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شريف حمدي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان مجموعة عارف لالستثمار 
تسعى في اطار خطة اعادة الهيكلة االدارية لها الى بيع حصة 

مؤثرة في شركة مملوكة لها بنسبة كبيرة.
ولفتت املصادر الى ان الشركة تلقت مؤخرا عروضا لشراء 
حصة من الشركة التابعة للمجموعة تتراوح من 20 الى %30، 
مشيرة الى ان املفاوضات جتري حاليا مع أكثر من جهة محلية 

وخارجية وترتكز املفاوضات اجلارية حول قيمة الصفقة.
وذكرت املصادر ان هذا التخارج سيكون باكورة تخارجات 
املجموعة من عدد من االس���تثمارات التي تنوي التخارج منها 

في الفترة املقبلة لتوفير السيولة. 
واشارت املصادر الى أن »عارف« ليست على استعجال في 
بيع أي من أصولها على الرغم من العروض التي تلقتها بشأن 

بعض األصول اململوكة لها داخل الكويت وخارجها.

»عارف« تتلقى عروضًا  لشراء حصة بين 20 و30% في شركة تابعة

توقع بانتقال مركز الثقل من دبي إلى السعودية

1.3 تريليون دوالر قيمة مشاريع البنية 
التحتية قيد التنفيذ في الخليج

إعداد: محمد البدري
أش���ار تحليل حديث صادر عن نش���رة »ميد« 
االقتصادي���ة الى أن دول مجلس التعاون الخليجي 
لديها مشاريع معلن عنها في قطاع اإلنشاءات تتجاوز 
قيمتها 1.3 تريليون دوالر، وذلك بالرغم من تأثير 

األزمة المالية العالمية، وفقا لبيانات جديدة.
وأبدت النشرة نظرة عدم يقين بالنسبة لمستقبل 
قطاع االنشاءات في اإلمارات الذي توجد فيه مشاريع 
انشاءات وبنية تحتية تم تأجيلها أو الغاؤها بقيمة 
تتج���اوز 425 مليار دوالر وذل���ك منذ بداية األزمة 
المالية في االقتصاد العالمي وأسواق المنطقة في 
الربع الرابع من عام 2008، الفتة إلى أنه من اجمالي 
هذه المشاريع المؤجلة أو الملغاة، يوجد ما قيمته 
300 ملي���ار دوالر في دبي، و49 ملي���ار دوالر في 

ابوظبي.
وأشارت »ميد« إلى انه برغم ذلك، فإن البحوث 
تشير إلى أن دبي التزال لديها مشاريع بنية تحتية 
قيد اإلنشاء في المستقبل تبلغ قيمتها أكثر من 216 
مليار دوالر، باإلضافة إلى 270 مليار دوالر تقريبا 

قيمة مشاريع في قطاع النفط والغاز.
وبالنسبة لتوقعات المستقبل، أبدت »ميد« تفاؤال 
ب� »صورة مش���رقة للمنطقة ككل«، مشيرة إلى أنه 
»لم يكن من المستغرب أن تتركز جهود المقاولين 
في قطاع االنشاءات في السابق على دبي باعتبارها 
المصدر الرئيسي لألعمال في المستقبل، لكن يحاول 
هؤالء اآلن البحث عن فرص لمشاريع مستقبلية في 

مناطق جغرافية جديدة«.
وفي هذا الخصوص، قال كبير محللي نشرة »ميد« 
ادوارد جيمس: »المملكة العربية السعودية تمثل 
الفرصة األكثر وضوحا للمقاولين للتركيز عليها في 
المستقبل، وذلك بفضل تركيزها على مشاريع البنية 
التحتية والتعليم والمرافق السيما في ظل عائدات 

النفط المرتفعة والنمو الديموغرافي الكبير«.

لتوفير سيولة تساهم في سداد جزء من ديونها

باشرت مراسلة الشركات الكويتية لالكتتاب في صندوقها االستثماري

أصول متعثرة للبيع ال تجد السيولة رغم الفرص المغرية

الحميضي لـ »األنباء«: »كفيك« تلقت 
عروضًا للتخارج من بعض استثماراتها

»الرتاج لالستثمار« تنهي تفاوضها 
للتخارج من مصنع لألدوية بمصر

شركة استثمارية مدرجة تعرض بيع 
إحدى شركاتها التابعة بـ 12 مليون دينار

 مجزي���ة ف���ي ح���ال التخارج 
منه���ا س���واء بش���كل كلي او 

جزئي.
الى أن هذه الخطوة  ولفت 
تأتي في اطار س���عي الشركة 
لتوفير سيولة لسداد جزء من 
الديون التي تمت جدولتها مع 
22 جهة االسبوع قبل الماضي 
والبالغة 145 مليون دينار، على 
أن يتم توجي���ه جزء لالنفاق 
على االنش���طة االس���تثمارية 

للشركة.
واضاف الحميضي أن »كفيك« 
تركز على استثماراتها الحالية، 
كما أن الشركة ستترقب الفرص 
الواعدة سواء في السوق المحلية 

او في السوق الخارجية.

منى الدغيمي
قال مصدر مطلع ل� »األنباء« ان شركة الرتاج 
لالستثمار أنهت مرحلة التفاوض للتخارج من 
مصنع لألدوية بمصر بنجاح، متوقعا تحقيق 
عوائد جيدة من هذا التخارج، رافضا اإلفصاح 

عن األرباح المحققة من عملية التخارج.
وكش���ف المصدر عن ان الش���ركة تواصل 
مفاوضاتها بشأن التخارج من إحدى شركاتها 
التابعة بالكويت، مشيرا الى ان »الرتاج« باشرت 
مراسلة الشركات الكويتية بعد إعالنها عن إطالق 
عملية االكتتاب في »صندوق بيلتون � الرتاج ميد« 

للملكيات الخاصة في دول الخليج العربي.
وتوقع المصدر ان يلقى االكتتاب في الصندوق 
االستثماري إقباال جيدا من الشركات الكويتية 
والخليجية، السيما ان المساهمين سيحصلون 

على عائد ثابت يقدر بنسبة %8.
يذكر ان رأسمال »صندوق بيلتون � الرتاج 
ميد« يبلغ 100 مليون دوالر، بمدة اس���تثمار 6 
سنوات، مع إمكانية التمديد لسنتين متتاليتين 
ويعمل وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية، ويستهدف 
بشكل خاص القطاع الصحي والصناعات الغذائية 

واللوجستية والخدمات الخاصة.

عمر راشد
اف���ادت مص���ادر مطلع���ة 
ل�»األنباء« بأن احدى الشركات 
االستثمارية المدرجة عرضت 
على مس���تثمرين بيع احدى 
التابعة والمملوكة  ش���ركاتها 
لها بنس���بة 97% للبيع بقيمة 
تصل الى 12 مليون دينار، اال 
انه���ا لم تتل���ق ردا حتى اآلن 
من مس���تثمرين على عرضها 

بالبيع.

واكدت المصادر أن الشركة 
تعم���ل في القط���اع الصناعي 
ولديها مش���اريع متنوعة في 
مصر وقطر والكويت وتسعى 
من خالل عرض حصتها للبيع 
الى الوفاء بالتزاماتها القصيرة 
االج���ل تج���اه بن���وك محلية 
وخارجية قبل ان يحل موعد 

السداد نهاية الربع الجاري.
وعزت المصادر عدم وجود 
مش���ترين جادي���ن الى غياب 

السيولة وتخوف المستثمرين 
الش���راء م���ع اس���تمرار  من 
قي���م االص���ول ف���ي التراجع 

المستمر.
وبين���ت ان هن���اك اصوال 
متعث���رة تعرضها ش���ركات 
استثمارية مدرجة ال تجد من 
يشتريها في ظل انسداد قنوات 
التمويل وكذلك في ظل غياب 
الثقة الذي يس���ود السوق في 

المرحلة الراهنة.

ستقوم ايضا بتسويق بعض 
المتاحة لديها  االس���تثمارات 
والتي يمك���ن أن تحقق عوائد 

شريف حمدي
اكد رئي���س مجلس االدارة 
للش���ركة الكويتي���ة للتمويل 
واالس���تثمار »كفي���ك« صالح 
 الحميض���ي ف���ي تصري���ح 
خاص ل� »األنباء« أن الشركة 
 بدأت تتلقى عروضا للتخارج 
 من بع�����ض اس���تثم��اراتها 
المتن�وعة بعد اعادة الجدولة 

لديونها.
واشار الى أن هناك عروضا 
 ش���فهية واخ���رى رس���مية 
وصلت للش���ركة حول بعض 
االستثمارات وانه جار دراستها، 
ولم يكش���ف عن طبيعة هذه 

االستثمارات.
وقال الحميضي ان الشركة 

صالح احلميضي

معيار االقتراض الخارجي صعب التطبيق في ظل نظام عملها األساسي

شركات تمويل لم تتلق تعليمات »المركزي« الرقابية الجديدة
بعد مفاوضات طويلة وبسبب معايير »المركزي«

شركة استثمارية تلغي مفاوضاتها 
لالقتراض من بنوك خارجية 

عمر راشد
أفاد مصدر مطلع لـ »األنباء« في احدى الشركات االستثمارية 
بأن الشركة ألغت مفاوضاتها مع أفرع بنوك أجنبية خارجية 
للحصول على قروض لسداد التزاماتها »شديدة اإلحلاح« والتي 
تستحق السداد نهاية الشهر اجلاري. وبني ان مفاوضات الشركة 
ــي بدأت منذ بداية العام احلالي ووصلت ملرحلة تقارب الـ  الت
90% باتت بال جدوى بعد اصدار »املركزي« معاييره الرقابية 
ــريعة واالقتراض اخلارجي  ــيولة الس اجلديدة املتعلقة بالس
وأدوات الرفع املالي. وقال املصدر ان مفاوضات الشركة ترفع 
نسبة االنكشاف اخلارجي ألكثر من 50%، مضيفا ان حتديد 
منتصف 2012 موعدا لتنفيذ تلك املعايير ليس اعتباطيا وامنا 
بهدف تصفية طوعية لشركات ال جتد أمامها منفذا للحصول 

على متويل محلي.

عمر راشد
علمت »األنباء« م����ن مصادر ان بعض 
شركات التمويل لم تتلق حتى اآلن تعليمات 
»المركزي« الجدي����دة المتعلقة بالمعايير 
الرقابية الجديدة، مضيفة ان تلك المعايير 
أوج����دت نوعا م����ن »اللبس« ل����دى تلك 
الشركات والتي يس����مح نظامها األساسي 
باالقتراض بنسب تصل الى 4 أضعاف حقوق 

المساهمين.
وقالت ان طبيعة عمل شركات التمويل 
تتركز على االقتراض م����ن البنوك بهدف 
اقراضه����ا م����ن جديد للعمالء م����ن األفراد 
والشركات، موضحة ان طبيعة معظم تلك 

القروض استهالكية وليست استثمارية.
وبين����ت ان هناك الكثير من ش����ركات 
التمويل التزال تعاني من انس����داد قنوات 
التمويل في الوقت الذي يسعى »المركزي« 
لتضييق الخناق عليها عبر تعليمات رقابية 
جديدة صعبة التطبيق في ظل نظام عملها 

األساسي.

إدارة السوق تربط شركات الوساطة بالبورصة البديلة 

»جراند« تدرس التخارج 
من استثمار في السودان

»العربية لالستثمار« تبرم صفقتين عقارية 
واستثمارية في السعودية والبحرين

شريف حمدي
ــركة املشروعات  ابلغت مصادر مطلعة »األنباء« أن ش
العقارية الكبرى »جراند« تدرس التخارج من استثمارات 

لها في السودان وذلك في اطار اعادة الهيكلة للشركة. 
ــركة لديها استثمارات متعددة  وقالت املصادر ان الش
ــتثمارات املدرة للدخل، خاصة  لكنها لن تتخارج من االس
ان الشركة تبحث عن سبل لتوفير السيولة بشتى الطرق 
ــتثمارات غير املدرة  ولكنها تعتزم التخارج فقط من االس

وفي ذات الوقت يتحقق من ورائها عوائد جيدة.
ولم تكشف املصادر عن طبيعة االستثمارات التي تعتزم 
التخارج منها، علما بأن الشركة لديها استثمارات في مجاالت 

الطاقة والعقارات في السوق السوداني.
ــائر جتاوزت الـ 75% من  ــر أن جراند حققت خس يذك
ــني املاضيني نتيجة انخفاضات في  رأس املال خالل العام

اصول شركات تابعة لها بنسب متفاوتة.

عمر راشد
افادت مصادر مطلعة لـ »األنباء« بأن الشركة العربية 
لالستثمار اقتربت من توقيع مذكرة تفاهم الجناز صفقتني 
عقارية واستثمارية في السعودية والبحرين اوائل يوليو 
املقبل. ولفتت الى ان الفرص االستثمارية التي يتم بحثها 
مع اجلانبني السعودي والبحريني تتعلق بفرص قائمة 

وليست فرصا سيتم انشاؤها خالل املرحلة املقبلة.
ــادر ان املفاوضات وصلت ملراحل  واوضحت املص
متقدمة للغاية بلغت حتى اآلن اكثر من 90% حول تفاصيل 
ــعودي  ــيقوم وفد ممثل للجانبني الس ــني وس الصفقت
ــي بتوقيع مذكرة التفاهم واالتفاق على باقي  والبحرين
تفاصيل الصفقتني، مشيرة الى ان املفاوضات ستستمر 
ــالل الفترة املتبقية من  ــرام املزيد من الصفقات خ الب

.2010

تتجه لمطالبة إدارة السوق بتطبيق سعر خصم موحد حفاظًا على حصة العمالء

أجهزة »الوساطة« تعمل وفق نظام 
»ناسداك أوماكس« نهاية أغسطس المقبل

شركات الوس����اطة املالية بدأت 
بتطبيق س����عر خصم لعمالئها 
تراوح بني 60 -70% وذلك جلذب 
تلك الش����ركة مزيد من العمالء 
على حس����اب شركات الوساطة 

األخرى. 
واستدرك املصدر أن بعض 
شركات الوساطة ستتجه ملطالبة 
إدارة السوق بالتدخل حلسم تلك 
القضية وتطبيق س����عر خصم 
موحد حفاظا على حصص عمالء 

الشركات من التراجع. 

وأفادت أن إدارة السوق في 
اجتماعها األخير لم تتطرق ال من 
قريب وال من بعيد لوضع سوق 
الكسور في السوق وإمنا أجلت 
األمر حلني االنتهاء من الدراسة 
التي تعدها »ناسداك أوماكس« 

إلدارة السوق حاليا. 
ولفتت املصادر الى أن تطبيق 
سعر خصم على عموالت الشركات 
اليزال ميثل الش����غل الش����اغل 
الوساطة في  لعدد من شركات 
السوق، مش����يرة إلى أن احدى 

عمر راشد 
أف���ادت مص���ادر مطلع���ة 
الس���وق  إدارة  أن  ل�»األنب���اء« 
ألزمت ش���ركات الوساطة ال� 14 
العاملة بالسوق بضرورة توفير 
أجهزة »الراوتر« و»السويتش« 
لتوصيل الشركات بنظام ناسداك 
أوماكس وذلك في موعد أقصاه 

26 أغسطس املقبل. 
وقالت املصادر إن تعليمات 
إدارة الس���وق في هذا الش���أن 
إجبارية وليست اختيارية الفتة 
الى أن إدارة السوق سوف تقوم 
بتوصيل تل���ك األجهزة بنظام 
ناس���داك أوماكس على أن يتم 
الذي تعمل  القدمي  النظام  إلغاء 

به شركات الوساطة احلالية. 
وبينت أن األجهزة اجلديدة 
ستمكن ش���ركات الوساطة من 
الربط مع نظام التداول املعمول 
به حاليا في السوق وكذلك مع 
نظ���ام البورص���ة البديلة التي 
س���تقوم إدارة السوق بإطالقها 
وقت حدوث كوارث وفق ما أعلنه 
وزير التجارة والصناعة ورئيس 
جلنة السوق في اجتماع اللجنة 

األخير. 
ب���أن األجهزة  واس���تدركت 
اجلديدة ستمكن شركات الوساطة 
م���ن متابعة ت���داوالت مكاتبها 
اخلارجية وتربط كذلك بني أجهزة 

الوساطة بعضها ببعض. 


