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ملحوظــــا مقارنة باول مــــن امس، األمر الذي يشــــير الى تراجع حجم 
السيولة املالية من قبل احملفظة الوطنية واوساط املتداولني خوفا من 
عودة السوق الى الهبوط مرة اخرى في ظل املخاوف من استمرار تدهور 
االوضاع السياســــية في مصر وانعكاســــها على مجريات التداول على 
مختلف االسواق املالية اخلليجية التي يتوقع ان متيل الى الهبوط في 
الفترة املقبلة الى ان تستقر 

االوضاع في مصر.

  آلية التداول

  تباينت اســــعار اسهم 
البنوك بني الصعود والهبوط 
في تــــداوالت ضعيفة، فقد 
اربعة بنوك  سجلت اسهم 
انخفاضــــا في اســــعارها، 
فيما سجلت اسهم ٣ بنوك 
ارتفاعا في أسعارها، فرغم 
االرباح اجليدة التي حققها 
بنك بوبيــــان والبالغة ٦٫١ 
ماليني دينار اال ان ســــهمه 
سجل انخفاضا ملحوظا في 
تداوالت غلب عليها عمليات 
البيع، كذلك استمر االجتاه 

مت تداول ٢٧٫١ مليون سهم نفذت من خالل ٦٧٤ صفقة قيمتها ٦٫٥ ماليني 
دينــــار، وحصل قطاع اخلدمات على املركز الرابع من حيث القيمة اذ مت 
تداول ٦٥٫٧ مليون سهم نفذت من خالل ٧١١ صفقة قيمتها ٥ ماليني دينار. 
وجاء قطاع الشركات العقارية في املركز اخلامس من حيث القيمة، اذ مت 
تداول ٧٨٫٣ مليون ســــهم نفذت من خالل ٧٥٧ صفقة قيمتها ٣٫٥ ماليني 

دينار.

  المضاربات

الهبــــوط احلاد    لعــــب 
للسوق اول من امس عامال 
الذي شــــهده  في الصعود 
مــــن خالل  الســــوق امس 
املضاربات على اغلب اسهم 
التي  الشــــركات الرخيصة 
حققت مكاســــب ســــريعة 
مدعومــــة باالعالن اخلاص 
بتقدم شركة اململكة القابضة 
بعرض لشراء ٢٥٪ في زين 
السعودية، ولكن من املالحظ 
انه رغم املكاسب التي حققتها 
البورصة امس اال ان قيمة 
التداوالت سجلت انخفاضا 

 البورصة تعّوض بعض خسائرها مدعومة بعرض شراء
  «زين السعودية» رغم تراجع السيولة المالية

  استحوذت قيمة تداول أسهم ١١ شركة البالغة ١٨٫٤ 
مليون دينــــار على ٥٥٫٧٪ من القيمة اإلجمالية، وهذه 
الشــــركات هي: الوطني، الدولــــي، بيتك، بنك بوبيان، 
االستثمارات، الصفاة، الصناعات، بوبيان للبتروكيماويات، 

منا القابضة، زين، والكويتية القابضة.
    استحوذت قيمة تداول سهم البنك الدولي البالغة ٢٫٥ 

مليون دينار على ٧٫٥٪ من القيمة اإلجمالية.
    حققت مؤشرات ٦ قطاعات ارتفاعا أعالها اخلدمات 
مبقدار ٧٠٫٢ نقطة، تاله قطاع الشركات غير الكويتية 
مبقــــدار ٦١٫٥ نقطة، تاله قطــــاع الصناعة مبقدار ٥١٫٥ 
نقطــــة، فيما انخفض قطاع البنوك مبقدار ٥٣٫١ نقطة، 

تاله األغذية مبقدار ٣٣٫٩ نقطة. 

النزولي لســــهم «بيتك»، فيما متاسك 
سهم البنك الوطني في تداوالت ضعيفة، 
وُيعد سهم البنك الدولي الوحيد الذي 
شهد ارتفاعا في تداوالته بشكل ملحوظ 
مع صعود محدود في سعره، ويتوقع 
ان يعلن بنك الكويت الوطني عن أرباحه 
قبل نهاية االسبوع اجلاري والتي يتوقع 

ان تتجاوز حاجز املليار دوالر.
الشــــركات    وحققت أغلب أســــهم 
االستثمارية ارتفاعا في أسعارها في 
تداوالت ضعيفة بشكل عام باستثناء 
التداوالت املرتفعة على بعض األســــهم كســــهم األهلية القابضة الذي 
ســــجل ارتفاعا في ســــعره، وفي الوقت الذي اســــتقر فيه سعر سهم 
االستثمارات الوطنية على اغالقه الســــابق بعد ان حقق ارتفاعا ثالث 
وحدات خالل التداول، شــــهد سهم الســــاحل للتنمية واملال لالستثمار 
ارتفاعا في أســــعارهما في تداوالت مرتفعة نسبيا غلب عليها عمليات 
املضاربة املدعومة بالتطورات االيجابية حول العرض اخلاص بشــــراء 
زين الســــعودية، وشهد سهم الصفاة لالستثمار تداوالت مرتفعة غلب 
عليها عمليات املضاربة التي أدت الرتفاع الســــهم من ٦٩ فلسا الى ٧٢ 
فلسا اال ان عمليات البيع جلني األرباح أدت لتراجعه الى ٦٩ فلسا مرة 
أخرى. وسجلت أغلب اسهم الشركات العقارية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت ضعيفة بشكل عام باســــتثناء التداوالت املرتفعة على سهمي 
املستثمرون وأبيار للتطوير العقاري اللذين شهدا تداوالت نشطة غلب 

عليها عمليات املضاربة.

  الصناعة والخدمات

  حققت اغلب اسهم الشركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها في تداوالت 
ضعيفة، حيث حققت اغلب اســــهم الشركات التابعة ملجموعة اخلرافي 
ارتفاعا في اســــعارها في تداوالت محدودة، وقد شهد سهم منا القابضة 
ارتفاعا ملحوظا في تداوالته وصعودا محدودا في سعره، كما حقق سهم 

الصناعات الوطنية ارتفاعا في تداوالته واستقرارا في سعره.
  ورغم ارتفاع اســــعار اغلب اسهم الشركات اخلدماتية اال ان معدالت 
تداولها اتسمت بالضعف باستثناء اســــتمرار التداوالت املرتفعة على 
ســــهم ميادين الذي حقق ارتفاعا ملحوظا في ســــعره، فيما حقق سهم 
زين ارتفاعا مبقدار وحدتني في تــــداوالت ضعيفة، ويالحظ ان وتيرة 
صعود اسهم القطاع وتداوالته الضعيفة جاءت كرد فعل على الهبوط 

احلاد لها اول من امس في تداوالت ضعيفة ايضا.
  وقد استحوذت قيمة تداول اســــهم ١١ شركة على ٥٥٫٧٪ من القيمة 

االجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها ١١٩ شركة. 

 هشام أبوشادي
  أدى انتشار معلومات عن تشكيل 
احلكومة في مصر الى تغيير االجتاه 
النزولي ملعظم االسواق املالية اخلليجية 
الى صعود في نهاية تعامالتها في الوقت 
الذي حافظ فيه السوق الكويتي على 
وتيرة صعوده منــــذ بداية تداوالته، 
معوضا بعض اخلسائر التي تكبدها 
اول من امــــس، وذلك بدعم من اعالن 
شركة «زين» انها تلقت عرضا مبدئيا 
وغير ملزم من شركة اململكة القابضة 

لشــــراء كامل حصة «زين» في شركة «زين الســــعودية» البالغة ٢٥٪، 
األمر الذي يشير الى ان صفقة «زين – اتصاالت» تخطو خطوات كبيرة 

نحو االنتهاء.
  وعلى الرغم من املكاســــب التي حققها السوق امس بدعم من عرض 
شراء «زين السعودية» وكرد فعل على الهبوط احلاد ألغلب االسهم أول 
من أمس اال ان السوق الكويتي ســــيظل عرضة لتطورات االحداث في 
مصر خاصة في ظل التطورات حول احتماالت املســــيرة املليونية التي 
يطالب بها املتظاهرون في مصــــر، األمر الذي يزيد االمور تعقيدا على 
املستوى السياسي، فيما انه على املستوى االقتصادي فانه في ظل عدم 
استقرار االوضاع في مصر ســــينعكس على االسواق اخلليجية بحكم 
االستثمارات الضخمة للعديد من الشركات اخلليجية في مصر خاصة 

الشركات الكويتية.

  المؤشرات العامة

  ارتفع املؤشر العام للبورصة ٣٧٫٢ نقطة ليغلق على ٦٨٦٩٫٢ نقطة 
بارتفاع نسبته ٠٫٥٥٪ مقارنة باول من امس كذلك ارتفع املؤشر الوزني 
٢٫٤٠ نقطة ليغلق على ٤٨٠٫٠٣ نقطة بارتفاع نسبته ٠٫٥٪ مقارنة باول 
من امس. وبلغ اجمالي االســــهم املتداولة ٢٨٧٫٢ مليون سهم نفذت من 
خالل ٤١٩٠ صفقة قيمتها ٣٣ مليون دينار، وجرى التداول على اســــهم 
١١٩ شــــركة من اصل ٢١٦ شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم ٧٣ شركة 
وتراجعت اسعار اسهم ٢١ شركة وحافظت اسهم ٢٥ شركة على اسعارها 

و٩٧ شركة لم يشملها النشاط.
  تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة اذ مت تداول ١٣٫٢ مليون 

سهم نفذت من خالل ٤٥٨ صفقة قيمتها ٨٫٦ ماليني دينار.
  وجاء قطاع الشركات االستثمارية في املركز الثاني من حيث القيمة، 
اذ مت تداول ٩٢٫٧ مليون ســــهم نفذت مــــن خالل ١٢٠٠٩ صفقات قيمتها 

٧٫١ ماليني دينار.
  واحتل قطاع الشركات الصناعية املركز الثالث من حيث القيمة، اذ 

 السوق سيظل 
خاضعًا لتطورات 
األوضاع السياسية 
في مصر

 (محمد ماهر) املؤشرات تعوض بعض خسائرها

 المؤشر ٣٧٫٢ نقطة وتداول 
٢٨٧٫٢ مليون سهم قيمتها 

٣٣ مليون دينار
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 استحواذ قيمة 
تداول أسهم ١١ 

شركة على ٥٥٫٧٪ 
من القيمة اإلجمالية

 ارتفاع التضخم في الكويت ١٫٦٪
  بنهاية ديسمبر مقارنة بنوفمبر الماضي

 «االتصاالت السورية» تحدد ١٢ أبريل موعدًا
   للمزايدة العلنية لمشغل الخليوي الثالث

ان   أظهرت بيانات رســـمية 
معدل التضخم في البالد لشهر 
ديسمبر ٢٠١٠ ارتفع ٦٪ مقارنة 
مع الشـــهر ذاته من العام ٢٠٠٩ 
بينما ارتفع التضخم مقارنة بشهر 

نوفمبر املاضي بنسبة ١٫٦٪.
  وقال التقرير الشهري لالدارة 
بـ  املركزية لالحصـــاء اخلاص 
«كونا» عـــن معدل التضخم في 
الكويت ان الرقم القياسي العام 
السعار املســـتهلك في ديسمبر 

املاضي بلغ ١٤٦٫٤ نقطة.
   واضاف التقريـــر ان الرقم 
العام لشـــهر نوفمبر  القياسي 
املاضي بلغ ١٤٤٫٢ نقطة موضحا 
ان اكثر املجموعات ارتفاعا هي 
مجموعة املواد الغذائية لشـــهر 
ديسمبر املاضي التي بلغت ١١٫٤٪ 
مقارنة بالفترة املماثلة من العام 
٢٠٠٩ في حني شهدت مجموعة 
املواد الغذائية في مجموعة واحدة 

متمثلة في (السكر ومنتجاته) 
انخفاضا بنسبة بلغت ٠٫٤٪ خالل 

ديسمبر.
   وبني ان مجموعة الكســـاء 
وملبوسات القدم سجلت ارتفاعا 
بنسبة ٦٫٤٪ على اساس سنوي 
حيث ارتفع من ١٤٧٫٢ نقطة في 
ديسمبر من عام ٢٠٠٩ الى ١٥٦٫٦ 
نقطة في ديســـمبر املاضي في 
حني جاء االرتفاع في مجموعة 
خدمات املســـكن بنسبة ٥٫٦٪ 
فيما ارتفعت مجموعة اخلدمات 
التعليمية والصحية بنسبة ٤٫٥٪ 

مقارنة بديسمبر ٢٠٠٩.
  وذكـــر التقريـــر ان معـــدل 
مجموعة سلع وخدمات منزلية 
ارتفـــع بنســـبة ٥٫٢٪ في حني 
ارتفعت مجموعة سلع وخدمات 
اخـــرى بنســـبة ٤٫٤٪ ومعدل 
املشروبات والتبغ بنسبة ٠٫٢٪ 
بينما جاء االرتفاع في مجموعة 

النقل واملواصالت بنسبة ١٫٣٪ عن 
شهر ديسمبر من عام ٢٠٠٩.

  وعن مقارنة معدل التضخم 
لشهر ديسمبر مع شهر نوفمبر 
املاضيـــني اوضـــح التقرير أن 
مجموعة املواد الغذائية ارتفعت 
بنسبة ٢٫٧٪ ومجموعة الكساء 
وملبوسات القدم ومجموعة سلع 
وخدمات اخرى ارتفعتا بنسبة ١٪ 
في حني جاء االرتفاع في مجموعة 
اخلدمـــات التعليمية والصحية 
بنســـبة ٠٫٣٪. وقال التقرير ان 
النقل  معدل التضخم ملجموعة 
واملواصالت ارتفع بنسبة ٠٫٣٪ في 
ديسمبر املاضي مقارنة بنوفمبر 
املاضي في حني سجلت مجموعة 
املشروبات والتبغ ارتفاعا بنسبة 
٠٫٤٪ نتيجة التأثير املزدوج من 
ارتفاع اسعار املشروبات بنسبة 
٠٫٧٪ وانخفاض مجموعة منتجات 

التبغ بنسبة ٠٫٤٪. 

 دمشــــق ـ يو.بي.آي: حددت مؤسسة االتصاالت 
في ســــورية ١٢ ابريل املقبل موعدا للمزايدة العلنية 

لدخول املشغل الثالث إلى سورية.
  وقال مدير عام مؤسســــة االتصاالت في سورية 
ناظم بحصاص في تصريح لصحيفة «البعث» الناطقة 
باسم حزب البعث احلاكم في سورية «ان خطة إدخال 
املشغل أصبحت اآلن في مرحلة التأهيل املسبق التي 
ستقدم فيها كل شركة متقدمة خطتها التسويقية لتتم 

دراستها من قبل مؤسسة االتصاالت».
  وتوقع مدير عام مؤسسة االتصاالت «انتهاء هذه 
املرحلة في مارس املقبل ومن ثم ســــتتبعها املرحلة 
األخيرة «املزايدة العلنية» والتي ســــيتنافس فيها 
خمسة مشغلني وأشار بحصاص إلى أن املشغل الثالث 
لن يكون على مبدأ (آدش) وسيســــاهم في تخفيض 

أسعار مكاملات اخلليوي.
  وقال بحصاص إن املؤسســــة في حتولها اجلديد 
إلى شركة جتارية ستعتمد على نشر «ثقافة اجلودة 

بشكل واسع من خالل حتقيق اجلودة الشاملة للشبكة 
باإلضافــــة إلى جودة التعليمات فــــي األداء وهو ما 
يفرض معايير عدة من الواجب اتباعها» مشيرا إلى 
أن «املؤسسة وضعت هذا العام خطة لنشر احلزمة 
العريضة من خالل تركيب بوابات بسعة ١٠٠ ألف بوابة، 
وأن هناك ٤٠٠ ألف بوابة مع نهاية شهر أكتوبر وهو 
ما يدفع لصب اجلهود على استثمارها وتركيبها في 
حني مت تركيب ٣٨ ألف بوابة العام املاضي ليصبح عدد 
البوابات الكلي على الشبكة ٧٠ ألف بوابة معظمها في 
دمشق وحلب». وعن أسباب انخفاض السرعات في 
خدمة االنترنت بني بحصاص أن هناك مجموعة من 
العوامل تتعلق باملشترك واحلاسب والبوابة نفسها 
التي رمبا تتعرض لألعطال وهناك أســــباب تتعلق 
بالشــــبكة النحاســــية التي في حال تعرضها للمياه 
تصبح غير قادرة علــــى نقل اخلدمة وأحيانا يكون 
السبب في شبكة تبادل املعطيات كما أن تزايد عدد 

املشتركني على الشبكة يزيد من البطء».

 الوليد بن طالل يعرض على «زين» الكويتية
   شراء حصتها في «زين ـ السعودية»

 الصقر: حجم التبادل التجاري بين الكويت وكندا 
مازال دون المستوى المأمول

  وأضافت: متلك املدينة مصانع 
متخصصــــة فــــي صناعة مواد 
التي تستخدم  التخدير الطبية 
في تصنيع األدوية، كما يتوافر 
فيهــــا أفضل املستشــــفيات في 
كندا والعالم، من حيث املساحة 
واخلدمات، وتعتبر املدينة األكثر 
إنتاجا ملادة األنسولني في العالم 
التي تســــتخدم من قبل مرضى 
السكري، وبالتالي ميكن أن تؤمن 
املدينة البنــــى التحتية الالزمة 
للكويت في مجال الصحة، خاصة 
أن الكويت بحاجة إلى أكثر من ٢٥ 
ألف سرير باملستشفيات بحلول 

العام ٢٠٢٠.
أن  إمكانية  أن  إلى    وأشارت 
الكويــــت بالتكنولوجيا  تزود 
الطبية واالختراعات املناســــبة 
في هذا املجال، موضحة أن نسبة 
الدين إلى الناجت احمللي هو األقل 
بني الدول املتقدمة، إذ يشكل ٢٩٪، 
في الوقت التي تبلغ نسبته ٥٥٪ 

بأملانيا.
  وقالــــت: عندمــــا ننظر إلى 
مساهمة قطاع الرعاية الصحية 
في الشرق األوسط واونتاريو 
جند قصة مؤثرة عن التعاون، 
وتعرض اونتاريو اندماجا نادرا 
من منظمــــات الرعاية الصحية 
الرائــــدة واحلديثــــة، وخبرات 
األعمال الدولية، وقدرات تنمية 
البنية التحتيــــة التي وضعت 
املقاطعة في مصاف أهم محاور 

القطاع في أميركا الشمالية. 

  وأشــــارت إلى أنها اصطحبت 
معها ١٧ شركة من اونتاريو تعمل 
غالبيتها في قطاع الصحة، موضحة 
أن كندا جتمعها عالقات متينة مع 
التعــــاون اخلليجي  دول مجلس 
وتلعب شــــركاتها دورا فعاال في 

املنطقة.
  ولفتت إلــــى أن اونتاريو تعد 
مدينة مميزة للقيام باالستثمارات 
بشمال أميركا وهي غنية مبنسوب 
املياه اذ يتوافر فيها ٢٥٠ ألف بحيرة 
وهي من املدن التي تدرب فيها كثير 
من األطباء الكويتيني املختصني في 
العام املاضي  مجال الصحة وفي 
مت تصنيــــع أكثر مــــن ٢٫١ مليون 
ســــيارة، كما تعد املدينة املوطن 
األساسي للشركة املصنعة ألجهزة 
البالك بيري، التي يقتنيها من في 

الغرفة اآلن.

مــــع العراق ما يخول الشــــركات 
األجنبية بتوســــعة استثماراتها 

هناك عن طريقنا.
  وبني الصقر أن الكويت تتمتع 
بنظام دميوقراطي مستقر ونظام 
إلى نظام  قضائي مستقل إضافة 
مصرفــــي متطور ومتلــــك قطاعا 
خاصا ذا خبرة كبيرة في العديد 
من القطاعات االقتصادية وميلك 
استثمارات متعددة داخل الكويت 
وفي العالــــم، مبينا فــــي الوقت 
نفســــه التطور الكبير في البنية 
التحتية احمللية.من جانبها، قالت 
التنمية والتجــــارة في  وزيــــرة 
أونتاريو بكندا ساندرا بوباتيلو، 
ان احلكومة الكندية وضعت دول 
التعاون اخلليجي ضمن  مجلس 
أولوياتها كســــوق رئيســــي في 
إستراتيجيتها التجارية، الفتة إلى 

أن حجم التبادل التجاري بني كندا 
والكويت جتاوز ١٤٥ مليون دوالر 
في العام املاضي معربة عن تقديرها 
ملكانة الكويت كبلد رائد في اقتصاد 
النفط العاملــــي إضافة إلى وجود 
العديد من الفرص في الكويت أمام 

املستثمرين الكنديني.
إلــــى اســــتعداد كندا    وأحملت 
لتقدمي املساعدة واخلبرات لتطبيق 
خطة التنمية في الكويت وتنويع 
االقتصاد السيما أن كندا متتلك ثاني 
احتياطي من النفط في العالم بعد 
اململكة العربية السعودية اضافة 
الكندية  الشــــركات  امتــــالك  الى 
لتكنولوجيا متطورة من شــــأنها 
التنمية  ان تســــاهم في خطــــط 
الكويتية خصوصا في مجال الطاقة 
والنقل والزراعة والبيئة والبنية 

التحتية.

 منى الدغيمي
  قال نائب رئيس غرفة جتارة 
وصناعة الكويت خالد الصقر ان 
الكويت بلد يرحب باالستثمارات 
اخلارجية، مؤكدا أنها تتطلب جهودا 
متواصلــــة لتعزيزها وتطويرها 
السيما أن حجم التبادل التجاري 
بني البلدين ال يرقى إلى املستوى 

املأمول.
  و أكد الصقر خالل لقاء الوفد 
الكندي مع الفعاليات االقتصادية 
الكويتية أمس على أهمية العالقات 
االستثمارية والتجارية القائمة بني 
الكويت وكندا، مشيرا إلى أن هناك 
أكثر من ١٣٠ زيــــارة بني البلدين 
السيما الزيارات الثنائية والنقاشات 
املستفيضة التي من شأنها أن تعزز 
العالقات االقتصادية بني البلدين 
الصديقني وتدفعها باجتاه التطور 
والنمــــو وبناء جســــور التعاون 
آليات يعتمد  املشــــترك وحتديد 
عليها كمؤشر ألي لقاءات ثنائية في 
سبيل حتقيق األهداف االقتصادية 

املشتركة في املستقبل.
  وأضاف الصقر أن كندا متلك 
أرضية صناعية واسعة ميكن أن 
تستفيد منها الكويت، كما يزخر 
السوق الكويتي باملنتجات الكندية، 
خاصة في قطاع املواصالت والتكيف 
واألجهزة االلكترونية، مشيرا إلى 
أن الكويت تتمتــــع بقطاع بنكي 
متميز ومتني رغــــم األزمة املالية 
التي شهدها العالم، أما من الناحية 
اجلغرافية فتربطها عالقة جغرافية 

 الرياضـ  يو.بي.آي: أعلنت شـــركة اململكة القابضة 
اململوكة للملياردير السعودي األمير الوليد بن طالل بن 
عبدالعزيز أمس أنها تقدمت بعرض غير ملزم ومبدئي 
إلى مجلس إدارة شـــركة االتصاالت املتنقلة الكويتية 

«زين» لشراء كامل حصتها في «زين السعودية».
  وقالت الشـــركة في بيان لها أمـــس إن هذا العرض 
صالح حتى الساعة اخلامسة مساء بتوقيت الرياض من 
يوم األحد املقبل. ويخضع هذا العرض املشروط لقبول 
مجلس إدارة شركة االتصاالت املتنقلة الكويتية وعدد 

من العوامل األخرى قبل أن يكون ملزما.
  ولم تقدم الشركة في إعالنها أي تفاصيل عن السعر 
املقدم للشراء وذكرت انه سيتم اإلعالن عن أي تطورات 

جديدة ملساهمي الشركات الثالث في حينها.
  يشـــار إلى أن القيمة الســـوقية حلصة شركة زين 
الكويتية في زين السعودية حيث متتلك زين الكويت 
٢٥٪ من زين السعودية حسب آخر إغالق تقدر بحوالي 

٢٥٩٠ مليون ريال.
  وكانت شركة اململكة القابضة تنافست على الرخصة 
الثالثة للهاتف النقال في السعودية عند طرحها في عام 
٢٠٠٧ عبر حتالف مع تيركســـل التركية بعرض بلغت 
قيمته آنذاك نحو ١١٫٢٥ مليار ريال غير أن الرخصة آلت 
لتحالف االتصاالت املتنقلة بقيادة شركة زين الكويتية 

بعرض بلغت قيمته حوالي ٢٢٫٩ مليار ريال.
  يشار إلى أن مجموعة «زين الكويتية» وقعت نهاية 

العام املاضي اتفاقا مبدئيا مـــع «اتصاالت اإلماراتية» 
لبيع كمية من األسهم في حدود ٤٦٪ من إجمالي األسهم 
املصدرة لـ «زين» وفق شروط من بينها بيع حصة «زين 
الكويتية» البالغة ٢٥٪ في شـــركة «زين الســـعودية» 
ملستثمر آخر باعتبار «اتصاالت» متتلك حصة ٢٧٫٤٪ 

في «موبايلي» ولم يتم الفصل في الصفقة إلى اآلن.
  متتلك الشركة استثمارات وحصصا مؤثرة في العديد 
من الشركات احمللية والعاملية في قطاعات متعددة مثل 

املؤسسات املالية والفنادق.
  وكانت اجلمعية العمومية غير العادية لشركة اململكة 
القابضة وافقت في فبراير ٢٠١٠ على تخفيض رأس املال 

من ٦٣ مليار ريال إلى ٣٧٫١ مليار ريال. 

 عرض غير ملزم ومبدئي وصالح ليوم األحد المقبل

 (كرم ذياب) جانب من اللقاء املشترك بني اجلانبني 


