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الماجد: »االستثمارات الوطنية« تسعى لتكوين تحالفات عالمية استعدادًا لخطة التنمية
عموميتها وافقت على عدم توزيع أرباح وانتخبت مجلس إدارة جديدًا

الشركة تتبع إستراتيجية حذرة في استثماراتها في المرحلة المقبلة وحجم األصول المدارة يقدر بـ 9 مليارات دوالر

)أسامة البطراوي(أسعد البنوان مترئسا العمومية وبجانبه يوسف املاجد 

الفارس: الشركة 
تعمل لتطوير 

 NICe360 نظام
 ليكون متوائمًا

مـع نـظــام 
»ناسداك أومكس«

الكفاءة  الرقابة ويدعم  أس����اليب 
والفاعلي����ة في متابع����ة ومراقبة 
السوق ويوحد السياسات والقواعد 
التي تنظ����م العمل في����ه ويعزز 
من قدرته على ج����ذب املزيد من 
املستثمرين احملليني واخلارجيني 

لالستثمار في السوق.
على صعيد آخر وافقت اجلمعية 
العمومية العادية على جميع بنود 
ج����دول األعم����ال وصادقت على 
امليزاني����ة وتقرير مجلس اإلدارة 
وتقرير مراقب احلس����ابات، كما 
وافقت ايضا على توصية مجلس 
االدارة بعدم توزيع ارباح عن السنة 
املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2009، 
كما وافقت على تفويض مجلس 
االدارة بإصدار سندات او صكوك 
بالدينار او بأي عملة يراها مناسبة 
مببلغ ال يتجاوز رأسمال الشركة 
املدفوع، كما مت����ت املوافقة على 
جتديد تخويل مجلس االدارة بشراء 
10% من اسهم الشركة وفقا للقانون. 
كما انتخب����ت اجلمعية العمومية 
مجلس ادارة جديدا للسنوات الثالث 

املقبلة ورشحت كال من:
أس����عد البنوان، يوسف صقر 
الصقر، باسم سعود الراشد، محمد 
إبراهيم العصفور، شركة سويفت 
املتحدة للتجارة العامة واملقاوالت، 
ش����ركة البوابة الوطنية للتجارة 
العامة واملقاوالت، والشركة العاملية 

للبنية التحتية القابضة

التنمية املزمعة ب� 35 مليار دينار، 
ولكنها مازالت في حيز األمنيات 
ولم ترتق بعد الى التنفيذ الفعلي، 
الفتا الى ان بدء تنفيذها سيحرك 
األوضاع االقتصادية بش����كل عام 

وسوق املال بشكل خاص.
ولفت املاجد الى ان الش����ركة 
مستعدة ملرحلة خطة التنمية وانها 
تسعى في الوقت الراهن الى تكوين 
حتالفات مع شركات عاملية تأهبا 
للمشاريع التي ستطرح ضمن هذه 
اخلطة، مشيرا في هذا اإلطار الى ان 

الشركة ستجتهد ولكن بحذر.
وبسؤاله عن عزم االستثمارات 
الوطنية ط����رح صناديق جديدة، 
أكد املاجد ان هذا األمر مستبعد في 
الوقت الراهن نظرا لعدم استقرار 
أسواق املال، مشيرا الى ان السوق 
يحت����اج ألكثر من ش����هرين على 
األقل دون تذب����ذب لنبدأ احلديث 
عن اس����تقرار فعلي ومن ثم نبدأ 

التفكير في هذا األمر.
وعن نتائج الربع األول للعام 
املاجد ان موافقة  احلالي، أوضح 
املركزي باتت وشيكة ورمبا تصل 
عقب اجلمعية، غير انه لم يوضح 
م����ا اذا كانت س����تحمل أرباحا او 

خسائر.
وردا على سؤال حول استخدام 
أم����وال العمالء في اس����تثمارات 
الش����ركة أكد املاجد ان هذا الكالم 
عار عن الصحة وانه طبقا لتعليمات 

الكويت لألوراق املالية في نهاية 
العام عند 7005.3 نقاط أي ما ميثل 
انخفاضا ق����دره 10% باملقارنة مع 

نهاية عام 2008.
ولفت الى ان شح السيولة لدى 
املتعاملني بالس����وق من شركات 
وأفراد وفي ظل غياب صناع السوق 
الى  او ضعف تأثيرهم باالضافة 
عدم توافر اي محفزات للس����وق 
وهب����وط معدل الثقة بالس����وق، 
ساهمت وبشكل سلبي في ضياع 
بوصلة املؤشرات في السوق خالل 
عام 2009 كما س����اهمت في ابطاء 
عملية تعافيه من األزمة باملقارنة 
مع األس����واق اخلليجية املجاورة 
والتي حققت باملعدل ارتفاعا بلغ 
قرابة ال� 19%. وقال ان من أهم األمور 
التشريعية التي نراها ذات ضرورة 
قصوى ولكن غير متبناة بشكل 
فاعل حتى هذه اللحظة موضوع 
شراء األصول وإعادة البيع الحقا 
من الشركات املليئة التي ال يتوافر 

لديها السيولة النقدية.
وأكد ان أهم اللبنات التشريعية 
التي عملت احلكومة ومجلس األمة 
على اقرارها متثلت في اقرار قانون 
هيئة سوق املال والتي أنيط بها 
التشريعية والرقابية  املسؤولية 
على سوق الكويت لألوراق املالية 
ودون وجود اي ازدواجية للمعايير 
او تع����ارض في املصال����ح وهذا 
س����يؤدي بالضرورة الى تطوير 

متميزة في حجم األصول املدارة 
لصالح الغير األمر الذي ساهم في 
رفع مستوى االيرادات احملققة، الفتا 
الى انه على صعيد حتقيق القيمة 
املضافة الستثماراتها فقد متكنت 
الش����ركة من بيع كامل مساهمتها 
في الش����ركة املتح����دة للخدمات 
الطبية، وعلى الرغم من الظروف 
االقتصادية الصعبة في السوق في 
ذلك الوقت فقد متكنت من حتقيق 
بعض األرباح من جراء عملية البيع 

املذكورة.
أنهت  الش����ركة  ان  وأوض����ح 
بالكامل جتهيز نظامها املستحدث 
داخليا للتداول االلكتروني في سوق 
املالية واملسمى  الكويت لألوراق 

املركزي ال يجوز التعامل بحسابات 
مشيرا الى انه يتابع هذه احملافظ 

وان هناك ادارة تتابعها.
وذكر ان حجم االصول املدارة 
حاليا يقدر ب����� 9 مليارات دوالر، 
وان خسائر الشركات بلغت 26.07 

مليون دينار.
من جهته، ذكر رئيس مجلس 
االدارة فوزان الفارس في التقرير 
السنوي لعام 2009 انه بالنسبة 
الس����تثمارات الش����ركة في مبنى 
اخلليجية ومشروع منتزه الوطنية 
فقد متكنت من رفع حجم االيرادات 
احملققة من هذين املشروعني على 
الرغم من سوء األوضاع االقتصادية 
كما متكنت اإلدارة من حتقيق طفرة 

NICe360 حيث مت البدء باستخدامه 
لعمليات الشركة الداخلية واخلاصة 
بعمالء احملافظ وصناديقها املختلفة 
وكذلك حلسابها اخلاص، وتعمل 
الشركة حاليا على تطوير النظام 
املذك����ور من اج����ل ان يتواءم مع 
النظ����ام اجلديد لس����وق الكويت 
 NASDAQ-OMX لألوراق املالي����ة
والذي من املتوقع ان يبدأ العمل 
به في السوق خالل الربع الثاني 

من عام 2011.
وكان س����وق الكويت لألوراق 
املالية شهد خالل عام 2009 تطورات 
أدائه  عديدة وحتوال مفصليا في 
حيث شهد السوق عملية تصحيح 
تعتب����ر األعنف خالل الس����نوات 

العشر املاضية حيث فقد السوق 
نحو 22 مليار دين����ار من قيمته 
الرأسمالية وذلك قياسا باقفاالت 
الربع الثالث من عام 2008، الفتا 
الى انه في بداية الربع الثاني أخذ 
السوق بالتحسن اال ان هذا التحسن 
لم يستمر سوى فترة وجيزة وذلك 
بسبب عدم وجود عمق لسيولة 
السوق نتيجة لعزوف املصارف 
واملؤسس����ات املالي����ة عن متويل 
االستثمار باألسهم والعقار األمر 
الذي كان له مردود س����لبي على 
السوق وساهم في حدوث تراجعات 
وتذبذب باألسعار استمر منذ بداية 
الربع الثال����ث وحتى نهاية العام 
حيث أقفل املؤشر السعري لسوق 

شريف حمدي
أك����د املدي����ر الع����ام لش����ركة 
االستثمارات الوطنية يوسف املاجد 
ان احلذر هو السمة الغالبة على 
إستراتيجية الشركة خالل املرحلة 
املقبلة، الفتا الى ان الش����ركة لن 
تندفع في توجهاتها االستثمارية 
نتيجة اي تغيرات فجائية حتدث 
في األسواق املالية سواء العاملية 

او احمللية.
وق����ال املاجد ف����ي تصريحات 
للصحافي����ني عق����ب اجلمعي����ة 
العمومية التي عقدت أمس بنسبة 
حضور 84.6% برئاسة نائب رئيس 
مجلس إدارة الشركة أسعد البنوان 
ان األوضاع في األس����واق املالية 
العاملية حتسنت في الفترة األخيرة 
بشكل نسبي غير ان تداعيات أزمة 
اليونان ألقت بظالل سلبية قد متتد 
لبعض الوقت وستكون لها تأثيرات 
على األسواق املالية والعمالت، لذا 
ستكون االستثمارات الوطنية أكثر 

حذرا خالل املرحلة املقبلة.
الكويت  وحول أوضاع سوق 
لألوراق املالي����ة، أفاد املاجد بأنه 
يفتقر إلى وجود محفزات حترك 
هذا السوق وتساعده على الثبات 
واالبتعاد عن التذبذب، مشيرا الى 
ان بداية 2009 شهدت محفزا وحيدا 
وهو قانون االستقرار املالي ولكنه 
كان محدود التأثير ومفعوله كان 
وقتيا، ث����م ظهرت بعد ذلك خطة 

»اتحاد الشركات االستثمارية« ينّظم ندوة حول الصناديق
قالت مدير مركز الدراسات االستثمارية 
واخلدمات املالية باحتاد الشركات االستثمارية 
فدوى درويش ان االحتاد سيستضيف بالك 
روك )رمز بورصة نيويورك: BLK( لتقدمي 
جلسة تثقيفية حول أفضل السبل الستخدام 
املنتجات املتتبعة للمؤشرات مثل صناديق 
االس���تثمار املتداولة في البورصات ضمن 
احملافظ االستثمارية، وذلك في 16 مايو اجلاري 

مببنى غرفة جت���ارة وصناعة الكويت، في 
قاعة البوم.

وأوضحت انه مت توجيه الدعوة حلضور 
هذه اجللسة التثقيفية جلميع اجلهات العاملة 
في القطاع االستثماري واملصرفي وشركات 
التأمني، مشيرة إلى أن اجللسة التثقيفية التي 
ستقدمها كل من بالك روك وiShares، ستشتمل 
على تقدمي معلوم���ات قيمة حول الظروف 

احلالية للس���وق، وتوصيات بشأن كيفية 
 .ETF االستفادة من االستثمار في صناديق
وأضافت: »يسرنا أن نحظى بهذه املعلومات 
القيمة حول صناديق ETF من بالك روك و

iShares، ومن خالل هذه التصورات واملعلومات 
فإنن���ا نتطلع إل���ى تعزيز اس���تراتيجيتنا 
االس���تثمارية عبر االستفادة من هذه الفئة 

من املنتجات الفعالة«.

تأجيل عمومية »الكويتية ـ الصينية« 

»الدولي« يرّوج لحملة »من التأسيس.. إلى التأثيث«

1.6 مليون دوالر أرباح بنك قطر األول في 2009
أعلن بنك قطر األول لالستثمار أمس 
أن جمعيته العمومية الع��ادية اع�تمدت 
النتائ���ج المالية للبنك للس���نة ال�مالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2009، وقال رئيس 
مجلس إدارة بنك قطر األول لالس���تثمار 
عبداهلل بن فهد بن غراب المري في كلمة 
االفتتاح: »إننا فخورون باإلعالن عن نجاح 
عملياتنا خالل الس���نة األولى من إطالق 

أعمال البنك«.
واشار إلى أن تأسيس بنك استثماري 
مستقل، في الوقت الذي تمر فيه األسواق 
المالية بكثير من الضغوطات نظرا لألزمة 
االقتصادية العالمية، لم يكن سهال على 
اإلطالق، ولكن الجهد الذي بذله القائمون 
على البنك قد أظهر أنه من الممكن لبنك 
اس���تثماري قطري يعمل وفق الشريعة 

اإلسالمية أن يلعب دورا مهما على الساحة 
اإلقليمية وفي األسواق العالمية.

ب�ن�����ك ق�ط����ر األول  وأوض����ح أن 
لالس�ت�ث�م�ار حقق في السنة األولى منذ 
بدء عملياته نتائج مالية مرضية، حيث 
بلغت قيمة األرباح المالية للبنك 1.6 مليون 
دوالر، الفتا إلى أن البنك »س���جل البنك 
ه���ذه النتائج بالرغم م���ن األزمة المالية 
واالقتصادية التي شهدتها العديد من الدول 
في مختلف أرجاء العالم، لتثبت أن بنك 
قطر األول لالستثمار يحتل مركزا رياديا 

محليا وإقليميا«.
وأض�اف: »نحن راض�ون عن النتائج 
المال��ية التي حق�قها البنك خالل السنة 
األولى عل���ى الرغم م���ن التحديات التي 
واجهناها ف���ي تأس���يس البن�ك في ظل 

األزمة االقتصادية العالمية، فك�ما تعلمون 
التأسيسية  المصاريف  الكثير من  هناك 
وتدش���ين العالمة الت�جارية لل�بنك ف�ي 

األس��واق«. 
وقد تم خالل الجمعية العمومية تعيين 
بع���ض أعضاء مجل���س اإلدارة الذين لم 
يتم تعينهم بش���كل رسمي كأعضاء عند 
تأسيس البنك وهم: إبراهيم محمد الجميح، 
وأحمد بن عب���داهلل المري، وأنور جواد 
أحمد بوخمسين، وخالد عبداهلل خوري، 

ود. فهد عبداهلل الدامر. 
العمومية  الجمعي���ة  وأعقب اجتماع 
العادية، عقد اجتماع الجمعية العمومية 
غير العادية الذي تم من خالله مناقش���ة 
النظام األساسي المعدل للبنك والتصديق 

عليه.

لعدم اكتمال النصاب

في منتزه سليل الجهراء اعتبارًا من 13 الجاري

)هاني الشمري(عدم اكتمال النصاب أجّل عمومية »الكويتية ـ الصينية« 

وتدير أصوال بقيمة إجمالية 
تبلغ أكثر م���ن 450 مليون 

دوالر.

للعام 2009 وإيرادات بلغت 17.8 
مليون دينار بربحية 10.9 فلوس 
للسهم، فيما زاد صافي أصول 

الشركة بنسبة %13.
وتوظف الشركة فريقا من 
اخلبراء في الشؤون اآلسيوية 

منى الدغيمي
تأجل عقد اجتماع العمومية 
 � الكويتية  العادية للش���ركة 
الصينية االستثمارية أمس لعدم 
اكتم���ال النصاب الذي كان في 

حدود %34.
املنتدب  وأوضح العض���و 
للشركة أحمد احلمد ان تأجيل 
اجتماع عمومية الشركة سببه 
يقتصر على عدم اكتمال النصاب، 
مشيرا إلى أن الشركة ستعلن 
عن اجتماع آخ���ر لعموميتها 
خالل 15 يوم���ا عبر الصحف 

اليومية.
يذكر ان الش���ركة تأسست 
في الكويت برأسمال قدره 80 
أميري  مليون دينار مبرسوم 
لتطوير الفرص االستثمارية من 
خالل شركة متخصصة إلدارة 

األصول في آسيا.
أرباحا  وقد حققت الشركة 
صافية بلغت 8.6 ماليني دينار 

ينظم بنك الكويت الدولي عرضا تس��ويقيا 
لحملة »من التأس���ي��س... إلى الت��أثيث« في 
من�تزه سليل الجهراء خالل الفترة من 13 إلى 15 
من مايو الجاري، وذلك في إطار الخطة الترويجية 
التي وضعها الب�نك لت��عريف الجمهور بالحملة 

ومزاياها، والمنتجات التي تقدمها.
وبهذه المناسبة، قال مدير التسويق بالبنك 
طارق العجالن في تصريح صحافي ان حملة 
»من التأسيس... إلى ال�تأثيث« تم��كن األفراد 
سواء من عمالء بنك الكويت الدولي أو غيرهم 
م���ن الحصول على التمويل الالزم لتأس���يس 
وتأثيث منازلهم بجميع المس���تلزمات بما في 
ذلك: )أج��هزة كهربائ��ي���ة، وأدوات من��زلية، 
وأثاث، ومفروش�ات، وأجهزة تكييف، أو أي سلع 

أخرى(، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات والوكاالت والمعارض 
بالسوق المحلي، وبتمويل يصل إلى 70 ألف دينار، تسدد على 

فترة تصل إلى 15 عاما، مع فترة سماح تصل 
إلى 6 شهور الستحقاق القسط األول.

وأشار إلى أن االس���تفادة من مزايا الحملة 
الجديدة لل�بنك ال تش����ترط وج�ود ك�في�ل أو 
م�قدم، وال ت��ش�����ت�رط تحوي��ل راتب العميل 
إلى البن���ك، إذ يتم االكتفاء بص���ورة البطاقة 
المدنية للعميل، باإلضاف���ة إلى صورة جواز 
السفر )للمقيمين فقط( مع شهادة راتب حديثة، 
وكشف حس���اب آلخر 3 شهور، وعرض سعر 

المورد.
ولفت إلى أن فريق تسويق البنك س�يقوم 
أيضا باإلضافة إلى الترويج للحملة، بتس�ويق 
منتجات البنك المصرفية والتي تشمل منتجات 
وخدمات تتوافق جميعها مع الشريعة اإلسالمية، 
مثل: الحسابات المتنوعة، والودائع المصرفية، وبطاقات االئتمان، 

باإلضافة إلى خدمات صناديق األمانات.

طارق العجالن


