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رؤية إصالحية لدور البورصة )3 ـ 4(
»قانون هيئة أسواق المال«

تعتبر أس���واق املال 
احدى املنظومات الرئيسية 
في االقتصاديات احلديثة 
فهي متثل انعكاس مدى 
قوة االقتصاد من خالل 
الش���ركات  أوضاع هذه 
املدرجة فيه، ولقد عانى 
العالم من أزمات عديدة 
مالية هزت االقتصاديات 
الدولية بس���بب غياب 
الرقاب���ة وهيمنة ذوي 
النف���وذ وتالعبهم بهذه 
األسواق بهدف الكسب 
غير الشريف وأيضا غياب 
املعلومات والشفافية، مما 
حدا بكثير من دول العالم 

إلنشاء هيئات سوق املال وفق نظم رقابية 
متشددة ملنع مثل هذه التالعبات والرقابة 
على األداء مبا يضمن ع���دم وقوع أزمات 
رئيس���ية تهز االقتصاد، ولقد قام االحتاد 
األوروبي مؤخرا بإنشاء نظام جديد للرقابة 
يشرف على أس���واق املال للحيلولة دون 
وقوع أزمات في املستقبل، ولقد صرح وزير 
االحتاد بأنه يجب أن يكون لدينا سلطات 
اشراف أوروبية لها جهاز اقتصادي محلي، 
وجهات اش���راف على البنوك ومؤسسات 

التأمني وأسواق املال.
 ولقد قامت جميع دول اخلليج بتأسيس 
أسواق املال وعلى رأسها السعودية التي 
الهيئة لديها بأعمالها، ولألسف  باش���رت 
الكويت كانت آخر دولة خليجية تنشئ هيئة 
سوق املال، بالرغم من أن السوق الكويتي 
كان واليزال يعاني من غياب التشريعات 
الرقابية، والشفافية في املعلومات وهيمنة 
كبار رؤوس األموال على السوق والتالعب 
به، والت���داوالت الوهمية لرفع األس���عار 
والشركات الورقية، وغياب أنظمة احلوكمة 
التي حتكم أعضاء مجالس ادارات الشركات 
وغيرها مما أثر على أداء السوق وتعرضه 
ألي هزة يؤدي الى سقوط كبير في أدائه، 
وتاريخ اقتراحات انشاء هيئة أسواق املال 
مر بعدة مراحل، بدأت عام 2004 باقتراح 
من عضو مجلس األمة السابق عبدالوهاب 
الهارون، اال أن هذا االقتراح لم يالق حظه 
بالقبول، ثم عام 2006 قام س���وق الكويت 
لألوراق املالية باالتفاق مع مكتب الش���ال 
الذي قام باعداد املش���روع من 86 مادة، ثم 
املشروع الثالث لفريق من وزارة التجارة، 
برئاس���ة الدكتورة أماني بو رس���لي، ثم 
أخيرا قدمت احلكوم���ة عام 2008، قانونا 
بش���أن انشاء هيئة أسواق املال عام 2008 
مع األخذ باالعتبار كل املش���اريع املقدمة، 
وبعد مناقشته في مجلس األمة صدر هذا 

القانون في مارس 2010.

مميزات القانون

1 - مأل القانون فراغا تشريعيا في مجال 
الرقابة، وافصاح املعلومات، والش���فافية، 
والعقوبات اجلزائية واملالية على املعامالت 
الوهمية واخلداع والغش، ووجوده ينتظر 
في حالة تطبيقه بشفافية أن يحدث نقلة 
نوعية في تنظيم أسواق املال في الكويت، 
وله تأثي���ر ايجابي على حتس���ني املناخ 
وبيئة التداوالت في سوق الكويت لألوراق 

املالية.
2 - تركيز القانون على توعية املتداولني 
وحمايتهم في أكثر من مادة، يعطي داللة 
عل���ى أهمية دور صغ���ار املتداولني الذين 
ميثلون 70% من حجم التداول في س���وق 

الكويت لألوراق املالية.
3 - القان���ون فصل بني الرقابة واألداء 
وهذا تعزيز لفصل التشريع والرقابة عن 
األداء لتفعيل مبدأ الش���فافية، حيث جعل 
لهيئة املفوضني احلق في الرقابة على أداء 

البورصات.
4 - القان���ون أج���از انش���اء أكثر من 
بورصة، وه���ذا من ش���أنه أن يعزز مبدأ 
الالمركزي���ة وانش���اء البورصات األخرى 

غير الكويتية.
5 - أعطى القانون الفرصة للمواطنني 
لالستفادة من انشاء البورصات من خالل 
تكوين الشركات العامة املساهمة 50% منها 

للمواطنني.
6 - فص���ول القانون الثالثة عش���ر، 
أعطت الصفة الش���مولية ملفوضي الهيئة 
في ادارة ورقابة أسواق املال فغطت جميع 

اجلوانب.

عيوب القانون

1 - إحلاق الهيئة بوزير التجارة، لم يكن 
في محله، وكان األجدر إحلاقها بنائب رئيس 
الوزراء للش���ؤون االقتصادية، أو رئيس 
الوزراء، لدور الهيئة الرئيسي في االقتصاد 
الكويتي، واحلاجة الى قرارات رئيس���ية، 
ونص القانون في ع���دة مواد على اعطاء 
تقارير لرئيس الوزراء، وقد يفس���ر تعثر 
وزير التجارة في تشكيل مفوضية الهيئة 
الى غاية تاريخه بس���بب عدم قدرته على 
مواجهة الضغوط السياسية واالقتصادية 

بشأن مفوضي الهيئة وآلية اختيارهم.
2 - مادة )3( التي حددت أهداف الهيئة 
كانت قليلة وكان األجدى واألولى التوسع في 
وضع األهداف، مثل دور الهيئة في املساهمة 
في تنمية االقتصاد، وتوجه الهيئة الى الرقابة 
واحلمائية وكان األج���دى اضافة التنمية 

والتطوير في أداء أسواق 
املال، والنص على أهمية 
بناء هيئة استراتيجية 
بعيدة املدى ألسواق املال 
ف���ي الكويت بالرغم من 
وجود مواد نصت على 
أنه  اال  الرقابة  موضوع 
كان من األفضل توضيح 
الداخلية  الرقاب���ة  دور 
أداء  واخلارجية عل���ى 

الهيئة االداري واملالي.
3 - لعل من املشاكل 
التي تعانيها املؤسسات 
والهيئ���ات العام���ة في 
الكوي���ت، ع���دم وضع 
شروط لشاغلي الوظائف القيادية، والتي في 
حالة قدوم قيادي بسبب املصالح السياسية 
واالقتصادية، من دون اخلبرات والقدرات 
االدارية واالستراتيجية، فانه يفرغ القانون 
من أهدافه ويحول وجود الهيئة من ايجابي 
الى سلبي وعبء على الدولة وميزانيتها، 
ولذا فمن عيوب القانون أنه لم ينص على 
الشروط الواجب توافرها في رئيس الهيئة 
ونائبه وواجباتهما، واكتفى القانون بالنص 

على تعيينهما من قبل مجلس الوزراء.
4 ـ م���ن األمور التي يج���ب مراقبتها 
وتنظيمه���ا وجذبها ه���ي رؤوس األموال 
األجنبية والتي لم ينظمها القانون والتي 
تلعب دورا رئيسيا في تنمية أسواق املال 

العاملية.
5 ـ كان األولى االس���تفادة من جتارب 
اآلخرين وعمل التحالفات معهم، وأيضا النص 

على توفير البيئة املناسبة لالستثمار.
6 ـ النص عل���ى عدم قيام الهيئة بأي 
نشاط جتاري هو صحيح ولكن ليس على 
إطالقه، فاملفروض بالهيئة أن تسعى إلى بناء 
مقر رئيسي لها يتصف باحلداثة العمرانية 
الذكية، وتوفير املواقف واحملالت واألسواق 
التجارية وصاالت التداول الرئيسية سواء 
باألسهم األجنبية أو األقليمية أو العربية، 
فهيئة املال الس���عودية قررت بناء مبنى 
ضخم من 77 دورا يعتبر من معالم مدينة 
الرياض، وهكذا ف���ي دبي، فاملبنى احلالي 
بالرغ���م م���ن جماله إال أنه لم يعد يس���ع 
املتداولني والش���ركات الوس���يطة وإدارة 
البورصة، فاملفروض توفير مبان مالصقة 
له لها القدرة على اس���تيعاب التوسع في 

أنشطة الهيئة.
7 ـ ل���م يتطرق القان���ون إلى حوكمة 
الش���ركات رغم أهميته ف���ي الرقابة على 
أعضاء مجالس إدارات الش���ركات، والبدء 
في تطبيقه في مختلف دول العالم ومنها 

دول اخلليج.
ـ يتضح من قراءة نصوص القانون أن   8
النفس الرقابي فيه أكثر من النفس اإلصالحي 
والتنظيمي، وهذا قد يكون بسبب األزمات 
املالية املتالحقة التي أصابت سوق الكويت 
وأسواق العالم، وهذا يجب أال يدعنا نهمل 

جوانب التنظيم والتطوير والتنمية.
9 ـ هن���اك مالحظات جي���دة من قبل 
احتاد الشركات االستثمارية على القانون 

أهمها:
� لم يوضح القانون العالقة بني الهيئة 
والسوق ومصادر أموالهما، وفي حالة العجز 

كيف ستغطي موازناتهما.
� لم يجبر القانون الشركات املساهمة 

على اإلدراج.
� جتاه���ل القانون بع���ض التعريفات 
الهامة مثل السوق األولي والسوق الثانوي 

والرئيسي.

أهمية تطبيق القانون

من مشكالت إصدار القوانني في الكويت 
باألخص من وزارة التج���ارة هو تلكؤها 
وتأخرها في تطبي���ق القوانني الصادرة، 
مثل قانون املنافس���ة الذي لم يطبق منذ 
عام 2007، وقانون هيئة أسواق املال الذي 
من املفترض تطبيقه بعد اختيار مفوضي 
الهيئة وقد أعطيت فترة 3 ش���هور لذلك، 
واآلن مرت الثالث شهور وما زالت بورصات 
الترشيحات تتوالى، ونحن هنا نرى أهمية 
السرعة في التطبيق حلاجة سوق املال في 
الكويت إلى هذا القانون، وأيضا ال يسعنا 
إال أن ننوه إلى أهمية اختيار رئيس لديه 
اخلبرة املالئمة واتصافه بالنزاهة واحليادية 
والقدرة على تطبيق القانون واتخاذ القرار، 
وأن ميلك رؤية واضحة حول دور الهيئة 

في االقتصاد احمللي.

كيفية حماية أسواقنا من األزمات المالية

لع���ل من أهم أهداف الهيئات املالية في 
العالم هي حماية اقتصادات دولها وأسواقها 
املالي���ة من الوقوع في أزمات مالية مجددا 
تسبب االنهيارات في االقتصاد، ولعل دور 
الهيئة الرقابي يعزز هذا الدور ولكن البد هنا 
أن يكون لديها إدارة أو جهاز لألزمات املالية، 
يقوم بوضع احلماية للس���وق من تأثره 
باألزمات العاملية كما يضع خطة واضحة 
ملواجهات األزمات من خالل دراسة األزمات 
احملتملة ووضع سيناريوهات التعامل معها 
قبل وقوعها للتخفيف من أثرها في حالة 
حدوث هذه األزمات، وهذا هو االجتاه العاملي 

حاليا إلدارة األزمات.
)يتبع الجزء األخير: الحلول المقترحة لدور البورصة االقتصادي(

qualitykw60@gmail.com 

بقلم: 
د.وليد عبدالوهاب الحداد

بسبب تغيير تاريخ نقل ملكيتها إلى تاريخ آخر يعقبه بعامين

البورصة تحقق في شكوى »منا القابضة« ضد عدد 
من مالك »الشاهد العقارية« بتزوير نقل األسهم

يبدأ س����وق الكويت لألوراق املالية 
األسبوع اجلاري التحقيق في الشكوى 
املقدمة من قبل شركة منا القابضة ضد 
عدد من مالك ش����ركة الشاهد العقارية 
والتي تقول فيها »شركة منا« »)الشاكية( 
ان هؤالء قاموا بتزوير أوراق نقل ملكية 
شهادات األسهم اململوكة لها في شركة 
الش����اهد العقارية )ش����ركة املشكو في 
حقهم( بتغيير تاريخ نقل ملكيتها في 
22 أكتوبر 2008 إلى تاريخ آخر يعقبه 
بعامني في 23يناي����ر 2010، لتالفي آثار 
بطالن عقود بيع أسهم تأسيس قبل املدة 
القانونية ومن ثم بطالن إقرارات الدين 

التي تطالب بها.
وفي بيان صحافي أوضحت ش���ركة 
منا القابضة أن حتقيق البورصة يأتي 
بطلب من النائب العام بعدما تقدمت له 
القابضة )الشاكية( بشكوى  شركة منا 

تزوير وتبديد أموال عامة لنيابة سوق 
املال في ابريل املاضي حيث اس���تدعت 
اإلدارة القانونية في سوق الكويت لألوراق 
املالية األسبوع املاضي من ميثل شركة 
منا القابضة )الش���اكية( لسماع أقواله 

في الشكوى.
وكانت شركة منا)الشاكية( قد قامت 
في نهاية مايو2010 بإخطار إدارة سوق 
الكويت لألوراق املالية مبوضوع الشكوى 
التي أحاله���ا النائب العام إلى التحقيق 
وقيدت في نيابة سوق املال حرصا منها 
على مبادئ اإلفصاح والشفافية ورغبة 
منها في تنبيه إدارة السوق مبا ورد في 

الشكوى. 
وأوضحت الشكوى أنه مت تغيير قيمة 
أسهم )سهم شركة الشاهد العقارية من 
220 فلسا إلى فلس واحد( للهرب من سداد 

رسوم نقل امللكية في األوراق املزورة.

وأشارت الشكوى إلى أن عددا من مالك 
شركة الشاهد العقارية قاموا باإلقدام على 
هذا التزوير كمحاولة لطمس مخالفة أخرى 
مت ارتكابها من قبلهم وتتمثل في قيامهم 
ببيع أسهم تأس���يس في شركة الشاهد 
العقارية )املشكو في حقهم( ل� »شركة منا 
القابضة« )الشاكية( قبل مضي 3 سنوات 

من التأسيس )املدة القانونية(.
واشار البيان الصحافي الى ان شركة 
منا القابضة)الش���اكية( كانت قد قامت 
مؤخ���را برف���ع دعوى فرعي���ة ببطالن 
عقد بيع حصة 45% في ش���ركة الشاهد 
العقارية من قبل عدد من مالك الشاهد ل� 
»شركة منا« )الشاكية( بسبب قيام عدد 
من مالك »الش���اهد« )املشكو في حقهم(

ببيع أسهم تأس���يس في »الشاهد« قبل 
مضي 3 س���نوات من التأسيس، )املدة 
القانونية( كما قامت ش���ركة املجموعة 

الدولية للمشاريع القابضة )شركة زميلة 
لشركة منا القابضة( برفع دعوى خيانة 
أمانة ضد اثنني من مالك شركة الشاهد 
العقارية )املش���كو في حقهم لتسلمهما 
أس���هم منحة ورفض ردها للمالك وفق 

بنود العقد. 
واختتم البيان بالتنويه الى أنه، يأتي 
ذلك بعدما ق���ررت النيابة العامة حفظ 
البالغ املقدم من شركة الشاهد العقارية 
وعدد من مساهميها )املشكو في حقهم( 
ضد ش���ركتي منا القابضة )الش���اكية( 
القابضة  الدولية للمشاريع  واملجموعة 
وعدد من املس���ؤولني فيها إداريا بشأن 
مزاعم بطالن زيادة رأس���مال شركة منا 
)الشاكية( وذلك اس���تنادا لتقرير فني 
من س���وق الكويت لألوراق املالية الذي 
أكد صحة إجراءات زيادة رأسمال شركة 

منا القابضة.

تستعد لتنفيذ مشروعات حيوية بقيمة إجمالية تزيد عن 1.3 مليون دينار

»ستيلكو القابضة« تخطط لمضاعفة حجم أعمالها
بتوسيع مصانعها وتعزيز تواجدها في العراق وأسواق جديدة

»دار الخبير«: البطء في تطبيق قانون هيئة أسواق المال يلقي 
ظالالً من الشك في هيمنة التوجهات السياسية على إدارتها

م. وحيد لطفي 

أعلنت شركة ستيلكو العاملية 
القابضة أن الهيئة العامة للصناعة 
خصصت لها قس���يمة صناعية 
مبساحة 3 آالف متر في منطقة 
امغرة، ملواصلة تنفيذ خططها 
التوسعية في القطاع الصناعي 
بهدف مضاعفة حجم أعمالها البالغ 
3 ماليني دينار سنويا عدة مرات 
وعلى مراحل وفق خطة مدروسة 
خالل الفترة املقبلة ليتناسب مع 
إمكاناتها التشغيلية والتمويلية 
ومع رأسمالها البالغ 15 مليون 

دينار.
الص���دد، أوضح  وفي ه���ذا 
العضو املنتدب للشركة م. وحيد 
لطفي في بيان صحافي أن شركة 
ستيلكو القابضة لديها تعاقدات 
منذ بداية العام 2010 وتس���تعد 
لتنفيذ مشروعات حيوية خالل 
العام بقيمة إجمالية مبدئية تزيد 
عن 1.3 مليون دينار جلهات عديدة 
في الكويت واخلارج أبرزها: مطار 
الكويت الدولي ووزارة األشغال 
ووزارة الداخلية وجامعة الكويت 

ووزارة التربية والتعليم.
إلى وج���ود أعمال  مش���يرا 
خارجي���ة للش���ركة تتمثل في 
حصولها عل���ى عقد في العراق 
بقيمة 1.5 مليون دوالر الجناز 
أعمال إنش���ائية، حي���ث تقوم 

الشركة حاليا بدراسة عروض 
للتوسع في اخلارج وخصوصا 
في العراق عبر إنش���اء مصانع 
تابعة للشركة هناك السيما في 
املجاالت التي حتظى بطلب متزايد 

من قبل السوق العراقي.
وكشف عن أن الشركة تستعد 
لتنفي���ذ ع���دد من مش���روعات 
التوس���ع والتطوير في مصانع 
»الكيه سبان« و»السوبر سبان«، 
كما أنه���ا بصدد مضاعفة إنتاج 
مصانع احلديد واخلاصة بتصنيع 
القطاع���ات احلديدي���ة نظام ال� 
)BUILT UP SEC.(  والبال���غ 
100 طن شهريا من خالل توريد 
ماكينات جدي���دة إلى 200 طن 
إلى  ش���هريا تقريبا، باإلضافة 
تطوير إنتاج قطاعات احلديد ذات 
األشكال املعمارية احلديثة التي 
تناسب جميع األذواق بالكويت 
وخارجها. وذلك ملواكبة الطلب 
املتزايد عل���ى منتجاتها وتلبية 
الطلبات املستجدة في السوقني 

احمللي واخلارجي.
وأضاف أن الش���ركة تدرس 
أيضا اس���تحداث خ���ط إلنتاج 
وتصنيع شاسيهات سيارات النقل 
الثقيل مبا يناس���ب املواصفات 
احمللية والعاملي���ة وفق أحدث 

التقنيات املتوافرة. 

الش���ركة  ال���ى أن  وأش���ار 
تس���تعد لتحديث مصنع إعادة 
تأهيل وتدوير البالستيك بنظام 
متطور حسب املقاييس واملعايير 
الدولية مبا يشمل توريد وتركيب 
ماكينات حديثة وجتهيز الكوادر 
الفنية القادرة على التعامل معها 

وضمان اإلنتاج بجودة عالية.
وأوضح أن الشركة أجنزت 
الدراس���ات الفنية والهندس���ية 
واخلاصة بإنتاج عدد من األلعاب 
اخلاصة باألطفال بالتنسيق مع 
مصانع احلديد ومصانع البالستيك 
التابعة للمجموعة وذلك لتلبية 
الطلب احملل���ي املتزايد من قبل 
املنشآت الترفيهية العديدة على 

هذا النوع من املنتجات وتشجيع 
الصناعة احمللية. وش���دد على 
أن الش���ركة تقوم حاليا بتلبية 
متطلبات التوسع والتطوير على 
صعيد الكادر البشرى من خالل 
استقطاب خبرات وكفاءات من 
السوقني احمللي والعاملي، إضافة 
إلى تكثيف برامج التدريب للعمالة 
احلالية على خط���وط اإلنتاج 
اجلديدة واملتطورة مبا يتماشى 
مع خطط زي���ادة اإلنتاج ورفع 
مستويات اجلودة وفق املقاييس 
املعتمدة محلي���ا واملعترف بها 

عامليا في تلك املجاالت.
وأوضح أن ش���ركة ستيلكو 
وبعد جناحها ف���ي تنفيذ خطة 
توسع ضخمة مؤخرا من خالل 
شراء ش���ركتي مجموعة املدن 
اإلنش���ائية للتج���ارة العام���ة 
واملقاوالت وشركة فرمي اإلنشائية 
للتجارة العامة واملقاوالت بقيمة 
3 ماليني دينار من ش���ركة منا 
القابضة تس���تعد للدخول في 
تنفي���ذ املش���روعات الضخمة 
وتنفيذ األعمال املتكاملة في مجال 

اإلنشاءات املتخصصة
ولفت الى أن الشركة تبحث 
أيضا فرصا لالس���تحواذ على 
شركات أخرى تعمل في مجاالت 
قريبة لنشاطها من أجل مواصلة 

تنفي���ذ خطة توس���يع وتكامل 
أنشطتها إضافة إلى دراسة فرص 
توس���عية في عدد من األسواق 
الس���وقني  املجاورة والس���يما 
السعودي واملصري خاصة أن 
احملادثات والزي���ارات التي قام 
بها مسؤولون من الشركة لتلك 

األسواق تبشر باخلير. 
وبني أن أعمال الشركة تركز 
على النشاط التشغيلي بتنفيذ 
مش���روعات ضرورية وحيوية 
فضال عن تنوع عمالئها وخصوصا 
في القطاع احلكومي إضافة إلى 
القطاعني اخلاص واألهلي، مشيرا 
إلى أن الش���ركة نفذت تعاقدات 
ومشروعات إنشاءات وتغطية 
بنظام »الس���وبر سبان« زادت 
قيمتها عن 2 مليون دينار خالل 
العام 2009 في مختلف وزارات 
الدول���ة ومنها، وزارة  وأجهزة 
الداخلية، وزارة الدفاع، جامعة 
الكويت، اإلدارة العامة للطيران 
املدن���ي، وزارة الكهرباء واملاء، 
العامة للجمارك، وزارة  اإلدارة 
الش���ؤون االجتماعية والعمل، 
وزارة املواص���الت، باالضاف���ة 
إلى مشروعات عديدة للقطاعني 
اخلاص واألهلي تشمل مساجد 
وشركات أبرزها شركة الصناعات 

الوطنية.

التقري����ر  ق����ال 
لدار  األسبوعي 
اخلبير للتدريب 
واالستش����ارات 
ل����ألوراق  الكويت  حول س����وق 
الس����وق شهد تراجعا  ان  املالية 
طفيفا مبقدار 56 نقطة وبنسبة 
85% بسبب حالة الترقب السياسية 
من تقدمي استجواب الرياضة، حيث 
شهد الس����وق تراجعا في الثالثة 
األيام األولى للتداول، وبعد االنفراج 
السياسي وتأجيل التجمع الوطني 
الستجوابه، عاد السوق إلى الثقة 
والتداول االيجابي فشهد آخر يومني 
الس����وق باللون األخضر  إغالق 
وباألخص اخلميس إذ ارتفع املؤشر 
40 نقطة، وأغلق السوق على 6583 
نقطة، الفتا الى ان الس����وق كان 
قد شهد ارتفاعا في قيم وكميات 
األس����هم املتداولة، حيث ارتفعت 
كمية األس����هم املتداولة بنس����بة 
5.8%، وقيم����ة األس����هم املتداولة 
ارتفعت بنس����بة 23%، وارتفعت 
عدد الصفقات بنسبة 6.24% عن 
األسبوع املاضي فيما انخفضت 

القيمة السوقية بنسبة %1.7.
وفي الوقت نفس����ه، ش����هدت 
األس����واق العاملية انتعاشا كبيرا 
لألس����بوع الثاني عل����ى التوالي 
وارتفع����ت األس����واق األميركية 
واألوروبية واآلس����يوية، وعادت 
أس����عار النفط لالرتف����اع لتصل 
إل����ى 76 دوالرا للبرمي����ل، وكان 
االحتاد األوروبي قاد مع صندوق 
النق����د الدول����ي ووزارة اخلزانة 
األميركية، خطة ملساعدة اسبانيا 
التي ي����وازي اقتصادها أضعاف 

ف����ي االقتصاد احملل����ي، وأهمية 
تقوي����ة ورفع مس����توى القطاع 
املال����ي في الكوي����ت ألن اقتصاد 
الكويت سيعتمد عليه مستقبال 
بدال من النفط، »منا إلى احلكومة 
لوض����ع ذلك في اس����تراتيجيتها 

املستقبلية«.

»بيتك« والمثنى

اشار تقرير »دار اخلبير« الى 
ان مجمع املثنى يعتبر من أفضل 
استثمارات ال� B.O.T في الكويت 
باألخص في فترة الثمانينيات من 
القرن املاضي، حيث قدم هذا املجمع 
خدمات كبيرة في سوق التجزئة 
الكويتي، الفتا الى وجود مفاجأة 
بصدور حكم قضائي باسترجاع 
املالية،  »املثنى« لصال����ح وزارة 
وقال التقرير ان هذا النزاع يثير 
االس����تغراب من عدة نواح: وهي 
أين حديث احلكومة عن تشجيع 
القطاع اخلاص وإعطاءه دوره في 
التنمية؟ وأين تشجيع مشاريع ال� 
B.O.T؟ واألهم من ذلك كله ان بيت 
التمويل شبه مؤسسة حكومية كون 
احلكومة متلك فيه أكثر من %70، 
فكيف ترفع وزارة املالية قضية على 
بنك يحقق أرباحا طائلة ملؤسساتها 
احلكومية )الهيئة العامة لالستثمار 

� القصر � األوقاف(؟
وفي هذا الس����ياق، وجه »دار 
املالية  ل����وزارة  الدعوة  اخلبير« 
إلى التراجع عن هذا االجتاه وأن 
»جتلس« في مفاوضات مع بيت 
التمويل الكويت����ي العطائه حق 
اإلدارة على األقل أو إلعادة االتفاق 

على تطوير مجمع املثنى.

االقتصاد اليوناني لتجنيبها أزمة 
سيولة، وذلك عبر توفير قروض 
تتراوح بني 200 و250 مليار يورو، 
ال����دول األوروبية  ويعتزم قادة 
إرس����ال رس����الة قوي����ة تعكس 
تصميمهم على حتسني � احلوكمة 
االقتصادية � من خالل تنس����يق 
الوطنية  السياسات االقتصادية 
حتى ال ترجع شبح أزمة انهيارات 
االقتص����ادات الوطنية األوروبية 
بسبب املمارسات الالأخالقية وغير 
املهنية للشركات الكبرى والبنوك 

في هذه االقتصاديات.
وعلى الصعي����د احمللي بدأت 
تأثيرات توزيع شركة زين النقدية 
على السوق حيث شهدت التداوالت 

انتعاش����ا ماليا جيدا، وأيضا عاد 
س����هم زين لقيادة الت����داول في 
البورصة حيث سجل أعلى تداول 
وبقيم����ة 35 مليون دينار وأغلق 
عن����د 1.080 دينار، ونقل التقرير 
عن مراقب����ني قولهم انه في حالة 
استمرار الهدوء السياسي وإغالق 
مجلس األمة لدورته احلالية بدون 
استجوابات فإن موجات املؤشر 
الهبوطية س����تتوقف وتتجه إلى 

االرتفاع اإليجابي.

هيئة أسواق المال

الى استبشار  التقرير  أش����ار 
املراقب����ني االقتصادي����ني خي����را 
بصدور قانون هيئة أسواق املال 

ألن من شأنه أن يعزز من الرقابة 
والشفافية في تنظيم أسواق املال 
في الكويت، مشيرا الى أن البطء 
في تطبيق القانون ألقى ظالال من 
الريبة والشك في هيمنة التوجهات 
السياسية إلدارة هذه الهيئة وهذا 
من شأنه أن يعطل روح القانون، 
وألن هذه الهيئة يجب أن تدار من 
قيادة ذات خبرة ومهنية وال تنتمي 
إلى مجموعة اقتصادية أو سياسية 

لضمان انشطة التطبيق.
ولفت التقرير الى ما اشار اليه 
تقرير لشركة »اكسفورد أتالتيكا« 
من أهمية توظيف خبرات الكويت 
االس����تثمارية اخلارجي����ة والتي 
تعد أقدم مس����تثمر ف����ي املنطقة 

تقرير
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