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أحمد يوسف
نفى رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب في مؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية حمد الفالح تأجيل خصخصة 

»الكويتية«.
وأكد ف����ي تصريح خاص ل� »األنب����اء« ان موضوع 
اخلصخصة مس����تمر حس����ب اجلدول الزمني املعد له 

سلفا.

وقال ان فترة الصيف وقيام معظم املسؤولني بإجازتهم 
الدورية قد تسبب في ارجاء البت في اتخاذ بعض القرارات، 
مؤكدا ان ذلك لن يؤثر ع لى اجلدول الزمني احملدد لالنتهاء 

من عملية اخلصخصة وحتويل املؤسسة الى شركة.
وق����ال ان البعض قد فهم خطأ ما مت االعالن عنه بان 
هناك تأجيال أو إرجاء ملوضوع اخلصخصة، مشيرا الى 

ان هذا الفهم عار تاما من الصحة.

الفالح ينفي أي تأجيل خصخصة »الكويتية«

النمش لـ »األنباء«: تحسن ملحوظ
في السوق مدعومًا بالتحركات الحكومية

أحمد يوسف
توقع اخلبير االقتصادي 
النمش  املالي علي  واحمللل 
حدوث حتسن عام وملحوظ 
الكويت  في تداوالت سوق 
املالي���ة خ���الل  ل���أوراق 

األسبوعني املقبلني.
وقال النمش في تصريح 
خاص ل� »األنباء« ان هناك 
عدة عوامل مجتمعة تدعم 
الس���وق خالل هذه  نشاط 
الفترة منه���ا قرب إعالنات 
البنوك عن نتائجها املالية، 
باإلضافة الى توقع حتقيق 
املليئة  الش���ركات  عدد من 
لنتائج ايجابية جيدة مقارنة 
بالفترة نفس���ها من العالم 

املاضي.
وأضاف ان التحرك اجلاد من قبل احلكومة 
نحو تصفية الس���وق وغربلته من الشركات 
العفن���ة او الورقية والتي أصبحت متثل عبئا 

حقيقيا علي نشاط السوق، 
أمر من ش���أنه دعم معنوي 
قوي في استمرار زخم نشاط 

السوق.
وأكد ان الفت���رة املقبلة 
ستشهد نشاطا جيدا نحو 
القيادية، باإلضافة  األسهم 
الى الشركات التي حصدت 
مجموعة من املناقصات خالل 
الفترة املاضية، وهو ما يدعم 
س���همها بأنشطة تشغيلية 
باإلضافة الى ان هذه املشاريع 
من املنتظر االنتهاء منها خالل 
6 أشهر وهو عامل يقوي من 

أسهم هذه الشركات.
املقبلة  وقال أن املرحلة 
وحتديدا خالل األسبوعني 
املقبلني سيشهد الس���وق خاللهما حتسنا في 
املؤشرات العامة مع عودة الثقة بشكل تدريجي 
إلي املتداولني بفضل توالي اعالنات البنوك أوال 

ومن ثم الشركات عن ارباح النصف األول.

نتائج البنوك المالية ستلقي بظاللها على األداء

علي النمش

»جراند« تتخارج من 3 استثمارات
في السودان والسعودية ومصر

تطوير السياحة المحلية سيعيد االنتعاش 
للسوق العقاري بحلول الربع األخير

»إسكان« تمدد تاريخ االستحقاق
ورفع الفائدة للسندات المصدرة

شريف حمدي
علم���ت »األنب���اء« من مص���ادر مطلعة ان 
شركة املش���روعات الكبرى العقارية »جراند« 
تخارجت من 3 اس���تثمارات عبارة عن أراض 
في السودان والسعودية ومصر كانت الشركة 

تعتزم تطويرها.
وقالت املصادر ان الشركة أقدمت على هذه 
اخلطوة به���دف تقليل االلتزامات عليها، الفتة 
الى ان هذه التخارجات ال� 3 وفرت على الشركة 

ماليني الدنانير، مش���يرة الى ان التخارج من 
هذه االستثمارات لم يكبد الشركة أي خسائر.

على صعيد آخر، ذكرت املصادر ان الشركة 
ستطرح على مساهميها خالل اجلمعية العمومية 
العادية وغير العادية التي ستنعقد 26 اجلاري 

تخفيض رأسمالها مبقدار 6 ماليني دينار.
وأشار الى ان الهدف من ذلك هو زيادة القيمة 
الدفترية للسهم، علما ان رأسمال الشركة احلالي 

هو 45.5 مليون دينار.

محمد البدري 
توقعت مصادر عقارية في تصريح ل� »األنباء« 
أن يش���هد الربع الرابع من العام احلالي عودة 
االنتعاش للس���وق العقاري احمللي، وأرجعت 
املصادر هذه التوقعات إل���ى عوامل عدة يأتي 
ف���ي مقدمتها: اآلثار االيجابية الطالق احلكومة 
خطة التنمي���ة التي من املتوقع أن تظهر بقوة 
مع نهاية الربع الثالث وبداية الربع الرابع من 
الع���ام احلالي، ولفتت املص���ادر إلى ان بعض 
بوادر هذا االجتاه بدأت تظهر بالفعل، مش���يرة 
في هذا اخلصوص إلى تصريحات نائب رئيس 
مجلس الوزراء للش���ؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون 
اإلسكان الشيخ احمد الفهد التي أعلن فيها مؤخرا 

عن توقيع احلكومة لعقود مشاريع ضمن خطة 
التنمية خالل الرب���ع األول من 2010 جتاوزت 

قيمتها ملياري دينار.
وأضافت املصادر ذاتها ان احد أهم العوامل 
األخرى التي من املتوقع أن تعيد الزخم إلى السوق 
العقاري احملل���ي، يتمثل في التوجه احلكومي 
القوي لتطوير القطاع السياحي في البالد ضمن 
استراتيجيتها جلعل الكويت مركزا ماليا وجتاريا 
إقليميا، مبينة انه في مقدمة هذا التوجه العمل 
على تعزيز نشاط الشركات العقارية التي لها 
اهتمام بالسياحة او لديها شركات تابعة تعمل في 
هذا القطاع الواعد، وكذلك املطورون العقاريون 
الس���يما أولئك الراغبني في الولوج الى القطاع 

السياحي.

تتجه لتخفيض رأسمالها بمقدار 6 ماليين دينار

بالتزامن مع انطالق مشاريع خطة التنمية

قيمتها 25 مليون دينار مقسمة على شريحتين

الشركة جراء األزمة االقتصادية 
احلالية«.

وقد واف���ق احلضور على 
جدول أعمال االجتماع الذي ضم 
اقتراحا بالنظر في متديد تاريخ 
استحقاق السندات املقسمة على 
شريحتني، األولى بفائدة متغيرة 
والثانية بفائدة ثابتة بالدينار 
الكويتي، ملدة س���نتني اعتبارا 
من تاري���خ 2010/7/21 وحتى 

.2012/7/20
كما واف���ق املجتمعون على 
املقترح الثاني اخلاص بالنظر 
في زيادة سعر الفائدة بنسبة 
¼% )ربع %( لكل من الشريحتني 
لتصبح الشريحة األولى الصادرة 
مببلغ 15 مليون دينار بفائدة 
2% فوق س���عر اخلصم املعلن 
من قبل بنك الكويت املركزي، 
وسعر الفائدة بالنسبة للشريحة 
الثانية الصادرة مببلغ وقدره 
10 ماليني دين���ار لتصبح %7، 
مع بقاء جميع الشروط األخرى 

كما هي.

الشركة وساهمت في »إجناح 
جهود الشركة وفي تلبية جميع 
التزاماتها املختلفة عالوة على 
ضمان وج���ود مصادر متويل 
طويلة األجل ملشاريع الشركة 

القادمة«.
وأضاف أن: »هذه السندات 
تعد من املص���ادر املهمة التي 
ساعدت »إسكان« على مواجهة 
التحديات الت���ي تعرضت لها 

أكدت شركة متويل اإلسكان 
)إس���كان( أمس أن الس���ندات 
س���اهمت في ااس���تقرار املالي 
الذي تتمتع به »إسكان« وتعزيز 
مصادر التمويل خلططها طويلة 

األجل.
جاء ذلك خالل اجتماع الهيئة 
املوحدة حلملة سندات شركة 
إسكان والذي عقد مبقر وزارة 
التج���ارة والصناعة بحضور 
رئيس مجلس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية للشركة، حيث بلغ 
نصاب احلض���ور 93.7% من 
اجلهات احلاملة للسندات التي 
وافقت على مقترحي الش���ركة 
بتمدي���د تاري���خ اس���تحقاق 
شريحتي السندات وزيادة سعر 

الفائدة للشريحتني.
وقال رئي���س مجلس إدارة 
إسكان الشيخ عبداهلل اجلابر 
الس���ندات  ان  خالل االجتماع 
البالغ قيمتها 25 مليون دينار 
تعد من مصادر التمويل طويلة 
األج���ل الضرورية ألنش���طة 

الشيخ عبداهلل اجلابر

الكندري لـ »األنباء«: سأرفع دعوى قضائية
ضد »التجارة« لتراخيها في تطبيق المادة 171

توقع رفع دعاوي مشابهة خالل األيام المقبلة

محمود فاروق
القانوني  كشف املستشار 
عبداهلل الكن���دري عن قيامه 
برفع دعوى قضائية ضد وزير 
التج���ارة والصناعة بصفته 
املس���ؤول عن التراخي الذي 
الفت���رة األخيرة  حدث خالل 
من قبل وزارة التجارة جتاه 
الش���ركات املخالف���ة لعق���د 
العمومية وعدم  جمعياته���ا 
تطبيق امل���ادة 171 من قانون 
الش���ركات التجاري���ة به���ذا 

اخلصوص.
وأوض���ح الكن���دري ف���ي 
ل���� »األنباء«  تصريح خاص 
انه حصل على توكيالت من 

قبل مجموعة من املساهمني في شركات مدرجة جتاوزت خسائرها 
ال� 75% من رأس���مالها بعد ان أكدوا ان »التجارة« تراخت في اتخاذ 
اإلجراءات القانونية ضد هذه الشركات، األمر الذي دفعهم الى رفع 

دعوى قضائية ضد وزير التجارة بصفته.
وأفاد الكندري بأن الساحة القضائية ستشهد خالل األيام القليلة 
املقبلة دعاوى أخرى مش���ابهة من قبل مس���اهمي بعض الشركات 
األخ���رى مطالبني فيه���ا بحل وتصفية تلك الش���ركات التي زادت 

خسائرها عن 75% من رأسمالها.
واس���تند الكندري في تصريحه الى ضرورة تطبيق »التجارة« 
للمادة 171 من قانون الشركات التي تنص على عقد جمعية عمومية 
بدعوة من وزارة التجارة لتحديد موقف الش���ركة وفي حالة عدم 
االستجابة يتم اللجوء الى القضاء ورفع دعوى قضائية حلل وتصفية 
الشركة، مؤكدا ان »التجارة« تراخت في تطبيق تلك اإلجراءات، األمر 

الذي أدى الى حتقيق خسائر بالغة في حقوق املساهمني.

عبداهلل الكندري

الشركات المعرضة لإلفالس تجعل »التصفية« 
مطلباً إلزامياً في قانون الشركات الجديد

شريف حمدي 
طالبت مصادر مالية بأن 
يكون قرار التصفية للشركات 
الورقي���ة املتعث���رة والتي 
وصفتها احلكومة ب�»العفنة« 
إلزاميا، حيث من ش���أن ذلك 
اإلس���راع بالتعافي املنشود 
لالقتصاد احمللي بشكل عام 
وسوق الكويت لأوراق املالية 

على وجه الدقة.
وذك���رت املصادر ان قرار 
التصفية ف���ي الوقت الراهن 
مقصور على إرادة اجلمعية 
العمومي���ة، وبالتال���ي عدم 
وجود قانون مل���زم يحول 
الش���ركات  دون إجبار هذه 

على التصفية.
ودعت املص���ادر القائمني 
على قانون الشركات اجلديد 
الى التطرق الى الثغرات التي 
القانون املعمول به  تعتري 
حاليا، مع مراع���اة تعريف 
االف���الس وكيفي���ة التعامل 
مع إشهار االفالس ومراعاة 
حقوق املس���اهمني، مشيرة 
ال���ى ان قرار التصفية يجب 
ان يكون تدريجيا من خالل 
مواد يتم اتباعها وفق معايير 

محاسبية.
وتوقعت املصادر ان يتراوح 
عدد الشركات املدرجة املعرضة 
لإلفالس واخلروج من السوق 
من 3 الى 5 شركات ومن ثم 
التصفي���ة في ح���ال رفض 
املعني���ة انضواءها  اجلهات 
حتت مظلة قانون االستقرار 

املالي.
وأش���ارت املصادر الى ان 
هذه الشركات حتاول معاجلة 
أوضاعه���ا الراهنة من خالل 
خي���ارات مح���دودة للغاية 
الى درجة متقدمة من  تصل 
الصعوبة، الفتة الى ان احد 
اهم هذه احلل���ول محاوالت 
زي���ادة رأس امل���ال وهو أمر 
صعب املنال في ظل الظروف 
احلالي���ة وانخفاض معدالت 
ثقة املساهمني في ادارات هذه 
الشركات وفي ظل قناعة تامة 
بأنها وراء ما آلت اليه أوضاع 
هذه الشركات لعدم إدارتها لها 

بطرق سليمة وآمنة.
وزادت املص���ادر في هذا 
الثاني  الس���ياق بان اخليار 
امام هذه الشركات هو محاولة 
التخلص من االصول املسجلة 

بخس���ائر تقييمية اكثر من 
الالزم طبق���ا ملعيار احليطة 

واحلذر احملاسبي.
وحول امكانية جناح بعض 
الشركات املتعثرة في اخلروج 
النفق أكدت املصادر  من هذا 
ان هناك شركة مدرجة أعلنت 
خالل ع���ام 2009 بعد نهاية 
فترة مالية عن خسائر فاقت 
ال� 100 مليون دينار، وشككت 
اآلراء احملاسبية آنذاك في قدرة 
الشركة على االس���تمرارية، 
الفت���ة الى ان مجل���س ادارة 
هذه الشركة اكد وقتها ان هناك 
تقييم���ات متحفظة مت أخذها 
لبعض االصول، وان الشركة 
قادرة على االستمرار ومعاجلة 
أوضاعها وهو ما حدث بالفعل 
وجنحت الش���ركة في تعديل 
املالية وأعلنت عن  أوضاعها 
نتائج ايجابية في فترات مالية 
الحقة، مشيرة الى ان ما يحدث 
مع شركة ما ليس بالضرورة 
قابال للتكرار مع شركات اخرى، 
ومع ذلك قد يكون ما حدث مع 
هذه الشركة املدرجة في 2009 
مبنزل���ة نقطة ضوء في آخر 

النفق املظلم.

عكس ما هو متبع حالياً بأن القرار يُتخذ وفقاً إلرادة الجمعية العمومية

السابج لـ »األنباء«: »التجارة« ستلجأ إلى القضاء
كخطوة أخيرة لحل الشركات المخالفة

الطبطبائي: »التجارة« تتوعد الشركات المخالفة للمادة 178 
بشأن عدم عقد عمومياتها أو عدم تقديم بياناتها المالية

الوزارة تؤكد انه ستبدأ مبوجب 
ن���ص امل���ادة 178 م���ن قانون 
الشركات التجارية من منطلق ان 
عدم االستجابة يعد مخالفة من 
قبل هذه الشركات لبعض مواد 
قانون الشركات التجارية، مما 
قد يؤثر على االقتصاد القومي، 
ومما قد يعد اضرارا مبصالح 
الشركة أو مبصالح مساهميها 
أو بعضهم، حيث ستبدأ الوزارة 
خالل هذا االس���بوع وبش���كل 
مس���تمر في الدع���وة النعقاد 
اجلمعيات العامة لهذه الشركات 
وس���تقوم بإع���داد تقرير يتم 
عرضه عل���ى اجلمعية العامة 
لكل من هذه الشركات التخاذ 
القرارات املناسبة وذلك من خالل 
النشر بالصحف اليومية وفقا 

ملا رسمه القانون.
واختت���م بالتأكيد على ان 
ال���وزارة حتتف���ظ بحقها في 
إب���الغ اجله���ات املختصة في 
حالة اذا ثبت ان الش���ركة قد 
وقع���ت مبخالفات ألحكام هذا 
القائمني  او ان بعض  القانون 
على إدارة الشركة او مؤسسيها 
قاموا بتصرفات اضرت مبصالح 
الشركة او مبصالح مساهميها او 
بعضهم او مبا يؤثر في االقتصاد 

القومي.

قد س���بق أن وجهت خطابات 
إدارة بعض  للقائم���ني عل���ى 
الشركات املساهمة التي تخلفت 
عن تقدمي بياناتها املالية وعن 
عقد جمعياتها العمومية وفقا 
القانون واالنظمة  ملا رس���مه 
األساسية، حيث اكدت الوزارة 
على هذه الش���ركات بضرورة 
االسراع بعقد اجتماعات هذه 
العمومي���ة ومبا  اجلمعي���ات 
يكفل ملساهميها االطالع عليها 
ومناقشتها وتقرير ما يرونه 

مناسبا في هذا الشأن.
انه ونظ���را لتراخي  وقال 
بعض الشركات املساهمة في 
االستجابة لهذه املخاطبات، فإن 

الهامة  وامليزانيات من االمور 
الطالع مساهمي الشركة وملعرفة 
الوضع املالي للش���ركة فضال 
عن تقرير مراقب احلس���ابات 
للشركة في هذا الشأن خصوصا 
ان ه���ذا م���ا يؤك���ده القانون 
واالنظمة األساسية للشركات 
والتي اوجبت اجتماع اجلمعية 
العمومية للشركة اجتماعا عاديا 
سنويا خالل الثالثة اشهر من 
انتهاء الس���نة املالية للشركة 
للنظ���ر ف���ي ج���دول االعمال 
املنصوص عليه في املادة 157 
التجارية  من قانون الشركات 

وتعديالته.
وأفاد الطبطبائي بأن الوزارة 

السنة بناء على دعوة مجلس 
اإلدارة وكذلك وفقا للمادة 157 
من القانون املذكور والتي تؤكد 
على انه يدخل في جدول اعمال 
العامة في اجتماعها  اجلمعية 
الس���نوي عدة مسائل تتعلق 
بس���ماع تقرير مجلس اإلدارة 
عن نشاط الش���ركة ومركزها 
املالي خالل السنة وسماع تقرير 
مراقبي احلسابات عن ميزانية 
التي  الشركة وعن احلسابات 
قدمها مجلس اإلدارة ومناقشات 
هذه احلسابات واملصادقة عليها 

وغيرها من املسائل االخرى.
واوضح ان اع���داد وتقدمي 
البيانات الس���نوية للشركات 

محمود فاروق
أكد مدير ادارة الش����ركات املساهمة في 
وزارة التجارة والصناعة داود السابج ان 
اخلطوة االخيرة التي ستلجأ اليها الوزارة 
بعد عدم اس����تجابة الشركات املدرجة في 
البورصة لدعوة »التجارة« لعقد جمعياتها 
العمومية هي اللجوء الى »القضاء« تطبيقا 
لنص املادة 171 من قانون الش����ركات التي 
تقضي بإشهار افالس وحل الشركة وفقا 
ألحكام القانون وذلك من خالل حكم قضائي 
يصدر وفقا للقواعد املنصوص عليها مع 
مراعاة حقوق املساهمني، وفي حالة تعذر 
احلصول على قرار التصفية تتولى احملكمة 

تعيني املصفني.
وقال الس����ابج في تصري����ح خاص ل� 
»األنباء« ان كل حالة من حاالت الشركات 
املدرجة املخالفة لقانون الش����ركات سيتم 
التعامل معها على ح����دة، مبينا ان هناك 
ش����ركات جتاوزت خسائرها 75% واخرى 
توقفت نظرا للتصرف����ات غير القانونية 
ملجالس اداراتها والكثير من احلاالت سيتم 
التعامل معها بشكل فني وقانوني، حيث 
قامت التجارة بإعداد تقارير مفصلة عن حالة 
الشركات املخالفة من جميع اجلوانب االدارية 

واملالية التخاذ القرار املناسب جتاهها.
وشدد على ضرورة ان يتخذ مساهمو 

هذه الشركات القرار احلاسم واملناسب إلنهاء 
هذه األزمة التي تفاقمت وذلك عبر اإلعالن 
عن االستمرارية من خالل تخفيض وزيادة 
رأس املال أو التصفية وإش����هار اإلفالس 
حتى ال تتبخر أموالهم وتزيد قيمة وحجم 

اخلسائر لديهم.
واختتم تصريحه قائال: ان »التجارة« 
تسعى دائما للمحافظة على حقوق املساهمني، 
ولكنها في حاجة الى مس����اعدة املساهمني 
من خالل حضورهم للجمعيات العمومية 
التي دعت ومازالت تدعو اليها »التجارة« 
حفاظا على أموال املساهمني، وحرصا على 

االقتصاد القومي.

صرح وكيل وزارة التجارة 
والصناعة رش���يد الطبطبائي 
ان ال���وزارة س���تبدأ باتخ���اذ 
اإلجراءات القانونية جتاه بعض 
الشركات املساهمة، وذلك وفقا 
الختصاصها ال���ذي خوله لها 
القانون وبصفتها اجلهة التي 
تراقب الشركات املساهمة في كل 
ما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون 
الشركات التجارية رقم 15 لسنة 
1960 واألنظمة األساسية لهذه 

الشركات.
وأكد في تصريح صحافي 
ان ال���وزارة س���تقوم اعتبارا 
من ه���ذا االس���بوع بتوجيه 
الدع���وة للجمعيات العمومية 
لبعض الش���ركات املس���اهمة 
لالجتماع للنظ���ر في التقرير 
الذي ستعده الوزارة بالنسبة 
للشركات املساهمة املدرجة في 
املالية  الكويت لأوراق  سوق 
كخطوة أول���ى والتي لم تعقد 
العمومية السنوية  جمعياتها 
خالل املواعيد احملددة، وكذلك 
بالنس���بة للش���ركات التي لم 
تقدم بياناتها املالية وذلك وفقا 
ملا نصت علي���ه املادة 154 من 
قانون الشركات التجارية والتي 
تؤكد على عقد اجلمعية العامة 
للمساهمني مرة على االقل في 

تطبيقاً للمادة 171 من قانون الشركات وحفاظاً على حقوق المساهمين

للشركات المدرجة والمتخلفة لعام أو أكثر

داود السابج

رشيد الطبطبائي

الجابر: السندات ساهمت في استقرار الشركة مالياً

الوزارة ستدرس كل حالة على حدة وستعلن عن حالة الشركات
المخالفة عبر تقارير مفصلة عن وضعها المالي

ترقب بني أوساط املتداولني لتحرك »التجارة« بخصوص الشركات املتأخرة عن عقد عمومياتها


