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عمومية البنك وزّعت 18% نقداً و5% منحة على املساهمني عن 2014

حمد احلميضي رئيساً ملجلس إدارة مجموعة »األهلي املتحد ـ البحرين«
أعضاء مجلس اإلدارة الذين 
ارتأوا تكليفي برئاسة هذه 
املجموعة املصرفية الرائدة 

إقليميا ودوليا«.
وأضاف: »أرجو أن أكون 
عند حسن ظن اجلميع في 
القيام بهذه املسؤولية امللقاة 
على عاتقي، كما يطيب لي 
أن أتق����دم بخالص التهنئة 
للزم����اء أعض����اء املجلس 
اجلديد، وأمتن����ى للجميع 
التوفيق في جهودنا ملواصلة 

هذه املسيرة الناجحة«. 
وزاد احلميض����ي، الذي 
يشغل حاليا منصب املدير 
الع����ام للمؤسس����ة العامة 
للتأمين����ات االجتماعي����ة 
)الكوي����ت(، »إنني أتطلع 
للعمل عن كثب مع الزماء 
في مجل����س اإلدارة وفريق 
اإلدارة التنفيذية، والتعاون 
معا كفريق عمل متجانس، 
سعيا لتعزيز مسيرة تطور 
البنك وتقدم����ه، من خال 
مساندة مش����اريعه للنمو 
والتوسع وخدمة عمائه، 
ف����ي تطوير  واالس����تثمار 
البشرية والتقنية  طاقاته 
مبا يلبي تطلعات وطموحات 
جمهور املساهمني والعماء 
وأسرة العاملني في املجموعة 

على امتداد املنطقة«.

وحتفي����زا للعامل����ني ف����ي 
مجموعة البنك األهلي املتحد، 
على أن تكون االستفادة منها 
ب����األداء واخلدمة  مقرونة 
والقواعد احملددة من اجلهات 
الرقابية. م����ن جهته، قال 
احلميضي: »أعرب عن بالغ 
مشاعر االعتزاز لهذه الثقة 
الغالية من قبل املساهمني، 
وم����ن إخوان����ي األفاض����ل 

الرأس����مالية للمجموع����ة، 
تنفي����ذا الس����تراتيجيتها 
التنموي����ة ومحافظة على 

ماءتها الرأسمالية.
ووافقت أيضا على إصدار 
150 مليون سهم مخصصة 
لنظام شراء األسهم اإلجباري 
واالختياري للعاملني، استنادا 
إلى التوجيهات الصادرة من 
املركزي،  البحرين  مصرف 

العادية،  العام����ة  اجلمعية 
على عدة قرارات مهمة، منها 
املوافقة على متديد تفويض 
مجل����س اإلدارة بتحدي����د 
توقي����ت وش����روط إصدار 
السندات والقروض واألدوات 
التمويلية األخرى مدة سنتني 
وبح����د أقص����ى 4 مليارات 
دوالر، على أساس تفضيلي 
أو ثانوي لزي����ادة القاعدة 

محمد املرزوق نائبا، راشد 
املير نائبا، وعضوية كل من 
محمد بهبهاني، محمد الغامن، 
امل����رزوق، عبداهلل  عدنان 
السميط، هيرشيل بوست، 
مايكل إسيكس، ملى الدخيل، 

عادل اللبان.
كم����ا وافق����ت اجلمعية 
العامة غي����ر العادية، التي 
انته����اء أعمال  عقدت فور 

واألرباح املستبقاة.

مجلس اإلدارة الجديد

وانتخب����ت اجلمعي����ة 
العمومية مجلس إدارة جديدا 
مؤلفا م����ن 11 عضوا يزاول 
مهمته وصاحياته للدورة 
القادمة، رهنا مبوافقة مصرف 
البحرين املركزي، وهم: حمد 
احلميضي رئيسا للمجلس، 

اجلمعي����ة  انتخب����ت 
العمومية السنوية العادية 
العادية لبنك األهلي  وغير 
البحري����ن حمد   � املتح����د 
احلميضي رئيسا للمجلس، 
مع اس����تمرار محمد جاسم 
املرزوق وراشد املير نائبني 

للرئيس.
اجلمعي����ة  وت����رأس 
العمومية السنوية العادية 
وغير العادية للبنك محمد 
جاس����م املرزوق ، بحضور 
اإلدارة،  أعض����اء مجل����س 
وممثلني عن اجلهات الرقابية 
الرسمية، ومندوبي وسائل 
اإلعام، وجم����ع كبير من 
املس����اهمني بنسبة حضور 
بلغ����ت 81.53% من مجموع 

حصص املساهمني.
وقد أقرت اجلمعية العامة 
جميع البنود املدرجة على 
جدول األعم����ال، وصادقت 
املالية لعام  النتائ����ج  على 
2014، كما أقرت توزيع أرباح 
نقدية على املساهمني بنسبة 
18%، أي بواقع 4.5 سنتات 
أميركية عن كل سهم، إضافة 
إلى أس����هم منحة بنس����بة 
5% أي بواقع س����هم عن كل 
عشرين سهما، مع ترحيل 
211 ملي����ون دوالر تقريب����ا 
كدعم لاحتياطي القانوني 

محمد جاسم املرزوق يترأس اجلمعية العمومية حمد احلميضي

رئيس مجلس إدارة الشركة أكد لـ »األنباء« تسديد جميع االلتزامات على الشركة وتقليص املصروفات للثلث

احلبيب: »املقاصة العقارية« لم تعمل حتى اآلن لتتهم بالفشل.. فلماذا التصفية؟
عمليات التأجير للشقق من 

خالل توقيع عقود بقيم 
مرتفعة مقابل ايجارات أدنى 

مما هو مكتوب في العقد؟
٭ هذا نوع من انواع التاعب 
القدمية التي يشهدها السوق 
العقاري حيث تقوم شركات 
بكتابة عقود بقيم مرتفعة 
من اعطاء صورة غير حقيقة 
لدخل العقار ما يؤدي الى 
زيادة قيمة العقار في حال 
البيع وبالتالي ميكن في حال 
وجود مقاصة عقارية ان يتم 
ايقاف مثل هذه التاعبات 
في اعطاء قيم غير حقيقة 
للعقار الن العقود ستكون 
مسجلة واي تاعب ستتم 

محاسبة املخالف فورا.

سوق شقق التمليك 
يشهد انتعاشا كبير 
في اآلونة األخيرة 

هل سيستمر ذلك ام 
هناك تراجع؟

٭ اإلقبال في تصاعد الن 
املواطن قبل ذلك كان ميكن 
ل����ه اذا كان ميلك 100 ألف 
او 200 أل����ف ان يش����تري 
بيتا س����كنيا وحاليا هذه 
األسعار لم تعد موجودة اال 
في مناطق محدودة وليس 
لديه إذن سوى الشراء من 
اخلارج لاستثمار او يقوم 
بشراء شقة متليك خاصة 
ان بع����ض املواطنني بدأوا 
يتكيفون مع الوضع احلالي 
بالسكن في شقق بدال من 
االنتظار لبيت بعد 15 عاما 
كما ان تثمني الصوابر جعل 
الذين خرجوا منها يلجأون 
الى شراء شقق باإلضافة 
الى اجتاه السيدات الائي 
يحصلن على قرض املرأة 
في االس����تثمار في ش����قق 

التمليك.

في مهنة الداللني 
والسماسرة الذين 

يعملون في السوق 
دون ترخيص؟

٭ الس���وق يعان���ي م���ن 
الفوضى بشكل غير منطقي 
فهناك ن���اس موجودة في 
سوق الداللة اقامتهم ليست 
العقارية  عل���ى ش���ركات 
العمارات  فهناك ح���راس 
الكل  وعم���ال وس���ائقون 
بيش���تغل وال يوجد رقابة 
وطالبنا بلجنة رباعية تضم 
وزارات الشؤون والتجارة 
والداخلية مع احتاد وسطاء 
العقار للحد من الدخاء على 
املهنة فا يتبعون الي مكتب 
وال ميلك���ون دفاتر وليس 
عليهم مسؤولية وبالتالي 
اذا نصب او احتال او كذب 
فا يوج���د مرجع عليه او 
مكتب او شركة عقارية يتم 
محاسبته على ما بدر من 

الدالل غير املرخص.

نسبة كبيرة من 
القسائم السكنية في 

السوق ال تسجل 
بأسماء املالك 
األصليني ملاذا؟

٭ فع���ا وذلك لس���ببني 
هما:

٭ ان تكون هناك مديونيات 
على صاحب العقار.

٭  باإلضاف���ة الى التهرب 
من ضريبة السكن اخلاص 
القانون 8و9  اقره���ا  التي 
لسنة 2008 والتي فرضت 
10 دنانير على كل متر يزيد 
على 5 االف ل���كل مواطن 
وبالتال���ي يق���وم بكتابة 
وتسجيل األراضي بأسماء 
اقاربه وذلك تهربا من الوقوع 

حتت طائلة الضريبة.
السوق يشهد تالعبات في 

ال يري����دون ان يكون هناك 
تنظيم.

4- جماع����ات الضغ����ط 
على احلكومة الذين يريدون 
اس����تمرار الفوض����ى النهم 

يكتسبون منها.

ما موقف اجلهات 
احلكومية من عمل 
»املقاصة العقارية«؟

٭ كافة اجلهات احلكومية من 
البلدية والعدل والتجارات 
والكهرب����اء وغيره����ا غير 
متعاونة عل����ى االطاق مع 
االحتاد فق����د عرضنا عليها 
»كذا شغلة« ولم توافق بل 
تتعذر بأسباب واهية وكذلك 
البلدية دائما يقولون لنا، ان 
شاء اهلل، وال يعملون شيئا 
التج����ارة نوفر لها  وكذلك 
احلل����ول ولكن دون جدوي 
ولألسف الوزراء ليس لديهم 
نظرة واقعية لدور الوسيط 
العقاري وانهم يسعون خلير 
الباد وانهم يريدون شيئا 
نظامي����ا وقانونيا لس����وق 
العقار بل ينظرون الى اننا 
الوس����اطة  نبحث عن حق 
فقط وف����ق ش����عار »يانار 
ش����ب في حطب« وهذا كام 
غير صحيح، ومستشاريو 
الوزراء ال يعطون املشاورة 
الصحيح����ة، فاغلبها خطأ، 
وعلى س����بيل املثال تقدمنا 
بطل����ب لوكيل وزارة العدل 
فرفض الطلب فتقدمنا بطلب 
ثان للوزير لتوضيح الرؤية 
ففوجئنا بانهم يحولوننا الى 
الوكيل الذي رفض وبالتالي 
اكيد س����وف يرفض الطلب 
االدارات  الثاني وهكذا تدار 

احلكومية.

متى سيتم القضاء 
على الفوضى 

ألنه����ا لو تعم����ل حتى يتم 
احلكم عليها بعد ألنها ولدت 
بقانون مش����وه ال يساعدها 
رغم ان الدول����ة تعد املالك 
الرئيس����ي فيها عبر الهيئة 
العامة لاستثمار التي متلك 
نحو 38.1% و10% ملؤسس����ة 
التأمينات االجتماعية عبر 
شركة وفرة العقارية و%36.8 
لاحتاد الكويتي لوس����طاء 
العقار، عبر الشركة الكويتية 
لاس����تثمار، و5% الحت����اد 
العقاريني عبر شركة مجموعة 
األوراق املالي����ة وبالتال����ي 
فإص����دار قان����ون الزام����ي 
بالتسجيل س����يكون عودة 
الروح للمقاصة واستعادة 
لدوره����ا احلقيقي في انقاذ 
الس����وق العقاري الذي يئن 

من الفوضى. 

في رأيك من هم وراء فشل 
»املقاصة العقارية«؟

٭ هناك جهات شاركت في 
الس����لبي للمقاصة  الوضع 

العقارية وهي:
1- وزارة التج����ارة التي 
لديها نظرة خاطئة بأن عمل 
شركة املقاصة العقارية يعد 
احتكارا في السوق وهذا غير 
منطقي الن املقاصة العقارية 
البورصة رغم  مثل مقاصة 
ان املقاص����ة العقارية التي 
أسس����تها الدول����ة مبوافقة 
ال����وزراء بناء على  مجلس 
التجارة بهدف  طلب وزارة 

تنظيم سوق العقار.
2- اجله����ات احلكومية 
هي اول من س����عت إلفشال 
املقاصة دون سبب معروف 
بعد ان عرضنا عليهم كشركة 
حكومية القيام بأعمال تقييم 
عقاري، ولم يتعاونوا معنا 

با سبب.
3- هناك فئة من التجار 

احملاوالت ستصب في حماية 
املال العام.

..وما احملاوالت التي 
متت من قبل مجلس 

اإلدارة إلنقاذ الشركة؟
٭ لقد حقق مجلس اإلدارة 
اجنازا حقيقي����ا عبر اتخاذ 
ع����دة ح����زم من الق����رارات 
واإلجراءات خال عام ونصف 

في مقدمتها:
1- تقليص املصروفات بنحو 
اقل من الثلث، اضافة إلى انه 
مت تقليص عدد املوظفني الى 
ثاثة فقط، واالنتقال الى مقر 
جديد منخف����ض في القيمة 
االيجاري����ة مقارن����ة باملقر 

السابق.
الس����عي لدى مجلسي   -2
ال����وزراء واألم����ة وجهات 
أخرى لها عاقة باملوضوع، 
وهن����اك تفهم����ا على ارض 
الواقع ب����أن تعمل املقاصة 
العقارية على تنظيم السوق 
العقاري وحماية املال العام 
في الشركة، خاصة ان الرأي 
القانوني يفيد بأنها شرعية 
وقانونية وال يوجد بها أي 

إشكالية.
البن����وك  مخاطب����ة   -3
والشركات العقارية والهيئة 
العامة لاستثمار ملساعدتنا 
كشركة حكومية للقيام بأعمال 
تقييم عقاري، ولألسف لم 
يتعاون معنا احد من اجلهات 
احلكومية سوى في صفقتني، 

ثم توقفوا بدون سبب.
االلتزامات  4- تسديد كافة 

التي كانت على الشركة.

ولكن كيف تكون تصفية 
الشركة اهدارا للمال العام، 

رغم ان الشركة خاسرة 
اساسا؟

٭ الش����ركة اوال لم تخسر 

انها ستكون ماذا آمنا لكل 
صاحب حق سواء من بائع 
او مش���تري او دالل والكل 
سيكون رابحا من التنظيم 
للقضاء على أي تاعبات او 
غش او تدليس وهو الذي 
اال ان عدم  أصاب السوق، 
تنفي���ذ احلكومة لوعودها 
في الزامية التسجيل ساهم 
في تفاقم خسائر الشركة 
وهو ما يج���ب ان تتكاتف 
اجلهود في ظل الوعود من 
بعض نواب مجلس االمة 
بتفعيل عمل الشركة، اال ان 
الهيئة  هناك محاوالت من 
العامة لاستثمار لتصفية 
الش���ركة وهو امر في غير 
التي  محله بعد اخلطوات 
اإلدارة  اتخذه���ا مجل���س 
النتفاضة الشركة من كبوتها 
وتعويض خسائرها في اقل 
وقت ممكن، خاصة ان هذه 

عاطف رمضان

تقف شـركة املقاصة العقارية 
على مفترق طرق خطير بعد سنوات 
من اشـهارها يتمثل في التوجهات 
املوجودة حاليا لتصفية الشركة من 
قبل الهيئة العامة لالستثمار، وهنا يقول 
رئيس احتاد سماسرة العقار ورئيس 
مجلس ادارة شركة املقاصة العقارية 
عبدالرحمـن احلبيب في مقابلة مع 
»األنباء« ان مجلس إدارة الشركة اتخذ 
مجموعة من القـرارات واإلجراءات 
خالل عام ونصف النقاذ الشركة في 
مقدمتها تقليص املصروفات بنحو اقل 
من الثلث وتسديد كافة االلتزامات 

على الشركة.
ويضيـف احلبيب ان الشـركة 
لم تخسـر ألنهـا في االسـاس لم 
تعمل حتـى اآلن ليتم احلكم عليها 
بالفشـل وذلك ألنها ولدت بقانون 
مشوه ال يساعدها رغم ان الدولة تعد 
املالك الرئيسي فيها عبر الهيئة العامة 
لالسـتثمار التي متلك نحو %38.1 
و10% ملؤسسة التأمينات االجتماعية 
عبر شـركة وفرة العقارية و%36.8 
لالحتاد الكويتي لوسطاء العقار، عبر 
الشـركة الكويتية لالستثمار، و%5 
الحتاد العقاريني عبر شركة مجموعة 
األوراق املالية، وبالتالي فإصدار قانون 
الزامي بالتسجيل سيكون عودة الروح 
للمقاصة واستعادة لدورها احلقيقي 
في انقاذ السوق العقاري الذي يئن من 

الفوضى.. وفيما يلي نص املقبلة. 

»املقاصة العقارية« 
اصابها الوهن نتيجة 
عدم وجوب إلزامية 

التسجيل بها، فكيف 
ميكن عالج هذه 

اإلشكالية؟
٭ يب���ذل مجل���س اإلدارة 
احلال���ي أقص���ى جه���ود 
الش���ركة  للمحافظة على 
إميانا بالدور احليوي لها في 
تنظيم سوق العقار، السيما 

عبدالرحمن احلبيب 

»Payit« املجموعة توفر اخلدمة على تطبيقها الشهير

»آي سيس« الكويتية توّقع مع »األولى للوقود« اتفاقية
لتعبئة بطاقات الوقود إلكترونياً عن طريق الهواتف الذكية

تقدمي خدماتهم بشكل عصري 
باستخدام أحدث األساليب 
العاملي���ة  التكنولوجي���ة 

اآلمنة.
وأف���ادت املجموعة بأن 
ش���ركة األولى للوقود، هي 
أول شركة في قطاع شركات 
الوقود والطاقة في الكويت 
الت���ي تنضم إل���ى تطبيق 
)Payit( عبر الهواتف الذكية، 
مبين���ة ان ه���ذه اخلط���وة 
سيكون لها تأثير كبير في 
إح���داث طف���رة نوعية في 
طرق تعبئة بطاقات الوقود، 
والذي بدوره سيقدم خطوة 
رائدة من املمكن ان يتم نقل 
جتربتها الى البلدان األخرى 

املجاورة.
التنفيذي  الرئيس  وقال 

ومؤسس املجموعة م.محمد 
الرش���يدي: »هذه االتفاقية 
ستمثل نقطة انطاقة حقيقية 
ملج���ال خدم���ات املدفوعات 
اإللكترونية في قطاع الوقود 
والطاقة، فاآلن أصبح بإمكان 
تعبئة كروت وبطاقات الوقود 
إلكترونيا من محطات األولى 
للوقود«. وأوضح قائا: »هذا 
التعاون سيفتح آفاقا مدهشة 
لقطاع الش���ركات وساسل 
املطاعم واملصانع التي تعتمد 
على أساطيل من السيارات 
لتوصيل سلعها ومنتجاتها، 
حيث سيكون بإمكانهم اآلن 
استخدام هذا التطبيق بطريقة 
أسهل وأسرع، وبشكل فيه 
الس���يطرة على  الكثير من 

املصروفات«. 

ش���ركة األولى للوقود على 
تطبيقها الشهير »Payit« عبر 

الهواتف الذكية.
اجلدير بالذكر ان تطبيق 
Payit هو املنصة اإللكترونية 
النقدية  ملجاالت املدفوعات 
الكويتية، حيث  للمجموعة 
يعد نافذة آمنة للعماء الذين 
يفضل���ون إجناز معاماتهم 
انه يس���هل  إلكترونيا، كما 
على ش���ركاء »آي س���يس« 

وقع���ت مجموع���ة »آي 
الكويتية وشركة  س���يس« 
األول���ى للوق���ود اتفاقي���ة 
املدفوعات  تعاون في مجال 
اإللكترونية، وهي االتفاقية 
التي ستسمح لعماء شركة 
األولى للوقود باس���تخدام 
منصة آي سيس اإللكترونية 
إلعادة تعبئة بطاقات وكروت 
شركة االولى للوقود بأسلوب 

تقني آمن.
وذكرت املجموعة الكويتية 
التي تعد من كبرى شركات 
مقدمي اخلدمات اإللكترونية 
الذكي���ة  الهوات���ف  عب���ر 
واحلواسب اللوحية في منطقة 
الشرق األوسط وأفريقيا انها 
ستقدم من خال هذا التعاون 
االس���تخدام السلس لعماء 

»األولى« أول شركة 
في قطاع الوقود 
والطاقة تستخدم 

مجاالت املدفوعات 
النقدية

السوق العقاري 
يعاني فوضى غير 
منطقية ويحتاج 

لتدخل سريع

انتشار ظاهرة 
التالعب في 

اإليجارات لرفع 
قيم العقارات


