
توقع أن حتقق الشركة نتائج مالية جيدة في الربع األول من العام احلالي معظمها »تشغيلي«

اخلرافي: »أمريكانا« سجلت أعلى مبيعات في تاريخها في 2010
بالغة 680.7 مليون دينار.. وعموميتها أقرت توزيع 65% نقداً

دياب: الشكر 
موصول للعم 
ناصر اخلرافي

الشركة تتعامل 
بكفاءة مع 

أحداث مصر

قوة املركز 
املالي للشركة

اعرب نائب الرئيس التنفيذي 
لـ »اميركانا« د.سيد دياب 
عن شكر االدارة التنفيذية 

بالشركة للعم ناصر اخلرافي، 
مشيدا بجهوده املتواصلة 

ومتابعته لسير العمل في كل 
كبيرة وصغيرة للشركة.

واضاف دياب ان االستقرار 
والنجاح الذي حققته الشركة 
نتيجة لالسس الراسخة التي 
وضعها العم ناصر اخلرافي 

طوال الـ 35 عاما املاضية، 
ومشيدا ايضا بجهود 

رئيس مجلس ادارة الشركة 
مرزوق اخلرافي الذي كانت 

له بصمات واضحة في 
جناح الشركة خالل الفترة 

املاضية.

بخصوص تطورات االحداث 
في مصر والتي بدأت في 

25 يناير 2011 قال اخلرافي 
ان الشركة مبصر قد 

قامت باتخاذ االجراءات 
االحترازية التي تكفل التعامل 

مع الظروف االستثنائية 
املتسارعة هناك حيث مت 

ايقاف العمل متاما بجميع 
مطاعم الشركة مبصر خالل 

الفترة من 28 يناير حتى 
5 فبراير 2011، وقد بدأ 

التشغيل التدريجي ملطاعم 
الشركة بعد ذلك، وبخصوص 

النشاط الصناعي فقد مت 
االيقاف اجلزئي لبعض 

انشطة االنتاج والبيع لفترة 
محدودة ثم متت اعادة 

تشغيلها تدريجيا، اما النشاط 
الداجني فقد استمر في 

التشغيل والبيع دون توقف، 
وجار متابعة املوقف مبصر 
اوال بأول لعمل ما قد يلزم 
من اجراءات فورية للتعامل 

مع اي مستجدات.

تنتهج امريكانا استراتيجية 
محكمة تعتمد في تطبيقها 

على التوازن بني االنفاق 
واالستثمارات، مما ادى 

الى تقوية املركز املالي 
للشركة عن طريق الوفورات 

اجلوهرية في املصروفات 
واالعباء، بجانب ضخ املزيد 

من االستثمارات وزيادة 
حجم اعمال الشركة، وقد 

جنحت الشركة في تخفيض 
حجم القروض من البنوك 
ليصل اجمالي مديونيات 
الشركة للبنوك الى 108.4 

ماليني دينار في نهاية عام 
2010 مقابل 133.3 مليون 

دينار في نهاية العام 
املاضي.

وقد بلغت مبيعات قطاع 
املطاعم 363.9 مليون دينار 

بنسبة منو 13%، من خالل 
1181 مطعما من مطاعم 
الوجبات السريعة و52 

مطعما من مطاعم اخلدمة 
املتميزة، وتتواجد مطاعم 

الشركة في 14 دولة ما بني 
قارتي آسيا وافريقيا، هذا 
وقد متكنت الشركة خالل 

2010 من الدخول الى 8 مدن 
جديدة ليصل عدد املدن التي 
تتواجد فيها مطاعمنا الى 87 

مدينة مقابل 66 مدينة في 
عام 2006.

السابقة من اقرار توزيعات ممتازة 
كانت محل تقدير من املساهمني، 
فقامت الشركة بتوزيع 50% نقدا 
و25% منحة في عام 2005، %70 
نقدا و30% منحة في عام 2006، 
50% نقدا و50% منحة لعام 2007، 
75% نقدا لعام 2008، و60% نقدا 

لعام 2009.

كسب ثقة المساهمين

وذك���ر اخلراف���ي ان القيمة 
السوقية للشركة تعد مؤشرا على 
ثقة املس���اهمني بسهم الشركة، 
ووفقا خلدمة »أرقام 100« التي 
يقدمها موقع أرقام االلكتروني، 
فقد احتلت امريكانا املركز 69 بني 
أكبر 100 شركة خليجية من حيث 
القيمة السوقية بنهاية عام 2010، 
واملركز 11 بني جميع الش���ركات 
الكويتي���ة، بينما احتلت املركز 
3 بني جميع شركات الصناعات 
الغذائية التي ش���ملتها القائمة 
بعد ش���ركتي املراعي وصافوال 

السعوديتني.

تطلعات مستقبلية

وكشف اخلرافي عن تطلعات 
2011 والتي  الشركة خالل عام 
تكم���ن في تطوي���ر جناحاتها 
وترسيخ مكانتها وريادتها على 
املستويني احمللي واالقليمي في 
مجاالت املطاع���م والصناعات 
التوجه  الغذائي���ة، وتدعي���م 
االستراتيجي لعمل توسعات 
جديدة في حجم ومجاالت عملها، 
والتأكيد على قوة مركز الشركة 
املالي. وقال ان اس���تراتيجية 
الشركة في سبيل حتقيق تلك 
الطموح���ات خالل ع���ام 2011 

تتلخص فيما يلي:
الى 1 يجب اخل���روج من إطار  التقليدي���ة  االعم���ال 
التفكي���ر االبداعي اخلالق لعمل 
نقلة نوعية في حجم ومجاالت 
عمل الش���ركة، وليس املقصود 
التغيير في أساليب  بذلك فقط 
العمل، ب���ل يجب أن ميتد أيضا 
ليشمل الطموحات واالهداف، بيئة 
العمل، طرق التفكير، أس���لوب 
االدارة، س���بل التمويل، وجوه 
االستثمار، استراتيجيات التشغيل 
والبي���ع، التوزيع والتس���ويق 
ف���ي وس���ائل جديدة  والبحث 
العاملة  ومبتكرة جلذب االيدي 
املاه���رة والك���وادر االداري���ة 

املتميزة.
االبتكار من أجل املزيد من 2 تهدف الشركة الى مواصلة 
التحس���ني ملنتجاتها وخدماتها 
احلالي���ة، وذلك جنبا الى جنب 
مع تقدمي منتجات جديدة القتناص 
الت���ي تظه���ر ف���ي  الف���رص 

االسواق.
ق����درة جمي����ع وحداتها 3 تعمل الشركة على زيادة 
التش����غيلية على انتاج السلع 
واخلدمات بطريقة فعالة وأكثر 
املنافسني، ويتطلب  كفاءة من 
ذلك التركيز على عناصر التميز 
لدى الش����ركة وإحداث فوارق 
حقيقية مع املنافسني في االسواق 
التي توجد بها منتجات الشركة، 
والسبيل الى حتقيق ذلك يستلزم 
املزي����د من االهتم����ام بتحقيق 
التفوق في كيفية التجاوب مع 
حاجات الزبائن، وابتكار منتجات 
جديدة تلق����ى قبولهم، وتقدمي 
تلك املنتجات بج����ودة عالية، 
باالضافة الى حتقيق ذلك كله 

بطريقة أكثر كفاءة.
عاطف رمضان  ٭

لتاريخها في الوفاء بالتزاماتها، 
وجناح الشركة في إدارة خطط 
السيولة خالل عام 2010 يرجع 
ال���ى اس���تراتيجياتها احملكمة 
التي حتدث التوازن بني االنفاق 
واالستثمار، فتمكنت من حتقيق 
وفورات جوهرية في املصاريف 
واألعباء بجانب ضخ املزيد من 
الالزمة لتحقيق  االس���تثمارات 
طموحات التوس���ع واالنتشار، 
وكذلك اعتمادها بشكل اساسي 
في متويل مش���روعات التوسع 
واالحالل والتجديد على املصادر 
الداخلية للشركات التابعة، بينما 
يتم متويل االستثمارات اجلديدة 
بواقع 50% من املصادر الداخلية 
القروض،  و50% ع���ن طري���ق 
ال���ى رب���ط عملية  باإلضاف���ة 
االقت���راض بقدرة املش���روعات 
االستثمارية املختارة على توليد 
العوائ���د التش���غيلية املطلوبة 
خلدمة الدي���ون وتوفير املبالغ 
املطلوبة لعمل توزيعات مناسبة 

على السادة املساهمني.
ولفت اخلرافي الى ان املركزية 
في احلصول على تسهيالت بنكية 
وقروض جديدة ألي من شركاتنا 
التابعة يؤدي الى االستفادة من 
املزايا التفاوضية حلجم الشركة 
في احلصول على افضل الشروط 

االئتمانية.

التوازن في التوزيعات

وق���ال اخلرافي ان سياس���ة 
التوزيعات لدى الشركة تعتمد 
على حتقيق التوازن املطلوب بني 
طموحات املساهمني في احلصول 
عل���ى توزيعات كبي���رة وبني 
طموحات الش���ركة في التوسع 
والنم���و، وتعتب���ر التوزيعات 
واالرب���اح التي حتص���ل عليها 
الش���ركة من ش���ركاتها التابعة 
هي املصدر الرئيسي في توفير 
السيولة املطلوبة لعمل توزيعات 
على مساهميها، كما تقوم الشركة 
أيضا في سبيل ذلك باالعتماد على 
التوزيعات النقدية التي حتصل 
عليها من محافظها االستثمارية 

املمتازة.
واجلدير بالذكر ان الش���ركة 
قد متكنت خالل اخلمس سنوات 

الى زيادة  التوزيع، باالضاف���ة 
الطاقة االنتاجية وإضافة خطوط 
انتاج جديدة مبا يضمن حتقيق 
النمو املرجو من هذه األنشطة.

العقارات  االس���تثمار في  واملقصود به���ا االراضي 3
واملباني املطلوبة للتوسعات في 

أنشطة الشركة املختلفة.
االستثمار في استحواذات 

جدي���دة حي���ث جنح���ت 4 
امريكانا في تنفيذ مجموعة من 
الناجحة خالل  االس���تحواذات 
الس���نوات السبع املاضية وهي 
االستحواذ على بيتزا هت البحرين 
وش���ركة جري���ن الن���د جروب 
ملنتجات األلبان واألجبان مبصر 
في عام 2004 والشركة املصرية 
لصناعة النشا واجللوكوز مبصر 
في عام 2005 ومجموعة شركات 
الغذائية  سنيوريتا للصناعات 
مبصر وبيتزا هت االردن في عام 

.2006
االستثمار في محافظ مالية  ع���ن طري���ق اس���تخدام 5
الفوائ���ض املالية املتوافرة لدى 
الش���ركة في شراء مجموعة من 
االسهم املمتازة التي تعتبر فرصا 
استثمار جيدة باعتبار توزيعاتها 
مصدرا إضافيا لتنويع مصادر 
الدخل بالشركة وحترص الشركة 
على ان تدار تلك احملافظ من قبل 
وجه���ات  محترف���ة  إدارة 

متخصصة.
وأوضح اخلرافي ان امريكانا 
لها س���معة طيبة ل���دى جميع 
البنوك العامل���ة باملنطقة نظرا 

منو بلغت 6% عن العام املاضي 
ومبتوسط نس���بة منو سنوي 
بلغ 13% خ���الل الفترة من عام 
2006 حتى عام 2010، وارتفعت 
نسبة متويل األصول من حقوق 
املس���اهمني بع���د التوزيع���ات 
املقترحة الى 49% مقابل 44% في 
نهاية العام املاضي، وقد ساهم في 
ذلك انخفاض اجمالي مديونيات 
الشركة للبنوك لتصل الى 108.4 
ماليني دينار في نهاية عام 2010 
مقابل 133.3 ملي���ون دينار في 
نهاية الع���ام املاضي، وارتفعت 
األرباح املرحلة الى 186.7 مليون 
دينار مقابل 125.3 مليون دينار 
فقط في عام 2006 مبتوسط نسبة 

منو سنوي بلغ %12.

5 أنشطة

وأشار اخلرافي الى ان الشركة 
تقوم باالس���تثمار في خمس���ة 

أنشطة رئيسية وهي: 
االستثمار في انشطة املطاعم  مثل االفتتاحات اجلديدة أو 1
عملي���ات التجدي���د واالح���الل 
القائم���ة، حيث تقوم  للمطاعم 
الشركة بتوجيه حوالي 60% من 
انفاقها االس���تثماري في مجال 
املطاعم الى االفتتاحات اجلديدة 
بينما يذهب الباقي الى عمليات 
التجدي���د واالح���الل للمطاعم 

القائمة.
االس���تثمار في األنشطة  الصناعي���ة والتجاري���ة 2
والزراعية والنشاط الداجني مثل 
ادوات التشغيل والتخزين وجهاز 

لألغذية )أمريكانا( هو جناحها 
املتواصل في إدارة مركزها املالي 
بطريق���ة احترافية وعلمية مبا 
يزيد من قوته عام���ا بعد عام، 
حيث يولي مجلس إدارة الشركة 
أهمية كبيرة ملصلحة املساهمني 
الطوي���ل والقصير،  املديني  في 
خصوصا في ظل ظروف األزمة 
املالية العاملية التي أثرت سلبيا 
على عالم األعمال، مشيرا الى ان 
االستجابة الفورية من جانب إدارة 
الشركة الستحقاقات األزمة أدى 
إلى تطويق آثارها السلبية الى 
مس���توى محدود للغاية، حيث 
تعكس القراءة املتأنية للبيانات 
الش���ركة  املالية م���دى حرص 
على تعظيم حقوق مساهميها، 
وتقوية مركزها املالي، وهيكلها 
التمويلي، وذلك لتدعيم وتقوية 
قدرتها املستقبلية على التوسع 

واالنتشار.
واشار اخلرافي الى ان مبيعات 
الش���ركة بلغ���ت 680.7 مليون 
دينار مقابل 616.4 مليون دينار 
العام املاضي بنسبة منو بلغت 
10% رغ���م الظروف االقتصادية 
الصعب���ة، الفتا ال���ى ان صافي 
الربح بل���غ 46.2 مليون دينار 
العام  مقابل 36.3 مليون دينار 
املاضي بنسبة منو بلغت %27 
الى  وان ربحية السهم ارتفعت 
118 فلس���ا مقابل 93 فلسا العام 
املاض���ي، كما ارتفع���ت القيمة 
الدفترية للسهم )بعد التوزيعات 
الى 787 فلسا مقابل  املقترحة( 
العام املاضي، وان  664 فلس���ا 
حقوق املساهمني ارتفعت )بعد 
التوزيعات املقترحة( الى 307.7 
ماليني دينار مقابل 259.6 مليون 
دينار الع���ام املاضي، ومع ذلك 
ارتفعت نسبة العائد على متوسط 
حقوق املساهمني الى 16% مقابل 
15% الع���ام املاضي، وتضاعفت 
حقوق املساهمني )بعد التوزيعات 
املقترحة( خالل الفترة السابقة 
فبلغت 307.7 ماليني دينار بنهاية 
عام 2010 مقابل 219 مليون دينار 
في عام 2006 ومبتوسط نسبة 
منو س���نوي بل���غ 10% وارتفع 
اجمالي جانب األصول بامليزانية 
الى 625.6 مليون دينار بنسبة 

اإلدارة  توقع رئيس مجلس 
والعضو املنتدب للشركة الكويتية 
لألغذية »امريكانا« مرزوق ناصر 
اخلرافي ان حتققت الشركة نتائج 
مالية جيدة للربع األول من العام 
الى ان معظم  احلالي، مش���يرا 
النتائج املالية »تشغيلية« وتزيد 
التشغيلية للفترة  النتائج  عن 

املقارنة من العام املاضي.
واضاف اخلرافي خالل عمومية 
الشركة العادية التي عقدت امس 
بنسبة حضور بلغت 96.1% ان 
الش���ركة تعتزم التوس���ع عبر 
دخولها كازاخستان خالل العام 

.2011
وردا عل���ى س���ؤال بش���أن 
استثمارات الش���ركة في الدول 
العربي���ة التي تش���هد توترات 
سياسية قال اخلرافي: ليس لدينا 
استثمارات في تونس أو ليبيا، 
اما الس���وق املصري فلن نزايد 
على ما ذكرته وزيرة اخلارجية 
االميركية هيالري كلينتون عندما 
قالت »مصر أم الدنيا« ولفت الى 
ان املجموعة تستثمر في مصر 
منذ اوائل الستينيات وان رئيس 
املجموعة ناص���ر اخلرافي من 
املبادرين باالستثمار في مصر 
واصفا ذلك بأنها جتربة ناجحة 
املقاييس وات���ت ثمارها  ب���كل 
س���واء من ناحية املردود املالي 
الذي حققته الشركة طوال هذه 
السنوات او املردود األهم الذي 
يتمث���ل في الطاق���ات والعقول 
التي كانت  البش���رية املصرية 
الذي  النمو  سببا رئيسيا وراء 

حققته املجموعة.
واعرب اخلرافي عن امله في 
ان يس���تعيد االقتصاد املصري 
عافيته مرة اخرى في اسرع وقت 

ممكن.
وردا على سؤال ان كانت هناك 
اضرار مادي���ة حلقت مبصانع 
الشركة في مصر ذكر اخلرافي 
ان املجموعة لم يلحقها اي اضرار 

مادية.
وزاد قائ���ال: االضرار املادية 
محدودة جدا كم���ا ان تغطيتنا 

التأمينية جيدة.
واش���ار اخلراف���ي ال���ى ان 
»امريكانا« متواجدة في 14 دولة 
حاليا وتعتزم التوسع في االسواق 

القائمة خالل العام 2011.
الش���ركة  ان  وذكر اخلرافي 
حققت إجنازا غير مسبوق خالل 
عام 2010 وذلك بالوصول ألعلى 
مبيعات في تاريخها بلغت 680.7 
مليون دينار )ما يعادل 2.4 مليار 
دوالر( بنسبة منو 10% عن العام 
املاضي، كما متكنت الشركة من 
حتقيق صافي أرباح قدرها 46.2 
مليون دينار )ما يعادل 162 مليون 
دوالر( بنسبة منو متميزة بلغت 
27% عن العام املاضي، وذلك رغم 

الظروف االقتصادية الصعبة.
وقال ان اجمالي املديونية بلغ 
108 مالي���ني دينار بنهاية 2010، 
وبلغ اجمالي حقوق املساهمني 
308 مالي���ني دين���ار، وبالتالي 
فإن نسبة املديونية إلى حقوق 

املساهمني بلغت %35.
وقال ان اإلصرار على النجاح، 
والسعي الدؤوب لتجاوز العقبات 
مهما كانت كبيرة، ووجود رؤية 
استراتيجية واضحة للمستقبل، 
وفكر متوازن قائم على ضرورة 
التوسع في حجم ومجاالت العمل، 
واالنتشار اجلغرافي في األسواق 
وتوسيع قاعدة املستهلكني، كل 
ذلك كان له أبلغ األثر في حتقيق 
الشركة ألهدافها وترسيخ مكانتها 
وريادتها على املستويني احمللي 
واالقليمي في مج���االت عملها، 
والتأكيد على قوة مركزها املالي، 
فعجلة اإلجناز في ال�»أمريكانا« ال 
تتوقف، وسنوات النجاح والتطور 
ال تنتهي، فطموحاتنا تزداد كلما 
زاد النجاح وأهدافنا التي نحققها 

نبني عليها ونطورها.

الجمعية العمومية

ه���ذا وقد وافق���ت اجلمعية 
العمومي���ة على جمي���ع البنود 
الواردة على جدول أعمالها ومنها 
توزيع 65% أرباحا نقدية عن 2010 
وجتديد تفويض مجلس اإلدارة 
بشراء 10% من أس���هم الشركة 
وايضا إصدار سندات في حدود 

رأس املال بحد أقصى.
وعن حقوق املساهمني ونسبة 
التوزيع املقت���رح أفاد اخلرافي 
اإلدارة بأن  في تقرير مجل���س 
أهم ما مييز الش���ركة الكويتية 

)قاسم باشا( اخلرافي مترئسا عمومية »امريكانا« وإلى جانبه د.سيد دياب  مرزوق اخلرافي

لم نتلق عروضا لشراء حصة في »أمريكانا«

أداء »أمريكانا« في 2010 باألرقام

نفى مرزوق اخلرافي خالل تصريحاته للصحافيني عقب انعقاد 
عمومية الشركة ان تكون هناك عروض تلقتها الشركة من اطراف 
قطرية او اميركية لشراء حصة في »امريكانا« قائال: هذا كالم غير 

صحيح.
وعن ايرادات »امريكانا« من توزيعات »زين« قال اخلرافي: »واجد 
زينة«، ولم يعلق اخلرافي على صفقة زين سوى بالقول: اخليرة 

فيما يختاره اهلل تعالى.

٭ قامت الشركة باعالن توزيع نقدي لعام 2010 نسبته 65% وهي بذلك 
تعتبر ثالث اعلى نسبة توزيع ارباح بني كافة الشركات الكويتية املتداولة 

ببورصة الكويت التي مت نشر اعالنات توزيعها بالبورصة حتى تاريخ 
اجلمعية العمومية بعد شركة زين واسمنت بورتالند، وهذا يعكس قوة 

وتوازن املركز املالي للشركة واحلمد هلل.
٭ بلغت ربحية سهم االمريكانا 118 فلسا لعام 2010 وهي بذلك 

تعتبر خامس اعلى ربحية سهم بني كافة الشركات الكويتية 
املتداولة ببورصة الكويت التي مت نشر بياناتها املالية.

٭ وصل عدد مطاعم ومحالت الشركة بنهاية 2010 الى 1233 مطعما 
ومحال، واستطاعت الشركة افتتاح 76 مطعما جديدا خالل 2010 بواقع 
مطعم جديد كل 5 أيام، ويعد ذلك اجنازا كبيرا على مستوى شركات 

املطاعم في العالم العربي خصوصا في ظل الوضع االقتصادي الراهن.
٭ وفقا خلدمة ارقام 100 التي يقدمها موقع ارقام االلكتروني 

احتلت االمريكانا املركز 69 بني اكبر 100 شركة خليجية من حيث 
القيمة السوقية بنهاية عام 2010، واملركز 11 بني جميع الشركات 

الكويتية، بينما احتلت املركز 3 بني جميع شركات الصناعات 
الغذائية التي شملتها القائمة بعد شركتي املراعي وصافوال 

السعوديتني.
٭ قدمت مطاعم الشركة ما يتجاوز 175 مليون وجبة خالل عام 2010 

مقابل 155 مليون وجبة العام املاضي اي بنسبة منو قدرها 13% عن عام 
2009، وجدير بالذكر ان سلسلة كنتاكي وحدها قدمت اكثر من 260 

مليون قطعة دجاج و60 مليون ساندوتش.

٭ حققت الشركة اجنازا غير مسبوق في تاريخها، حيث بلغت مبيعاتها 
2.4 مليار دوالر لعام 2010 وهي اعلى مبيعات في تاريخ الشركة منذ 

تأسيسها وبنمو قدره 10% عن اعلى مبيعات حققتها الشركة والتي كانت 
في العام املاضي.

٭ حققت الشركة ارباحا صافية بلغت 46.2 مليون دينار، بربحية 
للسهم قدرها 118 فلسا وذلك بعد اخذ تأثير االنخفاض الدفتري 

للمحفظة املالية وقدره 4.1 مليون دينار.
٭ ارتفع اجمالي جانب االصول بامليزانية الى 625.6 مليون دينار 

بنسبة منو بلغت 6% عن العام املاضي ومبتوسط نسبة منو سنوي بلغ 
13% خالل الفترة من 2006 حتى 2010.

٭ ارتفعت حقوق املساهمني بعد التوزيعات املقترحة الى 307.7 
ماليني دينار مقابل 259.6 مليون دينار العام املاضي وبنسبة منو 

بلغت 19%، ومع ذلك ارتفعت نسبة العائد على متوسط حقوق 
املساهمني الى 16% مقابل 15% العام املاضي.

٭ ارتفعت االرباح املرحلة بعد التوزيعات املقترحة الى 186.7 مليون 
دينار مقابل 125.3 مليون دينار فقط في 2006 مبتوسط نسبة منو 

سنوي بلغت %12.
٭ بلغت القيمة الدفترية للسهم بعد التوزيعات املقترحة 895 فلسا 
)متضمنة حصة االقلية(، وهي بذلك تعتبر ثالث اعلى قيمة دفترية 
للسهم بني كافة الشركات الكويتية املتداولة ببورصة الكويت التي 
مت نشر بياناتها املالية بالبورصة حتى تاريخ اجلمعية العمومية 

بعد شركة اخلليج للكابالت والوطنية لالتصاالت.

108 ماليني دينار 
إجمالي املديونية 

متثل نحو 35%
إلى حقوق 

املساهمني البالغة 
308 ماليني

نتواجد في 14 دولة 
ونعتزم التوسع

خالل 2011
في األسواق

القائمة

ليس لدينا استثمارات 
في ليبيا أو تونس.. 

و»مصر أم الدنيا«

ارتفاع األرباح
املرّحلة إلى 186.7 

مليون دينار
مبتوسط نسبة منو 
سنوي بلغت 12%

آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
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6263.8االقتصادية

0.21%
+12.9

املؤشر السعري

بتغير قدره

مجلس إدارة »الصفاة عاملي«
يجتمع األحد العتماد بيانات 2010
قالت مصادر لـ »األنباء« ان شركة الصفاة عاملي سوف تعقد اجتماع مجلس إدارتها يوم االحد 
املقبل ملناقشة البيانات املالية للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2010، مشيرة الى ان املجلس 
سوف يتناول آخر تطورات موقف الشركة خاصة في ظل جتاوزها ملراحل مهمة في طريقها 
للعودة الى تداول اسهمها من جديد في البورصة بعد توقف خالل املرحلة املاضية.


