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شريف حمدي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان ش����ركة استثمارية 
مدرجة بسوق الكويت لالوراق املالية جنحت في اعادة هيكلة 
ديونها مؤخرا تدرس االستحواذ على واحدة من بني شركتي 
تأمني، احداهما مدرجة بالسوق واالخرى غير مدرجة، مشيرة 
الى ان الشركتني - قيد الدراسة - لديهما مشاكل مالية وتسعى 
الشركة االستثمارية القتناص الفرصة لتوسيع دائرة نشاطها 

ليشمل القطاع التأميني وذلك من خالل االستحواذ الكلي. ولفتت 
املصادر الى ان ديون الش����ركتني التأمينيتني جتاوزت حجم 
االصول، مشيرة الى ان الشركة االستثمارية كلفت جهة استشارية 
بدراسة الوضع املالي للشركتني الختيار االنسب من بينها وان 
كانت توقعات املصادر تشير الى ان التركيز ينصب على الشركة 
التأمينية املدرجة. وذكرت املصادر ان عملية االستحواذ قد تتم 

قبل نهاية العام احلالي وحتديدا في الربع االخير.

شركة استثمارية مدرجة تسعى لالستحواذ على شركة تأمين قبل نهاية 2010

الشمالي: المقترح بتعديل نظام عمل صندوق التنمية لتمويل مشروعات »الخطة« 
يسلب »المركزي« اختصاصاته ويعّرض المال العام للضياع

المحرر االقتصادي
اوض���ح وزي���ر املالي���ة مصطفى 
الشمالي في رده على االقتراح بقانون 
املقدم من بعض اعضاء اللجنة املالية 
واالقتصادية في مجلس االمة في شأن 
تعديل بع���ض احكام القانون رقم 25 
لس���نة 1974 باعادة تنظيم الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 
بهدف متويل مشاريع اخلطة التنموية 
للدولة، ان املشروع املقدم يكتنفه العديد 
من مواطن القص���ور وعدم الوضوح 
سواء في الهدف او في آلية التنفيذ، كما 
أنه ال يوفر بديال مناسبا لدور اجلهاز 
املصرفي في تقدمي التمويل الذي ميكن 
ان يساهم في تس���ريع تنفيذ اخلطة 
التنموية. وبني الشمالي في رده على 
املقترح والذي حصلت »األنباء« على 
نسخة منه ان التعديالت املقترحة تسلب 
البنك املركزي احد اهم اختصاصاته 
املتعلقة بتوجيه السياسة االئتمانية 
وذلك وفق االغراض املنصوص عليها في 
املادة 15 من القانون رقم 32 لسنة 1968 
في شأن النقد وبنك الكويت املركزي 
وتنظيم املهنة املصرفية مما يؤدي الى 
حدوث انعكاسات سلبية على االوضاع 
االقتصادي���ة في الدول���ة بوجه عام. 
واس���تدرك ان االقتراح املقدم ال 
يش���مل آليات توضح الرقابة على 
االئتم���ان، كما ال توج���د ضمانات 
تكفل التزام اجلهة املانحة باالسس 
والضواب���ط االئتمانية الس���ليمة، 
مضيفا ان منح االئتمان لش���ركات 
خاصة للقيام مبش���روعات كبيرة 
يتطل���ب خبرات ائتمانية تس���تند 
الى خلفية علمية وعملية ال تتوافر 
اال لدى وح���دات اجلهاز املصرفي، 
االمر الذي يزيد احتماالت املخاطر 
االئتمانية التي تكتنف عملية االئتمان 
وهو ما يعرض املال العام للضياع. 
وفيما يلي النص احلرفي لرد  وزير 
املالية على االقت����راح املقدم والتعقيب 

عليه:
باإلش����ارة الى كتابكم رق����م 15139 
املؤرخ في 13 مايو واملتضمن رغبة جلنة 
الش����ؤون املالية واالقتصادية مبعرفة 
وجهة نظرنا في االقتراح بقانون املقدم 
من األعضاء أحمد الس����عدون ومسلم 
الب����راك وخالد الطاحوس ود.حس����ن 
جوهر وعلي الدقباسي في شأن تعديل 
بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 
بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية 

االقتصادية العربية.
وبداية نعرض فيما يلي التعديالت 

هو محدد في نهاية السنة املالية 
1998/1997 تخصص ألغراض 
الفقرة األولى من املادة الثانية 
القان����ون )القروض  من هذا 
التي يقدمها الصندوق للدول 

العربية والنامية(.
ب � 8 مليارات دينار يخول 
وزير املالية أداءها دفعة واحدة 
أو عل��ى دفع��ات، تخصص 
ألغراض الفقرة الثالثة من املادة 
الثانية من هذا القانون )قروض 
الكويتية  للشركات املساهمة 

التي تؤسسها الدولة(.
ثالث�ا: امل�ادة الرابع�ة التي 
جتيز للصن�دوق االقتراض وإصدار 

سندات
بحي����ث تك����ون ح����دود 
التي  االقتراض والس����ندات 
يصدره����ا الصن����دوق قيمة 

رأس����ماله واالحتياطي، بدال من ضعف 
رأس املال واالحتياطي، كما متت إضافة 
العبارة التالية لهذه امل����ادة: »على ان 
تخص����ص 60% من قيم����ة القرض أو 
الس����ندات ألغراض الفقرة الثالثة من 

املادة الثانية من هذا القانون«.

التعقيب

وتعقيبا على االقتراح بقانون املشار 
اليه، جتدر اإلشارة الى انه ومع االتفاق 
على أهمية اتخاذ اإلجراءات والتدابير 
التي تكفل جناح خطة التنمية وتنفيذ 
املشروعات التنموية، إال انه من حيث 
املبدأ يجب عدم تخطي أمور أساسية لها 
أهميتها في ضمان س����المة أداء النظام 
املصرفي واملالي في الدولة، ذلك ان اصدار 
تشريع يس����مح بتقدمي االئتمان خارج 
إطار النظام املصرف����ي مما يعيق بنك 
الكويت املركزي ع����ن القيام بأحد أهم 
أغراضه املنصوص عليها في املادة 15 من 
القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد 
وبنك الكوي����ت املركزي وتنظيم املهنة 
املصرفية وتعديالته، وهي العمل على 
توجيه سياسة االئتمان مبا يساعد على 
التقدم االقتصادي واالجتماعي وزيادة 
الدخل القومي، األمر الذي سوف يؤدي 
الى احلد من قدرة البنك املركزي في رسم 
وتنفيذ السياس����ة النقدية على الوجه 
املطلوب، وهو ما يكون له انعكاس����ات 
س����لبية على األوضاع االقتصادية في 

ائتمانية تؤهلها لالقتراض وفقا للمعايير 
والضوابط االئتمانية السليمة وفي اطار 
حتديد واضح ملا ميكن أن يواجهه البنك 

من مخاطر ائتمانية.

نقاط الغموض

م��ن جه��ة أخ��رى فإن��ه يالحظ أن 
النصوص املعروضة في االقتراح بقانون 
يكتنفها الغموض مما يث��ار معه العديد 
م��ن املالحظات والتس��اؤالت حول آلية 

التطبيق، والتي نعرض منها ما يلي:
1 � يوجد بعض الغموض في نص 
الفقرة الثالث����ة، املطلوب اضافتها الى 
امل����ادة الثانية من قان����ون الصندوق، 
فالدولة تؤسس الشركة وتطرح نسبة 
من االس����هم للبيع في املزاد العلني في 
سوق الكويت لألوراق املالية، وتساهم 
احلكومة واجلهات التابعة لها بنس����بة 
من االس����هم او ال تس����اهم، ثم تطرح 
باقي االس����هم لالكتت����اب العام جلميع 
الكويتيني. ويتجل����ى الغموض في أن 
الدولة )احلكومة( عندما تؤسس الشركة 
البد ان تس����اهم في جزء من رأس����مال 
الش����ركة كمؤس����س، وإذا انضمت مع 
احلكومة مؤسسات حكومية أخرى في 
عملية التأسيس فال بد أن تساهم ايضا 
في جزء من رأسمال الشركة، األمر الذي 
ال يبدو متسقا مع العبارة التي وردت 
في الفق����رة الثالثة وهي »أو بغير هذه 
املس����اهمة« ذلك ان من يؤسس شركة 
البد ان يساهم فيها ليتحمل االلتزامات 

القانونية التي تكون على املؤسس.
2 � من غير الواضح الدور الذي ستقوم 
به الشركة التي تؤسس��ها الدولة، فإذا 
كان املقصود هو قيامها بتنفيذ املشروع 
بذاتها فإنه يثار التساؤل عن مدى إمكانية 
جناح شركة جديدة ليس لها سابق خبرة 
أو إمكانيات إدارية وفنية في تنفيذ مثل 

هذه املشروعات الكبيرة.
3 � وقد يقال ان دور الشركة مجرد 
وسيط سيتولى اسناد املشروع الحدى 
اجلهات املهنية املتخصصة لتنفيذه، لذا ال 
يبدو وجود مبررات ملثل هذه الوساطة، 
فاألمر املعتاد هو قيام احلكومة )اجلهة 
احلكومية املعنية( بطرح املشروع على 
اجلهات املهني����ة املتخصصة واختيار 
احداها وفقا للتش����ريعات املنظمة لهذا 
األمر، وال نرى ما يدعو النشاء شركات 

تتوسط في هذا األمر.

املقترح ادخالها على احكام بعض مواد 
القانون رقم 25 لس����نة 1974 املش����ار 

اليه.
أوال: امل�ادة  الثاني�ة اخلاص�ة بغ�رض 

الصندوق
1 � مت تخفيض النسبة التي يجب أال 
يجاوزها رصيد القروض التي يقدمها 
الصندوق للوزارات واملؤسسات العامة 
القائمة على تنفيذ مشروعات الرعاية 
السكنية بدولة الكويت وما يرتبط بها من 
بنية اساسية وخدمات رئيسية ومرافق 
عامة، لتصبح 10% من رأسمال الصندوق 

بدال من 25% وفق النص احلالي.
2 � توسيع أغراض الصندوق بإضافة 

فقرة ثالثة للمادة الثانية تنص على:
»ويدخ��ل كذلك ف��ي اغراضه تقدمي 
الكويتية  املس��اهمة  القروض لشركات 
التي تؤسسها الدولة وتطرح نسبة من 
اسهمها للبيع في املزاد العلني في سوق 
الكويت لألوراق املالية بعد العمل بحكم 
هذه الفقرة وتساهم احلكومة واجلهات 
التابعة لها بنس��بة من اسهمها أو بغير 
هذه املس��اهمة م��ع تخصي��ص باقي 
األسهم لالكتتاب العام جلميع الكويتيني، 
وتق��دم القروض لهذه الش��ركات وفقا 

ألحكام الفقرة التالية«.
3 � الكيفية التي يتم بها حتديد قيمة 
القرض الذي يقدمه الصندوق للشركة 
املساهمة، حيث متت اضافة فقرة رابعة 

للمادة الثانية تنص على:
»وتتولى اجله����ة احلكومية املكلفة 
بتأسيس الشركة بالتنسيق مع الصندوق 
حتديد قيمة القرض ونسبته الى رأسمال 
الشركة في دراسة اجلدوى االقتصادية 
للمشروع، مع بيان شروط منح القرض 
وفترة سداده على ان يتم ذلك قبل طرح 
النسبة املقررة من اسهم الشركة للبيع 
في املزاد العلني، وال يجوز بعد ترسية 
املزاد تعديل أي من هذه الشروط، ويعتبر 
باطال بطالنا مطلقا كل قرض يقدم وكل 
إجراء يتخذ باملخالفة ألحكام الفقرتني 

الثالثة والرابعة من هذه املادة«.
ثاني�ا: امل�ادة الثالثة اخلاصة برأس�مال 

الصندوق
حيث متت زيادة رأسمال الصندوق 
ليصبح 10 ملي����ارات دينار بدال من 2 
مليار دينار كويتي تتوزع على النحو 

التالي:
أ � 2 مليار دينار مدفوعة بالكامل كما 

لل����دول النامية أو بضمانتها 
حيث ان التعامل مع القطاع 
اخلاص يتطلب توافر كوادر 
فنية متخصصة ال تتوافر لدى 

الصندوق.
أبدى  من جه����ة أخ����رى 
الصن����دوق حتفظه بش����أن 
املخاط����ر االئتماني����ة الت����ي 
سيتعرض لها نتيجة تقدمي 
القطاع  قروض لشركات من 
التس����اؤل  اخل����اص، وأثار 
التي ميكن  بشأن الضمانات 
ان يحصل عليها مقابل هذه 

القروض.
وفي ض���وء ذلك، يتضح 
ان االسلوب املقترح لتمويل 
املشروعات التنموية يعتبر 
غير مالئم ويكتنفه العديد من 
املخاطر التي قد تعرض املال 
العام للضياع. في الوقت الذي يوجد 
فيه البديل األكثر مالءمة والذي ميكن ان 
يساهم الى حد كبير في تسريع تنفيذ 
اخلطة التنموية وتوفير مصادر التمويل 
الالزمة للمشاريع، حيث ميكن حتقيق 
هذه األهداف من خالل اجلهاز املصرفي 
احمللي ال���ذي تتوافر لدي���ه اخلبرات 
والك���وادر الفنية واملهنية املكتس���بة 
على مدى فت���رات طويلة. كما تتوافر 
لديه السيولة الالزمة لتقدمي التمويل 
املطلوب، آخذا في االعتبار ان التمويل 
النقدي ملثل هذه املش���روعات لن يتم 
تقدميه على دفعة واحدة وإمنا على عدة 
مراحل ولفترات طويلة ترتبط بالتنفيذ 
نظرا لطول امد مثل هذه املشروعات. 
كما ان سياس���ة البنك املركزي تسمح 
مبنح استثناءات من الضوابط املقررة 
في مجال منح االئتمان وذلك بالنسبة 
للمش���روعات الكبي���رة ذات الطاب���ع 
االس���تراتيجي، األمر الذي مت تنفيذه 
بالفعل في العديد من املشروعات ذات 

الطابع الوطني في السابق.
جدير بالذك����ر ان للجهاز املصرفي 
الكويتي مساهماته املشهودة في ممارسة 
دوره التمويلي في االقتصاد الوطني مما 
كان له اثر في حتقيق النمو االقتصادي 
واالستقرار النقدي، حيث لم يعزف أي 
من البنوك احمللية عن توفير التمويل 
الالزم للمشروعات اجليدة والتي يتم 
تنفيذها من قبل شركات تتمتع بجدارة 

الدولة بوجه عام.
هذا في الوقت الذي ال تكون فيه أي 
رقابة على منح هذا االئتمان استنادا الى 
االقتراح بقانون املعروض، وال توجد 
ضمان����ات تكفل الت����زام اجلهة املانحة 
باألسس والضوابط االئتمانية السليمة، 
السيما ان هذا العمل، وهو منح االئتمان 
لشركات خاصة للقيام مبشاريع كبيرة، 
يتطلب خبرات ائتمانية تستند الى خلفية 
علمية وعملية، ال تتوافر اال لدى وحدات 
اجلهاز املصرفي، ومن ثم تتزايد احتماالت 
املخاطر االئتمانية التي تكتنف االئتمان 
املزمع تقدميه خارج النظام املصرفي وهو 
ما قد يعرض املال العام للضياع. ومما 
ال شك فيه ان التعديل املقترح ينطوي 
على تغير جوهري لغرض الصندوق 
وطبيع����ة اعماله والت����ي تتلخص في 
املساعدة على تطوير اقتصاديات الدول 
العربية والنامية من خالل تقدمي القروض 
امليسرة لتنفيذ برامجها التنموية، ووفقا 
ملا خلص اليه الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية في املذكرة التي اعدها 
حول االقتراح بقانون املشار اليه املؤرخة 
ب� 2010/5/23 واملرسلة الى مجلس األمة 
املوقر، فإن اضطالع الصندوق بتقدمي 
القروض للشركات املساهمة الكويتية 
القائمة باملشاريع التنموية، سيلقي عبئا 
كبيرا على الصندوق، الذي لم يسبق له 
تقدمي القروض للقطاع اخلاص وتقتصر 
خبرته على التمويل الس����يادي املقدم 

4 � يرتبط مبا تقدم عدة تساؤالت حول 
الدورة املقترحة للمال العام والتي تتضمن 
ضخ املال العام في الصندوق الكويتي الذي 
يعيد اقراضها للش��ركة املساهمة، وعلى 
الش��ركة س��داد هذا املال للصندوق، وال 
يبدو واضحا مصدر سداد الشركة للقرض 
املقدم من الصندوق، اال اذا كانت ستقوم 
ببيع املش��روع بعد اجنازه الى احلكومة 
واحلصول على قيمته التي يتم من خاللها 

سداد القرض.
ف��إذا كان األمر كذلك، فإن التس��اؤل 
يعود م��رة أخرى حول جدوى توس��يط 
الش��ركات املقترحة في هذه الدورة، رغم 
األعباء املالية واإلدارية ملثل هذه الشركات 
وتأثيرها على تكلفة املشروعات احلكومية 

املعنية.
واذا كان املقص��ود هو اس��تمرار 
هذه الش��ركات في متلك وإدارة هذه 
املشروعات، فإن معنى ذلك عدم وجود 
مصادر متويل لديها لس��داد القرض، 
وهي ثغرة واضحة ف��ي آلية التنفيذ، 
ه��ذا فضال عن عدم وض��وح التوجه 
في ش��أن امللكي��ة احلكومية للمرافق 
واالصول احلكومية وفقا للتشريعات 
الس��ارية في حالة ادخال الش��ركات 
املس��اهمة املقترحة في ه��ذا الصدد، 
اخذا ف��ي االعتبار ان التعديل املقترح 
يسمح بانشاء هذه الشركات من دون 
مساهمة حكومية او مبساهمة بنسبة 
غير محددة ميكن ان تكون محدودة.

5 � بصف���ة عامة، وكتصور آللية 
التنفيذ، وهي غير واضحة في املشروع، 
فإن انشاء الشركات املساهمة املشار 
اليه���ا او قيام الصن���دوق باالقراض 
للش���ركة، ال يبدو ف���ي تقديرنا مما 
يغير من دور البنوك، حيث س���يتم 
بالضرورة اس���ناد املش���روع جلهة 
مهنية متخصصة في التنفيذ، وهذه 
ستحتاج الى تسهيالت ائتمانية من 
البنوك حلني تس���لم املستخلصات، 
وهي الدورة املعتادة لتنفيذ ومتويل 
مثل هذه املشروعات، هذا فضال عن 
اخلدمات املصرفية التي تقدمها البنوك 

لعمالئها.
وخالصة ما تقدم، ان املشروع املقدم 
يكتنفه العديد من مواطن القصور وعدم 
الوضوح س����واء في الهدف او في آلية 
التنفيذ، األمر الذي ال يبدو معه إمكانية 
تنفيذه بالشكل الوارد في هذا االقتراح 
بقانون، كما أنه ال يوفر بديال مناسبا 
لدور اجلهاز املصرفي الكويتي في تقدمي 
التمويل املطلوب الذي ميكن ان يساهم 

في تسريع تنفيذ اخلطة التنموية.

أكد أنه يكتنفه العديد من مواطن القصور وعدم الوضوح ويفتقد آللية واضحة لتمويل الشركات وضمانات رد القروض

منح االئتمان لشركات خاصة يتطلب خبرات ائتمانية ال تتوافر إال لدى وحدات الجهاز المصرفي

وزير النفط يؤكد اهتمام الكويت بشراء 
بعض أصول »بي.پي« .. و»الهيئة« تنفي!

محمود فاروق
أكد وزير النفط الشيخ أحمد العبداهلل في موسكو 
أمس ما ورد في عدد »األنباء« الصادر أمس األول 
أن شركة البترول العاملية قد تكون مهتمة بشراء 
بعض األصول من شركة بريتيش بتروليوم )بي.

پي(، وان الكويت راضية عن استثماراتها احلالية 
في الش���ركة، مبينا في تصريحات صحافية عقب 
اجتماعه مع وزير الطاقة الروسي في موسكو أن 
الشركة ستدرس استثمار املزيد اذا كانت األصول 
املعروضة للبيع مغرية وتناسب استراتيجية الهيئات 

االستثمارية بالكويت.
وأضاف قائال: ان الكويت لديها استثمارات بالفعل 
في »بي.پي«، وفي حال رأت اجلهات املختصة في 
الكويت أن هناك فرصا أكثر جاذبية فيها ستحرص 
على اقتناصها، وتابع: سنرى العروض املطروحة، 
واالشتراطات التي تقدم للمستثمرين األجانب في 
هذا الصدد. وعلى عكس تصريح وزير النفط خرجت 
الهيئة العامة لالستثمار لتشير في بيان لها الى أنها 
لم تتسلم أي عرض من »بي.پي« لزيادة حصتها في 
شركة النفط، حيث أفادت دالل الرفاعي من مكتب 
اإلعالم والعالقات العامة في الهيئة، في بيان أرسل 
عبر البريد اإللكتروني إلى وكالة »زاويا داو جونز« 
بأن الهيئة لم تتسلم أي عرض من لزيادة حصتها في 
الشركة . وكان قد كشف مصدر مسؤول ل� »األنباء« 
عن توجهات التخاذ قرار بشراء حصة جديدة من 

شركة بريتيش بتروليوم )بي.پي( بهدف حتصني 
الشركة ضد اي محاوالت استحواذ قد تقدم عليها 
ش���ركات نفط عاملية خالل الفترة املقبلة على اثر 
انخفاض اسعار س���هم »بي.پي«. وأوضح املصدر 
ان عدد األسهم اململوكة للهيئة يصل إلى نحو 328 
مليون س���هم تعادل نحو 1.75% حتى اآلن، مبينا 
ان خسائر »بي.پي« جتاوزت مليار دوالر وان اي 
نسبة مساهمة ليست في محلها ستعرض الهيئة 

ملزيد من اخلسائر الفادحة. 
وأكد املصدر ان الهيئ���ة ال يوجد لديها اي نية 
للتخارج من »بي.پي« خالل الفترة املقبلة، مستندا الى 
ان الشركة مازال لديها عقود استكشافية وانتاجية 
تؤهلها للنهوض من أزمتها احلالية اال انها حتتاج 
الى دعم مادي لتغطية الكلفة الزائدة عليها الصالح 
التسرب النفطي الذي حدث على منت املنصة التابعة 

لها في خليج املكسيك. 
 اجلدير بالذكر أن شركة بريتش بتروليوم تخطط 
لط���رح ما يوازي 30 مليار دوالر من أصولها على 
مدار ال� 18 عشر شهرا املقبلة من أجل زيادة حجم 
السيولة املتوافرة لديها كي تتمكن من الوفاء بتكاليف 

احتواء التسرب النفطي في خليج املكسيك.
وكانت قد ذكرت الشركة أن لديها نحو 16 مليار 
دوالر في حصيلة االئتمان غير االعتيادي، وكشفت 
أنها تخطط لتخفيض مديونياتها ألقل من 10 مليارات 

دوالر في غضون الفترة ذاتها.

تأكيدًا لما نشرته »األنباء« في عددها أمس األول

مجموعة الخرافي تحرز تقدمًا في مفاوضات 
بيع حصتها في »زين« بقيمة 2.5 مليار دوالر

أحمد يوسف
كش����فت مص����ادر مطلعة من 
مجموعة االتصاالت املتنقلة »زين« 
عن تقدم كبير في املفاوضات على 
بيع حصته����ا البالغة نحو %12.6 
الى مجموعة االتصاالت اإلماراتية 
»اتصاالت« في صفقة قيمتها تصل 

الى 2.5 مليار دوالر.
وقالت املصادر ل� »األنباء« ان 
ب����دأت قبل عام  التي  املفاوضات 
تقريبا اال انها توقفت بسبب بيع 
أصول »زين � أفريقيا«، موضحا 
ان باب املفاوضات قد فتح مجددا 
وحتديدا قبل شهرين بني الطرفني، 
خصوص����ا وان »اتصاالت« لديها 
أهداف توسعية إقليمية في أسوق 
كل من الكويت والبحرين والعراق، 
وانه بإمتام هذه الصفقة ستحقق 

»اتصاالت« أهدفها.
وأشارت املصادر الى ان مجموعة 
اخلرافي كانت قد خفضت حصتها 
في زين من 14.4% الى 12.6%.بواقع 

1.8% خالل الشهرين املاضيني.
فيم����ا أكدت مص����ادر مطلعة 
اعتراض الهيئة العامة لالستثمار 
على وجود مالك جدد في مجلس 
اإلدارة، وذلك طبقا للمحافظة على 
إستراتيجية الشركة خالل الفترة 
املقبلة، مؤكدة ان اعتراض الهيئة 
جاء لتوقي����ت البيع، وليس على 
مجموعة »اتص����االت« اإلماراتية 

نفسها.
وكان����ت »رويت����رز »قد بثت 
مساء امس االول خبرا عن اقتراب 
مجموعة زين من بيع حصة الى 
مجموعة االتص����االت االماراتية 

»االتصاالت«، اال ان املصادر، قالت 
ل� »األنب����اء« مجموعة »زين« قد 
أبلغت إدارة سوق الكويت لألوراق 
املالية بنفي اخلبر تلفونيا، لتتجنب 
إيقاف تداول السهم، مؤكدة على 
ان هناك تعتيم����ا كبيرا على أي 
أخبار تتعلق بعملية املفاوضات، 
الس����يما انه قد مت توقيع مذكرة 
تفاهم تقتضي السرية، وذلك رغبة 
من إدارة الشركتني لضمان إمتام 

الصفقة دون مزايدات.
وفي املقابل، لم حتسم مصادر 
أخرى اي تطور على تلك املعومات 
إال ان بيع حصة بهذا احلجم البد 
الرئيس����ني مبا  من اإلعالم املالك 
العامة لالس����تثمار،  الهيئة  فيها 
وانه اذا متت مفاوضات فستأخذ 

حتما وقتا للوصول الى خطوط 
عريضة تسمح باالتفاق على فتح 
دفاتر الش����ركة لإلجراء الفحص 

النفي للجهالة.
يذكر ان سهم »زين« قد شهد 
تداوالت نشطة بقيمة 12.051.800 
دينار من خالل تداول 10.042.500 
سهم نفذت عبر 376 صفقة ليغلق 

على 1.180 فلس للسهم.
بالذك����ر ان مجموعة  جدي����ر 
املتنقل����ة )زين( قد  االتص����االت 
باعت أصولها في أفريقيا لشركة 
بهارتي أير تل الهندية مقابل 10.7 
مليارات دوالر ف����ي صفقة متثل 
احلدث األكبر في قطاع االتصاالت 
في أفريقيا والشرق األوسط خالل 

العام احلالي.

البالغة 12.6% إلى »اتصاالت« اإلماراتية.. وهيئة االستثمار تعترض

مصطفى الشمالي

صورة من خبر »األنباء« في عدد أمس األول


