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»داو للكيماويات« تحقق أرباحًا تتجاوز  
الـ 1.9 مليار دوالر للربع الثالث

»منا« تتنازل عن بعض األصول 

أعلنت شركة »داو للكيماويات« عن ارتفاع مبيعاتها بنسبة %23 
محقق����ة 12.9 مليار دوالر خالل الربع الثالث م����ن عام 2010، مقارنة 
بالفت����رة ذاتها من عام 2009، وجنمت هذه الزيادة عن ارتفاع إجمالي 

املبيعات بنسبة 14% وأسعار املنتجات بنسبة %9.
وأكدت الش���ركة في بيان صحافي ارتفاع مبيعاتها في جميع 
املناطق اجلغرافية عموما، وفي أسواق أميركا الشمالية والالتينية 
بصفة خاصة، كما شهدت جميع القطاعات العاملة ارتفاعا كبيرا 
في املبيعات أيضا.وأضافت الش���ركة الى حتقق مكاسب سعرية 
واس���عة النطاق في جميع املناط���ق اجلغرافية، تصدرتها أميركا 
الالتينية بنس���بة 13%، وتلتها أميركا الش���مالية بنسبة 12%، كما 
شهدت جميع القطاعات العاملة زيادات سعرية مقومة على أساس 
عام بعد عام، باس���تثناء قطاع الصحة والعل���وم الزراعية الذي 
انخفضت أسعار خدماته بنسبة 7%، وقطاع اإللكترونيات واملواد 
التخصصية الذي انخفضت أسعار منتجاته بنسبة 1%، وشهدت 
القطاعات األساسية مجتمعة أكبر الزيادات السعرية بنسبة %17، 
وفاق دخل الش���ركة من الزيادات الس���عرية بكثير، الزيادة التي 
بلغ���ت قيمتها 585 مليون دوالر في أس���عار املدخالت اإلنتاجية 
والطاقة.وعلى املس���توى املؤسسي، أفادت الشركة بارتفاع حجم 
املبيعات اإلجمالي بنس���بة 14%، حيث حتققت األرباح في جميع 
املناطق اجلغرافية التي تنش���ط فيها الش���ركة، ومت تسجيل منو 
كبير في حجم الطل���ب في جميع القطاعات العاملة، باس���تثناء 
قطاع املواد البالستيكية األساسية بزيادة قدرها 5% فقط، ومواد 
العزل والبنية التحتية بزيادة قدرها 1%.كما ارتفعت األرباح قبل 
احتس���اب الفائدة والضرائب ومصاريف اإلهالك واستهالك الدين 
على املس���توى املؤسسي، باستثناء بعض البنود، بأكثر من 350 

مليون دوالر، متجاوزة حاجز ال� 1.9 مليار دوالر.
ومتث����ل هذه الزيادة أعلى مس����توى مت حتقيقه ف����ي األرباح قبل 
احتساب الفائدة والضرائب ومصاريف اإلهالك واستهالك الدين منذ 
الربع الثاني من عام 2008، وتوقف هامش أرباح الشركة قبل احتساب 
الفائدة والضرائب ومصاريف اإلهالك واستهالك الدين عند مستوى 

15%، مرتفعا مبا يقرب من 200 نقطة على أساس سنوي.
وأوضحت الش����ركة أيضا أن أرباحها بلغت 0.54 دوالر للس����هم 
الواحد في الربع الثالث من العام احلالي لدى استثناء بعض البنود، 
مش����يرة الى انه تتضح أهمية تلك األرباح باملقارنة مع أرباح بلغت 
0.24 دوالر للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2009 إذا استثنينا 

بعض البنود والعمليات املتوقفة.
وفي س����ياق تعليقه على هذه النتائج، قال رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي لش����ركة داو آندرو ليفيريس: »حققت محفظتنا 
االس����تثمارية املعدلة منوا متس����ارعا من حيث األرب����اح خالل الربع 
الثالث من العام احلالي، بلغ أكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها 

من العام املاضي«.

أعلنت ش����ركة منا القابضة ان مجلس  إدارة الش����ركة اجتمع يوم 
اخلميس املاضي وقرر التنازل  عن بعض األصول التي هي كالتالي:  9.9 
ماليني سهم من أسهم الشركة املصرية � الكويتية للتنمية واالستثمار 
 بإجمالي قيمة بيع 75.7 مليون دينار، والتنازل عن 10 ماليني سهم من 
أسهم املجموعة الدولية للمش����اريع العقارية بإجمالي  قيمة بيع 2.5 
مليون دينار وبصافي ربح 220 ألف دينار، والتنازل عن 245 ألف سهم 
من أسهم الشركة الكويتية � املصرية لالستثمار العقاري  بإجمالي قيمة 

بيع 4.1 ماليني دينار وبصافي ربح يبلغ 26.3 ألف دينار.
وذكرت الشركة في بيان نشر على موقع البورصة أن القيمة اإلجمالية 
لهذه األصول في تاريخ ص����دور القرار بلغت 82.4 مليون دينار الى 
بعض الدائنني املسجلة ذممهم بالدفاتر بقيمة  82.2 مليون دينار والذين 
رغبوا في ذلك وهم أطراف ذات صلة، وقد جنم عن هذا القرار حتقيق 
أرباح بلغت قيمتها 246.3 ألف دينار وستظهر هذه األرباح في البيانات 
املالية للربع الرابع لعام 2010.  وقالت الشركة في بيان نشر على موقع 
البورصة أمس ان االتفاق يتم مبوجبه إنهاء االتفاقية املشار إليها في 
كتاب الشركة السابق رقم سي سي/2008/280 املؤرخ   في 2008/6/25 
واملعل����ن عنه بتاريخ 2008/6/25 وكذلك االتفاقيات املش����ار  إليها في 
الكتب السابقة:  سي سي/2007/105 املؤرخ في 2007/3/12 املعلن عنه 
بتاريخ 2007/3/13 ، سي سي/2007/106 املؤرخ في 2007/3/12 املعلن 
عنه بتاريخ2007/3/13 ، سي سي 2007/390 املؤرخ في 2007/7/7 املعلن 
عنه بتاريخ 2007/7/8 ، وبناء على هذا االتفاق انخفض عدد الطائرات 

املتعاقد عليها ليصبح 20  طائرة فقط بدال من 28 طائرة. 

من اليسار إلى اليمني: ضاري الوزان ومايك كرولي وحمد الوزان وروي واتسون يقصون شريط افتتاح املركز اجلديد

»فورد« والمجموعة العربية للسيارات تطلقان خدمة »كويك لين« في الكويت
افتتحت ش����ركة فورد للسيارات، واملجموعة 
العربية للسيارات )وكيل عالمات فورد، لينكولن 
وميركوري في الكويت(، مؤخرا مركز »كويك لني« 
 ،)Quick Lane( اجلديد خلدمة السيارات واإلطارات
والذي يوفر بعدا جديدا من اخلدمات الس����ريعة 

واملوثوقة لسائقي السيارات في الدولة.
وتعد العالمة أس����رع عالمات اخلدمة منوا في 
الواليات املتحدة األميركية، وتشغل 60 متجرا في 

أميركا الشمالية.
وخالل زيارة قام بها إلى الكويت بهذه املناسبة، 
قال مدير مبيع����ات عمليات التصدير والنمو في 
شركة فورد للسيارات مايك كرولي: »نغتنم هذه 
الفرصة لنثني على املجموعة العربية للسيارات 
املتواصلة في االرتقاء  جلهودها واس����تثماراتها 
مبعايير جتربة ما بعد البيع في الكويت. فمركز 
»كويك لني« خلدمة السيارات واإلطارات يعد عالمة 
جدي����دة ملراكز اخلدمة املتميزة، كما أنه يعد نقلة 
نوعية في طريقة أداء األعمال التي تلبي املتطلبات 

املتنامية لعمالء اخلدمة السريعة«.
من جانبه، قال رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب للمجموعة العربية للسيارات حمد الوزان: 
»ترسي املجموعة العربية للسيارات من خالل هذه 
اخلطوة، معايير جديدة للدعم وخدمات ما بعد البيع 
في الكويت، ويس����عدنا أن نقدم لعمالئنا الطيف 
الكامل من خدمات الصيانة والتصليح التقليدية 
والس����ريعة، كما أننا واثقون بأنه سيتسنى لهم 
ملس املزايا العديدة ومعايير اجلودة املتميزة التي 

توفرها خدمة »كويك لني« في وقت قياسي«.
وأوضح: »يتيح منوذج العمل في »كويك لوين« 
تلبية مختلف احتياجات العمالء، وتوفير جتربة 
صيان����ة فريدة ومتميزة، تضمن عودتهم للتمتع 

بهذه اخلدمات كلما اقتضت احلاجة«.
من جهته، قال املدير اإلقليمي خلدمة العمالء في 
»فورد الشرق األوسط« كريس نويل: يسعدنا أن 
نقدم لعمالئنا هذا املركز املتميز خلدمة املركبات 
الفورية، واملصمم خصيصا لتوفير جميع احتياجات 
اخلدمة السريعة مبا فيها 14 عملية مختلفة للصيانة 
واإلصالحات البس����يطة، والتي ميكن إمتامها في 

أقل من ساعتني«.
وأضاف: »يقدم مركز »كويك لني« قطع الغيار، 
واألدوات واخلبرات التي توفرها منشأة التصليح 
التقليدية، إلى جانب مزايا ساعات العمل اإلضافية، 
واألسعار املنافسة واالهتمام اخلاص التي تتميز 
بها منشأة التصليح املستقلة، وعالوة على ذلك، 
سيتسنى للعمالء التمتع بالطمأنينة وراحة البال 
أثناء جلب مركباتهم إلى منشأة خدمة تضم فنيني 

يحملون خبرات املصنع«.
وتوفر »كويك لني« الصيانة الدورية للمركبة 
مث����ل تغيير املصفاة والزيت، وخدمات التصليح 
اخلفيفة مثل تصليح املكابح، وتبديل اإلطارات، كما 
أن اخلدمة التي حتظى بدعم شركة فورد للسيارات 
توفر تقرير فحص املركبة الذي يقيم جودة وصحة 
الصيانة الرئيسية للمركبة والتصليحات اخلفيفة، 
وتستخدم زيوت وقطع غيار »فورد موتوركرافت« 

األصلية.
وفضال عن تقرير فحص املركبة، تضم قائمة 
خدمات »كويك ل���ني«: اإلطارات، وتغيير الزيت، 
والصيانة األساسية، وخدمات املكابح، والبطاريات، 
وأنظمة تكييف الهواء، وحزام الصدر، واخلراطيم، 
واملساحات، واألنوار واملصابيح، واملولدات، واألعمال 
الكهربائية، وموازنة العجالت، ونظام نقل احلركة، 

والتعليق واملقود، وصيانة نظام التبريد.

عالمة الخدمة األسرع نمواً وتشغل أكثر من 60 متجراً في أميركا الشمالية


