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عمر راشد
رفضت احملكمة الدس����تورية الطعن املقدم من احتاد 
العقاريني بعدم دس����تورية قانوني 8 و9 لسنة 2008 في 
الرهن والتمويل العقاري على السكن اخلاص، وذلك بعد 
االستعدادات التي قام بها احتاد العقاريني على مدى السنة 
املاضية وذلك للتخلص من التبعات السلبية التي خلفها 

تطبيق القانونني في السوق العقاري.

وعلقت مصادر عقارية ل� »األنباء« على احلكم بأنه يأتي 
استمرارا ملا يعانيه العقار في الكويت والوضع االقتصادي 
بشكل عام من الكالم املكرر والقرار املؤجل، مبينا ان غياب 
آليات التنفيذ واستمرار تطبيق قوانني حترم املواطن من 
ممارس����ة حقه في الرهن والتمويل العقاري وعدم تنفيذ 
املشروعات التنموية اجلادة تصب جميعها ضد حتقيق 

التنمية االقتصادية والوضع االقتصادي بشكل عام.

»الدستورية« رفضت طعن اتحاد العقاريين بعدم دستورية قانوني 8 و9 في الرهن والتمويل العقاري

في قرار مفاجئ لألوساط االستثمارية والمتعاملين في البورصة

»زين« تطلب وقف تداول سهمها لحين توزيع األرباح 
وتشرع في تنفيذ إجراءات إتمام بيع »زين ـ أفريقيا«

هشام أبو شادي
فوجئت األوساط االستثمارية واملتداولون في البورصة بقرار اإلدارة في مجموعة 
زين بالطلب من ادارة سوق الكويت لألوراق املالية وقف التداول على السهم حلني 
امتام توزيع االرباح النقدية التي مت اقرارها في اجلمعية العمومية للشركة، مبررة 
ذلك مبنع تأثير االش���اعات االيجابية او السلبية على قرار املستثمرين واملتداولني 

في البورص���ة، وعلى الرغ���م من حرص 
ادارة الشركة على منع االشاعات اال ان هذا 
االجراء لم مينع اوساط املستثمرين من طرح 
تساؤالت ابعد من هذا االجراء الذي انفردت 
ش���ركة زين باتخاذه خاصة انه اثر بشدة 
على مجريات التداول في السوق من خالل  
القيمة االجمالية لتداوالت البورصة ادنى 
مستوى لها على االطالق منذ بداية االزمة 
العاملية، وهذا يظهر م���دى الثقل اخلاص 
ملجموعة زين في البورصة اال انه يتوقع ان 
تعود قيمة التداول في السوق الى االرتفاع 
تدريجيا خاصة ان���ه ال توجد اي مبررات 
تدعو الى القلق، فتوزيعات االرباح ستتم 
في العاشر من الشهر القادم، كما ان الشركة 
اكدت على أنه س���يتم خالل االيام القليلة 

املقبلة حتويل قيمة صفقة بيع اصول زين افريقيا.
وقد جاء في بيان للشركة عبر البورصة أنه ستبدأ بتوزيع األرباح النقدية بواقع 

170% للمساهمني وذلك اعتبارا من 10 يونيو املقبل.   
وذكر البيان انه باإلشارة إلى اجتماع اجلمعية العمومية للشركة الذي عقد يوم 
اخلميس املاضي والذي مت مبوجبه اعتم���اد توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح 

  نقدية بواقع 170 فلس���ا للس���هم الواحد، ونظرا لضخامة املبالغ املقرر   حتصيلها 
خالل األيام القليلة القادمة، يرجى التكرم بإيقاف   س���هم الشركة عن التداول حلني 
إمتام توزيع األرباح النقدية على املساهمني   ومن ثم يصبح تداول السهم من دون 
أرباح.   و أضاف البيان: »إننا كإدارة ش���ركة زين نرى أن هذا اإلجراء سوف يحفظ 
حقوق جميع املساهمني   من أية إش���اعات لها تأثير ايجابي او سلبي على قرارهم 
االستثماري وبالتالي   يحفظ جميع حقوق 
املتداولني في سوق الكويت لألوراق املالية.  
وبن���اء عليه فقد مت وقف التداول بأس���هم 

الشركة«.
وفي بيان آخر للش���ركة افادت فيه انه 
باإلشارة إلى الكتاب املتعلق ببيع   أصول 
»زين« إفريقيا ما عدا السودان واملغرب »زين 
إفريقيا«، يرجى التكرم   بالعلم بأننا شرعنا 
في تنفيذ اإلجراءات اخلاصة بإمتام الصفقة 
وقد بدأت ش���ركة   »بهارتي« سحب املبالغ 
املطلوب���ة لتمويل عوائد بيع هذه األصول 
البالغ إجمالها 9 مليارات دوالر بعد خصم 
الديون املستحقة على زين إفريقيا   والبالغ 
قيمتها 1.7 مليار دوالر مما يعني أن قيمة 
املنشأة تبلغ 10.7 مليارات   دوالر على أن 

يتم تسلم العوائد النقدية خالل األيام املقبلة. 
وحال إمتام الصفقة وذلك بعد تسلم العوائد النقدية، سوف تقوم »زين« بتسديد 
قرض قيمته 4 مليارات دوالر، وسوف توظف باقي العوائد في خدمة أعمال   الشركة 
املستقبلية مع العلم بان هناك مبلغا مؤجال قيمته 700 مليون دوالر سوف   يتم تسلمه 

بعد سنة من تاريخ إمتام الصفقة كما مت اإلشارة إليها في كتابنا   السابق«. 

عمر راشد
أفادت مصادر ل� »األنباء« بأن اجتماع الوسطاء األسبوع 
املاض����ي اقر 4 حتفظات على عقد التداول املقترح من قبل 
ممثلي ش����ركات الوس����اطة املالية في االجتماع الذي عقد 
االسبوع املاضي تتعلق جميعها بالتعريفات املوجودة في 
العقد وتفسيرها بشكل قانوني حتى ال يحدث التباس لدى 

املتداولني وشركات الوساطة. وقالت ان تلك التحفظات األربعة 
ج����اءت على 28 مادة يتضمنها عقد التداول اجلديد، الفتة 
الى ان اللجنة التأسيسية لشركات الوساطة املالية سوف 
تقوم بعرض تلك املالحظات على مستشارين قانونيني للبت 
فيها، على ان يتم حتديد موعد مع إدارة الس����وق لدراسة 
بنود العقد واملالحظات التي مت وضعها من قبل الوسطاء 

وذلك للبدء بتطبيقها. ولفتت الى ان العقد اجلديد يعالج 
الثغرات التي تعاني منها الشركات بسبب مشكلة التسويات. 
وأشارت الى ان العقد لم يتطرق لنسبة اخلصم التي يتم 
تطبيقها من قبل ش����ركات الوساطة وذلك منعا للخالفات 
املوجودة حاليا بني الشركات لتطبيق نسبة محددة حتى 

ال يتم حرق األسعار والسوق.

»الوساطة« تستعرض مع إدارة السوق عقد التداول الجديد خالل أيام

حددت 48 مليون دينار للتخارج من حصة أساسية بالمشروع

»الشعب الوطنية« تتلقى 3 عروض  »جادة«
لمشاركتها في تنفيذ »مركز صباح األحمد المالي« 

شريف حمدي
كشفت مصادر مطلعة ل� »األنباء« عن أن شركة الشعب الوطنية العقارية 
اململوكة لشركة بيت األوراق املالية تفاضل بني 3 عروض تقدمت بها شركتان 
محليتان وشركة أجنبية وصفتها الشركة ب� »اجلادة« مقارنة مع عروض 
اخرى تلقتها الشركة للدخول في شراكة لتنفيذ مشروع مركز صباح األحمد 

املالي، الفتة الى أن شهر يونيو املقبل سيشهد حسم الصفقة.
وذكرت املصادر أن الشركة حددت مبلغ 48 مليون دينار مقابل احلصة 
التي ستتخارج مبقدارها من هذا املشروع الذي تقدر تكلفته ب� 60 مليون 
دينار، حيث ترغب الشركة في االحتفاظ بحصة من هذا املشروع الذي كان 
ميثل حلما في يوم ما ولكن حتت وطأة األزمة تعتزم الشركة األم التخارج 
من بعض استثماراتها. وبينت املصادر انه في حال عدم التوصل الى اتفاق 
حسب الشروط التي وضعتها الشركة سيتم جتميد هذا املوضوع الى نهاية 
االزمة املالية. ويقع مش����روع مركز صب����اح االحمد املالي العاملي في قلب 

منطقة االعمال في شرق العاصمة على مساحة 6 آالف متر مربع.
واملش����روع عبارة عن برج يتكون م����ن 40 دورا ويحتوي على قاعة 
رئيسية لتداول االسهم والتعامالت املالية واالستثمارية على مدار الساعة 
وهي مرتبطة باألس����واق االقليمية والعاملية. كما يضم مكاتب للوسطاء 
والشركات املالية واالستثمارية عالوة على مسرح متعدد األغراض للمؤمترات 
واجلمعيات العمومية للشركات املختلفة كما مت تخصيص جزء من املكاتب 

التجارية الستخدام اجلهات احلكومية.
وقد مت تزويد املركز املالي بأحدث وسائل الربط واالتصاالت الرقمية 
وشبكات املعلومات والنظم االمنية ملواكبة وضمان سرية التعامالت املالية 

والتجارية وحماية االفراد واملؤسسات داخل املركز.

»السور« تجري مشاورات نهائية مع »هيئة المعلومات« 
لتعبئة الوقود عن طريق البطاقة المدنية

أحمد مغربي
قالت مصادر مطلعة ل� »األنباء« ان شركة 
السور بصدد اطالق خدمة جديدة تعد األولى 
من نوعها في السوق احمللي وهي تعبئة الوقود 
عن طريق البطاقة املدنية، مبينة ان الشركة 
جتري مشاورات نهائية مع هيئة املعلومات 
املدني����ة لالنتهاء من هذا األم����ر خالل الفترة 

القليلة املقبلة.
وعزت املصادر جلوء الشركة الى هذه اخلدمة 
الفري����دة من نوعها لتوفي����ر مزيد من اجلهد 
والوقت على عمالء السور من خالل دفع قيمة 
مالية من طرف العميل الراغب في احلصول على 
اخلدمة على عدة شرائح مختلفة، ولتخفيف 
العبء ع����ن العمالء للحد من عمليات البحث 
عن الكاش في نقاط التزود بالوقود، باالضافة 
الى ان الشركة تنوي اطالق خدمة اخرى عبر 
الرسائل القصيرة حلاملي البطاقات حتى يتسنى 
للعميل التعرف على كميات الوقود املسحوبة 
واملتبقية منها. ولفتت املصادر الى ان السور 

تعم����ل في الوقت الراهن على توحيد العالمة 
التجارية »ألفا« على كل محطاتها املنتشرة في 
السوق احمللي والتي متت خصخصتها من قبل 
شركة البترول الوطنية والتي يصل عددها الى 
40 محطة، الفتة الى ان هناك 3 مواقع جديدة 
حصلت عليها الشركة لبناء محطات جديدة 
هدفها تغطية املناطق التي تفتقر الى محطات 
تعبئة الوقود. وذكر ان الشركة بصدد اجناز 
مشروع لتطوير كل محطاتها خالل ال� 5 سنوات 
املقبلة الى جانب انشاء مراكز صيانة وخدمة 
وتسوق في احملطات، وذلك لتوسيع حقيبة 
اخلدمات للعمالء متاش����يا مع النظام العاملي 

املتطور في محطات التعبئة.
وعن خطة الشركة التطويرية قالت املصادر 
ان الشركة ستنتهي من بناء محطة وقود جديدة 
على شارع اخلليج العربي خالل شهر يوليو 
املقبل، باالضافة الى افتتاح محطة اخرى مع 
نهاية شهر رمضان املقبل، مشيرة الى ان الشركة 
س����تقوم بتجديد 6 محطات طوال العام 2010 

بتكلفة تتراوح بني 300 و700 ألف دينار لكل 
محطة، باالضافة الى افتتاح 3 محطات جديدة 

خالل العام احلالي.
وردا على سؤال حول احتمال زيادة اسعار 
الوقود في ظ����ل ارتفاع النفط عامليا اكدت ان 
احلكومة تول����ي اهتماما كبيرا لدعم منتجات 
الوقود الرئيس����ية، مستبعدة امكانية ارتفاع 
االسعار في ظل استمرار الدعم من احلكومة، 
مبينة ان شركة البترول الوطنية حددت سعر 
البيع للجمهور وبالتالي ال ميكن رفع االسعار. 
وعن موعد انعقاد اجلمعي����ة العمومية غير 
العادية للشركة والتي قد تأجلت لغياب مندوب 
شركة البترول الوطنية، قالت املصادر ان مجلس 
ادارة السور ارسل كتابا لتوضيح سبب الغياب 
خاصة وان بن����د اجلمعية العمومية فرضته 
وزارة التجارة والصناعة لتخفيض رأسمال 
الشركة بنسبة 17 ألف دينار نظرا لوجود بعض 
الكس����ور في االسهم وهو ما يربك »التجارة« 

في اغالق ميزانية الشركة.

ضمن خطة إستراتيجية جديدة تسعى لتنفيذها خالل العام الحالي 

»التأمينات االجتماعية« و»شؤون القصر«
تتجهان إلعادة هيكلة استثماراتهما في البورصة

محمود فاروق
علم��ت »األنباء« من مصادر مطلعة أن مؤسس��ة التأمينات االجتماعية وهيئة ش��ؤون 
القصر تخطط للقيام بخروج تدريجي من بعض األسهم املدرجة في البورصة ضمن خطة 
استراتيجية جديدة إلعادة هيكلة اس��تثماراتهما في السوق خالل العام احلالي، مبينة أن 
اجلهتني قامتا بسحب سيولة مالية من السوق وصلت إلى أكثر من 250 مليون دينار عبر 

تخارجات وتغيير في امللكية منذ بداية العام احلالي.
وأفادت املصادر بأن اجلهتني وضعتا معايير خاصة وجديدة لالس��تثمار في البورصة، 
من أهمها البحث عن االستثمارات البعيدة عن املخاطر، وضمان عوائد ودخل جيد، إضافة 

إلى املالءة اجليدة للشركة التي سيتم االستثمار فيها.
واشارت إلى أن خطوة إعادة هيكلة استثمارات اجلهتني تأتي بعد حتقيقهما لسلبيات عدة 
عبر إنفاقهما داخل السوق، دون اعتبارات محددة، األمر الذي أدى إلى دخول األموال في 
شركات ضعيفة، وذلك نتيجة عدم وجود قنوات اتصال بني اجلهات احلكومية ومسؤولي 
الشركات قبل البدء في عمليات الشراء أو حتى البيع فضال عن عدم وجود رؤية واضحة 
للمشروعات املستقبلية لتلك الشركات مما أثر على األداء العام حملافظ اجلهات احلكومية 

التي تقوم بعمليات االستثمار في البورصة.


