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أخبار الشركات

بصدد الوصول إلى اتفاق نهائي بهذا الخصوص

العمر لـ »األنباء«: »مينا« تجري مفاوضات مع شركاء 
من الخليج وأوروبا لتشييد مساكن منخفضة التكاليف

بحضور ممثلي »العدل« و»البلدية« و»المقاصة«

زيادة رأسمال شركة المقاصة العقاريـة
على جدول أعمال لجنـة المقاصة اليـوم

عمر راشد
كشــــف مصدر لـ »األنباء« ان 
جلنة التجارة املشــــكلة لدراســــة 
أوضاع الســــوق العقاري ستعقد 
اجتماعا اليوم بحضور ممثلني من 
البلديــــة ووزارة العدل، وذلك في 
اطار اجتماعاتها ملناقشــــة وضع 
املقاصة العقاريــــة والتي تتناول 
اجلوانب االدارية واملالية والفنية 

للشركة.
وأوضح ان من بني العوامل التي 

ستقوم اللجنة بدراستها ما يتعلق 
بزيادة رأسمال الشركة على املليون 

دينار.
واشــــار الى انه ال ميكن ادارة 
سوق تقترب قيمة تداوالته من 2 
مليار دينار بشركة يبلغ رأسمالها 

مليون دينار فقط.
وبينت ان التوصيات التي سيتم 
رفعها لوزير التجارة ســــتتضمن 
كذلك مسألة رفـــــع نسبة العمولة 
بواقع 0.25% باالضافة الى نسبة الـ 

1% املوجـــــودة حاليــــا لتفعيـــــل 
عمــل الشــــركة التي ال يوجد لها 
مصدر لاليــــرادات، معتمدة على 
التشــــغيليـــة مــن  مصاريفهــــا 

رأسمالهــا.
الســــياق ذاته، أشــــارت  وفي 
العقارية  الى ان املقاصة  املصادر 
عقدت اجتماعا ناقشت فيه جوانب 
فنية تتعلق بعمل الشركة، وذلك 
لعرضها على اللجنة الثالثية خالل 

اجتماع اليوم.

منى الدغيمي
قال رئيس مجلـــس ادارة مينا 
العقارية د.فؤاد العمر ان الشركة 
البحث عن شـــركاء  الى  تســـعى 
استراتيجيني يعملون معها في مجال 
بناء مســـاكن منخفضة التكاليف، 
مشيرا الى انها بصدد الوصول الى 

اتفاق حول هذا االمر.
وكشف العمر في تصريح خـاص 
لـ »األنباء« ان املفاوضات جتري حاليا 
مع اطراف مــــن البحرين للتوصل 
الى اتفاق للمباشــــرة في مشروع 
بناء مساكن منخفضة، الفتا الى ان 
البحرين حريصة اكثر من غيرها من 

دول مجلس التعاون على تشــــييد 
مساكن منخفضة التكاليف.

واضـــاف ان الشـــركة لديهـــا 
مفاوضات كذلك مع دول خارج منطقة 
اخلليج، الســـيما مع غرب اوروبا 
وحتديدا املانيـــا التي تتوافر فيها 
مواد البناء ذات التكلفة املنخفضة 
وبحاجة الى انشاء مساكن للطبقات 

املتوسطة.
وختم العمر بقوله انه ســـيتم 
قريبا االعالن عن اســـماء الشركاء 
االســـتراتيجيني بعد التوصل الى 
اتفاق نهائي على جميع الشروط 

د.فؤاد العمرواستراتيجية العمل املشتركة.

استحواذ الشركة في قطاع الطيران مرتبط بمركز عملياتها الثاني

 300 ألف دينار لثالثة فائزين والبنك أعلن فائز حملة »اكتشف أوروبا«

مليونا دينار أرباح طيران الجزيرة
المتوقعة للربع الرابع من 2009

»التجاري« أجرى سحب »النجمة الثالثي«

فواز كرامي
توقعـــت مصـــادر مطلعة 
لـ »األنبـــاء« ان حتقق طيران 
اجلزيرة ارباحـــا صافية تقدر 
بنحو مليوني دينار عن الربع 
الرابع من 2009، مشيرة الى ان 
هذه االرباح تعتبر بادرة لتحقق 
الشركة أرباحا في عام 2010، وذلك 
بعد سنة قاسية على االقتصاد 
العاملي بشكل عام وعلى قطاع 

الطيران بشكل خاص.
وبينت املصادر ان األزمة املالية 
العامليـــة والتباطؤ االقتصادي 
واحتـــدام املنافســـة والقوانني 
األخيرة التي نصت على توقف 
رحالت طيران الشركة املباشرة 
من مركزها الثاني في دبي والتي 
أثرت على عدد املســـافرين في 
الشـــركة أهم األسباب السلبية 
التي أثرت على نتائج الشركة 
في األشـــهر التسعة األولى من 

العام املاضي.

أجرى البنك التجاري عملية 
السحب الشهري على كل من 
النجمـــة »الثالثي«  حســـاب 
وسحب اكتشف أوروبا، وذلك 
في املركز الرئيسي للبنك يوم 
األحد 7 فبراير 2010، بحضور 
وزارة التجارة والصناعة ممثلة 
في ســـهيل مكـــي، كما حضر 
عن البنـــك التجاري الكويتي 
موظفـــون مـــن إدارة اإلعالن 
والعالقات العامة وقطاع الدعم 
الفني وإدارة أمن نظم معلومات 
التكنولوجيا وجمع كبير من 
عمالء البنك. وقد جاءت نتيجة 
التالي:  النحو  الســـحب على 
الفائزة االولى: شكحة راضي 
العجمي 100 ألف دينار والثاني: 
رياض يوسف شميت 100 ألف 
دينار، والثالث: محمد يوسف 
عســـاف 100 ألف دينار، ومن 
اجلدير بالذكر أن كل 50 دينارا 
ضمن رصيد حساب »النجمة« 
تؤمن للعميل فرصة الدخول في 
السحب الشهري على جائزة 
الـ 100الف دينار، والدخول في 

آلي عليه واحلصول على كل 
اخلدمات املصرفية من خالله 
مثل خدمة التجاري اون الين 
الهاتفيـــة وخدمات  واخلدمة 
مركز االتصال وخدمة الرسائل 
القصيـــرة وكذلك اســـتخدام 
احلساب إلصدار بطاقة ائتمانية 
في حالة عدم حتويل الراتب. أما 
نتائج حملة »اكتشف أوروبا« 
فجاءت كالتالي: اجلائزة األولى: 
تذكرتان ســـفر لشخصني مع 
أيام في  اإلقامة ملـــدة ثالثـــة 
فندق أربعـــة جنوم كانت من 
نصيب »روبيرت لني اونيل« 
و»التجاري« ينتهز هذه الفرصة 
ليهنئ الفائز في حملة »اكتشف 
أوروبـــا« ويدعـــوه ملراجعة 
إدارة حماية املستهلك بوزارة 
التجارة والصناعة مصطحبا 
الثبوتية، كما  معه مستنداته 
نتوجه بالشكر لوزارة التجارة 
والصناعة على تعاونها الدائم 
وإشرافها الفعال على عمليات 
التي متت بسالسة  الســـحب 

ونظام.

ولفتـــت املصـــادر الـــى ان 
التأجير  البيع واعادة  عمليات 
التي تقوم بها الناقلة مع شركة 
سحاب ستؤمن للناقلة مقدارا 

من الســـيولة الالزمـــة لتنفيذ 
االستثمارات للتوسع في اعمال 
الناقلة، مشيرة الى ان الشركة 
تسعى للقيام بعمليات استحواذ 

في قطاع النقل اجلوي، والفتة 
الى ان هذه االستحواذات ستكون 
الذي  الثاني  مرتبطة باملركـــز 

تتخذه الناقلة.

السحب »الثالثي« الذي يجرى 
مرة كل أربع شهور على جوائز 
بقيمة 300 الف دينار يتم فيه 
اختيـــار 3 فائزين يحصل كل 
واحد منهم على جائزة الـ 100 
ألف دينار، فكلما ازداد رصيد 
العميل في »حساب  حســـاب 

النجمة« ازدادت فرص الربح، 
حيث يحتسب كوبون للسحب 
مقابل كل 50 دينارا باحلساب، 
كما يتميز هذا احلساب بأنه من 
دون فوائد وميكن السحب منه 
واإليداع فيه في أي وقت إضافة 
إلى إمكانية إصدار بطاقة سحب 

»طيران اجلزيرة« تتجه لتحقيق أرباح عن الربع األخير من 2009

جانب من عملية السحب

 فرعه بمصر يحقق نتائج »جيدة« تعزز أرباحه التشغيلية 

13 فلسًا ربحية »األهلي المتحد« المتوقعة لـ 2009
عمر راشد 

 توقعت مصادر لـ »األنباء« حتقيق البنك األهلي املتحد أرباحا 
قدرها 13 فلســـا عن عام 2009 واصفة إياها بالنتائج املرضية عن 
أداء البنك خالل العام الذي وصفته باالستثنائي والصعب على كل 

البنوك اإلقليمية والعاملية. 
 وبينت أن فرع البنك في مصر من املتوقع أن يحقق نتائج جيدة 
للغاية في ظل األرباح التشـــغيلية املتوقـــع حتقيقها خالل العام، 

مستدركة أن ذلك من شأنه تعزيز ربحية البنك بشكل أفضل. 
 وقالت إن حتول الكويت والشرق األوسط إلى النشاط اإلسالمي 

سيؤدي لتعزيز مكانة البنك بشكل »جيد« في املرحلة املقبلة والتي 
ستنعكس على القيمة الدفترية للسهم، والتي قدرتها املصادر بنحو 

180 فلسا للسهم، على أساس مضاعف السعر للربحية. 
 يذكر أن السهم قد حقق 11.1 فلسا عن التسعة األشهر االولى من 
2009 وأن ما يزيد على 50% من رأسمال البنك تساهم فيه املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية والتمدين االستثمارية والهيئة العامة 
لصندوق التقاعد والشـــيخ سالم صباح الناصر الصباح وجلوبل 
اكســـبريس وذلك وفقا ملا هو منشور على موقع السوق حتى أول 

من أمس.

0.95 فلس ربحية 
»الوطنية للمسالخ« 

عن 2009

افاد سوق الكويت 
لـــالوراق املالية بان 
الوطنيـــة  الشـــركة 
للمسالخ »وط مسالخ« 
بـــان مجلس  افادت 
االدارة قد اجتمع امس 
واعتمد البيانات املالية 
الســـنوية في 2009 
ارباح  حيث بلغـــت 
الشـــركة 27.53 الف 
دينار بواقـــع 0.95 
فلس للســـهم مقابل 
234 الـــف دينار عن 
2008 وبواقـــع 0.01 
فلس للسهم، كما بلغ 
اجمالـــي املوجودات 
املتداولة 1.44 مليون 
دينـــار مقابـــل 1.19 
مليون في 2008 وبلغ 
اجمالـــي املطلوبات 
113.04 الـــف دينـــار 
الفا في  مقابل 113.15 
2008، كما بلغ اجمالي 
حقـــوق املســـاهمني 
3.02 ماليـــني دينار 
مقابـــل 2.99 مليون 
دينار في 2008، وقد 
اوصى مجلس االدارة 
بعدم توزيع ارباح عن 

.2009


