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محمود فاروق
كشف رئيس مجلس إدارة شركة كي 
جي إل لالستثمار مهدي اجلزاف عن عزم 
الشركة زيادة رأسمال صندوق املوانئ 
العاملي الذي يبلغ رأسماله 92 مليون 
دينار بعد ان حقق عوائد جيدة عن عام 
2008 بلغت نس���بتها 30% حيث أثبت 

جناحه في 14 دولة عربية وأجنبية.
وقال اجلزاف في تصريحات خاصة 
ل� »األنب���اء« ان الصندوق يعد فرصة 
فريدة لالس���تثمار، فهو اول صندوق 
من نوعه للملكية اخلاصة يركز على 
صناعة ادارة املوانئ املتسارعة النمو 
وقد أسس لتحقيق عائدات كبيرة على 

مدى السنوات العشر املقبلة.

صفقات جديدة للصندوق

وتابع اجلزاف قائال ان هناك صفقات 
تتعلق باستثمارات الصندوق وهي قيد 
التفاوض مع 20 شركة في 9 دول وفيما 
يقارب 10 صفقات في مرحلة املفاوضات 

النهائية.
وحول زيادة رأس���مال كي جي ال 
أفاد اجلزاف بأن الشركة ستنتهي من 

عملية طرح اسهمها 
لالكتتاب بسعر 100 
فلس للس���هم بنهاية 
الشهر اجلاري حيث 
يبلغ رأسمال الشركة 
احلال���ي 15 ملي���ون 
دينار وتستهدف بعد 
الزيادة أن يصل رأس 
املال 27 مليون دينار 
اي بزي���ادة قدرها 12 

مليون دينار.
اجلزاف  وأوضح 
أن هن���اك مفاوضات 
جارية مع العديد من 
شركاء استراتيجيني 

للحصول على حصة كبيرة من الشركة 
عبر االكتتاب املط���روح حاليا، مبينا 
أن الهدف من الزيادة توفير الس���يولة 
ملشروعات وفرص استثمارية عدة تسعى 
الشركة اليها حاليا مستغلة التوقيت 

اجليد لالستحواذ على فرص واعدة.
وأشار الى مشروعات الشركة التي 
تركزت على قطاع املوانئ واللوجيستك 
في ال���دول اخلليجي����ة التي تق������در 

مبئات املاليني.

استثمارات نفطية

وأض���اف اجلزاف 
ان هناك استثمارات 
للش���ركة في القطاع 
النفطي والطاقة عن 
طريق شركة بترولينك 
التابع���ة التي أثبتت 
الفترة  جناحها خالل 
املاضية بعد أن حققت 
عوائد جي���دة خالل 

العام املاضي.
ولف���ت اجل���زاف 
ال���ى »ان كي جي ال« 
تستثمر في شركات تشغيلية وبالتالي 
فإن التأثر املباش���ر باالزمة قليل جدا، 
موضحا ان الشركة تقوم بشراء شركات 
اغلبها غير مدرج ومن ثم تنميتها برفع 

قيمتها وتعديل ادائها.
موضحا أن أزمة شركات االستثمار 
تتمثل في التموي���ل، حيث ان البنوك 
لم تعد تعطي التسهيالت التي تريدها 
الشركات ولذلك فإن البنوك احمللية ال 

تأخذ قرارها بالسرعة الكافية. 
وتابع ان الشركة تتفاوض حاليا مع 
عدد من البنوك احمللية للحصول على 
التمويل الالزم ملشروعات الشركة في 
الكويت اما املشاريع اخلارجية فسيتم 
حتويلها بالتعاون مع البنوك املتواجدة 

في تلك البلدان.

األزمة المالية

وأش���ار اجل���زاف الى ع���دم تأثر 
اس���تثمارات الش���ركة في أميركا رغم 
االزمة املالية الطاحنة حيث تس���اهم 
»كي جي ال« في شركة كونغرمس وهي 
شركة طبية وكان مبلغ املشاركة نحو 

3 ماليني دينار.
 وقد بلغت نس���بة العائد من هذه 
الشركة 100% هذا اضافة الى مشروع 
الشركة في الفلبني ومت افتتاح مكتب 
ل� »كي جي ال« في الفلبني من اجل هذا 
الغرض، وكشف اجلزاف عن استفادة 
الش���ركة من انخفاض اس���عار املواد 
االنشائية حيث ستنخفض تكلفة املواد 
االنش���ائية كما كانت من قبل 6 اشهر 

بنسبة %10.

عمر راشد
في دقائ���ق معدودة، انهت ش���ركة منا القابضة 
عموميتها التي انعقدت امس بنسبة حضور %87.1، 
حيث رفض رئيسة مجلس االدارة سميحة احلميضي 
االجابة عن تساؤالت الصحافيني والذين لم يجدوا 
لديها االجابة عن عدد من االستفسارات، مشيرة الى 
ان الشركة سترسل بيانا توضح فيه كل االجراءات 

اخلاصة بها.
وقد وافقت عمومية الشركة على انتخاب عضوين 

مكملني لها هما: جمال السعيد وخالد اجلاسر.
وبعد اختيار عضوين آخرين، يصبح عدد اعضاء 
مجلس ادارة الش���ركة 6 اعضاء هم: سميحة سعود 
احلميضي )رئيس مجلس االدارة(، صالح املباركي 
)نائب رئيس مجلس االدارة(، محمد عبدالرس���ول 
اجلمعة )عضو مجل���س االدارة والعضو املنتدب(، 
محمد مسعود ناصر العجمي، جمال مهوس سليمان 

السعيد وخالد محمد عبدالعزيز اجلسار.
هذا واعلنت الش���ركة ارباحا صافية للربع االول 
من 2009 بقيمة 501.4 ال���ف دينار بانخفاض قدره 
89%، كما مت اعالن ارباح صافية لعام 2008 ب� 26.5 

مليون دينار.

عاطف رمضان
كشفت مصادر مطلعة ل� »األنباء« عن وجود مفاوضات 
حالي���ا بني وزارة التجارة والصناعة واحتاد اجلمعيات 
التعاونية االستهالكية بشأن الديون الواقعة على كاهل 
»االحتاد« لصالح »التجارة« وقدرها »باكثر من 3 ماليني 
دينار«، مش���يرة الى ان هذه الدي���ون مطالب »االحتاد« 

بسدادها منذ االحتالل العراقي الغاشم على الكويت.
اجلدير ذكره ان »التجارة« منحت قرضا بعد حترير 
الكوي���ت ل� »االحتاد« حتى يغطي حاجات املواطنني من 
امل���واد الغذائية وقام »االحتاد« بس���داد املبلغ، علما ان 

املتبقى من الدين حوالي 3 ماليني دينار.
واوضحت املصادر ان هناك مباحثات متت بني الوزارة 
واالحتاد حول كيفية السداد ومت االتفاق بني الطرفني خالل 
هذه االجتماع���ات على عقد اجتماع خالل الفترة املقبلة 
»بعد انقضاء اجازة وكيل الوزارة رش���يد الطبطبائي« 

للتفاوض حول تسديد املبلغ املتبقي.

..وتغلق صحيفة إعالنية
عاطف رمضان

علم���ت »األنباء« م���ن مصادر 
مطلعة ان ادارة الرقابة التجارية 
بوزارة التجارة والصناعة أغلقت 
إحدى الصحف اإلعالنية، وذلك لعدم 
وجود ترخيص لديها، باإلضافة الى 
انها لم تلتزم بالقوانني والقرارات 
الوزارية حيث كانت تقوم بنشر 
إعالنات لبضائع مقلدة »إعالنات غير 

مصرح بها« من قبل »التجارة«.

املؤشر 
السعري 

7598.8
بتغير قدره

+60.4

قال الرئيس التنفيذي لالستثمارات االجنبية 
في شركة »اتصاالت« االماراتية جمال جروان في 
اتصال مع قناة العربية امس ان ش���ركته مهتمة 
بشراء 51% من شركة »زين« الكويتية، فيما اعلنت 
»اتصاالت« امس ايضا انها تقدمت بطلب للحصول 
على رخص���ة للعمل في ليبيا، »مش���يرا الى ان 
اتصاالت لم تتقدم بعرض رسمي الى زين الكويتية، 

واضاف ان شركته ال تسعى لشراء حصة في زين 
افريقيا نظرا لتواجدها في الس���وق«. واشارت 
»اتصاالت« في بيان لها نشره موقع بورصة ابوظبي 
لالوراق املالية انها تقدمت بعرض للحصول على 
رخصة لتشغيل خطوط ثابتة وخطوط للهواتف 
احملمولة في ليبيا. واضافت الشركة انها تقدمت 

بالعرض في 15 يوليو.

»اتصاالت« اإلماراتية مهتمة بشراء 51% من »زين«

تدرس 3 مقترحات نيابية حول القروض االستهالكية والمقسطة

بنوك محلية بدأت إجراءات التقاضي
لتحصيل مديونيات عمالئها األفراد

البنك المركزي يخفض »الريبو« 
ويبقي سعر الخصم دون تغيير

رويترز: اظهرت بيانات رس����مية ان بنك الكويت 
املركزي خفض اسعار اعادة الشراء الثالثة )الريبو( 
بواق����ع ربع نقطة مئوية لكل س����عر امس لكنه ترك 

سعر اخلصم القياسي دون تغيير.
واوضحت البيانات ان البنك خفض س����عر اعادة 
الشراء الجل ليلة واحدة الى 0.75% من 1%، كما خفض 

السعر الجل اسبوع الى 1.75% من 2% في حني خفض 
س����عر اعادة الشراء الجل شهر الى 2.25% من %2.5. 
وعدلت الكويت الدول����ة اخلليجية الوحيدة التي ال 
تربط عملتها الدينار بالدوالر ادوات سياستها النقدية 
العام املاضي باستحداث اتفاقيات جديدة العادة الشراء 

لتسهيل حصول البنوك على متويل قصير االجل.

من دون فوائد.
2 � شراء قروض املواطنني.

3 � اقت����راح بش����أن القروض 
االس����تهالكية والتخفي����ف م����ن 

حدتها.
واش����ارت املصادر الى ان تلك 
املقترحات ستتم مناقشتها داخل كل 
بنك على حدة، بعدها يتم اجتماع 
جلنة مديري الفروع ملناقشة هذه 
االقتراحات في احتاد املصارف بعد 
االنتهاء من تقييم كل مقترح على 
ق����ادت مجموعة نواب  حدة.وقد 
املقترحات الثالثة يتقدمهم مسلم 
البراك وخالد الطاحوس وضيف 

اهلل بورمية والصيفي مبارك.
وتأتي احلملة النيابية في وقت 
اش����ارت فيه د.روال دشتي الى ان 
االئتمان املصرفي انخفض الى %4.5 
في نهاية مايو مقارنة مبا كان عليه 
بداية العام، والذي أدى بدوره الى 

اخفاق في النمو.

كبار العمالء ولكنها لن تتخذ موقفا 
جتاهها اال بعد معرفة مدى قدرتها 

على السداد من عدمه.
ف����ي الس����ياق ذاته، اش����ارت 
املصادر الى انه وفي تطور الفت 
للمقترحات النيابية بشأن القروض 
االستهالكية واملقسطة، أرسل احتاد 
املصارف كتابا للبنوك احمللية بالرد 
على استفس����ارات اللجنة املالية 
واالقتصادي����ة ف����ي مجلس األمة 
حول رأي البن����وك في مقترحات 
النواب بشأن القروض االستهالكية 

واملقسطة.
مصدر مصرفي مطلع اش����ار 
الى ان احتاد املصارف ارسل كتابا 
للبنوك احمللية، امس، بناء على ما 
ورد اليه من استفسارات اللجنة 
املالية واالقتصادية حول مقترحات 
النواب التي دارت حول 3 مقترحات 
تشمل: 1 � قيام البنوك والشركات 
االستثمارية بإعادة جدولة القروض 

عمر راشد
كشفت مصادر مصرفية مطلعة 
ل� »األنباء« ان بعض البنوك احمللية 
بدأت في اتخاذ إجراءاتها القانونية 
ضد عمالئها من األفراد املتعثرين، 
وذلك بعد ان باءت كل احملاوالت 
الودية لتحصي����ل هذه القروض 
بالفشل، الفتة الى ان تلك اإلجراءات 
اجتهت معظمها لصغار املتعاملني 
في البنوك مع دراسة ملفات كبار 
العمالء ومعرفة مدى قدرتهم على 
السداد. ولفتت الى ان اتخاذ اجراء 
الرهونات يعني  قانوني بش����أن 
اجتاه البنك ألخذ مخصص وهو 
ما جعل البنوك تركز على ملفات 
صغار العمالء بدال من العمالء ذوي 
املديوني����ات املرتفعة. ولم حتدد 
العمالء  املصادر نس����بة قروض 
الكبار في الرهونات املوجودة لدى 
املصارف وكذلك صغار املتعثرين، 
الفتة الى ان البنوك تدرس ملفات 

شعار مركز اخلليج لسيدات األعمال

أكد أن هناك مفاوضات مع شركاء إستراتيجيين للحصول على حصة من الشركة

الجزاف لـ »األنباء«: »كي جي إل لالستثمار« تستهدف 
زيادة رأسمالها بـ 12 مليون دينار وصوالً لـ 27 مليوناً

نتفـاوض مع البنوك المحليـة للحصول على التمويـل الالزم للمشـروعات وتمويالتنا الخارجية سـنحولها لبنوكنا

الوزارة تطالب »االتحاد« بأكثر من 3 ماليين دينار الدفعة األخيرة المتبقية من الديون

20 شركة تتفاوض في 9 دول على عدة صفقات استثمارية تتعلق بصندوق الموانئ و10 صفقات في المراحل النهائية

الشركة تخطط لزيادة رأسـمال صندوق الموانئ البالغ 92 مليون دينار بعدما حقق عوائد بلغت نسبتها %30

يسعى لتقديم خدمات غير مسبوقة في الكويت

 المبارك: مركز الخليج لسيدات األعمال يستهدف 
االرتقاء بأدائهن وتفعيل دورهن في المجتمع

املنطق����ة على نحو خاص وعليه 
فان مركز س����يدات األعمال ميثل 
أحد النماذج العملية التي تترجم 
أحد ش����عارات املجموعة وبعض 
أهدافها ومحاورها اإلستراتيجية 

إلى واقع.
وحول اخلدمات التي سيسعى 
املركز إلى تقدميها قالت املبارك انها 
حتتوي على التدريب والتطوير 
وأيضا االستشارات بشتى أنواعها 
وتنظيم مؤمترات واس����تضافة 
اخلبراء العامليني واملختصني في 
إدارة األعمال وكذلك التنمية الذاتية 
للمرأة وتقدمي الدعم األكادميي بكل 
أرقى اجلامعات  مس����توياته مع 
واملؤسس����ات وصناع����ة امل����رأة 
الناجحة وأيضا تقدمي دراس����ات 

اجلدوى للمشروعات.
وبينت املبارك أن املركز اجلديد 
سيقوم بتقدمي استشارات ودورات 
في املجالني االستثماري واإلداري 
التس����ويقي والعقاري  وأيض����ا 
والقانون����ي واملالي وكذلك إدارة 
املشاريع والعالقات العامة واإلعالم 
وبناء وتطوير الشخصية والتنمية 

األكادميية.

بالكويت يتمثل في تزايد منو قطاع 
سيدات األعمال، األمر الذي يستدعي 
مزيدا من االهتم����ام بهذا القطاع 
النمو  والعمل على استثمار هذا 
وتوجيهه لصالح عملية التنمية 
باملعنى العام ولتطوير اقتصاديات 

اخلدمات االستشارية والتدريبية 
لهن وحتديدا ف����ي املجاالت التي 
تس����اهم في رفع معدالت اإلنتاج 
لهن. وقالت املبارك ان مركز سيدات 
األعمال يأتي اس����تجابة لتطوير 
كبير ش����هدته »بيئ����ة األعمال« 

أك����دت مديرة مرك����ز اخلليج 
 »G.C.B.W« لس����يدات األعم����ال
التاب����ع ملجموع����ة اخلليج نوف 
املبارك أن املرك����ز اجلديد يهدف 
إلى تقدمي خدمات غير مس����بوقة 
في الكويت تهدف في املقام األول 
إلى االرتقاء بأداء سيدات األعمال 
وتفعيل دورهن في خدمة املجتمع 
السيما في ظل االرتفاع امللحوظ 
ف����ي أعداده����ن خالل الس����نوات 
األخيرة وهو األمر الذي يتطلب 
النفع اخلاص  مواكبة مؤسسات 
لتقدمي جميع أشكال الدعم الالزم 
خلدمته����ن.  وأضافت املبارك في 
تصريح صحافي مبناسبة تدشني 
أعمال املركز رسميا ليكون األول 
من نوعه في الكويت، ان سيدات 
األعم����ال في الكويت ق����د ارتفع 
مع����دل تواجدهن ف����ي املناصب 
القيادي����ة بالعديد من ش����ركات 
القط����اع اخلاص فضال عن تولي 
مناصب متقدمة وجيدة في اجلهاز 
احلكومي وأيضا حديثات التخرج 
من الشابات الراغبات في دخول 
مجتمع سيدات األعمال أمر يحتاج 
إلى وجود مراكز متخصصة لتقدمي 

عموميتها انعقدت بنسبة حضور %87.1

»منا القابضة« تنتخب عضوين مكملين لمجلس اإلدارة
اتفاق بين الطرفين لعقد اجتماع قريبًا لبحث كيفية السداد

مفاوضات جديدة بين »التجارة« و»التعاونيات«
لسداد الدين المتبقي للوزارة منذ التحرير

مهدي اجلزاف

 )أسامة البطراوي(سميحة احلميضي تترأس عمومية الشركة


