
الثالثاء ١٤ يوليو ٢٠٠٩   31اقتصاد
بواقع ٢٢ فلسًا للسهم وإجمالي إيرادات الشركة بلغ ٤٨٫٢ مليون دينار

النفيسي: ٩٫٩ ماليين دينار أرباح «المزايا» في النصف األول
اعلنت شركة املزايا القابضة عن حتقيق ارباح بقيمة ٩٫٩٠٣٫٠٧٨ 
مليون دينار خالل االشهر الســـتة املاضية، حيث بلغت ربحية 
الســـهم ٢٢ فلسا، وتبني هذه النتائج استقرار اداء الشركة خالل 
النصف االول من العام احلالي على الرغم من التغيرات التي أملت 

باألسواق خالل الفترة املاضية.
جـــاء هذا االعالن عقـــب انتهاء اجتماع مجلـــس االدارة الذي 
عقد في مقر شـــركة املزايا برئاسة رئيس مجلس االدارة رشيد 

النفيسي، أمس.
وتعليقا على النتائج، قال النفيسي «لقد استطاعت املزايا أن 
حتقق أرباحا متوازنة وذلك في إطار خطتها املدروسة وسياستها 
املتحفظـــة والتي مت وضعها لعـــام ٢٠٠٩ حيـــث راعــــت فيها 
الشركة املناخ االقتصادي العام، والتطورات املالية في االسواق 

العاملية.
واضاف النفيسي: أن إجمالي أصول الشركة بلغ ٣٧٦ مليون 
دينـــار في حني بلغت حقوق املســـاهمني ١٧٣٫٥ مليون دينار في 
الوقت الذي بلغت فيه مديونية الشركة أمام البنوك ٥٤٫٩ مليون 

دينار والتي ال تتعدى نسبتها الـ١٤٫٦٪ من إجمالي أصول الشركة 
ونسبة ٣١٫٦٪ من إجمالي حقوق املساهمني.

وأكد النفيســـي أن «املزايا»، قد كرســـت كل الوسائل املمكنة 
للحفاظ على اســـتقرار االرباح النســـبي للنصف االول، محققة 

إيرادات تشغيلية بلغت ٤٨٫٢ مليون دينار.
وأضاف النفيســـي أن شركة املزايا تضع مساهميها دائما في 
مقدمة أولوياتهـــا، لذا فهي حريصة دائما علـــى البحث عن كل 
الفـــرص املمكنة لتحقيـــق املزيد من النمو فـــي أرباحها إرضاء 
للمســـاهمني، مشيرا إلى أن الشركة تستعد حاليا لالستفادة من 
عوائد مشاريعها التشـــغيلية في الكويت واخلارج عالوة على 

تعزيز الفوائد ملساهمي املزايا.
وحول مشاريع الشركة، ذكر النفيسي ان الشركة تعمل على 
اســـتكمال سلسلة مشـــاريعها اآلنية في الكويت وخارجها، كما 
تواصل الشركة البحث عن أفضل الفرص االستثمارية التي حتقق 

عوائد مالية مجدية.
 وحتدث النفيسي عن مشـــاريع الشركة املدرة للدخل والتي 

شـــارفت على االنتهـــاء مع اقتراب موعد تســـليمها، حيث تنفذ 
الشـــركة حاليا مشروع «مدينة االعمال الكويتية»، والذي يخدم 
قطـــاع املكاتب التجارية والذي متتلك فيــــه الشـركـــة برجني 
يتألـــف االول مـــن ٢٢ طابقا فيما يتألف البـــرج الثاني من ٢٤ 
طابقـــا، حيـــث من املزمع االنتهاء منهما في نهاية عــــام ٢٠٠٩، 
كما اجنـــزت الشـــركة مشروع «ســـفن زونز»، والذي يخــــدم 
القطـــاع التجـــــــاري وقطاع املخازن واملكاتب والذي مت تأجير 

نسبة كبيـــرة منــه.
إلى جانب ذلك، احرزت «املزايـــا» تقدما في االعمال اخلاصة 
مبشروع «كلوفر كلينيك» الذي يعد االستثمار االول للشركة في 
مجال الرعاية الطبية، حيث يقع املشروع على مساحة ٤٫٠٠٠م٢ 

وتبلغ تكلفته ٧ ماليني دينار. 
وسيتم تشغيل املشروع بنظام الـB.O.T، كما سيسجل كعالمة 
جتارية حصرية، تنطلق بها «املزايا» إلى األســـواق اخلليجية، 
مضيفـــا أنه وكما مت االعالن مؤخرا فإنه من املتوقع االنتهاء من 

رشيد النفيسيهذا املشروع في نهاية ٢٠٠٩.

جانب من التكرمي

لقطة جماعية للمشاركني في احملاضرة

قال مساعد املدير العامـ  الرقابة 
املالية في بيت التمويل الكويتي 
(بيتــــك) محمد عبــــد الوهاب إن 
بيتك قد بدأ فــــي تطبيق أحدث 
وأهم املعايير احملاسبية والرقابية 
اخلاصة مبعيار بازل ٢ اإلسالمي 
طبقا للتعليمــــات الصادرة عن 
بنك الكويــــت املركزي واملعايير 
العاملية الصادرة من قبل الهيئات 
العاملية ومجلس اخلدمات املالية 
اإلسالمية (IFSB) من خالل تطبيق 
نظام آلي على مستوى مجموعة 
بيتــــك وشــــركاته التابعة داخل 
وخــــارج الكويت، والذي يتناول 
ثالثة أركان رئيسية تغطي عمل 
وطبيعة البنوك اإلسالمية بدءا من 
حساب معيار كفاية رأس املال وفقا 
ملعايير بازل ٢ حسب متطلبات بنك 
املركزي ومرورا بقياس  الكويت 
االنكشــــافات املرجحة لألصول 
التي تتميز بطبيعة خاصة نتيجة 
التمويل وفق الشريعة اإلسالمية، 
واملخاطر خاصة مخاطر السوق 
ومخاطر التشــــغيل وأثرها على 
البيانات املالية والنسب الرقابية 
وبالتالي أثرها على معيار كفاية 
رأس املال واحلد األدنى املطلوب، 
مشيرا إلى أن بيتك حريص على 

العاملية  الدائم باملعايير  االلتزام 
والنظم املطبقة، والتي توصي بها 
الرقابة واملتابعة احمللية  جهات 
واإلقليمية والعاملية، ويواكب في 
أنظمته وضوابطه ومعايير العمل 
واألداء والرقابة، آخر املستجدات 
في هذا املجال في ضوء التطورات 
في األسواق العاملية ونظم الرقابة 

واملتابعة.
وذكر عبد الوهاب في محاضرة 
لطــــالب جامعة اخلليج أن هناك 
العديد من الهيئــــات التي تتابع 
املالية  وتخدم عمل املؤسســــات 
اإلسالمية وهي على سبيل املثال 

ال احلصر هيئة احملاسبة واملراجعة 
للمؤسســــات املالية اإلســــالمية 
(AAOIFI)، ومجلــــس اخلدمــــات 
املالية اإلسالمية (IFSB)، واملجلس 
العام للبنوك واملؤسسات املالية 
اإلســــالمية (CIBAFI)، والسوق 
 .(IIFM) املالية اإلسالمية الدولية
وقد قام بشــــرح مبسط ألهداف 
وطبيعة عمل تلك املؤسسات وأن 
االلتزام والتعاون مع ما تقدمه هذه 
الهيئات من توصيات وإرشادات 
ومعايير يســــاعدان على جتنب 
وتخفيض حــــدة األزمات املالية 

على البنوك اإلسالمية.

في محاضرة ألقاها المدير العام في الرقابة المالية بالبنك

«بيتك»: ُنُظم فّعالة للرقابة المالية تتكامل 
لمستوى أفضل من الجودة 

..والشركة تصمم المخطط التجميلي 
للتقاطع المقابل لـ «سفن زونز»

بعد دراســــة مســــتفيضة، وتقييم دقيق 
ملجموعة من التصاميم املشاركة في املسابقة 
التــــي أطلقتها املزايا في وقت ســــابق ضمن 
«مبادرة سفن زونز الهندسية» واخلاصة بطالب 
كلية الهندســــة والبترول ـ قسم املعمار ـ في 
جامعة الكويت، لتجميل التقاطع املقابل ملجمع 
«ســــفن زونز»، متكنت املزايــــا من اختيار ٥ 
تصاميم متميزة من أصل ٢٣ تصميما لتحتل 
املراتب اخلمــــس األولى، وذلك ضمن احتفال 
خاص أقامته املزايا للمناسبة. وخالل االحتفال، 
تسلم الطالب الفائزون جوائزهم التي كانت 
عبارة عن مبالغ نقدية مت تقدميها من شركة 
املزايا، كما قدموا عرضا خاصا مبشــــاريعهم 
وتصاميمهم تضمن شرحا تفصيليا عن فكرة 
التصميم ورؤيته ومفهومه املتماشي مع أهداف 
«سفن زونز ديزاين سنتر» الذي يتطلع إلى 
ضم املواهب الشابة حتت سقف واحد من أجل 

صقل طاقاتهم بطريقة محترفة وواعدة. 
ومن املتوقع أن تقوم املزايا بتنفيذ التصميم 
الفائز خالل ٣ أشــــهر. وفــــاز باملرتبة األولى 
الطالب حمد ســــامي احلليبــــي، وفي املرتبة 
الثانية أحمد محمد الدرويش، والثالثة أحمد 
ناصر الغضبان، والرابعة عبداهللا عبدالوهاب 
التركيــــت، واخلامســــة أحمد فــــؤاد بوحمد. 
الفائز باملرتبة  التصميــــم  ويتمحور مفهوم 
األولى حول مبنى مشيد بأحرف من مختلف 
لغات العالم ليكون بذلك محط أنظار مختلف 
الثقافات، كما يخدم الغاية املنشودة من سفن 
زونز كمركز تصميم مبعايير عاملية. وخالل 
االحتفال، قالت املهندسة سلوى ملحس، نائب 
الرئيس التنفيذي لعمليات املزايا القابضة: «إن 
هذه املبادرة هي واحدة من املبادرات املتعددة 
التي أطلقها سفن زونز لدعم الشباب الكويتي 

واحتضان مواهبه، والتي كان على رأســــها 
«ســــفن زونز ديزاين سنتر» و«مركز اإلبداع 

الكويتي». 
وبالطبع، فإن جتربتنا مع جامعة الكويت لن 
تكون األخيرة خصوصا أن إدارة املجمع حريصة 
على تشــــغيل املشــــروع على مدار العام من 
خالل استضافة العديد من الفعاليات الشبابية 
املتنوعة». وأضافت ملحس: «إن  واإلبداعية 
مهمة أي شركة خاصة ال تتلخص بأداء مهامها 
االقتصادية وحســــب، بقدر أهمية املشاركة 
واملســــاهمة في عملية التنميــــة االجتماعية 
للمجتمعات التي تعمل فيها، ولذلك فإننا نسعى 
من خالل ســــفن زونز الى أن نكون السباقني 
في احتضان املواهب الشــــابة، كما كنا دوما 
السباقني في طرح األفكار اجلديدة للمشاريع 
والقيام مببادرات اجتماعية وإنسانية تنمي 

املجتمع وتساهم في رفعته». 
ودعت ملحس جميع الطلبة للمشاركة في 
«سفن زونز ديزاين سنتر» وفي «مركز اإلبداع 
الكويتي»، واختبار جتربة تنمية املهارات في 
إطار محترف ومؤهل ومجهز بأحدث التقنيات 
احلديثة. من جانبه، قــــال الدكتور في كلية 
الهندسة والبترول- قسم العمارة وتخطيط 
املدن- في جامعة الكويت د.حسني الدشتي الذي 
أشرف على املسابقة بني الطلبة، ووضع املعايير 
التي ساهمت في حتديد الطلبة الفائزين: «إننا 
نشكر املزايا على مبادرتها القيمة التي حتمل 
جوانب إيجابية عديــــدة، فإلى جانب كونها 
تهدف إلى جتميل التقاطع املقابل ملشــــروع 
ســــفن زونز وتبرز تصميما كويتيا شابا، إال 
أنها أيضا حثت الشباب على التنافس اجلميل 
والتفكير في ســــبل جديدة ومبتكرة من أجل 

الفوز والوصول إلى املراتب األولى».


