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محمود فاروق
أفادت مص���ادر مطلعة ل� »األنباء« ب���أن وفدا رفيع 
املستوى من 4 شركات استثمارية مدرجة سيلتقي مع 
كبار املس���ؤولني في الهيئة العامة لالستثمار املصرية 
خالل األس���بوع اجلاري في محاولة منهم الستعراض 
إمكانياتهم في االستثمار واملساهمة في تنفيذ العديد من 
املشروعات التي ستطرحها اجلهات احلكومية املصرية 

خالل العام احلالي.
وأضافت املصادر أن مبادرة االجتماع مع هيئة االستثمار 
املصرية جاءت من قبل الشركات الكويتية وذلك في إطار 
التنس���يق الذي تقوم به الشركات ومساعيها القتناص 
الفرص االستثمارية اجليدة التي ميكن أن يوجدها التوجه 
القوي للحكومة املصرية في زيادة املساحة االستثمارية 

في مصر.

4 شركات استثمارية مدرجة تلتقي هيئة االستثمار المصرية األسبوع الجاري

»منشآت« تدرس إنشاء مجمع سكني استثماري بقيمة 40 مليون دينار
شريف حمدي

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان شركة منشآت 
العقارية تدرس انشاء مجمع سكني استثماري على 
أرض مملوكة لها في موقع استراتيجي على شارع 
اخلليج، الفتة الى ان التكلفة املبدئية للمش���روع 

تقدر ب� 40 مليون دينار شاملة قيمة االرض التي 
تقدر قيمتها ب� 20 مليون دينار.

وذكرت املصادر ان الشركة ستفاوض البنوك 
احمللية للحصول على تسهيالت ائتمانية لتنفيذ 
املشروع، وانه في حال عدم احلصول على التمويل 

الالزم لتنفيذ املشروع فمن املرجح ان تبحث الشركة 
في ع���روض مقدمة اليها إلقامة حتالفات من اجل 
تنفيذ هذا املشروع، مشيرة الى وجود مفاوضات 
مع ش���ركات محلية ترغب في مش���اركة منشآت 
بحصة قد تصل الى 50% على ان تتحمل تكاليف 

البناء وتكتفي منشآت باألرض التي تساوي نصف 
قيمة املشروع.

وأحملت املصادر الى انه في حال توفير التمويل 
فانه سيتم تنفيذ املشروع قبل نهاية العام احلالي 

أو مع بداية العام املقبل.

في سبتمبر المقبل بربحية نصف مليون دينار

»االستثمارات الصناعية« 
تتخارج من مشروع في قطر

تمديد عقد لـ »عربي« من جامعة الكويت

منى الدغيمي
كشف رئيس مجلس االدارة 
والعض���و املنتدب لش���ركة 
االستثمارات الصناعية د.طالب 
علي ان الشركة ستتخارج من 
احد مشاريعها في قطر خالل 
املقبل والذي تقدر  س���بتمبر 
قيمته بنحو 2.5 مليون دينار، 
مشيرا الى ان الشركة ستحقق 
ارباحا من التخارج بنسبة %20 
من قيمة املشروع والتي تعادل 

نحو نصف مليون دينار.
وقال ف���ي تصريح خاص 
ل�»األنباء« ان الشركة تخارجت 

منذ فترة من حصتها في برج املقام وحققت من ورائه عائدا قدره 
1.5 مليون دينار.

واض���اف علي ان مجلس االدارة اجلديد ال���ذي مت انتخابه في 
اجلمعية العمومية مؤخرا سيجتمع خالل ايام ملناقشة استراتيجية 
جديدة وضعتها الش���ركة لبدء تنفيذها بداية 2011 والقائمة على 
برنامج استثماري يركز على اقتناص الفرص االستثمارية اجليدة 
والتي حتقق عائدا اس���تثماريا مستقرا لها، حيث ستعمد الشركة 
في فرصها االستثمارية الى الدخول في عمليات التمويل للمشروع 
او توفير الفرص االس���تثمارية لعمالء الش���ركة مقابل احلصول 

على عمولة.
وذكر ان الش���ركة قدمت برنامجا جديدا العادة هيكلة ديونها 
وجدولتها للبنوك الدائنة ملدة خمس س���نوات، وانها في انتظار 
موافق���ة البنوك عليه، مش���يرا الى ان ه���ذا البرنامج يعتمد على 
تق���دمي رهونات للبنوك تفوق القروض بنس���بة 25%، فضال عن 
ان البرنامج يتضمن تخارجات من اس���تثمارات للشركة خلفض 

مديونيتها بنسبة %50.

أحمد مغربي
علمت »األنباء« من مصدر في شركة عربي للطاقة والتكنولوجيا 
التابع ملجموعة عرب���ي القابضة، ان جامعة الكويت قررت متديد 
عقد قد فازت به الشركة سابقا ملدة اربعة اشهر من بداية اغسطس 

املقبل الى 30 نوفمبر املقبل بقيمة 10% من اجمالي العقد.
وذكر املص���در ان العقد يتضمن تش���غيل وصيانة اخلدمات 
الهندسية في عدد من املناطق بكيفان والعديلية واجلابرية وحولي 

والصباحية بادارة االنشاءات والصيانة.

د.طالب علي


