
اقتصاد
االربعاء 16 مارس 2011

50
باإلضافة إلى مهام عملهما احلالية في شركتي األردن والكويت

»زين« تعني جابر رئيسًا للعمليات
وخالد العمر رئيساً تنفيذياً للقطاع الفني 

 .. والشركة تعلن تفاصيل عرض
»اململكة ـ بتلكو« لـ »زين ـ السعودية«

 موافقة »زين« على صفقة »اململكة ـ بتلكو« 
مرهونة بـ 4 شروط

 احملامي احلربش: ما نشر حول »الدار«
غرضه النيل من سمعتها وأعضاء مجلس إدارتها

قالت شركة االتصاالت املتنقلة »زين« ان مجلس 
ادارة الش���ركة اجتمع يوم األحد املاضي وناقش 
العرض غير امللزم املقدم من قبل حتالف شركتي 
اململكة القابضة وش���ركة البحري���ن لالتصاالت 
السلكية والالسلكية »بتلكو« لشراء كامل حصة 
االتصاالت   املتنقلة »زين« البالغة 25% في شركة 

زين السعودية.
وذكرت الشركة في بيان نشر على موقع البورصة 
أمس أن مجلس االدارة وافق باألغلبية من حيث املبدأ 
على العرض شريطة حتقق الضوابط والشروط 
املوضوعة من مجموعة زين وأهمها حتمل الكفاالت 
املباش���رة املقدمة من مجموع���ة زين جتاه »زين 
الس���عودية« والتي تقدر بقيمة  961 مليون دوالر 

كما في تاريخ 31 ديسمبر 2010، وضخ مبالغ كافية 
 الحتياجات زين السعودية املستقبلية مع مالحظة 
ان إجمالي قيمة العرض  1.2 مليار دوالر باإلضافة 
الى حتقق الشروط والضوابط املوضوعة من قبل 

مجموعة زين. 
وأوضحت الش���ركة انه في حالة الوصول الى 
اتفاق نهائي على العرض فس���وف تبدأ عمليات 
الفحص  الناف���ي للجهالة بعد اخذ موافقة مجلس 
ادارة شركة »زين الس���عودية«، ومن املتوقع  ان 
يستغرق هذا الفحص فترة 30 يوما، علما ان ذلك 
يخضع الى شرط جزائي  على املشتري بقيمة 20 
مليون دوالر وسيحدد الشرط اجلزائي للبائع في 

وقت الحق. 

وكاالت: قال مصدر مطلع في شركة االتصاالت 
املتنقلة »زين« إن مجلس إدارة زين ربط موافقته على 
بيع حصة الشركة في شركة زين السعودية للتحالف 
من ش���ركة اململكة القابضة السعودية والبحرين 

لالتصاالت »بتلكو« بتلبية 4 شروط.
وقال املصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته 
إن هذه الشروط تتضمن دفع التحالف الشاري ملبلغ 
1.2 مليار دوالر يشمل 950 مليون دوالر باإلضافة 
إلى سداد مبلغ 250 مليون دوالر هي عبارة عن ديون 
مستحقة ل� »زين الكويت« على »زين السعودية«. 
وأضاف أن الشرط الثاني يتضمن أن يحل التحالف 
الشاري محل »زين الكويت« في كفالة ديون اقترضتها 
»زين الس���عودية« من بنوك وقدرها 3.8 مليارات 
دوالر وأن تقبل البنوك الدائنة ذلك وهذا هو الشرط 
الثالث. وذكر أن الشرط الرابع هو أن يقوم التحالف 

الشاري بضخ سيولة في »زين السعودية«.
وأكد أنه بدون تلبية هذه الش���روط فلن يوافق 

مجلس إدارة زين الكويت على الصفقة.

وأش���ار إلى أن هناك شرطا جزائيا في العرض 
املق���دم من اململكة بتلكو قدره 20 مليون دوالر ملن 
يخل بش���روط الصفقة. وقالت قناة CNBC عربية 
ان الرئيس التنفيذي لش���ركة »بتلكو« البحرينية 
لالتصاالت بيتر كالياروبول���وس توقع أن يتقدم 
التحالف الذي ش���كلته مع شركة اململكة القابضة 
لشراء حصة »زين« في »زين السعودية« بعرض 
ملزم للش���راء بحلول منتصف مايو املقبل، وقال 
كالياروبولوس في بيان ان األسابيع القليلة املقبلة 
هي األهم، مش���ددا على أهمية دعم ش���ركة اململكة 
القابضة واستكمال الفحص الفني واالنتهاء من كل 

املفاوضات مع »زين«.
من جانبها، أعلنت شركة اململكة القابضة، اململوكة 
للملياردير السعودي األمير الوليد بن طالل، أنها 
س���تقوم بتحديد نسبة األس���هم التي ستشتريها 
في ش���ركة »زين السعودية« للهاتف احملمول بعد 
انته���اء الفحص النافي للجهال���ة واتفاق األطراف 

ذات العالقة.

التش���غيلية والتجارية والتي 
س���تركز من خاللها على فرص 
النم���و املتاح���ة في أس���واقها 

الرئيسية.
التنفيذي في  الرئيس  وقال 
املجموعة نبيل بن س���المة ان: 
»التط���ور الكبير ف���ي صناعة 
االتصاالت وبوتيرة متسارعة 
أل���زم املجموع���ة أن تتبن���ى 
إس���تراتيجية تشغيلية مرنة، 
حتى يتواكب منوذجها التشغيلي 
مع معطيات وظروف األسواق 

في املنطقة.
وبني بن سالمة أن التعيينات 
اجلدي���دة في بع���ض املناصب 
ف���ي املجموعة والتي  القيادية 
جاءت بعد تفضيل بعض القيادات 
للتفرغ من جه���ة، وللدمج بني 
بعض اإلدارات ضمن خطة إعادة 
الهيكلة التي تقوم بها من جهة 
أخرى، سيكون لها دور كبير في 
تعزيز األهداف االس���تراتيجية 
املعلنة، مش���يرا إلى أن اخلبرة 
الكبيرة التي ميتلكها كل من جابر 
والعمر ستساهم في تعزيز موقع 

»زين« الريادي.

الس���ابقني لبنك  مجلس اإلدارة 
بوبيان. 

مع التنويه إلى أن شركة دار 
االستثمار ستقوم بالرد تفصيال 

على تلك املغالطات.
ثانيا: من غير اجلائز قانونا 
أن يتم التعرض ملسائل معروضة 
أصال على القض���اء إذ يعد ذلك 
محاولة للتأثير على سير الدعاوى 
املنظورة أمام القضاء السيما أن 
من حق اجلميع إبداء ما يشاء من 
دفاع ودفوع متعلقة مبا يزعمه، 
وم���ن ثم فاخل���روج بالنزاعات 
القضائية إلى ساحة اإلعالم، رغم 
أن الدعاوى التزال منظورة أمام 
القضاء يعد أمرا مستغربا وغير 
مقبول في ظل ما يعرفه اجلميع 
عن نزاهة وحياد القضاء الكويتي 

الذي هو موضع ثقة اجلميع.
ثالثا: لقد تلقينا عدة اتصاالت 
من أشخاص وجهات أسيء إليها 
في اخلبر تعلن تضامنها مع شركة 
دار االس���تثمار وتطل���ب اتخاذ 
اإلج���راءات القانوني���ة ضد من 

أجريت معه املقابلة والناشر.
انه  وأكد احملام���ي احلربش 
من منطلق كامل الثقة بالقضاء 
الكويتي وحق التقاضي املكفول 
للجميع، فإنه يهم املركز للمحاماة 
التأكي���د على أن���ه بصدد اتخاذ 
إجراءات املساءلة القانونية وفقا 
لقانون اجلزاء الكويتي وقانون 
املطبوعات والنش���ر فضال عن 

قواعد املسؤولية املدنية.

سيشغله باإلضافة إلى منصبه 
احلالي كرئيس تنفيذي لشركة 
زي���ن � األردن، وتعي���ني خالد 
سليمان العمر في منصب الرئيس 
التنفي���ذي للقطاع الفني، وذلك 
إل���ى منصبه احلالي  باإلضافة 
كرئيس تنفيذي لش���ركة زين � 

الكويت.
وذك���رت املجموعة في بيان 
صحافي أن التعيينات اجلديدة 
جاءت بغرض تعزيز عملياتها 

اإلدارة واجلهاز التنفيذي وبعض 
أعضاء مجلس إدارة بنك بوبيان 
الس���ابق أن يوض���ح احلقائق 

التالية: 
أوال: ان ما مت نشره من قبل 
هذه الصحيفة ما هو اال افتراءات 
وأباطيل ال أساس لها من الصحة 
الغرض منها النيل من س���معة 
الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة، 
ونحن بص���دد اتخاذ اإلجراءات 
الش���ركة  القانونية لرد اعتبار 
وأعضاء مجلس إدارتها واإلدارة 
التنفيذية، فضال عن بعض أعضاء 

أعلن���ت مجموع���ة زين أنها 
وفي إطار تعزيز هيكلها اإلداري 
قامت بتعيني د.عبد املالك جابر 
في منص���ب الرئيس التنفيذي 
الذي  للعمليات وه���و املنصب 

ص���رح احملامي الش���ريك ب� 
»املركز« للمحاماة د.يوسف ظاهر 
احلربش بأنه باإلشارة إلى ما مت 
نش���ره بإحدى الصحف احمللية 
امس حتت عناوي���ن »الصباح: 
دار االستثمار أس���اءت لسمعة 
الكويت«، و»فهد الصباح يروي 
جتربته املريرة.. دار االستثمار 
أساءت إلى سمعة الكويت.. أي 

إسالم هذا الذي يدعونه؟«.
فإنه يه���م »املركز« للمحاماة 
بصفت���ه وكيال عن ش���ركة دار 
االستثمار وبعض أعضاء مجلس 

عبد املالك جابرخالد العمر

البنك أخذ مخصصات احترازية في 2010 بنحو %100 وعموميته أقرت توزيع %5 منحة 

العجيل: 200 مليون دينار إجمالي متويالت
»برقان« خلطة التنمية في 2010

إدارة  كشف رئيس مجلس 
بنك برقان ماجد عيسى العجيل 
أن حجم املشاريع التي قام البنك 
بتمويلها ضمن مشاريع اخلطة 
التنموية بلغت 200 مليون دينار 
خالل 2010، الفتا إلى دراسة البنك 
للعديد من العقود ضمن اخلطة، 
وسيتم التوقيع عليها خالل العام 

احلالي.
وأض���اف العجي���ل خ���الل 
تصريحات صحافية على هامش 
اجتم���اع اجلمعي���ة العمومية 
للش���ركة التي عقدت بنس���بة 
البنك أخذ  أن  حضور %88.71، 
مخصصات احترازية مريحة في 
2010 بنحو 100% وما س���يدعم 
املركز املال���ي للبنك خالل عام 
2011، متوقع���ا أن يحقق البنك 
أرباحا ممتازة في 2011، مستندا 
إلى انخفاض نسبة املخصصات 

التي سيتم احتجازها.
وأك���د أن البنك ال يعاني أي 
انكشافات في الدول التي تشهد 
توترات سياسية، ولن يأخذ أي 
الشأن، مبينا  مخصصات بهذا 
أن االنكشافات في تونس تعد 
ضئيلة وال تذكر، مشيرا إلى أن 
استراتيجية البنك في 2011 تهتم 
بالتركيز على دعم املركز املالي 
التابعة  البنوك  للبنك وتعزيز 
والتوسع في املشاريع، إذا اتيحت 
الفرصة، باالضافة الى التوسع 
في عدد الفروع بافتتاح 7 فروع 

جديدة في 2011.
وعن اختبارات الضغط التي 
أجرها البنك، ق���ال العجيل ان 
البنك اجتازه���ا بنتائج جيدة، 
مش���يرا إلى أن نس���بة الديون 
غير املنتظم���ة لدى البنك تعد 
في مس���تويات جيدة، حيث مت 
اس���ترداد جزء منها، والبعض 

اآلخر يتم التفاوض عليه.
ونفى ان يكون البنك قد حقق 
أي خسائر جراء استثماره في 
العاملي  بنكي بغداد وتون���س 
حيث ان ه���ذه االس���تثمارات 
جاءت في دول لم تتأثر باألزمة 
املالية العاملية، مبينا ان شراء 
البنوك جاء بعد دراس���ة  تلك 
مستفيضة، مشيرا الى ان البنك 
كان قد اس���تعان مبستشارين 
عامليني أكدوا ضمن دراس���اتهم 
بجدوى تلك االستثمارات حاليا 
ومس���تقبال، بل ان هذه البنوك 
عملت على تعظيم نشاط البنك 

االقليمي والعربي.
وكشف العجيل ان بنك برقان 
لم تقع عليه اية جزاءات مالية 
في العام 2010 مؤكدا ان البنك 
حص���ل على مج���رد تنبيه من 
»املركزي« فقط في العام 2010 
ولم تقع عليه اية جزاءات مالية 
وجاء هذا االعالن وفق تعليمات 
بنك الكوي���ت املركزي املتعلقة 
بالغرامات الناجمة عن ارتكاب 
اي مخالفات طوال السنة املالية 

املنصرمة.
وتوقع العجي���ل في كلمته 
للمس���اهمني أن يش���هد البنك 

إستراتيجيتنا للتوسع اإلقليمي، 
والتي ستشكل العنصر احملوري 
اإليجابي لنتائج املجموعة في 
املستقبل. وبالرغم من أن القطاع 
املصرفي على مستوى املنطقة 
حاليا تهيمن عليها إلى حد كبير 

املصارف العامة.

ما بعد األزمة

وأكمل العجيل قائال: انه بعد 
تخطي ظروف السوق الصعبة 
التي م���ر بها العالم في العامني 
الس���ابقني، بدأ بن���ك برقان في 
التعافي عاقدا العزم على مواصلة 
العم���ل في الس���نة املقبلة مع 
احلرص على احلصافة االئتمانية 
واالستراتيجيات احلكيمة في 
التخفي���ف من ح���دة املخاطر 

حلماية مصالح املستثمرين.
وتوق���ع حتس���نا كبيرا في 
تكلفة االئتمان، فضال عن منو 
ملحوظ في اإليرادات من البنوك 
املتوقع ايضا  التابعة له. ومن 
أن يقوم البنك بتعزيز امليزانية 
العمومية من خ���الل مبادرات 
واس���تراتيجيات وسياس���ات 
تشغيلية تنافسية وواعدة مما 
يعدل من مسار انطالقتنا لتحقيق 
النمو معتمدي���ن في ذلك على 
احلرص على كفاية املخصص 
االحتياطي والتعامل الواعي مع 

املخاطر.
انه  وأكد في نهاي���ة كلمته 
يتطلع إلى زي���ادة األرباح في 
ع���ام 2011، وقد اتخ���ذت إدارة 
البن���ك بدعم من مجلس إدارته 
خطوات ايجابية لضمان النمو 

املستدام.

قرارات العمومية

وقد أقرت العمومية العادية 
وغير العادية امس جميع بنودها 
املطروحة مبا فيه���ا بنود تقر 
توزيع اس���هم منحة بواقع %5 
البنك املسجلني  على مساهمني 
بسجالت البنك بتاريخ اجلمعية 
العمومي���ة على ان تس���تقطع 
نحو 7 ماليني دينار من ارباح 
البنك في نهاية 2010 وتضاف 
لرأس املال لتغطية اسهم املنحة 
وبذلك يرتفع رأسمال البنك من 
140.13 مليون دينار الى 147.13 

مليون.
كما اعتمدت العمومية تقرير 
مجلس االدارة وتقرير مراقبي 
احلسابات وميزانية العام املاضي 
2010، عالوة على اقرار بند مكافأة 
مجلس االدارة وإبراء ذمتهم عن 

تعامالت العام املاضي.
العمومية ايضا بند  وأقرت 
يخ���ول مجل���س االدارة ملنح 
القروض والسلفيات باحلساب 
اجل���اري وتقدمي التس���هيالت 
والكفاالت ألعضاء مجلس االدارة 
خالل الس���نة املالية 2011 وفقا 
للنظم والشروط التي يتعامل بها 
البنك مع الغير، طبقا للقانون 

وتعليمات البنك املركزي.
محمود فاروق  ٭

االكتت���اب في زيادة رأس���ماله 
بقيمة 100 مليون دينار في عام 
2010، والتي انتهزها املكتتبون 
فرصة سانحة لهم ليكونوا جزءا 
من البنك، حيث اكتملت عملية 
االكتتاب خالل س���اعة واحدة، 
العام إص���دار بنك  كما ش���هد 
برقان لسندات مساندة بقيمة 
400 مليون دوالر. وكانت أول 
عملية إصدار في الكويت وفي 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
م���ن نوعه والذي ش���د اهتمام 
الدولية بشكل  املالية  األسواق 
الفت. ومن خالل هذه اإلصدارات 
متكن البنك من سداد كامل الديون 
لبن���ك اخلليج املتحد، مما ترك 
أطيب األثر على توقعاتنا للنمو 

مبستويات مميزة.
وأضاف العجيل ان بنك برقان 
يحتل موقعا متميزا ومركزا قويا 
للقي���ام بدور فع���ال في تلبية 
الوطنية.  التنمي���ة  احتياجات 
وسيواصل البنك االستثمار في 
التي نعتبرها  البشرية  املوارد 
ثروتن���ا احلقيقي���ة. وفي ظل 
التنفيذي���ة اجلدي���دة  اإلدارة 
س���نبني على م���ا حققناه في 

منوا ايجابيا في 2011، مش���يرا 
الى النتائج االيجابية التي حققها 

البنك في 2010، 
معتبرا العام املاضي انتقاليا، 
اس���تعد البنك فيه الى مرحلة 
جديدة من االنتعاش والعافية.

وأض���اف ان البن���ك واصل 
تنفيذ إس���تراتيجية التوس���ع 
اإلقليمي التي حققت عوائد جيدة 
للمستثمرين من خالل تنويع 

مصادر اإليرادات.
وق���د دفعت إس���تراتيجية 
التوس���ع اإلقليم���ي وتعزي���ز 
العمليات في السوق الكويتي إلى 
زيادة ملحوظة سجلها البنك في 

األصول وإيرادات التشغيل.
وتابع قائ���ال ان بنك برقان 
قام برفع حصت���ه في مصرف 
بغداد م���ن 45.5% إلى %51.79، 
واستحوذ على 76.56%من بنك 
العاملي ليرتفع إجمالي  تونس 
حصة بنك برقان في هذا البنك 
إلى 86.56%. كما تبلغ حصة بنك 
برقان احلالية في بنك اخلليج 

اجلزائر %91.1.
العجيل قائال ان  واستطرد 
بنك برقان أكمل بنجاح عملية 

)سعود سالم( ماجد العجيل متحدثا خالل املؤمتر الصحافي وبجانبه خالد الزومان وادواردو إيفورين 

حضور كثيف من املساهمني وبعض الشركات التابعة وقيادات البنك

قال ماجد العجيل ان هذه االمور تاريخيه تتعلق مبا 
مت استيضاحه في وقت سابق منذ عام 2008 والبنوك 

التي قمنا بشرائها رابحة وجيدة الرسملة وجاهزة 
للنمو وجميعها بعيدة عن تداعيات االزمة املالية العاملية.

توجهات وخطط خالل 2011
متثلت توجهات »برقان »في ثالث مبادارات هي:

1 ـ زيادة االيرادات.
2 ـ االستثمار في االنشطة على املديني القصير 

والطويل.
3 ـ االنتقال من ادارة بنك محلي الى اقليمي أو دولي 

لتكون شديدة التنافسية التي تتطلب تغييرا في بعض 
االشياء.

أما اهداف البنك للعام 2011 فتضمنت:
1 ـ تعزيز االيرادات.

2 ـ تخفيض التكاليف االئتمانية.
3 ـ استكشاف الفرص.

4 ـ التغيير الداخلي واخلارجي من خالل عملية 
تستغرق من عامني الى ثالثة اعوام.

لقطات من »العمومية«
شهدت اجلمعية العمومية للبنك عدة تساؤوال 

واستفسارات من احد املساهمني ممثال ملؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي حول زيادة الرواتب من 20 
مليون الى 27 مليون دينار وزيادة في مصروفات 

اخرى من 22 مليون الى 37 مليون فقال رئيس 
املديرين العامني بالوكالة في البنك خالد الزومان ان 

هذه الزيادة جاءت نتيجة لتوسع البنك بشراءه بنوك 
اخرى وهذه البنوك رفعت مصاريف الرواتب.

وحول انخفاض قروض العمالء في البنك قال رئيس 
املدراء املاليني خالد الزومان ان البنك حاول ان يكون 

متحفظا بشكل كبير في منح القروض للعمالء وبالتالي 
ظهر هذا التراجع في محفظة القروض للعمالء وفيما 

يتعلق بشطب بعض الديون قال ان عملية تنظيف 
للمحفظة االئتمانية قام بها البنك للقروض التي مت 
جتنيب مخصصاتها بنسبة 100% التي ادت بالتبعية 

الى عدم ظهورها في امليزانية وفي نفس الوقت نتابع 
حتصيلها. وفيما يتعلق بسؤال آخر ملمثل شركة 

الزمردة حول صفقة البنوك التي مت شراؤها وجدواها 

»برقان« نحو آفاق مستقبلية 
جيدة في 2011

قال ماجد العجيل ان بنك برقان يستشرف آفاق 
عام 2011 ويستمر في التركيز في عمله على نهج 

التمحور حول العميل وتبني األولويات املالية للعمالء 
واملستثمرين على حد سواء.

واضاف أن احلكومة أقرت خطة تنمية طموحة 
متوسطة األجل مدتها أربع سنوات يرتكز تنفيذها على 

الشراكة مع القطاع اخلاص. وأن ميزة هذه املرحلة 
أن السلطة التشريعية تشجع احلكومة على تنفيذ 
اخلطة، كما أن هناك دعوات رسمية جادة إلشراك 

القطاع املصرفي الكويتي في التمويل املباشر ومنح 
التسهيالت للشركات أثناء التنفيذ. ويتطلع بنك برقان 

إلى املشاركة والتركيز بشكل كبير على مثل هذه 
املشاريع جنبا إلى جنب مع عمالئنا.

إيفورين:تراجع القروض غير 
التشغيلية إلى %6.1 في 2010

استعرض الرئيس التنفيذي لبنك برقان ادواردو 
إيفورين أهم األحداث املالية التي حدثت للبنك 

خالل 2010 حيث قال ان عام 2011 يعد العام الثالث 
على األزمة املالية ولكنه عام التعافي بالنسبة 

ملجموعة برقان مشيرا إلى أن البنك شهد االنتهاء 
من استحواذنا على حصص االغلبية في بنوكنا 

التابعة وبناء هيكلة امليزانية العامة، كما شهد زيادة 
للدخل من 155 مليون دينار إلى 165 مليون دينار 
فيما تراجعت القروض غير التشغيلية من 10% إلى 
6.1% إلى جانب زيادة تغطية املخصصات، من %49 
إلى 73%، وتراجعت صافي االرباح من 6.2 مليون 

دينار في 2009 إلى 4.7 مليون دينار في 2010، 
وقد توقف البنك عن االقراض في اوائل 2010 لعدم 
التعرض ملخاطر مما أدى إلى انكماش في مستويات 

االقراض، إلى جانب تراجع طلب العمالء إال أننا 
استطعنا استعادة توازننا من جديد خالل النصف 

الثاني.

ال خسائر جراء 
االستثمار في بنكي 

بغداد وتونس 
العاملي

نسبة الديون غير 
املنتظمة لدى البنك  

تعّد في مستويات 
جيدة ومت استرداد 

جزء منها


