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46
مع »التمدين القابضة« بإصدار 47 مليون سهم

عمومية »متدين االستثمارية« توافق على االندماج
يوسف الزم

العامة  وافقت اجلمعي���ة 
التمدين  العادية لشركة  غير 
االستثمارية بحضور ورئاسة 
إدارة الشركة  رئيس مجلس 
نواف املرزوق وبنسبة حضور 
88% على االندم���اج بطريقة 
الضم بني كل من »الش���ركة« 
القابضة«،  التمدين  و»شركة 
على أن يتم حل األخيرة ونقل 
إل���ى »التمدين  املالية  ذمتها 
االس���تثمارية«، مقاب���ل قيام 
متدين االس���تثمارية بإصدار 
عدد 47.26 مليون سهم تقريبا 
ملساهمي »التمدين القابضة« 
املذكورة أسماؤهم في مشروع 

عقد االندماج.
كما وافقت اجلمعية على 
اعتماد التقرير اخلاص بتقييم 
أصول الشركة وخصومها املعد 
من قبل شركة »بروتيفيتي« 
املرخص���ة م���ن قب���ل هيئة 
أس���واق املال، حيث تبني أن 
قيمة الس���هم العادلة لشركة 
التمدي���ن االس���تثمارية هي 
438 فلس���ا للس���هم الواحد، 
وعلى أساسها سيتم توزيع 
0.263 سهم تقريبا من أسهم 
»التمدين االستثمارية«، مقابل 
سهم واحد من أسهم »التمدين 

القابضة«.
وناقشت العمومية املوافقة 
على اس���تخدام أسهم خزينة 
البالغ عددها نحو  الش���ركة 
30.48 ملي���ون س���هم كجزء 
الواجب إصدارها  من األسهم 
ملس���اهمي ش���ركة »التمدين 
القابضة« املذكورة أسماؤهم 

في مشروع عقد االندماج.
العمومية على  ووافق���ت 
زيادة رأسمال »الشركة« من 

31.19 ملي���ون دين���ار تقريبا 
حلوالي 32.86 مليون دينار، 
وذلك عن طريق إصدار نحو 
16.78 مليون سهم بقيمة اسمية 
100 فلس، وعالوة إصدار قدرها 
338 فلسا للسهم الواحد، على أن 
تخصص تلك الزيادة ملساهمي 
شركة »التمدين القابضة« فقط 
واملذكورة أسماؤهم في مشروع 

عقد االندماج.
وعدلت اجلمعية العمومية 
غير العادية للشركة املادة 5 من 
النظام األساسي واملادة رقم 7 
من عقد التأسيس املعدل، حيث 
كان قبل للتعديل )حدد رأسمال 
الشركة مببلغ 31.185 مليون 
دينار موزعة عل���ى 311.850 
مليون سهم، قيمة كل سهم 100 
فلس وجميع األسهم نقدية(، 
التعديل  النص بع���د  ليكون 
)حدد رأسمال الشركة مببلغ 
32.863.210.300 مليون دينار، 
موزعة على 328.632.103 مليون 
سهم، قيمة كل سهم مائة فلس 
وجميع األسهم نقدية(. وذلك 
الرقابية  بعد موافقة اجلهات 

املختصة.
امل���رزوق إن لدى  وق���ال 
الشركة جميع املوافقات التي 
حتتاجها من اجلهات املختصة 
التجارة  ف���ي وزارة  املتمثلة 
والصناعة وهيئة أسواق املال 
وسوق الكويت لألوراق املالية، 
مؤكدا أن الشركة تسير بخطى 
ثابتة ضمن خطة مستقبلية 
وتبق���ى لدى الش���ركة فقط 
موضوع االندم���اج لتطوير 

أداء الشركة.
وأضاف املرزوق أن هناك 
رؤية مستقبلية ألعمال الشركة 
بعد االندم���اج لتحقيق ثمار 

ملموسة ألصول الشركة.

نواف املرزوق مترئسا اجلمعية العمومية

شطب »متدين القابضة« من السجل التجاري

استطالع »اجلُمان«: 78% يرون مؤامرة لتخفيض أسعار األسهم

وافقت اجلمعية غير العادية لشركة 
التمدين القابضة على عقد االندماج 
بني شركة التمدين القابضة وشركة 

متدين االستثمارية بحضور ورئاسة 
محمد مصطفى املرزوق بنسبة 

حضور %100.
واعتمدت اجلمعية التقرير اخلاص 
بتقييم أصول الشركة وخصومها 
املعد من قبل شركة كي بي ام جي 

لالستشارات املرخصة من قبل هيئة 
أسواق املال، حيث تبني أن القيمة 

العادلة لسهم شركة التمدين القابضة 
115 فلسا للسهم الواحد وعلى 

أساسها سيتم توزيع 0.2625571 من 
أسهم شركة التمدين االستثمارية 
مقابل سهم واحد من اسهم شركة 

التمدين القابضة.
واملوافقة على االندماج وحل شركة 

التمدين القابضة ونقل ذمتها املالية 
إلى شركة متدين االستثمارية مقابل 

قيام شركة متدين االستثمارية 
بإصدار عدد 47.260 مليون سهم 
ملساهمي شركة التمدين القابضة 

املذكورة أسماءهم في مشروع عقد 
االندماج.

كما وافقت العمومية على شطب 
الشركة من السجل التجاري.

عرض مركز اجلمان لالستشارات 
االقتصادية الستطالعات الرأي 
اخلاصة بسوق الكويت لألوراق 
املالية للربع الثالث 2015، وذلك 

بطرح 3 أسئلة كما يلي:
اليونان االقتصادية ستؤثر سلبا 

على بورصة الكويت؟
٭ )60%( نعم و)40%( ال، وقال 

التقرير إن رأى غالبية املشاركني 
)60% منهم( تشير الى األثر السلبي 

نظرا للوضع الهش لبورصة الكويت، 
والذي يتأثر بأي خبر سلبي رغم 

احتمال عدم أثره املباشر ورمبا 
املنطقي على االقتصاد الوطني 

بشكل عام، والسوق املالي الكويتي 
بشكل خاص، في حني خالف هؤالء 

40% من املشاركني في التصويت، 
والذين نعتقد أن رأيهم يستحق 

التقدير نظرا لعدم وجود أثر 
اقتصادي حقيقي مباشر وحتى 

غير مباشر لألزمة اليونانية على 
البورصة الكويتية.

خصخصة البورصة
هل هناك مؤامرة لتخفيض أسعار 

األسهم لتمرير خصخصة البورصة 
بأبخس األثمان؟

٭ )78%( نعم و)22%( ال، وقال 
التقرير ان نتيجة االستطالع جاءت 

داعمة لفرضية »نظرية املؤامرة«، 
حيث رأى 78% من املشاركني في 
االستبيان وجود مؤامرة لشراء 

البورصة بأبخس األثمان من خالل 
التأثير عمدا وسلبا على أدائها، 
وكذلك أداء األسهم املدرجة بها، 

في حني رأت األقلية )22%( خالف 
ذلك، ورمبا كانت نتيجة االستطالع 

متوقعة نظرا لشعبية »نظرية 
املؤامرة« خاصة في ظل الظروف 
االقتصادية والسياسية السلبية 

السائدة حاليا، وذلك على املستويني 
احمللي واإلقليمي، وحتى العاملي 

أيضا!

حتت رعاية صاحب السمو األمير.. ومبشاركة 100 شركة صناعية

اخلرافي: أكبر معرض صناعي »KIU EXPO 2015« ينطلق 18 اجلاري
املصانع الكويتية، الفتة الى 
أن الهيئة ستقدم دعما ماليا 
جلميع املشاركني في املعرض 

لغاية 24 مترا مربعا.
أم���ا م.إميان في���روز من 
مرك���ز املعلوم���ات ودع���م 
الق���رار، فأش���ارت ال���ى أن 
الهيئة ستعمل على تفعيل 
اخلدمات اإللكترونية والربط 
اإللكتروني داخل املعرض، 
الهيئ���ة  أن  ال���ى  مش���يرة 
استحدثت نظام املعلومات 
الصناعية لتسهيل تخليص 
املعامالت واختصار الوقت.

وم���ن ناحيته، قال ممثل 
ع���ن الهيئة العام���ة للقوى 
العاملة م.محمد الش���حومي 
ان م���ن أهم اخلدم���ات التي 
الهيئ���ة عبر  اس���تحدثتها 
موقعه���ا اإللكتروني طلب 
تصريح عم���ل وجتديد إذن 
عمل وإلغاء إذن عمل وكشف 
أسماء العمال واالستعالم عن 
امللف واالستعالم عن تقدير 
االحتي���اج، مش���يرا الى أن 
الرب���ط اإللكتروني مع باقي 
اجله���ات احلكومية يقتصر 
العمالة  على تقدير احتياج 
والتن���ازل ع���ن الترخيص 

وإلغاء الترخيص.

للكويت إضافة الى مشاركة 
الدولة في تنويع مصادر دخل 
االقتصاد الوطني عن طريق 
القطاع  أداء  رفع مس���اهمة 
الصناعي وتوفير فرص عمل 
في املصانع احمللية للعمالة 
الوطني���ة. ولفت الى وجود 
حملة إعالمية واسعة ستبدأ 
من غد وتش���مل تصريحات 
صحافية في الصحف واإلذاعة 
والس���ينما  والتلفزي���ون 
الكويتية والباصات ووسائل 

التواصل االجتماعي.
ومن جهته، أكد مدير عام 
مجموعة فورفيلمز للطباعة 
داود مجاعص على اعتزازه 
بالش���راكة التي جتمعه مع 
الثاني على  االحتاد للع���ام 
التوالي من خ���الل تصميم 
وإنشاء معرض الصناعات 
متمني���ا  والثان���ي،  االول 
استمرارية التعاون املشترك 

ما بني الطرفني.
وأش���ارت مدي���رة إدارة 
الترويج والفرص التصديرية 
العامة للصناعة  الهيئة  في 
م.زينب حسني الى ان الهيئة 
ش���اركت في معرض احتاد 
الصناعات الكويتية انطالقا 
من دوره���ا املتمثل في دعم 

كأح���د األهداف األساس���ية 
للمعرض.

أن أهداف  ال���ى  وأش���ار 
املعرض الرئيسية تتمثل في 
نشر الوعي بالقطاع الصناعي 
وأهميته في تعزيز االقتصاد 
الوطني وخلق قنوات تواصل 
ما بني املصانع احمللية والسوق 
اخلليجي والدولي واملساهمة 
في دع���م وتنمية الصادرات 
النفطية  الصناعي���ة غي���ر 

مخصص���ة للمبادري���ن من 
أصحاب الصناعات الصغيرة 

واملتوسطة.
ولفت الى أن االحتاد حرص 
على استضافة وفود صناعية 
من اخلارج على رأسها وفد 
رفيع املس���توى م���ن غرفة 
البصرة،  جتارة وصناع���ة 
وذلك لتعزيز أواصر العالقات 
القط���اع الصناعي  ب���ني  ما 
احملل���ي والعال���م اخلارجي 

هديل الخطيب

تنطلق فعاليات معرض 
احت���اد الصناعات الكويتية 
)KIU EXPO-2015( بالشراكة 
م���ع ش���ركة »فورفس���ت 
وفورفيلمز« ومبشاركة نحو 
100 مشارك من نخبة املصانع 
احمللية وشركات أخرى ذات 
العالقة بالقطاع الصناعي، 
وذلك حت���ت رعاية صاحب 

السمو األمير.
املناس���بة، صرح  وبهذه 
رئيس مجل���س إدارة احتاد 
الكويتية حسني  الصناعات 
اخلرافي بأنه سيفتتح املعرض 
نيابة عن سمو األمير، رئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ 
الوزراء  املبارك برفقة  جابر 
املعنيني في القطاع الصناعي 

وذلك في 18 اجلاري.
وق���ال ان املعرض يضم 
بعض اجله���ات احلكومية 
مثل الهيئة العامة للصناعة 
والهيئة العامة للبيئة واإلدارة 
العامة لإلطفاء وهيئة قوى 
العمل إضافة الى مش���اركني 
في كل القطاعات الصناعية 
مث���ل الغذائ���ي والكيماوي 
واإلنش���ائي وأجنحة أخرى 

)هاني عبداهلل( حسني اخلرافي مترئسا املؤمتر الصحافي لالعالن عن املعرض 

»اجلُمان«: تغيرات في حصص »املدينة«
رصد مركز اجلمان 6 حركات 

للملكيات املعلنة في قوائم كبار مالك 
الشركات املدرجة في سوق الكويت 

لألوراق املالية خالل األسبوع املاضي 
املنتهي في 2015/10/1، والذي اقتصر 

على 4 جلسات تداول نظرا لعطلة 
عيد األضحى املبارك التي امتدت 

إلى يوم األحد املوافق 2015/9/27، 
وكانت حركة امللكيات املعلنة خالل 

األسبوع املاضي موزعة على حركتني 
للرفع قابلها حركة واحدة للخفض، 

وحركتني للدخول في قوائم كبار 
املالك مقابل حركة واحدة فقط 

للخروج منها.
وقد استأنفت شركة بترو لألعمال 

املتكاملة وآخرون تعزيز حصتها في 
» املدينة « بواقع 1.280 نقطة مئوية 
من 7.710 إلى 8.990%، كما استمر 

ولألسبوع الثاني على التوالي رضا 
إبراهيم رضا عبدالهادي رفع ملكيته 
في »أدنك« مبقدار 0.841 نقطة مئوية 

من 6.536 إلى %7.377.
في حني تراجعت نسبة شركة 

إسكان العاملية للتطوير العقاري في 
»إسكان« بشكل طفيف بلغ 0.003 

نقطة مئوية من 16.883 إلى %16.880.

أما في إطار عمليات الدخول  
واخلروج من قوائم كبار مالك 

الشركات املدرجة خالل األسبوع 
املاضي املنتهي في 2015/10/1، فقد 
مت حتويل ملكية أسعد عبدالعزيز 

عبداهلل السند في »رمي« البالغة 
6.555% إلى ابنه عبدالعزيز، حيث 
خرج األول من قائمة كبار مالكها 

في مقابل دخول اآلخر فيها بالنسبة 
املذكورة، وأخيرا، دخل صندوق 

وفرة االستثمار الدولي )العمالء( في 
قائمة كبار مالك »إسكان« بنسبة 

6.784% من رأسمالها.

Aamarafi@gmail.comزاويتي
@ammarmarafi

عمار معرفي إعالمي اقتصادي

كومار!
هل نريد اضافة 300 مليار دوالر على ميزانية الكويت؟ 
االجابة الذكية هي: كيف؟ لنأخذ اكبر الشركات العاملية 

سواء كانت األميركية او األوروبية منها مثاال عندما 
استعانوا باجلالية الهندية بفضل عطائهم وتفانيهم 

وذكائهم في العمل، حيث استعانوا بهم كرؤساء 
تنفيذيني إلدارة تلك االمبراطوريات وهو ما جعل هذه 

الشركات حتقق ارقاما مماثلة للرقم املذكور سابقا. 
فعلى سبيل املثال، عينت شركة مايكروسوفت )93 

مليار دوالر(، ساتيا نادال رئيسا تنفيذيا لها، وتبعتها 
شركة بيبسي)66 مليار دوالر( بتعيني فاندرا نويي 

هندي، ويديرانشو من بنك دويتشه األملاني )43 مليار 
دوالر(، وشركة غوغل )66 مليار دوالر( بتعيينها 

ساندر بيتشاي رئيسا تنفيذيا لها وغيرها من عشرات 
املليارات بفضل الهنود الذين ترأسوا شركات عاملية 

أميركية واوروبية.
ومن املالحظ هنا ان الدول العظمى صاحبة القيادة 

والريادة والتأثير قد انتهى فيها عهد التنظير منذ زمن 
بعيد جدا )وشطبوا مقولة ان األجنبي سيسرقني، فهو 
يسرقك ألنك جلبت األدنى منهم او ساعدته ليسرقك(، 

وبدأ عهد العمل وأخذ األمور بجدية ومنطقية علمية 
وعملية، وذلك بعد ان وجدت هذه الدول ان وضعها لن 

يتقدم طاملا ان اخلطط على ورق والعنصرية تدمرت 
وحدتها واقتصادها واختياراتها املبنية على أساس غير 

منطقي حتى قادتها الى السقوط في الهاوية.
والدليل على ذلك انه عندما فتحت كل من بريطانيا 

والواليات املتحدة املجال اصبحوا قوة ال ميكن 
مواجهتها بأي شكل من األشكال، كما ان إحدى الدول 

اخلليجية التي نضرب بها املثل استعانت بهم حتى 
أصبحت مكانا أجمل وأفضل وصاحبة نظام نضرب 
به أروع األمثال، اما نحن فدولة مستوردة بامتياز، 

تستورد تقريبا كل شيء فلماذا ال نستورد العقول؟!
ال عيب في األمر ولكن العيب في املكابرة وقد تأخذها 

من ناحية شخصية ولكن انظر حولك وستعرف 
انك لن تستغني عنهم سواء كانوا آسيويني او عربا، 

فمنازلنا تدار بشكل مباشر وغير مباشر منهم 
ولدينا ايضا التكنولوجيا من يشغلها؟ باالضافة الى 

املهندسني واألطباء واألمن والصحف احمللية واخراجها 
وتنظيمها.. إلخ فما املمنوع؟ تخيل معي لو مت تسلمهم 

وزارة كالتجارة او النفط او هيئات اقتصادية او 
تعليمية او البورصة، فأنا أجزم بأننا سنحقق جناحات 
وتوسعات كبيره مؤثره ناهيك عن ان معظم الشركات 
احمللية الناجحة اصال يديرها اجانب وتدر عليهم من 

األرباح ما ال يصدق.
وليس هذا قصورا بأبناء وطني ورجاالتها بل الفكرة 
هي ان نستفيد من تلك اخلبرات الفذة التي انتشلت 
دوال من مرتبة متدنية الى تفوق ال ميكن اللحاق به. 

طاملا اننا مازلنا على نفس االسلوب ألكثر من 30 عاما 
او اكثر نذهب لنفس الطبيب ويعطينا نفس الوصفة 

ولم يشف املريض ولم يتحسن حاله فاحلل في طبيب 
آخر.

٭ معلومة: عبدالعزيز مولوي صانع األحذية في اململكة 
العربية السعودية هو من تركستان حصل على اجلنسية 

السعودية عام 2005 وفي 2008 عني مولوي سفيرا 
سعوديا في اليابان بسبب عقليته وذكائه وتفانيه، العطاء 
والتقدم واالخالص ال يعرفون لونا او دينا او اصال، بل 
جدك واجتهادك واخالصك يجعل علية القوم يقفون لك 
احتراما ويقربونك منهم كعبدالعزيز مولوي الذي وقف 
له امبراطور اليابان سليل اعرق األسر اليابانية، وقف 

احتراما له وإعجابا به.

»كامكو« تعني خالد فؤاد رئيسًا 
تنفيذياً لقطاع االستثمارات

»االستثمارات«: تخارج
يحقق 1.8 مليون يورو ربحاً

أعلنت شركة كامكو لالستثمار تعيني خالد حسن فؤاد 
رئيس����ا تنفيذيا لقطاع االستثمارات والذي شغل العديد 
من املناص����ب املالية القيادية، وكان آخرها منصب مدير 
صندوق منو في شركة غروفني بدولة اإلمارات العربية 

املتحدة. 
وحص����ل ف����ؤاد على 
شهادة املاجستير في إدارة 
األعمال من جامعة كرانفيلد 
– بريطانيا، ميتلك خبرة 
تزيد عن 16 عاما في املجال 
املالي واالستثماري، والتي 
كان لها بالغ األثر في عدد 
الواعدة  من االستثمارات 
في قطاع����ات اقتصادية 
مختلف����ة وفي تأس����يس 
وإدارة احملافظ االستثمارية 
بالشركات التي عمل فيها 
الرئيس  سابقا. وأضاف 

التنفيذي لشركة كامكو فيصل صرخوه ان انضمام خالد 
فؤاد للشركة يعد إضافة مميزة نظرا ملا ميتلكه من سجل 
حافل من اخلبرات املتميزة والكفاءات العالية لقيادة قطاع 

االستثمارات في كامكو خالل املرحلة القادمة. 
وتعليقا على تعيينه في هذا املنصب قال فؤاد: »تعتبر 
كامكو إحدى الشركات الرائدة في مجالي اخلدمات االستثمارية 
وإدارة األصول، وانني أتطلع الى مواكبة التحديات اخلاصة 
مبنصب رئيس تنفيذي لقطاع االستثمارات واالنضمام 
لفريق العمل الذي يضم العديد من الكفاءات التي تعمل 

على حتقيق أهداف واستراتيجيات الشركة«. 

قالت شركة االستثمارات الوطنية »استثمارات« إنها 
وإحدى ش���ركاتها التابعة قد وقعتا اتفاقية للتخارج 
من أحد االس���تثمارات، وذلك بقيمة 5.9 ماليني يورو، 
وسينتج عن ذلك ربح 1.8 مليون يورو سيتم تسجيله 

من ضمن أرباح الربع الثالث من عام 2015.
كما أعلنت الشركة على موقع البورصة أن شركة 
االستثمارات اخلليجية شركة مساهمة بحرينية مقفلة 
)حتت التصفية( قامت بسداد عيني جلزء من املديونية 
لصالح »االس���تثمارات«، بقيمة تص���ل إلى 540 ألف 

دينار كويتي.
وقالت »االستثمارات« إن املديونية التي مت حتصيلها 

سوف تدرج ضمن أرباح الربع الثالث لعام 2015.

خالد فؤاد


