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الشركة تعقد عموميتها غدًا

الحجي: »األبراج« قادرة على تفنيد
بياناتها المالية من أي مخالفات

شركات الوساطة ترفع كتابًا 
إلدارة السوق حول رسوم الـ »كارس«

عمر راشد
علمت »األنباء« ان شركات الوساطة بصدد توجيه كتاب الى ادارة 
السوق ملعرفة االسباب وراء ارتفاع رسوم »نظام استرداد املعلومات« 
واملعروف باس����م »KARS« والذي بلغ 500 دينار سنويا ارتفاعا من 
250 دينارا. واوضحت املصادر ان ما حدث من ارتفاع يعود الى شركة 
االنترنت التي تتعامل مع ادارة السوق، مشيرة الى ان ذلك من شأنه 

االضرار بأداء شركات الوساطة على املدى الطويل.
وفيما يتعل����ق بتوجيه بعض الداللني في الس����وق بكتاب تظلم 
الدارة السوق حول ايقافهم عن العمل ملدد تصل الى 3 أيام أوضحت 
املصادر ان قرار االيقاف ملدة 3 أيام يأتي بعد التنبيه واالنذار للدالل 

بعدها يتم االيقاف. 
يذكر ان نظام استرجاع املعلومات  »KARS« يتيح لشركات الوساطة 
الدخول على البيانات التاريخية للش����ركات، وجاء ارتفاع الرس����وم 
اخلاصة به على ش����ركات الوساطة به بعد قرار مدير السوق رقم »1« 
والذي تضمن وفقا للمادة »1« منه انشاء وحدة متخصصة ملعلومات 
الس����وق تتبع املكتب الفني يكون من ضم����ن مهامها مراجعة هيكلة 
منتجات معلومات السوق واسعارها وتلقي ومتابعة الطلبات اخلاصة 
باحلصول على معلومات السوق واتخاذ ما يلزم من اجراءات. كما ان 
املادة »2« من القرار تتضمن فرض رسوم محددة على خدمات النقل 
االلكتروني املباشر للمعلومات ونظام استرجاع املعلومات والتداول 
االلكتروني وشريط الس����وق وخدمات الهاتف النقال مع استثناءات 
جهات حكومية محددة واي جهات اخرى توافق عليها ادارة السوق.

املؤشر 
السعري 

7511.5
بتغير قدره
+ 142.7  

عمر راشد
كش����فت مصادر مطلعة ل� »األنباء« ان بنوكا 
محلية بدأت بإعادة تنظيم ادارات املخاطر املالية 
لديه����ا بعد تعنيف »املركزي« له����ا فيما يتعلق 
بإجراءات الضغط املالي التي اجريت اخيرا  والتي 
حتتاج الى مراجعة، الفتة الى ان بعض البنوك 
بدأت البحث عن مديرين جدد إلدارة املخاطر لديها. 

وأفادت بأن اختبارات الضغط املالي سيتم العمل 
على اخذ البنود املوجودة خارج امليزانية بعني 
االعتبار والتي لم تظهر في اختبارات الضغط التي 
أجريت من قبل البنوك، موضحة ان البنك املركزي 
في التعميم االخير له بضرورة اجراء اختبارات 
الضغط كل 6 شهور ويتم العرض في الشهر االخير 

بعد موافقة مجلس ادارة البنك عليها.

بنوك محلية تبدأ بإعادة تنظيم إدارات المخاطر

سيتم رفعها إلى »المركزي« بعد مناقشتها واالنتهاء من صياغتها النهائية

3 بنود وضعها »اتحاد الشركات« مع الهارون ضمن األجندة المشتركة مع »التجارة«

محمود فاروق 
كش���فت مصادر ذات صلة ل� »األنباء« عن االجتماع 
االس���تثنائي الذي عقد بني احتاد الشركات االستثمارية 
ووزير التجارة والصناعة أحمد الهارون وذلك ملناقشة 
األجن���دة االقتصادية اجلديدة واملش���تركة بني االحتاد 
والوزارة خ���ال الفترة املقبلة.  واف���ادت املصادر بأن 
أولويات األجندة تضمنت ضرورة الس���عي إلى مترير 
التعديات التي أجريت على قانون الشركات التجارية 

من مجل���س األمة في دور االنعقاد املقبل، باالضافة إلى 
الوقوف بجانب الشركات االستثمارية املتعثرة خاصة 
التي ال تنطبق عليها معايير قانون االستقرار املالي، فضا 
عن وضع تصورات بشأن عمل االحتاد واستراتيجيته 
مع الش���ركات االس���تثمارية متهيدا لرفعها الى محافظ 
بنك الكويت املركزي الشيخ س���الم العبدالعزيز خال 
اجتماعهم الدوري معه ملناقشة ابرز قضايا قطاع الشركات 
االستثمارية.  وأضافت املصادر أن الوزير الهارون أكد 

خال االجتماع على أهمية مترير قانون هيئة سوق املال 
الذي متت احالته الى مجلس األمة السابق من قبل اللجنة 
املالية وذلك سعيا للنهوض بسوق الكويت لألوراق املالية 
مقارنة باألسوق اخلليجية والعربية األخرى.  ومن جانب 
آخر توقعت مصادر أن يجتمع بنك الكويت املركزي مع 
احتاد الشركات االستثمارية بداية الشهر املقبل ملناقشة 
عدة أمور مصرفية تتعلق بتقييم العاقة بني الشركات 

االستثمارية والبنوك احمللية خال الفترة املاضية.

البنـود تتضمن التعديـات التـي أجريت على قانـون الشـركات التجارية مـن مجلس األمة

»مكان العقارية« تفوز بمزايدة تطوير أرض
لمدة 15 عامًا  بقيمة 40 مليون دينار

محمود فاروق
أبلغ���ت مص���ادر ذات صلة 
»األنباء« ان شركة مكان املتحدة 
العقارية فازت أمس مبزاد تطوير 
أرض جمعية املهندسني بقيمة 
تص���ل إلى 40 ملي���ون دينار، 
موضحة أن مدة العقد 15 عاما.

وأفادت املصادر بأنه سيتم 
توقيع العقد مطلع األسبوع املقبل 
وذلك بعد االنته���اء من جميع 

املعامات املتعلقة بالصفقة.
وأش���ارت املص���ادر إلى أن 

الشركة تعمل حاليا على صياغة 
استراتيجياتها لتصبح متعددة 
ومرنة وتتناس���ب مع املرحلة 
املقبل���ة للدخول في مش���اريع 
إس���تراتيجية داخ���ل وخارج 
الكويت، في إشارة من املصدر 
إلى سعى الشركة للتوسع في 
مجال خدمات ادارة أماك الغير 
واخلدم���ات الرديف���ة كخدمات 
احلراسة، الصيانة، التحصيل، 
األغذية، اإلدارة الفندقية وغيرها. 
وجتدر اإلشارة إلى ان الشركة 

تس���تعد للتوقيع على 3 عقود 
لتسويق مشاريع عقارية مميزة 
العربية  اململك���ة  في كل م���ن 
الس���عودية واململكة األردنية 
الهاش���مية وجمهوري���ة مصر 
العربية، اضافة الى انها تعد ل� 
3 مشاريع عقارية محلية، وهذه 
املشاريع لن يتم التعامل معها 
بالطرق التقليدية السابقة وامنا 
من خال تطبيق انظمه جديدة 
لتطوير القيم���ة املضافة لهذه 

املشاريع.

احمد يوسف
نفى عضو مجلس ادارة ش���ركة األب���راج القابضة د.جمال 
حج���ي توجيه النيابة اتهاما للش���ركة على خلفية اعتزام عدد 
من مساهمي الشركة التقدم الى النيابة العامة بشأن مخالفات 

مالية قامت بها الشركة.
وقال حجي في تصريح خاص ل� »األنباء« ان الشركة لديها 
القدرة على تفنيد والرد على ادعاء من يشكك في نزاهة أعضاء 
مجلس االدارة أو االدارة املالية وذلك من خال مراقبي حسابات 

الشركة.
وقال ان امتناع مدقق احلس���ابات عن إبداء رأيه في ميزانية 
2008 للش���ركة يأتي لعدم متكن املدقق من احلصول على أدلة 
إثبات كافية ومائمة إلبداء الرأي بش���أن أعمال التدقيق، وهذا 
ال يعكس املركز املالي الصحيح للشركة من القيود واملعامات 

املالية والتشغيلية التي نفذتها الشركة خال عام 2008.
وأشار احلجي الى أن عمومية الشركة العادية وغير العادية 
والتي تأجلت بداية الشهر لعدم اكتمال النصاب والذي بلغ %37 
وس���يتم عقدها اخلميس املقبل املوافق 2009/7/16، مؤكدا على 
أن من لديه ش���كوك او أي تس���اؤالت ميكنه التقدم بها ملجلس 

االدارة.
ولفت الى انه ستتم مناقشة جدولها العادي وغير العادي بأي 
نسبة حضور حتى ولو لم يكتمل النصاب، الفتا الى أن اجلدول 
يشتمل على اقتراح مجلس االدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة 
املالية 2008، إضافة إلى إعانها حتقيق خسائر جراء عملية بيع 
أس���هم اخلزانة، بلغت نحو 12.24 مليون دينار، إذ متت عملية 
الشراء، ومن ثم البيع ألس���هم اخلزينة للشركة األم من خال 
شركات تابعة، متتلك بها أطراف أخرى، وعليه تتحمل األقلية 
حصتها من خسائر بيع أسهم اخلزينة، مع تبيان أن حصة األقلية 
من خسائر بيع أسهم اخلزينة تبعا لنسبة ملكيتها في الشركات 
التابعة بلغت نحو 3.293 مايني دينار ، والباقي مبلغ نحو 8.9 
مايني دينار، تتحمله الشركة األم في حني مت اطفاؤها وفق القرار 
الوزاري رقم 273 لسنة 1999 واملعيار احملاسبي الدولي رقم 8. 
كما يشتمل جدول أعمال االجتماع العادي ل� »األبراج القابضة« 
على انه بالنظر إلى عدم وجود رصيد لألرباح املرحلة في تاريخ 
عداد البيانات املالية مت البدء باخلصم من االحتياطيات االختياري 
واالجباري، ثم عاوة اإلصدار وذلك مبقدار 2.505 مليون دينار 
لاحتياطي االختياري، و700363 دينارا لاحتياطي االجباري، 

و8.246.266 مايني دينار عاوة اإلصدار.
 وتضمن اجلدول بند املوافقة على تعديل قيمة اإلصدار املقررة 
من اجلمعية العامة العادية وغير العادية للشركة من مبلغ 95 
فلسا إلى مبلغ 20 فلس���ا، إضافة إلى مبلغ 5 فلوس مصاريف 
إصدار، وذلك بالنسبة إلى املساهمني املقيدين في سجات الشركة 
خال انعقاد اجتم���اع اجلمعية العمومية، إضافة إلى 5 فلوس 

مصاريف، وذلك بالنسبة إلى الشريك او الشركات اجلدد.

الهارون استقبل سفير الجزائر
لبحث العاقات التجارية واالقتصادية

استقبل وزير التجارة والصناعة احمد الهارون امس سفير اجلمهورية 
اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية لدى الكويت حسن تهامي وقد تباحث 
الطرفان في اهم القضايا اجلارية التي تهم البلدين الش����قيقني وسبل 
التعاون بينهما وخاصة في املجاالت التجارية واالقتصادية، كما تطرقا 
الى تطوير وتنمية العاقات الثنائية بينهما وزيادة التبادل التجاري 

وايجاد فرص استثمارية بني البلدين والترويج لها.
هذا وقد حضر اللقاء وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي 
والوكيل املساعد لشؤون التجارة اخلارجية عبدالعزيز اخلالدي ومدير 

مكتب وزير التجارة والصناعة عبدالرحمن احلساوي.


