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 منى الدغيمي 
  كشف عضو مجلس إدارة شركة القناعات للتسويق 
والتطوير سعد الريس عن أن الشركة وقعت عقدا 
بقيمة ٤ ماليني دينار لتنفيــــذ ٣ أبراج جتارية في 
قطر وذلك بالتعاون مع شركات قطرية وأن تنفيذ 
املشروع بدأ اعتبارا من بداية مايو املاضي ويستمر 
ملدة سنة، مؤكدا أنه مت االتفاق مع مكتب استشاري 
عاملي للمســــاهمة في تنفيذ ذلك املشــــروع، مشيرا 
إلى أن «القناعات» متتلك حق تسويق تلك األبراج 
على املستثمرين القطريني واألجانب.  وأضاف في 
تصريح خاص لـــــ «األنباء» أن «القناعات» أجنزت 
٨ اســــتثمارات عقارية خــــالل ٢٠١٠ في كل من قطر 
والسعودية والعراق والسويد وسورية وذلك عن 
طريق االستحواذ أو التنفيذ بقيمة تقديرية إجمالية 

٤٠ مليون دينار. وتابع الريس أن الشركة أقرت إستراتيجيتها للعام 
اجلديــــد ٢٠١١، مؤكدا أنها بدأت في عــــام ٢٠١٠ إجراءات إقامة مجمعات 
جتارية في املنطقة ومنها مجمع جتاري في كردستان العراق مبساحة 
تصل إلى ٨ آالف متر مربع بقيمة تصل إلى ٤ ماليني دينار وســــتقوم 
شركة بريطانية بإدارة ذلك املجمع واستثماره وفق دراسة شاملة للسوق 
العراقي. وكشــــف عن أن «القناعات» تعتزم دخول السوق السعودي 
من خالل مشروع عقاري سيتم إطالقه في مدينة جدة بتكلفة تبلغ ٢٥ 

مليون دينار، مبينا أن الشركة انتهت من اللمسات 
األخيرة من دراسة مشروعها العقاري الذي ستتجه 
به وألول مرة للسوق السعودي. وأضاف أن الشركة 
باشرت الدخول في مشــــاريع بالسويد ويأتي ذلك 
ضمن إســــتراتيجيتها لتطوير مشاريع نوعية في 
منطقة اليورو، والهادفة إلى تطبيق مقاييس جديدة 
في تطوير املشاريع العقارية املتكاملة، مشيرا إلى أن 
حتالفات الشركة مع عدد من املستثمرين اخلليجيني 
لهم اخلبرة في ســــوق األوروبي العقاري سيساعد 
على اختصار عمليات الدراسات والبحوث». ولفت 
الريس إلى أن الشركة بصدد تطوير مشروع عقاري 
متكامل داخل السويد يحتوي على وحدات سكنية 
واستثمارية وجتارية، ويضم أيضا فنادق ومرافق 
تعليمية ومراكز تسوق، باإلضافة إلى املكاتب بقيمة 
تصل إلى ١٢ مليون دوالر. وأشار الريس إلى أن «القناعات» ستعمد إلى 
تطبيق فلسفة جديدة في تطوير املشاريع العقارية املتكاملة في السويد 
وغيرها من مناطق االســــتثمار، موضحا أن الفلسفة املعتمدة ستكون 
مغايرة ملا عليه املشــــاريع العقارية مبنطقة الشرق األوسط واخلليج 
بالتحديد. وأضاف الريس أن لدى الشــــركة نية جيدة في الدخول إلى 
السوق الكويتي خاصة أن به فرصا واعدة وكبيرة إال أن ذلك مرهون 

بالتطبيق الفعلي خلطة التنمية. 

 عاطف رمضان
  اكد رئيس احتاد سماسرة العقار محمد الهاجري 
ان «االحتاد» تقدم بشكوى ملجلس االمة ضد وزارة 
التجارة والصناعة وذلك للشروط التي وضعتها 
الوزارة لتجديد دفاتر السماسرة ومنها دفع رسوم 
تأمني قدرها ١٠ آالف دينار الســـتصدار ترخيص 

جديد للسمسرة.
  واضاف الهاجـــري في تصريح لـ «األنباء»: ان 
هذه الشكوى حتوي تظلمًا من توقف الوزارة عن 

اصدار دفاتر سمسرة للسيدات الكويتيات.
  واشار الى ان املرأة الكويتية تنتخب في البرملان 
الكويتـــي ومتثل املواطنني «كنائبات في البرملان» 
والـــوزارة متنع الترخيص لهن فـــي الوقت الذي 
تسمح فيه باصدار تراخيص للسمسرة لنساء دول 

مجلس التعاون اخلليجي.
  ولفت الى ان الوزارة لم تسمح باصدار شهادات للتقييم العقاري 
لبعض املكاتب اجلديدة، في حني متنع التجديد ملكاتب متارس مهنة 

التقييم العقاري منذ ٣٠ سنة.

  واضاف قائال: ان «التجارة» تتخبط في قراراتها 
جتاه املكاتب العقارية وتعرقل من اداء سماسرة العقار 
وال تقدم للسوق العقاري الدعم او التنظيم الالزم 

الذي من شأنه ان يعمل على تطوير السوق.
  واوضـــح الهاجري ان احتاد سماســـرة العقار 
قدم شكوى خالل الفترة املاضية ملجلس االمة ضد 
«التجارة» وان هذه الشكوى «الثانية» التي يقدمها 
«االحتاد» ملجلس االمة بشأن الشروط املجحفة التي 

تقرها الوزارة الصدار تراخيص دفاتر سمسرة.
  وحول رؤيته عن ابرام الشركة الكويتية للمقاصة 
العقارية عقدا مع احدى الشركات املتخصصة لعمل 
نظام آلي يربط الشـــركة بالسماسرة مباشرة من 
خـــالل عرض العقارات التي يتـــم بيعها على هذا 
النظـــام اجلديد قال الهاجـــري: ان قيام «املقاصة 
العقارية» بتوقيع هذا العقد ســـينعكس ايجابا على تنظيم السوق 
العقاري بالكويت، مشـــيرا الى ان هذه اخلطوة حتسب ملجلس ادارة 
املقاصة العقارية الى جانب اجلهود التي بذلها املجلس خالل الفترة 

االخيرة. 

 التداول سيكون في سوق أول وثان وثالث

 اللجنة المؤقتة بالبورصة تناقش اقتراح تصنيف 
الشركات حسب نسبة خسارة رأس المال 

 شريف حمدي
  علمــــت «األنباء» مــــن مصادر 
مطلعة ان اللجنة املؤقتة التي مت 
تشــــكيلها اخيرا برئاسة ابراهيم 
االبراهيم ناقشت نهاية االسبوع 
املاضي أوضاع الشركات التي تقل 
قيمتها االســــمية عــــن ١٠٠ فلس، 
والشركات التي خسرت أكثر من 
٧٥٪ من رأسمالها، مبينة ان اللجنة 
ناقشت باستفاضة اقتراحا يتعلق 
بتصنيف الشركات حسب خسارتها 

لرأس املال.
  وقالت املصادر ان االقتراح يقضي 
بأن يكون هناك سوق أول ويضم 
الشركات التي حتافظ على رأسمالها 
قريبا من مستوى الـ ١٠٠٪، على ان 
يكون هناك سوق ثان يضم الشركات 
التي تقترب خسائر رأسمالها من 
٥٠٪ على ان يكون هناك سوق ثالث 
يضم الشركات التي بات رأسمالها 

أدنى من ٥٠٪، مشيرة في هذا الصدد 
الى ان اقتراح سوق خاص لتداول 
الشركات املوقوفة عن التداول أو 
التي باتت أسهمها تتداول دون الـ 
١٠٠ فلــــس لم يلق قبوال وبالتالي 
مت استبعاد هذه الفكرة. وأشارت 
املصــــادر الى ان اللجنــــة املؤقتة 
ستجتمع االسبوع املقبل الستكمال 
النقاش في ذات املوضوع، الفتة الى 
انــــه متى ما مت التوصل الى اتفاق 
نهائي حول هذا املقترح فإنه سيتم 
رفع توصيــــة خاصة بذلك إلدارة 
البورصة التخاذ القرار املناسب إما 
باملوافقة أو بإجراء تعديل أو الغاء 
املقترح. وأوضحت ان التصنيفات 
ستكون حسب امليزانيات اخلتامية، 
بحيث ميكن ألي شركة مصنفة ثانيا 
أو ثالثا أن حتصل على التصنيف 
االول في حال حتسن أدائها، مشيرة 
الى ان هذه اخلطوة تأتي في اطار 

حتفيز الشركات على تطوير أدائها 
ورفع تصنيفها في البورصة، كما 
تهدف ايضا الى احلفاظ على حقوق 
املساهمني املتضررين من عقوبة 
إيقاف االسهم عن التداول. ولفتت 
املصادر الى انــــه في حال موافقة 
إدارة البورصــــة على هذا املقترح 
فإنه من املمكن تطبيقه بعد نهاية 
الربع االول من العام املقبل، ما لم 
تكن هناك عراقيل حتول دون ذلك. 
وذكرت ان مناقشة أوضاع املوظفني 
العاملني بالبورصة سيتم تأجيلها 
الى اجتماعات الحقة، مشيرة الى ان 
األولوية اآلن الجتماع اللجنة املؤقتة 
هي بلورة االقتراحات التي ميكن 
أن تساهم في القضاء على ظاهرة 
الشركات التي تتداول دون قيمتها 
االسمية أو املوقوفة عن التداول، 
خاصة أن هناك شــــركات كثيرة 

موقوفة منذ أكثر من سنة. 

 سعد الريس

 محمد الهاجري

 في األشهر الثمانية األولى من السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

 ارتفاع فائض ميزانية الكويت إلى ٦٫٠٤ مليارات دينار
 أحمد مغربي 

  أظهرت بيانات مالية من وزارة املالية حصلت «األنباء» 
على نســــخة منها ارتفاع ميزانية الكويت في األشهر 
الثمانية األولى من الســــنة املالية ٢٠١١/٢٠١٠ إلى ٦٫٠٤ 
مليارات دينار، وذلك بفضل االيرادات النفطية املرتفعة 

وانخفاض اإلنفاق.
  وكشفت البيانات ان إيرادات النفط ساهمت مبا نسبته 
٩٤٪ من الدخل اإلجمالي في حني بلغ اإلنفاق في األشهر 
الثمانية األولى للسنة املالية احلالية ٧٫١٧ مليارات دينار، 
وقفزت االيرادات إلى ١٣٫٢ مليار دينار في نهاية نوفمبر 
املاضــــي بارتفاع قدره ١٣٦٪ من تقديرات االيرادات في 
امليزانية وبنسبة ٢٠٤٪ من تقديرات االيرادات للفترة 

والبالغة ٦٫٤ مليارات دينار.
  وبينت ان االيــــرادات النفطية احملصلة بلغت ١٢٫٣ 

مليــــار دينار بزيــــادة قدرها ٣٫٧ مليــــارات دينار عن 
تقديرات امليزانية لإليرادات النفطية اي ما يعادل نحو 
٤٣٫٢٪، وبزيادة قدرها ٦٫٥ مليارات دينار من تقديرات 

الفترة.
  في حني بلغت االيرادات النفطية احملققة خالل شهر 
نوفمبــــر ١٫٤ مليار دينار وذلك بزيادة عن املتوســــط 
املقدر شهريا مبقدار ٧٤٣٫١ مليون دينار، في حني بلغت 
االيرادات غير النفطيــــة احملصلة ٨٧٧٫٣ مليون دينار 
وذلك بانخفاض قدره ٢٢٥٫٤ مليون دينار من تقديرات 
امليزانية لإليرادات غير النفطية اي بانخفاض نسبته 

.٪٢٠٫٤
  هذا وتوقعت ميزانيــــة ٢٠١١/٢٠١٠ عجزا قدره ٦٫٥٨ 
مليــــارات دينار بافتراض بيــــع النفط اخلام - مصدر 
الدخل الرئيسي للكويت - بسعر ٤٣ دوالرا للبرميل، 

في حني أن ســــعر النفط احلالــــي يدفع بامليزانية، الن 
حتقق على األرجح أكبر فائض في دول اخلليج بنهاية 

السنة املالية احلالية.
  من جهة ثانية بلغت اعتمادات املصروفات للســــنة 
املالية ٢٠١١/٢٠١٠ نحو ١٦٫٣ مليار دينار، في حني بلغت 
املصروفات الفعلية حتى ٣٠ نوفمبر ٧٫١ مليارات دينار، 
أي ما نسبته ٤٤٪ من اعتمادات امليزانية بعد التعديل 
للسنة املالية وبنســــبة ٦٦٪ من تقديرات املصروفات 

لفترة الـ ٨ اشهر والبالغة ١٠٫٨ مليارات دينار.
  اجلدير بالذكر ان ســــعر برميل النفط الكويتي قد 
شهد ارتفاعات كبيرة خالل العام ٢٠١٠ حيث بلغ يوم 
اجلمعة املاضية ٨٧٫٩٨ دوالرا للبرميل وهذا مؤشر جيد 
الرتفاع ميزانية الكويت السنوية التي ستنتهي بنهاية 

شهر مارس املقبل. 

 «األولى لالستثمار» تستعد خالل النصف األول من ٢٠١١ 
للتخارج من بعض استثماراتها الخارجية 

 شريف حمدي
  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة 
أن شركة األولى لالســـتثمار تستعد 
للتخارج من بعض اســـتثماراتها في 
عدد من األسواق خارج الكويت خالل 
النصف األول من العام املقبل، الفتة الى 

أن هناك استثمارات سيتم التخارج منها 
في الربع األول وأخرى سيتم التخارج 

منها في الربع الثاني من ٢٠١١.
ـــى    وأشــــــــــارت املـــــصـــــادر ال
ــــاوض حـــول  ــــف ــــت أنــــــه جــــــار ال
غير  بالفعل،  االســتــثــمــارات  بعض 

أن املصادر فضلت عدم حتديد هذه 
الراهن على  الوقت  االستثمارات في 
أن يتم الكشف عنها حال التوصل الى 

اتفاق بشأنها.
  ولفتت الى أن «األولى لالستثمار» 
تهدف من وراء هذه اخلطوة الى توفير 

سيولة مالية تزامنا مع مساعي الشركة 
لالنتهاء من عملية جدولة ديونها التي 
تتجاوز الــــ ١٠٠ مليون دينار، بحيث 
الشـــركة من تنفيـــذ خططها  تتمكن 
وسياساتها االستثمارية اجلديدة التي 

تعتزم انتهاجها في العام املقبل. 

 الشركة وقعت عقدًا بقيمة ٤ ماليين دينار لتنفيذ ٣ أبراج تجارية في قطر

 بسبب اشتراط الوزارة دفع ١٠ آالف دينار رسوم تأمين تجديد دفاتر السمسرة

 الريس لـ «األنباء»: ٤٠ مليون دينار 
  قيمة استثمارات «القناعات» في ٢٠١٠ 

 الهاجري لـ «األنباء»: «اتحاد السماسرة» 
  قدم شكوى ثانية لمجلس األمة ضد «التجارة»

 رأسماله بين ٥ و١٠٠ مليون دينار

 «إستراتيجيا» تحصل على موافقة «التجارة» 
إلنشاء صندوق إسالمي

 قالت شركة إستراتيجيا انها حصلت على موافقة 
وزارة التجارة والصناعة بإنشاء صندوق استراتيجيا 
اإلســـالمي. وقالت الشركة في بيان لها ان رأسمال 
الصندوق يتراوح بني ٥ ماليني دينار موزعة على 
٥ ماليني وحدة كحد أدنى وبحد أقصى ١٠٠ مليون 
دينار، ويهدف الصندوق الى منو رأس املال املستثمر 
عن طريق االستثمار في أسهم الشركات اإلسالمية 
املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية واألسواق 
املالية لدول مجلس التعاون اخلليجي، باالضافة الى 
االستثمار في أسهم الشركات اإلسالمية غير املدرجة 
والصناديق اإلسالمية واستثمار النقد املتوافر في 
أدوات استثمارية إسالمية مالئمة وفقا ملا يراه مدير 
الصندوق، وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في 
النظام اإلسالمي والضوابط الشرعية التي تعتمدها 

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للصندوق.
  ومن جهة اخرى، ذكر البيان ان الشـــركة تقوم 
حاليا باإلجراءات النهائية اخلاصة بزيادة رأسمالها، 

وذلك ليصل الى ١٥ مليون دينار، علما ان الســـهم 
سيعود الى التداول فور االنتهاء من عملية الزيادة، 
ورغم صعوبة عمليات زيادة رأسمال الشركات في 
ظل هذه الظروف االقتصادية الصعبة إال ان الشركة 
حظيت باهتمام كبير من قبل مساهميها ومستثمرين 
استراتيجيني للمشاركة في الزيادة وشراء حصة 

مؤثرة في الشركة.
  وتقوم الشـــركة حاليا بوضع إســـتراتيجيتها 
اجلديدة بعـــد إمتام عملية زيادة رأس املال والتي 
تسعى الى تدعيم وضع الشركة وتعزيز إمكانياتها 
للنهوض بها ألفضل مســـتوى مـــن خالل اخلطة 
املستقبلية التي وضعتها اإلدارة واملالك الرئيسيون 

لها.
  وعلى الصعيـــد احمللي تعمل علـــى طرح هذا 
الصندوق اإلسالمي مبا يتماشـــى مع احتياجات 
العمالء ورغباتهم لالســـتثمار في أسهم الشركات 

احمللية املطابقة ألحكام الشريعة اإلسالمية. 


