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أخبار الشركات

معلومات عن مفاوضات بين  شركتي »االستثمارات« 
و»مجموعة األوراق« لالتفاق حول آلية تنفيذ صفقة »زين«

» الخليج« يعلن الفائزين في سحب »الدانة« األسبوعي

هشام أبوشادي ـ أحمد يوسف
علم���ت »األنب���اء« بأن مس���اعي بذلت 
اليومني املاضيني الحتواء االزمة بني شركة 
الوطنية ومجموعة األوراق  االستثمارات 
املالية واملتعلقة بآلية تس���جيل االس���هم 
اخلاصة باحد كب���ار العمالء في مجموعة 
األوراق املالية والتي ستدخل ضمن نسبة 
ال� 46% من أسهم زين لبيعها لتحالف هندي 

– ماليزي.
وقالت مصادر ان مس���ؤولني كبارا في 
شركة االستثمارات الوطنية عقدوا اجتماعا 
مع مس���ؤولني في مقدمته���م نائب رئيس 
مجلس االدارة في شركة مجموعة األوراق 
املالية الشيخة عبير سالم الصباح حيث 
مت بحث اوجه اخلالف بني الشركتني حول 
آلية اسهم زين التابعة الحد عمالء مجموعة 
اخلرافي في االتفاق الذي تقوده شركة اخلير 
الوطنية وترتب له ش���ركة االستثمارات 
الوطنية لبيع 49% من اسهم زين، وافادت 
املصادر بأنه مت خالل االجتماع االتفاق على 
حتقيق مطالب مجموع���ة االوراق املالية 
والتي كانت محل خالفات س���ابقة، اال ان 
املصادر لم توضح بان ما مت التوصل اليه 
س���يؤدي الى وقف نية مجموعة االوراق 
املالية اعتزامها ش���راء جزء أو كل حصة 

الهيئة العامة لالستثمار في زين.
م���ن جانب اخر أكدت مصادر أن  هناك 
اهتماما من عمالء الزمردة القابضة للدخول 
في شراء كل او جزء من ملكية الهيئة العامة 
لالستثمار في ش���ركة االتصاالت املتنقلة 
»زين«. وعن توفير السيولة الالزمة لذلك 
والتي تقدر قيمة الصفقة بنحو 2.1 مليار 
دينار، قالت املصادر: »ان من الطبيعي ان 
يكون العمالء لديهم املالءة املالية الالزمة، اال 
انه من املفترض ان يكون هناك متويل من 
احد البنوك لكن ننتظر ان تعرض الهيئة 

حصتها للبيع بشكل رسمي«.
وعن امكانية مخاطبة املجموعة لهيئة 
االستثمار بنيتها التقدم بالشراء، أشارت 
املصادر إلى أن مجموعة الزمردة ارسلت كتابا 
رسميا بذالك: بل في انتظار االعالن الرسمي 
عن البيع وسنتقدم كغيرنا للمنافسة والفوز 
بحصة فيها«. من جانبها قالت مصادر متابعة 
ان اتفاق مجموع���ة اخلرافي مع التحالف 
الهندي – املاليزي حول س���عر سهم زين 
على اس���اس دينارين كحد ادنى ورجحت 
املصادر عدم ارتفاع سهم زين في البورصة 
عند مستوى الدينارين بعد امتام الصفقة 
الس���باب منها االزم���ة احلالية واالوضاع 

السياسية احمللية.

أعلن بنك اخلليج عن أسماء الفائزين في سحب الدانة األسبوعي حيث نالت صديقة 
يوسف رمضان الشيباني اجلائزة الكبرى وقدرها 10 االف دينار، بينما فاز كل من: خالد 
عب���د اللطيف جمعة أحمد، محمدي فخر الدين، م.عب���د الرضا درويش أكبر علي، عبد 
القادر زيد العازمي وبراك مش���اري عويضه الهاجري بجائزة قدرها 1000 دينار.  ومع 
إطالق حملة الدانة سوف يتعني على عمالء البنك إيداع مبلغ قدره 400 دينار فقط وهو 

احلد األدنى لفتح حساب الدانة.

اسعد البنوان الشيخ سالم العبدالعزيز

أظهرت دراسة جديدة قامت بها مجموعة 
بوسطن االستشارية )بي سي جي( أن معدل 
منو العائدات املصرفية في الشرق األوسط 
قد تباطأ في النصف األول من عام 2009 
ففي حني ما يزال معدل النمو اإلجمالي لهذه 
العائدات إيجابيا، استمرت أرباح املصارف 
في التراجع إلى أقل مما كانت عليه في عام 
2005 كنتيج����ة للحجم الكبير املخصص 

لتغطية خسائر القروض.
بيد أن الدراس����ة كش����فت عن أن أداء 
املص����ارف في هذه املنطقة ما يزال أفضل 
م����ن نظرائها من املصارف الدولية. وتعد 
الدراسة اجلديدة جزءا من مؤشرات مجموعة 
بوسطن االستش����ارية السنوية املتعلقة 

بالعمليات املصرفية اخلاصة بالشركات واألفراد. ويتم احتساب 
هذه املؤشرات بناء على تطور أرباح املصارف العاملية الرائدة 

وعائداتها، أي إيرادات تشغيلها.
وأصدرت املجموعة في شهر أبريل 2009 النسخة األولى 
من مؤشر األداء املصرفي في الشرق األوسط، فطرحت بذلك 

مؤشرا معدا ألسواق الشرق األوسط املصرفية خصوصا.
ومت وضع عام 2005 كنقطة بداية لهذا املؤشر الذي شمل 
أكبر املصارف في البحرين، والكويت، وقطر، واململكة العربية 
السعودية، واإلمارات. وتشمل النسخة الثانية منه التي صدرت 
امس 25 مصرفا منها أكبر املصارف في دول مجلس التعاون 
اخلليجي، مبا فيها سلطنة عمان. وأظهر آخر هذه املؤشرات 
أن مصارف الشرق األوسط قد زادت من مخصصات خسائر 
القروض )LLPs( زيادة كبيرة غالبا ما جتاوزت معدل النمو 
الس����نوي الذي وصلت نسبته إلى 100% في السنوات األربع 
املاضية. وف����ي الواقع فقد وصلت عدة بنوك إلى ذروتها في 
النصف األول من عام 2009. فقد وصل مجمل هذه املخصصات 
في املصارف اخلمسة والعشرين الكبرى إلى نحو 7 مليارات 

دوالر. 
وقال الش����ريك الرئيسي واملدير اإلداري ملكتب املجموعة 
في دبي، رئيس خدماتها املالية في الشرق األوسط د.رينولد 
ليشتفوس، تعليقا على كيفية تأثير مستويات هذه املخصصات 
املرتفعة على مصارف الشرق األوسط في املستقبل القريب: »من 

املرجح أن يبقى مستوى مخصصات تغطية 
خسائر القروض مرتفعا خالل األرباع القليلة 
املقبلة من هذا العام بس����بب تأثير األزمة 
املالية على االقتصاد احلقيقي، سواء كان 
ذلك في قطاع الشركات أو القطاع الشخصي، 
ويبدو مبلغ 7 مليارات دوالر قليال باملقارنة 
ببعض الدول الغربية كاململكة املتحدة التي 
تقول التقديرات ان النظام املصرفي فيها 
في حاجة إلى جتميد مبلغ 130 مليار جنيه 

استرليني من هذه املخصصات«.
وكما هو احلال مع الدراسات املماثلة 
التي جترى ف����ي مناطق أخرى من العالم 
كان هناك تباين بني املش����اركني في هذه 
الدراسة: فقد منت عائدات عشرين مصرفا، 
بينما تراجع منو األرباح في 17 مصرفا، ومتكنت ثمانية أخرى 
من زيادة أرباحها، أما من ب����ني املصارف التي متتلك فروعا 
للعمليات املصرفية الشخصية واخلاصة بالشركات فقد كانت 
العائدات كما يلي: منت عائدات أربعة مصارف من العمليات 
املصرفية الشخصية، وتكبدت ثمانية منها اخلسائر، بينما 
منت عائدات سبعة مصارف من اخلدمات املصرفية اخلاصة 

بالشركات، وتراجعت تلك التي حققتها ثالثة منها.
 ويظهر حتليل مقطعي للمصارف في دول مجلس التعاون 
اخلليجي أن عائدات اخلدمات املصرفية الشخصية عانت من 
ركود في النصف األول من عام 2009، في حني انخفضت أرباح 
اخلدمات املصرفية الشخصية انخفاضا أقل من إجمالي األرباح 
املصرفية، ولهذا فقد كانت اخلدمات املصرفية الشخصية عامل 
استقرار فيما يخص تطور إيرادات مصارف الشرق األوسط 
وأرباحها، وهذا ما كان احلال عليه في جميع أنحاء العالم أيضا. 
وكان ذلك صحيحا بالنسبة للمصارف الدولية الكبرى بخاصة، 
فقد انخفضت أرباح هذه املصارف وعائداتها انخفاضا أكبر 
من مصارف الشرق األوسط في املجمل، وانخفضت العائدات 
انخفاضا طفيفا مع انتهاء النصف األول من عام 2009، واستمرت 
األرباح في التراج����ع إلى ما دون النصف باملقارنة مبا كانت 
عليه عام 2005، وعلى الرغم من ذلك فال تزال مصارف الشرق 
األوسط أقل تأثرا باألزمة املالية على الرغم من حدوث بعض 

حاالت التخلف عن سداد الدين هذا العام. 

7 مليارات دوالر مخصصات 25 مصرفاً أوسطياً

د.رينولد ليشتفوس

عبداهلل صالت وعبداهلل العطية مع اكبر الباكر وممثلني كبار من حتالف مشروع الغاز املسال لدى وصولهم 
مطار الدوحة على منت الطائرة القطرية املستخدمة لوقود الغاز املسال

عبداهلل صالت واكبر الباكر وسعد شريدة الكعبي يتحدثون الى وسائل اإلعالم

» القطرية« تسّير بنجاح رحلة طيران تاريخية
 من مطار جاتويك لندن إلى الدوحة

أجنزت اخلطوط اجلوية القطرية مس����اء امس تسيير 
أول رحلة ركاب في العالم يستخدم فيها وقودا مشتقا من 

الغاز الطبيعي لتشغيلها. 
واستغرقت هذه الرحلة التاريخية التي انطلقت من مطار 
جاتويك لندن إلى الدوحة حوالي ست ساعات وقامت بها 
طائرة من طراز إيرباصA 340-600التي تستخدم محركات 
رولز رويس ترنت 556. وقامت شركة شل بتطوير وإنتاج 
خليط مكون من الكيروسني املشتق من الغاز املسال ووقود 
الكيروسني التقليدي املشتق من النفط بنسبة 50%. وستصبح 
دولة قطر أكبر منتج للكيروسني املشتق من الغاز املسال 
في العالم وذلك عندما يتم البدء في إنتاجه جتاريا اعتبارا 
من العام 2012. وسيسهم هذا النوع من الوقود، الذي يعتبر 
بديال عن الكيروسني التقليدي املشتق من النفط، في توفير 
خيارات متنوعة من وقود الطيران. كما أن انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون واجلسيمات األخرى الناجتة عن احتراق 
هذا الوقود هي أقل بكثير باملقارنة بالكيروسني التقليدي 
املجرد املشتق من النفط، مما يجعله مفضال أكثر ألنه يسهم 
في توفير هواء أنقى محليا في املطارات املزدحمة. وسيطلق 
على مزيج الكيروسني التقليدي والكيروسني املشتق من 

الغاز املسال اسم وقود الغاز املسال للطائرات. 
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة 
عبداهلل بن حمد العطية بهذه املناس����بة: »إن إجناز اليوم 

يعزز مكانة دولة قطر كعاصمة للغاز املسال. وستمكننا 
تكنولوجيا الغاز املسال من إنتاج الوقود السائل وغيره من 
املنتجات من الغاز الطبيعي. وميثل الطيران التجاري أحد 
أهم األسواق اجلديدة التي ستستفيد من هذه التكنولوجيا 

مما يساعدنا في تعظيم قيمة مواردنا الطبيعية«.
وكان على منت رحلة اخلط����وط القطرية اجلوية رقم 
QR 076 التاريخية، وفد من أعضاء التحالف وممثلون من 
وسائل اإلعالم العاملية. وستستخدم معطيات هذه الرحلة 
من قبل العلماء في قطر إلجراء مزيد من البحوث لتحديد 

فوائد استخدام وقود الغاز املسال للطائرات. 
وقد صرح الرئيس التنفيذي للخطوط اجلوية القطرية 
أكب����ر الباكر، الذي كان أيضا على منت هذه الرحلة »تفخر 
اخلطوط اجلوية القطرية باملشاركة في هذا التحالف، وأن 
تكون أول خطوط جوية في العالم تس����تخدم تكنولوجيا 

هذا الوقود اجلديد في رحلة ركاب جتارية«.
وأضاف »أثبتت اخلط����وط اجلوية القطرية من جديد 
التزامها وحرصها على البيئة، ونتوقع أن يقدم هذا الوقود 
البديل فوائ����د كثيرة خاصة في حتس����ني نوعية الهواء. 
وتعتبر هذه الرحلة اجلوية خطوة أولى نحو توفير هذا 
الوقود لشركات الطيران. وتتطلع »القطرية« لالستمرار 
في التعاون مع هذا التحالف وتطوير هذا املش����روع الهام 

والتزامها باحملافظة على البيئة أيضا«.

من جانبه صرح نائب رئيس مجلس اإلدارة في شركة 
وقود محمد السبيعي: »يسر شركة وقود تقدمي الدعم من 
خالل شركة »كيو جيت« التابعة لها بهذه املبادرة الهادفة 
إلى اس����تخدام وقود الغاز املس����ال في اخلطوط اجلوية 
القطرية، وس����نحرص على توفير م����ا يلزم منه في قطر. 
وستعمل شركة وقود مع مش����روع اللؤلؤة للغاز املسال 
في مدين����ة رأس لفان الصناعية وم����ع اخلطوط اجلوية 
القطرية لتحويل هذه املبادرة إلى حقيقة راسخة بتوفير 
مايلزم من دعم لوجستي في التخزين والتوريد إلى مطار 

الدوحة الدولي«.
كما ق����ال مدير واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر د. 
يوليان روبرت: »يعتبر التزام اخلطوط اجلوية القطرية 
والشركاء في التحالف بتطوير تقنية فعالة إلنتاج وقود جديد 
في عالم الطيران، مثال في غاية األهمية لطبيعة األبحاث التي 
يتم إجراؤها في واحة العلوم من خالل شركائها. والشك أن 
إجراء مثل هذه األبحاث حول إنتاج أنواع بديلة من الوقود 
النظيفة والصديقة للبيئة مثل الغاز املس����ال سيسهم في 
تعزيز مكانة واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر كمركز 
عاملي رائد في تطبيق التكنولوجيا في مجاالت جديدة، كما 
يقدم مثاال يحتذى في التعاون بني شركات مختلفة ضمن 
برنامج للبحوث والتطوير الذي بدأ يجني ثماره ويحقق 

إجنازات هامة فعال«.

مطار الدوحة الدولي يستقبل أول طائرة ركاب في العالم تستخدم وقودًا مشتقًا من الغاز الطبيعي

محافظ المركزي واتحاد شركات االستثمار 
بحثا حلوالً لمعالجة أزمة السيولة واألصول المتعثرة

عمر راشد 
 عق���د محافظ بنك الكويت املركزي الش���يخ س���الم 
العبدالعزيز اجتماعا أمس مع أعضاء احتاد الش���ركات 
االستثمارية مت خالله مناقشة عدد من املقترحات للخروج 
م���ن تداعيات األزمة املالية والت���ي يعاني منها عدد من 

الشركات. 
وقد أفادت مصادر متابعة »األنباء« بأن من بني املقترحات 
التي متت خالل االجتماع إحياء فكرة تأسيس صندوق 
حكومي لشراء وبيع أصول الش���ركات للحصول على 
التمويل الالزم على أن يكون للشركات احلق في إعادة 

ش���راء األصول بنفس سعر البيع إضافة إلى مصاريف 
التمويل. 

وتن���اول النقاش مقترحا بتش���كيل جلنة من البنك 
املركزي واحتاد املصارف واحتاد الشركات االستثمارية 
للوصول إلى حلول وسط بشأن قانون االستقرار املالي 
وذلك بغرض دخول الشركات حتت مظلته واخلروج من 

شح السيولة التي تعاني منها تلك الشركات. 
كما تط���رق االجتماع إلى مقترح���ات بضرورة فتح 
قنوات التمويل أمام الشركات االستثمارية والتي لديها 

القدرة على السداد. 

وقد أبدى احملافظ تفهما ملا مت طرحه على أن يتم دراسة 
تلك األفكار واتخاذ إجراءات مستقبلية بشأنها. 

وكان اجتماعا قد عقده أعضاء مجلس إدارة االحتاد 
برئاسة رئيس مجلس اإلدارة أسعد البنوان وبحضور 
غالبية أعضاء االحتاد قبل لق���اء احملافظ لالتفاق على 
نقاط عمل محددة للخروج من دائرة الركود التي تعانيها 

الشركات االستثمارية وفق رؤى أعضاء االحتاد. 
 ويأتي االجتماع بس���بب حالة الركود التي تشهدها 
الشركات االستثمارية التي تعاني من ضغط غياب التمويل 

وتزايد مطالبات البنوك بالسداد.


