
ملشاهدة الصفحة 34PDFاقتصاد
االربعاء ١٠ مايو ٢٠١٧

البيع على المكشوف وآلية جديدة للضمانات

 هذه خارطة طريق نظام ما بعد التداول
شريف حمدي

اســتعرض فريــق عمــل 
تطبيــق نظام ما بعد التداول 
لدى هيئة أسواق املال خارطة 
طريق املرحلة االنتقالية األولى 
 ،PTM لنظام ما بعــد التداول
بحلول ٢١ مايو اجلاري، وذلك 
من خالل ورشة عمل نظمتها 
أمــس هيئة أســواق املال في 
بورصــة الكويــت حاضــر 
فيهــا عبدالرحمن الفيلكاوي 
وخالــد الســهلي مــن هيئــة 
أســواق املال، وسعد املنيفي 
ونورة العبدالكرمي من شركة 
البورصة، ودعيج الصالح من 

الشركة الكويتية للمقاصة.
أوضح الفريق أنه ســيتم 
تغييــر آلية حتديــد املواعيد 
املتعلقة باستحقاقات األسهم، 
بحيث تكون مواعيد مستقبلية 
معلنــة قبل فتــرة من تاريخ 

االستحقاق. 
وستتحدد توصية مجلس 
إدارة الشــركة املدرجة أربعة 
تواريــخ مهمة فــي بيان من 
يحصل على استحقاقات األسهم 

وهي كالتالي:
١- تاريخ حيازة السهم، وهو 
اليوم األخير الذي يجب عنده 
شراء السهم حتى يكون املساهم 
مقيدا في سجالت الشركة في 
يوم االستحقاق للحصول على 
التوزيعات. ويجب أن يكون 
هذا اليوم قبل يوم االستحقاق 
ويتحدد ووفقا لدورة التسوية 
)ثالثــة أيام تــداول قبل يوم 

االستحقاق(. 
٢- تاريخ تداول السهم دون 
االستحقاق، وهو اليوم الذي 
يتم فيــه تداول الســهم غير 
محمل بالتوزيعــات النقدية 
أو توزيعــات أســهم املنحــة 
أو غيرهــا مــن اإلجــراءات 
التي ينتج عنها استحقاقات 
لألسهم، وهو كذلك اليوم الذي 
يتم فيه التعديل على ســعر 
السهم نتيجة التوزيعات وفقا 

لقواعد التداول. 
3- تاريخ االســتحقاق، وهو 
اليــوم الذي يتــم فيه حتديد 
املساهمني املقيدين بسجالت 
الشركة واملستحقني لتوزيعات 

األرباح. 
4- تاريخ التوزيع، وهو يوم 
توزيع األرباح أو تنفيذ قرارات 

اجلمعية العامة.
ولفت الفريق إلى أنه ستتم 
مواجهــة مخاطــر اإلخفاقات 

الناجتة عن التداول وتغطيتها 
من خالل عدة مستويات حماية 

ووفقا للترتيب التالي: 
٭ مســتوى احلمايــة األول: 
ضمان الوسيط املالي في حال 

كان املتداول مخفقا. 
٭ مســتوى احلماية الثاني: 
فروقات األسعار الناجتة عن 
بيــع أو إعادة شــراء األوراق 

املالية محل اإلخفاق.
٭ مســتوى احلماية الثالث: 

ضمان وكالة املقاصة املالي.

التغيير السعري
وعن وحدات التغيير السعري 

للسهم، قال الفريق ما يلي:
٭ ســتصبح حجــم حركــة 
الوحدات السعرية مبقدار ٠.١ 
فلس لألسهم التي أسعارها أقل 
من ١٠١ فلس، و١ فلس لألسهم 
التي أسعارها ١٠١ فلس أو أكثر. 
٭ يســاعد هذا التغيير، على 

زيــادة اخليــارات املتاحــة 
للمتداولــني عنــد وضــع أمر 
البيع أو الشراء للسهم، ودعم 
عمل صانع السوق عن طريق 
زيادة املرونة في تسعير الفرق 
بني سعر طلب وعرض صانع 

السوق لألسهم.
٭ ســيتم تغيير آلية حتديد 
احلــد األعلــى واحلــد األدنى 
للســهم فــي اليــوم الواحــد 
بحيث سيكون ربطها بنسبة 
مئوية بدال من حركة الوحدات 

السعرية. 
٭ ســتكون النســبة املئوية 
للحد األعلى واألدنى للســهم 
٢٠% من الســعر املرجعي في 

يوم التداول الواحد.

استحداث اإلغالق العشوائي
وذكــر الفريق انه ســيتم 
حتديــد ســعر إقفال الســهم 
باســتخدام آليــة االختيــار 

العشوائي، حيث يقوم نظام 
التداول باختيار وقت اإلقفال 
بشكل عشوائي من آخر دقيقتني 
من جلسة مزاد اإلغالق، أي ما 
بني الساعة ١٢:٢8 و١٢:3٠، مع 
إمكانية أن يضع املتداول أوامر 
خالل هذه الفترة ما لم يقم نظام 
التداول بإغالق جلسة التداول. 

أمناء الحفظ
أنــه  الفريــق  وأوضــح 
ستكون هناك إتاحة خاصية 
رفض االلتزام بالصفقة ألمناء 
احلفظ )أعضاء املقاصة(، على 
أن يكون احلد األقصى لرفض 
االلتزام هو T+٢ الســاعة ١٠ 

صباحا. 
وتعد هــذه اخلاصية ذات 
أهميــة لعمــالء أمــني احلفظ 
)وخاصة املستثمرين األجانب( 
بحيث تتيح دقة أكبر في تنفيذ 

األوامر.
وأفاد فريق تطبيق املرحلة 
األولى ملا بعد التداول بأنه متت 
تهيئــة النظــم الالزمة لعمل 
صانع السوق من قبل الشركة 
الكويتية للمقاصة وشــركة 
بورصــة الكويــت لــألوراق 
املالية، وســتتم إتاحة البيع 
على املكشــوف مع استخدام 
اقــراض واقتــراض األســهم 
لصانع الســوق فــي املرحلة 

األولى فقط. 

)قاسم باشا(  PTM هيئة األسواق« استعرضت أمس خارطة الطريق املرحلة االنتقالية األولى لنظام ما بعد التداول«

3 نصائح للحكومة.. السيطرة على األجور واستمرار االقتراض ووضع نظم ضريبية عصرية

صندوق النقد ينصح الكويت بإعادة تسعير اخلدمات احلكومية
محمود فاروق 

قدم صندوق النقد الدولي 
ثالث نصائح للكويت لتجاوز 
أزمة انخفاض أسعار النفط 
والتي أثرت على اقتصادها. 
ونصــح »النقــد الدولي« 
الكويــت بتركيز اإلصالحات 
املالية علــى معاجلة مواطن 
الضعف األساسية في املالية 
العامة، واحلد من اجلمود في 
املوازنــة من خــالل تقليص 
تدريجي للدعم املقدم للوقود 
والكهربــاء والســيطرة على 

فاتورة األجور.
الثانيــة  النصيحــة  أمــا 
فتتمثــل في تنويــع مصادر 
متويــل املاليــة العامة، وأكد 
الصندوق ضرورة أن يكون 
ذلــك باالعتماد على صندوق 
االحتياطــي العــام، بجانــب 
إصدار كميات مســحوبة من 
الســندات احملليــة، بجانــب 
احلصول على بعض القروض 
اخلارجية ما يخفف احتماالت 
مزاحمــة القطاع اخلاص في 
احلصول علــى ائتمان بينما 
يحافــظ على هوامــش أمان 

عالية من السيولة. 
وتتمثل النصيحة الثالثة 
في دعوة احلكومة الكويتية 
إلى مواصلة إصالحات سوق 
العمل واجلهود املبذولة لدعم 
دور القطاع اخلاص وأهمية 
تعزيز التنوع وتوفير مزيد 
من فرص العمل للمواطنني.

وتابع: ميكن قطع شــوط 
طويل نحو تنويع اإليرادات 
بعيــدا عن النفــط من خالل 
اســتحداث ضريبــة القيمــة 
املضافة وضريبة على أرباح 
األعمال وكذلك إعادة تسعير 

اخلدمات احلكومية.
واجمــع خبــراء ماليون 
دوليون خالل حلقة نقاشية 
نظمها مركز صنــدوق النقد 
الدولــي لالقتصاد والتمويل 
في الشرق األوسط بالتعاون 
مع الصندوق العربي لإلمناء 
االقتصــادي حتــت عنــوان 
االقتصاديــة  »التبعــات 
واالجتماعية إلصالحات املالية 
العامــة في الكويــت والعالم 
العربي« على ضرورة مواجهة 

عجز املوازنة العامة من خالل 
تقليــص النفقــات اجلاريــة 
وترشــيد الدعوم اضافة الى 
العمل على زيادة ايرادات هذه 
املوازنات من خالل وضع نظم 
ضريبية عصرية. واكدوا ان 
التحديات االقتصادية العاملية 
واالضطرابات السياسية في 
املنطقة جعلت اصالح املالية 

العامة للدولة ضروريا.
وقال مدير مركز صندوق 
لالقتصــاد  الدولــي  النقــد 
والتمويل في الشرق األوسط 
د.أسامة كنعان إن هذه احللقة 
النقاشــية تهدف الى حتفيز 
النقاش العام حول مستجدات 
القضايــا اإلقليمية والعاملية 
التــي تعتبــر محــط اهتمام 
اجلمهور وصناع السياسات 
في الكويت والعالم العربي.

واضاف ان موضوع إصالح 
املالية العامة يكتسب أهمية 
متزايــدة بالنســبة لعدد من 
البلــدان العربيــة خصوصا 
فــي ضــوء تزايــد الضغوط 
الناجمة عن اشتداد النزاعات 
وتفاقم أزمة الهجرة واللجوء 
في املنطقة وانخفاض أسعار 
النفــط والســيما فــي بلدان 

مجلس التعاون اخلليجي.

إصالح المالية 
من جانبه، اكد رئيس بعثة 
صندوق النقد الدولي السنوية 
الى الكويت لتقييم االوضاع 
االقتصادية د.ستيفان روديه 
احلاجــة لتنفيــذ إصالحات 
املاليــة العامة فــي الكويت 
لتحقيــق ثالثة اهداف عامة 
هي التقليــص تدريجيا من 

عجز احلكومة واحتياجاتها 
التمويلية بالتزامن مع إيجاد 
حيز لالســتثمارات املعززة 
للنمو على األجل املتوسط.

وذكــر ان الهــدف الثاني 
هــو التأكيــد علــى اهميــة 
ضمان استمرار الكويت في 
ادخار قسم كاف من ثروتها 
النفطية لألجيال القادمة في 
حني يرتكز الهدف الثالث على 
الفصل بني النفقات احلكومية 
وإيــرادات النفط املتقلبة ما 
يســاعد فــي احلفــاظ على 
االستقرار االقتصادي الكلي.
اإليــرادات  إن  وقــال 
الضريبية في الكويت متثل 
بشــكل اســتثنائي جــزءا 
أصغر من املعتاد من إجمالي 
اإليرادات والسيما ان وجود 
خطــط لتطبيــق ضريبــة 
القيمة املضافــة والضريبة 
االنتقائية علــى اإلنتاج من 
شأنه أن يساعد على تنويع 
اإليــرادات وتقليــص حجم 
الناجمة  التعرض للمخاطر 

عن تقلبات أسعار النفط.
واضاف ان إصالح نظام 
ضريبــة األربــاح يأتي عن 
طريــق تخفيــض معدالتها 
املطبقة وتوحيدها ما يزيد من 
اإليرادات الضريبية ويخلق 
في الوقت نفسه بيئة تتيح 
املنافســة العادلة بني جميع 
الشركات العاملة في الكويت.

ضبط االنفاق 
مــن جهتــه، اكــد مديــر 
الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيا في قطاع االقتصاد 
الكلي بالبنك الدولي د.ايريك 

لوبــورن احلاجــة إلى بذل 
املزيد من اجلهود للبدء في 
تنفيذ إصالحات املالية العامة 
والسيما مع شروع البلدان 
بضبــط اإلنفــاق وتوحيده 
الدعــوم  عــن  والتراجــع 
وحتجيمها تدريجيا وتعزيز 

إدارة املالية العامة.
وقال ان منطقة الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا 
متأخرة عــن اللحاق بركب 
مناطق نامية أخرى في العالم 
على صعيد العمل بسياسات 
قائمة على القواعد واألنظمة، 
اذ أدى غيــاب أطــر املاليــة 
العامة املستندة إلى القواعد 
البلدان املصدرة للنفط  في 
إلى تيسير االنتقال املباشر 
آلثار تقلبات أسعار السلع 
األولية على املوازنة العامة.

أسعار الطاقة
بــدوره، قــال اخلبيــر 
االقتصــادي فــي صندوق 
الدولــي د.شــادي  النقــد 
عبــداهلل ان دول املنطقــة 
مطالبــة بنــزع الصبغــة 
السياسية عن آلية حتديد 
أســعار الطاقة باســتثناء 
عمان واإلمــارات واألردن 
التي حتولت مؤخرا نحو 
التســعير  العمــل بآليات 
الوقود  التلقائي ملشتقات 
ولبنــان واملغــرب اللذين 
اعتمــدا آليــات التســعير 
ان  واضــاف  الســوقية. 
االثــر االقتصادي الذي قد 
ينجم عــن اإلصالحات قد 
يكون كبيرا جدا، مؤكدا في 
الوقت نفسه أن إصالح دعم 
الطاقة سيكفل على األجل 
املتوسط إعادة توزيع رأس 
املال والعمالة جتاه قطاعات 
أكثر كفاءة في اعتمادها على 

العمالة واملهارات.
دول  ان  الــى  واشــار 
مجلس التعاون اخلليجي 
بامكانها حتقيق مكاســب 
حقيقيــة دائمــة في مجال 
الدخل تصل إلى نحو 4.١% 
من إجمالــي الناجت احمللي 
وذلــك إذا مت رفع أســعار 
الطاقة محليا كي تصل إلى 
مستويات استرداد التكلفة.

جانب من احللقة النقاشية التي نظمها مركز صندوق النقد  بالتعاون مع الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي

عمومية الشركة أقرت توزيع 33.20% منحة

»األنظمة اآللية« ترفع رأسمالها

رئيس جمعية احملاسبني يتقدم بإقرار الذمة املالية
دعا رئيس جمعية احملاسبني 
واملراجعــني الكويتيــة صقــر 
مبرك احليص أعضاء اجلمعية 
والذين تنطبق عليهم املادة ٢ 
من قانون هيئة مكافحة الفساد 
الى التقدم إلقرار ذمتهم املالية 
لــدى الهيئة قبل انتهاء الفترة 

احملددة قانونا.
وقــال احليص في تصريح 
صحافي أمس انه قدم الى هيئة 
مكافحة الفســاد إقــرارا بذمته 
املالية بصفتــه محكما بوزارة 
العــدل، داعيا أعضاء اجلمعية 
الذين يشــغلون نفس الصفة 
للمسارعة إلقرار ذمتهم املالية 
قبل انتهاء الفتــرة القانونية، 
مشــيرا الى ان هيئــة مكافحة 
الفساد باتت تعمل على فترتني 
صباحية ومســائية كي يتاح 
جلميــع املكلفني إقــرار ذممهم 

املالية. 
كمــا دعــا احليــص جميع 
أعضاء اجلمعية واملكلفني حسب 
قانون هيئة مكافحة الفساد الى 
املسارعة لتقدمي اإلقرار بذمتهم 
املالية كيال تطولهم املســاءلة 
القانونيــة، مؤكدا فــي الوقت 
نفسه سعي اجلمعية للتجاوب 
مع كل القوانني والقرارات التي 
مــن شــأنها تعزيز الشــفافية 

ومكافحة الفساد وكل املظاهر 
السلبية والتي لها آثار سلبية 

على اقتصاد البالد. 
واشاد احليص بعمل وجهود 
هيئة مكافحة الفساد والقائمني 
عليه من جهة تيسير وتسهيل 
واملتطلبــات  اإلجــراءات  كل 
اخلاصة بإقــرار الذمة املالية، 
معتبــرا ان هــذه اخلطوة من 
شأنها تعزيز الشفافية واحلد 
الفســاد وانتهــاك األموال  من 
العامة ويضع الكويت في مراكز 
متقدمة على املؤشرات الدولية 
في النزاهة والشــفافية وبناء 

الدولة العصرية.
وأشار الى ان هيئة مكافحة 

الفســاد وإقــرار الذمــة املالية 
للقياديني في البالد من شــأنه 
االنعكاس ايجابا على اخلطوات 
البالد  التي تعتزم  اإلصالحية 
القيــام بها علــى كل االصعدة 
خصوصا اجلانب االقتصادي، 
املتغيــرات  ان  الــى  مشــيرا 
االقتصادية العاملية كانخفاض 
أســعار النفط وتراجع عوائد 
املوازنة العامة للدولة جعل من 
اإلصالح والنزاهة والشــفافية 
قضايــا  الفســاد  ومكافحــة 

مستحقة وضرورية للتنفيذ.

»فيتش«: النمو العاملي يسير على املسار الصحيح
رويتــرز: قالــت وكالة فيتــش للتصنيف 
االئتماني ان تعافي النمو العاملي ميضي على 
املسار الصحيح، متوقعة زيادة النمو العاملي 
إلــى ٢.9% في ٢٠١٧ من ٢.5% في ٢٠١6 وتعدل 
توقعاتها لعام ٢٠١8 بالرفع قليال إلى 3.١% من 

3.٠% في مارس.
كما عدلت الوكالة توقعات للنمو األميركي 
لعــام ٢٠١٧ باخلفــض قليال لكن ذلــك قابلته 

توقعات أفضل للنمو في الصني واليابان.
وتقول »فيتش« إن ضعف النمو األميركي 
في الربع األول يرجع إلى االســتهالك ويبدو 

أنه تأثر بعوامل مؤقتة.
وأضافت ان تراجع معدل البطالة ومكاسب 
الثروة وحتسن ثقة املستهلكني واحتمال إجراء 
تخفيضــات على ضريبة الدخل من املفترض 
أن تدعم تعافي االستهالك في الواليات املتحدة 

اعتبارا من الربع الثاني.
وأشارت الوكالة الى ان أثر سياسات التحفيز 
التي جرى تطبيقها في وقت سابق على النشاط 
في الصني يبني أنه أكثر قوة مما كان متوقعا 
وان التباطؤ في ســوق اإلســكان استمر أكثر 

مما كان متوقعا.

يوسف الزم

قالت رئيسة مجلس إدارة 
شــركة األنظمــة اآللية هديل 
الغنيم خالل عمومية الشركة 
العاديــة وغيــر العادية التي 
عقدت امس بنســبة حضور 
٧٧.35%، إن الشركة حققت منوا 
في صافي األرباح خالل العام 
٢٠١6 بلغت نسبته ٢٢.٧% إلى 
١.6 مليون دينار، موضحة أن 
الشركة حرصت على تعزيز 
عالقتها االستراتيجية القائمة 
وإبرام عالقات اســتراتيجية 
جديــدة مع كبرى الشــركات 
العاملية املتخصصة في مجال 

تكنولوجيا املعلومات.
من جهة اخرى، قال نائب 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيــذي علــي البــدر فــي 
تصريحات للصحافيني عقب 
العمومية إن زيادة رأســمال 
الشركة جاء وفقا لقانون هيئة 
أسواق املال وهو أن احلد األدنى 
للشركات املدرجة في البورصة 
١٠ ماليني دينار مبا ال يتجاوز 
تاريخ ١٧ مايو ٢٠١٧، مشيرا إلى 
ان رفع رأســمال الشركة جاء 
بهدف احملافظــة على وجود 

الشركة في السوق، خاصة أن 
احلكومة متلك منها 68% ممثلة 
باخلطوط اجلوية الكويتية، 
وبالتالــي ليس مــن املقبول 
خروجها من الســوق وتنزل 
إلى الســوق املــوازي، وذلك 
حفاظا على سمعتها وشكلها 

أمام املستثمرين األجانب.
إلــى أن األنظمــة  ونــوه 
توســعت في أنشــطتها ولم 
تقتصــر علــى احلجــز اآللي 
ومنهــا خدمات حاســب آلي 
للسوق بشكل عام وذلك بهدف 
زيادة وتنويع دخل الشــركة 
مــن خــارج قطــاع الطيران، 
الفتا إلى أن ذلك يأتي مواكبة 

لتطــور الســوق، مؤكــدا أن 
االنســحابات االختيارية من 
البورصة التي زادت في الفترة 
األخيرة تنعكس ســلبا على 
السوق الكويتي مرجعا معظم 
أسباب هذه االنسحابات الى 
التهرب مــن متطلبات هيئة 
أسواق املال، موضحا ان وجود 
هيئة أسواق املال يعطي سمعة 
عاملية ويقلل من التالعب ولكن 
ال مينعه، حيــث ان التالعب 
موجود فــي أكبر البورصات 

العاملية.
العموميــة  وقــد وافقــت 
العادية للشــركة على جميع 
بنود جــدول أعمالهــا والتي 
من أهمها املوافقة على توزيع 
اســهم منحة بنسبة ٢٠.%33 
من راس املال املدفوع مقدارها 
٢4.9 مليون سهم واملصادقة 
علــى مكافــأة أعضاء مجلس 
اإلدارة مببلغ 6٠ ألف دينار.

كما وافقت العمومية غير 
العادية للشركة على البندين 
الواردين على جدول أعمالها 
وهــي املوافقــة علــى زيادة 
الشــركة املصــرح  رأســمال 
واملصدر واملدفوع من 5٠٧.٧ 

ماليني إلى ١٠ ماليني دينار.

هديل الغنيم

خبراء دوليون: 
الفصل بني 

النفقات احلكومية 
واإليرادات النفطية 

يحفظ االستقرار 
االقتصادي

إصالح ضريبة 
األرباح يزيد من 

اإليرادات الضريبية 
ويتيح املنافسة 

العادلة بني 
الشركات

استمرار إصالح 
دعم الطاقة 

يكفل إعادة توزيع 
رأس املال جتاه 

قطاعات أكثر 
كفاءة

مضاعفة سعر السهم املطلوب باحلد األعلى
٭ أفــاد فريق تطبيــق املرحلة األولى من 
PTM، بأنه في حال عدم توافر معروض من 
ســهم ما، وكان مطلوبا باحلد األعلى فإنه 
ستتضاعف قيمة السهم في اليوم التالي، 
أي ميكن ارتفاع السهم بـ 4٠% بواقع ٢٠% 

لكل يوم.

توافــر قيمــة الصفقة فــي اليــوم الثالث 
للتسوية

٭ أكد الفريق ضرورة توافر قيمة الصفقة 
لدى العمل كاملة في اليوم الثالث للتسوية، 
كما أنه ميكن للمشــتري بيع السهم الذي 

اشتراه قبل إمتام فترة التسوية.
غرامات على املخفقني

٭ شدد الفريق على أنه ستفرض غرامات 
على املخفق، حيث سيتم احتساب عمولة 
قدرهــا ١٢.5% حتســب من قيمــة اإلخفاق 
على أساس سنوي، كما سيتم ايقافه حال 

تكرار ذلك.

اختبار اختياري خالل األسبوع الجاري
٭ قال الفريق ان األســبوع اجلاري يشهد 
اختبارا اختياريا لكل األطراف املعنية على 

تطبيقات املرحلة األولى.

ملتابعة التفاصيل
على موقع 

»األنباء«

صقر احليص مقدما اقرار الذمة املالية 

تغيير جذري 
لتوزيعات األرباح 

وإغالق السوق 
والوحدات 

السعرية

اجلهات احلكومية في وثيقة 
الدعــوة التــي مت تســليمها 
جلميع أصحاب احملالت بأن 
اللقاء سيعقبه حملة تفتيش 
مشتركة من قبل جميع اجلهات 
احلكوميــة، وذلــك لتطبيق 
األنظمة واللوائح اخلاصة بها.

وأبدى القناعي تخوفه من 
أن تكون هذه الدعوة متهيدا 
لتطبيق قرار الشــركة برفع 
اإليجارات في سوق املباركية، 
متمنيــا أن يتــم التعامل مع 
أصحاب هذه احملالت بنفس 
املسطرة التي يتم التعامل مع 

عقود أمالك انتفاع أخرى.

خالل أسواق اللحوم والسمك 
واخلضار.

وتلقى أصحاب احملال في 
املباركيــة دعوة من 8 جهات 
حكوميــة )وزارات املاليــة، 
التجارة، األشغال، الداخلية، 
بلدية الكويت، اإلدارة العامة 
لإلطفاء، مركز العمل التطوعي 
والهيئة العامة للبيئة(، حيث 
ســتعقد هذه اجلهات صباح 
اليــوم لقــاء تنويريــا ملالك 
احملالت والــورش واملطاعم 
والبسطات في سوق املباركية، 
باالشــتراطات  للتعريــف 
واللوائــح والقوانني املنظمة 
لــكل األنشــطة واخلدمــات 
في ســوق املباركية. وأكدت 

طارق عرابي

يبــدو أن أزمــة ســوق 
املباركية قــد عادت للواجهة 
من جديد، حيث صرح رئيس 
احتاد أصحاب محالت سوق 
املباركيــة أنــور القناعــي لـ 
»األنباء« عن إحباط أصحاب 
احملالت بــأن دراســة وزارة 
املالية أظهرت أن عقد الشركة 
املكلفة بإدارة سوق املباركية 

قانوني. 
وقال إن ذلك يعتبر تراجعا 
عن الوعود التي تلقاها االحتاد 
بوقــف الزيادة على أصحاب 
محالت سوق املباركية بتاريخ 
١6 مارس املاضي، والتي أدت 
الــى وقف إضــراب أصحاب 
احملال. وأضاف أن الوزارة لم 
جتتمع مع أصحاب احملالت 
بالسوق عند انتهاء الدراسة 
ألخذ وجهات النظر جميعها. 
وطالب بالعودة عن أي قرار 
قــد يضر بأصحــاب محالت 
الســوق، الذي يعتبــر هدفا 
لشريحة كبيرة من أصحاب 
الطبقة املتوسطة واملتدنية، 
فضال عن أنه يعتبر ضمانة 
كبيرة لألمن الغذائي للبالد من 

دراسة وزارة املالية تعتبر عقد الشركة املديرة قانونياً

أزمة سوق املباركية تعود من جديد

)احمد علي( هل تغلق محال املباركية من جديد 


