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الشمري: »التجارة« تفّعل تطبيق القوانين على الشركات المخالفة 
وتكلف مراقب حسابات بالتفتيش على حساباتها وسائر أعمالها

أحمد يوسف
قال رئيس قس����م اجلمعيات 
العمومية بوزارة التجارة والصناعة 
بدر الش����مري ان وزارة التجارة 
ستقوم بتطبيق املادة 178 من قانون 
الشركات التجارية وتعديالته على 

جميع الشركات املخالفة.
وأكد الشمري في تصريحات 
للصحافة أمس على اجتاه الوزارة 
لتفعيل مواد القوانني للش����ركات 
املخالفة وإنذارها عبر تقرير يناقش 
في جمعيتها العمومية والتي تدعو 
لها الوزارة في حال تخطيها املدة 

القانونية التي حددها القانون.
وأشار الش����مري الى ان املادة 
178 من قانون الشركات التجارية 
وتعديالت����ه تن����ص عل����ى ان����ه 
»للدائ����رة احلكومية املختصة ان 
تراقب الش����ركة املساهمة في كل 
ما يتعل����ق بتنفيذ أحكام القانون 
والنظام األساسي ويجوز لها ان 
تكلف في أي وقت مراقب حسابات 
الشركة بتفتيش حساباتها وسائر 
أعمالها ويجوز للدائرة احلكومية 
املختصة إذا تبني لها أنه قد وقعت 
مخالفات ألحكام هذا القانون أو ان 
بعض القائمني على إدارة الشركة 

أو مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات 
تضر مبصالح الشركة أو مبصالح 
املساهمني أو بعضهم أو تؤثر في 
االقتصاد القومي ان تقدم تقريرا 
بذلك إلى اجلمعية العامة ولها أن 
تدع����و اجلمعية العامة لالجتماع 
للنظر في ه����ذا التقرير باإلضافة 
إلى إبالغ اجلهات املختصة بوقوع 

مثل هذه التصرفات«.
وذكر ان الوزارة ستقوم بإبالغ 
جميع اجلهات املعنية مبخالفات 
الش����ركة من اجل اتخ����اذ جميع 

اإلجراءات األزمة.

إرسال تقرير المخالفات للجهات المعنية

خالد السعيد متوسطا املتدربني

»اجلزيرة« توفر رابطا ملوقع »بيت الزكاة« على موقعها اإللكتروني

بدر الشمري

أكد رئيس قسم اجلمعيات العمومية بوزارة 
التجارة والصناعة بدر الشمري ان الوزارة قد 
جنحت منذ بداية العام احلالي وحتى اآلن في 
إرغام 4 شركات على عقد جمعياتها العمومية. 
وقال ان الشركات املخالفة والتي مت عقد جمعياتها 

العمومية بناء على تعليمات الوزارة هي:
1 � شركة املزاين القابضة

2 � شركة خدمات بترول البيئة
3 � شركة »صفاة عاملي«

4 � شركة فيال مودا

تراق���ب الدائرة الحكومي���ة المختصة 
الشركات المساهم��ة ف��ي كل ما يتعل��ق 
بتنفيذ أحكام القانون والنظام األساسي.

ويجوز لها أن تكلف في أي وقت مراقب 
حسابات الشركة بتفتيش حساباتها وسائر 

أعمالها.

تنعقد اجلمعية العامة للمس���اهمني مرة 
على األقل في السنة في املكان والزمان اللذين 

يعينهما نظام الشركة.
وملجلس اإلدارة دعوة هذه اجلمعية كلما 
رأى ذل���ك، ويتعني على املجلس أن يدعوها 

كلما طلب إليه ذلك عدد املساهمني ميلكون 
ما ال يقل عن ُعشر رأس املال. وتوجه الدعوة 
حلضور االجتماع بخطابات مسجلة الى جميع 
املس���اهمني، وتتضمن هذه الدعوة خالصة 

واضحة عن جدول االعمال.

عموميات لشركات مخالفة

مادة 178

مادة 154

أسهم دبي للذهب تعلن قبول »مورغان ستانلي«
كمقدم معتمد لعروض التداول على أسهمها

أعلنت أسهم دبي للذهب، في مبادرة استثمارية 
مطابقة ألحكام الش����ريعة اإلسالمية من مجلس 
الذهب العاملي وهيئة دبي للسلع املتعددة، قبول 
بنك مورغان ستانلي كمقدم معتمد لعروض التداول 
املستمرة على أسهم دبي للذهب في بورصة ناسداك 
دبي. وتعد أس����هم دبي للذهب األولى والوحيدة 
املدعومة بالسلع واملتداولة على لوائح البورصات 
)ETC( في الش����رق األوسط وشمال افريقيا، كما 

أنها متوافقة مع أحكام الشريعة.
ويأتي قبول بنك مورغان س���تانلي كمقدم 
معتمد، جزءا من إستراتيجية شركة أسهم دبي 
للذهب الرامية جلذب املؤسسات املالية الكبرى 
للمشاركة في السوق األساسية ألسهم دبي للذهب. 
ومبوجب االتفاقية التي مت عقدها بني الطرفني، 
ميكن لبنك مورغان ستانلي إصدار أسهم دبي 
للذهب وفقا لكمية ودائعه من س���بائك الذهب 
التي تدعم جميع األسهم الصادرة، واملوضوعة 
برعاية أمني االس���تثمار، بنك إتش اس بي سي 
الواليات املتحدة األميركية. وبطريقة مشابهة، 
س���يكون بإمكان بنك مورغان ستانلي حترير 
أسهم دبي للذهب وتسلم سبائك الذهب بشكل 

مباشر.
وفي تعليق له على ه����ذا اإلعالن، قال املدير 
التنفيذي األول لشركة دبي إلدارة أصول السلع، 
وكيل تسويق أسهم دبي للذهب غرانت كولينز: 
»إن اختيار بنك مورغان ستانلي كمقدم معتمد 
هو مؤشر على االهتمام املؤسسي املتنامي بأسهم 
دبي للذهب. ونحن نعتقد أن مش����اركة مورغان 

ستانلي في العروض ستساهم في تعزيز حجم 
التداول وتقليص عمليات التسعير للسهم«.

من جانبه قال املدير التنفيذي في شركة دبي 
إلدارة أصول الس����لع سمير ميرالي: »لقد جذبت 
أسهم دبي للذهب منذ إطالقها اهتماما كبيرا من 
املؤسسات املالية اإلسالمية ومن مدراء األصول 
واملصارف اخلاصة، التي تنظر إلى هذه املبادرة 
باعتبارها أداة استثمار فاعلة ومنخفضة التكاليف 
ومتوافقة مع الش����ريعة اإلسالمية إذا ما قورنت 
باالستثمار بالذهب بالطرق التقليدية، وسوف تعزز 
مشاركة مورغان ستانلي االلتزام بخدمة الطلب 

املتنامي على أسهم دبي للذهب في املنطقة«.
بدوره، قال رئيس العمليات في ناسداك دبي 
بيتر فيتزجيرالد : »س����تزيد مش����اركة مورغان 
ستانلي من اهتمام السوق بهذه املبادرة املتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية، والتي تعد مبادرة 
فريدة من نوعها في الشرق األوسط. وبصفتها 
بورصة عاملية تخدم املنطقة، تعرب ناسداك دبي 
عن سعادتها بأن تستضيف تداول أسهم دبي للذهب 

سواء كان املستثمرون مؤسسات أو أفرادا«.
وتعد شركة دبي ألوراق الذهب املالية عضوا 
 ،)DIFC( مس����جال في مركز دبي املال����ي العاملي
ومخولة بإصدار أس����هم ذهب تصل قيمتها إلى 
مليار دوالر أميركي استنادا إلى العرض املعفى، 
وذلك وفقا لقوانني األوراق املالية اخلاصة بسلطة 
دبي للخدمات املالية )DFSA(، وكان قد مت البدء 
بتداول أس����هم دبي للذهب في ناسداك دبي ألول 

مرة في 2 مارس 2009.

في بورصة ناسداك دبي

أعلن بنك الكويت الوطني عن 
طرحه حمل���ة إعالمية وإعالنية 
شاملة تدعو لنشر وإشاعة التفاؤل 
والسعادة والفرح في الكويت حتت 

عنوان »ديرتنا زينة«.
وبهذه املناس���بة قالت مديرة 
العالق���ات العام���ة بالبنك منال 
املطر إن هذه احلملة تشتمل على 
سلسلة من اإلعالنات التي تبث 
التلفزة  عبر الصحف ومحطات 
املختلفة بالتزامن مع حلول شهر 
املبارك وتستهدف زرع  رمضان 
البهج���ة والفرحة ف���ي النفوس 
وإشاعة روح التفاؤل والتواصل 
واملبادرة والتفكير اإليجابي بني 
أفراد املجتم���ع وفئاته املختلفة 
انسجاما مع قيم شهر رمضان التي 
حتث على التعاون والتعاضد مع 
اآلخرين إليجاد البدائل واحللول 
التي تخ���دم مصلح���ة اجلميع 

وتعلي من شأن الوطن، السيما 
أن ديرتنا تنعم باخلير واالستقرار 
وتنفرد بكونها بيئة مثالية لتنمية 
روح املبادرة والتفاؤل والبهجة 

واحليوية بني أفرادها. 
وختمت املطر تصريحها بالقول 

إن هذه احلملة اإلعالنية الشاملة 
تأت���ي أيضا في إط���ار البرنامج 
االجتماعي الذي أعده بنك الكويت 
الوطني ملواكبة ش���هر رمضان 
املبارك له���ذا العام والذي يحفل 
بالعديد من األنش���طة اخليرية 
واإلنسانية مبا في ذلك املساهمات 
وأنش���طة الرعاي���ة االجتماعية 
املتمثلة ف���ي تقدمي الدعم املادي 
واملعنوي ملختلف املؤسس���ات 
والفئ���ات االجتماعية باإلضافة 
إلى األعمال التطوعية واخليرية 
التي تشمل دعم الفئات احملتاجة 
من املرضى وكبار الس���ن وذوي 
االحتياج���ات اخلاصة من خالل 
سلسلة من الزيارات امليدانية لدور 
املسنني واأليتام ونزالء مستشفى 
الوطن���ي لألطفال، ع���الوة على 
تنظيم حفالت القرقيعان لألطفال 

في مختلف فروع البنك.

منال املطر 

جانب من إحدى احلمالت اإلعالنية لـ »الوطني«

»الوطني« يطلق حملة إعالنية بعنوان »ديرتنا زينة«
خالل شهر رمضان لنشر التفاؤل والسعادة 

»ITS« تنظم دورة تدريبية لتنمية الموارد البشرية
نظمت مجموعة أنظمة الكمبيوتر املتكاملة العاملية ITS دورة 
تدريبية ملدة 6 اسابيع لعدد من طلبة اجلامعات والتعليم العالي 
في الكوي���ت في اطار برنامج »بلدي« الذي يهدف الى دعم قدرات 
ومهارات الش���باب الكويتي املقبل على الدخول الى س���وق العمل 
قريبا. وقال العضو املنتدب واملدير العام ملجموعة ITS خالد فرج 
السعيد في تصريح صحافي على هامش احلفل الذي أقامته املجموعة 
للمتدرب���ني الذين اجتازوا الدورة ف���ي فندق كورت يارد ماريوت 
»ان تدريب هؤالء الطلبة يأتي في اطار حرص املجموعة على اداء 
دورها في تنمية املوارد البشرية الكويتية من منطلق مسؤوليتها 
االجتماعية واملبادئ التي تتبناها باعتبارها واحدة من الشركات 
التي تعمل في املجتمع الكويت���ي«.  واضاف ان هذه الدورة التي 
تعتبر االولى التي تنظمها املجموعة متثل جزءا من برنامج »بلدي« 
الذي اطلقته ITS كجزء من برنامج اشمل للمسؤولية االجتماعية 
وهو البرنامج الذي تنوي املجموعة تنفيذه مستقبال في األسواق 
التي تعمل فيها السيما دول املنطقة. من جانبه قال مساعد املدير 
العام في املجموعة خالد العميري ان الدورة شارك فيها مجموعة 
من طلبة جامعة الكويت واجلامعة األميركية في الكويت AUK الى 

.GUST جانب جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا

»الجزيرة« تدعم مؤسسة بيت الزكاة الخيرية خالل شهر رمضان
من خالل توفير رابط إلكتروني على موقعها للتعريف بأنشطة ومشاريع البيت الخيرية

بها املؤسسات اخليرية على مدار 
السنة. وعن طريق وضع رابط 
إلكتروني عل���ى موقع طيران 
اجلزيرة إلى موقع بيت الزكاة، 

نذك���ر الناس بأهمي���ة الزكاة 
والقي���ام باألعم���ال اخليرية 
التبرع���ات خالل هذا  وتقدمي 

الشهر الكرمي«.

وق���ال مراقب اإلعالم ببيت 
ال���زكاة حم���د امل���ري: »نحن 
س���عداء بتعاوننا مع طيران 
الوعي حول  اجلزيرة لنش���ر 

أهمية ال���زكاة كركن ثالث من 
أركان اإلسالم يحقق من خالله 
التكاف���ل االجتماعي باإلضافة 
إلى تعريف اجلمهور باألعمال 
واألنشطة اخليرية التي يقوم 
به بيت الزكاة ملساعدة األسر 

احملتاجة في الكويت«.
تجدر اإلشارة إلى أن شركة 
طيران الجزيرة تشغل أسطوال 
مؤلفا من عشر طائرات جديدة 
من طراز إيرباص A320، وتقصد 
28 وجهة في 15 بلدا )الكويت، 
واإلمارات، ولبنان، والبحرين، 
ومص���ر والهند، وس���ورية، 
وقط���ر، وقب���رص، واليمن، 
وعمان، وتركي���ا، والمملك��ة 
العربية السعودية، واألردن، 
ال��رحالت  وإي��ران(. لحج���ز 
التبرعات لصال��ح  أو لتقديم 
بيت الزكاة وهو هيئة حكومية 

مستقلة.

أعلنت شركة طيران اجلزيرة 
ع���ن دعمها لبيت الزكاة خالل 
ش���هر رمضان املبارك من هذا 

العام. 
وس���يتضمن موقع طيران 
اجلزي���رة اإللكترون���ي طوال 
فترة الشهر الفضيل رابطا إلى 
الزكاة االلكتروني  موقع بيت 
على شبكة االنترنت سيمكن 
زوار املوق���ع من معرفة املزيد 
م���ن املعلومات عن أنش���طة 
البي���ت اخليرية  ومش���اريع 
باإلضافة إلى إمكانية دفع الزكاة 
أو تقدمي التبرعات لبيت الزكاة 

مباشرة.
هذا وقال الرئيس التنفيذي 
لدى طيران اجلزيرة ستيفان 
بيتشلر: »يعتبر شهر رمضان 
املناس���بات  املبارك م���ن أهم 
اإلسالمية ويوفر فرصة مثالية 
لدعم األعمال الرائعة التي تقوم 

»أوپيك« ترعى مؤتمر الدوحة لتكنولوجيا البترول
قام���ت منظمة الدول املصدرة للبت���رول »أوپيك« مبنح 
تأييدها ودعمها الكامل لل���دورة الرابعة من املؤمتر العاملي 
لتكنولوجيا البترول »آي.بي.تي.سي«، الذي سيأخذ مكانا 
في العاصمة القطرية الدوحة أواخر العام احلالي. وتساعد 
أوپيك، املنظمة احلكومية الدولية واملؤلفة من 12 دولة دائمة 
مصدرة للنفط، في تنس���يق وتوحيد السياس���ات املتعلقة 
بقطاع النفط، وبالتالي ضمان استقرار وثبات أسعار النفط 
في األسواق والبورصات العاملية. ويلعب تأييد ودعم املنظمة 
للمؤمتر العاملي لتكنولوجيا البترول دورا مهما في ترسيخ 
مكانة املؤمتر واملعرض املتعدد احملاور على األجندة الدولية. 
وسيقوم املؤمتر املتخصص في قطاع البترول بتقدمي واحد 
من أدق وأش���مل برامج املؤمترات املتوافرة في قطاع النفط 
والغاز، حيث ستعقد دورة هذا العام ما مجموعه 58 جلسة 
تقنية، أربع حلقات نقاش وجلس���ة عامة رفيعة املستوى، 
هذا ويعتب���ر املؤمتر أحد الفعاليات القليلة املتخصصة في 
هذا القطاع التي تقدم فرصة لالشتراك في نقاش حول جميع 

مواضيع النفط والغاز. 
وتعقد الدورة الرابعة للمؤمتر، والتي تقام حتت رعاية 
كرمية من صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير 
قطر، حتت عنوان »حتديات الطاقة العاملية: التزام وثبات«. 
كما حظي املؤمتر، الذي عاد لالنعقاد مجددا في منطقة الشرق 
األوسط بعد انعقاد دورته األخيرة لعام 2008 في العاصمة 
اآلسيوية كواالملبور، والذي تقرر عقده من اآلن فصاعدا مرة 
كل سنتني، على تأييد ودعم منظمة األقطار العربية املصدرة 

للبترول »أوابك«.

المجالي: »طيران الخليج« تعيد التفاوض 
على طلبيات طائرات »إيرباص« و»بوينغ«

»العربية للطيران« تطلق رحالتها
إلى المدينة المنورة بداية سبتمبر المقبل

دبي � رويترز: أوضحت شركة طيران اخلليج 
البحرينية أنها قد تعي���د التفاوض على طلبيات 
طائرات مع ايرباص وبوينغ إلى جانب الغاء خطوط 
رحالت ضعيفة األداء واالستغناء عن وظائف بعد 
وضع اللمسات األخيرة على خطط إعادة هيكلة. 
وأضافت الشركة التي تواجه صعوبات واململوكة 
بالكامل لصندوق الثروة السيادية البحريني ممتلكات 
في بيان لها أم���س أنها ترحب بفكرة االندماج مع 
شركات طيران أخرى لكنها ال جتري محادثات في 
الوقت احلالي. وأبلغ الرئي���س التنفيذي اجلديد 
للناقلة رويترز سامر املجالي بالهاتف إن الشركة 
سوف »حتترم شروط التعاقد« مع املصنعني لكنها 
قد جتري مفاوضات لتعديل أعداد وأحجام الطائرات. 
وقال »في ضوء شبكة رحالتنا اجلديدة سنشرك 
مصنعينا في مناقشات« مضيفا: من احملتمل أن تكون 
هناك مناقش���ات حول )تعديل الطلبيات القائمة( 
إذا خرجنا باحتياجات ألسطول الطائرات تختلف 
متاما عن دفاتر الطلبيات احلالية. ولدى »طيران 
اخلليج« طلبيات ش���راء لعدد 35 طائرة ايرباص 
و24 طائرة بوينغ. وش���ركات الطيران اخلليجية 
من أس���رع الناقالت منوا ف���ي العالم حيث تضخ 

شركات مثل »طيران اإلمارات« التي تتخذ من دبي 
مقرا واخلطوط اجلوية القطرية وطيران االحتاد في 
أبوظبي مليارات الدوالرات لشراء طائرات جديدة 
في محاولة لترسيخ مكانتها كحلقات وصل أساسية 
بني الشرق والغرب. وتقتحم املشهد أيضا شركات 
طيران منخفضة التكلفة مثل »العربية للطيران« 
وطيران اجلزيرة مستغلة األعداد الكبيرة من العاملني 
األجانب في املنطقة. كانت »طيران اجلزيرة« قالت في 
13 أغسطس إنها تتطلع إلى االستفادة من انخفاض 
التقييمات للقيام بعمليات استحواذ. وقال املجالي 
الرئيس التنفيذي السابق للخطوط امللكية األردنية 
والذي عني إلعادة هيكلة الناقلة البحرينية املتعثرة: 
نرحب بأي شيء سيحسن طيران اخلليج. وقال إن 
أعداد املس���افرين تراجعت 3% في األشهر السبعة 
األولى من 2009 في ح���ني انخفضت العائدات 15 
إلى 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام املاضي. 
وشهدت شركة الطيران منذ عام 2002 محاولة ثالثة 
رؤساء تنفيذيني تطوير عمليات الشركة التي متنى 
بخس���ائر عن طريق إلغاء وظائف وإعادة هيكلة 
شبكتها مع انسحاب املساهمني السابقني أبوظبي 

وقطر وسلطنة عمان.

أعلنت ش���ركة العربية للطيران أمس عن 
اط���الق رحالتها إلى املدينة املنورة في اململكة 
العربية السعودية من مركز عملياتها الرئيسي 
في الش���ارقة، اإلمارات العربية املتحدة، وذلك 

ابتداء من 1 سبتمبر 2009.
وتعد املدينة املنورة الوجهة ال� 58 ملجموعة 
العربية للطيران في العالم، والرابعة في اململكة 

العربية السعودية. 
ويأتي تدش���ني هذه الوجهة اجلديدة كجزء 
من إستراتيجية العربية للطيران لتعزيز شبكة 

وجهاتها في اململكة.
وابتداء من 1 سبتمبر، ستنطلق رحالت الذهاب 
واإلياب مبعدل رحلتني أسبوعيا، بني مطار األمير 
محمد بن عبدالعزيز في املدينة املنورة ومركز 
عمليات العربية للطيران في الشارقة. وستقوم 
الشركة برحلتها الى املدينة املنورة أيام الثالثاء 
والسبت، حيث تغادر رحلة الذهاب مطار الشارقة 
في متام الساعة 8:20 صباحا لتصل إلى املدينة 
املنورة في متام الساعة 9:50 صباحا. في حني 
تغادر رحالت العودة املدينة املنورة في نفس 

اليوم الساعة 10:35 صباحا لتصل إلى الشارقة 
في الساعة 2:05 بعد الظهر.

وقال مدير القسم التجاري في شركة العربية 
للطي���ران أي كي نزار: »يس���عدنا في العربية 
للطيران إطالق رحالت الشركة إلى املدينة املنورة 
خالل شهر رمضان الكرمي، حيث يوجد مستوى 
عال جدا من الطلب بني احلجاج على الرحالت 
املتجهة الى املدينة املن���ورة، والتي توفر لهم 
املزيد من القيمة، وخاصة أثناء موسم احلج. 
كم���ا اننا على ثقة تامة من أن رحالت العربية 
للطيران املباشرة إلى املدينة املنورة، ستوفر 
املزيد من الراحة جلميع املسافرين إلى املدينة، 
وبش���كل خاص احلجاج الذين يؤدون مناسك 

احلج والعمرة«.
هذا ويبلغ عدد س���كان املدينة املنورة نحو 
1.3 مليون نسمة، وهي واحدة من أكبر املدن في 
غرب اململكة العربية السعودية. ويزور املدينة 
املنورة كل عام أكثر من 3 ماليني شخص وذلك 
كجزء من ش���عائر احلج ال���ذي يعد األكبر من 

نوعه في العالم.

أبدت ترحيبها بفكرة االندماج مع شركات طيران أخرى لتكون الوجهة الـ 58 لمجموعتها في العالم والرابعة في المملكة


