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أننا مسرورون بضمان احلصول على أسهم 
اضافية في تونيزيانا بســـعر جيد. فقد 
كانت تونيزيانا من األصول املمتازة في 
مجموعتنا من الشركات، ومتكنت الشركة 
من ترسيخ مكانتها كشركة اتصاالت رائدة 

في تونس».
  وأضاف: «لنا ســـجل حافـــل بالنجاح 
في العمـــل مع الشـــركاء احملليني الذين 
  الشيخ عبداهللا آل ثانييتمتعون باحترام وتقدير كبيرين، ومن 

 ناظم القناعي

 «الوطنية لالتصاالت» و«برنسيس هولدينغ القابضة» تستحوذان
  على الحصة الكاملة لـ «أوراسكوم تيليكوم» في «تونيزيانا» مقابل ١٫٢ مليار دوالر

 أعلنـــت الوطنية لالتصاالت أمس عن 
التوقيع علـــى اتفاقية مع ائتالف بقيادة 
التونسية  شـــركة برنســـيس هولدينغ 
القابضة لالستحواذ بشكل مشترك على 
حصة أوراســـكوم تيليكـــوم هولدينغز 
«أوراسكوم تيليكوم» البالغة ٥٠٪ في شركة 
أوراسكوم تيليكوم تونس (تونيزيانا). 
وتبلغ مساهمة الوطنية لالتصاالت احلالية 

في تونيزيانا ٥٠٪.
  وتنص بنـــود االتفاقية، التي تخضع 
للحصول على املوافقات الالزمة من قبل 
الســـلطات التونســـية، على أن تشتري 
«الوطنية» وائتالف برنسيس هولدينغ 
(الشركاء) ملكية أوراسكوم تيليكوم في 

تونيزيانا مقابل ١٢٠٠ مليون دوالر.
  ومن املنتظر إمتام عملية البيع نهائيا 
مع أوراسكوم بداية يناير ٢٠١١. وستمول 
«الوطنية» نصيبها في معاملة الشراء هذه 

عن طريق املوارد النقدية املتوافرة لديها 
حاليا وعن طريق مبالغ مقترضة، ومبوجب 
هذا ستتمكن «الوطنية» من السيطرة على 
مجلس إدارة تونيزيانا، ما سيمكنها من 

توحيد الشركة بشكل تام.
  وعلـــق رئيس مجلس إدارة الشـــركة 
الوطنية لالتصاالت الشـــيخ عبداهللا بن 
محمد بن سعود آل ثاني، قائال: «إن عملية 
االستحواذ هذه تنسجم متاما مع رؤيتنا 
وإستراتيجيتنا كجزء من مجموعة كيوتل 
لسنة ٢٠٢٠ التي نسعى من خاللها ألن نكون 
من أفضل ٢٠ شركة اتصاالت في العالم، 
والقاضية بتنمية املجموعة النشطة من 
الشـــركات التي منتلكها. كما أننا نسعى 
مـــن خاللها لزيـــادة حصتنا في األصول 
ذات األداء اجليـــد التي تتميز باحتماالت 
منو إضافية. ونحن فخورون بســـجلنا 
احلافل بالتوسعات املضبوطة ماليا، كما 

دواعي ســـرورنا الدخول في شراكة مع 
ائتالف برنسيس هولدينغ التي تعتبر من 
الشركات التونسية املرموقة التي متارس 
أعماال متنوعة، والتي يرأس مجلس إدارتها 
محمد صخر املاطري. ونحن على ثقة تامة 
بأنه بدعم ومشاركة برنسيس هولدينغ 
ســـنتمكن من االرتقاء بشركة تونيزيانا 
إلى املرحلة املقبلة من منوها املرتقب، وأن 
نقدم للجمهور التونسي خدمات اتصاالت 
مبتكرة ومتطورة ومنافسة في السنوات 

املقبلة».
  وقال ان عملية االســـتحواذ هذه تعزز 
مكانة الوطنية لالتصـــاالت التي تتمتع 
بعمليات في كل من: تونس، فلســـطني، 

الكويت، السعودية، اجلزائر واملالديف.
الوطنية لالتصاالت انطلقت  ان    يذكر 
جتاريا في عام ١٩٩٩ كأول شركة نقال تعود 
ملكيتها إلى القطاع اخلاص في الكويت.

  وفي مارس ٢٠٠٧، اســـتحوذت شركة 
كيوتل القطرية على نسبة ٥١٪ من أسهم 
الوطنية من شـــركة املشـــاريع القابضة 

(كيبكو).
  كما ان «الوطنية» شركة تعنى بعمالئها 
وتهدف دائما إلى توفير خدمات ومنتجات 
نقال ممتازة من شـــأنها أن تضفي قيمة 
حقيقية على استخدامات العمالء للنقال. 
ولقد لعبت «الوطنية» دورا محوريا في 
زيادة نسبة االختراق في سوق النقال في 
الكويت لتتخطى هذه النســـبة ٩٣٪. كما 
شهدت الشـــركة منوا نوعيا وسريعا من 
خالل اســـتحواذات فازت بها وتوسعات 
في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا 

وآسيا.
  وتتمتع الوطنية بعمليات في كل من: 
الكويت، الســـعودية، املالديف، اجلزائر، 

تونس وفلسطني. 

 تبلغ ٥٠٪ وإتمام عملية البيع نهائيًا بداية يناير المقبل

 «الكويتية لالستثمار» تربح
  ٢٫٥ مليون دينار لـ ٩ أشهر

 أعلنت الشركة الكويتية لالستثمار عن بياناتها املالية املرحلية 
للفترة املنتهية فـــي ٢٠١٠/٩/٣٠ وذلك بعدما حصلت على موافقة 
بنك الكويت املركزي حيث حققت الشركة ارباحا بلغت ٢٫٥ مليون 
دينار بواقع ٤٫٦٦ فلوس للسهم مقارنة مع ارباح بلغت ٥ ماليني 
دينار عن ذات الفترة من العام املاضي بواقع ٩٫١٤ فلوس للســـهم 

الواحد.
  وأفاد بيان صادر عن سوق الكويت لألوراق املالية بأن الشركة 
قد تكبدت خســـائر لـ ٣ أشهر بقيمة ٢٫٧ مليون دينار بواقع ٥٫٠٢ 
فلوس للســـهم، مقارنة مع ارباح بلغـــت ٨٨٠٫٤ الف دينار للعام 

املاضي بواقع ١٫٦٠ فلس للسهم.
  وأضاف البيان أن إجمالي املوجودات املتداولة بلغ ١٣٧ مليون 
دينار وإجمالـــي املطلوبات املتداولة ١٣٩٫٥ مليـــون دينار ليبلغ 
إجمالي املطلوبات ١٤١٫٢ مليون دينار وإجمالي حقوق املساهمني 
١٠٨٫٥ ماليـــني دينار كما بلغ إجمالـــي اإليرادات من التعامالت مع 
األطراف ذات الصلة بلغ ٢٫٢ مليون دينار وإجمالي املصروفات من 

التعامالت مع االطراف ذات الصلة ٧٩٠٫٧ الف دينار. 

 «برقان» يعلن الفائزين في سحب حساب «يومي» ١٣٧ مليون دينار إجمالي الموجودات المتداولة للشركة 
 أعلـــن بنك برقان أســـماء 
الفائزين في السحوبات اليومية 
حلساب «يومي»، وقد قام البنك 
بإيداع مبلغ ٥٠٠٠ دينار وهو 
قيمة اجلائزة في حساب كل فرد 
من الفائزين الستة لألسبوعني 
املاضيني(قبل العيد) وقد جرى 
السحب في املقر الرئيسي للبنك 
املتبعة،  حســـب اإلجـــراءات 
والفائزون هم: محمود حاجي 
محمد دهداري، وشيخة سعود 
احملمد الزيد، أمين ابراهيم محمد 
العدوي، يعقوب عبداهللا رمضان 
العيدي، بدر عودة شافي غنيم، 

ومي نزيه نصر اهللا.
  وقال البنك في بيان صحافي 
انه بهذا احلساب يحقق متيزا 
وحضـــورا نوعيـــا من حيث 
تلبيته لرغبة العمالء في برنامج 

٥٠٠٠ دينار».
  واضافت: «يسرنا أن ندعو 
اجلميـــع لالســـتفادة من هذه 
الفرصـــة الفريدة الســـتثمار 
ودائعهم بالطريقة التي تعود 

عليهم بفرص أكبر للفوز».
  واوضحت: «ما مييز حساب 
أنه ليس حساب  (يومي) هو 
بـــل وفرنا لهذا  ودائع ثابتة، 
احلساب كل التسهيالت واملرونة 
التي يحتاجها العميل سواء من 
حيث عمليـــات اإليداع لزيادة 
فـــرص الربح، أو مـــن حيث 
عمليات الســـحب التي تعطي 
هذا احلســـاب ميزة ادخارية 
ليتمتع العميل مبزايا وتسهيالت 
تعكس استراتيجيتنا الراسخة 
في إطـــالق أفضـــل املنتجات 
التي  واخلدمـــات املصرفيـــة 

سحوبات يختلف عن السحوبات 
الســـنوية والشـــهرية وحتى 
األســـبوعية، فمع كل صباح 
جديد تشرق فرصة أخرى حتمل 
البشرى للفائز الذي قد تتكرر 
فرص فوزه كل يوم، مشيرا الى 
انه ميكن لعمالئه وغيرهم من 
عمالء البنوك األخرى فتح هذا 
احلساب بسهولة حيث يتم إيداع 
٥٠٠ دينار في احلساب ملدة شهر 
كامل ليتم بعدها إدراج العميل 
في السحوبات اليومية بفرص 
تزداد مقابل كل ٥٠ دينارا في 

احلساب.
  وفي تهنئتها للفائزين قالت 
رئيس مديري اخلدمات املصرفية 
الشخصية- مدير عام في بنك 
برقـــان منيرة املخيـــزمي: «إن 
اهتمامنا الدائم بتقدمي اخلدمات 

إلى  النوعية قادنا  واملنتجات 
استلهام شعارنا (أنت دافعنا) 
لنطور ونطلق هذا احلســـاب 
األكثر تفردا في الكويت، فهو 
حساب يقدم سحوبات يومية 

وجوائز يومية مجزية مقدارها 
٥٠٠٠ دينار عـــدا أيام العطل 
الرسمية،  األسبوعية والعطل 
اليوم وفي كل يوم هناك مفاجأة 
قد حتمل إليك خبر الفوز بجائزة 

الرضا للعمالء». وكان  حتمل 
بنك برقان قد أطلق العام املاضي 
حساب «يومي» األول من نوعه 
في الســـوق املصرفية احمللية 
والذي يبدأ بفتح احلساب مببلغ 
٥٠٠ دينـــار كحد أدنى ليدخل 
هذا املبلغ الســـحب بعد مرور 
٣٠ يوما عليـــه، ومن ثم يبدأ 
في دخول السحوبات اليومية 
على جائزة ٥٠٠٠ دينار يوميا 
باستثناء عطل نهاية األسبوع 

واألعياد الرسمية.
   وتزداد فرص الربح من كل 
٥٠ دينارا تزيد على املبلغ حيث 
متثل كل ٥٠ دينارا منه فرصة 
في السحب مما يعني أن املبلغ 
أدنى وهو  األولي املودع كحد 
٥٠٠ دينار سيكون له ١٠ فرص 

في السحوبات اليومية. 

 «بوبيان» يستعرض خدماته بمعرض اإلسكان الـ ١٤
 يشارك بنك بوبيان في معرض 
االسكان الرابع عشر والذي تنطلق 
أنشطته في التاسع والعشرين 
من نوفمبر اجلاري برعاية نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
الدولة لشؤون  االسكان ووزير 

التنمية الشيخ أحمد الفهد.
املناســـبة، قال مدير    وبهذه 
عام مجموعة اخلدمات املصرفية 
والدعم املصرفي في بنك بوبيان 
ناظم القناعي، في تصريح صحافي 
ان البنك حريص على املشاركة 
في االنشطة التي جتعله اقرب 
الى مختلف شرائح املجتمع مبا 
ميكنه من عرض مختلف منتجاته 
وخدماته التي يقدمها وفق احكام 

الشريعة االسالمية.
  واضاف ان معرض االسكان 
يعتبر من اهم املعارض التي تشهد 
حضورا جماهيريا مميزا وهو ما 
يجعله بالتالي من االنشطة املهمة 
والرئيســـية التي حرص البنك 
على املشاركة فيها حتى ميكن ان 
يطلع زوار املعرض على احدث 

منتجات وخدمات البنك.
  وأشار الى ان موظفي البنك 
ســـيقومون بتوفير املعلومات 
الالزمة حلضور املعرض خاصة 
أدوات  التي تتعلق بجميع  تلك 
التمويل االسالمية التي يطرحها 
البنك والتي تساعد العميل في 
احلصول على احتياجاته من مواد 
انشائية أو أثاث بحيث يستطيع 
العميل تصميم وبناء منزل أحالمه 
بالطريقة التي يريدها باالضافة 
الى متويل السيارات والقوارب 
واملعدات البحرية وااللكترونيات 

التي يوفرها أيضا لعمالئه.
البنك خالل    كما ســـيعرض 
التـــي تتعلق  املزايا  املعـــرض 
الراتب والتي تشمل  بحســـاب 
خدمة الرســـائل القصيرة مدى 
احليـــاة وخدمـــات االنترنـــت 
املصرفية وبرنامج اخلصومات 
وكذلك يقدم ودائع بوبيان ذات 

االرباح املرنة والتنافسية.
  وأضاف القناعي ان بنك بوبيان 
يتطلع الى الوصول الى مختلف 
شرائح املجتمع، وتقدمي خدمات 
على أعلى مســـتوى، وتوضيح 
أهمية اخلدمات املالية واملصرفية 
االسالمية ومنافستها في السوق، 
مشـــيرا الى أن البنك اعد لزوار 
املعرض عدة مفاجآت ســـيعلن 

عنها خالل املعرض.
  وأكـــدأن اخلدمـــات املاليـــة 
االسالمية في الكويت تلقى كثيرا 
من النجاح واالهتمام ولهذا تتطور 

بسرعة كبيرة املنتجات املصرفية 
املتوافقة مع الشريعة في جميع 
التجاريـــة واخلدمية،  املجاالت 
وميكن القول ان السوق الكويتي 
في مجال االنشاء واملقاوالت هو 
العديد من  سوق مزدهر ولديه 
التســـويقية للخدمات  الفرص 

املالية االسالمية.
  من ناحية اخرى ذكر القناعي 
ان املشـــاركة في املعرض تأتي 
مواكبـــة خلطط التوســـع التي 
يشـــهدها البنك والتي تشـــمل 
افتتـــاح املزيد من الفروع خالل 
الفترة املقبلة حتقيقا خلطته التي 
تستهدف الوصول الى ٣٠ فرعا 

خالل ٥ سنوات.
  يذكر ان اجلهة التي ستنظم 
املعرض هي جمعية املهندسني 
الكويتية بالتعاون مع الشركة 
املتحـــدة للتســـويق وتنظيم 
املعارض مبشاركة عدد من اجلهات 
احلكومية وشركات ومؤسسات 
متخصصة في القطاع االسكاني، 
حيث مت اعـــداد برنامج اعالمي 
توعوي يقام على هامش املعرض 
ويتضمن العديد من احملاضرات 
والندوات والفعاليات االعالمية 
للتوعية بالقضية االســـكانية 
والتعريف بأفضل وسائل ومواد 

البناء. 
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