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)محمد ماهر(أسعد البنوان البنوان ونبيل بن سالمة خالل اجلمعية العمومية لـ »زين« 

جانب من احلضور ويبدو بدر اخلرافي

»بهارتي« بدأت سحب المبالغ المالية 
المطلوبة لتمويل »زين ـ أفريقيا«

المساهمون رحبوا بالتوزيعات و»الهيئة« تحفظت
بينما رحب املساهمون بإقرار التوزيعات النقدية بنسبة 170% قدمت هيئة االستثمار 
مالحظات بررت فيها اعتراضها بأن موجودات الش���ركة غير امللموسة 2.2 مليار دينار 
فضال عن وجود أصول يصعب تسييلها، األمر الذي يضعف قدرة الشركة على مواجهة 
التزاماتها ويس���توجب احليطة واحلذر في تأمني االحتياجات التشغيلية وتوفير رأس 
املال العامل على نحو يكفل حتسني وتطوير مستويات أداء التشغيل في ظل التحديات 
الكبيرة التي يشهدها قطاع االتصاالت بوجه عام، لكن املساهمني صوتوا لصالح التوصية 
بالتوزيعات مؤيدين مجلس اإلدارة. وعودة الى مالحظات الهيئة، فقد أضافت ان مقتضيات 
االحتراز تس���توجب اإلبقاء على نس���بة من املبالغ النقدية وتوجيه باقي االحتياطيات 
لتخفيف األعباء املالية الكبيرة وضمان عدم تآكل اإليرادات التشغيلية املستقبلية أمام 
خدمة الديون الضخمة، األمر الذي يسهم في إضعاف املركز املالي للشركة ويقود حتما 
الى الدعوة مجددا الى طلب زيادة رأس املال. واعتبرت الهيئة أن قيام الش���ركة بتوزيع 
170 فلس���ا على الرغم من حتقيق 50 فلسا فقط لربحية السهم عن عام 2009 من خالل 
سحب كامل األرباح املرحلة وكامل االحتياطي االختياري مبا يعادل 655.7 مليون دينار 
تزامنا مع إصدار س���ندات بقيمة 431 مليون دينار والتي متثل أكبر من رأسمال الشركة 
من شأنه اإلضرار مبصلحتها ومصلحة قطاع واسع من املساهمني على املديني املتوسط 
والطويل. وما لم يتم إعادة النظر في هذين البندين على النحو املطروح فإن »الهيئة« ال 
توافق عليهما. ودعت الهيئة لوجود إستراتيجية شاملة تغطي جميع اجلوانب التشغيلية 
واملالية والتمويلية والتدفقات النقدية وانعكاساتها على الهيكل التمويلي لقراءة أوضاع 
الشركة املستقبلية على اعتبار ان تلك اإلستراتيجية ينبغي أن متثل الركيزة األساسية 

التي يعتمد عليها في حتديد نسبة التوزيعات املقترحة وليس العكس.

المجموعة أسست منصة متنوعة من الخدمات اإلبداعية في أسواقها
ــة متنوعة من اخلدمات  ــت منص أكد البنوان أن مجموعة زين أسس
ــرق األوسط وأفريقيا، معتمدة في  ــواقها بالش اإلبداعية املتميزة في أس
ــويقية مبتكرة، وباتت لها قاعدة ثابتة ترتكز  ذلك على صياغة خطط تس
ــعية  ــواقها او في اي خطط توس ــي كل حركة تقوم بها في اس ــا ف عليه
ــرة ميلؤها  ــركة بنظ ــام 2010، والذي تنظر إليه الش ــالل الع ــدة خ جدي
ــبتها  ــمعة الكبيرة التي حظيت بها زين، والثقة التي اكتس التفاؤل، فالس
والتي تتجسد في العالمة التجارية ستحمل الشركة نحو حتقيق اهدافها 
ــا االجتماعية نحو  ــن رؤية »زين« جتاه التزاماته ــة. وانطالقا م التجاري
ــعورها بدورها االجتماعي، قال  ــتقبل خدماتها، وش ــعوب التي تس الش
ــي كل االجتاهات  ــت رحلتها االجتماعية ف ــوان ان املجموعة واصل البن
ــريكا اساسيا في  ــديد بكونها ش واملجاالت، وذلك من خالل اميانها الش
خدمة املجتمع ودعم نشاطاته كما واصلت املجموعة اهتمامها بكوادرها 
الوظيفية في الشرق األوسط وافريقيا، واوفت بالتزاماتها جتاه موظفيها، 

وذلك من خالل توفير احدث برامج التطوير الوظيفي وفق اعلى املعايير 
ــاعيها نحو تدعيم عمليات استقطاب  الدولية املتطورة، باالضافة الى مس
ــي تعمل فيها، والعمل على تنميتها  ــوادر الوطنية للدول والبلدان الت الك
ــواق، وهو ما أحلقته  ــازات املجموعة في هذه االس ــة على اجن للمحافظ
املجموعة بعدة برامج تدريبية حتى تضمن حتقيق اعلى معدالت االداء، 

وتعزيز صفات االنتماء والوالء.
ــا وبقائها في هذه  ــأن حتافظ زين على اجنازاتها وجناحاته ووعد ب
املكانة املتميزة التي اكتسبتها، فاملجموعة باتت تسير بخطى ثابتة نحو 
ــخر كل جهودها وامكانياتها لتعزيز حقوق  حتقيق اهدافها، فهي ستس
ــاهمني  ــة عليها. واعرب عن خالص تقديره للمس ــاهمني، واحملافظ املس
ــنوات املاضية، فال  وذلك على الثقة الكبيرة التي وجدتها زين خالل الس
ــاهمني هما العامل اجلوهري في  ــك ان الدعم واملؤازرة من قبل املس ش

املكانة التي وصلت اليها املجموعة اآلن.

بن سالمة: »زين« تتطلع إلستراتيجية جديدة  ومبالغ الصفقة نتسلمها خالل أيام
في اطار حرص االدارة التنفيذية على الشفافية وتبديد اإلشاعات التي انطلقت منذ 
فترة حول توقيت امتام صفقة زين � أفريقيا، فقد أعلنت مجموعة زين امس انها شرعت 
في اجراءات امتام صفقة بيع شركة زين � أفريقيا وحدتها التشغيلية في القارة األفريقية 
)باستثناء عملياتها في كل من السودان واملغرب( لصالح شركة بهارتي إيرتل ملتد )بهارتي 
ايرتل(، وذلك بقيمة اجمالية تبلغ 10.7 مليارات دوالر. وقال رئيس مجلس ادارة مجموعة 
زين أسعد البنوان: »لقد شرعنا في تنفيذ االجراءات اخلاصة بامتام اتفاقية البيع األولية 
التي أبرمناها مع شركة »بهارتي ايرتل« في نهاية مارس املاضي«، مشيرا الى ان شركة 
بهارتي ايرتل بدأت في س���حب املبالغ املالية املطلوبة لتمويل عوائد بيع هذه األصول. 
وأضاف: »نحن على يقني بأن هذه الصفقة ستبرز القيمة الكبيرة التي جنحنا في اضافتها 
حلقوق مساهمينا على مدى الفترة املاضية، فهي ستعكس وبشكل كبير مناخا ايجابيا 
على املركز املالي للمجموعة«. وتابع البنوان بقوله: »نحن فخورون باإلسهام الذي قدمته 
مجموعة زين في هذه القارة، والذي ساعد كثيرا في تنمية وتطوير خدمات االتصاالت 
للشعوب األفريقية«، مشيرا الى ان زين استطاعت ان تشكل واحدا من الكيانات الرائدة 
في مجال االتصاالت املتنقلة في أفريقيا. وقال: »صفقة بهذا احلجم سيظل يتحدث عنها 
الكثيرون في هذه الصناعة، فه���ي وجهت عيون العالم لقارة أفريقيا مرة اخرى بعدما 
لفتت زين االنتباه اليها قبل خمس سنوات عندما استحوذت على شركة سلتل، والشك 
س���تبقى هذه الصفقة عالمة بارزة في قطاع االتصاالت على مستوى العالم«. وأوضح 
البنوان أن مجموعة زين تعرف جيدا أهمية املرحلة املقبلة، وعلى هذا األساس ستقوم 
بصياغة خططها التش���غيلية واالس���تثمارية مبا يحقق أكبر استفادة ممكنة من عوائد 
هذه الصفقة«. ومن ناحيته أوضح الرئيس التنفيذي في مجموعة زين نبيل بن سالمة 
»أن قيمة الصفقة البالغة 10.7 مليارات دوالر تش���تمل على 1.7 مليار دوالر وهي متثل 
التزامات مالية على شركة زين � أفريقيا، وهذا املبلغ سيخصم من قيمة الصفقة«، مشيرا 
إلى أن زين س���وف تتسلم املبالغ النقدية خالل األيام املقبلة.  وأضاف بن سالمة: »بعد 
الصفقة نتطلع إلى تنفيذ إستراتيجية جديدة، وننوي دخول املرحلة املقبلة بطموحات 
أخرى، خصوصا أن عملياتنا ترتكز على قاعدة صلبة في منطقة الشرق األوسط وهي 
تدر سيولة نقدية مرتفعة«.  ومضى في قوله: »إننا متحمسون إزاء التوقعات املستقبلية 
لعمليات املجموعة خالل املرحلة املقبلة«، مبينا أن زين في موقع أفضل اآلن لدراس���ة 
فرص استثمارية مستقبلية والتركيز على أفضل السبل واخليارات التشغيلية. وأكد أن 
مجموعة زين ستضع بعني اعتبارها دائما مصالح املساهمني، عند التطلع إلى أي فرصة 
استثمارية جديدة، مشيرا إلى أن حركة املجموعة ستكون موجهة للفرص االستثمارية 

التي تتواءم مع طموحاتها والتي تدر عوائد مجزية.
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نفت الهيئة العامة لالستثمار ان 
يكون هناك توجه لديها لتخفيض 
استثماراتها تواجدها االستثماري 
ف���ي ال���دول األوروبي���ة )منطقة 
اليورو(، كرد فعل على ما تواجهه 
بعض الدول األوروبية من أزمات 
والتي كان أولها اليونان، والتي من 

احملتمل ان تصل الى بعض الدول 
األوروبية األخرى.

وأكدت الهيئة العامة لالستثمار 
أنها مس���تثمر طويل  � وبحك���م 
األجل � انه ال يوجد أي تغيير في 
إستراتيجيتها االستثمارية مبا فيها 

املنطقة األوروبية.

»الهيئة«: ال تغيير في إستراتيجيتنا االستثمارية بأوروبا

البنوان: 2.3 مليار دينار عائدات »زين« بنمو 16% عن 2008
والمجموعة ستستفيد من فوائضها المالية في تمويل توسعاتها بالشرق األوسط

أحمد يوسف
قال رئيس مجلس إدارة ش����ركة االتصاالت 
املتنقلة »زين« اس����عد البنوان ان العام املاضي 
كان محطة صعبة على عمليات شركات املجموعة 
في اسواقها في منطقة الشرق االوسط وافريقيا، 
موضحا أن صعوبة هذه الفترة جاءت بسبب سوء 
االوضاع االقتصادية واالزمة املالية العاملية، والتي 
صاحبها اشتداد املنافسة في العديد من اسواق 
شركات املجموعة، وهو ما دعا الى اعتماد مراجعات 
هيكلية شاملة خلطط املجموعة خالل هذه املرحلة 
املفصلية. وقال البنوان خالل اجلمعية العمومية 
العادية وغير العادية للشركة امس والتي عقدت 
بنس����بة حضور بلغت 80% ان املؤشرات املالية 
عن السنة املاضية حتمل معها بعضا من مالمح 
هذه التحديات، إال أن األداء التشغيلي بشكل عام 
يبق����ى ممتازا، إذا ما عرفنا أن إجمالي اإليرادات 
واألرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالكات 
ه����ي األعلى على اإلطالق منذ أن خرجت »زين« 
نحو التوسع في األسواق اخلارجية قبل ثماني 

سنوات.
وأش����ار الى ان املجموع����ة تعاملت مع تلك 
التط����ورات حتى تتماش����ى مع آلي����ة عمل هذه 
األسواق، واعتمدت في ذلك على جهود العاملني 
في شركات املجموعة وتفانيهم في أداء اعمالهم 
مبهنية عالية، وهو ما توج جناح غالبية شركات 
املجموعة في احملافظة على مواقعها التنافسية 

في هذه األسواق.
واكد على أن رحلة زي����ن مع التميز مازالت 
مس����تمرة من خالل املعايي����ر والضوابط التي 
وضعتها لتحكم منظومة العمل داخلها، وهو ما 
ترجمه األداء التشغيلي لشركات املجموعة عن 
هذه الفترة الصعب����ة فقد حققت مجموعة زين 
نتائج تشغيلية قوية خالل العام املاضي، وذلك 
بالرغم من استمرار األزمة املالية العاملية، وقد 
متيزت نتائج هذه الفترة بتحسن في الهوامش 

التشغيلية في معظم اسواق املجموعة.
ولفت الى ان عائدات املجموعة عن هذه الفترة 
بلغت 2.318 مليار دينار، بزيادة بلغت نسبتها %16، 
ويعود هذا النمو بالدرجة األولى الى زيادة حصة 
املجموعة في شركة زين العراق، التي اصبحت 

شركة تابعة بعدما كانت شركة زميلة.
واضاف انه خالل تلك الفترة املاضية حققت 
جميع الشركات التابعة ل� »زين« في منطقة الشرق 
االوسط ايرادات س����نوية تباينت بني مستقرة 
ومتزايدة، وعلى االخص في السودان والبحرين، 
وكان االستثناء هو ش����ركة زين الكويت، التي 

انخفضت ايراداتها بنسبة 8% بسبب إلغاء الرسوم 
على استقبال املكاملات الواردة من شبكة اخلطوط 
االرضية، والواقع ان هذا االمر قد تسبب الى حد 
كبير في إحلاق الض����رر باإليرادات احملققة في 

سوق االتصاالت الكويتية.
من ناحية اخرى، اكد البنوان على ان الشركات 
التابعة ل� »زين« في افريقيا حافظت على مستوى 
ايراداتها وبشكل نسبي بالعمالت احمللية املختلفة 
للدول داخل املنظومة، لكن تقلبات اسعار صرف 
هذه العمالت الكبير ضد الدوالر ساهمت وبشكل 
واضح في تراجع اداء املجموعة االفريقية عند 
التجميع، حيث تسبب هذا االمر في تشكيل ضغط 
شديد على النتائج املجمعة للمجموعة وتسبب 
في حتقيقها خسائر في بند اعادة تقييم العمالت 

بلغت في مجملها حوالي 38 مليون دينار.
وقال ان »زين« نفذت مجموعة من املبادرات 
بغرض حتسني العوائد التشغيلية ورفع مستويات 
الكفاءة في جميع الشركات التابعة للمجموعة، 
وبفضل تعديل منوذجها التشغيلي ليتالءم مع 
ظروف السوق القائمة، فقد جنحت مجموعة زين 
في حتقيق ارباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب 
واالهالكات )EBITDA( بلغت في مجملها حوالي 
926 مليون دينار، اي بنسبة زيادة قدرها %24 

عن العام املاضي.
واضاف ان����ه ورغم االرتفاعات التي حققتها 
»زين« على مستوى االيرادات واالرباح التشغيلية، 
اال انها لم تستفد منها، فقد انخفض صافي الربحية 

بنسبة 39% ليبلغ 195 مليون دينار، وجاء هذا 
االنخفاض على الرغم من االجتاهات االيجابية 
في ربحية غالبية الشركات التابعة للمجموعة 
في منطقة الشرق االوسط، وذلك بسبب انخفاض 
اسعار صرف العمالت احمللية في افريقيا وزيادة 
بند االهالكات وزيادة تكاليف التمويل باالضافة الى 
حصة الشركة في خسائر شركة زميلة والناجتة 

عن العمليات احلديثة لشركة زين السعودية.
وف����ي رده على س����ؤال احد املس����اهمني عن 
إستراتيجية الشركة نحو االحتفاظ بأسهم اخلزانة 
البالغة نحو 10% وحتقيق أفضل عوائد للمساهمني، 
قال البنوان: ان قرار مجلس اإلدارة بشراء أسهم 
اخلزانة كان حكيما، وان إس����تراتيجية الشركة 
تتبنى حتقيق أفضل عوائد وأرباح للمساهمني 
ويبدو ذلك جليا من الصفقة التي أبرمتها الشركة 
لبيع بعض أصولها ف����ي أفريقيا محققة عوائد 

وأرباحا متميزة للمساهمني.
وأضاف قائال »اذا كانت هناك فرص استثمارية 
للنمو او التوسع في الشرق األوسط سنقتنصها، 
وهنا ستستفيد الشركة من الفوائض املالية من 
صفقة بيع األص����ول األفريقية«. وقال البنوان 
»نحن كمجلس إدارة ليس لنا دخل في قرار بيع 
حصة تخص كبار املساهمني، لكن اذا كانت هناك 
عروض تقدم للمالك االستراتيجيني، فإنهم أحرار 
في اتخاذ قرارهم، وليس أدل على ذلك مما حدث 

في بيع حصتهم في األصول األفريقية«.
وفي رده على سؤال آخر: هل ستستمر عملية 

التوزيعات خالل املس����تقبل كما عودت »زين« 
عليه املس����اهمني في الس����ابق؟ قال البنوان ان 
ذلك يعتمد على إذا كان مجلس اإلدارة س����يبقى 
أم س����يتم تغييره، فرمبا يكون ملجلس اإلدارة 

اجلديد رأي آخر.
وأكد على ان الشركة ال تنوي في الوقت احلالي 
او املستقبلي االجتاه الى زيادة رأسمالها، وذلك 
في رد على احد املساهمني الذي سأل عن احتمال 

زيادة رأس املال.
وسأل احد املس����اهمني عن خسائر الشركة 
احملققة من أصول استثمارية متاحة للبيع خالل 
العام 2008، فقال البنوان »ان األسواق قد شهدت 
الكثير من التذبذب بني الصعود والهبوط، وهناك 
بع����ض األصول قد يتم االس����تغناء عنها مقابل 
االحتفاظ بالبع����ض اآلخر، ففي بعض األصول 
قد تخارجنا منه والبعض اآلخر انتظرنا حتى 
تتحسن األحوال، وهذا ما أدى الى حتقيق بعض 

اخلسائر«.
وفي إجابة عن سؤال يتعلق بجدولة ديون 
»زين � السعودية«، أكد البنوان على ان »زين« 

تعمل في الوقت احلالي على جدولتها.
وقال في رده على س����ؤال ألحد املس����اهمني 
عن عبء أرباح الشركة من صفقة بيع األصول 
األفريقية البالغة نحو 450 مليون دينار »ال يوجد 
عبء، بل على العكس فالشركة تبحث عن فرص 
توسعات في املنطقة، وهذه األرباح ستخدم في 
دعم عمليات التوسع اإلقليمي«. وعن اعتراض 
ممثل الهيئة العامة لالستثمار على توزيع 170 
فلس����ا أرباحا للسهم، أكد البنوان قدرة الشركة 
املالية على توزيع هذه األرباح دون ان يتأثر املركز 
املالي للشركة، وان الشركة ستوزع ال� 170 فلسا 
خالل 10 ايام من تاريخ انعقاد اجلمعية العمومية 

ولديها السيولة النقدية الالزمة لذلك.
هذا وكانت اجلمعية العمومية العادية ل� »زين« 
قد وافقت على جميع البنود مبا فيها توزيع 170 
فلسا ارباحا للسهم الواحد وإصدار 22.6 مليون 
س����هم متثل املرحلة الرابعة لنظام خيار شراء 
االس����هم للموظفني وبنسبة 19.93% من اجمالي 

اسهم النظام وتسدد على دفعات.
كما وافقت اجلمعية على اصدار سندات ب� 431.5 

مليون دينار او ما يعادلها من عمالت اخرى.
اما اجلمعية العمومية غير العادية فوافقت 
على تخفيض رأسمال الشركة بقيمة 4.9 ماليني 
دينار مبا ميثل عدد االسهم غير املستخدمة من 
االسهم الصادرة في اطار نظام خيار شراء االسهم 

للموظفني.

عموميتها أقرت توزيعات نقدية بنسبة 170% وسط تصفيق من المساهمين

تصفيق وموافقة
تحّفظ وزارة التجارة

تدفقات نقدية القوي األمين

صفق مساهمو الشركة أكثر من مرة خالل اجلمعية العمومية حتية 
إلجابات اسعد البنوان على استفسارات مساهمي الشركة وخططها 
املس���تقبلية وتوزيعاتها.  كما أثنى كثير من مساهمي الشركة على 
األداء اجليد الذي اتبعته الش���ركة خالل الفترة املاضية وأيضا فيما 

يخص عملية صفقة بيع األصول األفريقية.

حتفظ ممث����ل وزارة التج�������ارة خ�����الل أعم����ال اجلمعية 
العمومي����ة للش����ركة عل����ى تأخ����ر الش����ركة ف���������ي تقدي����م 

ميزانياتها.
 وبدوره قال البنوان: »ان سبب التأخير يعود الى ترتيب عملية 
بيع الش����ركة ألصولها األفريقية، وكنا نتمنى اجنازها وإدخال 
بياناتها املالية تبعا للس����نة املالية املنتهية في 2009/12/31، اال 

أننا لم نتمكن منذ ذلك«.

قال البنوان: الشركة تتمتع بنسبة تدفقات نقدية كبيرة باإلضافة 
إلى منو جيد في أعمالها في أسواق املنطقة، ونفى حدوث تأثيرات 

من دخول مشغل رابع في العراق. 
وأك�����د على أن هن�����اك أرباحا جيدة ومنوا للشركات التابعة 
في للش���ركة في أس�����واق منطقة اخلليج وشمال أفريقيا وبالد 

الشام.

ردد احد املس���اهمني قول اهلل تعالى: )قالت يا أبت استأجره 
ان خير من اس���تأجرت القوي األمني( مش���يرا بذلك الى اختيار 
الرئيس التنفيذي نبيل بن س���المة لقيادة دفة الش���ركة، وقال 
مساهم آخر ان على اإلدارة التنفيذية في الشركة اتخاذ إجراءات 
حتد من الش���ائعات التي من ش���أنها إحلاق الضرر باملساهمني، 
وقد ش���هدت قاعة اجتماعات اجلمعية العمومية بشركة »زين« 
حضورا كثيفا من قبل املس���اهمني، قبيل املوعد احملدد لالجتماع 

بنحو نصف الساعة.

متوسط اإليراد لكل عميل )بالدوالر( 55سنة اإلطالق 1983
عدد السكان )باآلالف( 3.480نسبة الملكية %100
عدد العمالء )باآلالف( 1.838الترتيب في السوق 1
الحصة السوقية %49

معدل النمو20092008األداء التشغيلي والمالي
4%1.8381.769العمالء )باآلالف(

)13%(1.221.11.415.8اإليرادات )مباليني الدوالرات(
األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب 

)18%(565.8720.5واإلهالكات )مباليني الدوالرات(

هامش األرباح قبل خصم الفوائد 
والضرائب واإلهالكات )مباليني 

الدوالرات(
%46%51�

)23%(456.4638.0صافي األرباح )مباليني الدوالرات(

األرباح املجمعة قبل خصم الفوائد والضرائب 
واإلهالكات )مباليني الدوالرات األميركية(

صافي األرباح املجمعة 
)مباليني الدوالرات األميركية( معدل النمو السنوي املركب 10.7%معدل النمو السنوي املركب %42

20092009 $3.215$675

20072007 $2.424$1.130

20052005 $914$622

20082008 $2.776$1.196

20062006 $1.953$1.015

20042004 $557$407


