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جديد روائع جنيف لل�ساعات من 

اأ�ضبحت ال�ضاعات معر�ضا للأملا�س

هذا  �صرعة  ه��ي  املميزة  الن�صائية  ال�صاعة  ه��ذه 

تفوت، حيث جتتمع  يف هذه   اأال  يجب  التي  املو�صم 

ال�صاعة  البهجة  واالأناقة، و تاأخذ هذه ال�صاعة �صكل 

كان   املع�صم،�صواء  باأناقةحول  ينثني   ممتد  هيكل 

النطاق اجللدي  اأو  املو�صول،  الناعم   ال�صوار  ذلك 

اأو  باللون املعدين  ك��ان   و �صواء  االأن���واع،  اأرق��ى  من 

املرور  ميكنك  ال  اأن��ه  عن  ع��اوة  الذهبي،  باللون 

بجانب هذه �صاعة دون النظراإليها جلمالها االأخاذ 

مت  اجلذاب، زد على اأن كل �صاعة على حدة قد  ُرِقّ

بهذه الن�صخة املحددة من 888، كما ُنق�ش وُحفر كل 

رقم خلف الهيكل)888/1(: اإنها حقا قطعة فريدة 

اإىل  ي��دوم  حقا   املا�ش   ب��اأن  تثبت  املجوهرات  من 

االأبد. جتدونها بكامل ت�صكياتها لدى �صركة روائع 

جنيڤ لل�صاعات وخا�صة لدى فرع ال�صاملية - �صارع 

�صامل املبارك - مركز ال�صاملية التجاري  .

الشراح: قانون هيئة سوق المال لم ينظم العالقة بين »الهيئة« والسوق 
وتركها »عائمة« وفتح المجال للتأثير السلبي على مسيرة السوق

ما بين 85 و%90 
من مواد قانون هيئة سوق المال 
مأخوذة من مواد مشروع اتحاد 

الشركات االستثمارية

المشروع لم يوضح 
العالقة المالية 

بين »الهيئة« و»السوق« 
ومصادر أموالهما 

القانون تجاهل تعريفات 
مهمة منها السوق »األولي« 

والثانوي والرئيسي

إلزام الشـركــات 
المساهمـة باإلدراج  

أمر جدير بالمراجعة والتدقيق
أوضح احتاد الشركات االستثمارية في بيان له ان االحتاد قام بجهود 
حثيثة في الدفع بإعداد قانون هيئة س����وق املال والذي كان على رأس 
اولوياته منذ تأسيس االحتاد في يناير 2005 وقام مبتابعة هذا املوضوع 

مع جميع املعنيني به.

9 مالحظات

وأشار امني عام احتاد الشركات االستثمارية د.رمضان الشراح لدى 
استعراضه للقوانني اخلمسة التي قدمت لتأسيس هيئة سوق املال الى 
أن االحتاد وبعد مراجعة مسودة املشروع احلكومي املقدم الى اجلهات 

الرسمية للمصادقة عليه وبعد مراجعته، فإنه يرى ما يلي:
1 � ان مواد املشروع احلكومي بشكل عام تشكل اطارا مقبوال ملشروع 
قانون سوق املال ولقد حوت فصوله ما بني 85 و90% من مواد مشروع 

احتاد الشركات االستثمارية.
2 � املش����روع بش����كل عام لم ينظم العالقة بشكل واضح بني الهيئة 
والس����وق بل تركها عائمة مما سيترك مجاال للهيئة للتحكم في مسيرة 
البورصة ويحد من صالحيتها مما س����يترك اثرا س����لبيا على مسيرة 

السوق.
3 � بالنس����بة لفصل التعريفات جتاهل املش����روع بعض التعريفات 
املهمة ومنها الس����وق األولي والثانوي والرئيسي كما لم يحو املشروع 

ايضا هذه التقسيمات.
4 � املش����روع لم يوضح العالقة بني الهيئة والس����وق وخاصة دور 
السوق في اعداد اللوائح اخلاصة بنشاطه خاصة التداول واالدراج مما 
سيكرس املش����كلة الدائمة والقائمة في االسواق املالية احلكومية وهي 
التشابك في الصالحيات بني الهيئة والسوق، كما ان املشروع قّزم دور 

السوق متاما ولم ينصفه في الفصول التي وردت في املشروع.
5 � لم يوضح املش����روع العالقة املالية بني الهيئة والسوق ومصادر 
أموالهما، وهل سيتم تقسيم موارد البورصة بني الهيئة والسوق؟ وكيف 
س����تتم تغطية اي عجز في موازنتهما وهل يحق ألي منهما االقتراض 

في حال العجز؟
6 � كما لم يجبر القانون الشركات املساهمة على االدراج في السوق 
وهو امر جدير باملراجعة والتدقيق قبل اقرار القانون اذ نرى ان يكون 

االدراج الزاميا.
7 � لم تتطرق فصول املشروع الى تنظيم اعمال وكالة املقاصة وامنا 
اكتف����ت مبا ورد في املادة 150 من املش����روع وهو امر غير مفصل، ومبا 
ان القانون جاء لينظم اعمال سوق املال فإننا نعتقد بوجوب استغالل 
هذه الفرصة إلعادة تنظيم وكالة املقاصة مبوجب هذا القانون بش����كل 

اكثر تفصيال.
8 � لم يتطرق املش����روع الى تأس����يس جمعية للوسطاء بالرغم من 
الدور الكبي����ر الذي تلعبه هذه اجلمعيات في تطوير مهنة الوس����اطة 

والوسطاء.

9 � اهمال املشروع االشارة الى تاريخ انشاء احلقوق وااللتزامات بني 
البائع واملشتري والناجتة عن عمليات التداول )وردت في مشروع احتاد 

الشركات في املادة رقم 34 وهو أمر حساس جدا يحتاج الى حتديد(.

المشروع األول

وفي استعراض منه جلهود االحتاد في صدور قانون هيئة سوق املال 
اوضح امني عام احتاد الشركات االستثمارية د.رمضان الشراح ان االحتاد 
وضع الدفع بإعداد قانون هيئة اسواق املال على رأس أولوياته منذ انشائه 
في يناير 2005، وقام مبتابعة هذا املوضوع مع جميع املعنيني به، وان 
املشروع النهائي الذي قدمه االحتاد ملجلس االمة كان نتيجة جهود حثيثة 
وعمل على اعداده خبرات من امليدان وفق مهنية مدروسة، وما املشروع 
الذي قدمته احلكومة من خالل اللجنة املشكلة من قبل وزارة التجارة، 
والذي نكن لهم كل تقدير، اال نتاج مش����روع االحتاد، والذي تضمن بني 
85% � 90% من مواد مش����روع االحتاد، والذي حقق الهدف الذي اعد من 
اجله، وذلك بشهادة املختصني من خبراء اسواق مال واكادمييني وغيرهم، 
ومن هؤالء خب����راء اللجنة املالية واالقتصادية مبجلس االمة. واضاف 
الشراح ان االحتاد اذ يوضح هذا االمر، فإن ذلك من منطلق توثيق دوره 
حيال هذا املش����روع من جهة وترجمة الهدافه املتنوعة من جهة اخرى. 
واوضح الش����راح ان االحتاد حرص منذ بداية نشاطاته في يناير 2005 
على  الدفع القرار مشروع تنموي يعنى بإنشاء هيئة عامة لسوق املال 
ملا ميثله موجود هذه الهيئة من نقلة تعني االقتصاد الوطني بشكل عام 
واملؤسس����ات املالية واالقتصادية بشكل خاص وفي سياق تطور عمل 
االحتاد اوضح ان املش����روع االول: كان من االحتاد االستعانة باالقتراح 
بقانون في شأن تنظيم سوق رأس املال بالكويت واملقدم من عبدالوهاب 
الهارون لرئيس مجلس االمة في االول من نوفمبر 2004 واملتضمن »86 
مادة«، حيث قام بالعمل على تطوير املشروع سالف الذكر وذلك رجوعا 
الى نظم وقوانني الهيئات العامة لالس����واق املالية في العديد من الدول 

وذلك لالستفادة من جتاربها وآليات عملها. 
وعلى الرغم من اجلهود الطيبة التي بذلك في املشروع اال انه لم يغط 
االحتياجات القانونية املطلوبة، كما ان هناك نواقص فيه، االمر الذي ادى 
الى عدم االخذ به. وتناول الش����راح تطور املشروع الثاني حيث اجتمع 
االحتاد مع البورصة وتناول االجتماع »مش����روع هيئة اس����واق املال« 
 International والذي يعد حتت اشراف السوق، حيث مت االتفاق مع شركة

Securities Consultancy )ISC(  العداد املشروع.
وقد مت توقيع العقد مع الشركة في االول من فبراير 2006 ملدة سنة، 
قامت بعدها جلنة الس����وق بطلب جهة محايدة لتشرف على املشروع، 
ومت اختيار مكتب الشال من قبل جلنة السوق، هذا وبعد اربع مراجعات 
ملشروع الشركة مت الوصول الى الصيغة النهائية والتي تضمنت »86 
مادة«. وفي تطور عمل املشروع الثالث أوضح الشراح ان هذا املشروع 
مشروع مواز للمشروع املعد من قبل سوق الكويت لألوراق املالية، وقد 

ش����كل فريق وزاري من قبل وزارة التجارة والصناعة برئاسة د.أماني 
بورس����لي وهو ما حدا باالحتاد الى مخاطبة وزير التجارة والصناعة 
ملعرفة اي من املش����روعني سيدعمه االحتاد، وكان رد الوزير: »مشروع 
الوزارة« وعليه فقد قام االحتاد في اجتماعه األول 2007، بتاريخ 2007/1/21 

بتشكيل جلنة برئاسة حامد السيف، نائب رئيس االحتاد.
وق����د عقد الفريق العديد من االجتماعات منذ اول اجتماع له بتاريخ 
2007/1/23 وبحضور د.أماني بورسلي ملناقشة مواد املشروع )111 مادة(. 
وقد مت االتفاق مع د.أماني بورسلي بالنظر الى كل املالحظات املقدمة من 
اللجنة وبشكل تفصيلي خدمة للمشروع حتى يظهر بالشكل املطلوب. 
وبتاريخ 10 ابريل 2007 متت مناقش����ة املش����روع بشكل عام، حيث مت 
االتفاق على ان الهيكل العام جيد، إال ان هناك بعض األمور األساس����ية 
الب����د من االنتباه له����ا، وانه البد من التأكيد عل����ى خصوصية املجتمع 
الكويتي، فالقان����ون يجب ان يتالءم مع البيئ����ة الكويتية، خاصة في 
اجلوانب التي تخالف الدستور، فالتفاصيل املوجودة في بعض البنود 
غير قابلة للتطبيق العملي، وقد دار نقاش مستفيض من قبل احلضور 

حول عدد كبير من املواد الواردة.

المعايير الدولية

وبدورها أوضحت د.أماني بورس����لي ان األس����كوا يفرض ذلك على 
الهيئات الدولية لكي تكون ضمن املعايير الدولية.

وقد أوضح حامد السيف انه وتدعيما للمشروع وحتى يظهر بالشكل 
املؤمل، فإن االحتاد شكل جلنة )قانونية، مالية، استثمارية( ملراجعة كل 
مالحظات اللجنة، وكذلك التي وردت من اخلبراء الذين متت االستعانة 
بهم، كما مت االس����تئناس بالدراس����ة املقارنة في مسودة القانون بشأن 
إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم أس����واق األوراق املالية، واملقدمة من 
حامد الس����يف، وكذلك مالحظات بيت االس����تثمار العاملي، واملقدمة من 
احملامية نوال مال حسني، وايضا املالحظات العامة على مشروع القانون 
واملالحظات املتعلقة مبواد محددة، واملقدمة من احملامي علي الرضوان، 
حيث مت جتميعها وإرسالها لألس����تاذ هاني العناني خبير البورصات 
وأسواق املال في سوق مسقط لألوراق املالية، حيث جتاوب مشكورا وقدم 
صياغة مطورة للمش����روع آخذا في االعتبار جميع املالحظات السابقة، 
وقد مت إرسال املشروع بصياغته املقدمة من هاني العناني لكل أعضاء 
اللجنة الت����ي اجتمعت يوم األحد املوافق 20 ماي����و 2007، حيث اطلع 
احلضور على املسودة املعدلة من قبل هاني العناني، وقد أشاد أعضاء 
اللجنة مبا قام به هان����ي العناني من جهد آخذا في االعتبار املالحظات 
التي قدمها أعضاء اللجنة واخلبراء الذين متت االس����تعانة بهم من قبل 

وكذلك رؤيته الفنية إلخراج املشروع بالشكل املؤمل.
وقد رأت اللجنة ان ما توصلت اليه حتى تاريخه يشكل ركيزة هامة 
م����ع األخذ بع����ني االعتبار بعض املالحظات التي فيم����ا لو مت األخذ بها 
سيظهر املشروع كما يتمناه اجلميع وعليه تقرر تقدمي املسودة املعدلة 

من أماني بورسلي مع امل ان تكون التعديالت املقدمة عامال فاعال لنجاح 
املش����روع وإقراره. وقد ناقش مجلس الوزراء بتاريخ 24 يونيو 2007 
مشروع قانون اشاء هيئة اسواق املال والذي جاء مختصرا في 15 مادة 
عل����ى ان يعرض على مجلس االمة. ه����ذا، وقد مت تدوين كل املالحظات 
التي وردت في االجتماع املذكور ومت تضمينها في املس����ودة املذكورة، 
حيث مت تقدميها للدكتورة أماني بورسلي، بتاريخ 2007/5/21. ونتيجة 
لرفض مشروع وزارة التجارة والصناعة برئاسة د.أماني بورسلي من 
خالل تقدمي مش����روع آخر من قبل احلكوم����ة، والذي جاء مختصرا في 
15 مادة، رأى االحتاد ان املش����روع املعني ال يحقق الطموحات واملؤملة 

من املشروع.

المرونة في تعديل القانون

ونتيجة الستمرار جهود اللجنة إلجناز هذا املشروع فقد التقى حامد 
السيف ود.رمضان الشراح بوزير التجارة والصناعة بتاريخ 13 يونيو 
2007 حول املشروع املطلوب تقدميه بخصوص الهيئة املتوقعة. وقد جاء 
االتفاق بأن يقوم االحتاد بإعداد مشروع يراعى فيه االخذ بكل املالحظات 
الواردة في املشاريع السابقة، وكذلك الشمولية في املواضيع واالختصار 
في احملتوى، وان تترك للوائح املرونة في التشريع وامكانية التطوير 

والتعديل دون اللجوء الى تعديل القانون..

المسودة األولى للمشروع

وقد مت اعداد املسودة االولى ملشروع قانون هيئة اسواق املال بتاريخ 15 
يوليو 2007، وبعد اخذ مالحظات اللجنة املكلفة من قبل االحتاد مت اعداد 
املسودة الثانية بتاريخ 7 اغسطس 2007 والتي اعتمدت من اللجنة ليظهر 
املشروع بالشكل املؤمل، وقد مت تقدميه لرئيس مجلس االمة ولرئيس 
اللجنة املالية واالقتصادية مبجلس االمة، وذلك بتاريخ 2007/10/7، وقد 
حض����ر نائب الرئيس اجتماعني مع اللجنة الفرعية املنبثقة من اللجنة 
املالي����ة واالقتصادية مبجلس االمة حول هذا املوضوع، كما قام االحتاد 
باالخذ باملالحظات الواردة على مش����روعه، حيث اعد املسودة النهائية 
للمشروع متضمنة املذكرة التفسيرية، وذلك بتاريخ 2007/10/28 حيث 
قام كل من نائب الرئيس واالمني العام مبقابلة النائب عادل الصرعاوي 
وتناقشا معه حول مش����روع االحتاد بحضور كل من النائبني مشاري 
العنجري وعبداهلل الرومي، كما مت تقدمي نس����خ من املشروع ألعضاء 
اللجنة االقتصادية واملالية باملجلس، وبعد املداولة مع رئيس االحتاد، 
وبعد استعراض التطورات السابقة، اتفق على ان يكون متبني املشروع 

ممن لديهم خلفية قانونية وميتازون باملهنية.
كما مت تقدمي النسخة النهائية واملعدلة ملجلس االمة في 10 سبتمبر 
2008، هذا وقد قدمت احلكومة بتاريخ 30 نوفمبر 2008 مشروع قانون 
بشأن إنشاء هيئة اسواق املال وتنظيم االوراق املالية آخذة في االعتبار 

كل املشاريع املقدمة.

أمين عام اتحاد الشركات االستثمارية أورد 9 مالحظات على القانون في بيان أصدره االتحاد 

د.رمضان الشراح

رغم أهمية القانون ملسيرة السوق إال أنه اليزال بحاجة إلى  تعديل

نمو حركة النقل الجوي في مطار الكويت بنسبة 8% خالل العام الحالي
كونا: توقع رئيس اإلدارة العامة للطيران املدني 
فواز الفرح ان تنمو حركة النقل اجلوي في مطار 
الكويت بنسبة 8% خالل العام 2010 مقارنة بعام 

.2009
وقال الفرح ل� »كونا« على هامش االحتفال بتكرمي 
العاملني في ادارة االنشاءات بادارة الطيران املدني 
ان حركة النقل اجلوي اس���تمرت في النمو خالل 
العام املاضي رغم الظروف االقتصادية الصعبة 

متوقعا استمراره في العام احلالي.
وأشار الى ان ادارة الطيران لديها استعدادات 
ملواجهة النمو والتوس���ع في حركة النقل اجلوي 
منها انها تستعد إلنشاء 7 بوابات جديدة في مبنى 
الركاب للمغادرة تضاف الى العشر بوابات القائمة 
حاليا أي أن نس���بة الزيادة ستكون 70% متوقعا 

االنتهاء منها في نهاية العام 2010.
واضاف ان هناك مشاريع اخرى ايضا تتضمن 
تأطير وتوسيع املدرجني احلاليني في املطار )الشرقي 
والغربي( وإنشاء مدرج ثالث ومدينة للشحن اجلوي 

الستيعاب النمو احلاصل في حركة املطار.

واش���ار الى ان املطار يعتمد سياسة االجواء 
املفتوحة ويتيح ألي شركة في العالم العمل فيه، 

وهو ما سينعكس على زيادة حركة املطار.
وأش���اد الفرح بإدارة االنشاءات والعاملني بها 
موضح���ا ان مهمتها هي انش���اء وصيانة املرافق 
واملباني والس���احات في املط���ار وجتميلها وهي 
تنهض حاليا بعدد من املشروعات اجلديدة إلضفاء 

ملسات جمالية وصورة حضارية له.
وقال ان من هذه املشروعات مشروع التكسيات 
الداخلية للمطار الذي يتضمن جتديد الواجهات 
الداخلية للمطار والديكورات واالضاءة للقاعات 
والردهات وتبديل االرضي���ات القدمية في مبنى 
الركاب كما يوجد مش���روع اخر هو التكس���يات 
اخلارجية ملبنى ال���ركاب ومت التعاقد عليه وتتم 

حاليا املباشرة فيه.
وأش���ار الى ان ادارة االنشاءات لديها مشاريع 
اخرى منها انشاء مرافق وممرات جديدة وجتميل 
الساحات املزروعة في املطار ورفع كفاءة املباني 

القائمة وتدعيمها.

استعدادات إدارة الطيران لمواجهة النمو

شعار احتاد الشركات االستثمارية


