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»المدينة« حققت 97.4 ألف دينار أرباحًا
في الربع الثالث بواقع 0.27 فلسا للسهم

المطيري لـ »األنباء« : السياسة طغت على االقتصاد
 ووصلت بمؤشر السوق إلى ما دون 7 آالف نقطة

الذي حتضر فيه الطالق ادوات 
استثمارية جديدة ضمن نطاق 
انش���طتها في القط���اع املالي 
ان  الى  بالكويت، فيما اش���ار 
الشركة جتهز إلدراج اكثر من 
شركة تابعة لها منها على سبيل 
املثال هيتس تيليكوم القابضة 
التي ستدرجها في سوق أبوظبي 
املالي اضافة الى شركات املدينة 
للتطوير العقاري وغيرها االمر 
الذي سيوسع قاعدة وأصول 
الش���ركة االم خ���الل املرحلة 

املقبلة.
وافاد املطوع بان »املدينة« 
تواصل مساعيها لعمليات اندماج 
كبيرة ينتظر ان تتضح مالمحها 
خالل الفترة القليلة املقبلة وذلك 
ضمن خطة اعادة الهيكلة التي 

اطلقتها منذ شهور.

في���ه »هيت���س القابضة« من 
خالل متلكها حلزمة واعدة من 
الشبكات ينتظر ان تؤتي ثمارها 

بداية من العام املقبل.
واكد املط���وع ان »املدينة« 
تتريث في مواصلة انشطتها 
ف���ي  اخلارجي���ة واخل���وض 
استثمارات جديدة حتسبا من 
اي تطورات قد تطرأ، فيما بني 
ان الشركة تواصل مشاوراتها 
بشأن بعض الفرص التي ينتظر 
ان تس���تفيد منه���ا على املدى 
املتوسط، بعضها في السوق 
الكويت���ي ومنها في اس���واق 

اقليمية.
ان »املدينة« تفضل  وأك���د 
التري���ث دون توس���عات غير 
مدروس���ة قد يكون لها آثارها 
السلبية في املستقبل في الوقت 

فقط في قطاع االس���تثمار بل 
ف���ي القطاعات االخ���رى التي 
تتملك فيه���ا اذرعا جيدة مثل 
التي تنشط  قطاع االتصاالت 

تقدر حاليا ب� 4.74 مليون دينار، 
الفتا ال���ى االنتهاء من جدولة 
غالبية مديونية الشركة بشكل 
يجعلها ق���ادرة على مواصلة 
انشطتها االستثمارية دون اي 

هواجس.
وب���ني ان الش���ركة حققت 
الى  اي���رادات جي���دة بالنظر 
التداعيات التي انعكست على 
حركة االسواق وبالتالي على 
اداء غالبية ش���ركات القطاع، 
فيما اشار الى ان الشركة تسعى 
النهاء العام احلالي بشكل يعكس 

متانة مركزها املالي.
وقال املطوع ان الشركة لديها 
اس���تراتيجية واضحة املعالم 
تعم���ل من خالله���ا تصب في 
اطار دعم النشاطات التشغيلية 
التي تندرج حتت مظلتها ليس 

قال رئي���س مجلس االدارة 
املنتدب في ش���ركة  والعضو 
املدينة للتمويل واالس���تثمار 
خالد املطوع ان الشركة حققت 
ارباح������ا تص�������ل الى 4.97 
الف دينار بواقع 0.27 فل����سا 
خ��الل الثالثة اش���هر املنتهية 

في 2009/9/30.
وأوضح ان الشركة قلصت 
بذلك اخلس���ائر التي سجلتها 
العام  النصف االول من  خالل 
الى 478.512.2  احلالي لتصل 
دينارا مبا يعادل 05.7 فلوس 

للسهم في 9 اشهر.
واش���ار املطوع ف���ي بيان 
صحافي الى ان الشركة حافظت 
ال���ى ح���د كبير عل���ى حقوق 
مس���اهميها في ظل التطورات 
التي صاحبت االزمة املالية حيث 

فواز كرامي
عزا استاذ االدارة واملالية في جامعة الكويت د.يوسف املطيري 
اسباب انخفاض مؤشر سوق الكويت لألوراق املالية الى ما دون 7 
آالف نقطة بسبب االجواء السياسية املتوترة بني احلكومة ومجلس 
األمة وقضية االس���تجوابات، مشيرا الى ان صورة االقتصاد احمللي 
حاليا ضبابية بس���بب التوجس واخلوف من قبل املستثمرين على 
الش���راء، مؤكدا ان تداعي���ات األزمة املالية العاملي���ة على االقتصاد 

الكويتي نفسية بامتياز.
وقال املطيري في تصريح ل� »األنباء« ان قانون االستقرار املالي 
قانون جيد اال انه لم يستطع اعادة االستقرار املالي وحتريك آليات 
السوق، لعدم قدرته على تقدمي ضمانات للبنوك ملزاولة عملية االقراض 
التي ستساهم بدورها في تفعيل السوق واحلركة االقتصادية، مؤكدا 
ان تداعيات األزم���ة املالية العاملية على االقتصاد الكويتي محدودة 

جدا مقارنة بباقي دول العالم.

المطوع: خفضت خسائر النصف األول وحافظت على حقوق مساهميها عند 74.4 مليون دينار

جانب من عمومية »بوبيان الدولية القابضة«

وائل السلطان وجوليان إبراهيم خالل املؤمتر الصحافي للشركة

الرشيد: »بوبيان الدولية القابضة« تبحث عن فرص 
استثمارية جديدة لتنويع مصادر دخلها

»جلف نت« تطرح 3 باقات جديدة لإلنترنت

الشركة اجلديدة ال تتعارض إطالقا 
مع القانون املعروض على مجلس 

الوزراء واألمة.
من جانبه، ق���ال مدير قطاع 
املبيعات والتسويق م.جوليان 
ابراهيم ان املبادرة اجلديدة جتمع 
»جلف نت« فيه���ا بني مصلحة 
العميل وقدرته على التحكم في 
التي يراها  احتياجاته بالكيفية 
مناسبة وفي الوقت الذي يشاء 
ووفقا لقدرته املالية، مبعنى أن 
نترك له حرية االختيار متاما في 
مختلف جوانب اتخاذ قراره الذي 
يحقق اكبر منفعة ممكنة وبأقل 

التكاليف.
وأوضح ابراهيم أن »جلف نت« 
ليس هدفها الرئيس���ي حتصيل 
اشتراكات وحتقيق الربح املادي 
فقط لكنها تستهدف نشر الوعي 
بأهمية ما تتيحه هذه الشبكة من 

»Time plans« تعتمد على التحكم 
الكامل بوقت االستخدام وبسرعة 
تصل الى Mbps 2 مع التمكن من 
اعادة شحن الرصيد عند احلاجة، 
مش���يرا الى أن الباق���ة الثالثة 
»Freedom plan« حيث ستتيح 
اخلدمة بسرعة Kbps 64 يستطيع 
العميل أن يش���تري بوستر في 
أي وقت لزيادة الس���رعة لغاية 
Mbps 24 وذلك بسعة حتميل 1 
جيجا او 3 جيجا مع متكنه من 

اعادة الشحن عند احلاجة.
وعن قانون لتنظيم س���وق 
االتصاالت احمللي، قال السلطان ان 
جلف نت تعتبر من أولى الشركات 
التي قدم���ت خدمة االنترنت في 
السوق احمللي وقامت الشركة خالل 
الفترة املاضية بتقدمي اقتراحات 
عديدة لوزارة املواصالت حول 
القانون، مش���يرا إلى ان خدمات 

األس���عار وب���دون احلاجة الى 
عمل اشتراك سنوي او شهري، 
مش���يرا الى أن جمي���ع خدمات 
الش���ركة اجلديدة س���تقدم عن 
 طريق املوقع االلكتروني للشركة

www.gulfnet.com.kw مما يعني 
التحكم الكامل في اخلدمة التي 
الكتروني آمن  يحصل بش���كل 

وفوري من خالل 3 باقات.
 Volume« وبني أن الباقة األولى
plan« تعتمد على سعة التحميل، 
حيث ستكون هذه الباقة مناسبة 
للمس���تخدمني الذي���ن يقومون 
بتحمي���ل األفالم واألغاني حيث 
سيستطيع املستخدم شراء سعة 
8 جيجا او 10 جيجا او 18 جيجا 
وبسرعة تصل الى Mbps 24 حسب 
احتياجه مع متكنه من اعادة شحن 

الرصيد عند احلاجة.
وأش���ار الى أن الباقة الثانية 

أحمد مغربي
أعلن���ت ش���ركة اخللي���ج 
لالتصاالت عن تقدمي مجموعة 
من خدم���ات االنترنت لعمالئها 
من خالل تق���دمي أفضل خدمات 
االنترنت بأقل التكاليف لعمالئها 
والتي س���تمثل تغييرا جوهريا 
في س���وق االنترنت احمللي من 
خالل حتكم العميل في احتياجاته 
بالكيفية التي يراها مناسبة وفي 
الوقت الذي يشاء ووفقا لقدرته 
املالية، حيث تقدم الشركة باقة 
من ضمن باقات االنترنت مجانا 

لكل املواطنني واملقيمني.
في هذا الس���ياق، قال املدير 
العام للشركة وائل السلطان خالل 
مؤمتر صحافي عقدته الش���ركة 
أمس لإلعالن عن اخلدمات اجلديدة 
ان مبادرة الشركة ستقوم على 
محورين االول سيتيح اخلدمة لكل 
العمالء مجانا، مشيرا الى أن هذا 
العرض سيتوافر لكل الراغبني في 
االشتراك من خالل إحضار براءة 
ذمة من وزارة املواصالت خاصة 
برقم الهاتف األرضي الذي سيتم 
توصيل اخلدمة من خالله وصورة 
البطاقة املدنية ولن يدفع العميل 
إال قيمة املودم الذي سيتم تركيبه 

لكل مشترك.
وأوضح السلطان أن احملور 
الثاني وهو الرئيسي التي تركز 
عليه جلف نت، حيث س���تتيح 
الش���ركة تقدمي خدمات تسمح 
للعمي���ل بالتحك���م بالس���رعة 
املطلوبة ومدة االستخدام بأقل 

أمية استخدام  معلومات ومحو 
الكمبيوت���ر، وإتاح���ة املج���ال 
الهائلة  الكامنة  القدرات  إلطالق 
والطاقات املبدعة للشباب الكويتي 

واملقيمني.
واشار الى أن جوهر مبادرة 
الشركة تقوم على محورين االول 
منهما تقدمي اخلدمة مجانا لكل 
املواطنني واملقيمني على ارض 
الكوي����ت، موضحا أن ش����بكة 
اخلليج لالتصاالت س����باقة في 
مواكبة هذا التطور انطالقا من 
حرصها الش����ديد عل����ى تقدمي 
أفضل اخلدمات وأحدثها لعمالء 
الشركة واحلفاظ على املستوى 
التنافس����ية والذي  املتميز من 
وصلت اليه الشركة بكل جدارة 

واستحقاق.
وبني أن ش���دة املنافسة بني 
كبري ش���ركات تقدمي االنترنت 
في السوق احمللي ومحاولة كل 
منها االس���تحواذ على أكبر عدد 
ممكن من العمالء هو حق مشروع 
العديد  للجميع ولكن من خالل 
من املعايير التي حتكم هذا األمر 
وتتيح لشركة دون سواها التميز 
ف���ي هذا املجال، مش���يرا الى أن 
االنفراد في اإلبداع واالنفراد في 
تقدمي اخلدمة يوفر على العميل 
الكثير من الوقت واجلهد، وبالطبع 
توفير الكثير من الرسوم تضامنا 
املعاناة  العمالء في تخفيف  مع 
املادية عنهم من خالل ما ميروا 
به من تداعيات سلبية من االزمة 

املالية العاملية.

الشركة حققت 3.2 ماليين دينار أرباح للسنة المنتهية في يوليو 2009

خالد املطوع

د. يوسف املطيري

عاطف رمضان
اكد رئيس مجلس ادارة شركة بوبيان الدولية القابضة 
معن محمد الرشيد ان الشركة بالرغم من تداعيات االزمة 
املالية العاملية اال انها اس���تطاعت مواجهتها وحققت 
ارباحا بلغت 3.2 ماليني دينار للسنة املالية املنتهية في 

31 يوليو 2009 بواقع 10.82 فلوس للسهم الواحد.
واضاف الرشيد في كلمته التي ألقاها في عمومية 
الشركة امس ان »بوبيان الدولية« انهت السنة اخلامسة 
بنجاح متواصل، مش���يرا الى ان الشركة حققت هذه 
االرباح بعد اتخاذ مخصصات للخس���ائر بلغت 9.74 
ماليني دين���ار في البيانات املالية املجمعة بالنس���بة 
لالستثمارات املتاحة للبيع وانه بلغ اجمالي االصول 
77.2 ماليني دينار وبلغ اجمالي حقوق املساهمني 52.7 

مليون دينار.
وذكر الرش���يد ان ادارة الشركة تسعى جاهدة في 
البحث ع���ن الفرص االس���تثمارية الواعدة واملجزية 
بهدف بناء قاعدة استثمارية متوسطة الى طويلة االمد 
لتتماشى مع اس���تراتيجية الشركة في حتقيق النمو 

وتنويع مصادر الدخل.
يذكر ان الش���ركة عقدت عموميتها بنسبة حضور 

بلغت %81.

»دار االستثمار«: اتفاقية
 تجميد التقاضي سارية المفعول 

1.5 مليون دينار أرباح
 »األنظمة اآللية« في 9 أشهر

»الكويتية - الصينية االستثمارية«
 تعتزم تأسيس مقر جديد في الصين

واملستثمرين للتوصل الى خطة 
توافقي���ة الع���ادة الهيكلة املالية 
قبل نهاية العام. وسيبقى مجلس 
إدارة شركة دار االستثمار وادارتها 
التنفيذية ملتزمني بالتوصل الى 
خطة توافقية العادة الهيكلة املالية، 
آملني اللقاء املرتقب االسبوع القادم 
مع البنوك واملستثمرين في الكويت 
ودبي ملناقشة تفاصيل بنود تلك 

اخلطة.
ومن ناحيته قال الناطق باسم 
اللجنة التنس���يقية، بدر عبداهلل 
العلي: »اللجنة يسعدها الوصول 
إلى هذه املرحلة املهمة في الطريق 
نحو إعادة الهيكلة التوافقية مع 

دار االستثمار«.
مضيفا: »نود أن نشكر البنوك 
واملس���تثمرين على تعاونهم مع 
اللجنة ونتطلع إلى مناقشة خطة 
إعادة الهيكلة املقترحة معهم في 

األسبوع املقبل«.

التنس���يقية  اللجنة  أعلن���ت 
للبنوك واملستثمرين في شركة 
دار االستثمار )اللجنة التنسيقية( 
أن النسبة املطلوبة لسريان اتفاقية 
التقاضي قد مت جتاوزها  جتميد 
وعليه تبقى بنود االتفاقية املذكورة 

سارية املفعول.
وقد وجهت اللجنة التنسيقية 
وشركة دار االستثمار دعوات لبنوك 
ومستثمري دار االستثمار حلضور 
انعقادهما  املزم���ع  االجتماع���ني 
في الكوي���ت بتاريخ 24 نوفمبر 
اجلاري، وفي دبي بتاريخ 25 من 
الشهر نفسه، حيث ستقوم اللجنة 
التنسيقية في هذين االجتماعني، 
بعرض آخر التطورات فيما يتعلق 
بجهودها املبذولة حتى اآلن، فضال 
ع���ن عزمها عرض خط���ة إعادة 
الهيكلة املقترحة، والتي مت االتفاق 
عليها مع دار االستثمار وذلك بعد 

نقاشات مستفيضة وبناءة.
وسيتم منح البنوك واملستثمرين 
املقترحة  وقتا ملراجعة اخلط���ة 
قبل الدع���وة الحقا الجتماع آخر 
للتصويت على اخلطة قبل نهاية 

العام.
وقد صرح رئيس مجلس االدارة 
العض���و املنتدب في ش���ركة دار 
االستثمار عدنان املسلم قائال »لقد 
حققنا تقدما ملموسا مع اعضاء 
التنس���يقية في اجلهود  اللجنة 
املبذول���ة من اج���ل التوصل إلى 
خطة توافقية العادة هيكلة أعمالنا، 
وستساهم اتفاقية جتميد االوضاع 
مساهمة فعالة في حتقيق هدفنا 
املش���ترك مع اللجنة التنسيقية 
وهي اللجن���ة التي متثل البنوك 

حققت شركة االنظمة 
اآللي���ة ارباحا صافية 
بحوالي 1.5 مليون دينار 
حتى نهاية س���بتمبر 
املاضي مقارنة بحوالي 
890 الف دينار لنفس 
الفترة من العام املاضي 
بارتفاع 69% بربحية 
37.5 فلسا. وقال رئيس 
مجلس االدارة والعضو 
املنتدب للشركة جاسم 
زينل في بيان صحافي 

نشرته »كونا« ان اجمالي االرباح 
التشغيلية للشركة للربع الثالث 
وحده بلغ حوالي 536.7 الف دينار. 
واضاف زينل ان���ه نتيجة لقيام 
االدارة بتسوية بعض املديونيات 
وانخفاض القيمة السوقية لوحدات 
صندوق السوق النقدي لدى احدى 
التي لم  الشركات االس���تثمارية 
تتمكن الشركة من التخارج منها 
ادى ذلك الى انخفاض صافي الربح 

الى حوالي 55.5 الف دينار.
واش���ار الى ان املرك���ز املالي 
للشركة أصبح ممتازا وال يوجد 
على الشركة اي قروض أو التزامات 
مالية للغير واملالءة املالية للشركة 

عالية جدا.
ومن ناحية اخرى، 
الى ان  اش���ار زينل 
االدارة قامت بإعادة 
هيكلة الشركة وزيادة 
التركيز على االغراض 
التي أسست من اجلها 
في مجال تكنولوجيا 
املعلومات الذي يعتبر 
قطاعا واحدا يستحق 

التركيز عليه.
واضاف ان الشركة 
اصبحت لديها الركائز االساسية 
لتحقيق اهدافها في هذا املجال من 
تقدمي اخلدمات لشركات الطيران 
ومكاتب السفريات واالشتراك في 
الشبكات العاملية لالتصاالت وتقدمي 
احلل���ول الش���املة لتكنولوجيا 
املعلومات اضاف���ة الى اخلدمات 

االستشارية في هذا املجال.
الش���ركة ستسند   وأفاد بأن 
إلحدى املؤسسات الرائدة اقليميا 
مهمة مس���اعدة االدارة في وضع 
اخلطة االس���تراتيجية للشركة 
للسنوات الثالث املقبلة، وستكون 
اخلطة جاهزة للتنفيذ مع بدء العام 

اجلديد.

أعلنت أمس الشركة الكويتية 
- الصيني���ة االس���تثمارية أنها 
س���تفتتح مقرا لها ف���ي الصني 
ليكون للشركة منفذ على قنوات 
االستثمارات اخلاصة وليغتنم 
بذلك املس���تثمرون الفرص التي 
تقدمها الصني، إحدى االقتصاديات 

األسرع منوا في العالم.
الب���دء بعمليات  املقرر  ومن 
املقر اجلديد للش���ركة الكويتية 
- الصينية االستثمارية، والتي 
ستدرج أسهمها في سوق الكويت 
ل���ألوراق املالي���ة، خ���الل العام 

..2010
املنت���دب في  وق���ال العضو 
الكويتية - الصينية  الش���ركة 
االستثمارية أحمد احلمد: »مقرنا 
اجلديد يتيح لنا الفرص لتحقيق 
أهدافنا عن كثب ولتمكني عالقاتنا 
مع العالم االقتصادي واحلكومي 

في الصني«.
وتستثمر الشركة الكويتية - 
الصينية االستثمارية في قطاعات 
يعتمد منوها على الطلب احمللي 
في آسيا، وباألخص في قطاعات 
الطاقة والعقارات والزراعة والبنية 

التحتية والتمويل.
تأسست الشركة الكويتية - 
الصيني�����ة االس���تث��مارية عام 
2005 في الكويت برأس���م�����ال 
ق����دره 80 مليون دين����ار، ومت 
جمع نصف رأسمال الشركة في 
اكتت�����اب خاص في�����ما مت جمع 
النصف اآلخر من خالل املساهمني 
الثالثة والعشرين،  املؤسس���ني 
ومن�����ه���م هيئ���ة االس���تثمار 
الكويتية، وهي صندوق الثروة 
الكويت، وشركة  الس���يادي في 
الوطنية، وهي  االس���تثم���ارات 
البنوك االس���تثمارية  أبرز  أحد 
في الش����رق األوسط، وصناعات 
الغامن، واحدة من أكبر الشركات 

في الشرق األوسط.
الكويتية الصينية  الش���ركة 
االس���تثمارية في آخ���ر مراحل 
ادراجها في سوق الكويت لألوراق 
املالية، وق���د اعلنت أمس األول 
عن نتائجها املالية لتسعة اشهر 
م���ن الع���ام 2009، حيث حققت 
أرباحا صافية قدرها 12.061.995 
مليون دينار فيما بلغت إيراداتها 

14.445.996 مليون دينار.

أخبار الشركات

جاسم زينل

عدنان املسلم

)أحمد باكير(


