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)قاسم باشا(حيات مترئسا عمومية الشركة

)قاسم باشا(جانب من عمومية »املجموعة الدولية لالستثمار«

الخليجيون يتجهون لحسم
ملف »االتحاد الجمركي« 

الرياض ـ يو.بي.آي: كشفت مصادر مطلعة عن 
توجه دول اخلليج نحو حسم ملف االحتاد اجلمركي 
إلعالن الوضع النهائي هذا العام وإعالنه رســـميا 
في قمة قادة دول مجلس التعاون املزمع عقدها في 

العاصمة اإلماراتية أبوظبي نهاية العام احلالي.
وقالت املصادر في تصريحات خاصة ان حسم 
ملف »االحتاد اجلمركي« ميثل االنطالقة نحو كتلة 
دول اخلليـــج وبدء دخول رحلـــة املفاوضات مع 
منظمة التجارة العاملية لالعتراف باحتاد جمركي 
خليجي موحد تطبق عليه اإلجراءات املعمول بها 

بني دول املنظمة.
وينتظر أن تكون اجتماعات األســـبوع املقبل 
االستثنائية لعدد 4 جهات حكومية فاعلة في بلدان 
اخلليج هـــي وزارات اخلارجية واملالية والتجارة 
والصناعة تعقد في مدينة جدة السعودية االثنني 

املقبل وهي احملطة النهائية إلعالن االنتهاء الرسمي 
من حســـم الوضع النهائي مللف االحتاد اجلمركي 
العالق منـــذ إعالن تطبيقه بعد قمـــة الدوحة في 
العام2007. وبحسب املصادر املطلعة فإن اجتماعات 
وزراء املالية والتجارة والصناعة تأتي متوافقة مع 
االجتماع االعتيادي للمجلس الوزاري بينما مت تأجيل 
اجتماع وزراء املالية االعتيادي إلى نوفمبر املقبل 
في الكويت وســـط ضغوط كبيرة تقضي بأهمية 

االنتهاء من إقرار االحتاد اجلمركي.
يشار الى أن االحتاد اجلمركي يهدف إلى جعل 
دول املجلس منطقة جمركية واحدة تستبعد فيها 
الرسوم والضرائب اجلمركية واللوائح واإلجراءات 
املقيدة للتجارة بني الدول األعضاء وتطبق فيها لوائح 
جمركيـــة موحدة كما تطبق فيها تعريفة جمركية 

موحدة بواقع 5% جتاه العالم اخلارجي.

245.6 مليار درهم القروض الشخصية
الممنوحة من قبل مصارف اإلمارات

القـــروض  ارتفـــع حجـــم 
الشـــخصية الممنوحة من قبل 
إلى  العاملة االمارات  المصارف 
نحو 245.6 مليار درهم بنهاية 
يونيو الماضـــي، مقابل 244.91 
بنهاية مايـــو الماضي، بارتفاع 
بلغ نحو 690 مليون درهم وبنمو 
اذ واصلت  شـــهري بلغ %0.3، 
الشـــخصية احتاللها  القروض 
المرتبـــة األولى من حيث حجم 

االئتمان الممنوح.
وأظهرت إحصاءات المصرف 
القروض  أن  المركزي اإلماراتي 
الشـــخصية اســـتحوذت على 
نحو 25.4% من إجمالي االئتمان 
الممنـــوح للمقيمين  المصرفي 
لكل األنشـــطة االقتصادية في 

الدولة.
ونقل موقع »االمارات اليوم« 
ان إجمالي قروض الرهن العقاري 
المقدمة من البنوك العاملة بالدولة 
للمقيميـــن واصل ارتفاعه وفقا 
لإلحصاءات، اذ قفز إلى 159.84 
مليار درهم بنهاية شهر يونيو 
الماضي، مقابل 150.39 مليار درهم 
بنهاية شهر مايو الماضي، بارتفاع 
بلغ مقداره 9.45 مليارات درهم 

ونمو شهري بلغ %6.29.
ووفقـــا ألحـــدث إحصاءات 
المركزي  المصـــرف  أصدرهـــا 
اإلماراتـــي، أمـــس االول، فقـــد 

ارتفع إجمالي االئتمان المصرفي 
للمقيمين الممنوح لكل األنشطة 
االقتصادية في الدولة الى 966.48 
مليار درهم بنهاية شهر يونيو 
الماضي، مقابـــل 962.66 مليار 
درهم في نهاية شهر مايو الماضي 
و958.59 مليار درهـــم بنهاية 
ديسمبر الماضي و967.3 مليار 
درهم في نهاية شـــهر نوفمبر 
الماضـــي و964.18 مليار درهم 

بنهاية شهر أكتوبر الماضي.
مـــن جهـــة أخـــرى، أظهرت 
اإلحصـــاءات ان إجمالي أصول 
البنوك األجنبية العاملة بالدولة، 
بلغ في نهاية شهر يونيو الماضي 
216.78 مليار درهم، اذ شكلت ما 
نسبته 14.07% من إجمالي أصول 
البنوك التجارية العاملة بالدولة 
وطنية وأجنبية التي بلغت نحو 
1.54 تريليون درهم، في حين بلغ 
حجم مطلوبات البنوك األجنبية 
العاملة بالدولـــة 255.87 مليار 
درهم، شكلت ما نسبته 16.6% من 
إجمالي مطلوبات البنوك التجارية 

العاملة بالدولة.
ووفقا لإلحصاءات بلغ إجمالي 
الودائـــع لدى البنـــوك العاملة 
فـــي الدولة 985.44 مليار درهم 
الماضي مقابل  بنهاية يونيـــو 
970.84 مليـــار درهم في نهاية 
مايو الماضـــي، إذ بلغت ودائع 

المقيميـــن 890.33 مليار درهم 
في نهاية يونيو الماضي مقابل 
881.11 مليار درهم في نهاية مايو 

الماضي.
المقيمين  وبلغـــت ودائـــع 
األفراد 276.48 مليار درهم مقابل 
271.48 مليار درهم وبلغت ودائع 
المقيميـــن اآلخرين 12.9 مليار 
درهم مقابل 12.73 مليار درهم، 
فيما بلغت ودائع غير المقيمين 
95.11 مليار درهم مقابل 89.72 
مليار درهـــم في نهايـــة مايو 

الماضي.
وأظهرت إحصاءات المصرف 
المركـــزي اإلماراتـــي ان حجم 
االئتمـــان الممنـــوح في جانب 
القروض الشـــخصية ألغراض 
تجارية، حتى نهاية شهر يونيو 
الماضي، بلغ 179.28 مليار درهم 
مقابل 178.34 مليار درهم بنهاية 
مايو الماضـــي و171.35 بنهاية 
ديسمبر الماضي ونحو 170.94 
مليـــار درهم بنهايـــة نوفمبر 
الماضي، و170.79 مليار درهم 
بنهايـــة أكتوبر، فـــي حين بلغ 
حجم االئتمان الممنوح للقروض 
الشخصية ألغراض استهالكية 
نحـــو 66.32 مليار درهم مقابل 
نحو 66.59 مليار درهم بنهاية 
مايو الماضي و66.56 مليار درهم 

بنهاية ديسمبر 2009.

159.84 مليار درهم قروض الرهن العقاري للمقيمين

»األمان«: 770.4 مليون دينار قيمة تداوالت أغسطس الماضي 
 أوضح التقرير الشـــهري الصادر 
عن شـــركة األمان لالستثمار عن شهر 
أقفل املؤشر السعري  أغسطس حيث 
لســـوق الكويت لألوراق املالية نهاية 
2010/08/31 عند 6666.5 نقطة بارتفاع 
مقـــداره 11.6 نقطة ونســـبته 17% عن 
البالـــغ 6.654.9  إقفـــال 2010/07/29 
نقطـــة وانخفاض مقداره 338.8 نقطة 
ونسبته 4.84% عن إقفال 2009/12/31 

البالغ 7.005.3 نقطة.
 وأشـــار التقرير أن املؤشر الوزني 

أغلق في نهاية التداوالت الشهرية عند 
435.4 نقطة بارتفاع مقداره 16.18 نقطة 
ونسبته 3.86% عن إقفال 2010/07/29 
البالـــغ 419.2 نقطة وارتفـــاع مقداره 
49.7 نقطة ونسبته 12.88% عن إقفال 

2009/12/31 البالغ 385.75 نقطة.
وقد ســـجل املؤشـــر أدنـــى إقفال 
خالل شـــهر يوليو يـــوم 2010/08/02 
عند 6623.90 نقطة وأعلى إقفال يوم 
2010/08/10 عند 6701.20 نقطة. وبني 
التقرير أن عدد أيام التداول خالل الشهر 

23 يوما سجل املؤشر فيها ارتفاعا خالل 
13 يوما وسجل انخفاضا خالل 10 أيام 
عن إقفال الشهر املاضي. كما بلغت كمية 
األسهم املتداولة خالل شهر أغسطس 
4.498.205.000 سهم بقيمة نقدية بلغت 
770.628.540 دينارا موزعة على 71.157 

صفقة. 
 وبلغ املعدل اليومي لكمية األسهم 
املتداولة خالل الشـــهر 204.463.864 
سهما بلغ ذروته يوم 2010/08/09 بعدد 
414.387.500 سهم وأدنى معدالته يوم 

2010/08/16 بعدد 120.102.500 سهم. 
 وبلغ املعدل اليومي لقيمة األسهم 
املتداولة خالل الشهر 35 مليون دينار 
وبلغ ذروته يـــوم 2010/08/17 بقيمة 
إجمالية 78.274.210 دينار. وأدنى معدالته 
يـــوم 2010/08/05 بقيمة 15.957.750 
دينارا، كما بلغ املعـــدل اليومي لعدد 
الصفقات خالل الشهر 3234 صفقة كانت 
ذروتها يوم 2010/08/09 بعدد 5.656 
صفقة وأدنى معدالتها يوم 2010/08/15 

بعدد 2.107 صفقة.

في تعليقه على األداء الشهري للسوق 

أضخم طائرة تجارية في العالم تهبط بمطار بريطاني
لندنـ  يو.بي.آي: هبطت أضخم 
طائرة جتارية في العالم من طراز 
إيربــــاص إيه 380 تابعة لطيران 
اإلمارات في مطار مدينة مانشستر 
البريطانية للمرة األولى اول من 

امس.
وقالت هيئة اإلذاعة البريطانية 
)بي بي سي( إن الطائرة العمالقة 

مكونة من طابقني وحتتوي على 
517 مقعدا ووصلت في رحلة من 
دبي الى مطار مانشســــتر حيث 
جتمهر آالف الناس ملشاهدتها وهي 
تهبط على مدرج املطار. واضافت 
ان مانشستر هو املطار االقليمي 
األول في العالم ويقدم خدمة يومية 

لطائرات ايرباص إيه 380.

ويستقبل مطار هيثرو القريب 
من لندن طائرات ايرباص إيه 380 

منذ العام 2008.
وبدأت الطائرة العمالقة خدمة 
املسافرين مع اخلطوط اجلوية 
الســــنغافورية في اكتوبر 2007 
وهبطت في مطار هيثرو للمرة 

األولى في مارس 2008.

»المتحدة الدولية« تتخارج من استثماراتها 
المصرفية البالغة 17.6 مليون دينار  في العراق 

عمر راشد
كشـــف نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب في شركة املتحدة الدولية القابضة عبد 
احملســـن حيات عن قيام الشركة بتعيني شركة 
إقليمية كبرى للبدء في إجـــراءات التخارج من 
استثمارات الشركة البالغة 17.6 مليون دينار في 

السوق العراقي.
 وأضاف أن ســـعي الشـــركة للتخـــارج من 
اســـتثماراتها في العراق والتي تتركز في بنكني، 
يأتي بسبب طلبات البنك املركزي العراقي بزيادة 
رأس املال إلى 100 مليار دينار بدال من رأسمالها 

احلالي.
 وبـــني حيات أن التخارج من املتوقع االنتهاء 
منه خالل 2011 بعد أن يتم االنتهاء من اإلجراءات 

اخلاصة بعملية تقييم أداء الشركة.
 وقال إن الشركة تكبدت خسائر عن العام املالي 
املاضي بسبب إعادة تقييم احملافظ االستثمارية 
للشركة والتي عانت من التراجع بسبب انخفاض 
الفرص االستثمارية بسبب األوضاع السياسية 

واألمنية التي مير بها العراق حاليا.

 وأضاف بأن الشركة تستعد في الفترة املقبلة 
للدخول في الســـوق الكويتي من خالل القطاع 
املصرفي، مستدركا أن األمر متروك أوال وأخيرا 

لقرار مجلس إدارة الشركة.
 وأوضح أن الشركة ليست لديها النية لزيادة 
رأسمالها البالغ 22 مليون دينار في الفترة املقبلة، 

مشيرا إلى أنه كاف للغاية في الوقت الراهن.
 ولفـــت حيـــات إلـــى أن إدراج الشـــركة في 
البورصة يحتاج إلـــى توافر عدد من اإلجراءات 
التي حددتها إدارة الســـوق، إال أنها ال تتوافر في 

الوقت الراهن.
 يذكـــر أن عمومية الشـــركة انعقدت بنصاب 
قانوني 55.4% وأقرت جميع بنودها املدرجة على 
جدول األعمال واملتمثلة في سماع تقرير مجلس 
اإلدارة وسماع تقرير مراقبي احلسابات واملوافقة 
على التعامل مع أطراف ذات صلة وإعادة تعيني 

مراقب احلسابات.
ومتتلك شركة االستثمارات الصناعية 16% من 
رأسمال الشركة و5% مملوكة للبنك األهلي وبقية 

امللكية موزعة على بقية األفراد.

عينت شركة إقليمية كبرى لتقييم أصولها وعموميتها أقرت جميع البنود

تأجيل عمومية »المجموعة الدولية لالستثمار« لعدم اكتمال نصابها
انه بلغ صافي خسارة عام 2009 
مــــا قيمتــــه 36.6 مليــــون دينار 
مقارنــــة بصافي اخلســــارة لعام 
2008 والتي بلغت ما قيمته 21.5 

مليون دينار.
وذكــــر التقريــــر ان الســــبب 
الرئيســــي في خسائر عام 2009 
الناجتة عن  الى اخلسائر  يرجع 
حصة املجموعة من نتائج اعمال 
الشركات الزميلة، حيث بلغت ما 
قيمتــــه 21.2 مليون دينار والتي 
متثل ما نسبته 57.9% من صافي 
خســــائر عام 2009 بنسبة زيادة 
قدرها 85.6% من حصة املجموعة 
في نتائج اعمال الشركات الزميلة 

لعام 2008.
وجاء في التقرير ان خســــائر 
االنخفاض في القيمة واملخصصات 
املكونة خالل العــــام بلغت 13.6 
مليون دينار والتي متثل ما نسبته 
37.3% من صافي خســــائر العام 
حيث مت حتديد خسائر انخفاض 
القيمة بناء على دراســــات معدة 
من قبل مقيم مستقل ومت تكوين 
التزامات  املخصصات ملواجهــــة 
الشــــركة، كمــــا بلغت خســــائر 
املجموعــــة من فــــروق العملة ما 
قيمته 2.4 مليــــون دينار والتي 
متثل ما نسبته 6.5% من صافي 
خسائر العام مقارنة بخسائر عن 
عــــام 2008 مبا قيمته 0.6 مليون 
دينار والتي متثل ما نسبته 3% من 

صافي خسائر عام 2008.

رأسمال الشركة من 44.97 مليون 
دينار موزعة على 449.774.531 
ســــهما الى 20.18 مليــــون دينار 
موزعة على 201.867.571 ســــهما 
الطفــــاء املتبقــــي من اخلســــائر 
املتراكمــــة والبالغة قيمتها 24.7 

مليون دينار.
واحتوت البنود تعديل املادة 
رقم 6 من عقد التأســــيس واملادة 
رقم 5 من النظام االساسي واملتعلق 
برأس املال ليصبــــح النص بعد 
التعديل: حدد رأســــمال الشركة 
مببلغ 20.18 مليون دينار موزعة 
على 201.867.571 سهما قيمة كل 
ســــهم 100 فلس وجميع االسهم 

نقدية.
وجاء في تقرير مجلس االدارة 

مت استخدامها في تخفيض رأس 
املال والبالغة قيمتها 528.4 الف 
دينار مــــن حســــاب االحتياطي 
االختياري لتصبــــح قيمته 4.04 

ماليني دينار.
ثانيا: اطفاء جزء من اخلسائر 
املتراكمة مببلغ 15.8 مليون دينار 

حسب اآللية التالية:
1ـ  االحتياطي االختياري مببلغ 

4.04 ماليني دينار.
2 ـ االحتياطي القانوني مببلغ 

7.5 ماليني دينار.
3 ـ عالوة االصدار مببلغ 4.26 

ماليني دينار.
ثالثا: تخفيض رأسمال الشركة 
مببلــــغ 24.79 مليون دينار وفقا 
للتالــــي: املوافقــــة على تخفيض 

1ـ  تخفيض رأسمال الشركة من 
456.703.500 سهم مبا قيمته 45.6 
مليون دينار الى عدد 449.747.521 
سهما مبا قيمته 44.9 دينار، وذلك 
عن طريق اســــتخدام 6.928.969 
ســــهما من اسهم اخلزينة البالغة 
الــــف  قيمتهــــا االســــمية 692.8 

دينار.
2 ـ تخفيض عــــالوة االصدار 
البالغــــة قيمتها 4.3 ماليني دينار 
مبقدار ما يخصها من قيمة اسهم 
اخلزينة املستخدمة في تخفيض 
الف  رأســــمال مبا قيمتــــه 65.6 
دينار لتصبح قيمتها 4.2 ماليني 

دينار.
3 ـ اطفــــاء الرصيــــد املتبقي 
مــــن تكلفة اســــهم اخلزينة التي 

عاطف رمضان
لم يتعد نصاب حضور اجلمعية 
العموميــــة العادية وغير العادية 
لشركة املجموعة الدولية لالستثمار 
امس 48% مما تســــبب في تأجيل 
انعقــــاد العمومية الى بعد اجازة 

عيد الفطر املبارك.
واحتوت بنــــود جدول اعمال 
العمومية املؤجلة توصية مجلس 
االدارة بعــــدم توزيع ارباح للعام 
2009 وانتخاب مجلس ادارة جديد 
للشركة لفترة الـ 3 سنوات املقبلة 
وجتديد تفويض مجلس االدارة 
بشراء اسهم الشــــركة في حدود 
نسبة 10% من مجموع اسهم رأس 
املال املصدرة للشركة ملدة 18 شهرا 
وفقا للمرسوم بالقانون رقم 132 
التجارة  لسنة 1986 وقرار وزير 
والصناعــــة رقــــم 87/10 الصادر 

تنفيذا له.
واحتــــوت ايضا بنــــود اعمال 
العمومية غير العادية على النظر 
في استمرارية الشركة في ضوء 
جتاوز اخلسائر املتراكمة 75% من 
رأسمالها حتى 31 ديسمبر 2009 
واطفــــاء اخلســــائر املتراكمة في 
ميزانية الشركة كما في 31 ديسمبر 
2009 والبالغة قيمتها 40.6 مليون 

دينار وفقا للبنود التالية:
اوال: تخفيض رأسمال الشركة 
باستخدام اسهم اخلزينة )اسهم 
الشركة املشــــتراة( حسب اآللية 

التالية:

تحديد موعد انعقاد عموميتها العادية وغير العادية بعد إجازة عيد الفطر المبارك

خطة إعادة جدولة 
االلتزامات المالية

تقرير مراقب الحسابات: تجاوز الخسائر المتراكمة 75% من رأس المال
ذكر تقرير مجلس ادارة املجموعة 
الدولية لالستثمار ان الهدف الرئيسي 
للمجموعة للعام 2010 يتمثل في اعادة 
جدولة االلتزامات املالية على الشركة 
من خالل تقدمي خطــــط اعادة هيكلة 
مدروســــة ميكن حتقيقهــــا من خالل 
االدوات واالمكانيات املتاحة للشركة، 
األمر الذي يتطلــــب تكاتف كل جهود 
املساهمني واالدارة التنفيذية للشركة 
حتى نحافظ على ســــمعتها ومكانتها 
على املستوى احمللي والعاملي واعادتها 
الطبيعــــي على خريطة  الى وضعها 
الشــــركات املالية االسالمية بالكويت 

والعالم العربي.

جــــاء في تقريــــر مراقبي حســــابات 
املجموعة الدولية لالستثمار حول اساس 

عدم القدرة على ابداء الرأي ما يلي:
- كما هو مبني في االيضاحات ارقام 
)2.1، 12.5( من هذه البيانات املالية املجمعة، 
فقد تخلفت املجموعة في الفترة الالحقة 
عن سداد بعض ادوات الدين االسالمية مما 
اسفر عن قيام بعض االطراف الدائنة برفع 
قضايا ضد املجموعة، كما توقفت املجموعة 
عن سداد تكاليف التمويل املتعلقة بصكوك 
الى مخالفة بعض  اســــالمية، باالضافة 
الشروط االخرى الواردة في اتفاقية هذه 
الصكوك، لقد ادى ما سبق الى ان اعتبرت 
املجموعة قد تخلفت عن سداد الصكوك 
االســــالمية بالكامل وذلك وفقا للشروط 

املنصوص عليها في هذه االتفاقية.
باالضافة الى ذلك تعاني املجموعة من 
نقص في السيولة كما بلغ صافي خسائر 
املجموعة 36.6 مليون دينار تقريبا عن 
السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )21.5 
مليون دينارـ  2008( كما جتاوزت اخلسائر 
املتراكمة 75% من رأسمال الشركة االم كما 

في 31 ديسمبر 2009.
اقترح مجلس ادارة الشركة االم وفقا 
ملتطلبات املادة »171« من قانون الشركات 
التجارية دعوة اجلمعية العامة للمساهمني 
للموافقة على االقتــــراح اخلاص باعادة 
هيكلة حقوق امللكية وذلك باطفاء اخلسائر 
املرحلة وتخفيــــض رأس املال )ايضاح 
22(، كما تقــــوم املجموعة حاليا بوضع 

اخلطــــط الالزمة والتفاوض مع املمولني 
العادة هيكلة ديونها.

ان قدرة املجموعة على متابعة اعمالها 
على اساس مبدأ االستمرارية تستند بشكل 
كبير على اجناز هذه اخلطط واملفاوضات 
بنجاح، لم نتمكن من الوصول الى ادلة 
تدقيق موثوق فيها وكافية لتحديد مدى 
قدرة املجموعة علــــى النجاح في اعادة 

هيكلة الديون املستحقة عليها.

عدم القدرة على ابداء الرأي

نظرا جلوهرية االمور املذكورة بفقرة 
اساس عدم القدرة على ابداء الرأي فاننا 
ال نبدي رأيا على تلــــك البيانات املالية 

املجمعة املرفقة.

السعودية ستمول تشييد 
محطة كهربائية في دير الزور 

بتكلفة 700 مليون يورو
دمشــــق ـ يو.بي.آي: أعلن رئيس الوزراء السوري 
محمد ناجي عطري أن السعودية ستمول عملية تشييد 
محطة كهربائية في محافظة دير الزور بشــــرق البالد 
بكلفة تقديرية تصل إلــــى 700 مليون يورو ملواجهة 
النقص احلاد الــــذي تعانيه احملافظة في قطاع الطاقة 
وقال عطري خالل اجتماع عقده مســــاء أمس األربعاء 
بعد جولة لتدشني عدد من املشاريع في دير الزور »أن 
صندوق اإلمناء الســــعودي وافق مؤخرا على متويل 
إقامة احملطة الكهربائيــــة بطاقة 750 ميغاواط وكلفة 

700 مليون يورو«.

تمويل المحطة

وكان الصندوق السعودي وافق منتصف العام احلالي 
على متويل محطة توليد كهرباء في الناصرية قرب دمشق 

إحدى أكبر محطات توليد الكهرباء في البالد.
وسلمت سورية الصندوق السعودي للتنمية منتصف 
العام احلالي قائمة تتضمن ملفات ملشروعات تنموية 
جديدة ترغب فــــي متويلها من قبــــل الصندوق الذي 
جتاوزت قيمة متويالته في سورية على مدى العقود 

املاضية املليار دوالر.

اهمية زراعية

ودعا عطري الى »بذل املزيد من اجلهود لتطوير واقع 
التنمية االقتصاديــــة والزراعية« مبحافظة دير الزور 
نظرا »ألهميتها الزراعية وقربها من احلدود العراقية« 
وقال »إن سورية تعد من أقل الدول مديونية في العالم 
وإن احتياطي القمح املوجود حاليا يكفي حاجتها لعام 
ونصف حتى إذا لم يتم إنتاج أي كميات من القمح خالل 
العام املقبل«. ولفت إلى أن العديد من دول العالم طلبت 
من سورية تزويدها بالقمح وعلى رأسها لبنان واألردن 
واليمن السيما بعد احلرائق التي أصابت حقول القمح 

في روسيا وارتفاع أسعار القمح عامليا.


