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مرزوق خالد املرزوق وفهد الكليب يتوسطان فريقاً من موظفي الشركة

معدل العائد على األصول قفز إلى 107 فلوس للسهم

المرزوق: ارتفاع أرباح شركة سوق السالمية العقارية 34% في 2009 
وتوزيع 15% أرباحًا نقدية على مساهميها 

صناديق المركز »ممتاز« و»اإلسالمي« و»الخليجي«
تفوز بأربع جوائز من مؤسسة ليبر تتويجًا ألدائها

تشغيل أجهزة في األڤنيوز وبرج بيتك وأخرى متنقلة

»بيتك«: أجهزة سحب آلي بمناطق جديدة

لدى العمالء خاصة في غير أوقات 
عمل الفروع وتفيد شريحة مندوبي 
الشركات. كما طور »بيتك« خدمة 
سيارة »موبي بيتك« املتنقلة لتقدم 
خدمات بيعية وتسويقية مباشرة 
من خالل االلتقاء مع العمالء بحيث 
يتوس���ع دورها من تقدمي خدمة 
الس���حب واإليداع واالستفسار 
عبر جهاز الصرف اآللي الشامل 
بالسيارة إلى تواجد موظف خلدمة 
العمالء والرد على استفساراتهم 
والتسويق لبعض املنتجات وذلك 
بعد أن مت احلصول على موافقة 
اجلهات الرسمية املختصة، وسيتم 
تعميمها على فروع »بيتك« األخرى 
خاصة تلك التي تكون حتت الهدم 
وإعادة البناء والتجديد والفروع 
املزدحمة من إقبال العمالء سواء 
بشكل دائم أو مؤقت نظرا ملتغيرات 
ق���د تتعلق بالف���رع أو باملنطقة 

احمليطة به.

الكبرى، وأيضا تش���غيل أجهزة 
أخرى في بع���ض املراكز الطبية 
والهيئات واملؤسسات احلكومية 
باإلضافة إلى عدد كبير من األجهزة 
يتوزع على اجلمعيات التعاونية 

في مختلف املناطق.
 وأض���اف أمني ف���ي تصريح 
صحافي ان هذه األجهزة الثابتة 
تقوم بدوره���ا في خدمة العمالء 
باإلضافة إلى األجهزة املتنقلة على 
سيارات ضمن خدمة »موبي بيتك«، 
حيث يستهدف »بيتك« أن يكون 
دوما بالقرب من عمالئه في معظم 
األماكن وعلى مدار الساعة. وقال 
إن »بيتك« زاد م���ن عدد أجهزة 
»الش���امل«، نظرا لإلقبال الكبير 
عليها حيث تتيح للعمالء إمكانيات 
إضافية زيادة عن أجهزة السحب 
اآللي التقليدية مثل إيداع النقود 
والش���يكات وبالتالي فهي تؤدي 
وظائف مصرفية مهمة وتسد حاجة 

قال مدير وحدة البيع املباشر 
في بيت التمويل الكويتي )بيتك( 
نض���ال أمني إن أجهزة الس���حب 
ل���� »بيتك« تت���وزع على  اآللي 
مناطق مختلفة منها فروع بيتك 
واجلمعي���ات التعاونية وبعض 
املراك���ز التجاري���ة واخلدمي���ة 
والهيئات التي تقدم خدمات تخص 
شرائح كبيرة من العمالء، وقد مت 
تشغيل أجهزة في مجمع األڤنيوز 
في املداخ���ل 1 و2 و7 و8 القريبة 
من املنطقة التجارية التي تضم 
املطاع���م واخلدمات، حيث يعزز 
ذلك دور فرع »بيتك« في مجمع 
األڤنيوز الذي يتميز بالعمل يوم 
الس���بت ويقدم خدمات تناسب 
رواد املجمع والشركات واملتاجر 
الكبرى العاملة فيه، كما مت تركيب 
وتشغيل جهاز في برج »بيتك« 
التجاري بالعاصمة والذي يضم 
عددا كبيرا من الشركات واملتاجر 

وش����مال افريقيا. وقد متت إدارة هذا الصندوق حتى اآلن 
بطريقة تهدف إلى حتقيقه ألداء يتفوق على أداء »مؤشر 
إم إس سي آي لألسواق العربية«، مع احلفاظ على تركيزه 
على منطقة اخلليج بنس����بة تتراوح ب����ني 75 و80% من 
أصوله. وقد حقق هذا الصندوق معدل منو سنوي مركب 
قدره -4.1% منذ طرحه، ليتفوق بذلك على مؤش����ر األداء 
مبعدل 11.2%. وبلغت القيمة الصافية ألصوله 34.4 مليون 
دوالر، بينما بلغ صافي قيمة األصول للوحدة الواحدة في 

الصندوق 2.52 دوالر كما في 28 فبراير 2010.
وتتميز كل الصناديق املذكورة أعاله بحد أدنى منخفض 
لالكتت����اب وبإمكاني����ة االكتتاب في وح����دات الصناديق 
واستردادها أسبوعيا. وإضافة إلى ذلك، فإن االكتتاب في 

الصندوق مفتوح جلميع اجلنسيات.
ويدير »املركز« حصة رئيسية من السوق في املنطقة 
م����ن خالل صناديقه، وهو مصنف في املرتبة األولى على 
مستوى الكويت واملرتبة الرابعة على مستوى من����طقة 
اخلليج. وكما في 31 يناير 2010، كان فريق االس����تثمارات 
احمللية واخلليجية في املركز يدير أصوال يبلغ مجموعها 
حوالي 543 مليون دينار )1.89 مليار دوالر( ومنها نسبة 

تزيد على 60% تدار نيابة عن مؤسسات مستثمرة. 
وميتد سجل األداء القوي »للمركز« في مجال إدارة األصول 
على نط����اق الكويت ومنطقة اخلليج إلى أكثر من عقدين 
من الزمن. ففي عام 1983، بدأت الشركة في تقدمي خدمات 
إدارة احملفظة في السوق الكويتي، وفي عام 1999 توسعت 
إلى مجال إدارة الصناديق مع طرح أول صندوق لألسهم 
الكويتية وهو صندوق »ممتاز«. علما أن مؤسسة ليبر هي 
تابعة الى تومسون رويترز، ويبرز برنامج اجلوائز الذي 
تنظمه هذه املؤسسة الصناديق التي متيزت بتحقيق أداء 
قوي ومنتظم معدل باملخاطر، قياسا بالصناديق النظيرة 
لها. ومتنح هذه اجلوائز لصناديق عاملة في 21 بلدا في كل 

من آسيا وأوروبا والواليات املتحدة األميركية.

4.177 دنانير كما في 28 فبراير 2010.
أما »صن����دوق املركز اإلس����المي«، الفائز بجائزتني من 
جوائز مؤسسة ليبر عن السنتني 2010 و2008، فقد تأسس 
في عام 2003 ويهدف إلى االس����تثمار في األسهم املسعرة 
وغير املسعرة للش����ركات العاملة في الكويت وفق أحكام 
الشريعة اإلسالمية. وقد حقق الصندوق معدل منو سنوي 
مركب قدره 8.3% منذ طرحه، متفوقا بذلك على مؤشر األداء 
مبعدل 7.2%. وتبلغ القيمة الصافية ألصول الصندوق 21.8 
مليون دينار، بينما بلغ صافي األصول للوحدة الواحدة في 

الصندوق 1.666 دينار كما في 28 فبراير 2010.
وفيما يتعلق »بصندوق املركز اخلليجي«، الذي مت طرحه 
في عام 2006، واملصن����ف ائتمانيا في مرتبة »A« من قبل 
وكالة ستاندرد آند بورز، فقد مت تغيير نطاق عمله في عام 
2008 ليتوسع نطاق استثماراته إلى منطقة الشرق األوسط 

أعلن املركز املالي الكويتي »املركز« أن ثالثة من صناديقه 
االس����تثمارية العاملة في منطقة الشرق األوسط وشمال 
افريقيا قد فازت مجتمعة بأربع من جوائز مؤسسة ليبر 
ع����ن أفضل أداء معدل باملخاطر. فق����د فاز صندوق املركز 
للعوائد املمتازة »ممت����از« بجائزتني عن أفصل صندوق 
لألسهم الكويتية لفترتي ثالث سنوات وخمس سنوات. 
أما »صن����دوق املركز اخلليجي« فقد ف����از بجائزة أفضل 
صندوق أسهم في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا، 
في ح����ني فاز »صندوق املركز اإلس����المي« بجائزة أفضل 
صندوق إس����المي لألس����هم الكويتية، وذلك لفترة ثالث 

سنوات بالنسبة لكل منهما.
وفي هذه املناسبة، قالت نائب الرئيس األول لالستثمارات 
احمللية واخلليجية في املركز أماني العماني: »فازت صناديق 
املرك����ز اآلن مب����ا مجموعه ثماني من جوائ����ز ليبر خالل 
الس����نوات الثالث األخيرة فقط. وقد جاءت هذه اجلوائز 
تقديرا اللتزام املركز بتحقيق أفضل أداء معدل باملخاطر من 
خالل اتباعه للمنهجية املستندة إلى البحوث واالستثمار 

وانتقاء األصول العالية اجلودة«.
فقد فاز صندوق »ممتاز«، املصنف ائتمانيا في مرتبة 
»A« من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، بخمس جوائز من 
مؤسسة ليبر عن الس����نوات 2010، 2008، 2007، كما فاز 
مؤخرا بجائزة أفضل صندوق أسهم في الكويت لعام 2010، 
وهي جائزة مينحها مدير صندوق شركات الشرق األوسط 
وشمال افريقيا)MENA Fund Manager(. وهو صندوق يدار 
بأسلوب نشط، ويستهدف أداء يفوق أداء مؤشر الشركة 
الكويتية لالستثمار. وقد حقق هذا الصندوق معدل منو 
سنوي مركب قدره 23.1% منذ طرحه في عام 1999، ليتفوق 
بذلك على مؤشر األداء بنس����بة 10.1%. وقد بلغت القيمة 
الصافية ألصوله 68.4 مليون دينار، وتس����تند القرارات 
االستثمارية لهذا الصندوق الى بحوث وحتاليل »املركز«. 
وبلغ صافي قيمة األصول للوحدة الواحدة في الصندوق 

جهاز سحب آلي في األڤنيوز نضال أمني 

محمد السعد متسلما اجلائزة في جانب من حفل توزيع جوائز ليبر

أرباح نقدية على املساهمني بنسبة 
15% واملوافقة عليها، إخالء طرف 
أعضاء مجلس اإلدارة وإبراء ذمتهم 
املالية، كما مت انتخاب مجلس إدارة 
جدي���د للثالث س���نوات القادمة 
ومت انتخاب السيد مرزوق خالد 
املرزوق رئيس���ا ملجلس اإلدارة 
وعضوا منتدبا للشركة والسيد/ 
فهد خالد الكلي���ب نائبا لرئيس 
اإلدارة وعضوا منتدبا  مجل���س 
ملجل���س اإلدارة، كما مت انتخاب 
الشيخ/ دعيج س���لمان الصباح 
واآلنس���ة/ نوف خال���د املرزوق 
والسيد/ سليمان احمد احلميدي 
البركة الكويتية  والسادة شركة 
للتجارة العامة واملقاوالت أعضاء 
ممثلني في مجلس اإلدارة، كما مت 
انتخاب شركة نوف العقارية عضوا 
احتياطيا في مجلس اإلدارة وإعادة 

تعيني مراقبي احلسابات.

ما يعتبر جناحا جيدا لالستثمار 
وللمساهمني في الشركة، ومبينا 
أن نسبة اإلشغال للسوق قد بلغت 

بنهاية العام املاضي %98.3.

الجمعية العامة

 ه���ذا، وقد وافق���ت اجلمعية 
العامة العادية على جميع البنود 
الواردة على جدول أعمالها والتي 
تضمنت: س���ماع تقرير مجلس 
اإلدارة عن السنة املالية املنتهية 
واملوافق���ة عليه، س���ماع تقرير 
مراقب���ي احلس���ابات واملوافقة 
عليه، مناقشة امليزانية العمومية 
وحساب األرباح واخلسائر للسنة 
املالية املنتهي���ة واملوافقة عليه، 
املوافقة على التعامالت املالية التي 
قام بها مجلس اإلدارة والتعامل 
مع أطراف ذات صلة، مناقش���ة 
توصية مجل���س اإلدارة بتوزيع 

الكليب: الشركة س�تدرس أي فرصة استثمارية من شأنها أن تحقق قيمة مضافة لها في المستقبل 
ارتف�اع ربحية الس�هم إل�ى 30 فلس�ًا والقيم�ة الدفترية للس�هم تس�جل 149 فلس�ًا 

املنت���دب في الش���ركة فهد خالد 
الكليب أن مجلس اإلدارة يسعى 
بش���كل حثيث لتنويع أنش���طة 
الشركة حيث يعكف على دراسة 
الفرص االستثمارية  العديد من 
املختلف���ة الت���ي تن���درج ضمن 
أغراض الشركة سواء باملشاركة 
في املشاريع التنموية التي تطرحها 
الدولة على القطاع اخلاص بنظام 
ال���� B.O.T أو غيرها من الفرص 
االستثمارية بغرض فتح مجاالت 
استثمار جديدة أمام الشركة. وبني 
الكليب أن الشركة وبالتعاون مع 
شركة نوف العقارية قد جنحت في 
تنفيذ هذا املشروع الضخم وهو 

في نادي الصيد والفروسية. 
وبني أن السوق وانطالقا من 
مسؤوليته االجتماعية يحرص 
دائما على املشاركة في األنشطة 
االجتماعي���ة املختلفة، كما اعتاد 
عل���ى احتضان بط���والت عاملية 
لرياضة البولينغ سواء اآلسيوية 
أو الدولية، مؤكدا أن الشركة على 
أمت االستعداد للتعاون مع جميع 
اجلهات لتنظيم جميع األنشطة 

التربوية واالجتماعية. 

تنوع أنشطة الشركة

ومن جهة أخ���رى، أكد نائب 
رئيس مجل���س اإلدارة والعضو 

خاصة بيوم رجل اإلطفاء العاملي 
مع تدريب طلب���ة اإلدارة العامة 
لإلطفاء وكذلك استضافة بطولة 
نادي البولينغ الكويتي س���نويا 
وكذل���ك رعاية مهرج���ان جلمع 
التبرعات لألطفال مرضى احلاالت 

املستعصية.  
وأضاف املرزوق ان السوق قام 
برعاية حملة قلوب طيبة للتبرع 
بالدم واستمراره في رعاية حملة 
ترشيد استهالك الكهرباء لوزارة 
الكهرباء واملاء. وبني أن الس���وق 
ساهم بشكل فاعل في رعاية سباق 
القوارب املائية الثاني في الكويت، 
كما قام السوق برعاية سباق اخليل 

الذي تقوم به من جهد ودعم مادي 
ومعنوي للشركة وللمشروع مما 
كان له األثر االيجابي في التغلب 
على جميع العقبات واملعوقات التي 
واجهت الشركة وواجهها مجلس 
اإلدارة طوال مراحل تنفيذ املشروع 

وحتى اليوم.

األنشطة االجتماعية

على صعيد متصل قال املرزوق 
ان الس���وق احتضن العديد من 
األنشطة االجتماعية خالل العام 
املاضي منها على س���بيل املثال 
حملة التح���دي التابعة لبرنامج 
إعادة الهيكلة وتعليق بوسترات 

مشروع سوق الساملية واحدا من 
الفريدة واملتميزة على  األسواق 
أرض الكويت م���ا جعله مقصدا 
يوميا يرتاده املواطنون واملقيمون 
وذلك نظرا لتنوع وتعدد األنشطة 
املتكاملة املتوافرة به والتي تلبي 
مختل���ف احلاجات األساس���ية 
واليومية، مبينا أن إدارة الشركة 
حترص على التعاون مع جميع 
املستأجرين واملستثمرين من أجل 
تقدمي وتوفي���ر أفضل اخلدمات 
لرواد السوق مما اكسب السوق 
س���معه طيبة وأصب���ح بها أمرا 
نفخر وتفخرون به معنا. وتوجه 
مرزوق خالد يوسف املرزوق خالل 
اجلمعية العمومية بخالص الشكر 
العقارية  والتقدير لشركة نوف 
للتجارة العامة واملقاوالت بوصفها 
الشريك واملدير للشركة وملشروع 
سوق الساملية، مؤكدا الدور الكبير 

عمر راشد
الساملية  أعلنت شركة سوق 
العقارية عن توزيعها أرباحا نقدية 
على مساهميها عن السنة املالية 
املنتهية في 2009/12/31 بنس���بة 
15% من رأس املال أي 15 فلس���ا 

لكل سهم.
وصرح رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنت���دب مرزوق خالد 
يوسف املرزوق بأن النتائج املالية 
للشركة بنهاية العام املاضي قد 
ش���هدت قفزات كبيرة حيث بلغ 
الش���ركة 1.516.398  صافي ربح 
دينارا في 2009 مقارنة ب� 1.135.153 
دينارا لعام 2008 بنمو 34% وبواقع 
ربحية 30 فلس���ا للسهم الواحد 
مقارنة ب� 3 فلس���ا للعام 2008، 
مضيفا ان القيمة الدفترية للسهم 
قد ارتفعت إلى 149 فلسا مقارنة 
ب� 129 فلسا للعام 2008 كما قفز 
معدل العائد على األصول من 82 
فلس���ا في 2008 إل�ى 107 ف�لوس 
بنهاية 2009 في حني بلغ العائد 
على حقوق امللكية 216 فلسا للسهم 

مقارنة ب� 187 فلسا في 2008. 
وذكر املرزوق ف���ي تصريح 
انته���اء اجلمعية  صحافي عقب 
العامة العادية للشركة التي انعقدت 
الثالثاء املاضي، بنسبة حضور 
بلغت 100% أن التوزيعات النقدية 
التي أقرته���ا اجلمعية العمومية 
للشركة هي مصدر فخر ملجلس 
اإلدارة الذي اثبت أن األزمة املالية 
احمللية لم تؤثر على سير أعمال 
الشركة كما أنها تؤكد أن سياسة 
مجلس اإلدارة متحفظة منعا للتأثر 

مبثل تلك األزمات.

مكانة متميزة

وأكد املرزوق أن الشركة وبفضل 
دعم مجلس اإلدارة قد أخذت مكانة 
تليق بها مقارنة بالشركات التي 
سبقتها بسنوات عديدة وأصبح 

فهد خالد الكليب )هاني الشمري(املرزوق والكليب يتوسطان أعضاء اجلمعية العموميةمرزوق خالد يوسف املرزوق 


