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نايف العنزي

جانب من اعالن النتائج املالية للبنك

األمم املتحدة تعقد املؤمتر الدولي حلماية األوزون

نايف العنزي: المجلس الجديد سيعالج المشكالت السابقة ويطور الشركة

بقيمة 1.5 مليار ريال قطري 

عمومية »الشبكة القابضة« تنتخب مجلس إدارتها الجديد

بنك الدوحة:  17% نمو في إيراداتنا التشغيلية 

والهيئات العامة احلكومية اال في 
حاالت متثيل احلكومة بالشركات 
وانه سيقوم بتعديل وضعه الوظيفي 
بعد االنتخابات وخالل شهر واحد 
فقط من االنتخاب وانه ليس عضوا 
في مجلس ادارة اكثر من 3 شركات 
مساهمة مركزها الكويت واال يكون 
عض���وا منتدبا لالدارة او رئيس���ا 
ملجلس االدارة في اكثر من شركة 
مس���اهمة واحدة مركزها الكويت 
وانه ليس عضوا في مجلس ادارة 
شركة مشابهة لنشاط هذه الشركة 
او منافس���ة لها وان يحصل على 
موافقة »املركزي« في حالة الترشح 
لعضوية مجلس إدارة البنك وانه 
في حالة ثبوت مخالفة املرشح ألحد 
البنود الس���ابقة فإن عضويته في 
هذه الشركة تعتبر باطلة وذلك بناء 
على القرار ال���وزاري رقم 11 لعام 
2002 بشأن االقرار اخلاص بالترشح 
لعضوية مجلس إدارة الش���ركات 

املساهمة.

هذا باإلضافة إل����ى وجود ودائع 
لدى البنك تبلغ قيمتها 26.5 مليار 
ريال قطري كما في 2009/9/30 أي 
بنسبة منو تعادل 11.5% باملقارنة 
مع 23.8 مليار ريال قطري كما في 

في 2009/9/30. 
هذا، وارتف����ع إجمالي صافي 
القروض والسلف من 23.6 مليار 
ريال قطري إل����ى 25 مليار ريال 
قطري أي بنسبة منو تعادل %6. 

مليارات ريال قطري أي بنس����بة 
منو تزيد عن 18.5% حيث ارتفع 
إجمالي املوجودات من 37.5 مليار 
ريال قطري كم����ا في 2008/9/30 
إل����ى 44.5 مليار ريال قطري كما 

الظفي����ري وجاء ان����ور الظفيري 
احتياطيا اول ومش����عل املطيري 
احتياطيا ثانيا ولكن شكا بعض 
املساهمني من عدم وجود ملكيات 
لبعض املنتخبني وأيدت »املقاصة« 
ذلك فطلب »العنزي« إعادة تشكيل 
مجلس اإلدارة بصورته احلالية 

منعا للطعن في مجلس اإلدارة.
وقد تال في بداية انعقاد العمومية 
رئيس قس���م اجلمعيات العمومية 
التجارة والصناعة بدر  في وزارة 
الشمري إقرارا وتعهدا لكل مرشح 
تضمن انه ال توجد عليه احكام مخلة 
أو اإلفالس وان  بالشرف واألمانة 
املساهم مالك لعدد من أسهم الشركة 
ال يقل عن 1% من رأسمالها أو 7.500 
دينار ما لم ينص نظام الشركة على 
قدر اكبر وقت انعقاد اجلمعية العامة 
وان يودع القدر احملدد من اس���هم 
ضمان العضوية خالل ش���هر من 
تاريخه في احد البنوك املعتمدة وان 
املرشح ليس موظفا في املؤسسات 

البيانات املالية ل� »الشبكة«.
اجلدير ذك����ره انه مت انتخاب 
مجلس إدارة مكون من شركة الدرة 
كابيتال للتجارة العامة واملقاوالت، 
وشركة عبدالعزيز عبداهلل واوالده 
للتجارة العامة وشركة مجموعة 
األمان الدول����ي ألعمال الصيرفة، 
وناي����ف العن����زي ود.فايز عايد 

املالي����ة وينظر بعني االعتبار الى 
اخفاق����ات املجلس القدمي والعمل 
على معاجلة املشكالت. واستطرد 
العنزي قائال: سنرى وضع الشركة 
ونعد املساهمني بأن املجلس اجلديد 
سيتسم بالشفافية. ولفت إلى أن 
اجلمعية العمومية عقدت في جو 
هادئ بعيدا عن التكتالت وان هناك 
من املساهمني الذين ميلكون نسب 
ملكية »قليلة« في الشركة قد متكنوا 
من الترشح ملجلس اإلدارة وهذه 
تعتبر بادرة فقلم����ا تكون هناك 
شركة مدرجة تسمح للمساهمني 
الذين ميلكون نسبا قليلة بالترشح 
ملجلس اإلدارة. واشار العنزي إلى 
أن مجلس إدارة »الشبكة« اجلديد 
سيعمل على تطوير الشركة خالل 
الفترة املقبلة. وعن موقف شركة 
»أبراج« بالنسبة ل� »الشبكة« قال 
العنزي: الشبكة متتلك 7.5% من 
»ابراج« والبد النظر بعني االعتبار 
إلى وضع »أبراج« ألنها تؤثر على 

عاطف رمضان
انتخبت اجلمعي����ة العمومية 
القابضة  العادية لشركة الشبكة 
امس مجلس إدارتها اجلديد للثالث 
سنوات القادمة، حيث تكون املجلس 
من كل م����ن: نايف العنزي وانور 
املطيري ومشعل املطيري والشركة 
الوطنية الدولية القابضة واملؤسسة 

االسالمية للقطاع اخلاص.
وقد ت����رأس العمومية د.بندر 
الظفيري بحضور رئيس قس����م 
العمومي����ة في وزارة  اجلمعيات 
التجارة والصناعة بدر الشمري.

وكانت نسبة احلضور %65، 
وقد أك����د عضو مجل����س اإلدارة 
املنتخب نايف العنزي في تصريح 
صحافي على هامش انعقاد اجلمعية 
انتخ����اب مجلس  ان  العمومي����ة 
اإلدارة اجلديد للش����بكة القابضة 
مت بناء على امللكيات اجلديدة في 
الشركة، مش����يرا الى ان املجلس 
اجلديد سيقوم مبراجعة البيانات 

أعلن رئيس مجلس إدارة بنك 
الدوحة الشيخ فهد آل ثاني النتائج 
املالية للبنك للتسعة أشهر املنتهية 
في 2009/9/30، حيث صرح بأن 
صافي دخ����ل البنك من اإليرادات 
التشغيلية في نهاية هذه الفترة 
قد ارتفع بنس����بة 17%، أي من 1.3 
مليار ريال قطري عام 2008 إلى 1.5 

مليار ريال قطري عام 2009.
وأضاف أن صافي أرباح البنك 
عن نفس الفترة قد ارتفع بنسبة 
2% حيث بلغ صافي أرباح البنك 
عن التسعة أشهر األولى من عام 
2009 مبلغ 851 مليون ريال قطري 
باملقارنة مع 834 مليون ريال قطري 

عن نفس الفترة من عام 2008. 
وقال إن صافي الدخل من الفوائد 
قد ارتفع بنسبة 13.9% ليصل إلى 
794 مليون ريال قطري وأن صافي 
دخل عمليات التمويل في الدوحة 
اإلس����المي قد ارتفع بنسبة %5.2 
ليصل إلى 131 مليون ريال قطري.  
وأضاف أن البنك قد حقق زيادة 
في إجمالي املوج����ودات بواقع 7 

2008/9/30 األمر الذي يعكس متانة 
السيولة املتوافرة لدى البنك.

من جانبه قال العضو املنتدب 
للبنك الشيخ عبدالرحمن آل ثاني 
إن البنك قد أصبح عبر السنوات 
يتمت����ع مبالءة مالية قوية، حيث 
بلغ إجمالي حقوق املساهمني كما 
في 2009/9/30 مبلغ 5.3 مليارات 
ريال قطري مس����جال بذلك زيادة 
قدرها 11.3% خالل االثني عشر شهرا 
املاضية. ومن خالل االس����تخدام 
األمثل حلقوق املساهمني وحتسني 
مس����توى األداء فقد حققنا نسبة 
عائد على متوسط حقوق املساهمني 
تعادل 23.2% كما في 2009/9/30 
وهي النسبة األفضل في هذا القطاع. 
وبالنظر إلى اتساع نطاق عمليات 
البنك فقد حققنا أيضا نسبة عوائد 
مرتفع����ة على متوس����ط إجمالي 
املوجودات حي����ث بلغت %2.72 
كما في 2009/9/30 األمر الذي يدل 
على مدى كفاءة استخدام حقوق 
املساهمني وفعالية استراتيجيات 

توظيف املوجودات. 

ناصر الخرافي: لن أقبل بأقل من دينارين لسهم »زين«

أكد رئيس مجموعة اخلرافي ناصر اخلرافي أن 
املفاوضات مستمرة مع اجلهات الراغبة في شراء 
حصة 46% من ش���ركة زين لالتصاالت مؤكدا أنه 
لن يقبل بسعر أقل من 2 دينار لسهم زين. وأعرب 
 »cnbc« اخلرافي في حديث حصري مع مديرة مكتب
عربية في الكويت جنوى عسران � عن أسفه الشديد 

ملا يدور في الوقت احلالي من شائعات ومهاترات حول الصفقة املرتقبة 
مؤكدا أن مجموعة اخلرافي تقدمت بهذه املبادرة وحاولت إشراك أكبر 
عدد من املس���اهمني فيها، إميانا منها بأن الوضع االقتصادي احلالي 
في الكويت أصبح في حاجة ماسة إلى مبادرة كبيرة مثل صفقة بيع 
حصة مؤثرة في زين من أجل إنعاش السوق، وذلك بعد أن انعدمت 
كل املبادرات واخلطوات األخرى ملعاجلة الوضع االقتصادي مما أصابه 
جراء األزمة املالية العاملية التي ضربت بأس���عار األصول وأدت إلى 

شح السيولة وأصابت الوضع االقتصادي بشبه الشلل.

وأشار في حديثه مع قناة CNBC الى أنه نظرا لذلك تقدمت مجموعة 
اخلرافي بهذه املبادرة وعلى الرغم من تقدم سير املفاوضات اجلادة 
مع جهات خارجية ترغب في الشراء، فإن املجموعة فوجئت بحمالت 

منظمة ضدها بهدف اإلضرار بالصفقة وبعمليات 
التفاوض واعرب اخلرافي عن أمله الشديد من أن 
يضحي البع���ض بالصالح العام من أجل حتقيق 
مآرب خاصة مؤك���دا أن اجلميع يعلم أهمية هذه 
الصفقة وانها تأتي في صالح الوضع االقتصادي 
في الكويت وال يستطيع أحد أن ينكر أهمية دخول 

هذه األموال في السوق الكويتي في الوقت احلالي.
وطلب اخلرافي من اجلميع التحلي بالصبر حيث ان صفقة بهذا 
احلجم حتتاج إلى بعض الوقت مؤكدا أن اعتماد الس���وق كلية على 
هذه الصفقة فقط م���ا هو إال داللة على وجود خلل ما في املنظومة 
االقتصادية حي���ث ان الوضع االقتصادي ال يج���ب أن يعتمد على 
صفقة واحدة وأعرب عن أمل���ه أن يتقدم اآلخرون أيضا مببادرات 
أخرى مماثلة تهدف إلى دفع عجلة االقتصاد بدال من محاولة اإلضرار 

باالقتصاد الوطني.
وأنهى احلديث راجيا من اجلمي���ع وضع مصلحة الكويت فوق 
االعتبارات واخلالفات الشخصية وطلب من اجلميع التوقف عن بث 
الشائعات وإش���اعة البلبلة حول الصفقة وعدم فتح جبهة داخلية 

ضدها وطعن الشرفاء من أبناء الوطن.

اكتملت االستعدادات والترتيبات النهائية في 
بورت غالب على ساحل البحر االحمر الستضافة 
املؤمتر الدولي التاريخي الذي حتضره نحو 196 
دولة من الدول املوقعة على معاهدة ڤيينا واتفاقية 
مونتريال حلماية طبقة االوزون. ويستهدف املؤمتر 
الذي يبدأ أعماله بعد غد االربعاء ويس����تمر ملدة 
أربع����ة ايام متابعة تنفيذ اجراءات حماية البيئة 
وتطبيق عدد من التقنيات اجلديدة صديقة البيئة 
للحد من تآكل طبق����ة االوزون. وبدأ أمس توافد 
ضيوف املؤمتر من السكرتارية العامة لالمم املتحدة 
واملسؤولني من وزارة البيئة املصرية على مطار 
مرس����ى علم الدولي لبدء االع����داد للمؤمتر الذي 
ستفتتح جلس����اته التمهيدية االربعاء املقبل في 
اكبر وأحدث قاعة للمؤمترات في الشرق االوسط 
بكلمة يلقيها د.ماجد جورج قبل االفتتاح الرسمي 

للمؤمتر يوم اجلمعة املقبل.
وقال ج����ورج ان وصف هذا املؤمتر بالتاريخ 
يعود الى انه سيكون االخير قبل حلول االول من 

يناير 2010 وهو املوعد الذي بحلوله ينبغي على 
الدول املوقعة ومنها مصر حتقيق 100% من هدف 
التخلص من املواد الهيدروكلوروكربونية لتحقيق 
احملافظة على طبق����ة االوزون ومكافحة التغير 
املناخي واالحتباس احلراري. وكذلك ألنها ستكون 
هي املرة االولى في تاريخ البشرية التي جتتمع 
في مصر جميع دول العالم التخاذ قرارات موحدة 

وباالجماع وبدون اعتراض من أي طرف.
واكد جورج ان الرئيس املصري حسني مبارك 
اكد دوما ان احلف����اظ على البيئة لم يعد رفاهية 
أو ترفا وامنا أصب����ح قضية تتوقف عليها قدرة 
االنسان املصري على التمتع بحياة آمنة وصحة 
جي����دة تتيح له ان ينتج ويبدع. واضاف جورج 
ان مصر أولت اهتماما كبيرا بقضية احلفاظ على 
طبقة االوزون، حيث ش����اركت بدور أساسي في 
املفاوضات التي أدت ا ����ى توقيع اتفاقية فينا ثم 
بروتوكول مونتري����ال، وكانت مصر الدولة رقم 
7 في ترتيب ال����دول املوقعة واملصدقة على هذا 

البروتوكول الذي بلغ عدد أطرافه 196 دولة.
اجلدير بالذك����ر ان بروتوكول مونتريال هو 
معاه����دة دولية تهدف حلماية طبقة االوزون من 
خالل التخلص التدريجي من انتاج عدد من املواد 
التي يعتقد انها مسؤولة عن نضوب طبقة االوزون. 
وكانت املعاهدة قد وضعت للتوقيع في 16 سبتمبر 
1987، ودخل����ت حيز التنفيذ ف����ي 1 يناير 1989، 
تلتها اجللسة االولى في هلسنكي، في مايو 1989. 
ومنذ ذلك احلني، مرت بس����بع تنقيحات، في عام 
1990 )لندن(، 1991 )نيروبي(، 1992 )كوبنهاغن(، 
1993 )بانكوك(، 1995 )ڤيينا(، 1997 )مونتريال(، 
و1999 )بكني(. ومن املفروض انه اذا التزم بتطبيق 
االتفاقية، فإن طبقة االوزون س����تتعافى بحلول 
عام 2050. نظرا العتمادها وتنفيذها على نطاق 
واسع، فقد أش����يد بها كمثال استثنائي للتعاون 
الدولي، حيث قال كوفي انان: رمبا تكون اتفاقية 
مونتريال واحدة من أجن����ح االتفاقيات الدولية 

حتى اآلن.

األمم المتحدة تعقد المؤتمر الدولي
 لحماية األوزون األربعاء المقبل في بورت غالب

زينل لـ »األنباء«: »األنظمة اآللية« تعّد إستراتيجية 
للسنوات الـ 3 المقبلة

»وثاق« للتأمين التكافلي تطرح
 وثيقة المساعدة  في السفر »التأمين الذهبي«

أحمد مغربي
رئيس  كشف 
االدارة  مجل���س 
املنتدب  والعضو 
في شركة األنظمة 
اآللية جاسم زينل 
أن الشركة بصدد 
وضع استراتيجية 
جديدة للسنوات ال� 
3 املقبلة، متوقعا 
هذه  من  االنتهاء 
االس���تراتيجية 
ش���هر  بنهاي���ة 
ديس���مبر املقبل. 
وأوضح زينل في 

تصريح خاص ل���� »األنباء« أن هذه 
االستراتيجية س���تحدد نهج وعمل 
الشركة لعدة س���نوات في املستقبل 
معتمدة في األساس على التريث في 
االستثمارات اجلديدة وحسن اختيارها 
من خالل الدراسات املتأنية لها وعدم 
االسراع في الدخول بها نظرا لتوافر 
العديد من الفرص االستثمارية خاصة 
في الس���وق احمللي او في األس���واق 

اخلليجية املجاورة.
وأش���ار الى ان الشركة تتطلع 

الى تقدمي خدمات 
تكنولوجيا جديدة 
ف���ي  وماضي���ة 
خططها التوسعية 
األس���واق  ف���ي 
املج���اورة بداية 
الس���عودية،  من 
مضيفا ان الشركة 
ودائ���ع  لديه���ا 
كبيرة  مصرفية 
وال يوجد عليها 
اي قروض مالية 
مس���تحقة مؤكدا 
ان النتائ���ج التي 
حققتها الش���ركة وتضمنت أرباحا 
خالل الربعني املاضيني كلها أرباح 
أرباح الشركة  تش���غي���لية. وعن 
املتوقع���ة خالل الرب���ع الثالث من 
الع���ام احل����ال���ي ق���ال زينل ان 
نت���ائج الشركة تعتب�����ر معقولة 
جدا، متوقعا أن يت���م االنتهاء من 
النتائج املالية خالل األيام القليلة 
املقب�����لة، مشي�����را الى أن الشركة 
أخذت حت�����وطات كاملة حتسبا ألي 
ظروف طارئة قد حتدث خالل االشهر 

املتبقية من العام احلالي.

أعلن مدير دائرة السيارات في شركة 
»وثاق« للتأمني التكافلي »وليد صالح 
السني« عن طرح وثيقة املساعدة في 
السفر »التأمني الذهبي« والتي تقدم 
كافة التغطي����ات اجلديدة واملتميزة 
لعمالء الشركة وتعمل تلك الوثيقة 

طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية. 
وقال ان طرح وثيقة املساعدة في 
الس����فر »التأمني الذهبي« جاء ضمن 
إستراتيجية الشركة في تقدمي أفضل 
وأحدث اخلدمات التأمينية املتطورة 
السيارات وباقي  لعمالئها في قطاع 
القطاعات األخرى، وحيث تشمل بنود 
الوثيقة العديد من املس����اعدات التي 
توفر أقصى درجات الراحة للعمالء. 

وأوضح أن وثيقة املس����اعدة في 
السفر »التأمني الذهبي« تنقسم إلى 
أربعة أنواع.. األولى وهي مس����اعدة 
املركبة وتواف����ر التغطية في جميع 
دول مجلس التعاون اخلليجي واألردن 
ولبنان وس����ورية وش����مال أفريقيا 
)تونس واجلزائر واملغرب ومصر( 

باإلضافة إلى تركيا. 
وتشمل بنود مساعدة املركبة سحب 
أو نقل املركبة، املس����اعدة في حاالت 
البنش����ر ونفاد الوقود أو البطارية 
وكذلك في حالة نسيان املفتاح داخل 
السيارة أو البقاء والسفر بسبب عطل 
املركبة أو سرقتها ونقل وإعادة املركبة 

إلى الوطن واإليداع لإلصالح. 

اخبار الشركات

جاسم زينل

قدم مواطن كويتي مساهم في شركة االتصاالت املتنقلة »زين« 
أمس دعوى من خالل محاميه )مكتب الرفاعي واحلجرف والعتيقي( 
مختصما فيها شركة االتصاالت املتنقلة »زين« ووكيل وزارة التجارة 
والصناعة بصفته على خلفية مشروع بيع ما نسبته 46% من شركة 
االتص��االت املتنقلة »زين« لش��ركات هندية وماليزية مع الس��ماح 
للشركات املقرر تقدمها لشراء هذه االسهم باالطالع على جميع أوراق 
وسجالت ودفاتر وعقود وبيانات شركة االتصاالت املتنقلة »زين« 
الس��رية منها واملعلنة. واعلن مكتب الرفاعي واحلجرف والعتيقي 
في بيان صحافي انه بناء على تكليف من احد املس��اهمني بالشركة 
تق��دم املكتب امس االحد بدعوى ضد الش��ركة بطلب احلكم بصفة 
مس��تعجلة مبنع الش��ركة من فتح دفاترها وأوراقها وبياناتها امام 
املستثمر االجنبي )شركة فافاسي(، وذلك على سند من عدم قانونية 
اجراء ما يسمى بالفحص النافي للجهالة. وقال ان الدخول على موقع 
»زين« دون احلصول على اذن الش��ركة أو عمومية املساهمني من 
قبل احدى الشركات »مجموعةاخلرافي« يعتبر منافياً للقانون. وقال 
البيان: ان املكتب قد تق��دم، بالنيابة عن موكله، بدعوى موضوعية 
بطلب بطالن قرارات الشركة ذات العالقة مبوضوع الفحص النافي 
للجهالة. وقد مت حتديد جلس��ة 16 اجلاري لنظر الدعوى املستعجلة 
وجلس��ة 15 اجلاري لنظر الدعوى املوضوعية. كما قال بيان مكتب 
احملاماة ان هناك مخالفات قانونية في موضوع صفقة بيع 46% من 
اسهم شركة زين ملستثمر اجنبي يتصل بعضها بقانون االستثمار 
االجنبي والبعض االخر بقانون الش��ركات التجارية مت كش��فها في 

صحيفة الدعوى.

..ومشروع بيع 46% من »زين« أمام القضاء المستعجل

رئيس مجموعة اخلرافي ناصر اخلرافي

المفاوضـــات مسـتــمرة وأتمنـى 
سـلبًا عليها  التأثيـــر  محــاولـة  عـدم 

مجموعة الخرافي تقدمت بهذه المبادرة 
بعـد أن انعدمـت كل المبـادرات األخرى

اعتماد السـوق علـى صفقة واحـدة داللة 
علـى وجود خلل مـا  في المنظومـة االقتصادية

فليتقـدم اآلخـرون أيضًا بمبـادرات مماثلة 
بداًل مـن محاولـة اإلضـرار باالقتصـاد الوطني


