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عمر راشد
توقعت مصادر مطلعة في ش���ركات الوساطة 
املالية ل� »األنباء« تراجع عموالت شركات الوساطة 
لشهر مايو بنسبة 10%، الفتة الى ان تراجع العموالت 
يعود الى وقف خدمة البيوع املس���تقبلية واآلجل 

التي تقدمها بعض الشركات االستثمارية.
وبينت املصادر توقف تلك اخلدمة والتي انخفضت 

نسبتها الى حد كبير في اجمالي قيمة العمولة خالل 
الربع االول من العام احلالي.

واضافت ان االش���كالية التي تواجهها شركات 
الوساطة هي عدم وجود بدائل لتعويض اخلفض 
في االيرادات وذلك بس���بب عدم وجود تشريعات 
متكن تلك الشركات من تنويع اخلدمات املقدمة من 

قبل تلك الشركات للعمالء.

10% نسبة التراجع المتوقع في عمولة الوساطة لشهر مايو

نظام »أومكس« وحده ال يكفي لمنع التالعبات في البورصة
تتنوع بين إقفاالت وهمية وتبادل أسهم بين شركات تابعة وصفقات لصالح مسؤولين 

 3 أسباب وراء زيادة
المخالفات والتالعبات

1- ضعف الرقابة في الوقت احلالي.
2- ضعف العقوبات املطبقة على املخالفني.

3- وجود ثغرات كثيرة ف���ي القوانني املعمول بها 
حاليا يسهل اختراقها.

النقيب: أساليب 
التحايل لن تتوقف 

عند حد معين 
ألنها متطورة مع 

تطور نظم التداول 
وأدوات الرقابة

له���ا دور كبير في  العقوبات 
التالعب  انخفاض مح���اوالت 
في هذه االسواق مقارنة بسوق 

الكويت لألوراق املالية.
وأوضح ان نظام »اومكس« 
اجلديد ينطوي على إجراءات 
معقدة يصع���ب اختراقها من 
املتالعب���ني ولكن م���ع تطور 
اساليب التحايل قد يحدث نوع 
من التالعب في ظل هذا النظام، 
وهنا يجب االعتماد على الرقابة 
الش���ديدة وع���دم التهاون في 
تطبيق العقوبات وإال فسيظل 
س���وق الكويت األوراق املالية 
مرتعا للمتالعبني الذين يقومون 
بإيهام املتداولني بأن هناك حركة 
على أسهم معينة سواء بالبيع او 
بالشراء الوهمي، كما ان مديري 
عدد لي���س بقليل من احملافظ 
ستظل لهم القدرة على اجراء 
عمليات بيع او ش���راء لصالح 
مسؤولني بالش���ركات كونهم 
األكث���ر اطالعا على املعلومات 
اخلاصة بهذه الشركات، مطالبا 
في ه���ذا الصدد بتحويل ادارة 
احملافظ االستثمارية الى شركات 
متخصصة تكون خاضعة بشكل 

كامل إلدارة السوق.

الوطنية  ادارة شركة الشعب 
العقارية بدر احلميدي ان نظام 
التداول احلالي تعتريه كثير من 
الثغرات التي تتيح للمتالعبني 
حتقيق مآرب شخصية، الفتا 
الى انه عندم���ا كان في جلنة 
السوق في عام 1984 مت وضع 
نظام التداول املعمول به حاليا 
وانه لم يشهد أي تطوير حقيقي 
وان كل ما طرأ على هذا النظام 
ه���و ان عمليات التداول كانت 
تظهر من خالل لوحات معدنية 
مكتوبة يدويا واآلن تظهر هذه 
العمليات عن طريق شاش���ات 
الكترونية. واضاف احلميدي 
ان الرقابة املباشرة واملستمرة 
ه���ي أفضل الط���رق للحد من 
التالعبات وليس نظم يحتويها 
نظام تداول، مشددا على اهمية 
تغليظ العقوبات كأحد أدوات 

الردع احلقيقية للمتالعبني.
واش���ار احلمي���دي الى ان 
العقوبات القاسية التي تطبقها 
دول اجلوار ليس عند التالعب 
فحس���ب وامنا عن���د صدور 
تصريحات للصحف ووسائل 
االعالم قبل اعالنها رسميا في 
السوق احمللي، مؤكدا ان هذه 

النظام اجلديد ومنها على سبيل 
املثال عمليات تبادل األس���هم 
إليهام املتداولني بأن هذه األسهم 
عليها طلب كبير وبالتالي زيادة 
أسعارها، وكذلك إدخال أوامر 
ثم العدول عنها، مشيرا الى ان 
وقف هذه املمارسات يحتاج الى 
تطبيق عقوبات رادعة وليس 
الى تغيير نظام التداول فقط.

وح���ول ظاه���رة االقفاالت 
املفتعلة التي حتدث منذ زمن 

اومكس«. واكد النقيب على دور 
هيئة سوق املال في التصدي 
لهذه التالعبات وان تكون على 
رأس أولوي���ات الهيئة لينعم 
السوق باالستقرار واحليادية 
وبالتالي ثقة جميع املتعاملني 

بالسوق. 

ثغرات كثيرة

من جانبه قال عضو جلنة 
السوق االسبق ورئيس مجلس 

اجلديد »ناسداك اومكس«، مؤكدا 
ان هذه طامة كبرى.

وتساءل النقيب: كيف لهؤالء 
ان يواكبوا التطورات اجلديدة 
ونح���ن على اعت���اب تطبيق 
النظ���ام؟ مضيفا كما ان هناك 
كثيرا من املتعاملني بالسوق ال 
يعرفون شيئا عن هيئة سوق 

املال.
وأوض���ح ان هن���اك أمورا 
تصعب معاجلتها مبجرد تطبيق 

الكويت  بعيد وتظهر س���وق 
ل���الوراق املالي���ة عل���ى غير 
حقيقته، حيث تغيير املس���ار 
الثواني االخيرة وهي من  في 
الظواهر التي أصبحت من سمات 
هذا السوق قال ان القضاء على 
ه���ذه الظاهرة ميكن من خالل 
استحداث مؤشر جديد يضمن 
قياس منطقي وواقعي للسوق 
وهو ما تعمل عليه ادارة السوق 
حاليا بالتنسيق مع »ناسداك 

قيمته 520 مليون دينار

»التخصيص« تنافس على مشروع 
السكن منخفض التكاليف

شريف حمدي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان شركة التخصيص القابضة 
تسعى حاليا إلبرام حتالفات مع شركاء كويتيني وخليجيني استعدادا 
للدخول في منافسة على مشروع السكن منخفض التكاليف والذي 

تقدر تكلفته ب� 520 مليون دينار.
وذكرت املصادر ان الش���ركة تعتزم التقدم للمناقصة اخلاصة 
بهذا املشروع حيث قامت بسحب أوراق املناقصة، وذلك من خالل 
شراكات نظرا لضخامة قيمة املشروع، الفتة الى ان شركة التخصيص 
تركز جهودها احلالية على املش���اريع احمللية، فضال عن مشاريع 
خطة التنمية وانها في اطار توفير س���يولة لهذه املشاريع املهمة 
ذات القيمة الرأسمالية العالية تنوي التخارج من بعض صناديقها 
االستثمارية خارج الكويت، مشيرة في هذا االطار الى ان الصندوق 

الذي سيحقق عوائد 10% سيتم التخارج منه.
وبينت املصادر ان الشركة ستنافس على مشاريع التنمية في 
عدد من املجاالت خاصة اإلنش���ائية والنفطية فضال عن مشاريع 

البنية التحتية.

البالغة %34

»آجال القابضة« تتفاوض لبيع حصتها 
في بنك »المستثمرون« البحريني

عمر راشد
علمت »األنباء« من مصادر ان شركة »آجال القابضة« التابعة 
للمجموعة الدولية لالس���تثمار تتف��اوض حاليا لبيع حصتها 
في بنك المس���تثمرون البحريني والب�الغة 34% من رأس���مال 

البنك.
الفتة ال���ى ان المفاوضات التزال ف���ي مراحلها األولية مع 

الجهات الراغبة في الشراء.
ولم تعط المصادر تفاصي���ل المفاوضات من حيث القيمة 
والعوائد المتوقعة منها، اال انها اوضحت ان العوائد المتوقع 
تحقيقها سي���تم استخدامها في اطفاء خسائر الشركة وتخفيض 

التزاماتها.
وفي السي�اق ذاته، اشارت المصادر الى ان الشركة ستتقدم 
ببياناتها الم��الية عن 2009 ف���ور االنت�هاء من تدقيق الب��نك 
المركزي للبيانات المالية ل��شركة »آجال« للتم��ويل واالست��ثمار 
وشركاتها ال�تابعة والمملوكة لش���ركة آجال القابضة بنسبة 

.%53.3

بعد إقرار قانون هيئة أسواق 
املال وكذلك العوامل التي ميكن 
من خاللها احلد من التالعبات 

في بورصة الكويت.

عقوبات مغلظة

في البداية قال نائب الرئيس 
التنفي���ذي لدائرة االصول في 
شركة مشاريع الكويت إلدارة 
األصول )كامكو( زيد النقيب ان 
أساليب التحايل لن تتوقف عند 
حد معني ألنها متطورة مع تطور 
الرقابة،  التداول وادوات  نظم 
الفتا الى ان هذا ال يعني انه ال 
أمل في القضاء على التالعبات 
خاصة في ظ���ل نظام التداول 
الذي س���يتم تطبيقه  اجلديد 

قريبا.
واك���د النقيب ان العقوبات 
املغلظة س���تكون أهم س���بل 
الردع للمتالعبني، كما ان نظم 
وأدوات الرقابة في نظام التداول 
اجلديد ستصعب الى حد كبير 
محاوالت التالع���ب والتحايل 
نظ���را لتطورها مقارنة مع ما 

هو معمول به حاليا.
وأشار النقيب الى ان أدوات 
الرقابة اجلديدة ستتصدى الى 
اجلزء األكبر من التالعبات ولكن 
الب���د، الى جانب ذل���ك، زيادة 
الوعي لدى كل األطراف املتعاملة 
بالس���وق وذلك بهدف تغيير 
املفاهيم املغلوطة حول كثير 
من املمارسات التي يقومون بها 
وهم ال يعلمون انهم يخالفون 
قوانني ونظ���م التداول، داعيا 
الى ضرورة زيادة الوعي لدى 
املتعاملني بالس���وق وخاصة 

بنظام التداول اجلديد.
ولفت الى ان هناك كثيرا من 
شركات الوساطة في السوق ال 
تعرف حتى اآلن ما املطلوب منها 
حتديدا ف���ي ظل نظام التداول 

شريف حمدي
يهدف نظام »ناسداك اومكس« 
اجلديد الذي سيبدأ تطبيقه في 
املالية  الكويت لألوراق  سوق 
بداية من النص���ف الثاني من 
الع���ام احلالي الى تطوير اداء 
السوق واالنفتاح على مجاالت 
العمالت  التداول األخرى مثل 
والنف���ط والذهب. ومن ضمن 
أهداف نظ���ام التداول اجلديد 
تطبيق نظ���م رقابية جديدة 
للحد من التالعبات والتصدي 
املتنوعة واملتجددة  ألساليبها 
دائما. وبعد ان ظهر جليا خالل 
الفترة األخيرة ارتفاع ملحوظ 
في عدد املخالفات والتالعبات 
ف���ي البورصة بش���كل مبالغ 
فيه، ب���دأت تلوح ف���ي األفق 
عدة تساؤالت حول قدرة نظم 
الرقاب���ة وفق نظام »اومكس« 
أن تتص���دى للك���م الهائل من 
التالعبات واالقفاالت الوهمية 
وتبادل األس���هم بني الشركات 
التابعة والزميلة، واستخدام 
أرصدة عمالء في سداد التزامات 
بعض الشركات وإعطاء اوامر 
وعدم تطبيقها، واجراء صفقات 
من قبل مديري بعض احملافظ 
االستثمارية لصالح مسؤولي 
شركات الى آخره؟ وهل سينعم 
الس���وق بالضبط والربط في 
ظل نظام التداول اجلديد ام ان 
تنوع أساليب التحايل ستكون 
اقوى من نفوذ هذا النظام؟ وهل 
حتويل بعض مديري احملافظ 
املتالعبني الى النيابة س���يحد 

من التالعب؟
»األنباء« رصدت األسباب 
وراء زيادة التالعبات في الفترة 
التصدي لها  األخيرة وكيفية 
خاص���ة وان س���وق الكويت 
لألوراق املالية على اعتاب مرحلة 
جديدة وستديره هيئة مستقلة 

1- تغليظ العقوب���ات على املتالعبني، حيث انه من دون 
تغليظ العقوبات لن يكون هناك ردع لكل من تسول له نفسه 

اخلروج عن قوانني ولوائح التداول.
2- نش���ر الوعي بنظام الت���داول اجلديد بني كل االطراف 
املتعاملة بالسوق سواء شركات الوساطة او شركات البيوع 
املس���تقبلية، وكذلك املتداولون ألن هناك ممارس���ات يعتقد 
هؤالء انه���ا طبيعية ولكنها في ظل النظام اجلديد س���تكون 

هناك عقوبات عليها.
3- الزام من ادخل اوامر بتنفيذها وعدم الرجوع فيها.

4- تغيير املؤشر السعري احلالي الذي ال يعبر عن واقع 
السوق احلقيقي وإحالل مؤشر جديد أكثر قدرة على التعبير 

عن واقع السوق مبصداقية.

5- إسناد مهمة ادارة احملافظ االستثمارية لشركات متخصصة 
تخضع مباش����رة لرقابة القائمني على السوق، وان تتم متابعتها 
يوميا واالطالع على اوامر البيع والشراء للتأكد من صحتها ولضمان 

عدم امتام معامالت خاصة لصالح مسؤولي بعض الشركات.

6- ايقاف الوسطاء الذين يثبت تورطهم في عمليات مشبوهة 
ملدد طويلة، واستبعادهم نهائيا في حال كرروا تالعباتهم.

6 عوامل تساعد في القضاء على التحايل

الحميدي: يجب 
تحويل إدارة 

المحافظ االستثمارية 
لشركات متخصصة 

تكون خاضعة بشكل 
كامل إلدارة السوق

زيد النقيب بدر احلميدي

تحويل قيمة صفقة »زين ـ أفريقيا« الثالثاء المقبل
واالحتفال يوم األربعاء ..والتوزيعات الخميس

هشام أبوشادي
 كش����فت مص����ادر مطلع����ة
ل� »األنباء« ان قيمة صفقة »زين 
� أفريقي����ا« والبالغ����ة نحو 10.7 
مليارات دوالر سيتم حتويلها الى 
حساب شركة »زين« يوم الثالثاء 

املقبل.
انه عقب  واضافت املص����ادر 
حتويل قيمة الصفقة بعد خصم 
التزام����ات قيمتها نحو 1.7 مليار 
دوالر سيتم اقامة احتفال بانهاء كل 
اجراءات امتام الصفقة يوم االربعاء 
املقبل، مشيرة الى ان التوزيعات 
التي مت اقرارها في اجتماع اجلمعية 
العمومية لش����ركة »زين« سيتم 

حتويلها الى حساب املساهمني يوم 
اخلميس املقبل، ومشيرة ايضا الى 
ان السهم يتوقع ان يعود للتداول 

في نفس اليوم.
ومن شأن حتويل قيمة صفقة 
»زين � أفريقيا« يوم الثالثاء القادم 
انتش����ال السوق من حالة الوهن 
احلالية ودفعه للنشاط، خصوصا 
اقرارها  الت����ي مت  التوزيعات  ان 
ستوفر سيولة مالية قدرها 650 
مليون دينار والتي ستستفيد منها 
البنوك والصناديق واحملافظ املالية 
وبعض الشركات االستثمارية التي 
متتلك كميات مباش����رة من اسهم 

»زين«.

جمال الشايع

الشايع لـ »األنباء«: »التجارة« أصدرت 63.943 ترخيصًا تجاريًا في 2009
معاملة و3.201 معاملة و2.979 
ترخيصا متث����ل 25.3% و%9.9 

و9.7% على التوالي.
واس����تطرد قائال: اي انها في 
مجموعها تش����كل نسبة %88.3 
من االجمالي اما الباقي واملتمثل 
في االلغاء وتغيير نشاط وبدل 
تالف وتنازل وحتويل ورثة فإنها 
جميعا تبلغ 3.609 معامالت متثل 

11.7% من االجمالي.
وعن عدد املعامالت خالل عام 
2009 مصنفة طبقا للمحافظات 
افاد الشايع بانه بلغ عدد معامالت 
ادارة التراخيص التجارية وادارة 
شركات االشخاص وادارة السجل 
التجاري 83.459 ترخيصا خالل 
عام 2009، مشيرا الى ان محافظة 
الفروانية احتلت املركز االول حيث 
بلغ ع����دد املراجعني للتراخيص 
التجارية وادارة شركات االشخاص 
والسجل التجاري 25.559 متثل 
30.6% من اجمالي عدد املراجعني 
يلي ذل����ك محافظة حولي حيث 
احتل����ت املركز الثاني بنس����بة 
21.2% من االجمالي، اما محافظات 
العاصمة واالحم����دي واجلهراء 
فانها متثل 20.9% و17.3% و%10 

على التوالي.

ترخيصا« على التوالي متثل %14 
و11.9% عل����ى الترتي����ب. ولفت 
الش����ايع الى ان الكتب الصادرة 
ع����ن ادارة التراخيص التجارية 
بالوزارة للجهات اخلارجية تبلغ 
13.277 معاملة متثل 43.4% من 
اجمالي املعامالت الصادرة خالل 
العام 2009. وب����ني انه تال ذلك 
جتديد وتغيير عنوان واصدار 
التراخي����ص حيث بلغت 7.744 

الصادرة في احملافظات املذكورة 
»740 ترخيصا« و»735 ترخيصا« 
و»733 ترخيصا« على الترتيب 
والت����ي متث����ل 24.8% و%24.7 
و24.6% على الترتيب من اجمالي 
التراخي����ص الصادرة خالل عام 
2009. وبني الشايع انه تال ذلك 
محافظت����ا العاصم����ة واجلهراء 
التراخيص  حيث بلغ اجمال����ي 
الصادرة »416 ترخيصا« و»355 

املرك����ز اخلامس ف����ي املعامالت 
التجارية مسجلة  والتراخيص 
3.065 ترخيصا ومعاملة اي بنسبة 

10% من اجمالي املعامالت.
واوضح الشايع ان هناك توازنا 
نسبيا في التراخيص التجارية 
الصادرة خ����الل العام 2009 بني 
احملافظات »حول����ي واالحمدي 
والفروانية )مرك����ز خيطان(«، 
مش����يرا الى ان عدد التراخيص 

الثالث في املعامالت والتراخيص 
التجارية مسجلة 6.160 ترخيصا 
ومعاملة اي بنس����بة 20.1% من 

اجمالي املعامالت.
العاصمة  وجاءت محافظ����ة 
في الترتيب الرابع في املعامالت 
التجارية مسجلة  والتراخيص 
6.158 ترخيصا ومعاملة بنسبة 

20.1% من اجمالي املعامالت.
اما محافظة اجلهراء فقد احتلت 

عاطف رمضان
الوكيل املساعد لشؤون  اكد 
الشركات والتراخيص التجارية 
التج����ارة والصناعة  في وزارة 
جمال الش����ايع ل����� »األنباء« ان 
عدد التراخيص التجارية الفعالة 
والصادرة عن الوزارة خالل العام 
2009 بل����غ 63.943 ترخيص����ا 
ومعاملة، مشيرا الى ان اجمالي 
املنج����زة واخلاصة  املعام����الت 
بإدارة التراخيص التجارية بلغ 
30.630 ترخيصا ومعاملة جتارية 
لالفراد خالل العام 2009 موزعة او 

مصنفة طبقا للمحافظات.
الشايع ان محافظة  واضاف 
الفرواني����ة »مرك����ز خيط����ان« 
احتلت املركز االول في املعامالت 
التجارية مسجلة  والتراخيص 
8.404 تراخي����ص ومعام����الت 
اي بنس����بة 27.5% من اجمالي 
املعامالت في مختلف احملافظات. 
واشار الى ان محافظة االحمدي 
الثانية  املرتبة  استحوذت على 
ف����ي املعام����الت والتراخي����ص 
التجارية مسجلة 6.843 ترخيصا 
ومعاملة اي بنس����بة 22.3% من 
اجمالي املعامالت. وقال الشايع 
ان محافظة حولي احتلت املركز 

83.459 ترخيصًا إجمالي معامالت إدارات التراخيص التجارية وشركات األشخاص والسجل التجاري

التراخيص التجارية والمعامالت خالل 2009 مصنفة طبقا للمحافظات
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التوزيع النسبي للمعامالت المنجزة بإدارة التراخيص التجارية 
ومعامالت السجل التجاري وإدارة شركات األشخاص
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التوزيع النسبي للتراخيص التجارية الفردية الصادرة 
خالل عام 2009 مصنفة طبقا للمحافظات
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