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والذي  التي عقدت يف 2011/1/20  ال�سابقة  العمومية  الإعالن عنه يف اجلمعية  بناًء على ما مت 

نتج عن عدم اكتمال الن�ساب القانوين، وما تقرر على اأثره نحو تاأجيل عقد اجلمعية العمومية 

ملدة اأ�سبوعني من تاريخ انعقادها. لذا ي�سر جمل�س اإدارة ال�سركة الدولية لالإجارة وال�ستثمار دعوة 

ال�سادة امل�ساهمني حل�سور اجتماع اجلمعية العامة العادية )املوؤجلة( واملقرر عقدها يوم اخلمي�س 

املوافق 2011/2/3 يف متام ال�ساعة العا�سرة والن�سف �سباحًا مببنى وزارة التجارة وال�سناعة - جممع 

الوزارات - بلوك )2( الدور الأول قاعة )اأ( وذلك للنظر يف جدول اأعمال اجلمعية العامة العادية.

واهلل املوفق،،،،
جمل�س الإدارة

1 - �سماع تقرير جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2008/12/31 وامل�سادقة عليه.

2 - �سماع تقرير اللجنة ال�سرعية لل�سركة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2008/12/31.

3 - �سماع تقرير مراقبي ح�سابات ال�سركة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2008/12/31.

4 - مناقـــ�سة البيــــانـــــات املاليـــة لل�ســــركة عــــن ال�سنـــــة املالية املنتهية يف 2008/12/31 وامل�سادقة عليها.

5 - املوافقة على املعامالت مع اأطراف ذات عالقة.

6 - تعيـــــــني / اإعادة تعيني مراقبي احل�سابات )اثنان( لل�سنة املالية )2009 - 2010( واأع�ساء اللجنة 

ال�سرعية وتخويل جمل�س الإدارة بتحديد اأتعابهم.

7 - اإن�ساء �سركة م�ستقلة )S.P.V( لتطوير عقارات ال�سركة بدخول م�ستثمرين جدد.

8 - تفوي�س جمل�س الإدارة باتخاذ الجراءات الكفيلة بو�سع الدرا�سات الالزمة لإعادة خطة الهيكلة.

9 - عدم اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�س الإدارة لل�سنة املالية 2008.

10 - ما ي�ستجد من اأعمال.

جدول اأعمال اجلمعية العمومية العادية

لذا يرجى من ال�سادة امل�ساهمني الراغبني يف احل�سور مراجعة مقر ال�سركة الدولية لالإجارة 

دوار   - ال�سامل  فهد  �سارع   -  )21( الدور   - الن�سار  برج  مبنى  يف  الكائن  مبقرها  وال�ستثمار 

ال�سرياتون - هاتف رقم 22245800 وذلك قبل املوعد املحدد باأربع وع�سرين �ساعة على الأقل 

ومعهم �سهادات الأ�سهم والبطاقة املدنية ل�ستالم بطاقة ح�سور الجتماع وجدول الأعمال.

دعـــــــــوة حلــ�ضـــــــور

اجتمــــاع اجلمــعـيـــة العمــوميـــة العـــاديـــة

لل�ضركة الدولية للإجارة واال�ضتثمار) املوؤجلة(

 «كامكو»: ٤٫٢٥ مليارات دينار إجمالي الديون وااللتزامات المالية 
  على شركات االستثمار المدرجة في ٩ أشهر من ٢٠١٠ بانخفاض ٢٪

اإليرادات اإلجمالية للقطاع من 
األتعاب والعموالت بنسبة ١٣٪ 
لتصل إلى ٣٨٫٦ مليون دينار. 

الشـــركات    كمـــا شـــهدت 
االستثمارية ارتفاعا في اخلسائر 
غير احملققة من االســـتثمارات 
حيث وصلت اخلسائر إلى حوالي 
٤٥ مليون دينار خالل التسعة 
أشهر األولى من عام ٢٠١٠ والتي 
توزعت بني الشركات االستثمارية 
اإلسالمية والتقليدية والشركات 
القابضة، باملقارنة مع خسائر 
أقل عن الفترة نفســـها من عام 
٢٠٠٩ والتـــي بلغت حوالي ٢٩ 

مليون دينار.

  توقعات المرحلة القادمة 

  التزال آخـــر النتائج املالية 
املعلنة في سبتمبر ٢٠١٠ تشير 
إلى وجود خسائر لدى القطاع 
ولو بنسبة أقل مقارنة مع الفترة 
نفسها من عام ٢٠٠٩، مع وجود 
بوادر حتســـن في األداء املالي 
لبعض الشركات تدريجيا وذلك 
متاشـــيا مع بداية التعافي في 
االقتصاد واألداء اجليد نسبيا 
املالية  الكويت لألوراق  لسوق 
منذ بداية الربع الثالث من عام 

.٢٠١٠
  واشار التقرير إلى أن القطاع 
سوف يسجل خسائر خالل عام 
٢٠١٠، وذلك نتيجة ضعف مصادر 
الدخل والتـــي تعتمد بالدرجة 
األولى على االستثمارات، إيرادات 
األتعاب والعموالت والتي تعكس 
البيئة التشغيلية الصعبة التي 
يواجهها القطـــاع خالل الفترة 

الراهنة. 
  ولكن مــــن املتوقع أن يعود 
قطاع الشركات االستثمارية إلى 
الربحية خالل عام ٢٠١١ بأرباح 
متواضعــــة مقارنة مع األرباح 
التــــي حققها القطــــاع قبل بدء 
األزمة املالية في سبتمبر ٢٠٠٨، 
وبالتالي فإن تركيز الشركات 
االستثمارية على االستثمارات 
العوائد  العالية اجلودة وذات 
اجليدة واملســــتقرة ودراســــة 
املخاطر الناجمة عن أي استثمار 
واتباع مبدأ الشفافية بالتزامن 
مع تطبيق قانون هيئة أسواق 
املال سوف يساعد عددا كبيرا من 
شركات االستثمار على حتسني 

أدائها املالي. 

ومن هنــــا التركيز على نوعية 
االستثمارات واألصول ومداها 
الزمني (طويلة األجل أو قصيرة 
األجل) باإلضافة إلى األخذ بعني 
االعتبار فترة استحقاق الديون 

وكلفتها.
  وفي حتليل ملصادر اإليرادات 
لشـــركات القطاع االستثماري، 
يتبني أن إجمالي إيرادات القطاع 
انخفضـــت بنســـبة ١٢٪ خالل 
التسعة اشـــهر األولى من عام 
٢٠١٠ لتصل إلى ٢٥٨ مليون دينار 
مقارنة مـــع ٢٩٣ مليون دينار 
للفترة املقابلة من ٢٠٠٩ حيث 
انخفضت جميع مصادر الدخل 
دون استثناء وكان األكثر تأثرا 
إيرادات الفوائد واملرابحات التي 
انخفضت بنسبة ٣٠٪ لتصل إلى 
١٢٤٫٦ مليون دينار مقارنة مع ١٧٨ 
مليون دينار خالل فترة التسعة 

اشهر األولى في عام ٢٠٠٩.
التراجع  التقرير هذا     وعزا 
إلى انخفاض العائد على الودائع 
واملرابحات وكذلـــك انخفاض 
السيولة لدى الشركات وتعثر 
بعض املرابحات، وقد تراجعت 

وجودة األصول ومدى قدرتها 
النقدية  التدفقات  على حتقيق 
الكافية للوفاء بااللتزامات املالية 
التي تترتب على تلك الديون، 

٢-١، وهذا مؤشر جيد حاليا على 
الوضع املالي لتلك الشــــركات، 
األداء  ولكن املؤشر األهم على 
املالي هو مســــتوى الســــيولة 

الشركات إذ ان ٣٨ شركة من أصل 
٥١ شركة استثمارية مدرجة في 
سوق الكويت تتمتع بنسبة دين 
إلى حقوق املساهمني ال تتعدى الـ 

  واشار التقرير الى انه يتبني 
أن نســــبة الدين إلــــى حقوق 
املساهمني (الرافعة املالية) بدأت 
بالتحســــن لدى عدد كبير من 

يعكس حقيقــــة الوضع املالي 
الصعــــب لبعــــض الشــــركات 
وضعف مصــــادر الدخل لديها 
بسبب البيئة التشغيلية الصعبة 
التي تواجهها منذ الربع األخير 

من عام ٢٠٠٨.

  إجمالي ديون 
  الشركات االستثمارية

  وافاد التقريــــر بأن إجمالي 
ديون القطاع، باستثناء شركة 
دار االستثمار التي تبلغ ديونها 
نحو مليــــار دينار، بلغ حوالي 
٤٫٢٥ مليارات دينار (ما يعادل 
١٥ مليار دوالر) في ســــبتمبر 

.٢٠١٠
  وبلغــــت حصــــة شــــركات 
االســــتثمار التقليدية منها ١٫٧ 
مليار دينار، أما الشركات التي 
تعمــــل وفق أحكام الشــــريعة 
اإلسالمية فقد بلغت ديونها ١٫٥ 
مليــــار دينار وترتفع إلى نحو 
٢٫٥ مليار دينار بعد احتساب 
ديون شركة دار االستثمار حيث 
ان جزءا كبيرا من تلك الديون 

قصير األجل.

 قــال تقريــــر 
شركة مشاريع 
الكويـــــــــت 
االستثمارية 
إلدارة األصول (كامكو) عن ربحية 
قطاع الشركات االستثمارية املدرجة 
الكويت خالل فترة  في بورصة 
التسعة أشهر املنتهية في سبتمبر 
٢٠١٠ وتوقعـــات النتائج املالية 
للمرحلة املقبلة، ان آخر األرقام 
املتوافرة عن الشركات االستثمارية 
املدرجة في سوق الكويت لألوراق 
املالية تشير إلى أن إجمالي أصول 
الشركات االستثمارية بلغ ٨٫٥٥ 
مليارات دينار نهاية ســـبتمبر 
٢٠١٠ وبانخفاض طفيف بلغ ٣٪ 
مقارنـــة بـ ٨٫٨١ مليـــارات دينار 
في نهايـــة ٢٠٠٩، مما يدل على 
بعض املؤشرات اإليجابية حول 
قيمة اســـتثمارات تلك الشركات 
إذ انخفضت خالل الفترة نفسها 
بنســـبة ٢٫٩٪ لتصـــل إلى ٥٫١٦ 
مليارات دينار أو ما يعادل ٦١٪ 
من إجمالي األصول وهي مبعظمها 

استثمارات طويلة األجل.
   أما بالنسبة إلجمالي الديون 
وااللتزامات املالية فقد بلغ ٤٫٢٥ 
مليارات دينار وبانخفاض نسبته 
٢٪ عــــن نهاية ٢٠٠٩، وفي هذا 
مؤشر على صعوبة االقتراض 
بســــبب السياســــة االئتمانية 
املتشــــددة للبنوك واإلجراءات 
والقيــــود اجلديــــدة املفروضة 
من قبل بنــــك الكويت املركزي 
وعدم قدرة بعض الشركات على 

االقتراض.
  أما بالنسبة حلقوق املساهمني 
فهي التزال تعاني من اخلسائر 
حيث انخفضت بنســــبة ٥٫٧٪ 
خالل فترة التسعة اشهر األولى 
من عــــام ٢٠١٠ لتصل إلى ٣٫٢ 
مليارات دينار نتيجة اخلسائر 
املتراكمة التي بلغت نحو ٥١٠ 
ماليني دينار والتي التزال تؤثر 
في أداء القطاع منذ عام ٢٠٠٩، 
وبالتالي التزال بعض الشركات 
تعاني من ارتفاع الرافعة املالية 
لديها إذ بلغت نسبة الدين إلى 
حقوق املســــاهمني للشــــركات 
العاملة حسب الشريعة اإلسالمية 
نحو ٢٫٢٨ إلى ١ مقابل ١٫٣٠ إلى ١ 
لشركات االستثمار التقليدية.

  واشــــار التقرير الى ان هذا 
الضعف في امليزانية العمومية 

 اتباع مبدأ الشفافية وتطبيق قانون هيئة أسواق المال يساعدانها على تحسن أدائها

 ٣٫٢ مليارات دينار قيمة حقوق المساهمين بانخفاض ٥٫٧٪
  بسبب خسائر متراكمة بـ ٥١٠ماليين دينار 

 ١٢٪ انخفاضًا في إيرادات شركات االستثمار بالغة ٢٥٨ مليون دينار 
مقارنة بـ ٢٩٣ مليونًا للفترة نفسها من ٢٠٠٩

 توقعات بعودة قطاع االستثمار لتحقيق أرباح في ٢٠١١ مع تركيزها على االستثمارات عالية الجودة

 «أجيليتي» و«ترانسبورت أنتليجنس» تطلقان 
  دليل األسواق الناشئة اللوجستي لـ ٢٠١١ في «دافوس»

نتائج الترابط واملواءمة.
  وقد جاء هذا التحسن جراء تطوير في البنية التحتية 
للمطارات، حيث تخوض عمان جملة التحسينات األساسية 
في شبكة مطاراتها، والتي تضمنت توسعا في مطار مسقط 
الدولي ومطارات جديدة في كل من «صحار» و«الرقم».

  وقد حصلت عمان على أعلى ناجت عام من حيث التوافق 
السوقي وسهولة القيام بأعمال جتارية متضمنة تكاليف 
جتاريـــة منخفضة إلى جانب مســـتويات منخفضة من 
اجلرائم واإلرهاب ومستويات عالية من االستثمار األجنبي 
املباشر، ومستويات عالية من التطور والتحضر في القطاع 
اخلدمي، إال أن حجم ســـوق عمان ومنوه واعتباره من 
اخلمس أسواق الناشئة األقل منوا وفقا لالستبيان، هو 

ما قلل من جاذبيتها بالنسبة للشركات اللوجستية.
  قطر توازن في البنية التحتية

  احتلت قطر املرتبة الـ ١٩ نتيجة التوقعات بانخفاض 
منوها رغم متتعها بنمو اقتصادي متسارع على خلفية 

قطاع الطاقة.
  وذلـــك باإلضافة إلى التوقعات بوصولها إلى الذروة 
فـــي قطاع النفط والغاز خالل عام ٢٠١١، وكنتيجة لذلك 
فإن االستثمارات في قطاع الطاقة من املتوقع أن تتوقف، 
إضافة إلى التكهنات بهبوط حاد في الناجت احمللي اإلجمالي 

في عام ٢٠١٥.
  تشـــهد قطر حاليا تطـــورات في البنيـــة التحتية 
والسياحة كمحاولة لتعويض خسائر قطاع الطاقة في 
الســـنوات القادمة لذا من املتوقع أن حتسن من مركزها 

في املستقبل.
  وأشار الدليل الى تراجع مصر أربعة مراكز لتحتل املرتبة 
الـ ١٣، على خلفية تصاعد تكاليف إدارة األعمال باإلضافة 

إلى ارتفاع مستوى اجلرمية والعنف واإلرهاب.
  وتذيل التصنيف كل مـــن الباراغواي في املرتبة الـ 
٣٩، وكينيا فـــي املرتبة الـ ٣٧، وبوليڤيا في املرتبة الــ 
٣٨، ويعد االقتصاد الضعيف وتطورات البنية التحتية 
الفقيرة والتهديدات األمنية (خاصة فيما يخص كينيا) أهم 
األسباب التي جعلت تلك األسواق األقل جذبا لالستثمارات 

من قبل الشركات اللوجيستية.
  وينظر الدليل إلى أفريقيا كمركز تصنيع مستقبلي 
بدال من منطقة آسيا واحمليط الهادئ على املدى البعيد، 
إال أن حتديات مثل البنية التحتية واالســـتقرار األمني 

ستظل من العوامل التي يجب التغلب عليها. 

األجنبية خالل األزمة االقتصادية العاملية.
  وفي االستبيان العاملي الذي مت مبشاركة أكثر من ٣٣٠ 
مديرا تنفيذيا، كان اسم السعودية االسم اخلامس األكثر 
ذكرا في االســـتبيان كأكثر الدول احتمالية للتحول إلى 
مركز للخدمات اللوجســـتية في املنطقة. ميكن أن يعزز 
هذا الرأي دور السعودية كأكبر مورد للبترول في العالم، 
باإلضافة إلى غنى ســـكانها وثرائهم والرغبة املتزايدة 
في اقتناء السلع الفاخرة الغربية، باإلضافة إلى هذا فإن 
السعودية تقوم حاليا بتطوير ست مدن صناعية، حتى 
تكرر جناح جتربة دبي، وســـتكون مدينة امللك عبداهللا 
االقتصادية املدينة األكبر بينها، وستكون مركزا لـ ٢٧٠٠ 
شركة تصنيع عندما تكتمل، ومن ثم ستصبح واحدة من 

أكبر خمسة منافذ صناعية حول العالم.
  اإلمارات مركز لوجستي واعد

  اإلمارات العربية املتحدة احتلت املركز التاسع وتصدرت 
تصنيف األسواق األصغر حجما (من حيث الناجت احمللي 

اإلجمالي حتت الـ ٣٠٠ مليار دوالر).
  وقد شهدت شبكة النقل في اإلمارات تطورا وازديادا 
عن العام املاضي، لتتجاوز بذلك أي سوق آخر مبا فيها 
ســـوقا الصني وتشيلي حيث حققت كل من إدارة املنافذ 
احلدودية وخطوط الشحن البحري في اإلمارات حتسنا 

كبيرا.
  توّقع نحو أكثر من ١٠٪ من الذين قاموا باالستبيان أن 
تكون اإلمارات أكثر جاذبية من البرازيل كسوق لتقدمي 
اخلدمات اللوجســـتية طرف ثالث وذلك لدور اإلمارات 
املتنامي كبوابة عبور مهمة لدول مجلس التعاون اخلليجي، 
إلى جانـــب كونها مركزا هاما لنقل البضائع بني آســـيا 

وأوربا وأفريقيا.
  عمان سوق قوي

  كما صعد سوق عمان اللوجستي الذي يحتل املرتبة 
الـ ١٤ مقدار ٤ مســـتويات مع تطـــورات قوية من حيث 

 أعلنت شركة «أجيليتي» عن اطالق دليلها اللوجستي 
لألسواق الناشئة والذي مت نشره أمس في املنتدى االقتصادي 

العاملي في دافوس.
  ويقارن الدليل ٣٩ ســــوقا من األسواق الناشئة ويحدد 
السمات الرئيسية التي جتعل من هذه األسواق أسواقا جاذبة 
لالستثمار، وقد قامت شــــركة «ترانسبورت أنتليجنس» 
الشركة الرائدة في توفير البحوث والتحليالت في الصناعة 

اللوجستية عامليا بتقدمي هذا الدليل.
  وعّلق الرئيس التنفيذي إلدارة التسويق واإلستراتيجية 
في شركة «أجيليتي» كريستوفر لوغان مبناسبة إصدار 
الدليــــل، قائال: «فيمــــا يؤكد الدليل علــــى الكثير مما تراه 
الشــــركة في األسواق الناشــــئة من فرص مواتية بحسب 
خبرتها وعملياتها الراسخة في تلك األسواق، إال أنه يقدم 
أيضا لصناعة اخلدمات اللوجستية الكثير من الرؤى املهمة 
طويلة األمد التي قد يكون تطورها غير مرئي، خاصة تلك 
التفاصيل اخلاصة باألسواق املوجودة على قائمة الصناعة 

اللوجستية».
  من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة ترانسبورت 
أنتليجنس جون مانرز بل: «من الواضح أن األسواق الناشئة 
تلعب دورا يزداد أهمية في استراتيجيات سلسلة التوريد 
العاملية، فيما تنظر الشركات نحو اخليارات التالية للمواقع 

اإلنتاجية قليلة التكلفة».
  وأضاف: «ومع ذلك، يجب أن يكون املستثمرون على إدراك 
تام بالتحديات اخلاصة املتواجدة في كل سوق، باإلضافة 
إلى الفرص املتاحة هناك، ويســــاعد دليلنا الشركات على 
التفريق بني األسواق التي توفر إمكانيات فورية وتلك التي 

سوف تأخذ وقتا أطول لتتطور».
  السعودية النجم الصاعد

  وتطرق الدليل لعدد من مراكز النقل الهامة في الشرق 
األوســــط، وقد حظيت اململكة العربية السعودية مبكانة 
رفيعة حيث صنفت في املركز الســــادس، وهو ما جعلها 
واحدة من األسواق االستثمارية الواعدة بالنسبة للشركات 
اللوجستية. وقد متتعت اململكة بزيادة كبيرة في رصيدها 
الكلي مع وجود حتسن كبير في رصيدها ملوائمة سوقها 

والتي تفوقت على نتائج دول مثل البرازيل والصني.
  إضافة إلى تعزيز طاقاتها الصناعية واملالية والعقارية، 
فقد شكلت السعودية عامل جذب لالستثمارات األجنبية 
املباشرة القوية FDI، وهو ما يبعث على اإلعجاب، خاصة 
أن معظم البلدان شهدت انخفاضا في معدل االستثمارات 
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 تقـرير 


