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أصدر بنك اتش اس بي س���ي تقريرا عن ش���ركة زين الكويت راجع فيه توصيته من احلياد إلى 
تخفيض س���هم الشركة في محافظ املس���تثمرين وهي توصية ضمنية ببيع السهم، بينما أبقى على 

تقديره للسعر العادل للسهم عند 1.23 دينار.
وفي تعليقه على عرض اتصاالت اإلماراتية ش���راء حصة 46% م���ن زين الكويت، رأى اتش اس 
بي س���ي ان صغار املستثمرين في »زين« لن يس���تفيدوا من هذه الصفقة متوقعا ان تشكل عمليات 
الش���ركتني )زين واتصاالت( في اململكة العربية السعودية عائقا أمام الصفقة، في إشارة إلى قوانني 

هيئة االتصاالت السعودية، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ.

»اتش اس بي سي«: السعر التقديري العادل لسهم »زين« عند 1.23 دينار

ستجعل الشركة اإلماراتية ضمن أكبر 20 شركة في العالم

»كابيتال ستاندردز«: صفقة »زين« مثالية
لـ »اتصاالت« لتغطية أسواق المنطقة بكفاءة أعلى

توقعات بنمو يقارب الـ 10% في أرباح »الوطني« 
في األشهر التسعة من العام الحالي

البنك التقى مسؤولي »اتصاالت« لمناقشة آليات تمويل صفقة »زين«

»زين« ترعى المؤتمر الدولي الثالث 
لألمراض الوراثية 

أعلنت شركة زين لالتصاالت 
املتنقلة عن رعايتها ألنش���طة 
املؤمتر الدولي الثالث لألمراض 
الوراثية والذي يقام حتت رعاية 
وزير الصحة د. هالل الس���اير 
في الفترة م���ن 4 الى 6 أكتوبر 

اجلاري. 
وذكرت الش���ركة ف���ي بيان 
صحافي أن رعايتها لهذا املؤمتر 
والذي يشارك فيه نخبة متميزة 
من اخلبراء والباحثني في مجال 
الوراثة البشرية من 15 دولة، من 
منطلق إميانها باملجاالت الصحية 
وتطوير املعرفة وتعزيز األبحاث 

في العلوم البشرية.
وفي هذا الص���دد، قال مدير 
العالقات واالتصاالت في  إدارة 
الشركة وليد اخلشتي: »املؤمتر 
يعتبر فرصة جيدة نحو تعزيز 
جهود ش���ركة زي���ن بالنواحي 
الصحية في املجتمع، فالشركة 
تبدي اهتمام���ا كبيرا مبجاالت 
الصح���ة بصفة عام���ة وهو ما 

يعكس���ه حجم املساهمات التي 
تقوم بها في هذا املجال«.

وأوض���ح أن »زي���ن« قامت 
برعاية هذا املؤمتر لقناعتها بان 
العديد  مثل هذه األنشطة تقدم 
من البحوث والنشرات العلمية، 
وفي نف���س الوقت إبراز آخر ما 
العل���م احلديث في  إليه  وصل 
تطور العلوم البشرية وخصوصا 

األمراض الوراثية.
وأكد أن الشركة ال تألو جهدا 
في تقدمي الدعم الكافي ملثل هذه 
املؤمترات، خصوصا أن الشركة 
ملتزمة برس���التها االجتماعية 
بالش���كل الذي يرضي طموحها 
ويرضي في نفس الوقت رغبات 

املجتمع الذي تخدم فيه.
وبني أن النقاشات واحملاضرات 
التي سيلقيها مجموعة من النخبة 
في جلسات عمل املؤمتر ستكون 
لها دور كبير في تسليط الضوء 
على آخر البحوث العلمية، مشيرا 
إلى أن »زين« ستواصل دعمها 

في تعزيز االتصال مع اجلهات 
والهيئات العام���ة النافعة التي 
تؤدي رسالة مكملة حتمل نفس 

احملتوى. 
على صعي���د آخر، كش���ف 
اخلش���تي أن »زي���ن« لديه���ا 
مس���اهمات عديدة في املجاالت 
الصحية وقامت باتخاذ مجموعة 
من املبادرات في هذا الشأن، مبينا 
أن الشركة كانت أخذت املبادرة 
األولى في التبرع بأول مستشفى 
متخصص لوزارة الصحة من قبل 
القطاع اخل���اص عندما تبرعت 
مبستش���فى زين لألنف واألذن 
واحلنج���رة، باإلضافة إلى دعم 
العديد من اجلهات واملؤسسات 
التي خصصت جهدها ملكافحة 
األمراض، ومنه���ا حملة »كان« 
الكويتي���ة واجلمعية الكويتية 
ملعاجلة اآلالم والعالج التلطيفي 
لألطفال في املستشفى )كاتش( 
وبي���ت عب���داهلل والعديد من 

احلمالت الصحية.

هشام أبوشادي
علم���ت »األنب���اء« من 
مص���ادر مطلع���ة انه من 
املتوق���ع ان تش���هد ارباح 
بنك الكوي���ت الوطني في 
التسعة اش���هر األولى من 

العام احلالي منوا يقارب ال� 10% مقارنة بأرباح الفترة نفس���ها من 
العام املاضي والتي بلغت نحو 201.5 مليون دينار.

وذكرت املصادر ان كبار املسؤولني في البنك ناقشوا في اجتماع 
امس مع كبار املسؤولني في شركة االتصاالت االماراتية آليات وحجم 

متويل شراء 46% من اسهم »زين« األم.
ومن جانب آخر، اعلن بنك الكويت الوطني عن فتح باب االكتتاب 
في أسهم زيادة رأسمال البنك اعتبارا من اليوم، حيث يستمر حتى 
21 أكتوبر اجلاري، وذلك للمس���اهمني املقيدين في س���جالت البنك 
بتارخ يوم أمس. واوضح البنك في بيان صحافي مقتضب أن زيادة 
رأس املال بنسبة 10% تأتي متاشيا مع خططه الرامية إلى مواصلة 
التوسعات االستراتيجية داخل الكويت وخارجها، إلى جانب تعزيز 
وتنمية محفظته اإلقراضية ولعب دور أكبر في متويل املشروعات 

االقتصادية على مستوى الكويت واملنطقة.
ويستدعي »الوطني« اليوم زيادة رأسماله بنسبة 10% عبر إصدار 
أس���هم جديدة بقيمة 100 فلس للس���هم الواحد، مضافا إليها عالوة 
إصدار بقيمة 400 فلس، وذلك عمال بقراري اجلمعية العامة العادية 
وغير العادية ملساهمي البنك بتاريخ 7 مارس املاضي، وبعد صدور 

املرسوم األميري باملوافقة عليها.
ولفت البنك الى أن فترة االكتتاب تنتهي في 21 أكتوبر اجلاري مع 
نهاية فترة العمل الصباحية لدى كل فروع البنك، داعيا املساهمني 
املقيدين في س���جالت البنك والراغبني في االكتتاب الى تقدمي طلب 

االكتتاب وسداد قيمته قبل هذا التاريخ.

عمليات »زين« وتغطيتها لمنطقة الشرق األوسط
نسبة المساهمة في الدخلمتوسط العائد لكل مستخدم )بالدوالر(حصة السوقالنفاذية واالنتشارالدولة

26%4652%140%الكويت
25%5810%50%السودان
31%5411%73%العراق
10%4215%99%األردن

6%3727%205%البحرين
-18غير معروف155%السعودية

2%غير معروفغير معروف63%لبنان

املصدر: تقارير »زين« السنوية
دون أن حتم����ل حقوق التصويت 
وبالتالي فإن حصة ال� 46% ستؤدي 
إلى سيطرة كاملة لشركة اتصاالت 
على شركة زين الكويتية، وسيؤدي 
حتالف شركة االتصاالت مع زين 
)باس����تثناء زين السعودية( إلى 
أن تكون الش����ركة من ضمن أكبر 
20 ش����ركة لالتصاالت عامليا من 
حيث عدد االشتراكات )138 مليون 
مش����ترك(، الفتة الى أن مجموعة 
اخلرافي متتلك حصة 12.7% ملكية 
مباش����رة و20% عبر ملكيات غير 
مباش����رة، في حني متتلك الهيئة 
العامة لالستثمار التي متثل ملكية 
احلكومة بالشركة حصة %24.6. 
ويتوق����ع أنه في ح����ال إمتام 
الصفقة أن تقوم شركة اتصاالت 

اإلماراتية ببيع وحدة زين السعودية 
واالحتفاظ باتصاالت السعودية 
الوقت احلالي  )موبايلي(، فف����ي 
تستحوذ شركة زين الكويتية على 
25% من زين الس����عودية )بقيمة 
إجمالية تبل����غ 1.5 مليار دوالر(، 
متتلك اتصاالت اإلماراتية حصة 
27.5% من موبايلي السعودية، كما 
يتوقع أن تقوم زين ببيع عمليات 

السعودية ل »قطر تيليكوم«.
ولفت����ت »وكال����ة كابيت����ال 
س����تاندردز« الى انه����ا ال تتوقع 
ح����دوث تغيي����ر ف����ي التصنيف 
االئتماني لشركة »اتصاالت« نظرا 
لقوة وضع معدالت املرونة املالية 
للشركة ونسبة صافي املديونية إلى 
األرباح التشغيلية ونظرا التباع 

الشركة لسياسة مالية متحفظة، 
كما تتمتع ميزانية الشركة بقيم 

عالية من االحتياطات النقدية. 
كما توقعت الوكالة أن تستمر 
شركة »اتصاالت« في توليد اجلزء 
األكبر من أرباحها التشغيلية من 
عملياتها من السوق اإلماراتي في 
املستقبل القريب، أما فيما يتعلق 
بنس����ب املديونية إلى رأس املال 
لشركة »زين« فلقد حتسن بشكل 
ملحوظ خالل ع����ام 2010 نتيجة 
لقيمة 2.19 مليار دوالر الناجتة عن 
صفقة بيع عمليات شمال أفريقيا 
لشركة االتصاالت الهندية باهرتي 
ايرتيل، حيث استخدمت املبالغ التي 
مت حتصيلها من الصفقة لتسديد 

1.16 مليار دينار قروض بنكية.

أص����درت وكال����ة »كابيت����ال 
ستاندردز« تقريرا حديثا عن صفقة 
بيع 46% من شركة زين لالتصاالت 
لصالح شركة اتصاالت اإلماراتية، 
والتي تق����در قيمتها االجمالية ب� 
10.5 مليارات دوالر بسعر 1.700 
دينار للسهم الواحد )3.85 مليارات 
سهم(، وقالت ان »زين« تعتبر أكبر 
شركة اتصاالت في الكويت، حيث 
تستحوذ على حصة سوقية تبلغ 
46% وفق البيان����ات املالية حتى 
نهاية يونيو 2010، مشيرة الى أن 
مضاعف قيمة الشركة إلى األرباح 
التش����غيلية EV/EBITDA بلغ )12 
مرة( ويعتبر هذا السعر مرتفعا 
جدا إال أنه يتماش����ى مع أس����عار 
الصفقات املماثلة في منطقة الشرق 
األوسط )صفقة فرنس ميديتيل 
لالتصاالت مبضاع����ف 11.5 مرة 
وباهرتي زين 10 مرات(. واشارت 
»كابيتال س����تاندردز« الى أن هذا 
يعد مؤشرا على أهمية هذا القطاع 
واس����تعداد الشركات لدفع عالوة 
على السعر بهدف اختراق أسواق 
إستراتيجية ذات معدالت منو عالية 
كالعراق ولبنان والسودان، لهذا 
متثل هذه الصفقة فرصة مثالية 
لشركة اتصاالت اإلماراتية لتغطية 

أسواق املنطقة بكفاءة أعلى.
واوضحت أن 10% من أس����هم 
»زين« محجوزة كأس����هم خزينة 

البيانات المالية لشركة زين الكويتية وشركة »اتصاالت« اإلماراتية

بالمليون دينار
2010/6/302009/12/312008/12/31

اتصاالتزيناتصاالتزيناتصاالتزين
61311.17726711.30936811.295النقد وما في حكمه

91126.9251.27622.44096422.850إجمالي السيولة احلالية

2143.4671.6846.0401.8694.529إجمالي السيولة طويلة األجل

2.59337.0972.29736.3922.21929.044حقوق املساهمني

80710.07293710.6677548.684اإلهالك

5.68483.0907.88181.9307.53080.579قيمة األعمال

15.3514.5893.7212.8785.79.50إجمالي الدين

)0.46(2.28)0.25(2.21)0.29()0.32(صافي الدين

59.9931.4540.4234.6037.6430.76هامش اإلهالك

7.048.258.417.689.999.28معدل إهالك األعمال

1.290.740.560.870.820.73املعدل احلالي

31.0824.1022.2629.4519.3331.32الهامش التشغيلي )%(

املصدر: أبحاث »كابيتال ستاندرز« و»زوايا«

جناح »زين« في املؤمتر

  فتـح بـاب االكتتاب فـي زيـادة رأسـمال البنك بنسـبة %10


