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منى الدغيمي
كشف مصدر رفيع املستوى لـ »األنباء« ان شركة 
الرتاج لالستثمار، أجنزت املراحل النهائية من التخارج 
اجلزئي من مصنع األدوية في مصر، متوقعا عائدا على 
االستثمار من هذا التخارج في حدود 20%. وأضاف 
أن هناك خطوات تخارج جزئي آخر بدأت منذ 3 أشهر 
من إحدى الشركات الكويتية التي متلك فيها »الرتاج« 

مساهمات إستراتيجية لكسب السيولة بغاية التوسع 
في مشاريع أخرى، الفتا إلى أن العائد على االستثمار 
من هذا التخارج حوالي 10%. وقال ان »الرتاج« ستعلن 
في الفترة املقبلة عن تسويق مشروعني، واحد خاص 
بتسويق صندوق امللكيات اخلاصة املتعلق بالشركات 
الصغرى واملتوسطة واآلخر خاص بشركة خدمات 

في بريطانيا رأسمالها 20 مليون دوالر.

»الرتاج« تتخارج جزئيًا من مشروعين بعائد على االستثمار 10 و%20

دول اخلليج تواجه حتديات في التنمية بعيدا عن النفط

الناصر: »الدولية لإلجارة« لديها 
أصول جيدة تمكنها من تجاوز أزمتها

ق���ال رئي���س 
اإلدارة  مجل���س 
والرئيس التنفيذي 
الدولية  للش���ركة 
لإلجارة واالستثمار 
الناصر ان  سمير 
الهيكلة لن  جهود 
تتوق���ف وهن���اك 
جهود تبذل بدون 
توقف الجناز تقدم 
في هذا امللف، مشيرا 
إل���ى أن الس���عي 
الذي تبذله اإلدارة 
التنفيذية او املالك 

الرئيس���يني وحتى بعض الدائنني 
دليل واضح على رغبة اجلميع في 
حلحلة هذا امللف والوصول الى حل 
شامل وناجع يعالج تأثيرات االزمة 
العاملية واألخطاء التي ارتكبت من 
قبل االدارة السابقة والتي عبرت عنها 
تقارير اجلهات الرس���مية ومكاتب 
التدقيق املعين���ة من قبل الدائنني 

ذاتهم.
وأض���اف الناص���ر بالقول: »ان 
جهودنا في هذا االطار لن تقف عند 
حد معني وان االدارة احلالية مستعدة 
لتقدمي أقصى درجات التعاون وتلبية 
ما ش���أنه حتقيق التوافق واثبات 
حسن النية ومعاجلة ملف الديون«، 
مشيرا في هذا الصدد إلى ان الرغبة 
تكمن في اس���تمرار الشركة بغض 

النظر عمن سيديرها.
مؤكدا على أن الهدف األساسي هو 
عودة الشركة إلى وضعها الطبيعي 

عل���ى  للحف���اظ 
حقوق املساهمني 

والدائنني.
وحول التعاون 
بني املالك الرئيسني 
ق���ال الناص���ر ان 
البنك االس���المي 
للتنمي���ة بصفته 
احد كب���ار املالك 
يسعى من جانبه 
الى ب���ذل قصارى 
اجلهد للوصول الى 
هذا الهدف وإعادة 
هيكلة الشركة من 
جديد خاص���ة في ظل قدرتها على 
ان تتج���اوز أزمتها متى ما وجدت 
الفرصة س���انحة ومواتية من قبل 
اجلميع، مشيرا الى ان الشركة متتلك 
أصوال جيدة وحتتاج الى دعم من 
جميع األطراف لتحقيق املصلحة 

املشتركة.
وأوض���ح الناص���ر ان املن���اخ 
االقتصادي واإلجراءات احلكومية في 
مواجهة األزمة العاملية وانعكاساتها 
لم تكن باملستوى املطلوب ولم تكن 
مبس���توى احلدث وآثاره املدمرة، 
مشيرا الى ان دول املنطقة استطاعت 
ان تقدم القتصاداتها حزمة حلول 
ناجعة استوعبت تبعات األزمة اال 
ان الوضع لدينا لم يكن باملستوى 
املطلوب االمر الذي ساهم في تأخير 
عملية اخلروج من هذه االزمة مما 
س���يترتب عليه زيادة ف���ي كلفة 

املعاجلة مستقبال.

ضخّ مال جديد بزيادة رأس المال وهيكلة الديون برسملة جزء منها

سمير الناصر

محمد البدري
دعا تقرير اقتص����ادي متخصص 
دول مجلس التع����اون اخلليجي إلى 
إجراء حزمة من اإلصالحات الهيكلية 
على املس����تويات التنموي����ة واملالية 
الداخلي����ة واخلارجية  واالقتصادية 
حتى تتمكن من التعامل بفاعلية مع 
تداعيات عص����ر العوملة االقتصادية، 
وحذر التقرير م����ن أن التقاعس عن 
إجناز هذه اإلصالحات سيلحق ضررا 

بالغا مبستقبل األجيال القادمة.
وأشار التقرير الصادر مؤخرا ضمن 
دورية »انترناشيونال افيرز« الشهيرة 
إل����ى أن املالمح العام����ة للعصر الذي 
نعيش فيه الس����يما من زاوية التقدم 
االقتص����ادي والتكنولوج����ي جتعل 
الدول الناشئة – وفى القلب منها دول 
اخلليج - تقف عل����ى أعتاب مرحلة 
جديدة تع����ج بالتطورات واملتغيرات 
احمللية واإلقليمية والدولية على مختلف 
األصعدة، مما يس����تدعي بلورة رؤية 
شاملة وصياغة استراتيجية متكاملة 
ملس����تقبل التنمية في شتي املجاالت 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

والثقافية.
 وشدد التقرير على ضرورة مشاركة 
جمي����ع األطراف الرس����مية واألهلية 
وتضافر جهودها وتنس����يق حركتها 
علي نحو يضمن التخطيط ملستقبل 
أفضل لألجي����ال القادمة، الفتا إلى أن 
ذلك هو االجتاه السائد في العالم اآلن 

من خالل الش����راكة الفعالة بني الرؤى 
احلكومية واألهلية في التخطيط للتنمية 
آفاق  املستدامة للمجتمع واستشراف 

مستقبله التنموي.
وذك����ر أن الفترة احلالية تش����كل 
مرحلة حاسمة ملستقبل االقتصادات 
الناشئة وذلك بالنظر حلجم التحديات 
التي تواجهها على الصعيدين اإلقليمي 
والدولي في ظل االزمة املالية، األمر الذي 
يتطلب العمل الدؤوب من أجل زيادة 
درجة تنافس����ية اقتصاداتها وتعزيز 

مالءتها املالية.
وع����ن أبرز اإلصالح����ات الهيكلية 
الواجب على الدول النفطية وفي مقدمتها 
دول اخلليج، القيام بها على املستويات 
التنموية واملالية واالقتصادية الداخلية 
واخلارجية، أفاد التقرير بأنها تشمل: 
بن����اء منوذج تنموي يحمل الس����مات 
اخلاصة بال����دول اخلليجية اقتصاديا 
واجتماعيا وسكانيا وثقافيا، ويراعي في 
الوقت نفسه طبيعة التجارب التنموية 
التي تتبناها دول اجلوار، حتقيقا لقدرة 

تنافسية عالية وسط احمليط اإلقليمي 
والدولي، ومراعاة الواقعية والتوازن في 
األهداف التنموية املراد بلوغها بحيث 
تسير أبعاد تنمية مختلف القطاعات 
االقتصادية متوازنة مع بعضها جنبا 
إلى جنب وبالتوازي مع محاور التنمية 
األخرى التعليمية والثقافية والصحية 

والعمرانية واإلسكانية.
باإلضافة إلى تنويع مصادر الدخل 
الوطني، وعدم االعتماد كلية على مصدر 
وحيد ناضب مثل النفط، ويكون ذلك 

من خالل العمل على تشجيع قطاعات 
اقتصادي����ة وإنتاجية واعدة كالقطاع 
الصناعي واخلدمي وغيرهما، وكذلك 
العمل على انتقاء القطاعات االقتصادية 
التي سيتم إطالق يد القطاع اخلاص 
فيها، مع وضع الضوابط التشريعية 
والتنظيمية الالزم����ة لضمان فاعلية 
األداء والتأكد من احلفاظ على احلقوق 
االقتصادي����ة واالجتماعي����ة للعمالة 
الوطنية التي ستنتقل للعمل في القطاع 

اخلاص الحقا.
 ولفت التقرير إلى حتمية احلد من 
البيروقراطية املقيتة التي متثل العقبة 
الكأداء أمام مب����ادر ومبدع اقتصادي 
سواء من داخل الدول العربية أو من 
خارجها، حيث طول الدورة املستندية 
وكث����رة األوراق الرس����مية املطلوبة 
والبطء في إجناز املعامالت مما جنم 
عنه عزوف الكثيرين عن االس����تثمار 

في هذه الدول.
 وخلص التقرير للقول انه على هذه 
الدول أن تعزز سياساتها االقتصادية 
والتجارية من خالل توقيع اتفاقيات 
جماعية وثنائية لإلعفاءات اجلمركية 
ومنع االزدواج الضريبي واحملاسبي، 
وتش����جيع تأسيس ش����ركات وإقامة 
مشروعات مشتركة في مختلف جوانب 
االستثمار والتنمية، ومراعاة التكامل 
بني املشاريع االستثمارية املقامة وفقا 
للمزايا التنافس����ية ل����كل دولة منعا 

للتداخل غير املطلوب.

»إنترناشيونال افيرز«: مستقبل األجيال القادمة والتنمية 
الشاملة في الخليج قد يواجهان مخاطر 

في حال التقاعس عن إصالح البنى االقتصادية خالل العقد المقبل

أحمد معرفي

محمد العلوش

العلـوش: الخسائـر 
مسؤوليــة مشتركــة.. 

وبعض المجالس ارتكبت 
مخالفات وممارسات خاطئة

معرفي: تعنيف المساهمين 
لبعـض مجالـس اإلدارات 
أثبت أن المسؤولية تكليف 

وليست وجاهة اجتماعية

الخسائر الفادحة وراء
صحوة المساهمين

عدم إبراء ذمم مجالس اإلدارات.. 
أحدث صيحة في الجمعيات العمومية

شريف حمدي
في ظاه����رة تبدو جديدة عل����ى اجلمعيات 
العمومية للشركات الكويتية أصبح بند »إبراء 
ذمم أعضاء مجالس اإلدارات« مثارا للجدل في 
أغلب اجلمعيات العمومية بعد ان كان من البنود 
التي ال يتوقف عندها املساهمون كثيرا، بل كان 
عدد كبير منهم ال يلتفت أصال لهذا البند، وأحيانا 
كانت تأتي املوافقة عليه قبل االنتهاء من قراءته 
على املساهمني في اجلمعيات العمومية، ولكنه 
أصبح في ظل اخلسائر الفادحة لعدد ليس بقليل 
من الشركات من أهم البنود، وبات يحظى بوقت 
كبير من النقاش، بل األكثر من ذلك ان هذا البند 
بات يتسبب في احتدام النقاش بني املساهمني 
وأعض����اء مجالس اإلدارات وأحيانا ميتد األمر 
ليصل الى حد التعنيف من قبل بعض املساهمني 
وتوجيه االتهامات التي متس الذمم بشكل مباشر، 
وينتهي األمر في نهاية املطاف بإدراج هذا البند 
ضمن محاضر جلس����ات اجلمعيات العمومية 

كواحد من البنود املتحفظ عليها.
وهنا تبرز عدة أس����ئلة هامة في هذا اإلطار 
وهي: ملاذا أصبح هذا البند بهذه األهمية لدرجة 
انه أصبح أحدث صيحة في اجلمعيات العمومية 
للشركات الكويتية في مختلف القطاعات؟ وهل 
بات االهتمام بهذا البند وغيره من البنود األخرى 
إيذانا ببدء عصر جديد ملمارسة املساهمني حقوقهم 
ومحاسبة مجالس اإلدارات وحتول أماكن انعقاد 
اجلمعيات العمومية الى ساحات للمساءلة بعد 
ان كانت أغلب اجلمعيات في السابق تنتهي خالل 
بضع دقائق ملجرد ان جداول األعمال تتضمن 
بنود توزيعات نقدية او منحة او كليهما؟ وهل 
كان مساهمو الشركات في حاجة لهذه الصدمة 
العنيفة املتمثلة في خسائر فادحة التهمت في 
بعض األحي����ان أكثر من نصف مدخراتهم كي 
ميارسوا حقوقهم؟ وما التوابع اإليجابية لهذه 
الظاهرة في املستقبل القريب حال استمرارها؟ 
وهل ينتهي األمر مبجرد عودة الشركات لإلعالن 
عن أرباح وتوزيعات وكأن شيئا لم يكن؟ كل هذه 
التساؤالت طرحتها »األنباء« على اقتصاديني 

أوضحوا ان املسؤولية في اخلسائر مشتركة 
بني مجالس اإلدارات واملس����اهمني، خاصة ان 
أعدادا كبيرة من املس����اهمني يطالبون مبزيد 
م����ن األرباح في كل عام وه����و ما دفع ببعض 
مجالس اإلدارات للدخول في استثمارات ذات 

مخاطر عالية.
وأفادوا ب����أن التحفظ على ه����ذا البند في 
اجلمعيات العمومية يفيد املساهمني عند املالحقة 
القانونية، ألنه في حال خلو محضر جلس����ة 
جمعية عمومية من التحفظ على بند إبراء ذمة 
أعضاء مجلس اإلدارة فإن موقف املس����اهمني 
س����يكون ضعيفا، اما وج����ود حتفظ على هذا 

البند فإنه يعزز موقفهم القانوني.
فقد اكد رئيس مجلس ادارة ش����ركة األولى 
لالس����تثمار محمد العلوش ان املس����اهمني في 
الشركات التي حققت خسائر طائلة يحّملون 
مجالس اإلدارات املسؤولية الكاملة وهذا األمر 
فيه ظلم لبعض مجالس اإلدارات، الفتا الى ان 
املسؤولية مشتركة بني جميع األطراف سواء 

املجالس او املساهمون.
وأوضح العلوش ان بعض املساهمني طالبوا 
مجالس ادارات شركاتهم بزيادة األرباح أسوة 
بغيرهم من الش����ركات، مشيرا الى ان األرباح 
العالية البد ان تقابلها مخاطر عالية، وعندما 
دخلت بعض الشركات في استثمارات محفوفة 
باملخاطر أدى ذلك الى وجود خسائر كبيرة في 
ميزانياتها العام املاضي وهو ما قابله املساهمون 
باستهجان ش����ديد رغم انهم هم الذين دفعوا 
مجالس االدارات لهذه املخاطر، الفتا الى انه ال 
يبرئ كل مجالس االدارات من املسؤولية، فهناك 
مجالس ادارات ارتكبت مخالفات وممارس����ات 
خاطئة أدت الى تدهور أوضاع الشركات القائمني 

عليها.
ولفت العلوش الى انه من حق املس����اهمني 
محاس����بة مجالس االدارات، فه����ذا حق أصيل 
لهم والبد من املس����اءلة لضمان حتقيق أهداف 
واستراتيجيات الشركات، مؤكدا ان الظاهرة في 
مجملها ايجابية وستظهر آثارها في املستقبل 

في حال استمرت.
وأشار العلوش الى انه من املمكن ان يتوقف 
املس����اهمون عن مساءلة مجالس االدارات عند 
العودة الى حتقيق أرباح ومن ثم العودة الى 
التوزيعات النقدية واملنحة، مستدال بأن الشركات 
التي اعلنت عن توزيعات عن عام 2009 مرت 

جمعياتها بسالم.
وأوض����ح ان اجلميع يجب ان يس����توعبوا 
الدروس املستخلصة من هذه األزمة لتكون دافعا 
في املستقبل لتحسني األداء سواء على مستوى 
مجالس االدارات عند دراسة التوسع في األنشطة 
واألسواق واقتناص الفرص، وكذلك املساهمون 
الذين يتعني عليهم قبل املساهمة في اي شركة 
دراسة أوضاعها جيدا وقراءة ميزانياتها حتى 

ال تتكرر اخطاء املاضي.

محاولة لالنتقام

من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة شركة 
املالي����ة واالقتصادية  وضوح لالستش����ارات 
احمد معرفي ان اخلسائر الفادحة التي التهمت 
مدخرات عدد ليس بقليل من املس����اهمني تعد 
من أهم األس����باب وراء هذه الصحوة وحتفظ 
املساهمني على إبراء ذمم مجالس االدارات في 

الفترة األخيرة.
وأضاف معرفي ان املس����اهمني الذين منيت 
الش����ركات التي ميلكون فيها أسهما ال يجدون 
س����وى هذا اإلجراء حلفظ حقوقهم، الفتا الى 
ان التحفظ على بند ع����دم إبراء الذمة ملجلس 
اإلدارة في محضر اجلمعي����ة العمومية يتيح 
للمس����اهمني رفع دعاوى قضائية أمام احملاكم 
املختصة للمطالبة بحقوقهم الضائعة، مشيرا الى 
ان إبراء الذمم أثناء انعقاد اجلمعيات العمومية 
سيضيع الفرصة على املساهمني في حال رغبوا 
ف����ي مالحقة مجالس إدارات بعض الش����ركات 

قضائيا.
وأشار معرفي الى ان هناك من يحاول االنتقام 
من مجلس إدارة الش����ركة التي حققت خسائر 
كبيرة التهمت جزءا كبيرا من رأس����مالها على 

اعتبار ان مجلس اإلدارة هو املس����ؤول األول 
وبشكل مباشر عن اخلسائر إما ملمارسات خاطئة 
او لعدم القدرة على التعاطي مع تداعيات األزمة 

املالية وانعكاساتها.
ولفت معرفي الى ان ظاهرة محاسبة املساهمني 
ملجالس اإلدارات تعتبر إيجابية ورمبا تكون من 

أهم الفوائد التي متخضت عن األزمة.

تعنيف المساهمين

وذكر معرفي ان تعنيف املساهمني ملجالس 
اإلدارات في اجلمعيات األخي����رة كان مبنزلة 
رسالة ش����ديدة اللهجة للمجالس املقصرة في 
عملها، مشيرا الى ان بعض اجلمعيات أثبتت 
مبا ال يدع مجاال للش����ك ان املسؤولية تكليف 

وليست وجاهة اجتماعية.
وبسؤاله عما اذا كان حتسن نتائج الشركات 
سيخمد هذه الصحوة؟ قال معرفي ان طبيعة 
البشر هي التغاضي عن األخطاء في حال وجود 
نتائج إيجابية وان املساءلة ال تكون إال في أوقات 
املشاكل او تردي النتائج، وهذا ليس قاصرا على 
الشركات فقط وإمنا في كل املؤسسات بشكل 

عام،  أيا كان نشاطها.
وأشار معرفي الى نقطة مهمة ال يجب إغفالها 
عند احلديث في هذا اإلطار وهي ان املساهمني 
باتوا أكثر وعيا من اي وقت مضى وان اخلسائر 
التي تكبدوها كانت مبثابة دروس قاسية لهم 
تعلموا منه����ا الكثير وباتوا على دراية وقدرة 
على التفرقة بني الش����ركات اجلي����دة التي لها 
نشاطات تشغيلية وتلك الورقية التي كشفتها 
األزمة، مضيفا في هذا اخلصوص: ان املساهمني 
أصبحوا أكثر قدرة على التمييز بني التصريحات 
احلقيقية لبعض املسؤولني والتصريحات التي 

ال أساس لها.
وأكد معرفي ان التفكير قبل الشراء أصبح 
س����مة أو ظاهرة إيجابية وه����و على عكس ما 
كان يحدث في الس����ابق، حيث كانت عمليات 
الشراء واالكتتابات عشوائية ومن دون الدراسة 

الكافية.


