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بزيادة  41في املئة عن األشهر التسعة من األنشطة االعتيادية

ارتفاع قيمة املبيعات  31.6في املئة في سبتمبر

حيات« :كامكو» تحقق  20.6مليون دينار
 ...شهادة لقدراتنا رغم الوضع في األسواق

«الوطني» :مبيعات العقار االستثماري والتجاري
عاودت االرتفاع ...وتباطؤ النشاط ما زال مخيمًا

أعلنت شركة مشاريع الكويت
االس� �ت� �ث� �م ��اري ��ة الدارة األص � ��ول
)ك ��ام� �ك ��و( ،ال �ش ��رك ��ة ال� ��رائ� ��دة ف��ي
ادارة األص��ول وال�خ��دم��ات املالية
في الكويت ،عن صافي أرباحها
ل �ل��رب��ع ال �ث ��ال ��ث م ��ن ال� �ع ��ام 2008
والتي بلغت  20.6مليون دينار،
) 79.6ف� �ل ��س ل �ل �س �ه��م ال � ��واح � ��د(
مقارنة مع صافي رب��ح بلغ 14.6
مليون دينار ) 56.5فلس للسهم
ال ��واح ��د( م ��ن ال �ع ��ام  2007وذل ��ك
ع� �ن ��د اس� �ت� �ث� �ن ��اء االي� � � � � ��رادات غ�ي��ر
االعتيادية والتي وصلت بصافي
األرب� � � � ��اح امل� �س� �ج ��ل خ� � ��الل ال ��رب ��ع
ال� �ث ��ال ��ث م ��ن ال� �ع ��ام امل ��اض ��ي ال��ى
 31.4مليون دينار والتي نتجت
ع ��ن ان� �ج ��از ص �ف �ق��ة ب �ي��ع ال �ش��رك��ة
ال ��وط� �ن� �ي ��ة ل ��الت � �ص ��االت وش ��رك ��ة
األسماك الكويتية التابعة لشركة
الصناعات املتحدة والتي بلغت
 17.4مليون دينار .وبذلك يكون
ص��اف��ي ال��رب��ح ق��د س�ج��ل ارت�ف��اع��ا
ب�ن�س�ب��ة  41ف ��ي امل �ئ��ة ع ��ن ال�ف�ت��رة

نفسها من العام .2007
وب � �ل � �غ� ��ت اج � �م � ��ال � ��ي اي� � � � � ��رادات
ال �ش��رك��ة  31.4م �ل �ي��ون دي �ن��ار في
الربع الثالث للعام الحالي 2008
م �ق��ارن��ة م ��ع اج �م��ال��ي االي � � ��رادات
م ��ن األن �ش �ط��ة االع �ت �ي��ادي��ة حيث
بلغت  24.7مليون دينار ،وبذلك
ح�ق�ق��ت «ك��ام �ك��و» زي� ��ادة ف��ي رف��ع
اي � ��رادات� � �ه � ��ا م � �ق� ��ارن� ��ة م � ��ع ال ��رب ��ع
الثالث في العام  2007بنسبة 27
ف��ي امل �ئ��ة .وف ��ي ع ��ام ش �ه��دت فيه
األس��واق العاملية وت�ي��رة مرتفعة
من التقلبات ،تخطى أداء كامكو
التوقعات وه��ي على ق��دم وس��اق
ن�ح��و تحسني ال�ن�ت��ائ��ج السنوية
االجمالية مقارنة بالعام املاضي.
وفي ما يتعلق باجمالي حقوق
املساهمني فقد شهد الربع الثالث
للعام  2008ارتفاعا نسبته  8في
املئة ليصل الى  120مليون دينار
مقارنة بالربع الثالث للعام 2007
ح�ي��ث ب�ل�غ��ت  111م�ل�ي��ون دي �ن��ار.
وارت �ف �ع��ت أص� ��ول ال �ش��رك��ة أي�ض��ًا

• االيرادات تشهد
ارتفاعا بنسبة
 27في املئة لتصل
إلى  13مليون دينار
مسعود حيات

خ � ��الل ال ��رب ��ع ال� �ث ��ال ��ث م ��ن ال �ع��ام
الحالي بنسبة  15في املئة لتصل
ال� � ��ى  212م� �ل� �ي ��ون دي � �ن� ��ار وه ��ي
تخطت بذلك ال� 184مليون دينار
ال �ت��ي ت�ح�ق�ق��ت ف��ي ال��رب��ع ال�ث��ال��ث
للعام املاضي.
وقال رئيس مجلس ادارة شركة

م �ش��اري��ع ال �ك��وي��ت االس�ت�ث�م��اري��ة
الدارة األص ��ول مسعود محمود
ح �ي ��ات« :ان ال �ن �م��و ال� �ق ��وي ال ��ذي
تمكنت ك��ام�ك��و م��ن تحقيقه ،هو
شهادة لقدرتنا على التميز ودليل
ع �ل��ى ال �ت��زام �ن��ا ت�ح�ق�ي��ق ال�ن�ت��ائ��ج
االيجابية دوم��ا لعمالئنا بغض
النظر ع��ن ال �ظ��روف االقتصادية

الراهنة .وتحتل «كامكو» حاليًا
م�ك��ان��ة ع��ال�ي��ة ل�ل�ع��ب دور ق�ي��ادي
ف��ي م �ج��االت االس �ت �ث �م��ار وادارة
األص� � � � � ��ول ف� � ��ي م� �ن� �ط� �ق ��ة ال � �ش� ��رق
األوس� � ��ط وش� �م ��ال أف��ري �ق �ي��ا ،كما
يعكس األداء القوي الذي تحقق،
قدرة وخبرة فريقنا املتكاملة».
وأض� ��اف ح �ي��ات« ،ل �ق��د عكست
هذه النتائج درجة التفاني التي
أظ �ه ��رت ��ه م �خ �ت �ل��ف أق� �س ��ام ف��ري��ق
ع� �م ��ل ك ��ام� �ك ��و ب� �م ��ا ف �ي �ه��ا ن�س�ب��ة
ال�ن�م��و ف��ي ح�ج��م األص ��ول امل ��دارة
ف��ي ال��رب��ع ال �ث��ال��ث م��ن ه ��ذا ال�ع��ام
وال � �ت ��ي وص� �ل ��ت ال � ��ى  28م �ل �ي��ون
دينار وحقوق املساهمني بنحو 9
ماليني دينار ،وسط األزمة املالية
ال �ح��ال �ي��ة ف ��ي األس� � ��واق ال �ع��امل �ي��ة.
ونحن على يقني أننا سنتابع في
هذا املسار ،على الرغم من كوننا،
ك ��ال� �ع ��دي ��د م� ��ن األف� � ��رق� � ��اء ،ن�ب�ق��ى
حذرين من أداء األس��واق العاملية
واالق �ل �ي �م �ي��ة وامل �ح �ل �ي��ة ف��ي ال��رب��ع
األخير من العام .»2009

تناول بنك الكويت الوطني في تقريره االقتصادي األخير
حركة ت��داول العقار بحسب االحصائية الشهرية للعقود
املسجلة الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق في
وزارة العدل ،والتي ال تشمل البيع بالوكاالت.
وأفاد «الوطني» أن مبيعات العقار عاودت االرتفاع خالل
شهر سبتمبر ،عقب هبوط حاد خالل أغسطس .اذ سجلت
 276صفقة عقارية بلغت قيمتها االجمالية  123.9مليون
دي�ن��ار .اال أن ع��دد ال��وح��دات املباعة ما زال متراجعًا بواقع
 18في املئة عن أغسطس ،في حني ارتفعت قيمة املبيعات
بنسبة  31.6في املئة.
وج� ��اء ف ��ي ت �ق��ري��ر «ال ��وط �ن ��ي» أن ال �ن �م��و ال�ك�ب�ي��ر خ��الل
سبتمبر جاء بفضل ارتفاع قيمة املبيعات ضمن القطاع
االس�ت�ث�م��اري وال�ت�ج��اري ال��ذي ش�ه��د زي ��ادة ب��واق��ع  69في
املئة .وتعزى الزيادة الحادة في القيمة الى االرتفاع غير
املسبوق في قيمة مبيعات العقار التجاري والتي شكلت
ن�ح��و  49ف��ي امل �ئ��ة م��ن ق�ي�م��ة اج �م��ال��ي م�ب�ي�ع��ات سبتمبر.
وباملقابل ،انخفضت مبيعات العقار السكني بنسبة 14
ف��ي امل �ئ��ة .وب��امل�ق��ارن��ة م��ع ال �ع��ام امل��اض��ي ،ف�ق��د ت��راج��ع ع��دد
ال��وح��دات املباعة بنسبة  60في املئة وبنحو  41في املئة
في القيمة.
وأظ�ه��ر تقرير «ال��وط�ن��ي» أن املبيعات ش�ه��دت تراجعًا
م �ل �ح��وظ��ًا خ ��الل ه ��ذا ال� �ع ��ام ،ح �ي��ث ش �ه��د م �ت��وس��ط قيمة
املبيعات خالل األشهر التسعة األولى انخفاضًا بواقع 28

ف��ي املئة ع��ن الفترة املماثلة م��ن السنة السابقة .ف��ي حني
جاء عدد الصفقات منخفضًا أيضًا بواقع  32في املئة .وقد
جاء معظم التراجع في املبيعات خالل هذه الفترة ضمن
القطاع السكني ،حيث انخفضت القيمة والعدد بواقع 36
في املئة و 38في املئة ،على التوالي.
وفي الوقت ذاته ،تباينت معدالت األسعار خالل الفترة
م�ظ�ه��رة ت�ب��اط�ؤًا واض �ح��ًا ف��ي م�ع��دل ن�م��وه��ا ع��ن ال�س�ن��وات
السابقة .فمقابل ارتفاعها بنسبة  2.3في املئة في القطاع
السكني ،فقد تراجعت فعليًا بنسبة  17في املئة في العقار
االستثماري والتجاري.
وبحسب تقرير «الوطني» ،سجل عدد القروض املقررة
م��ن ب�ن��ك ال�ت�س�ل�ي��ف واالدخ � ��ار خ ��الل ش�ه��ر سبتمبر نموا
ق��وي��ا مرتفعًا ب��واق��ع  28ف��ي امل�ئ��ة ف��ي ال�ع��دد و 48ف��ي املئة
في القيمة مقارنة بالشهر األسبق .وبلغت قيمة القروض
املقررة خالل الشهر  26مليون دينار وهي األعلى منذ ما
يزيد على ثالث سنوات .وأقر بنك التسليف واالدخار 567
قرضًا في سبتمبر مقارنة بمعدل شهري بلغ  378قرضًا
ف��ي ع��ام  .2007وك��ان االرت�ف��اع الكبير واض�ح��ًا ف��ي ق��روض
البناء الجديد حيث ارتفعت بواقع  67في املئة .وفي الوقت
ذات ��ه ،بلغت قيمة ال �ق��روض امل�ن�ص��رف��ة ف��ي سبتمبر 13.4
مليون دي�ن��ار ،منخفضة بواقع  3.2في املئة .وب��ذل��ك ،فقد
تراجع معدلها منذ بداية العام بنسبة  23في املئة مقارنة
مع الفترة نفسها من العام املاضي.

حققت  14.66مليون دينار في األشهر التسعة بواقع  55.86فلس للسهم

املطوع« :املدينة» ستحافظ على توازن أدائها
باتباعها سياسة تحفظية واضحة املعالم

خالد املطوع

• األصول بلغت
 230.6مليون دينار
والشركة تجهز
إلطالق صندوقي
«لؤلؤة املدينة»
في الكويت و«املزن»
خليجيًا
• «املدينة للتطوير
العقاري» تنفذ
مشروعا يتضمن
 320فيال بقيمة
تصل إلى  50مليون
دينار

أع�ل��ن رئ�ي��س مجلس االدارة ف��ي ش��رك��ة املدينة
ل�ل�ت�م��وي��ل واالس �ت �ث �م��ار خ��ال��د ي �ع �ق��وب امل �ط��وع ان
ال �ش��رك��ة ح �ق �ق��ت أرب ��اح ��ا م �ت �م �ي��زة خ� ��الل األش �ه��ر
التسعة األول��ى من العام الحالي تصل ال��ى 14.22
م�ل �ي��ون دي �ن��ار ب��واق��ع  55.86ف �ل��س ل�ل�س�ه��م .وذل��ك
مقارنة مع  17.46مليون دينار في الفترة نفسها
من العام املاضي بما يعادل  60.59فلس للسهم.
وأك ��د امل �ط��وع ع�ل��ى ج ��ودة وات � ��زان أداء ال�ش��رك��ة
وت�م��اس�ك�ه��ا ف��ي ظ��ل األزم ��ة ال�ت��ي ي�م��ر ب�ه��ا ال�س��وق
امل�ح�ل��ي ،وال �ت��ي ك��ان��ت نتيجة طبيعية ل�ت��داع�ي��ات
األزم ��ة امل��ال�ي��ة ال�ع��امل�ي��ة ال�ت��ي أط��اح��ت ب��ال�ع��دي��د من
كبار القطاع املالي واملصرفي في بعض األس��واق
العاملية املعروفة.
وق� ��ال امل �ط��وع ان «امل��دي �ن��ة» ت�س�ع��ى دائ �م��ا ال��ى
تفعيل استراتيجية خاصة الدارة املخاطر تجنبها
أي اهتزازات تمر بها أسواق املال.
ولفت املطوع الى أن الشركة ستحافظ على توازن
أدائها ال��دوري والسنوي خصوصا في ظل زيادة
رأسمالها األخيرة ،السيما ان لديها من املشاريع
وال�ف��رص م��ا يجعلها ق��ادرة على ذل��ك منوهة الى
مساعيها للدخول في شراكات ومشاريع اقليمية
مهمة خالل املرحلة املقبلة.
وم ��ن ن��اح �ي��ة أخ � ��رى ،ق ��ال امل �ط ��وع ان «امل��دي �ن��ة»
بنتائجها وأرباحها الثابتة ال ت��زال بعيدة عن أي
أث��ار سلبية ق��د ظهرت ف��ي ظ��ل األزم��ة املالية ،الفتا
ال��ى أن «امل��دي�ن��ة» اع�ت��ادت ع��دم ال��دخ��ول ف��ي نواحي
تقيمية ألصولها حيث تعتمد فقط على النتائج
التشغيلية دون النظر الى أصولها وتطور قيمتها
ف��ي أس� ��واق امل� ��ال .وأك ��د امل �ط��وع أن ه ��ذه ال�س�ي��اس��ة
جعلت املركز املالي ل�«املدينة» أكثر متانة ،اذ تظهر
ن �ت��ائ��ج ال��رب��ع ال �ث��ال��ث أن األرب � ��اح ن��ات �ج��ة ع��ن أداء
تشغيلي من عوائدها من الشركات التابعة والزميلة
وتخارجاتها من بعض أصولها العقارية.
ول�ف��ت امل �ط��وع ال��ى أن اج�م��ال��ي اي � ��رادات الشركة
خ��الل األش �ه��ر ال�ت�س�ع��ة بلغت  24,2م�ل�ي��ون دي�ن��ار،
مقارنة م��ع  24.15مليون دي�ن��ار ف��ي الفترة نفسها
م��ن ال�ع��ام امل��اض��ي .وج��اءت معظم اي ��رادات الشركة
من أنشطتها التشغيلية ،حيث كانت الزيادة األكثر
تأثيرا في أرباح االستثمارات وحصص الشركة من
نتائج أعمال شركات زميلة وأرب��اح بيع العقارات
واألراضي
وأوض � � � � ��ح امل � � �ط � ��وع ان ال � �ع� ��ائ� ��د ع � �ل ��ى ح� �ق ��وق
املساهمني بلغ  15ف��ي امل�ئ��ة خ��الل التسعة أشهر،
فيما سجلت القيمة الدفترية للسهم نموا بمقدار
 13في املئة حيث بلغت  249فلسا في نهاية الفترة
م�ق��ارن��ة ب �  220فلسا للفترة امل��اض�ي��ة .وأش ��ار ال��ى
ارت �ف��اع اج�م��ال��ي األص ��ول للشركة بشكل كبير في
 30سبتمبر بنسبة  20في املئة ليصل ال��ى 230.6
مليون دينار ،مقارنة مع  193.26مليون دينار في
 30سبتمبر .2007

تنويع مصادر الدخل
وب��ني امل�ط��وع ان «امل��دي�ن��ة» لديها استراتيجية
متوسطة وط��وي�ل��ة االج��ل لتنويع م�ص��ادر الدخل
لديها بهدف االبتعاد عن اجواء املخاطرة املرتفعة،

الفتا الى ان الشركة تعمل في اكثر من قطاع فعال
ومنها بيع القطاع العقاري من خ��الل مشروعات
التطوير العقاري اململوكة لها في عدد من األسواق
الكبرى مما يضمن لها االستفادة من محصالت
تطوير هذه األصول في املستقبل.
ون ��وه ال ��ى ان «امل��دي �ن��ة» ت�ت�م�ل��ك اك �ث��ر م��ن ذراع
لها في السوق العقاري ،مثل شركة صرح املدينة
اململوكة لها بنسبة  51في املئة ال��ى جانب شركة
املدينة للتطوير العقاري اململوكة لها بنسبة 90
في املئة.
ول� �ف ��ت ال � ��ى ان «ص� � ��رح امل ��دي� �ن ��ة» وال� �ت ��ي ي�ب�ل��غ
رأس �م��ال �ه��ا  16.5م �ل �ي��ون دي �ن ��ار ت�م�ت�ل��ك ع� ��ددا من
األراض� � ��ي اه �م �ه��ا م �س��اح��ة م �ل �ي��ون م �ت��ر م��رب��ع في
ج��دة تعدها حاليا الق��ام��ة م�ش��روع سكني عليها،
ك�م��ا تمتلك ارض ��ا ف��ي رأس الخيمة ع�ل��ى مساحة
تصل الى  900ألف قدم مربع تجهز حاليًا الطالق
مشروع سكني تجاري استثماري على هذه االرض
خالل الفترة املقبلة.

تسويق االبراج
وع��ن م�ش��روع االب ��راج االرب�ع��ة التي سبق ان تم
شراؤها في ابوظبي بقيمة  3.2مليون دره��م ،بني
املطوع ان عمليات التسويق بدأت فعليًا من خالل
جهات متخصصة وسط توقعات بان يكون هناك
ع��ائ��د مجز س��وف يتضح خ��الل ال�ع��ام املقبل عند
االنتهاء من عمليات التسويق.
وم ��ن ن��اح�ي��ة اخ ��رى ن ��وه امل �ط��وع ال ��ى ان ش��رك��ة
املدينة للتطوير العقاري التابعة للمدينة تعمل
على تطوير م�ش��روع يشتمل على  320فيال على
ثالث مراحل مشيرا الى ان قيمة املشروع تصل الى
نحو  50مليون دي�ن��ار .فيما تملكت الشركة عدة
عمارات استثمارية في الكويت في مواقع متميزة
تضمن لهاعائدا مستقرا.
واكد املطوع ان «املدينة» تتبع سياسة تحفظية
ف��ي تقييم االص��ول وال�ع�ق��ارات اململوكة للشركات
التابعة مما جعلها في منأى عن تداعيات االزمة
الحالية .وقال «لعل هذه السياسة التي تنتهجها
ال �ش��رك��ة ق��د اث �م��رت خ�ص��وص��ا ف��ي وق ��ت االزم� ��ات،
ف��االص��ول اململوكة لها ال ت��زال بقيمة االقتناء في
دفاتر الشركة األمر الذي يبني ان الشركة لن تتأثر
بموجة ال�ه�ب��وط ال�ت��ي صاحبت ت�ع��ام��الت السوق
على مدار األسابيع».

قطاع االتصاالت
وع� �ل ��ى ص �ع �ي��د ت ��وس� �ع ��ات ال� �ش ��رك ��ة ف ��ي ق �ط��اع
االت� �ص ��االت ،ق��ال امل �ط��وع ان «امل��دي �ن��ة» استطاعت
أن تحقق نجاحًا خ��الل فترة وج�ي��زة للدخول في
قطاع االتصاالت عن طريق شركة هيتس تيليكوم
التابعة لها،
والتي تقدم خدماتها في عدة دول هي الكونغو
الديموقراطية ،تنزانيا ،غينيا االستوائية ،ليبيريا،
اسبانيا ،البرازيل ،واململكة العربية السعودية.
وأوض ��ح امل�ط��وع أن ال�ش��رك��ة ي�ت��وق��ع أن تتوسع
في أسواق أخرى سيعلن عنها تباعًا خالل الفترة
املقبلة .وبني أن الشركة قد حققت نجاحات كبيرة

خالل فترة وجيزة وستتمكن خالل العامني املقبلني
من تحقيق عوائد مجزية جدا للمستثمرين ،علمًا
بان زيادة رأسمال الشركة قد بدأت اعتبارًا من 27
أك�ت��وب��ر ال �ج��اري وذل ��ك لتغطية عمليات التوسع
التي تسير فيها الشركة.

إدارة األصول
وم��ن جانب اخ��ر ،ذك��ر املطوع ان الشركة تجهز
حاليًا لتأسيس صندوقني استثماريني احدهما
يحمل اسم «املزن» سيطرح على الصعيد الخليجي
برأسمال يصل الى  100مليون دوالر لالستثمار في
اسواق الخليج فيما اشار الى ان الصندوق االخر
ويحمل اسم «لؤلؤة املدينة» سيهتم باالستثمار
في االسهم الكويتية وهو برأسمال متحرك بني 5
الى  100مليون دينار.
ك �م ��ا ب� ��ني ان ال� �ش ��رك ��ة ت �س �ت �ع��د الدراج ش��رك��ة
استراتيجيا اململوكة لها بنسبة  23في املئة وذلك
ف��ي ال �س��وق ال��رس �م��ي خ ��الل ال �ف �ت��رة امل �ق �ب �ل��ة ،فيما
ستقوم الشركة باعادة هيكلة استراتيجيا وفق ما
هو متبع في الكيانات االستثمارية الواعدة.
واش� ��ار امل �ط��وع ال ��ى ق ��وة امل��رك��ز امل��ال��ي للشركة
خصوصا في ظل الخطة االستراتيجية املعتمدة
ع �ل ��ى ض � � ��رورة ت ��وف �ي ��ر ب� ��دائ� ��ل اس �ت �ث �م ��اري ��ة دون
االعتماد على قطاع دون آخر ،مشيرًا الى ان نسبة
القروض لدى الشركة قد انخفضت بشكل جوهري
خالل الفترة األخيرة حيث سجلت نسبة القروض
الى حقوق امللكية نسبة  1:1وهي نسبة منخفضة
جدا مقارنة بالشركات االستثمارية االخرى ،فيما
ن��وه ال��ى ان خطوة زي��ادة راسمال الشركة ك��ان لها
ان�ع�ك��اس��ات اي�ج��اب�ي��ة ح�ي��ث مكنتها م��ن م��واص�ل��ة
التوسع حسب االستراتيجية املستقبلية.

قطاع الطاقة
وعن توسعات الشركة في قطاع الطاقة ،اوضح
امل�ط��وع ان امل��دي�ن��ة تتملك ش��رك��ة «س �ت��ون» للطاقة
والتي يبلغ رأسمالها  20مليون دوالر وذلك بنسبة
 100في املئة ،الفتا الى ان هذه الشركة بصدد شراء
ث ��الث م�ن�ص��ات ل�ل�ح�ف��ر ف��ي ال �س��وق امل �ص��ري فيما
تقوم بتنفيذ عقد تشغيل منصات حفر مع شركة
«سنتريون» التابعة لشركة «دانة غاز» التي تعمل
حاليًا في عدد من حقول الغاز في السوق املصري
ولفت الى ان قيمة هذا العقد تصل الى  10ماليني
دوالر سنويا حيث يصل العائد اليومي للشركة
الى  24الف دوالر يوميا بصافي ربح يومي يبلغ
 13.5الف دوالر ،فيما اشار الى ان «ستون» بصدد
ال�ت�ف��اوض على تنفيذ عقود مهمة م��ع واح��دة من
كبرى الشركات االيطالية املتخصصة في قطاعات
الغاز والنفط .وافاد ان بداية النشاط الفعلي لشركة
ستون اململوكة للمدينة في السوق املصري بمثابة
البداية لالنطالق بشكل اوسع في قطاع الطاقة في
مصر اضافة الى عدد من األس��واق الواعدة مبينًا
ان الدراسات التي أعدتها املدينة الختيار السوق
املصري تؤكد انه سوق واع��د وبه نقص كبير في
توفير منصات الحفر األمر الذي دعا الى الدخول
ًَ
في هذا القطاع تحديدا.

إلى  2.8مليون دينار وربحية السهم بلغت  15.07فلس

أرباح «مينا العقارية» قفزت  45في املئة في ستة أشهر

فؤاد العمر

اعلن رئيس مجلس ادارة شركة مينا العقارية
الدكتور ف��ؤاد عبدالله العمر ان ارب��اح الشركة
قفزت  45في املئة في النصف األول من سنتها
امل��ال �ي��ة ال ��ى  2.81م�ل�ي��ون دي �ن ��ار ،ب��واق��ع 15.07
فلس للسهم ال��واح��د .وب�ل��غ مجموع االي ��رادات
 3.85مليون دي�ن��ار .كما ارت�ف��ع مجموع حقوق
املساهمني الى  28.09مليون دينار ،وبلغ العائد
على حقوق املساهمني  22في املئة والعائد على
األصول  18في املئة.
وأش � � ��ار ال �ع �م��ر ال� ��ى أن امل �ج �ل��س ن ��اق ��ش ف��ي
اجتماعه ام��س ،التطور االيجابي في مشاريع
الشركة الحالية وخصوصا في منطقة الخليج،
وآخ��ر ال�ت�ط��ورات الخاصة بأنشطة الشركة في
اململكة العربية السعودية باالضافة الى متابعة
ال ��وض ��ع ال �ح��ال��ي مل �ش��اري��ع ال �ش��رك��ة .ك �م��ا ت��اب��ع

امل�ج�ل��س خ �ط��وات ال�ش��رك��ة ل�ل�ت�ع��اون م��ع أط��راف
استراتيجية أخرى للدخول في مشاريع كبرى
ف��ي امل �ن �ط �ق��ة ،ك��ذل��ك م�ت��اب�ع��ة ال �ج �ه��ود امل �ب��ذول��ة
لتعزيز األنشطة املشتركة مع الشركات الزميلة
وال �ت ��ي ت ��م ت��أس�ي�س�ه��ا ل��دع��م م �ش��اري��ع ال�ش��رك��ة
وال�ت��رك�ي��ز ال�ج�غ��راف��ي ف��ي مناطق م�خ�ت��ارة مثل
الشركة الخليجية للتعمير ال�ع�ق��اري باململكة
ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة ،وش��رك��ة ع �م��ان للتعمير
بسلطنة ع�م��ان ،وال�ش��رك��ة الخليجية املغاربية
القابضة وكذلك شركة املشاريع العقارية كبيتال
في مملكة البحرين.
من جانب آخ��ر ،ناقش املجلس خطة الشركة
امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة امل�ق�ب�ل��ة واس�ه��ام�ه��ا
ف��ي تنامي االي � ��رادات .ك��ذل��ك ت��م التباحث حول
التطورات الراهنة لألزمة املالية التي تعصف

باالقتصاد العاملي واألسواق الخليجية واملحلية
وأثرها على أنشطة شركة مينا العقارية .وتابع
امل �ج �ل��س ج � ��ودة أص � ��ول اس� �ت� �ث� �م ��ارات ال �ش��رك��ة
واملؤشرات االيجابية لتلك األنشطة مما يؤكد
متانة االستراتيجية والخطط التي تنتهجها
الشركة من حيث التركيز على الفرص املنتقاة
بعناية تامة في مناطق عمل الشركة.
وح ��ول ال�ن�ت��ائ��ج امل��ال�ي��ة ،ق��ال ال�ع�م��ر «تعكس
النتائج املالية لفترة الستة أشهر املاضية النمو
ال�ق��وي والثابت ألنشطة الشركة االستثمارية
وال �ع �ق��اري��ة ب �م��ا ي��ؤك��د م �ت��ان��ة ال ��وض ��ع امل��ال��ي
ل�ل�ش��رك��ة وق��درت��ه ع�ل��ى ال�ت�ف��اع��ل م��ع امل�ت�غ�ي��رات
الحالية في االسواق العاملية لتحقيق االهداف
التي وضعها مجلس االدارة وتحقيق طموحات
املساهمني».

بورصة األخبار

شركة تابعة لـ «منا القابضة»
تفوز بعقد مقاوالت بـ 20مليونًا
أعلنت ش��رك��ة منا القابضة أن اح��دى شركاتها،
وهي شركة فريم االنشائية للتجارة العامة واملقاوالت،
والتي تساهم فيها شركة منا القابضة بنسبة  95في
املئة ،سوف تقوم بتوقيع عقد مقاولة مدة تنفيذها 3
سنوات وتصل قيمتها الى  20مليون دينار وذلك مع
احدى الشركات في جمهورية مصر العربية.

«أميج» التابعة لـ «الخليج للتأمني»
تدخل شريكًا في «أميج لتأمينات الحياة»
| القاهرة « -الراي» |

أعلن البنك املصري الخليجي عن مساهمته بنسبة
 30ف��ي امل �ئ��ة ف��ي رأس� �م ��ال ش��رك��ة ت��أم �ي �ن��ات ال�ح�ي��اة
التي تقدمت املجموعة العربية للتأمني «أميج» بطلب
للحكومة املصرية تأسيسها أخ�ي�رًا ،وحصلت على
املوافقة املبدئية من هيئة الرقابة على التأمني ،لحني
استكمال اجراءات التشغيل.
وق ��ال ال�ع�ض��و امل �ن �ت��دب ل�ل�ب�ن��ك امل �ص��ري الخليجي
عمر السيسي :ان الشركة لن يقل رأسمالها املصدر
واملدفوع عن  100مليون جنيه ،وتسهم فيها «أميج»
وشركة الخليج الكويتية للتأمني � املساهم الرئيسي
في «أميج» بنسبة  60في املئة ،بينما تتوزع النسبة
املتبقية في رأسمال البنك والبالغة  10في املئة على
بعض رجال األعمال العرب واملستثمرين.
وأض ��اف أن ال�ب�ن��ك س�ي�ق��دم م�ل�ي��ار جنيه مصري
ً
شهرا املقبلة،
للتمويل متناهي الصغر خالل ال� «»18
ب��االض��اف��ة ال��ى تأسيس  4ش��رك��ات ك ��ذراع للبنك في
التجزئة املصرفية .وقال :ان البنك يسعى خالل الفترة
املقبلة الى ابتكار خدمات جديدة حيث سيتم تأسيس
شركات في مجال التمويل متناهي الصغر ،وتمويل
وتجارة الشركات والتمويل العقاري.
وأوضح السيسي ان هذه الشركات ستعمل كذراع
للبنك في مجال التجزئة املصرفية ،وخدمة العاملني
ف��ي ال �خ��ارج ،وال�ت��واج��د م��ن خ��الل ه��ذه ال�ش��رك��ات في
الدول العربية وشمال أفريقيا ،فهناك  330ألف عامل
م�ص��ري ف��ي ال�ك��وي��ت ،و 400أل��ف ع��ام��ل م�ص��ري في
االم ��ارات ،ونحو مليون ف��ي السعودية ،وك��ذل��ك باقي
ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة وه ��ؤالء ف��ي ح��اج��ة ال��ى ت�ح��وي��ل مبالغ
نقدية الى مصر.

شركة تابعة لـ «املدينة»
تفوز بمناقصة بـ  4ماليني دينار
| كتب عالء السمان |

علمت «الراي» من مصادر مؤكدة ان شركة الساري
الوطنية اململوكة لشركة املدينة للتمويل واالستثمار

بنسبة  100في املئة قد فازت بمناقصة لتقديم بعض
انشطة املقاوالت.
وقالت املصادر ان املناقصة التي فازت بها الشركة
ت�ت��راوح قيمتها م��ا ب��ني  3ال��ى  4م��الي��ني دي�ن��ار ،فيما
اشارت الى ان الساري تترقب نتيجة عدد من العقود
املهمة التي تقدمت لها من خالل الجهات الرسمية على
مدار الفترة االخيرة.وسط توقعات بان تفوز الشركة
ب�ج��ان��ب منها خ�ص��وص��ا وان ل��دي�ه��ا ام�ك��ان��ات جيدة
تؤهلها لذلك.
ومن ناحية اخرى افادت املصادر ان املدينة تسعى
الى اعادة هيكلة شركة الساري خالل املرحلة املقبلة،
بهدف تجهيزها للدخول في قطاع الخدمات بمختلف
مجاالته.
يذكر ان املدينة استحوذت على شركة «ال�س��اري
الوطنية» من خالل صفقة تم االعالن عنها منذ فترة
عبر سوق الكويت لالوراق املالية.

«اكتتاب» تحقق  3.8مليون دينار
من بيع أسهم غير مدرجة
أع�ل�ن��ت ش��رك��ة اك�ت�ت��اب ال�ق��اب�ض��ة ان�ه��ا ق��ام��ت ببيع
اس�ه��م غ�ي��ر م��درج��ة مملوكة ل�ه��ا بقيمة 5.215.065
دينارًا وقد نتج عن ذلك ربح بمبلغ  3.8مليون دينار،
وان هذه االرب��اح سوف تندرج ضمن البيانات املالية
للشركة للربع الرابع.

«التقدم» تحقق  21.851فلس
ربحية للسهم في  9أشهر
اعلنت شركة التقدم التكنولوجي أنها حققت في
األشهر التسعة األولى من العام الحالي  2.185مليون
دينار ،منها  869ألف دينار في الربع الثالث .وبلغت
ربحية السهم  21.851فلس ،منها  8.691فلس في
ال��رب��ع الثالث .وباملقارنة حققت الشركة ف��ي األشهر
التسعة األولى من العام املاضي  2.526مليون دينار
 ،منها  1.195مليون دينار في الربع الثالث .وبلغت
ربحية السهم آنذاك  25.261فلس ،منها  11.954فلس
في الربع الثالث.

 ...و«أم القيوين» تحقق  20فلسًا
أعلنت ش��رك��ة ص�ن��اع��ات اسمنت ام القيوين أنها
حققت ف��ي األش�ه��ر التسعة األول��ى م��ن ال�ع��ام الحالي
 89.387مليون دره��م ( 6.5مليون دي �ن��ار) ،مقارنة
ب�  90.9مليون دره��م ( 6.6مليون دي�ن��ار) في الفترة
املقارنة من العام املاضي .وبلغت ربحية السهم271
فلسًا اماراتيًا ( 20فلسًا كويتًا) مقارنة ب� 276فلسًا
اماراتيًا ( 20فلسًا كويتيًا).
وحققت الشركة خسارة بلغت  37.7مليون درهم
في الربع الثالث ،مقابل ربح بلغ  19مليون درهم في
الفترة املقابلة.

