
آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Business

39
االحد 20 مارس 2011

موظفو البورصة و»املركزي« يتلقون عروضًا لالنضمام لهيئة أسواق املالاالقتصادية
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان عروضا تلقاها عدد كبير من موظفي سوق الكويت لالوراق 
املالية وبعض املوظفني في بنك الكويت املركزي لالنضمام لفريق هيئة اسواق املال كل بتخصصاته.
واضافت املصادر ان ذلك يأتي في اطار اجلهود التي يقوم بها مجلس مفوضي هيئة اسواق املال 
لفك التشابك بني اختصاصات ادارة البورصة ووزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت املركزي.
عاطف رمضان  ٭

الواسع النافي للجهالة الذي قامت 
به »اتصاالت« من قبل مستشاريها 
املالي���ني والقانونيني والفنيني 
وعل���ى خلفي���ة االضطرابات 
السياس���ية في املنطقة وعدم 
وجود اجماع من مجلس ادارة 
)مساهمي( زين وتأثير القانون 
امللزم للعروض واملتوقع صدوره 
الكويت، فإن بنود عرضها  في 
املش���روطة وامللزمة، كما اعلن 
عنها في 3 نوفمبر 2010 لم تعد 

قابلة للتطبيق.
وعليه، تأسف »اتصاالت« أن 
تعلن بأن احملادثات مع مجموعة 
»اخلير« بخصوص االستحواذ 
على حصة مسيطرة من شركة 

»زين« قد انتهت.
ادارة  وقال رئي���س مجلس 
اتصاالت محمد عمران »نتقدم 
بوافر الشكر والتقدير لرئيس 
مجموعة اخلير ناصر اخلرافي 
للتعاون ال���ذي أبداه التصاالت 
وقيادتها وحسن إدارته وجهده 
العظيم طوال مراحل العرض«. 
كما أشاد بالدور الرائد الذي 
الوطني  الكوي���ت  لعبه بن���ك 
ومجموعة مورغن ستانلي في 
ه���ذه املهم���ة، ومت العمل معها 
مبنتهى الش���فافية والوضوح، 
مؤك���دا عل���ى عم���ق العالقات 
اإلماراتي���ة � الكويتي���ة الت���ي 
تعتبر مثاال للعالقات األخوية 

الراسخة.
وتق���دم عم���ران بالش���كر 
والتقدير لش���ركة »زين« على 
تعاونها وجلميع االستشاريني 
العمل من جانب »زين«  وفرق 
»واتصاالت« ملا بذلوه من جهود 

جبارة خالل الفترة السابقة.
واختتم عمران قائال: ان مثل 
هذه الش���ركات متث���ل تعزيزا 
للتعاون االقتصادي اخلليجي 
والعربي الذي يقوم على أسس 
وقيم احترافية، ونتمنى إلدارة 
»زي���ن« والعاملني بها التوفيق 
الدائم واالس���تمرار في حتقيق 

مزيد من النجاحات.
أحمد يوسف  ٭

بطلب االس���تحواذ على حصة 
مسيطرة في شركة »زين« عبر 
مجموعة اخلير الوطنية لألسهم 

والعقارات.
وقالت في بيان لها انها كانت 
قد تقدمت ف���ي 3 نوفمبر 2010 
بعرض مشروط بقيمة 1.7 دينار 
لشراء سهم زين وقامت بإطالع 
مستثمريها على وضعية الطلب 
في 16 يناير 2011 ومجددا في 2 

مارس 2011.
وعلى ضوء نتائج الفحص 

الشروط التي وضعتها الالئحة 
التنفيذية لهيئة أسواق املال.

هذا، وتؤكد مص���ادر داخل 
مؤسس���ة »اتصاالت« على ان 
اختيار السيناريو الثالث، وهو 
عدم امتام الصفقة امنا جاء لهذه 
االس���باب مجتمعة، االمر الذي 

استحال معه امتام الصفقة.
م���ن جان���ب آخ���ر، أعلنت 
مؤسسة »اتصاالت« عن رغبتها 
في اطالع مستثمريها واملعنيني 
بخصوص وضع عرضها املتعلق 

واملاليني لدى مؤسسة »االتصاالت« 
بصعوب���ة امتام الصفقة بعد 10 

أشهر من احملادثات اجلادة.
حتديد االستحواذ بنسبة  46% وهي اقل نسبة ميكن 9
ان متولها بنوك االحتاد األوروبي 
في عمليات االستحواذ، الذي لم 

يتحقق.
رفض مجموعة »االتصاالت«  الثاني، وهو 10 للس���يناريو 
االستحواذ على حصة تقل عن 
30% من »زين«، وذلك أيضا بسبب 

اخلرافي، نفاذ الوقت احملدد إلمتام 
الصفق���ة ومن ثم، ع���دم التزام 
»اخلير« بأي عقود او شروط او 
اتفاقيات كانت قد متت مع مؤسسة 

»اتصاالت«.
االضطرابات السياسية التي  تشهدها املنطقة والتي ترفع 7
بالتالي م���ن كلفة تأمني الديون 
التي س���تحصل عليها مؤسسة 
»اتصاالت« في متويل الصفقة.

املجموع���ة  تأكي���دات  االستشارية من القانونيني 8

الزمني للفحص النافي للجهالة 
لش���ركة »اتصاالت«، والتي لم 
تتمك���ن من اجنازه ف���ي الزمن 

احملدد.
التنفيذية  الالئحة  بإعالن  لهيئة أسواق املال دخولها 5
حيز التنفيذ، تكون الصفقة قد 
خضعت لشروط االستحواذ فوق 
نسبة ال� 30%، وهو ما يصعب 

تطبيقها في الوقت الراهن.
»اخلي���ر الوطنية« ناصر 6 إعالن رئي���س مجموعة 

رغم تأكيدات مسؤولني كبار 
في مؤسسة االتصاالت اإلماراتية 
»اتصاالت« بشأن متسك الشركة 
بإمتام صفقة االستحواذ على %46 
من مجموعة االتصاالت املتنقلة 
»زين«، عقب إعالن »زين« رفضها 
للعروض املنفردة من قبل لشراء 
حصتها في »زين � السعودية« 
والتي تضمنت عرضا من اململكة 
الس���عودية وش���ركة  القابضة 
االتصاالت السلكية والالسلكية 
البحرينية، ومجموعة  )بتلكو( 
الرياض لالستثمار، اال ان مؤسسة 
السيناريو  »اتصاالت« اختارت 
الثالث والذي يتمثل في عدم امتام 

الصفقة.
وانف���ردت »األنباء« من قبل 
بذكر تفاصيل ثالثة سيناريوهات 
إلمت���ام الصفقة، وكان أخر هذه 
السيناريوهات والتي كانت قبل 
شهر من اآلن هو إنهاء الصفقة.

وتشير مصادر الى ان هناك 
مجموعة من العوامل التي أدت 
مبجموعة »اتصاالت« اإلماراتية 
الى اتخاذ مثل هذا القرار والذي 
كان يناقش على اعلى مستويات 
سيادية في دولة اإلمارات املالك 

األكبر ل� »االتصاالت«.
ويأتي قرار عدم إمتام الصفقة 
الى عدة خلفيات ميكن إيجازها 

فيما يلي:
انقسام كبير في مجلس  إدارة زين حول فكرة بيع 1 
مجموع���ة  إل���ى  منه���ا   %46

»االتصاالت«.
ل���م حتق���ق مجموع���ة  االس���تثمارات »الوطنية« 2
نس���بة ال� 46% الالزمة لتحقيق 
شرط االستحواذ في »زين«، بل 
كان���ت عل���ى مقربة م���ن هذه 

النسبة.
التحدي���ات التي واجهاتها  املفاوض���ات على الصفقة 3
والتي متثل���ت في ضرورة بيع 
حصة »زين« املقدرة بنسبة %25 

في »زين � السعودية«.
متديد مجموعة اخلير ألكثر  ث���الث م���رات للمدى 4 من 

قضية اقتصادية

»اتصاالت« تنهي احملادثات مع مجموعة »اخلير« حول عرض االستحواذ على »زين«

10 أسباب وراء فشل صفقة »زين ـ اتصاالت«

الشركة تطلب مجدداً من البورصة وقف تداول سهمها 

مفاوضات يرأسها وزير اخلارجية وسفيرنا مبصر آخر مارس 
مع رئيس الوزراء املصري حلل مشكلة »منا القابضة«

قالت مصادر مقربة من شركة 
»منا القابضة« انها س���تطلب 
اليوم من سوق الكويت لألوراق 
املالية اس���تمرار وقف تداول 
السهم، وذلك لألسبوع الثالث 

على التوالي.
ان الشركة  وأكدت املصادر 
مازالت تدرس التداعيات احملتملة 
على السهم، بعد املفاوضات التي 
اجرتها طوال االسبوعني املاضيني 
العربية  في جمهورية مص���ر 
بهدف حماية استثماراتها في 
الشركة »الكويتية � املصرية« 

لالستثمار والتنمية.

قد بلغ حده األدنى، حيث سجل 
آخر اقفال له قبل ابالغ البورصة 
الس���هم نحو 65 فلسا  بوقف 
للس���هم وهو ما يعد من القيم 

املتدنية للتداول.
إلى ذلك، قالت مصادر أخرى 
ان اإلدارة القانونية في الشركة 
تعد حاليا سيناريو آخر للجوء 
الدولي في حال  القض���اء  إلى 
فشلت املفاوضات مع احلكومية 
املصرية، وذلك من اجل حماية 
االستثمارات ومقدرات الشركة 

هناك.
أحمد يوسف  ٭

الشركة »الكويتية � املصرية« 
لالس���تثمار والتنمية، والتي 
تتمثل في اس���تثمارات كبيرة 

للجانب الكويتي.
وأكدت املصادر ان شروط 
التعاقد ملزم���ة للطرفني، وان 
هناك عدم الت���زام من اجلانب 
املصري بتوفير املياه اخلاصة 
بالزراعة منذ العام 2002، وهو 
ما دفع الشركة إلى التفكير في 
حتويل األرض الى اس���تثمار 

عقاري.
وحول الهبوط املتوقع للسهم 
اليوم، قالت املصادر ان السهم 

وقالت املصادر ل� »األنباء« 
ان املفاوض���ات التي قامت بها 
الش���ركة بدعم م���ن احلكومة 
الكويتي���ة متمثل���ة في وزير 
الش���يخ د.محمد  اخلارجي���ة 
الكويت في  الصباح وس���فير 
جمهورية مصر العربية د.رشيد 
احلمد أسفرت عن حتديد موعد 
بنهاية الشهر اجلاري مع رئيس 
الوزراء املصري د.عصام شرف 
لشرح أبعاد الضرر الواقع على 
الكويتيني مبصر  املستثمرين 
ج���راء ق���رار هيئ���ة التنمية 
العمراني���ة بفس���خ العقد مع 

اقتراحات بنقل إدارة الشركات املساهمة من الوزارة للهيئة بالكامل

»التجارة« جتتمع بهيئة أسواق املال 
لبحث آليات فك التشابك اليوم

علمت »األنباء« من مصادر 
في وزارة التجارة والصناعة أن 
مسؤولني في هيئة أسواق املال 
اليوم اجتماعا  سوف يعقدون 
مع مسؤولني في وزارة التجارة 
والصناع���ة لبح���ث آليات فك 

التشابك في االختصاصات.
وقال���ت املص���ادر إن هناك 
اقتراحات من »التجارة« أعدتها 
إدارة الشركات املساهمة بنقل 
اإلدارة بالكامل إلى هيئة أسواق 
املال، فيما أن املستشار القانوني 
في الوزارة أعد أيضا آليات حول 
االختصاصات التي سيتم نقلها 
م���ن وزارة التجارة والصناعة 
إلى هيئة أس���واق املال خاصة 

أنه وفقا ملسؤولي الوزارة هناك 
بعض األم���ور في قانون هيئة 
أسواق املال غير واضحة بالنسبة 
لهم، مشيرين إلى أن االجتماع 
سيتناول طبيعة االختصاصات 

غير الواضحة في القانون.
وبينت املصادر أن عددا من 
األقسام التابعة إلدارة الشركات 
املساهمة س���يتم نقلها للهيئة، 
ضاربني مثاال بأقسام »صناديق 
االس���تثمار« و»التراخي���ص« 
و»التأسيس« و»زيادة رؤوس 
االموال« و»مراقبي احلسابات«، 
مما يستوجب ضرورة نقل اإلدارة 

بالكامل لهيئة أسواق املال.
عاطف رمضان  ٭

خطوات فك التشابك تبدأ اليوم

خالل اجتماع عقد 16 اجلاري

أهمها بنوك وشركات اتصاالت وخدمات

»دار االستثمار« وأعضاء اللجنة التنسيقية
يقرون التفاصيل النهائية خلطة إعادة الهيكلة

»حتصيالت« تقترب من توقيع عقود جديدة 
تصل إلى 50 مليون دينار

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة أن ش���ركة 
تصنيف وحتصي���ل األموال )حتصيالت( تقترب 
من ابرام عقود جديدة مع عمالء محليني عبارة عن 
بنوك وشركات اتصاالت وخدمات بقيمة تتراوح 

بني 25 و50 مليون دينار.
وقالت املصادر ان هذه اخلطوة تأتي في اطار 
مساعي الشركة لتوس���يع قاعدة عمالئها وزيادة 
نشاطها في مجال حتصيل األموال لصالح الغير. 
وتوقعت أن تبرم الش���ركة عددا من هذه العقود 

خالل الربع الثاني من الع���ام احلالي، وهو األمر 
الذي سينعكس ايجابا على اداء الشركة.

وذكرت املصادر أن الشركة تبذل مساعي حثيثة 
منذ الع���ام املاضي بهدف تفعيل أغراضها والعمل 
على تقدمي رواف���د جديدة للدخل تعظم االيرادات 
االجمالية الناجتة عن حتصيل ديون الغير، الفتة 
الى ان الهدف من هذه املس���اعي هو الوصول الى 

ربحية جيدة في 2011.
شريف حمدي  ٭

شركة دار االس���تثمار، كما أننا 
نوصي بشدة بخطة إعادة الهيكلة 
هذه إلى جلان االئتمان واالستثمار 
التابعة ملؤسساتنا، ونعتقد بأن 
اخلي���ارات البديلة خلطة إعادة 
الهيكلة املقترحة ليست مجدية 
على اإلطالق وم���ن احملتمل أن 

تؤدي إلى تدهور في القيمة«.

في شأنها مع البنوك واملستثمرين، 
وتتوافق اخلطة مع مصالح جميع 
االطراف ذات صلة والراغبني في 
حتقيق أفضل النتائج من الناحية 

االقتصادية«.
وفي هذا السياق، صرح ناطق 
باس���م اللجنة التنسيقية قائال: 
»لقد قمنا باالتصال بأغلبية بنوك 
ومستثمري شركة دار االستثمار، 
وشرحنا لهم العناصر الرئيسية 
خلط���ة إع���ادة الهيكل���ة، ولقد 
شجعتنا ردود الفعل اإليجابية 
التي حصلن���ا عليها حتى اآلن، 
وإننا أعضاء اللجنة التنسيقية 
في نفس املوق���ف كما هو حال 
جميع البنوك واملستثمرين في 

عقدت إدارة شركة دار االستثمار 
وأعضاء اللجنة التنسيقية التي 
البنوك واملستثمرين في  متثل 
الشركة ومستشاريهم، اجتماعا 
يوم 16 مارس اجل���اري، حيث 
مت���ت خالل االجتم���اع املوافقة 
على التفاصيل النهائية اخلاصة 
بالبنود الرئيس���ية املدرجة في 
النسخة املطولة من ورقة العمل 
الت���ي مبوجبها مت حتديد آليات 
العم���ل اخلاصة بخط���ة اعادة 
الهيكلة املقترحة، ويجري حاليا 
النظر في خطة إعادة الهيكلة من 
قبل محكمة االستئناف اخلاصة 
مبوجب قانون تعزيز االستقرار 
املالي في الكوي���ت، ومن املقرر 
أن جتتمع احملكمة مجددا في 7 

أبريل املقبل.
وفي هذه املناسبة، قال نائب 
الرئيس التنفيذي في شركة دار 
االستثمار عبداهلل احلميضي في 
تصريح صحاف���ي: »ان مجلس 
إدارة شركة دار االستثمار واالدارة 
التنفيذية ملتزمون بتقدمي خطة 
إعادة الهيكلة والتي مت التفاوض 

انتهاء مفاوضات »اتصاالت« لشراء حصة 46% في »زين األم«


