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عمر راشد
كشفت مصادر مطلعة لـ »األنباء« أن شركات 
الوساطة املالية بصدد اإلعالن عن نقاط االتفاق 
حول مشكالتها الفنية واإلدارية التي تواجه 
مكاتب شركات الوساطة الـ 14 وذلك بعد قيام 
اللجنة التأسيســـية بعقد اجتماعات مطولة 
مع مكاتب الوساطة خالل األسابيع املاضية، 

الفتة الى أن االجتماع سيتم من خالله مناقشة 
االتفاق حول تلك النقاط.

واوضحت أن على رأس تلك املوضوعات 
زيادة رأسمال بعض الشركات وكذلك زيادة 
رأسمال الشـــركات وكذلك مشاكل الوسطاء 
واملعوقات الفنية املتعلقة بنظام التداول مع 

إدارة السوق.

»الوساطة المالية« تتفق على أجندة عمل لمشكالتها الفنية واإلدارية خالل أيام

التنصل من المسؤولية كشف مدى ضعف مجالس الشركات في مواجهة األزمة المالية

سوء اإلدارة والمجازفة كشفا 
أن أزمة الكويت ليست امتدادًا 
طبيعيًا لألزمة المالية 
وإنما فشل في اإلدارات العليا 

البورصة والبنك المركزي مطالبان 
بوضع إجراءات ونظم لحوكمة 
استقاالت أعضاء مجالس اإلدارات

الخسائر المؤلمة تدفع إلى موجة 

بين مسؤولي الشركات
استقاالت

أحمد مغربي
مع تفاقم املشاكل واخلسائر التي ما زالت تتعرض 
لها العديد من الشركات املدرجة في البورصة تأتي 
مســــألة االستقاالت من عضوية ورئاسة مجالس 
اإلدارات فــــي البنوك وكبرى الشــــركات املدرجة 
كالطوفان الذي بدأ يخرب املساعي الدؤوبة التي 
اتخذتها العديد من الشركات للخروج من تداعيات 
االزمة املالية. إال أن اخلســــائر املتفاقمة والوضع 
الصعب للعديد من الشركات دفعا هؤالء األعضاء 
إلى التنصل من مسؤولياتهم في األوقات الصعبة 
تاركني السفينة بال ربان في ظل عواصف وأمواج 
عاتية في طريقها لتمزيق ما تبقى من »جسد سقيم« 
ومطالب باستحقاقات قروض وفوائد طائلة وخسائر 
هائلة تتزايد يوما بعد يوم بالتزامن مع شح في 

التمويل وندرة في الفرص االستثمارية.

نتائج سلبية

أوساط مراقبة قالت لـ »األنباء« إن تزايد موجة 
االســــتقاالت بني مسؤولني كبار وأعضاء مجالس 
اإلدارات هي نتيجة مباشــــرة للنتائج الســــلبية 
للبيانات املالية التي منيت بها هذه الشركات خالل 
األرباع الثالثة للعام 2009 وكذلك اخلسائر املؤكدة 
خالل الربع الرابع، موضحني أن هذه االستقاالت 
مقلقة للغاية ومثيرة للتساؤالت الكثيرة، خاصة مبا 
يتعلق بالوضع احلرج لبعض البنوك والشركات 
جــــراء األزمة املالية، ناهيك عــــن احتمال ارتكاب 
األعضاء املستقيلني أو غيرهم ملخالفات جسيمة 
قد تؤثر بشكل مادي على املراكز والنتائج املالية 

لتلك البنوك.

من جانبه قال خبير في أسواق املال إن أعضاء 
مجالس اإلدارات معنيون بالوضع الســــيئ الذي 
وصلت إليه الشركات احمللية جراء االزمة املالية، 
حيث اعتقدوا أن األسوأ مر والبورصة بدأت تتحسن 
وتتعافى ولكن خبرة هؤالء األعضاء والرؤســــاء 
على الســــواء قد تكون شبه سطحية عن الوضع 
االقتصادي احمللي والدورة االقتصادية التي يحتاجها 

االقتصاد لكي يعاود نشاطه من جديد.
وأضاف قائال: »من االجــــدى لهوالء األعضاء 
والرؤساء أن يتنحوا عن عضوية مجالس االدارات 
ألنهم كانوا احد األســــباب الرئيســــية في تفاقم 
األوضاع االقتصادية للشركات والبورصة بوجه 
عام وفشلوا في انتشال شركاتهم من خضم أمواج 

االزمة املالية«.

أسباب االستقاالت

بــــدوره أرجع رئيــــس مجلس ادارة شــــركة 
اســــتثمارية مدرجة في البورصة أسباب تفشي 
االستقاالت خالل الفترة األخيرة إلى عدة عوامل 

كالتالي:
1- حراك طبيعي مثل خروج مساهم من قائمة 
كبار املالك أو انتخاب عضو ملجلس إدارة شركة 
أخرى مبا يزيد على عدد العضويات املقررة والبالغة 
ثالثــــة، مما يترتب عليه ضرورة االســــتقالة من 

إحدى الشركات.
2- انتهــــاء أو قــــرب انتهاء فتــــرة العضوية 

القانونية. 
3- نتيجة استحواذات او اندماجات بني الشركات 
ممــــا يتطلب اتاحة الفرصة لإلدارة اجلديدة التي 

ستهيمن على الكيان اجلديد.
4- متلص من املســــؤولية في ظل اخلســــائر 
والصدمــــات املتالحقــــة التــــي تتعــــرض لهــــا 

الشركات.
وطالب ادارة الســــوق والبنك املركزي بوضع 
إجراءات ونظم حلوكمة استقاالت أعضاء مجلس 
اإلدارة، خاصــــة مبا يرتبــــط بعمليات اإلفصاح، 
وأيضا دراسة ما إذا كان من الضروري االفصاح 

عن أسباب االستقاالت بشكل أو بآخر.
وكشف أن عملية اإلفصاح عن أسباب االستقاالت 
قد تكون مغيبة متاما في ظل نقص الشفافية في 
االقتصاد احمللي، مشددا على ضرورة أن يلتفت 
الى هذا األمر نظرا ألهميته وحساســــيته، حيث 
يشــــعر املتداولون بقلق عندما يستقيل أعضاء 
مهمني من بعض مجالس إدارات الشركات، وذلك من 
حيث ماهية أسباب االستقالة ودوافعها وتداعياتها 

أيضا.

تدني لغة الحوار

بدورها قالت رئيسة مجلس ادارة احدى الشركات 
االستشارية في الكويت ان تدني لغة احلوار بني 
رؤســــاء مجالس إدارات الشركات واملساهمني بدأ 
يظهر جليــــا في اجلمعيات العمومية خالل العام 
املاضي، فحينما طالب أحد املســــاهمني باستقالة 
رئيس مجلس اإلدارة لعجزه عن حتقيق إستراتيجية 
الشركة، أجابه بالقول: أنا مش ماشي وقاعد على 
قلبك ولو مش عاجبك روح بيع أسهمك في السوق، 
وهذا لألسف يظهر مدى سيطرة رؤساء مجالس 
اإلدارات على الشركات، مشددة على أن اي مساهم 

ميلك ســــهما واحدا له احلق في أن يسأل مجلس 
اإلدارة مثله مثل الكثير من املساهمني وان يحاسب 

الكبير قبل الصغير في الشركة.
إال أن رئيس مجلس ادارة شــــركة استثمارية 
كبرى مدرجة ذهب عكس ذلك وقال إن االستقاالت 
التي تقدم بها بعــــض من أعضاء مجالس إدارات 
بعض الشركات خالل الفترة املاضية هي بالدرجة 
األولى تغييرات إدارية وال ميكن تفســــيرها على 
أنها استباق للخســــائر التي ستلحق بالشركات 

خالل 2009.
واوضح أنه ال ميكن بحال من األحوال حتميل 
من قاموا بتقدمي استقاالتهم مسؤولية التراجعات 
أو حتى خسائر هذه الشركات والبنوك إن وجدت، 
خاصة أن األزمة املالية أثرت على جميع األسواق 
اخلليجية والعاملية، ولم تســــلم منها أي شركة، 
ومن الصعب أن نطالب باالنفتاح ونسعى للتحول 
إلى مركز مالي وجتاري عاملي ونتنصل من تبعات 
هذا االنفتــــاح في أول أزمة تواجهنا، الفتا إلى أن 
أعضاء مجالــــس اإلدارة هم بالدرجة األولى مالك 
وأصحاب مصلحة في أن حتقق شركاتهم أرباحا 

وليس خسائر.
وأضاف قائال: »اذا كان أعضاء او رؤساء مجالس 
بعض الشركات اخطأوا فبإمكان اجلمعية العمومية 
للشركات محاسبة هؤالء املسؤولني إذا رأوا أنهم 
قصروا في إدارة استثماراتهم، مستبعدا قيامهم 
بلعب هذا الدور على الرغم من أنه حق من حقوقهم، 
وذلك بسبب ضعف وعي املستثمرين في الكويت 
وهذا ما شاهدناه من هدوء فاتر للجمعيات العمومية 

للبنوك والشركات خالل العام املاضي«.

خالل لقائه وفد جمعية الصحافيين الكويتية

شاور: 6 مليارات دوالر حجم االستثمارات الكويتية في السودان
ونحفظ للكويت مساهمتها في نهضتنا االقتصادية والتنموية

األعلى لالســـتثمار عن وضع 
حكومـــة بالده خطـــة ضخمة 
جلذب االستثمارات اخلارجية 
في مجـــاالت البنيـــة التحتية 

واخلدمات.
وأكد ان الصراعات السياسية 
في البالد لم تؤثر على عملية 
االستقطاب األجنبي في االستثمار 
على صعيد االستثمارات املالية 
اكـــد ان قانون  والعقارية كما 
االســـتثمار السوداني من اميز 
القوانني في الوطن العربي باعطاء 
ضمانات كافية عبر االعفاءات 

اجلمركية والضريبية.
الـــى ان اخلريطة  وأشـــار 
املوجهـــة لالســـتثمار تهدف 
للتشـــجيع وازالـــة املعوقات 
اضافة العداد الئحة متنح ميزات 
تفضيلية لالستثمار في املناطق 

االقل منوا.
وكان وفد جمعية الصحافيني 
الكويتية الذي يرأسه مدير عام 
املالي عدنان  املديـــر  اجلمعية 
الراشـــد وضم فـــي عضويته 
الكاتب سامي النصف ود.هيلة 
املكيمي ومدير التحرير بوكالة 
االنبـــاء الكويتية )كونا( منى 
ششـــتر ودينا سامي بدأ امس 
االول زيارة للسودان تستغرق 
عدة ايام يلتقي خاللها عددا من 
املسؤولني السودانيني لالطالع 
على التطورات على الســـاحة 
السودانية في مختلف املجاالت 
وخاصة السياسية واالقتصادية 
كما سيزور الوفد اقليم دارفور 
بهـــدف الوقـــوف ميدانيا على 
حقيقة االوضاع في االقليم كما 
سيزور ايضا سد مروي شمالي 

السودان.

اخلرطومـ  كونا: أعلن مسؤول 
سوداني رفيع املستوى ان حجم 
االستثمارات الكويتية في بالده 
وصل لنحو 6 مليارات دوالر في 
القطاعات االقتصادية  مختلف 

والتنموية احليوية.
العام للمجلس  وقال األمني 
الســــوداني األعلى لالستثمار 
احمد شــــاور خالل لقائه بوفد 
جمعيــــة الصحافيني الكويتية 
الذي يزور السودان هذه االيام ان 
هناك مشروعات كويتية ضخمة 
بالسودان في مجاالت االتصاالت 
والعقارات والنقــــل والطيران 
والنفط وغيرها من املجاالت التي 
جعلت الكويت هي األولى عربيا 
في حجم االســــتثمارات املنفذة 

فعليا على ارض الواقع.
وأضاف ان السودان يحفظ 
للكويت انها من اكبر املساهمني 
في نهضته االقتصادية والتنموية 
التي يشــــهدها حاليــــا كما انه 
املقدر في  يحفظ لها االســــهام 
دعم االقتصــــاد الوطني واقامة 
املواطن  مشــــروعات حيويــــة 
الســــوداني في امــــس احلاجة 
اليها وخاصة في مجال البنيات 
التحتيــــة واخلدمات واملجاالت 

العقارية.
ولفت الى ان الكويت ساهمت 
في اكبر املشروعات االقتصادية 
والتنموية التي أقيمت في تاريخ 
البالد ومن بينها مشروع سكر 
كنانة اضخم مشــــروع النتاج 
السكر على مستوى العالم على 
مساحة 100 الف فدان كما انها 
ثاني اكبر مســــاهم خارجي في 
العمالق،  مشروع ســــد مروي 
فضال عن امتالك شركات القطاع 

الكويتية  العقاريــــة  الكبــــرى 
)جراند( النشــــاء مدينة النور 
والتي ســــتكون من اكبر املدن 
الســــكنية التجارية بالسودان 
بجانب وجود اســــتثمارات في 
مجال الفندقة في شركة الفنادق 
الكويتية وابراج  الســــودانية 

الكويت باخلرطوم.

الكويتــــي للخطوط  اخلــــاص 
اجلوية السودانية واخلطوط 

النهرية.
وأشار الى وجود استثمارات 
كويتية كبيرة في املجال العقاري 
منها مشروعات ملجموعة »عارف« 
خاصة بإقامة حي للمال واالعمال 
واخرى لشــــركة املشــــروعات 

ولفت شــــاور الــــى ان اكبر 
االستثمارات الكويتية في بالده 
كانت في مجال االتصاالت حيث 
قامت شــــركة »زين« عام 2006 
بامتالك الشــــركة الســــودانية 
للهاتف السيار مقابل 2.3 مليار 

دوالر.
وأعرب عن أمله في ان تشهد 

املرحلة املقبلة املزيد من التعاون 
بني البلدين في مجال االستثمار 
مبا ميكن بالده من االستفادة من 
التطور واخلبرات الكويتية في 

هذا املجال املهم.
وعلـــى صعيـــد االرتقـــاء 
باالســـتثمارات اخلارجية في 
بالده اعلن األمني العام للمجلس 

تشكيل مجلس إدارة »األبراج القابضة« 
والزيات رئيسًا وعضوًا منتدبًا

بعد استقالة مساعد السعيد

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن شركة األبراج 
القابضة أفادته بأن مجلس إدارة الشـــركة قد اجتمع 
بتاريخ 2009/12/29 وقررت قبول اســـتقالة مساعد 
عادل السعيدي من منصب الرئيس والعضو املنتدب 

وعضوية مجلس اإلدارة.
 وانتخاب ظاهر أحمد الزيات رئيسا ملجلس اإلدارة 
وتعيينه العضو املنتدب وانتخاب جمال فهيم محمد 
يوسف نائبا لرئيس مجلس اإلدارة ليصبح مجلس 
إدارة الشـــركة مؤلفا من ظاهـــر أحمد الزيات رئيس 
مجلـــس اإلدارة والعضو املنتدب وجمال فهيم محمد 
يوســـف نائب رئيس مجلـــس اإلدارة وجمال أحمد 
الكندري وســـمير ناصر على حسني وسامي عبداهلل 

العبد الهادي اعضاء. 

الزميالن عدنان الراشد وسامي النصف يتوسطان الوفد اإلعالمي خالل لقائه أحمد شاور


