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صفقة بيع 46% من »زين« ستزيد سيولة السوق

مقر بنك بوبيان

أوباما يبدأ حملة لإلصالح التنظيمي المالي
واش���نطن � رويترز: ب���دأت ادارة الرئيس 
األميرك�������ي باراك اوبام����ا في ش������ن حملة 
واسعة للقيام بعمل بشأن االصالح التنظيمي 

املالي.
 وصرح مسؤولون بأن الكلمة التي سيلقيها 
اوباما غدا بعد عام من انهيار بنك ليمان براذرز 
والذي ادى الى حدوث ازمة مالية عاملية ستحث 
على اتخاذ مزيد من االجراءات حلماية النظام 
املالي، ووضع اوباما معظم تركيزه في السياسة 
الداخلية على مناقش���ات الرعاية الصحية في 
االش���هر االخيرة مما اثار انتقادات من جانب 

البعض الذين يعتقدون ان االصالحات التنظيمية 
التي اقترحها في وقت سابق من العام احلالي 

قد اهملت.
 وسعى مس���ؤولو االدارة الى مواجهة هذا 
االنطباع واش���اروا الى أن الذكرى الس���نوية 
النهيار ليمان براذرز ستمثل بدء حملة جديدة 
لتحقيق االصالح هذا العام، وقال الري سومرز 
كبير املستشارين االقتصاديني الوباما »نعتقد 
انه بعد ما حدث فان هذا هو عام اصالح نظام 
التنظيم املالي ووضع هيكل ميكن ان يرد على 

التغييرات املعاصرة«.

قال التقرير األسبوعي للمجموعة 
الدولية للوساطة املالية في رصده 
حلركة أسواق املال العاملية انه في 
أسبوع حافل بالبيانات االقتصادية 
اإليجابية سجلت أسواق األسهم 
األميركية مكاسب في حني استمر 
الدوالر في مساره التراجعي مسجال 
ادنى مس����توى امام اليورو خالل 
العام وارتفع الذهب الى مستوى 
1011 دوالرا مس����تفيدا من تراجع 

الدوالر بينما تراجع النفط الى ما 
دون 70 دوالرا.

وكانت البيان����ات االقتصادية 
االيجابية خالل األسبوع قد أظهرت 
ان عجز الواليات املتحدة قد بلغ 111 
مليار دوالر في اغسطس وهو اقل 
مما توقع اخلبراء، كما اعلنت الصني 
أنها تتوقع ان حتقق منوا قدره %8 
خالل العام في حني اعلنت اليابان 
عن حتقيقها منوا اقتصاديا للمرة 

األولى منذ بداية االزمة العاملية.
واخيرا ارتفعت ثقة املستهلك 
األميركي خالل س���بتمبر حيث 
أظهر مسح نش���ر يوم اجلمعة 
أن ثقة املس���تهلك في الواليات 
املتحدة الى أعلى مس���توى في 
ثالثة أشهر مع تزايد التوقعات 
لتحسن االقتصاد، وارتفع مؤشر 
ثقة املستهلك لشهر سبتمبر الى 
70.2 وهو أعلى مس���توى منذ 

يوني���و ومقارنة م���ع 65.7 في 
أغسطس.

حركة األسهم

وفي أسواق األسهم األميركية 
أغلق����ت االس����هم األميركية على 
انخفاض يوم اجلمعة بعد خمس 
جلسات متتالية من املكاسب مع 
تعرض وول س����تريت لضغوط 
من هبوط اس����عار النفط اخلام، 

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي 
السهم الشركات األميركية الكبرى 
منخفضا 22.07 نقطة أي بنسبة 
0.23% الى 9605.41 نقاط، وأغلق 
مؤشر ناسداك املجمع الذي تغلب 
عليه اسهم شركات التكنولوجيا 
منخفض����ا 3.12 نق����اط أو %0.15 
ال����ى 2080.90 نقطة، وينهي داو 
جونز االسبوع على مكاسب قدرها 

1.7%وناسداك %3.1.

الري���اض � رويترز: حصل عرض ش���ركة 
املراعي السعودية البالغة قيمته 253.2 مليون 
دوالر لش���راء ش���ركة حائل للتنمية الزراعية 
»هادكو« مقابل أسهم ومبالغ نقدية على موافقة 
هيئة السوق ليصبح مصير االندماج في أيدي 

املساهمني.
 ومن ش�����أن إمت��ام الصفقة التي كش�����ف 
عنها في يوليو أن مينح البورصة السعودية 
أكبر سوق أسهم في العالم الع��ربي أول عملية 
استحواذ تش����مل شركات مدرجة، وعمليات 
االندم��������اج واالستحواذ بني الشركات املدرجة 
مشهد نادر في السعودية بسبب هيمنة املضاربة 

واملستثمرين األفراد.
 وقالت هيئة الس���وق املالي���ة إنه ينبغي 
احلصول على موافقة 50% على األقل من مساهمي 
»هادكو« على عرض املراعي للمضي قدما في 
الصفقة. وحددت الشركتان 30 نوفمبر موعدا 

نهائيا إلمتام االتفاق.
 وأغلقت أسهم هادكو في اجللسة السابقة 
عند 30.1 رياال وهو نفس قيمة عرض املراعي 
و2.7% من مس���تواه منذ اتفق مجلسا إدارتي 
الشركتني على شروط االستحواذ في أول يوليو، 
واضطرت املراعي إلى حتسني قيمة عرض مبدئي 

قدمته في نوفمبر بنسبة %35.3.

البورصة السعودية توافق 
على عرض »المراعي« لشراء »هادكو«

»الوساطة«: البيانات االقتصادية اإليجابية تصعد باألسواق األميركية

ارتفاع بند مستحق من البنوك
ذكر تقرير الشال ان بند مستحق من البنوك 
ومستحق من غير البنوك في 30 يونيو 2009 
ارتفع بنحو 92.1 مليون دينار أي نحو %14.9 
وصوال الى 708.9 ماليني دينار )75.1% من 
اجمالي االصول(، مقارنة بنحو 616.8 مليون 

دينار )73.4% من اجمالي االصول( في نهاية 
عام 2008، وارتفع بنحو 5.5% مقارنة بالفترة 
ذاتها من الع���ام 2008 أي نحو 37.1 مليون 
دينار حيث بلغ نح���و 671.8 مليون دينار 

)79.3% من اجمالي االصول(.

معظم مؤشرات الربحية للبنك سجلت خسائر

943.3 مليون دينار موجودات »بوبيان«
في النصف األول بارتفاع بلغ %12.2

الوطنية اعلنت ان عمالء لديها، 
وبواسطتها قرروا بيع ما نسبته 
46% من اسهم شركة االتصاالت 
املتنقلة »زين« بسعر دينارين 
كويتيني للس���هم، مبا يعني ان 
قيمة الصفقة االجمالية ستبلغ 
نحو 3.933 ملي���ارات دينار او 
نحو 13.7 مليار دوالر، ولكن امتام 
الصفقة ق���د يحتاج الى بضعة 
التحقق،  اش���هر من اج���راءات 
وتأتي »زين« باملرتبة االولى من 
ناحية وزنها في بورصة الكويت 
برأسمال مدفوع قدره 427.518 
مليون دينار، وبقيمة رأسمالية 

للشركة عند سعر اقفال 2009/9/6 
البالغ 1.560 دينار للسهم تبلغ 
نحو 6.7 مليارات دينار وبقيمة 
رأس���مالية عند مستوى سعر 
بيع 46%، منها بسعر دينارين 
كويتيني للس���هم، بحدود 8.55 
مليارات دينار، واملعلن حتى اآلن 
هو ان بيع 46% من »زين« من دون 
اسهم اخلزينة لتجمع يضم ثالث 
شركات هندية ومستثمرا ماليزيا، 
وبوجود اسهم خزينة مملوكة 
للشركة بحدود 10%، تعني نسبة 
ال� 46% حصول املشتري اجلديد 
على حصة سيطرة بأغلبية مطلقة 

أو نحو 51% من 90% من الشركة، 
بعد خصم اسهم اخلزينة.

صفقة استحواذ

وحتى االعالن عن الصفقة، 
التي اصبحت اكبر صفقة استحواذ 
في س���وق االس���هم الكويتية، 
كانت صفقة الشركة »الوطنية« 
لالتصاالت التي مت بيع 51% من 
اس���همها لكيوتل قط���ر البالغة 
قيمتها 1.075 مليار دينار، والتي 
متت في مارس 2007 حتتل املركز 
االول، ويعزا الفارق الكبير في 
السعر والقيمة بني الصفقتني الى 

سببني رئيسيني، االول اختالف 
واقع دورة االعمال، فالسوق في 
مارس 2007 كان سوق بائعني، 
بينما السوق احلالي، في بدايات 
التعافي من ازم���ة مالية عاملية 
كبرى مع شحة السيولة الشديدة، 
هو سوق مشترين، وهم من يحدد 
السعر املناسب لهم، اما السبب 
الثاني فهو حجم »زين« مقارنة 
بالوطنية، فرأسمال »زين« احلالي 
يبلغ نحو 9.33 اضعاف رأسمال 
»الوطني���ة«، عند بيعها، البالغ 
نحو 45.821 مليون دينار، لذلك 
كانت قيمة صفقة »زين«، رغم 

أوضح تقرير الشال حول البيانات املالية لبنك بوبيان 
في النصف األول ان البنك أعلن عن نتائج أعماله لفترة 
األشهر الس���تة األولى من العام احلالي واملنتهية في 30 
يونيو 2009، والتي تش���ير الى ان البنك حقق خس���ائر 
بلغت نحو 11.8 مليون دينار، بتراجع قدره 25.5 مليون 
دينار، مقارنة بأرباح بلغت نحو 13.7 مليون دينار للفترة 
ذاتها من عام 2008، وبذلك حقق مستوى هامش خسارة 
بالسالب بنحو 42.8% مقارنة بهامش ربح نسبته %40.5 

للفترة ذاتها من العام املاضي.
واشار التقرير الى ان اسباب اخلسائر تعود أوال، الى 
ارتفاع ملحوظ لبند خسائر االستثمارات بنحو 12.6 مليون 
دين���ار وصوال الى 13.6 مليون دينار، مقارنة بخس���ائر 
بلغ���ت 948 الف دينار في الفت���رة عينها من عام 2008، 
ثانيا، ارتفاع بند مخص���ص انخفاض القيمة بنحو 6.4 
مالي���ني دينار وصوال الى 7.9 ماليني دينار مقارنة ب� 1.5 
مليون دينار في نفس الفترة من عام 2008، ثالثا، تراجع 
اجمالي االيرادات بنحو 6.2 ماليني دينار في يونيو عام 
2009 وص���وال الى 27.5 مليون دينار مقارنة بنحو 33.7 

مليون دينار، اي ما يعادل %18.4.
والسبب الرئيسي في تراجع اجمالي االيرادات يعود الى 
تراجع بند ايرادات استثمارات بنحو 58.2%، اي ما يعادل 
7.8 ماليني دينار، متراجعا الى 5.6 ماليني دينار في يونيو 

2009 مقارنة مبا قيمته 13.4 مليون دينار، لنفس الفترة، 
مقارنة بعام 2008، في حني ارتفعت ايرادات من املرابحات 
والتمويالت اإلس���المية األخرى بنحو 9.2% اي ما يعادل 
1.6 ملي���ون دينار في يونيو عام 2009، وصوال الى 18.4 
مليون دينار مقارنة بنحو 16.9 مليون دينار لنفس الفترة 
عام 2008، وارتفعت جملة املصروفات التشغيلية للبنك 
بنسبة 61.9% من نحو 11.8 مليون دينار الى ما قيمته 19.1 

مليون دينار في نهاية يونيو من عام 2009.
وتشير البيانات املالية للبنك الى ان اجمالي املوجودات 
قد سجل ارتفاعا، بلغ قدره 102.8 مليون دينار ونسبته 
12.2% ليصل الى 943.3 مليون دينار مقابل 840.5 مليون 
دينار، ف���ي نهاية عام 2008، في حني بلغ ارتفاع اجمالي 
املوجودات نحو 95.9 مليون دينار او ما نس���بته %11.3 
عند املقارنة بالنصف األول من عام 2008، حني بلغ 847.3 

مليون دينار.
وذكر التقرير ان بعد استثمارات متاحة للبيع ارتفع 
بنح���و 9.5 ماليني دينار اي نحو 16.3% وصوال الى 67.7 
مليون دين���ار )7.2% من اجمالي األصول( مقارنة بنحو 
58.2 مليون دينار )6.9% من اجمالي األصول( في نهاية 
ع���ام 2008، ومرتفعا بنح���و 23.3% او نحو 12.8 مليون 
دينار مقارنة بنحو 54.9 مليون دينار )6.5% من اجمالي 

األصول( في نفس الفترة للعام 2008.

بينما انخفض بند النقد والنقد املعادل بنحو 9.1% اي 
نحو 6.2 ماليني دين���ار، متراجعا الى 61.8 مليون دينار 
)6.6% من اجمالي املوجودات( مقارنة بنحو 67.9 مليون 
دين���ار )8.1 من اجمالي املوجودات في نهاية عام 2008(، 
وعند مقارنته بنفس الفترة من عام 2008 جند انه ارتفع 
بنسبة 147.4% اي نحو 36.8 مليون دينار عن 24.9 مليون 
دينار )3% من اجمالي املوجودات( في يونيو عام 2008.

وتش���ير نتائج حتليل البيانات املالية الى ان معظم 
مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت خسائر، حيث تراجع 
 )ROE( كل من مؤشر العائد على معدل حقوق املساهمني
من 9.7% في نهاية يونيو 2008، الى سالب 8.4%، وسجل 
مؤش���ر العائد على معدل اصول البن���ك )ROA( تراجعا 
من نحو 1.8% الى س���الب بنحو 1.3%. وحقق العائد على 
رأس���مال البنك )ROC( تراجعا ايضا، حني بلغ بالسالب 
10.1%، مقارنة مع نفس الفترة من العام املاضي، والبالغ 
موجب 11.7%. وبلغت خسائر السهم )EPS( نحو 10.1 فلوس 
مقابل ارباح بلغت نحو 11.7 فلسا، للفترة نفسها من عام 
2008، وانخفضت القيمة السوقية لسهم البنك بنحو %1.7 
ليحقق البنك خسارة سنوية على القيمة السوقية للسهم، 
بلغت نسبتها سالب 1.8%، مقارنة مبستواها البالغ %2.1، 
في يونيو 2008، وبلغ مؤش���ر مضاعف السعر / القيمة 

الدفترية )P/B( نحو 5.1 مرات.

بيع 46% من »زين« سيوفر س�يولة كافية إلعادة هيكلة السوق وتجاوز مبكر لألزمة

أكد في تقريره األسبوعي أن العيب الرئيسي في صفقة »زين« هو اإلضرار بمصالح صغار المستثمرين

»الشال«: 3.3 مليارات دينار اإليرادات المحصلة في 3 شهور من السنة الحالية
على اصدار تشريع حماية لهؤالء 
الصغار، واالدارات االقل حيوية 
تستفيد من جتاربها، ال هذا وال 
ذاك ح����دث في الكويت رغم ان 
الفارق بني الصفقتني س����نتان 
ونصف السنة، اذ سوف يدفع 
صغار املستثمرين ثمن غياب 
االدارة العامة احلية او نصف 
احلية، فكل دول العالم تقريبا 
جتبر املشتري حلصة سيطرة 
على تقدمي عرض مماثل لصغار 
حملة االسهم، وللكويت استثناء 
كما هي اس����تثناء ف����ي غياب 
هيئة لس����وق املال، امر سلبي 
آخر، ه����و ضبابية م����ا احاط 
بالصفقة، فحت����ى يوم االثنني 
املواف����ق 2009/8/31 غلب على 
التصريحات نفي حدوث صفقة 
بدأ احلديث عنها قبل اكثر من 
ثالثة شهور، ثم فجأة حتققت 
بعد ان راهن الناس باجتاهات 
مختلفة، والبد من مراجعة شاملة 
لقوانني االفصاح والشفافية، امر 
سلبي ثالث هو مصير العمالة 
واخلبرة الكويتية في الشركة، 
فقد يرى امل����الك اجلدد حاجة 
خلفضها او االستغناء عنها ان 
متت الصفقة، وستكون املخاطر 
اكبر، اذا لم تتم الصفقة، بعد كل 
املراهنات عليها، فحتى اآلن ال 
يبدو املشترون مقنعني من زاوية 
صالبة االتفاق والقدرات املالية، 
ورغم ان البعض يعتقدون ان في 
خروج نشاط االتصاالت املتنقلة 
عن سيطرة مالك كويتيني امر 
سلبي ويضر باألمن الوطني، اال 
اننا نعتقد انه ال فرق بني امتالك 
شركتني او ثالث شركات، كما ان 
النهج سوف يكون طريق  هذا 

كل العالم في املستقبل.

انخفاض سعر السهم الى اقل من 
نصف سعر بيع سهم »الوطنية«، 
بلغت 3.66 اضعاف قيمة صفقة 
»الوطنية« وبإجناز هذه الصفقة، 
يصبح سوق الهواتف املتنقلة، 
كله في الكويت، مملوكا او مدارا 
من مستثمرين خارجيني من الهند 

وماليزيا وقطر والسعودية.

ظروف السوق الصعبة

والصفقة في ظروف السوق 
الصعبة ملعظم املستثمرين، حاليا، 
تعتبر صفقة جيدة، اذ يفترض 
ال� 3.933 مليارات  ان تس���اهم 
دينار بشكل جوهري في توفير 
سيولة كافية العادة الهيكلة املالية 
لهم مبا يعني���ه ذلك من جتاوز 
مبكر لالزمة وضغوطاتها على 
البائعني، ويعن���ي ايضا، دعما 
الكويتي، الن  للقطاع املصرفي 
معظم كب���ار املس���تثمرين في 
»زين« تتركز غالبية تعامالتهم 
الكويتية، ومعاجلة  البنوك  مع 
القروض وضخ سيولة في قنوات 
القطاع املصرفي احمللي الشك انه 
سيترك مضاعفاته االيجابية على 
اداء االقتصاد احمللي الكلي، كما ان 
وفرة السيولة احلرة القادمة من 
اخلارج في االقتصاد سوف تدعم 
اسعار االصول مبا سوف ينعكس 
ايجابا، وبشكل غير مباشر، على 

اوضاع املدينني اآلخرين.
ويبقى العيب الرئيسي كما 
في صفقة »الوطنية لالتصاالت« 
هو االض����رار مبصالح صغار 
اغلبية في  املس����تثمرين وهم 
العدد، وفي ال����دول التي لديها 
ادارات حية، تستبق هذه االدارات 
االحداث وتستفيد من جتارب 
العالم االخرى وتعمل، حتوطا، 

حتصيل ما قيمته 238.931 مليون 
دينار ايرادات غير نفطية خالل 
الفترة نفسها، ومبعدل شهري بلغ 
79.644 مليون دينار بينما كان 
املقدر في املوازنة لكامل السنة 
املالية احلالية، نحو 1.15 مليار 
دينار، اي ان احملقق سيكون ادنى 
بنح���و 194.3 مليون دينار عن 
ذلك املقدر، اذا افترضنا استمرار 
مستوى االيرادات باملعدل الشهري 

املذكور نفسه.

اعتمادات المصروفات

وكانت اعتمادات املصروفات 
للسنة املالية احلالية قد قدرت 
بنحو 12.116 مليار دينار وصرف 
فعلي���ا � طبقا للنش���رة � حتى 
2009/6/30 نح���و 1.372 مليار 
دينار مبعدل شهري للمصروفات 
بلغ 457.396 مليون دينار، ولكننا 
ننصح بعدم االعتداد بهذا الرقم، 
الن هن���اك مصروفات اصبحت 
مستحقة، ولكنها لم تصرف فعال 
كما ان االنفاق في اش���هر السنة 
املالية االخيرة اعلى من اشهرها 
االولى، ورغم ان النشرة تذهب 
الى خالص���ة مؤداها ان فائض 
املوازنة في نهاية الشهور الثالثة 
هذه بلغ نحو 2.010 مليار دينار، 
اال انن���ا نرغب في نش���ره دون 
اننا نعتقد  اذ  النصح باعتماده 
ان رقم الفائض الفعلي للموازنة 
في ثالثة اشهر، سيكون اقل من 
الرقم املنشور، فاملعدل الشهري 
لالنفاق س���يكون تصاعديا مبا 
يعمل على تقليص الفائض مع 

صدور احلساب اخلتامي.
من جهة اخ���رى ذكر تقرير 
الشال حول صفقة بيع 46% من 
»زين« ان ش���ركة االستثمارات 

قال تقرير الشال االقتصادي 
االسبوعي ان وزارة املالية تشير 
ف���ي تقارير املتابعة الش���هرية 
حلسابات االدارة املالية للدولة، 
ابريل ومايو ويونيو  لش���هور 
2009، الى استمرار االرتفاع في 
جانب االيرادات، رغم االنخفاض 
امللحوظ في معدلها الشهري مقارنة 
الفائتة، فحتى  املالية  بالس���نة 
2009/6/30 - ثالثة اش���هر من 
السنة املالية احلالية 2010/2009 
� بلغت جملة االيرادات احملصلة 
نحو 3.382 مليارات دينار، او ما 
نسبته 41.9% من جملة االيرادات 
املق���درة، لكامل الس���نة املالية 
احلالي���ة، والبالغة نحو 8.074 
مليارات دينار وبانخفاض كبير، 
قاربت نسبته 49.5%، عن مستوى 
جملة االيرادات احملصلة، خالل 
املالية  الفترة نفسها من السنة 
الفائت���ة 2009/2008، والبالغة 
نح���و 6.699 ملي���ارات دينار، 
النش���رة  التفاصيل تقدر  وفي 
االيرادات النفطية الفعلية حتى 
2009/6/30 بنحو 3.143 مليارات 
دينار، اي ما نسبته 45.4% من 
االيرادات النفطية املقدرة، لكامل 
املالية احلالية والبالغة  السنة 
نحو 6.924 مليارات دينار، وما 
حتصل من هذه االيرادات في ثالثة 
اشهر من السنة املالية احلالية، 
كان اقل بنح���و 3.143 مليارات 
دينار، اي مبا نس���بته 50% عن 
مستوى مثيله خالل الفترة نفسه 
من الس���نة املالية الفائتة، ومت 


