادارتها بشــــكل يجعلنا نستطيع االستمرار حتى 
هذه الفترة حيث وصلت الشركة الى مرحلة شبة مستقرة. 
وأشار الى أنه في أوائل العام ٢٠٠٩ تولى مجلس ادارة جديد 
مهام ادارة الشركة والتي مرت بعملية اعادة هيكلة ادارية 
وأتت بفريق جديد كان مــــن اولوياته ان يقوم مبراجعة 
كاملة لوضع الشركة املالي والتشغيلي ولم تكن الشركة 
حتى ذاك احلني قد انتهت من بياناتها املالية لعام ٢٠٠٧، 
مما أدى الى عدم انعقاد جمعية عمومية لتلك السنة، فضال 
عن أن مجلس االدارة اجلديد قد واجهة حتديات متثلت في 
القدرة على عدم متويل املشاريع والعجز املالي وتضاعف 
التزاماتها واحتمالي اقامة دعاوى قضائية ضد الشركة من 

قبل املقاولني واملستشارين. 
  وتابع «قامت ادارة الشركة بوضع استراتيجية واضحة 
وخطوات مدروسة للتعامل مع تلك االزمة ووضع الشركة 
احلالي بكل وضوح وشفافية من خالل عدة خطوات وهي: 
االنتهاء من اعتمــــاد امليزانيات الثالث لعام ٢٠٠٧، ٢٠٠٨، 
٢٠٠٩ وعكس الصورة احلقيقية للوضع احلالي، وحماية 
الشركة واملساهمني من أي مطالبات تؤدي الى اللجوء الى 
القضاء ضد الشركة، وتدني اتباع سياسة استراتيجية عدم 
االعتماد على التمويل واتخاذ وسيلة اخرى للخروج بأقل 
اخلسائر، والتحكم باملصاريف التشغيلية مع تخفيضها 
لتتماشى مع الوضع االقتصادي القائم  والسعي في بيع 
اصول الشركة بأفضل االسعار املتاحة بالسوق، ومازال 
الســــعي قائما في بيع تلك االصول اال انه ســــتتم دراسة 
جميع البدائــــل بعد اعتماد ميزانية ٢٠٠٩ للحصول على 

افضل عائد ملساهمي الشركة. 
  وردا على ســــؤال من قبل املساهمني بخصوص شراء 
الشركة (شــــركة النخيل) رد الصقعبي ان «النخيل» مت 
شرائها مببلغ ١٤ مليون دينار من قبل شركة بيت االوراق 
املالية. وحول تأخر الشركة في تقدمي بياناتها املالية قال 
الصقعبي: ان الشــــركة تأخرت بســــبب املشاكل وبعض 

االستشارات واالشكاالت الداخلية القائمة. 

الشركة لم تتسلم أي متقدم جدي للمزاد حتى االن.

  مجلس جديد

  هذا وقد انتخبت العمومية مجلس إدارة جديدا للثالث 
ســــنوات املقبلة ويتكون من (الشركة الكويتية للتمويل 
واالستثمار وشركة رأســــمال القابضة، وشركة عبداهللا 
احلمد والصقر واخوانه، وشركة احلميضي للمواد الغذائية 
وشركة نور لالستثمار املالي، ومجموعة الصناعات الوطنية، 
وجلوبل فن كمبني) إضافة إلى عضوين احتياطيني هما 
محمد عثمان العيبان وفيصل فارس الفارس. وقد شهدت 
معظم بنود العموميات الثالث لألعوام ٢٠٠٧ و٢٠٠٨ و٢٠٠٩ 
حتفظا من قبل بعض املســــاهمني خاصة على بند تقرير 
مجلس اإلدارة وامليزانية. وبني الصقعبي أن الشركة متكنت 
من التغلب على االخفاقات السابقة وانهاء امليزانيات املتأخرة 
ومحاولة التحكم في التزامات ومصروفات الشركة أمام 

التجاري حتى ابريل ٢٠١١ واالنتهاء من مواقف السيارات في 
يونيو ٢٠١١ وتسمح أيضا االتفاقية بالتحرر من املطالبات 

متضمنا الشروط اجلزائية البالغة ٢٠٠ مليون دوالر 
  واشــــار الى انه مت االنتهاء تقريبا من املشروع حتى 
اآلن بنسبة ٧٥٪ وسيتم االنتهاء من كامل املشروع حسب 

التاريخ املتفق عليه من التسوية.
  وفيما يخص مشروع القرية امللكية اشار الصقعبي الى 
انه مت االنتهاء من مبنى مركز عالقات العمالء وقد قامت 
الشركة بالتوقيع على اتفاقية مع احدى الشركات اليجاد 
مشــــتر للمشروع. حيث تستهدف الشــــركة بيع االرض 
والتخارج من االستثمار. وحول نية الشركة التخارج من 
حصتها في شركة النخيل لالنتاج الزراعي، اكد الصقعبي 
أن «بيان القابضة» وافقت على مترير قرار بيع حصتها في 
النخيل على أال يقل سعر السهم عن ٢٠٠ فلس، من خالل 
مزاد علني في سوق الكويت لألوراق املالية، موضحا أن 

الرئيسي ودفع ٣٠ مليون دوالر وقد وافق املقاول الرئيسي 
على االنتهاء من مشــــروع برج املكاتب االدارية والسوق 
التجاري والتنازل عن جميع املطالبات ضد بوابة االردن 
ودفع ضرائب بقيمة ١٠٫٥ ماليني دوالر ودفع رسوم البلدية 
النشاء بنية حتتية بقيمة ٢٫٦ مليون دوالر وارجاع حصة 
املقاول البالغة ٨٫٣٤٪ من أسهم بوابة االردن. وأضاف انه مت 
نقل ٣٥٪ من أسهم بوابة االردن بشكل مؤقت للتنازل عن 
املطالبات وانهاء االعمال الى املقاول كضمان قرض مقابل 
توفير املقاول لضمان بنكي بقيمة ٢٠ مليون دوالر وسيتم 
حتويل االسهم الى شركة هكتار احدى شركات احلمد مرة 
اخرى عند حتويل برج الفندق. ولفت الصقعبي إلى أنه 
على اساس هذا التسوية، اظهرت املجموعة خسارة بقيمة 
٢٨٫٩ مليون دينار كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨، موضحا ان 
هذه االتفاقية تخفف من املخاطر على مشروع االردن حيث 
تسمح االتفاقية باالنتهاء من مشروع برج املكاتب والسوق 

 عاطف رمضان
  أكد رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب في شركة 
بيان القابضة وليد الصقعبي أن الشــــركة ليس لديها أي 
التزامات مالية جتاه البنــــوك ولم تأخذ أي قرض خالل 
تلك الفترة بخالف التمويل الذاتي من خالل أحد الشركاء، 
مشيرا إلى أن أصول الشركة بلغت ١٣١ مليون دينار وبلغت 
حقوق املساهمني ٤٨ مليون دينار للفترة املالية املنتهية 
في٣١ ديســــمبر ٢٠٠٩. وأضاف الصقعبي خالل عمومية 
الشركة لألعوام الثالثة ٢٠٠٧ و٢٠٠٨ و٢٠٠٩ والتي عقدت 
أمس بنسبة حضور بلغت ٦٧٫٥٧٪ أن الشركة استنفذت 
جميع رأسمالها البالغ ١٢٠ مليون دينار تقريبا في تنفيذ 
مشــــاريعها والتي على رأسها مشروع القرية امللكية في 
االردن، وأن الشــــركة استمرت في تنفيذ مشاريعها رغم 
تداعيات االزمة املالية. واوضح الصقعبي أن رأسمال الشركة 
استنفذ منه ٣٢ مليون دينار خاصة مبشروع القرية امللكية 
ومبلغ ٧٣ مليون دينار على بوابة االردن ومت شراء شركة 
النخيل لإلنتاج الزراعي مببلغ ١٤ مليون دينار، في حني 
استثمرت الشركة في استثمار بسيط بلغ ١ مليون دينار، 
واستثمار آخر في شركة رواج بلغ ١٥٧ ألف دينار، ودفع 
مبلغ ٢٫٨ مليون خصوم ادارية، باالضافة إلى املصاريف 
البســــيطة وغيرها منذ العام ٢٠٠٨ وصاعدا والتي بلغت 

١٫٣ مليون دينار».

  مشاريع الشركة

  وعن مشاريع الشركة احلالية، قال الصقعبي ان االزمة 
املالية ونقص الســــيولة في قطاع التمويل أثرت بشكل 
فعال على اداء املجموعة حيث ادت الى بطء عملية انشاء 
مشــــروع بوابة االردن مما ادى رفع دعاوى قضائية من 
املقاول الرئيســــي ضد بوابة االردن، وفي ١٣ يوليو ٢٠١٠ 
مت االتفاق مع املقاول الرئيســــي على أن يتم حتويل برج 
الفندق بشــــكله احلالي الى املقاول الرئيسي مقابل انهاء 
املشروع والتنازل عن الرصيد املستحق من قبل املقاول 
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