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السفيرة ديبورا جونز في مقدمة احلضور

حوار يجمع بني د.أسيل العوضي ومها الغنيم وم. منار احلشاش موظفات »جلوبل« مع د.روال دشتي

)قاسم باشا(عدنان البحر متوسطا مدققي احلسابات ومندوبي »التجارة« في عمومية الشركة

فؤاد دشتي

الرفاعي يتسلم اجلائزة

33 شركة تابعة وزميلة دون جدوى
المعهد العربي للتخطيط يصدر

عدداً جديداً من سلسلة جسر التنمية
»بوبيان للخرسانة« تحصل على شهادة 

االمتياز من المعهد األميركي للخرسانة

احلمرا وبرج الراية 2 وبرج السور 
ومش���روع ابراج اولومبيا، حيث 
تعتبر بوبيان للخرس���انة املورد 
الرئيس���ي للخرس���انة اجلاهزة 
ملش���روع مجمع األڤنيوز املرحلة 
الثالثة حيث شاركت بأكبر حصة 

في هذا املشروع.

على اكبر حصة ممكنة من املشاريع 
التنموية التي س���تطرح من قبل 
الدولة، مشيرا الى ان شركة بوبيان 
للخرسانة اجلاهزة شاركت منذ 
تأسيسها في العديد من املشاريع 
العمالق���ة واالب���راج العالية في 
الكويت مثل برج التجارية وبرج 

اعلن الرئيس التنفيذي لشركة 
انشاء القابضة م.هيثم الرفاعي عن 
حصول شركة بوبيان للخرسانة 
اجلاهزة، احدى الشركات التابعة 
النش���اء، على شهادة االمتياز من 
املعهد االميركي للخرسانة � فرع 
الكويت وذلك عن توريد اخلرسانة 
اجلاهزة ملش���روع برج التجارية 

في الكويت.
واشار الى ان حصول بوبيان 
للخرسانة على ش���هادة االمتياز 
يكرس مسيرة الشركة واهتمامها 
العالية  منذ نش���أتها باجل���ودة 
ملنتجاته���ا، فقد حصلت ش���ركة 
بوبيان للخرسانة على العديد من 
اجلوائز والش���هادات مثل شهادة 
عالمة اجلودة ممنوحة من وزارة 
التج���ارة والصناعة وجائزة من 
املعهد االميركي للخرس���انة عام 
2008 وش���هادة اآلي���زو في ادارة 
اجلودة والعديد من شهادات التقدير 

واالمتياز.
واضاف ان الشركة تعمل حاليا 
على رفع الطاقة االنتاجية للحصول 

اص���در املعهد العربي للتخطي���ط عددا جديدا من 
سلسلة جس���ر التنمية حتت عنوان »تذبذب اسواق 
االوراق املالية« وذلك في اطار حرص املعهد على توثيق 
مخرجات مختلف ملتقياته العلمية ونتاجه البحثي 
ضمن اصدارات دورية، والتي تعنى مبختلف مجاالت 
التنمية االقتصادي���ة واالجتماعية، واتاحتها جلميع 
املهتمني والباحثني وصناع القرار، بهدف املس���اهمة 
في اثراء املعرفة ورفع مس���توى الوعي التنموي في 

الدول العربية.
يهتم هذا العدد من جسر التنمية بتحديد مصادر 
تذبذب اسواق االسهم اخلليجية، بغية التعرف على 
حجم مخاطر االستثمار في هذه االسواق، حيث شهدت 
اسواق االسهم اخلليجية خالل السنوات اخلمس االخيرة 
مجموعة من التطورات املهمة، حيث واصلت الهيئات 
الرقابي���ة للبورصات في العم���ل على وضع معايير 

متطلبات الشفافية.
ويؤكد االصدار اجلديد من »جسر التنمية« اهمية 
الدور الذي ميكن ان تلعبه تركيبة وطبيعة املتعاملني 
مع االوراق املالية في تذبذب اس���واق املال. فيقس���م 
العدد املتعاملني الى ثالثة اصناف: مجموعة املطلعني 
على معلومات غير متاحة لالخرين فيما يخص اداء 
الش���ركات واخبار السوق، ومجموعة صناع السوق 
الذي���ن يحاولون التأثير على اداء الس���وق من خالل 
الشراء والبيع املنظم، ومجموعة املضاربني او املتعاملني 
النشطني وهم اولئك املعتمدون على شائعات ومعلومات 
غير ذات صلة بالقيمة العادلة الس���عار االسهم اثناء 

عمليات البيع والشراء.

رصيد االحتياطي وعالوة اإلصدار »تبخرت«

إن شاء اهلل يصير خير

ق���ال اح���د املس���اهمني 
ان الش���ركة عم���دت خالل 
الفترة املاضية الى تأسيس 
واملساهمة في 33 شركة تابعة 
وزميلة، ما جعلها عبئا على 
الشركة االم، كونها محملة 
بخسائر، متسائال: ملاذا ال يتم 

دمجها؟ ورد البحر بأنه كيف 
يتم دمج شركات في اسبانيا 
وتركيا وجزر القمر؟ واشار 
البحر الى ان���ه كانت هناك 
قضية مرفوعة من قبل بعض 
املستثمرين في الكويت، ومت 
دفع مصروفات قضائية لها، 

ما جعل الشركة تضطر الى 
اخ���ذ مخص���ص بقيمة 1.4 
مليون دينار حتوطا الى حني 
الفصل النهائي في القضية 
مح���ل الن���زاع والتي كانت 
تخص ش���ركة مت تأسيسها 

منذ 5 سنوات.

رغم حتفظ مس���اهمي 
االقلية على بند اس���تخدام 
رصيد االحتياطي القانوني 
مببلغ 1.18 ملي���ون دينار 
وعالوة االصدار بقيمة 26.9 

مليون دينار الطفاء خسارة 
قدرها 28.1 مليون دينار، اال 
انه مت مترير البند حتت رغبة 
البحر الذي ميلك 17 مليون 
سهم في الشركة، ورد البحر 

على احد املس���اهمني بعدم 
وجود جدوى من الش���ركة 
بعد اقرار البند بالقول انه 
نصحه ان يبيع حصته منذ 4 

سنوات، فلماذا لم تفعل؟

كرر البحر عبارة ان شاء اهلل يصير خير 
اكثر من مرة على اعتراضات املس���اهمني، 
وهي جملة تكررت خالل عموميات الشركة 
من 2007 حتى اآلن، مشيرا الى ان الشركة 
تتجه الى تعديل االزمة. هذا وحتفظت وزارة 
التجارة على بند بعض االستثمارات املسجلة 

باسم وصي بالنيابة عن الشركة والوارد في 
البند الثامن ف���ي امليزانية، وردت التجارة 
على مطالبة املس���اهمني بتطبيق عقوبات 
صارمة حتمي حقوق املس���اهمني من كبار 
املالك بأن الوزارة لديها تعليمات محددة ال 

تستطيع جتاوزها.

دشتي: »إيفا للطيران« تتسلم 4 طائرات في 2013 و2014
بقيمة 76 مليون دوالر وعموميتها انتخبت مجلس إدارة جديداً للثالث سنوات المقبلة

الشركة قامت بتحويل مركز عمل طائرتها من دبي إلى بريطانيا خالل العام الحالي

القناعي: تمكين وتثقيف المرأة يندرج ضمن جهود »جلوبل« في خدمة المجتمع

عمر راشد 
كشف العضو املنتدب لشركة إيفا للطيران فؤاد 
دشتي عن قيام الشركة بتسلم أربع طائرات جديدة 
خالل عامي 2013 و2014 بقيمة إجمالية تقدر مببلغ 
76 مليون دوالر، الفتا إلى أن الشركة تعد من أولى 

شركات الطيران التي ستتسلم هذه الطائرات.
وأضاف دشتي في تصريح على هامش عمومية 
الشركة، أمس، أن الشركة قامت بتحويل مركز عمل 
طائرته���ا من دبي إلى بريطانيا خالل العام احلالي، 
مرجعا ذلك إلى منو النش���اط التش���غيلي لرحالت 
الش���ارتر في الس���وق األوروبية باملقارنة بالسوق 
اخلليجية، متوقعا أن يش���هد هذا التحول زيادة في 

تشغيل الطائرة بنسبة %20. 
وقال إن الش���ركة تترقب باهتمام حتسن سوق 

الطي���ران العاملي، معربا في الوقت ذاته عن أس���فه 
بسبب تراجع املنافسة بني شركات الطيران العاملة 
في السوق احمللي واإلقليمي وهو ما يؤكده تخارج 
العديد من تلك الشركات وعرض عدد من طائراتها 

للبيع. 
وأوضح أن »ايف���ا للطيران« حترص على تقدمي 
خدمة شراء الطائرات واألصول األخرى املرتبطة بها، 
نيابة عن شركات الطيران وبالتنسيق مع املصانع، 
كما تقدم خدمات التأجير التش���غيلي أو التمويلي 
باالضافة إلى خدمات متويل مشاريع شراء الطائرات 
بص���ورة كلية أو جزئية في ظل دراس���ات التقييم 
وحتديد عوامل املخاطر املرتبطة مبثل هذه املشاريع، 
وتسويق الطائرات لتغطية االحتياجات املتوسطة 
والطويلة املدى لش���ركات الطيران الراغبة في مثل 

تلك اخلدمات.
واستعرض دشتي النتائج املالية للشركة موضحا 
أن »ايفا للطيران« متكنت من حتقيق مجمل ربح بلغ 
348.4 ألف دينار، مشيرا إلى أن إيرادات الطيران متثل 
98% من إجمالي إيرادات الش���ركة، في حني النسبة 
املتبقية هي إي���رادات متنوعة ما بني إيرادات فوائد 
تبل���غ 12.7 ألف دينار، وإيرادات تقييم عملة وتبلغ 
601 دين���ار، كما بلغت املصروفات واألعباء األخرى 
للش���ركة 860.9 ألف دينار، ومتثل الفوائد البنكية 
على القرض نس���بة 24% من إجمال���ي املصروفات 
بقيمة 204.03 آالف دينار، أما املصروفات العمومية 

واإلدارية فبلغت 584.1 ألف دينار.
وفي ختام كلمته أكد دشتي أن انعكاس تداعيات 
األزمة املالية العاملية كان كبيرا على أداء الشركة خالل 

عام 2009، معربا عن أمله أن تشهد األسواق العاملية 
حتسنا في السوق العاملية لتتمكن الشركة من تطوير 
أسطولها وش���راء عدد أكبر من الطائرات، لتوسيع 

نطاق مجالها اجلوي وزيادة وجهات سفرها.
وقد وافق���ت اجلمعية العمومية للش���ركة على 
جميع البنود الواردة في جدول األعمال ومن أهمها 
املصادقة على البيانات املالية للسنة املالية املنتهية 
في 31 ديسمبر 2009، وإخالء طرف أعضاء مجلس 
اإلدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم املالية 

والقانونية عن نفس الفترة.
كما قامت اجلمعية بإعادة انتخاب مجلس إدارة 
الشركة للثالث س���نوات املقبلة وهم: سامي النقي 
)رئيسا( وعصام البحر )نائب الرئيس( وفؤاد دشتي 

)عضوا منتدبا(.

حقوق المساهمين في »المستثمر الدولي« 
انخفضت بنسبة 73% في سنتين

عمر راشد
لم تفلح وعود رئيس مجلس إدارة شركة املستثمر 
الدولي عدنان البحر بتحقيق عوائد جيدة ملشاريع 
الشركة في إقناع مساهمي الشركة بجدوى استمرار 
عمل الشركة حيث أمطروه بوابل من األسئلة أجاب 
عنها البحر باقتضاب شديد وكان مصيرها التدوين 
في محضر اجتماع اجلمعية العمومية لوزارة التجارة.  
وأجاب البحر عن استفس����ار أحد مساهمي الشركة 
بإمكانية حتقي����ق أرباح خالل املرحلة املقبلة، بأنه 
يتوقع خروج الشركة من عنق الزجاجة عبر حتقيق 
نتائجها املالية نقطة التوازن بني إيراداتها ومصروفاتها 

وأنها تتجه إلى حتقيق أرباح في 2011.
 ورغم أن صغار املساهمني لم يستطيعوا تغيير 
مجرى اجلمعية العمومية لصاحلهم، إال أنهم قاموا 
بالتعبير عن اس����تيائهم بالتحفظ على 6 بنود من 

إجمالي 9 بنود ضمهم جدول عمومية الشركة.
 ولم يبرىء مساهمو حصة األقلية ساحة أعضاء 
مجلس إدارة الشركة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم 
القانونية، مش����يرين إل����ى أن أموالهم تبخرت في 

مشروعات ال تسمن وال تغني من جوع.
وتعليقا منه على انخفاض حقوق املس����اهمني 
للش����ركة من 92 مليون دينار ف����ي 2007 إلى 25.6 
مليون دينار في 2009 أي بنس����بة 73% في عامني، 
قال البحر إن األمر »طبيعي« في ظل تداعيات األزمة 
املالية، وتراجع قيم األصول، مشيرا الى أن السوق لم 
يخرج من عنق الزجاجة حتى اآلن، واليزال يواجه 
مخاطر عالية.  وأوضح ف����ي تصريحات صحافية 
عقب انعقاد اجلمعية العمومية للش����ركة أمس أن 
الش����ركة تركز على مشاريعها احلالية، حيث زادت 
حصتها في الشركة التركية التابعة لها من 75 إلى 
100%، مشير إلى أن هناك خطة للتخارج من بعض 
األصول خالل تنفيذ اس����تراتيجية الشركة املقبلة 

ولكن في الوقت املناسب.
 وردا على س����ؤال حول وجود 33 شركة تابعة 
وزميلة ال جدوى منها في ظل شح السيولة الراهنة، 
قال البحر إن تلك الشركات ال ميكن التخارج منها في 

الوقت الراهن، مش����يرا إلى أن استراتيجية الشركة 
املتحفظة في التوسعات جنبتها العديد من آثار األزمة 
السلبية، ولكنه لم يقلل من صعوبة الوضع احلالي 
للشركة، واصفا إياه بأنه ليس بالوضع احلرج مثل 
بعض الشركات، ومعربا عن تفاؤله باملستقبل، علما 
بأن الشركة كانت قد واجهت مشاكل قبل األزمة، األمر 
الذي حتم عليها أن تتجه الى هيكلة اس����تثماراتها، 

وهو ما انعكس عليها قبل األزمة.
وعن الرؤية املستقبلية للشركة قال البحر انه 
على الرغم من األهداف الواضحة واإلستراتيجية التي 
نسعى لتحقيقها في 2010، إال اننا نتوقع أن نواجه 
املزيد من التحديات، ورغم ذلك ستركز جهودنا على 
تعزيز اس����تثماراتنا وحتديد الفرص االستثمارية 
الواعدة واالس����تفادة منها، متوقعا أن تسمح خطة 
الهيكلة بالتعاطي مبرونة أكبر مع الفرص املتاحة 
واملجزية أينما وجدت. ولفت الى أن استمرار أزمة 
السيولة وتراجع األس����واق كان له أثر سلبي على 
أعمال الش����ركة وقيم أصولها وتسبب في خسائر 
للعام الثاني على التوالي، حيث خلصت نتائج 2009 

إلى خسارة قدرت ب� 19.35 مليون دينار.
وأوضح البحر في كلمته أمام مجلس اإلدارة أنه 
مت دمج نشاط كل من شركة فلير وشركة سيليكت 
بونتس وش����ركة بروكو ضمن كي����ان واحد يعمل 
حاليا حتت مظلة مجموعة حلول الوالء واخلدمات 
املالية لتقدمي دور مهم في مجال االستثمار في مجال 
حلول بطاقات السداد وبرامج الوالء، مشيرا الى أن 
الش����ركة باتت جتني ثمار ه����ذه اخلطوة من خالل 
معدالت النمو اجليدة التي حققتها والتي يتوقع أن 

تتضاعف خالل السنوات املقبلة.
وفيما يخص شركة بيت املال القابضة املتخصصة 
في مجال االستثمارات املصرفية ومتويل الشركات 
قال ان »بيت املال« عمدت إلى تخفيض نفقات شركتها 
التابعة بيت املال االس����تثمارية لتطوير أعمالها في 
اململكة العربية السعودية، كما تركز شركة بيت املال 
القابضة على بيع بعض األصول لتحسني السيولة 

وتخفيض املصاريف.

صغار المساهمين عبروا عن استيائهم وتحفظوا على 6 بنود

»جلوبل« تؤسس نادي »غالية« االستثماري

التي نظمت  في خدمة املجتمع، 
السابقة  العشر س���نوات  خالل 
العديد من األنش���طة والندوات 
التي ساهمت في توعية املرأة في 
مجال االستثمار، استضافت فيها 
العديد من الشخصيات النسائية 

واالجتماعية من ضمنها:
الندوة األولى، التي حاضرت 

فيها د.بدرية العوضي.
الندوة الثانية، التي استضافت 

الفنانة التشكيلية مي النوري.
الندوة الثالثة، التي حاضرت 

فيها د.صديقة العوضي.
الندوة الرابعة، بعنوان »كيف 
أمنيتي« والتي حاضرت  أحقق 

فيها ريتا مرهج.
الن���دوة اخلامس���ة بعنوان 
»االستثمار أسلوب حياة« والتي 
نظمتها بالتعاون مع شركة فيال 

مودا.  
الدورة السادسة حول طموح 
املرأة التي قدمها د.غامن النجار.

العديد من  إل���ى  باإلضاف���ة 
احللقات النقاشية وورش العمل 
بعنوان املرأة واالستثمار وكيف 

تديرين استثماراتك.
وأكدت القناعي على دور املرأة 
احليوي في املجتمع وإميان جلوبل 
بتطوي���ر قدرات املرأة ملا لها من 
دور هام في حتس���ني مستقبلنا 

ومستقبل أبنائنا.

وحتقيق رس���الته، حيث سيتم 
اختيار أعضاء املجلس االستشاري 
بعناية ليضم مجموعة متنوعة 
م���ن املختص���ني ذوي التجارب 
واخلبرات املختلفة. وجار حاليا 
وض���ع اللمس���ات األخيرة ملقر 
النادي والذي س���يكون في برج 

جلوبل، الدور الرابع.
اجلدير بالذكر أن متكني وتثقيف 
املرأة يندرج ضمن جهود »جلوبل« 

مركز للمعلومات، بينما يتناول 
أما احملور الثالث تطوير مهارات 
األجيال القادمة من خالل أساليب 
متطورة من ضمنها مرافقة عدد 
من س���يدات األعمال الناجحات 
لفترة معينة الكتساب اخلبرات 

اإلدارية.
إلى أن نادي غالية  وأشارت 
تأسس على يد نخبة من املختصني 
املؤهلني الذين يسعون إلى إدارته 

الرئيسية للنادي تتمثل في متكني 
عضوات الن���ادي الالتي يبحثن 
عن األمان واالستقالل املالي من 
خالل ثالثة محاور رئيسية، األول 
التعليم ويتضمن  سيركز على 
دورات تثقيفية عن إدارة األموال 
واحلق���وق القانوني���ة ومبادئ 
اإلدارة، أما احملور الثاني، فيركز 
على بناء ش���بكة للتواصل بني 
السيدات وقطاع األعمال وتوفير 

العاملي  أعلن بيت االستثمار 
)جلوبل( اليوم عن تأسيس ناد 
خاص للمرأة أطلق عليه اس���م 
»غالية« وهو ناد استثماري غير 
ربحي يهدف إل���ى تثقيف املرأة 
استثماريا لبناء جيل أكثر وعيا 
وسعيا ملستقبل أفضل، باإلضافة 
إلي متكينها م���ن اتخاذ قرارها 

االستثماري بثقة اكبر.
أقام���ت  املناس���بة،  وبه���ذه 
»جلوبل« أمس���ية في 26 مايو 
املاضي في مقر الشركة بحضور 
العدي���د م���ن س���يدات املجتمع 
الكويتي، باإلضافة إلى السفيرة 
األميركية ل���دى الكويت ديبورا 
جونز وكل م���ن نائبات مجلس 
األمة د.سلوى اجلسار، ود.أسيل 
العوضي، ود.روال دشتي الالتي 
أعربن عن فخرهن الشديد لوجود 
ناد معني بشؤون املرأة الكويتية 
وتثقيفها عل���ى جميع النواحي 

وأهمها الناحية االستثمارية.
من جهتها قالت نائبة رئيس 
الثروات في  إدارة  أول ورئيسة 
جلوبل رشا القناعي : »إن فكرة 
تأسيس نادي غالية جاءت إميانا 
من جلوبل بدور املرأة احليوي في 
املجتمع ومن خالل بيئتها الداخلية 
الداعمة للمرأة، مما ألهمها بتأسيس 

نادي غالية النسائي«.
إل���ى أن األهداف  وأش���ارت 

يهتم بشؤون المرأة وتثقيفها استثمارياً


