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الدويلة: »أمالك القابضة« تقدمت لمشروع حيوي
بـ 250 مليون دينار وتترقب نتائج إيجابية

شريف حمدي
كشف رئيس مجلس االدارة في 
القابضة  مجموعة أمالك كابيتال 
م.مبارك الدويلة عن توقيع اتقاية 
شراكة جديدة مع اثنتني من اكبر 
الشركات الصينية هما مجموعة 
بكني لوجيان لإلنشاءات، وشركة 
زيت للمعدات البترولية املتخصصة 
في مجال اخلدمات البترولية، وذلك 
ضمن اس����تعداداتها للدخول في 
مشاريع كبرى خالل الفترة املقبلة، 
الفتا الى أن ه����ذه اخلطوة تأتي 
في إطار اهتمام »امالك« بتجهيز 
ذاتها من خالل عقد حتالفات تؤهلها 
للمنافسة في بعض الفرص املتاحة 
في السوق احمللي إضافة إلى عدد 

من األسواق احمليطة ايضا.
وافاد الدويلة بأن تلك التحالفات 
س����تمكنها من املساهمة في خطة 
التنمية خاصة انه����ا تهتم كثيرا 
مبتطلبات الدخول في مناقصات 
حكومية ستطرح حتت مظلة خطة 
التنمية، فيما اشار إلى أن »أمالك« 
تقدمت فعليا بالتعاون مع شركة 
آر ش����ي س����ان يي الصينية التي 
سبق أن وقعت معها قبل أسابيع 
اتفاقية شراكة استراتيجية لواحد 
من املشاريع احليوية التي ينتظر 
أن يعلن عنها قريبا من قبل اجلهات 
املعنية في الدولة وهو بقيمة تصل 

الى نحو 250 مليون دينار.
وعلى الصعيد نفس����ه كشف 
الدويل����ة عن ان الش����ركة بصدد 
الش����ركات  االتف����اق م����ع إحدى 
التي تتملك  الكبرى  االستثمارية 
كيانات خدمية من ضمنها ما هو 
متخصص في مجاالت حفر اآلبار 
النفطية، متوقع����ا تنفيذ بعض 
العقود املهمة بالتعاون فيما بينهما 
خالل الفت����رة القليلة املقبلة. من 
جانبه حتدث نائب املدير العام في 
مجموعة بكني لوجيان لالنشاءات 
دجن يو غانغ عن شركته قائال انها 
تأسست عام 1958، ومتتلك تصنيفا 
وطنيا خاصا في قطاع مش����اريع 
انشاء املباني السكنية، والتصنيف 
األول في اعمال املباني والتشطيبات 
والديكور، وكذا االعمال احلديدية 
والروافع، مشيرا الى انها مصنفة 
العاملية  الش����ركات  AAA كإحدى 
التي تستطيع ان تستعمل عمالتها 
ف����ي اخلارج.وم����ن ناحية أخرى 
استعرض زو يو املنسق العام في 
»زيت للمعدات البترولية« بعض 
التفاصيل اخلاصة بنشاط شركته 

قائال ان الشركة تأسست خلدمات 
البت����رول ع����ام 1982، وتعتبر 
العمود الفقري لصناعة املعدات 
اخلاصة بالبترول ومعدات حفر 

اآلبار في الصني.
وبني ان الشركة متتلك البرامج 
التصميمية احلصرية املتكاملة 
واملعتمدة من »سينوباك« وقد 
طورت الشركة معدات حفر اآلبار، 
ومعدات احلفر احململة وملحقات 
املعدات مثل مع����دات التحويل 
والنقل واملول����دات والناقالت، 
مشيرا الى أنها تستخدم معدات 
»زيت« داخل الصني وايضا في 
املتح����دة االميركية  الوالي����ات 

واسواق اخرى.
ومن ناحي����ة أخرى حتدث 
الرئيس التنفي����ذي في »أمالك 
القابضة« هاني املير عن خطة 
الشركة التي تهتم بتفعيلها على 
ارض الواقع حيث بني انها تعكف 

حاليا على التوسع من خالل عدد 
من القطاعات املهمة منها على سبيل 
املثال اإلنشاءات والطرق والكباري 
اضافة الى مشاريع عقارية وخدمية 
كبرى من خالل شركاتها التابعة.

واوضح املير انها جتهز للتقدم 
لبعض املشاريع احمللية في الوقت 
الذي اس����توفت فيه الشركة كافة 
ش����روط االدراج حي����ث وقع����ت 
اخيرا اتفاقية مع شركة مشاريع 
الكويت إلدارة االصول االستثمارية 
)كامكو( للقيام بدور املستش����ار 
املالي للعملية. وكش����ف املير عن 
التقدم رسميا الى اجلهات املعنية 
املالية بهدف  في س����وق األوراق 
احلصول على املوافقة اخلاصة بقيد 
الشركة في السوق الرسمي، مؤكدا 
ان تلك الفترة تتيح الفرصة امام 
مساهمني جدد خاصة ان »امالك« 
لديها اص����ول ممتازة جتعل منها 

فرصة استثمارية واعدة.

وقّعت اتفاقيات شراكة جديدة مع شركتين صينيتين

م.مبارك الدويلة متبادال وثائق أحد العقود مع ممثل الشركة الصينية

لقطات من المؤتمر
< أك��د الدويلة ان »أم��اك« أصبحت من الش��ركات الرائدة الغانم بحث تعزيز العالقات مع تركيا

في الس��وق احملل��ي وانها عندم��ا تتحالف مع ش��ركات صينية 
كبرى فإنها تثري الس��وق العقارية ف��ي الكويت بجلب اخلبرات 

والتكنولوجيا.
< ق��ال املي��ر إن »أماك« لديه��ا من املقوم��ات واإلمكانيات 
التي تس��اعدها في الفوز بعدد من املشاريع التي ستطرح ضمن 
اخلطة، مشيرا الى ان الشركة تركز على الدخول في مجال تقدمي 

اخلدمات النفطية وسيتم اإلعان عن ذلك قريبا.
< أف��اد الدويلة بأن جن��اح برنامج اخلصخصة يتوقف على 
أمرين مهم��ن: األول توفير الضمانات الكافي��ة للعمالة الوطنية 
في املس��تقبل، والثاني أن ينطوي القانون على ضمانات لتقدمي 
اخلدمات للمواطنن بأس��عار مقبولة بعد تخصيص املشروعات 

واملرافق.

استقبل أمس رئيس غرفة جتارة وصناعة 
الكويت علي الغامن، وزير املالية التركي مهمت 
شيمش��ك والوفد املرافق له، وذل��ك في إطار 
زيارته للكويت للمشاركة في اجتماعات الدورة 
الثامن��ة للجن��ة الكويتية � التركية املش��تركة 

خال الفترة من 26-27 اجلاري.
وقد أكد الغامن على ضرورة التعاون املشترك 
والعمل عل��ى تنمي��ة العاق��ات االقتصادية، 
مشيرا الى زيارة الرئيس التركي عبداهلل غول 
للغرفة في ش��هر ديسمبر املاضي، األمر الذي 

يؤكد حرص تركيا على التعاون االقتصادي مع 
الكويت، ودعا الشركات التركية للمشاركة في 
مش��اريع اخلطة التنموية املقبلة عليها الباد، 
موضح��ا ان تركيا تتميز بش��ركات املقاوالت 
والبن��اء، وكذل��ك بالقطاع الصح��ي حيث ان 
األطباء األتراك منتشرون في عدة دول أوروبية 
رائدة ف��ي هذا املجال، وفي خت��ام حديثه بن 
الغامن استعداد الغرفة لتسخير جميع إمكاناتها 
مع اجلانب التركي في س��بيل حتقيق األهداف 

االقتصادية املشتركة.

نقي: اإليرادات الجمركية تساهم بـ 10% من دخل دول الخليج
النصف: االتحاد الجمركي الخليجي يواجه تحديات في مسيرته

)فريال حماد( من اليمن عبد الرحيم نقي وأسامة النصف ومحمد الهيف وعبدالرحمن الطيشان خال اللقاء  

علي الغامن مهديا مهمت شيمشك هدية تذكارية

فواز كرامي
ق����ال عض����و غرف����ة التجارة 
والصناعة أسامة النصف إن قرار 
التعرفة اجلمركية حظي  توحيد 
بأهمية كبيرة واهتمام رس����مي 
وشعبي الفتا الى أنه جاء في عام 
2005 بعد عدة محاوالت جادة بني 
دول املجلس للتوصل إلى اتفاق 
يرضى جميع األطراف حول آلية 
تطبيق التعرفة املوحدة، والسيما 
فيما يتعلق بدخول الس����لع من 
اخلارج وإجراءات إعادة التصدير 

وضوابطه.
وأضاف على هامش ندوة تقييم 
االحتاد اجلمركي اخلليجي والتي 
أقامتها الغرفة أمس أنه وعلى الرغم 
من أن هذه اخلطوة املباركة جاءت 
بعد إقرار االتفاقية االقتصادية لدول 
مجلس التعاون بحوالي 22 عاما، إال 
أنه من املؤكد انها ساهمت في دفع 
مسيرة التكامل االقتصادي بني دول 
املجلس خطوات إلى األمام وصوال 
إلى وضع األسس املتينة لتأسيس 
السوق اخلليجية املشتركة عام 
2008 والتي من أهم بنودها زيادة 
حجم التج����ارة البينية بني دول 
املجلس وقيام صناعات خليجية 
تكاملي����ة قادرة على اس����تقطاب 
االستثمارات احمللية واألجنبية، 
مبا توفره من فرص االس����تفادة 
من وف����ورات احلجم الكبير ومن 
ثم انخفاض تكاليف اإلنتاج مما 
يعزز القدرة التنافسية للصادرات 

اخلليجية.
وأكد النصف أنه اليزال هناك 
بعض التحديات التي تواجه االحتاد 
اجلمركي اخلليجي، والتي من أهمها 
التعسف في إعادة تقييم البضائع 
في املراكز احلدودية بقصد زيادة 
س����عرها لفرض رسوم جمركية 
أعلى عليها مم����ا يضعف القدرة 
التنافس����ية له����ذه البضائع، كما 
أن القي����ود البيروقراطية وبطء 
اإلج����راءات اإلداري����ة ومعامالت 
الطويلة  التفتيش والتخلي����ص 
أدت ف����ي كثير م����ن األحيان إلى 
تأخير وص����ول البضائع وزيادة 
تكلفة النق����ل، فضال عن إمكانية 
تعرض البضائع س����ريعة التلف 
إلى الفساد كمنتجات األلبان واملواد 
الغذائية، كما أن اختالف املواصفات 
واملقاييس للسلع الوطنية يضع 
مزيدا من القيود على اس����تيراد 
املنتجات ب����ني دول املجلس، مما 
التنافس����ية  القدرة  يؤثر عل����ى 
الوطنية في األسواق  للمنتجات 

اخلليجية.

ومنذ مطلع 2003 قامت بتطبيق 
االحتاد اجلمركي املوحد، حيث 
مت تطبيق قانون موحد للجمارك 
في يناير 2002، ومت االتفاق على 
تعرفة جمركية موحدة لالحتاد 
اجلمركي لدول املجلس بواقع 
5% على جميع السلع األجنبية 
املس���توردة من خارج االحتاد 
اجلمركي والعمل بها من األول 
م���ن يناير 2003، مع إعفاء 417 
الرسوم  س���لعة ضرورية من 
اجلمركية، إضاف���ة لإلعفاءات 
اجلمركي���ة ال���واردة في نظام 

القانون املوحد للجمارك.
ومددت الدول اخلليجية املرحلة 
االنتقالية الثانية حتى 2007 بعد أن 
انتهت الفترة األولى بنهاية 2004، 
ثم مت متديدها مرة أخرى للوقت 
احلاضر دون استكمال إجراءاته 
التي كان معظمها نتيجة التحول 
من العمل الف����ردي إلى اجلماعي 
وعل����ى اعتب����ار أن دول املجلس 
تغلب عليها صفة الدول املستوردة 

واملستهلكة.
إلى أن املراقبني يرون  وأشار 
أن حصيلة الرسوم التي جتبى في 
دول التكامل في مجموعها تكون 
ش����به مملوكة لالحت����اد بوصفه 
وحدة مستقلة عن الدول الداخلة 
في نطاق����ه وال حتصل كل دولة 
من هذه الدول على جزء من هذه 
احلصيلة املشتركة إال بناء على 
توزيع هذه احلصيلة بينها طبقا 

للطريقة التي يتفق عليها.
وأش����ار إلى أنه وفي أحس����ن 
األحوال، فان اإليرادات اجلمركية 
في دول مجلس التعاون اخلليجي 
تساهم بنسبة ال تتجاوز 10% من 
مجموع اإليرادات احلكومية. إال 
أنها مع ذلك اس����تطاعت تعطيل 
قيام االحتاد اجلمركي املوحد ألكثر 
من خمس سنوات متسائال كيف 
لو أن هذه اإليرادات تشكل حصة 
األس����د في اإلي����رادات احلكومية 

اخلليجية؟
وأكد أن بقاء هذه املسألة معلقة 
ألكثر من خمس سنوات يكشف 
جانبا مما يعتري مسيرة العمل 
اخلليجي املشترك من تباطؤ، حيث 
حترص تلك الدول على إيجاد آلية 
مقنعة جلميع األطراف، لكن هذا 
النه����ج في اجلان����ب اآلخر يكبد 
االقتصاد اخلليجي ورجال األعمال 
الكثير من اخلسائر ويفوت عليها 
الكثير من الفرص في وقت يتسم 
التطورات وتعاظم  فيه بتسارع 

املنافسة العاملية.

العامة لالحتاد إلى األمانة العامة 
التعاون اخلليجي  لدول مجلس 
حول املعوقات التي يواجهها في 
هذا اجلانب واحلل����ول املقترحة 

ملعاجلتها.
وأوض���ح أن دول املجل���س 

العامة لدول املجلس تسريع العمل 
باالحتاد اجلمركي املوحد بجميع 
بنوده، مؤكدا على ثقته بأن هذه 
اجلهود قد أخذت باالعتبار جميع 
مالحظات القطاع اخلاص اخلليجي 
الت����ي مت رفعها من قب����ل األمانة 

من جانبه قال األمني العام الحتاد 
التعاون اخلليجي  غرف مجلس 
عبدالرحيم حس����ن نقي ان ندوة 
تقييم االحتاد اجلمركي اخلليجي 
جاءت في التوقيت الصحيح، حيث 
تناقش اللجان املعنية في األمانة 

منى الدغيمي ـ محمد البدري
توقعت ش���ركة »بهارتي« امتام صفقة »زين � 
افريقيا« نهائيا وكل ما يتعلق بالتسويات البنكية 
وتسديد املبالغ املستحقة من الصفقة في األسبوع 

األول من شهر يونيو القادم.
وجاء عبر النشرة االخبارية لقناة »انديا تاميز 
الهندية« حصريا أمس ان »بهارتي« ستشهد اخبارا 

سارة األسبوع املقبل، وذلك بسداد التزاماتها املالية 
نحو شركة زين وإمتام عملية االستحواذ نهائيا. 
وأضافت انه سيقام حفل باملناسبة في امستردام 
أحد يومي 2 أو3 يونيو يضم مستشارين للبنوك 

املمولة للصفقة.
وبإمتام عملية االستحواذ نهائيا االسبوع القادم 
س���تعمل »بهارتي« محل زين ف���ي افريقيا حيث 

حصلت على املوافقة املبدئية في هذا اخلصوص 
من الكونغو الدميوقراطية، و»بهارتي« في انتظار 

املوافقة النهائية.
هذا وقال مسؤول في »بهارتي« أمس ل� »رويترز« 
ان الشركة تتوقع ان يتم قريبا امتام صفقة استحواذ 
قيمتها 9 مليارات دوالر لش���راء معظم العمليات 
االفريقية لشركة زين، مشيرا الى ان عملية املوافقة 

حتقق تقدما ملموسا.
اجلدير بالذكر انه في شهر ابريل املاضي كانت 
جمهورية الكونغو، ضم���ن 3 دول افريقية أبدت 
اعتراض���ا على الصفقة، قد طلب���ت مدة 30 يوما 
لدراس���ة املوضوع، ويبدو انها ق���د أوفت بقولها 
وأبدت موافقتها املبدئية، وكل املؤشرات احلالية 

تبشر بأخبار سارة لشركة »بهارتي«.

بهارتي: تسديد المبالغ المستحقة من صفقة
»زين ـ أفريقيا« في 2 أو 3 يونيو المقبل

في احتفال يقام في أمستردام إلنهاء الصفقة

رياض اإلدريسي زيد النقيبضرار الرباح عبداهلل السميط علي البدر

اقتصاديون لـ »األنباء«: إتمام صفقة »زين« سيدفع السوق للصعود ويعزز سيولته
عموميتها ستقرّ التوزيعات في اجتماعها اليوم

وفي الوقت نفس���ه يتفاعل مع 
عوامل أقل أهمية.

سداد التزامات

من جه����ة أخرى، أف����اد نائب 
إدارة  التنفي����ذي لدائرة  الرئيس 
األص����ول في ش����ركة كامكو زيد 
النقي����ب بأن أم����وال صفقة زين 
ستأتي بطريقتني مباشرة وغير 
مباش����رة، الفتا ال����ى ان الطريقة 
املباشرة ستكون من خالل توزيع 
األرباح على املساهمني، اما الطريقة 
غير املباشرة فهي بسداد التزامات 
مجموعة اخلرافي للبنوك وبالتالي 
ضخ سيولة في البنوك، وهو ما 
س����ينعكس بش����كل ايجابي على 
السوق. وحول املدى الزمني لتأثير 
هذه الصفقة قال النقيب لو ان هذه 
األموال جاءت قبل ش����هرين وقت 
االس����تقرار النسبي قبل االحداث 
األخيرة مثل تراجع أسعار النفط 
وتراجع قيم����ة العملة األوروبية 
املوحدة لكان التأثير االيجابي أطول 
أمدا، ولكن تدفق السيولة في هذا 
التوقيت قد يعجل بزوال التأثير 

االيجابي من السوق.

ان  القابضة رياض االدريس���ي 
السيولة في  الى  السوق يفتقر 
هذه اآلونة الى حد كبير، وبالتالي 
فإن حتويل قيم���ة صفقة زين 
س���يكون له تأثي���ر كبير على 
س���وق الكويت لألوراق املالية. 
الى ان وجود  وأشار االدريسي 
السيولة في السوق سيؤدي الى 
العودة الى الشراء املؤسسي الذي 
غاب في الفترة األخيرة نتيجة 
التراجعات والتذبذب، الفتا الى 
ان الس���وق اعتمد ف���ي الفترة 
األخيرة على الشراء املضاربي 
لنقص الس���يولة، وبالتالي فإن 
أموال صفقة زين ستعيد للسوق 
املراكز  الشراء املؤسسي وبناء 
االستثمارية من جديد بعد فترة 
توقف طويلة نسبيا. وحول مدة 
التأثير اإليجابي جراء تدفق هذه 
األموال على السوق قال االدريسي 
ه���ذا يعتمد على م���دى تعاطي 
الس���وق مع هذا احلدث الكبير، 
الفتا الى ان س���وق الكويت في 
كثير من األحيان خالف التوقعات 
وأحيان���ا يتجاهل عوامل مهمة، 

عمر راشد ـ شريف حمدي
ستقر اجلمعية العمومية لشركة 
زين في اجتماعها اليوم التوزيعات 
البالغة 170% نقدا والتي أوصى بها 
مجلس اإلدارة في اجتماعه بداية 
الشهر املاضي، هذا ما أكدته مصادر 
مطلعة ل� »األنباء« أمس. وأضافت 
املصادر ان توزيعات األرباح على 
املساهمني سوف تتم خالل الفترة 
القانونية، مشيرة الى ان اإلشاعات 
التي ترددت ف����ي الفترة املاضية 
واخلاصة بتأجيل اجتماع اجلمعية 

العمومية أضرت بالسوق.
وأكدت على ان صفقة بيع أصول 
»زين« في افريقيا س����وف تنتهي 
بدايات الش����هر القادم، وان قيمة 
الصفقة سوف حتول بشكل كامل 
الى حساب »زين« األم. وفي هذا 
الصدد رحب مسؤولون في شركات 
وبعض البنوك بقرب انتهاء صفقة 
»زين« مؤكدين ان السيولة الناجتة 
منها سوف تفيد السوق والعديد 
من الشركات في مقدمتها البنوك، 
مش����يرين الى ان امت����ام الصفقة 
سيغير من الوضع احلالي للسوق 

ليبدأ رحلة الصعود القوي.

البنوك في المقدمة

بداية قال رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب في بنك اخلليج 
علي رشيد البدر ان قطاع املصارف 
سيتأثر ايجابا باالنتهاء من صفقة 
»زين � افريقيا« مستدركا بأن بنك 
اخلليج سيكون ضمن املستفيدين 
بالشك في التوزيعات النقدية التي 

سيتم توزيعها.
وتوقع ان يتجه مساهمو »زين« 
التي  الرهونات  إلى س����داد قيمة 

الفتا إل����ى ان التوزيعات النقدية 
الرهونات  العبء عن  س����تخفف 
املوجودة لدى البنوك وس����تعزز 

من قيمة األصول لديها.
ولفت الى ان أصول الشركات 
سوف تتعزز على خلفية تخلص 
العديد م����ن رهوناته����ا للبنوك 
والشركات االس����تثمارية العاملة 
في مجال االقراض وهو ما يعني 
حتقيق انتعاش كبير في أداء أسهم 
تلك الشركات خالل الربع الثاني 
الكثير منها من مقصلة  وخروج 

عليهم للبن����وك احمللية، وهو ما 
سيعزز قدراتها املستقبلية بشكل 
أداء جيدا للسوق، وكذلك  يحقق 
الدخول في استثمارات جديدة في 

السوق.

عبء الرهونات

توقع نائب رئيس املدراء العامني 
في البنك األهلي عبداهلل السميط 
ان تشهد أسهم البنوك حتركا بشكل 
ايجابي بعد تسلم مبالغ بيع اصول 
»زين � افريقيا« أوائل يونيو املقبل، 

االف����الس. وق����ال ان التوزيعات 
النقدية بواقع 170 فلس����ا للسهم 

هو، أمر جيد للغاية.

تعزيز السيولة

بدوره قال رئيس مجلس إدارة 
التجاري كابيتال ضرار  ش����ركة 
الرباح ان دخول الكاش في السوق 
أمر »ممتاز« وس����يعزز من قدرة 

الشركات االستثمارية والبنوك.
وبنينّ ان التوزيع����ات النقدية 
البالغة قيمتها 650 مليون دينار 

كفيل����ة بتحقي����ق اس����تقرار في 
السوق وبشكل متكامل، الفتا الى 
ان احلكومة ستس����تفيد بحوالي 
24% من تلك التوزيعات وستقوم 
بإعادة استثمارها مرة أخرى في 
السوق. وأشار الى ان هناك عددا من 
الشركات لها أسهم في االستثمارات 
الوطنية والكابالت والساحل واملال 
سوف تتعزز قدرتها خالل املرحلة 

املقبلة.
من جانبه، قال رئيس مجلس 
التخصي���ص  اإلدارة لش���ركة 


