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 ذكر بيان على موقع الســـوق أن شركة أصول لالستثمار أفادته بأن 
محكمة االستئناف قد أصدرت حكما يوم اخلميس املاضي بقبول االستئناف 
شـــكال وفي املوضوع برفضه، وتأييد حكم اول   درجة رقم ٢٧٠٦/٢٠١٠ 
جتاري كلي/٥ الصادر بتاريخ ٢٠١٠/٥/٣١ لصالح  شركة اصول لالستثمار 
والقاضي بإلزام شركة املجموعة اخلليجية للمال بأن تؤدي الى شركة 
أصول لالستثمار مبلغ ٢٫٣ مليون دينار باإلضافة الى املصروفات ومبلغ 

٢٠٠ دينار أتعاب احملاماة. 

 صدور حكم لصالح «أصول» ضد المجموعة الخليجية 

 محمود فاروق 
  كشـــفت مصـــادر مطلعة 
لـ«األنبـــاء» عن رفـــض ادارة 
البورصـــة طلبات تقـــدم بها 
بعض احملافظ االســـتثمارية 
إليقاف سهم «زين» والشركات 
املستفيدة من إمتام صفقة (زين 
التداول حتى  ـ اتصاالت) عن 
تتضح الرؤية بخصوص إمتام 
الصفقة أو عدم إمتامها، وذلك 
من منطلق احلفاظ على حقوق 

املساهمني.
  من جانب آخر طالب بعض 
املساهمني الرئيسيني في «زين» 
ادارة البورصة بإجراء حتقيق 
تـــداوالت يومي  فـــي  داخلي 
األربعاء واخلميس، على ضوء 
السهم من تداوالت  ما شاهده 
قياسية يوم اخلميس املاضي 

بلغت ٢٢ مليون سهم.
إلى أن    وأشـــارت املصادر 
التحقيق سيشمل فحص تداوالت 
بعض احملافظ التابعة لشركات 
استثمارية قامت باملضاربة على 

سهم «زين». 
  وبينت انه في حال تأكدت 
اللجـــان املختصـــة من صحة 
التداوالت على ســـهم «زين» 

التحقيق املذكور أعاله ملناقشته 
في االجتماع املزمع عقده يوم 

٢٣ من الشهر اجلاري.
  من جانب آخر أفادت مصادر 
بأن اللجان املختصة في البورصة 
لم تكف عن املراقبة أو املتابعة 
للتداوالت اليومية خالل املرحلة 
احلالية بهدف التحقق مما إذا 
كانت هذه التداوالت تتوافق مع 
شروط ولوائح إدارة البورصة 

من عدمه.
إدارة  ان  إلـــى    واشـــارت 
الســـوق لن تتوانى في إيقاف 
أي ســـهم حني تتأكـــد اللجان 
املســـؤولة من وجود تداوالت 
غيـــر طبيعية عليـــه، خاصة 
في ظل النظـــام اجلديد الذي 
وضعته ادارة السوق واملتعلق 
مبراقبة احملافظ االستثمارية 
والصناديق التابعة للعديد من 
الشركات االستثمارية، مشيرا 
الى ان املراقبة لن تكون فقط في 
قطاع االستثمار وإمنا قد متتد 
جلميع القطاعات األخرى وذلك 
في ظل نظـــم الرقابة اجلديدة 
التي تركز حاليا على احلد من 
اي تالعبات تكون ذات اثر سلبي 

على السوق. 

يومي األربعاء واخلميس فإن 
التحقيق ســـيأخذ طريقه إلى 
احلفظ على اعتبـــار أن ما مت 

قانوني وال تشوبه شائبة.

إدارة السوق  أن  إلى    يشار 
من املتوقع أن تبلغ جلنة سوق 
الكويت لألوراق املالية عن طلب 
الرئيسيني  بعض املســـاهمني 

 بعض مساهمي الشركة طلبوا إجراء تحقيق داخلي عن تداوالت يومي األربعاء والخميس الماضيين عبر محفظته العقارية البالغة نصف مليار دوالر

 «بيتك» بصدد اإلعالن عن صفقة عقارية «جامبو»في أميركا 
بالسكن الخاص خالل الربع األول من ٢٠١١

 البورصة ترفض طلب بعض المحافظ بوقف تداول 
  «زين» والشركات المستفيدة من الصفقة 

 عمر راشد 
  علمت «األنباء» من مصادر 
مطلعة ان بيت التمويل الكويتي 
بصدد االعالن عن صفقة عقارية 
في قطاع الســـكن اخلاص في 
العقارية  أميركا عبر محفظته 
املخصصـــة القتنـــاص فرص 
اســـتثمارية واعدة في كل من 

أميركا وكندا، واملقدرة بحوالي نصف مليار دوالر.
  ولفتت املصادر الى أن اإلعالن عن الصفقة سيكون خالل الربع 
األول من العام املقبل وذلك بعد االنتهاء من جميع اجلوانب اخلاصة 

بدراستها ومعترفة العوائد املتوقعة منها خالل السنوات املقبلة.
  ورغـــم أن املصادر لم حتدد قيمة الصفقة إال أنها ذكرت أنها من 
النوع «اجلامبو» الذي يحتاج إلى مزيد من الدراسة من قبل مسؤولي 

إدارة احملفظة من البنك.

  وأشارت إلى أن تلك الفرص 
في الوقت الراهـــن وإن كانت 
«نادرة» إال أنهـــا متثل فرصا 
واعدة بسبب العوائد املتوقعة 
منها مع بدء ظهور بوادر ايجابية 
لتعافي السوق العقاري في كل 
من البلدين من تداعيات االزمة 
املالية. وتدير محفظة العقارات 
الدولية «بيتك» اصوال بقيمة ١٫٥ مليار دوالر، وهي في منو مستمر، 
كما ان «بيتك» يدرس في الوقت احلالي العديد من االســـواق التي 
حتقق عوائد مجزية وبالذات في مناطق اميركا الشـــمالية وشرق 
آسيا ودول اخلليج، مشـــيرا الى ان دراسة السوق بشكل مستمر 
والتنبؤ مبستقبله وتنويعه جغرافيا يحدان من مخاطر االستثمار 
بشكل أساسي وهو ما يعتمده «بيتك» في استراتيجيته منذ انطالقه 

للعمل في هذا املجال. 

 انحصار عملية إعادة هيكلة رأسمال
  «إستراتيجيًا» مع مجموعة مساهمين إستراتيجيين

 ذكر مصدر ان آخر املســــتجدات اخلاصة 
بعملية إعادة هيكلة رأسمال شركة استراتيجيا 
لالســــتثمار قد انحصرت فــــي مفاوضات مع 
عدة مساهمني اســــتراتيجيني مهتمني بشراء 
حصة مؤثرة بالشــــركة، مــــا يدل على وضع 
الشركة اجليد وتوقعات مستقبل زاهر لها من 
بني شركات االستثمار احمللية. ومازالت هذه 
املفاوضات قائمة وفي طريقها لتحقيق األفضل 
الذي يعود بأحسن فائدة ومنفعة على مساهمي 
الشركة ككل. وتتلقى الشركة حاليا العديد من 

االتصاالت الهاتفية من املساهمني القلقني على 
وضع الشركة لالستفسار عن آخر مستجدات 
عملية زيادة رأس املال، وباألخص عن تاريخ 
عودة سهم استراتيجيا الى التداول في سوق 
الكويت لألوراق املالية. كما أبدوا اســــتياءهم 
من إيقاف الســــهم طوال تلك الفترة، علما ان 
هذا التوقيف هو ملصلحة املساهمني وحماية 
السهم من أي تداوالت تضر بصغار املساهمني 
على وجه اخلصوص. وقد مت توقيف السهم 
من قبل الشركة منذ نهاية شهر يونيو ٢٠١٠ 

وهو تاريخ بدء فترة االكتتاب بالزيادة. علما 
ان السهم سيعود الى التداول فور االنتهاء من 
عملية زيادة رأس املال، وذلك ألنه في حال عودة 
السهم قبل االنتهاء من عملية الزيادة قد يكون 
له أثر سلبي خالل املفاوضات ومن املمكن ان يتم 
تداول السهم بشكل ال يعكس قيمته الفعلية. 
ومن جانب آخر، أفاد املصدر بأن الشركة تتلقى 
الدعم الكامل من قبل كبار املساهمني الذين كان 
لهم األثر الكبير في املساهمة في االكتتاب منذ 

البداية بهدف إجناح عملية الزيادة. 

 «اتصاالت»: العرض المشروط 
  بشراء ٤٦٪ من «زين» مازال قائمًا

ــركة اتصاالت اإلماراتية على موقعها  ــمي لش   أفاد الناطق الرس
االلكتروني في بيان لها امس بأن العرض املشروط بشراء ٤٦٪ من 
ــركة «زين» مازال قائما. وجاء بيان الشركة للرد حول ما  ــهم ش أس
ــائل اإلعالم مؤخرا حول موافقة «اتصاالت» على  تداولته بعض وس
ــركة «زين». وأكد البيان أن الشركة  ــراء نسبة ٤٠٪ من حصة ش ش
ــفافية في اإلفصاح واإلعالن، وانها ستقوم بإخطار  تلتزم مبدأ الش
ــواق املال واملستثمرين واحملللني واملهتمني بالنتائج  املعنيني من أس

حاملا تكون هناك مستجدات بهذا اخلصوص.
  في السياق ذاته، كشفت مصادر لـ «األنباء» ان تأكيد «اتصاالت» 
بالتزامها باالتفاق املشروط لشراء ٤٦٪ يعود الى اعتراض بعض البنوك 
االجنبية املشاركة في اجتماعات التمويل التي عقدت في لندن مؤخرا 

على حصة الـ ٤٠٪ التي كشف عنها نهاية االسبوع املاضي.
ــبة ٤٠٪    وارجعت املصادر اعتراض البنوك الى انها ترى ان نس

غير كافية للسيطرة على الشركة.
 

 البنوك المقرضة وراء االعتراض على نسبة الـ ٤٠٪
 

 «اتصاالت»: العرض المشروط 
 البنوك المقرضة وراء االعتراض على نسبة الـ ٤٠٪

 في تقرير خاص لـ «األنباء» وخالل الفترة من ٣ يونيو حتى ١٣ ديسمبر

 «الجمان»: ٢٧٪ من األسهم المدرجة «خاملة»
 قال تقرير مركز اجلمان 
لالستشـــارات االقتصادية 
ان شريحة مهمة عدديا من 
األســـهم املدرجة في سوق 
الكويت لألوراق املالية تشهد 
خموال في التداولـ  إن لم نقل 
انعداما للتداولـ  على أساس 
أسبوعي، حيث يبلغ متوسط 
األسهم التي ال يتم التداول 
عليها ٥٧ ســـهما أسبوعيا، 
أي ٢٧٪ من األسهم املدرجة 
والبالغ عددها نحو ٢١٠ أسهم، 
حيث مت اســـتبعاد األسهم 
إدارة  املوقوفة بقرارات من 
البورصة، والتي يبلغ عددها 
نحو ١٥ سهما في املتوسط، 
وذلك خالل الفترة اإلحصائية 
املمتدة من األسبوع املنتهي 
إلى األسبوع  في ٢٠١٠/٦/٣ 

املنتهي في ٢٠١٠/١٢/١٦.
  وأوضح التقرير اخلاص 

لـ «األنباء» أن األسهم التي لم 
يتم تداولها إلى ذروتها خالل 
األسبوع املنتهي في ٢٠١٠/٧/١٥ 
بلغ عددها ٧٢ سهما، مبا يعادل 
٣٤٪ من عدد الشركات املدرجة، 
أما األدنى فكان ٣٩ سهما مبا 

يعادل ١٨٪ مـــن إجمالي عدد 
األسهم خالل األسبوع املنتهي 

في ٢٠١٠/١٠/١٤.
  أما األسهم املوقوفة بقرارات 
مـــن إدارة البورصـــة فيبلغ 
متوسط عددها ١٥ سهما خالل 

فترة اإلحصائية كما أسلفنا، 
وهو ما يعـــادل نحو ٧٪ من 
إجمالي الشركات املدرجة البالغ 
عددها ٢٢٥ شركة تقريبا، وعادة 
ما تبلغ األسهم املوقوفة ذروتها 
عند نفـــاذ الفتـــرة النظامية 
لتقدمي البيانات املالية، حيث 
ارتفـــع العدد إلى ٢٢ شـــركة 
موقوفة بعد انتهاء فترة تقدمي 
البيانـــات املالية عن النصف 
األول املقـــررة في ٢٠١٠/٨/١٥، 
وعادة ما ينخفض العدد بعدها 
املالية  البيانـــات  عند تقدمي 
لبعض الشركات املتخلفة، إال 
أنه ال يلبث أن يصعد في الفترة 
التاليـــة، حيـــث ارتفع العدد 
إلى ٢٤ شركة موقوفة نهاية 
األسبوع املنتهي في ٢٠١٠/١١/٢٥ 
بعد انتهاء فترة تقدمي البيانات 
املالية للربع الثالث املقرر في 

 .٢٠١٠/١١/١٥

 االسبوع المنتهي في 
 الشركات التي

   لم يتم عليها التداول 
 الشركات الموقوفة 

عن التداول 
 االجمالي 
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 األسهم 
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 مقارنة متوسط األسهم غير املتداولة إلى إجمالي األسهم املدرجة
   خالل الفترة من بداية يونيو ٢٠١٠ إلى منتصف ديسمبر ٢٠١٠

 األسهم غير املتداولة ٢٧٪ األسهم املتداولة ٨٣٪ 


