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عمر راشد
أفادت مص���ادر مطلعة »األنباء« بأن »ناس���داك أوماكس« 
خاطبت شركات االستثمار العاملة في قطاع الوساطة املالية 
كال على حدة ملعرفة البنية التحتية اخلاصة بها وكذلك معرفة 
إمكانيات تلك الشركات في البنية التحتية وما هي متطلباتها 

ومدى قدرتها على الربط بنظام التداول اآللي اجلديد.
وفي السياق ذاته، أشارت املصادر إلى أن فريق »أوماكس 

ناسداك« املعني بتطبيق النظام خاطب كذلك البنوك التي ترتبط 
بنظام التداول اآللي اجلديد وذلك ملعرفة احتياجاتها من النظام 
اجلديد واإلمكانيات اخلاص���ة بها وذلك في ضوء ما تقوم به 
ناسداك أوماكس من تواصل مع اجلهات املعنية بالتداول داخل 
السوق لوضع توصياتها بخصوص الدراسة املتوقع تقدميها 
إلدارة السوق في يونيو املقبل والتي مبوجبها سيتم حتديد 

عدد من النقاط حول شكل ومالمح نظام التداول اجلديد.

»ناسداك أوماكس« تخاطب البنوك وشركات االستثمار حول احتياجاتها من نظام التداول الجديد

أكدت أن المحفظة مستمرة في عملها وال داعي إلى شائعات توقف دعمها للسوق

»الهيئة« تتجه لضخ 1.1 مليار دينار في البورصة  عبر 3 شركات  
وديوان المحاسبة يشير لمخالفات في عمل  المحفظة الوطنية

محمود فاروق
 كشفت مصادر ذات صلة ل� »األنباء« 
عن إجراءات بدء استكمال جزء كبير من 
رأسمال احملفظة الوطنية خالل األيام املقبلة 
والتى لم يضخ منها إال 400 مليون دينار 
فقط في حني أن رأس املال النهائي للمحفظة 
يصل الى 1.5 مليار دينار، وبينت املصادر 
ان الهيئة العامة لالستثمار اجتمعت مع 
3 ش���ركات اس���تثمارية بحضور اللجنة 
اإلشرافية للمحفظة في لقاءات منفصلة 
لالستماع ملقترحاتها بشأن تفعيل أدوات 
احملفظة للمفاضل���ة بينها من أجل ضخ 
مبالغ جديدة عبر الشركات اجلديدة باملبلغ 

املتبقي البالغ 1.1 مليار دينار.
وأوضحت املصادر أن عملية اختيار ال� 3 
شركات قد متت وفق معايير خاصة إلدارة 
هذه األموال، مشيرة إلى أن هذه اخلطوة 
تأتي م���ع االس���تراتيجية اجلديدة التي 
ستتخذها احملفظة في املستقبل لتوسيع 
قاعدتها، وذلك بعد ظهور توجهات حكومية 
بضرورة وسرعة حتديد مصير احملفظة 

خالل العام احلالي.
عوائد جيدة

وفي ذات السياق أفادت مصادر م��راقبة 
ل� »األنب���اء« بأن األداء الع���ام للمحفظة 
الوطنية املدارة من جانب الشركة الكويتية 
لالستثمار قد حقق أداء جيدا من خالل عوائد 

بلغت نسبتها 13% عن 2009، وهو أفضل 
من أداء املؤشر العام للسوق الكويتي الذي 
سجل خسارة تبلغ نحو 10%، مشيرة إلى 
أن األداء املشجع الذي حتقق خالل العام 
املاضي ميكن ان يشكل عامل دفع باجتاه 
ضخ املزيد من األموال او استكمال رأسمال 
احملفظة األساس خالل األيام القليلة املقبلة 

عبر شركات استثمارية جديدة.
ومن جانب آخر قال مصدر مس���ؤول 
في الهيئة العامة لالستثمار في تصريح 
خاص ل� »األنباء« إن الهيئة توصلت إلى 
آلية جديدة لعملية ض���خ مبالغ جديدة 
وتوس���يع رقعة احملفظ���ة الوطنية عبر 
شركات استثمارية جديدة، وذلك بعد أن 
تسلمت مجموعة من التقارير العاجلة من 
الشركة الكويتية لالستثمار خالل الفترة 
املاضية، واستشارتها في عدد من القضايا 

اخلاصة بأوضاع األسهم.
توقعات بأداء أفضل

وأوضح املص���در أن الهيئة كانت قد 
وضعت معايير محددة ودقيقة للشركات 
التي مت اختيارها ملنحها مبالغ مالية جديدة 
تدار في االس���تثمار بالس���وق، مبينة ان 
من اهمها أال يكون لدى الشركة أي تعثر 
مالي أو ارتباكات مالية، وان يكون أداؤها 
خالل فترة 5 سنوات سابقة جيدا، فضال 
عن ضرورة أن يكون لديها سمعة حسنة 

وتتمتع بالثقة وااللتزام.
وأفاد املصدر ب���أن الهيئة أكدت خالل 
االجتماع األخير الذي عقد نهاية األسبوع 
املاضي رضاءها عن األداء العام للمحفظة 
خالل عام أي منذ تشغيلها، حيث مر عام 
من تشغيلها، وتوقع املصدر أن يزيد عائد 
احملفظة إلى 30% مع نهاية العام احلالي 
ف���ي ظل التوقعات بتحس���ن األداء العام 
للس���وق وتعافي االقتصاد تدريجيا من 

أزمته املالية.
مالحظات ديوان المحاسبة

وفي ذات الس���ياق أبلغت مصادر ذات 
صلة »األنباء« أن ديوان احملاسبة انتقد أداء 
احملفظة الوطنية خالل 2009، وذلك بعد ان 
أشار في تقرير له إلى ان هناك مؤسسات 
عامة خالفت قراري مجلس الوزراء رقمي 
1182 و1212 املؤرخني في 18 نوفمبر 2008 
و24 نوفمبر 2008 على التوالي، وكذلك قرار 
وزير املالية رقم 24 لس���نة 2008 بإنشاء 
محفظة استثمارية طويلة األجل بالتعاون 
بني عدة مؤسسات حكومية لالستثمار في 
س���وق الكويت لألوراق املالية بقيمة 1.5 
مليار دينار، وذلك ملواجهة انعكاسات األزمة 

املالية العاملية على االقتصاد الوطني. 
وأفاد تقرير الديوان بأن املؤسسات لم 
تلتزم بجانب من قرارات مجلس الوزراء 
ووزير املالية التي تقضي بتكليف الهيئة 

العامة لالستثمار بإنشاء احملفظة، ومخالفة 
الضوابط التي وضعتها جلنة اإلش���راف 
املشكلة بناء على قرار وزير املالية املشار 
إليه السيما انه اشترط التعاقد عن طريق 
هيئة االستثمار وتوحيد ذلك التعاقد لدى 
كل اجلهات املعني���ة وفقا لنصوص عقد 
موقع مع الشركة الكويتية لالستثمار، وأن 
يتم حتويل االموال الى حس���اب احملفظة 
مباش���رة على ان يت���م توظيفها مبعرفة 
جلنة االشراف، علما انه تبني ان ضوابط 
االستثمار املرفقة بالعقد اخلاص بجهات 
مشاركة تخالف الضوابط التي أقرتها جلنة 
االشراف من حيث نس���ب االستثمار في 
القطاعات او نسب االستثمار في الشركات 
داخ���ل كل قطاع. وطلب الديوان ضرورة 
االلتزام بق���رارات مجلس الوزراء ووزير 
املالية الس���ابقة االشارة اليها، وضوابط 
جلنة االش���راف على احملفظ���ة الوطنية 
مبا يحقق الهدف الذي أنش���ئت من اجله 
حماية لالقتصاد الوطني واتخاذ ما يلزم 

من اإلجراءات لتنفيذ ذلك.
جتدر اإلش���ارة إلى أن أهداف احملفظة 
الوطنية تتضمن مواجهة انعكاسات األزمة 
املالي���ة واتخاذ ما يلزم حلماية االقتصاد 
الوطني ولعب دور حيوي في اس���تقرار 
السلبية  التداول  السوق وتغيير عوامل 
واملساهمة في استقرار السوق وحتسني 

أدائه وخلق عوامل تداول إيجابية.

13% عائد أداء المحفظة خالل 2009 وتوقعات بارتفاعه إلى 30% مع نهاية 2010 عبر الشركات الجيدة

آلية عمل جديدة لتوسيع  رقعة عمل  المحفظة الوطنية عقب تسلم تقارير من »الكويتية لالستثمار«

وماذا بعد إقرار »هيئة سوق المال«؟
تساؤالت حائرة.. وأجوبة معلقة.. ومطالبات ملّحة

زكي عثمان
الشك أن إقرار قانون هيئة سوق املال اجلديد 
مع نهاية األس���بوع املاضي سيفتح الباب من 
جديد أمام أمل إصالح ما أفسدته األيام وبعض 
األيدي اخلفية في آليه تداول س���وق الكويت 
لألوراق املالية ملا ستضعه من ضوابط وتدابير 

وتشريعات تنظم آليات السوق. 
وأمام هذه اآلمال ظهرت أصوات متخوفة من 
أن تكون هذه الهيئة شكلية من دون حركة جدية 
وإصالح حقيقي ألخطاء املاضي مما س���يجعل 

الوضع أكثر سوءا. 
مراقبني استبشروا خيرا إلقرار هذا القانون 
باإلجماع م���ن جانب مجلس األمة وهي تعتبر 
حالة فريدة احلدوث في االتفاق واإلجماع حول 
قضي���ة هامة وهو ما يحس���ب للمجلس إذا ما 
اعتبرنا أن موافقته الثانية على خطة التنمية 
اجلديدة وباإلجماع ما هي إال رسالتان مباشرتنا 
في الرغبة احلقيقية لإلصالح ووضع الكويت من 
جديد على خارطة التحول ملركز مالى وجتاري 

إقليمي. 
ويؤكد املراقبون ان عالج السوق يحتاج إلى 
أكثر من إقرار هيئة سوق مال، موضحني ان وضع 

السوق يتمحور حول قضيتني هما:
أوال: قضية السيولة وهذه تتطلب دخول محافظ 
وصناديق ومستثمرين جدد لكي يصبح حجم 
الس���يولة في السوق مبس���توى يحرك عجلة 

الشركات واالستثمار داخل السوق. 
ثانيا: الثقة في أدوات الس���وق في أنها تعمل 
بسالمة وثقة، وهو ما يتحقق من خالل دور هيئة 
سوق املال، ودور العالقة بني السلطتني، وكذلك 

في اجلدية من خالل تنفيذ اخلطة اخلمسية.
وعن طبيعة العالقة بني هيئة س���وق املال 

وس���وق األوراق املالية الكويتية »البورصة« 
يقول املراقبون انه وفي السابق كان يراقب سوق 
األوراق املالية »البورصة« ويشرف عليها ثالث 
جهات وهي كالتالي: وزارة التجارة والصناعة 
من خ���الل جلنة البورص���ة، وإدارة البورصة 
نفسها، والبنك املركزي بإشرافه على شركات 
االستثمار والبنوك، وهذه اجلهات الثالث فشلت 
فشال ذريعا في األزمات املتكررة واملتتابعة التي 
حدثت للسوق الكويتي، أما هيئة سوق املال فهي 
هيئة شاملة وتأخذ الكثير من صالحيات اجلهات 

الثالثة وتضعها حتت مظلة واحدة.
ويجمع املراقبون على أن األزمة املالية احمللية 
جاءت من تغيب الرقابة واإلخالل بقانون الشركات 
وعدم عدالة التمثيل في مجالس اإلدارات واعتماد 
وزارة التجارة والصناع���ة لنتائج اجتماعات 
اجلمعيات العمومية مبا يخالف قانون الشركات 
وذلك بالسماح للشخصية االعتبارية من األقلية 
املسيطرة مبصادرة حق األغلبية املتفرغة من 
املساهمني مبقاعد مجالس اإلدارة للسيطرة على 
اإلدارة وشؤون الشركات، وذلك ما يجب التركيز 
عليه أيضا بتفعيل دور اجلهات الرقابية األخرى 
كوزارة التج���ارة والصناعة ومكاتب التدقيق 
اخلارجية، والبنك املركزي في اكتمال »ورشة« 

معاجلة األزمة املالية.

تساؤالت حائرة

1 - إلى من ستؤول تبعية هيئة سوق املال 
حيث ترى احلكوم���ة ان تلك التبعية يجب أن 
تكون ل���وزارة التجارة والصناعة وفي املقابل 
يرى أعضاء مجلس األمة ضرورة تبعيتها إلى 
الوزراء نظرا حلساس���يتها وأهميتها  مجلس 

لالقتصاد؟ 

2 - هل ستكون هيئة سوق املال قادرة على 
مراقبة الس���وق وبناء الثقة بني الشركات من 
جهة والسماس���رة »الوسطاء« من جهة أخرى 

واملستثمرين من جهة ثالثة؟
3 - هل س���تقوم هيئة س���وق املال بوضع 
الضوابط القادرة على بناء العالقة الس���ليمة 

بني أطراف السوق؟
4 - امكانية معاجلة هيئة سوق املال ألزمات 

الشركات املتعثرة بالسوق الكويتي؟
5 - ه���ل تنجح هيئة س���وق املال في اقتالع 
الفساد ووضع التنظيمات وتطوير التشريعات 

بالسوق؟

إجابات معلقة

1 - ستمكن الهيئة من االرتقاء مبعدل الشفافية 
واالفصاح بش���كل أكبر مما ه���و عليه اآلن كما 
س���تراقب التصرفات التي تقوم بها الش���ركات 
والسماس���رة في تصريف أمور السوق، فلجنة 
السوق في الوقت الراهن تقوم بوضع التشريعات 
والضوابط للسوق كما تقوم بتطبيقها، أما هيئة 
سوق املال فستقوم بوضع التشريعات والقواعد 
والضوابط وس���تتأكد من أن هناك ادارة حازمة 

للسوق تنفذ هذه القواعد.
2 - مطالبة بفرض القواعد واألعراف والقرارات 
املطلوب ترس���يخها في السوق حتى تستطيع 
أن تك���ون قادرة على منع أي تالعب أو س���وء 
استخدام املعلومات أو أيضا محاولة االستفادة 
غير املشروعة من السوق أو التداوالت من قبل 

بعضهم. 
3 - مراقبة االشراف على ما يدور في السوق 
ومدى التزام الش���ركات العاملة فيه من تطبيق 
الضوابط والتعليمات والتشريعات التي وضعت 

من قبل جهات االشراف املختلفة.
4 - الهيئة س���تكون رقابية لتدعيم الثقة في 
سوق الكويت لألوراق املالية، وفي سوق رأس 
املال الكويتي وهو ما سيمكن املستثمر األجنبي 
من الثقة في سوق رأس املال الكويتي ويعطيه 
انطباعا أنه منضبط وهناك تشريعات حتكمه 
وعقوبات تفرض على من يتالعب مبقدراته، وأيضا 
هذه الهيئة ستفرض ضوابط لم تكن موجودة في 
السابق مما سيدفع املستثمر األجنبي الى دخول 

سوق رأس املال الكويتي ويستثمر أمواله.
5 - أحد األركان املهمة في حتويل الكويت الى 

مركز مالي عاملي استثماري.
6 - وجود هيئة سوق املال تضمن معامالت 
سليمة عندما تطرح شركات جديدة في البورصة، 
ويكون هناك انضباط وشفافية والقرارات محكومة 
والنتائج سليمة، وهيئة سوق املال لها دور كبير 

في التحكم في كل هذه القضايا. 

مطالبات ملحة

1 - تفعيل السياس���ة املالية بطرح املشاريع 
لصنع نتائج تشغيلية لهذه الشركات بدال مما 
متارسه اآلن بالصفقات البينية واالجتار بالشركات 

الورقية.
2 - اسناد هيئة سوق املال الى أشخاص أكفاء 
قادرين على االدارة من خالل االستعانة بعناصر 
وطنية مع امكانية االس���تعانة بخبرات أجنبية 

سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات.
وأخيرا يج���ب أن تكون لهيئة س���وق املال 
استقالليتها وأن تضم أعضاء مهنيني ومتفرغني، 
فض���ال عن تغليظ العقوب���ات للمتجاوزين من 
الشركات العاملة بالسوق ألنه على مدى 40 عاما 

لم توقع عقوبات على شركات مخالفة.

أصوات متخوفة 
من احتماالت أن تكون 
الهيئة شكلية من دون 
 حركة تصحيحية 
ألخطاء الماضي

عالج السوق يحتاج 
 إلى جانب الهيئة 
 لفتح سيولة جديدة 
وبث الثقة في أدوات 
السوق المالية

بقيمة 94.9 مليون دينار واالكتتاب يغلق بابه اليوم 

»الوطني« و»التجاري« و»التأمينات« غّطت 
حصصها في زيادة رأسمال »بوبيان« 

أحمد يوسف
غط���ى الم���الك الثالثة الكب���ار »الوطني«، 
»التجاري« و»التأمين���ات« حصصهم البالغة 
64% في زيادة رأسمال بنك بوبيان والتي تقدر 

قيمتها اإلجمالية بنحو 94.9 مليون دينار.
وبينت المصادر ل� »األنباء« أن الجهات ال� 3 
التي قامت بدفع قيمة اكتتابها هي: البنك الوطني 
الذي يمتلك نحو 39.99% وتقدر قيمة االكتتاب 
في الزيادة ب� 59.49 مليون دينار لكمية أسهم 
تقدر بنحو 233.3 مليون سهم، باإلضافة إلى 
البنك التجاري والذي يمتلك حصة تبلغ %19.9 
وتقدر قيم���ة االكتتاب ب� 29.56 مليون دينار، 

تقدر بنحو 115.9 مليون سهم.
 وأخيرا مؤسسة التأمينات االجتماعية والتي 
تقدر قيمة االكتتاب بنحو 5.86 ماليين دينار 
تقدر بنحو 23 مليون سهم، وبذلك تغطي الجهات 
الثالثة ما قيمته 94.9 مليون دينار، وعقب زيادة 
رأسمال البنك بنسبة 50% سيصل إجمالي رأس 
المال الى 175.2 مليون دينار أي ما يعادل 1.75 

مليار سهم.
وقال���ت ان ال� 36% المتبقي���ة من االكتتاب 
ان  نتيج���ة  تغطيته���ا  تت���م  أال  يتوق���ع 
 معظمه���ا يع���ود الى ع���دد كبير م���ن المالك 
الذين ش���اركوا في االكتتاب العام للبنك عند 
تأسيسه، وان الكثير من هؤالء المالك تتراوح 
ملكية كل واحد منهم ما بين 500 و 1000 سهم 

او أكثر.
وأضافت ان النسبة التي لن تتم تغطيتها في 
زيادة رأس المال ستتم مناقشة آلية التصرف 
فيها في اجتماع الجمعية العمومية الس���نوية 

للبنك التخاذ قرار في شأنها.
وأش���ارت المصادر الى ان نس���بة ال� %36 
المتبقي���ة لالكتتاب هي عب���ارة عن حصص 
لصغار المساهمين في البنك قد ال تغطى بالكامل 
وهو األمر الذي سيناقش���ه االجتماع السنوي 
للجمعية العمومية للبنك والتي س���تعقد في 

وقت ال حق.
هذا، وألمحت الى احتمالية زيادة حصة بنك 
الكويت الوطني في بنك بوبيان في وقت الحق، 
عقب الحصول على موافقة البنك المركزي في 

هذا الشأن.
وأكدت ان الزيادة تأتي من أجل رفع معدل 
كفاية رأس المال الحالية من 21 مرة، إلى معدل 
36 مرة ليصبح بذلك أعلى معدل كفاية رأسمال 

على مستوى القطاع المصرفي الكويتي.
وأوضحت أن هناك دراسة لتطوير البنك تقوم 
بها حاليا شركة ماكنزي لتطبيق اإلستراتيجية 

للبنك، والتي يتوقع أن يطبقها قريبا.
كما أكدت ان البنك ليست لديه نية لزيادة عدد 
أفرعه في الفترة المقبلة، وسيركز على تقديم 
خدمات مالية أفضل من خالل اإلس���تراتيجية 

الجديدة.


