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الثالثاء  11نوفمبر 2014

الشركة دفعت  76.7مليون دوالر قيمة القسط األول من إجمالي  307ماليني دوالر

«زين العراق» توقّع اتفاقية إطالق اجليل الثالث

أعلن����ت مجموع����ة زين
أن ش����ركتها التابع����ة أثير
لالتصاالت العراق احملدودة
(زين العراق) وقعت اتفاقا
مع هيئة اإلعالم واالتصاالت
العراقية ( )CMCلتش����غيل
خدمات اجليل الثالث  3Gفي
جميع أنح����اء العراق (2100
ميغا هرتز) .وأفادت املجموعة
بان شركة زين العراق دفعت
 76.750ملي����ون دوالر قيمة
القسط األول ،وهو ميثل ٪25
من إجمالي رس����وم تشغيل
خدمات اجليل الثالث البالغة
 307ماليني دوالر.
وكش����فت املجموع����ة أن
شركة زين العراق ستتعاون
مع ثالث ش����ركات عاملية في
خدمات االتصاالت الالسلكية
في تطوير وتوسعة الشبكة
بتقنية أحادي����ة  ،RANوهي
شركات اريكسون ،هواوي،
وشركة نوكيا نتورك ،وذلك
لإلسراع في إطالق اخلدمات
التجاري����ة للجي����ل الثالث
لعمالئها مع يناير .2015

سكوت جيجنهامير

جيجنهامير:
تأثيرات جوهرية
إلطالق اخلدمة
على الناجت احمللي
ومجاالت التنمية
االقتصادية

وخ��ل�ال مراس����م حف����ل
التوقيع قال رئيس الوزراء
العراق����ي د.حي����در العبادي
«إن دور الدولة هو مساندة
ودعم القطاع اخلاص وليس
منافسته» ،مؤكدا على ضرورة
أن تكون هناك شراكة حقيقية
بني الدولة والقطاع اخلاص.
ودعا العبادي في كلمته
إلى ضرورة اإلس����راع نحو
خدمات تكنولوجيا املعلومات
في الدول����ة ،مبينا أن إطالق
خدمات اجلي����ل الثالث يأتي
في ه����ذا الس����ياق ،وخلدمة
هذا التوج����ه .وقال الرئيس
التنفيذي في مجموعة زين
سكوت جيجنهامير في تعليقه
على ه����ذه االتفاقية «قطاع
االتصاالت في العراق سيشهد
تغييرا جذريا بإطالق خدمات
اجليل الثالث ،وألن السوق
العراقية من األسواق املتعطشة
خلدمات النطاق العريض فإن
شركة زين العراق كانت قد
ش����رعت في تنفيذ مشاريع
استثمارية لتطوير شبكتها

���باقة في
لتكون جاهزة وس� ّ
تدش��ي�ن اخلدمات التجارية
لهذه التقنية لقاعدة عمالئها
األكبر في العراق».
وأثنى على سير احملادثات
مع هيئة اإلعالم واالتصاالت
العراقية إلبرام هذه االتفاقية
والتي وصفها بأنها كانت شفافة
وبناءة طوال هذه الفترة ،فقد
بينّ بقوله «نحن على ثقة بأن
إطالق خدمات اجليل الثالث
 3Gس����تكون له����ا تأثيرات
جوهرية على الناجت احمللي
في العراق وسيكون لها وقع
إيجابي على مجاالت التنمية
االقتصادية واالجتماعية في
الدولة ،إذا ما أخذنا في عني
االعتبار أن نس����بة استخدام
خدمات البيانات املتنقلة في
العراق اآلن متثل .»%15
ومن ناحيته ثمن رئيس
مجل����س إدارة زي����ن العراق
محم����د اجلرجفج����ي ه����ذه
اخلطوة وق����ال «نحن على
يقني م����ن أن إطالق خدمات
اجليل الثالث س����وف حتمل

معه����ا جتربة رائعة ومميزة
لعمالئن����ا ،فالتكنولوجي����ا
التي ستقدمها هذه اخلدمات
ستضمن توفير سرعات عالية
في حتويل حزم البيانات كما
أنها ستقدم خدمات صوتية
بجودة أفضل».
وأضاف« :اآلفاق املدهشة
التي ستفتحها خدمات اجليل
الثالث واملتوقع تدش����ينها
جتاريا في يناير القادم ،سوف
تعبر بقط����اع االتصاالت في
العراق إلى مرحلة جديدة في
عالم تكنولوجيا املعلومات».
وب��ي�ن اجلرجفج����ي بقوله
«إيرادات البيانات لشركة زين
العراق (باس����تثناء الرسائل
القصيرة وخدم����ات القيمة
املضافة) متثل  %4في الوقت
احلالي م����ن إجمالي إيرادات
زين العراق مبعدل منو سنوي
قدره  ،%12وهذه املؤش����رات
تبرز وبشكل كبير حجم النمو
املتوقع أمام خدمات البيانات
مع الب����دء التجاري خلدمات
اجليل الثالث».

 3.4ماليني دوالر صافي أرباح «مركز إدارة السيولة» لـ  9أشهر
أعلن نائب رئيس مجلس
إدارة مركز إدارة الس���يولة
املالي���ة ( LMCبن���ك جملة
اسالمي) عبدالوهاب الرشود
أن البنك حقق خالل الفترة
املنتهية بتاريخ  30سبتمبر
املاضي أرباحا صافية بلغت
 3.38مالي�ي�ن دوالر مقارنة
بصافي األرب���اح لعام 2013
والتي بلغت  2.8مليون دوالر،
وترتب على النتائج حتقيق
عائد سنوي على رأس املال
املدفوع بلغ  %8.4في حني ظل
معدل العائد على الودائع بني
البنوك حتت سقف الـ ،%0.5
وبلغت األرباح الصافية للربع
الثالث من هذا العام  1.3مليون
دوالر ،مقارنة بـ  0.61مليون
دوالر للفترة نفسها من العام
املاضي ،في حني بلغت األرباح
التشغيلية لهذا الربع 7.77
ماليني دوالر مقارنة بـ 7.12
ماليني دوالر للفترة نفسها
من العام املاضي.
واع���رب الرش���ود عن

عبد الوهاب الرشود

احمد عباس

 %8.4عائداً
على رأس املال
و 7.8ماليني
دوالر األرباح
التشغيلية

تقديره للجهود التي ساهمت
في حتقيق ه���ذه النتائج،
مشيرا الى إن جناح البنك في
حتقيق منو ثابت في أرباحه
بعيدا عن تقلبات السوق
وعل���ى الرغم من الظروف
التي تش���هدها األس���واق
دوليا ومحليا دليل واضح
على صالبة الوضع املالي
الذي يتمتع به ،خصوصا
إذا أخذنا في االعتبار طرق
احتساب املخصصات وفق

أسعار العمالت
نوع العملة

السعر

نوع العملة

السعر

الريال السعودي
الدوالر األميركي
اليورو
اجلنيه االسترليني
الفرنك السويسري
الني الياباني

0.07817
0.29205
0.36515
0.46448
0.30359
0.00256

الدوالر االسترالي
الدينار البحريني
الريال القطري
الريال العماني
الدرهم اإلماراتي
اجلنيه املصري

0.25353
0.7808
0.0805
0.7623
0.0799
0.0415

أسعار الفائدة على الدينار والعمالت الرئيسية
العملة

أسبوع شهر

الدينار الكويتي
الدوالر األميركي
اليورو
اجلنيه االسترليني
الفرنك السويسري
الدوالر االسترالي
الدوالر الكندي

0.88 0.00
0.15 0.12
0.00 -0.03
0.50 0.48
0.00 0.00
2.68 2.59
1.26 0.00

 3شهور  6شهور سنة

1.06
0.23
0.05
0.55
0.01
2.64
1.27

1.31
0.32
0.14
0.69
0.05
2.65
1.35

1.50
0.56
0.30
1.01
0.16
2.65
1.46

مؤشرات األسهم العربية والعاملية
املؤشر

احلالي

التغير (بالنقاط)

الكويت
دبي
أبوظبي
البحرين
قطر
عمان
لبنان
األردن
مصر
املغرب
تونس
داو جونز
ناسداك م
S&P500
فاينانشال ت
داكس
كاك40
السويسري
نيكاي225
توبكس
هانغ سينغ

7.132.91
4.578.99
4.919.21
1.433.56
13.788.40
6.923.26
1.173.67
2.100.17
9.412.18
10.254.82
4.999.55
17.573.93
4.632.53
2.031.92
6.567.24
9.320.03
4.210.27
8.835.57
16.780.53
1.360.11
23.744.70

-49.89
125.83
52.06
-9.00
96.28
18.10
2.62
-3.84
39.01
-13.10
-0.36
19.46
-5.94
0.71
16.09
28.20
20.38
18.65
-99.85
-3.56
194.46

أسعار النفط (بالدوالر األميركي)
النفط

النفط الكويتي
برنت
غرب تكساس م

احلالي

79.47
84.73
78.66

التغير (بالدوالر)

1.61
1.12
-0.10

أسعار املعادن النفيسة (دينار كويتي)
الذهب
الفضة

احلالي

1171.50
15.64

التغير (بالدوالر)

-7.03
-0.14

املصدر :نشرة بنك الكويت الوطني

املتطلبات القانونية.
وق���ال ان مرك���ز إدارة
الس���يولة املالية بالبحرين
يس���اهم فيه كل م���ن ،بنك
البحرين اإلسالمي وبنك دبي
اإلسالمي والبنك اإلسالمي
للتنمية وشركة بيت التمويل
الكويتي االستثمارية ـ احدى
شركات بيت التمويل الكويتي،
حيث يقدم املساهمون كل ما
من ش���أنه النهوض بأعمال
البنك وحتقي���ق االجنازات
املهم���ة ،موضحا ان محفظة
البنك االستثمارية شهدت منوا
بنسبة  %11.43وانعكس على
امليزانية العمومية للبنك من
خالل حتقيق معدالت سيولة
عالية واستثمارات متميزة،
وشهدت حقوق امللكية ارتفاعا
بنس���بة  %6.1حي���ث بلغت
 66.79مليون دوالر في حني
سجلت مبلغ ومقدراه 62.96
مليون دوالر للفترة نفسها
من العام .2013
من جانبه ،قال الرئيس

التنفيذي أحم���د عباس إن
األس���باب الرئيس���ية وراء
حتقيق هذه النتائج ترجع
الى النهج املتزن واملتنوع في
االستثمار وانتهاز الفرص ذات
العوائد املجزية والتي يتم
ضمها في محفظة االستثمار
املتميزة في الصكوك واألسهم،
إضافة الى العوائد من اخلدمات
االستش���ارية الت���ي يقدمها
املصرف ،وتش���هد األسواق
حالي���ا حالة م���ن التقلبات
في أس���واق األس���هم عامليا
وفي املنطقة في ظل تقلبات
في اسعار الس���لع العاملية.
وبالرغ���م من ذل���ك مازالت
التحدي���ات في ايجاد فرص
استثمارية مشجعة خالل هذه
السنة مستمرة ،ومن املمكن
حتقيق معدالت منو ايجابية
اذا ما مت األخذ بعني االعتبار
مستوى التقلبات ،استنادا الى
نتائج البنك واألداء احلالي
املتميز والدعم املتواصل من
املساهمني.

تخارجت من  %60من صكوك برج هاجر

«مرابحات» تتجه لالستثمار في آسيا وأوروبا الشرقية
شريف حمدي

كشف نائب رئيس مجلس
اإلدارة والرئي����س التنفي����ذي
لشركة مرابحات االستثمارية
فيص����ل املدل����ج ع����ن توجه
الشركة للتخارج من عدد من
االستثمارات للشركات التابعة
والزميلة خالل الفترة املقبلة.
وقال املدلج في تصريحات
صحافية على هامش اجتماع
اجلمعية العمومي����ة العادية
وغير العادية التي انعقدت أمس
بنسبة حضور  :%100إن شركة
مرابحات للحلول العقارية لديها
 3مشاريع مت التخارج اجلزئي
منها وانه ج����ار التخارج من
بقية هذه املشاريع ،مشيرا إلى
مشروع صكوك «برج هاجر»
الذي مت االستحواذ عليه قبل
عامني تقريبا وتقدر قيمته بنحو
 27مليون دينار ،موضحا أنه
مت التخارج من قرابة  %60من
املشروع وأن الشركة تتوقع ان
تتخارج كليا منه خالل العامني
املقبلني.
وأوضح أن الش����ركة لديها
مش����روع «أجنحة السلطان»
بتركيا ،وتقدر قيمته بـ  18مليون
دوالر وبلغت مبيعات الشركة
من هذا املشروع نحو .%60
وأضاف أن مرابحات للحلول
العقارية لديها مشروع آخر وهو
«أكوا مارينا» وهو عبارة عن

ش����اليهات وتقدر قيمته بـ 15
مليون دينار ومتلك الش����ركة
فيه  ،%50الفتا إلى أن نس����بة
التخارج منه بلغت .%35
وأش����ار املدل����ج إل����ى أن
«مرابح����ات» تخارج����ت م����ن
مشروعات مملوكة لشركة آرتش
لالس����تثمار العقاري التابعة،
مش����يرا إلى أن����ه مت التخارج
بنسبة  %40من مشروع «زايد
كومبلكس» و«زاي����د ديونز»
مبص����ر ،الفتا إل����ى أن حجم
التخارج يقدر ب����ـ  50مليون
دينار.
وأضاف في هذا الس����ياق
ان الش����ركة باعت أراضي في
البحرين بقيمة تقدر بـ  16مليون
دينار ،مبينا أن نسبة التخارج
بلغت .%25
ولف����ت املدل����ج إل����ى عزم
«مرابحات» التخارج من استثمار
بالسعودية بـ  18مليون دينار
خالل العام املقبل ،مشيرا إلى ان
الشركة تعتزم توجيه السيولة
الناجتة عن هذه التخارجات إلى
اسواق آسيوية مثل اندونيسيا
وماليزيا ،فضال عن أس����واق
بأوروبا الشرقية.
وق����ال املدلج :إن الش����ركة
متكن����ت العام املال����ي املاضي
من مواصلة جناحاتها وأدائها
االيجابي ،واستطاعت احلفاظ
على كفاءتها املالية ،الفتا إلى
أنها حققت نتائج مالية جيدة،

حيث بلغ صافي الربح  381ألف
دينار ،فيما بلغ إجمالي اإليرادات
 1.1مليون دينار بنمو .%33
إلى ذل����ك ،وافقت اجلمعية
العمومية عل����ى بنود جدول
األعم����ال وأهمها ع����دم توزيع
أرباح عن العام الس����نة املالية
املنتهية ف����ي  31مارس ،2014
كما متت إعادة انتخاب مجلس
اإلدارة برئاسة عامر عبداللطيف
البابطني ،وفيصل عبدالرحمن
املدلج نائبا للرئيس ،وعضوية
كل من أحمد عبدالعزيز الغنام،
وسعود عبدالعزيز البابطني،
وعبدالرحم����ن عبدالعزي����ز
البابطني.

فيصل املدلج

الكندري :إدارة املرافق ال غنى عنها لضمان العقارات
أكد نائ����ب رئيس مجلس
االدارة والرئي����س التنفي����ذي
للشركة املتحدة إلدارة املرافق
أحمد الكندري أن الشركة بصفتها
الراعي الذهبي للمؤمتر السنوي
الثاني إلدارة املرافق والذي أقيم
في دولة قطر الش����قيقة خالل
الفترة من  3الى  5أكتوبر ،2014
على أهمية هذا املؤمتر لطرح
كل ما هو جدي����د ومبتكر في
كيفية إدارة املرافق في منطقة
الشرق األوسط .وقال إن تطوير
صناعة إدارة املرافق واالهتمام
بها أصب����ح ضرورة ملحة في
الوقت الراهن كم����ا في الدول
املتقدمة ،وذلك لدورها الفعال
واملؤثر في تطوير املش����اريع

وإنشائها والتخطيط لها منذ
البداي����ة .وأوضح الكندري أن
اقام����ة املؤمت����رات والندوات
والفعالي����ات الت����ي تعقد في
منطقتنا العربية أمر في غاية
األهمي����ة ،حيث تقدم املعلومة
املفيدة واملثمرة والبناءة حول
صناع����ة إدارة املرافق .وعلى
أثر ذلك قامت الشركة املتحدة
إلدارة املراف����ق بتقدمي عرض
مفصل عن تطوير أساليب إدارة
املرافق من خالل استخدام أحدث
التكنولوجيا والبرامج املعتمدة
عامليا .وأك����د أن صناعة إدارة
املرافق أصبح ال غنى عنها من
الناحية االستراتيجية لضمان
قيمة العقارات واملرافق.

أحمد الكندري

