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أعلنت ش���ركة املستقبل 
انها  العاملي���ة لالتص���االت 
أرباحا صافية بلغت  حققت 
3.39 ماليني دينار في نهاية 
العام املالي 2009، بنمو قدره 
3.47% مقارنة بالفترة املالية 
ذاتها م���ن العام 2008 حيث 
أرباحا صافية بلغت  حققت 

3.28 ماليني دينار.
وأشارت الشركة في بيان 
صحافي أمس إلى أن األرباح 
جاءت من مصادر متنوعة ولم 
تعتمد فقط على بيع الهواتف 
النقالة واكسسواراتها، مشيرة 
إلى استعدادها للدخول في 

مش���اريع خطة التنمية التي تطرحها حكومة 
الكويت.

وقال رئيس مجلس إدارة ش���ركة املستقبل 
العاملية لالتصاالت مثنى احلمد في بيان صحافي 
إن اإليرادات التشغيلية بلغت نحو 52.88 مليون 
دينار كما بلغت ربحية السهم 43.93 فلسا فيما 
بلغ العائد على حقوق املساهمني 23.44% وزاد 
إجمالي األصول بنسبة 24.44% ليبلغ 22.35 
مليون دينار مقارنة م���ع 17.96 مليون دينار 

في العام املاضي.
وأوضح احلمد ان األداء املالي للشركة خالل 
العام 2009 اتسم بالثبات والنمو التدريجي وفقا 
لإلستراتيجية املوضوعة، وذلك من خالل تنوع 
مصادر الدخل التي جتنيها ش���ركة املستقبل 

العاملية لالتصاالت وشركاتها التابعة.
من جانب���ه أكد الرئي���س التنفيذي صالح 
العوضي ان الشركة واصلت التركيز في مجال 
عملها في قط���اع االتصاالت وجتنبت تعرض 
استثماراتها ملخاطر التداول في أسواق األوراق 

املالية.
وأضاف قائال: »أمتمنا االستعدادات الالزمة 
للدخول في مشاريع خطة التنمية التي ستطرحها 
احلكومة قريبا، وحتديدا في مجال تكنولوجيا 
االتصاالت حيث تتوافر لدينا اخلبرة الواسعة 
ف���ي هذا املجال من خ���الل أعمالنا في عدد من 
دول مجلس التعاون اخلليجي وبالتعاون مع 

شركات رائدة في قطاع االتصاالت«.

وأشار إلى أن الشركة ستدخل السوق العماني 
قريبا بالتعاون مع إحدى شركات االتصاالت، 
ويع���د ذلك إح���دى اخلطوات لزي���ادة الرقعة 
اجلغرافية التي تعمل عليها الشركة، إلى جانب 
مش���روعاتنا القائمة في الكويت والسعودية 

واالمارات وقطر والبحرين.
ولفت العوضي إلى أنه قد مت االتفاق مع شركة 
نوكيا الفنلندية على أن تقوم شركة مركز خدمات 
الهواتف النقالة MCC )إحدى شركاتنا التابعة( 
بصيانة هواتف نوكيا املس���تخدمة في العراق 
وذلك مبركزه���ا املتخصص مبنطقة الضجيج 
 في الكويت وذلك لكونه أب���رز وأحدث مراكز

تصلي���ح وصيان���ة الهوات���ف املتنقل���ة في 
املنطقة.

وبني ان اجلمعية العامة للشركة قد وافقت 
على توصية مجلس االدارة باس���تحداث نظام 
خيار شراء األسهم ملوظفي الشركة، وذلك تقديرا 
لدور املوظفني في النتائج االيجابية التي حتققها 
الشركة وإميانا بأهمية االستثمار في العنصر 
البش���ري والذي يعد الن���واة احلقيقية للنمو 

واالزدهار.
وختم تصريحه قائال »نتوقع ان متر األزمة 
املالية على سوق االتصاالت في املنطقة بسالم 
 FCCG وحتديدا على ش���ركة املستقبل العاملية
وشركاتها التابعة وذلك نظرا للعقود واألصول 
املتينة للشركة واملدعومة بعناصر بشرية تتسم 
باملهارات واخلبرات العالية املش���هود بها في 

قطاع االتصاالت«.

»نور كابيتال 
ماركتس« تطرح 
منتجات جديدة 

أعلنت شركة نور كابيتال 
ماركتس )NCM( عن منتجني 
الطبيعي  الغاز  جديدين هما 
)NGOJ( والقهوة )ICE( أمام 
عمالئها وبفروقات أسعار تصل 
ال����ى نقطة واح����دة، بذلك قد 
أتاحت »NCM« للعمالء التوسع 
في قاعدة استثماراتهم وعبر 
التداول االلكتروني ميتا تريدر 
4. وفي هذا االطار صرح الرئيس 
التنفي����ذي في ن����ور كابيتال 
ماركتس خورم سعيد قائال: 
»ان )NCM( تسعد بأن تقدم 
لعمالئها الكرام أكثر املنتجات 
وأفضلها وبفضل فريق متكامل 
ومتخصص لدراسة حاجات 
العمالء من املنتجات والتداول 
بها. كذلك خدمة عمالء جاهزة 
24 ساعة للرد على استفسارات 
واألسئلة املتعلقة بعملياتهم 
وآخر املنتجات. واس����تخدام 
أفضل الوسائل االلكترونية 
والتكنولوجي����ا املتط����ورة 
لراحة العميل أينما كان وأي 
وقت«. واختتم حديثه قائال: 
»ليس مطلوبا من العميل إال 
االتص����ال على خدمة العمالء 
وطرح األس����ئلة وسيتم فتح 
احلس����اب بأسرع وقت ممكن 

ومبنتجات أكثر«.

ساعة G-Gucci تجذب اهتمام الجميع على مستوى العالم
منذ أول ظهور لها في أواخر الستينيات أصبحت 
عالمة »G« التي تشتهر بها Gucci محط اهتمام اجلميع 
على مستوى العالم في وقت قصير، وقد أعيد إحياء 
تلك العالمة بش���كل جذاب في هذه الساعة املصنوعة 
من االستانلس ستيل، واملتاحة أيضا مبظهر عصري 

أنيق »سوداء بالكامل«.
 � G وإطار جسم الس���اعة مصمم على شكل حرف
بطريق���ة قد تكون غير ملحوظة ولكنها مع ذلك ذكية 
ومميزة � مبا يتماشى متاما مع تصميم السوار الرقيق، 
مع إبراز الشخصية املستقلة لهذا املوديل، وتكتمل واجهة 
الساعة باملينا املصنوعة من عرق اللؤلؤ األبيض أو البني 

املزين بخطوط دقيقة على شكل أشعة الشمس.
وإلضفاء املزيد من ملسات السحر واجلاذبية على 
الساعة، تتوافر أجسام الساعة املتوسطة والصغيرة 

مرصعة أيضا بأحجار املاس على اإلطار أو املينا. 
ساعة G-Gucci من تصميم فريدا جيانيني مديرة 
التصميمات املبدعة لشركة Gucci، وهي تعكس متاما 
قدرة جيانيني على إحياء عناصر التراث الكالسيكية 
ملاركة Gucci والتعبير عنها برؤية جريئة وعصرية، 

جتدون ساعات غوتشي في محالت الطرف األغر.

»المستقبل لالتصاالت« تربح
3.39 ماليين دينار بواقع 43.93 فلساً

بنمو 3.47% وصافي اإليرادات التشغيلية بلغ 52.88 مليون دينار

تيفوني: 1.3 مليون دينار صافي ربح »معرض الكويت« 
و5.06 ماليين دينار إيرادات الشركة في 2009

عموميتها أقرت تعيين أعضاء مجلس إدارتها لـ 3 سنوات مقبلة ووزعت 20% نقداً للمساهمين

عاطف رمضان
اق���رت اجلمعي���ة العمومية 
العادية لشركة معرض الكويت 
الدولي تعي���ني اعضاء مجلس 
الثالث  ادارة ج���دد للس���نوات 
املقبلة، حيث مت تعيني الشركة 
الكويتية لالستثمار وميثلها 3 
اعضاء مجلس ادارة وهم جمال 
الس���ليم وطالل الرشدان وعماد 
تيفوني وكذلك مت تعيني الهيئة 
العامة لالستثمار وميثلها مقعدان، 

وسيتم طرح اسمهما الحقا.
وعق���دت عمومي���ة معرض 
الكويت الدول���ي امس بحضور 
الرئي���س التنفي���ذي للش���ركة 
النصار، وفي كلمة  عبدالرحمن 
رئي���س مجل���س االدارة عماد 
اك���د ان اقامة وتنظيم  تيفوني 
املعارض تعتبر الغرض االساسي 
والرئيسي من بني اغراض الشركة، 
مشيرا الى ان هذا النشاط يشكل 
النسبة الكبرى من عوائد الشركة 

السنوية.
واضاف تيفوني ان الشركة 
عملت عل���ى التخطيط لتنظيم 
العديد من املعارض خالل العام 
2009 والذي بلغ عددها 37 نشاطا 
متنوعا حتاكي اغلب االنش���طة 
البالد  التجارية واخلدمي���ة في 
وتضمن���ت معروضاتها آخر ما 
العاملية  اليه الصناعة  توصلت 
واحمللية والتي من خاللها قدمت 
الفائ���دة الى القط���اع التجاري 
واالقتصادي باالضافة الى جمهور 
ارض املعارض اضافة الى زيادة 
كبيرة ف���ي حجم املعارض التي 
اخذت تتلقى رغبات املش���اركة 
الكوي���ت وخارجها  من داخ���ل 
مع اس���تمرار تنظيمها من سنة 
الذي تلقاه مع  ألخرى وصيتها 
حسن التنظيم واحلضور الكثيف 

للزوار.
ولفت تيفوني الى ان الشركة 
اس���تطاعت اس���تقطاب العديد 
املع���ارض لتعويض نقص  من 
االي���راد الناجت عن ع���دم اقامة 

نظام اطفاء متكامل يغطي جميع 
مباني شركة ارض املعارض وفق 
نظام متطور وذلك نظرا للحاجة 
املاس���ة لذلك لتالفي اي مخاطر 
حريق قد تتعرض لها منش���آت 
الشركة في املستقبل ولتحقيق 

شروط السالمة املعيارية.
وعن تطور وحتسني واجهات 
الصاالت قال تيفوني انه بناء على 
توجه مجلس اإلدارة وورقة العمل 
التنفيذي  الرئي���س  املقدمة من 
ملجلس االدارة بتطوير االعمال 
في الش���ركة بغية الوصول الى 
االداء االفضل للمعارض التي تقام 
على ارض املعارض باشرت ادارة 
الشركة تطوير وحتسني واجهات 
الصاالت، حي���ث مت االنتهاء من 
حتديث وتطوير الصالة رقم 4 
ليظهر الشكل مبستوى الئق مع 
اضافة مداخل متميزة على ان يتم 
تطوير وحتسني باقي الصاالت 
وفق برنامج عمل متسلل خالل 

الفترة املقبلة.
وأقرت عمومية الشركة بنود 
جدول اعمالها املتضمنة س���ماع 
تقرير مجلس اإلدارة عن السنة 
املالية املنتهية في 31 ديس���مبر 
2009، وس���ماع تقري���ر مدققي 
امليزانية  احلسابات ومناقش���ة 
العمومي���ة وحس���اب االرب���اح 
واخلس���ائر عن الس���نة املالية 
2009 وإخالء طرف أعضاء مجلس 
اإلدارة وإب���راء ذمتهم عن كل ما 
يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن 

السنة املالية 2009.
هذا وق���د مت تعديل االقتراح 
مبنح مكافأة العضاء مجلس االدارة 
عن العام 2009 بواقع 65 ألف دينار 
»بناء على اقتراح مجلس اإلدارة« 

الى 58 ألف دينار.
كم���ا اق���رت العمومية ايضا 
اقتراحا بتوزيعات نقدية بنسبة 
20% من رأس املال على املساهمني 
أي بواقع 600 ألف دينار للعام 
2009 واملوافقة على التعامل مع 

اطراف ذات صلة.

دينار في عام 2009 مقارنة بعام 
2008، حيث بلغ مجموع حقوق 
املساهمني 8.7 ماليني دينار بزيادة 

قدرها 555.8 ألف دينار.
واوض���ح تيفوني ان اخلطة 
االستراتيجية للشركة للسنوات 
اخلمس املقبلة حتتوي على نقاط 
القوة الرئيس���ية في الش���ركة 
وزيادتها ونقاط الضعف وتفاديها 
الرئيس���ية واملخاطر  والفرص 
احملتمل���ة واالس���تخدام االمثل 
ملوارد الش���ركة من مس���اهمات 
ومبان وموارد بشرية وتقسيم 
اخلطة الى استراتيجيات قصيرة 
األمد لتحقيق خطة استراتيجية 

طويلة االمد.
ولفت الى انه مت االنتهاء من 
الدراسات واعداد املناقصات النشاء 
الش���بكة اآللية املتكاملة ألرض 
املعارض على أن يتم ترسية هذه 
املناقصات على الشركة املتقدمة 

في بداية العام احلالي.
واشار الى انه مت البدء في تنفيذ 

ايرادات استثمارية متاحة للبيع 
والصناديق االستثمارية وكذلك 
انخفاض العائد على الودائع لدى 

البنوك.
واثار تيفوني إلى أن إجمالي 
ايرادات الشركة بلغ 5.06 ماليني 
دينار لع���ام 2009 مقارنة بعام 
2008، حيث بلغ 4.8 ماليني دينار 
بارتفاع ق���دره 219.9 الف دينار 
وبلغ اجمالي مصروفات الشركة 
للعام 2009 مبلغا قدره 3.7 ماليني 
دينار مقارنة بعام 2008 حيث بلغ 
3.5 ماليني دينار بارتفاع قدره 

180.3 ألف دينار.
واش���ار تيفوني إلى أنه بلغ 
صافي ربح السنة لعام 2009 قبل 
الزكاة وحصة مؤسسة الكويت 
العلمي ومكافأة مجلس  للتقدم 
اإلدارة 1.3 مليون دينار مقارنة 
بعام 2008، حيث بلغ صافي الربح 
1.2 ملي���ون دينار بزيادة قدرها 
39.6 الف دين���ار وبلغ مجموع 
حق���وق املس���اهمني 9.3 ماليني 

بعض املعارض وتقليص بعض 
املعارض االخرى نتيجة االزمة 
املالية العاملية وآثارها السلبية 
عل���ى اقتصادات العالم بش���كل 
عام واالقتصاد الكويتي بش���كل 

خاص.
واشار الى ان الشركة اقامت 
خالل عام 2009 في مجال تنظيم 
املع���ارض واالنش���طة عامة 37 
العام ضمن  نش���اطا خالل هذا 
برنامجها السنوي والذي كان معدا 
مسبقا على جدول معارضها لعام 
2009 محققة اجمالي ايراد في هذا 
النشاط مبلغا وقدره 4.38 ماليني 
دينار، وقد بل���غ اجمالي االيراد 
عام 2008 نحو 4.2 ماليني دينار 

بارتفاع قدره 85.7 الف دينار.
وبلغت االيرادات االخرى لعام 
2009 مبلغا وقدره 1.09 مليون 
دينار مقارنة مع عام 2008، وقد 
بلغت االيرادات االخرى 1.16 مليون 
دينار بانخفاض قدره 69.5 الف 
دين���ار وذلك نتيج���ة انخفاض 

الحمد: 23.44% العائد على حقوق المساهمين

37 نشاطاً احتضنتها أرض المعارض خالل 2009

العوضي: الشركة ستدخل السوق العماني قريباً

 )كرم دياب(عماد تيفوني وعبدالرحمن النصار في جانب من عمومية »معرض الكويت الدولي«
صالح العوضي مثنى احلمد


