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سعد الشويب

تترقب موافقة بكين النهائية بنهاية العام وبطاقة 300 ألف برميل يوميًا في 2013

ارتفاع مؤشري الشركات اإلسالمية والمتوافقة مع الشريعة بنسبة 7.1% و16.3% في فبراير

الشويب: الكويت تتوقع إبرام صفقة بناء مصفاة صينية 
مشتركة نهاية العام بتكلفة 9 مليارات دوالر 

»المشورة«: أرباح البنوك وخفض سعر الخصم  يدعمان الشراء  
وصفقة »زين « أنست السوق أن 75٪ من الشركات لم تعلن نتائجها

التقرير  ذك���ر 
عي  س���بو أل ا
لشركة املشورة 
لالستشارات االقتصادية ان إقفاالت 
مؤش���رات املشورة لألسهم وفق 
الش���ريعة واألسهم املتوافقة مع 
الش���ريعة تباينت لشهر فبراير 
املنصرم، وربح املؤشران الوزنيان 
لألسهم اإلسالمية واملتوافقة مع 
الشريعة بنسبة 7.1% و16.3% على 
التوالي حيث كسب مؤشر املشورة 
اإلس���المي 31 نقطة ليقفل على 
مستوى 467.6 نقطة بينما قفز 
مؤشر املشورة لألسهم املتوافقة 
مع الشريعة ب� 76 نقطة ليل إلى 
مستوى 544 نقطة تقريبا، وسجل 
املؤشر الوزنى العام ارتفاعا أدنى 
مبكاسب بلغت 51 نقطة ليقفل على 
مستوى 425 نقطة مضيفا %13.5. 
التقرير ان تدفق السيولة  وقال 
الش���هرية تباين في املؤش���رات 
الثالثة حيث ارتفعت بشكل واضح 
في مؤشري السوق العام واألسهم 
املتوافقة مع الش���ريعة وبنسبة 
متقارب���ة بلغ���ت 37.6% لألول 
املتوافقة  و32.3% ملؤشر األسهم 
مع الشريعة، بينما تراجعت على 
مستوى مؤشر املشورة لألسهم 

وفق الشريعة بنسبة%2.7.
التقري���ر ان كميات  وأضاف 
األس���هم املتداولة تراجعت على 
مستوى املؤشرات الثالثة وبنسب 
متقاربة على مس���توى األس���هم 
التقليدية واملتوافقة مع الشريعة 
حيث كان تراجعها بنسبة 8% و%7 
على التوالي، وانخفض النشاط 
على مس���توى األسهم اإلسالمية 
بنسبة 15%، وطبقا ملتابعة تداوالت 
الشهر املاضي الذي تشير قراءات 
مؤش���راته إلى انخفاض النشاط 
بش���كل مح���دود مقاب���ل ارتفاع 

مستوى السيولة بشكل واضح 
وعلى تباين واضح بني املؤشرات 
الثالثة ويشير ذلك إلى مساهمة 
األسهم اإلس���المية بشكل كبير 
خالل فترة املضاربات والتي كان 
الس���وق يدور حول مستوى 7 
آالف نقط���ة خاللها بينما تراجع 
الشراء االستثماري على األسهم 
اإلسالمية وارتفع على مستوى 
املتوافقة مع الشريعة  األس���هم 

واألسهم التقليدية.
وأشار التقرير الى ان عمليات 
ش���راء اس���تثماري انطلقت منذ 
بداية الشهر مباشرة وبدعم من 
إفصاحات البنوك الكبرى وخفض 
سعر اخلصم من جهة، وقرارات 
حكومية داعمة لالقتصاد توجتها 
بإقرار خطة التنمية وإنشاء هيئة 

سوق املال خالل شهر يناير في 
قاعة مجلس األمة بعد التصويت 
عليها من قبل مجلس األمة، وكان 
ألخبار بيع وحدة زين االفريقية 
النصف  الصدى األوس���ع خالل 
الثاني من الشهر والذي أطال فترة 
اجللسات اخلضراء والبالغة 14 
جلسة خالل ش���هر فبراير الذي 
احتوى على 18 جلسة، وتناسى 
السوق مع أخبار الصفقة اجلامبو 
إفصاحات شركاته املتأخرة والتي 
بلغ���ت أكثر م���ن 75% لم تعلن 
نتائجها حتى بعد نهاية شهرين 
من انتهاء السنة املاضية وبشكل 
يثير الريبة والقلق خصوصا من 
التي  قبل الشركات االستثمارية 
يعان���ي بعضها خلال ماليا وعدم 

سداد التزامات مالية ماضية.

وقال التقرير ان السوق يدخل 
شهر مارس وهو بني الرغبة واألمل 
في مواصلة الصعود وبدعم من 
أخبار صفق���ة زين التي لم تنته 
ومن املمكن أن تستمر إلى شهرين 
قادمني حتى تتضح الرؤية بشكل 
جلي وتتبني معها أرباح شركة زين 
من الصفقة ومدى استفادة األسهم 
املرتبطة بها ومحافظ القروض لدى 
البنوك، واألمل بأن تكون قضية 
أجيليتي ق���د وصلت إلى مراحل 
متقدمة ايجابية في مصلحة الشركة 
األكبر في قطاع النقل اللوجيستي 
باملنطق���ة، كذلك األمل بان تكون 
نتائج الشركات االستثمارية والتي 
تأخرت وس���تتأخر حتى نهاية 
فترة السماح القانونية إلعالنات 
األرباح السنوية ايجابية وتخلو 

من املفاجآت السلبية والتي تضغط 
على السوق.

ولف���ت التقرير الى ان حاالت 
اخلوف من املفاجآت خالل الفترة 
املقبلة قد تراجعت بشكل واضح، 
وكان���ت املفاجآت األخيرة أعذارا 
لعمليات جني أرباح بعد مكاسب 
كبيرة خصوصا القادمة من اخلارج 
س���واء عاملية أو إقليمية، والتي 
كان من أهمها خالل الشهر املاضي 
تداعيات تعثر بعض دول منطقة 
األوروبي والتي مت دعمها من دول 
قريب���ة منها إضاف���ة إلى ترقب 
ش���ركات دبي ومدى قدرتها على 
املالية الضخمة  التزاماتها  سداد 
والتي مت تأجي���ل بعضها خالل 
فترات سابقة مما أربك أداء أسواق 

املال العاملية واخلليجية.

دبي � رويترز: قال الرئيس التنفيذي 
ملؤسسة البترول الكويتية سعد الشويب 
أمس ان الكويت تتوقع احلصول على 
موافقة احلكوم���ة الصينية على بناء 
مصفاة مشتركة بتكلفة 9 مليارات دوالر 

نهاية العام احلالي.
 ونقلت »كونا« عن الشويب قوله إن 
املستثمرين في املشروع مازالوا يأملون 
في بدء العملي���ات التجارية باملصفاة 
التي تبلغ طاقتها 300 ألف برميل يوميا 
في 2013. وأض���اف: »نتوقع احلصول 
على املوافقة النهائية من جلنة االصالح 
والتنمية الوطنية الصينية بحلول نهاية 

العام«.
 وقد تأجل املشروع لبضع سنوات 

منذ احلصول على املوافقة املبدئية في 
2006 ومازال في انتظار املوافقة النهائية 
من بكني. وكانت الكويت عضو منظمة 
أوپيك قالت في س���بتمبر إنها تأمل في 
احلصول على املوافقة النهائية من الصني 
في الربع األول وإنها ستقوم بعد ذلك 

بإبرام اتفاقات شراكة.
 وس���تزود الكويت املصفاة بجميع 
احتياجاتها من اخلام وستنتج مليون 

طن من االيثيلني سنويا.
 واملشروع املشترك مملوك مناصفة 
بني شركة سينوبك الصينية ومؤسسة 
البترول الكويتية التي قالت إنها تعتزم 
اعطاء 20 % من حصتها لشركاء عامليني. 
وقال الشويب إن الكويت جتري محادثات 

مع عدة شركات العاملية.
وارتبط اسم شركة بي.بي باملشروع 
في 2007 لكن الشركة البريطانية بدت 
في 2008 وقد ابتعدت عن السباق عندما 
حصرت الكويت الشراكة احملتملة في 
شركتي رويال داتش شل وداو كيميكال 
ألنشطة التكرير والبتروكيماويات على 
الترتيب. وقالت الكويت في سبتمبر إنها 

جددت احملادثات مع بي.بي.
وقال إن احلكومة الصينية بحلول 
نهاية العام احلالي 2010 ستوافق على 
مش���روع بناء مصف���اة تكرير عمالقة 
املشترك بني الكويت والصني في مدينة 
اقلي���م )غوانغدونغ(  )زاجنيانغ( في 

جنوب الصني.

56٪ زيادة في أرباح »إتش إس بي سي«

أوروبا تدعو اليونان لمزيد من التقشف لخفض 
العجز بنسبة 4٪ من إجمالي الناتج المحلي

الذهب عند مستوى 1117.25 دوالرًا

مكين: »أيمس« ساهمت في تعزيز الحلول التقنية  
للمؤسسات الكويتية خالل معرض إنفوبيز 

152.6 مليون دوالر الخسائر الصافية 
لبنك الخليج الدولي في2009

553.7 مليون دوالر حجم المخصصات ومحفظة القروض واألوراق المالية

لندن � د.ب.أ:  أعلن بنك »إتش إس بي س���ي« 
أمس أنه س���جل زيادة نسبتها 56% في أرباح ما 
قبل استقطاع الضرائب لتصل إلى 8.8 مليارات 
جنيه إسترليني مبا يعادل 13.3 مليار دوالر في 
العام املاضي مع تأكيد رئيسه التنفيذي أنه سوف 
يتبرع مبكافأته البالغة قميتها 4 ماليني إسترليني 
إلى منظم���ات خيرية. كانت املجموعة املصرفية 
التي تقع مقارها الرئيسية في لندن وهونغ كونغ 
قد تفادت برنام���ج اإلنقاذ الضخم الذي عرضته 

احلكومة البريطانية في عام 2008، وقالت إنها جنت 
بشكل طيب من االضطراب املالي واالقتصادي الذي 
شهدته األسواق العاملية. وأكد الرئيس التنفيذي 
للبنك في هونغ كونغ مايكل جيوجهيجان أمس 
أنه سيوزع مكافأته على جمعيات خيرية حول 
العالم في شكل أسهم مؤجلة خالل السنوات الثالث 
املقبلة. و»إتش إس بي س���ي« ه���و آخر البنوك 
»األربعة العمالقة« في بريطانيا التي أعلنت عن 

نتائجها املالية لعام 2009. 

عواصم � وكاالت: دعا املفوض االوروبي للشؤون 
االقتصادية والنقدية اولي رين أمس اليونان الى اتخاذ 
املزيد من اجراءات التقشف خلفض العجز العام بنسبة 

4% من اجمالي الناجت الداخلي سنة 2010.
وقال املف���وض � عقب اجتماع م���ع وزير املالية 
اليوناني جورج باباكونستانتينو � ان املخاطر املرتبطة 
بتطورات االقتصاد الكلي وتطور االسواق حقيقية، 
ومن الض���روري اتخاذ إجراءات دعم إضافية للتأكد 

من حتقيق هدف خفض العجز هذا العام.
وقال إن »احلكومة ستبذل كل ما في وسعها مبا في 
ذلك اتخاذ اجراءات جديدة خلفض العجز العام بنسبة 
4% من اجمالي الناجت الداخلي خالل 2010«، مقرا هو 
ايضا »مبخاطر واضحة« قد متنع حسن تنفيذ خطة 
النهوض الوطنية. واعتبر رئيس مجموعة وزراء املالية 
في منطقة اليورو رئيس وزراء لوكس���بمورغ جان 
كلود يونكر أمس ان مساعدة صندوق النقد الدولي 
لليونان »ليس���ت ضرورية«. وجدد يونكر التذكير 
بضرورة متس���ك اليونانيني بشدة بتحقيق اهدافهم 
في خفض ديون البالد من اجل اقناع االس���واق التي 
ادت مضارباتها االخيرة الى تفاقم حدة االزمة. وبعد 
شائعات حول اعداد مساعدة من دول اليورو لليونان، 

استبعدت املستشارة االملانية انغيال ميركل اي مساعدة 
مالية املانية، داعية اثينا الى »القيام بواجباتها«. من 
ناحيته، دعا رئيس الوزراء اليوناني جورجي باباندريو 
في وقت س���ابق املواطنني إلى حتمل املعاناة الالزمة 
إلعادة البالد إلى املس���ار الصحيح وقال إن الفس���اد 
واالفالت من العقوبة ميثالن أخطر مشكالت اليونان، 
وقال باباندريو في كلمة عبر التلفزيون »األزمة في 
بالدنا ال تنحصر في مش���كلتنا املالية. إنها فقط قمة 
جبل اجلليد«. وقد تفاعلت أسواق العمالت الرئيسية 
بتداعيات أزمة اليونان، حيث اس���تقر اليورو مقابل 
الدوالر أمس وسط مؤشرات أن اليونان قد حتصل على 
مساعدة قريبا في حني هبط اجلنيه االسترليني إلى 
أقل مستوياته في تسعة أشهر أمام الدوالر من تصاعد 
عدم اليقني السياسي في بريطانيا. وكان االسترليني 
هو األكثر حتركا بني العمالت الرئيسية مع تسجيل 
اليورو ألعلى مستوياته في شهر ونصف أمام العملة 
البريطانية بعدما أظهر استطالع للرأي تنامي مخاطر 
أال يفوز أي حزب باألغلبية في االنتخابات املزمعة في 
الثالث من يونيو املاضي. وزاد هذا من قلق املستثمرين 
من أن أي حكومة قادمة لن تكون قادرة على تطبيق 

إجراءات الزمة خلفض الدين في بريطانيا. 

لندن � رويترز: حتدد سعر الذهب في لندن امس 
االثنني عند 1117.25 دوالرا لالوقية )األونصة( ارتفاعا 
من 1108.25 دوالرات في جلس����ة القطع السابقة في 
لندن، وبلغ س����عر الذهب عند االقفال الس����ابق في 
نيوي����ورك 1116.20 دوالرا لالوقية. من جهة أخرى 
تراجع اجلنيه االسترليني بشدة امس لينخفض اكثر 
من اربعة سنتات اخرى امام الدوالر وينزل لفترة 
قصيرة دون مستوى 1.48 دوالر. وهبط االسترليني 
الى 1.4781 دوالر وهو ادنى مستوياته منذ اوائل مايو 

2009، وانخف����ض اجلنيه في احدث معامالت %2.4 
ال����ى 1.4872 دوالر. وقال احد املتعاملني ان عمليات 
البيع تسارعت بعد ان هبط االسترليني دون 1.4854 
دوالر ثم بعد عمليات بيع لوقف اخلسائر عند سعر 
اقل من 1.4800 دوالر. واالسترليني في طريقه نحو 
تسجيل اكبر انخفاض له في يوم واحد منذ فبراير 
2009، وامام اليورو انخفض اجلنيه الى 91.50 بنسا 
في أدنى مس����توى له منذ ديسمبر وارتفع اليورو 

2.1% خالل اليوم الى 91.19 بنسا.

قالت الشركة العربية خلدمات الكمبيوتر »أميس« 
ان مشاركتها في معرض »إنفوبيز 2010« الذي أقيم 
حتت رعاية س����مو رئيس مجلس ال����وزراء خالل 
الفترة من 31 يناير حتى 4 فبراير املاضي على أرض 
املعارض س����اهم في تعزيز األداء اخلدمي للشركة، 
كما زادت قاعدة عمالء الش����ركة بشكل كبير بعد أن 
نالت منتجاتها اخلدمية والفنية واالستشارية ثقة 

اجلمهور وإعجابه.
ومن جانبه صرح مدير عام الشركة عمر مكني بأن 
جناح الشركة هذا العام في الدخول بقوة واملنافسة 
على تقدمي احدث خدمات وتقنيات الكمبيوتر جاء 
التزاما منها بتطوير القطاع اخلاص، مشيرا إلى أن 
املع����رض كان منصة مهمة منحتنا الفرصة لعرض 
أحدث احللول العملية التي ابتكرناها، والتي عملت 
على حتسني اإلنتاجية وخفض التكاليف. وبنينّ مكني 

أن املعرض كان فرصة جيدة لإلطالع على أحدث ما 
مت التوصل إليه في عالم التكنولوجيا التي من شأنها 
أن تعزز جناح وكفاءة املؤسسات والشركات العاملة 
في الكويت، الفتا إلى أن املشاركة في املعرض هدفت 
أيضا إلى تقدمي خدمات وعروض يستفيد منها كل 
ش����رائح املجتمع، وأخرى تخصصية تخدم كال من 

القطاع اخلاص والقطاع احلكومي على حد سواء.
وأضاف مكني ان القدرات احلديثة للتكنولوجيا 
أصبحت تؤمن االتصال وامليكنة السلسة بني القطاعات 
املختلفة للهيئات واملؤسسات ولم يصبح هناك أي 
قيود في الربط بينها عل����ى اإلطالق وهذا ما جعل 
شركة »أميس« في الكويت لتقدمي احللول املناسبة 
لكل قطاع على حدة وتأمني سبل االتصال بشكل آمن 
وسريع ومرن لضمان الربط والتكامل بني اجلهات 

احلكومية وبني القطاع اخلاص أيضا.

أقر مجلس ادارة بنك اخلليج الدولي في اجتماعه 
الذي عقد في 27 فبراير املاضي البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 والتي تكبد فيها 

خسارة صافية قدرها 152.6 مليون دوالر.
وج����اء في بيان صادر عن البنك تلقت »األنباء« 
نسخة منه ان البنك حقق ايرادات تشغيلية بلغت 
163.2 ملي����ون دوالر خالل ع����ام 2009 بتراجع بلغ 
9% فقط مقارنة بااليرادات التش����غيلية لعام 2008 
الت����ي بلغت 179.8 ملي����ون دوالر وذلك بالرغم من 
تقلب االسواق والتحديات االقتصادية التي سادت 
خالل العام، وسجل اجمالي االيرادات تراجعا بنسبة 
11% ليبلغ 286 مليون دوالر، فيما انخفض اجمالي 
املصاريف بنس����بة 14% ليبلغ  122.8 مليون دوالر، 
وضمن االيرادات التشغيلية شهدت ايرادات املتاجرة 
حتسنا كبيرا بعد شطب خسائر املتاجرة لعام 2008 
وقرار وقف اعمال املتاجرة حلساب البنك الذي اتخذ 

كأحد االجراءات الهادفة الى تقليل املخاطر.
وذكر البيان انه متاشيا مع السياسة احلذرة التي 
يتبعها البنك في احتساب املخصصات، مت رفع حجم 
املخصصات العامة واحملددة بشكل ملحوظ خالل عام 
2009، ونظرا الس����تمرار التحديات في السوق، زاد 
البنك حجم املخصصات العامة بحيث تتناسب مع 
اعلى مستوى تاريخي من العجز عن السداد، نتيجة 
لذلك، متت زيادة املخصصات غير احملددة مبقدار 60 

مليون دوالر لتصل الى 240 مليون دوالر في نهاية 
عام 2009، وميثل هذا املبلغ 2.6 مرات حجم القروض 
متأخرة الس����داد غير املضمون����ة، االمر الذي يوفر 
للبنك مستوى حذرا ومحافظا جدا من املخصصات 
في ظل الظ����روف الراهنة ويقلل احلاجة الى املزيد 
من املخصصات في املس����تقبل، وبلغ صافي حجم 
مخصصات القروض واالوراق املالية التي استخدمت 
خالل العام 313.7 مليون دوالر. ان صافي املخصصات 
املستخدمة يعزى اساسا الى احداث استثنائية كان قد 
مت وضع مخصصات لها، وأضاف البيان انه في حال 
استثناء املخصصات ذات الصلة بهذه االحداث فإن 
املخصصات املتطلبة لعام 2009 تكون محدودة، مما 
يعكس اجلودة العالية حملفظة قروض البنك، وبعد 
االخذ بعني االعتبار املستوى االستثنائي للمخصصات 
املستخدمة، سجل البنك خسارة صافية بلغت 152.6 
مليون دوالر عام 2009، وبالرغم من هذه اخلسارة 
فإن اداء البنك حقق حتس����نا ملحوظا اذا ما قورن 
باخلسائر الصافية التي بلغت 396.2 مليون دوالر 
عام 2008، وخالل الربع االخير من عام 2009 بلغت 
اخلس����ارة الصافية 132.4 مليون دوالر تعزى كليا 
الى استخدام مخصصات اس����تثنائية بلغت 157.3 
مليون دوالر. وبدون احتس����اب املخصصات حقق 
البنك ربحا تش����غيليا بلغ 30.2 مليون دوالر خالل 

الربع االخير من العام.

الوتار: قانون العمل 
 في القطاع الخاص أنصف العاملين

اختتمت أمبشن لالستشارات والتدريب ندوة حول التعريف بالتعديالت 
التي طرأت على مش��روع القانون في شأن العمل في القطاع األهلي رقم 6 
لعام 2010 والتي عقدت في فندق هوليدي إن وذلك بحضور نخبة من أصحاب 
الشركات واملديرين ومسؤولي املوارد البشرية وشؤون املوظفني واملهتمني 
بقانون العمل في القطاع األهلي من عدد من الشركات واملؤسسات في القطاع 
األهلي. وأعرب مش��رف التدريب في »أمبش��ن« محمد حوران عن سعادته 
لنجاح الندوة التي شهدت إقباال ومشاركة كبيرة جتاوز فيها عدد احلضور 

70 مشاركا، حيث أشار الى أننا في أمبشن نعتز بهذا الكم من احلضور.
وأك��د حوران ان الن��دوة حققت أهدافها املرجوة في تعريف املش��اركني 
بالتعديالت التي طرأت على بنود قانون العمل اجلديد وأهم املميزات التي مت 
إعطاؤها للعاملني في القطاع األهلي، كما تضمنت الندوة الفروقات بني قانون 
العمل القدمي الذي صدر في 1964 والقانون اجلديد املنظم للعمل في القطاع 
األهلي، وكذلك النقاط املهمة التي يجب أخذها بعني االعتبار عند إعداد عقود 

التوظيف اجلديدة الصادرة بعد تاريخ نشر القانون في اجلريدة الرسمية.
وقد عقدت الندوة من خالل احملاضر مدير عام أمبش��ن لالستش��ارات 
والتدريب د.يوسف الوتار والذي سلط الضوء على املكتسبات اجلديدة للعاملني 
والتي متيزت بإنصافهم في كثير من اجلوانب، وكذلك بعض املكتسبات اجليدة 
للمرأة العاملة في القطاع األهلي، كما راعى احلفاظ على عمل املرأة ضمن أطر 
عادات وتقاليد املجتمع الكويتي فمنع تشغيلها ليال إال ضمن ضوابط محددة، 

وكذلك العمل باألعمال الضارة صحيا أو تلك التي متس باألخالق.
كما أوضح الوتار ان القانون اجلديد أعطى العامل حقوقا أكبر فيما يتعلق 
مبكاف��أة نهاية اخلدمة كذلك اإلجازة س��نوية مدفوعة األجر والتي أصبحت 
30 يوم��ا كحد أدنى، وكذلك اإلجازات الطارئة في حال وفاة أحد األقارب من 
الدرجة األولى أو الثانية، إضافة للعديد من التعديالت التي كانت جلانب العاملني 
والتي متت اإلشارة لها خالل الندوة. من جانب آخر، أعرب الوتار عن سعادته 
لصدور القانون اجلديد املنظم للعمل في القطاع األهلي خالل ش��هر فبراير 
ليتمم فرحة العاملني في هذا القطاع مع األعياد الوطنية العزيزة على القلوب 
خالل ش��هر فبراير. وأشار مشرف التدريب محمد حوران إلى أن »أمبشن« 
ستقوم بعقد الندوة في 23 مارس 2010 للمرة الثانية وذلك تلبية لرغبة العديد 

من اجلهات ونظرا للنجاح الذي القته الندوة األولى.

في اختتام ندوة »أمبشن لالستشارات« حول تعديالت القانون الجديد

أكثر عشرة أسهم متوافقة مع الشريعة اإلسالمية ارتفاعاً خالل شهر فبراير 2010

اإلقفال السهمالترتيب
األخير

تغير شهري 
)فلس(

تغير شهري 
)نسبة(

الكمية المتداولة 
خالل الشهر 

)سهم(

القيمة 
المتداولة خالل 

الشهر )دينار(
عدد 

الصفقات

49.07.780.0002.450.650395%380125يوباك1
42.166.920.0006.071.0001.282%10832مبرد2
40.7183.132.500209.168.2006.191%1.280370زين3
37.5180.00016.8005%11030العيد4
33.370.420.00010.497.8002053%18446تنظيف5
32.5166.440.0008.310.1601489%5313منازل6
31.330.772.50036.569.4502188%1.300310بورتالند7
30.6340.00090.40027%29068الهالل8
29.339.320.00026.763.0002218%750170اسمنت9
28.42.202.5004.152.550303%1.900420كابالت10

567.507.500304.090.01016.151��� املجموع
17%28.5%8.1%نسبة مجموع الشركات العشر من إجمالي السوق

»جي بي آي« و»االتصاالت السعودية« توقعان 
اتفاقية  إنزال الكابل البحري في المملكة

لتلبية الطلب المتزايد على االتصاالت في منطقة الخليج

اعلنت شركة جلف بريدج 
انترناشونال )جي.بي.آي( عن 
توقيع عقد اتفاق انزال كابل 
االتصاالت البحري اخلاص بها 
في اململكة العربية السعودية 
مع شركة االتصاالت السعودية، 
ومبوجب هذا االتفاق ستقوم 
شركة االتصاالت السعودية 
ببناء محطة إنزال الستقبال 
الكابل في املنطقة الشرقية في 

اململكة العربية السعودية.
وفي هذا اإلطار قال نائب 
رئيس مجلس االدارة التنفيذي 
لشركة جي.بي.اي حمد املناعي 

معلقا على إعالن االتفاقية »ان إنزال كابل جي.بي.اي في اململكة العربية السعودية يضيف الكثير 
من الزخم والقوة خلطط جي بي آي في الوصول جلميع بلدان املنطقة خلدمتها، خصوصا في ظل 
الدور االستراتيجي الذي تلعبه اململكة في قطاع االتصاالت اقليميا، ونحن فخورون بالشراكة مع 
شركة رائدة وذات خبرة عالية كشركة االتصاالت السعودية التي ستمكننا من تلبية الطلب املتزايد 

على خدمات االتصاالت الدولية الى أوروبا والهند باالضافة الى دول املنطقة«.
من جانبه قال نائب رئيس ش����ركة االتصاالت السعودية م.سعد دمياطي: »متثل محطة اإلنزال 
اجلديدة على ساحل املنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية عنصرا مهما ومكمال حملطتي اإلنزال 
القائمتني لشركة االتصاالت السعودية على ساحل املنطقة الغربية، مبا يتيح ربط املنطقة الشرقية 
دوليا بشكل مباشر ويضيف مسارات نقل جديدة بديلة للشبكات البحرية والبرية مبا يدعم ويعزز 
موقع الشركة السعودية لالتصاالت الريادي إقليميا كمقدم للخدمات االتصاالت احلديثة والعالية 
االعتمادية«. بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة جي بي اي م.احمد مكي: »ان اعالن توقيع اتفاقية 
إنزال الكابل اليوم ميثل حدثا بارزا يؤكد التزام فريق ادارة شركة جي.بي.اي باإليفاء بوعده لربط 
العالم بدول اخلليج. حيث ان إنزال الكابل مع الشركة السعودية لالتصاالت، مبا متلكه من موارد 

وقاعدة كبيرة من العمالء، ستمكن شركة جي بي اي من دخول هذا السوق الكبير«.
واضاف مكي »يس����رني فعال ان تكون ش����ركة االتصاالت السعودية هي ش����ريك إنزال الكابل 
لشركة جي.بي.آي في اململكة العربية السعودية، مبا يضمن توفير سعات كبيرة واعتمادية عالية 
لالتص����االت الدولية واإلقليمية املتزايدة في اململكة«. وم����ن املقرر ان تبدأ منظومة كوابل جي بي 
آي العمل في العام 2011 وقد صممت لتعمل ملدة 25 سنة، علما ان املنظومة تربط كل دول اخلليج 
عبر حلقة رئيسية تزيد من مرونة خدمات االتصاالت، هذا وقد صممت منظومة كوابل جي بي آي 
لتوفر سعة 5 تيرابيت في الثانية على بعض املسارات، وبالتالي سيكون لديها القدرة على تلبية 

الطلب املتزايد على حركة االتصال الصادر والوارد من والى منطقة اخلليج.

جانب من توقيع االتفاقية

تقـرير


