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 »ڤيڤا« تواصل دعم مشتركي برنامج

 Small to Big بالتعاون مع البنك الصناعي 

نظمت ش���ركة االتص���االت »ڤيڤ���ا« مؤخرا 
محاضرة ملش���تركي برنامج »Small to Big« في 
مقرها الرئيس���ي، وذلك بعد النجاح الذي حققه 
البرنام���ج، وحتفيزا للمش���اركني فيه وإجناح 

مشاريعهم الصغيرة.
وأكدت الشركة في بيان صحافي أنها مستمرة 
في دعم أصحاب هذه املشاريع بالتعاون مع البنك 
الصناعي، مبينة أنه مت خالل احملاضرة ش���رح 
أنواع التس���هيالت املقدمة من البنك الصناعي 
للمشاركني في البرنامج، والتي ميكن أن تساعدهم 
في تنمية مشاريعهم، وكيفية احلصول عليها، 
حيث قدم هذا الش���رح محل���ل مالي أول بالبنك 

سعد عبدالعزيز العثمان.
وفي هذا اخلصوص، أش���ار مدير العالقات 
العام���ة واالتصال في ش���ركة »ڤيڤا« عمر عبد 
الوهاب احلوطي، إلى أن هذه املشاريع الصغيرة 
هي أساس املس���تقبل االقتصادي للكويت، مما 
يحتم دعمها ووضعها على املس���ار االحترافي 

الصحيح، فكانت هذه املبادرة مبشاركة عملية 
من البنك الصناعي.

وأضاف أن: »هذه اخلطوة تأتي ضمن سلسلة 
من األنشطة والدورات التدريبية التي تنوي »ڤيڤا«  
توفيرها ألصحاب هذه املشاريع وتشجيعهم على 

املشاركة بحيوية في هذه النشاطات«.
معربا عن شكر »ڤيڤا« للبنك الصناعي على 
مساندته ملشتركي برنامج »Small to Big«، مما 
كان له األثر اإليجابي لدى أصحاب املشاريع في 

إمكانية حتقيق حلمهم.
وبدوره شكر سعد العثمان »ڤيڤا« على جهودها 
في دعم أصحاب املشاريع الصغيرة وحرصها على 
تأمني كل احتياجاتهم للنهوض بهذه املشاريع.

 ،»Small to Big« اجلدير بالذكر أن برنام���ج
برنامج يوفر فرصة حقيقية ألصحاب املشاريع 
الصغي���رة لتعلم كل امله���ارات والتقنيات التي 
تساعد على حتويل هذه املشاريع الصغيرة إلى 

مشاريع كبيرة.

العثمان أثناء احملاضرة

»مركز سلطان« تسعى الفتتاح 9 أفرع جديدة 
قبل نهاية 2010 وتكلفة توسعاتها 15 مليون دينار

وعن إج���راء تغيي���رات في 
أنشطة الشركة بفرع لبنان بعد 
تعرضها للنق���د من قبل بعض 
املس���اهمني خالل عمومية العام 
2008 أف���اد مدير ادارة العالقات 
احلكومي���ة عصام الرفاعي بأنه 
مت تعديل نظام التسويق تلبية 
لرغبة حاجة املس���تهلكني، الفتا 
ال���ى أن طريقة العم���ل تعتمد 
على تلبية رغبة املستهلك هناك 
والوفاء باحتياجاته مبا يتناسب 
مع اإلستراتيجية املعمول بها في 

مركز سلطان. 
الى ذل���ك وافق���ت اجلمعية 
العمومية على جميع بنود جدول 
االعمال وصادقت على امليزانية 
العمومية لعام 2009 ووافقت كذلك 
على توصية مجلس االدارة بعدم 
توزيع ارباح نقدية أو اسهم منحة 
وتفويض مجلس االدارة بشراء ما 
يزيد عن 10% من اسهم الشركة.

انتخاب مجلس جديد 

 انتخبت اجلمعية العمومية 
العادية مجلس إدارة جديدا لفترة 
ال� 3 سنوات املقبلة وهم جميل 
س���لطان، أمين بدر سلطان بن 
العيسى،  عيس���ى، فوزي حمد 
فكتور اونزاليس، وسلي رايت، 
شركة كويت أجرو للتجارة العامة، 
شركة اخلدمات البترولية، شركة 
فرش ورلد للتجهيزات الغذائية، 

خالد العتيقي. 

عدة عوامل لم تكن سائدة قبل 
األزمة املالية ومنها التذبذب في 
أسعار النفط، والهلع واخلوف 
الذي أصاب معظم املستثمرين 
)مؤسسات وأفرادا(، ومؤشرات 
التقيي���م التي كان���ت مرتفعة 
التي سبقت األزمة  الفترة  في 
باإلضافة إلى التدفقات النقدية 
التي  من املستثمرين األجانب 
أثرت بنسب متفاوتة في تلك 
األسواق. فعلى سبيل املثال نرى 
أن أداء سوق الكويت لألوراق 
املالية أصبح أكثر ارتباطا بأداء 
تلك األس���واق وكذلك س���وق 
األسهم الس���عودية هبوطا أو 
صعودا. أما في دبي وأبوظبي 
فإن عامل االرتباط كان مرتفعا 
جدا حيث وصل إلى 0.91 وذلك 
نظرا للعوامل املش���تركة التي 
الش���ركات  تؤثر ف���ي نتائج 
املالي���ة باإلضافة إلى العوامل 

االقتصادية املشتركة.
املالية  وذكرت أن لألزم���ة 
العاملية أثرا كبي���را على أداء 
جميع األسواق املالية العاملية 
واخلليجية حيث تخطى عامل 
االرتباط بني األس���واق املالية 
العاملية واألس���واق اخلليجية 
ال� 0.5 مقارنة مع عامل ارتباط 
ضعيف قبل األزمة املالية في 
ال�  س���بتمبر حيث لم يتخط 
0.2 ف���ي معظ���م األحيان بني 
األسواق املالية ومعظم األسواق 

اخلليجية.
وهذا يفس���ر حجم األزمة 
املالية التي ضربت األس���واق 
العاملية وتأثيرها على  املالية 
جميع األسواق اخلليجية، فعلى 
صعيد األسواق جند أن سوق 
املال السعودي وبورصة قطر 
كانا من أكثر األسواق ارتباطا 
العاملية  امل���ال  بأداء أس���واق 
وبالتحديد مع كل من مؤش���ر 
S&P 500 وداو جونز حيث بلغ 
عامل االرتباط 0.85 و0.78 مع 
السوق السعودي و0.87 و0.84 
مع بورصة قطر على التوالي. 
أما س���وق الكوي���ت لألوراق 
املالية فقد حل ثالثا في عامل 
االرتباط بينه وبني األس���واق 
املالية العاملية لتصل إلى 0.7 
 S&P و0.74 مع كل من مؤشر

500 وداو جونز. 
اجلدير بالذكر انه قبل بدء 
األزمة املالية العاملية وبالتحديد 
م���ا بني يناي���ر 2006 ومارس 
ارتباط األداء  2008 كان عامل 
الشهري لسوق الكويت لألوراق 
 S&P املالية مع كل من مؤش���ر
500 وداو جونز حوالي 0.09 
و0.17 وذلك يفسر عدم وجود أي 
ترابط فعلي بني سوق الكويت 
لألوراق املالية واألسواق املالية 
العاملية قبل بدء األزمة املالية 

في سبتمبر 2008. 

شريف حمدي
اإلدارة  كشف رئيس مجلس 
والعضو املنتدب لش���ركة مركز 
الغذائية أمين  س���لطان للمواد 
سلطان عن عزم الشركة دخول 
مفاوضات من اجل شراء مساحات 
الس���وقني  م���ن األراضي داخل 
الس���عودي والس���وري إلقامة 
ف���روع جديدة هناك، إضافة الى 
أن هناك نية للتوسع في أسواق 
عربية وخليجية من خالل افتتاح 
9 أف���رع جديدة قبل نهاية العام 
احلالي على ان يكون أول فرع في 
البحرين، مش���يرا الى ان االفرع 
اجلديدة سترفع عدد أفرع الشركة 

الى 65 فرعا في املنطقة.
وقال سلطان في تصريحات 
صحافي���ة على هام���ش انعقاد 
اجلمعي���ة العمومي���ة أمس إن 
تكلفة هذه التوس���عات تتراوح 
بني 10و15 مليون دينار، متوقعا 
حتقيق عوائد عل���ى رأس املال 
املستثمر يصل الى 20%، الفتا الى 
ان الشركة كانت قامت بتوسيع 
رقعتها اخلدمي���ة مؤخرا داخل 
اللبناني والبحريني،  الس���وق 
إضافة الى افتتاح فرع جديد في 

السوق احمللي مبنطقة حولي.
 وأكد سلطان على سالمة وقوة 
املركز املالي للش���ركة، موضحا 
أنه مت تخفيض حجم املديونية 
م���ن 150 مليون دين���ار الى 141 
مليون دينار، وجار العمل على 

أظهرت دراس���ة 
أع���دته����ا إدارة 
بح�وث االستثمار 
في ش����ركة مش����اريع الكويت 
االس����تثمارية إلدارة األصول 
)كامك����و( أن نس����بة االرتباط 
)correlation( بني أسواق اخلليج 
واألسواق العاملية بدأت باالرتفاع 
بعد شهر سبتمبر من عام 2008 
نتيجة لألزمة املالية وما ترتب 
عليها من اضطرابات في األسواق 
املالية وأسواق االئتمان وذلك 
بناء على األداء الشهري لألسواق 
منذ يناير 2006 وحتى ش����هر 

مايو 2010.
وكشفت الدراسة التي ألقت 
الضوء عل����ى مدى ارتباط أداء 
س����وق الكويت لألوراق املالية 
وأسواق اخلليج من جهة مع أداء 
األسواق العاملية حيث ترتكز هذه 
الدراسة على مقارنة مدى ارتباط 
أداء األسواق بعضها ببعض في 
الفترة التي سبقت األزمة املالية 
وكذلك ف����ي الفترة التي تلتها، 
كشف ان املعيار الذي مت اعتماده 
في تلك الدراسة هو مراقبة األداء 
الشهري لألسواق قيد الدراسة 
واحتساب عامل االرتباط فيما 
بينها بحيث تتراوح قيمته بني 
+1 و-1، وفي حتليل لألرقام فإن 
نتيجة +1 بني سوقني تعني أن 
السوقني مرتبطتان كليا من حيث 
األداء أما نتيجة -1 فهي تعني 
أن ال عالقة في أداء السوقني على 
اإلطالق وأن االنخفاض بنسبة 
معينة في السوق األول يقابلها 
ارتفاع بنسبة مماثلة في السوق 

الثاني.
وفي حتليل ألداء أس����واق 
األسهم اخلليجية ومدى ارتباطها 
بعضها ببعض من حيث األداء 
الش����هري منذ بداية عام 2006 
وحتى شهر مايو 2010، أوضحت 
الدراس����ة أن هناك ترابطا قويا 
بني تلك األس����واق وإن بنسب 
متفاوت����ة حي����ث تخطى عامل 
االرتب����اط ال����� 0.5 وذلك نظرا 
لطبيعة االقتصاد في تلك الدول 
التي تعتمد بشكل أساسي على 
إيرادات النفط كما أن هناك عددا 
كبيرا من الش����ركات تعمل في 
بيئة عمل مشتركة باإلضافة إلى 
نوعية املستثمرين والتي لعبت 
دورا مهم����ا في تقارب أداء تلك 
األسواق حيث ان النسبة األكبر 
منهم هي من املتداولني األفراد 
مما يزيد من نسبة الترابط في 

أداء تلك األسواق.
وف���ي حتلي���ل لترابط أداء 
الفترة  األسواق اخلليجية في 
الت���ي س���بقت األزم���ة املالية 
وحتديدا بني عام 2006 ومارس 
الترابط في  أن  2008، الحظت 
أداء تلك األسواق كان ضعيفا 
بالرغم م���ن النمو االقتصادي 

أن نسبة النمو املتوقعة تتراوح 
بني 5 و7%، مشيرا الى أن الشركة 
تطمح الى حتقيق منو يصل الى 

12% بنهاية العام احلالي.
ولفت الى أن األرباح الصافية 
من العام 2009 منت بنسبة %170 
لتبلغ 3.8 ماليني دينار بربحية 
قدرها 6.69 فلوس للسهم، وزادت 
اإلي���رادات بنس���بة 15% لتبلغ 
305 ماليني دين���ار، وانخفضت 
املصاريف التمويلية بنسبة %10 
حيث مت تخفيض املديونية بنسبة 

.%5.3

األداء حيث تراوحت  ارتب���اط 
نسب االرتباط بني سوق الكويت 
واألسواق اخلليجية األخرى بني 
0.65 و0.79 وهي أعلى نس���ب 
ارتباط ش���هدتها تلك األسواق 
نظرا لش���مولية األزمة املالية، 
حيث أتت النتائج سلبية على 
االقتصاد وعلى النتائج املالية 
للشركات وبالتالي أثرت بشكل 
كبير على أداء املؤشرات املالية 
لتلك األسواق مع وجود حالة 
من اخلوف والذعر لدى غالبية 

املستثمرين.
جاء هذا االرتف���اع نتيجة 

بشكل مباش���ر في اجيليتي بل 
تأثرها ناجت عن متلكها حصة في 
»الوطنية العقارية«، وبالتالي فان 
تأثرها ناجت عن ملكية األخيرة في 
أسهم اجيليتي، مشيرا الى ان حجم 
التأثر ال يتعدى ال� 10%، إضافة 
الى أن الش���ركة ال متلك سوى 
أسهم قليلة في السوق، مشيرا 
الى أنه مت أخذ مخصصات تعادل 
5 ماليني دينار مقابل االنخفاض 

الذي تعرضت له هذه األسهم.
وحول توقعاته لنتائج الربع 
الثاني من العام احلالي أشار الى 

قطاع العقار والبناء واخلدمات 
باإلضاف����ة إلى القط����اع املالي 
ودخول املس����تثمرين األجانب 
إلى السوق. أما في الكويت، فقد 
الرافعة  شكل قطاع االستثمار 
األساسية للسوق مدعوما بارتفاع 
السيولة واالرتفاعات القياسية 
في أس����عار األس����هم باإلضافة 
إلى األداء القوي لقطاع البنوك 
وبعض الشركات الكويتية التي 
جنحت في التوسع إلى األسواق 

اخلارجية.
أما بعد األزمة املالية فتشير 
األرقام إلى ارتفاع كبير في عامل 

تخفيضها بشكل مستمر، مشيرا 
الى أن ش���ركة مركز سلطان لم 
تضطر للدخ���ول في مفاوضات 
إعادة اجلدولة كونها تعتمد على 
العوائ���د والتدفقات النقدية من 

االنشطة التشغيلية. 

حجم االستثمارات

وعن حجم استثمارات الشركة 
في سوق الكويت لألوراق املالية 
وتعرضها النخفاض نتيجة األزمة 
التي تعرضت لها شركة اجيليتي 
قال ان الش���ركة ال متلك أسهما 

الذي شهدته دول اخلليج في تلك 
الفترة حيث كان لكل من تلك 
األسواق املالية عوامل خاصة بها 
أثرت في أداء أسواقها املالية. 

وضربت مثاال على أداء قطاع 
البتروكيماويات والقطاع املالي 
حيث كانا لهما األثر الكبير في 
أداء سوق األس����هم السعودية 
وكذلك الس����يولة العالية التي 
الس����وق السعودي في  ميزت 
تل����ك الفترة وأيض����ا االنفتاح 
على املشاريع الضخمة. أما في 
اإلمارات وحتديدا في دبي، فقد 
تأثر أداء س����وق األسهم بأداء 

الشركة خّفضت مديونيتها من 150 إلى 141 مليون دينار وجار العمل على تخفيضها بشكل مستمر

عموميتها وافقت على عدم توزيع أرباح وانتخبت مجلسًا جديدًا

»كامكو«: ارتفاع كبير في عامل االرتباط بين بورصة الكويت وأسواق المنطقة
منذ اندالع األزمة وبناًء على األداء الشهري لألسواق منذ يناير 2006 حتى شهر مايو 2010

عامل االرتباط بين األسواق المالية الخليجية منذ بدء األزمة المالية في سبتمبر 2008
مسقطالبحرينقطردبيأبوظبيالسعوديةالكويتعامل االرتباط

1.00الكويت
0.651.00السعودية
0.730.621.00أبوظبي

0.660.690.911.00دبي
0.690.750.490.611.00قطر

0.780.680.760.740.621.00البحرين
0.790.650.640.600.590.631.00مسقط

عامل االرتباط بين األسواق الخليجية منذ عام 2006 حتى مايو 2010
مسقطالبحرينقطردبيأبوظبيالسعوديةالكويتعامل االرتباط

1.00الكويت

0.361.00السعودية

0.510.511.00أبوظبي

0.540.540.881.00دبي

0.530.460.580.621.00قطر

0.390.190.290.330.211.00البحرين

0.630.510.640.690.590.271.00مسقط

عامل االرتباط بين سوق الكويت واألسواق الخليجية
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عامل االرتباط بين سوق الكويت واألسواق الخليجية 
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أبوظبي

أبوظبي

السعودية

السعودية

السعودية

الكويت

الكويت

الكويت

عامل االرتباط بين مؤشرات أسواق األسهم الخليجية  وأهم مؤشرات األسهم
 المالية العالمية منذ بداية األزمة المالية العالمية في سبتمبر عام 2008

قطردبيابوظبيالسعوديةالكويتعامل االرتباط

1.00الكويت

0.651.00السعودية

0.730.621.00ابوظبي

0.660.690.911.00دبي

0.690.750.490.611.00قطر

0.700.780.520.560.84داوجونز

S&P5000.740.850.580.620.87

Nikkei2250.700.670.590.520.74

Ftse1000.630.760.560.550.80

عامل االرتباط بين األسواق الخليجية منذ عام 2006 حتى مارس 2008
عامل 

مسقطالبحرينقطردبيأبوظبيالسعوديةالكويتاالرتباط

1.00الكويت

0.151.00السعودية

0.260.461.00أبوظبي

0.300.470.861.00دبي

0.611.00 0.330.220.61قطر

1.00-0.090.010.030.050.06البحرين

1.00-0.290.510.620.810.540.11مسقط

 )اسامة البطراوي(امين سلطان وعصام الرفاعي خالل عمومية الشركة

تقـرير


