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اخبار الشركات

5 أسباب تدفع بعدم تأييد
 االستحواذ على حصة »الهيئة«

 منى الدغيمي
عن تأثيرات متلك مجموعة األوراق حلصة الهيئة 
العامة لالس���تثمار ذكر اخلبي���ر االقتصادي حجاج 
بوخضور عدم تأييده لهذه اخلطوة مستندا في ذلك 

على 5 أسباب وهي كاآلتي:
1� تهديد األمن االقتصادي للبلد باعتبار أن االقتصاد 

يعتمد بدرجة مهمة على قطاع االتصاالت.
2� تخلي الدولة عن سيطرتها مبا يسمى بالنسبة 
الذهبية أو املؤثرة فيه خطر كبير على االقتصاد مهما 
كانت العوائد التي سوف جتنيها حيث فرضت األزمة 
االقتصادية على الكثير م���ن حكومات الدول تأميم 
الكثير من الش���ركات واملؤسسات املالية في محاولة 

منها للخروج من األزمة.
3� من الناحية االستثمارية يجب أن نقيم الفرص 
البديلة ملثل هذه التوظيفات ففي حالة بيعها ال جتد 
الهيئة فرصة أفضل من »زين« استثماريا لذلك فان 

من املنطق احملافظة عليها.
4� لن تكون للكويت هوية اذا ما بيعت احلصة.

5� اذا ما مت ذلك فانه سوف تشهد البورصة انهيارا كبيرا باعتبار أن بيع حصة الهيئة 
سيفسح املجال إلى كبار املالك للعب أكثر بالسوق والسيطرة أكثر على التداول وقيادة 
التداول الذي لن يبقيه عند مستواه الطبيعي.كذلك اذا ما أقدمت احلكومة على بيع حصتها 
في زين فسيهوي باملؤشر إلى ما ال حتمد عقباه حيث ان الهيئة اذا كانت تريد أن حتقق 
أرباحا، فالسؤال املطروح ملاذا لم تقدم على طرح نسبتها عندما كان السهم في حدود 5 
دنانير؟ أخيرا رأى بوخضور أن النتيجة التي ميكن أن نس���تخلصها من هذه الفرضية 

أن الوقت غير مناسب لبيع نسبة من األسهم التي متثل أسهما سيادية.

أعلنت ش����ركة مجموعة اخلليج أن أنشطة مؤمتر 
التسويق وصناعة الفرص تنطلق اليوم االثنني باملنامة 
حتت رعاية وحضور وزير التجارة والصناعة حسن بن 
عبداهلل فخرو ومبشاركة أكثر من 25 شركة ومؤسسة 
اقتصادية ومالية من الكويت واخلليج والدول العربية 
حيث متثل هذه الش����ركات كافة القطاعات االقتصادية 
واملالية املختلفة حيث ستكون الفعاليات متضمنة الكثير 
من األنش����طة منها برنامج عملي يوزع على املشاركني 
ليتم تطبيقه فيما بعد وورش عمل وجلسات حوارية 
ونقاشية خاصة مع د.فيليب كوتلر حيث ستقوم كل 
شركة ومؤسسة بعرض أهم التحديات واملشكالت التي 
تواجهه����ا من الناحية التس����ويقية وكيفية حلها على 

ضوء الوضع احلالي فاملؤمتر يعد األول من نوعه الذي يقام على املستوى االقليمى 
ويتناول أهم طرق التسويق طارحا حلوال لكافة مشاكل وحتديات التسويق. 

وقال الرئيس التنفيذي ملجموعة اخلليج بهذه املناس����بة عدنان احلداد ان عميد 
التس����ويق العاملي د.فليب كوتلر الذي يزور الشرق األوسط ألول مرة سيخصص 
وقتا لكل شركة مش����اركة يشرح لها طبيعة التسويق املناسبة لها على ضوء عمل 
تلك الش����ركة وستعطى ش����هادات رس����مية موقعة ومعتمدة من قبل د.فيليب لكل 
مشارك على حدة مبينا ان مجموعة اخلليج تهدف من ذلك املؤمتر إلى تقدمي احللول 
للشركات املالية واالقتصادية ومساعدتها في مواجه الظروف الراهنة التي مير بها 
اجلمي����ع فمن املعروف ان اجلميع بات يبحث اآلن عن أدوات جديدة تس����اعده على 
النمو بشركته ومؤسسته إلى االجتاه الصحيح فمؤمتر التسويق وصناعة الفرص 
الذي سيقام بالبحرين هو خطوة في تلك االجتاهات حيث يهدف إلى توضيح أسس 
وقواعد التسويق احلديث في كيفية مواجهة املشكالت وكيفية حلها تسويقيا دون 

التسبب في خسائر مالية للشركة.

انطالق مؤتمر التسويق
 وصناعة الفرص بالمنامة اليوم

تحت رعاية وزير التجارة والصناعة بمملكة البحرين 

عدنان احلداد

30 فلسًا ربحية »مشاعر« المتوقعة في 9 أشهر
عمر راشد

توقعت مصادر ل� »األنباء« حتقيق 
مشاعر خلدمات احلج والعمرة ارباحا 
قدرها 30 فلسا في 9 اشهر، مستدركة 
بان ربحية الس���هم ف���ي الربع الثالث 
ستكون بحدود 11 فلسا. ولفتت املصادر 
الى ان ارباح الربع الثالث جاءت بعد 
ارباحا صافية بلغت  حتقيق الشركة 
2.04 مليون دين���ار من بيع حصتها 
في برج املق���ام والتي كانت 5%، فيما 

تصل حصة ش���ركة املسعى العقارية 
التابعة ملش���اعر 5% لتص���ل الى %10 
التشغيلية  تقريبا، اضافة لاليرادات 
اجليدة التي حققتها الشركة من عملياتها 
خالل الربع الثالث. وتوقع املصدر بلوغ 
سعر الس���هم 400 فلس بنهاية العام 
احلالي كسعر عادل وذلك على اساس 
الى  القيمة السوقية للسهم  احتساب 
ربحيته، ما يعني امكانية بلوغ السهم 

400 فلس.

»الخليج« يعلن عن أسماء موظفيه الفائزين 
بجوائز الخدمة المصرفية الهاتفية لشهر أغسطس

أقام بنك اخلليج حفل التكرمي 
ملوظفي����ه م����ن فري����ق اخلدمة 
املصرفية الهاتفية تقديرا ألدائهم 
املتميز خالل ش����هر أغسطس 
املاضي. ويلتزم فريق اخلدمة 
الهاتفي����ة في بنك  املصرفي����ة 
اخلليج بتقدمي جتربة مصرفية 
متميزة إل����ى عمالء البنك الذي 
العميل في مقدمة  يضع خدمة 
أولويات����ه. وتأكيدا على أهمية 
هذه اجلوائ����ز، حضر االحتفال 
كل م����ن رئيس مرك����ز اخلدمة 
املصرفية الهاتفية رسل ساندلن 
ومدير جتاري مجموعة اخلدمات 
املساندة كورتس سيمس ومدير 
عام اخلدمات املصرفية الفردية 
علي شلبي ومدير جتاري إدارة 
اخلدم����ات املصرفي����ة الفردية 
عبدالعزيز املرشود، باإلضافة 
العمليات  إلى رئيس تطوي����ر 
واخلدم����ة املصرفي����ة الفردية 
جنفر برايس الذين قاموا بتوزيع 
الدروع التذكارية والش����هادات 

التقديرية واجلوائز املالية على 
الفائزين.

قال رسل س����اندلن، رئيس 
مركز اخلدمة املصرفية الهاتفية: 
»خدمة املعامالت املصرفية عبر 
الهات����ف تكون على م����دار 24 

ساعة وبالتالي تتطلب التفاني 
العمل  والعمل اجلاد من فريق 
ومن الضروري االعتراف باألداء 
املتميز لنظل دائما في املقدمة«، 

مشيرا إلى أهمية احلدث.
وقد فاز بجائزة »ستار« لألداء 

املتميز خمسة من موظفي فريق 
الهاتفية هم:  اخلدمة املصرفية 
منى احلطب، غس����ان س����لوم، 
الس����يد  القطان، أحمد  جن����ان 
ورشاد بدران. كما فاز بجائزة 
»مدير الشهر« محمود عبداحلميد 

وفاز بجائزة »موظف الش����هر« 
أحمد السيد. ونال كل من: فهد 
اإلبراهيم، أحمد الفصام، وأحمد 
السيد بجائزة »ستار« للجودة 

عن شهر أغسطس.
 ويوفر بنك اخلليج خدمته 
الهاتفي����ة على مدار  املصرفية 
الس����اعة وطوال أيام األسبوع 
حيث يرد على اتصاالت العمالء 
فريق من موظفي خدمة العمالء 
الذين يتميزون بسرعة التجاوب 

والكفاءة.
ومن خالل اخلدمة املصرفية 
العمالء  الهاتفي����ة، يس����تطيع 
االستفس����ار ع����ن حس����اباتهم 
الش����خصية ورصي����د بطاقات 
االئتمان والقروض، كما ميكنهم 
االستفسار عن منتجات وخدمات 
البنك اجلديدة وساعات العمل، 
إضافة إلى العديد من اخلدمات 
األخرى التي يوفرها البنك حرصا 
منه عل����ى منح عمالئ����ه أرقى 

مستويات اخلدمة واجلودة.

العضو المنتدب في »ڤاڤاسي« قال إن هناك تفاوضًا مع بنكين عالميين للتقييم واالختيار بين أحدهما خالل أيام

عارف الدين لـ»األنباء«: لم نعلن حاجتنا 
لزيادة فوق الـ 46% في صفقة »زين«

»األوسط« يجدد حملته الخاصة بالودائع الثابتة
اعلن بنك الكويت والشرق 
االوسط عن جتديد حملته 
الثابتة  اخلاصة بالودائ���ع 
»عيديتك مبجر مع االوسط« 
حيث يس���تمر هذا العرض 
من خالل نفس احلملة التي 
جتددت حتت عنوان »عيديتك 
مستمرة مع االوسط« وقد 
ب���دأ هذا العرض في ش���هر 
رمضان املبارك، وسيستمر 
حتى عيد االضحى مع نهاية 

شهر نوفمبر 2008.
وذك���ر البنك ف���ي بيان 
ام���س ان عميل  صحاف���ي 
البنك فاضل حبيب حس���ن 
فاز مببلغ 2500 دينار في اول 
سحب اسبوعي لهذه احلملة 

وشهدت احلملة في مرحلتها 
التجديدية الثانية اقباال كبيرا 
العمالء  ظهر من خالل عدد 

بعد جتدي��ده���ا، وج���رى 
الس���حب يوم االحد 4 اكتوبر 
2009 ف����ي املبنى الرئي���سي 

لل���بنك.
ويأت���ي فاضل حس���ن 
كخامس فائز في السحب الذي 
ضم اربعة فائزين آخرين كان 
من حظهم الفوز برحلة حج 
وعمرة وذلك في سحوبات 
شهر رمضان املبارك. ويخول 
العم���الء بدخول الس���حب 
مبج���رد جتدي���د أو فت���ح 
حسابات الودائع الثابتة مع 
االوس���ط، والتي تتيح لهم 
امكانية احلصول على ارباح 
وديعتهم مقدما باالضافة الى 
الس���حب على جوائز قيمة، 

الذين دخلوا السحب حيث 
كان���ت اجلائزة النقدية فيه 
2500 دينار من نصيب فاضل 

حسن.
وفي هذا السياق، قال نائب 
الرئيس التنفيذي للخدمات 
املصرفية الشخصية بالوكالة 
شريف اخلولي ان هذا العرض 
قد مت اطالقه في شهر رمضان 
ليق���دم للعم���الء والزبائن 
الفوز بجائزة 2500  فرصة 
نقدا للقيام برحلة احلج أو 
العمرة من خالل املش���اركة 
في السحوبات االسبوعية، 
وس���يكون لكل عميل يجدد 
أو يفت���ح حس���اب الودائع 
الثابتة بقيمة ال تقل عن 5000 

دينار احلق بدخول السحب 
االسبوعي بشكل دائم حتى 
نهاية الع���رض في نوفمبر 

.2009
واك���د اخلول���ي ان بنك 
الكويت والشرق االوسط ال 
يوفر جهدا في ابتكار وتطوير 
البرام���ج والع���روض التي 
تقدم للعمالء افضل احللول 
املصرفية واملالية التي تلبي 
احتياجاتهم ومتنحهم أنسب 

العوائد والقيمة املضافة.
هذا باالضاف���ة حلرص 
البن���ك على من���ح العمالء 
فرصة الدخ���ول في جتربة 
مصرفية ناجحة تعزز ثقتهم 

ورضاهم.

شريف اخلولي

لقطة تذكارية للفائزين

الخميس: »أجيال التعليمية« تدرج في »الموازي« قريبًا 
وتزيد رأسمالها إلى 8.5 ماليين دينار

عاطف رمضان
أعلن رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لشركة أجيال 
ابراهيم  التعليمي���ة ماض���ي 
اخلميس عن موافقة عمومية 
الشركة العادية وغير العادية 
على زيادة رأسمال الشركة من 
8.13 ماليني دين���ار الى 8.54 
ماليني دينار مبا ميثل 5% من 
اجمالي رأس املال توزع كأسهم 
منحة على املساهمني احلاليني 

بواقع 4.068.750 سهما.
وأضاف اخلميس ان عمومية 
الشركة اقرت ايضا التعامل مع 
اطراف ذات صلة ومكافأة اعضاء 
مجلس اإلدارة عن السنة املالية 
املنتهية في 31 ديسمبر 2008 
بواق���ع 9 آالف دين���ار وكذلك 
توصية مجلس اإلدارة بإدراج 
أس���هم الش���ركة للتداول في 

السوق املوازي.
وأق���رت العمومي���ة إخالء 

طرف اعض���اء مجلس اإلدارة 
وابراء ذمتهم عن كل ما يتعلق 
بتصرفاتهم عن السنة املالية 
املنتهية في 31 ديسمبر 2008. 
العمومية غير  أقرت  هذا وقد 
العادية تعديل املادة رقم 6 من 
عقد التأس���يس واملادة رقم 6 
النظام األساسي للشركة  من 

لتصبح كالتالي:
النص بع���د التعديل: حدد 
رأسمال الشركة 8.54 ماليني 
دينار موزعة على 85.443.500 
سهم وقيمة كل سهم 100 فلس 
وجميع االسهم نقدية وعينية، 
علما ان رأس املال العيني 70.6 
الف دينار ورأس املال النقدي 

8.473 ماليني دينار.
وقد بل���غ نصاب اجلمعية 
أفاد  85%. م���ن جهة اخ���رى 
اخلميس بأن من اهم االجنازات 
التي متت خالل عام 2008 هي 
فيما يخ���ص ش���ركة أجيال 
حيث مت إضافة قسم مركزي 
لتكنولوجيا املعلومات خلدمة 

وربط املدارس التابعة وتعزيز 
التش���غيلية ومنح  االنشطة 
الشركة قيمة اكبر في التوسعات 
املستقبلية، وفيما يخص مدرسة 
اجيال ثنائية اللغة مت البدء في 
عمل دراسات لتطبيق االعتراف 
الدولي للمدرسة وقامت الشركة 
بفت���ح قن���وات للتواصل مع 
مؤسسات عاملية عريقة لتسهيل 
االج���راءات املؤدية لالعتراف 

الدولي باملدرسة.
وفيم���ا يخ���ص مدرس���ة 
الصفوة النموذجية مت افتتاح 
املدرسة في سبتمبر 2008 ومت 
تعيني مستشار اكادميي ملراقبة 
التعليمي���ة وتدريب  اجلودة 
املدرسني على األساليب احلديثة 
للتدريس وتطمح الشركة لرفع 
مستوى املدرس���ة االكادميي 
باالس���تعانة باملرافق التقنية 
واألكادميي���ة والتكنولوجية 

املتاحة باملدرسة.

)أحمد باكير(اخلميس مترئسا عمومية أجيال التعليمية

هشام أبوشادي ـ عمر راشد
باقتضاب شديد اشار العضو املنتدب في 
شركة »ڤاڤاسي« فريد عارف الدين التي تقود 
كونسورتيوم لشراء حصة 46% من اسهم زين، 
على ان الشركة في مفاوضاتها النهائية مع 
بنكني عامليني للبدء في عملية تقييم الدفاتر 
اخلاصة بشركة »زين« مستدركا بان االعالن 
عن احد البنكني لتولي عملية التقييم سيكون 

خالل أيام.
وردا على تس����اؤل في اتصال هاتفي مع 

»األنباء« حول دخول الكونس����ورتيوم لش����راء »بعض« أو كل حصة الهيئة 
العامة لالستثمار في حال عدم وفاء مجموعة اخلرافي بالتزامات توفير ال�%46 
املطلوبة، اوضح عارف الدين ان الكونس����ورتيوم لم يعلن بشكل رسمي عن 
حاجته لزيادة حصته عما ورد في االتفاق مع ش����ركة اخلير الوطنية والذي 

مبوجبه مت االتفاق على شراء 46% من أسهم »زين«.

وحول وجود استفس����ارات حول دخول 
شركتي »MTNL« و»BSNL« لدخول الصفقة، 
اشار عارف الدين الى ان االجراءات اخلاصة 
بالصفقة تسير بشكل طبيعي والتحالف الذي 

تقوده ڤاڤاسي اكد مشاركته في الصفقة.
وحول قي����ام التحالف بالتفاوض مع احد 
البنوك الكويتية لتمويل الصفقة، قال عارف 
الدين انه لم يتم االتفاق مع احد البنوك احمللية 
الى اآلن وفي حال حدوث مفاوضات س����يتم 

االعالن عنها الحقا.
وق����ال ان هناك مفاوضات مس����تمرة ودائمة حول الكثي����ر من اجلوانب 
بالصفقة يتم االجابة عنها بتنسيق بني التحالف وممثلي الصفقة في مجموعة 

اخلرافي.
وعما اذا كانت مدة االنتهاء من الصفقة ميكن ان تزيد على ال� 4 ش����هور، 

قال اننا نأمل االنتهاء من الصفقة خالل املدة املتفق عليها.

»المقاصة العقارية« واتحاد السماسرة
 تخاطبان »التجارة« لرفع نسبة الداللة %1 

بعد ورود رد األمانة العامة لدول »الخليجي« عليها بأنها األقل خليجيًا

عمر راشد
علمت »األنباء« من مصادرها ان األمانة 
العامة لدول مجلس التعاون اخلليجي 
بعثت بردودها حول نسب الداللة املطبقة 
في دول مجلس التعاون اخلليجي نهاية 
األسبوع املاضي الى وزارة التجارة والتي 
أكدت فيه ان الكويت من أقل الدول تطبيقا 

لنسب العمولة بواقع 1% فقط.
وأفادت املصادر بان احتاد السماسرة 
واملقاصة العقارية سيتحركان لتوجيه 
كتاب للمطالبة برفع نسبة الداللة بواقع 
1%، لتصبح 2% توزع على أساس 1% على 

البائع و1% على املش����تري، الفتة الى ان 
الكتاب س����يوجه خالل أيام لبحث األمر 
في اجتماع����ات »جلنة التجارة« املكلفة 

بتنظيم السوق العقاري.
وقالت ان تطبيق تلك النسب يأتي في 
اط����ار مبدأ املعاملة باملثل، الفتة ان تلك 
احلقوق ال يجوز جتاهلها بدعوى الركود 
الذي يواجهه السوق في الفترة الراهنة. 
يذكر ان جلنة التجارة وهي حد اللجان 
التي مت تشكيلها بقرار وزاري من وزير 
التجارة بدأت أعمالها منذ أكثر من 4 شهور 

لبحث أوضاع السوق العقاري.

شعار »زين«فريد عارف الدين

حجاج بوخضور


