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أكد أن الشركة تبقى صانع السوق الوحيد في سوق الخيارات بالمنطقة وعمومية الشركة توافق على تفويض مجلس اإلدارة بإصدار سندات

الغانم: »المركز« األول محليًا في إدارة الصناديق بحصة 20% والرابع خليجيًا بـ %6.6
أحمد يوسف

توقع رئيس مجلس إدارة شركة 
املرك����ز املالي الكويت����ي »املركز« 
ضرار الغامن ان يشهد 2010 تركيز 
الشركات على نشاطها األساسي 
وتعزي����ز الهي����كل التمويلي، مع 
احلاجة الى متويل غير تقليدي. 
جاء ذلك خالل اجلمعية العمومية 
للش����ركة التي عقدت أمس، حيث 
أوضح ان الشركة قد قامت باالتفاق 
على إدارة عملية زيادة رأس����مال 

لشركتني خالل عام 2010.
وقال ان »املركز« يبقى صانع 
السوق الوحيد في سوق اخليارات 
على مستوى دول املنطقة منذ عام 
2005، وان الش����ركة تعمل حتت 

مظلتها 56 حتى 2009.
وعن أداء 2009، قال الغامن انها 
سنة اختبار حقيقي لدول مجلس 
السياسات  التعاون على أصعدة 
املالية والنقدية فيها، وأس����واقها 
املالية، حيث أدت  ومؤسس����اتها 
إلى تسجيل أسواق دول مجلس 
التعاون أداء متباينا خالل العام.

تعثر الشركات

وأشار الغامن الى ان هناك لغطا 
قد صاحب تعثر بعض ش����ركات 
القطاع املالي في الكويت أدى إلى 
خلط لدى بعض البنوك وبعض 
اجلهات فيما يتعلق ببعض شركات 
القطاع املتعثرة وتلك التي تتمتع 
بأوضاع مالية متينة ولم يتوقع أن 
تتخلف عن أداء أي من التزاماتها 
حيال البنوك وعلى صعيد الوضع 
التنافس����ي »للمركز«، قال الغامن: 
»إنن����ا نرى ان سياس����ة »املركز« 
االستثمارية قد عززت من وضعها 
على أكثر من صعيد، منها حصة 
الشركة السوقية في مجال صناعة 
صناديق االستثمار«. وأضاف ان 
هذه الرؤية قد حتققت، فالشركة 
اليوم تدير صناديق، تعتبر هي 
الرابعة من احلصة السوقية على 
مستوى منطقة اخلليج مستحوذة 
على 6.6% واألولى على املستوى 

الكويتي بحصة %20.
املباشرة  وعن االس����تثمارات 
قال الغامن ان أسواق العالم ارتدت 
بشكل مدهش بعد أن شهدت أدنى 

بعضا من التحديات التي تواجهها 
الشركات في الوقت الراهن.

وأكد الهاجري على الدور الذي 
تقوم به البنوك اليوم في الوضع 
االقتصادي، مؤك����دا على وجود 
العديد من أدوات التمويل البديلة 
مثل السندات والصكوك، غير انها 

غير مستخدمة بالقدر الكافي.
وق����ال ان تفعيل هذه األدوات 
املالي����ة يأتي عبر وج����ود رؤية 
ودعم مس����تمر ومنتظم للقطاع 
املالي، مش����يرا الى ان����ه اذا كانت 
الرؤية لتحويل الكويت ملركز مالي 
وجتاري إقليمي، فان اليوم أصبح 
هناك حتفظ من القطاع املالي جتاه 
القطاع اخلاص، والذي قد تعرض 
لالزمة من تداعيات األزمة املالية 

العاملية.
ولفت ال����ى ان حجم األصول 
التي تديرها الشركة قد انخفض 
نتيجة لتداعيات األزمة وانخفاض 
القيمة السوقية وليس ذلك ناجت 
عن سحوبات لهذه األصول، مشيرا 
الى ان حجم األصول التي يديرها 

»املركز« بلغ 3 مليارات دوالر.
ونفى ان يكون هناك تخارجات 
في 2010، مؤكدا على ان الشركة ال 
تدخل في استثمارات مباشرة، األمر 

الذي حمى املركز من األزمة.
وعن دخول األسواق اجلديدة، 
قال الهاجري ان الشركة تركز على 
إدارة األصول في منطقة الشرق 
األوس����ط، وأي أس����واق أخ����رى 
الدخول فيها »تكتيكي«  سيكون 

ومدروسا.
وقال ان التركيز غير املبرر على 
بعض القضاي����ا احملورية والتي 
تتعلق بس����لوك بعض الشركات 
ادى الى عامل نفسي سبب اإلحجام 
عن التداول. يذكر ان صافي ارباح 
»املركز« لعام 2009 قد بلغ 2.54 
مليون دينار، أي 6 فلوس للسهم، 
مقارنة بصافي خسارة بلغت 18.77 
مليون دينار في عام 2008. هذا، 
العمومية  وقد وافقت اجلمعي����ة 
العادية عل����ى توصيات مجلس 
اإلدارة بشراء ما ال يتجاوز 10% من 
أسهمها والتفويض بإصدار سندات 
ال تتجاوز قيمتها رأسمال الشركة 

وعدم توزيع أرباح عن 2009.

قصي����رة األمد، ه����ي التي جعلت 
الشركة تسجل ارباحا عن 2009.

ميزانية متحفظة

وأك����د عل����ى متت����ع »املركز« 
مبيزانية متحفظ����ة تتدنى فيها 
القروض بش����كل واضح مقارنة 
بحقوق املساهمني، مما يعبر عن 
مالءة مالية ممتازة وجودة عالية 
في أصول الشركة، وبلغت ديون 
الشركة التي تستحق قبل 12 شهرا 
4 ماليني دينار كما في نهاية عام 
2009، بينما بلغ إجمالي حجم الدين 
32.68 مليون دينار، وهما ميثالن 
4.87% و39.75% على التوالي من 

حقوق املساهمني.
م����ن جانبه قال املدي����ر العام 
للشركة مناف الهاجري ان رؤية 
تأسيس املركز في عام 1974 جاءت 
لتكون شركة من شركات القطاع 
اخلاص التي تزود الشركات بتمويل 
طويل األجل بدي����ال عن التمويل 

البنكي.
وأشار الى ان املركز قدم متويال 
بديال عن التقلي����دي الذي تقدمه 
البن����وك، الفتا ال����ى ان االعتماد 
الزائد على التمويل البنكي سبب 

نقطة تراجع لها في النصف الثاني 
من عام 2008 بالنس����بة لألسواق 
الناشئة والربع األول من عام 2009 
بالنسبة للواليات املتحدة، حيث 
أنهى مؤشر ام اس سي آي العاملي 
)MSCI World( العام مسجال منوا 
بنسبة 26.98%، وحققت أسواق 
البرازيل وروسيا والهند والصني 

عوائد بلغت %86.94.
وعل����ى صعي����د أداء منتجات 
»املركز« في 2009، قال الغامن ان 
محافظ أطلس وتشمل صندوقي 
»فئة أطل����س املتنوعة« و»أطلس 
لألسواق الناش����ئة« حققا عوائد 
بلغت 11.02% و24.46% على التوالي 
كما في نهاية ديسمبر 2009، بينما 
 ETF’s( »تفوق »برنامج إي تي اف
Program( على مؤشره ب� 11 نقطة 
مئوية، لكن نتيجة لضعف نشاط 
إدراجات الش����ركات عامليا سجل 
»برنامج املركز لإلصدارات األولية 
وما قبل األولية« خس����ارة للعام 
بلغت 18.54%، وكان عام 2009 جيدا 
على احملافظ االستثمارية التابعة 
لنا ومحافظ العمالء على صعيد 
العوائد فتفوقت بش����كل ملحوظ 

على مؤشراتها.

الهاجري: 3 مليارات دوالر حجم استثمارات تديرها الشركة ودخولنا ألسواق جديدة »تكتيكي«

النظرة االستثمارية في 2010
قال الغ��امن »إذا كانت األجواء في العام املنصرم حافلة بالتحديات 
وأهمه��ا حالة ع��دم اليقني وتوقعات ضعف االقتصادات واألس��واق، 
وشح الس��يولة، فإننا نرى أن األسواق للعام احلالي قد تشهد مزيدا 
من التماس��ك، فالواليات املتحدة األميركية س��تحقق انتعاشا طفيفا 
وبطيئا، وذلك نظرا للتوقعات بضعف إنفاق املس��تهلك بسبب مرور 
االقتص��اد مبرحلة انتع��اش بالرغم من االرتفاع الواضح في نس��بة 
البطالة، ونتوقع متابعة االنتعاش في سوق املال مع استقرار الدوالر، 
أما بالنسبة لألسواق العاملية فتركيزنا سينصب على األسهم والسلع. 
وعلى الرغم من متاثل األس��واق، نرجح كفة أسواق البرازيل وروسيا 
والهن��د والصني«. وتوقع أن يعاود النمو االقتصادي نش��اطه خالل 
2010 مبا يقارب 4% مدعوما بأسعار النفط القوية في املنطقة، وارتفاع 
اإلنفاق املالي، وانتعاش منو بعض القطاعات غير النفطية. كما نتوقع 
أن تستمر أسعار النفط في متاسكها. ومن ناحية أخرى، ال تعاني معظم 

دول املنطق��ة من ضغوطات في دينها اخلارجي مما ال يعوق برامجها 
االستثمارية مبا فيها االستثمار في البنية التحتية.

وعلى صعيد إدارة األصول، قال ان قوة االقتصاد الكلي املتوقعة 
ل��دول مجلس التعاون متنح دعما قويا لقطاع األس��هم، حيث نتوقع 
حتقيق عوائد جذابة في أسواق اململكة العربية السعودية ومصر وقطر. 
وس��نركز على اقتناص الفرص املتاحة في أس��واق األسهم اخلليجية 
مس��تمرين في بناء استثماراتنا باألبحاث، بينما نحمل نظرة متفائلة 
لس��وق العقار اإلقليمي بفرص يغذيها الطل��ب املرتفع على العقارات 
الس��كنية في اململكة العربية السعودية، واالنتعاش املتوقع في سوق 
العق��ار في أبوظبي، إضافة إلى مزيد من الفرص اجلذابة في س��ورية 
ولبنان، ويس��تمر حتفظنا على وضع العقار العاملي، إال أننا س��نتتبع 
الفرص االستثمارية وعلى األخص في قطاع الديون العقارية املتعثرة، 

كما تبقى نظرتنا محايدة لصناعة أدوات الدخل الثابت الثانوي.

وتوقع الغامن ان حتقق األسواق 
العاملي����ة عوائ����د معقول����ة على 
االس����تثمارات في أسواق األسهم 
في معظم عام 2010 وذلك على صدى 
منو األرباح والسيولة، وتستحوذ 
االقتصادات املعتمدة على املصادر 
الطبيعية ال����ى جانب اقتصادات 
البرازيل وروسيا والهند والصني 

على املكانة املفضلة ملدرائنا للفترة 
املقبلة. وعن االستثمار في الشركات 
غير املدرج����ة، لفت الغامن الى ان 
االستثمار فيها لم يكن مبنأى عن 
اآلثار السلبية للركود العاملي في 
عام 2009، فق����د تراجعت حركة 
العام  االس����تحواذ والدمج خالل 
في الواليات املتحدة على س����بيل 

املثال بنس����بة 8%، وهي من أهم 
محركات قطاع صناديق الشركات 
غير املدرجة، وبناء على ذلك فقد 
سجلت اس����تثمارات »املركز« في 
صناديق امللكيات اخلاصة تراجعا 

بلغ %3.43.
وتوقع أن يسترد هذا القطاع 
عافيته بشكل تدريجي خالل العام 

القادم بالنظر إلى التحسن امللموس 
الذي ش����هدته أس����واق الشركات 

املدرجة.
وقال ان السياسة االستثمارية 
واملالية املتحفظة للشركة وباألخص 
فيما يتعلق بإدارتها للسيولة، من 
حيث احلذر الشديد وعدم الوقوع 
حتت طائلة مواجهة أي التزامات 

ضرار الغامن

أطلقت أول معرض متكامل في الشرق األوسط يشمل منتجات البناء والتشطيب واألثاث

»أبيات« تتطلع إلى توسع أولي في السعودية

الجاراهلل:  »المواشي« تستعد لتدشين مشاريع جديدة

)كرم دياب(الغامن ومناف الهاجري في جانب من عمومية الشركة

)سعود سالم( ياسر أبل وعبداهلل غضنفر خالل املؤمتر الصحافي

)أسامة البطراوي( بدر اجلاراهلل مترئسا عمومية الشركة

اخلاص اختيار كل ما يحتاجونه 
المتام عملية بناء أو جتديد منزلهم 
حتت س����قف واحد في أبيات من 
مواد بناء وتش����طيب املنزل إلى 
منتجات األثاث احلصرية، فذلك 
يقدم ألصحاب الس����كن اخلاص 
حلوال متكاملة لتلبية احتياجاتهم 
خالل زي����ارة واحدة إلى معرض 
أبيات املتكامل«. وكشف أن معرض 
أبيات املتكامل ميتد على مساحة 
تفوق ال� 22 ألف متر مربع حيث 
يحت����وي على أكثر م����ن 22 الف 
منتج بجودة وأسعار تنافسية من 
مواد البناء والتشطيب ومنتجات 
األثاث كاألرضيات واملطابخ ولوازم 
الكهرباء والتكييف والتمديدات 

الصحية العالية اجلودة واإلضاءة 
واألطقم الصحية وغرف اجللوس 
والنوم التي يتم تصميمها وإنتاجها 

بدقة لضمان جودتها العالية.
وعن اإلي����رادات املتوقعة من 
مبيع����ات »أبيات« خالل الس����نة 
احلالية أفاد غضنفر بأن الشركة 
تتوق����ع 50% زيادة في مبيعاتها 
مقارنة بسنة 2009. وردا على سؤال 
حول حصة »أبيات« السوقية قال 
غضنفر ان »أبيات« تستحوذ على 
10% من احلصة السوقية وتتطلع 
إلى الزيادة في حصتها لتميزها من 
حيث منتجاتها وتصاميمها التي 
تنفرد بها على املستوى احمللي.  
وبخصوص اخلط����وة اجلريئة 

محطات مضيئة للش���ركة على 
الصعيدين الداخلي واخلارجي، 
كما أن���ه كان عاما متميزا بكبر 

اجنازاته وحجم حتدياته.
وأعلن اجلار اهلل أن الشركة 
حقق���ت صافي أرباح عام 2009 
قدره���ا 6.662.619 دينار مقابل 
خسارة قدرها 2.618.042 دينار 
ع���ن عام 2008 والت���ي لم تكن 

ناجتة عن خس���ائر فعلية، بل 
نتيجة مخصصات مالية ألراضي 
الشركة في رأس اخليمة، بقيمة 
منو ربح���ي ق���دره 9.280.661 
دينار، وبلغ الربح التش���غيلي 
97% من صافي ربح الشركة، في 
حني بلغت ربحية السهم 31.48 
فلسا مقابل خسارة قدرها 12.12 
فلسا للسهم الواحد لعام 2008، 

منى الدغيمي
قال رئيس مجلس إدارة شركة 
أبيات العقارية والعضو في مجلس 
إدارة أبيات ياسر ابل ان الشركة 
تس����عى إلى تدعيم منتجاتها من 
خالل معرضها الذي يعتبر اكبر 

معرض في الشرق األوسط.
ومن جانبه ق����ال مدير إدارة 
العمليات وعالقات العمالء لشركة 
أبيات عبداهلل حسني غضنفر أن 
»أبيات« تتطلع إلى توسع أولي 
في اململكة العربية الس����عودية، 
مشيرا إلى أنه في غضون شهرين 
البناء في مدينة  س����تبدأ عملية 
الدمام واالفتتاح س����يكون بداية 
2011. وأضاف خالل املؤمتر  عام 
الصحافي الذي عقدته الش����ركة 
أمس في مقر معرض »أبيات« أن 
الشركة ستواصل افتتاح املعارض 
في اإلم����ارات وقطر وبقية الدول 
اخلليجي����ة األخ����رى. وتابع أن 
»أبيات« أصبح����ت أول معرض 
متكامل في الشرق األوسط يشمل 
احتياجات أصحاب السكن اخلاص 
إلمت����ام عملية بناء وتش����طيب 
وتأثيث منازلهم وينضم معرض 
األثاث إلى معرض م����واد البناء 
والتش����طيب. وأضاف غضنفر: 
»يستطيع اليوم أصحاب السكن 

محمد عبدالرحمن
اإلدارة  قال رئيس مجل���س 
والعضو املنتدب في شركة نقل 
وجتارة املواش���ي بدر سليمان 
اجل���ار اهلل ان ع���ام 2009 كان 
التحدي لقدرات وإمكانات  عام 
الشركة، حيث جنحت في التغلب 
على التحديات والصعوبات التي 
واجهتها، ومتكن���ت من تلبية 
حاجة الس���وق احمللي والقيام 
بدورها الوطني الرائد في توفير 
سلعة استراتيجية وحيوية لألمن 

الغذائي احمللي.
جاء ذلك في مس���تهل أعمال 
اجلمعية العمومية العادية للشركة 
عن السنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2009، واستعرض اجلار 
التقرير السنوي اخلامس  اهلل 
والثالثني ألعمال وأنشطة شركة 
نقل وجتارة املواشي عن السنة 
املالية املنتهية في 31 ديس���مبر 
2009، وأكد أن العام 2009 شهد 

التي اتخذتها »أبيات« الفتتاحها 
ملعرضها مع تواصل تداعيات األزمة 
أكد غضنفر أن الشركة عزمت على 
افتتاح معرضها مع بداية األزمة 
أي في س����نة 2008 ورغم ذلك لم 
تتأث����ر بتداعياتها وعزا ذلك إلى 
استمرار الطلب على مواد البناء 
واستهداف »أبيات« فئة أصحاب 
السكن اخلاص، وأكد أن أداء الشركة 
فوق اجليد رغم تداعيات األزمة 
وتأثر قطاع العقار وبقية القطاعات 
األخرى لم يؤثر على نشاطها. قال 
غضنفر ان تصاميم منتجات األثاث 
تتراوح بني الكالسيكية واحلديثة 
والعصرية لتلبي اذاوق فئة أكبر 
من العمالء لدى أبيات وهي تشكيلة 
مصممة حصريا ألبيات لتتناسق 
م����ع األذواق التي يبح����ث عنها 
أصحاب السكن اخلاص، ويشمل 
معرض األث����اث أكثر من 7 آالف 
منتج جديد وحصري إلى الكويت 
وذات معايير جودة أوروبية على 
مساحة تفوق 4 آالف متر مربع.

واض����اف ان »أبي����ات« توفر 
خدمات متنوع����ة لعمالئها منها 
االستش����ارات اخلاص����ة وخدمة 
التوصيل  العميل املميز وخدمة 
والتركي����ب املجان����ي والكفال����ة 

الشاملة.

األمر الذي انعكس ايجابيا على 
مؤشر حقوق امللكية الذي أصبح 
52.763.153 دين���ار بعد أن كان 
45.840.178 دين���ار عام 2008، 

مبعدل زيادة %15.1.
وعن املشروعات املستقبلية 
للشركة قال اجلار اهلل إن العام 
2010 سيشهد تدشني الشركة عدة 
مش���اريع أهمها: البدء في بناء 
املبنى اإلداري اجلديد للشركة 
الذي سيؤس���س على قسيمتني 
متلكهما الش���ركة ف���ي منطقة 
الري، وإقامة مسلخ اللحوم الذي 
سيؤسس على النمط األوروبي 
والذي يتوق���ع االنتهاء منه في 

غضون العامني املقبلني.
وقد اعتمدت اجلمعية العمومية 
التي انعقدت  العادية للشركة، 
بنصاب بلغ 90.1%، توزيع أرباح 
نقدية بواقع 15% عن العام 2009، 
كما مت اختيار أعضاء مجلس إدارة 

جديد للسنوات الثالث املقبلة.


