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وفد من الشركة يستعد للقيام بجولة إلى مصر والصني 

عبد العاطي: »النجمة الذهبية« تسعى
 إلى توسيع نشاطها إقليميًا وعامليًا

وزارة النفط تنظم حلقة نقاشية 
حول »الغاز الطبيعي في املستقبل«

موس���ي ومس���ؤول التصدير 
يسري يوس���ف وذلك بهدف 
التجاري  التبادل  زيادة حجم 
املشترك ملا تتمتع به مصانع 

فلورا من سمعة عاملية.
الوفد خالل  كما س���يلتقي 
زيارته ملصر مع رئيس مجلس 
إدارة الشركة املصرية للتصدير 
صالح الدين توفيق للتباحث 
حول تسهيل تصدير املنتجات 
املتف���ق عليها مع الش���ركات 

السابق ذكرها.
وذك���ر عبدالعاطي أن وفد 
الشركة سيتجه إلى الصني بعد 
جولة مصر للتباحث مع بعض 
املستثمرين الصينيني الستيراد 
العديد من املنتجات الصينية 

التي تلقى قبوال بالكويت.

وأضاف أن هناك مفاوضات 
أولي���ة مع مجموعة ش���ركات 
مصانع زه���ران وميثلها مدير 
التصدي���ر محمد عالء زهران، 
وذلك متهيدا لرفع حصة الشركة 
من كمية ه���ذه املنتجات التي 
حتصل عليها حاليا نظرا لإلقبال 
الكبير على منتجاتها في دول 

اخلليج.
من جهة أخرى بني أن الشركة 
لديها تعامالت قوية مع شركة 
»افياب ايجبت« إلنتاج الصابون، 
مبينا أن وفد الشركة سيقوم 
بزيارة مصانع الشركة ملقابلة 
مديرها العام باإلضافة إلى مدير 
التصدي���ر لدول اخلليج احمد 
عبدالقادر لالطالع على بعض 
املنتجات التي قامت باستحداثها 

شركة افياب أخيرا.
وأشار عبدالعاطي إلى وجود 
تعام���الت أيضا ل���� »النجمة 
الذهبي���ة« م���ع مصانع فلورا 
أكتوبر  للورقيات مبدين���ة 6 
حيث سيقوم الوفد بزيارة ملقر 
الشركة ومقابلة مديرها العام 
التصدير مجدي  وكذلك مدير 

كشف املدير العام اإلقليمي 
لشركة النجمة الذهبية سعيد 
عبدالعاطي ان وفدا من الشركة 
يتقدمهم العضو املنتدب للشركة 
د.علي حسن اجلدي سيغادر 
البالد نهاية األسبوع اجلاري 
متجها إلى األردن والقاهرة ثم 
الصني لبدء جولة من املفاوضات 
التي  الوكالء  مع مجموعة من 
ميثلونها ف���ي الكويت لزيادة 
حجم التعاون املش���ترك معها 
املقبلة، موضحا  الفترة  خالل 
أن الش���ركة لديها العديد من 
الوكاالت املصري���ة والعاملية 

في السوق احمللي.
وق���ال عبدالعاطي في بيان 
صحافي صادر عن الشركة ان 
الوفد سيجري مفاوضات مع 
مجموعة من الشركات واملصانع 
املصرية ذات السمعة العاملية 
متهيدا لتوقيع اتفاقيات جتارية 
مش���تركة عبر احلصول على 
الكويت  وكاالت ملنتجاتها في 

ومنطقة اخلليج.
إلى أن الش���ركة   وأش���ار 
لديها تعامل مع مصانع الهالل 
والنجمة الذهبية املصرية منذ 
15 عاما، مضيف���ا أن منتجات 
مصانع اله���الل التي تتضمن 
البالس���تكية ومواد  املنتجات 
النظافة واألواني املنزلية عالية 
اجلودة التي تلقى قبوال محليا 
وعامليا نظرا ملا تتمتع عالمتها 
التجارية من جودة وسمعة في 

منطقة اخلليج وعامليا.
 وأوضح عبدالعاطي أن لقاء 
سيجمع الوفد مع رئيس مجلس 
الهالل والنجمة  إدارة مصانع 
الذهبية سالم هالل للتباحث 
حول توزيع منتجات جديدة 

بالكويت ومنطقة اخلليج.

نّظمت وزارة النفط حلقة نقاش���ية بعنوان 
»الغاز الطبيعي في المستقبل«، األسبوع الماضي 
والت���ي ألقاه���ا الخبير النفطي كام���ل الحرمي 

وحضرها العديد من موظفي الوزارة.
وفي بداي���ة الحلقة النقاش���ية قال الحرمي 
ان الغ���از الطبيعي يعتبر ثاني أس���رع مصدر 
للطاقة بعد أن حل محل الفحم، مفيدا بأن أكثر 
المستفيدين في الكويت من الغاز الطبيعي هي 
وزارة الكهرباء، مشيرا إلى أن معدل الطلب على 
الغاز سيرتفع من 20 الى 25%، في مختلف بقاع 
العالم، والش���ركات النفطية عم�وما تعاني من 
مشكلة البقاء ولديها توجه استراتيجي لصناعة 

البتروكيماويات.
واشار الحرمي الى أن روسيا تتصدر احتياطات 
الغاز العالمي تليها في الترتيب كل من ايران ومن 
ثم قطر، أما بالنسبة لإلنتاج فتتصدره أميركا 

وروسيا وايران وقطر، وفي جانب الغاز المسال 
فإن قطر هي األولى، وتستهلك أميركا 22% من 
معدل االستهالك العالمي، بينما يستهلك العالم 

العربي حوالي 45% من اجمالي العالم.
واختتم الحرمي حديثه عن صناعة الغاز في 
الكويت، قائال ان »لدينا في الكويت غازا مصاحبا 
مع النفط، وقد اكتشف الغاز الحر سنة 2006، 
ويستخدم الغاز لتوليد الطاقة في محطات توليد 
الكهرباء«، مشيرا الى انه من المتوقع أن تواجه 
الكويت مشكلة في المستقبل ما لم يتم اكتشاف 

غاز طبيعي بكميات متزايدة.
 يذكر أن الخبير النفطي كامل الحرمي أمضى 
معظم حياته العملية في القطاع النفطي الكويتي 
والتي امتدت ألكثر من 30 عاما، حيث عمل من 
خاللها في إدارات التسويق العالمي، لينتقل للعمل 

بعد ذلك من الكويت إلى لندن وسنغافورة.

سعيد عبد العاطي 

جانب من احللقة النقاشية 

د.علي اجلدي

عموميتها وافقت على عدم توزيع أرباح عن 2010

باهبري: »هيتس تليكوم« رفعت ملكياتها في شركات 
إسبانيا وليبيريا.. و»قنوات« حققت 300% منوًا في أرباحها 

قال رئيس مجلس اإلدارة في 
القابضة  شركة هيتس تليكوم 
د.س����لطان باهبري ان الشركة 
وش����ركاتها التابعة في افريقيا 
واس����بانيا جنحت في حتقيق 
العديد من االجنازات خالل العام 
التداعيات  الرغم من  2010 على 
الس����لبية لألزمة املالية العاملية 
والتي شملت مختلف القطاعات 

االقتصادية.
وأوضح د.باهبري في كلمته 
التي ألقاها على هامش اجتماع 
اجلمعية العمومية للشركة أمس، 
أن »هيتس تليكوم القابضة« لديها 
العديد من الش����بكات املنتشرة 
في عدد من دول ق����ارة افريقيا 
وكذلك في اسبانيا وغيرها من 
األسواق، والتي حافظت جميعها 
العام  أدائها خالل  على معدالت 

.2010

إنجازات »هيتس إسبانيا«

واشار الى أن شركة هيتس 
اسبانيا لالتصاالت، وهي شركة 
تابعة، زادت قاعدة مش����تركيها 
بنسبة 134% مقارنة بعام 2009، 
مشيرا الى زيادة إجمالي اإليرادات 
التشغيلية بنسبة 276% عن عام 

.2009
وأكد ان »هيتس إس����بانيا« 
تعتبر حاليا أحد أسرع شركات 
املتنقلة  ش����بكات االتص����االت 
االفتراضية منوا في اس����بانيا، 
األمر الذي دعا »هيتس تليكوم 
القابض����ة« لض����خ مزي����د من 
االستثمارات في شركة هيتس 
اس����بانيا، اذ عملت على زيادة 
نس����بة ملكيته����ا فيه����ا تقريبا 

بنحو69% خالل العام.
وعل����ى صعي����د ذي صلة، 
استعرض باهبري خالل كلمته 
تط����ور أداء الش����ركات التابعة 
األخرى التي تق����ع حتت مظلة 
هيتس تليكوم القابضة، مشيرا 
في هذا الصدد الى شركة قنوات، 
وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل، 
والتي عملت على زيادة نس����بة 
صاف����ي أرباحها إل����ى أكثر من 
العام 2010 مقارنة  300% خالل 
بالع����ام 2009، وهي مس����تمرة 
في إس����تراتيجيتها لتحس����ني 
نسب ربحيتها خالل السنوات 

املقبلة.

زيادة ملكيات »هيتس افريقيا«

أفريقيا«، بني  وعن »هيتس 
باهبري أنها رفعت ملكيتها في 
شركة »ليبيرسيل لالتصاالت«، 
وهي شركة اتصاالت في ليبيريا، 
لتصل إلى 55% حيث متكنت من 
السيطرة على إدارة الشركة منذ 

نوفمبر 2010.
واوضح ان هناك ش����بكات 
أخرى حققت جناحا الفتا خالل 
الع����ام املاضي ومنه����ا: هيتس 
غينيا االس����توائية التي متكنت 

املوظفني داخل شركات املجموعة 
بلغ تقريبا 600 موظف.

واش����ار ال����ى زي����ادة كفاءة 
النقدية، حيث جاءت  التدفقات 
هذه الزيادة في ظ����ل عملياتنا 
العربية  اململكة  التشغيلية في 
الس����عودية من خالل »قنوات« 
اضافة الى األسواق األخرى التي 
تنش����ط فيها الشركة، حيث مت 
إعادة هيكلة إيراداتها من خالل 
االستثمار في مشاريع مشتركة مع 
مستثمرين آخرين، ونتيجة لذلك 
شهدت عمليات الشركة السعودية 
زي����ادة في ربحيتها وصلت إلى 

تقريبا %300.
واشار الى انخفاض إجمالي 
مصاريف الش����ركة بنسبة %40 
مقارنة بعام 2009، وذلك لألسباب 
التي مت ذكرها س����ابقا من خالل 
االستثمار في مشاريع مشتركة مع 
مستثمرين آخرين وإعادة هيكلة 
كفاءة التدفقات النقدية، الفتا الى 
أن إجمالي مصروفات الش����ركة 
املنتهية في 31 ديسمبر  للسنة 
2010 بل����غ 80.825.467 دينارا، 
حيث شكلت تكلفة املبيعات %85 
ويأتي بعدها من حيث األهمية 
املصروفات العمومية واإلدارية 

حيث شكلت %12.
واشار الى أن هيتس حققت 
نتائج ايجابية بالنظر الى الوضع 
االقتصادي غير املس����تقر خالل 
الفترة األخيرة حيث بلغ صافي 
الربح املتاح ملس����اهمي الشركة 
األم 202.844 دينارا، فيما بلغت 
ربحية السهم 0.30 فلس مقارنة 
بخسارة للسهم )0.41( فلس للعام 
املنتهي 2009، والذي يعد بدوره 
منوا مبقدار 173% عام 2010 مقارنة 

بعام 2009.

عدم توزيع أرباح

هذا، وأقرت عمومية الشركة 
الت���ي تضمنها جدول  البنود 
األعمال مبا فيها تقريرا مجلس 
اإلدارة ومدققي احلسابات عن 
الس���نة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2010 واملصادقة عليهما، 
فيما وافقت على اقتراح مجلس 
اإلدارة بعدم توزيع أرباح عن 
الس���نة املالية املنتهية في 31 
ديس���مبر 2010، باالضافة الى 
عدم ص���رف مكاف���أة أعضاء 
مجلس اإلدارة عن السنة املالية 

ذاتها.
وجددت اجلمعية تفويض 
اإلدارة بش���راء أسهم  مجلس 
الشركة مبا ال يتجاوز 10% من 
أسهمها وفقا للمرسوم بالقانون 
رق���م 132 لس���نة 1986 وقرار 
وزارة التجارة والصناعة رقم 
1987/10 الصادر تنفيذا له مع 
أحكام القانون والنظام األساسي 
للشركة ومبا ال يتعارض مع 

أحكام الشريعة اإلسالمية.
محمد البدري  ٭

تعافي »االتصاالت«

وعن قطاع االتصاالت عام 2010 
فقد بني أنه بدأ في التعافي من آثار 
الركود االقتصادي العاملي والذي 
أدى إلى انخفاض الرغبة الشرائية 
لدى املستهلكني عام 2009. فقد 
ارتفعت الرغبة الشرائية خالل 
عام 2010 بنس����بة 4.7% مقارنة 
بانخفاضه����ا خالل ع����ام 2009 

والبالغة %3.3.
وتوقع أن ي����زداد النمو في 
قطاع االتصاالت بداية من العام 
2011 مدعوم����ا بنم����و االقتصاد 
ككل ومنو الطلب بش����كل كبير 
على قطاع نقل البيانات، وكذلك 
من املتوق����ع أن يزداد النمو في 
الرغبة الشرائية بنسب تتجاوز 
7% سنويا خالل األعوام املقبلة 
لغاية عام 2013 متبوعة بنسبة 
6.1% خالل ع����ام 2014 )املصدر: 
تقري����ر صادر ع����ن هيئة قطاع 
االتص����االت – الواليات املتحدة 
التوقعات ودراسات  األميركية، 

السوق 2011.
وفي السياق ذاته استعرض 
التنفي����ذي في هيتس  الرئيس 
القابضة بار اريكس����ون بعض 
التطورات التي شهدتها املجموعة 
خالل الفترة املاضية اذ افاد بأن 
هيتس عملت على تغيير إدارات 
التشغيلية، ما  جميع عملياتنا 
الى  عدا شركة اسبانيا، مشيرا 
أن ه����ذه التغييرات جاءت وفق 
يقني وقناعة بأن على اإلدارة أن 
متتلك املعرفة واخلبرة الكافيتني 
لتطوير وحتسني أداء عملياتنا 

التشغيلية.
وكشف عن قيام هيتس تليكوم 
بزيادة كفاءتها في مجال املعرفة 
التكنولوجية وذلك ليمكنها من 
اتخاذ القرارات املتعلقة باملعرفة 
التكنولوجية وتقنية املعلومات 
بصورة مركزية على مس����توى 
املجموعة ككل، الفتا الى أن عدد 

من استكمال املرحلة األولى من 
خطة بناء الشبكة، اذ بلغت نسبة 
التغطية حوالي 55% من إجمالي 
الس����كان، فيم����ا اهتمت هيتس 
غينيا االستوائية بزيادة قاعدة 
مشتركيها بنسبة 284% مقارنة 
بعام 2009، واستمرت في زيادة 
التش����غيلية  إجمالي اإليرادات 
مبقدار 13.5 أي ما يعادل ضعف 

ما حققته خالل العام 2009.

خدمات جديدة

وعن ش����ركة هيتس تنزانيا 
واملعروفة باسم »اكسيالنتكوم«، 
التابعة ل� »هيتس أفريقيا«، قال 
انه����ا تعمل حالي����ا على إطالق 
خدماته����ا خالل عام 2011، حيث 
ب����دأت خالل ع����ام 2010 بأعمال 
التسويق وخطط نشر الشبكة 

في جمهورية تنزانيا.
وفيما يتعلق بس����عر سهم 
شركة هيتس تليكوم في السوق 
املال����ي، فقد اش����ار باهبري الى 
أنه شهد تذبذبا ما بني االرتفاع 
والتراجع خالل العام املاضي لعدد 
من األس����باب، بصورة رئيسية 
ارتفع سعر سهم الشركة نتيجة 
لتطور أعمال الش����ركة وتطور 
التش����غيلية وإطالق  العمليات 
اخلدم����ات خاصة ف����ي كل من 
تنزانيا وليبيريا. ولكنه وبصورة 
تقنية فقد حترك س����عر السهم 
بصورة موازية ألسواق منطقة 
دول مجلس التعاون، الس����يما 
ان أسواق املال في دول مجلس 
التعاون قد تأثرت مبجموعة من 
العوامل الت����ي دفعت الى حالة 
من التذبذب انعكست على كافة 
البورصات مما أثر بطبيعة احلال 

على سعر السهم.
واشار الى أن هناك تطورات 
ايجابية على صعيد استثمارات 
الشركة من شأنها أن تؤتي مردودا 

جيدا على املدى املنظور.

)محمد ماهر( د.سلطان باهبري وبار اريكسون خالل عمومية الشركة  

»املثنى لالستثمار« في تقريرها اخلاص لـ »األنباء«:

السوق ينحاز لالجتاه السلبي ويخسر 31% من قيمته
قالت شركة املثنى لالستثمار 
في تقريرها األسبوعي اخلاص 
ب� »األنباء« ان املؤشر السعري 
لسوق الكويت لألوراق املالية 
أغلق هذا األسبوع على خسارة 
مقدارها 101.4 نقطة ليستقر 
على مس���توى 6374.1 حيث 
تابع السوق حركة االنحدار 
التي بدأها في أول أسبوع من 
الشهر اجلاري، وأغلق مؤشر 
املثنى اإلسالمي )MUDX( على 
مس���توى 632.26 منخفضا 
6.89 نقاط، وكذلك احلال مع 
الذي أغلق  الوزنى  املؤش���ر 
على مستوى 422.24 مسجال 
انخفاضا مبقدار 8.63 نقاط 

خالل املدة نفسها. 
ام���ا بالنس���بة إلى حركة 
تقلب السوق فإن مؤشر املثنى 
)MUDX( كان األكث���ر تقلبا 
مس���جال زيادة قدرها %8.6، 
بينما سجلت املؤشرات الباقية 
انخفاضا في نس���بة التقلب 
حيث شهد املؤشر السعري 
لسوق الكويت لألوراق املالية 
انخفاضا بنسبة 6.98%، ونسبة 
8.52% للمؤشر الوزني ليستقر 
على نسبة تقلب مقدارها %7.4 

خالل املدة نفسها. 
وفي السياق ذاته، انخفض 
حجم السوق بنسبة %23.6 
حيث سجلت جميع املؤشرات 
انخفاضا ف���ي احلجم ما عدا 
قطاع التأمني والذي شهد قفزة 
في احلجم بلغت 141.3% من 
خالل التداول الذي استهدف 

أسهم شركتي تأمني.
وش���هد قط���اع اخلدمات 
والذي يعتبر أحد القطاعات 
القيادية في السوق من ناحية 
احلجم )ويشكل 32.62% من 

الصفاة للطاقة القابضة )والتي 
ارتفع حجم تداولها من 35.08 
مليون سهم في األسبوع املاضي 
إلى 79.8 مليون سهم خالل هذا 
األسبوع(، وكذلك التداول الذي 
استهدف أسهم ش���ركة االفكو 
لتمويل شراء وتأجير الطائرات 
)والتي ارتفع حجم تداولها من 
2.74 مليون سهم في األسبوع 
املاضي إلى 8.82 ماليني س���هم 

خالل هذا األسبوع(.
واحتل سهم األهلية للتأمني 
مركز السهم األكثر ربحية، وتبعه 
القابضة املصرية  سهم الشركة 
الكويتية، أما في اجلهة املقابلة فقد 
احتل سهم شركة القرين القابضة 
السهم األكثر خسارة بعد إعالنه 
النتائج املالية للربع األول من سنة 
2011 والتي احتوت على خسارة 
1.65 مليون دينار، وتبعه سهم 
الشركة الدولية للتمويل، وتابع 
سهم ش����ركة مجموعة الصفوة 
القابضة مسيرته ليحتفظ مبركز 
السهم األكثر نشاطا لهذا األسبوع، 
وتبعه س����هم ش����ركة القابضة 

املصرية الكويتية.

بنسبة 24% مقارنة باألسبوع 
املاضي. 

ومن ناحية اتساع واجهة 
السوق سجلت 17 شركة )ومتثل 
نسبة 7.83% من احلجم الكلي 
للشركات املدرجة في السوق( 
ارتفاعا مقارنة ب� 48 ش���ركة 
األسبوع املاضي، بينما سجلت 
96 شركة انخفاضا مقارنة ب� 

78 في األسبوع املاضي.
وأحرزت شركتان من أصل 
65 شركة إسالمية مدرجة في 
سوق الكويت لألوراق املالية 
تقدما مقارنة ب� 15 شركة في 
األسبوع املاضي، بينما شهدت 

28 شركة اسالمية تراجعا.
وفي غضون ذلك، اس���تمر 
قطاع االس���تثمار ف���ي احتالل 
مركز القطاع األكثر نشاطا خالل 
األسبوع، تبعه قطاع العقار في 
املرك���ز الثاني. وبلغت احلصة 
الس���وقية لقطاع االس���تثمار 
نس���بة 32.62% وبزيادة بلغت 
1.1%، وبشكل رئيسي يعود هذا 
النشاط إلى تداول سهم بعض 
الشركات بالتحديد مثل شركة 

حجم السوق( انخفاضا بنسبة 
20.86%، أم���ا القطاع الثاني 
من حيث احلجم وهو قطاع 
العقار )ويشكل 25.76% من 
حجم السوق( فقد سجل أيضا 

انخفاضا بنسبة %27.58.
م���ن جهة أخرى، خس���ر 
الس���وق 31% م���ن قيمت���ه 
اإلجمالية خالل األس���بوع، 
وش���هد قطاع البن���وك الذي 
يعد من أكثر القطاعات التي 
تؤثر بالقيمة )ويساهم بنسبة 
الس���وق(  42.29% من قيمة 
انخفاضا بنسبة 9.92%، بينما 
انخفضت قيمة قطاع اخلدمات 
)ويساهم بنسبة 24.44% من 
قيمة السوق( بنسبة %47.65، 
وكان قطاع التأمني )ويساهم 
بنسبة 0.1% من قيمة السوق( 
هو القطاع الوحيد الذي عاكس 
اجتاه حركة القطاعات األخرى 
حيث س���جل ارتفاعا بنسبة 

85.63% خالل املدة نفسها. 
 وانخفض الس���قف الكلي 
لرأسمال السوق بنسبة %1.9، 
بينما انخفض عدد الصفقات 

الشركة وشركاتها 
التابعة تشهد منواً 

في عدد املشتركني 
وإيراداتها مستقرة

أريكسون: حققنا زيادة 
في التدفقات النقدية 

في ظل استقرار 
عملياتنا التشغيلية 

انخفاض ملحوظ 
لقطاع اخلدمات 
بنسبة ٪20.86 

وتراجع عدد 
الصفقات بـ ٪24


