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فيصل العيار

فهد الفهد

م. رايق كامل

نوال الدرويش

موبايالت »بي إي سي«

الدرويش: »أولى« تقبل جميع 
بطاقات السحب اآللي في محطاتها

الغرفة تشارك في مؤتمر »االتجاهات 
الحديثة  في تعليم إدارة األعمال«

شاركت غرفة جتارة وصناعة الكويت مبؤمتر »االجتاهات احلديثة 
في تعليم ادارة األعمال« الذي عقد في مركز املؤمترات بجامعة الكويت 
في الفترة من 16 الى 17 فبراير اجلاري والذي شهد حضورا ومشاركة 
من الكويت والدول العربية واخلليجية. وقد اكد مدير مركز عبدالعزيز 
حمد الصقر للتدريب التابع لغرفة جتارة وصناعة الكويت د.عبداهلل 
فهد العبداجلادر والذي ش���ارك ممثال للغرفة ورأس اجللسة الثالثة 
بعنوان »كيفية ادخال العالم احلقيقي في التعليم والتعلم« أن غرفة 
التجارة تؤمن بالتعليم والتدريب كأساس للدخول الى سوق العمل.

العاملية من قبل احدى الشركات 
العاملية الكب����رى وما مييز هذه 
احملطة هو وجود سوبرماركت 
وخدمة الوجبات السريعة وخدمة 
املوبايل وكافيه وخدمة غس����يل 
إلى خدمة  والسيارات باإلضافة 
صيانة املركبات. ومن ضمن خطط 
الشركة املستقبلية ان تنتهي من 
بناء محطتني جديدتني مبنطقة كبد 
وغرب الشعيبة فهما حتت البناء 
ومتتاز بوجود جميع اخلدمات 
التي يحتاجها السائق وكذلك إعادة 

بناء وترميم احملطات القدمية.

العامة  العالقات  قالت مديرة 
واإلعالم بالشركة األولى لتسويق 
الوقود نوال الدرويش ان »أولى« 
للوقود كانت ومازالت هي الشركة 
الوحيدة والسباقة التي تقبل جميع 
البطاق����ات االئتمانية في جميع 
محطاتها مثل كرت السحب اآللي 
»كي نت« و»ڤيزا« و»ماستركارت« 
و»أميركان اكس����برس« وغيرها 
إلى بطاقة »بترونت«  باإلضافة 
و»بترإيزي« وذل����ك حرصا من 
الشركة على تسهيل طريقة الدفع 
للعميل وتقليل التعامالت النقدية 
والتحكم في املصروفات النقدية. 
وتعتبر استخدام هذه الوسيلة من 
الوسائل العصرية التي تتناسب 
مع متطلبات السوق احمللي حيث 
متتاز ه����ذه الطريق����ة بالرقابة 
والتنظيم وتوفير الوقت وكذلك 
تعد طريقة س����هلة ومرنة سواء 
لألفراد أو الشركات والوزارات. 

ان األول����ى للوقود  وقال����ت 
تقوم حاليا بآخر اس����تعداداتها 
الفتتاح محطتها اجلديدة »مبارك 
العبداهلل« غرب مش����رف وهي 
محطة كاملة وش����املة اخلدمات 
التصاميم  صممت على أح����دث 

تبدأ أسعارها من 38 دينارًا وتشّغل خطين معًا باإلضافة للقنوات التلفزيونية

»البابطين« تطرح الجيل الجديد من موبايالت »بي إي سي«

محمود فاروق
دش����نت ش����ركة عبدالعزيز س����عود البابطني لألجهزة 
اإللكترونية والكهربائية مجموعة جديدة من موبايالت بي 
إي سي، وذلك خالل دورة تدريبية لبائعي الشركات املوزعة 
ملوبايالت بي إي سي بعنوان »موبايالت بي إي سي.. رؤية 
جديدة في عالم االتصاالت« التي اقامتها امس. وقال املدير 
العام التنفيذي للشركة أحمد مرحبا في تصريحات للصحافيني 
إن موبايالت بي إي سي تكرس حصيلة خبرة شركتنا في 
مجال اإللكترونيات في الكويت عموما وفي مجال املوبايالت 
خصوصا حيث حرصنا على توفير أجهزة موبايل بأسعار 
تنافسية جدا وذات تقنيات عالية لتناسب تطلعات زبائننا 
الكرام.  وأضاف مرحبا: لقد حرصنا على إرضاء أكبر عدد 

ممكن من عمالئنا الكرام وذلك بتوفير أجهزة ذات تصاميم 
فريدة وألوان متعددة تناسب كل األعمار والفئات.

اجلدير بالذكر أن الشركة قد انتهت مؤخرا من طرح اجليل 
الثالث من أجهزتها النقالة »بي إي س����ي 880i« وذلك بعد 
النجاح الكبير للجهازين السابقني »بي إي سي 880« و»بي 
إي س����ي 890«، وقد أشرف مدير قسم التسويق في شركة 
عبدالعزيز سعود البابطني لإللكترونيات قصي حديفي على 
العرض التدريبي للموبايالت في جو أسري لم يخل من اجلو 

التفاعلي واإليجابي بني احلضور وإدارة الشركة.
وجتدر اإلشارة إلى أن الشركة ستطرح قريبا املوبايل 
اجلديد من بي إي س����ي وال����ذي يعمل بتقنية نقل الصوت 
عن طريق األعصاب حيث ميكن استقبال مكاملة دون وضع 

املوبايل على األذن ويكفي وضعه على الوجه وس����تتولى 
األعصاب والعظ����ام مهمة نقل صوت املكاملة، وتعتبر هذه 

التقنية هي األمثل لكبار السن وضعاف السمع.

ميزات موبايالت »بي إي سي« الجديدة

هناك عدة مميزات في موبيالت بي إي سي اجلديدة منها:  
تشغيل خطني في جهاز واحد، القرآن الكرمي صوت وصورة، 
تلفزيون جلميع احملطات األرضية، تغيير أصوات املتصل، 
2 كاميرا مع فالش  ألعاب وتطبيقات ش����يقة والكثير من 
امليزات الرائعة بأس����عار في متناول اجلميع، وتبدأ أسعار 
موبايالت بي إي سي من 38 دينارا فقط وهي متوافرة في 

كل معارض بي إي سي وكبرى الشركات املوزعة.

عموميتها انتخبت مجلس إدارتها السابق للفترة المقبلة

الفهد: »أعيان المتحدة العقارية«
أجّرت وحداتها السكنية بالسعودية 

توزيع ارباح على املس���اهمني 
وترحيل االرباح املتراكمة للعام 

املقبل.
ولفت الفهد الى ان الشركة 
بدأت في السنة املالية املنتهية في 
30 نوفمبر 2009 في االستثمار 
العق���اري خارج الكويت وانه 
سيظهر مردوده على الشركة 

في السنوات املقبلة.
هذا واقرت العمومية ابراء 
ذمة اعضاء مجلس االدارة بكل 
ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة 
املالية املنتهية في 30 نوفمبر 
ادارة  2009 وانتخاب مجلس 
جديد للشركة للسنوات الثالث 
املقبلة، علم���ا انه مت انتخاب 
املجلس السابق نفسه املكون من 
فهد الفهد واحمد البكر ولطيفة 

الفقعان.

واخلبرات بني األعضاء في كافة 
الدول العربية من اجل االرتقاء 
بدور املهندس االستش���اري 
العربي ومتابعة عمل املكاتب 
والهيئات واالحتادات الهندسية 
االستش���ارية العربي���ة، فهي 
منظمة مهني���ة دميوقراطية 
تشمل أصحاب املكاتب والهيئات 
التابع���ة لها في  واالحتادات 
جميع الوطن العربي حيث إن 
احتاد املكاتب الهندسية والدور 
الكويت احد  االستشارية في 

أعضائها. 
وأش���ار إل���ى أن كل الدول 
العربية به���ا هيئات ونقابات 
وجمعيات هندسية تضم كافة 
املهندسني بجميع تخصصاتهم، 
أما هيئة املكاتب والش���ركات 
الهندسية فهي تضم فقط كافة 
املكاتب االستشارية والهندسية 
التي تقوم بعمل التصميمات، 
كما أن أعضاءها هم أصحاب 

تلك املكاتب. 
وعب���ر كامل ع���ن امتنانه 
وإعجابه بقرار احتاد املكاتب 
الهندسية الختياره شركة املنظم 
الدولي للتعاون معه في تنظيم 
وإعداد وتقدمي املؤمتر، مؤكدا 
أنه يثق في حكمة وقدرة قادة 
وأعضاء احتاد املكاتب الهندسية 
والدور االستشارية في الكويت 
على اختيار الشركات الناجحة 
والقوية للتعاون معهم في تقدمي 
املؤمتر في أفضل صورة، الفتا 
إلى أن ما رآه من استعدادات من 
قبل الشركة املنظمة )جلوبل( 
يؤكد على استعدادهم التام من 
حيث ال���كادر املؤهل واملدرب 
جيدا عل���ى التعامل مع كافة 
التنظيم���ات والترتيبات مما 
يجع���ل االحتاد يأم���ل في أن 
تبذل الشركة قصارى جهدها 
الهندس���ي  في تقدمي املؤمتر 
االستشاري العربي الرابع في 

أفضل صورة.

دينار مقارنة بالعام املاضي.
ه���ذا وقد اوص���ى مجلس 
العمومية  الش���ركة في  ادارة 
بع���دم توزيع مكاف���آت مالية 
االدارة وعدم  العضاء مجلس 

االقتصادي���ة والنفعية والتي 
العالم  تعود على مهندس���ي 
العربي بشكل عام والتي تصب 

في مصلحة الشعوب.
وأكد كامل أن الوطن العربي 
النقابات  العديد م���ن  لدي���ه 
والهيئات واملنظمات املعنية 
بالعمل الهندسي ودور املهندس 
العربي، وان املؤمتر الهندسي 
الرابع يس���اعد على التقريب 
بني كل هذه الهيئات والنقابات 
وتبادل اخلبرات واملعلومات 
بينها، مبين���ا أن هذا املؤمتر 
سبقه ثالثة مؤت��مرات األول 
عقد في دمش���ق والثاني عقد 
في تونس والثال��ث عقد في 
عمان وأنهم قرروا عقد املؤمتر 
الرابع في الكويت ألسباب هامة 
ويأت���ي في مقدمته���ا اهتمام 
الكوي���ت في الفت���رة األخير 
بعقد املؤمترات والقمم العربية 
االقتصادية والهندسية والتي 
متي���زت برعاية س���امية من 
القيادة السياسة مما أدى إلى 
زوال احلواجز وتقريب وجهات 
النظر بني قادة وشعوب الوطن 

العربي عامة.
وع���ن دور هيئ���ة املكاتب 
والشركات الهندسية العربية 
قال كام���ل انها تقوم بتوحيد 
القوانني وتبادل االستشارات 

عاطف رمضان
ادارة  اكد رئيس مجل���س 
شركة اعيان املتحدة العقارية 
فه���د الفهد ان االزم���ة املالية 
العاملية اثرت بشكل عام على 
القطاع العق���اري في الكويت 
وبعض دول العالم، مشيرا الى 
انها أثرت كذلك على اس���عار 
اململوكة  الس���كنية  الوحدات 
للشركة والتي كانت معدة للبيع 
في الس���عودية، مؤكدا انها مت 
ايرادات  تأجيرها وس���تحقق 
هذه الوحدات في ميزانية العام 

املقبل.
واضاف الفهد، في تصريحه 
للصحافيني عقب انعقاد عمومية 
الشركة امس والتي بلغ نصاب 
حضوره���ا 100%، ان ايرادات 
الشركة زادت مببلغ 36.8 الف 

اس���تضاف رئيس احتاد 
الهندس���ية والدور  املكات���ب 
االستشارية الكويتي م. مبارك 
املكاتب  الدويلة رئيس هيئة 
والشركات الهندسية العربية 
م. رايق كامل لدى وصوله إلى 
الكويت في زيارة هدفها االطالع 
على آخر التطورات واالستعداد 
الالزمة إلقامة املؤمتر الهندسي 
الرابع  العربي  االستش���اري 
والذي ينظمه االحتاد بالتعاون 
مع شركة املنظم الدولي والذي 
سيقام في الكويت حتت رعاية 
الوزراء  نائب رئيس مجلس 
للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ 
احمد الفهد، واملزمع عقده في 

أبريل املقبل. 
وقال م. كام���ل ان زيارته 
للكويت تأت���ي تلبية للدعوة 
التي تلقاها من احتاد املكاتب 
الهندسية والدور االستشارية 
واللجان املنظ�مة ملقابلة قادة 
وأعضاء االحتاد ملن���اقش���ة 
األجندة الت����ي ستناقش خالل 
املؤمتر الهندسي االست���شاري 
العرب���ي الراب���ع باإلض���افة 
إل���ى االط���الع عل���ى كاف����ة 
االس���ت���عدادات والترتيبات 
والتجهي���زات الالزمة لتقدمي 
املؤمت���ر في أفض���ل صورة، 
إل���ى أن تق���دمي هذه  الفت���ا 
املؤمت���رات بالصورة اجليدة 
يجعله���ا مؤثرة ف���ي توجيه 
كافة املنظم���ات واحلكومات 

والشعوب العربية. 
وأضاف كام���ل أن املؤمتر 
يهدف إل���ى إلقاء الضوء على 
دور املكاتب الهندسية والدور 
العربية ودور  االستش���ارية 
املهندس العربي في املساهمة 
لتحقيق التنمية املس���تدامة، 
وملا تشكله املشاريع التنموية 
من أهمية خاصة من الناحية 

يعقد في أبريل برعاية الشيخ أحمد الفهد 

رئيس هيئة المكاتب الهندسية العربية 
يشارك في المؤتمر الهندسي الرابع

كامل: اتحاد المكاتب الهندسية و»شركة المنظم الدولي« قادران على إقامة 
مؤتمر يهدف إلى إرساء التعاون الهندسي واالقتصادي بين العرب 

الكويت  أعلنت ش����ركة مش����اريع 
»كيبكو« عن حتقيق صافي ربح مببلغ 
46.3 مليون دينار )161.4مليون دوالر( 
للس����نة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 
2009، أي ما ميثل زيادة بنسبة %92.1 
عن الربح احملقق لعام 2008 والبالغ 24.1 

مليون دينار )87.3 مليون دوالر ).
كما ارتفعت ربحية الس����هم الواحد 
للشركة في عام 2009 مبعدل 100% إلى 
43.65 فلس����ا )15.2 سنتا أميركيا( من 
مستواها البالغ 21.82 فلسا )7.9 سنتات 
أميركي( للسهم الواحد في عام 2008.

 وبذلك ميثل عام 2009 السنة الثامنة 
عشرة على التوالي من الربحية املتواصلة 
بال انقطاع، وق����د أوصى مجلس إدارة 
الش����ركة بتوزي����ع أرب����اح نقدية على 
املساهمني مبعدل 25% )أي بواقع 25 فلسا 
للسهم الواحد( و5% أسهم منحة عن عام 

2009، وهذه التوصية خاضعة ملوافقة 
اجلمعية العمومية ملس����اهمي الشركة 
واجلهات الرقابي����ة املختصة، علما أن 
الش����ركة كانت قد وزعت أرباحا نقدية 
على املساهمني عن عام 2008 مبعدل 40 

% )40 فلسا( للسهم الواحد. 
وقالت ش����ركة مشاريع الكويت في 
بيان لها ان نتائجها املالية لعام 2009 
قد حتقق����ت في ظل تطبيق الش����ركة 
لسياسات محاسبية متحفظة عبر كل 
شركات مجموعتها، فاحلسابات املجمعة 
ملجموعة شركة مشاريع الكويت تتضمن 
ما يزي����د على 92 مليون دينار )320.8 
مليون دوالر( من املخصصات التي مت 
تكوينها مقابل األصول. وتعكس هذه 
النتائج االنضباط املالي الصارم ملجموعة 
شركة مشاريع الكويت ومركزها املالي 
القوي رغم األوضاع الصعبة في األسواق.  

وسجلت شركة مشاريع الكويت زيادة 
في اإليرادات اإلجمالية لعام 2009 بنسبة 
6.8% لتصل إل����ى 470.3 مليون دينار 
)1.64 مليار دوالر( من مستواها البالغ 
440.3 ملي����ون دينار )1.6 مليار دوالر 
أ( في عام 2008. وأعلنت الشركة أيضا 
عن حتقيق زيادة في ربح التشغيل لعام 
2009 بنس����بة 64.3% حيث بلغ 138.3 
مليون دينار )482.2 مليون دوالر( من 
مستواه البالغ 84.2 مليون دينار )305.1 

ماليني دوالر( في عام 2008. 
الكويت  كما حققت شركة مشاريع 
زيادة مبعدل 2.7% في مجموع األصول 
املجمعة لعام 2009، حيث ارتفعت إلى 
5.34 مليارات دينار )18.6 مليار دوالر( 
من حجمها البال����غ 5.2 مليارات دينار 

)18.8 مليار دوالر( لعام 2008.
أما أرباح شركة مش����اريع الكويت 

للربع األخير من العام )أي األشهر الثالثة 
املنتهية في 31 ديسمبر 2009( فقد بلغت 
0.7 مليون دينار )2.44مليون دوالر( 
باملقارنة مع اخلسارة مببلغ 59.4 مليون 
دينار )215.22 ملي����ون دوالر( للفترة 

املقابلة من عام 2008. 
وقالت شركة مشاريع الكويت انها 
اختتمت عام 2009 بسيولة تزيد على 
314 مليون دينار )1.1 مليار دوالر( مع 
نس����بة منخفضة للتمويل بالدين على 
مستوى الشركة األم واملكون أساسا من 
ديون متوسطة األجل. وظلت الشركة 
هي األعلى تصنيفا على مستوى شركات 
القطاع في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا حسب تصنيفات وكالة ستاندرد 
آند بورز ووكالة موديز، وذلك رغم الكثير 
من حاالت تخفيض التصنيفات االئتمانية 

في الكويت واملنطقة. 

وفي مع����رض تعليقه على النتائج 
املالية لع����ام 2009، قال– نائب رئيس 
مجلس إدارة ش����ركة مشاريع الكويت 
فيصل العيار: »قلنا في مارس من العام 
املاضي خالل منتدى الشفافية السنوي 
للمس����تثمرين أنه إذا ل����م تزد أوضاع 
السوق سوءا خالل العام، فإننا نتوقع 
أن نضاع����ف أرباحن����ا احملققة في عام 
2008، وقد اقتربنا جدا من حتقيق ذلك 
الهدف بالرغم من استمرار التحديات التي 
واجهتها االقتصادات العاملية واحمللية 
خالل عام 2009. فهذه األوضاع قد أثرت 
على أداء شركاتنا العاملة، لكننا، بوجه 
عام، مسرورون بالنتائج التي حققتها 
هذه الشركات واألرباح التي متكنا من 

اإلعالن عنها«. 
وتابع »لقد كان عام 2009 العام الثامن 
عشر من الربحية املتواصلة بال انقطاع 

لشركة مشاريع الكويت. وفي ظل الهبوط 
االقتصادي العامل����ي، والصعوبات في 
أسواقنا احمللية، واستمرار احلاجة إلى 
تكوين املخصصات، تعتبر نتائج عام 
2009 عالمة بارزة في سجل أدائنا. ورغم 
وجود بوادر على التحس����ن التدريجي 
لتوقعات عام 2010، إال أننا س����نواصل 
سياستنا املتحفظة ويقظتنا وتفاؤلنا 
في سياق سعينا للحفاظ على مركزنا 
باعتبارنا الشركة القابضة الرائدة على 

مستوى املنطقة«. 
وأض����اف العيار: «تعك����س األرباح 
النقدية التي نقت����رح توزيعها توازنا 
بني تطلعات مس����اهمي الشركة، وبني 
املالية للش����ركة  القوة  احلفاظ عل����ى 
وقدرتنا على اغتنام فرص االس����تثمار 
التي نتوقع نشوءها خالل األشهر االثني 

عشر املقبلة«.

العيار: توزيعات األرباح تعكس التوازن بين تطلعات المساهمين والحفاظ على القوة المالية

46.3 مليون دينار أرباح »مشاريع الكويت« بنمو %92.1 
 مجلس اإلدارة أوصى بتوزيع 25% نقداً و5% أسهم منحة 92 مليون دينار مخصصات تم تكوينها مقابل األصول 

)أسامة البطراوي(أحمد مرحبا مستعرضا الهواتف اجلديدة


