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البنوك األجنبية تسعى إلبراز قوتها لدعم خطة التنمية 

»رسن للتجهيزات الغذائية« تعتزم زيادة رأسمالها إلى مليون دينار

»الجمان«: 43.6 مليون دينار إجمالي ملكيات
  4 شركات تأمين في الشركات المدرجة 

تشمل 12 حصة رئيسية موزعة على 9 شركات

حبيب: التدخالت السياسية عّطلت مشاريع التنمية منذ أكثر من 15 عامًا 

أخ����رى، في وق����ت دأبت فيه 
البن����وك األجنبية في الكويت 
على حضور اجتماعات مصرفية 
مهمة جدا، ومخصصة ألغراض 
التداول ف����ي موضوع متويل 
مش����اريع خط����ة التنمية في 
الكويت، السيما أنه املوضوع 

احمللي األبرز اآلن.
يذك����ر أن البنوك األجنبية 
العاملة في الكويت التي حضرت 
آخ����ر اجتماع في ه����ذا اإلطار 
عددها 10 هي: سيتي بنك، بنك 
اتش اس بي سي، بنك البحرين 
والكويت، بنك أبوظبي الوطني، 
بنك الراجحي، بنك مسقط، بنك 
قطر الوطني، بنك الدوحة، بنك 

املشرق وبي ان بي باريبا.
علما أن اجمالي عدد البنوك 
الكويتية واألجنبية العاملة في 

الكويت هو 21 بنكا.

تشكل تعطيال لالجنازات، حيث 
ان احلكومة لديها أجندة لتطوير 
البلد وتنفيذ مشاريع مختلفة 
تخدم املواطن وهذه املشاريع 
حتت����اج الى التموي����ل الالزم 
س����واء كان مصدره املصارف 
أو الصندوق املزمع إنش����اؤه، 
والس����ؤال الذي يطرح نفسه 
ما هو الفرق ما بني املصارف 
والصندوق عند تقدمي التمويل 
التنموية؟  لتنفي����ذ اخلط����ة 
فخدمات كال اجلهازين تصب 
في املصلحة العامة، السيما ان 
عملية انشاء الصندوق تكلف 
املوازن����ة مبالغ طائلة حتتاج 

الى قانون إلقرارها.
وتأتي مث����ل هذه اآلراء في 
سبيل تعزيز حضور املصارف 
الكويتي����ة، والتذكير بقوتها، 
ومتانتها، ف����ي وجه خيارات 

شريف حمدي
كشف نائب رئيس مجلس االدارة واملدير العام لشركة رسن للتجهيزات 
الغذائية محمد احلمود عن عزم الش����ركة زيادة رأسمالها من 600 ألف 

دينار الى مليون دينار قبل نهاية العام احلالي.
وقال احلمود، في تصريحات صحافية على هامش اجلمعية العمومية 
العادية وغير العادية التي انعقدت امس بنسبة حضور 87%، ان الشركة 
تهدف من وراء زيادة رأس املال الى التوسع في نشاطها في املجال الغذائي، 
الفتا الى أن الش����ركة رغم قصر عمرها اال انها تسير بشكل جيد، حيث 
متلك شركة ميني دي اليت بنسبة 100% كما متلك نسبة 50% من شركة 

حلويات سعد الدين. وأضاف احلمود أن الشركة في طريقها للدخول في 
مجال املخابز من خالل شركة بريد هوم التي مت تأسيسها مؤخرا.

انتخاب مجلس إدارة

الى ذلك، وافقت اجلمعية العمومية العادية وغير العادية على البند 
الوحيد املدرج على جدول االعمال وهو زيادة اعضاء مجلس ادارة الشركة 
من 3 الى 4 اعضاء، حيث مت اختيار عبدالرحمن الكوهجي رئيسا ملجلس 
االدارة ومحمد احلمود نائبا لرئي����س مجلس االدارة وعضوية كل من 

عايض الهاجري وعبداهلل اخلنجي.

وفي هذا الس����ياق يتساءل 
عقيل حبيب رئيس اجلمعية 
املالية عن  الكويتية لالسواق 
األسباب املنطقية لدى املطالبني 
والداع����ني إلبع����اد املصارف 
الكويتية عن دورها في تقدمي 
التمويل الالزم للشركات الفائزة 
في املزايدات واملناقصات العامة 
اخلاص����ة مبش����اريع اخلطة 
التنموية الش����املة، مستدركا 
في الوقت عين����ه بان البنوك 
الكويتية منذ نشأة البلد وهي 
تقدم التموي����ل الجناز الكثير 
من املشاريع التنموية واألهلية 
والتي توقفت عجلتها تقريبا منذ 
ما يزيد عن اخلمسة عشر عاما 

بسبب احلراك السياسي.
ل����� »إيالف«:  وقال حبيب 
ببساطة شديدة نحن نعتقد ان 
التدخالت السياسية من البعض 

كويتية قليلة تؤيد هذا األمر 
بوصفه تعزيزا خليار املصارف، 
الذي بات يتق����دم على خيار 
الصندوق احلكومي للتمويل، 
مع ترقب قرار حكومي وشيك 
يحسم قرار واجتاهات التمويل، 
عبر جلن����ة ثالثية مكونة من 
وزارة املالية، والبنك املركزي، 

واملجلس األعلى للتخطيط.
لكن يبدو أن جهات مصرفية 
كويتي����ة ال تب����دي ارتياحها 
إدارات  للنشاط احملموم لدى 
البنوك األجنبية في استعراض 
الذي تقوم به،  القوة واملتانة 
وترى فيه سحبا للبساط من 
حتت أق����دام البنوك الكويتية 
الكبرى، الت����ي لم تتأثر بقوة 
إبان أزمة املال العاملية األخيرة 
قبل نخو عامني، وبالتالي فإن 
وجهة النظر لديها تنصب حول 
فكرة عدم وجود ما ينقصها، ألن 
تكون في صدارة اجلهات املمولة 
للشركات املنفذة ملشاريع خطة 

التنمية في الكويت.

البنوك األجنبية في  بدأت 
الكويت حمل����ة عالقات عامة 
الساحة  النطاق، على  واسعة 
الكويتي����ة، إلظه����ار مقدرتها 
العالية على متويل مش����اريع 
خطة التنمية في الكويت، وذلك 
مع اقتراب حسم هذه املعضلة 
التي تواجه الساحة السياسية 
ف����ي الكوي����ت، خصوصا مع 
املعرك����ة التي ت����زداد فصوال 
بني رأيني رئيس����يني، أحدهما 
يرى أن احلل يكمن في إنشاء 
صندوق حكومي يقرض األموال 
للشركات املنفذة ملشاريع خطة 
التنمية، بسبب الشك في قدرة 
البنوك احمللية على النهوض 
الفريق  باملس����ألة، فيما يرى 
الذي متثل����ه املصارف  اآلخر 
احمللية أنها لديها كامل القدرة 
على متويل املشاريع، وأن قوة 
السيولة لديها عالية جدا، علما 
أن خيار املصارف يتقدم فعال 

كحل حكومي وشيك لألزمة.
وإزاء ذل����ك ب����دأت البنوك 
الكويت  العاملة في  األجنبية 
إرسال رس����ائل قوية جدا إلى 
حلقات صناعة القرار احلكومي، 
ومفاده����ا أن البنوك األجنبية 
مستعدة لدخول هذا املجال، عبر 
إقراض الشركات مبا متلكه من 
سيولة ومتانة مالية، تؤهلها 
للعب ه����ذا الدور دون ارتياب 
م����ن اإلج����راءات والتفاصيل، 
وأنها مس����تعدة للتعاون مع 
البنوك احمللية في منح  باقي 
التس����هيالت  القروض وكامل 
املصرفي����ة، حتت مظلة البنك 
املركزي الكويتي، علما أن بنوكا 

بدأت إرسال رسائل قوية لصناع القرار الحكومي حول قدراتها التمويلية 

عموميتها وافقت على زيادة أعضاء مجلس اإلدارة

البنوك األجنبية تسعى للدخول في دعم خطة التنمية

مسؤولو »هيتس ـ تنزانيا« قبيل إطالق العالمة التجارية اجلديدة

عقيل حبيب

محمد احلمود 

ق�ال مرك��ز اجلمان 
لالستش���ارات 
في  االقتصادية 
حتليل مختصر 
للملكيات املعلنة لشركات التأمني 
في الشركات املدرجة، ان 4 شركات 
تأمني متتلك 12حصة رئيسية موزعة 
على 9 شركات مدرجة بقيمة إجمالية 
تبلغ 43.6 مليون دينار وذلك كما 
في 2010/8/5، حيث تستأثر »اخلليج 
للتأمني« مبا نسبته 49% من إجمالي 
ملكيات شركات التأمني في الشركات 
املدرجة مبا يعادل 21.3 مليون دينار 

موزعة على 3 شركات مدرجة.
وحتتل »األهلية للتأمني« املركز 
الثاني في ه���ذا املضمار مبلكيات 
معلنة مبق���دار 16.2 مليون دينار 
موزعة على 5 شركات مدرجة، وذلك 
مبا يعادل 37% من إجمالي ملكيات 
شركات التأمني في الشركات املدرجة 

كما في 2010/8/5.
وأشار »اجلمان« إلى أن 3 شركات 
تأمني مدرجة، وهي: اإلعادة، وأولى 
تكافل، ووثاق من أصل 7 شركات 
تأم���ني مدرجة ليس له���ا ملكيات 
معلنة في شركات مدرجة كما في 

.2010/8/5

قيمة الملكيات المعلنة للشركات المدرجة في شركات مدرجة أخرى لقطاع التأمين كما في 2010/8/5
النسبةالقيمة )ألف دينار(نسبة امللكية )%(امللكيةاملساهم
5%5.816945أموالكويت ت

5.11.346اإلعادة
2.291إجمالي فرعي

49%11.716.082أرجانخليج ت
8.622.489بوياك

50.22212.731ب ك تأمني
21.302إجمالي فرعي

37%26.346.954اإلعادةأهلية ت
17.512.579فنادق

6.184.187بترولية
5.821.475ب ك تأمني

10.661.023عمار
16.218إجمالي فرعي

9%6.5437وثاقوربة
13.3333.380ب ك تأمني

3.817إجمالي فرعي
100%43.629اإلجمالي

إحصائية مختصرة لملكيات قطاع التأمين في الشركات المدرجة
العددبيان

12عدد احلصص

9عدد الشركات

4الشركات التي لديها ملكيات

3الشركات التي ليس لديها ملكيات

7إجمالي عدد الشركات املدرجة

»الوسيط لألعمال المالية« تزيد رأسمالها 
من 2.5 مليون إلى 5 ماليين دينار

»هيتس ـ تنزانيا« تدشن عالمتها التجارية 
»hits« وتستعد لعقد شراكات إستراتيجية

محمود فاروق
عق���دت اجلمعية العمومية العادية لش���ركة 
الوس���يط لألعمال املالية وأقرت زيادة رأسمالها 
من 2.5 مليون دينار إل���ى 5 ماليني دينار وذلك 
متاشيا مع متطلبات أدارة البورصة بشأن زيادة 
رؤوس أموال ش���ركات الوساطة وضمن اخلطة 
اإلستراتيجية لتطوير العمل وزيادة حصتها في 
السوق احمللية، ورسم خطط للتوسع اإلقليمي، 
حيث تخطط »الوس���يط« حاليا لتنفيذ عدد من 
املشاريع املستقبلية، من أهمها التنويع في عدد 
الفروع احمللية والدخول في شراكات إستراتيجية 
مع ش���ركات وس���اطة في دول اخلليج والوطن 
العربي، والتحول إلى وسيط معتمد لدى البورصة 

العربية املوحدة.
جتدر اإلش���ارة إلى أن »الوسيط« لديها رؤية 
تتلخص في االنتقال من شركة وساطة تقليدية الى 
شركة قوية ومنافسة تعمل وفق نظام مؤسسي 

واضح وراسخ، حتى تواكب مستقبل العمل في 
سوق األوراق املالية الذي من املقرر له أن يتطور 
خصوصا فيما يتعلق بآليات التداول، السيما ان 
الشركة ال تكتفي بالريادة في مجال عملها، بل تسعى 
كذلك الى رفع مستوى العمل على نطاق شركات 
الوس���اطة املالية في الكويت، وتهدف إلى تغيير 
منط التداول واستقطاب عمالء من خارج حدود 
الكويت عالوة على إعطاء مساحة أكبر للمتداوين 
الذين يقضون عطالتهم خ���ارج الكويت، ليبقى 
املستثمر على اتصال دائم مع حسابه دون تعقيد، 
لذلك قامت »الوس���يط« بتركيب نظام إلكتروني 
شامل من جميع النواحي مرتبط باملقاصة والبنوك 
احمللية، كما يحت���وي على جميع اخلدمات التي 
تقدم بط���رق أخرى والتي ميكن احلصول عليها 
بلمسة زر، وبسرية تامة وبطريقة سهلة وسلسة 
وم���ن دون أي تعقيد مما يش���عر العميل بكفاءة 

هذه اخلدمة.

أعلنت شركة »اكسيالنتكوم« واملعروفة باسم 
شركة »هيتس � تنزانيا« التابعة لهيتس تليكوم 
القابض���ة الكويتية، عن إطالق عالمتها التجارية 
»hits«، مؤخرا ف���ي تنزانيا. وقال رئيس مجلس 
إدارة شركة اكسيالنتكوم تنزانيا، عبداهلل مويني 
في بيان صحافي ان: »خدمات هيتس تنزانيا التي 
دخل���ت حيز التجريب قبل اي���ام قليلة باتت في 
املراحل األخيرة ليتم إطالقها فعليا على أن نوفر 
التغطية الالزمة لتشمل جميع أرجاء الدولة بداية 
العام املقبل«. وأفاد بأن قيمة االستثمار في »هيتس 
تنزانيا« تصل إلى 140 مليون دوالر حيث تعمل 
»هيتس تليكوم« على جتهيز جميع العقود الالزمة، 
مثل عقود املوردين وغيرها، وسط توقعات بأن 
تكون جاهزة خالل الفترة املقبلة. وأضاف: »تؤمن 
هيتس تليكوم بأن سوق االتصاالت التنزاني احمللي 

سيستمر في النمو، كما أن الطلب على اخلدمات 
 اجلديدة س���يزيد في كل عام عل���ى مدى األعوام

 ال� 5 املقبلة، وذلك في ضوء الطلب املتزايد على 
خدمات الشركة«.

ومن ناحي���ة أخرى، قال الرئي���س التنفيذي 
في شركة »اكس���يالنتكوم تنزانيا« خالل املؤمتر 
الصحافي الذي عقد في تنزانيا مبناسبة إطالق العمل 
التجريبي والعالمة التجارية لشركة اكسيالنتكوم، 
ديڤيد تشارلز: »بالرجوع إلى تقرير هيئة تنظيم 
االتصاالت التنزانية الصادر في مارس 2010، فإن 
نس���بة انتشار الهاتف احملمول في تنزانيا وصل 
إلى أكثر من 40%، وبناء على تقرير مؤشر السوق 
البريطان���ي للربع الثان���ي 2010، فمن املتوقع أن 
تصل نسبة انتشار الهاتف احملمول إلى 60% عام 
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ذكرت زين الكويت أنها ستقيم 
حفل اس����تقبال كبير في مجمع 
األڤنيوز ملناسبة القرقيعان مساء 
اليوم، وأوضحت الشركة في بيان 
صحافي أنها جه����زت للجمهور 
الزائر أكثر من مفاجأة سواء على 
مستوى احلضور أو على مستوى 
انشطة احلفل، مشيرة إلى أن هذه 
االحتفاالت ستشهد حضورا متميزا 
من مذيع����ي التلفزيون املتألقني 
منهم سالي القاضي وعمر العثمان 

وجاسم العبوه.
وأضافت أن مفاجآتها في مجمع 
األڤنيوز ممتدة في هذه االحتفاالت 

وذلك مبجموعة مميزة من الفقرات التي سيتخللها 
توزيع العديد من الهدايا على الصغار والكبار، مشيرة 
إل����ى أن هناك فقرات عديدة مخصصة لألطفال مثل 
فق����رة »بارني«، باإلضافة إلى فق����رات حوارية مع 

اجلمهور املشارك.
وبهذه املناس����بة، ق����ال مدير العالق����ات العامة 
واالتصاالت في الش����ركة وليد اخلشتي إن »شركة 
زين تعتبر حفل القرقيعان فرصة جيدة لبناء جسور 
اتصال مباش����رة مع اجلمهور، وهي على يقني بأن 
هذا االحتفال يحمل معه معنى خاص لدى اجلميع 

ملا ميثل����ه للمجتمع الكويتي من 
أهمية كبيرة«.

وأكد أن الشركة أرادت أن تقيم 
هذا االحتفال في مجمع األڤنيوز 
حتى يتس����نى لها مشاركة اكبر 
قدر ممكن من اجلمهور، مبينا أن 
الشركة ومنذ بداية شهر رمضان 
املب����ارك تعزز م����ن جهودها في 
االتصال مع عمالئها واجلمهور، 
وه����ذا احلفل يأت����ي ضمن هذه 
املساعي املستمرة لنهاية الشهر 

الفضيل.
وأوضح »أن زين مستمرة في 
تقدمي حملتها كرم رمضان يزيد من 
عاملنا جماال وهي احلملة التي تقدم عروضا مميزة 
لعمالء الشركة، باإلضافة إلى برامجها االجتماعية 

املكثفة املوجهة لكل أطياف املجتمع«.
وأكد اخلش����تي أن ش����ركة زين تدرك متاما أن 
املس����ؤولية االجتماعية بالنس����بة لها هو أمر بالغ 
األهمية، وتدرك أيضا أن االهتمام بأطياف املجتمع 
املختلفة هو النواة الرئيس����ية الت����ي ترتكز عليها 
في حتركاتها«، مبينا أن الش����ركة ومن منطلق هذه 
املفاهيم أخذت مجموعة من املبادرات واملس����اهمات 

التي تصب في هذا االجتاه.

تماشيًا مع متطلبات إدارة السوق وضمن خطتها اإلستراتيجية لزيادة حصتها في السوق

حجم استثمار الشركة يصل إلى 140 مليون دوالر

يزيد رأسماله بمقدار 300 مليون دوالر ويحقق خسائر 13.8 مليون دينار

»زين« تحتفل بالقرقيعان في »األڤنيوز«
يتضمن مفاجآت وفقرات متنوعة

وليد اخلشتي

»التمويل الخليجي«: تخارجنا من »مرفأ البحرين« 
أوضح بي����ت التمويل اخلليجي )متويل خليج( 
على موقع السوق بخصوص  بيع حصته في شركة 
مرفأ البحرين املالي، ان عملية  البيع تتضمن صفقتني 
منفصلتني عن بعضهما البعض، حيث تتركز الصفقة 
األولى في قيام بيت التمويل اخلليجي ببيع حصته 
البالغة 49.88% في »مرف����أ البحرين املالي« مقابل 
احلصول على مبلغ 26 مليون دوالر نقدا باالضافة 
الى احدى عشر قطعة أرض في املشروع، مشيرا إلى 
أنه لم يحقق ارباحا من هذا التخارج امنا مت التخارج 
بسعر التكلفة، حيث قامت شركة مرفأ البحرين املالي 
بدفع قرض يبل����غ 134 مليون دوالر  الئتالف بنكي 
بقيادة مركز ادارة السيولة، وكان هذا القرض قد مت 
ترتيبه بواسطة بيت التمويل اخلليجي في مراحل 

سابقة من املشروع ولهذا شهد  البنك عملية التوقيع 
على العقود.  لذلك، فإن كلتا الصفقتني غير مرتبطتني 
ببعضهما البعض اال انهما حدثتا في الفترة نفسها. 
كما وافق مجلس ادارة البنك على زيادة رأس املال 
مبقدار 300 مليون دوالر بعد احلصول على املوافقة 
الالزمة من اجلمعي����ة العمومية واجلهات الرقابية 
املختصة. وتأتي هذه العملية ضمن خطوات تنفيذ 

البنك لبرنامجه االصالحي اجلديد.
من جانب آخر اجتمع مجلس ادارة البنك واعتمد 
البيانات املالية املرحلية للفترة املنتهية في 2010/6/30 
حيث حقق خس����ائر قدرت ب� 13.8 مليون دينار مبا 
يعادل 7.8 فلوس للسهم، كما قرر البنك تعيني عصام 

جناحي رئيسا ملجلس ادارة البنك.

حصص شركات التأمين من إجمالي ملكياتها في الشركات المدرجة كما في 2010/8/5
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