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  ٧  ديسمبر ٢٠١٠ 

الكويـــت املركزي على  24   وافق بنك 
طلب شـــركة عمار للتمويل واالجارة 
شـــراء او بيع ما ال يتجـــاوز ١٠٪ من 
اسهمها املصدرة ملدة ستة اشهر اعتبارا 
من تاريخ انتهاء املوافقة احلالية في 
٢٠١٠/١٢/١٤ وذلك مع ضرورة االلتزام 
مبا وضعه البنك املركزي من ضوابط 

وشروط بشأن متلك الشركة املساهمة 
الســـهمها اضافة الى ضرورة االلتزام 
بأحكام املـــادة ١١٥ مكـــرر من قانون 
الشـــركات التجارية وأحـــكام القرار 
الوزاري رقم ١٠ لسنة ١٩٨٧ وتعديالته 
مبوجب القرارين الوزاريني رقم ١١ لسنة 

١٩٨٨ ورقم ٢٧٣ لسنة ١٩٩٩. 

 «المركزي» يوافق لـ «عمار» على شراء أو بيع ١٠٪ من أسهمها

 عدم اكتمال النصاب يؤجل عموميتي
   «كويت إنفست» و«جيزان القابضة» 

 «الجمان»: انخفاض طفيف في مؤشر ثقة السوق
  وتراجع ملحوظ في المؤشر الوزني 

 تنعقدان في ١٤ الجاري 

 عكسا حالة الترقب واألجواء المفتوحة على جميع االتجاهات 

اعتماد تقرير مراقبي حسابات 
الشركة في البيانات التي مت 
على أساسها احتساب املقابل 
الذي يحصل عليه مساهمو 
الشـــركة في زيادة رأسمال 

الشركة الدولية للتمويل.
  ومت اإلعالن عـــن تأجيل 
انعقاد اجلمعيتني العموميتني 
غير العاديتني للشركتني الى 

١٤ اجلاري. 

القابضة، واعتماد  انفست» 
التقرير اخلاص بتقييم أصول 
الشركة وخصومها املعد من 
قبل اخلبيـــر، حيث تبني ان 
قيمة سهم شـــركة «جيزان 
القابضة» ٠٫٨٥ فلس وسيتم 
توزيع ٠٫٤٠٣ سهم من أسهم 
الدولية للتمويل  الشـــركة 
مقابل سهم واحد من شركة 
«جيـــزان القابضة»، وكذلك 

 شريف حمدي
  حال عـــدم اكتمال نصاب 
اجلمعية العمومية غير العادية 
لشـــركتي «كويت انفست» 
القابضة و«جيزان القابضة» 
انعقادهما أمس، حيث  دون 
بلغت نسبة احلضور ٥٩٪، 
ووفقا جلدول أعمال عمومية 
شركة «كويت انفست» التي 
ترأسها رئيس مجلس اإلدارة 
املنتدب للشـــركة  والعضو 
صالح السلمي فقد كان مقررا 
ان يتم التصويت على مناقشة 
مشروع االندماج بني الشركة 
وكل من شركة «كويت انفست» 
الدولية للتمويل وشـــركة 
القابضة»، واعتماد  «جيزان 
التقرير اخلاص بتقييم أصول 
الشركة وخصومها املعد من 
قبل اخلبيـــر، حيث تبني ان 
قيمة سهم شـــركة «كويت 
انفست» القابضة ٠٫١٨١ فلس، 
وتوزيع ٠٫٦٩٥ سهم من أسهم 
الدولية للتمويل  الشـــركة 
مقابل سهم من أسهم شركة 
«كويت انفست»، باإلضافة الى 
مبلغ ٣٣٫٣ فلسا عن كل سهم، 
الى اعتماد تقرير  باإلضافة 
مراقبي حسابات الشركة في 
البيانات املالية التي مت على 
أساسها احتساب املقابل الذي 
ســـيتحصل عليه مساهمو 
الشـــركة في زيادة رأسمال 

الشركة الدولية للتمويل. 
  وبالنسبة لشركة «جيزان 
القابضة» فكان مقررا ان تناقش 
عموميتها التي عقدت برئاسة 
رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب خالد املريخي مشروع 
الشـــركة  عقد االندماج بني 
وكل مـــن الشـــركة الدولية 
للتمويـــل وشـــركة «كويت 

اجلمـــان  مركـــز   قـــال 
لالستشـــارات االقتصادية ان 
أنهى األسبوع  مؤشره للثقة 
املنتهي في الثاني من ديسمبر 
اجلاري بانخفاض يكاد ال يذكر 
مبعدل ٠٫٠٣٪ فقط، ليصل إلى 
مستوى ٤٩٫٠٦ نقطة، في حني 
الوزني  كان انخفاض املؤشر 
ملحوظـــا مبعدل ٢٫٧٪، بينما 
كان انخفاض السعري أقل حدة 

مبعدل ١٫٥٨٪.
  وأشار «اجلمان» الى تواصل 
التباين ما بني أداء مؤشر الثقة 
واملؤشرين اآلخرين الرسميني، 
حيث يظهر مؤشر الثقة متاسك 
البورصة على أقل تقدير، وهو 
جوهـــر أداء ســـوق الكويت 
لألوراق املالية، بينما يعكس 
املؤشران الرسميان حالة التوتر 
التي  التطورات  والقلق جراء 
تبدو سلبية فيما يتعلق بصفقة 
بيع ٤٦٪ من «زين» الكويتية 

لـ «اتصاالت» اإلماراتية.
  وقد أكد تداول أول األسبوع 
اجلاري، وهـــو األحد املوافق 
٥ ديســـمبر، مصداقية مؤشر 
«اجلمان للثقة»، حيث ارتفع 
املؤشـــران الوزني والسعري 
١٫٢٪ و٠٫٧٪ على التوالي، كما 
واصل السوق أداءه اإليجابي 
يوم أمس، ولو بشكل متواضع، 
ورغم األداء اإليجابي للبورصة 
في بداية األسبوع، إال أن حالة 
التذبذب واردة، حيث إن مؤشر 
الثقـــة يعكس حالـــة الترقب 
واألجواء املفتوحة على جميع 

االجتاهات. 

(فريال حماد)   صالح السلمي مترئسا عمومية «كويت انفست» 

 .. وخالد املريخي مترئسا عمومية «جيزان القابضة» 

 «أجيليتي» تتوسع في أبوظبي بالشراكة مع شركة حكومية 
لتقديم خدمات متنوعة في القطاع اللوجستي 

ل مفاجئ لـ «مجموعة األوراق» باتجاه الموافقة   تحوُّ
على صفقة «زين-اتصاالت» يمهد الطريق إلتمامها 

 زكي عثمان ـ محمد البدري
  علمت «األنباء» من مصادر مسؤولة أن 
شركة مجموعة األوراق املالية قررت وبشكل 
مفاجئ حتويــــل موقفها جتاه صفقة بيع 
٤٦٪ من «زين «إلى «اتصاالت» من الرافض 

إلمتام الصفقة إلى «مؤيد» لها.
  وقالت املصادر أن «مجموعة األوراق» 
طلبت بشكل رسمي من الشركة الكويتية 
للمقاصة ضم ملكيات لعمالء تابعني ميلكون 
نسبة جيدة الى الصفقة منها ملكية ألحد 

العمالء تبلغ نحو ١٫٥٪.
  وأضافت املصادر ان اغلب األسهم التي 
طلبت «مجموعة األوراق» ضمها إلى الصفقة 
هي من أسهم «زين» املرهونة لدى البنك 

التجاري.
  على صعيد متصل قالت وكالة «بلومبرج» 
ان مجموعة اتصاالت اإلماراتية تخطط لعقد 

اجتماع مع املقرضني احملتملني للتباحث 
بشأن توفير ما يزيد عن ١٠ مليارات دوالر 

لتأمني كلفة امتام الصفقة.
  ووفقا للمصادر ذاتهــــا والتي فضلت 
عدم ذكر اسمها، فإن االجتماع الذي يضم 
املقرضني املصرفيــــني احملتملني للصفقة، 
ســــيعقد على االرجح يوم ١٦ اجلاري في 

العاصمة البريطانية لندن.
  وبحسب بيانات «بلومبرج» فإن االتفاق 
املصرفي بني مجموعة اتصاالت واملقرضني 
سيكون اكبر إقراض لتمويل صفقة استحواذ 
في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا على 

األقل منذ عام ١٩٩٩.
  اجلدير بالذكر ان «اتصاالت» تشــــغل 
عملياتها في ١٨ دولة في الشــــرق األوسط 
وأفريقيا وآسيا، بشــــبكة تضم نحو ١٠٠ 

مليون عميل. 

 تستهدف االستحواذ على حصص سوقية في المغرب والسعودية واإلمارات في ٢٠١١ 

 طلبت من «المقاصة» ضم ملكيات إلى الصفقة منها ١٫٥٪ ألحد العمالء 

 ارتفاع فائض ميزانية الكويت إلى ٥٫٥٩ مليارات دينار 

 الكويت واليابان توّقعان اتفاقية تشجيع وحماية لالستثمارات

 رويترز: أظهرت بيانات صدرت أمس 
ارتفاع فائض ميزانية الكويت إلى ٥٫٥٩ 
مليارات دينار في األشهر السبعة األولى 
من السنة املالية ٢٠١٠ بفضل إيرادات نفطية 

أعلى من املتوقع وانخفاض اإلنفاق.
  وبحسب بيانات نشرها موقع وزارة 
املالية على االنترنت قفزت اإليرادات ١٩٫١٪ 

إلى ١١٫٥٤ مليـــار دينار في نهاية أكتوبر 
مقارنة بها قبل عام من ذلك، وســـاهمت 
إيرادات النفط للبلد عضو منظمة أوپيك 
بنسبة ٩٤ ٪ من الدخل اإلجمالي في حني 
بلغ اإلنفاق في األشـــهر السبعة األولى 
٥٫٩٤ مليارات دينار أي ما يعادل ٣٦٫٤٪ 
من خطة العام بأكمله، علما أن الســـنة 

املالية للكويت تبدأ في ابريل.
  وتتوقع ميزانية ٢٠١٠-٢٠١١ عجزا قدره 
٦٫٥٨ مليارات دينار بافتراض بيع النفط 
اخلام ـ مصدر الدخل الرئيسي للكويت ـ 
بسعر ٤٣ دوالرا للبرميل، ويقول محللون 
إن امليزانية ســـتحقق على األرجح أكبر 
فائض في اخلليج بنهاية السنة املالية نظرا 

ألن تقدير سعر النفط الذي تقوم عليه أقل 
بكثير من سعر السوق حاليا والذي من 

غير املتوقع أن يشهد انخفاضا حادا.
  وتوقع محللون اســـتطلعت رويترز 
آراءهم فائضا بنســـبة ١٨٫٩ ٪ من الناجت 
احمللـــي اإلجمالـــي فـــي الســـنة املالية 

احلالية.  

 وّقعت الكويت واليابان في طوكيو 
مؤخرا باألحــــرف األولى على اتفاقية 
التشجيع واحلماية املتبادلة لالستثمارات 
بينهما، وقد وقع االتفاقية عن اجلانب 
الكويتي وكيل وزارة املالية املســــاعد 
للشؤون املالية والضريبية وسام جاسم 
العثمان، وعن اجلانب الياباني املدير 
العام ملكتب شؤون دول الشرق األوسط 
لــــوزارة اخلارجية  والدول األفريقية 

ميساكو كاجي.
  وتهــــدف االتفاقيــــة إلى تشــــجيع 

وتســــهيل تواجد االستثمارات في كال 
البلديــــن وحماية تلك االســــتثمارات 
في الدولــــة املضيفــــة، باإلضافة إلى 
تعزيز العالقات االقتصادية وتسهيل
حركــــة تدفــــق رؤوس األمــــوال بني 

البلدين.
  ومن أهم املواد واألحكام التي شملتها 
االتفاقية ما يتعلق بالطرق والوسائل 
التي ميكن من خاللها جذب االستثمارات 
والسماح للمستثمر الكويتي باستخراج 
التجارية  التصاريح ملزاولة األنشطة 

وتشــــجيع تواجدها فــــي كال البلدين 
وكذلك كيفية معاملة تلك االستثمارات 
وطرق حمايتها من العديد من اإلجراءات 
التي ميكن أن تكون عرضة لها، كنزع 
امللكية والتأميم واملصادرة وإعطاء احلق 
بالتعويض الكامل لالســــتثمارات في 
حال اتخاذ مثل تلك اإلجراءات من قبل 
الدولة املضيفة لالستثمارات. باإلضافة 
إلى ذلك هناك أيضا بعض األحكام التي 
تتعلق بكيفية حل املنازعات التي تنشأ 
بني الدولة واملستثمر، وأيضا املنازعات 

التي تنشأ بني الدولتني فيما يتعلق حول 
تفسير أحكام االتفاقية وذلك من خالل 
التحكيمية  الهيئات واملنظمات  بعض 

الدولية. 
  وقــــد مت االتفــــاق على أن تســــري 
االتفاقية ملدة ٣٠ عاما وجتدد تلقائيا 
ملدد مماثلة مما يعطي نوعا من االستقرار 
للمستثمر والتخطيط للمدى الطويل، 
كما تعطي االتفاقية للمستثمر احلق في 
حتويل األموال التي يرغب فيها دون 

أية معوقات أو تأخير. 

 محمود فاروق
  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة ان 
شركة اجيليتي بصدد الدخول في مشروع 
مشــــترك في مجال اخلدمات اللوجستية 
مع شركة حكومية في ابوظبي، مبينة ان 
املشروع سيقدم خدمات لوجستية متنوعة 
من بينها عمليات املخازن والنقل والتوزيع 

والشحن.
  وافــــادت املصادر بان هناك مفاوضات 
للبدء في اقامة مخازن بأبوظبي على مساحة 
٣٧٥ الف قدم مكعبة لتدير أسطوال من ٢٠٠ 

شاحنة خلدمة املشروع املزمع تنفيذه.
  واشــــارت املصادر الى ان «اجيليتي» 

تستهدف االستحواذ على حصص سوقية 
في املغرب والسعودية واالمارات عبر تقدمي 
خدمات لوجستية جديدة خالل ٢٠١١، فضال 
عن التوســــعات خارج املنطقة للنمو في 
الهند ودول آسيوية اخرى وفي افريقيا، 
وذلك عبر عمليات استحواذ صغيرة، وسط 
توقعات بتحقيق معدالت منو مرتفعة خالل 
العام املقبل نظير التوســــع في العمليات 

اللوجستية.
  اجلدير بالذكــــر ان «اجيليتي» انفقت 
مليارات الدوالرات على عمليات استحواذ 
اجرتها خالل الســــنوات القليلة املاضية، 

وتعمل حاليا في اكثر من ١٢٠ دولة. 
 أداء مؤشر الجُمان للثقة لألسبوع المنتهي في ٢٠١٠/١٢/٢ 

 املؤشر  التاريخ 

 ٥٠٫٠٠  ٢٠١٠/١/١ 

 ٤٩٫٠٧  ٢٠١٠/١١/٣٠ 

 ٤٩٫٠٧  ٢٠١٠/١١/٢٥ 

 ٤٩٫٠٦  ٢٠١٠/١٢/٢ 
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 السعري
  

 -١٫٥٨٪  

 «بلومبرج»: «اتصاالت» تجتمع مع البنوك المقرضة األسبوع 
المقبل في لندن لتأمين قروض بـ ١٠ مليارات دوالر 


