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 صندوق النقد الدولي لـ «البورصة»: ضرورة تنفيذ 
المعايير الرقابية وتوجيهات مكافحة غسيل األموال

 التحقيق في تداوالت شركات استثمارية مدرجة مخالفة لقوانين السوق

  البورصة لـ «المقاصة»: إيقاف فتح حسابات
  تداول الصناديق أو شركات أجنبية

 محمود فاروق
  كشفت مصادر مطلعة لـ «األنباء» ان سوق الكويت لألوراق 
املالية خاطب الشركة الكويتية للمقاصة، عبر كتاب رسمي 
يطلب فيه عدم اإلقدام على فتح حسابات تداول لصناديق او 

شركات أجنبية دون الرجوع الى إدارة السوق.
  وبينــــت ان إقــبال الصناديــــق واملتعاملني األجانب على 
التداول في ســــوق الكــويـــت لـــألوراق املالية شهد نشاطا 
خـــــــالل الفترة املاضية، األمر الذي تعكســــه االحصـــاءات 

املنشورة عبر موقع السوق.
  من جانب آخر، أفــــادت مصادر مقربة فــــي البورصة لـ 
«األنباء» ان هناك مجموعة من التداوالت يتم التحقيق فيها 
حاليا تخص شــــركات اســــتثمارية مدرجة تقوم بتعامالت 
مخالفة لقوانني ولوائح السوق، موضحة ان إدارة البورصة 
ستطلب مسؤولي الشركة للتحقيق، وإيضاحات حول هذه 
التعامالت، الســــتكمال ملف بكل التفاصيل ومن ثم درســــه 

وإحالته الى النيابة في حال اكتملت أركان املخالفة. 

 محمود فاروق 
  اطلع وفـــد صندوق النقد 
الدولي الذي قام بزيارة الكويت 
مؤخرا على استراتيجية سوق 
الكويت لألوراق املالية اجلديدة 
وذلك في ضوء التطورات التي 
الســـوق مؤخرا بعد  شهدها 
تشكيل مجلس مفوضي هيئة 
اسواق املال والعمل على التحرر 
القيـــود والروتني  من جميع 
احلكومي وحترير دور القطاع 
اخلاص للمساهمة في عمليات 

التنمية االقتصادية.
  وفي هـــذا الســـياق قالت 
مصادر لـ «األنباء» أن صندوق 
النقد ابدى ارتياحه من اجنازات 
البورصة، وبدا واضحا التزام 
السوق باخلطة االستراتيجية 
التي اعتمدهـــا للفترة املقبلة 
ومدى التزام الســـوق بتنفيذ 
توصيات صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي التي أشار اليها 
في تقريره الصادر عن ٢٠٠٨ 
- ٢٠٠٩ الســـيما فيما يتعلق 
بالتشريعات والقوانني وتفعيل 

الدور الرقابي للسوق.
  وأفادت املصادر التي فضلت 
عدم الكشف عنها بأن صندوق 
النقد شدد على ضرورة تنفيذ 
املعاييـــر الرقابيـــة اجلديدة 
والتوجيهات بشـــأن مكافحة 

عمليات غسيل األموال وتوفير 
األنظمة املساعدة لتوفير الربط 
البورصة  بـــني  االلكترونـــي 
والبنوك واملقاصة، مشـــددة 
على ضرورة متابعة عمليات 
املفاجـــئ لبعض  الصعـــود 
األســـهم من دون سبب ظاهر 

وواضح. 

احملافـــظ والصناديق، وتقدمي 
البيانـــات بشـــكل دوري عن 
العمليات التي تقوم بها اجلهات 
الكويتية في األسواق اخلارجية 

الى البورصة.
  وأوضحـــت أن الصنـــدوق 
أكـــد ضـــرورة التنســـيق مع 
الكويت املركزي ملواجهة  بنك 

غسيل األموال في أسواق املال، 
التي أهمها تقدمي بيانات كاملة عن 
املستثمرين األجانب سواء أكانوا 
أفرادا أم شركات، ومعلومات عن 
احملافظ املالية األجنبية وآليات 
ادارتهـــا، باالضافة الى الرقابة 
على حركة األموال الكويتية في 
األسواق اخلارجية عن طريق 

الورقية والتي ال تزيد على كونها 
حبـــرا على ورق، كمـــا ان هناك 
بعض الشـــركات التي تعلن عن 
نتائـــج مالية ثم تعود بعد فترة 
من تداول الســـهم في البورصة 
لتعلـــن عن تعديـــالت جوهرية 
في هذه النتائج وهو أمر سلبي 
للغاية ويضر بشريحة كبيرة من 
املساهمني واملتداولني الذين قاموا 

بشراء أسهم هذه الشركات.
  وأضـــاف العصفـــور ان من 
الظواهـــر الســـلبية في بورصة 
الكويت التأخير املتعمد في الكشف 
عن نتائج الفتـــرات املالية وهو 
ما يـــؤدي الى جتميـــد مدخرات 
املساهمني لفترات طويلة أحيانا 
تتعدى السنة، مشيرا الى وجود 
ظاهرة سلبية أخرى وهي استمرار 
بقاء أســـهم خاملة عـــن التداول 
في الســـوق الرسمي ملدد طويلة 
املتداولني بجدوى  لعدم قناعـــة 

تداولها.
  وقـــال العصفـــور ان اغلـــب 
سلبيات السوق ميكن معاجلتها 
شريطة ان يكون هناك إصرار من 
قبل مجلس املفوضني على ذلك، 
مشددا على ضرورة ان تكون هناك 
مراعاة لسلبيات السوق خالل فترة 
إعداد الالئحـــة التنفيذية بحيث 
يتم تناولها باســـتفاضة ووضع 
آليـــات وضوابط تضمن القضاء 
عليها متاما او تقليصها الى أقصى 

درجة ممكنة. 

الالزمة للســـيطرة على السوق، 
أما في حال تطبيق القانون على 
مجاميع استثمارية دون أخرى فإن 
القانون والهيئة سيفقدان قدرتهما 

على السيطرة على السوق.
  وأشـــار السنعوســـي إلى ان 
مجلس املفوضني عليه ان يستمر 
القصور في  في معاجلة أوجـــه 
بورصة الكويت بناء على التجارب 
البدء من نقطة  الســـابقة وعدم 

الصفر.

  أداء البورصة

  من جانبه قال رئيس مجلس 
إدارة شركة الصفوة القابضة وليد 
العصفور ان هناك عدة سلبيات 
تعتري أداء سوق الكويت املالي 
منها على سبيل املثال ال احلصر 
الشـــركات  وجود عدد كبير من 

صناديق تابعة ملجموعة واحدة 
وهو ما يعطي انطباعا بان سهما 
ما عليه تداوالت قوية ولكن في 
حقيقة األمر هـــي عملية مبادلة 
إليهام املتداولني بجدوى شـــراء 
السهم. وأكد السنعوسي ان هذه 
الكثيرة  التالعبات والســـلبيات 
التي تعاني منها بورصة الكويت 
منذ فتـــرة طويلة يجب حصرها 
والقضـــاء عليها مـــن قبل هيئة 
أسواق املال، خاصة ان هذه الهيئة 
جاءت من أجل تطوير السوق ولن 
يكون هناك تطور ايجابي لسوق 
الكويت لألوراق املالية إال من خالل 
السلبية  املمارسات  القضاء على 

قبل أي شيء آخر.
  وأفاد بأن الصرامة في تطبيق 
القانون على اجلميع دون تفرقة 
القوة  سيمنح مجلس املفوضني 

يجـب   العصفـور: 
تنـاول السـلبيات 
باسـتفاضة لضمان 
القـضــاء عليهـا 
تمامــًا أو تقـليلها 
درجة أقصى  إلـى 

التي تشـــهدها  الثواني األخيرة 
بورصة الكويت بشكل شبه يومي 
الســـوق وحتول  مبا يؤثر على 
مســـاره من حال االنخفاض الى 
االرتفاع او تقليص اخلسائر الى 
حد كبير وهو ما يعكس صورة غير 
واقعية ألداء السوق يعد أيضا من 
السلبيات، مضيفا في هذا اإلطار 
ان هناك ظاهرة سلبية مؤثرة جدا 
في حركة تداوالت السوق اال وهي 
تسريب معلومات غير دقيقة عبر 
وسائل اإلعالم بهدف رفع قيم أسهم 
معينة في السوق دون تأكيد او 
نفي إال بعد قيام املتداولني بشراء 

كميات كبيرة.
  ولفت الـــى ان نظام املبادالت 
في أحيان كثيرة بشـــكل وهمي 
بهدف تدوير األسهم من محافظ 
الى محافـــظ او من صناديق إلى 

دقيقة بشـــكل متعمد بهدف رفع 
قيم أسهم وبعد فترة طويلة من 
التداول يتم التأكيد أو النفي لهذه 

املعلومات.
  ٩ - وجود أســـهم خاملة ملدد 

تزيد على العام.

  سلبيات البورصة

  وفي هذا السياق قال الرئيس 
التنفيذي لشركة األولى لالستثمار 
خالد السنعوسي ان هناك سلبيات 
عديدة ينطوي عليها سوق الكويت 
املالي كغيره من أسواق املال في 
العالم، مشـــيرا الى ان ابرز هذه 
الكويت  الســـلبيات في بورصة 
يتمثل فـــي التداوالت املصطنعة 
التـــي تؤدي إلى ارتفاع أســـعار 

األسهم بشكل غير مبرر.
اقفاالت  ان    وذكر السنعوسي 

 السنعوسي: تطبيق 
القانون على الجميع 
سيمنح  تفرقة  دون 
مجلـس المفوضين 
القــوة للـسيطرة 
الـســوق عـلـى 

األسواق املالية في املنطقة.
  ومن أهم السلبيات التي تعتري 
بورصة الكويت على سبيل املثال 

ال احلصر:
  ١ - التداوالت املصطنعة.

  ٢ - االقفاالت اليومية املفتعلة 
في الثواني األخيرة.

  ٣ - وجود عدد ليس بقليل من 
الشركات الورقية.

  ٤ - إعالن بعض الشركات عن 
نتائج مالية ثم تعديلها بعد فترة 

من تداول أسهمها.
  ٥ - التأخير املتعمد في الكشف 

عن النتائج املالية.
  ٦ -  ارتفاع أسهم دون وجود 

مبررات حقيقية الرتفاعها.
  ٧ - تدويـــر أســـهم من خالل 

عمليات مبادالت وهمية.
  ٨ - تســـريب معلومات غير 

أمـــراض مزمنـــة وأصبح مجرد 
التفكير في إجراء محاوالت لعالجها 

مهمة مستحيلة؟
آراء    »األنبـــاء» اســـتطلعت 
فعاليات اقتصادية في هذا الصدد، 
حيث أكـــدوا ان ســـوق الكويت 
املالـــي ينطوي علـــى الكثير من 
أوجـــه القصور التي حان الوقت 
للتصدي لها من خالل قانون هيئة 
أسواق املال الذي طال احلديث عنه 
منذ أمد بعيد وبات على مشارف 
الدخول في حيز التنفيذ بعد اجناز 
الالئحة التنفيذية للقانون، مشيرا 
الى ان الهدف من إنشاء الهيئة هو 
معاجلة هذا القصور والتصدي لكل 
التجاوزات واملمارسات غير السوية 
التي يقـــوم بها بعض املتعاملني 
ليشهد سوق الكويت املالي طفرة 
حقيقية والوصول به الى مصاف 

 شريف حمدي
  يستعد سوق الكويت لألوراق 
املالية ملرحلة انتقالية خالل الفترة 
القليلة املقبلة ستكون مبثابة نقلة 
نوعية وفاصلة في تاريخه، وذلك 
عند تفعيل قانون هيئة أسواق املال 
وتطبيق نظام التداول اآللي اجلديد 

املعروف بـ «ناسداك اومكس».
  ورغم التفاؤل بالســـوق بعد 
تغيير مالمحه بشـــكل جذري إال 
ان هنـــاك أمرا مهمـــا يجب أخذه 
في االعتبار أثنـــاء قيام مجلس 
املفوضني بإعداد الالئحة التنفيذية 
لقانون هيئة أسواق املال، اال وهو 
الســـلبيات وأوجه القصور التي 
تعتري الســـوق منذ زمن بعيد، 
التـــي تتطلب وضـــع تصورات 
التي  وحلول ملعاجلة السلبيات 
ميكن اعتبارها مكامن اخللل في 
هذا الســـوق الناشئ الذي يعول 
عليه االقتصاديون كثيرا ليكون 
قاطرة الكويت في التحول ملركز 
مالي وجتاري إقليمي، فهناك عدة 
أسئلة مهمة تطرح نفسها في هذا 
اإلطار منها ما ابرز السلبيات التي 
يجب ان حتظى باهتمام وأولوية 
مجلس املفوضني، وما العوامل التي 
تضمن إحداث تغيرات جوهرية 
في أداء السوق بعد تفعيل الهيئة، 
الراسخة في  السلبيات  وهل كل 
سوق الكويت لألوراق املالية ميكن 
القضاء عليها سواء اكان كليا أو 
جزئيـــا، أم ان بعضها حتول الى 

 خالد السنعوسي وليد العصفور

 بالتنسيق مع «المركزي» وشدد على ضرورة الرقابة على حركة األموال الكويتية باألسواق الخارجية

 قضايا سلبية ٩ 
   تشوب

  أداء البورصة


