
اقتصاداالربعاء  10  مارس  2010   46

»كامكو«: 49 مليون دينار مخصصات االنخفاض في قيمة أصول 
الشركات العقارية المدرجة خالل الـ9 أشهر األولى من  2009

تناول أداء الشركات العقارية من 2003 إلى نهاية الربع الثالث من العام الماضي

الشركات العقارية املدرجة بني الطفرة في 2007 واملخصصات في 2008

 السويدان: »اإلبداع الخليجي« تدشن
برامج المالية واالستثمار في النصف األول

»االستثمار البشري« نظمت  برنامجًا تدريبيًا 
لرسم خطوط النجاح للقيادات

نظم���ت ش���ركة االس���تثمار 
البشري، برنامجا تدريبيا منوذجيا 
بعنوان »إدارة اخلالف في القيادة 
اإلستراتيجية«، والذي يتخصص 
في صقل مهارات النجاح وتطوير 

القيادات.
ف���ي بيان  الش���ركة  وذكرت 
صحاف���ي أم���س أن أعم���ال هذا 
البرنام���ج تأتي ضم���ن البرامج 
التدريبي���ة املتخصص���ة الت���ي 
طرحتها الشركة مؤخرا والهادفة 
التطوير املؤسس���ي ورسم  إلى 
خطوط جناحات القيادات وبناء 
استراتيجيات إدارية فعالة متكن 

القي���ادات من مواجه���ة األزمات 
وانعكاساتها على قطاع األعمال. 
وبهذه املناس���بة أشاد رئيس 
مجلس اإلدارة في شركة االستثمار 
البشري عبدالعزيز اجلابر اجلهات 
التي شاركت وساهمت في إجناح 
أعمال وأنش���طة ه���ذا البرنامج 
التدريب���ي املتخصص الذي أقيم 
العربية  في جمهوري���ة مص���ر 
وهي: هيئة ابوظبي الس���ياحية، 
شركة باب اخلير للتجارة العامة 
التنيب  واملق���اوالت، ومجموعة 
والدمخ���ي القانونية، متمنيا أن 
يكون الهدف املنشود من الدورة قد 

حتقق وان املشاركني استطاعوا أن 
يكسبوا مهارات إدارية جديدة.

وفيما يخص تصميم البرنامج، 
أوضح اجلابر أن أعمال البرنامج 
تدور ح���ول تطوي���ر القياديني 
مبستوياتهم املختلفة بعيدا عن 
الس���رد النظ���ري للموضوعات 
اإلدارية في التدريب. واالجتاه بثقة 
وقوة للتطبيقات العملية املستندة 
إلى مناذج متقدمة باستخدام نظام 
قياس لتحديد السمات الشخصية 
والتنبؤ بالسلوك القيادي والتي 
أثبت���ت جناحه���ا ف���ي منظمات 

مختلفة.

د.طارق سويدان 

صالح السلمي مقدما درعا تكرميية للوفد االقتصادي اإليراني

عن األزم���ة املالية وتداعياتها 
واحللول املطلوبة لعالجها.

وتطرق السويدان للبرنامج 
الثان���ي م���ن حزم���ة برامج 
التي تنظمها  املالي  االستثمار 
الشركة والذي تقام أنشطته في 
العاصمة اللبنانية بيروت في 
الفترة من 4 إلى 7 أبريل بعنوان 
»املالية لغير املاليني« أساسيات 

الثقافة املالية وممارساتها.
البرنامج  أن  إل���ى  ولف���ت 
موجه إل���ى عدد كبير من غير 
املتخصصني الذين ال غنى لهم 
عن اس���تخدام األدوات املالية 
في أعمالهم وبش���كل مستمر، 
مستدركا أن تلك الفئات تتركز 
ف���ي رجال األعمال وس���يدات 
األعم���ال وامل���دراء العامل���ني 
ونواب املدراء العاملني ومدراء 
الش���ؤون اإلدارية وش���اغلي 
املناصب اإلدارية واإلشرافية 
ومدراء االستثمار ونواب مدراء 
االستثمار والعاملني في مجال 
التخطيط املالي والعاملني في 

مجال االستثمار.

الناجح���ة والتفكي���ر  اإلدارة 
االستراتيجي.

البرنامج يوجه  أن  وب���ني 
املاليني ومدراء  املديرين  لفئة 
احلسابات من الشركات ومراقبي 
املاليني  احلس���ابات واحملللني 
واملراجعني الداخليني والعاملني 
في تقيي���م األداء، الفتا الى أن 
البرنامج سيقدم نهجا جديدا في 
بناء قدرات تلك الفئات من خالل 
الربط بني املشاكل املالية الناجتة 

أعلنت شركة اإلبداع اخلليجي 
لالستش���ارات والتدريب عن 
تنظيم برامج املالية واالستثمار 
التي تنطلق أنش���طتها من 21 
مارس اجلاري وحتى 19 مايو 
من الع���ام احلال���ي وذلك في 
ثالثة برام���ج مختلفة تنطلق 
من الكويت وتنتهي في القاهرة 
م���رورا بالعاصم���ة اللبنانية 

بيروت.
وفي هذا السياق قال رئيس 
إدارة الشركة د.طارق  مجلس 
س���ويدان ان أول تلك البرامج 
وهو برنامج إعداد اخلبير املالي 
الذي تنطلق أنشطته في الكويت 
في الفترة من 21 إلى 24 اجلاري 
يأتي تلبية للنقص الذي يعانيه 
السوق من غياب محللني لديهم 
القدرة على استيعاب التحليل 
املالي والتع���رف على أنواعه 
وكذل���ك العمل عل���ى تطوير 
مهارات حتليل االستراتيجيات 
العناصر  املالية وفهم طبيعة 
املؤث���رة على أداء الش���ركات 
مع معرف���ة أهمية التكامل بني 

اجتمع احتاد الشركات االستثمارية مع وفد اقتصادي ايراني في 
مقر غرفة جتارة وصناعة الكويت امس وقد مثل الوفد االيراني كل 
من مجيد موسوي املدير العام لهيئة الزراعة في محافظة خوزستان 
واملمثل اخلاص ل���وزارة الزراعة االيرانية، علي رضا اس���ماعيلي 
مازكر ممثل غرفة جتارة وصناعة ايران، علي جعفري رئيس احتاد 
مصدري املواشي، عادل دريس من هيئة ميناء خرمشهر في محافظة 
خوزس���تان، فيما مثل االحتاد كل من نائ���ب رئيس االحتاد صالح 
الس���لمي ود.رمضان الش���راح االمني العام، وفدوى درويش مدير 

مكتب الدعم الفني.
وقد رحب السلمي بالوفد االيراني وقدم نبذة عن االحتاد وأنشطته 
املتنوع���ة، بعد ذلك أوضح مجيد موس���وي ان الحت���اد اجلمعيات 
التعاونية االيرانية مكانة خاصة في الس���وق االقتصادي االيراني، 
كما ان قرب املسافة اجلغرافية ما بني ايران والكويت له اثر ايجابي 
في تطوير العالقات االقتصادية والتجارية ما بني البلدين، وقد وجه 
دعوة لالحتاد لزيارة ايران ملش���اهدة املش���اريع عن قرب والتطور 
في كافة املجاالت، كما اوضح ان هناك ملتقى دوليا س���يعقد في 15 
ابريل القادم في محافظة خوزس���تان يبني القدرات العالية وفرص 
االس���تثمار املتاحة هناك، وقد قدم عرضا مرئيا لفرص االس���تثمار 
املتاحة هناك واوضح الس���لمي ان االحتاد سيأخذ بعني االعتبار ما 
تقدم به موس���وي وكذلك بقية الوفد من مشاريع وسيعرضها على 
الشركات االس���تثمارية الكويتية حتى تتخذ كل شركة القرار الذي 

يتناسب مع أنشطتها.

وفد اقتصادي إيراني يدعو اتحاد الشركات االستثمارية
لزيارة بالده واالطالع على المشاريع عن قرب

الكلية األسترالية في الكويت راٍع لمعرض التعليم 2010
أعلنت الكلية االس���ترالية في الكويت عن رعايتها 
الرئيس���ية ملعرض التعليم 2010 الذي تقيمه وتنظمه 
شركة معرض الكويت الدولي وتتواصل عروضه على 
أرض املع���ارض الدولية مبش���رف حتى يوم اخلميس 

املقبل.
وبهذه املناسبة يقول مدير ادارة التطوير والتخطيط 
في الكلية د.سعد العمري ان معرض التعليم يشكل قيمة 
علمية محلية وعاملية ذات معايير عالية اجلودة وذلك 
من ناحية اس���تقطابه ألبرز مؤسسات التعليم العالي 

احمللية والعاملية.
وأضاف انه حرصا من الكلية االسترالية في الكويت 
على إمتام دورها في النهوض مبستوى التعليم جتدها 
دائما في الصفوف األولى املشاركة في كل ما يخص التعليم 
من معارض وحمالت تعليمية وتثقيفية، حيث انه من 
خالل املشاركة يتم االلتقاء مع الطالب والطالبات خريجي 
الثانوية العامة لإلجابة عن كل استفساراتهم فيما يخص 

التخصصات التي تقدمها الكلية االسترالية في مجالي 
الهندسة واإلدارة الختيار الوجهة الصحيحة واملناسبة 

لهم لتحقيق طموحاتهم واألفضل ملستقبلهم.
ويتابع تصريحاته مشيرا الى أن نظام التعليم العالي 
اخلاص يعتبر حديثا ف���ي الكويت ويتم تطويره على 
اسس واضحة ومدروسة، ومن جهة أخرى الطالب في 
الكوي���ت لديه موارد متنوعة ومتاحة س���واء مادية او 
معنوية الستكمال مسيرة التعليم بأسلوب مطور حيث 
ان اجلامعات اخلاصة استثمرت في توفير افضل سبل 
العلم وتكنولوجيا التعليم لتكون مصدرا أساسيا في 
تأهيل كوادر بش���رية تنهض بها التنمية، وأضاف انه 
من هذا املنطلق ف���إن ظهور اجلامعات اخلاصة كان له 
تأثير كبير وإضافة مميزة الى مسيرة الطالب اخلريجني 
في حياتهم العملية من خالل توفير منهجية حديثة في 
التعليم العالي والتدريب مما أدى الى تطوير مستوى 

مهاراتهم وقدراتهم ملواكبة التطور املهني.

وحول ما مييز الكلية االس���ترالية في الكويت عن 
غيرها من املؤسسات التعليمية األخرى يقول د.العمري 
ان املؤسسات التعليمية تتميز مبنهجية ونظم علمية 
ذات مستوى عال إذ ان الكلية االسترالية تشجع نظام 

جودة عامليا كتقدمي برامج تقنية تدريبية ومهنية.
وقال ان الكلية لديها طموح حثيث الستيعاب سائر 
العلوم النظرية والعلمية للتجاوب مع معطيات العصر 
الراهن ومواكبة التطور العلمي حيث تقدم الكلية االسترالية 
برامج متعددة في الهندسة امليكانيكية وهندسة النفط 
والغاز وكذلك تقدم برامج في ادارة االعمال والتسويق 
وما مييز الكلية االس���ترالية في الكويت هو انها متنح 
خريجيها شهادتي الدبلوم والبكالوريوس على التوالي 
وذل���ك من خالل برامج 2+2 حيث يحصل الطالب على 
شهادة الدبلوم من الكويت ومن اي اجلامعات الدولية 
ومن ثم يستكمل الطالب سنتني أخريني للحصول على 
شهادة البكالوريوس من الكويت واجلامعات الدولية.

مصادر دخل الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية منذ عام 2003 )مليون د.ك(

200320042005200620072008
تسعة أشهر 

2009
82 108 94 93 87 84 73 إيرادات تأجير عقارات

87 344 228 179 78 51 38 إيرادات عقارات استثمارية بغرض املتاجرة
10 13 55 44 44 24 22 أرباح غير محققة من إعادة تقييم استثمارات عقارية

46 84 73 54 42 21 27 إيرادات تشغيلية أخرى
226 549 450 370 251 180 161 مجموع اإليرادات من األنشطة العقارية

78 63 254 105 294 136 120 إيرادات األنشطة االستثمارية
5 )6(27 5 11 )0.1(0.2 إيرادات أخرى

308 606 731 481 556 316 281 إجمالي اإليرادات
)254()724()312()211()156()120()92(إجمالي املصروفات

55 )118(419 270 400 195 189 صافي الربح )اخلسارة(

األولى من ع���ام 2009 وذلك 
الذي  التراجع احلاد  بس���بب 
ش���هدته عمليات التداول في 
السوق العقاري ومن املتوقع 
أن تس���تمر في الضغط على 
إيرادات القط���اع خالل الربع 
الرابع من عام 2009 والنصف 

األول من السنة احلالية.

 87 مليون دينار نمو
في اإليرادات اإليجارية

كما ساهم النمو في إيرادات 
اإليجارات والتي س���جلت 87 
مليون دينار في تدعيم إجمالي 
إيرادات القطاع. كذلك كان لألداء 
املتواضع لسوق الكويت لألوراق 
إيرادات  املالية تأثيره عل���ى 
االستثمار والتي جاءت إيجابية 
حيث بلغت 77.8 مليون دينار 
وهي أقل بكثير من اإليرادات 
التاريخية للقطاع حيث كان 
لألداء املتميز لسوق األسهم في 
تلك الفترات التأثير اإليجابي 
على دخل االستثمار. هذا وقد 
استمرت بعض الشركات في 
أخذ املخصصات الناجمة عن 
االنخفاض في القيمة السوقية 
لالستثمارات خالل عام 2009 
ولك���ن بوتيرة أق���ل من عام 
2008 حيث بلغت مخصصات 
االنخف���اض في قيمة األصول 
حوالي 49 مليون دينار خالل 
فترة األشهر التسعة األولى من 
عام 2009 مقارنة مع 346 مليون 

دينار خالل عام 2008.

حيث بلغت حينها 282 مليون 
دينار.

47% تراجع اإليرادات في 2009

وأضاف أنه كان للركود في 
القطاع العق���اري في الكويت 
خالل عام 2009 األثر السلبي 
على إجمال���ي إيرادات القطاع 
من األنش���طة العقارية حيث 
انخفضت بنسبة 47% عن تلك 
التي سجلت خالل فترة التسعة 
أشهر من عام 2008 لتصل إلى 
225.5 مليون دينار. وكان ذلك 
واضحا في االنخفاض احلاد في 
إيرادات املتاجرة في العقارات 
والتي انخفضت بنسبة %62 
لتصل إل���ى 87 مليون دينار 
خالل فترة التس���عة أش���هر 

منو إيجابية في إيرادات األنشطة 
العقارية والتي ارتفعت بنسبة 
22% لتص���ل إل���ى 549 مليون 
دينار لعام 2008 مقابل انخفاض 
بنسبة 75% في إيرادات االستثمار 
لتصل إل���ى 63.3 مليون دينار 
وبذلك ارتفعت نسبة اإليرادات 
العقارية من إجمالي اإليرادات إلى 
90.6% في حني شكلت إيرادات 

االستثمارات النسبة املتبقية.
وقال التقرير انه بالنس���بة 
لربحية التسعة أشهر األولى من 
عام 2009، فقد استطاع القطاع 
إل���ى الربحية  أن يعود مجددا 
حيث س���جل أرباحا متوسطة 
بلغت 54.7 مليون د.ك وهي أقل 
بكثير من األرباح التي حتققت 
في الفترة املماثلة من عام 2008 

التي حتققت في عام 2007، فقد 
حلقت بقطاع الشركات العقارية 
خسارة بلغت 117.7 مليون دينار 
مقارنة مع أرباح قياسية لعام 
2007 بلغت 419.2 مليون دينار، 
حيث جاءت هذه اخلسائر نتيجة 
الرتفاع مخصصات االنخفاض 
في قيمة األصول )استثمارات 
وعقارات استثمارية( من 12.6 
مليون دينار خالل عام 2007 إلى 
346 مليون دينار لعام 2008 وهذا 
ما ب���ني حجم تأثير األزمة على 
القطاع وتعرضه ألسواق األسهم 
التي حلقت بها خسائر فادحة في 
الربع الرابع من عام 2008. وعلى 
الرغم من هذه النتائج السلبية 
خالل عام 2008، فقد اس���تطاع 
قطاع العقار من حتقيق نسبة 

في تعزيز ربحيته���ا ومصادر 
إيراداتها على دخل االس���تثمار 
والتغي���ر في القيمة الس���وقية 
حملافظها االس���تثمارية. وعند 
حتليل إيرادات االستثمار يتبني 
أن اجل���زء األكبر منها يأتي من 
حصة في نتائج شركات زميلة 
وتوزيعات األرباح التي شكلت 
مجتمع���ة مع���دل 62% و%24 
من إجمالي إيرادات االس���تثمار 
وإجمالي إي���رادات القطاع على 
التوال���ي خالل الفت���رة 2003-

.2007

تأثير األزمة المالية

القطاع  أن  التقرير  وأوضح 
العقاري لم يستطع خالل 2008 
احملافظة على األرباح القياسية 

وعند التحليل املفصل إليرادات 
القطاع نالحظ أن عددا كبيرا من 
الشركات يعتمد بالدرجة األولى 
في مصادر دخله على اإليرادات 
املتأتية من األنشطة األساسية 
)العقارية( حيث شكلت إيرادات 
العقار خالل فترة اخلمس سنوات 
)2003 � 2007( مع���دل 60% من 
اإلي���رادات في حني أن  إجمالي 
إيرادات املتاجرة بالعقار تشكل 
اجلزء األكبر من تلك اإليرادات 
وباملقابل شكلت إيرادات االستثمار 
ما نسبته 38% من إجمالي إيرادات 
القطاع خالل الفترة نفسها لتصل 
إلى 254 مليون دينار خالل عام 
2007. تدل هذه األرقام على مدى 
إلى  العقارية  تعرض الشركات 
أسواق األسهم وبالتالي اعتمادها 

مس����توى 4.99 مليارات دينار 
نهاية عام 2007 مقارنة ب� 1.53 
مليار دين����ار نهاية عام 2003 
وبنسبة منو سنوي مركب بلغت 
34.5%. مت متويل هذا التوسع 
عن طريق الزيادات في رؤوس 
األموال الت����ي بلغت خالل تلك 
الفترة نحو 959 مليون دينار 
باإلضافة إلى الديون التي ازدادت 
مبقدار 1.14 ملي����ار دينار وفي 
القطاع تعزيز  املقابل استطاع 
إيراداته خالل الفترة نفسها حيث 
ارتفع إجمالي دخل القطاع من 
281 مليون دينار خالل عام 2003 
إلى 731.5 ملي����ون دينار لعام 
2007 وهو أعلى مستوى وصل 
إليه على اإلطالق وبنسبة منو 

سنوي مركب بلغت %27.

تناول التقرير 
الص���ادر عن 
بحوث  إدارة 
االستثمار في ش���ركة مشاريع 
الكويت االستثمارية إلدارة األصول 
)كامكو( حتليال مفصال عن أداء 
الش���ركات العقاري���ة ومصادر 
املمتدة بني  الفترة  دخلها خالل 
عام 2003 حتى األشهر التسعة 
األولى من عام 2009 وكذلك مدى 
تأثير األزمة املالية والركود في 
النشاط العقاري في الكويت على 
ربحية القطاع ومصادر إيراداته 

األساسية.

ربحية القطاع بين 2003 ـ 2007

وذك���ر التقري���ر أن قط���اع 
الش���ركات العقارية شهد خالل 
فترة اخلمس سنوات املمتدة بني 
عامي 2003 و2007 منوا ملحوظا 
في ربحيته، حيث ارتفعت أرباح 
القطاع من 189 مليون دينار في 
2003 إلى أعلى مستوى لها على 
اإلطالق خالل عام 2007 حني بلغت 
419 مليون دينار وبنسبة منو 
سنوي مركب بلغت 22% خالل 

الفترة نفسها.

بناء المشاريع وزيادة االستثمارات

إن االرتفاع  التقري����ر  وقال 
جاء مدفوعا بالتوسع في بناء 
املشاريع وزيادة االستثمارات 
في العقارات وفي سوق األسهم 
إلى  القطاع  مما دفع بأص����ول 

إجمالي اإليرادات ومصادر الدخل الرئيسية لقطاع الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية منذ عام 2003 )مليون د.ك(

إيرادات األنشطة العقارية منذ عام 2003 لقطاع الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية )مليون د.ك( تقــرير


