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عمر راشد
علم���ت »األنباء« من مصادر مطلعة أن بنك اخلليج ارس���ل 
بياناته املالية عن الربع الثالث الى بنك الكويت املركزي محملة 
بأرب���اح »جيدة« على وقع تراج���ع املخصصات وارتفاع حجم 
االيرادات التشغيلية مقارنة بالفترة املماثلة من العام املاضي. 
ولفت���ت املصادر الى ان اداء البنك عن الربع الثالث كان االفضل 
مقارنة بالفترة املماثلة من العام املاضي، مشيرة الى ان البنك بدأ 
في جني ثمرة إعادة الهيكلة والتركيز على ايراداته التشغيلية 

ليحتل بذلك مرتبة متقدمة بني البنوك الرابحة خالل الربع الثالث. 
وبينت ان البنك انهى اع���ادة الهيكلة االدارية بعد تعيني مدير 
عام اخلزين���ة بعد موافقة بنك الكويت املركزي عليه، موضحة 
ان التركيز في املرحلة املقبلة سيكون على زيادة ايرادات البنك 
عبر تنويع اخلدمات املصرفية املقدمة للعمالء، وتوقعت املصادر 

رد »املركزي« على البيانات املالية خالل اسبوع.
وكان البنك قد حقق ارباحا في النصف األول من العام احلالي 

بلغت 1.9 مليون دينار.

»الخليج« أرسل بيانات الربع الثالث لـ »المركزي« محملة بأرباح

ال صحة لتطبيق نظام »الفوترة« 
على المكالمات قريباً

عمر راشد
كشف مصدر مطلع ل� »األنباء« أن تطبيق نظام »الفوترة« 
على مكاملات شركات االتصاالت املتنقلة عار عن الصحة ولم 

تصدر به قرارات محددة من وزارة االتصاالت. 
ولفت الى أن قرار دول مجلس التعاون اخلليجي ال ينطبق 
على املكاملات احمللية وإمنا على مكاملات التجوال التي تتم بني 

دول مجلس التعاون اخلليجي. 
وبني أن ما يثار من أحاديث حول تطبيق نظام »الفوترة« 
غير صحيح باملرة وليس هناك قرارات محددة في هذا األمر، 
مستدركا بأن التعامل وفق نظام ال� Package سيظل قائما. 

وأبدى املص���در حتفظا على دخول ش���ركات جديدة إلى 
الس���وق الكويتي باعتباره س���وقا صغير احلجم، مستدركا 
ب���أن دخول »اتص���االت« اإلماراتية لش���راء 46% من »زين« 
 س���يزيد من درجة املنافسة بني الشركات الثالث العاملة في

الكويت ملصلحة املس���تهلك وزيادة تطور ونوعية اخلدمات 
املقدمة. 

الغوينم لـ »األنباء«: »المنتجات الزراعية«
لجنة »المالية« و»المركزي« و»التخطيط« تنتهي  تحقق 12 مليون دينار مبيعات بنهاية 2010

خالل أيام من تصوراتها حول تمويل خطة التنمية

بنوك محلية قد تمتنع عن المساهمة في تمويل مشاريع »الخطة«

عاطف رمضان 
توقع رئيس مجلس إدارة شركة 
املنتجات الزراعية الغذائية أحمد 
الغوينم أن حتقق الشركة مبيعات 
تقارب ال� 12 مليون دينار بنهاية 
العام احلالي بزيادة نسبتها %5 
تقريبا مقارنة مببيعات العام 2009 
التي كانت تقارب 10 ماليني دينار 
أن حتقق الشركة أرباحا للعام 2010 

تقدر ب� 500 ألف دينار.
الغوينم في تصريح  وكشف 
اتفاقية  خاص ل� »األنب���اء« عن 
ستبرمها الشركة مع أحد املقاولني 
احملليني لبناء مخ���ازن للتبريد 
ف���ي منطقة الش���ويخ مع مطلع 

العام املقبل على مس���احة 2000 
متر مربع، مشيرا إلى أن التكلفة 
التقديري���ة للبناء تق���در ب� 1.25 

مليون دينار.
وأوض���ح الغوينم أن مخازن 
التبريد اجلديدة ستمكن الشركة 
من حفظ الفاكه���ة لفترة طويلة 
مما ميكنها من تس���ويقها بشكل 

أفضل.
وأش���ار إلى أن الشركة لديها 
43 فرعا داخل الكويت، مؤكدا أنها 
لم تتأثر بتداعيات األزمة املالية 
العاملية مرجعا ذلك إلى أنها تعتمد 

على النشاط التشغيلي.
وذك���ر الغوينم أن الش���ركة 

استمرت في تنفيذ سياستها في 
تطوير انشطتها املختلفة من واقع 
املس���ؤولية امللقاة عل���ى عاتقها 
كشركة مساهمة وطنية ال تهدف 
فقط الى الربحية ولكن لتحقيق 
خدمات متميزة ومضافة لالقتصاد 
القوم���ي وجمهور املس���تهلكني 
واملزارعني احمللي���ني باعتبارها 

شركة امن غذائي.
الش���ركات  وق���ال إن بعض 
التش���غيلية تأثرت خالل األزمة 
بسبب احملافظ االستثمارية التي 
متتلكه���ا هذه الش���ركات والتي 
انعكست خس���ائرها على أدائها 

التشغيلي.

عمر راشد
توقع����ت مص����ادر ان تنتهي 
اللجن����ة احلكومية املش����كلة من 
وزارة املالية وبنك الكويت املركزي 
واملجلس األعل����ى للتخطيط من 
وضع تصوراتها بش����أن متويل 
مشاريع خطة التنمية االقتصادية 
واالجتماعية خالل ايام مع زيادة 
التوقعات بحسم اشكالية التمويل 
لصالح املصارف باعتبارها األكثر 

قدرة على متويل تلك املشاريع.
 وقال����ت مص����ادر مصرفي����ة

ل� »األنباء« ان البنوك احمللية لم 
تعق����د اجتماعات خ����الل املرحلة 
املاضية ملناقشة آليات متويل خطة 
التنمية، مس����تدركة انها بانتظار 
التصور احلكومي اخلاص  طرح 

بالتمويل.
ونف����ى املص����در تأجي����ل اي 
اجتماع����ات بني البن����وك احمللية 
بشأن مناقشة تصوراتها للتمويل، 
متسائلة على اي شيء جنتمع؟ في 
اشارة منها الى غياب اي مقترحات 

محددة ميكن مناقشتها.

وقال املصدر ان بنوكا محلية 
قد متتنع عن املساهمة في متويل 
مشاريع اخلطة اذا مت خلق متويل 
مواز للبن����وك احمللية وهو ما قد 
يتعارض مع طبيع����ة عملها في 

مجال التمويل.
وذكر املصدر ان البنوك األجنبية 
العاملة في الكويت تسعى للدخول 
في متويل مشاريع خطة التنمية 
بشكل فردي او جماعي، مستدركة 
ان هناك تنسيقا مستمرا فيما بينها 

بهذا الشأن.

السعد: »هيئة االستثمار« تدرس
عروضاً لتنفيذ مشاريع اتصاالت في تونس

الماجد: »بوبيان« سيتخارج من بعض 
استثماراته الخارجية على المدى الطويل

استثماراتنا فيها بلغت مليار دوالر عبر 22 شركة استثمارية

أكد مع »CNBC عربية« التركيز على أساسيات العمل المصرفي

كشف رئيس الهيئة العامة لالستثمار والعضو 
املنتدب بدر السعد أن احلكومة التونسية عرضت 
على الهيئة تنفيذ عدد من املشاريع االستثمارية 

في قطاعات مختلفة في تونس.
وقال الس���عد في تصري���ح صحافي أمس 
»إن الهيئة تدرس هذه العروض واملشروعات 
التونسية التي تتعلق أساسا بقطاع االتصاالت«، 
موضحا أنه إذا كانت هذه املش���اريع املقترحة 
الناحية االس���تثمارية فس���نقوم  مجزية من 

بتنفيذها.
وأضاف »أنه سيتم عقد لقاء مع وزير املالية 
التونس���ي محمد رضا ش���لغوم خالل زيارته 
إل���ى الكويت يوم االثنني املقبل لدراس���ة هذه 
املشاريع ومناقشة الترتيبات املتعلقة بتنفيذها 
في حال املوافق���ة عليها من قبل الهيئة العامة 

لالستثمار«.
وأشار السعد إلى أن الكويت بدأت مشاريعها 
االستثمارية في تونس منذ عام 1976 حيث لها 
استثمارات قدمية في السوق التونسية، وقال 
»نأمل في زيادة حجم املشروعات االستثمارية 

الكويتية في تونس«.
وحول التسهيالت التي تلقتها الهيئة العامة 
لالستثمار من قبل السلطات التونسية، قال السعد 
»إن هناك بروتوكوالت وقعت بني احلكومتني 
وهذه البروتوكوالت تسمح بتقدمي تسهيالت 
الراغبني في  الكويتيني  للهيئة وللمستثمرين 

دخول السوق التونسية«.

أكد نائب رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب 
لبنك بوبيان ع���ادل عبدالوهاب املاجد ان البنك 
يركز حاليا على اساسيات العمل املصرفي التي 
تعتمد على تقدمي اخلدمات واملنتجات املصرفية 
لالفراد والشركات باالضافة الى اخلدمات املصرفية 

اخلاصة.
وقال املاجد في لقاء مع »CNBC عربية« امس 
ان البنك سيركز خالل الفترة املقبلة على السوق 
الكويتي، ألنه من دون جذور محلية قوية ال ميكن 
له التوسع اقليميا في املستقبل، مشددا على ان 
العودة الى اساسيات العمل املصرفي تعتبر من 
اهم الركائز التي يعتمد عليها البنك في احلصول 
على حصة سوقية جيدة في مجال اخلدمات املالية 

االسالمية.
وردا على س���ؤال ح���ول اس���تثمارات البنك 
اخلارجية، قال املاجد »انه معروف ان البنك منذ 
تأسيسه قبل س���ت سنوات كانت رؤية االدارات 
التي تواكبت عليه تركز على املجال االستثماري 
اكثر من اخلدمات املصرفية اال ان االدارة احلالية 
والتي حتملت املسؤولية منذ العام املاضي تريد 
العودة بالبنك مرة اخرى الى اساس���يات العمل 

املصرفي«.
واضاف »وبناء على ذلك فان البنك بصدد دراسة 
التخارج من العديد من اس���تثماراته اخلارجية 
على املدى الطوي���ل واالحتفاظ بعدد محدود من 
االستثمارات اخلارجية ذات اجلدوى العالية وهو 
ما سيتيح له فرصة كبرى في التركيز على العمل 

املصرفي وخدمة العمالء بصورة افضل«.

بنك الكويت الوطني

وحول تأثير دخول بنك الكويت الوطني الى 
قائمة كبار مالك البنك، قال املاجد انه ال ميكن اغفال 
هذه النقطة خاصة ونحن نتحدث عن مؤسس���ة 
عريقة مثل »الوطني« لها تاريخ طويل ومعروف 

في العمل املصرفي.
واضاف انه باالضافة الى ملكية البنك الوطني 
التي تصل حاليا الى 47.5% من اسهم بوبيان فإن 
النمو الكبير في سوق اخلدمات املالية االسالمية 
واالقبال على املنتجات املتوافقة مع احكام الشريعة 
االسالمية ميثالن ركيزة اساسية يعتمد عليها بنك 

بوبيان في مواصلة مسيرته الناجحة.

نمو في األصول

وحول ربحي���ة البنك في الربع الثالث، قال 

ولفت إلى أنه ستكون هناك فرص ملناقشة 
ودراسة جدية هذه التسهيالت التي تهدف إلى 
جذب املستثمرين الكويتيني إلى تونس في شتى 
القطاعات، وقال »إن هناك رؤوس أموال تقدر 
مبليار دوالر متثل قيمة االستثمارات الكويتية 
في تونس ممثلة في 22 ش���ركة اس���تثمارية 

كويتية«.

املاجد ان من يتابع مؤشرات البنك حتى نهاية 
الربع الثالث يرى النمو الكبير في املؤش���رات 
االساس���ية ومن بينها زي���ادة صافي إيرادات 
التمويل لتصل إل���ى 21.9 مليون دينار خالل 
الفت���رة املذكورة مقارنة مع 16.2 مليون دينار 
في العام املاضي وبنس���بة منو قدرها 35.2 %، 
باإلضافة إلى زيادة ودائع العمالء حيث بلغت 
907 ماليني دينار مقارنة مع 662 مليون دينار 

وبنسبة منو قدرها %37.
واضاف أن إجمالي أصول البنك كما في نهاية 
س���بتمبر 2010 بلغ 1.24 ملي���ار دينار مقارنة 
مع 924 مليون دينار في نهاية سبتمبر 2009 

وبنسبة منو قدرها %34.2.
اجلدير بالذكر ان بنك بوبيان قد حقق نتائج 
ايجابية في التسعة اشهر االولى من عام 2010 
حيث استطاع ان يحقق صافي ربح قدره 4.5 
ماليني دينار عن تل���ك الفترة منها حوالي 1.5 
مليون دينار ربحية للربع الثالث وحده وذلك 
باملقارنة مع صافي خسارة قدرها 17.2 مليون 
دينار عن التسعة اشهر االولى من عام 2009.

وارتف���ع إجمالي قيمة حق���وق امللكية في 
البنك ليصل إلى 236 مليون دينار مقارنة مع 
121.5 مليون دينار والذي ترتب عليه أن بلغ 
معدل كفاية رأسمال البنك 27.40% مقابل احلد 
األدنى املطلوب من قبل بنك الكويت املركزي 

وهو %12.

بدر السعد

.. ومتوسطا خالد العمر وعددا من القياديني

)كرم ذياب( بن سالمة وبراك الصبيح في لقطة جماعية مع بعض املوظفني  م.نبيل بن سالمة

عادل املاجد

حضور كبير في االحتفال ويبدو الزميل فريد سلوم  خالد العمر مع مجموعة من موظفي »زين«

بن سالمة: ال توجد نية لبيع »زين السودان ولبنان«
نفى وجود أي خالف مع »مجموعة األوراق«

الصبيح: سددنا أغلب الديون الخاصة بالشركة ولم يتبق سوى قرض واحد
وناقشنا مع »المواصالت« قضية أسعار المكالمات ولدينا ما يمنع تطبيق التعريفة الجديدة

محمود فاروق
أكد الرئيس التنفيذي ملجموعة 
»زين« لالتصاالت م.نبيل بن سالمة 
على عدم وصول أي طلب رسمي 
من ش����ركة االتصاالت اإلماراتية 
لشراء حصص في الشركة، الفتا 
الى أن ما مت تداوله يفيد بوجود 
مفاوضات مع كبار املالك. وأضاف 
بن سالمة على هامش احلفل الذي 
أقامته الش����ركة أمس األول على 
شرف اإلعالميني أنه ال نية لبيع 
أي شركة من شركات »زين« في 
الوقت الراهن باعتبار كل الشركات 

املوجودة إستراتيجية.
 وأوضح أن »زين السودان« من 
أفضل الشركات في الوقت الراهن 
وال توجد أي نية لبيعها باإلضافة 

إلى »زين لبنان«.
التي  وفيما يتعلق باخلسائر 
حتققها »زين السعودية« قال ان 
الش����ركة في السعودية من  أداء 
أروع ما يكون واصفا أداءها بقصة 
النجاح حيث استطاعت جذب ما 
يقرب من 7 ماليني مشترك خالل 
فترة عملها املاضية، مشيرا الى ان 
هناك خسائر فعلية ولكنها متوقعة 
في ظل الس����نوات األولى، ونفى 
بن س����المة وجود أي خالف مع 

»مجموعة األوراق املالية«.
وب����ني أن تغي����ر امللكيات في 
حال إمتام الصفقة املطروحة على 
كبار املالك لن يؤثر بالطبع على 
املوظفني، مشيرا الى أن املالك اجلدد 
من حقهم إجراء التغيير املناسب 
لهم في اإلدارة وفق اإلستراتيجية 

التي تناسبهم.

األسعار الجديدة

من جانب قال الرئيس التنفيذي 

للعمل، مستدركا بأن جتربة »زين« 
هي خير دليل على ذلك فالشركة 
بعد مرور 7 سنوات على تأسيسها 
أصبحت لها فروع في 24 دولة حول 
العالم بسبب تغيير عقلية اإلدارة 

التي كانت تدار بها الشركة. 
وق����ال الصبي����ح عندما كانت 
الش����ركة مملوكة للحكومة كانت 
املوافقة على استثمار أكثر من 20 
ألف دينار حتتاج إلى الكثير من 
ال����ذي يؤدي إلى  املوافقات األمر 
ضي����اع الفرص في حال وجودها 
بس����بب التردد وغي����اب العقلية 
الفاهمة ألهمية االستثمار في قطاع 
االتصاالت والذي يحتاج إلى سرعة 

في اتخاذ القرارات. 
 وب����ني أن العقلية القدمية في 
اإلدارة كانت تركز في االستثمار 
إما في العقار أو البورصة وال شيء 
س����واهما، األمر الذي جعل قطاع 
االتصاالت »محلك س����ر« حتى مت 
تخصيص الشركة وانتقلت إدارتها 
إلى القط����اع اخلاص. وأوضح أن 
التي تواجه  الرئيس����ية  املشكلة 
عمل شركات االتصاالت تكمن في 
خلط القرار السياسي باالقتصادي 
والذي يجع����ل القرار االقتصادي 
مثل »اجلنني املش����وه«، الفتا الى 
أن ه����ذا اخللط هو الس����بب في 
تأخر األداء االقتصادي بالكويت 
ف����ي العديد من املجاالت احليوية 
والتي شهدت تطورات نوعية الفتة 
في دول مجاورة مقارنة بالكويت، 
وقال الصبيح نحن بحاجة جلرأة 
حكومي����ة التخاذ قرارات تصحح 
املسار االقتصادي مبا يتوافق مع 
العاملية  املتغيرات االقتصادي����ة 
اجلديدة ومبا يترجم األمنيات إلى 

واقع اقتصادي ملموس.

للعمليات في شركة »زين« براك 
الصبي����ح ان وزارة املواص����الت 
ناقش����ت معهم قضية األس����عار 
اجلديدة للمكاملات، مشيرا الى أنه 
مت الرد على الوزارة بالتحفظ على 
التطبيق لوجود حجج لدى »زين« 
متنع ذلك، مشيرا إلى أن التعريفة 
اجلديدة لم تطبق على كل الدول 

اخلليجية.
وفيم����ا يتعل����ق بالديون قال 
الصبيح انه مت سداد أغلب الديون 
اخلاصة بالشركة ولم يتبق سوى 
قرض واحد نظرا الرتفاع فوائده، 

موضحا ان الشركة ارتأت ان تقوم 
بإعادة هيكلة هذا القرض مرة أخرى 
بفائ����دة أقل في ظل ع����دم حاجة 
الشركة في الفترة الراهنة لسيولة 
كبيرة مما يعطيها الوقت الكافي 
للتف����اوض دون ضغ����ط احلاجة 
إلى سيولة.  وأشار الصبيح الى 
ان »زي����ن« ب����دأت املفاوضات مع 
»اي فون« مباش����رة، مشيرا الى 
ان األسبوع املقبل سيكون هناك 
اجتماع واالتف����اق على ان نكون 

موزعي »اي فون« في الكويت.
وأش����اد بالرئي����س التنفيذي 

لشركة »زين السعودية« د.سعد 
البراك مؤكدا أنه يقوم بعمل خارق، 
مشيرا الى ان الشركة هناك تعمل 
وفق اخلطة املوضوعة لها بنجاح 
متوقعا ان حتقق الشركة نتائج 

جيدة في املرحلة املقبلة.

معوقات شركات االتصاالت

وحول معوقات عمل شركات 
االتصاالت بالكويت كان الصبيح 
قد أشار إلى أن احلكومة عليها أن 
تتعظ من جتارب التخصيص وأن 
تفتح املجال أمام القطاع اخلاص 

»اتصاالت« تعتزم اقتراض 9 مليارات دوالر
على شكل جسر تمويلي لتمويل الصفقة

ق���ال موق���ع بلومبي���رغ االلكتروني ان 
مصرفيون قالوا ان شركة اتصاالت اإلماراتية 
تعتزم اقتراض ما يزيد على 9 مليارات دوالر 

لتمويل صفقة ش���راء 46% من أسهم »زين« 
موضحة أن القرض قد يكون على شكل جسر 

متويلي.


