
اقتصادالثالثاء  1  يونيو  2010   52
عموميتها أقّرت جميع بنودها و2.7 مليون دينار خسارة الشركة عن 2009

العصيمي: الشركة تبحث مع البنوك خفض تكاليف التمويل

تساؤالت عن طبيعة الضمانات الخاصة بالمرابحات والوكاالت االستثمارية الدائنة 

شيخة البحر: »العاصمة العقارية« تعيد تقييم 
مشروع العاصمة وتحديد البدائل المتاحة

عمر راشد
أكدت رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة 
العقارية شيخة خالد البحر أن مجلس اإلدارة 
قرر إجراء دراسة حديثة وشاملة للجدوى 
العاصمة ومعرفة  االقتصادية ملش����روع 
البدائ����ل املتاحة في ظ����ل تداعيات األزمة 

الراهنة والظروف السائدة في السوق. 
ولفتت شيخة البحر في كلمتها املوجهة 
ملساهمي الشركة إلى أن تلك الدراسات تأتي 
في ظل معوقات عديدة واجهها املشروع منذ 
تأسيسه حتى اآلن والتي أدت إلى توقفه 
لعدم توقيع استغالل املساحة املؤجرة من 
الدولة خالل املهلة املتفق عليها ومن ثم مت 
متديد تلك املدة عدة مرات بناء على طلب 
ش����ركة الصاحلية العقارية لتمكينها من 
تنفيذ التزاماته����ا املقررة عقب عقد البيع 
والتنازل بني شركة العاصمة والصاحلية 

العقارية.
واستدركت بأن شركة الصاحلية العقارية 
أخطرت الشركة بأنها تتوقع أن يتم توقيع 
العق����د خالل العام احلالي وذلك في ضوء 
املبادرات التي طرحتها بعض مؤسس����ات 
الدولة للتمييز بني املش����روعات العقارية 

 .B.O.T �التي تعمل وفق نظام ال
وبينت أن آخر تقييم ملشروع العاصمة 
العقارية وبناء على تقييم شركات ومكاتب 

التقييم العقاري بلغت 125.8 مليون دينار 
مع عدم شمول التقييم حق االنتفاع بأرض 

أمالك الدولة. 
ولفتت الى أنه نتيجة لتوقف املشروع 
مع استمرار تكاليف التمويل ذات الصلة 
باملشروع فإن الشركة حققت خسارة قدرها 

2.7 مليون دينار عن 2009. 
ومن جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس 
إدارة الش����ركة أنور العصيمي أن الشركة 
بعد أن بدأت احلفر في املش����روع وملدة 7 
شهور مت توقيف املش����روع ألسباب غير 
مفهومة، حيث قام����ت إدارة أمالك الدولة 
في وزارة املالية بإرسال كتاب أوقف العمل 
في املشروع وذلك حتت تأثير ضغوطات 

معينة ال عالقة لها باملشروع. 
ولفت الى أن الشركة بدأت في إجراءات 
املش����روع منذ 2001 ومت استكمال معظم 
املوافقات اخلاصة باملشروع في 2006، مبينا 
أن توقف املش����روع جاء بسبب معوقات 
إدارية من إدارة أم����الك الدولة في وزارة 

املالية والبلدية. 
وقال العصيمي، خيرا فعلت وزارة املالية 
بطلبها توقف إجراءات املشروع، حيث ان 
مشروع العاصمة كان سيبنى بتكلفة عالية 
وعند تس����ويقه لم تكن الشركة تستطيع 
تلبية تكاليف التمويل بسبب ظروف األزمة 

االقتصادية املالية. 
واس����تدرك بأن عالقة البن����ك الوطني 
بالشركة اآلن أصبحت مثل أي ممول آخر، 
الفتا ال����ى أن البنك الوطن����ي قام بجهود 
حثيثة في بداية تنفيذ املشروع من حيث 
استقطاب مستثمرين في املشروع وكذلك 
متويل األعمال اإلنشائية، إال أنه اآلن مثل 
أي ممول آخر موضحا أن الش����ركة ترى 
أن تكالي����ف التمويل اللتزامات الش����ركة 

متوازنة. 
وأوضح أن الشركة تبحث مع البنوك 
خفض تكاليف التمويل اللتزاماتها املالية وأن 
هناك مفاوضات مستمرة في هذا الشأن. 

وطالب مساهمو الشركة باالستمرار في 
مشروع العاصمة العقارية رغم تداعيات 
األزمة املالية عليه، متوقعني حتقيق املشروع 

ربحية جيدة. 
وقد أقرت عمومية الشركة جميع بنودها 
الستة بنصاب قانوني بلغ 71% حيث متت 
املصادقة على تقرير مجلس اإلدارة عن 2009 
وكذلك اعتماد تقرير مراقبي احلس����ابات 
واملصادقة على امليزانية العامة وحساب 
األرباح واخلسائر واملوافقة على التعامل 
مع أطراف ذات صلة. وإخالء طرف أعضاء 
مجل����س اإلدارة وإب����راء ذمتهم عن كل ما 

يتعلق بتصرفاتهم القانونية.

د.حيدر جمعة

تغليظ العقوبات.. وإلغاء التراخيصشيخة خالد البحر
للمرة األولي تتلو ممثلة وزارة التجارة والصناعة 
مخالفات الشركة محذرة من تكرار هذه املخالفات في 
اجلمعية العمومية التالية للشركة. وخالل اجلمعية 
العمومية للش��ركة حتفظت ممثلة وزارة التجارة 
على تأخر الش��ركة في تقدمي بياناتها املالية، كما 
حتفظت على تسجيل عقارات للشركة مسجلة باسم 

أطراف ذات صلة خارج السوق الكويتي.
وفي رد رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
في الش��ركة الشرقية لالس��تثمار العقاري خالد 
الش��ايع، اوضح ان تأخر البيانات املالية للشركة 
جاء نتيج��ة لتدقيق امليزانية، هذا من جانب ومن 
جانب آخر قال: ان تسجيل عقار مملوك للشركة 

في األس��واق اخلارجية باس��م أطراف ذات صلة 
يرجع الى إدراجه حت��ت محفظة عقارية مملوكة 
للش��ركة، وانه س��يتم تدارك هذين البندين قبل 

انعقاد اجلمعية العمومية املقبلة.
وهنا، قالت ممثلة وزارة التجارة والصناعة ان 
الوزارة جادة في تغليظ العقوبات على الشركات 
التي لن تلتزم باملخالفات التي تس��جلها الوزارة، 
حت��ى ان بعض هذه العقوب��ات تصل الى االنذار 
والدعوة الى عقد جمعية عمومية ومناقش��ة هذه 
املخالفات والعقوبات املقررة عليها، وآخرها إلغاء 
تراخيص الش��ركات بعد عرض األمر على وزير 

التجارة والصناعة.

عموميتها أقرت جدول األعمال وسط إشادة بأداء مجلس اإلدارة 

الشايع لـ »األنباء«: »الشرقية لالستثمار العقاري« 
تدرس الدخول في أسواق فتية منها تركيا وماليزيا

أحمد يوسف
أكد رئيس مجل���س اإلدارة 
الش���ركة  املنتدب في  والعضو 
الشرقية لالستثمار العقاري خالد 
الشايع عدم وجود أي التزامات 
البنك  مالية على الشركة جتاه 
او املؤسسات املالية، مؤكدا على 
الش���ركة ألصول عقارية  متلك 
متميزة سواء في السوق احمللي 
او األسواق اخلارجية. وقال في 
تصريح خاص ل� »األنباء« ان هناك 
تفاوضا مع مستثمرين لتبادل 
بعض العقارات احمللية بأخرى 
مدرة للدخل، وان الشركة تدرس 
دخول أسواق جديدة فتية منها 
السوقان التركي واملاليزي، وذلك 
نظرا لتوافر فرص عقارية تراها 
الشركة أكثر جدوى من السوق 

احمللي في الوقت الراهن. 
وقال خالل اجلمعية العمومية 
العادية وغير العادية للش���ركة 
أمس والتي عقدت بنسبة حضور 
بلغت 85.42% ان الشركة أخذت 
1.180 مليون دينار مخصصات، 
وانها قد حققت 806.187 دينارا 
أرباحا مقابل خسائر غير محققة 
من انخفاض قيمة عقارات بلغت 
496.429 دينارا، وميكن تعويضها 

في حال حتسن األصول.
وأشار إلى أن الشركة حققت 
العديد من االجنازات خالل العام 
املاضي، حي���ث انتهت من بناء 
مشروع عمار حولي في شارع 
املغرب وان هناك تفاوضا على 
املبنى بالكامل كوحدات  تأجير 
صحية، األمر الذي يعزز سيولة 
الش���ركة بأس���عار مغرية، هذا 
باإلضافة الى االنتهاء من مشروع 
ابوفطيرة احلرفي، وجار العمل 
على تأجيره. وأضاف ان الشركة 
حققت 300 ألف دينار أرباحا من 
اململكة  التخارج من عق���ار في 

العربية السعودية.
وق����ال ان تطبي����ق الش����ركة 
إلستراتيجيته التي أقرها مجلس 
اإلدارة والرامية الى ترشيد اإلنفاق، 
ودراسة اجلدوى الالزمة للمشاريع 
قبل الدخول فيها جنبها الكثير من 

ه����ذا األمر حلني حتس����ن األمور 
واتضاح الصورة بشكل أفضل.

هذا، وكانت اجلمعية العمومية 
العادية وغير العادية للشركة قد 
أقرت جدول األعمال، وسط إشادة 
من جميع احلضور، األمر الذي لفت 
االنتباه وال����ذي لم يتكرر في اي 
من اجلمعيات العمومية للشركات 
منذ اندالع ش����رارة األزمة املالية 
العاملية وتأثرت بها الشركات في 

السوق احمللي.

حول تراجع الشركة عن اإلدراج في 
السوق املوازي بعد أخذ املوافقات 
الالزم����ة على ذلك قال: ان مجلس 
إدارة الشركة أرجأ اتخاذ هذا القرار 
لسببني، أوال: ان الوقت الراهن غير 
مناس����ب، حيث ان هناك احتماال 
كبيرا النخفاض قيمة السهم عن 
الدفترية احلالية، وثانيا:  قيمته 
ان الشركة ترغب في اإلدراج في 
املوازي،  الرسمي، وليس  السوق 
وهو ما لم يتحقق، لذلك مت إرجاء 

اخلسائر احملققة.
وعن التحدي����ات التي تواجه 
سوق العقار احمللي، قال: ان هناك 
ضبابية في السوق وعدم اتضاح 
للرؤية، كما ان السوق قبل األزمة 
كان في اجتاه معاكس للبورصة، 
اما اليوم بعد ان أثرت األزمة على 
االقتص����اد، فإن هن����اك انخفاضا 
وتدهورا في األسعار في السوقني 

العقاري واملالي. 
وفي رده على سؤال »األنباء« 

)محمد ماهر(خالد الشايع مترئسا عمومية الشركة

عبر توزيع أسهم منحة بنسبة %5

»العربية العقارية« تزيد رأسمالها
من 48.5 إلى 50.9 مليون دينار

»الدولي« أقام معرضًا تسويقيًا لتقديم 
منتجاته المصرفية في »إيكويت«

ضمن حمالته التسويقية 
املس���تمرة أقام بنك الكويت 
الدول���ي معرضا تس���ويقيا 
للتعريف بخدماته املصرفية 
ف���ي ف���رع ش���ركة ايكويت 
للبتروكيماوي���ات مبجم���ع 
»اوملبي���ا« بالس���املية خالل 
الفترة املمتدة ما بني 23 إلى 

26 مايو املاضي.
وبه���ذه املناس���بة، قال 
مدي���ر الفرع الرئيس���ي في 
الدولي س���الم  الكويت  بنك 
الش���مري في بيان صحافي: 
»املعرض استهدف تسويق 
وتعريف العاملني في شركة 
ايكوي���ت للبتروكيماويات 
املنتج���ات واخلدمات  بآخر 
املصرفي���ة التي يقدمها بنك 
الدولي والتي تلبي  الكويت 

جميع احتياج���ات العميل املصرفية املتوافقة 
مع الشريعة اإلسالمية مثل احلسابات اجلارية، 
وحساب التوفير، وديعة اجلود املثمرة، والودائع 
االستثمارية، وبطاقات االئتمان، وحساب حبوب 
لألطفال، وحساب الراتب السيدات )رمياس(، 
وحساب الراتب ألصحاب املهن املميزة )النفيس(، 

باإلضافة إلى خدمة صناديق األمانات«.

وأضاف أن املعرض قام أيضا بتقدمي حملة 
»من التأسيس.. إلى التأثيث« التي أطلقها بنك 
الكويت الدولي مؤخرا وتعد أحد أفضل حلول 
التمويل الشخصي امليسرة واملتوافقة مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية بأقل نسبة تكلفة، وتقدم 
متويال يصل إلى 70 ألف دينار يسدد على فترة 
تصل إلى 15 عاما، مع فترة س�����ماح تصل إلى 

6 شهور الستحقاق القسط األول.

بناء على موافقة العمومية الى 
509.844.987 سهما بزيادة قدرها 

24.278.333 سهما.
العمومية غير  وصادق���ت 
العادية على تعديل النص احلالي 
للمادة رقم 6 من عقد التأسيس 
واملادة رقم 5 من النظام االساسي 
من »حدد رأسمال الشركة مببلغ 
48.556.665 دينارا موزعة على 
485.566.665 سهما قيمة كل 
سهم 100 فلس، وجميع االسهم 
نقدية« الى »حدد رأسمال الشركة 
مببلغ 50.984.499 دينارا موزعة 
على 509.844.987 سهما قيمة 
كل سهم 100 فلس وجميع االسهم 
نقدية وذلك بعد موافقة اجلهات 

املختصة«.

امس برئاسة مستشار مجلس 
االدارة للشركة العربية العقارية 
د.حيدر جمعة زيادة عدد االسهم 

محمود فاروق
العمومية  وافقت اجلمعية 
العمومية غير العادية املؤجلة 
للشركة العربية العقارية على 
زيادة رأسمال الشركة من 48.5 
مليون دينار الى 50.9 مليون 
دينار، وذلك عبر توزيع اسهم 
منحة بنس���بة 5% من رأسمال 
املدفوع اي 5 اس���هم لكل 100 
س���هم للمس���اهمني املسجلني 
بسجالت الشركة بتاريخ انعقاد 
العمومية ليصبح  اجلمعي���ة 
رأسمال الشركة 50.984.499 
دينارا بزيادة قدرها 2.4 مليون 

دينار.
ه���ذا وقد اق���رت اجلمعية 
التي عقدت  العمومية املؤجلة 

معرض »الكويت الدولي« التسويقي في فرع شركة ايكويت مبجمع اوملبيا

تحفظات ومجادالت حادة شهدتها عموميتها انتهت بالتدوين في محضر االجتماع 

مساهمو »آجال« طالبوا بتطبيق القرار الوزاري رقم 315 
للتأكد من صحة البيانات المالية

عمر راشد
لم تبرئ اجلمعية العمومية العادية 
لش���ركة آج���ال القابض���ة ذمم أعضاء 
مجل���س إدارتها من املس���ؤولية التي 
عمقت خس���ائرها بشكل كبير وكبدت 
املساهمني خس���ائر فادحة، جعلت من 
وقائ���ع تلك اجلمعي���ة األكثر حدة في 

عموميات 2009.
وعلى مدى ساعتني كاملتني شهدت 
وقائع اجلمعية شد وجذب بني املساهمني 
كان محورها يتركز حول بند التعامل 
مع أطراف ذات صلة في ميزانية الشركة 
عن 2008، حيث شكك املساهمون فيه 
أكثر من مرة باعتباره السبب الرئيسي 

في تكبد الشركة خلسائر فادحة.
وطالب املساهمون في طلب رسمي 
لوزارة التجارة بتطبيق القرار الوزاري 
رقم 2009/315 اخلاص بتقدمي مراقبي 
احلسابات نسخة طبق األصل من البيانات 
املالية للتأكد من صحة تدقيق احلسابات 
من قبل املراقبني ومدى اعتمادهم على 
مس���تندات موثقة من الشركة املعنية، 
حيث ان جميع التعامالت لشركة آجال 
القابضة هي لبند التعامالت مع أطراف 

ذات صلة.

وف���ي رد املدير املالي للش���ركة عن 
طبيعة التسوية التي قامت بها الشركة 
الدولية  ملديونيته���ا على املجموع���ة 
والبالغة قيمتها 3 ماليني دينار، أجاب 
املدير املالي ان طبيعة التسوية، سواء 
كانت كاشا أو س���يولة ال يهم، غير أن 
املساهمني انتفضوا للرد وحتفظوا على 

الرد في محضر وزارة التجارة.
واستفسر املساهمون عن قيام الشركة 
ببيع شركة تأجير سعودية للسيارات 
بقيم���ة 4 ماليني دينار رغم أنهم قاموا 
بش���رائها بقيم���ة 7 ماليني، وأس���باب 
البيع وكيفية تعامل إدارة الشركة مع 

اخلسارة.
وطالب املساهمون بتفسير ارتفاع بند 
املصروفات اإلدارية والعمومية من 367 
ألف دينار في 2007 إلى 2.95 مليون دينار 
في 2008، حيث أوضح رئيس مجلس 
اإلدارة مبارك القناعي أن االرتفاع في بند 
املصروفات جاء بسبب بدء شركة آجال 
للتمويل واالس���تثمار التابعة للشركة 
ببدء افتتاح أعمالها في اخلارج، وهو ما 
استلزم مزيدا من املصروفات والتكلفة، 
إال أن أحد املساهمني رد قائال كيف ميكن 
لشركة ال يتجاوز موظفوها 7 أفراد أن 

ترفع مصروفاته���ا من 300 ألف دينار 
إل���ى 2.9 مليون دينار، مجيبا أن األمر 

ينطوي على عدم شفافية.
وفي رد ممثل التج���ارة على طلب 
أحد املس���اهمني بتطبيق املادة 178 من 
قانون الشركات، أوضح أن تطبيق املادة 
يشترط بلوغ حصة املساهمني 10% وأن 

يتم إخطار الشركة بذلك.
وأض���اف ممثل التج���ارة ان قانون 
1960 املعم���ول ب���ه حالي���ا قاصر وال 
يحمي املس���اهمني وال يعطي للشركة 
احلق في معاقبة مس���ؤولي الشركات 

بشكل كامل.
وفي خضم املناقشات وحالة االنفعال 
لدى املساهمني، طالب املساهم الرئيسي 
للشركة وهو املجموعة الدولية لالستثمار 
بغلق باب النقاش ووقف أعمال اجلمعية 
لتهدئة اجواء انفعال املساهمني، إال أن 
ممثل التجارة جعل مس���اهمي الشركة 

يكملون أعمال اجلمعية العمومية.
وبع���د مجادالت مت وض���ع عدد من 
ف���ي محضر  التس���اؤالت مت تدوينها 
اجلمعية العمومية، على أن يتم اإلجابة 

من قبل مجلس اإلدارة عنها.
ومتثلت تلك التحفظات في: 

التي ارتفعت  الش���ركة  � مصاريف 
بشكل غير مبرر إلى 2.9 مليون دينار 

في 2008.
� تقري���ر املقي���م اخلارجي ألصول 

الشركات التابعة.
� الضمان���ات اخلاص���ة باملرابحات 
والوكاالت االستثمارية الدائنة والبالغة 
22.05 مليون دينار ومعرفة تفاصيلها 

وكذلك الضمانات اخلاصة بها.
ول���م ينج بند واح���د من حتفظات 
املس���اهمني، حيث قاموا بالتحفظ على 
تقري���ر مجل���س اإلدارة وتقرير هيئة 
الرقابة الشرعية وكذلك بند املصادقة 
على احلسابات اخلتامية للشركة، وكذلك 
التحفظ على بند املوافقة على التعامل 

مع أطراف ذات صلة.
وباإلجماع أقر املساهمون بعدم إخالء 
طرف أعضاء مجلس اإلدارة وإبراء ذمتهم 
فيما يتعلق بالتصرفات القانونية عن 
الس���نة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 

.2008
وبصعوبة بالغة وبفارق نسبة امللكية، 
أقر املساهمون الرئيسيون بإعادة تعيني 
مراقبي احلسابات وأعضاء هيئة الرقابة 

الشرعية رغم اعتراض املساهمني.

)أسامة البطراوي( مبارك القناعي مترئسا عمومية الشركة

v)أسامة البطراوي(جانب من العمومية ويترأسها أنور العصيمي


