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 بمعدل عائد على رأس المال المدفوع بلغت نسبته %69 

131 مليون دوالر أرباح »القابضة المصرية - الكويتية« عن 2009
الخرافي: استمرار مسيرة اإلنجازات في ظل مناخ االستثمار واألمان الذي تحظى به مصر

التوصية بتوزيع 15% من رأس المال المدفوع بواقع 5% نقدا و10% منحة
برئاسة ناصر اخلرافي اجتمع مجلس إدارة الشركة 
القابضة املصرية - الكويتية يوم اخلميس املوافق 11 
فبراير وبعضوية معتز األلفي العضو املنتدب وجميع 
أعضاء مجلس اإلدارة، وقد قام املجلس باعتماد القوائم 
املالية املس����تقلة واملجمعة للشركة عن السنة املالية 
املنتهية في 31 ديس����مبر 2009، وق����د أظهرت القوائم 
املالي����ة املجمعة أرباحا قدرها 131 مليون دوالر مبعدل 
عائ����د على رأس املال املدف����وع 69% ومعدل عائد على 

حقوق املساهمني %20.
وقد رفع مجل����س اإلدارة توصية بتوزيعات على 
املس����اهمني تبلغ 15% من رأس املال املدفوع بواقع %5 
توزيعات نقدية و10% توزيعات أسهم منحة إلى اجلمعية 
العامة العادية للش����ركة والتي حت����دد النعقادها يوم 
السبت املوافق 13 مارس 2010 بجمهورية مصر العربية 

العتماد القوائم املالية وتوزيعات األرباح.

وأش����ار اخلرافي إلى أنه عل����ى الرغم من تداعيات 
األزمة االقتصادية إال أن الشركة حافظت على معدالت 
ربحيته����ا نتيجة العتمادها على األرباح التش����غيلية 
وهذه اإلجنازات تعتبر امتدادا حقيقيا لسلسلة اجنازات 
الشركة التي حققتها خالل السنوات ال�12 املاضية حيث 
بلغت جملة أرباح الشركة التي حتققت خالل الفترة منذ 
بدء نش����اط الشركة في عام 1998 حتى نهاية ديسمبر 
2009 مبلغ 584 مليون دوالر، بعائد قدره 369% على 
رأس املال املدفوع ومتوسط عائد سنوي 31% ويرجع 
هذا إلى استمرار منو أرباح الشركات التابعة والشقيقة 
واالس����تثمارات باخلارج والتي كان لها أكبر األثر في 

حتقيق حوالي 72% من أرباح العام.
وألقى اخلرافي الضوء على أن الشركة قامت خالل 
العام املاضي بتعزيز محفظتها االستثمارية بتأسيس 
عدد من الشركات اجلديدة في مجال التأمني والبترول 

والبتروكيماويات في مصر والدول العربية وافريقيا.
وقد أوضح معتز األلف����ي العضو املنتدب ألعضاء 
مجل����س اإلدارة أنه وعلى الرغم من اس����تمرار توابع 
األحداث االقتصادية غير املتوقعة التي حدثت في العام 
قبل املاضي والتي التزال تداعياتها تؤثر بش����دة على 
االقتصاد العاملي واحمللي فإن الش����ركة قد متكنت من 
حتقيق مع����دل عائد على رأس املال بلغ 69%، ويرجع 
هذا إلى اإلس����تراتيجية الت����ي وضعها ناصر اخلرافي 
والتي بنيت على التوسع في االستثمار املباشر وكذا 
املساهمة في استثمارات قائمة طويلة األجل والتركيز 
على تأسيس شركات جديدة مما أدى إلى تعظيم األرباح 
التشغيلية وجتنب اآلثار السلبية لألزمة االقتصادية، 
وأضاف أن نشاط الشركة ميتد ليشمل عدة دول منها 
الكويت والس����ودان واجلزائر وسوريا وبعض الدول 
االفريقية حيث أن أكثر من ثلثي أرباح الس����نة محقق 

باخلارج وتسعى الشركة إلى وصول هذه النسبة إلى 
80% في املس����تقبل وتقوم الشركة حاليا بدراسة عدد 
من املشروعات اجلديدة في مجاالت البتروكيماويات 
والغاز والطاقة والبترول. ث����م تقدم اخلرافي رئيس 
مجلس اإلدارة بالتهنئة والشكر جلميع أعضاء مجلس 
اإلدارة وجمي����ع املديرين والعاملني بالش����ركة تقديرا 
من����ه ملجهوداتهم العظيمة والت����ي كان لها أكبر األثر 
ف����ي حتقيق هذه النتائج في ظل الظروف االقتصادية 
احلالية التي مير بها العالم متمنيا للش����ركة حتقيق 
املزي����د من النجاح والتقدم. وق����د صرح اخلرافي بأن 
مناخ االستثمار واألمان الذي حتظى به أرض الكنانة 
حتت القيادة احلكيمة للرئيس محمد حس����ني مبارك 
وحكومته الرشيدة برئاسة د.أحمد نظيف يعد من أهم 
العوامل التي ساهمت في منو أعمال الشركة القابضة 

املصرية - الكويتية.

عمومية »بوبيان« تنعقد 
نهاية  مارس المقبل

مجلس إدارته يناقش »خطة ماكينزي« بعد إعالن الميزانية

عمر راشد 
ل���� »األنباء«  توقعت مصادر 
انعقاد عمومية بنك بوبيان نهاية 
مارس املقبل وذلك ملناقشة عدد من 
املوضوع���ات على جدول أعمالها 
والتي يتصدرها تصرف مجلس 
إدارة بوبيان في احلصة املتبقية 
من االكتتاب في زيادة رأس���مال 

البنك والبالغة %14. 
وفي الس���ياق ذاته، أوضحت 
املص���ادر أن البن���ك س���يناقش 
خطة ماكين���زي التي مت االنتهاء 
من تصورها بعد إعالن ميزانية 
البنك السنوية، الفتة الى أن خطة 
ماكينزي لتطوير عمل البنك تسير 

ف���ي إطارها الس���ليم. وقالت إن 
االنتهاء من خطة تطوير وتعيني 
كوادر مصرفية للبنك تسير في 
إطارها الصحيح، متوقعة االنتهاء 

خالل األسابيع املقبلة.
 وكان رئيس مجلس إدارة بنك 
بوبيان إبراهي���م القاضي قد بني 
املتبقية من االكتتاب  النسبة  أن 
في زيادة رأسمال البنك ال تعني 
عدم رغبة بعض املس���اهمني في 
االكتتاب فيها ألنه معروف أن البنك 
مت تأسيسه في اكتتاب عام وبالتالي 
فان عدد مس���اهميه يفوق ال� 80 
ألف مساهم نسبة كبيرة منهم تقل 

ملكيتهم عن 2000 سهم.

إلى بداية مارس و6 شركات عالمية محددة للدخول إلى المناقصة البالغة قيمتها 30 مليون دينار 

تجتمع اليوم مع بنكين قبل أن تتجه إلى إصدار حقوق أولوية وتخصيص أسهم تفضيلية للتمويل 

»ناقالت النفط« تمدد مناقصة مصنع الغاز الجديد

»بهارتي« توسع دائرة البحث عن تمويل صفقة زين أفريقيا  
بالكويت بتفاوضها مع بنك محلي إسالمي 

»زين السعودية« و»إريكسون« توقعان اتفاقية
لتوفير شبكة الجيل الرابع 4G/LTE في المملكة

وقعت »زين الس���عودية« اتفاقية مهمة مع إريكس���ون 
لتطبيق تقنية اجليل الرابع التي ستتيح الفرصة للمستخدم 
النهائي باالستمت��اع بسرعات أكبر وسلسلة من اخلدمات 
املبتكرة في عالم الوس��ائط املتع���ددة ضم���ن أعلى معايير 

اجلودة.
وقد جاء توقيع االتفاقية مع ش���ركة إريكس���ون خالل 
احلفل الذي أقيم بهذه املناس���بة في املقر الرئيسي لشركة 
زين في الرياض. وقد تضمنت االتفاقية إنهاء املرحلة األولى 
املتمثلة بتطبيق شبكة اجليل الرابع الداعمة لتكنولوجيا 
LTE املتطورة لتغطي أربع مدن رئيس���ية في اململكة هي 

الرياض وجدة والدمام واخلبر.
وعن هذا الس���بق قال الرئيس التنفيذي للعمليات في 
»زين السعودية« م.إسماعيل بن محمد فكري: »جتسد هذه 
االتفاقية واحدا من أهم املش���اريع املعنية بتطبيق شبكة 
اجليل الرابع 4G/LTE التي متثل ثورة في عالم االتصاالت 

املتنقلة في مختلف أنحاء العالم«.
وأوضح فكري أن تقنية LTE تعتبر التقنية القادمة في 
عصر خدمات البرودباند، ملا تتميز به هذه التقنية من قدرة 

عالية على نقل كميات ضخمة من البيانات وسعات فائقة للمعلومات بسرعات 
ال تضاه���ى، وبتكاليف أقل وطاقة أوفر، مبينا أن تقنيةLTE املتطورة تتس���ع 
لتطبيقات امللتيميديا التي يس���تخدمونها مث���ل عقد االجتماعات عبر الڤيديو، 
وبث احملتوي���ات ذات الدقة العالية، وإدارة املدونات الڤيديوية، أو القدرة على 

حتميل الڤيديو بسرعة على مواقع الشبكات االجتماعية. 
 LTE وس���يتمكن عمالء »زين السعودية« في وجود شبكة
من االستفادة من جتربة برودباند نقال ال ميكن مضاهاتها. 
إضافة إلى العديد من اخلدمات األخرى بسرعات تصل إلى 

150 ميغابت في الثانية.
ومن جهته أوضح نائب رئيس دائرة التسويق وتطوير 
األعمال في إريكس���ون جيري كارلسون: »يشرفنا اختيار 
ش���ركة زين خلدماتنا وإتاحة الفرصة لك���ي نكون جزءا 
من هذا املش���روع الثوري، األمر ال���ذي يبرهن مرة أخرى 
على املركز الريادي الذي تضطلع به إريكس���ون في عالم 
االتصاالت«. وأضاف: »إن هذه الش���راكة مع زين ستكون 
مبنزلة صرح ذي أهمية إس���تراتيجية لنمو تقنية اجليل 

القادم في الشرق األوسط. 
ونح��ن في إريكس���ون نعقد األمل عل���ى أن جناح هذا 
املشروع سيس���اعد في منح إمكانات متقدمة لنقل بيانات 
ضخمة وإضاف���ة قيمة جوه���رية لت��جربة املس���تخ���دم 

النهائي«. 
إن من شأن شبكة 4G/LTE أن متكن عمالء »زين السعودية« 
من استخدام جميع اخلدمات املتاحة عبر شبكة اإلنترنت )البرودباند( كإرسال 
وتس���لم امللفات وأفالم الڤيديو واأللعاب وغيرها من اخلدمات ذات الس���رعات 
العالي���ة. ومع مثل هذه اخلدمات ميكن لعمالء زين الس���عودية ضمان جتربة 

غنية واستثنائية تتيحها العروض اجلديدة واملبتكرة.

أحمد مغربي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة في شركة 
ناقالت النفط الكويتية احدى شركات مؤسسة 
البت���رول الكويتية أن الش���ركة قررت متديد 
التوريد والتصميم واإلنشاء  مناقصة أعمال 
ملشروع مصنع تعبئة الغاز البترولي املسال 
اجلديد )أم العيش( البالغة قيمته 30 مليون 
دينار وبطاقة إنتاجية تقدر ب� 8 ماليني اسطوانة 
بوتاجاز يوميا إلى 2 مارس املقبل بدال من 28 

فبراير اجلاري.
وذكرت املصادر أن الشركة اشترطت على 
ش���ركات محددة لدخول املناقصة خاصة ان 
الشركة تنوي إدخال أحدث الوسائل التكنولوجية 
ف���ي املصنع وحترص على م���دى تطابقه مع 
املواصفات القياسية الدولية كاحملافظة على 
البيئة واألمان التام ف���ي العمليات املختلفة 

لتعبئة اسطوانات الغاز. وعن املوعد احملدد 
لتش���غيل املصنع قالت املصادر ان العمل في 
املصنع سيبدأ بعد مرور 24 شهرا من تاريخ 
توقي���ع العقد الذي يتوقع أن يكون في الربع 
الثاني من العام احلالي مع الش���ركة الفائزة، 
مشيرة الى أن زيارة وفد الشركة األخيرة إلى 
أميركا اجلنوبية كان���ت مثمرة للغاية حيث 
اطلعوا على خطوط اإلنتاج احلديثة مثل ال� 
SPEED LINE. جتدر االشارة الى أن شركة ناقالت 
النفط قد حددت 6 شركات عاملية للدخول في 
 HANWHA تقدمي العطاءات وهذه الشركات هي
للهندس���ة والبناء الكورية اجلنوبية وشركة 
الرسن اند توبرو احملدودة الهندية وشركة كنتز 
احملدودة االيرلندية وشركة سايبم االيطالية 
 ENTREPOSE وشركة افلني البريطانية وشركة

للمقاوالت الفرنسية.

محمود فاروق 
جتتمع اليوم شركة بهارتي الهندية مع احد البنوك 
احمللية التي تعمل وفق الشريعة االسالمية الستكمال 
االتصاالت التي جرت بني اجلانبني نهاية االس���بوع 
املاضى، واخلاصة مبشاركة البنك في متويل صفقة 
زين افريقيا، وأشارت املصادر الى ان بهارتي جتتمع 
م���ع ممثلي بنكني محليني ايضا في ذات اليوم، بعدما 
أجرت مباحثات عدة مع بنوك عاملية خالل االسبوع 
املاضي، ولم تتوصل الى املفاوضات النهائية بش���ان 
آلية متويل الصفقة، وعلمت »األنباء« ان هناك خيارين 
أم���ام بهارتي للتمويل، وذلك من خالل إصدار حقوق 
أولوية أو تخصيص أسهم تفضيلية لشركة سنجتل 
السنغافورية التي متلك 32% في بهارتي في حال عدم 
قدرتها في مفاوضتها مع البن���وك العاملية واحمللية 

على الرغم من انخفاض فرص احلصول على القرض 
التمويلي نظرا ملا تش���هده البنوك العاملية من حالة 
عدم استقرار وتوازن مالي نظير ما خلفته آثار االزمة 

املالية العاملية عليها.
وأشارت املصادر الى ان بهارتي ستنتهي من عمليات 

الفحص املتعلق باالم���ور االدارية والقانونية خالل 
االس���بوع اجلاري، وذلك بعد ان انتهت من إجراءات 
الفحص الفني بنهاية االس���بوع املاضى، على الرغم 
مما تشاهده الشركة الهندية من انخفاض في القيمة 
الس���وقية عبر خدمات الهاتف احملمول 11.5% بنحو 
ثالثة مليارات دوالر خالل االس���بوع املاضي منذ ان 
أكدت س���عيها المتام الصفقة، وذل���ك بفعل مخاوف 
من ان ال��دين املرتفع لت���مويل الصف���قة قد يره��ق 

ميزاني��تها. 
وجتدر االشارة الى ان مباحثات بهارتي مع شركة 
زين بشأن صفقة ش���راء اصول الشركة في 15 دولة 
افريقية تنتهي 25 مارس املقبل، حيث وافقت على سداد 
قيمة تبلغ 10.7 مليارات دوالر بينها 1.7 مليار دوالر 

قيمة ديون مسجلة في دفاتر زين افريقيا.

ناصر اخلرافي

 »الدار« ناقشت خطوات تنفيذ إعادة 
الهيكلة مع »تنسيقية الدائنين«

 توقيع عقود الهيكلة منتصف العام الحالي 

عمر راشد 
أفادت مصادر مطلعة 
»األنب���اء« ب���أن اجتماع 
اللجنة التنسيقية لدائني 
»الدار« وممثلي ش���ركة 
دار االس���تثمار في دبي 
اخلميس املاضي قد أسفر 
عن عدد من النقاط تتعلق 
بخطة إعادة الهيكلة، حيث 
مت وضع تصور لألصول 
التي سيتم بيعها للبدء في 

تنفيذ اخلطة والتي من املتوقع االنتهاء من صياغة عقودها أوائل مارس 
املقبل وعرضها على الدائنني لتوقيعها منتصف العام احلالي.

وبينت أن االجتماع ناقش احللول املتاحة في اخلطة وكذلك ضمان 
حقوق املس���اهمني والدائنني، وكذلك حتديد خطوات وإجراءات تنفيذ 

اخلطة.
ولفتت املصادر الى أن الش���ركة ذات الغرض اخلاص SPV ميكن أن 
يتم تأسيسها في الفترة التي تقع بني االنتهاء من خطة إعادة الهيكلة 
وتوقيع العقود من قبل الدائنني بعد االتفاق على مالمحها بني الطرفني 

فيما بعد.
واستدركت املصادر بأن االجتماعات بني اجلانبني ستتواصل خالل 

املرحلة املقبلة لالتفاق على كل البنود القانونية.


