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»زين« تواصل دفع السوق نحو الهبوط والضبابية تسود المتداولين
بتداوالت أول من أمس، ومن 
الضرورة االش����ارة الى ان هناك 
بنوك سوق ستستفيد من صفقة 
»زي����ن«، وذلك من خالل عمليات 
سداد قروض كبيرة من قبل بعض 
مالك »زين«، األمر الذي سيؤدي 
الى تخفيض املخصصات مقابل 
هذه القروض، وهذا يؤدي الى منو 
في ارباح هذه البنوك، لذلك فمن 
املتوقع ان تشهد اغلب اسهم البنوك 
حتس����نا جيدا في الفترة املقبلة، 

خاصة سهم البنك الوطني.
وسجلت معظم اسهم الشركات 
االستثمارية انخفاضا في اسعارها 
في تراجع كبير ف����ي التداوالت، 
ففي بدايات التداول، ارتفع سهم 
االستثمارات الوطنية باحلد األعلى 
ليصل الى 740 فلس����ا، اال انه مع 
القوية انخفض  البي����ع  عمليات 
السهم الى 680 فلسا، اال ان السهم 
س����يعود الى النشاط مرة اخرى 
في ظ����ل االرب����اح الضخمة التي 
ستحققها الشركة من صفقة زين 
س����واء من خالل العمولة او من 
خالل بيع ما لديها من اسهم زين، 
وقد انخفض ايضا سهم الساحل 
للتنمي����ة في ت����داوالت ضعيفة، 
فيما واصل سهم مجموعة عارف 
االرتفاع باحلد االعلى لليوم الثالث 
على التوالي في اطار عمليات رفع 
السعر السوقي للسهم استعدادا 
الثالث من  الربع  إلغالقات نهاية 

العام احلالي.
وواصلت اغلب اسهم الشركات 
العقارية االنخفاض في تداوالت 
ضعيفة باستثناء بعض االسهم 
التي شهدت تداوالت نشطة مثل 
العقارية واملس����تثمرون  جيزان 
وادن����ك، وتراجع����ت ايضا اغلب 
اس����هم الش����ركات الصناعية في 
ت����داوالت مرتفعة عل����ى بعض 
االسهم التي شهدت عمليات بيع 
جلني األرباح خالل مراحل التداول 
كسهم صناعات االنابيب وبوبيان 
للبتروكيماويات، فيما يشهد سهم 
الصناعات الوطنية عمليات جتميع 

على اسعار 480 فلسا.

14.4 مليون دينار.
وحصل قط����اع اخلدمات على 
املركز الثالث بكمية تداول حجمها 
44.8 مليون سهم نفذت من خالل 
1537 صفقة قيمتها 33.6 مليون 

دينار.
وجاء قطاع الصناعة في املركز 
الرابع بكمية تداول حجمها 27.3 
مليون سهم نفذت من خالل 895 
صفقة قيمتها 10.9 ماليني دينار.

البنوك املركز  واحتل قط����اع 
اخلامس م����ن حيث القيمة، اذ مت 
تداول 14.5 مليون س����هم نفذت 
من خالل 541 صفقة قيمتها 9.6 

ماليني دينار.

اتجاه النزول

لليوم الثاني على التوالي يقود 
سهم زين الس����وق نحو النزول، 
فرغ����م ان الصفقة اخلاصة ببيع 
46% من اسهم الشركة تعد اكبر 
عملية استحواذ، وكان من املفترض 

اوساط املتداولني جتاه عدم القدرة 
على حتديد االجتاه العام للسوق او 
أيا من االسهم التي ميكن شراؤها، 
ويتوقع ان تستمر هذه الضبابية 
بعض الوقت الى ان تبدأ اوساط 
التخلص تدريجيا  املتداولني في 
من تبعية س����هم زين وسيطرته 
على حتديد االجتاه العام للسوق، 
وهذا يتطلب مبادرات من مجاميع 
اس����تثمارية على اسهمها خاصة 
ان الس����وق اثبت انه يحتاج الى 

املبادرات.

آلية التداول

على الرغم من االنخفاض الكبير 
في تداوالت اس����هم البنوك اال ان 
اس����عارها تباينت ما بني حتقيق 
اس����هم اربعة بن����وك ارتفاعا في 
اسعارها وانخفاض اسعار اسهم 
بنكني وهما البنك الوطني وبيت 
التموي����ل الكويتي ف����ي تداوالت 

ضعيفة جدا مقارنة 

سيكون عامل املضاربة مسيطرا 
عليه.

الضبابية

التي  ومع االج����واء اجلديدة 
فرضها سهم زين على السوق، فان 
ذلك خلق نوعا من الضبابية لدى 

ان يك����ون لها تأثير ايجابي قوي 
على الس����وق اال ان عدم حدوث 
ذلك يعود الى حالة االحباط التي 
سادت اوس����اط املتداولني نتيجة 
انخفاض س����هم زين منذ الكشف 
عن الصفقة، وهذا يعود الى شعور 
اوس����اط املتداولني بان سهم زين 

س����يفقد حيويته وجاذبيته في 
التداول وليس في االداء والنمو، 
وفي هذا الصدد فإن االجتاه العام 
الذين لديهم مراكز  للمستثمرين 
مالية استثمارية على سهم زين 
قد يكون نحو التخلص من السهم 
خاصة في ظ����ل الضبابية حول 

املقبلة للش����ركة  طبيعة االدارة 
ومدى قدرتها على حتقيق النمو 
في االداء التشغيلي للشركة وما اذا 
كان االجتاه نحو بيع زين افريقيا 
سيستمر ام ال، مبعنى ان الفترة 
املقبلة سيكون طابع املراقبة على 
س����هم زين اكثر من الشراء الذي 

هشام أبوشادي
س����يطر االجتاه النزولي على 
حركة التداول في سوق الكويت 
لالوراق املالية امس مع انخفاض 
حاد في قيمة التداول مقارنة بأول 
من امس جراء التراجع الكبير في 
تداوالت اسهم الشركات القيادية، 
خاصة س����هم زين ال����ذي واصل 
الثاني  للي����وم  القوي  انخفاضه 
على التوالي جراء تزايد عمليات 
البيع على السهم اكثر من الشراء 
في ظل وجود ش����عور سائد لدى 
اوساط املتداولني بأن السهم فقد 
جاذبيته بع����د ان باع كبار املالك 
حصصهم خاصة مجموعة اخلرافي 
التي كانت تعتبر احملرك االساسي 
لس����هم زين من خالل اكبر ذراع 
استثمارية في السوق واملتمثلة 
في شركة االستثمارات الوطنية، 
وقد ادى االنخفاض املتواصل لسهم 
زين الى عمليات جني ارباح قوية 
على باقي اسهم الشركات التابعة 
ملجموعة اخلرافي والتي ستحقق 
ارباحا جيدة من صفقة زين، حيث 
شهدت هذه االسهم ارتفاعا كبيرا 
في بدايات التداول اال انها تراجعت 
عند نهاية التداول بفعل عمليات 

البيع جلني االرباح.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للسوق 
25.6 نقط����ة ليغلق على 7795.4 
نقطة بانخفاض نسبته %0.33، 
كذلك انخفض املؤشر الوزني 5.71 
نقاط ليغلق على 456.74 نقطة 

بانخفاض %1.23.
وبلغت كمي����ة التداول 263.8 
ملي����ون س����هم نفذت م����ن خالل 
5991 صفقة قيمتها 80.3 مليون 

دينار.
تصدر قطاع العقار النش����اط 
بكمية تداول حجمها 87.4 مليون 
سهم نفذت من خالل 877 صفقة 
قيمتها 9 ماليني دينار، وجاء قطاع 
االستثمار في املركز الثاني بكمية 
تداول حجمها 68.4 مليون سهم 
نفذت من خالل 1649 صفقة قيمتها 

ضعف ملحوظ في تداوالت األسهم القيادية خاصة البنوك جني أرباح على أغلب أس�هم ش�ركات مجموع�ة الخرافي

انخفاض المؤشر 25.6 نقطة وتداول 263.8 مليون سهم قيمتها 80.3 مليون دينار

)أحمد باكير(متداولون يتطلعون ملستقبل تسوده الضبابية

د.أماني بورسلي 

أشارت إلى أنهم ال يستطيعون اللجوء للقضاء بسبب قصورها

بورسلي: صغار المستثمرين يتعرضون للظلم 
بسبب ضعف التشريعات الحاكمة للبورصة

صفقات االستحواذ والبيع تعّجل الحاجة لتشريع
 يضمن حقوق صغار المساهمين في البورصة

جهاز أبوظبي لالستثمار 
ليس طرفًا في صفقة »زين«

الشركات الموقوفة عن 
التداول لقرار لجنة السوق

انخفاض معدل التضخم
 في عمان ل� 1.8% في يوليو

أبوظب����ي � رويت����رز: ذك����رت 
اليومية امس  صحيفة »االحتاد« 
الثالثاء ان جهاز ابوظبي لالستثمار 
)آديا( ليس مشاركا في احملادثات 
اجلارية لشراء حصة 46% في شركة 
االتصاالت املتنقلة على عكس ما 
اوردته تقارير صحافة س����ابقة، 
وقالت مصادر لم تسمها الصحيفة 
ان اجلهاز لم يبد اهتماما بش����راء 
احلص����ة. وكانت بعض وس����ائل 
االعالم احمللية قد ذكرت ان صندوق 
الثروة السيادي في ابوظبي ضمن 
مجموعة جتري محادثات لشراء 
حصة في »زين«. وتستعد مجموعة 
اخلرافي ومستثمرون آخرون لبيع 
حصة في »زين« في صفقة تقدر 
قيمتها بنح����و 13.7 مليار دوالر 
ومن اكبر املس����اهمني في »زين« 
الهيئة العامة لالستثمار في الكويت 

ومجموعة اخلرافي.

أفاد س���وق الكويت لالوراق 
املالية بانه استنادا الى قرار جلنة 
السوق بجلستها رقم 4/97 والذي 
يلزم كل الشركات والصناديق 
املدرج���ة ف���ي الس���وق بتقدمي 
البيانات املالية املرحلية في موعد 
اقصاه 45 يوما من تاريخ انتهاء 
الفترة، فان الشركات املوقوفة عن 
التداول هي 6 شركات على النحو 
التالي: ش���ركة الدار لالستثمار 
)الدار(، الشركة الدولية لالجارة 
واالستثمار )د لالجارة(، شركة 
لؤلؤة الكويت العقارية )لؤلؤة(، 
شركة الصفاة العاملية القابضة 
)صفاة عاملي(، شركة فيال مودا 
اليف ستايل )فيال مودا(، شركة 

الشبكة القابضة )الشبكة(.

دبي � رويت���رز: قالت وزارة 
االقتصاد الوطني العمانية امس 
الس���نوي  التضخم  ان مع���دل 
انخفض ال���ى 1.82% في يوليو 
املاضي من 2.88% في يونيو. وهذا 
هو الش���هر الثامن على التوالي 
الذي ينخفض فيه معدل التضخم 
منذ ان بلغ ذروته عند مستوى 
14% في منتصف العام املاضي.

يشكل صغار املساهمني دائما احملرك الرئيسي الي 
سوق مالي في العالم في اطار اهدافها التي تسعى 
لتجميع مدخرات الصغار وتوجيهها لتمويل نشاط 

الشركات املدرجة وضمان سيولة السوق املالية.
 وتنبهت الكثير من دول العالم واملنطقة لالهمية 
النسبية التي يتمتع بها صغار املساهمني او االقلية 
والدور الهام الذي يلعبونه في السوق فعملت على 
اصدار التشريعات والقوانني التي حتفظ حقوقهم 
مقابل االغلبية التي دائما ما تس����يطر على الشركة 

ومجريات حتركاتها وادارتها.
 وفي حتليل أوردته »كونا« أشارت فيه إلى أنه 
على الرغم من تعدد جوانب احلماية التي تفرضها هذه 
القوانني فان ابرزها على االطالق يتعلق بحفظ حقوق 
صغار املساهمني )االقلية( جراء قيام كبار املساهمني 
ببيع حصتهم في الشركة وما يترتب على ذلك من 
نتائج تختلف بطبيعة احلال بني الكبار والصغار.  
وتتضمن القوانني والتشريعات املنظمة لعمل اسواق 
املال في الدول املتقدمة وعدد من دول املنطقة بنودا 
وموادا قانونية حتمي فئة صغار املساهمني جراء 
اتخاذ الكبار قرارا ببيع حصتهم الى حد مساواتهم 

بهم في كل خطوات البيع.
 وتلزم هذه التشريعات املتقدم لشراء حصة اغلبية 
)30 - 40 - 50% حس����ب قانون كل دولة( بعرض 
إجباري يشمل جميع املساهمني مبنافعه السعرية 

وجميع املزايا بحيث يتساوى اجلميع اقلية وأغلبية 
أمام عرض املشتري.

 وتهدف الدول من وراء هذه النقطة حتديدا حماية 
صغار املس����اهمني من اي تقلبات سعرية لالسهم 
واي خس����ارة قد يتعرضون لها جراء بيع االغلبية 
حلصتها في الشركة خاصة ان الشراء دائما ما يتم 
بسعر اعلى من سعر السوق وفي حال امتام الصفقة 
فان السهم غالبا ما يش����هد ارتدادات عكسية نحو 
الهبوط بعد التضخم بسبب الشائعات التي تدور 

اثناء املفاوضات.
 وعلى الرغم من اهمية هذه املس����ألة ووجودها 
كمادة قانونية اساسية في التشريعات املنظمة لعمل 
اسواق املال في العالم واملنطقة فانها التزال غائبة 
عن سوق الكويت لالوراق املالية )البورصة( حيث 
ال يوجد ما يلزم اجلهة التي تتقدم لش����راء حصة 

االغلبية بتقدمي عرض مماثل حلصة االقلية.
 والواقع ان عمليات االس����تحواذ وبيع حصص 
مؤثرة في الشركات املدرجة في البورصة الكويتية 
والتي متت خالل العامني االخيرين تفرض احلاجة 
الى وجود تشريع ملزم يحفظ حقوق الصغار في 
حاالت البيع وعدم ترك االمور ملقترحات كبار املالك 
كما حدث في بعض الصفقات االخيرة والتي يظهرون 
فيها تعاطفا مع صغار املساهمني نتيجة عدم وجود 

تشريع يحفظ حقوقهم.

لشراء األسهم املتداولة لتمكني 
صغار املس���اهمني من تسلم 
سعر ال يقل عن األسهم، حتى ال 
تتهدد باالنخفاض«، موضحة 
أن القانون ورغم إعداده منذ ما 
يزيد على 3 سنوات إال أنه لم 
يقر حتى اآلن.  وقالت بورسلي 
إنه ال يوجد في التشريعات 
الكويتية ما يلزم اجلهة التي 
تقدمت بالعرض بتقدمي عرض 
مماثل لش���راء أسهم صغار 
املستثمرين أو حصة األقلية، 
وذلك على الرغم من أنه وفقا 
للتشريعات الدولية فإن أي 
جهة تتقدم بعرض لشراء ما 
تزيد نس���بته على 5%، وفي 
بعض الدول 40%، أو50%، فإن 
القانون يلزم هذه اجلهة بتقدمي 
عرض ش���راء مماثل حلصة 
األقلية كما هو معمول به في 

اإلمارات والسعودية. 

عمر راشد
أوضحت أستاذة التمويل 
في جامع���ة الكويت د.أماني 
بورسلي إن هناك ظلما سيقع 
على صغار املستثمرين لعدم 
وجود تشريعات تكفل العدالة، 
فصغار املستثمرين سيبقون 
خارج الصفقة وضمن األقلية، 
ول���ن يتمكنوا م���ن بيع ما 
ميلكونه من أس���هم بنفس 
السعر.  واحملت بورسلي في 
تعليقها على صفقة »زين« 
لبيع 46% من أسهمها إلى أنه 
كان م���ن املتوقع اإلعالن عن 
إمتام مثل هذه الصفقة بعد 
إقرار عمومية الشركة إلغاء 
احلد األقصى للتملك، وقد شرع 
أحد األذرع االستثمارية في 
عمليات جتميع بشكل مباشر 
وغير مباشر.  وأضافت في 
حديثها ل� »العربية« إن التاريخ 

يكرر نفسه فقد كنا نتحدث 
قبل عامني بشأن صفقة من قبل 
مجموعة الوطنية لالتصاالت 
لصالح شركة »كيوتل«.  وقالت 
إن القان���ون الذي مت تعديله 
قبل سنتني كان يتضمن »عند 
حصول أي شخص أو مجموعة 
على ملكية تتعدى 40%، من 
شركة ما، فإنه يتوجب عليها 
خالل 30 يوما أن تتقدم بعرض 

اس���تحوذت تداوالت »زين« على 26.1 مليون دينار من 
اجمالي القيمة املتداولة وبنسبة بلغت %32.5.

استحوذت أسهم »زين« و»استثمارات« و»جيزان« و»أجيليتي« 
و»بيتك« و»صناعات« على 46.26 مليون دينار من االجمالي وبنسبة 

بلغت %57.5.
تصدر مؤش���ر قطاع األغذية تراجعات قطاعات السوق 

الثمانية ب� 101.8 نقط���ة، فيما جاء قطاع اخلدمات في املرتبة 
الثانية في قائمة التراجعات ب� 70.8 نقطة، وجاء قطاع االستثمار 
ف���ي املركز الثالث بني قائمة التراجعات ب� 25.9 نقطة، واحتل 
قطاع العقارات املركز الرابع ب� 15.3 نقطة، وخالف قطاع البنوك 
تراجعات السوق ليغلق تداوالته على اللون األخضر بارتفاع 

في مؤشره بلغ 68.1 نقطة.

ومؤشراتأرقام


