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االقتصادية

يتوقع ان تعقد اخلطوط الوطنية الكويتية، جمعيتها العامة 
العادية اخلامسة في الثلث االخير من الشهر اجلاري بعد عدم 
اكتمال نصابها امس االول حيث بلغت نسبة احلضور %38.69 
وتبحث العمومية املوافقة على اصدار س����ندات ما ال يتجاوز 
احل����د االقصى املصرح به قانونا بالدينار، وتفويض مجلس 
االدارة بتحديد مدة تلك الس����ندات وقيمتها االسمية وسعر 
الفائدة وموعد وفائها ومكان طرحها داخل او خارج الكويت 

وسائر شروطها واحكامها، وذكر ان اخلطوط الوطنية كانت 
حصلت في وقت س����ابق على موافقة »التجارة« على اصدار 
السندات. وعلمت »مباشر« ان اخلطوط الوطنية تعتزم اصدار 
سندات بقيمة 15 مليون دينار بعد موافقة اجلمعية العمومية 
لتنفيذ خططها املس����تقبلية وتغطية توسعاتها وااللتزامات 
املالية للدفعات املستحقة لشركات تأجير الطائرات وتوفير 

السيولة.

»الخطوط الوطنية« تعتزم إصدار سندات بقيمة 15 مليون دينار

ارتفاع الجزء النقدي المستخدم من  التسهيالت 
االئتمانية من البنوك للقطاعات االقتصادية %3.9 

محمود فاروق
شهدت ارصدة اجلزء النقدي املستخدم من 
التسهيالت االئتمانية املقدمة من البنوك احمللية 
الى مختل����ف القطاعات االقتصادية بالكويت 
ارتفاعا ملحوظا بلغت قيمته 943 مليون دينار 
بنمو تصل نسبته الى 3.9% مع نهاية السنة 
املالية 2009 / 2010، وق����د جاءت الزيادة في 
ارصدة التس����هيالت الواردة في بيانات بنك 
الكويت املركزي نتيجة للزيادة التي شهدتها 
ارصدة التسهيالت لكل من قطاع العقار بنحو 
416.2 مليون دينار مش����كلة ما نسبته %6.8 
وقطاع التس����هيالت الشخصية بنحو 457.8 
مليون دينار وبنسبة 5.8% وقطاع املؤسسات 
املالية من غير البن����وك بنحو 132 مليونا او 
بنسبة 4.8% وقطاع النفط اخلام والغاز بنحو 

72.5 مليون دينار بنسبة تصل الى %46.2.
واف����اد التقرير الذي صدر مؤخرا عن بنك 
الكويت املركزي وحصلت »األنباء« على نسخة 
منه بأن ارصدة التسهيالت االئتمانية النقدية 

املقدمة من البن����وك احمللية الى كل من قطاع 
التج����ارة انخفضت بنحو 69.9 مليون دينار 
وقطاع االنش����اء بنحو 9.2 ماليني دينار، اما 
فيما يتعلق باتفاقيات التسهيالت االئتمانية 
املبرمة بالدينار الكويتي مع املقيمني، والتي 
تعكس التغير في حدود التسهيالت االئتمانية 
القائمة والتسهيالت املقدمة الى عمالء جدد، فقد 
اظهرت البيانات ارتفاع قيمة تلك التسهيالت 
بنحو 257.8 مليون دينار وبنسبة 2.5% لتصل 

الى نحو 10636.3 مليون دينار.
وحول معدل منو اجمالي ميزانيات البنوك 
احمللية مقارنة مبعدالت النمو احملققة في تلك 
امليزانيات للسنوات السابقة، اشار التقرير الى 
انها شهدت تباطؤا واضحا، االمر الذي يعكس 
جانبا من تداعيات االزم����ة املالية على افراز 
حالة من احلذر لدى وحدات القطاع املصرفي 

من التوسع في منح االئتمان.
واظهرت النشرة ان هناك منوا في اجمالي 
الس����يولة التي اودعتها البنوك احمللية لدى 

»املركزي« بنسبة 75% على اساس سنوي، ليبلغ 
رصيد االموال املودعة من البنوك احمللية على 
شكل سندات اصدرها البنك املركزي 1.34 مليار 
دينار. كما زاد اجمالي رصيد القروض داخل 
الكويت مبقدار 62.2 مليون دينار وبلغت نسبة 
النمو السنوي للرصيد االجمالي للقروض داخل 
الكويت 2% خالل 12 شهرا املمتدة بني اغسطس 
2009 واغسطس 2010 وهي نسبة ضئيلة تعبر 
عن جموح الشركات واالفراد لتسديد قروضهم 
السابقة وتراجع االقبال على قروض جديدة 

نتيجة االوضاع االقتصادية السائدة.
هذا وبلغ الرصيد االجمالي لودائع القطاع 
اخلاص لدى البنوك احمللية في نهاية الشهر 
املاضي حوالي 24.1 مليار دينار بتراجع طفيف 
نس����بته 1.4% على اساس س����نوي كما يعبر 
تزاحم الودائع لدى البنوك التي بدورها تلجأ 
لزيادة ودائعها لدى املركزي عن كم السيولة 
الهائل املتوافر لتمويل ش����ركات ومشروعات 

خطة التنمية.

مؤسسة »تيرابين« في دبي وصفتها بأنها ازدادت تألقًا وحيوية في عامها الثالث

»زين« تفوز بأفضل عالمة تجارية 
لالتصاالت في الشرق األوسط

أن  أفضل )عالمة جتارية( يعني 
مجموعة زين أمامها حتديات جديدة 
للمحافظة على املكانة املتميزة التي 

وصلت إليها في هذه الصناعة«.
وعلى جانب آخر جاء فوز »زين 
األردن« بجائزة أفضل تطبيق عربي 
ليعكس مدى املكانة الرائدة لعمليات 
املجموعة في اململكة، فهذه اخلدمة 
احليوية تعد من أفضل اخلدمات 
املقدم����ة في ه����ذا املج����ال كونها 
تسمح للعمالء بإمكانية التصفح 
من خالل محرك بحث سهل على 
الدليل الشامل للمواقع السياحية 
األكثر أهمية، باإلضافة إلى أماكن 
التسوق واملطاعم، علما أن حتميل 

هذه التطبيقات يتم مجانا.
اجلدير بالذكر أن هذه اجلوائز 
يتم منحه����ا تقديرا لألداء املتميز 
في 11 مجاال رئيس����يا في صناعة 
االتصاالت عبر جميع أنحاء الشرق 
األوسط، كما تهدف تلك اجلوائز 
إلى تكرمي اجلهات الفاعلة الرئيسية 
التي ساعدت في حتويل صناعة 
أكثر  إلى واح����دة من  االتصاالت 
الصناعات حيوية ونشاطا على 

مستوى العالم.

وفي تعليقه على هذه اجلائزة، 
قال الرئيس التنفيذي للش����ؤون 
التجارية في مجموعة زين بشار 
عرفة: »هذه اجلائزة التي حصلنا 
عليها للع����ام الثاني على التوالي 
هي تقدير لعام متيز بالكثير من 
التحديات، وال ش����ك أن الفوز بها 
يبرز جناح املجموعة في ترسيخ 
مواقعها في منطقة الشرق األوسط، 
ليس فقط كعالمة مميزة في هذه 
الصناعة، ولكن أيضا كواحدة من 
العالمات التجارية األكثر شيوعا 

في قطاع االتصاالت«.
وأض����اف: »لق����د أظهرت زين 
ق����درات فائق����ة ف����ي التكيف مع 
التحديات اجلديدة التي يواجهها 
قطاع االتصاالت من وقت إلى آخر 
بحكم التطورات السريعة واملتعاقبة 
في هذه الصناعة، فهي استطاعت 
أن تعيد صياغة إس����تراتيجيتها 
وخططها التسويقية مبا يتقابل مع 

طموحات ورغبات العمالء«.
و أكد أن هذا التكرمي: »سيحثنا 
حتم����ا عل����ى حتقي����ق املزيد من 
الطموح����ات، فإنه ب����ني في ذات 
الوق����ت أن اختيارنا للفوز بلقب 

 فازت مجموعة »زين« بجائزة 
»أفضل عالمة جتارية« في املؤمتر 
السنوي الرابع لقطاع االتصاالت في 
منطقة الشرق األوسط، وهو املؤمتر 
الذي تنظمه مؤسسة تيرابني في 
دبي، وجاء فوز شركة زين بهذه 
اجلائزة ليك����ون الفوز الثاني لها 

على التوالي.
وذكرت الشركة في بيان صحافي 
أن جائزة »أفضل عالمة جتارية« لم 
تكن اجلائزة الوحيدة للمجموعة 
في االحتفالية السنوية للمؤمتر، 
مشيرة إلى أن وحدتها التابعة في 
األردن فازت بجائزة »أفضل تطبيق 

عربي«.
 وأوضحت أن هيئة التحكيم 
املكونة من ستة أعضاء علقت على 
هذا الفوز بقولها: »بعد 3 سنوات 
فقط على إطالقها العالمة التجارية، 
اس����تطاعت زين أن تخلق عالمة 
له����ا مكانتها املتمي����زة ملنتجاتها 
أنها  إلى  وخدماته����ا، باإلضاف����ة 
استطاعت أن ترفع من مدى الوعي 
بهذه العالم����ة«. وأكدت مجموعة 
زين أن هيئة التحكيم ارتأت أن هذا 
النجاح ترك أثرا إيجابيا على حصة 
املجموعة في أسواقها املنتشرة في 
املنطقة، وهو ما انعكس أيضا على 
تقييمها، مش����يرة إلى أن العالمة 
التجارية التي اعتنقت شعار »عالم 
جمي����ل«، أصبحت تؤس����ر خيال 

املنطقة بأسرها.
وأش����ارت زين إل����ى أن هيئة 
التحكيم أكدت أن العالمة التجارية 
التي تعيش اآلن الس����نة الثالثة 
من عمرها بات����ت تعكس بصدق 
رغبات وطموحات عمالئها، بل إن 
عالمة زين ومبا حتمله من سمات 
وصفات ش����ابة فتية، تقف اليوم 
بشموخ كواحدة من أكثر العالمات 
التجارية شهرة وحيوية في صناعة 

االتصاالت. علي األميري يتسلم اجلائزة

بدر الريس وبشار عرفة يتسلمان اجلائزة 

يقضي بتخويل »المقاصة« ملكية األسهم عبر نموذج خاص

إدارة البورصة و»المقاصة« تتفقان على آلية
تجميع أسهم صغار المساهمين في صفقة »زين«

تحديد أسبوعين من تاريخ اإلعالن لالنتهاء من تلقي طلبات التخويل بالملكية
شريف حمدي - محمود فاروق

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة 
انه مت االتفاق بني ادارة سوق الكويت 
الكويتية  املالية والشركة  لالوراق 
للمقاص���ة على وض���ع آلية تخول 
مبوجبها قي���ام »املقاصة« بتجميع 
طلبات الراغب���ني في بيع 300 ألف 
سهم فأقل من أسهم شركة زين من 
صغار املساهمني، حيث سيتم تخويل 
املقاصة ملكية االسهم عبر منوذج 
»ملكية« سيعد خصيصا لهذا الغرض 
في حال امت���ام الصفقة، مبينة انه 
سيتم حتديد اسبوعني على االكثر 
من تاريخ االعالن الرسمي لالنتهاء 

من تلقي طلبات التخويل.
وقالت املصادر ان شركة املقاصة 

ستقوم برفع جميع الطلبات إلدارة 
البورصة بع���د االنتهاء من عملية 
التجميع بالكامل للموافقة عليها )كل 

طلب على حدة(.
على صعيد متصل، أكدت مصادر 
ان »املقاص���ة« ل���م تتلق حتى اآلن 
كتابا رسميا من شركة االستثمارات 
الوطنية يخولها ببدء فتح حساب 
للمس���اهمني املسجلني حتى تاريخ 
29 سبتمبر 2010 في سجالت شركة 

زين.
وذكرت ان »املقاصة« ستشرع في 
مخاطبة صغار املساهمني الذين متت 
املوافقة على طلباتهم لتزويدها بأرقام 
حساباتهم املصرفية لتحويل املبالغ 
النقدية املخصصة لكل مساهم حسب 

ملكيته، وذلك بع���د خصم عمولة 
»االستثمارات الوطنية« التي تقدر 

ب� 50 فلسا لكل سهم.
ولفتت املصادر الى انه سيكون 
هناك تنسيق مستمر بني »املقاصة« 
و»االستثمارات« طيلة الفترة املقبلة 
حول جميع املس���تجدات املتعلقة 
بالصفقة، فضال عن اطالع ش���ركة 
االستثمارات على اخلطوات اخلاصة 

بعملية جتميع االسهم.
وأش���ارت الى انه مت االتفاق بني 
الش���ركتني على جمي���ع التفاصيل 
املتعلقة بدور كل منهما في الصفقة 
خالل االجتماع الذي عقد االسبوع 
املاض���ي ومت فيه توقي���ع عقد بني 

اجلانبني.

من قبل »تيليكومز ورلد ميدل إيست 2010«

»اتصاالت« تحصد جائزتي أفضل مزود لخدمات 
المبيعات وأفضل مشغل في الشرق األوسط

الشركة تحقق نصرًا قضائيًا في النزاع 
مع »بالنور أفريك« المتعلق بـ »تيليسيل فاسو«

طلبات »اتصاالت« التي تنص 
املبرمة  على أن مذكرة االتفاق 
بني »اتصاالت« و»بالنور« في 
س����بتمبر عام 2007 لتس����وية 
نزاعهم����ا بش����أن »تيليس����يل 
فاس����و«، هي وثيقة صحيحة 
وملزمة قانونا وقابلة للتنفيذ، 
وأن »بالن����ور« قد خرقت بنود 

هذه املذكرة.
كما أمرت هيئة التحكيم شركة 
»بالنور« أيضا باتخاذ اخلطوات 
الالزمة إلكمال الصفقة التي نصت 
عليها »مذكرة االتفاق« في غضون 
60 يوما من تاريخ تبليغ القرار، 
وإال حتم����ل غرامة مالية قدرها 
10 آالف يورو عن اليوم الواحد 
اعتبارا من اليوم 61 كعقوبة في 
حالة عدم االمتثال للقرار، عالوة 
على ذلك، قضت هيئة التحكيم 
ل� »اتصاالت« بتعويضات مالية 
عن اخلسائر الناجمة عن خرق 

مذكرة االتفاق.
املناس���بة، قال نائب  وبهذه 
رئي���س أول »اتص���االت« ف���ي 
»مجموعة اتصاالت« أحمد بن علي: 
إن »اتصاالت« راضية متاما بتأكيد 
هيئة التحكيم التابعة ل� »غرفة 
الطبيعة  الدولية« على  التجارة 
امللزمة التفاقية التس���وية التي 
سبق التوصل إليها مع »بالنور«، 
وتعت���زم »اتص���االت« بدورها 
تسريع تنفيذ »مذكرة االتفاق«، 
من أجل تسهيل خطط املجموعة 
الرامية إلى املساهمة بدور فاعل 
في دعم تطور قطاع االتصاالت في 

جمهورية »بوركينا فاسو«.

عليهما، حيث تبرز هذه اجلوائز 
الذين  املش����غلني اإلقليمي����ني 
أصبحت عالمتهم التجارية عالية، 
والذين متكنوا من تأسيس سمعة 
راسخة في تقدمي خدمات عاملية 

املستوى.
م����ن جهة أخ����رى، أصدرت 
هيئة حتكي����م تابع����ة لغرفة 
التجارة الدولية )آي.سي.سي( 
النهائي في  القرار  في باريس، 
النزاع بني مؤسس����ة اإلمارات 
لالتصاالت )اتصاالت( وشركة 
»بالنور أفريك«واملتعلق بشركة 
التابعة  »تيليس����يل فاس����و« 
ل�»اتص����االت« ف����ي بوركين����ا 

فاسو.
وق����د أيدت هيئ����ة التحكيم 

الفتا ال����ى ان هاتني اجلائزتني 
متثالن أهمية خاصة نظرا لقوة 
ونوعية املرشحني املتنافسني 

منح����ت »تيليكوم����ز ورلد 
ميدل إيس����ت 2010« مجموعة 
اتصاالت، جائزتي أفضل مزود 
خلدمات املبيعات وأفضل مشغل 
في الشرق األوسط خالل حفل 
توزيع جوائزها السنوي الذي 

أقيم في دبي مؤخرا. 
التحكيمية  اللجنة  ومنحت 
للجوائ����ز »اتص����االت« هاتني 
اجلائزتني ألسلوبها املبتكر في 
أداء أعمالها واس����تراتيجيتها 
الش����راكات  إبرام  الناجحة في 
واستخدام التكنولوجيا احلديثة 
التي تدعم أنشطتها الناجحة في 
مجال تزويد خدمات املشغلني 
اللجنة  واملبيعات، كما أشادت 
مبا حققته »اتصاالت« في مجال 
جودة اخلدم����ات واالعتمادية 
العمالء وما تقدمه من  وخدمة 
مجموعة متمي����زة وقوية من 
اخلدمات لعمالئها بإبداع تقني 

رفيع. 
وقد تسلم اجلائزة بالنيابة 
عن مجموعة اتص����االت نائب 
الرئيس واملدير التنفيذي لوحدة 
املشغلني واملبيعات بالشركة علي 
األميري، في حفل تكرمي جوائز 
»تيليكومز ورلد ميدل ايس����ت 

.»2010
وبهذه املناس����بة، قال املدير 
العام للشركة املنظمة للحدث 
»تيرابني الشرق األوسط« ماثيو 
ووالهي����د: »تهانينا لالتصاالت 
للفوز في اثنتني من أهم اجلوائز 
في حفل اجلوائز السنوي الرابع 
لتيليكومز ورلد ميدل إيست«، 

.. وتسعى لالستفادة من عمليات 
»زين« في العراق والسودان

أرقام: قال املدير التجاري في ش��ركة زين الكويت بشار 
عراف��ة، انه اليزال امام »زين« آفاق للنمو خاصة في س��وقي 
السودان والعراق اللذين يجلبان شهية املستثمرين، ومن بينهم 
اتصاالت االماراتية التي تركز عليهما، وستس��عى لالستفادة 
منهما ما استطاعت في حال امتام شراء 46% في زين وفقا ملا 
نقلته صحيفة »ذي ناش��يونال«. واضاف ان سوقي السودان 
والعراق كبيران جدا من حيث كثرة التعداد السكاني وانخفاض 
معدل انتشار النقال فيهما، وانهما يسجالن منوا بأكثر من %20، 
مشيرا الى ان زين في العراق تضيف 3 الى 4 ماليني مشترك 
كل سنة، ول� »زين« 12 مليون مشترك حاليا في العراق ومثلهم 

في السودان، وان منو االيرادات منهما جيد جدا.

أحمد بن علي


