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االقتصادية

 محمود فاروق
يجتمع اليوم مجلس ادارة شركة االفكو 
لتمويل شراء وتأجير الطائرات من أجل 
املالية املرحلية للربع  البيانات  مناقشة 
الثاني املنتهي في 30 يونيو 2010، وسط 
توقعات بأن حتقق الش���ركة نسب منو 
عالية في أرباح النصف الثاني مبا يعبر 

عن أداء الش���ركة اجليد، مع استمرارها 
في تسلم طائرات جديدة وتسليمها الى 
العقود  العمالء وفق اجلداول ومبوجب 
املوقعة والتي التزمت بها بش���كل كامل 

خالل الفترة املاضية.
هذا وقد علمت »األنباء« ان »االفكو« 
تستهدف الوصول بعدد طائراتها الى 47 

طائرة بنهاية 2010، وهو ما يعني اضافة 
عمالء جدد من شركات الطيران الكبرى 
الى قائمة زبائن »االفكو« وايضا ملزيد من 
املالية والربحية، لتزيد أصول  النفقات 
الشركة بنسبة 61% وصوال الى 453 مليون 
دينار، وأيضا رفع حقوق املساهمني بنسبة 

16% لتصل الى 96 مليون دينار.

»أالفكو« تستهدف رفع أسطولها إلى 47 طائرة بنهاية 2010

 محمود فاروق
بعد أن أعلنت احلكومة عن عدم نيتها ضخ 
أموال في البورصة حتى ال تتبخر مثلما حدث 
في املبلغ الذي ضخته عبر محفظتها الوطنية، 
والبالغ 1.5 مليار دينار، علمت »األنباء« من 
مصادر مطلعة ان اخلطوة القادمة ستتمثل 
في شطب الش���ركات الورقية التي سمحت 
للمؤش���رات العامة للسوق بأن تهوي بفعل 
املضاربات الوهمية التي كانت حتدث عليها 
بش���كل يومي األمر الذي دفع الس���وق إلى 
حتقيق خسائر جتاوزت 11% خالل الشهرين 

املاضيني.
وكشفت املصادر عن 7 معايير سيتم وضعها 
في االعتبار بشأن استئصال الشركات الورقية 
حيث س���يتم خضوع الشركات املدرجة إلى 
اختبار يتم من خالله التحقق من جودة أصول 
الشركة واملالءة املالية التي تتمتع بها وحجم 
مديونياتها ومدى التزام الش���ركة بنشاطها 
التشغيلي ومدى حتقيقها ألرباح تشغيلية 
على مدار العامني املاضيني ومشاريع وخطط 
الشركة املس���تقبلية ومدى تطبيقها ملعايير 

احلوكمة.
تلك هي املعايير ال� 7 التي ستضعها اللجان 
املتخصصة في االعتبار خالل اختبار الشركات 
املدرجة للتحقق من مدى جديتها وقدرتها على 

االستمرار في السوق.
وبينت املصادر ان إدارة البورصة ال متلك 
شطب الش���ركات عن التداول، الفتة الى ان 
اإلجراء الوحيد الذي من املمكن أن تتخذه في 
هذا اخلصوص هو وقف الشركات التي خسرت 
ثالثة أرباع رأس���مالها عن التداول مبوجب 
قانون الشركات التجارية، إال أن قرار الشطب 
س���يكون من خالل جلنة مشكلة من مجلس 
الوزراء بها عدد من الفنيني والقانونيني من 
البورصة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة 
املالية حتى يكون قرار الشطب صحيحا متاما 
وال تش���وبه أي مخالفات للقانون واللوائح 

املتبعة بالسوق وقانون هيئة أسواق املال.

قنوات قضائية

من جانب آخر، أفادت مصادر بأن الش����ركات 
التي ستذهب للشطب ستمر في قنوات قضائية 
بناء على طلب يقدم من قبل مس����اهميها، مشيرة 
الى ان هذه الشركات ستحول الى احملاكم التجارية 
لتنظيم تلك العملية والعمل على احلفاظ على أكبر 

قدر من حقوق املساهمني أو الدائنني.

ولفتت املصادر الى انه يجب تبرئة ذمة اعضاء 
مجلس ادارة الش����ركات التي ستتعرض للشطب 
من جميع مس����اهميها اثناء انعق����اد العموميات 
اخلاصة بتلك الش����ركات حتى يت����م إثبات انه ال 
عالقة لإلجراءات اجلديدة مبا حلق بالشركة، وانها 
ناجتة عن طبيعة العمل في السوق، وليست ناجتة 

عن اختالسات أو سرقات.
واستدركت املصادر بالقول ان وزارة التجارة 
والصناعة سيكون لها دور بارز من خالل اللجنة 

املشكلة للشطب وذلك عبر تقدمي البيانات املالية 
والتحليلية عن الشركات محل الشطب وهي التي 
لم تقدم أي اجراءات خاصة بتعديل أوضاعها الى 
أن وصل����ت إلى حافة اإلفالس ومن ثم الش����طب 
من البورصة وبالتالي من الس����جالت التجارية، 
مستندة في ذلك الى تطبيق وزارة التجارة املادة 
178 من قانون الشركات على شركات موقوفة عن 
التداول خالل الفترة املاضية، والبالغ عددها نحو 6 
شركات لعرض مخالفاتها أمام مساهميها ليكونوا 

هم أصحاب القرار.

أضرار الشطب

عل����ى صعيد متصل أكدت املصادر أن اي قرار 
ش����طب لش����ركات مدرجة في البورصة سيلحق 
مبجموعة من املساهمني وليس كما يعتقد البعض 
على االقتصاد الوطني ككل، مبينة ان بعض تلك 
الش����ركات ال ميلك مقرا في األساس وان مجلس 
إداراته����ا ال يجتمع في األس����اس إال عندما تعقد 
جمعيتها العمومية الس����نوية حيث تدير أمورها 
عبر مضارباتها في البورصة وبالتالي ال متلك اي 
أرباح تش����غيلية توزعها في نهاية العام خاصة 
عندما تتعرض البورصة ألزمة مثل التي حدثت 

خالل الفترة األخيرة.
وتوقعت ان تشهد البورصة خارطة جديدة في 
قطاعاتها وذلك بعد شطب بعض الشركات املدرجة 
وذلك خالل اجلولة املقبلة، حيث ينتظر أن حتكم 

اللجنة املعنية بالشطب مسار البورصة.
جتدر اإلشارة إلى ان هناك 4 شركات جتاوزت 
خس����ائرها املتراكمة 75% فأكثر م����ن رأس املال، 
الدولية لالستثمار،  الش����ركة اخلليجية  أبرزها: 
شركة املعدات القابضة، شركة الشبكة القابضة، 
فضال عن ان هناك ش����ركات موقوفة عن التداول 
لم تعلن عن بياناتها املالية لعام 2009 في طريقها 
لالنضمام الى صفوف هذه الشركات. يذكر ان هناك 
عددا من شركات التأمني التكافلي تواجه املصير 
نفسه بعدما جتاوزت خسائرها 70% الى 75% من 

رؤوس أموالها.

حّذر من التوجيهات المضللة لبعض المحللين عبر وسائل اإلعالم مطلع أكتوبر المقبل ولتنظيم العالقة بين الطرفين.. والشؤون القانونية بإدارة السوق توافق على صيغتها النهائية

الحميضي لـ »األنباء«: دعم السوق عبر المال العام 
كالمورفين يسكّن لبعض الوقت.. والحل غربلة السوق

ألول مرة في البورصة.. تطبيق نظام العمل
بالعقود القانونية بين شركات الوساطة والمتداولين 

 محمود فاروق
كشفت مصادر مطلعة ل� »األنباء« 
عن تطبيق نظ���ام العمل بالعقود 
الوساطة  القانونية بني ش���ركات 
العاملة في سوق الكويت لألوراق 
املالية واملتعاملني اعتبارا من بداية 
ش���هر أكتوبر املقب���ل، في خطوة 
وصفته���ا املصادر بأنه���ا إيجابية 
تهدف لتنظي���م العالقة القانونية 
واإلدارية بني الوسطاء واملتداولني 
في البورصة من حيث االلتزامات 
املالية عندما  املالية واملس���ؤولية 
حت���دث أخطاء في توقي���ت أوامر 
البيع والش���راء. وبينت املصادر 
أن الصيغة الرسمية للعقود متت 
صياغتها من خالل جلنة خماسية 
ممثلة عن شركات الوساطة ال� 14 
لالتفاق بشكل رسمي على الشكل 
النهائي لها لتكون صيغة موحدة 

للعقود التي س���يتم العمل بها في 
البورصة.

وأف���ادت ب���ان أدارة الش���ؤون 
القانونية وافقت بشكل مبدئي على 
تلك العقود التي سيتم التعامل بها 
من خالل 14 شركة وساطة، مبينة 
أن العقود س���دت جميع الثغرات 
التي كان يستغلها املتالعبون في 
الس���وق التي كانت تعود بالسلب 
على ش���ركات الوساطة لتحقيقها 

خسائر بالغة كل عام.
وبينت أن اخلطوة تعتبر تكميلية 
العمل في  لوس���ائل تطوير نظام 
البورصة وتطوير العالقة بني إدارة 
البورصة وشركات الوساطة العاملة 
في السوق التي متت مطالبتها في 
أكثر م���ن موضع بتطوير أنظمتها 
ملواكبة الركب والنظام احلديث، من 
حيث تقدمي خدمات لعمالئها محورها 

فتح حسابات للعمالء وإدارة احملافظ 
املالية واصدار التوصيات للعمالء، 
حيث تأتي مطالب الوسطاء مع بدء 
العد التنازلي للعمل بنظام التداول 

االلكتروني اجلديد.
الوسطاء  وأوضحت أن مطالب 
ادارة  إل���ى  جاءت عب���ر خطابات 
البورصة وعلى فترات زمنية مختلفة 
أبرزها توسيع نطاق صالحياتها نحو 
العمالء فبدال من البيع والشراء فقط 
اقترحت ان تشمل خدماتهم تقدمي 
النصائح والبح���وث املتخصصة 
املالية لكي يتجنب  واالستشارات 
املستثمرون وبخاصة الصغار منهم 
مزيدا من اخلسائر نتيجة التداوالت 
العشوائية، وبالفعل ادارة البورصة 
تفهمت بدورها مطالب الوس���طاء 
ولكنها التزمت احلياد وعللت عدم 
السماح لهم بااللتزام بالقانون الذي 

يحظر على شركات الوساطة تقدمي 
خدمات االستشارة واكتفت بنظام 
عملها األساسي، علما بان عددا من 
شركات الوساطة اململوكة من قبل 
شركات اس���تثمارية تقدم خدمات 
االستشارة املالية باإلضافة إلى ادارة 
احملافظ املالية حتت غطاء شريعتها 
للشركات االستثمارية بينما ال يتم 
الس���ماح بتقدميها للوسطاء غير 

اململوكني لشركات استثمارية.
من اجلدير بالذكر ان ش���ركات 
الوساطة لكي تغير نظامها األساسي 
يجب عليها تقدمي خطاب إلى وزارة 
التجارة يتضمن املطالبة بتعديل 
نظامها األساسي لكي تستطيع تقدمي 
خدمات اكبر للعمالء ومن ثم ستقوم 
الوزارة برفعه إلى مجلس الوزراء 
إلقراره وتعديله بعد ذلك مبرسوم 

أميري.

لجنة خماسية ممثلة عن 14 شركة وساطة وضعت االلتزامات والمسؤولية المالية 
عند حدوث أخطاء في توقيت أوامر البيع والشراء

 أحمد يوسف
قال رئيس مجلس اإلدارة في ش����ركة 
املالية األس����بق  القابضة ووزير  تريبلي 
بدر احلميضي ان عمليات الرصد لس����وق 
الكويت لألوراق املالية تؤكد انه تفاعل مع 
اخلسائر واالنخفاضات التي حلقت بباقي 
األس����واق العاملية بصورة طبيعية وغير 

مبالغ فيها.
وأكد في تصريح خاص ل� »األنباء« ان 
ترتيب السوق الكويتي في معدل االنخفاض 
جاء بعد السوق العماني وهو مؤشر جيد 
على تفاعل الس����وق، وذلك رغم ما يشاع 
من لغط في السوق خالل الفترة املاضية 
بعد االنخفاضات املتوالية التي س����جلها 

املؤشر.وأضاف قائال: »إننا لو نظرنا الى حجم السوق وحجم 
خسائره مقارنة بباقي األسواق اخلليجية فسنجد ان اخلسائر 

واالنخفاض في معدلهما الطبيعي«.
وأشار إلى ان املجتمع الكويتي مييل الى تضخيم األمور 
أكثر من النظر إليها بعقالنية، مؤكدا ان هناك بعض التحديات 

التي تواجه السوق وال يستطيع احد إنكار ذلك.
وفي رده على سؤال ل�»األنباء« حول ماذا ميكن ان يتخذ 
من تدابير ملواجهة تداعيات الس����وق وإزالة العفن منه؟ قال: 
»البد ان نعي انه ال توجد ضرورة لدخول املال العام او هيئة 
االستثمار عبر احملفظة الوطنية او غيرها في عمليات إنقاذ 
السوق، ألن ذلك ميثل حقن املورفني املخدرة والتي ال تستمر 
على امل����دى الطويل وال يتحقق منه����ا اي فائدة فقد تتحقق 
ارتفاع����ات طفيفة في حينها وم����ن ثم يعود الوضع كما كان 

عليه سالفا«.
وأكد ان غربلة السوق من العفن الذي 
حلق به نتيجة لتفريخ كثير من الشركات 
لش����ركات أدرجتها قبيل االزمة وان هذه 
الش����ركات أغلبها ورقي����ة وال متثل قيمة 
حقيقية مضافة لنشاط السوق، رمبا بات 
ميثل اآلن عبئا ثقيال على السوق البد من 
التخلص منه.وأضاف ان هناك العديد من 
الشركات التي تتقاعس عن تقدمي ميزانياتها 
وبياناتها املالية في موعدها احملدد، وهذه 
الشركات املخالفة البد ان يتم تطبيق عقوبات 
الس����وق عليها، حتى ال يتخذها البعض 
ذريعة الس����تمرار عدد من الشركات التي 
تؤثر في املجمل على نشاط السوق، وهذه 
العقوبات قد تصل الى التصفية او الشطب من السوق.وحذر 
احلميضي من بعض وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة ومن 
تعليق وحتليل وتوجيهات بعض احملللني سواء املاليون او 
الفنيون الذين تنقصهم اخلبرة والدراية ألن حتليالتهم وآراءهم 
توجه خلدمة مصالح وأهداف تخصهم او تخص مؤسس����ات 

ينتمون او يتعاملون معها.
وأكد على ضرورة ان تنتقي هذه الوسائل الشخصيات التي 
ال يشكك احد في نزاهتها او حتليالتها وان تتسم باحليادية 
واملوضوعية في آرائها بعيدا عن الترويج والتسويق لبعض 
األسهم، حيث ان هناك كثيرا من املشاهدين واملتابعني لنشاط 
الس����وق يتأثرون بهذه التحليالت واآلراء، والتي قد تسبب 
اتخاذ كثير من املتعاملني األفراد الذين هم الشريحة الكبرى 

في السوق لقرارات غير سليمة في تداوالتهم.

الشركات التي ستذهب 
للشطب ستمر في قنوات 
قضائية وتتحول إلى 
المحاكم التجارية للحفاظ 
على أكبر قدر من حقوق 
المساهمين أو الدائنين

7
معايير حكومية 
الستئصال ورم 

الشركات الورقية

بدر احلميضي

المعايير الـ 7

قرار لجنة السوق

1 ـ جودة أصول الشركة.
2 ـ التحقق من المالءة المالية.
3 ـ حجم مديونياتها للبنوك.

ــاطها  ــركة بنش الش ــزام  الت ــدى  4 ـ م
التشغيلي.

ــغيلية في  ــدى تحقيقها ألرباح تش 5 ـ م
العامين الماضيين.

6 ـ مشاريعها وخططها المستقبلية.
ــر  لمعــايي ــا  تطبيقــه ــدى  مــ ـ   7

الحوكمة.

ــي اجتماعها رقم  ــوق ف قرار جلنة الس
)2010/3( بتاريخ 2010/4/12 بشأن الشركات 
ــوق والتي تبلغ فيها نسبة  املدرجة في الس
ــال %75  ــى رأس امل ــة إل ــائر املتراكم اخلس

فأكثر:
1 ـ عقد اجلمعية العمومية للشركة العتماد 

البيانات املالية السنوية في 2009/12/31.
2ـ  عقد اجلمعية العمومية غير العادية للنظر 

في اخلسائر املتراكمة.
ــهادة من وزارة التجارة  3 ـ يجب تقدمي ش

ــركة لزيادة  ــة مبا يفيد تنفيذ الش والصناع
رأسمالها نقدا حسب قرار اجلمعية العمومية 

غير العادية.
4ـ  يجب ان يزيد رأسمال الشركة بعد اطفاء 
ــمال  ــائر املتراكمة عن 25% من رأس اخلس

الشركة.
ــق على جميع  ــاله ينطب ــا ورد أع 5 ـ ان م
ــركات املدرجة بالسوق والتي تبلغ فيها  الش
نسبة اخلسائر املتراكمة إلى رأس املال %75 

فأكثر.


