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1.6 مليار يورو قيمة األرباح التشغيلية للمجموعة في 2009

»أودي« تتطلع لتسليم أكثر من مليون سيارة في 2010

األملاني النخبوي ذا احللقات األربع 
قد س����جل انطالقة ناجحة خالل 
العام 2010، إذ جنحت الشركة خالل 
ش����هري يناير وفبراير من العام 
احلالي ف����ي بيع حوالي 153.700 
س����يارة حول العالم، أي بارتفاع 
يقدر ب����� 28.7 % مقارنة بالفترة 
نفس����ها من الع����ام املاضي. كما 
السيارات  ارتفعت نسبة تسليم 
في الفترة نفس����ها في األس����واق 
األوروبية الغربية )عدا األسواق 
األملانية( ب� 17.7% أي مبقدار 58.722 
س����يارة، األمر الذي دفع ب� أودي 
لتكون صانع السيارات النخبوي 

األول في تلك األسواق.

عالوة على احلصة الربحية، وهي 
طريقة ارتأينا اتباعها بهدف تقدير 
جهود موظفينا واالعتراف بالتأدية 
املتميزة التي قدموها خالل األزمة 
املالي����ة العاملية في العام 2009«. 
قال ذلك د.فيرنر فيدوكل، عضو 
مجلس إدارة AUDI AG إلدارة املوارد 
البشرية. جتدر اإلشارة إلى أن عدد 
ارتفع  Audi قد  موظفي مجموعة 
ليصل إلى 58.011 موظفا )57.822( 

خالل العام املاضي.
جتدر اإلشارة إلى أن الصانع 

طرازاتنا« فاضاف روبرت ستادلر: 
»هذا باإلضافة إلى التركيز على 
عناصر التأدية الرياضية، اجلودة، 

والتصميم«.
كما عبرت AUDI AG عن تقديرها 
جلهود موظفيها من خالل تقدميها 
متوسط حصة ربحية بلغت 2.300 
يورو لكل موظف هذا العام، وهي 
احلصة الربحية األكبر للموظفني 
الس����يارات،  في قط����اع صناعة 
»سنقدم لكل موظف خالل هذا العام 
دفعة خاصة تقدر ب� 1.200 يورو 

في س���احة صناعة الس���يارات، 
السيما أنها نتائج حتققت خالل 
األزمة املالية العاملية. كما متكنا من 
متويل جميع استثماراتنا من خالل 
التدفقات النقدية التي حصدت من 

خالل األنشطة التشغيلية«.
وتخطط مجموعة Audi خالل 
العامني 2010 و2012 الس���تثمار 
ما يقارب ال� 5.5 مليارات يورو 
وخصوصا ما يتعلق بالطرازات 
الفعالية.  اجلدي���دة وتقني���ات 
»ينصب جل تركيزنا على فعالية 

مليون(. من جهتها حققت العائدات 
من االستثمارات مستويات مدهشة 
بلغت 11.5 % )19.8%(. العائدات 
على املبيع���ات قبل خصم قيمة 
الضرائ���ب وصلت إلى حدود ال� 

.)%9.3( % 6.5
وح���ول تلك النتائ���ج، علق 
عضو مجل���س اإلدارة للتمويل 
والتنظيم لدى AUDI AG أكسيل 
ش���تروتبيك، قائال: »تشير هذه 
النتائج إلى أن أودي هي واحدة 
من أكثر صناع السيارات ربحية 

بنسبة انخفاض وصلت إلى %12.7، 
هذا بسبب انخفاض نسبة التسليم 
باإلضافة إل���ى العبء الذي أثقل 
كاهل سعر صرف العمالت. اجلدير 
بالذكر أن األرباح التشغيلية قد 
بلغت 1.604 مليون يورو )2.772 
ملي���ون(، أما األرباح قبل خصم 
قيمة الضرائب فوصلت بدورها 
إلى حدود ال� 1.928 مليون يورو 
)3.177 مالي���ني( وبلغت األرباح 
بعد خصم قيمة الضرائب حدود 
ال� 1.347 ملي���ون يورو )2.207 

األسواق اآلسيوية/ احمليط الهادي 
فكان���ت األفضل وعلى رأس���ها 
األس���واق الصينية. وفي الوقت 
الذي تراجعت فيه نسبة التسليم 
في األسواق األوروبية الغربية، 
إال أن الصانع األملاني ذا احللقات 
األرب���ع متكن من حتقيق ارتفاع 
في احلصة السوقية لهذه الفئة 

الفخمة.
أما عائدات السنة املالية لعام 
2009 فقد وصلت حدود ال� 29.840 
مليون يورو )34.196 مليون( أي 

 أعل���ن رئيس مجل���س إدارة 
س���تادلر  روب���رت   AUDI AG
ان���ه وبالرغم من غيم���ة األزمة 
التي أرخت  العاملية  االقتصادية 
بظاللها على أس���واق العالم في 
 Audi العام املاضي، إال أن مجموعة
جنحت في اس���دال الستار على 
السنة املالية لعام 2009 مع أرباح 
تش���غيلية إيجابية واضحة مع 
نسبة انخفاض ضئيلة لناحية 

تسليم السيارات.
وقال »توض���ح قيمة األرباح 
التشغيلية البالغة 1.6 مليار يورو 
مدى قدراتنا وتؤكد أننا من بني 
أهم الصانعني على اإلطالق، حتى 
حتت أعتى الظروف االقتصادية« 
وأضاف: »س���نرفع من حصتنا 
في األسواق مرة أخرى مع طرح 
طرازات جديدة تتمتع بجاذبية 
عالية وفعالية متميزة والتي نسير 
معها نحو هدفنا املتمحور حول 
الوصول إلى قمة فئة السيارات 

الفخمة في العالم«.
وبني ستادلر قائال: »نحن نسير 
في هذا العام على الدرب الصحيح 
لتسليم مليون سيارة أودي مرة 
أخرى إلى عمالئن���ا، لنعود من 
جدي���د إلى حيث كنا مع النتائج 
القياسية التي حققناها في العام 
2008 ونتطلع قدما لتسجيل منو 
ملحوظ من خالل تقدمي طرازات 
جديدة وبالتالي إلى حتقيق عائدات 
وأرباح تشغيلية أفضل عما كانت 

عليه في العام 2009«.
هذا وق���د انخفضت نس���بة 
تس���ليم س���يارات أودي مبقدار 
5.4% فقط مقارنة بالرقم القياسي 
الذي حققته الشركة خالل العام 
الس���ابق إلى 949.729 س���يارة 
)1.003.469 س���يارة(. أما تأدية 

تسليم 949.729 سيارة أودي والعائدات بلغت 29.8 مليار يورو واألرباح بحدود 1.928 مليون يورو قبل خصم قيمة الضرائب
A1 قيادات مجموعة أودي بجانب املوديل اجلديد جانب من املؤمتر الصحافي إلعالن نتائج أودي

اعتبارًا من 5 مارس

بهدف دعم شرائح المجتمع

»الكويتية« تبدأ في التشغيل
من مبنى الركاب رقم »1« في مطار القاهرة

»التجاري« يدعم مشروع أكاديمية 
عباقرة الكمبيوتر للناشئين

تأكيدا ملسؤوليته االجتماعية 
كمؤسسة مالية ومصرفية رائدة 
بالكويت، قام البنك التجاري 
الكويتي بتقدمي الدعم والرعاية 
أكادميي���ة عباقرة  ملش���روع 
الكمبيوتر للناشئني، وهو أحد 
املش���اريع الرائدة املقدمة من 
مركز خدمة املجتمع والتعليم 

املستمر بجامعة الكويت.
ويه���دف املش���روع إل���ى 
توفير برامج تدريبية خاصة 
التطبيقية  الكمبيوتر  بعلوم 
لشريحة الناشئني، كما يهدف 
املش���روع إلى إعداد الناشئني 
املؤهلني باملعرفة املعلوماتية 
املتخصصة والشاملة من خالل 
دورات مكثفة متتابعة وحتت 

إشراف أكادميي متميز.
املناس���بة صرحت  وبهذه 
مساعد مدير عام إدارة املوارد 
البشرية بالبنك التجاري هدى 
يعقوب صادق قائلة ان البنك 
التجاري الكويتي قد دأب على 
تقدمي الرعاية والدعم جلميع 
األنشطة التعليمية الهادفة إلى 
تقدم ورق���ي ورفعة املجتمع 
الكويتي بكل شرائحه ،منوهة 
بأهمية تدريب الناشئني على 
اس���تخدام احلاسب اآللي منذ 
نعوم���ة أظافره���م، ومؤكدة 
الكمبيوتر  أن املعرفة بعلوم 
تكتسب أهمية واضحة يوما 

تلو اآلخر.
وأشادت صادق بدور مركز 

خدمة املجتمع والتعليم املستمر 
بجامعة الكويت في إجناز هذا 

املشروع املهم.
من جانبها، قدمت فوزية عبد 
احملسن معرفي الشكر والتقدير 
للبنك التجاري الكويتي لدعمه 
القيم ورعايته الكرمية إلجناز 
أكادميي���ة عباقرة  مش���روع 
الكمبيوتر للناش���ئني، والذي 
يعكس اهتمام البنك بهذه الفئة 
التي تعد نواة املجتمع موضحة 
في هذا السياق أن أعداد هذه 
الفئة منذ الصغر وتدريبهم على 
الكمبيوتر املتخصصة  علوم 
والشاملة يس���اعد على إعداد 
جيل مب���دع يخ���دم مجتمع 

املعلوماتية في الكويت.

قررت شركة ميناء القاهرة اجلوي تغيير تشغيل اخلطوط 
اجلوية الكويتي���ة من مبنى الركاب رقم 1 ف���ي مطار القاهرة 
الدول���ي بدال م���ن املبنى رقم 2 اعتبارا م���ن تاريخ 5 اجلاري، 
وذلك بناء على قرار س���لطات الطيران املدني املصرية بإخالء 
مبنى الركاب رقم 2 في مطار القاهرة الدولي من جميع شركات 
الطيران اخلليجية واألفريقية واألجنبية متهيدا لبدء اجراءات 
تطوير املبنى ومواكبة حركتي السياحة والركاب املتزايدة في 

املرحلة املقبلة.
وقال مدير دائرة العالقات العامة واإلعالم في املؤسسة عادل 
بورسلي ان ش���ركة ميناء القاهرة الدولي قد قامت بتوفير كل 
التسهيالت املمكنة لتشغيل اخلطوط اجلوية الكويتية من جميع 
األجهزة في مبنى الركاب رقم 1 اخلاصة مبكاتب التشغيل والتي 
تتوافر فيه���ا كل املعايير العاملية من حيث اخلدمة او معدالت 

عادل بورسليالسالمة واجلودة.

هدى يعقوب تقدم دعم »التجاري« ملشروع أكادميية عباقرة الكويت


