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نقص الشفافية في البورصة سيعزز سياسة »القطيع« 
ويدفع األسهم إلى الهبوط خالل تداوالت 2010

الفارس: استقرار البورصة مرهون بانتهاء التجاذب السياسي بين السلطتين والميزانيات 
المالية للشركات والبنوك لـ 2009 وتوقعات بارتفاع المؤشر إلى 9000 نقطة

محللون على هامش دورة أساسيات االستثمار في سوق الكويت لألوراق المالية:

)سعود سالم(علياء الفارس متحدثة في الدورة

محمود فاروق 
نظم االحتاد الوطني لطلبة 
الواليات املتحدة  الكويت فرع 
األمريكية ورشة عمل اقتصادية 
تضمنت دورة حول أساسيات 
االس���تثمار في سوق الكويت 
املالية ضمن أنشطت  لألوراق 
االحتاد الهادفة إلى تعريف الطلبة 
الوطني وما  بأهمية االقتصاد 
يتضمنه من قطاعات اقتصادية، 
حيث ناقشت الدورة في يومها 
األول آلية وطرق االستثمار في 
البورصة والتعامل مع األوراق 
املالية واحملافظ االستثمارية، 
وتس���تمر ال���دورة ثالثة أيام 

متتالية.
واستعرضت احملللة املالية 
ومدي���رة محافظ اس���تثمارية 
بش���ركة زم���ردة لالس���تثمار 
عالية مشاري الفارس قرارات 

العام املاضي دفعت أسعار بعض 
األسهم القيادية الى الهبوط دون 
الى أسباب جوهرية  االستناد 
تدفع للسقوط احلر، مبينة ان ما 
سيساعد سوق الكويت لألوراق 
املالية على االستقرار النسبي 
خالل الفترة املقبلة هو انتهاء 
التجاذب السياسي بني السلطتني 
فضال ع���ن التحركات الدورية 
لبعض األسهم التي تتم قبيل 
االغالقات النهائية للميزانيات 

املالية لعام 2009.
الفارس أن يشهد  وتوقعت 
املؤشر العام للسوق ارتفاعات 
كبيرة تصل إلى 9000 االف نقطة 
خالل العام احلالي مش���ترطة 

الهدوء واالس���تقرار السياسي 
في البالد.

سياسات مالية

من جانبه، قال احمللل املالي 
عبد الرزاق املطوع ان السيطرة 
على الشركات داخل البورصة 
متثلت في السيطرة على أكثر 
من نصف حق���وق التصويت 
بفضل اتفاق مع مس���تثمرين 
آخرين والق���درة على التحكم 
بالسياسات املالية والتشغيلية 
أو  للش���ركة مبوجب تشريع 
اتفاقية ما والقدرة على تعيني 
أو عزل غالبية أعضاء مجلس 
اإلدارة أو أي مجلس آخر معادل، 
وأيضا القدرة على احلصول على 
أغلبية األصوات في اجتماعات 
مجل���س اإلدارة أو أي مجلس 

آخر معادل.

ألح���كام القانون مع مراعاة أال 
تقل املدة التي يتعني انقضاؤها 
لتداول أس���هم املس���اهمني أو 
املؤسس���ني فيها عن املدة التي 
يتطلبه���ا قان���ون الش���ركات 
الكويت���ي لتداول  التجاري���ة 
أسهم املساهمني واملؤسسني في 
الكويتية،  الشركات املساهمة 
وأن تكون الش���ركة قد حققت 
ربحا صافيا في آخر سنتني، وأال 
يقل صافي ربح السنة عن %7.5 

من رأس املال املدفوع.
وأك���دت احمللل���ة املالية ان 
البورصة  الشفافية في  نقص 
يعزز سياسة القطيع حيث شهد 
السوق عمليات بيع منظمة نهاية 

وتطرقت الفارس إلى شروط 
ادراج الش���ركات في الس���وق 
التي ج���رت عليها  الرس���مي 
تعديالت مؤخرا، موضحة أن من 
أهم الشروط أن يكون رأس مال 
الشركة املصدر مدفوعا بالكامل 
وأال يقل عن عشرة ماليني دينار 
أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية 
وأال يقل إجمالي حقوق املساهمني 
في كل سنة من السنوات الثالث 
األخيرة عن 115% من رأس املال 
املدفوع وذلك بناء على البيانات 
املالية السنوية املدققة من قبل 
مراقب احلس���ابات قبل تاريخ 
طلب اإلدراج، فضال عن أن تكون 
أسهم الشركة قابلة للتداول وفقا 

تنظيم السوق كهيئة مستقلة مبا 
يتناسب مع الظروف االقتصادية 
للبالد ومت تشكيل جلنة سوق 
الكويت لألوراق املالية من أحد 
عش���ر عضوا ميثلون اجلهات 

احلكومية.
وناقشت على هامش الدورة 
الس���وق  التداول في  خطوات 
ورسوم التداول ولدى الشركة 
الكويتي���ة للمقاص���ة وآلي���ة 
احتساب رسوم التداول، مبينة 
أن أدوات االس���تثمار املتداولة 
بالسوق تتمثل في نوعني من 
االوراق املالي���ة وهي االس���هم 
والسندات، فضال عن أنواع قيم 

السهم وأنواع االكتتابات. 

اخلارج. ويعد صدور القانون 
رقم 32 لعام 1970 اول خطوة 
لتنظيم ت���داول االوراق املالية 
اخلاصة بالش���ركات املساهمة 

الكويتية.
أنه  إلى  الفارس  وأش���ارت 
مت افتت���اح اول مقر للبورصة 
الكويتية في ابريل 1977 حيث 
تولى العاملون فيه جتميع ما 
يتم تداوله يوميا من االس���هم 
ثم اصدار نش���رة يومية بعدد 
االسهم املتداولة وأسعارها وعدد 
الصفقات ثم توزيعها على مكاتب 
الوسطاء ووسائل االعالم ومن 
بعدها صدر املرسوم األميري 
في 14 أغس���طس 1983 بإعادة 

تنظيم التعامل بسوق الكويت 
لألوراق املالية، وقالت ان الكويت 
عرفت التعامل في االسهم منذ 
أن طرحت اول شركة مساهمة 
كويتية أسهما لالكتتاب العام 
ف���ي ع���ام 1952 وكان���ت تلك 
الوطني،  الكويت  الشركة بنك 
ثم أخذت الش���ركات املساهمة 
في التزايد حتى أصبحت متثل 
التي  منفذا استثماريا لألموال 
تزايدت، خاصة بعد اكتش���اف 
النفط، وقد ص���در اول قانون 
لتنظيم ت���داول االوراق املالية 
اكتوب���ر 1962 حيث اهتم  في 
املالية  بتنظيم تداول األوراق 
اخلاصة بالشركات املؤسسة في 

علياء الفارس وعبدالرزاق املطوع في لقطة تذكارية مع ممثل االحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع الواليات املتحدة األمريكية جانب من طلبة االحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع الواليات املتحدة األميركية

 المطوع: ضرورة السيطرة على أسهم الشركات المدرجة إلنهاء االغالقات الوهمية للمؤشرات العامة للسوق 


