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رهام الغامن: نتائج «كفيك» اإليجابية تعكس 
قوة استراتيجيتها ومنوذجها التشغيلي

٤٫٠٦ ماليني دينار أرباح «املركز» بالربع األول

عقدت الشركة الكويتية 
للتمويل واالستثمار «كفيك» 
اجلمعية العمومية العادية 
للســنة املنتهيــة فــي ٣١ 
ديسمبر ٢٠٢٠ أمس، وذلك 
بنســبة حضور ٨٤٫٥٩٨٪، 
العموميــة  حيــث وافقــت 
علــى جميع البنود الواردة 
فــي جدول أعمالهــا، ومنها 
املصادقــة علــى تقريــري 
مجلــس اإلدارة ومراقــب 
احلســابات، واملوافقة على 
توصية مجلس اإلدارة بعدم 
توزيع أرباح عن ٢٠٢٠ خلدمة 
التوسعية،  أهداف الشركة 
وأيضا علــى حتويل مبلغ 
٧٥ ألــف دينار مــن األرباح 
حلساب االحتياطي القانوني.
وفي هذا الســياق، قالت 
رئيسة مجلس إدارة شركة 
«كفيك» رهام فؤاد الغامن: «ال 
يخفى علينا جميعا ما ألقته 
جائحة ڤيروس كورونا من 
أضرار اقتصادية واجتماعية 
وخيمة ألقــت بظاللها على 
اجلميع، حيث أدت اجلائحة 
لتباطؤ منو االقتصاد العاملي 
واحمللــي مما دفــع البنوك 
املركزية إلى اتخاذ خطوات 
استباقية نتج عنها حتييد 
مخصصات احترازية لتجنب 
أية تبعات مالية واقتصادية 

مرتبطة باجلائحة».
تأثــر  «لقــد  وأضافــت: 
الكويتي بالســلب  االقتصاد 
خــالل ٢٠٢٠، حيــث تعرض 
ألكبــر انكمــاش لــه منذ عام 
لتداعيــات  نتيجــة   ٢٠٠٩
جائحــة كورونــا، باإلضافة 
إلــى انخفاض إيرادات النفط 
الناجتة بسبب انخفاض أسعار 
النفط ومشاركة الكويت في 

تخفيضات إنتاج أوپيك». 
العبور بأقل اخلسائر

أنه  الغــامن  وأوضحــت 
علــى الرغــم مــن الظروف 
االقتصادية غير املواتية التي 
متر بها الكويت، بل والعالم 
اجمــع وما يرتبــط بها من 
حتديات جراء انتشار جائحة 
ڤيروس كورونا، إال أن كفيك 
وإدارتها التنفيذية استطاعت 
العبور بأقل اخلسائر املمكنة 
من تلك الظروف والتحديات، 
الفتــة إلى أن تلــك النتائج 
اإليجابيــة تعكــس قــوة 
عنصريــن رئيســيني هما 
النموذج التشغيلي املتوازن 

واالستراتيجية الراسخة.
إلــى  الغــامن  وأشــارت 
مســتمرة  الشــركة  أن 
باستراتيجيتها القائمة على 
الدخل من  تنويع مصــادر 
أوعية اســتثمارية مختلفة 
واالعتماد على توليد إيرادات 
وتدفقات نقدية من أنشطة 
التمويــل وإدارة  خدمــات 
األصول واالستثمارات املدرة 

أعلنــت شــركة املركــز 
املالي الكويتي «املركز» عن 
نتائجها املالية للربع األول 
من العــام ٢٠٢١، حيث بلغ 
إجمالي اإليرادات ٨٫٢٣ ماليني 
دينار، مقارنة بخسائر ٩٫٠٢ 
ماليني دينار عن نفس الفترة 
فــي عــام ٢٠٢٠، أي ارتفاع 
نســبته ١٩١٪، وبلغ صافي 
الربــح للمســاهمني ٤٫٠٦ 
ماليني دينار للربع املنتهي 
في ٣١ مارس ٢٠٢١، وبلغت 
ربحيــة الســهم ٨ فلــوس 

للسهم الواحد.
وفــي هذا الســياق، قال 
رئيس مجلس إدارة «املركز» 
الغــامن:  يوســف  ضــرار 
«يســعدني أن أعلــن عــن 
حتســن كبير في اإليرادات 
والربحيــة للربــع الثالــث 
التوالــي، ويعكــس  علــى 
ذلك قــوة وثبــات منوذج 
أعمال املركــز وقدرته على 
مواجهة التحديات احلالية 
في األسواق، ويحدونا الفخر 
بكفاءات زمالئنــا واإلدارة 
التنفيذيــة علــى مهنيتهم 
النموذجية وعملهم الدؤوب 
اســتراتيجية  لتحقيــق 
الشركة». وأضاف: «بدأ هذا 
العام بداية إيجابية بارتفاع 
النشاط االقتصادي والتعافي 
في كبرى أســواق األســهم 

ســجلت الشركة األم صافي 
ربح بلــغ ٤٤٧ ألــف دينار، 
بربحية ١٫٤ فلس للسهم عن 
٢٠٢٠، مقارنــة بصافي ربح 
٦٨٨ ألف دينار بربحية ٢٫٢ 

فلس للسهم عن ٢٠١٩.
قطاع االستثمار 

مــن جانبه، قــال نائب 
االدارة  مجلــس  رئيــس 
والرئيس التنفيذي للشركة 
طارق مشاري البحر: «خالل 
عــام ٢٠٢٠ جنــح قطــاع 
االســتثمار بالشــركة االم 
في ترتيب صفقــة تخارج 
من بعض أصول املجموعة 
من خــالل إحدى شــركات 
املجموعــة التابعــة وهــي 

على أســاس سنوي و٢٣٪ 
الســابق،  باملقارنة بالربع 
وعلى الرغم من التحديات 
التي واجهتها األسواق، إال 
أن أتعاب اخلدمات املصرفية 
االستثمارية ارتفعت بنسبة 
١٠٪ على أساس سنوي إلى 

٢٢٠ ألف دينار».
إيــرادات  وأضــاف أن 
 ٢٠٢١ مــن  األول  الربــع 
جاءت مدعومة بارتفاع في 
صافــي الدخل من عمليات 
التأجير بنسبة ٤٦٪ ليبلغ 
٨٩٠ ألــف دينــار، وشــمل 
إجمالي اإليرادات مكاسب 
من االســتثمارات بالقيمة 
العادلــة بقيمة ٤٫٧ ماليني 

شــركة «كفيــك للوســاطة 
املاليــة»، والــذي نتج عنه 
تســجيل املجموعة لصافي 
ربح من البيع بلغ ٣٫١ مليون 
دينار، كما استطاعت «كفيك» 
على مدار السنوات املاضية 
التخارج من استثماراتها غير 
املدرة وســوف تستمر في 
تنفيذ خطــط للتخارج من 
بعض استثماراتها املباشرة 

خالل السنوات املقبلة». 
يقوم هذا القطاع باعتماد 
منــوذج عمل يعتمــد على 
توليد إيرادات بشكل مستمر 
من خــالل أتعاب ورســوم 
خدمات استشارية وعوائد 
من استثمارات مدرة موزعة 
في مناطق جغرافية متعددة 
مثل الكويت ودول مجلس 
التعاون اخلليجي وأمريكا 
الشــمالية، كمــا يقــدم هذا 
القطاع خدمات استشــارية 
حللول ومنتجات تتناسب 
مــع كل مــن عمالئنــا فــي 
الكويــت وشــركاء كفيــك 
االســتراتيجيني في منطقة 

اخلليج ش.
املركز املالي 

وأوضح البحر أن «كفيك» 
تتمتــع مبركــز مالــي قوي 
يؤهلها ملرحلة منو في أعمالها، 
حيث بلغ إجمالي املوجودات 
٥٧ مليــون دينار كما في ٣١ 
ديسمبر ٢٠٢٠، بانخفاض بلغ 
١٪ عن إجمالي املوجودات التي 
بلغت ٥٧٫٦ مليون دينار كما 

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩. 
إجمالــي  بلغــت  كمــا 
مليــون   ١٥٫١ املطلوبــات 
دينــار كما في ٣١ ديســمبر 
٢٠٢٠ بانخفــاض بلــغ ١٢٪ 
عن إجمالي املطلوبات التي 
بلغــت ١٧٫٢ مليــون دينار 
كمــا في ٣١ ديســمبر ٢٠١٩، 
ويرجع ذلك بشكل أساسي 
إلى قيام «كفيك» خالل ٢٠٢٠ 
بسداد مبلغ ٣٫٩ ماليني دينار 
تقريبا للبنوك الدائنة، وفقا 
التفاقية القروض باإلضافة 
الى احلصول على تسهيالت 
ائتمانيــة جديدة مببلغ ١٫٥ 

مليون دينار.

دينار، باملقارنة مع خسائر 
بقيمــة ١٣٫٩ مليون دينار 
في الربــع األول من ٢٠٢٠ 
بسبب تأثير اجلائحة العام 

املاضي.
ومن ناحية هيكلة رأس 
املال، أشار الى أن «املركز» 
قام بتســديد ديــون بقيمة 
٥٫٠٥ ماليــني دينــار، ممــا 
خفــض نســبة الديــن إلى 
حقــوق امللكية إلــى ٠٫٥٦ 
ضعــف، كما ارتفع إجمالي 
األصول حتت إدارة «املركز» 
إلى ٩٨٨ مليون دينار بنهاية 
الربع األول من ٢٠٢١، مقارنة 
بـ ٩٧٩ مليون دينار بنهاية 

عام ٢٠٢٠.

٨ فلوس ربحية السهم الواحد.. و٩٨٨ مليون دينار األصول املدارةعموميتها أقرت عدم توزيع أرباح عن ٢٠٢٠ خلدمة األهداف التوسعية

طارق مشاري البحر
ضرار يوسف الغامن

رهام فؤاد الغامن
علي خليل

وليس االعتماد على املضاربة 
في أسواق املال فقط. 

ان  الغــامن  وأوضحــت 
«كفيــك» حققت أرباحا قبل 
مخصصات االئتمان ومكافأة 
اإلدارة  مجلــس  أعضــاء 
والضرائــب بلغت ٢ مليون 
دينــار فــي ٢٠٢٠، مقارنــة 
بأرباح بلغت ٨٦١ ألف دينار 
فــي ٢٠١٩ بزيــادة بلغت ١٫١ 
مليون دينار وبنسبة ارتفاع 
١٣٣٪، كما حققت «كفيك» منوا 
بإيراداتها بنسبة ٢٥٪، حيث 
بلغت إيرادات املجموعة ٧٫٥ 
ماليني دينار، مقارنة مببلغ 
٦ ماليني دينار عن ٢٠١٩، مبا 
يعكــس جنــاح «كفيك» في 
تطبيق منوذج أعمالها، كما 

أن اســتمرار  إال  العامليــة، 
تأثيــر جائحــة كوفيد-١٩ 
ومتغيراتهــا اجلديــدة، قد 
فرضت بعض املخاوف بشأن 
النظرة املستقبلية على املدى 
املركز  القريب، وسيستمر 
في مراقبة تبعات اجلائحة، 
كما ستستمر فرق اإلدارة في 
اتخاذ اإلجراءات التشغيلية 
الالزمة لتخفيــف املخاطر 

على األعمال».
ومن جانبه، قال الرئيس 
التنفيذي لـــ «املركز» علي 
خليل: «بلغت أتعاب إدارة 
األصول لــدى املركز ٢٫٥٥ 
مليون دينار بالربع األول من 
٢٠٢١، بارتفاع نسبته ٤١٪ 

انتخاب مجلس إدارة جديد
وافقت اجلمعية العمومية للشــركة الكويتية للتمويل 
واالســتثمار «كفيك» على انتخاب وتعيني أعضاء مجلس 
اإلدارة للدورة القادمة «٢٠٢١،٢٠٢٢،٢٠٢٣»، وهم: رهام فؤاد 
الغامن ممثلة عن شركة فؤاد الغامن وأوالده للتجارة العامة 
واملقاوالت، وطارق مشاري البحر ممثل عن شركة عبداهللا 
احلمد الصقر وإخوانه، وســليمان خالد الفليج ممثل عن 
بنك الكويت الوطني، ومحمد موسى السيف ممثل عن بنك 
أبوظبي األول، وحمد فالح الهاجري ممثل عن فالح حمد 
محمد الهاجري، وعبداهللا خالد التركيت مســتقل، وأحمد 
حمد احلميضي، ونورية عماد الصقر. وقد اجتمع مجلس 
اإلدارة بنفس اليوم لتشكيل املجلس، حيث مت تعيني رهام 
الغــامن رئيس مجلس اإلدارة، وتعيــني طارق البحر نائب 

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي.

اكتساب ثقة البنوك الدائنة بسداد 
٣٫٩ ماليني دينار في ٢٠٢٠

قال البحر: «بالرغم من الظروف غير العادية الناجتة عن 
جائحة ڤيروس كورونا، إال أن «كفيك» استطاعت اكتساب ثقة 
البنوك الدائنة في املركز املالي للشركة حيث قامت «كفيك» خالل 
٢٠٢٠ بااللتزام بسداد كافة الدفعات الربع سنوية املستحقة 
عليها جتاه البنوك في مواعيد اســتحقاقها والتي بلغت ٣٫٩ 
ماليني دينار، األمر الذي أسفر عن حصول «كفيك» على موافقة 
كافة البنوك الدائنة على جتديد تسهيالت ائتمانية مببلغ ٧٫٦ 
ماليني دينار حتى عام ٢٠٢٥، وتخفيض سعر الفائدة بواقع 
١٪، هذا باإلضافة الى حصول «كفيك» على تســهيل ائتماني 

جديد مببلغ ١٫٥ مليون دينار».

«أسواق املال»: بدء العد التنازلي النتهاء 
مواعيد تطبيق «اختبار قوانني ولوائح الهيئة»

أطلقت هيئة أسواق املال 
في ١٢ مارس ٢٠٢٠ «اختبار 
قوانني ولوائح الهيئة»، كآخر 
مراحل برنامجها للمؤهالت 
املهنيــة، والذي يعــد نتاج 
اإلســتراتيجي  مشــروعها 
التأهيليـــــة  لالختبــارات 
للوظائف واجبة التســجيل 
الــذي اســتكملت إجراءاتــه 
ودخــل حيــز التنفيــذ فــي 
الثالثــني مــن ســبتمبر من 

عام ٢٠١٩.
الهيئـــــة فــي  وقالــت 
بيــان صحافــي، انــه نظرا 
لتداعيات جائحــة كورونا 
وما مت اتخاذه من إجراءات 
احترازية ملواجهتها، أصدرت 
الهيئة قرار متديد وتأجيل 
موعد نهاية مرحلة تطبيقه 
املبدئيــة «االختيارية» ملدة 
سنة ميالدية كاملة، تنتهي 
في ٣٠ ســبتمبر مــن العام 
احلالي بدال من ٣٠ سبتمبر 
٢٠٢٠، الى جانب تأجيل موعد 
اإللزامية  تطبيق مرحلتــه 
إلى ١ أكتوبر ٢٠٢١ بدال من ١ 

أكتوبر ٢٠٢٠.
العــد  بــدء  ومبناســبة 
التنازلــي النتهــاء مواعيــد 
تطبيق البرنامج، تعيد الهيئة 
التذكيــر بأهميته بالنســبة 
لكافــة املعنيــني بأنشــطة 
األوراق املالية واملهتمني بها 
علــى وجه العمــوم، وكذلك 

اتخاذ اإلجراءات  صالحيات 
الالزمة للتحقــق من توافر 
الفنيــة واملهنيــة  القــدرات 
ملرشــحي الوظائــف واجبة 
التسجيل، مبا في ذلك وضع 
الضوابط والقواعد الالزمة، 
واجتياز االختبارات التأهيلية 
التي تعدهــا، وذلك لوجود 
عدة مستهدفات إستراتيجية 
البرنامج وتكســبه  تكتنف 
أهمية مضاعفة، حيث تتخطى 
حدود أنشطة األوراق املالية، 
وذلك لعــدة اعتبارات. فمن 
ناحية أولى، يسهم البرنامج 
بصــورة جلية فــي حتقيق 
التوافق مع املعايير الدولية 
املطبقة، كما يساعد من ناحية 
أخرى في التوصل إلى البيئة 
االســتثمارية اجلاذبــة ذات 
الكفاءة املطلوبة، ويساعد في 
متكينها من امتالك مقومات 
التنمية املستدامة وحتقيق 
التوجهات التنموية احلكومية 
املنبثقة من الرؤية للتحول 
إلى مركز مالي إقليمي، خاصة 
وأن البرنامج يولي األهمية 

البشري  القصوى للعنصر 
وتأهيلــه باعتباره أســاس 
الرئيســي،  التنمية وهدفها 
وذلــك مــن خــالل االرتقاء 
املهنية  الكفــاءة  مبســتوى 
والقــدرة الفنيــة واملعرفــة 
القانونيــة لــدى منتســبي 
أطراف منظومة أسواق املال 
احلاليني أو املرشحني لشغلها 
مســتقبال، األمر الذي يعزز 
كفاءة هذه املنظومة وميكنها 
من امتالك مقومات مواجهة 

املخاطر احملتملة.
الهيئــة مراحــل  بــدأت 
الدراسة والتحضير للبرنامج 
في ديسمبر ٢٠١٣ واستكملته 
فــي ســبتمبر ٢٠١٩، قبل أن 
يدخل حيز التطبيق العملي 
في مــارس ٢٠٢٠ مع إطالق 
الهيئــة االختبــار اخلــاص 
بقوانينهــــــا ولوائحهـــــا، 
واعتبارا من عام ٢٠١٦ كثفت 
الهيئــة جهودها ذات الصلة 
بالبرنامــج، وحرصــت أن 
يكون تعاونهــا لتنفيذه مع 
جهة دولية رائــدة في إطار 
هذه املهام وهو املعهد املعتمد 
لألوراق املالية واالستثمار، 
والذي ميثــل مجتمعا عامليا 
يضم في عضويته حوالي ٤٥ 
ألف عضوا في ١١١ دولة، وفي 
العام املاضي قام املعهد بتقدمي 
أكثر من ٤٠ ألف اختبارا في 

٨١ دولة. 

أطلقتها الهيئة في مارس ٢٠٢٠.. وتأجلت ملدة عام بسبب تداعيات «كورونا»

املعنيني بالوظائف الواجبة 
التســجيل لدى األشــخاص 
املرخــص لهــم علــى وجــه 
اخلصــوص، خاصــة وأن 
اجتيــاز اختبــارات برنامج 
املهنية ســيكون  املؤهــالت 
شــرطا للتســجيل في تلك 
الوظائــف اعتبارا من موعد 
تطبيقــه  مرحلــة  دخــول 
التطبيق  اإللزامية موضــع 
في األول من أكتوبر القادم، 
وحتــث الهيئة اجلميع على 
ضرورة املسارعة لاللتحاق 
بالبرنامج وأداء اختباراته ملا 
لها من انعكاسات إيجابية على 
اجلانب الشخصي واملهني، 
ومبا ينعكس بطبيعة احلال 
على اجلهــات التي يعملون 
بها، ويســهم بصورة فاعلة 
في االرتقاء بكفاءة منظومة 

أسواق املال كاملة.
ويعد برنامــج املؤهالت 
املهنية توجها تنمويا بامتياز، 
وإن كان اســتحقاقا قانونيا 
للهيئة بفعــل أحكام بعض 
مواد تشريعاتها التي منحتها 

طـارق البحـر: الشـركة تتمتـع مبركـز مالـي قـوي يؤهلها إلـى مرحلـة منـو بأعمالها

ضرار الغامن: التحسن الكبير بالنتائج يعكس قوة منوذج أعمال «املركز» مبواجهة التحديات 

علـي خليل: أتعـاب اخلدمات املصرفية االسـتثمارية ارتفعـت ١٠٪ لتبلـغ ٢٢٠ ألف دينار

«املالية»: مزاد لبيع ٤٢٠٠ نخلة مثمرة 
في منطقة جنوب سعد العبداهللا

أعلنت وزارة املالية عن مزاد خاص 
لبيع عدد ٤٢٠٠ نخلة مثمرة خارجة على 
نطاق االستخدام في منطقة جنوب سعد 
العبداهللا «مزارع نايف سابقا»، حيث 
حددت مكان تســلم كراسة الشروط 
بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 

السمكية، من تاريخ ٩ مايو حتى ١٨ مايو 
٢٠٢١، حيث يتم تسليم الوثائق مقابل 
رسم قدره ١٠٠ دينار غير قابلة للرد.

الواجب  الشروط  «املالية»  وحددت 
توافرها في املزايدين، بأن يكون املزايد 
كويتيا فردا أو شركة مقيدا في السجل 

التجاري وفــي غرفة جتارة وصناعة 
الكويت، ويجوز أن يكون أجنبياً بشرط 
أن يكون له شــريك أو وكيل كويتي، 
حيث سيتم فتح املظاريف وعقد املزايدة 
يوم االثنني ٢٤ مايو اجلاري لدى وزارة 

املالية مبجمع الوزارات.


