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 أسألي عن
الـرولـــر

 مت االتفاق بني أعضاء املجلس 
الرقابي لشــــركة بورشه إس إي 
القابضــــة للســــيارات، وكل من 
د.فيندلني فيدكينغ وهولغر هارتر 
على تخلي األخيرين عن مناصبهما 
في الشركة. وسينتهي عمل عضوي 
مجلس اإلدارة املذكورين في كل 
مظن شركة بورشه إس إي القابضة 
للسيارات وشركة بورشه ايه جي 
األملانية لصناعة السيارات بشكل 
فوري، علــــى أن يبقيا متوفرين 
لالستشارة في أمور الشركتني إذا 
لزم األمــــر، وذلك بناء على رغبة 
املجلــــس الرقابي. كما يســــتقيل 
املذكوران من مقاعدهما في مجلسي 
الرقابة لكل من فولكســــفاغن ايه 

جي وأودي ايه جي. 
  وفي األسابيع األخيرة املاضية، 
توصل كل من فيدكينغ وهارتر إلى 
استنتاج أن التطوير االستراتيجي 
املســــتقبلي لشــــركتي بورشــــه 
إس إي وبورشــــه ايه جي يحتم 
انســــحابهما من املجلس. ويري 
كالهما أن هذه اخلطوة مساهمة 
هامة منهما ملعاجلة املوقف ودعم 
تكوين شــــركة مدمجة لصناعة 
السيارات. هذا وسيقومان بتسليم 
مهامهما للمجلس اإلداري بشكل 
إيجابي، وبدعم من سيخلفهما في 

مناصبهما. 
  سيخلف فيندلني فيدكينغ في 
مهامه كمدير تنفيــــذي ورئيس 
مجلس إدارة بورشه مايكل ماخت، 
وهو حاليا عضو في مجلس شركة 
بورشه ايه جي مسؤول عن اإلنتاج 
واالعمال اللوجستية. وسيصبح 

إديغ، عضــــو املجلس  ثومــــاس 
البشرية،  املوارد  املســــؤول عن 
نائبــــا له. كمــــا مت تعيني ماخت 
إدارة  وإديغ كأعضاء في مجلس 
شركة بورشــــه إس إي القابضة، 
حيث سيكون ماخت مسؤوال عن 
التقنية واملنتجات وإديغ عن األمور 

التجارية واإلدارية. 
الرقابة عن    وأعرب مجلـــس 
شكره لعضوي املجلس املستقيلني 
عن فترة عملهما الطويلة بالشركة. 
وقدم املجلس للدكتور فيدكينغ 
تعويضـــا عن إنهـــاء عقده قبل 
موعده احملدد في ٢٠١٢ يبلغ ٥٠ 
مليون يورو. وقد قبل فيدكينغ 
هذا العرض، كما قبل هولغر هارتر 
التعويض املقرر له ويبلغ ١٢٫٥ 
مليون يورو. هذا وتخلى كل من 
فيدكينغ وهارتر عن مبالغ كبيرة 
كحقـــوق لهما مبوجب عقودهما 

احلالية. 

  أما هولغر هارتر فقد انضم إلى 
الشركة في شتوتغارت في ١٩٩٦ 
كعضو في مجلس اإلدارة مسؤول 
عن املالية واحلسابات واملصادر. 
كما كان مثل فيدكينغ ضمن مجلس 
الرقابة في فولكسفاغن ايه جي. 
وفي نوفمبر ٢٠٠٧ مت تعيينه من 
قبل مجلس الرقابة نائبا لرئيس 
مجلــــس اإلدارة وعضوا ملجلس 
اإلدارة مسؤوال عن الشؤون املالية 

لشركة بورشه إس اي. 
  درس مايكل ماخت املولود في 
الهندسة  شــــتوتغارت في ١٩٦٠ 
امليكانيكية في جامعة شتوتغارت 
وكان عاملــــا في معهــــد فرانهوفر 
للهندسة الصناعية (آي ايه أو)، 
قبل بداية حياته العملية في شركة 
بورشه ايه جي في ١٩٩٠ كمختص 
في تخطيط احملركات. وبعد عمله 
كمســــاعد مدير فــــي إدارة املواد 
واإلنتاج ومفهوم وتنظيم عملية 

بورشه للتطوير، أصبح مساعد 
الرئيس لتطوير وتطبيق برنامج 
P.O.L.E. االختصــــار لتحســــني 
بورشه من خالل دمج املوارد. وفي 
١٩٩٤ مت ترقيته إلى منصب املدير 
اإلداري لشركة بورشه االستشارية 
اجلديدة وفي ١٩٩٨ أصبع عضو 
مجلس اإلدارة املسؤول عن اإلنتاج 
واالعمال اللوجســــتية في شركة 
بورشــــه ايه جي. ويتركز عمله 
في زيادة الفعاليــــة في اإلنتاج. 
وكذلك كان ماخت مســــؤوال عن 
بناء وانطــــالق العمل في مصنع 
اليبزيغ واللمســــات النهائية في 
تطوير طرازات كايني وباناميرا. 
  ولد ثوماس إديغ في شتوتغارت 
عام ١٩٦١. وبعد تخرجه من كلية 
إدارة األعمال بجامعة كووبيريتيف 
إديوكيشن بكارلسروهي في ١٩٨٦ 
التحق بالعمل مع الكاتل إس إي 

إل ايه جي في شتوتغارت. 

  وقد كان تعيــــني د. فيدكينغ 
كاملدير التنفيذي ورئيس مجلس 
إدارة شــــركة بورشه ايه جي في 
االول من أكتوبر عام ١٩٩٢. وبعد 
جناحــــه في رفع الشــــركة متكن 
من جعل هذه الشــــركة املصنعة 
للســــيارات ومقرها شتوتغارت 
الســــيارات األكثر ربحية  شركة 
في العالم. وفي ســــبتمبر ٢٠٠٥ 
أعلنت بورشــــه عن استحواذها 
على ٢٠٪ من األسهم املشتركة في 
فولكسفاغن ايه جي. ونتيجة لذلك 
انضم فيدكينغ إلى مجلس الرقابة 
في فولكسفاغن في يناير ٢٠٠٦. 
وبعد تأسيس شركة بورشه إس 
ايه القابضة للسيارات في نوفمبر 
٢٠٠٧ شغل فيدكينغ كذلك منصب 
رئيس مجلس اإلدارة لهذه الشركة 
القابضة التي متلك شركة بورشه 
ايه جي بالكامل، باإلضافة إلى نسبة 

٥٠٫٧٦ من فولكسفاغن. 

 بعد ترك فيدكينغ وهارتر لشركة السيارات األلمانية 

 «بورشه» تعين ماخت رئيسًا لمجلس اإلدارة

 فادي غندور

 «أرامكس» ترفع أرباح الربع الثاني
  ٣٠٪ لتسجل ٥٠ مليون درهم 

 أعلنت شركة ارامكس امس عن 
حتقيــــق ٥٠ مليون درهم أرباحا 
املنتهي  الثاني  الربع  صافية في 
فــــي ٣٠ يونيــــو ٢٠٠٩، بارتفاع 
٣٠٪ مقارنــــة بأرباحها الصافية 
عن الفترة نفســــها من عام ٢٠٠٨ 
والتي بلغت ٣٨٫٤ مليون درهم.

  وسجلت إيرادات الربع الثاني 
٤٨٥ مليون درهم، بانخفاض ١٠٪ 
مقابل ٥٣٩٫٣ مليون درهم خالل 

الفترة عينها في عام ٢٠٠٨.
  وواصلت ارامكس تسجيل منو 
قوي في أرباحها الصافية بالرغم 
من الظروف االقتصادية العاملية 
الصعبة، مما يعكس كفاءة وفاعلية 
التكاليف وكذلك  برامجها إلدارة 
استراتيجيتها في إدارة شبكة نقل 
ذات «أصول مرنة» (عدم امتالك 
أصول).  وبلغت أرباح ارامكس 
الصافية عن النصف األول من عام 
٢٠٠٩ نحو ٩٣٫١ مليون درهم، بنمو 
٢٥٪ مقارنة مع األرباح الصافية 
التي ســــجلتها في النصف االول 
من العام املاضي التي بلغت ٧٤٫٦ 
مليون درهم. فيما سجلت إيرادات 

العام ٢٠٠٩ منوا بنسبة ٦٪ مقارنة 
بالفترة نفسها من العام املاضي، 
وذلك بفضل منو خدمات التوصيل 

السريع احمللية والعاملية.
  وقــــال املؤســــس والرئيس 
التنفيذي الرامكس فادي غندور: 
«بينما يواصل التباطؤ االقتصادي 
العاملي التأثير على منو إيرادات 
الشركة، وجهنا تركيزنا لتعزيز 
التشــــغيلية  التكاليف  فاعليــــة 
وتكييف قدراتنا لتلبية االحتياجات 

املتغيرة لعمالئنا.  
  وقد مكننــــا ذلك من مواصلة 
حتسني هوامش الربح اإلجمالي، 
والتحكم بالتكاليف، وحتقيق منو 
نوعي في أرباحنا الصافية».  وقد 
انعكس التزام ارامكس نحو تعزيز 
خدماتها املقدمة للعمالء بشــــكل 
واضح في اآلونة األخيرة من خالل 
اطالقها «خدمة النقل االقتصادي 
السريع» في أسواقها الرئيسية، 
والتي مت تطويرها لدعم القطاع 
التجاري في حتقيــــق املزيد من 
الفعالية في التكاليف في الظروف 

االقتصادية الراهنة. 

النصف األول من عام احلالي ٩٤٨٫٤ 
مليون درهم، بانخفاض قدره ٨٪ 
مقارنة مــــع ١٫٠٣٣٫٧ مليار درهم 
ســــجلت في الفترة نفســــها في 
عام ٢٠٠٨. ويعود االنخفاض في 
اإليرادات الى التباطؤ الكبير في 
أنشطة الشحن العاملية، مما أدى 
إلى انخفاض في إيرادات خدمات 
الشحن عبر شبكة الشركة بنسبة 
٢٢٪. ومن ناحية اخرى، شهدت 
إيرادات ارامكس في أسواق اخلليج 
خالل األشهر الســــتة األولى من 

 ٩٥٫٦٪ نسبة تراجع أرباح «هوندا»
 طوكيو ـ د.ب.أ: اعلنت شركة صناعة السيارات 
اليابانية هوندا موتور امس تراجع صافي ارباحها 
خالل الربع االول مــــن العام املالي احلالي حتى ٣٠ 
يونيو املاضي بنسبة ٩٥٫٦٪ عن الفترة نفسها من 
العام املاضي الى ٧٫٥٦ مليارات ين (اي ما يعادل ٨٠ 
مليون دوالر) وذلك بسبب تراجع مبيعات السيارات 

على خلفية االزمة االقتصادية العاملية.
  وذكرت هوندا، وهي ثاني اكبر منتج سيارات في 

اليابان، انه رغم بعض اآلثار االيجابية لبرنامج خفض 
النفقات الذي تنفذه فإن خفض االنتاج وارتفاع قيمة 
الني امام الدوالر ادى الى تراجع ارباح تشغيل الشركة 

خالل الربع االول من العام املالي احلالي.
  وفقدت ارباح التشــــغيل ٨٨٪ من قيمتها مقارنة 
بالربع االول من العام املالي املاضي الى ٢٥٫١٦ مليار 
ين، في حني تراجعت املبيعات بنســــبة ٣٠٫٢٪ الى 

تريليوني ين. 

 وافق املجلس الرقابي لشركة بورشه إس إي القابضة 
للســـيارات باإلجماع على منح الصالحية ملجلس اإلدارة 
الستكمال املباحثات اجلارية مع قطر القابضة (ذ.م.م.) حول 
االستثمار في شركة بورشه إس إي. ويتمثل الهدف النهائي 
في تأسيس قواعد إنشاء مجموعة مدمجة لصناعة السيارات 

من شركتي بورشه إس ايه وفولكسفاغن ايه جي.  

 مجلس بورشه الرقابي يدعم 
المباحثات مع قطر


