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أكد أن مجلس اإلدارة اجلديد للشركة لديه رؤى طموحة لتطوير أداء »زين«

اخلرافي: مفاوضات بيع »زين ـ السعودية« مستمرة.. وحق اإلدارة أحد تفاصيل الصفقة 
اإلدارة  أكد رئيس مجل���س 
والعض���و املنتدب في ش���ركة 
اخللي���ج للكابالت ب���در ناصر 
اخلرافي أن مجلس إدارة »زين« 
اجلدي���د لدي���ه رؤى طموحة 
لتطوير أداء الشركة، مبينا أن 
هناك اتساقا بني أعضاء مجلس 
اإلدارة ف���ي حتقيق تلك الرؤى 
بشكل يعزز ويطور من حقوق 

املساهمني.
وحول صفقة بيع 46% من 
»زين«، قال اخلرافي في تصريح 
على هام���ش احتفالية ارابيان 
2011 لتكرمي 18  الكويت  بزنس 
شركة وشخصية كويتية انه ال 
توجد صفقة في الوقت الراهن 
وما نركز عليه هو تطوير أداء 

الشركة واستراتيجيتها. 

مفاوضات زين السعودية مستمرة 

املفاوضات  واس���تدرك بأن 
التزال مستمرة بني حتالف بتلكو 
واململكة القابضة وإدارة الشركة 
لبيع حصتها في زين السعودية 
البالغة 25%، مبينا أن أي تطور 
رسمي في الصفقة سيتم اإلعالن 
عنه بشكل رسمي، مؤكدا استمرار 

املفاوضات لبيع الصفقة. 

 التوسع االستثماري لشركة 
»الكابالت«

 وفيما يتعلق باستثمارات 
الس���وق  الكابالت في  ش���ركة 
األردني، قال ب���در اخلرافي إن 
السوق األردني يعد من أفضل 

قال تقرير متخصص صادر عن 
شركة مشاريع الكويت االستثمارية 
إلدارة األص����ول )كامكو( ان دول 
مجل����س التعاون اخلليجي حذت 
في أعقاب األزمة املالية العاملية عام 
2008، حذو الدول املتقدمة وبدأت 
تطبيق سلة من سياسات التحفيز 
االقتصادي واإلنفاق على املشاريع 
التي تهدف باألس����اس  اإلمنائية 
إلى التخفيف من اآلثار الس����لبية 
النخف����اض أس����عار النفط حيث 
تعتبر إيرادات النفط والغاز العمود 

الفقري القتصاد تلك الدول.
وأش����ار التقرير ال����ى انه بعد 
األزمة املالية العاملية التي بدأت في 
سبتمبر من عام 2008 والتي كانت 
لها تداعيات سلبية على اقتصادات 
الدول املتقدمة والنامية حيث نتج 
عنها أزمة اقتصادية عميقة وتهاٍو 
في أس����عار األصول، بدأت الدول 
املتطورة باتباع سياسات التحفيز 
االقتصادي للتخفيف من تداعيات 
إلى  األزمة والعودة باقتصاداتها 

النمو اإليجابي.
وأوض����ح التقري����ر أن تل����ك 
التوجه  ارتكزت على  السياس����ة 
نحو اإلنفاق على مشاريع البنى 
التحتي����ة غير النفطي����ة وزيادة 
الطاقة اإلنتاجية للكهرباء واملياه، 
باإلضافة إل����ى تطوير القطاعات 
احليوية التي تعتبر األساس في 
التنمي����ة االقتصادية املس����تدامة 
التعليم والصحة  مثل قطاع����ات 

واخلدمات االجتماعية.
وفي هذا السياق، لفت التقرير 
الى اخلطة اخلمسية للتنمية في 
اململكة العربية الس����عودية لعام 
2009 والتي جاءت بقيمة 400 مليار 
دوالر ومثله����ا في الكويت بقيمة 
100 ملي����ار دوالر وكذلك في قطر 
واإلمارات حيث رصدت املليارات 

للمشاريع اإلمنائية والعمرانية.
ذكر التقري����ر أن زيادة حصة 
القط����اع اخل����اص من النش����اط 
االقتص����ادي اإلجمال����ي في دول 
اخلليج وال����ذي يعتمد اقتصادها 
على إيرادات النفط والقطاع العام، 
تعتبر الوسيلة االقتصادية الوحيدة 
والناجحة لتحصني دعائم االقتصاد 
من تقلبات أسعار النفط والرقي 
باالقتصاد إلى مس����تويات جيدة 
من النمو احلقيقي واملستدام في 

املدى البعيد. 
ولفت التقرير الى ما استنتجت 
مؤخرا دراسة احصائية لصندوق 
النق����د الدولي عن م����دى فاعلية 
سياس����ة التحفيز االقتصادي في 
دول اخللي����ج ومس����اهمتها في 
التقليل من اآلثار السلبية لتذبذب 
اسعار النفط والواردات من السلع 
االساسية، حيث تعتبر دول اخلليج 
من اكثر ال����دول اعتمادا على اليد 
العاملة األجنبية واستيراد السلع، 
اس����تنتجت إلى اعتبار سياسات 
التحفيز االقتصادي وزيادة االنفاق 
التنمية  الرأسمالي على مشاريع 
الوسيلة املتاحة والناجحة لزيادة 
دور القطاع اخلاص في االقتصاد 
وذلك عن طريق إشراكه في متويل 
وتنفيذ مش����اريع البنى التحتية 
ورفع ثقة املستثمر واملستهلك في 

الوقت نفسه.
فعلى س����بيل املثال، أش����ارت 

الدراس����ة إلى أن زي����ادة اإلنفاق 
العربية  اململك����ة  ف����ي  احلكومي 
السعودية بنسبة 15% قد ينتج عنه 
زيادة في الناجت احمللي غير النفطي 
بنسبة 2% في املدى القصير و%5 
خالل ثالث سنوات في حال استمر 

االنفاق عند معدالته التاريخية.
وب����ني التقري����ر أن النتائ����ج 
االيجابية ألي زيادة في املصروفات 
اجلارية )روات����ب وغيرها( على 
النمو االقتصادي تعتبر ضعيفة 
جدا مقارنة باالنفاق الرأس����مالي 
املنتج الذي بدوره يستطيع دفع 
النمو االقتصادي وهذا ما شهدته 
ف����ي اململكة العربية الس����عودية 
خ����الل مرحلة االزمة املالية حيث 
اس����تطاعت من خالل التدخل في 
الوقت املناسب في دفع النمو في 
القطاع غير النفطي وذلك عن طريق 
اإلنفاق الضخم على مشاريع البنى 
التحتية واخلدم����ات االجتماعية 

والصحية والتعليم.
وذك����ر التقري����ر ان����ه في ظل 
اقتصاد خليجي يعتمد باألساس 
النف����ط، تعتبر  إي����رادات  عل����ى 
سياسة االنفاق احلكومي الوسيلة 
االقتصادية املتاحة والفعالة للتقليل 
من تبعات انخفاض أسعار النفط 

وتنويع االقتصاد ومصادر الدخل 
شرط أن تتوجه تلك السياسة نحو 
الرأسمالي على املشاريع  اإلنفاق 
املنتجة والتي تؤمن النمو والرخاء 

االقتصادي على املدى البعيد.
وبلغ إجمال����ي إيرادات النفط 
للكويت خالل فترة ال� 11 سنة مالية 
األخيرة )2000 � 2010( حوالي 130 
مليار دين����ار )453 مليار دوالر( 
بينما بلغت اإليرادات غير النفطية 
خ����الل الفترة نفس����ها فقط 10.4 
مليارات دينار )36 مليار دوالر( 
حيث شكلت إيرادات النفط معدل 
93% م 1إجمال����ي اإليرادات خالل 
الفترة نفسها وهي النسبة األعلى 
في دول اخلليج، حيث بلغت تلك 
النسبة 87% في السعودية و%78 
في سلطنة عمان و77% في دولة 

اإلمارات.
أم����ا بالنس����بة للمصروفات 
العامة للكويت خالل الفترة نفسها 
)2000-2010( فقد بلغت 91.9 مليار 
دين����ار )320 مليار دوالر(، حيث 
بلغت املصروفات اجلارية والتي 
تضم����ن املرتبات واملس����تلزمات 
السلعية واخلدماتية واملصروفات 
املختلفة حوال����ي 82 مليار دينار 
)286 مليار دوالر( أو ما يعادل %89 
من املصروفات العامة، بينما بلغت 
حصة اإلنفاق الرأسمالي فقط 9.7 
مليار دينارات )33.8 مليار دوالر( 
أو ما يعادل نحو 11% من إجمالي 
املصروف����ات العامة خالل الفترة 

.)2010-2000(
ويتبني من تل����ك األرقام بقاء 
العامة للكويت  امليزاني����ة  هيكل 
على حاله خالل فترة ال� 11 س����نة 
مالية األخيرة، حيث التزال تشكل 
اإليرادات النفطية املصدر الرئيسي 
لإليرادات العامة وفي نفس الوقت 
يتوجه القس����م األكب����ر من تلك 
اإليرادات إلى اإلنفاق اجلاري وبقاء 
اإلنفاق الرأسمالي عند مستويات 
متدنية ال تساهم في حتفيز النمو 

االقتصادي والقطاع اخلاص.
أما بالنسبة للفائض املالي، فقد 
حققت امليزاني����ة العامة للكويت 
فائضا ماليا متراكما قبل احتساب 
حصة ال� 10% الحتياطي األجيال 
منذ السنة املالية 2001/2000 وحتى 
السنة املالية 2011/2010 حوالي 48.7 
مليار دينار )169 مليار دوالر( مما 
يش����ير إلى الوض����ع املالي اجليد 
للدول����ة وقدرتها عل����ى مضاعفة 
إنفاقها الرأسمالي وفي الوقت نفسه 
احلد م����ن الزيادة في املصروفات 
اجلارية )خاص����ة املرتبات( التي 
ارتفعت بنسبة 270% خالل فترة ال� 
11 سنة مالية األخيرة من 2.95 مليار 
دينار خالل السنة املالية 2001/2000 
إلى 10.9 مليارات دينار خالل السنة 
املالية 2011/2010 )معدل منو سنوي 
متراكم يس����اوي 14%( مما يشير 
إلى توجه حوالي 58% من إجمالي 
اإلي����رادات إلى دف����ع املصروفات 
اجلارية خالل الفترة نفسها والذي 
بدوره يثقل امليزانية العامة بأعباء 
مالية وال يؤسس ملرحلة من النمو 
االقتصادي املستدام واملبني على 
اإلنفاق على املش����اريع احليوية 
والبنى التحتية التي تعتبر قيمة 
مضافة لالقتصاد الوطني، واإلنفاق 
الرأسمالي )االستثماري( للدولة 

يج����ب أن يكون باجت����اه تطوير 
القطاع اخلاص وبالتالي التأكد من 
فعاليته وقدرته على حتقيق العائد 
املرجو منه ف����ي تطوير وتنويع 

االقتصاد.
وقد بلغ إجمالي إيرادات اململكة 
العربية السعودية خالل ال� 11 سنة 
األخيرة حوالي 5.61 تريليونات 
ريال سعودي )1.5 تريليون دوالر( 
حيث شكلت عائدات النفط حوالي 
87% من اإليرادات أو ما يعادل 1.3 

تريليون دوالر1.
وقد بلغ إجمالي الفائض املتراكم 
في امليزانية العامة للمملكة خالل 
الفترة نفس����ها نحو 1.4 تريليون 
ريال سعودي )372 مليار دوالر( 
مما يضعه����ا في وضع مالي جيد 
تس����تطيع من خالله تنفيذ خطة 
التحفيز االقتصادي التي وضعتها 

في عام 2009.
التقرير خ����الل فترة  والحظ 
الست س����نوات املاضية 2005-
2010 التوجه اجلديد في السياسة 
االقتصادية للمملكة حيث ارتفعت 
النفقات الرأسمالية من 62 مليار 
ريال للسنة املالية 2005 إلى نحو 
200 ملي����ار ريال خالل عام 2010، 
وهذا التوج����ه يأتي لدعم القطاع 
اخلاص والقطاعات غير النفطية 
ولدعم النم����و االقتصادي، حيث 
ارتفع حج����م القطاع اخلاص في 
الناجت احملل����ي اإلجمالي من 347 
مليار ريال سعودي خالل عام 2005 
إلى 481 مليار ريال سعودي خالل 
عام 2010 ليش����كل نحو 30% من 

حجم االقتصاد.
اململكة  واس����تحوذت كل من 
العربية السعودية واإلمارات على 
حصة األسد من تلك املشاريع بقيمة 
664 مليار دوالر لألولى و643 مليار 

دوالر للثانية.
أما في الكويت فقد بلغت قيمة 
املش����اريع نحو 157 مليار دوالر 
متخلفة عن السعودية واإلمارات 
وقطر وهي مبعظمها مشاريع قيد 

التخطيط وقد يتعذر تنفيذها.
وخلص التقري����ر الى أنه في 
ضوء حتليل خصائص اقتصادات 
دول اخلليج، خصوصا فيما يتعلق 
بامليزاني����ة العامة خ����الل الفترة 
)2000-2010( يتبني أن جمعيها 
تعتمد بشكل أساسي على إيرادات 
النف����ط والغاز حي����ث بلغت تلك 
اإليرادات نحو 2.44 تريليون دوالر 
خالل ال� 11 سنة األخيرة أو ما يعادل 
83% من إجمالي اإليرادات احملصلة 

خالل الفترة نفسها.
وتعتمد الكويت في ميزانيتها 
بشكل أساسي على إيرادات النفط 
حيث بلغ معدل إيرادات النفط إلى 
إجمالي إيرادات الدولة نحو %93 
خالل فترة 2000-2010 وهي األعلى 
خليجيا مقارنة مع 87% للسعودية 
و77% لإلمارات ومعدل 83% لدول 

اخلليج.
أما بالنسبة لإلنفاق الرأسمالي 
على املشاريع، فإنه األقل في الكويت 
حيث شكل اإلنفاق الرأسمالي خالل 
ال� 11 س����نة األخيرة معدل 11% من 
إجمالي املصروف����ات مقارنة مع 
ل����دول اخلليج و%22  معدل %21 
للس����عودية و31% لقط����ر و%36 

لسلطنة عمان.

األس���واق للش���ركة وستكون 
لدينا توس���عات فيه���ا وفزنا 

مبناقصات. 
وحول األس���واق اخلليجية 
وخطة الش���ركة للتوسع فيها، 
لفت الى أن الشركة دخلت في 
العديد من األسواق اخلليجية 
وتواجدنا في أسواق السعودية 
والبحرين وقطر وسلطنة عمان 

ووسعنا قدراتنا التصديرية. 
وفيما يتعلق بحجم استثمارات 
الش���ركة خليجيا وعربيا، قال 
اخلرافي إن الشركة تقوم بتعزيز 
تواجد منتجاتها في الكثير من 
األسواق وتسويق منتجاتها في 
الكثير م���ن املناقصات التي مت 

اإلعالن عنها. 
ولفت الى أن الش���ركة لديها 
خطة للتوسع في جامبيا وتونس 
والس���ودان واجلزائر وتونس 
من خالل مش���اريع مباشرة في 
البداية، وحول التوسع في السوق 
املصري، قال إن الش���ركة كانت 
لديها خطة طموحة للتوسع في 
السوق املصري غير أن الظروف 
احلالية حالت دون تنفيذها، مؤكدا 
التواجد في السوق  استمرارية 
املصري لتحقيق تلك اخلطة مع 
السوق املصري.  وتوقع اخلرافي 
حتقيق الكابالت أرباحا جيدة في 
النصف األول على خلفية حتقيق 
الش���ركة أرباحا في الربع األول 
وبسبب توس���عات الشركة في 

املرحلة املقبلة.
عمر راشد  ٭

بدر اخلرافي

نبيل بن سالمة يتسلم اجلائزة من وزير االتصاالت اللبناني خالل امللتقى

امللتقى العربي لالتصاالت واإلنترنت يكّرم نبيل بن سالمة تقديرًا إلسهاماته وإجنازاته مع »زين«
جيد وسريع، وهو ما 
حدا بكبرى مؤسسات 

التصنيف والتحليل 
العاملية الى منحها 

جائزتني، حيث منحتها 
مؤسسة تيليكوم فاينانس 

جائزة العام في مجال 
متويل صناعة االتصاالت، 
ومؤسسة تي إم تي املالية 
البريطانية والتي منحتها 
هي األخرى جائزة أفضل 
صفقة عن العام 2010 في 

قطاع االتصاالت.
وأشارت الى أن بن 

سالمة وبعد بيع األصول 
االفريقية، قاد مرحلة 

جديدة في مسيرة 
الشركة، حيث قام 

بعمليات إعادة هيكلة 
شاملة على جميع 

عملياتها، مبا يتناسب مع 
طبيعة املهام واملسؤوليات 
التي تتطلبها هذه املرحلة 

املفصلية، واستطاعت 
زين خالل هذه الفترة أن 
حتقق نتائج مالية مبهرة، 

وذلك على مستوى العوائد 
والربحية.

الصفقة وما صاحبها 
من تعقيدات ناجمة عن 

تعدد األطراف املعنية 
واجلهات التنظيمية، إال 
أن بن سالمة والفريق 
التنفيذي في مجموعة 

زين استطاعوا أن يديروا 
هذه الصفقة بشكل 

االفريقية في 15 دولة، 
وهي املهمة التي برع فيها 

بن سالمة باقتدار من 
خالل إدارته وإشرافه على 

إمتام هذه الصفقة.
وكشفت »زين« أن اللجنة 
املانحة للجائزة ارتأت أنه 
بالرغم من ضخامة هذه 

وأوضحت أن القائمني على 
اجلائزة اعتبروا أن الفترة 

التي شهدت انضمام بن 
سالمة للعمل في مجموعة 

زين في فبراير من 
العام املاضي كانت مليئة 
بالتحديات، حيث شهدت 
هذه الفترة بيع األصول 

كرمت مجموعة االقتصاد 
واألعمال الرئيس التنفيذي 

في مجموعة »زين« نبيل 
بن سالمة على هامش 

أنشطة الدورة العاشرة 
للملتقى العربي لالتصاالت 

واالنترنت في بيروت، 
وذلك تقديرا إلسهاماته 
وإجنازاته مع مجموعة 

زين.
وذكرت مجموعة زين في 
بيان صحافي أن الوزير 

شربل نحاس وزير 
االتصاالت قدم اجلائزة 

خالل أنشطة افتتاح 
املؤمتر الذي تشارك في 

تنظميه وزارة االتصاالت 
مع االحتاد الدولي 

لالتصاالت واالسكوا 
واملؤسسة العربية 

لالتصاالت الفضائية 
)عرب سات(، وذلك وسط 
حضور مكثف لعدد كبير 

من وزراء االتصاالت 
وممثلي ومسؤولي الهيئات 
واجلهات احلكومية العربية 

في قطاع تكنولوجيا 
االتصاالت واملعلومات.

إدارة  قال رئيس مجلس 
مركز الدراسات االستثمارية 
والخدمات المالية لدى اتحاد 
الش���ركات االستثمارية بدر 
السبيعي إن المركز قدم خالل 

بدر السبيعي
الموسم التدريبي الحالي، 
9 دورات تدريبية لنحو 44 
من الش���ركات االستثمارية 
أعضاء االتحاد، وشارك فيها 

حوالي 192 متدربا.
واض���اف الس���بيعي في 
تصري���ح صحاف���ي: »بهذه 
المناسبة ال يسع المركز إال أن 
يتقدم بخالص الشكر لمؤسسة 
الدعم  العلم���ي على  التقدم 
المستمر لألنشطة المختلفة 
التي قدمها المركز، حيث يأتي 
هذا الدعم من منطلق حرص 
المؤسسة والمركز معا على 
المساهمة في إعداد الكوادر 

أجنز 9 دورات لـ »44« من شركاته األعضاء في موسمه احلالي

 السبيعي: »احتاد الشركات« يختتم موسمه 
التدريبي ببرنامج عن »الصكوك اإلسالمية«

المؤهلة والمدربة  الوطنية 
عل���ى أعل���ى المس���تويات 
وباعتمادات من جهات دولية، 
األمر الذي يساهم في إعانة 
الشركات االستثمارية ورفع 
مهارات المتدربين، وبالتالي 
التي يعملون  المؤسس���ات 
فيها ومما يعود إيجابيا على 

االقتصاد الوطني«.
ولفت الس���بيعي الى أنه 
سيتم تقديم برنامج تدريبي 
بعنوان »الصكوك اإلسالمية« 
ف���ي 12 و13 يونيو الجاري، 
الموس���م  ف���ي ختام  وذلك 
الحال���ي للمركز،  التدريبي 
على أن يبدأ الموسم التدريبي 
الجديد في الموس���م القادم 
ببرام���ج ذات كف���اءة عالية 
وبالتعاون مع جهات دولية 
وخبراء في مجال االستثمار 

واألسواق المالية. بدر السبيعي

»بيتك« يعرض خدماته التجارية
في »احملاسبة«

أعلن بيت التموي���ل الكويتي )بيتك( عن 
مشاركته بجناح خاص في ديوان المحاسبة 
لتسويق الخدمات التمويلية والمصرفية التي 
يقدمها لعمالئه من خالل التواصل المباشر مع 
الموظفين، وذلك حتى 16 يونيو الجاري، ضمن 
سلس���لة من البرامج التسويقية في المواقع 
الحكومية باإلضافة إلى المجمعات التجارية، 
حيث نظم »بيتك« خالل الشهر الماضي زيارة 
إلى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

وكذلك مجمع األڤنيوز.
وتهدف المشاركة إلى تعزيز سبل التعاون 
بين »بيتك« وموظفي »ديوان المحاسبة« من 
خالل تقديم خدمات أفض���ل عبر المنتجات 
التمويلي���ة والمصرفية التي يقدمها »بيتك« 
لعمالئه، حيث س���يتواجد في الجناح فريق 
من موظفي بيتك المتخصصين في الرد على 
كل االستفسارات باإلضافة إلى إرشاد العمالء 

إلى المنتجات التي تلبي احتياجاتهم.
وتتنوع خدمات »بيتك« التي يقدمها عبر 
القطاع التجاري من خالل تجار التجزئة في 
السوق المحلي سواء في مجال المركبات أو 
المواد واألعمال اإلنشائية أو األثاث أو األجهزة 

االلكترونية، عبر نح���و 80 منفذا بيعيا في 
مختلف أنحاء الكويت وبالتنسيق مع أكثر من 4 
آالف مورد، حيث تقدم إدارة الخدمات التمويلية 
العديد من الخدمات والمزايا للعمالء مثل 9 أشهر 
الستحقاق القسط االول و15 سنة مدة السداد 
للتمويل المقسط و6 أشهر الستحقاق القسط 
التامين  امكانية  االول للتمويل االستهالكي، 
الشامل حتى 5 سنوات )للسيارات(، باالضافة 

الى تأمين تكافلي مجاني على المديونية.
كما يحرص »بيتك« على تنظيم العروض 
التس���ويقية التي تناسب احتياجات العمالء 
من جهة، وتساهم في تحريك عجلة السوق 
وتنمية مبيعات التجار من جهة أخرى، عالوة 
على تقديم المشورة المتعلقة باختيار أفضل 
حلول التمويل وتمكين العميل من اقتناء ما 
يرغب في ش���رائه من مختل���ف الخدمات أو 

المنتجات المعروضة لدى الموردين.
ويس���عى »بيتك« إلى توسيع نطاق تلك 
المشاركات والزيارات في المواقع التي تشهد 
إقباال واسعا من العمالء وذلك بهدف استقطاب 
شرائح جديدة، عالوة على التواصل بأكثر من 

أسلوب مع عمالئه. 

بعض موظفي »بيتك« وديوان احملاسبة في جناحه

»كامكو«: دول اخلليج مدعوة لتبني سياسات التحفيز 
االقتصادي للقطاع اخلاص لرفع دوره في النشاط التنموي

»الكابالت« لديها 
خطة للتوسع عربيًا 

وأفريقيًا وتوقعات 
بتحقيق أرباح جيدة 

في النصف األول


