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خطوات تجميع النسبة املطلوبة تسير وفق املخطط لها

تفاؤل حذر ومؤشرات إيجابية
تجاه مصير صفقة »زين – اتصاالت«

الكويت - رويترز : أث��ار ق��رار محكمة كويتية أول من أمس بتأجيل النظر 
في طلب بوقف فتح دفاتر شركة االتصاالت املتنقلة الكويتية »زين« أمام 
مؤسسة اإلمارات لالتصاالت »اتصاالت« جوًا من التفاؤل لكن الغموض ال 

يزال يكتنف مسعى الشركة اإلماراتية لالستحواذ على زين.
ويقول خبراء وقانونيون إن الصفقة التي يعول عليها كثير من املتداولني 
ق��در كبير من التعقيدات القانونية  إلنعاش السوق الكويتي يحيط بها 
واالقتصادية والفنية وربما السياسية أيضا. وأجلت محكمة كويتية أول 
من أمس النظر في الدعوى التي رفعتها شركة الفوارس التي تقول إنها 
تملك 4.5 في املئة من أسهم »زين« لوقف إجراءات الفحص النافي للجهالة 

الذي تقوم به »اتصاالت« لدفاتر زين والالزم إلتمام الصفقة.
مصدر التفاؤل من وجهة نظر الخبراء أن اإلطار الزمني الذي قد تستغرقه 
ق��د يسمح لشركة الخير التابعة ملجموعة الخرافي  ف��ي املحاكم  القضية 
ب��ت��ج��م��ي��ع ال��ن��س��ب��ة امل��ط��ل��وب��ة وي��س��م��ح ل��ش��رك��ة ات���ص���االت ب��إن��ه��اء عمليات 

الفحص وإتمام الصفقة قبل أن يصدر القاضي حكمه.
ال��ش��روط األساسية إلتمام  ال��ف��وارس أيضا على أح��د  كما تعترض شركة 
الصفقة وهو ضرورة بيع زين لحصتها في زين السعودية لتتوافق شركة 
اتصاالت التي تملك حصة في شركة موبايلي املشغلة للهواتف النقالة 
ف��ي السعودية م��ع ق��وان��ني اململكة التي تمنع تملك ط��رف واح��د لحصص 
ف��ي أك��ث��ر م��ن مشغل ل��ل��ه��وات��ف. وق��دم��ت ش��رك��ة ات��ص��االت اإلم��ارات��ي��ة وه��ي 
ثاني أكبر شركة لالتصاالت في الخليج من حيث القيمة السوقية عرضا 
لشراء 46 في املئة من أسهم زين بسعر 1.7 دينار للسهم الواحد )يعادل 6 
دوالرات( في صفقة تقدر قيمتها بأقل من 12 مليار دوالر وقد تم تقديم 

العرض ملالك رئيسي من مالك زين وهو مجموعة الخرافي الكويتية.
وق���ال���ت »ات����ص����االت« إن ال��ص��ف��ق��ة ي��م��ك��ن أن ت��ف��ش��ل ف���ي ح���ال���ة ع����دم ت��وق��ي��ع 
مستندات معينة بحلول 15 يناير 2011، كما أعلنت االثنني املاضي شركة 
ت��دي��ر محافظ لعمالء يملكون أسهما في  ال��ت��ي  امل��ال��ي��ة  مجموعة األوراق 
زي��ن والتي كانت قد عارضت الصفقة من قبل أن عمالء لها يرغبون في 
ق��وي��ة ح��ول ص��الب��ة جبهة القوى  ب��ذل��ك شكوكا  االن��ض��م��ام للصفقة لتثير 

املعارضة للصفقة.
م���ن ج��ه��ت��ه ي����رى م��دي��ر م��رك��ز ال��ج��م��ان ل��الس��ت��ش��ارات االق��ت��ص��ادي��ة ن��اص��ر 
إن��ه من الناحية النظرية هناك احتمال ول��و بنسبة 50 في املئة  النفيسي 
ال��ف��وارس بوقف الفحص الفني ون��ظ��را لكون هذا  أن يقبل القاضي طلب 
ف��إن مثل ه��ذا االحتمال إذا لم يلغ  الفحص مطلبا رئيسا إلتمام الصفقة 

الصفقة سيؤخرها.
وأضاف أنه لم يكن يستبعد التأجيل من قبل املحكمة في جلسة اليوم كما 
أنه ال يستبعد أن يتم التأجيل في املرة املقبلة نظرا للتعقيدات التي تحيط 

بالقضية.

تعقيدات قانونية

ف��ي النهاية القاضي يتحرى بقدر  وت��اب��ع »صحيح األم���ر مستعجل لكن 
اإلمكان أن يكون قراره صائبا وهذا يحتاج إلى وقت«.

وأوضح أن أحد التعقيدات التي تحيط بالقضية هو أن هيئة أسواق املال 
التي تم إنشاؤها مؤخرا في الكويت التستطيع أن تتدخل في األمر نظرا 
ألن القانون الذي ستعمل بمقتضاه لم يتم تفعيله بعد وفي الوقت نفسه 
ف��إن ال��ق��وان��ني ال��ت��ي تتم الصفقة وف��ق��ا لها ه��ي ق��وان��ني قديمة ص���درت في 

الستينيات ولم تراع ما عليه هذه الصفقة من تعقيدات.
وقال املحامي عادل عبدالهادي إن كل االحتماالت مطروحة بشأن موقف 
ال��ط��ري��ق، فقد  ب��داي��ة  ف��ي  القانونية  املحكمة، وامل��ج��ال مفتوح وال��خ��ط��وات 
يصدر القاضي حكمه فيها في جلسة األسبوع املقبل وقد يؤجل األمر ملدة 

أو مدد جديدة قد تمتد أسبوعا أو أسبوعني أو أكثر.
وأض���اف أن��ه ف��ي ح��ال ص���دور الحكم ل��ط��رف على ح��س��اب آخ��ر ف��إن الطرف 
املتضرر يحق له أن يقدم خالل 24 ساعة إشكاال لوقف تنفيذ الحكم وإذا لم 

يتم قبول طلبه يحق له أن يستأنف الحكم في القضية مرة أخرى.
وأوضح أن أهمية الحكم القضائي في حال صدوره لصالح الفوارس ولو 
أن��ه يمكنها من رف��ع دع��اوى قضائية تطلب  بعد إتمام الصفقة تكمن في 

فيها بالتعويض.
وحول صالحيات مجلس إدارة زين في إصدار قرار ببيع حصة الشركة في 
زين السعودية قال عبد الهادي إن املجلس من حقه أن يتخذ مثل هذا القرار إذا 
 كان لديه حق وتخويل من النظام األساسي للشركة أو الجمعية العمومية،

أم���ا إذا ل���م ي��ك��ن ل��دي��ه م��ث��ل ه���ذا ال��ت��ف��وي��ض ف��الب��د م���ن ال���رج���وع للجمعية 
العمومية وهي سيدة قراراها.

امل��ال��ي ف��ي شركة بيت االستثمار العاملي  وق��ال مدير االستثمار واملحلل 
ف��ي ج��ان��ب إتمام  ال��ي��وم يصب  ق���رار املحكمة  »غ��ل��وب��ل« ميثم الشخص إن 
الصفقة أكثر من الجانب اآلخ��ر مبينا أنه ال يعني بالضرورة أن الصفقة 
ستتم أم ال فلكل طرف أدل��ة وإثباتات، »أي تأجيل في البت القانوني هو 

أقرب لصالح إتمام الصفقة«.
وأشار إلى أن هناك احتماال أن تتم الصفقة قبل أن يصدر الحكم القضائي 
الذي لن يضيع سدى في هذه الحالة حيث ستبقى آثاره مبينا أن الكلمة 
الحاسمة في املستقبل القريب ستكون لشركة املقاصة الكويتية التي تقوم 

بتجميع األسهم لصالح مجموعة الخرافي.
ال��ش��خ��ص »ه���ذا أم���ر سيغير  وح���ول م��وق��ف مجموعة األوراق امل��ال��ي��ة ق���ال 
أن��ه ليس ك��ل عمالء املجموعة معارضني  ال��ي��وم اتضح  الكثير م��ن األم���ور 
الصفقة وقد ينضم بعضهم إليها وقد تكون هذه النسبة هي التي تغير 

املوازين«.

ل��ن��دن - روي��ت��رز: ق��ال��ت م��ؤس��س��ة وود ماكنزي 
لالستشارات ان الطلب العاملي على النفط في 
2010 سيتجاوز على األرجح أعلى مستوى له 
على االط��الق املسجل في 2007 وسينمو أكثر 
املقبل نتيجة زيادة  العام  املئة في  1.5 في  من 

الطلب في األسواق الناشئة.
وتتوقع املؤسسة أن يبلغ الطلب العاملي على 
 86.7 ق���دره  ف��ي 2010 متوسطا س��ن��وي��ا  ال��خ��ام 
م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��ا ب���ارت���ف���اع م���ق���داره 100 
ف��ي 2007 وأن  ع��ن مستواه  أل��ف برميل يوميا 

ال���ى 88.1 مليون  ل��ي��ص��ل  ال��ط��ل��ب  ن��م��و  ي��س��ت��م��ر 
برميل يوميا في 2011 ونحو 90 مليونا في 

.2012
وق����ال ف��ران��س��ي��س أوزب������ورن امل��ح��ل��ل ل���دى وود 
م����اك����ن����زي »س�������وق ال���ن���ف���ط ال���ع���امل���ي���ة ت���ت���ف���اوت 
بصورة لم يسبق لها مثيل. تراجع طلب دول 
التعاون االقتصادي والتنمية بمقدار  منظمة 
3.9 ماليني برميل يوميا خ��الل 2008 و2009. 
ف���ي امل��ق��اب��ل زاد ط��ل��ب األس������واق ال��ن��اش��ئ��ة 1.6 

مليون برميل يوميا«.

وأض����اف »ه����ذا ال���ع���ام س��ي��ش��ه��د ت��ع��وي��ض��ا لكل 
ف��ق��د خ���الل 2008 و2009 بينما  ال����ذي  ال��ط��ل��ب 
س��ي��رت��ف��ع ال��ط��ل��ب ال��ع��امل��ي ف��ي 2011 اث��ن��ني في 
امل��ئ��ة ف���وق م��س��ت��وى ال�����ذروة ف���ي ف��ت��رة م���ا قبل 
الركود واملسجل في 2007. وفي 2012 سيرتفع 

الطلب نحو أربعة في املئة فوق هذه الذروة«.
وتقود هذا االنتعاش الصني وبقية دول آسيا 
الديزل  الطلب على وق��ود  ارتفاع  مع استمرار 
الغاز في الصني بمعدل سنوي يقترب  وزي��ت 

من ثمانية في املئة.

»وود ماكنزي«: الطلب على النفط يعود إلى ذروته قبل الركود

رغم تحسن أدائها التزال البنوك الكويتية تواجه بجدارة تحديات األزمة املالية

»كامبينيز أند ماركت« تتوقع تحقيق الكويت 
ارتفاعًا في الناتج املحلي اإلجمالي إلى 14.9 % 

تقرير عمرو األشموني

ي��ب��ش��ر االرت����ف����اع ف���ي أس���ع���ار ال��ن��ف��ط ل��ع��ام 
ت���وق���ع���ات  إل�����ى  ب��ال��ن��س��ب��ة  ب���ال���خ���ي���ر   2010
االقتصاديني حول مستقبل الدول املنتجة 
ل��ل��ن��ف��ط وب�����األخ�����ص ال����ك����وي����ت. وم������ن ه���ذا 
ت��ق��ري��ر وك���ال���ة »كامبينيز  ت��وق��ع  امل��ن��ط��ل��ق 
ك���وم« ان تحقق الكويت  ان��د م��ارك��ت دوت 
فائضًا مرتفعا في امليزانية للسنة املالية 
امل���ت���وق���ع ارت���ف���اع  2011/2010، ح��ي��ث م���ن 
الناتج املحلي اإلجمالي الى 14.9 في املئة.   
وفيما يتعلق بالرؤية املستقبلية األبعد، 
ت��وق��ع ال��ت��ق��ري��ر ارت���ف���اع ال��ن��ات��ج اإلج��م��ال��ي 
إلى 15 في املئة وذلك مع توسع العائدات 
ب��م��ع��دل ي��ت��م��اش��ى م��ع وت��ي��رة ن��م��و ال��ن��ات��ج 
املحلي اإلجمالي الحقيقي. ومع ذلك، فان 
ال��ن��ف��ط ال ي��زال  ال��ت��ع��رض لتقلبات أس��ع��ار 
يشكل خطرا رئيسيا، كما يهدد التباطؤ 
في الطلب العاملي بوجود مخاطر الهبوط 
في التوقعات. وم��ع ذل��ك، وعلى الرغم من 
الصورة الصحية التي تتمتع بها الكويت 
على نطاق واسع من األموال العامة، حيث 
تمثل عائدات النفط ما نسبته 94 في املئة 
من إجمالي اإلي���رادات، وتعرض امليزانية 
ن��رى ان هذا  ف��ي أس��ع��ار النفط،  الي تقلب 
االرتفاع األخير سيؤثر في أسعار السلع 
العاملية إضافة الى الضغوط التضخمية 

في الكويت. 
وب���ال���ت���ال���ي، ف���إن���ن���ا ن���ت���وق���ع أن ي���ق���وم ب��ن��ك 
ال���ك���وي���ت امل����رك����زي ب��ال��س��م��اح ب���رف���ع قيمة 
الدينار مقابل الدوالر األميركي إلى0.2800 
بعد ان بلغت حاليا 0.2838 دوالر وذل��ك 
امل��دى املتوسط، كبديل لرفع املؤشر  على 

سعر الفائدة.
وت���أت���ي ال���ك���وي���ت ف���ي امل���رت���ب���ة ال��ث��ان��ي��ة من 
حيث اعلى الدول في مستويات التضخم 
ف��ي أس��ع��ار امل����واد االس��ت��ه��الك��ي��ة، ف��ي دول 
ال��ت��ع��اون الخليجي، عقب اململكة  مجلس 
العربية السعودية، حيث بلغ االرتفاع في 
السلع االستهالكية خ��الل 14 شهرا على 

أساس سنوي الى 4 في املئة.
وت���وق���ع ال��ت��ق��ري��ر ان ت���ت���واص���ل ال��ض��غ��وط 
ب��االرت��ف��اع، على  ال��ك��وي��ت  ف��ي  التضخمية 

ان تبلغ مع نهاية العام الحالي الى 5 في 
املئة، اما في العام املقبل 2011 فمن املرجح 
ان تصل الى 6 في املئة تقريبًا، وذلك بعد 
ان ش��ه��دت مستويات بلغت 3 ف��ي امل��ئ��ة و 

4 في املئة.
ام�������ا ف���ي���م���ا ي���ت���ع���ل���ق ب���م���س���ت���وى امل���خ���اط���ر 
السياسية في الكويت، فيرى التقرير انها 
التزال في معدالت متدنية، فعلى املستوى 
املحلي تمكنت الحكومة من الحفاظ على 
مستوى كاف من الثروة لحماية سكانها 
من آثار التباطؤ االقتصادي العاملي، الذي 

احدثته االزمة املالية العاملية.
ومع ذلك، فإن الفضيحة املحيطة بتعيني 
رئ��ي��س ت��ن��ف��ي��ذي ج��دي��د مل��ؤس��س��ة ال��ب��ت��رول 
الكويتية، على حد تعبير التقرير، يمثل 
م����ن ح���ي���ث ض���خ���ام���ة ت���اث���ي���ره م����ا ي��ج��ع��ل��ه 
ت���دوي ص���داه ف��ي جميع م��ن��اح��ي الساحة 
السياسية. فاإلدارة الحالية تبدو أن أكثر 

استقرارا وشعبية متزايدة.
ووص�����������ف ال�����ت�����ق�����ري�����ر ب������ن������وك ال�����ك�����وي�����ت ب���� 
»امل��س��ت��ق��رة« إل���ى ح��د ك��ب��ي��ر ورأس امل����ال ب� 
ال��ى تخوفها بشان  »ال��ج��ي��د«، ولكن اش��ار 

وجود أخطار كامنة.
وركز التقرير في عرضه ملستقبل االقتصاد 
الكويتي على املخاطر الناجمة عن تراجع 
اداء وازدي��اد مشكالت شركات االستثمار 
ال��ض��وء على التحذيرات  املحلية، مسلطا 
التي وجهت في هذا الصدد خالل الفترة 

الفائتة والكثر من عام مضى.
واش�����ار ال��ت��ق��ري��ر ال����ى ت��اث��ي��ر ال��ت��ب��اط��ؤ في 
االق����ت����ص����اد ال���ع���امل���ي وان����خ����ف����اض أس���ع���ار 
ال��ن��ف��ط. ع��ل��ى اس��ت��ث��م��ارات ال���ش���رك���ات، بما 
ف��ي ذل���ك ت��راج��ع م��ع��دالت ال��س��ي��ول��ة لديها 
وع����دم ق��درت��ه��ا ع��ل��ى اإلي���ف���اء ب��امل��ت��ط��ل��ب��ات 
واالل�������ت�������زام�������ات ال�����ت�����ي ع���ل���ي���ه���ا ي���م���ك���ن أن 
ي��ؤث��ر أي��ض��ا ع��ل��ى ال��ت��دخ��ل ال��س��ي��اس��ي في 
م��م��ارس��ات اإلق����راض ون��وع��ي��ة امل��وج��ودات 

في ميزانياتها العمومية. 
وعلى الرغم من املناخ نشاط أسعار النفط 
وامل���ح���اوالت ال��واض��ح��ة الع����ادة االن��ت��ع��اش 
االق�����ت�����ص�����ادي ال�����ع�����امل�����ي، الت����������زال ال���ب���ن���وك 
ن��دوب��ا عميقة م��ن ج��راء  الكويتية تعاني 

األزمة املالية العاملية.

»املركزي« سيسمح بارتفاع 
 الدينار مقابل الدوالر

إلى 0.2800 

الكويت ثاني الدول الخليجية 
ارتفاعًا في مستوى التضخم 

 وتوقعات ببلوغه 6 %
خالل 2011

 وصفت البنوك املحلية
بـ »املستقرة« إلى حد كبير 

ورأس املال بـ »الجيد«

 شركات االستثمار تعاني
 من مشكالت عدة يجب
حلها لتصحيح األوضاع 

االقتصادية

املخاطر السياسية متدنية 
والحكومة حافظت على مستوى 

كاٍف من الثروة

أظهرت بيانات ص��درت خالل األسبوع املاضي 
ارت�����ف�����اع ف����ائ����ض م���ي���زان���ي���ة ال���ك���وي���ت إل�����ى 5.59 
م��ل��ي��ارات دي��ن��ار ب��م��ا ي��ع��ادل 19.9 م��ل��ي��ار دوالر 
امل��ال��ي��ة  ال��س��ن��ة  ف���ي األشهر السبعة األول�����ى م���ن 
إي����رادات نفطية أعلى م��ن املتوقع  2010 بفضل 

وانخفاض  اإلنفاق.
وب��ح��س��ب ب��ي��ان��ات ن��ش��ره��ا م��وق��ع وزارة امل��ال��ي��ة 
قفزت إي��رادات رابع أكبر  بلد مصدر للنفط في 

العالم 19.1 في املئة إلى 11.54 مليار دينار في 
نهاية أكتوبر مقارنة بها قبل عام من ذلك.

إي����رادات النفط للبلد عضو منظمة  وس��اه��م��ت 
أوب���ك بنسبة 94 ف��ي امل��ئ��ة م��ن ال��دخ��ل اإلجمالي 
في حني بلغ اإلنفاق في األشهر السبعة األولى 
5.94 مليارات دينار أي ما يعادل 36.4 في املئة 
م���ن خ��ط��ة ال���ع���ام ب��أك��م��ل��ه. وت���ب���دأ ال��س��ن��ة امل��ال��ي��ة 
للكويت في ابريل. وتتوقع ميزانية 2011-2010 

عجزا قدره 6.58 مليارات دينار بافتراض  بيع 
النفط الخام - مصدر الدخل الرئيسي للكويت 
- بسعر 43 دوالرا للبرميل. ويقول محللون إن 
امليزانية ستحقق على األرج��ح أكبر فائض في 
الخليج 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.

أكبر فائض مالي خليجي سيكون في الكويت
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