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222 % نسبة منو أرباح 2010 و14 % ارتفاعًا في حقوق املساهمني وعمومية الشركة توزع 10 % نقداً و5 % منحة

الغامن: 1.03 مليار دينار إجمالي قيمة األصول التي يديرها »املركز«
و26% إجمالي االلتزامات جتاه اجلهات املقرضة األجنبية حلقوق املساهمني

السعودية وقطر.
حتالف���ات  ع���ن  وكش���ف 
»املركز املالي« مع مس���تثمرين 
استراتيجيني عامليني ومحليني 
للدخول في 3 مشاريع ضمن خطة 
التنمية وهي مشروع محطة الزور 
إلنتاج الكهرباء ومشروع حكومي 
بنظام ال�B.O.T ومشروع فيلكا، 
موضحا أن دور الشركة يتمثل 
في تقدمي االستشارات املالية لتلك 

املشاريع.

الجمعية العمومية

أق���رت اجلمعية  هذا، وق���د 
العمومية جمي���ع بنود جدول 
أعمالها واعتماد امليزانية العمومية 
واحتساب األرباح واخلسائر عن 
السنة املالية 2010، واملوافقة على 
توصية مجلس االدارة بتوزيع 
أرباح نقدية مبعدل 10% من القيمة 
االسمية للس���هم، أي بواقع 10 
فلوس للسهم وأسهم منحة بواقع 
5% بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم، 
وذلك للمس���اهمني املقيدين في 
سجالت الشركة بتاريخ اجتماع 
اجلمعية العمومية للمساهمني، 
وتفويض مجلس االدارة بإصدار 
س���ندات على اال تتجاوز قيمة 
الس���ندات القيمة اإلجمالية من 

رأس مال الشركة.
كما وافقت اجلمعية العمومية 
غير العادية على زيادة رأسمال 
الشركة عبر توزيع أسهم منحة 
بنسبة 5% من رأس املال وعليه مت 
تعديل املادة 6 من عقد التأسيس 
واملادة 5 من النظام األساس���ي 
ليتحدد رأس���مال الش���ركة من 
50.600.000 دينار إلى 53.130.000 

دينار. 
وانتخبت اجلمعية العمومية 
أعض���اء مجل���س االدارة لثالث 
سنوات مقبلة وهم كما يلي:  ضرار 
يوسف احمد الغامن والشيخ حمود 
صباح السالم الصباح وفيصل 
عبدالعزيز محمد اجلالل وامين 
عبد اللطيف علي الشايع وفهد 
يعقوب يوسف اجلوعان وفوزي 
ابراهيم احمد املكيمي وعادل محمد 

الغنام. 
محمود فاروق   ٭

ليتم تطويرها كمشروع سكني، 
وفي الربع الثالث من العام، مت 
إحراز تقدم نحو استكمال العمل 
في أحد املش���اريع السكنية في 
لبنان، بينما يس���تمر العمل في 
باقي االستثمارات حسب املخطط، 
التخارج  وتنصب اجلهود على 
من مش���اريع سكنية في األردن 
وتطوير أراض في اململكة العربية 

السعودية، واألردن، وسورية، 
وأبوظبي، وقطر، وفي الربع األول 
من ع���ام 2010 حقق الصندوق 
للمستثمرين عوائد بنسبة %20 
من رأسمال الصندوق نتجت عن 
البيع املبكر ألحد مشاريعه في 
لبنان، واستحوذ الصندوق في 
الربع الثان���ي على قطعة أرض 
ف���ي جزيرة الرمي ف���ي أبوظبي 

من صنادي���ق وإدارة للثروات 
خاص���ة في ظ���ل األوضاع غير 
املس���تقرة التي تشهدها بعض 

الدول واملنطقة بشكل عام.

فرص واعدة

املركز  وأضاف ان »صندوق 
للفرص العقارية« يدير استثماراته 
في لبن���ان، واململك���ة العربية 

خالل الفت���رة املاضية وبالتالي 
فلم يتم توقيع أي جزاءات مالية 
أو غيره���ا من مخالف���ات على 
الش���ركة خالل 2010، مبينا أن 
معيار الرفع املالي »للمركز« بلغ 
0.50:1 مقابل 2:1 احملدد من قبل 
البنك املركزي، وهو ما يبني تدني 
نس���بة اقتراض »املركز« بشكل 
واضح عن معظم شركات القطاع 
وعن النسبة املفروضة من البنك 
املركزي، وبلغ معيار الس���يولة 
السريعة »للمركز« 13% وهو ما 
يفوق احلد األدنى املفروض من 
البنك املركزي والذي يبلغ %10، 
أما معي���ار االقتراض اخلارجي 
3 والذي ميثل إجمالي التزامات 
الشركة جتاه اجلهات املقرضة 
األجنبية بالنس���بة إلى حقوق 
املساهمني، فبلغ 26% وهي أقل 
من النس���بة العليا احملددة من 
البنك املركزي والبالغة 50% من 

حقوق املساهمني.

تخارجات 2011

من جانب آخر كشف الرئيس 
الهاجري عن  التنفيذي من���اف 
تخ���ارج »املرك���ز املال���ي« من 
مش���روع لوسيل في قطر خالل 
شهر ابريل املقبل بالتعاون مع 
مصرف الريان بقيمة تصل إلى 
30 مليون دوالر، مشيرا إلى ان 
حصة املركز وعمالءه تصل إلى 
حوالي 20 ملي���ون دوالر بينما 
تصل حصة شركة املتنزهات 10 

ماليني دوالر.
وأش���ار إلى تخارج ش���ركة 
أراض���ي للتطوير احمل���دودة، 
وهي مدارة من قبل »املركز« من 
أحد اس���تثماريها محققة عوائد 
للمستثمرين بنسبة 21.5%، وقد 
مت توزي���ع عوائد التخارج على 
املستثمرين في الربع الثالث من 

عام 2010.
الهاجري ان نس���بة  وق���ال 
املديونية متدنية مقارنة بالشركات 
األخرى وان املركز املالي للشركة 
جيد، مشيرا إلى أن الشركة لديها 
توجه إلصدار سندات بقيمة تصل 
إلى 20 مليون دينار خالل 2011 
وتعزيز استثماراتها القائمة حاليا 

اإلدارة  قال رئيس مجل���س 
والعضو املنتدب لشركة املركز 
الغامن ان  الكويتي ضرار  املالي 
حزم التعليمات الرقابية اجلديدة 
التي أصدرها بنك الكويت املركزي 
في 2010 إضافة إلى إشهار هيئة 
أس���واق املال قد وفرت أرضية 
متساوية ومتسقة ميكن مبوجبها 
قياس ومقارنة س���المة القطاع 
املالي وش���ركاته، وبالتالي فرز 
شركات تش���غيلية قوية قادرة 
على املس���اهمة في تنفيذ عدد 
من املش���اريع الكبرى من حيث 
تق���دمي اخلدمات االستش���ارية 
والتموي���ل وإصدار الس���ندات 
والصكوك والهيكلة املالية األخرى 
واستقطاب املستثمر األجنبي، 
مبينا أنها أمور من شأنها أن ترفع 
بدرجة كبيرة ثقة املستثمر في 
البالد، مع ما يترتب على ذلك من 
تأثير إيجابي على نظرة القطاع 
املالي إلى قطاع االس���تثمار في 

الكويت. 
وأضاف الغامن في تصريحات 
على هامش اجلمعية العمومية 
العادية وغير العادية التي عقدت 
أمس بنسبة حضور 86% قائال: 
ان���ه إذا كان العام 2010 ش���هد 
إشهار هيئة سوق املال بعد طول 
انتظار، فإننا نتطلع الى أن تبدأ 
هذه الهيئة عملها في أسرع وقت 
لتنظيم كل أنشطة األوراق املالية 
وتداولها مبا يعزز مبادئ العدالة 
والكفاءة من أجل متكني الشركات 
احمللية من الوص���ول إلى آفاق 

جديدة.
وأكد على أن القطاع اخلاص 
سيظل القاطرة احلقيقة ومفتاح 
احل���ل ألي تنمي���ة، وس���تظل 
مسؤولية الدولة في متكني هذه 
الشركات من القيام مبسؤولياتها 
الطبيعية، وخلق فرص وظيفية 
جديدة، مبينا انها أفضل وسيلة 
الهيكلية  لتطبيق اإلصالح���ات 
في االقتصاد، وأي طرح يشكك 
في ذلك هو طرح مناف ألبسط 

املفاهيم.

نتائج مالية

وحول النتائج املالية أش���ار 
الغامن في تقرير مجلس االدارة 
السنوي الى أن املركز سجل صافي 
ربح بلغ 8.17 ماليني دينار بنمو 
222% عن أرب���اح 2009 البالغة 
2.54 مليون دينار، أي بواقع 18 
فلسا للسهم الواحد مقارنة ب� 6 
فلوس للسهم في 2009، وبلغت 
حقوق املساهمني املجمعة 93.89 
مليون دينار كما في نهاية العام، 
وهو ما يشكل ارتفاعا يبلغ %14 
ع���ن نهاي���ة 2009، أما مجموع 
األصول املدارة من قبل »املركز« 
فقد بلغ 1.03 مليار دينار كما في 
نهاية ديسمبر أي بارتفاع %29 

عن العام املاضي.

ال مخالفات للمركزي

وذكر أن ميزاني���ة »املركز« 
الرقابية  املعايي���ر  توافقت مع 
التي  املرك���زي  الكويت  لبن���ك 
كانت دعامة رئيس���ية للمركز 

الغامن خالل اجلمعية العمومية وبجانبه مناف الهاجري              )قاسم باشا(ضرار الغامن

»داو للكيماويات« تقدم مساعدات طارئة إلعادة إعمار اليابان

أرقام وخدمات

أعلنت شركة داو للكيماويات عن نيتها التبرع مبساعدات 
إنسانية تصل إلى 6 ماليني دوالر استجابة للزلزال الذي 

ضرب اليابان وموجات املد العاتية »تسونامي« التي أعقبته.
وقالت الشركة في بيان صحافي أمس انها ستقوم بالتبرع 
مببلغ مليوني دوالر لصندوق إنقاذ مجتمع مدينة سوما، 

وما يصل إلى 3 ماليني دوالر ملنطقة سوما على شكل 
منتجات وتقنيات داو ومواردها املالية دعما لعملية إعادة 
اإلعمار طويلة األجل، كما تقوم حاليا بوضع خطة لدعم 

املوظفني مبنحة مماثلة تصل قيمتها إلى مليون دوالر.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 

التنفيذي لشركة داو أندرو ليفريس: »إن قلوبنا وصلواتنا 
مع الشعب الياباني، مبن فيهم عائلة داو ومجتمعاتها احمللية 

وشركاؤها هناك، الذين يكافحون اآلن لتجاوز آثار هذا 
الزلزال املدمر الذي ضرب املنطقة األسبوع املاضي وموجات 
تسونامي التي أعقبته، ومما ال شك فيه أن األوضاع الراهنة 

تستدعي وبصورة ملحة مد يد العون لليابان«.

٭ حقق برنامج »املركز« 
للدخل الثابت أداء بلغ %8.8 

كما في نهاية العام.
٭ قام »املركز« خالل العام 

بإمتام عدد من العمليات 
االستشارية بنجاح وشملت 
إدارة عملية زيادة رأس املال 

لشركة استثمارية مدرجة 
وتقدمي خدمات إعادة الهيكلة 

لشركة بتروكيماويات، 
ومساعدة عدد من الشركات 

العقارية والقابضة في إعادة 
هيكلة التزاماتها.

٭ حقق صندوق »املركز« 
للفرص العقارية للمستثمرين 

في الربع األول من عام 
2010 عوائد بنسبة 20% من 

رأسمال الصندوق نتجت عن 
البيع املبكر ألحد مشاريعه 

في لبنان، وفي الربع الثالث 
من العام، مت احراز تقدم 

نحو استكمال العمل في احد 
املشاريع السكنية االخرى في 

لبنان، بينما يستمر العمل 
في باقي االستثمارات حسب 

املخطط.
٭ تخارجت شركة اراضي 

للتطوير احملدودة وهي 
مدارة من قبل »املركز« من 

احد استثماريها محققة 
عوائد للمستثمرين بنسبة 
21.5% وقد مت توزيع عوائد 
التخارج على املستثمرين 
في الربع الثالث من 2010.
٭ قام »املركز« باالستحواذ 
على قطع من االراضي في 

مدينة اخلبر لتطوير وبيع فلل 
ضمن استثمار يشترك فيه مع 

عمالئه لالستفادة من النقص 
احلاد في العرض ملنازل ذوي 

الدخل املتوسط في اململكة 
العربية السعودية.

٭ استحوذ »املركز« مؤخرا 
على قطعة ارض في جزيرة 

الرمي في أبوظبي لصالح 
احد الصناديق بهدف تطوير 

شقق سكنية لذوي الدخل 
املتوسط.

٭ يعمل »املركز« حاليا على 
التخارج من عقار سكني في 

األردن وارض مطورة في 
اململكة العربية السعودية.
٭ يواصل فريق النفط 

والغاز تقدمي خدمات 
متويلية استشارية لشركة 
قطاع الطاقة، فيما يتعلق 
بعمليات زيادة رأس املال 

وإعادة الهيكلة.
٭ يقوم فريق النفط والغاز 

حاليا باستكمال املراحل 
االخيرة إلدارة عملية زيادة 

رأسمال احدى الشركات 
العاملة في اخلدمات 

اللوجيستية للقطاع النفطي.

»املالية« تعقد برنامجًا تدريبيًا
ملوظفي القطاع الضريبي

»إستراتيجيا« تخسر 952 ألف دينار 
و»ياكو« توزع 10% نقدًا

»املستقبل لالتصاالت« تكّرم 
األم في عيدها بجميع معارضها

اختتمت وزارة املالية برنامجا تدريبيا بعنوان »تطبيق االتفاقيات 
الضريبية ملنع االزدواج الضريبي« ملوظفي القطاع الضريبي باالضافة 
الى مشاركة من سلطنة عمان، وذلك خالل الفترة من 6 حتى 10 مارس 
اجلاري. وقالت الوزارة في بيان صحافي ان البرنامج، الذي حاضر 
فيه أستاذ االقتصاد والتشريع الضريبي بكلية احلقوق جامعة عني 
شمس د.محمد الش���افعي، تطرق الى عدة محاور منها: االتفاقيات 
الدولية وأثرها، مصادر القانون الضريبي، النماذج الدولية لالتفاقيات 
الضريبية مع النموذج الكويتي، اإلطار العام لنصوص اتفاقيات جتنب 
االزدواج الضريبي الدولي باالضاف���ة الى أمثلة وحاالت تطبيقية. 
وفي ختام البرنامج التدريبي قامت رئيس قس���م االعالم الضريبي 
ممثلة القطاع الضريبي مي الكندري بتكرمي كل من د.محمد الشافعي، 
ومحاسبة املالية والضرائب بالشركة العمانية للغاز الطبيعي املسال 
أحالم محمد حمد اليشراوي والتي أبدت شكرها على كل التسهيالت 

التي منحتها وزارة املالية باملشاركة.

ذكر س���وق الكويت لألوراق املالية أن مجلس ادارة ش���ركة 
استراتيجيا لالس���تثمار  )اس���تراتيجيا( اعتمد البيانات املالية 
السنوية للشركة للس���نة املالية املنتهية في 2010/12/31، حيث 
حققت الش���ركة خسائر تقدر ب� 952.2 الف دينار مبا يعادل 5.4 
فلوس للسهم وذلك مقارنة مع 4.6 ماليني دينار مبا يعادل 26.6 
فلس���ا للسهم في عام 2009، واوصى مجلس ادارة الشركة بعدم 

توزيع ارباح. 
كما اعلن سوق الكويت لألوراق املالية ان مجلس ادارة شركة 
ياكو الطبية )ياكو(  اعتمد البيانات املالية السنوية للشركة للسنة 
املالية املنتهية في 2010/12/31، حيث حققت الش���ركة ارباحا 4.4 
ماليني دينار مبا يعادل 27.2 فلسا للسهم، وذلك مقابل 1.3 مليون 
دينار مبا يعادل 8.4 فلس���ا للسهم في ذات الفترة من عام 2009. 

واوصى مجلس االدارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 10% نقدا.

اعلنت ش����ركة املستقبل لالتصاالت عن البدء في االحتفال بعيد 
األم وذلك بإطالق مهرجان خاص يشمل عروضا وخصومات خاصة 
بهذه املناسبة السعيدة بكل معارضها األربعني املنتشرة مبحافظات 
الكويت حيث يس����تمر العرض من تاريخ 17 إلى 21 مارس اجلاري 

»يوم عيد األم«.
وفي هذا الصدد، قال مدير التسويق 
بشركة املستقبل لالتصاالت عالء عياد 
ان الشركة تهدف من وراء هذا املهرجان 
الترويجي إلى التذكير بالدور الكبير الذي 
تقوم به األم في تنشئة أبنائها ورعايتهم 
وتأهيلهم ليكون����وا عناصر فعالة في 

املجتمع ونواة للرقي والتقدم. 
 وبني عياد في تصريح صحافي انه: 
ليس هناك أبلغ من قول الشاعر العربي 
الكبير حافظ ابراهيم حني قال: األم مدرسة 
إذا أعددتها.. أعددت شعبا طيب األعراق، 
مشيرا إلى أن كثيرا ما يقرن اخللق الرفيع 
والنجاح والرقي بوجود أم مثالية حريصة 
على مستقبل أبنائها، وهو ما نشاهده بوضوح في بيئات املجتمع 
واألعمال حول العالم، حيث جتد أن الشخص الذي لم ينل حظه من 
رعاية الوالدين يخلق بؤر اضطراب في العمل واملجتمع، ولذا فإن 
مهمة األم كبيرة ألنها لصيقة باألس����رة بطبيعة احلال حيث ينهل 
منها األبناء حسن اخللق والعطاء والتضحية التي تظهر من خالل 
تعاملهم الس����وي مع اآلخرين، والذي يعود في معظم األحيان، إلى 
الدور العظيم الذي تلعبه األم في حس����ن تربيتهم وتوفير البيئة 

العائلية السوية.
واوضح عياد ان الشركة زينت جميع فروعها بحملة دعائية عن 
عيد األم، وتق����دم بدورها مفاجآت وخصومات وعروضا في جميع 

معارضها. 
وأكد ان »املس����تقبل لالتصاالت« »ترجو أن تس����اهم عروضها 
االجتماعية في عيد األم ولو بالقليل من توطيد أواصر املودة واأللفة 
بني األم وأبنائها وكلمس����ة تقدير واعتزاز لدورها السامي، وهو ما 
دفعنا إلى تس����ليط الضوء على هذه املناسبة الكرمية التي تذكرنا 
دائما بأن ب����ر الوالدين من طاعة اهلل وهو ليس محصورا في يوم 

واحد فقط وإمنا على الدوام«.

عالء عياد

»نيسان«: املكاتب الرئيسية العاملية للشركة
داخل اليابان تباشر عملها بانتظام

أعربت ش���ركة نيس���ان 
انه بعد الزلزال املأس���اوي 
وموجات التس���ونامي التي 
ضربت اليابان في األسبوع 
العميق  املاضي، عن حزنها 
لتل���ك االح���داث، مؤكدة ان 
اهتمامه���ا األول ف���ي هذه 
املرحل���ة يبقى منصبا على 

أمن وسالمة موظفيها.
وأوضحت الشركة في بيان 
صحافي تأثيرات تلك االحداث 
على موظفيه���ا وعملياتها، 
وقال���ت »ان جميع موظفي 
نيسان في أفريقيا والشرق 
األوس���ط والهن���د وأوروبا 
س���املون، ويتحمل قس���م 
املوارد البش���رية مسؤولية 

تقدمي الدعم للموجودين منهم 
في اليابان وفقا حلاجتهم«، 
الفتة الى ان منطقة الشرق 
األوسط تنتمي هيكليا لإلدارة 
الرئيسية في منطقة أفريقيا 
والش���رق األوس���ط والهند 

وأوروبا.
وفيما يتعلق بالعمليات 
واإلنتاج في كل من مصانع 
أوباما ويوكوهاما ونيسان 
شاتاي وكيوشو، فقد أوقف 
العمل فيها حتى 16 اجلاري، 
وفي مصنعي إيواكي النتاج 
احملركات وتوتشيغي النتاج 
الثامن عشر  املركبات حتى 

من الشهر ذاته.
أم���ا بالنس���بة للمكاتب 

الرئيسية العاملية في مدينة 
يوكوهاما، مقاطعة كاناغوا، 
ومركز نيسان التقني الواقع 
في مدينة أتسوغي، مقاطعة 
كاناغ���وا، ومركز نيس���ان 

املتطورة  للتقني���ات 
مبدينة أتس���وغي، 

مقاطعة كاناغوا، 
فقد باشرت العمل. 
واشارت الشركة 
الى انه تتم حاليا 

التأثيرات  دراس���ة 
التي حلقت بالعمليات 

التجارية خ���ارج األراضي 
اليابانية، وسيتم إعالنها عند 
التوصل إلى معلومات مؤكدة، 
مبنية انه »وفي هذه األثناء 

فإننا نتوقع أن يكون مخزون 
السيارات في أوروبا قادر على 
دعم عمليات املبيعات القائمة 

في املستقبل القريب«.
وقد تبرعت شركة نيسان 
موتور احملدودة مببلغ 
30 مليون ين ياباني 
جله���ود اإلغاثة، 
وتق���وم حالي���ا 
بدراس���ة نظ���ام 
التبرع لدى نيسان 
والش���رق  أفريقيا 
األوسط والهند وأوروبا 
وموظفيها للمس���اهمة في 
جهود االغاثة، وسيتم قريبا 
نشر مزيد من املعلومات حول 

كيفية تقدمي املساعدة.

سنصدر سندات بقيمة 
تصل إلى 20 مليون 

دينار خالل 2011 
ودخلنا في حتالفات 

مع مستثمرين 
عامليني لتنفيذ 3 

مشاريع ضمن خطة 
التنمية

الهاجري: 30 مليون 
دوالر القيمة اإلجمالية 
للتخارج من مشروع 
لوسيل قطر خالل 

أبريل املقبل

دور مستقبلي للشركة في املشاريع احلكومية

استثمارات »املركز املالي« خالل 2010

ذكر تقرير مجلس اإلدارة حول النظرة 
املستقبلية للمركز املالي أن هناك فرصا واعدة 
على ساحة االستثمار تتمثل في االستثمار في 

اصول بأسعار جذابة على الصعيد التجاري يتم 
بيعها من قبل مستثمرين بصدد إعادة هيكلة 
مراكزهم املالية، وسنوظف خبراتنا في مجال 

اخلدمات املالية والتمويلية لالستفادة من الفرص 
القوية التي ستبرز في ظل توجه الشركات 

الى تخفيض ديونها وعلى االخص في مجالي 
السندات وادوات الدين املتحولة الى االسهم.

وفي ضوء التسارع في وتيرة املشاريع 
احلكومية نرى ان »املركز« مؤهل ليكون من 

الالعبني املعدودين محليا ألداء دور في تقدمي 
االستشارات في مشاريع البنى التحتية، والتي 

سيتم تنفيذها ضمن اطار الشراكة بني القطاعني 
العام واخلاص، وتتمثل في اخلدمات املالية 

والتمويلية من خالل تكوين التحالفات وهيكلة 
االستثمارات وتغطية الدين واالسهم وترتيب 

التمويل وإقامة الشراكات مع املقاولني وموفري 
اخلدمات لهذه املشاريع.

شهد حجم األصول املدارة من قبل »املركز« 
ارتفاعا بنسبة تتجاوز 29% كما في نهاية العام.

بلغ دخل »املركز« من الرسوم واألتعاب  8.09 ماليني دينار.2
يستحوذ »املركز« على حصة سوقية  رئيسية في صناعة الصناديق االستثمارية، 3

حيث يحافظ على موقع الصدارة في الكويت، 
وتقدم الى املرتبة الثالثة على مستوى اخلليج 

بإدارته لنسبة 21.5% و7.5% على التوالي من 
إجمالي األصول املدارة من خالل الصناديق 

االستثمارية في الكويت واملنطقة حسب تقارير 
شركة زاوية وموقع ليبر.

تفوق أدائي »صندوق املركز للعوائد  املمتازة ـ املمتاز« و»صندوق املركز 4
لالستثمار والتطوير ـ ميداف«، وهو احد اكبر 

الصناديق االستثمارية في الكويت على أداء 
مؤشر KIC بفارق بلغ 5.4% و3.1% على التوالي.
قام »املركز« بتعديل استراتيجية توزيع  األصول اخلاصة به للنصف الثاني من 5

العام على صعيد استثماراته العاملية مما اسفر 
عن نتائج جيدة مع ارتفاع األسواق الكبير في 

الربع األخير، حيث حققت صناديق 
االستثمارات العاملية اداء ايجابيا في عام 2010 

متماشيا مع اداء املؤشرات.
وقع »املركز« اتفاقية توزيع مع بنك  اخلليج يصبح البنك مبوجبها وكيل بيع 6

لصناديق »املركز« االستثمارية.
يواصل فريق املشتقات املالية تزويد  العمالء بحلول استثمارية مبتكرة تلبي 7

احتياجاتهم في مجال املشتقات، كما يعمل بجد 
على القيام بدوره في تطوير سوق املشتقات 

في الكويت لكونه صانع سوق اخليارات الوحيد 
في الكويت منذ عام 2005.

من املخطط إطالق خدمة »املركز«  للمحافظ املالية االستثمارية بنظام 8
استثمار رأس املال املتحفظ الهادف الى 

احملافظـة علـى 90% على األقل من رأس املال 
في 2011.
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