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»أومكس« بالبورصة 5 أبريل.. وأنظمة التداول ال تتوافق مع النظام الجديد
محمود فاروق ـ أحمد مغربي

علمت »األنباء« من مصادر 
ذات صلة أن شركات الوساطة 
العاملة في البورصة اجتمعت 
نهاية األسبوع املاضي للوصول 
إلى حل لالرتباك الذي سيحدثه 
تطبيق نظام التداول اجلديد في 
البورصة »ناس���داك اومكس«، 
الوساطة  موضحة أن شركات 
أجمعت خالل اجتماعها على أن 
نظام التداول اجلديد ال يتوافق 
مع أنظمة الت���داول التي تعمل 
بها جميع شركات الوساطة في 
السوق مما سيحدث تراجعا في 
األداء وبطئا في عمليات البيع 
والشراء وهو ما سيتسبب في 

خسائر للشركات.
وذكرت املصادر أن هناك حلقة 
مفقودة بني ش���ركات الوساطة 
وإدارة البورص���ة لالطالع عن 
قرب على طبيعة النظام اجلديد 
بش���كل مفصل وما هي األمور 
الوساطة  املطلوبة من شركات 
للتعامل مع هذا النظام، مشيرة 
إلى ان االجتماعات السابقة مع 
البورصة كانت للتعرف  إدارة 
النظام ولم  فقط على مقومات 
تتطرق احملادثات إلى آلية عمل 
النظام وما هي األمور املطلوبة 
من شركات الوساطة لكي تتعامل 
مع النظام ب���كل ايجابية دون 

وجود أي أخطاء.
وأش���ارت املص���ادر إلى أن 

اجتماع ش���ركات الوساطة مع 
ممثلي ناسداك اومكس لم يتم 
التوصل خالله لشيء حول آلية 
عمل الشركات بعد تطبيق النظام 
الذي وصفه مدير احدى شركات 
الوساطة بأنه سيكون »مربكا 

للجميع«.
وطالبت املصادر إدارة السوق 

اخلصوص، وذلك أسوة مبا هو 
مطلوب من إدارة البورصة، التي 
حتتاج بدورها إلى كوادر مؤهلة 
الس����تيعاب متطلب����ات النظام 
اجلديد، خصوصا أن البورصة 
كانت تقع في أخطاء جسيمة أثناء 

التعامل مع النظام القدمي.
وأش���ارت املص���ادر إلى أن 

تترك األمور غير محددة نظرا 
كون اخلاسر األكبر في هذا األمر 

سيكون شركات الوساطة.
وشددت املصادر على ضرورة 
جاهزي���ة اإلدارات الفني���ة في 
مكاتب الوساطة لتطبيق النظام 
اجلديد، مبين���ة أن االختبارات 
التطبيق  البد ان تشمل أنظمة 

بعقد اجتماعات طارئة مع شركات 
النظام  الوساطة الطالعها على 
اجلديد وذلك إلتاحة الفرصة لهذه 
الش����ركات فضال عن استحداث 
األجهزة حتى تتوافق مع النظام 
اجلديد وأن تقوم البورصة بإعداد 
دورات متخصص����ة لكوادرها 
البشرية لتصبح مؤهلة في هذا 

مرحلة التطبيق الرسمي للنظام 
والتي من املقرر البدء رس���ميا 
في مراحلها األولى في 5 ابريل 
املقبل، من الضروري ان تسبقها 
اختبارات متتابعة للتعرف على 
مس���توى عمل النظ���ام ومدى 
جاهزية اإلدارات الفنية في مكاتب 
الوس���اطة لتطبيقه فعليا واال 

والتداول وغيره���ا من األمور 
الفني���ة للتأكد من قدرة النظام 
على وضع حلول لضغط التداول 
وإمكانية تعامل مكاتب الوساطة 

معها دون أعطال.
وطالبت املصادر بأن يشمل 
البورصة  إدارة  االجتماع م���ع 
الوس���اطة  جمي���ع ش���ركات 

والشركات االستثمارية التي لها 
نش���اط في البورصة من خالل 
تقدمي خدمات البيوع املستقبلية 
أو اآلجل أو اخليارات باإلضافة 
إلى احتاد الشركات االستثمارية 
حيث ان االجتماعات الس���ابقة 
لم يحضره���ا إال عدد قليل من 

الشركات االستثمارية.

شركات الوساطة تطالب باستحداث األجهزة حتى ال تتسبب في »ارتباك« التداول اليومي

البورصة تحقق في تعامالت 6 شركات استثمارية
مدرجة وتستدعي رؤساء مجالس إداراتها

محمود فاروق
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة أن ادارة 
س��وق الكويت ل��أوراق املالية جت��ري حاليا 
التحقي��ق ف��ي تعامالت وتداوالت 6 ش��ركات 
استثمارية من جميع اجلوانب القانونية ومدى 
توافقه��ا م��ع اللوائح والنظم املعم��ول بها في 
الس��وق وما إذا كانت هذه التداوالت حتمل في 

طياتها شبهة مخالفة قانونية.
وأفادت املصادر بأن البورصة ستس��تدعى 
رؤس��اء مجالس إدارات تلك الشركات في حالة 
وق��وع أي من الش��ركات مح��ل التحقيق في 
مخالفة أو أي ش��بهة خالل األسبوع اجلاري، 
مبين��ة أن اللجن��ة املش��كلة ملتابع��ة مخالفات 
التداوالت ناقش��ت املوضوع مع إدارة السوق 
وممثل��ي اجله��ات املعنية مبوضوعي��ة كاملة 
بغض النظر عن األطراف التي أجرت التداوالت 

حيث ان التعامل مع املوضوع سيتم عبر حقائق 
وأرقام وهل ه��ذه التعامالت تتوافق مع النظم 
املعمول بها من عدمه، وارتأت أن تعمل اإلدارات 
الثالث املعني��ة في اجتاه��ات مختلفة بغرض 
الوقوف على احلقيقة الكاملة وه��ذه اإلدارات 
املعنية هي إدارة الرقابة، إدارة التداول، وإدارة 
الش��ركات ثم يعرض األمر برمت��ه في النهاية 
على اإلدارة القانونية لس��وق الكويت لأوراق 

املالية.
وذكرت املصادر ان بعض املخالفات جسيمة 
ولذلك حتتاج الى بع��ض الوقت حتى ال تكون 
الق��رارات والنتائج ف��ي النهاية عش��وائية او 
حتم��ل في طياتها جتنيا عل��ى طرف ما، مبينا 
أن إدارة البورصة غير مس��تعجلة على إصدار 
حكمها حتى تكون القرارات مدروس��ة وتعطي 

كل ذي حق حقه.

م.ممدوح أباظة

نظام التداول اجلديد يقترب من الدخول حليز التنفيذ في أبريل املقبل

السعدي: »آفاق« تؤجل توسعاتها الخارجية 
انتظارًا إلعادة دراسة جدواها االقتصادية

منى الدغيمي
االدارة  قال رئيس مجلس 
والعضو املنتدب لشركة آفاق 
التربوية د.عيسى السعدي ان 
الشركة على املستوى احمللي 
حصلت على ترخيص حضانة 
لذوي االحتياجات اخلاصة جار 
جتهيزها استعدادا الفتتاحها 
رس���ميا، في ح���ني انها قامت 
على املستوى العاملي بتوقيف 
وتأجي���ل جميع توس���عاتها 
انتظار ان تتم  اخلارجية في 
اعادة دراسة جدواها االقتصادية 
في ظل الظروف االقتصادية 

املتذبذبة في الوقت الراهن.
وعزا السعدي خالل عمومية 
التي عقدت مؤخرا  الش���ركة 
بنسبة حضور بلغت %78.2 
انخفاض ايرادات الشركة لعام 
2009 وانعكاسات االزمة املالية 
العاملية الس���لبية على ادارة 
الشركات وما ترتب عليها من 
اللجوء الى اعادة الهيكلة الى 
اضطرار العديد من الشركات 
الى الغاء الوظائف وتخفيض 
الرواتب وانهاء تعاقداتهم مع 
الوافدين واضطرارهم مغادرة 
البالد مع اسرهم، مشيرا الى 
ان هذه العوامل قد اثرت بصفة 
مباشرة على انخفاض ايرادات 

الشركة.
وأش���ار الى بعض العوامل 
الت���ي تس���ببت في  االخ���رى 
الش���ركة خلس���ائر  حتقي���ق 
فاقت امللي���ون دينار ومن ذلك 
التعليمية خفض  اللجنة  قرار 
رسوم مدارس التعليم االرشادي 
للعامني الدراسيني 2008/2007 
و2009/2008 وضعف رس���وم 
العام الدراسي 2009/ 2010 ناهيك 

عن زيادة رواتب املدرسني تنفيذا 
لق���رار ادارة التعلي���م اخلاص 
التربي���ة وارتفاع بند  بوزارة 
التكالي���ف مقابل بند االيرادات 

لكثير من املدارس.

نشاط استثماري

واستعرض السعدي النشاط 
االستثماري للشركة، مشيرا الى 
انها ستستمر في استثماراتها في 
نفس املجال التعليمي واخلدمي 
بشركة قرية املعرفة بنسبة %7.5 
التي تعنى بتأس���يس املدارس 
اجلديدة وتقدمي االستش���ارات 
التعليمي���ة التربوي���ة، ناهيك 
عن استمرارها في استثماراتها 
بش���ركة »كويت الب للتجارة 
العامة واملقاوالت« التي متتلك 
»آفاق« نسبة 70% من رأسمالها، 
مشيرا الى استحواذ الشركة على 
احدى الش���ركات الناشطة في 
مجال االلعاب وتسلية االطفال 
العاديني بجانب برنامج خاص 
لالطفال ذوي االعاقات املختلفة 
من خالل برنامج عاملي بنسبة 
100% من أس���هم الشركة وهي 

شركة »العلوم املرحة«.

النشاط الحالي

وعن نشاط الشركة احلالي 
التعليمي واالستثماري، اشار 
الس���عدي الى اس���تمرار آفاق 
التربوي���ة مبوقع  للخدم���ات 
الريادة في مجال تقدمي اخلدمات 
التعليمية الت���ي تتعلق بذوي 
االحتياجات اخلاصة في الكويت 
ومنطقة اخللي���ج العربي رغم 
املعوقات التي يتعرض لها قطاع 
التعليم كغي���ره من القطاعات 
جراء االزم���ة العاملية الراهنة، 

مش���يرا ال���ى ان ع���دد الطلبة 
املسجلني مبدارس الشركة رغم 
كل تلك الظروف بلغ 642 طالبا 
للعام الدراسي 2008/ 2009 مقابل 
569 طالبا للعام الدراسي السابق 
2008/2007 وبزيادة 74 طالبا 
بنسبة تعادل 13% واكبتها زيادة 
بإي���رادات برنامج االحتياجات 
اخلاصة بلغ���ت نحو 253 ألف 

دينار.

التعليم العام

أم���ا  فيما يتعلق بنش���اط 
الشركة في برنامج التعليم العام 
فقال الس���عدي ان عدد الطلبة 
احملليني مبدارسها للعام الدراسي 
2009/2008 انخفض بنسبة %13 
مقارنة بالعام الدراسي السابق 
2007/ 2008، مشيرا الى ان زيادة 
الدراسية ساعدت في  الرسوم 
تغطية انخف���اض عدد الطلبة 
وحتقيق زيادة من االيرادات من 
برنامج التدريس العربي مببلغ 

خاص 107 آالف دينار.

ال توزيعات

هذا وأقرت عمومية الشركة 
كام����ل بنود ج����دول اعمالها، 
السيما املوافقة على توصية 
مجل����س االدارة بعدم توزيع 
ارباح عن السنة املالية املنتهية 
في 21 اغسطس 2009 مع متديد 
التفويض ملجلس ادارة بشراء 
اسهم الشركة مبا ال يتجاوز 
10% من أسهمها وملدة 18 شهرا 
فق����ط واملوافقة على التعامل 
مع اطراف ذات صلة واخالء 
طرفه����م وابراء ذمتهم من كل 
ما يتعلق بتصرفاتهم عن ذات 

السنة.

مليون دينار خسائر 2009 وعموميتها أقرت عدم توزيع أرباح

»منا لإلنشاءات« تنفذ مشروعات 
بقيمة 10 ماليين دينار

قائمة »االتحاد« تفوز بمقاعد 
مجلس اتحاد مكاتب السياحة والسفر

فازت قائمة االحتاد بجميع مقاعد مجلس ادارة احتاد مكاتب السياحة 
والسفر الكويتية بحصولها على 45 صوتا ملتزما فيما حصلت قائمة 
اجلميع عل����ى 16 صوتا، حيث للمرة األولى جت����رى فيها انتخابات 
ومنافسة في احتاد مكاتب الس����ياحة والسفر الكويتية حيث جرت 

العادة منذ تأسيس االحتاد على تزكية مجالس االدارات السابقة.
وفور اعالن النتائج عقد مجلس االدارة اجتماعه االول لتش����كيل 
مجلس االدارة اجلديد حيث اس����فر عن توزي����ع املناصب بالتزكية 
كالتالي: خالد محمد احلمد � رئيس مجلس االدارة، محمد الفي املطيري 
� نائ����ب رئيس مجلس االدارة، احمد عبدالوهاب الفهد � أمني الس����ر، 
سليمان املرجاح � أمني الصندوق، وعضوية كل من: خلف الفيلكاوي، 

عبدالعزيز بورحمة، احمد محمد الغيث وحسني العازمي.

القابضة وعمالء آخرين. وكشف 
أباظة عن أن الش����ركة تس����تعد 
لدخول مرحلة جديدة في الفترة 
املقبلة حيث ستس����عى للتحول 
إل����ى واحدة من كبرى ش����ركات 
املق����اوالت في الكوي����ت، إضافة 
إلى دخول أسواق جديدة خاصة 
الس����وق القطري الواعد جدا في 

مجال املقاوالت.

أعلنت شركة منا لإلنشاءات 
والتجارة العامة واملقاوالت أنها 
نفذت وتس����تعد لتنفيذ عدد من 
املشروعات اإلنشائية في الكويت 
تتضمن أبراجا ومشروعات سكنية 
ومجمعات جتارية بقيمة تصل إلى 
10 مالي����ني دينار. وأوضح نائب 
املدير العام لشركة منا لإلنشاءات 
العام����ة واملقاوالت  والتج����ارة 
م.ممدوح أباظة أن الشركة قامت 
مؤخرا بإجناز وتسليم عدد من 
املشروعات منها مشروع منا مول 
في منطقة الشويخ ومسجد السيدة 
فاطمة الزهراء قرب منطقة جليب 
الش����يوخ إضافة إلى مشروعات 
إسكانية خاصة. وأشار أباظة إلى 
أن الشركة تستعد للبدء في تنفيذ 
مش����روعات متنوعة منها أعمال 
مشروع برج عباس على الهزمي 
بحولي بقيمة تزيد على مليون 
دينار ومش����روع مسجد القدس 
إضافة إلى عدد من املش����روعات 
التابعة لش����ركات مجموعة منا 

تتطلع لدخول السوق القطري

»األنباء« تنشر أولى مالحظات البورصة على ميزانيات الشركات لـ 2009

محمود فاروق
كشفت مصادر ذات صلة ل� »األنباء« عن مالحظات ادارة 
سوق الكويت لألوراق املالية على بعض ميزانيات الشركات 
لع����ام 2009 في اولى عمليات التدقي����ق واملراقبة لإلفصاح 
واإلعالن عن أرباح الش����ركات مليزانية العام املاضي، حيث 
تفاوتت تلك املالحظات والتوضيحات، ما بني أحداث محددة 
وإجراءات اتخذتها الشركة محل املالحظة من قبيل مشروعات 
أو تخارجات أو عالقاتها بشركات تابعة وزميلة، خصوصا 
فيما يتعلق ببيانات تلك الش����ركات، وبني رأي املراقب في 
املوقف املالي للشركة وقدرتها على االستمرارية في ظل تآكل 

النسبة املقررة لرأس املال.
وبين����ت املصادر أن هناك بع����ض املالحظات تطرقت 
إلى الش����ق القضائي، إذ أش����ارت الى آراء أو استنتاجات 
بخصوص نزاع قضائي بني الشركة محل التقرير وشركات 

أو جهات أخرى.
كم����ا ورد في توضيح ش����ركة في بن����ود بياناتها املالية 
يحتوي على حتفظ بخصوص حكم اس����تئناف ضد إحدى 
املجموعات بس����داد قيمة محفظة استثمارية مدارة مبعرفة 
املجموعة ملصلح����ة أحد األطراف، نظرا إلى تعهد  املجموعة 
بإيجاد مش����تر لها، وصدور حكم من محكمة التمييز بوقف 
تنفيذ حكم االستئناف حلني الفصل في القضية، لكن مراقب 
احلسابات أشار الى صعوبة حتديد ما ستسفر عنه املراحل 

القضائية النهائية.
مالحظات أخرى أش����ارت إليها ادارة التدقيق بالبورصة 
حول تقارير مراقبي احلسابات بشأن عالقات الشركات املدرجة 
بش����ركات أخرى »زميلة أو تابعة«، وتأثير بياناتها املالية 
وموقفها املالي عل����ى االفصاحات محل إبداء الرأي، وجاءت 
بعض املالحظات حول عدم توافر بيانات مالية للش����ركات 

التابعة والزميلة ألس����باب متفاوتة، فعلى سبيل املثال لم 
تتمكن ش����ركة من احلصول على املعلومات  املالية اخلاصة 
ببعض الشركات الزميلة األجنبية، نظرا إلى أسباب قانونية 

في تلك الدولة األجنبية.
ومالحظات أخرى تضمنتها بعض االفصاحات عن البيانات 
املالية للشركة وموقف بعض االستثمارات، فمثال أشار مدقق 
احلسابات لش����ركة في تقريره الى أنها قامت بتحويل أحد 
استثماراتها من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
الدخل الى استثمارات في شركة زميلة، ولم تقم الشركة بدراسة 
االنخفاض في قيمة االستثمار، كما في تاريخ املعلومات املالية 

وفقا ملتطلبات املعايير  الدولية والتفسيرات ذات العالقة.
وافادت املصادر بأن تلك املالحظات سيتم رفعها إلى أدارة 
الس����وق بشأن اتخاذ قرار مناسب ضدها أو تعديل بياناتها 

خالل األيام املقبلة.

تحفظات قضائية بشأن إدارة محفظة استثمارية للغير وغياب معلومات مالية لشركات تابعة وزميلة
انخفاض مباشر غير مبرر في قيمة استثمار مخالف لمتطلبات المعايير  الدولية للحسابات

تحويل استثمارات بقيمة غير عادلة عبر قائمة الدخل إلى استثمارات في شركة زميلة


