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المطوع: 125.9 مليون دينار إيرادات »هيتس تيليكوم« في 2009 بنمو %31
املناسبة لعمالئنا، حيث متكنت 
هيتس تيليكوم من حتقيق أرباح 
التشغيل، بعكس  منذ أن بدأت 

شركات االتصاالت األخرى.
واستبعد أن حتقق الشركة 
خس����ائر كبيرة خ����الل األعوام 
املقبلة، ولكننا نعتقد أن أداءنا 
س����يكون متذبذبا وس����يعتمد 
بصورة رئيسية على التوقيت 
املناسب واملالئم إلطالق خدماتنا 

التشغيلية التالية.

األزمة المالية العالمية

اريكس����ون تأثر  ولم يخف 
هيتس باألزم����ة املالية العاملية 
بط����رق أدت إل����ى تأخيرها في 
حتقيق أهدافها ولكنها لم توقفها 

يوما من حتقيقها.
وقال أن تلك التأخيرات تشكلت 
نتيجة متويل املوردين)وجود 
النقد(، الفتا الى أن املوردين كانوا 
يقدمون تسهيالت في الدفع قد 
تصل لفترة سماح ملدة عامني على 
سبيل املثال � وهذا ليس هو احلال 
بعد األزمة املالية � والتي بدورها 
دفعتنا إلى إيجاد حلول أخرى 
لتمويل عملياتنا مثل التسهيالت 
البنكي����ة، وكما نعلم جميعا أن 
التسهيالت البنكية تتطلب وقتا 

أكبر ليتم تأمينها.
املالية  وقال: »كان لألزم����ة 
بعض االيجابيات على هيتس 
تيليك����وم، حي����ث مكنتنا من 
التفاوض مع موردينا للحصول 
على تكاليف وأسعار منخفضة 
نسبيا لشبكتنا. ونتيجة لذلك، 
متكنا م����ن تخفي����ض إجمالي 
مصاريفنا الرأسمالية، على سبيل 
املثال شبكتنا في تنزانيا، حيث 
متكنا م����ن تخفيض مصاريفنا 
إلى  الرأس����مالية مببالغ تصل 
ماليني الدوالرات عما كان مخططا 

له سابقا«.
وأملح ال����ى أن العالم يتغير 
بصورة أس����رع مما كنا نتوقع، 
واالضطرابات االقتصادية العاملية 
أدت إلى نش����ر عدم الطمأنينة 
والقلق. ان التوس����ع في مجال 
االتصاالت يتطلب دراسة التكاليف 
مقارن����ة بالفاعلي����ة واملرونة 
وتعظيم قدرة الشبكات، والتي 
بدورها متهد الطريق جلني الفائدة 
التجارية واالجتماعية. وللنجاح 
في البيئة اجلديدة علينا أن نعلم 
احتياجات املستهلك الضرورية 
والتي من شأنها أن حتسن من 
حياته وربطها مبجموعة خدمات 
املناسبة لتلبية  توجد احللول 

متطلبات املستهلك.
وأضاف: »يج����ب علينا أن 
نكون عميقي التفكير ومبدعني 
لتحقيق النجاح في هذا العالم، 
حيث ان قطاع االتصاالت اآلن 
مختلف عما كان عليه قبل عشر 
سنوات واليزال هناك الكثير ليتم 
عمله. وإذا عدنا إلى دول مجلس 
أنه  التعاون اخلليجي نالحظ 
يوجد 11 شركة اتصاالت مدرجة، 
ثالث شركات منها لها حضور 
عاملي في 15 – 25 دولة، وأربع 
شركات منها لديها حضور عاملي 
في 5 – 10 دول، واألربع شركات 
األخرى تعمل في دولة واحدة 

فقط«.

مش����يرا إلى أن قط����اع خدمات 
االتص����االت املتنقلة يعتبر من 
األق����ل تأثرا باألزمة  القطاعات 
االقتصادية، واجلدير بالذكر أنه 
يعتبر من أهم قطاعات اخلدمات. 
وعند رغبة املؤسس����ات املالية 
إلقراض هذا القطاع بالذات فان 
ذلك يعتبر من املؤشرات االيجابية 
ألداء قطاع خدمات االتصاالت، 
وتشير توقعات احملللني أن قطاع 
االتصاالت على املستوى العاملي 
سيكون أسرع القطاعات تعافيا 

من األزمة.
وعلى الصعيد نفس����ه تناول 
املطوع إس����تراتيجية »هيتس« 
حيث أفاد بأنها تركز على العمل 
في قط����اع االتص����االت املتنقلة، 
وخاصة املشغلني )مشغلو شبكات 
املتنقلة »MNO«( في  االتصاالت 
األسواق الناشئة التي تتسم بنمو 
معدل االنتشار، والنظم الرقابية 
 � التحتية  املالئم����ة، والبني����ات 

اخلدمات املضافة غير املطورة. 

قطاع مشغلي الشبكات االفتراضية

ولفت إلى أن الش����ركة تهتم 
الش����بكات  بقط����اع مش����غلي 
 »MVNO« االفتراضي����ة املتنقلة
في األسواق التي تتسم مبتوسط 
إيرادات ثابت لكل مستخدم ومعدل 
انتش����ار مرتفع حي����ث تتوافر 
فرص����ة للتركيز على ش����رائح 
العمالء في السوق،  معينة من 
فيما أشار إلى أن الشركة تهتم 
التوزيع في األسواق  مبجاالت 
التي ميكن أن تستفيد فيها هيتس 
التعاون مع شركات أخرى  من 
في مجموع����ة هيتس تيليكوم، 
وأيضا في األسواق األخرى التي 
ميكن لهيتس االستفادة فيها من 
خبراتها السابقة. وأكد أن هيتس 
الناشئة/ تركز على األس����واق 

النامية لالستفادة من منو السوق 
الذي ميكن قياسه من حيث معدل 
انتشار ومتوسط اإليرادات لكل 
مس����تخدم مرتفعني، فيما تركز 
أيضا على أسواق القارة األفريقية 
وقارة أميركا اجلنوبية في مجال 
»MNO« وأسواق أوروبا والشرق 

.»MVNO« األوسط في مجال

سوق االتصاالت االفريقي

من ناحية أخرى، قال الرئيس 

التنفي����ذي ملجموع����ة هيتس 
تيليكوم بار اريكسون إن سوق 
االتصاالت اإلفريقي يتكون من 52 
سوقا مختلفا، وال ميكن النظر 
إليه كسوق واحد، حيث ينتظر 
أن حتقق معظم هذه األس����واق 

منوا كبيرا في املستقبل.
ولفت إلى أن أسواق االتصاالت 
االفريقية لها خصائص ومميزات 
مختلف����ة عن بعضه����ا، والتي 
الش����ركات  بدورها تتطلب من 
املشغلة توفير خدمات مختلفة 

تتناسب مع كل سوق.
وأشار إلى أن شركة هيتس 
تيليكوم متتلك حاليا 5 شركات 
تش����غيلية، وتتوقع أن تطلق 
خدماتها التشغيلية في شركتني 

أيضا في املستقبل القريب.
وبعد إطالق جميع شركاتنا، 
شركة هيتس تيليكوم تتطلع 
قدما لتقدمي خدمات ومنتجات 
أخرى والتي س����تكون معاملها 

واضحة في استثماراتنا.
وتوقع اريكسون أن تسجل 
هيتس تيليكوم منوا على مستوى 
التشغيلية االفريقية  شركاتها 
احلالية بأكثر من 100% من ناحية 
اإليرادات وقاعدة املشتركني خالل 

األعوام الثالثة القادمة.
وأعرب عن أمله في أن تكون 
لدى الش����ركة قاعدة مشتركني 
جيدة بنهاية عام 2010، متوقعا 
أن تسجل قاعدة املشتركني من 5 
الى 6 ماليني مشترك تقريبا خالل 

األعوام العشرة املقبلة.
وقال ان الشركة تستهدف عددا 
من اخلطوات املهمة خالل الفترة 
الشبكة  املقبلة ومنها استكمال 
في غينيا االستوائية بنهاية عام 
2010، والتي ستمكن هيتس من 
زيادة حصتها السوقية من %20 
في 2010 إلى 50% بنهاية عام 2012، 
مشيرا إلى تركيز هيتس تيليكوم 
على تقوية وتدعيم نفسها من 
الناحية السياسية، فيما تتطلع 
في الوقت احلالي لعقد شراكات/

حتالفات إستراتيجية في القارة 
اإلفريقية، خاصة في الدول التي 

نعمل بها.
أن الشركة تؤمن بأن  وذكر 
الشبكة عبارة عن سلعة وأهم 
عنصر لدينا هو قاعدة مشتركينا، 
وهدفنا هو تقدمي أفضل اخلدمات 

2009، فيما تستمر الشركة في 
إدراج أسهمها في أسواق مالية 
مختلفة، والذي بدوره يؤدي إلى 
التعريف بالش����ركة والشفافية 

وتوسيع قاعدة املساهمني.
وعن شركة قنوات لالتصاالت 
في اململكة العربية السعودية، بني 
أنها شركة مملوكة بنسبة %100 
لش����ركة هيتس تيليكوم، وقد 
دخلت في اتفاقية مشتركة مع 
شركة موبايلي في اململكة العربية 
الس����عودية، والتي مبقتضاها 
ستحفز شركة قنوات للحفاظ 

على هامش ربحها. 
وذك����ر أن إجمال����ي إيرادات 
ش����ركة قنوات ارتفعت بنسبة 
3.5% عام 2009 لتصبح 1.684 
مليار ريال س����عودي عنها عام 
2008 والتي كانت 1.627 مليار 

ريال سعودي.
وقال املطوع: »نتيجة للتغيرات 
احلاصلة في االقتصادات العاملية 
احلالية، العديد من الش����ركات 
والتي تسعى حلماية مساهميها 
من التقلبات احلادة في األسعار، 
تتطل����ع قدما إلى إدراج أس����هم 
شركاتها في أس����واق مختلفة. 
وتكون إحدى الطرق التي ميكن 
بها حماية املساهمني من خالل 
اإلدراج املزدوج في سوق مالي 
آخر يتسم بالنظامية والشفافية 
والذي ب����دوره يؤدي أيضا إلى 
إضاف����ة قيمة جديدة للش����ركة 
من ناحية التوس����ع واالنتشار 

وتوسيع قاعدة املساهمني«.
وأشار إلى أن مرحلة عصيبة 
من األزمة املالية قد مرت ومن ثم 
ظهرت بوادر لتعافي االقتصاد 
العاملي، مع العلم أن هذا التعافي 
يعتبر هشا ومن املتوقع أن يكون 
بطيئا جراء استمرار تأثر بعض 
دول النطاق األوروبي باألزمة. 

وأضاف أنه بعد هبوط الناجت 
العاملي الذي يقدر بنسبة 2.2% في 
عام 2009، من املتوقع أن ينمو 
بنس����بة 2.7% و3.2% في عامي 
2010 و2011 على التوالي، وذلك 

وفقا لتوقعات البنك الدولي.
وأك����د أن الثقة ف����ي األعمال 
العمالء  انتعش����ت وكذلك ثقة 
والت����ي كانت متدني����ة جدا في 
النص����ف األول من العام، وذلك 
بفضل االرتفاع في أسعار النفط، 

فواز كرامي
ق����ال نائب رئي����س مجلس 
اإلدارة في شركة هيتس تيليكوم 
القابض����ة والعضو املنتدب في 
شركة هيتس أفريقيا خالد املطوع 
ان »هيت����س تيليكوم« تواصل 
توس����عاتها اإلقليمية من خالل 
اقتناص الفرص املجدية في عدد 
من األسواق الناشئة ضمن خطتها 
اإلس����تراتيجية التي تعمل من 

خاللها منذ تدشني نشاطها.
وأك����د املطوع عل����ى هامش 
اجلمعية العمومية التي عقدت 
أمس بنس����بة حض����ور %87.9 
ووافقت على جميع البنود الواردة 
ان الشركة  على جدول أعمالها 
سجلت أداء تشغيليا جيدا على 
الس����نوات املاضية حيث  مدار 
حققت من����وا واضحا في حجم 
اإليرادات لتصل إلى 125.9 مليون 
دينار مع نهاية العام املاضي وذلك 
بزيادة تصل إلى 31% عن العام 
الس����ابق الفتا إلى أن »هيتس« 
حققت صافي أرباح يبلغ 447.913 
دينارا في ثاني سنوات التشغيل 
وهو عك����س املتعارف عليه في 

قطاع االتصاالت.
وأشار إلى أن هذه املؤشرات 
اجليدة تؤكد على أن الش����ركة 
النمو في  متكنت من حتقي����ق 
إيراداتها. وم����ا يجب ذكره هنا 
أن الشركة ستتمكن من حتقيق 
املزيد من األرباح خالل األعوام 
املقبلة ما أن تتمكن من تفعيل 
وإطالق عملياتها التشغيلية في 
إذ  الدول املختلفة بشكل كامل، 
ان األرب����اح واإليرادات احملققة 
هي نتاج تشغيل جزئي لشبكات 

الشركة.

إعادة هيكلة

وبني في تصريحاته الصحافية 
عقب انتهاء اجلمعية العمومية أن 
الشركة تعمل حاليا على إعادة 
هيكلة بعض اس����تثماراتها مما 
يتيح لها تعظي����م عائدات هذه 
االس����تثمارات عن طريق زيادة 

نسب ملكياتها فيها.
وتناول املطوع أبرز اإلجنازات 
الت����ي حققتها ش����ركة هيتس 
تيليك����وم القابض����ة في 2009، 
ومنها على سبيل املثال إطالق 
العمليات التشغيلية ل� »هيتس � 
اسبانيا لالتصاالت«، وهي شركة 
أكثر من  تابعة مملوكة بنسبة 
60% لش����ركة هيتس تيليكوم 
موضحا أنها تعد مشغل شبكات 
افتراضية في  اتصاالت متنقلة 

اسبانيا.
النش����اط  وأعلن عن إطالق 
التشغيلي لشركة هيتس � غينيا 
االستوائية، مشيرا إلى أنها تعد 
ثاني مش����غل شبكات اتصاالت 
متنقلة ف����ي غينيا منذ نوفمبر 

.2009
املط����وع ان »هيتس«  وقال 
اتخاذ  إعادة هيكلة  ركزت على 
القرار عل����ى أن تصبح في مقر 
الشركة الرئيسي داخل الكويت 
والتي بدورها ستنعكس بايجابية 
على فعالية الق����رارات املتخذة 
التكاليف،  إلى تخفيض  إضافة 
مشيرا إلى متكن الشركة من إدراج 
أسهمها في سوق دبي املالي خالل 

تعمل على إعادة هيكلة استثماراتها التابعة مما يتيح تعظيم عائداتها السنوية

)محمد ماهر( املطوع خالل ترؤسه اجلمعية العمومية وإلى يساره بار اريكسون 

من أقوال المطوع في »العمومية«
 أكد املطوع ان الش���ركة استوفت 
املستندات املطلوبة لالدراج في البورصة 
املصرية على ان تكون عملية االدراج 
خالل الفترة املقبلة، وقد وافقت اجلمعية 
العمومية على اصدار ش���هادات ايداع 

بالعملة املصرية.
 قال املطوع ان الشركة تعتبر املشغل 
الثان��ي لقط��اع االتص��االت ف��ي غينيا 

االستوائية.
 توقع املطوع ارتفاع عدد مشتركي 
الش���ركة ما بني 60 و75 ألف مشترك 

بنهاية 2010.
 ذكر املطوع ان الشركة بدأت عمليات 
التش��غيل التجريبي في تنزانيا وس��ط 
توقع��ات بنمو س��ريع في هذا الس��وق 
الذي يعتبر من األس��واق الناش��ئة، كما 
تسعى وتخطط الشركة إلطالق شبكتها 

خالد املطوعفي الكونغو قريبا.

مصادر النمو التشغيلي للشركة

بار أريكسون في سطور

  غينيا االس���توائية، حيث مت تشغيلها في 
نوفمبر 2009.

 تنزاني���ا، والتي من املتوقع تش���غيلها في 
أغسطس 2010.

  اململك���ة العربي���ة الس���عودية، والت���ي 
 متتلك ش���بكات توزيع، وحيث مت التخطيط

إلضافة منتجات جدي���دة لتأمني النمو طويل 
األجل.

  اس���بانيا، حيث مت تشغيلها العام السابق 
والتي هي حاليا حتت التشغيل الكامل.

  أخيرا، ليبيريا، والتي حتى وقتنا احلالي 
منتلك فيها نسبة أقلية. ولديها أيضا استثماران 
في كل من أفريقيا وأميركا الالتينية وس���يتم 
تطويرهما ولقد أظهر التاريخ أنه وقت الكساد 
االقتص���ادي تبرز ف���رص إليج���اد وتطوير 

استثمارات جيدة. 

ميتلك بار اريكس���ون خبرة تفوق 20 عاما 
في قطاع االتصاالت، بدأت في أواخر عام 1980 
في شركة تيليا لالتصاالت السويدية. ومتكن 
بار اريكسون خالل املناصب اإلدارية املختلفة 
من إدارة األعمال � س���واء بصورة مباشرة أو 
غير مباش���رة � في أكثر من 60 دولة مختلفة 

حول العالم.
وقد شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة 
استثمارية في مجال االتصاالت خالل األعوام 
العش���رة األخيرة والتي كان���ت متركزة حول 
االستثمار في ش���ركات االتصاالت األفريقية، 

واآلس���يوية وأمي���ركا الالتيني���ة )ومن هذه 
االستثمارات كانت شركة »MSI« والتي أصبحت 

شركة زين أفريقيا فيما بعد(. 
كما متكن من العمل مع مساهمني من مختلف 
دول العالم مثل الوالي���ات املتحدة األميركية، 
الهند، الشرق األوسط وأوروبا وقد شغل أكثر 

من 40 منصبا كعضو مجلس إدارة.
وخبرته الناجتة من قطاع االتصاالت ومن 
الشبكات العاملية والقدرات اإلدارية نعمل على 
تطبيقه���ا في هيكلة ش���ركة هيتس تيليكوم 

القابضة حاليا.

»برقان لحفر اآلبار« تربح
2.78 مليون دينار في 2009

»المركزي« يوافق لـ »المال« على شراء 
أو بيع ما ال يتجاوز 10% من أسهمها

اعلنت شركة برقان حلفر اآلبار والتجارة والصيانة عن حتقيقها 
ارباحا صافية بلغت 2.78 مليون دينار في الس���نة املالية املنتهية 
بتاريخ 31 مارس املاضي بربحية للس���هم الواحد بلغت 13.72 فلسا 
مقارنة بأرباح بلغ���ت 6.68 ماليني دينار عن الفترة ذاتها من العام 

املاضي بربحية بلغت 35.03 فلسا للسهم.
وقالت الش���ركة في بيان على املوقع االلكتروني لسوق الكويت 
ل���ألوراق املالية ان إجمالي موجودات الش���ركة بل���غ كما في نهاية 
مارس املاضي 152.8 مليون دينار فيما بلغ إجمالي املطلوبات 102.2 

مليون دينار.
وذكر البيان ان مجلس ادارة الشركة اوصى بعدم توزيع ارباح عن 
السنة املالية املنتهية في 31 مارس املاضي، مضيفا ان هذه التوصية 

تخضع ملوافقة اجلمعية العمومية للشركة.

أفاد س���وق الكويت لألوراق املالية بأن بنك الكويت املركزي 
وافق   على طلب جتديد س���ريان املوافقة لشركة املال لالستثمار 
بش���راء أو بيع ما ال يتجاوز 10% من أسهمها املصدرة ملدة ستة 
أش���هر   اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء املوافقة احلالية في 17-

7-2010 لتنته���ي   في 17-1-2011، وذلك مع ضرورة االلتزام مبا 
وضعه البنك املركزي من ضوابط وشروط في شأن متلك الشركة 
املساهمة ألسهمها إضافة إلى   ضرورة االلتزام بأحكام املادة )115( 
مكرر من قانون الشركات التجارية   واحكام القرار الوزاري رقم 
)10( لسنة 1987 وتعديالته مبوجب القرارين   الوزاريني رقم )11( 

لسنة 1988 ورقم )273( لسنة 1999.  

398.3 ألف دينار خسائر
»الواجهة المائية العقارية« للعام 2009

دينار مقارنة بخسائر قدرها 24.8 
مليون دينار للعام 2008، مبينا أن 
هذه اخلسارة ناجتة عن االنخفاض 
في قيمة العقارات اململوكة للشركة 
وليست ناجتة عن أي عمليات بيع. 
وأقرت العمومية بنود جدول اعمالها 
التي تضمنت توصية مجلس االدارة 
بعدم توزيع مكافأة ألعضاء مجلس 
االدارة وقبول استقالة اعضاء مجلس 
االدارة وانتخاب مجلس ادارة جديد 
وهم شركة املستقبل إلدارة املشاريع 
وش���ركة مزايا القابض���ة ومحمد 

عبدالعزيز.

األزمة.
وفي تقرير مجلس اإلدارة قال 
احلجرف ان اجمالي اصول الشركة 
بلغ 35.132 مليون دينار خالل 2009 
مقارنة ب� 36.468 مليون دينار في 
2008 كما بل���غ اجمالي املطلوبات 
10.762 ماليني دينار بدال من 11.203 
مليون دينار، مشيرا إلى أن اجمالي 
حقوق امللكية بلغ 24.370 مليون 
دينار في 2009 مقارنة ب� 25.264 

مليون دينار في 2008.
أما بالنس���بة لصافي اخلسارة 
لعام 2009 فقد بلغت 398.336 الف 

عاطف رمضان
أكد رئيس مجلس إدارة شركة 
الواجهة املائية العقارية شالش هيف 
احلجرف ان الش���ركة قد استهلت 
نشاطها الفعلي مبشروع الواجهة 
املائي���ة ف���ي دبي، مش���يرا إلى أن 
الشركة قامت بشراء 4 قطع أراض 
في منطقة واجهة دبي املائية )جبل 
إلى  علي( مبساحة إجمالية تصل 
2.615 مليون قدم بتكلفة تبلغ 41.547 

مليون دينار.
وأضاف احلجرف خالل عمومية 
الش���ركة العادية التي عقدت أمس 
بنس���بة حض���ور بلغ���ت 79% أن 
الشركة تس���عى حاليا للبحث عن 
التمويل الالزمة للبدء في  مصادر 
عملية اإلنشاء، الفتا إلى أن الشركة 
استحوذت على عدد من االستثمارات 
في شركات واعدة منها شركة قطر 
االولى للتطوير العقاري وتطوير 
العقارات باالردن، وكذلك مزايا قطر 
وقد قامت الشركة باالستثمار في عدد 

من املرابحات ذات العائد اجليد.
وذكر ان الشركة قد تأثرت سلبا 
باألزم���ة املالية العاملية، مؤكدا أنه 
بالرغم من ذلك إال أنها قامت بالبحث 
عن أفضل احللول للعبور من تلك 

عموميتها انتخبت مجلس إدارة جديداً 65% نسبة أرباح الشركة التشغيلية الناتجة عن استثماراتها في المجال الصحي

)قاسم باشا( جانب من عمومية »الواجهة املائية العقارية« 

المضف: 37 مليون دينار أرباح
»الرازي القابضة« في 2009

مع شركة عاملية إلنشاء شركة 
متخصصة ب���اإلدارة الطبية، 
مشيرا الى اعتزام الشركة القيام 
مبش���اريع عدة مت التقدم بها 
للجهات املختصة ومازالت حتت 
الدراسة، كما توجد مفاوضات 
جارية لالستحواذ على بعض 
األصول في شركة متخصصة 
في توزي���ع األدوية واملعدات 

الطبية.
وعن أداء الشركات التابعة 
أوضح أن شركة بيان الطبية 
قامت بافتتاح فرعها الثالث في 
العقيلة، كما استطاعت شركة 
وربة للتجهيزات الطبية زيادة 
مبيعاتها بنسبة 17% عن العام 
املاضي، الفتا ال���ى أن تقييم 
استثمارات الشركة في شركة 
أم���ون للصناع���ات الدوائية 
 ارتفع بنس���بة 82% بس���بب

ارتف���اع مبيعاته���ا وعودتها 
للربحية.

وق���د وافق���ت اجلمعي���ة 
العمومية للشركة على جميع 
ال���واردة على جدول  البنود 
األعمال، كما متت املوافقة على 
إعادة تعيني الهيئة الشرعية.

وكجزء من سياستها التحوطية 
إلى تخفيض تكاليفها وجنحت 
في تخفيضها بنسبة 45%، كما 
جنحت في حتصيل حقوقها لدى 
الغير مما اثمر استعادة نسبة 
كبيرة من وكاالت استثماراتها، 
وهي مات���زال تتابع حتصيل 

ما تبقى.
الش���ركة  وع���ن خط���ط 
املستقبلية، قال د.املضف إن 
أهمها يتمثل في إنشاء مستشفى 
متخصص في جراحة وعالج 
العظام، باإلضافة إلى التحالف 

اكد رئيس مجلس اإلدارة 
التنفيذي لش���ركة  والرئيس 
الرازي القابضة د. أنور علي 
املض���ف أنه عل���ى الرغم من 
اس���تمرار األزم���ة املالية في 
العالم عامة وفي الكويت على 
وجه اخلصوص فإن ش���ركة 
الرازي استطاعت حتقيق أرباح 
صافية بلغت 1.37 مليون دينار 
عن السنة املالية املنتهية في 
31 ديسمبر 2009، وعليه فقد 
ارتفع���ت حقوق املس���اهمني 
املجمعة إلى 44.4 مليون دينار، 
مشيرا الى أن هذا االمر يعتبر 
تطورا ايجابيا في أداء الشركة 

املالي بكل املقاييس.
ولفت د.املضف في تصريح 
صحافي، على هامش اجلمعية 
العمومية العادية للشركة التي 
مت عقدت أمس، إلى أن نسبة 
أرباح الش���ركة التش���غيلية 
الناجتة عن اس���تثماراتها في 
املجال الصحي بلغت 65% من 
مجمل أرباحه���ا مقتربة بذلك 
م���ن حتقيق اس���تراتيجيتها 

االستثمارية.
واشار الى أن الشركة سعت 

د.أنور املضف

أريكسون: الشركة تملك 5 شركات تشغيلية وتسعى للتوسع من خالل إستراتيجية مختلفة وجديدة وتتواجد في 6 دول مختلفة 

نشاط »هيتس تيليكوم القابضة«
تأسست ش���ركة هيتس تيليكوم القابضة 
)هيتس تيليكوم( عام 1999 وأدرجت في سوق 

الكويت لألوراق املالية 2004.
وتسعى هيتس تيليكوم إلى تبوؤ مكانة 
متقدم���ة باعتبارها مش���غال عامليا في قطاع 
االتصاالت املتنقلة بفضل ما يتوافر لديها من 
مجموعة كبيرة من األصول في مجال االتصاالت 
من شأنها املساعدة في حتقيق مستوى متوازن 

بني املخاطر والعائدات.
وتركز هيتس تيليكوم على عدة أس���واق 
تتصف بالنمو الس���ريع في قطاع االتصاالت 

من خالل التواجد كمش���غل شبكات اتصاالت 
متنقلة )MNO( وكمش���غل شبكات اتصاالت 
متنقلة افتراضية )MVNO(. كما تس���عى إلى 
تنويع منتجاتها والتركيز على املنتجات ذات 

القيمة املضافة للعميل.
ويبلغ رأسمال هيتس تيليكوم املصرح به 
80.7 مليون دينار، مقس���مة على 807 ماليني 

سهم بقيمة 100 فلس لكل سهم.
ويبلغ رأس املال املدفوع 72.1 مليون دينار� 
أي ما يعادل تقريبا 251 مليون دوالر � مقسمة 

على 721 مليون سهم.


