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في تقرير اعتبر العام  2011حساسا لشركات االتصاالت في املنطقة

«فروست آند سوليفان» :األسابيع األخيرة شهدت
فتح الطريق امام اتمام صفقة «زين»

• وضع «اتصاالت» التي تعمل
في  14دولة سيتعزز بعد
االستحواذ على حصة «زين»
• «كيوتل» العب بارز في عدد
من األسواق في املنطقة
وأبعد منها
المانيا

أشارت مؤسسة «فروست اند سوليفان»
العاملية لالستشارات واالبحاث االقتصادية
ف��ي توقعاتها لقطاع االت �ص��االت ف��ي العام
 2011ال� ��ى ان االس ��اب �ي ��ع ال �ث��الث��ة االخ �ي ��رة
شهدت فتح الطريق ام��ام اتمام صفقة بيع
ن �س �ب��ة  46ف ��ي امل �ئ��ة م ��ن اس �ه��م ش��رك��ة زي��ن
لشركة اتصاالت االماراتية.
وق��ال��ت ال �ش��رك��ة ان ال �ع��ام  2011سيكون
حساسا بالنسبة للمشغلني االقليميني في
ال�ش��رق االوس ��ط للدمج وت�ع��زي��ز اوضاعهم
في سوق االتصاالت العاملي.
وأوض � ��ح ال�ت�ق��ري��ر ان وض ��ع «ات �ص ��االت»

ال �ت��ي ت �ت��واج��د ف��ي  14دول� ��ة س�ي�ت�ع��زز بعد
االس�ت�ح��واذ على حصة «زي ��ن» ،مشيرة الى
ان ش��رك��ة «ك �ي��وت��ل» ال �ت��ي اس �ت �ح��وذت عبر
«ال��وط�ن�ي��ة ل��الت �ص��االت» ع�ل��ى ح�ص��ة  50في
املئة من شركة «تونيزيانا» لقاء  1.2مليار
دوالر تعتبر اآلن العبا اقليميا بارزا في عدد
من االسواق في املنطقة وابعد منها.
وذك� ��ر ال �ت �ق��ري��ر ان م ��ن امل �ت��وق��ع ان ي��دف��ع
م�ش�غ�ل��ون م�ث��ل «ب�ت�ل�ك��و» ن�ح��و ال�ت��وس��ع في
ال��وق��ت ال ��ذي اص�ب��ح اص ��دار رخ��ص ج��دي��دة
نادرا في املنطقة.
وأوض��ح التقرير ان اس��واق��ا مثل سورية

فضيحة اعالف مسرطنة

اوقفت املانيا  4700مزرعة طيور عن بيع لحوم وبيض الطيور في اطار ما بات يعرف بفضيحة «الديوكسني» ،حيث
تستخدم هذه املزارع خلطات لالعالف تتضمن مواد كيماوية يشتبه بانها تسبب مرض السرطان .وتعتقد السلطات
االملانية ان  150الف طن من االعالف التي تتضمن دهونا صناعية تسبب السرطان اطعمت للدجاج والخنازير في املانيا.
وفي الصورة مربي الحبش هيلج فوستني يقف في مزرعته قرب اولدنبرغ في شمال املانيا( .ا ب)

استقرار للدينار أمام الدوالر
 ...وتذبذب مقابل اليورو والجنيه
شهد االس�ب��وع االول من العام الحالي زي��ادة طفيفة
ف��ي سعر ص��رف ال��دي�ن��ار مقابل ال ��دوالر االم�ي��رك��ي بعد
البيانات االقتصادية االيجابية في االقتصاد االميركي
ليصل سعر صرف ال��دوالر في نهاية االسبوع املاضي
ال��ى  0 .281دي �ن��ار ب�ع��د ان ب��دأ االس �ب��وع بسعر 0 .280
دينار.
وش�ه��د س�ع��ر ص��رف ال �ي��ورو م�ق��اب��ل ال��دي �ن��ار تذبذبا
ك�ب�ي��را خ��الل االس �ب��وع امل��اض��ي ح�ي��ث اف�ت�ت��ح ال �ت��داوالت
االثنني املاضي عند سعر صرف بلغ  0 .372دينار لينهي
االسبوع متراجعا نحو  0 .003دينار عند مستوى .369
 0بعد ان بلغ ذروت��ه الثالثاء املاضي عند سعر 0 .374
دينار.
كما تذبذب سعر ص��رف الجنيه االسترليني بشكل
محدود بني سعري صرف  0 .434و 0 .436دينار خالل
االسبوع املاضي حيث افتتح سعر صرف الجنيه مقابل
ال��دي �ن��ار ب��داي��ة االس� �ب ��وع ع �ن��د م �س �ت��وى  0 .435دي �ن��ار
ليختتم االسبوع يوم امس عند مستواه االعلى البالغ

 0 .436دينار في حني بلغ الجنيه ادنى مستوياته خالل
االسبوع املاضي ي��وم الثالثاء مسجال مستوى 0 .434
دينار.
وجاء االرتفاع في سعر صرف الدينار مقابل الدوالر
الخميس املاضي بسبب تقرير العمالة الخاص بوظائف
ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص ال � ��ذي اظ �ه��ر ت �م �ك��ن ال �ق �ط��اع ال �خ��اص
االميركي من اضافة ما يصل الى  279الف وظيفة خالل
ش�ه��ر دي�س�م�ب��ر امل��اض��ي م�ح�ق�ق��ا ال��رق��م االع �ل��ى ب�ت��اري��خ
هذا التقرير وليدفع ال��دوالر االميركي للصعود مقابل
ال�ع�م��الت ال��رئ�ي�س�ي��ة االخ� ��رى ج�م�ي�ع�ه��ا .ودخ ��ل ال ��دوالر
العام الحالي مدعوما بالعديد من البيانات االقتصادية
االي�ج��اب�ي��ة ال �ت��ي س��اه�م��ت ف��ي ت�ع��زي��ز م�س�ي��رة التعافي
االقتصادي في الواليات املتحدة حيث بلغ سعر صرف
ال ��دوالر ف��ي ت ��داوالت الخميس اعلى مستوياته مقابل
ال�ي��ورو منذ سبتمبر املاضي رغ��م ان املعضلة الكبيرة
ام ��ام ال� ��دوالر واالق �ت �ص��اد االم�ي��رك��ي تبقى ف��ي م�ع��دالت
البطالة التي وصلت الى نحو  9 .8في املئة.

وال� �ع ��راق وال� ��ى ح��د م��ا ل�ي�ب�ي��ا ت��وف��ر ف��رص��ا
جيدة ملشغلي االتصاالت وان كان مع بيئة
تتضمن درجة عالية من املخاطر.
واش��ار التقرير ال��ى ان النجاح ف��ي العام
الحالي سيكون مرتبطا بالتدفقات النقدية
ل�ل�م�ش�غ�ل��ني ال �ت ��ي س �ت �س �ت �خ��دم ف ��ي ت�م��وي��ل
االس� �ت� �ح ��واذات ،ول�ك�ن��ه ي�ت��وق��ف اي �ض��ا على
ق��درة املشغلني على التميز من خالل جودة
وتنوع الخدمات ،وكذلك على ضمان خفض
املصاريف التشغيلية.

عن «بيزنس انتلجنس»

«املدينة» :السوق يستهل 2011
بصعود نسبي
ذك��ر ت�ق��ري��ر ش��رك��ة امل��دي�ن��ة للتمويل واالس�ت�ث�م��ار أن س��وق الكويت
ل ��أوراق املالية استهل ت ��داوالت ال�ع��ام  2011على موجة م��ن الصعود
الطفيف والنسبي شملت مؤشري السوق الرئيسيني.
وأوض��ح التقرير أن أداء السوق أو الخطوط العريضة ألداء السوق
خالل العام الحالي ترتبط بشكل كبير بمعدالت أداء السوق خالل العام
املاضي أو باألصح منذ اندالع األزمة العاملية.
وأش ��ار ال�ت�ق��ري��ر ال��ى ان ق�ط��اع��ات ال �س��وق ش�ه��دت أداء متباينا بني
املكسب والخسارة على أس��اس سنوي ،وهو ما يعد مقبوال ومنطقيا
بعض ال�ش��يء على عموميته ،ولكن أن ن��رى حالة أخ��رى م��ن التفاوت
بني قطاع البنوك الذي أنهى العام بمكاسب تجاوزت بقليل حاجز 40
في املئة لتغرد بمفردها بعيدا عن بقية القطاعات ،ليكون األق��رب لها
هو قطاع األغذية محققا مكاسب بلغت  10في املئة تقريبا بما يعني
ان هناك فجوة كبيرة بني قطاع البنوك وبقية قطاعات السوق وكأننا
نتحدث عن سوقني مختلفني بمقومات ت��داول ومعدالت سيولة وثقة
مختلفة ،إن توجه املستثمرين لقطاع البنوك باعتباره املالذ األمن في
أوق��ات األزم��ات يمكن تفهمه ويجب املحافظة عليه ولكن يجب أيضا
م�ع��ال�ج��ة أوض ��اع ال�خ�ل��ل ف��ي ب�ق�ي��ة ق�ط��اع��ات ال �س��وق ل�ض�م��ان اس�ت�ق��رار
البنوك بطبيعة الحال.
وأضاف ان األزمة العاملية التي اندلعت مع بداية الربع األخير من عام
 2008شهدت تراجعا غير مسبوق لكافة املؤشرات املالية على مستوى
العالم ولكافة االقتصاديات الكبرى ،ولكننا نلحظ االن عودة املؤشرات
األم�ي��رك�ي��ة واألوروب �ي ��ة ال��ى تسجيل م�س�ت��وي��ات م��ا ق�ب��ل األزم ��ة ،فمثال
ي �ت��داول م��ؤش��ر داو ج��ون��ز األم�ي��رك��ي ق��رب مستوى  11.700نقطة بعد
ارت��داده من مستوى  6.500نقطة خ��الل األزم��ة وباملثل مؤشر فوتسي
 FTSE 100لبورصة لندن الذي يتداول االن عند مستوى  6.085أي أعلى
من مستويات السعرية قبل األزم��ة وأعلى من القاع التي سجلها في
م��ارس  2009ق��رب  3.800نقطة ،بينما ال ي��زال امل��ؤش��ر السعري لسوق
الكويت ي�ت��داول أعلى م��ن ال�ق��اع املحققة ف��ي مايو  2010عند مستوى
 6.280نقطة أي أننا نتداول أعلى من قاع األزمة بنحو  400نقطة فقط!
وهو ما يدعو الى التساؤل عن أسباب هذا التفاوت في السوق الكويتي
واألس ��واق العربية ،مل��اذا تم تصدير األزم��ة ل��أس��واق العربية ول��م يتم
تصدير الحل ألنه من األكيد أن تلك األسواق وجدت حلوال.
والحظ التقرير ان معظم األسهم املدرجة فى السوق على الرغم من
دخولها ع��ام  2010تراجعت بقيم سوقية متدنية للغاية وال تعكس
غالبيتها حقيقة املراكز املالية لتلك الشركات من أصول واستثمارات،
ب��ل ان ع��دد ال�ش��رك��ات األق��ل م��ن  100فلس ب��داي��ة  2010بلغت  78شركة
مقابل  88ش��رك��ة ف��ى نهاية ال �ع��ام ،أي أن عملية االن�خ�ف��اض ف��ى القيم
السعرية لأسهم يرجع أيضا لحالة والظروف العامة املحيطة بالسوق
وليس حالة السلع املدرجة فقط.
وأف ��اد التقرير ان م�ع��دالت ال �ت��داول ش�ه��دت ت��راج�ع��ا خ��الل األس�ب��وع
امل��اض��ي الق�ت�ص��ار ع��دد الجلسات على  4ف�ق��ط ،حيث ت��م ال �ت��داول على
 1.02مليار سهم بنسبة تراجع بلغت  4في املئة عن األسبوع املاضي،
وبمتوسط ت��داوالت يومية  257مليون سهم باملقارنة مع  214مليون
سهم لأسبوع قبل امل��اض��ي ،وبلغت قيم ال�ت��داول خ��الل األس�ب��وع 174
مليون دينار بنسبة تراجع  16في املئة عن األسبوع املاضي في حني
أن متوسط التداوالت اليومية بلغ  43.3مليون دينار باملقارنة مع 41
مليون دينار لأسبوع قبل املاضي ،أي أن العنصر األساسي في تراجع
م�ع��دالت ال�ت��داول يمكن ترجيحه ال��ى انخفاض ع��دد أي��ام ال�ت��داول وأن
معدالت التداول تقارب الى حد كبير األسابيع السابقة ،كما يجب لفت
االنتباه الى أن التراجع في قيم التداول أعلى من كمياته نتيجة التوجه
الى األسهم الصغيرة في القيمة السوقية بشكل أو باخر.
واستحوذ قطاع االستثمار على ال�ج��زء األك�ب��ر م��ن كميات ال�ت��داول
األسبوعية والتي بلغت  338.6مليون سهم وبنسبة  32.9في املئة من
إجمالي كميات ال �ت��داول بينما اح�ت��ل ق�ط��اع ال�خ��دم��ات املرتبة الثانية
بإجمالي ت��داوالت بلغت  250.7مليون سهم بنسبة  24.4في املئة من
إجمالي كميات التداول ،وعلى مستوى القيمة تصدر قطاع البنوك قيم
التداول بإجمالي تداوالت بلغت  66.3مليون دينار وبنسبة  38في املئة
من إجمالي قيم التداول األسبوعية للسوق.
وأش��ار التقرير ال��ى ان��ه ت��م ال �ت��داول خ��الل األس�ب��وع على أسهم 149
شركة من إجمالي  215شركة وبنسبة  69.3في املئة من إجمالي األسهم
امل��درج��ة ،وتصدر سهم شركة مجموعة الصفاة لالستثمار التداوالت
األس �ب��وع �ي��ة ب��إج �م��ال��ي  95.1م �ل �ي��ون س �ه��م .وم� ��ال أداء ال �ش��رك��ات ال��ى
االستقرار خالل األسبوع ،إذ أغلقت أسهم  96شركة عند مستوياتها
مقابل  59شركة ارتفعت أسعار إغالقها و 60شركة انخفضت إغالقاتها.

العقار االداري جاهز للتحرك في 2011

(تصوير مرهف حورية)

«كولدويل بانكر» :فرص استثمارية حقيقية
للقطاع اإلداري والتجاري خالل 2011
ت��وق��ع ال�ت�ق��ري��ر ال �ع �ق��اري ل�ش��رك��ة ك��ول��دوي��ل ب��ان�ك��ر العاملية
ف��رع الكويت أن يشهد القطاع اإلداري والتجاري في الكويت
وأراض( خالل العام  2011فرصا استثمارية حقيقية،
)عقارات
ٍ
مشيرًا إلى املناطق املرجحة لالستفادة من هذه الفرص املجزية
وهي الساملية والفروانية ومركز الفنطاس والفحيحيل ،مؤكدا
انه على الرغم من استمرار األزمة التي يمر بها قطاع العقارات
التجارية واإلداري� ��ة ف��ي ال�ب��الد ال ت��زال ه�ن��اك ع�ق��ارات تجارية
تحقق ع��وائ��د مجزية وتثبت أنها بعيدة ع��ن آث��ار تلك األزم��ة
التي تغرق فيها العقارات التجارية واإلداري��ة داخل العاصمة
حتى يومنا ه��ذا بسبب زي��ادة حجم امل�ع��روض مقابل ضعف
الطلب على التأجير.
وبني التقرير ان أسعار العقارات التجارية في تلك املناطق
اآلن م�ن��اس�ب��ة ج ��دا ل �ل �ش��راء وذل ��ك ب�ع��دم��ا ف �ق��دت ن�س�ب��ة كبيرة
من أسعارها منذ بداية األزم��ة املالية العاملية وتراجعها إلى
حدود تزيد الرغبة في تملكها ،متوقعا أن تشهد الفترة املقبلة
بداية النتعاش هذا القطاع الذي عادت أسعاره إلى معدالتها
الطبيعية .وأش��ار التقرير إلى العقارات التجارية التي تخدم
املناطق البعيدة عن العاصمة والتي تشهد حاليا رواجا غير
مسبوق ،ال سيما تلك التي تخدم مناطق ذات كثافة سكانية
عالية تفتقر للخدمات التجارية واإلدارية.
وحول أسعار العقارات التجارية التي ينتظر تحرك الطلب
على شرائها فقد حقق شارع سالم املبارك في منطقة الساملية
أع�ل��ى م�س�ت��وى ل��أس�ع��ار بقيمة ت��راوح��ت م��ا ب��ني  3و 3.5أل��ف
دينار للمتر املربع للقسائم التي تبلغ مساحتها  1.000متر
مربع ولديها نسبة بناء  180في املئة ،وفي شوارع الفحيحيل
التجارية رصد التقرير معدالت اسعار شارع مكة وهو أشهر
الشوارع التجارية بها ،حيث تتراوح أسعاره ما بني  2.5و3.6

أل��ف دي�ن��ار للمتر امل��رب��ع ملساحة أرض تبلغ  750م�ت��را مربعا
ونسبة بناء  180في املئة.
وعن منطقة الفنطاس اإلدارية والتجارية أشار التقرير إلى
ان سعر املتر بها ي�ت��راوح ما بني  2.5إل��ى  3.5أل��ف دينار على
حسب املوقع واملساحة ،فيما اقبلت بعض الشركات العقارية
على تنفيذ عدد من املجمعات التجارية الكبرى على مساحات
بني  3آالف و 15ألف متر مربع ،في حني تخدم تلك املنطقة نحو
 801ألف نسمة 90 ،في املئة منهم من املواطنني ،ال سيما وان
أغلب املناطق املحيطة بها هي مناطق لسكن الكويتيني ،فيما
حقق ش��ارع حبيب م�ن��اور ف��ي منطقة ال�ف��روان�ي��ة وه��ي إح��دى
املناطق املرجح نشاطها خالل الفترة املقبلة معدالت متقاربة
بقيمة تبدأ من  2.5ألف دينار وتصل إلى  3آالف دينار للمتر
املربع.
أما عن أسعار العقارات التجارية داخل العاصمة فأوضح
التقرير ان معدالتها م��ازال��ت على املستوى نفسه منذ بداية
األزمة حيث لم تشهد أدنى حد من التغيير االيجابي ،ويتراوح
سعر املتر املربع فيها اآلن ما بني  3.4و 7آالف دينار بمتوسط
 5آالف دينار وه��و األم��ر ال��ذي يشير إل��ى انها وصلت بالفعل
إلى قاع تراجعها ،ويجعل بعضها ضمن قائمة الفرص الجيدة
ال�ت��ي ت�ع��رض اآلن ف��ي ال �س��وق ال �ع �ق��اري ،ح�ي��ث ت�ت�ن��اس��ب ه��ذه
النوعية من العقارات مع رؤية املستثمر متوسط وطويل األمد
الذي ال ينتظر الربح السريع ،وال يتوقع أن تشهد تلك العقارات
مزيدا من التراجع خالل الفترة املقبلة.
وتوقع التقرير أن يقبل على تلك الفرص والتي سبق ذكرها
ك�ث�ي��ر م��ن امل�س�ت�ث�م��ري��ن ،خ�ص��وص��ا ان امل� ��ردود م��ن االس�ت�ث�م��ار
العقاري بشكل ع��ام يعتبر األف�ض��ل حاليا مقارنة م��ع م��ردود
الودائع املصرفية الذي ال يتعدى  3في املئة.

شركة مصرية مملوكة ملجموعة كويتية
تنافس على شراء «عمر أفندي»
| القاهرة ـ من محسن محمود |
قال مصدر قريب من جميل القنبيط املستثمر السعودي
امل��ال��ك لحصة  85ف��ي امل�ئ��ة م��ن ش��رك��ة عمر أف�ن��دي ان عملية
الفحص النافي للجهالة الذي يجريه مقدم العرض الجديد
لشراء الحصة املسيطرة على الشركة انتهت.
وك�ش��ف ط��ارق عبدالعزيز � محامي جميل القنبيط � في
تصريحات صحافية أمس عن أنه من املنتظر تلقي إخطارات
من مقدمي عرضني آخرين لشراء حصة املستثمر السعودي
بينهما شركة مصرية مملوكة ملجموعة كويتية ،للمفاضلة
بني العروض الثالثة املقدمة.
وق��ال ان العرض األول ال��ذي تقدم به رج��ل أعمال مصري
يعمل ف��ي ق�ط��اع ال�ت�ج��ارة يعد األق ��رب ،راف�ض��ا اإلف�ص��اح عن
هوية أي من العروض الثالثة ،حتى ال تتكرر أزمة «العربية

لالستثمارات» ،التي تراجعت عن إتمام صفقة الشراء.
ون�ف��ى ع�ب��د ال�ع��زي��ز م��ا ت ��ردد ح��ول ت�ق��دم ص��اح��ب سلسلة
م �ت ��اج ��ر «ال� �ت ��وح� �ي ��د وال� � �ن � ��ور» ال �ش �ه �ي ��رة ل �ل �م��الب��س س�ي��د
السويركي بعرض للشراء .وح��ول ما يتردد عن عدم وجود
ع��روض حقيقية ،وأن إدارة «عمر أف�ن��دي» تجري محاوالت
لبيع أصول الشركة ،قال عبدالعزيز ان «املستثمر السعودي
إذا أراد بيع أصول الشركة ال يوجد ما يمنعه أو حتى إذا أراد
التصفية ،لكن األمر مختلف في ظل عروض جادة».
وتسهم الشركة القومية للتشييد التابعة لقطاع األعمال
ال �ع��ام ب�ح�ص��ة  10ف��ي امل �ئ��ة ،اح�ت�ف�ظ��ت ب�ه��ا ال�ح�ك��وم��ة خ��الل
خ�ص�خ�ص��ة ال �ش��رك��ة ف��ي  ،2007وت�م�ت�ل��ك م��ؤس�س��ة ال�ت�م��وي��ل
الدولية التابعة للبنك ال��دول��ي  5في املئة بخالف ما تملكه
ش��رك��ة «أن ��وال» السعودية م��ن حصة مسيطرة تبلغ  85في
املئة.

وزير االتصاالت الهندي :مخالفات
في منح رخص للهاتف املحمول
نيودلهي -روي�ت��رز  -ق��ال وزي��ر االت�ص��االت الهندي كابيال
سيبال امس انه ربما وقعت مخالفات في منح رخص اتصاالت
وت� � � ��رددات ف ��ي ال� �ب ��الد ف ��ي ع� ��ام  2008وه� ��ي ف�ض�ي�ح��ة ج�ع�ل��ت
الحكومة في موقف دفاعي وعطلت صنع القرار الى حد بعيد.
ل �ك��ن س �ي �ب��ال ق� ��ال ان� ��ه ال ي �ت �ف��ق م ��ع ت �ق��دي��ر ج �ه ��از ت��دق�ي��ق
الحسابات الحكومي لخسائر الخزانة االتحادية .وكان الجهاز
قد قال ان الهند ربما خسرت ما يصل الى  39مليار دوالر وهو
مبلغ يعادل العجز الحالي في ميزانية البالد.

وق��ال سيبال خ��الل مؤتمر صحافي «نعتقد أن��ه في ظاهر
االمر كان هناك خطأ في االجراءات املتبعة لتخصيص ترددات
الجيل الثاني» في اش��ارة الى تكنولوجيا الجيل الثاني التي
تم طرحها في .2008
وتعهد ح��زب املعارضة الرئيسي بهاراتيا جاناتا بعرقلة
جلسة امل�ي��زان�ي��ة ف��ي ال�ب��رمل��ان امل �ق��ررة ف��ي ف�ب��راي��ر اذا ل��م تشكل
الحكومة االئتالفية التي يقودها حزب املؤتمر لجنة برملانية
مشتركة للتحقيق في القضية.

