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 قال إن إستراتيجية الشركة ترتكز على التوسع الخارجي وتستند إلى أسس متينة وحكيمة

 جانب من توقيع االتفاقية

 أعلنـــت شـــركة االتصاالت 
اإلماراتية (اتصاالت) عن تعديل 
عرضها لشراء أسهم معينة من 
شركة االتصاالت املتنقلة (زين) 
بحيث يصبح هذا العرض ملزما 

وفقا لعدد من الشروط.
  ومتاشيا مع العرض املسبق 
فإن هذا العرض املعدل بقيمة ١٫٧ 
دينار للســـهم مرتبط بعدد من 

الشروط.
  وأفاد بيـــان لرئيس مجلس 
إدارة «اتصاالت» محمد عمران بأن 
صفقة «اتصاالت»ـ  «زين» تشكل 
قيمة مضافة لـ «اتصاالت»، وذلك 
اســـتنادا إلى الدراسات األولية، 
حيث متثـــل هذه الصفقة تكامال 
لعمليات اتصـــاالت، كون رقعة 
انتشـــار «زين» مكملـــة إلى حد 
بعيد لألسواق التي تنتشر فيها 
املؤسسة، وهي أسواق السودان 
والعـــراق والكويـــت واألردن 

والبحرين ولبنان واملغرب.
  وقال في تصريـــح له أمس: 
«تقوم إستراتيجية «اتصاالت» 
على أســـس متينة ومدروســـة 
من أهمها التوســـع في األسواق 
الناشـــئة  اإلقليميـــة والدولية 
التـــي توفر فرص منـــو ممتازة 
وتســـاعدنا في تنويـــع وزيادة 
مصادر عائداتنا للمساهمني، وهذا 
اخليار اإلستراتيجي أقره مجلس 

إدارتها».
  وأضاف: «سيرسخ تواجدنا 
اإلقليمـــي والدولي مـــن مكانة 
«اتصاالت» بني كبريات الشركات 

العاملية في هذا املجال، ونعتقد 
أن هـــذه الصفقة ســـتعود على 
«اتصـــاالت» مبـــردود إيجابي، 
مضافـــة  قيمـــة  وســـتحقق 

ملساهمينا».
  وأشـــار عمران إلى أن قطاع 
االتصاالت قطاع حيوي وذو تطور 
متسارع، والتطورات التي يشهدها 
هذا القطاع عادة ما تفوق التكهنات 
والتوقعات. والبد لنا من مواكبة 
هذه التطـــورات للمحافظة على 

مكانة «اتصاالت» املتقدمة.
  وحول سير إجراءات الصفقة 
قال «مازالت األمور في بداياتها، 
واملعلومات املتوافرة لدينا حتى 

اآلن جزئية، وعند اكتمال عمليات 
الفحص والتدقيق ستكون الصورة 
واضحة وســـنكون على دراية 
بالتفاصيل الالزمة، وعليه سيتم 
عرض النتائج على مجلس إدارة 
القرار، وأشار  «اتصاالت» ألخذ 
عمران إلى أن «زين» تتمتع بأداء 
جيد وسمعة طيبة ومتتلك كادرا 

مهنيا مؤهال».
  ولفت إلـــى أن العرض املقدم 
اليزال مشروطا إلى حني اكتمال 
مرحلـــة الفحص والتدقيق، آمال 
أن يتم خالل األســـابيع القادمة 
إجراء عمليات الفحص والتدقيق 
الضرورية في «زين» وشركاتها 

التابعـــة، وعند االنتهاء من هذه 
املرحلة سيتم عرض النتيجة على 
مجلس إدارة «اتصاالت» التخاذ 

القرارات الالزمة.
  وأشار إلى أن توقيت الصفقة 
يعد مناسبا جدا، خاصة فيما يتعلق 
بالناحية التمويلية والتشغيلية، 
كون منطقة اخلليج العربي متتلك 
اقتصادا قويا مبنيا على أســـس 
متينة، ويتميز بالشراكة الفاعلة 
بني القطاعني العام واخلاص مما 
يقلل من التحديات االستثمارية. 
الفتـــا إلى أن التوقيـــت يرتبط 
مباشرة بســـرعة قيام اخلبراء 
بأعمالهم حتى يتسنى أخذ القرار 

بناء على أســـس وقواعد بيانية 
متينة.

  وحول اإليجابيات التي تتمتع 
بها الصفقة قـــال: «تدار «زين» 
بطريقـــة جيدة ومتتلـــك املركز 
األول في معظم األســـواق التي 
تعمل بها مثل السوق السوداني 
والعراقـــي والكويتي واألردني. 
وســـنتمكن عبر توحيد قدراتنا 
ومكاملة شـــبكتينا مـــن تزويد 
عمالئنا مبجموعة واســـعة من 
القيمة  اخلدمات واملنتجات ذات 
املضافة واخلدمات ذات املستوى 

العاملي».
  وأكد عمران أن مجلس إدارة 

«اتصاالت» يعمـــل ضمن رؤية 
واضحة وواحدة، ويتم التشاور 
داخل املجلس في جميع التفاصيل، 
بجانب وجود فريق عمل تنفيذي 
بكفاءة وخبرة عالية. مشيرا إلى أن 
مجلس إدارة «اتصاالت» وافق على 
تقدمي عرض مشروط بقيمة ١٫٧ 
دينار لشراء ٥١٪ من أسهم «زين» 
املتداولة وذلك عن طريق شركة 
اخلير الوطنية لألسهم والعقارات.
وقد اتفقت «اتصاالت» وشـــركة 
اخلير على الدخـــول في نقاش 

حصري لفترة زمنية محددة.
  وأشـــاد رئيس مجلس إدارة 
«اتصـــاالت» مبجموعة اخلرافي 
كونها مجموعـــة اقتصادية ذات 
سمعة طيبة وتعتبر من املعاقل 
االقتصادية الهامـــة، ومت العمل 
معها مبنتهى الشفافية والوضوح، 
وعلى أساس واقعي وبكل تعاون 
التعامـــل والطـــرح. مؤكدا  في 
العالقـــات اإلماراتية  على عمق 
ـ الكويتيـــة التـــي تعتبر مثاال 
للعالقات األخوية، بجانب الدور 
الكبير للكويت في املنطقة، حيث 
متثل مثل هذه الشراكات تعزيزا 
للتعـــاون االقتصادي اخلليجي 
الذي يقوم على أسس  والعربي 

احترافية.
  وقال ان «اتصاالت» استعانت 
ببيوت وفرق خبرة تعمل معا، 
وهنا البد من اإلشارة إلى الدور 
الذي لعبه بنك الكويتي الوطني، 
وشركة «مورغن ستانلي» وشركة 

«كليفورد تشانس».

 .. ويؤكد لـ CNBC: الصفقة كبيرة بكل المقاييس 
من حيث قيمتها وعدد مشتركيها وأسواقها

  احمد يوسف
  أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة «اتصاالت» اإلماراتية محمد 
حسن عمران ان صفقة شراء حصة ٥١٪ من «زين» هامة وتضيف 
ــتقبلية للشركة خالل الفترة  قيمة كبيرة، تدعم التوجهات املس

املقبلة.
  وقال في حوار مع قناة CNBC عربية ان الصفقة كبيرة بكل 
ــتركيها ومن حيث الدول  املقاييس من حيث قيمتها وعدد مش
ــدث نقلة نوعية كبيرة في  ــي تعمل بها، ومن املتوقع ان حت الت

املرحلة القادمة.

ــاهمني على الصفقة، قال عمران:    وعن اعتراض بعض املس
«انه من املؤكد ان جند بعض االعتراض في حجم صفقة كبيرة 
ــى ١٢ مليار دوالر، وان هناك تخوفات من بعض  كهذه تصل ال
ــتطيع ان حتصل على  ــر طبيعي، ولن تس ــاهمني، هذا ام املس
ــاهمني، وجزء منها يأتي نتيجة لعدم وضوح  تأييد جميع املس
الرؤيا لهم، ونحن في «اتصاالت» لدينا هذه التوقعات بناء على 
ــات مبدئية، وخالل الشهرين املقبلني سيكون لدى هؤالء  دراس
ــاهمون على علم ووضوح أكثر  ــيكون املس وضوح أكثر، وس

مبجريات األمور».

 لعمل دراسة شاملة لتقييم العقارات المقامة على أمالك الدولة مقابل ١٧ مليون دوالر وتعيين بشار الصغير رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لها
 

 «هيتس تيليكوم» تستحوذ على حصة ٥٥٪
   في المشغل الرابع لالتصاالت في ليبيريا 

 الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية
  يبرم عقداً مع «مجموعة األنظمة الهندسية» 

الفني لدراسة  الجهاز  أبرم    
المشروعات التنموية والمبادرات 
عقدا مع شركة مجموعة األنظمة 
الهندســـية لتقديـــم خدمـــات 
استشـــارية لعمل تقييم شامل 
(من النواحي الفنية والسالمة 
اإلنشائية) لعدد ٩ منشآت مقامة 
على أمالك الدولة العقارية وذلك 
بقيمة ١٩٨٠٢٨ دينارا وذلك لكل 
من العقـــارات التالية: ســـوق 
الوطنية، سوق الوطية، السوق 
الكبير، ســـوق الكويت، سوق 
المناخ، ســـوق الصفاة، عمارة 
الدولية، مبنى مؤسسة الخطوط 
الجوية الكويتية، مركز الدولي 

التجاري. 
  على ان يتم إعداد مستندات 
المزايدة لتلك العقارات في حال 

التأكد من سالمة المنشأة وصالحيتها لالستثمار 
بحيث ســـيتم طرح ادارة هذه المنشآت بمزايدة 

عامة.
  وحضر حفل توقيع العقد أمس عن الجهاز الفني 
لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عادل 
الرومي مدير عام الجهاز وعن «مجموعة األنظمة 
الهندسية» د.جمال عبداهللا الدعيج رئيس مجلس 
اإلدارة وأحمد بدر العيسى المدير العام للمجموعة 
وم.رشيد محمد البداح مدير إدارة تطوير االعمال 

والتسويق للمجموعة.
  الجدير ذكره أن شركة مجموعة األنظمة الهندسية 
تأسست في العام ١٩٩٩ وتعمل على توفير الخدمات 
الهندسية المهنية والفنية المتخصصة للقطاعين 
العام والخاص، معتمدة في ذلك على مجموعة من 
المهندسين والفنيين من ذوي الخبرة واإلمكانات 

المتميزة لتوفير خدماتها وفقا لمعايير الجودة 
الدولية والمعرفة الشاملة بآليات مزاولة المهنة 
والسوق المحلي، وتقديم الحلول التي تستجيب 
لحاجات السوق وتناسب طبيعة المشاريع لالرتقاء 
بمســـتوى الخدمات التي يتم تقديمها في مجال 
إدارة المشاريع واالستشارات الهندسية والتدريب 

إضافة إلى الخدمات األخرى المساندة.
  ومن ابرز المشاريع التي قامت الشركة بتنفيذها 
وفق نظام الـ B.O.T هو مشـــروع تطوير العمل 
الجمركي لكافة مرافق اإلدارة العامة للجمارك حيث 
ان الشركة هي استشاري المالك لهذا المشروع، كما 
أنجزت الشركة خالل الفترة المنصرمة مشاريع 
في مجال التقييم الفني والمالي للمنشآت حيث 
قامت بتقييم أكثر من ١٣٠٠ منشأة تابعة لوزارة 
المالية وشركة المشروعات السياحية ومؤسسات 

أخرى. 

الرئيس   صرح بار أريكسون 
التنفيذي لشركة هيتس تيليكوم 
القابضة «هيتس» بأن الشــــركة 
قامت من خــــالل وحدتها التابعة 
«هيتس أفريقيا» باالستحواذ على 
٥٥٪ من شركة أتالنتيك وايرليس 
«ليبرسل» املشغل الرابع لالتصاالت 
في سوق ليبيريا وذلك مقابل ١٧ 

مليون دوالر. 
  وقد صرح بار أريكسون بأنه 
من ضمن االتفاقية أن تقوم هيتس 
بضــــخ التمويل الــــالزم لتوفير 
التغطية الكاملة على مستوى دولة 
ليبيريا كافــــة وفق أحدث برامج 

االتصاالت احلديثة. 
  كما تنوي الشركة تقدمي خدمات 
قيمــــة مضافة جديــــدة في قطاع 
االتصاالت على مســــتوى الغرب 
األفريقي علما أن االســــتثمارات 
املتوقعة لتحديث الشبكة وزيادة 
التغطية تقدر بحوالي ٥٠ مليون 

دوالر. 
  واجلديــــر بالذكر أن شــــركة 
ليبرســــل هــــي املشــــغل الرابع 
لالتصاالت في سوق ليبيريا التي 
يبلغ عدد سكانها ٣٫٤ ماليني نسمة 
ويبلغ معدل االختراق حاليا فيها 
٣٠٪ ويتوقع أن يرتفع هذا املعدل 
بنســــبة منو ١٠٠٪ خالل الثالث 
سنوات القادمة ويبلغ معدل االنفاق 
الشهري للفرد على خدمات الهاتف 

١٠ دوالرات وهو يعتبر من املعدالت 
املرتفعة في القارة األفريقية. 

  ومتثل «ليبرسل» حاليا املركز 
الرابع من حيث حصتها في السوق 
والتــــي تبلــــغ ٢٫٧٪ بعدد عمالء 
اجمالي يبلغ ٢٣ ألف عميل وتسعى 
هيتس تيليكوم للعمل على زيادة 
احلصة السوقية لليبرسل إلى ١٠٪ 
خالل الربع األول من عام ٢٠١١ كما 
تسعى الحتالل املركز الثاني في 
السوق بعد شركة «MTN» بنهاية 
عام ٢٠١٢ وذلك بعد القيام بتطوير 

الشبكة بالكامل. 
  ومن جانبه رحب رئيس مجلس 
إدارة شركة ليبرسل عزام السبيتي 
بالشراكة مع هيتس وصرح بأن هذه 
الشراكة ستدفع ليبرسل الستغالل 
طاقاتها ملقابلة الطلب الكبير على 
تطوير خدمات االتصاالت املقدمة 
معتمدة على الوسائل التكنولوجية 

األكثر تطورا. 
السبيتي بالرئيس    كما رحب 
التنفيذي اجلديد للشــــركة بشار 
الصغير والذي بدأ عمله في الشركة 

اعتبارا من سبتمبر ٢٠١٠. 
  وقد صــــرح بشــــار الصغير 
متحدثــــا عن ليبيريا بأنه يتوقع 
منها تطــــورات اقتصادية جادة 
معتمــــدة على برامــــج االصالح 
االقتصادي والتي بدورها تعمل 
على جذب اســــتثمارات خارجية 
في قطاعات النفط والغاز والقطاع 

الصناعي.
  من املتوقع أن يجد اســــتثمار 
هيتس فرص عمل سواء بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة، وكذلك 

فرص اقتصادية على مستوى دول 
الغرب األفريقي، التي احتضنت أول 
انتخابات دميوقراطية عام ٢٠٠٥ 
ومت انتخاب أول امرأه في منصب 
رئيس دولة على مســــتوى قارة 
أفريقيــــا، حيث مت انتخاب وقتها 
ايلني جونسون سيليف كرئيس 

دولة ليبيريا. 
  كما صرح بشــــار بــــأن هناك 
٤ شــــركات مشغلي اتصاالت في 
ليبيريا، وأن نسبة انتشار الهاتف 
النقال احلاليــــة ٣٠٪، وأن هناك 
فرصا كبيرة جلذب أعداد كبيرة 
من املشــــتركني من خالل تطبيق 
خطة التغطية الكاملة على مستوى 
اخلمس عشــــرة والية ووصول 
اخلدمــــات إلــــى ٩٥٪ مــــن تعداد 
السكان، كما صرح أيضا بأن نسبة 
انتشار الهاتف النقال من املتوقع 

أن تنمو بنسبة ١٠٠٪. 
  وصرح كذلك بأنه من املتوقع أن 
تزيد ليبرسل من حصتها السوقية 
إلى ١٠٪ خالل الربع األول من عام 
٢٠١١، للتمكن من االستحواذ على 
٢٥٪ من احلصة السوقية على مدى 

خطة العمل املوضوعة. 
  وجدير بالذكر أن هيتس حاليا 
بالنسبة ألفريقيا أصبحت تدير 
خدمات االتصاالت التشغيلية في 
كل من غينيا االستوائية وتنزانيا 

واآلن في ليبيريا.  

 عادل الرومي ود.جمال الدعيج خالل توقيع العقد

 أعلن الســــوق عطفا على إعالنه السابق بتاريخ ٣ 
أكتوبر املاضي  واخلاص بشركة االستثمارات الوطنية 
(استثمارات) بشأن تلقي عميلها  شركة اخلير الوطنية 
لألسهم والعقارات عرضا مبدئيا من مؤسسة اإلمارات 
 العربية لالتصاالت لشــــراء كمية من األسهم في حدود 
٤٦٪ من إجمالي األســــهم   املصدرة لشركة االتصاالت 
املتنقلة (زين) أنه قد ورد اليه من شركة  االستثمارات 

الوطنية (استثمارات) كتاب نصه كالتالي:  انه مت إفادتنا 
من عميلنا أنه مت توقيع اتفاق بني كل من شركة اخلير 
الوطنية لألسهم والعقارات ومؤسسة اإلمارات العربية 
لالتصاالت، وسيتم البدء  بالفحص النافي للجهالة طبقا 
للوائح والنظم املعمول بها بالشركة، وان  إجراءات البيع 
سوف تنفذ طبقا للوائح والقوانني املعمول بها في سوق 

الكويت  لألوراق املالية.  

 «االستثمارات الوطنية»: إجراءات بيع ٤٦٪ من «زين» ستتم وفق قواعد وإجراءات السوق

 االقتصادية  االقتصادية 
املؤشر 
السعري 
٧١١٨٫٥

بتغير قدره
-  ١٠٫٨

 .. ويؤكد لـ CNBC: الصفقة كبيرة بكل المقاييس 

 عمران: عّدلنا عرض الشراء لـ ٥١٪ من «زين» وسنبدأ الفحص والتدقيق 
وعرض النتائج على مجلس «اتصاالت» التخاذ القرار

 شروط العقد

 تحديات الصفقة 

 مميزات الصفقة 

 ١ جناح «زين» في بيع كامل حصتها في «زينـ  السعودية» 
وفق جدول زمني مناسب.

  ٢  التفاوض حول الوثائق النهائية للصفقة.
  ٣ إنهاء عملية الفحص والتدقيق بصورة مرضية.

  ٤ احلصول على جميع املوافقات التنظيمية الالزمة.
  ٥ وعدم وجود أي تغييرات مادية ســـلبية في عمليات 

شركة زين على الصعيد املالي أو التنظيمي.
  ٦  بعض الشروط األخرى املعتادة.

  ٧ عدد األسهم التي سيتم شراؤها سيمثل ٥١٪ من إجمالي 
أسهم «زين» املتداولة باإلضافة لـ ٥١٪ من حقوق التصويت 
(باستثناء األســـهم املودعة في اخلزينة على أن يشمل 

جميع األسهم التي قد تطرح عقب عملية الشراء).
  ٨  يعتبر العرض ملغى إن لم يصل الطرفان إلى مرحلة 

إعداد الوثائق النهائية للصفقة بحلول ١٥ يناير ٢٠١١.
  ٩ من املتوقع أن تستغرق عملية الفحص والتدقيق إضافة 

لعدد من اإلجراءات الالزمة األخرى بضعة أسابيع.
   ١٠ من املســـتبعد أن تغلق الصفقـــة قبل نهاية الربع 

األول من العام ٢٠١١. 

 ١  دخول «اتصاالت» في أســـواق جديدة، تزيد من حدة 
املنافسة. 

  ٢  حتديـــات تطوير اخلدمات التي حتتاجها األســـواق 
اجلديدة .

  ٣  جودة خدمات «زين» في أســـواقها تفرض حتٍد آخر 
للخدمات التي تقدمها «اتصاالت».

  ٤  كيفيـــة إعطـــاء قيمـــة مضافة لعالمـــة «اتصاالت» 
و«زين».

  ٥  كيفية كســـب قلوب عدد هائل من املشتركني في هذه 
األسواق.

  ٦  كيفية إرضاء مســـاهمي «زين» و«االتصاالت» الذين 
ينتظرون قيمة مضافة.

 ١   فريـــق العمل في كلتا الشـــركتني قـــادر على اجناز 
التحديات وتطوير مجال العمل لألفضل .

  ٢   دمـــج املميزات التي حتملهـــا الصفقة لتكوين أكبر 
مشغل في املنطقة العربية.

  ٣   انعكاسات للكيان اجلديد على اخلدمات التي ستقدم 
جلمهور كبير في املنطقة.

  ٤   إمكانية حتقيق هذه األهداف وتطوير واســـتحداث 
خدمات جديدة. 

 محمد عمران يقترب من دمج «زين» مع «اتصاالت» لتكوين كيان عمالق كبير  في قطاع االتصاالت بالمنطقة وعلى مستوى العالم  


