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 اختالف الرؤى بين أعضاء مجلس إدارة  «أجيليتي» 
بشأن النتائج والتوزيعات المقترحة لـ ٢٠١٠

 .. والشركة توّقع عقدًا مع «فرانس تيليكوم ـ أورانج» 
لالستحواذ على ٤٤٪ من أسهم «كورك تيليكوم» 

 وقعت شركة اجيليتي للمخازن 
العموميـــة (اجيليتي)   اتفاقا مع 
املســـاهمني فـــي شـــركة «كورك 
تيليكوم» لالستحواذ على حصة 
٤٤٪ من اسهم الشركة. وقال بيان 
الشركة على موقع البورصة انه 
سيتم تأسيس شركة مشتركة لهذا 
الغرض بني   اجيليتي بنسبة ٥٤٪ 
وفرانس تيليكوم - اوراجن بنسبة 
٤٦٪ لتزويد «كـــورك تيليكوم»  
برأسمال جديد مقابل الـ ٤٤٪ من 
أسهم كورك تيليكوم. وتبعا لبنود 
العقد بني   «اجيليتي» و«فرانس 
تيليكـــوم - اوراجن»، ســـتقوم 
اجيليتي باملساهمة بقيمة دينها 
احلالـــي البالغ ٢٥٠ مليون دوالر 
القابـــل للتحويل لشـــركة كورك 
تيليكوم باالضافة الى   ضخ مبلغ 
اضافي بقيمـــة ٥٠ مليون دوالر 
(٣٦ مليون يـــورو) وفى املقابل   
حتصل علـــى ٢٤٪ كحصة ملكية 
غير مباشـــرة في كورك تيليكوم 
و١٠٠ مليـــون   دوالر (٧٢ مليون 
يورو) كقرض ملدة ٤ سنوات في 
كورك تيليكوم. وأوضح البيان ان 

شركة فرانس تيليكوم -اوراجن 
ســـتقوم بدفـــع ما قيمتـــه ٢٤٥ 
مليون دوالر مقابل ٢٠٪  كحصة 
غير مباشـــرة في كورك تيليكوم 
باالضافة ملنـــح قرض بقيمة ١٨٥ 
مليون   دوالر (١٣٢ مليون يورو) 
علـــى مدار ٤ ســـنوات الى كورك 
تيليكوم. هـــذا، ووفقا لتقديرات 
فرانس تيليكوم - اوراجن فان اي 
في ايبيتدا اخلاصة بعمليات   كورك 
تيليكوم في كردستان العراق هي 
اقل من ٥ سنوات.   وستقوم شركة 
كورك باستخدام كامل تلك املبالغ 
لسداد اجلزء املستحق من الرخصة 
وتخفيض مديونية الشركة احلالية 
وتوسيع شبكة وخدمات الشركة في 
 العراق، باالضافة الى ذلك ستتمتع 
فرانـــس تيليكوم - اوراجن بحق 
خيار زيـــادة حصتها في   كورك 
تيليكوم الـــى ٢٧٪ في عام ٢٠١٤ 
وفرصة السيطرة غير املباشرة على 
 الشركة مما يخول فرانس تيليكوم 
-اوراجن دمج كورك تيليكوم ضمن 
حساباتها.  واشار البيان الى انه في 
حالة سيطرة فرانس تيليكوم على 

شركة كورك بشكل مباشر أو غير 
  مباشر فإن اجيليتي سوف يكون 
لها حق خيار بيع جزء من حصتها 
غير املباشـــرة   في كورك تيليكو 
مالى فرانـــس تيليكوم -اوراجن 
ما مينـــح األخيرة فرصة لزيادة   
حصتها في كـــورك تيليكوم الى 
٣٩٪ في عام ٢٠١٤ والى ٥١٪ بدءا 

من عام   ٢٠١٦.   
  كما يبقى امتام االتفاق مشروطا 
مبوافقـــة مفوضيـــة االتصاالت 
واإلعالم العراقية ، حيث انه من 

املتوقع ان يتـــم ذلك في غضون 
األسابيع القليلة املقبلة.   

  وأكد البيان على انه قد اصبح 
لدى اجيليتي اآلن من خالل الشراكة 
مع فرانس تيليكـــوم - اوراجن   
وكورك تيليكوم مزيج من القدرة 
املالية واخلبرة التقنية والتواجد 
اجلغرافي  لضمـــان جناح كورك 

تيليكوم على املدى الطويل.  
  هذا وقال رئيس مجلس اإلدارة 
املنتدب في «أجيليتي»  والعضو 
الســـلطان: «إن ألجيليتي  طارق 
العالم خاصة  تواجدا قويا حول 
في األسواق الناشئة، وقد استثمرنا 
في «كورك تيليكوم» في عام ٢٠٠٧ 
ملا رأيناه فيها من مستقبل واعد، 
وقد أصبح لدينـــا اآلن من خالل 
الشـــراكة مع «فرانـــس تيليكوم 
ـ أوراجن» و«كـــورك تيليكـــوم»» 
مزيج من القدرة املالية واخلبرة 
التقنية والتواجد اجلغرافي لنضمن 
جناح «كورك تيليكوم» على املدى 
الطويل». مـــن جانبه، قال املدير 
التنفيذي لشركة «فرانس تيليكوم 
ـ أوراجن» ستيفان ريتشارد: «إن 

االستحواذ على هذه احلصة من 
«كورك تيليكوم» يعد خطوة جديدة 
في سياستنا للتوسع خارج أوروبا 
وحتقيق هدفنا في مضاعفة إيراداتنا 
في أفريقيا والشرق األوسط بحلول 
عام ٢٠١٥، ويسعدني املساهمة في 
مثل هذه الشراكة اإلستراتيجية 
خاصة في الوقت الذي تطور فيه 
«كورك تيليكـــوم» عملياتها في 
كافة مناطـــق العراق حيث ميكن 
العراقي االستفادة من  للشـــعب 

أحدث اخلدمات والتقنيات».
   وبـــدوره، قال رئيس مجلس 
إدارة «كورك تيليكوم» سيروان 
صابر مصطفى: «اننا سعداء بهذه 
الشراكة التي حققناها مع «فرانس 
ـ أوراجن» و«أجيليتي»،  تيليكوم 
ومهمتنا في الشـــركة هي تزويد 
كل العراق بأفضل شبكة خدمية 
من حيث اجلودة واملنتجات األكثر 
ابتكارا بأسعار تنافسية، ومن خالل 
شبكتنا املتطورة في مناطق العراق 
املختلفة وبدعم شـــركائنا اجلدد 
نهدف إلى أن نكون االختيار األول 

للعراقيني». 

 محمود فاروق
   كشــــفت مصــــــــادر مطلعـة 
لـ «األنباء» عــــن تباين في اآلراء 
بني عدد من أعضاء مجلس إدارة 
شــــركة أجيليتي بشــــأن النتائج 
املالية للشركة وكذلك التوزيعات 
املقترحة التي لم يتم االتفاق عليها 

حتى اآلن.
  وأفادت املصــــادر بأن اجلهات 
املالية واإلدارات املختصة بالشركة 
طلبت توزيع نســــبة بسيطة ال 
تتعدى الـ ١٠٪ نقدا األمر الذي قوبل 
بالرفض من قبــــل بعض أعضاء 
مجلس االدارة، حيث يرى البعض 
منهم أن أســــهم املنحة هو اخليار 
األفضل باملرحلة احلالية مستندين 
في ذلك إلى أن الشــــركة مازالت 
بحاجة إلى املزيد من الوقت والثقة 
حتى تعاود نشاطها مجددا وتتمكن 

 قال بنك الكويت الدولي انه 
بصدد التوقيع على اتفاقية بيع 
كامل حصته في رأسمال شركة 
آللئ الكويت العقارية البالغة 

١١٫٢٥٪ ومبا يعادل ١١٫٨١٢٫٥٠٠ 
سهم بقيمة ٢٫١٨٥٫٣١٢ دينارا.

  وأشـــــار بيان البنك علــى 
موقـــع البورصـــة انــــــه في 

من توزيعات مميزة لألرباح على 
مساهميها.

  وأشــــارت إلــــى أن الربحيــــة 
املتوقعة لـــــ «اجيليتي» قد تصل 
إلى ٦٤ مليــــون دينار مبا يعادل 

٦٤ فلسا للسهم عن ٢٠١٠ علما بان 
الشركة حققت في األشهر التسعة 
األولى من العام املاضي أرباحا بلغت 
٤٩٫٦ مليون دينار ما يعادل ٤٩٫٢ 

فلسا للسهم. 

حـــال امتـــام الصفقـة فانــــه 
مـــن املتوقع ان يحقق البنـــك 
أرباحا صافيـــة تقــدر بنحو 

١٫٣٧٩٫٨٢٢ دينارا. 

 تباينت بين توزيع ١٠٪ نقدًا أو منحة 

 بوب هيرث يلقي كلمته خالل الندوة

 محفظة تابعة لـ «التأمينات» 
  تدعم سهم أجيليتي

 محمود فاروق
  علمت «األنبـــاء» من مصادر متابعة في ســـوق 
الكويت لألوراق املاليـــة أن محفظة حكومية تابعة 
ملؤسســـة التأمينات االجتماعية كانت وراء عمليات 
الدعم التكتيكي لســـهم أجيليتي في تداوالت امس، 
مبينة ان نسبة ملكية املؤسسة في اجيليتي بلغت 

.٪٢٠٫٥٨
  وأوضحت املصـــادر ان عمليات الدعم التي متت 
كانت على أثر معلومـــات عن عقود وهيكلة جديدة 
للشـــركة التي منها االعالن عن اتفاقية شـــراكة مع 
«فرانس تيليكوم» لالستحواذ على حصة ٤٤٪ من 

اسهم «كورك تيليكوم» العراقية. 

 «غالية للتكنولوجيا» تطلق عملياتها 
  في الكويت في اإلعالم االجتماعي

 «سفير الدولية إلدارة الفنادق» تعين مديرًا 
عامًا لفندق «سفير مارينا الكويت»

غاليـــة  شـــركة   أعلنـــت 
للتكنولوجيا، وهي أول شـــركة 
متخصصة في أنشـــطة اإلعالم 
االجتماعـــي، امس عـــن إطالق 
الكويت، وتشـــمل  عملياتها في 
خدمات الشركة وضع إستراجتيات 
لالتصـــاالت وتوفير نهج عملي 
إلدارة جميـــع أنشـــطة العمالء 

الرقمية.
  وتقدم شركة غالية للتكنولوجيا 
خدمـــات رقمية متعددة تتضمن 
رصد جميع شـــبكات ووســـائل 
اإلعـــالم والتواصـــل االجتماعي 
وتطويـــر وإدارة مواقـــع تويتر 
إلـــى عالقاتها املميزة  باإلضافة 
املنتديـــات واملدونني  مع جميع 
والعمل على تطوير األعمال من 
خالل شبكة التواصل االجتماعي 

 أعلنت شركة ســــفير الدولية 
إلدارة الفنادق عــــن تعيني نبيل 
حمود مديرا عاما لفندق ســــفير 

مارينا الكويت.
الرئيس  املناسبة، قال    وبهذه 
التنفيذي لشركة «سفير الدولية 
إلدارة الفنادق» هيلموت ميكلبورغ: 
«نحن على ثقة بأن املوهبة الكبيرة 
واخلبرة العميقة اللتني يتمتع بهما 
نبيل حمود ستشكالن حافزا قويا 
لنمو أعمال الشركة. ونحن سعداء 
للغاية بالعمل معه، ونتطلع قدما 
التي ســــيحققها على  لإلجنازات 
صعيد تنمية وتطوير أعمال الفندق 

في السنوات القادمة».
   من جانبه قال حمود: «حتظى 
شركة سفير الدولية إلدارة الفنادق 
بسمعة مرموقة بفضل حرصها على 

فيسبوك وLinkedIn وجميع املواقع 
األخرى.

  في هـــذا الصدد، قـــال مدير 
عام شـــركة غالية للتكنولوجيا 

توفير أفضل اخلدمات واملميزات 
للعمالء، بالتزامن مع حتقيقها لنمو 
كبير ومستمر في األداء. وإنه ملن 
دواعي فخري أن أكون عضوا في 

عبدالرزاق املطوع «أصبحت إمكانية 
الوصول إلى أحدث األخبار التابعة 
للشركات في العالم الرقمي أكثر 
أهمية، فتلك األخبار باستطاعتها أن 
تأخذ أشكاال متعددة مثل احملادثة 
والڤيديو والصوت والصور ولكن 
من املهم ان حتظى بالصدى القوي 
وان تكون ذات صلة للراغبني في 
التحدث معهم. نحن في شـــركة 
غالية للتكنولوجيا، نؤمن بأهمية 
رسائل االتصال ونستطيع فهم 
املؤثرين الذين يلعبون دورا فعاال 
في كل محادثاتهم، واحملادثة بأي 
شكل من األشـــكال هي األساس 
والنسيج األساسي الذي يتضمن 
استراتيجية اتصاالت ناجحة من 
شأنها التأثير إيجابا على جميع 

أهداف األعمال».

فريق إدارة فندق سفير مارينا الذي 
حافظ على مكانته الرائدة كواحد 
من أبرز الفنادق من فئة الـ ٥ جنوم 
في الكويت. وسأحرص على بذل كل 
جهد ممكن للمحافظة على املكانة 
املتميزة للفندق، واالرتقاء بأدائه 
إلى آفاق جديدة، عبر تطوير خدمات 

ومميزات نوعية ال تضاهى».
  وميتلك حمود خبرة واســــعة 
في قطاع الفنادق العاملي، اكتسبها 
خالل عمله ملا يزيد عن ثالثة عقود 
في عدد من أهم الفنادق حول العالم، 
إلــــى منصبه اجلديد  وباإلضافة 
كمدير عام، يعمــــل حمود منذ ما 
يقارب السنوات االربع أيضا كمدير 
لعمليات مجموعة سفير للفنادق 
واملنتجعات، مسؤوال عن عمليات 

املجموعة في ست دول.

 عبدالرزاق املطوع

 طارق السلطان 

 نبيل حمود

 «جيران» تنفي تعرض استثماراتها 
في ليبيا ألي خسائر

 «داو للكيماويات» تطلق برامج أعمال 
في مجال االبتكار واالستدامة

 قالت شركة جيران القابضة ان إحدى  شركاتها التابعة وهي 
شركة اخلليج املتحدة لإلنشاء واململوك لها بنسبة ١٠٠٪  متلك 
نسبة ٣٥٪ في إحدى الشركات املساهمة الليبية لتنفيذ عدد 
من املشروعات داخل اجلماهيرية في   منطقة صبراتة الليبية. 
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة ان استثمارات الشركة 
لم تتعرض ألي اضرار في معدات وأصول ومواد الشركة او 
الفرع غير التوقف عن تنفيذ تلك املشاريع. وأشار البيان الى 
ان قيمة االســـتثمارات املسجلة دفتريا بلغت نحو ٢١ مليون 
دوالر اي حول ٥٫٩ ماليني دينار. وأفادت الشـــركة بأنها فور 
علمها بأي أضـــرار وقعت لتلك   املعدات او األصول او املواد 
ستقوم بإبالغ ادارة السوق للنشر وحتديد قيمة تلك األضرار 
التي ان ظهرت ستسجل ضمن البيانات املالية للسنة املنتهية 

  في ٢٨ فبراير ٢٠١١. 

 اعلنت شركة داو للكيماويات وجامعة امللك عبداهللا للعلوم 
والتقنية عن توقيع اتفاقية تعاون شاملة تقضي بإنشاء مركز 
داو للبحث والتطوير في الشرق األوسط وأفريقيا ضمن حرم 

اجلامعة.
  ومن املتوقع أن تعزز االتفاقية من الفرص األكادميية واملهنية 
التي تقدمها شـــركة داو ملنسوبي جامعة امللك عبداهللا للعلوم 
والتقنية وللمواطنني السعوديني، وكانت شركة داو قد كشفت 
سابقا عن رؤيتها في توطيد شراكة للبحث والتطوير مع جامعة 
امللك عبداهللا للعلوم والتقنية على هامش قمة داو لالبتكار التي 
أقيمت في مارس ٢٠١٠. ومبوجب أحكام اتفاقية البحث والتطوير، 
ستتعاون شركة داو مع جامعة امللك عبداهللا للعلوم والتقنية 
في مجموعة من البرامج البحثية األكادميية املخصصة لالرتقاء 
بالتميز في مجال البحث والتعليم. وتشـــمل البنود الرئيسية 
لهذه االتفاقية إنشـــاء مركز داو للبحث والتطوير في الشرق 
األوســـط وأفريقيا في جامعة امللك عبداهللا للعلوم والتقنية، 
وستجري أعمال البحث والتطوير من مجمع االبتكار بجامعة 
امللك عبداهللا للعلوم والتقنية إلى حني االنتهاء من بناء منشأة 
دائمة لـ «داو» في مدينة األبحاث بجامعة امللك عبداهللا للعلوم 
والتقنية. وســـوف تقدم «داو»، مبوجب هذه االتفاقية الدعم 
املالي ملسابقات التحديات البحثي، ومبا يتماشى أوال مع أهداف 
«داو» لالســـتدامة لعام ٢٠١٥، وستتولى جامعة امللك عبداهللا 
للعلوم والتقنية إدارة برنامج «داو» لتحديات الطالب البحثية 
في مجال االبتكار واالستدامة، الذي يقدر ويكافئ الطالب على 
ابتكاراتهم وأبحاثهم الرامية إليجاد حلول مستدامة ألكثر املشاكل 

االجتماعية واالقتصادية والبيئية إحلاحا في العالم. 

 «الدولي» يتوقع ١٫٣ مليون دينار 
  أرباحًا من بيع حصته في شركة عقارية

 ١٠ تحديات تواجه الشركات في الكويت 
والشرق األوسط خالل ٢٠١١

 قال نائــــب الرئيس التنفيذي 
والرئيس الدولي لقســــم التدقيق 
الداخلي بشركة بروتيفيتي، شركة 
استشارات األعمال والتدقيق الداخلي 
وإدارة املخاطــــر، بوب هيرث ان 
التحدي األول الذي يواجه الشركات 
في منطقة الشرق األوسط في عام 
٢٠١١ هو كيفية العمل على استعادة 
االنتعاش االقتصادي مع التركيز 
على إيجاد مصادر جديدة للنمو. 
جاء ذلك في نــــدوة عمل نظمتها 
شــــركة بروتيفيتــــي ممبر فيرم 
الشرق األوسط األسبوع املاضي، 
وقد ركزت على قائمة التحديات الـ 
١٠ الرئيسية التي تواجهها الشركات 
في املنطقــــة، حيث حضر الندوة 
ممثلون عن الشركات واملؤسسات 
الكويتية الرائدة مبن في ذلك عدد 
من أعضاء جلان املجالس اإلدارية 
التدقيق، وكبار املوظفني  وجلان 
التنفيذيني ومدققي احلســــابات 
الداخليــــة ومديري إدارة املخاطر 
واملديرين املاليــــني باإلضافة إلى 

مديري تكنولوجيا املعلومات.
  وقدم هيرث خالل الندوة عرضا 
خاصا بعنوان: «رؤية بروتيفيتي 
لتحديــــات األعمال وجدول أعمال 
مجالــــس اإلدارة وجلان التدقيق 
لعام ٢٠١١»، مشــــيرا إلى أن رصد 
البيئة التنافسية، وتعديل االجتاه 
االســــتراتيجي للشــــركات وفقا 
لذلك، والتكيف مع حتديات تيار 
العوملة املتواصل تعد أيضا من أهم 
التي تواجه  الرئيسية  التحديات 

األعمال في الشــــرق األوسط هذا 
العام، معتبرا ان االلتزام باملبادئ 
األخالقيــــة واالحتفاظ باملهارات، 
والعمل على اكتساب والء العمالء، 
وحمايــــة املعلومات احلساســــة 
واخلاصة، وتولي زمام األمور في 
ظل بيئة مــــن الرقابة التنظيمية 
املتزايدة بحاجة إلى اهتمام أكبر 
العليا للشــــركات  مــــن اإلدارات 
لتخطي هذا العــــام بنجاح. وقال 
هيرث: «باإلضافة إلى ما سبق، على 
جميع املديرين اســــتيعاب جانب 
املخاطر املتغيرة واالستجابة له، 
كما يتوجب عليهم تقييم رأس املال 
النقدية بفاعلية  التدفقات  وإدارة 
واالستفادة من البيانات واملعلومات 
املتاحة في الشركة التخاذ القرارات 

السليمة في الوقت املناسب».
  وأضاف: «نحن في بروتيفيتي 
نوفر أفضل احللول للتغلب على 
هــــذه التحديات». وطــــرح بوب 
هيرث عددا من املالحظات واألفكار 
الهامة لدراستها من قبل الشركات 
ومجالس إداراتها وجلان التدقيق، 
مشيرا ضمن كلمته الى أن السنوات 
املاضية التي ال تنســــى وما نتج 
عنها من مسائل جديدة فضال عن 
االجتاهات الناشــــئة ستجعل من 
عام ٢٠١١ عامــــا يتعني العمل فيه 
بحذر وحزم بهــــدف خلق قيمة، 
ومنو اإليرادات والتحكم في األعمال، 
فعلى الشركات اآلن العمل في ظل 
عالم مختلف متاما عن ذلك الذي 
تواجد منــــذ عامني وفي ظل بيئة 

تفرض علينا حتدياتها يوما بعد 
يوم، وتستند الى مجاالت االهتمام 
والفرص الرئيسية التي قام بوب 
إلى حد  بتســــليط الضوء عليها 
كبير على خبرات بروتيفيتي مع 
اإلدارات  التدقيق ومجالس  جلان 
من مختلــــف أرجــــاء العالم وما 
مــــن معرفة  الشــــركة  تتمتع به 
ثرية وخبــــرة عميقة. وتلخيصا 
لتوصيات «بروتيفيتي» جلعل عام 
٢٠١١ عاما ناجحا بجميع املقاييس، 
قال هيرث: «ينبغي على مجالس 
التأكد  التدقيق  اإلدارات وجلــــان 
من أن منهجية شــــركاتهم تكفل 
تقييم املخاطر ومضاعفة قيمتها 
أمثل. نحن  واستخدامها بشــــكل 
ننصــــح بتحديث ملــــف مخاطر 
الشــــركة مبــــا يعكــــس الظروف 
واألوضاع املتغيــــرة، وفي نفس 
الوقت يتعني على املديرين تقييم 
التمويل  كفاءات وإمكانيات جهة 
والتدقيق الداخلي، ورصد البيئة 
الرقابية الشــــاملة عــــن كثب مع 
سعي الشركة نحو إيجاد مصادر 
منو جديدة باإلضافة إلى االهتمام 

بجودة االتصاالت املالية».
  وختــــم هيــــرث توصياتــــه 
البيئة السياسية  بأهمية مراقبة 
واالقتصاديــــة املتغيرة عن كثب 
واالســــتعداد ملواكبتهــــا، وفهــــم 
النتائــــج املترتبــــة علــــى تغيير 
إلــــى جانب  القوانــــني واللوائح 
االهتمام بالتطورات واالجتاهات 

التكنولوجية احلديثة. 

 البالغة ١١٫٢٥٪

 أبرزها استعادة االنتعاش االقتصادي وإيجاد مصادر جديدة للنمو


