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أوض����ح تقرير أعدته ش����ركة 
وضوح لالستشارات حول صفقة 
بيع أصول زين أفريقيا ان إعالن 
الهندية عن  ايرتل  شركة بهارتي 
رغبتها في شراء أصول شركة زين 
األفريقية واململوكة لشركة زين 
لالتصاالت مع اس����تبعاد كل من 
السودان واملغرب من تلك األصول 
قد جاء في وقت صعب اقتصاديا 
حيث تبلغ القيمة اإلجمالية للعرض 
الذي تقدمت به شركة بهارتي ايرتل 
الهندي����ة 10.7 مليارات دوالر من 
ضمنها 1.7 مليار دوالر قيمة ديون 
مسجلة في دفاتر زين أفريقيا، وفي 
حال ما اذا مت التوصل الى االتفاق 
النهائي وذلك بعد اجراء الفحص 
الناف����ي للجهالة والذي يتوقع ان 
ينته����ي في 25 م����ارس من العام 
احلالي واس����تيفاء كل اإلجراءات 
القانونية املطلوبة، س����يتم سداد 
املبلغ عل����ى دفعتني، تبلغ القيمة 
اإلجمالية للدفعة االولى 10 مليارات 
دوالر تسدد مباشرة بعد استكمال 
كافة اإلج����راءات القانونية والتي 
يتوقع رئيس مجلس ادارة شركة 
بهارتي ايرتل س����ونيل ميتال ان 
تنتهي قبل نهاية شهر ابريل املقبل، 
ويتم سداد الدفعة املتبقية والبالغة 
700 مليون دوالر في نهاية العام 

احلالي. 

األصول األفريقية محل الصفقة 

واضاف التقري����ر ان العرض 
املقدم م����ن قبل ش����ركة بهارتي 
ايرتل الهندية هو لش����راء أصول 
متارس نشاطها في كل من بوركينا 
فاسو، وتشاد، الكونغو، الكونغو 
الدميوقراطي����ة، الغاب����ون، غانا، 
نيجيريا، مالوي، كينيا، النيجر، 
سيراليون، أوغندا، تنزانيا، زامبيا 
وال يشتمل عرض الشراء على كل 
من املغرب والسودان، وبعد امتام 
الصفقة ستنحصر أنشطة زين في 
كل من الكويت، البحرين، األردن، 
لبنان، السعودية، املغرب، السودان 

والعراق.
وبني التقرير انه وفقا للبيانات 
املالية لشركة زين عن فترة 9 شهور 
واملنتهية في 30 سبتمبر 2009 فان 
اجمالي قيمة األصول األفريقية التي 
شملتها الصفقة 2.5 مليار دينار 
في حني بلغ اجمالي أصول شركة 
زين مبا في ذلك األصول األفريقية 
6.3 مليارات دينار، اي ان نسبة ما 
تشكله األصول محل الصفقة الى 
اجمالي أصول الشركة هي %39.8 
كما بلغ اجمال����ي املطلوبات على 
األص����ول األفريقية محل الصفقة 
495 مليون دينار وهي تشكل ما 
نسبته 14.5% من اجمالي مطلوبات 
ش����ركة زين والبالغة 3.4 ماليني 

دينار.
ومن اجل الوصول الى تقدير 

في دراسة أعدتها »وضوح« حول أثر بيع األصول األفريقية على المركز المالي لـ »زين«

تقــرير

 1.72 دينار القيمة العادلة لسهم »زين« فيما لو تمت الصفقة بناء على المعطيات األولية 

لألرباح التي ستتحقق من وراء 
الصفق���ة وهي عبارة عن أرباح 
محتج���زة مبق���دار 896 مليون 

دينار.

تغيرات المركز المالي وانعكاسها 
على القيمة الدفترية

وأشار التقرير إلى انه وبناء 
على ما سبق من تقديرات حول 
التغي���رات اإليجابية على املركز 
املالي لشركة زين والتي يتوقع 
أن تتحقق فيما لو متت الصفقة، 
قمنا بحساب أثر تلك التوقعات 
الدفترية للش���ركة  القيمة  على 
والتي تس���اوي حاليا 629 فلسا 
بناء على النتائج املالية عن الفترة 
املنتهية في سبتمبر 2009، وفيما 
لو متت إضافة األرباح الصافية 
التي س���تنتج عن الصفقة فإن 
الدفترية للسهم ستكون  القيمة 

858 فلسا.
)مالحظة: مت اس���تثناء أسهم 
اخلزينة والبالغ���ة 426 مليون 
سهم من إجمالي األسهم املصدرة 

والبالغة 4.297 ماليني سهم(.

القيمة العادلة للسهم

وقال التقري���ر انه ومن أجل 
العادلة للسهم  الوصول للقيمة 
قمنا باستخدام مضاعف السعر 
 Price-To-Book للقيمة الدفترية

لصافي الربح الذي ستحققه شركة 
زين فيما لو متت الصفقة، واثر تلك 
الصفقة على املركز املالي للشركة 
قمنا بحساب صافي قيمة األصول 
األفريقية محل الصفقة وذلك من 
خالل خصم املطلوبات واملستحقات 
املترتبة عليها والبالغة 495 مليون 
دينار من اجمالي األصول األفريقية 
البالغة 2.5 مليار دينار، ليصبح 
بذلك صافي قيمة األصول األفريقية 

ما يقارب ال� 2 مليار دينار.
وبعد خص����م صافي األصول 
األفريقية من العرض الذي تقدمت 
به بهارتي والبالغ 2.6 مليار دينار 
وم����ع االخذ باالعتب����ار ما يعرف 
بحق����وق االقلية التي مت تقديرها 
بحوالي 315 مليون دينار، يصبح 
صافي الربح املترتب من بيع تلك 
األصول هو 896 مليون دينار، اي ما 
يعادل 3 مليارات دوالر يفترض ان 
تظهر في البيانات املالية عن الفترة 
املنتهية في يونيو 2010، وبناء على 
عدد االسهم القائمة والبالغة 3.854 
ماليني سهم، سيكون صافي ربح 
الس����هم 231 فلسا، وهذه الربحية 
تخص الصفقة فقط دون األرباح 
التي حتققها »زين« من انشطتها 

التشغيلية االخرى.
اجلدير بالذكر ان شركة زين 
قد حققت أرباحا صافية في العام 

6.4 مليارات دينار وذلك من اصل 
6.3 مليارات دينار كما في نهاية 
سبتمبر 2009، ويأتي هذا االرتفاع 
نتيجة النقد الناجت عن الصفقة، 
اما فيم���ا يتعل���ق باملطلوبات 
فس���تنخفض من 3.4 مليارات 
دينار لتصبح 2.9 مليار دينار 
اي بنسبة انخفاض قدرها %14.5 
ويأتي هذا االنخفاض بس���بب 

2008 بلغت 337 مليون دينار اي 
مبقدار 88 فلسا للسهم الواحد، 
هذا وقد حققت الش���ركة أرباحا 
صافية بلغت 196 مليون دينار 
اي مبقدار 51 فلسا للسهم الواحد 
وذلك عن الفترة املنتهية في 30 
سبتمبر 2009 ولو اخذنا باالعتبار 
استمرار نفس وتيرة النمو فان 
التوقعات االولية لربحية السهم 

حتويل الدين اخلاص باألصول 
األفريقية والبالغة 495 مليون 

دينار الى دفاتر بهارتي. 
اما حقوق املساهمني فسيكون 
هناك منو قدره 36% لتصبح بذلك 
حقوق املس���اهمني 3.3 مليارات 
دينار مقابل ما قيمته 2.4 مليار 
دينار كما في س���بتمبر 2009، 
ويأت���ي هذا االرتف���اع كنتيجة 

للعام 2009 يتوقع ان تصل الى 
70 فلسا تقريبا.

وق���ال التقرير ان���ه في ظل 
املعطي���ات الت���ي ذكرناها انفا، 
س���يترتب على تنفيذ الصفقة 
تغيرات ايجابية على املركز املالي 
للشركة من اكثر من جانب، فعلى 
مستوى األصول من املتوقع ان 
ترتفع بنسبة قدرها 1.4% لتصبح 

Ratio - P/B Ratio نظ���را ألن 
األرباح التي ستنتج تعتبر غير 
متكررة واستثنائية، وبالتالي من 
الصعب استخدام طرق التحليل 
التي تعتمد على تنبؤات التدفق 
املالي، أضف إلى ذلك فإن األرباح 
ستنعكس بش���كل مباشر على 
حقوق املس���اهمني وبالتالي من 
املنطق استخدام مضاعف القيمة 
الس���عر  إلى  الدفترية للوصول 
العادل للس���هم. ولو اس���تعنا 
مبضاعف القيمة الدفترية لشركات 
االتصاالت الرئيس���ية سواء في 
الكويت أو املنطقة جند أن متوسط 
مضاعف القيم���ة الدفترية لتلك 
الشركات يس���اوي 2.4 مرة كما 
هو موضح في الرس���م البياني 

أدناه.
ومن أجل أن نكون أكثر حتفظا 
قمنا باعتماد مضاعف قدره 2 مرة 
كمعي���ار إرش���ادي، ووفقا لذلك 
فإن القيمة العادلة لس���هم زين 
لالتصاالت تساوي 1.720 دينار.

توجه بهارتي نحو األسواق 
األفريقية

التقرير ان ش����ركة  هذا وبني 
بهارتي آيرتل الهندية تعد واحدة 
من شركات االتصاالت الرئيسية 
في الهند، إذ يبلغ إجمالي أصول 
الشركة قرابة ال� 13 مليار دوالر كما 
ورد في البيانات املالية املنتهية في 
ديسمبر 2009، ويبلغ إجمالي حقوق 
املس����اهمني ما يقارب 8 مليارات 
دوالر، وعلى الرغم من كون بهارتي 
ش����ركة عمالقة ومشغل أساسي 
خلدمة االتصاالت في الهند، إال إن 
السوق الهندي يعاني من التشبع 
في س����وق االتصاالت وانعكس 
ذلك عل����ى ش����ركات االتصاالت 
هناك، كما أن نشاط بهارتي يعد 
محدودا خارج النطاق اجلغرافي 
للهند، وعلى الرغم من أن إجمالي 
إيرادات الشركة بلغ 8.4 مليارات 
دوالر، إال أن التوس����ع اجلغرافي 
يكفل لبهارتي املزيد من اإليرادات 
وحصة سوقية أكبر، وقد يتساءل 
البعض كيف ستنجح آيرتل في 
السوق األفريقي واإلجابة على هذا 
التساؤل يكمن السر في ما متلكة 
آيرتل من قدرات وخبرات كبيرة 
في خدمة الدول والناطق الفقيرة 
فهي متمكنة جدا من ذلك ومنوذج 
العمل املطبق في الهند والقائم على 
العمل بتكلفة أقل وتغطية شريحة 
أوس����ع من عدد املشتركني يعزز 
النجاح  ويضاعف من احتماالت 
في األس����واق األفريقية. تنويه: 
ورد ف����ي نهاية التقرير: »إن هذه 
التقييمات والتحليالت الواردة في 
تقريرنا هي لالسترشاد فقط وال 
تشكل توجيها أو دعوة أو توصية 
بشراء أو بيع أو حفظ كما يجب 
التأكيد أن السهو واخلطأ واردان، 
وبالتالي نوصي بالتحقق وجمع 
البيانات واملعلومات واستقصاؤها 

من مصادرها«.

36% قفزة متوقعة لحقوق المساهمين لتصبح 3.3 مليارات دينار
896 مليون دينار صافي ربح متوقع بعد بيع األصول األفريقية

495 مليون دينار انخفاض في االلتزامات المالية في دفاتر »زين« 
231 فلسًا ربحية السهم المتوقعة من وراء الصفقة 

هل قرار التخلص من األصول األفريقية يعد قرارًا سليمًا فنيًا أم ال؟
الدافع األساس����ي  لع����ل 
وراء بيع تل����ك األصول هو 
تدن����ي العوائد التي حتققها 
التشغيلية  العمليات  مقابل 
واملخاطر املرتبطة باالستثمار 
عبر احلدود، فلو نظرنا إلى 
صافي الربح الناجت عن تلك 
األصول وذل����ك قبل خصم 
التمويل  كل من مصاري����ف 
والضرائب ومصاريف أخرى 
فسنجده 42 مليون دينار كما 

في 30 سبتمبر 2009.
وتبلغ إجمالي املطلوبات 
على األصول األفريقية 495 
مليون دينار لنفس الفترة ولو 
قمنا بافتراض أن مصاريف 
التمويل على تلك املطلوبات 
تقدر بنسبة 6% )افتراض( 
فإن تكلفة التمويل ستكون 30 
مليون دينار تقريبا، وبالتالي 
سينتج لنا صافي ربح بعد 
خصم مصاريف التمويل قدره 
12 مليون دينار من وراء تلك 

األصول.
وعلى افتراض أن صافي 
ربح األص����ول األفريقية في 
نهاي����ة الع����ام 2009 هو 70 
مليونا وهو رقم متفائل جدا 
ألن الرب����ح قب����ل مصاريف 
التمويل والضرائب بالنسبة 
لتلك األصول هو 42 مليون 

دينار كما في الفترة املنتهية 
30 سبتمبر 2009، ولكن على 
افتراض حتقق تلك التقديرات 
فبعد خصم 30 مليون دينار 
التمويل املترتبة  مصاريف 
الناجت  ف����إن  على املجموعة 
سيكون 40 مليون دينار، أي 

العائد على تلك األصول  أن 
سيكون 1.6% فقط وهو عائد 
متدن جدا، وعليه وبحسب 
املعايير املالية فإنه مالم تكن 
هناك خطة لتحسني أداء تلك 
األصول وجعلها تعمل بكفاءة 
أعلى فإن قرر تس����ييل تلك 

األصول والتخلص منها يعد 
قرارا صائبا.

ومما ال شك فيه فإن بيع 
تلك األصول له انعكاس إيجابي 
على شركة زين لالتصاالت 
املالية  إذ سيحس����ن املالءة 
للشركة وقدرتها على مواجهة 

االلتزامات املالية، كما ستمكن 
تلك الصفقة شركة زين من 
التركي����ز بش����كل أكبر على 
تطوير عملياتها وأنشطتها 
في الدول التي متارس فيها 
نش����اطاتها احلالية وتعزيز 

تواجدها في تلك الدول.


