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بعد مماطلة الكونسورتيوم الهندي ـ الماليزي والمجموعة لن تبيع أصولها إال بشروطها وبالعائد المادي المناسب

»ڤيڤندي« و»ڤودافون« و»فرانس تليكوم« تتفاوض لشراء »زين أفريقيا« بـ 11 إلى 12 مليار دوالر

في مقابلة مع قناة CNBC عربية أوضح فيها أن البنك قد تجاوز األسوأ
وليد الياقوت مديرًا عامًا لمجموعة 

الشؤون اإلدارية والهندسية في  البنك الماجد: عمومية »بوبيان« قد تطرح المتبقي من االكتتاب على المساهمين
قال الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل املاجد 
ان اجلمعية العمومية القادمة للبنك قد تطرح الكمية 
املتبقية التي لم يتم االكتتاب فيها من عملية زيادة 

رأس املال على املساهمني احلاليني.
وأش���ار الى ان اجلمعية العمومية السابقة 
كانت قد أوصت بطرح اجلزء غير املكتتب فيه في 
مزاد لكن تعذر تنفيذ التوصية بسبب معارضة 
جلنة الفتوى والتشريع بوزارة العدل وبالتالي 
س���يعرض ذلك اجلزء على اجلمعية العمومية 
املقبلة في شهر مارس لطلب املشورة في كيفية 

التصرف فيه.
وأضاف املاجد في مقابلة مع قناة CNBC عربية 
ان جميع املساهمني الكبار اكتتبوا في الزيادة مثل 
بنك الكويت الوطني والبنك التجاري واملؤسسة 

العامة للتأمينات االجتماعية.
وردا على سؤال حول أداء بنك بوبيان خالل 
عام ألفني وتس���عة والذي ش���هد ضغوطا على 
جميع املصارف الكويتية قال الرئيس التنفيذي 
لبنك بوبيان ان عام ألفني وتس���عة كان صعبا 
وميكن تسميته بعام تنظيف امليزانية وترتيب 

البيت من الداخل مشيرا الى ان 
البنك قد جتاوز األسوأ حسب 
املعطيات االيجابية التي ظهرت 
في ألفني وعشرة ومنها خطة 
االنفاق احلكومي التي تتضمن 
إطالق مشروعات بقيمة ستة 
عشر مليار دوالر خالل السنة 
األولى منه���ا. واختتم املاجد 
حديثه باإلشارة الى ان فريق 
عم���ل بوبي���ان اجلديد تولى 
املسؤولية في شهر اغسطس 
املاض���ي وبالتالي عكف على 
ترتيب األوضاع وان هذا الفريق 
سيثبت انه على قدر املسؤولية 

وسيبرهن عمليا على أن عام ألفني وعشرة سيكون 
نقطة حتول في أداء وهوية وبصمة بوبيان.

وحول االهداف وراء الزيادة وفي أي قنوات 
س���تخصص قال املاجد »ان املطلوب هو تقوية 
معدل كفاية رأس املال ليكون فوق نس���بة %18 
وهو أعلى من املستوى الذي يطلبه البنك املركزي 

والذي يتراوح بني 12% و%14« 
وأضاف املاجد ان لدى اإلدارة 
احلالية خططا طموحة وهدفا 
معلنا بان يكون بوبيان خالل 
خمس سنوات ثالث اكبر بنك 
في الكويت من حيث احلصة 

السوقية. 
وق���ال ان زيادة رأس املال 
ضرورية لتقوية قاعدة البنك 
وتس���اعد في حتقي���ق النمو 
وفي احلصول على حصة من 
املشروعات الواردة في اخلطة 

التنموية اخلمسية.
وفضل املاجد عدم الدخول 
ف���ي تفاصيل في حيثيات خط���ة تطوير البنك 
ليصبح ثالث اكب���ر البنوك الكويتية من حيث 
القيمة السوقية واكتفى باإلشارة الى ان خطة 
ماكينزي طموح وتستهدف تطوير عمل البنك 
في جميع املج���االت املطروحة للعمل املصرفي 
وأضاف املاجد انه سيتم خالل االسابيع املقبلة 

الكشف عن أس���ماء مت استقطابها للعمل ضمن 
فريق بنك بوبيان لتنفيذ اخلطة الطموح مشيرا 
الى ان الفريق املوجود هو فريق جيد لكنه كان 

بحاجة الى استراتيجية وقيادة. 

إغالق باب االكتتاب

من جهة أخرى أعلن س���وق الكويت لألوراق 
املالي���ة ان بنك بوبيان قد أفاده بأن���ه بناء على   
موافق���ة اجلمعية العمومية غي���ر العادية للبنك 
املنعقدة بتاريخ 2009/10/1  على زيادة رأس املال 
بنس���بة 50% من رأس املال املدف���وع عن طريق   
إصدار 583.000.000 سهم بقيمة اسمية 100 فلس 
وعالوة   إصدار ومصاريف اكتتاب قدرها 155 فلسا 
للمساهمني املسجلني   في سجالت البنك في اليوم 
السابق ملوعد ابتداء زيادة رأس املال فقد مت   حتديد 
فترة االكتتاب في تلك الزيادة لتكون خالل الفترة 
م���ن يوم األحد   املوافق 2010/1/24 إلى امس األحد 
املوافق 2010/2/7 وذلك  للمساهمني املسجلني في 
سجالت البنك بتاريخ 2010/1/21 حيث   سيتم االكتتاب 

من خالل فروع بنك بوبيان. 

أعلن بنك بوبيان عن انضمام وليد خالد الياقوت إلدارته 
التنفيذية ليشغل منصب مدير عام مجموعة الشؤون اإلدارية 
والهندس��ية وذلك في إطار خطة البنك الستقطاب الكوادر 
املصرفي��ة الكويتية ذات اخلب��رة واالس��تعانة بها لتنفيذ 
خططه املس��تقبلية. وقال الرئيس التنفي��ذي لبنك بوبيان 
عادل عبدالوهاب املاجد: »ان انضمام الياقوت للبنك يشكل 
إضاف��ة مهمة في ظل اخلبرة املصرفية الطويلة التي يتمتع 
بها والتي اكتسبها على مدار عمله في اكبر البنوك احمللية«. 
وأضاف ان االستفادة بخبرات الياقوت سيساهم في تنفيذ 
خطط واس��تراتيجيات البنك املس��تقبلية والتي يسعى من 
خاللها ليصبح احد أهم البنوك احمللية خالل السنوات اخلمس 
املقبلة.  وأوضح املاجد ان االستعانة بشخصيات لها خبرتها 
السيما العناصر الوطنية يعتبر احد أهم األسس التي يعتمد 
عليها بنك بوبيان الذي يعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية 
في املرحلة احلالية لتحقيق أهدافه والظهور بقوة في سوق 

اخلدمات املالية اإلسالمية. 
وميتلك الياقوت الذي تخرج في جامعة آشالند بالواليات 
املتحدة األميركية )إدارة أعمال وتسويق( خبرة مصرفية كبيره 
ألكثر من 28 عاما حيث التحق في عام 1981 بالعمل في بنك 
الكويت الوطني تدرج خاللها في عدة مناصب كإدارة خدمات 

البطاقات االئتمانية وإدارة الفروع احمللية والقروض.

 احمد يوسف  محمود فاروق
قالت مصادر مطلعة ل� »األنباء« 
ان ثالث ش����ركات عالمية تجري 
مفاوضات بشكل منفرد لشراء زين 
أفريقيا مش����يرة الى ان الشركات 
الثالث هي: ڤيڤندي الفرنس����ية، 
ڤودافون، وفران����س تليكوم، في 
صفقة تت����راوح بين 11 و12 مليار 

دوالر.
تجدر اإلشارة إلى أن شركة 
ڤيڤندي الفرنس���ية قد أوقفت 
مفاوضات س���ابقة في ش���أن 
أفريقيا وذلك على  شراء زين 
اعتب���ارات المعايير المعتادة 
المالي  للربحية واالنضب���اط 
المحتمل  على ذلك االستثمار 
في األس���واق الناشئة، إال أنها 
أعادت التفكير مجددا بش���أن 

الشراء منفردة مرة أخرى.

المص���ادر رغبة  وأك���دت 
المتنقلة  مجموعة االتصاالت 
»زي���ن« في بي���ع أصولها في 
أفريقي���ا، والت���ي كان���ت قد 
توقفت على خلفي���ة مماطلة 
كونسورتيوم هندي � ماليزي 
إلتخ���اذ الق���رار النهائي بهذا 

الخصوص.
المفاوض���ات  وقال���ت ان 
بخص���وص ش���راء أص���ول 
المجموعة ف���ي أفريقيا كانت 
قد اتخذت منحى الجدية عقب 
توقف المفاوضات مع الجانب 

الهندي.

مفاضاوات منفردة

 م���ن جان���ب آخ���ر أكدت 
المصادر ان المفاوضات بشأن 
زين أفريقيا مع الشركات الثالث 

»زين« د. سعد البراك استقالته 
الماض���ي، والتي تم  األربعاء 
قبولها م���ن قبل مجلس إدارة 

الشركة الخميس الماضي.
وأضافت: »ان هناك مناقشات 
جارية مع ڤيڤندي بشأن ذلك 
)االستحواذ على عمليات زين( 
لكن المقترض طلب إحاطة األمر 

بالكتمان«.
ولفت���ت المص���ادر إلى أن 
مجموعة زين لن تبيع شركتها 
في أفريقيا إال بشروطها وبالعائد 

المادي الذي تراه مناسبا. 

مجلس اإلدارة

م���ن جهة أخرى، أش���ارت 
المصادر إلى أن نتائج الشركة 
عن فت���رة 2009 ايجابية لحد 
اإلدارة  ما، وسيناقش مجلس 

البيانات خالل اجتماعه المقبل 
عدة أم���ور أخرى منها تعيين 
المواصالت األس���بق  وزي���ر 
نبيل بن س���المة في منصب 
المديرين بالشركة، كما  كبير 
اإلدارة  س���يتم اطالع مجلس 
الع���روض الجدي���دة  عل���ى 
المتقدمة لشراء حصة في زين 
أفريقي���ا للمضي قدما في تلك 

المفاوضات.

عروض جيدة

ورغم األزمة، تتوقع الشركة 
المزيد من العروض في الفترة 
المقبلة، السيما أن المعلومات 
المالك  كانت تش���ير لرغب���ة 
االستراتيجيين لبيع حصتهم 
في الش���ركة، ما دفع بشركات 

عديدة الى ترقب الموقف.

يأتي بشكل منفرد، وهو األمر الذي يرجح 
بيع الشركة وفقا لمعايير األعلى ربحية 

للمساهمين.
وأش���ارت الى االهتمام الكبير من قبل 
ڤودافون العالمية وذلك من اجل استكمال 
السيطرة على القارة األفريقية على اعتبار 

أنه���ا من كبرى ش���ركات االتصاالت التي 
تتمت���ع بحصص وكثافة في عدد مختلف 

من دول القارة السمراء.
وأكدت ان هناك أطرافا أخرى قد أبدت 
اهتمامها بالصفقة من كبريات الش���ركات 
العالمية في قطاع االتصاالت، لكن األكثر 

جدية واهتمام���ا كان من نصيب ڤيڤندي 
الفرنسية وڤودافون، وفرانس تليكوم.

وقالت المصادر ان ه���ذه المفاوضات 
مستمر منذ قرابة ش���هرين، غير ان تلك 
االتصاالت قد زادت عقب تقديم نائب رئيس 
المنتدب لشركة  اإلدارة والعضو  مجلس 

عادل املاجد


