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»االستثمار الخليجي« و»األولى« 
تعينان شركة عالمية لتقييم العقارات

4.2 ماليين دينار خسارة 
»الصفوة القابضة« في 9 أشهر

»التسهيالت التجارية« تشارك 
في معرض جامعة الخليج 

عمر راشد 
علمت »األنباء« من مصادرها أن 
اللجنة املش���كلة من مجلسي إدارة 
ش���ركتي بيت االستثمار اخلليجي 
واألولى لالستثمار المتام إجراءات 
االندماج ستقوم باإلعالن عن تعيني 
شركة عاملية لتقييم األصول العقارية 

للشركتني في اخلارج. 

 ولفتت إلى أن هناك أصوال عقارية 
كثيرة في دول مختلفة خاصة في 
أميركا وحتتاج إلى تقييم عادل وفقا 
العادلة لها بعد تداعيات  لألسعار 
األزمة، وبينت أن إجراءات االندماج 
تسير بشكل طبيعي، متوقعة االنتهاء 
من االندماج في النصف األول من 

العام املقبل. 

اعلن العضو املنتدب 
في ش����ركة مجموعة 
الصفوة القابضة عادل 
الصقعبي ان الشركة 
قد حققت خسارة حتى 
الربع الثالث من العام 
املنتهي في 2009/9/30 
بل����غ اجمالي  حي����ث 
اخلسائر مبلغا وقدره 
دين����ارا،   4.256.237
وبلغت خسارة السهم 
خالل التسعة اشهر 3.29 

فلوس. هذا وقد بلغ اجمالي مبيعات 
الشركات التابعة )شركة دانة الصفاة 
الغذائية وشركة الشعيبة الصناعية 
وشركة رعد للتجارة والتسويق( حتى 
2009/9/30 مبلغا وقدره 20.109.560 
دين����ارا، مقارنة بنف����س الفترة من 
الع����ام املاض����ي 17.636.293 دينارا 
بنسبة منو تعادل 14%، اما بالنسبة 
لالرباح التشغيلية للفترة املنتهية في 
2009/9/30 فبلغت 6.317.193 دينارا 
مقارنة بنفس الفترة من العام املاضي 
مببلغ وقدره 4.601.423 دينارا وبنسبة 
منو 37%. في حني بلغ اجمالي اصول 
املجموعة حت����ى 2009/9/30 مبلغا 
وق����دره 206.183.900 دينار وبلغت 
حقوق املساهمني 61.716.173 دينارا 
بقيمة دفترية للسهم تعادل 48 فلسا 
للس����هم الواحد. وبلغ����ت الوكاالت 
الدائنة طويلة االجل بنسبة 45% من 

اجمالي قيمة الوكاالت 
الدائنة للشركة، حيث 
متت جدول����ة جميع 
ال����وكاالت مع البنوك 
احمللية البالغ اجماليها 

89 مليون دينار.
الى  أما بالنس����بة 
السوق، فقد استمرت 
عمليات الضغط على 
أداء س����وق الكوي����ت 
املالية خالل  لالوراق 
الفترة االمر الذي ادى 
الى تراجع االداء بش����كل عام، حيث 
انعكس س����لبيا عل����ى مجمع نتائج 
الشركة وكما تعلمون ان 21% من اصول 
املجموعة مستثمرة في شركات مدرجة 
بسوق الكويت لالوراق املالية ونأمل 
ان يتم التحسن خالل الفترة القادمة 
حتى ينعكس ذل����ك ايجابا على أداء 
املجموعة. باالضافة الى االنخفاض في 
قيم االصول العقارية اململوكة للشركة 
عن طريق املساهمات العقارية التي 
انعكست س����لبيا على مجمل االداء، 
مت القيام بأخذ مخصصات احترازية 
وتشكل هذه االصول حوالي 17% من 
اجمالي اصول املجموعة في استثمار 
لدى شركات عقارية. وتوقع الصقعبي 
ان يك����ون االداء خالل الفترة املقبلة 
افضل مما سبق االمر الذي سينعكس 
مباشرة على أرقام ونتائج املجموعة 

بإذن اهلل.

أعلنت ش����ركة   
التسهيالت التجارية 
عن مشاركتها للمرة 
الثانية في معرض 
املق����ام  الوظائ����ف 
اآلن ف����ي جامع����ة 
اخللي����ج للعل����وم 
 ، جي����ا لو لتكنو ا و
إدارة  وأوضح مدير 
اخلدمات املس����اندة 
في شركة التسهيالت 

التجارية محمد أبو حويلي أن الهدف 
من املشاركة في هذا املعرض تأتي 
ضمن االستراجتية التي وضعتها 
الش����ركة لتعزيز الكادر الوظيفي 
ف����رص عم����ل جديدة  وتوفي����ر 

للكويتيني.
أب����و   وأض����اف 
حويلي أن الشباب 
والطلبة هم الشريحة 
املس����تهدفة لديهم، 
كونه����ا أكب����ر فئات 
املجتمع حيث ميثلون 
55% م����ن املجتم����ع 
الكويتي وهم بذلك 
يعتبرون املستقبل 
سواء على مستوى 
التعيينات أو على مستوى عمالء 
للشركة مستقبال، وذكر ابو حويلي 
أن نس����بة العمالة الوطنية تصل 
إل����ى ما يق����ارب 50% من موظفي 

الشركة.

عادل الصقعبي

محمد أبو حويلي

أخبار الشركات

..و يجري اليوم
»سحب الجوهرة«في »األڤنيوز«

يجري بنك الكويت الوطني مساء اليوم السحب اخلاص إلعالن أسماء 
الفائزين في سحب اجلوهرة لشهر نوفمبر في مجمع األڤنيوز.

وأوضح البنك في بيان صحافي ان سحوبات حساب اجلوهرة دائما 
ما حتفل باإلثارة واملفاجآت العديدة حيث دأب بنك الكويت الوطني على 
تطوير طرق جديدة ومبتكرة للتواصل مع عمالء هذا احلساب وإعالن 
أس����ماء الفائزين في سحوباته، داعيا اجلميع لالستعداد واملشاركة في 
السحب القادم. وجتدر اإلشارة الى ان سحب اجلوهرة يكافئ عمالءه في 
كل ش����هر بأكثر من 100 جائزة نقدية مغرية، حيث تبلغ قيمة اجلائزة 
االولى 125 ألف دينار، واجلائزة الثانية 7.500 دينار واجلائزة الثالثة 
3 آالف دين����ار، فيما يحصل كل من الفائزين ال� 97 اآلخرين على جائزة 
نقدية قيمتها 400 دينار لكل منهم. هذا ويقدم حساب اجلوهرة لعمالئه 
مزايا عديدة اخرى، وإلى جانب متيزه كحساب بدون فوائد، فإنه متاح 
للمواطنني واملقيمني على حد سواء ويؤهل جميع عمالئه تلقائيا للدخول 
في السحب الش����هري واحلصول على فرصة للفوز بإحدى اجلوائز ال� 
100 املخصصة لكل س����حب شهري، حيث يجري إيداع اجلوائز تلقائيا 

في حسابات الفائزين في اليوم التالي للسحب.

في الذكرى الـ 35 لتأسيسه: نموذج متين لشركات إدارة األصول والخدمات المالية

الغانم: 4.15 ماليين دينار أرباح»المركز« في 9 أشهر
أطل����ق »املركز« خالل الربع األول م����ن العام »برنامج 
املركز للدخل الثابت« والذي يستثمر بصورة انتقائية في 
السوق األولي والثانوي للسندات والصكوك املصدرة من 
قبل حكومات وش����ركات دول اخلليج العربي. ولقد جنح 
من خالل هذه اإلستراتيجية االستثمارية في حتقيق معدل 
عوائد حملافظ عمالئه فاق 20% منذ تأسيسه، ليتفوق بذلك 
على العائد املستهدف والبالغ 12% في وقت تراجع فيه أداء 

معظم الفئات االستثمارية األخرى.
وم����ن املتأمل أن يوافق س����وق الكويت لألوراق املالية 
قبل نهاية العام على حزم����ة من املنتجات اجلديدة حتت 
 )put options( مظلة املش����تقات، تتمثل في خيارات البيع
الذي سيمكن من استخدام اخليارات كاستراتيجية حتوط، 
والبديل اإلس����المي خليارات الش����راء، وهو »عقد الشراء 
بالعربون« ليكون سوق الكويت لألوراق املالية أول سوق 
في العال����م يعرض مثل هذه األداة عند طرحها. فضال عن 
السماح بتداول اخليارات خالل ساعات التداول النظامية. 
كما يش����جع »املركز« أطرافا أخرى ليكونوا صناع سوق، 
وهو على اس����تعداد لتقاسم خبرته املتراكمة معها في هذا 

املجال.

االستثمار العقاري 

وتبدو منطقة املش����رق العربي أكث����ر مقاومة لألزمة، 
فمازال الطلب على العقار السكني قويا في لبنان حيث مت 
بيع معظم الوحدات السكنية ملشروع كليمنصو الفاخر في 
رأس بيروت. كما يسير العمل في تطوير مشاريع »صندوق 
املركز للفرص العقارية« في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
ومحفظة »أراضي« في اململكة العربية الس����عودية بشكل 
حثي����ث من أجل إمتام التخارجات ف����ي تواريخها احملددة 
أصال. ويقوم »املركز« حاليا بدراسة الفرص االستثمارية 

في القطاع السكني في أبوظبي والسعودية.
وقد ارتفعت قيمة »صندوق املركز للطاقة« مبعدل %9.74 
كما في نهاية سبتمبر 2009، ويعود ذلك بشكل كبير الى 
العوائد التشغيلية التي حتققها استثمارات الصندوق في 
الش����ركة الكويتية األولى للجارة، واعادة هيكلة محفظته 
االستثمارية من خالل استثمار هذه اإليرادات في مجموعة 
متنوعة من فئات األصول ومن ضمنها أدوات الدخل الثابت، 

واألسهم العاملية واحمللية.

 صرح ضرار يوسف الغامن رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب في املركز املالي الكويتي »املركز« بأن الشركة حققت 
صافي ربح بلغ 4.15 مالي����ني دينار أو ما يعادل 9 فلوس 
ربحية الس����هم لفترة التسعة أشهر األولى من عام 2009، 
وذلك باملقارنة مع خس����ارة مليون دين����ار بواقع 2 فلس 
للسهم للفترة نفسها من عام 2008، وقد ساهمت العموالت 
اإلدارية التي حققها »املركز« وبلغت 6.03 ماليني دينار في 
تدعيم نتائج الشركة وسط التقلبات السوقية، وقد قامت 
اإلدارة بأخذ مخصصات وقائية وذلك استمرارا لسياستها 
احملاسبية املتحفظة ملواجهة مختلف املخاطر، باإلضافة إلى 
تطبيق استراتيجية استثمارية متحفظة مصحوبة مبحفظة 
من األصول السائلة ذات اجلودة العالية وانخفاض نسبة 
الدين إلى حقوق املساهمني، وغياب الديون قصيرة األجل 

مما سيمكنها من استغالل الفرص االستثمارية القادمة.
ومن جانبه أفاد املدير العام في الشركة مناف الهاجري، 
مبناسبة الذكرى ال�35 لتأسيس الشركة، بأن املرحلة احلالية 
واحلافلة بالتحديات التمويلية ستكرس دور شركات القطاع 
املالي القوية التي تتمتع بسجل أداء مشهود له مثل »املركز« 
كبوابة لتوفير مصادر التمويل البديل للشركات من خالل 
صناديق ومحافظ األسهم والعقار، باإلضافة الى توظيف 
خبرة »املركز« في تقدمي االستش����ارات لهيكلة الس����ندات 
القابلة للتحويل إلى أسهم وصكوك. وأشار الهاجري الى 

أنشطة »املركز« كما يلي:

االستثمارات الخليجية

 وفي بيان صحافي للشركة، أوضح أن صناديق األسهم 
لدى »املركز« حققت عوائد جيدة للتس����عة أش����هر األولى 
من عام 2009، وكانت من بني أفضل الصناديق أداء ضمن 
فئاتها املعنية. فقد حقق صندوق »املمتاز«، وهو صندوق 
رائد لدى »املركز« يس����تثمر في األسهم املدرجة في سوق 
الكويت لألوراق املالية، مكاسب بلغت 18.2% ليتفوق بذلك 
على مؤش����ر األداء بفارق 11.51%، في حني سجل »صندوق 
املركز اخلليجي« عوائد بلغت 25.1% كما في نهاية سبتمبر 
2009. وقد سجل مؤشر ال� KIC للسوق مكاسب بلغت %6.7 
في التسعة أش����هر األولى من العام. بينما كانت األسواق 
اخلليجية األخرى أوفر حظا حيث حقق مؤشر »إم.إس.سي.
آي اخلليجي« عوائد بلغت 32.9% للفترة نفسها. وقد حاز 

إثن����ان من صناديق »املركز« مؤخرا على تصنيف مبرتبة 
»A« من قبل وكالة ستاندرد آند بورز وهما صندوقا »ممتاز« 
و»اخلليجي«. واليزال »املركز« يدير حصة سوقية رئيسية 

في سوق الصناديق على مستوى الكويت.

االستثمارات العالمية

وتفوقت معظم منتجات »املركز« االستثمارية العاملية على 
مؤشرات األداء املعنية كما في نهاية سبتمبر 2009، وذلك 
بفضل االستثمار االنتقائي في الفرص السانحة والسياسة 
النشطة في توزيع األصول. فحقق »برنامج أطلس إي تي 
اف«، الذي يسعى إلى حتقيق أداء يتفوق على أداء السوق 
األوسع وأداء مؤشرات القطاعات من خالل توزيع أصوله 
عل����ى مختلف الصناديق املدرجة ف����ي البورصات، عوائد 
بلغت 30.33%، متفوقا بذلك على مؤش����ر »إم.إس.سي.آي 
العاملي« مبعدل 7.86% خالل الفترة نفسها. وحقق صندوق 
»أطلس لألسواق الناشئة«، الذي يستثمر في محفظة من 
األسهم العاملية املتنوعة مع التركيز على مجموعة محددة 
من القطاع����ات، عوائد بلغت 19.75%. أم����ا صندوق »فئة 
أطلس املتنوعة، الذي يس����عى إلى حتقيق عوائد منتظمة 
مع التحكم بنسبة التقلبات من خالل االستثمار في محفظة 
من األسهم واملنتجات املالية العاملية، فقد حقق عوائد بلغت 
8.53%. وتراجعت قيمة محفظة »املركز« لالستثمارات في 
شركات امللكية اخلاصة مبعدل 4.74% للتسعة أشهر األولى 

من عام 2009.

مناف الهاجري ضرار الغامن 

جانب من سحوبات اجلوهرة

»المجموعة المشتركة« تحصد مناقصة 
طريق الفحيحيل بـ 27.65 مليون دينار

احمد يوسف
علمت »األنباء« من مصادرها ان 
شركة املجموعة املشتركة قد حصلت 
على مناقصة بقيمة 27.65 مليون 
دينار، وقالت املصادر ان املناقصة 
التي حصلت عليها الشركة تخص 
إنشاء واجناز وصيانة تقاطعات على 

الطريق الرئيسي »الفحيحيل«.
وأضافت ان م���دة تنفيذ العقد 
720 يوما، وان املجموعة كانت قد 
تقدمت بأقل االسعار خالل املناقصة، 
اجلدير بالذكر ان شركة املجموعة 

املشتركة قد حصلت على العديد من 
املقاوالت في  املناقصات في مجال 
كل من الكويت وقطر، كما انها تركز 
حاليا على قطاعات االنشاء اآلخذة 
في التوسع في أبوظبي والسعودية 
وسلطنة عمان وقطر حيث تعتبر 
تلك األسواق األكثر منوا وازدهارا في 
املنطقة. يذكر ايضا ان املركز املالي 
للش���ركة في حالة جيدة ومالءتها 
املالية جيدة حي���ث انها ال تواجه 
أي صعاب مع البنوك بشأن متويل 

مشاريع الشركة.

7 فلوس ربحية »مركز سلطان« المتوقعة
عمر راشد 

توقع���ت مصادر ل���� »األنباء« 
حتقيق مركز سلطان 7 فلوس ربحية 
للسهم عن بيانات الربع الثالث من 
العام احلالي، مستندة إلى األرباح 
التش���غيلية اجليدة للشركة داخل 
وخ���ارج الكويت وكذل���ك األرباح 
التي حققته���ا »أجيليتي«  اجليدة 

عن ال� 9 شهور. 
 وتوقع املصدر حتقيق الشركة 
أرباحا جيدة نهاي���ة العام احلالي 
على خلفية االس���تثمارات اجليدة 
للش���ركة في محافظها التي تضم 
أسهم شركات زميلة، مضيفا أن أداء 
العمليات التشغيلية للشركة جيد 

داخل وخارج الكويت. 

»الوطني«: 256 مليون دينار إرتفاع في حجم 
التسهيالت االئتمانية للمقيمين خالل سبتمبر بنمو %1 

قويا خالل س����بتمبر، مرتفعة 73 
مليون دينار. أما النمو املتبقي فقد 
جنم عن ارتفاع القروض املمنوحة 
إلى قطاعي التجارة والصناعة. وفي 
التسهيالت  املقابل، تراجع حجم 
الش����خصية بنح����و 64 ملي����ون 
دينار نتيج����ة االنخفاض احلاد 
الذي ش����هدته القروض املمنوحة 
لغرض شراء أوراق مالية. وأوضح 
الوطني أن استقرار نشاط القطاع 
العقاري وارتفاع القروض املمنوحة 
للقطاع����ات اإلنتاجية، األمر الذي 

املوسمية الكبير للشهرين السابقني، 
والتي دفعت بإجمالي ودائع املقيمني 
من القطاع اخلاص إلى االنخفاض 
بنحو 577 مليون دينار خالل الربع 
الثالث. لكن مقارنة مبستواها في 
نهاية ع����ام 2008، يالحظ أن منو 
الودائع م����ازال موجبا، وبلغ 2.6 
ملي����ار دينار، متأث����را بالتصاعد 
امللحوظ في حجم الودائع العائدة 
للمؤسسات ش����به احلكومية في 

وقت مبكر من هذا العام.
وفي الوقت نفس����ه، تراجعت 

يفس����ر تباطؤ النمو احلالي على 
أساس س����نوي. وقد شكل النمو 
الضعيف للقروض الش����خصية، 
السيما املمنوحة لغاية شراء أوراق 
مالية، عامال رئيسيا في احلد من 
معدل منو االئتمان خالل سبتمبر. 
من جهة ثانية، أشار الوطني إلى 
أن حجم ودائع املقيمني من القطاع 
اخلاص ارتفع في سبتمبر مبقدار 
90 مليون دينار عن الشهر األسبق. 
إال أن هذا التحس����ن لم يكن كافيا 
للتعويض عن حجم السحوبات 

أشار بنك الكويت الوطني في 
موجزه االقتصادي إلى أن التطورات 
النقدية قد شهدت حتسنا في شهر 
سبتمبر املاضي مقارنة مع الشهر 

األسبق.
وأوضح التقرير أن التسهيالت 
االئتماني����ة املمنوح����ة للمقيمني 
سجلت أول منو قوي لها بعد أشهر 

من النمو الضعيف.
ونتيجة لذل����ك، ارتفع عرض 
النقد خالل س����بتمبر مبقدار 126 
مليون دينار مقارنة مع الش����هر 
األس����بق، في حني ارتفع إجمالي 
موجودات البنوك بواقع 329 مليون 

دينار، أو ما نسبته %0.8.
ورأى الوطن����ي أن����ه خالفا ملا 
تظهره بيانات ش����هر س����بتمبر، 
تبدو صورة الربع الثالث عموما 

أقل إشراقا.
فعرض النقد خالل الربع الثالث 
من العام احلالي جاء أدنى بنحو 
574 مليون دينار عن مس����تواه 
في الرب����ع الثاني، بينما بقي منو 
االئتمان ضعيفا مقارنة مع السنوات 
السابقة. كما أن حجم الودائع قد 
ش����هد تراجعا بدوره، سواء تلك 

العائدة ملقيمني أو غير مقيمني.
وف����ي س����بتمبر، ارتفع حجم 
القروض املمنوح����ة إلى املقيمني 
بواقع 1% )256 مليون دينار( مقارنة 
مع الشهر السابق، وذلك مقابل %0.4 

في أغسطس املاضي.
وب����ني االرتفاع����ات قادته����ا 
املؤسسات املالية من غير البنوك، 
ارتفعت بواقع %6.5 )179  والتي 
مليون دينار( مقارنة مع الش����هر 
القروض  السابق. كذلك، سجلت 
املمنوحة إلى القطاع العقاري منوا 

ودائع غير املقيمني خالل سبتمبر 
مبقدار 190 مليون دينار مقارنة مع 
السابق. ويشكل استمرار  الشهر 
الودائع األجنبية، والذي  خروج 
بلغ نحو 1.9 مليار دينار منذ بداية 
العام احلالي، عامال إضافيا في كبح 

معدل منو االئتمان.
الوطن����ي أن صافي  وحل����ظ 
املوج����ودات األجنبي����ة للبنوك 
احمللية تراجع خالل سبتمبر بنحو 
280 ملي����ون دينار، وذلك نتيجة 
انخفاض ودائ����ع البنوك احمللية 
لدى البنوك األجنبية، إذ انخفضت 
تلك الودائع مبا نسبته %52 )3.4 
مليارات دينار( من أعلى مستوى 
لها بلغته في نوفمبر 2008، لتعود 
إلى مستواها بنهاية العام 2006. 
وقد ساهمت هذه السحوبات في 
تعزيز مستويات السيولة محليا 
ومتويل منو االئتمان لدى البنوك 
وسط منو ضعيف لودائع املقيمني 
وتراجع مس����تمر في ودائع غير 

املقيمني.
من جهة ثانية، حلظ الوطني 
أن إجمالي املوجودات السائلة لدى 
البنوك احمللية قد ارتفع بنحو 262 
مليون دينار، ما دفع البنوك إلى 
زيادة ودائعها لدى البنك املركزي. 
وارتفعت الودائع ألجل لدى البنك 
املركزي بنحو 212 مليون دينار، 
بينما ارتفع حجم س����ندات البنك 

املركزي بواقع 73 مليون دينار.
ونتيجة للمستويات املريحة 
الت����ي بلغتها الس����يولة، تراجع 
الكايب����ور في  متوس����ط س����عر 
س����بتمبر مبا ب����ني 10 و11 نقطة 
أس����اس ملختلف اآلجال. أما فيما 
أبقى  يتعلق بسعر الصرف، فقد 
البنك املركزي منذ بداية أغسطس 
سعر صرف الدينار ضمن هامش 
بسيط مقابل الدوالر. ونتيجة لذلك، 
تراجع الدينار أمام اليورو بنحو %3 
ليسجل أدنى مستوى له تاريخيا 

أمام العملة األوروبية.

البيانات النقدية ـ سبتمبر 2009
                                                                                  التغير

عن مطلع العام الحاليعن األشهر الثالثة السابقةعن الشهر األسبقسبتمبر 2009
%مليون دينار%مليون دينار%مليون دينارمليون دينار

موجودات 
39.3793290.83300.81370.3البنوك احمللية

املطالب على 
-5.7-113-18.3-1.872130.7418احلكومة

التسهيالت 
االئتمانية 
للمقيمني

24.7782561.04651.91.1184.7

املوجودات 
-22.8-2.003-14.0-1.110-5.9-6.793428األجنبية

عرض النقد 
)M2(24.5781260.5574-2.3-2.62812.0

ودائع القطاع 
2.57112.1-2.4-23.814900.4577اخلاص

ودائع حتت 
47913.1-2.4-4.142781.9100الطلب

32012.9-1.8-2.809210.851ودائع االدخار
ودائع ألجل 
وشهادات 

االيداع
14.198630.410.01.0067.6

ودائع 
بالعمالت 
األجنبية

2.66671-2.6-427-13.8-76740.4


