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حضور كبير من مساهمي الشركة في »العمومية«

عقدت برئاسة »التجارة« وفقًا ألحكام المادة 178 للشركات التجارية

عمومية »األبراج القابضة« اختارت وكياًل للمساهمين
لتسيير العاجل من أمور الشركة والدعوة لعمومية بعد أسبوعين

شريف حمدي
العادية  العمومية  وافقت اجلمعي���ة 
لشركة االبراج القابضة التي انعقدت امس 
برئاسة رئيس قسم اجلمعيات العمومية 
في وزارة التجارة والصناعة بدر الشمري 
وبنس���بة حضور 54% بدعوة من وزارة 
التجارة وفقا الحكام املادة 178 من قانون 
الش���ركات وبناء عل���ى الطلب املقدم من 
مساهمني ميلكون 22.17% من اسهم الشركة 
على تقري���ر الوزراة الذي تضمن العديد 

من املالحظات واملخالفات.
 وطالب املس���اهمون بإضافة بند »ما 
يستجد من أعمال وتعيني وكيل للمساهمني« 
وهو ما القى قبوال من ممثل وزراة التجارة 
ومت فتح الباب للتصويت ومتت املوافقة 

عليه باألغلبية.
ومت اختيار املساهم بدر العجمي ليكون 
وكيال عن املساهمني بنسبة 81% في حني 
اعترض عليه 19% من املساهمني، وبناء 
عليه سيدعو العجمي اجلمعية العمومية 
للش���ركة بعد اسبوعني النتخاب مجلس 

ادارة جديد ومناقشة بيانات الشركة.
 من جانبه ابدى محامي الشركة حسني 
الغريب اعتراضه على ما ورد في تقرير 
وزارة التج���ارة والصناعة فيما يتعلق 
بأن مجلس االدارة ل���م يخاطب الوزارة 
لتحديد موعد النعق���اد اجلمعية، مؤكدا 
أن الشركة ارسلت كتابا بهذا اخلصوص 
بتاريخ 22 فبراير املاضي. رد عليه ممثل 

ال���وزراة بأن الوزارة تلق���ت هذا الكتاب 
بالفعل ولكنها رفضته بس���بب انه كان 
مقدما من الرئيس التنفيذي بالشركة وهو 
أمر مخالف للقانون الذي ينص على أن 
تكون دعوة اجلمعية العمومية من قبل 

رئيس مجلس االدارة.
واوضح الغريب ان���ه جاء ممثال عن 
الش���ركة لتقدمي اقتراح إلى املس���اهمني 
وهو أن يتم حتديد موعد النعقاد مجلس 
االدارة النتخاب مجلس جديد ومناقشة 
البيانات املالية ومخالفات وزارة التجارة 
وتعيني مراقب احلسابات ليسيير اعمال 
الشركة، وهو ما رفضه املساهمون واكدوا 
على ضرورة اختيار وكيال للمس���اهمني 
للدع���وة للجمعية العمومية وتس���يير 
العاجل من امور الش���ركة حلني انتخاب 

مجلس جديد.
من جهته اكد بدر العجمي بعد اختياره 
وكيال للمساهمني انه أثار مشكلة الشركة 
في مجلس األمة والذي بدوره دعا وكيل 
وزارة التجارة رشيد الطبطبائي ومدير 
ادارة الش���ركات بالوزارة داود الس���ابج 
والوكيل املساعد لشؤون الشركات جمال 
الشايع الستيضاح االختالف على اعضاء 
مجلس ادارة الش���ركة املقيدين بالوزراة 
عن املقيدي���ن بالبورصة وكل ما يتعلق 
بالشركة، حيث وعدوا بضرورة الدعوة 
جلمعية عمومية لتصحيح اوضاع الشركة 

واحلفاظ على حقوق املساهمني.

تقرير »التجارة« حول شركة »األبراج«
تضمن تقرير وزارة التجارة والصناعة مالحظات عدة حول الشركة أبرزها 
� تباين أس���ماء أعضاء مجلس اإلدارة املقيدي���ن في وزارة التجارة واملقيدين 

في البورصة.
� مخالف���ة نص املادة 143 من قانون الش���ركات التجارية التي تنص على 

انه:
� »إذا ش���غر مركز عضو في مجلس اإلدارة، خلفه فيه من كان حائزا ألكثر 
األصوات من املس���اهمني الذين لم يف���وزوا بعضوية مجلس اإلدارة، واذا قام 
مانع خلفه من يليه ويكمل العضو اجلديد مدة سلفه فقط. اما اذا بلغت املراكز 
الشاغرة ربع املراكز األصلية، فإنه يتعني على مجلس اإلدارة دعوة اجلمعية 
العامة لتجتمع في ميعاد ش���هرين من تاريخ ش���غر آخر مركز، وتنتخب من 

ميأل املراكز الشاغرة«.
� مب���ا ان مجلس اإلدارة ه���و املختص بإدارته���ا وأعضاءها هم وكالء عن 
اجلمعية العامة للمس���اهمني، حيث مت انتخابهم للقيام بأعمال الشركة مقابل 
احلصول على أجر، فعضوية مجلس إدارة الش���ركة مس���تمرة حلني انعقاد 
اجلمعية العامة ألنها هي اجلهة الت���ي متلك احلق مبوجب القانون بانتخاب 

مجلس إدارة جديد.
� بس���بب ترك اإلدارة شاغرة من قبل إدارة الش���ركة فعليه لم يتم اعتماد 
البيانات املالية للسنة املنتهية في 2009/10/31 حيث انه يجب اعتماد البيانات 
املالية الس���نوية من قبل مجلس إدارة الشركة، ويعد ذلك مخالفا لنص املادة 

144 من القانون.
� عدم تطبيق نص املادة 153 من القانون التي تنص: »على كل شركة ان تعد 
كل س���نة قائمة مفصلة ومعتمدة من رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
بأس���ماء رئيس هذا املجلس وأعضائه وصفتهم ومديري الش���ركة. وحتتفظ 
الشركة بصورة من هذه القائمة وترسل األصل الى الدائرة احلكومية املختصة 
مرفقا بالتقرير السنوي وبيان حسابات الشركة، وتبلغ هذه الدائرة بكل تغيير 

يطرأ على القائمة خالل السنة«.
� بس���بب عدم توافر النصاب القانوني لعقد اجتماع ملجلس ادارة الشركة 
إلصدار البيانات املالية للسنة املنتهية في 2009/10/31 كما نصت املادة 148 منه 
على: »رئيس مجلس اإلدارة وأعضاؤه مس���ؤولون جتاه الشركة واملساهمني 
والغير عن جميع أعمال الغش وإس���اءة اس���تعمال السلطة، وعن كل مخالفة 
للقانون أو لنظام الشركة، وعن اخلطأ في اإلدارة. وال يحول دون إقامة دعوى 

املسؤولية اقتراع من اجلمعية العامة بإبراء ذمة مجلس اإلدارة«.
� طبقا للمادة 165 واخلاصة مبراقبي حسابات الشركة يكون املراقب مسؤوال 
عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيال عن مجموع املساهمني، 
ولكل مساهم أثناء عقد اجلمعية العامة ان يناقش املراقب وان يستوضحه عما 
ورد فيه. ونفيدكم بأن مراقبي حس���ابات الشركة أفادونا بأن البيانات املالية 
للسنة املنتهية في 2009/10/31 لم يتم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة، وان ظاهر 
الزيات نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للشركة قد وقع منفردا على مسودة 

البيانات املالية للشركة دون ان يعتمدها من قبل مجلس إدارة الشركة.
وبن���اء على ما تق���دم لم يتم تق���دمي البيانات املالية للس���نة املنتهية في 
2009/10/31 من قبل مجلس إدارة الش���ركة ف���ي املوعد احملدد وهو في موعد 
أقصاه ثالثة أش���هر من تاريخ انتهاء السنة املالية حسب ما جاء بنص املادة 
154 من القانون، علما بأن هذا احلكم ال يجوز مخالفته مما سبب هذا التأخير 
ضررا كبيرا مبصالح الشركة واملساهمني وأيضا الى وقف أسهم الشركة عن 

التداول في سوق الكويت لألوراق املالية.
ومخالفة أعضاء مجلس اإلدارة وعدم التزامهم بهذا احلكم وإصرارهم على 
املخالفة وهروبهم من املسؤولية القانونية التي أقرها قانون الشركات التجارية 
والنظام األساسي للشركة كما هو منصوص عليه في املادة رقم 148 من قانون 

الشركات التجارية، حيث تنص املادة على أن:
»رئيس مجلس اإلدارة واعضاؤه مسؤولون جتاه الشركة واملساهمني والغير 
عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون أو 
لنظام الشركة، وعن اخلطأ في اإلدارة، وال يحول دون إقامة دعوى املسؤولية 

اقتراع من اجلمعية العامة بإبراء ذمة مجلس اإلدارة«.
ل���ذا عند اصرار وتراخي مجلس إدارة الش���ركة عن االلتزام بهذه األحكام، 
رغم تنبيه الشركة من خالل كتبنا السالفة الذكر أجاز املشرع تطبيق الفقرة 
الثانية من نص املادة 178 من قانون الشركات التجارية وذلك لتعنت وامتناع 
مجل���س اإلدارة عن دعوة اجلمعية العامة العادية الس���نوية لالنعقاد وبناء 
أيضا على الطلب املقدم من مس���اهمني ميلكون ما نسبته 22.17% من رأسمال 
الش���ركة، حيث يتعني على مجلس إدارة الشركة ان يستجيب لطلب الدعوة 

لعقد اجلمعية العمومية وذلك دون تعقيب من جانبه.

المثنى لالستثمار: مؤشر MUDX يشهد 
قفزة في مستوى الحساسية إلى ٪16.85

لجنة برلمانية بمصر تطالب مجلس الوزراء 
بحسم تحويل نشاط »المصرية - الكويتية«

القاه���رة � أ.ش.أ: طالبت جلنة اإلدارة احمللية 
مبجلس الشعب في اجتماعها امس مجلس الوزراء 
بس���رعة حس���م موضوع قيام الشركة املصرية 
الكويتية لالستثمار بشراء 26 ألف فدان مبحافظة 
السادس من أكتوبر وحتويل نشاطها من االستصالح 

الزراعي إلى االستثمار العمراني.
جاء ذلك خالل مناقش���ة اللجنة برئاسة ماهر 

الدري لعدد من طلبات اإلحاطة بهذا الشأن.
وأوضح م.عمر الشوادفي رئيس املركز الوطني 
الستخدامات أراضي الدولة أن تلك الشركة قامت 
بشراء 21 ألف فدان بقيمة 200 جنيه للفدان بغرض 
االس���تصالح الزراعي، ولكن نتيجة مليل األرض 
جتاه املنطقة األثري���ة، واخلوف من تأثير املياه 
عليها كان التوجه في حتويل نشاط الشركة إلى 
االستثمار العمراني، مشيرا إلى أن الشركة وافقت 

على دفع الفرق في سعر األرض.
وقال الشوادفي انه نتيجة ملعلومات خاطئة 

رددتها بعض وسائل اإلعالم حتول جزء كبير من 
األرض إلى منطقة عش���وائية ومت بناء نحو 140 
مصنعا بها، محذرا من أنه في حال عدم حسم األمور 
ستزداد هذه املصانع وتقضي على خطط احلكومة 

لبناء املدينة املليونية في هذه املنطقة.
ومن جانبه، ق���ال د.مصطفى مدبولي رئيس 
الهيئ���ة العامة للتخطيط العمراني ان األرض مت 
بيعها من هيئة التعمير بغرض االستصالح الزراعي 
لكنها لم تلتزم وقامت بتقسيم األرض إلى منتجعات 
وفيالت. وأضاف مدبولي ان���ه مت رفع األمر إلى 
رئي���س مجلس الوزراء بطلب حتويل النش���اط 
إلى عمراني إلنشاء املدينة املليونية في ظل عدم 
توافر املياه، وأجرينا مفاوضات مع الشركة على 
م���دى عامني للتفاوض ح���ول تخصيص 5 آالف 
فدان فقط لتنميتها عمرانيا وسحب بقية األرض، 
إال أنها رفضت واجتهت إلى مناش���دة املسؤولني 

باستمرار نشاطها العمراني.

ق���ال التق���ري�ر 
األس���ب��وع��ي 
املثنى  لشركة 
لالستث�مار ان 
السوق شهد هبوطا مبعدل يزيد 
على 80 نقطة في يوم واحد وذلك 
في أول أيام االس���بوع املاضي 
وبعدها حقق الس���وق حتسنا 
طفيفا ف���ي األرباح في النصف 
الثان���ي من األس���بوع، وهبط 
املؤشر السعري لسوق الكويت 
لألوراق املالية مبعدل 0.85% في 
نهاية األسبوع في حني ظل مؤشر 
MUDX ثابتا مع حتسن بسيط 
مبعدل 0.52%. أما املؤشر الوزني 
للسوق فقد سجل هبوطا مبعدل 
1.65%.  وأوضح التقرير تقرير 
الشركة الذي خصت به »األنباء« 
أن مستوى احلساسية في السوق 
استمر كما هو وخاصة مؤشر 
MUDX  الذي شهد قفزة كبرى في 
احلساسية من 5.26% إلى %16.85 
خالل األسبوع املاضي، أما املؤشر 
الوزني للسوق فقد كان األكثر 

حساسية خالل األسبوع حيث 
بلغ معدل احلساسية %17.49.  
وبني التقري���ر انه على صعيد 
مقاييس التداول فقد حقق حجم 
السوق زيادة مبعدل 5.8% خالل 
األس���بوع املاضي حيث يعود 
السبب في ذلك بشكل كبير إلى 
النش���اط امللحوظ الذي شهده 
القطاع العقارية الذي حقق زيادة 
بنسبة 50% في حجم السوق. 
كما يعود الس���بب الرئيس���ي 
إلى  الس���وق  في تفاوت حجم 
األس���هم ذات القيمة املنخفضة 
مثال العقارات التجارية وشركة 

املزايا القابضة.
وذكر التقرير أن هذه األسهم 
شهدت زيادة بنسبة 238% و%167 
في احلجم على التوالي، كما يعود 
السبب الرئيس���ي في ذلك إلى 
الهبوط في حجم الس���وق الذي 
شهده قطاع االستثمار بنسبة %24 
حيث شكل ذلك مساهمة ملحوظة 
في األحجام الكلية للسوق. وأشار 
التقرير الى أن الس���وق ش���هد 

ارتفاعا في القيمة بنسبة %23.3 
حيث يعود السبب الرئيسي في 
ذلك إلى الزيادة بنسبة 60% في 
القيمة لقط���اع اخلدمات والتي 
جاءت بشكل رئيسي من التداول 
الكامل ألس���هم لشركة الهواتف 

املتنقلة )زين(.
وسجل الس���وق بشكل عام 
هبوط���ا في القيمة الس���وقية 
بنس���بة 1.7% بس���بب التغير 
الكبير في القطاعات الرئيسية 
في السوق مثال القطاع املصرفي 
الذي س���جل هبوطا بس���يطا 
بنس���بة 0.4% وقطاع اخلدمات 
الذي سجل هبوطا بنسبة %4 
خالل األسبوع. أما الزيادة في 
عدد الصفقات فتعود بش���كل 
كبير إلى التداول الكامل ألسهم 
شركة الهواتف املتنقلة )زين(، 
وعلى صعيد الشركات اإلسالمية 
البالغ عددها 62 شركة حققت 11 
شركة تقدما في أدائها في حني 
سجلت 27 ش���ركة تراجعا في 

أدائها األسبوعي. 

تقرير

57.6 مليون دينار خسائر »بيت األوراق المالية«

عمومية »ڤيال مودا« شهدت مناقشات حامية

اعتمد مجلس ادارة شركة بيت االوراق املالية البيانات 
املالية السنوية للشركة للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 
2009، وقد أظهرت النتائج حتقيقها خس����ائر قدرها 57.6 
مليون دينار مبا يعادل 89.8 فلسا للسهم مقارنة بخسائر 
قدرها 25.6 مليون دينار مبا يعادل 39.3 فلسا للسهم للعام 
2008، وبلغ اجمالي املوجودات املتداولة 122.9 مليون دينار 
مقارنة ب� 134.3 مليون دين����ار للعام 2008، وبلغ اجمالي 
املوجودات 240 مليون دينار مقارنة ب� 315.7 مليون دينار 
في 2008، وبل����غ اجمالي املطلوبات املتداولة 174.3 مليون 
دينار مقارنة ب� 142 مليون دينار للعام 2008، وبلغ اجمالي 
املطلوبات 203.2 ماليني دينار مقارنة ب� 217.2 مليون دينار 
للعام 2008، وبلغ اجمالي حقوق املس����اهمني 30.3 مليون 
دينار مقارنة ب����� 89.9 مليون دينار للعام 2008، علما بأن 
بن����ك الكويت املركزي قد وافق على ه����ذه البيانات املالية 

بتاريخ 14 يونيو اجلاري.
وقرر مجلس ادارة الشركة عدم توزيع ارباح عن السنة 
املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2009، علما بان هذه التوصية 

تخضع ملوافقة اجلمعية العمومية واجلهات املختصة.
اجلدير ذكره ان تقرير مراقبي احلسابات يحتوي على 
التأكيد على امر التالي:  دون التحفظ في رأينا، نلفت االنتباه 

الى االيضاح 2 حول البيانات املالية   املجمعة والذي يبني ان 
الشركة االم قد تكبدت خسارة مببلغ 57.6 مليون دينار مقارنة 
بخسائر قدرها 25.6 مليون دينار للعام 2008 وكما في 31 
ديسمبر 2009، كانت لدى املجموعة خسائر متراكمة مببلغ 
57.6 مليون دينار )2008: 22.167.689 دينارا(  كما تتجاوز 
املطلوبات املتداولة للمجموعة موجوداتها املتداولة مببلغ   
51.3 مليون دينار مقارنة ب� 7.7 ماليني دينار للعام 2008.

ان ه����ذه الظروف تش����ير الى وجود ع����دم تاكيد مادي 
جوهري حول قدرة املجموعة على االس����تمرار وفقا ملبدأ   

االستمرارية.
اخذت االدارة خطوات جادة في هذا الشأن وهي موضحة 
في االيضاح 2  الذي يشير إلى ان املفهوم احلسابي االساسي 
بالنسبة للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2009، اظهر 
تكبد الشركة االم خسارة مببلغ 57.6 مليون دينار مقارنة 
ب����� 25.6 مليون دينار للع����ام 2008، وكما في ذلك التاريخ 
كان لدى املجموعة خس����ارة متراكم����ة مببلغ 57.6 مليون 
دينار مقارنة ب� 22.1 مليون دينار للعام 2008 كما جتاوزت 
املطلوبات املتداولة للمجموعة موجوداتها املتداولة مببلغ 
51.3 مليون دينار مقارنة ب� 7.7 ماليني دينار للعام 2008.

وجاء في التقرير ان قدرة املجموعة على االستمرار وفقا 

ملبدأ االستمرارية تعتمد على استمرار الدعم من املؤسسات 
املالية املمولة )اي اعادة جدولة التمويل من قصير االجل الى 
  متوسط او طويل االجل(، واملساهمني وكذلك على قدرتها 

على حتسني ربحيتها وتدفقاتها املالية.
اذا ل����م تتمكن املجموعة من االس����تمرار في انش����طتها 
التش����غيلية في املس����تقبل القريب فيمك����ن اال تتمكن من 
الوفاء بالتزاماتها في االطار الطبيعي للنش����اط، وبالتالي 
رمبا يتطلب االمر اجراء بعض التعديالت لتعكس املوقف 
الذي قد حتتاجه املوجودات لك����ي تتحقق بطريقة اخرى 
غير االطار الطبيعي للنشاط ومببالغ قد   تختلف بصورة 
جوهرية عن املبالغ التي مت تس����جيلها بها في بيان املركز 
املالي املجمع باالضافة الى ان املجموعة قد تضطر الى اعادة 
تصنيف املوجودات  واملطلوبات غير املتداولة الى موجودات 

ومطلوبات متداولة على التوالي.
الحقا لتاريخ 31 ديسمبر 2009، جنحت ادارة املجموعة في 
جتديده و/أو تسوية كافة تسهيالت املرابحة التي استحقت 
كما انتهت ايضا من اعداد خطة اعادة هيكلة متكاملة العادة 
جدول����ة التمويل قصير االجل وف����ي مرحلة التفاوض مع 
الدائنني وهي على ثقة بأنها سوف تتمكن من اعادة التفاوض 

حول شروط التمويل.

محمود فاروق
التج���ارة  وزارة  طبق���ت 
والصناعة املادة 178 من قانون 
الشركات على شركة ڤيال مودا 
حيث تقضي هذه املادة باستدعاء 
وزارة التجارة الشركات املخالفة 
واملتأخرة ف���ي تقدمي ميزانيتها 
املالية بعد 4 إنذارات، األمر الذي 
دفع التجارة باستدعاء الشركة 
لعقد جمعيتها العمومية ملناقشة 
امليزاني���ة اخلتامية لعام 2008، 
والتي ش���هدت ف���ي اجتماعها 
امس سجاال واسعا ومناقشات 
حامية بني مجلس إدارة الشركة 

واملساهمني حول بنود وإيضاحات 
امليزانية غير املتوافرة وس���ط 
مطالبات من املساهمني بضرورة 
تشكيل مجلس إدارة جديد بعد 
اخلس���ائر التي حلقت بالشركة 

عام 2009.
هذا، وقد طالب مجلس إدارة 
التجارة بعدم  الش���ركة وزارة 
حضور وس���ائل االعالم خالل 
انعقاد اجلمعية العمومية وعقدت 
اكثر  العمومية والتي استمرت 
من س���اعة ونصف الساعة في 
حضور وسائل االعالم. وقد علمت 
»األنباء« من مصادر مطلعة ان 

إدارة الشركة قد أجرى  مجلس 
اجتماعا مطوال في وقت سابق 
مع ممثلني م���ن وزارة التجارة 
البيانات وااليضاحات  ملناقشة 
غير املتوافرة في ميزانية الشركة 
قبل ان تبدأ »التجارة« في اثبات 
املالية واإلدارية على  املخالفات 
مجلس اإلدارة تطبيقا ملواد قانون 

الشركات.
ومن املتوقع ان ترسل الشركة 
بيانا رسميا إلدارة البورصة خالل 
االيام املقبلة توضح فيه ما توصل 
إليه مجلس إدارة الش���ركة مع 

)أسامة البطراوي(مسؤولو الشركة خالل اجتماع »العمومية«»التجارة« بشأن امليزانية.

)اسامة البطراوي(جانب من عمومية »االبراج«

1.8 مليون دينار
خسائر »المستثمر الدولي« لـ 3 أشهر

أعلنت شركة املستثمر الدولي 
أنها حصل���ت على موافقة بنك 
الكويت املرك���زي على بياناتها 
املالية املرحلي���ة لفترة الثالث 
أشهر املالية املنتهية في 31 مارس 
2010، في 17 اجلاري وقد أظهرت 
النتائج حتقيقها خسائر قدرها 
1.8 مليون دينار مبا يعادل 4.22 
فلوس للسهم مقارنة بخسائر 
قدرها 1.7 مليون دينار مبا يعادل 
4.01 فلوس للسهم لفترة ال� 3 
أشهر املنتهية في 31 مارس 2009، 
وبلغ إجمالي املوجودات املتداولة 
40.6 مليون دينار مقارنة ب� 35.5 
مليون دينار لفترة ال� 3 أشهر 
املنتهية في 31 مارس 2009، وبلغ 
إجمالي املوجودات 97.5 مليون 

دينار مقارنة ب���� 133.2 مليون 
دينار لالش���هر الثالثة املنتهية 
في 31 مارس 2009 وبلغ اجمالي 
املطلوبات املتداولة 29.7 مليون 
دينار مقارنة ب� 28.2 مليون دينار 
للفترة نفسها من 2009، وبلغ 
اجمالي املطلوب���ات 73 مليون 
دينار مقارنة ب� 89.1 مليون دينار 
للفترة نفس���ها من العام 2009 
وبلغ اجمالي حقوق املساهمني 
24.5 مليون دينار مقارنة ب� 44 
مليون دينار للفترة نفسها من 
2009. علم���ا ان تقرير مراقبي 
احلسابات يحتوي على التأكيد 
التال���ي:  دون  على املوض���وع 
التحف���ظ في نتيجتن���ا، نلفت 
االنتباه ال���ى االيضاح 15 حول 

املعلومات   املالية املرحلية املكثفة 
املجمعة، والذي يوضح احتمال 
اتفاقيات  ن���زاع ح���ول  وجود 

املضاربة مع بنك اجنبي.  
ايضاح 15: معلومات املقارنة: 
دخلت الش���ركة االم خالل سنة 
2007 في عقد مضاربة مع بنك 
اجنبي للمش���اركة  في االرباح 
واخلسائر مبعدل 88.25% و%11.75 
لم تقم الشركة االم باحملاسبة  عن 
احلصة في اخلسائر في تاريخ 
العق���د حتى 31 م���ارس 2009، 
وكجزء م���ن  اتفاقية املضاربة، 
مت رهن 49.100.000 س���هم من 
اسهم الشركة االم ونسبة %40 
من اسهم ش���ركة تابعة محلية 

كضمان لدى البنك االجنبي.

استثمارية لهم مع احتفاظها بنسبة األغلبية. 
وبينت املصادر ان اللجنة التأسيسية التي يرأسها 
خالد املطوع ستنتخب اليوم مجلس اإلدارة األول 
والذي سيتكون من: خالد املطوع، عبدالرحمن 
الغنيم، م.بش����اير العوضي، يوسف العيسى، 

وعبدالعزيز املضيان.
هذا وتضم قائمة املؤسسني مجموعة من األفراد 
والشركات. وذكرت املصادر ان الشركة ستباشر 
مهام عملها فور انتهاء اجلمعية التأسيس����ية 

وتشكيل مجلس اإلدارة األول.

شريف حمدي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان شركة 
استدامة القابضة ستعقد صباح اليوم اجلمعية 

التأسيسية لها في وزارة التجارة.
وقالت املصادر ان »استدامة« ستكون برأسمال 
2 مليون دينار، حيث س����تكون متخصصة في 
تقدمي احللول البيئية واملشاريع الصناعية في 
الكويت وخارج الكوي����ت. وأوضحت املصادر 
ان الش����ركة ستقدم خدماتها في أكثر من مجال 
منها إدارة النفايات الصلبة والسائلة واخلطرة 
والطبية بأنواعها وكذلك املعاجلة من التسربات 
النفطية هذا الى جانب تقدمي االستشارات البيئية 
البيئية  وتقدمي احللول املناس����بة للمش����اكل 
والتي من ضمنها التركيز على توفير احللول 
اخلاصة للشركات الكبيرة مبا يخص املسؤولية 
االجتماعية وذلك من خالل احللول املناس����بة 

للمساهمة في حتقيق ذلك.
هذا وقالت املصادر إن »استدامة« سيكون من 
ضمن أنشطتها التركيز على قطاع العمليات من 
خالل خدمات ستقدم للشركات الكبرى الراغبة 
في االستثمار في مشاريع البيئة وذلك من خالل 

بيع حصص بسيطة لهم من تلك املشاريع.
وأوضحت املصادر ان »اس����تدامة« ستقوم 
بإنشاء مصانع بيئية ومن ثم ستقوم في مرحلة 
الحقة ببيع نس����بة تتراوح بني 20 و25% منها 
للراغبني من الشركات وذلك بهدف توفير فرص 

متخصصة في تقديم الحلول البيئية والمشاريع الصناعية

تأسيس »استدامة القابضة« اليوم
برأسمال مليوني دينار

خالد املطوع


