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ثمينة م�ستعملة

صورة من خبر »األنباء« املنشور في عدد الثالثاء املاضي نبيل بن سالمة متحدثا عن امتام الصفقة )سعود سالم(بن سالمة وبراك الصبيح وهيثم اخلالد خالل املؤمتر الصحافي

قطار صفقة بيع أصول »زين ـ أفريقيا« يصل إلى محطته النهائية في نيودلهي

المجموعة أعلنت عن انتهاء الصفقة وتسلمها 7.86 مليارات دوالر وتوزيع األرباح على المساهمين غدًا

 أحمد مغربي ـ شريف حمدي
كشف الرئيس التنفيذي في مجموعة زين نبيل بن 
سالمة أنه مت االنتهاء فعليا من عمليات بيع شركة زينـ  
أفريقيا لوحدتها التشغيلية في القارة االفريقية باستثناء 
عملياتها في كل من السودان واملغرب لتنجز بذلك اتفاق 
البيع األولي الذي أبرمته لصالح شـــركة بهارتي إيرتل 
في نهاية مارس املاضي، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 10.7 
مليارات دوالر، مضيفا أن توزيعات أرباح الصفقة على 
املســـاهمني ســـتبدأ غدا اخلميس مثلما وعدت الشركة 
مســـاهميها خالل اجلمعية العمومية األخيرة، مشيرا 
إلى ان االرباح الناجتة عن الصفقه ستدرج في البيانات 
املالية للربع الثاني من العام احلالي وأوضح بن سالمة 
في مؤمتر صحافي دعت إليه الشركة أمس انها تسلمت 
بالفعل مبالغ مالية تقـــدر بـ 7.868 مليارات دوالر من 
عوائد هذه الصفقة من الشركة الهندية، مبينا أن »زين« 
ستتسلم مبالغ مالية أخرى بحد أقصى 400 مليون دوالر 

خالل 12 شهرا بعد استيفاء بعض املتطلبات الرسمية 
األخرى، على أن تتسلم بقية املبالــغ املالــية واملقــدرة 
بـ 700مليون دوالر بعد مرور عام من إبرام الصفقة وفقا 
لنص االتفاق األولي. ولفت بن ســـالمة إلى أن الشركة 
قامت بسداد 4 مليارات دوالر حتى اآلن شملت 60 بنكا 
محليا وخليجيا وعامليا، مؤكـــدا على صعوبة حتديد 
حجم قروض الشـــركة نظرا لتملك املجموعة شركات 

كثيرة في بلدان عديدة.

حقبة جديدة

ومضى في قوله »مع إبرام هذه الصفقة باتت زين تقف 
على عتبة حقبة جديدة، من شأنها أن تسمح بتحرك أفضل 
خالل املرحلة املقبلة نحو مسارات تشغيلية جديدة«، 
مشـــيرا الى أن زين ستنطلق نحو تنفيذ إستراتيجية 
جديدة وهي حتمل معها طموحات أخرى، خصوصا أن 
عملياتها باتت اآلن ترتكز على قواعد ودعائم قوية وهي 

روافدها التشـــغيلية في منطقة الشرق األوسط والتي 
تدر سيولة نقدية مرتفعة«.

وفي بيان صحافي أوضحـــت املجموعة أن العالمة 
التجارية »زين. عالم جميل«، ستظل تستخدم من قبل 
شركة »بهارتي ايرتل« مبوجب ترخيص من مجموعة 
زين فـــي جميع العمليات األفريقية لفترة مؤقتة، على 
أن تقوم شركة »بهارتي ايرتل« بعد ذلك بإطالق عالمتها 

التجارية »ايرتل«. 

صفقة تاريخية 

كما تضمن البيان تصريحـــا لرئيس مجلس إدارة 
مجموعة زين أسعد البنوان ذكر فيه ان مجموعة زين 
أنهت جميع اإلجراءات اخلاصـــة بعملية بيع األصول 
األفريقية، وجاء توقيع الصفقة بشـــكل نهائي بعد ما 
استوفت املجموعة الشروط واإلجراءات املتممة لعملية 

البيع«.

وأضاف قائال: »هذه الصفقة من الصفقات التاريخية، 
فهي األكبر من نوعهـــا في قطاع االتصاالت في منطقة 
الشرق األوسط وأفريقيا، والشك أنها تبرز مدى القيمة 
الكبيـــرة التي جنحنا في إضافتها حلقوق مســـاهمينا 
خالل الفترة املاضية، فهي ستعكس وبشكل كبير مناخا 

إيجابيا على املركز املالي للمجموعة«.
وتابع البنوان: »نحن فخورون باإلسهام الكبير الذي 
قدمتـــه مجموعة زين في قارة أفريقيا، وبدورها املؤثر 
في تطوير خدمات االتصاالت، والتي ســـاهمت بشكل 
كبير في تنميـــة احلياة االجتماعية واالقتصادية لهذه 
الشعوب«، معربا عن ثقته بأن هذا الدور سوف تواصله 
شركة بهارتي ايرتل ملا متلكه من سمعة وشهرة عاملية 

في قطاع االتصاالت الالسلكية على مستوى العالم.

حدث تاريخي

من جانبه ذكر رئيس مجلس اإلدارة العضو املنتدب 

في شركة بهارتي سونيل ميتال في البيان »نحن سعداء 
بإنهاء هذه الصفقة، ونود أن نعرب عن امتناننا العميق 
والشكر حلكومات جميع الدول االفريقية الـ 15 وفريق 
إدارة مجموعة زين على دعمهم املميز لهذا احلدث التاريخي 

الذي مكننا من إغالق هذه الصفقة في وقت قياسي«.
اجلدير بالذكر أن بنك »يو بي اس« قام بدور املستشار 
املالي، بينما قام بنك »بي إن بي باريبا« بدور املستشار 
 Linklaters املعاون ملجموعة زين في هذه الصفقة، فيما قام

بدور املستشار القانوني.
واجلديـــر ذكـــره أيضا أن شـــركات زيـــن أفريقيا 
التي اشـــتملت الصفقة عليهـــا تعمل في 15 دولة وهي 
موزعة على أطراف مختلفة من القارة االفريقية وهي: 
بوركينا فاسو، تشاد، جمهورية الكونغو، وجمهورية 
الكونغو الدميوقراطية، الغابون، غانا، كينيا، ماالوي، 
مدغشقر، النيجر، نيجيريا، سيراليون، تنزانيا، أوغندا، 

وزامبيا.

200 ـ 240 فلسًا 
توزيعات 2010

ق��ال إن االدارة التنفيذي��ة 
ستوصي مجلس االدارة بتوزيع 
أرباح مجزية على املس��اهمني 
خالل 2010 والت��ي من املتوقع 
أن تتراوح بني 200 إلى 240 فلسا 
للسهم، وملجلس االدارة احلق في 
اتخاذ الق��رار بعد حتديد أرباح 

الصفقة.

بيع حصة من »زين« األم
أكد بن ســــالمة على عدم 
وجــــود نية لــــدى املجموعة 
فــــي املغرب  لبيــــع أصولها 
والسودان، كما استبعد بيع 
حصة في زين األم الفتا إلى أن 
األرباح الصافية للصفقة سيتم 
اإلعالن عنها في البورصة أوال. 
وفي هذا اإلطار قال مستشار 
مجموعة زين براك الصبيح ان 
قرار بيع حصة في زين األم 
يحدده كبار املساهمني ثم يطلب 

ذلك من مجلس االدارة.

ال توجد مشاكل 
في نقل الرخص 

وحول تأخير تس��لم مبلغ 
400 مليون دوالر ملدة 12 شهرا 
و700 ملي��ون دوالر بعد مرور 
عام من التوقيع قال بن سالمة 
ان هذه االشتراطات مت االتفاق 
بشأنها خالل مرحلة التفاوض، 
نافيا أن تكون هناك أي مشاكل 
في نقل الرخص، حيث جنحت 
الشركة في نقل ملكية االسهم 

بالكامل أمس.

الشكر لصاحب السمو
 قال بن سالمة نرفع الشكر إلى صاحب السمو األمير الشيخ 
صب��اح األحمد الذي من حقه أن يتباهى بوجود ش��ركة كويتية 
بهذا احلجم، كما نتقدم بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح ووكيل وزارة اخلارجية خالد اجلار اهلل ووكيل 
ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد اخلالد وذلك لرعايتنا 

وتقدمي الدعم ملخاطبة جميع الدول األفريقية.
وانتهز بن سالمة الفرصة لتهنئة مجلس اإلدارة وفريق العمل 
من موظفي مجموعة زين عل��ى إبرام هذه الصفقة وقال »نهنئ 
مجلس اإلدارة وفريق عمل املجموعة على هذا النجاح، فإبرام صفقة 
بهذا احلجم الثقيل وخالل هذا الوقت القياسي هو ترجمة حقيقية 
لالحترافية الش��ديدة التي صاحبت إجراءات عمليات البيع«، كما 
أعرب بن سالمة عن شكره للشعب الكويتي وجلميع املساهمني 
الذين وقفوا بجانب الشركة إلمتام الصفقة، كما شكر احلكومات 

االفريقية لتسهيل إجراءات نقل امللكيات إلى شركة بهارتي. 

مفاوضات حتى الثالثة فجرًا 
أفاد بن سالمة بأن مفاوضات حسم الصفقة استمر حتى 
الثالث��ة من فجر أمس األول حيث كان��ت اإلدارة التنفيذية 
للش��ركة تتابع كل التفاصيل اخلاص��ة بإجراءات التحويل 
م��ع اجلانب الهندي عن كثب، الفتا الى أن إمتام صفقة بيع 
األصول االفريقية إلى شركة بهارتي الهندية يعتبر اجنازا 
كبيرا يضاف إلى س��جل الشركة احلافل في خضم األزمة 

املالية العاملية.

ناصر الخرافي »األب الروحي«
تقدم بن س��المة بالش��كر لكبار املالك في الشركة وعلى 
رأسهم األب الروحي ناصر اخلرافي وسمو الشيخ سالم العلي 
والشيخ علي اخلليفة والهيئة العامة لالستثمار الذين ساهموا 

في إمتام الصفقة في ظل الظروف الراهنة.

بن سالمة: »زين« سددت  4 مليارات دوالر  ديونًا لـ 60 بنكًا
وتتسلم  400 مليون خالل 12 شهراً و700 مليون بعد عام
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منى الدغيمي 
أعلنت »بهارتي« أمس عن 
إغالق صفقة زين ـ افريقيا 
بقيمـــة 10.7 مليارات دوالر 
لتصبح بذلـــك خامس اكبر 

شركة اتصاالت في العالم.
وأعلنت الشركة رسميا 
أنها حولت نحو 8 مليارات 
دوالر كاش إلى حساب زين 
أمس وذلك وفـــق ما نقلته 
لـ »انديا  النشرة اإلخبارية 

تاميز«.
وذكـــرت صحيفة »ذي 
اكونوميك تاميز« الهندية أن 
إغالق صفقة زين- افريقيا 

سيمنح »بهارتي« السيطرة على عمليات »زين« في جميع األسواق 
الـ 15 االفريقية التي تعمل فيها، مشيرة أن إعالن »بهارتي« عن 
غلق الصفقة يعني أنها اختتمت موافقات احلكومات والهيئات 

التنظيمية في كل من الدول الـ 15. 
وأشارت إلى أن كبار املديرين التنفيذيني لشركة زين وصلوا أمس 

إلى نيودلهي إلمتام عملية 
إغالق الصفقة نهائيا. 

وعلمت الصحيفة أن فريقا 
من إدارة »بهارتي« مكونا من 
40 عضوا برئاســـة مديرها 
التنفيذي للعمليات الدولية 
مانوج كوهلي ســـينتقلون 
قريبا إلى العاصمة الكينية 
التـــي  املدينـــة  نيروبـــي، 
الشـــركة كقاعدة  اختارتها 
ملقرها األفريقي، مشيرة إلى 
أن هـــذا الفريـــق اإلداري لـ 
»بهارتي« سيعمل مع املديرين 
التنفيذيني لشركة زين في 
جميع البلـــدان الـ 15 حيث 

سيقدم خدمات في افريقيا ويشرف على عملياتها. 
وبالنسبة للتأثير االيجابي للصفقة أفادت الصحيفة أن بهارتي 
إيرتل ســـيصبح لديها أكثر من 180 مليون مشترك باعتبار 42 
مليون عميل لـ »زين« في أفريقيا مما يجعلها خامس أكبر شركة 

خلدمات الهاتف احملمول عامليا. أسعد البنوان

قطار صفقة بيع أصول »زين ـ أفريقيا« يصل إلى محطته النهائية في نيودلهي

أكد إرسال البيانات التي طلبتها البورصة

البنوان: 1.1 مليار دوالر ربحية »زين« والسهم يعود للتداول اليوم 
والمجموعة التزمت بوعدها للمساهمين بتوفير األموال لتوزيع األرباح

أك��د رئيس مجلس إدارة مجموعة زين أس��عد البنوان أن 
الشركة خاطبت إدارة س��وق الكويت لألوراق املالية من أجل 
اعادة س��هم زين للتداول، كما أن الش��ركة أرسلت إلى إدارة 
السوق البيانات التي طلبتها والتي تتعلق مبدى ربحية الشركة 
من الصفقة حيث فاقت هذه الربحية ال� 200 فلس، مضيفا أن 
هذه الربحية مت احتسابها طبقا لألموال التي مت تسلمها حتى 
اآلن فقط ومن املتوقع أن ترتفع هذه الربحية عند تسلم املبالغ 
املتبقية والتي تبلغ نح��و مليار ومائة مليون دوالر، حيث مت 
احتجاز هذه املبالغ حلني االنتهاء من حتويل جميع التراخيص 

إلى شركة بهارتي.
وأضاف البنوان في لقاء خاص أجرته قناة »CNBC« عربية أن 
الشركة التزمت بوعدها للمساهمني وجنحت في توفير األموال 
الالزم��ة لتوزيع األرباح التي أعلنت عنها والبالغة 170 فلس��ا 
للسهم مؤكدا أن األموال ستصل إلى حسابات املساهمني غدا 

اخلميس كما وعد مجلس اإلدارة خالل اجلمعية العمومية.
 وبني أن البعض شكك في قدرة الشركة على توفير املبالغ 
الالزمة وقال: لقد سئلنا في اجلمعية العمومية إذا كان في إمكاننا 
دفع قيمة األرباح واليوم نس��تطيع أن نرد مبنتهى الوضوح 
والشفافية بأن الشركة لديها القدرة والقوة للوفاء بالتزاماتها 
جتاه املس��اهمني والبنوك املقرضة � فاليوم زين أيضا تسدد 
أربعة مليارات دوالر ديونا إلى املؤسسات املالية � مما يجعلها 

أكثر قدرة على الربحية في املستقبل.

»ذي إكونوميك تايمز«: كبار مسؤولي »زين« في نيودلهي إلغالق الصفقة نهائيًا

سونيل ميتال ومانوج كوهلي وأخيل كوتيا عقب املؤمتر الصحافي في نيودلهي )أ.ف.پ(

مليار دوالر استثمارات »زين العراقية« 
و»زين األردنية« العام الحالي

الصالة في مكاتبنا

مخاطبة إدارة السوق 

تخفيض رأس المال غير وارد

قال بن سالمة إن االدارة التنفيذية لم ترفع 
توصية ملجلس االدارة بتوزيعات األرباح حتى 
تســـنى لها التأكد من التوصل لكل شـــروط 
الصفقـــة والتوقيعات الالزمـــة وان االدارة 

التنفيذية واصلت العمـــل على مدار يومني 
العمومية  انعقـــاد اجلمعية  متواصلني قبل 
لدرجة أننا كنا نصلي في مكاتبنا من الظهر 

إلى الفجر.

أفاد بن سالمة بأن الشـــركة قامت مبخاطبة 
ادارة البورصـــة أمس عن آخر تطورات الصفقة 
وحتويل األموال، الفتا إلى أن الشركة ردت على 
كل استفسارات ادارة السوق متهيدا لعودة السهم 
للتداول مجددا، مشيرا الى أن قرار عودة السهم 
للتداول ســـتحدده البورصة، متوقعا أن تكون 

اليوم او غدا او األحد على أقصى تقدير.
ووجه بن سالمة شكره إلى إدارة سوق الكويت 
لألوراق املالية وذلك على تقديرها وتفهمها الواضح 
للظروف احمليطة بهذه الصفقة خالل الفترة املاضية، 
مشيرا إلى أن صفقة بهذا احلجم الثقيل من املتوقع 

أن تكون لها تأثيرات إيجابية على السوق.

قال بن سالمة إن مجموعة زين ستقوم بتغيير 
جذري في اعادة الهيكلة، مشـــيرا الى أن الشركة 
في اطار ذلك ســـتقوم بتقليل عدد املوظفني في 

شـــركاتها التابعة حسب حاجة كل شركة، مبينا 
أن تخفيض رأسمال الشـــركة في الوقت الراهن 

أمر غير وارد

يطلقها »جوول« و»فوتبول دايركتا« حصريًا 

»زين« تقدم لعمالئها خدمة إخبارية خاصة 
بكأس العالم 2010

أعلنت شـــركة 
زين لالتصاالت عن 
إطالق خدمة اخبارية 
خاصة بكأس العالم 
لعمالئها  حصرية 
ميكنهـــم  حيـــث 
االطالع على كامل 
األخبـــار املتعلقة 
بكأس العالم وذلك 
التعاون  من خالل 
بـــني خدمة جوول 

وموقع footballdirecta.com.  وتقوم اخلدمة بتزويد 
عمالء شركة زين بالنتائج احلية واخبار املباريات 
بشكل فوري وحلظة حدوثها بحيث ميكن للمشترك 
أن يعرف جميع التطورات في املباراة بشكل آني 
لدى حصولها.  وميكن للمشترك اختيار أخبار أي 

فريق يرغب فيه من 
بني الفرق املشاركة 
البطولة دومنا  في 
أي تكلفة إضافية 
علـــى اشـــتراكه، 
وميكـــن للراغـــب 
أن  باالشـــتراك 
يشترك عبر إرساله 
إلى  رسالة نصية 
الرقم97700 بكلمة 
2010  او عبر موقع  
footballdirecta.com. وستكون تكلفة االشتراك 
باخلدمة عبارة عن 500 فلس لألسبوع الواحد 
وذلـــك خالل فترة كأس العالم التي ستســـتمر 
لشهر كامل من اخلامس من يونيو اجلاري وحتى 

احلادي عشر من يوليو املقبل. 

عمر راشد 
تعتزم ش��ركتا »زين العراقية« و»زي��ن األردنية« 
التابعتان ملجموعة زين اس��تثمار أكثر من مليار دوالر 
خالل العام احلالي لتوسيع قاعدة املشتركني للشركتني 

وكذلك توسيع قاعدة اخلدمات لهما. 
فقد كشف مصدر مطلع في شركة »زين العراقية« 
في تصريح على هامش مؤمتر لالتصاالت االلكترونية 
في العاصمة األردنية، عن أن الشركة تتوسع حاليا في 3 
محافظات كردية شمالية عن طريق إنشاء أبراج االتصاالت 
في تلك احملافظات ثم ربطها مع باقي املناطق في العراق، 
وقال إن الش��ركة بصدد اس��تثمار 900 مليون دوالر 
العام احلالي في مشروعات جديدة وتغطية املصاريف 
التشغيلية. وقال إن الشركة تعتزم رفع قاعدة املشتركني 

إلى 13 مليون مشترك بنهاية العام احلالي من 11 مليون 
مشترك احلاليني لديهما.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي لشركة »زين 
األردنية« عبد امللك اجلبر، إن الشركة تستثمر حاليا نحو 
170 مليون دوالر للتوسع في خدمات اإلنترنت في البالد 

وسداد الرسوم احلكومية املقررة في هذا الشأن.
 وأضاف��ت اجلبر ان نحو 100 مليون دوالر موجهة 
لالستثمار في توسعة خدمات اإلنترنت، بينما باقي ال� 70 
مليون دوالر مخصصة كرسوم تدفع للحكومة األردنية. 
وأضاف مسؤول الشركة أن قاعدة مشتركي الشركة تبلغ 
حاليا 2.7 مليون مشترك في األردن، بينما تدرس حاليا 

إمكانية التوسع إلى داخل األراضي الفلسطينية.
)نقال عن نشرة داو جونز( 


