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تمديد فرتة تقديم عروض مرشوع «مرتو الكويت» إىل  27مايو
الكويت ( -كونا) :مدد الجهاز الفني لدراسة املرشوعات التنموية واملبادرات فرتة
تقديم العروض بشأن الخدمات االستشارية الخاصة بمرشوع (مرتو الكويت)
للرشكات التي أبدت رغبتها حتى  27مايو املقبل.
ودعا الجهاز يف بيان صحايف أمس الراغبني باالستفادة من التمديد اىل مراجعة
موقعه االلكرتوني لالطالع عىل التفاصيل كافة .واوضح انه بات متاحا امام جميع

يف محارضة لرشكة «كابيتال ستاندردز» عنه

بورسلي :مفهوم الحوكمة وتنفيذه يف الكويت
مازال دون المستوى المطلوب
أمرية مصطفى

بمبا د رة من رشكة « كا بيتا ل
ستاندردز» للتصنيف االئتماني ،عقدت
مساء أمس األول محارضة بعنوان
«مقرتح معايري حوكمة الرشكات
العامة لدولة الكويت» ،يف فندق جي
دبيلو ماريوت ،شارك فيها خبري
الحوكمة العاملي ريتشارد ويلسون،
تنا ولت أ همية حوكمة ا لرشكا ت
وفائدتها يف تعزيز الشفافية.
وأكدت رئيس مجلس ادارة كابيتال
ستاندردز الدكتورة أماني بورسيل أن
مفهوم الحوكمة وتنفيذه يف الكويت
مازال دون املستوى املطلوب ،بالرغم
من األهمية املتزايدة لحوكمة الرشكات
يف منطقة الرشق األوسط ،والتاثري
الذي يمكن ان تحدثه هذه الحوكمة
عىل قيمة و أداء الرشكة وتكلفة
رأس املال .واوضحت بورسيل أن هذا
املقرتح الذي بادرت الرشكة بإطالقه
يشتمل عىل  7عنارص ويساهم يف
تعزيز ا لقطاع ا لخا ص ا لكويتي ،
السيما الرشكات العامة تطور أداءها
وتنافسيتها و إنتاجيتها.
وأضافت بورسيل أن «كابيتال
ستاندردز» قامت بمراجعة الكثري من
القوانني العاملية ،مع األخذ باالعتبار
العوامل املحلية،لوضع معايري خاصة
بحوكمة الرشكات.

تعزيز الشفافية

وعن مزايا املعايري املقرتحة قال
بورسيل إن هذه املعايري تمثل أداة
متاحة للرشكات الكويتية ،لتقييم

كما أش��ار ويلسون إىل مزايا
ا لحوكمة ا لتي تعزز من مكا نة
الرشكة يف السوق ،وتقييم املخاطر
غري املالية املؤثرة عىل الرشكة ،وتعزيز
الشفافية ومصداقيتها أمام الجهات
ذات العالقة ،فضال عن تعزيز ثقة
املستثمر يف مجلس اإلدارة و اإلدارة
التنفيذية للرشكة.

توصيات الحوكمة

ريتشارد ويلسون ود .أماني بورسيل خالل املحارضة
وتعزيز مستوى االلتزام باملعايري
املثىل للحوكمة ،مشرية إىل أن هذا االمر
سيؤدي اىل تعزيز والرفع من مستوى
الشفافية لديها.
وأكدت بورسيل أن الهدف النهائي
ملعا يري ا لحوكمة  ،هو تعزيز ثقة
املستثمرين يف مجلس اإلدارة وأنظمة
الرقابة الداخلية ،ومستويات الشفافية
يف الرشكات التي تتبنى هذه املعايري،
مشرية إىل أن هذا األمر سينعكس
باإليجاب عىل تحسني كفاءة السوق
املايل وتحقيق درجة عالية من النمو
لقطاع الرشكات واالقتصاد.
وأفادت بأن وضع آلية الستكمال
ترشيعات الحوكمة الحالية أحد أهداف
معايري الحوكمة املقرتحة والتي من
شأنها تعزيز ثقة املستثمرين ومكانة
الرشكات الكويتية أمام املستثمرين
األجانب والجهات الرقابية.

تصوير قاسم باشا

وزادت :إن مقرتح معايري الحوكمة
هو عبارة عن أداة توجيهية لكيفية
تطبيق معايري الحوكمة ،الفتة إىل أن
اعتماد نظام الحوكمة يؤدي إىل تقليل
املخاطر ،وتحفيز األداء وتحسني فرص
الوصول إىل أسواق رأس املال وزيادة
الشفافية ،وبالتايل الحصول عىل أعىل
التصنيفات العاملية.

تأثري الحوكمة

كما تحدث الخبري العاملي يف مجال
الحوكمة ريتشارد ويلسون عن تأثري
الحوكمة عىل تصنيف الرشكات ،ومدى
مساهمتها يف تعزيز مبادئ الشفافية
والنزاهة ومساءلة اإلدارة العليا،
باإلضافة إىل مزايا تصنيف حوكمة
ا لرشكا ت ومسا همتها يف تقييم
ممارسات الحوكمة املتبعة يف الرشكة
ومقارنتها مع اقرانها يف املنطقة.

وتضمنت توصيا ت « كا بيتا ل
ستا ند رد » حول معا يري حوكمة
الرشكات  7عنارص خصت حقوق
املساهمني وهيكل امللكية واملعاملة
العادلة للمساهمني ،اىل جانب دور
األط��راف ذات العالقة ،واإلفصاح
والشفافية ،ومسؤوليات مجلس
اإلدارة وفعالية اإلدارة التنفيذية.
كما تضمنت التوصيات أهمية
مراعاة الرشكات لحقوق املساهني
كا فة ا لتي ينص عليها قا نو ن
ال�شرك��ات  ،مع رضورة تمتع
املساهمني كافة يف حق الحصول عىل
املعلومات الالزمة التخاذ قراراتهم
ا الستثما ر ية وحقهم ا لخا ص
بالتصويت عىل القرارات األساسية
وحق الحصول عىل األرباح.
وق��دم املقرتح بعض التوصيات
الخاصة بأفضل ممارسات الحوكمة
لهيكل امللكية ومنها :اإلفصاح عن أسماء
كبار املساهمني الذين يمتلكون أكثر من
 ،% 5إىل جانب اإلفصاح بشكل فوري
عن أي تغيري يطرأ عىل ملكية املساهمني
بنسبة  % 2او أكثر .و اإلفصاح عن
هوية املالك النهائي إن و جد.

عموميتها أقرت توزيع  % 15نقداً وانتخبت مجلس اإلدارة

النفييس 7.2 :ماليني دينار أرباح «الصالحية
العقارية» يف  2009وربحية السهم  19فلساً
جراح النارص
قال رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لرشكة
الصالحية العقارية غازي فهد النفييس أن استمرار
التداعيات السلبية لألزمة املالية واالقتصادية العاملية
عىل املستويني املحيل والدويل لجميع القطاعات لسنة
 2009قد أدى إىل وضع الرشكة لخطة إسرتاتيجية
ملواجهة األزمة االقتصادية.
وأوضح النفييس خالل انعقاد الجمعية العمومية
العادية وغري العادية للرشكة أمس بنسبة حضور
بلغت  % 87.5ان هذه الخطة ساهمت بالحفاظ
عىل جميع األصول التي تمتلكها الرشكة ،والتي
لم تتعرض للتآكل أو البيع بأي شكل من األشكال،
مما ساهم بتعزيز ثبات مستوى التشغيل لعقارات
الرشكة والذي لم يتعرض لالنخفاض خالل السنة
الحالية  .2009وبالتايل توافرت للرشكة السيولة
الالزمة لدعم قطاعاتها التشغيلية واإليفاء بجميع
التزاماتها وعىل رأسها ما يتعلق بتسديد القروض
املطلوبة منها عن سنة  2009لجميع الجهات مما
انعكس بدوره عىل تعزيز الثقة املتبادلة بني الرشكة
والجهات املرصفية.
وعن بيانات الرشكة املالية كشف النفييس عن
تحقيق «الصالحية العقارية» ربحا مقداره 7.2
ماليني دينار كويتي أي بربحية بلغت  19فلسا للسهم
الواحد لسنة  2009مقارنة مع خسارة مقدارها 35.5
مليون دينار كويتي بخسارة  90فلسا للسهم عن
العام املايض أي بنمو مقداره  ،% 120وبلغ إجماىل
موجودات الرشكة  262مليون دينار باملقارنة مع
 264مليون دينار للعام املايض ،أي بانخفاض بلغت
نسبته .% 0.63
كما انخفضت املطلوبات من  146مليون دينار
للعام املايض باملقارنة مع  128مليون دينار للعام
الحايل أي بانخفاض مقداره  18مليون دينار وما
تعادل نسبته  ،% 12.4وارتفعت حقوق املساهمني
من  106ماليني دينار عن العام املايض إىل 121
مليون دينار للعام الحايل أي بزيادة مقدارها 15

مليون دينار ما تعادل نسبته .% 14.2
وأضاف ان إيرادات الرشكة التشغيلية حافظت عىل
ثبات مستواها حيث بلغت  44.1مليون دينار للعام
املايض و 44.2مليون دينار للعام الحايل ،وكنتيجة
للنمو اإليجابى بحقوق املالك بنسبة  % 14.2فقد
ارتفعت القيمة الدفرتية للسهم لتبلغ  311فلسا ،مع
األخذ بعني االعتبار أن جميع البيانات املالية السابقة
تم تسجيلها حسب التكلفة التاريخية واملبنية عىل
البيانات املالية لسنة .2009
وكشف النفييس بأن القيمة السوقية الفعلية
ألصول الرشكة والتي تم تقييمها من قبل مقيمني
مهنيني محليني وخارجيني يف نهاية سنة  2009فقد
بلغت قيمتها  626مليون دينار كويتي وبحقوق
ملكية تبلغ  382مليون دينار كويتي لرتتفع بذلك
القيمة الدفرتية للسهم إىل  9 8 1فلسا للسهم
الواحد.

مرشوع العاصمة

وفيما يتعلق بمرشوع العاصمة العقاري أوضح
النفييس بأن مرشوع العاصمة والذي يعترب من
املشاريع الحيوية والضخمة حيث تمتلك فيه
رشكة الصالحية العقارية حصة نسبتها % 50
من الرشكة املالكة للمرشوع وهى رشكة العاصمة
العقارية .وقد تعرض املرشوع للعديد من املعوقات
والعقبات واإلجراءات البريوقراطية والتي بدورها
ساهمت بوضع العصا بعجلة املرشوع يف أغلب
مراحله .والرشكة لم تأل جهدا يف سبيل إيجاد
الحل املناسب واألمثل للحصول عىل كافة املوافقات
الالزمة لعقد أمالك الدولة لتتمكن من استكمال
إنجاز املرشوع والذي كان مقررا إنشاؤه بمراحل
سابقة حيث تولدت معضلة اختالف املفاهيم
املتعلقة بطبيعة املرشوع ومدى صلته بمرشوعات
«البناء والتشغيل والتحويل» مما تسبب بسوء
فهم مع إدارة أمالك الدولة نتج عنه بالتايل تأخري
بإبرام العقد الرسمي.
وأكمل حديثه قائالً :وقد برزت يف الفرتة األخرية

العديد من العوامل اإليجابية لصالح املرشوع
تمثلت باملبادرات التي طرحت من مؤسسات الدولة
ذات العالقة للتمييز بني املشاريع حسب نوعيتها
وتصنيفها بمشاريع ذات العالقة ومشاريع
أخرى خدمية ليست ذات صلة بمرشوعات «البناء
والتشغيل والتحويل» وهو ما نؤمن بأن مرشوع
العاصمة يندرج تحت تصنيفه.
وتحدث النفييس عن االستثمارات العقارية للرشكة
يف إنجلرتا واململكة املتحدة وأملانيا.
ويف الختام ،وافقت العمومية عىل جميع البنود
الواردة يف جدول األعمال والتي من أهمها املوافقة
عىل توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة
 15( % 15فلسا لكل سهم) عىل مساهمي الرشكة
املسجلني عن السنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب
 ،2009كما وافقت عىل زيادة رأس مال الرشكة من
 39,9مليون دينار  40,59مليون أي بزيادة رأس
املال بعدد  6,704,052سهما وتخصيصهم لنظام
خيار رشاء األسهم للموظفني .كما تمت املوافقة عىل
تعديل نظام خيار رشاء األسهم للموظفني الذي تم
تطبيقه سابقا .وتنازل املساهمني الحاليني عن حقهم
يف األولوية يف االكتتاب يف هذه الزيادة تطبيقا ً لنظام
خيار رشاء األسهم للموظفني ،وتحويل كامل مبلغ
االحتياطي العام لألرباح املرحلة ،كما تمت املوافقة
عىل تخصيص جزء من األرباح لتوزيعها كتربعات
نقدية بحدود مائة ألف دينار كويتي ،ووافقت عىل
تجديد تفويض مجلس اإلدارة برشاء  % 10من أسهم
الرشكة .وتفويض مجلـس اإلدارة باالقرتاض من
خالل إصدار سندات .
وتمت املوافقة ايضا عىل تخفيض عدد أعضاء
مجلس اإلدارة من تسعة أعضاء إىل ثمانية أعضاء.
وتم انتخاب مجلس إدارة للرشكة لفرتة الثالث
السنوات القادمة وهم غازي فهد النفييس ،فيصل عبد
املحسن الخرتش ،أنور عبد العزيز العصيمي ،يوسف
عيىس العثمان ،أحمد فيصل الزبن ،عبد العزيز غازي
النفييس ،مرزوق فجحان املطريي ،عبد الرحمن عبد
العزيز البابطني.

األمري 4.12 :ماليني دينار أرباح «الخليج القابضة» لعام 2009

حققت رشكة الخليج القابضة أرباحا ً
صافية ،وصلت إىل  4.115مليون دينار
كويتي ،أي ما يعادل نحو 14.205
مليون دوالر أمريكي عن السنة املالية
 ،2009بواقع ربحية السهم الواحد
بنحو  4.86فلوس ،كما وصل إجمايل
حقوق املساهمني إىل  102.58مليون
دينار كويتي ،وهو ما يؤكد متانة
وسالمة وضع الرشكة ،رغم استمرار
تبعات األزمة املالية العاملية ،التي هزت
االقتصاد العاملي.
من ناحيته ،أكد نائب رئيس مجلس
اإلدارة والعضو املنتدب ،أحمد األمري،
أن الرشكة تكيفت مع املستجدات
االقتصادية يف األس���واق املحلية،
واإلقليمية ،وأثبتت بسريها قدما ً يف تنفيذ
خططها اإلسرتاتيجية ،أنها تميض نحو
املزيد من النجاح والتقدم ،يف ظل وجود

فريق إداري تنفيذي متميز حريص عىل
نمو ،واستمرارية الرشكة ،وأوضح أن
تمسك الرشكة بتنفيذ إسرتاتيجياتها
الطموحة ،من خالل مرشوعاتها املتنوعة
يف مملكة البحرين ،واملغرب ،عىل حد
سواء ،يؤكد ملستثمريها وعمالئها أهمية
تحقيق أهداف الرشكة ،من خالل إدارة
مشاريعها من جهة استكمالها ،طبقا ً
للخطة الزمنية املوضوعة يف هذا الشأن،
وأضاف األمري قائالً  :إن تحقيق رشكة
الخليج القابضة نتائج مالية إيجابية
مجزية ،عىل مدى األربعة األعوام املتتالية،
يؤكد نجاح خطط عملنا يف االستثمار يف
األسواق ،يف ظل اإلرضابات والصعوبات
التي واجهتها أسواق املال العاملية ،والتي
بدأت مرحلة التعايف ،وهو األمر الذي
سيحقق عائدات إيجابية ملساهمينا،
ومستثمرينا تكرس ،بدورها ،ثقتهم يف

الرشكة وإدارتها ،وأشار األمري إىل أن
الرشكة ستعرض عىل الجمعية العمومية
العادية ،خالل اجتماعها يف الثالث عرش
من مايو املقبل ،نتائج أدائها ،بعد أن
ارتفعت إجمايل قيمة أصولها إىل 194.73
مليون دينار كويتي عن السنة املالية
 ،2009بارتفاع بنسبة  % 5.3عن السنة
املاضية  ،2008يف الوقت الذي ارتفعت
فيه حقوق املساهمني إىل 102.577
مليون دينار ،أي بنسبة  ،% 6.8وهو
إنجاز آخر تقدمه الرشكة ملساهميها،
الذين أولوها الثقة والدعم طوال األعوام
املاضية ،وذكر األمري أنه انطالقا ً ملبدأ
الشفافية ،فإن االجتماع املقبل للجمعية
العمومية سيكون مفتوحا ً للنقاش
واالقرتاحات ،عىل اعتبار بأن الهدف ،الذي
يجمعنا جميعا ً هو االستمرار يف تحقيق
األرباح ،وزيادة حقوق املساهمني يف

الرشكة ،لتكون واحدة من أقوى وأنجح
املؤسسات االستثمارية يف املنطقة،
وأضاف األمري ،نحن نضع إدراج أسهم
الرشكة يف بورصة الكويت قيد أهدافنا
الرئيسية يف  ،2010تماشيا ً مع رؤيتنا
طويلة األمد للتحول إىل رشكة قابضة
إقليمية موثوقة ،وقد قطعنا شوطا ً
كبريا ً مع مستشارنا لإلدراج رشكة كاب
كورب يف استيفاء جميع رشوط اإلدراج،
وتزويد البورصة كل ما يلزم لهذه
العملية ،ونحن اآلن يف صدد معرفة رد
البورصة حيال ذلك ،وحول توقعاته عن
عام  ،2010قال األمري ،إن الرشكة تسري
بخطى ثابتة ،وهي قادرة عىل مواجهة
تحديات األزمة املالية العاملية ،والتمسك
بوترية الربحية املوثوقة للرشكة ،السيما
بتكاتف الجميع نحو تحقيق النجاحات
واالستمرارية.

من لديهم الرغبة بطرح مشاريعهم وفق نظام الـ (بي .أو تي) االستفادة من
املوقع والتعرف عىل االرشادات الخاصة بجميع تفاصيل املشاريع املتاحة .وافاد
بانه بإمكان املهتمني مراجعة القانون رقم  7لسنة  2008والالئحة التنفيذية
املنشورين عىل موقعه االلكرتوني اضافة اىل الدليل االرشادي الخاص باملشاريع
بنسخته العربية-االنجليزية الذي تم اعداده بالتعاون مع البنك الدويل.
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الهارون :قانون هيئة سوق المال أصبح نافذاً
إيهاب املالخ

أكد وزير التجارة والصناعة ،رئيس لجنة
سوق الكويت لألوراق املالية ،أحمد الهارون،
أن قانون هيئة سوق املال أصبح نافذ ا ً من
تاريخ نرشه بالجريدة الرسمية ،ومن ثم فهو
مطبق فعلياً ،اآلن ،ومن هذا املنطلق أصدر وزير
العدل أخرياً ،قرارا ً بإنشاء محكمة أسواق املال
للنظر يف القضايا املتعلقة بالتداول يف أسواق
األوراق املالية ،وأضاف الهارون ،يف ترصيح
للصحافيني ،عقب انتهاء اجتماع لجنة السوق،
أمس ،أن اللجنة حرصت بعد صدور القانون
االلتزام ،بما جاء فيه يف خصوص استكمال
إجراءات التطبيق يف املواعيد املحددة ،خصوصا ً
فيما يتعلق بتعيني مجلس املفوضني ،واملحدد
لها ثالثة أشهر من تاريخ نرش القانون يف
الجريدة الرسمية ،وإصدار الالئحة التنفيذية،
خالل ستة أشهر من تعيني املفوضني ،وتابع
الهارون ،أتمنى أن يقرأ املتداولون ،وأن يعوا
جيداً ،ما جاء يف القانون املذكور من نصوص،

أحمد الهارون
ً
أصبحت محل تطبيق ،حاليا  ،السيما فيما
يتعلق باملخالفات والعقوبات املقابلة ،وأشار
الوزير إىل أن اللجنة ناقشت مقرتحات ،قدمت
إليها ،يف شأن تعديل بعض رشوط اإلدراج
يف سوق الكويت ل�لأوراق املالية ،تتضمن

اشرتاطات تتعلق برضورة االلتزام بمعايري
الحوكمة ،وهذه املقرتحات محل دراسة،
حالياً،
وذكر الوزير أن هناك مجموعة من شكاوى
اإلفصاح عرضت عىل لجنة السوق ،وقد تم
حفظها ،بعد اإلطالع عليها ،بشكل واف،
ومستفيض ،ولم يكشف الوزير عن طبيعة
هذه الشكاوى ،وأطرافها ،وقال ،إن اللجنة
اعتمدت محارض اللجان الفرعية ،السيما
محرض اللجنة الفنية ،التي كانت قد اعتمدت
إدراج رشكة واحدة يف السوق الرسمي ،وأرجأت
بت طلبات ثالث رشكات ملزيد من البيانات ،كما
اعتمدت امليزانية التقديرية للبورصة للسنة
املقبلة  2010إىل  ،2011والتي تم رفعها يف
تقرير اللجنة املالية ،وناقشت لجنة السوق،
أيضا ً ،البيانات الخاصة يف رشكة املقاصة،
والتي درجت عىل أن تنرش جداول إحصائية
مهمة للمتداول ،واملراقب للسوق ،وجاء
مفصالً حول إعداد حسابات التداول النشطة،
وغري النشطة ،من حيث جنسية التداول.

أسهم مجموعة «أجيلييت» تستحوذ
عىل  % 24من قيمة تداوالت السوق
إيهاب املالخ

استحوذت اسهم مجموعة رشكة املخازن
العمومية «أجيليتي» التي تضم «بيان»،
و«وطنية» ،و«معادن» ،و«اجيليتي» باستثناء
سهم رشكة مركز سلطان املوقوف عن
التداول بسبب تأخر اعالن الرشكة عن
نتائجها املالية للعام املايض .استحوذت عىل
 % 24من قيمة التداول الكلية البالغه 90.6
مليون دينار يف سوق الكويت لألوراق املالية
أمس .اذ تم تداول  65.845مليون سهم من
اسهم املجموعة تمثل  % 18.2من احجام
التداول الكلية للسوق البالغه  360مليون
سهم حققت ما قيمته  21.26مليون دينار.

ويرجع ذلك النشاط عىل اسهم املجموعة
السيما سهم «أجيليتي» الذي شهد تداول
 27.5مليون سهم .إىل عودة السهم إىل التداول
أمس مع اعالنها عن نتائجها السنوية للعام
املايض  2009وتحقيقها ارباحا ً بقيمة 156
مليون دينار وتوصية مجلس إدارة الرشكة
بتوزيع ارباح نقدية بنسبة  .% 40وقد حقق
السهم مكاسب بـ  40فلسا ً ليغلق عىل 640
فلساً.
وعىل صعيد تداوالت السوق امس ،ونتيجة
اغالق بعض االسهم القيادية عىل مكاسب
يف اسعارها السوقية شهد السوق تباينا
بني مؤرشاته .اذ تراجع املؤرش السعري 2.6
نقطة بنسبة  % 0.03ليغلق عىل 7549.4

نقطة ،فيما ارتفع املؤرش الوزني 1.57
نقطة بنسبة  % 0.35ليغلق عىل 448.75
نقطة.
ونتيجة انتظار املتداولني إلعالن بنك
الكويت الوطني عن نتائجه الفصلية للربع
ا الول من ا لعا م ا لجا ري  ،ا ستمر سهم
«الوطني» يف ادائه االيجابي مرتفعا ً  40فلسا ً
ليغلق عىل  1260فلسا ً من خالل تداول 9.6
ماليني سهم حققت ما قيمته  11.97مليون
دينار .وتم تداول  132سهما ،وعدد االسهم
الصاعدة  45سهماً ،واملرتاجعة  47سهما،
وثبات اسعار أسهم  40رشكة ،يف حني لم
يتم تداول أسهم  94رشكة منها  17رشكة
موقوفة عن التداول.

