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دبدوب: نحتاج إلى خطة مارشال عربية 
واالستفادة من ارتفاع أسعار النفط

»المركز«: 12.5 مليار دوالر قيمة األصول 
المدارة في صناديق األسهم الخليجية 

العام للجامعة عمرو موس���ى 
اللبن���ة األولى  انه مت وض���ع 
لتعاون اقتصادي تنموي فعال 
قائم على فك���ر جديد للتعاون 
العربي ومتثل���ت في القرارات 
التي متخضت عن قمة الكويت 
االقتصادية األولى في عام 2009.  
وقال ان قمة الكويت عهدت إلى 
القطاع اخلاص دورا رئيس���يا 
داعما لتنفيذ البرامج التنموية 
املتمثل���ة في معظم املش���اريع 
التكاملية التي وضعتها الدول 
العربية حيث قررت إشراكه في 
املساهمة في متويل وتنفيذ كل 
من مشروعات الربط الكهربائي 
البري  الربط  العربي ومخطط 
العرب���ي بالس���كك احلديدي���ة 
والبرنامج الطارئ لألمن الغذائي 
العربي ودعم التشغيل واحلد من 

البطالة في الدول العربية.
 واشار موسى إلى ان هناك 
قرارات لم تنفذ في قمة الكويت 
االقتصادي���ة بالش���كل الكافي 
التمويل كما ان  بسبب مشكلة 
هناك قرارات أخرى مت تنفيذها 
بدرجات ال بأس بها وعلى رأسها 
صندوق دعم الصناعات الصغيرة 
واملتوسطة حيث بلغت نسبة 
املساهمات والتعهدات الرسمية 

أكثر من 60% من رأس املال.
 بدوره ق���ال رئيس االحتاد 
العام لغرف التجارة والصناعة 
والزراعة للبالد العربية عدنان 
القصار ان املؤمتر ينعقد في ظل 
ظروف دقيقة تشهدها منطقتنا 
العربية عل���ى خلفية األوضاع 
واالجتماعي���ة  االقتصادي���ة 
الدول  والسياسية في عدد من 

العربية.

مستويات الفقر وتنامي وتيرة 
األمية وضعف مستويات اإلنفاق 
على التعليم وسوء توزيع دخل 

الفرد في العالم العربي.
وانتقد اخلرافي اإلصالحات 
االقتصادي���ة في العالم العربي 
وقال انها لم تسهم في حتسني 
املؤشرات، مش���يرا إلى ان عدد 
العاطلني عن العمل في الوطن 
العرب���ي حوال���ي 14 ملي���ون 

شخص.

قطاعات حقيقية

 من جانبه قال رئيس الوزراء 
األردني د.معروف البخيت في 
كلمته أمام اجللسة االفتتاحية 
للمؤمتر »اننا نعول على قطاعي 
العربي،  األعمال واالس���تثمار 
الكثير خاصة في هذه األوقات 
لنثب���ت للعالم اجم���ع أهمية 
قطاع األعمال واالس���تثمار في 
تثبيت ومتتني األواصر العربية 

املشتركة.
 وأضاف: انطالقا من الدور 
احليوي الذي يلعبه االستثمار 
في دفع عجلة النشاط االقتصادي 
وتعاظم دوره في ظل األزمات 
االقتصادية فان األردن سيستمر 
إمكانياته وفتح  في توظي���ف 
جمي���ع أبواب���ه جل���ذب املزيد 
من االس���تثمارات وخاصة في 
القطاع���ات احلقيقي���ة املولدة 

للعمالة.

تعاون اقتصادي

 وكان مس���اعد األمني العام 
جلامعة ال���دول العربية محمد 
أكد في  التويج���ري  إبراهي���م 
كلم���ة ألقاها نياب���ة عن األمني 

 عم���ان � كون���ا: بدأت أمس 
أنشطة املؤمتر ال� 14 ألصحاب 
العرب  األعمال واملس���تثمرين 
مبش���اركة كويتية للبحث في 
فرص وعوائق االس���تثمار في 

الوطن العربي.
 وع���ن املؤمتر ق���ال نائب 
رئيس غرف���ة جتارة وصناعة 
الوزان ان  الكويت عبدالوهاب 
أهداف املؤمتر تش���مل التعرف 
عل���ى آليات وس���بل النهوض 
باالس���تثمار اخلاص في الدول 
العربية واملعوقات التي تواجه 
االس���تثمار في الوطن العربي 
وآلي���ات الترويج لالس���تثمار 
وتطوير وتفعي���ل احلوار بني 
القطاع اخلاص والقائمني على 

االستثمار في الدول العربية.
الرئيس  ق���ال   من جهت���ه 
التنفيذي لبنك الكويت الوطني 
إبراهي���م دب���دوب ف���ي الكلمة 
الرئيس���ية ان العال���م العربي 
بحاجة إلى خطة مارشال عربية 
على غرار خطة مارش األميركية 
في أوروبا ف���ي أعقاب احلرب 
الدول  الثانية، مطالبا  العاملية 
العربية باالستفادة من ارتفاع 
أسعار النفط عامليا لتحقيق النمو 

االقتصادي املأمول.
 وأكد دبدوب ضرورة تفعيل 
دور القط���اع اخل���اص العربي 
ومواكبة تيار العوملة واالهتمام 
بالتعليم والتحول من الكم إلى 
الكيف مطالبا بتطوير مجتمع 

األعمال العربي. 
وشارك في اجللسة األولى 
الت���ي عق���دت عق���ب االفتتاح 
بعنوان »املناخات االقتصادية 
الوط���ن  ف���ي  واالس���تثمارية 
العرب���ي« نائب رئيس مجلس 
إدارة مجموعة اخلرافي مرزوق 
اخلرافي الذي أكد بدوره ضرورة 
إجراء إصالحات سياسية وشفافة 
واحملافظة عل���ى معدالت منو 
اقتصادي عالية وإجراء إصالحات 
في املناخ االس���تثماري وإقرار 
قوانني الش���راكة بني القطاعني 

العام واخلاص.
 وق���ال ان عدم االس���تقرار 
االجتماعي ف���ي العالم العربي 
م���رده ازدياد معدالت التضخم 
وتذبذب نصيب الفرد من الناجت 
احملل���ي اإلجمالي وعدم تراجع 

املالي  املرك���ز  ق���ال تقرير 
الكويتي ح���ول أداء صناديق 
األس���هم اخلليجية ف���ي العام 
املاضي: ان أسواق دول مجلس 
التعاون اخلليجي بقيت إيجابية 
في معظم فت���رات العام 2010، 
لتظهر تعافيا كبيرا من األزمة 

املالية العاملية. 
وشهد مؤشر »ستاندرد اند 
بورز« ل���دول اخلليج فصلني 
متتالني من املكاسب، ففي الربع 
األخير من 2010 حقق 4% مقابل 
املكاسب التي جناها في الربع 
الثالث وبلغت 10%، لترتفع بذلك 

املكاسب السنوية إلى %16.
 أما أفض���ل الصناديق أداء 
عل األساس الفصلي فجاءت من 
مؤشر مورغان ستانلي كابيتال 
إنترناشيونال للسوق القطرية 
الذي ارتفع 13%، ليرتفع بذلك 
عن الس���نة كلها بنسبة %26، 
ليكون ثاني أفضل املؤش���رات 
أداء في 2010 من بني مؤشرات 
مورغ���ان س���تانلي كابيت���ال 
إنترناشيونال، أما أسوؤها أداء 
فكان مؤشر مورغان ستانلي 
كابيتال إنترناشيونال للسوق 
البحرينية الذي فقد 3% ليصبح 
انخفاضه عن السنة كلها بنحو 

.%21
عل���ى صعيد آخ���ر، بلغت 
قيمة األصول املدارة عند نهاية 
2010 نحو 12.5 مليار دوالر، أي 
بنمو سنوي قدره 4%، بعد أن 

متت إضافة 8 صناديق أخرى 
للمجموع���ة، ليصبح إجمالي 
ع���دد الصنادي���ق املغطاة 147 

صندوقا. 
 وبالنسبة لألصول املدارة 
في الصناديق السعودية فكانت 
ثابتة دون تغيير طول السنة 
والفص���ول، في حني ش���هدت 
الصنادي���ق الكويتي���ة زيادة 
سنوية بنحو 10% ومنو فصلي 

بنسبة %6.
في غضون ذل���ك، تفوقت 
العوائد املرجحة على األصول 
للصناديق السعودية على مؤشر 
س���تاندرد اند بورز للس���وق 
الس���عودية وحققت مكاسب 
س���نوية بنحو 14% مقابل %9 
للمؤشر، في الوقت الذي فقدت 
فيه الصنادي���ق اإلماراتية %4 
مقابل خسارة مؤشر مورغان 
ستانلي كابيتال إنترناشيونال 

للسوق اإلماراتية %3.
وأخيرا، ش���اركت األسواق 
اخلليجي���ة العالم في انتعاش 
ما بع���د األزمة املالي���ة، وكان 
أداؤها إيجابيا في أغلب األحيان 
خالل 2010، لكن معظم األسواق 
سجلت في الربع الثاني انخفاضا 
هائال بسبب تعثر األسواق في 
مايو بعد وصول أزمة الديون 
األوروبية السيادية في اليونان 
الذي تسبب  إلى ذروتها األمر 
الذعر واخلوف في  بانتش���ار 
أنحاء واسعة من األسواق، من 

جهته، أغلق مؤشر ستاندرد اند 
بورز لألسواق اخلليجية عام 
2010 بارتفاع سنوي قدره %16، 
ليعزز املكاسب التي حتققت في 

الربع الرابع وبلغت %5.
وبالنس���بة ملؤش���ر سوق 
الكويت فارتفع بنسبة 6.75% في 
الربع الثالث من 2010، ومع ذلك، 
انعكس االجتاه في الربع األخير 
ليسجل السوق خسارة قدرها 
0.4%، وهو ما جعل البورصة 
تغلق دون تغيير على خسارة 

بنحو %1.
 وعلى صعي���د القطاعات، 
ارتفع قطاع البنوك بنسبة%42.5، 
مقابل خسارة قطاعي االستثمار 
والعقار بنسبة 15.6%، و%13.3 

على التوالي.
من جهتهم، استجاب مديرو 
الصناديق إلى مجريات السوق 
وزادوا انكشافهم على األسهم، 
أما توزيعهم على األسهم فوصل 
إلى ذروته عند 90% مع نهاية 
أدنى  ديس���مبر 2010، وإل���ى 
مستواه مع نهاية يونيو 2010 
عندما بلغ 82%، وعلى أساس 
األص���ول املرجح���ة، ارتفعت 
صناديق األسهم الكويتية بنسبة 

16.7% عن السنة كلها.
وكان املركز املالي الكويتي 
)املركز( أكب���ر مدير صندوق 
أسهم بأصول مدارة قدرها 886 
مليون دوالر ليشكل 21.5% من 

احلصة السوقية.

على هامش انطالق مؤتمر أصحاب األعمال والمستثمرين العرب في األردن

بنمو سنوي قدره 4% إلجمالي 147 صندوقًا

األمير حسام بن سعود الشيخ خليفة علي اخلليفة

مرزوق اخلرافي إبراهيم دبدوب

نبيل بن سالمة 

»التمويل الدولية« تمنح »زين العراق« تموياًل
 بـ 400 مليون دوالر لتعزيز خططها التشغيلية

خليفة العلي: بيع »زين« حصتها في »زين ـ السعودية«
 أمر غير وارد بالمرة اآلن.. و»مستحيل«

إال ملن نلتمس فيه جدية كبيرة وال نريد 
تكرار ما حدث في الكويت حيث مت فتح 
األوراق وقرار البيع مازال فيه الكثير من 
العوائق«، معربا عن اعتقاده أن املشتري 

اجلديد »سيكون من السعودية«.
إدارة زين السعودية  وكان مجلس 
أعلن في فبراير املاضي اقتراحه تخفيض 
رأسمال الشركة من 14 مليار ريال إلى 
6.3 مليارات ريال ثم زيادة رأس املال 

إلى 10.6 مليارات ريال.

خفض ورفع رأس المال

وقال األمير حس���ام إن خفض رأس 
املال ورفعه مباش���رة كان أفضل خيار 
اقترحه مستشارو الشركة املاليني إلطفاء 
اخلسائر حيث تطابقت آراؤهم في هذا 
اخلصوص ووافق عليه مجلس اإلدارة 
باإلجماع كما حصلت الشركة على موافقة 

هيئة سوق املال على ذلك.
وأضاف أنه سيتم عرض أمر خفض 
رأس املال على املس���اهمني بعد أقل من 
شهر من اآلن من خالل جمعية عمومية 
يليها بعد أس���بوعني جمعية عمومية 
أخرى للزيادة بحسب قوانني هيئة سوق 

املال السعودي.
وتوقع األمير حسام أن تنعكس إعادة 
هيكلة رأس املال على نتائج الش���ركة 
إيجابيا في الربع الثالث من العام احلالي 
وسيكون التأثر أكبر في الفترات التي 

تليها.
ولم يستبعد األمير حسام توسع زين 
السعودية في اخلارج في الفترات املقبلة، 
مشيرا إلى انه متت مناقشة املوضوع 
في أوقات سابقة في مجلس اإلدارة إال 

أن األولوية حاليا للسوق احمللية.
وأكد أن عدد مش���تركي زين جتاوز 
الرقم املس���تهدف حيث كانت الشركة 
إلى ست����ة ماليني  تستهدف الوصول 
عميل لكن الرقم بلغ ثمانية ماليني عميل 

في بدية 2011.
 وتوقع أن يصل العدد إلى 9 ماليني 

عميل في نهاية 2011.
وقدر حصة زين السعودية السوقية 
بنسبة 17% من السوق السعودي، وقال 
»نحن نرك���ز حاليا على تقدمي خدمات 

نوعية نستهدف بها قطاع األعمال«.

الفحص ومن الصفقة ككل.
وأكد األمير حسام أن زين السعودية 
الكافية إلدارة  القدرة واخلب���رة  متلك 
عملياتها حتى بعد أن تبيع زين حصتها 
فيها، مشيرا إلى أن عدد عمالئها البالغ 
ثمانية ماليني مشترك يجعلها من أهم 

املشغلني في أسواق املنطقة.
 وأكد أن قدرة الش���ركة على إدارة 
عملياتها وثقة هيئة االتصاالت وتقنية 
املعلومات الس���عودية في ذلك هو ما 
دفع الهيئة إلى عدم االعتراض على بيع 
حصة زين الكويتية فيها إلى مستثمرين 
س���عوديني، مع العلم أنهم مستثمرون 

»غير مشغلني« لشركات اتصاالت.

تعاوني مستقبلي

وقال األمير حسام إن زين السعودية 
قد تفكر في التعاون مع مشغلني آخرين 
من خارج السعودية في حال وجدت أنهم 

سيقدمون قيمة مضافة لها. 
وأكد أن دفاتر زين السعودية لم تفتح 
حتى اليوم أمام أي متقدم لشراء حصة 
زين الكويتية فيها، إذ يشترط موافقة 
زين السعودية إلى جانب موافقة زين 
الكويت على فتح الدفاتر أمام الفحص 

النافي للجهالة.
وقال األمير حسام »لن نفتح أوراقنا 

إلى أن الهيئة »شبه موافقة« على هذا 
التفاهم.

ورغم تأكيد األمير حسام عدم تدخل 
زين الس���عودية في العروض الثالثة 
التي رفضتها زي���ن، إال أنه أعرب عن 
اعتقاده أن هذه العروض »لم تكن جادة« 
بسبب العوائق التي تواجهها الصفقة 

الرئيسية.
وقال لو أن األمور س���ارت بسالسة 
أكثر »لكانت هناك عروض أكثر جدية 
ومختلفة متاما« إلمتام صفقة بيع حصة 

زين الكويتية في زين السعودية.
وقدر األمير حسام احتمال جناح تنفيذ 
صفقة »زين � اتصاالت« مبا ال يتجاوز 
30% »خصوصا مع اختالف بعض املالك 
في الكويت« ومتسك فريق منهم بعدم 
بيع زين التي تعتبر من أكبر الشركات 

الكويتية املؤثرة.

انتهاء المهلة

ومع انتهاء شهر فبراير انتهت املهلة 
التي منحتها مجموعة اخلرافي التصاالت 
االماراتية لالنتهاء من عمليات الفحص 

النافي للجهالة لدفاتر زين.
 وتترقب األوس���اط االقتصادية في 
املقبل���ة اعالنا من  القليلة  الس���اعات 
اتصاالت توضح فيه موقفها من عمليات 

رويترز: قال عضو مجلس ادارة شركة 
االتصاالت املتنقلة )زين( الشيخ خليفة 
عل���ي اخلليفة ان بيع حصة الش���ركة 
البالغ���ة 25% في زين الس���عودية أمر 

غير وارد باملرة اآلن و»مستحيل«.
وكان الشيخ خليفة يتحدث بعد ان 
أعلنت شركة »االستثمارات الوطنية« 
أمس الثالثاء ان شركة »اخلير« التابعة 
ملجموعة اخلرافي أبلغتها بإنهاء االلتزام 
جتاه ش���ركة »اتص���االت« االماراتية 

بخصوص صفقة »زين«. 
وقال مصدر مطل���ع ان هذا االعالن 

يعني فعليا فشل الصفقة.

عرض جديد لـ »زين السعودية«

من جهة اخ���رى قال رئيس مجلس 
إدارة ش���ركة زين الس���عودية األمير 
حسام بن سعود إن لديه »تفاهما« مع 
مجموعة من املس���تثمرين السعوديني 
اجلدد الذين يرغبون في ش���راء حصة 
مجموعة زين الكويت البالغة 25% في 

»زين � السعودية«.
وقال األمير حس���ام في مقابلة مع 
»رويترز«، إن هؤالء املس���تثمرين هم 
من خارج مجلس إدارة زين السعودية، 
رافضا الكشف عن هويتهم أو أي تفاصيل 
تتعلق بالعرض اجلديد الذي س���يتم 

تقدميه.
يذكر ان زين الكويت لبيع حصتها في 
زين السعودية التي تقدر مببلغ 2.75 
مليار ريال مبا يعادل 733 مليون دوالر 
ألسباب تنظيمية حتى تتمكن من بيع 
46% من أسهمها إلى مؤسسة االمارات 
لالتصاالت )اتصاالت( في صفقة تقدر 

بنحو 12 مليار دوالر.
كما رفضت مجموعة زين الكويتية 
في فبراير املاضي العروض الثالثة التي 
قدمت لشراء حصتها في زين السعودية 
من ش���ركة اململكة القابض���ة وبتلكو 
البحرينية وحتال���ف بقيادة مجموعة 
الرياض، وهو ما وضع عقبة جديدة أمام 

امتام صفقة »زين � اتصاالت«.
وأوض���ح أن���ه مت ع���رض التفاهم 
اجلديد على هيئ���ة االتصاالت وتقنية 
املعلومات السعودية التي تشرف على 
قط���اع االتصاالت في اململكة، مش���يرا 

التمويل  أعلنت مؤسس���ة 
الدولية عضو مجموعة البنك 
الدولي أنها وّقعت اتفاقية مع 
شركة »زين العراق«، للحصول 
على متويل قيمته 400 مليون 
دوالر ملدة 7 سنوات، وذلك في 
الدولية  التزام املؤسسة  إطار 
مبساندة فرص النمو االقتصادي 
في العراق واملساهمة في تطوير 

قطاع االتصاالت.
 وذكرت املؤسسة في بيان 
صحافي أنه من املتوقع أن يوفر 
هذا التمويل طويل األجل الدعم 
املطلوب لشركة »زين العراق« 
للتوس���ع في تغطية خدماتها 
وحتسني جودة االتصاالت في 
جميع أنحاء العراق، باإلضافة 
إتاحة املجال للمش���اريع  إلى 
واألعمال احلرة، وتوفير فرص 
عمل جديدة في قطاعات أخرى 
رئيس���ية غير قطاع البترول. 
وأضافت املؤسس���ة أن »زين 

الع���راق« املس���تفيدة من هذا 
التموي���ل هي إحدى ش���ركات 
الكويتية  »مجموع���ة زي���ن« 
والتي تربطها شراكة تنموية 
مبؤسسة التمويل الدولية منذ 

فترة طويلة«.
وف���ي تعليق���ه عل���ى هذه 
االتفاقية، قال الرئيس التنفيذي 
في مجموعة زين نبيل بن سالمة: 
»الشك أن هذا التمويل يعبر عن 
ثقة مؤسسة التمويل الدولية 
في األداء احلالي لشركتنا في 
العراق وفي خطط توسعاتها 
املس���تقبلية الت���ي تهدف إلى 
النه���وض باقتص���اد متنوع 

وواعد«.
 وأضاف بن سالمة بقوله: 
»كم���ا يأتي ه���ذا التمويل في 
مرحلة مهمة للغاية، حيث تشهد 
الس���وق العراقية منوا واعدا 
خلدمات االتص���االت املتنقلة، 
لذلك فه���و يتزامن مع خطط 

التش���غيلية لتكثيف  الشركة 
عملياتها التوسعية«.

من جانبه، قال مدير مؤسسة 
الدولية بالش���رق  التموي���ل 
األوسط وشمال أفريقيا وجنوب 
أوروبا، دميترس سيتسراجوس: 
»ان توفي���ر خدمات اتصاالت 
أمرا  عالية اجل���ودة يعتب���ر 

مهما وحيويا لتحقيق سالمة 
األفراد والعائالت في الدول التي 
تعاني من النزاعات مثل العراق، 
املواطنني  حيث تصبح حركة 
والبضائع أكثر تعقيدا وصعوبة، 
ولذلك فإن ه���ذا التمويل يدل 
على التزام مؤسس���ة التمويل 
الدولية بدعم التكامل االقتصادي 
بالعراق وتسهيل االستثمارات 

اإلقليمية باملنطقة«.
اجلدير بالذكر أن شركة »زين 
التمويل  العراق« ومؤسس���ة 
الدولية قامتا على مدى األشهر 
األربعة املاضية بتدبير متويل 
قدره 400 مليون دوالر يتكون 
من قرض رئيسي من املؤسسة 
قيمته 155 مليون دوالر، وقرض 
ثانوي من البنك األهلي املتحد 
قيمته 50 مليون دوالر، وأربعة 
قروض مشتركة تبلغ قيمتها 
195 ملي���ون دوالر مقدمة من 
كل من »بروباركو« و»صندوق 

البنية األساس���ية« والوكالة 
االملانية لالستثمارات والتنمية 
الهولندية للتمويل  والشركة 
التنموي، وقد قامت مؤسسة 
التمويل الدولية بحشد البنوك 
التجاري���ة لتقدمي التمويل من 
مصادر مختلفة كما ساهمت في 
تقدمي خدمات قروض مشتركة 
في العراق.  وفي الوقت الذي 
تس���تحوذ فيه ش���ركة »زين 
العراق« على أكثر من 50% من 
سوق خدمات النقال في العراق 
بقاعدة مشتركني تتجاوز ال� 12 
مليون مشترك، فإن هذا التمويل 
بخالف أنه سيس���اعد الشركة 
في دعم خططها التش���غيلية، 
فهو يترجم ف���ي نفس الوقت 
إستراتيجية مؤسسة التمويل 
التكامل  الدولية بشأن تعزيز 
اإلقليم���ي من خالل تش���جيع 
االستثمارات بني الدول العربية 

وبعضها البعض.

من عضو مجموعة البنك الدولي يعكس الثقة في عملياتها

»االستثمارات« تعلن انتهاء االلتزام مع »اتصاالت«.. وحسام بن سعود يتحدث عن تفاهم مع مستثمرين جدد لشراء الحصة 

المطيري: »الصفاة العالمية« 
سددت 90% من مديونياتها

شريف حمدي 
أفاد رئيس مجلس ادارة ش����ركة الصف����اة العاملية القابضة أحمد 
املطيري بأن الشركة جنحت في سداد 14 مليون دينار متثل نحو %90 
م����ن اجمالي مديونياتها، مؤكدا ان هذا االجراء يعد من أهم االجنازات 
التي حققتها الشركة في عام 2009. وقال املطيري على هامش اجلمعية 
العمومية العادية التي انعقدت امس بنسبة حضور 64.6% ان الشركة 
خفضت اجمالي مطلوباتها بنسبة 91% تقريبا عما كانت عليه في عام 
2008 والبالغة 15.5 مليون دينار، مشيرا الى ان املطلوبات تقدر حاليا 
بنحو 1.3 مليون دينار، مضيفا أن الشركة جنحت في شطب مديونيات 
ضخمة عن عام 2008 وخسائر مت حتميلها على كاهل الشركة في نفس 
العام. وحول البيانات املالية للشركة أوضح املطيري أن خسائر الصفاة 
العاملية القابضة في عام 2009 بلغت 246.8 ألف دينار، وهي خسائر 
دفترية جاءت نتيجة انخفاض قيمة احملافظ، مقارنة بعام 2008 حيث 
حققت خاللها صافي ربح قدره 15.5 ألف دينار، ويرجع ذلك النخفاض 
في قيمة اس����تثمارات متاحة للبيع والتي من املمكن أن يتم عكس����ها 

كأرباح صافية فور حتسن الوضع االقتصادي العام باإلجمال.
الى ذلك صادقت اجلمعية العمومية على كافة بنود جدول االعمال 
ومنه����ا تقرير مجلس االدارة لعام 2009 وتقرير مراقبي احلس����ابات 
وامليزانية العامة للعام املالي املنتهي 31 ديسمبر 2009، ومتت املوافقة 
عل����ى توصية مجلس االدارة بعدم توزي����ع أرباح وإبراء ذمة اعضاء 

مجلس االدارة.

»المصرية ـ الكويتية«: قرار الحكومة المصرية 
بشأن أرض العياط مخالف للقانون

الكويت � رويترز: أعلن سوق 
الكويت لألوراق املالية انه مت وقف 
التداول بأسهم شركة منا القابضة 
ملدة أسبوع بناء على طلب الشركة 
حلني االس����تيضاح من خبر قرار 
فسخ عقد الشركة املصرية الكويتية 
للتنمية واالس����تثمار على أرض 
العياط البالغ مس����احتها 26 ألف 
فدان وحصولها على  نسخة رسمية 
من هذا الق����رار أو التأكد من عدم 
صدوره، مشيرة إلى انها تساهم في 
الشركة املصرية الكويتية للتنمية 
واالس����تثمار بشكل مباشر وغير 
مباشر. وأشارت إلى أن نسب امللكية 
كالتالي: ملكية مباشرة في أسهم 
الشركة املصرية الكويتية للتنمية 
واالستثمار متثل نسبة 3.63% من 
رأسمال الشركة املصرية الكويتية 
للتنمية واالستثمار البالغ 380.7 
مليون جنيه مصري، واستثمارات 

غير مباشرة عن طريق شركاتها 
التابعة والزميلة متثل 0.39%  من 
إجمالي رأسمال الشركة املصرية 
الكويتي����ة للتنمية واالس����تثمار 
والبال����غ  280.7 ملي����ون جني����ه 

مصري.
كم����ا أن إجمالي اس����تثمارات 
االسهم يبلغ 4.02% ف������ي رأس 
مال الشركة املصرية  الكويت����ية 
للتنمي�����ة واالس����تثمار والبالغ 
380.7 مليون جني���ه مصري، وان 
قيمة  هذه االستثمارات تعادل 117.2 
مليون دينار وهو عبارة عن %53.48 
من اجمالي اصول مجموعة شركة 
منا القابضة وش����ركاتها التابعة 
والزميلة والتي تبلغ  219.1 مليون 
دينار، علما بان رأسمال شركة منا 

القابضة 66 مليون دينار. 
م����ن جه����ة اخ����رى اعتبرت 
الشركة املصرية الكويتية للتنمية 

واالستثمار امس ان قرار احلكومة 
املصرية بفسخ عقد ارض العياط 
التي متلكها يتعارض مع القانون 
املصري رقم 81 بش����أن االراضي 
الصحراوية مؤكدة متسكها بسالمة 
موقفها. ومتتلك شركة منا القابضة 
الشركة املصرية الكويتية للتنمية 
واالستثمار 26 ألف فدان في مدينة 

العياط جنوبي القاهرة.
وقالت صحيفة ان مجلس ادارة 
الهيئة العامة ملشروعات التعمير 
والتنمية الزراعية في مصر وافق 
في اجتماعه على فسخ عقد الشركة 
الكويتية لالس����تثمار  املصري����ة 
والتنمية اخلاصة بأرض مشروع 
العياط البالغة مساحتها 26 ألف 
فدان واملخصصة لها منذ عام 2002 
اضافة الى رفض طلب الش����ركة 
تغيير نش����اطها من الزراعي الى 

العمراني.

التوزيع الجغرافي ـ صناديق األسهم
ديسمبر 2010سبتمبر 2010يونيو 2010مارس 2010ديسمبر 2009البالد

46%42%45%43%44%السعودية
14%14%12%13%12%الكويت
10%10%13%11%10%االمارات

18%17%15%16%17%قطر
4%3%4%5%5%عُمان

1%1%2%1%2%البحرين
دول الشرق 

األوسط 
وشمال افريقيا 

األخرى

%10%10%8%13%7

املصدر: أبحاث املركز


