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مقتطفات من »دوانية عروقها باملاي«... مثل »دش على السهم الفالني.. ترى باجر مشلل« 
وقد تس����مع أيضا »ال يبا قط فلوس����ك بعقار، العقار ميرض وال ميوت« وقد يش����دك العرض 
التالي »حط إفلوس����ك في هذا االكتتاب إيقولك بسوون سيارة متشي على الغبار«... وغيرها 

من الفرص االستثمارية املتداولة فيما بيننا.
في ظل هذه االختيارات املتعددة ماذا نعمل؟

رمبا يكون احلل هو سماع »نصيحة صاحبك« أو حتديد أهدافك االستثمارية واتباع منهجية 
مهنية لتحقيقها في ظل موازنة العوائد واملخاطر، وسنطرح في هذا املقال عددا من املنهجيات 
 )Asset Allocation Strategies( املهنية الرئيسية املتوافرة للمستثمر في عملية توزيع األصول

أخذا بعني االعتبار أنها »تشتغل بالغبار والرطوبة بعد«:
1( إستراتيجية العائد املستهدف

أبسط عملية توزيع تعتمد على االختيار واحملافظة على التشكيلة املناسبة من األصول التي 
حتقق العائد اإلجمالي املستهدف بغض النظر عن تقلبات أسعار األصول، على سبيل املثال... 
إن كان العائد اإلجمالي املستهدف للمحفظة هو 10% والعوائد احملققة من األصول املتاحة هي 
كالتالي األس����هم 12% والسندات 8%، فإن توزيع االستثمارات بالتساوي بني األسهم والسندات 

)50/50( يحقق العائد املستهدف ويحافظ على توازن املخاطر.
2( إستراتيجية التنويع الوزني

تعتمد هذه الطريقة على التزام املستثمر احملافظة على أوزان األصول في احملفظة في ظل 
تقلبات األس����عار، وذلك عن طريق حتديد احلد األعلى واألدنى املس����موح به ألسعار األصول 
والتي في حال تخطيها يقوم املستثمر بإعادة املوازنة للمحفظة إما بالشراء في حالة انخفاض 

قيمة األصل أو بالبيع في حالة ارتفاعه للمحافظة على املوازنة املستهدفة.
3( إستراتيجية التوزيع التكتيكي

متنح هذه الطريقة بعدا إضافيا إلس���تراتيجية العائد املستهدف حيث انها تعتمد على 
نفس املبادئ االس���تثمارية وتضيف لها بعض املرونة التي تسمح للمستثمر باستقطاع 
جزء من احملفظة ليتم توظيفه في اقتناص فرص استثمارية وليدة اللحظة، على ان هذه 
املرونة تك���ون محكومة في إطار قيود على حجم االس���تثمار وتوقيته واعتماد آلية حد 

اخلسائر )stop-loss mechanisim( »تصلح حق فرص صاحبك في الدوانية«
4( إستراتيجية التوزيع الديناميكي

توفر هذه املنهجية أقصى درجات املرونة للمستثمر في اختيار مكونات محفظته االستثمارية 
من حيث النوع واحلجم والتوقي����ت.. وغيرها من عناصر االختيار، وتفرض احلد األدنى من 
القيود االستثمارية التي يقبل بها املستثمر، وبالتالي فإنه من املتوقع ان يقوم املستثمر بإدارة 

احملفظة بشكل مستمر والتعاطي الفعال مع ظروف السوق ومتغيراته.
يتعني علينا التنبيه بأنه ال تقتصر اإلس����تراتيجيات االس����تثمارية على هذه األمثلة ال� 4 
الس����ابقة فهي متعددة بتعدد أنواع املس����تثمرين وأهدافهم وأعمارهم ومدى قبولهم للمخاطر 

وظروف السوق التي يتعني عليهم التعاطي معها.

وفي النهاية...

ال يسعنا إال أن نتمنى لكم... صيدا موفقا.

زاوية أس��بوعية هادفة تقدمها كل اثنني ش��ركة آيديليتي لالستش��ارات في إطار تشجيعها على 
إنشاء وتطوير واحتضان ورعاية املشاريع التجارية املجدية واقتناص الفرص أو معاجلة القصور في 

األسواق الكويتية واخلليجية والسعي لتطويرها.

*

خيارات استثمارية
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الرومي: »عقارات الكويت« تدرس شراء أراٍض بمصر 
تابعة للهيئة العامة لالستثمار بقيمة 6 ماليين دينار

ارتفاع قيمة األصول من 177 مليون دينار إلى 184 مليون دينار عن 2009
سددت أقساطًا مستحقة بقيمة 4.5 ماليين دينار لتنخفض القروض إلى 32.5 مليون دينار

محمود فاروق
كش���ف رئيس مجلس ادارة 
ش���ركة عقارات الكويت خليفة 
الروم���ي ع���ن توجه الش���ركة 
لالس���تثمار العقاري في كل من 
مصر والسعودية وذلك عبر شراء 
اراض والقيام بتعميرها على شكل 
بنايات س���كنية خفيفة يسهل 
بيعها، مبينا ان الشركة تنتظر 
موافقة مجلس الشعب املصري 
على حتويل اراضي الشركة من 
زراعية الى س���كنية ليتم البدء 
في تنفيذ املشروع السكني، في 
اشارة منه الى ان املوافقة اصبحت 

شبه منتهية.
وأضاف الرومي على هامش 
اجلمعية العمومية العادية التي 
عقدت امس بنسبة حضور %56.21 
ان »عقارات الكويت« قامت بشراء 
قطعة األرض مبصر منذ ثالث 
سنوات ومازالت الشركة تسعى 
ال���ى احلصول عل���ى املوافقات 
النهائية لها، مشيرا الى انه في 
حالة تأخر املوافقات الرس���مية 
سيتم شراء قطعة ارض اخرى 
مبصر لس���رعة اجناز املشروع 
السكني على بداية العام املقبل.

استثمارات عربية

الى جودة االستثمار  ولفت 
العقاري في مصر والسعودية، 
مستندا الى ارتفاع نسبة اعداد 
السكان ومعدل االحتياج املرتفع 
للمواطنني في كلتا الدولتني األمر 
الذي دفع »عقارات الكويت« الى 
الدخول في مش����اريع عقارية، 
والسيما ايضا سهولة القوانني 
والتشريعات لدى احلكومتني التي 
تساعد على جذب االستثمارات 

اخلارجية.

استثمارات خارجية

وحول استثمارات »عقارات 
الكويت« في اخلارج قال الرومي 
ان ل����دى الش����ركة العديد من 
االستثمارات اخلارجية وسط 
توقعات بدخول مس����تثمرين 
اس����تراتيجيني فيها كش����ركة 
الدولي����ة للتموي����ل والدي����رة 
وكويت انفست اال انها مازالت 

قيد الدراسة.
وافاد بأن »عقارات الكويت« 
تدرس شراء اراض مبصر في 
الزمال����ك، وهي تابعة  منطقة 
للهيئ����ة العام����ة لالس����تثمار 

رغم االوضاع غير املس����تقرة 
بالسوق.

وحول الوضع املالي للشركة، 
قال ان عقارات الكويت تتمتع 
مبالءة مالية ومتانة في االصول 
س����محت له����ا بعب����ور االزمة 
االقتصادية العاملية الى بر االمان 
نظرا ملا لديها من اصول عقارية 
ذات مواقع مهمة داخل الكويت 
ايرادات تأجيرية كبيرة  وذات 
ونسبة إشغال شبه كاملة نتيجة 
للخطة اجلديدة املوضوعة من 
قبل االدارة للسنوات اخلمس 
ا ملقبل����ة واملتمثلة في تطوير 
وحتس����ني عق����ارات الش����ركة 
والتخارج من االستثمارات غير 
املجدية ذات املردود الضعيف، 
الس����وقني  الدخول في  وكذلك 
الس����عودي واملصري ملا فيهما 

وتقدر قيمتها بحوالي 6 ماليني 
دوالر، مبينا ان الشركة ستقوم 
مبحادث����ات ومفاوض����ات مع 
»الهيئة« خ����الل الفترة املقبلة 

بشأن تلك االراضي.
وحول استثمارات الشركة 
محليا، قال ان عقارات الكويت 
انتهت من تنفي����ذ 3 ابراج في 
الكوي����ت ومت تأجيره����ا العام 
املاضي وسط توقعات بأن تدر 
دخ����ال بقيمة 600 ال����ف دينار 
سنويا، فضال عن توجه الشركة 
القدمية  املباني  لتطوير بعض 

املالكة لها.
وتوقع الرومي حتقيق ارباح 
جيدة عن الس����نة املالية 2010، 
قائال: ان عقارات الكويت لديها 
قواعد متينة تعطيها عوائد جيدة 
ومدرة للدخ����ل لالعوام املقبلة 

من منو وازدهار مس����تقبلي، 
متوقعا ان تشهد عقارات الكويت 
ازدهارا وتقدما ملموس����ا على 
الصعيد العقاري واالستثماري، 
وبالتالي حتسني وتقوية اصول 

الشركة.
واشار الى اخلطة اجلديدة التي 
تهدف الى اعادة جدولة القروض 
ودراسة العروض املمنوحة من 
الكويتية الختيار  البنوك  قبل 
العرض املناس����ب لتمويل تلك 
املشاريع واالستثمارات العقارية 
املزمع تنفيذه����ا خالل اخلطة 
املوضوعة من قبل ادارة الشركة 
مما سيعود بالنتائج االيجابية 

على املساهمني.

بيانات مالية

هذا واعلن الرومي عن حتقيق 

ارباح مببل���غ 2.1 مليون دينار 
لع���ام 2009 مقارنة بخس���ارة 
بلغ���ت 46 مليون دين���ار لعام 
2008، مستعرضا اهم البيانات 
املالية عن الع���ام 2009 مقارنة 
بعام 2008 عل���ى النحو التالي: 
ارتفعت قيم���ة االصول من 177 
مليون دينار الى 184 مليون دينار 
عام 2009، ارتفعت قيمة حقوق 
امللكية )املساهمني( من 127 مليون 
دينار الى 138 مليونا عام 2009، 
ارتفعت قيمة االستثمارات في 
اسهم من 61 مليون دينار الى 67 
مليون دينار عام 2009، ارتفعت 
القيمة الدفترية للسهم من 142 
فلسا الى 152 فلسا، وانخفضت 
قيمة املطلوبات من 50 مليونا الى 

46 مليون دينار عام 2009.
كما مت خالل العام املاضي سداد 
اقساط قروض مستحقة مببلغ 
4.5 ماليني دينار لتنخفض قيمة 
القروض من 37 مليون دينار الى 
32.5 ملي���ون دينار عام 2009، 
ومازالت الشركة مستمرة في سداد 

القروض املستحقة عليها.

جمعية عمومية

هذا واقرت اجلمعية العمومية 
العادية جميع بنود جدول اعمالها 
واعتماد تقري���ر مجلس االدارة 
والبيانات املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2009، كما متت املوافقة 
على توصية مجلس االدارة بعدم 
توزيع ارباح والتعامل مع اطراف 
ذات صلة وتفويض مجلس االدارة 
بشراء 10% من رأس املال واخالء 
اعضاء مجل���س االدارة وابراء 

ذمتهم عن العام املاضي.

انتهت من تنفيذ 3 أبراج بالكويت بعوائد متوقعة 600 ألف دينار سنويًا وخفضت مطلوباتها إلى 46 مليون دينار

جانب من احلضور يتقدمهم طالل البحر

الرومي متحدثا للصحافيني عقب اجلمعية العمومية

ممثل »القطرية« متسلما إحدى اجلوائز

)متين غوزال( خليفة الرومي مترئسا عمومية »عقارات الكويت« 

»أودي الكويت« تعرض 
DTM نسخة لسيارة األمان لبطولة الـ

TT-R من Abt-Audi او طراز ال� 
A4 فكل منها فائز بلقب البطولة 
ملرة واح����دة على األق����ل. وبعد 
ظهورها للم����رة األولى في 1990 
انسحبت أودي لفترة وجيزة في 
عام 1992. وبني سنة 2000 و2003 
قام فريق Abt Sportsline باملشاركة 
مستخدمني سيارة كوبيه مبنية 
على اس����اس TT، وفي عام 2004 
عاد مصنع أودي للمشاركة على 
منت أودي DTM A4، وفازت أودي 
باملركز األول لثالث سنوات على 
 DTM A4 التوالي خلف مقود سيارة
على يد كل من ماتياس اكستروم 
وتيمو شايدر، لتصبح أودي اجنح 
ماركة مصنعة للسيارات في تاريخ 

.DTM �سباق ال

حلبات أوروبية عريقة تش����مل 
البريطانية،  حلبة براندزهاتش 
حلبة زاندفورت الهولندية وحلبة 
ڤالنسيا االسبانية. وألول مرة في 6 
سنوات ستزور هذه البطولة القارة 
اآلسيوية وحتديدا في شانغهاي 

الصينية. 
وتلع����ب س����يارة األمان دور 
تنظيم وحتديد س����رعة سيارات 
املتسابقني في حال وقوع حادث 
أو اضطراب ما على حلبة السباق. 
وتتميز أودي كونها من املاركات 
الرائدة ف����ي تاريخ هذه البطولة 
العاملية، حيث حازت 6 بطوالت، 
48 ف����وزا، 47 انطالقة من املركز 
األول، و36 اسرع لفة على احللبة. 
 quattro، V8 وان كانت هي من طراز

الكوي����ت،  أودي  تكش����ف 
وميثله����ا ش����ركة ف����ؤاد الغامن 
وأوالده للس����يارات، النقاب عن 
نسخة خاصة من سيارة األمان 
أملانيا  لس����باقات )DTM بطولة 
للسيارات السياحية( الشهيرة، 
وذلك مبناس����بة انطالق املوسم 
اجلديد لهذه البطولة، والسيارة 
املعروضة حتدي����دا في معرض 
أودي الكويت مبنطقة الش����ويخ 
هي نسخة شبه األصل للسيارة 
التي استخدمت في سباق موسم 
2009 وهي معروضة للزوار خالل 

ساعات الدوام الرسمي.
وف����ي هذا اإلط����ار علق مدير 
وكال����ة أودي الكويت لي بويل، 
الس����يارة ليست  قائال »ان هذه 
النس����خة األصلية، إذ لم نتمكن 
من احلص����ول عل����ى جتهيزات 
اإلنارة األصلية املصممة خصيصا 
لسيارة األمان األصلية، السيما أن 
املوسم قد انطلق فعليا، وبهدف 
مشاركة اجلميع حماسهم بانطالق 
ارتأينا مشاركة  املوسم اجلديد، 
عمالئنا هذا احلدث املميز من خالل 
عرض نس����خة مشابهة للسيارة 
 DTM األصلية«. وتعتبر سباقات
من بني أكثر البطوالت ش����عبية 
البطولة من  العالم. وتتألف  في 
10 ج����والت، تدور منافس����ات 6 
جوالت منها ف����ي حلبات أملانية 
ش����هيرة، وث����الث ج����والت في  »القطرية« تفوز بثالث جوائز كبرى في دبي

تواصل اخلطوط اجلوية القطرية حصد اجلوائز 
العاملية الكبرى بفوزها بثالث جوائز قيمة خالل حفلني 
فاخري����ن أقيما في دبي.  وحافظت »القطرية« للعام 
اخلامس على التوالي على لقب »درجة رجال األعمال 
الرائدة في الشرق األوسط« وفق تصويت خبراء في 
صناعة السفر خالل حفل توزيع جوائز السفر العاملية. 
وحاز مبنى البرمييم اخلاص بركاب الدرجة األولى 
ورجال األعمال في مطار الدوحة الدولي التابع للقطرية 
على لقب »أفضل صالة ركاب في الشرق األوسط«. 
وتس����لمت »القطرية« اجلائزتني خالل حفل أقيم في 
فندق العنوان في دبي مارينا وأحيت احلفل املغنية 
العاملية نانسي عجرم.  وفي حفل آخر خاص باخلبراء 
في صناعة السفر نظمته مجلة بزنس ترافيلر الشرق 
األوسط وأقيم في فندق أبراج جميرة اإلمارات، فازت 
»القطرية« بجائزة »أفضل درجة سياحية في الشرق 

األوسط« للعام الثاني على التوالي. 
وتأت����ي اجلائزة بناء عل����ى تصويت قراء املجلة 
الشهرية على مس����توى الراحة واخلدمة التي تقدم 
للمس����افرين في الدرجة الس����ياحية. وتقدم الناقلة 
مس����احات رحبة ال مثيل لها في الدرجة الس����ياحية 

مبس����افة 34 بوصة بني املقعد واآلخر وهو ما يفوق 
املستوى املعتاد في صناعة السفر، وقد قامت أخيرا 
بتزويد طائراتها اجلديدة من طراز إيرباص A320 بنظام 

ترفيه متوافر خلف جميع مقاعد الركاب فيها. 
 وقام القنصل العام في الس����فارة البريطانية في 
دبي جاي وارنغتون، بتقدمي اجلوائز في تلك األمسية. 
ومتثل اجلوائز األخيرة مدى التزام »القطرية« بتقدمي 
أعلى مستوى من الراحة واخلدمات الفاخرة ملسافريها 
على منت رحالتها.  وقال الرئيس التنفيذي للخطوط 
اجلوية القطرية أكبر الباكر، »تستثمر معظم شركات 
الطيران في تطوير الدرجتني األولى ورجال األعمال. 
وفيما نقوم نحن بذلك أيضا، تسعى »القطرية« كذلك 
إلى االبتكار في الدرجة الس����ياحية كي حتافظ على 
معاييرها العالية لتفوق توقعات مس����افريها حول 
العالم«. وتزامن تس����لم اجلوائز مع انطالق معرض 
سوق الس����فر العربي الذي أقيم في دبي ويعد أكبر 
معرض للسفر في الشرق األوسط. وشاركت »القطرية« 

في املعرض بجناح مميز. 
وحضر كلتا املناسبتني أكثر من 400 شخصية هامة 

في صناعة السياحة والسفر في املنطقة والعالم. 

اطمئنان.. رغم ازدياد األزمة!
أكد خليفة الرومي ان »عقارات الكويت« استطاعت ان تقضي 
على آثار األزمة على جميع استثمارات الشركة، الفتا الى ارتفاع 
حدة األزمة خالل الفترة األخيرة، األمر الذي اس��تدعى حتويل 
أرباح الش��ركة الى احتياط حتسبا ألي أزمة جديدة قد حتدث 
في املس��تقبل. وأض��اف ان الوضع املالي للش��ركة جيد وفي 
حتسن مس��تمر بفضل زيادة املوارد والعوائد على املستويني 
احمللي واإلقليمي. وقال ان عقارات الكويت حافظت على دخلها 
الس��نوي الثابت رغم األزم��ة االقتصادية وكثرة املعروض من 
الشقق واحملالت التجارية نتيجة لتميزها بعقارات ذات مواقع 
مهم��ة وإس��تراتيجية وبخدمات نوعية س��اهمت في احملافظة 
على قيمة العقار وخي��ر دليل على ذلك ارتفاع صافي إيرادات 
التأجير من 6.4 ماليني دينار لعام 2008 الى 6.488.000 دينار 
لعام 2009. أما فيما يتعلق باس��تثمارات الشركة، فقال: لقد مت 
وضع خطة تهدف الى حتس��ني االس��تثمار من خالل عمليات 
التخارج من بعض االستثمارات والبحث عن فرص استثمارية 
مميزة من خالل الدخول الى مجال العقار السكني في السوقني 
الس��عودي واملصري وس��يتم متويل تلك املشاريع عن طريق 
إعادة جدولة القروض املمنوحة للش��ركة وطلب مبالغ إضافية 

لغرض االستثمار.


