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قال رئيس مجلس إدارة ش����ركة زين 
الس����عودية األمير حسام بن سعود بن 
عبدالعزيز في مقابلة له مع جريدة الشرق 
األوس����ط انه ال مخاوف على مس����تقبل 
الشركة إطالقا، وان وضع الشركة مطمئن 
ألبعد احلدود، مشيرا إلى أن اخلسارة التي 
سجلتها الشركة ليست كبيرة واألرقام 
التي تظهرها القوائم تعود للمصروفات 
السابقة التي تشمل قيمة الرخصة ورسوم 
التأسيس، وقال ان الشركة ستصل إلى 
نقطة التعادل في أق����رب مما يتصوره 

اجلميع.
وعن أهم املعوقات التي تواجه شركة 
زين قال األمير حسام ان أهمها هو بطء 
قرارات هيئة االتص����االت وعدم قدرتها 
على حل بعض املشاكل، كما انتقد املشغل 

األساسي للجوال في السعودية »stc«، لعدم اإليفاء مبتطلبات املشغل املسيطر 
وعدم تعاونها مع املش����غل اجلديد »زين«، خاصة فيما يتعلق بنقل األرقام بني 

الشبكات الثالث.
وقال »كنا نطمح في البداية إلى أن يصل عدد املش����تركني لدينا إلى 5 ماليني 
مشترك في حني وصل اآلن إلى 7 ماليني مشترك وهو رقم لم نتوقعه أبدا في البداية، 

ونطمح أن نصل إلى 10 ماليني مشترك خالل السنوات القليلة القادمة.
ونفى األمير حسام الش����ائعات التي تتردد عن نية أحد كبار املؤسسني بيع 
حصته من الش����ركة، وقال إن هذا األمر غير صحيح ألن النظام أساسا ال يسمح 
للمؤسس بأن يبيع إال بعد ثالث سنوات، كما أنه لم يخبرني أي من املؤسسيني 

مبثل هذه النوايا.

محمود فاروق 
كشفت مصادر مسؤولة ان مجموعة »زين« جتري مفاوضات 
مع بنك »بي ان بي باريبا« وذلك ضمن املفاوضات التي جتريها 
مع ع���دد من البنوك العاملية لتوفير ق���رض بقيمة 1.5 مليار 

دوالر.
وقالت املصادر ل� »األنباء« ان البنوك احمللية لن تشارك في 
القرض الذي سيتم استخدامه في التوسعات اإلقليمية للشركة 
وتطوير عملياتها في مختلف الدول املتواجدة فيها، فضال عن 
تقدمي خدمات جديدة، مؤكدة على ان القرض لن يستخدم في 
سداد أى ديون للشركة خاصة انها قامت بسداد أغلب ديونها 

من السيولة التي توافرت من بيع أصولها في أفريقيا.
وكانت الشركة قد سددت قروضا تبلغ قيمتها 4.2 مليارات 
دوالر تقريبا بعدما باعت اصولها في افريقيا بقيمة 9 مليارات 
دوالر الى ش���ركة »بهارتي ايرتيل« الهندية باستثناء املغرب 

والسودان. 

كونا: يعقد محافظو البنوك املركزية ومؤسسات النقد بدول 
مجلس التعاون اخلليجي االجتماع ال� 51 للجنة محافظي البنوك 
املركزية ومؤسسات النقد بدول املجلس اليوم و غدا، وتترأس 
الكويت الدورة احلالية للمجلس وميثلها في ذلك االجتماع وفد 
رسمي رفيع برئاسة محافظ بنك الكويت املركزي الشيخ سالم 

العبدالعزيز.
وذكر بيان صادر ع����ن بنك الكويت املركزي امس أن جدول 
أعمال اجتماع جلنة احملافظني سيتضمن العديد من املوضوعات 
والقضايا احملوري����ة ذات الصلة بدعم اجلهود الرامية الى دفع 
مسيرة العمل املشترك لدول مجلس التعاون اخلليجي في ضوء 
ما تضمنته تقارير ومحاضر اجتماعات عدد من اللجان الفنية 
املنبثقة ع����ن جلنة احملافظني ومنها جلنة االش����راف والرقابة 
على االجه����زة املصرفية بدول املجل����س واللجنة الفنية لنظم 

املدفوعات.
وأوضح البيان أن االجتماع سيتطرق الى استعراض أحدث 
التطورات املرتبطة بأنشطة اللجنة املالية ملكافحة غسيل االموال 

ومتويل االرهاب وس����يتم اس����تعراض جتارب دول املجلس حول شركات أو مكاتب 
املعلومات االئتمانية.

  وأضاف أن االجتماع سيتناول أيضا أنشطة املؤمتر املصرفي العاشر لدول مجلس 
التعاون اخلليجي املزمع عقده في النصف االول من عام 2011 ومناقشة االبعاد املختلفة 

للتطورات النقدية واملالية التي تشهدها دول املجلس.
وذكر البيان ان مجلس ادارة املجلس النقدي اخلليجي سيعقد 
اجتماعه الرابع غ����دا بالكويت وذلك بحضور محافظي البنوك 
املركزية ومؤسس����ات النقد للدول االعضاء في االحتاد النقدي 
وهي مملكة البحرين واململكة العربية الس����عودية ودولة قطر 

والكويت.
يش����ار الى أن مجلس ادارة املجلس النقدي اخلليجي سبق 
أن عقد ثالثة اجتماعات منذ انش����ائه وحتى تاريخه حيث ُعقد 
االجتماع االول له في 30 مارس 2010 كما ناقش املجلس منذ بدء 
اجتماعاته متطلبات املرحلة القادمة املتمثلة في استكمال البناء 
املؤسس����ي والتنظيمي للمجلس النقدي كما أقر مجلس االدارة 
امليزانية التشغيلية للمجلس النقدي ومت ايداع حصص الدول 
االعضاء في حس����اب املجلس النقدي كما أقر الشروط الواجب 

توافرها في الرئيس التنفيذي للمجلس النقدي.
ويعقد ذلك املجلس ستة اجتماعات في السنة وذلك بحسب ما 

ورد في املادة العاشرة من النظام االساسي للمجلس النقدي.
يذكر أن جلنة محافظي البنوك املركزية ومؤسس����ات النقد بدول مجلس التعاون 
اخلليجي جتتمع مرتني سنويا بصورة دورية بهدف تبادل وجهات النظر والتشاور 
حول أبرز القضايا االقتصادية والنقدية واملصرفية املشتركة واملتعلقة بأعمال البنوك 

املركزية ومؤسسات النقد في دول املجلس.

الشيخ سالم العبدالعزيز

األمير حسام بن سعود

أحمد يوسف
كشفت مصادر ذات صلة ل� »األنباء« ان شركة 
املدي���ر الكويتي � احدى الش���ركات التابعة لبيت 
التمويل الكويتي � تقدمت للمنافسة كمدير للمشاريع 
في مشروع السكك احلديدية ومشروع مترو االنفاق 

التي يعتزم طرحها خالل الفترة املقبلة.
وتوقعت املصادر ان حتقق الشركة أرباحا كبيرة 

خالل الربع الثالث من العام احلالي مقارنة مبثيالتها 
في العام املاضي، مؤكدة ان االجتاه العام يشير الى 

عدم توزيع اي ارباح.
وقال���ت املصادر ان الش���ركة بص���دد االنتهاء 
من عدد من مش���اريعها العقارية في أسواق دول 
التعاون اخلليجي، وأنها في انتظار البت في عدد 

من املناقصات كانت قد تقدمت اليها مؤخرا.

»المدير الكويتي« التابعة لـ »بيتك« تنافس كمدير لمشروعي السكك الحديدية والمترو

تجري توسعات بقطاع النقل والخدمات اللوجستية بالكويت ودول الخليج 

في تقريرين صادرين عن »تمسون رويترز« و»ميرجير رانكينغ« العالميتين

توقعات بارتفاع اإليرادات التشغيلية
 لـ »أجيليتي« بنسبة 12% العام الحالي 

»جلوبل« الرابعة بقائمة بنوك االستثمار العالمية 
فى تقديم االستشارات لصفقات الدمج

محمود فاروق 
توقعت مصادر مطلعة ارتفاع اإليرادات التشغيلية لشركة 
أجيليتي بنسبة 12% العام احلالي األمر الذي سينعكس إيجابا 
على األرباح الصافية للشركة. وقالت املصادر ان شركة أجيليتي 
بصدد التوسع في قطاع النقل واخلدمات اللوجستية بالكويت 
ودول مجلس التعاون اخلليجي من خالل زيادة عدد شاحناتها 
وذل����ك ضمن خطتها اإلس����تراتيجية الرامية الى حتقيق أكبر 

استفادة من مشاريع التنمية في الكويت ودول اخلليج. 

وأضافت أن الش����ركة تركز حاليا عل����ى النمو الذاتي عبر 
التوسع في األسواق الناشئة بالشرق األوسط خاصة املغرب 

والسعودية واالمارات والهند وبعض الدول اآلسيوية.
وأشارت املصادر الى ان الشركة دشنت خدمة جديدة الدارة 
الس����جالت في الشرق األوس����ط تتمثل في حفظ امللفات عبر 
صناديق خاصة مع نظام تعق����ب الوصول إلى كل ملف على 
حدة بواسطة اس����تخدام أحدث التقنيات التي تضمن تنظيم 

وتسليم امللفات املهمة والسرية بشكل امن.

احتل بيت االس����تثمار 
العاملي )جلوب����ل( مراكز 
متقدمة بني كبرى البنوك 
االس����تثمارية العاملية في 
تقدمي خدمات االستشارات 
املالية ف����ي عمليات الدمج 
واالستحواذ. وجاء ذلك في 
تقريرين منفصلني صدرا 
مؤخرا عن كل من »متسون 
و»ميرجي����ر  رويت����رز« 
رانكينغ« العامليتني وذلك عن 
صفقات الدمج واالستحواذ 
التي ش����هدها العالم خالل 
فترة الس����تة أشهر األولى 

من العام 2010.
ففي التقرير الصادر عن »متسون رويترز«، 
تقدمت جلوبل من املرك����ز الثالث والثالثني 
إلى املركز الرابع في قائمة بنوك االس����تثمار 
العاملية التي لعبت دور املستشار املالي في 
صفقات الدمج واالس����تحواذ التي ش����هدتها 
منطقة الش����رق األوسط وشمال أفريقيا في 
فترة الستة أشهر األولى من العام احلالي، كما 
احتلت جلوبل املركز السابع عشر ضمن بنوك 
االستثمار العاملية لدورها في صفقات نفذت 
في منطقة أوروبا وآس����يا والشرق األوسط، 
واملركز اخلامس عشر في صفقات األسواق 

الناشئة.

التقري���ر الصادر  أم���ا 
عن »ميرجي���ر رانكينغ«، 
فقد احتل���ت جلوبل املركز 
السادس في الصفقات التي 
مت اإلعالن عنها خالل فترة 
الستة أش���هر. كما احتلت 
صفقة متلك مجموعة بهارتي 
أفريقيا )عدا  الهندية لزين 
الس���ودان واملغرب( بقيمة 
10.7 مليارات دوالر، والتي 
لعب���ت فيه���ا جلوبل دور 
املالي اإلقليمي  املستش���ار 
ملجموعة بهارت���ي، املركز 
األول في قائمة أكبر صفقات 
الدمج واالستحواذ في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا واملركز الثامن 

على مستوى العالم.
وفي هذه املناسبة، صرح الرئيس التنفيذي 
جللوبل بدر عبداهلل السميط، قائال، »نعتز بهذا 
االجناز املتمثل في تبوؤ جلوبل مراكز متقدمة 
ضمن كبرى بنوك االستثمار العاملية في مجال 
االستشارات املالية لعمليات الدمج واالستحواذ، 
ويؤكد هذا اإلجناز الدور الذي تلعبه جلوبل على 
مستوى املنطقة في تقدمي خدمات االستشارات 
املالية كما يدعم سياسة الشركة املستقبلية في 
التركيز على األنش���طة التشغيلية ومن بينها 

االستثمارات املصرفية«.

بدر السميط

البنوك المحلية لن تشارك في القرض

»زين« تتفاوض مع »بي ان بي باريبا« وبنوك 
عالمية لتوفير قرض بقيمة 1.5 مليار دوالر

األمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز: ال مخاوف على مستقبل 
»زين السعودية« ونطمح إلى بلوغ 10 ماليين مشترك

األولى »إسناد« والثانية »المتحدة القابضة«

تأسيس شركتين مساهمتين كويتيتين 
برأسمال إجمالي قدره مليونا دينار

كونا: قالت جريدة »الكويت اليوم« انه مت تأسيس شركتني 
مساهمتني كويتيتني برأسمال إجمالي قدره مليونا دينار.

وأضافت اجلريدة في عددها األخير أن الشركة األولى هي 
»إسناد« الكويتية للخدمات البترولية التي تأسست كشركة 
مساهمة كويتية مقفلة برأسمال مليون دينار موزعة على 10 

ماليني سهم نقدي وبقيمة 100 فلس للسهم الواحد.
ومن أغراض الشركة القيام باألعمال النفطية واملدنية الالزمة 
للقطاع النفطي كافة إضافة إل��ى أعمال الصيانة واخلدمات 

العامة املختلفة.
وميكن للشركة القيام »كوسطاء« بكل العمليات األخرى 
التي تستلزمها الشركات املختلفة من أعمال ومصالح وأغراض 

متنوعة في املجاالت النفطية الرئيسية للقطاع النفطي.
أما الشركة الثانية فهي »املتحدة املتكاملة القابضة« وتأسست 
كشركة مساهمة كويتية قابضة برأسمال مليون دينار موزعة 

على 10 ماليني سهم نقدي بقيمة 100 فلس للسهم الواحد.
ومن أغراضها متلك أس��هم ش��ركات كويتية أو أجنبية 
ومتلك أسهم أو حصص في شركات ذات مسؤولية محدودة 
كويتية أو أجنبية أو االش��تراك في تأسيس هذه الشركات 

بنوعها وإدارتها وإقراضها وكفالتها لدى الغير.
وميكن للشركة إقراض الشركات التي متلك أسهما فيها 
وكفالتها لدى الغير على أال تقل نس��بة مشاركة الشركة 
القابضة في رأسمال الشركة املقترضة عن 20% على األقل.

كما ميكنها متلك حقوق امللكية الصناعية من براءات اختراع 
او عالمات جتارية صناعية او رسوم صناعية أو أي حقوق 
أخرى وتأجيرها لشركات أخرى الستغاللها سواء داخل 
الكويت او خارجها ومتل��ك املنقوالت والعقارات الالزمة 
ملباشرة نش��اطها في احلدود املسموح بها وفقا للقانون 
اضافة الى اس��تغالل الفوائض املالية املتوافرة لديها عن 
طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات 

وجهات متخصصة.
ويجوز للش��ركتني تكوين مصلحة أو االشتراك بأي 
وجه مع الهيئات التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالهما في 

الكويت أو خارجها. 

مركز الجمان يدشن خدمة »جمان إكسبرس«
في إطار التطوير املستمر للخدمات واملنتجات 
التي يقدمها مركز اجلمان لالستشارات االقتصادية 
مبا يتعلق باالستش����ارات املرتبطة بسوق الكويت 
لألوراق املالية، مت استحداث خدمة »جمان اكسبرس«، 
التي تقدم حتليال مختصرا وتوصية عن أي شركة 

مدرجة يطلبها العميل.
كما ميكن للعميل طلب س����هم يحدده »اجلمان« 
يكون مرشحا لالرتفاع، حيث يكون محور التحليل 

تبريرا موضوعيا ألسباب االرتفاع املتوقع.

وسيكون حجم التحليل والتوصية مبقدار 630 
حرفا تقريبا، أي نحو 120 كلمة، على أن يتم إرسال 
التحلي����ل أو التوصية للعميل بحد أقصى خالل 48 
س����اعة، وذلك بالطريقة التي يرغبها، سواء كانت 
من خالل الرسائل القصيرة )sms(، أو البالك بيري 
)BBM(، إضافة إلى الفاك����س والبريد اإللكتروني، 
علما ان رس����وم التحليل أو التوصية تبلغ 10 د.ك 
فقط، وال شك أن تلك اخلدمة تخضع لشروط وأحكام 

قانونية ومهنية.

الكويت تشارك بنسبة %35.1

»إيديمتسو«: إرجاء مشروع المصفاة 
الكويتية ـ اليابانية ـ الڤيتنامية إلى 2014

طوكيو � كونا: اعلنت شركة 
اليابانية  ايدميتس����و كوس����ان 
في بيان ع����ن تأجيل اتخاذ قرار 
باالستثمار في مشروع مصفاة في 
ڤيتنام والذي تشارك فيه الكويت 
مع شركة ايدميتسو ما يرجئ البدء 
باملصفاة حت����ى العام 2014، كما 
يطلب املستثمرون خفض تكاليف 
بناء املش����روع. ويعتبر مشروع 
شركة نغي س����ن لتكرير النفط 
وانتاج املواد الكيميائية من اكبر 
املشاريع في ڤيتنام حيث يحتل 
املشروع مساحة 180 كيلومترا في 
العاصمة الڤيتنامية هانوي وتبلغ 
سعتها االنتاجية 200 الف برميل 
يوميا. واجابت شركة ايدميتسو 
في البيان عن السؤال حول اعالن 
الفائز الذي سيقوم ببناء احملطة 

انه بناء على طلب املس����تثمرين 
خفض تكاليف البناء فان اختيار 
الفائز وتوقيع العقد سيستغرق 
وقتا طويال واعربت الشركة عن 
املها في اال تتجاوز تكاليف بناء 
املشروع مبدئيا 6 مليارات دوالر. 
الكويت في املشروع  وتش����ارك 
بنسبة 35.1% وهي نسبة مساوية 
للنس����بة التي تشارك بها شركة 
ايدميتسو كوسان اليابانية، كما 
تشارك في املشروع شركة النفط 
الڤيتنامي����ة اململوك����ة للحكومة 
بنسبة 25.1% وشركة ميتسوي 

بنسبة %4.7.
واضاف البيان ان شركة فوستر 
ويلر انتهت من التصميم الرئيس 
للمصنع في عام 2009 وفي الوقت 
نفسه انتهت السلطات الڤيتنامية 

من نقل السكان احملليني في منطقة 
انشاء املشروع ومتشيط االرض 
من املتفجرات وغيرها من االجراءت 

الالزمة.
وقال البيان انه سيتم انشاء 
مرافق جديدة ملعاجلة النفط اخلام 
الى جازولني  الكويتي وحتويله 
املنتجات  وديزل وغيرهما م����ن 
البترولي����ة لتب����اع ف����ي ڤيتنام 
باالضافة الى تصنيع الباراكسيلني 
والبوليبروبلني وبيعهما في الدول 

املجاورة.
واوضح البيان انه من املتوقع 
ان يتم حتويل املشروع برأسمال 
يتراوح بني 30 و70 مليونا وتدار 
حاليا محادث����ات مع بنك اليابان 
وبن����وك اخرى لتأم����ني االموال 

الالزمة.

في اجتماعات تبدأ اليوم و غدًا بالكويت
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