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الكويت � كونا: أك���د اقتصاديان كويتيان أن 
موجة من التفاؤل املش���وب باحلذر تسيطر على 
تداوالت سوق الكويت لألوراق املالية خالل تداوالت 
األسبوع اجلاري جراء تطورات تتعلق بصفقات 

وبيانات مالية لشركات عن العام 2009.
وقال االقتصاديان ان السوق مازال يفتقر الى 
حزمة من احملفزات االيجابية املتعلقة باملشروعات 
العمالقة والتي ستساعده على بلوغ مستوياته 
السابقة وحتقيق أرقامه القياسية التي دأب على 

بلوغها في أوقات االستقرار االقتصادي.
وذك���ر رئيس مرك���ز اجلمان لالستش���ارات 
االقتصادية ناصر النفيسي أن كل التوقعات تشير 
الى أن وضع السوق خالل العام 2010 سيكون أفضل 
من العام املاضي خاص���ة بعد األنباء التي مألت 
السوق عن صفقة »زين« االمر الذي حرك كثيرا 

من أسهم الشركات ذات الصلة باملجموعة.
وأضاف النفيسي أن السوق ينتظر محفزات 
تفرزها ارض الواقع للخطة االستثمارية للدولة 
واملش���روعات املليارية التي أعلنت عنها والتي 
ستكون مفيدة لالقتصاد ما يصب في خانة الشركات 
املدرجة في السوق وبالتالي على البورصة بشكل 

عام.
وتوقع ان يشهد السوق حتسنا في الصعود 
بنس���بة 10% وان كانت هذه النسبة هامشية كما 
توقع ان يالمس السوق مستويات تتراوح ما بني 
7700 الى 8000 نقطة مع نهاية العام، مشيرا الى 

ان قيمة الت���داوالت احلالية جيدة برغم ان %25 
منها وهمية أي تتم ملجموعة ما.

وقال النفيسي ان هذه التداوالت الوهمية تخرب 
القراءات للمتداولني واملتابعني ألن الس���يولة لها 
مؤش���رات علمية وال يعقل في شهر يناير وحده 
ان يدور رأس���مال »ش���ركة ما« خالل شهر واحد 

واملفروض ان يدور في سنة.
من جهته قال نائب الرئيس التنفيذي الدارة 
األصول في ش���ركة مرابحات االستثمارية مهند 
املسباح ان األداء العام للسوق خالل األيام الثالثة 
املاضية متيز ب���األداء اجلدي واملرتفع وهذا كان 
واضحا على املؤشرات )القيمة والكمية والصفقات( 

وكلها في اجتاه صعودي.
وأضاف املسباح ان كثافة األداء في السوق كانت 
واضحة في حجم الت���داوالت خاصة ان التداول 
مرتبط بش���كل رئيسي بصفقة زين والتحركات 
كانت واضحة ومتعلقة باملجموعة لرفع أس���هم 

معينة.
وأشار املسباح الى ان السوق الكويتي مازال 
يفتقر للمب���ادرة ويحتاج الى جانب اعادة الثقة 
في النفسيات املتذبذبة للمتداولني حيث أصبحت 

التداوالت مضاربية وليست استثمارية.
وأفاد بأن هناك شركات أخرى مازالت تعاني 
من تداعيات سلبية خلفتها االزمة املالية العاملية 
وبالتال���ي مازالت تؤثر في أدائها داخل الس���وق 

وتعول على خطة التنمية بنوع من التفاؤل.

كشف الرئيس التنفيذي لشركة 
البراك  »زين السعودية« د.سعد 
عن اعتزام الشركة رفع رأسمالها 
وحتوي���ل جزء م���ن ديونها إلى 

رأسمالها خالل العام احلالي.
 وقال د.الب���راك خالل حديثه 
العاصمة  في مؤمتر صحافي في 
السعودية إنه سيسعى إلى حتويل 
ما قيمته 577 مليون دوالر من ديون 
إلى رأسمال.  الس���عودية«  »زين 
وأش���ار الب���راك إلى أن الس���قف 
الزمني إلمتام عملية زيادة رأس 
املال يشمل العام احلالي كله قائال 
»إننا نتوقع استكمال زيادة رأس 

املال قبل نهاية عام 2010«. وفيما يتعلق باحلظر الذي 
فرضته هيئة االتصاالت السعودية على تقدمي خدمات 
التجوال باملجان، قال سعد البراك ان الشركة ملتزمة 
باحلظر ضمن ش���بكتها املوحدة حسب قرار الهيئة، 
لكنها ستدافع عن حقها في العرض املجاني للتجوال 

عبر الطرق القانونية. وفي معرض 
حديثه عن نتائج زين لهذا العام، 
توقع البراك ارتفاع عوائد الشركة 
بنس���بة 80% في 2010 وأن يصل 
عدد مشتركيها في نهايته إلى 7.5 
ماليني مشترك. وكان عدد مشتركي 
»زين السعودية« قد وصل إلى 6 
ماليني مشترك بنهاية العام املاضي. 
وأشاد البراك بالنهضة الكبيرة التي 
تشهدها اململكة العربية السعودية 
من خالل امتالكها لرؤية وبرامج 
اقتصادي���ة واضح���ة ظهرت من 
خالل التط���ور الكبير في اململكة 
في السنوات املاضية، مشيرا الى 
اقتصاد اململكة يشكل 40% من مجمل االقتصاد العربي 
و60% م���ن مجمل االقتصاد اخلليج���ي. مؤكدا التزام 
»زين السعودية« باملساهمة الفعالة في هذا التطور 
االقتصادي من خالل تطوير ش���بكات وأداء وانتشار 

الشركة معتبرا التطور التزاما مؤسسيا وشخصيا.

م. محمد الرشيدي ووليد اخلشتي ويوسف احمليميد يتوسطون الرابحني

الخرافي: الدفعة األولى لصفقة »زين« بعد أسبوعين من نهاية فبراير
وال داعي للشائعات الوهمية والحمالت المنظمة

محمود فاروق 
أكد رئيس مجموعة اخلرافي ناصر اخلرافي 
أن صفقة بيع أصول زين أفريقيا مس���تمرة 
وال داعي للش���ائعات ح���ول الصفقة، مبينا 
ان هناك حمالت منظم���ة تعود إلى مصالح 
ش���خصية إلفساد الصفقة إال أنها فشلت في 

إجراء ذلك األمر.
وتوقع اخلرافي امتام الصفقة نهاية شهر 
فبراير اجلاري، موضحا ان أولى دفعات الصفقة 
ستكون بعد أسبوعني آخرين، مستندا في قوله 
إلى قوة شركة بهاراتي في أسواق االتصاالت 
العاملية حيث قال: ال أتوقع أي مش���اكل بني 
مجموعة زين وشركة بهاراتي كونها شركة 

عمالقة ولديها أصول ذات قيمة عالية.
ومن جانب آخر أعلن سوق الكويت لألوراق 
املالية انه تسلم كتابا من شركة »زين« بشأن 
عرض بيع زين أفريقيا، حيث أفادت الشركة 
بان مجلس إدارتها قد  وافق على املفاوضات 
احلصرية بخص���وص بيع زين أفريقيا غير 
 شامل كل من السودان واملغرب وحق القيام 
بالفحص النافي للجهالة حتى  تاريخ 2010/3/25 
وذلك بناء على العرض املقدم من قبل شركة 

بهاراتي  ارتل ملتد.  
ويتضمن عرض شركة بهاراتي قيمة لشركة 
زين أفريقيا مبا يقدر ب� 10.7  مليارات دوالر 
على ان يتم دفع مبلغ 10 ملياراتت دوالر عند 
 امتام الصفقة ومن ثم مبلغ 700 مليون دوالر 
تدفع بعد س���نة من  امتام الصفقة مع وجود 
شرط جزائي على الطرفني قدره 150 مليون 
 دوالر في حال عدم امتام الصفقة، وينتج عن 
ذلك حقوق للمساهمني بحدود 9 مليارات دوالر، 
وبعد سداد التزامات محددة فان الشركة تتوقع 
ان تبلغ  العوائد بحد أقصى 5 مليارات دوالر 
علما بان ه���ذه العوائد في  حال حتقيقها من 
املتوقع ان تدخل في حسابات األرباح واخلسائر 
للش���ركة   في الربع الثاني من هذا العام، اما 
قرار توزيعها من عدم���ه فهو قرار يخضع   
ملجلس إدارة الشركة واجلمعية العمومية، هذا 
ويخضع عرض الشركة  حاليا للفحص النافي 
للجهالة وسيتم بعدها اخذ املوافقات الرسمية 
)حكومية  او هيئات رقابية او ما شابه ذلك( 
والتوقيع النهائي على مستندات الصفقة، ومن 
ثم عرضها على مجلس ادارة الش���ركة الخذ 

املوافقة النهائية على امتام  الصفقة.

»مورغان ستانلي« ترفع تصنيفه
 Underweight إلى »زين« من 

Equalweight إلى
اعلنت وكالة التصنيف العاملية مورغان ستانلي رفع توصيتها 
 Equalweight إلى Underweight التي منحتها الى مجموعة زين من
حيث يأتي قرار الرفع هذا على خلفية دخول شركة »بهارتي« الهندية 

في محادثات مع »زين« بغية شراء اصولها في افريقيا.
واوضح���ت الوكالة في بيان حصلت »األنباء« على نس���خة 
خاصة منه أنها تترقب أن يبلغ الس���عر الشامل لسهم زين بعد 
عق���د الصفقة 1.340 دينار، وكانت مورغان س���تانلي قد حددت 
س���عر س���هم »زين« عند 0.85 دينار قبل عقد الصفقة املتعلقة 

باالصول االفريقية.

عائداتها 5 مليارات دوالر بحد أقصى وتدخل في بيانات الربع الثاني

»جلوبل«: رسوم صفقة 
زين توازي المتبع 

في البنوك العالمية

ملهوترا: 562 مليون 
مشترك في شبكات 

االتصاالت الهندية

أعلن سوق الكويت لألوراق 
املالية ان شركة بيت االستثمار 
أفادت بأنها  العاملي »جلوب���ل« 
املستشار اإلقليمي لشركة بهارتي 
الهندية في متلك أصول شركة 
زين افريقيا، وتنفى ما مت تناقله 
عن حصول »جلوبل« على عمولة 

من قيمة الصفقة.
الى أن  وأش���ارت »جلوبل« 
الرس���وم التي   ستتقضاها غير 
مرتبطة بقيم���ة الصفقة وهي 
عبارة عن رسوم خدمات توازي 
 الرسوم املتبعة في البنوك العاملية 
واملتعلقة في تق���دمي اخلدمات 
االستش���ارية ولن يك���ون لها 
اي تأثي���ر جوهري على حقوق 

املساهمني لعام 2010.

أعرب سفير الهند في الكويت 
اج���اي ملهوترا عن س���عادته 
بارتباط شركة هندية كبرى وهي 
بهارتي ايرتيل احملدودة وشركة 
زين في محادثات حصرية من اجل 
قيام شركة بهاراتي باالستحواذ 
على عمليات زين افريقيا، غير 
شاملة في املغرب والسودان. انه 
ألمر مرحب به بشكل كبير على 
الدوام عند قيام شركاتنا مبتابعة 
الترتيبات التي يعتبرها الشريكان 
جذابة ومفيدة للجانبني، كما هو 

احلال في املثال احلالي.
وقال في بيان تلقت »األنباء« 
نسخة منه ان قطاع االتصاالت 
الهندية  السلكية والالس���لكية 
الكبير  النج���اح  احدى قصص 
لسياس���ات حتري���ر االقتصاد 
التي تبنتها حكومة الهند، حيث 
أدت هذه السياس���ات الى توافر 
هواتف نقالة بأسعار منخفضة 
للغاية، مما أدى الى اتساع سريع 
لشبكة الهواتف الهندية لتتضمن 
اكثر من 562 مليون مش���ترك. 
انه ألمر جيد ان ش���ركة بهارتي 
ايرتيل، وهي واحدة من شركات 
االتصاالت السلكية والالسلكية 
الرائدة، قد تألقت بسبب تنفيذ 

هذه السياسات.

د. سعد البراك

البراك: »زين السعودية« تعتزم زيادة رأسمالها
وتحويل 577 مليون دوالر من الديون إلى رأسمال

النفيسي: وضع السوق أفضل في 2010 
المسباح: التداول مرتبط بصفقة »زين«

الرشيدي: مسابقة »الربح الزين مع زين« 
حققت أرقامًا قياسية في عدد المشتركين

الع����ام والعضو  املدير  أعلن 
املنتدب لشركة »آي سيس« خلدمات 
االتص����االت واملعلومات م.محمد 
الرشيدي أن الشركة أنهت وبنجاح 
مس����ابقة »الربح الزين مع زين« 
التي أطلقتها الشركة بالتعاون مع 
شركة االتصاالت املتنقلة »زين«، 
وسلمت الفائزين اجلوائز اخلاصة 
بهم. وقد صرح م.محمد الرشيدي 
بأن مسابقة »الربح الزين مع زين« 
والتي أطلقتها الشركة خالل الفترة 
من الس����ادس من شهر ديسمبر 
2009، وانتهت في الس����ادس من 
يناير 2010 املاضي، قد حققت أرقاما 
قياسية من حيث عدد املشتركني 
في املسابقة. وأشار م.الرشيدي 
إلى أن »آي س����يس« استطاعت 
وبنجاح من خالل اخلدمات املبتكرة 
التي متيزت بتقدميها من حتقيق 
مكانة بارزة ضمن مقدمي احللول 
املتعلقة في مجال  التكنولوجية 
االتصاالت واخلدمات واحملتوى، 
باإلضافة إلى التوس����ع اإلقليمي 
والعاملي الذي جعل للشركة 6 أفرع 

يدار عن طريقها أكثر من 30 مقدم 
ومش����غل خدمات ومحتوى و22 

شركة اتصاالت متنقلة. 
 من جانبه، قال وليد اخلشتي 
مدير إدارة العالقات واالتصاالت � 
زين الكويت � ان مسابقة »الربح 
الزين مع زين« تعد أول مسابقة 
من نوعها في الكويت وهي فكرة 
جديدة ومبتكرة من نوعها، حيث 

أتاح����ت للعديد من املش����تركني 
الفرصة للفوز بس����بب شروطها 
امليسرة، مما مكن شريحة كبيرة 
من املواطنني واملقيمني من االشتراك 
في املس����ابقة. وأضاف اخلشتي 
أن املس����ابقة متيزت بأنها تتيح 
فرصتني للعميل بالفوز سواء من 
خالل جوائز السحوبات اليومية 
التي تبلغ قيمتها 1000 دوالر، أو 

من خالل جائزة التي جتري في 
نهاية كل أس����بوع والتي يتم من 
خاللها اختيار أعلى مشاركة على 
اجلائزة الكبرى، والتي تبلغ قيمتها 
3000 دوالر، باإلضافة إلى املميزات 
أتاحتها املس����ابقة  التي  األخرى 
للمش����تركني، ومنها اس����تقبال 
خلفيات وصور ثابتة للموبايل 

مبجرد اشتراكهم في املسابقة.

أطلقتها بالتعاون مع شركة االتصاالت المتنقلة »زين«موجة من التفاؤل المشوب بالحذر تسيطر على تداوالت البورصة

ناصر اخلرافي

»بهارتي«: أفريقيا طوق النجاة من السوق الهندي 
دبي � األسواق.نت: جتد شركة »بهارتي« 
الهندية لالتصاالت نفسها مضطرة للتوسع 
في اخلارج والبحث عن فرص أخرى في ظل 
املنافسة الشرسة التي تواجهها داخل سوقها 
األم الذي يوصف بأنه األسرع منوا في العالم، 
ولذلك فانها تس����عى بجد نح����و ابرام صفقة 
االستحواذ على عمليات شركة »زين« الكويتية 

في أفريقيا.
وتش����كل الصفقة التي تتجه لالكتمال بني 
كل من »بهارتي« و»زين« أكبر صفقة استحواذ 
تقوم بها ش����ركة هندية في اخلارج منذ عام 
2007 عندما استحوذت شركة »تاتا ستيل« على 

شركة »كورس« مقابل 12 مليار دوالر. 
وكانت »بهارتي ايرتل« الهندية قد قدمت 
عرضا من أجل ش����راء عمليات شركة »زين« 
في أفريقيا مقاب����ل 10.7 مليارات دوالر، وهو 
العرض الذي وافق عليه مجلس ادارة الشركة 

الكويتية لك����ن أي توضيحات أخرى لم يتم 
االعالن عنها. 

وتس����تقطب ش����ركات االتصاالت الهندية 
15 مليون مشترك شهريا في خدمات الهاتف 
احملمول، وهو ما يجعل هذا الس����وق األسرع 
منوا في العالم، لكن����ه في الوقت ذاته األكثر 
اغراء ملشغلي خدمات االتصاالت األجانب الذين 
أصبحوا يتسابقون على دخوله، مثل شركتي 
»تيلينر« و»سيس����تيما« األجنبيتني واللتني 

أشعلتا املنافسة هناك. 
وهوت أس����عار خدم����ات الهاتف احملمول 
بص����ورة حادة مؤخرا في الهند كنتيجة لهذه 
املنافسة الس����اخنة بني املشغلني، لتنخفض 
تكلفة االتص����ال بالهاتف النقال في الهند عن 
سنت أميركي واحد للدقيقة، مبعنى أن مبقدور 
املستخدمني أن يتحدثوا بهواتفهم احملمولة 100 
دقيقة مقابل دوالر واحد، وهي تكلفة منخفضة 

جدا مقارنة باألسعار في األسواق األخرى. 
وفي ضوء أجواء املنافس����ة التي تعصف 
بسوق االتصاالت الهندي فان شركة »بهارتي« 
قالت ان أرباحها سجلت في الربع األخير من 
2009 أبطأ منو منذ ثالث سنوات، كما قالت ان 
متوسط العائد على الشركة من كل مستخدم 
)ARPU( تراجع بنس����بة 29% الى 230 روبية 

هندية )5 دوالرات فقط(.
ونتيجة لهذه الظروف القاسية التي أصبحت 
تعيشها »بهارتي« في سوقها األم، واملؤشرات 
التي تبعث على القلق بشأن عوائدها وارباحها، 
فان الش����ركة الهندية تسعى بصورة حثيثة 
الى دخول أس����واق ذات نس����ب منو مرتفعة، 
وهو ما دفعها الى التطلع الى عمليات »زين« 
في أفريقيا، مع التوقعات بأن تواصل أسواق 
أفريقيا تسجيل نس����ب النمو املرتفعة خالل 

السنوات املقبلة.

سنت أميركي واحد تكلفة دقيقة اتصال في الهند


