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علمت »األنباء« من مصادر مقربة ان شركة آجال لالستثمار 
تسعى لالستحواذ على شركات خدمية محلية غير مدرجة، 
حيث تعكف على دراسة فرص في مجاالت الصحة والتعليم 
واألغذية. وقالت املصادر ان الش���ركة لديها سيولة ميكن 
االس���تفادة منها عند التوصل الى اتفاق نهائي في أي من 
الفرص قيد الدراسة، الفتة الى ان الشركة في حال تطلب 

األمر احلصول على مزيد من الس���يولة فإن بإمكانها طلب 
احلصول على تسهيالت ائتمانية من البنوك احمللية، خاصة 
ان املركز املالي للش���ركة يؤهله���ا للحصول على قروض. 
وذكرت املصادر ان العروض التي تدرسها الشركة تتم من 
خالل شركات استشارية كبيرة في الكويت.وعلى صعيد 
آخر، أفادت املصادر بأن ش���ركة آجال لالستثمار تفكر في 

طرح أدوات استثمارية جديدة خالل املرحلة املقبلة.

»آجال لالستثمار« تسعى لالستحواذ على شركات خدمية محلية غير مدرجة

شركات االستثمار اإلسالمية تطالب بلجنة تنسيق ضمن اتحاد شركات االستثمار
وإذا ل���م يوافق املجلس في العرض الثاني 

يحفظ املوضوع.
وفيما يتعلق مبيزانية اللجنة كش���فت 
الدراسة أن مجلس إدارة االحتاد يخصص 
ميزانية سنوية خاصة بها وفي حالة عدم 
كفاية امليزانية تتق���دم اللجنة إلى االحتاد 

بطلب مجلس اإلدارة بتغطية العجز.

التعديالت الهيكلية

وقد أكدت الدراسة في جزئها األخير على أن 
اللجنة بحاجة إلى الدعم من اجلهاز التنفيذي 
لالحتاد وذلك ملتابعة مهامها واقترحت أن 
تس���تحدث بعض الوظائف ضمن اجلهاز 
التنفيذي لتحقيق هذا الغرض مبا أنها تفتقر 
إلى جهاز تنفيذي مستقل كونها منبثقة عن 

مجلس إدارة االحتاد. 
وأفادت الدراسة بأن من ضمن الوظائف 
املقترحة استحداث مسمى أمني عام مساعد 
يعمل حتت إش���راف األم���ني العام وتكون 
اختصاصاته العمل كأمني سر للجنة التنسيق 
اخلاصة ومقررا لها ويقوم مبتابعة أعمال 
اللجنة مع اجلهات الرسمية والتنسيق مع 
الهيئات واملؤسس���ات ذات الصلة بأعمال 

اللجنة على املستويني احمللي والدولي.
وطالبت الدراس���ة باس���تحداث وظيفة 
س���كرتير تكون األولوية في عمله للجنة 
وميكن ان يدعم أعمال االحتاد األخرى كما 
أكدت على ضرورة تخصيص باحث ضمن 
جهاز االحتاد تكون أولوي���ة عمله للجنة 
ويتولى إنشاء قاعدة بيانات لتزويد اللجنة 
باملعلومات التي حتتاجها ومتابعة األخبار 
االقتصادي���ة واملالية واألبحاث ذات الصلة 
بأعمال اللجنة وإعداد تقرير دوري ألعضاء 

اللجنة. 
جتدر اإلشارة الى أن مجلس إدارة احتاد 
الشركات االستثمارية أبدى ترحيبه بالدراسة 
املعروضة عليه وتبني أي اقتراح أو موضوع 
ترى أي شركة مناقشته والتصدي له فيما 
يحقق املصلحة وذلك بعد مناقشة األعضاء 
املقترح واتفقوا على أن عمل جميع الشركات 
يج���ب أن يكون حتت مظل���ة االحتاد الذي 
يحرص على التصدي جلميع مشاكل الشركات 

وإيجاد احللول املناسبة لها.

يتوافق مع توجهات االحتاد ومبا ال يتعارض 
مع طبيعة عمل هذه الشركات.

5 ـ التعاون فيما يتعلق بتطوير األبحاث 
واملنتج���ات املالية اإلس���المية واجلوانب 

اإلعالمية.
6 � التنس���يق فيما يتعل���ق باجلوانب 

الشرعية.
7ـ  عقد املؤمترات والندوات املتخصصة 
التي تتصل بأعمال الشركات املعنية وذلك مبا 
ينسجم مع أنشطة احتاد شركات االستثمار 

ومبا يتوافق مع نظامه األساسي.
واقترحت الدراسة أن تشمل جلنة التنسيق 
7 أعضاء ميثلون شركات االستثمار األعضاء 
في احتاد شركات االس���تثمار وأن يحضر 
أمني عام احتاد شركات االستثمار اجتماعات 

اللجنة بصفة مراقب.
واشترطت ان يكون عضو اللجنة شاغال 
ملنصب رئيس مجلس اإلدارة أو عضوا منتدبا 
أو رئيسا تنفيذيا للشركة املمثلة في اللجنة 
وأن يكون رئيس اللجنة عضوا في مجلس 
إدارة احتاد شركات االستثمار وأن تنتهي 
مدة عمل اللجنة بانتهاء مدة عضوية مجلس 
إدارة االحتاد ويعاد تشكيلها في كل مرة ويتم 

انتخاب مجلس إدارة جديد لالحتاد.

آلية عملها

وعن آلية عمل اللجنة أفادت الدراسة بأن 
اجتماع اللجنة سيكون دوريا على مدى 4 
مرات سنويا ويجوز للرئيس أو اثنني من 
أعضاء اللجنة طلب عقد اجتماع طارئ في 

حالة احلاجة لذلك. 
وأش���ارت إلى أن قرارات اللجنة تصدر 
باألغلبية املطلقة وفي حالة تعادل األصوات 

يرشح اجلانب الذي منه الرئيس.
وبشأن قرارات اللجنة املتعلقة باالتصال 
أو التعامل مع اجلهات الرسمية أفادت الدراسة 
بأنها يجب أن تع���رض على مجلس إدارة 
االحتاد، الفتة إلى انه ف���ي حالة اعتراض 
مجلس إدارة االحتاد على أي من هذه القرارات 
فان القرار يعاد إلى اللجنة للعمل على تعديل 
الق���رار أو تغييره وإذا أصرت اللجنة على 
قرارها يتولى رئيس االحتاد عرض املوضوع 
على مجلس اإلدارة مرة أخرى إلعادة النظر 

التوصي���ات انه في حالة االتفاق مع احتاد 
شركات االستثمار يتم تقييم هذه التجربة 

خالل سنة من التطبيق.

الالئحة الداخلية

تناول���ت الدراس���ة في جزئه���ا الثاني 
الالئحة الداخلية للجنة التنسيق اخلاصة 
بالش���ركات االستثمارية اإلس���المية التي 
تضمنت أهداف اللجنة وتش���كيلها وآلية 

عملها وميزانيتها.
واستعرضت الدراسـة 7 أهداف رئيسية للجنة وهي 

كاآلتي:
1ـ التنس���يق بني الشركات التي ينص 
نظامها األساسي على االلتزام بأحكام الشريعة 
اإلسالمية واألعضاء في االحتاد فيما يتعلق 
بالقضايا واملوضوعات التي تتصل بأعمال 

هذه الشركات.
2 ـ مناقشة التطورات املالية واالقتصادية 
ذات األثر على الشركات املعنية وذلك بهدف 
تكوين تصور مشترك حول كيفية التعامل 

مع تلك التطورات.
ـ اقتراح تعديل على التشريعات احلالية   3
والقواعد والضوابط الرقابية املتصلة بأعمال 
الشركات املعنية في اللجنة وذلك مبا يتناسب 
وطبيعة عمل وخصوصية هذه الشركات.

4ـ  إبداء الرأي جتاه التعديالت املقترحة 
على املعايير احملاس���بية والتي تؤثر على 
إعداد البيانات املالية للشركات املعنية مبا 

اإلس���المية عن مجتمع شركات االستثمار 
بشكل عام.

أما البديل الثاني املقترح فيتضمن إنشاء 
جلنة يكون مسماها »جلنة التنسيق اخلاصة« 
ضمن احتاد شركات االستثمار ويكون أعضاء 
هذه اللجنة من أعضاء مجلس إدارة االحتاد 
الذين ميثلون ش���ركات استثمار إسالمية 
وتشمل اختصاصاتها تكوين تصور مشترك 
بخصوص القضايا املطروحة للبحث وعرض 
هذا التص���ور على مجل���س إدارة االحتاد 
إضاف���ة إلى دعم األبحاث والدراس���ات في 
مجال املنتجات املالية اإلسالمية من خالل 
ميزانية خاصة متولها شركات االستثمار 

اإلسالمية.
واس���تعرضت الدراسة أهم مزايا جلنة 
التنسيق اخلاصة السيما استمرار شركات 
االستثمار اإلسالمية كمجموعة مؤثرة ضمن 

احتاد شركات االستثمار.
وتوصلت الدراسة في جزئها األول إلى 
أن استمرار ش���ركات االستثمار اإلسالمية 
ضمن االحتاد احلالي سيمنحها ثقال اكبر على 

الساحة املالية واالقتصادية بشكل عام.
وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات 
السيما فتح احلوار مع مجلس إدارة احتاد 
شركات االستثمار بخصوص تشكيل اللجنة 
داخ���ل االحتاد منبثقة م���ن مجلس إدارته 
وذلك لتس���هيل عملية التحاور والتنسيق 
بني شركات االستثمار اإلسالمية وتضمنت 

اإلسالمية ووفق التش���ريعات اجلديدة أو 
التعديالت على التش���ريعات احلالية التي 
قد تؤثر على أعمال ش���ركات االس���تثمار 

اإلسالمية.
وأوضحت الدراسة أن التعامل مع هذه 
الش���ركات يجب أن يكون وف���ق اللوائح 
والضواب���ط املتعلقة بأعماله���ا واملعايير 
احملاسبية اخلاصة بها، مؤكدة على أهمية 
التعاون بني الشركات في تطوير األبحاث 
واملنتج���ات املالية اإلس���المية واجلوانب 
اإلعالمية والتدريب والتنسيق فيما يتعلق 

باجلوانب الشرعية.

قناة اتصال

واستعرضت الدراس���ة الوضع احلالي 
للشركات االس���تثمارية اإلسالمية والذي 
يفترض وجود قن���اة اتصال تنظم عملية 
التنسيق بني هذه الشركات وذلك فيما يتعلق 
باملوضوعات التي تتصل بأعمالها وأنشطتها 
كشركات استثمار إسالمية واعتمدت في ذلك 
على إحصائيات البنك املركزي لشهر مايو 
2009 وفيها مقارنة بني الشركات اإلسالمية 
والتقليدية، حيث عكست اإلحصائيات أن 
شركات االستثمار اإلسالمية متثل 54% من 
شركات االستثمار في السوق كما أن حقوق 
املس���اهمني متثل 44% م���ن إجمالي حقوق 
املساهمني في شركات االستثمار وموجوداتها 
متثل ذات النس���بة من إجمالي موجودات 
شركات االس���تثمار، كذلك املطلوبات متثل 
نسبة 44% من إجمالي مطلوبات الشركات 
وهذه األرقام والنس���ب أك���دت من خاللها 
الدراس���ة على أهمية التعاون والتنس���يق 
بني هذه الش���ركات مبا يساعد على تطوير 

أعمالها في املستقبل.

بدائل التنسيق

واقترحت الدراسة بديلني للتنسيق بني 
الشركات االستثمارية اإلسالمية، البديل األول 
يتمثل في إنشاء احتاد لشركات االستثمار 
اإلسالمية موضحة أن هذا البديل ال يعتبر 
مناس���با وذلك جلملة من األسباب السيما 
أن وجود احتاد مستقل لشركات االستثمار 
اإلسالمية يؤدي إلى ابتعاد شركات االستثمار 

منى الدغيمي
كش���فت مصادر مطلع���ة ل�»األنباء« أن 
الشركات االستثمارية اإلسالمية أعدت مذكرة 
رفعتها إلى مجلس إدارة احتاد الش���ركات 
االستثمارية تطالب بتشكيل جلنة تنسيق 
خاصة بشركات االستثمار اإلسالمية داخل 

احتاد الشركات.
وأفادت املصادر أن الشركات االستثمارية 
اإلس���المية ش���ددت من خالل املذكرة على 
االستمرار في عضوية احتاد شركات االستثمار 
إضافة إلى دعمها ملقترح جلنة التنسيق وذلك 
حلاجتها إلى قناة تساعدها على التنسيق 
والتواصل بشكل أفضل بينها وبني مجلس 

إدارة االحتاد مبا يخدم املصلحة.
وأش���ارت ذات املصادر الى أن الشركات 
االستثمارية اإلس���المية طالبت بضرورة 
تفهم الشركات ألهمية خضوع عمل اللجنة 
إلى قرارات وس���لطة مجلس إدارة االحتاد 
وال���ذي مت التأكيد عليه من خالل دراس���ة 
ملقترح جلنة التنسيق حصلت »األنباء« على 
نس���خة منها حيث احتوت الدراسة على 3 
أجزاء شمل اجلزء األول منها مقارنة لبدائل 
التنسيق بني شركات االستثمار اإلسالمية 
والتقليدية واجلزء الثاني تناول آليات عمل 
وأهداف اللجنة واجلزء األخير منها تضمن 
أهم التعديالت الهيكلية املطلوبة لدعم عمل 

اللجنة.

أهمية التنسيق

وأكدت الدراس���ة على حاجة الشركات 
االستثمارية اإلسالمية إلى التنسيق والتعاون 
فيما بينها ومبا يساعدها على التخاطب مع 
اجلهات الرسمية بشكل منظم وخلصت أهمية 
التنسيق فيما بينها في 3 عناصر رئيسية 

وهي كاآلتي:
1ـ  ضرورة التوصل إلى حلول للقضايا 

املشتركة التي تواجه هذه الشركات.
2 ـ التوصل إلى توافق بني الش���ركات 

جتاه تلك القضايا.
3 ـ إبداء الرأي جتاه التطورات التي تطرأ 
على الس���احة املالية واالقتصادية وكيفية 
التعامل معها وفقا للتطورات االقتصادية 
واملالية املتصلة بأنشطة شركات االستثمار 

»األنباء« تنشر مذكرة حول أهدافها وآليات عملها

مقارنة بين شركات االستثمار اإلسالمية والتقليدية »1«

شركات االستثمار بيان
اإلسالمية

شركات االستثمار 
المجموعالتقليدية

5546101العدد
71959116.316311.3املوجودات )مليون د.ك(

 حقوق املساهمني
2533.43231.35764.7)مليون د.ك(

4661.65884.910546.5املطلوبات )مليون د.ك(

»1« املصدر: النشرة اإلحصائية النقدية الشهرية )مايو 2009( � بنك الكويت املركزي.

7266.4
بتغير قدره 

-43.3

 »اتحاد الشركات« يرفع مالحظاته
على قانون العمل الجديدة لـ »الشؤون« 

 »الصفاة« تناقش تفاصيل مناقصات أبوظبي
في اجتماعها المقبل وتدرس بعض التخارجات من أصولها

عمر راشد
افادت مصادر مطلعة »األنباء« بأن 
هناك 3 عقبات تقف أمام ارسال ميزانية 
شركة اعيان لالجارة واالستثمار عن 
2009 لبنك الكويت املركزي وجتعلها 

تراوح مكانها حتى اآلن.
وقالت املصادر ان أبرز تلك العقبات 
ما يتعلق بخطة اعادة الهيكلة وموافقة 
الدائنني عليها وذلك بعد ارسال مجلس 
ادارتها موافقت���ه عليها الى اجلهات 
الدائنة ومنها شركة املثنى لالستثمار 
التمويل  باعتبارها ممثال ع���ن بيت 

الكويتي.
ودون ان تفصح املصادر عن موعد 
نهائي او متوقع للموافقة على اخلطة، 
اشارت باقتضاب الى ان املوافقة عليها، 
من عدمها، قد يعلن عنها نهاية الشهر 

اجلاري.
وبينت املصادر ان العقبة الثانية 
الداخلي من  املدق���ق  تتعلق بانتهاء 
تطبيق املعايير احملاس���بية اجلديدة 
لالنتهاء من امليزانية وذلك في اطار 
التعليمات اجلديدة التي أقرها مؤخرا 
بنك الكويت املركزي في هذا الشأن.

وأضافت انه بعد االنتهاء من املدقق 
الداخلي، تأتي العقبة الثالثة واملتعلقة 
باعتماد امليزاني���ة من قبل اثنني من 
املدققني اخلارجيني وهو ما يعني تأجيل 
ارس���ال امليزانية ألكثر من اسبوعني 

حسب تقدير املصادر.
وقالت انه من املتوقع ان ترس���ل 
امليزانية مرفقة به���ا تطورات خطة 
اع���ادة الهيكلة وموقف الدائنني منها 

باملوافقة من عدمها.

 3 عقبات أمام إرسال »أعيان«
ميزانيتها عن 2009 لـ »المركزي«

منى الدغيمي
علمت »األنب���اء« من مصدر مطلع 
ان شركة الصفاة لالستثمار ستناقش 
في اجتماع مجل���س ادارتها بعد عقد 
عموميته���ا المقبل���ة ف���ي 16 الجاري 
مجموعة من التفاصيل حول المناقصات 
التي فازت بها شركة القدرة االماراتية 
القابضة في ام���ارة ابوظبي بقيمة 4 

مليارات درهم.
واوض���ح الم�ص���در ان »الصفاة« 
ستكون المس��تفيدة من هذه المناقصات 
باعتبارها تملك ح��صة 10% في شركة 
القدرة االماراتي���ة القابضة، الفتا الى 
المناقص�����ات س���تح��ق�ق عوائد  ان 
ل���� »القدرة« تف���وق 15% س�����نويا، 
واضاف ان »الصفاة« ت���درس ب�ع�ض 
الت�خارجات حاليا من بعض اص��ولها 
لتوفير سيولة لتجهيز مشاريع وفرص 

مستقبلية.
وكش���ف عن ان »الصفاة« ستأخذ 
موافقة الجمعية العمومية المقبلة على 
اطفاء خس���ائرها من االرباح المرحلة 
والعالوات حتى تكون موازنة عام 2010 
نظيفة وخالية من الخسائر، وستتضمن 

ارباحا اعتبارا من الربع االول.

عمر راشد
أفادت مصادر مطلعة ل� »األنباء« بأن 
مجلس إدارة اتحاد الشركات االستثمارية 
عقد اجتماعا دوريا أول من أمس، أقر خالله 
عددا من الموضوعات على رأسها استقبال 
مالحظات اتحاد الش���ركات االستثمارية 
حول قانون العمل الجديد وذلك بعد أن 
تمت مناقش���ته مبدئيا، نهاية األسبوع 
الماضي مع عدد من الشركات حول أبرز 
المواد ال���واردة في قانون العمل الجديد 
وتداعيات���ه على وضع الش���ركات خالل 

الفترة المقبلة.
وبينت المصادر أن مجلس اإلدارة وافق 
على تلقي مالحظات الشركات االستثمارية 

خ���الل أس���بوع على أن يت���م جمع تلك 
المالحظات الواردة من الشركات وعرضها 
على المستشار القانوني لالتحاد لصياغتها 
وذلك لرفعها لوزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل خالل األسبوع المقبل.
واش���ارت المصادر إل���ى أن من بين 
المالحظات المبدئية لشركات االستثمار 
على القانون ه���و ما يتعلق بالمادة 166 
الخاصة بالعمل اإلض��افي، وكذلك المادتان 
51 و52 الخاصتي���ن بالعق�ود المحددة، 
وكذلك الم���واد المتعلقة بإجازة الوضع 
للم���رأة، الراحة األس���بوعية، والحقوق 
الخاصة بالمرأة، الفتا الى أن المالحظات 
النهائية من الشركات االستثمارية سيتم 

إرسالها إلى االتحاد بعد دراسة مواد قانون 
العمل.

في السياق ذاته، نفت المصادر ما يتردد 
حول تقدم بعض األعضاء بطلب تخفيض 
الرس���وم عن المبال���غ الحالية لألعضاء 
والبالغة 5000 دينار سنويا، مشيرة إلى 
أنه لم يتقدم أحد لالنسحاب من عضوية 

االتحاد حتى اآلن.
يذكر أن االجتماع الذي حضره 5 أعضاء 
من مجلس اإلدارة على رأسهم أسعد البنوان 
وصالح الس���لمي وصالح القاضي وبدر 
السميط باإلضافة إلى األمين العام تناول 
موضوعات أخرى وصفها باإلدارية تتعلق 

باالتحاد.

خالل أسبوع وتتعلق بالمواد 51 و52 و166

فازت بها شركة القدرة اإلماراتية بقيمة 4 مليارات درهم


