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 »عارف للطاقة«: صفقة »ديويت«
نهاية األسبوع الجاري

»عارف لالستثمار« تدرس االستحواذ 
على شركات خدمية محلية

»فنية« البورصة تجتمع األسبوع المقبل
لبحث إدراج 4 شركات في السوق الرسمي

 االستثمار »المباشر« في األسهم
قد يدفع »التجارة« إللغاء تراخيص 5 شركات 

»الشبكة« تقدم بيانات الربع الثالث 
للبورصة األسبوع الجاري

فواز كرامي
قالت مصادر مطلعة لـ »األنباء« 
ان شـــركة عارف للطاقة القابضة 
ستنتهي من عمليات بيع مشروعها 
للغـــاز »ديويت« نهاية االســـبوع 
اجلاري وذلك بعد ان اعتمد مجلس 
ادارتها العرض املقدم من شـــركة 

اميركية واملقدر بـ 117 مليون دوالر 
لشـــراء ما يقـــارب 95% من حصة 
»عارف« في الشركة واملقدرة بـ %50، 
مشـــيرة الى ان الصفقة ال تشمل 
حصة »عارف للطاقة« في شـــبكة 
االنابيب واآلبار املنتجة التي يجري 

التباحث بشأنها.

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة 
ان شركة عارف لالستثمار تدرس 
االســـتحواذ على اكثر من شـــركة 
محلية مدرجة وغير مدرجة في قطاع 
اخلدمات، وان كان التركيز سيكون 
اكثر على الشـــركات غير املدرجة. 
وقالت املصادر ان الشركة تدرس الى 
جانب عمليات االستحواذ تأسيس 

شركة خدمية جديدة، الفتة الى ان 
هناك جزءا من تكلفة االستحواذات 
سيكون عبارة عن تسويات لديون 
عارف. وأضافت املصادر ان الهدف 
من عمليات االستحواذ والتأسيس 
هو تكويـــن كيان يكـــون مبثابة 
ذراع ملجموعـــة عـــارف في قطاع 

اخلدمات.

اشارت مصادر مطلعة الى ان اللجنة 
الفنية في سوق الكويت لالوراق املالية 
ستجتمع خالل االسبوع املقبل، ومن 
اهم بنود جدول االعمال بحث طلبات 
ادراج مقدمة من 4 شــــركات تنطبق 
عليها شــــروط االدراج في الســــوق 
الرسمي. وقالت املصادر ان عدد طلبات 
االدراج مرشح للزيادة، الفتة الى انه 

ميكن ان تتلقى اللجنة طلبات ادراج 
في السوق املوازي.

واشــــارت املصادر الــــى ان هناك 
شركتني على االقل مت االنتهاء من دراسة 
ميزانياتهما وتتجه النية للموافقة على 
ادراجهما، وانه جار دراسة ميزانيات 
باقي الشركات وابداء الرأي فيها قبل 

اجتماع اللجنة الفنية.

عمر راشد
كشفت مصادر لـ »األنباء« ان ادارة 
الشركات املساهمة في وزارة التجارة 
تعتزم دعوة 5 شركات مدرجة وغير 
مدرجة لعقد عموميتها بسبب مخالفتها 
نصوص مواد قانون الشركات، خاصة 
فيمــــا يتعلق ببنــــود مزاولة املهنة. 
وذكرت املصادر ان النشاط االساسي 
للشركات وفق القانون يتعلق بعضها 
بنشاط عقاري واالخرى بنشاط خدمي، 
مبينة ان املخالفة تأتي بســــبب قيام 
املباشر  تلك الشركات باالســــتثمار 
في البورصة، وهو ما يخالف قانون 
الذي يســــمح  التجارية  الشــــركات 

للشركات غير االســــتثمارية بإدارة 
محافظ مالية عبر شركات االستثمار 

وليس بشكل مباشر في السوق.
ولفتت الى ان دعوة »التجارة« لعقد 
عموميات الشركات يأتي لعدم تقدمي 
تلك الشــــركات ما يثبت انها عاجلت 
مالحظــــات التجارة على ميزانياتها. 
وبينت ان املهلة القانونية املمنوحة 
ملعاجلــــة الشــــركات أوضاعها وفقا 
ملالحظات »التجارة« أوشــــكت على 
االنتهاء، مســــتدركة بان »التجارة« 
ســــتطالب خالل اجلمعية العمومية 
بشــــطب التراخيص التجارية لتلك 

الشركات وفقا ملواد القانون.

عمر راشد
أفادت مصــــادر لـ»األنباء« بان 
القابضة تتجه  الشــــبكة  شــــركة 
لتقدمي بياناتهــــا املالية عن الربع 
الثالــــث في 2009 الدارة الســــوق 
األسبوع اجلاري، الفتة الى ان ذلك 
سيمكن الشــــركة من إعادة السهم 
مرة أخرى للتداول بحلول منتصف 
الشــــهر اجلاري. وبينت ان مدققي 
احلسابات أوشكوا على االنتهاء من 
اعداد بيانات الربــــع الثالث وذلك 
بعد االنتهاء من بيانات الربع األول 
والنصف الثاني من 2009. وقالت 
ان حكم احملكمة الدســــتورية في 
الدعوى املرفوعة من مجلس االدارة 

السابق بخصوص بطالن قرار جلنة 
السوق املتعلق باملزاد قد تأجل الى 
14 أبريل املقبل وذلك إلعداد الطرفني 
البيانات املطلوبة لتقدميها للمحكمة 
التي ســــيكون حكمها نافذا وغير 
قابل للطعن. وقالت ان وفدا ممثال 
للمساهم االســــتراتيجي األجنبي 
سيزور الشركة اليوم لبدء محادثات 
مع مســــؤولي الشركة بخصوص 
بعض القضايا التي التزال معلقة بني 
اجلانبني واخلاصة بأصول الشركة 
ونزاعهــــا القضائي للحصول على 
مســــتحقاتها وحقوق مساهميها 
البالغة 30 مليون دينار تتعلق بعدد 

من العقود املعلقة بني الطرفني.

اخبار الشركات
الحميضي: »صندوق المواطن« المقترح هدر للمال العام

وهدفه تحقيق مكاسب انتخابية بعيدًا عن التنمية

 مصادر في »زين« لـ »األنباء«: وحدة نيجيريا
ضمن صفقة بيع أصول »زين أفريقيا« لـ »بهارتي إيرتل«

زين في أفريقيا بنجاح.
إنتربرايز«  يذكر ان »بهارتي 
تعد الشركة األم لشركة »بهارتي 
إيرتل« التي جتري محادثات خاصة 
تستمر حتى 25 مارس اجلاري 
لشـــراء معظم أصول املجموعة 
الكويتيـــة في القارة الســـمراء 
باستثناء السودان واملغرب بقيمة 

10.7 مليارات دوالر. 
واملعروف أن شركة »إيكونت 
وايرلـــس« ومقرها الغوس، هي 
املتنازعة مـــع »زين« في ملكية 
وحدتها القائمة بنيجيريا، حيث 
أوضحت »إيكونت« أن لها أولوية 
احلق في شراء حصة »زين« في 
الوحدة النيجيرية التي حصلت 
عليهـــا في عـــام 2006، علما أن 
»إيكونـــت« متتلـــك 5% من تلك 

الوحدة.

النافي للجهالـــة يتوقع االنتهاء 
منها منتصف الشهر اجلاري.

وقالت ان اخلالفات القضائية 
مع شـــركة »إيكونـــت وايرلس 
احملدودة« قد حســـمت لصالح 
مجموعة »زين« فـــي نيجيريا، 
وان هذه خالفات مفتعلة لعرقلة 
الصفقة. وكان الرئيس التنفيذي 
لشـــركة »إيكونـــت وايرلـــس 
احملدودة« ســـتريف ماسياوا قد 
صرح لوكالـــة »بلومبرغ« بأن 
مجموعة »زيـــن« تعهدت بعدم 
بيع وحدتها القائمة في نيجيريا 
ضمن صفقة االستحواذ التي تنوي 
شركة »بهارتي إيرتل« شراءها. 
وقال ماســـياوا: »ان »زين« 
تعهدت بأنها لـــن تغير موقفها 
حول ملكيتها ومســـاهمتها في 
تلك الوحـــدة حتى يتم حل تلك 

عمر راشد
وصف وزير املاليـــة ووزير النفط 
الســـابق ورئيس مجلس ادارة تريبل 
القابضة بدر احلميضي مقترح قانون 
انشاء »صندوق املواطن« بأنه يأتي ضمن 
سلسلة االقتراحات التي تؤدي الى الهدر 
وعدم االستخدام االمثل للموارد املالية 
للدولة، وانه يأتي مشـــابها ملقترحات 
املديونيات  العـــادل وشـــراء  القرض 

وغيرها.
وقال احلميضي انه عندما نقرأ املذكرة 
التفســـيرية للمقترح جنـــد ان الهدف 
االساســـي للصندوق هو تعزيز دخل 
االسرة الكويتية، وان متوسط دخل الفرد 
الكويتي من اعلى 10 دخول في العالم 
وان مستوى الرواتب في القطاعني العام 
واخلاص تعـــد االعلى بني دول منطقة 

اخلليج.
وبني ان احلكومة تسعى لتقدمي الدعم 
للمواطنني في الصحة والسكن والتعليم، 
وهو ما يكلفها سنويا 2.5 مليار دينار 

ضمن املوازنة العامة للدولة.
وذكر احلميضي انه ليس هناك من 
مبرر لتقدمي هذا املقترح اال حتقيق كسب 
انتخابي وعلى خلفية قيام الدولة بتوفير 
الدعم للمواطنني الذي ميكنهم من رفع 

مستواهم املعيشي.
وفيمـــا يتعلق مبـــوارد الصندوق، 
اشار الى ان الصندوق سيحيد 5% من 
صندوق االحتياطـــي لالجيال القادمة 

دون اي مردود.
وبني ان استفادة املواطنني من انشاء 
هـــذا الصندوق لن تتعـــدى في افضل 
الفروض 140 دينارا للمواطن، متسائال: 

هل ســـتؤدي تلك التوزيعات لتحسني 
دخول املواطنني على املدى الطويل؟

واوضح ان تلك التوزيعات ستتناقص 
سنويا مع زيادة عدد السكان، مضيفا انه 
ليس هناك تأكيدات بوجود توزيعات 
سنوية ألن الصناديق معرضة للربحية 
واخلســـارة حســـب طبيعة توظيف 

اصولها.
وفيما يتعلق بقانونية املواد املقدمة 
ضمن االقتراح، قال احلميضي ان مشروع 
القانون يفتقد العدالة، حيث يساوي بني 
من يحصل على دخل باملاليني وآخر ال 
يتعدى دخلـــه االلف دينار، مضيفا ان 
قراءة املادة 1 من املذكرة التفســـيرية 
للقانون »غامضة« مـــن حيث حتديد 
مـــوارد الصندوق مـــع وجود تناقض 

فيما بينها.

بيـــع أو حتويـــل أو تصرف في 
 أسهم الوحدة النيجيرية اململوكة

لـ »زين« في الوقت احلالي«. 
ونقلت بلومبرغ قول ماسياوا: 
»عندما سئل محامي )إيكونت( عن 
األمر، قال اننا أكدنا في منتصف 
يوليو املاضي أن )زين( تعهدت 
للمحكمة الدولية للتحكيم بعدم 
الرهن أو التصرف في املزيد من 
النيجيرية حتى  الوحدة  أصول 
يتم تسوية نزاع امللكية، وهو ما 
لم ينفه محامي زين، الذي أكد أن 

شركته تلتزم بتعهدها جيدا«. 
الى تأكيدات العضو  وعودة 
املنتـــدب فـــي شـــركة »بهارتي 
إنتربرايز« راجـــان ميتال الذي 
صرح على هامـــش مؤمتر أقيم 
مؤخرا في نيودلهي بأنه واثق جدا 
من إمتام صفقة شراء معظم أصول 

أحمد يوسف
نفـــت مصادر فـــي مجموعة 
»زين« املعلومات التي ترددت بان 
وحدة »زين« في نيجيريا ليست 
ضمن صفقة بيع »زين« افريقيا، 
مؤكدة على ان وحدتها القائمة في 
نيجيريا ضمن صفقة االستحواذ 
التي تنوي شركة »بهارتي إيرتل« 

شراءها.
وأكدت املصـــادر لـ »األنباء« 
انه ال جلوء حملاكم دولية، فاألمر 
محسوم من قبل القضاء النيجيري 
وهو صاحب الشأن في الفصل في 
مثل هذه النزاعات والتي بدأت منذ 

العام 2005.
وأضافت ان صفقة بيع »زين« 
إيرتل«  أفريقيا لشركة »بهارتي 
متضي وفـــق اجلـــدول الزمني 
احملـــدد لها، مؤكـــدا ان الفحص 

املسألة«. 
وتابعت الوكالة: »ان ماسياوا 
قال في مقابلـــة عبر الهاتف من 
جوهانســـبرغ: »إن العمل مازال 
في اإلمكان«، مشـــيرا إلى أنه ال 

متسائاًل عبر »األنباء«: هل تكفي 140 دينارًا توزيعات سنوية لتعزيز دخل األسرة الكويتية؟

نفت زعم رئيس »إيكونت وايرلس« بأنها ليست ضمن الصفقة

متوسط دخل المواطن في الكويت من أفضل 10 دخول على مستوى العالم 
إنشاء الصندوق َسُيحّيد 5% من احتياطي األجيال القادمة دون استفادة

بدر احلميضي

شعار »زين«

غرفة تجارة إسطنبول تحّضر لمنتدى شبيه بـ »دافوس«
فواز كرامي

كشـــفت مصادر مطلعة لـ »األنباء« في غرفة 
جتارة وصناعة الكويت عن مساعي تركيا لتأسيس 
منتدى اقتصادي وسياسي واعالمي اقليمي على 
غرار املنتدى االقتصادي العاملي في دافوس يضم 
دول شرق األوسط وآسيا ودول البلقان، مشيرة 
الى ان املنتدى من شأنه تعزيز التعاون االقتصادي 
بني دول املنطقة وتطوير التبادل التجاري في ما 
بينها. ولفتت املصادر الى ان دعوات مت توجيهها 
بالفعل من تركيا للعديد من الدول مبا فيها الكويت 
والسعودية وباكستان للمشاركة في هذا املنتدى 

املزمع اطالقه في اكتوبر املقبل الفتة ايضا الى ان 
اجلهود التركية ال تقتصر على جهود غرفة جتارة 
وصناعة اسطنبول بل تشمل العديد من اجلهات 
احلكومية التركية كمجلس العالقات االقتصادية 
التركية اخلارجية وغيرها من املؤسسات احلكومية 

االخرى.
وقالت املصادر ان نشـــاطات املنتدى االقليمي 
ستكون مماثلة متاما لتلك في »دافوس« من لقاءات 
ومنتديات اقتصادية واعالمية وثقافية وسياسية 
لتعزيز الروابط االقتصادية والثقافية بني شعوب 

املنطقة.

»فايننشال إكسبريس«: 11 عملة مختلفة ومتقلبة.. 
التحدي األكبر لـ »بهارتي« في أفريقيا

فواز كرامي 
استعرضت صحيفة »فايننشال اكسبريس« 
الهندية في تقرير لها التحديات التي ستواجه 
شـــركة بهارتي بعد استحواذها على أصول 
زين افريقيا، مشيرة الى أن ابرز التحديات 
تكمن في التقلبات في أسعار 11 عملة والفرق 
الشاسع في عائدات كل دولة، باإلضافة الى 
عدم االستقرار السياسي في العديد من هذه 

الدول والوضع االقتصادي.
وأشارت الصحيفة الى أن عائدات »زين 
نيجيريـــا« بلغت 35% مـــن مجمل عائدات 
»مجموعـــة زين« في 15 دولـــة افريقيا في 
األشهر التســـعة األولى من 2009، رغم ان 
عائدات الشركة مجزأة في كل دولة من الدول 

األفريقية على حدة.
وبني انه رغـــم ان عائدات زين نيجيرية 
بلغت 35% من مجمل عائدات مجموعة زين 
فـــي افريقيا إال ان قيمـــة النيرة النيجيرية 
انخفضت مبقدار 27% في فترة األشهر التسعة 
االولى من 2009، التي حققت فيها زين هذه 
العوائد الفتـــة إلى ان التحـــدي االكبر هو 

سعر صرف هذه العمالت االفريقية املتغير 
السياسية  التحديات  بصورة دائمة بسبب 
واالقتصادية والعســـكرية التي تقف عائقا 

امام هذه الدول.
وقالت الصحيفة ان نيجيريا التي تعتبر 
خامس اكبر مصدر للنفط اخلام الى الواليات 
املتحدة األميركية وعاشر اكبر دولة من حيث 
احتياطي النفط تتعرض للعديد من التحديات 
السياسية التي تلعب دورا كبيرا في انخفاض 
سعر صرف النيرة باإلضافة إلى العمليات 
العســـكرية في دلتا النيجيرية التي دفعت 
بالعديد من شركات النفط بتخفيض انتاجها 
في دولة يعتمد اقتصادها بصورة رئيسية 

على عوائدها النفطية.
وبينت الصحيفة ان على بهارتي ان تتعامل 
مع 11 عملـــة مختلفة في الـــدول االفريقية 
ابتداء من النيرة النيجيرية مرورا بالفرنك 
الكونغوي وكيديس الغاني والشيليني الكيني 
والكوتشـــا املاالوية وليون الســـيراليوني 
وجميع هذه العمالت تعاني ماتعانيه النيرة 

النيجيرية.

35% من عائدات مجموعة زين أفريقيا تأتي من نيجيريا


