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 تجاوبًا مع تداعيات األزمة ورغبة في خلق كيان قوي.. ومسمى الكيان الجديد لم يتحدد بعد

 عموميتا «كويت انفست» و«جيزان» تقّران الدمج
   في «الدولية للتمويل».. والتنفيذ خالل ٣ أشهر

 اللجنة الفنية للبورصة تعقد اجتماعها اليوم
  محمود فاروق

  علمـــت «األنباء» من مصادر 
مطلعة ان اجتماع اللجنة الفنية 
في سوق الكويت لألوراق املالية 
الـــذي كان من املقـــرر ان يعقد 
امس قـــد تأجل الى اليوم وذلك 
حلضور جميـــع اعضاء اللجنة 
الفنية ورؤساء اللجان الفرعية 
بعد ان تعـــذر حضور بعضهم 
أمس ألســـباب تعود الى حاجة 

العمل اليومية.
  وأشارت املصادر الى ان اللجنة 
القضايا  العديد من  ســـتناقش 
والتوصيات التي متت مناقشتها 
في الفترة املاضية من قبل اللجان 
الفرعية وما توصلت اليه اللجنة 

من مقترحات في شأن البيوع املستقبلية واألوبشن، 
والسيما مناقشة مشروع املؤشر اجلديد الذي ينتظر 

ان يتم العمل به مع تدشني النظام اجلديد للتداول 
وبرنامج الرقابة اآللية على التداوالت واعتماد بعض 

املقترحات املتعلقة بالبيوع املستقبلية.

 «الجمان»: مجموعة الخرافي تسيطر على ٢٣٪  من رأسمال «زين» 
  بشكل مباشر وغير مباشر .. وملكية «الخير الوطنية» تبلغ ١٢٫٦٧٪

 أشــــار التقرير الصــــادر عن مركز 
اجلمان لالستشــــارات االقتصادية 
حول تطور امللكية املعلنة لشركة 
اخلير الوطنية لألسهم والعقارات 
التابعة ملجموعة «اخلرافي» في شركة «زين» خالل األعوام 
٢٠٠٧ و٢٠٠٨ و٢٠٠٩ و٢٠١٠ بأنه برصد ومتابعة امللكيات 
املعلنة في شــــركة اخلير الوطنية لألســــهم والعقارات 
في شــــركة االتصاالت املتنقلة «زين»، والذي بدأ رصد 
املركز لها منذ األســــبوع املنتهي فــــي ٢٠٠٧/٨/١٥، حيث 
بلغت حصتها ٩٫٠٧٢٪، وتأرجحت هذه احلصة صعودا 
وهبوطا خالل الفتــــرة املمتدة من التاريخ املذكور حتى 
آخر رصد لها في نهاية األســــبوع املنتهي في ٢٠١٠/١٢/٩ 
حني بلغت احلصة ١٢٫٦٧٤٪، وذلك على مدى ثالث سنني 

وأربعة أشهر تقريبا.
  ومن املفاصل الرئيسية لتغير نسبة امللكية هو 

انخفاضها إلى ٧٫٧٧٩٪ اعتبارا من األسبوع املنتهي 
في ٢٠٠٨/٣/٢٧ واستقرارها عند تلك النسبة خلمسة 
أسابيع على التوالي، وهي أقل نسبة سجلتها حصة 
شركة «اخلير» في «زين» خالل فترة الرصد الكلية، 
بينما سجلت تلك احلصة أعلى نسبة لها مع نهاية 
األسبوع املنتهي في ٢٠٠٩/٢/١٢ عند مستوى ١٣٫٨٧١٪، 
وذلك لســـتة أســـابيع على التوالي، وقد تأرجحت 
النســـبة صعودا وهبوطا حتى وصلت إلى النسبة 
احلالية البالغة ١٢٫٦٧٤٪، والتي تعادل ٥٤٧ مليون 
سهم مبا يساوي ٨٠٩ ماليني دينار، وفقا لسعر السهم 
السائد بتاريخ ٢٠١٠/١٢/١٤ والبالغ ١٤٨٠ فلسا، حيث 
شهدت تلك النسبة استقرارا منذ األسبوع املنتهي في 
٢٠١٠/٩/٣٠ حتـــى تاريخه، أي منذ اإلعالن عن نوايا 
بيع حتالف بقيادة شركة اخلير حلصة تبلغ ٤٦٪ من 

رأسمال «زين» لشركة االتصاالت اإلماراتية.

  من جانب آخر، فإن من شبه املؤكد امتالك شركات 
مدرجة ورمبا غير مدرجة خاضعة لسيطرة مجموعة 
اخلرافي بشكل أو بآخر لنسبة مؤثرة في «زين»، كما 
ال يســـتبعد أيضا وجود ملكيات متفرقة في «زين» 
ألفـــراد مرتبطني مبجموعة اخلرافي، وذلك إذا ما مت 
جتميع الكميات التي متتلكها تلك األطراف، وال شك 
بأنه ال تتوافر أرقام دقيقة لتلك امللكيات، إال أنها تقدر 
أوليا بنحو ١٠٪ من رأسمال «زين» ككتلة واحدة، كما 
ال يستبعد أنها تتغير باستمرار ولو بنطاق ضيق على 
مدى السنوات املاضية رغم كونها ملكيات استراتيجية 
في معظمها، وذلك على غرار امللكية املعلنة لشركة 
«اخلير»، حيث ميكن القـــول ان مجموعة اخلرافي 
تســـيطر على نحو ٢٣٪ من رأســـمال «زين» بشكل 
مباشر وغير مباشر، أي ما يعادل ٩٩٢ مليون سهم، 
والذي يبلغ ٥٠٪ من التحالف املزمع بناؤه إلمتام بيع 

حصة من «زين» إلى «اتصاالت» كما أسلفنا.
  من جهة أخرى، فإنـــه وبالتأكيد ال تتوافر لدينا 
أســـباب رفع أو خفض حصة شـــركة «اخلير» في 
«زين» خالل فترة الرصد أعاله، والتي ترجع لقرارات 
مجموعة اخلرافي وظروفها ومستجداتها وما تتطلبه 
مصاحلها، كما قد تكون تلك القرارات مرتبطة بأحداث 
مفصلية في شركة «زين»، التي كانت الفتة ومثيرة 
لالهتمام خـــالل فترة الرصد املمتـــدة إلى نحو ٤٠ 

شهرا املاضية.

  ١٣ حصة تزيد على ٥٪ من الرساميل

  جتدر اإلشارة إلى أن ملكية شركة اخلير الوطنية 
لألســـهم والعقارات في «زين» كانت باسم الشركة 
التابعة  البريطانية للخرســـانة اجلاهزة  الكويتية 
ملجموعة اخلرافي منذ بداية رصدنا للملكيات املعلنة 

في سوق الكويت لألوراق املالية اعتبارا من ٢٠٠٣/١٢/٣١ 
حتـــى ٢٠٠٧/٨/١٥، وذلك حني مت حتويل احلصة إلى 
اسم شركة «اخلير»، علما أن شركة «اخلير» متتلك 
١٣ حصة تزيد على ٥٪ من رساميل الشركات املدرجة 
بقيمة سوقية تبلغ ١٫٩٠٥ مليار دينار منها حصتها 
في «زين»، بينما متتلك شـــركة محمد عبد احملسن 
اخلرافي وأوالده أربع حصص أخرى بقيمة تبلغ نحو 
٧ ماليني دينار، والذي يشـــكل مجموعهما نحو ١٢٪ 
من إجمالي قيمة امللكيات املعلنة في سوق الكويت 
لألوراق البالغة نحو ١٦٫٢ مليار دينار، ونحو ٥٫٣٪ 
من إجمالي القيمة الرأســـمالية لسوق املال الكويتي 
البالغ ٣٥٫٨ مليار دينار، ونود أن نشير الى ان املصدر 
األساســـي لبيانات امللكيات املعلنة الواردة في هذا 
التقرير هو املوقع اإللكتروني لسوق الكويت لألوراق 

املالية كما أسلفنا. 

  عمر راشد
  أقرت عموميتا كويت انفست 
القابضة وجيزان القابضة املؤجلتان 
الدمج في الشركة الدولية للتمويل 
خللق كيان قوي يجمع الشركات 
الثالث، وسيكون الدمج نافذ املفعول 
بعد ٣ أشـــهر حيث سيتم خاللها 
احلصول على موافقة اجلهات املعنية 
وكذلك موافقة عمومية الشـــركة 
الدولية للتمويل، كما سيتم وقف 
سهمي شركة كويت انفست وجيزان 
عن التداول بعد هذه الفترة.وعلى 
هامش عمومية شركة كويت انفست 
التي انعقدت بنصاب قانوني ٩٥٫٨٨٪ 
أكد رئيس مجلس ادارة شركة كويت 
انفست صالح السلمي أن موافقة 
عمومية الشـــركة على الدمج مع 
الشركة الدولية للتمويل تأتي في 
اطار الســـعي لتكوين كيان قوي 
قادر على ادارة االنشطة التشغيلية 
التابعة للشركة، الفتا الى أن كويت 
انفســـت لديها شبكة من شركات 
الوساطة املالية في منطقة اخلليج 
والدول العربية، مشيرا الى أن دمج 
الشركة مع الدولية للتمويل سيؤدي 
الى حتقيق أرباح تشغيلية جيدة 
بعد االنتهاء من االجراءات اخلاصة 
بالدمج.وقال السلمي ان االندماج جاء 
في ظل النظرة الواقعية لالوضاع 
االقتصادية التي مرت بها الشركات 
بعد االزمة املالية العاملية والتي أثرت 
سلبا على ايرادات الشركة والتي 
خلقت احلاجة الى ضرورة اعادة 
النظر في وضع الشركة وقدرتها 
على االستمرارية من خالل التفكير 
في دمج مجموعة من الشركات مع 
بعضها البعض.وبني السلمي أن 
استفادة مســـاهمي شركة كويت 
انفست من الدمج ستكون أسهما 
وحقوقا نقديـــة، مبينا أنه ووفقا 

للتقرير اخلاص بتقييم االصول 
سيكون على الشركة الدولية للتمويل 
٣٣٫٣ فلسا للسهم لكل مساهم، حيث 
ستقوم الشركة الدولية للتمويل 
باصدار ٢٢٧٫٨ مليون سهم بواقع 
١٠٫٩ ماليني دينار لصالح مساهمي 
شركة كويت انفست القابضة.  وقال 
ان الدمج سيكون نافذ املفعول بعد ٣ 
أشهر من انعقاد اجلمعية العمومية 
وذلك بعد احلصول على موافقات 
اجلهـــات املعنية وكذلـــك موافقة 

عمومية الشركة الدولية للتمويل 
وهو ما يجعل الشـــركة بعد ذلك 
تابعة للشـــركة الدولية للتمويل 
وبشكل نهائي.  وردا حول املعايير 
املستخدمة في تقييم أصول الشركة، 
قال السلمي ان املعايير املستخدمة 
في تقييم االصول كانت موحدة ولم 
يتم تغييرها وذلك حسب االصول 

املوجودة لدى الشركة. 
   وبني أن اســـتحقاق مساهمي 
كويت انفست حلقوقهم جتاه الشركة 

الدولية للتمويل سيكون بعد مرور 
٣ أشهر حسب نص مواد القانون 
املنظم لعملية الدمج باالضافة الى 
موافقة عمومية الشـــركة الدولية 

على الدمج. 
   ولفت السلمي الى أن مجموعة 
البحر أجرت عمليتني للدمج حتى 
اآلن وذلك جتاوبا مع تداعيات االزمة 
املالية وأثرها على أوضاع الشركات، 
باالضافة الى سعي املجموعة خللق 
كيانات قويـــة قادرة على حتقيق 

أرباح تشغيلية واستمرارية بأرباح 
جيدة في الســـوق خالل املرحلة 
املقبلة.  وقد عقدت شركة جيزان 
القابضة عموميتهـــا املؤجلة من 
االســـبوع املاضي وأقرت بنسبة 
حضور ٥٥٫٥٪ جميع بنودها، حيث 
أكد رئيس مجلس االدارة والعضو 
املنتدب في الشركة خالد املريخي أن 
مساهمي جيزان سيستفيدون بشكل 
مباشر من الدمج من خالل ارتفاع 
تقييم سهم الشركة السوقي الى ٨٥ 
فلسا للسهم بدال من قيمته احلالية 
البالغة ٦٠ فلســـا، وهو ما يجعل 
السهم بعد الدمج جاذبا للمساهمني 
لالستحواذ عليه وشرائه.  وقال ان 
عملية الدمج ستؤدي الى حصول 
كل مساهم من جيزان القابضة على 
٤٠٪ من قيمة سهم الشركة الدولية 
للتمويل، كما أن املساهمني سيكون 
لهم احلق في االستحواذ على السهم 
باعتباره سهما تشغيليا وستكون 
قيمته أعلى من القيمة السوقية وذلك 
على اعتبار أن قيمة سهم الدولية 
للتمويل بعد الدمج سيكون أعلى 

من قيمته السوقية حاليا. 
   ولفت الى أن الدمج جاء جتاوبا 
مع الظروف االقتصادية التي متر 
بها الشـــركة حاليا، مشيرا الى أن 
الســـعي خللق كيان قوي سيعيد 
االرباح التشـــغيلية مجددا الداء 
الشـــركات الثالث.  وقال املريخي 
ردا على سؤال حول مصير السهم 
خالل فترة الثالثة أشهر املقبلة إن 
السهم سيتم ايقافه عن التداول بعد 
مرور ٣ أشهر من موافقة اجلمعية 
العمومية، مبينا أن الشركة سيكون 
اسمها الشركة الدولية للتمويل أو 
الشركة الدولية لالستثمار، مضيفا 
أن اسم الكيان اجلديد لم يتم االتفاق 

عليه بعد. 

 السلمي: وقف تداول سهمي الشركتين بعد دمجهما في «الدولية للتمويل»
 المريخي: كل مساهم في «جيزان» سيحصل على ٤٠٪ من قيمة سهم «الدولية للتمويل»
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٦٧٨٨٫٣
بتغير قدره

+١٫٥

 اعلن ســـوق الكويت لألوراق املالية أن بنك الكويت املركزي وافق امس على طلب شركة 
االســـتثمارات الوطنية (اســـتثمارات) شـــراء او بيع ما ال يتجاوز ١٠٪ من اسهمها املصدرة 
ملدة ســـتة اشـــهر اخرى اعتبارا من تاريخه وحتى ٢٠١١/٦/١٣ وذلك مع ضرورة االلتزام مبا 
وضعه البنك املركزي من ضوابط وشروط في شأن متلك الشركة املساهمة السهمها، اضافة 
الـــى ضرورة االلتزام باحكام املادة ١٥٥ مكرر من قانون الشـــركات التجارية واحكام القرار 
الوزاري رقم ١٠ لســـنة ١٩٨٧ وتعديالته مبوجب القرارين الوزاريني رقم ١١ لسنة ١٩٨٨ ورقم 

٢٧٣ لسنة ١٩٩٩. 

 «المركزي» يوافق لـ«االستثمارات الوطنية» على شراء أو بيع ما ال يتجاوز ١٠٪ من أسهمها

(فريال حماد)   صالح السلمي مترئسا عمومية «كويت انفست»   ..وخالد املريخي مترئسا عمومية «جيزان القابضة»   

 ٤ قرارات في عمومية «كويت انفست»

 ..و٤ قرارات في عمومية «جيزان القابضة»

 أقرت عمومية شركة كويت انفست بنسبة 
حضور ٩٥٫٨٨٪ جدول اعمال اجلمعية والذي 

تضمن ٤ قرارات:
ــة عقد االندماج بني شركة كويت    ـ مناقش

انفست والشركة الدولية للتمويل.
  ـ املوافقة على التقرير اخلاص بتقييم أصول 

الشركة وحقوقها.
  ـ املوافقة على تقرير مراقبي احلسابات الذي 

ــابات الشركة والتي  مت اعتماده بناء على حس
على أساسها مت احتساب املقابل الذي سيحصل 
عليه كل مساهم من شركة كويت انفست والتي 
ستكون عن طريق اصدار الشركة الدولية للتمويل 
لعدد ٢٢٧٫٨ مليون سهم بقيمة ١٠٫٩ ماليني دينار 

وبواقع ٣٣٫٣ فلسا للسهم.
ــركة نهائيا لدمجها    ـ املوافقة على حل الش

في الشركة الدولية للتمويل. 

 أقرت عمومية جيزان القابضة وبنسبة حضور 
ــة والذي تتضمن ٤  ــدول اعمال اجلمعي ٥٥٫٥٪ ج

قرارات:
ـ مناقشة عقد االندماج بني شركة جيزان القابضة    

والشركة الدولية للتمويل.
  ـ املوافقة على التقرير اخلاص بتقييم أصول 

الشركة وحقوقها.

  ـ املوافقة على تقرير مراقبي احلسابات الذي 
اعتمده بناء على حسابات الشركة والتي على أساسها 
مت احتساب املقابل الذي سيحصل عليه كل مساهم 
من شركة جيزان والتي ستكون عن طريق اصدار 
الشركة الدولية للتمويل لعدد ١٠٩٫٣ ماليني سهم.

ــركة نهائيا لدمجها في    ـ املوافقة على حل الش
الشركة الدولية للتمويل.

 خاصة باإلقراض بنظام التورق

 «المركزي» يعمم ضوابط جديدة 
  على البنوك اإلسالمية

 يناقش طلبات توفير أراض جديدة إلقامة أفرع جديدة

 اجتماع تنظيمي للمديرين العامين 
للبنوك اليوم

  عمر راشد
  علمت «األنباء» من مصادرها أن املديرين العامني للبنوك احمللية 
سيعقدون اجتماعا اليوم ملناقشة مجموعة من األعمال اإلدارية 

والفنية اخلاصة بعمل البنوك احمللية خالل املرحلة املقبلة.
  وافادت املصادر بان جدول األعمال من املقرر ان يناقش طلب 
البنوك احمللية بتخصيص أراض لبناء أفرع جديدة لها وكذلك 
مناقشة بعض االمور الفنية اخلاصة بالبطاقات االئتمانية الصادرة 
ــتخدمي تلك البطاقات. عن البنك لتوفير مزيد من احلماية ملس

ــن اي مقترحات  ــادر ان جدول االعمال ال يتضم ــت املص وقال
بخصوص متويل مشروعات خطة التنمية االقتصادية، مشيرا 
الى ان جدول االعمال عبارة عن مناقشة االعمال االدارية فقط 
دون التطرق ألي موضوعات فنية تتعلق بأوضاع البنوك املالية 

أو تطور متويل مشاريع خطة التنمية. 

  محمود فاروق
  كشفـــت مصــادر مطلعــــة 
لـ «األنباء» أن بنك الكويت املركزي 
أصدر تعميما جديدا للبنوك احمللية 
التي تعمل وفق الشريعة اإلسالمية 
يتعلق بآلية اإلقراض بنظام التورق 
(النقدي) وذلك للعاملني في القطاع 

اخلاص.
  وقالت املصادر ان التعميم جاء 
فيه ضرورة ان تكون املؤسســــة 
او الشركة التي يعمل بها العميل 
اليقل رأسمالها عن نصف مليون 
دينار كحد أدنى، وأن يتوافر لدى 
البنك املقرض ضمان مالي بالقيمة 
اإلجمالية للقرض على شكل وديعة 
او وجــــود كفالة بنكيــــة بالقيمة 
اإلجماليــــة للقرض.وأوضحــــت 
املصادر ان املبلغ الذي سيخضع 
لنظام الكفالة البنكية سيتم احلجز 
عليه طوال فترة تسديد املديونية، 
بحيث ال يحق للكفيل اســــترداد 
املبلغ إال بعد سداد قيمة القرض 

بالكامل.
  وأوضحت املصادر أن «املركزي» 
أصــــدر التعميم اجلديــــد بعد ان 
سجلت العديد من البنوك مجموعة  
املتعلقة بالشروط  من املخالفات 
االئتمانيــــة لإلقراض خالل العام 

احلالي.
  من ناحية اخرى افادت مصادر 
بأن البنــــوك التقليديــــة مازالت 
متشــــددة في شــــروطها املتعلقة 
النقــــدي تطبيقا منها  باإلقراض 

لتعليمات «املركزي» االخيرة مما 
قد يوجه املقترضني نحو البنوك 
االجنبيــــة التي تتميز بســــهولة 
شــــروطها االئتمانية، وســــرعة 

االنتهاء من الدورة املستندية. 

 تقـرير 


