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مليار جنيه تكلفة »منا مول« في مصر على مساحة 73 ألف متر
أوضحت رئي���س مجلس إدارة الش���ركة أن 
مشروعات الشركة تش���هد تقدما ايجاب��يا ومن 
بينها مش���روع منا مول في مص���ر الذي تنفذه 
الشركة بتكلفة مليار جنيه مصري، والم�شروع 
عبارة ع���ن مول تجاري وفندق خمس���ة نجوم 

ومكاتب ومحالت تجارية على مس���احة 73 ألف 
متر مربع بطريق مصر إسك�ندرية الصحراوي، 
حيث تم توقيع عقد استشارات هندس��ية وعقد 
إدارة هندس��ية كما تم مؤخرا توقيع عقد توفي��ر 
ح��صة من التمويل المطلوب لتنفيذ المش���روع 

الذي يحظى بإقبال واضح من قبل المستثمرين 
والسيما من قبل عدد من الشركات العالمية التي 
تقدمت إلدارة مش���روع الفندق وشركات عالمية 
أخ���رى متخصصة في تج���ارة التجزئة تقدمت 

لمشروع المول التجاري.

تسليم المرحلة األولى لمشروع »دريم فارمز« والتخارج من شركتين
ذكرت احلميضي أن املجموعة الدولية للمشاريع 
العقارية بصدد تس���ليم جزء من وحدات املرحلة 
األولى ملشروع درمي فارمز في مصر والتي تضم 
450 ڤي���ال مزودة بخدم���ات مختلفة من حمامات 
س���باحة ومناطق خضراء وبحيرات وغيرها من 

اخلدمات.
كما أوضحت احلميضي أن الشركة انتهت من 
تنفيذ وتأجير وتسليم ما يقرب من 5000 متر مربع 
في مجمع »منا مول« مبنطقة الشويخ الصناعية 
وهو يتك���ون من محالت جتارية وحرفية كما مت 
االنتهاء من اجناز مجمع املنطقة احلرة، مستدركة 
بأن الشركة تخارجت من شركتني تابعتني، فرمي 
اإلنشائية للتجارة العامة واملقاوالت واملدن اإلنشائية 
للتجارة العامة واملقاوالت بتكلفة إجمالية 3.1 ماليني 
دينار وذلك ضمن إس���تراتيجيتها االس���تثمارية 
ومتكنت من حتقيق أرب���اح صافية قدرها 2.49 
مليون دينار مع العلم بان تلك األرباح س���تدرج 

جانب من احلضور في عمومية »منا«ضمن نتائج الربع الثاني للعام املالي 2010.

 »ماستركارد« تهنئ »األهلي المتحد«
على إنجاز تحوله لبنك إسالمي

»المصارف«: ارتباط شركات الوساطة بالبنوك
 يكسبها ثقة العمالء ويمنحها غطاًء مضمونًا

الع���دد اجلديد من  ص���در 
مجلة املص���ارف يونيو 2010 
التي يصدرها احتاد مصارف 
الكويت، وتضمن العدد حوارا 
خاصا مع املدير اإلقليمي لبنك 
أبوظبي الوطني � فرع الكويت 
عبد الس���الم الصالح أكد فيه 
متانة وق���وة القطاع املصرفي 
في الكويت ملا يتمتع مبؤشرات 
مالية جيدة ومتكن من مواجهة 
تداعيات األزمة املالية العاملية 
بأقل قدر م���ن التأثر باملقارنة 
مع بعض األس���واق األخرى، 
مشيرا إلى وجود تناغم وتنافس 

مح���دود مع البنوك احمللي���ة، خاصة أن تواجد 
البنوك األجنبية يقتصر على فرع واحد حسب 
النظم املعمول بها في الكويت، وهو ما يؤثر على 
قدرتها في أن يكون لها دور أكثر فاعلية في خدمة 
قطاع األفراد، وبالتالي يصبح نش���اطها موجها 
بشكل أكبر إلى خدمة قطاع األعمال من شركات 
ومؤسس���ات. كما تضمن العدد حتقيقا خاصا 
عن شركات الوساطة التابعة للبنوك والعاملة 
في س���وق الكويت لألوراق املالية، حيث يقول 
مدير عام شركة االحتاد للوساطة املالية احدى 
األذرع االستثمارية للبنك التجاري الكويتي، فهد 

ارتباط شركات  ان  الشريعان 
الوساطة بالبنوك يكسبها ثقة 
العمالء كما يسمح لها بالتعامل 
بحرية حتت غط���اء مصرفي 
مضمون وبإحجام تداول غير 
متاحني لغيرها من الشركات ذات 
االرتباطات احملدودة، موضحا 
االنعكاس���ات االيجابية لهذه 
االرتباطات على مالءة الشركات، 
ويرى ان شركات الوساطة ذات 
االرتباطات املصرفية س���وف 
تتميز في املرحلة املقبلة عند 
تطبيق املنظور اجلديد للوسيط، 
حيث ستغطي العميل أينما ذهب 
عبر املالك االستراتيجي أي املصرف، كما ستعكس 
داخ���ل البورصة خدمات مصرفية لم تش���هدها 
من قبل كدفتر الشيكات وادارة احلسابات على 

سبيل املثال.
كما يسلط العدد اجلديد من مجلة املصارف 
الضوء على تداعيات أزمة منطقة اليورو وتأثير 
ذلك على االقتصادات الرس���مية، باإلضافة إلى 
اشتماله على عدد من التقارير والدراسات واملقاالت 
واملؤمترات والندوات واملنوع���ات والترجمات 
واملعارض وأخبار البنوك واملوضوعات املتخصصة 

ذات الصلة.

أعلن بنك الكويت والشرق األوسط مؤخرا عن 
حتوله إلى بنك إسالمي وعن تغيير اسمه ليصبح 
البنك األهلي املتحد. ومتاشيا مع هذا التحول، باشر 
البنك بطرح منتجات وخدمات مصرفية متوافقة 

مع مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية.
وبهذه املناس����بة، قال رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب في البنك حمد املرزوق »نحن 
فخورون جدا باإلعالن عن انتهاء عمليات حتويل 
بنك الكويت والشرق األوسط )BKME( إلى بنك 
إس����المي، ومجددا نؤكد التزامنا الدائم بتوفير 
مجموعة مبتكرة من اخلدمات املصرفية اإلسالمية، 
وكلنا ثقة أن يكون لنا دور رائد في تطوير القطاع 
املصرفي اإلسالمي في الكويت«، مضيفا »تتمحور 
مهمتنا حول مواصلة ترسيخ حضورنا الريادي من 
خالل تقدمي كل جديد في عالم التمويل اإلسالمي 
احلديث مبا يلبي احتياجات وتطلعات شريحة 

عمالئنا الواسعة«.
وتزخر بطاقات االئتمان املتوافقة مع الشريعة 
بجميع مزايا البطاقات االئتمانية التقليدية، وفي 
حني تشتمل برامج بطاقة االئتمان اإلسالمية على 
املنافع ذاتها التي يوفرها برنامج بطاقة االئتمان 
التقليدية، من حيث اإليداع أو اخلصم، غير أنها 
البد أن تتوافق مع أح����كام املعامالت املصرفية 
اإلسالمية، وأن يوافق عليها من قبل مجلس الرقابة 
الشرعية الذي عادة ما يندرج ضمن املؤسسات 

املالية اإلسالمية.
وبدأت »ماستركارد« طرح منتجات الدفع املالية 
املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية في منطقة الشرق 
األوسط ودول املشرق العربي مطلع عام 2003. 
واعتمادا على خبرتها العريقة وكفاءتها املثبتة 
ف����ي مجال تصنيف وتخصيص املنتج مبا يلبي 
االحتياجات احمللية، عملت »ماس����تركارد« في 
الشرق األوس����ط ودول املشرق العربي والتزال 
تواصل تعاونها الوثيق مع عمالئها من املؤسسات 
املالية، مثل بنك الكويت والشرق األوسط، إليجاد 
حلول دفع خاصة متوافقة مع أحكام الش����ريعة 

اإلسالمية.
في هذا الصدد، قال نائب رئيس ماس����تركارد 
العاملي����ة في الكويت س����وميت ميتال »نحن في 
ماس����تركارد نتفهم احلاجة إل����ى طرح منتجات 
وفق أهداف مح����ددة متنح منافع مجدية حلملة 
البطاقات وتتماشى مع قيمهم ومبادئهم. تستحوذ 

أعمال بطاقات االئتمان املتوافقة مع الش����ريعة 
على محور اهتمامنا في العديد من أسواق الشرق 
األوسط ودول املشرق العربي«، مضيفا »وأود أن 
أغتنم هذه املناس����بة ألهنئ البنك األهلي املتحد 
على إجنازه البارز في التحول إلى بنك إسالمي 
متكام����ل، ونتطلع إلى توطي����د أواصر التعاون 
مع بن����ك ميضى بخطى واثقة لتحقيق مزيد من 
اإلجنازات والنجاحات في ظل إمكانيات وفرص 

مستقبلية الفتة«.
وفي ظل تنامي اإلقبال على برامج البطاقات 
االئتمانية املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، 
تلتزم »ماستركارد« بالتعاون عن كثب مع عمالئها 
من كبرى املؤسس����ات املالي����ة، وهيئات الرقابة 
الشرعية البتكار وتطوير حلول دفع متوافقة مع 
أحكام الشريعة اإلسالمية لشريحة املستهلكني في 

الشرق األوسط ودول املشرق العربي.
وكجزء من عملية التحول إلى بنك إس����المي، 
وضع بنك الكويت والش����رق األوسط مجموعة 
من السياسات واإلجراءات املالية بهدف االمتثال 
إلى مبادئ الصيرفة اإلسالمية وأحدث املعايير 
احملاسبية الدولية، وقد حظي جناح حتول البنك 
مبباركة مجلس إدارة بنك الكويت املركزي الذي 

أصدر قرارا باملصادقة عليه.

عقب مباشرة تقديم وطرح خدماته ومنتجاته وفق الشريعة

حمد املرزوق

)أسامة البطراوي( سميحة احلميضي خالل ترؤسها عمومية الشركة

غالف العدد اجلديد 

الحميضي: »منا القابضة« تدرس الدخول في أسواق جديدة 
القتناص فرص وفق دراسات التجاهات السوق والمخاطر

عموميتها أقرت توزيع 10% منحة وانتخبت الخضري عضوًا مكماًل ورفعت رأسمالها إلى 66 مليون دينار 

إجمالي أصول الشركة ما بين 280 إلى 290 مليون دينار موزعة على قطاعات ومناطق مختلفة
»المصرية الكويتية« تمتلك أرض مشروع بالعياط ونفذت 25% من الحزام األخضر

1.9 مليون دينار وبيع شركة 
فريم اإلنشائية للتجارة العامة 
والمقاوالت التابعة لشركة منا 
القابضة إلى شركة ستيلكو 
العالمية القابضة مقابل مبلغ 
اجمال���ي 1.17 مليون دينار، 
كذلك تم انتخاب أحمد علي 
أحمد الخضري عضوا جديدا 
مكمال لمجلس اإلدارة بدال من 

العضو المستقيل.
كما وافقت الجمعية على 
إخالء طرف أعضاء مجلس 
اإلدارة وإبراء ذمتهم بكل ما 
يتعلق بتصرفاتهم عن السنة 
المالية المنتهية في 2009/12/31 
وتعيين خالد إبراهيم الشطي 
)براي���س وترهاوس كوبرز 
وعلي عويد رخيص مراقبي 
حس���ابات للش���ركة للسنة 
المالية المنتهية في 2010/12/31 
اإلدارة في  وتخويل مجلس 
تحديد أتعابهما وإعادة تعيين 
)شركة السراج لالستشارات( 
هيئة الرقابة الشرعية للسنة 
المالية المنتهية في 2010/12/31 
اإلدارة في  وتخويل مجلس 

تحديد أتعابهم.

66 مليون دينار

وأقرت العمومية العادية 
وغي���ر ال��عادية لل��ش���ركة 
توزيع أس���هم منحة بواقع 
10% وتعديل النظام األساسي 
المال  للشركة وزيادة رأس 
ليصب���ح 66 ملي���ون دينار 
وأرجأت البت في بند توزيع 
أسهم طبقا لنظام وبرنامج 
»خيار شراء أسهم الموظفين« 
بنس���بة 3% من رأس المال 
بسعر 240 فلسا للسهم )100 
فلس قيمة اسمية + 140 فلسا 
عالوة إص���دار( على دفعات 
وخالل السنة المالية الحالية 

.2010

في دعم اتخاذ القرار.

290 مليون دينار

وأضافت أن الشركة نجحت 
خالل السنوات القليلة الماضية 
في تنمية حجم أصولها بشكل 
كبي���ر حيث تت���راوح قيمتها 
الحالية م���ا بين 280 إلى 290 
مليون دينار، وهي موزعة على 
قطاعات مختلفة وفى مناطق 
متفرقة وعبر ع���دد كبير من 

الشركات التابعة والزميلة.
وذك���رت أن »منا القابضة« 
تسعى لتحقيق ه��دفها باإلدراج 
في عدد من األس��واق اإلقليمية 
وخصوصا البورصة المصرية 
وس�����وق دب����ي لم�واك�ب���ة 
المنطق���ة،  ف���ي  توس���عاتها 
والم��ساعدة على جذب المزيد 
إليها وفق  المس���تثمرين  من 
الق��واعد الم�تعارف عليها في 

مختلف األسواق.
وبخصوص مشروع العياط 
أوضحت الحميضي أن الشركة 
مس���تفيدة من المشروع عبر 
ملكيتها المباشرة في رأسمال 
الكويتية  الش���ركة المصرية 
للتنمية واالستثمار )المالكة 
للمش���روع( وملكيته���ا غير 
المباشرة عبر شركاتها التابعة 
والزميل���ة ف���ي »المصري���ة � 
الكويتية« إضافة إلى ملكية عدد 
من الشركات التابعة والزميلة 
ل� »من���ا القابضة« في األرض 

المشار إليها.

أرض العياط

 وجددت سميحة الحميضي 
التأكيد على أن أرض المشروع 
ومساحتها حوالي 26 ألف فدان 
 � المصرية  مملوكة للش���ركة 
الكويتية للتنمية واالستثمار 
بموجب عق���د بيع من مجلس 
الوزراء المصري، حيث قامت 

الشركة بتس���ديد كامل الثمن 
وحصلت عل���ى كل الموافقات 
الرسمية من الجهات المختصة، 
وبناء على ذلك صدر قرار رئيس 
الجمهورية رقم 14 لسنة 2004، 
بش���أن ملكية الشركة لألرض 
العرب  المستثمرين  ومعاملة 
في هذا المشروع نفس المعاملة 
المقررة للمصريين، علما بأن 
ملكية المصري���ة - الكويتية 
لألرض مصونة طبقا لقانون 
ضمانات وحوافز االستثمار في 
مصر رقم 8 لسنة 1997، كما أن 
الكويتية« نفذت   � »المصرية 
بالفعل 25% من مشروع الحزام 
األخضر المحيط بالمشروع من 
الجهة الشرقية ومساحته 8 آالف 

فدان.

قرارات الجمعية العمومية

 يذكر أن الجمعية العمومية 
العادية للشركة استمعت إلى 
تقارير مجلس اإلدارة ومراقب 
الحس���ابات وش���ركة السراج 
لالستشارات الشرعية وصادقت 
على البيانات المالية ووافقت 
التي تمت مع  المعامالت  على 
أطراف ذات صلة وعلى استقطاع 
نس���بة 10% من صافى األرباح 
لحساب االحتياطي االختياري 
عن السنة المالية المنتهية في 

.2009
 كما فوضت العمومية مجلس 
اإلدارة في شراء أسهم الشركة 
بما ال يتجاوز نس���بة 10% من 
عدد أسهم رأس المال المصدرة 
للشركة لمدة ثمانية عشر شهرا 
كذل���ك وافق���ت الجمعية على 
اقتراح مجلس اإلدارة على بيع 
شركة مجموعة المدن اإلنشائية 
العام���ة والمقاوالت  للتجارة 
التابعة لش���ركة منا القابضة 
إلى شركة س���تيلكو العالمية 
القابض���ة مقابل مبلغ اجمالي 

مؤش���ر يبين قدرة الش���ركة 
على سداد التزاماتها في األجل 
القصير من موجوداتها المتداولة 
والزيادة في هذا المؤشر تعكس 
بشكل ايجابي قدرة الشركة على 

السداد في األجل القصير.
� مؤش���ر نس���بة إجمالي 
الدي���ون طويل���ة األجل يبلغ 
34% بانخفاض وقدره 10% عن 
العام السابق وهو مؤشر يبين 
التمويلية  المخاطر  انخفاض 
الش���ركة على  وزيادة مقدرة 
الس���داد ف���ي األج���ل الطويل 

للمطلوبات طويلة األجل. 
� مؤشر نسبة الديون طويلة 
الملكية ويبلغ  األجل لحقوق 
61% بانخفاض وقدره 200% عن 
العام السابق وهو مؤشر يوضح 
زيادة حجم التغطية الذي يوفره 
المالكون للديون طويلة األجل 
وارتفاع عامل األمان بالنسبة 
للديون طويلة األجل وانخفاض 
المخاطر التمويلية وتحس���ن 
السداد في  قدرة الشركة على 
الطويل للديون طويلة  األجل 

األجل. 
� مؤشر ربحية السهم ويبلغ 
13.99 فلسا للسهم الواحد وهو 
يقيس نسبة ما حققه السهم من 

أرباح خالل العام.
وأشارت الحميضي إلى أن 
الشركة ستس���عى إلى دخول 
أس���واق جديدة عبر تحالفات 
وخطط اس���تحواذ واقتناص 
ف���رص اس���ت��ثمارية وف���ق 
دراس���ات التجاهات الس���وق 
والمخاطر والوضع االقت�صادي 
التنويع  والسياس���ي، وكذلك 
القطاعي بما في ذلك التوج�ه 
إلى قطاع الخدمات واالستث��مار 
في ال�ق�طاع الزراعي والتوس�ع 
في التطوير العقاري مع التركيز 
على إدارة المخاطر والحوكمة 
وتفعيل دور البحوث والدراسات 

عمر راشد 
 أكدت رئيس مجلس إدارة 
القابضة سميحة  ش���ركة منا 
الحميضي أن الشركة تمكنت من 
تحقيق عدد من االنجازات وفق 
تطبيق إستراتيجية واضحة 
في اتباع سياس���ة استثمارية 
انتقائية واختيار االستثمارات 
المميزة والتركيز على التنوع 
والتوزيع الجغرافي والقطاعي 
ألص���ول واس���تثمارات حيث 
ارتفعت حقوق الملكية بنسبة 
254% في 2009 مقارنة بأدائها 

عن عام 2008.
الحميض���ي  وأوضح���ت 
في تصري���ح صحافي، أمس، 
على هامش عمومية الش���ركة 
أن   %71 قانون���ي  بنص���اب 
الش����ركة تتطلع إل���ى تعزيز 
قدرتها ومكانته���ا المالية من 
الهيكلة وتشغيل  إعادة  خالل 
الش���ركات التابع���ة والزميلة 
المش���روعات  والتركيز على 
ذات القيمة المضافة والربحية 
المناسبة وفق اإلستراتيجية 
االس���تثمارية لتحقيق مزيد 
من االنجازات خصوصا بعدما 
نجحت في التعامل مع تداعيات 
األزم���ة المالية العالمية خالل 
عامي 2008 و2009 والتحديات 
والصعوبات التي ترتبت عليها 
خالل الفترة الماضية وحققت 
أداء ايجابي���ا على الصعيدين 
المالي والتشغيلي على عكس 
العديد من الشركات والمؤسسات 

األخرى.
وأش���ارت إلى أن الش���ركة 
تعاملت مع األزمة بحكمة شديدة 
من خالل تفادي آثارها السلبية 
واتباع سياسة الحيطة والحذر 
في تقييم أصولها واستثماراتها 
والتطبيق الصارم للسياس���ة 
االستثمارية وإدارة المخاطر كان 
لها اثر إيجابي على نتائج أعمال 
الشركة خالل العام المنتهي في 
2009 حيث حققت أرباحا بقيمة 
7.1 ماليين دينار وبواقع 13.99 

فلسا للسهم .
إلى  واس���تندت الحميضي 
6 مؤش���رات مالية للش���ركة 
للتدليل على قدرتها في تحقيق 
تحسن كبير لها ومن أبرز تلك 

المؤشرات:
المال  � مؤشر صافي رأس 
العامل حيث بلغ 173.4 مليون 
دينار بزيادة قدرها 92.86 مليون 
دينار عن العام الس���ابق وهو 
مؤشر يقيس فائض الموجودات 
المتداول���ة ع���ن االلتزام���ات 
المتداولة وبشكل عام الزيادة 
في هذا الفائض مؤشر ايجابي 
على قدرة الشركة على السداد 

في األجل القصير. 
� مؤشر نسبة السيولة يبلغ 
6.48 مرات وبزيادة قدرها 4.76 
مرات عن العام الس���ابق وهو 


