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العوضي: استحواذ مستثمرين خارجيين على قطاع االتصاالت يعزز المنافسة 

الرومـي: الصفقة تقود السـوق لكسـر ٨٠٠٠ نقطة

الصالح: الصفقة تاريخية وتعزز  أداء التداوالت

البـدر: انتعاش في حركـة المجاميع االسـتثمارية

الشخص: عدم وضوح آلية الصفقة يفتح المجال للتكهنات

الشريعان: الصفقة ستعزز من حضور زين  عالميا

صبري: السـيولة تنعش السـوق وتفرز مناخًا جيدًا

السلمي: شركاتنا جاذبة لالستثمارات وقادرة على إقناع المستثمر بأهميتها 

إيضاح من «استثمارات» بخصوص صفقة «زين» 
أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن 
شركة االستثمارات الوطنية أفادت بأن أحد 
عمالئها من أصحاب احملافظ التي تديرها 
شركة اخلير الوطنية لألسهم والعقارات 
وآخرون قد أبلغت شـــركة االستثمارات 
الوطنيـــة أنها بصدد البت في بيع كمية 
من االسهم في حدود ما نسبته ٤٦٪ من 

اسهم شـــركة االتصاالت املتنقلة (زين) 
وبســـعر دينارين للسهم الواحد شاملة 
االتعاب املســـتحقة للجهة التي ستقوم 

بالتنفيذ.
هذا وســـتقوم شركة االســـتثمارات 
الوطنيـــة مبوافـــاة إدارة الســـوق بأي 

مستجدات   بخصوص هذا املوضوع. 

الدويسان: سيولة مالية متوقعة من الصفقة تعزز مشروعات الخرافي التنموية النفيسي: صفقة «زين» خطوة جيدة وستؤثر جزئيًا في انتعاش السوق 

الفليـج: تأثيـر صفقـة «زيـن» سـيكون إيجابيـًا خاصـة في ظـل األزمة البسـام: إدارة السـوق مطالبة بالكشـف عن وجود أي تالعبات

الويز: انخفاض متوقع ألسعار أسـهم الشركات المرتبطة بـ «زين» العجالن: الصفقة ستؤدي إلى تحريك الدورة االقتصادية وتعطي مجاًال للثقة 

أكدوا لـ«األنباء» أن استحواذ مستثمرين على قطاع االتصاالت المتنقلة سيعزز أداءه

اقتصاديون: إتمام صفقة «زين» يحّفز االستثمارات األجنبية لدخول السوق
عمر راشد ـ محمود فاروق ـ منى الدغيمي ـ أحمد مغربي

مع تأكيدات مصادر مطلعة في شركة «زين» بتوصل مجموعة اخلرافي الى اتفاق بنهاية 

االسبوع اجلاري لبيع ٤٦٪ من اسهم الشـركة تفاعلت االوساط االقتصادية ايجابا مع 

الصفقة معتبرين انها ستعزز من اداء سوق الكويت لالوراق املالية وتخفف الضغط على 

القطاع املصرفي وتعمل في الوقت ذاته على تطويـر قدرات قطاع االتصاالت املتنقلة 

لنقله الى «العاملية» بدخول مستثمرين استراتيجيني.

وفي اسـتطالع أجرته «األنباء» مع عدد من االقتصاديني رأوا ان الصفقة ستعزز حركة 

الســــيولة في السـوق خالل املرحلة املقبلـة من خــالل حركـة تـــدوير بني 

االســهم القيادية واالســهم املرتبطة بها، وانهـــا ستكون جزءا من انتــعاش 

حركة االقتصــاد بشكل عام.

وفيما رأى البعض في صفقة «زين» الچامبو طوق جناة ألداء السوق، اشار آخرون الى ان 

االنتعاش الذي ستحدثه الصفقة سيكون «جزئيا» وغير كاف وحده لتحريك أداء االقتصاد، 

مؤكدين اهمية الدور احلكومي في اخلروج من نفق الركود االقتصادي بتنفيذ املشاريع 

التنموية القادرة على حتقيق االنتعاش االقتصادي املطلوب.

وأشار املشاركون الى اهمية الصفقة في تنفيذ املشاريع املؤجلة للشركات املستفيدة 

من السيولة الناجتة عنها واملتمثلة في شركات «مجموعة اخلرافي» والتي ستدفع بفائض 

السيولة بعد سداد التزاماتها نحو اقتناص الفرص احمللية واخلارجية في الفترة املقبلة. 

وفيما يلي التفاصيل:

م. جنيب العوضي

 أحمد العجالن

عزام الفليج باسم العتيبي

علي النمش

فهد الشريعان توفيق اجلراح

أحمد الدويسان

نايف العنزي

خالد الصالح صالح السلمي

مجدي صبري

ميثم الشخصعلي البدر

ناصر النفيسي

السوق مرة اخرى، مستدركا بان 
امتامها ســـيعزز من وضع سوق 
االتصاالت املتنقلة مبا يتماشـــى 
مع تطورات القطاع على املستوى 
العاملي، وقال ان الصفقة ليســـت 
حال كامال للمشكلة التي يعاني منها 
السوق لكنها حل جزئي يحتاج الى 
معاجلة شاملة لالقتصاد والعمل 
على االســـتفادة من املشاكل التي 
تواجه العمل في الكويت، مضيفا 
ان هناك حاجة ماســـة الى متويل 

املشروعات التنموية.

األسهم المرتبطة بـ «زين»

من جانبـــه، قال مديـــر ادارة 
الدراســـات والبحوث في شـــركة 
الويز  املصالح االستثمارية رزق 
ان الصفقة باتت قاب قوســـني او 
ادنى وفي حال امتامها سيكون لها 
ايجابي على السوق وعلى  تأثير 
اســـعار كثير من االسهم، خاصة 
االسهم القيادية، مستدركا بان هناك 
حركة جيدة ملحوظة على اسهم 
بيت التمويل الكويتي وصناعات 
واجيليتي، مضيفا ان هذا االجتاه 
السيولة في  ســـيعزز من حركة 

السوق خالل املرحلة املقبلة.
من جانبه، قال محلل االستثمار 
في شركة الساحل لالستثمار يوسف 
الرومي ان الصفقة سيستفيد منها 
كبار مالك شركة زين وعلى رأسها 
االســـتثمارات الوطنية والساحل 

واملال واحملافظ املرتبطة بها.
الشركات  واضاف ان زين من 

التي سيؤدي  التشغيلية اجليدة 
دخول مســـتثمرين استراتيجيني 
فيها الى تعزيز املنافسة في سوق 
املتنقلة وكذلك تدوير  االتصاالت 
حركة االســـهم في السوق خاصة 
القيادية التي من املتوقع ان تؤدي 
حركتها الى كســـر حاجز املقاومة 
٨٠٠٠ نقطة خالل املرحلة املقبلة.

االقتصاد الحر

من جانبه قال رئيس مجلس 
االدارة والعضو املنتدب في شركة 
الصفاة القابضة باســـم العتيبي 
ان طبيعة االقتصاد املفتوح على 
العالم تتيح لكل الشركات الدخول 
كمساهم استراتيجي في أي شركة 
محلية، معتبـــرا الصفقة مفخرة 
لقطـــاع االتصـــاالت احمللي الذي 
بدأت الشـــركات العاملية تتسابق 

للدخول فيه.
 وأوضـــح العتيبـــي أن تأثير 
صفقة «زين» سوف يكون ذا أثر 
بالغ على الســـوق حيث ستكون 
الصفقة أحد العوامل البارزة خالل 
العام ٢٠٠٩، وســـيكون لها تأثير 
الفت على مجريات التعامالت في 
الكبيرة  الفوائد  البورصة، نظير 
التي سيتبعها دخول مبالغ قياسية 
للسوق ستساهم وتساعد شركات 

وبنوكا.
 وبني العتيبي أن تأثير صفقة 
«زين» سوف يكون محدودا على 
أداء البورصـــة، متوقعا أن يأخذ 
السوق منحني سلبيا بعد الصفقة 

نظرا النتظاره أرباح الربع الثالث 
من العام والتي من املتوقع أن تكون 
غير مواتية لعديد من الشـــركات 
التي مازالت متأثرة بتداعيات االزمة 

املالية العاملية.
 ودعا العتيبـــي احلكومة الى 
اإلسراع في تكوين هيئة االتصاالت 
لتنظيم قطـــاع االتصاالت احمللي 
وذلك أســـوة بعديد من األسواق 
املجاورة كالســـوقني الســـعودي 
اللذين شهدا تطورات  واإلماراتي 
عديدة واستحواذات خارجية مهمة 

في عديد من الدول املجاورة.

مستويات قياسية

بدوره قال رئيس مجلس االدارة 
والعضو املنتدب لشركة مجمعات 
األسواق التجارية توفيق اجلراح 
ان البورصة ســـوف تشهد خالل 
املقبلة تداوالت قياســـية  الفترة 
بتأثير مباشر من صفقة «زين»، 
معتبـــرا أن هذا االرتفاع ســـوف 
يدفع سيولة السوق الى مستويات 
قياسية لم يشـــهدها السوق منذ 
انطالق شرارة االزمة املالية العاملية 
أواخر العام املاضي.  وأوضح أن 
املساهمني يلجأون حاليا الى اعادة 
تغيير وضعهم املالي للخروج من 
تداعيات االزمـــة، معتبرا أن قرار 
البيع جيد وسوف يدر أمواال جيدة 
على البورصة خاصة خالل الفترة 
احلالية نظرا حلاجة البورصة ملثل 
هذه الصفقات التي ستفرز نوعية 
جديدة من التداوالت في البورصة 

كونها تاريخية منذ نشأة البورصة. 
رأى نائب الرئيس ونائب العضو 
املنتدب في شـــركة االستشارات 
املالية الدولية «إيفا» صالح السلمي 
أن تأثير صفقة «زين» على السوق 
الكويت لـــألوراق املالية وخاصة 
الشركات التي متتلك حصة مؤثرة 

فيها سيكون جيدا.
وعلى صعيـــد متصل، أوضح 
السلمي انه بعد سيطرة مستثمرين 
أجانب على حصة مؤثرة في «زين» 
وغيرها من شـــركات االتصاالت 
الكويتية يفســـر بأن الشـــركات 
الكويتيـــة جاذبة لالســـتثمارات 
األجنبية وقادرة على إقناع املستثمر 
األجنبي بأهميتها وقدرتها عامليا. 
وتابع: «أنا أقول دائما ان القطاع 
اخلـــاص قادر علـــى إضفاء قيمة 

مضافة».
من جهة أخرى، قال الســـلمي 
انه من املفترض أن تتخذ احلكومة 
الكويتية بعد فقـــدان كبار املالك 
ســـيطرتهم على قطاع االتصاالت 

إجراءات خاصة إزاء اخلدمات.
وتابع: «طالبنا بهيئة لالتصاالت 
وهذه من شأنها حماية حقوق الدولة 

واملستثمرين والعاملني».
من جانبه قـــال اخلبير املالي 
علي النمش ان تأثير صفقة «زين» 
الســـوق  ايجابية على  ســـتكون 
الكويتي وعلى الشركات التي متتلك 
حصة مؤثرة، مشـــيرا إلى أن أهم 
املزايا التي ســـتنتج عن الصفقة 
متمثلـــة في األرباح التي ســـيتم 

الرئيس  البداية أشـــار  فـــي   
الكويتية  الشـــركة  التنفيذي في 
لالتصاالت «ڤيڤا» جنيب العوضي 
الـــى ان اســـتحواذ مســـتثمرين 
خارجيني علـــى قطاع االتصاالت 
املتنقلة في الكويت يعد أمرا جيدا، 
فقطاع االســـتثمار ال يعرف مكانا 
أو زمانـــا وامنا حتركـــه العوائد 
اجليـــدة التي يحققها املســـتثمر 

على أمواله.
وأوضح العوضـــي ان وجود 
املســـتثمر األجنبـــي فـــي قطاع 
االتصاالت ســـيعزز من املنافسة 
ويدفع باألداء العام نحو العاملية 
وهو بالشك ســـيؤثر ايجابا على 
ســـوق االتصاالت فـــي الكويت، 
مبا يـــؤدي الى حتســـني اخلدمة 

للمواطنني.
الى  العوضي قائال:  واستدرك 
ان تتم الصفقة في اعالن رســـمي 
فإن السوق اليزال يعيش في حالة 
ترقب ملعرفة مدى تأثير الصفقة 
على البورصة بشكل خاص والبيئة 

االقتصادية بشكل عام.

رقابة السوق

وبدوره، اشار رئيس مجلس 
ادارة شركة الصفاة للطاقة القابضة 
ونائب رئيس مجلس ادارة عربي 
القابضة حامد البسام ان الصفقة 
تأثيرها سيكون محدودا ولفترة 
محدودة وســـيكون مقتصرا على 
مالك شركة زين واألسهم املرتبطة 

بها.
واضاف انه على ادارة السوق ان 
تتحقق من وجود معلومات تسربت 
ألي جهة عن الصفقة واستفادت 
منهـــا وأثرت بالتالي ســـلبا على 

حقوق املساهمني.
واشـــار البسام الى ان السوق 
يتأثر معنويـــا بالصفقة وان كان 

بشكل محدود ومؤقت.

انتعاش جزئي

ولم يخف املدير العام في مركز 
اجلمان لالستشارات االقتصادية 
النفيســـي تفاؤله بتوقيع  ناصر 
الصفقـــة وتأثيرهـــا االيجابـــي 
«اجلزئي» على االقتصاد، مشيرا 
الـــى ان هـــذا التأثير ســـينصب 
بصورة أساســـية علـــى البنوك 
احمللية، حيث ان الصفقة ستعطي 
ملساهمي «زين» القدرة على سداد 
التزاماتهم جتـــاه البنوك، وكذلك 
سينعكس هذا الوضع ايجابا على 
البنوك وتخفيض درجة الشكوك في 
مالءة عمالء البنوك ويعزز درجة 
االنتعاش االقتصادي ويؤدي الى 
زيادة احملفزات في االقتصاد خالل 

املرحلة املقبلة.
وفيما يتعلق بتأثير استحواذ 
مستثمرين استراتيجيني على قطاع 
الكويت  فـــي  املتنقلة  االتصاالت 
أوضح النفيسي ان القطاع سيستفيد 
في حال امتام الصفقة من دخول 
منافسني جدد في السوق وهو ما 
سيؤدي الى تعزيز درجة املنافسة 
في الســـوق. وقـــال ان امتام تلك 
الصفقة يعني الدخول في مرحلة 
فعلية من مراحل اجتاه السوق نحو 
التكامل اخلليجي ويعد في الوقت 
نفسه ترجمة عملية وواقعية لتبادل 

اخلبرات بني اجلانبني.
ومن جانبه، اشار املدير العام 

مما ســـينعكس ذلك بالسلب على 
التداوالت اليومية واملؤشرات العامة 
للبورصة. ومـــن جانب آخر ذكر 
رئيس مجلس ادارة شركة املجموعة 
املالية هيرمسـ  ايفا خالد الصالح 
ان صفقة زين سيكون لها صدى 
كبير في ســـوق الكويت لالوراق 
املالية نظرا للسيولة التي ستغمر 
السوق بعد امتام الصفقة التي تعد 

تاريخية منذ نشأة البورصة.
واوضح الصالح ان البورصة 
في حاجـــة لنوعية تلك الصفقات 
التي بدورهـــا تفرز مناخ واجواء 
جديدة للتداوالت مما يعيد الثقة 
للمتداولـــني مـــن جديـــد وتعود 
التاريخية للبورصة  التـــداوالت 
التي شاهدناها بداية العام املاضي 

قبل االزمة.
متوقعا ان تشهد التداوالت خالل 
الفترة املقبلة انتعاشا كبيرا نتيجة 
لالخبار التي سيتم تداولها بالسوق 

حيال تلك الصفقة.

تكهنات الصفقة

وفي ذات الســـياق قال احمللل 
املالـــي ببيت االســـتثمار العاملي 
«جلوبل» ميثم الشخص ان عدم 
وضـــوح آلية امتـــام صفقة زين 
يفتح املجال ملزيـــد من التكهنات 
التي بدورها تنعكس بالسلب على 
التداوالت، مطالبا بضرورة االعالن 
عن آلية امتـــام الصفقة في اقرب 
وقت ممكن حتى ال يتأثر السوق 

بشكل سلبي.
وأكد الشخص ان هناك عالقة 
طردية بـــني ارتفاع قيمة تداوالت 
«زين» التي بلغت امس عند بداية 
التداوالت ٤٩ مليون دينار وقيمة 
تداوالت السوق ومؤشراته العامة 
والتي اثرت على السوق مما شهد 
انخفاضا في مؤشره السعري مبقدار 
٨ نقاط، وبني انه بامتام تلك الصفقة 
تعتبر آخر شركة اتصاالت بإدارة 
كويتية مثل صفقة مشاريع الكويت 
وشركة االتصاالت الوطنية، متوقعا 
ان يكون للصفقة اثر ايجابي على 
سيولة السوق حيث ستشهد ارتفاعا 

كبيرا نظير تلك الصفقة.

جذب المستثمرين

ومن جانبه قال احمللل املالي في 
سوق الكويت لالوراق املالية نايف 
العنزي ان صفقة زين وامتامها عبر 
شركة االستثمارات الوطنية سيفرز 
نوعية جديدة من الصفقات داخل 
السوق احمللي، مبينا ان الصفقة 
ســـتجذب املســـتثمرين االجانب 
للســـوق وبالتالي تعود الثقة من 
جديد للتـــداول في البورصة مما 
ينعكس بااليجاب على االقتصاد 

الوطني بشكل عام.
ومن جانب آخـــر ذكر رئيس 
املاليني بشركة مينا  املستشارين 
املالية واالقتصادية  لالستشارات 
مجدي صبري ان الســـيولة التي 
ستدخل السوق بعد امتام الصفقة 
ستنعش البورصة نظرا ملا ستقوم 
به من شراء اصول جديدة لالسهم 
وغيرهـــا في البـــالد، واوضح ان 
الصفقة ستساعد على جعل مناخ 
االستثمار في الكويت اكثر جاذبية 
ومشجعا الحداث مثل هذه الصفقات 
التي بدورها تنعش البورصة وتعود 
بااليجاب على االقتصاد الوطني.

في شركة لؤلؤة الكويت العقارية 
احمد العجالن ان الصفقة في حال 
امتامها ستؤثر في تدوير احلركة 
االقتصادية وستعطي مجاال للثقة 
في السوق، مستدركا بأن الصفقة 
ستساهم في سداد التزامات شركات 
مجموعـــة اخلرافـــي اللتزاماتها 
املالية والدفع بســـيولة قوية في 
الســـوق بالدخول في استثمارات 
جيدة تســـاهم في تعزيز احلركة 

االقتصادية.
وقال العجالن البنوك لن تقوم 
باحلصول على كل التزاماتها دفعة 
واحدة وامنا سيكون هناك فائض 
ميكن الشـــركات املســـتفيدة من 
احلصول على الســـيولة الالزمة 
الراحة والثقة  وسيعطي للبنوك 
مرة أخرى لتمويل الشركات وفتح 
املجال أمامها إلعادة القيام بدورها 

بشكل جيد خالل الفترة املقبلة.

سيولة مالية لمجموعة الخرافي

وفي اســـتعراض منـــه الداء 
الســـوق واجلهات املستفيدة من 
صفقة «زين» في حال امتامها، اشار 
املدير العام في الشـــركة الرباعية 
الدويسان  املالية احمد  للوساطة 
ان الصفقة ســـتعود بالنفع على 
ثالث جهات رئيسية: اولها املالك 
الرئيسيون في شركة زين وعلى 
رأسها االستثمارات الوطنية، وهي 
املخولة بالتعاقد مع اجلهات التي 
تتفاوض معهـــا، وثانيها البنوك 
احمللية التي ستقوم بحل ملشكلة 
الرهونات على سهم زين من خالل 
قيام االفراد بسداد التزاماتهم جتاه 
البنوك، وثالثها ان االرباح الناجتة 
عن الصفقة ســـتؤدي الى حلحلة 
التزامات تلك الشركات جتاه البنوك 
واعطاء ثقة في ادائها وهو ما يعني 
زيادة قدرتها في العمل االقتصادي 

خالل الفترة املقبلة.
واشار الدويسان الى ان هناك 
اســـتفادة غير مباشرة على سعر 
اســـهم اخلزينة التي ستؤدي الى 
زيادة حقوق املساهمني، واستدرك 
بالقول ان الســـيولة الناجتة عن 
الصفقة ستعزز مشروعات مجموعة 
اخلرافي في اخلارج والقيام بالتوسع 

بشكل ملحوظ.
الى  ان الصفقة ستؤدي  وقال 
حركة تدوير كبيرة بني االســـهم، 
خاصة القيادية منها، وهو ما يعني 
زيادة السيولة في السوق وحتريك 
العجلة االقتصادية. واشار رجل 
االعمال ورئيس مجلس ادارة شركة 
استراتيجيا لالستثمار السابق علي 
البدر الى ان الصفقة ســـتؤثر بال 
شك على انتعاش حركة املجاميع 
املرتبطـــة بحركة  االســـتثمارية 

السوق.
البـــدر اعتقاده بعودة  وابدى 
جزء كبير من سيولة الصفقة الى 

حتقيقها من الصفقـــة والتي من 
شأنها أن حتسن من السيولة.

 من جهة أخرى، كشف النمش 
أن السعي لالستحواذ على حصة 
مؤثرة في شركة «زين» يفسر أساسا 
بقوة الشركات اخلاصة الكويتية 
وبتملكها ألذرع استثمارية خارج 
الكويت وليس بالرجوع إلى الدولة 
نفسها، مشيرا إلى أن الكويت كدولة 
ليست جاذبة لالستثمار، مستدركا 
بأن الشركات القوية اخلاصة هي 
التـــي بيدها جذب االســـتثمارات 
باعتبار أن االستثمارات األجنبية 
دائمـــة البحث عن فـــرص جيدة 

الستغاللها.
ورأى عضو مجلس إدارة شركة 
الصفاة لالستثمار عزام الفليج أن 
تأثير الصفقة سيكون ايجابيا خاصة 
في ظل األزمة املالية العاملية الراهنة، 
مشيرا إلى انه حتى من حيث السعر 
املعروض فهو مقبول. وأضاف أن 
تبعات الصفقة ستكون ايجابية على 
مستوى السوق الكويتي، وكذلك 
بالنسبة للشركات التي متلك حصة 

مؤثرة في «زين».
وعن مسألة سيطرة املستثمرين 
األجانـــب على حصـــة مؤثرة في 
«زين» وعلى كل شركات االتصاالت 
العاملة في الكويت، كشف الفليج 
أن هذا يفسر ال بكون الكويت بلدا 
مســـتقطبا لالســـتثمارات، بل ان 
الكويت  الناشطة داخل  الشركات 
هي املستقطبة نظرا ألهمية انتشار 

فروعها في أكثر من بلد عاملي.
وقد اكد نائب مدير عام شركة 
االحتـــاد للوســـاطة املاليـــة فهد 
انه في حالـــة امتام  الشـــريعان 
كونســـورتيوم شركة االتصاالت 
املتنقلـــة «زيـــن» مـــع صندوق 
ابوظبي الستثمار سيشهد السوق 
مرحلة جديدة من االنتعاش نظرا 
للســـيولة اجلديدة التي ستدخل 
اليه من اخلارج وبالتالي ستساهم 
في صعود القيمة املتداولة بشكل 

يومي.
وقال الشـــريعان ان زين بعد 
امتامها للصفقة ستخرج من حلبة 
االســـهم القيادية نظرا النخفاض 
عدد االسهم التي ســـيتم تداولها 
من ٤ مليارات و٢٠٠ مليون سهم 
الى ٦٠٠ مليون ســـهم تقريبا ما 
سيفقدها احدى ميزاتها لقيادة سوق 
الكويت لالوراق املالية في ارتفاعاته 
التي لوحظت  امللحوظة وخاصة 

خالل الفترة املاضية.
واضاف ان السيولة التي ستنتج 
من الصفقة ســـيتم استثمار جزء 
كبير منها في اسهم اخرى قيادية 
مما ســـينتج عن ذلك ظهور سهم 
قيادي بارز في السوق خالل الفترة 
امكانية ظهور  املقبلة، موضحـــا 
عوائق تعـــوق امتام الصفقة مثل 
طريقة الدفع او آلية التنفيذ ذاتها 

العنـزي: صفـقـة 
«زين» ستعيد الثقة 
بالبورصة وتجذب 
األجنبي  المستثمر 
إليهـا من جديد


