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البنوان: 2.5 مليار دوالر عائدات »زين« المتوقعة من بيع أصول »أفريقيا« 
قال رئيس مجلس إدارة شركة »زين« 
الكويتية أسعد البنوان إن الشركة بصدد 
إعداد وثائق اتفاقي����ة بيع أصولها في 

أفريقيا.
 وأكد البنوان في مقابلة مع »العربية« 
أن الفحص الناف����ي للجهالة قد انتهى 
وستتسلم الشركة المال بعد نقل االصول 
لشركة بهارتي خالل عدة اسابيع. وتوقع 
البنوان أن تحق����ق زين عائدات ب� 2.5 

مليار دوالر في 2010.
وأضاف أن إنهاء الصفقة سيستغرق 
أس����ابيع وأش����هر وذلك لتحويل كامل 
أصولها في 5 أو 6 دول افريقية إلى االسم 

الجديد أو شركة بهارتي الهندية.

وحول سبل استثمار قيمة الصفقة 
قال البنوان إن شركة زين ستخصص 
4 مليارات دوالر لدفع ديون مستحقة 
على وحدة زين أفريقيا، ليكون المبلغ 
المتبقي هو 5 مليارات دوالر، مشيرا إلى 
أن تمويل المشروعات الجديدة سيكون 

له األولوية.
ولفت البنوان إلى أن أمر التوزيعات 
سيتخذ فيه مجلس إدارة الشركة قرارا ألن 
هذا القرار من صالحيات مجلس اإلدارة، 
الفتا إلى أن الشركة تتبنى إستراتيجية 
واضحة تجاه مساهميها تؤكد استمرار 

التوزيعات.
وقال إن األرباح الموزعة التي سوف 

يتم اإلعالن عنها بعد أيام سوف تكون 
من أرب����اح 2009 واالرباح المرحلة الن 
أموال صفقة زين لن تكون ضمن العام 

.2009
وأكد البنوان عدم وجود أي نوايا لدى 

زين لتخفيض رأسمال الشركة.
وأضاف أن الش����ركة ستركز خالل 
الفترة القادمة في دعم الشركات التابعة 

في منطقة الشرق األوسط.
وحول توسعات الشركة قال البنوان 
إن زين ترك����ز خالل الفت����رة الحالية 
على الس����وق اللبنان����ي وزين تتطلع 
الحكومة بطرح شركات للقطاع  لقيام 

الخاص.

قال إن إنهاء الصفقة سيستغرق أسابيع وأشهر وال نية لزيادة رأسمال الشركة

 بن سالمة لـ »األنباء«: التفاصيل الخاصة
بعقود الصفقة  لم يتم االنتهاء منها بعد

 »البترول الوطنية« تنجز فحص عطاءات مصنع
غاز البترول المسال الرابع بمصفاة األحمدي في أبريل

أحمد مغربي 
كشفت مصادر نفطية مطلعة في شركة البترول 
الوطنية ان الشركة جتري حاليا دراسة العطاءات التي 
قدمتها عددا من الشركات احمللية والعاملية للقيام 
بأعمال الهندس��ة والتوريد واالنشاء ملصنع غاز 
البترول املسال الرابع في مصفاة ميناء االحمدي، 
متوقعة ان تنتهي اللجان من عمليات التقييم بنهاية 
الشهر املقبل. وأوضحت املصادر ان العروض التي 
تقدمت بها 7 ش��ركات تعد جي��دة من حيث املبدأ 
واالس��عار حيث حازت ش��ركة الزهرة الهندسية 
للتجارة العامة واملقاوالت اقل االسعار التي قدمت 

للمناقص��ة بقيم��ة 256 مليون دينار. واش��ارت 
املصادر الى ان الشركة تلقت هذه العروض من جلنة 
املناقصات املركزية في بداية الشهر اجلاري وتقوم 
اللجان الفنية والتجارية في »البترول الوطنية« حاليا 
بدراس��ة هذه العروض وتقييمها من كل اجلوانب 
التي اشترطتها الشركة في تنفيذ املصنع اجلديد.  
وبينت املصادر ان الش��ركات ال��� 7 التي تقدمت 
للمناقصة هي شركات محلية وشركة واحدة عاملية 
مؤهلة لتنفيذ مثل هذه املشاريع العمالقة. وتراوحت 
عروض الشركات احمللية بني 395 مليون دينار كأعلى 

عرض و320 مليون دينار كأقل عرض.

عمر راشد
أوضح الرئيس التنفيذي في شركة »زين« نبيل بن 
س���المة ان التفاصيل اخلاصة بعقود صفقة بيع أصول 
زين افريقيا لم يتم االنتهاء منها وجار العمل عليها بني 

اجلانبني.
وبني في تصري���ح ل� »األنباء« ان حتديد التوزيعات 
بيد مجلس االدارة الذي س���يقررها في اجتماعه املتوقع 

انعقاده قريبا.
وفيما يتعلق بتوسعات الشركة في السوق اللبناني، 
اشار بن سالمة الى ان هناك اهتماما من الشركة باالسواق 
اخلارجية ومنها السوق اللبناني، اال اننا لم نقدم عرضا 

رسميا حتى اآلن لالستحواذ على الرخصة هناك.

قال إن هناك اهتمامًا بالسوق اللبناني لكن لم نقدم عرضًا رسميًا له

  ميتال: المحادثات الحصرية مع »زين«
انتهت  والتوقيع خالل 10 أيام 

ق���ال نائب رئيس مجموع���ة »بهارتي 
للمشاريع« راجان بهارتي ميتال إن الشركة 
تأمل توقيع صفقة االستحواذ على أصول 

شركة »زين« في أفريقيا خالل 10 أيام.
وأوضح ميتال ف���ي تصريح صحافي 
في هلس���نكي أن مجلس إدارة زين وافق 
على عرضنا ومجلس إدارتن�ا اقر العرض، 
مبي��نا أن المحادث���ات الحصرية انتهت، 
واآلن أمامنا بضع���ة أيام إلتمام العملية، 
الفت���ا الى أن هن��اك اتفاقات نهائية يجب 

توقيعها.
من ناحي���ة ثاني���ة، نقل���ت صحيفة 
»ايكونوميك تايمز« الهندية عن مصدر لم 
تكشف عن هويته أن شركة »زين« وافقت 
على اعادة تمويل اي تكاليف قانونية تتعلق 
باالستحواذ على عمليات الشركة، وأنشأت 
شركتين ذواتي اغراض خاصة لالستحواذ 
على اصول »زين« في افريقيا.  موضحة أن 
الشركتين في كل من هولندا وسنغافورة 

أنشئتا للقيام بإجراءات محددة.

نبيل بن سالمة

أسعد البنوان

 »زين« تستثمر جزءًا من أرباح الصفقة في خدمات
الجيل الرابع وتلتفت لالستحواذ على رخص إقليمية

أحمد يوسف
كشفت مصادر مطلعة أن االدارة 
التنفيذية في مج�موعة »زين« قد كلفت 
الفريق التق�ني والفني بدراسة آخر 
مست�جدات تق�نية اتص�االت الج�يل 
الرابع من خدمات الهاتف النقال التي 
تقدمها الشركات العالمية، في اش�ارة 
الى اتج�اه آخ�ر لالس�ت�ث�مار  م�ن�ها 
بجزء من الصفقة في تحديث وتط�وير 

خ�دمات الهاتف النقال.
وأك�دت الم�ص�����ادر ان الخدمات 
الجدي�دة التي تدرسها الشركة س�تركز 
في األس����اس على زيادة واستيعاب 

حجم عمالء جدد ف����ي 8 دول تعمل 
فيها بعد الب�يع والت�ي يصل عددهم 
الى 30 مليون عم�يل في ال�ك��ويت، 
الس��عودية، البح�رين، العراق، األردن، 

لب�نان، السودان والمغرب.
وأضافت المصادر ان حجم عمالء 
مجموعة االتصاالت المتنقلة »زين« 
قبل بيع أصول أفريقيا بلغ 72 مليون 
عميل، بينما يبلغ حجم عمالء أصول 
زي����ن افريقيا المتمثلة في 15 دولة � 
دون المغرب والس����ودان � نحو 42 

مليون عميل.
ولفتت الى ان الشركة س�ت��ركز 

أك��ثر عل�ى ال��سوق��ين الس��عودي 
اعتب�ار فرص  والس�����وداني عل����ى 
النمو فيهما، م��ش���يرة الى ام��كانية 
االس�تحواذ على رخص ت�ش��غ�يلية 
ض�من ال�ن�ط��اق الجغرافي لمنطقة 

الشرق االوسط.
المجموعة  ان  الم�ص��ادر  وقالت 
تتحين الفرص في االستح�واذ على 
رخص����ة طويلة االم��د في الس����وق 
اللبنان����ي، حيث انها تق����وم حاليا 
بعملي����ات ادارة لحجم عمالء يصل 
الى 1.2 مليون عميل، مؤك�دة امكان��ية 
إحداث ط�فرة في الس����وق اللبن�اني 

في حال تم الس�����ماح له�ا برخ�صة 
تشغيلية هناك، مشيرة الى انه سوق 

واعد وستركز الشركة عليها.
وأك�����دت ان اس������واق االمارات 
والسع�ودية ومص�ر تشكل محورا 
مهما ألي شركة اتصاالت محمولة، 
الفتة الى ان أي فرص لالس����تحواذ 
عل����ى رخص في الس����وق المصري 
واالماراتي لن تتردد المجموعة في 
ال�دخول فيها بقوة لتستكمل اح�ك�ام 
المتن�قلة  السيطرة على االتصاالت 
في منطقة الشرق األوسط والتي ال 

تكمل إال بهذه االسواق.

أولوية خاصة للسوقين السعودي والسوداني لفرص النمو

 اتفاقية »شل« مع »نفط الكويت« لتطوير حقول الغاز
غير محددة القيمة ويتوقع أن تنخفض إلى 500 مليون دوالر

مسؤول نفطي يؤكد لـ »األنباء« أن »مؤسسة البترول« اعتادت إبرام هذه االتفاقيات منذ العام 1992

واالستراتيجية التي تعول عليها 
ش����ركة نفط الكويت لس����د جزء 
كبير من حاج����ة الكويت للطاقة 
النظيف����ة حيث س����يعتمد على 
الغاز في محطات توليد الكهرباء 
وفي عمليات الصناعة البترولية 
ومشاريع البتروكيماوية وسيسهم 
في احلد من تلوث البيئة بش����كل 
كبير وملحوظ نتيجة اس����تخدام 
الغ����از كبديل للنفط ف����ي توليد 
الطاق����ة. وأك����د عل����ى أن تطوير 
مشروع حقول الغاز اجلوراسية 
يتطلب وجود نوعية خاصة من 
التكنولوجيا والعمالة املختصة 
وطرق التعامل مع جميع املعطيات 
التقنية احلديثة حيث يعد املشروع 
واحدا من اكثر املش����اريع تعقيدا 
وحتديا من الناحية التكنولوجية 

في اي مكان في العالم.
وأش����ار إلى أن حق����ول الغاز 
اجلوراسية واآلبار العميقة املنتجة 
تتمتع بطبيعة فريدة وصعبة من 
حيث عمليات حفر اآلبار وعمليات 
االختبارات املختلفة وتطوير هذه 
النوعية من احلقول، مؤكدا أن هناك 
حتديات كثي����رة وكبيرة لم يكن 
هناك سابقة مماثلة لها في حقول 
الكوي����ت، اذ تعتبر ه����ذه املكامن 
غي����ر تقليدية من حي����ث العمق 
والتكوين����ات اجليولوجية لهذه 
اخلزانات. جتدر االش����ارة الى أن 
شركة نفط الكويت تهدف إلى رفع 
الطاقة اإلنتاجية من الغاز احلر من 
140 مليون قدم مكعبة وهي القدرة 
إلى مليار قدم  االنتاجية احلالية 
مكعب����ة في العام 2015 من حقول 
الغاز اجلوراسية كما تعتبر شركة 
شل من كبريات الشركات املتقدمة 

في مجال تطوير الغاز.

فيه فستأخذ »شل« املقابل املادي 
املتف����ق عليه، وفي حال����ة ما اذا 
انخفض فستأخذ احلد األدنى من 
املقابل املادي. وبنينّ املصدر أن هذه 
االتفاقية من أفضل االتفاقيات التي 
وقعتها مؤسسة البترول الكويتية 
خالل الفترة الراهنة، حيث تتمحور 
فلسفة العقد واملقابل املادي على 
حجم إنتاجية الغاز التي ستنتج من 
احلقول الشمالية، موضحا بالقول 
»ال يحق أن نعطي رواتب لعمال 
نائمني في منازلهم مثلما فعلنا في 
املاضي البد أن يعملوا ونرى جهدهم 
على ارض الواقع ومن ثم نكافئهم 

بناء على العقود املوقعة«.
وش����دد املصدر على ضرورة 
تطوي����ر الغاز احلر ف����ي الكويت 
باعتباره من املش����اريع احليوية 

إلى مهندسي »نفط الكويت«، مشيرا 
الى إمكانية تراجع قيمة االتفاقية 
التي سيتم  العمالة  قياسا العداد 
اس����تخدامها من قبل »ش����ل« في 
االستش����ارات. وأشار املصدر الى 
أن »نفط الكويت« وضعت ميزانية 
معينة بأرق����ام طبقا للحد األعلى 
لالستكشافات والتدريب والتطوير 
وهو ما جعل رقم االتفاقية يصل 
إلى هذا احلد الذي يعتبره البعض 

بالكبير.
الذي ستأخذه  البونص  وعن 
»شل« سنويا من عمليات التدريب 
والتطوير، قال املصدر ان هذا األمر 
»ع����ار متاما عن الصح����ة جملة 
وتفصي����ال« حيث ان العقد ينص 
على أنه اذا ما حتقق احلد األعلى 
من اإلنتاج في أي حقل يتم العمل 

االتفاقية، قال املصدر ان هذا الكالم 
غير صحيح على اإلطالق، حيث ان 
العقد ما هو إال استشارة وتطوير 
وإذا ما حتقق املطلبان فان الشركة 
س����تأخذ مقابال ماديا جتاه الذي 
حتقق وإذا فشلت عمليات التطوير 
فإن »شل« ال يحق لها أن تطالب 

بأي مقابل مادي.
وعن أسباب ارتفاع قيمة العقد 
إلى 700 مليون دوالر ملدة 5 سنوات، 
قال املصدر ان قيمة االتفاقية غير 
ثابتة حيث من املمكن أن تهبط الى 
500 ملي����ون دوالر، معتبرا قيمة 
الى  العقد بس����يطة وذلك قياسا 
عدد العمالة التي ستقدمها »شل« 
والتي قد يصل عددها إلى أكثر من 
150 عامال وذلك حسب احتياجات 
العمل مثل اخلبرات التي ستنقل 

عمر راشد
أف���ادت مصادر بأن مجلس 
العقارية  املقاصة  ادارة شركة 
عقد اجتماع���ات مكثفة خالل 
األيام القليل���ة املاضية، وذلك 
بغرض إعداد الش���ركة للعمل 
بشكل رس���مي خالل األسابيع 

القليلة املقبلة.

وقالت ان تشكيلة مجلس 
اإلدارة اجلدي���د بقيادة عضو 
مجلس األمة الس���ابق فيصل 
الشايع يسعى لدراسة الثغرات 
التي حتول دون انطالق عمل 
الشركة، وذلك وفق توجيهات 
وزير التج���ارة أحمد الهارون 
الذي شكل جلنة املقاصة املكونة 

الع���دل والبلدية  م���ن وزارة 
وممثلني من الش���ركة لدراسة 
أوضاع الش���ركة إداريا وفنيا 
ورفع تقرير مرفق به توصيات 

محددة النطالق الشركة.
ب���ني املعوقات  وقالت: من 
الرئيسية التي يحاول املجلس 
اإلدارة مناقش���تها والتغل���ب 
عليها ما يتعلق بتوفير مورد 
مالي للشركة عبر زيادة نسبة 
العمولة عن التداوالت العقارية 
وكذلك رفع رأس���مالها وذلك 
لتمكني الشركة من العمل خالل 

املرحلة املقبلة.
وفي السياق ذاته من املتوقع 
ان يلتقي احتاد سماسرة العقار 
وزير التج���ارة احمد الهارون 
األس���بوع اجل���اري، وذل���ك 
ملناقش���ة الكتب الت���ي رفعها 
احتاد السماسرة بشأن زيادة 
العمولة من 1 الى 2% مستندين 
في ذلك ملبدأ املعاملة باملثل الذي 
يجرى العمل به حاليا في مملكة 
البحرين، وذلك لزيادة موارد 

االحتاد في املرحلة املقبلة.

اللجنة المالية التابعة للبورصة تجتمع
لمناقشة بنود الميزانية التقديرية لـ 2011

علم���ت »األنباء« م���ن مصادر مطلعة ان اللجنة الرئيس���ية
لسوق الكويت لألوراق املالية ستعقد برئاسة وزير التجارة 
والصناعة أحمد الهارون منتصف ابريل املقبل للمصادقة على 
اجتماعات جلان الس���وق، الفتة إل���ى أن االجتماع كان مقررا له 

االسبوع املقبل، غير انه تأجل حلني انعقاد اللجنة املالية.
ورجحت املصادر ان تعقد اللجنة املالية خالل االسبوع املقبل 
ملناقشة بنود امليزانية التقديرية للعام املقبل والتي ستبدأ في 
األول من يوليو 2010، متهيدا لعرضها على جلنة السوق برئاسة 

الوزير العتمادها.
وأوضح���ت املصادر ان هناك احتم���اال لعقد جلنة فنية قبل 
انعقاد اللجنة الرئيسية للسوق إذا ما دعت احلاجة لذلك خاصة 

ان هناك طلبات إدراج كثيرة مستوفية للشروط.

أحمد مغربي
فند مصدر نفطي مس����ؤول 
الكويتية البترول   في مؤسسة 

ل� »األنباء« االتفاقية التي أبرمتها 
شركة نفط الكويت مع شركة شل 
العاملية والتي ستقوم مبوجبه 
»شل« بتقدمي الدعم الفني لتطوير 
حقول الغاز اجلوراسية املكتشفة 
في منطقة شمال الكويت في عام 
2006، حيث أوضح أن شركات 
املؤسس����ة تق����وم من����ذ العام 
1992 باس����تخدام صيغة عقود 
او ما يس����مى الفنية   اخلدمات 

ب� technical services مع شركات 
عاملية متخصصة في مجال النفط 
والغاز دون طرحها حتت مظلة 
جلنة املناقصات املركزية، مبينا 
أن من بني الشركات العاملية التي 
وقعت معها مؤسس����ة البترول 
هذه االتفاقيات ش����ركة بي بي 

وشيفرون وتوتال.
الذي  وبنينّ املصدر املسؤول 
فض����ل ع����دم ذكر اس����مه كذب 
االدعاءات التي انتش����رت خالل 
الفترة املاضية حول عقد »شل«، 
حيث قال ان العقد اعتادت عليه 
شركات املؤسسة ووقعت مثل 
هذه العقود ملدة 5 سنوات ومت 
جتديدها بعد انتهاء املدة احملددة، 
مشيرا الى أن العقد احلالي اضيف 
البن����ود اجلديدة  اليه بع����ض 
واملتقدمة والتي لم تستخدم من 
البترول  قبل شركات مؤسسة 

حتى يكون عقدا »فنيا«.
ب����ني االتفاقية  الفرق  وعن 
اجلديدة والقدمية مع »ش����ل« 
 وهل متت زيادة العقد مبا يقارب
ال� 250 مليون دينار بناء على 
إضاف����ة كلم����ة »مط����ورة« في 

بهمن لـ »األنباء«: »الجبس« تحقق أرباحًا
للربع األول مماثلة ألرباح الفترة نفسها من 2009

اجتماعات مستمرة لمجلس إدارتها لحل إشكالية رأس المال ورفع نسبة العمولة

 »المقاصة العقارية« تبدأ العمل خالل أسابيع
واتحاد السماسرة يلتقي الهارون األسبوع الجاري

عاطف رمضان
ادارة  كشف رئيس مجلس 
الش���ركة الكويتي���ة لصناعة 
وجتارة اجلبس موسى بهمن 
ل� »األنباء« عن ان أرباح الربع 
العام احلالي سوف  األول من 
تك���ون »مماثلة ال���ى حد ما«، 
لنفس أرب���اح الربع األول من 

العام 2009.
وأضاف بهمن ان الش���ركة 
ستعلن عن هذه األرباح خالل 

األيام القليلة املقبلة.
وأوضح ان الشركة تدرس 
حاليا منتجا جديدا ستعلن عنه 

خالل الفترة املقبلة، مش���يرا الى ان هذا املنتج 
سيستخدم لتعبئة فراغات الشقوق التي حتدث 
في املباني وان هذا املنت���ج اجلديد يتكون من 

اجلبس ومواد اضافية اخرى.
وأشار إلى ان هذا املنتج »حتت التجربة اآلن«، 
وانه يتوقع ان يطرح في األس���واق خالل العام 

احلالي.
وتوقع بهمن ان يشهد السوق احمللي نشاطا 
اقتصاديا خالل الفترة املقبلة مع تنفيذ املشاريع 

التنموية.

من جهة أخرى، أشار بهمن 
الش���ركة اس���تخدمت  ان  الى 
الق���رض ال���ذي حصلت عليه 
البن���وك وقدره 1.25  من احد 
مليون دينار لتوسعة املصنع 

اجلديد.
رت  وب���نينّ ان الش���ركة طونّ
مصنعها »مصنع ألواح اجلبس 
والبودرة« والذي سوف ينعكس 
ايجاب���ا على زي���ادة مبيعات 
الشركة بنسبة 20% خالل العام 
2010، الفت���ا الى زيادة الطاقة 

االنتاجية الى الضعف.
وذكر ان حجم املنتجات التي 
يت���م تصديرها يبلغ حوال���ي 20% من اجمالي 

االنتاج الكلي للشركة.
ه���ذا وقد بلغت قيمة املبيعات االجمالية من 
أل���واح وبودرة وبالطات وحدي���د ديكور لعام 
2009 مبلغا قدره 2.3 مليون دينار، وقد حققت 
الش���ركة صافي أرباح لعام 2009 نحو 637.6 

ألف دينار.
وبلغت ربحية السهم 19.58 فلسا لعام 2009 
مقابل 19.28 فلسا للسهم عام 2008 قبل خصم 

االحتياطي القانوني.

الشركة تدرس حاليًا منتجًا جديدًا لطرحه في األسواق العام الحالي

موسى بهمن


