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االقتصادية

محمود فاروق
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة أن شركة 
االستثمارات الوطنية بدأت جتري مفاوضات مع 
عدد من الشركات التي متلك أسهم في شركة زين 
ومن بينها شركة »مجموعة األوراق املالية« وذلك 
بهدف إشراك املجموعة والشركات في صفقة بيع 
46% من أس���هم زين ملصلحة شركة »اتصاالت« 

اإلماراتية.  وأفادت املصادر بأن »االس���تثمارات 
الوطنية« س���تعقد عدة اجتماعات مع مجموعة 
األوراق من أجل التفاوض معها خالل األس���بوع 
اجلاري خاصة أن حصة املجموعة تصل إلى %9 
من إجمالي أسهم زين. وأشارت إلى انه في حالة 
موافقة املجموعة على الدخول في الصفقة ستقوم 
بفتح حساب لدى الش���ركة الكويتية للمقاصة 

لتودع فيه هذه األسهم لتكون حتت تصرف مديري 
الصفقة � إذا رغبوا في ذلك � ومزودين بالتفويضات 
القانونية الالزمة لهم إلمتام عملية البيع من خالل 
أنظمة السوق وشركة املقاصة، مبينا أن مجموعة 
األوراق ستضمن ملديري الصفقة حصولهم على 
نس���بة أتعابهم املعلنة هذا إذا لم تسمح األنظمة 

باستقطاعها حلسابهم فور سداد القيمة.

»االستثمارات الوطنية« تتفاوض مع »مجموعة األوراق«

عبر صفقتي »اتصاالت« و»بهارتي«.. ورصيد تاريخي آخر يضاف إلى »الوطني« باعتبار أن صفقة »زين ـ اتصاالت« أكبر صفقة استحواذ في المنطقة

مجموعة الخرافي ُتدخل 22.4 مليار دوالر إلى االقتصاد الوطني
البنك  التنفي���ذي في  الرئيس 
الوطني تم التوصل الى س���عر 
دينار و700 فلس شامال أتعاب 

الجهات المنفذة للصفقة.
ورغم انه ليس معروفا حجم 
األتعاب التي سيتقاضاها البنك 
الوطني اال ان مصادر داخل البنك 
قالت ان القضية بالنسبة للبنك ال 
تكمن في األتعاب التي سيحصل 
عليها، بل في ضخامة الصفقة 
التي تعد أكبر صفقة استحواذ  
يرت���ب لها البن���ك الوطني في 
الى  تاريخه والتي س���تضاف 
رصي���د انج���ازه التاريخي في 
دعم القطاع الخاص واالقتصاد 
الوطني بشكل عام، كما ان البنك 
الوطن���ي يقوم أيضا بالترتيب 
لقرض كبير بالتعاون مع بعض 
البنوك العالمية لصالح شركة 
االتصاالت االماراتية التي لديها 
سيولة مالية متوافرة تقدر بنحو 
3 مليارات دوالر ستستخدم في 

سداد الصفقة.

االماراتية بشراء اكثر من نسبة 
ال� %46.

دور »الوطني«

لعب بن���ك الكويت الوطني 
دور القي���ادة والمب���ادرة ف���ي 
صفق���ة زين � اتص���االت التي 
س���ُتدخل للبالد نحو 11 مليار 
دوالر، فحس���ب ق���ول مصادر 
مقربة من اطراف الصفقة، فإن 
البنك الوطني قاد مبادرة عرض 
بيع 46% من أسهم »زين« على 
شركة االتصاالت المتنقلة عقب 
االنتهاء مباشرة من اتمام بيع 
أصول زين � أفريقيا الى شركة 
بهارتي، ومن أب���رز المعوقات 
المفاوضات  التي ظهرت خالل 
االختالف حول سعر البيع، فقد 
الخرافي سعر  طلبت مجموعة 
دينارين للسهم، فيما عرضت 
»االتصاالت االماراتية« نحو 1.5 
دينار للسهم، وبعد مفاوضات 
شاقة قادتها شيخة البحر نائب 

انه وفق���ا لقانون  رابع���ا: 
الم���ال والذي  هيئة اس���واق 
طبق���ا لتصريح���ات س���ابقة 
التج���ارة والصناعة   لوزي���ر 
القانون  ف���ان  الهارون،  احمد 
 اصبح واجب النفاذ منذ نشره 
ف���ي الجريدة الرس���مية، وقد 
القرارات  العديد م���ن  اتخذت 
بناء على ه���ذا القانون، ومع 
تشكيل مجلس مفوضي هيئة 
اسواق المال، فانه من المفترض 
ان تتم الصفق���ة وفق ما جاء 
القانون ح���ول عمليات  ف���ي 
االستحواذ والتي تقضي بأن 
من يرغب في االستحواذ على 
30% فأكثر في أي شركة مدرجة 
يجب ان تكون عبر مزاد، على 
ان يقوم المش���تري بشراء اي 
كمية من المساهمين في الشركة 
بسعر المزاد خالل فترة زمنية 
يحددها مجلس مفوضي هيئة 
الذي من  المال االمر  اس���واق 
شأنه قيام ش���ركة االتصاالت 

فيفاس���ي الهندية لبيعها %46 
من اس���هم زين، انها مستعدة 
لبيع حصتها بسعر دينارين 
والذي وصفته بانه سعر عادل، 
وبالتالي فانه من حيث المبدأ، 
فان الهيئة العامة لالس���تثمار 
لي���س لديها مانع من البيع او 
انها ستعترض على بيع %46 
لشركة االتصاالت االماراتية، 
وتش���ير المعلوم���ات الى ان 
الخرافي قامت بأخذ  مجموعة 
العامة لالستثمار  الهيئة  رأي 
خالل مفاوضاتها مع ش���ركة 

اتصاالت.
ثالثا: على مستوى القطاع 
الخاص، فان مجموعة االوراق 
المالي���ة والبنك التجاري عبر 
محافظهما المالية وصناديقهما 
االستثمارية يستحوذان على 
نح���و 18% من اس���هم »زين«، 
ورغم انه ح���دث خالف بينها 
الوطنية  وبين االس���تثمارات 
خالل المفاوضات السابقة مع 
ش���ركة فيفاسي الهندية اال ان 
المعلومات تش���ير الى انه لن 
يكون هناك خالف على الصفقة 
الحالية م���ن جانب مجموعة 
االوراق المالي���ة، حيث اكدت 
المصادر انه تم مناقشة تفاصيل 
الصفقة مع كبار المالك في زين 
قبل االعالن عنها االمر الذي يدفع 
اتمامها خالل شهرين  بسرعة 

على اقصى حد.

ولكن حتما ت���م ايجاد مخرج 
لهذا العائق قبل االعالن رسميا 
عن العرض ال���ذي تقدمت به 
اتصاالت لشراء 46% من زين 

الكويت.
ثاني���ا: هن���اك مخاوف من 
اعتراض بعض كبار المساهمين 
على الصفقة سواء في الجانب 
الحكوم���ي او القطاع الخاص، 
فعلى المستوى الحكومي، فان 
الهيئة العامة لالستثمار تمتلك 
نحو 24.6% من اس���هم زين، 
وحسب معلومات من مصادر 
فان الهيئة العامة لالس���تثمار 
ستعلن عن موقفها من الصفقة 
االسبوع الجاري، والمعلومات 
تشير الى انها لن تعترض على 
الصفقة خاصة انها اعلنت خالل 
المفاوضات التي كانت تخوضها 
مجموعة الخرافي مع ش���ركة 

الس���عودية« فإن���ه بحس���ب 
 القانون السعودي، يمنع على 
مشغل واحد امتالك وتشغيل 
رخصتي���ن للهات���ف الجوال، 
فش���ركة االتصاالت االماراتية 
مس���اهم رئيس���ي في شركة 
»موبايل���ي« المش���غل الثاني 
النقال في السعودية،  للهاتف 
وزي���ن الكوي���ت تمتلك زين 
السعودية التي دفعت فيها زين 
االم ما قيمته 6.1 مليارات دوالر 
مقاب���ل الحصول على رخصة 

زين السعودية.
وحس���ب قول مصادر فان 
هناك اتفاق���ا على ان يتم بيع 
زين السعودية بسعر التكلفة، 
فور االنتهاء من بيع 46% من 
اسهم زين االم، اال انه يصعب 
تحقيق ذلك في ظل الخسائر 
التي تتكبدها زين السعودية، 

الجهات  اتعاب  دينار ش���امال 
المنف���ذة للصفق���ة التي تقدر 
قيمتها االجمالي���ة بنحو 11.7 
مليار دوالر، وفي حال اتمام هذه 
الصفقة والتي يتوقع االنتهاء 
منها خالل شهرين، فان مجموعة 
الخرافي ستكون قد ساهمت في 
ضخ سيولة مالية في االقتصاد 
المحلي تقدر بنحو 22.7 مليار 

دوالر من خالل شركة زين.

معوقات الصفقة

تواجه صفقة زين معوقات 
داخل الكويت وخارجها، اال انه 
المفاوضات  ان  الق���ول  يمكن 
الوطني  البن���ك  التي قاده���ا 
على مدى اربعة اشهر تم فيها 
مناقشة جميع المعوقات وآلية 

حلولها.
اوال: بالنس���بة إل���ى »زين 

هشام أبوشادي
في اقل من سنة ومع اتمام 
صفقة بي���ع 46% من زين الى 
شركة »اتصاالت« االماراتية، 
فان مجموعة الخرافي ستكون قد 
ادخلت سيولة مالية في االقتصاد 
الوطني تقدر بنحو 22.4 مليار 
دوالر والتي تمثل نحو %21.5 
من اجمالي تكلفة خطة التنمية 
البالغة 104 مليارات دوالر على 

مدى اربعة اعوام.
ففي بداي���ة الربع االول من 
الحالي، قامت مجموعة  العام 
الخرافي بمفاوضات شاقة إلنهاء 
بي���ع اصول زين � افريقيا الى 
شركة بهارتي الهندية في صفقة 
بلغت قيمتها 10.7 مليارات دوالر 
والتي استفاد منها المساهمون 
في زين والبنوك من خالل سداد 
مستحقات مالية ادت لتخفيف 
حجم المخصصات على البنوك، 
االمر الذي انعكس ايجابا على 
النتائج المالية لقطاع البنوك في 
النصف االول من العام الحالي، 
وبالتالي ادت هذه النتائج الى 
حركة نشطة على اسهم البنوك 
في الربع الثالث ما اعاد للسوق 

الكويتي حيويته جزئيا.
ومع نهاية االسبوع الماضي 
اعلن���ت ش���ركة اتص����االت 
االم�اراتية انها توصلت التفاق 
مع مجموعة الخرافي لش���راء 
46% من اسهم زين بسعر 1.7 


