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المجموعة ستركز على روافدها في الشرق األوسط مع التطلع لفرص استثمارية أخرى

بن سالمة: »زين« تتجه لمسارات جديدة
 في خططها التشغيلية للمرحلة المقبلة

عرض شراء أصول أفريقيا سيعّجل بالنتائج المرجوة من إستراتيجية التوسع

11 مليون عميل في العراق و6 ماليين بالسعودية و 8 ماليين في السودان و1.2 مليون  بلبنان
كش���ف الرئيس التنفيذي في مجموعة زين نبيل 
بن سالمة أن املجموعة تتجه إلى مسارات جديدة في 
خططها التشغيلية للمرحلة املقبلة، وذلك من خالل 
التركي���ز على روافدها في منطقة اخلليج والش���رق 
األوسط والتي تدر النسبة األكبر من العوائد والربحية 

في شركات املجموعة. 
وأوضح بن سالمة أن العرض الذي استلمته املجموعة 
مؤخرا بخصوص بيع أصولها في أفريقيا من شأنه أن 
يعجل من النتائج املرجوة من إستراتيجية التوسع 
الت���ي نفذتها زين قبل 8 س���نوات، باإلضافة إلى أنه 
سيكسبها املرونة في حركتها مع عملياتها التشغيلية، 
كما أنه سيساعدها على اقتناص أي فرصة استثمارية 
مناسبة قد تلوح في األفق، وهي إستراتيجية »زين« 

اجلديدة التي تسعى إليها حاليا.
وقال بن س���المة خالل االجتماع الذي التقى فيه 
قياديي املجموعة في البحرين أمس »إن مجموعة زين 
اكتسبت خالل فترة التوسعات التي نفذتها، تواجدا 
قويا في أهم وأكبر أس���واق منطقة الشرق األوسط، 
وه���و ما وفر لها قاعدة عريضة من العمالء تفوق ال� 
31 مليون مشترك موزعني على شبكات املجموعة في 

7 دول عربية.
وأشار بن سالمة إلى أن مجموعة زين متتلك فرص 
منو هائلة، في أسواق العراق والسعودية والسودان، 
والتي وصفها بأنها من األسواق الرئيسية في املنطقة، 
وتتمتع بفرص منو كبيرة.وأكد بن سالمة أن احلصة 
السوقية التي تتمتع بها املجموعة في العراق، مرشحة 
للوصول ملستويات أعلى خصوصا أن السوق العراقية 
تشهد طفرة كبيرة في تطور قطاع االتصاالت والذي 
حرمت منه املناطق العراقية لفترة طويلة، موضحا 
أن هناك أكثر من 11 مليون مشترك على شبكات زين 

في العراق، وهو ما وضعها في املرتبة األولى.
ومضى ف���ي قوله »من املؤكد أن مجموعة زين قد 
دخلت منعطفا مهما في توسعاتها بتواجدها في اململكة 
العربية السعودية، فهي من االقتصادات الكبيرة في 
منطقة اخلليج والشرق األوسط، بل وأكبرها«، مشيرا 
إلى أن املجموعة حققت خطوة كبيرة منذ دخولها إلى 
السعودية وتشغيل خدماتها التجارية، بوصول قاعدة 
عمالئها إلى ما يناهز 6 ماليني عميل بحصة س���وقية 

تصل إلى %18.
وبني بن سالمة أن السوق السعودية ضمنت ملجموعة 
زين حتقيق الترابط اجلغرافي الذي طاملا كانت تسعى 
إليه في توسعاتها، بني عملياتها التشغيلية والذي سمح 

لها بربط نسيج شبكاتها املنتشرة في املنطقة.
وأش���ار إلى أن املجموعة تأمل الكثير من السوق 
السعودية، بالرغم من املنافسة الشديدة هناك، مبينا أن 
زين تسعى لالستفادة من الفرص املتاحة في اململكة، 
معتمدة في ذلك على الثقة التي اكتسبتها، وعلى الرؤية 

اإلستراتيجية التي رسمتها لهذه املرحلة.
واشار بن س���المة الى أن املجموعة مازالت تأمل 
الكثير من الس���وق الس���ودانية التي تنتظرها فورة 
كبي���رة في احلركة التجاري���ة واالقتصادية فهي من 
األسواق الواعدة، مبينا أن املجموعة في املرتبة األولى 
هناك بقاعدة عمالء تق���ارب ال� 8 ماليني عميل، وهي 
تن���وي مواصلة تطوير خدماته���ا لعمالئها في كافة 
أنحاء القطر السوداني، بعد ما نفذت حركة توسعات 

ناجحة في اجلنوب.
وذكر أن املجموعة تتمتع بتواجد قوي في أسواق 

الكويت والبحرين واألردن، مشيرا إلى أن هذه األسواق 
شهدت تغيرات وتطورات متسارعة خالل الفترة القليلة 
املاضية، كان لها بالغ األثر على مستويات املنافسة، إال 

أن املجموعة مازالت في الريادة وستحافظ عليها.
وكشف بن سالمة أن املجموعة استطاعت أن جتدد 
مع احلكومة اللبنانية عقد إدارة شركة إم تي سي تاتش 
لفترة الستة األشهر املقبلة، مشيرا إلى أن املجموعة 
ومنذ إدارتها لهذا العقد في العام 2004 استطاعت أن 
تس���تحوذ على احلصة األكبر في السوق اللبنانية، 

بقاعدة عمالء تتجاوز 1.2 مليون عميل.
وجدد بن سالمة اهتمام املجموعة باالستحواذ على 
رخصة طويلة األمد في لبنان في حال ما أقرت احلكومة 
اللبنانية خصخصة قطاع االتصاالت املتنقلة، وهو 
االجتاه الذي أعلن من قبل اجلانب اللبناني، موضحا 
أن اهتم���ام املجموعة نابع من معرفتها بالطفرة التي 
تنتظر هذه السوق والتي تفتقر إلى العديد من اخلدمات 

في هذا املجال.
ومضى في قوله »كما أن املجموعة ليس���ت مهتمة 
فقط بالسوق اللبنانية، فهي ستكون مهتمة بأي فرص 
أخرى للتوسع إذا ما وجدت أنها حتقق العوائد املرجوة 

منها وتتوافق مع إستراتيجيتها للمرحلة املقبلة«.
وقال »لقد كتبت مجموعة زين قصة جناح رائعة 
في قطاع االتصاالت حتت قيادة الدكتور سعد البراك 
الذي أخذها من احمللية وانتق���ل بها إلى العاملية في 
واحدة من خطط التوسع الشهيرة في هذه الصناعة«، 
موضحا أن هذه القص���ة الناجحة تضمنت فصولها 
س���يناريوهات مختلفة من املصاعب والتحديات إلى 
أن حفرت اس���مها في هذا القطاع املؤثر«، مشيرا إلى 
أنه يعرف جيدا كم كان حجم هذه التحديات، لكونه 
لي���س بغريب على حقل قطاع االتصاالت والذي كان 

يعمل فيه من قبل في القطاع العام واخلاص.
وأشار بن سالمة إلى أن مجموعة زين تسير بثبات 
نحو مواصلة جناحاتها، ادام هناك من يسعى إلى حتقيق 
أعلى مستوى من مستويات السلوكيات االحترافية 
والتماسك في العمل خالل هذه الفترة، مبينا أن املرحلة 
املقبل���ة تتطلب أن يكون هناك تكامل تام بني أعضاء 
فريق إدارة املجموعة، حتى تستطيع أن تتعامل مبرونة 

مع املتغيرات اجلديدة.

نبيل بن سالمة

رفعت توصيتها إلى »المركزي« أمس واستبعدت االستعاضة عنها بالتأمين

بنوك محلية توصي بعدم خفض
 نسبة الضمان البنكي للمشاريع التنموية عن %20

 محمود فاروق
كشفت مصادر مصرفية ذات صلة ل� »األنباء« 
عن التوصية الت����ي رفعتها بنوك محلية الى 
بنك الكويت املركزي امس بشأن آلية تخفيض 
الضمانات البنكية على املش����اريع التنموية 
املقررة ضمن خطة التنمية التي تزيد قيمتها 
على مليار دينار، مبينة ان البنوك أوصت بأال 
تقل نسبة الضمان عن 20% للشركات الراغبة 

في احلصول على خطابات ضمان بنكية.
واس����تبعدت املصادر ان تتم االستعاضة 
عن نس����بة الضمان املقررة بالتأمني الشامل 

للمشروع.

وبينت املصادر ان التوصية جاءت بناء على 
طلب املركزي بشأن وضع آلية ثابتة ومحددة 
حول سياسة متويل املشروعات التنموية وفق 
الضوابط واملعايير والشروط االئتمانية التي 
سيقرها املركزي بعد مناقشتها مع وزير املالية 

� حسب قول املصادر.
وقالت املصادر ان البن����وك احمللية لديها 
االستعداد التام لتمويل املشروعات التنموية 
وال توجد اي مشاكل او معوقات لديها تعرقل 
عمليات التمويل إال انها في حاجة الى وضع 
املعايي����ر والضوابط التي س����يتم من خاللها 
متويل شركات القطاع اخلاص حتى ال يحدث 

تضارب نس����بي بني البنوك والشركات حول 
الضمانات االئتمانية، مشيرة الى ان »املركزي« 
يتواصل بش����كل دوري ومباش����ر مع البنوك 
لالنته����اء من وض����ع كل الضوابط واملعايير 

املتعلقة بذلك األمر.
جتدر اإلشارة الى ان نائب رئيس الوزراء 
للش����ؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
اإلس����كان الش����يخ أحمد الفهد قد شكل جلنة 
خماس����ية تتضمن املرك����زي ووزير التجارة 
والصناعة ووزير املالية ووزير النفط لبحث 
وتسهيل متويل املشاريع التنموية ضمن اخلطة 

اخلمسية.

أشار إلى كيفية معالجة ركود السوق العقاري الناتج عن األزمة 

السعيد لـ »األنباء«: تعديل أحكام قانون إيجار  
العقار الحالي مطلب مهم لنمو السوق العقاري 

 عاطف رمضان
أكد رئيس مكتب الس���عيد 
واالستش���ارات  للمحام���اة 
القانونية واخلبير واملستشار 
القانوني في قضايا االستثمار 
د.منصور السعيد ل� »األنباء« 
أن األزم���ة املالية العاملية وما 
نتج عنها من آثار سلبية أثرت 
بشكل مباش���ر على االقتصاد 
العاملي بكل مجاالته املتعددة 
وأدت إلى تدهور س���وق املال 
لدى املؤسسات املالية العاملية، 
مشيرا إلى أنه من ضمن تلك 
اآلث���ار الس���لبية الناجتة عن 

األزمة االقتصادية العاملية هو تدهور الس���وق 
العقاري.

وأضاف د.السعيد أن هذا أمر ملحوظ بشكل 
واضح من خالل متابعة السوق العقاري بالكويت 
وما وصل إليه احلال من تدهور أسعار العقار 
بعد أن كانت مزدهرة بالسابق، موضحا أن الذي 
يشعر بهذا الفارق هو الشركات التي تعمل في 
مجال العقار بكل أنواعه من بيع وتأجير وخالفه 
فلقد تأثر السوق العقاري باملناخ االقتصادي 

املتدني الناجت عن األزمة االقتصادية العاملية.
وأشار إلى أنه لكي نستطيع أن ننهض بالسوق 
العقاري مرة أخرى، وأن جنعله يزدهر كعهده 
السابق البد من قيام املشرع على تعديل أحكام 

قانون إيج���ار العقار احلالي 
وإصدار قوانني أخرى تساعد 
على منو السوق العقاري أسوة 
الدولي في  العقاري  بالسوق 

كل أنحاء العالم.
وأش����ار إلى أنه يتعني على 
املشرع أن ينهج ما نهجه املشرع 
املصري من قيامه بتطبيق أحكام 
القانون املدني على عقود اإليجار 
احلديثة، مم����ا أدى إلى ازدهار 
ورواج السوق العقاري في مصر 

بشكل كبير.
ولفت إل���ى انه يجب على 
املشرع الكويتي )أسوة باملشرع 
املصري( أن يقوم بتطبيق أحكام القانون املدني 
على عقد اإليج���ار بحيث ينتهي العقد بانتهاء 
مدت���ه وأن يحق للمالك زيادة األجرة س���نويا 
بعد انتهاء مدة اإليجار كيفما يش���اء دون قيد 
أو ش���رط، وكذلك البد من السماح ملالك العقار 
بأن يقوم بهدم عقاره حينما يشاء دون قيد أو 
شرط ودون أن يعوض املستأجر نظير إخالئه 
من العني للهدم لكون املستأجر قد استفاد طوال 
مدة استئجاره بالعني، مبينا أن ذلك سوف يجعل 
مال���ك العقار ينتفع مباله ويس���تفاد به كيفما 
يشاء دون نصوص قانونية تعوقه ومتنعه من 
االنتفاع به، مؤكدا أن هذا كله يؤدي إلى رواج 

حركة السوق العقاري مرة أخرى.

د. منصور السعيد 

انتهاء فترة االكتتاب 
في زيادة رأسمال »بوبيان«

إدارة »الخليج« تنفي علمها 
بمفاوضات لبيع حصة

ذكر سوق الكويت لالوراق 
املالية أن���ه ورد اليه من بنك 
اخلليج   ان البنك يود ان يوضح 
أنه بخصوص ما نشر في إحدى 
الصحف احمللي���ة أمس حول 
قيام احد املالك االستراتيجيني 
في البن�����ك بالتف��اوض لبيع 
حصته. فإن إدارة البنك تنفي 
علمها ب���أي معلومات في هذا 

الشأن.

قال سوق الكويت لألوراق 
املالي���ة ان بن���ك بوبيان أفاده 
بانتهاء فت���رة االكتتاب طبقا 
للمدة احملددة في تاريخ 07-
2-2010 ، ومتت زيادة رأسمال 
البنك من 116.523.531 دينارا 
الى 166.211.677 دينارا، وذلك 
باالكتتاب في عدد 496.881.458 
سهما مبا يعادل نسبته %85.289 
من إجمالي االسهم املطروحة 
لالكتتاب، وعليه فقد متت إضافة 
أسهم زيادة رأس املال للمكتتبني 
في أرصدتهم بالتنس���يق مع 
الكويتية للمقاصة  الش���ركة 

بتاريخ 2010-02-23.


