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عاطف رمضان
توّقع رئيس قسم شؤون الفنادق في وزارة 
التجارة والصناعة تامر بشـــارة لـ »األنباء« 
بلوغ إجمالي عدد الفنادق والشقق الفندقية 
في الكويت 113 فندقا خالل عام 2011. وتوقع 
أيضا بشارة أن يكون عدد الفنادق في الكويت 
130 فندقـــا خالل عام 2012 و147 فندقا خالل 
العام 2013 و164 فندقا خالل العام 2014 حسب 
معدالت نسب منوها. وأضاف بشارة أن إجمالي 
الفندقية واملنتجعات  الفنادق والشقق  عدد 
في الكويت خـــالل العام 2009 بلغ 50 فندقا 
و48 بناية حتوي شققا فندقية ليكون إجمالي 
عددها 98 فندقا. وأشار إلى وجود 15 موافقة 
مبدئية لطلبات جديدة لدى الوزارة إلنشاء 

فنادق وشقق فندقية حتى مايو املاضي.
وأضاف بشارة أن هذا الرقم هو نفس العدد 
تقريبا الذي استنتجه سابقا من خالل تقدير 
التوقع املســـتقبلي للفنادق بناء على معدل 

منوها بنسبة 15% سنويا.
وأكد بشـــارة أن العام 2009 شهد تطورا 
كبيرا في أعداد الفنادق والشـــقق الفندقية 
واملنتجعات املنشأة، مرجعا هذا التزايد الكبير 
في أعداد الفنادق القائمة وطلبات إقامة الفنادق 
اجلديدة إلى ما تشهده الكويت من حركة غير 
عادية وطفرة لم يســـبق لها مثيل في قطاع 

السياحة.
وأوضـــح بشـــارة أن 
املســـتثمرين أصبحـــوا 
يتطلعـــون إلـــى الكويت 
أنهـــا معبـــرا ماليا  على 
واقتصاديـــا بعد حترير 
العـــراق، مرجعا ذلك إلى 
التطـــورات االقتصاديـــة 
اإلقليميـــة احمليطـــة بنا 
وإلى رؤية صاحب السمو 
أمير الكويت الشيخ صباح 
األحمد جلعل الكويت مركزا 
ماليا واقتصاديا في منطقة 

الشرق األوسط.
ولفت بشارة إلى ضرورة سعي »التجارة« 
للسيطرة على القطاع الفندقي وتنظيم العمل 
فيه، موضحا أن وزير التجارة والصناعة أصدر 
قرارا وزاريا رقم 188 لســـنة 2004 بتشكيل 
اللجنة الدائمة لتصنيف الفنادق والشـــقق 
الفندقيـــة واملنتجعات، مشـــيرا إلى أن هذه 
اللجنة مشـــكلة من )وكيـــل وزارة التجارة 
والصناعة - رئيس اللجنة، والوكيل املساعد 
لشؤون الشركات املساهمة نائبا للرئيس( 
إضافة إلى أعضاء اللجنة وهم: الوكيل املساعد 
لشؤون الرقابة التجارية في »التجارة« ومدير 

إدارة الشركات املساهمة في 
»التجارة« ورئيس قسم 
الفنـــادق فـــي »التجارة« 
وقطـــاع الســـياحة فـــي 
»التجارة« وقطاع السياحة 
وإدارة  »اإلعـــالم«  فـــي 
العامة واملراسم  الضيافة 
في »املالية«وبلدية الكويت 
واحتـــاد أصحاب الفنادق 
وغرفة جتـــارة وصناعة 

الكويت.
وأوضـــح بشـــارة أنه 
ميكن للجنة االســـتعانة 
بذوي اخلبرات في املجال 
الفندقي سواء من داخل الوزارة أو من خارجها 
حتى تتمكن من أداء مهامها على أكمل وجه، 
مضيفا أن اللجنة تضم أمانه سر تقوم بأعمال 

السكرتارية للجنة الرئيسية.
وذكر أن اللجنة الدائمة لتصنيف الفنادق 
والشقق الفندقية واملنتجعات تختص باملهام 

التالية:
ـ وضع املعايير اخلاصة بتصنيف الفنادق 

والشقق الفندقية واملنتجعات.
ـ حتديـــد الوثائق واملســـتندات الالزمة 
للطلبات اجلديدة إلنشـــاء الفنادق والشقق 

الفندقية واملنتجعات.
ـ وضع الضوابط والشروط الالزمة إلصدار 

وجتديد التراخيص الفندقية.
 ـ إعادة تصنيف الفنادق حسب الشروط 

واملعايير املستوفاة واملعتمدة.
ـ  وضع اآللية املناســـبة للقيام باملتابعة 
الدورية علـــى الفنادق والشـــقق الفندقية 

واملنتجعات.
ـ  حتديد اإلجراءات التي تتخذ حيال الفنادق 
والشقق الفندقية واملنتجعات غير املستوفاة 

للشروط واملعايير املعتمدة.
وبني بشارة أن اللجنة عقدت العديد من 
االجتماعات منذ بداية عملها وحتى تاريخه 
وقامت بتشكيل جلنة فرعية مكونة من إدارة 
التخطيط والبحوث، وقسم شؤون الفنادق 
في »التجارة«، ووزارة اإلعالم قطاع السياحة، 
ووزارة املالية إدارة الضيافة العامة واملؤمترات 
وغرفة جتارة وصناعـــة الكويت، الفتا إلى 
أن هذه اللجنة الفرعية تقوم بوضع معايير 
وضوابط مناسبة لتصنيف الفنادق والشقق 
الفندقية واملنتجعات وعرضها على اللجنة 
الرئيسية لتســـهيل مهامها، وذلك في إطار 
وضع إســـتراتيجية وآلية جديدة للحد من 
طلبات إنشاء الفنادق اجلديدة وتنظيم القطاع 

الفندقي بشكل جديد.

املؤشر 
السعري 

6500.9
بتغير قدره

+8.3

شريف حمدي
أبلغت مصادر مطلعة »األنباء« بأن شـــركة 
مركز سلطان للمواد الغذائية تعتزم بناء برج 
متعدد األغراض في موقع فرع الشركة احلالي 

بشارع سالم املبارك.
وذكرت املصادر ان الشركة قررت االستفادة 
من املوقع وتشـــييد برج يكون عبارة عن فرع 

جديد ملركز ســـلطان في الدور األرضي ومحال 
جتارية في األدوار العليا.

ولفتت املصادر الى ان مركز سلطان سيفتتح 
فرعا بديال في مشروع بوليفارد اجلديد بالساملية 
خالل الفترة املقبلة للحفاظ على عمالئه في منطقة 
الساملية، حلني االنتهاء من تشييد البرج الذي 

يتطلب إجنازه نحو عامني على أقل تقدير.

»مركز سلطان« تعتزم بناء برج بالسالمية بشارع سالم المبارك

تامر بشارة

فوزي الشايع

سيد احلنيان

شريف حمدي
تعكف ادارة البورصة على وضع معايير 
محددة لنقل الشـــركات املدرجة من السوق 
الرسمي الى املوازي والعكس، وهي خطوة تأتي 
في اطار رسم مالمح خارطة الطريق العادة 
هيكلة سوق الكويت لالوراق املالية، وتأخذ 
ادارة البورصة بعني االعتبار مقترحات مقدمة 
من عدة اطراف للوصول الى افضل صيغة 
لهذه املعايير بحيث تضمن كفاءة وفعالية 

كل من السوقني الرسمي واملوازي.
»األنباء« رصدت من خالل مصادر 5 معايير 
مقترحة لنقل الشركات املتداول اسهمها في 

السوق الرسمي الى السوق املوازي هي:

حتديد حـــد أدنى ملعدل دوران الســـهم 1  
شـــهريا او املدة التي تراها ادارة السوق 

مناسبة.

حتديد مدة معينة لعدم تداول الســـهم 2  
خاصة ان نحو 45% من اسهم البورصة 
خاملة وبعضها تصل مدة عدم التداول ألكثر 

من عام.

حتديد حد أدنى لألرباح احملققة لفترات 3  
مالية تراهـــا ادارة البورصة، بحيث ان 
الشـــركة التي ال تصل الى احلد األدنى من 
االرباح تخرج من السوق الرسمي وتنتقل 

للموازي.

حتديد عدد مرات للشركات التي تتعمد 4  
التأخير في االفصاح عن البيانات املالية، 
ألن تكرار التأخير يضر باملساهمني كما يضر 

مبؤشرات السوق.

حتديد مـــدى زمني اللتزام الشـــركات 5  
بتطبيق معايير احلوكمة.

وفي هذا االطار قال الباحث االقتصادي 
ســـيد احلنيان ان هناك كثيرا من الشركات 
املدرجة في السوق الرسمي الكويتي ولكنها 
شـــركات غير فاعلة او مؤثـــرة في اداء هذا 
السوق وبالتالي يجب انتقالها للسوق املوازي 
ليس كنوع من العقوبة ولكن لفلترة السوق 
من الشـــركات التي ال تضيف قيمة لنشاط 

السوق.
واضاف احلنيان انه يجب ان تكون املعايير 

في صورة الئحة تنفيذية تطبق على الشركات 
التي تنطبق عليهـــا ومبوجبها تنتقل الى 

السوق املوازي من دون اعتراضات.
واشار الى ضرورة ان يراعى عند تطبيق 
املتغيرات املتالحقـــة والظروف  املعاييـــر 
االســـتثنائية والتي تؤثر علـــى مجريات 
التداول كما هو احلال في وقت االزمة املالية 
الراهنة، الفتـــا الى ان تطبيق معايير كهذه 
في اوقات االزمات سيكون أمرا غير منطقي 
ألن كل الشـــركات بال استثناء تتأثر بشدة 

جراء االزمات.
وتساءل احلنيان ملاذا توجد شركات مدرجة 
في البورصة الكويتية ولم تشهد اي عمليات 
تداول منذ عـــام 2008 والتزال موجودة في 
السوق الرسمي، مشيرا الى ان هذه الشركات 
يجب اال يكون لها مكان في السوق الرسمي 

ويجب نقلها الى السوق املوازي.
واوضح ان هناك شركات كثيرة ال يتالءم 
معدل دوران اسهمها مع رأسمالها وبالتالي 
فهناك حاجة لنقل هذه الشـــركات للسوق 
املوازي، مؤكدا ان نقل بعض الشـــركات من 
السوق الرســـمي الى املوازي سيؤدي الى 
تنشـــيط الســـوق املوازي الذي يعاني من 
ضعف واضح في االداء منذ انشـــائه، الفتا 

الى ان هذا االجراء سيكون مبثابة انذار شديد 
اللهجة للشركات ذات االداء السلبي لفترات 

طويلة.
وحول نقل اســـهم شـــركات من السوق 
املوازي الى الرسمي قال احلنيان انه يجب 
ان تكون هناك معايير ايضا تنظم هذا االنتقال، 
بحيث ال تخرج شـــركات متدنية في االداء 
من السوق الرسمي وتدخل مكانها شركات 
ايضا متدنية في االداء، مؤكدا على ضرورة 
ان تتحلى الشركات التي تنتقل من املوازي 
الى الرســـمي مبالءة مالية جيدة وان تكون 
شركة حتقق ارباح بانتظام ألكثر من فترة 
مالية متواصلة حتددها ادارة البورصة على 
ان تتأكد من أن االرباح تشغيلية وان حتظى 
اســـهم هذه الشركات مبعدالت تداول جيدة 

في السوق املوازي.

تنقية السوق

من جانبه قال رئيس مجلس االدارة في 
شركة كاب كورب لالستثمار فوزي الشايع 
انه عند احلديث عن نقل اسهم شركات من 
السوق الرســـمي الى املوازي يجب التفرقة 
بني ان هذا االجراء يأتي في اطار العقوبات 
وبني انه يأتي في اطار تنقية السوق ليكون 

البقاء لألفضـــل والقادر على ان ميثل قيمة 
مضافة للسوق.

واضاف الشايع ان هناك شركات تتعمد 
بشكل مستمر تأخير االفصاح عن البيانات 
املالية ألن هذه الشركات بتأخيرها املتعمد 
ألكثر من فترة مالية تضر باملساهمني وتؤدي 
الى خروج عدد من املتداولني من الســـوق 

والتوجه لالستثمار في قطاعات أخرى.
واوضح ان هناك شـــركات في السوق ال 
تتداول اسهمها لفترات طويلة وبالتالي يجب 
نقلها الى السوق املوازي، ألن قيمة السوق 
ال تقاس بكثرة الشركات املدرجة فيه ولكنها 
تقاس بعدد الشـــركات الفاعلة فيه، مشيرا 
الى ان الشـــركات املؤثرة في سوق الكويت 
لـــالوراق املالية عددها قليـــل مقارنة بعدد 

الشركات املدرجة فيه.
ولفت الشـــايع الـــى ان ادارة البورصة 
تدرس حاليا الزام الشركات املدرجة مبعايير 
احلوكمة، وبالتالي فان الشـــركات التي ال 
تستطيع االلتزام بهذه املعايير ان تنتقل الى 
الســـوق املوازي حتى حتسن من اوضاعها 

على هذا النحو.
وتطرق الــى املعاييـــــر التــي يجب ان 
تنتقـــل مبوجبها الشـــركــات املدرجــة في 
السوق املوازي الى الرسمــي قائــال ان هــذا 
الســـــوق يفتقــر الى احليوية وال يحظى 
باالهتمـــــام الكافــي مــن قبــل املتداوليــن 
واوســاط املتعاملني وهذا السوق في حاجة 
الجراءات حتفيزية، مشيرا الى ان الشركات 
التي لديها مالءة مالية جيدة وتواظب على 
حتقيق االرباح بشكل جيد ميكن نقلها الى 
السوق الرسمي وليس ملجرد انها قضت املدة 
القانونية لالنتقال، مشيرا الى ان هذا الشرط 
وحده ال يكفي لتصعيد شركات من السوق 
املوازي الى الرسمي ألنه مبوجب هذا الشرط 
فقط تنتقل شـــركات ذات اداء متواضع الى 
السوق الرســـمي املليء مبثل هذه النوعية 

من الشركات.
واضـــاف انه يجب ان يكـــون من ضمن 
املعايير ان يكون مجلس ادارة الشركة املدرجة 
في املوازي يتمتع بسمعة جيدة وان تكون 

الشركة بعيدة عن مستوى الشبهات. 

معايير لنقل الشركات4 
من »الموازي« إلى »الرسمي«

ان تكون الشركة ذات مالءة مالية جيدة.1 

ان تواظـــب على حتقيـــق االرباح التشـــغيلية ملدة معينـــة تراها ادارة 2 
البورصة.

ان يتمتع مجلس ادارة الشـــركة بسمعة جيدة وان تكون الشركة بعيدة 3 
عن مستوى الشبهات واملمارسات اخلاطئة. 

ان تكون الشـــركة متداولة في السوق املوازي بشكل جيد بحيث حتقق 4 
قيمة مضافة.

معايير لنقل الشركات5
من السوق الرسمي

إلى »الموازي«

الشايع: قيمة السوق
ال تقاس بكثرة 

الشركات المدرجة فيه 

الحنيان: إجراء نقل 
الشركات إلى »الموازي« 

ليس للعقاب 

بشارة: توقعات بارتفاع إجمالي الفنادق والشقق الفندقية إلى 113 في 2010
بنمو 15٪ والعدد سيرتفع إلى 130 فندقًا خالل 2012 و147 في 2013 و164 في 2014


