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رائد ترجمان 

)أسامة البطراوي(فايز بودي جانب من احلضور في عمومية الشركة 

سيارات هيونداي سوناتا 2011 اجلديدة

»هيونداي الكويت« تزود »الداخلية« بـ 90 سيارة 
هيونداي سوناتا 2011 الجديدة 

10.3 ماليين دينار خسائر »الكويتية لإلسكان والتعمير«
الشركة قدمت ضمانات ألحد البنوك بقيمة 3.5 ماليين دينار وحصلت على تسهيالت بـ 350 ألف دينار فقط

التي  تعزيزا لريادتها والثقة 
حتظى بها س���ياراتها اجلديدة، 
أعلنت ش���ركة ش���مال اخلليج 
الوكي���ل احلصري  التجاري���ة، 
لس���يارات هيونداي في الكويت 
ع���ن فوزه���ا مبناقص���ة تزويد 
العامة  اإلدارة  الداخلية –  وزارة 
للمباحث اجلنائية وإدارة االمداد 
والتموين بأسطول من 90 سيارة 

من هيونداي سوناتا  2011.
وتعقيب���ا على ه���ذا اإلجناز 
اجلدي���د الذي تضيفه الش���ركة 
املتزايدة،  إلى س���جل جناحاتها 
العام لش���ركة شمال  املدير  قال 
التجارية رائد ترجمان:  اخلليج 
»حققت سوناتا 2011 منذ إطالقها 
ح���ول العالم الكثير من اجلوائز 
والتقييمات الهامة التي وضعتها 
في مكانة متقدمة ومنافس���ة في 

سوق السيارات العاملية«.
واضاف ان هذه السيارة الرائعة 
استقطبت اهتمام وسائل اإلعالم 
املتخصصة وغيرها، إضافة إلى 
اإلقبال امللحوظ عليها ملا توفره من 
متيز وثورة تكنولوجية رفيعة في 
مستويات األداء والقوة والرحابة 
والس���المة ومواصفات الرفاهية 

واجلمال. 

الى تسييل بعض اصول الشركة 
من اجل التخلص من بعض الديون 

املترتبة عليها.
واوض���ح ان الش���ركة كانت 
قد عرضت على جهات متويلية 
عديدة ضمانات بنحو 4 ماليني 
دينار مقابل احلصول على متويل 
مبقدار 200 ال���ف دينار غير ان 
طلباتها كانت تقابل بالرفض مما 
جعل الشركة تلجأ الى االستنجاد 
بعقارات مدارة م���ن قبل الغير 
وصناديق غير انها لم تس���تفد 
شيئا مما جعل الشركة تقف امام 
خي���ار صعب واح���د هو ايقاف 
االعمال التكميلية للبنايات التي 

كانت تنجزها.
واضاف ان الشركة طلبت من 
احد البنوك احمللية متويال غير 
انه اب���ى ان يعطي اي متويل اال 
بصفته الشخصية، »اي بصفة 
بودي الش���خصية« ما دفع الى 

من���وذج مش���رف واألوحد على 
مستوى الشرق األوسط.

الى ان ديون الشركة  واشار 
لم تعد ش���يئا يذكر، كاشفا عن 
سعيه جلعل مطلوبات الشركة 
ال تتجاوز ال� 800 الف دينار مع 

نهاية العام احلالي.
وكشف كذلك عن عزمه على 
عدم االستثمار في السوق العقاري 
احمللي نظرا النعدام التسهيالت 

التمويلية أو احلكومية.
وذك���ر ان الش���ركة قدم���ت 
ضمانات الحد البنوك في الكويت 
بنحو 1.5 مليون دينار ولم حتصل 
منه س���وى على 100 الف دينار 
وذل���ك بعد مضي 6 اش���هر من 

املفاوضات.
وقال ان احد البنوك الكبرى 
احمللية قيم 3 بنايات للشركة ب� 
3.5 ماليني دينار ولم يعط الشركة 
متويال اال ب� 350 الف دينار ما دفع 

حتويل 3 بنايات باسمه ثم وافق 
البنك بعد ذلك على اعطاء القرض 

له.
البنك  انه اعط���ى ذلك  وبني 
ضمانات ب� 5 ماليني دينار ولم 
يحص���ل منه اال عل���ى 800 الف 

دينار.
واشار الى ان الشركة تسعى 
للخروج من عام 2010 عند درجة 
املساواة »ال طالب وال مطلوب«، 
مؤكدا ان الشركة في يوليو املقبل 
لن يكون عليها سوى مليون دينار 

فقط ديونا.
التابع  الطابوق  وعن مصنع 
للشركة في البحرين ذكر بودي 
انه س���يكون املصن���ع الوحيد 
للقطاع اخلاص في اخلليج بطاقة 
انتاجية تقدر ب� مليون متر بالعام 
وقد باش���ر بأعماله التشغيلية 

التجريبية.
واوضح ان مس���احة مصنع 

عاطف رمضان
أك���د رئيس مجل���س اإلدارة 
والعضو املنتدب للشركة الكويتية 
لإلسكان والتعمير القابضة فايز 
بودي ان الشركة التابعة )البحرين 
والكويت لإلسكان والتعمير( قد 
املبدئية  املوافقات  حصلت على 
البحرين املركزي لإلدراج  لبنك 
في سوق البحرين املالي، متوقعا 
احلصول على الكتاب الرس���مي 
باملوافق���ة عل���ى اإلدراج نهاية 

االسبوع اجلاري.
واضاف بودي خالل عمومية 
الشركة العادية التي عقدت امس 
من دون حضور وزارة التجارة 
والصناعة وبنسبة حضور بلغت 
59.54% ان قيمة السهم الدفترية 
للشركة التابعة بالبحرين تبلغ 
150 فلسا وان رأسمالها يقدر ب� 

4.5 ماليني دينار.
وأكد بودي اعادة النظر في بند 
الش���هرة، مشيرا الى ان الشهرة 
التي مت تقديره���ا في 2006 من 
الطبيعي ان تختلف قيمتها في 

.2009
أنه نظرا ملتطلبات  وأوضح 
اعمال تدقيق امليزانية العمومية 
للشركة مت تخفيض بند الشهرة 
بنس���بة 50% للعام 2009 و%25 
للع���ام 2010 و25% للع���ام 2011 
لتصبح نسبة التخفيض قدرها 

100% على 3 سنوات.
وبني ان الشركة حققت خسائر 
قدرها 10.3 مالي���ني دينار نظرا 
لظروف األزم���ة املالية العاملية 
وتراجع قيمة االصول العقارية 

وعسر التمويل البنكي.
واعرب بودي عن تفاؤله بالعام 
2010، مشيرا الى ان الشركة بدأت 
باكورة اعمالها املدرة للربح في 
البحري���ن متمثلة ف���ي مصنع 
الطابوق الى جانب اعمال التطوير 

العقاري اجلديدة.
وقال ان الشركة تطلب مساندة 
مساهميها للخروج من تداعيات 
األزمة املالية العاملية، مؤكدا ان 
مصنع الطاب���وق بالبحرين بدأ 
االنتاج الفعلي اعتبارا من شهر 
ابريل املاض���ي واصفا اياه بأنه 

الطابوق تبلغ 5 آالف متر اصبحت 
بعد اضافة ال� 3 آالف التي وافقت 
عليها احلكومة البحرينية 8 آالف 
متر، متوقعا ان تصل الى 16 الف 
متر بعد احلصول على املساحة 

املجاورة البالغة 8 آالف متر.
واشار الى ان الشركة تترقب 
احلص���ول عل���ى مناقصات من 
احلكوم���ة البحرينية، موضحا 
ان مناقصة واحدة ترس���و على 
الشركة ستعيد بني 150 و%200 

من رأس املال للشركة.
وقال ان س���هم الشركة بعد 
االدراج »املقيم بنحو 100 فلس 
ب���كل االدراج« ل���و مت دخول���ه 
السوق بس���عر 200 فلس فقط 
فإنه سيغطي خسارة الشهرة التي 

مت التطرق اليها.
الى املعوقات  وتطرق بودي 
التي واجهه���ا من قبل احلكومة 
انه تسلم  الى  بالكويت، مشيرا 
بلوكا خاصا ف���ي منطقة هدية 
النشاء مش���روع يتألف من 32 
ڤيال وبعد ان بنى فيها السرداب 
والدور االول واعمدة الدور الثاني 
فوجيء بأن اجلهات املعنية تخبره 
بان البلوك من امالك الدولة وانه 
تسلمه عن طريق اخلطأ وانه منذ 
عام���ني تعطلت اعمال البناء في 
هذا املش���روع، كاشفا عن وعود 
حكومية بانهاء هذه االش���كالية 

غدا.
واشار الى ان ما دفعه للخروج 
باستثماراته خارج البالد االجراءات 
التي تلقي  الروتينية واالخطار 
بتبعاتها على املس���تثمر احمللي 
والتي تب���دأ من ادنى االجراءات 

حتى نهاية املشروع.
وقال ان التسجيل العقاري ال 
متشي به املعاملة اال بعد دفع 2 أو 
3 آالف دينار اضافة الى االجراءات 

الروتينية االخرى.
واقرت العمومية بنود جدول 
االعمال الت���ي تضمنت املوافقة 
على ادراج اس���هم الش���ركة في 
الكويت وتنازل جميع  بورصة 
اعضاء مجلس االدارة عن مكافأة 
االعمال عن ميزانية 2007 والتي 

لم تصرف حتى اآلن.

إلى مبيعاتها  الفتا: »وإضافة 
املتزايدة في الكويت منذ إطالقها 
هنا، فق���د اس���تطعنا أن نحقق 
أفضل املواصف���ات في املناقصة 
الت���ي طرحته���ا وزارة الداخلية 
في الكويت لتزويدها بأس���طول 
من 90 س���يارة حديثة ومتكاملة 
املواصفات، ونفخر بهذا اإلجناز 
الكبير الذي نضعه وس���اما على 
ص���در هيونداي وخاصة نتيجة 
الثقة التي حققناها في شراكتنا 

هذه مع وزارة الداخلية«.
واوض���ح: »مازالت هيونداي 
الكويت، ترتقي بحصتها السوقية 
بنجاح وثبات نتيجة الثقة العالية 
التي حتظى بها س���ياراتها لدى 
العمالء، هذا باإلضافة إلى اخلدمات 
املتطورة والناجحة لعمليات ما 
بعد البيع من خدمات صيانة وقطع 
غيار ف���ي واحد من أحدث مراكز 
الصيانة في الكويت، وخاصة بعد 
عمليات التجدي���د اجلذرية التي 
شهدها معرض هيونداي الكويت 

ومركز الصيانة«.
مش���يرا: »وتأت���ي عملي���ات 
التطوير هذه انطالقا من االهتمام 
الكبير الذي توليه الشركة لتلبية 
احتياج���ات وتوقع���ات العمالء 

قوة وعزم دوران أكبر، وإضافة 
إلى نظام ش���يفترونيك املتطور 
لنقل احلركة فإن سوناتا اجلديدة 
توفر املزيد من املزايا التي تشمل 
نظام الثبات االلكتروني للسيارة، 
الفرامل املقاوم���ة لالنغالق عند 
الفرمل���ة، والتوزيع االلكتروني 
لقوة الفرملة على العجالت األربع، 
ودفع قوة الفرملة بنسبة أكبر إلى 
العجالت األمامية في حاالت الفرملة 
القصوى واحلادة ألن السيارة في 
هذه احلاالت تنخفض مقدمتها نحو 
األرض أكثر وجتعل الثقل األكبر 

على العجالت األمامية.
وهذه امليزة كانت لوقت قصير 
مضى حكرا على بعض السيارات 
الفاخ���رة. ونذكر أيضا التكييف 
والتحكم بالطقس الداخلي للسيارة 
حيث يقوم السائق واملرافق كل 
على حدة باختيار درجة احلرارة 
والبرودة التي تناس���به. وهناك 
أنظم���ة الترفي���ه احلديث���ة مع 
وجود مداخ���ل توصيل ألجهزة 
iPod وغيرها من أجهزة الڤيديو 
والصوت احملمولة. وتضم هذه 
السيارة شاشة كمبيوتر تعرض 
حالة السيارة ووظائفها كمستوى 

الوقود وغير ذلك.

وصوال إلى حتقيق أعلى درجات 
الرض���ا ل���دى محبي س���يارات 
هيونداي الكويت. وإننا إذ نفخر 
بهذه الشراكة مع وزارة الداخلية، 
فإننا نؤكد عل���ى الدوام التزامنا 
بأعلى معايير اجلودة سواء في 
سياراتنا أو في اخلدمات املساندة 
ليكون اختيار هيونداي هو اختيار 
للمتع���ة والس���المة والرفاهية 

والقوة«.
وتتميز »سوناتا 2011 »مبحرك 
ثوري جديد Theta II الذي يوفر 
أداء قويا واعتماديا يتيح للمحرك 
س���حب حجم أكبر من الهواء مع 

وكانت »هيونداي سوناتا »2011 
قد حققت مؤخرا العديد من اجلوائز 
العاملية ومنها جائزة »أفضل سيارة 
عائلية في أميركا« متفوقة على 
ثماني س���يارات حديثة منافسة 
في الدراس���ة التي أجرتها جلنة 
حتكيم ضمت ممثلني من صحيفة 
USA Today ومركز الدراسات في 
موقع  »cars.com« وبرنامج أسبوع 
السيارات على تلفزيون PBS. كما 
نالت سوناتا 2011 جائزة »أفضل 
سعر لس���يارة سيدان متوسطة 
احلجم« وذلك في الدراسة الشاملة 
 US News التي نشرتها صحيفة
للدراسات متفوقة على 21 سيارة 

أخرى من نفس الفئة.
حي���ث ان التصمي���م اجلديد 
والثوري لسيارة هيونداي سوناتا 
كان له األثر الكبير في السوق في 
وقت س���بق إجراء هذه الدراسة، 
وحيث كان ملحوظا أن ش���كلها 
احلي���وي جعلها االختيار األمثل 
لكثير من أعضاء جلنة التحكيم 
الذي���ن رأوا في ش���كلها جتديدا 
وجاذبية. وبشكل رئيسي، فإنه 
يبدو أنها جمعت اآلراء فيما يتعلق 
بش���كلها وتصميمه���ا وتأثيثها 

وسعرها.

السيارة استقطبت اهتمام الجميع لما تتميز به من ثورة تكنولوجية رفيعة

الشركة خفضت بند الشهرة بنسبة 50% للعام 2009 وعموميتها أقرت بنود أعمالها

لقطات من عمومية الشركة
حتفظ مراقب احلسابات على ان الشركة التابعة 
بالبحرين مت تدقيق ميزانياتها من قبل مراقب تدقيق 
حس��ابات في البحرين وان تخفيض بند الش��هرة 
مت م��ن دون ان يجري مراقب احلس��ابات بالكويت 

الدراسات الالزمة لهذه الشهرة.
قيمة بند الشهرة تقدر ب� 17 مليون دينار ومت 
الغاء شهرة الشركة العقارية التابعة بعد نزول قيمة 

اصولها ومت تخفيض الشهرة على 3 مراحل.

ذكر بودي ان الش��ركة التابعة بالبحرين نفذت 
انش��اء ڤيلتني في 45 يوم��ا للحكومة البحرينية في 

احد مشروعاتها السكنية.
لفت بودي الى انه بعد عامني أو 3 أعوام سوف 
يس��تقيل من الش��ركة بعد ان يرجع كام��ل االمانة 

للمساهمني بالشركة.
اش��ار الى ان القيمة الدفترية لس��هم الشركة 
حسب ميزانية الشركة في 30 يونيو هي 70 فلسا.

»الهيئة« تستثمر 800 مليون دوالر 
في البنك الزراعي الصيني

»كيو ايت« تدشن 24 خزان تخزين جديدًا
في محطة المزج في بلجيكا

28 مليون دوالر قيمة صادرات لبنان 
إلى الكويت خالل 5 أشهر

بروكسل � كونا: قالت شركة 
زيوت »كيو ايت« امس ان شركة 
البترول الكويتية العاملية لزيت 
الوقود »كيه بي ايه« ستدشن 24 
خزان تخزين زيت جديدا للوقود 
في محطة املزج اخلاص للشركة 

في بلجيكا.
وأضافت الشركة في بيان وزع 
هنا ان قدرة اخلزانات اجلديدة 
تصل الى 36 مليون ليتر كما انها 
القدمية  ستحل محل اخلزانات 

التي فككت ونقلت من املوقع.
وذكرت ش���ركة زيوت »كيو 
ايت« التي تعمل حتت ش���ركة 
البترول الكويتية العاملية »كيه 
بي ايه« ان هذا التجديد يأتي في 
إطار اخلطة اخلمسية الرامية الى 
زيادة إنتاج زيت الوقود الى 250 

مليون ليتر سنويا.
واضاف البيان ان احملطة تقع 
في اجل���زء اجلنوبي من مدينة 
انتورب البلجيكية الساحلية وهي 
مهمة للشركة بسبب ربطها بالبحر 
وموقعها املركزي في اوروبا األمر 
الذي يجعل من بلجيكا شريكا 

جتاريا مهما للجانب الكويتي.
يذكر انه لدى ش���بكة شركة 
بترول الكويت العاملية اكثر من 
4 آالف محط���ة وقود في 7 دول 
في اوروبا ه���ي ايطاليا وأملانيا 
والس���ويد والدمنارك وهولندا 

وبلجيكا ولوكسمبورغ.
وتعتب���ر محط���ة املزج في 
بلجيكا من اكبر 4 محطات مزج 
زيوت تابعة للشركة في اوروبا 
كما انها تزود شريحة كبيرة من 
زبائن شركة زيوت »كيو ايت« في 
اوروبا باإلضافة الى انها تنتج 
ألطراف ثالثة وش���ركات زيوت 

وقود اخرى.
ولدى شركة زيوت »كيو ايت« 
العديد م���ن محطات الوقود في 
بلجيكا اذ يصل عددها الى 300 

محطة.
والحظت شركة زيوت »كيو 
التأقلم مع  ال���ى  ايت« احلاجة 
التنمية املس���تقبلية،  خط���ط 
معتب���رة اخلزان���ات اجلديدة 
اس���تثمارا مهما لضمان تلبية 

وتأمني طلبات زبائنها.
وش���هدت محطة اخللط في 
انتروب التي انش���ئت في عام 
1905 استثمارات متزايدة خالل 

األعوام القليلة املاضية.
وقال���ت الش���ركة ان تنفيذ 
املرحلة االولى من اخلطة اخلمسية 
بتوفير اليني )روبوت( واربطة 
اوتوماتيكية للمفرغ س���يعمل 
على رفع قدرة التعبئة الى 62 
مليون ليتر سنويا، وباإلضافة 
الى منطقة اإلنتاج مت جتديد ميناء 
التحميل وبناء محطة عالج املياه 

لضمان اس���تمرار شركة زيوت 
»كيو ايت« في اإليفاء بالتزاماتها 
وحتقيق أعلى مستويات ومعايير 

حماية البيئة.
وبحلول عام 2013 سيكون 
حت���ت تص���رف محط���ة مزج 
الزيوت في انتورب منطقة انتاج 
اوتوماتيكية بالكامل تش���ملها 
س���فن مزج جديدة ومس���احة 

تخزين للزيوت واإلضافات.
وترى شركة زيوت »كيو ايت« 
ان هذه التجديدات ستجعل من 
محط���ة مزج زي���ت الوقود في 
بلجيكا احد اكبر مواقع االنتاج 
في صناعة البترول االوروبية.

وخلصت الشركة في بيانها 
الى ان هذه االستثمارات القدمية 
واجلديدة مهمة بس���بب تزايد 
تعقيد صناعة زيوت الوقود ولهذا 
س���عت الى جعل احملطة مركزا 

لعمليات الشركة االوروبية. 
 وش���ركة زيوت »كيو ايت« 
تابعة لشركة البترول الكويتية 
العاملي���ة »كيه بي اي���ه« التي 
تأسس���ت ع���ام 1983 وتعتبر 
الذراع الدولية ملؤسسة البترول 

الكويتية.
 ومن أهم أعمال شركة »كيه 
بي ايه« تس���ويق وبيع الوقود 
التش���حيم ومش���تقات  ومواد 

البترول األخرى الى أوروبا.

بيروت ـ رشيد سنو
وصل���ت قيمة الصادرات اللبنانية الى الكويت 
حتى نهاية شهر مايو املاضي 28 مليون دوالر، بينما 
كانت بلغت خالل عام 2009 نحو 77 مليون دوالر، 
وف���ي عام 2008 نحو 96 مليون دوالر بينما كانت 
وصلت قيمتها عام 2007 الى 106 ماليني دوالر، ولم 

يستورد لبنان من الكويت اي سلعة.
وحلت سويسرا في مقدمة الدول التي صدر اليها 
لبنان بقيم���ة 257 مليون دوالر مقابل 213 مليون 

دوالر قيمة ما استورده منها.
وجاءت االمارات العربية في املرتبة الثانية من 
حجم صادرات لبنان بقيمة 156 مليون دوالر بينما 

استورد منها ما قيمته 146 مليون دوالر.
اما العراق فحل ثالثا من حيث قيمة الصادرات 
اللبنانية بنحو 110 ماليني دوالر دون ان يستورد 

منه اي سلعة.
اما على صعيد االستيراد فحلت الصني باملرتبة 
االولى من حجم االس���تيراد اللبناني وبقيمة 627 
مليون دوالر دون ان يصدر اليها اي سلعة، بينما 
الواليات املتحدة االميركية جاءت في املرتبة الثانية 
من حجم االس���تيراد اللبناني وبقيمة 622 مليون 
دوالر بلغت قيمة صادرات���ه اليها نحو 18 مليون 

دوالر.
وحلت ايطاليا باملرتبة الثالثة من حجم االستيراد 
اللبناني وبقيمة 576 مليون دوالر بينما بلغت قيمة 

صادراته اليها نحو 10 ماليني دوالر.
واظهر تقرير دوري للجمارك اللبنانية ان عجز 
امليزان التجاري اللبناني وصل في االشهر اخلمسة 
االولى من عام 2010 الى 5404 ماليني دوالر مرتفعا 
عن عجز الفترة نفسها من عام 2009 حيث كان بلغ 

4759 مليون دوالر.
وبلغ عجز شهر مايو املاضي 998 مليون دوالر 
متراجعا عن العجز الذي مت في ش���هر ابريل الذي 
سبقه والذي كان بحدود 1049 مليون دوالر، لكنه 

ارتفع عن عجز ش���هر مايو 2009 حيث كان سجل 
940 مليون دوالر.

وكان عجز امليزان التجاري اللبناني سجل خالل 
عام 2009 نحو 12.758 مليار دوالر، بينما كان سجل 

عام 2008 عجزا بحدود 12.137 مليار دوالر.
وبلغ عجز امليزان التجاري اللبناني عام 2007 

نحو 9.157 مليارات دوالر.
وس���جل امليزان التجاري عام 2006 عجزا بلغ 
7.16 ماليني دوالر بتراج���ع طفيف قدره 344 عن 
عام 2005 الذي سبقه والذي كان سجل عجزا بلغ 

7460 مليون دوالر.
وكان امليزان التجاري اللبناني سجل عام 2005 
عجزا بلغ 7460 ملي���ون دوالر بتراجع قدره 190 

مليون دوالر عن عام 2004.
وس���جل عجز امليزان التجاري عام 2004 نحو 
7650 ملي���ون دوالر مقارنة م���ع عجز بلغ 5644 

مليون دوالر عام 2003.
وارتفعت الواردات اجلمركية اللبنانية في االشهر 
اخلمسة االولى من عام 2010 الى 1156 مليار ليرة 
مقابل 1095 مليار ليرة في الفترة نفس���ها من عام 

.2009
وسجل شهر مايو املاضي واردات جمركية بحدود 
233 مليار ليرة مقابل 236 مليار ليرة في شهر ابريل 
الذي سبقه مقابل 227 مليار ليرة في مايو 2009.

وس���جلت الواردات اجلمركية عام 2009 نحو 
2.765 مليار ليرة، بينما كانت س���جلت عام 2008 

نحو 1677 مليار ليرة.
وس���جلت الواردات اجلمركية عام 2007 نحو 

1316 مليار ليرة.
وكانت الواردات اجلمركية سجلت في العام 2006 
نحو 1136 مليار ليرة بتراجع 197 مليار ليرة عن عام 

2005 حيث كانت سجلت 1333 مليار ليرة.
وكانت الواردات اجلمركية بلغت عام 2004 نحو 

1690 مليار ليرة.

الدولية  لكن ميكن للمؤسس���ات والصناديق 
شراء أس���هم البنك الزراعي الصيني من خالل 
بورصة هوجن كوجن. والبنك الزراعي الصيني 
ثالث أكبر بنك في الصني وتقدر أصوله بنحو 

1.4 تريليون دوالر.
 وقال���ت مصادر مطلعة أخ���رى إن القائمة 
اآلن تش���مل بنوكا أوروبية وأقطاب اعمال من 
هوجن كوجن ومجموعة ارشر دانييلز ميدالند 

الزراعية األميركية.
 وقال مصدر مطلع ان الشركة األم ملجموعة 
تش���اينا ريسورس���ز انتربرايز التي تسيطر 
عليها احلكومة التزمت ايضا باس���تثمار 200 
مليون دوالر في الطرح االولي للبنك الزراعي 

الصيني.
 ويوافق املستثمرون االستراتيجيون على 
الش���راء في الطرح العام االولي قبل تسعيره 
ويلتزمون عادة بع���دم بيع حصصهم قبل ما 
بني س���تة و12 ش���هرا ويس���اعدون في ارساء 
الثقة في الطرح قبل تس���ويقه للمستثمرين 

من املؤسسات. 

هوجن كوجن � رويترز: 
قال مصدران مطلعان امس 
إن الهيئة العامة لالستثمار 
استثمرت 800 مليون دوالر 
في البنك الزراعي الصيني 
وذل���ك في خط���وة متنح 
الصناديق السيادية بالشرق 
األوسط حصة كبيرة في 
الطرح العام االولي للبنك 
الذي من املرجح أن يجمع 
حصيلة قياسية قدرها 23 

مليار دوالر.
 كما أكد املصدران تقريرا نش���ر في مطلع 
األسبوع عن أن جهاز قطر لالستثمار وافق على 
استثمار 2.8 مليار دوالر في البنك الصيني وهو 
مبلغ أكبر من املتوقع ان يجعل امناء االكتتاب 
أقرب لهدفهم جمع حوالي ستة مليارات دوالر 
من مستثمرين استراتيجيني في الطرح املزمع 

ببورصة هوجن كوجن.
 وباستثناء االسهم اإلضافية املصدرة حتسبا 
ألي إلغاء في عمليات التخصيص يأمل البنك 
الزراعي الصيني في جمع حوالي 12 مليار دوالر 
من خالل طرحه في هوجن كوجن وحوالي 11 مليار 

دوالر من خالل ادراجه في شنغهاي. 
ولم يتس���ن االتصال بالبن���ك الزراع�����ي 
الصيني أو أي من الصندوقني الس���ياديي���ن 

للتعقي���ب.
واملصدران مطلعان بشكل مباشر على االتفاق 
لكنهما اشترطا عدم نشر اسميهما إذ ان املعلومات 

لم يتم اعالنها بعد.
 وليس مسموحا للمستثمرين غير الصينيني 
باالكتت���اب في االص���دارات األولية في الصني 

جهاز قطر لالستثمار وافق على استثمار 2.8 مليار دوالر في البنك


