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االقتصادية

أحمد يوسف
قالت مصادر مطلعة لـ »األنباء« ان غدا االثنني سيتم 
إمتام صفقة بيع أصول »زينـ  أفريقيا« لبهارتي الهندية، 

وذلك بعد حتويل آخر األصول األفريقية اليها اليوم.
وأضافت املصادر ان بنك استاندر اتشارتر سيقوم ابتداء 
من غدا االثنني مـــع مجموعة املصارف املقرضة للصفقة 
بعمليات التحويل على حســـاب الشـــركة في املصارف 
احمللية. وأشارت الى ان مبلغ الصفقة سيتم دفعه بالكامل 

كدفعة واحدة بالدوالر في حسابات الشركة في املصارف 
احمللية، وســـيتم االنتهاء من عملية التحويل في موعد 
أقصاه 23 اجلاري. وفي اإلجابة على سؤال حول حتويل 
أموال الصفقة، قالت املصادر ان ذلك يتوقف على ما سيقوم 
به بنك اســـتاندر اتشارتر واالتفاق مع مجموعة البنوك 

العاملية املقرضة، باالضافة الى البنوك احمللية.
وقالت ان اإلدارة التنفيذية تتابع عن كثب عملية إغالق 

الصفقة باإلضافة الى عملية حتويل األموال.

إتمام صفقة »زين ـ أفريقيا« غدًا وتحويل األموال بالكامل 23  الجاري

»كفيك« تدرس زيادة ملكيتها 
في »عقارات الكويت«

شريف حمدي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان الشركة 
الكويتية للتمويل واالستثمار »كفيك« تسعى 
لزيادة ملكيتها في شركة عقارات الكويت خالل 
املرحلــــة املقبلة وذلك عــــن طريق 3 صناديق 

استثمارية تابعة لـ»كفيك«.
واشــــارت املصادر الى ان »كفيك« لم حتدد 
النسبة املستهدفة في »عقارات الكويت« غير 
انها تعتبر من الشركات اجليدة التي ترغب في 
ان تزيد نســــبتها فيها من خالل التجميع عن 

طريق التداول في السوق.
ولفتت املصادر الى ان كفيك ستواصل التطلع 
الى الفرص االستثمارية القصيرة واملتوسطة 
املدى التي تخدم منهجها االستثماري الذي يتسم 
بالتحفظ، الفتة الى ان الشركة تستهدف اسهما 
اخرى لشركات اســــتثمارية وعقارية مدرجة 
ولكنها التزال دون نسبة االفصاح القانونية.

جتدر االشارة الى ان كفيك كانت قد زادت 
نســــبتها مؤخرا في عقارات الكويت من %3.6 
الى نحــــو 5% وافصحت على موقع البورصة 

الرسمي طبقا للقانون.

»الشرق األوسط« اعتمدت نظمًا رقابية 
جديدة تتوافق مع نظام »أومكس«

محمود فاروق
علمت »األنباء« ان شــــركة الشرق االوسط 
للوساطة املالية »مفبك« التابعة لشركة الكويت 
والشرق االوسط لالستثمار املالي »كمفيك« قد 
اعتمدت انظمة تداول جديدة في انشطة اخلدمات 
املساندة واعمال الرقابة لتتوافق مع املتطلبات 
اجلديدة النظمة التداول في البورصة من ضمنها 
نظام »أومكس«. واضافت مصادر لـ»األنباء« ان 
»مفبك« بصدد توقيع شراكة مع كبرى الشركات 
العاملية املتخصصة في نظم التداول اجلديدة 
لتطبيق نظام تداول إلكتروني يحاكي النظم 
العاملية مبا يخدم مختلف شرائح املستثمرين 
من االفراد واملؤسسات. واشارت املصادر الى 
ان الشركة تدرس خططا مستقبلية للتوسع 
على الصعيد احمللي من خالل فتح فروع جديدة 
لها، مبينا ان »مفبك« بصدد افتتاح فرع جديد 
في مدينة الكويت وسط تطلعات لفتح فروع 
اضافية في مختلــــف محافظات الكويت خالل 

العام احلالي.

البنوك وشركات االستثمار و»الوساطة« بدأت 
في تطبيق المرحلة الثانية من نظام التداول الجديد

شركات الوساطة تدرس صيغة جديدة للعقود لتعامالتها مع عمالئها 

شريف حمدي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان اللجنة الفنية 
بسوق الكويت لألوراق املالية ستجتمع نهاية األسبوع 
املقبل ملناقشة طلبات االدراج املقدمة من 3 شركات كانت 
قد تقدمت بطلبات في وقت سابق ومت ارجاء البت فيها 
من قبل اللجنة حلني استكمال بيانات مالية. فضال عن 
طلبات جديدة تلقتها ادارة البورصة، باالضافة الى بعض 

البنود املهمة التي يتضمنها جدول األعمال.
وذكرت املصادر ان اللجنة ستتطرق خالل اجتماعها 
املقبل الستكمال مناقشة دراسة مقترحات تعديل بعض 
ش��روط االدراج في البورصة وه��ي مقترحات تتعلق 

بضرورة االلتزام مبعايير احلوكمة.
وأش��ارت املصادر الى ان االجتماع قد يتطرق الى 
أمور أخرى خاصة بهيئة س��وق املال وآلية نقل أصول 
البورصة الى مجلس املفوضني املنتظر تكوينه في الفترة 
القليلة املقبلة، مشيرة الى ان جدول األعمال قد تضاف 
اليه بنود أخرى خاصة ان هناك متسعا من الوقت قبل 

انعقاد االجتماع.

فنية البورصة تناقش طلبات إدراج ومقترحات 
تتعلق بمعايير الحوكمة نهاية األسبوع

عمر راشد
بدأت التجهيزات على قدم 
وســـاق في شركات الوساطة 
املاليـــة والبنوك وشـــركات 
االســـتثمار لتطبيق املرحلة 
التداول  الثانيـــة من نظـــام 
اآللـــي اجلديد عبـــر تكليف 
الشـــركات العاملة في مجال 
 »ISP« خدمـــات االنترنـــت
مبعرفة احتياجات كل شركة 
على حدة للتـــواؤم مع نظام 
»ناسداك اوماكس« من حيث 
عدد االجهـــزة املطلوبة وفقا 
لعـــدد الوسطـــاء في كل شركة 
على حدة وكذلك مـــعرفة نقاط 
للــتواؤم  التوصيل املطلوبة 
مــــــع نظـــــام »ناســـــداك 

اوماكس«.
ولفتت مصادر لـ »األنباء« 
ان تكلفـــة احتياجات البنية 
التحتية تختلف من شـــركة 
الخرى وفقا لعدد السماسرة 
واحتياجات تلك الشركات من 

االجهزة املطلوبة.
وذكـــرت ان تركيب البنية 
التحتية واالجهزة مســـتمر 
حتى نهاية سبتمبر املقبل على 
ان يتبع ذلـــك عملية اختبار 
للشاشـــات واالجهزة التي مت 
تركيبها متهيـــدا لتوصيلها 

بنظام ناسداك. 
وبينت انه ال متديد ملوعد 
االنتهـــاء من تركيـــب البنية 
التحتية، موضحة ان ما بني 4 
و 5 شركات قادرة على الدخول 
في النظام اجلديد دون املرور 
باملراحـــل الثالث املتبقية من 
التـــداول اآللي  تطبيق نظام 

اجلديد.
من جهـــه اخـــرى علمت 
»األنبـــاء« مـــن مصادرها ان 

شركات الوساطة املالية تدرس 
صيغة جديدة للعقود التي توقع 
بينها وبني عمالئها، من األفراد 
والشركات واحملافظ، مستدركة 
بأن هذا القرار يأتي في إطار 
التأسيسية في  اللجنة  سعي 
شـــركات الوســـاطة لضمان 
حقوق الشركات جتاه عمالئها 
من ناحية وكذلك وضع خطوات 
استباقية من قبلها لالستعداد 
ملرحلة دخولهـــا حتت رقابة 
البنك املركزي في حال قيامها 

بتقدمي خدمات الوساطة املالية 
إدارة احملافظ وإصدار  مثـــل 

الشيكات. 
اللجنة  ان  وقالت املصادر 
التأسيسية في شركات الوساطة 
الى  املالية تستعد لالستماع 
وجهة نظر شركات الوساطة 
في بنود العقد املقترحة متهيدا 
لرفعها إلدارة السوق واملوافقة 
عليها باعتبار ان ذلك سيقلص 
كثيرا مـــن حجم التعثر الذي 

يواجه الشركات.

»غزال اللوجستية« تدرس تأسيس شركة نقل 
في العراق برأسمال 5 ماليين دينار

ملحس لـ »األنباء«: افتتاح »كلوفر كلينك« 
أغسطس المقبل بتكلفة 7 ماليين دينار

»المستقبل لالستثمار« تتجه إلى تنفيذ 
مشروعات صناعية بالخليج في الربع الثالث

شريف حمدي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان شركة غزال 
للخدمات اللوجستية والتخزين تدرس تأسيس شركة 
لتقـــدمي خدمات النقل في جنوب العراق برأســـمال 

يعادل 5 ماليني دينار.
ولفتت املصادر الى ان الشـــركة املزمع تأسيسها 
قد ترى النور خالل النصف الثاني من العام احلالي، 

مشيرة الى ان هذه الشركة ستعزز تواجد الشركة في 
السوق العراقية على اعتبارها من األسواق الرئيسية 
للشركة. وذكرت املصادر ان هناك توسعات للشركة 
في العراق خالل املرحلة املقبلة سيتم اإلعالن عنها 
الحقا، الفتة الى ان هناك مناقصات تستعد الشركة 
للدخول فيها، كما انها تسعى للحصول على عقود 

لوجستية جديدة في العراق.

عمر راشد
كشفت نائب الرئيس لتطوير االعمال واملشاريع في شركة املزايا القابضة 
سلوى ملحس عن افتتاح برج مشروع »كلوفر كلينك« بقيمة 7 ماليني دينار 
في االول من اغسطس املقبل. وقالت ملحس في تصريح مقتضب لـ »األنباء« 
ان املشروع سيكون اعلى برج في منطقة اجلابرية على ارتفاع 100 متر، الفتة 
ان البرج يســـعى الدخال حتفة معمارية جديدة ومشروع عقاري مميز الى 
منطقة اجلابرية في الكويت، كما ســـيكون اول مشروع طبي متكامل يحمل 
مفاهيم جديدة حول التطويـــر العقاري في القطاع الطبي الى الكويت التي 
تفتقر الى املشاريع العقارية الطبية املتخصصة واملبنية في االساس خلدمة 

القطاع الطبي وتوابعه.

 محمود فاروق
كشفت مصادر ذات صلة لـ »األنباء« 
عن توجه شركة املستقبل لالستثمار 
للدخـــول في مشـــروعات صناعية 
مبنطقـــة اخلليج خالل الربع الثالث 
من العام احلالي، مبينة أن اخلطوة 
تأتى بعد جناح الشـــركة في تكوين 
محفظة من األسهم اخلليجية واحمللية 
تضم مجموعة من الشركات املتداولة 

باألســـواق املالية ســـواء في سوق 
الكويت لألوراق املالية او في األسواق 
اخلليجية، مع األخذ في االعتبار انه مت 
توزيع االستثمار على جميع القطاعات 
االقتصادية، وانها حققت عائدا يبلغ 
العـــام املاضي. واضافت  10% خالل 
املصادر أن الشـــركة قامت بشراء 4 
ماليني ســـهم تقريبا من اســـهم بنك 
اخلليج ضمن االســـتثمارات طويلة 

األجل حيث مت تصنيفه محاسبيا حتت 
بند االستثمارات املتاحة للبيع، كما 
قامت باســـتثمار مليوني دوالر في 
صكوك ذات عائد مرتفع مت بيع مليون 
دوالر منها بعد حتقيق العائد املطلوب، 
أما األرصدة النقدية فقد مت استثمارها 
في ودائع قصيرة األجل لدى البنوك 
احمللية بأفضل معدالت فائدة ميكن 

احلصول عليها.

سلوى ملحس


