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حـوار

القيادة السياسية في دفع مسيرة 
الفترة  التنموي���ة خ���ال  الب���اد 
املقبلة، أنها ستنعكس إيجابا على 
احلياة االقتصادية واالجتماعية بل 

والسياسية في الباد.
إال أن املهم هو الوضوح والتنفيذ 
على ارض الواقع وهو ما يستلزم 
ضرورة االلتزام بالبرامج الزمنية 
املوضوعة للتنفيذ من قبل اجلهات 
املعنية مع حتمية تعاون السلطتني 
ومختلف قوى املجتمع لوضع مسارات 
التنفي���ذ على الطري���ق الصحيح 
التي  التحديات والعقبات  وجتاوز 

تظهر من آن آلخر.
أما على صعيد خطة الش���ركة 
لاس���تفادة منها فاشك ان اعان 
احلكومة وبشكل واضح عن رغبتها 
في تفعيل مشاركة القطاع اخلاص 
في تنفيذ مش���روعات اخلطة مثل 
دافعا وحافزا كبي���را لدى قيادات 
الشركة للتفكير بجدية في إجراءات 
وقنوات وآليات املشاركة. وبالفعل 
ولكون شركة منا القابضة ناشطة 
في مجاالت متنوعة تشمل الصناعة 
والعق���ار واالس���تثمار واخلدمات 
وغيرها فقد كان من الضروري أن 
تقوم الش���ركات التابعة والزميلة 
ل«من���ا« بعم���ل دراس���ات لتقييم 
املش���روعات املطروح���ة للتنفيذ 
مبشاركة القطاع اخلاص في إطار 
التنمية. وبالطبع ستحكمنا  خطة 
حسابات معينة ومتعارف عليها في 
حتركنا للتقدم واملشاركة في تنفيذ 
تلك املشروعات واملنافسة عليها، 
خصوصا وان الصورة لم تتضح 
بشكل كامل والزال هناك جدل بني 
احلكومة ومجلس األمة والفعاليات 
االقتصادية بشان متويل مشروعات 

اخلطة واليات وجداول تنفيذها.

 األوضاع االقتصادية

رغم األوضاع االقتصادية الصعبة 
التي متر بها الشركات جراء تداعيات 
األزمة اال ان��ه لم يعلن حتى اآلن عن 
حاالت إفالس..ه��ل تتوقعون إفالس 
بعض الش��ركات؟ وهل سيكون لذلك 

تأثير علي السوق؟
احلديث عن توقع إفاس بعض 
الشركات أرى أنه من الطبيعي وبعد 
األزمة املالية العاملية وانعكاساتها 
الذي ظهر  على األس���واق احمللية 
في شكل تصحيح أوضاع السوق 
الش���ركات فالش���ركات  وأوضاع 
القوية والثابتة صمدت أيام األزمة 
أما الش���ركة الورقية فلم تقو على 
الصمود خال األزمة لذلك خرجت 
بعض الش���ركات وس���وف تخرج 
ش���ركات أخرى اعتمدت في منوها 

على أسس وهمية.
إذا أردن��ا تقيي��م الوض��ع املالي 
الراهن لالستثمارات الصناعية.. فهل 
هي قادرة على االستمرار في مواجهة 

األزمة دون عناء؟
االستثمارات الصناعية في الوقت 
الراه���ن من أقل القطاعات منوا في 
الكويت حيث تعتمد األسواق احمللية 
عل���ى بعض الصناع���ات اخلفيفة 
واملتوس���طة. إال أن الكويت تطمح 
للدخ���ول في مجال االس���تثمارات 
الصناعي���ة الضخم���ة ولك���ن في 
ظل األوض���اع الراهنة ال توجد أي 
مؤشرات لدعم الصناعات العماقة 

في األسواق احمللية.

التقيد االئتماني للبنوك يعتمد في 
املقام األول على دخول مس���اهمني 
استراتيجيني وانضمامهم ملجموعة 
الشركات أو عن طريق تبادل مجموعة 
الشركات بعض حصصها مع بعض 
العوائد واإلنتاجية  الشركات ذات 

املميزة.
كيف تنظرون ملستقبل الشركة؟

الشركة تتطلع إلى املستقبل بأمل 
ويقني استنادا على قدرتها ومكانتها 
الهيكلة  إع���ادة  املالية من خ���ال 
وتشغيل الشركات التابعة والزميلة 
والتركيز على املشروعات ذات القيمة 
املضافة والربحية املناس���بة وفق 
اإلستراتيجية االستثمارية لتحقيق 
مزيد من االجنازات خصوصا بعدما 
جنحت في التعامل مع تداعيات األزمة 
املالية العاملية خ���ال عامي 2008 
و2009 والتحديات والصعوبات التي 
ترتبت عليها خال الفترة املاضية 
وحققت اداءا ايجابيا على الصعيدين 
املالي والتشغيلي على عكس العديد 
من الشركات واملؤسسات األخرى.

خطة التنمية

كي��ف تنظ��رون خلط��ة التنمية 
االقتصادية ف��ي ظل وجود انتقادات 
بع��دم وضوحها ف��ي آلي��ات تنفيذ 
املش��اريع زمني��ا؟ وما ه��ي خطتكم 

لالستفادة منها؟
الش���ك أن خط���ة التنمية تعد 
ضرورة لتنشيط االقتصاد واخلروج 
به من دائرة تداعيات األزمة املالية 

العاملية األخيرة.
كما ن���رى أن اخلط���ة ولكونها 
غير مس���بوقة ومتتد ل 5 سنوات 
مقبلة وحتوي ف���ي داخلها برامج 
ومشروعات تشمل مختلف القطاعات 
وتهدف باألساس إلى حتقيق رؤية 

في مصر خال الس���نوات املاضية 
بعوائ���د قياس���ية وضخمة حيث 
بدأت اس���تثماراتها ف���ي منتصف 
التسعينيات وبأسعار منخفضة جدا 
مقارنة باألسعار احلالية السيما وان 
العقار املصري لم يتأثر باألزمة املالية 
العاملية ومتوقع له أن يواصل النمو 
مبعدالت كبيرة في الفترة املقبلة.

كما ان تركيز استثمارات الشركة 
في السوق املصري يراجع الي أنه 
من أفضل األسواق وأكثرها استقرارا 
خال وبع���د األزمة املالية األخيرة 
وكذلك انته���اج احلكومة املصرية 
سياسات مشجعة لاستثمار وحماية 
املستثمرين دفع الشركة الن نتوسع 
في األس���واق املصري���ة علما بأن 
العاق���ات االقتصادية بني البلدين 
وارتباطهم بعدد من االتفاقيات التي 
تشجع وحتمي االستثمارات املتبادلة 
بني البلدين شجع إدارة الشركة على 

التركيز في السوق املصرية.

العمليات التشغيلية

ما هي ابرز العمليات التش��غيلية 
احلالية التي تعتمد عليها الشركة؟

ال توجد في شركة منا القابضة 
عمليات تشغيلية تعتمد عليها حيث 
أن الش���ركة كونه���ا قابضة جتعل 
نشاطها محصورا في املساهمة أو 
تأسيس شركات أخرى تابعة وزميلة، 
لذلك فإن الشركة تعتمد على املدخول 
من استثماراتها في الشركات التابعة 

والزميلة.
م��ا هو موق��ف الس��يولة وحجم 

الديون وااللتزامات علي الشركة؟ 
موقف الس���يولة في الش���ركة 
جيد وحجم الدي���ون ال يزيد على 
10% من رأس مال الشركة علما بأن 
مصادر متويل استثماراتنا وفي ظل 

كش���ركة ذات مس���ؤولية محدودة 
وتشهد تطورات ايجابية متاحقة 
حيث مت حتويلها إلى شركة مساهمة 
كويتية مقفلة في نهاية أكتوبر من 
العام 2001 ومتت زيادة رأس���مالها 
قبل إدراجها في السوق الرسمي في 
منتصف يناير 2005 ثم تغيير اسمها 
وحتويلها إلى وضعها احلالي وزيادة 
رأسمالها مؤخرا ملواكبة التوسعات 
التي  العديدة  ومتويل املشروعات 
تنفذها حاليا وتس���عى لتنفيذها 
في املس���تقبل من خال ش���ركاتها 

التابعة.
وفى كل مرحلة من تلك املراحل 
تصاحبها تغييرات معينة في امللكيات 
تنعكس على مجلس اإلدارة إال أن 
النهج العام للشركة يسير في اجتاه 
واحد وحتقيق هدف واحد هو النمو 
والتطور في املؤشرات التشغيلية 

واملالية لصالح املساهمني.
وتغيي���ر مجل���س اإلدارة ف���ي 
الفترة األخيرة كان بس���بب تقدمي 
أحد األعضاء استقالته من املجلس، 
وهو أمر طبيعي وعادي في الشركات. 
وهناك جتانس واضح بني أعضاء 
مجلس اإلدارة احلالي للشركة ناجم 
عن املن���اخ االيجابي والصحي في 
تبادل اآلراء ومناقشة كافة األمور 
املعروضة بكل صراحة وموضوعية 
ملا فيه صالح اجلميع وهو ما ينعكس 
على قرارات املجلس ونتائج الشركة، 
وتنفيذ خطتها اإلستراتيجية التي 

بدأت الشركة جتني ثمارها.
تتركز اس��تثمارات الش��ركة في 
الس��وق املصري، فما ه��ي ابرز تلك 
االستثمارات؟ وهل هناك توجه نحو 

دول أخرى في املنطقة؟
«منا« كمجموعة استفادت كثيرا 
من تركيزه���ا على قط���اع العقار 

كيف تنظ��رون ألداء ش��ركة منا 
القابضة في س��وق الكويت لألوراق 

املالية؟
الش���ركة منذ إدراجها في سوق 
الكوي���ت لألوراق املالي���ة تعد من 
أكثر الشركات حرصا على االلتزام 
بقواعد اإلفصاح والشفافية والتعامل 
وفق األسس والقوانني والتعليمات 
اخلاصة بالت���داول وحترص على 
إدارة السوق  التعاون املستمر مع 
ملا فيه صالح الشركة ومساهميها 
واملس���تثمرين في الس���وق بشكل 

عام.
وحترص أيض���ا على التواصل 
املستمر والدائم مع مختلف وسائل 
اإلعام عبر اإلعان بشكل مستمر 
وواضح عن تطورات الشركة على 
الصعيدين التشغيلي واملالي، وكذلك 
الش���ركات  التطورات على صعيد 
التابع���ة والزميلة واملش���روعات 
أداء  التي تنعك���س على  املتنوعة 
الشركة. وفيما يتعلق بحركة السهم 
فا شك ان حركة األسعار صعودا 
وهبوطا سمة أساسية ألسواق املال 
نتيج���ة لتفاعل الع���رض والطلب 
والشك ان س���هم الشركة ال ميكنه 
العمل بعيدا عن املناخ الس���ائد في 
الس���وق الذي يشهد موجة هبوط 
نتيج���ة تداعيات األزم���ة العاملية 
والوضع احمللي مع بعض االرتدادات 
الطارئة من وقت آلخر. كما أن سهم 
منا القابضة من أكثر األسهم استقرارا 
إال أن الس���عر الذي يتداول به أقل 
العادل فأصول الشركة  من سعره 
تفوق قيمتها الس���وقية بكثير إال 
أن املستثمر طويل األجل في سهم 
الش���ركة حقق أرباحا جيدة خال 
السنوات القليلة املاضية من خال 

توزيعات الشركة.
العديد  أن الشركة لديها  وأؤكد 
من عوامل الثبات والنجاح والنمو 
التي من املفترض أن تنعكس على 
تقييم املستثمرين واحملللني املاليني 

لسهمها.

األسواق الخارجية

ه��ل عملية اإلدراج في األس��واق 
اخلارجية في ظل اس��تمرار تداعيات 

األزمة تعطي للشركة قيمة مضافة؟
من���ا القابض���ة أعلن���ت عزمها 
على اإلدراج في عدد من األس���واق 
اإلقليمي���ة مثل مص���ر ودبي وفق 
إدارة  رؤية إس���تراتيجية ملجلس 
الش���ركة ملواكبة توس���عاتها في 
املنطقة واملساعدة على جذب املزيد 
من املستثمرين إليها وفق القواعد 
املتعارف عليها في مختلف األسواق، 
إضافة إلى التعامل مع تداعيات األزمة 
العاملي���ة وكذل���ك لتوزيع املخاطر 
بإدراج الس���هم في أكثر من سوق 
حتى ال يعتمد السهم في تداوله على 
سوق واحد وظروف واحدة خصوصا 
ان الشركة شهدت تطورات ايجابية 
كبيرة خال السنوات األخيرة على 
صعيد التنويع القطاعي واجلغرافي 
والدخول في عدد من املش���روعات 

الطموحة الكبرى.
ما هي داللة التغييرات املس��تمرة 
في مجل��س اإلدارة؟ وه��ل ال يوجد 
جتان��س بني أعضاء مجل��س اإلدارة 
احلالي؟ وهل يعرقل ذلك تنفيذ اخلطة 

اإلستراتيجية املستقبلية؟ 
منذ تأسس���ت الشركة عام 1991 

العضو المنتدب
في الشركة 
في لقاء مع »األنباء«

خالد الجاسر: تنويع استثمارات »منا« بين الكويت ومصر 
لتقليل المخاطر.. وندرس التوسع في شمال أفريقيا

االستثمارات الموجهة
 للقطاع الصناعي 

هي االقل نمواً في الكويت

»منا« من أكثر الشركات حرصًا 
على االلتزام بقواعد اإلفصاح 

والشفافية لمصلحة مساهميها 

أصول الشركة تفوق قيمتها السوقية بكثير والسعر السوقي للسهم أقل من سعره العادل 
نستهدف إدراج أسهم 
»منا« في بورصتي مصر 
ودبي لمواكبة توسعاتنا 
وجذب المزيد 
من المستثمرين

تغييرات المالك وراء 
تبديل مجلس اإلدارة.. 
وهناك تجانس واضح 
بين األعضاء الحاليين 

حجم الديون 
ال يزيد على %10 
من رأس المال 
واعتمدنا على مساهمين 
إستراتيجيين لتمويل 
معظم استثماراتنا 

خطة التنمية ستنعكس 
إيجابا على الحياة 
االقتصادية واالجتماعية

أوضحت الشركة املصرية الكويتية للتنمية 
واالس���تثمار في ردها على سؤال »األنباء« أن 
وضع مش���روع أرض العياط حاليا يتمثل في 
سعي الشركة للحصول على جميع املوافقات 
لتحويل نشاط األرض من زراعي إلى إسكان.

وأكدت الش���ركة على وج���ود  تفاوض مع 
احلكومة املصرية حول ما يلي:

أوال: قيمة رس���وم تغيير نشاط األرض من 
االستصاح واالس���تزراع إلى مجتمع عمراني 

متكامل.
ثانيا: آلية السداد حيث أنه في مشاريع مماثلة 
مت السداد للدولة بشكل عيني عبارة عن وحدات 
وأراض مرفقة سلمت للدولة وفي بعض احلاالت 
األخرى مت تقسيط رسوم التحويل على عشر 
سنوات مؤكدة على أنه لم يتم حتى اآلن حتديد 

قيمة محددة لرسم حتويل نشاط األرض. 
وأضافت الشركة انها قد حصلت على مساحة 
26 ألف فدان في منطقة العياط الستصاحها 
اال انها قامت باتخاذ جميع االجراءات لتحويلها 
الى نشاط سكني بعد ان أظهرت دراسات قامت 
بها الش���ركة مع جهات استشارية وحكومية 
عدم صاحية هذه األرض للزراعة، وقد جنحت 
الشركة بفضل إصرار القائمني عليها وجديتهم 
في مواجهة العديد من التحديات التي واجهتها 

بداية من احلصول كل كافة املوافقات من اجلهات 
الرسمية وفي مقدمتها اللجنة العليا للمشروعات 
القومية برئاس���ة رئيس الوزراء وعضوية 7 
وزارات على مدى 3 س���نوات إضافة إلى إزالة 
التعديات التي كانت قائمة عليها بتكلفة جتاوزت 
ضعف قيمة األرض رغم أنها متلكتها من الدولة 
باألسعار السائدة لألراضي الصحراوية في تلك 
الفترة بواق���ع 200 جنيه للفدان ووفق قانون 
ضمانات وحوافز االستثمار وكذلك مع صدور 
قرار جمهوري عام 2004 مبعاملة املستثمرين 
الكويتيني في الشركة نفس معاملة املستثمرين 

املصريني.
اجلدير بالذكر أن الشركة أثبتت جديتها في 
االستثمار بعدم انتظار وفاء الدولة بتعهداتها 
وإيصال املياه حيث قامت على نفقتها بضخ نحو 
500 مليون جنيه في إنشاء محطات رفع وشبكة 
ري ومنشآت وخزانات مياه ضخمة واستغال 
ما أتاحته لها الدولة من مياه الستصاح نحو 5 
آالف فدان متثل نحو 20% من إجمالي املساحة 
وإنشاء مزرعة جتريبية الختبار أنواع احملاصيل 
املناسبة لها وفق دراسات علمية بالتعاون مع 
جهات محلية ودولية، ثم حدث حتول رئيسي 
ع���ام 2006 بقيام احلكوم���ة املصرية باقتراح 

حتويل نشاط األرض.

»المصرية الكويتية«: نتفاوض مع الحكومة المصرية
على رسوم تحويل نشاط أرض العياط وتوصيل المرافق

)محمد ماهر(اجلاسر متحدثا للزميل أحمد يوسف

خالد الجاسر 

أحمد يوسف
أكد العضو املنتدب في ش�ركة منا القابضة خالد اجلاسر حرص الشركة على االلتزام بقواعد اإلفصاح 

والشفافية والتعامل وفق األسس والقوانني والتعليمات اخلاصة بالتداول.
وقال خالل لقاء خاص مع »األنباء« ان هناك اس�تقرارا في تداول س�هم الشركة في البورصة وان سعر 
الس�هم حاليا أقل من سعره العادل، حيث ان أصول الشركة تفوق قيمتها السوقية بكثير، مؤكدا على أن 
املس�تثمر طويل األجل قد حقق أرباحا جيدة خالل السنوات القليلة املاضية اذا ما أخذنا التوزيعات في 
االعتبار. وأكد ان هناك استثمارات واعدة في السوق املصري كان أبرزها مشروع ارض العياط مبساحة 26 
ألف فدان مملوكة للشركة املصرية � الكويتية للتنمية واالستثمار والتي تساهم فيها منا القابضة بشكل 
مباشر وغير مباش�ر، باإلضافة إلى متلك حصة الشركة الكويتية � املصرية لالس�تثمار العقاري املنفذة 

ملشروع »منا مول«، فضال عن بعض املش�اريع األخرى التي تساهم فيها »منا« عن طريق شركاتها الزميلة 
التي تستثمر في عدد من األنش�طة الزراعية في مصر. ولفت الى ان حجم السيولة في الشركة جيد وان 
ديونها ال تزيد على 10% من رأس املال، مؤكدا أن مصادر متويل استثمارات الشركة تعتمد على دخول 

مساهمني استراتيجيني .
وأشار إلى ان تنوع مشاريع الشركة يأتي في إطار إستراتيجيتها لتتجنب أكبر نسبة ممكنة من املخاطر، 
ولفت الى الس�عي لدخول أسواق جديدة عبر حتالفات وخطط استحواذ واقتناص فرص استثمارية وفق 
دراسات الجتاهات السوق واملخاطر والوضع االقتصادي والسياسي، وكذلك التنويع القطاعي مبا في ذلك 
التوجه إلى قطاع اخلدمات واالستثمار في القطاع الزراعي والتوسع في التطوير العقاري مع التركيز على 

إدارة املخاطر واحلوكمة وتفعيل دور البحوث والدراسات في دعم اتخاذ القرار.. وفيما يلي التفاصيل: 


