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 أحمد مغربي
  علمت «األنباء» من مصادرها املطلعة ان احدى 
الشركات االستثمارية املدرجة في البورصة والتي 
تقوم بعمليات التمويل واالستثمار وشراء وبيع 
االوراق املالية قد استغنت عن ٢٠٪ من موظفيها 
خالل االسبوع املاضي وذلك عقب عمليات استغناء 

كبرى قامت بها في االدارة العليا.

  وعزت املصادر عمليات التفنيش في الشركة 
الى اخلســـائر املتالحقة التـــي منيت بها خالل 
النصـــف االول من العام احلالي والتي ارتفعت 
بنسبة ١٧٩٪، مشيرة الى ان وضع الشركة الداخلي 
يتفاقم نتيجة اخلسائر الكبيرة والتي اثرت على 
وضع الشركة ودفعت سهم الشركة الى االنحدار 

الى ما دون الـ ٥٠ فلسا. 

 شركة استثمارية مدرجة تستغني عن ٢٠٪ من موظفيها بعد تفاقم خسائرها المالية المتالحقة

 في مقابلة حصرية تنشر في «التقرير: الكويت ٢٠١١» لـ «أكسفورد بزنس جروب» 

 بقيمة ٥٢ مليون دينار

 مرزوق الخرافي: الكويت متعطشة لمشاريع التنمية 
واالقتصاد الوطني يحتاج إلى دفعة قوية لتنشيطه 

 «دي ال ايه بايبر الكويت» تقدم المشورة
  لصفقة بيع أسهم «الشعب العقارية» إلى «الوطني» 

 «جلوبل - مصر» ترتب لجمع اكتتاب أولي
  لـ «عامر جروب» بـ ٣٠٠ مليون دوالر

 «البترول الوطنية» تطرح مشروع بناء مرافق
  مراقبة الرطوبة بمصفاة ميناء األحمدي مارس المقبل

 أحمد يوسف
  علمت «األنباء» ان بيت االستثمار العاملي 
(جلوبل مصر) يعمل اآلن على قدم وساق 
لترتيب تسويق اكتتاب أولي ملجموعة عامر 
جروب املصرية بقيمة ٣٠٠ مليون دوالر.

  وقالت املصادر ان «جلوبل مصر» يعمل 
ضمن كونســــورتيوم مكــــون من «بلتون 
فاينانشال» و«برامي القابضة» لتسويق هذا 
االكتتاب، الفتة الى انتهاء الطرح اخلاص في 
٢١ نوفمبر والعام في ٢٤ نوفمبر وبدء تداول 

السهم في البورصة يوم ٢٩ نوفمبر.
  وأشارت املصادر الى ان «عامر جروب» 
ســــتخصص نحو ٤٠٠ مليون سهم متثل 
٨٠٪ من األسهم املطروحة لالكتتاب اخلاص 
فيما تطرح ١٠٠ مليون سهم لالكتتاب العام. 
ويستخدم قدامى املساهمني حصيلة البيع في 
إجراء زيادة لرأسمال الشركة يقتصر حق 
االكتتاب فيها عليهم بسعر الطرح فيما عدا 
شركة الوقف املصري التي متتلك ٣٣٪ من 
األسهم تستخدم حصيلة البيع في متويل 
املشروعات اخليرية التي بدأت تنفيذها من 
بناء مدارس ومستشــــفيات، باإلضافة إلى 
متويل حساب استقرار السهم بالبورصة 

ملدة شهر من عملية الطرح بنحو ١٠٪ من 
قيمة الطرح. ولفتت املصادر الى ان االكتتاب 
يأتي في ظل حتديات يعاني منها الســــوق 
املصري لألوراق املالية في ظل انخفاض كبير 
في حجم وقيمة التداوالت، لكن التوقعات 
تشير الى أن الطرح يساهم في إحداث حالة 

من الرواج في البورصة املصرية.
  ويبلغ رأســــمال عامر جروب القابضة 
١٩٥٫٥٧٠ مليــــون جنيه موزعة على ١٫٦٢٩ 
مليار سهم بقيمة اسمية ١٢ قرشا للسهم، 
وحققت املجموعة أرباحا صافية بلغت ٤١٥ 
مليون جنيــــه في النصف األول من ٢٠١٠، 

وفقا للقوائم املالية.
  وتستثمر املجموعة في املجاالت العقارية 
والســــياحية وسالســــل املطاعم واملراكز 
التجاريــــة، ومن بني مشــــروعاتها بورتو 
الســــخنة وبورتو مارينا وبورتو القاهرة 
وبورتو طرطوس بسورية، باإلضافة إلى 
خمســــة مراكز جتارية تابعة للمشروعات 
الســــابقة وفندقني خمســــة جنوم، عالوة 
على عدد من سالســــل املطاعم مثل شيليز 
وكارينوس واســــتديو مصر وآالن النوتر 

وحلقة السمك ونايل سيتي. 

 اللجنة المؤقتة للسوق
  تجتمع نهاية األسبوع

  
  شريف حمدي

  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة أن 
اللجنة املؤقتة التي مت تشكيلها االسبوع 
املاضي من قبل مدير عام السوق حامد 
السيف والتي يترأسها نائب مدير السوق 
ابراهيم االبراهيم ستعقد ثاني اجتماعاتها 
اخلميس املقبل الستكمال مناقشة عدد 
ــرق اليها في  ــاط التي مت التط من النق
اول اجتماع لها نهاية االسبوع املاضي، 
ــيرة الى ان التركيز سينصب في  مش
االجتماع املقبل على الشركات املوقوفة 
ــباب مختلفة. وقالت  التداول الس عن 
ــات لتعديل  ــادر ان هناك مقترح املص
ــركات سيتم وضعها  أوضاع هذه الش
على طاولة النقاش خالل االجتماع على 
ان تكون هناك مقترحات للشركات التي 
فقدت اكثر من ٧٥٪ من رؤوس أموالها، 
ومقترحات اخرى للشركات التي تتأخر 
ــة خالل املدد  ــدمي البيانات املالي في تق
القانونية احملددة لإلفصاح عن النتائج 
املالية. واضافت ان من ضمن ما سيتطرق 
اليه االجتماع اوضاع الشركات التي تقل 
قيمها السوقية عن قيمها االسمية والتي 

يتجاوز عددها الـ ٩٠ شركة.

 أحمد مغربي
  كشف مصدر مسؤول في شركة البترول 
الوطنية لـ «األنباء» ان الشــــركة تستعد 
لطرح مناقصة بناء مرافق مراقبة الرطوبة 
والسخونة في مصفاة ميناء االحمدي في 
مارس املقبل بقيمة تقدر بـ ١٥ مليون دينار، 

مبينا أن مدة العقد ستكون ملدة عامني.
  وأوضح املصدر انه يتوجب على الشركة 
الفائزة القيام بإنشاء وحدة تبريد في املصفاة 
لضخ املياه في املكثفات واملبادالت احلرارية 

املوجــــودة بكثرة في املصفاة والتي يؤدي 
ارتفاع حرارتها الى مشاكل كبيرة في آلية 
عمل املصفاة، باالضافة الى إنشاء وحدات 
تبريد خلزانات البروبني والبيوتني، والقيام 
مبراقبــــة مضخات امليــــاه ومحطات املياه 

اجلديدة.
  وأضاف املصدر ان جعبة الشركة ممتلئة 
بالعديد من املشاريع العمالقة في مصافي 
الشركة الـ ٣ والتي يأتي على رأسها مشروع 
الوقود البيئي ومشــــروع تصميم وتوفير 

وإنشاء وبدء تشــــغيل اخلزانات اجلديدة 
للغاز املسال باملنطقة الشمالية ملصفاة ميناء 

األحمدي باالضافة الى املصفاة اجلديدة.
  وذكر املصدر أن مصفاة ميناء األحمدي 
تعتبر من اكبر مصافي الشركة بل تعد من 
بني أضخــــم مصافي العالم إذ تبلغ طاقتها 
التكريرية ٤٧٠ ألف برميل يوميا وبلغ إجمالي 
النفط اخلام املكرر في املصفاة خالل العام 
املاضي ١٤٦٫٧ مليون برميل أي مبعدل يومي 

مقداره نحو ٤٠١٫٩ ألف برميل في اليوم.  

 اعلنت شركة دي ال ايه بايبر الكويت للمحاماة 
بالشـــراكة مع مكتب الوقيان والعوضي والسيف 
للمحاماة ((NEN، عن تقدميها املشورة إلى شركة 
بيت األوراق العقارية بشأن عملية بيع أسهم تبلغ 
قيمتها ٥٢ مليون دينار (أي ما يعادل ١٨٤٫٥ مليون 
دوالر) في شركة الشعب الوطنية العقارية إلى بنك 
الكويت الوطني. ووقع البنك عقدا مع شركة بيت 
األوراق العقارية لالســـتحواذ على شركة الشعب 
الوطنية العقارية وكامل أصولها املادية والقانونية 
مبا في ذلك ٦٠٠٠ متر مربع من أرض منطقة الشرق 

التي سوف يقام عليها املقر اجلديد للبنك.
  وبهذه املناســـبة، وصف مستشار قانوني أول 
لدى دي ال ايه بايبر بالشـــراكة مع «NEN» طارق 
يحيي، والذي مثل بيت األوراق العقارية في صفقة 

بيع الشركة لبنك الكويت الوطني، الصفقة بأنها «من أكثر الصفقات 
تعقيدا حيث تضمنت بيع وشراء عدد من أكثر األصول حساسية»، 
مشـــيرا الى ان طرفي الصفقة يعتبران اثنني مـــن أجنح الكيانات 

في املنطقة وعمال على إمتام عملية النقل بشـــكل 
يســـير بداية من مرحلة التفاوض املبدئية وحتى 

إجناز الصفقة.
  وتعليقا على الصفقة، قال رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لشـــركة بيت األوراق العقارية، 
بدر ناصر احلميـــدي: «تتميز قطعة األرض التي 
استحوذ عليها البنك باتساع وموقع استراتيجي 
في منطقة الشـــرق مما يجعل منها موقعا مثاليا 
ليكون مقرا لبنك في عراقة وفخامة بنك الكويت 
الوطني، وأنه ليســـعدنا أن نرى مثل هذا الصرح 
املعماري املتميز لبنـــك مرموق مثل بنك الكويت 

الوطني مقاما على قطعة األرض هذه».
  من جانبه، قال الشـــريك األول بـ «NEN» نادر 
العوضي: «اننا سعداء مبشـــاركتنا في مثل هذه 
الصفقة املتميزة وتعاوننا مع اثنتني من الشركات الكويتية الرائدة. 
ويظهر مدى تعقيد الصفقة أن هناك فريق عمل متفانيا من احملامني 

من كال اجلانبني وذوي إمكانيات استثنائية». 

 مرزوق اخلرافي

 نادر العوضي

 دعا نائب رئيـــس مجموعة 
محمـــد عبداحملســـن اخلرافـــي 
مـــرزوق  الكويتيـــة،  وأوالده 
إلى املضي  اخلرافي، احلكومـــة 
الطويلة  القائمة  قدما في تنفيذ 
من مشاريع التنمية، معتبرا إياها 
السبيل األمثل نحو تعزيز ودفع 

عجلة االقتصاد الوطني.
  وأضـــاف اخلرافي، في حوار 
خاص مع مؤسسة أكسفورد بزنس 
جروب، أن الكويت متعطشة إلى 
مشاريع البنية التحتية في وقت 
يحتاج فيه اقتصادها إلى دفعة 
كبرى لن تأتي من أنشطة األعمال 
األخرى خاصـــة في ظل األجواء 

املالية احلالية.
  وأكد اخلرافي أن الظروف كافة 
تشير إلى احلاجة امللحة للمضي 
قدما في إنشاء املشاريع، خاصة أن 
لدى احلكومة فوائض مالية وهناك 
شركات مقاوالت كويتية وأجنبية 
في حاجة حقيقية للعمل، مشيرا 
إلى أن الدولة تنقصها مشـــاريع 
بنية حتتية جديـــدة في العديد 

من املناطق.

  وعزا اخلرافي تأخر تســـليم 
املشاريع إلى فوز بعض املقاولني 
غير املؤهلني باملناقصات، ولفت 
إلى ضرورة املراجعة الشـــاملة 
املناقصات، داعيا  لعملية إجراء 
املناقصات  إلى أن تضم جلنـــة 
املركزيـــة متخصصـــني لتقييم 
املقاولـــني، كما اقترح اســـتبدال 
املتمثلة في  املنظومة احلاليـــة 
اختيار أقل سعر بعملية أخرى من 
خطوتني ويجري خاللها تسجيل 
نقاط للعرض املقدم من الناحية 
املالية والفنيـــة ومن ثم اختيار 

أفضل العروض.
  وأعرب اخلرافي عن شعوره 
باإلحبـــاط لتوقـــف العديد من 
مشـــاريع الدولة، لكنه أشار إلى 
أن احلكومة اتخذت خطوات هامة 
لألمام، مثل طـــرح حزمة إنفاق 
جديدة، مشيرا إلى أن العجلة بدأت 
في الدوران من جديد، وأوضح أن 
عام ٢٠١٠ وحده قد شهد اإلعالن 
عن ٨٠ مشروعا جديدا بقيمة ٧٫٤ 
مليارات دينار (٢٥٫٩ مليار دوالر) 
هذا بالرغم من املضي في تنفيذ 

٥٠٪ منها فقط، إال أن ذلك سيمثل 
دفعة هائلة لالقتصاد الكويتي.

  وقال اخلرافي إنه من احملتمل 
إقامة  القطاع اخلاص على  اقدام 
عالقات شراكة إذا قامت احلكومة 
بتسهيل شروط عقودها ألن هذا من 
شأنه منع ارتفاع أسعار املشاريع، 
وأكد على حاجة املزايدين إلى مالذ 
آمن في حال تصاعد األســـعار، 
وتشريعات قانونية واضحة حتكم 
فض النزاعات حال نشوبها، ولفت 

إلى أنه عند وجود مخاطر وعدم 
وضـــوح الرؤية فإنه ســـيجري 
تضمني ذلك في السعر املعروض، 
ومن ثم يخسر اجلميع وتصبح 
أسعار املشاريع أعلى بكثير من 

األسعار الفعلية.
املقابلة مع مرزوق    وتنشــــر 
اخلرافي ضمن املطبوعة االقتصادية 
«التقرير: الكويت ٢٠١١» الذي تصدره 
مؤسسة أكسفورد بزنس جروب، 
ويعد هذا التقرير هو الدليل الرائد 
الذي يتناول األنشطة االقتصادية 
في الكويت والفرص االستثمارية 
بها، ويتعرض بالتحليل املفصل 
للقطاعات املختلفة ما يجعله دليال 
حيويا للمســــتثمرين األجانب، 
ويحتوي على مجموعة واســــعة 
مــــن املقابالت اخلاصــــة مع أبرز 
رجال األعمال وأهم الشخصيات 
السياسية واالقتصادية في الدولة، 
وفــــي مقدمتهم صاحب الســــمو 
الشــــيخ صباح األحمد، والشيخ 
أحمــــد الفهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشــــؤون االقتصادية، 
والشيخ سالم العبدالعزيز محافظ 

البنك املركزي.
املطبوعـــة  هـــذه    وتأتـــي 
االقتصادية الرائدة ثمرة جلهود 
امليداني  العمل  ستة أشـــهر من 
لفريـــق احملللـــني املتخصصني 
ذوي اخلبـــرة لدى «أكســـفورد 
بزنس جـــروب»، وتتناول آخر 
الرئيسية  القطاعات  مستجدات 
في اقتصاد الكويت، وتوفر أدق 
وأشـــمل املعلومات حول فرص 
االستثمارات األجنبية املباشرة في 
الدولة، وتعد دليال هاما للعديد من 
الشؤون السياسية واالقتصادية 
فيها مبا في ذلك البنى التحتية 
والقطاع املصرفـــي والتطورات 
التي تشهدها كافة القطاعات في 

الكويت.
  ويحتـــوي «التقرير: الكويت 
٢٠١١»، الذي سيتوفر في نسخة 
مطبوعة وأخرى شـــبكية، على 
حتليالت شاملة ملختلف التطورات 
التي شهدتها الكويت خالل اخلمسة 
عقود املاضية، حيث حتتفل الدولة 
العـــام املقبـــل باليوبيل الذهبي 

الستقاللها. 

 تمهيداً إلتمام صفقة بيع ٤٦٪ منها 

 مجلس «زين» يوافق على بدء فحص 
«االتصاالت» ألصول المجموعة

 أحمد يوسف
  محمود فاروق

مصادر    كشفت 
لـ«األنباء» أن مجلس 
إدارة «زين» وافق 
فـــي اجتماعه أمس 
علـــى بدء شـــركة 
«اتصاالت» اإلماراتية 
الفحص  في عملية 
النافـــي للجهالـــة 
ألصـــول املجموعة 
علـــى  واالطـــالع 
أوضاعها املالية وذلك 
بعـــد أن مت توقيع 
العقـــد االبتدائـــي 
فيمـــا بينهما نهاية 

األسبوع املاضي بعد أن طلبت شركة االستثمارات 
الوطنية من املجلس السماح بفتح دفاتر الشركة 
أمام املشـــتري احملتمل ضمن استحقاقات توقيع 
العقد االبتدائي لبيع ٤٦٪ من زين، مبينة أن عملية 
الفحص ستستغرق شهرين، خاصة ان «اتصاالت» 
باتت على دراية تامة مبا تشهده «زين» من تطورات 

مالية وتوسعية.
  وأفادت املصادر بـــأن االجتماع كان بحضور 
ممثلني عن الشركة الكويتية للمقاصة وذلك لالتفاق 
على آلية جتميع أسهم صغار املساهمني وفقا لدفاتر 
الشركة في ٢٩ سبتمبر املاضي، على أن يتم استقبال 

طلبات صغار املساهمني غدا الثالثاء أو األربعاء على 
أقصى تقدير، موضحة أن «املقاصة» استعرضت 
جاهزيتها إلجناز عملية استقبال األسهم دون أي 

معوقات حتاول تأخير تنفيذ الصفقة.
  مـــن جانب آخر، أكـــدت املصـــادر أن «زين ـ 
السعودية» لم تتلق أي عرض رسمي واحد يخص 
شراء حصة زين األم بنسبة ٢٥٪ وإن كان هناك 
عدد من الشـــركات أبدى اهتمامه بهذا الشأن مثل 
بتلكو البحرينية وكيوتل القطرية، ولكنها رجحت 
استحواذ بتلكو البحرينية على هذه النسبة وفقا 

للوضع املالي والرغبة االكيدة لديها. 

 «التجارة» مطالبة بإعداد مؤشر لقياس أسعار السلع
 عاطف رمضان

  طالب اقتصادي وزارة التجارة والصناعة 
بفتح املجال للمنافسة في األسواق احمللية مبا 
يصب بالنهاية للمصالح العامة، مشيرًا إلى 
أنه من الضروري إلغاء الوكاالت احلصرية 
خالل الفترة املقبلة وأن تعد الوزارة مؤشرا 
سعريا لقياس ورصد األسعار بشكل عام وأن 
متتلك قاعدة بيانات تستند إليها مع مراعاة 
تكثيف الرقابة وتشديد احملاسبة على املخالفني. 

وأضاف أن «التجارة» مطالبة بالتدقيق على 
جميع الشركات الكبرى قبل الصغرى، خاصة 
أن املخالفـــات التي تعلن عنهـــا الوزارة بني 
فترة وأخرى جميعها تخص محالت وشركات 
صغيرة أو جمعيات تعاونية. وأكد على ضرورة 
أن تكثف الوزارة من مراقبتها على الشركات 
املستوردة للمنتجات. واستطرد: من املالحظ 
أن املخالفات التي حتبطها الوزارة ال تتم إال 
على الشركات الصغيرة دون أن تتم مساءلة 

الشـــركات الكبرى التي تتحكـــم في ارتفاع 
األســـعار. وذكر أن القرارات والقوانني التي 
تعمل بها الوزارة قدمية وحتتاج إلى جتديد 
وتطوير خاصة املتعلقة بالغش التجاري وذلك 
حلماية املستهلك الذي يعتبر حلقة الوصل 
األضعف بني التاجر والسوق. وأشار إلى أن 
أســـاليب الغش التجاري حاليا تغيرت عن 
الســـابق خاصة ان هناك سلعا دخلت عليها 

مواد أخرى مضافة. 


