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فهد املنيع فهد الشريعان د.محمد العلوش

اقتصاديون: إتمام صفقة بيع »زين - أفريقيا« سيكون »القلب النابض« للبورصة إلنعاش تداوالتها
القتصادي���ن  تعلي���ق  ف���ي 
ومس���تثمرين حول ق���رب امتام 
الصفق���ة، قال���وا ل� »األنب���اء« أن 
البورص���ة متعطش���ة ملث���ل هذه 
الصفقات والتي من املتوقع أن يكون 
مردودها ايجابيا على السوق لفترة 
طويلة، مش���يرين إلى أن الصفقة 
س���تكون مبثابة القل���ب النابض 

للبورصة خالل الفترة املقبلة.
ف���ي البداية قال رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب لش���ركة 
األولى لالستثمار د.محمد العلوش ان 
إمتام صفقة بيع »زين أفريقيا« إلي 
مجموعة »بهارتي« الهندية سيكون 
مبثابة القل���ب النابض للبورصة 
املقبل���ة خاصة بعد  الفترة  خالل 
التي شهدها السوق  االنخفاضات 
نتيج���ة النتائج املالية الس���نوية 
السيئة لبعض البنوك والشركات 

القيادية في السوق.
العلوش أن س���هم  وأوض���ح 
»زين« له ثقل في البورصة وعادة 
ما تؤثر أخبار الشركة االيجابية على 
الس���وق وتدفعه لالرتفاع، مشيرا 
إلى أن حسم صفقة »زين« سيقلب 
موازين التداول وقد يؤدي إحداث 
طفرة كبيرة في الس���وق، الفتا أن 
الصفقة سوف تغطي على النتائج 
غير اجليدة التي يتم اإلعالن عنها 

واحد وإمنا بناء عل���ى اكبر فترة 
للتداوالت وهذا ما نتوقعه لصفقة 
زين والتي ستكون نتيجتها ايجابية 

على السوق.

تأثير إيجابي

من جهته قال نائب رئيس مجلس 
االدارة الس���ابق في شركة األبراج 
املني���ع ان تداعيات  القابضة فهد 
صفقة ش���ركة زين وبهارتي ارتل 
ايجابية في كافة األصعدة، مشيرا 
الى التداعيات االيجابية ستستمر 
عل���ى املدين القصير واملتوس���ط 
على سوق الكويت لألوراق املالية 
وعلى املدى املتوسط فيما يخص 
االقتصاد الكويتي بشكل عام السيما 
أنها ستس���اهم في دخول ما يزيد 
عل���ى 9 مليارات دوالر على عجلة 

االقتصاد احمللي.
واعتبر املنيع أن التأثير االيجابي 
لهذه الصفقة سيطول كافة قطاعات 
االقتصاد احمللي مبا فيها مجموعة 
زين والبنوك احمللية والش���ركات 
التابعة من خالل تسديد املجموعة 
اللتزاماتها املالية وديونها مما يوفر 
سيولة كبيرة لدى البنوك احمللية 
هي في امس احلاجة لها في الوقت 
احلالي مما يتي���ح لها املرونة في 
تقدمي تسهيالت ائتمانية في وقت 

من قبل بعض الشركات.
وأشار العلوش إلى أن االقتصاد 
الكويتي سوف يتأثر هو اآلخر بشكل 
ايجابي من الصفقة وذلك بالتزامن 
مع املشاريع التنموية التي تنوي 
الكويت البدء فيها مع بداية ابريل 

املقبل.

السوق متعطش

من جانبه قال نائب رئيس مجلس 
اإلدارة في الشركة األولى للتأمن 
التكافلي حس���ن العتال ان سوق 
الكويت لألوراق املالية متعطش ملثل 
هذه الصفقات التي يكون مردودها 
االيجابي على البورصة بشكل عام 
لفترة طويلة، موضحا أن السوق 
بحاجة إلى اإلقرار النهائي للصفقة 

واالنتهاء منها.
وبن أن آخر تبعات الصفقة كانت 
على سهم »زين« أمس حيث سجل 
السهم أعلى ارتفاع منذ أسبوع حيث 
حقق الس���هم ارتفاعا أمس بنسبة 
1.5% ليبلغ سعر السهم 1.380 دينار 
وذلك عقب اإلعالن عن االنتهاء من 
احلصول على متويل الصفقة من 

10 مصارف عاملية.
واشار إلى أن انخفاض السوق 
أمس كان طفيفا وبالتالي ال نحكم 
على أداء الس���وق في تداول يوم 

الحق.
وأش���ار الى أن أكثر التداعيات 
االيجابية للصفقة س���يظهر اليوم 
على سعر سهم زين حيث ستساهم 
الصفقة في دفعه للوصول الى سعر 
عادل بعد أن كانت األزمة املالية قد 
أثرت سلبيا على قيمة األصول مبا 
فيها س���هم زين لتستفيد من ذلك 
معظم الشركات املدرجة بالسوق 
النفسي  التأثير  الكويتي بس���بب 
االيجابي لهذه الصفقة على مجمل 
االقتصاد وعلى املتداولن على حد 

سواء.
وعن سبب تراجع مؤشر سوق 
املالية أمس رغم  الكويت لألوراق 
إعالن مجلس ادارة شركة بهارتي 
ارتيل موافقت���ه على الصفقة قال 
املنيع ان معظم املتداولن في سوق 
الكويت لألوراق املالية كانوا بانتظار 
إعالن مش���ترك من طرفي الصفقة 
»بهارتي وزين« ليكونوا متأكدين 

100% من جناح الصفقة.

دفع العجلة االقتصادية

من جانبه قال نائب مدير عام 
شركة االحتاد للوساطة املالية فهد 
الشريعان ان امتام صفقة بيع »زين 
افريقيا« ستكون له تأثيرات إيجابية 
للغاية على مستوى سوق الكويت 
لألوراق املالية، أو على مس���توى 
النشاط االقتصادي العام في البالد، 
مشيرا إلى أن الصفقة تعني ضخ 
هذا املبلغ الكبير من السيولة في 
االقتصاد، مما س���ينعكس بالشك 
لصالح انتع���اش قطاعات عديدة، 
س���واء فيما يتعل���ق بالبنوك أو 
الشركات االستثمارية، خاصة أنه 
من املتوقع إعادة اس���تثمار ما بن 
30% و40% من قيمة هذه الصفقة 

في السوق احمللي.

سيولة تدعم المشاريع التنموية
وفي االجتاه ذاته، ش���به مدير 
االستثمار في شركة بيت االستثمار 
العاملي )جلوبل( ميثم الش���خص 
صفقة بيع »زين افريقيا« من حيث 
تأثيراتها االيجابية املتوقعة بالصفقة 
التي قادتها مجموعة املشاريع لبيع 
نسب مؤثرة في شركة االتصاالت 
الوطنية، موضحا أن صفقة زين 
اآلن تأتي في وقت حرج حيث ان 
السوق أحوج ما يكون إلى السيولة 
النقدية وهو ما س���تحققه صفقة 
زين بقيادة مجموعة اس���تثمارية 
مؤثرة، مما سيكون مبثابة انعكاس 
البياني املستقيم بالنسبة  للخط 
جلميع مؤش���رات البورصة نحو 

االرتفاع.
وأضاف أن األثر اإليجابي للصفقة 
لن يكون مقتصرا فقط على إنعاش 
البورصة، بل من املتوقع أن ينعكس 
إيجابا على قطاع البنوك احمللية، 
مبا س���يكون له تداعياته املمتازة 

على مجمل حالة االقتصاد.

تعزيز الثقة بـ »زين«
بدروها أك���دت اخلبيرة املالية 
واألستاذة بجامعة الكويت د.أماني 
بورس���لي أن الصفقة ستعزز من 
مصداقية مجموعة زين ومقدار الثقة 
من جهة تأكد دخول مس���تثمرين 
أجانب على الشركة وشراء حصص 
مؤث���رة، كذلك ف���إن القيمة املالية 
الضخم���ة للصفق���ة تعني دخول 
س���يولة جديدة لس���وق الكويت 
ل���ألوراق املالية وهذا بدوره عامل 
ايجاب���ي محفز إلنعاش الس���وق 
الس���يما بالنظر إلى شح السيولة 
الذي تعانيه غالبية األسواق املالية 
في املنطقة والعالم في ظل األزمة 

املالية العاملية احلالية.

بن سالمة: مجلس إدارة زين يّطلع على آخر 
التطورات الخاصة بالعرض األربعاء المقبل

كش��فت مجموع��ة زين 
أن اإلج��راءات الت��ي حتيط 
ش��ركة  من  املقدم  بالعرض 
بهارتي ليمتد والتي تس��مح 
بإج��راء  األخي��ر  للط��رف 
حصرية  رس��مية  محادثات 
لش��راء وحدته��ا االفريقية 

تسير على ما يرام.
وقال الرئي��س التنفيذي 
في املجموعة نبيل بن سالمة 
النافي  الفح��ص  »عملي��ات 
للجهالة التي تقوم بها شركة 
اجلدول  وفق  تسير  بهارتي 

الزمني املتفق عليه«.
س��المة  ب��ن  وأض��اف 
التنفيذية  اإلدارة  »س��تقوم 
بع��رض آخر التطورات على 

مجل��س إدارة املجموعة خ��الل اجتماعه يوم 
األربعاء املقبل املوافق 24 من مارس اجلاري«.

وأشار بن سالمة إلى أن مجلس إدارة زين 
س��وف يطلع على جميع اإلجراءات التي متت 
خ��الل هذه الفترة، ومن ث��م � وبعد احلصول 
 عل��ى توجيه��ات مجل��س اإلدارة � س��وف

يت��م العم��ل عل��ى اجن��از الوثائ��ق النهائية 
للصفقة.

ومض��ى ف��ي قول��ه »االجتماعات س��وف 
تستمر مع شركة بهارتي إلى حني االنتهاء من 

إعداد تلك الوثائق«.
اجلدير بالذكر أن شركة بهارتي ليمتد كانت 
تقدمت بعرض رس��مي للدخول في مفاوضات 
حصري��ة مع مجموع��ة زين لش��راء وحدتها 
التش��غيلية في أفريقيا ماعدا كل من السودان 
واملغ��رب، وذلك بعرض قيمت��ه 10.7 مليارات 

دوالر.

عمليات الفحص النافي للجهالة تسير على ما يرام ووفق الجدول الزمني

نبيل بن سالمة

اصول »زين - أفريقيا« تقترب من االنتقال إلى »بهارتي«

»بهارتي« توفر تموياًل بـ 8.3 مليارات دوالر لشراء »زين ـ أفريقيا«
900 مليون دوالر.

وأضافت املصادر أن املصرفن 
لديهما القدرة على تقدمي املزيد 

اذا ما دعت احلاجة. 
الى ان  فيما أشارت الشركة 
بقية املصارف املشاركة التزمت 
بدفع مبل����غ 600 مليون دوالر 
لكل منها. وفي املجمل فان مبلغ 
7.5 مليارات س����يكون بالدوالر 
االميرك����ي فيما املبل����غ املتبقي 
والبالغ مليار دوالر س����يكون 
التزم مصرف  بالروبية والذي 
الدولة الهندي بتقدميه وهو مبلغ 
يخصص ألي معامالت مرتبطة 

بالصفقة
وذك����رت بهارت����ي أن بيت 
االستثمار العاملي )كيه إس سي 
سي( سيؤدي دور املستشار املالي 

اإلقليمي في هذه الصفقة.
وأضاف البيان ان هناك اتفاقا 
بن »زين« و»بهارتي« على حتمل 
اي غرامات يتم فرضها على »زين 
� نيجيريا« بواقع 10% ل� »بهارتي« 

و90% ل� »زين«.
وقالت بهارتي انها واثقة من 
االلتزام باملوع����د احملدد في 25 
اجلاري ومجلس بهارتي قد أعطى 
املوافقة على الصفقة بحضور 

مسؤولي التمويل.

كريدي أجريكول س����ي آي پي، 
مجموع����ة دي بي إس القابضة 
احمل����دودة، إتش إس پي س����ي 
هولدجنز پي أي سي وبنك اوف 
طوكيو ميتسوبيشي يو اف چيه 
احملدودة ومؤسسة سوميتومو 

ميتسوي املصرفية.

وبحسب مصادر مقربة من 
الصفقة، فإان مصرف »ستاندارد 
تش����ارترد«، مستشار الصفقة 
البنوك،  واملنسق بن مجموعة 
قد تعهد بأعلى قيمة من هذا املبلغ 
بلغ����ت 1.3 مليار دوالر في حن 
التزم »باركليز كابيتال« بدفع 

تكاليف املعامالت.
أما اجلهات املقرضة األخرى 
فه����ي بن����ك الدولة ف����ي الهند 
واملجموعة املصرفية احملدودة 
باس����تراليا ونيوزيلندا وبنك 
اوف أمي����ركا ميريل لينش، بي 
إن پي باريب����اس إس إيه، بنك 

نيودلهي � رويترز: قالت شركة 
بهارتي ايرتل الهندية أمس، إنها 
دبرت متويال بقيمة 8.3 مليارات 
دوالر لالس����تحواذ على أصول 

شركة »زين« في أفريقيا.
واضافت الش����ركة في بيان 
له����ا إن طلبات املس����اهمة في 
التمويل جتاوزت االحتياجات 
الفعلية وإن بنوكا عاملية كبرى 
املبلغ  تعهدت بتغطية إجمالي 

املطلوب.
وج����اء عل����ى موق����ع وكالة 
»بلومبرغ« ان بهارتي س����وف 
حتص����ل عل����ى 7.5 ملي����ارات 
دوالر في ص����ورة قروض من 
مجموعة من البنوك بقيادة بنك 
ستاندارد تشارترد وبنك باركليز، 
ومقره نيودلهي حسبما ذكرت 
الشركة في بيان أرسل بالبريد 

االلكتروني.
وتعتزم »بهارتي« تقدمي عرض 
رسمي هذا األس����بوع مببلغ 9 
مليارات دوالر لشراء أصول »زين 
� افريقيا«، وذلك وفقا لشخصن 

على دراية باملفاوضات.
وقالت ان الشركة ستحصل 
أيضا على ق����رض بالروبية ما 
يعادل مليار دوالر من بنك الدولة 
في الهند والذي من شأنه تغطية 

الشركة ستحصل على 7.5 مليارات دوالر في صورة قروض من مجموعة بنوك بقيادة »ستاندارد تشارترد« و»باركليز«

د.أماني بورسلي 


