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االقتصادية

عاطف رمضان
علمت »األنباء« من مصادر ان وفدا من سوق الكويت 
لالوراق املالية سيسافر اليوم الى السويد برئاسة وزير 
التجارة والصناعة احمد الهارون لاللتقاء مبمثلي بورصة 
ناسداك وذلك لالطالع على آخر التقنيات لتطوير نظام 

التداول اجلديد في البورصة.
واضافت املصادر ان الوفد يشمل عددا من اعضاء جلنة 

السوق وبعض االداريني من البورصة من بينهم امني سر 
جلنة السوق يونس احلبيب وعضوا جلنة السوق هشام 
العتيب����ي وابراهيم القاضي. وذكرت املصادر ان الوزير 
الهارون والوفد املرافق له س����يعودون الى الكويت بعد 
غد. يذكر ان توجه الهارون الى الس����ويد كان بناء على 
قرار جلنة السوق ومجلس مفوضي هيئة اسواق املال 

في اجتماعهما خالل االسبوع اجلاري.

الهارون يترأس وفدًا من البورصة لزيارة السويد
املؤشر 
السعري 

6.928.5
بتغير قدره

58.3+

»اتصاالت«: تقدمنا بعرض مبدئي مشروط لشراء 46% من أسهم »زين«
.. واإلدارة التنفيذية لـ»زين«: لم نتلق عرضاً رسمياً

تفادي إلزام القانون اإلعالن عن أي 
ملكيات تزيد على 5%، في الشركة، 
وبالتالي فإن ملكي���ة مجموعة 
اخلراف���ي تأتي عب���ر صناديق 
وشركات ومحافظ تصل ل� 25% من 
األسهم، كما متتلك الهيئة العامة 
لالستثمار 20%، وإذا كان عرض 
اتصاالت اإلماراتية هو لشراء ما 
نسبته 46%، فإن مجموعة اخلرافي 
هي التي باستطاعتها جمع احلصة 

األكبر.
وقال العن���زي »األرقام التي 
كانت تتداول حول عرض اتصاالت 
الس���ابق وقبل بيع أصول زين 
في أفريقيا كانت عند 2.2 دينار 
للس���هم، وبيع زين � أفريقيا لم 
يخفض من قيمة السهم ألنه مت 
تس���ديد ديون على زين دفعت 
من هذه التدفقات واآلن سعر 1.7 
دينار أقل من السعر العادل ألن 
الشركة لديها الكثير من األرباح 

هذه السنة«.

وقال النفيسي: »مجموعة اخلرافي 
رفعت ملكيتها ف���ي زين خالل 
الفت���رة األخيرة من 11 إلى %12، 
وشراء 1%، في شركة زين يعتبر 
مبلغا كبيرا، وهو ما يدعم هذا 

التوجه«.
وقال احمللل املالي في املشورة 
والراي���ة الكويتية علي العنزي 
»اتصاالت اإلمارات نفت قبل 3 
أشهر سعيها لش���راء مثل تلك 

احلصة«.
وأضاف العنزي »بالنس���بة 
للس���عر هو سعر عادي لم يأت 
مبفاجئة جديدة، بعد بيع زين 
أفريقيا، وهو مقارب جدا لسعر 

السوق«.
وأك���د العنزي أن »الس���عر 
امل���الك  ال يرق���ى لطموح���ات 

احلاضرين«.
ولف���ت إلى متل���ك مجموعة 
اخلرافي حصة كبيرة في شركة 
زين، ولكنه���ا مجزأة، حيث يتم 

حول الصفقة قال مدير عام مركز 
اجلمان لالستشارات املالية ناصر 
النفيسي: يدور في السوق منذ 
أكثر من س���نة حديث حول نية 
مجموعة اخلراف���ي باعتبارها 
أكبر مس���اهم في ش���ركة زين 
لبيع حصتهم في الشركة، هذا 
بخالف صفقة بيع أصول زين � 
أفريقيا لشركة بهارتي الهندية. 

46% من أسهم الشركة، وذلك ردا 
على ما تناقلته وسائل اإلعالم. 
وأفادت الش���ركة بأنها ستوافي 
إدارة السوق بأي مستجدات بهذا 
اخلصوص في حين���ه. وكانت 
»سي ان بي س���ي« العربية قد 
ذكرت امس ان مؤسسة اتصاالت 
االمارات عرضت شراء 46%من 

أسهم شركة زين.
يذكر ان هذه املرة الثانية التي 
تقوم فيها االتصاالت االماراتية 
بتقدمي عرض لشراء حصة من 
ش���ركة زين بع���د ان مت رفض 

العرض االول.
وقال محلل���ون ان مجموعة 
اخلرافي هي األقرب لتجميع وبيع 
هذه احلصة، مشيرين إلى أن سعر 
العرض رمبا يكون منخفضا كثيرا 
عن السعر الذي قد يتم القبول 

به لتنفيذ الصفقة.
وفي قي���اس ل���ردود أفعال 
احملللني حول هذه األنباء املتداولة 

قال نائب رئيس أول التصال 
املؤسسة � املجموعة في اتصاالت 
اإلم���ارات م.أحمد ب���ن علي في 
تصريحات خاصة ل� »العربية« 
ان���ه مت التقدم بع���رض مبدئي 
مشروط لشراء حصة في شركة 
زين، وأضاف ب���ن علي ان هذا 
العرض يعتم���د على متطلبات 
وإجراءات يجب العمل بها المتام 
الصفقة، وكانت معلومات للعربية 
قد أش���ارت الى تقدم اتصاالت 

االماراتية.
وبحسب مصادر مطلعة يقوم 
بن���ك الكويت الوطن���ي بتقدمي 

املشورة لشركة اتصاالت.
وجاء ذلك ف���ي الوقت الذي 
أعلنت فيه مجموعة االتصاالت 
املتنقلة »زين« في توضيح لها 
على موقع سوق الكويت لألوراق 
املالي���ة أن اإلدارة التنفيذية في 
الشركة لم تتلق عرضا رسميا من 
شركة اتصاالت اإلماراتية لشراء 

عمران: »اتصاالت« تجري محادثات استحواذ
مع ريالينس كوميونيكايشنز الهندية وشركات أخرى

قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة اإلمارات لالتصاالت املشغل 
الرئيس���ي خلدمات الهاتف في دولة اإلم���ارات العربية املتحدة 
محمد عمران، ان الش���ركة جتري محادثات مع شركة ريالينس 
كوميونيكايشنز الهندية، وتدرس فرص االستحواذ واالندماج 

معها.
وأضاف، في حديثه إلى وكالة بلومبرغ، ان »اتصاالت« جتري 
محادثات مع شركات اتصاالت أخرى بهدف عقد اتفاقات معها العام 
القادم، كما تفكر في إعادة إرس���ال طلبها إلى السلطات الهندية 

لرفع حصتها في شركة اتصاالت دي بي تيليكوم.
يذكر أن مجلس ترويج االستثمار األجنبي في الهند رفض 
طلبا س���ابقا مماثال من »اتصاالت«، الت���ي تعتزم رفع حصتها 
في اتصاالت دي بي تيليكوم من 44.73% إلى مايزيد عن %50، 

بحسب »بلومبرغ«.
ومن حيث عدد عم���الء »اتصاالت« في الهند، قال عمران ان 
»اتصاالت« التزال في مراحل أولية جدا في السوق الهندي، وانها 

تدرس الفرص االستثمارية القيمة هناك.

حيثيات حكم »االستئناف« في رفض دعوى
بعض شركات االستثمار بإلغاء رسوم »غرفة« التجارة

مؤمن المصري ـ محمود فاروق
علم���ت »األنباء« من مصادر مطلع���ة أن الدائرة 
التجارية مبحكمة االستئناف والتي أيدت حكم أول 
درجة القاضي برفض الدع���وى املرفوعة من بعض 
الش���ركات ضد غرفة جتارة وصناعة الكويت أخذت 
بدفاع محامي الغرفة عبداهلل الكندري أمام محكمة أول 
درجة. وأكدت املصادر أن احملكمة ذكرت في حيثيات 
حكمها أن احلكم املستأنف قد جاء في محله ملا أورده 
من أسباب صحيحة تأخذ بها هذه احملكمة دون إضافة 
أسباب جديدة، ذلك أنه من حق محكمة االستئناف أن 
تأخذ مبا أورده احلكم املستأنف من أسباب. ومن ثم 
فإن احلكم املستأنف قد قام على أساس صحيح من 
الواقع والقانون ويكون الطعن باالس���تئناف قد قام 
على غير أساس من الواقع والقانون، وبالتالي فهو 

جدير برفضه وتأييد احلكم املستأنف وفقا ملا أورده من أسباب.
وتتحصل وقائع الدعوى في أنه بتاريخ 2010/3/21 أقام أحد أصحاب 
املؤسسات التجارية دعوى اختصم فيها رئيس مجلس إدارة غرفة جتارة 
وصناعة الكويت بصفته ويطلب فيها ندب خبير تكون مهمته االطالع 
على مستندات الدعوى وأوراقها واالنتقال إلى مقر غرفة جتارة وصناعة 

الكويت لبيان املبالغ التي س���ددها للغرفة وأساس 
تقريرها وبي���ان من قام بتحديدها واألداة القانونية 
املستخدمة في حتديد هذه املبالغ، سواء كانت رسوما 
أو اش���تراكات أو حتت أي مسمى آخر، متهيدا إللزام 

املدعى عليه بصفته مبا يسفر عنه تقرير اخلبرة.
وقال بيانا لدعواه إنه أحد األعضاء املنتسبني لغرفة 
جتارة وصناعة الكويت وكان قد سدد رسوم االشتراك 
في عضوية الغرفة، فضال عن االشتراكات السنوية 
عن السنوات الس���ابقة، وكانت هذه املبالغ التي قام 
بدفعها تقررت مبوجب النظام الداخلي للغرفة الذي 
أعطى ملجلس إدارة الغرفة حق تقرير وحتديد وتعديل 
الرسوم واالشتراكات التي يدفعها األعضاء املنضمون 
للغرفة، وهو األمر املخالف للمادة 134 من الدستور 
التي أوجبت عدم تكليف أحد بالضرائب والرس���وم 
والتكاليف إال في حدود القانون مبا تكون معه الرس���وم واالشتراكات 

وغيرها التي قررها مجلس إدارة الغرفة مخالفة للدستور.
وبتاريخ 2010/4/28 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت 
املدع���ي املصروفات. اس���تأنف املدعي احلكم فقض���ت احملكمة بحكمها 

املتقدم.

احملامي عبداهلل الكندري

جميلة جمال الدين 

..والغرفة بحثت توطيد العالقات التجارية مع بريطانيا
اس��تقبل مدير عام غرف��ة جتارة وصناعة 
الكوي��ت رباح الرباح مدير ع��ام هيئة التجارة 
واالستثمار في بريطانيا ايدواردو اوكدن الذي 
ي��زور البالد لالرتقاء باملس��ؤولني احلكوميني 
والقطاع اخلاص بهدف مناقش��ة سبل توطيد 
العالق��ة التجارية االس��تثمارية ب��ني البلدين 
الصديقني. وقد رحب الرب��اح بضيفه الكرمي، 

مشيدا بالعالقات التاريخية التي تربط بريطانيا 
والكوي��ت، موضحا ان هناك اهتماما كبيرا من 
قب��ل القطاع اخلاص لالس��تثمار في بريطانيا 
ف��ي مختل��ف املجاالت. م��ن جانب��ه، أوضح 
أوك��دن ان زيارته ال��ى الكويت جاءت حلرص 
احلكومة البريطانية على تعميق وزيادة حجم 
التبادل االس��تثماري والتج��اري بني البلدين، 

كما أكد ان هناك مج��االت عدة ميكن التعاون 
بش��أنها س��تنتج عنها ش��راكات جديدة بني 
قطاعي األعمال في اجلانبني مثل قطاع الطاقة 
النووية، البيئ��ة والبنى التحتية، باالضافة الى 
إطالع اجلانب البريطاني للدخول في املشاريع 
الت��ي تتضمنها خطة الكوي��ت التنموية خالل 

السنوات ال� 5 املقبلة.

جميلة جمال الدين : »بيتك ماليزيا«
حقق نجاحًا كبيرًا في خدمات التجزئة 

قالت الرئيس التنفيذي لبي���ت التمويل الكويتي 
املالي���زي »بيتك ماليزيا« جميلة جمال الدين إن طرح 
منتج »حساب الذهب« واإلقبال الكبير الذي حققه يؤكد 
قدرة البنك على حتقيق جناح كبير في مجال التجزئة 
وخدمات األفراد الذي كث���ف فيه جهوده خالل الفترة 
األخيرة، حيث ملسنا إقباال كبيرا على حساب الذهب من 
شرائح مختلفة من العمالء، كما أن التجاوب الكبير كان 
مشجعا جدا وحافزا لدراسة طرح منتجات جديدة سيعلن 

عنها الحقا تتعلق بفئات متنوعة من العمالء.
وأضافت ف���ي تصريح صحافي مبناس���بة إعالن 
أسماء الفائزين في السحب الشهري األول على احلملة 
الترويجية التي ينظمها حتى نهاية أكتوبر املقبل على 
»حساب الذهب« اجلديد الذي أطلقه مؤخرا كمنتج يتيح 

لعمالئه االستثمار في املعدن األصفر، بأن سياسة التنويع 
اجلغرافي والتوسع النوعي املدروس للفروع واملراكز 
البيعية حققت جناحا كبيرا حيث اعتمد »بيتك ماليزيا« 
عل���ى افتتاح فروع في اكبر وأه���م املناطق الصناعية 
والتجارية واخلدمية في ماليزيا بغية توسيع قاعدة 
عمالئه وإضافة مساحة من التنوع التي تضمن حتقيق 
منو متواصل في احلصة الس���وقية من خالل سلسلة 
شاملة من اخلدمات تتوجه لتلبية احتياجات وتطلعات 

كل فئة من العمالء واهتماماتها االستثمارية.
وأش���ارت جميلة جمال الدين الى أنه حسب نظام 
احلملة فإن 10 فائزين يتم االقتراع على أس���مائهم كل 
شهر، يفوز كل واحد منهم بوديعة عبارة عن 10 جرامات 

من الذهب توضع في حسابه.

بيعها لمشغل آخر هو المخرج الوحيد 

»زين السعودية« تشكل أحد معوقات الصفقة
كشفت معلومات من مصادر قريبة من الصفقة ل� 
CNBCعربية ان موضوع »زين السعودية« شكل احد 
عوائق االتفاق بني الطرفني خالل املفاوضات خصوصا 
ان القانون الس����عودي مينع على مشغل واحد امتالك 
وتشغيل رخصتني للهاتف اجلوال، علما ان اتصاالت تعد 
املساهم الرئيسي في »موبايلي« املشغل الثاني للهاتف 
النقال في السعودية. وبحسب املعلومات املتداولة فقد مت 
إيجاد مخرج لهذا العائق الذي يحول دون إمتام الصفقة 
يقضي ببيع »زين السعودية« ملشغل آخر فور استحواذ 

اتصاالت على حصة 46% والتي تعتبر حصة األغلبية 
في املجموعة الكويتية. وذكرت املعلومات التي حصلنا 
عليها ان املفاوضات بني الطرفني بدأت منذ فترة طويلة، 
وحتديدا منذ قرار بيع »زين« ألصولها في إفريقيا، التي 
انتهت بفوز ش����ركة »بهارتي الهندية« بالصفقة بنحو 
10.7 ملي����ارات دوالر والتي أجنزت في يونيو املاضي. 
وكانت »زين« تطلب في تلك الفترة مبلغ دينارين للسهم 
الواحد، ومن املقرر ان يجتمع مساهمو زين خالل االيام 

محمد عمرانالقليلة املقبلة للبت في العرض اإلماراتي.


