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 أحمد مغربي
كشفت مصادر مطلعة أن 3 أعضاء من مجلس 
ادارة الشركة الدولية لإلجارة واالستثمار قدموا 
استقالتهم أمس دون توضيح ألسباب االستقالة، 
مبينة أن مجلس ادارة الشركة لم يبت في قرار 

استقالة األعضاء.
وأوضحت املصادر أن األعضاء الثالثة هم: 

محمد اجلاس����ر وهو ممثل عن ش����ركة األبراج 
القابضة، وخالد العب����ودي وبدر الدين نويوة 
املمثالن للبنك اإلس����المي للتنمية في مجلس 

ادارة الشركة.
وقالت املصادر ان مجلس ادارة الشركة قرر 
تأجيل قبول االستقالة آمال عدول األعضاء الثالثة 

عن االستقالة، ملا فيه الصالح العام للشركة.

3 أعضاء من »الدولية لإلجارة« يتقدمون باستقالتهم

أهمها اللجوء للقضاء تطبيقاً للمادة 171 من قانون الشركات إلشهار اإلفالس

السابج لـ »األنباء«: »التجارة« تجهز عقوبات 
قانونية رادعة ضد الشركات المخالفة

أرجعها لـ 3 عوامل رئيسية أبرزها تأخر مستحقاتها بعد توقيع العقود مع العمالء

توسيع آليات عمل صندوق المعسرين
 يزيد مشاكل شركات التمويل مع البنوك

 عمر راشد
أرجع مصدر مسؤول في احدى شركات التمويل 
ضعف اقبال العمالء على تس����وية مديونياتهم مع 
البنوك بعد توسيع آليات عمل صندوق املعسرين الى 
املشاكل املتزايدة بني شركات التمويل والبنوك احمللية، 
مستدركا بأن التعديالت األخيرة على الصندوق لم 
تغير من املشكالت املوجودة والتي اليزال 70% منها 

قائما بني شركات التمويل والبنوك.
وحدد املصدر تلك املشاكل في 3 عوامل رئيسية 

متثلت في:
أوال: قيام البنك املدير ملديونيات العمالء املتعثرين 
بتأخير مستحقات شركات التمويل او القيام بسحب 
األموال املودعة في حس����اب الشركات حتت دعوى 
وجود اشكاليات خاصة بالعميل دون وجود أسباب 

حقيقية لتلك األفعال.
ثانيا: زيادة املشكالت بني شركات التمويل وعمالئها 

املتعثرين على خلفية مطالبة العمالء شركات التمويل 
مبخالصات ملديونياتهم بعد قيامهم بتسوية العقود 
مع البنوك، اال ان عدم قيام الشركة بتحصيل أموالها 
من البنك جعل الش����ركات متتنع ع����ن اعطاء تلك 
املخالصات لعمالئها.ثالثا: تأخر البنوك في دفع أموال 
العمالء املتعسرين وضع شركات التمويل في ورطة 
حقيقية من خالل رفع تكلفة القروض اخلاصة بها 
وزيادة معدالت مديونياتها في ظل غياب التسهيالت 

االئتمانية من قبل البنوك احمللية.
وكان����ت وزارة املالية أعلنت منتصف الش����هر 
اجلاري وملدة 6 أشهر عن فتح باب استقبال طلبات 
الراغبني في االس����تفادة من صندوق املعسرين بعد 
التعديالت اجلديدة عل����ى القانون والتي مبوجبها 
ميكن للمواطن االس����تفادة من الصندوق والتي مت 
حصرها باملتقدمني الذين مت اتخاذ اجراءات قضائية 

بشأن اجلهات الدائنة.

 عاطف رمضان
كش����ف مدير إدارة الشركات 
التجارة  ف����ي وزارة  املس����اهمة 
والصناعة داود السابج ل� »األنباء« 
عن توج����ه الوزارة خالل الفترة 
املقبلة التخاذ اإلجراءات القانونية 
ضد الشركات املتأخرة في تقدمي 
ميزانياتها السنوية للوزارة وذلك 
بعدما منحت »التجارة« وقتا كافيا 
لهذه الشركات بعد ان انتهت فترة 
الس����ماح ملراجعة الوزارة نهاية 

األسبوع املاضي.
وأضاف السابج ان »التجارة« 
العقوبات  لديها تصورات حول 
الت����ي نص عليه����ا القانون بهذا 
الشأن وهناك تنسيق وترتيبات 
داخلية في الوزارة مع »الشؤون 
القانونية«، مشيرا إلى أن الوزارة 
ستعلن عن العقوبات بعد التأكد 
من أحقية الوزارة لفرضها على 

الشركات املخالفة.
وع����ن أعداد الش����ركات التي 
التزمت بتقدمي بياناتها للوزارة 
قال السابج: ال يحضرني إجمالي 
الش����ركات حالي����ا لكن  أع����داد 
هناك 3 ش����ركات تقريبا تقدمت 
ملراجعة »التجارة« خالل األسبوع 

املاضي.
الس���ابج ان اخلطوة  وذكر 
األخي���رة التي قد تلج���أ اليها 
ال���وزارة بعد عدم اس���تجابة 
الشركات املدرجة في البورصة 

لدعوة الوزارة لعقد جمعياتها 
العمومي���ة ه���ي اللج���وء الى 
القضاء تطبيقا لنص املادة 171 
من قانون الشركات التي تقضي 
بإش���هار إفالس وحل الشركة 
القان���ون وذلك  وفقا ألح���كام 
من خ���الل حكم قضائي يصدر 
وفقا للقواعد املنصوص عليها 
مع مراعاة حقوق املس���اهمني، 
وفي حالة تعذر احلصول على 
ق���رار التصفية تتولى احملكمة 
تعيني املصفني، مش���يرا إلى ان 
كل حالة من حاالت الش���ركات 
املدرجة املخالفة لقانون الشركات 
التعامل معها على حدة  سيتم 
بشكل فني وقانوني، حيث قامت 
»التجارة« بإعداد تقارير مفصلة 
عن حالة الشركات املخالفة من 

جميع اجلوانب االدارية واملالية 
التخاذ القرار املناسب جتاهها.

وزاد قائال: الوزارة تقدم طلبا 
للمحكمة لتصفية الشركة لكونها 
غير ملتزم����ة بتطبيق القانون، 
مشيرا الى ان تصفية الشركات 
املخالفة عالج ج����ذري في هذه 

احلالة.
وأوض����ح أن ال����وزارة تتخذ 
القانوني����ة جت����اه  اإلج����راءات 
بعض الشركات املساهمة، وفقا 
الختصاصه����ا ال����ذي خوله لها 
التي  القانون وبصفته����ا اجلهة 
تراقب الشركات املساهمة في كل 
ما يتعل����ق بتنفيذ أحكام قانون 
الشركات التجارية رقم 15 لسنة 
1960 واألنظمة األساس����ية لهذه 
الشركات مؤكدا أن إعداد وتقدمي 
الس����نوية للش����ركات  البيانات 
وامليزاني����ات من األم����ور املهمة 
الطالع مساهمي الشركة وملعرفة 
الوضع املالي للشركة فضال عن 
تقرير مراقب احلسابات للشركة 
في هذا الشأن، خصوصا ان هذا ما 
يؤكده القانون واألنظمة األساسية 
للشركات والتي أوجبت اجتماع 
اجلمعية العمومية للشركة اجتماعا 
عاديا سنويا خالل األشهر ال� 3 من 
انتهاء السنة املالية للشركة للنظر 
في جدول االعمال املنصوص عليه 
في املادة 157 من قانون الشركات 

التجارية وتعديالته.

3 شركات تقدمت لمراجعة »التجارة« خالل األسبوع الماضي

داود السابج

 ضمن قائمة »غلوبل تيليكومز بيزنيس« للشخصيات األكثر تأثيراً ونفوذاً.. وكارلوس سليم احتل المرتبة السابعة

الدويش و3 قيادات من »زين« من بين مائة شخصية األكثر تأثيرًا في قطاع االتصاالت العالمي

منى الدغيمي
ضمت قائمة مجلة »غلوبل تيليكومز 
بيزنيس« للش����خصيات األكثر تأثيرا 
ونفوذا على مس����توى العالم في قطاع 
االتصاالت 3 قيادات من شركة االتصاالت 
املتنقلة زين والرئيس التنفيذي ملجموعة 
االتصاالت السعودية STC سعود الدويش 
الذي احت����ل املرتبة ال� 57 من بني مائة 
ش����خصية هي األكثر تأثيرا في قطاع 
االتصاالت العاملي. وقد حصل املدير العام 
والرئيس التنفيذي لشركة زين األردن 
واملشرق د.عبداملالك اجلابر على املركز 
ال� 62، وج����اء الرئيس التنفيذي لزين 
السع�ودية سعد البراك في املرتبة ال� 74 
والرئيس التنفيذي في »زين افريقيا« 
كريس غابريي����ل في املرتبة ال� 89.وقد 
حصد املركز األول في قائمة مجلة »غلوبل 
تيليكومز بيزنيس« راندال ستيفنسن، 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
لشركة AT&T، واحتل أريك شميت، رئيس 
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة 

غوغل املرتبة السادسة، وكارلوس سليم 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
لش����ركة تلمكس في املرتبة السابعة، 
الرئي����س التنفيذي  وس����تيف جوبز 

لشركة أبل في املرتبة الثامنة وسونيل 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
لشركة بهارتي في املرتبة ال� 29 وعثمان 
سلطان الرئيس التنفيذي لشركة اإلمارات 

لالتصاالت املتنقلة في املرتبة ال� 64.كما 
حاز د.س����عد البراك على املرتبة ال� 20 
في قائمة غلوبل تيليكومز من بني مائة 
شخصية األكثر تأثيرا في قطاع االتصاالت 

العاملي لسنة 2009 وعلى املرتبة ال� 29 
لسنة 2008.ومنحت املجلة مساحة كبيرة 
على صفحاتها وحتدثت عن البراك وعن 
رحلته ف����ي مجموعة زين وذكرت »انه 
بدأ رحلته مع زين في الكويت وقادها 
نحو التوسع في منطقة الشرق األوسط 
ثم الى قارة أفريقيا عندما اس����تحوذت 
املجموعة على شركة سلتل العاملة في 
أفريقيا«.واستطاع د.عبداملالك اجلابر 
احتالل هذا املرك����ز إلجنازاته املتميزة 
في حقل االتصاالت وباعتباره أكثر من 
أثروا في مسار عمل زين األردن، حيث 
ساهم في ترسيخ موقعها الريادي في 
األردن وعلى مستوى املنطقة والعالم 
من خالل وضع خطط واستراتيجيات 
حققت قفزات نوعية كبيرة على جميع 
املستويات مما رفع من مقاييس أدائها. ومت 
وصف الرئيس التنفيذي للمجموعة في 
أفريقيا كريس غابرييل بأنه »الشخصية 
البارزة التي قادت عمليات زين بحماس 

واندفاع في أفريقيا«.

كريس غابرييل  د.سعد البراك د.عبداملالك اجلابر سعود الدويش كارلوس سليم

»بتلكو« تكشف عن خطط لشراء 25 % في »زين السعودية«
كشف الرئيس التنفيذي لشركة البحرين لالتصاالت 
)بتلكو( بيتر كاليا روبولس ان الشركة تدرس حاليا خططا 
لشراء اسهم في شركة زين السعودية، التابعة لشركة 
زين لالتصاالت الكويتية.وأكد مسؤول شركة »بتلكو«، 
في تصريحات صحافية في دبي عن قيام الشركة بدراسة 
املوضوع، نافيا في الوقت نفسه دخولها في مفاوضات 
مباشرة مع مسؤولي »زين السعودية«، مشيرا الى ان 
االمر بيد ذوي االختصاص في أمور االستحواذ والدمج 

في الشركة لبحث فرصة الشراء من عدمها.
وفي غضون ذلك، قال مصدر مطلع على املفاوضات 

اجلارية حول صفقة ش��راء »زين الس��عودية« ان بنك 
الكويت الوطني يجري مفاوضات للمساعدة في ايجاد 
مشتر حلصة 25% من أسهم »زين السعودية«. واضاف 
ان املفاوضات جتري حاليا في موازاة املفاوضات اجلارية 
من قبل »اتصاالت« لش��راء حصة االغلبية في شركة 
زين لالتصاالت الكويتية، علما ان »اتصاالت« كانت قد 
كش��فت االسبوع املاضي عن خطط لها لشراء 46% من 
أسهم »زين« حيث عرضت سعر 1.7 دينار )6 دوالرات( 
للس��هم في الشركة الكويتية، أي بقيمة تصل الى 10.5 

مليارات دوالر.


