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السعودية واإلمارات تتطلعان الستئجار 
مزيد  من األرض الزراعية بالخارج

..والمملكة مستمرة في صرف بدل غالء المعيشة

أبوظب��ي � رويت��رز: ق��ال 
مسؤولون من السعودية االمارات 
اول من امس ان البلدين سيواصالن 
االستثمار في شراء ارض زراعية 
باخلارج في اطار استراتيجيتهما 

لتأمني االمدادات الغذائية.
وعانت دول اخلليج من ارتفاع 
اسعار املواد الغذائية على الصعيد 
العاملي الى مستويات قياسية في 
2008 مما زاد تكلفة وارداتها ودفعها 
للسعي منذ ذلك احلني الى استئجار 
وشراء ارض زراعية في دول نامية 
الغذائية.  لتحسني أمن االمدادات 
وقال وزير الزراعة السعودي فهد 
بلغني��م للصحافيني على هامش 
مؤمت��ر ف��ي ابوظب��ي »اعطينا 
اولوية في السعودية ألمن املياه 
ولذلك نتخلص تدريجيا من انتاج 
احملاصيل ذات االستهالك الكثيف 

للمياه وكجزء من اس��تراتيجية 
األمن لدينا فنحن نشجع القطاع 
اخلاص على االستثمار في الزراعة 
باخلارج«. وأض��اف »ليس لدينا 
م��كان واحد وال منطق��ة واحدة 
نستهدفها الستئجار االراضي.. 
ميكنني ان أعدكم بأننا س��نكون 

في كل مكان في العالم«.
وأسس��ت الرياض في ابريل 
املاضي ش��ركة برأس��مال 800 
مليون دوالر لالستثمار في االرض 
الزراعية باخلارج مع التركيز على 
القم��ح واالرز والس��كر وفول 
الصويا. ومينح صندوق التنمية 
الصناعية السعودي الذي متلكه 
الدولة تسهيالت مالية للشركات 
التي تستكش��ف االس��تثمارات 
الزراعية باخلارج. وشرع العديد من 
الشركات السعودية في االستثمار 

بأراض زراعية في دول متتد من 
اندونيسيا الى اثيوبيا.

 وتس��تأجر االم��ارات ايضا 
اراضي زراعية باخلارج كما تزيد 
الزراعة  االستثمارات لتش��جيع 
احمللية. وقال وزير البيئة واملياه 
االماراتي راشد احمد بن فهد على 
هامش املؤمتر »ان تأمني االمدادات 
الغذائية في االمارات اولوية قصوى 
بالنس��بة لنا االن، ونحن نتطلع 
لالس��تثمار في اخل��ارج وايضا 
للتكنولوجيا اجلديدة التي ميكن 
ان تس��اعدنا في زي��ادة انتاجنا 
محليا«. واثارت املشتريات االجنبية 
لالراض��ي الزراعية معارضة من 
املزارعني والسياس��يني  بع��ض 
ف��ي الدول النامي��ة وخاصة تلك 
التي ميكنها بشق االنفس اطعام 

شعوبها.

الرياض ـ وكاالت: أصدر العاهل السعودي 
امللـــك عبداهلل بن عبدالعزيز أمرا باســـتمرار 
صرف بدل غالء املعيشـــة بنسبة 15% ابتداء 

من بداية العام الهجري املقبل.
وذكرت وكالة األنباء السعودية )واس( اول 
من امس انه صدرت توجيهات امللك عبداهلل إلى 
وزارة املالية باستمرار صرف بدل غالء املعيشة 
بنسبة 15% منســـوبة إلى راتب الدرجة التي 
يشغلها املوظف ابتداء من بداية العام الهجري 

املقبل الذي يوافق 7 ديسمبر املقبل.
وكانـــت وزارة املالية أكدت أن صرف بدل 
غالء املعيشة اعتبارا من 2008 بأثر رجعي وأن 
الصرف سيكون بنسبة 5% للعام األول ونسبة 
10% للعام الثاني 2009 ونسبة 15% للعام الثالث 
2010 وذلك من الراتب األساسي للموظف. وبلغ 
التضخم في شهر أكتوبر نسبة 5.8% واشارت 

التوقعات إلى زيادة هذه املعدل، ووصل معدل 
البطالة في اململكة إلى نسبة 10.5 في عام 2009 
ومن املتوقع أن يحافظ على نسبة 10%. وبلغ 
متوسط إنفاق األسرة السعودية 13251 رياال 
وللفرد السعودي 2138 رياال. من جهة أخرى قال 
وزير التجارة والصناعة املصري رشيد محمد 
رشيد امس انه من املتوقع ارتفاع تكاليف دعم 
الغذاء في مصر في العام املالي »2011-2010« 
مع انفاق الدولة اربعة مليارات جنيه مصري 
اضافية بسبب الزيادات في االسعار العاملية.

وقال رشـــيد اثناء زيارة الى ابوظبي »مع 
انتصاف العام املالي، ميكن ان نرى ان فاتورة 

الدعم سترتفع فيما يبدو، بأربعة مليارات«.
وأضاف أن »مصر ما تزال تســـتورد نحو 
50% من امداداتها الغذائية ونحن قلقون جدا 

بشأن تأثير ذلك على ميزانيتنا«.

ريتشارد توماس يلقي كلمته أثناء املؤمتر

خالل المؤتمر السنوي العالمي للمصارف اإلسالمية

»غيتهاوس« يدعو إلى إستراتيجيات أعمال أكثر فاعلية
التنفيذي لبنك  الرئيس  قال 
»غيتهاوس« االستثماري املتوافقة 
تعامالته مع الشريعة اإلسالمية، 
ريتشارد توماس، ومقره لندن، إن 
قطاع الصيرفة والتمويل اإلسالمي 
بحاجة إلى استراتيجيات أعمال 
أكثر فاعلية للتعاطي مع الظروف 

االقتصادية املتقلبة.
أضاف، خالل انشطة املؤمتر 
السادس عشر  العاملي السنوي 
للمصارف اإلسالمية 2010 الذي 
تستضيفه املنامة على مدى ثالثة 
أيام حتت رعاية رئيس الوزراء 
الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة 
وبدعـــم من مصـــرف البحرين 
املركزي، أن اجلميـــع يدرك أن 
هناك متغيرات قد طرأت وينبغي 
التوافق معها، كما يجب تعظيم 
استراتيجيات األعمال لتناسب 

الظروف املتغيرة.
واشار الى انه »في ظل تراجع 
النمو اإلقتصـــادي حول العالم 
تبرز احلاجة إلى استعادة الثقة 
في قطاع اخلدمات املالية من خالل 
دينامية جديدة، وتتصدى لهذه 
املهمة مؤسسات مالية تستشرف 

عن النمو في أعقاب األزمة املالية 
العاملية وألقى الضوء على متكن 
التمويل اإلسالمي من التوافق مع 

التحديات الناجمة عن األزمة.
وأشار إلى تطلع عمالء البنك 
إلـــى مزيد مـــن تطوير  الدائم 
وتنويـــع املنتجات املقدمة لهم، 
البنك اســـتطاع  ان  إلـــى  الفتا 
تزويد عمالئه بالقيمة املضافة 
من خالل إعادة انعاش أنشـــطة 
األعمال التي تخاطب النقص في 
اخلدمات واملنتجات واالستعانة 
باخلبرات املتخصصة، كما يعزز 
البنك أعماله إضافة إلى جناحه 
في القطاع العقاري وفي خدمات 
التمويل التجاري املهيكل ومتويل 
األصول ويؤّمن حاليا أنشـــطة 
أعمال جديدة في سوق الشركات 

واملؤسسات.
ويشارك بنك »غيتهاوس« في 
انشطة وجلسات املؤمتر العاملي 
الســـنوي للمصارف اإلسالمية 
للعام الثالث على التوالي حيث 
التـــي تؤثر  العوامل  يناقـــش 
على قطاع الصيرفة والتمويل 

اإلسالمي. 

املســـتقبل تضع في حسبانها 
التغير باعتباره مكونا جوهريا 
من استراتيجية عملها، ومن خالل 
توازن اســـتراتيجيات منتجها 
اجلديد في االستجابة لتحوالت 

الســـوق في حالتي النمو وعدم 
االستقرار، تضع تلك املؤسسات 
نفسها في وضعية تؤهلها لتحقيق 
الرخاء والتوسع املستدام ألعمالها 

على املدى الطويل«.

وخالل املؤمتـــر الذي انعقد 
حتت عنوان »بناء منوذج جديد 
للنمو– الصيرفة اإلسالمية وواقع 
اخلريطـــة املاليـــة اجلديدة في 
العالم«، حتدث ريتشارد توماس 

للمرة الثانية على التوالي

»برقان« يفوز بالجائزة األولى ألفضل 
تصميم هيكلي للمواقع اإللكترونية للبنوك

»المال« تحقق 20.5 مليون دينار 
من بيع حصتها 

في »صناعات الفحم البترولي«
افادت شركة املال لالســـتثمار )املال( بأنه 
مت امـــس توقيع عقد بيع حصة   شـــركة املال 
لالستثمار في شركة صناعات الفحم البترولي 
والبالغ عددها 61.228.510 أســـهم والتي تبلغ 
نسبتها 40.8% من اجمالي رأسمال تلك الشركة 
وذلـك الى شركة اكسبو سويـــس هولدجنــز 
)جي ام بي اتــش( بسعـــر 512 فلســـا للسهــم 

الواحــد.
وذكرت في بيان علـــى موقع البورصة ان 
القيمة االجمالية للصفقة تقدر بـ 31.348.997 
دينارا، وســـوف تنتج عن تلك الصفقة  ارباح 
قيمتها 20.539.040 دينارا والتي ســـوف يتم 
ادراجها مع بيانات الربـــع الرابع   املنتهي في 
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الوليد بن طالل ومجموعته 
»GM«يستحوذان على 1% من أسهم

دبـــيـ  أ.ف.پ: أعلنـــت مجموعة اململكة 
القابضة التي ميلكها األمير السعودي الوليد 
بن طالل بن عبدالعزيز أنه اشترى مع شركته 
1% من أسهم شركة جنرال موتورز األميركية 
لصناعة السيارات بقيمة 500 مليون دوالر، 
بعد أن عادت هذه الشركة إلى طرح أسهمها 

في البورصة. 
وكانت أسهم جنرال موتورز قد ُطرحت 
مجددا اخلميس املاضي في بورصة نيويورك 
بعـــد حوالـــي ســـنة ونصف الســـنة على 

إفالسها.
وجاء في بيان صادر عن اململكة القابضة 
أن قرارها وقـــرار األمير الوليد بن طالل بـ 
»االستثمار في جنرال موتوزر استند إلى قوة 
اسم جنرال موتورز والعرض املغري نسبيا 
وفرص التنمية لهذه الشـــركة في البرازيل 

والصني«.
ولم يوضح البيان نسبة مشاركة كل من 
املجموعة واألميـــر الوليد في هذه العملية، 
وقال املتحدث باســـم اململكة القابضة حازم 
الدوسري »لن نكشف هذه املعلومة في الوقت 

احلاضر«.
وميلك الوليد بن طالل نحو 95% من قيمة 
اململكة القابضة التي تعتبر مجموعة استثمار 

على املستوى العاملي. 

»هيونداي« تمّد يد العون تضامنًا 
مع ضحايا زلزال إندونيسيا

انضمت شركة هيونداي للسيارات، أكبر شركة لتصنيع السيارات 
في كوريا اجلنوبية، إلى قافلة جهود اإلغاثة التي يبذلها املجتمع 
الدولي إلى املنكوبني في إندونيسيا، تلك الدولة التي تضررت بشكل 

بالغ جراء الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها مؤخرا.
وأعلنت هيونداي عبر القناة التلفزيونية اإلندونيسية )مترو تي 
في( عن التبرع مببلغ 100 ألف دوالر لضحايا الزلزال الذي ضرب 
تلك البالد، على أمل أن تتعافى من آثار تلك الكارثة سريعا، وسيتم 
توزيع األموال املتبرع بها على منظمات اإلغاثة احمللية لتقدميها 

كمساعدات إنسانية للمنكوبني األكثر تضررا من الكارثة.
جتدر اإلشارة إلى أن شركة هيونداي ظلت تقدم يد العون بشكل 
ملحوظ لألماكن املنكوبة في العالم بأكمله، وذلك انطالقا من كونها 
شـــخصية اعتبارية عاملية مسؤولة، نذكر منها على سبيل املثال 
ال احلصر، الدعم الذي قدمته هيونداي في أعقاب زلزال إيران عام 
1999، وفي كارثة تسونامي عام 2004 في آسيا، وحرائق الغابات 
اليونانية في 2007، والزلزال الذي ضرب هاييتي في 2009، وشيلي 
في 2010، ســـواء في شكل منح نقدية أو توزيع مساعدات طارئة، 

أو من خالل املشاركة املباشرة في أنشطة اإلغاثة. 

قمم المناخ.. 
من ريو دي جانيرو إلى كانكون

واشنطنـ  د.ب.أ: جرى االعالن عن أن ظاهرة االحتباس احلراري 
متثل مشـــكلة حتتاج الى حل للمرة االولى خالل املؤمتر العاملي 

للمناخ الذي عقد في جنيڤ عام 1979.
وفيما يلي أهـــم قمم املناخ التي عقدت خـــالل العقود الثالثة 

املاضية:
ريو دي جاني�رو 1992: اعلن العالم، للمرة االولى، التزامه جتاه احلد 
من االنبعاثات الغازية ملستويات ميكن السيطرة عليها وادارتها 
بالنسبة للمناخ العاملي، وال تسبب اضرارا لعميلة إنتاج الغذاء. 
حيث عبر العلماء عن اعتقادهم بأنه ال يجب السماح لدرجات 
احلرارة باالرتفاع بأكثر من درجتني مئويتني، مقارنة مبستويات 
مـــا قبل الثورة الصناعية، وقد صادقـــت حوالي 190 دولة، بينها 
الواليات املتحدة األميركية، علـــى اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 

بشأن التغير املناخي.
 كيوتو 1997: شـــكل بروتوكول كيوتو أول خطوة ملموســـة في 
اجتاه حتقيق أهداف قمة ريـــو، والتزمت الدول الصناعية باحلد 
من انبعاثاتها الغازية بنسبة 5%، على األقل، مقارنة مبستويات 
1990، بحلول عام 2012، غير أنه لم يتم حتديد هدف بالنسبة للدول 

النامية، كما لم تصدق الواليات املتحدة على البروتوكول.
- كوبنهاجن 2009: راود منظمي القمة آماال كبيرة بشأن إمكانية 
أن توافق القمة، على األقل، على اخلطوط العريضة التفاقية عاملية 

جديدة، غير أن املفاوضات انهارت.
  كانك�ون 2010: لم يعد هناك أمل بشـــأن توصل حكومات العالم 
التفاق حول معاهدة ملزمة قانونيا، تخلف بروتوكول كيوتو، غير 
أنه يؤمل أن تؤدي االتفاقيات اخلاصة مبكافحة التصحر، وانشاء 
»صندوق أخضر« )صندوق لالستثمارات البيئية( ملساعدة الدول 

النامية للتوصل التفاق مستقبلي أكثر شموال. 

اقتصاد دبي نما %2.3 
دب��ي � رويت��رز: قال مرك��ز دبي 
لالحصاء، مؤكدا تعليقات ملديره التنفيذي 
نشرت امس، إن اقتصاد االمارة سجل 
منوا بلغ 2.3% في االشهر الستة االولى 
م��ن 2010. ونق��ل املوق��ع االلكتروني 
لصحيفة االم��ارات عن ع��ارف عبيد 
املهيري املدي��ر التنفيذي للمركز قوله 
إن قطاعات التصني��ع والنقل واالمداد 
والتموين واخلدم��ات وجتارة اجلملة 
والتجزئة والفنادق واملطاعم واخلدمات 

احلكومية حققت منوا ايجابيا. 

تعيين هنادي الصالح عضوًا 
مكماًل ل� »أجيليتي«

ذكرت شركة املخازن العمومية »أجيليتي« أنه 
مت تعيني هنادي انور عيسى الصالح عضوا مكمال 

ملجلس ادارة الشركة.

»أموال« تخسر 652 ألف دينار
كشـــفت شـــركة أموال الدولية لالستثمار عن  
حصولها علـــى موافقة بنك الكويت املركزي على 
بياناتها املالية املرحلية للفتـــرة املنتهية في 30 
سبتمبر 2010، حيث اوضحت في بيان على موقع 
البورصة ان مجمل خسائر الشركة في الربع الثالث 
بلغ 365.062 الف دينار مبا يعادل فلسني للسهم، 
في حني بلغ اجمالي خســـائر الشركة في التسعة 
اشهر االولى من العام احلالي 652.036 الف دينار 

مبا يعادل 3.6 فلوس للسهم.

ماليزيا تتطلع إلى دول الخليج
 في توسيع قطاع الوكاالت التجارية 

كواالملبورـ  كونا: تتطلع ماليزيا الى دول اخلليج العربي في 
توسيع قطاع الوكاالت التجارية ملا تتمتع به تلك الدول من عالقات 
دولية واسعة وكونها نقطة جلذب املستثمرين ورجال االعمال 
من مختلف اقطار العالم بفضل املناخ االستثماري والتجاري 

فضال عن االستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي.
ودعا القائم بأعمال رئيــــس جمعية الوكاالت التجارية في 
ماليزيا عبداملالك عبداهلل في تصريــــح لـ »كونا« امس رجال 
االعمال في دول اخلليج لالســــتفادة من الــــوكاالت التجارية 
املاليزية في مختلف املجاالت ســــواء الصناعية او الصحية او 

الغذائية او االلكترونية.
وقال عبداهلل ان ماليزيا حتتضن العديد من العالمات التجارية 
املميزة والتي اثبتت نفسها في السوق االقليمي والدولي حيث 
تنتشر تلك العالمات في اكثر من 94 دولة مبا فيها دول اخلليج 
العربي مشيدا بالقوة الشرائية في دول اخلليج التي تتضاعف 

نحو ثالث مرات عن السوق املاليزي.
واضاف ان قوة الســــوق في اخلليج تكمن في بيع التجزئة 
الذي يشــــهد منوا متزايدا فيها اضافــــة الى الدول املجاورة لها 
مبينا ان مانحي الوكاالت التجارية في ماليزيا يسعون بشكل 
جاد الى ايجاد فرص للشــــراكة التجارية مع رجال االعمال في 

دول اخلليج.
وذكر ان جمعية الوكاالت التجارية مباليزيا وقعت مذكرات 
تفاهم بهذا الشأن مع الكويت والسعودية والبحرين واالمارات 
معربا عن االمل في ان يتم التعاون في توسيع هذا القطاع من 

خالل الغرف التجارية في دول اخلليج.
واكد ان اجلمعية املاليزية تقدم خدمات وتسهيالت للوكالء 
او املوكلني سواء في ماليزيا او خارجها من خالل التعريف بأهم 
املنتجات والعالمات التجارية في ماليزيا موضحا ان اجلمعية 
تضم اكثر من 500 عضو وتعمل مع احتاد الوكاالت التجارية 
في منطقة الدول اآلسيوية املطلة على احمليط الهادي واملجلس 

الدولي للوكاالت التجارية.
وقال ان بالده تضم اكثر من 30 عالمة جتارية منتشرة في 
جميع انحاء العالم موضحا انه على الرغم من ان املأكوالت او 
املشروبات تشكل النصيب االكبر في قطاع الوكاالت التجارية 
اال ان هذا القطاع بدأ يركز في الســــنوات املاضية على صناعة 
االلكترونيات واملالبس والفنــــادق والرعاية الطبية وخدمات 

السفر.
واضاف عبداهلل ان هناك عالمــــات جتارية ماليزية اثبتت 
جدارتها في االسواق العاملية مثل سلسلة مطاعم )ماري براون( 
وسلسلة مطاعم )دي تاندوري( واملؤسسة التعليمية )سمارت 
ريدر( والشركة االدارية والتنظيمية »نيلسني« وسلسلة مقاهي 

»اولد تاون« و»سيكريت ريسيبي«.
وتســــعى جمعية الوكاالت التجارية املاليزية بالتعاون مع 
وزارة الصناعة والتجارة الدولية املاليزية والشركة التطويرية 
املاليزية للتجارة اخلارجية )ماتريد( الى جعل ماليزيا محطة 
اقليمية مهمة في قطاع الوكاالت التجارية منذ ان بدأت اعمالها 

في ماليزيا منذ 15 عاما.

صورة عن املوقع االلكتروني ل� »برقان«

أعلن بنك برقان عن حصوله 
وللعام الثاني على التوالي على 
جائزة مسابقة أفضل تصميم 
هيكلي للموقع اإللكتروني على 
مستوى العالم العربي، وقد فاز 
البنــــك بهذه اجلائزة عن فئة 
القطاع التجاري واملؤسسات 

في الكويت.
وجرت انشطة هذه املسابقة 
في 23 نوفمبــــر اجلاري في 
بيــــروت، بفنــــدق فينيقيــــا 
انترناشيونال، وقام رئيس 
التسويق بالوكالة-  مديري 
مدير عام في بنك برقان بشير 
جابــــر بتمثيل البنك في هذه 

املناسبة واستالم اجلائزة.
وقال جابر عن هذه اجلائزة: 

»يشرفنا اســــتالم هذه اجلائزة من األكادميية 
العربية جلوائز اإلنترنت وذلك للعام الثاني 
على التوالي. نحن فــــي بنك برقان ملتزمون 
بتقدمي تســــهيالت مصرفية إلكترونية بأعلى 

معايير اجلودة«.
واضاف: »اســــتطاع موقعنا اإللكتروني أن 
يســــجل إقباال واستحسانا إيجابيا وملحوظا 
منذ إعادة إطالقه في العام 2007 وتطويره في 
العام 2008، وشهد املوقع خالل السنوات القليلة 
املاضية ارتفاعا كبيرا جدا في عدد الزيارات التي 
متت«، الفتا الى أنه: »يتميز موقعنا بسهولة 
التواصل مع جميع روابطه وخدماته بطريقة 
عملية وفعالة سواء أكان يبحث عن معلومة 

معينة أو إرسال استفسار«.
وقد حضــــر حفل توزيــــع اجلوائز جميع 
اجلهات واملؤسســــات املرشحة، باإلضافة إلى 
كبار الضيوف من مختلف القطاعات التجارية، 

وشخصيات حكومية وممثلي البنوك املركزية 
في املنطقة.

وكانت جائزة املواقع اإللكترونية للبنوك 
قد تأسســــت بهدف تكرمي التميز واإلبداع في 
قطاع البنوك واملؤسسات املصرفية، والذي من 
شــــأنه أن يقدم للعمالء من األفراد والشركات 
خدمات مصرفية ميســــرة تلبي احتياجاتهم 
أينما كانوا، وتهدف اجلائزة الى تكونني دافع 
ومشــــجع البتكار وتطوير عالم مصرفي في 
متناول العاملني في هذا القطاع، وفي متناول 
العمالء من أصحاب احلسابات، واملتعاملني في 
األسواق املالية، وكذلك جميع املهتمني بالشأن 
املصرفي واملالي للمســــاعدة في توفير الوقت 
عليهم وإجنــــاز أعمالهم بطريقة تالئمهم، كما 
تهدف هذه اجلائزة إلى الترويج لإلبداع الفكري 
والروح التنافسية في عالم البنوك واخلدمات 

املصرفية.

االتفاقية تغطي اإلمارات والسعودية والكويت ولبنان وقطر وسلطنة عمان واألردن والبحرين

»أكسيوم اإلماراتية« توقع اتفاق توريد مع الشركة المصنعة لبالك بيري
 دبي ـ رويترز: وقعت شــــركة اكسيوم 
تليكوم التي أطلقت هذا األسبوع أول طرح 
عام أولي في اإلمارات في عامني اتفاقية توريد 
مباشر مع شركة ريسيرش إن موشن »آر.

إي.إم« املصنعة لهواتف بالك بيري.
ويبلغ أجل هذه االتفاقية غير احلصرية 
الواردة في نشرة إصدار اكسيوم التي اطلعت 
عليها »رويترز« سنة واحدة بدأت من 19 

نوفمبر قابلة للتجديد.
وستتيح هذه االتفاقية الكسيوم احلصول 
علــــى هواتف بالك بيري واكسســــوارتها 
مباشرة من الشركة املصنعة بدال من التعامل 

مع وسيط. 
وتغطي االتفاقية اإلمارات والسعودية 
والكويت ولبنان وقطر وســــلطنة عمان 
واألردن والبحرين، وقالت اكسيوم في نشرة 
إصــــدار الطرح العام األولي إنها تعتقد أن 
اتفاقية التوريد هذه ستؤثر بشكل إيجابي 
على نتائج عملياتهــــا خاصة على الربح 
اإلجمالي والهوامش اإلجمالية حيث ستتمكن 
من طرح هواتف بالك بيري الذكية - وهي 
منتج ذو هامش ربــــح إجمالي مرتفع لها 
- مباشرة بتكلفة أقل منها عند احلصول 

عليها عبر موزع.
ولم يتم اإلفصاح عن بنود االتفاقية لكن 
»اكسيوم« قالت في النشرة إن املوزع الذي 
ميدهــــا بهواتف بالك بيري علم باالتفاقية 
وقلص الكمية منذ أغســــطس ما سيؤثر 
على إيرادات النصف الثاني من 2010 على 

األرجح.
وتقول »اكسيوم« إنها ستستخدم 100 
مليون دوالر حصيلة الطرح العام األولي 
وحصيلة بيع عقار بقيمة 55 مليون دوالر 
لسداد جزء من اتفاقات قروض قائمة بقيمة 

354 مليون دوالر.
وأضافت اكســــيوم انها تتوقع اإلدراج 
في بورصة ناسداك دبي في أوائل ديسمبر 
بعد بيع نحو 35% من أســــهمها ملؤسسات 
استثمارية في نطاق سعري بني 0.80 دوالر 

و1.15 دوالر للسهم.
وسيباع ما يصل إلى 332.35 مليون سهم 
تشمل 93 مليون سهم جديد في حني ستأتي 

األسهم املتبقية من املساهمني البائعني.
ووفقا لنشــــرة اإلصدار متتلك شــــركة 
البناي لالستثمارات حصة 53% في اكسيوم 
بينما متتلك وحدة من شركة تيكوم التابعة 
ملجموعة دبي القابضة 40%. ومتتلك مجموعة 

الزرعوني حصة%7.


