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»كولدويل بانكر«: حزمة معوقات تحول دون 
استفادة المستثمرين من أراضي المنطقة الحرة

لشركة  العقاري  التقرير  ذكر 
فرع  ـ  العاملية  بانكر  كولدويل 
في  املستثمرين  ان  الــكــويــت 
عقارات املنطقة التجارية احلرة 
الكويت يعانون من حزمة  في 
دون  حتول  ومشاكل  معوقات 
استغاللهم لألراضي التي حصلوا 
على حق انتفاعها وأبرزها تداخل 
الصالحيات بني الشركة الوطنية 
العقارية التي كانت في السابق 
مسؤولة عن كل اخلدمات والهيئة 
انتقلت  التي  للصناعة  العامة 
االدارة اليها، وهو ما يتسبب في 
داخل  العاملة  الشركات  إزعاج 

املنطقة وتأثر معامالتها.
وبني التقرير ان االراضي في 
املنطقة احلرة اصبحت غير قابلة 
للتداول سواء بالبيع أو الشراء أو 
التحويل والتنازل نظرا الستمرار 
النظر في شأن القضية املرفوعة 
أمام القضــــاء بني وزارة التجارة 
والشركة الوطنية العقارية، مشيرا 
إلى تراجع سعر املتر في املنطقة 
احلرة وتراجع الطلب على شراء 
االراضــــي بها بنســــبة تفوق الـ 
50%، حيث لــــم تعد هناك رغبة 
لدى جتار العقار او املستثمرين 
لالستثمار في تلك املنطقة، خاصة 
بعد السمعة التي اصبحت شائعة 
عن االجراءات الروتينية واملعوقات 
التي يواجهها مالك القســــائم في 
حال احتياجهم ألي إجراء رسمي، 

إلى جانب االزدحام املروري الذي 
تعاني منه مداخل ومخارج املنطقة 
وهو األمر الذي ســــاهم ايضا في 
عزوف الكثير من الشــــركات عن 
اتخاذ مقرات لهــــا داخل املنطقة 
احلرة، السيما انها جتاور ميناء 
الشويخ، حيث تتسبب الشاحنات 
التي تدخل وتخرج من امليناء في 
عرقلة حركة الســــير في املنطقة 
املتحكمة فــــي الدخول واخلروج 
مــــن املنطقة احلــــرة، الى جانب 
ان املنطقــــة تضــــم ايضا بعض 
اجلهات احلكوميــــة مثال وزارة 
التعليم العالي وجامعة الكويت 
وبالتالي اصبح الدخول واخلروج 
إليها غايــــة في الصعوبة وميثل 

مشكلة لروادها.
وبني التقرير ان ســــعر املتر 
املربع في اراضي املنطقة احلرة 
تراجع من 350 و400 دينار للمتر 
قبل عامني الى 125 و140 دينارا، 
السيما ان املالك فقدوا نصف مدة 
املقررة حلق االنتفاع  االستثمار 
بتلك القســــائم والبالغة 20 عاما 
لذلك تراجعت اســــعار االراضي 
بنســــبة كبيرة تخوفــــا من عدم 
جتديد احلكومة للمســــتثمرين 

بعد انتهاء تلك املدة.
التقرير ان شــــركات  وذكــــر 
العقارية  التقييــــم واخلدمــــات 
واالستشارية والوساطة العقارية 
ومنهــــا كولدويل بانكر اصبحت 

عاجزة عن تقدمي خدمات التداول أو 
التثمني والتقييم لألراضي الواقعة 
داخل حزام املنطقة احلرة بسبب 
توقف التداول، واحلالة املتردية 
التي باتت عليها القسائم هناك، 
حيــــث أصبحــــت املنطقة احلرة 
طاردة لالستثمار واملستثمرين، 
على عكس االهــــداف التي كانت 
احلكومة تنتظر حتقيقها ومنها 
جذب االســــتثمارات وان تكون 
منطقة لالعمال والشركات املرموقة 
في البالد تفتخر بها البالد عندما 
تقارن مبثيالتها من املدن احلرة 
في مختلف دول العالم، حيث بات 
الواقع عكس كل ذلك واصبحت 
املنطقــــة احلــــرة الكويتية مثاال 
خليبة اآلمال والروتني احلكومي 
والتأخــــر فــــي اتخــــاذ القرارات 

املشجعة لالستثمار.
ودعا التقرير الى ضرورة ان 
تلتفت اجلهات احلكومية الى تلك 
املنطقة بحيث يتــــم االفراج عن 
تلك االراضي لتعــــود من جديد 
للتداول ويتــــم النظر في جميع 
املعوقات واملشــــاكل التي يعاني 
منها املستثمرون في تلك املنطقة 
مبا يصب فــــي مصلحة حتريك 
الشركات العاملة بها، األمر الذي 
سينعكس ســــريعا على املنطقة 
ويجذب االســــتثمارات اليها من 
جديد ويعيد لها رونقها واهدافها 

املرجوة.

هاجس عدم تجديد حق االنتفاع تسبب في تراجع األسعار ألكثر من %50

تراجع أسعار األراضي في املنطقة احلرة ألكثر من %50

جانب من املؤمتر الصحافي 

100 مليون دوالر الرسوم املتوقعة للبنوك املرتبة لصفقة »زين - بهارتي«

»المركز«: الغموض اليزال يكتنف قضية »أجيليتي«
وشراء مكثف على البنوك و»زين«

قال تقرير املركـــز املالي الكويتي 
)املركز( ان سوق الكويت لألوراق 
املالية شهد صعودا خالل االسبوع 
املاضي بدعم من األســـهم القيادية، إذ شـــهدت البنوك 
عمليات شـــراء مكثفة باإلضافة إلى عمليات شراء على 
سهم زين بعد قرب توقيع الصفقة واالنتهاء من الفحص 

النافي للجهالة.
وأشـــار التقرير الى ان موافقة مجلس إدارة »زين« 
على العرض املقدم من »بهارتي« الهندية لشراء أصول 
»زين« في أفريقيا يعد احلدث األبرز لهذا األسبوع بعد 
أن انتهى الفحص النافي للجهالة واطالع مجلس اإلدارة 

على نتائجه، وستكون قيمة الصفقة مثل ما أعلن سابقا 
10.7 مليارات دوالر وأنه سينتج 9 مليارات دوالر قيمة 

للمنشأة بعد خصم االلتزامات.
هذا وقد صـــرح رئيس البنك املركـــزي تصريحات 
ايجابية عـــن أن البنوك متانتها املالية جيدة جدا وأنها 
قد اجتازت اختبارات الضغط بنجاح وتوقعاته بارتفاع 

النمو االقتصادي إلى 4 ـ 5% للعام احلالي.
وعلـــى صعيد »أجيليتي« مـــازال الغموض يكتنف 
قضيتها خصوصا بعد انتشار أخبار عن تسريحها لعدد 
من موظفيها وعدم إعالنهم لنتائجهم السنوية مما أدى 
إلى عمليات بيع مكثفة بداية األسبوع ولكن إعالن موعد 

إجماع مجلس اإلدارة أعطى نوعا من االرتياح النســـبي 
وعودة الشراء على السهم.

وعلى املستوى اخلليجي قامت حكومة دبي بعرض 9.5 
مليارات دوالر إلعادة هيكلة ديون »دبي العاملية« املتعثرة 
مما أدى إلى ارتفاع مؤشرات أسواق اإلمارات بشكل كبير 

اليوم مما ينعكس إيجابا على املنطقة ككل.
وأشـــار التقرير الى ان املؤشـــر الوزني بلغ 444.21 
نقطة بارتفاع قدره 2.54%، بينما ارتفع املؤشر السعري 
بنسبة 1.03% ببلوغه 7489.8 نقطة لترتفع بالتالي أرباح 
املؤشـــرين الوزني والســـعري منذ بداية السنة %15.5 

و6.92% على التوالي.

للســـفر والتي تتولى تنظيم 
االنشطة الدولية مارك وولش 
ان الكويت طاملا دعمت معرض 
العربي، وان  الســـفر  ســـوق 
احلكومـــة والقطـــاع اخلاص 
فطنا الى الفرص التي يوفرها 
املعرض لدفع عجلة االعمال في 

الدولة.
واكـــد »وولش« ان الكويت 
تنمـــو بقـــوة، حيـــث تزدهر 
مشاريعها ويتوسع اقتصادها، 
مشيرا الى انه من مؤشرات ذلك 
تطور البنية التحتية والعمران 
واملينـــاء اجلديد فـــي جزيرة 
الى موقعها  بوبيان، اضافـــة 
االستراتيجي عند حافة املناطق 
الشمالية االكثر كثافة سكانية 
في منطقة الشرق االوسط مما 

سيعزز مستقبل الدولة.
تشـــير احصاءات شـــركة 
العامليـــة  االستشـــارات 
»يورومونيتـــور« ان الكويت 
انفقت على السياحة اخلارجية 
4.245 مليار دوالر العام املاضي، 
في حني لم يتجاوز حجم االنفاق 
الداخلية خالل  على السياحة 
نفس العام 5.3 ماليني دوالر، 
وقد بلغ اجمالي دخل الكويت 
من السياحة الوافدة نحو 400 

مليون دوالر.

ثقتها في ان معرض سوق السفر 
العربي هذا العام سيوفر دفعة 
قوية للكويت في سبيل حتقيق 
القطاع  تطلعاتها نحو تعزيز 

السياحي في البالد.
من جانبه قال مدير معارض 
املجموعـــة في معارض »ريد« 

العطالت العائلية لقاطني دول 
اخلليـــج، وأكـــدت ان حكومة 
الكويت تســـعى جاهـــدة الى 
تطوير وحتســـني الســـياحة 
الداخلية، واشارت الى النجاح 
الكبير الذي حققته نسخة العام 
املاضي من املعرض معربة عن 

في املعرض تتيح للدولة تقدمي 
نفسها لزائري املعرض بوصفها 
وجهـــة واعدة في الســـياحة 
الداخلية بدول مجلس التعاون 
اخلليجي، مع تركيزها الشديد 
على اجتماعات مسافري االعمال، 
وباعتبارها وجهة مميزة لقضاء 

عاطف رمضان
الســـياحة في  اعلن قطاع 
وزارة التجارة والصناعة عن 
مشاركة وفد يتألف من عشرين 
عارضا لتمثيل الكويت في نسخة 
العام احلالي من معرض سوق 
السفر العربي 2010، »االنشطة 
الرئيســـية املختصة بالسفر 
والسياحة في منطقة الشرق 
االوسط«، الذي جتري أنشطته 
في مركز دبي الدولي للمؤمترات 
واملعارض من 4ـ  7 مايو املقبل، 
حيث يشارك في املعرض عدد 
من شركات الطيران التي تنظم 
رحالت الى الكويت، اضافة الى 
مشاركة 24 شركة وفندق كويتي 

في انشطة املعرض.
وخالل مؤمتر صحافي عقد 
مؤخـــرا لهذه املناســـبة اكدت 
مدير ادارة التسويق والعالقات 
اخلارجية لقطاع السياحة في 
التجـــارة والصناعـــة  وزارة 
ماجـــدة بهبهانـــي ان اجلميع 
يترقب انشـــطة العام احلالي 
مـــن معرض الســـوق العربي 
باعتبارها من الدعائم الرئيسية 
في استراتيجية الدولة لتنويع 
دخلها القومي وتوفير وظائف 

جديدة ملواطنيها.
واضافت بهبهاني ان املشاركة 

»ذي إيكونوميك تايمز«: 100مليون دوالر الرسوم المتوقعة للبنوك من صفقة »زين ـ بهارتي«
انه خالفا  التقرير  وأوضح 
لبعض الصفقات الصغيرة فان 
النسبة املئوية لرسوم صفقة 
»بهارتي« ستكون في مستوى 
حجم الصفقة حيث ستتراوح 
بني 15 و20 نقطة أســـاس لكن 
مع وجود العديد من املصارف 
ميكن أن يطرأ تخفيف من حدة 

نسبة الرسوم.
وبني أن الرسوم االستشارية 
التي حصل عليها كل من بنك 
ستاندرد تشارترد وبنك باركليز 
تراوحت بـــني 15 و30 مليون 

دوالر . 
فـــي تصريـــح أحد  وجاء 
املسؤولني البارزين في إحدى 
البنوك األجنبية أن »يو بي اس« 
التي ستمول صفقة  والبنوك 
زينـ  افريقيا قد حتصلت على 

نسبة اكبر من الرسوم.
وذكـــر التقريـــر أن البنك 
أكثر  الهندي ملتـــزم بتمويل 
مـــن 1.5 مليار دوالر منها 500 
مليون دوالر من القرض بالدوالر 
بالتوازن بســـعر الروبية في 
حني أن املنظم الرئيس للقرض 
بالدوالر »ستاندرد« سوف يقدم 
1.3 مليـــار دوالر فـــي حني أن 
املستشار املشترك »باركليز« 

سيقدم 900 مليون دوالر.
وقال ان مجموعة من 8 بنوك 
عاملية كانت ستقوم مبنح قرض 
600 مليـــون دوالر لكل منها، 
حيث تشـــمل هذه البنوك كال 
من: »إيـــه ان زاد« وبنك أوف 
أميـــركا ميريـــل لينش وبنك 
»كريديه اغريكول« وبنك »اتش 
اس بي ســـي« وبنك بي أن بي 
بريبا وبنك دي بي اس وبنك 
طوكيو ميتسوبيشـــي وبنك 

سوميتوموميتوزي.
وورد في التقرير أن مسؤول 
رفيع املستوى في احد البنوك 
العاملية قال: كانت »بهارتي« في 
البداية تتطلع لزياد من 8 الى 
8.5 مليـــارات دوالر من خالل 

قروض بالدوالر.
وختم بقوله: »رمبا نتكبد 
بعض اخلسائر جراء هذا القرض 
اال انه في املدى الطويل نحن 
نأمل احلصول على املزيد من 

األعمال من هذه املجموعة«.

منى الدغيمي 
كشـــف تقرير صـــادر عن 
صحيفة »ذي ايكونوميك تاميز« 
الهندية أن البنوك العاملية التي 
مولت صفقة شراء زين افريقيا 
سوف تكسب ما بني 75 و100 
مليون دوالر في شكل رسوم 
وهو ما ميكن أن ميثل نسبة 10 
الى 15 % من مجموع الرسوم 
التي تتوقعها البنوك في العام 
احلالي. وأضاف أن الصفقة التي 
تنطوي على قيمة تبلغ حوالي 
10.7 مليارات دوالر تعد ثاني 
أكبر عملية اســـتحواذ تقوم 
بها شـــركة هندية، وتأتي بعد 
صفقة االستحواذ السابقة تاتا 

ـ كوراس.
ووفق بعض املصرفيني الذين 
فضلوا عدم ذكر أسمائهم دفعت 
»بهارتي« نحو 80 نقطة أساس، 
أي ما يعادل 0.8 % من التمويل 
بالدوالر من إجمالي 7.5 مليارات 
دوالر، والتي سوف تولد ما قدره 

60 مليون دوالر للبنوك.
وذكر التقرير انه مت تسعير 
القرض بالدوالر بشكل معقول 
مبا يتراوح بني 174و 176 نقطة 
أساس فوق ليبور، حيث تصل 
التكلفة اإلجمالية للشركة، مبا 
فـــي ذلك رســـوم البنوك، مبا 
يقارب محيط انتشار 195 نقطة 
أســـاس ـ وهو ما يعد وضعا 
أفضل مقارنـــة بالتكلفة وفق 
200 نقطة أساس، والتي كانت 

البنوك تتوقعها.
وأوضح انه على الرغم من 
حصول »بهارتي« على أفضل 
نســـبة ممكنـــة، إال أن بعض 
البنوك قد تتكبد خســـائر من 
هذه الصفقة، مشـــيرا إلى أن 
الصفقة من شـــأنها أن تساعد 
كال من بنك ستاندرد تشارترد 
فـــي احلفاظ  وبنـــك باركليز 
على ترتيبهما في املوقع األول 
والثاني على التوالي في ترتيب 

جدول بلومبرغ لييج.
وأشار إلى أن بنك ستاندرد 
تشـــارترد، كان قد وصل إلى 
املركز الـ 14 خالل العام 2009، 
في نفس جدول بلومبرغ لييج، 
إضافـــة الى أن هـــذه البنوك 
ومعظمها بنوك دولية، سوف 
حتصل على الرسوم من خالل 

مزيـــج من صفقـــات التمويل 
واخلدمات االستشارية وصفقات 

النقد األجنبي.
من جهة أخرى قال الرئيس 
التنفيذي والعضـــو املنتدب 
لشركة أرمبيت للتمويل، وهو 

بنك استثماري هندي ساجناي 
ساخوجا: من املتوقع أن تؤدي 
هذه الرسوم في العام احلالي 
إلى صعـــود بنحو 25% مقابل 
العام املاضي والذي توقف عند 

600 مليون دوالر. 

وأضاف: »اقتصرت الرسوم 
في العام املاضي على عمليات 
بسيطة. لكن في العام احلالي، 
من املرجح أن تشـــهد البنوك 
انتعاشا بحلول النصف الثاني 

من السنة احلالية«.

تسعير القروض مابين 174 و176 نقطة فوق ليبور 

»الصفقة جيدة«

رويترز: مخاطر تلوح في األفق لـ »بهارتي«
في أفريقيا أبرزها »األوفرستريتش«

نيودلهيـ  رويترز: ذكر نائب رئيس كارفي 
ــا ان صفقة »زين  ــرة أمباريش باليج للسمس
األفريقية« جيدة للغاية من منظور بعيد األجل 
ــوق بوجه عام ال يحب هذا النوع من  لكن الس

الصفقات النها تؤثر سلبا على امليزانية.
ــهم شركة االتصاالت  هذا وقد تراجعت أس
الهندية بهارتي آيرتل أكثر من 2% امس بسبب 
ــعة مليارات  مخاوف من أن صفقة قيمتها تس
ــندات لشراء أصول  دوالر يجري متويلها بس
مجموعة االتصاالت املتنقلة »زين« في أفريقيا 

قد تسبب مشكالت ألوضاع بهارتي املالية.

ــركة ومقرها نيودلهي في وقت  وقالت الش
ــتكملت الفحص  ــر اول من امس إنها اس متأخ
ــراء زين  ــة لصفقة ش ــي للجهال ــي الناف الفن
أفريقيا بي.في وهي شركة مسجلة في هولندا 
ومن املنتظر توقيع االتفاقيات النهائية مع زين 

قريبا.
ــتمنح عملية االستحواذ بهارتي موطئ  وس

قدم في 15 دولة أفريقية.
ــهم بهارتي 2% في بورصة  وانخفضت أس
ــركة  ــهم الش مومباي مرتفعة 0.4%. وكانت أس

نزلت نحو 2.7% في وقت سابق من اجللسة.

ــرز: من املتوقع أن  ــي ـ مومباي ـ رويت نيودله
ــي أفريقيا،  ــركة ف ــح »بهارتي« أكبر ثاني ش تصب
ــا الثالثة خالل  ــاح محاولته ــرب جن ــك بعد ق وذل
ــى هذا املركز، حني تقوم بإنهاء  عامني للحصول عل
ــارات دوالر على معظم  ــة 9 ملي ــتحواذها بقيم اس

عمليات »زين« في القارة األفريقية.
فبعد جناح هذه العملية ستصاب كل من اإلدارة 
ــي« بالتمدد الزائد عن احلد  والتمويالت في »بهارت

»األوفرستريتش«، وهو ما ميثل اجلزء الصعب.
فمقابل نحو 10 أضعاف قيمة املشروع وفقا لقيمة 
ــم الفوائد والضرائب واإلهالكات  األرباح قبل خص
ــع ثمنا كبيرا  ــإن »بهارتي« تدف ــتهالكات، ف واالس
ــرة بامتدادها  ــة من األصول التي تعد خاس ملجموع
عبر قارة مليئة بالتحديات التشغيلية، والتي تتنوع 
بني الفساد وانعدام االستقرار السياسي وتصل إلى 

قلة الكهرباء وسرقة املعدات.
ــي« ميكنها  ــن أن »بهارت ــاك ما يضم ــس هن لي
حتقيق أي جناح في هذه القارة السوداء باستخدام 
النموذج اخلاص بها والقائم على التكلفة املنخفضة 
ــوقا  ــي فيما يقرب من 15 س ــع النموذج أو املصن

جديدة في أفريقيا.
ويقول دوبيك باتر، محلل في مجال االتصاالت 
ــة أفريقيا  ــبرغ في مؤسس األفريقية في جوهانيس
ــيز: »يكمن التحدي الرئيسي في أن شركة  أناليس
ــد عليه في بعض أسواقها  »زين« في موقع ال حتس
ــية مثل نيجيريا وكينيا، وهي اآلن مطلوب  الرئيس

منها تعزيز مكانتها في أماكن أخرى«.
ــتثناء زامبيا،  ــواقها باس ويضيف: »في كل أس
ــز الثاني، وهذا يعني أن  ــت زين تعد في املرك مازال
عليها وضع وتنفيذ استراتيجيات صعبة لالحتفاظ 
ــوق  ــإن مخاطر بهارتي في س ــالء«. كذلك ف بالعم
ــك ألنه  ــتكون مرتفعة وذل ــي س ــرف األجنب الص
ــراء املعدات بعملة الدوالر في  ــيتوجب عليها ش س
ــتكون  ــتحصل عليها س حني أن اإليرادات التي س
بالعمالت احمللية. وستقترض الشركة ما يصل إلى 
ــداد ثمن االستحواذ، وذلك  8.5 مليارات دوالر لس
ــه للتحديث نحو  ــتعد في في نفس الوقت الذي تس
ــوقها  ــث )ثري جي( في س ــغيل باجليل الثال التش
احمللي، وهو األمر الذي سيكلفها مليارات الدوالرات 

في شكل رسوم للتراخيص وحتديث املعدات.
من املرجح أيضا أن التمويل احلالي سيؤدي إلى 
ــبة اإلهالك إلى أكثر  رفع ديون »بهارتي« وفق نس
ــبة 0.4% قبل توقيع  من الضعف، وذلك مقارنة بنس

االتفاق على الصفقة احلالية.

ــن »اتش اس  ــارما، م ــول احمللل راجيف ش يق
ــي«: »العمل في أفريقيا سيتطلب الكثير من  بي س
ــي في  التركيز، كما أن اإلبقاء على الوضع التنافس
ــيحتاج إلى التواجد الفعال بشكل مستمر،  الهند س
ــهولة أو وفق طريقة  وهذا كله ال ميكن إجنازه بس

الطيار اآللي«.
ويرى ميشيل فان فوريست، الذي يدير محفظة 
ــورو )800  ــا 600 مليون ي ــة قيمته ــة هولندي مالي
ــيا واحمليط الهادئ أن  مليون دوالر(، في منطقة آس
خوضها ملشروعات جديدة في أفريقيا سيجر عليها 

صعوبات في نطاق عملها احمللي.
ويقول: »من املفترض أن يقوموا بالتركيز على 
ــد.. لكن يبدو أنهم  ــر األعمال بنجاح في الهن تطوي
ــال في مكان آخر  ــغلون قريبا بإجناح األعم سينش

وفق االستحواذ الذي يقومون به حاليا«.
وتستعني »بهارتي« باالستئجار اخلارجي وهي 
تتقاسم الشبكة للحفاظ على انخفاض التكاليف في 
السوق احمللي، ولذلك فهي ستراهن على أن يجري 
الناس مكاملات أكثر مع تخفيض سعر املكاملة، فهذه 
ــت وأحرزت نتائج في الهند، ولكن  الطريقة قد نفع

أمناط االستخدام في أفريقيا مختلفة عن الهند.

نيجيريا وما بعدها

تعد نيجيريا أكبر جزء في األعمال التي تشتريها 
»بهارتي« حتى اآلن، وعمليات التشغيل في نيجيريا 
املزدحمة بالسكان تعطي فكرة عن الصعوبات التي 

ستواجه بهارتي.
ــركات العاملة في نيجيريا يجب  كذلك فإن الش
ــن، وليس الوقود  ــا توليد الطاقة وتوفير األم عليه
ــهولة لتشغيل املولدات  في نيجيريا دائما متاحا بس

الكهربائية.
ــو املنتدب في  ــول العض ــياق يق وفي هذا الس
ــي زيبي:  ــتثمار غ ــت لبحوث االس أفريقيا نيكس
وهذه القضايا ال تخص نيجيريا وحدها، لكنها أكثر 
خطورة في نيجيريا بينما تتشابه مع باقي أفريقيا، 
وتابع: كذلك فإن هناك أكثر من 140 مليون مستهلك 
في نيجيريا، لكن معظمهم يعيشون على أقل من 2 

دوالر يوميا.
ــذا جزء من الصعوبات التي تواجه بهارتي في  ه
ــني أقوياء مثل  ــا، مبا في ذلك وجود منافس أفريقي
ــوم التي لديها الكثير  ــي إن، وفوداكوم وميليك إم ت
ــره مع قدوم منافس جديد قوي في السوق  لتخس
األفريقي، كل هذا رمبا يؤدي إلى حدوث تفكك كبير 
ــق ما يتوقعه  ــال في بهارتي، وف ــي منوذج األعم ف

بعض احملللني.
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