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 »الهيئة« والبنوك يناقشان
مقترح رفع رأسمال صندوق األصول المتعثرة

إلى 5 مليارات دينار بدالً من مليارين

»المحاسبين والمراجعين« تمثل الكويت 
باجتماعات اتحاد المحاسبين العرب

أحمد مغربي 
قال مصدر مصرفي مطلع لـ »األنباء« ان 
البنوك احمللية والهيئة العامة لالســـتثمار 
يناقشان مقترح رفع رأسمال صندوق األصول 
املتعثرة الذي ناقشـــه رؤســـاء البنوك في 
اجتماعهم األســـبوع املاضي إلى 5 مليارات 
دينار، مشيرا إلى أن املقترح السابق لرأسمال 
الصندوق البالغ 2 مليار دينار سيكون صغيرا 
لشـــراء احلصص واألصـــول املتعثرة لدى 

الشركات احمللية.
وأوضح املصدر ان الهيئة العامة العامة 
لالستثمار ليس لديها أي موانع من املشاركة 
في الصندوق مهمـــا بلغ حجمه وذلك نظرا 
لتوافر الســـيولة املالية لدى الهيئة، مشيرا 
إلى أن العقبة التي تواجه انشاءه هي البنوك 
وذلك نظرا إلى القروض املتعثرة لدى البنوك 
باإلضافة إلى املطالب املســـتمرة من البنك 

املركزي لزيادة حجم املخصصات.

 ترقية النصف إلى مساعد رئيس تنفيذي
في »مينا العقارية«

عبدالرحمن النصف

مجلس الوزراء يناقش تطورات نظام التداول اجلديد

رزق الويز فهد الشريعان

جانب من البرنامج

أعلنت شركة مينا العقارية عن ترقية عبدالرحمن هشام 
النصف ليشغل منصب مساعد رئيس تنفيذي في الشركة. 
وقالت الشـــركة في بيان صحافي إن ترقية عبدالرحمن 
النصف لهذا المنصب تأتي لمواكبة مشـــروعات التوسع 
والتطوير التي تنفذها الشركة وشركاتها التابعة والزميلة 

في الفترة الحالية والمستقبلية.
وأضافت الشركة أن عبدالرحمن النصف يتمتع بخبرة 
طويلـــة وحاصل على بكالوريوس الهندســـة الكهربائية 
من جامعة الكويت، وقد شـــارك فـــي العديد من الدورات 

المتخصصة والمؤتمرات العقارية.
وعمل في المجال العقاري لعدة ســـنوات تقلد خاللها 
مناصب تنفيذية قبل أن ينضم الى شركة مينا العقارية 

ليشغل منصب مدير ادارة االستثمار.

تشارك جمعية احملاسبني 
الكويتية في  واملراجعــــني 
اعمــــال اجتمــــاع اجلمعية 
العموميــــة لالحتــــاد العام 
للمحاســــبني واملراجعــــني 
العرب املنعقد في 23 اجلاري 
بوفد يضم في عضويته كال 
من رئيــــس مجلس االدارة 
محمد الهاجري وأمني السر 
احمد الفارس.وبهذه املناسبة 
صرح امني سر اجلمعية احمد 
الفارس بأن اجتماع اجلمعية 
العموميــــة لالحتــــاد العام 

للمحاسبني واملراجعني العرب الذي يعقد سنويا 
يعد من اهم االحداث املهنية كونه يتضمن العديد 
من االمور التي لها فاعليتها للمنظمات املهنية 
االعضاء في االحتاد وكذلك على مستوى مهنة 
احملاسبة واملراجعة حيث يتضمن جدول اعمال 

االجتماع عــــرض واعتماد 
تقريــــر مجلــــس االدارة، 
املصادقــــة علــــى امليزانية 
العامــــة لالحتــــاد واملركز 
املالي لعام 2009 وانتخاب 
رئيــــس لالحتــــاد للفترة 
املقبلة وتشكيل هيئة املكتب 
وتعيني مراقب احلســــابات 
للسنة املالية اجلديدة، هذا 
ويشارك في االجتماع ممثلو 
الدول االعضاء في االحتاد 
لتشكيل اللجان التي تساعد 
االحتاد العربي على تفعيل 
انشطته العلمية واملهنية على مستوى الدول 
العربية بالتنسيق والتواصل بني االحتاد الدولي 
للمحاسبني والدول االعضاء كما يتضمن االجتماع 
اخلطة االستراتيجية لالحتاد لتحقيق ما تصبو 

اليه الدول االعضاء.

تطبيق نظـــام الرقابة اجلديد 
الى ان جتميع  للتداول، الفتا 
الكاش واالسهم لدى شركات 
الوساطة يعطيها القدرة على 
حتديد رصيد العميل من االسهم 
او الكاش وهو يعطي في الوقت 
نفسه حماية شركات الوساطة 
العميـــل على  انكشـــاف  من 

مستوى الكاش واالسهم.
ولفت الويز الى ان النظام 
التنسيق بني  اجلديد سيتيح 
شركات الوساطة والبنوك في 
ضبط عمليات الرهن من خالل 
ايجاد آلية عبرها يتم التأكد من 
حســـاب العميل لدى شركات 

الوساطة والبنوك احمللية.
وتوقـــع أن يأخـــذ نظام 
التداول اجلديد مزيدا من الوقت 
لتمهيد اجـــواء فنية وإدارية 
حتقق للشـــركات القدرة على 
العمالء  ايجاد تفاهمـــات بني 
وشركات الوساطة من ناحية 
الوساطة  وكذلك بني شركات 
والبنوك من ناحية اخرى. وبني 
ان من فوائد النظام اجلديد انه 
سيمنع الشراء في يوم والسداد 
في اليوم الثاني، الفتا الى ان 
عملية الشراء والسداد ستتم 

في نفس اللحظة.
وتطبق 40 بورصة نظام 
التداول  »ســـمارتس« لرقابة 
وهو عبارة عن منصة تقنية 
متكاملـــة وتهدف الـــى رقابة 
التداول واكتشاف اي ممارسات 
مخالفـــة للقوانـــني والقواعد 
التنظيميـــة املعمول بها على 

مستوى السوق.

الفنيون للبدء في تركيب االجهزة 
اجلديدة.

ورأى اخلليفة ان النظام اجلديد 
يحتوي على مزايا عدة اهمها احلد 
من املضاربات الوهمية، مستدركا 
بـــان النظام احلالي ال يســـمح 
للعميل بالشراء دون ان يكون 
لديه »الكاش« الكافي وللكميات 

املطلوبة.
املؤثرة  اكثر االمور  ان  وبني 
في عمل شـــركات الوساطة هو 
املضاربات الوهمية والتي تكلفها 

الكثير من االموال الطائلة.
وعن مدى استعداد الوسطاء 
لتقبل النظام اجلديد لفت اخلليفة 
الى ان الشركات ستقوم بجلب 

موظفني جـــدد ومؤهلني لديهم 
النظام  القدرة على اســـتيعاب 
اجلديـــد وكذلك لديهـــم القدرة 
على التعامل مع االجهزة اجلديدة 

لتركيبها.
وتوقع اخلليفة تدشني النظام 
اجلديد على مدى زمني ميتد ألكثر 
من عام 2010 وذلك لتأهيل شركات 

الوساطة للعمل.

تنظيم عمليات الرهن

ومن جانبه، قال مدير ادارة 
الدراســـات والبحوث في شركة 
مصالح االستثمارية رزق الويز ان 
شركات الوساطة الـ 14 وباستثناء 
شركة واحدة هي من متلك قدرة 

املزمـــع تطبيقه على  اجلديـــد 
تداوالت السوق.

ولفت الى انه عند تطبيق نظام 
التداول االلكتروني رأى بعض 
االفراد في السوق ان هذا النظام 
غيـــر مالئم لهم ولكن بعد فترة 

مت التعود عليه.
وردا على آلية تطبيق النظام 
اجلديد، رأى اخلليفة ان اللجنة 
املشكلة لتطبيق النظام الرقابي 
»سمارتس« عقدت اجتماعات عدة 
الوساطة وشركات  مع شركات 
االســـتثمار والفنيـــني العاملني 
في شركات الوساطة، مستدركا 
بان الشـــركات تقـــوم بتطبيق 
توصيات اللجنة املعنية ومعهم 

في البداية قـــال نائب املدير 
العام في شركة االحتاد للوساطة 
الشـــركات  ان  الشـــريعان  فهد 
الكويتية مؤهلة لتطبيق نظام 
الرقابة اجلديد في السوق ولديها 
االمكانيـــات البشـــرية والفنية 
الى  القادرة على تطبيقه، الفتا 
ان النظام اجلديد سيحقق خطوة 
فعالة في تطبيق سياسة االفصاح 
التـــداوالت ومنع  املطلوبة في 

املضاربات الوهمية.
الشريعان اشار الى ان النظام 
اجلديد يحتاج الى اعادة النظر 
في التشـــريعات القائمة والتي 
الوساطة  تنظم عمل شـــركات 
املالية في الســـوق، مســـتدركا 
بان النظام األساســـي في عمل 
شركات الوساطة ال يسمح بتعامل 
الشـــركات خارج سوق الكويت 
لـــأوراق املالية وهو يتعارض 
مع احلرية التي تعمل في ظلها 
شركات الوساطة في دول اخرى 
مجاورة ويصطـــدم مبعوقات 

قانونية.
ورأى الشريعان ان االشكاليات 
الفنيـــة ميكن التغلب عليها من 
خالل تأهيل العاملني في شركات 
املالية وذلك بتكثيف  الوساطة 
التدريب والتأهيل بني العاملني 
في شـــركات الوساطة الـ 14 من 

اجل التكيف مع النظام.

الحد من المضاربات

ومن جانبه، اشار نائب املدير 
العام في شركة كيفك للوساطة 
املالية ناصر اخلليفة ان الشركات 
ستأخذ فترة لتقبل نظام الرقابة 

تطبيق نظام رقابة جديد للتداول خطوة مهمة
للقضاء على المضاربات الوهمية وتنظيم عمليات الرهن

 »الدراسات المصرفية« يبدأ برنامج تطوير
القيادات التنفيذية الوطنية في البنوك المحلية

افتتح مدير معهد الدراسات املصرفية د.رضا اخلياط 
البرنامج التدريبي اخلاص بتطوير القيادات التنفيذية 
الوطنية في البنوك الكويتية السبت املوافق 23 يناير 

واملنعقد في فندق ومنتجع الهيلتون باملنقف.
يشارك في البرنامج نخبة من القيادات التنفيذية 
في البنوك الكويتية املســــاهمة فــــي املعهد وهي بنك 
الكويت املركزي، والبنك الوطني، وبنك اخلليج، والبنك 
التجاري، وبنك برقان، والبنك األهلي، وبنك الكويت 
والشرق األوسط، والبنك الدولي، والبنك الصناعي، 
وبنك بوبيان. وقد نظم املعهد البرنامج مببادرة ودعم 
من البنــــك املركزي ومتويل منه ومن البنوك األخرى 
املساهمة في املعهد، حيث قام املعهد بالتعاقد مع كلية 

هارفرد إلدارة األعمال لتقدم البرنامج.
وأشــــار إلى أهميــــة تنظيم برنامــــج تدريبي لهذا 
املســــتوى اإلداري القيادي بالتعاون مع كلية عاملية 
رائدة، حيث يعتبر هذا التدريب من املهام اإلستراتيجية 
التي يقوم بها املعهــــد، وأوضح أن البرنامج هو أول 
برنامج خاص تقدمه الكلية على مستوى دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية، حيث ان الكلية تنتقي 
بعناية، وبناء على اعتبارات عديدة، املشــــاريع التي 
تباشرها خارج مقرها في مدينة بوسطن في الواليات 

املتحدة األميركية.
وفيما يخص تصميم البرنامج، أوضح د.اخلياط أن 
البرنامج يدور حول محورين متكاملني هما »اإلدارة 

اإلستراتيجية« و»القيادة« وأن حتديد هذين احملورين 
مت بناء على نقاشــــات مطولة عقدها ملدة أسبوع في 
أبريل املاضي د.جيمس داود ـ رئيس هيئة التدريس 
في البرنامج، حيث زار د.داود وإدارة املعهد رؤســــاء 
مجالس اإلدارة والرؤساء التنفيذيني واملديرين العامني 

ومساعديهم في مجموعة من البنوك الكويتية.
وبنــــاء على ذلك مت تشــــكيل البرنامج من جزأين 
متكاملني )Modules(، األول منهما سيقدم خالل الفترة 
من 23-27 يناير 2010، حتت عنوان »تطوير وتنفيذ 
االســــتراتيجيات الفعالة«، أما الثاني فسيقدم خالل 
الفترة من 11-14 أبريــــل 2010، حتت عنوان »تعظيم 

تأثير القيادة«.

عمر راشد

دش�نت سوق دبي لألوراق املالية نظام »س�مارتس« اجلديد للتداول مؤخرا والذي يستخدم في 
أكثر من 40 بورصة على مس�توى العالم، في خطوة وصفت باملهم�ة لرقابة التداول ومنع التعامالت 

الوهمية في السوق.
وعلى خطى دبي، تسير إدارة السوق في تطبيق نظام التداول اجلديد حاليا في خطوة وإن كانت 
متأخرة إال انها جريئة وفعالة، فقد عقدت إدارة الس�وق اجتماعات ماراثونية مع ش�ركات االستثمار 
والوساطة املالية من أجل تطبيق نظام »سمارتس« اجلديد والذي يهدف لتغيير نظام التداول احلالي 
وتركيب أجهزة جديدة لضبط تداوالت الس�وق، وذلك ضمن خطوات تطبيق نظام التداول اجلديد 

والذي من املتوقع تدشينه في الربع األول من 2011.
»األنباء« اس�تطلعت رؤى عدد من مسؤولي ش�ركات الوس�اطة والفنيني ملعرفة مدى استعداد 

الش�ركات لتطبيق النظام اجلدي�د وكذلك معرفة املعوقات التي ترى الش�ركات ضرورة معاجلتها 
للخروج من سلبيات النظام القدمي.

وقد أجمع املتحدثون على أن النظام اجلديد خطوة فعالة للخروج من املضاربات الوهمية وفتح 
املجال أمام الشركات للتأكد من حسابات العمالء وعدم زيادة طلباتهم عن األسهم التي ميلكونها أو 

الكاش املوجود في حوزتهم.
وبينوا أن تطبي�ق النظام اجلديد يحتاج الى تغيير في التش�ريعات املوجودة، مبينني أن النظام 
األساس�ي مينع شركات الوس�اطة من العمل خارج س�وق الكويت لألوراق املالية وهو ما يتنافى مع 
األنظمة والتشريعات املوجودة في دول أخرى. وأشاروا الى ان تهيئة الشركات لتطبيق نظام الرقابة 
اجلديد في السوق قد يحتاج لوقت يتجاوز 2010 وذلك بسبب تهيئة الشروط الفنية املطلوب حتقيقها 

داخل كل شركة في السوق.. وفيما يلي التفاصيل:

اقتصاديون أكدوا لـ »األنباء« أن تطبيقه يحتاج لمزيد من الوقت

تقدمه كلية هارفرد إلدارة األعمال

الشريعان: مطلوب تغيير القوانين الحاكمة لعمل شركات الوساطة في السوق
الخليفة: الحد من المضاربات الوهمية أبرز مزايا تطبيق النظام الجديد

الويز: النظام سيخلق آلية تفاهم بين »الوساطة« والبنوك لتنظيم عمليات الرهن

طلب بدء العمل على مراحل وخالل عام

مجلس الوزراء يطلب تقريرًا عن نظام »أومكس« 
الجديد استعدادًا إلقرار »هيئة سوق المال«

محمود فاروق
علمت »األنبـــاء« ان مجلـــس الوزراء 
طلب من وزير التجارة والصناعة بصفته 
رئيس جلنة سوق الكويت لأوراق املالية 
احمد الهارون ومدير عام البورصة صالح 
الفـــالح تقدمي تقرير شـــامل ومفصل عن 
التداول اجلديد »نســـداك أومكس«  نظام 
اســـتعدادا إلقرار قانون هيئة سوق املال 
وبدء العمل به على مراحل خالل عام كامل. 
وأضافت املصادر ان هذا االمر يكشف عن 
مدى حرص احلكومة على ســـرعة اقرار 
وتنفيذ هيئة سوق املال الستكمال البنية 

التشريعية لسوق الكويت لأوراق املالية 
تزامنا مع قرب اقرار مشروع قانون خطة 
التنمية االقتصادية في البالد، األمر الذي 
ســـيجعل الســـوق الكويتي اكثر شفافية 
وجاذبية لـــرؤوس االموال االجنبية وفي 
ذات الوقت تشجيع رؤوس االموال احمللية 

على االستثمار في االصول السائلة.
وجتدر االشارة الى ان البورصة شكلت 
النظام  جلنة متخصصة لالشـــراف على 
اجلديد أومكس ووضع تقارير دورية عن 
آلية عمله في الســـوق بعد تفعيل قانون 

هيئة سوق املال.

 »الكويتية إلنتاج الزيوت« تطالب
بالتصدي للتهريب إلى الخارج

طالب رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية 
إلنتاج الزيوت والشـــحوم عبداهلل الناصر 
اجلهات املعنية بالتصدي حملاوالت تهريب 
زيوت السيارات املستعملة الى اخلارج. وقال 
الناصر ان تلك احملاوالت يقوم بها أشخاص 
أو جهـــات ليس لديها االهليـــة للتعامل مع 
زيوت السيارات املستعملة بشكل آمن بيئيا 

ما يعرض البيئة الكويتية للخطر.
واضاف ان املعاهدات الدولية التي وقعت 
عليها الكويت، خصوصا معاهدة بازل، متنع 

تصدير هذه االنواع من الزيوت من أي دولة 
الى اخلارج، اال بشـــروط صارمة ومشددة 
للغاية، وهو ما ال يتوافر ملن يقوم بتهريب 
هذه الزيوت. وأشار الى ان الشركة متخصصة 
في تصفية واعادة تدوير الزيوت التي يتم 
جمعها من اجلراجـــات واحملطات من خالل 
اسطول من السيارات، حيث تعيد حتويلها 
الى زيوت صاحلة لالستعمال مرة اخرى من 
خالل عدد من االجراءات املعقدة واملتوافقة 

مع البيئة.

أحمد الفارس


