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 ماضي الهاجري
  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة ان وزارة 
التجارة والصناعة تتعرض لضغوط لوقف 
خطوتها التي اعتزمتها واخلاصة بتحويل ٨ 
شركات مدرجة بسوق الكويت لالوراق املالية 
الى النيابة وذلك بعد فشل هذه الشركات في 
تعديل اوضاعها بعد خسارتها الكثر من ٧٥٪ 

من رؤوس اموالها. جتدر االشارة الى ان وزارة 
التجارة والصناعة ألزمت هذه الشركات بعقد 
جمعيات عمومية غير عادية على ان يتم حتديد 
مصير هذه الشركات عبر تصويت املساهمني، 
علمـــا ان الوزارة تقوم حاليا مبخاطبة هذه 
الشركات لتقدمي ميزانياتها لتحديد مواعيد 

لعقد اجلمعيات العمومية غير العادية. 

 «التجارة» تتعرض لضغوط لوقف تحويل ٨ شركات مدرجة إلى النيابة

 هشام أبوشادي
  استحوذت صفقتا زين على اهتمام األوساط 
العاملي  النطاق  االقتصادية واالستثمارية على 
نظـــرا لقيمتهما الضخمة التـــي تقدر بنحو ٢٢ 

مليار دوالر.
  وقد بذلت مجموعة اخلرافي جهودا مضنية 
إلمتام صفقة بيع «زين - أفريقيا»، والتي حققت 
فوائد ضخمة للمساهمني في الشركة وفي الوقت 
نفسه حققت تخفيفا كبيرا حلجم االلتزامات املالية 
التي كانت تثقل كاهل شركة زين إال أن االستفادة 
الكبيـــرة متثلت في ان هذه الصفقة لعبت دورا 
كبيرا في التعافي السريع لسوق الكويت لألوراق 
املالية من تداعيات األزمة العاملية في الوقت الذي 
انحصرت فيه جهود احلكومة في قانون االستقرار 
املالي الذي لم يقر من قبل مجلس األمة حتى اآلن 
كما انه لم يحقق أهدافه، باالضافة الى احملفظة 
الوطنية التي حدد لها مجلس الوزراء رأســـمال 
قدره ١٫٥ مليار دينار فيما ان ما مت جتميعه من 
قبل املؤسســـات والهيئات احلكومية نحو ٨٦٠ 
مليـــون دينار، الذي ضخ منه نحو ٤٧٥ مليون 
دينار فقـــط، وعقب االنتهاء من صفقة «زين - 
أفريقيا» قادت نائبة الرئيس التنفيذي في بنك 
الكويت الوطني شيخة البحر مفاوضات استمرت 
حوالي ٣ أشـــهر في ســـرية تامة لبيع ٤٦٪ من 
أسهم زين الى اتصاالت اإلماراتية، ومع اإلعالن 

رسميا عن هذه الصفقة، انُتشل السوق من حالة 
التدهور التي شهدها في الربع الثاني من العام 
احلالي، حيث وصل املؤشر العام ألدنى مستوى 
له على اإلطالق منذ بداية األزمة الى ٦٢٨٠ نقطة 
األمر الذي أدى الى تكبيد العديد من الشـــركات 
خسائر ضخمة في الربع الثاني من العام احلالي، 
ولكن مع تعافي السوق في منتصف الربع الثالث 
مدعوما بالكشـــف عن صفقة «زين – اتصاالت» 
شهد السوق نشـــاطا ملحوظا ليصل الى ٧١٧٥ 
نقطـــة قبل إجازة عيد األضحـــى لينعكس هذا 
االرتفاع على النتائج املالية للشركات في الربع 
الثالث والتي حقق أغلبها منوا جيدا في األرباح 
باالضافـــة الى تعويض البعض من الشـــركات 

اخلسائر التي تكبدتها في الربع الثاني.
  ولكـــن مع بدء بروز خالفات بني بعض كبار 
املالك في الشركة حول آليات تنفيذها، شهد السوق 
تراجعا ملحوظا وخروجا واضحا للسيولة املالية 
خاصة بعد اعالن شركة الفوارس عن رفع قضية 
لوقف عمليات الفحـــص النافي للجهالة والتي 

ستنظر يوم االربعاء املقبل.
  وترى اوســـاط اســـتثمارية حتدثت معهم 
«األنباء» انه رغم احقية كل مســـاهم في «زين» 
في ان يدافع عن مصاحله اال ان املكاسب والفوائد 
التي ستحققها صفقة «زين ـ اتصاالت» ملختلف 
القطاعات االقتصادية بشـــكل مباشـــر او غير 

مباشر تدعو الى التوصل الى حلول ودية لهذه 
اخلالفات.

  فوائد الصفقة

  وتتركز فوائد امتام الصفقة في التالي:
  اوال: دخول سيولة مالية الى القطاع املصرفي 
قدرتها مصادر مطلعة مبا يتراوح بني ٨٠٠ و٩٠٠ 
مليون دينار مقابل اســـهم زيـــن املرهونة التي 

يتراوح عددها بني ٥٠٠ و٦٠٠ مليون سهم.
  ثانيـا: االســـتفادة االخرى للقطـــاع املصرفي 
واملتمثلة في ان الكثير من املساهمني في «زين» 
والذين دخلوا في الصفقة واســـهمهم ليســـت 
مرهونة اال ان عليهـــم مديونية للبنوك وامتام 
الصفقة سيمكنهم من توفير سيولة لسداد هذه 

املديونية.
  ثالثا: ميتلك صغار املســـاهمني في زين الذين 
تتراوح ملكيتهم بني الف و٣٠٠ الف سهم نحو ٢٨٠ 
الى ٣٠٠ مليون سهم، والغالبية العظمى منهم قاموا 
بفتح محافظ لدى االستثمارات الوطنية لدخول 
الصفقة، ما يعني انهم يحصلون على ســـيولة 

مالية تقدر مبا بني ٢٠٠ و٢٥٠ مليون دينار.
  رابعا: ادخال ١٢ مليار دوالر املقدرة لقيمة الصفقة 
سيعمل على توفير سيولة مالية ضخمة سيتم 
استغاللها للدخول في فرص استثمارية اخرى 
خاصـــة من منظور اســـتحواذات متوقعة على 

بعض الشـــركات والبنوك االمر الذي ســـيعمل 
على زيادة معدل دورات السيولة داخل السوق 

وبالتالي زيادة معدل دوران االسهم.
  خامسـا: انتعاش حركة الســـوق سيؤدي الى 
انتعاش السيولة املالية الكثر من ١٢ ألف متداول 

في البورصة.

  سلبيات فشل الصفقة

  وقالت املصادر لـ «األنباء» ان فشل الصفقة 
ســـيؤدي باختصار شـــديد الى تدهور حاد في 
البورصة وخســـائر ضخمة للمتداولني خاصة 
الصغار، االمر الذي سينعكس سلبا وبقوة على 
النتائج املالية للشـــركات نهاية العام احلالي، 
باالضافة الـــى اليأس واالحباط لدى اوســـاط 
املتداولني وزيادة ســـوء املناخ االستثماري في 

الكويت.
  ووفقا ملصادر مصرفية فإن قيمة صفقة «زين 
- اتصاالت» البالغة ١٢ مليار دوالر ستولد عند 
امتامها سيولة في مختلف القطاعات االقتصادية 
مبا يعادل ٣٥ مليار دوالر، وذلك عبر اعادة دوران 
هذه السيولة سواء من خالل االقراض مرة اخرى 
من البنوك او عبر االستغالل املباشر للسيولة 
في القطاعات االستهالكية، مشيرة الى ان االموال 
التي ستتولد البالغة ٣٥ مليار دوالر تعادل حجم 

انفاق القطاع اخلاص في مشاريع التنمية. 

 مفاوضات الهيئة العامة لالستثمار للدخول
   في رأسمال «أريفا» وصلت إلى مراحل متقدمة

 اجتماع للجنة المديرين العامين في البنوك
  األربعاء المقبل لمناقشة رسوم االكتتابات

 عمومية عاصفة لـ «الصفاة لالستثمار» اليوم
  النتخاب مجلس إدارة جديد

 «األولى لالستثمار» توقع عقود هيكلة ديونها 
البالغة ١٠٠ مليون دينار قبل نهاية ٢٠١٠

 «كميفك»: ال اتفاق أو مفاوضات مع «الدولية لإلجارة»

 محمود فاروق ورويترز
  علمت «األنبـــاء» من مصادر 
مطلعـــة ان املفاوضـــات القائمة 
لدخول الهيئة العامة لالستثمار في 
رأسمال مجموعة «أريفا» النووية 
الفرنســـية وصلت إلـــى مراحل 
التي  متقدمة، نافيـــة املعلومات 
أثيرت نهاية األسبوع املاضي حول 

تعثر املفاوضات بني اجلانبني.
  وأكدت املصادر ان املفاوضات 
مازالـــت متواصلة مـــع اجلهات 
العامة  بالهيئة  املعنية بالصفقة 

لالستثمار وذلك بعد أن رفضت 
اجلهات الفرنسية شروطا تقدم بها 
الصندوق السيادي القطري تقضي 
بالتمكن من حتويل أسهمه التي 
سيشتريها من «أريفا» للمشاركة 
في مناجم اليورانيوم، وهو القطاع 
الذي يعتبره الصندوق القطري 
أكثـــر ربحية وحتتـــل مجموعة 
«أريفا» فيه املرتبة االولى عامليا، 
فضال عـــن اســـتبعاد مجموعة 
ميتسوبيشي بســـبب حتفظات 
أبدتها شـــركتا الستوم وكهرباء 

فرنســـا اللتان لهما الباع الكبير 
في هذا القطاع.

  من جانب آخر ذكرت صحيفة 
فرنســـية أمس ان احملادثات بني 
الهيئـــة وأريفا قد تســـتكمل في 
وقت قريب، ورمبا أوائل األسبوع 
احلالي، حيث تتطلع فرنسا الى 
امتام العملية قبل نهاية العام نظرا 
الن تأخرها ملا بعد ١٥ ديســـمبر 
قد يدفع بها إلى العام القادم مما 
سيســـتوجب إعادة تقدير قيمة 

أريفا. 

 محمود فاروق 
  كشفت مصادر مطلعة لـ «األنباء» 
عن اجتماع للجنة املديرين العامني 
في البنوك ســـيعقد يوم األربعاء 
املقبل لبحث ومناقشـــة عدد من 
القضايـــا واملوضوعات التي تهم 
القطاع املصرفي خالل الفترة املقبلة.  
وأفادت املصادر بان من أبرز القضايا 
املطروحة مناقشة مسألة رسوم 

االكتتابات التي تشـــارك فيها أو 
يتم استغالل وحداتها فيها، نظرا 
لكون غالبيتها اكتتابات عامة وسط 
توقعات بأن يتم طرح العديد من 
الشركات املساهمة العامة لالكتتاب 
ضمن خطة التنمية، حيث لم يتم 
التوصل في ذلك األمر بشكل نهائي 
خالل االجتماعات املاضية. وبينت 
ان اللجنة ستستعرض ما مت االتفاق 

عليه خالل الفتـــرة املاضية فيما 
يخص نظـــام التقاعـــد وقروض 
املوظفني في البنوك من خالل قانون 
العمل اجلديد. وأشـــارت الى عقد 
اجتمـــاع اخر ملديري اخلزينة في 
البنوك األعضاء سيعقد اليوم وهو 
االجتماع الدوري للبنوك األعضاء 
حيث يتوافق دائما مع األحد األول 

من كل شهر. 

 أحمد يوسف
  وسط أجواء عاصفة تعقد اليوم شركة الصفاة 
لالســـتثمار جمعيتها العمومية العادية النتخاب 

مجلس إدارة جديد خلفا للمجلس املستقيل.
  وأرجعت مصادر الى الرغبة القوية من املساهمني 
النتخـــاب مجلس إدارة جديد، الـــى األزمة املالية 
الصعبة التي متر بها الشركة وعدم قدرة املجلس 
املستقيل على اخلروج منها، األمر الذي دفع بعض 
كبار املساهمني للدفع باجتاه تغيير مجلس اإلدارة، 
مشيرة الى ان شركة القادسية القابضة التي متتلك 
حصة نسبتها ٥٫٢٦٥٪ وشركة السور التاسع التي 
متتلك حصة نسبتها ٥٫٤٠٦٪ ستتقدمان مبرشحني 
جـــدد وان هناك رغبة حقيقية فـــي عدم انتخاب 

أعضاء مجلس اإلدارة املستقيل.
  وعلى صعيد آخر التطورات حول اخلالفات مع 
شركة الدولية للمنتجعات، قالت املصادر لـ «األنباء» 

ان النزاعات القضائية مازالت مستمرة.

  وأضافـــت املصـــادر انه بعد رفـــض «الدولية 
للمنتجعات» جلميع احللول الودية التي عرضت 
عليها من قبل «الصفاة» فيما يخص تسوية ارض 
كان مت االتفاق على بيعها قبل وقوع األزمة، وكان 
مت ســـداد مبلغ من قيمتها فيما مت تأجيل نحو ١٣ 
مليون دينار حلني النقل وإمتام اإلجراءات، وبعد 
وقوع األزمة املالية اســـتمرت اإلجـــراءات، إال ان 
طول األزمة وتداعياتها جعل من الصعب االلتزام 
بسداد املبلغ دفعة واحدة. وأشارت املصادر الى انه 
كانت هناك رغبة من اجلهة املشترية بالتوصل الى 
صيغة سداد تناسب ظروف األزمة واالتفاق على 
سداد نقدي وعيني عبر فترات مناسبة او التنازل 
عـــن مقدم يبلغ نحو ٤ ماليـــني دينار مع األرض 
واالنتهاء من األمر نهائيا إال ان تعثر التوصل الى 
طرق سلمية حلل النزاع حدا بالطرف البائع للجوء 
الى القضاء في ضوء إصراره على حتصيل املبلغ 

نقدا وفقا ملا هو متفق عليه. 

 شريف حمدي
  علمت «األنبــــاء» من مصادر 
مطلعة ان شركة األولى لالستثمار 
تكثف مــــن مفاوضاتها مع البنك 
التي  القائد إلعادة هيكلة ديونها 
تفوق الـ ١٠٠ مليون دينار سعيا 
منها لالنتهــــاء من هذا امللف قبل 
العام احلالي، وذلك بهدف  نهاية 

دخول الشــــركة عام ٢٠١١ بشكل 
جديد. وقالت ان جناح الشــــركة 
في اعادة جدولة ديونها سيجعل 
املرحلة املقبلة تشــــهد مزيدا من 
االســــتقرار فــــي شــــتى قطاعات 
االســــتثمار بالشــــركة وهو االمر 
الذي سينعكس بشــــكل ايجابي 
الى  املالية، مشيرة  على نتائجها 

أن العام املقبل قد يكون مبثابة عهد 
جديد ونقطة انطالق أمام الشركة 
لتطوير مشاريعها وأصولها التابعة 
مبا يعزز وضعها املالي. واوضحت 
املصادر ان الشركة جنحت في اقناع 
دائنيها نظرا ملتانة االصول اجليدة 
التي متتلكها في مجاالت استثمارية 

متنوعة في عدد من االسواق. 

 قالت شركة الكويت والشرق 
االوسط لالستثمار املالي (كميفك) 
انها لم تتوصل الـــى اي اتفاق 
مع الشـــركة الدوليـــة لالجارة 
اعادة  واالســـتثمار بخصوص 

هيكلة املديونية بحسب ما أعلنه 
ادارتها حجاج  رئيس مجلـــس 
بوخضور مؤخـــرا في تصريح 

خاص لـ «األنباء».
   واكدت «كميفـــك» في بيان 

صحافي انها لم ترسل اي ممثل 
عنها حلضور االجتماع، كما ال 
يوجـــد اي اتصال او مفاوضات 
الدولية  الشـــركة  بينها وبـــني 

لالجارة واالستثمار. 

 مديرو الخزينة يجتمعون اليوم لبحث عدة قضايا مصرفية نافيًة المعلومات التي أثيرت حول تعثر المفاوضات بين الجانبين

 «نفط الكويت» توقع ٣ عقود 
لتوريد أنابيب حفر وتبطين 

 اللجنة المؤقتة بالسوق 
  تجتمع األسبوع الجاري

 أحمد مغربي 
  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة أن شـــركة نفط الكويت 
قامت بترسيه ٣ عقود لتوريد أنابيب حفر وتبطني باملجموعات 
رقم ١٠ و١١و١٢ و١٣ من مناقصـــة التوريد ألنابيب احلفر بقيمة 

إجمالية للعقود الثالثة تتجاوز الـ ٦٫٥ ماليني دينار.
  وقالت املصادر ان العقد يشمل توريد أنابيب حفر وتبطني مع 
اكسسواراتها ألنابيب التبطني ملدة ٤٠ أسبوعا وتشمل مقاسات 
مختلفة هي ٣٫٥ و٧ و٢٫٨ بوصة، مشـــيرة الى أن الشركة التي 
فـــازت بالعقد األول هي شـــركة درب العرب للتجارة وبقيمة ٥ 
ماليني دينار. وبينت املصـــادر أن قيمة العقدين اآلخرين تقدر 
بـ ١٫٥ مليون دينار وقد فازت بهما شـــركتان محليتان تعمالن 
في السوق احمللي منذ فترة كبيرة ولهما تاريخ كبير في توريد 

أنابيب احلفر والتبطني لشركة نفط الكويت. 

 شريف حمدي
  علمت «األنباء» من مصادر مطلعـــة أن اللجنة املؤقتة التي 
شكلها مدير عام السوق حامد السيف ويترأسها مدير عام السوق 
ابراهيم االبراهيم ستعقد أول اجتماع لها االسبوع اجلاري، وهو 

االجتماع الثاني للجنة منذ إقرارها.
  وذكرت املصادر أن االجتماع يأتي استكماال ملناقشة عدد من 
النقاط التي مت التطرق اليها في االجتماع الذي انعقد قبل العطلة، 
مشيرة إلى ان أعضاء اللجنة املكونة من مديري جميع اإلدارات 
بالسوق ستناقش أوضاع الشركات التي تقل قيمها السوقية عن 
قيمها االسمية والتي يتجاوز عددها ٤٥٪ من الشركات املتداولة 

في سوق الكويت لألوراق املالية.
  ولفتت إلى ان مناقشات اللجنة املؤقتة ستشمل الشركات التي 
خســـرت أكثر من ٧٥٪ من رؤوس أموالها، فضال عن الشركات 
املوقوفة عن التداول وكيفية معاجلة هذه املشـــكلة التي تؤثر 
بشكل مباشر على املساهمني. وكشفت املصادر أن اللجنة املؤقتة 
منوط بها ايضا مناقشة أوضاع املوظفني العاملني في البورصة 
خاصة مع اقتراب تفعيل هيئة أسواق املال بعد االنتهاء من اعداد 

الالئحة التنفيذية للقانون. 

 بقيمة ٦٫٥ ماليين دينار 

 فوائد من إتمام صفقة «زين ـ اتصاالت» 
 ٥   أبرزها سداد قيمة أسهم مرهونة بنحو ٩٠٠ مليون دينار

 استفادة صغار 
المساهمين بنحو

   ٢٥٠  مليون دينار 
وانتعاشة قوية للسوق

 مصرفيون: قيمة الصفقة 
ستولد سيولة مباشرة 

وغير مباشرة في مختلف 
القطاعات تقدر 

  بـ ٣٥ مليار دوالر


