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ناصر اخلرافي

ناصر الخرافي: بعنا أصول »زين« األفريقية للتركيز على الشرق األوسط
أكد لـ »فاينانشال تايمز« أن السعر الحالي للصفقة عادل وفرصة للطرفين

دبيـ  رويترز: صرح رئيس مجموعة اخلرافي ناصر اخلرافي لصحيفة »فاينانشال 
تاميز« قائال »بعنا أصول زين األفريقية ألننا أردنا التركيز على الشـــرق األوســـط 
وبهاراتي أرادت الدخول إلى أفريقيا. إنه ســـعر عادل وفرصة لكلينا«. وقال إن قرار 
الشـــركة ببيع أصولها األفريقية يعد خطوة اســـتراتيجية وليس بسبب الضغوط 

املالية.
ومتتلك مجموعة اخلرافي، 
وهي من كبريات العائالت في 
الكويت،  مجال األعمال في 
حصة 11.47% من زين عبر 

احدى وحداتها.
وجتري »بهارتي ايرتل« 
الهندية محادثات حصرية 
لشراء معظم عمليات زين في 
افريقيا، وهي ثالث محاولة 
الهندية للحصول  للشركة 
على موطـــئ قدم في القارة 

التي متثل آخر فرص النمو الكبير في اعداد املشتركني.
وأمام الشركتني حتى 25 مارس املقبل البرام الصفقة التي تبلغ قيمتها 10.7 مليارات 
دوالر، والتي ســـتكون ثاني أكبر صفقة في صناعة االتصاالت هذا العام بعد خطوة 

قطب األعمال املكسيكي كارلوس سليم لدمج إمبراطوريته في قطاع االتصاالت.
وأبلغ اخلرافي الصحيفة 
انه علـــى الرغم مـــن تأثر 
مجموعـــة اخلرافي باألزمة 
املالية فإنهـــا التزال حتقق 
أرباحا تشـــغيلية، وأضاف 
كل  تتحســـن  »واالمـــور 

يوم«.
وكانت زين أوقفت نوبة 
توسع العام املاضي ورفضت 
عرضا من شركة »ڤيڤندي« 
الفرنسية لشـــراء أصولها 

األفريقية.

 »آنة جروب« تطلق المعرض
الدولي للعقار السابع اليوم

.. ومجموعة وثرة العقارية تطرح
مشاريع شقق التمليك في المعرض

 »انفستكورب«: صناديق التحوط
األكثر جذبًا لالستثمار في 2010

توقعت مؤسسة »انفستكورب« املالية املتخصصة 
في االستثمارات البديلة أن يتواصل ارتفاع حجم 
االستثمارات في صناديق التحوط عامليا بشكل 
قوي ومستمر خالل عام 2010 من دون انخفاض 
فيما يتراوح بني 5% و8%، مشيرة إلى عودة ضخ 
األموال في صناديق التحوط من قبل املستثمرين 
»بعد أن شهدت عوائد هذه االستثمارات ارتفاعا 
ملحوظا في األداء منذ مطلع العام املنصرم«. وقال 
مدير االستثمار املؤسساتي في قسم توظيف وإدارة 
االســـتثمارات في »انفستكورب« خالد الرميحي 
إن »األســـواق العاملية تشهد حاليا عمليات ضخ 
لرؤوس األموال في صناديق التحوط وذلك بعد أن 

بدأت األسواق في االستقرار مع انحسار املخاطر 
املنهجية والضغوط الناجمة عن تسديد االلتزامات، 
إضافة إلى ذلك انتهاء حالة عدم االستقرار التي 
شهدتها األنظمة التشريعية، لذا نتوقع تواصل 
ارتفاع حجم االستثمارات في صناديق التحوط 

بشكل مستمر خالل عام 2010«.
ولفت إلى أن منطقتي اخلليج والشرق األوسط 
تضخـــان ما قيمته 80 إلـــى 120 مليار دوالر في 
فئة صناديـــق التحوط، األمر الذي يجعل حصة 
املنطقة في االســـتثمارات العاملية في هذه الفئة 
االستثمارية من 5 إلى 8% من حجم هذه الصناعة 

االستثمارية في العالم.

تسعى 23 شـــركة عقارية 
محلية وخليجية وأوروبية اليوم 
لتقدمي أفضل العروض والفرص 
العقارية خالل مشـــاركتها في 
املعرض الدولي للعقار السابع 
الذي تنطلق أنشطته مبشاريع 
تقدر بحدود 3 مليارات دوالر  
من تنظيم شـــركة آنة جروب 
لتنظيـــم املعارض واملؤمترات 
وتستمر أنشطته حتى 23 من 

الشهر اجلاري.
وقال رئيس مجلس اإلدارة 
في الشركة مساعد احلداد في 
بيان صحافي إن الشركة انتهت 

من كل االستعدادات ملعرضها العقاري الذي تقوم 
بتنظيمه كل عام ويحرص على التواجد فيه كبريات 
الشركات العقارية سواء في الكويت أو من الدول 

اخلليجية والعربية.
وبنينّ احلداد ان الشركة ستقوم بإبراز املعرض في 
دورته اجلديدة بشكل يتالءم مع متطلبات العمالء، 
حيث جمعت مجموعة من الشركات العقارية والتي 
ســـتتواجد في املعرض لتقدمي كل ما هو مناسب 
من مشـــاريع عقارية لكبار وصغار املستثمرين 
في العقار ســـواء في الكويت أو في دول مجلس 

التعاون اخلليجي والسيما الدول العربية.
وتوقع احلداد أن يشهد املعرض خالل دورته 
احلالية إقباال كبيرا من قبل الزوار نظرا للعروض 
القوية املوجودة في السوق، والسيما التوقعات 
التي يشير إليها اخلبراء العقاريون بقدوم طفرة 

عقارية خالل العام احلالي.
أشـــار احلداد إلى أن الشركة استقطبت عددا 
من الشـــركات اجلديدة خالل املعرض وذلك بعد 

أن ملست الشـــركة رغبة قوية 
من الشركات اجلديدة التواجد 
وخصوصا في مثل هذه الفترة، 
الفتـــا إلى أن أغلب الشـــركات 
املشاركة ستقدم عروضا قوية 
وبأسعار تنافسية الستقطاب 
شريحة كبيرة من املستثمرين 
القتناء العروض العقارية املميزة 

خالل تلك الفترة.
وبـــني احلـــداد أن املعرض 
سيســـاهم في منو وتشجيع 
املستثمرين مبختلف مستوياتهم 
لالســـتثمار في العقار، مشيرا 
إلى أن الشركة تعي متاما أهمية 
هذا القطاع وتأثيره على املســـتوى االقتصادي 
احمللي والدولي حيث ان صناعة املعارض باتت من 
الصناعات أو القطاعات الضرورية لنمو اقتصاد 
أي دولة ترمي إلى الرقي في مستواها االقتصادي 

بقطاع بعيد عن القطاع النفطي.
وهـــذا متاما هو الدافع الرئيســـي الذي جعل 
للشركة إستراتيجية جديدة ستطبق على أرض 

الواقع خالل املعرض الدولي للعقار السابع.
وأشار احلداد إلى أن الشركات املشاركة ستعرض 
عقارات محلية وخارجيـــة وعربية، متوقعا أن 
يحقق املعرض مبيعـــات كبيرة نظرا للعروض 

املقدمة من الشركات.
ولفت احلـــداد إلى أن العقارات املعروضة في 
املعرض ستصبح محط أنظار لصغار املستثمرين 
واملواطنني الطامحني في حتقيق مكسب عقاري 
بأســـعار مميزة وفي متناول األيدي، فضال عن 
أنها مربحـــة وحتقق عوائد جيـــدة خالل أعوام 

قصيرة.

تستعد مجموعة وثرة العقارية 
املشــــاركة في املعــــرض الدولي 
العقاري السابع وذلك من خالل 
طرح العديد من مشــــاريع شقق 

التمليك في البالد.
في هذا االطار، اوضح فيصل 
الهندي مدير التسويق في جوهرة 
الهندي العقارية املسوق احلصري 
ملشاريع مجموعة وثرة العقارية 
لشقق التمليك ان وثرة ستطرح 
خالل املعرض العديد من شــــقق 
التمليك التي تناسب جميع االذواق 
وبأسعار متفاوتة من اجل تلبية 
الطلب املتزايد على منتج شقق 

التمليك من قبل املواطنني واملقيمني.
واضاف الهندي ان مجموعة وثرة العقارية منذ 
تأسيسها في العام 2001 جنحت في تطوير اكثر من 
28 بناية بنظام شقق التمليك، حيث استطاع تسويق 
جميع هذه الوحدات السكنية منذ ذلك احلني، مشيرا 
الى ان الفترة املقبلة ستشهد طرح العديد من مشاريع 
التمليك اجلديدة في مناطق بنيد القار والشعب البحري 
والساملية وابوحليفة باالضافة الى منطقة املهبولة. 

واضاف مدير التسويق في جوهرة 
الهندي العقارية ان مجموعة وثرة 
جنحت في تسليم اكثر من 560 
شــــقة ملالكها، موضحا ان وثرة 
تســــعى الى تطوير منتج شقق 
التمليك ومبا يتماشى مع الذوق 
الرفيــــع للعميل الكويتي، حيث 
تستمر مجموعة وثرة في ادخال 
اجلديد في تصاميم البناء احلديثة 

في مشاريعها املتالحقة.
وقال الهندي ان مجموعة وثرة 
العقارية ستطرح خالل املعرض 
احلالي بدائل متويلية للراغبني 
في شراء شــــقق التمليك بنظام 
االقســــاط، مشيرا الى انه في الفترة املقبلة ستتجه 
املجموعة الى طرح مشــــاريع جديدة ينطبق عليها 
شــــروط القرض االســــكاني املمنوحة من قبل بنك 

التسليف واالدخار.
وفي اخلتام، كشف الهندي عن ان مجموعة وثرة 
العقارية بدأت في انشــــا ء مشروع جديد في منطقة 
ابوحليفة ومبواصفات واســــعار تناسب ميزانية 

املواطنني الراغبني بالشراء.

بمشاركة 23 شركة ومشاريع بقيمة 3 مليارات دوالر

مساعد احلداد

فيصل الهندي

»جلوبل«: »زين« تستحوذ على %51.75 
من إجمالي قيمة تداوالت االتصاالت الخليجية

إجمالي القيمة السوقية للقطاع ارتفع 4.94 مليارات دوالر وصواًل لـ 97.30 مليارًا

الكمية املتداولةالشركة
اجمالي الكمية 
املتداولة لكل 
سوق خليجي

النسبة من 
إجمالي الكمية 
املتداولة لقطاع 

االتصاالت 
اخلليجي

شركة االتصاالت 
املتنقلة السعودية 

)زين(
31.295.569667.303.945%24.24

شركة االتصاالت 
49.32%63.665.0003.886.045.000املتنقلة )زين(

شركة احتاد اتصاالت 
4.24%5.477.361667.303.945)موبايلي(

مؤسسة االمارات 
5.51%7.113.996250.129.839لالتصاالت )اتصاالت(

شركة االتصاالت 
2.92%3.766.676667.303.945السعودية

1.65%2.134.393667.303.945شركة احتاد عذيب
شركة االمارات 

لالتصاالت املتكاملة 
DU

6.652.323250.129.839%5.15

4.50%5.805.91317.045.976فودافون قطر
الشركة العمانية 

1.20%1.550.344110.803.340لالتصاالت )عمان تل(

شركة اتصاالت قطر 
0.19%242.10817.045.976)كيوتل(

الشركة الوطنية 
0.89%1.145.0003.886.045.000لالتصاالت )الوطنية(

شركة البحرين 
لالتصاالت السلكية 
والالسلكية )بتلكو(

240.05413.816.727%0.19

129.088.7374.945.144.827املجموع

الشركة
القيمة املتداولة

)الدوالر 
األميركي(

اجمالي القيمة 
املتداولة لكل سوق 
خليجي )الدوالر 

األميركي(

النسبة من إجمالي 
القيمة املتداولة 

لقطاع االتصاالت 
اخلليجي

شركة االتصاالت 
املتنقلة السعودية 

)زين(
81.526.8074.036.165.525%14.88

شركة احتاد اتصاالت 
12.03%65.914.5414.036.165.525)موبايلي(

شركة االتصاالت 
51.75%283.632.4791.822.908.106املتنقلة )زين(

شـركة االتـصـاالت 
7.97%43.689.8214.036.165.525السـعوديـة

شركة اتصاالت قطر 
1.98%10.858.437183.699.098)كيوتل(

مؤسسة االمارات 
4.15%22.734.661108.926.818لالتصاالت )اتصاالت(

1.69%9.278.3394.036.165.525شركة احتاد عذيب
2.37%12.967.630183.699.098فودافون قطر

الشركة العمانية 
0.96%5.262.287118.475.767لالتصاالت )عمان تل(

شركة االمارات 
لالتصاالت املتكاملة 

)DU(
5.205.423108.926.818%0.95

الشركة الوطنية 
1.20%6.592.8451.822.908.106لالتصاالت )الوطنية(

شركة البحرين 
لالتصاالت السلكية 
والالسلكية )بتلكو(

394.58510.885.569%0.07

548.057.8546.281.060.883املجموع

دوالر أميركي.
كمــــا أوصى مجلــــس إدارة 
»عمانتيل« فــــي اجتماعه الذي 
الشــــركة  انعقد أمس عمومية 
التــــي ســــتعقد فــــي 29 مارس 
القــــادم، بتوزيع أربــــاح نقدية 
على المســــاهمين بنسبة %100 
من رأسمال الشركة، وذلك عن 

عام 2009.
كمــــا توصلــــت مجموعــــة 
االتصاالت السعودية إلى اتفاق 
مع االتصاالت األردنية والسورية 
والتركية لربط منطقة الشرق 
األوسط بأوروبا عبر الوصالت 
البرية بكل من السعودية واألردن 
وسورية وتركيا للوصول لدول 

أوروبا وجنوب شرق آسيا.
هــــذا وقــــد توقــــع الرئيس 
التنفيذي لشركة زين السعودية 
د.ســــعد البراك ارتفــــاع عوائد 
الشركة بنسبة 80% خالل العام 
الحالي، وأن يصل عدد مشتركيها 
إلى 7.5 ماليين مشترك. بعدما بلغ 
عدد مشتركي »زين السعودية« 
إلى ستة ماليين مشترك بنهاية 
الماضي. من جانب آخر،  العام 
تخطط الشركة لزيادة رأسمالها 
قبل نهاية عام 2010 وذلك عبر 
تحويل قروض قدمها المساهمون 
للشركة بقيمة 577 مليون دوالر 
إلى أســــهم. ونقلت نشرة داو 
جونز عن البراك قوله ان كال من 
»كاليون« و»الراجحي« و»سامبا« 
يقدمون االستشــــارة حول هذه 

الزيادة في رأس المال.
كما أعلنت شركة آسياسيل 
التابعة لمجموعة  لالتصاالت، 
كيوتل، عن شراكة استراتيجية 
مع شــــركة أمــــوال وهي عبارة 
عــــن ائتالف يضم مجموعة من 
الكبيرة.  العراقيــــة  المصارف 
وتأتي هذه الشــــراكة في إطار 
رفد الســــوق العراقي بخدمات 
تجارية مصرفية حديثة، وخدمات 
الماليــــة من خالل  التحويالت 

الهواتف الجوالة.

التقرير االســــبوعي  اوضح 
لشركة بيت االستثمار العالمي 
)جلوبل( ان مؤشر جلوبل لقطاع 
االتصاالت الخليجي انهى تداوالت 
األسبوع الماضي مسجال ارتفاعا 
بنسبة 5.35% وصوال إلى مستوى 
299.86 نقطــــة. هذا وقد ارتفع 
إجمالي القيمة السوقية للقطاع 
بواقع 4.94 مليارات دوالر وصوال 
إلى 97.30 مليار دوالر. وتعتبر 
مكاسب األسبوع الجاري قياسية 

وذلك منذ 19 يوليو 2009.
هذا وقد شهد قطاع االتصاالت 
الخليجي صعودا في أنشــــطة 
التــــداول هذا األســــبوع، حيث 
ارتفعت كمية األسهم المتداولة 
إلى  بنســــبة 10.25% وصــــوال 
129.09 مليون ســــهم بإجمالي 
قيمة تداوالت بلغــــت 548.06 
مليون دوالر أي بارتفاع بلغت 
نسبته 23.65% مقارنة باالسبوع 
السابق. وقد استحوذت الكمية 
المتداولة لقطاع االتصاالت على 
ما نسبته 2.61% من إجمالي الكمية 
المتداولة في األسواق الخليجية. 
بينما استحوذت القيمة المتداولة 
للقطاع على ما نســــبته %8.73 
من إجمالي القيمة المتداولة في 

األسواق الخليجية.
وقــــد تصدر ســــهم شــــركة 
االتصــــاالت المتنقلــــة )زيــــن 
الكويت( قائمة األسهم من حيث 
الكمية والقيمــــة المتداولة هذا 
األسبوع مستحوذا على ما نسبته 
49.32% )63.67 مليون ســــهم( 
بقيمــــة )283.63 مليون دوالر( 

أي ما نسبته %51.75.
من جهة أخرى، جاء ســــهم 
شركة االتصاالت المتنقلة )زين 
الكويت( األكثر ارتفاعا لألسبوع 
الثاني علــــى التوالي بارتفاعه 

ارتل ليمتــــد.  ويتضمن عرض 
شركة بهارتي قيمة لشركة زين 
أفريقيا بما يقدر بـ 10.7  مليارات 
دوالر أميركي. مع وجود شرط 
جزائي على الطرفين قدره 150 
مليون   دوالر في حال عدم إتمام 
الصفقة. وتتوقع الشركة أن تبلغ 
العوائد بحد أقصى 5 مليارات 

شركة االتصاالت المتنقلة )زين( 
على منح المفاوضات الحصرية 
بخصوص بيع زين أفريقيا غير  
شامل كل من السودان والمغرب 
النافي  القيــــام بالفحص  وحق 
للجهالة حتى  تاريخ 25 مارس 
2010 وذلك بنــــاء على العرض 
المقدم من قبل شــــركة بهارتي 

بنسبة بلغت 18.52% ليغلق عند 
1.280 دينار.

من جهة أخرى كان سهم شركة 
اإلمــــارات لالتصاالت المتكاملة 
)دو( المتراجع األكبر بانخفاضه 
بنسبة 4.68% ليغلق عند 2.850 
درهم إماراتي. ومن أخبار شركات 
إدارة  القطاع فقد وافق مجلس 

تقــرير

سونيل ميتال: تمويل صفقة »زين« يتضح بنهاية األسبوع
عواصم � رويت��رز: نقل عن رئيس 
مجل��س إدارة ش��ركة بهارت��ي أيرت��ل 
الهندية قوله إن األمر س��يتضح بش��أن 
متويل عرضها لش��راء اص��ول افريقية 
ل� »زين«بحلول االسبوع القادم وتتوقع 
الش��ركة س��عرا جي��دا إذا قبلت حتمل 
ديون على زين أفريقيا. وفي تصريحات 
نش��رها موقع قناة سي.ان.بي.س��ي 18 
التلفزيوني��ة أبلغ س��ونيل ميتال القناة 

ايضا أنه على ثقة من استكمال الصفقة 
التي تقدر قيمتها بتسعة مليارات دوالر 
بنهاي��ة أبريل. ويعتب��ر احلصول على 
ق��رض أكثر اخلي��ارات املرجح��ة أمام 
الش��ركة الهندية، لكن تقارير صحافية 
حتدثت عن خي��ارات متويل أخرى مثل 
اصدار حقوق أولوية أو تخصيص أسهم 
تفضيلية لشركة سنجتل التي متلك %32 
في »بهارت��ي«. وأبلغ ميت��ال القناة بان 

الش��ركة مازالت تناق��ش خطط متويل 
الصفقة. ونق��ل عن ميت��ال قوله »كلنا 
يعل��م أن االموال متاحة. كيف نرغب في 
احلصول عليها؟ هناك سبل كثيرة لعمل 
هذا وذلك ما نناقشه بالتحديد في الوقت 
احلالي. واضاف: »اس��تطيع أن اقول إنه 
بنهاية االس��بوع القادم س��تكون لدينا 
ص��ورة واضحة«. وخت��م قوله: »هناك 

احتمالية كافية للحصول على قرض«.


