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»المشتركة« تفوز بعقد جديد
بقيمة 32.9 مليون دينار

أحمد يوسف
ابلغت مصادر 
مقربة من شركة 
املجم����وع��������ة 
املش�������ت��رك���ة 
للمق���������اوالت 
)املش����ترك���ة( 
انها فازت امس 
بأقل االسعار في 
مناقص����ة تابعة 
للمؤسسة العامة 
للرعاية السكنية 
بقيم����ة 32.985 

مليون دينار. وقالت املصادر ل� »األنباء« 
ان املناقصة تخص انشاء الطرق الرئيسية 
ومواقف سيارات ل� 2131 قسيمة للضاحية 
D و1950 قسيمة للضاحية E في مشروع 

مدينة صباح االحمد.
ان الشركة  واضاف املصدر نفس����ه 
تتوقع منوا في عدد املشاريع التي سيتم 
القيام بها في الس����نوات املقبلة في دول 
خليجية وغير خليجية، مشيرة الى ان 
»املشتركة« تفاوض حاليا على عقد لبعض 

املشاريع االنشائية العامة.

 أكد أنها خطوة على الطريق الصحيح لمجابهة األزمة

أوض����ح ان حجم أصول الش����ركتني 
س����يزيد على 50 ملي����ون دينار ويبلغ 
رأس����مال الزمردة االس����تثمارية، وهي 
احدى الشركات التابعة للزمردة القابضة 
نحو 20 مليون دينار، فيما يبلغ رأسمال 
شركة الدانة لالستثمار نحو 15 مليون 

دينار.
وأكد حيدر ان مس����اهمي الشركتني، 
وهم مجموعة الزمردة وبعض املساهمني 
الزمردة االس����تثمارية واملساهمني  في 
الرئيس����يني في الدانة لالس����تثمار هم: 
التجاري والزمردة االستثمارية  البنك 
وشركة املزايا، يرون ان هناك خيرا كثيرا 
سيعود عليهم جراء ذلك. وقال ان خلق 
كيان اس����تثماري قوي وكبير برأسمال 
وأصول جيدة من شأنه متكني الشركة من 
اقتناص عدة فرص متاحة في السوقني 
احمللي واالقليمي ورمبا العاملي وهو ما 
تقوم الشركة به اآلن، حيث تقوم بدراسة 

عدة فرص.

كل من أصول وأسهم ش����ركة الزمردة 
الدانة لالستثمار  االستثمارية وشركة 

لتتحوال الى كيان استثماري واحد.

أحمد يوسف
اليوم يتم اإلعالن عن أول حالة دمج 
لشركتني تعمالن في مجال االستثمار، 
مجموعة »الدانة لالستثمار« و»مجموعة 

الزمردة«.
وف����ي الس����ياق، أكد نائ����ب رئيس 
مجلس إدارة ش����ركة الزمردة القابضة 
ميثم حيدر ان هذه اخلطوة جاءت على 
الطريق الصحيح ملجابهة مخاطر األزمة 
املالي����ة العاملية وتقلباتها الراهنة على 

املنطقة.
ف����ي تصريح خاص  وقال حي����در، 
ل�»األنباء«، ان الدع����وة اليوم الندماج 
الشركات خصوصا العاملة في مجاالت 
متش����ابكة لتكوين كيانات كبرى بات 
ضرورة ملحة ويرجو للشركات ان تنتبه 
لها، خصوصا في ظل االوضاع الراهنة. 
ولف����ت الى ان عملية التقييم من احدى 
وكاالت التقييم العاملية قد اس����تغرقت 
أكثر من 6 اشهر لالنتهاء من عملية تقييم 

د.ميثم حيدر

الميزانية العمومية فاقت 3 مليارات والمحفظة العقارية بلغت 1.2 مليار دوالر

»التمويل الخليجي« يدرس الدخول 
في مشاريع استثمارية طويلة األجل

محمود فاروق 
علمت »األنباء« من مصادر ذات 
صلة أن بيت التمويل اخلليجي يدرس 
التخارج من أصول خارجية ذات قيمة 
مرتفعة للدخول في مشاريع طويلة 
األجل ضمن اخلطة االستراتيجية 
إلعادة الهيكلة، مبينا أن الشركة تتجه 
إلى تنويع اس����تثماراتها اخلارجية 
وعدم التركيز على مشاريع البنية 

التحتية فقط.
وأفادت املصادر بأنه مت التوصل 
ال����ى اتفاق مع مجموع����ة ماكواري 
الثانية  املرابحة  ف����ي  بعدم املضي 
حي����ث يعتقد البن����ك أن لديه قدرا 
كافيا م����ن االحتياطي النقدي ومن 
شأن هذا القرار أن يحد من تعرض 
البنك للديون، كما يحد من تخفيض 
حصة ملكية املساهمني، وذلك ضمن 
خطة التمويل اخلليجي في جمع رأس 
املال وبيع بعض األصول واستكمال 
تسهيالت املرابحة القابلة للتحويل 

بقيمة 100 مليون دوالر مع دوتشيه 
بنك.

وأوضح����ت املصادر أن التمويل 
اخلليجي يتمتع مبوارد نقدية جيدة، 
فضال عن أن ميزانيته العمومية التي 
تفوق 3 مليارات دوالر، فيما تبلغ 
قيمة محفظة االستثمارات العقارية 
1.2 مليار دوالر، وهي تش����كل نحو 
80% من اجمالي عائداته، في اشارة 
من املصدر إلى أن التمويل اخلليجي 
سيعمل على تقليص نسبة االعتماد 

على القطاع العقاري الى %20.
ونفت املصادر انكشاف التمويل 
اخلليجي عل����ى ديون دبي العاملية 
السيما أن هناك توجها إللغاء مشروع 

مزمع تنفيذه في دبي.
يذك����ر أن التمويل اخلليجي باع 
10% من حصته في كيوانفست مقابل 
50 مليون دوالر خالل شهر اكتوبر 
املاضي ضمن خطته االستراتيجية 

إلعادة هيكلة أصول الشركة.

اتفاقية الوحدة النقدية الخليجية 
تركت الخيارات مفتوحة بشأن ربط 

العملة الموّحدة بالدوالر مستقباًل

محافظو البنوك المركزية 
في السعودية والكويت 
وقطر والبحرين سيبدأون 
اجتماعاتهم إلنجاز جدول 
األعمال

بعدما اقرت دول مجلس التعاون 
النقدية اخلليجية  الوحدة  اتفاقية 
رغم غياب االمارات العربية املتحدة 
وعمان في قمة مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية في الكويت، سيبدأ 
محافظو البنوك املركزية في الدول 
االربع )الس���عودية، الكويت، قطر 
والبحرين( اجتماعاتهم لالتفاق على 
جدول اعمال البنك املركزي املشترك، 
وقد تركت االتفاقية اخليارات مفتوحة 
بشأن ربط العملة املوحدة بالدوالر 

مستقبال.
في االطار ذاته، قال املدير االقليمي 
ملنطقة الش���رق االوس���ط وشمال 
افريقيا لدى وحدة املعلومات التابعة 
ملجلة »ايكونوميست« ديفيد باتر 
»يرغبون في ت���رك الباب مفتوحا 
)االم���ارات وعمان( ام���ام العودة. 
في نهاية املطاف س���يكون االحتاد 
النقدي مبش���اركة االعضاء الستة 
مؤسسة اقوى منه مبشاركة اربعة 
 فق���ط، لكنني ال أالح���ظ اي حترك 
حقيق���ي من اجلان���ب االماراتي او 
السعودي العادة االمارات في املدى 

القريب«.
ويظل حتقيق توازن في السلطات 
داخل االحتاد حتديا، اذ يعارض بعض 
االعضاء الصغار هيمنة السعودية 

اكبر مصدر للنفط في العالم.
وقال مسؤول في مجلس التعاون 
اخلليجي اول من امس ان محافظي 
البنوك املركزي���ة للدول االربع في 
االتفاقية ستكون لهم حقوق تصويت 

متساوية في املجلس النقدي.
وقال نائب االمني العام املساعد 
للشؤون االقتصادية باملجلس ناصر 
القع���ود ان قرار املجل���س النقدي 
بش���أن القضايا الرئيسية سيكون 

باالجماع.
واض���اف للصحافيني ان القوى 
ستكون متساوية وقد يكون البنك 

املركزي مختلفا.
واشار الى انه بالتأكيد امر مثير 
للتفاؤل بأن ترى اربع دول اعضاء 
توافق على التصديق على الوحدة، 
لك���ن احملتوى الدقيق لالتفاق غير 
واضح، وبالنظر الى التحديات الفنية 
والقضائية والسياسية املاثلة فإننا 
منيل الى تفس���ير تطورات اليوم 
على انها مجرد خطوة رمزية جتاه 

تأسيس منطقة عملة موحدة.
وقال القعود ان املجلس النقدي 
املشترك سيجتمع خالل شهرين لكن 
س���لطاته واخلطوات االخرى نحو 
تبني العملة املوح���دة التزال غير 

واضحة بعد قمة الكويت.
واليزال االتفاق بعيدا بشأن نظام 
العملة اجلديدة رغم جدل بشأن ما 
اذا كان من االفضل ربطها بالدوالر 
� وهو ما تفعله اغلب دول اخلليج 
حاليا � او تبني نظام الكويت بربطها 
بسلة عمالت بسبب ضعف العملة 

االميركية.
وقال بنك جولدمان س���اكس ان 
الوحدة النقدية اخلليجية رمبا التزال 

بعيدة.

حيدر: إعالن إتمام دمج »الزمردة االستثمارية« 
و»الدانة لالستثمار« اليوم

كونا: انخفض سعر برميل النفط الكويتي سنتني في 
تعامالت اول من امس ليستقر عند مستوى 71.69 دوالرا 

للبرميل مقارنة بتعامالت يوم االثنني املاضي.
 ورغم التراجع الطفيف فان اس���عار النفط تشهد في 
الوقت الراهن حالة من التعافي في ظل مؤشرات تبني ان 
االقتصاد العاملي جتاوز مرحلة القاع في ازمته املالية وبدأ 
يس���ير في مرحلة الصعود واالنتعاش من جديد وهو ما 

يعني زيادة الطلب على النفط.
ويأتي تراجع اسعار الدوالر األميركي مقابل العمالت 
االخرى كس���بب ثان الرتفاع اس���عار النفط اضافة الى 
بعض التقارير التي تش���ير الى احتمال عودة املضاربني 

الى السوق النفطية من جديد.  
ويعتبر سعر برميل النفط الكويتي احلالي في املستوى 

املستهدف بني 70 و80 دوالرا للبرميل.

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض ليستقر عند 71.6 دوالرًا


