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أقرت اجلمعية العمومية لشركة تصنيف 
وحتصيل األموال »حتصيالت« تعديل نص 
املادة )13( من النظام األساسي ليتولي مجلس 

ادارة الشركة 5 أعضاء بدال من 3.
وخالل اجتماع اجلمعية العمومية العادية 
وغير العادية للشركة أمس، مت انتخاب عضوين 

مكملني ملجلس اإلدارة وهما ممثل عن شركة 
دار االستثمار عبداهلل احلميضي وممثل عن 

شركة الدار القابضة إبراهيم الصخي.
وبذلك يصل أعضاء مجلس إدارة الشركة 
الى 5 أعضاء وهم: عمرو ابو السعود وعبداهلل 
يوسف السيف وعبداهلل احلميضي وإبراهيم 

الصخي.

انتخاب الحميضي والصخي عضوين جديدين بمجلس »تحصيالت« 

إقرار تعديالت على قانون الشركات التجارية 

عمر راشد 
باتت س����رعة إصدار قانون الشركات التجارية 
أولوية وضرورة ملحة لإلس����راع بتنفيذ مشاريع 
خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية التي أقرتها 
احلكومة والقضاء على التعقيدات اإلدارية والفنية 
التي تكتنف البيئة االقتصادية واالس����تثمارية في 

الكويت. 
 استثماريون واقتصاديون أكدوا ل� »األنباء« أن 
قانون الشركات التجارية املقدم من احلكومة بحاجة 
إلى عدد من التعديالت الهامة والتي من شأنها تعزيز 
العمل االستثماري وحل كثير من اإلشكاليات التي 
تقف عائقا أمام عودة ش����ركات االس����تثمار للعمل 

داخل الكويت. 
 وفي هذا اإلطار، أوضحت رئيسة مجلس إدارة 
الشركة العربية لالستثمار جناة السويدي أن مواد 
كثيرة في القانون احلالي بحاجة إلى تعديل، الفتة 
الى أن القانون ينص على أنه ال ميكن أن يجمع عضو 
مجلس اإلدارة أكثر من 3 شركات »مدرجة« وهو ما 
يتناقض مع املعمول به في دول أخرى حيث تفتح 

مجال العضوية ألكثر من 5 شركات. 
 وأضافت أن من بني التعديالت املطلوب إعادة النظر 
فيها ما يتعلق بنسبة مساهمة »غير الكويتي« في 
رأس مال الشركة، حيث ال تتعدى تلك النسبة حاليا 
ال� 49%، الفتة الى أن تلك النسبة بحاجة إلى مراجعة 
حتى ميكن زيادة حجم االس����تثمارات األجنبية في 
الدولة، موضحة أن تسهيل اإلجراءات أمام املستثمر 
كان عليه دور كبير في رفع نس����بة االس����تثمارات 
األجنبية في العديد من الدول، مستدلة بالنموذجني 

السعودي واملصري واللذين حققا 
مستويات قياسية في حجم هذا 
الن����وع من االس����تثمارات خالل 

السنوات القليلة املاضية. 

إصدار السندات في دول مجاورة 

 وقالت إن من األمور امللحة 
كذلك العمل على سرعة إصدار 
تشريع بضرورة تفويض مجلس 
إدارات الشركات بإصدار سندات، 
مستندة إلى أن قانون الشركات 
ال تتضمن بنوده السماح مبثل 
هذا التفويض، مستدركة بأن هذا 
األمر يتعارض مع حتقيق الرغبة 
األميرية بتحويل الكويت ملركز 
مالي وجتاري فإدارة الشركات 
املس���اهمة بوزارة التجارة في 
كل جمعي���ة عمومية تعترض 
عل���ى هذا البند م���ن اجلمعية 
العمومية، لتكون موافقتها في 
ظاهرها إصدار »أسهم« وباطنها 
إصدار »سندات« عن طريق إحدى 
الدول املجاورة والتي تس���مح 

قوانينها بذلك. 

السندات القابلة للتحويل 

 وح����ول مطالبة الش����ركات 
بضرورة اإلسراع بتشريع يجيز 
إصدار السندات القابلة للتحويل 
Convertible Bonds، قالت إن هناك 
أهمية قص����وى بوجوب إصدار 
تشريعات خاصة بالسندات القابلة 
التطبيقي  للتحويل الرتباطه����ا 
والفعلي بس����وق األسهم حيث 
يس����تمد هذا النوع من السندات 
أهميته منها، مضيفة أن هذا النوع 
من السندات يعد أداة استثمارية 

عالية السيولة وذات أهمية خاصة ألسواق األوراق 
املالية. 

 وقالت إن هناك أنواعا أخرى للسندات بعضها 
ذو عالق����ة بالضمانات املمنوحة للمقترض ويطلق 
عليه Asset Back Securities والبعض اآلخر يصدر 
 Negative م����ن خالل ضمان املقرض ويطل����ق عليه
Pledge، الفتة الى أنه في حاالت االقتراض احلكومي 
عن طريق إصدار السندات تكون السندات في هذه 
احلالة أداة من أدوات السياسة املالية والنقدية للدولة 
تس����تخدمها للتحكم في حجم إصدار النقد ومتويل 

مشاريع الدولة.
 وبينت أن القانون احلكومي املقدم يحتاج إلى 
تعديالت بالنسبة لعمل الشركات االستثمارية حيث 
ترى أن هناك بعض املواد يجب تعديلها لتتوافق وعمل 
تلك الش����ركات في املرحلة الراهنة والتي تأتي بعد 
أزمة مالية عاملية تضرر أداء عمل الشركات بسببها 
على املستويني اإلداري والفني وحتى ال تعود بيئة 

الكويت االستثمارية ملا كانت عليه في السابق. 

 7 تعديالت »مطلوبة«

 وفي الس����ياق ذاته وتعليق����ا منها على قانون 
الش����ركات التجارية املقدم من احلكومة، أوضحت 
مصادر استثمارية ل� »األنباء« أن القانون احلكومي 
بحاج����ة لتعديالت »جوهرية« الس����تيعاب طلبات 

واحتياجات الشركات، عددتها في اآلتي:
1 ـ الس����ماح للش����ركات بإصدار أنواع مختلفة 
من أسهم »األفضلية املمتازة« مع مختلف احلقوق 

واالمتيازات التي ترتب����ط بكل نوع وذلك بتحويل 
األسهم األفضلية إلى أس����هم أو بتقرير أولوية في 
احلصول على نسبة معينة من أرباح الشركة القابلة 
للتوزيع أو أرباح تراكمية قبل باقي األسهم أو عن 

طريق اقتسام موجودات الشركة عند التصفية. 
2 ـ للجمعية العامة غير العادية احلق في أن تقرر 
أفضلية امتياز ألس����هم الزيادة أو أن جتعل األسهم 
أفضلية ويتع����ني أن يتضمن القرار نوع األفضلية 

املمنوح للسهم. 
3 ـ للجمعية العامة غير العادية احلق في تخفيض 
رأسمال الشركة بناء على اقتراح مجلس اإلدارة ويتم 
تعديل النظام األساسي مبا يتفق مع هذا التخفيض 
ويحدد القرار الصادر بالتخفيض الكيفية التي يتم 

بها تنفيذه. 
4ـ  إعطاء احلق للش����ركة ف����ي االقتراض مقابل 
إصدار سندات ذات قيمة اسمية واحدة قابلة للتداول 
تعطي للمكتتبني لقاء املبالغ التي أقرضوها للشركة 
ويت����م القرض عن طريق الدعوة لالكتتاب املوجهة 
للجمهور، كما يجوز إصدار صكوك أو سندات قابلة 

للتحويل. 
5 ـ ال يجوز للشركة إصدار سندات إال إذا كان 
ق���د مت دفع رأس مال الش���ركة املكتتب بها كامال 
وأال جتاوز قيمة السندات التي تصدرها الشركة 
حقوق املساهمني ويستثنى من ذلك بنوك التسليف 
العقاري والصناعي والزراعي على أن يصدر من 
اجلمعي���ة العمومية قرارا بإصدار الس���ندات أو 

الصكوك. 
6ـ  العمل على تيسير اإلجراءات اإلدارية املتعلقة 
باملادة 119 واس����تبدالها بشروط 
عامة، حي����ث يكون على مجلس 
اإلدارة قب����ل الدع����وة لالكتتاب 
بسندات القرض النشر في اجلريدة 
الرس����مية وصحيفتني يوميتني 

واملوقع االلكتروني للشركة.
7 ـ ال يج����وز تعدي����ل عق����د 
النظام األساسي  أو  التأس����يس 
للشركة أو بيع كل املشروع الذي 
قامت به الشركة أو التصرف فيه 
أو حل الشركة واندماجها في شركة 
أخرى أو زيادة رأس مال الشركة أو 
تخفيضه إال بعد موافقة اجلمعية 

العمومية غير العادية. 
الديناميكية والشفافية وتحقيق 

العدالة

وفي تعليق منه على أهمية 
قان����ون الش����ركات التجاري����ة، 
أوضح اخلبير االقتصادي حجاج 
بوخضور إلى وجوب صدور قانون 
الش����ركات التجارية قبل قانون 
هيئة سوق املال باعتباره الوعاء 
االقتصادي الذي من خالله تتحرك 
الدول لبناء اقتصاد سليم يراعي 
املتطلبات اإلقليمي����ة والعاملية 
ومبا يتف����ق وأوضاع اقتصادها 

احمللي. 
وق����ال بوخض����ور إن مواد 
القان����ون يج����ب أن تس����توعب 
ديناميكية املعامالت االقتصادية 
والصعوبات التي ميكن أن تواجه 
العملية التجارية والتي يعتريها 
عدم الكف����اءة في تعزيز وتنفيذ 
املعامالت املستندية أو اإلجراءات 
اإلدارية والتشغيلية وحصرها 
في قان����ون ينظمه����ا بعيدا عن 

السلبيات. 
واستدرك أن مواد القانون يجب عليها أن تستوعب 
مرحلة االستحقاقات والتطورات املستقبلية والتي 
يجب أن تالئم عمل ونطاق التنظيم التجاري وطبيعة 
عمل الشركات لتنظيمه بسهولة وسالسة، الفتة إلى 
ضرورة تنظيم القوانني السائدة مبا يتفق والنظام 

العام. 
وبني أن حتقيق مبدأ العدالة بني الشركات العاملة 
في الس����وق من بني األمور الهامة الواجب تطبيقها 
وهو م����ا يعني ض����رورة تضمني مبدأ الش����فافية 
والوضوح ومن����ع التضارب في االختصاصات بني 
اجلهات احلكومية، الفتا الى أن ذلك يتطلب الكثير 

من الشفافية والوضوح بني األفراد. 
القانون »متردد« 

 وباستدراك منها ملا ميكن أن يكون عليه القانون، 
توقعت املصادر أن يظل القانون وترا مش���دودا 
بني اللجنة املالية واالقتصادية في مجلس األمة 
واحلكومة التي ت���رى تعديالتها أمرا ال مفر منه 
لتعديل مسار أداء الشركات العاملة في الكويت، 
ف���ي الوقت الذي ترى احلكومة أن العمل بقانون 
الش���ركات التجارية املقت���رح منها بات ضرورة 
ملواكبة تطلعاتها في حتقيق نهجها التنموي خالل 
املرحلة املقبلة خاصة بعد اإلقرار اجلماعي خلطة 
التنمية االقتصادية واالجتماعية البالغ تكلفتها 
30.8 مليار دينار موزعة على القطاعات االقتصادية 

أربع سنوات.

لإلسراع بتنفيذ خطة التنمية 

ضرورة ملحّة 

تشـريــع  صـــدور 
القابلـة  السـنــدات 
ملح  مطلب  للتحويـل 
لتصحيح مسـار أسواق 
المال وزيادة السـيولة 
المقبلة المرحلـة  فـي 

الشـركـات  قانــون 
التجاريـة أسـبق مـن 
قانون هيئة سوق المال 
في األولويـة واالهتمام

مقترحـة  تعديـالت   7
الحكومي  القانون  على 
أهمها أن يكون تخفيض 
رؤوس أموال الشركات 
بموافقــة الجمعيــة 
العادية غيـر  العمومية 


