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  أحمد مغربي 
  قال املدير اإلقليمي لشركة طيران الشرق 
األوســـط (ميدل ايست) سيمون فاخوري ان 
طائرة الشركة التي ستقلع غدا من مطار الكويت 
الدولي واملتجهة إلي بيروت سوف تتأخر ٦ 
ساعات عن موعدها الذي كان محددا في متام 
الساعة الواحدة ظهرا لتقلع في متام الساعة 

السابعة مساء.
  وذكر فاخوري أن تأخير رحلة الشـــركة 
التي حتمل رقم ٤٠٤-٤٠٥ جاء بسبب الضغط 
الكبير على احلجوزات ألداء مناســـك احلج، 
وناشـــد فاخوري جميع املسافرين على هذه 
الرحلة التواجد مبكرا في املطار نظرا حلالة 

اإلرباك الشديد في املطار. 

 فاخوري لـ«األنباء» : تأخر إقالع رحلة «الميدل إيست» ٦ ساعات غدًا

 من مجموعة تضم ١٢ بنكًا في مقدمتها «الوطني»

 «اتصاالت» تسعى لتأمين تمويل بنكي
   بـ ١٢ مليار دوالر إلتمام صفقة «زين»

 االستحواذات تجتاح  قطاع االتصاالت العربي

 إعداد: محمد البدري 
  قالـــت مصـــادر مصرفية مقربـــة من صفقة 
«اتصاالت – زين» أن شركة اتصاالت اإلماراتية 
تسعى إلى تأمني تسهيالت للحصول على قرض 
قيمته ١٢ مليار دوالر مـــن مجموعة من البنوك 
املقرضـــة التي تبلغ نحو ١٢ بنكا، وذلك من اجل 
تغطية كلفة عملية االستحواذ على ٤٦٪ من شركة 
زين الكويت، ولفتت املصادر الى أنه من املتوقع أن 
يقدم كل مصرف من املصارف الـ ١٢ قرضا بقيمة 
مليار دوالر، وتوقعت املصادر أن يتم تأكيد صفقة 

القرض البنكي بنهاية نوفمبر اجلاري.
  وأشارت املصادر ذاتها إلى أنه من بني املصارف 
التي تشملها مجموعة املقرضني لهذه الصفقة كل 
من: بنك طوكيو ميتشوبيشي «يو ا ف جي»، «بي ان 
بي باريبا»، «سيتي جروب»، «كريديت أجريكول»، 
«اتش اس بي سي»، «سوسيتيه جنرال»، «ستاندارد 
تشـــارترد»، بنك أبوظبي الوطني، بنك الكويت 

الوطني، والبنك امللكي االسكتلندي. 
  وبحســـب مصدر مصرفي مطلـــع فإن بعض 

املصارف عرضت تقدمي قروض بقيمة تتراوح بني 
٥ إلى ٧ مليارات دوالر إال أن شركة اتصاالت قررت 
املضي قدما في توفير التسهيالت املالية املطلوبة 
عبر مجموعة أوسع من املصارف املقرضة والتي 
تضع عينها على الصفقة، وأضاف: «أعتقد أن هذا 
األمر يشكل عالمة على استعداد املصارف لتقدمي 
قدر جيد من السيولة لألسماء القوية والكبرى، 
فشركة اتصاالت متتلك سمعة قوية للغاية داخل 

االمارات، وخارجها».
  وكانت شركة «اتصاالت» قد قالت انها مازالت 
تبحث عن مستشار مالي لصفقة القرض البنكي، إال 
أن أي مصرف سوف يضطلع بهذه املهمة لن يشارك 

في عملية اإلقراض جتنبا لتضارب املصالح.
  اجلدير بالذكر ان «اتصاالت»، التي تعد ثاني 
أكبـــر مجموعة لالتصاالت فـــي منطقة اخلليج، 
كانت قد حصلت على تصنيف «A+»، من وكالة 
«فيتش» العاملية للتصنيف االئتماني التي أشادت 
في تقريرها األخير بالسياسة املالية املتحفظة لـ 

«اتصاالت». 

 يشهد قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
العربي خالل الفترة احلالية عمليات اســـتحواذ 
ضخمة، منها صفقة استحواذ مجموعة فيمبلكوم 
الروسية على شركة أوراسكوم تيلكوم املصرية، 
ثم محاولة مجموعة اتصاالت اإلماراتية ثاني أكبر 
مجموعة لالتصاالت في منطقة اخلليج االستحواذ 
على شبكة زين الكويتية لالتصاالت، وسط أنباء 
عن وجود توجه قوي لدى شركات أخرى لالندماج 
وتكوين كيانات كبيرة، ما أثار العديد من التساؤالت 
حول ما إذا كان االندماج بات اخليار األمثل في قطاع 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، وتســـاؤالت 
حول املستقبل الذي ينتظر هذه االندماجات؟ لذلك 
اســـتطلعت «العربية.نت» آراء عدد من مسؤولي 
الشركات املندمجة وخبراء االتصاالت للوقوف على 
األسباب احلقيقية وراء هذه االجتاهات اجلديدة.

  فقد أكد رئيس مجلس إدارة اتصاالت اإلماراتية 
محمد عمران، في بيان صحافي صادر عن الشركة 
قبل أيام أن سعي شركته لالستحواذ على حصة 
حاكمة في شركة «زين الكويتية» جاء متاشيا مع 
استراتيجية «اتصاالت» التي تنطوي على التوسع 
خارج األسواق ذات التشبع العالي إلى أسواق تشهد 

فرص منو كبيرة.
  وأشار إلى أن الســـوق الكويتي استقبل أنباء 
هذه الصفقة بردود فعل إيجابية جدا، ولفت إلى أن 
«اتصاالت» قامت بتقدمي عرض متهيدي، والتزال 
املفاوضات في مراحلهـــا املبكرة، حيث إن عملية 

«الفحص والتدقيق» لم تبدأ بعد.
  أما الرئيس التنفيذي لشـــركة أوراســـكوم م. 
خالد بشـــارة، فأكد أن اجتاه شركته إلى االندماج 
مع شركة فيمبلكوم الروسية يعد أحد أشكال خلق 
الكيانـــات الكبيرة من حيث عدد املتعاملني، كذلك 

من حيث حجم األرباح الناجتة عنها، مشـــيرا إلى 
عدم قدرة الشركات الصغيرة على االستمرار في 
قطاع االتصاالت بصفة خاصة والقطاعات األخرى 

بصفة عامة. 
  وأوضح في بيان صادر عن الشركة، أن الكيان 
اجلديد سيســـمح باستيراد عدد من األجهزة أكبر 
قدرة، ما قد يصل إلى أضعاف األجهزة قبل عملية 
الدمج، األمر الذي يصل إلى نحو ٦ مليارات جنيه 
بعد عملية الدمج، مشيرا إلى أن هناك العديد من 
الضغوط كنتيجة مباشرة الزدياد عمليات املنافسة 

وتشبع األسواق.
  فـــي االجتاه ذاته، أكد رئيس جمعية «اتصال» 
اخلاصة بصناعة االتصاالت في مصر م. وليد جاد أن 
التوقيت بات مناسبا لبزوغ عصر الكيانات العمالقة 
والســـوبر، والتي تستطيع املنافسة واالستحواذ 

على العمليات والصفقات الكبرى.
  وشدد على أن املزيد من االندماجات قادمة إلى 
سوق االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ال محالة، 
لكنه طالب بضرورة وجود آليات حتث الشركات 
على االندماج من خالل توافر آليات السوق والظروف 
اجليدة، وحتى يكون هناك تطور طبيعي لالندماج، 
بحيث يستفيد كل طرف من اآلخر، مؤكدا أن بعض 
األسواق ومنها السوق املصري مازالت بها بعض 
املعوقات وأهمها أن مناخ العمل التشريعي ليس 

مناسبا خاصة آليات فض املنازعات.
  بدوره، أكد اخلبير االقتصادي د.حمدي عبدالعظيم 
الرئيس السابق ألكادميية السادات للعلوم اإلدارية: 
«ليس كل االندماجات ناجحة، كما أن كلها ليست 
فاشلة، لكن هناك محددات وآليات تتحكم في جناحها 
وفشلها، إال أن احتماالت النجاح في الغالب تكون 

أكثر من الفشل».

 استضاف بنك الكويت الوطني ملك اسبانيا خوان 
كارلوس والوفد املرافق في مأدبة غداء خاصة أقامها 
البنك على شرفه مبناسبة زيارته الكويت، وحضرها 

كبار املسؤولني في البنك ونخبة من الضيوف.
  وتقدم احلضور من بنك الكويت الوطني نائب 
رئيس مجلس اإلدارة ناصر مساعد الساير وأعضاء 
املجلس، إلى جانب الرئيس التنفيذي للمجموعة 
إبراهيم دبدوب وأعضاء اإلدارة التنفيذية، ونخبة 
من كبار الضيوف. وتناول اللقاء العالقات املميزة 
التي جتمع الكويت واسبانيا، ودور البنك الوطني 
في دعمها وتطويرها وسبل تعزيز التعاون املشترك 
بني البلدين، وقد حرص الضيف على متابعة قراءة 
البنك الوطني للتطورات االقتصادية األخيرة على 
الســـاحة العاملية واإلقليمية، وتطلعاته ملستقبل 

االقتصاد في الكويت واملنطقة.
  كما أشاد امللك خوان كارلوس مبسيرة بنك الكويت 
الوطني وتوسعاته الناجحة، وأثنى على جهوده في 

دعم وتطوير مسيرة التنمية في الكويت. 

 أكد في حوار مع «cnbc عربية» أنه تحفظ في اجتماع مجلس اإلدارة األخير على فتح دفاتر الشركة

 خليفة العلي: «زين» بإمكانها شراء «اتصاالت» ..وليس العكس 

 الشيخ خليفة على اخلليفة 

 إعداد: منى الدغيمي
  اعترض عضو مجلس اإلدارة في 
مجموعة االتصاالت املتنقلة «زين» 
الشيخ خليفة على اخلليفة الصباح 
على إمتام بيع صفقة زينـ  اتصاالت 
وقال انها لن تتم مادامت تشترط 
بيع زين السعودية، مشيرا الى ان 
الصفقة حتولت من الزمن احلاضر 

إلى املاضي وأصبحت ماضيا.
  وأكد علـــي اخلليفة في حوار 
مع cnbc عربية ان الصفقة لن تتم 
وان استمرت إجراءاتها فستتحرك 
مجموعة الفوارس قضائيا إليقافها»، 
مشددا على ان مجموعة «زين» في 
وضع أفضل من شـــركة اتصاالت 
اإلماراتية على جميع األصعدة من 
ناحية العمليات والتوسع واألرباح 
ومعدالت النمو واإلدارة. وقال: «فإنه 
من باب أولى من املمكن ان تستحوذ 
«زين» على حصة في «اتصاالت» 
وليس العكس». وفيما يلي تفاصيل 

احلوار:
ــى إمتام بيع     ملاذا اعترضتم عل

صفقة زين ـ اتصاالت؟
   إن مجلس اإلدارة يقول ان بيع 
«زين» األم مشـــروطة ببيع زين 
الســـعودية وهذا بالنسبة لنا أمر 
غير مقبول نهائيا ألنه في األخير 
املستفيد من الصفقة ٤٦٪ من املالك 
فقط و٤٤٪ املتبقية لن يستفيدوا 
من الصفقة. وال يحق ملجلس اإلدارة 
ان يلعب بأصول املساهمني من أجل 
تســـهيل هذه الصفقة. إن أصول 
الشـــركة ملك لكامل مســـاهميها 
وال يجوز التصرف بأي أصل من 

األصول ألجل تسهيل الصفقة.
  نحن ممثلون في زين السعودية 
وكل اخلطة اخلمسية معتمدة على 
زين الســـعودية، فكيف ميكن ان 
نفـــرط في زين الســـعودية؟ كل 
الناس تعلـــم ان «زين» ال ميكنها 
إمتـــام الصفقـــة دون بيـــع زين 

السعودية؟
  أقـــول على أي أســـاس مت هذا 
التقييم، األصول، العوائد، االرباح، 
فرص النمـــو، ال أدرى، لكن على 
أي حال ما يهمني التأكيد عليه ان 
حصـــة مجموعة «زين» في «زين 
السعودية» ليست مجرد ٢٥٪ كما 
يعتقد البعض، «زين» األم مرتبطة 
بعقد تشغيل مع «زين السعودية» 
وفي حال إمتام الصفقة ســـيلغي 
هـــذا العقد، كمـــا أن زين الكويت 
والعراق والسودان واألردن، وجميع 
عملياتنا باملنطقة تستفيد من «زين 
السعودية» ولعل أبرز دليل على 
ذلك خدمة التجوال باألسعار احمللية 
في الســـعودية لعمالء «زين» في 

بيع ٥١٪ من حقوق التصويت األمر 
الذي يفسح املجال للتساؤل: ماذا 
عن نسبة الـ ٤٩٪ املتبقية؟ وميكن 
التأكيد على ان خطوة بيع حصة 
«زين» في «زين» السعودية وهي 
عماد خطتنا اخلمسية تأتي لتسهيل 
إمتـــام الصفقة وهو مـــا نرفضه 
حفاظا على حقوق جميع املساهمني 
بالتساوي». مجلس اإلدارة ميتلك 
١٠٠٪ من املساهمني فال يحق له أن 
يعمل من أجل مصلحة ناس دون 
ناس، نحن نحترم وجهات النظر 
لكن هذا فيه تفضيل مساهمني على 

مساهمني.
  بصفتي عضو في مجلس إدارة 
«زين» سجلت حتفظاتي على فتح 
الدفاتر في اجتماع مجلس اإلدارة 
األخير، فكيف ميكـــن ان نناقش 
اخلطة اخلمسية التي ترتكز على 
«زين السعودية» في اجتماع مجلس 
ادارة «زين» ثم بعد ٣ أسابيع نبحث 
بيع «زين السعودية»، لقد فوجئت 

بذلك، هذا ال يستقيم أبدا».
ــة وأصبحت    إذا ما متت الصفق
«زين» و«اتصاالت» كيانا واحدا هل 
ــن ان تكون جزءا من  ــن صالح زي م

هذا الكيان؟
   نحـــن افضل مـــن اتصاالت 
ان  وأرباحنا افضل منها، واعتبر 
«اتصاالت» هي املستفيدة وليست 
«زين» فادارتنا السابقة واحلالية 
افضل من «اتصاالت» واقولها ان 

الكويت هل ميكن تقدميها إذا مت بيع 
«زين السعودية» هذا مستحيل».

ــل ٦٪ من  ــعودية متث    زين الس
أصول «زين» فهل اخلطة اخلمسية 

تعتمد على هذه النسبة؟
   هذا ما ورد في بيان شركة اخلير 
وهو غير صحيح على أي أساس 
قيل ٦٪ فمســـتحيل أن تكون في 
حدود هذه النسبة نحن نحكي عن 
خطة معتمدة على زين السعودية 

ونسبة ٦٪ مغالط فيها ١٠٠٪.
ــاك مفاجأة من موقف     كانت هن
مجموعة الفوارس ألن هذه املجموعة 
ــزءا من الصفقة منذ البداية  كانت ج
ــل ١٠٠ مليون  ــى حتوي ووقعت عل
ــهم لتكون جزءا من الصفقة هل  س

هذا كالم صحيح؟
   أنا لست الشـــخص املناسب 
ألتكلم على الفـــوارس وممكن ان 
يجيبكم الشـــخص املناســـب من 
الفوارس ليتكلم على مدى التزام 
الشركة أم ال؟ هذا ليس شغلي. أنا 
تكلمت عن املفاجأة التي حصلت 
هناك إجراءات خطأ أمامنا قد حصلت 

وفيها مسؤولية قانونية.
   ما هذه اإلجراءات اخلطأ؟

   فتح الدفاتر دون الكشف عن 
العقد وشروطه ومن حقي أن أحمل 
جميع زمالئـــي الذين وافقوا على 
العقد املســـؤولية القانونية انهم 
قبلوا بشـــيء ال ميكن القبول به 
ودون أن يطلعوا عليه وقبلوا بشيء 

بإمكان زين شراء اتصاالت وليست 
العكس.

ــة ودفاترها  ــركة مدرج    زين ش
مكشوفة ومعلومة لدى اجلميع عبر 
االنترنت ملاذا أخذمت املوضوع بهذه 

احلساسية؟
  ألنه موضوع مهم وإذا كان غير 

مهم فال داعي ان نتكلم عنه.
  اعتراضي على فتح دفاتر «زين» 

أمام «اتصاالت».
ــة ودفاترها  ــركة مدرج    زين ش
مكشوفة ومعلومة لدى اجلميع عبر 
ــت ملاذا أخذمت املوضوع بهذا  االنترن

احلساسية؟
   ألنه موضوع مهم وإذا لم يكن 

مهما فال داعي أن نتكلم عنه.
  اعتراضـــي على فتـــح دفاتر 
«زين» أمام «اتصاالت» في اآلتي: 
عـــدم اطالع مجلـــس اإلدارة على 
االتفاق املبرم بني مجموعة اخلير 
لالسهم والعقارات وشركة اتصاالت 
االماراتية ليستوثق مجلس االدارة 
من جدية العـــرض وضماناته ان 
وجدت، ان الصفقة مشروطة ببيع 
«زين» السعودية وهذا غير مقبول 
ألن هذه الشركة متثل أساس اخلطة 
اخلمسية ملجموعة «زين»، ومادام 
هذا الشرط االخير حتديدا لن يتحقق 

فال داعي لفتح الدفاتر.
  شركة اتصاالت تريد أن تبرئ 
نفسها قانونيا وأنا ال أحتمل هذه 
املسؤولية القانونية  يجب ان نحدد 
الشروط وبيع زين السعودية لن 

يتم.
االدارة  ــس  مجل ــق  واف   وإذا 

باالغلبية؟
   اذا وافق باألغلبية فســـتتخذ 
اجراءات قضائية، الصفقة حتولت 
من الزمن احلاضـــر إلى املاضي، 
أقولها وأنا  أصبحت ماضيا اآلن، 
أدرك املعطيـــات احلالية، الصفقة 
لن تتم، وان اســـتمرت إجراءاتها 
فسنتحرك قضائيا إليقافها». هذه 
الصفقة لـــن تتم مادامت مرتبطة 

بشرط بيع «زين السعودية».
ــخ الذي  ــي الف ــت ف ــت وقع    أن
ــع اآلخرين منه، أنت  حتاول ان متن
ــعودية»  قلت لن يتم بيع «زين الس
وأهملت إجماع مجلس اإلدارة، أنت 
ــو في مجلس إدارة  في النهاية عض

وهناك ٧ اعضاء ميثلون األغلبية؟
  وانا اتساءل: ملاذا يخالف مجلس 
اإلدارة قرارا اتخذه قبل ٣ أسابيع؟ 
مجلس اإلدارة ال ميارس مسؤوليته 
وهنـــاك تفضيل مســـاهمني على 

حساب مساهمني. 

مشكوك فيه عن بيع زين السعودية، 
األمر الذي لم يتم بعد.

  وســـبق ان أكد رئيس مجلس 
اإلدارة أســـعد البنوان انه لم يتم 
تقـــدمي أي عـــرض لشـــراء زين 

السعودية.
   ملاذا نستبق األحداث هل إذا قدم 
ــب لـ «زين السعودية»  عرض مناس

هل سيلقى الرفض من قبلهم؟
   يخطئ مـــن يعتقد ان مجلس 
اإلدارة فـــي «زين» يرعى مصالح 
املســـاهمني الكبار فقط، انه ميثل 
١٠٠٪ من املساهمني وليس ٤٦٪ او 
٥١٪، ولذا يجب ان يتحمل مجلس 
اإلدارة مسؤولياته في احلفاظ على 
حقوق املساهمني بالتساوي وهي 
مهمة تبدأ من كبار املساهمني حتى 
الصغار منهم ثم ان الصفقة تستهدف 
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 عمر راشد 
  قال رئيس مجلس إدارة 
شركة االستثمارات الوطنية 
يوسف املاجد أن صفقة زين 
ــي طريقها وأن  ــة ف ماضي
الشركة تقوم بتجميع نسبة 
ــهم «زين»،  الـ ٤٦٪ من أس
مستدركا أن الشركة مصممة 
على إجناز الصفقة في أقرب 
وقت ممكن.  وأوضح املاجد 
في تصريح خاص لـ«األنباء» 
ــيخ   ردا على ما ذكره الش
ــي اخلليفة بأن  خليفة عل

ــخ بأنه ال تعليق  ــة زين باتت من التاري صفق
ــي اخلليفة وأن  ــيخ عل لديه على ما قاله الش

شركة االستثمارات الوطنية 
ستقوم بتجميع األسهم وفق 
املبرمة بني  التفاهم  مذكرة 
شركة «زين» و«اتصاالت 
اإلماراتية». وبني املاجد أن 
ــي للجهالة  ــص الناف الفح
وتطوراته هو من اختصاص 
شركة زين واخلير الوطنية، 
مبينا أن شركة االستثمارات 

معنية بتجميع األسهم. 
  وردا على النسبة التي مت 
جتميعها حتى اآلن من الـ 
ــبة جيدة من  ٤٦٪، قال املاجد: وصلنا إلى نس
إجمالي الـ ٤٦٪، إال أن النسبة املوجودة حاليا 

لن أستطيع اإلعالن عنها حاليا.  
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 يوسف املاجد 


