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»مبروك يا جماعه... إمبارك عليكم االفي« 
حيث بعد جهد جهي���د وطول العناء رزقت 
الكويت احلبيبة بحمد اهلل وش���كره بهيئة 
تنظيمية لس���وق املال، وقد تابعنا جميعا 
باهتمام متفاوت الوالدة القيصرية احلرجة 
للهيئ���ة، كما تابعنا بدرجة أقل من االهتمام 
مسلسل تسمية رئيس الهيئة، إال أن السؤال 
الذي يتبادر للذهن هو هل نحن بحاجة لهذه 

الهيئة أم ال؟
ينص القانون رقم 7 لسنة 2010 على أن 
»أهمية الهيئة تنبع من احلاجة لتنظيم نشاط 
األوراق املالية مبا يتسم بالعدالة والكفاءة 
والتنافسية والشفافية، واحلد من اجلرائم 
واملخالفات في نشاط األوراق املالية« »كالم 

حلو... وايد حلو«.
كما وفر القان���ون الصالحيات املطلوبة 
للهيئة لتمكينها م���ن حتقيق غاياتها ومن 

أهم هذه الصالحيات نذكر:
1 - تنظيم وتطوير السوق املالية، وتنمية 
أساليب العمل في األجهزة واجلهات العاملة 

في تداول األوراق املالية.
2 - حماية املس���تثمرين من املمارسات 
اخلاطئة وغير العادل���ة التي تنطوي على 
احتيال أو خداع أو غش أو تالعب أو التداول 

بناء على معلومات داخلية.
3 - العمل على حتقيق العدالة والكفاءة 

والشفافية في معامالت األوراق املالية.
4 - تطوير الضوابط التي حتد من املخاطر 

املرتبطة بتعامالت األوراق املالية.
5 - تطوير وتنظيم ومراقبة إصدار وتداول 

األوراق املالية.
6 - تنظي���م ومراقبة أنش���طة اجلهات 

اخلاضعة إلشراف هيئة السوق املالية.
7 - تنظيم ومراقبة عملية اإلفصاح عن 
املعلومات املتعلقة باألوراق املالية واجلهات 

املصدرة لها.

ومع أننا نتمنى للهيئة والقائمني عليها 
كل التوفيق في مهمتهم اجلديدة إال أننا لسنا 
مقتنعني مبدى فاعلية هذه الهيئة، حيث اننا 
نعتقد أن املشاكل والصعوبات التي تواجه 
سوق األوراق املالية في الكويت ليست نابعة 
م���ن قصور في تنظيم عمليات الس���وق إال 
أنها نابعة »منا إحن���ا يا جماعة«، فمع أننا 
أكثر من يرفع الشعارات املناهضة للعدالة 
والكفاءة والشفافية إال أننا قد نكون أقل من 
يلتزم بهذه املبادئ »ملا تيي الصجية«، وإن 
كان هنالك الكثير ممن يسعون الى حتقيق 
العدالة والكفاءة والشفافية في الكويت إال أن 
»اخلير يخص والشر يعم«. وعلينا التنبيه 
على أن إنشاء هذه الهيئة لن يؤدي الى إحداث 
تغيير ج���ذري في البورصة، كما أن قضايا 
الغش والنصب واالحتيال لن تتوقف بسببها، 
فعلى سبيل املثال أسست الواليات املتحدة 
األميركية )وهي أكبر مركز مالي في العالم( 
هيئة األوراق املالية والصرف، في السادس 
من يونيو 1934، فهل منع وجود هذه الهيئة 
نشوب أي أزمات أو فضائح مالية في الستة 

والسبعني سنة منذ تأسيسها؟ طبعا ال.
إن إنشاء الهيئة هو عملية طبيعية لتطور 
سوق تداول األوراق املالية في الكويت وخطوة 
مهمة في سبيل تأكيد مكانة الكويت كمركز 
مالي في اخلليج، ولك���ن يجب على الهيئة 
التحلي بالشجاعة »وال تستحون« في معاجلة 
أساس املش���كلة والعمل على رفع مستوى 
الوعي والدراية ل���دى املتداولني والعامليني 
واملستثمرين واملستشارين في سوق األوراق 
املالية وذلك للضرورة القصوى... »وإال ترى 

ال طبنا وال غدا الشر«.

وفي النهاية... 

دعوة من ايديليتي بالتوفيق لكل من أراد 
اخلير لبلدنا العزيز.

زاوية أسبوعية هادفة تقدمها كل اثنني شركة آيديليتي لالستشارات في إطار تشجيعها على إنشاء 
وتطوير واحتضان ورعاية املشاريع التجارية املجدية واقتناص الفرص أو معاجلة القصور في األسواق 

الكويتية واخلليجية والسعي لتطويرها.
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عبدالعزيز الزبن في جناح »املتحد« مبنتدى الفرص الوظيفية 

جوبال منونعلي شلبي

»الخليج« يسّوق أحدث منتجات »المركز المالي « 
أعلن بن���ك اخلليج واملركز 
املال���ي الكويتي )املركز( امس 
عن توقيع اتفاقية توزيع يقوم 
ب���دور وكيل  البنك مبوجبها 
تسويق للبرنامج اجلديد الذي 
مت طرحه بعنوان »خدمة املركز 
املالية االستثمارية  للمحافظ 
بنظ���ام اس���تثمار رأس املال 
املتحفظ« من خالل شبكة فروعه 
في الكويت الت���ي تتوافر بها 

اخلدمة املصرفية املميزة. 
واملنتج اجلديد، الذي سيتولى 
إدارته »املركز« ويتم تسويقه 
من خالل بنك اخلليج، قد صمم 
خصيصا من أجل حماية رأس 
املال األصلي املستثمر، كما يعد 
األول من نوعه في الكويت الذي 
يطبق منوذج توزيع األصول 
بهدف احلفاظ على رأس املال، 
كما يستثمر في صندوق املركز 

للعوائد املمتازة »ممتاز«.
املناسبة، قال مدير  وبهذه 
ع���ام اخلدم���ات املصرفي���ة 
الشخصية في بنك اخلليج علي 
شلبي »إن طرح املركز خلدمة 
املالية االس���تثمارية  احملافظ 
بنظ���ام اس���تثمار رأس املال 
املتحفظ« يعكس اجلهود التي 

يبذلها بنك اخلليج في سبيل 
البيئة االس���تثمارية  تطوير 
لعمالئنا. وهو اخليار األنسب 
الذي يكفل الراحة والطمأنينة 
للمستثمرين وذلك ألنه يضمن 
احلد من اخلس���ائر واحلفاظ 
عل���ى رأس املال األصلي الذي 

مت استثماره«.
من جانبه، قال نائب الرئيس 
التنفيذي لقسم االستثمارات 
الع�امل��ي����ة واالس���تش��ارات 
االستثمارية ب� »املركز« جوبال 
منون: »يواصل املركز ريادته 
في مجال املنتجات االستثمارية 

املبتكرة، حيث يعد هذا البرنامج 
األول من نوعه على مستوى 
 )CPPI( الكويت ال���ذي يطبق
أو نظام اس���تثمار رأس املال 
املتحفظ. وتقوم االستراتيجية 
االستثمارية لهذا املنتج، الذي 
يش���كل أداة للتحكم باملخاطر 
التي قد تواجه املستثمرين، على 
توزيع األصول بشكل ديناميكي 
بني األسهم من خالل صندوق 
املركز للعوائد املمتازة »املمتاز« 
والنقد، وحتديد النسب استنادا 
الى من���وذج )CPPI( أو نظام 
استثمار رأس املال املتحفظ، مع 

احملافظة على حجم االستثمار 
األصلي للعميل بنسبة متتد 
لغاية 90%، وف���ي ظل البيئة 
االس���تثمارية احلالية والتي 
تتسم بعدم االس���تقرار على 
صعيد سوق العمالت وغيرها 
العاملية بشكل  التطورات  من 
ع���ام، ويش���كل ه���ذا املنتج 
االستثمار األمثل للمستثمرين 
املتحفظني الراغبني في اقتناص 
الف���رص اجلذابة التي يقدمها 
سوق الكويت لألوراق املالية 

في الفترة القادمة«.
وأض���اف: »كما ان تعاوننا 
مع بنك اخلليج في اطالق هذا 
املنتج يشكل اضافة جديدة لنا، 
وذلك ملا ميتاز ب���ه البنك من 
مكانة مرموقة وش���بكة أفرع 
واسعة باإلضافة للجودة التي 
تزخر بها خدماته التي يقدمها 
في الكويت، هذا ويس���رنا أن 
نواصل التعاون في سبيل عالقة 

طويلة ومثمرة«.
البرنامج  وسيستثمر هذا 
ف���ي الودائ���ع واألس���هم من 
خالل صندوق املركز للعوائد 
املمتازة »ممتاز«، مع موازنة 
نس���ب توزيع األصول بشكل 

أسبوعي بني الودائع وصندوق 
املركز للعوائد املمتازة »ممتاز« 
وبشكل منوذجي اعتمادا على 
حالة السوق وخاصة عامل عدم 
االستقرار، بهدف احلفاظ على 
90% من األصل املس���تثمر في 

جميع األوقات.
 اجلدير بالذكر ان صندوق 
»املمتاز« يهدف إلى تنمية رأس 
امل���دى الطويل من  املال على 
خالل االستثمار في الشركات 
التشغيلية املدرجة في سوق 
الكويت ل���ألوراق املالية، كما 
يرمي هذا الصندوق الذي يتمتع 
بسجل أداء ورصيد حافل من 
إلى  اجلوائ���ز والتصنيفات، 
حتقيق أداء يفوق أداء املؤشر 
وذلك عن طريق اختيار األسهم 
ذات القيم���ة اجليدة واألفضل 
من���وا بدال م���ن االعتماد على 
دورات السوق، مع مراعاة النمو 

واألسهم املمتازة.
ويعد املركز اليوم رائدا في 
إدارة الصناديق االستثمارية 
ف���ي الكويت حيث يس���تأثر 
باملرتبة االولى على مستوى 
الكويت والرابعة على مستوى 

اخلليج.

»األهلي المتحد« قدم فرصًا في منتدى وظائف 2010 
أعلن البنك األهلي املتحد انه شارك في منتدى 
الفرص الوظيفية الس���ابع ال���ذي أقيم برعاية 
استراتيجية لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة 
واجلهاز التنفيذي للدولة ونظمته مجموعة فيجن 

في الفترة من 24 حتى 26 أكتوبر املاضي.
وق��ال البن��ك ف��ي بي��ان صحاف��ي ان مشاركت��ه 
ف��ي املنت��دى ج��اءت ف��ي إطار سياست��ه الرامية 
الى دعم جميع القطاعات وباألخص التي تهم قطاع 
الش���باب باعتبارهم جيل املستقبل، واستمرارا 
لتوجهاته القائمة على املشاركة في جميع أنشطة 

املجتمع الكويتي.
واضاف البنك ان جناحه شهد اقباال كبيرا من 
الشباب الكويتي الذين توافدوا بكثافة للتعرف 
على الفرص الوظيفية املتاحة في البنك باعتباره 
من البنوك االسالمية الواعدة في الكويت والتي 

تعمل وفق أحكام الشريعة االسالمية.

وقال��ت رئيس���ة املوارد البشرية والتطوير 
للمجموع��ة ف��ي البن�����ك األهلي املتحد اميان 
املدن��ي ان البن��ك يح��رص دائم��ا عل��ى املشاركة 
في مثل هذه الندوات واملع���ارض دعم��ا من��ه 
في خلق آف���اق وظيفية جدي���دة أمام خريجي 
املس���تقبل من الكويتيني لالنخراط في س���وق 

العمل املصرفي.
وأضاف���ت ان البنك من خ���الل إدارة املوارد 
البشرية يقدم في هذا املعرض العديد من الفرص 
الوظيفية املميزة للشباب الكويتي من اجلنسني، 
حيث قام البنك بالتعريف بأنشطته املختلفة إلى 
جانب عرض الوظائف املتاحة للشباب مستقبال 
في إطار سياسته الرامية لدعم العمالة الوطنية 
الت���ي يتبناها البنك والتي أدت في الس���نوات 
األخيرة إلى زيادة نس���بة العمالة الوطنية في 

البنك الى %61.

الخاصة بـ »خدمة المركز للمحافظ المالية االستثمارية بنظام رأس المال المتحفظ«


