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أكدت في حوار خاص لـ »األنباء« أن صندوق الرائد حقق عائدًا تراكميًا منذ تأسيسه في عام 2000 بنسبة %61.1

خاجه: »إستراتيجيا« اعتمدت إستراتيجية دفاعية للحفاظ
 على رأس المال.. وال اتفاق مع أي مستثمر لشراء حصه بالشركة

ماضي الهاجري

كشفت رئيسة مجلس إدارة شركة استراتيجيا هتاف خاجه عن ان الشركة 
تقوم حاليا بإعادة هيكلة منتجات اس�تثمارية لطرحها لالستثمار في األسواق 
العاملية والناش�ئة واحمللية، كما انها ستقوم بحملة لتس�ويق صندوق الرائد 

»الصندوق العقاري العاملي« بعد شهر رمضان الكرمي.
وقالت خاجه  في حوار مع »األنباء« ان شركة استراتيجيا اعتمدت استراتيجية 
جديدة قائمة على اقتناص الفرص االس�تثمارية املتوافرة حاليا في االس�واق، 
مش�يرة الى ان األزمة العاملية رغم انها اثرت على أوضاع الش�ركات احمللية 

والعاملية واخلليجية، إال أنها خلقت فرصا استثمارية جيدة ايضا.
واضافت ان من اهم اولويات الش�ركة إعادة جدولة ديونها، مشيرة الى ان 
املفاوضات التي كانت جتريها الش�ركة مع اح�د البنوك واعادة جدولة ديون 

قدرها 6 ماليني دينار قد توقفت.

عموميتها أقرت اإلدراج في السوق الموازي

الهنيدي: 75% من أصول »الحياة العقارية« مدّرة للدخل 
ونخطط للتخارج من استثمارات بالخارج

 عمر راشد
الرغم م���ن صعوبة  عل���ى 
االوضاع والظروف غير املستقرة 
في سوق الكويت لالوراق املالية، 
اضافة الى االزمة املالية العاملية 
والتي جتتاح أسواق العالم كافة 
وتلق���ي بظاللها الس���يئة على 
الس���وق، أقرت عمومية شركة 
ادراج  العقارية  الدولية  احلياة 
الش���ركة في الس���وق املوازي 
االدارة في  وتفويض مجل���س 
اتخاذ االجراءات املناس���بة في 

هذا الشأن.
وعلى هامش عمومية الشركة 
التي انعق���دت بنصاب قانوني 
69%، أوضح رئيس مجلس االدارة 
والعضو املنتدب حسن الهنيدي 
انه رغم التراجع احلاد للسوق، 
اال ان البدء باتخاذ قرار بتشكيل 
مفوضية هيئة أسواق املال والتي 
من املتوقع أن يكون لها تأثير 

ايجابي على وضع السوق.
ونفى الهنيدي ان يكون الهدف 
من املوافقة على إدراج الشركة 
في السوق املوازي سعي املالك 

قيمة السهم الدفترية 129 فلسا 
وهو مبني على االصول اجليدة 

التي متتلكها الشركة.
وبني ان 75% من تلك االصول 
»مدرة للدخل«، مش���يرا الى ان 
هناك النية للتخارج من بعض 
االصول التي متتلكها الشركة في 

السعودية والبحرين.
ولفت الى ان الشركة انتهت 
من بناء برج احلياة العقارية في 
منطقة الشويخ بتكلفة 10 ماليني 
دينار والذي من املتوقع ان يدر 

للتخارج منه���ا وامنا يأتي في 
الش���ركة ألوضاعها  اطار دعم 
التشغيلية على املدى الطويل، 
مستدركا ان بعض املالك طالب 
بتأجيل البت في مسألة االدراج 
حلني عودة السوق الى مستواه 

الطبيعي.
وردا على سؤال بشأن السعر 
العادل للسهم في حال ادراجه، 
ق���ال الهنيدي ان الس���وق هو 
الفيصل الوحيد في حتديد القيمة 
الس���وقية للسهم، مستدركا أن 

عائدا بحدود 10% س���نويا على 
رأس املال، الفتا الى ان الشركة 
أجنزت تسويق املشروع بالكامل 
املالية  رغ���م تداعيات األزم���ة 

الراهنة.
وفيما يتعلق باستراتيجية 
الش���ركة خالل املرحلة املقبلة، 
قال الهنيدي ان الش���ركة تركز 
في املرحلة املقبلة على التنوع 
في االيراد التشغيلي واخلدمات 
العقاري���ة وكذل���ك موض���وع 

الصيانة.

حسن الهنيدي )أسامة البطراوي(جانب من احلضور في عمومية الشركة

أسعار األسهم احلالية في البورصة ال تعكس حقيقة أوضاع بعض الشركات

هتاف خاجه

 م��ا تداعيات األزمة العاملية على ش��ركة 
إستراتيجيا؟

 الش���ك ان األزمة االقتصادية العاملية 
التي بدأت أوائلها بالظهور في أواخر 2007 
والتي امتد أثرها على أسواق املال لتصل 
الى أدنى مس���توياتها في مارس 2009 قد 
أثرت بشكل سلبي على الشركات بشكل عام 
وعلى شركات االستثمار بشكل خاص، ومما 
زاد من التأثير السلبي لألزمة على شركة 
استراتيجيا لالس���تثمار التصرفات غير 
املسؤولة التي متت من قبل اإلدارة السابقة 
وأكبر املساهمني السابقني واملعروضة أمام 

القضاء في الوقت احلالي.
 ما اخلطوات التي اتخذتها الشركة اخلاصة 

باستثماراتها في ظل هذه الظروف؟
 في ظل ظروف األسواق الصعبة خالل 
العامني املاضيني، وبهدف النهوض واالرتقاء 
بالشركة الى مستوى وأداء أفضل، اعتمدت 
اإلدارة اجلديدة للشركة استراتيجية دفاعية 
للحفاظ على رأسمال الشركة باالضافة الى 
املتوافرة  الفرص االس���تثمارية  اقتناص 
حاليا في األس���واق لتحسني أداء الشركة 
بطريقة تعود بالنفع على كل من املستثمرين 
واملساهمني، وشملت هذه التدابير مراجعة 
اداء استثمارات الشركة في صناديق التحوط 
واألس���هم والعقار املباشر وغير املباشر 
وأخذ املخصصات الالزمة في ظل انخفاض 

قيمة األصول.
وكذلك قامت استراتيجيا بالتعامل مع 
األزمة وفق خطة مدروس���ة ومتت اعادة 
هيكلة جلمي���ع اإلدارات حيث مت خفض 
املصروفات وحتديد األولويات بحيث احتلت 
جدول���ة الديوان املق���ام األول من اهتمام 
الشركة وهي في حدود ال� 6 ماليني دينار 
وتخص بنكا واح���دا وان املفاوضات بني 

الصندوق في أسواق العقار املدرجة العاملية 
لتحقي���ق عائد جيد مع مس���توى مقبول 
من املخاطر باإلضافة الى توفير السيولة 
للمستثمرين بشكل شهري، وقد مت تأسيس 
الصندوق في أبريل عام 2000 وحقق عائدا 

تراكميا بنسبة %61.18.
 سمعنا كثيرا عن زيادة رأسمال الشركة، 
مت��ى املوافقة على زي��ادة رأس املال؟ وهل 
يعتبر زيادة رأس املال هو احلل كي تستعيد 

حيويتها من جديد؟
 لقد متت املوافقة على زيادة رأس املال 
من قبل مجلس اإلدارة وكذلك مت احلصول 
على موافقة كل من بنك الكويت املركزي 
ووزارة التجارة والصناعة وبنجاح متت 
املوافقة عل���ى جميع البنود املتعلقة بهذا 
الش���أن في اجتماع اجلمعي���ة العمومية 
العادي���ة التي مت انعقاده���ا في 17 يونيو 

2010 بحضور %75.60.

الطرفني قد توقفت في انتظار ما سيسفر 
عنه القضاء في هذا الشأن، واجلدير بالذكر 
ان للشركة خطوطا مفتوحة مع مصارف 
عاملية في ح���ال االحتياج الى اي قروض 

جديدة مستقبال.
 ما خطط الشركة املستقبلية؟

 تعم���ل الش���ركة حاليا عل���ى هيكلة 
ثالثة منتجات اس���تثمارية، تستثمر في 
األسواق العاملية والناشئة والسوقني احمللي 
واالقليمي، كما تقوم الش���ركة باستشارة 
عمالئها بش���كل متواصل ملعرفة رغبتهم 
االس���تثمارية في ظل هذه الظروف التي 

متر بها األسواق املالية.
الش���ركة إلعادة تسويق  كذلك تعمل 
العقاري  الرائد »الصن���دوق  صندوقه���ا 
العاملي« من بعد فوزه بجائزة يوروموني 
للسنة الثالثة على التوالي وستبدأ حملتها 
اإلعالمية بعد شهر رمضان املبارك، ويستثمر 

كما انه قد مت حتديد فترة االكتتاب في 
زيادة رأس املال من تاريخ 30 يونيو حتى 
28 يوليو 2010 ومت نشر اعالن بتاريخ 29 

يونيو 2010.
 كان��ت متتلك بعض الش��ركات الكبرى 
حصصا كبيرة في ش��ركة استراتيجيا، ملاذا 
خرجت؟ وهل هناك مش��اكل في الشركة كي 

تقوم تلك املجاميع بالتخارج من الشركة؟
 لقد مت التخارج من قبل املس���تثمرين 
غير االستراتيجيني حيث يقوم معظمهم 
مبراجعة اس���تثماراتهم وفقا لألداء على 

املدى املتوسط والقصير األجل.

زيادة رأس المال

 مع زيادة رأس��مال الش��ركة هل يوجد 
توجه من املساهمني الكبار للمشاركة بزيادة 
رأس امل��ال؟ وهل س��يكونون داعمني لتلك 

الزيادة؟

 نعم هناك توجه من قبل املس���اهمني 
الكبار للمشاركة بزيادة رأس املال وزيادة 

حصتهم في الشركة.
 مل���اذا تهبط قيمة الس���هم عن قيمته 
الدفترية واالسمية في تداوالت البورصة؟ 
وملاذا ال يتم دعم سهم الشركة من محافظكم 

املالية ومالك السهم؟
 أغلب األس���هم في قطاع االس���تثمار 
بعد األزمة تتداول حتت قيمتها الدفترية 
وليس من مهام الشركة ونشاطها األساسي 
دعم سعر السهم السوقي، كل ما يجب ان 
تعمل الشركة عليه هو جناح مشاريعها 
وتوجهاتها املستقبلية بهدف تنمية حقوق 

مساهميها وحتقيق عوائد مجزية لهم.
 س��بق ان قلت ان سعر السهم ال يعكس 

اداء الشركة، فما اداء الشركة املتوقع؟
 نتوقع ان يتغير سعر السهم احلالي بعد 

اجناز عملية زيادة رأس املال بنجاح.
 س��معنا عن مس��تثمرين ج��دد ينوون 
الدخول وامتالك حصص مؤثرة في الشركة، 
فما حقيقة ذلك؟ وهل تعتبر أس��عار السهم 
بالوق��ت احلال��ي فرص��ة ذهبية مل��ن يريد 

االستثمار؟
 هناك العديد من املس���تثمرين الذين 
أبدوا رغبتهم في ش���راء حصة مؤثرة في 
الش���ركة كونها مدرجة بالبورصة وذات 
ترخيص اس���تثماري ولكن لم يتم حتى 

اآلن اي اتفاق مع أي مستثمر.
 هل لديك كلمة أخيرة؟

 نأمل ان عملية زيادة رأس املال تكون 
مبادرة جيدة للنهوض بالشركة وحتسني 
أدائها م���ن بعد األمور الصعبة التي مرت 
بها من قبل اإلدارتني السابقتني وأشكر دعم 
املساهمني املس���تمرين في تعاونهم معنا 

خالل هذه األوقات الصعبة.

جانب من عمومية »مبرد«

عمومية »مبرد للنقل« تنتخب أعضاء مكملين
انتخب���ت اجلمعية 
العمومية لشركة مبرد 
للنق���ل اعضاء مكملني 
ملجلس ادارتها بدال من 
االعضاء الذين مت إبطال 
عضويتهم الس���تكمال 
القانوني���ة  الفت���رة 

املتبقية.
عمومية  وانتخبت 
الشركة كال من شركة 
الشرق االولى للتجارة 
العام���ة واملق���اوالت، 
وش���ركة عنان السماء 
العام���ة  للتج���ارة 
واملق���اوالت، وش���ركة 
التي  القابضة  أعي���ان 
يحق له���ا مقعدان في 

مجلس ادارة الشركة.

تشكيل مجلس إدارة جديد 
 والشركة تستدعي زيادة رأسمالها

ذكر سوق الكويت لألوراق املالية عطفا على اعالنه السابق 
بتاريخ 28 يونيو املاضي أن ش��ركة استراتيجيا لالستثمار 
أفادته بان مجلس إدارتها قد حدد فترة االستدعاء لالكتتاب 
في زيادة رأس��مال الش��ركة اعتبارا من 30 يونيو حتى 28 
يوليو اجلاري بنسبة 58.5% للمساهمني املقيدين في سجل 
املساهمني في تاريخ 29 يونيو املاضي بسعر 102 فلس للسهم 
الواحد واملتضمن 100 فلس قيمة اسمية وفلسني عالوة اصدار 
مع األخذ بعني االعتبار بأنه بعد االنتهاء من زيادة رأس��مال 
الشركة سيتم خفض رأس املال االجمالي 128.5 مليون سهم 
والذي س��ينطبق على أسهم املس��اهمني املقيدين في سجل 

مساهمي الشركة بتاريخ 29 يونيو املاضي.  
وأضافت الشركة أنه سيتم االكتتاب في مقر شركة املركز 

املالي الكويتي.
وبناء على طلب الشركة سيتم ايقاف سهمها عن التداول 
اعتب��ارا من  30 يونيو املاضي إلى حني االنتهاء من اجراءات 

االكتتاب في زيادة رأسمال الشركة.  
م��ن جهة أخرى أفادت الش��ركة بأنه بن��اء على اجتماع 
عموميتها العادية التي عقدت في 17 يونيو املاضي والذي مت 
فيه انتخاب اعضاء مجلس ادارتها فقد مت تش��كيل مجلس 

االدارة على النحو التالي:  
هتاف خاجة - رئيسا ملجلس االدارة ممثال عن مجموعة 
الصناعات الوطنية القابضة، ومشعل حبيب - نائبا للرئيس 
ممثال عن الش��ركة الوطنية للنقل الب��ري وأعضاء مجلس 
اإلدارة: عبداحملس��ن املطير منتخبا ومشاري املاجد ممثال 
عن شركة املدينة للتمويل واالستثمار وعبدالوهاب املرزوق 
منتخبا وسعود املنصور منتخبا واحمد الصراف ممثال عن 

شركة انوار اخلليج العقارية«.


