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أكدوا لـ »األنباء« أن »اتصاالت« ستجني أرباحاً كبيرة من دخولها السوق الكويتي »الجاذب«

خبراء: اإلماراتيون سينجحون على خطى القطريين والسعوديين 
المقاصة: مفاوضات فتح محافظ 

ألسهم زين لم تبدأ بعد
أحمد يوسف 

قالت مصادر ان مس���ؤولني في ش���ركة 
االتصاالت اإلماراتية سيحضرون اليوم الى 
الكويت ملناقشة وضع برنامج زمني إلمتام 
الصفقة، ومناقش���ة التفاصي���ل القانونية 
وأيضا حتدي���د آلية الدفع واجلدول الزمني 
لها مع شركة االستثمارات الوطنية. وأكدت 
مصادر مس���ؤولة ل� »األنباء« في الش���ركة 
الكويتية للمقاصة انه لم يحدث حتى اآلن 
أي مفاوضات مع شركة االستثمارات الوطنية 
بشأن الترتيبات اخلاصة بفتح محافظ حلملة 

أسهم زين الراغبني في االنضمام للصفقة.

من جهة أخرى، أعلنت شركة االستثمارات 
الوطنية عن إمكانية تغطية 97.8% من إجمالي 
عدد املساهمني عبر إدخال 19350 مساهما من 
مساهمي الشركة ومن خالل جتميع أسهم ال 
تتجاوز كميتها 300 الف سهم ضمن »جتميع 
اخلير« بحيث ان الراغب في الدخول في هذه 
الصفق���ة ال يتم التصرف في أس���همه حتى 
تاريخ 29 من الشهر اجلاري، على أال تكون 

هذه األسهم محملة بأي التزامات.
وأف���ادت الش���ركة بأنه جار التنس���يق 
والترتيب مع اجلهات املختصة لترتيب تقدمي 

طلبات الدخول ضمن »جتمع اخلير«. 

تقييم العرض المقدم من حيث مكرر الربح ومضاعف القيمة الدفترية
1.36 دينارسعر سهم »زين« في السوق

4268.2 مليون سهمإجمالي عدد األسهم ملجموعة »زين«

21.64 مليار دوالرالقيمة السوقية ملجموعة »زين«

9.95 مليارات دوالرالقيمة السوقية حلصة 46% في مجموعة »زين«

20.6 مرةمكرر األرباح بناء على سعر السهم آخر يوم تداول *

2.25 مرةمضاعف القيمة الدفترية بناء على سعر السهم آخر يوم تداول

تفاصيل عن العرض
25.47 مليار دوالرالقيمة السوقية الكاملة ملجموعة »زين« على حسب العرض املقدم

1968.2 مليون سهمعدد األسهم املراد االستحواذ عليها

القيمة السوقية حلصة 46% من مجموعة »زين« حسب العرض 
11.74 مليار دوالراملقدم

25.8 مرةمكرر الربح بناء على سعر العرض *

2.81 مرةمضاعف القيمة الدفترية بناء على سعر العرض

* بناء على نتائج الش���ركة للنصف األول 2010 معدل لكامل العام بعد اس���تثناء األرباح 
الرأسمالية من بيع أصولها في أفريقيا

عمر راشد ـ احمد يوسف
اجم��ع خبراء االتصاالت على جاذبية قطاع االتص��االت الكويتي وانه كان محط 
أنظار العديد من املستثمرين خالل الفترات السابقة وان دخول اإلماراتيني للمنافسة 

جاء بعد جناح القطريني والسعوديني فيه.
وفي لقاءات متفرقة مع »األنباء« أكدوا ان وجود أكثر من مس��تثمر في الس��وق 
يع��زز القدرات التنافس��ية للقطاع ويؤكد أيضا على ان الس��وق مازال بكرا ومليئا 

بالعديد من الفرص.

وقال��وا ان متوس��ط دخل الفرد ف��ي الكويت يعد األعلى ف��ي املنطقة، وهو أول 
املقايي��س التي تأخذها ش��ركات االتصاالت العاملية في عني االعتب��ار عند تقييمها 

لدخول أي سوق.
وأشاروا الى انه مع تطبيق قانون توحيد األرقام وسهولة نقل األرقام بني شركات 
االتصاالت سيجعل املستهلك قادرا على التحرك من مكان إلى آخر بشبكة واحدة مما 
سيغير كثيرا من مفهوم املنافسة بني الشركات لالنتقال من مفهوم االستحواذ على 

حصة سوقية إلى تقدمي خدمات مميزة ومتنوعة للعميل. وفيما يلي التفاصيل:

  الكعكي: متوسط دخل الفرد الكويتي األعلى في المنطقة وهو أهم المقاييس لدى شركات االتصاالت
  المطوع: تطبيق قانون توحيد األرقام بين شركات االتصاالت العاملة سيغير مفاهيم المنافسة التقليدية

اإلماراتيون يتجهون لتعزيز املنافسة في السوق الكويتي اجلاذب واملليء بالفرص

ف����ي البداية، ق����ال املدير العام 
في شركة »فاس����ت تليكوم« عمر 
الكعكي أن هناك جاذبية كبرى في 
قطاع االتصاالت الكويتي، السيما 
ان متوسط دخل الفرد في الكويت 
يعد األعلى في املنطقة، وهو أول 
املقايي����س التي تأخذها ش����ركات 
االتصاالت العاملية في عني االعتبار 

عند تقييمها لدخول أي سوق.
وأكد أن احدث تقارير االتصاالت 
الت����ي رصدت حج����م املكاملات في 
املنطق����ة تب����ني ان الكوي����ت هي 
األعل����ى مقارنة بحجم الس����كان، 
حيث سجلت الدراسة ان معدالت 
مكاملات الفرد الكويتي في الهاتف 
النق����ال جتاوزت نس����بة ال� %114.  
وأشار إلى أن الدراسة تشير كذلك 
أن نسبة مشتركي الهاتف النقال في 
الكويت فاقت ال� 100%، حيث يتمتع 
املواطنون في الكويت بحمل أكثر 
من رقم لالتصاالت لوجود أكثر من 

مشغل يقدم خدمات متقدمة.
وأضاف ان اجتماع هذه النسب 
والعوام����ل الس����ابقة جعل قطاع 
االتص����االت الكويتي أكثر جاذبية 
من غي����ره في املنطقة، وليس أدل 
عل����ى ذلك ان س����بق االماراتيون، 
القطريون والسعوديون لدخولهم 
السوق الكويتي. وأكد ان منافسة 
االتصاالت اإلماراتية في الس����وق 
الكويتي، إمنا تأتي أيضا لتعزيز 
قدراتها في املنطقة وفي األسواق التي 

املتقدمة واملتطورة للغاية والتي 
العالم يبدو كقرية واحدة  جعلت 
وعزز في الوقت نفسه من ضرورة 
البحث عن آليات جديدة للمنافسة 
بني الشركات اخلليجية العاملة في 

قطاع االتصاالت املتنقلة.
من جانبه، أكد مصدر مطلع في 
إحدى شركة االتصاالت احمللية أن 
دخول مس����تثمرين خليجيني إلى 
السوق احمللي ليس »بدعة« وإمنا 
هو موجود في شركات االتصاالت 
من����ذ فترة، مس����تدركا أن الفرص 
االس����تثمارية هي التي جتذب أي 
مستثمر للدخول بقوة في السوق 
الذي اليزال بكرا ومليئا  الكويتي 

بالفرص االستثمارية.
وتساءل املصدر ما الذي يدعو 
مس����تثمر للدخول إلى سوق دون 
آخر؟ مجيبا بأن العائد وحده هو 
احملرك الرئيسي وبدال من الدخول 
في أس����واق حتمل مخاطر عالية 
يتجه املستثمرون إلى األسواق ذات 

العوائد العالية واملخاطرة األقل.
ولفت أن املنافسة ستشتد بني 
الشركات الراغبة في العمل داخل 
الس����وق الكويتي خ����الل املرحلة 
املقبلة مبا يع����زز اخلدمة املقدمة 
للمس����تهلك، مع تنويع اخلدمات 
أدوات  املقدمة للمستهلك وابتكار 
جديدة للمنافسة بعيدا عن املنافسة 
التقليدية التي كانت موجودة في 

السابق.

تعمل فيها »زين« لتضيف رصيدا 
جديدا للمجموعة اإلماراتية هي في 
حاجة اليها لتنفيذ إستراتيجيتها 

للخروج للعاملية.
م����ن جانب����ه، أش����ار الرئيس 
التنفيذي في املجموعة التكنولوجية 
املتقدمة جاس����م املطوع أن عرض 
شركة اتصاالت اإلماراتية لالستحواذ 
على 46% من شركة زين يعكس حالة 
التكامل الذي تعيشه االقتصاديات 
القطاع  أن  اخلليجية، مس����تدركا 
اخلاص دائما ما يسبق احلكومات 

التواص����ل  بخط����وات لتحقي����ق 
والتعاون االقتصادي.  وقال املطوع 
إن ما شجع »اتصاالت« على دخول 
سوق االتصاالت الكويتي هو الفرص 
الواعدة التي يتيحها السوق أمام 
املستثمرين التي ستعزز من قدرات 
الش����ركة على املستويني اإلقليمي 
والعاملي. وفيما يتعلق بأهمية دخول 
»اتصاالت« الى السوق الكويتي، قال 
املطوع إن ذلك سيعزز من مفهوم 
الشبكة الواحدة على املدى الطويل، 
الفتا أنه مع تطبيق قانون توحيد 

األرقام وس����هولة نقل األرقام بني 
شركات االتصاالت سيجعل املستهلك 
قادرا على التحرك من مكان إلى آخر 
بش����بكة واحدة مما سيغير كثيرا 
املنافسة بني الشركات  من مفهوم 
لالنتقال من مفهوم االستحواذ على 
حصة س����وقية إلى تقدمي خدمات 

مميزة ومتنوعة للعميل.
وقال إن االعتقاد بوقوع أضرار 
للش����ركات القائمة بزي����ادة حدة 
املنافسة أمر ال محل له من اإلعراب 
في ظ����ل تكنولوجي����ا االتصاالت 

شاهد حميد

م.وليد الراشد

د.ناصر العنزي

من شهري إلى أسبوعي اعتبارًا من أكتوبر الجاري

»جلوبل« تعلن عن تغيير فترة االكتتاب 
لصندوق جلوبل الخليجي اإلسالمي

»الدائرة األولى« تفوز بعقد 
قيمته 1.5 مليون دينار من »أجيليتي«

اختتام أنشطة مؤتمر ومعرض الكويت 
األول لبناء وتجهيز المدارس والكليات

أعلن بيت االستثمار العاملي 
)جلوبل( ع���ن تغيير فترة 
االكتتاب/ االسترداد في صندوق 
جلوبل اخلليجي اإلسالمي من 
شهري إلى أسبوعي اعتبارا من 

أكتوبر اجلاري.
وأوضح في بيان صحافي أنه 
سيتم احتساب القيمة الصافية 
ألصول الصن����دوق وإعالنها 
يوم الثالثاء من كل أس����بوع، 
وس����يتيح ذلك للمستثمرين 
الدخول واخلروج من االستثمار 
ف����ي الصندوق على أس����اس 

أسبوعي. 
وفي ه����ذا اخلصوص، قال 
رئي����س إدارة األص����ول ف���ي 
»جلوبل« شاهد حميد: »نحن 
نعمل على تغيير الس���يولة 
النقدية للصن���دوق لصالح 
عمالئنا حيث نسعى باستمرار 
إلى تق���دمي أفض���ل احللول 
االس���تثمارية لعمالئنا وما 

يخدم مصاحلهم«.
 وأش����ار ال����ى أن صندوق 

قال الرئي���س التنفيذي 
لش���ركة الدائ���رة األول���ى 
اململوكة للمجموعة الدولية 
القابضة بنسبة  للمشاريع 
80%، م.ولي���د الراش���د أن 
الشركة فازت بعقد قيمته 
1.553 مليون دينار من شركة 
أجيليتي املتخصصة عامليا 
النقل واخلدمات  في مجال 

اللوجيستية.
وأوضح م.الراش���د في 
تصريح صحافي أنه مبوجب 
العقد ستقوم شركة الدائرة 
األولى خالل 7 أشهر بتصميم 
وإنشاء مخزن رقم 37 لصالح 
شركة أجيليتي في منطقة 
الصليبية على مساحة 23 
ألف متر مرب���ع مع تقدمي 
خدمات الصيانة للمشروع 

ملدة سنتني.
وأشار إلى أن فوز شركة 
الدائرة األولى بهذا العقد مع 
واحدة من أكبر 10 شركات 

اختتمت انش���طة مؤمتر 
ومعرض الكويت األول لبناء 
وجتهيز الكلي���ات واملدارس 
ال���ذي أقيم برعاي���ة وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود، ومبشاركة 
أكثر من 100 ش���ركة ووكالة 
محلية وعاملية وذلك في مركز 
املؤمترات بفن���دق موڤنبيك 
املنطقة احلرة في الفترة بني 

27 و29 سبتمبر املاضي.
وتضمنت أنش���طة اليوم 
األخير من املؤمتر واملعرض 
العمل  مجموعة من ورشات 
التي  والندوات واحملاضرات 
حتدثت عن التقنيات والوسائل 
احلديثة اخلاص���ة بالعملية 
التعليمية والبيئة احمليطة بها، 
إضافة الى احلديث عن آخر ما 
توصلت إليه تكنولوجيا بناء 
وجتهيز املؤسسات التعليمية 
والتربوية من مدارس وكليات، 
حيث ق���دم كل من مدير عام 
شركة بوند برايان للهندسة 
املعمارية في اململكة املتحدة 
جرايه���ام راينه���ام، ونائب 
العاملية بيل  املدير لألسواق 
مالكوم، ورشة عمل حول دور 
الهندسة املعمارية في تصميم 

جلوبل اخلليجي اإلسالمي يهدف 
إلى حتقيق عوائد طويلة األجل 
وزيادة في رأس مال الصندوق 
من خالل االستثمار في محفظة 
تشمل أسهم الشركات املتوافقة 
مع الش����ريعة اإلسالمية وفقا 
للمعايير الشرعية احملددة سابقا 
التعاون  ألسواق دول مجلس 
اخلليجي، حيث ينتهج فريق 
جلوبل إلدارة األصول في منطقة 

النقل واخلدمات  في مجال 
اللوجيستية في العالم، يعزز 
مسيرة جناحها واجنازاتها 

املتنوعة في هذا املجال.
وش���دد على أن الشركة 
حترص على اتباع معايير 
دولية مختلفة للجودة واألمن 
والسالمة في تنفيذ أعمالها 
ومبا يتناسب مع احتياجات 

املرافق التعليمية، كما حتدث 
مدير التعليم العالي بشركة 
� دبي، د.ايريك  س���تيلكيس 
بيلسر حول املوضوع نفسه، 
كما ق���دم مدير قطاع احللول 
املعمارية في شركة سيسكو، 
جيم ب���وكان محاضرة حول 
البيئة التعليمية: »التطبيقات 
واحللول«، شرح خاللها طرق 
التعليمية  البيئة  ووس���ائل 
النموذجي���ة واحللول املثلى 

لتطبيقها.
من جانبهم، أعرب املشاركون 
في املعرض عن سعادتهم بهذا 
احلدث املهم آملني تكراره في 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
إستراتيجية استثمار تقوم على 
بحوث مكثفة، كما تتبع إطار 
محدد إلدارة املخاطر وسياسات 
وإجراءات استثمارية تكفل إدارة 

الصندوق على النحو األمثل.
ولفت الى ان���ه بعد األداء 
الس���لبي الذي سجلته خالل 
عام 2009، حققت أسواق دول 
منطقة اخلليج انتعاشا جيدا 
خالل العام احلالي، فقد حقق 
صندوق جلوب���ل اخلليجي 
اإلسالمي أداء إيجابيا مرتفعا 
بنسبة 5.75% منذ بداية العام 
احلالي مقارنة بأداء املؤشر 
الذي ارتفع بنسبة 4.6% خالل 
انه  الى  الفترة ذاتها، مشيرا 
منذ تأسيسه في يوليو عام 
2007، حقق صندوق جلوبل 
أداء فاق  اخلليجي اإلسالمي 
أداء مؤشره القياسي متراجعا 
بنسبة 20.2% باملقارنة باملؤشر 
الذي تراجع بنس���بة %33.6 

خالل الفترة ذاتها.

العمالء على اختالف أنواعهم، 
مشيرا إلى ان ذلك مكنها من 
تنمية حجم أعمالها خالل 

فترة قصيرة.
إلى أن الشركة  وأش���ار 
جنحت خالل الفترة القصيرة 
املاضية ف���ي تنفيذ العديد 
من املش���روعات واألعمال 
املتنوع���ة لع���دد كبير من 
العم���الء من بينه���ا: بنك 
املش���رق وس���يتي بن���ك 
واملقرات اجلديدة لشركات 
القابض���ة واملجموعة  منا 
الدولية للمشاريع القابضة 
واملجموعة الدولية للمشاريع 
العقارية ومنا لالس���تثمار 
ومنا لإلنشاءات، باإلضافة 
إلى مطبعة املساعيد وفرعني 
لش���ركة بروي الدولية في 
ديسكفري مول واألڤنيوز 
ومنشآت جتارية وترفيهية 
وخدمي���ة عاملية عديدة في 

األڤنيوز واملنطقة احلرة.

إلى  املقبلة، الفتني  السنوات 
أهمية مثل هذه التجمعات التي 
من شأنها استعراض خبرة 
القطاع  وإمكانيات ش���ركات 
اخلاص احمللية في املساهمة 
في تنفيذ املشاريع الطموحة 
التي تتضمنها خطة التنمية 
في القطاع التعليمي، وهو ما 
يسعى إليه اجلميع بهدف خلق 
شراكة حقيقية بني القطاعني 
العام واخلاص لتطوير البيئة 
التعليمية في املرافق التربوية 

املختلفة.
م���ن جهته، ق���ال رئيس 
اللجنة التحضيرية للمؤمتر 
د.ناصر العن���زي ان املؤمتر 
التعليمي األكبر  مثل احلدث 
من نوعه ف���ي الكويت حيث 
شهد مش���اركة عدد كبير من 
العاملية  الشركات والوكاالت 
املتخصص���ة ف���ي جتهيزات 
املدارس والكليات في مجال 
تكنولوجيا التعليم وفصول 
املس���تقبل الذكية واملكتبات 
الرقمي���ة وتصمي���م املرافق 
التربوي  التعليمية واألثاث 
واملالعب الرياضية وجتهيزات 
م���دارس ذوي االحتياج���ات 

اخلاصة.

عبر أدوات شاملة وتقنيات متكاملة ومتطورة

الهارون: نظام التداول الجديد
يحقق الرقابة الكاملة على البورصة

أحمد الهارون

ستوكهولم � كونا: أكد وزير التجارة والصناعة 
أحمد الهارون أمس ان النظام اآللي اجلديد لسوق 
الكويت لألوراق املالية سيطبق السنة املقبلة 

على ان يستكمل في السنة التي تليها.
جاء ذلك في تصريح للوزير ل� »كونا« في 
ختام زيارته للس���ويد والتي استمرت 3 أيام 
على رأس وفد رفيع املستوى ملتابعة تطورات 

مشروع النظام اآللي اجلديد للبورصة.
وذكر الوزير اله���ارون ان »الفترة الزمنية 
لعقد تطوير النظام اآللي لبورصة الكويت مع 
الس���ويد هي 3 س���نوات وقد مضت منها سنة 
ونأمل ان يتم تطبيق النظام السنة املقبلة على 

ان يستكمل خالل السنة التي تليها«.
وقال الوزير ان النظام اجلديد للبورصة يعد 
نظاما متطورا يحاكي النظم املطبقة في البورصات 

العاملية، كما سيتم تزويده بنظم استخدام التداول 
من بيع وشراء وكذلك اخليارات واألدوات التي 

لها عالقة بسوق األوراق املالية.
وأضاف ان النظام اجلديد س���يحقق رقابة 
كاملة لسوق الكويت لألوراق املالية في جميع 
املجاالت الت���ي تقوم بها بورصة الكويت ومن 
شأنه تعزيز الرقابة اآللية بشكل مميز عبر أدوات 

شاملة وتقنيات متكاملة ومتطورة.
وأوضح انه مت خالل الزيارة ش���رح جميع 
النظم الذي يقوم بها النظام اجلديد للبورصة 
الكويتية، كما مت استعراض عمل بورصة السويد 
ليس فقط في مجال عمليات التداول بل ايضا 
امتدادها الى العالم س���واء في آسيا وأفريقيا 

عالوة على أوروبا.
وحول لقائه باملس���ؤولني الس���ويديني أكد 

انه اجتمع الى وزيرة التجارة الس���ويدية ايفا 
بيورلينغ التي س���بق ان قام���ت بزيارتني الى 
الكويت، حيث مت بحث تعزيز التعاون االقتصادي 
والتجاري بني البلدين وبحث العديد من القضايا 
ذات االهتمام املشترك. وقال ان الوزيرة بيورلينغ 
تعد من الوزراء الناشطني في السويد ومن املتوقع 
ان تدخل في تشكيل احلكومة السويدية املتوقع 

تشكيلها خالل األسبوع املقبل.
وأضاف انه مت خالل الزيارة ايضا االجتماع 
بوزير احلكم احمللي واألسواق املالية ماتس اوديل 
الذي سبق ان زار الكويت مع بداية التحرير مع 
شركات س���ويدية ومت خلق نوع من التعاون 
خاص في مجال تقدمي الس���يارات والشاحنات 
حيث كانت الكويت بحاجة لهذا النوع من املعدات 

بعد التحرير.

»الغرفة« تستقبل
نائب رئيس غرفة تجارة الشارقة

استقبل مدير عام غرفة جتارة وصناعة الكويت رباح عبدالرحمن 
الرباح وكبار املسؤولني فيها وفي مقدمتهم املديران العامان املساعدان 
حمد جراح العمر وس��عود خالد الزيد نائ��ب رئيس غرفة جتارة 
وصناعة  الش��ارقة س��عيد عبيد اجلروان الذي قام بزيارة البالد 

مؤخرا وحل ضيفا على غرفة جتارة وصناعة الكويت.
وقد وجه الضيف الدعوة ألنش��طة القطاع اخلاص من خالل 
الغرفة للمشاركة في امللتقى الرابع عشر للقطاع اخلاص واملعرض 
التجاري الثالث عشر للدول االعضاء في منظمة املؤمتر االسالمي 
املزمع اقامته خالل الفترة من 24 الى 29 ابريل 2011 في الش��ارقة 
باالمارات العربية املتحدة، وذلك بتنظيم مشترك بني املركز االسالمي 
لتنمية التجارة، وغرفة جتارة وصناعة الش��ارقة، وس��تعقد هذه 
التظاهرة مبركز اكس��بو الشارقة حتت شعار »شراكة اقتصادية 

جديدة في خدمة االمة االسالمية«.
وستكون املشاركة فيها متاحة جلميع الدول االسالمية االعضاء 
في منظمة املؤمتر االس��المي، وكذلك امام الدول التي تشارك في 

انشطة املنظمة بصفة مراقب.
وقد اكد مدير عام غرفة جتارة وصناعة الكويت رباح عبدالرحمن 
الرباح ان الغرفة س��تبذل ما في وس��عها من جهد لتأمني مشاركة 
متميزة لقطاع االعمال الكويتي، خاصة ان هذه التظاهرة اصبحت 
متثل ملتقى اساسيا للمستثمرين ورجال االعمال واجهزة تنشيط 
التجارة واجلمعيات املهنية في العالم االسالمي، كما ستسعى الغرفة 
بالتع��اون مع وزارة التجارة والصناعة لتوفير الدعم واملس��اندة 

للشركات واملؤسسات املهتمة باملشاركة.
اجلدير بالذكر ان املعرض التجاري لدول منظمة املؤمتر االسالمي 
يقام مرة كل عامني وتقدم فيه جميع انواع املنتجات واخلدمات مبا 
في ذلك الصناعية واالس��تهالكية والزراعية وااللكترونية واملواد 
اخلام، وقد اكد اجلروان ان مركز اكسبو الشارقة الذي سيقام فيه 
املعرض يتمتع مبوقع استراتيجي هام بني امارتي الشارقة ودبي، 
ويعد املركز الرائد في املنطقة في تقدمي خدمات املعارض، كما يعد 

بوابة ولوج اسواق منطقة الشرق االوسط ودول وسط آسيا.


