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 «األولى للوساطة»: البورصة تترقب بشغف  جددت التزامها بشراء ٥١٪ من أسهم «زين» المعروضة.. رغم صعوبة تحقيق ذلك

انطالق موسم البيانات المالية

 «بيان»: المضاربة وجني األرباح سيطرا على السوق
 قال التقرير األسبوعي لشركة بيان لالستثمار ان 
سوق الكويت لألوراق املالية متكن من تسجيل أداء 
إيجابي خالل األسبوع املاضي، حيث سجل املؤشر 
السعري منو بنسبة ٠٫٦٩٪، بعد أن سجل ارتفاعا 
مقـــداره ٤٧٫٨ نقطة، في حني زاد املؤشـــر الوزني 
مبقدار ٣٫٣ نقاط وبنســـبة ٠٫٦٨٪. واشار التقرير 
الى ان الســـوق تلقى دعما من منو نشاط التداول، 
والذي تأثر بدوره بتوقعـــات إيجابية عن النتائج 
الســـنوية لقطاع البنوك، وهو ما انعكس في شكل 

حركة شرائية نشطة. 
  وقد شهد السوق أيضا عمليات مضاربة وجني 
أرباح انعكست عليه في شكل أداء متذبذب، غير أن 
تأثيرهــــا لم يكن كافيا لدفع الســــوق للتراجع على 
املســــتوى اليومي إال في آخر أيام األسبوع، ولعبت 
التداوالت املكثفــــة التي متت في اللحظات األخيرة، 
وتركزت على األسهم الصغيرة، دورا ملموسا في تعزيز 
مكاسب مؤشري السوق، وخاصة املؤشر السعري 

الذي اقترب من مستوى ٧٫٠٠٠ نقطة النفسي. 

التقرير   قال 
االســـبوعي 
لشركة األولى 
طة  ســـا للو
املالية ان انتظار انطالق موسم 
البيانات املالية ساهم في استمرار 
الضغط على القيمة السوقية في 
بداية تعامالت االسبوع املاضي، 
مشيرا إلى أن املستثمر بدا وكأنه 
ليس في عجلة مـــن أمره لبناء 
مراكزه االستثمارية اجلديدة مما 
جعل موقفه يبدو متشددا بعض 
الشيء باملقارنة مع تطلعاته في 
الســـوق الكويتية، إال أن ارتفاع 
التـــداول فـــي منتصف  وتيرة 
األســـبوع كانت حاضرة حتت 
مســـمى األســـهم الكبيرة والتي 
الكبرى  النسب  استحوذت على 
في التداول العام حيث كان نصيب 
سهمني فقط وهما البنك الوطني 
وبيتك مـــا يقـــارب ٣٠٪.ولفت 
التقرير إلى انه رغم ضعف شهية 
املستثمرين ترقبا لالعالنات املالية 
اال ان األسهم الصغيرة استطاعت 
ان تلفت انتباه املضاربني اكثر في 
الفائت بغض  جلسات االسبوع 
النظر عـــن محـــددات البيانات 
املالية، خصوصا ان املستثمرين 
عملوا على إعادة موازنة أنشطتهم 
باجتاه أسهم التوزيعات السابقة، 
وبدأوا يكيفون انفسهم على تاخر 
موسم البيانات ومؤشراته، وذلك 
ال يعطي بالضرورة إشـــارة الى 
اســـتمرار النشـــاط، فقد نشهد 
عمليات بيع خالل الفترة املقبلة، 
ما لم تتغير بعض املشاهد بشأن 

البيانات املالية.

  وأوضــــح التقرير أن نشــــاط 
املستثمرين على االسهم الصغيرة 
صاحبه حترك مواز على األسهم 
الكبيرة مما انعكــــس على أدائها 
بني االرتفاع لكفة وانخفاض لكفة 
اخرى، وترتــــب على ذلك جتاوز 
املؤشر الوزني حاجز ٤٩٠ نقطة، 
حيث جاءت كتلة الدفع الرئيسية 
للمؤشــــر من قبل قطــــاع البنوك 
الذي استقطب املستثمرين السيما 
شــــريحة املراهنني علــــى بيانات 
القطاع السنوية.وقال التقرير ان 
البيانات املالية التي اعلنت عنها 
شركة الصاحلية العقارية، واقرار 
مجلــــس اداراتها توزيعات نقدية 
بواقــــع ٢٠٪ مع زيادة لرأس املال 
بواقع ٢٥٪ دعم سمعة قطاع العقار 
الذي تعرضت وحداته لضغوط 
شديدة خالل الفترة االخيرة بسبب 
تضارب البيانات حول حقيقة مراكز 
غالبيتها، واحلديث حول خسارة 
متراكمة كبيرة لبعضها بســــبب 
تراجع السوق العقاري بشدة تأثرا 
املالية  باستمرار تداعيات األزمة 

على القطاع.
إلى تطورات  التقرير    وتطرق 
االوضاع السياســــية في املنطقة 
وداللتها على االسواق اخلليجية، 
حيث ساهم تراجع السوق املصري 
ألكثر من ٢٠٪ خالل جلستني مع 
إيقاف تداول البورصة املصرية في 
آخر جلسات األسبوع الفائت في 
انتشــــار األثر النفسي في اسواق 
املنطقة، وكان من بينهم ســــوق 
الكويت لالوراق املالية الذي دفع 
إلى االحتفاظ  بعض املستثمرين 

بالكاش اكثر.
  واوضح التقرير انه لم يلمس 
اي مؤشرات جديدة بشأن تطورات 
صفقة بيع ٤٦٪ من شركة «زين» 
إلى شركة اتصاالت االماراتية، اذ 
رغم بروز بعض اإلعالنات اجلديدة 
حول الصفقة اال انها ادت في النهاية 
إلى «ال جديد» على تداوالت السوق 
على الرغم من نشاط ملحوظ على 
املجموعة ضمن جلسات األسبوع 
مع ارتفاع ســــعري عن األسبوع 

املاضي. 

 ٤٠ شركة بريطانية وكويتية  تشارك في األسبوع البريطاني الثامن
 ينطلق األسبوع املقبل حتت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
انشطة االسبوع البريطاني الثامن في الكويت الذي تنظمه مجموعة اجلابرية للمعارض 

في الفترة من ٧ ـ ٩ فبراير املقبل، مبشاركة ٤٠ شركة بريطانية وكويتية.
  وبهذه املناســـبة، قال امللحق التجاري في الســـفارة البريطانية دانكني هويلند ان 
االســـبوع البريطاني في الكويت يعد فرصة هامة للشـــركات البريطانية والكويتية 
الستعراض أحدث منتجاتها وخدماتها، الفتا الى أنه يوفر منصة فريدة للفت االنتباه 
إلى الصالت الوثيقة القائمة بني الكويت وبريطانيا على صعيد التجارة واالســـتثمار.
وأضاف هويلند في تصريح صحافي: «إننا نتطلع قدما إلى توثيق هذه الصالت املهمة 
أكثر في السنوات املقبلة واحملافظة على العالقة الوطيدة التي تربط بني هذين البلدين، 

فهدفنا هو أن تكون بريطانيا الشـــريك التجاري املفضل في الكويت».من جهتها، قالت 
املدير التنفيذي في مجموعة اجلابرية لتنظيم املعارض إمييراندا وينتر، ان انطالق هذا 
احلدث الهام يأتى في عام مميز لدولة الكويت، حيث حتتفل الكويت بذكرى استقاللها 
اخلمســـني ومبرور ٢٠ عاما على حتريرها، كما أنه يسلط الضوء على التاريخ الفريد 
والعالقة الوثيقة التي جتمع بني هذين البلدين. وأضافت: نود اغتنام الفرصة لتوجيه 
جزيل الشـــكر إلى اجلهات الراعية واملشاركة في هذا احلدث وندعو أبناء املجتمع إلى 
زيارة املعرض ومشاطرتنا هذه املناسبة السعيدة».وأضافت أنه يأتي في مقدمة الرعاة 
الرئيســـيني لهذا احلدث السنوي كل من: أستون مارتني، والزياني، وهيل أند نولتون، 

والفنار. 

 «اتصاالت»مع اقتراب انقضاء المدة المحددة لصفقة «زين» غدًا:
  مستمرون في عملية التقييم والفحص النافي للجهالة

فقد أشارت املصادر ان «استثمارات» 
ســـتبدى فـــي البيـــان ترحيبها 
باملساهمني الراغبني في االستمرار 
في التحالف «اخلير» إلمتام صفقة 
بيع نسبة ٤٦٪ من أسهم «زين» 
لصالح اتصاالت االماراتية، ونص 
بيان االســـتثمارات الوطنية جاء 

على النحو التالي:
الى    وقالت املصــــادر: إحلاقا 
اعالناتنــــا الســــابقة بخصوص 
الترتيبات املتعلقة بقيام التجمع 
الذي يقوده عميلنا شركة اخلير 
الوطنية لألسهم والعقارات بشأن 
اإلجــــراءات التحضيرية الالزمة 
لبيع نسبة قدرها ٤٦٪ من أسهم 
شركة االتصاالت املتنقلة (زين)، 
يسرنا اإلعالن أنه قد جاءنا من 
عميلنــــا بأنهم قد تلقــــوا بيانا 
صادرا من مؤسســــة االتصاالت 
اإلماراتية، وبناء على هذا البيان 
فإنهم مســــتمرون بتنفيذ العقد 
املبرم بينهما، وبالتالي فإننا نعلن 
جلميع املشاركني معنا بالصفقة 
التزامنا بالتفويضات الصادرة من 
قبلهــــم، مبوجب العقود املوقعة 
بيننا، ومن ثم يحق لهم التصرف 
بأسهمهم دون أي قيود، مع التزامنا 
بقبول مساهمتهم مبوجب نفس 
الشروط الورادة في العقود املبرمة 
معهم عنــــد جناح عميلنا بإمتام 

الصفقة. 

أن مساهمي «زين» املنضمني إلى 
مجموعـــة من مســـاهمي «زين» 
املنضمني لتجمع اخلير من املرجح 
اال يســـتمروا في استمرار حجز 
أسهمهم لدى شركة االستثمارات 

الوطنية (مدير الصفقة).
  وقالـــوا ان اســـتمرار حجـــز 
أسهمهم قد يضيع عليهم أي فرص 
مستقبلية في حال تقدمي عروض 
أخرى لشراء نسب في «زين»، او 

لبيع السهم بحال ارتفاعه.
اتفاقيـــة  أن  إلـــى    وأشـــاروا 
«اتصاالت» التي وقعتها مع جتمع 
اخلير لم تكـــن ملزمة حني قالت 
الشركة انها ستقوم بعرضها على 
مجلس إدارتها في نهاية شهر فبراير 
املقبل، مما يؤكد أن السعر اخلاص 
بالصفقة ما يزال محل خالف وانه 
في ظل عدم توافر شروط الصفقة 
املتمثلة في جتميع ٥١٪ من أسهم 
«زين» القائمة وبيع زين السعودية 
إلى صيغة  التوصل  إمكانية  فإن 
مرضية ملزمـــة للطرفني اصبح 

مستبعدا.
  من جهة اخرى، قالت مصادر 
ان شركة االســـتثمارات الوطنية 
سترسل اليوم بيانا إلدارة سوق 
الكويت لالوراق املالية تعلن فيه 
التزامها بالعمل إلكمال العمل إلمتام 

صفقة «زين – اتصاالت».
  وحسب موقع «كويت نيوز»، 

مع «اتصاالت» االماراتية حلني امتام 
صفقة بيع ٤٦٪ من مجموعة زين، 
 CNBC» مشـــيرا في حديث لقناة
عربية» إلى ان التأخير في إمتام 
الصفقة جـــاء نتيجـــة لعراقيل 
البعض إلفشالها مجددا  وضعها 
ثقته في جدية الطرف الشـــاري 
مؤكدا متسك املجموعة بالعالقات 

املتميزة مع االمارات.
  وبحسب «CNBC عربية» فإن 
شركة االستثمارات الوطنية ستعلن 
على موقع البورصة الكويتية اليوم 
التزامها بالعمـــل إلكمال الصفقة 
وستعرب عن الترحيب باملساهمني 
الراغبني في االستمرار في التحالف 

البائع.
  على صعيد متصل، ذكر مراقبون 

بأسرع وقت ممكن، حيث انه من 
املقرر أن تعرض مستجدات الصفقة 
والنتائج بعد اكتمال عملية تقييم 
الفحص النافي للجهالة على مجلس 
إدارة «اتصاالت» في نهاية شـــهر 
فبراير املقبل، وستقوم «اتصاالت» 
بإخطار اجلهات املعنية بالتطورات 
عند الضـــرورة، مشـــيرا الى أن 
«اتصاالت» قامت بإجراء مفاوضات 
مبدئية مع ١٨ بنكا دوليا ومحليا 
بشأن احلصول على التمويل الالزم 
للصفقة، وأن «اتصاالت» على ثقة 
تامة من قدرتها على توفير التمويل 

املطلوب.
  من جانبه، اكد رئيس مجموعة 
التزام  اخلرافي ناصـــر اخلرافي 
املجموعة باالســـتمرار في العمل 

 أكـــدت مؤسســـة اإلمـــارات 
لالتصـــاالت (اتصاالت) في بيان 
صحافي أمس متسكها باالستحواذ 
على حصة تبلغ ٥١٪ من شـــركة 
االتصاالت املتنقلة (زين) املعروضة 
رغـــم ان جتمع «اخلير» لم يصل 
إلى جتميع هذه النسبة حتى اآلن، 
ويؤكـــد عدد كبير مـــن املراقبني 

صعوبة بلوغ هذه النسبة.
  فقد أعلن رئيس مجلس إدارة 
«اتصاالت» محمـــد عمران امس 
الشـــركة  ان  في بيـــان صحافي 
ايجابية في  مســـتمرة وبصورة 
عملية التقييـــم والفحص النافي 
للجهالة، وقد أحرزت تقدما ملحوظا 
بخصوص طلبها لالستحواذ على 
٥١٪ من أســـهم شركة «زين» من 
إجمالي األسهم الصادرة وحقوق 
التصويت (باســـتثناء األســـهم 
احملفوظة في اخلزانة إضافة إلى 
جميع األسهم التي قد تصدر تبعا 
ألي خيارات) («الصفقة املقترحة») 

في «زين».
  وأوضح أن جهود الفحص النافي 
للجهالة قد تسارعت مؤخرا، وإنها 
تقدر التعاون االيجابي واملتواصل 

من قبل شركة «زين».
  واضاف قائال: نحن ســـعداء 
بالتطورات األخيـــرة في عملية 
الفحص النافي للجهالة، ونتوقع أن 
نتوصل إلى اتفاقية نهائية وعملية 

 تقـرير 

 محمد عمران  ناصر اخلرافي 


