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ثمنوا لـ »األنباء« إقراره من مجلس األمة واعتبروه جاذباً لالستثمارات الخارجية

اقتصاديون: إقرار »هيئة سوق المال« يعزز اآلمال بجعل البورصة ضمن األسواق المتقدمة

في البداية ثمن نائب الرئيس 
ونائب العضو املنتدب في شركة 
االستشارات املالية الدولية »إيفا« 
صالح السلمي اخلطوة التي قام 
بها مجلس األمة في إقراره مشروع 

قانون هيئة سوق املال.
وقال انها خطوة جيدة وعلى 
الطريق الصحي���ح في معاجلة 
بعض االختالالت التي عانى منها 
سوق الكويت لألوراق املالية في 

الوقت السابق.
وأضاف ان هناك أزمات مرت 
على السوق سابقا، ولكن عقب 
تطبيق القانون وإنشاء الهيئة، 
سيكون األمر مختلفا، فالسوق 
س���يكون أكثر نظاما وتنظيما، 
مثلم���ا هو متبع في األس���واق 

العاملية.
وأكد على إمكانية رجوع جزء 
كبير من األموال املستثمرة في 
الداخل  الى  األسواق اخلارجية 
لقناعتها بجدوى االستثمار في 
الس���وق عقب تطبيق القوانني 
واللوائ���ح اجلدي���دة اخلاصة 

بالسوق.
بدوره، ق���ال رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب لشركة 
كوي���ت انفس���ت وعضو جلنة 
الس���وق وعضو غرفة التجارة 
والصناعة أنس الصالح ان هناك 
أهمية كبرى في إقرار مجلس األمة 
ملشروع قانون هيئة سوق املال 
تكمن في تطوير سوق الكويت 
لألوراق املالي���ة مبا يتالءم مع 

متطلبات العصر.
وأكد الصالح ان القانون مبا 
يحتويه من مواد وأدوات جديدة 
ستجعل الس���وق أكثر شفافية 
ومرونة استجابة ملتطلبات الوقت 
الراهن وهو ما نادى به اخلبراء 

املتخصصون.
وقال ان قانون هيئة س���وق 
املال س���يغير وج���ه التداوالت 
بالس���وق من حيث زيادة حجم 
وقيمة التداوالت، هذا باإلضافة 
ال���ى إمكانية اس���تقدام رؤوس 
اموال اجنبية لتشارك في عمليات 

التداوالت.
من جانبه، ثمن نائب رئيس 
مجلس إدارة شركة املال للتمويل 
واالستثمار عبداهلل جنيب املال 
األم���ة للقانون  إق���رار مجلس 
بأن���ه بوابة للنهوض  ووصفه 

يرغب في التالعب بالسوق بهدف 
املصالح الشخصية، مبينا ان هيئة 
سوق املال لها دور كبير في إيجاد 
الشفافية بشأن املعلومات التي 
ستصدرها الشركات للمستثمرين 
وستحرص هذه الشركات على ان 
تكون بياناتها دقيقة وسليمة وان 
تتم التداوالت بطرق صحيحة.

وشدد على ضرورة أن توفر 
هيئة سوق املال جميع االمكانيات 
التي حتقق الهدف الذي انشئت 
من اجله، مشيرا الى ان القانون 
خطوة رئيس���ية في خلق هيئة 
وانه البد ان يطبق هذا القانون 
وان تعط���ى هيئة س���وق املال 
الصالحيات الكاملة في تطبيق 

القانون.
وفي الس���ياق، أك���د اخلبير 
االقتصادي حج���اج بوخضور 
على أهمية إق���رار مجلس األمة 
أمس ملشروع قانون في إنشاء 

هيئة سوق املال.
انها خطوة  وقال بوخضور 
جيدة وعلى الطريق الصحيح، 
رغم كونها جاءت متأخرة بعض 

الوقت.
وأضاف بوخضور ان هناك 
العديد من املميزات التي تزخر 
بها مواد القان���ون ليس لكونه 
فقط ينظم أمور السوق، ولكن 
أيضا لكون القانون يقلل من آثار 
األزمات التي يتعرض لها السوق 
خصوصا في ظل ظروف األزمة 

احلالية.
وأش���ار الى انه بتطبيق هذا 
الكويت ضمن  القانون تك���ون 
صفوف الدول التي لديها هيئات 
لتنظيم أسواق األموال، مشيرا الى 
ان مواد القانون مقتبسة من كثير 
من مواد قوانني هيئات األموال 
في العالم، األمر الذي يعد سالحا 

ذا حدين.
وقال ان م���ن االيجابيات ان 
القانون شاملة ومتطورة  مواد 
القتباسها من األسواق العاملية، 
غير ان هناك مالحظات تكمن في 
كون بعض بنود هذه املواد التي 
قد ال تتفق في طبيعة التشريعات 

والقوانني في الكويت.
وقال: »اخش���ى من التطبيق 
الس���يئ ملواد القانون والتي قد 
تفسر باخلطأ، األمر الذي يرهق 

النظام املالي«.

االقتصادي للسوق في 2010. 
وأكد املال أن القانون الذي دامت 
مناقشته أكثر من 10 سنوات حان 
اآلن موعد تدشينه بالسوق إلنقاذ 
ما تبقى، مش���ددا على ضرورة 
اإلسراع في العمل على تطبيقه 
س���عيا إلى عودة االستثمارات 
األجنبية إلى الس���وق ولضمان 
النقدية املس���تمرة  التدفق���ات 

إليها. 
وأضاف ان إقرار الهيئة سيحد 
العش���وائية فيما  القرارات  من 
يتعلق بالتحيي���د واإلدراجات 
وزيادات رؤوس األموال وعمليات 
الدم���ج التي ال تصب أغلبها في 
صالح السوق، مؤكدا أن البورصة 
في حاجة ماس���ة إلى أمور عدة 
حتتاج الى توضيح وجدية وسن 
لوائح وقرارات تسهل إجراءات 
التعامل مع الس���وق، ومتنى ان 
تكمن ردة الفعل من القانون في 
التطوير العام للسوق من جميع 
جوانبه الفنية واإلدارية، من أجل 
اللحاق باملنافسة اإلقليمية في 

هذا املضمار. 
من جه���ة اخرى، قال رئيس 

مجل���س اإلدارة بش���ركة آجال 
لالستثمار سابقا مبارك العثمان 
ان البورصة في حاجة ماسة الى 
هيئة س���وق املال للقضاء على 
بعض السلبيات احلاصلة ومنها 
أحقية رفض االدارة اإلفصاح عن 
عدم ادراج أي شركة دون أسباب 
وهذا األمر خارج نطاق املنطق، 
السيما افتقار السوق إلى تشريع 
محدد أو لوائح تنفيذية واجراءات 
واضحة حت���د م���ن التالعبات 
اليومية بالسوق، مشيرا إلى أن 
املجلس إذا كان نشطا حقا فإنه 
سيعمل على دفع احلكومة لتنفيذ 
املش���اريع التنموية، متمنيا ان 
تكون سنة 2010 سنة االجنازات 

ال االستجوابات.
وطالب بأن ينظر املجلس إلى 
االقتص���اد كاقتصاد متكامل، ال 
ان ينظر إل���ى قطاع دون اآلخر 
والعمل عل���ى معاجلة األوضاع 
بشكل متكامل عن طريق املعاجلة 

الشاملة.
وأكد ضرورة عدم معارضة 
املجلس للتشريعات املطروحة 
حالي����ا الت����ي كان منها قانون 

هيئة سوق املال كون جميعها 
إلى حتس����ني الوضع  هادف����ة 
إلى ضرورة  االقتصادي ودعا 
تفعيل االقتصاد احمللي والسيما 
املش����اريع التنموي����ة وحتفيز 

نشاط القطاع اخلاص.
وأكد عل���ى أن وجود قانون 
هيئة سوق املال أفضل من عدم 
وجوده، مش���يرا الى ان الهدف 
املنشود من هذا القانون ان يوجد 
جهة رقابية على الشركات وسوق 
الكويت لألوراق املالية وكذلك على 
التداوالت التي تتم في السوق، 
ما ينعك���س إيجابا على وجود 
الشفافية  مساحات واسعة من 

واإلفصاح.
واض���اف ان جلنة الس���وق 
هي اجله���ة التي تضع القرارات 
وتراقب تنفيذها او االلتزام بها 
اي انها احلكم واخلصم في نفس 

الوقت.
واستطرد قائال: أصبح اآلن 
مع إق���رار قانون هيئة س���وق 
املال هناك جهة ستقوم بوضع 
القرارات ومتابعتها ومراقبتها 

بالشكل املطلوب.

وزاد: هن���اك تس���ريب ف���ي 
املعلومات داخل بعض الشركات 
وأصبح حاليا هناك متداولون 
يحصلون عل���ى معلومات غير 
متاح���ة لغيره���م )للجمهور( 
ويقدمون الكسب غير املشروع 
ومما ال ش���ك فيه ان هذه اجلهة 
)هيئة س���وق املال( س���تعاقب 
الش���ركات وكبار املسؤولني في 
الشركات الذين يسربون املعلومات 

بطرق غير مشروعة.
ولفت الى ان جلنة الس���وق 
ووزارة التجارة والصناعة ليس 
الت���ي من خاللها  اآللية  لديهما 

»تعاقب املخالفني«.
ومضى قائال: هيئة س���وق 
املال مبثابة ضروس وأس���نان 
التي  ملعاقبة الشركات املخالفة 
تفشي او تصدر معلومات خاطئة 
لتتالعب بأرباحها وانه ستكون 
هناك رقابة جادة ومباشرة على 
كل التعامالت التي تتم في جميع 
او  السندات  او  أسواق »األسهم 

الشركات«.
وأشار إلى ان وجود »قانون 
هيئة السوق« مبنزلة قوة ردع ملن 

السلمي: خطوة جيدة 
الصحي�ح  الطري�ق  عل�ى 
االختالالت بعض  لمعالجة 

س�يجع��ل  الصال�ح: 
السوق أكثر ش�فافية ومرونة 
واستجابة للمتطلبات الحالية

المال: القانون سيضمن 
األجنبية  األم�وال  ع�ودة 
البورصة إل�ى  المهاج�رة 

العثمان: سيصبح »رادعًا« 
للمتالعبين بالسوق وسيقضي 
الش�خصية المصالح  عل�ى 

بوخضور: وجود »الهيئة« 
األزمات  آث�ار  من  س�يقلل 
الس�وق لها  يتع�رض  التي 

مجلس األمة يوافق على مشروع
قانون إنشاء هيئة أسواق المال

وافق مجلس األمة في جلس��ته العادية امس على مش��روع 
قانون بش��أن انشاء هيئة اس��واق املال وتنظيم نشاط االوراق 

املالية في مداولته الثانية وأحاله على احلكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون مبوافقة 48 عضوا من 

اصل احلضور وعددهم 49 عضوا فيما رفضه عضو واحد.
واعرب وزير التجارة احمد الهارون عن عميق شكره وتقديره 
ملجلس األمة واعضاء جلنة الشؤون املالية واالقتصادية على اجناز 
القانون وإقراره »وان تباينت اآلراء واألفكار بشأنه السيما انها 

تصب في النهاية في الصالح العام«.
وواف��ق املجلس اثر ذلك على تعديل��ني نيابيني على القانون 
يقضي أولهما باحلفاظ على امليزات الوظيفية املقررة ملوظفي سوق 
الكويت لألوراق املالية بتاريخ العمل بهذا القانون وبأن يس��تمر 
ه��ؤالء املوظفون بالعمل لدى الهيئة ب��ذات احلقوق والواجبات 

القائمة بذلك التاريخ.
كما يقضي التعديل بأن »تتم تسوية ودفع مكافآت املوظفني 
عن فترة عملهم الس��ابقة مبعرفة سوق الكويت لألوراق املالية 
وتلتزم الهيئة بإعادة تأهيل وتسوية أوضاعهم وفق مقتضيات 

العمل بهذا القانون والئحته التنفيذية«.
ويقضي التعديل الثاني بأن حتدد نس��بة توظيف الكويتيني 
بحيث ال تقل عن 75% من إجمالي عدد العاملني في هيئة س��وق 

املال وبورصات االوراق املالية ووكاالت املقاصة.
وأوضحت جلنة الشؤون املالية واالقتصادية في تقريرها عن 
االقتراح بقانون ما للقانون من اهمية واثر كبير على االقتصاد 
الوطني مبا يجعله يلحق بالتطورات العاملية التي يشهدها نشاط 
تداول االوراق املالية وسقوط احلواجز والقيود التي كانت تعوق 
حرك��ة رؤوس األموال بني البلدان املختلفة وظهور مالمح نظام 

عاملي جديد تسوده املنافسة.
وذكرت اللجنة ان البورصة ومنذ تأسيسها أعطت صالحية 
اإلشراف على املهام التشريعية والرقابية والتنفيذية في آن واحد 
حتكمه وتنظمه مجموعة من القوانني والتش��ريعات التي جعلت 
من البورصة الكويتية سوقا إقليميا رائدا ومرجعا لألسواق املالية 
الناش��ئة ومن أفضل األسواق املالية في املنطقة تنظيما ومتيزا 

وأكثرها جاذبية لالستثمار العربي واألجنبي.
وبينت انه مع انتشار املنافسة بني البورصات وسعيها جلذب 
االستثمارات اليها ولضمان التدفقات املالية اليها فقد بدأت األسواق 
في الدول املتقدمة واألسواق الناشئة بتطوير التشريعات والقوانني 
في ضوء خصخصة األس��واق املالية وتنوع أدوات االس��تثمار 
وخصخصة مراكز اإليداع وحفظ املستندات وفتح األسواق املالية 

للمستثمرين األجانب وربط األسواق املالية بعضها ببعض.
وقالت اللجنة انه يترتب على ذلك إنشاء هيئة أسواق املال وإلغاء 
كل التشريعات الراهنة التي حتكم سوق رأس املال وإنشاء جهاز 
قضائي متخصص بنشاط أسواق املال مبا يحقق سهولة ويسر 

حل املنازعات التي تنشأ نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون.
ومت تقسيم القانون الى 13 فصال هي التعريفات واملصطلحات 
املتداولة في القانون او في أسواق املال وإنشاء الهيئة وتشكيلها 
وأهدافها واختصاصاتها وبورصات األوراق املالية ووكالة املقاصة 
وأنش��طة األوراق املالية املنظمة. وينص القانون على ان تكون 
تبعية الهيئة لوزير التجارة والصناعة كما يتضمن القانون مراجعة 
حسابات األشخاص املرخص لهم وعمليات االستحواذ وحماية 
حقوق األقلية وأنظمة االس��تثمار اجلماعي ونش��رة االكتتاب 
ل��ألوراق املالية الصادرة عن الش��ركات واإلفصاح عن املصالح 
والعقوبات اجلزائية التأديبية ويشمل تنظيم االختصاص القضائي 
واإلج��راءات أمام احملكمة املختصة وحتديد اجلرائم والعقوبات 
واملخالف��ات وقواعد التأديب فضال عن تس��وية املنازعات وفقا 

لنظام التحكيم وأحكام عامة وأحكام انتقالية. السوق في انتظار التنظيم والتطوير من خالل هيئة سوق املال

حجاج بوخضورمبارك العثمانعبداهلل املالأنس الصالح صالح السلمي

»صروح لالستثمار« تطلق »محافظ صروح المايكرو«

خالد صالح

اكد رئيس ادارة التسويق في 
ش����ركة صروح لالستثمار خالد 
صالح حمزة ان الشركة تركز حاليا 
على إطالق وتأس����يس مجموعة 
من »محافظ املايكرو« وذلك بهدف 
االستثمار في قطاعات تشغيلية 
ذات عائدات مضاعفة وس����ريعة 
تنأى بأموال املساهمني عن املخاطر 
كونها تستثمر في مجاالت متعددة 
ومتنوعة تلبي متطلبات األسواق.  
واضاف ف����ي بي����ان صحافي ان 
املايكرو يتراوح  محافظ صروح 
رأس����مالها بني 500 ألف ومليون 
دينار مبينا انها خصصت لتوزيع 
األموال املستثمرة في أكثر من مجال 
استثماري وذلك لتجنب املخاطر 
االستثمارية املرتفعة »التي تسببت 
في تدهور العديد من االستثمارات 
خالل األزم����ة. وقال حم����زة: ان 

محاولة خف����ض درجة املخاطرة 
في االستثمار تعد عنصرا أساسيا 
في احملافظة على اموال املساهمني 
السيما تنميتها مؤكدا انها أحد أهم 
إليها معظم  التي تستند  املبادئ 
سياس����ات صناديق االس����تثمار 
الناجحة. وأوضح أن وجود عدد 
كبير من املستثمرين في محفظة 
الفرص  استثمارية واحدة يتيح 
بشكل أكبر تنويع االستثمارات، 
والذي بدوره يساعد على تخفيض 
درجات إلى احلد األدنى إضافة إلى 
حتسني معدالت الربحية. مشيرا 
الى ان شركة صروح لديها افكار 
تختلف عن االجتاهات الس����ائدة 
حاليا، مضيفا أن ادارتها التنفيذية 
ارتأت ضرورة أن تتميز الشركة 
في عال����م االس����تثمار من خالل 
اقتناص افضل الفرص واخليارات 

50 فلسًا أرباح »البحرينية � الكويتية«
أفاد سوق الكويت لألوراق املالية بأن مجلس إدارة الشركة 
البحرينية � الكويتية للتأمني قد اعتمد البيانات املالية السنوية 
للشركة من 2009 بأرباح قدرها 3.04 ماليني دينار وبواقع 50 
فلسا للس���هم، مقابل 3.7 ماليني دينار بواقع ربحية 44 فلسا 
للسهم عن 2008 وقد اوصى مجلس ادارة الشركة بتوزيع %22 

نقدي للسهم لكل سهم وتوزيع 7.1% منحة.

»المواشي« تتبع القوانين في عالقتها بموظفيها
انتهت إدارة اخلبراء بوزارة العدل في تقريرها 
املودع بالدعوى املقامة من إحدى موظفات شركة 
املواشي والتي مازالت على رأس عملها � إلى عدم 
أحقية املوظفة في دعواها ضد الش���ركة. وكانت 
الش���ركة قد سبق لها وأن اتخذت قرارا منذ عامني 
تقريبا بنقل إحدى موظفاتها من قطاع االدارة إلى 
قطاع آخر بعدما تبني لها تعرض مرؤوس���ي تلك 
املوظفة للظلم والتعس���ف من قبلها، ولم ترتض 
تلك املوظفة ذلك القرار فأقامت دعواها ضد الشركة 

بالشكوى والزعم بتعسف اإلدارة معها وقد صدتها 
تلك اجلهات لثبوت عدم أحقيتها في ادعائها ضد 
الشركة.  وقال رئيس مجلس اإلدارة بدر اجلاراهلل 
ان مجلس إدارة الشركة يؤكد بإجماع أعضائه على 
صحة القرارات اإلدارية للش���ركة ومش���روعيتها 
الس���يما في عالقتها مع املوظفة املذكورة ويؤكد 
على عدم قبوله التراجع عن أي من قراراتها حتقيقا 
للمصداقية وحسن إدارة الشركة ألمورها الداخلية 

وتفرغها.

عمومية »تحصيالت« 17 الجاري
املالية  الكويت لألوراق  أفاد سوق 
بأن اجلمعية العمومية العادية وغير 
العادية لش���ركة تصنيف وحتصيل 
االموال س���تنعقد 17 اجلاري في مقر 
الش���ركة، حيث سيتم خاللها انتخاب 

اعضاء ملجلس ادارة الشركة.

العديد  خصوصا في ظل عزوف 
من املس����تثمرين عن الدخول في 
مش����اريع او استثمارات مجهولة 
الس����يما في ظل أوضاع السوق 
الذي مازال يعاني من الصدمة التي 

خلفتها االزمة االقتصادية.
وذكر حمزة أن شركة صروح 
أخ����ذت بع����ني االعتب����ار بح����ث 
الراهن����ة واملقبلة  االحتياج����ات 
لالس����تثمار لذا تركز في الوقت 
احلالي على تأسيس محافظ صروح 
املايكرو في مختلف املجاالت منها 
التعليمية والصحية والعقارية، 
حيث حتدد محافظ مايكرو عدة 
عوامل يكمن اهمها في توافقها مع 
الشريعة االسالمية ثم ربحيتها 
وحج����م مخاطره����ا، مؤكدا على 
وج����ود عوامل اخ����رى تليها في 
االهمية وهي رغبة السوق في تلك 
االستثمارات، فضال عن اختيارها 
التوقيت املالئم والشركاء املهتمني 
والقطاعات اجلاذبة. وبني حمزة أن 
األزمة املالية ولدت جوا من الشك 
والتردد لدى الكثير من املستثمرين 

في مختلف أنحاء العالم، خصوصا 
عقب انخفاض قيمة األصول كثيرا 
في أعقاب التقلبات التي شهدتها 
األسواق السيما مع انتشار موجة 
الكساد العاملي الناجمة عن األزمة 
مشيرا الى انه في ظل هذا الوضع 
ازدادت أهمية بناء استراتيجيات 
استثماريه قوية كان أهمها التركيز 
على إدارة املخاطر أكثر مما كانت 
عليه في أي وق����ت مضى، وأملح 
إلى أن االجت����اه لتوزيع األصول 
له دور مهم في التأثير على األداء 
في حني تعتبر العالقة بني املخاطر 
والعائ����دات والتنويع بني فئات 
األصول أهم لبنتني أساسيتني لبناء 
احملافظ االستثمارية، الفتا إلى أن 
املستثمرين بحاجة أيضا ملعرفة 
محدودية تلك العوامل والتصرف 
في االستثمار وفقا لتلك األسس.

احمد يوسف � محمود فاروق
أكد أقتصاديون ل� »األنباء«: أن موافقة مجلس األمة على مشروع قانون إنشاء 
هيئة أسواق املال سينظم من أداء البورصة خالل الفترة املقبلة، موضحني 

أن القانون سيعالج الكثير من االختالالت املوجودة حاليا بالبورصة.
وشددوا على أن وجود قانون هيئة سوق املال أفضل من عدم وجوده، 

مشيرين الى ان الهدف املنشود من هذا القانون ان يوجد جهة رقابية على 
الشركات وسوق الكويت لألوراق املالية وكذلك على التداوالت التي تتم 
في السوق، ما ينعكس إيجابا على وجود مس�احات واسعة من الشفافية 
واإلفصاح. واضافوا ان إقرار الهيئة سيحد من القرارات العشوائية فيما يتعلق 
بالتحييد واإلدراجات وزيادات رؤوس األموال وعمليات الدمج التي ال تصب 

أغلبها في صالح السوق، مؤكدين أن البورصة في حاجة ماسة إلى أمور عدة 
حتتاج الى توضيح وجدية وسن لوائح وقرارات تسهل إجراءات التعامل مع 
الس�وق، ومتنوا  ان تكمن ردة الفعل من القانون في التطوير العام للسوق 
من جميع جوانبه الفنية واإلدارية، من أجل اللحاق باملنافسة اإلقليمية في 

هذا املضمار، وفيما يلي التفاصيل. 


