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»جلوبل«: القيمة السوقية لقطاع االتصاالت الخليجي
تفقد 2.92 مليار دوالر في أسبوع

التق��ري�����ر  ق�������ال 
االس����بوعي لشركة 
بيت االستثمار العاملي 
)جلوبل( حول قطاع 
االتصاالت اخلليجي ان مؤشر جلوبل لقطاع 
االتصاالت اخلليجي انهى تداوالت هذا األسبوع 
مسجال انخفاضا بنسبة 2.94% بعد تراجع 
جميع األسواق اخلليجية لألسبوع الثاني 
على التوالي وصوال إلى مس����توى 298.55 
نقطة، لكن املؤشر املذكور ال يزال محتفظا 
بأرباحه منذ بداية العام حيث جنى مكاسب 
بنس����بة 14.89%. هذا وقد انخفض إجمالي 
القيمة السوقية للقطاع مبقدار 2.92 مليار 

دوالر وصوال إلى 96.88 مليار دوالر.
وقد ش����هد قطاع االتص����االت اخلليجي 
انخفاضا في أنشطة التداول هذا األسبوع، 
حيث انخفضت كمية األسهم املتداولة بنسبة 
26.76% وص����وال إلى 75.46 مليون س����هم 
بإجمالي قيمة تداوالت بلغت 327.44 مليون 
دوالر أي بانخفاض نسبته 25.38% مقارنة 
الكمية  السابق، وقد استحوذت  باالسبوع 
املتداولة لقطاع االتصاالت على ما نسبته 
1.63% من إجمالي الكمية املتداولة في األسواق 
اخلليجية، بينما استحوذت القيمة املتداولة 
للقطاع على ما نس����بته 3.58% من إجمالي 

القيمة املتداولة في األسواق اخلليجية.
وقد تصدر سهم شركة االتصاالت املتنقلة 
)زين الس����عودية( قائمة األسهم من حيث 
الكمية املتداولة مس����تحوذا على ما نسبته 
28.47% )21.48 مليون سهم(، بينما تصدر 
سهم شركة االتصاالت املتنقلة )زين الكويت( 
قائمة األس����هم من حيث القيم����ة املتداولة 
مس����تحوذا على ما نسبته %24.37 )79.78 

مليون دوالر(.
كما تص����در س����هم الش����ركة العمانية 
لالتصاالت )عمانتل( قائمة األسهم من حيث 
االرتفاع بصعوده بش����كل هامشي بنسبة 
0.46% ليغلق عند 1.321 ريال عماني.بينما 

كان سهم شركة اإلمارات لالتصاالت املتكاملة 
)دو( أكب����ر املتراجعني خالل انش����طة هذا 
األس����بوع بانخفاضه بنسبة 9.31% ليغلق 

عند 3.700 دراهم.
وعن أخبار شركات القطاع فقد وافقت 
اجلمعية العمومية العادية لش����ركة احتاد 
اتصاالت )موبايلي( على تعيني مجلس إدارة 

جديد ملدة ثالث سنوات مقبلة.
كما أعلنت ش����ركة االتصاالت املتكاملة 
)دو(، امل����زود الثاني خلدم����ات الهاتف في 
اإلمارات، نتائجها املالية للتسعة اشهر االولى 
من عام 2009، والتي أظهرت أرباحا بلغت 
159.6 مليون درهم )4 فلوس للسهم(، مقارنة 
بخسائر بلغت 74 مليون درهم )1.9 فلس 

للسهم( حققتها الشركة خالل الفترة نفسها 
من عام 2008.

هذا وقد أعلن رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
اإلمارات لالتصاالت )اتصاالت( محمد عمران 
أن عدد مش����تركي اتصاالت بلغ 94 مليون 
مشترك، مش����يرا الى أن هذا العدد سيصل 
قريبا إلى مائة مليون بعد ان غطت عمليات 
الشركة نحو ملياري نسمة يتواجدون في 

18 سوقا حول العالم.
وقال مسؤولون فلسطينيون ان الوطنية 
موبايل أطلقت يوم االحد املاضي خدماتها 
للهاتف احملمول ف����ي الضفة الغربية رغم 
عدم افراج اسرائيل عن كل الترددات املتفق 

عليها للشبكة.

ه����ذا وقد اعلنت ش����ركة اتصاالت قطر 
)كيوتل( امس انها حصلت على جائزة »أفضل 
صفقة إلدارة اخلزينة« في الشرق األوسط 
لعام 2009 واملقدمة من احتاد العاملني بإدارة 
اخلزينة للمؤسس����ات في الشرق األوسط 
وذلك تقديرا للنجاح الذي حققته الشركة 

في األسواق املالية خالل 2009.
وقد أصدرت هيئ����ة تنظيم االتصاالت 
اليوم قرارا يحدد كلفة رأس املال لشركتي 
»بتلكو« و»زين« بالنسبة خلدمات االتصاالت 
املنظمة لهاتني الشركتني بنسبة 9.5% ويهدف 
هذا القرار إلى حتديد املستوى املناسب من 
معدل العائد املطبق على خدمات االتصاالت 

املنظمة في مملكة البحرين.

»زين الكويت« استحوذت على 24.37% من قيمة التداوالت

مشترون يتفحصون أحجاراً شبه كرمية خالل أسبوع دبي الدولي للمجوهرات

»أجيليتي« تستمر في تقديم خدماتها
 اللوجستية لمعرض شنغهاي 2010

إقبال واسع من التجار والمشترين 
على أسبوع دبي الدولي للمجوهرات

فيم����ا يقترب انطالق معرض اكس����بو في 
شانغهاى للعام 2010 في أقل 200 يوم ماتزال 
»أجيليتي« للمعارض والفعاليات مس����تمرة 
في التحضير لهذا احل����دث املرتقب، حيث مت 
مؤخرا تعيني »أجيليتي« للقيام بخدمات الشحن 
الدولي لعدد من أجنحة الدول املشاركة إضافة 
إلى تعيينها املورد الوحيد لسلس����لة التبريد 
واإلم����داد لكامل مواقع املع����رض طوال فترة 

إستمراريته.
وس����تقوم أجيليتي للخدمات اللوجستية 
للمعارض واالنشطة بتقدمي اخلدمات اللوجستية 
لكل من اس����تراليا، نيوزيلندا، االقاليم املطلة 
على احمليط الهادئ وفنلندا، وغيرها من الدول، 
والعمل ج����ار على قدم وس����اق لنقل املعدات 
واملستلزمات الضرورية لتشييد وجتهيز هذه 

االجنحة.
وس����تقوم »أجيليتي« مبهمة توفير أجواء 
مالئمة ينعم فيها الزوار على مدة ستة أشهر 
هي مدة املعرض، بنسمات عليلة باردة من خالل 
االشراف على أجهزة التبريد ومراقبتها على مدار 
الساعة، فضال عن توفير درجات من البرودة 
املناسبة لتخزين املنتجات واملعروضات لالبقاء 
على جاهزيتها ضمن مساحة تتعدى 10000 متر 
مربع. لهذا الغرض، وتوظف »أجيليتي« قرابة 
100 ش����احنة مكيفة بغرض توزيع منقوالت 
املعرض على األجنحة مما يضمن توافر املراد 

منها الجناح انشطة املعرض.
وقالت الشركة انه يغمرنا شعور بالبهجة 
والسعادة لتزويد موقع معرض شنغهاي 2010 
مبعدات التبريد. ويجسد ذلك ثقة القائمني على 
املعرض بامكاناتنا ويعكس تعاوننا املشترك. 
كما يسعدنا أيضا العمل جنبا إلى جنب مع هذا 
العدد الكبير من البلدان املشاركة ومساعدتهم 
في تأمني مستلزماتهم وخدماتهم اللوجستية 
الضرورية لهذا احلدث، حسب تعقيب نات ونغ 

رئيس أجيليتي للمعارض واالنشطة.
هذا وس����تفتتح اللجنة املنظمة للمعرض 
مخزنا مبساحة 25000 متر مربع لتلبية أغراض 
التخزين خالل احلدث ويشتمل هذا املخزن على 
مرفق مبرد موصول مبستودع كامل من أجل 
التخليص اجلمركي. وجتدر االشارة  أغراض 
إلى أن أجيليتي للمعارض واالنشطة هي احدى 
ثالث شركات رئيسية معينة لتزويد اخلدمات 
اللوجستية الالزمة ملعرض شنغهاي 2010 وتعد 
الشركة العاملية الوحيدة من ضمنهم واملالكة 
لشبكة خدمات لوجيستية وتقدم خدمات النقل 
والتوصيل من البلدان املشاركة في كل من أوروبا 
والواليات املتحدة وآس����يا والشرق األوسط 

وتنتهي في شنغهاي والعكس بالعكس.
علما بأن معرض شنغهاي 2010 سوف يجتذب 
ماليني الزوار خالل مدة انعقاده ومدته س����تة 

أشهر بدءا من شهر مايو إلى أكتوبر 2010. 

يشهد أسبوع دبي الدولي 
للمجوهرات الذي يعد احلدث 
األشهر واألكبر من نوعه في 
املنطقة إقباال واسعا من التجار 
واملشترين بحثا عن التصاميم 
العاملية املميزة واملجوهرات 

ذات التصاميم اخلاصة.
 وقالت النائب األول للرئيس 
بإدارة املعارض في مركز دبي 
التجاري العاملي تريكسي لو 
اجلهة املنظمة للمعرض الذي 
يستمر حتى اليوم، إن أسبوع 
دبي الدولي للمجوهرات يقدم 
أوسع تشكيلة من مشغوالت 
املجوهرات املسايرة للموضة 
وذات القيم����ة املادية العالية 
من كاف����ة أنحاء العالم، حيث 
الزوار الكتشاف أحدث  يأتي 
اجتاهات املوضة والتصاميم 
الفريدة وشراء أشهر التصاميم 
املوجودة في األسواق اليوم.

 وميكن لزوار أسبوع دبي 
الدولي للمجوهرات شراء كافة 
أنواع املجوه����رات كاألملاس 
واللؤلؤ والبالت����ني والذهب 
وغيرها من املعروضات املتاحة 
بآالف اخليارات التي تعرضها 
أكثر من 300 شركة من 27 دولة 

حول العالم.

 وقال الش���ريك في شركة 
ديامل���از الهندية من نيودلهي 
سوش���يل جاين: »ما نشهده 
هنا وفي بقية أنحاء العالم هو 
حدوث حتول نحو املجوهرات 
التي توفر القيمة مقابل النقود 
في ظ���ل املن���اخ االقتصادي 

احلالي«.
وقال مدير املبيعات في شركة 
نيو كونس���بت للمجوهرات 
الواضح  كنغستون لي: »من 
أن قط���اع املجوهرات في هذه 
املنطقة لم يتأثر بقوة مثلما تأثر 
في غيرها من مناطق العالم، 
ومع ذلك فالناس يبحثون عن 

صفقات مربحة«.
ويعتب����ر املعرض احلدث 
الوحيد من نوعه في منطقة 
الش����رق األوسط، وهو يضم 
ثالثة أقسام حتت سقف واحد 
هي: جتارة دبي للمجوهرات، 
وعال����م دب����ي للمجوهرات، 
وعري����ق دبي. كما س����تعلن 
الي����وم أس����ماء الفائزين في 
مس����ابقة تصميم املجوهرات 
التي تقام ألول مرة. وتشمل 
جلنة حكام املسابقة مصممة 
املجوهرات الشهيرة الشيخة 
القاس����مي واملصورة  فاطمة 

واملصمم����ة اللبنانية املقيمة 
في دبي نادين قانصوه التي 
تتميز مبجموعتها الشهيرة من 

املجوهرات »بالعربي«.
إضافة إلى ذلك، ينعقد في 
املعرض عرض األزياء اليومي 
ملجوهرات العروس اآلسيوية، 
الذي يبرز تصاميم رائعة، إلى 
التجميل  جانب مجوه����رات 
والتطريز، من تنظيم محالتي 
ودهاماني. كما تقام مجموعة 
العمل والنشاطات  من ورش 
التعليمي����ة خالل األس����بوع 
توفر فرصا قيم����ة للعاملني 
في قط����اع املجوهرات وكذلك 

للمستهلكني.
 وتس����تضيف املصمم����ة 
النيوزلندية ماندي كنغزبري، 
التي متضي وقتها بني بلدها 
ودبي ورشة عمل حول صناعة 
املجوه����رات لدعم مؤسس����ة 
»بروتس����ت إم إس« اخليرية 
املعني����ة مبرض����ى تصل����ب 

األنسجة املتعدد. 
 ويختتم أسبوع دبي الدولي 
للمجوهرات أعماله اليوم في 
مركز دبي الدولي للمؤمترات 
واملعارض، حيث سيس����تمر 

حتى احلادية عشرة ليال.
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»بهارات« الهندية ستتوجه إلنجاز صفقة »زين« مباشرة إذا فشلت محادثات الكونسورتيوم
زكي عثمان - رويترز

قالت شركة االتصاالت الهندية احلكومية بهارات سانشار 
نيجام »BSNL« امس انها س���تتوجه بش���كل مباشر إلى 
زين الكويتية لش���راء حصة إذا فشلت محادثات يجريها 

كونسورتيوم تشارك فيه الشركة الهندية.
وقال رئيس مجلس إدارة »بهارات سانش���ار نيجام« 
كولديب جويال إن ڤاڤاسي متلك احلق احلصري في إجراء 

احملادثات.
وأض���اف »إذا انتهى ذلك وبفرض عدم املضي قدما في 
هذا العرض وكانت هناك إمكانية إلجراء مفاوضات مباشرة 

فسنرغب في بحث ذلك«.
وتابع أن شركته تنتظر بعض املعلومات من ڤاڤاسي 
بشأن صفقة »زين« وأنه إذا اختارت بهارات سانشار نيجام 
الدخول في مفاوضات مباشرة فستشرك معها ماهاناجار 

تلفون نيجام.
وتش���ارك بهارات سانشار نيجام مع شركة ماهاناجار 
تلفون نيجام األصغر حجما في مجموعة تقودها ش���ركة 

ڤاڤاسي الهندية وتعتزم شراء حصة تبلغ 46% في الشركة 
الكويتية. وفي اتصال هاتفي ل�� »األنباء« مع العضو املنتدب 
ل� »ڤاڤاسي« فريد عارف الدين اكد ان اجراءات الصفقة تتم 
حتى االن حسب املتفق عليه رافضا الكشف عن أي تفاصيل 
بخصوص املفاوضات التي تتم بني الكونسورتيوم في الوقت 
الراهن. ومؤخرا أكدت مص���ادر متابعة ان الصفقة تدخل 
مرحلة ما يسمى بالفحص النافي للجهالة، وقد يستغرق 
ذلك عدة أس���ابيع في فحص الدفاتر واالطالع الكامل على 
معلومات الشركة. وكانت مجموعة اخلرافي قد أعلنت في 
10 سبتمبر املاضي عن اتفاقها مع كونسورتيوم يتألف من 
مجموعة ڤاڤاس���ي الهندية وشركات االتصاالت اإلقليمية 
بارات سانش���ار نيجام وماهاناجار تلفون نيجام ورجل 
األعمال املاليزي امللياردير سيد مختار البخاري لبيع %46 
من اسهم ش���ركة زين لالتصاالت املتنقلة بسعر دينارين 
للس���هم، في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 13.7 مليار دوالر. 
وقال نائب رئيس مجموعة اخلرافي للنش���اط الصناعي 
وتكنولوجي���ا املعلومات بدر اخلرافي في مؤمتر صحافي 

ان الس���عر املتفق عليه وهو ديناران يشمل أتعاب شركة 
االستثمارات الوطنية التي ستقوم مبتابعة إجراءات الصفقة 
وتنفي���ذ االتفاق املذكور خالل 4 اش���هر من اآلن. واضاف 
انه س���يتم خالل الفترة املذكورة إمتام كل اإلجراءات التي 
تتعلق باالتفاق سواء التي ترتبط بسوق الكويت لالوراق 
املالية ال���ى جانب األمور القانوني���ة التي تتعلق مبا هو 
معروف بالفحص الناف���ي للجهالة. وتطرق اخلرافي الى 
صغار املساهمني، مشيرا الى ان رئيس مجموعة اخلرافي 
ناصر اخلرافي اصدر توجيهاته بأن تتاح الفرصة لصغار 
املساهمني للبيع بنفس السعر تقديرا لدورهم في مسيرة 
الشركة على مدى الس���نوات املاضية. واضاف انه سيتم 
حتديد آليات الشراء من صغار املساهمني في وقت قريب 
باالتفاق مع ادارة سوق الكويت لألوراق املالية والشركة 
الكويتية للمقاصة، مشيرا الى ان هذه اآلليات تشمل حتديد 
املساهمني الذين يحق لهم البيع وتاريخ شرائهم لالسهم 
الى جانب عدد األس���هم التي يجوز لهم بيعها وغيرها من 
اآلليات واإلجراءات املطلوبة. يذكر ان شركة »ڤاڤاسي« هي 

شركة خاصة حديثة يرجع تاريخها إلى تسعة أعوام مضت، 
وهي تعمل في مجاالت مختلفة منها االتصاالت والعقارات 
وموارد الطاقة املتجددة والطاقة واملواد اإلنشائية السيما 
احلديد واألسمنت. اما شركة بهارات سانشار نيجام التي 
تأسس���ت عام 2000، فهي واحدة من كبريات الش���ركات 
احلكومية في الهند، وهي غير مدرجة في البورصة، وتعد 
أكبر شركة اتصاالت هندية، وثالث أكبر مشغل لالتصاالت 

املتنقلة هناك. 
ولدى الشركة حوالي 49 مليون مشترك ميثلون حوالي 
16% من س���وق االتصاالت املتنقلة في الهند، الذي يعتبر 
أحد أكبر أسواق العالم في وقت تخطط فيه الشركة إلنفاق 
حوالي 3.5 مليارات دوالر على اس���تثماراتها. في حني ان 
ش���ركة ماهاجنار تلفون نيجام فقد أسستها احلكومة في 
عام 1986، لتقدمي خدمات االتصاالت، إذ متتلك نحو %56.25 
من أس���همها، وبلغ إجمالي قاعدة عمالئها جلميع خدماتها 
التي تقدمها حوالي ثمانية ماليني مشترك منهم 4.1 ماليني 

مشترك في االتصاالت املتنقلة.

العضو المنتدب لـ »ڤاڤاسي« لـ »األنباء«: إجراءات الصفقة تتم حسب المتفق عليه

»الجمان«: 199 مليون دينار قروض
 شركات  األغذية المدرجة بنهاية النصف األول

قروض »أغذية« تشكل 90% من اإلجمالي 

قروض شركات األغذية المدرجة كما في 2009/6/30

القروض المطلقة الشركةالترتيب
)ألف د.ك(

نسبة القروض إلى 
الموجودات

نسبة القروض 
إلى حقوق المساهمين

0%0%0مواشي1

3%2%1.175دانة2

39%25%4.056دواجن3

69%30%179.373اغذية4

18%11%981الغذائية5

59%27%12.889كوت فود6

31%16%198.474اإلجمالي/ املتوسط

قال حتلي���ل مختصر ملركز اجلمان 
لالستشارات االقتصادية لقروض 
ش���ركات األغذية املدرجة في نهاية 
النصف األول ان 6 ش���ركات أغذية 
مدرجة قد بلغ إجمالي قروضها 199 مليون دينار بتاريخ 
2009/06/30، وتشكل قروض »أغذية« 90% من إجمالي 
قروض قطاع األغذية برصيد يبل���غ 179 مليون دينار، 
تليها – بفارق شاس���ع – »كوت ف���ود« مببلغ 13 مليون 
دينار، ثم »دواج���ن« مببلغ 4 ماليني دينار، بينما كانت 
»الغذائية« و»دانه« األقل اقتراضا مببلغ 0.9 و1.2 مليون 

دينار على التوالي، فيما لم تتحمل »مواشي« أي قروض، 
وذلك كما في نهاية النصف األول 2009.

ووفقا ملعيار نسبة القروض إلى املوجودات لشركات 
األغذية، فق���د كانت »األغذية« األعلى مبعدل 30%، تلتها 
»كوت ف���ود« مبعدل 27%، ثم »دواجن« مبعدل 25%، أما 
»دان���ة« و»الغذائية« فكانت األقل بنس���بة 2 و11% على 
التوالي، بينما بلغ متوسط القطاع 16%، وذلك في نهاية 

النصف األول 2009. 
أما مبا يتعلق مبعيار نس���بة الق���روض إلى حقوق 
املس���اهمني، فكانت »األغذية« ف���ي املقدمة مبعدل %69، 

تلتها »كوت فود« مبعدل 59%، ثم »دواجن« مبعدل %39، 
بينما كانت »دانة« و»الغذائية« األقل بنسبة 3 و18% على 
التوالي، في حني بلغ متوسط ذلك املعيار لقطاع األغذية 

ككل 31%، وذلك في 2009/06/30. 
وقال التقرير ال شك أن املعلومات واالحصائيات أعاله ال 
تشمل الشركات الغذائية غير املدرجة، وبالرغم من أهمية 
املؤشرات املستخلصة من التحليل أعاله، إال أنه ال ميكن 
االعتم���اد عليها قطعيا في كل احلاالت، وذلك في حتديد 
الوضع االئتماني واملالءة املالية لشركات الغذائية، حيث 
يتطلب ذلك توافر بيانات ومعلومات تفصيلية أخرى. 

تقــرير

قروض أغذية %90

قروض باقي الشركات 
)5 شركات( %10

مقارنة حصة قروض »أغذية« مع باقي قروض شركات األغذية


