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 أحمد يوسف
أكدت مصادر مسؤولة في سوق الكويت 
لألوراق املالية ان إدارة السوق تبحث حتديد 
معي����ار موضوع����ي ودون تفرقة لتصفية 
وتنظيف السوق من عدد كبير من الشركات 
املخالفة عبر تطبيق مرس����وم السوق بكل 
ش����فافية وبعي����دا عن ضغوط م����ن الكتل 

واملجاميع االستثمارية.
وقالت املصادر ل� »األنباء« ان الس����وق 
سيتشدد في تطبيق الئحة اجلزاءات بطريقة 
صارمة على كل الشركات املخالفة، بعد ان 
أظهرت الدراسة التي مت رفعها لوزير التجارة 
والصناعة احمد الهارون وجود العديد من 

املخالفات التي كان ال ينظر إليها سابقا.

وأش����ارت إلى أن العقوبات التي سيتم 
تفعيلها ستبدأ بالتنبيه، واإلنذار ثم الوقف 
والشطب، وان هناك العديد من الشركات التي 
قد مت تنبيهه����ا، وإنذارها وانه جار متابعة 
هذه الش����ركات، وفي حال تكرار مثل هذه 
املخالفات، فان األمر سيصل الى اإليقاف او 

الشطب تبعا لنوعية املخالفة.

إدارة السوق بصدد تنظيف السوق بتصفيته من بعض الشركات

بالوكالة وخالل اإلجازة السنوية للطبطبائي

الشايع وكيال لـ »التجارة«

هيئة االستثمار تدرس تقليص 
مساهمتها في البنك العربي األفريقي

لجنة دعم البورصة تتجه لفرض مجموعة من اإلجراءات التنفيذية 
على الشركات المخالفة  و تقديم تسهيالت  لجذب المستثمر األجنبي

 محمود فاروق 
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة أن الهيئة العامة لالستثمار 
تدرس تقليص مس���اهمتها في البنك العربي األفريقي عبر طرح 

مساهمتها لالكتتاب العام بالبورصة املصرية خالل 2011.
وبينت املصادر أن نس���بة امتالك »الهيئة« في البنك قدرت ب�  
37.49% وه���و ما وضعها في موقف تفاوضي أفضل للتصرف في 
حصتها. كما متكنها هذه النسبة من فرض توجهاتها االصالحية 

فيه.
وذكرت املصادر ان اقدام الهيئة على تلك اخلطوة سيجعل من 
ه���ذا االكتتاب واحدا من أبرز واقوى االكتتابات منذ اندالع األزمة 
املالية حيث سيالقي جناحا كبيرا، السيما ان  رأسمال البنك يبلغ 
100 ملي���ون دوالر موزعا على 20 مليون س���هم بقيمة اس���مية 5 

دوالرات للسهم.
جتدر االشارة إلى أن البنك العربي اإلفريقي الدولي بدأ إجراءات 
االستحواذ على شركة بيت التمويل للتمويل العقاري بنسبة %98.96 
اململوكة لبيت االس���تثمار العاملي »جلوبل« في مطلع شهر يناير 
املاضي، حيث يبلغ رأسمالها املرخص 500 مليون جنيه مصري، 
ورأس���مال مصدر مدفوع يبلغ 50 مليون جنيه، فيما بدأت عملها 
في النصف االول من 2009، وبل���غ حجم التمويل التراكمي الذي 
قدمته الش���ركة منذ بدء نشاطها حتى نهاية نوفمبر املاضي 7.31 

ماليني جنيه استفاد منه 21 مستثمرا.

عبر طرح مساهمتها لالكتتاب العام بالبورصة المصرية في 2011

المطيري: توقعات بتصفية
 25% من الشركات المدرجة

 أحمد يوسف
توقع أمني سر جمعية املتداولني »حتت التأسيس« محمد املطيري 

استمرار حالة التذبذب التي مير بها السوق في الوقت الراهن.
وقال في تصريح ل� »األنباء« ان تصريحات وتطمينات املسؤولني 
عن وضع الس���وق وكذلك مجموعة اإلج���راءات التي تعمل عليها 
إدارة الس���وق والتي ستتخذ وتقر مع عودة سمو رئيس الوزراء 

من جولته اخلارجية لم تشفع لتحرك السوق.
وأش���ار الى ان توضيح هذه اإلج���راءات وكيفية اتخاذها كان 
سيؤثر ايجابيا على نش���اط واجتاه السوق خالل الفترة املقبلة، 
مش���يرا الى ان هناك تخوفا كبيرا على اموال املساهمني في حال 
تصفية الس���وق من نح���و 20% الى 25% من الش���ركات احلالية 

وخروجها من السوق.
وتساءل املطيري عن مصير حقوق املساهمني، وكيفية الضمان، 
خصوصا اذا ما علمنا ان الس���وق سيقوم بعملية تطهير شاملة 
من تطبيق الئحة اجلزاءات والتي قد تصل الى ش���طب الش���ركة 
من الس���وق، وان هذه الشركات مثقلة بالديون، وقانون اإلفالس 
يلزمها بضرورة تس���ديد هذه الديون ومن ثم توزيع الباقي على 

املساهمني، ان تبقى.
وقال ان هناك العديد من التساؤالت التي تدور في أذهان صغار 

املتداولني عن آليات وضمانات حقوقهم في هذه الشركات؟ 
واك���د ان صغار املتداولني منذ اندالع األزمة وهم في خس���ارة 
مس���تمرة االمر الذي اجبر العديد منهم على اخلروج من السوق، 
نتيجة لهذه اخلسائر املتوالية، ومن ثم فان السوق يفقد شريحة 

كبيرة من املتداولني كانوا يشكلون نسبة ال يستهان بها.
وأوضح ان اجتاه الس���وق خالل األسبوعني املقبلني رهن مبا 
ستسفر عنه اإلجراءات الرسمية من قرارات ومدى الزام الشركات 

بتطبيقها وكيف ستتعامل معها هذه الشركات.

تساءل حول الضمان لحفظ حقوق صغار المساهمين؟

 عاطف رمضان
علمت »األنب���اء« أن الوكيل 
املس���اعد لش���ؤون الشركات 
والتراخيص التجارية في وزارة 
التجارة والصناعة جمال الشايع 
قد ع���اد من اجازته الس���نوية 

ليباشر مهام عمله.
عل���ى صعيد متص���ل قالت 
الش���ايع سيتسلم  ان  املصادر 
أيض���ا واعتبارا من اليوم مهام 
وكيل وزارة التجارة والصناعة 
نيابة عن رشيد الطبطبائي الذي 
جمال الشايعيقضي حاليا اجازته السنوية.

كيف نضمن حقوق املساهمني في حال تصفية بعض الشركات؟

»التجارة« توجه الدعوة لـ 10 شركات مخالفة  
لعقد عموميتها.. والبداية استجابة 3 شركات

 عاطف رمضان
كشفت مصادر مطلعة لـ »األنباء« 
ــارة والصناعة وجهت  أن وزارة التج
ــمية ملجموعة من الشركات  كتبا رس
املتأخرة في تقدمي ميزانياتها للوزارة، 
موضحة أن الوزارة ستعلن في وسائل 
ــبوع اجلاري عن  اإلعالم خالل األس
مواعيد انعقاد عموميات هذه الشركات 

املخالفة.
وقالت املصادر ان الوزارة سوف 
تستخدم املادة 178 من قانون الشركات 
ــي متنحها األحقية في  التجارية والت
ــات العمومية  ــد اجلمعي حتديد موع
للشركات املخالفة في تقدمي ميزانياتها 

للوزارة.
ــادر أن »التجارة«  وأضافت املص
سوف تعلن هذا األسبوع عن مواعيد 
عموميات هذه الشركات بهدف دعوة 
املساهمني حلضور اجلمعية العمومية 
بغض النظر عن حضور أو عدم حضور 
مجالس إدارات هذه الشركات املخالفة 
مؤكدة أن الهدف من تلك اخلطوة أن 

ــوزارة التقارير التي  ــو مندوب ال يتل
تتضمن مخالفات هذه الشركات.

ــادر أن مراقبي  ــت املص وأوضح
ــركات املخالفة سوف  ــابات الش حس
يحضرون أيضا خالل انعقاد عموميات 
الوزارة  ليزودوا  املخالفة  ــركات  الش

بامليزانيات.
وذكرت املصادر أن الوزارة وجهت 
بالفعل دعوات لـ 10 شركات مت إيقاف 
أسهمها عن التداول في سوق الكويت 
لألوراق املالية مؤخرا لعقد عمومياتها 
وتسليم ميزانياتها املالية للوزارة وأن 
3 شركات استجابت للوزراة وقدمت 
ميزانياتها وقد حددت مواعيد انعقاد 
ــي 25 و27 اجلاري و3  ــا ف عمومياته

أغسطس املقبل.
أما عن باقي الشركات الـ 10 األخرى 
التي لم تقدم ميزانياتها للوزارة فبعضها 
قيد تقدمي امليزانيات وعدد منها طلب 
فترة زمنية لتقدمي امليزانيات في حني 
أن عددا آخر من الشركات لم يستجب 

للوزارة حتى هذه اللحظة.

استنادًا للمادة 178 ورغم أنف مجالس اإلدارات 

 محمود فاروق 
كشف مصدر وزاري ل� »األنباء« 
أن جلن���ة دعم البورصة املش���كلة 
من الهيئة العامة لالستثمار وبنك 
الكويت املرك���زي وادارة البورصة 
وضعت الصيغ���ة النهائية آلليات 

الدعم املادي واملعنوي .
 وأوض���ح ان املجموعة األولى 
من اإلجراءات التنفيذية والقرارات 
آلية عمل  الفنية تتضمن تنظي���م 
الش���ركات املدرج���ة والتي خالفت 
قوانني وتشريعات وقواعد ولوائح 
سوق الكويت لألوراق املالية، بينما 
سيكون الدعم املادي عبر احملفظة 
الوطنية التي ضخت من خاللها مبلغا 
يصل إلى 500 ملي���ون دينار عبر 

عدة مراحل.
وبني أن احلكومة ستستمر في 
آلي���ة عملها في البورصة من خالل 
احملفظة الوطنية حيث ستضع آليات 
جديدة لالستثمار من خاللها فضال 
عن تقدمي تسهيالت ألول مرة تطرح 
بالس���وق احمللى خاصة باملستثمر 
األجنبي لالستثمار في البورصة األمر 
الذي سيس���هم في انتعاش السوق 

من جديد. 
البورصة  وقال أن جلنة دع���م 
التي يرأسها نائب رئيس  الثالثية 
الوزراء للشؤون االقتصادية وزير 
الدولة لش���ؤون التنمية واإلسكان 
الشيخ أحمد الفهد وضعت إجراءات 
خاصة للشركات التي تآكلت رؤوس 

أموالها وجتاوزت خسائرها 75% من 
رأسمالها وذلك بالتعاون مع وزارتي 
التجارة واملالية وذلك من أجل ضبط 
اإليقاع ف���ي البورصة خالل الفترة 
القادمة ومتهيدا لبدأ عملية تنظيف 

الشركات الورقية من السوق.
أف���ادت مصادر  من جانب آخر 
بأن منصب رئيس هيئة أس���واق 
املال سيتم اإلعالن عنه فور رجوع 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد من جولته اخلارجية 
حيث جرت مجموعة مفاوضات مع 
شخصية سياسية واقتصادية ومت 
القبول املبدئي عليها شريطة تعديل 
تبعية منصب رئيس هيئة املفوضني 

لوزير التجارة والصناعة.


