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٩٨٪ نسبة 
االلتزام بخفض 

اإلنتاج عن شهر 
يونيو.. وانخفاض 

 الصادرات 
من الكويت 
والسعودية

هكذا سيتأثر 
مساهمو الشركة.. 

كاش بـ 255 مليون 
دينار وتنظيف 

للميزانية

صفقة »عمانتل« 
حتدد قيمة عادلة 
جديدة للسهم.. 

 أعلى ٪33 
من السوقية

إدارة الشركة تعمل 
على تذليل امللفات 

األخرى من العراق 
للسودان

بدر اخلرافي يتخذ 
قرارات توسعية 
بأسواق واعدة 
كسلطنة عمان

السيولة اجلديدة 
ستساهم في 
خفض الديون 

ومتكني توسعات 
املجموعة

الشركة تطوي أكثر ملفاتها تعقيداً منذ األزمة املالية

بيع أسهم اخلزينة.. حصاد إستراتيجية »زين« اجلديدة
يشــكل  الخزينــة  اســهم 
قوة دافعــة وزخما اضافيا 
 للشركة، كونه سيساهم في 
تدفق نقدي وسيولة كبيرة 
تدعم العمليات المستقبلية، 
جنبــا إلى جنب مع االخبار 
تتلقاهــا  التــي  الســارة 
المجموعــة مــن وحدتهــا 
السعودية للربع الثاني على 
التوالي من 20١٧، اضافة الى 
500 مليون دوالر تقترب من 
خزينة الشركة من بيع نحو 

٧500 برج اتصاالت.

توسع نحو عمان
وبجانب االخبار السارة 
القادمة من الســعودية بعد 
الســعودية«  وضع »زيــن 
على المســار الصحيح عبر 
تخفيض تكلفة إطفاء قيمة 
الرخصة الممنوحة للشركة 
بنحــو 4٣٣ مليــون ريــال، 
تسعى المجموعة للمنافسة 
علــى الرخصــة الثالثة في 
ســلطنة عمان وهــو قطاع 
يحمــل العديد مــن الفرص 
حيث يعمل بالقطاع شركتان 
فقط ويبلغ عدد مشــتركي 
الهاتف النقــال 6.8 ماليين 
مشترك. وسيتم اإلعالن عن 
القائمة المختصرة للشركات 
الجاري  المنافسة االسبوع 
والتقييم المالي والفائز يوم 
4 ســبتمبر المقبــل، حيث 
يتنافس على الرخصة الثالثة 
بجانب »زين« شركتان مع 

التقليدي حتت وطأة تطبيقات 
اإلنترنت املجانية.

قيمة عادلة للسهم 
وستمنح صفقة »عمانتل« 
دعمــا كبيــرا لســهم »زيــن« 
الكويتيــة بعــد  بالبورصــة 
تنفيــذ الصفقة بعــالوة ٣٣% 
عن الســعر السوقي، وبعالوة 
٣6% علــى الســعر املتوســط 
املرجــح للســهم خالل شــهر، 
وهو ما يعطي إشارة، وبحسب 
 محللــن إلى املســتثمرين بان 
السعر السوقي اقل بكثير من 
الســعر العادل للســهم، وهو 
مــا انعكــس علــى االرتفاعات 
ســجلها  التــي   القويــة 
 الســهم فــي اعقــاب اإلعــالن 
عن الصفقة مرتفعا بنسبة %4.4 
ومستحوذا على 50% من سيولة 
السوق يوم اإلعالن عن الصفقة.

مستثمر إستراتيجي قوي
وسيعزز دخول االتصاالت 
العمانية فــي ملكية »زين« 
بنحــو 9.84%، هيكل ملكية 
الشركة التي تملك فيها الهيئة 
العامة لالستثمار الصندوق 
السيادي للبالد 24.6%، فيما 
تملك شركة الخير الوطنية 
الذراع  لألســهم والعقارات 
لمجموعــة  االســتثمارية 

الخرافي ١6.١2%.

تدفق للكاش 
ويرى محللــون ان بيع 

سداد بعض االلتزامات اضافة 
الى ان تلك السيولة سوف متنح 
الشــركة مرونة أكبر لتحقيق 
التشــغيلية  اســتراتيجيتها 
اجلديدة في الوقت الذي تواصل 
فيه االستثمار في مجال اخلدمات 
الرقمية بســبب العثرات التي 
يتعرض لهــا قطاع االتصاالت 

4٧٣ مليون دينار.

مرونة تشغيلية
وستستخدم عائدات الصفقة 
وبحســب نائب رئيس مجلس 
التنفيــذي،  اإلدارة والرئيــس 
الــذي يقــود  بــدر اخلرافــي، 
التغييــرات فــي الشــركة، في 

أحمد موسى

طوت شــركة االتصاالت 
املتنقلة »زيــن«، واحدا من 
العالقــة واألكثــر  ملفاتهــا 
تعقيــدا فــي أعقــاب األزمة 
املالية العامليــة عام 2009، 
بعد إعالنها األسبوع املاضي 
إبــرام اتفــاق نهائــي لبيع 
حصتهــا الكاملة من أســهم 
البالغ عددها 425  اخلزينة 
مليــون ســهم، مبــا ميثــل 
9.84% مــن رأس املــال، إلى 
شــركة االتصاالت العمانية 
»عمانتل« مقابل 600 فلس 
للسهم، ليبلغ اجمالي قيمة 
الصفقة 255 مليون دينار. 
وفيما يلي ابرز انعكاســات 
هذه الصفقة على امليزانية 
والسهم وحقوق املساهمن 

والشركة بشكل عام:

تعزيز ميزانية الشركة
وسيمثل اغالق ملف اسهم 
اخلزينــة خطــوة مهمة في 
تعزيز ميزانية الشركة، حيث 
تدرج تكلفتها في امليزانية 
بنحــو 568 مليــون دينار، 
تعادل ١.٣ دينار للسهم، لذلك 
ستكون اخلسارة في حقوق 
املساهمن بعد عملية البيع 
إلــى »عمانتــل« بقيمة ٣١2 
مليون دينار وهي خســارة 
دفترية ستخصم وفقا لقانون 
هيئة أسواق املال من األرباح 
التــي تبلغ قيمتها  املرحلة 

بدر اخلرافي

ميزانيـــة أقـــوى.. مرونـــة تشـــغيلية.. ســـهم متـــن.. ســـيولة عاليـــة.. وتوســـعات مســـتقبلية

هيثم الغيص

أحمد مغربي 

قــال محافــظ الكويــت 
البلــدان  منظمــة  لــدى 
املصــدرة للنفــط »أوپيك« 
هيثم الغيص ان االجتماع 
االســتثنائي للجنة الفنية 
ملراقبة تنفيذ اتفاق خفض 
اإلنتاج بــن دول »أوپيك« 
وخارجها والــذي اقيم في 
العاصمة االماراتية ابوظبي 
مؤخــرا توصــل الــى أن 4 
دول هي االمارات والعراق 
وماليزيــا  وكازاخســتان 
اكثــر بخفــض  ســتلتزم 

إنتاجها.
وذكــر الغيــص انــه مت 
التباحث في أوضاع السوق 
االلتزام  وأسباب انخفاض 
للدول األربع مقارنة ببقية 
الدول منذ البدء في تطبيق 
االتفاق فــي يناير املاضي، 
مشيرا الى ان الدول األربع 
أبــدت دعمهــا الكامل لعمل 
اللجنــة الوزارية واللجنة 

الفنية ملراقبة االتفاق، 
واكــدوا علــى حرصهم 
للتعاون خالل االشهر القادمة 
ملزيد من االلتزام وإجناح هذا 

االتفاق التاريخي.
وأوضــح الغيــص فــي 
تصريح صحافي خاص لـ 
»األنباء« ان االجتماع اكتسب 
اهميــة خاصــة مبناســبة 
انعقاده فــي دولة االمارات 
بسبب قرب تولي االمارات 
رئاســة منظمــة »أوپيك« 
مطلع العــام القــادم خلفا 
التــي تترأس  للســعودية 
املنظمة حاليا، وأيضا اشارة 
قوية للسوق عن دعم دولة 
االمــارات جلهــود اللجنــة 
وتأكيد منهــا على االلتزام 
التام باتفاق خفض اإلنتاج.
وقــال الغيــص انــه مت 
االتفاق على وضع خطوات 
محــددة مســتقبلية بــن 
اللجنة وجميع الدول األربع 
وستشــارك هذه الدول في 
االجتماعات القادمة للجنة 
الفنية وذلك بهدف توضيح 
وتعزيــز  املراقبــة  آليــة 
الشــفافية وتبادل بيانات 
اإلنتاج بن الدول واللجنة.

وحول اهم هذه اخلطوات 
ذكر الغيص أنها تتركز في 

التالي:
١- التواصل بشــكل افضل 
املصــادر  مــع  ومســتمر 
الثانوية وتوضيح بيانات 
اإلنتــاج للــدول لكي تظهر 
اإلنتــاج مبنتهــى  أرقــام 

الشفافية.
2- االعالن عن كل اخلطوات 
التــي مت اتخاذها حتى اآلن 
وســيتم اتخاذهــا من قبل 
الدول االربع خلفض اإلنتاج 
والصادرات خالل االشــهر 

القادمة.
٣- التواصــل مــع اللجنة 
الفنيــة بشــكل متواصــل 
االلتزام  لالرتقاء مبستوى 

من قبل كل الدول.
وقال الغيص ان نســبة 
االلتــزام االجمالية لشــهر 
يونيــو املاضي بلغت %98  
وكذلك بالنسبة ملعدل الفترة 
من يناير حتى يونيو، وذلك 
بفضل االلتزام العالي جدا 
مــن بعض الدول ما عوض 
االنخفــاض في االلتزام من 
قبــل دول اخــرى، مشــيرا 
إلــى ان البيانــات اخلاصة 
بنسب االلتزام لشهر يوليو 
لــم تكتمــل بعــد واملتوقع 
ان تتوافــر كاملــة بحلول 

منتصف الشهر اجلاري.
وذكر ان اجتماع اللجنة 
الوزاريــة ملراقبــة خفــض 
اإلنتاج الذي عقد في روسيا 
خالل الشــهر املاضي شهد 

تركيــزا وتشــديدا علــى 
أهمية مساهمة جميع الدول 
بااللتزام بنسبة ال تقل عن 
١00%  خالل االشهر القادمة.
النفط  وحــول أســعار 
عقــب  وتفاعلهــا  حاليــا 
اجتماعي روسيا واإلمارات، 
الغيــص ان أســعار  قــال 
النفط تفاعلت ايجابيا من 
بعد اجتماع روسيا، حيث 
ارتفــع ســعر مؤشــر خام 
برنت بحوالــي 8 دوالرات 
للبرميــل، مدعومــا بأنباء 
عن حتركات مكثفة سوف 
تســفر عن زيــادة االلتزام 
مــن قبل أوپيــك وخارجها 
املقبلــة  االشــهر  خــالل 
الصــادرات من  وانخفاض 
الدول الرئيسية في أوپيك 
الكويت والســعودية  مثل 
وإعالن االمــارات تخفيض 
صادراتها لشــهر سبتمبر 
مبقدار ١0%  وبعض التوترات 
اجليوسياسية في ڤنزويال 
الــى  وغيرهــا، باالضافــة 
االنخفــاض امللحــوظ فــي 
مخــزون النفــط اخلام في 
الواليات املتحدة األميركية 
بأكثر من 2٣ مليون برميل 
خــالل االســابيع األربعــة 
املاضية مع دخول موســم 
الصيف، حيث يشهد النصف 
الثاني مــن العــام ارتفاعا 
ملحوظا بالطلب على النفط 
يصل الى مليونــي برميل 
يوميا مقارنة بالنصف االول 

من العام احلالي.

محافظ الكويت لـ»أوپيك«: اإلمارات تخفض صادراتها لسبتمبر

الغيص لـ »األنباء«: اجتماعات إيجابية 
للجنة خفض اإلنتاج ترفع »برنت« ٨ دوالرات

سهم »زين« 
تفاعل إيجابًا 
 خالل شهر 
من التعامالت

شركتي االتصاالت السعودية 
واالتصاالت اإلماراتية.

مواجهة أقوى للتحديات
وتواجــه اســتراتيجية 
مجموعــة زيــن تحديــات 
أخرى تعمل المجموعة على 
إنهائها تباعا، وأبرزها يتمثل 
فــي تقلب أســعار العمالت 
فــي أســواقها الخارجيــة 
تتحملهــا الميزانيــة بقيمة 
تبلــغ مليــار دينــار، حيث 
تكبدت المجموعة وفقا آلخر 
بيانات ماليــة ٣05 ماليين 
دوالر على مستوى اإليرادات 
المجمعة، و١٣١ مليون دوالر 
على مستوى حجم األرباح 
قبل خصم الفوائد والضرائب 
واالستهالكات وكبدت هذه 
التقلبــات 58 مليون دوالر 
على حجم أرباحها الصافية. 
وأهم ما تقوم به المجموعة 
هو عادة تدوير أرباحها في 
استثمارات عقارية لتفادي 
الســريع لقيمة  االنخفاض 

العملة المحلية.
وتأتي وحدة زين بالعراق 
هي األخرى لتشــكل تحديا 
أمام استراتيجية المجموعة 
المســتقبلية بســبب كثرة 
والملفــات  المطالبــات 
الضريبيــة غيــر المتوقعة 
للشــركة رغم التوصل إلى 
تسوية شاملة مع الحكومة 
العراقية بخصوص مطالباتها 

الضريبية.


