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برأسمال  15مليون دينار ..وعموميتها أق َّرت جميع بنود جدول أعمالها

تؤسس شركة جديدة لخدمات التمويل
«كفيك» ِّ
وافقت الجمعية العمومية العادية
للشركة الكويتية للتمويل واالستثمار
(كفيك) ،التي عُ قدت أمس بنسبة
حضور بلغت  ،%79على جميع البنود
الواردة في جدول أعمالها ،ومنها
المصادقة على تقريري مجلس اإلدارة
ومراقب الحسابات ،والموافقة على
توصية مجلس اإلدارة بعدم توزيع
أرباح عن  2021لخدمة أهداف الشركة
التوسعية ،وأيضاً على تحويل مبلغ
 60ألف دينار من األرباح لحساب
االحتياطي اإلجباري.

الفليج:
مستمرون في إستراتيجية
قائمة على تنويع
مصادر الدخل

البحر:

ً
قال رئيس مجلس إدارة «كفيك» سليمان الفليج :كنا أهال
للتحدي في وجه جائحة فيروس كورونا املستجد (كوفيد
 ،)19فبذلنا الجهد واتخذنا خطوات فورية لحماية حقوق
مساهمينا وأف��رادن��ا وعمالئنا وض�م��ان اس�ت�م��رار تقديم
خدماتنا دون انقطاع ،وك��ذل��ك حرصنا على العمل جنبًا
إل��ى ج�ن��ب م��ع ال�ح�ك��وم��ة وال �ج �ه��ات ال��رس�م�ي��ة ف��ي ال�ك��وي��ت
لتخفيف آثار الجائحة ،وبذلك استطاعت «كفيك» تجاوز
تلك األزمة وما تبعها من تحديات بأقل الخسائر املمكنة،
م��ا يعكس م��دى فاعلية رؤي ��ة اإلدارة التنفيذية للشركة
وتوازن نموذجها التشغيلي للقطاعات املختلفة.

َّ
حققت أرباحا ً قبل خسائر
االنخفاض في قيمة
موجودات غير ملموسة
بقيمة  1.7مليون دينار
بنهاية 2021

وأض ��اف ال�ف�ل�ي��ج :م�س�ت�م��رون ف��ي إستراتيجيتنا القائمة
على تنويع مصادر الدخل من أوعية استثمارية مختلفة
واالعتماد على توليد إي��رادات وتدفقات نقدية من أنشطة
خ��دم��ات ال�ت�م��وي��ل وإدارة األص ��ول واالس �ت �ث �م��ارات امل ��درة،
موضحًا أن املؤشرات املالية للشركة في عام  2021تعكس
النسب املتدنية ملعدالت االقتراض التي بلغت  ،%1وأيضا
النسب العالية ملعدالت السيولة التي بلغت  ،%61وهو ما
يعكس متانة املركز املالي لـ«كفيك» ويتيح لها فرصًا للنمو
في أنشطتها .كما استطاعت أذرع الشركة املختلفة املتمثلة
ف��ي قطاع خ��دم��ات التمويل وق�ط��اع إدارة األص��ول وقطاع
االستثمار في تحقيق نماذج أعمال متوازنة ،حيث نجح
قطاع االستثمار في التخارج من بعض االستثمارات خالل
ع��ام  2021محققا أرب��اح��ا من تلك التخارجات ،واستطاع
قطاع إدارة األصول فى زيادة األموال املدارة وتلك املحتفظ
بها بصفة أمانة بنسبة ارتفاع بلغت .%5.4
وأوض� ��ح ال�ف�ل�ي��ج أن «ك�ف�ي��ك» ح�ق�ق��ت أرب��اح��ا ق�ب��ل خسائر
انخفاض قيمة موجودات غير ملموسة ،ومكافأة أعضاء
م�ج�ل��س اإلدراة وال �ض��رائ��ب ب�ل�غ��ت  1.7م�ل�ي��ون دي �ن��ار عن
ً
 2021مقارنة بأرباح بلغت  184الف دينار تقريبًا عن 2020
بزيادة  1.5مليون دينار تقريبًا ،كما سجلت الشركة األم
ارتفاعا في صافي الربح العائد ملساهمي «كفيك» بنسبة
 %5مقارنة بعام  ،2020حيث بلغ صافي ال��رب��ح  470ألف
ً
دينار تقريبًا بواقع ربحية  1.5فلس عن عام  2021مقارنة
بصافي رب��ح  447أل��ف دي�ن��ار تقريبًا وب��واق��ع ربحية 1.4
فلس للسهم عن عام .2020

قطاع التمويل

رسخت ثقة البنوك
َّ
في مركزها المالي وحصلت
على تسهيالت جديدة
بـ 8ماليين دينار في 2021

واف �ق��ت الجمعية ال�ع�م��وم�ي��ة ل�ـ «ك�ف�ي��ك»
على تعيني خليفة حمود الغانم ممثال
ل�ف�لاح حمد ال�ه��اج��ري ،وان�ت�خ��اب عبد
اللطيف ع�ب��دال��وه��اب ال�ت�م��ار عضوين
مكملني ملجلس االدارة للدورة الحالية
( .)2023 - 2021ك� �م ��ا ت� ��م ت�ع�ي�ين
سليمان الفليج رئيسا ملجلس اإلدارة،
وط��ارق م�ش��اري البحر نائبا للرئيس
ورئيسا تنفيذيا.

تنويع مصادر الدخل

النتائج املالية

الشركة تتم َّتع بمركز
ِّ
يؤهلها لمرحلة
مالي قوي
نمو في أعمالها

تشكيل مجلس اإلدارة

وذك��ر الفليج ان «كفيك» استطاعت الحفاظ على مستوى
ث �ب��ات مل�ح�ف�ظ��ة ال�ت�م��وي��ل ال �ت��ي ب�ل�غ��ت  13.4م�ل�ي��ون دي�ن��ار
ب�ن�ه��اي��ة  2021ب��ان�خ�ف��اض ط�ف�ي��ف  %2ت�ق��ري�ب��ًا ع��ن ،2020
التي كانت  13.7مليون دي�ن��ار ،ومرجع االنخفاض بشكل
أساسي إلى رؤي��ة االدارة التنفيذية لـ«كفيك» التحفظ في
منح عمليات التمويل لألفراد والشركات خالل عام ،2021
ومجهودات الشركة في تحصيل مستحقاتها من العمالء
حتى تتمكن م��ن س��داد أق�س��اط ال�ق��روض وتكاليف خدمة
الدين خالل .2021
وأضاف انه على الرغم من انخفاض قيمة محفظة التمويل،
فقد استطاع قطاع التمويل تحقيق مستويات جيدة من

مركز مالي قوي

سليمان الفليج وطارق البحر خالل «العمومية»

الربحية في  ،2021حيث بلغ صافي ربح القطاع  152الف
دينار ،وذلك في ظل استمرار تداعيات الجائحة كورونا.
وك�ش��ف ال�ف�ل�ي��ج ان «ك�ف�ي��ك» ت�ق��وم ب�ت��أس�ي��س ش��رك��ة تابعة
ج��دي��دة ب��رأس �م��ال  15م�ل�ي��ون دي �ن��ار ،وه ��ي «ش��رك��ة كفيك
للخدمات التمويلية – ش.م.ك.م» ،مملوكة لـ«كفيك» بنسبة
 ،%99.96وح��ال�ي��ًا ت �ق��وم «ك�ف�ي��ك» بالتنسيق م��ع ال�ج�ه��ات
الرقابية والحكومية لتزويدها بجميع املتطلبات الالزمة
إلن �ه��اء إج� � ��راءات ت�س�ج�ي��ل ال �ش��رك��ة وال �ب ��دء ف��ي أنشطتها
ال�ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة .وي��أت��ي ت��أس�ي��س ش��رك��ة ج��دي��دة متخصصة
ف ��ي ت �ق��دي��م خ ��دم ��ات ال �ت �م��وي��ل ن�ت�ي�ج��ة ال �ق �ن��اع��ة ال��راس �خ��ة
ل��دى مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ملضاعفة ع��وائ��د
مساهمي «كفيك» والتوسع في نشاط التمويل واالقتراض
م��ن البنوك واالس�ت�ف��ادة م��ن توليد اإلي ��رادات الناتجة عن
ذلك.

قطاع إدارة األصول
م��ن ج��ان �ب��ه ،ق ��ال ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س اإلدارة وال��رئ �ي��س
التنفيذي للشركة ،طارق مشاري البحر ،ان «كفيك» حافظت
على مستوى متوازن من األموال املدارة وتلك املحتفظ بها

بصفة أمانة قد بلغت  224.9مليون دينار تقريبًا في عام
 2021مقارنة ب� �ـ 213.3مليون دي�ن��ار تقريبًا ف��ي ع��ام 2020
وبنسبة ارتفاع بلغت .%5.4
ً
وذك��ر البحر ان الشركة خ�لال ع��ام  2021استكماال لخطط
ال�ت�خ��ارج م��ن األص ��ول غير امل ��درة ،نجح ق�ط��اع االستثمار
بالشركة األم في استكمال باقي بنود صفقة التخارج من
بعض أصول املجموعة من خالل إحدى شركات املجموعة
التابعة «ش��رك��ة كفيك للوساطة املالية (ش.م.ك.م)» ،التي
ب��دأ القطاع في تنفيذها أواخ��ر العام امل��اض��ي ،األم��ر الذي
نتج عنه تسجيل املجموعة لصافي ربح من البيع بلغ 1.8
مليون دينار تقريبًا عن عام  ،2021كما أوضح ان «كفيك»
اس �ت �ط��اع��ت ع �ل��ى م � ��دار ال �س �ن��وات امل��اض �ي��ة ال �ت �خ��ارج من
استثماراتها غير امل��درة وس��وف تستمر في تنفيذ خطط
للتخارج من بعض استثماراتها املباشرة خالل السنوات
املقبلة.
يقوم هذا القطاع باعتماد نموذج عمل يعتمد على توليد
إي ��رادات بشكل مستمر م��ن خ�لال أت�ع��اب ورس ��وم خدمات
استشارية وعوائد من استثمارات مدرة موزعة في مناطق
جغرافية متعددة.

أرقام ومؤشرات:
 13.4م��ل��ي��ون دي���ن���ار م��ح��ف��ظ��ة ال��ت��س��ه��ي�لات االئ��ت��م��ان��ي��ة
 54.9م�����ل�����ي�����ون دي�������ن�������ار إج������م������ال������ي ال������م������وج������ودات
 12.6م�����ل�����ي�����ون دي�������ن�������ار إج������م������ال������ي ال����م����ط����ل����وب����ات
 %5.4ارت����������ف����������اع ق�����ي�����م�����ة األم�������������������وال ال���������م���������دارة

ق � � ��ال ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س اإلدارة
وال ��رئ� �ي ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ل �ش��رك��ة ط ��ارق
مشاري البحر ان «كفيك» تتمتع حاليًا
ب �م��رك��ز م ��ال ��ي ق � ��وي ي��ؤه �ل �ه��ا مل��رح �ل��ة
ن �م��و ف��ي أع �م��ال �ه��ا ،ح �ي��ث ب �ل��غ إج�م��ال��ي
امل��وج��ودات  54.9مليون دي�ن��ار تقريبًا
كما في  31ديسمبر  ،2021بانخفاض
ب�ل��غ  %4ع��ن إج�م��ال��ي امل ��وج ��ودات التي
بلغت  56.9مليون دينار تقريبًا كما في
 31ديسمبر  .2020كما بلغ إجمالي
امل�ط�ل��وب��ات  12.6م�ل�ي��ون دي �ن��ار تقريبًا
كما في  31ديسمبر  ،2021بانخفاض
بلغ  %17ع��ن إج�م��ال��ي املطلوبات التي
بلغت  15.1مليون دينار تقريبًا كما في
 31ديسمبر .2020
وارت �ف �ع��ت ح �ق��وق م�ل�ك�ي��ة ال �ش��رك��ة األم
«ك�ف�ي��ك» بنسبة  %1ال�ت��ي بلغت 41.4
�ون دي �ن��ار ت�ق��ري�ب��ًا ع��ن ع ��ام 2021
م�ل�ي� ً
مقارنة بمبلغ  41.1مليون دينار تقريبًا
عام .2020

ثقة البنوك
اف ��اد ط ��ارق ال�ب�ح��ر ب��أن��ه رغ��م اس�ت�م��رار
اآلث � � ��ار ال �ن��ات �ج��ة ع ��ن ج��ائ �ح��ة ف �ي��روس
ك� � ��ورون� � ��ا ف � � ��إن «ك � �ف � �ي� ��ك» اس �ت �ط ��اع ��ت
اك�ت�س��اب ثقة ال�ب�ن��وك ال��دائ�ن��ة ف��ي املركز
امل ��ال ��ي ل �ل �ش��رك��ة ،ح �ي��ث ق��ام��ت «ك�ف�ي��ك»
خ �ل��ال ع � ��ام  2021ب �ح �ص��ول �ه��ا ع�ل��ى
ت�س�ه�ي�لات إئ�ت�م��ان�ي��ة ج��دي��دة ب�ق�ي�م��ة 8
ماليني دينار ،كما قامت «كفيك» بسداد
األقساط املستحقة للدائنني في مواعيد
استحقاقها ،م��ا يعكس م�ت��ان��ة وم�ل�اءة
املركز املالي لـ«كفيك».

المدينة ُص ِّنفت ضمن األكثر شعبية لألثرياء

لماذا تتجه األنظار إلى سوق ميامي السكني؟

عقارات ميامي تجذب أثرياء العالم

محمد عواضة
كان سوق العقارات الفاخرة
في ميامي أحد أفضل األسواق
أداء في العالم بعام  ،2021ومن
ً
المتوقع أيضاً أن يتفوق في أدائه
خالل العام الحالي.
وحسب موقع «نايت فرانك»،
زادت المبيعات في مقاطعة
ميامي ديد بنسبة  %40العام
الماضي على أساس سنوي.
لكن في المقابل ،تتصاعد الرياح
المعاكسة نتيجة تفاوت الثروة
المتزايدة ،وتشديد السياسة
النقدية بسبب ارتفاع التضخم
واألزمة الجيوسياسية في أوكرانيا.
ولكن يبدو أن المزيد من النمو
االقتصادي الخافت سيكون على
الورق خالل العام الحالي ،حيث
يحاول صانعو السياسات كبح نمو
أسعار المنازل وإدارة العجز الناجم
عن الوباء .وفي مايلي  10مزايا
لسوق ميامي:

 - 1الثروة آخذة في االرتفاع

 3 - 4ماليين دوالر لدخول المنطقة الفاخرة

 - 7ارتفاع أسعار الفائدة

تضم ميامي  2834ف� ً
�ردا م��ن أص�ح��اب ال�ث��روات الفائقة،
وه��و رق��م زاد بنسبة  %11.9في  ،2021وم��ن املتوقع أن
ً
مدعوما
يرتفع  %28خ�لال ال�س�ن��وات الخمس املقبلة،
ب��االن�ت�ع��اش االق �ت �ص��ادي ،وج��اذب�ي��ة ال�ح�ي��اة الساحلية
ون�ظ��ام ال�ض��رائ��ب املنخفض ف��ي ف�ل��وري��دا ،وهنا ال يرى
ال �س��وق ازده � ��ارا ل �ل �ث��روة امل�ح�ل�ي��ة ف�ح�س��ب ،ب��ل يجتذب
املشترين األث��ري��اء م��ن جميع أن�ح��اء ال��والي��ات املتحدة
وخارجها.

ل��دخ��ول املناطق الفاخرة ف��ي ميامي ،سيحتاج املشتري إل��ى  3ماليني
دوالر ،وه��و ج��زء أق��ل م��ن نقطة ال��دخ��ول املكافئة ل�ب��رل�ين ،ولكنه أعلى
بشكل ملحوظ من املبلغ املطلوب في «كيب تاون» و«مومباي» و«ساو
باولو» .وهذه ال تعكس القيم أسعار السوق فحسب ،بل تعكس نشاط
السوق بالكامل.

من التضخم إلى أسعار الفائدة ،ومن الصراعات الجيوسياسية إلى عدم املساواة في الثروة،
تتزايد املخاطر .ووفقًا الستطالع رأي ،يقول حوالي  %83من مستشاري الثروة في الواليات
املتحدة إن عمالءهم يعتبرون التضخم وارتفاع أسعار الفائدة من أكبر التهديدات الرتفاع
الثروة في الواليات املتحدة.

 - 2عدم المساواة
ل�ق��د أدى ال��وب��اء إل ��ى ت��وس�ي��ع ف �ج��وة ع ��دم امل �س ��اواة في
ً
اهتماما أكبر
ال�ث��روة .ل��ذل��ك ،يولي صانعو السياسات
ل �ل �ق��درة ع �ل��ى ت �ح�م��ل ت �ك��ال �ي��ف اإلس � �ك ��ان .وم ��ن امل�ت��وق��ع
تخفيض الضرائب وتسهيل االج ��راءات في ع��ام ،2022
حيث تتطلع الحكومة إلى تصحيح التوازن وسد العجز
لديها.

 - 3رابع أقوى سوق للعقارات الفاخرة
كانت ميامي واحدة من أفضل املدن ً
أداء في إصدار 2021
من مؤشر  Prime International Residentialالذي يقيس
أس �ع��ار ال �ع �ق��ارات ال�س�ك�ن�ي��ة ال �ف��اخ��رة ف��ي  100م��ن أكبر
األسواق في العالم ،واحتلت بذلك املركز الرابع.

 77 - 5متراً مربعا ً بمليون دوالر
ت�ظ��ل ال�ق�ي�م��ة ال�ن�س�ب�ي��ة مل�ي��ام��ي ع��ام��ل ج ��ذب رئ�ي�س��ي ل�ل�م�ش�ت��ري��ن ،على
الصعيدين املحلي والدولي.
ً
واستنادا إلى األسعار الرئيسية في نهاية  ،2021يشتري مليون دوالر
ً
في ميامي مساحة تزيد عن ً 77
مترا مربعا مقارنة بمدن مثل باريس
وسيدني وجنيف ولندن وهونج كونج.

 - 6نمو األسعار
م��ن املتوقع أن ترتفع األس�ع��ار الرئيسية ف��ي ميامي بنسبة  %10في
 ،2022متجاوزة املتوسط العاملي البالغ .%5.7
ً
وعلى الرغم من أن نسبة  %10تمثل ً
ً
نموا قويا ،فإنه سيكون تباطؤا
ً
ملحوظا مقارنة بعام  .2021ومع ذلك ،كان العام املاضي حالة خاصة،
ح�ي��ث أع ��اد األث��ري��اء تقييم متطلباتهم السكنية ع�ل��ى خلفية ال��وب��اء
وانتعاش االقتصاد األميركي .وعلى الرغم من أنه من املتوقع أن تزداد
تكلفة التمويل مع ارتفاع أسعار الفائدة في  ،2022فإن مستوى تراكم
الثروة في العامني املاضيني سيستمر في دعم الطلب في املدينة.

 - 8تزايد الفرص
تعتبر العقارات والتبني التكنولوجي الرقمي مجالني رئيسيني للفرص في الواليات املتحدة.
وحسب استطالع  The Wealth Reportاعتبر نحو  %94من مستشاري ال�ث��روات األميركيني
الذين شملهم االستطالع أن العقارات هي أكبر فرصة لعمالئهم ،وهي أعلى بكثير من املتوسط
العاملي البالغ .%72

 - 9نقص المعروض
املنازل التاريخية املجددة في حي «ثري» في بالم بيتش بجنوب فوريدا من بني األصول األكثر
ً
طلبا في البالد خالل الوباء ،حيث قفزت مبيعات الشقق الفاخرة في «ويست بالم بيتش» بنسبة
 %60في الربع األخير من  2021مقارنة بالعام السابق .ومع ذلك ،انخفض املعروض من الشقق
بنسبة  %67على أساس سنوي ،وقد يؤثر نقص املعروض على حجم املبيعات في عام .2022

 - 10األكثر شعبية لألثرياء
يقوم مؤشر  City Wealth Indexبتقييم األماكن في العالم التي يرغب األثرياء في العيش والعمل
واالستثمار فيها .وقد سجلت ميامي درجات عالية في جميع الفئات الرئيسية الثالث :الثروة
واالستثمار ونمط الحياة ،وقد اتضحت جاذبيتها كمركز لالتصال والثقافة والنمو االقتصادي.

