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 االقتصادية  االقتصادية  االقتصادية  االقتصادية  االقتصادية  االقتصادية  االقتصادية ٨٫٣ -
 اعلن سوق الكويت لالوراق املالية ان شركة الصلبوخ التجارية 
افادت بأنها قد ابرمت عقد بيع كســـارة الطويني في بطحة احملاني 
في امارة الفجيرة بدولة االمارات العربية املتحدة والتابعة لكسارات 
الصلبوخ التجارية واململوكة لشـــركة الصلبوخ التجارية وشركة 
اخلليج لهندســـة الصخور (الفجيرة) مببلغ وقدره ٥ ماليني درهم 
وذلك بصافي ربـــح ٢٫٥٧ مليون درهم اي ما يعادل ٢٠٠ الف دينار 

وسيتم ادراجها في الربع االول للعام احلالي. 

 «صلبوخ» تحقق ٢٠٠ ألف دينار من بيع كسارة في اإلمارات

 مجلس اإلدارة أوصى بتوزيع ١٠٪ نقدًا و٥٪ منحة واألرباح التشغيلية تقفز ٧٠٪ نموًا وارتفاع حقوق المساهمين ١٤٪

 «المركز» يربح ٨٫١٧ ماليين دينار لـ ٢٠١٠ بنمو ٢٢٢٪ عن ٢٠٠٩
جنحت اإلدارة في إعادة متويل ١٦٩ مليون 
دوالر من إجمالي الدين املستحق على 
«صندوق املركز لالستثمار في العقار 
الصناعي األميركيـ  ١»، ومشاريع ضمن 
ـ=  «صندوق املركز للعقار األميركيـ  ٤ـ 
تطوير الوحدات السكنية التأجيرية».  
وقد مت طرح «برنامج املركز لالستثمار 
في الديون األميركية املتعثرة»، وقد مت 
حتى اآلن االستحواذ على سبعة قروض 
برهن في العقار التجاري بضمان عقارات 
في كاليفورنيا، وأريزونا، ونيفادا، بسعر 
خصم كبير على القيم االسمية لقروض 

هذه العقارات.
  النفط والغاز

  حقق «صندوق املركز للطاقة» وهو 
يدير استثمارات متنوعة في مجال النفط 
والغاز، عوائد بلغت ٣٫٤٪ كما في نهاية 

عام ٢٠١٠.
  ومتاشيا مع إستراتيجية الصندوق 
االســــتثمارية والتي تخصص نسبة 
من األصول لالســــتثمار في الشركات 
غير مدرجة، وفي ظــــل ازدياد الطلب 
النفط واستقرار أسعاره  العاملي على 
عند مســــتويات مشجعة، فقد استثمر 
«صندوق املركز للطاقة» أكثر من ١٠٪ 
من أصوله في شركة كويت إنرجي والتي 
تعمل في مجال االستكشاف وتطوير 
اإلنتاج، ويتوجه الصندوق إلى تركيز 
استثماراته في مجال اخلدمات للحقول 
النفطية والتي من املتوقع أن تشهد منوا 

كبيرا في املرحلة املقبلة.
   كما حققت شركة فيرست الكويتية 
للنقــــل، وهي تعمل فــــي مجال تأجير 
املعدات على املقاولني العاملني في قطاع 
الطاقة يستثمر «صندوق املركز للطاقة» 
الى جانب استثمار «املركز» فيها بشكل 
مباشر، أداء متميزا خالل العام حيث بلغ 
العائد على االستثمار منذ بداية العام 

٨٪ ومنذ بدء االستثمار ٤٤٪.
  وفي مجال اخلدمات االستثمارية، 
يقوم «املركز» حاليا باستكمال املراحل 
األخيرة إلدارة عملية زيادة رأس مال 
إحدى الشــــركات العاملة في اخلدمات 

اللوجستية للقطاع النفطي. 

وانخفض إجمالي عدد العقود املتداولة 
بنسبة ٢٣٫٦٨٪، من ٩٫٠٠٠ عقد في عام 
٢٠٠٩ الى ٧٫٢٧٧ عقد في عام ٢٠١٠، كما 
انخفضت القيمة األساسية لهذه العقود 
بنسبة ٣٧٫٤٤٪ من ١١٧ مليون دينار في 
عــــام ٢٠٠٩ إلى ٨٥٫١٢ مليون دينار في 
عام ٢٠١٠، مما يشير إلى تراجع إقبال 
املستثمرين في الكويت على االستثمارات 

ذات املخاطر.
  االستثمار العقاري

  ولقد جنح «صندوق املركز العقاري»، 
وهو صندوق يستثمر في عقارات مدرة 
للدخل في السوق الكويتي وغير منكشف 
على قطاع املكاتب الضعيف، في اجتذاب 
تدفقــــات نقدية من مســــتثمرين جدد 
واستثمارها في متلك عدد من العقارات 
املدرة للدخل املمتازة، ويواصل الصندوق 
توزيعاته النقدية الشــــهرية بانتظام 
والتي بلغت ٧٪ من القيمة االســــمية 
سنويا. كما أطلق «املركز» خالل الربع 
الثاني من عام ٢٠١٠ محفظة استثمارية 
جديدة تهدف إلى تطوير عقارات سكنية 
في منطقة اخلبرـ  شرق اململكة العربية 
الســــعودية، وقد مت البدء بالعمل في 
هذا املشروع. وتخارجت شركة أراضي 
للتطوير احملدودة، وهي مدارة من قبل 
«املركز»، من أحد اســــتثماريها محققة 
عوائد للمستثمرين بنسبة ٢١٫٥٪، وقد مت 
توزيع عوائد التخارج على املستثمرين 

في الربع الثالث من عام ٢٠١٠.
  وتتركز اجلهود حاليا على التخارج 
من االستثمار الثاني. ويواصل «املركز» 
العمل مع مصرف الريان على التخارج 
قريبا من مشــــروع لوســــيل لتطوير 

الواجهة البحرية في قطر.
   االستثمار في العقار العالمي

  ركزت اإلدارة في عام ٢٠١٠ على حفظ 
قيم رأس املال لصناديق املركز احلالية 
التي تســــتثمر في العقار األميركي من 
خالل احملافظة على معدالت اإلشــــغال 
والتنسيق بشــــكل مسبق مع اجلهات 

املقرضة لتمديد فترات االستحقاق.
  وتكللت تلك اجلهود بالنجاح، حيث 

الســــندات والصكوك  نشــــاط إصدار 
في عــــام ٢٠١٠، إال أن القيمة اإلجمالية 
لإلصدارات تراجعت بنسبة ٢٥٪ نتيجة 
انخفاض في قيمة اإلصدارات احلكومية 
واإلصدارات املرتبطة بالقطاع احلكومي. 
وساعد ذلك في احملافظة على طلب قوي 
علــــى أدوات الدخل الثابت، وتخفيض 
الهوامش، والتأثير بشكل إيجابي على 
أسعار الســــندات. وقد طور «برنامج 
املركز للدخل الثابت» إستراتيجيته من 
االستثمار باقتناص الفرص ذات العوائد 
املرتفعة في ٢٠٠٩ إلى االســــتثمار في 
إصدارات منخفضة املخاطر مصدرة من 
قبل جهات حكومية وشبه حكومية في 
عام ٢٠١٠، وقد حقق عوائد سنوية في 
نهاية عام ٢٠١٠ بلغت نسبتها كما ٨٫٨٪. 
كما أن التحضيرات إلطالق «صندوق 
املركز للدخــــل الثابت» بلغت مراحلها 

النهائية في نهاية عام ٢٠١٠.
  المشتقات المالية

  يؤمن «املركز»، مــــن خالل موقعه 
الريادي في هذا املجال على مســــتوى 
الشرق األوسط، بأهمية وجود سوق 
مشــــتقات متطور، فهو صانع ســــوق 
اخليارات الوحيد في الكويت منذ عام 
٢٠٠٥. ويواصل فريق املشتقات املالية 
تزويد العمالء بحلول استثمارية مبتكرة 
تلبي احتياجاتهم في مجال املشتقات. 
ويعمل الفريق بجــــد لتطوير صناعة 
املشتقات في الكويت من خالل توسيع 
نطاق منتجاته لتشــــمل خيار البيع، 
وخيار الشراء اإلسالمي، وخيار املؤشر، 
وفتح الباب للمستثمرين لبيع عقودهم 
بشكل مباشر عن طريق صانع السوق. 
ويواصل «املركز» عزمه على التوسع 
جغرافيا في مجال املشتقات، إال أن القيود 
القانونية والتشريعية تشكل التحدي 

األكبر نحو حتقيق ذلك.
  وقد ارتفع عدد األسهم املدرجة في 
سوق اخليارات حتت مظلة سوق الكويت 
لألوراق املالية الــــى ٥٧ في عام ٢٠١٠. 
وتتميز قائمة الشــــركات املتداولة في 
سوق اخليارات بكونها ديناميكية، تعتمد 
على الطلب ومقاييس السيولة واملخاطر. 

غير املدرجة في عام ٢٠١٠ تعافيا بطيئا 
لكنه متواصل، وفي ظل ذلك ســــجلت 
«محفظة املركز لالستثمار املباشر» عوائد 
سنوية بنســــبة ٩٫٩٦٪. ومن املنتظر 
أن تواصل الصناعــــة منوها بالتزامن 
مع أسواق األســــهم، ومدفوعة مبزيد 
من االســــتقرار على صعيد االقتصاد 

العاملي.
  تمويل الشركات

  شهدت ساحة األعمال في املنطقة 
حتوالت مفصلية مهمة خالل الفترة 
املاضية، وقد قامت اإلدارة في عام ٢٠١٠، 
متاشيا مع احتياجات املرحلة احلالية، 
بإمتام عدد من العمليات االستشارية 
بنجاح وشــــملت إدارة عملية زيادة 
رأس املال لشركة استثمارية مدرجة، 
وتقدمي خدمات إعادة الهيكلة لشركة 
بتروكيماويات، ومســــاعدة عدد من 
الشركات العقارية والقابضة في إعادة 
هيكلة التزاماتها. كما متت مباشــــرة 
العمل على عــــدد من تكليفات البيع 
لصالح عمالء بهدف تسييل ملكياتهم 
في شركات مدرجة وغير مدرجة، ومن 
املترقب إمتام هذه العمليات في أوائل 

عام ٢٠١١.
  الدخل الثابت

  شهد ســــوق الدخل الثابت في دول 
مجلس التعــــاون اخلليجي زيادة في 

من «املركز» على ٤ جوائز ليبر ألفضل 
أداء معدل باملخاطر خالل العام، فحصل 
صندوق «املمتاز» على جائزتي أفضل 
صندوق أسهم كويتي لفترة ٣ سنوات 
املركز  وفترة ٥ ســــنوات، و«صندوق 
العربي» على جائزة أفضل صندوق أسهم 
ملنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا، 
وحصل «صندوق املركز اإلسالمي» على 
جائزة أفضل صندوق إسالمي لألسهم 
الكويتية كالهما لفترة ثالث ســــنوات. 
وجددت مؤسسة ســــتاندرد آند بورز 
تصنيــــف كل من صندوقــــي «املمتاز» 
و«العربــــي» بدرجــــة «A». كما واصل 
«املركز» ميله إلى األســــواق الناشــــئة 
والسلع، مما أثمر عن نتائج إيجابية مع 
ارتفاع األسواق في الربع األخير. وحققت 
صناديق «املركز» لالستثمارات العاملية 
أداء ايجابيا في عام ٢٠١٠ متماشيا مع أداء 
املؤشرات، حيث حقق الصندوق الرائد 
«فئة أطلس املتنوعة» عوائد بلغت ١٠٫٦٪ 
مقابل ١٠٫٩٪ حققها مؤشر املركز الوزني 
لألوراق املالية العاملية (MGSI)، وتفوق 
«برنامج إي تي أف»، الذي يستثمر في 
صناديق مؤشرات األسواق املتداولة في 
أســــواق وقطاعات استثمارية متنوعة 
ومختلفة، على مؤشر «مورغان ستانلي 
 MSCI) العاملي إنترناشونال»  كابيتال 
World) بفارق ملحوظ بلغ ما يقارب ٤ 
نقاط مئوية، ليحقق عوائد بلغت ١٣٫٨٧٪. 
وحقق «برنامج االستثمار املبتكر»، وهو 
يعمل بإتباع منوذج صناديق التحوط في 
االستثمار، عوائد بلغت ٧٫١٨٪ متفوقا على 
املؤشر، وهو سعر الاليبور + ٥٠٠ نقطة 
أساس، مبا يقارب ٢ نقطة مئوية حيث 
بلغ أداء املؤشر ٥٫٤٪. وارتفع «صندوق 
أطلس لألسواق الناشئة» بنسبة ٧٫١٨٪ 
للعام. وبلغ أداء اســــتثمارات «املركز» 
اخلاصة ٩٪. ومن املخطط إطالق خدمة 
املالية االستثمارية  «املركز» للمحافظ 
بنظام استثمار رأس املال املتحفظ الهادف 
إلى احملافظــــة على ٩٠٪ على األقل من 

رأس املال في يناير ٢٠١١.
  االستثمار في الشركات غير المدرجة

  شهدت صناعة االستثمار في الشركات 

ديونهم، وسنوظف خبراتنا في مجال 
اخلدمات املالية والتمويلية لالستفادة 
من الفرص القوية التي ستبرز في ظل 
توجه الشركات إلى إعادة هيكلة مراكزها 
املالية وعلى األخص في مجالي السندات 

وأدوات الدين املتحولة إلى األسهم». 
  واضاف: «وفي ضوء التســــارع في 
وتيــــرة املشــــاريع احلكومية، نرى أن 
«املركــــز» مؤهل ليكون مــــن الالعبني 
املعدودين محليــــا ألداء دور في تقدمي 
االستشارات في مشاريع البنى التحتية، 
والتي سيتم تنفيذها ضمن إطار الشراكة 
العام واخلاص». وأشار  القطاعني  بني 
الهاجري الى أنشطة «املركز» في ٢٠١٠ 

كما يلي:
   إدارة األصول

  أنهت أسواق املنطقة عام ٢٠١٠ بأداء 
قوي، حيث حقق مؤشــــر ستاندرد آند 
بورز العربي املركب عوائد بلغت ١٥٫٣٪، 
بينما ارتفع مؤشر (KIC) بنسبة ١٧٫٤٪. 
وتواصــــل صناديق «املركز» لألســــهم 
حتقيق عوائد متفوقة على مؤشراتها، 
فقد حقــــق «صندوق املركــــز للعوائد 
املمتــــازة - املمتاز» عائــــدا بلغ ٢٢٫٨٪ 
كما في نهايــــة ٢٠١٠، وحقق «صندوق 
املركز لالستثمار والتطوير - ميداف»، 
وهو أحد أكبر الصناديق االستثمارية في 
الكويت، عائدا بلغ ٢٠٫٥٪ للفترة نفسها، 
وحقق «صندوق املركز العربي»، وهو 
صندوق املركز اخلليجي سابقا، عائدا 
بلغ ١٤٫٩٪ في عام ٢٠١٠. وحقق «صندوق 
املركز اإلســــالمي» أداء بلغ ٨٫٦٪ مقابل 
٢٥٫٣١٪ حققها مؤشــــر املدار اإلسالمي، 
ويعزى الفارق في األداء الى مخصصات 
قاربت ٦٪ من حجم الصندوق الى جانب 
اختالف جوهري في سياســــة توزيع 
األصول بني املؤشر والصندوق، حيث 
تستحوذ شركة واحدة على ٣٥٪ من وزن 
املؤشر، مما يخالف سياسة «املركز» في 
إدارة مخاطر االستثمار، وحقق «صندوق 
فرصة املالي»، وهو صندوق صانع سوق 
في سوق اخليارات، أداء بلغ ١٥٫٥٪ منذ 

بداية العام.
  واســــتأثرت ثالثة صناديق مدارة 

 أعلن املركز املالي الكويتي عن نتائجه 
املالية لـ ٢٠١٠. حيث سجل «املركز» صافي 
ربح بلغ ٨٫١٧ ماليني دينار بنمو ٢٢٢٪ عن 
أرباح ٢٠٠٩ البالغة ٢٫٥٤ مليون دينار 
بواقع ١٨ فلسا للسهم الواحد مقارنة بـ ٦ 
فلوس للسهم في ٢٠٠٩، وارتفعت األرباح 
التشغيلية بنسبة ٧٠٪ مقارنة بنفس 
الفترة من ٢٠٠٩ لتبلــــغ ١٥٫٢٩ مليون 
دينار، وبلغت حقوق املساهمني املجمعة 
٩٣٫٨٩ مليون دينار كما في نهاية العام، 
وهو ما يشكل ارتفاعا يبلغ ١٤٪ عن نهاية 
٢٠٠٩ أما مجموع األصول املدارة من قبل 
«املركز» فقد بلغ ١٫٠٣ مليار دينار كويتي 
كما في نهاية ديسمبر أي بارتفاع ٢٩٪ 
عن العام املاضي. ولقد أوصى مجلس 
إدارة الشــــركة بتوزيع أربــــاح نقدية 
مبعدل ١٠٪ من القيمة االسمية للسهم، 
أي بواقع ١٠ فلوس للسهم وأسهم منحة 
بواقع ٥٪، وذلك للمساهمني املقيدين في 
سجالت الشركة بتاريخ اجتماع اجلمعية 

العمومية للمساهمني.
  وبهذه املناسبة، صرح رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب للشركة ضرار 
الغامن، قائال: «شــــهد قطاع االستثمار 
الكويتي عددا من التطورات على مختلف 
األصعدة من شــــأنها تقنينه وتطويره 
وتعزيز تنافســــيته، حيث أصدر بنك 
الكويت املركزي تعليمات رقابية تشدد 
الرقابة على هذا القطاع. واختصت هذه 
املعايير بســــيولة ميزانيات الشركات 
وبنســــبة الدين إلى حقوق املساهمني، 
والذي يحقق «املركز» توافقا كامال معها. 
كما شهد عام ٢٠١٠ اشهار قانون هيئة 
ســــوق املال بعد طول انتظار، ونحن 
نتطلع الى أن تبدأ هذه الهيئة عملها في 
أسرع وقت لتنظيم جميع أنشطة األوراق 
املالية وتداولها مبا يعزز مبادئ العدالة 
والكفاءة من أجل متكني شركاتنا احمللية 

من الوصول الى آفاق جديدة».
  من جانبه أفــــاد الرئيس التنفيذي 
للشركة مناف الهاجري قائال: «نرى أن 
هناك فرصا واعدة على ساحة االستثمار 
تتمثل في االستثمار في أصول بأسعار 
جذابة على الصعيد التجاري يتم بيعها 
من قبل مســــتثمرين بصدد تخفيض 

 ضرار الغامن


