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االقتصادية

محمود فاروق 
نفى رئيس مجلس إدارة شركة 
الراية العالمية العقارية أنور الغيث 
وجود أي نية لدمج الش����ركة مع 
ش����ركة اخرى، مؤكدا ان الشركة 
لديها استراتيجية طموحة خالل 
االعوام الثالثة المقبلة وبدأ تفعيلها 

في مايو الماضي.
ف����ي تصريحات  الغيث  وقال 
الجمعية  صحافية على هام����ش 
العمومية التي عقدت امس بنسبة 
حضور 70.75% بأنه ليس خافيا 
عل����ى أحد م����ا تأثر ب����ه الوضع 
االقتصادي عام 2009 من أزمة غير 

مسبوقة ما أدى إلى انخفاض جوهري في قيم العقارات وضعف التداوالت 
العقارية عالوة على ش����ح مصادر التمويل الالزمة للنشاط العقاري. 
وأش����ار الغيث الى ان الش����ركة قامت بتعديل الخطط واإلستراتيجية 
المطبقة في األعوام السابقة واعتمدت إستراتيجية جديدة في منتصف 
عام 2009 تهدف إلى تحويل االس����تثمارات غير المدرة إلى استثمارات 
مدرة للدخل وذلك بغرض تعزيز وضع السيولة وزيادة حجم اإليرادات 
التشغيلية باإلضافة إلى تخفيض المصاريف التشغيلية بشكل ملموس. 
وبين الغيث ان الشركة بدأت تجني ثمار تنفيذ إستراتيجيتها الجديدة 
حيث أنجزت عددا من صفقات المبادلة العقارية وذلك ألراض تمتلكها 
بعقارات مدرة للدخل تحقق عوائد شهرية جيدة ومن ابرز تلك الصفقات 
مبادلة أرض استثمارية في منطقة الشعب بعدد )3( عقارات استثمارية 
مدرة للدخل عقار في حولي 750 مترا وعقاران في المهبولة مس����احة 
كل منهما ألف متر مربع وكذلك مبادلة أرض استثمارية تقع في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة بعقار استثماري آخر مدر للدخل وتعتبر هذه 

العقارات االستثمارية نواة تكوين 
محفظة عقارية مدرة للدخل خاصة 
بالشركة، وذلك بعائد مالي يقارب 
ال� 9.5%، متوقعا ان تحقق الشركة 
ايرادات تبلغ نصف مليون دينار 
خالل عام 2010 وتجري دراس����ة 
المزيد من الفرص العقارية المدرة 
الواعدة لمبادلتها بأراض مملوكة 
للش����ركة. وأوض����ح على صعيد 
متصل أن إدارة الش����ركة نجحت 
في إلغاء التزام مالي بنحو مبلغ 6 
ماليين دينار وذلك من خالل إجراء 
عملية مبادلة ألرض تقع في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة بأرض 
أخرى في نفس الدولة. وفي معرض تعليقه على نتائج السنة المالية 
2009 ذكر الغيث أن الخسائر في مجملها بسبب المخصصات المالية 
حيث قامت الشركة باالحتفاظ بمخصصات إضافية احترازية لمواجهة 
أي احتماالت مستقبلية، مشيرا الى أن الشركة قامت خالل عام 2009 
بترشيد المصاريف اإلدارية وخفض النفقات وااللتزامات المالية الشهرية 
بشكل جوهري مع المحافظة على نفس مستوى القدرة التشغيلية وهو 
ما انعكس باإليجاب على تخفيض المصاريف التشغيلية للشركة األم 
في حدود نسبة 38%، موضحا ان اجمالي حقوق المساهمين بلغ 17.519 
مليون دينار ومجموع الموجودات 26.740 مليون دينار وبلغ اجمالي 
خسارة الشركة األم 7.152 ماليين دينار. وزاد الغيث ان الخسائر التي 
شابت عمل الشركة ناتجة عن الهبوط الحاد في اسعار بعض األصول 
العقارية واالس����تثمارية المملوكة للش����ركة باإلضافة الى االحتفاظ 
بمخصصات االمر الذي يجعل من الخسائر غير محققة وستتحول في 

السنوات المقبلة الى ارباح مع تحسن األسواق.

الغيث: ال نية لدمج »الراية العقارية«
وألغينا التزامات بقيمة 6 ماليين دينار

»كي آي سي وساطة« تطرح خدمة
»تقارير مجريات التداول ووضع البورصة«

كش���ف مدير عام شركة »كي آي سي« 
للوساطة املالية فيصل احلجي أن الشركة 
طرحت خدمة جديدة لعمالئها وهي خدمة 
»عمل تقارير« تتناول حركة وأداء األسواق 
املالية وخاصة السوق الكويتي ودراسة أهم 
املؤشرات والتغييرات االقتصادية من قبل 
شركة مختصة في مجال االستشارات املالية 
واالقتصادية، وأضاف: ان خدمة التقارير 
اجلديدة قد مت توفيرها لعمالء الش���ركة 

بشكل يومي وأسبوعي وربع سنوي.
 وأشار احلجي في بيان صحافي أمس 
الش���ركة ملواكبة متطلبات  إلى جاهزية 

السوق أو نظام التداول اجلديد اخلاص 
بسوق الكويت لألوراق املالية واملعروف 
بنظ���ام omx nasdaq الفت���ا ال���ى أن ذلك 
سيتيح للشركة االستفادة القصوى من 
نظام التداول اخلاص بها ملا يحتويه من 
حلول متكاملة وخدمات جلميع أقس���ام 

الشركة.
 وذكر أن الشركة قد وفرت قائمة جديدة 
بالشركات اإلسالمية املتوافقة مع الشريعة 
اإلسالمية واملعتمدة من قبل أحد املكاتب 
الشرعية ضمن برنامج التداول اإللكتروني 
لتسهيل األمر على املتداولني للوصول إلى 

األسهم املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية 
دون احلاجة للبحث من خالل قائمة األسهم 
املدرجة في السوق وذلك حرصا من الشركة 

على تقدمي أفضل اخلدمات لعمالئها.
وأوضح أن الشركة بصدد طرح خدمة 
جديدة ومميزة لعمالئها وهي عبارة عن 
 center command برنامج حديث يطلق عليه
من شأنه أن يساعد املستثمرين في التداول 
من خالل ما يحتويه من أدوات حتليلية 
وسرعة في عرض املعلومات ومزايا أخرى 
كثيرة، من املتوقع أن يالقي صدى جيدا 

من قبل العمالء.

أحمد يوسف
قال����ت مصادر مطلعة ل� »األنباء« ان نس����بة %80 
من مساهمي البنك األهلي الكويتي أبدوا رغبتهم في 
االكتتاب بزيادة رأس����مال البنك والذي سينتهي يوم 
األربع����اء املوافق 28 اجلاري. وأكدت املصادر على ان 
اغلب املساهمني يفضلون االكتتاب في األيام األخيرة 
من اغالق ب����اب االكتتاب، مؤكدة على ان اعالن البنك 

ألرباح الربع األول والذي جاء قبل اغالق باب االكتتاب 
يعد حافزا على استكمال عملية االكتتاب.

وع����ن ال� 20% املتبقية قالت املصادر انه وفي حال 
عدم اكتمال االكتتاب فإن االدارة ستنظر في شأنها.

وقد حاف����ظ البنك على معدل ق����وي لكفاية رأس 
املال يبلغ حاليا 17.23% وسيتم تعزيز هذا املعدل بعد 

زيادة رأس املال.

80% من مساهمي »األهلي« أبدوا رغبتهم في االكتتاب بزيادة رأس المال

ي�شر جمل�ش اإدارة ال�شركة الأهلية للت�أمني �ش.م.ك.
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عموميتها أقرت عدم توزيع أرباح وأرجعت الخسائر إلى أخذها مخصصات مالية

في إطار مواكبة متطلبات السوق وأنظمة تداول شركات الوساطة

)كرم دياب(أنور الغيث مترئسا اجلمعية العمومية للشركة

عاطف رمضان
في مقر مبن����ى وزارة التجارة والصناع����ة وحتديدا في مكتب 
»مس����ؤول« بالوزارة »تبادلنا اطراف احلديث« عن تعارض قانون 

الشركات التجارية مع قانون هيئة اسواق املال.
»األنباء« س����لطت الضوء حول هذه القضية وكشفت عن امور 
مهمة »فجرها« املسؤول ب� »التجارة« عندما قال ان هناك عيوبًا في 

القانون املقترح للشركات التجارية.
لكن املس����ؤول استطرد مرة ثانية قائال: »البد ان منشي في هذا 

القانون«، أي نطبقه لفترة زمنية معينة.
حتى نتمكن من تعديل بعض مواده خالل »فترة انتقالية«.

واعرب املسؤول عن اعجابه مبا تنتهجه بعض الدول العربية مثل 
مصر في انها تصدر القانون اجلديد »على سبيل التجربة« للكشف 

عن مواطن اخللل ومن ثم يتم تعديل بعض مواد القانون الحقا.
وبعد ان »اتكأ« املسؤول على كرسيه للخلف واخذ نفسا عميقا، 
فجرَّ جملة مهمة قائال: »املصيبة« تكمن في ان هيئة اس����واق املال 
البد ان تكون مس����تقلة او تتسم باالستقاللية وهذا االمر ال يتحقق 

في الكويت وستكون هناك بعض االختالفات واملشكالت.
وفي استشراف للمستقبل مضى املسؤول قائال: سوف نرى مدى 
قوة وزير التجارة والصناعة من خالل قراراته الوزارية حول هذا 
الشأن خاصة فيما يتعلق »بإظهار« سلطته في تطبيق قانون هيئة 

اسواق املال الذي اصبح نافذا منذ نشره في اجلريدة اليومية.
لكن هذه اجلمل لم متر مرور الكرام، »األنباء« وجهت استفسارات 

الى رئيس مكتب السعيد للمحاماة واالستشارات القانونية اخلبير 
واملستشار القانوني في قضايا االستثمار د.منصور السعيد الذي 
اكد ان املش����رع الكويتي مطالب بضرورة ان تتم مناقش����ة جميع 
القوان����ني االقتصادية »في فترة زمنية واحدة« حتى ال يخرج الينا 
قانون جديد »معاق«.وأوضح ان قانون هيئة سوق املال كان يفترض 
ان تتم مناقش����ته مع قوانني أخرى ذات عالقة مثل قانون الشركات 
التجارية الذي مينح الرقابة االدارية على الشركات املساهمة، مؤكدا 
ان القانون اجلديد ل� »هيئة اسواق املال« له نفس الدور الرقابي على 
الش����ركات املساهمة وانه من املمكن ان يسلب هذا الدور من قانون 
الشركات التجارية وحتدث في هذه احلالة »ازدواجية« في الرقابة 
على هذه الش����ركات. وبني د.السعيد ان هناك قاعدة قانونية تقول 
»الالحق يلغي الس����ابق« خاصة إذا كان هن����اك تضاد بني القوانني 
في مس����ألة »األمر والنهي« على س����بيل املثال، مما يجعلنا نعتمد 
القانون اجلديد ونترك القانون القدمي. وزاد قائال: ملاذا نلجأ للفلسفة 
القانونية، فكان البد للمش����رع ان يعي متاما »ميكانيكية« التعامل 
مع األمور، كأن يناقش كل هذه القوانني املرتبطة مع بعضها إلزالة 

تشابك االختصاصات.
وحذر د.السعيد من وجود اشكالية في تطبيق قانون هيئة سوق 
املال، موضحا ان قانون الشركات يعطي وزارة التجارة والصناعة 
الصالحية في الرقابة على الش����ركات كما ان قانون »النقد« يعطي 
لبنك الكويت املركزي الصالحية ايضا للرقابة على اعمال الشركات 
»التي تهدف إلنشاء بنوك« أو مبعنى آخر »الشركات التي من ضمن 

نشاطاتها اعمال بنكية او شركات تأمني« فكلها شركات حتت مظلة 
أو مراقبة بنك الكويت املركزي.

واشار الى ان هذه الشركات »ُوِضَعْت« امام »أكثر من رقابة« وانه 
يفترض ان يراعي قانون هيئة سوق املال مثل هذه االمور.

وعن اوجه التشابه بني قانوني »هيئة سوق املال« و»الشركات 
التجارية« ذكر د.السعيد انه بشكل عام فإن قانون الشركات التجارية 
ينظم جميع اعمال الشركات مثل شركات االشخاص وشركات التضامن 
وشركات التوصية البسيطة وشركات احملاصصة وشركات االموال 
والش����ركات املختلطة. واوضح ان ش����ركات األموال املساهمة »هي 
نفسها« التي ينظم تداولها »هيئة سوق املال« مشيرا الى ان قانون 
الشركات التجارية ينظم حقوق املس����اهمني وما يتعلق بتأسيس 
الشركات والشروط الواجب توافرها في املؤسسني كذلك اجلمعيات 
العمومية وممارس����ة حق التصويت خاللها. وذكر ان قانون هيئة 
سوق املال ينظم عمليات تداول االدوات املالية في الشركات املساهمة 

او املقفلة او »املساهمة العامة«.
ولفت إلى ان التعديالت في قانون الشركات التجارية قد تكون 
تعديالت طفيفة مرتبطة ببعض احاكم الشركات املساهمة والشركات 
االخرى ذات املسؤولية احملدودة خاصة فيما يتعلق بالشركاء ورفع 

اعدادهم من 30 إلى 50 شريكا او مساهما »على سبيل املثال«.
واستطرد د.السعيد قائال: قانون الشركات التجارية يشترك مع 
قانون هيئة سوق املال في تنظيم عمل الشركات املساهمة، وهناك 

ترابط بني القانونني بشأن تداول االسهم.

االزدواجية وتشابك االختصاصات 
يغلفان قانوني »أسواق المال« و»الشركات التجارية«

مسؤول بـ »التجارة« لـ »األنباء«: 
عيوب في القانون المقترح 

للشركات التجارية


