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نجحت في زيادة رأسمالها إلى 15 مليون دينار 

العجمي: 6 ماليين دينار ديون »إستراتيجيا«
و100 مليون حجم األصول التي تديرها 

أحمد مغربي 
قالت نائبة رئيس أول ادارة االس����تثمارات 
احمللية واإلقليمية في شركة استراتيجيا لالستثمار 
تهاني العجمي ان حجم الديون وااللتزامات املالية 
على الشركة يقدر ب� 6 ماليني دينار ومت وضع 
خطة لس����داد هذه الديون خالل الفترة املقبلة، 
مشيرة إلى أن الشركة تدير أصوال تقدر ب� 100 

مليون دينار.
حديث العجمي ج����اء خالل مؤمتر صحافي 
عقدته الشركة أمس لإلعالن عن جناح استراتيجيا 
في تغطية اكتتاب زيادة رأس����مال الشركة الى 
15 مليون دينار، وأوضحت أن الش����ركة سوف 
توسع أعمالها في السوق احمللي واخلليجي من 
خالل توسيع قاعدة العمالء والبحث اجليد عن 
الفرص االس����تثمارية الواعدة التي تدر أرباحا 

جيدة للشركة خالل العام احلالي.
وذكرت العجمي أن زيادة رأسمال الشركة إلى 15 
مليون دينار جاءت على مرتني األولى للمساهمني 
واستمرت ملدة شهرين واملرة الثانية خصصت 
لدخول مساهمني جدد واستمرت أسبوعني، مشيرة 
إلى أن جناح الشركة في زيادة رأسمالها سيمكنها 
من جتاوز تداعيات االزمة املالية واالنطالق نحو 
غ����د أفضل بفضل ثقة العديد من املس����تثمرين 

اجلدد في الشركة.
وبينت أن املساهمني الكبار واالستراتيجيني 
في استراتيجيا كان لهم الدور األكبر في االكتتاب 
وتغطية جميع االس����هم املطروحة، لتبدأ بذلك 
الش����ركة صفحة جديدة متجاوزة فيها االزمة 
التي أملت بالسوق احمللي عامة وباألخص القطاع 

االستثماري.
وأشارت إلى الدور الكبير والفاعل لشركة املركز 
املالي باعتبارها مدير اإلصدار لعملية الزيادة من 
خالل مفاوضتها مع املساهمني االستراتيجيني 
إلمتام عملية االكتتاب، باإلضافة إلى جهود فريق 

الش����ركة اإلداري الذي عمل جنبا إلى جنب مع 
مدير اإلصدار.

وأحملت إلى أن جناح استراتيجيا في عملية 
زيادة رأس����مالها كانت له أصداء طيبة بسبب 
صعوبة إجناح عمليات هيكلة رأسمال الشركات 
ف����ي الوقت احلالي الذي تنقص فيه الس����يولة 
في ظل الظروف االقتصادية الصعبة، مش����يرة 
إلى أن الشركة انتهت من وضع إستراتيجيتها 
االستثمارية اجلديدة والتي تركز فيها على منو 
حقوق املساهمني وحتقيق أفضل العوائد املمكنة 
لعمالئها من خالل تقدمي فرص استثمارية فريدة 

في كل من األسواق احمللية والعاملية. 
من جهة ثانية قالت العجمي ان استراتيجيا 
لديها شركة تابعة في الواليات املتحدة األميركية 
حتت مسمى اس����تراتيجيا وتعمل هذه الشركة 
على اقتناص أفضل الفرص العقارية في السوق 

األميركي.
وبينت أن الشركة جنحت في احلصول على 
موافقة من وزارة التجارة والصناعة بإنش����اء 
صندوق استراتيجيا اإلس����المي الذي يتراوح 
رأس����ماله ما بني 5 ماليني دين����ار موزعة على 
خمس����ة ماليني وحدة كحد أدنى، وبحد أقصى 
50 مليون دينار، مش����يرة ال����ى أن الصندوق 
يهدف إلى منو رأس املال املس����تثمر عن طريق 
االستثمار في أسهم الشركات اإلسالمية املدرجة 
في سوق الكويت لألوراق املالية واألسواق املالية 
لدول مجلس التعاون اخلليجي، باإلضافة إلى 
االستثمار في أسهم شركات إسالمية غير املدرجة 
والصناديق اإلسالمية واستثمار النقد املتوافر في 
أدوات استثمارية إسالمية مالئمة وفقا ملا يراه 
مدير الصندوق، وذلك وفقا للقواعد والشروط 
الواردة في النظام االسالمي، والضوابط الشرعية 
التي تعتمدها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية 

للصندوق.

تهاني العجمي ومنير صقر خالل املؤمتر الصحافي

اتحاد العقاريين ينظم مؤتمر صناع العقار الثالث في 13 فبراير 

الجراح: دور الشركات العقارية في مشاريع التنمية
اليزال دون المستوى المأمول ويحتاج لعالج سريع 

العدالة وسبل  املواطنة وحتقيق 
العيش الكرمي، وتدعيم وترسيخ 
النظ����ام الدميوقراطي القائم على 
احت����رام الدس����تور، وااللتزام به 
ضمانا للعدالة واملشاركة السياسية 
واحلريات. وقال اجلراح ان املؤمتر 
قد حظ����ي خالل العامني املاضيني 
باهتمام كبير وإقبال على املشاركة 
فيه نظ����را ملا يقوم ب����ه من دور 
كبير في تقري����ب وجهات النظر 
بني العقاريني واملسؤولني بالدولة، 
فضال ع����ن اخل����روج مبجموعة 
من التوصي����ات العامة مبا يخدم 
الوطني بش����كل عام  االقتص����اد 

والسوق العقاري بشكل خاص.
كما جدد دعم احتاد العقاريني 
للجهود التي يبذلها القطاع اخلاص 
التي تنش����دها  التنمية  لتحقيق 
الكوي����ت جلعله����ا مرك����زا ماليا 
وجتاريا عاملي����ا حتقيقا للرغبة 
الس����امية لصاحب السمو األمير، 
مشيرا الى أن دور القطاع اخلاص 
مهم وحيوي في اخلطة التنموية 
التي وضعتها احلكومة وصادق 

عليها مجلس األمة.
وأوضح أن وجود قطاع خاص 
كويتي به����ذه الفاعلية يدعو إلى 
التف����اؤل الذي فقدن����اه منذ فترة 
طويلة، مشيرا إلى أن البيروقراطية 
والتأخر في اتخ����اذ القرار وعدم 
تطوي����ر البني����ة التحتي����ة التي 
حتتاجها املشاريع اخلاصة والعامة 
وعدم االهتمام بالتنمية البشرية 
الكويتي كلها  البشري  والعنصر 
عوام����ل أحبطتنا خ����الل املرحلة 

السابقة.
ودعا القطاع اخلاص إلى املبادرة 
والقيام مبشاريعهم املشتركة التي 
تدعم الرغبة السامية جلعل الكويت 

مركزا ماليا وجتاريا.
الش����ركات  وطالب اجل����راح 
العقارية مبختلف فئاتها املشاركة 
في الدورة اجلديدة من املؤمتر نظرا 
ألهمية هذا احل����دث في توصيل 
رس����ائل مباش����رة إل����ى اجلهات 
احلكومية، وهو ما يساهم في حل 

مشاكل العقاريني.

وأش����ار إلى انه الت����زال هناك 
اس����تحقاقات تش����ريعية خلطة 
التنمية مت اجناز نحو 55% منها 
والتزال هناك نسبة من التشريعات 
موجودة في جدول أعمال املجلس 
مع اللجان. وذكر أن خطة التنمية 
املتطلبات  العديد من  الى  حتتاج 
التشريعية في املجال االقتصادي، 
ومنها قوانني التخصيص، شراكة 
العام واخلاص، حماية  القطاعني 
املنافسة، حماية املستهلك، الشركات 
التجارية، ضريبة القيمة املضافة، 
التجارية، املش����تريات  الوكاالت 
واملناقصات العامة، تنظيم عمليات 
االندماج والتوحيد واالستحواذ، 
تنظيم عمليات اإلفالس، حوكمة 
الش����ركات، الصكوك احلكومية، 
التوري����ق للتموي����ل التقلي����دي 
واإلسالمي، الرس����وم والتكاليف 
املالي����ة مقابل االنتف����اع باملرافق 
واخلدمات العامة، ضريبة الدخل 
الشامل، املش����روعات الصغيرة، 
الطي����ران املدن����ي، تعديل قانون 
أمالك الدولة، تعديل قوانني نشاط 
التأم����ني، تعديل قانون املرافعات 

املدنية والتجارية.
وتس����اءل اجلراح عن كيفية 
حتقيق الرؤية األميرية في استعادة 
الدور الري����ادي اإلقليمي للكويت 
كمركز مالي وجتاري؟، موضحا 
أن حتقي����ق تل����ك الرؤية يتطلب 
العمل الدؤوب والنشاط التجاري 
داخل الوطن وعبر احلدود، وإحياء 
الدور احمل����وري للقطاع اخلاص 
الكويتي في قيادة التنمية، وهو 
الدور الذي سبق أن حقق الريادة 
الكويتية التجارية في الس����ابق، 
وإعادة بناء أدوار مهمة ومختلفة 
للدولة وأجهزتها ومؤسس����اتها، 
التمكني والدعم  مبا يوفر أسباب 
البنية  للعمل واإلنت����اج، ويوفر 
التحتية والتش����ريعات املناسبة 
وبيئ����ة األعمال املواتية واحملفزة 
للتنمية، وتوفير الضوابط واملناخ 
لضمان التنمية البش����رية الكلية 
واملتوازنة، الهادفة إلى ترسيخ قيم 
املجتمع واحلفاظ على هويته وبناء 

التشريعية التي بلغت 41 متطلبا، 
مبينا أن التقرير اظهر انه ووفقا 
للمدى الزمني احملدد حسب املادة 
اخلامسة من القانون، ميثل نسبة 
ما صدر من قوانني 12.19% من جملة 
التش����ريعات، ونس����بة ما انتهت 
احلكومة من إع����داده من قوانني 
وإحالتها على مجلس األمة ميثل 
46.34% أي أن جملة ما مت إجنازه 
من تش����ريعات من قبل احلكومة 
ميثل 58.53% من جملة التشريعات 
املقترحة والبالغة 41 تشريعا، أما 
عل����ى الصعيد العام، فان الصادر 
حت����ى اآلن ال يزي����د على 12% من 
جملة التشريعات املطلوبة، علما 
أن احلكومة أحالت إلى مجلس األمة 
19 مشروع قانون، أي أنها نفذت 

46% من املطلوب منها.

متطلبات تشريعية

ب����أال يكون  وطال����ب اجلراح 
التركيز في اخلطة اإلمنائية فقط 
على املشاريع اإلنشائية، بل يجب 
أيضا أن »نسرع اخلطى« في تطوير 
قوانني رئيس����ية ذات عالقة مثل 
قانون الشركات وقانون املنافسة 
وتطوير البيئة التشريعية املناسبة 
ملواكبة التطورات التشريعية في 
العالم إضافة إلى ضرورة تطوير 
وحتديث مؤسس����ات ومخرجات 
قطاع التعليم مل����ا ميثله ذلك من 
ركيزة أساس����ية في هذا املشروع 

التنموي.

متثل مستقبل الكويت، وشدد على 
ضرورة تفعيل دور القطاع اخلاص 
في مش����اريع التنمية، مضيفا أن 
التحدي الذي يواجه الس����لطتني 
التشريعية والتنفيذية هو كيفية 

العمل على اجناز اخلطة.

القطاع الخاص

وأوضح اجلراح أن دور القطاع 
اخلاص ف����ي التنمية اليزال دون 
املستوى املأمول، ويرجع ذلك الى 
القطاع  انخفاض نسبة مساهمة 
اخلاص في االنشطة االقتصادية، 
والذي يعبر عنه تراجع مساهمته 
في توليد الناجت احمللي االجمالي، 
فض����ال عن تركز نش����اط القطاع 
اخلاص في 3 قطاعات فقط وبنسبة 
47% من اجمالي الناجت، ومساهمته 
في الصناعات التحويلية التي ال 
متثل س����وى 9% من ناجت القطاع 
القطاع  اخلاص، وضعف نصيب 
اخلاص من اجمالي االستثمارات، 
والذي وصل الى نحو 44% كمتوسط 
خالل الفترة من 2002 الى 2007.

وعن الوضع التنموي الراهن 
قال اجلراح أن هناك تفاوتا ملحوظا 
في معدل النمو االقتصادي السنوي 
للناجت احمللي االجمالي احلقيقي، 
اذ ارتفع املعدل من 3% عام 2000 
الى نحو 10.16% عام 2005، قبل أن 
يسجل انخفاضا ليصل الى نحو 
5.2% عام 2006، ثم إلى 4.4% عام 
2007، كما تبني النتائج القطاعية 
لالقتص����اد الكويتي أن القطاعات 
النفطي����ة هي األكث����ر منوا خالل 
السنوات األخيرة، حيث ارتفعت 
نسبة منو تلك القطاعات من %32 
عام 2003 إلى 35% عام 2005، ثم 
إل����ى 54.5% ع����ام 2007، كما بلغ 
متوسط معدل النمو السنوي في 
القطاعات غير النفطية 16%، وميثل 
ذلك أقل من نصف متوسط معدل 

منو القطاعات النفطية.
وأشار اجلراح إلى أن التقرير 
احلكومي نصف السنوي اخلاص 
مبتابعة تنفي����ذ خطة التنمية قد 
خصص ج����زءا ملوقف املتطلبات 

أعل����ن رئيس احتاد العقاريني 
توفيق اجلراح ان االحتاد يستعد 
لتنظيم مؤمت����ر ومعرض صناع 
العق����ار ف����ي دورت����ه الثالثة في 
13 فبراي����ر املقب����ل حتت ش����عار 
»اين مس����تقبل العق����ا من خطة 

التنمية؟«.
وأض����اف اجل����راح أن االحتاد 
حريص على تنظيم املؤمتر بشكل 
سنوي ثابت منذ عامني وذلك بهدف 
حتقيق اهداف العقاريني وآمالهم 
في سوق عقاري نشط السيما وانه 
اجلهة املعنية بشؤون قطاع العقار 

في الكويت.
وأوضح أن املشكلة الرئيسية 
تكمن في كيفية تفعيل دور الشركات 
العقارية في مشاريع التنمية وهو 
العنصر الغائب حتى اآلن وليس له 
توصيف رسمي من قبل املسؤولني 
عن خطة التنمي����ة، مبينا أن هذا 
التجاهل هو ما دفع احتاد العقاريني 
لتخصيص مؤمتر هذا العام لهذا 
اجلانب س����عيا منه الى تسليط 
الضوء على مس����تقبل العقار من 
مشاريع خطة التنمية واالستفسار 
عن دور القطاع اخلاص فيها السيما 
وان التركيز االكبر هو على قطاع 
االنشاءات وشركات املقاوالت فقط 
دون أن يكون للشركات العقارية 

دور واضح في تلك املشاريع.
وعن جلسات املؤمتر قال اجلراح 
أنها ستضم 3 جلسات عمل حيث 
س����تكون اجللس����ة االولى عبارة 
عن جلسة نقاشية بعنوان »دور 
القطاع اخلاص في خطة التنمية« 
كما ستكون اجللسة الثانية عبارة 
عن جلسة نقاشية عن »التشريعات 
والقوانني املتعلقة مبشاركة القطاع 
التنمية« في حني  اخلاص بخطة 
اللجنة املنظمة اجللس����ة  حددت 
الثالثة من املؤمتر لتكون جلسة 
نقاش����ية ح����ول »آلية مش����اركة 
الشركات العقارية بخطة التنمية« 
في حني سينظم االحتاد ورشة عمل 
متخصصة عن »متويل املشاريع 

العقارية« في نهاية املؤمتر.
وأكد اجلراح أن اخلطة التنموية 

توفيق اجلراح

»الجمان«: 65% من حاالت تقييم األسهم المدرجة 
في 2010 كانت أعلى من سعرها السائد وقت التقييم  

قال مركز اجلمان لالستشارات في إحصائية موجزة لتقييمات 
األسهم املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية خالل العام 2010، 
وعددها 26 تقييما، انه كما هو معتاد، فإن معظم التقييمات الصادرة 
تقيم األسهم املعنية بأعلى من سعرها السائد في البورصة وقت 

التقييم، حيث بلغت نس���بة تلك األسهم 65% من إجمالي حاالت 
التقييم مبا يعادل 17 س���هما، بينما كانت نسبة األسهم التي مت 
تقييمها بأقل من س���عرها 31% مبا يساوي 8 حاالت، في حني مت 
تقييم س���هم واحد فقط مطابقا لسعره الس���ائد وقت التقييم. 
وكان عدد حاالت تفوق سعر 
إغالق األسهم املعنية نهاية 
2010 عن أس���عار تقييمها 
12 حالة، بينما سجلت 13 
حالة انخفاض سعر إغالق 
نهاي���ة العام عن أس���عار 
التقييم، ف���ي حني تطابق 
تقييم حال���ة واحدة وهي 
لسهم »أجيليتي« مع سعر 
إقفاله نهاي���ة العام 2010. 
ارتفاع سعر  وكان أقصى 
اإلقفال عن س���عر التقييم 
في حالتني مبعدل 24% لكل 
منهما، ومتثلتا في تقييم 
»اتش اس بي سي« ل�»زين« 
و»الوطني«، بينما كان أقصى 
انخف���اض لس���عر اإلقفال 
باملقارنة بسعر التقييم في 
حالة تقييم »سيتي جروب« 
لسهم »مش���اريع« مبعدل 
39%. وأش���ار »اجلم���ان« 
الى انه م���ن أكثر اجلهات 
التي قامت بتقييم األسهم 
الكويتي���ة املدرج���ة وفقا 
للرصد ال���ذي قام به، هي: 
»بنك طي���ب« و»اتش اس 
بي س���ي« بواقع 6 حاالت 
لكل منهما، ثم »هيرمس« 
بواقع 3 حاالت، أما االنتماء 
اجلغرافي للمؤسسات التي 
قامت بإصدار التقييمات، فقد 
كانت مؤسستان محليتني 
»جلوبل« بواقع تقييمني، 
و»وض���وح« بواقع تقييم 
واحد، وأيضا مؤسس���تان 
إقليميتان هما »بنك طيب« 
و»هيرمس«، أما املؤسسات 
العاملية فقد كان لها الغالبية 
في التقييمات، حيث كانت 
حصته���ا 14 حال���ة تقييم 
موزعة على 7 مؤسسات، 
وذلك مب���ا يعادل 54% من 
إجمالي حاالت التقييم التي 
مت رصدها خالل 2010. وقد 
س���جلت 8 ح���االت تقييم 
مقاربة إلقفال أسعار األسهم 
املعنية كما في 2010/12/31، 
وذلك مبدى تقييم يزيد أو 
يقل عن 5% عن سعر اإلقفال 
املذكور، وتشكل تلك احلاالت 
31% م���ن إجمال���ي حاالت 

التقييم املرصودة. 


