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 محمد البدري
  أفادت مصـــادر مطلعة لـ «األنباء» بأن إدارة البورصة 
تنتظر النتائج املالية للشـــركات للربع األخير من العام 
احلالي لتحدد في ضوئها الشـــركات التي سيتم حتويلها 
الى الســـوق املوازي والتي تقل قيمة ســـهمها عن الـ ١٠٠ 
فلس ولم حتقق أرباحا خالل األشـــهر الــــ ٩ املنتهية من 

العام احلالي.

  وأوضحت املصادر ان هذا التوجه مت األخذ به بناء على 
طلب عدد من الشـــركات التي منيت بخسائر خالل الفترة 
املاضية، وتقل قيمة ســـهمها عن ١٠٠ فلس، والتي تتوقع 
ان حتقق بعـــض األرباح خالل الربع األخير من ٢٠١٠ مبا 
قد يســـاهم جزئيا في إطفاء جانب من خسائرها، ويؤشر 
لتعافيها من جديد، لذلك مت إرجاء البت في مســـألة نقلها 

الى ما بعد إعالنات الربع األخير. 

 حسم وضعية الشركات «األقل من ١٠٠ فلس» بعد إعالنات الربع األخير

 أكد أن رفع معدل االستثمارات للمجموعة دليل على الثقة في االقتصاد المصري

 ناصر الخرافي ناقش سبل توسيع وتنويع 
استثمارات المجموعة في مصر مع أحمد نظيف

الكشف عن طبيعة املشروعات 
البدء فيها  التي سيتم  اجلديدة 
خالل الفترة املقبلة الى حني انتهاء 
مختلف الدراسات اخلاصة بها، 
يذكر أن مجموعة اخلرافي بدأت 
استثماراتها في مصر منذ أكثر 

من ٥٠ عاما. 

جناحا كبيرا في ظل املناخ االمن 
واملستقر في ظل القيادة احلكيمة 
للرئيس محمد حســـني مبارك، 
مشيرا الى أن هذا املناخ املستقر 
هو ما يشـــجع علـــى مزيد من 

االستثمارات.
   وفضل اخلرافي االنتظار قبيل 

مختلف املشروعات الصناعية 
البنية  والســـياحية وتنميـــة 
االساســـية وانشـــاء مجتمـــع 
عمراني متكامل في بورت غالب 
يشـــمل مطارا دوليـــا وميناء 
دوليا، باالضافة الى االنشـــطة 
االستثمارية االخرى التي حققت 

 استقبل رئيس الوزراء املصري 
د.أحمد نظيف رئيس مجموعة 
اخلرافي، ناصر محمد اخلرافي، 
حيث جرى خالل املقابلة بحث 
سبل توسيع وتنويع املزيد من 
االستثمارات اخلاصة مبجموعة 
اخلرافي فـــي مصر وخصوصا 
في مجاالت الصناعة والتنمية 
الســـياحية، وقد حضر املقابلة 
نائب رئيس مجموعة اخلرافي 
للنشـــاط الصناعـــي مبصـــر 
واالنشطة االستثمارية مبرسى 

علم م.ابراهيم صالح. 
  وعبر اخلرافـــي خالل اللقاء 
عن شـــكره للحكومة املصرية 
برئاســـة د.أحمـــد نظيف على 
املعاونة الصادقة في توفير املناخ 
التي تقوم  الالزم لالستثمارات 
بها مجموعـــة اخلرافي وغيرها 
في مصر، كما عبر عن سعادته 
بنمو هذه االستثمارات ودخولها 
في مجاالت جديدة تستهدف دعم 

االقتصاد املصري. 
ان االســـتثمارات    وأضـــاف 
الضخمة للمجموعة تتمثل في 

 د.احمد نظيف مستقبال ناصر اخلرافي

 المحكمة تنظر في تقرير «المركزي» الخاص بـ «الدار» اليوم
 منى الدغيمي

  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة ان احملكمة 
ســــتنظر اليوم األحد في رأي البنك املركزي 
حول خطط دار االستثمار إلعادة هيكلة ديونها 
ومبــــررات رفضه دخولها حتت مظلة قانون 
االستقرار املالي. وقالت املصادر ان قرار احملكمة 
الذي ســــيتم اتخاذه بناء علــــى تقرير البنك 
املركزي سيحدد مصير دار االستثمار، مشيرة 

الى ان مجلس الدائنني قدم اســــتقالته ومنح 
مهلة ٤ أيام لـ «الدار» للقبول باتفاقية إعادة 
الهيكلة. وذكرت املصادر ان هناك مفاوضات 
مع جهة خليجية لشــــراء حصة بنك بوبيان 
البالغــــة ١٩٫٩٪ واملتنــــازع عليها بني «الدار» 
والبنك التجاري، مشيرة الى ان هناك احتماالت 
قوية بالتوصل الى اتفاق لشراء هذه احلصة 

بسعر ما بني ٦٥٠ و٧٠٠ فلس للسهم. 

 من خالل شركة يتم تأسيسها برأسمال ١٠ ماليين جنيه

 تنفيذًا لقانون حظر التعامل في السكن الخاص

 «جلوبل ـ مصر» تخطط إلطالق صندوق استثماري 
بين ١٥٠ و٢٠٠ مليون جنيه بالربع الثاني من ٢٠١١ 

 الهارون: على الشركات والمؤسسات بيع ما تملكه 
من قسائم وبيوت قبل مارس المقبل

 أحمد يوسف
  كشفت مصادر ان شركة بيت 
االستثمار العاملي جلوبل (مصر) 
تخطط إلطالق أول صناديقها 
االســـتثمارية في الربع الثاني 
من عام ٢٠١١ وسيكون صندوقا 
متوازنا، يدمج بني أدوات العائد 
الثابت واملتغير، ومن املتوقع أن 
يتراوح حجمه بني ١٥٠ مليون 

جنيه و٢٠٠ مليون.
لـ «األنباء»    وقالت املصادر 
ان جلوبل ـ مصر، ستطلق هذا 
الصندوق من خالل شركة خاصة 
سيتم تأسيسها برأسمال قيمته 
١٠ ماليني جنيه وذلك حســـب 

متطلبات قانون االستثمار املصري، وانها تعتزم الحقا إطالق عدد 
من الصناديق االستثمارية في السوق املصري.

  واكدت على ان تســـويق هذه الصناديق سيتركز على السوق 
املصري واألسواق التي تعمل فيها «جلوبل».

  وأشارت الى ان هذه الصناديق ستحتوي على أدوات استثمارية 
مبفهوم جديد، وانه من املتوقع ان حتقق أرباحا جيدة منها.

  واضافت ان الشركة تستهدف 
أن تطلق خالل السنوات الثالث 
القادمة ثالثة صناديق بجانب 
الصندوق املتوازن، حيث تخطط 
الشـــركة إلطالق صندوق آخر 
متوازن وصندوق للعائد الثابت 
في عام ٢٠١٢، عالوة على أنها 
تدرس إطالق صنـــدوق رابع 

لالستثمار اإلسالمي. 
  واكدت على ان الشركة باتت 
تركز على اإليرادات الناجتة عن 
العموالت، وحتقيق عموالت من 
نشاط بنوك االستثمار وسمسرة 
األوراق املالية وإدارة األصول، 
مؤكدا على ان هناك فرقا كبيرا 
بني أن تدير أموال الغير وتدير أموالك اخلاصة، والدخول في املجالني 

معا يعرض اإلدارة للتشتت.
  وعن التزام الشركة جتاه تسديد مديونيتها، قالت املصادر ان الشركة 
في غاية االلتزام واجلدية في العمل على تسديد جميع مديونيتها، وان 
هناك التزام ببرنامج عمل محدد يستهدف حتقيق اخلطة التي أطلقتها 

الشركة لتسديد جميع مديونيتها في الوقت احملدد. 

 صرح وزير التجــــارة والصناعة أحمد 
الهارون: ان الوزارة تهيب بجميع الشركات 
واملؤسسات الفردية التقيد بنصوص القانون 
رقم ٩ لسنة ٢٠٠٨ بشأن حظر التعامل بالبيع 
او الشراء او الرهن او اصدار حوالة احلق 
للغير او صدار توكيــــل بالتصرف للغير 
او قبــــول وكالة بالتصــــرف عن الغير في 
القسائم او البيوت املخصصة الغراض السكن 
اخلاص، وعلى الشركات واملؤسسات الفردية 

االلتزام ببيع ما متلكه من القسائم والبيوت 
املخصصة الغراض الســــكن اخلاص خالل 
فترة ال تتجاوز ثالث سنوات، حيث سيبدأ 
تطبيق هذا القانون اعتبارا من اول الشهر 
القادم التالي لتاريــــخ العمل بهذا القانون 
املشار اليه ٢٠٠٨/٣/١ وتنتهي املدة القانونية 

في ٢٠١١/٢/٢٨.
  وتنفيذا ملــــواد القانــــون املذكور اعاله 
ستفرض على كل من يخالف هذا القانون 

واعتبارا من ٢٠١١/٣/١ غرامة سنوية مقدارها 
عشرة دنانير كويتية عن كل متر مربع من 
هذه القســــائم او البيوت او ٥٪ من قيمتها 

السوقية على أيهما أكبر.
  وحرصا من الــــوزارة اال يضار اي من 
اصحاب العالقــــة املخاطبني بهذا القانون، 
جتد من واجبها ان تذكر باملواعيد القانونية 
التي ســــتراعيها الوزارة في تنفيذها لهذا 

القانون. 

 حماية للمستهلكين من الغش التجاري وتفعيًال لنص قانون المادة الرابعة بالتنفيذ المباشر

 الخالدي لـ «األنباء»: وزير التجارة يصدر 
  ١٢ قراراً وزارياً إلغالق شركتين وبعض المالحم  

متنوعة منتهية الصالحية.
  وقــــال اخلالدي ان مفتشــــي 
الوزارة قد ضبطوا مخالفات على 
شركة أخرى لتالعبها في حقيقة 
بلد املنشأ املصّنع، مما استوجب 

إغالقها فورا.
  ولفت اخلالدي الى انه مت إغالق 
العديد من أركان اللحوم في عدد 
من اجلمعيات التعاونية في مناطق 
متفرقة، وذلك لقيامها بالغش في 
بلد منشــــأ اللحوم وكذلك إغالق 
مالحم أخرى في بعض املناطق.

  واكد ان الوزارة ال تألو جهدا 
وال تتوانى في الكشف عن الغش 
الذي يتعمده البعض، مؤكدا في 
الوقت نفسه حتذير الوزارة لكل 
من تسول له نفسه التالعب في 
قوت املواطن واملقيم، وان مفتشي 

الوزارة سيقفون لهم باملرصاد. 

جتاه املخالفــــني الذين يتعمدون 
الغش في قــــوت املواطن واملقيم 
فقد اصدر الوزير ١٢ قرار وزاريا 
بإغالق إحدى الشــــركات لقيامها 
بتمديــــد صالحية مــــواد غذائية 

  وأكــــد اخلالدي فــــي تصريح 
خاص لـــــ «األنبــــاء» انه تفعيال 
لنص هــــذه املــــادة وحرصا من 
وزير التجــــارة والصناعة احمد 
الهارون علــــى تطبيق العقوبات 

 أحمد يوسف
  صرح وكيــــل وزارة التجارة 
والصناعــــة املســــاعد لشــــؤون 
الرقابة التجارية والوكيل املساعد 
لشؤون التجارة اخلارجية باإلنابة 
عبدالعزيز اخلالدي بانه استمرارا 
للجهود التي تقــــوم بها الوزارة 
لضبط املخالفني للقوانني اخلاصة 
بحماية املستهلك وتفعيال للمادة 
الرابعــــة من قانــــون قمع الغش 
واملعامالت التجارية التي أجازت 
لوزير التجارة والصناعة في حالة 
الضرورة واالستعجال عند قيام 
دالئــــل وجود حالــــة او أكثر من 
حاالت غش قام بها صاحب جهة 
او حرفة او جتارة او حرفة او اي 
نشاط آخر، ان يأمر بقرار مسبب 
إلغالق هذا احملــــل إداريا بطريق 

التنفيذ املباشر.

 أحمد الهارون  عبدالعزيز اخلالدي

 «جاسم للنقليات» تفتح فرعًا جديدًا في اإلمارات
ومعدات مناولة المواد وأكثر 

من ذلك.
  كما تضمن المشاريع والجهات 
المقاولـــة التي تقـــوم بتأجير 
المعـــدات من شـــركة جاســـم 
للنقليات والمناولة راحة البال 
المشاريع  فيما يتعلق بسالمة 
الخاصة بهم ذلك ألن الجهة التي 
يستأجرون منها تتميز بالمهنية 
وتستخدم األجهزة الحديثة التي 
يتم صيانتها وتشغيلها من قبل 
موظفين مؤهليـــن وملتزمين 

بأعلى المعايير.
  وفي معرض تعليقه على 
افتتاح الفرع الجديد، قال مدير 
المكتب اإلقليمي لشركة جاسم 
للنقليات والمناولة في اإلمارات 
العربية المتحدة الســـيد فيل 
ريد: «نحن نشـــعر بالسعادة 
بافتتاح هذا الفرع الجديد في 
أبوظبـــي، مقر قطـــاع النفط 
والغاز في اإلمـــارات العربية 

المتحدة». 

«الفهيم» المرموق في منطقة 
مصفح الصناعية، سيقوم فريق 
الشركة بتجهيز الشركات في 
أبوظبي وكامل دولة اإلمارات 
المتحـــدة بالمعدات  العربية 
المســـتأجرة مثـــل الرافعات 
المتحركة التـــي تتراوح بين 
٤٠ و٣٠٠ طـــن، باإلضافة إلى 
المولدات، وأضـــواء األبراج، 

للنقل والتفريغ ستتمكن من 
توسيع نطاق أعمالها إقليميا 
وكذلك توسيع قاعدة عمالئها 
لتشمل المقاولين غير القادرين 
حاليا على إيجاد حلول المعدات 
المناســـبة في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة.
  وفـــي فرعها الجديدة الذي 
يقع في الطابق العلوي من مبنى 

 أعلنت شركة جاسم للنقليات 
والمناولة عن تدشين فرع جديد 
لتأجير المعدات في أبوظبي.

  ونظرا للطلب المتزايد على 
المعدات المستأجرة في اإلمارات 
المتحدة وخصوصا  العربية 
في مجـــال الغاز والنفط وفي 
القطاعات المدنية، فإن شركة 
جاســـم للنقليات والمناولة 
دشـــنت فرعا جديدا لتزويد 
الشـــركات في دولة اإلمارات 
العربيـــة المتحدة بتجهيزات 
وخدمات عالية الجودة وموثوقة 

من الخدمات اللوجستية.
ديناميـــة    وكمؤسســـة 
ومتنوعـــة، تتميز بســـرعة 
االستجابة، فإن شركة جاسم 
للنقليات والمناولة لديها سجل 
حافل مـــن الخدمات المتميزة 
في مجال تقديم معدات عالية 

الجودة بأسعار تنافسية.
  وبافتتاحها فرعـــا جديدا 
في أبوظبي، فإن شركة جاسم 

 بدء العمل في الفرع اجلديد


