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دفع 10 مليارات دوالر منتصف أبريل المقبل و700 مليون دوالر قبل نهاية العام

مجلس إدارة »زين« يوافق باإلجماع على بيع أصول »زين أفريقيا«
بقيمة 10.7 مليارات دوالر لشركة بهارتي الهندية

اقتصاديون لـ »األنباء«: بيع »زين أفريقيا« ينعش البورصة ويوفر سيولة مالية جديدة

العصفور: صفقة بيع زين أفريقيا بادرة خير للسوق الكويتي و»زين« األم

حيدر: خروج زين من العمليات األفريقية لن ينقص من دور المجموعة المحوري

العتال: الفاحص في ميزانية زين يجد أن معظم أرباح المجموعة تأتي من عملياتها في الكويت

بورسلي: قرار بيع زين أفريقيا جيد في الوقت الراهن في ظل شح السيولة

السويدي: إيجابية صفقة »زين« ترجع أساساً إلى قيمتها وتوقيت دفعها

بوخضور: 3 مسارات يعيشها السوق تفاعالً مع تفاصيل الصفقة في المرحلة المقبلة

الويز: 1.4 دينار سعر سهم زين المتوقع نهاية األسبوع الجاري  وبنوك ستستفيد من الصفقة

في البداية، قال رئيس مجلس 
إدارة شركة مجموعة الصفوة وليد 
العصفور ان موافقة »زين« على بيع 
أفريقيا مببلغ 10.7 مليارات  زين 
دوالر في وقت األزمة املالية العاملية 
واستمرار تداعياتها يعتبر قرارا 

جيدا وحكيم.
وأضاف العصفور أنه س���يتم 
اس���تغالل هذه األموال من طرف 
الشركة األم لتس���ديد ديونها من 
هذه األموال والتي تبلغ نحو 4.5 
مليارات دوالر، الفتا إلى أن تأثير 
القرار سيكون ايجابيا على الشركة 
األم ألنه سيدعم من قيمة أسهمها 
داخل السوق بعد التذبذب الشديد 
الذي شهده سهم »زين« في الفترة 

السابقة.
وثم���ن العصفور قرار مجلس 
إدارة »زين« وتوقع أن يكون تأثير 
الصفقة ايجابيا على التداول داخل 
الس���وق قائال: »إنها ب���ادرة خير 

بالنسبة للسوق الكويتي«.

سيولة كبيرة

من جانبه قال رئيس مجلس 
إدارة مجموعة الزمردة االستثمارية 
إلدارة األص���ول محمود حيدر ان 
موافقة مجلس إدارة زين على بيع 
جميع عمليات زين أفريقيا في 14 
دولة ما عدا السودان واملغرب يعد 
أمرا جيدا وايجابيا للسوق والبنوك، 
موضحا أن الصفقة ستدخل سيولة 
كبيرة للسوق النتشاله من مرحلة 
الصعوبات التي مر بها خالل الفترة 

احلالية.
وأوض���ح حيدر ان ق���رار بيع 
أصول أفريقيا يعد أمرا جيدا في 
الكبيرة علي الشركة  الديون  ظل 
والتي تقدر ب� 4.5 مليارات دوالر 
ورغبة العديد من املس���اهمني في 
توزيعات نقدية عن العام املاضي، 
مشيرا إلى أن هذه السيولة ستكون 
كفيلة لتغطية هذه األمور، وإعادة 
ثقة املساهمني في قدرة الشركة على 
املرور من عنق األزمة التي مرت بها 
خالل الفترة املاضية على اثر وقف 

بيع 46% من زين.
وبني أن السيولة التي ستدخل 
البورصة عن طريق الصفقة يعد 
أمرا جيدا في حتريك املياه الراكدة 

ستس���تفيد ع���ن طري���ق توفير 
سيولة لتسديد ديونها املستحقة 
واستدركت السويدي بأن ايجابية 
الصفقة ترجع أساسا إلى قيمتها 
وتوقيت دفعها والفترات املعتمدة 

املتفق عليها بني الطرفني.
واختتم���ت بقوله���ا ن »زين« 
ستس���تطيع دفع ديونها وتقدمي 
توزيعات نقدية وطي كل اخلالفات 
الس���ابقة في مجلس اإلدارة اذا ما 
مت تسديد نس���بة كبيرة من ثمن 

الصفقة.

3 مسارات أساسية

م���ن جانب���ه أش���ار اخلبير 
االقتصادي حجاج بوخضور الى 
أن موافقة مجلس إدارة »زين« على 
العرض املقدم من شركة بهاراتي 
الهندية لبيع أصولها في زين أفريقيا 
بقيمة 10.7 مليار دوالر سيكون لها 
أكبر األثر في السوق وفق مسارات 
ثالثة تتوقف على طبيعة ومالمح 

اإلفصاح آللية الصفقة.
 ولفت بوخضور إلى أن املوافقة 
ستؤثر إيجابا على سهم »زين« في 
الفترة املقبلة وكذلك على األسهم 
املرتبطة بها وهو ما يعني زيادة 
نسبة الس���يولة في السوق التي 
ستحرك األجواء الراكدة التي تعيشها 
بعض القطاعات مستقبال. وقال إن 
سلوك املتداولني في الفترة املقبلة 
س���يعتمد على تفاصيل الصفقة، 
الفتا الى أن السوق سيعيش في 
البداية في أجواء مضاربية يعقبه 
فترة ه���دوء بعد اتضاح تفاصيل 
الصفقة وهو ما سيعيد السوق إلى 
وضع توازني بعيدا عن تداعيات 

الصفقة.

1.4 دينار للسهم

وفي حتليل ألداء سهم زين في 
الفترة املقبلة والسوق عموما، توقع 
مدير إدارة البحوث والدراسات في 
شركة مصالح االستثمارية رزق 
الويز أن الس���هم باجتاه الوصول 
إلى 1.4 دينار للسهم نهاية األسبوع 
اجلاري، ولفت الى أن بعض املجاميع 
ستستفيد بشدة من الصفقة منها 
بعض البنوك بسبب رفع الرهونات 

املوجودة لديها.

االنتعاش، مضيفا ان الصفقة تعد 
أح���د احللول املش���روعة لتوفير 
التموي���ل، وه���و ما جل���أت إليه 
مجموعة اخلراف���ي من قبل لبيع 

46% من الشركة.

ديون زين

م���ن جانبه ق���ال نائب رئيس 
مجلس اإلدارة في الشركة األولي 
للتأمني التكافلي حسني العتال ان 
الفاحص في ميزانية زين يجد أن 
معظم أرب���اح املجموعة يأتي من 

الكوي���ت، مبينا أن  عملياتها في 
عملية البيع هذه ستكون ايجابية 
خاصة في ظ���ل الديون املتفاقمة 

علي الشركة.
وتوقع العتال ان تكون عملية 
البيع صحية حيث ال يخفي للجميع 
أوضاع زين التي بدأت تسوء خالل 
الفترة املاضية واحتياجها الضروري 
للكاش والتي ستستخدمه في سداد 
الدين واملس���اعدة في التوزيعات 
خاصة ان اجل���زء األول من قيمة 
الصفقة سيسدد في منتصف ابريل 

املقبل.
وأضاف ان إيقاف س���هم زين 
ف���ي البورصة أمس كان ضروريا 
للوق���وف علي صحة ما نش���رته 
وتناقلته الصحف اليومية، معتبرا 
أن إدارة البورصة جنحت في هذا 
األمر ملعرفة جميع املساهمني بصحة 
عمليات البيع التي جتريها الشركة، 
وكان ردة فعل السوق ايجابية لهذا 
األمر حيث شهدت كافة مجموعات 
اخلرافي ارتفاعات كبيرة، ولذلك فان 
خبر زين أمس كان مبثابة القائد 

والراعي للسوق.

شح السيولة

بدورها قالت رئيس مجلس إدارة 
شركة كابيتال ستاندرز للتصنيف 
االئتماني والتقييم د.أماني بورسلي 
ان قرار »زين« ببيع زين افريقيا 
يعتبر جيدا في الوقت الراهن في 
ظل شح السيولة، مشيرة بقولها 
انه اذا كانت العوائد التش���غيلية 
اقل من  املتوقعة من استثماراتها 
قيمته���ا احلالية فالق���رار يعتبر 

 منى الدغيمي ـ محمود فاروق ـ أحمد مغربي ـ عمر راشد ـ أحمد يوسف

أشاد عدد من االقتصاديني مبوافقة مجلس إدارة زين أمس على عرض شركة »بهاراتي« الهندية لشراء عمليات 
زين في أفريقيا في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 10.7 مليارات دوالر، معتبرين الصفقة مبثابة الرئة التي سوف تنتشل 

السـوق من مرحلة الصعوبات التي مير بها في خضم األزمة املالية. وأوضحوا لـ »األنباء« ان السـيولة التي ستدخل 
للمجموعة سـيتم استغاللها لتسديد ديونها والتي تبلغ نحو 4.5 مليارات دوالر، مشيرين إلى أن تأثير عملية البيع 
سـيكون ايجابيا على الشركة األم ألنه سيدعم من قيمة أسهمها داخل السوق بعد التذبذب الشديد الذي شهده 

السـهم خالل الفترة السـابقة.   وبينوا أن الصفقة إيجابية للغاية، وابرز ما فيها عمومية االستفادة منها ألنها مقسمة 
على مجموعة من الشركات املدرجة واملؤثرة للغاية في حركة سوق األوراق املالية وكفيلة بقيادته نحو االنتعاش، 

مؤكدين أن خروج املجموعة من عملياتها في أفريقيا لن ينقص من دورها احملوري... وفيما يلي التفاصيل:

هشام أبوشادي
اقر مجلس ادارة مجموعة »زين« في اجتماعه 
املطول امس باالجماع العرض الذي تقدمت به 
ش����ركة بهارتي الهندية لشراء »زين افريقيا« 
بقيمة 10.7 مليارات دوالر، ويأتي ذلك تأكيدا 
ملا نشرته »األنباء« في عدديها يومي اخلميس 
والسبت املاضيني. وكش����فت مصادر مطلعة 
ل� »األنباء« ان ش����ركة بهارتي الهندية تقدمت 
بعرضها منذ شهر، مشيرة الى ان الشركة الهندية 
ستقوم بدفع نحو 10 مليارات دوالر منتصف 
ش����هر ابريل املقبل عل����ى ان تدفع 700 مليون 
دوالر قبل نهاية العام مقابل هذه الصفقة التي 
ستشمل اصول »زين« افريقيا باستثناء اصولها 

في الس����ودان واملغرب. واضافت املصادر ان 
االرباح املتوقعة من الصفقة تقدر مبليار دينار 
)ما يعادل 3.5 مليارات دوالر(، مستدركة بأن 
مجلس اإلدارة كلف اإلدارة التنفيذية بدراسة 
التوزيعات املقترحة م����ن األرباح احملققة من 
الصفقة والتي أشارت املصادر إلى أنها قد تصل 
إلى 200 فلس للسهم. وكان لهذه الصفقة تأثير 
قوي على البورصة الكويتية امس والتي سجلت 
ارقاما قياسية في كل مؤشراتها التي لم تشهد 
منها منذ منتصف العام املاضي على الرغم من 
وقف التداول على سهم زين ملعرفة قرار مجلس 
االدارة. واضافت املصادر ان هذه الصفقة ستمكن 
»زين« األم من دفع نح����و 4.5 مليارات دوالر 

قروضا مستحقة على الشركة. واضافت املصادر 
ان مجلس االدارة ناقش في اجتماعه امس ايضا 
استراتيجية الشركة خالل العام احلالي والتي 
ابرزها ضغط املصروفات وعدم التوسع اقليميا 
باالضافة الى التأكيد على اهمية تقدمي خدمات 
جديدة مبتكرة في السوق الكويتي. ونقال عن 
»رويترز« فقد أشارت مصادر إلى أن »بهارتي« 
قدمت أفضل ع����رض لكن كانت هناك عروض 
من آخرين ق����د يعاد النظر فيها في حالة عدم 
إبرام اتفاق مع »بهارتي«. وأضافت إن مجلس 
اإلدارة وافق على إجراء محادثات حصرية مع 
»بهارتي« حتى نهاية م����ارس وذلك في إطار 

شروط تشمل إجراء فحص فني.

»زين السعودية« و»موتوروال« توقعان عقدًا لتنفيذ أول شبكة LTE بالسعودية
وقع قسم أعمال التنقل والش��بكات املنزلية في شركة موتوروال 
امس، عقدا مع ش��ركة زين الس��عودية لتنفيذ أول شبكة من شبكات 

التطورات طويلة األمد LTE في اململكة.
وس��تقوم موتوروال بتنفيذ أكبر شبكات LTE لصالح شركة زين 
الس��عودية في العاصمة الرياض، وستوفر موتوروال حال متكامال من 
البداية للنهاية من حلول شبكات التطورات بعيدة األمد LTE، يتضمن 
ش��بكة للنفاذ الرادي��وي RAN، وحزم تطور أساس��ية EPC، وأجهزة 

وخدمات للتحسني والتكامل.
وس��يبدأ العمل في تنفيذ الش��بكة في الربع الثاني من 2010، مما 
س��يمكن ش��ركة زين من تقدمي خدمات برودباند نقالة عالية السرعة 

لعمالئها.

 وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة زين السعودية م.إسماعيل 
فكري: »تتصدر موتوروال اجله��ود اخلاصة بتطوير وتنفيذ تقنيات 
اجليل الرابع، ونحن مسرورون للعمل مع موتوروال بشكل قريب لتنفيذ 
شبكة التطور بعيد املدى LTE بشكل إستراتيجي في الوقت الذي نعمل 
فيه على تلبية احتياجات العمالء في اململكة للبرودباند النقال، ونتطلع 

لتقدمي جتربة شخصية وغنية الستخدامات الوسائط املختلفة«.
 وتابع: »ما نرغب به هو تزويد املشتركني في زين السعودية بأسرع 
ش��بكة ذات جودة عالية والتي ميكنها أن تتسع لتطبيقات امللتيميديا 
التي يستخدمونها مثل عقد االجتماعات عبر الڤيديو، وبث احملتويات 
ذات الدقة العالي��ة، وإدارة املدونات الڤيديوية، أو القدرة على حتميل 

الڤيديو بسرعة على مواقع الشبكات االجتماعية.

214 مليون دوالر عمولة »جلوبل«
وبنكي باركليز وستاندرد تشارترد

»بهارتي« تتلقى الموافقة رسميًا غدًا

أكدت مصادر مطلعة ل� »األنباء« ان ش���ركة بيت االس���تثمار العاملي )جلوبل( 
تولت على مدى شهر إدارة املفاوضات اخلاصة بالصفقة بالتعاون مع بنك باركليز 

وبنك ستاندرد تشارترد.
وأشارت املصادر الى ان عمولة جلوبل من هذه الصفقة نسبتها 2% من إجمالي 
الصفق���ة التي تع���ادل نحو 214 مليون دوالر والتي س���توزع على جلوبل وبنك 

باركليز وبنك ستاندرد تشارترد.

كشفت مصادر مطلعة عن ان شركة بهارتي الهندية سوف تتلقى رسميا موافقة 
مجلس إدارة »زين« على عرضها لش���راء أصول زي���ن افريقيا غدا الثالثاء، وان 

عمليات الفحص النافي للجهالة سوف تبدأ في اليوم نفسه.

حجاج بوخضورجناة السويديد.أماني بورسليحسني العتالمحمود حيدروليد العصفور

البورصة تحقق 
في تداوالت »زين« 
الخميس الماضي

كشفت مصادر ل� »األنباء« ان إدارة 
الرقابة تقوم بالتحقيق في الصفقات 
التي متت على سهم زين يوم اخلميس 
املاضي لالشتباه بأن هناك أطرافا كانت 

على علم بالصفقة.
وأضافت املصادر ان إدارة الرقابة 
وجدت ان هناك صفقات مت تسجيلها في 
دفتر التعامالت اخلاص باحدى الشركات 
االس����تثمارية عبر عروض شراء، مما 
أحدث شبهة في هذه التعامالت وفقا 
لقول مصادر ف����ي إدارة الرقابة التي 
س����ترفع تقريرها في ه����ذا األمر الى 
إدارة البورصة غدا الثالثاء للبت فيه. 
وأضافت املصادر ان حوالي 75% من 
التعامالت التي متت على س����هم زين 
يوم اخلميس املاضي يشملها حتقيق 
إدارة الرقابة، وان هناك احتماال إللغاء 

هذه الصفقات.

في البورصة، خاصة ان زين من 
الش���ركات القيادية التي عادة ما 
تؤثر أخبارها باإليجاب أو بالسلب 

على السوق.
وذك���ر أن خروج زين من هذه 
العمليات األفريقية لن ينقص من 
دور املجموعة احملوري في سوق 
االتصاالت اخلليجية، وذلك في ظل 
سيطرة زين على عدد من االسواق 
اخلليجية املهمة كالسعودية، مبينا 
أن عمليات البيع ستدفع الشركة 
إلجراء حتسينات كاملة لشبكتها 
في جميع ال���دول اخلليجية التي 
ظهرت بها عيوب وحتتاج لتطوير 
باإلضافة إلى االرتقاء بخدمة العمالء 

من الشركة.
وأوضح ان اإلعالن عن صفقة 
»زين« بال شك كان ينتظره اجلميع 
منذ فترة طويل���ة خصوصا بعد 
الش���ائعات حول سهم  انتش���ار 
»زين« وما لعبته تلك االشاعات، 
نحو قي���ادة الس���وق، خصوصا 
في حجم الس���يولة، مش���يرا إلى 
أن الس���يولة املتداولة في السوق 
الكويتي تنحصر في عدد محدود من 
الشركات، وهو ما يجعل ضخ تلك 
السيولة أمرا جيدا لينقل السيولة 

من مراكز استثمارية ألخرى.
وبني حيدر أن الصفقة إيجابية 
للغاية، وابرز م���ا فيها، عمومية 
االستفادة منها ألنها مقسمة على 
الش���ركات املدرجة  مجموعة من 
واملؤثرة للغاية في حركة س���وق 
األوراق املالية وكفيلة بقيادته نحو 

ايجابيا. واستدركت بقولها انه اذا 
كانت العوائد التشغيلية أعلى من 
قيمتها احلالي���ة فالقرار ال يعتبر 

جيدا.
وأوضحت بورسلي أنه في فترة 
األزمات عادة ما تتجه الش���ركات 
للبحث عن بيع بعض من أصولها 
وذل���ك إما ألهداف إس���تراتيجية 
أو لغرض توفي���ر اكبر حجم من 
الس���يولة، الفتة إل���ى أن »زين« 
له���ا إس���تراتيجية خاص���ة بها 
يع���ود تطبيقها إلى رؤية مجلس 
اإلدارة ويصب في صالح الشركة 

واملساهمني.
وأضافت ان قرار البيع يرجع إلى 
سيناريوهات عديدة متلك الشركة 
األم تفاصيله���ا أكثر من أي جهة 
أخرى مؤك���دة أن الصفقة تعتبر 
جيدة وتأثيرها سيكون ايجابيا على 

سوق الكويت لألوراق املالية.

فترة حرجة

من جانبها عقبت رئيسة مجلس 
العربية لالستثمار  إدارة الشركة 
جناة الس���ويدي على صفقة بيع 
افريقيا« بأنها تعتبر قرارا  »زين 
جيدا يتخذه مجلس اإلدارة في هذه 
الفترة احلرجة التي متر بها معظم 
الشركات والسيما »زين« وقضية 

ديونها.
وأشارت السويدي إلى أن أسهم 
»زين« ستشهد نس���قا تصاعديا 
والس���يما في زيادة رسملة عدد 
أس���همها مؤكدة أن الش���ركة األم 


