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احلربي: هناك 
من أصبحوا أغنياء 

بسرقة أموال صغار 
املساهمني واملال 

العام

احمللل املالي خالد احلربي خالل مشاركته في ندوة كتلة حماية صغار املساهمني

»حماية صغار املساهمني« 
تطالب بفتح ملفات الفساد في شركات »العفن«

صغار املساهمني للمشاركة 
بها في مؤمتر اصالح البورصة 
وتطوير س���وق امل���ال الذي 
سينعقد األسبوع املقبل برعاية 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
التج���ارة والصناعة  ووزير 
املدع���ج،  د.عبداحملس���ن 
مبشاركة العديد من اجلهات 
الرقابية، مثل هيئة أس���واق 
امل���ال والبورصة واجلمعية 

االقتصادية.

وق���ال: اننا بذلن���ا جهدا 
كبيرا مع احلكومة خالل شهر 
م���ارس 2014 لتعديل قانون 
املال بالتعاون  هيئة أسواق 
مع مجلس األمة وكان مبنزلة 
ضغط شعبي الصالح املثالب، 
وانه بالفعل مت تغيير هيئة 
املفوضني وتش���كيل مجلس 
مفوضني جديد الذي لم يحقق 
املأمول منه بعد ولكننا ننتظر 
منه املزيد من االجراءات لوقف 

تالعب الشركات.
وشدد الدليمي على ضرورة 
اع���ادة النظر ف���ي املادة 122 
اخلاصة باالحاالت الى النيابة 
والتي مت حفظ جميع القضايا 
الهيئة تالعبات  اثبات  لعدم 
املتداولني، ألنه ليس من املنطق 
سجن متداول خمس سنوات 
وتغرميه 100 الف دينار خلطأ 

في التداول.
م���ن جانبه، ق���ال عريف 
الدلح:  الندوة االعالمي وليد 
ان كتل���ة صغار املس���اهمني 
قذفت حجرا في املياه الراكدة 
واستطاع ان يوصل رسالة الى 
اصحاب القرار بضرورة حماية 
وحفظ حق كل مساهم، الفتا 
الى ان املتداول واملساهم لهما 
حق على الدولة وذلك في اطار 

انعاش الدورة االقتصادية.

املالي���ة واالقتصادية احمللل 
املال���ي عدن���ان الدليمي: إن 
الكويت حتتاج الى فزعة النقاذ 
صغار املساهمني بأن تكون 
البورصة من ضمن األولويات 
احلكومي���ة وان يكون هناك 
عمل مؤسسي آلليات العمل في 
السوق والرقابة على الشركات 

املدرجة.
ودعا احلضور للمشاركة 
في اع���داد ورقة عمل ملطالب 

شريف حمدي

قال مدير االس���تثمار في 
العربية  ش���ركة الصاحلية 
واحمللل املالي خالد احلربي: 
إن بداية انطالق أزمة سوق 
الكويت لألوراق املالية كانت 
ف���ي 2005، حي���ث كان عدد 
الشركات املدرجة بالسوق في 
ذلك الوقت لم يتجاوز 90 شركة 
اال انه مع فوضى االدراجات 
بدخول ما بني ش���ركتني الى 
ثالث شركات أسبوعيا زادت 
شركات »العفن« وفقا لوصف 

مسؤولني سابقني.
وق���ال احلرب���ي خ���الل 
مش���اركته في ندوة اجلهات 
الرقابي���ة ودورها في ضياع 
أموال صغار املساهمني التي 
أقامتها مساء أول أمس كتلة 
إن  حماية صغار املساهمني: 
التي  الورقية  هذه الشركات 
تأسست في ظل غياب للقانون 
قامت مبمارسات غير مشروعة 
الش���فافية  مس���تغلة غياب 
واالفص���اح وع���دم وج���ود 
تشريع ينظم عمل الشركات 

في البورصة.
وركز احلربي خالل كلمته 
على ع���دة نقاط أساس���ية، 

وهي:
القائم���ني عل���ى هذه  ان   ٭
النوعية من الشركات قاموا 
بسرقة أموال صغار املساهمني 
العام وأصبحوا  املال  وكذلك 

أغنياء.
ضرورة فتح ملفات السرقة   ٭
والنصب واالحتيال، مؤكدا انه 
اذا لم تت���م معاقبة املتجاوز 
وحتويله الى النيابة فسوف 
تس���تمر هذه األوضاع غير 

الصحية في السوق.
تس���ريب املعلوم���ة في   ٭
البورصات يعد جرمية يعاقب 
املس���ؤول عنها بالسجن في 
األس���واق العاملي���ة، أما في 
الكوي���ت فهناك ممارس���ات 
غير صحيحة مستغلة غياب 
القانون وأثرت على االقتصاد 

الكويتي بشكل عام.
الدقيقة  غياب املعلوم���ة   ٭
واحلقيقية ساهم في سيطرة 
الشركات الورقية على السوق 
مس���تغلة الرخص التجارية 
لتتالع���ب باألص���ول والتي 
انكش���فت بعد فترة وعادت 
الى أسعارها احلقيقية لتضيع 

أموال الصغار.
سرعة تعديل قانون هيئة   ٭
أسواق املال لتعديل األخطاء 
السابقة والتي دفعت ثمنها 
البورص���ة، مع ضرورة فتح 

ملفات الشركات املتعثرة.
الكاتب  ق���ال  من جانبه، 
إننا  املليفي:  واحملامي أحمد 
جميع���ا نعاني من هم واحد 
يكم���ن ف���ي حماي���ة صغار 
املساهمني خاصة ان البورصة 
أصبح���ت لها تأثير س���لبي 
على كل بيت بعد أن أصيبت 
التي  بالعديد م���ن األمراض 
العديد  تس���ببت في تفتيت 
من البي���وت وتأزمي األجواء 

في الكويت.
وأبرز ما ج���اء في كلمته 
خالل املش���اركة بالندوة ما 

يلي:
مشاكل البورصة أصبح لها   ٭
دورا في كل ما نراه في الشارع 
الكويت���ي من محن نظرا ألن 

»املال عديل الروح«.
انس���حاب الش���ركات من   ٭
البورص���ة أصابت كثيرا من 
املساهمني بالشلل االستثماري 
وجعلته���م غير قادرين على 
التصرف في أس���همهم التي 
حتولت الى مجرد أوراق بال 

قيمة.
الطامة الكبرى ليست من   ٭
الفاسدين فقط، ولكن في غياب 
الرقابة وعدم تنفيذ القانون في 
حماية املساهمني، ما فتح بابا 
خلفيا للفاسدين من الهروب 

واالنسحاب دون محاسبة.
التي  يقدر عدد الشركات   ٭
تريد االنسحاب من البورصة 
بأع���ذار واهية 15 ش���ركة، 
مس���تندة الى أن االدراج لم 
يعد مجديا، مستغلة ثغرات 
القانون وعدم اتخاذ اجلهات 
الرقابي���ة أي اجراءات لوقف 

هذه الطلبات.
التحرك اجلماعي للكتلة   ٭
مينع أي تالعبات في اجلمعيات 
العمومي���ة ويجعل الصغير 
كبي���را، فال ميكن الس���كوت 
على ملي���ارات الدنانير التي 
ضاعت بسبب تالعبات مجالس 

االدارات.
صغار املساهمني مت الغدر   ٭
الورقية،  بهم عبر الشركات 
حيث مت حتوي���ل »دكاكني« 
و»كراجات« الى شركات ورفع 
سعر أسهمها الى أكثر من دينار 
وأصب���ح اآلن ال يتجاوز 30 

فلسا.
م���ن جهته، قال مدير عام 
ش���ركة مينا لالستش���ارات 

السوق السعودي األفضل خليجياً منذ بداية 2015

»كامكو«: التداوالت النشطة على األسهم 
الثقيلة انعكست إيجاباً على السوق الكويتي

أداء مؤشرات أسواق األسهم اخلليجية منذ بداية عام 2014 حتى نهاية شهر فبراير 2015

ق����ال تقرير ص����ادر عن ش����ركة كامكو 
لالستثمار ان أسواق األسهم في دول مجلس 
التعاون اخلليجي انتعشت خالل فبراير 2015 
بعد التحسن االيجابي في أرباح الشركات 
املدرج����ة وإعالنات توزي����ع األرباح والتي 
عززت من ثقة املستثمرين في تلك الشركات. 
باإلضافة إلى ذلك ان األداء االيجابي ألسواق 
األسهم جاء بدعم كبير من استقرار أسعار 
النفط السيما خالل النصف األول من شهر 
فبراير، أما خالل النصف الثاني من الشهر 
نفسه فقد كانت إعالنات األرباح للشركات هي 
احملرك الرئيسي ملؤشرات تلك األسواق وأداء 
أسهم الشركات املدرجة. شهد كل من السوق 
املالية السعودية وأسواق األسهم االماراتية 
وسوق الكويت لألوراق املالية عملية جني 
أرباح بعد انتهاء النصف األول من ش����هر 
فبراير بعد األداء اجليد لتتراجع املؤشرات 
املالية لتلك األسواق، غير أن االسبوع األخير 
من شهر فبراير شهد أداء ايجابيا مؤشرات 
التقييم اجلذابة التي شهدتها أسهم الشركات 
الثقيلة والتي جذبت اهتمام املس����تثمرين 

خالل الفترة نفسها.
وارتفع إجمالي القيمة املتداولة في أسواق 
األسهم اخلليجية بنسبة 16.2% خالل شهر 
فبراير 2015 لتصل إل����ى 62.1 مليار دوالر 
باملقارنة مع 53.4 مليار دوالر واملس����جلة 
خالل ش����هر يناير من عام 2015، كما ارتفع 
الس����وقية ألسواق األسهم  القيمة  إجمالي 
اخلليجية مجتمعة بنسبة 5.2% لتصل إلى 
1.1 تريليون دوالر في نهاية ش����هر فبراير 
2015. وارتفعت حصة السوق السعودي من 
إجمالي القيمة املتداولة في أسواق األسهم 
اخلليجية من 81.0% إلى 83.4% خالل شهر 
يناير اثر تراجع حصة األسواق اإلماراتية من 
9.9% في شهر يناير من عام 2015 إلى %7.7 

في شهر فبراير من عام 2015 احلالي. 
ومن الناحية االقتصادية، حذرت وكالة 
S&P العاملية للتصني����ف االئتماني من أن 
انخفاض أسعار النفط قد يؤدي إلى ضعف 
الوضع االقتصادي العام واملالية اخلارجية 
في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا، 
وعل����ى وجه اخلصوص ف����ي دول مجلس 
التعاون اخلليجي. خفضت وكالة التصنيف 
مؤخرا تصنيف للمملكة العربية السعودي 
AA- من مستقر إلى س����لبي نظرا للعجز 
في امليزانية وال����ذي من املمكن أن تواجهه 
اململكة على مدى السنوات املقبلة مع استمرار 
انخفاض أس����عار النفط اخلام وبقائه عند 
الوكالة  مستويات منخفضة. كما خفضت 
تصنيف البحرين الطويل األجل والقصير 
BBB- �األجل للعملة احمللية واألجنبية ل

A/-3 من BBB/A-2، باإلضافة إلى خفض 
تصنيف عمان من A-/A-2 إلى A/A-1 وذلك 
نتيجة العجز املتوقع مليزانيات تلك الدول 

مع استمرار ضعف أسعار النفط.
٭ الكويت: مع بداية شهر فبراير 2015 متكن 
س����وق الكويت لألوراق املالية من تسجيل 
مكاسب في املؤشرات املالية، كما شهد السوق 
تداوالت نشطة على األسهم الثقيلة والتي 
انعكس����ت إيجابا على أداء الس����وق، حيث 
ارتفعت جميع املؤش����رات املالية للس����وق 
خالل الش����هر نفس����ه. كما انصب اهتمام 
املس����تثمرين خالل شهر فبراير على أسهم 
الشركات الثقيلة حيث ارتفع مؤشر كويت 
15 بنسبة 4.1% لينهي تعامالت شهر فبراير 
عند مستوى 1.116.86 نقطة. وفي نظرة على 
أرباح الشركات املدرجة حتت مؤشر كويت 
15 حاليا فقد بلغت أرباح 11 شركة من أصل 

15 شركة حوالي 835 مليون دينار بارتفاع 
قدره 11.5% مقارنة مع أرباح عام 2013 والتي 
بلغت 748 مليون دينار. ومن ناحية أخرى، 
ارتفع املؤشر الوزني لسوق الكويت لألوراق 
املالية بنسبة 3.6% بينما ارتفع مؤشر كامكو 
الوزني للعائد الكلي بنسبة 2.4% في حني 
سجل املؤشر السعري لسوق الكويت ارتفاعا 
هامش����يا بنس����بة 0.4% خالل شهر فبراير 
2015. تراجعت أنشطة التداول خالل شهر 
فبراير نظ����را لقلة أيام عدد التداول، حيث 
تراجعت الكمية لألسهم املتداولة لتصل إلى 
3.9 مليارات سهم باملقارنة مع 5.5 مليارات 
سهم خالل شهر يناير 2015 والتي أسفرت 
أيضا عن تراجع في القيمة املتداولة خالل 
الفترة نفس����ها والتي بلغت 460.4 مليون 
دينار مقارنة م����ع 501.5 مليون دينار في 

شهر يناير 2015.
٭ الس����عودية: واصل الس����وق السعودي 
بتحقيق عوائد إيجابية للشهر الثاني على 
التوالي خالل شهر فبراير 2015 حيث أنهى 
 )TASI( املؤش����ر العام للسوق الس����عودي
تعامالته لش����هر فبراي����ر باللون األخضر 
وبنسبة ارتفاع شهرية بلغت 4.9% ليدعم 
بذلك ارتفاع املؤش����ر منذ بداية عام بنسبة 
11.8% وبذلك يكون أفضل األسواق اخلليجية 
أداء من����ذ بداية ع����ام 2015. بعد أن تخطى 
مؤشر الس����وق السعودي حاجز ال� 9.000 
نقط����ة خالل اليوم األول من ش����هر فبراير 
2015 متكن من أن يس����جل ارتفاع بنس����بة 
27% مقارنة مع أدنى نقطة وصل إليها في 

شهر ديسمبر من عام 2014. 
٭ اإلمارات: متكن س����وق أبوظبي لألوراق 
املالية من تسجيل ثاني أعلى عوائد شهرية 
مقارنة باألسواق اخلليجية األخرى حيث 
ارتفع املؤشر العام بنسبة 5.1% لينهي تداوالت 
شهر فبراير عند مستوى 4، 686.19 نقطة. إن 
األداء اإليجابي لسوق أبوظبي لألوراق املالية 
خالل شهر فبراير 2015 قد فاق اخلسائر التي 
حلقت بالسوق خالل شهر يناير 2015 حيث 
بلغ العائد من بداية عام 2015 وحتى نهاية 
شهر فبراير حوالي 3.5%. وعلى الرغم من 
هذا األداء اإليجابي، إال أن السوق شهد نسبة 
تذبذب مرتفعة نتيجة بعض املخاوف من 
االستمرار في تراجع أسعار النفط باإلضافة 
إلى بعض عمليات جني األرباح التي شهدها 

السوق خالل شهر فبراير 2015.
من جهة أخرى، وبعد اخلسائر التي مني 
بها مؤشر س����وق دبي املالي خلمسة أشهر 
عل����ى التوالي، متكن س����وق دبي املالي من 
حتقيق أعلى العوائد الش����هرية خالل شهر 
فبراير 2015 باملقارنة مع أس����واق األسهم 
اخلليجية األخرى، حيث ارتفع املؤشر العام 
لسوق دبي املالي بنسبة 5.2% بفارق بسيط 
عن أداء س����وق أبوظبي لألوراق املالية. إن 
هذا األداء اإليجابي جاء بدعم كبير من األداء 
القوي لشركات القطاع املالي واالستثماري 

وشركات القطاع العقاري.
٭ قطر: بالتزامن مع االرتفاع الذي شهدته 
جميع أسواق األسهم اخلليجية خالل شهر 
فبراير 2015، ارتفع مؤشر بورصة قطر20 
بنس����بة 4.6% وذلك بعد أربعة أش����هر من 
التراج����ع على التوال����ي نتيجة االنخفاض 
الذي طرأ على أس����واق النفط العاملية وما 
تبعها من تأثيرات س����لبية على التوقعات 
االقتصادية املستقبلية للمنطقة. كما سجل 
املؤشر العام ارتفاعا كبيرا وصل إلى %6.0 
لينهي تداوالت ش����هر فبراير عند مستوى 

3.244.9 نقطة.

لقطات من الندوة
أكد املشاركون في الندوة أن هناك تالعبا في االفصاح   ٭

والشفافية في الشركات حيث يستغل الكبار املعلومات 
للحصول على ربحية على حساب الصغار الذي أصبحوا 

ضحية وكبش فداء في السوق.
قال األكادميي واحمللل السياسي د.عايد املناع: ان صغار   ٭

املساهمني يتم طحنهم لصالح الكبار، وهو األمر الذي يتطلب 
تدخل الدولة حلمايتهم، مشددا على ضرورة الضغط عبر ان 

تتولى الكفاءات مجالس االدارات.
أثنى مؤسس كتلة صغار املساهمني أمير املنصور على   ٭

اجلهود أعضاء الكتلة الذين بلغوا نحو 1700 عضو ميتلكون 
ما يربو على 3 مليارات سهم، مشيرا الى ضرورة تعزيز 
الشفافة واالفصاح لتشمل أكبر قدر ممكن من املعلومات 

املستجدة واملؤثرة لعموم املساهمني وخاصة الصغار الذين 
يعانون من سوء ادارة وسيطرة هذه الفئة على هذه الشركات.

أكد مؤسس كتلة صغار املساهمني خالد املنيع ان   ٭
اجلهات الرقابية عليها القيام بدور فعال لوقف الفساد 

والتجاوز، مشيرا الى أن هناك ملفات لعدد من الشركات مت 

رصد جتاوزاتها وسوف تتخذ حيالها االجراءات القانونية 
ملساءلتهم.

قال املساهم عبد الهادي يعقوب الوزان: اننا تقابلنا مع   ٭
عدد من نواب مجلس األمة واثبتنا لهم باملستندات ان وزارة 
التجارة غير مؤهلة للقيام بعملها وحماية صغار املساهمني 

وذلك باألدلة الن أغلبية املوظفني غير مؤهلني بل ان بعضهم 
ال يعرف جدول الضرب.

قالت املستشار بالفتوى والتشريع والناشطة جنالء النقي:   ٭
اننا ال نحتاج الى جلان للحفاظ على أموال الصغار بل البد من 
التكاتف لنكون يدا واحدة لنعمل خاصة ان املتضرر األول هو 

الطبقة املتوسطة املسحوقة بني الكبار.
ذكر احمللل الفني نواف العون ان هذه الندوات أصبحت   ٭

مبنزلة منارة تثقيفية وتوعوية للصغار املساهمني ملعرفة 
حقوقهم وعدم اهمال اموالهم ومدخراتهم، وال يجوز االتكال 
على الغير، مشيرا الى انه البد من التفاعل ومتابعة مع الكتلة 
في االجراءات القانونية واملالية لشركات املتعثرة والتي على 

وشك االفالس.


