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أعلن بنك املشرق عن حتقيق أرباح صافية 
بلغت مليار درهم إماراتي في الس���نة املالية 
املنتهية في 31 ديس���مبر 2009، نتيجة دخل 
تش���غيلي قدره 4.9 ملي���ارات درهم إماراتي 
وبارتفاع نسبته 25%، وقد أدت اإلدارة املالية 
احلكيمة في املش���رق إلى زيادة احتياطيات 

البنك وتعزيز وضع السيولة لديه.
وقال البنك في بيان صحافي أمس ان منو 
الدخل التش���غيلي في املش���رق يعود بشكل 
كبير إل���ى ارتفاع دخل الرس���وم والعموالت 
وعناصر أخرى، ليس���جل منوا سنويا قدره 
30%، وقد عزز هذا النمو ارتفاع كبير في الدخل 

االستثماري.
وقد متكن املشرق من إدارة أصوله والتزاماته 

بحنكة متناهية لضمان توافر السيولة العالية في كل األوقات، 
ما أدى إلى تعزيز موقفه النقدي في العام 2009، لتبلغ األرصدة 
النقدية لدى البنوك املركزية 20 مليار درهم إماراتي، أي ما ميثل 
زيادة سنوية قدرها 221%، وقد حتققت تلك السيولة العالية من 
خالل السيطرة على القروض املقدمة، والتي انخفضت بواقع 

13% لتبلغ 47 مليار درهم.
 بينما ارتفعت الودائع بنسبة 4% لتصل إلى 53.6 مليار درهم 
إماراتي، وبهذا حتسنت نسبة القروض إلى ودائع العمالء من 
107% في ديس���مبر 2008 إلى 89% في 2009، أما نسبة األصول 
السائلة إلى األصول اإلجمالية، والتي تعتبر مؤشرا على سالمة 
موقف الس���يولة في البنك، فقد حتسنت من 16% في 2008 إلى 
30% في 2009، وفي أعقاب تطبيق املشرق سياسة جريئة لتقييم 
املخاطر وحتديد االحتياطيات املناسبة لها، فقد خصص البنك 

2.1 مليار درهم إماراتي في العام 2009.
ويدخل املشرق السنة املالية 2010 بوضع قوي حيث يبلغ 
إجمال���ي األصول لدي���ه 94.6 مليار دره���م إماراتي، كما يبلغ 
معدل كفاءة رأس املال 20.2%، كما حتس���نت نسبة األص���ول 
من الشق األول لرأس امل���ال إلى األص���ول ذات املخاط����ر من 

11.5% إلى %14.02.
 وإضافة إلى ذلك، فقد أتاحت اإلدارة الفعالة 
للنفقات زيادة كفاءة عمليات البنك وتقليص 
تكاليف التش���غيل سنويا بنسبة 5.5%، فيما 
حتسنت نسبة النفقات إلى الدخل من 47% في 
2008 إلى 36% في 2009، وأوصى مجلس إدارة 
البنك بتوزيع أرباح نقدية على املساهمني بنسبة 
15% وأرباح على شكل أسهم منحة بنسبة %5 

تخضع ملوافقة البنك املركزي.
وتعليقا على األداء املالي للبنك قال الرئيس 
التنفيذي للمشرق عبدالعزيز الغرير: »يواصل 
املش���رق حتقيق األرباح من نشاطاته سواء 
عل���ى مس���ت��وى الدخل الصاف�����ي أو دخ�ل 

التشغيل. 
لقد كان العام 2009 حافال بالتحديات بالنسبة لقطاع اخلدمات 
املالية على عدة أصعدة، إنني سعيد بدخولنا العام 2010 وخططنا 

للنمو التزال سليمة ولم تتأثر«.
وأضاف »تعتبر مصالح عمالئنا ومساهمينا أولوية بالغة 
األهمية بالنسبة لنا، ونتيجة لذلك فقد حرصنا في العام 2009 
على اتخاذ منهج اس���تباقي فعال للحفاظ على مكانتنا املالية 
املتينة، وقد زادت كفاءة عملياتنا بش���كل سنوي، كما ارتفعت 
أرصدتنا النقدية لدى البنوك املركزية بشكل كبير ما عمل على 

تعزيز السيولة.
 وكان علينا اتخاذ قرارات بعيدة املدى فيما يتعلق مبخصصات 
العج���ز وتدهور قيمة األصول والقروض املتعثرة، وفيما كان 
لذل���ك تأثير على صافي أرباحنا للع���ام 2009، فإننا نؤمن أن 
لهذا اإلج�����راء أهمي��ة بالغ�ة في االس���تعداد لكل االحتماالت 

املقبلة«.
وم���ن ناحية تش���غيلية فقد كان الع���ام 2009 عاما ناجحا 
للمشرق، وفي الوقت ذاته أدت عمليات التوسع اإلقليمي اجلارية 
واملنتجات والشراكات اجلديدة إلى وضع أساسات متينة للعام 

املقبل«.

عبدالعزيز الغرير 

»الفوز لالستثمار« توّقع مذكرة تفاهم لتأسيس 
صندوق ريجنسي السكني في المملكة المتحدة 

المرزوق: الصندوق يهدف إلى اقتناص فرص استثمارية عقارية متميزة في قطاع العقار السكني في المملكة المتحدة
الصندوق يسعى لالستفادة من انخفاض أسعار العقار في المملكة المتحدة نتيجة األزمة االقتصادية العالمية ونقص السيولة

صندوق استثمار عقاري مدته 3 سنوات برأسمال 15 مليون جنيه إسترليني

محمد ناصر العبيدي

يوسف خالد املرزوق متوسطا ريتشارد باوين )من اليمني( ود.محمد عبداحلق )من اليسار( ويبدو )من األعلى( مشعل املسلم األول من اليسار وبجواره جوانا جرينزاليد ومارك نيومان

أعلنت شركة الفوز لالستثمار 
يوم أمس األول عن توقيع مذكرة 
تفاهم لتأسيس صندوق ريجنسي 
السكني في اململكة املتحدة، حيث 
قام رئيس مجلس ادارة ش���ركة 
الفوز لالس���تثمار يوسف خالد 
املرزوق بتوقي���ع مذكرة تفاهم 
مع شركة نيو كافينداش إلدارة 
االصول وشركة باروود للتطوير 
العقاري احملدودة، وذلك لتأسيس 
صندوق ريجنسي السكني وفق 
احكام الشريعة اإلسالمية، ويهدف 
الصندوق إلى االستثمار في القطاع 
السكني في اململكة املتحدة لتلبية 
احتياج���ات إس���كان محدودي 
ومتوسطي الدخل، باإلضافة الى 
تلبية احتياجات الطلبة في املدن 
الدراسية واملدن الرئيسية، حيث 
تتميز ه���ذه الصفقات العقارية 
بدرج���ة مرونة عالي���ة ومعدل 
دوران مرتف���ع مما يوف���ر آلية 
تخارج سريعة ومريحة ألصول 
الصندوق، ويه���دف الصندوق 
الى االستفادة من تراجع أسعار 
العقار في اململكة املتحدة نتيجة 
االزمة االقتصادية العاملية ونقص 

السيولة.
ويسعى الصندوق الذي تبلغ 
مدته 3 سنوات الى االستحواذ على 
عقارات سكنية ال تتعدى قيمتها 
750 ألف جنيه استرليني تخدم 
فئة متوسطي ومحدودي الدخل 
باإلضافة إلى س���كن الطالب في 

املدن الرئيسية.
وفي هذا السياق ذكر يوسف 
خال���د املرزوق أن ش���ركة الفوز 
لالس���تثمار تعمل بكامل طاقتها 
لتقدمي منتجات استثمارية تلبي 

إلدارة االستثمارات اخلارجية الى 
فريق عمل الشركة وهو من الكوادر 
الوطنية التي تتمتع بخبرة سابقة 
في ادارة االستثمارات اخلارجية، 

رغبات واحتياجات املستثمرين 
في الكويت والدول املجاورة، حيث 
ذكر امل���رزوق انه من املتوقع أن 
يبلغ رأسمال صندوق ريجنسي 

املتحدة مت حتديدها مسبقا وسيتم 
االس���تحواذ عليها خالل االشهر 

املقبلة.
وأفاد املرزوق بأن شركة الفوز 

السكني 15 مليون جنيه استرليني 
سيتم توجيهه بالكامل لالستحواذ 
عل���ى فرص عقاري���ة مميزة في 
قطاع العقار السكني في اململكة 

االشراف في الكويت، وفي سبيل 
متابعة عمل الصندوق على أكمل 
وج���ه، فقد انض���م محمد ناصر 
العبيدي مبنصب مدير تنفيذي 

لالستثمار ستعمل كمدير مشارك 
للصندوق باإلضافة إلى تسويق 
وحدات الصندوق بعد احلصول 
على املوافقات الرسمية من جهات 

وستعمل ش���ركة نيو كافينداش 
إلدارة االصول كمدير الصندوق، 
وهي شركة متخصصة في ادارة 
االصول االستثمارية ومقرها اململكة 
املتحدة وتعم���ل كافينداش على 
ايجاد حلول استثمارية لعمالئها 
وفق أحكام الش���ريعة االسالمية 
وهي خاضعة لرقابة هيئة اخلدمات 

املالية البريطانية.

التعريف واألهداف

من اجلدير بالذكر ان ش���ركة 
الفوز لالس���تثمار تأسس���ت في 
بداية عام 2009 وتخضع لضوابط 
وأحكام بنك الكويت املركزي وتعمل 
وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية 
الغراء برأس���مال مدفوع يبلغ 15 
مليون دينار ساهم بها نخبة مميزة 
من املس���اهمني واملستثمرين من 
الشركات واألفراد وتسعى »الفوز« 
إل���ى احتالل مراك���ز الريادة بني 
الش���ركات اخلليجية في مجال 
املتوافق مع  العقاري  االستثمار 

أحكام الشريعة اإلسالمية.

المستشار العقاري

وس���تعمل ش���ركة ب���اروود 
للتطوي���ر العق���اري احمل���دودة 
كمستشار عقاري للصندوق، وقد 
تأسست الشركة في عام 1996م ومت 
تصنيفها بني أفضل 100 شركة في 
اململكة املتحدة وفقا لشركة برايس 
وتر هاوس كوبرز، وقامت بتحقيق 
عوائد ملساهميها تقدر مببلغ 108 
ماليني جنيه استرليني على مدى 
االعوام املاضية وتعد احدى اهم 
العاملة في  العقارية  الش���ركات 

اململكة املتحدة. 

انضمام محمد العبيدي 
إلى فريق »الفوز« بمنصب 

المدير التنفيذي إلدارة 
االستثمارات الخارجية

بنك المشرق يحقق أرباحًا صافية قدرها 
مليار درهم إماراتي للعام 2009

»الموانئ«: 640 ألف حاوية مكافئة صادرة وواردة 
لميناءي الشويخ والشعيبة خالل 9 أشهر

املوانئ  أعلن���ت مؤسس���ة 
الكويتي���ة أن إجمال���ي ع���دد 
احلاويات الصادرة والواردة إلى 
ميناءي الشويخ والشعيبة بلغ 
خالل ال� 9 أشهر املنتهية في 31 
ديسمبر 2009 نحو 640.533 
حاوي���ة مكافئ���ة مقارن���ة مع 
721.263 في الفت���رة ذاتها من 

.2008
وأش���ارت املوانئ في بيان 

صحافي إلى أن عدد احلاويات 
املكافئة ال���واردة بلغ 320358 
حاوي���ة مكافئ���ة والص���ادرة 
320.175 حاوية خالل ال� 9 أشهر 
املنتهية في 31 ديسمبر 2009 
مقابل 364806 واردة و356457 
حاوية صادرة في الفترة ذاتها 

.2008
وقالت املؤسسة ان تراجع 
حج���م احلم���والت الص���ادرة 

والواردة إلى الكويت بشكل عام 
خالل 2009 رجع إلى االنخفاض 
الذي ش���هدته التجارة العاملية 
الناجم عن تداعيات األزمة املالية 

العاملية.
وأضافت أن إجمالي احلموالت 
بلغ خالل ال� 9 اش����هر املنتهية 
في 31 ديسمبر 2009 نحو 20.8 
مليون طن من خالل 1801 سفينة 
صادرة وواردة مقابل 23.7 مليون 

طن في الفترة ذاتها من عام 2008 
من خالل 2029 سفينة.

إل���ى أن إجمالي  ونوه���ت 
احلموالت الواردة مليناء الشعيبة 
بلغ 11.5 مليون طن فيما وصل 
حجم احلموالت الصادرة 2.4 
مليون طن في حني بلغ حجم 
احلموالت الواردة مليناء الشويخ 
6 ماليني طن والصادرة 862.150 

طنا.

ارتفاع الدخل التشغيلي بنسبة 25% ليبلغ 4.9 مليارات درهم إماراتي


