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توفيق اجلراح

علي الداوود

تأسست لتطوير وتشغيل مشروع مجمع الكويت الدولي للتنس الذي يعد األول من نوعه في الشرق األوسط

بدء االكتتاب في زيادة رأسمال »سبيريت  للتطوير العقاري« من 5 إلى 46 مليون دينار

عائد سنوي 12٪ لمدة 30 سنة
قال رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لشركة 
مجمعات األس���واق توفيق اجلراح أن متوس���ط العائد 

السنوي للمشروع 12٪ ملدة 30 سنة.
وق���ال اجلراح انه مت التفكير اكثر من مرة في تقدمي 
فرصة حقيقية للمس���تثمرين ووجدنا ان هذا املشروع 
يحقق عوائد مجزية في ظل اوضاع الس���وق الراهنة، 
مؤكدا ان جميع الدراسات التي أجريت عليه أثبتت جدواه 
االقتصادية، وأنه يحقق عوائد أعلى بكثير مما يحققه 

االستثمار في البنوك وشركات االستثمار.
وقال في رده على س���ؤال عن عدم طرح سندات أو 
متويل من البنوك، حيث ان نسبة كلف الدين تعد مجزية 
في الوقت الراهن: ان الفكرة تكمن في استفادة اكبر قدر 
من املس���اهمني، فبدال من توزيع عوائد االستثمار على 
كلفة الدين نفضل ان تستفيد منها املؤسسات والشركات 

واملواطنون.

فرصة ثمينة ال نظير لها
دع���ا الداوود جميع املهتمني به���ذه الفرصة الثمينة 
ليكونوا شركاء في ش���ركة ال نظير لها في الكويت، اذ 
توفر استثمارا لكل من اراد مالذا آمنا من تقلبات االسواق 
املالية والعقارية. ويتوقع لدعوة االكتتاب ان تلقى آذانا 
صاغية واهتماما ليس فقط من كبار املستثمرين بل من 
صغارهم ايضا، أي من هم ُغلب على امرهم خالل االزمة 
االقتصادية االخيرة التي أتت على مدخراتهم واستثماراتهم 
التي هي حتويش���ة العمر واذا بهم اليوم امام فرصة ال 

تعوض ندعوهم القتناصها بسرعة وبال تردد.

العمل وفق الشريعة اإلسالمية
حتدث الداوود عن أن مجموعة املؤسسني تضم شركات 
رائدة متخصصة لديها خبرات عريقة في إدارة واستثمار 
مشاريع متنوعة س���واء داخل الكويت او خارجها مثل 
شركة مجمعات األسواق، والشركة التجارية العقارية. 
وشركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية، وشركة لؤلؤة 
الكويت العقارية، وش���ركة الشويخ املتحدة العقارية، 
يذكر ان الشركة ستعمل وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية 

السمحاء.

 طرح 410 ماليين س�هم بسعر 
103 فلوس للسهم الواحد.. وفرصة 
األجل  طويلة  حقيقي�ة  اس�تثمارية 
وبعي�دة ع�ن التقلب�ات االقتصادية
متع���دد  عص��ري  مجم�ع   
شرائح  جميع  يخدم  االستخدامات 
المجتمع ويحتوي على مرافق رياضية 
وترفيهي�ة وتجارية ومفاجآت أخرى
ضخم�ة  حمل�ة  إط�الق   
في  ش�ريكًا«  »ك�ن  ش�عار  تحت 
مضاف�ة  قيم�ة  ذي  مش�روع 
الخاص  االكتت�اب  عب�ر  عالي�ة 

أعلن رئيس مجلس ادارة شركة سبيريت 
للتطوير العقاري علي حس����ني الداوود 
فتح باب االكتتاب اخلاص للمساهمني من 
األفراد والشركات واملستثمرين الراغبني 
في املش����اركة في زيادة رأس����مال شركة 
»سبيريت« للتطوير العقاري اعتبارا من 
امس االح����د 16-5-2010 وملدة 45 يوما 
وذلك لدى الشركة اخلليجية حلفظ األوراق 
املالية التي ستقوم بإدارة كافة اإلجراءات 

املتعلقة باالكتتاب.
الداوود ان شركة »سبيريت  وأكد 
للتطوير العقاري« تأسس����ت لغرض 
تطوير وتشغيل مشروع مجمع التنس 
الدولي وهو األول من نوعه في الكويت 
ومنطقة الشرق االوسط الذي يقع على 
الدائري الس����ادس في منطقة الزهراء 
بجانب مجمع 360. واضاف ان الشركة 
س����تكون ذات مش����روع واحد وليس 
مخططا لها ان تقوم باالس����تثمار في 

اي مشاريع اخرى.
وأشار الداوود الى ان سعر االكتتاب 
سيكون 103 فلوس للسهم )100 فلس قيمة 
اسمية و3 فلوس مصاريف اكتتاب غير 
مستردة(، موضحا ان احلد األدنى الكتتاب 
األفراد يبدأ من 5000 سهم ومضاعفاتها 
فيما تبدأ كمية اكتتابات الش����ركات من 

500.000 سهم ومضاعفاتها.
أما عن رأسمال الشركة فقد افاد الداوود 

بأن الشركة بصدد زيادة رأسمالها بقيمة 
41 مليون دينار ع����ن طريق اصدار 410 
ماليني س����هم ليصب����ح  46مليون دينار 
مقسما على 460 مليون سهم، علما ان عقد 
االستثمار سيمتد لفترة 30 عاما منها 4 
سنوات للتطوير واإلنشاء وبدء التشغيل 

سيكون في منتصف عام 2012.

المشروع األول من نوعه

وتناول الداوود ما مييز شركة سبيريت 
للتطوير العقاري بالقول انها تقوم على 
تنفيذ وتطوير مشروع ليس األول من نوعه 
في الكويت وحسب بل هو ايضا األحدث 
في املنطقة مبواصفات عاملية ال تضاهى 
اال في ارقى املجمع����ات الدولية املماثلة 

واملتخصصة باألنشطة الرياضية.
وتوق����ف الداوود عند جملة معطيات 
منها ان الشركة ستنفذ املشروع وتسوقه 
كواحد م����ن مرافق التن����س العاملية من 
ناحي����ة التصميم العص����ري واخلدمات 
الراقي����ة ليكون مؤه����ال باقتدار لتنظيم 
دورات وبطوالت اقليمية وعاملية للتنس، 
فطموح الشركة عقد سلسلة من التحالفات 
والشراكات اإلستراتيجية مع جهات عاملية 

للتشغيل.

تحالفات مثمرة

وكشف عن ان بداية طريق التحالفات 

املثمرة مع الشركات العاملية بدأتها سبيريت 
بعقد اتفاقية مع سلسلة ميلينيوم لتصميم 
وتشغيل الفندق علما بأن هناك مفاوضات 
اخرى مع جهات دولية اضافية بأسماء المعة 
إلدارة قاعة املعارض واألكادميية الرياضية 
والعيادات الطبية الرياضية املتخصصة، 
متوقعا من هذه التحالفات حتقيق مزايا 
فنية وتشغيلية عالية املستوى مبيزات 
تفاضلية تضيف للمجمع بعدا تنافسيا 

من الطراز االول في املنطقة.

التمويل

وفيما يخص التمويل شرح علي الداوود 
كيف ان كلفة املشروع اإلجمالية ستصل الى 
46 مليون دينار، فقد مت حتى اآلن اجناز 
نحو 20٪ من املش���روع املخطط متويله 
بالكامل من رأس املال التشغيلي للشركة، 
مع األخذ في االعتبار انه من املتوقع االنتهاء 

من تنفيذ املشروع بنهاية عام 2011. 

االيرادات 

وتوقع الداوود اس���تنادا الى دراسات 
اجلدوى ان تصل اإليرادات في السنة األولى 
من العمليات التش���غيلية الى 6.8 ماليني 
دينار ثم تسجل اإليرادات ارتفاعا تدريجيا 
متناميا باطراد لتحقق للمساهمني افضل 
العوائد املجزية منذ بدء التش���غيل حتى 

نهاية العقد في عام 2038. 

توضيحات مالية
201220132014201520162021202620322038دينار كويتي 1000

6.8178.0239.0309.85510.08511.73212.78514.23015.687اإليرادات
1.0071.8242.6623.4133.5676.0846.6707.5348.374مجمل الربح

األرباح قبل الفائدة والضرائب 
3.2344.1465.4886.4966.9099.31311.06413.45616.029واالستهالك واإلطفاء

5681.4392.7273.6884.0647.4959.15511.41613.832صافي الربح
0.0010.0030.0060.0080.0090.0160.0200.0250.030ربحية السهم

53.4٪52.9٪52.2٪51.9٪35.4٪34.6٪29.5٪22.7٪14.8٪مجمل هامش الربح
هامش األرباح قبل الفائدة والضرائب 

102.2٪94.6٪86.5٪79.4٪68.5٪65.9٪60.8٪51.7٪47.4٪واالستهالك واالطفاء

88.2٪80.2٪71.6٪63.9٪40.3٪37.4٪30.2٪17.9٪8.3٪صافي هامش الربح
51.18353.01556.08759.79262.15580.263100.952129.373162.778مجموع األصول

46.30347.74250.46054.09256.23373.69693.703121.907155.025إجمالي حقوق امللكية
8.7٪9.0٪9.3٪9.6٪6.7٪6.4٪5.0٪2.8٪1.1٪العائد على متوسط األصول )٪(
9.1٪9.6٪10.0٪10.4٪7.4٪7.1٪5.6٪3.1٪1.2٪العائد على متوسط حقوق امللكية

يتوقع ان يزداد صافي الربح من 568 مليون دينار في 2012 الى 13.8 مليون دينار في عام 2038 ميثل صافي هامش ربح بنس���بة 
38٪ و88.2٪ وأرباحا لكل س���هم مببلغ 0.001 دينار و0.030 دينار على التوال���ي. وخالل فترة التوقعات يتوقع ان يبلغ العائد على 

متوسط األصول والعائد على متوسط حقوق امللكية نحو 8.9٪ و8.3٪ على التوالي.

)أسامة البطراوي(توفيق اجلراح وعلي الداوود وماجد العجيل في جانب من املؤمتر


