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افتتح معرض »أوت لت« مبشاركة 60 شركة بأرض املعارض 

اخلالدي: ال تشابك بني »التجارة« 
و»هيئة املال« وصدور قرار ينظم العمل قريبًا

»بوبيان« يرعى »دليلك إلى االقتصاد اإلسالمي«

أكد وكيل وزارة التج����ارة والصناعة عبدالعزيز 
اخلالدي على عدم وجود تش����ابك بني هيئة س����وق 
املال ووزارة التجارة والصناعة، مشيرا الى ان هناك 
اجتماعات مستمرة حاليا للتنسيق بني اجلهتني وفي 
ظل صدور الالئحة التنفيذية اخلاصة بهيئة سوق املال. 
وأضاف اخلالدي في تصريح صحافي عقب افتتاحه 
أمس معرض outlet 2011 في أرض املعارض الدولية 
أن وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي تهتم 
بهذا امللف بشكل ش����خصي خاصة أنها ممن تقدموا 
مبش����روع خاص بهيئة سوق املال ولديها إملام كبير 
بهذا املوضوع. وتوق����ع اخلالدي صدور قرار ينظم 

عمل اجلهتني خالل الفترة القريبة املقبلة.
من جهة أخرى أش����ار اخلال����دي إلى أن املعارض 
فرصة جيدة لتنشيط احلركة االقتصادية وتخفيض 
األسعار. ودعا اخلالدي املستهلكني لزيارة املعرض 
نظرا لوجود عدد كبير من الشركات حتت سقف واحد 
ولفترة محددة مما يخلق جوا تنافسيا بني الشركات 

من ناحية اخلدمة واجلودة والسعر.
وبني أن املعرض هذا الع����ام متيز بارتفاع أعداد 
املشاركني إلى 60 مشاركا يعرضون كل أنواع السلع، 
مؤكدا وجود جدول للمعارض املتنوعة طوال العام. 
هذا ويقام معرض »اوت لت« بتنظيم شركة معرض 
الكويت الدولي وتستمر عروضه حتى 4 يونيو املقبل 
مبشاركة اكثر من 60 شركة ومؤسسة جتارية محلية 

اصدرت شعبة االقتصاد االسالمي بكلية العلوم 
االدارية جامعة الكويت كتابها اجلديد الذي حمل اسم 
»دليلك الى االقتصاد االسالمي � مبادئ وتطبيقات« 
والذي يتضمن الكثير من املفاهيم واملعلومات املتعلقة 
باالقتصاد والبنوك االسالمية والتي مت طرحها بشكل 
مبسط ويسير يسهل على املتلقي فهم كل ما يتعلق 

بهذا االقتصاد الناشئ.
واعلن بنك بوبيان تقدمي كافة اشكال الدعم للكتاب 
ب����دءا من مس����اعد مدير ادارة الرقابة الش����رعية في 
البنك الشيخ فواز الكليب والذي ساهم مبحاضراته 
حول االقتصاد االسالمي بإمداد معدي الكتاب باملادة 
االساسية الى جانب مستش����ار الهيئة الشرعية في 
البنك د.عبدالعزيز القصار الذي تولى مهمة املراجعة 

الشرعية للكتاب.
كما قام البنك بتقدمي الدعم املالي للكتاب من خالل 
طباعة 5 آالف نسخة سيتم توزيعها على جميع املهتمني 

متخصصة، حيث يقام املعرض برعاية جتارية من 
كل من شركة برووي، وشركة تشيك وتش.

وقد اس����تطاع معرض اوت لت ان يرسخ وجوده 
على خارطة املعارض رغم قصر عمره نسبيا )ثالث 
س����نوات( حيث القت فكرة اقامته الول مرة جناحا 
ملحوظا واس����تقطب اليه العديد من الش����ركات منذ 
اول دورة متت اقامتها. وقد قام اخلالدي عقب افتتاح 
املعرض بتفقد االجنحة واقسام املعرض، فيما تبادل 
احلديث مع مس����ؤولي االجنحة املشاركة واشاد في 
تصريحات صحافية بفكرة املعرض وقال ان الوزارة 

تدعم كل االفكار واملعارض اجلديدة املماثلة.
وقد ش����ارك في افتتاح املعرض عدد من السفراء 
العرب واالجانب، ومسؤولو شركة معرض الكويت 
الدولي يتقدمهم نائب رئيس مجلس االدارة الرئيس 
التنفيذي للشركة عبدالرحمن النصار واملدير التنفيذي 
للشؤون املالية واإلدارية واملوارد البشرية عبداهلل 
احلمدان ومديرة التسويق واملبيعات باسمة الدهيم 
ومدير صيانة العقار والتطوير العقاري باسل املنيس، 
ومدي����ر تخطيط وادارة الفعالي����ات ضاري العيبان 

ومسؤولو املعارض بالشركة.
وتستعرض الشركات املشاركة الساعات واالزياء 
واملالبس وااللكترونيات والعطورات وادوات التجميل 

والنظارات واالثاث.
عاطف رمضان  ٭

والراغبني في التع����رف اكثر على مبادئ وتطبيقات 
االقتصاد االسالمي املختلفة س����واء داخل او خارج 
الكويت. وكانت شعبة االقتصاد االسالمي قد نظمت 
حفال مبناسبة اطالق الكتاب بحضور عميد كلية العلوم 
االدارية د.راشد العجمي ود.عبدالعزيز القصار ومدير 
عام مجموعة الشؤون اإلدارية في البنك وليد خالد 
الياقوت والشيخ فواز الكليب، باإلضافة الى عدد من 

طلبة وطالبات شعبة االقتصاد االسالمي.
وفي هذا السياق، أكد مدير عام مجموعة الشؤون 
اإلدارية في البنك ولي����د خالد الياقوت خالل كلمته 
أمام املش����اركني في االحتفال على أهمية الدور الذي 
يقوم به البنك في دعم الش����باب الكويتي اميانا منه 
بأن الشباب دائما وابدأ سيظلون القوة احملركة ألي 
تنمية وأي تطور تسعى إليه دولتنا احلبيبة الكويت 
وانه ال تنمية او تطور دون الش����باب الذين ميثلون 

الثروة احلقيقية لهذا البلد.

عبدالعزيز اخلالدي وعبدالرحمن النصار وضاري العيبان يقصون شريط افتتاح املعرض   )قاسم باشا(

الياقوت والعجمي يتوسطان طلبة الكلية

»كونا« تصدر تقريرها النفطي ربع السنوي
وقال الش����طي ان دول أوپيك 
تسعى إلى توفير اإلمدادات الكافية 
من النفط اخلام في االسواق العاملية 
لتعويض النقص الناجت عن غياب 
النفط الليبي ال����ذي يقدر إجماال 
بحوالي 1.6 مليون برميل يوميا.

البعض في املسافة جعلها تعمل 
كمجمع تكرير واحد ونظام تبادل 

للمنتجات.
وتطرق الس����عد ف����ي التقرير 
الى مجمع التكرير التابع لشركة 
البت����رول الوطنية ال����ذي يعتبر 
باألساس مجمعا للتصدير، مبينا أن 
نسبة الكميات املصدرة منه بلغت 

نحو 80 % من مجمل املنتجات.
وقال ان مجمع التكرير ينتج 
العديد من املنتجات لتلبية السوق 
احمللي والعاملي حيث بلغت كمية 
االستهالك احمللي لدولة الكويت في 
املالية 2010/2009 حوالي  السنة 
9.359 ألف طن متري اي ما يعادل 
22% من اجمالي الطاقة االنتاجية 

للمصافي.
الى تصريح  التقرير  وأش����ار 
اخلبير النفطي محمد الشطي والذي 
بني بدوره ان وصول اسعار النفط 
الى مس����توى 200 دوالر للبرميل 
هو أمر غير مستبعد، مشيرا الى 
البيوت االستشارية  ان تقديرات 
العاملية تصل باألسعار إلى ما بني 
150 و220 دوالرا للبرميل اذا استمر 
غياب النفط الليبي لفترة طويلة 

عن األسواق.

أصدرت وكالة األنباء الكويتية 
)كونا( عددا جدي����دا من التقرير 
الربع سنوي مستعرضا  النفطي 
صناعة النفط في الكويت وارتفاع 
أسعاره القياسية والتاريخية في 
املدمر  اآلونة األخيرة والزل����زال 
الذي ضرب الس����واحل الشمالية 
الش����رقية لليابان وما أعقبه من 

موجات تسونامي.
وتضم����ن التقري����ر لق����اء مع 
رئيس مجل����س اإلدارة والعضو 
املنتدب ملصفاة ميناء األحمدي في 
الشركة أسعد السعد يتطرق فيها 
إلى تفاصيل عمليات التكرير في 
الشركة وما يتم تطبيقه في الكويت 
من خطط موضوعة لتطوير هذه 

العمليات.
وأك����د الس����عد ان����ه ال ميكن 
االس����تفادة من النفط اخلام الذي 
يتم استخراجه من باطن األرض 
على هيئته األولى إال بشكل محدود 
جدا، موضحا أن الطاقة االنتاجية 
ملصافي الكويت الثالث )الشعيبة 
وميناء االحمدي وميناء عبداهلل( 
تبلغ 936 الف برميل يوميا، موضحا 
ان عمليات التحديث والتوس����عة 
غالف اإلصدار اجلديدلهذه املصافي وقربها من بعضها 

احلداد: دور محوري للتمويل اإلسالمي في اخلطة

انطالق مهرجان »صّيف في أبوظبي«

»االمتيازات القابضة« تخفض رأسمالها 
إلى 4.8 ماليني دينار إلطفاء خسائرها

االسالمي يقوم على التنمية وليس 
تنمية راس املال فقط ومن االهداف 
االخرى التي سعينا من اجل اقامة 
هذا املؤمتر هو تفعيل آليات التمويل 
التنموية  االسالمي للمشروعات 
وابراز دور القطاع املالي االسالمي 
في حتويل الكويت الى مركز مالي 
وجتاري ويهدف املؤمتر ايضا الى 
التوعية بأهمية املصارف االسالمية 
في تنمية املجتمع والتأكيد على 
اهمية املعايي����ر املوحدة لتنظيم 

عمل املصارف االسالمية.
عمر راشد  ٭

وسهلة وقابلة للتحقيق.
وسيكون الدخول مجانيا ملرة 
واحدة للزوار الذين لديهم تذاكر 
الدخول لفعاليات املهرجان في مركز 

أبوظبي للمعارض.
وف����ي هذا اإلطار ق����ال فيصل 
الفعاليات في هيئة  الشيخ مدير 
أبوظبي للس����ياحة إن املهرجان 
يق����دم عروضا تنافس����ية تثري 
جتربة سياحية مثيرة ومتنوعة 
لزوار اإلمارة، مؤكدا على أن زوار 
أبوظبي في فترة انعقاد املهرجان 
سوف يس����تفيدون من العروض 
السياحية التشجيعية التي تقدمها 
الفنادق، ومنشآت الشقق الفندقية 
واملنتجع����ات الراقية ف����ي إمارة 

أبوظبي طوال فترة الصيف.
ويستمر منو القطاع السياحي 
بزيادة عدد املنتجات الس����ياحية 
مقوماتها واخلدمات ذات الصلة، 
ازدياد  انعك����س على  الذي  األمر 
واضح في أعداد ال����زوار لإلمارة 
بشكل عام، فقد بلغت نسبة الزيادة 
في عدد ضيوف اإلمارة الكويتيني 
في الربع األول له����ذا العام نحو 
19%، وقد قفز من 3392 زائرا لنفس 
الفترة من العام املاضي إلى 4039 

زائرا لهذا العام.
عاطف رمضان   ٭

استراتيجية الشركة احلالية من 
النفقات والتركيز على  تخفيض 
أنشطة العمليات املدرة لألرباح وأخذ 
القرارات املناسبة وفقا ملتطلبات 
السوق واطفاء اخلسائر سيكون 
له األثر اإليجابي في إعادة الشركة 
إلى الربحية لتك����ون في مصاف 
الشركات اخلدمية. وعن تطلعات 
الشركة املستقبلية للعام 2011 قال 
اليعقوب إن سياسة الشركة التي 
اتخذتها نهجا لها هي حتقيق أعلى 
معدل للربحية، خاصة بعد النجاح 
الكبير الذي حققته الشركة في إدارة 
عمليات سلسلة مطاعم ناز الشهيرة 
واإلقبال على فروعها املنتشرة في 
الكويت، فسوف يتم افتتاح الفرع 
الرابع لسلسلة املطاعم في منطقة 
بيان خالل الربع الثاني. وقد وافقت 
العمومية للشركة على  اجلمعية 
كافة البن����ود الواردة على جدول 
األعمال وم����ن أهمها املوافقة على 
توصية مجلس اإلدارة بعدم توزيع 
أرباح عن السنة املالية املنتهية في 
31 ديس����مبر 2010، كذلك املوافقة 
على اطفاء اخلسائر املرحلة مببلغ 
7.057.878 دينارا في رأس املال وذلك 
بعد استخدام االحتياطيات العامة 
والقانونية وعالوة اإلصدار. كما 
انتخبت اجلمعية العمومية مجلس 
إدارة جديدا للثالث سنوات املقبلة 
وهم )أحمد سعدون اليعقوب، وبدر 
عبداهلل الس����ميط، ومناف محمد 
علي املهنا، وخالد أحمد الس����عد، 
وعماد عثمان الراشد، وعلي عبد 
احملسن الفليج. كما وافقت اجلمعية 
العمومية غير العادية على تخفيض 
رأسمال الش����ركة من 11.865.380 
دينارا إلى 4.807.502 دينار وذلك 
إلطف����اء اخلس����ائر املتراكمة بعد 
اس����تخدام االحتياطيات وعالوة 

اإلصدار.
محمود فاروق  ٭

دون خوف او قلق من فقدان رأس 
املال مما ساهم في عملية تنشيط 
العامل����ي ودفع احلركة  االقتصاد 

التجارية إلى األمام.
التي  النتائج اجليدة  وقال إن 
حققها النظام املالي اإلسالمي أدت 
إلى دخول الكثير من الدول ضمن 
املالي اإلسالمي، مبينا أن  النظام 
رعاية املؤسسات املالية االسالمية 
العلمية  للعديد م����ن االنش����طة 
املفي����دة للمجتمع  واالقتصادية 
جعلها حت����وز رضا اجلميع، مما 
مهد لها الطريق الى االستحواذ على 

ثقة كل الفئات املجتمعية.
وأوضح أن التمويل اإلسالمي 
هو الوحيد القادر في هذه املرحلة 
على جتميع املدخرات واستثمارها 
في تنشيط وبناء اقتصاد قوي متني 
يعتمد على ذاته خاصة ان التمويل 

هذه الفعاليات تس����تمر ملدة شهر 
كامل ابتداء من 30 يونيو وحتى 

30 يوليو املقبل.
ويستهدف هذا املهرجان العائلة 
اخلليجية ويتضمن مشاركة نوعية 
لفرق ترفيه عاملية متميزة تعتمد 
في أنشطتها على مفاهيم الترفيه 

والتعلم في وقت واحد.
وكشفت هيئة أبوظبي للسياحة 
عن العروض السياحية التشجيعية، 
وخدمات السياحة والسفر والترفيه 
وأسعارها التخفيضية والتي من 
ش����أنها أن جتعل زيارة األس����رة 
الكويتية إلى أبوظبي ممتعة ومفيدة 

2010 ه����و توظيف كافة الكفاءات 
واجلهود إلعادة هيكلة الش����ركة 
وإصالح أوضاعها وذلك للوصول 
إلى نتائج ملموسة في عام 2010، 
مشيرا إلى أن القرار الذي اتخذته 
الشركة بإيقاف األنشطة التشغيلية 
غير املجدية وتقليص املصروفات 
إلى احلد الذي يخدم اإلدارة، وإعداد 
استراتيجية جديدة للشركة إليجاد 
بدائل وأنشطة مربحة خالل العام 
تؤك����د على مدى كف����اءة ومقدرة 
الشركة على التعامل مع املتغيرات 

االقتصادية املؤثرة في السوق.
 وأضاف »أن التوقف عن األعمال 
الت����ي لم يكن أداؤها باملس����توى 
املطلوب واملتوقع والتي لم تتناسب 
مع أح����داث الوق����ت احلالي نتج 
عنه بيع وإطف����اء لبعض أصول 
الش����ركة الثابتة وغير امللموسة، 
وذلك بإيقاف بعض األنشطة مثل 
فرع املطبعة كويك كوبي وبعض 
الف����روع حمل����الت بي����ع التجزئة 
واملالبس اجلاهزة مبجمعات املنشر 
والصاحلية غير املجدية اقتصاديا، 
ونقل معهد بتمان للتدريب من مقره 
السابق في الساملية إلى مبنى سوق 
الصفاة. وذكر أن االستمرارية في 

صرح رئي����س مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب ملجموعة الراية 
عدن����ان احل����داد بأن مؤسس����ات 
التمويل االسالمي املختلفة قد أثبتت 
الفعالة في  جناحها ومساهماتها 
بناء االقتص����اد املتني للعديد من 
الدول مبا ال يدع مجاال للشك في 
ان املؤسسات اإلس����المية تتمتع 
باملصداقية والتفاع����ل االيجابي 
لتلبية متطلبات االقتصاد الناجح 
حيث بدأ النش����اط االسالمي في 
الظهور والنمو والتطور منذ حوالي 

أربعة عقود مضت.
ولفت احلداد في تصريح أدلى به 
في مؤمتر صحافي أمس للتعريف 
مبؤمتر دور التمويل اإلسالمي في 
تنمية املشروعات الصغيرة الى أن 
قيام عدة صروح اقتصادية إسالمية 
كبيرة ممثلة في البنوك واملؤسسات 
املالية والشركات التي تتعامل وفقا 
للشريعة اإلس����المية كان لها أثر 
إيجابي في تط����ور أداء االقتصاد 
العاملي وذلك من خالل استحداث 
طرق استثمارية متنوعة ومبتكرة 
جديدة لم تكن غير موجودة من 

قبل.
املنتج����ات  ب����أن  واس����تدرك 
اإلسالمية التي لم تكن موجودة من 
قبل كاملضاربة واملرابحة واملشاركة 
املالي  النظ����ام  والت����ي يعتمدها 
االسالمي ليست عالية اخلطورة 
بل مخاطرها قليلة جدا مما نتج عن 
ذلك دخول صغار وكبار املستثمرين 
للمشاركة في هذه العمليات املالية 

أعلنت هيئة أبوظبي للسياحة 
الرابعة من  ال����دورة  عن انطالق 
مهرج����ان »صيف ف����ي أبوظبي« 
بفعاليات متنوعة ومضاعفة ثالث 
م����رات من حيث احلج����م والعدد 

مقارنة مع العام املاضي.
وذكرت هيئة ابوظبي للسياحة 
في مؤمتر صحافي عقدته امس أن 

كش����ف رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لشركة االمتيازات 
اخلليجية القابضة أحمد اليعقوب 
ع����ن قي����ام ش����ركة »كمبيوت����ر 
ترابلشوترز« التابعة بتوقيع عدد 
من العقود مع عمالء جدد بعد أن 
قامت الشركة ببيع حقوق استغالل 
االمتياز له����ذه اخلدمات للمنطقة 
العربية  اململك����ة  الوس����طى في 
السعودية، وبيع حقوق االمتياز 
خلدمات العالمة التجارية »كويك 
كوبي« لدولة قطر، وكذلك اخلدمات 
التدريبية اخلاصة باستغالل عالمة 
»بتمان« لدولة البحرين التي دعمت 
األنشطة القائمة محليا وإقليميا.

واضاف اليعقوب في كلمته أمام 
التي  اجلمعية العمومية للشركة 
عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 
71%، أن الشركة متكنت من تخفيض 
التشغيلية بإجمالي  مصروفاتها 
35% وكان الهدف الرئيسي خالل 

)محمد ماهر( عدنان احلداد مترئسا املؤمتر الصحافي  

جانب من املؤمتر الصحافي لهيئة ابوظبي للسياحة  )سعود سالم(

)سعود سالم( أحمد اليعقوب متحدثا خالل اجلمعية العمومية  

»مزايا قطر« ملتزمة بتسليط الضوء 
على الفرص االستثمارية في قطر

مخلوف يبيع »سورية لألسواق 
احلرة« ملستثمرين كويتيني

3.8 ماليني دينار إجمالي إيرادات 
»رواحل القابضة«  في 2010

أعلنت ش����ركة »مزايا قطر« للتطوير العقاري عن 
اختتام مشاركتها في قمة االستثمار العربي 2011، الذي 
أسدل الستار على فعالياته امس االول في فندق جزيرة 

ياس روتانا وسنتر بأبوظبي.
وأتاحت قمة االستثمار العربي التي جرت يومي 23 
و24 مايو اجلاري للمس����تثمرين فرصة اكتساب الثقة 
واستكش����اف الفرص الرأسمالية في بيئة آمنة، فضال 
ع����ن فرصة اللقاء وعقد الصفقات مع أكثر من 300 من 
كبار املس����تثمرين، وصناع الق����رار وأصحاب األدوار 
الرئيسية في الس����وق اإلقليمية. وكجزء من مشاركة 
»مزايا قطر« في هذه الفعالية الهامة، ش����ارك الرئيس 
التنفيذي للش����ركة سراج البكر، في جلسة احلوار في 
اليوم الثاني من القمة، التي تناولت طرق حتديد أي من 
حكومات البلدان الناشئة مفتوحة على التجارة واألعمال 
بهدف ضمان أفضل اختيار ممكن للمس����تثمرين، وقد 
شارك في جلسة النقاش الرئيس التنفيذي في شركة 
إصدار كابيتال محمد سوتودح، وأدار اجللسة مساعد 
بروفيسور في املعهد البترولي في أبوظبي د.إبراهيم 
احلجري. وفي تعليق له على مشاركة الشركة في هذه 
القم����ة، قال الرئيس التنفيذي ل� »مزايا قطر« س����راج 
البكر: »متتلك مزايا قطر محفظة من املشاريع العقارية 
الكب����رى في قطر، ونحن ملتزم����ون بإحداث فارق في 
التطوي����ر العقاري، واالرتقاء به من التطوير إلى عمل 
نوعي من شأنه أن يس����اعد في تعزيز مكانة الشركة 
على املس����تويات اإلقليمية، كما قمنا بتسليط الضوء 
على الفرص املتوافرة للمس����تثمرين في دول مجلس 
التعاون اخلليجي بشكل عام وقطر بشكل خاص، وهذه 
املؤمترات والفعاليات كقمة االس����تثمار العربي فرصة 

مثالية الكتشاف الفرص االستثمارية«.

دمشق � يو.بي.آي: استحوذت مجموعة من املستثمرين 
الكويتيني على شركة »راماك« التي تعود ملكيتها إلى 
شركة سورية لألسواق احلرة محدودة املسؤولية التابعة 

لرجل اإلعمال السوري رامي مخلوف.
ونقل موقع »سيريانيوز« االلكتروني اخلاص انه »من 
املتوقع ان يتم الكشف واإلعالن عن تفاصيل الصفقة 
واملشاركني فيها في األيام القليلة املقبلة«. وقالت مصادر 
مقربة من مخلوف ل� »يونايتد برس انترناشونال« انه 
»سحب كل أمواله املوجودة خارج سورية ووضعها حتت 
تصرف احلكومة السورية لرفع قيمة الليرة السورية 
بعد ارتفاع الدوالر الذي حصل في األسواق السورية«.  
وفي الس����ياق ذاته، نفت مصادر عربية في دمش����ق ل� 
»يونايتد برس انترناش����ونال« »وج����ود هكذا صفقة 
على االطالق وشركة سورية لألسواق احلرة احملدودة 
املسؤولية مستثمرة من قبل شركة »راماك« لألسواق 
احلرة اململوكة ملخلوف. وتضم األسواق احلرة صاالت 
في مطار دمش����ق الدولي ومطار حلب واملناطق احلرة 

احلدودية في درعا وجديدة يابوس وباب الهوى. 

 أعلن رئيس مجلس اإلدارة لشركة رواحل القابضة 
جاس����م محمد العوضي عن حتقيق الشركة إليرادات 
تش����غيلية بقيمة 3.8 ماليني دينار خالل العام 2010، 

بزيادة نسبتها 32% مقارنة بالعام 2009.
واضاف العوضي في كلمته أمام اجلمعية العمومية 
للش����ركة التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت %84، 
أن تكلفة التش����غيل 2.3 مليون دين����ار في عام 2010 
بزيادة مقدارها 330 ألف دينار وبنس����بة منو 16% عن 
عام 2009، كما بلغ صافي الربح 832 ألف دينار في عام 
2010 وبربحية 6.4 فلوس للسهم. من جانبه أكد املدير 
العام للشركة عماد علي الداود أن »رواحل« استطاعت 
خالل ثالث سنوات أن تصبح احدى الشركات املهمة في 
قطاع النقل في اململكة العربية السعودية وخاصة في 
مجال العمرة واحلج، مشيرا إلى أنه بالرغم من حجم 
أسطولها الذي ال يزيد عن 288 حافلة نوع مرسيدس، 
إال أنه����ا متيزت باملرونة مع العمالء وحس����ن التعامل 
وااللت����زام بخدمة العميل وتكوي����ن قاعدة من العمالء 
من الشرائح املتميزة في العمرة مثل مؤسسة الديانة 
التي متثل تركيا ومعتمري شرق آسيا مثل إندونيسيا 
وماليزيا. وقال الداود انه مما ش����د االنتباه إلى فعالية 
الشركة ومتيزها في إدارة األساطيل في السوق قيام شركة 
أرامكو السعودية بتوجيه دعوة للشركة في املشاركة في 
مناقصة لنقل موظفيها في جميع أنحاء اململكة العربية 
الس����عودية، وذلك من ضمن عدد 6 شركات عريقة في 
مجال النقل في اململكة العربية السعودية، الفتا إلى أن 
ذلك كان بعد اتخاذ عدد من إجراءات التقييم للش����ركة 
ومنشآتها وأسلوب اإلدارة التنفيذية في تنفيذ العمل 

وما يرتبط بها من إجراءات األمن والسالمة.
ولفت إلى ان الش����ركة متكنت م����ن التواجد الدائم 
ومتثيلها في الس����وق اإلماراتي والسوق القطري من 
خالل موزعني معتمدين في دولة اإلمارات ودولة قطر 
مما يساهم على االنتشار اجلغرافي وحتقيق اإليرادات 
باستهداف شرائح جديدة. من جانبها وافقت اجلمعية 
العمومية للشركة على كافة البنود الواردة على جدول 
األعمال ومن أهمها املوافقة على توصية مجلس اإلدارة 
بع����دم توزيع أرباح عن الس����نة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2011، كما انتخبت اجلمعية العمومية مجلس 
إدارة جديدة السنوات الثالث املقبلة وهم شركة أعيان 
لإلجارة واالستثمار )مقعدان بالتعيني( وشركة النقل 
العام الكويتية )مقعدان بالتعيني( والشركة الكويتية 
لالستثمار )مقعد( وشركة مش����اعر القابضة )مقعد( 

وشركة مسعى العقارية )مقعد(.
محمود فاروق  ٭

البكر خالل مشاركته في فعاليات القمة


