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في حني انخفضت كمية االسهم املتداولة بنسبة 28.9% حيث بلغت 263.1 
مليون س����هم، أما الصفقات فتراجعت بنسبة 26.5% حيث بلغت 5085 
صفقة. وجرى التداول على أس����هم 119 س����هما من أصل 211 سهم شركة 
مدرجة، وارتفعت أسعار أسهم 48 شركة وتراجعت أسعار أسهم 41 شركة 
واستقرت قيمة أسهم 30 شركة عند معدالت االقفال في نهاية االسبوع 
املاضي. واستمر قطاع االستثمار في تصدره النشاط في جلسة تداوالت 
امس بكمية تداول حجمها 
96.1 مليون سهم نفذت من 
خ����ال 1846 صفقة قيمتها 

14.2 مليون دينار.
وجاء قطاع العقارات في 
الثاني بكمية تداول  املركز 
حجمها 76.8 مليون س����هم 
نفذت من خال 809 صفقات 

قيمتها 4.4 مايني دينار.
وحل قطاع اخلدمات في 
الثالث بكمية تداول  املركز 
حجمها 31.8 مليون س����هم 
نفذت من خال 831 صفقة 

قيمتها 6.3 مايني دينار.
وجاء قطاع غير الكويتي 
في املركز الرابع بكمية تداول 

وهو ما تفاعلت معه اسهم مرتبطة بالسهم منها سهم الوطنية العقارية 
الذي ارتفع بواقع فلسني واملعادن الذي ارتفع بواقع فلسني ايضا.

فيما اس����تمر النشاط املضاربي امللحوظ السهم مجموعة ايفا، حيث 
ارتفع سهم الشركة مبقدار فلسني وارتفع سهم جيزان مبقدار 3 فلوس 

بعد ان تصدر السهم من حيث التداول ب� 37.3 مليون سهم.

مؤشرات السوق

مع استمرار حتسن اداء 
العام  السوق أغلق املؤشر 
ارتفاع 0.26% بإقفاله  على 
عند مستوى 7.013.2 نقطة 
مرتفع����ا 18.2 نقطة، فيما 
ارتفع املؤشر الوزني بنسبة 
0.43%، بإقفاله عند مستوى 
474.77 نقطة مرتفعا 2.01 

نقطة.
ورغم حتسن اداء السوق 
الثاثة  املتغيرات  تراجعت 
في جلسة تعامات االمس، 
حيث انخفضت قيمة االسهم 
املتداول����ة بنس����بة %32.8 
ببلوغها 43.5 مليون دينار، 

المؤشر العام كسر حاجز الـ 7000 نقطة
في الثواني األخيرة بدعم قوي من أسهم قطاع البنوك

استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 
17.9 مليون دينار على 41.7% من إجمالي القيمة وهي 
االس���تثمارات وبيتك واجيليتي والوطني وجيزان 

وبنك بوبيان.
تصدرت تداول سهم االستثمارات األسهم املتداولة 

بـ 6.4 ماليني دينار متثل 14.9% من إجمالي القيمة.
تصدر مؤش���ر قطاع البنوك قطاعات الس���وق 
املرتفعة بواقع 183.4 نقطة، تاه مؤشر قطاع التأمني 
بواقع 30 نقطة، تاه مؤشر قطاع االستثمار بواقع 
16.4 نقطة، فيما س���جل مؤشر قطاع غير الكويتي 

انخفاضا بواقع 17.2 نقطة. ت
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حجمها 21.7 مليون سهم نفذت من خال 
362 صفقة بقيمة 2.1 مايني دينار.

آلية التداول

تراجع قط����اع البنوك عن تصدره 
لقطاعات السوق من حيث القيمة، حيث 
استحوذ في جلسة امس على 24.7% من 
السيولة، وارتفع سهم الوطني مبقدار20 
فلسا ليصل الى مستوى دينار و440 
فلس����ا بعد تداوالت نشطة نسبيا، اذ 
مت تداول 1.4 مليون سهم بقيمة 2.01 
مليون دينار، اما س����هم بيتك فارتفع 
مبقدار 20 فلسا بلغ على اثرها مستوى 
دينار و240 فلس����ا، وذلك بعد تداول 2.8 مليون سهم بقيمة 3.4 مايني 
دينار، فيما ارتفع سهم االهلي بواقع 20 فلسا ليصل الى مستوى 590 
فلس����ا بعد تداول 440 الف سهم بقيمة 258 الف دينار، اما سهم املتحد 
فارتفع بواقع 20 فلسا بعد تداول 1.03 مليون سهم بقيمة 631 الف دينار، 
اما س����هم الدولي فارتفع بواقع 10 فلوس بلغ على اثرها مستوى 300 
فلس بعد تداول 2.8 مليون سهم بقيمة 856 الف دينار، اما سهم برقان 
فارتفع بواقع 5 فلوس ليصل الى مستوى 480 فلسا، وذلك بعد تداول 
2.3 مليون س����هم بقيمة 1.1 مليون دينار، فيما اس����تقرت اسهم اخلليج 

والتجاري وبوبيان عند مستويات اغاقها السابقة.
وحافظ قطاع االس����تثمار على تصدره للقطاعات من حيث الكميات 
والقيمة املتداولة، حيث اس����تحوذ على 32.8% من اجمالي السيولة في 
جلسة تعامات امس، واستمر س����هم االستثمارات في االرتفاع مبقدار 
10 فل����وس بعد تداول 12.6 مليون س����هم بقيمة 6.4 مايني دينار، فيما 
انخفض سهم الساحل مبقدار 4 فلوس بعد تداول 5.5 مايني سهم بقيمة 
799 الف دينار، اما سهم املال فاستقر عند مستوى اغاقه السابق بعد 

تداول 14.7 مليون سهم بقيمة 1.7 مليون دينار.

الصناعة والخدمات

واس����تقر س����هم مجموعة الصناعات عند مس����توى 390 فلسا بعد 
تداوالت متوسطة بلغت كمياتها 1.7 مليون سهم بقيمة 666 الف دينار، 
اما سهم انابيب فتراجع مبقدار 10 فلوس وصل على اثرها الى مستوى 
320 فلسا بعد تداول 1.4 مليون سهم بقيمة 478 الف دينار، فيما ارتفع 
سهم الس����فن بواقع 10 فلوس ليصل الى مستوى 395 فلسا وذلك بعد 

تداول 400 الف سهم بقيمة 156 الف دينار.
وتراجع س����هم زين بواقع 20 فلسا ليصل الى مستوى دينار و340 
فلسا بعد تداوالت محدودة بلغت كمياتها 575 الف سهم بقيمة 776 الف 
دينار، فيما ارتفع سهم اجيليتي الى مستوى 540 فلسا بعد تداول 4.1 

مايني دينار بقيمة 2.2 مليون دينار.

شريف حمدي
اس����تهل س����وق الكويت لاوراق 
املالية تعامات االسبوع على مواصلة 
ارتفاعاته ليكسر املؤشر العام احلاجز 
القوي املتمثل في 7000 نقطة، وذلك 
بعد اداء متذبذب الى حد كبير، حيث 
ب����دأت تعامات جلس����ة االمس على 
انخفاض محدود نتيجة عمليات بيع 
بهدف استمرار جني االرباح من االسهم 
التي حققت ارتفاعات خال اجللسات 
االخيرة، غير ان هذه العمليات كانت 
تقابلها عمليات شراء انتقائي خاصة 
لعدد من اس����هم القطاع املصرفي في 

مقدمتها اسهم الدولي واالهلي واملتحد قبل ان ينضم اليهم اسهم بيتك 
وبوبيان، هذا باالضافة الى اسهم قيادية في قطاعات اخرى في مقدمتها 

سهم اجيليتي الذي شهد اداء متباينا في جلسة االمس.
وكان للثواني االخيرة دور بارز في حتول مسار مؤشرات السوق من 
انخفاض نحو 9 نقاط على مستوى املؤشر السعري الى ارتفاع جتاوز 
ال� 18 نقطة مما ادى الى كسر حاجز ال� 7000 نقطة واالستقرار فوق هذا 
املس����توى بفارق 13 نقطة، كما حتسن اداء املؤشر الوزني الى حد كبير 
من خال عمليات الش����راء االنتقائية التي ش����هدتها هذه اللحظات على 
اس����هم الوطني وبيتك وادت الى اغاقها على ارتفاعات متفاوتة وبلوغ 
مستويات سعرية جديدة، خاصة سهم بيتك الذي يواصل صعوده القوي 
وبلوغه مستوى دينار و240 فلسا في ظل تكنهات بتحقيق ارباح جيدة 
في الربع الثالث، كما ان حلظات االغاق ش����هدت تعزيز مكاسب اسهم 
اخرى في القطاع منها االهلي واملتحد والتي حققت ارتفاعات بلغت 20 
فلسا لكل منها، وكذلك سهم الدولي الذي ارتفع بواقع 10 فلوس وسهم 
برقان الذي ارتفع بواقع 5 فلوس ليواصل قطاع البنوك قيادته للسوق 

في االجتاه الصعودي.
وعلى مستوى االسهم املرتبطة بسهم زين الذي تراجع باالمس مبقدار 
20 فلسا، استمر سهم االستثمارات الوطنية في حتقيق مكاسبه والتي 
بلغت 10 فلوس اضافية استقر بها عند مستوى 510 فلوس وذلك بعد ان 
تقلصت مكاسبه بسبب عمليات جني ارباح على السهم الذي بلغ خال 
التداول مستوى 530 فلسا، كما ان االسهم االخرى املرتبطة بصفقة زين 
ش����هدت تباينا في االداء على وقع االيضاح الصادر عن شركة مجموعة 
االوراق املالية الذي انعكس سلبا على اسهم املجموعة، حيث اغلق سهم 
الساحل على انخفاض 4 فلوس وسهم انابيب بواقع 10 فلوس، في حني 

استقرت اغلب االسهم ذات العاقة بالصفقة.
وشهدت اجللسة حتسن ملحوظ في اداء سهم اجيليتي الذي ارتفع مع 
االغاق مبقدار 10 فلوس بعد تداوالت قوية في ظل ما تردد من معلومات 
غير مؤكدة حول وجود اخبار ايجابية متعلقة بشركة تابعة ألجيليتي، 

استحواذ أسهم 
6 شركات على 
17.9 مليون دينار
تمثل %41.7
من إجمالي
القيمة

إيضاح »مجموعة 
األوراق«

ألقى بظالله 
على األسهم 

المرتبطة
بصفقة »زين«

)محمد ماهر(ماذا بعد كسر حاجز الـ 7000 نقطة؟

المؤشر العام 18.2 نقطة 
وتداول 263.1 مليون سهم 

قيمتها 43.5 مليون دينار

ارتفاع

حمد العميري

وليد احلوطي براك الصبيح

اقتصاديون: »زين« تقود التغييرات
في قطاع االتصاالت الكويتي

قد يتسرب إلى البعض لدخول 
العبني جدد في قطاع االتصاالت 
والذي يعتبر أحد أهم القطاعات 
في البورصة الكويتية وأي تغيير 
في هيكل اإلدارة وامللكية ل� »زين« 
يجعل آالف املساهمني في انتظار 

املالك اجلديد وتقييم أدائه.
أن  إلى  التقري���ر  وخل���ص 
قطاع االتص���االت الكويتي في 
كل فترة يثب���ت أنه ديناميكي 
البعض، الفتا  أكثر مما يتوقع 
إلى أن ش���ركة زين واحدة من 
كبريات شركات املنطقة تتغير 
خريطتها االستثمارية ويتغير 
ماكها ويتوقع لسهمها مكاسب 

جيدة.
وخت���م بالقول: »الس���ؤال: 
هل يس���تمر القطاع بنفس هذه 
الديناميكية بعد تغير خريطة 
امللكية في زين أم أن االستقرار 
واله���دوء هما عن���وان املرحلة 

القادمة؟«.

متت في الفترة املاضية بداية من 
دخول زين بكل ثقلها إلى أفريقيا 
والدخول إلى السعودية والعراق 
وفلس���طني وتغي���ر اخلريطة 
االتصاالتية في ش���مال افريقيا 
غالبا ما تأتي في صالح املستهلك 
النهائ���ي الذي يبحث عن خدمة 

أحسن وسعر أقل.
وأض���اف أن األس���عار ف���ي 
الكويت مازالت تتحكم فيها وزارة 
املواصات سواء على املستوى 
احملل���ي أو الدولي، الفتا إلى أن 
هذا ما يجعل هامش احلركة بني 
الشركات املتنافسة في الكويت 
لكسب املزيد من الزبائن هامشا 
ضعيفا وتظ���ل عوامل اجلذب 
منحصرة ف���ي اخلدمات ومدى 

جودتها.
ان���ه رغم  التقري���ر  وأف���اد 
البادي على الساحة  االستقرار 
االتصاالتية م���ن حيث العماء 
واخلدم���ات املقدمة إال أن القلق 

منى الدغيمي 
قال الرئيس التنفيذي للعمليات 
ملجموعة زين، براك الصبيح، ان 
النمو في قطاع االتصاالت ملموس 
على مستويني اثنني هما خدمة 
االنترنت املعلوماتية، واخلدمات 
املضافة، الفتا إلى أن هذه اخلدمات 

بإمكانها التطور أكثر. 
من جهته قال نائب الرئيس 
التنفيذي إلدارة األصول احمللية 
والعربي���ة ف���ي ش���ركة األمان 
لاس���تثمار، وليد احلوطي ان 
دخول ش���ركة اتصاالت جديدة 
سيطور س���وق االتصاالت في 
الكوي���ت، مؤك���دا أن املصلحة 
س���تكون من نصي���ب العماء 
وذلك من منطلق حرب التسعيرة 
القائمة بني الشركات املتنافسة 

في دول اخلليج.
م���ن جانب���ه أف���اد احملل���ل 
االقتص���ادي محم���د الثامر بأن 
األس���عار مازال���ت تتحكم فيها 
وزارة املواصات، مش���يرا إلى 
انه رغم محاوالت شركة زين أن 
جتعل من شبكتها على مستوى 
الوطن العربي شبكة محلية إال 
أنها عجزت عن ذلك من منطلق أن 
وزارة املواصات مازالت تعتبر 
أن أي مكاملة إلى خارج الكويت 

مكاملة دولية. 
ه���ذا وجاء ف���ي تقرير قناة 
العربية أن خريطة االس���تثمار 
في قط���اع االتص���االت تتغير 
بأكثر من الس���رعة التي تتقدم 
بها تكنولوجيا االتصاالت، مشيرا 
إلى أن التوسعات الرهيبة التي 

»داو جونز«: صفقة »اتصاالت« لشراء 46% من »زين« 
األكبر من نوعها في حال إتمامها العوضي لـ »األنباء«: تأثير صفقة زين

على شركات اتصاالت التجزئة »محدود«
ق���ال تقرير مالي إن مع���دل االندماجات 
واالس���تحواذات قد ارتفع بنس���بة 50% في 
منطقة الش���رق األوسط وشمال افريقيا في 
خال 9 أشهر من العام احلالي لتصل قيمتها 
إلى 36.3 مليار دوالر مقابل 24 مليار دوالر 

في العام املاضي.
ووفقا للتقرير، الذي أوردته نشرة »داو 
جونز«، شهدت املنطقة 210 صفقات في الفترة 
املذكورة مقابل 190 صفقة في العام املاضي، أي 
بارتفاع 9.9%، والذي اعتبر من أعلى املعدالت 
منذ عام 2007 معززا بوضع أفضل للسيولة 

والسعر اجلاذب ومعدالت فائدة أقل.
ويعد استحواذ ش���ركة »بهارتي أيرتل« 
الهندية لوحدة »زي���ن« االفريقية، التابعة 
لش���ركة زين األم، أكبر صفق���ة في املنطقة 
خال العام احلالي، بينما تعتبر صفقة شركة 
»اتصاالت« اإلماراتية لشراء 46% من شركة 

»زين« الكويتية وبقيمة تصل إلى 11.7 مليار 
دوالر، األكبر من نوعها في املنطقة في حالة 

إمتامها، حسب التقرير.
أما على املس���توى العامل���ي، فقد بلغت 
قيم���ة إجمالي االندماجات واالس���تحواذات 
1.42 تريلي���ون دوالر ف���ي الفترة املذكورة، 
أي مرتفعة بنس���بة 25% عن الفترة املماثلة 
لها من العام املاضي وارتفع عدد الصفقات 
بنسبة 18% وصوال إلى 8102 صفقة، حسب 

التقرير.
وكانت معظم الصفقات في منطقة الشرق 
األوسط وش���مال افريقيا موجهة إلى قطاع 
الصناعات والكيماويات بعدد 35 صفقة ثم 
تاه قطاع اخلدمات املالية بينما بلغت قيمة 
الصفقات املتعلقة بقطاع االتصاالت 11.1 مليار 
دوالر، أي حصة 30.8% من إجمالي االندماجات 

واالستحواذات في املنطقة.

عمر راشد
اكد املدير التنفيذي لش���ركة املس���تقبل 
العاملية لاتصاالت صاح العوضي ان تأثير 
بيع صفقة زين على شركات التجزئة العاملة 
في السوق الكويتي سيكون محدودا، مستدركا 
بان العوائد االيجابية للصفقة ستتجه معظمها 
الى ش���ركة اتصاالت دون ان يس���تفيد منها 

االقتصاد الكويتي بشكل ملحوظ.
وقال في تصريح ل� »األنباء«: انه من غير 
املعقول ان تتجه الهيئة العامة لاس���تثمار 
لوضع اموالها في الكثير من دول العالم في 
استثمارات قد تكون خطرة وليست لها عوائد 
إيجابية على امل���دى البعيد، في الوقت الذي 
تترك فيه فرصا استثمارية جيدة مثل شراء 
46% من ش���ركة زين ذات العوائد األكثر من 

ممتازة اقتصاديا واجتماعيا.
وطالب العوضي الهيئة العامة لاستثمار 
بشراء حصة زين ولو بسعر دينار و750 فلسا 
للسهم حتى يتم احلفاظ على اهم مكتسبات 
قطاع االتصاالت في الكويت، مس���تدركا بان 
زين تعد من اهم مكتسبات سوق االتصاالت 

بالكويت.
ولفت إل���ى أن أزمة »الباك بيري« غيرت 
من استراتيجية عمل شركات قطاع اتصاالت 
التجزئة من خال تغيير استراتيجيات عملها 

على املدى البعيد.
وحول تأثير ازمة الباك بيري على عوائد 
شركات االتصاالت العاملة في قطاع التجزئة، 
اوضح العوضي ان تأثيرها محدود للغاية ولم 

يؤثر بشكل كبير في ايراداتها.

أكدت ش���ركة االس���تثمارات 
الوطني���ة ان صفق���ة بي���ع ما 
نس���بته 46% من مجموعة زين 
لصالح شركة اتصاالت االماراتية 
تسير حس���ب اإلجراءات ووفق 
القوانني املتبعة عند عقد مثل هذه 

الصفقات.
العام لش���ركة  وق���ال املدير 
االس���تثمارات الوطني���ة حم���د 
العميري ف���ي مقابلة خاصة مع 
قناة »س���ي ان بي سي عربية« 
ان الس���وق الكويتي شهد خال 
الفترة املاضية العديد من الصفقات 
املشابهة لصفقة زين � اتصاالت، 
مش���ددا على اجلهة القائمة على 
الصفقة ممثلة في مجموعة اخلير 
ان تولي اهتماما خاصا لصغار 

املساهمني.
وتطرق العمي���ري في بداية 
املقابلة الى تطورات صفقة زين 
� اتصاالت وقال ان االستثمارات 
الوطنية لديها عرض للشراء محدد 
النسبة ومحدد السعر بقيمة 1.700 

دينار.
وأضاف أن هناك بعض الشروط 
امللزمة ينبغي االتفاق عليها حتى 
تكتمل الصفقة. وقال »بعد تكليف 
شركة اخلير لاستثمارات الوطنية 
بتكوين حتالف جلمع نسبة %46 
مع تعليم���ات خاصة من رئيس 
مجموعة اخلير باعطاء أولوية في 
تكوين التحالف لصغار املساهمني 
ممن ميتلكون عددا من األسهم ال 
يتجاوز 300 ألف سهم ومسجلني 
في دفاتر الشركة كما في تاريخ 

.»2010/9/29
والعرض مقدم لهم بالدخول 
ببيع مس���اهماتهم بالكامل دون 
أت���ى دور مجموعة  تخصيص، 

اخلير وحلفائها للبيع.
العمي���ري ان من  وأض���اف 
ميتلكون ثاثمائة ألف سهم وما 
دون ذلك يش���كلون 97.5% من 

مساهمي الشركة. 
وتابع: »وبعد ان تتم تغطية 
نسب صغار املساهمني ومجموعة 
اخلير وحلفائها، ستصل نسبة 
الى %98.5  التغطية للمساهمني 
يعن���ي انه متت تغطي���ة اغلب 

املساهمني«. 
وعن رأيه في البيان الذي نشر 
في الصح���ف الكويتية وتضمن 
اشارات الى عدم االلتزام بإحدى 
مواد قانون هيئة سوق املال، قال 
العميري ان امل���ادة 74 واضحة 
وتن���ص على ان يت���م تنفيذها 
»طبقا للشروط ووفقا للضوابط 
التي حتددها الائحة التنفيذية« 
وعليه فإن املادة املعنية ال تطبق 
اال عند اصدار الائحة التنفيذية 
لهيئة س���وق املال بل انه اذا مت 
تطبيقها دون الائحة التنفيذية 
فأنت بذلك تعتبر مخا بالقانون 
النها مادة مشروطة. واستشهد 
العميري بأكثر من صفقة استحواذ 
صارت خال األشهر املاضية وبعد 
صدور قانون هيئة س���وق املال 
ومت تنفيذها في س���وق الكويت 
املالية طبق���ا للوائح  ل���أوراق 
املوجودة ومنها صفقة املشاريع 
الصناعي���ة بتاري���خ 2010/5/17 
لبيع نسبة 48%، وصفقة صفوان 
للتجارة بتاريخ 2010/7/15 بنسبة 
46%، وصفقة التقدم التكنولوجي 

بتاريخ 2010/7/21 لبيع نسبة %42، 
وأخيرا وقبل نحو عش���رة أيام 

اخلليج للتأمني بنسبة %39.
 وهذه كله���ا صفقات لم يثر 
بشأنها أي شيء ولو طبق عليها 
قانون هيئة سوق املال فستكون 
بالتالي  مخالفة عند تطبيقه���ا، 
ادارة السوق كانت على صواب 
ألن املادة املش���روطة تطبق عند 

اصدار الائحة.
اما فيما يتعلق مبسالة )النسبة 

والتناسب( التي اشار البيان الى 
انها لم تراع عند التجميع فقد أكد 
العميري حرص رئيس املجموعة 
على ان تؤخذ بالكامل اغلب نسب 
املساهمني والصغار منهم، بشكل 
خ���اص، وعل���ى اال يطبق معهم 

اسلوب النسبة والتناسب.
وقال »حرصن���ا على ادخال 
صغار املساهمني ممن ميتلكون 
300 الف سهم او اقل ونسبتهم 
اكثر من 97% من مس���اهمي زين 
ونحن االن حسب الترتيبات نوفر 
نحو 98.5% ولم يتبق سوى %1.5«، 
وقال هذه االمكانية التي اجتهدنا 
اليها وال نستطيع  في الوصول 

اجبار املشتري على غير ذلك. 
كذلك اش���اد العمي���ري بدعم 
وتأييد الهيئة العامة لاستثمار 
للصفقة رغم عدم دخولها فيها ملا 
حتمله الصفقة من تعزيز للسوق 
الكويتي واعتبر العميري ان جناح 
الصفقة هو جناح للسوق الكويتي 
وليس لفئ���ة معينة، خاصة ان 
املستفيدين من الصفقة عددهم 

كبير يصل 19600. 

وع���ن تقييمه ه���و للصفقة 
وانعكاساتها احملتملة على السوق 
الكويتي قال العميري ان الصفقة 
س���وف حتقق مبلغا ال يقل عن 
3.520مليارات دينار، وأضاف أن 
هذا املبلغ كله سوف يذهب لصالح 
املساهمني فهذه ليست صفقة بيع 
وتوزيع ارباح وبالتالي هذا ايراد 
الى جموع  كامل يذهب مباشرة 

املساهمني.
كما أكد العميري على ان اكثر 
من نصف مليار دينار سوف تذهب 
الى فئة املساهمني الذين ميتلكون 
300 الف سهم او اقل والذين درج 
على تسميتهم بصغار املساهمني 
ولذلك فان كل من ميتلك 300 الف 
س���هم س���يكون بحوزته نصف 
مليون دينار وهذا كله س���يعنى 
ضخا للسيولة بالسوق حيث ان 
مشكلة السوق الكويتي حاليا هي 
مشكلة سيولة وبالتالي فان توفير 
هذه السيولة سيكون له مردود 
ايجاب���ي على الس���وق الكويتي 
البورصة  واث���ر ايجابي عل���ى 
الكويتية واذا كانت هذه الصفقة 
البائع  ناجحة بالنسبة للطرف 
فان املشتري فاز مبجموعة زين 
وهي جوهرة الس���وق الكويتي 
وشركة اتصاالت االماراتية بعد 
امتام الصفقة ستكون اكبر مشغل 
الش���رق االوسط،  اتصاالت في 
فمجموعة زي���ن لها ملكيات في 
العراق والس���ودان والسعودية 
واالردن ولبنان والبحرين واملغرب 
وتوس���عاتها ضخمة واسواقها 
واعدة وباعتقادي سيحقق قفزة 
كبيرة باالحجام وااليرادات خاصة 
ان نس���بة ديون زين الى حقوق 
املساهمني منخفضة للغاية ولذلك 
تعتبر زين من الشركات املريحة 
لاستحواذ والتي تخفض حتى 
من ديون الش���ركات التي سوف 
تس���تحوذ عليه���ا والصفق���ات 
الناحجة هي التي حتقق النجاح 
والربح للبائع واملشتري. واختتم 
العميري قائا ان الصفقة ستكون 
منوذج���ا نتذكره في الس���نوات 
القادمة كمث���ال لتحقيق النجاح 

للطرفني.

العميري: صفقة »زين ـ اتصاالت« تتم حسب
القوانين المتبعة وصغار المساهمين لهم أولوية خاصة

المدير العام لـ »االستثمارات الوطنية« يردّ على بيان مجموعة األوراق المالية

األشهر الماضية شهدت عدة صفقات مشابهة لصفقة »زين« في السوق الكويتي 
الصفقة ستكون نموذجاً نتذكره في السنوات القادمة كمثال على تحقيق النجاح للطرفين


