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24.9 مليون دينار، ومع ذلك فقد اغلق الس���وق في نهاية الربع 
الثان���ي بتراجع ال يقل عن 10% مقارنة بإغالق الربع االول، وهذا 
يدفع الى تفاقم االزمات التي متر بها الش���ركات والذي يعود الى 
اس���باب عديدة تبدأ من بداية املعاجلات التي قامت بها احلكومة 

للحد من تداعيات االزمة.
فقد قام���ت بأول اجراء وه���و اقرار قانون حلماي���ة الودائع 
وبعدها ص���دور قانون 
االستقرار املالي مبرسوم 
امي���ري وال���ذي لم يقر 
م���ن قبل مجل���س األمة 
حتى اآلن، وخالل فترة 
القانونني قامت  اق���رار  
احلكومة بضخ اكثر من 
مليار دينار في الس���وق 
األمر الذي أدى إلى إنقاذ 
بعض الكبار الذين قاموا 
بعمليات بيع قوية على 
األس���هم القيادية والتي 
قامت بشرائها احلكومة، 
ثم أقرت احلكومة احملفظة 
احلكومية برأس���مال 1.5 
مليار دين���ار، وللعلم، 

22.6 مليون سهم نفذت من خالل 469 صفقة قيمتها 2.4 مليون 
دينار.

وحصل قطاع الش���ركات الصناعية على املركز الرابع بكمية 
تداول حجمها 18.5 مليون سهم نفذت من خالل 431 صفقة قيمتها 

4.9 ماليني دينار.
وجاء قطاع البن���وك في املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 

12.2 مليون سهم نفذت من 
خالل 286 صفقة قيمتها 

7.4 ماليني دينار.

أزمة تدفع ألزمات

من اجل تقليص خسائر 
املؤش���ر في آخ���ر ثالث 
الى  دقائق من 86 نقطة 
44.2 نقطة متثل حوالي 
50% والوزني من 6 نقاط 
الى 4 نقاط، قامت احملافظ 
املالية والصناديق بشراء 
اس���هم في السوق بنحو 
6 مالي���ني دينار لترتفع 
التداول في آخر 3  قيمة 
دقائق من 18 مليونا الى 

أغلب الشركات ستعلن عن نتائج سيئة في النصف األول
وتفاقم أزمة الشركات ينذر بمخاطر عالية للبنوك العام المقبل

استحوذت قيمة تداول أسهم 9 شركات والبالغة 
14.4 مليون دينار على 57.8% من القيمة اإلجمالية وهذه 
الشركات هي: الوطني، التجاري، بيتك، املستثمرون، 
الصناعات، زين، بنك اخلليج، بوبيان للبتروكيماويات، 

اجيليتي.
اس��تحوذت قيمة تداول س��هم الصناعات الوطنية 
البالغة 3.1 ماليني دينار على 12.4% من القيمة اإلجمالية.

باستثناء ارتفاع مؤشر الشركات غير الكويتية 
مبق���دار 68.2 نقطة والتأمني مبق���دار 25 نقطة، فقد 
تراجعت مؤش���رات باقي القطاعات أعالها اخلدمات 
مبق���دار 221.5 نقطة، تاله األغذية مبقدار 48.1 نقطة، 

تاله الصناعة مبقدار 33.5 نقطة. ت
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فإن هذا املبل���غ مت ضخه بالكامل 
في السوق، فعلى مستوى قانون 
املالي، فق����د كتب فيه  االستقرار 
الكثير ولكنه���ا انتقادات للقانون 
الذي على حد وصف البعض من 
االقتصاديني ال يستحق احلبر الذي 

كتب به.
وباعتبار ان احلكومة، هي األب 
واألم وكل شيء للقطاع اخلاص، 
فلم تفعل اكث���ر مما فعلت، ولكن 
احلكوم���ة لم تبخ���ل على القطاع 
اخلاص، فق���د قامت بإقرار قانون 
ملشاريع التنمية اال ان هذه املشاريع 
تفتقر إلى برنامج واضح. ولكن األهم من س���يقوم بتنفيذ هذه 
املشاريع، القطاع اخلاص، ولكن القطاع اخلاص الكويتي كشفت 
األزمة هشاشة فكره االستثماري القائم على حتقيق اعلى معدالت 
األرباح في اقل الفترات الزمنية، لذلك كان يعتمد على االقتراض 
قصير األجل واملتاجرة في األس���هم ومع تدهور اصول األس���هم 
والعقار انكش���ف القطاع اخلاص ال���ذي كان بعيدا كل البعد عن 
االس���تثمار اإلنتاجي، اآلن أصبح القطاع اخلاص غير قادر على 
تنفيذ مش���اريع الدولة، واألزمة تزداد سوء في ظل املخاوف من 
تفاقم األزمة عامليا جراء أزمة الديون السيادية في اوروبا والتي 
اثرت على اس���عار النفط الذي ُيعد ش���ريان احلياة في الكويت، 
ومع ضيق هذا الشريان، فإن ازمات التنفس لدى القطاع اخلاص 
سوف تزداد الى ان يصل الوضع ملرحلة يصعب على احلكومة ان 
تعاجله، األمر الذي سيولد أزمات اجتماعية ال حدود لها، وللحد 
من هذه األزمات والتداعيات، البد ان تس���رع احلكومة من حجم 
انفاقها وان تفتح األبواب امام الش���ركات العاملية لتقوم باجناز 
املش���اريع التي لن يتمكن القطاع اخلاص من اجنازها، واألخطر 
انه إذا كانت األزمة تزداد حدة على الش���ركات في العام احلالي، 

فإن البنوك في العام القادم معرضة ملخاطر عالية جدا.

آلية التداول

رغم ارتفاع تداوالت اسهم البنوك اال ان اسعار اغلبها تراجعت 
بفعل عمليات البيع امللحوظة، اما في قطاع االستثمار، فإن وتيرة 
التراجع في األسعار كانت اعلى مقابل ضعف شديد في التداوالت، 
واغلب اس���هم الش���ركات التابعة ملجموعة اخلرافي كانت األكثر 
هبوطا في اسعارها. واألمر نفسه في قطاع العقار الذي تراجعت 
معظم اسهم شركاته بحدة في تداوالت ضعيفة باستثناء التداوالت 
القياسية على بعض األسهم في مقدمتها سهم املستثمرون الذي 

شهد مضاربات قوية.
وفي قطاع الصناعة، سجلت معظم أسهمه هبوطا كبيرا خاصة 
اس���هم الش���ركات التابعة ملجموعة اخلرافي التي تراجع اغلبها 
باحلد األدنى، وازداد االجتاه النزولي حدة على اس���هم الشركات 

اخلدماتية.
وقد اس���تحوذت قيمة تداول اسهم 9 شركات على 57.8% من 
القيمة االجمالية للشركات التي ش���ملها التداول والبالغ عددها 

119 شركة.

هشام أبوشادي
نهاية »دموية« للنصف االول من 
العام احلالي شهدها سوق الكويت 
لالوراق املالية امس، فعلى الرغم 
من انه كان متوقع���ا ان يتراجع 
السوق اال ان قوة التراجع كانت 
مفاجئة الوساط املتداولني نتيجة 
عملي���ات البي���ع التي س���يطرت 
على حركة االسهم، خاصة اسهم 
الشركات الثقيلة التي شهد بعضها 
عمليات بيع من قبل بعض البنوك 
لسداد مستحقات مالية على بعض 
العمالء، االمر الذي زاد من اجواء 

الهلع لدى اوس���اط املتداولني، ففي ضوء اغالقات االسهم امس، 
فإن النتائج املالية الغلب الش���ركات ستكون سيئة جدا، خاصة 
الشركات التي لها ارتباط مباشر وكبير بالسوق، فاذا كانت اغلب 
الشركات حققت ارباحا في الربع االول من العام احلالي، فإن هبوط 
الس���وق في الربع الثاني استنزف ارباح الربع االول، االمر الذي 
سيؤدي الى حتقيق خسائر كبيرة في النصف االول، وبالتبعية 
سينعكس الهبوط الكبير للسوق على الضمانات املقدمة للبنوك، 
وبالتالي سيؤدي ذلك الى زيادة املخصصات وبالتالي سينعكس 
ذلك على مجمل ارباح كل بنك على حدة، لكن املؤشر اخلطير في 
هذا االمر ان الكثير من العمالء الذين حصلوا على قروض مقابل 
رهن االسهم هذه االسهم قيمتها اقل بكثير من حجم القروض التي 
حصلوا عليها، وفي ظل الضغوط املالية لدى معظم العمالء فإن 
اغلبهم ليس لديه مانع من قيام البنوك ببيع اسهمهم، لكن قيمة 
ما س���يتم بيعه او ما مت بيعه في الفترة املاضية ال يكفي لسداد 
القروض، االمر الذي يدفع لتفاقم االزمات لدى البنوك والعمالء 

على حد سواء.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة 44.2 نقطة ليغلق على 6543.2 
نقطة بانخفاض نس���بته 44.2% مقارنة ب���أول من امس، كذلك 
انخفض املؤش���ر الوزني 4.03 نقاط ليغل���ق على 397.41 نقطة 

بانخفاض نسبته %1.
وبلغ اجمالي االس���هم املتداولة 172.5 مليون سهم نفذت من 

خالل 2641 صفقة قيمتها 24.9 مليون دينار.
وجرى التداول على اس���هم 119 ش���ركة من اصل 212 ش���ركة 
مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 23 شركة وتراجعت اسعار اسهم 
79 شركة وحافظت اسهم 17 شركة على اسعارها و93 شركة لم 

يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 
81 مليون س���هم نفذت من خالل 538 صفق���ة قيمتها 3.3 ماليني 

دينار.
وجاء قطاع اخلدمات ف���ي املركز الثاني بكمية تداول حجمها 
26.2 مليون س���هم نفذت من خالل 683 صفقة قيمتها 5.1 ماليني 

دينار.
واحتل قطاع االس���تثمار املركز الثال���ث بكمية تداول حجمها 

عمليات شراء 
بقيمة 6 ماليين 
دينار في آخر
 3 دقائق 
تقلص خسائر 
المؤشر %50

استحواذ 
قيمة تداول 

أسهم 9 شركات 
على %57.8 

من القيمة 
اإلجمالية

)محمد ماهر( لقطة تعبر عن الوضع املؤلم للمتداولني  

المؤشر العام 44.2 نقطة 
وتداول 172.5 مليون سهم 

قيمتها 24.9 مليون دينار

انخفاض

الهاشم: هل تنتشل هيئة أسواق المال البورصة من عثرتها؟

قالت رئيس مجل���س االدارة والعضو املنتدب لش���ركة ادفانتج 
لالستش���ارات االدارية واالقتصادية صفاء الهاش���م إن قانون هيئة 
أسواق املال والذي نشر مؤخرا بتاريخ 23 مارس 2010 بعد املوافقة 
على املرس���وم وبعد الصخب الذي صاحب اخلس���ائر التي تكبدتها 
سوق الكويت لألوراق املالية والتي تسببت فيها األزمة املالية، تطور 
لالقتراح األصلي الذي تقدم به النائب عبد الوهاب الهارون إلى رئيس 

مجلس األمة جاسم اخلرافي في شهر فبراير عام 2004. 
وأوضحت الهاش���م أن االقتراح يهدف إلى إصدار مرس���وم يعمل 
على هيكلة س���وق األوراق املالية والذي مت إق���راره وتعديله الحقا 
من قبل احتاد شركات االس���تثمار في الكويت، وأخذ املرسوم بعني 
االعتبار األنظمة واللوائح اخلاصة بهيئات أسواق األوراق املالية في 
عدة دول ومت تنظيمه من مش���اركات أعضاء االحتاد في عام 2006، 
مشيرة الى أن املرس���وم تضمن 86 مادة والتي لم تكن كافية وأدت 
إلى إيقافه وجاء التعديل التالي للمرسوم من خالل اتفاق مع الشركة 
الدولية الستشارات األوراق املالية لتأسيس هيئة سوق املال حتت 

إشراف شركة الشال. 
ومت إج���راء التعديل الثالث من قبل فريق عمل من وزارة التجارة 
ترأسته د. أماني بورسلي وقد قرر هذا الفريق االعتماد على التعديل 
الثالث مبس���اعدة حلقة نقاشية تش���كلت من أعضاء احتاد شركات 
االستثمار وهيئة محامني من عدة مكاتب كويتية قاموا معا بصياغة 
مرس���وم يتكون من 111 مادة في شهر يناير عام 2007. ومع ذلك، مت 
رفض املرس���وم من قبل مجلس الوزراء الذي قام بصياغة مرسوم 

مكون من 15 مادة مختصرة. 
واجتمع نائب رئيس احتاد شركات االستثمار حمد السيف واألمني 
العام لالحتاد د. رمضان الشراح مع وزير التجارة والصناعة بتاريخ 
13 يونيو عام 2007 بشأن املشروع واتفقوا على أخذ جميع املالحظات 
حول املراسيم السابقة بعني االعتبار وقد متت صياغة املسودة األولى 
بتاريخ 15 يونيو عام 2007 والتي مت حتريرها ملجلس األمة كمسودة 
نهائية بتاريخ 10 سبتمبر عام 2008 وبعد ذلك وفي غضون شهرين، 
أصدر مجلس الوزراء الكويتي مرسوما نهائيا لتأسيس هيئة أسواق 

املال في الكويت. 

انهيار السوق

وأضافت الهاشم قائلة: »عندما هاجمت األزمة املالية سوق الكويت 
لألوراق املالية وأدت إلى انهيارها، فقد ساعدت على توضيح الرؤية 
وسلطت الضوء على العقبات احلالية في السوق مثل تدهور الشفافية 
والتالعب بالبيانات وجتاهل صغار املستثمرين باإلضافة إلى ذلك، 
مت إدراج العديد من الشركات في سوق الكويت لألوراق املالية بدون 
إجراء فرز صارم مناسب يعمل على تنقية السوق من الشركات غير 

املؤهلة.
 واشارت الهاشم الى أن هذه املعوقات تسببت في إيقاظ احلكومة 
من غفوتها املعسولة والتصرف بسرعة لتصحيح وحتسني سلطتها 
الرقابية احلالية في السوق، وكما أشرنا سالفا في الكثير من تقاريرنا 
فقد تعرض س���وق الكويت لألوراق املالية لعوائق في طريقه نحو 

النجاح في ظل غياب نظام رقابة فعال على الشركات املدرجة.

بالرغم من أن الكويت تعتبر واحدة من 
أكبر األسواق املالية في املنطقة حيث تضم 
200 ش���ركة مدرجة، إال أن نظام املتابعة 
والرقاب���ة على الش���ركات املدرجة يعتبر 
األضعف عند مقارنته باألس���واق األخرى 
ف���ي منطقة مجلس التعاون لدول اخلليج 

العربية.
وتساءلت الهاشم: هل ينتشل قانون هيئة 

أسواق املال البورصة من عثرتها؟

دفعة كبيرة لالقتصاد

وبينت قائلة: »يعد اعتماد قانون هيئة 
أسواق املال دفعة كبيرة لالقتصاد الكويتي 
ومازلت متفائلة بأن هيئة أسواق املال ستقوم 
بوضع آلية تتميز بالفاعلية والكفاءة لزيادة 
مستوى الش���فافية واحلوكمة في السوق 
الكويتي وهو األمر الذي نحن في أشد احلاجة 

إليه في هذه األوقات العصيبة، باإلضافة إلى حتقيق مستوى أفضل 
من الشفافية بفضل أنظمة الرقابة األكثر صرامة، وواثقة من أن الهيئة 
أيضا س���تعمل على تخفيض أي تضارب في املصالح بني املسؤولني 
التنفيذيني بالهيئة والشركات املدرجة وكذلك املستثمرون وهذا من 
ش���أنها توفير فرص عادلة من ناحية املعلومات جلميع املش���اركني 

بالسوق«.
 وقالت ان من بني املبادئ األخرى الرئيسية لهيئة أسواق املال كما 
هو موضح من قبل املؤسس���ات احلكومية واخلاصة هو منح فرص 
أفضل لصغار املس���تثمرين ويعد هذا املبدأ في غاية األهمية بالنظر 
إلى أن صغار املس���تثمرين يعتبرون جزءا كبيرا نسبيا من مجتمع 

االستثمار ومع ذلك ال يكرس لهم كثير من االهتمام.
 وأضافت الهاش���م: »لقد الحظنا ان معظ���م التركيز ينصب على 
»الشركات الكبرى« بالسوق والتي تعتبر من املستثمرين العمالقة 
الذين لديهم قدر كبير من الثروات وفي املعتاد متتلك معلومات هامة 
من داخل السوق جتعل صغار املستثمرين قابعني في الظالم، ولذلك 
سوف تشدد هذه الهيئة على اإلفصاح املالي والتشغيلي وأي نوع آخر 
ضروري من اإلفصاح مبا يعود بالنفع على كافة فئات املس���تثمرين 

وتوفير معامالت عادلة وشفافة«.
 وذكرت: »فور بدء هيئة أسواق املال لعملياتها وإثبات التزاماتها 
الرسمية جتاه الشركات املدرجة، سوف ينتهز العديد من املستثمرين 
احملتملني الفرصة ويش���اركون في س���وق املال املطور الذي حتكمه 
أنظمة رقابة داخلية قوية والتي متكنهم من إجراء املعامالت بسهولة 

وثقة«.
 وبينت الهاشم أن هذه الثقة سوف تعمل أيضا على جذب املستثمرين 
األجانب إلى سوق الكويت لألوراق املالية وتعزيز مركز الكويت كقائد 
مالي واس���تثماري في منطقة مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
والشرق األوسط وشمال أفريقيا وهذا األمر ليس صعبا اذ ان الكويت 
كانت والتزال واحدة من مجمعات رؤوس األموال االستثمارية احملترمة 

في املنطقة مبا لديها من مؤسسات استثمارية 
ومالي���ة ناجحة عديدة ومبا تتمتع به من 

ثروة سيادية ضخمة.
 وعقبت الهاشم في ختام حديثها لبعض 
املشكالت املصاحبة للمرسوم والنفور من 
أخذ زم���ام املبادرة قائلة: »كما الحظنا في 
اآلونة األخيرة، جتنب العديد من االخوان 
االقتصاديني واملشهود لهم بالرؤية الثاقبة 
لتحليل اقتصادنا املري���ض حاليا، تولي 
منصب رئاسة هيئة أسواق املال في الكويت 
وبقيت األسباب مفتوحة على نطاق واسع 
للتخمني! من الواض���ح أن هذا الدور يعد 
جديدا من نوعه في الكويت، ونظرا لعدم 
وجود أطر مرجعي���ة واقعية للقيام بهذه 
الوظيفة يجعل هذا املنصب مرعبا إلى حد 

كبير«. 
الهاشم قائلة: »هناك مشكلة  وأضافت 
تتمثل في أنه كلما رفض العديد من األش���خاص قبول هذا املنصب 
شعر من يليهم بضرورة رفض املنصب أيضا وهذا يؤدي إلى زيادة 
الضغط بشكل أكبر وظل البحث عن هذا الدور مستمرا طوال األشهر 
الثالث���ة املاضية ولم يقبل أي مرش���ح تولي هذا الدور مما يجعلني 
وغيري نتساءل بش���أن جدية السلطات في تطبيق القانون اجلديد 

وهل يكون منصب رئيس الهيئة مجرد منصب صوري؟«.
وبينت الهاشم قائلة: مع ذلك، ال أعتقد ان أسباب الرفض تأتي من 
حواجز نفس���ية، حيث ان العديد من أسباب الرفض مرتبطة فعليا 
بالطريقة التي مت بها صياغة القانون املنظم لهيئة اسواق املال، بعض 
املواد راسخة حلد ما وحتقق الفائدة والقدر األكبر من اخلير للسوق 
حيث انها تفرض ممارسات حوكمة جيدة، ولكن البعض يتصور أنه 

من الصعب جدا االلتزام بها من قبل معظم املرشحني.
وضربت الهاش���م مثاال على ذلك بأن متطلبات اإلفصاح الصارمة 
التي س���يطلب من األعضاء الذين يتولون هذا الدور، اإلفصاح عنها، 
من املمكن أن تكون صعبة جدا ملجتمع خليجي ليس مؤهال بصورة 
كافية وغير مستعد لهذا النطاق الواسع من اإلفصاح. كما أن متطلبات 
اإلفصاح تخص أيضا زوجة العضو وأطفالهم القصر ما ميثل صعوبة 
أيضا ف���ي االلتزام به من قبل مجتمع يجد صعوبة في اإلفصاح عن 
أوضاعهم املالية اخلاصة مثل الكويت. يخضع رئيس هيئة أس���واق 
املال أيضا إل���ى العديد من القيود القانوني���ة والتي من املمكن، في 
حال���ة عدم االلتزام التام بها، أن تؤدي إلى الس���جن لفترات طويلة. 
من الواضح أن ذلك ميثل مسؤولية كبيرة جدا، من املمكن أن ترعب 

العديد من املرشحني.

تساؤل ملح

ووجهت الهاشم سؤاال حول مدى مالءمة املواد في املرسوم وما إذا 
كانت هيئة اسواق املال ستخضع ملجلس الوزراء أو وزارة التجارة 
والصناعة؟ تعتقد أغلبية الناس ان اخليار األقوى سيكون خضوع 

الهيئة إلى مجل���س الوزراء ألنه في حالة خضوعها لوزارة التجارة 
والصناعة فس���وف يقلل ذلك من استقاللية هيئة أسواق املال حيث 
من املمكن أن تتدخل السياسة مع نزاهتها مما يعرضها إلى استجواب 
قاس م���ن أعضاء مجلس األمة. إلى جانب ذل���ك فان دوال كبرى في 
اقتصادها مثل اململكة العربية السعودية واململكة املتحدة والواليات 
املتحدة، يتم تنظيم هيئات أس���واق املال من جانب السلطة احلاكمة 

األعلى في الدولة. فلماذا ال تتبع الكويت هذا النموذج؟
وأوضحت قائلة: »أشعر باإلحباط الشديد عندما أرى سوق الكويت 
لألوراق املالية احلالي يعاني من نقص في الش���فافية والقدرة على 
اإلفص���اح عن األداء املالي مما يؤدي إلى إحصائيات صادمة تبني أن 
60% تقريبا من الشركات املدرجة في البورصة ال تلتزم متاما بقواعد 

ولوائح البورصة فيما يتعلق مبتطلبات اإلفصاح«.
لذلك فانه من خالل تفعيل وتطبيق القوانني اجلديدة املقررة من 
جانب هيئة أس���واق املال، فإن الكثير من الشركات املدرجة ستكون 
عرضة للوائح جديدة أكثر صرامة حتى ميكن مطالبتها بإلغاء اإلدراج 
في البورصة. ال يؤدي ذلك فقط إلى خلق اضطراب هائل في س���وق 
املال بالكويت بل ان التعارض بني منصب رئيس الهيئة واملالكني لتلك 
الشركات سوف يؤدي إلى عداوة لعدم تفادي هذه العالقات املتبادلة 

بني الشركات العائلية واألفراد.
وذكرت الهاشم ان القانون ينص على أن العضو الذي يتولى هذا 
املنصب ال يسمح له باحلصول على أي مهنة أخرى أو نشاط جتاري 
بش���كل منفرد، سواء حلس���ابه أو بالنيابة عن آخرين. من الواضح 
أن���ه من الصعب االلتزام بذلك حي���ث ان املنصب يتطلب الكثير من 

التضحيات ملدة ال تقل عن 5 سنوات.
لذلك فإن اعتماد القانون من قبل مجلس الوزراء لتأسيس هيئة 
أس���واق املال يعد خطوة في االجتاه املشرق، من خالل نظام رقابي 
على اعلى مستوى ومتابعة كل معامالت السوق والنظرة التفصيلية 
للمتعاملني في السوق، سيسرع اجتاه سوق الكويت لألوراق املالية 
ملصاف أس���واق املال العاملية املتقدمة، بالرغ���م من مخاطر الديون 
الس���يادية الس���بانيا واليونان والبرتغال وإيطاليا والتي شهدت 
حت���ركا من قبل جلنة جهات تنظيم األوراق املالية األوربية التابعة 
لالحتاد األوروبي بس���رعة الشهر املاضي خالل اجتماعها الذي عقد 
في برشلونة وفيه أعلن رئيس املفوضية األوربية عن خطة عاجلة 
لتش���كيل وكالة جديدة ألسواق املال تس���مى وكالة أسواق األوراق 

املالية األوروبية.
لذلك أؤكد بش���دة على ضرورة ان تتبع الكويت خطوات أوروبا 

وأميركا وسط انتشار سوء اإلدارة.
لقد قامت 65 دولة من جميع أنحاء العالم بالتوقيع على اتفاقية 
دولية ملش���اركة املعلومات وذلك ملواجهة أي ممارس���ات خاطئة في 
أسواق األوراق املالية لدرجة أن هناك أكثر من 40 دولة تقوم بتعديل 

قوانينها حتى يتسنى لها املشاركة أيضا.
واختتمت الهاشم قائلة: »أحتاج كشخص يعمل في القطاع اخلاص 
ويتأمل من القطاع احلكومي الكثير أن جند مرشحا قويا يتمتع مبهارات 
القيادة والشجاعة الثابتة لقيادة هذه املرحلة الصعبة جدا بالنسبة 

لسوق الكويت لألوراق املالية. واليزال البحث جاريا«.

نحتاج إلى مرشح قوي يتمتع بمهارات القيادة والشجاعة الثابتة لقيادة المرحلة الصعبة جدًا للبورصة وأشعر باإلحباط الشديد عندما أرى السوق يعاني نقصًا في الشفافية
نظام المتابعة والرقابة على الشركات المدرجة يعتبر األضعف بالمنطقة.. والكويت ال تزال واحدة من مجمعات رؤوس األموال االستثمارية المحترمة 

قالت إنه كلما رفض العديد من األشخاص قبول المنصب سيشعر من يليهم بضرورة رفضه وهذا سيزيد الضغط

صفاء الهاشم 


