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أعلن���ت مجموع���ة زي���ن 
الشركة املتخصصة في خدمات 
االتصاالت املتنقلة في منطقة 
الش���رق األوسط وأفريقيا عن 
تدشينها أمس خدماتها املصرفية 
املتنقلة واملعروفة حتت اسم 
»ZAP« وذلك ف���ي مدينة أكرا 

عاصمة غانا.
وذكرت املجموعة في بيان 
صحافي أن عمالء زين في غانا 
باتوا مدعوين بقوة لالستفادة 
من هذه اخلدمات املصرفية التي 
غيرت متاما من أسلوب تعامل 
األفراد واملؤسسات والشركات 
في األسواق االفريقية، خصوصا 
أنها تتيح للمشتركني استخدام 
هواتفهم النقالة كمحفظة متنقلة 
لدفع أثمان الس���لع واخلدمات 
وإلجراء خدمات مصرفية بغض 
النظر عن ن���وع اجلهاز الذي 

يستخدمونه.
وأوضحت املجموع���ة أن خدمة Zap هي منتج 
حديث يوفر حزمة خصائص جتارية متنقلة هي 
األكثر شموال وسهولة بني نظيراتها املتاحة حاليا في 
أي مكان في العالم، مشيرة إلى أن شركتها التابعة 
»زين-غانا« هي سابع شركة من بني الشركات التابعة 
ملجموعة »زين« تطلق خدمة »ZAP« عقب التنفيذ 
الناجح لتلك اخلدمة ف���ي كل من كينيا وماالوي 

والنيجر وسيراليون وتنزانيا وأوغندا. 
وقال الرئيس التنفيذي في ش���ركة زين-غانا 
فيليب ساواه »مرة أخرى، توفر زين سمات وصفات 
العالم اجلميل حيث ميكن للعمالء التنقل بحرية 
مع هواتفهم النقالة بينما يقومون باجراء صفقات 
ومعامالت جتارية حول السلع واخلدمات«، مبينا أن 
هدف زين سيبقى دائما مركزا على إيجاد األسلوب 
األمثل إلثراء حياة عمالئها من خالل توفير مزيد 
من األمن واملرونة في تعامالتهم اليومية، مبا يسهم 

في تقليل احلاجة الى حمل النقود.
وأضاف بقوله »إن اآلثار االقتصادية واالجتماعية 
اإليجابية التي ستنعكس على املجتمع الذي نخدمه 
ستكون غزيرة مع انتشار هذه اخلدمة التي اجتاحت 
اجلناح الشرقي من القارة عندما دشنتها زين قبل 

فترة، وهو ما انعكس على احلركة التجارية البينية 
في هذه املنطقة والتي القت ترحيبا كبيرا من قبل 

املسؤولني في هذه املناطق«.
يذكر أن خدمة Zap توفر للعمالء قدرا متزايدا 
م���ن األمن واملرونة، مما يقل���ل من احلاجة حلمل 
النقود، وضمان السداد الفوري للفواتير وأثمان 
السلع واخلدمات، وس���يصبح دفع فواتير املياه 
والكهرباء أس���هل بكثير إذ ان العمالء سيكونون 
قادري���ن على أن يدفعوا وه���م في منازلهم أو في 
مكاتبهم، كما أن خدمة Zap متاحة لعمالء »زين« 
فقط، علما أن هذه اخلدمة املتفردة تتيح للعمالء 
القيام بكل ذلك دون االضطرار إلى تبديل شريحة 

ال� SIM أو تغيير أجهزة هواتفهم املتنقلة.
اجلدير بالذكر أنه خ���الل حفل توزيع جوائز 
االتصاالت املتنقلة العاملية الذي أقيم في برشلونة 
مؤخرا في فبراير املاضي مت منح خدمة  Zap التي 
تقدمها »زين« النسخة األولى من جائزة احتاد »جي 
إس إم« لعام 2010 وهي اجلائزة التي حتمل اس���م 
»جائزة الصيرفة املتنقلة للمحرومني من اخلدمات 
البنكية«، وهو ما وصفته اللجنة املانحة للجائزة 
بأنه اعتراف وتقدير جلهود شركة زين التي أسهمت 
من خالل هذه اخلدمة في جعل املعامالت النقدية 

املتنقلة سهلة جلميع عمالئها.

»ZAP« فيليب ساواه في املؤمتر الصحافي خلدمة

)فريال حماد(من اليمني أنور بورحمة وعدنان العثمان خالل املؤمتر الصحافيعادل عمور متحدثا عن املشروع

وضع حجر األساس ملشروع مجمع عبداهلل العثمان التجاري

 )كرم دياب(عيسى العيسى مترئسا اجلمعية العمومية للشركة

»زين« تطلق خدماتها المصرفية المتنقلة 
»ZAP« على ساحل الذهب تحت اسم

7.8 فلوس أرباح »ميدان« 
وتزيد رأسمالها %200

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية ان شركة 
عي����ادة امليدان خلدمات طب االس����نان )ميدان( 
افادت بان مجلس االدارة قد اجتمع امس، واعتمد 
البيانات املالية السنوية للشركة للسنة املالية 
املنتهية بأرباح بلغت 393.04 ألف دينار بواقع 
7.8 فلوس للسهم، مقابل 531.8 الف وبواقع 10.6 

فلوس للسهم عن 2008.
وقد بلغ اجمالي املوجودات املتداولة 1.3 مليون 
دينار في 2009 مقابل 1.09 مليون في 2008، كما 
بلغت املطلوبات املتداولة 24.7 مليون دينار في 

2009 مقابل 14.7 مليونا في 2008.

وقد اوصى مجلس ادارة الشركة بعدم توزيع 
اي ارباح عن السنة املالية املنتهية في 2009/12/31 
وزيادة رأس����مال الشركة بنس����بة 200% وذلك 
بإصدار 100 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس 
ومن دون عالوة اصدار، تدفع نقدا دفعة واحدة 
بحيث يكون اجمالي اسهم الشركة بعد الزيادة 
150.000.000 س����هم بدال من 50.000.000 سهم 
ويصبح رأس املال 15.000.000 دينار بدال من 5 
ماليني دينار واالولوية للمساهمني املسجلني في 
سجالت الشركة في اليوم السابق ليوم استدعاء 

زيادة رأس املال.

المجموعة تضع غانا في ثورة صناعة التجارة النقالة

»الخليج المتحدة العقارية« توقع عقدًا حصريًا 
مع »القصر« لتسويق مجمع عبداهلل العثمان التجاري 

وقعت شركة اخلليج املتحدة
 للخدمات العقارية عقدا حصريا 
لتقدمي اخلدمات العقارية وتشغيل 
وتسويق أكبر مجمع جتاري في 
منطقة اخلليج مع الهيئة العامة 
لشؤون القصر، بقيمة تزيد على 

65 مليون دينار.
املنتدب لشركة  وقال العضو 
اخلليج املتحدة للخدمات العقارية 
عادل حس����ن عمور ف����ي مؤمتر 
صحافي عقد أمس بهذه املناسبة 
بعد وضع حجر األساس للمشروع، 
ان مجم����ع عب����داهلل عبداللطيف 
العثمان س����يكون واحدا من أبرز 
الذكية، حي����ث مت تزويد  املباني 
املشروع بشبكة نظام حتكم مركزي 
للخدمات، بهدف املتابعة على مدار 
الساعة ألي خلل واإلبالغ عنه في 

حال وقوعه.

أنه روع����ي لتحقيق  واضاف 
أقصى درجة ممكنة من التميز عند 
التصميم أن تكون خدمات املشروع 
امليكانيكية والكهربائية في السرداب 
ملا في ذلك من سهولة الوصول إليها 
لعمل الصيانة الدورية أو في أحوال 
الطوارئ ولعزلها عن كل األماكن 
املؤجرة واألماكن املرتادة، الفتا الى 
انه تسهيال على مستخدمي املجمع 
سواء من املستأجرين أو العمالء 
ومرتاديه بشكل عام متت مراعاة 
سهولة وإمكانية الوصول ألي من 
أدوار املجمع من بهو املصاعد في 
أدوار انتظار السيارات بالسراديب 

الثالثة.

وضع حجر األساس

وكش���ف عمور عن ان شركة 
اخلليج املتحدة للخدمات العقارية 

تلبية االحتياجات التس���ويقية 
وفق معطيات الس���وق وحاجة 
املس���تفيدين من اخلدمات التي 
يقدمه���ا املجمع وأث���ر ذلك على 
التجارية  األنش���طة للمح���الت 

للمجمع.
وأشار عمور الى ان الشركة 
ستقدم بشكل مستمر املقترحات 
والوسائل واألنشطة احملفزة 
واملشجعة على جناح املجمع في 
تقدمي خدماته للجمهور وتعزيز 
فاعليته عبر بحث ودراسة القيم 
االيجارية للوحدات واملساحات 
في املجمع وذلك في ضوء أحوال 
السوق وتقدمي خطة تنافسية 
للتأجير، وذلك سيشمل التطوير 
املستمر في اخلطة التسويقية 
والدراسات املقدمة منه للطرف 
املالك مب����ا يحقق أفضل عائد 

قام���ت بوضع حجر األس���اس 
للمشروع، على أن يكون جاهزا 
خالل سبتمبر 2012، وفي موازاة 
ذلك وضعت الشركة خطة شاملة 
تقوم على مجموعة من احملاور 
األساسية بدءا من خطة تطوير 
املجمع وتش���تمل عل���ى حتديد 
التجارية  األنش���طة واخلدمات 
وتوزيعها في املجمع والعمل على 
وضع خطة ته���دف إلى تعظيم 
وتنويع إيرادات املشروع الى جانب 
بحث أفضل السبل والوسائل التي 
تساهم في جذب األنشطة التجارية 

املقدمة من الشركات العاملية.
وذكر انه س���يتم ضمن خطة 
التطوير بحث ودراسة احلوافز 
املش���جعة للش���ركات الكبرى � 
العالم���ات التجاري���ة العاملية � 
الستغالل املجمع، باإلضافة إلى 

على املدى الطويل.
وأوض���ح عم���ور أن املجمع 
الفريد من نوعه سيتكون من 21 
دورا تضم مكاتب ذكية ومحاالت 
ومعارض ومس���احات للترفيه 
ومطاعم راقي���ة وعيادات طبية 

تخصصية.
وأفاد بأن املساحة اإلجمالية 
املبنية ستصل إلى 78.9 ألف متر 
مربع ستتوزع على 17.5 ألف متر 
من املكاتب التجارية إضافة إلى 
20.8 ألف متر من مساحة املعارض 
واحملالت. بجانب متتع املشروع 
مبس���احات تزيد عل���ى 31 الف 
متر مخصصة ملواقف السيارات 
واخلدمات موزعة على 3 سراديب 
س���عة 500 موقف لكل سرداب، 
إضافة إل���ى 500 موقف خارجي 

آخر.

عمور: المشروع سيكون أكبر مجمع خيري في الكويت ومنطقة الخليج وواحدًا من أبرز المباني الذكية

المشروع بقيمة تتجاوز الـ 65 مليون دينار وعلى مساحة 78.9 ألف متر

مت وضع حجر األس���اس للمشروع بحضور نائب رئيس الهيئة العامة 
لشؤون القصر أنور بورحمة وعدنان العثمان رئيس جلنة ثلث ورثة عبداهلل 

عبداللطيف العثمان.
أفاد العثمان بأن املشروع يعكس حلم العم عبداهلل عبداللطيف العثمان احد 

رواد الكويت في العمل اخليري.
أوضح عمور ان املشروع القى استحسانا كبيرا من قبل جتار التجزئة 

الكبار سواء في الكويت او في منطقة اخلليج.
ذكر العثمان ان مدة تنفيذ املشروع 34 شهرا وستقوم بتنفيذه شركة سيد 
حميد بهبهاني احدى اكبر ش��ركات املقاوالت في الكويت، وان تكلفة البناء تقدر 
ب� 20 مليون دينار بخالف قيمة األرض الوقفية والتي تس��اوي قيمتها أكثر من 

40 مليون دينار.
لفت عمور الى ان هذا املش���روع سيكون اكبر مجمع خيري في منطقة 

اخلليج وأنه سيخدم أكبر محافظتني في الكويت وهما العاصمة وحولي.
< أشار بورحمة الى ان عائد املشروع سيتم إنفاقه في املصارف احملددة من قبل 

الهيئة، الفتا الى ان العائد املتوقع من 5 الى 7 ماليني دينار سنويا.

لقطات من المؤتمر

العيسى: »القرين لصناعة الكيماويات« توّقع عقود مشروع ميثانول الجزائر الشهر المقبل
ما ميثل ارتفاعا ايجابيا مقارنة 
بسعر البرميل الواحد خالل 2009 

والذي بلغ 62 دوالرا للبرميل.

النتائج المالية

بلغ إجمال���ي املوجودات في 
شركة القرين، مع نهاية ديسمبر 
2009 قيمة 191.35 مليون دينار 
بارتفاع 35% مقارن���ة بالفترة 
نفسها من العام 2008، وترجع هذه 
الزيادة بشكل مباشر إلى االنتهاء 
البتروكيماوية  من املشروعات 
الرئيسة داخل الكويت، إضافة إلى 
ارتفاع قيمة االستثمارات املتاحة 
للبيع بنسبة 27% أو 28.13 مليون 
دينار، وارتفعت قيمة االستثمارات 
في الشركات الزميلة بنسبة %30 
أو 10.44 ماليني دينار إضافة إلى 
سداد دفعة من رأسمال الشركة 
الكويتي���ة للعطريات مببلغ 15 

مليون دينار خالل عام 2009.

الجمعية العمومية

ه���ذا وقد وافق���ت اجلمعية 
العمومية للش���ركة على جميع 
بنود جدول األعمال، حيث فوصت 
مجلس اإلدارة بش���راء أس���هم 
النسبة وبالشروط  وفي حدود 
التي يس���مح بها  والضواب���ط 
القانون والقرارات الوزارية على 
أن يستمر هذا التفويض ساريا 
ملدة ثمانية عشر شهرا اعتبارا من 
تاريخ صدوره، وكذلك املوافقة 
على عدم توزيع مكافأة ملجلس 
اإلدارة عن السنة املالية املنتهية 
في 31 ديس���مبر 2009، هذا وقد 
انعق���اد اجلمعية  تقرر تأجيل 
العادية للشركة  العمومية غير 
لعد اكتم���ال النصاب القانوني 
لعقدها، على أن تقرر الش���ركة 

عقدها في املستقبل القريب.

السيولة النقدية لديها للدخول 
في املش���روع وذلك على خلفية 
تشدد البنوك الكويتية في منح 

القروض.
وأشار إلى أن عام 2009 كان 
عاما ناجحا بالنسبة للشركة، فقد 
ارتفعت صافي األرباح بنس���بة 
إلى 7.098 ماليني  226% لتصل 
دينار مقارنة بالفترة نفسها من 
العام 2008 حيث بلغت خسارة 
الشركة 5.6 ماليني دينار، وبلغت 
ربحية السهم الواحد 6.47 فلوس 
في مقابل خسارة 5.12 فلوس في 

العام 2008.

تحسن أداء الشركة

وبني أن أداء الش���ركة املالي 
حتسن خالل الفترة املاضية حيث 
ارتفعت أرباح الشركة التشغيلية 
بنسبة 83% لتصل إلى 8.92 ماليني 
دينار مقارنة ب� 4.8 ماليني دينار 
في 2008، وترجع األرباح احملققة 
إلى انتعاش األس���واق العاملية 
وحتس���ن األداء املالي للشركة، 
حيث جنحت »القرين« في خفض 
املصروفات خالل الفترة احلالية 
بنسبة 26% مقارنة مبصروفات 
الفترة نفسها من العام املاضي.

وأشار إلى أن الفترة املاضية 
شهدت تطورات هامة فيما يتعلق 
مبش���اريع الش���ركة الرئيسية 
حيث قامت الش���ركة الكويتية 
لالوليفينات ببدء اإلنتاج التجاري 
مع بداية عام 2009، حيث تبلغ 
الطاقة االستيعابية لهذا املصنع 
850 ألف طن من االيثيلني و660 
ألف طن من االيثيلني جاليكول، 
وتعد الطاقة اإلنتاجية للشركة 
الكويتي���ة لالوليفينات مبنزلة 
إضافة مميزة إلى اس���تثمارات 
شركة القرين، حيث تبلغ حصة 

للشركة خالل العام احلالي.

عوائد متميزة

وأكد العيسى أن عام 2009 
قد ش����هد تطورات مهمة فيما 
الش����ركة  يتعلق مبش����اريع 
الرئيسية األمر الذي يعد مبثابة 
إرساء للقواعد األساسية التي 
س����تنطلق من خاللها الشركة 
عل����ى املدى البعي����د لتحقيق 
عوائد متميزة بصفة مستمرة 
ملساهميها، حيث بلغت الطاقة 
اإلنتاجية السنوية الستثمارات 
القرين 5 ماليني طن من مختلف 

البتروكيماويات.
الش���ركة  وع���ن مش���اريع 
املستقبلية في العامني 2011 و2012، 
قال العيسى ان القرين لصناعة 
الكيماويات البترولية س���تبقى 
مركزة على الفرص االستثمارية 
في دول مجلس التعاون اخلليجي 
ومنطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقي���ا. كما س���نتابع تطوير 
مش���روع امليثانول في اجلزائر 
وسنس���عى إلى زي���ادة فرصنا 
االس���تثمارية في دول مجلس 
التعاون اخلليجي ومنطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا. 
وبخصوص النظرة املستقبلية 
للع���ام 2010 توق���ع العيس���ى 
اشتعال حدة املنافسة في قطاع 
البتروكيماويات إقليميا وعامليا 
خالل العام احلالي وذلك حتسبا 
لظهور مشاريع عمالقة جديدة مما 
قد يؤثر بشكل نسبي على أسعار 
بيع منتج���ات البتروكيماويات 
خالل العام، مشيرا إلى أن وكالة 
معلومات الطاقة تتوقع ارتفاع 
أس���عار النفط إلى ما يقارب 80 
دوالرا للبرميل ف���ي 2010 و84 
دوالرا للبرمي���ل في 2011، وهو 

إلى اتباع الشركة لنهج صحيح 
أهدافها  في س����بيل حتقي����ق 
االستراتيجية للنمو املستمر 
العائد للمس����اهمني  وحتقيق 
من خالل تنويع االستثمارات 
وزيادة رقعة االنتشار اجلغرافي 
واختي����ار بيئة اس����تثمارية 
مس����تقرة وواعدة ملش����اريع 

الشركة.
واشار إلى أن الشركة تقيم 
الف����رص الصناعية  وتدرس 
واالس����تثمارية في العديد من 
دول اخلليج وش����مال افريقيا 
باإلضافة إلى دول جنوب شرق 
التي بدأت تسجل انتعاشا في 
الطلب مع ظهور مؤشرات النمو 
ألسواق الصني والهند بالتحديد 
وهو ما يجعل الشركة متفائلة 
البتروكيماويات  بأن صناعة 
العام  ستش����هد تعافيا خالل 

احلالي.
وذكر أن مصانع الش����ركة 

قال العيسى ان النظرة العامة 
ملش����اريع البتروكيماويات ال 
تخلو من األعطال الفنية خاصة 
في أول 9 اش����هر من عمليات 
التشغيل، متوقعا عدم انخفاض 
عمليات اإلنتاج في املجمع عن 

70% خالل الفترة املقبلة.
وف����ي مداخل����ة م����ن أحد 
املس����اهمني حول تأثير األزمة 
املالية العاملية على أداء شركة 
القرين قال العيسى ان األزمة 
أث����رت عل����ى صعيدي����ن هما 
الذي  انكماش سوق اإلقراض 
أدى إلى ارتفاع تكلفة التمويل 
مقارنة باألعوام األخيرة، خاصة 
ان االقتراض يعتبر أساس����يا 
في صناع����ة البتروكيماويات 
الذي  الكبير  املال  نظرا لرأس 
حتتاجه، وكذلك عدم االستقرار 
في سوق السلع خاصة للنفط 
والبتروكيماويات والذي سيؤثر 
الربح واخلسارة  على صافي 

ش���ركة القرين في املشروع %6 
وقد شهدت أسعار البولي إيثيلني 
وااليثيلني جاليكول انتعاشا كبيرا 
حيث ارتفعت األسعار بنسبة %60 
و100% عل���ى التوالي منذ بداية 

العام احلالي.
أن  العيس���ى  وأوض���ح 
»القرين« تسعى للمشاركة في 
مجموعة متنوعة من مش���اريع 
البتروكيماويات محليا وعامليا، 
وذلك من خ���الل وضع معايير 
دقيقة لألداء ومعايير حلوكمة 
الش���ركات من خالل التميز في 
مج���ال اإلدارة املالية واملواطنة 
املسؤولة للش���ركات، مبينا أن 
العام احلالي مبش���ر بالنس���بة 
البتروكيماوي���ات في  لقط���اع 
املنطقة، نظرا النخفاض تكلفة 

اإلنتاج.
وأشار إلى أن »القرين« بدأت 
العمل في ثالثة مشاريع جديدة 
خالل العام 2009 مما يش����ير 

الكويتية لالوليفنات والعطريات 
والستايرين التي دشنت مؤخرا 
تعتبر استثمارات طويلة األجل 
حيث يتراوح متوسط املردود 
ألي مصنع بتروكيماوي عاملي 
ما بني 6 و7 أعوام، وبناء على 
ذلك ف����ان الش����ركة الكويتية 
إنتاجها في  لالوليفنات بدأت 
الربع األخير من 2008، وعلى 
الرغم م����ن األزمة االقتصادية 
العاملية فقد س����جلت الشركة 
الكويتي����ة لالولفينات ارباحا 
هام����ة ف����ي عامه����ا األول من 
العطريات  أما مصنعا  العمل، 
والستايرين، فقد باشرا اإلنتاج 
ف����ي الربع األخي����ر من 2009 
ونتوقع لهما أن يحققا نتائج 

جيدة خالل العام احلالي.
وع����ن اخللل الفن����ي الذي 
العطريات بعد  أصاب مصنع 
فترة وجيزة من عمله ومدى 
تأثير هذا العطل على األرباح 

أحمد مغربي
ق���ال نائب رئي���س مجلس 
اإلدارة في شركة القرين لصناعة 
البترولية عيس���ي  الكيماويات 
خالد العيسى ان الشركة ستوقع 
عقود مشروع ميثانول اجلزائر 
في ش���هر ابريل املقبل على أن 
يكون تش���غيل املجمع في عام 
2013، مبينا أن الش���ركة انتهت 
من كل بنود اتفاقية الشراكة مع 
شركة نفط اجلزائر »سونطراك« 
مما سيمكن الشركة من املباشرة 
في أعمال املشروع قريبا حيث 
متتلك القرين 42.5% من رأسمال 
التي  شركة اجلزائر للميثانول 
متتلك بدورها 51% من املشروع 
بينما متتلك شركة نفط اجلزائر 
النسبة املتبقية 49% ،مشيرا إلى 
أن إجمالي تكلفة املشروع تبلغ 

200 مليون دوالر.
العيس���ى جاء خالل  حديث 
العادية  العمومي���ة  اجلمعي���ة 
التي عقدت أمس في  للش���ركة 
وزارة التجارة والصناعة بنسبة 
حضور بلغت 50.69%، وأوضح 
أن الشركة تتوخى احلذر في أي 
استثمارات اجلزائر وذلك على 
خلفية املشاكل التي ظهرت لشركة 
اوراس���كوم تيليكوم املصرية، 
مشيرا الى أن الشركة استفادت 
كثيرا من هذا األمر وخير دليل 
على هذا التأني أن املشاورات مع 
أكثر  األطراف اجلزائرية أخذت 

من 3 سنوات.
وعن متويل مشروع ميثانول 
اجلزائر، قال العيسى ان الشركة 
البنوك  جتري مفاوضات م���ع 
واملؤسسات اجلزائرية في هذا 
االمر، مش���يرا إلى أن الش���ركة 
ق���ررت عدم توزي���ع أرباح عن 
العام املاضي وذلك للحفاظ على 

أكد خالل الجمعية العمومية العادية أن الشركة تجري مباحثات مع بنوك جزائرية لتمويل المشروع البالغ قيمته 200 مليون دوالر


