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  شريف حمدي
  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة أنه تقرر تأجيل اجتماع 
اللجنة املؤقتة التي يترأسها نائب مدير السوق ابراهيم االبراهيم 
الذي كان مقررا انعقاده أمس الى ما بعد عيد االضحى، مشيرة 
الى ان السبب في ذلك يرجع الى منح مزيد من الوقت لالدارات 
املنوطة بإعداد تصوراتها ملقترحات تعديل أوضاع الشركات 
التي فقدت اكثر من ٧٥٪ من رؤوس أموالها، ومقترحات اخرى 

للشركات التي تتأخر عن تقدمي البيانات املالية خالل املدد 
القانونية احملددة لإلفصاح عن النتائج املالية. واضافت: ان 
هناك اجتاها إللغاء تكليف هذه اللجنة ببحث اوضاع الشركات 
التي تقل قيمها السوقية عن قيمها االسمية والتي يتجاوز 
عددها الـ ٩٠ شــــركة موزعة على اغلب قطاعات السوق مبا 
فيها السوق املوازي، الفتة الى ان النية تتجه لترك البت في 

هذا املوضوع لهيئة أسواق املال بعد تفعيلها. 

 تأجيل اجتماع اللجنة المؤقتة بالسوق إلى ما بعد العيد

 مجموع أصول البنك إلى ٣٫٦ مليارات دينار وحقوق المساهمين ترتفع لـ ٤٦٤٫٢ مليونًا

 ٤ سيناريوهات لتطورات مسار الصفقة: النجاح وفق ترتيبات «االستثمارات» في الموعد أو متأخرًا أو الفشل أو النجاح بعد توافق األطراف المتصارعة 

 «الجمان»: من هم المشترون الحاليون لسهم «زين» في البورصة؟ ولماذا يشترون؟

 ٢٠٫٥ مليون دينار صافي أرباح «التجاري» في ٩ أشهر

 قال مركز اجلمان لالستشـــارات االقتصادية، في تقرير على 
خلفية التطورات األخيرة في صفقـــة «زين – اتصاالت»، انه ال 
شـــك أن شريحة كبيرة من مساهمي شـــركة االتصاالت املتنقلة 
«زين» حائرة فيما يجري من تطورات مفاجئة وســـريعة حول 
صفقة بيع ٤٦٪ من رأسمال  «زين» إلى شركة اتصاالت اإلماراتية، 
ويأتي على رأس املســـاهمني احلائرين صغارهم، مشيرا الى أن 
املوضوع يحتاج إلى شرح العديد من الظروف واملعطيات، نظرا 
لكونه متشـــعبا، كما أنه في علم الغيب، وال يخلو من املفاجآت 
و«التكتيكات» واالنقالبات املفاجئة، وجميعها جاءت نتيجة صراع 
يطغى عليه اجلانب املادي، ومؤخراـ  إلى حد ماـ  السياسي أيضا، 
واملوضوع مقلق، نظرا للفوضى السائدة، ولعدم تدخل اجلهات 

الرسمية املعنية، وهي املؤمتنة على مصالح البالد والعباد.
  وأشار «اجلمان» الى انه رمبا يستفيد الصغار من هذا الصراع، 
لكن تلك االستفادة ال تعدو كونها مؤقتة ومحدودة، وذلك بالنظر 
إلى الوضع احلالي احملزن، وتتمثل استفادة الصغار في ارتفاع 
البورصة منذ اإلعالن عن صفقة «زين» بشـــكل ملحوظ، والذي 
استفاد منه اجلميع، كما أن سهم «زين» ارتفع إلى نحو ١٫٥ دينار 
على وقع التطورات األخيرة، ورمبا استفاد معظم املتداولني من 
هذا احلراك مبعدل ١٠ إلى ٢٠٪، وهو ما كان موضع ترحيب اولي 
بالصفقة، وذلك قبل نشوب النزاع حولها، رغم أن املكاسب التي 
حققها سهم «زين» والبورصة عموما ال تعوض ضريبة الفوضى 
الســـائدة، والتي أدت إلى خسارة شريحة عريضة من املتداولني 
مـــا بني ٥٠ و٧٥٪ من أموالهم خـــالل تراجع ٢٠٠٨ و٢٠٠٩، وذلك 

دون مبرر.
ــهم «زين» في  ــون لس ــيون احلالي ــترون الرئيس ــم املش   من ه

البورصة؟
  وملاذا يشترون؟

  هناك عدة احتماالت لهذا املوضوع، منها: 
   ١  مجموعة األوراق، وذلك إلنقاص عدد الذين ينوون الدخول 
في حتالف االســـتثمارات الوطنية، ورمبـــا إحباط جتميع ٤٦٪ 
من رأسمال «زين»، وهذا السيناريو ضعيف نسبيا، ألن بوسع 
االستثمارات الوطنية رفع سقف ٣٠٠ ألف سهم جلذب املزيد من 

األسهم واملساهمني.
  ٢ مجموعـــة األوراق مرة أخرى، وذلك لشـــراء أكبر كمية من 
األسهم بسعر ال يزيد على ١٫٦ دينار، وبالتالي، التفاوض لبيعها 
التصاالت اإلماراتية بســـعر ١٫٧ دينار أو أكثر، وفي حال فشـــل 
ذلك، تكون تلك األسهم باإلضافة إلى أسهمها األساسية كاستثمار 

طويل األجل ال بأس به.
  ٣ االستثمارات الوطنية: وذلك ملضايقة مجموعة األوراق قدر 
اإلمكان في سحب كميات األسهم من صغار املتداولني بسعر يقل 
عن ١٫٧ دينار بشكل ملحوظ، ورمبا تكون كاحتياطي الستكمال 
نســـبة ٤٦٪ عند انســـحاب الكثيرين من حتالف االســـتثمارات 

الوطنية.
  ٤ مضاربون متوســـطون وكبار: وهم متواجدون في الساحة 
على الدوام، ويحاولون اقتناص الفرص الســـريعة هنا وهناك، 
ولعل تطورات النزاع جتذبهم جلني «املقسوم» من األرباح، وذلك 

على طريقة «اضرب واهرب».
  ٥ أكثر من طرف لهدف «التدوير»: قد يقوم بعملية التداول أحد 
أو بعض األطراف أعاله أو غيرهم، من خالل عمليات شراء وبيع 

متفق عليها مسبقا من حيث 
الكميات واألســـعار، وذلك 
ألهداف متعددة، منها، خلق 
تداول وسيولة على السهم 
لعلها ترسل رسالة معينة 
لهذا الطـــرف أو ذاك، وذلك 
ألهداف غير معلومة، أو غير 

واضحة بدقة لدينا.
  كما أن هنـــاك متداولني 
والعبني آخرين على السهم 
ال ميكن حصرهم وتفصيل 
حركتهم وأســـبابها في هذا 

املقام.
  وفي ضوء ما سبق، أوضح 
انه بافتراض أن  «اجلمان» 
التوصيـــة في هـــي البيع 
بالسعر احلالي املقارب لـ ١٫٥ 
دينار، فإن السيناريوهات 

احملتملة:
  ١ أن تنتشـــر التوصية 
ويتـــم قبولهـــا على نطاق 
واسع، بالتالي، يتم التدافع 
نحو البيع، وذلك رغم وجود 
طلب قوي نســـبيا، والذي 
قد يدفع السهم لالنخفاض 
بشـــكل ملحوظ، وفي هذه 
احلالة تكون استفادة الصغار 

محدودة.
  ٢ أن ينسحب املشترون، 
وذلك لتوقعهـــم انخفاض 
السهم، وبالتالي، جتميعه 
أقـــل، وعند  مبســـتويات 
امتصاص معظـــم كميات 
البائعني، يقومـــون برفع 
الســـهم عند مســـتوياته 
املرتفعـــة نســـبيا، لزوم 
مضايقة ومســـاومة الكبار 

بعضهم لبعض.
  ٣  أن تنفـــد الســـيولة 
معظمهـــا  أو  النقديـــة 
أو  الرئيسيني  للمشـــترين 

بعضهم، وبالتالي، انخفاض السهم بشكل 
ملحوظ.

  ٤  ال نعلـــم حجـــم املتداولـــني الذين 
يقتنعون بتوصية معينة، ولنقل افتراضنا 
بأن التوصية هي «البيع»، فهل هم كثيرون 
يؤثرون جذريا على حركة التداول؟ أم هم 
قالئل؟، هذا من جانب، ومن جانب آخر، 
هنـــاك من يتفق مع التوصية املفترضة، 
وهناك من يختلف معها، ولهم كل احلق بكل 
تأكيد، وبالتالي، ما هو حجم الفريق األول 
وثقله، وكذلك الفريق الثاني، ورمبا يظهر 

فريق ثالث، وهو متردد ومتذبذب.
  كما أن هنـــاك ســـيناريوهات أخرى 
الجتاهات من يقرأ توصية معينة جتاه 
ســـهم «زين» ال ميكـــن حصرها، خاصة 
في ظل التطورات الســـريعة واملفاجئة 

والساخنة أحيانا.

  موقف األطراف المتصارعة 

  أكـــد «اجلمان» انـــه ال ميثل األطراف 
املتصارعـــة، وليس له عالقة بها، وبالتالـــي، ال يعرف نواياهم 
وقدراتهم، «وتكتيكاتهم» و... إلخ. إال أنه يتوقع اهتمامهم بعدة 

أمور مهمة في هذه املرحلة، منها: 
  ١  االطالع على كشف يومي حلركة املساهمني بشكل أو بآخر، 
وذلك للتعرف على مجريات األمور وكشـــف حتركات اخلصوم 

قدر املستطاع.
  ٢ رصد ردود الفعل االقتصادية والسياسية والشعبية ملجريات 

األحداث ومحاولة االستفادة منها قدر اإلمكان.
  ٣ يتوقع أن ما تنقله وسائل اإلعالم املختلفة، خاصة منتديات 
البورصة اإللكترونية، هو محـــط اهتمام كبار املتصارعني، وال 
نســـتبعد أن ممثليهم موجودون بني أعضاء املنتديات – بأسماء 
مســـتعارة بكل تأكيد - جلس النبض ونقل األخبار واملشاركة 
مبداخالت «تكتيكية» واستكشافية، وبالتالي، نقل األمور املهمة 
لزعمـــاء الصراع، وذلك التخاذ ما يلـــزم، أي أن اجتاه املتداولني 
سيكون واضحا، وكذلك توصية «اجلمان» ستكون معروفة للكبار، 

وأيضا ألطراف الصراع بكل تأكيد.

  قرارات البائعين

  إذا كانـــت التوصية بالبيع، حيـــث تعتمد قراراتهم على عدة 
معطيات كثيرة ومتنوعة، منها: 

  ١ متوسط تكلفة سهم «زين» لدى كل بائع محتمل.
  ٢  هل املتداول لديه فقط أسهم «زين»؟ وإن كانت لديه أسهم 

أخرى، فما هو ثقل سهم «زين» ضمن احملفظة الكلية؟
  ٣ مدى حاجة املتداول للسيولة.

  ٤ مدى توفر فرص أخرى مجدية للمضاربة واالستثمار.
  ٥ هـــل قـــرار البيع فـــردي، أم يحتـــاج موافقـــة معينة من 

آخرين؟
  ٦ هل أسهم املتداول مرهونة كليا أم جزئيا أم حرة؟ 

  ٧ هل يتم البيع لكامل الكمية؟ أو نصفها؟ أو أقل أو أكثر؟ 
  ٨ هل االستجابة للتوصية 
فورية، أم ســـتحتاج وقتا 
للمراجعـــة والتأمل، ورمبا 

التشاور؟
  ٩ هل سيكون قرار بعض 
التوصية،  املتداولني عكس 
أي سياســـة عكس التيار، 
وهذا رمبا يكـــون مؤكدا؟ 
لكن، ما هو ثقل هذا الفريق 
أو ذاك؟ ناهيك عن العديد من 
املعطيات والظروف األخرى، 
والتـــي يصعـــب حصرها 
وذكرها فـــي هذا املقام بكل 

تأكيد.
  مـــن جهة أخـــرى، فإن 
املتغيرات السريعة واملفاجئة 
أي «الدراماتيكية» واردة، من 
حيث التصعيد أو التهدئة، 
وذلك من جانـــب األطراف 
املتصارعة، وبالتالي، فإنه 
علـــى الرغم من وضع عدة 
سيناريوهات من خالل بنود 
رئيسية، كما سبق االشارة 
اليـــه من قبل، إال أن األمور 
مفتوحة للتحرك في اجتاهات 
متوقعـــة وغيـــر متوقعة 
ومعروفة ومجهولة، وعلى 
كل حال، نتمنى أن تنتهي 
األمور إلى خير للجميع في 

نهاية املطاف.
الى ان    ولفت «اجلمان» 
استطالعه لشـــهر نوفمبر 
يشير إلى تصويت نحو ٧٥٪ 
من املشاركني باعتقادهم بأن 
صفقة (زين، اتصاالت) لن 
تتم، بينما يـــرى الباقون، 
ونسبتهم ٢٥٪ بأن الصفقة 
ســـتتم، علما بـــأن نتيجة 
االستطالع هي نتيجة آراء 
من شاركوا به فقط، وليس 
جميع املعنيني بالصفقة، أو 

متابعي تطوراتها، كما أن تلك النتائج هي 
حتى تاريخ ١٠ نوفمبر اجلاري. 

  التوصية

  بناء على ما مت عرضه، قال «اجلمان» 
انـــه بتقمص دور املســـتثمر أو املتداول 
الصغير، فإنه نفضل البيع على املستوى 
احلالـــي ١٫٥ دينار أو قريبا منه للخروج 
من هذه الزوبعة وحالة الفوضى والقلق 
السائدة، والنظر لفرصة استثمارية جديدة، 
وألسباب أخرى قد تكون نفسية وصحية 
أيضا، وبالتالي، عدم الدخول في حتالف 
معني، وانتظار املجهول لعدة شهور، ورمبا 

تفويت فرص جيدة.
  واعـــرب «اجلمان» عـــن اعتقاده بأن 
املخاطرة في بيع السهم بسعر ١٫٥ دينار 
وهي فرصـــة متوافرة حاليا هي أقل من 
املخاطرة املرتبطة بانتظار عدة شـــهور 
للدخول في عملية بيع غير مؤكد ومحل 
نزاع بقيمة ١٫٦٥ للسهم (١٫٧ دينار سعر 
البيع ـ ٥٠ فلسا العمولة)، أي أن عامل املخاطرة يفوق فقدان ما 
نســـبته ٩٪ من أموال املساهمني املعنيني بصفقة «زين «(١٫٦٥٠ 
دينار ـ ١٫٥٠٠ دينار)، كما ميكن للمترددين بيع نحو ٥٠٪ من ما 
ميلكون من أسهم «زين»، واالنتظار ملا ستؤول إليه األمور، ألخذ 

القرار املناسب بشأن األسهم املتبقية.
  واوضـــح «اجلمان»، أن هـــذه التوصية هي غيـــر ملزمة وإمنا 
استرشادية، وال يتحمل املركز نتيجة أي قرار يتخذه مساهم «زين 
«تبعا لهذه التوصية، وهي اجتهاد مهني محض، قد يكون موفقا وقد 
ال يكـــون كذلك، ومتنى من األطراف الثالثة «املتصارعة»، «ولو أننا 
قد قسونا عليهم بعض الشيء»، الدفع نحو دعم املؤسسات الرقابية 
والتنظيمية مثل هيئة سوق املال وإدارة البورصة ووزارة التجارة، 
حيث إنها غائبة عن املشهد املؤلم، إن لم تكن «متفرجة» عليه، ونعني 
بالدعم هو تفعيل أدواتها ورقابتها لصالح البالد والعباد، «وذلك من 
خالل نفوذهم املعروف، والذي نتمنى أن يكون للصالح العام وللوطن 

ككل، والذين هم وباقي أصحاب املصالح مكون رئيسي له».
  من جهة أخرى، فإنه اوضح «اجلمان» انه رغم انتقاده لســـلوك 
بعض كبار املستثمرين، إال أنه يجب عدم املبالغة في التعرض لهم، 
وذلك كوصفهم باملجرمني وقطاع الطرق واللصوص و... و... إلخ، 
حيث إن لهم مصالح مشـــروعة يجب عدم املســـاس بها، كما أن في 
الكويت ومعظم دول العالم مستثمرين رئيسيني وكبار رجال أعمال 
لهم دور حيوي في إنعاش اقتصاد دولهم، طبعا ملصلحتهم بالدرجة 
األولى، وهذا ال مانع منه ما دام نشـــاطهم في إطار القانون واحترام 
مصالـــح اآلخرين، والذي هو مدعاة الزدهـــار الدول وتقدمها.ولفت 
الى انه أن ال يغفل دور شركة اخلير الوطنية لألسهم والعقارات في 
ترتيبها لصفقـــة «زين أفريقيا»، والتي عادت عليها بالنفع، وكذلك 
عموم مســـاهمي «زين»، ناهيك عن قطاعات حيوية أخرى، وأهمها 
البنوك، وكذلك محاولة الشـــركة املذكورة في ترتيب صفقة (زين 

اتصاالت)، والتي هي محور اجلدل حاليا. 

 أعلن البنك التجاري الكويتي عن حتقيق 
صافي أرباح ملســـاهمي البنك عن فترة 
التسعة أشـــهر املنتهية في ٣٠ سبتمبر 
٢٠١٠ مقدارها ٢٠٫٥ مليون دينار، مقارنة 
بخسارة بلغت نحو ١٫٧ مليون دينار في 
الفتـــرة املقابلة من عام ٢٠٠٩، كما بلغت 
ربحية الســـهم نحو ١٦٫١ فلسا، مقارنة 
بخسارة بلغت نحو ١٫٣ فلس في الفترة 

املقابلة من عام ٢٠٠٩.
  وقال البنك في بيان صحافي ان مجموع 
أصول البنك بلغ كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ 
نحـــو ٣٫٦ مليارات دينار، في مقابل ٣٫٦ 
مليارات دينار كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١، بينما 
بلغت حقوق املســـاهمني ٤٦٤٫٢ مليون 
دينار، في مقابل ٤٣٩٫٩ مليون دينار في 

.٢٠٠٩/١٢/٣١

  وأشار البنك الى ان معدل كفاية رأس 
املال للبنك بلغ في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ نسبة 
١٩٫٨٨٪، في مقابل ١٨٫٢٢٪ في ٢٠٠٩/١٢/٣١، 
وهذه النســـبة تفوق احلد األدنى املقرر 
من قبل بنك الكويت املركزي البالغ ١٢٪، 
وتعادل أكثر من ضعفي نسبة كفاية رأس 
املال احملددة عامليـــــا مبوجب تعليمات 
بازل ٢، وهو ما يعكس القاعدة الرأسمالية 

القوية التي يتمتع بها البنك، مشيرا الى 
مواصلته دوره الريادي للحد من مصاريف 
التشغيل، والتي انخفضت بواقع ٥٪ مقارنة 
بنفس الفترة من عام ٢٠٠٩، كما انخفضت 

تكاليف املوظفني خالل نفس الفترة.
  وفي تعقيبه على النتائج املالية للبنك 
للربع الثالث من العام احلالي، قال رئيس 
مجلس ادارة البنك بدر سليمان األحمد: «إن 

البنك التجاري الكويتي ينتهج إستراتيجية 
محددة وواضحة املعالم تهدف إلى استمرارية 
الدور الريادي للبنك فـــي قطاع اخلدمات 
املصرفية لألفراد في الكويت، وكذلك تعزيز 
دوره البـــارز وتواجده النشـــط في قطاع 
اخلدمات املصرفية للشركات، ليصبح أفضل 
بنك في مجال أنشطة األعمال التجارية، ومن 

 بدر األحمد ثم تعزيز ربحية البنك». 

 سيناريوهات تطورات الصفقة

 حركة التداول وسعر «زين»

املؤشر 
السعري 

٦٩٥٠
بتغير قدره  
   -  ٤٦٫٤

 ١ جناح الصفقة وفقا لترتيبات كتلة االستثمارات الوطنية وفي 
املوعد احملدد أوليا وهو ٢٠١١/١/١٥.

ــابيع أو    ٢ جناح الصفقة كما هو أعاله، ولكن بتأخير لعدة أس
أشهر.

  ٣ فشل الصفقة متاما.
  ٤ التوافق ما بني األطراف الثالثة (االستثمارات الوطنية، مجموعة 
األوراق، الفوارس)، ومن ثم إمتام الصفقة، وذلك مباشرة بعد التاريخ 
املفصلي، وهو ٢٠١١/١/١٥، وهو االنتهاء من إعداد الوثائق الرئيسية 

للصفقة، أو بعدها بعدة أسابيع.

ــعر احلالي لسهم «زين» قرب ١٫٥  ــار «اجلمان» الى ان الس  اش
دينار، وهو بدفع من معطيات الصفقة والصراع املتجدد، وإال كان 
ــعر الطبيعي وفقا للمعطيات التحليلية ألداء «زين» هو ما بني  الس

١٫٠ إلى ١٫٢٥ دينار.
ــا على النحو  ــد يكون بعضه ــعار، فق ــيناريوهات األس   أما س

التالي: 
  ١ أن يظل السعر قرب املستوى احلالي ١٫٥ دينار، ورمبا يصل 
ــتمرار الصراع احلالي،  ــى ١٫٦ دينار كحد أقصى، بافتراض اس إل

ورمبا تصاعده.
  ٢ أن ينخفض عن السعر احلالي إلى دون ١٫٢٥ دينار في حالة 
إيقاف احملكمة للصفقة، وبالتالي، تأجيلها لفترة طويلة نسبيا، أي 

أكثر من ثالثة شهور على سبيل املثال.
ــعر دون ١٫٢٥ دينار في حال فشل الصفقة    ٣ أن ينخفض الس

نهائيا.
ــعر دون ١٫٢٥ دينار في حال التوافق التام  ــض الس   ٤ أن ينخف

واالتفاق الكامل ما بني األطراف املتصارعة.
ــة األوراق والفوارس، وتقوم  ــم الصفقة دون مجموع   ٥ أن تت
ــهمهم بأعلى من ١٫٧  ــراء أس االتصاالت اإلماراتية بترضيتهم بش
دينار، وهو السعر األساسي املتفق عليه ما بني االستثمارات الوطنية 

واتصاالت اإلماراتية. 


