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االقتصادية

 126 استقالة قّدمتها
 مجالس إدارات شركات مدرجة 

منذ 2009 وحتى اآلن

السابج: حقوق صغار 
المساهمين مضمونة 

حتى بعد تقديم 
االستقاالت بـ 5 سنوات 

بوخضور ُيحّمل  إدارة 
الشركات في » التجارة« 

المسؤولية الكاملة 
لمحاسبة مجالس اإلدارات

عمر راشد
أثارت مس���ألة االس���تقاالت التي تزايدت 
في اآلونة األخيرة موج���ة انتقادات العديد 
من اخلبراء واملس���تثمرين في عدد كبير من 
الش���ركات املدرجة وطرحت إشكالية غياب 
األدوات الرقابية في التشريعات الراهنة وعدم 

تفعيلها في حال وجودها. 
 ففيما أكد اخلبراء واملستثمرون على ان 
رؤساء مجالس إدارات الشركات كانت السبب 
وراء ضياع حقوق صغار املساهمني وحرق 
أموالهم في السوق، يرى مسؤولون في التجارة 
ان قانون الش���ركات التجارية تتضمن مواد 
حتمي حقوق املس���اهمني ول���و بعد مرور 5 
سنوات، إال أن تنفيذ األحكام الصادرة بشأن 
أعضاء مجالس اإلدارات ليست من مسؤوليتها 

وإمنا مسؤولية اجلهات املعنية بذلك. 
وب���نينّ تفعيل الرقاب���ة وغيابها، مت تقدمي 
126 استقالة من قبل أعضاء مجالس إدارات 
ش���ركات مدرجة منذ بداية 2009 حتى اآلن، 
قدمت من ش���ركات مدرجة وأهدرت حقوق 

صغار املساهمني في محاسبة من تسببوا في 
إحلاق أضرار فادحة لشركات باتت ورقية بعد 
أن كانت توصف بأنها من أفضل الش���ركات 

التشغيلية املوجودة في السوق. 
ظاهرة االس���تقاالت اجلماعية أو الهروب 
الكبير التي وصفها احمللل واخلبير االقتصادي 
حجاج بوخضور فتحت النار على ضعف الرقابة 
وآليات احملاسبة والشفافية التي تفتقدها معظم 

اجلهات احلكومية في الكويت.
بوخضور أشار إلى أن القصور الواضح في 
ضعف الرقابة يأتي بسبب قصور التشريعات 
التي تسمح ألعضاء مجالس اإلدارات بتقدمي 
االستقاالت متى ش���اءوا دون أن يلتفت أحد 
حملرقة صغار املساهمني الذين اكتووا بنيران 
القرارات االستثمارية اخلاطئة ملجالس إدارات 
الش���ركات الذين فوضوهم في األمانة التي 

حملوها. 
وقال إن أهم البنود التي تقرها عموميات 
الشركات إبراء ذمم مجالس اإلدارات واملوافقة 
على مكافآتهم السنوية وهي أهم البنود التي 

تراعيها مجالس اإلدارات عند عقد اجلمعيات 
العمومية. 

قصور احملاسبة من قبل صغار املساهمني 
وذلك للجه���ل بالقوانني وق���راءة ميزانيات 
الشركات بشكل متأِن من قبل املساهمني، هو 
أحد األسباب املهمة التي يرى بوخضور أنها 
كانت وراء متادي الكثير من مجالس إدارات 
الشركات املدرجة في أخذ قرارات ال متت للواقع 
بصلة ال من قريب وال من بعيد، الفتا الى أن 
قراءة امليزانيات وتدقيقها في عموميات املرحلة 
الراهنة وراء سعي الكثير في املرحلة الراهنة 
للحصول على مس���تحقاتهم إال أنها لألسف 

جاءت متأخرة ودون املستوى املأمول. 
وحمل بوخضور إدارة الشركات في وزارة 
التجارة املسؤولية كاملة عن محاسبة مجالس 
إدارات الش���ركات املدرج���ة، حيث ال توجد 

نصوص واضحة بشأن تلك احملاسبة. 
وفي س���ياق الرد على حتديد مسؤولية 
التجارة عن تلك الظاه���رة، أفاد مدير إدارة 
الشركات املس���اهمة في وزارة التجارة داود 

السابج بأن االعتراض على تقدمي استقاالت 
مجالس إدارات الشركات تقع مسؤوليتها على 
عاتق املساهمني ودور اإلدارة هو دراسة أي 
طلبات أو اعتراضات من املساهمني وعرضها 
على اجلمعيات العمومية كما أن إدارة اجلمعيات 
العمومي���ة تقوم بدراس���ة امليزانية ووضع 
املالحظات عليها وإلزام الش���ركات بتنفيذها 
أو توقي���ع عقوبات متدرجة عليها تصل إلى 

إلغاء الرخص ووقف العمل بالشركة.
 ولف���ت ال���ى ان قانون الش���ركات نص 
على محاس���بة مجالس إدارات الشركات عن 
تصرفاتهم القانونية حتى بعد مرور 5 سنوات 
من تقدمي استقاالتهم وهو ما يضمن حقوق 
املس���اهمني على مدى تلك الفترة حتى بعد 

تقدمي االستقالة.
وبنينّ أن إدارة الشركات ليس لها احلق في 
مطالبة مجالس اإلدارات بحقوق املساهمني، 
مستدركا بأن احلقوق القانونية للمساهمني 
يتم احلصول عليها عبر اجلهات املعنية بذلك 

وليس من خالل إدارة الشركات املساهمة.

املؤشر 
السعري 

7093.1
بتغير قدره
+117.1

عمر راشد
علمت »األنب����اء« من مصادرها ان الش����بكة 
القابضة بصدد تس����ليم بيانات الربع االول من 
العام احلالي الدارة البورصة خالل ايام، الفتة الى 
ان نتائج الربع االول لن تتغير كثيرا عن بيانات 
الربع الرابع من العام املاضي والتي تكبدت الشركة 

فيه خسائر بلغت 75% من رأسمال الشركة.

ولفتت الى ان ادارة السوق لم حتدد بعد موقفها 
من عودة السهم الى التداول مرة اخرى، مضيفة ان 
استدعاء زيادة رأسمال الشركة يتوقف على حل 
النزاع بني الدولية لالجارة ومالك الشبكة اجلدد 
والتي جتعل الطريق مفتوحا امام الشريك االجنبي 
للدخول في تلك الزيادة بنسبة قدرتها املصادر 

بنحو 35% من اجمالي الزيادة املطروحة.

»الشبكة« تسلم بيانات الربع األول خالل أيام بخسائر 75% من رأسمالها

الشايع لـ »األنباء«: »عمار للتمويل« بصدد التوسع 
في النشاط العقاري من خالل فرص في الكويت وبريطانيا

النوري: 22% نموًا في أرباح »االتحاد لمواد البناء«
ق����ال املدير العام لش����ركة 
االحتاد لصناع����ة مواد البناء 
احمد النوري ان صافي أرباح 
الشركة عن السنة املنتهية في 
31 ديس����مبر 2009 بلغ 1.318 

مليون دينار.
وأض����اف في كلمت����ه التي 
ألقاها خالل اجتماع اجلمعية 
أن  العادي����ة امس،  العمومية 
الشركة استطاعت التغلب على 
األزمة املالية العاملية وتداعياتها 
وحتقيق زيادة في األرباح قدرها 
22% عن العام 2008، ما يدل على 
ان سياسة الشركة تسير على 

اخلط الصحيح املرسوم لها.
وقال ان انعق����اد اجلمعية 
العمومية للش����ركة وإقرارها 
الت����ي مت  األعم����ال  لبن����ود 
عرضها عليها مبا فيها توزيع 
1.100.000.00 دينار أرباحا على 

املساهمني املسجلني في سجالت 
الشركة بتاريخ انعقاد اجلمعية 
العمومية، وكذلك املناقش����ات 
الت����ي جرت خ����الل اجلمعية 
العمومية إمنا هو وسام على 
صدر الشركة وإدارتها، حيث قال 

وهي فترة التعافي من األزمة 
املالية بجانب ما تقوم به الشركة 
من تطويرات وتوسعات حالية 
وكذلك تنوع االس����تثمار إمنا 
يدل على الثقة في قوة وثبات 

املوقف املالي للشركة.
وتوقع ان يشهد العام احلالي 
التطوير وتعزيز  مزيدا م����ن 
ملوق����ف الش����ركة س����واء في 
السوق الداخلية او اخلارجية، 
خصوصا بعد ان أصبحت بعض 
املشروعات التوسعية والتي مت 
االستثمار بها سابقا في مرحلة 

التشغيل واإلنتاج الفعلي.
اجلدير بالذكر ان اجلمعية 
العمومية اتخذت قرارها بإعادة 
استخدام األرباح املوزعة في 
اس����تكمال الدفع����ات اخلاصة 
برأس املال املصرح به والبالغ 

10 ماليني دينار.

انه متت املصادقة على تقرير 
الس����نة املالية وتقرير مراقب 
احلس����ابات عن السنة املالية 

املنتهية في 2009/12/31.
وأفاد بأن املصادقة التي متت 
على امليزانية العمومية للشركة 
وكذلك القوائم املالية للس����نة 
املالية املنتهية في 2009/12/31 
لم تخل من بعض االستفسارات 
البس����يطة التي مت الرد عليها 
أثناء االجتماع واقتناع أعضاء 
العمومي����ة بوجهة  اجلمعية 
نظر مجلس اإلدارة سواء في 
استثمارات الشركة وتوسعاتها 
السياس����ات املرسومة  أو في 

للتشغيل.
وأضاف أن موافقة اجلمعية 
العمومية على اقتراح مجلس 
اإلدارة بتوزيع مبلغ 1.1 مليون 
دينار في هذه الظروف احلالية 

قّلصت عمليات اإلقراض وتتجه لزيادة المخصصات

عموميتها أقرت إعادة استخدام األرباح في استكمال زيادة رأس المال

انخفاض معدالت التمويل وّفر سيولة يمكن االستفادة منها
شريف حمدي

أكد رئيس مجلس ادارة شركة »عمار للتمويل 
واالجارة« أمين الشايع ان الشركة بصدد التوسع 
في نشاطها االستثماري خالل املرحلة املقبلة، 
الفتا الى ان ذلك سيكون من خالل فرص عقارية 
محلية وبعضها في بريطانيا وان هذه الفرص 

متوافقة مع احكام الشريعة االسالمية.
وقال الشايع في تصريح خاص ل� »األنباء« ان 
انخفاض معدالت التمويل في الوقت الراهن بسبب 
الظروف االقتصادية وفر لدى الشركة سيولة 

متكنها من التوسع في االستثمار املباشر.
وأوضح ان شركة »عمار« تلقت مؤخرا عدة 
طلبات من شركات محلية أغلبها تعمل في النشاط 

العقاري ملساعدتها في اعادة هيكلتها، الفتا الى 
ان ش���ركة »عمار« تس���عى إليجاد حلول لهذه 
الشركات املتعثرة من خالل توفير مصادر متويل 

او اصدار صكوك اسالمية.
وحول اسباب تقليص عمليات االقراض من 
قبل الش���ركة قال الشايع: الحظنا ان كثيرا من 
العمالء بدأوا في التوقف عن الس���داد منذ قيام 
مجلس األمة مبناقش���ة قانون الغاء القروض، 
مضيفا ان شركة »عمار« للتم���ويل اتخذت كغيرها 
من ش���ركات التمويل التدابي����ر الالزمة حيال 
ذل���ك وبدأت في تقلي���ص عملي�����ات االقراض 
من جهة، كما س���تقوم برفع املخصصات خالل 

املرحلة املقبلة.

السمار لـ »األنباء«: الوضع الحالي للسياحة مترّد
 وغير متوافق مع التوجهات العالمية واإلقليمية

دعا إلى نموذج سياحي نابع من تراث الكويت ومتوافق مع مقوماتها االقتصادية

أحمد النوري

أمين الشايع

محمد البدري
قال اخلبير السياحي أمني سر احتاد مكاتب السفر الكويتي 
السابق فيصل السمار ان الوضع احلالي للقطاع السياحي في 
الكويت مترد وغير متوافق مع التوجهات العاملية واإلقليمية 
التي تنظر للسياحة باعتبارها صناعة متقدمة للغاية تقدر 
مبليارات ال���دوالرات، حيث مازال ينظر إلى هذا القطاع في 
الكوي���ت على أنه مجرد قطاع ترفيه���ي فقط في حني ترى 
التوجهات العاملية اجلديدة أنه قطاع خدمي ومورد اقتصادي 
قوى، حتى ان دوال عديدة في قارة آسيا باتت تعتمد بشكل 

كبير على الدخل السياحي.
وأضاف في تصريح خاص ل� »األنباء« بأنه ال يوجد ترابط 
بني القطاع السياحي احمللى وبقية القطاعات األخرى املساندة 
مثل قطاع املصارف وقطاع الفنادق واإلنشاءات واملقاوالت، 
والسفر والطيران وغيرها، مدلال على ضعف الواقع الراهن 
للسياحة الكويتية بأنها ال تساهم بأكثر من 1.9% من الناجت 
احمللى اإلجمالي للبالد، وال تتجاوز نسبة العمالة الكويتية 
في قطاع السياحة )شاملة مطاعم وفنادق ومكاتب سياحة 

وسفر( ال� 1% فقط.
ودعا إلى استثمار املقومات السياحية التي متتلكها الكويت 
والتي متكنها � إذا توافر العمل والعزمية � من بناء صناعة 
سياحية متميزة، مبا في ذلك املوقع اجلغرافي املميز، والسيولة 
املالية لدى القطاعني العام واخلاص والتي توفر داعما رئيسيا 

لبناء املزيد من الفنادق واملنتجعات واملزارات السياحية.
مشيرا إلى أن الس���ياحة في حال تطورت كقطاع متنام 
س���تجني الكويت منها الكثير على املس���توى االقتصادي 
واالجتماعي حيث ستساهم في تعزيز التوجه لتنويع مصادر 
الدخ���ل الوطني وإيجاد مصادر أخرى رديفة ومن ثم بديلة 
للنفط اخلام، السيما في سياق احلديث عن سعي املستهلكني 
العامليني للحد من االعتماد املفرط على النفط القادم من دول 
الش���رق األوسط، كما ستزيد من فرص الكويت الرامية إلى 

استعادة دورها التاريخي كمركز مالي وجتاري إقليمي في 
املنطقة، وال ش���ك أن تطوير السياحة من شأنه تعزيز هذا 

التوجه ودفعه قدما لألمام.
وزاد بالقول: »بال شك عند احلديث عن صناعة السياحة 
في الكويت فإن ذلك سيوفر نتائج ايجابية للغاية على صعيد 
زيادة مستوى تنافسية االقتصاد الكويتي من خالل توفير 
ما يزيد على 10% من اإلنفاق على السياحة اخلارجية سنويا، 
وزيادة حصيلة اإليرادات احلكومية املباشرة وغير املباشرة، 

ومن ثم تقليص العجز في امليزانية العامة للدولة«.
وعن مدى مالءمة التوقيت احلالي إلطالق إس���تراتيجية 
لتطوير الس���ياحة اعتبر الس���مار ان الفرصة مواتية حتى 
اللحظة الراهنة إلحداث نقلة نوعية في تطوير الس���ياحة 
الكويتية وجعلها صناعة اقتصادية قوية ونامية ومستدامة، 
مستدركا بأن ذلك ال يعني مجرد الركون لألماني والطموحات 
ب���ل يقتضي القيام مبجموعة من السياس���ات واإلجراءات، 
على أن يراع���ى فيها بوجه عام حتقيق عدة اعتبارات يأتي 
على رأسها ضرورة توافر القناعة التامة بأهمية ومحورية 
السياحة احمللية في النهوض االقتصادي، والتجديد واالبتكار 
وجتاوز فكرة الس���ياحة التقليدية إلى تطوير أنواع أخرى 
تناسب البيئة املناخية والطبيعية والثقافية للكويت مثل 
السياحة العالجية، وس���ياحة املعالم التراثية، والسياحة 

الترفيهية والعائلية.
مشددا على ضرورة بناء منوذج سياحي خاص بالكويت 
يكون نابعا من تراثها وموقعها اجلغرافي وإمكاناتها املتوافرة 
ماديا وبشريا، مع إمكانية االستفادة من التجارب السياحية 
الناجحة، وتوفير البنية التحتية الالزمة والداعمة للسياحة 
من حتديث للطرق واجلسور، وتوسيع الطاقة االستيعابية 
للفنادق احلالية وبناء املزيد منها، وتطوير اخلدمات املقدمة 
على ش���ركات الطيران الكويتية، والعم���ل على بث الوعي 
السياحي لدى املواطنني عن طريق مختلف وسائل اإلعالم.


