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إبراهيم صالح

»جلوبل«: سهم »زين« النجم األبرز بين شركات 
االتصاالت الخليجية األسبوع الماضي

قال التقرير األسبوعي لشركة 
العاملي )جلوبل(  االستثمار 
عن أعداء شركات االتصاالت 
اخلليجية ان سهم شركة زين 
كان النجم األبرز خالل تداوالت األسبوع املاضي، بعد 
ان عرضت مؤسسة اإلمارات لالتصاالت )اتصاالت(، 
شراء 46% في شركة زين بسعر 1.700 دينار لتعتبر 
الصفقة األكبر في منطقة الشرق األوسط إذا ما متت، 
وقد أنهى مؤشر جلوبل اخلليجي لالتصاالت تداوالت 
األسبوع املنتهي في 30 سبتمبر 2010 مرتفعا بنسبة 
0.84% وصوال الى مستوى 298.51 نقطة. وقد ارتفع 
إجمالي القيمة السوقية للقطاع بواقع 808.78 مليون 

دوالر وصوال الى 97.13 مليار دوالر.
وقد شهد قطاع االتصاالت اخلليجي ارتفاعا في 
أنشطة التداول خالل األسبوع، حيث ارتفعت كمية 
األسهم املتداولة بنسبة 55.88% وصوال الى 105.44 
مليون س����هم بإجمالي قيمة تداوالت بلغت 378.75 

ملي����ون دوالر، أي بارتفاع بلغت نس����بته %74.25 
مقارنة باألسبوع الس����ابق، وقد استحوذت الكمية 
املتداولة لقطاع االتصاالت على ما نس����بته %3.23 
من إجمالي الكمية املتداولة في األسواق اخلليجية، 
بينما اس����تحوذت القيمة املتداولة للقطاع على ما 
نسبته 7.22% من إجمالي القيمة املتداولة في األسواق 

اخلليجية.
وتصدر سهم ش����ركة االتصاالت املتنقلة )زين 
الكويت( قائمة األس����هم من حي����ث الكمية والقيمة 
املتداولة، حيث استحوذ خالل تداوالت األسبوع على 
ما نسبته 40.25% من إجمالي الكمية املتداولة وما 

نسبته 50.29% من إجمالي القيمة املتداولة.
وسجل سهم شركة )زين الكويت( الصعود األكبر 
خالل تداوالت هذا األسبوع بارتفاعاته بنسبة %4.62 
ليغلق عند 1.360 دينار بينما جاء سهم شركة االحتاد 
االتصاالت )موبايل����ي( املتراجع األكبر بانخفاضه 

بنسبة 3.18% ليغلق عند 53.25 رياال سعوديا.

استحوذ على 50% من إجمالي القيمة المتداولة

أسواق المال الخليجية تنهي تداوالت الربع الثالث
 على ارتفاع ..وسوق دبي في الصدارة بارتفاع %15.2

عند مستوى 6543.2 نقطة بينما 
أغلق م����ع نهاية الربع الثالث من 
هذا العام عند مستوى 6985 نقطة.
ولم يختلف حال املؤشر الوزني 
للبورصة عن نظيره الس����عري، 
حيث ارتفع هو اآلخر بنهاية الربع 
الثالث من هذا العام بنسبة كبيرة 
بلغت 17.26% محققا مكاسب بلغت 
68.6 نقطة، وذلك بعد إغالقه في 
30 س����بتمبر 2010 عند مستوى 

466.01 نقطة.

6.84% ارتفاعًا في سوق مسقط

 وجاءت محصلة أداء مؤش����ر 
سوق مسقط لتداول األوراق املالية 
خالل الربع الثالث املنتهي في 30 
سبتمبر 2010 على ارتفاع بنسبة 
6.84% حيث ربح املؤش����ر بذلك 
414.65 نقط����ة بإغالقه في نهاية 
شهر سبتمبر عند مستوى 6472.76 

نقطة. 

»البحرين« يرتفع بنسبة %3.47

أقفل مؤشر سوق البحرين املالي 
تعامالته في نهاية الربع الثالث من 
عام 2010 على ارتفاع بنسبة %3.47 
حيث أغلق عند مستوى ال� 1444.76 
نقطة مقارنة ب� 1396.29 نقطة قيمة 
إغالقه في نهاية الربع الثاني من 
عام 2010، من جهة أخرى تراجع 
أداء املؤشر العام لسوق البحرين 
بنس����بة 7.06% مقارنة بأدائه في 
الربع الثالث من عام 2009 حيث 
أغلق وقتها عند مستوى 1554.51 

نقطة.

وجاء نشاط السوق في أواخر 
الرب����ع الثالث من الع����ام احلالي 
بالتزامن مع اللغط الذي أثير حول 
صفقة »اتص����االت � زين«، حيث 
أعلنت اتصاالت اإلماراتية تقدميها 
عرضا لشركة »زين« لشراء 46% من 
أسهمها، فيما لم تؤكد الثانية اخلبر، 
األمر الذي جعل وتيرة التداوالت 
تتصاعد بش����كل ملحوظ في آخر 
جلستني من تلك الفترة الفصلية.
وقد جنحت مؤش����رات البورصة 
الكويتية الرئيس����ية في االرتفاع 
الربع  بش����كل ملحوظ مع نهاية 
الثالث من الع����ام احلالي مقارنة 
مبا كانت عليه ف����ي نهاية الربع 
الثاني من ذات العام، حيث حقق 
الس����عري منوا نسبته  مؤشرها 
6.75% رابح����ا 441.8 نقطة خالل 
الفترة، حيث كان املؤشر قد أنهى 
آخر جلس����اته في الربع السابق 

اتفاق في دعم األسواق بشكل كبير، 
إثر ورود أخبار إيجابية توالت منذ 
9 س����بتمبر املاضي 2010 مع أول 

تعامالت ما بعد عيد الفطر.

6.33% مكاسب »أبوظبي«

وشهد سوق ابوظبي خالل الربع 
الثالث ارتفاع مؤش����ره الرئيسي 
إلى مستوى  بنسبة 6.33 ليصل 
2673.19 نقطة مكتسبا بذلك 159.18 

نقطة.

ارتفاع ملحوظ في بورصة الكويت

انقضى الربع الثالث من العام 
احلالي ليش����هد نهاي����ة وال أروع 
للس����وق الكويتي، الذي جنح في 
أن ينهي تلك الفت����رة بارتفاعات 
جيدة نتيجة للنشاط امللحوظ الذي 
شهدته حركة التداوالت في األشواط 

األخيرة من هذا الربع.

املاضي.وقد استطاع مؤشر سوق 
دبي اس����ترداد عافيته مرة أخرى 
خالل تعامالت شهر يوليو وحتى 
بدايات شهر أغسطس ليتراجع بعد 
ذلك منحدرا قرب أدنى مستوياته 
السابقة عند 1464.18 نقطة، ولكنه 
استرد عافيته بعض الشيء متخذا 
القرار بتعويض بعض خسائره 
السابقة ولكنه زهو لم يدم طويال 
فقد أخذ املؤشر في التراجع مرة 

أخرى.
وظل احلال هكذا حتى جاء إعالن 
مجموعة دبي العاملية عن توصلها 
التفاق م����ع نحو 99% من دائنيها 
وهو اخلبر الذي طال انتظاره كثيرا 
منذ أن هزت تلك األزمة أرجاء العالم 
واألسواق املالية على الصعيدين 
احمللي والعاملي أيضا، س����اهمت 
األخبار اإليجابي����ة حيال توصل 
دائنو ديون »دب����ي العاملية« إلى 

حققت مؤشرات جميع األسهم 
اخلليجية ارتفاعا خالل الربع الثالث 
من العام واملنتهي في 30 سبتمبر 
املاضي وجاء في صدارة االرتفاعات 
سوق دبي بنسبة 15.20% ليغلق 
عند مستوى 1683.69 نقطة، تاله 
سوق قطر مرتفعا بنسبة %11.52 
ليغلق عند مستوى 7694.8 نقطة، 
ثم سوق مس����قط مرتفعا بنسبة 
6.84% ليغلق عند مستوى 6472.76 

نقطة.
ووفق ما نشره موقع »مباشر«، 
فقد احتل سوق الكويت املركز الرابع 
بنسبة 6.75% ليغلق عند مستوى 
6985 نقطة، تاله س����وق أبوظبي 
مرتفعا بنسبة 6.33% ليغلق عند 
مستوى 2673.19 نقطة، ثم السوق 
السعودي مرتفعا بنسبة %4.90 
ليغلق عند مستوى 6392.39 نقطة، 
وأخيرا سوق البحرين الذي ارتفع 
بنسبة 3.47% ليغلق عند مستوى 

1444.76 نقطة.

»دبي« في الصدارة

وأشار التقرير الى أن املؤشر 
العام لس����وق دب����ي تصدر خالل 
فترة الثالثة أشهر املنتهية في 30 
سبتمبر املاضي ارتفاعا كبيرا بلغت 
نس����بته 15.2% وذلك رغم املوجة 
الهبوطية التي ظلت مصاحبة ألداء 
املؤشر خالل تعامالت شهري يوليو 
وأغسطس 2010، أودت باملؤشر إلى 
أدنى مستوياته خالل الثالثة أشهر 
عن����د 1455.01 نقطة والتي كانت 
في مستهل تعامالت شهر يوليو 

الكويت احتلت المركز الرابع بزيادة %6.7

إبراهيم صالح: »ميناء بورت غالب« يضاهي الموانئ السياحية العالمية
القاهرة � أ.ش.أ: فاز ميناء بورت 
التوالي  غالب للعام اخلام���س على 
كأفضل ميناء سياحي مصري خالل 
العاملي للبحرية،  بالي���وم  االحتفال 
وقد تس���لم نائب رئي���س مجموعة 
اخلرافي م.إبراهيم صالح مبصر درع 

التكرمي.
جاء ذلك في بيان صحافي اصدرته 
التي تتولى  امس مجموعة اخلرافي 

تطوير »بورت غالب«.
وفي تصريح له ق���ال م.إبراهيم 
صالح »نتش���رف بأن يحصل ميناء 
بورت غالب على هذه اجلائزة للسنة 
اخلامسة على التوالي ونحن نتعهد 
ببذل املزيد م���ن اجلهد لتوفير أعلى 
مستويات اخلدمة والتي تضاهي في 
جودتها املوانئ السياحية العاملية«.

وذكر بي���ان املجموع���ة انه يتم 
الترشيح لهذه اجلائزة وفقا ملعايير 
مح���ددة وه���ي االلت���زام بتعليمات 

احترام  التشغيل، 
القوانني، احملافظة 
على البيئة والسالمة 
التميز  البحري���ة، 
في تقدمي اخلدمات 
وكذلك  وتوفيرها 
االلت���زام مبعايير 

األداء القياسية.
أن  وأض���اف 
ميناء بورت غالب 
هو ميناء لليخوت 
السياحية احمللية 
افتتح  واألجنبية 
عام 2002 ويضم 

مبن���ى إدارة املارينا الذي يش���مل 
منطق���ة جمركية إلنه���اء إجراءات 
اليخ���وت الدولية ومكات���ب إدارة 
املارينا، وحتتوي املارينا على محطة 
متوين بالوق���ود لليخوت وكذلك 
الكهرباء والتزود  خدمات توصيل 

العذب���ة  باملي���اه 
واالتصاالت.

مارينا  ويع���د 
بورت غالب الدولي 
واحدا من العالمات 
التي متيز  املهم���ة 
مشروع بورت غالب 
ويرجع هذا للعديد 
من العوامل يعد من 
أهمه���ا أنه قد عهد 
تصميمه إلى واحدة 
من كبرى الشركات 
في مجال إنش���اء 
واألرصفة  املوانئ 
البحرية وهي شركة سوجريه سهمفو 

االستشارية العاملية.
ويقع مارينا بورت غالب على ساحل 
البحر األحمر ب���ني مدينتي القصير 
ومرس���ى علم وتقدر املساحة املائية 
للمارينا ب� 277 أل���ف متر مربع كما 

تبلغ السعة االس���تيعابية القصوى 
1050 يختا، وميكن للمارينا أن تستقبل 
يخوتا وعائمات يصل طولها إلى 60 
مترا كما يبلغ الطول اإلجمالي لألرصفة 
5300 متر وجار تنفيذ منطقة انتظار 
للسفن الس���ياحية التي ال تستطيع 
دخول القناة املالحية نظرا ألطوالها أو 
لعمق غاطسها.وتصنف مارينا بورت 
الدولي كمنفذ دخول رس���مي  غالب 
إلى األراضي املصري���ة، وعليه فهي 
تشكل بوابة الدخول األولى إلى مصر 
بالنسبة ألصحاب اليخوت املبحرين 
من جن���وب البحر األحمر إلى البحر 

األبيض املتوسط.
وقد استقبلت املارينا منذ افتتاحها 
العديد من السباقات البحرية يذكر منها 
س���باقات الفورموال 2000 وسباقات 
ريب رالي، وحصلت املارينا من قبل 
على شهادة اآليزو 9002 وكذلك شهادة 

الصحة والسالمة املهنية.

حصد لقب أفضل ميناء سياحي تخصصي في مصر للعام الخامس على التوالي

» فاينانشيال تايمز«: »المملكة« لن تسمح بدمج »موبايلي« و»زين السعودية «
الطريق ممهد إلجراءات الفحص النافي للجهالة لبيع 46% من »زين« في وقت أقل بكثير من صفقة »بهارتي«

ميناء بورت غالب

تقــرير

نسب تغير مؤشرات األسواق العربية
النسبة المئوية للقيمة السوقية لشركات االتصاالت الخليجية
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 إعداد منى الدغيمي 
قال مصرفي مقرب من صفقة 
بي����ع 46%  من زين الى ش����ركة 
االتصاالت اإلماراتية أنه من غير 
املمكن أن يسمح املشرع السعودي 
بحدوث دمج بني »موبايلي« و»زين 
السعودية«، مشيرا إلى انه قد متنع 
هيئة االتصاالت متلك شركة واحدة 

لشركتني في السوق السعودية.
وذكرت صحيفة »فاينانشيال 
»زي����ن«  م����ن  كال  أن  تامي����ز« 
و»اتصاالت« تعمالن داخل اململكة 
العربية السعودية )التي تتمتع 
بكثافة سكانية عالية( مبينة انه 
من غير املرجح أن يسمح املشرع 
السعودي بحدوث أي عملية دمج 

بينهما.
وأفادت الصحيفة بأن »زين« 
وش����ركاءها كانت قد دفعت نحو 
6.1 مليارات دوالر للحصول على 
رخصة ثالثة للعمل داخل اململكة 
سنة 2007. في حني أن اتصاالت 
متتلك بالفعل 27.5% من موبايلي 
والتي حصلت على الرخصة الثانية 

داخل اململكة.
ق����ال مصرفي����ون ان ش����ركة 
االتصاالت املتنقلة زين قد تضطر 
إلى بيع عملياتها في اململكة العربية 
السعودية إذا جنحت »اتصاالت« 
في االس����تحواذ على نسبة %46 

من زين األم.
وذكرت الصحيفة أن »اتصاالت« 
التي متتلك فيه����ا دولة اإلمارات 
النصيب األكبر كانت قد صرحت 
اخلمي����س بأنه����ا قدم����ت عرضا 
مشروطا باالس����تحواذ على %46 
من زي����ن مبا قيمته 1.7 دينار مبا 

املطلوبة من األس����هم، برز إعالن 
الوطنية  ش����ركة االس����تثمارات 
الكويتية أنها ستكون مكلفة بجمع 
الكمية، كما أكدت أن اتصاالت جرت 
أمس بني كبار املالك في زين، أظهرت 
تقاربا في وجهات النظر في شأن 
آلية توفير الكمية التي تصل إلى 

46% من أسهم الشركة.
وذك����رت أن االس����بوع املقبل 
سيش����هد اتفاقا بني االستثمارات 
الوطني����ة والش����ركة الكويتي����ة 
للمقاصة على آلية فتح باب املشاركة 
في الصفقة أمام صغار املساهمني، 
وحتدث����ت املصادر ع����ن إمكانية 
رفع احلد األدنى ملشاركة املساهم 
الصغير في الصفقة من 300 ألف 
سهم، كما كان محددا في التجارب 
السابقة لبيع حصة السيطرة إلى 

نحو 500 ألف سهم.
ولفتت إل����ى أن »زين« جهزت 
وحدة معلومات وبيانات استعدادا 
النافي للجهالة،  الفحص  لعملية 
مش����يرة إلى أن الوحدة حتتوي 
على كل البيانات املالية اخلاصة 
بش����ركة زين األم وكل املعلومات 
اخلاصة بالشركات التابعة، علما 
بأن مجلس ادارة الشركة لم يقم 
بفتح دفاتر الشركة إلى حني رفع 

العرض إليه.
وذكرت أن تنسيقا يجري حاليا 
بني حتالف مجموعة اخلير وشركة 
االتصاالت اإلماراتية بعد االتفاق 
على إمتام الصفقة لتحديد اآللية 
واألطر واألسس القانونية الالزمة 
لذلك، باإلضافة إل����ى العمل على 
توفير النسبة املطلوبة لبيع %46 

من أسهم شركة زين. 

يؤدي إلى تقيي����م الصفقة كاملة 
بنحو 10.5 مليارات دوالر.

وق����ال مصرفي مطل����ع على 
ان الصفقة س����تمنح  املفاوضات 
اتصاالت حصة مسيطرة نظرا ألن 
»زين« متتلك نسبة 10% من أسهمها 

على شاكلة سندات خزينة.
وأشارت إلى أن نصيب »زين« 
يقدر حاليا في السعودية حوالي 
25% مبا قيمت����ه 1.5 مليار دوالر 

تقريبا.
فرصة جيدة

وفي إطار حرص »اتصاالت« 
على توسيع عملياتها داخل الشرق 
األوسط والسيما العراق استهدفت 

االستحواذ على »زين« التي حتظى 
بحوالي 11 مليون مشترك، واعتبرت 
اتص����االت »زين« فرص����ة جيدة 

ومحتملة لالستحواذ عليها.
متويل الصفقة

ولفت����ت الصحيف����ة إل����ى أن 
اتصاالت استطاعت جتميع حجم 
من السيولة بلغ نحو 3 مليارات 
دوالر مع نهاي����ة 2009 ومن هذا 
املنطلق أوض����ح مصدر مصرفي 
أن هيئة االس����تثمارات اإلماراتية 
ميكنه����ا أن تس����اعد ف����ي متويل 
الصفق����ة، مس����تدركا بقوله: »ان 
متويل الصفقة من خالل ش����راء 
الديون سيمثل عبئا حتى بالنسبة 

لشركة بحجم اتصاالت«.
وحتظى »اتصاالت« مبا يقارب 
100 مليون مشترك في حوالي 18 
دولة داخل الشرق األوسط وافريقيا 
والبلدان اآلسيوية وهي مملوكة 
بنس����بة 60%من هيئة االستثمار 
اإلماراتي����ة وتديره����ا احلكومة 
اإلماراتية برئاسة الشيخ منصور 

بن زايد آل نهيان.
وعلى صعيد متصل قال مصدر 
مقرب من الصفقة ان سعر 1.7 دينار 
للسهم –وهو ما ميثل 34% عالوة 
عن سعر سهم شركة زين بتاريخ 
28 سبتمبر املاضي قبيل الكشف 
عن عرض اتصاالت – موضحا أن 

هذا الس����عر مت الوصول إليه بعد 
مفاوضات دامت 3 أشهر بني طرفي 
الصفقة، وأضاف انه سيتم الفحص 
النافي للجهالة خالل األيام القليلة 
املقبلة.فيم����ا قال مصدر مصرفي 
آخر ان هيئة االستثمار الكويتية 
ليس من املتوقع أن متنع الصفقة، 
مس����تدركا: »رمبا جتد احلكومة 
نفس����ها حتت الضغ����ط إذا ما مت 
جتاهل رأي أقلية املساهمني بشأن 

الصفقة.»
وذكرت »فاينانشيال تاميز« أن 
ناصر اخلرافي كان قد صرح مؤخرا 
بأن حقوق أقلية املساهمني ستكون 
محمية في الصفقة دون أن يقدم 

مزيدا من التفاصيل .
من جانب آخر توقعت مصادر 
ذات صل����ة لوكالة انباء الش����رق 
األوسط أال تستغرق هذه اإلجراءات 
الكثير من الوقت وقالت ان الطريق 
ممهد إلجراء الفحص النافي للجهالة 
في وقت أق����ل بكثير من عمليات 
الفحص التي أجرتها بهارتي على 
األص����ول األفريقية، ألن الظروف 
اللوجستية أسهل في الدول التي 
تنشط فيها ش����بكات زين حاليا، 
وألن زين مرت بتجارب س����ابقة 
في عملي����ات الفحص، وهي أكثر 
حضورا ملثل هذه العملية، كما أن 
دفاترها واضحة وال نقاط عالقة 

تستدعي تدقيقا وأخذا وردا.
وأشارت إلى أن التوقيع على 
الصفقة قد ال يس����تغرق أكثر من 
ثالثة أشهر، خصوصا أنها ال تتطلب 
موافقات من الدول التي تنشط في 
شبكات زين، ألن الصفقة ستتم على 
أسهم الشركة األم، وليس فيها نقل 
ملكيات لكل شبكة على حدة كما 
جرى في زين أفريقيا.وبرز أمس 
األول إعالن االستثمارات الوطنية 
عن العرض باس����م شركة اخلير 
لألسهم والعقارات، وإعالن مماثل 
من اتصاالت، بعد أن أوقفت بورصة 

الكويت سهم زين.
 وعلى صعي����د توفير الكمية 


