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بن سالمة: النمو الكبير في حجم عمليات »زين السعودية«
عّجل من السقف الزمني لخططها التشغيلية في المملكة

رأس املال التي تنتظرها الشركة 
س���تمنحها عملي���ات التموي���ل 
الالزمة الستراتيجيتها التشغيلية 
للمرحلة املقبلة، وستعطيها دفعة 
قوية لتعزيز مواقعها التنافسية، 
واالس���تفادة من فرص النمو في 

السوق السعودية.
 اجلدي���ر بالذك���ر أن مجلس 
إدارة شركة زين السعودية كان 
قد أوصى مؤخرا بزيادة رأس مال 
الشركة مبقدار 4.383 مليارات ريال 
سعودي، وذلك عن طريق إصدار 
أسهم حقوقية أولوية، وستدعو 
العمومية  الش���ركة جمعيته���ا 
للموافقة على هذه التوصية قريبا، 
حيث ستكون اجلمعية العمومية 
مدعوة أيضا للموافقة على توصية 
إدارة الشركة بتخفيض  مجلس 
رأس املال بغرض إطفاء خسائر 

متراكمة.

وكشف بن س���المة أن شركة 
زين الس���عودية تواج���ه حاليا 
حتديات كبيرة على مستوى حجم 
عملياتها التجارية والتشغيلية، 
وذلك بالرغم من املنافسة احملتدمة 
في س���وق اململكة، مبينا أن زين 
استطاعت أن تخترق مستويات 
جديدة من ناحية نوعية اخلدمات 

واملنتجات املبتكرة.
وذكر أن الثق���ة الكبيرة التي 
حظي���ت بها »زين« هي ش���هادة 
النجاح احلقيقية للش���ركة في 
اململكة السعودية، وكانت احلافز 
ملواصلة الشركة خططها التجارية 
وتوس���عة عملياتها التشغيلية، 
مبينا أن مساحة التغطية لشبكات 
زين شهدت طفرة كبيرة مؤخرا 
بالوص���ول إلى أكثر من 85% من 

املناطق املأهولة في اململكة.
وأوضح بن س���المة أن زيادة 

بزيادة رأس���مال زين السعودية 
جاءت بغرض االستفادة من هذه 
النجاحات، ولتمويل خطط النمو 
املستقبلية لعمليات الشركة في 

اململكة.

التش���بع العالي للسوق في هذا 
التوقيت، ووجود أكثر من مزود 
للخدمة، وش���دة املنافسة، فإننا 

نتحدث هنا عن إجناز«.
 وب���ن أن التوصية األخيرة 

وأضاف »مع منو حجم عمليات 
زين في السعودية وجتاوز قاعدة 
عمالئها ال� 7 مالين مشترك، فإن 
أن الشركة  إلى  التوقعات تشير 
تتج���ه إلى حتقيق زي���ادة على 
مس���توى اإليرادات بنسبة %60 
مع نهاية العام احلالي مقارنة مع 
إيرادات العام املاضي 2010، وهذه 
التوقعات اعتمدت على األداء القوي 
للشركة منذ بداية العام احلالي، 
والذي دفع بإيرادات الشركة إلى 
نح���و 1.4 مليار ريال خالل فترة 

الربع الثاني«.
وأش���ار إلى أن هذا األداء عند 
مقارنته بالتجارب العاملية لدخول 
املشغل الثالث في أسواق االتصاالت 
فهو أداء رائع بكل املقاييس، مضيفا 
»فعندما نأخذ في احلسبان جميع 
الظروف التي صاحبت دخول زين 
لسوق اململكة، ابتداء من مستوى 

كش���ف الرئيس التنفيذي في 
مجموعة زين نبيل بن سالمة أن 
معدالت النمو املشجعة في املؤشرات 
املالية لشركة زين السعودية عن 
الفترة املاضية والتي س���اعدتها 
على بناء مركز استثماري قوي 
في السوق السعودي، عجلت من 
السقف الزمني للخطط التشغيلية 

للشركة.
وأوضح بن س���المة في بيان 
صحافي »لقد ش���هدت العمليات 
التجارية للشركة تطورا كبيرا، 
وهو ما أس���هم بقوة في جتاوز 
الشركة نقطة التعادل على مستوى 
األرباح قبل خصم الفوائد واإلهالك 
واإلطف���اء، لتخف���ض زين بذلك 
الزمني لتوقعاتها، علما  السقف 
النتائج حققتها الشركة  أن هذه 
خالل أقل من عامن على بدء تدشن 

عملياتها«.

أكد أن توصية زيادة رأس المال جاءت لتمويل خطط النمو المستقبلية

نبيل بن سالمة

شركة استثمارية تؤسس 
شركة عقارية قابضة  برأسمال 

110 ماليين دينار خالل عام

 عمر راشد 
كش���فت مصادر ل� »األنباء« أن إحدى 
الشركات االس���تثمارية بصدد تأسيس 
ش���ركة عقاري���ة قابضة برأس���مال 110 
مالين دين���ار خالل عام، الفت���ة إلى أن 
الش���ركة بدأت إجراءات تأسيس الشركة 
 العقارية من خالل دمج وحداتها العقارية
التابع���ة في الش���ركات املوجودة مللكية 

الشركة. 
وقالت: ان الشركة ستسعى القتناص 
فرص استثمارية جادة داخل وخارج الكويت، 
 مبينة أن فكرة الشركة العقارية القابضة تأتي

لتقليص النفقات وزيادة األداء التشغيلي 
للشركة. 

وأضافت ان الش���ركة ستسعى خالل 
املرحلة املقبلة لتنويع إيراداتها وزيادتها 
من خالل تقليص عدد ش���ركاتها التابعة 
من 4 إلى 5 شركات قابضة تتخصص في 
قطاعات الصناعة واخلدمات واالستثمار 
والعقار على أن يت���م تنفيذ تلك اخلطة 

خالل عام. 
وقالت إن رؤوس أموال تلك الشركات 
لن تقل عن 100 مليون دينار بغرض إتاحة 
القدرة للشركة على توليد إيرادات منتظمة 

من شركات تابعة وزميلة.

 »أركان« تخسر 
415 ألف دينار

اعتمد مجلس ادارة شركة أركان الكويت 
العقارية البيانات املالية املرحلية للشركة 
للفترات املنتهية في 31 يوليو 2010 حيث 
جاءت نتائج اعمال الشركة لتحقق خسائر 
بلغت 415 ألف دينار ما يعادل خسارة للسهم 
بلغت 1.9 فلس للس���هم، مقارنة مع ارباح 
بلغت 187 الف دين���ار ما يعادل 0.8 فلس 

للسهم للفترة املقارنة من العام املاضي.

»الجمان«: 108 ماليين دينار إجمالي الملكيات 
المعلنة لـ 11 شركة خدمية بالشركات المدرجة

11.5 مليون دينار مبا يعادل %11 
من اإلجمالي، وهي متركزة في 
حصة واحدة فقط في »مزايا« 
بنسبة 22.21% من رأسمالها، 
أما »أبراج« وهي موقوفة عن 
التداول، فتحل رابعة في هذا 
املجال مبلكيات معلنة مبقدار 
10.5 مالين دينار في ش���ركة 
»الدولية لإلجارة« وهي موقوفة 

أيضا.

»الصفاة« متتلك بدورها %8.74 
من »الصف���وة«، أي أن هناك 
ملكيات متبادلة بن »الصفاة« 
و»الصفوة«، ويلي »الصفوة« 
في هذا املضم���ار »تعليمية« 
بقيمة ملكيات معلنة بنحو 20 
مليون دينار مبا يعادل 18% من 

اإلجمالي.
ويأتي ترتي���ب »ميادين« 
تاليا، مبلكيات معلنة مبقدار 

اجلم���ان  مرك���ز  ق���ال 
لالستشارات االقتصادية في 
حتلي���ل مختص���ر للملكيات 
املعلن���ة لش���ركات اخلدمات 
املدرجة كما في  في الشركات 
2010/8/5، ان 11شركة مدرجة في 
قطاع اخلدمات متتلك 18 حصة 
بشركات أخرى مدرجة في سوق 
الكويت لألوراق املالية بقيمة 
تبلغ 108 مالين دينار، بينما 
ال متتلك 48 شركة حصصا في 
شركات مدرجة أخرى، وذلك 
مبا يعادل 81% من إجمالي عدد 
املدرجة في قطاع  الش���ركات 
اخلدم���ات البال���غ عددها 59 
شركة، وذلك كما في 2010/8/5، 
ووفقا للموقع اإللكتروني لسوق 

الكويت لألوراق املالية.
وتتصدر »الصفوة« باقي 
شركات اخلدمات من حيث قيمة 
ملكياتها في الشركات املدرجة 
األخرى مببلغ 40 مليون دينار 
مبا يعادل 37% م���ن ملكيات 
شركات اخلدمات، وهي موزعة 
على 7 شركات، ويأتي في مقدمة 
الرئيسية  ملكيات »الصفوة« 
حصتها في »الصفاة« بنسبة 
12.7% من رأسمالها، علما بأن 

تمتلك 18 حصة و48 شركة أخرى بالقطاع ليس لديها حصص

»الوطني«: تراجع موسمي في عرض النقد
واالئتمان يحافظ على مستواه مع نمو القروض االستهالكية

مرتفعة، وقد تراوحت املعدالت بن 
1.05% و1.22% و1.45% و1.75% ألجل 
شهر وثالثة أشهر وستة أشهر و12 

شهرا على التوالي.
من جانب آخر، قال »الوطني« 
ان خروج األموال أدى إلى تقليص 
موجودات البنوك السائلة مبقدار 
155 مليون دينار في يوليو، فيما 
تراجع���ت الودائع حت���ت الطلب 
والودائ���ع ألجل لدى بنك الكويت 
املركزي مبقدار 320 مليون دينار 
و92 مليون دينار على التوالي، وقد 
مت تعويض ذلك جزئيا بالسيولة 
في الس���وق بن البن���وك، وعلى 
الرغم من االنخفاض احلاصل في 
يوليو بقيت معدالت السيولة لدى 
البنوك مريحة وأعلى من مستوياتها 
السابقة، وفي الوقت نفسه ارتفع 
إجمالي موجودات البنوك مبقدار 
236 مليون دينار، مدعومة بنمو 

موجوداتها اخلارجية.
وفيما يتعلق بأسعار الصرف، 
أشار »الوطني« إلى أن سعر صرف 
الدوالر استعاد زخمه مقابل اليورو 
في األسابيع املاضية حيث هيمن 
احلذر من املخاطر على األس���واق 
املالية العاملية واس���تعاد الدوالر 
حظوته ثاني���ة، وتبعا لذلك، فقد 
انتهى أيضا الضغط الذي مارسه 
اليورو ضد الدينار الكويتي على 
الوقت نفسه،  مدى أسابيع، وفي 
تراجع س���عر صرف الدينار إلى 
حد ما مقابل الدوالر، لكن مستوى 

التذبذب بقي متدنيا نسبيا.

األجنبية مبقدار 29 مليون دينار 
عن مس���تواها في الشهر السابق، 
وفي املقاب���ل ارتفعت ودائع غير 
املقيمن مبقدار 175 مليون دينار، 
ما ساهم في التعويض عن تراجع 

حجم ودائع املقيمن.
والحظ »الوطني« أن متوسط 
أسعار الفائدة على ودائع القطاع 
اخلاص بالدينار تراجع في يوليو بن 
نقطتن وثالث نقاط أساس ملختلف 
اآلجال، األمر الذي يؤكد أن البنوك 
مازالت تتمتع مبستويات سيولة 

مليون دينار ف���ي يوليو املاضي 
عن مس���تواها في الشهر السابق، 
ومع ذلك، فإن تسارع وتيرة منو 
الودائع على أساس سنوي يشير 
إلى أن االنخفاض في شهر يوليو 
يعود بصورة كبيرة إلى التدفقات 
املرتبطة  اخلارجي���ة املوس���مية 
بالعطلة الصيفية، وجاء االنخفاض 
في معظمه من الودائع بالدينار التي 
تراجعت مبقدار 308 مالين دينار 

عن مستواها في الشهر السابق.
كما تراجعت الودائع بالعمالت 

املصرفية بواقع 34 مليون دينار، 
وقد ساهمت في التعويض جزئيا 
ارتفاع اإلقراض  التراجع  عن هذا 
للقطاعات اإلنتاجي���ة، وبصورة 
التي  التسهيالت الشخصية  أكبر 
ازدادت بواق���ع 52 ملي���ون دينار 
توزع���ت مناصف���ة تقريب���ا بن 
القروض املمنوحة لش���راء أوراق 

مالية والقروض االستهالكية.
من جهة أخرى، أشار »الوطني« 
إلى أن ودائع املقيمن من القطاع 
اخلاص قد تراجع���ت بواقع 338 

أشار بنك الكويت الوطني في 
موجزه االقتصادي األخير إلى أن 
إجمالي االئتمان قد تراجع مبقدار 18 
مليون دينار خالل يوليو املاضي، 
وذلك في أعقاب االنخفاض الكبير 
الذي شهده في يونيو )253 مليون 
دينار( وال���ذي كان وثيق الصلة 
بصفقة بيع شركة زين ألصولها 
األفريقية. ونتيجة لذلك، فقد تباطأ 
معدل النمو السنوي لالئتمان بشكل 

إضافي ليصل إلى %2.2.
وقد كانت القروض املمنوحة إلى 
القطاع العقاري هي األضعف مجددا 
في يوليو، بينما عوض النمو القوي 
للتسهيالت الشخصية من انخفاض 
االئتمان املمنوح للمؤسسات املالية 

غير املصرفية.
وق���د انخفض حج���م عرض 
النقد مبفهومه الواسع M2 بشكل 
ملحوظ مع حصول عمليات سحب 
كبيرة للودائع بلغ مجموعها 338 
مليون دين���ار، وبقي أعلى بواقع 
1.2% فقط من مستواه في يوليو 
2009، ويعزى هذا االنخفاض في 
مستوى عرض النقد في معظمه إلى 

تدفقات خارجية موسمية.
والح���ظ »الوطن���ي« أن حجم 
القروض املمنوح���ة للمقيمن قد 
انخفض بواق���ع 0.1% في يوليو، 
وكان التراج���ع األكبر من نصيب 
القطاع العقاري الذي انخفض بواقع 
72 مليون دينار عن مس���تواه في 
الس���ابق، لينكمش بواقع  الشهر 
1.2% مقارنة مع الشهر نفسه من 
العام املاضي، كما انخفض االئتمان 
املمنوح للمؤسس���ات املالية غير 

الدوالر يستعيد زخمه واليورو يتراجع في يوليو

»ستاندرد آند بورز«: تحسن السيولة وتمويل النمو المستقبلي
وإعادة تمويل رصيد الدين القائم.. تحديات تواجه البنوك الخليجية

أنفقت 20 مليار دوالر على مخصصات خسائر القروض

أكدت »س����تاندرد آند بورز« ان البنوك 
اخلليجي����ة تظهر عالمات على التحس����ن، 
بعد أن أنفقت أكثر من 20 مليار دوالر على 
مخصصات خس����ائر القروض، ما أدى الى 
ضعف االستثمار منذ عام 2008، وذلك بفضل 
ارتفاع أسعار النفط والسياسات احلكومية 
وقوة االقتصادات في دول مجلس التعاون 
اخلليجي وانها بدأت في استرداد عافيتها، 
جاء ذلك ف����ي تقرير لها بعنوان »املصارف 
اخلليجية في مقاومة العاصفة ولكن مبواجهة 

ضيق السيولة«.
فقد صرح محمد داماك احمللل االئتماني 
مبؤسسة ستاندرد آند بورز »نعتقد ان جودة 
األصول في البنوك اخلليجية ستشهد حتسنا 
بدءا من عام 2011 وان هوامش ربحها اجليدة 
وكفاءتها ستوفر لها أساسا متينا للعودة الى 
الربحية العالية«. لكن مازالت هناك حتديات 
في األفق، ذلك ان العقبات املستقبلية التي 
تواجه البنوك اخلليجية تكمن في حتسن 
السيولة ومتويل النمو املستقبلي، وإعادة 
متويل رصيد الدين القائم. وأضاف: »نعتقد 

ان املعوقات التي شهدتها مجموعات سعد 
والقصيب����ي، وإعادة هيكل����ة دبي العاملية، 
واملخاوف من ان الصعوبات املالية قد متتد 
الى الكيانات االقتصادية األخرى ذات الصلة 
باحلكومة في دبي، قد أدت الى تعويق رغبة 
السوق العاملية في التعامل مع شركات دول 

مجلس التعاون اخلليجي«.
وعل����ى اجلانب اإليجابي، ف����إن البنوك 
اخلليجية تقوم ببطء بإعادة بناء مخزوناتها 
م����ن الس����يولة وذل����ك بغ����رض مواجهة 
االس����تحقاقات املقبلة، وقد قامت بتقليص 
اس����تراتيجيات النمو اخلاصة بها، ونحن 
أيضا نقوم بتصنيف منط التعامل في ست 
دول مجلس التعاون اخلليجي بأنه يعد من 
أمناط »التدخ����ل« جتاه أنظمتها املصرفية، 
وهذا يعن����ي أننا نعتقد ان هذه البلدان من 
املرجح للغاية ان تقوم بتقدمي دعم استثنائي 
ملصارفها املهمة للغاية بش����كل منتظم في 

حالة الضرورة.
مثل هذا الدعم، كما ش����هدنا في املاضي 
القريب، ميكن ان يؤدي الى تخفيف الضغط 

على سيولة البنوك اخلليجية.
وم����ن العوامل االيجابي����ة األخرى التي 
نقوم بتصنيفها، فيما يخص معظم البنوك 
الرسملة  اخلليجية، تشمل مس����ألة معدل 
اجليدة الذي تظهره. فإن ستاندرد آند بورز 
قامت بحساب متوسط رأس املال املعدل لها 
حس����ب املخاطر RAC والذي تصل نسبته 
في بنوك اخلليج ال����ى معدالت 10.2% قبل 
إج����راء التعديالت في نهاية العام 2009، او 
ما يقارب ضعف متوسط نفس النسبة لدى 
البنوك ال� 45 األوائل في العالم أجمع، وفي 
رأين����ا، فإن هذا يوفر لها ملجأ قويا ضد اي 
صدمات غير متوقعة. وأضافت: انه على مدى 
األشهر الستة املاضية، مت اجراء مجموعة من 
عمليات التصنيف جتاه البنوك اخلليجية، 
كما قامت بتغيير التوقعات املنظورة جتاه 
بعض البنوك الكويتية الى مستقرة بعد ان 
كانت سلبية. كما قامت ستاندرد آند بورز 
بترقية اثنن من البنوك في اململكة العربية 
الس����عودية لتعكس وجهات نظرها جتاه 

قدرتهما على حتمل الصدمات.

أكبر 5 شركات لديها ملكيات معلنة في شركات مدرجة أخرى
من حيث القيمة كما في 2010/8/5

الصفوة
٪ 37

تعليمية
٪ 18

أخرى
نفائس17 ٪

٪ 7

أبراج
٪ 10

ميادين
٪ 11

عمر راشد 
 أفادت مصادر »األنباء« ان البنك التجاري حصل على موافقة املركزي لترشيح ثمانية أسماء 
ملنصب عضوي مجلس اإلدارة املستقيلن، الفتة الى أن عمومية البنك املرتقبة النتخاب أعضاء 

جدد في مجلس اإلدارة من املتوقع انعقادها بعد اجازة العيد مباشرة.
 وفي السياق ذاته، أكدت املصادر أن النزاع القضائي حول أسهم بنك بوبيان بن شركة دار 
االستثمار والبنك اليزال »قائما« وال توجد تسوية بن اجلانبن في مسألة بيع الدار بتلك األسهم 

وسداد مديونية البنك خالل املرحلة املقبلة.

عمومية »التجاري« بعد العيد و»المركزي« وافق على مرشحيه لمجلس اإلدارة

OMNM البيانات النقدية ـ يوليو
التغيير

عن الشهر يوليو 2010
االسبق

عن االشهر ال� 12 
السابقة

عن مطلع 
العام احلالي

مليون مليون دينار
مليون %دينار

مليون %دينار
%دينار

41.1852360.62.3196.08692.2موجودات البنوك احمللية
1.4-27-1.89500.060.3املطالب على احلكومة
التسهيالت االئتمانية 

0.6-143-0.15392.2-18-24.964للمقيمن

1.0-71-2.2-167-7.2853585.2املوجودات االجنبية
)M2( 1.52981.260.0-367-24.901عرض النقد

40.0-1.42391.0-338-24.116ودائع القطاع اخلاص
2.176819.771918.2-98-4.657ودائع حتت الطلب

2.8832.91997.3-83-2.922ودائع االدخار
ودائع الجل وشهادات 

0.4-58-0.95003.5-128-14.648االيداع

31.4-863-37.0-1.112-1.5-29-1.890ودائع بالعمالت االجنبية

قيمة الملكيات المعلنة للشركات المدرجة في قطاع الخدمات
 في شركات مدرجة أخرى كما في 2010/8/5

نسبة امللكية املساهم
امللكية )%( 

القيمة )ألف 
النسبة دك(

%48.45.5145معادنأجيليتي

%5.314.3164ساحلزين 

تعليمية 
41.9614.078إياس

18% 86.515.554آفاق

19.632إجمالي فرعي 

%17.0013.1513تنظيفالرابطة 

%10.1081.6672املصالح عاملعامل

الصفوة

%5.0071.00237ا صناعية * 

6.0781.833األمان

12.6939.010الصفاة

55.8334.786ورقية

8.7683.543صفاة طاقة

14.0032.913صافتك

43.09216.922دانة

40.009إجمالي فرعي 

%343.3473البناءالتخصيص

%32.267.7557تعليميةنفائس

%22.2111.53711مزاياميادين

%39.2810.50810د لإلجارة * أبراج * 

%7.563080.3أبراج * الشبكة * 

%107.745100اإلجمالي 

موقوفة عن التداول *

 »القرين« ال تدرس 
زيادة رأسمالها

جاء ف��ي كتاب ص��ادر عن 
شركة القرين القابضة وموقع من 
الرئيس التنفيذي للشركة شهناز 
قبازرد أنه باالشارة إلى املوضوع 
ال��وارد في جريدتك��م بعنوان 
القرين القابض��ة تدرس زيادة 
رأسمالها بعد قيامها بتخفيض 
بنسبة 50٪ انه ليس له أساس من 

الصحة جملة وتفصيال.

املؤشر 
السعري 

6.703.2
بتغير قدره

+ 25.3  


