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االقتصادية

وفد تجاري كوري يزور الكويت لالطالع على فرص التعاون على هامش ترؤسه للوفد الكويتي المشارك في اجتماع لجنة وكالء وزارات المالية 

كيم: 12 مليار دوالر حجم التبادل التجاري 
بين الكويت وكوريا في عام 2008 

حمادة: الكويت تؤكد دعمها لالتحاد النقدي 
الخليجي وإصدار العملة الخليجية الموحدة

الكوي���ت ف���ي 18  ي���زور 
و19 اجل���اري وفد م���ن كوريا 
اجلنوبية ميثل حوالي 21 شركة 
كبرى متخصصة في مجاالت 
مختلف���ة تهم قط���اع األعمال 
الكويتي، حيث سيجري الوفد 
الكوري مجموعة من اللقاءات 
واالجتماعات واملفاوضات مع 
الكويتي، س���واء من  اجلانب 
اجله���ات احلكومية أو القطاع 

اخلاص.
وق���ال نائب مدي���ر املركز 
الكويت  الكوري في  التجاري 
يونغ ون كيم ان الوفد سيقوم 
خالل اليومني بعقد مجموعة من 
اللقاءات واالجتماعات سيتركز 
معظمها في اليوم الثاني للزيارة 

مع شركائهم من الكويت.
الهدف  أن  وأوض���ح كي���م 
الرئيسي من الزيارة هو الترويج 
للشركات واملنتجات الكورية في 
التي  الكويت  املنطقة، السيما 
أبرز شركاء كوريا  تعتبر من 
التجاريني، حيث إنها ستكون 
فرصة عظيمة لرجال األعمال 
الكويتيني للقاء شركائهم من 

اكد وكيل وزارة املالية خليفة 
حمادة أمس دعم الكويت لالحتاد 
النقدي اخلليجي واصدار العملة 
اخلليجية املوح����دة في موعدها 

احملدد في يناير املقبل.
جاء ذلك ف����ي تصريح خاص 
ل����� »كون����ا« أمس عل����ى هامش 
ترؤس����ه للوفد الكويتي املشارك 
في اجتم����اع جلنة وكالء وزارات 
املالية واالقتص����اد بدول مجلس 
العربية  ل����دول اخلليج  التعاون 

والذي يستمر يومني.
وقال الوكيل حم����ادة ان دعم 
الكويت لالحتاد النقدي اخلليجي 
والعملة اخلليجية املوحدة ينطلق 
م����ن الفوائد اجلمة والعديدة لهذا 
املش����روع االقتصادي اخلليجي 
املش����ترك على اقتصاديات دول 

مجلس التعاون.
الكوي����ت قامت  ان  واض����اف 
القرارات الصادرة  بتنفيذ جميع 
عن املجلس االعلى لدول مجلس 
العربية  ل����دول اخلليج  التعاون 
املال واالقتصاد واللجان  ووزراء 

الفنية بدول املجلس.
واشار وكيل وزارة املالية الى 

كوريا اجلنوبية في ظل ما هو 
معروف عن املنتجات الكورية 
ذات املقاييس واملستوي العالي 

من التقنية والتكنولوجيا.
وأشار إلى أن أبرز املجاالت 
التي تعمل فيها الشركات الكورية 
الزائ���رة هي مج���االت تتعلق 
باملنتجات التقنية والكهربائية 
واإلنش���ائية وامليكانيكية إلى 

جانب األغذية وغيرها.
من ناحية أخ���رى، تطرق 
كيم إلى العالقات التجارية بني 

الدور الكبير الذي لعبته الكويت 
في معظ����م اللج����ان التي تبحث 
موضوع االحتاد النقدي اخلليجي 
وذلك بشهادة االمانة العامة ملجلس 

التعاون لدول اخلليج العربية.
واك����د اميان الكوي����ت بأهمية 
االحتاد النق����دي اخلليجي والتي 
اتفاقية  س����ارعت بالتوقيع على 
االحتاد النقدي والنظام االساسي 
ملجلس النقد. وقال ان وزارة املالية 
قامت باحالة هاتني االتفاقيتني الى 
املوافقة  الوزراء ومت����ت  مجلس 

البلدين، مشيرا إلى أن العالقات 
الديبلوماسية بني كل من الكويت 
وكوريا قد بدأت منذ عام 1979 
ولهذا فإن العام احلالي يصادف 
الثالث���ني للعالقات  الذك���رى 
الديبلوماس���ية ب���ني البلدين 
واللتني تتمتعان بعالقات قوية 
على كل املستويات السياسية 
والتجاري���ة  واالقتصادي���ة 
والثقافية والشعبية، وأضاف 
كيم ان معدل التبادل التجاري 
بني الدولتني بلغ حوالي 12 مليار 
دوالر في ع���ام 2008 مقارنة 
بحوالي ملياري دوالر في عام 
1980، األمر الذي يدل على أن 
الدولتني قد أصبحتا شريكني 

جتاريني من الطراز األول.
وذكر كيم أن الكويت تعد أهم 
مزود للبترول اخلام لكوريا، كما 
تشارك كوريا أيضا في العديد 
من املش���روعات العمالقة في 
الكويت واإلنشاءات الضخمة، 
وذلك من خ���الل مجموعة من 
الشركات الكورية العمالقة ومن 
بينها هيونداي واس كي، ودارمي 

ودوسان.

عليهما واحالتهما الى مجلس االمة 
الدستورية  الستكمال االجراءات 

بشأنهما.
واختتم حديثه بالتأكيد على 
التعاون مع  الكويت على  حرص 
ش����قيقاتها ب����دول املجلس خالل 
املرحل����ة املقبل����ة وعل����ى جميع 
املستويات لالس����راع باستكمال 
جميع املوضوعات املرتبطة باصدار 
العمل����ة اخلليجي����ة املوحدة في 

موعدها احملدد في يناير 2010.
ويضم وفد الكويت املش����ارك 
في اجتم����اع جلنة وكالء وزارات 
املالية واالقتصاد اضافة الى الوكيل 
حمادة مدي����ر االدارة االقتصادية 
بوزارة اخلارجية السفير الشيخ 
علي اخلالد ومدير ادارة التعاون 
االقتصادي اخلليجي بوزارة املالية 
يوسف الرومي ومدير ادارة مكتب 
وكيل وزارة املالية عادل العسعوسي 
ورئيس قسم التعاون االقتصادي 
اخلليج����ي ب����وزارة املالية نواف 
خريبط واحمللل االقتصادي بوزارة 
املالية خالد الصانع والس����كرتير 
الثالث بوزارة اخلارجية الشيخ 

جراح جابر االحمد.

بعد تحويل اللجنة المالية 
للقانون المقترح

 لـ »هيئة سوق المال« 
إلى المجلس

..وجاء دور »األمة« لحل مشاكل التداول في السوق
 زكي عثمان

انتظرت الساحة االقتصادية احمللية طويال 
لترى خطوة انتهاء اللجنة املالية البرملانية من 
دراسة قانون هيئة سوق املال وإحالته ملجلس 
األم���ة إلدراجه على ج���دول أعماله للتصويت 
عليه وإقراره، بعد سنوات طويلة من االنتظار 
لهذا القانون الذي ال يختلف اثنان على أهميته 
القصوى لضب���ط حركة الت���داول بالبورصة 
الكويتية وعالج نق���اط الضعف واالختالالت 
اجلوهرية التي في مقدمتها عنصر غياب الشفافية 
وهو ما يعاني منها عموم 

السوق حاليا.
وال يخف���ى على أحد 
أهمي���ة وج���ود هيئة 
مستقلة لتنظيم إصدار 
األوراق املالية وتداوالتها 
والرقابة عليها، وهو ما 
الكويت حاليا  تفتق���ده 
ويحد من خطوات حتقيق 
»حلم« التحول ملركز مالي 
إقليمي، كما ال يخفى أن 
الكويت تعاني  بورصة 
الظواهر  العديد من  من 
ومنها كثرة اإلش���كاالت 
واألخط���اء والثغ���رات 
باملقارنة مع األس���واق 
الناشئة األخرى وهو ما 
تسببت في وجود فجوة 
كبيرة بل وجوهرية بني 
ادارة الس���وق وعموم 
املتداولني وبالتالي على 
سمعة بورصة الكويت.

وتش���ير مص���ادر 
ل� »األنباء«  اقتصادية 
إلى أن تأخ���ر تنظيم 
الكويتي  املال  س���وق 
حتى اليوم وعلى مدار 
سنوات طويلة لم يكن 
له ما يبرره من الناحية 
املوضوعية، متسائلني 
الفترة  عن السر وراء 
التي  الزمنية الطويلة 
استغرقها هذا القانون 
س���واء بني مقترح من 
وزارة التجارة وآخر من 
ادارة السوق ثم ثالث 
مشترك بني اجلهتني ثم 
رابع من جهة محايدة 
القانون  لوضع م���واد 
اخل���اص به وهو األمر 
الذي فسره البعض على 
ان هناك بعض املتنفذين 
يقفون وراء عدم خروج 
هذا القانون إلى النور.

يذك���ر أن مس���ودة 
القان���ون املقت���رح قد 
أحيلت إلى مجلس األمة 
في بداية شهر ديسمبر 
من العام املاضي بصفة 
االستعجال في أجواء اقتصادية ومالية صعبة 
واجهتها معظم الشركات املدرجة جراء األزمة 
املالية العاملية والتي كشفت مدى اخللل في 
العديد من الشركات جراء وجود قصور في 
الكثير من القوانني ومنها تشريعات تنظيم 
السوق وتأس���يس إدراج الشركات والرقابة 

عليها.
وأكد محللون ل� »األنب���اء« أن قانون هيئة 
سوق املال س���يعالج الكثير من املشاكل التي 
واجهت البورصة في الس���نوات املاضية وأدت 
إلى تكوين مجموعة ال� 76 التي أبدت اعتراضها 
على العديد من األمور الفنية بالسوق فضال عن 

القضايا الكثيرة التي رفعت ضد ادارة وجلنة 
السوق.

ورغم التعديل البسيط الذي أجرته اللجنة 
املالية البرملانية على القانون واملتمثل في »هيئة 
سوق املال تتبع رئيس احلكومة ومفوضية إدارة 
الهيئة تتكون من 5 أعضاء متفرغني يعينون بقرار 
من مجلس الوزراء« فإن األوساط االقتصادية 
تتس���اءل، ما إذا كان القانون سيمر من مجلس 
األمة في دور االنعقاد املقبل أم ستتداخل األمور 
كعاداتها ويتأخر هذا القانون إلى جانب املصير 
املجهول ال���ذي ينتظر مقت���رح قانون تعزيز 

االستقرار املالي؟
وقد اس���تذكر احملللون بعض���ا من جوانب 
القصور الناجتة عن عدم إق���رار قانون هيئة 

سوق املال حتى اآلن ومنها:

إفصاح الشركات عن مشاريعها وأنشطتها، 
مازال الشغل الشاغل في رأس املتداولني 
وهو ما دفعهم ملتابعة وس���ائل اإلعالم 
املختلفة وحتديدا الصحافة اليومية وحديثا خدمة 
الرسائل الهاتفية لبعض اجلهات وكذلك مواقع 
االنترنت والتحاليل الفنية لشركات االستثمار 
ملتابعة أخبار الش���ركات وهو األمر الذي يجب 
التوقف عنده طويال نظرا الن تلك املشكلة هي 
محور االهتمام في البورصات العاملية لضمان 
عدالة املعلومات الصادرة عن الش���ركات ومبا 

يخدم كل شرائح املستثمرين.

اإلقفاالت اليومية املفتعلة، وهو أمر ظهر 
بوضوح قبل األزمة املالية احلالية حيث 
كانت ومازالت بعض الفئات االستثمارية 
س���واء من أفراد أو محافظ وصناديق تتدخل 
بشكل مباشر في االقفاالت اليومية لتجميل أداء 
السوق وبعض األسهم سعيا لتحقيق مكاسب 

سريعة على حساب صغار املتداولني.

 الت���داوالت املصطنع���ة، وه���و األمر 
ال���ذي يحدث مع بعض األس���هم التي 
تعود ألقطاب استثمارية ومجموعات 
استثمارية ذات نفوذ سواء أكانت تلك التداوالت 
على املدى املتوس���ط من خ���الل التخطيط لها 
بشكل مدروس سعيا لتحريك أسهم تابعة لها 
وبترتيبات مسبقة ودون اإلفصاح عن أسبابها 

أو حت���ى مبرراتها، علم���ا ان أطرافا مقربة من 
تلك املجاميع تكون على علم بذلك، ناهيك عن 

التداوالت املصطنعة اليومية.

 عدم ربط طلبات الشراء وأوامر البيع 
مبا يقابلها من أرصدة لدى ش���ركة 
املقاصة سواء كانت أرصدة أسهم أو 
أرصدة نقدية، وهو األمر الذي يس���اهم في 
القضاء على  األوامر الوهمية املتفشية حاليا 
والتي من شأنها تضليل املتداولني وحتريك 

األسهم بشكل مبالغ فيه.

 عدم وجود تداول يذكر على مجموعة 
من األسهم وبشكل مستمر وهو ما ساهم 
في تفاقم حدة األزمة املالية على بورصة 
الكويت نظرا لوجود العديد من أسهم 

التي يطلق عليها »ورقية«.

 عيوب الوحدات الكمية وأيضا سوق 
الكس���ور حيث ال يوجد مبرر منطقي 
إلى  الوض���ع، إضافة  الس���تمرار هذا 
الضرر الكبير على املكتتبني بالشركات املساهمة 
العامة والذين ال يتوافر لديهم خيار إال عرض 
أسهمهم بس���عر واحد في سوق الكسور، وهو 

سعر التداول.

 عدم العدالة في االرتفاعات واالنخفاضات 
القصوى ما بني مختلف شرائح أسعار 
األس���هم، حيث ان هناك أسهما معينة 
ترتفع وتنخفض بنسبة 10% صعودا وهبوطا، 
بينما تتحرك أسهم أخرى مبعدل 3% كحد أقصى 

صعودا وهبوطا.

 تسبب التساهل القدمي في شروط إدراج 
الشركات إلى وجود شركات مدرجة غير 
مؤهلة لذلك وهو أمر انعكس بشكل سلبي 
على حركة التداوالت وعلى قراءات املؤشر العام 
للسوق وعليه فإن هذا األمر يحتاج إلى تدخل 

مستقبلي سعيا ل� »فلترة« تلك الشركات.

 يعاني الس���وق املوازي من بعض 
االخت���الالت ومنها تأخير تس���وية 
الصفقات التي تتم وتخفيض املدى 

السعري حلركة األسهم لتكون أقل من السوق 
الرسمي.

 املزاجية في املوافقة على إدراج 
الشركات اجلديدة سواء بالسوق 
الرسمي أو املوازي ورغم أن ادارة 
السوق سعت لتعديل العديد من الشروط خالل 
الفترة املاضية إال أن الشكل العام هو أن هناك 

عدم وضوح ملعايير وشروط اإلدراج.

 ما تش���هده صفقات االستحواذ 
أو البي���ع الكبي���رة عل���ى غرار 
صفق���ة »زين« املتوقع���ة حاليا 
تشهد حالة عدم إنصاف لصغار املستثمرين 
والذين ال يدخلون في ترتيبات بيع احلصص 

الرئيسية.

 تعاني قطاعات السوق حاليا من 
اختالط كبير بني اسم الشركات 
ونش���اطات عملها وه���و ما دفع 
بعدم وجود جتانس بني مكونات القطاعات 
ووجود شركات في قطاعات ال تتناسب ونشاط 

عملها.

 عدم استبدال قانون اإلفصاح أو 
تعديله وذلك بالرغم من العيوب 
اجلسيمة التي تشوبه والغموض 

الكبير فيه.

عدم حل النزاعات واإلشكاليات التي 
تظهر بني احلني واآلخر وتستمر في 
بعض احلاالت لفترات طويلة دون 
أن تكون هناك نظرة للمتداول أو املس����تثمر في 
تلك الشركات وهو ما يعني جتميد أمواله لفترات 

طويلة وخسائر مالية مرتبطة بذلك.

تسبب غياب هيئة السوق في وجود 
»شرباكة« بني العديد من واإلدارات 
ومنها »ش����رباكة« ادارة السوق مع 
كل من الش����ركات واملتداولني و»ش����رباكة« مالك 
الش����ركات مع بعضهم البعض واملالك، وإدارات 
الشركات وإدارة السوق فيما بينها وإدارة السوق 

واملؤسسات احلكومية ذات الصلة.

يونغ ون كيم خليفة حمادة

15 معضلة تواجه 
المتداولين في السوق 

بانتظار حلول سريعة 

أفاد س���وق الكويت لألوراق املالية بأن شركة 
أصول لالستثمار افادته بأن مجلس ادارة الشركة 
قد وافق على استقالة 3 من اعضاء مجلس االدارة 
وهم:  شركة املشروعات الكبرى العقارية املمثلة في 
فهد الصالح وشركة سكني للمشروعات االسكانية 
املمثلة في فاطمة الصولة، وشركة مرافئ اإلمداد 
للمشاريع الدولية املمثلة في حمد اجلناعي، وقرر 

مجلس االدارة اس���تدعاء العضوين االحتياطيني 
كل من  شركة اي دي جي للعقارات وشركة املدار 
للتمويل واالستثمار، ما تقرر الدعوة لعقد جمعية 
عمومية عادية النتخاب عضو مكمل )او اكثر في 
حال اعتذار اي من العضوين االحتياطيني او كليهما( 
مللء املراكز الشاغرة في مجلس االدارة وذلك للفترة 

املتبقية من عمر املجلس. 

املؤشر استقالة 3 أعضاء من مجلس إدارة »أصول لالستثمار«
السعري 
7667.4
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5 إيضاحات حول وقف إدراج أسهم بنك 
البحرين والكويت اعتبارًا من19 الجاري

أعلن س����وق الكويت لألوراق املالي����ة، أن بنك البحرين 
والكويت أفاد بأنه  بناء على قرار اجلمعية العمومية العادية 
للبنك واملنعقدة بتاريخ 19 ابريل املاضي متت املوافقة على 
إيقاف إدراج البنك في س����وق الكويت لألوراق املالية، فأنه 
س����يتم إيقاف تداول أسهم البنك في سوق الكويت لألوراق 
املالية اعتبارا  من ي����وم االثنني املوافق 19أكتوبر 2009، كما 

يود البنك أن يوضح ما يلي:
1 � س����يتم إيقاف إدراج أس����هم البنك في سوق الكويت 
لألوراق املالية، مع  استمرار تداوله في سوق البحرين لألوراق 
املالية وس����يتم حتويل األسهم إلى سوق البحرين لألوراق 
املالية بالتنسيق  مع KPMG )مسجل أسهم البنك في مملكة 

البحرين( والشركة الكويتية للمقاصة.
2 � إبالغ املساهمني بإمكانية التداول بأسهم البنك في سوق 
الكويت لألوراق  املالية حتى تاريخ 18 اجلاري، وبعده يتوجب 

على املساهمني التداول في سوق البحرين لألوراق املالية.
3 � سيقوم البنك باتخاذ جميع اخلطوات الكفيلة بضمان 
حقوق حملة األسهم وذلك بتحويل أسهمهم إلى نظام اإليداع 
املركزي بسوق البحرين لألوراق املالية أو  إصدار شهادات 
أسهم لهم عن طريق مسجل أسهم البنك )KPMG � البحرين(  

وذلك حسب رغبة كل مساهم.
4 � س����يعمل البنك على اتخاذ جميع اخلطوات الالزمة 
بش����أن مصير التوزيعات التي لم تتسلم حتى تاريخ وقف 

اإلدراج في سوق الكويت لألوراق املالية.
5 � تكلي����ف الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت 
)فرع الكويت( بالعمل مبا يلزم لتنفيذ املتطلبات واإلجراءات 

لدى البورصة.


