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مناف الهاجري ضرار الغامن

الغانم: 2.54 مليون دينار صافي أرباح »المركز« عن 2009 
و32.68 مليون دينار حجم الدين مشكالً 39.75 ٪ من حقوق المساهمين

الهاجري: تم اختيار »المركز« من قبل مجموعة أوروبية إلدارة المحافظ والصناديق وحاز تصنيف »A« من وكالة ستاندرد آند بورز  في 2009
الكويتي  املالي  املركز  أعلن 
املالية لسنة  »املركز« نتائجه 
2009. حيث سجل صافي ربح 
بل���غ 2.54 مليون دينار، أي 6 
فلوس للسهم، مقارنة بصافي 
خسارة بلغت 18.77 مليون دينار 
في 2008. ويعود ذلك بش���كل 
رئيسي إلى عوائده من األتعاب 
والرسوم في إدارة الصناديق 
واحملافظ، وإلى حتقيق أرباح 
من اس���تثمارات في األسواق 

اخلليجية والعاملية. 
وبلغت ديون الشركة التي 
تستحق قبل 12 شهرا 4 ماليني 
دينار كما ف���ي نهاي���ة 2009، 
بينما بلغ إجمالي حج���م الدين 
32.68 ملي���ون دينار، وهم���ا 
ميثالن 4.87% و39.75% على 
التوالي من حقوق املساهمني. 
إدارة  مجل���س  وأوص������ى 
الشركة بعدم توزيع أي أرباح 
عن الس���نة املالية املنتهية في 

 .2009/12/31
وبه���ذه املناس���بة ص���رح 
رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب ضرار الغامن قائال: »كان 
هذا العام اختبارا ملؤسس���ات 
القط���اع املالي ف���ي البالد من 
حيث استقرار هذه املؤسسات 
وقدرتها على احلفاظ على أموال 
مساهميها ومودعيها بأقل قدر 
من املخاطر، وبأفضل معايير 
الشفافية وعرض البيانات، فان 
حصيلة »املركز« كانت لصالح 
مساهميه على عدة مستويات، 
منها املتانة املالية للشركة من 
حيث جودة أصولها، وقدرتها 
على الوفاء الكامل بالتزاماتها، 
وتدني هذه الق����روض بالنسبة 
حلجم ميزانيتها، واست���مرار 
الش���رك���ة ف���ي ه���ذه البيئة 
الصع���ب���ة لتدعي���م وضعها 

الس���يولة والنق���د  بتوزي���ع 
املتوافرين حاليا في حسابات 
الصناديق ع���ن طريق القيام 
باالسترداد جلميع املستثمرين 
في الصناديق، على أساس آخر 
س���عر معلن للقيمة السوقية 
الصافية للوحدة، وذلك بأسلوب 
النسبة والتناسب بهدف حتقيق 
املس���اواة ما بني املستثمرين 

جميعا دون استثناء.

الخدمات المالية والتمويلية

أم���ا عن متويل الش���ركات 
فق���د بادر »املرك���ز« في بداية 
الى  2009 وبديناميكية عالية 
اقتناص الفرصة االستثمارية 
التي برزت في س���وق أدوات 
الثابت اخلليجي جراء  الدخل 

األزمة االئتمانية.
حيث مت اط���الق »برنامج 
املرك��ز للدخل الثابت« لشراء 
اص�����دارات دي���ن خليجي���ة 
عالي������ة اجلودة م���ن بائعني 

متعث��رين. 
كما اس���تثمر البرنامج في 
اصدارات الصكوك والسندات 
األولية والتي كانت معروضة 
على مدار العام من قبل احلكومات 
اخلليجية والشركات. واستثمر 
البرنامج خالل فترة الشهور 
العشرة التي تلت اطالقه ما يزيد 
على 100 مليون دوالر، محققا 
عائدا مجمعا بنسبة 17%، والى 
جانب عوائ���ده اجليدة، أظهر 
البرنامج مقاومة في مواجهة 
صدمات األسواق خالل الع���ام 
مما يعك���س ج���ودة أصوله 

العالية.
وق���د نف���ذت ادارة متويل 
الش���رك���ات خالل العام ثالث 
عملي���ات اع���ادة هيكلة رأس 
املال ناجحة لعمالء، وتتضمن 

التنافسي ف����ي املنطقة، ناهيك 
ع���ن قدرتها عل�������ى حتقيق 
األرب���اح وتعظي���م حق���وق 

مساهميها«.

مكانة المركز

من جانبه صرح املدير العام 
الهاجري قائال  للشركة مناف 
»ش���هد 2009 تكريس���ا ملكانة 
»املركز« كأحد مديري احملافظ 
والصناديق املعدودين واللذين 
يش���كلون خيارا للمؤسسات 
العاملية املهتمة باالس���تثمار 
الش���رق األوسط،  في منطقة 
فق���د مت اختي���ار »املركز« من 
قب���ل مجموع���ات أوروبي���ة 
الدارة احملاف���ظ والصناديق. 
وبن���اء على رصدن���ا حلركة 
صناديق األس���هم املدرجة في 
التع���اون، تقدم  دول مجلس 
»املركز« الى الترتيب الراب����ع 
من حيث احلصة السوقي����ة 
على مستوى املنطقة، علما بأن 
ترتيب »املركز« كان اخلامس 
حتى نهاي���ة 2008، كما حافظ 
على موقعه في املرتبة األولى 

في الكويت. 

تصنيف متميز

وق���د حاز »املرك���ز« خالل 
ع���ام 2009 تصنيف���ا مبرتبة 
اند  »A« من وكالة س���تاندرد 
ب���ورز لصندوق���ي »املمتاز« 
و»اخلليج���ي«، وتع���د ه���ذه 
التصنيفات شهادة على مواكبة 
املتبعة في  العالي���ة  املعايير 
عملياتنا االس���تثمارية والتي 
تفرضها هذه املؤسسات املختصة 

بتصنيف الصناديق«. 
وأشار الهاجري الى أنشطة 
»املركز« كم���ا يلي، اوال: إدارة 

األصول:

احمللي���ة  االس���تثمارات 
واخلليجية: حافظ صندوقنا 
احمللي »املمت���از« على موقع 
ب���ني نظرائ���ه محققا  ريادي 
منوا بنس���بة 3.1% منذ بداية 
العام ومتفوقا على أداء مؤشر 
الش���ركة الكويتية لالستثمار 
)KIC( بفارق 12.4%، وقد حقق 
املرك���ز اخلليجي«  »صندوق 
عوائد بلغت 14.3% منذ بداية 
العام، أي أقل من مؤشر أم أس 
سي آي - للدول العربية بنسبة 
8.1% وذلك بسبب اتباع سياسة 
اس���تثمارية متحفظة، وحقق 
مدي���رو االس���تثمار للمحافظ 
بل���غ 9.7% منذ  عائدا مجمعا 

بداية العام.

االستثمارات العالمية

أداء منتجات  وعلى صعيد 
»املركز« العاملية في عام 2009، 
أنهى مؤش���ر أم أس س���ي آي 
العامل���ي  العام مس���جال منوا 

بنسبة %26.98.
البرازيل  وحققت أس���واق 
وروسيا والهند والصني عوائد 

بلغت %88.94. 
وحقق صندوقا »فئة أطلس 

املتنوعة« و»أطلس لألسواق 
الناشئة« عوائد بلغت %11.02 
و24.46% عل���ى التوال���ي كما 
ف���ي نهاي���ة ديس���مبر 2009، 
بينما س����جل »برنامج إي تي 
أف« عوائ������د بلغت %38.25 
متفوق������ا على مؤش���ره ب� 11 

نقطة مئوية.

اآلثار السلبية

ولم تكن االس���تثمارات في 
الشركات اخلاصة مبنأى عن 
اآلثار السلبية للركود العاملي 
في ع���ام 2009، فقد س���جلت 
استثمارات »املركز« في صناديق 
امللكيات اخلاصة تراجعا بلغ 

.%3.43-
انعكاس���ا لتعث���ر بع���ض 
مؤسسات القطاع املالي الكبرى، 
تأثرت صناديق النقد املدارة في 
النقد  الكويت ومنها صناديق 
املدارة من قبل »املركز«، وقام 
»املركز« باتخاذ جميع اإلجراءات 
القانونية الرامية إلى حتصيل 
أمواله ومستثمريه بأقصر فترة 

ممكنة. 
وحتقيقا ملبادئ الشفافية 
ق���ام »املركز«  والعدال���ة فقد 

تقدي���م اخلدمات االستشارية 
للشرك���ات النشطة في قطاعي 
االنش���اء واالس���تثمار، اال أن 
عمليات ايجاد مصادر رسملة 
جديدة للعمالء تباطأت الى أقصى 
الدرجات ف���ي خضم تضييق 
القن���وات االئتمانية واالجواء 

االستثمارية الضعيفة.

صانع سوق

وعن املشتقات املالية فيبقى 
»املركز« صانع السوق الوحيد 
في سوق اخليارات على مستوى 
دول املنطقة منذ 2005، وكان 
عدد الشركات املدرجة في سوق 
اخليارات حتت مظلة س���وق 
الكويت لألوراق املالية 60 شركة 
في 2008 مقابل 56 في 2009، 
بعد أن اس���تبعدت الشركات 
املتعثرة وغير السائلة والعالية 
املخاطر، وتراجع اجمالي عدد 
العقود املتداولة هذا العام بسبب 
ارتباط سوق اخليارات بسوق 
األس���هم الذي سجل انخفاضا 

لنفس الفترة.
وسعيا لتطوير خدماته هذه، 
يواصل »املركز« تقدمي مقترحاته 
الى سوق الكويت لألوراق املالية 
للنهوض بسوق املشتقات في 
البالد من حيث العمق والتنوع، 
فقد تقدم »املرك���ز« في 2009 
باقتراح للسماح للمستثمرين 
الش���راء  ببيع عقود خيارات 
املغطاة بأسهمهم في احملافظ، 
واقتراح انشاء هيكلية تتيح 
ادخال صناع س���وق جدد في 
سوق اخليارات من باب حتفيز 
املنافسة وتوفير سيولة واسعة 
ت���داول اخليارات في  ألعمال 
السوق، واقتراح لتوفير التداول 
باخليارات خالل ساعات عمل 

السوق الرسمي.

صندوق المركز للفرص العقارية بصدد التخارج 
من مجمع كليمنسو السكني في رأس بيروت

حول النشاط االستثماري العقاري فقد ركزت االستثمارات 
العقارية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا على قطاعات 
منخفضة املخاطر وأكثر أس���واق املنطقة اس���تقرارا، كما أن 
جميع اس���تثماراتنا األساسية في احملافظ والصناديق التزال 
أعل���ى من قيمة التكلفة من حي���ث التقييم، كما أن معظم هذه 
االستثمارات التزال تدار وفق استراتيجيتها األساسية وستحقق 
العوائد املستهدفة منها، ومن خالل »صندوق املركز العقاري« 
الذي يستثمر في عقارات مدرة للدخل في الكويت منذ 2003، 
حيث حقق الصندوق عائدا س���لبيا مبقدار 5.2%، متفوقا على 
أداء س���وق العقار احمللي والذي يقدر بانخفاض يعادل %20، 
ويتمتع هذا الصندوق بجاذبية خاصة لدى املستثمرين بسبب 

توزيعاته الشهرية. 
أما فيما يتعلق »بصندوق املركز للفرص العقارية« والذي 
يقوم بالتطوير العقاري في كل من السعودية، ولبنان، وسورية، 
واألردن، وقطر، فيتم التخارج بشكل كامل من مجمع كليمنسو 
السكني في رأس بيروت، كما يتوقع أن يتم التخارج من محفظة 
»أراضي« في اململكة العربية الس���عودية في نهاية 2010، وأن 
يتم التخارج من نصف قيمة محفظة »اللوسيل« في دولة قطر 

في اجلزء الثاني من 2010، والنصف اآلخر في 2011.
بينم���ا واصل قطاع العقار التج���اري في الواليات املتحدة 
تراجعه، وقد قامت الش���ركة، من خالل مارجلف، وهي شركة 
تابعة ومملوكة بالكامل للمركز، بتسييل بعض األصول لتقليص 
حجم أصولنا املدارة في سوق العقار األميركي بنسبة 50% من 
نقطة الذروة في 2006. أما بالنسبة ألصولنا املتبقية، فاننا نركز 
جهودنا على احملافظة على قيمة رأس املال، منها احملافظة على 
نسبة االشغال، والتنسيق مع اجلهات املقرضة لتمديد تاريخ 
اس���تحقاق القروض احلالية، وحتقيق أعلى نسبة ممكنة من 
االحتياطيات النقدية، واتخاذ املخصصات املناسبة وتخفيض 

القيمة الدفترية لألصول.
وتواصل ش���ركة فيرس���ت الكويتية للنقل، والتي يشكل 
»صندوق املركز للطاقة« و»املركز« مس���اهمني رئيسيني فيها، 
نشاطها بشكل ملحوظ وواعد في مجال تأجير املعدات، ويذكر 
في هذا الس���ياق أن »صندوق املرك���ز للطاقة« مؤهل من قبل 
الش���ركة الوطنية لالوفس���ت، وقد مت رف���ع مضاعفه من 3.5 
الى 4 خالل 2009، مما س���يزيد من حوافز الشركات األجنبية 

لالستثمار في الصندوق.

أكد متانة الوضع المالي وصعود الحصة السوقية في إدارة الصناديق إلى األولى محليًا والرابعة خليجيًا 

»التجاري« يطرح عروضًا خاصة لحملة البطاقات االئتمانية

أرض المعارض تشهد غدًا انطالق أنشطة 
معرض 2010 بمشاركة حشد من الجهات العلمية

تشهد أرض املعارض الدولية 
مبشرف غدا االثنني املوافق 8 مارس 
اجلاري انطالق أنشطة دورة جديدة 
في سلسلة دورات معرض التعليم 
حتت رعاية وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
وبحضور وكي����ل وزارة التعليم 

العالي د.خالد السعد.
وبهذه املناسبة قالت مسؤولة 
املعرض لدى شركة معرض الكويت 
الدولي سارة زياد الذكير ان معرض 
التعليم 2010 قد استقطب للمشاركة 
فيه أكثر من 25 جهة ومؤسس����ة 
تربوية وتعليمي����ة متخصصة 
فض����ال ع����ن بعض املؤسس����ات 
املالية واإلعالمية والثقافية التي 
حرصت على التواصل واملشاركة 
في املع����رض منذ انطالق دورته 

األولى قبل نحو 8 سنوات.
وأشارت الى ان قائمة الراعني 
للمعرض في ه����ذه الدورة تضم 
كوكبة من املؤسسات التعليمية 
الرائ����دة في الكويت، حيث تضم 
القائمة كال من: اجلامعة األميركية 
ف����ي الش����رق األوس����ط والكلية 
األميركية في الش����رق األوس����ط 
الكويت  واجلامعة األميركية في 
والكلية االس����ترالية في الكويت 
اليومية واملجلس  أوان  وجريدة 
 Interpriseالثقافي البريطان����ي و
Ireland ومعه����د انفو س����نتر و

.Q8Media
فيما تضم قائمة املشاركني كال 
من: اجلامع����ة العربية املفتوحة 
وأكادميية اذربيجان الديبلوماسية 
واجلامعة األهلي����ة في البحرين 

وكلية بوكسهل وكلية ماسترخت 
الكوي����ت ومكتب الكويت خلدمة 
الطلب����ة وبرنامج إع����ادة هيكلة 
القوى العاملة واجلهاز التنفيذي 
وبنك الكوي����ت الوطني وجامعة 
رأس اخليم����ة للط����ب والعلوم 
 Sunriseالصحية وجامعة سيناء و
International وجامعة فيالدلفيا 
األردن وجامعة الزيتونة األردنية 

.Bahcesehin Universityو
وأوضحت ان املعرض كما هو 
واضح قد جنح في جذب مجموعة 
التعليمية  كبيرة من املؤسسات 
التي ستقدم لزواره عددا كبيرا من 
الفرص التعليمية اجلامعية التي 
تلبي رغبات واحتياجات شريحة 
كبيرة من الطالب والطالبات وبذلك 
يقوم املعرض برسالته التي يهدف 

اليها وهي خدمة تلك الش����ريحة 
املهم����ة من أبن����اء املجتمع الذين 
يخطط����ون ملس����تقبلهم العلمي 

والعملي.
وسوف تقوم كل من اجلهات 
املش���اركة في املعرض بتوفير 
جميع الوسائل اإليضاحية الالزمة 
امكانياته���ا واخلدمات  لعرض 
العلمية التي تقدمها ملنتسبيها 
وبذلك يكون املعرض فرصة جيدة 
امام كل م���ن يرغب في اختيار 
مستقبله العلمي، فضال عن وجود 
العديد من املعاهد املتخصصة 
ال���دورات  في تق���دمي مختلف 
التدريبية التي تساهم في رفع 
الكفاءة العلمية واملهنية للعاملني 
وتؤهله���م للترق���ي والتطوير 

التحصيلي لديهم.

.. ويجري السحب على »حساب النجمة الشهري« اليوم
يجري البنك التجاري الكويتي اليوم 
السحب على »حساب النجمة الشهري« 
لعمالئه، والذي يجري كل أول احد من 
كل ش����هر، حيث يكون هناك 81 فرصة 
للفوز لعمالء البنك التجاري املشاركني 
بحس����اب النجمة لربح 100 ألف دينار 
كجائزة أولى، وتتوزع اجلوائز الثمانني 
على النحو اآلتي: اجلائزة من الثانية إلى 
الواحد والعشرين: ألف دينار واجلائزة من 

الثاني والعشرين إلى الواحد والثمانني: 
500 دينار.

اجلدي����ر بالذكر أنه باس����تطاعة أي 
شخص أن يفتح »حساب النجمة« بإيداع 
مبل����غ 150 دينارا فقط في أي من فروع 
ازداد  الكويت����ي، فكلما  التجاري  البنك 
رصيد حساب العميل في »حساب النجمة« 
ازدادت فرص الربح حيث يحتسب كوبون 
للسحب مقابل كل 50 دينارا باحلساب، 

كما يتميز هذا احلساب بأنه ميكن السحب 
واإليداع في أي وقت إضافة إلى إمكانية 
إصدار بطاقة سحب آلي واحلصول على 
جميع اخلدمات املصرفية من خالله مثل 
خدمة التجاري اون الين واخلدمة الهاتفية 
وخدمات مركز االتصال وخدمة الرسائل 
القصيرة وكذلك استخدام احلساب إلصدار 
بطاقة ائتمانية ف����ي حالة عدم حتويل 

الراتب إلى حساب آخر في البنك.

قام البنك التجاري الكويتي بالتعاون مع محالت 
ذي ون بتق���دمي عرض خ���اص حلاملي البطاقات 
االئتمانية الصادرة من التجاري ومنحهم خصومات 
مميزة وحصرية على جميع املشتريات من األثاث 

واإلكسسوارات املنزلية خالل شهر فبراير.
وهذا العرض يتضم���ن خصم 10% إضافة الى 
اخلصومات التي قدمها »ذي ون« خالل شهر فبراير 
والتي كانت تصل لغاية 70%. وهذه احلملة والعروض 
املقدمة حصرية حلملة البطاقات االئتمانية من البنك 
التجاري. وصرح املدير التنفيذي بإدارة التسويق 
والبحوث في البنك رمزي الصبوري: إننا نحرص 
على تقدمي أفضل العروض لعمالئنا تلبية لرغباتهم 
وتقديرا لوالئهم للبنك. حيث نعمل على التواصل 

مع عمالئنا بصورة مستمرة ومميزة تناسب تطلعاتهم، مشيرا إلى ان 
األثاث واإلكسسوارات املنزلية تشكل عنصرا أساسيا ال غني عنه في 

حياتنا اليومية. وأضاف الصبوري أن النجاح الذي 
ش���هدته هذه احلملة دفع البنك التجاري الكويتي 
وذي � ون لألثاث إلى متديد عالقاتهما حتى نهاية 
العام 2010 نزوال عند رغبة عمالء التجاري وإلتاحة 
الفرصة أمام أكبر عدد منهم لالستفادة من العروض 
املماثلة. وأشار الصبوري الى أن البنك التجاري 
قد أعد العديد من احلمالت والبرامج التس���ويقية 
ضمن خططه لعام 2010 والتي تولي اهمية ملصلحة 
العميل وتقدم أفضل اخلدم���ات املصرفية له في 
املقام األول. وبهذه املناسبة وجد عدد من موظفي 
التجاري في مح���ل ذي ون � فرع املارينا، وقاموا 
بالتحدث إلى العمالء مقدمني لهم شرحا وافيا عن 
املنتجات واخلدمات الت���ي يقدمها البنك لعمالئه 
وكيفية احلصول على اخلصومات جلميع حاملي بطاقات التجاري 

االئتمانية من أماكن مختلفة.

بالتعاون مع محالت »ذي ون« 

رمزي الصبوري


