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قانون الشركات الجديد يكمل عقد التشريعات االقتصادية الذهبي
»مركز اتجاهات« أوضح أن القانون الحالي ُيعمل به منذ نصف قرن وال يصلح القتصاد األلفية الثالثة:

الحكومة قدمت 11 مشروعًا حول الشركات واستردتها تباعًا والمشروع الجديد من 266 مادة ويراعي األزمة 
توجه إلنشاء شركات خاصة بالمهن واستحداث مجلس للرقابة وقواعد تنظم االندماج وضم الشركات 

صالحيات للمساهمين في رقابة أعمال الشركة والقانون الشامل ولدت فكرته في 1986 وظل حبيس »األمة«
الهارون أصر على إنجازه خالل الفصل الحالي والنواب قدموا 18 اقتراحًا و»المالية البرلمانية« 5 تقارير حول القانون 

مضافة رقم)230( تجيز تأسيس 
شركة مهنية بين أصحاب المهن 
الواح���دة يكون الف���رض منها 
ممارسة المهنة وتأخذ شكل شركة 
التضامن أو التوصية البسيطة 
وتخضع للقواعد المقررة لشكل 
الشركة وقد أحالت المادة شروط 
وإجراءات تأسيس الشركة والمهن 
التي يجوز لها التأسيس وكيفية 
التصرف في الحصص منها إلى 

الالئحة التنفيذية.
أحكام جديدة

ومن المؤكد أن يكون لألزمة 
االقتصادية العالمية تأثير على 
مواد القانون وستؤخذ باالعتبار 
وهو ما يعني مزيدا من التعديالت 
على مواده ال� 266 بحيث ال يسمح 
لمجالس اإلدارات بالتهرب من 
مس���ؤولياتها حين يقع أي من 

الشركات تحت ضغوط مالية.
ويس���د التش���ريع المرتقب 
الكثير من الثغرات القائمة حاليا 
إذ انه يف���رد العديد من المواد 
الندماج الشركات بطريق الضم أو 
بطريق المزج أو بطريق االنقسام 
والمزج ويقضي باس���تحداث 
مجلس للرقابة ال يقل عن ثالثة 
أعضاء في كل شركة يزيد عدد 
الشركاء فيها على سبعة لفحص 
دفاتر الشركة ووثائقها وجرد 

صندوقها ومستنداتها.
كما يتضمن عقوبات مشددة 
على عملي���ات التربح أو إخفاء 
حقيقة الوضع الحالي للشركة 
أو ترويج المعلومات الكاذبة عن 
الشركات في سوق األسهم بقصد 
التأثير في أسعار األوراق المالية 
ويجرم كذلك ترتيب الصفقات 
الوهمية عل���ى األوراق المالية 
المتداولة للتأثير على أسعارها 
ويس���تحدث صالحية تتيح ل� 
15% من المساهمين الطلب من 
وزارة التج���ارة إجراء تفتيش 
على أعمال الشركة وحساباتها 
للتأكد من عدم مخالفتها ألحكام 
القانون لذلك يرى كثير من خبراء 
االقتصاد أن قانون الشركات مهم 
الس���يما أنه يكمل قانون هيئة 

أسواق المال.

� تأجيل النظر في مشروع 
القانون بالكامل انتظارا لوصول 
مشروع القانون المحدث حتى ال 
يضيع وقت اللجنة في مناقشة 
تعديالت س���يتم تعديلها في 
المستقبل القريب وهو ما حدث 
فعال حيث تم تجميد المشروع 

منذ 2007.
� أو أن تخت���ار اللجنة أهم 
المواد المؤثرة التي وردت في 
مشروع القانون ويلزم اإلسراع 
ف���ي تعديلها لس���د الثغرات 
الت���ي كش���ف عنه���ا التنفيذ 
الفعلي ألحكام القانون الراهن 
ولمواجهة االحتياجات الفعلية 
العمل  التي تكفل حسن سير 
المس���اهمة بكفاءة  بشركات 
وعدالة وش���فافية لمناقشتها 
التقرير  ودراس���تها وإع���داد 

مدى جاذبية بيئة االستثمار في 
تلك الدول.

وكل هذا الجهد سيكون تحت 
نظ���ر اللجنة المالي���ة الحالية 
بحيث ال تبدأ مناقشة القانون من 
المربع األول وإنما ستراعى فقط 
المتغيرات االقتصادية وإدخال 
تعديالت على المواد التي سبق 
مناقشتها في فصول تشريعية 

سابقة.

ال يناسب العصر

وجاء في المذكرة اإليضاحية 
للقان���ون الذي اس���تقرت عليه 
اللجنة: انه نظ���را ألن القانون 
الشركات التجارية رقم 15 لسنة 
1960 قد مضى عليه أكثر من 50 
س���نة إال أنه وخالل هذه الفترة 
ورغم التعديالت التي أجريت عليه 
فإنه أصبح غير مناسب للتعامل 
المس���تجدات االقتصادية  م���ع 
الجديدة التي غيرت مسار النشاط 
االقتصادي بأكمله على الصعيدين 

المحلي والعالمي.

شركات مهنية

وفكرت اللجن���ة المالية في 
الحادي  التش���ريعي  الفص���ل 
عش���ر من خالل تقريرها حول 
العمل  المستجدات في س���وق 
بموضوع إنشاء شركات خاصة 
بالمهن تجمع ذوي المهنة الواحدة 
في إطار مؤسسي وتضمن إض�افة 
باب تاسع ينظم أحكام الشركة 
المهني���ة يقع في م���ادة واحدة 

ضوء المتغيرات العديدة التي 
طرأت على النشاط االقتصادي 

محليا وعالميا.
� وزارة التجارة والصناعة 
ف���ي 2007 أوضحت في كتاب 
لها مرسل إلى اللجنة المالية 
البرلماني���ة أن الوزارة أعدت 
مشروع قانون لتحديث قانون 
التجارية في ضوء  الشركات 
المتغيرات االقتصادية الجديدة 
وأصبح���ت ه���ذه التعديالت 
في حاجة لتعدي���الت أخرى 
النهائية في  نظرا للمتغيرات 
المج���االت االقتصادية خالل 

السنوات األخيرة.
خيارات اللجنة 

وإزاء هذا التطور كان أمام 
اللجنة خياران:

االستثمارية.
وأش���ار البدر ال���ى ان هذا 
اثر بش���كل الفت في  التراجع 
اسعار العقار الذي تدنى حاليا 
في املناطق البعيدة بنسبة %40 
الى 50%، وفي املناطق القريبة 

بنسبة 15% الى %20.
أما فيما يتعل���ق بعمليات 
العقارات  االيج���ار لوح���دات 
االس���تثمارية فذكر ان هبوطا 
طفيف���ا ألم بااليج���ارات رغم 
وجود نسبة شواغر من الشقق 
اجلديدة والتي يصر أصحابها 
على تأجيرها باألسعار السابقة، 
اما بالنسبة للعقارات التجارية 
فقد حدث انخفاض ملحوظ في 
اسعار القسائم التجارية، وبشكل 
ع���ام فإنه يتوقع ان يس���تمر 
االنخفاض املتدرج على متوسط 
األسعار السائدة نتيجة للظروف 
القائمة في الوقت احلالي بالبالد 
على األقل في النصف األول من 
العام اجلديد. ووافقت اجلمعية 
العمومي���ة على توزيع 5% من 
أرباح الشركة على املساهمني، 
كما صادقت اجلمعية على تقرير 
مجل���س االدارة وامليزانية عن 
الس���نة املالية املنتهية في 31 

ديسمبر 2009.

املشروعات املناسبة والمكانيات 
الى ان »وفرة  الشركة، مش���يرا 
العقارية« في انتظار هذه اخلطة 

كغيرها من الشركات.
وأوضح البدر ان سوق العقار 
السكني ش���هد حالة من اجلمود 
والتراجع منذ اقرار القانونني رقمي 
8 و9 لسنة 2008 اللذين أسهما في 
العقارية،  الرهن  توقف عمليات 
األم���ر الذي نتج عنه عدم وجود 
بدائل للتموي���ل للمواطنني مما 
ادى الى خروج شركات التطوير 

العقاري من لعبة السكن اخلاص، 
الفتا الى ان تأثر بورصة الكويت 
جراء ازمة اس���واق املال العاملية 
زاد م���ن الركود الذي يعاني منه 
الس���وق العقاري مما تسبب في 
جمود حركة التداوالت بشكل شبه 
تام خاصة مع نقص الس���يولة، 
وكذلك صدور قرار البنك املركزي 
العقارات  بشأن احلد من متويل 
الس���كنية واالس���تثمارية، منع 
العقار السكني والذي كان  رهن 
يستخدم لتمويل العقارات السكنية 

العقارية  وح���ول احملفظ���ة 
للش���ركة اوضح ان قيمتها تقدر 
ب� 150 مليون دين���ار وهي تدار 
لصالح عمالء، الفتا الى ان احملفظة 
ال توجد عليها اي مالحظات من 
اجلهات املعنية، مؤكدا ان هذا األمر 
يحتاج جلهد كبير غير انه يؤثر 

على حجم العوائد.
وبس���ؤاله عن اس���تعدادات 
الش���ركة خلط���ة التنمية املزمع 
طرحها من قبل الدولة أفاد البدر 
بأن الشركة جاهزة للمنافسة على 

شريف حمدي
كش�ف رئي��س مجلس االدارة 
لشركة »وفرة العقارية« عادل البدر 
عن أن ال�شركة بصدد طرح مجمع 
ع��ق���اري في منط�ق���ة اجلابرية 
للتسويق احمللي مع نهاية العام 
ال���ى ان التكلفة  احلال���ي، الفتا 
االنشائية للمشروع بلغت نحو 
5.5 ماليني دين���ار بخالف قيمة 

أرض املشروع.
الب��در في تص��ريحات  وقال 
صحافي���ة ع��ق���ب اجل��معي���ة 
الع��مومية ال���عادية وغير العادية 
التي ع��قدت أم��س بن��سبة حضور 
100% ان الش��ركة تعت��زم طرح 
مجم��ع آخر في منط��قة الساملية 
للتسويق امل��حلي خالل الن��صف 
األخير من الع��ام امل��قبل، الفتا الى 
ان تكلفة املجمع االنشائية تقدر 

ب� 12 مليون دينار.
ولفت البدر الى ان الش���ركة 
تركز ف���ي الوق���ت الراهن على 
تطوير العقارات خاصة املجمعات 

السكنية.
وعلى صعيد املركز املالي أفاد 
البدر بان الشركة حققت ايرادات 
اجمالية مقدارها 2.08 مليون دينار، 
محققة أرباحا تقدر ب� 805.7 آالف 

دينار.

النظم االقتصادية  ومع تغير 
باتت التعدي���الت على قانون 
الش���ركات التي ل���م تر النور 
أصال في حاجه إلى تعديالت 
وتعديالت فش���ركات جديدة 
دخلت السوق وأساليب مبتكرة 
تحتاج إلى تقنين وأزمة مالية 

طاحنة تسود العالم. 

قصة القانون

ومفارق���ات قص���ة قانون 
الشركات الذي خرج إلى النور 
ألول مرة منذ نصف قرن في 
1960 تشير إلى أنه منذ الفصل 
التشريعي التاسع 1999 قدمت 
الحكومة 11 مش���روعا بقانون 
لتعدي���ل قان���ون الش���ركات 
التجارية لم يقر منها تعديل 
واحد إضافة إل���ى 18 اقتراحا 
بقانون قدمها النواب وجميعها 
ظلت حبيسة اإلدراج كما قدمت 
البرلمانية  المالي���ة  اللجن���ة 
5تقارير أصلية وتكميلية حول 
قانون الشركات التجارية أخرها 
في 20 فبراير 2006 وجميعها 
دخلت دهاليز ج���دول أعمال 
المجلس فلم تر النور، وبعد 
أن طلبت الحكومة اس���ترداد 
القانون في الفصل التشريعي 
الحادي عش���ر عادت وأحالت 
المش���روع على مجلس األمة 
ليصب���ح مدرجا على ج��دول 
أعم���ال اللجن���ة المالي���ة في 
مش�هد متكرر لكن هذه المرة 
هناك إصرار من وزير التجارة 

بشأنها لرفعه إلى المجلس.
الشركات المساهمة

استقر رأي اللجنة على األخذ 
بالخيار الثاني حيث تم انجاز 
بفصل التعديالت ألحكام قانون 
الش���ركات لضمان حسن سير 
العمل في شركات المساهمة نظرا 
ألهمية تلك الشركات باعتبارها 
المناس���ب  التنظيمي  اإلط���ار 
لممارس���ة النشاط االقتصادي 
في مختل���ف دول العالم حيث 
تتس���ابق هذه الدول في إزالة 
جميع العقبات أمام تأسيس���ها 
ومباشرتها لنشاطها باعتبارها 
أحد المؤشرات والمعايير التي 
الدولي في  البنك  يعتمد عليها 
تقاريره الدورية عن بيئة األعمال 
في دول العالم المختلفة لتحديد 

أحمد الهارون على إنجاز هذا 
المش���روع باعتب���اره الضلع 
التشريعات  الناقص في عقد 
االقتص���ادي الذهبي مع هيئة 
الم���ال والخصخصة  س���وق 
والمناقصات العامة. وجاء في 
آخر تقارير اللجنة المالية حول 
القانون في 31 يناير 2006 أن 
االجتماعات والمناقشات أسفرت 

عن اآلتي:
� التعديالت المقترحة على 
مشروع القانون الذي يتضمن 
266 مادة كبيرة حيث تشمل 
إحالل مواد محل مواد وإضافة 
م���واد جدي���دة وإلغ���اء مواد 
موجودة بلغ عددها 40 مادة.

� التعدي���الت المقترحة مر 
عليها أكثر من 9 سنوات ومن ثم 
فإنه يلزم إعادة النظر فيها في 

أكد تقرير لمركز اتجاهات 
للدراسات والبحوث الذي يرأسه 
عضو غرف���ة تجارة وصناعة 
الكوي���ت خال���د عبدالرحمن 
المضاحك���ة أن األبواب باتت 
مشرعة إلنجاز قانون الشركات 
التجارية بعد أن ظل حبيس 
أدراج مجل���س األمة منذ ربع 
ق���رن كما كان ضحي���ة تردد 
الحكومة وارتباكها لس���نوات 
طويلة بسبب األزمات المتتالية 
وسحبها لهذا المشروع ألكثر 
من عشر مرات إلجراء تعديالت 
عليه ما أدى ف���ي النهاية إلى 
المالية  اللجن���ة  تجميده في 

البرلمانية. 
لكن اإلنجازات التشريعية 
األخي���رة وإق���رار مجل���س 
األمة للخطة اإلنمائية ش���رع 
األبواب لتمري���ر هذا القانون 
المتطلبات  باعتباره أحد أهم 
التش���ريعية لهذه الخطة في 
المجال االقتصادي، ويعتبره 
التج���ارة والصناعة  وزي���ر 
أحم���د الهارون أح���د أضالع 
العق���د الذهبي للتش���ريعات 
االقتصادية مع هيئة أس���واق 
الم���ال، الخصخص���ة، العمل 
في القط���اع األهلي باإلضافة 

للمناقصات المركزية. 
وألول مرة حس���ب تقرير 
مركز اتجاهات يحدث توافق 
واضح بين أعضاء السلطتين 
حول التشريعات االقتصادية 
بما يمثل عامال مهما إلنجازها 
قبل فض دور االنعقاد الحالي، 
ويأتي دور قانون الش���ركات 
ف���ي الجلس���ات القادمة على 
جدول األعمال ع��قب االن��تهاء 
م����ن إنج���از قان���ون عملية 

التخصيص. 
فعليا قضى قانون الشركات 
التجارية داخل أسوار مجلس 
األمة ووزارة التجارة منذ 1986 
عقوبة الس���جن المؤبد )24(، 

خالد املضاحكة أحمد الهارون

الشيخ أحمد الفهد خالل زيارته جلناح البنك في املعرض

)سعود سالم(جانب من عمومية »وفرة العقارية«

جانب من املشروع

بعض التعديالت مر 
عليها أكثر من 9 سنوات 

و»التجارة« أعدت في 2007 
مشروع تحديث قانون 

الشركات التجارية في ضوء 
المتغيرات االقتصادية 

»التجاري« راٍع فضي لمعرض »كويت فيجن«

يسعى البنك التجاري الكويتي دائما للتواجد 
في جميع االنشطة املجتمعية والطالبية والشبابية 
التي تدعم وتساند الش���باب الكويتي، ومن هذا 
املنطلق وحتت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدولة لشؤون االسكان الشيخ أحمد الفهد، 
شارك »التجاري« في تقدمي الرعاية الفضية ملعرض 
»كويت فيجني« للمشاريع الصغيرة الذي اقيم في 
فندق موڤنبيك � املنطقة احلرة، حيث اشتمل على 
ثالثة معارض مش���تركة األول معرض املشاريع 
الصغيرة والثاني معرض خارجي يشمل مشاريع 
صغيرة للش���ركات الغذائي���ة والثالث معرض 
التوظيف الوطن���ي، وذلك في اطار اهتمام البنك 
بتنمية قدرات الشباب الكويتي ودعم مشاريعهم 
الصغي���رة وأيضا توجيه الش���باب الى الطريق 

الصحيح للرقي باقتصاد الدولة.
وصرحت مساعد املدير العام ادارة املواد البشرية 
هدى صادق، بان »التجاري« حريص على استقطاب 
املزيد من الكوادر الوطنية الشابة من اجلنسني للعمل 
في البنك في ظل املرحلة اجلديدة التي يعيشها حاليا 
لتفعيل منظومة التكويت، حيث يبحث البنك عن 
املميزين دائما ويسعى الى االرتقاء وبلوغ مكانته 
كبنك محلي متميز بخدمات���ه ومنتجاته اجلديدة 
املواكبة لروح العصر وتطوراته، والتي ميكن أن 
تلبي رغبات وطموحات شريحة كبيرة من العمالء، 
سواء املواطنون أو املقيمون، وقد أشارت هدى الى 
ان البن���ك يولي اهتماما كبيرا باملش���اركة الدائمة 
واملختلفة في املعارض التي تعتبر احدى اهم حلقات 

الوصل بني جهات العمل اخلاصة والشباب.

البدر: ال توجد مالحظات على محفظة »وفرة العقارية«
عموميتها وافقت على توزيع 5% على المساهمين

»مرابحات« تطلق مشروعًا جديدًا بالقرب من تالل الصنوبر في لبنان
أعلنت شركة مرابحات للتسويق العقاري عن طرح 
مشروعها الجديد الذي يحمل اسم »منتجع الشبانية« 

الواقع بالقرب من تالل الصنوبر في لبنان.
وقال نائب المدير العام بالشركة فهد البناي ان 
منتجع الش���بانية يمتد على أرض تبلغ مساحتها 
اإلجمالية نح���و 24 ألف متر مربع في احدى أجمل 
مناطق جبل لبنان على ارتفاع 900 متر فوق سطح 
البحر، حيث يطل من وسط غابة الصنوبر والطبيعة 
الخض���راء على جمال جبال لبن���ان كجبل صنين، 
وعمق الوديان كوادي المارتين الشهير، كما ترتبط 
المنطقة هناك بجميع المدن اللبنانية من خالل شبكة 
طرق رئيسية ودولية وال تبعد عن ساحل بيروت 

والمطار الدولي أكثر من 24 كيلومترا.
واضاف أن المشروع يتميز بمنحدرات طبيعية تم 
استغاللها جيدا بحيث تم تصميم الڤلل على مستويات 
متدرجة لتحقق الخصوصية لكافة وحداته مع الحفاظ 
على رؤية بانورامية رائعة على وادي المارتين، كما 
يحتوي المنتجع على برج عال به تلسكوب فضائي 
لمراقبة حركة النجوم والكواكب الفضائية، خاصة انه 

من المعروف أن منطقة الشبانية من أشهر المناطق 
على مستوى الشرق األوسط التي يمكن من خاللها 
مراقبة ظاهرة كسوف الشمس وخسوف القمر. وأكد 
البناي على أن منتجع الشبانية يتألف من 21 ڤيال 
جاهز للتسليم الفوري بنماذج ومساحات متعددة 
لتناسب جميع األذواق والمتطلبات، باإلضافة إلى 
عدد أربعة مبان من الوحدات السكنية، كما يحتوي 
المنتجع على ناد اجتماعي خاص ومسبح مكشوف 
وآخر مغلق، وعلى صاالت للرياضة البدنية مجهزة 
بأحدث التقنيات، باإلضاف���ة إلى مطعم وكافتيريا 

وقاعات جلوس واستقبال.
وحول مس���توى التشطيبات في المشروع، قال 
البن���اي انها تمت على أعل���ى مقاييس الجودة من 
حيث المواد المستخدمة للتكسية كالحجر الطبيعي 
والقرمي���د األحمر الذي يناس���ب طبيع���ة المكان 
الجبلية وكذلك بالنسبة إلى المواد المستخدمة في 
التشطيبات الداخلية من أرضيات باركيه وجدران 
معزولة حرارية فقد تم اختيارها لتتناسب مع جميع 

فصول السنة.

تقــرير


