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العثمان: »الكويت وآسيا« تركز في خطتها على االستثمارات التشغيلية 
وإعادة هيكلة محفظتها لتوفير السيولة الكافية القتناص الفرص الجديدة

الشركة وحتى اآلن تعتمد على 
مصادرها الداخلية في متويل 
استثماراتها، كما تتوافر لديها 
سيولة جيدة متكنها من الدخول 
في استثمارات ومشاريع جديدة، 
مؤكدا أن معظم أصول الشركة 
واستثماراتها هي في مشاريع 

آمنة.
هذا، وق���د وافقت اجلمعية 
العمومية العادية للشركة على 
جميع بنود جدول األعمال حيث 
صادقت عل���ى البيانات املالية 
الس���نوية عن الس���نة املالية 
املنتهية في 31 ديسمبر 2009، 
ووافقت على مقت���رح مكافأة 
مجل���س االدارة باإلضافة إلى 
تخويل مجلس االدارة التعامل 
مع أط���راف ذات صلة وإخالء 
طرف أعض���اء مجلس االدارة 
وإب���راء ذمتهم فيم���ا يتعلق 

بتصرفاتهم القانونية.

وأشار إلى أن الشركة تسعى 
إلمتام خطة عام 2010 والتي تهدف 
الى التركيز على االستثمارات 
التش���غيلية واالس���تثمارات 
الربح املستقر،  القصيرة ذات 
حيث استطاعت الشركة وضع 
األسس واألطر املناسبة لتنفيذ 
هذه اإلس���تراتيجية من خالل 
مجموعة من اخلطوات متثلت 
في وضع خط���ة للدخول في 
استثمارات تشغيلية، وإعادة 
هيكلة محفظة االس���تثمارات 
احلالي���ة للش���ركة مبحاولة 
التخارج من بعضها، وتوفير 
السيولة الكافية لتحقيق أهداف 
هذه اإلستراتيجية والدخول في 

االستثمارات املستهدفة. 
ولفت األمير إلى أن الشركة 
متتاز مبتانة املركز املالي وعدم 
وجود أية ديون أو التزامات مالية 
سواء للبنوك أو للغير، حيث ان 

التي  التشغيلية  االستثمارات 
أثبتت قدرتها على مواجهة آثار 

األزمة االقتصادية.
وبني األمير أن اخلسائر التي 
منيت بها الش����ركة خالل العام 
2009 بواق����ع 700 أل����ف دينار 
نتج����ت عن أخ����ذ مخصصات 
احتياطية النخفاض القيمة في 
بعض االس����تثمارات، ذلك في 
الوقت الذي خسرت فيه كثير 
من الشركات أكثر من 30% من 
رأسمالها، الفتا إلى أن استثمارات 
الشركة كانت قد ارتفعت بنسبة 
20% ف����ي س����نة 2009 مقارنة 
بالعام 2008، وفي الوقت ذاته 
انخفضت اخلسائر الناجتة عن 
االستثمارات بنسبة 70% عام 
2009 عن مثيلتها في العام 2008، 
كما انخفض إجمالي خس����ائر 
الشركة لسنة 2009 بنسبة %55 

مقارنة بسنة 2008. 

هيكلة استثماراتها، واقتناص 
املزيد من الفرص املغرية التي 
خلفته���ا األزمة املالية العاملية 
في عدد من األس���واق، مشيرا 
في الوقت ذاته إلى أن الشركة 
حاليا تقوم بدراسة العديد من 
املش���اريع التشغيلية التي قد 
متكن الشركة من حتقيق أرباح 

جيدة خالل املرحلة املقبلة.

هيكلة االستثمارات
م���ن جانبه، ق���ال الرئيس 
التنفيذي للشركة عبدالوهاب 
األمي���ر انه ورغ���م التحديات 
الت���ي فرضتها األزم���ة املالية 
العاملية، إال أن شركة الكويت 
وآسيا القابضة قامت بالعديد 
التي  النوعية  من اإلج���راءات 
حققت عددا من اإلجنازات في 
هذا الصدد وأبرزها إعادة هيكلة 
استثمارات الشركة بالتوجه إلى 

التن���وع االس���تثماري ليضم 
االستثمار العقاري والصناعي 
وصناديق األسهم والصناديق 

االستثمارية.
وأشار إلى أن الشركة نفذت 
املاض���ي عمليات  العام  خالل 
تخ���ارج جزئي���ة م���ن بعض 
اس���تثماراتها وحققت عوائد 
التخارج، فضال  له���ذا  نتيجة 
عن حتصيل جزء من أرصدة 
املرابحات م���ع جتديد اجلزء 
الباق���ي بش���روط وضمانات 
وحواالت حتى تضمن حتصيل 

اجلزء املتبقي. 
وبني العثم���ان أن عمليات 
التخارج من بعض االستثمارات 
الش���ركة ستزيد  التي نفذتها 
من حجم الس���يولة املتوافرة 
بالشركة خالل 2010، مؤكدا انه 
أمر »مرغوب« في املرحلة املقبلة 
حتى تتمكن الشركة من إعادة 

التي مت  إلى اإلجنازات  إضافة 
حتقيقها واخلطوات التطويرية 

التي قامت بها.
وأوضح أن الشركة استطاعت 
العوامل  اس���تثمار عدد م���ن 
لصاحلها لتخ���رج من األزمة 
بأقل اخلس���ائر، وساعدها في 
ذلك عدم وجود أي مديونيات 
على الشركة سواء كانت للبنوك 
أو املؤسسات، وإتباع الشركة 
لسياسة االستثمارات طويلة 
األجل في محافظها وصناديقها 
مما أدى إلى التأثر بشكل محدود 

باألزمة.

تقليل املخاطر
وأضاف أن الشركة اتبعت 
سياسة تقليل املخاطر باالستثمار 
في العديد من األسواق املوزعة 
جغرافيا ف���ي مناطق مختلفة 
م���ن العالم م���ع احلفاظ على 

في االستثمارات اجلديدة.
وف���ي مداخل���ة م���ن أحد 
املساهمني حول استثمار الشركة 
في صندوق تابع لشركة العقيلة 
قال العثمان ان الشركة لديها 
استثمار في الصندوق ومت أخذ 
مخصص ل���ه بقيمة 240 الف 
دينار، مشددا على أن الكويت 
وأس���يا ليس���ت من الشركات 
التابع���ة او الزميلة لش���ركة 

العقيلة.
وب���ني العثمان ف���ي كلمته 
بالتقرير السنوي للشركة أن 
الشركة متكنت من تفادى األزمة 
التي عصفت بأكبر اقتصادات 
العالم وأضخم مؤسساته املالية، 
وذلك بفضل اإلس���تراتيجية 
املدروسة التي اتبعتها في تنويع 
االس���تثمارات على املستويني 
اجلغراف���ي والقطاعي وانتقاء 
الفرص بشكل مدروس ومتأن، 

أحمد مغربي
إدارة  قال رئيس مجل���س 
شركة الكويت وآسيا القابضة 
ف���واز س���ليمان العثم���ان ان 
الش���ركة تس���تعد للتخارج 
من بعض اس���تثماراتها خالل 
املقبلة وذلك لتحقيق  املرحلة 
قيمة مضافة لتوفير السيولة 
الكافي���ة للدخ���ول في بعض 
التي  التشغيلية  االستثمارات 
أثبتت قدرتها عل���ى مواجهة 
آثار االزمة املالية، موضحا أن 
الشركة تخارجت من وكاالت 
اس���تثمار بالكامل خالل 2009 

حلفظ حقوق املساهمني.
حديث العثم���ان جاء على 
هامش انعقاد اجلمعية العمومية 
العادية للشركة التي انعقدت 
التج���ارة  ف���ي وزارة  أم���س 
والصناع���ة بنس���بة حضور 
بلغ���ت 88.5%، والتي وافقت 
على جميع بنود جدول األعمال 
والتي من بينها املوافقة على عدم 
توزيع أرباح عن السنة املالية 
املنتهية في 31 ديسمبر 2009 
وانتخاب عضو مكمل ملجلس 
ادارة الشركة وهو شركة بيوع 

للتمويل واالستثمار.
وأوضح العثم���ان أن لدى 
الشركة خطة استراتيجية خالل 
العام احلالي تستهدف التركيز 
التشغيلية  على االستثمارات 
القصيرة  وكذلك االستثمارات 
اآلجل ذات الربح املستقر، حيث 
استطاعت الشركة وضع األسس 
واألطر املناس���بة لتنفيذ هذه 
اإلستراتيجية من خالل وضع 
خطة للدخول في استثمارات 
تشغيلية وإعادة هيكلة محفظة 
االستثمارات احلالية للشركة 
من خالل التخارج من بعضها 
وتوفير السيولة الكافية للدخول 

األمي�ر: الش�ركة تمتاز بمتانة المرك�ز المالي وعدم وجود أي ديون أو التزامات مالية س�واء للبن�وك أو للغير  وتخارجت بالكامل من وكاالت اس�تثمار

»سبيريت«: 12% متوسط التوزيعات النقدية المتوقعة
 على االستثمار في األسهم المطروحة حاليًا لالكتتاب

من ناحية التصميم العصري واخلدمات الراقية ليكون مؤهال 
باقتدار لتنظيم دورات وبطوالت اقليمية وعاملية للتنس، 
فطموح الش���ركة عقد سلسلة من التحالفات والشراكات 
اإلستراتيجية مع جهات عاملية للتشغيل. وبداية طريق 
التحالفات املثمرة مع الشركات العاملية بدأتها »سبيريت« 
بعقد اتفاقية مع ش���ركة عاملية للفن���ادق، علما ان هناك 
مفاوضات اخرى مع جهات دولية اضافية بأسماء المعة 
إلدارة قاعة املع���ارض واألكادميية الرياضية والعيادات 
الطبية، مع توقع ان حتقق ه���ذه التحالفات مزايا فنية 
وتش���غيلية عالية املس���توى مبيزات تفاضلية تضيف 

للمجمع بعدا تنافسيا من الطراز االول في املنطقة.
يذكر ان كلفة املش���روع اإلجمالية ستصل 46 مليون 
دينار كويتي. اذ مت حتى اآلن اجناز نحو 20% من املشروع 
املخطط متويله بالكامل من رأس املال التشغيلي للشركة، 
مع االخذ في االعتبار انه من املتوقع االنتهاء من التنفيذ 

بنهاية 2011.
واس���تنادا الى دراس���ات اجلدوى تصل اإليرادات في 
السنة األولى من العمليات الى 6.8 ماليني دينار كويتي ثم 
تسجل االيرادات ارتفاعا تدريجيا متناميا باطراد لتحقق 
للمساهمني افضل العوائد املجزية منذ بدء التشغيل وعلى 

مدى نحو 26 سنة.
جتدر االشارة الى ان االكتتاب مستمر لدى الشركة 
اخلليجية حلفظ االوراق املالية خالل شهر يونيو احلالي 
وان س���عر االكتتاب 103 فلوس للس���هم أي 100 فلس 
قيمة اسمية و3 فلوس أتعاب اكتتاب واصدار موضحا 
ان احلد األدن���ى الكتتاب األفراد يبدأ من 5000 س���هم 
ومضاعفاته���ا فيما تبدأ كمية اكتتابات الش���ركات من 

500.000 ومضاعفاتها.

وان بعض الشركات مستمر في إعالن خسائر فضال عن 
استمرار اسعار االصول عند مستويات متهاودة.

ففي قطاع العقار، غني عن القول ان القطاع التجاري 
يعاني من زيادة العرض على الطلب. أما العقار االستثماري 
فعوائده متماسكة نسبيا لكن عند مستويات تتراوح بني 
6% و8% فقط. وفي جانب املتاجرة باالراضي فإن السوق 

ليس في أحسن حاالته حاليا.
وبالعودة الى عائد 12% املوعود من ش���ركة سبيريت 
للتطوي���ر العقاري فهو االفض���ل مقارنة بفرص اخرى. 
فالشركة تشغيلية بامتياز وتقوم على تنفيذ مشروع فريد 
من نوعه في الكويت وهو مجمع الكويت الدولي للتنس 
الذي سيكون بأرقى املواصفات الدولية. كما ان املشروع 
تنموي بامتياز ايضا وميكن ادراجه في خانة أفضل مبادرات 
القطاع اخلاص ضمن املش���روع الوطن���ي الكبير بجعل 
الكويت مركزا ماليا وجتاريا ومقصد زوار ترفيه وتسوق 
واستجمام. يذكر ان املشروع متعدد االستخدامات وفيه 
مرافق تشغيلية عديدة، فعلى سبيل املثال ال احلصر هناك 
اكادميية خاصة للتنس وعيادة طبية رياضية وفندق وناد 
صحي ومالعب اسكواش وقاعة معارض وصالة للتزلج 
على اجلليد ومجمع تسوق جتاري يشمل مطاعم ومقاهي 
ومرافق ترفيه متنوعة. واجلدوى الكبيرة للمشروع جتلت 
مؤخرا بتوقيع عقد مع شركة اخلليج املتحدة للخدمات 
العقارية لتسويق الوحدات التجارية. وأكدت »املتحدة« ان 
االقبال واالهتمام من قبل املستأجرين كانا كبيرين خالل 
االس���بوع املاضي، كما تتوقع أن يتم االنتهاء من تأجير 

أغلب املساحات التجارية خالل فترة وجيزة.
كما ميكن التوقف عند جملة معطيات منها ان الشركة 
ستنفذ املشروع وتسوقه كواحد من مرافق التنس العاملية 

وعدت ش���ركة س���بيريت للتطوير العق���اري بعائد 
اس���تثمار على أسهمها املطروحة لالكتتاب حاليا نسبته 
12% كمتوسط توزيعات نقدية سنويا، وذلك عن السنة 

االولى للتشغيل.
وقالت الش���ركة في بيان صحافي لها ان هذه النسبة 
قل نظيرها حالي���ا في معظم الفرص املتوافرة او املمكن 
توافرها على الس���احة االستثمارية، موضحة ان ظروف 
االزمة وتداعياتها غيرت جذريا خريطة العوائد وذلك حتى 
االمد املتوسط على االقل، ففي االمد القصير ال ميكن ايجاد 
الكثير من الفرص التي ميكن ان حتقق نسبة عائد كالتي 

تعد مبنحها شركة سبيريت للتطوير العقاري.
وعلى صعيد عوائد الودائع قالت الشركة ان السيولة 
املكدسة في البنوك من دون قنوات كثيرة لتوظيف تلك 
االموال جعلت املصارف تخفض متوسط الفائدة الى ادنى 
م���ن 3% علما ان ذلك االنخف���اض تواكب ايضا مع جملة 
اخلف���ض الذي أجراه البنك املركزي على س���عر اخلصم 
عدة مرات منذ بداية االزمة. واألمر شبيه الى حد ما ايضا 
باملرابحات التي توفر فرصها البنوك االس���المية. وعلى 
الرغم من انخفاض تلك العوائ���د البنكية فان املدخرين 
يرضون به نسبيا هربا من مخاطر االستثمار في قطاعات 

اخرى كثيرة.
أما على صعيد االستثمار في البورصة فإن االزمة جعلت 
ذلك محفوفا بعدد من املخاطر، ألن التداعيات مس���تمرة 
على عدد ال بأس به من االسهم املدرجة. واملؤشر املتذبذب 
بقوة منذ بداية العام خير دليل على تلك املخاطر التي لم 
تستقر على بر أمان حتى اآلن. كما ان توقعات بقية العام ال 
تشير الى ان االمور ستتغير كثيرا بدليل ان البنك املركزي 
مس���تمر في حث البنوك على املزيد من احليطة واحلذر 

ارتفاع استثمارات الشركة بـ 20% وانخفاض إجمالي الخسائر بـ 55% خالل 2009

جانب من احلضور

مجسم ملشروع مجمع التنس التابع لشركة سبيريت

)سعود سالم(فواز العثمان وعبدالوهاب األمير خالل اجلمعية العمومية 

د.علي دشتي وفهد العوضي أثناء إطالق بطاقة التنقل الذكي

 »كي جي إل« لخدمات نقل الركاب
فرع الشارقة تطلق بطاقة التنقل الذكي »ساير«

حاجة للدفع النقدي لسائق احلافلة 
الستالم التذاكر الورقية«.

اجلدير بالذكر ان ش����ركة كي 
جي إل خلدم����ات نقل الركاب هي 
شركة تابعة لشركة رابطة الكويت 
واخلليج للنق����ل وتخضع إلدارة 
الكويت واخلليج  ش����ركة رابطة 
اليوم إحدى  القابضة، وأصبحت 
الشركات الرائدة في مجال تقدمي 
كل حلول النقل متعدد الوسائط في 
الكويت والشارقة باإلمارات العربية 
املتحدة مع توفير مجموعة متكاملة 

من خدمات نقل الركاب.

تراع����ي في ط����رق النقل احلفاظ 
على البيئة وتركز على استخدام 
تقنية املعلومات والعمل مبواصفات 
عاملية متقدمة كنظام GPS ونظام 
التتبع عبر األقمار الصناعية ملعرفة 
سرعة احلافالت وخطوط سيرها 
وكذلك أنظم����ة املراقبة املتطورة 
وذل����ك لضم����ان تق����دمي اخلدمة 
بأعلى مستويات األداء والفاعلية 

التشغيلية«.
وأضاف: »مع بطاقة »س����اير« 
أصبح تنق����ل املس����افرين داخل 
الشارقة أسهل وأسرع ولم يعد هناك 

أعلن����ت ش����ركة كي ج����ي إل 
خلدمات نقل الركاب بالتعاون مع 
النقل  الشارقة، شبكة  مواصالت 
العام اململوك����ة بالكامل من قبل 
حكومة الشارقة، عن اطالق بطاقة 
التنقل الذكي »ساير« للمتنقلني على 
منت حافالت مواصالت داخل إمارة 
الشارقة باإلمارات العربية املتحدة، 
وذلك في األول من يونيو اجلاري، 
بغرض التسهيل على الركاب من 
التذكرة بالدفع  خالل سداد قيمة 

اإللكتروني.
وقد شهد اطالق بطاقة التنقل 
الذك����ي »س����اير«، رئيس مجلس 
الكوي����ت  إدارة ش����ركة رابط����ة 
واخلليج القابضة د.علي دش����تي 
والرئيس التنفيذي لش����ركة كي 
جي إل خلدمات نقل الركاب فرع 
الش����ارقة فهد العوضي وعدد من 
املديرين التنفيذيني للشركة وبعض 
القطاعني احلكومي  الضيوف من 

واخلاص.
وتعمل التقنية احلديثة لبطاقة 
»ساير« الذكية على توفير الكثير 
من الوقت الحتوائها على محفظة 
إلكترونية ميكن استخدامها للدفع 
أثناء التنقل أو إعادة تعبئتها، وهي 
سهلة االستخدام وفترة صالحيتها 
خمس سنوات وتظهر قيمة الرصيد 
املتوافر في بطاقة ساير في إيصال 
التذكرة الصادرة من قبل س����ائق 
احلافلة وفي أي وقت تس����تخدم 

فيه حافالت مواصالت.
كما ميك����ن التأكد من الرصيد 
املتبقي لدى نقاط البيع املخصصة 

خلدمة مواصالت.
كما توفر البطاقة أيضا الكثير 
من املال، حيث يتمتع حاملها بخصم 

10% على تكلفة الرحلة.
وتبلغ قيمة بطاقة س����اير 45 
درهما كحد أدنى أو 90 درهما أو 
180 درهم����ا كحد أقصى باإلضافة 
ملبلغ 5 دراهم قيمة البطاقة تدفع 
عند شرائها أول مرة وميكن إعادة 
تعبئته����ا ف����ي أحد نق����اط البيع 

املخصصة.
وبه����ذه املناس����بة، ق����ال فهد 
العوض����ي: »ان الش����ركة أحدثت 
فرقا كبيرا في عالم النقل الداخلي 
للركاب داخل الشارقة منذ فوزها 
بعقد تشغيل شبكة خطوط النقل 
العام في إمارة الشارقة باإلمارات 
العربية املتحدة في عام 2007 وذلك 
ألنها تقدم خدمات النقل األس����هل 
واألمن واألسرع واألكثر موثوقية 
واألقل تكلفة للمسافرين على منت 
حافالتها، إلى جانب أن الش����ركة 


