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املقالة  اس���تعرضنا في 
الس���ابقة مظاهر السقوط 
األخالقي ل���إدارة الغربية، 
وه���ذا ال يعن���ي متاما أن 
اإلدارة الغربية ليست لديها 
إيجابي���ات بل على العكس 
من ذلك فلديه���ا إيجابيات 
ومن أهمها قرارها محاربة 
الفاش���ية والديكتاتوري���ة 
والشيوعية، فلنا أن نتصور 
أن مثل ستالني الذي قتل 20 
مليونا من شعبه ليعزز موقع 
الشيوعية يحكم العالم، أو 
هتلر الذي قسم البشرية إلى 

طبقات وجعل الش���عب اآلري على رأسها أو 
الفاش���ية اليابانية التي استعبدت الشعوب 
اآلسيوية وجعلتهم خدما وعبيدا جليوشها، 
وهكذا فاإلنسانية ال شك مدينة لها مبحاربة 
هذه األمناط من اإلدارة الفاشية والديكتاتورية، 
وتعزيزها للنظ���م الدميوقراطية واحلريات 
في العالم، ولكن البد لنا من أن نقر باألخطاء 
اإلدارية الس���ابقة، وهذا ليس من عندي بل 
من عند الغرب، وعلى هذا نش���أ علم اإلدارة 
باألخالق وأصبحت مادة أساسية تدرس في 
اجلامعات األميركية، وفي دراستي ملاجستير 
االدارة، كان من ضمن اجلدول الدراسي مادة 
 ،Social Ethics In Business أساسية اس���مها
وكان يدرس���نا دكتور قصت���ه جميلة أنقلها 
للقارئ الكرمي ألنه كان أساسا قسيسا ولكن 
ك���ون الرهبانية مضادة للفطرة كما قال اهلل 
ع���ز وجل )ورهبانية ابتدعوه���ا ما كتبناها 
عليهم(، وحني قرر ترك الرهبنة واالجتاه إلى 
احلياة الطبيعية الفطرية، أول فتاة واجهها في 
السوبر ماركت قال لها: تتزوجينني؟ فقبلت 
الزواج منه، واجته لدراسة اإلدارة، وبعد ذلك 
التدريس ولكنه احتفظ بقواعده األخالقية فكان 
يدرس مادة اإلدارة باألخالق، وكان معجبا جدا 
بالطلبة املسلمني، ويقول ان املسلمني العرب 
لديهم قاعدة أخالقية حتكم قراراتهم اإلدارية 
أفضل منا ولذلك كان يهتم باألبحاث واألوراق 
التي نكتبها، وفي مرة طلب منا أن نكتب عن 
اختالف القيم م���ن ثقافة إلى ثقافة، فكان أن 
كتبت مقاال مهما في اختالف القيم في النظر 
لألم���ور وضربت مثال باأله���رام، فقلت انكم 
الغربيني تنظرون لألهرام بصورة ش���ديدة 
اإلعجاب من الناحية الفنية واإلعجاز في بنائها 
ولكننا نحن املسلمني ننظر إليها من ناحية 
أخ���رى أيضا وهي أن هذه األهرام عبارة عن 
قبور وهذه القبور لبنائها مت استعباد مئات 
اآلالف من البشر، ومات اآلالف، وسخرت أموال 
الدولة وإمكانياتها على م���اذا...؟ لبناء قبر 
فالقيمة النهائية طبعا ال تستحق هذا اإلعجاب 
بل هناك نظرة أخرى لها، فما كان منه إال أن 
طلب أن تلقى هذه الورقة كورقة رئيس���ية 
في الفصل كمثال ص���ارخ على أثر القيم في 
النظرة لألمور وقال باحلرف الواحد: لألسف 
نحن ننظر كاألغبياء إلى هذه األهرام ولكن ال 
نفكر في القيمة النهائية لها، وطلب بعد ذلك 
أن نهديه قرآن، وفعال أهديناه ترجمة القرآن 
باللغ���ة اإلجنليزية، وهذا فقط لنبني للقارئ 
أن تدريس علم اإلدارة باألخالق أصبح علما 
أساسيا في اإلدارة الغربية وفي املناهج اإلدارية 
باجلامعات ألهمي���ة دوره في إصالح العمل 
اإلداري، وال نطي���ل على القارئ هنا.. ما هي 
النظريات املعاصرة في اإلدارة باألخالق؟ وان 
شاء اهلل سنوضحها الحقا، ولكن ننتقل إلى 

اإلدارة الكويتية، ونقسمها إلى قسمني:

أوال ـ القواعد األخالقية لإلدارة الكويتية القديمة

 لقد سطر أجدادنا وآباؤنا أفضل املثل بالعمل 
التج���اري واالقتصادي في غابر الزمان حيث 
الكويت لم يكن بها أي إمكانيات طبيعية ومادية 
ظاه���رة، وكان البحر والصحراء هما طريقهم 
األمثل للعمل التجاري واالقتصادي، فكان أن 
خاضوا غمار البحر وأهواله في الغوص على 
اللؤلؤ وفي التجارة بني اخلليج وعدن وأفريقيا 
والهند، فعملوا روابط جتارية رائعة بالسفن 
الشراعية، وبلغ األسطول الكويتي آنذاك 800 
سفينة للغوص والتجارة، فكان الصيف هو 
موسم الغوص، والشتاء موسم التجارة والسفر 
فكانوا مضرب املثل في القوة والعزمية والقدرة 
على مواجهة الصعاب، ولم يذهب الكويتيون 
على فقرهم للعمل عند الدول األخرى بل من خالل 
بالدهم اشتغلوا بالظروف واإلمكانيات املتاحة، 
ولذلك اشتهرت الكويت آنذاك بالرواج االقتصادي 
وقامت كثير من العوائ���ل والقبائل بالهجرة 
إليها من جند والعراق والسواحل الشرقية في 
اخلليج، ولقد متيز العمل االقتصادي في ذلك 
الوقت مبجموعة م���ن القواعد األخالقية لدى 

الكويتيني ساعدتهم  التجار 
على النجاح ومن أهمها:

األمانة والقوة

التج���ار  لق���د اش���تهر 
الكويتي���ون في ذلك الوقت 
بالقوة واألمانة، كما ذكر اهلل 
سبحانه وتعالى على لسان 
ابنة شعيب گ عن موسى 
گ )يا أبت اس���تأجره إن 
خير من اس���تأجرت القوي 
األمني( فهاتان الصفتان كانتا 
مالزمتني لهم ولذلك كان يثق 
فيهم اآلخ���رون في التعامل 
معهم، ويروى عن أحد التجار الكويتيني كان 
يحتفظ للبدو بأماناتهم املالية لديه أنه جاءه 
أحدهم فقال: وين أمانتي التي عطيتك إياها؟ 
ولم يعرفه التاجر وال يوجد لديه ش���يء، فما 
كان أن فت���ح التجوري � اخلزنة � وقال له كم 
أمانتك؟ وأعطاها إياه، وبعد يوم تذكر البدوي 
أن أمانته لم تكن عند هذا التاجر بل عند تاجر 
آخر فرجع إليه وقال له: ليش عطيتني وأمانتي 
مو عندك، فقال: خفت أن يقول الناس اني خوان 
لألمانات، وأيضا يروى العبداملغني في كتابه 
الرائع »االقتص���اد الكويتي القدمي« أن لويدز 
شركة التأمني البريطانية املعروفة إذا وضعت 
التأمني على الس���فن الكويتية مثال 80 روبية 
فإنها تضع على غيرها 120 روبية ملا تلمسه من 
األمانة والقوة في التجار والنواخذة الكويتيني، 
والقصص هنا ال تنتهي وإن شاء اهلل يأتي يوم 

نخصص لها مقاال خاصا.

الصدق والوفاء بالعهود

وهذه من الصف���ات التي عرفت بها اإلدارة 
الكويتية القدمية، فالتاجر الكويتي عند كلمته 
ووفى لعهوده، أحد التجار الكويتيني العاملني 
في الهند في بداية عمله بالتجارة كان ال ميلك 
الكثير وجاءه أحد التجار الهنود فقال له لدي 
بضاعة أقمشة أريد أن أبيعها بالكويت، فعندما 
ذهب معه التاجر الكويتي ورأى هذه البضاعة 
� كم���ا يروي لي ابنه ذلك � قال فز قلبي عليها 
من حالتها، وعندما عرض عليه التاجر الهندي 
الس���عر قال ما أقدر على قيمتها، فما كان من 
التاجر الهندي إال أن قال له: خذ البضاعة وبيعها 
بالكويت وبعدين عطني أموالي، فإحنا نثق فيكم 
التجار الكويتيني، بالفعل قام هذا التاجر الكويتي 
ببيعها بالكويت وأعطى التاجر الهندي حقوقه 
املالي���ة، فكانت هذه قاعدة انطالقته التجارية 
إلى يومنا هذا له وألوالده، وهذا بسبب الصدق 
والوفاء بالعهود، فيا ليت ش���عري ليت جتار 

اليوم يتعظون بهذه احلادثة.

القوة والعمل الجاد

لقد كانوا يتصف����ون بالقوة واجلدية في 
العمل، لقد كنت في رحلة س����ياحية الصيف 
املاضي إلى بوكيت وماليزيا مع أسرتي فشاهدت 
بأم عيني أهوال البحر الهندي وأمواجه العاتية 
فقلت رحمكم اهلل يا أجدادن����ا وآباءنا، كيف 
كنتم متخرون عب����اب هذه األهوال فما يفعل 
هذا إال أناس أقوياء لديهم الش����جاعة والقوة 
والقدرة على مواجهة األهوال، يروى الشيخ 
أحمد القطان � حفظه اهلل � على لسان النوخذة 
عيس����ى العثمان عن إحدى رحالته العجيبة 
في الس����فر أنه جاءته ش����حنة خيول عربية 
يش����حنها من العراق � البصرة، إلى بومباي � 
الهند، فيقول بعد أن وضعنا اخليول في اخلن 
� مخزن الس����فينة � رك����ب معنا التاجر حيث 
وضع له اخلدم فرش����ه الفاخر، وهو يشرب 
األرجيلة ويشوي له اللحم � ولم يكن الكويتيون 
معتادين على هذا الترف – فجلس فضحك على 
البحارة، وقال: شنو ذوال هذوال زرازير، حيث 
كان يتصف البحارة في ذلك الوقت بالضعف 
اجلسدي ولكنهم كانوا أقوياء، فقال النوخذة 
عيس����ى العثمان في نفس����ه: زرازير أيه راح 
نشوف بعدين منهو الزرازير، وهم في الطريق 
ضربت عاصفة الس����فينة فما كان إال أن أخذ 
البحارة أوضاعهم واحدا فوق الش����راع وآخر 
هناك وهكذا.. واملوج يضرب السفينة بقوة، 
والتاجر يذهب من آخر السفينة إلى أولها ال 
يستطيع التماس����ك أو الثبوت، فخاف عليه 
النوخذة عيسى العثمان، فقال للبحارة: حطوه 
باخلن مع اخليول حتى نحافظ على سالمته، 
وبعد أن وصلت السفينة إلى بومباي ووصلت 
الشحنة قال النوخذة للتاجر: ها ترجع معانا، 
فق����ال ال ال بروح بالس����فينة التجارية، وهنا 
قال النوخذة: احلني بني منو الزرازير، وطبعا 
هذه القصة تدل على القوة واجللد والعزمية 

والقدرة على مواجهة الصعاب.
)يتبع(

اإلدارة باألخالق ودورها في إصالح
اإلدارة الكويتية )3 ـ 5(

السلة االقتصادية

»بيان«: التذبذب المحدود غلب على أداء السوق
وتداوالت اللحظات األخيرة تحدد أحيانا وجهة المؤشرات

األكبر من املتداولني، وكان لها نصيب كبير 
من قيمة التداوالت اليومية.  حيث شهدت 
عمليات شراء أعقبتها عمليات جني أرباح، 
مما أدى إلى تذبذب األداء اليومي ملؤشرات 
السوق، وإن متكن املؤشر الوزني من تقدمي 
أداء أفضل نسبيا إذ انه لم يغلق في أي من 
أيام األسبوع أقل من إغالق األسبوع قبله، 
فيما كان املؤشر السعري أكثر تأثرا إذ عاود 
الهبوط دون ذلك املس����توى أكثر من مرة، 
لينهي األسبوع دونه، هذا وقد تصدر قطاع 
البنوك الئحة القطاعات الرابحة حيث يحظى 

بنصيب األسد من حجم التداوالت.

مؤشرات التداول

نقصت قيمة األسهم املتداولة في سوق 
الكويت لألوراق املالية خالل األسبوع املاضي، 
فيما زاد كل من إجمالي كمية التداول وعدد 
املنفذة، حي����ث انخفضت قيمة  الصفقات 
التداول بنس����بة 16.88% عن األسبوع قبل 
السابق لتصل إلى 172.96 مليون دينار بينما 
زادت كمية األسهم املتداولة خالل األسبوع 
بنسبة بلغت 5.08% لتصل إلى 846.37 مليون 
س����هم، فيما ارتفع عدد الصفقات املنفذة، 
حيث ش����هد األسبوع املاضي إبرام 14.679 
صفقة بزيادة نسبتها 6.90% عن األسبوع 

الذي سبقه.

بالسوق الكويتي، مثل القرارات والقوانني 
االقتصادية التي سبق إقراراها، والتي لم 
يستفد أحد منها حتى اآلن، وأدت إلى مزيد 
من التعثر في عملية اإلصالح االقتصادي، 
الفتا إلى أن األمل كبير في أن يكون هناك 
توجه حكومي جدي����د، ألن يكون التمويل 
كله من خالل اجلهاز املصرفي، والذي يعد 
بدوره دعما للقطاع اخلاص ودوره في عملية 
التنمية. وقد انعكست هذه النقاشات على 
قطاع البنوك والذي حازت أسهمه االهتمام 

النيابي����ة املعارضة لهذا الق����رار من جهة، 
وينتظر آخرون التفاصي����ل املتعلقة بهذا 
الق����رار احلكومي، وال����ذي البد أن يتحول 
إلى مشروع قانون يرسل إلى مجلس األمة 
لالط����الع عليه قبل أن يحددوا موقفهم من 

جهة أخرى.
 واعتب����ر التقرير أنه رغم أن هذا األمر 
متوقع ومعتاد علي����ه من خالل محاوالت 
القرارات والقوانني االقتصادية،  تسييس 
حملاول����ة احلد من فاعليتها وفاعلية أدائها 

قال التقرير األسبوعي لشركة 
بيان لالس����تثمار ان سوق 
الكويت لألوراق املالية أنهى 
تداوالت األسبوع املاضي على 
تباين ملؤشريه الرئيسيني وذلك بعد ثالث 
جلسات من تسجيل املكاسب، إذ تراجع مؤشر 
السوق السعري بنهاية تداوالت األسبوع 
بنسبة بلغت 0.54%، بينما سجل الوزني 
منوا بلغت نسبته 0.78% باملقارنة باقفاالت 

األسبوع ما قبل السابق.
وواكب اختالف أداء مؤشري السوق تباين 
متوسطات التداول مع نهاية األسبوع، إذ 
ارتفع متوسط كمية التداول باملقارنة مع 
األس����بوع الذي قبله بنسبة 5.08%، بينما 
تراجع متوسط القيمة النقدية بنسبة بلغت 
16.88%. كما اتسم الطابع العام للتداوالت 
بالتذبذب احملدود، وكان لتداوالت اللحظات 
األخيرة الكلم����ة الفصل أحيانا في حتديد 
وجهة املؤشرات سواء على صعيد االنخفاض 

أو االرتفاع أو حتى احلد منهما.
واشار التقرير الى أن املتداولني تابعوا 
باهتمام املداوالت اجلارية حول أس����لوب 
متويل مشاريع التنمية، والذي قرر مجلس 
الوزراء في األسبوع قبل املاضي أن يكون 
من خالل اجلهاز املصرفي بشروط ميسرة 
وضمانات حكومية، إذ ظهرت بعض األصوات 

قطاع »البنوك« حظي بنصيب األسد من حجم التداوالت

»أنهام« تبدأ تنفيذ عقد المورد 
الرئيسي منتصف سبتمبر المقبل

تفقد وفد من هيئة الدفاع اللوجستية األميركية يضم قائد دعم 
القوات في هيئة الدفاع اللوجس��تية عميد القوات اجلوية األميركية 
سكوت تشامبرز ومدير الهيئة نائب أميرال البحرية آالن ثومبسون، 
ومدير التموين كابنت البحرية مايكل هانسني ومسؤولني من سلسلة 
توريد املنتجات الغذائية بزيارة مواقع للمورد الرئيسي للمواد الغذائية 
اجلديد للهيئة. وقال سكوت تشامبرز »ستستمر اخلدمات والدعم 
ملقاتلي اجليش االميركي من هيئة الدفاع اللوجستية دون أي توقف 
خالل امل��دة الزمنية االنتقالية من املورد القدمي إلى املورد اجلديد«. 
ويحل املورد اجلديد، ش��ركة انهام، محل املورد الرئيس��ي السابق 
للمواد الغذائية، شركة املخازن العمومية اجيليتي، وستستمر االخيرة 
في تقدمي الدعم حتى اكتمال االنتقال، على أن تبدأ شركة أنهام في 
تنفيذ خدماتها اللوجستية إلى اجليش األميركي في منتصف شهر 
سبتمبر املقبل، وتبلغ مستوى األداء الكامل خلدمة القوات األميركية 
في الكوي��ت والعراق واألردن في نوفمبر. وينص العقد املبرم بني 
دعم القوات في هيئة الدفاع اللوجستية في اجليش األميركي وبني 
ش��ركة أنهام على فترة أساسية متتد ملدة 18 شهرا تبدأ منذ تسلم 
الطلب األول وفي حال التمتع بقيمة جميع اخليارات ملدة ست سنوات 

حتدد القيمة النقدية لهذه الترسية مببلغ 2.16 مليار دوالر.

»المجموعة الدولية«: األسهم األميركية
في أفضل مستوياتها منذ أربعة أسابيع

اش���ار التقرير االسبوعي 
للمجموعة الدولية للوساطة 
املالية الى انتعاش االس���هم 
االميركية في نهاية االسبوع 
املاض���ي محققة مكاس���ب جيدة دفعته���ا لبلوغ 
أفضل مس���توياتها خالل اربعة اسابيع، متغلبة 
على التراجعات األولية الناجمة عن التخوف من 
عائدات شركة إنتل والتعليقات القاسية من رئيس 

االحتياطي الفيدرالي األميركي بن برنانكي.
وبهذا تكون األس���هم األميركية سجلت أفضل 
مكاس���بها ليوم واحد )اجلمعة( على مدى نحو 
اربعة اسابيع مدعومة مبشتريات لتغطية مراكز 
مدينة من مس���تثمرين عمدوا في وقت سابق الى 
البيع جلني ارباح عقب حتذير بشأن االرباح من 
شركة انتل وتعليقات فاترة بشأن االقتصاد من 
بن برنانكي رئيس مجلس االحتياطي الفيدرالي 

األميركي.

اما فيما يتعلق بأسعار النفوط العاملية فواصلت 
العقود اآلجلة للخام األميركي الصعود في التعامالت 
الالحقة على التسوية في بورصة نيويورك التجارية 
)ناميكس( موسعة مكاسبها الى أكثر من دوالرين، 
وأقبل املتعاملون على شراء النفط لتغطية مراكز 
مدينة قبل وصول العاصفة االس���توائية »ايرل« 
التي تتحرك فوق احمليط االطلسي. وارتفع اخلام 
األميركي اخلفيف للعقود تسليم اكتوبر 2.14 دوالر 
أو 2.92% الى 75.50 دوالرا بعد ان تراوح في نطاق 
من 72.04 دوالرا الى 75.53 دوالرا، وفي وقت سابق 
س���جل عقد اكتوبر عند التسوية في )ناميكس( 
75.17 دوالرا للبرميل مرتفعا 1.81 دوالر أو %2.47. 
وارتفع الدوالر مقابل الني والفرنك السويس���ري 
يوم اجلمعة املاضية بعد تصريح رئيس مجلس 
االحتياطي الفيدرالي بن برنانكي بأن املجلس على 
استعداد لتقدمي حوافز لتعزيز انتعاش االقتصاد 

األميركي الذي تباطأ أكثر من املتوقع.

األداء األسبوعي لمؤشرات أسواق األسهم الخليجية

اإلقفال المؤشر
األسبوعي

التغير 
التغير الترتيباألسبوعي

الترتيبالسنوي

5-5.13%5-0.54%6.645.6الكويت السعري
4-1.97%7-1.96%6.001.24السعودية العام
3-1.71%1.711%1.433.26البحرين العام

2.891%0.642%7.160.62قطر
2-1.51%6-0.87%6.272.85مسقط 30

7-16.97%0.363%1.497.47دبي
6-8.86%4-0.23%2.500.62أبوظبي العام

بقلم: د. وليد عبدالوهاب الحداد

يوسف املاجد

الماجد: »الشاهد العقارية« ستقوم بالرد القانوني على تحفظات »التجارة«

يستوجب النص عليه في تقرير 
مراقب احلس���ابات لع���ام 2009 
ولم يتم النص عليه سواء فيما 
يتعلق مبعامالت العام الس���ابق 
وأثرها املستمر في العام احلالي 
أو فيما يخص اخلصم املسموح 
به أو االلتزامات مقابل عقود إجارة 

متويلية.
املخالف���ة  � بخص���وص  ب  
إليها بنص  القانوني���ة املش���ار 
التغطية الصحافية فيما يخص 
توزيع أرباح نقدية للمس���اهمني 
ف���ي 2008/08/31 ال تعد مخالفة 
حيث ان هناك رأيا قانونيا مكتوبا 
القانوني���ة بوزارة  اإلدارة  م���ن 
التجارة )في ميزانية عام 2008( 
بصح���ة توزيعه���ا لذلك ال محل 
له���ذا االعتراض من ش���ركة منا 

القابضة.
ت  � بخصوص تأكيد ش���ركة 
منا القابضة انها لم تتسلم دعوة 
حلضور اجتماع مجلس اإلدارة 
املنعقد في 2010/07/7 واخلاص 
باملوافقة واعتماد البيانات املالية 
لعام 2009 فقد أكد م.يوسف املاجد 
أنه قام بتوجيه دعوه لشركة منا 
القابض���ة حلضور هذا االجتماع 
ومت إرسالها بالبريد املسجل بعلم 
الوص���ول )يوجد نس���خة منها 
حال الرغبة في االطالع( بتاريخ 
2010/07/1 مشفوعة بنسخة من 

البيانات املالية لعام 2009.

ألطراف ذات صلة( ونود اإلشارة 
إلى أن����ه لم يتم بيع أي عقار ألي 
طرف ذي صلة وذلك يتضح في 

البند السابق )2(.
6- كذلك مسجل بنص التغطية 
الصحافية )أن ش����ركة الش����اهد 
العقارية أرسلت كتابا رسميا الى 
إدارة الشركات املساهمة ومت إرسال 
مذكرة داخلية من الكتاب الرسمي 
الى إدارة الشؤون القانونية..( كل 
هذا لم يحدث حيث ان إدارة شركة 
الش����اهد لم تقم بتوجيه أي كتب 
التجارة بش����أن »األرباح  لوزارة 
احملققة هي حق خالص ملساهمي 
الش����ركة وال يحق لش����ركة منا 
القابض����ة املطالبة بها بخصوص 
أرباح عام 2009« وكذلك التاريخ 
املسجل بخصوص األرباح احملققة 
هو 2008/08/03 وهذا التاريخ خطأ 
وليس صحيحا حيث ان التاريخ 

الصحيح هو 2008/08/31.
التغطية  7- مس���جل بنص 
الصحافية أن رئيس مجلس االدارة 
ميتلك نسبة 55% من أسهم الشركة 
وهذا غير صحيح حيث أن ملكية 
رئيس مجلس اإلدارة هى %10.5 

فقط من أسهم الشركة.
8- أما بشأن اعتراضات شركة 
منا القابضة الواردة بنص التغطية 

الصحافية فأفاد املاجد مبا يلي:
أ  � في اجلزء اخلاص بتقرير 
مراق���ب احلس���ابات ال يوجد ما 

ملساهمي الشركة حتى 2008/08/31 
هناك رأي قانوني بشأنها من قبل 
اإلدارة القانونية بوزارة التجارة 
والصناعة بصحة توزيعها وبالتالي 

ال محل لهذا التحفظ.
4- بخص����وص توزيع أرباح 
نقدية بنسبة أقل من 5% من رأس 
املال املدف����وع ال يوجد في قانون 
الشركات ما يذكر ضرورة أال تقل 
نسبة األرباح املوزعة عن 5% من 
رأس املال املدفوع ومع ذلك وبناء 
عل����ى كتاب الوزارة بهذا الش����أن 
واستنادا الى املادة 167 من قانون 
الشركات التجارية لقد مت استكمال 
نسبة ال� 5% من االحتياطي اإلجباري 
لتصل نسبة الربح املوزعة الى %5 

من رأس املال املدفوع.
5- مت تس����جيل )بيع عقارات 

مقابل عق����ود اإلج����ارة متويلية 
املس����جلة في إيض����اح رقم )16( 
واخلاص����ة ب����� 50% م����ن العقار 
� قطعة  الش����رق  الكائن مبنطقة 
رقم 4 � قسيمة رقم 2 � واملسجلة 
50% منه باسم »طرف ذو صلة« 
)ش����ركة مداخل اخلي����ر للتجارة 
العامة واملقاوالت ذ.م.م والتي متلك 
فيها شركة منا القابضة 45% من 
أس����همها( نحيطكم علما بأن هذه 
الشركة هي شركة زميلة، كما أن 
مالك شركة مداخل اخلير للتجارة 
العامة واملقاوالت هم أنفسهم مالك 
ومساهمو شركة الشاهد العقارية 
وبنفس نسب امللكية تقريبا، وقد مت 
تسجيل كامل االلتزام اخلاص بعقار 
الشرق قطعة رقم )4( قسيمة )2( 
باسم شركة الشاهد العقارية لعدم 
سماح احلد االئتماني لشركة مداخل 
اخلير للتجارة العامة واملقاوالت 
لدى البنك بتسجيل 50% من هذا 
العقار باس����مها وعند توافر احلد 
االئتماني لها سيتم حتويل %50 
من هذا االلتزام باسم شركة مداخل 
اخلير للتجارة العامة واملقاوالت 
وكذلك من اجلدير بالذكر أن هناك 
حواالت حق من شركة مداخل اخلير 
للتجارة العامة واملقاوالت لصالح 
شركة الشاهد العقارية تؤكد فيه 
التزامه����ا بس����داد 50% من قيمة 

االلتزام للبنك عند املطالبة به. 
3- توزي����ع أرب����اح خاص����ة 

اإلدارة في  أكد رئيس مجلس 
شركة الش����اهد العقارية يوسف 
هوش����ان املاج����د أن 99.9% م����ن 
الشركات أرباحها النقدية املوزعة 
تكون أقل من رأس املال املصرح به 
وال توجد مادة في قانون الشركات 
تلزم الشركة بضرورة مساواة أو 
زيادة األرباح النقدية املوزعة عن 
رأس املال املصرح به، وبالتالي ال 

توجد مخالفة في ذلك.
وقال املاجد في بيان أرسله الى 
»األنباء« تعقيبا على ما جاء في 
اجتماع اجلمعية العمومية للشركة 
األسبوع املاضي، ان شركة الشاهد 
القانوني  العقارية ستقوم بالرد 
عل����ى التحفظ����ات الت����ي ذكرتها 
وزارة التجارة في كتاب سترفعه 
الى الوزارة ومضمون هذا الكتاب 

يتلخص فيما يلي:
1- بالنسبة للتحفظ اخلاص 
بحق االنتفاع املسجل باسم »طرف 
ذو صلة« مت التصويت باجلمعية 
العمومية السابقة للتصديق على 
ميزانية 2008/12/31 واملوافقة على 
التعامل مع أطراف ذات صلة ومن 
ثم ال يوجد مح����ل لهذه املالحظة 
)يوجد تنازل من الطرف ذي الصلة 
لصالح الشركة بوزارة املالية وقد 
زودنا الوزارة بنسخة منه في العام 
املاضي وسنقوم بتزويدها بنسخة 

أخرى(.
2- التحفظ اخلاص بالتزامات 

نفى ما ذكرته »منا القابضة« حول عدم تسلمها دعوة لحضور اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد في 2010/7/7

ال مخالفة في كون األرباح النقدية الموزعة أقل من رأس المال المصرح به

تقارير


