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االقتصادية

أكدت الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار )كفيك( في 
بيان نش����ر على موقع البورصة أنه����ا حصلت يوم الثالثاء 
املاضي على موافقة بنك الكويت املركزي على بياناتها املالية 
املرحلية لفترة ال� 6 أشهر املنتهية في 30 يونيو 2010، وأظهرت 
النتائج حتقيقها خس����ائر قدرها 8.8 ماليني دينار مبا يعادل 
28.3 فلسا للس����هم مقارنة بخسائر قدرها 3.1 ماليني دينار، 
مبا يعادل 10.1 فلوس للسهم للفترة املقارنة من 2009، وبلغ 

إجمالي املوجودات املتداولة 92.4 مليون دينار مقارنة ب� 91.7 
مليون دينار للفترة املقارنة من 2009، وبلغ اجمالي املوجودات 
164.09 ملي����ون دينار مقارنة 192.4 مليون دينار لفترة ال� 6 
أش����هر من 2009 وبلغ اجمالي املطلوبات 139.6 مليون دينار 
145.9 مليون دينار للفترة املقارنة من العام 2009 وبلغ اجمالي 
حقوق املس����اهمني 24.4 مليون دينار مقارنة ب� 46.9 مليون 

دينار للفترة املقارنة من 2009. 

8.8 ماليين دينار خسائر »كفيك« للنصف األول

السعر البالغ 1.7 دينار للسهم يشمل األتعاب المستحقة للجهة المنفذة

100 مليون دينار أرباح »االستثمارات« المتوقعة من دورها كوسيط في صفقة »زين«
شيخة البحر خاضت مفاوضات شاقة على مدى 4 أشهر

»الوطني« يرتب لقرض لصالح »اتصاالت«

الفحص النافي للجهالة األسبوع المقبل والصفقة عبر مزاد علني

هشام أبوشادي
أفادت املص���ادر بأن بنك الكويت الوطني 
س���يقوم بدور رئيس���ي في الترتيب لقرض 
لصالح »شركة اتصاالت« اإلماراتية بالتعاون 
مع بع���ض البنوك العاملية اال ان املصادر لم 
حتدد حجم عملية التمويل التي ستتم خاصة 
ان القيمة االجمالية للصفقة تقدر بنحو 11.7 

مليار دوالر.
واضافت املصادر ان نائب الرئيس التنفيذي 
ملجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر 
قامت بجهود جبارة على مدى أربعة أش���هر 
للوصول الى تفاهمات مش���تركة بني طرفي 
الصفقة، وانه تخلل هذه الفترة من املفاوضات 
الشاقة مراحل من التعثر واالنفراج الى ان مت 
التوصل التفاق أولي حول الصفقة دفع الى 
ان يطلق عليها داخل البنك الوطني مهندسة 

الصفقات الضخمة.

أحمد يوسف
علم���ت »األنباء« من مصادر ان مجموعة 
االتصاالت املتنقلة )زين( ومجموعة االتصاالت 
اإلماراتية )اتصاالت( ستوقعان عقدا مبدئيا 
يتيح للثانية فتح دفاتر الشركة إلجراء الفحص 
النافي للجهالة خالل األسبوع املقبل.  وأضافت 
املصادر أنه وفقا لقانون هيئة أس���واق املال 
فإن الصفقة ستتم من خالل مزاد علني، حيث 
يلزم القانون من يش���تري أكثر 30٪ في أي 
شركة بأن يقوم بشراء حصص األقلية خالل 
فترة زمنية حتددها هيئة أسواق املال وبنفس 

السعر. 
وأش���ارت املصادر إلى عدم رغبة الهيئة 

العامة لالستثمار في بيع حصتها في »زين« 
والبالغ���ة حوالي 24٪، مؤكدة على ان هناك 
اتفاقا تاما بني كبار املالك في الش���ركة على 
بيع ال���� 46٪ بس���عر 1.7 دينار للس�������هم 
وال���ذي مت التوصل إلي��ه في املفاوض����ات 

بني الطرفني. 
وقال���ت املصادر انه م���ن املتوقع إغالق 
باب الصفقة في فترة لن تزيد على شهرين 
من تاريخ التقدم بالش���راء، حيث ان دفاتر 
الشركة وحجمها باتت اصغر بعد بيع أصولها 
األفريقية، باإلضافة الى مناقشة العديد من 
التفاصيل خالل األشهر املاضية، األمر الذي 

يعزز سبل إنهاء الصفقة في اقرب وقت.

شيخة البحر

»الهيئة« تحسم موقفها األسبوع المقبل
محمود فاروق

قالت مصادر مطلعة ان الهيئة العامة لالس���تثمار لن تقوم 
بتضمين حصتها البالغة 24.6٪ ضمن صفقة بيع شركة زين 
46٪ من اسهمها، مضيفة ان الهيئة ستقوم بحسم موقفها حول 
دخول شريك غير كويتي على شركة كويتية االسبوع المقبل. 
وافادت المصادر بأن شركة االستثمارات الوطنية ستعقد اجتماعا 
مع المس���ؤولين في »الهيئة« بداية االس���بوع المقبل تطبيقا 
للقوانين واللوائح التي تقضي بعقد اجتماع بين الجهة المالكة 

لحص���ة االغلبية والجهة الحكومية التي تمتلك نس���بة فيها، 
علما ان الهيئة العامة لالس���تثمار ليست جهة مخولة للرفض 
 او القبول. واش���ارت الى ان اجتماع االستثمارات الوطنية مع 
الهيئة العامة لالستثمار سيأتي متزامنا مع اجتماع مجلس ادارة 
شركة زين خالل االسبوع المقبل وذلك لوضع االطر المحاسبية 
والقانونية المتعلق���ة بالصفقة وعمل بيان صحافي تفصيلي 
للجهات االعالمية لعدم انتش���ار اي شائعات تتعلق بالصفقة، 

وكذلك مناقشة آلية ترتيب تجميع النسبة المطلوبة.

تكلفته 18.3 مليون دينار وتشغيله نهاية العام المقبل

الهارون: النظام اآللي الجديد للبورصة 
سيرفع حجم التداول إلى 50 ألف عملية يوميًا

15 مليون دينار أرباح قطاع التأمين  في النصف األول 
كونا: حقق قطاع التأمني أرباحا بقيمة 15 مليون دينار خالل النصف 
االول من العام احلالي مبعدل منو بلغ 94٪ مقارنة بأرباح النصف االول 

من عام 2009 التي بلغت 8.3 ماليني دينار.
وقال رئيس مجلس ادارة احتاد ش����ركات التأمني د.علي البحر في 
تصريح لوكالة االنباء الكويتية )كونا( امس ان نصيب ست شركات 
تأمني تقليدية كان 100٪ من هذه األرباح، بينما منيت شركتان تكافليتان 
بخس����ارة بلغ����ت 1.85 مليون دينار، متوقعا ان يس����تمر منو االرباح 

للشركات التقليدية بنفس الوتيرة.

وأوضح البحر ان مستقبل سوق التأمني الكويتي واعد، ألن احلكومة 
رصدت مبالغ ضخمة إلجناز خطة التنمية التي تتضمن مشاريع كبيرة 
وسيتم التأمني عليها من خالل شركات تأمني محلية وبالتالي سيحقق 
القطاع حتما طفرة في االي����رادات والربحية خالل املرحلة املقبلة من 

تنفيذ اخلطة.
وأضاف انه متاش����يا مع اخلطة التنموية للدولة قد مت التنس����يق 
بني االحتاد واالدارة العامة لالطفاء لتقدمي اقتراح للتأمني على املباني 

التجارية واالستثمارية في البالد ضد املسؤولية املدنية.

مجموعة من القضايا ذات االهتمام املشترك 
بني الطرفني.

وتش���مل الصفقة تنفي���ذ قاعدة جديدة 
للتجارة االلكترونية في السوق تكون منطلقا 
لتداول األسهم وكذلك السندات واملشتقات 
والرقابة اآللية عليها وتقدمي سلس���لة من 
املنتجات األولية التي سيتم طرحها مع حلول 

النصف األول من العام املقبل.
ويضم الوفد املرافق للوزير الهارون وكيل 
وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي 
وعددا من اعضاء جلنة سوق الكويت لألوراق 
املالية وأعضاء اجلهاز التنفيذي بالس���وق 
كونهم من س���يتولى متابعة وتشغيل هذا 

املشروع.
يذكر ان سوق الكويت لألوراق املالية تعاقد 
مع ش���ركة »أو إم إكس ناسداك« السويدية 
لتطوير نظام التداول احلالي ضمن صفقة 
تشمل توفير خدمات استشارية إستراتيجية 
لفريق إدارة الس���وق بهدف دعمه المتالك 
املعايير الدولية واإلسهام الفاعل في تطوير 

أداء السوق بشكل عام. 

الس���ويديني لتعزي���ز عالق���ات التع���اون 
االقتصادي والتجاري، مشيرا الى انه سيبحث 
مع وزيري االقتصاد واملالية الس���ويديني 

كونا: قال وزير التجارة والصناعة احمد 
الهارون أن النظام اآللي اجلديد لسوق الكويت 
لألوراق املالية املنتظر تشغيله نهاية العام 
املقبل سيرفع حجم التداول الى نحو 50 ألف 

عملية يوميا.
وأوضح الهارون في تصريح ل� »كونا« 
قبيل مغادرته الى السويد ملتابعة تطورات 
مشروع النظام اآللي اجلديد لبورصة الكويت 
ان هذا املشروع الذي تقدر تكلفته بنحو 18.3 
مليون دينار من شأنه تعزيز الرقابة اآللية في 
سوق األوراق املالية بشكل مميز عبر أدوات 

شاملة وتقنيات متكاملة ومتطورة.
وأفاد بان املشروع في حال تنفيذه سيعمل 
على تطوير أداء السوق بشكل عام وسيعزز 
استقراره وسيجعل السوق الكويتي يضاهي 
أكثر األسواق العاملية تطورا، مؤكدا احلرص 
احلكومي على رعاية أوضاع السوق وتزويده 
بأحدث األنظمة والتقنيات التي من شأنها 

تطوير أدائه.
وذكر الهارون انه سيلتقي خالل زيارته 
التي تس���تمر يومني عددا من املس���ؤولني 

أحمد الهارون

شريف حمدي
علمت »األنباء« من مص����ادر مطلعة ان 
شركة االستثمارات الوطنية التي ستقوم بدور 
الوسيط في صفقة بيع 46٪ من أسهم شركة 
االتصاالت املتنقلة )زين( لشركة اتصاالت 
اإلمارات ستحقق أرباحا إجمالية من الصفقة 

تقدر ب� 100 مليون دينار.
وتوقع����ت املصادر ان يت����م االنتهاء من 
الصفق����ة في غضون ش����هرين على األكثر، 
وذل����ك لعدة اعتبارات أهمها ان بنك الكويت 
الوطني مستش����ار الصفقة بالنسبة لشركة 
اتصاالت اإلمارات وبنك بي ان باريبا مستشار 
الصفقة بالنسبة لشركة زين لديهما جميع 
التفاصيل املتعلقة بش����ركة زين من حيث 
األصول واملوجودات واملطلوبات، مشيرة الى 
ان بن����ك بي ان باريبا لديه جميع املعلومات 
اخلاصة بالشركة عندما كان مستشارا لصفقة 
بيع 46٪ من الشركة لصالح شركة فافاسي 

الهندية قبل عام.
وأضافت املصادر ان من اإلجراءات التي 
ستعجل من إمت������ام الصف����قة ان حص���ة 
ال� 46٪ املتفق على بيعها حتت تصرف شركة 
االستثمارات الوطنية وهي عبارة عن 35٪ من 
كبار املالك و11٪ من صغار املساهمني الذين 

سيكون لهم دور في الصفقة.
وأشارت املصادر الى انه من احملتمل ان 
تدعو الشركة لعقد جمعية عمومية للحصول 
على موافقة املساهمني بصفة قانونية ضمن 

إجراءات إمتام الصفقة.
ومن جانب آخر أفادت شركة االستثمارات 
الوطنية في بيان نشر على موقع البورصة 
بأن اح����د عمالئها من أصحاب احملافظ التي 
تديرها الشركة )شركة اخلير الوطنية لألسهم 
والعقارات( قد ابلغ الشركة بأنها تلقت عرضا 
مبدئيا من مؤسسة  اإلمارات لالتصاالت لشراء 
كمية من االسهم في حدود ما نسبته 46٪ من 
اجمالي األس����هم املصدرة لشركة االتصاالت 
املتنقلة »زين« بس����عر 1.700 دينار للسهم 
الواحد  شاملة األتعاب املستحقة للجهة التي 

ستقوم بالتنفيذ.  
وذكرت الشركة انه قد مت إفادتها من عميلها 
بانه بعد امتام املوافقات املبدئية بني األطراف، 

فإن هذا األمر يعني تكليف عميل الش����ركة   
بتوفير النس����بة املطلوبة كما ان التحضير 
لهذه الصفقة يتطلب وضع األطر واألسس 
القانونية الالزمة  لذلك، وستق���وم ال���شركة 
ب�موافاة ادارة السوق بأي مستجدات في هذا 
الشأن  تتوافر للشركة في حينه.  وعليه ستعاد 
شركة االتصاالت املتنقلة »زين« الى التداول 

اعتبارا من يوم األحد املقبل. 
م����ن جانبه����ا، أكدت مؤسس����ة اإلمارات 
لالتصاالت في بيان لها، تقدمها بعرض الشراء 
مقابل 1.7 دينار للسهم، وأضافت الشركة انه 
لم يتم التوصل الى اتفاق نهائي حتى اآلن. 
يشار الى ان قيمة السعر املعروض تزيد على 
سعر السهم املتداول بسوق الكويت ب� 340 
فلسا للسهم، وبقيمة إجمالية للصفقة تقدر 
بنحو 3.4 مليارات دينار. هذا وقد مت إيقاف 
تداول السهمني في كل من بورصتي أبوظبي 
والكويت على ان يستأنف التداول عليهما يوم 
األحد املقبل بعد ورود اإليضاحات من كلتا 
الشركتني. واعتبارا من مطلع األسبوع املقبل، 
قد يتم اإلعالن عن تفاصيل وآلية احلصول على 
نسبة من الصغار بحد أدنى 300 ألف تقريبا 
لتحقيق أقصى استفادة لصغار املساهمني، 
كما كان الوعد سابقا. ومتلك احلكومة حصة 
تبلغ 24.6٪ في الش����ركة التي حتظى حاليا 
بأكثر من 300 مليون عميل. وال تواجه شركة 
اإلمارات لالتصاالت مشكلة في احلصول على 
متويل الصفقة البالغ قيمتها 11 مليار دوالر، 
إذ ستحصل بسهولة على متويل من مصارف 

محلية وإقليمية ودولية.

ال�سيد/ عبدالرزاق حممد الوهيب

رئي�س جمل�س الإدارة ونائب رئي�س جمل�س الإدارة

وكافة العاملني يف

�شركة تاآزر للتاأمني التكافلي

�شائلــني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�شع رحمته 

وي�شكنه ف�شيح جناته، ويلهم اأهله  وذويه  ال�شرب وال�شلوان

عمه/ فهد عبدالرزاق الوهيب
لوفاة الفقيد املغفور له باإذن اهلل تعاىل

يتقدمون بخال�س التعازي واأ�شدق املوا�شاة اإىل

الع�شو املنتدب والرئي�س التنفيذي

كبار المالك في »زين«
النسبةالجهة المالكة

24.61٪الهيئة العامة لالستثمار
12.67٪شركة اخلير الوطنية وآخرون

مجموعة األوراق املالية والبنك 
18٪التجاري ومحافظهم التابعة

15٪محافظ وصناديق
45.6اإلجمالي دون حصة الهيئة


