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كشف عن دراسات ومباحثات لشراكات عقارية جديدة في أستراليا والصين

الصبيح: »بيتك« يدرس االستثمار في الطاقة البديلة
ويستعد لإلعالن عن المشروع األول خالل عامين

ذكر مساعد املدير العام لقطاع االستثمار في بيت 
التموي����ل الكويتي )بيتك( عبد الناصر الصبيح ان 
»بيتك« يعتزم االستثمار في مجال الطاقة البديلة 
ويدرس حاليا بعض املشاريع في هذا املجال اجلديد 
واملهم بغرض املش����اركة، وانه خالل عامني قد يتم 
البدء في االس����تثمار مبجال الطاقة البديلة يشارك 
فيه بيتك، حيث حتتاج هذه النوعية من املشاريع 
إلى دراس����ة طويلة ومعمق����ة، نافيا أن يكون بيتك 
بذلك يتخذ توجها استثماريا يتعارض مع طبيعة 
الكويت أو دول اخلليج كمصدر إلنتاج النفط قائال 
»ف����ي الوقت ال����ذي ال ميكن أن نتخي����ل فيه العالم 
دون النفط، نستطيع أن ننتج وسائل بديلة للطاقة 
حتافظ على البيئة ومتثل إضافة حضارية ملجتمعاتنا 
ومستقبلها، انه اس����تثمار استراتيجي بعيد املدى 

يتطلع إلى املس����تقبل، نريد أن نضع لبنة في بناء جديد، رغم أننا قد 
ال نحقق الربحية الكبيرة على املدى القريب«.

وأضاف الصبيح في لقاء مع قناة سي ان بي سي عربية بثته األحد 
)أمس( ان مشاريع استخراج الطاقة البديلة تتنوع بني الطاقة الشمسية 
والرياح وغيرها وهي مشاريع من الناحية االستثمارية ال حتقق العائد 
الكبير، لكنها من الناحية البيئية واحلضارية ذات قيمة مهمة ملستقبل 
األجيال واإلنسانية »شاركنا في معظم اكبر مشاريع إنتاج الطاقة في 
منطقة اخلليج مثل محطات الشويحات واحلد وأم النار وغيرها وفى 
دول أخرى، نعتبر أن الطاقة أس����اس احلضارة، واآلن نتوجه باجتاه 
جديد نحو طاقة املس����تقبل، نحرص أن يعتمد مشروعنا االستثماري 
على جناحني هما الربحية والهدف التنموي اللذان يحققان قيمة مضافة 
للمجتمع«. ونفى الصبيح أن ميثل ذلك تأثيرا على مدخول الكويت التي 
تعيش على عائداتها من تصدي����ر النفط قائال إن الدولة أيضا تدرس 
خيارات للحصول على الطاقة من مصادر جديدة، كما أن الطاقة البديلة 

ال ميكن أن تغني ع����ن الوقود االحفوري، وهي في 
الوقت نفسه مازالت مكلفة وغير متاحة على جميع 

املستويات مثل الوقود التقليدي القابل للنفاد. 
وحول الشراكة العقارية التي أسسها بيتك في كندا 
 )KILLAM PROPERTIES( مع شركة كيالم بروبرتيز
بقيمة 450 ملي����ون دوالر كندي، قال الصبيح انها 
جاءت بعد حتسن األسواق والتعديالت التي أجريت 
مؤخرا على نظم الضرائب في كندا حيث كان »بيتك« 
يتطلع للعمل بالس����وق الكندي منذ عام 2006 لكن 
األزمة املالية في األس����واق العاملية كان لها دور في 
تأجيل القرار، مشيرا الى أنه سيجري االستحواذ على 
عقارات سكنية ذات عائد جيد من خالل عقود تأجير 
طويلة ومستقرة وأيضا حتتل مواقع وعليها طلب، 
وقد يكون هناك توجه في وقت الحق نحو العقارات 
الصناعية أو الصحية أو املكاتب إذا ما وجدت الفرصة املناسبة، مشددا 
على أمرين مهمني يضعهما بيتك ألي استثمار عقاري، األول التوافق مع 
الضوابط الشرعية التي يحرص بيتك على حتريها في جميع األنشطة 
واألعمال، والثاني يتعلق بأسلوب عمل بيتك الذي يقوم على احتضان 
املشروع االس����تثماري وتش����غيله لفترة حتى يتم التأكد من عوائده 

وجدواه ومن ثم طرحه على املستثمرين.
وكشف الصبيح عن مباحثات ودراسات جتري للدخول في شراكات 
عقارية أخرى في مناطق جديدة مثل اس����تراليا والصني وبعض دول 
اخلليج، مشددا على األهمية الكبيرة التي يوليها »بيتك« ألسواق دول 
مجلس التعاون من منطلق اقتصادي تدعمه رؤية للشراكة والوحدة 
واملصير املشترك واالمتداد اجلغرافي واالجتماعي، كما ال نستطيع أن 
نتجاهل القيمة االقتصادية لدول مجلس التعاون وأوضاعها املتميزة 
في ظل توفر مصدر دخل قوي من النفط باإلضافة إلى عوامل ايجابية 

أخرى كثيرة.

أرباحها نمت بنسبة 5.1% لتبلغ 168.8مليون دينار عن 2009

سلطان: »أجيليتي« تواصل مفاوضاتها مع الحكومة األميركية 
ولم تأخذ مخصصات لعدم التوصل إلى تسوية 

2009، حيث قامت بتنفيذ أكثر من 
160 مشروعا محليا للمجتمعات في 
أكثر من 30 دولة. وقامت الشركة 
املتزامنة  بعمليتني لالس����تجابة 
للكوارث في آسيا ملساعدة شركائها 
على إقامة سلسلة توريد إنسانية 
تشمل األغذية واألدوية تصل إلى 

ماليني من املتضررين.

توقعات 2010

وأشار سلطان إلى أن الشركة 
جنحت في حتقيق أداء جيد خالل 
ع����ام صعب ومل����يء بالتحديات 
العامل����ي  بالنس����بة لالقتص����اد 
وبالنس����بة للقطاع اللوجس����تي 
ولش����ركة أجيليت����ي، معربا عن 
شكره للمس����اهمني في الشركة، 
وعمالئها، وموظفيها، على ما قدموه 
من دعم وعلى التزامهم ووالئهم 
طوال الوقت مما مكن الشركة من 

حتقيق هذا االجناز.
وكش����ف س����لطان أن الشركة 
ستواصل خالل عام 2010 خططها 
الطموحة الرامية لدعم ش����بكتها 
العاملية والتواجد القوي في األسواق 
الناشئة الديناميكية، وتعزيز برامج 
التمي����ز والتخصص في األعمال، 
وترسيخ وتطوير ثقافتها ومبادئها 

اخلاصة باخلدمة الشخصية.
كما شدد س����لطان على سعي 
إلى تعميق وتس����ريع  الش����ركة 
إس����تراتيجيتها اخلاص����ة بإدارة 
التكاليف والنقد وإدارة رأس املال 
خصوصا مع اس����تثمارها بشكل 
الفترة  ناجح في األعمال خ����الل 
املاضية، مع التركيز على حتقيق 
العائد على االستثمار، واستثمار 
الش����ركة  التي تواجه  التحديات 
لتكون دعوة للعمل وبناء شركة 
أقوى وأكثر مرونة وأكثر كفاءة.

بنسبة 4% لتصل إلى 715.5 مليون 
دينار، وذلك بفضل العقود اجلديدة 
التي فازت بها الشركة في مطلع 

عامي 2008 و2009.

قطاع البنية التحتية

البنية  إلى قطاع  أما بالنسبة 
التحتية فقد أشار سلطان إلى أنه 
تأثر بدرجة أقل باألحداث اخلارجية 
واألزمة العاملية، حيث حقق 72.6 
ايرادات اي  مليون دينار اجمالي 
بانخفاض نسبته 4% باملقارنة بعام 
2008 بأكمله، كما شهد قطاع العقار 
الذي يعد أهم نشاط لقطاع البنية 
التحتية زيادة بنس����بة 6.7% في 
اإليرادات عن عام 2008 لتصل الى 

27.72 مليون دينار.

الوضع القانوني

ال تزال شركة املخازن العمومية 
تقوم باملفاوضات مع احلكومة 
االميركية حلل القضية القائمة مع 
وزارة العدل االميركية، غير انه 
لم يتم التوصل الى اتفاق حتى 
اآلن، وانه ال يوجد اي ضمانات 
بأن هذه املفاوض���ات قد تؤدي 

الى حل.

برنامج المواطنة

وش����دد س����لطان على حرص 
الشركة على القيام مبسؤولياتها 
االجتماعي����ة وان تكون رائدة في 
هذا املجال على املس����توى احمللي 
واإلقليمي والدولي حيث واصلت 
تق����دمي خدماتها إل����ى العديد من 
املجتمع����ات ح����ول العال����م عن 
طريق اجلهود التطوعية، برنامج 
االس����تجابة للك����وارث وجه����ود 
االستدامة. كما واصلت أجيليتي 
دعم املجتمعات احمللية خالل عام 

املتخصصة، وقدراتها على العمل 
املش����ترك بدعم قطاعات أعمالها 
والتي ستس����اعدها على استمرار 
النجاح في طريق التقدم، إضافة 
إلى التركيز على حتس����ني العائد 
على رأس امل����ال ومواصلة إدارة 
امليزانية العمومية من أجل حتقيق 
مصالح كل املتعاملني مع الشركة، 
وهذا ميكن حتقيقه من خالل تنمية 
اإليرادات الذاتية، وخفض املصاريف 
بطريقة حصيف����ة وعقالنية، مما 
يؤهل الشركة الحتالل مركز عاملي 
مناس����ب خالل عام 2010 والفترة 
املقبلة. وكان مجلس إدارة الشركة 
اجتمع واصدر توصياته بتوزيع 
ارباح نقدية بواقع 40% )40 فلسا 

للسهم(.

الربع األخير

انه وبالرغم  وأوضح سلطان 
من األزمة االقتصادية فقد متكنت 
اجيليتي من إنهاء العام 2009 بأداء 
قوي، حيث سجلت إيرادات الربع 
الرابع زيادة بنس����بة 1.5% لتصل 
إلى 470.85 مليون دينار باملقارنة 
بالربع الرابع من عام 2008، وسجل 
صافي اإليرادات انخفاضا بنسبة 
4.5% لتصل إل����ى 159.68 مليون 
دينار باملقارنة بنفس الفترة من 
العام املاضي، كما بلغ صافي الدخل 
عن الربع الرابع 40.9 مليون دينار 
بزيادة بنسبة 21.8% باملقارنة بنفس 

الفترة من عام 2008. بلغ ربح السهم 
40.6 فلسا بزيادة 20.8% عن نفس 

الفترة من العام املاضي.

نتائج 2009

وفيما يتعلق بنتائج عام 2009 
فقد أشار سلطان إلى تأثر الشركة 
بصفة رئيسية بالتباطؤ االقتصادي 
الذي ترتب عليه انخفاض أحجام 
نقل وشحن البضائع عامليا والذي 
أدى إلى انخفاض اإليرادات بنسبة 

7% باملقارنة بعام 2008.
إال أن سلطان كشف عن تزايد 
األرباح التش����غيلية بنس����بة %5 
باملقارنة بع����ام 2008 لتصل إلى 
168.8 مليون دينار نتيجة لتحقيق 
صافي هامش إيراد قوي وإجراءات 
ف����ي املصاريف  مختلفة للتحكم 
ش����ملت بنودا عديدة منها خفض 
تكاليف العاملني مبقدار 6.5 ماليني 

دينار.

� واجه وطأة التباطؤ االقتصادي، 
ومع ذلك فقد كان األداء جيدا بالنظر 
إلى الظروف التس����ويقية املليئة 

بالتحديات.
وأش����ار إلى أن الشركة ونظرا 
ألن التعافي االقتصادي في العام 
2010 متوق����ع ل����ه أن يكون غير 
منتظم وغير متوازن، فسنواصل 
إدارة األعمال بسياسة ترتكز على 
التحكم في املصاريف ومبادرات 

النمو للحفاظ على الدخل.
وأوض����ح انه رغ����م انخفاض 
اإليرادات اإلجمالية لقطاع اخلدمات 
 GIL اللوجستية العاملية املتكاملة
بنسبة 13% لتصل إلى 1.036 مليون 
دينار نتيجة لالزمة االقتصادية 
املس����تمرة اال ان الشركة متكنت 
من حتقيق منو لصافي اإليرادات 

بنسبة %1.85.
وأشار إلى أن الشركة جنحت 
ف����ي الفوز بعقود مهمة من عمالء 

كما حققت الشركة صافي ربح 
بقيمة 156.4 مليون دينار بزيادة 
بنسبة 11% باملقارنة بعام 2008 مما 
يعكس ربحية للسهم بقيمة 155.9 
فلسا لسنة 2009 بزيادة بنسبة 
13% باملقارنة بع����ام 2008، وبلغ 
صافي الدين 39 مليون دينار في 
31 ديسمبر 2009 بانخفاض قيمته 
122 مليون دينار أو بنسبة %76 

باملقارنة بعام 2008.
إال أنه وبسبب عدم التأكد املادي 
الذي يحيط باألمور القانونية لم 
تقم اإلدارة بتسجيل أي مخصص 

في البيانات املالية املجمعة.

قطاع اللوجستيك

القطاعات  بأداء  وفيما يتعلق 
الرئيسية الثالثة في الشركة، فقد 
أوضح سلطان أن قطاع اخلدمات 
 GIL اللوجستية العاملية املتكاملة
� الذراع التجارية لشركة أجيليتي 

رئيسيني مثل نوكيا، ماتل، ادارة 
الفورميال UK 1 وحلبة ياس مارينا، 
وعززت شبكتها املمتدة في األسواق 
الناشئة من خالل مرافقها اجلديدة 
في ماليزيا، سنغافورة والسعودية 
وكذلك مكاتبها اجلديدة في پولندا 
وأوكراني����ا، فضال ع����ن عمليات 
البرازيل  االستحواذ اجلديدة في 
واملكسيك، هذا إلى جانب التوقيع 
على مذكرة تفاه����م مع »اخلليج 
للمخ����ازن«، الش����ركة القطري����ة 
اللوجستية، من أجل دمج تكاليف 
العمليات ومبادرات إدارة النقد لكي 
تتفق مع مستويات األعمال احمللية، 

مع متطلبات العمالء.

قطاع الخدمات

في املقابل، أشار سلطان إلى أن 
قطاع اخلدمات احلكومية والدفاع 
DGS حق����ق نتائج ايجابية خالل 
العام 2009 حيث تزايدت اإليرادات 

أعلن رئيس مجل����س اإلدارة 
والعضو املنتدب لشركة »أجيليتي« 
طارق س����لطان الرائدة عامليا في 
اللوجس����تية أن  تقدمي اخلدمات 
الش����ركة جنحت خالل عام 2009 
ف����ي حتقيق ع����دد م����ن النتائج 
االيجابية أهمها، مواصلة حتقيق 
أرباح تشغيلية، وتنمية تواجدها 
وتأثيرها في األس����واق الناشئة، 
باإلضافة إلى جذب عدد من العمالء 
املهمني اجلدد حول العالم، مشددا 
على أهمية تلك االجنازات بالنظر 
إلى األزمة االقتصادية العاملية التي 
أثرت بدرجة كبي����رة في القطاع 

اللوجستي. 
واعتبر سلطان في بيان صحافي 
أمس مبناسبة إعالن النتائج املالية 
للشركة عن عام 2009 أن التحديات 
الت����ي تواجهها الش����ركة، مبا في 
ذلك التعاف����ي البطيء من الركود 
االقتصادي العاملي، انسحاب القوات 
العراق، والدعاوى  األميركية من 
والتحديات القانونية مثلت عامال 
مساعدا وحافزا للشركة لإلسراع 
بخطط التغيير واتباع أنظمة جديدة 
لتصبح اجيليتي مبوجبها شركة 

أكثر تنافسية ومرونة وكفاءة.
وشدد سلطان على أن اجيليتي 
لديها األسس الرئيسية التي متيزها 
عن غيرها من الشركات املناظرة، 
بفض����ل تواجدها في األس����واق 
الناش����ئة وقدراتها اللوجس����تية 

السليم: إدراج »المسار لإلجارة« بالبورصة الخميس
أعلنت شركة املسار لإلجارة واالستثمار 
عن إدراج أسهمها في سوق الكويت لألوراق 
املالية الرسمي يوم اخلميس املقبل في قطاع 

االستثمار حتت رمز التداول »املسار«.
أو باللغة اإلجنليزي����ة حتت رمز التداول 
»Masar«، وتعتبر الشركة الكويتية لالستثمار 
أكبر مساهمي الشركة وتأسست شركة املسار 
لإلجارة واالس����تثمار في عام 2005 كش����ركة 
كويتية مس����اهمة مقفلة تقدم حلوال متكاملة 
ملجموعة من املنتجات وفق ضوابط وأحكام 
الش����ريعة اإلس����المية الغراء وبدأت الشركة 
نشاطها برأسمال مدفوع يبلغ 15 مليون دينار 
ما يعادل )50 مليون دوالر( موزعة على 150 
مليون سهم كما تعمل الشركة على حسب النظم 
واللوائح التي يصدرها بنك الكويت املركزي 
املشرف على جميع أعمال شركات االستثمار 

والتمويل في الكويت.
وقال رئيس مجلس اإلدارة في الش����ركة 

جمال السليم إن إدراج الشركة خطوة تهدف 
إلى حتقيق طموح مساهمي الشركة والنهوض 
بأنش����طتها وأعمالها وس����يعود بالنفع على 
املساهمني واملستثمرين احلاليني باملزيد من 
خي����ارات التخارج التي تعطيه����م املزيد من 
الطمأنينة والراحة في التعامل مع الش����ركة 
وفي نفس الوقت يتيح للشركة انتشارا أكبر 
ضمن قاعدة مالك أو مستثمرين أكبر وأوسع 
مبا يعزز الثق����ة بالش����ركة ومكانتها املالية 
واالس����تثمارية، مضيفا أن الش����ركة ستركز 
أنشطتها خالل الفترة املقبلة على االستثمار 
في األنشطة التي تعمل على توزيع املخاطر 
وجذب الفرص االس����تثمارية املغرية وتقدمي 
االستشارات االستثمارية لإلصدارات األولوية، 
فضال عن ذلك االستثمار في األسواق احمللية 
واخلارجية وإدارة محافظ العمالء وإنش����اء 
محافظ وصناديق استثمارية مشتركة، الفتا إلى 
أن الشركة منذ تأسيسها وحتى اليوم اعتمدت 

على إستراتيجية فعالة اعتمدت على منو أعمالها 
وأنشطتها في األس����واق احمللية واخلليجية 
بصورة خاصة وزيادة أصول الشركة واألصول 
املدارة للغير وتنويع مصادر الدخل باإلضافة 
إلى اتباع سياسات حتوطية واحترازية للحد 

من املخاطر وحماية األصول.
 ولفت الس����ليم إلى أن الشركة حققت في 
الس����نة املالية املنتهية في 30 سبتمبر 2009 
صافي أرباح بلغت 573 ألف دينار فيما تصل 
قيمة أصول الش����ركة 40 مليون دينار وتبلغ 
حقوق املساهمني نحو 22.703 مليون دينار 
تقريبا وقد بلغت ربحية السهم في 30 سبتمبر 
2009 بواق����ع 3.5 فلوس، كم����ا بلغت القيمة 
الدفترية للسهم كما في 30 سبتمبر 2009 نحو 
141 فلسا. مضيفا أن نشاطات الشركة وأعمالها 
الرئيسية حققت تقدما متميزا عبر تنامي األداء 
وتوسيع البعد اجلغرافي ألنشطة الشركة من 

خالل التوسع خالل الفترة املاضية.

التعافي البطيء من الركود العالمي وانسحاب القوات األميركية من العراق والدعاوى القانونية تحديات تواجه الشركة

طارق السلطان

عبدالناصر الصبيح

 
 

الربع الرابع
 

النسبة 
املئوية 
للتباين%

السنة بكاملها
النسبة 
املئوية 
للتباين%

2009
مليون 
دينار 
كويتي

2008
مليون 
دينار 
كويتي

2009
مليون
دينار
كويتي

2008
مليون
دينار
كويتي

7.1-%1,705.41.835.7+1.5%464.0 470.9اإليرادات

األرباح 
5.1+%160.7 168.8 +5.5%40.3 42.5التشغيلية

صافي 
10.7+%141.4 156.4 +%33.621.8 40.9 الربح

ربحية  
السهم 
)فلس(

 40.633.6%20.8+ 155.9 138.3+12.7%


