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»الخطوط الوطنية« و»االتصاالت السعودية«
تدشنان خدمة التجوال الدولي للمسافرين جوًا

»نومورا« يستكمل عملية اكتتاب في تسهيالت  
مرابحة قيمتها 70 مليون دوالر

هيئة أبوظبي للسياحة: أعداد النزالء 
الكويتيين في فنادق أبوظبي مشجعة

وصول المزيد من شركات الطيران من الكويت أمر مرحب به

أوباما يختار رئيس مجلس إدارة »داو«
لرئاسة مجلس التصدير األميركي

أعلنت االتصاالت السعودية 
انضمام اخلط���وط الوطنية، 
والتي تتخذ من الكويت مقرا 
إل���ى ش���بكتها اخلاصة  لها، 
بالتج���وال الدول���ي على منت 
الطائرات، وذلك في سعي من 
املشغل األول خلدمة التجوال 
الدولي باملنطقة لتمكني عمالئه 
من االس���تفادة من مزايا هذه 
اخلدمة الفريدة خالل رحالتهم 

على منت الوطنية الكويتية.
ش���راكتها  إط���ار  ف���ي 
االس���تراتيجية مع مجموعة 
من خطوط الطيران العاملية، 
دش���نت ش���ركة االتصاالت 
السعودية خدمة التجوال على 
منت الطائ���رات لتتيح جلميع 
إمكاني���ة االتصال  عمالئه���ا 
أو إرس���ال  املكاملات  أو تلقي 
النصية،  الرسائل  واستقبال 
أو تصفح االنترنت واإلمييل 

عبر اجلوال مباشرة.
»االتص���االت  وأش���ارت 
إل���ى أن خدمة  الس���عودية« 
التج���وال اجل���وي اجلديدة 
متاحة جلميع عمالء اجلوال 
بعد إقالع الطائرة وحتى موعد 
الهبوط، بحيث متكن املسافر 
خالل رحلته من االستمتاع بكل 
املزايا التي تقدمها له اخلدمة 
على اخلطوط اجلوية العربية 
الس���عودية وطيران اإلمارات 
واخلط���وط القطرية، ومصر 
الوطنية،  للطيران، اخلطوط 

وامللكية األردنية، واخلطوط 
التركية، وكوانتس األسترالية، 
وبريتش أيرويز البريطانية، 
واخلط���وط النيوزيالندي���ة، 
وفيرجن أتالنتيك، واخلطوط 

املاليزية.
»االتص���االت  وتع���د 
السعودية«، أول من أطلق خدمة 
التجوال على منت الطائرات عام 
2007، والتي تعتبر األولى من 
نوعها على مستوى العالم، نظرا 
ملا توفره من حلول فريدة متكن 
عمالء اجلوال املس���افرين من 
إجراء املكاملات الهاتفية وإرسال 
القصيرة  الرسائل  واستقبال 
ب���كل راحة وس���هولة وأمان 
على م���نت الطائرات من خالل 
جواالتهم، حيث ميكن جلميع 
عمالء االتصاالت الس���عودية 
التج���وال على م���نت طائرات 
اخلطوط السعودية من طراز 
)إيرباص A330( وكذلك على 
منت أسطول طائرات إيرباص 
اجلديد لدى خطوط اإلمارات.

وتعزيزا خلدمات التجوال 
الت���ي تقدمه���ا االتص���االت 
الس���عودية، أطلقت الشركة 
مؤخرا عرض »خلي جتوالك 
علين���ا« األول من نوعه على 
الش���ركات املشغلة  مستوى 
للجوال في املنطقة، حيث مينح 
العرض اجلديد 100 متجول � 
يتم اختيارهم عشوائيا � خصما 
التجوال خالل  كامال لفاتورة 

شهري يوليو وأغسطس، وذلك 
في لفتة تقديرية من االتصاالت 
السعودية لعمالئها الستخدامهم 

خدمات التجوال.
هذا وكانت الشركة قد أعلنت 
في ش���هر يونيو املاضي عن 
أولى مفاجآت الصيف لهذا العام 
حيث مت تقدمي خدمة استقبال 
املكاملات أثناء التجوال مجانا 
جلميع عمالء اجلوال املفوتر في 
أكثر من 90 دولة حول العالم، 
وعلى جميع الشبكات املشغلة 

في تلك الدول دون استثناء.
»االتص���االت  وتعتب���ر 
السعودية« من أكبر الشركات 
على مستوى الشرق األوسط 
في إب���رام االتفاقيات الدولية 
بأكث���ر م���ن 1200 اتفاقية في 
حقل التجوال الدولي أبرمتها 
مع ش���ركات دولية مختلفة 
تتنوع ب���ني اتفاقيات خاصة 
بخدم���ة جت���وال اخلط���وط 
املفوت���رة، وأخ���رى خاصة 
بتجوال خدمة س���وا، عالوة 
على اتفاقيات خدمتي جتوال 
اجليل الثالث، واملكاملات الدولية 
املرئية، وخدمة جتوال جوال 
نت، إضافة إلى خدمة رسائل 
الوس���ائط الدولي���ة. وميكن 
للمهتم���ني مبعرفة املزيد عن 
خدمات االتصاالت السعودية 
وعن أس���عار التجوال زيارة 
www.stc. املوقع اإللكتروني 

.com.sa

أعل���ن بنك »نومورا« االس���تثماري العاملي 
عن استكم��ال عملي��ة اكتت��اب ف��ي تسهيالت 
املرابحة التي بلغ��ت قيمته��ا 70 ملي��ون دوالر 
من خالل تفويضات مختلف��ة، وذلك بع��د أن 
جتاوز اإلقبال على االكتتاب املبلغ املستهدف 
والبالغ 50 مليون دوالر، ولعب بنك املؤسسة 
التابع للمؤسسة  العربية املصرفية اإلسالمي 
العربية املصرفية دور املرتب الرئيسي املفوض 

الوحيد.
وفي هذا الصدد، ق���ال رئيس مجلس إدارة 
منطقة الشرق األوسط وأفريقيا في بنك نومورا 
تاكويا فورويا: »تعتبر عملية إطالق تسهيالت 
املرابحة هذه أول صفقة متويل إسالمية تبادر 
بها مؤسسة يابانية في املنطقة، ونأمل أن تسهم 

هذه العملية في توطيد العالقات والروابط املالية 
بني منطقتي الشرق األقصى واألوسط«.

ومتت هيكلة التس���هيالت على شكل سلع 
مرابحة مالية تتوافق مع الشريعة اإلسالمية 
مدتها ثالث سنوات بهامش ربحي سنوي يبلغ 
175 نقطة أساس فوق س���عر الفائدة السائد، 
وسيتم استخدامها لتوفير السيولة للعمليات 
اإلدارية العامة، وتكم���ن أهميتها في أنها أول 

صفقة متويل إسالمية يقوم بها بنك نومورا.
وشارك في صفقة تسهيالت املرابحة هذه كل 
من بنك املؤسسة العربية املصرفية اإلسالمي 
وبنك اإلسالمي للتنمية ومجموعة سامبا املالية 
ومجموعة سوميتومو ميتسو أوروبا البنكية 

احملدودة والبنك األهلي املتحد.

أبوظب���ي � كونا: قال نائب املدير العام 
لهيئة أبوظبي للس���ياحة احمد حسني ان 
اعداد النزالء الكويتيني في فنادق أبوظبي 
تبدو مشجعة، مشيرا الى ان »وصول املزيد 
من شركات الطيران من الكويت أمر مرحب 

به«.
واض��اف حسني في بيان صدر امس ان 
»ع��دد الن�����زالء الكويتيي��ن ف��ي تزاي��د 
مس���تم��ر فالكوي��ت حتت��ل اآلن املرتب��ة 
ال���� 20 ألهم األس���واق من حي���ث نزالء 

الفنادق«.
وتابع انه »في األشهر اخلمسة األولى من 
هذا العام استقبلنا 3571 زائرا مما يسجل 
ارتفاعا بنسبة 54% عن الفترة نفسها من 

العام املاضي«.

وأعرب حس���ني عن ثقت���ه في أن »هذا 
االهتم��ام ف��ي أنش���طة أبوظبي من قبل 
الس���وق الكويتي سيستمر في النمو مع 
افتت���اح »عالم في���راري أبوظبي« في 28 
أكتوبر املقبل وهو أكبر مشروع ترفيهي 

مغلق في العالم«.
وقد تزامنت تصريح���ات نائب املدير 
العام لهيئة أبوظبي للسياحة مع ما أعلنته 
الس���نغافورية بزيادة  اخلطوط اجلوية 
رحالتها م���ن الكويت الى ابوظبي مبعدل 

4 رحالت أسبوعيا.
وم��ن ش���رك��ات الطي�����ران األخ��رى 
الت��ي تشغل رحالت بني أبوظبي والكويت 
اخلط�����وط اجلوية الكويتي���ة واالحتاد 

للطيران.

تمنح إمكانية إرسال الرسائل وإجراء المكالمات وتصفح اإلنترنت

أول مصرف ياباني يدخل مجال الصيرفة اإلسالمية في منطقة الشرق األوسط

خدمات جديدة على »الوطنية« بالتعاون مع االتصاالت السعودية

أعلنت شركة داو للكيماويات 
عن اختيار الرئيس األميركي 
ب���اراك أوباما، رئيس مجلس 
التنفيذي  اإلدارة والرئي���س 
آن���درو ليفريس،  للش���ركة 
ليتسلم رئاسة مجلس التصدير 
التابع للرئيس األميركي، وبهذا 
ينضم ليفريس إلى قادة األعمال 
وممثلي الكونغرس واملديرين 
التنفيذيني من كبرى الشركات 
األميركية لتقدمي االستشارات 

إلى إدارة أوباما.
ومتتد مس���يرة ليفريس 
املهنية مع شركة داو إلى 34 
عاما مض���ت، عمل خاللها في 
مجاالت التصنيع، والهندسة، 
واملبيعات، والتسويق، واألعمال 
التجارية واإلدارة العامة، وقد 
أمضى معظ���م حياته املهنية 
في آسيا، حيث شغل منصب 
املدير العام لعمليات الشركة 
في تايلن���د، ليتم تعيينه في 
وقت الحق رئيس���ا لعمليات 

داو في منطقة آسيا واحمليط 
الهادئ بأكملها. وكان ليفريس 
قد انضم إلى ش���ركة داو في 

أستراليا عام 1976.
وف���ي فبراير ع���ام 2004، 
مت تعيني ليفريس عضوا في 
مجلس إدارة داو، ليشغل بعدها 
منص���ب الرئي���س التنفيذي 
للش���ركة في نوفمبر 2004، 

كما انتخب في األول من أبريل 
عام 2006 رئيسا ملجلس إدارة 

الشركة.
كما يتمتع ليفريس بعضوية 
في مجلس إدارة شركتي »آي 
بي إم« و»سيتي غروب«، إلى 
جانب توليه رئاس���ة مجلس 
إدارة كل م���ن مجلس األعمال 
األميركي - الصيني وجمعية 
الكيمياء الصناعية، ومنصب 
نائ���ب رئيس مجلس األعمال 
األميركي واملائدة املس���تديرة 
الس���ابق  لألعمال، والرئيس 
ملجل���س الكيمي���اء األميركي 
الدول���ي للرابطات  واملجلس 
الكيميائية وشركة »إس سي آي 
أميركا«. ويشغل ليفريس أيضا 
عضوية في معهد بيترسون 
لالقتص���اد الدولي، والرابطة 
األميركية األسترالية، ونادي 
ديتروي���ت لالقتصاد، وكذلك 
عضوية في مجلس أمناء جامعة 

تافتس.

آندرو ليفريس

مؤسسة البترول تستثمر
9 مليارات دوالر في مصفاة بإندونيسيا

»المركزي« الياباني يثبت الفائدة

ق����ال وزير الصناعة اإلندونيس����ي م.س. هدايات امس ان مؤسس����ة البترول 
الكويتية ستستثمر 8 الى 9 مليارات دوالر لبناء مصفاة نفطية جديدة في منطقة 
بالوجنان بإندونيس����يا. وقال للصحافيني ان مؤسسة البترول الكويتية وشركة 
الطاقة احلكومية بإندونيس����يا بترامينا ستوقعان مذكرة تفاهم في نهاية الشهر 

اجلاري، مضيفا انه »سيتم تأسيس مشروع مشترك في غضون 6 أشهر«.

ق����رر بنك اليابان املركزي امس اإلبقاء على أس����عار الفائ����دة دون تغيير عند 
مس����توى 0.1% ورفع توقعاته اخلاصة بنمو االقتصاد الياباني خالل العام املالي 
2010. ووافق محافظ بنك اليابان املركزي ماس����اكي ش����يراكاوا وجلنة السياسات 
النقدي����ة التي تضم 7 مس����ؤولني آخرين بعد اجتماع اس����تغرق يومني باإلجماع 
على تثبيت الفائدة عند مس����تواها األدنى في خطوة كان يتوقعها الس����وق على 
نطاق واس����ع. وكان بنك اليابان املركزي خفض معدل أسعار الفائدة من 0.3% في 
ديسمبر2008 في ذروة األزمة املالية العاملية ليكون واحدا من أدنى أسعار الفائدة 

بني االقتصادات الرئيسية.

»الجمان«: 1.845 مليار دينار إجمالي قروض
28 شركة صناعية مدرجة مع نهاية الربع األول

قال مركز اجلمان لالستشارات 
االقتصادية في حتليل مختصر 
لق���روض ش���ركات الصناعة 
املدرجة كما في نهاية الربع األول 
من 2010 ومقارنتها بأرصدتها في 
نهاية النصف األول من 2009، ان 
إجمالي عدد الشركات املدرجة في 
قطاع الصناعة بسوق الكويت 
لألوراق املالية يبلغ 28 شركة، 
وقد أعلنت جميعها عن بياناتها 
املالية للربع األول 2010، حيث 
بلغ مجموع قروضها 1.845مليار 
دينار، وتصدرت »صناعات« 
قائمة الشركات الصناعية األكثر 
اقتراضا باملعيار املطلق، وذلك 
برصيد 970 مليون دينار، وهو 
ما يش���كل 53% م���ن إجمالي 
قروض القطاع، تالها � بفارق 
شاسع للغاية � »أنابيب« مببلغ 
163 مليون دينار، ثم »بوبيان« 
مببلغ 160 مليون دينار، وذلك 
كم���ا ف���ي 2010/3/31، أما أقل 
اقتراضا،  الشركات الصناعية 
فكانت »استهالكية« مببلغ 35 
ألف دينار، تالها � بفارق واسع � 
كل من »التغليف« و»الصخور« 
مببلغ 259 و362 ألف دينار على 
التوالي، في حني خلت كل من 
»تبريد« و»البناء« و»سكب ك« 
من حتم���ل أي قروض كما في 

.2010/3/31
من ناحية أخرى، بلغ معيار 
نسبة القروض إلى املوجودات 
أقصاه بقطاع الصناعة في شركة 
»أنابيب«، وذلك مبعدل %77، 
تلتها »صناعات« بنسبة %60، 
ثم »أسيكو« بنسبة 56%، في 
حني بلغت تلك النسبة أدناها 
في حالة »الصخور« بنسبة %1، 
تالها »التغليف« و»بورتالند« 
ل���كل منهما، ثم  بنس���بة %2 
»القرين« و»منا قابضة« بنسبة 

3% لكل منهما أيضا.
وأش���ار التقري���ر إل���ى أن 
متوسط نس���بة القروض إلى 
املوج���ودات يبلغ 40% لقطاع 
الصناعة ككل، وقد فاقت تلك 
النسبة 4 ش���ركات مبا يعادل 
14% من شركات القطاع، بينما 
سجلت 24 ش���ركة نسبة تقل 
عن املتوس���ط مبا يعادل %86 
من شركات القطاع، وذلك كما 

في 2010/03/31.
من جانب آخر، بلغت نسبة 
القروض إلى حقوق املساهمني 
كما في نهاية الربع األول 2010 
أقصاها ف���ي كل من »أنابيب« 
و»صناعات« و»بحرية« مبعدل 
466 و271 و172% على التوالي، 
ف���ي حني بلغت تلك النس���بة 
أدناه���ا في كل من »الصخور« 
و»بورتالن���د« مبعدل 2% لكل 
منهم���ا، ثم كل م���ن »القرين« 
و»التغلي���ف« مبعدل 3% لكل 
منهما أيضا، وقد بلغ متوسط 
إلى  قروض قط���اع الصناعة 
حقوق املساهمني 86%، حيث 
فاقت 6 شركات ذلك املتوسط مبا 
يعادل 21% من شركات القطاع، 
في حني انخفضت معدالت 22 

وف���ي مج���ال مقارنة منو 
القروض لقطاع الصناعة، متت 
مقارنتها كما في 2010/3/31 مع 
وضعها في 2009/06/30، حيث 
انخفضت مبعدل طفيف للغاية 
بلغ 0.5% من 1.853 مليار دينار 
كما في نهاي���ة النصف األول 
2009 إل���ى  1.845مليار دينار 
كما في نهاية الربع األول 2010، 
أي مبق���دار 8.5 ماليني دينار، 
وارتفع���ت قروض 11 ش���ركة 
صناعية، مقابل انخفاضها في 
15 شركة صناعية، وذلك بنسبة 
54% حلاالت التراجع مقابل %39 
حلاالت االرتفاع، بينما لم تتغير 
قروض شركتني هما »تبريد« 
و»سكب ك«، وذلك مبا يعادل 

شركة عن متوسط القطاع مبا 
يعادل 79% من إجمالي الشركات 

الصناعية.
وقد اس���تأثرت 4 شركات 
صناعية مبا يع���ادل 77% من 
إجمالي قروض قطاع الصناعة 
مبا يساوي 1.422 مليار دينار، 
الت���ي تزيد  الش���ركات  وهي 
قروضها على 100 مليون دينار 
للشركة الواحدة، في حني كان 
املتبقي والبالغ 422 مليون دينار 
موزعا على 24 شركة، وذلك مبا 
يعادل 23% من إجمالي شركات 
الصناعة، وهي الشركات التي 
تقل قروضه���ا عن 100 مليون 
دينار للشركة الواحدة، وذلك 

كما في 2010/3/31.

7% من عدد شركات الصناعة 
املدرجة.

وق���د تص���درت »كابالت« 
أعل���ى الش���ركات م���ن حيث 
الزي���ادة املطلقة في القروض 
منذ 2009/6/30 حتى 2010/3/31 
مببلغ 33 مليون دينار، تالها 
كل من »أس���يكو« و»أنابيب« 
مببل���غ 23 و13ملي���ون دينار 
على التوالي، أما أعلى الشركات 
من���وا بأرصدة القروض خالل 
الفترة املذكورة على األساس 
النسبي، فتصدرت القائمة »منا 
القابضة« وذلك مبعدل %535، 
تالها � بفارق شاسع � كل من 
»القري���ن« و»اجلبس« مبعدل 
100% لكل منهما، ثم »كابالت« 

مبعدل %60.
أما من حيث االنخفاض في 
أرص���دة القروض ب���ني نهاية 
النص���ف األول 2009 ونهاية 
الربع األول 2010، فقد تصدرت 
»صناع���ات« القائمة من حيث 
االنخف���اض املطل���ق مبقدار 
48 ملي���ون دينار، تلتها »ص 
متحدة« مبقدار 16 مليون دينار، 
ثم »بوبيان« مبقدار 12 مليون 
دينار، أما م���ن حيث التراجع 
النس���بي، فكانت »البناء« في 
املقدم���ة مبع���دل 100% حيث 
لم تك���ن لديها أرصدة قروض 
ف���ي 2010/3/31، تلتها كل من 
»الصخور« و»الكوت« مبعدل 

60 و58% على التوالي.

40% نسبة القروض إلى موجودات القطاع الصناعي ككل 

أعلى 10 شركات صناعية اقتراضا من حيث نسبة القروض إلى املوجودات كما في 2010/3/31أعلى 10 شركات صناعية اقتراضا من حيث املبالغ املطلقة كما في 2010/3/31

بيانات قروض قطاع الصناعة كما في 2010/3/31 وتحليلها

الشركةالترتيب
القروض المطلقة )ألف د.ك(

التغيرالفرق )ألف د.ك(
كما في 2010/3/31

نسبة القروض إلى حقوق المساهميننسبة القروض إلى الموجوداتكما في 2009/6/30كما في 2010/3/31

271%60%-5%-969.6751.017.43547.760صناعات1

466%77%9%163.367150.53612.831أنابيب2

47%28%-12%-73.21183.61410.403اسمنت3

0%0%0%000تبريد4

40%27%60%87.16554.51932.646كابالت5

114%32%-5%-28.09929.5681.469سفن6

172%39.9%15%70.82561.5629.263بحرية7

2%2%-27%-1.2051.655450بورتالند8

5%4%-33%-641955314ورقية9

15%11%-22%-3.0413.902861معادن10

0%0%0%000سكب ك11

162%56%21%128.942106.29522.647أسيكو12

56%34%-29%-40.00056.46216.462ص متحدة13

72%40.2%-7%-160.330172.17111.841بوبيان ب*14

23%17%-26%-2.4503.306856خليج زجاج15

25%18%5%3.8643.697167الهالل16

24%18%-58%-4.74411.2916.547الكوت17

3%2%-22%-25933071التغليف18

0%0%-100%-05050البناء19

50%30%2%37.99737.277720وطنية م ب20

2%1%-60%-362899537الصخور21

112%39%14%14.80813.0211.787املعدات22

6%3%535%9.5441.5028.042منا قابضة23

0%0%-29%-354914استهالكية24

28%20%100%1.25001.250اجلبس25

3%3%100%5.00005.000القرين26

18%14%8%4.6694.320349صلبوخ27

27%21%-14%-33.21238.7525.540إيكاروس28

86%40%-0.5%-1.844.6951.853.1688.473اإلجمالي )املتوسط(


