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مسعد الفرج مديرًا إلدارة مراكز اخلدمة التجارية في »التجارة«االقتصادية
علمت »األنباء« أن وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي أصدرت قرارا وزاريا األسبوع املاضي يقضي 
بتعيني مسعد الفرج مديرا إلدارة مراكز اخلدمة التجارية بقطاع الشؤون الفنية وتنمية التجارة بالوزارة، 
حيث كان الفرج يشغل مدير إدارة الشؤون اإلدارية في الوزارة.
وقد مت استحداث إدارة مراكز اخلدمة التجارية التي من ضمن مهامها استقبال أصحاب املعامالت والشكاوى 
والتظلمات لتحقيق املساواة والسرعة في تنفيذ املعامالت وحتقيق درجة عالية من الرضا العام لديهم. 
عاطف رمضان   ٭

السلبيات تنحصر في انخفاض اإليرادات

5 إيجابيات لفصل التمويل عن االستثمار في الشركات االستثمارية
وهو التمويل، وأيضا ستكون 
خاضع���ة ل���� »الهيئ���ة« على 
اعتبارها شركة مدرجة في سوق 
األوراق املالية، وبالتالي ستكون 

خاضعة لرقابة مزدوجة.

انواع جديدة من الشركات

وأش���ارت ال���ى ان املرحلة 
أنواع من  املقبلة ستش���هد 3 
شركات االستثمار، وهي شركات 
متارس النشاط التمويلي فقط، 
النش���اط  وش���ركات متارس 
االس���تثماري فق���ط، وأخرى 
النش���اطني معا وهي  متارس 
الش���ركات الت���ي س���تخضع 

لالزدواج الرقابي.
الى ان  ولفت���ت املص���ادر 
التنوع س���يتيح للعمالء  هذا 
خدمات أفضل، غير ان ذلك قد 
ال يتحقق في الوقت الراهن أو 
على املنظور القريب، نظرا ألن 
شركات االستثمار تعاني من 
ضعف عام في ممارسة أنشطتها 
سواء التمويلية أو االستثمارية 
نتيجة ضعف أداء سوق الكويت 
لألوراق املالية، وأيضا جلفاف 
السيولة املتوافرة لديها نتيجة 
تشدد البنوك في منح التسهيالت 
االئتمانية، خاصة ان الشركات 
التي متارس النشاط التمويلي 
تعتم���د على البن���وك احمللية 
واخلارجية بشكل رئيسي في 
توفير السيولة التي متكنها من 

ممارسة هذا النشاط.
شريف حمدي  ٭

من قبل البنوك على اعتبار انها 
شركات متخصصة وخاضعة 
لرقاب���ة صارم���ة م���ن قب���ل 
»املركزي«، وبالتالي ستكون 
هناك ثقة من البنوك عند منحها 
التسهيالت االئتمانية ملمارسة 

نشاطها.

بعض السلبيات

وأك���دت املص���ادر ان ابرز 
الس���لبيات تتمثل في حرمان 
الشركات من جزء من أنشطتها 
التي متارسها منذ عقود مضت، 
وهو ما قد ينعكس على حجم 
اإليرادات في وقت تعتبر شركات 
االس���تثمار في أمس احلاجة 
لزيادة إيراداتها ال انخفاضها، 
فضال عن ان أغلب الش���ركات 
ستمضي رغما عنها في اجتاه 

اختيار النشاط االستثماري.
وأشارت الى ان هناك بعض 
اإلشكاليات التي قد تظهر الحقا، 
وبالتالي يج���ب على اجلهات 
الرقابية ان تفطن إليها والعمل 
على جتنبها خالل اجتماعاتها 
الراهن  الوقت  املس���تمرة في 
لفك التش���ابك، الفت���ة الى ان 
من ه���ذه اإلش���كاليات موقف 
الشركات التمويلية املدرجة في 
البورصة أو التي سيتم إدراجها 
مستقبال، فضال عن الشركات 
التي ميكن تأسيس���ها ملزاولة 
النشاط التمويلي، حيث ان هذه 
ل�  الشركات ستكون خاضعة 
»املركزي« بحكم طبيعة نشاطها 

على الشركة عملها، ويخلصها 
من ضغ���وط رقابي���ة تخص 
شركات استثمارية اخرى لديها 
القدرة على ممارسة عدد أكبر 

من األنشطة.
والش���ركات 2 تفرغ »املركزي« لرقابة  البن���وك 
االس���تثمارية التي س���تختار 
التمويلي،  النش���اط  ممارسة 
والتي من املتوقع حسب املصادر 
االس���تثمارية ان يكون عددها 
قليال نظرا لصعوبة قيام شركات 
االستثمار بنشاط متويلي في 
ظل عجزها عن توفير السيولة 
إال من خ���الل التخارجات من 
أنشطة حيوية، وبالكاد تسير 

بها أمورها اخلاصة.
م���ن الكوادر البش���رية 3 االعتماد على أعداد أقل 
املتمي���زة املنوط به���ا توفيق 
أوضاع الشركة مع متطلبات 
اجله���ة الرقابية عل���ى الوجه 
األكمل مبا يضمن جتنب الشركة 

الوقوع في مخالفات.
ال���ذي يتيح 4 إجناز امليزانيات الدورية  الوقت  في 
للشركات االستثمارية رفعها 
للجهة الرقابية، وبالتالي عدم 
تعرض الشركة إليقاف أسهمها 
عن الت���داول ف���ي البورصة، 

وفقدان ثقة املتداولني بها.
االستثمارية التي ستختار 5 زيادة قدرة الش���ركات 
التفرغ للنشاط التمويلي على 
احلصول على تسهيالت ائتمانية 

من قبل هيئة أسواق املال في 
الوقت الراهن.

ومتحور اجلدل طيلة الفترة 
املاضية حول املهلة التي حددها 
»املركزي« والتي تقدر بش���هر 
التعميم  من تاري���خ إص���دار 
ال���ذي وزعه على الش���ركات 
االستثمارية لتحديد موقفها، 
حيث تعالت األصوات التي تؤكد 
ان املهلة غير كافية التخاذ قرار 
بحجم التخلي على نش���اطات 
متارسها شركات كويتية عبر 
عقود عدة وحتقق من ورائها 
إيرادات تتحول في نهاية العام 
املالي الى أرباح، وفي هذا اإلطار 
الش���ركات  الكثير من  أب���دت 
االس���تثمارية عدم رضاها عن 
هذا القرار وتس���عى من خالل 
احتاد شركات االستثمار املطالبة 

بإعادة النظر فيه.
الذي يأتي  القرار  ورغم ان 
في إطار اجراءات فك التشابك 
بني اجلهات الرقابية كان واليزال 
مثيرا للج���دل، إال ان مصادر 
ل� »األنباء«  استثمارية ذكرت 
أن���ه ينطوي عل���ى ايجابيات 
وسلبيات، مشيرة الى ان أبرز 
هذه اإليجابيات التي ستتمخض 
عن فصل النشاط التمويلي على 
النشاط االستثماري تتمثل في 

اآلتي:
الش���ركات  اس���تيفاء  ملتطلبات 1 االستثمارية 
الوحي���دة  الرقابي���ة  اجله���ة 
اخلاضعة لها وهو ما يس���هل 

رغم ما أثير من جدل واسع 
النطاق حول تعميم بنك الكويت 
املركزي والذي منح ش���ركات 
االس���تثمار حق االختيار بني 
او  التمويلي  النشاط  ممارسة 
ممارسة االنشطة االستثمارية 
ف���ي األوراق املالية، وبالتالي 
توحيد اجلهة الرقابية او ممارسة 
النشاطني معا ومن ثم الرقابة 
املزدوجة، إال ان بعض املراقبني 
يرون ان هذا اجلدل مبالغ فيه 
وأخذ أكبر من حجمه، وذلك ألن 
الكثير من شركات االستثمار 
كان���ت تفكر جدي���ا وبعضها 
خطت بالفعل خطوات في اجتاه 
الى ش���ركات قابضة  التحول 
لإلفالت من قبضة »املركزي« 
لعدة أسباب، أبرزها عدم القدرة 
لعدد كبير من هذه الش���ركات 
الرقابية  على الوفاء باملعايير 
الثالثية التي اقرها »املركزي« 
في منتصف العام املاضي وهي 
املتعلقة بالرفع املالي والسيولة 
السريعة واالقتراض اخلارجي، 
حيث تقدر نسبة الشركات التي 
ال تتوافق س���وى م���ع معيار 
واحد فقط ب� 90% من شركات 
االستثمار، علما ان هناك شركات 
ال تتواف���ق مع أي من املعايير 
ال� 3، ه���ذا باإلضافة الى عدم 
استقبال ش���ركات االستثمار 
ألموال ميكن اس���تثمارها في 
البورص���ة الكويتية من خالل 
صناديق او محافظ استثمارية 
نظرا إليقاف التراخيص اجلديدة 

بعضهم ال يجد عماًل يزاوله

عبر كتاب ترسله إلى البنك األسبوع اجلاري

موظفو البورصة يترقبون مصيرهم

شركات استثمارية تستفسر من »املركزي« 
عن شروط تأسيس شركات التمويل

علمت »األنباء« من مص���ادر مطلعة ان 
عددا من املوظف���ني غير الكويتيني العاملني 
بالبورصة الكويتية استفسروا بصورة ودية 
من املسؤولني عنهم عن مصيرهم الذي يكتنفه 
الغموض منذ نفاذ قانون هيئة أسواق املال، 
مش���يرة الى ان الردود جاءت غير مطمئنة 
لهم، واقتصرت على أنهم موظفون في الهيئة 

وفقا للمادة 157 من القانون.
ولفتت املص���ادر الى ان أكث���ر موظفي 

البورصة ال يقومون إال بالقليل من األعمال 
اليومية وبعضهم ال يجد ما يعمله.

الت�����ي س���ي���تم  وح���ول اخل����يارات 
عرضها على املوظف���ني الكويتيني لتحديد 
موقفه�������م خ����الل املرحل���ة املقبلة أكدت 
املصادر ان���ه لم يصلهم ش���يء حتى اآلن، 
وأنهم في انتظار هذه اخليارات الختيار ما 

يناسبهم منها.
شريف حمدي  ٭

كش���فت مصادر استثمارية ل� »األنباء« ان 
شركات استثمارية بصدد رفع كتاب لبنك الكويت 
املركزي تستفسر من خالله عن شروط تأسيس 
ش���ركة التمويل خالل االسبوع اجلاري وفق 
تعميمه األخير القاضي بفصل نشاط التمويل 
عن االس���تثمار، موضحة ان تلك الشركات ال 
ترغب في حرمانها من احلصول على رخصة 
متويل، مستدركة بان قبولها بذلك البد أن يأتي 

وفق شروط مقبولة.
وبينت أن تلك الش���روط تتمثل في: قبول 

البنك املركزي ان يكون رأس���مال الشركة في 
حدود معقولة تتراوح بني 4 و5 ماليني دينار 

بدال من 15 مليون دينار.
ومن ناحية أخرى، قال مصدر مسؤول في بنك 
الكويت املركزي ل� »األنباء« ان شروط تأسيس 
شركات متويل وفق تعميم البنك االخير خاضعة 
للتفاوض مع الشركات، مستدركا بأن البنك في 
انتظار الردود أوال من قبل الشركات وبعدها 

نتحدث عن مواصفات التأسيس بعد ذلك.
عمر راشد  ٭

املقبلة.
ولفت الراشد إلى أن الشركات 
العاملة ف����ي مجال مواد البناء 
تعاني من زي����ادة املصاريف، 
الش����ركات  محذرا من أن هذه 
تواجه حاليا تعثرا ماليا وهي 

املرحلة التي تسبق اإلفالس.
وأشار إلى اتخاذ السرعة في 
التنمية  البدء بتنفيذ مشاريع 
كونها املنقذ الوحيد من اإلفالس 
أمام هذه الشركات خالل الفترة 

املقبلة.
وق����ال إن هن����اك مجموعة 
عوامل تشكل حتديا للشركات 
في 2011 منها زيادة أسعار النفط 
عامليا وانعكاساتها على جميع 
االنشطة املتعلقة بالنقل من حيث 
زيادة أسعار الوقود في مختلف 
مناطق العال����م، وأيضا تركيز 
جميع االنظم����ة العاملية حاليا 
السياسية  مبختلف مسمياتها 
على الوضع السياسي ومراقبة 
الوضع حتس����با ألي تطورات 
قد حتدث، باإلضافة لتوقف أو 

تعاني من تأخير البواخر نتيجة التوترات السياسية باملنطقة

الراشد: شركات الصلبوخ تواجه تعثرًا ماليًا 
ومشاريع التنمية العالج الوحيد لها

تأجيل جميع مصادر التمويل 
والتس����هيالت لدى املؤسسات 

املصرفية.
عاطف رمضان  ٭

اإلدارة  أكد رئيس مجلس   
واملدي����ر التنفي����ذي لش����ركة 
»الكويتية للصخور« بدر الراشد 
أن املشاريع التنموية هي املخرج 
الوحيد م����ن املأزق املالي الذي 
تواجهه الش����ركات العاملة في 

مجال مواد البناء حاليا.
وأضاف الراشد في تصريح 
ل� »األنباء« ان هذه الش����ركات 
تعاني من ركود حاليا في السوق 
احمللي نتيجة عوامل متعددة 
منها التوترات السياس����ية في 
ال����دول املج����اورة إضافة إلى 
عدم االنس����جام بني السلطتني 

التشريعية والتنفيذية.
وأوضح أن األمن هو أساس 
التنمي����ة في أي دول����ة، مبينا 
أن الش����ركات املتخصصة في 
الصلبوخ تعان����ي من تأخير 
البواخر احململة مبواد البناء مثل 
الصلبوخ مما نتج عنه ارتفاع 
في أسعار التكلفة، ما قد يؤثر 
على ارتفاع أس����عار الصلبوخ 
بدر الراشدفي السوق احمللي خالل الفترة 

ملناقشة مستقبلها بعد توقفها عن التداول والعمل ملدة عامني

مساهمون في »األبراج« يطالبون بعقد عمومية عادية
إلقالة مجلس اإلدارة وانتخاب مجلس جديد للشركة

تس���تعد مجموع���ة م���ن 
املساهمني في ش���ركة األبراج 
القابضة للتقدم بطلب الى وزارة 
التجارة والصناعة يطالبون فيه 
بضرورة عقد جمعية عمومية 
الى  طارئة للشركة اس���تنادا 
ملكيته���م لنحو 10% من رأس 
املال وس���عيا إلنقاذ الش���ركة 
من الوضع الصعب الذي مرت 
به على مدار العامني املاضيني 
والذي تسبب في ضياع جزء 

كبير من رأسمالهم.

انقاذ الشركة

وعلمت »األنباء« من مصادر 
ان املساهمني تقدموا بطلب الى 
مجلس االدارة احلالي بالرغبة 
في عقد جمعية عمومية عادية 
للشركة موضحني فيه ان تردي 
أوضاع الش���ركة وما آلت اليه 
سواء بسبب ايقافها عن التداول 
عل���ى مدار عام���ني او التوقف 
الكامل ألعمالها مما أضر بحقوق 
املس���اهمني بالش���ركة دفعهم 
للتقدم بهذا الطلب رغبة منهم 
في انقاذ الش���ركة من وضعها 
احلالي واستنادا الى نصوص 

الدع���وة حلض���ور االجتماع 
متضمنة خالصة واضحة عن 
جدول األعمال بإحدى الطريقتني 

اآلتيتني:
٭ خطابات مسجلة ترسل إلى 
جميع املس���اهمني قبل املوعد 
احملدد النعقادها بأسبوع على 

األقل.
٭ إعالن في صحيفتني يوميتني 
عل���ى األقل تص���دران باللغة 
العربية، ويجب أن ينشر اإلعالن 
مرتني، على أن يتم اإلعالن في 
املرة الثانية بع���د مضي مدة 
ال تقل عن أس���بوع من تاريخ 
نشر اإلعالن األول وقبل انعقاد 
اجلمعية العامة بأسبوع على 
األقل مع نشر اإلعالن الثاني في 
اجلريدة الرسمية باإلضافة إلى 

الصحيفتني اليوميتني.
امل�����ادة على  كما تن����ص 
ان���ه ال يج���وز لل����ش���ركات 
املساهمة التي لم يصدر مرسوم 
بتأسيس���ها أن توجه الدعوة 
حلض���ور االجتم���اع بطريق 
اإلع���الن إال بعد موافقة وزارة 

التجارة والصناعة.
عمر راشد  ٭

النظام األساسي للشركة وحيث 
انهم ميلكون اكثر من 10% من 

رأس املال.

اقالة المجلس الحالي

وجاء في الطلب انهم يرغبون 
في الدعوة الى جمعية عمومية 
عادية للنظر في اقالة مجلس 
ادارة ش���ركة األبراج القابضة 
وانتخاب مجلس ادارة جديد.

وأوضح���ت املص���ادر ان 
املساهمني يستعدون الى التوجه 
الى وزارة التجارة للتقدم بنفس 
الى  الطلب مستندين في ذلك 
املادة 154 من قانون الشركات 
التجارية والت���ي تنص على 

انه:
العامة  تنعق���د اجلمعي���ة 
للمساهمني مرة على األقل في 
السنة في املكان والزمان اللذين 
يعينهما نظام الشركة، وملجلس 
اإلدارة دعوة هذه اجلمعية كلما 

رأى ذلك.
 يتع���ني عل���ى املجلس أن 
يدعوها كلما طلب إليه ذلك عدد 
من املساهمني ميلكون ما ال يقل 
عن عش���ر رأس املال. وتوجه  صورة طلب املساهمني

قال إن الوضع املالي للشركة جيد وال تعاني من شح السيولة

زينل لـ »األنباء«: »الدولية للتمويل« ستبدأ في تنفيذ مشاريعها 
خالل الربع الثالث واإلعالن عن خطة إعادة هيكلتها في أغسطس

كشف رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لشركة الدولية 
للتمويل جاسم زينل عن خطة 
س���يقوم مجلس إدارة الشركة 
بإعدادها خالل الشهرين املقبلني 
ليت���م اإلعالن عنها في ش���هر 
أغسطس املقبل تستهدف إعادة 
هيكلة مديونية الشركة البالغة 
حوالي 20 مليون دينار ووضع 
اس���تراتيجية جديدة لتعظيم 
اإليرادات وحقوق املس���اهمني 
س���يظهر ثمارها بنهاية العام 

احلالي.
وبني أن مجلس إدارة الشركة 
القليلة  س���يبدأ خالل األي���ام 
املقبلة ف���ي إعادة ترتيب أمور 
الشركة والبدء الفعلي في تنفيذ 
مش���اريعها وإس���تراتيجيتها 
الش���ركات  لتصب���ح اح���دى 
االستثمارية التمويلية الرائدة 

التزاماتها، حيث  الشركة بكل 
قامت الشركة بسداد كامل قيمة 
السندات من ذات الفائدة الثابتة 
والبالغ���ة 5 ماليني دينار، كما 
قامت الشركة بسداد باقي قيمة 
السندات ذات الفائدة املتغيرة 
بالكامل والبالغة 10 ماليني دينار 
في مارس 2011، مشيرا الى ان 
مجموع حقوق املساهمني بلغ 
بنهاية العام املاضي 77.9 مليون 
دينار مقابل 82.9 مليون دينار 

في عام 2009. 
وقد حققت »الدولية للتمويل« 
خسائر بالربع األول بلغت 2.03 
مليون دينار بواقع 4.4 فلوس 
للسهم من 2011 مقارنة بخسائر 
قدرها 0.95 مليون دينار عما 
مت حتقيقه خالل الفترة نفسها 

من عام 2010. 
محمود فاروق  ٭

خالل الفترة املقبلة. 
 جت���در اإلش���ارة إل���ى ان 
الشركة منيت بخسائر قدرها 
6.7 ماليني دينار العام املاضي 
نتيجة النخفاض قيمة احملفظة 
االستثمارية مقابل أرباح قيمتها 
142.4 ألف دينار في عام 2009، 
أدت الى خس���ارة السهم 14.6 
فلسا مقابل ربحية 0.26 فلس 

للسهم في عام 2009.

اصول الشركة

واشار الى ان أصول الشركة 
بلغت 101.3 مليون دينار لعام 
2010 بانخفاض قدره 24.3% عن 
ع���ام 2009، وذلك نتيجة بيع 
ما يعادل 75% م���ن قيمة احد 
العقارية، وان  االس���تثمارات 
املطلوبات انخفضت بنس���بة 
54% عن عام 2009 نتيجة وفاء 

في السوق الكويتي.
وق���ال زينل ف���ي تصريح 
خاص ل���� »األنباء« بعد توليه 
رئاس���ة مجلس إدارة الشركة 
ان الوضع املالي للشركة جيد 
وهناك مش���اريع كثيرة ستتم 
دراستها خاصة بعد ان أصبحت 
السيولة متوافرة لدى الشركة 
عبر زيادة أصول الشركة، فضال 
عن حصوله���ا على قرض من 
بنك اخللي���ج بقيمة 11 مليون 
دينار، فضال عن ان الش���ركة 
تتفاوض م���ع عدد من البنوك 
احمللية واخلارجية للحصول 
على تسهيالت ائتمانية جديدة، 
مضيفا ان الشركة لديها تطلعات 
للتوسع في األنشطة االستثمارية 
سواء محليا او خارجيا وذلك 
سعيا من مجلس إدارة الشركة 
للعودة إلى الربحية مرة أخرى 

جاسم زينل


