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صافي قيمة أصول الشركة يقدر بـ 259 مليون دينار والقيمة الدفترية بلغت 235 مليونًا

»الشال«: سعر سهم »المزايا« العادل 368 فلسًا
ويتداول بنسبة أقل تتراوح بين 30 و40% من قيمته العادلة

اعتبارًا من الشهر الجاري والشهادة المعتمدة تتضمن 4 مواد منها مادتان »إجباري«

»مجموعة الخليج« تحصل على وكالة  جامعة 
كامبردج لمنح دبلوم معتمد في إدارة األعمال

تأسيس »التنمية الخليجية العقارية«
كونا: قالت جريدة »الكويت اليوم« الرسمية 
امس انه مت تأس���يس شركة التنمية اخلليجية 

العقارية برأسمال يبلغ مليون دينار.
وقال���ت اجل����ري���دة في عدده���ا االخير ان 
الت�����نمية اخلليجية العقارية تأسست كشركة 
مساهمة كويتية مقفلة وفقا للشريعة االسالمية 
برأسمال يبلغ مليون دينار موزعة على 10 ماليني 
س���هم نقدي بقيمة 100 فلس للس���هم الواحد، 
ومن أغراضها متلك وشراء العقارات واألراضي 
وتطويرها حلسابها في الكويت وخارجها وإدارة 
أمالك الغير ومتلك وبيع وشراء أسهم وسندات 
الشركة العقارية حلسابها وإعداد الدراسات وتقدمي 
االستشارات في املجاالت العقارية بكل أنواعها 
على أن تتوافر الش���روط املطلوبة فيمن يزاول 

تقدمي هذه املهنة.

وميكن للشركة القيام بأعمال الصيانة وتنفيذ 
األعمال املدنية وامليكانيكية والكهربائية واملصاعد 
واعم���ال التكييف وغيرها اضاف���ة الى تنظيم 

املعارض العقارية اخلاصة مبشاريعها.
وتستطيع استغالل الفوائض املالية املتوافرة 
لديها عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار 
من قبل شركات وجهات متخصصة واملساهمة 
املباش���رة لوضع البنية االساس���ية للمناطق 
واملش���اريع الس���كنية والتجارية والصناعية 
وادارة املرافق العقارية بنظام البناء والتشغيل 

والتحويل )بي.او.تي(.
ويجوز لها ان تكون لها مصلحة او تشترك 
بأي وجه مع الهيئات التي تزاول اعماال شبيهة 
بأعمالها او التي قد تعاونها على حتقيق اغراضها 

في الكويت وخارجها.

معتمدة منفصلة شرط احلصول 
على هاتني املادتني معا، كما ميكنه 
احلصول على شهادة في احدى 
املواد األربع األخ���رى بصورة 
منفصلة بع���د اجتيازه اختبار 
تلك الوح���دة، ضاربا املثال في 
ذلك بحصول الطالب على شهادة 
من كامبردج في املوارد البشرية 
أو التسويق وحتسب شهادة فيها 
فقط دون الدبلوم، ولكي يحصل 
على الدبلوم البد أن يحصل على 
أربع من هذه الوحدات الس���ت 
منها اثنتان »اجباري« واثنتان 
»اختي���اري« من أربع، وكل هذا 
أيضا بعد اجتيازه االختبار الذي 
يقدم ألكثر من مائة وعشرين دولة 
على مستوى العالم وفي نفس 
التوقيت. جدير بالذكر أن مركز 
مجموعة اخلليج لالستشارات 
والتدريب قد حصل على االعتماد 
كمرك���ز اختب���ارات معتمد من 
كامبردج ليقوم بتقدمي االمتحان 
في دبلومات كامبردج، وخصوصا 
دبل���وم إدارة األعمال داخل مقر 
املركز، أي أنه سيتوفر للطالب 
فرصة الدراس���ة واالختبار في 
نفس املق���ر املعتمد من جامعة 

كامبردج.

املواد ومتاش���يا م���ع متطلبات 
األلفية اجلديدة.

وب���ني احلس���يني أن دبلوم 
إدارة األعمال سيش���تمل على 6 
اثنتان »اجباري«  وحدات منها 
وهما التنظيم واالتصال وأربع 
وح���دات أخريات منه���ا اثنتان 
»اختي���اري« وهذه املواد األربع 
هي املالية والتس���ويق واملوارد 

البشرية واألعمال التمهيدية.
وأوضح أن الطالب سيتمكن 
من احلصول على ش���هادة في 
التنظي���م اإلداري بعد حصوله 
على الوحدتني األوليني كشهادة 

جنح���ت مجموع���ة اخلليج 
لالستش���ارات والتدريب احدى 
ش���ركات مجموعة اخلليج في 
احلص���ول على وكال���ة جامعة 
كامبردج الشهيرة ملنح دبلوم إدارة 
األعمال املعتمد من اجلامعة نفسها 

وبتوقيع رئيس اجلامعة.
وبهذه املناسبة، اعتبر املدير 
العام ملرك���ز مجموعة اخلليج 
لالستش���ارات محمد احلسيني 
أن املرك���ز جنح ف���ي أن يكون 
األوحد على مستوى الدولة الذي 
يحصل على هذه الوكالة ألعرق 
العالم  اجلامعات على مستوى 

والتي تأسست عام 1209.
وأضاف أن املركز سيبدأ العمل 
خالل شهر يوليو اجلاري على 
هذه احملاضرات للحصول على 
الوحدات والدبلوم، وس���تعطى 
فرصة لكل من أراد أن يحصل على 
شهادة معتمدة من أعرق اجلامعات 
تضاف إلى سيرته الذاتية وتؤهله 
للعمل في املؤسس���ات اخلاصة 
واحلكومية، داخل منطقة اخلليج 

وخارجها.
كما ستعطي اخلبرة الكاملة 
ف���ي ه���ذه التخصص���ات وفقا 
للمستجدات التي طورت عليها 

نتيجة احتوائها على مشاريع حيوية وم���ؤثرة على 
غرار مشروع »س���كاي جاردنز« في دبي ومشروع 
»مورينا رزيدنس« في أبوظبي، عالوة على مشاريع 
إسكانية أخرى عديدة، حيث بلغ إجمالي موجوداتها 
142 مليون دينار، فيما يبلغ رأس���مالها 100 مليون 

دينار.
وأضاف ان خطة »املزايا« احلالية تتمحور حول 
تسليم جميع مشاريعها في دبي قد وصلت إلى نسب 
إجناز مطمئنة وفقا جلدول التدفق املالي ونسب االجناز 
املخطط لها مسبقا، حيث قامت الشركة مؤخرا بتسليم 
برجني في مش���روع »االيكون الس���كني« الواقع في 
بحيرات اجلميرا واملبيع بالكامل إلى مالكه، باإلضافة 
إلى تسليم املرحلة االولى من مشروع »الفيال السكني« 
الواقع في دبي الند واملقدر ب� 104 ڤلل سكنية من أصل 
700 ڤيال سيتم تسليمها تباعا حتى شهر أبريل من 
عام 2010، عالوة على حتقيقها نسبة إجناز وصلت إلى 
65% من مشروع »بزنس أفنيو« والواقع في بحيرات 
اجلميرا والذي يخدم قطاع املكاتب واملبيع بالكامل. 
هذا، وقد بدأت مؤخرا تنفيذ مش���روع »كيوبوينت« 
الواقع في »الليوان« والذي بلغت متوس���ط نسبة 
االجناز فيه 35%، ويتضمن 52 مبنى س���كنيا لذوي 

االسكان املتوسط.
وأكد اس���بيته على أن األرباح املتوقعة من هذه 
املشاريع س���تضاف إلى أرباح الشركة تباعا خالل 
السنتني املقبلتني، مش���يرا إلى أن مشاريع الشركة 
في الكويت بلغت بدورها نسب إجناز عالية، حيث 
من املتوقع تشغيل مشروع »سفن زونز« في أكتوبر 
املقبل، عالوة على مشروع »كلوفر كلينيك« الطبي، 
ومش���روع مدينة االعمال الكويتية، معقبا أن جميع 
هذه املش���اريع حتمل صبغة املشاريع املدرة للدخل 
والتي تعول عليها املزايا كثيرا في إطار تنويع سلتها 
االس���تثمارية لتتضمن أصوال آمنة للش���ركة خالل 

مسيرتها.
وأضاف انه فيما يتعلق بخطة توسع الشركة فإنه 
وبعد دراسة مستفيضة شملت جميع األراضي التي 
متلكها الشركة حاليا على غرار مشروع الواجهة املائية 
و»داون تاون جبل علي«، فإن الشركة قررت التريث 
في البدء في تنفيذ هذه املشاريع حلني ثبات أوضاع 
األس���واق اإلقليمية والعاملية على حد سواء، كما أن 
املزايا تدرس حاليا عن كثب األس���واق العقارية في 
كل من السعودية وقطر، وذلك إيذانا ببدء مشاريع 

جديدة في تلك األسواق.

وهو أعلى من مستواه في السوق خالل األشهر ال� 5 
التي سبقت تسليم التقرير النهائي للدراسة، وتعتقد 
»الشال« أن السعر احلالي الذي يتداول به سهم املزايا 
في السوق احمللية أقل بنسبة تتراوح بني 30 و%40 

من قيمته العادلة.
وفي هذا السياق قال الرئيس التنفيذي ونائب رئيس 
مجلس اإلدارة لشركة املزايا القابضة م.خالد اسبيته 
»ان محفظة مشاريع واس���تثمارات شركة املزايا قد 
قادتها إلى بر األمان رغم ظروف األزمة املالية العاملية 

التي عصفت بأسواق العالم«.
وأضاف: »باتت املزايا تركز حاليا على إعادة »ترتيب 
البيت من الداخل« لتأهيله لوثبة أخرى في إطار التحسن 
امللحوظ في أداء االسواق والشركات والذي ستظهر 

بوادره خالل النصف الثاني من العام احلالي«.
وقال اسبيته إن إحدى خطوات ترتيب البيت من 
الداخل كانت تتضمن دراسة أوضاع الشركات الزميلة 
والتابعة لتوحيد اجلهود وتقليص املصاريف، حيث 
كانت خطوة االندماج مع دبي االولى هي إحدى اخلطوات 
املرجحة، وذلك ملا لشركة دبي االولى من أهمية كبرى 

خلصت الدراس���ة التي كلفت بها ش���ركة الشال 
لالستشارات إلى عدم جدوى املضي بعملية استحواذ 
شركة »املزايا القابضة« على بقية أسهم شركة »دبي 
األولى« في الوقت احلالي، فما يفترض حتقيقه وهي 
تتملك 67% في دبي األولى، لن يزيد كثيرا عند متلكها 

نسبة 100% في دبي األولى في الوقت احلاضر.
وذكرت شركة املزايا القابضة في بيان صحافي أمس 
ان ش���ركة الشال قالت انه في املستقبل فإن الشركة 
قد متضي بعملية االس���تحواذ ل���و أصبحت املنافع 
الناجتة ع���ن اقتصاديات احلجم مثل وفر التكاليف 
وتكامل األصول البش���رية والعقارية واملالية أعلى 
من التكلفة املالي���ة واجلهد املبذول من إمتام عملية 

االستحواذ.
لذل���ك كان قرار مجلس إدارة ش���ركة املزايا عدم 
املضي في عملية االستحواذ في الوقت احلاضر مع 
بقاء الفكرة من حيث املبدأ قائمة وقابلة للبحث مرة 

أخرى لو تغيرت الشروط إلى األفضل.
واعتمدت دراسة الشال في تقومي السعر العادل 
ل�»املزاي���ا« على عدة طرق، أولها تقدير صافي قيمة 
األص���ول )NAV(، وخلصت إل���ى أن قيمتها بحدود 
259 مليون دين���ار، وكانت القيمة الدفترية ألصول 
الشركة نحو 235 مليون دينار، وإجمالي املطلوبات 

على الشركة نحو 94 مليون دينار.
ونتج عند التقومي ارتفاع مس���توى قيمة السهم 
حسب هذه الطريقة إلى 368 فلسا، بينما كانت دفاتر 
الشركة تضعه عند نحو 314 فلسا، أي أن القيمة العادلة 

طبقا لتقومي الشال أعلى من القيمة الدفترية.
أما الطريقة الثانية فقد كان متوسط سعر السهم 
في السوق على مدى 5 اشهر وكان بحدود 216 فلسا 
في تلك الفت���رة الصعبة، والطريق���ة الثالثة كانت 
س���عر املقارنة مع ش���ركات تعمل في نفس القطاع، 
وخلص إل���ى أن القيمة املقارنة العادلة بحدود 345 

فلسا للسهم.
وتشير الدراس���ة املقدمة من الشال إلى أن فريق 
الدراسة قام بزيارات ميدانية ملواقع أصول الشركة 
الرئيسية وكلفت شركة مزايا القابضة -بالتنسيق مع 
الشال- مقومني مختصني لتقومي األصول الرئيسية 
في كل س���وق مثل تكليف »جونز النغ السال« في 
دبي مثال، ثم مت اعتماد نتاج التقومي في تقدير صافي 

القيمة العادلة لألصول.
وبناء عليه قدر الشال القيمة العادلة لسهم »املزايا« 
الذي يفترض أن يس���تخدم في عملية االس���تحواذ 

إسبيته: محفظة مشاريع »المزايا« واس�تثماراتها في الكويت والخارج قادتنا إلى بر األمان رغم ظروف األزمة المالية العالمية

محمد احلسيني 

م.خالد اسبيته


