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»ستاندرد تشارترد«: أفريقيا فرصة ثمينة لـ »بهارتي«
الحظ يبتسم لممولي الصفقة

السوق األفريقي أصبح هدفا لكثير من الشركات العاملية

أكبر صفقة استحواذ في اخلارج 
تقوم بها شركة هندية، بيما يدفع 
ستاندرد تشــــارترد للمركز الـ 
21 هذا العام على قائمة عصبة 
العاملية،  االندماج واالستحواذ 
وذلــــك بعد أن كان في املركز الـ 
56 في عام 2009، وفقا لبيانات 

طومسون رويترز.
وقد تصدرت مؤسسة غولدمان 
ساكس العاملية خالل الربع األول 
عمليات االندماج واالســــتحواذ 
في نفس اجلدول وفق ما تظهر 

البيانات األولية.
وكانت ستاندرد تشارترد، 
هي أيضا التي نصحت »بهارتي« 
باستحواذها مؤخرا على مؤسسة 
وريد تليكوم في بنغالديش، قد 
قامت ببنــــاء قدراتها في مجال 
العمليات املصرفية االستثمارية 
في آسيا، والتي تعد أكبر أسواقها، 
وتغلبت على عدد من أهم الالعبني 

هناك.
وقد استحوذت على شركة 
اشــــترت آســــيا في عام 2008، 
حشدت لها أســــواق رأس املال 
التجاري في املنطقة، وتخطط 
للبدء في االكتتاب في األسهم في 
وقت الحق من هذا العام في الهند، 
واالنضمام إلى سوق حتتدم فيها 

املنافسة. 

منى الدغيمي
العمل  أكد رئيــــس فريــــق 
في ســــتاندرد تشــــارترد التي 
ســــاعدت »بهارتي« على إبرام 
صفقة االســــتحواذ في افريقيا 
في محاولتها الثالثة والرئيس 
العاملي لعمليات االندماج والشراء 
االستشارية في بنك ستاندرد 
تشارترد، براهاالد شانتيجرام 
علــــى اإلمكانيــــات الهائلــــة لـ 
»بهارتي« في السوق اإلفريقي، 
مشيرا إلى أن افريقيا متثل فرصا 
ثمينة لـ »بهارتي« السيما أنها 
أصبحت هدفا متكــــررا لكثير 
من الشركات الساعية للتوسع 
واجــــراء عمليات االســــتحواذ 
في اخلــــارج، خصوصا الصني 

والهند.
البسيط  الدرس  وتابع: »ان 
الذي ميكــــن تعلمه من افريقيا 
هــــو: مهما كانــــت القواعد التي 
تنطبق علــــى عمليات االندماج 
واالســــتحواذ املطبقة في بقية 
أنحــــاء العالــــم، فإنها ليســــت 
بالضرورة قابلة للتطبيق هنا. 
ألننا في أفريقيا نعد في مجال 

لعب جديد ومختلف برمته«.
فمن وجهة نظر شانتيجرام 
فان صفقة زينـ  افريقيا ستؤدي 
إلى توطيد العالقة بني شــــركة 

بهارتي ورئيس مجلس إدارتها 
سونيل ميتال، الذي يعود تاريخه 
معها إلى املرحلة التي كان فيها 
مموال ألعمالهــــا عندما كان في 
ميريل لينش، وســــاعد بهارتي 
البورصة  في طرح أسهمها في 

لالكتتاب العام في عام 2002.

التجارية«. 
وتابــــع: »ان إمتام الصفقات 
الصعبة ال يتم إال بعد مفاوضات 
صعبة، وقد عرفــــت »بهارتي« 
وممولوها مــــدى صعوبة هذه 
املفاوضات بعد فشلها مرتني في 
إبرام صفقة« االســــتحواذ. ومت 

صعيد عمليات افريقيا خاصة مع 
وجود ضعف في اختراق السوق 
هناك، مشــــيرة إلى أن ذلك من 
شأنه أن يؤثر إيجابا على أدائها 

في الهند أيضا.
لإلشارة يعد ستاندرد تشارترد 
العبا هاما متخصصا في عمليات 

وفــــي تقييمــــه لصفقة زين 
-بهارتي، قال شــــانتيجرام في 
مقال نشــــرته »ذي إيكونوميك 
تاميــــز« نقال عن رويترز: »إننا 
في عالم يحصل فيه الفائز على 
كل شيء، وال يتبقى للخاسر أي 
شــــيء، وهذا هو مجال األعمال 

ذلك فقــــط بعد أن متت املوافقة 
على دفع مبلغ 9 مليارات دوالر 
لـ »زين الكويت« للحصول على 

عملياتها في أفريقيا.
هذا وكانت وكالة ستاندر اند 
بورز قــــد توقعت فرص منو لـ 
»بهارتــــي« في األداء وذلك على 

االندماج والشراء واالستحواذ، 
في مجال األعمال التجارية إال أنه 
دخل فــــي املجال في أواخر عام 
2003، وشانتيجرام، على سبيل 
املثال، يرأس أحد فروعه والذي 

يوجد مقره في مومباي.
وتعد صفقة »بهارتي« ثاني 

»جلوبل«: »زين« تستحوذ على 40.28٪ من تداوالت 
قطاع االتصاالت الخليجي األسبوع الماضي

حتديد النسبة التي تستهدف 
املؤسسة بلوغها في رأسمال 

الشركة السعودية.
التقرير أن سوق  وأضاف 
الكويت لـــأوراق املالية أعلن 
الســـابق  عطفا علـــى إعالنه 
بتاريخ 30 مارس 2010  واخلاص 
بحصـــول الشـــركة الوطنية 
لالتصـــاالت )اتصاالت( على 
املوافقة  إلدراج سهم الشركة  في 
بورصة قطر بتاريخ 13 ابريل 
2010، تفيد الشركة بأنه  أجل 
إدراج سهم الشركة ببورصة 
قطر. وســـوف تقوم الشركة 
إدارة السوق باملوعد  بإخطار 

اجلديد الحقا. 
 كما أفاد التقرير بأن املجلس 
األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات )آي سي تي قطر( 
أعلن أن أرقام الهواتف في دولة 
قطر ســـتزداد من سبعة إلى 
ثمانية أرقام وذلك اعتبارا من 
يوم األربعاء 28 يوليو املقبل، 
الفتا إلى أن هذا التغيير يلبي 
أرقام  املتزايد علـــى  الطلـــب 
الهواتف الثابتة واملتنقلة في 
دولة قطر، وسوف ينتج عن 
خطة الترقيم اجلديدة 36 مليون 
رقم للهواتف املتنقلة و9 ماليني 
رقم للهواتف الثابتة، متجاوزة 
بذلك أعلى مستوى طلب متوقع 
على مدى الـ 15 إلى 20 ســـنة 

املقبلة.

النشاط قبل أكثر من ثالثة عقود، 
تطور قطاع التمويل اإلسالمي في 
السنوات األخيرة، ويعمل أكثر من 
50 بلدا في جميـــع أنحاء العالم 

بنظام املصرفية اإلسالمية.
واستقطبت صناعة املصرفية 
اإلســـالمية اهتمام املســـتثمرين 
واملصرفيني في جميع أنحاء العالم، 
ومن بينهم مؤسسات مالية دولية 
كبيرة مثل مصرف »سيتي جروب« 
األميركي و»دويتشه بنك« األملاني 
و»إتش.إس.بي.سي« البريطاني.

وحاليا هناك ما يقرب من 300 
مصرف ومؤسسة مالية إسالمية في 
جميع أنحاء العالم من املتوقع أن 
ترتفع قيمة أصولها إلى تريليون 
دوالر بحلول عام 2013، بحســـب 
تقديرات منظمـــات مالية دولية. 
وواصل سوق الصكوك اإلسالمية 
)أو سندات الدين املطابقة للشريعة( 
النمو على الرغم من املشاكل التي 
واجهته، حيث شهد عام 2009 إصدار 
صكوك بقيمـــة 23.3 مليار دوالر 
مقابل 14.9 مليارا في 2008، ويبلغ 
حجم ســـوق الصكوك اإلسالمية 

حاليا 100 مليار دوالر.

أعلنـــت أنها أبرمـــت اتفاقية 
متويـــل بقيمـــة 200 مليون 
يورو مع شركة نوكيا سيمنز 
نتووركس )NSN(، إحدى أكبر 
الشركات املتخصصة في أجهزة 
وبرمجيات وخدمات االتصاالت 

في العالم.
واشـــار الـــى ان رئيـــس 
مجلس إدارة مؤسسة اإلمارات 
لالتصاالت محمد حسن عمران 
كشف النقاب عن ان املؤسسة 
تســـعى لزيادة نسبة متلكها 
في شـــركة موبايلـــي البالغة 
حاليـــا 27% وذلك عن طريق 
شراء أسهم من السوق، رافضا 

انه مـــن الضروري  وأضافت 
»تطوير منتجات متوافقة مع أحكام 
الشريعة تتالءم مع احتياجات عمالء 
القروض واملشروعات الصغيرة«، 
وتفيد الدراسات بأن عددا أكبر بكثير 
من فقراء املسلمني في العالم ميكن 
أن يستفيد مباشرة من احلصول 

على التمويل اإلسالمي.
ويعتبر التمويل اإلسالمي أحد 
أسرع القطاعات االقتصادية واملالية 
منوا فـــي العالم، ومنذ أن بدأ في 

شـــركة ڤودافون قطـــر جاء 
األكثر ارتفاعا بنســـبة بلغت 
3.11% ليغلق عند 8.30 رياالت 
قطرية، بعد أن أعلنت شركة 
ڤودافون قطر حصولها على 
قـــرار منح الرخصـــة الثانية 
خلدمات الهاتف الثابت في قطر، 
من طـــرف هيئة تنظيم قطاع 
القطرية واملجلس  االتصاالت 
األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات وذلك حسب بيان لها 

على موقع بورصة قطر.
وبخصوص شركات القطاع 
قال التقرير ان شركة اإلمارات 
لالتصـــاالت املتكاملـــة »دو« 

ألفضل األفكار لتطوير أنظمة العمل 
املصرفية اإلسالمية، وسيحصل 
الفائز في هذه املسابقة على مائة 
ألف دوالر. ونقلت الصحيفة عن 
املدير العام للقروض الصغيرة في 
بنك جرامني جوليا أســـعد قولها 
الرغـــم مـــن أن املصارف  »على 
اإلســـالمية قدمت مناذج ناجحة 
للعمل في القطاع املصرفي بشكل 
عام، فإنها لم تثبت وجودها بعد 

في قطاع التمويل الصغير«.

األسبوع على ما نسبته %41.02 
أي 45.39 مليون ســــهم وبقيمة 
219.69 مليون دوالر أي ما نسبته 

 .%40.28
وأضاف أن أربــــاح »زين« قد 
تراجعت إلــــى 195 مليون دينار 
أي ما يعادل 45.70 فلسا للسهم 
بنهاية عام 2009، بنسبة 39% عما 
مت حتقيقه في عام 2008، مشيرا إلى 
أن مجلس إدارة الشركة قد أوصى 
بتوزيع أرباح نقدية بنسبة %170 

من القيمة االسمية للسهم.

األكثر ارتفاعًا

التقرير بأن سهم  أفاد  كما 

التي تعمل في مجـــال املصرفية 
اإلسالمية، وضربت مثال على ذلك 
بنموذج »دويتشـــه بنك« نفسه، 
حيث دخـــل املصرف العمالق في 
شـــراكة مع بنك الفقراء أو »بنك 
جرامني«، الذي أسسه االقتصادي 
البنغالي البروفيسور محمد يونس، 
والذي فاز ومؤسسه بجائزة نوبل 
في االقتصـــاد عام 2006، والبنك 
اإلســـالمي للتنمية التابع ملنظمة 
املؤمتر اإلسالمي، إلطالق مسابقة 

قــــال التقرير 
األســــبوعي 
شان  لشركة 
مؤشر جلوبل لقطاع االتصاالت 
اخلليجي أنهى تداوالت األسبوع 
الشهر اجلاري  املنتهي في بداية 
مســــجال تراجعا بنســــبة %1.44 
وصوال إلى مستوى 311.89 نقطة، 
مشــــيرا إلى أن إجمالــــي القيمة 
السوقية للقطاع قد انخفض بواقع 
1.48 مليار دوالر وصوال إلى 101.20 

مليار دوالر. 
وأضــــاف التقريــــر أن قطاع 
االتصاالت اخلليجي شهد صعودا 
في أنشطة التداول هذا األسبوع، 
حيث ارتفعت كمية األسهم املتداولة 
بنسبة 13.25% وصوال إلى 110.63 
ماليني سهم بإجمالي قيمة تداوالت 
بلغــــت 545.46 مليون دوالر أي 
بارتفاع بلغت نسبته 7.17% مقارنة 

باألسبوع السابق. 
وأشار إلى أن الكمية املتداولة 
لقطاع االتصاالت قد استحوذت على 
ما نسبته 2.18% من إجمالي الكمية 
املتداولة في األسواق اخلليجية. 
بينما استحوذت القيمة املتداولة 
للقطاع على ما نسبته 7.25% من 
إجمالي القيمة املتداولة في األسواق 

اخلليجية. 
ولفــــت التقرير إلى أن ســــهم 
»زين« تصدر قائمة األســــهم من 
املتداولة  الكمية والقيمــــة  حيث 
حيث استحوذ خالل تداوالت هذا 

ـ األســـواق. دبـــي 
نت: ذكرت صحيفة 
»برناما« املاليزية أن 
»صناعة التمويل اإلسالمي تتعرض 
في الوقـــت الراهـــن للعديد من 
التحديات التي تفرض العمل على 

تطوير أفكار جديدة ومبتكرة«.
ومـــن بـــني التحديـــات التي 
العديد  ذكرتها الصحيفة، دخول 
من املصـــارف الغربية إلى مجال 
املصرفية اإلســـالمية، ومن بينها 
»دويتشه بنك« األملاني، إضافة إلى 
اتساع الســـوق الذي تتحرك فيه 
املصارف اإلسالمية »وهو ما يفرض 
تصميم مناذج تسويق متطورة 
ومستدامة حتركها عوامل السوق 

العاملية املفتوحة«.
من جهته، قال املدير التنفيذي 
ملنطقة الشـــرق األوسط وشمال 
افريقيـــا فـــي »دويتشـــه بنك« 
الكسندر شفيتز »إن املنافسة هي 
ما ستحدد شكل املنتجات املبتكرة 
واألفكار التجارية اجلديدة، والتي 
تلبي املعايير اإلسالمية، وحتقق 
أرباحا جيدة لكل األطراف املشاركة 
فيها«. ورأت الصحيفة أن املنافسة 
ليست بالضرورة هي األساس في 
الكيانـــات املصرفية  العالقة بني 

ارتفاع كمية األسهم المتداولة بنسبة 13.25٪ وصوالً إلى 110.63 ماليين سهم

»برناما« الماليزية: عدة تحديات تواجه
صناعة التمويل اإلسالمي بعد دخول المصارف الغربية

صناعة التمويل االسالمي حتتاج الى افكار للتغلب على التحديات 

إفالس إمبراطور العقارات السوري سيمون حلبي

»غلف إنفست«: طلب »أجيليتي« وقف تداول 
سهمها من أبرز العوامل وراء تراجع السوق

لنــــدن ـ كونا: أفــــادت تقارير 
اخبارية امــــس بأن رجل االعمال 
العقارات  امبراطــــور  الســــوري 
سيمون حلبي الذي قدرت ثروته 
في عــــام 2007 بثالثــــة مليارات 
جنيــــه اســــترليني والتي تضم 
مقر مصــــرف »بي جي مورغان« 
األميركي في لندن وشركات مثل 
»أفيفا« في حي املال وشركة »اولد 
ميتوتشــــوال« أعلن افالسه بعد 
العقارية.  امبراطوريتــــه  انهيار 
وذكرت صحيفة »ديلي تليغراف« 
أن ثروة حلبي تضم أيضا ميدان 

بيكاديللي بوســــط لندن وأبراج 
الســــابق  املقر  »منتمور تاورز« 
لبارون مايردوروتشيلد. لكن وفقا 
ملجلة »ايســــتيتس جازيت« فان 
امللكية واجراءات االفالس  اعالن 
بدأت العام املاضي من قبل مؤسسة 
»ارنست اند ياجن« احلارس املشترك 
لديونه الضخمة. ولم يكن حلبي 
موجودا في جلسة اعالن افالسه 
في احملكمة كما لم يكن هناك من 
ينوب عنه، ويغطي احلكم الصادر 
بحق حلبي أصوله وممتلكاته داخل 

وخارج بريطانيا.

قال تقرير الشركة اخلليجية الدولية 
لالســــتثمار »غلف انفست« ان مؤشر 
ســــوق الكويت لأوراق املالية شــــهد 
انخفاضا في جميع مؤشراته الرئيسية حيث انخفض 
املؤشر السعري بواقع -14.7 نقطة وبنسبة -%0.20 
كما انخفض املؤشــــر الوزني بواقــــع -3.98 نقطة 

وبنسبة -%0.90.
وأرجع التقريــــر هذا االنخفاض الى عدة عوامل 
أهمها، طلب مجموعة اجيليتي من إدارة البورصة وقف 
التداول وتأجيل إعالن أرباح السنة املالية 2009 حلني 
ظهور نتائج املفاوضات بشأن التسوية احملتملة بني 
أجيليتي واحلكومة األميركية حول القضية القائمة 
بينهما.  واشار التقرير الى ان عمليات جني األرباح 
التي طالــــت معظم قطاعات الســــوق كان لها األثر 
السلبي على مؤشرات السوق الرئيسية، باإلضافة إلى 
التخوف من وقف التداول عن الشركات التي لم تعلن 
عن نتائجها املالية حتى املهلة احملددة في 2010/3/31، 
وعلى الرغم من إمتام صفقة بيع زين أفريقيا خالل 
األسبوع وإعالن زين عن أرباحها السنوية للعام 2009 
والتوزيعات املجزية لهذه الســــنة التي بلغت %170 
كتوزيعات نقدية إال أن الســــوق فشل في التجاوب 

مع هذه احملفزات واألخبار اإليجابية. 
وبني التقرير أن قطاع اخلدمات تصدر أعلى تداول 
بنسبة 44.2% من إجمالي القيمة املتداولة لأسبوع 
حيث شــــهد ســــهم زين تداوال بـ 45.4 مليون سهم 
بقيمة 62.8 مليون دينار، وأيضا شهد سهم الرابطة 
تداوال بـ 59.2 مليون سهم بقيمة 21.1 مليون دينار، 

وحل قطاع االستثمار ثانيا بنسبة 17% وذلك بسبب 
التداول على سهم مشاريع حيث تداول بـ 16.3 مليون 
سهم بقيمة 8.4 ماليني دينار، وشهد سهم استثمارات 
تداوال ملحوظا حيث تداول بـ 15.3 مليون سهم بقيمة 
6.6 ماليني دينار، وحل قطاع البنوك ثالثا بنســــبة 
14.8% وذلك بســــبب التداول على سهم بنك بوبيان 
حيث تداول بـ 35.2 مليون سهم بقيمة 18.5 مليون 
دينار، وشهد سهم بيتك تداوال ملحوظا حيث تداول 

بـ 11.4 مليون سهم بقيمة 13.1 مليون دينار.
وذكر التقرير انه توقع في حتليله الفني السابق 
لسوق الكويت لأوراق املالية بأن املؤشر يجب عليه 
أن يتجاوز ويؤسس فوق االجتاه التنازلي ونقطة 
املقاومة األولى عند 7.500 نقطة ومن ثم نقطة املقاومة 
الثانية عند 7.650 نقطة ليســــتمر باالرتفاع، وان 
لم يحصل ذلك فمن املمكن نزول املؤشر إلى نقطة 
الدعم األولى عند 7.345 نقطة ومن ثم نقطة الدعم 

الثانية 7.260 نقطة. 
وبالفعل فقد جتاوز املؤشر نقطة املقاومة األولى 
ولكنه عجز عن التأســــيس فوقها بسبب انخفاض 
القيم والكميات املتداولة خالل األسبوع. أما بالنسبة 
لتحليلنا للفترة املقبلة، فأننا نتوقع بأن املؤشر يجب 
عليه أن يتجاوز ويؤســــس فوق االجتاه التنازلي 
ونقطة املقاومة األولى عند 7.500 نقطة ومن ثم نقطة 
املقاومة الثانية عند 7.650 نقطة ليستمر باالرتفاع، 
وان لم يحصل ذلك فمن املمكن نزول املؤشــــر إلى 
نقطة الدعم األولى عند 7.345 نقطة ومن ثم نقطة 

الدعم الثانية 7.260 نقطة.

التغير ٪1 أبريل25 مارساألسهم األكثر ارتفاعا
44.1%0.0340.049شركة استراتيجيا لالستثمار

28.8%0.5200.670شركة التقدم التكنولوجي
22.1%0.3400.415الشركة الكويتية لبناء املعامل واملقاوالت

17.3%0.2260.265شركة التمدين االستثمارية
15.2%0.4600.530بنك بوبيان

التغير ٪1 أبريل25 مارساألسهم األكثر تراجعا
-19.4%0.0340.027شركة مجموعة املستثمرين القابضة

-16.7%0.3900.325الشركة الكويتية لصناعات األنابيب واخلدمات النفطية
-15.6%0.1280.108شركة املال لالستثمار

-15.4%0.0780.066شركة منشآت للمشاريع العقارية
-14.7%0.0340.029الشركة األهلية القابضة

واس - الرياض: أعلنت شركة »زين السعودية« لالتصاالت 
أمس أنه��ا أبرمت مؤخرا اتفاقيات جتوال دولي مع مش��غلني 
جدد حول العالم ليبلغ العدد اإلجمالي للمش��غلني 329 مشغال 

في 151 دولة.
واتفقت »زين« معها بهدف االس��تفادة من خدمة التجوال 
الدول��ي ألصحاب اخلطوط املفوترة ف��ي جميع الدول ال� 151، 
كما تتيح 81 مش��غال في 50 دولة ألصحاب اخلطوط املس��بقة 
 ،GPRS الدفع، و67 مشغال في 130 دولة للتجوال الدولي لتقنية
بينم��ا تتيح التجوال الدولي لتقنية اجليل الثالث 3G من خالل 

22 مشغال في 22 دولة.
وقال الرئي��س التنفيذي للعمليات في »زين الس��عودية« 
م.إسماعيل فكري »إن عقد هذه االتفاقيات يأتي في إطار سعي 
الشركة إلى التوسع في خدمة التجوال الدولي مبا يتيح جلميع 
عمالئها خدمة بأس��عار تنافسية في معظم بالد العالم«، مؤكدا 
أن »زين« س��عت إلى إبرام اتفاقيات التجوال الدولي مع الدول 

األكثر ارتيادا من قبل عمالئها في اململكة.

»زين السعودية« تعقد اتفاقيات 
تجوال دولي مع 151 دولة

تقــرير
سيمون حلبي


