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)سعود سالم(ماضي اخلميس مكرما حامد السيفحامد السيف وماضي اخلميس خالل الندوة شعار »الوطنية« ضمن احلملة التوعوية

»الوطنية لالتصاالت« ترعى الحملة الوطنية 
التوعوية للمحافظة على البيئة وإعادة التدوير

»Kids Go Green« تحت عنوان

»مبرد« تجدول مديونية بقيمة 2.5 مليون دينار

السلمي: الكويت الوحيدة التي لم تنفق ديناراً واحداً لعالج أزمة الشركات

الحوطي: ضرورة إنشاء وحدة دراسات وبحوث خاصة بالسوق
في مداخلته خالل الندوة، اقت���رح رئيس مجلس إدارة 
ش���ركة أمانة لالستثمار وليد احلوطي أنه يجب ان يخضع 
الس���وق الى الدراس���ة والتحليل، خصوصا ان هناك عددا 
من االقتراحات والتعديالت التي تتم، مشددا على ضرورة 
أن تكون هناك جلنة خاصة مبثل هذه املس���اءل، خصوصا 

أن الس���وق مير مبرحلة انتقالية، وكذل���ك البورصة وهي 
عملية الفصل بني الرقابة واالدارة، وفي نفس االطار أش���ار 
السيف الى ان هناك مرحلتني يتم العمل عليهما وهما مرحلة 
التجهيز، ومرحلة التعامل املباش���ر مع املتخصصني وأخذ 

آرائهم واستشاراتهم.

اعلنت ش����ركة مبرد للنقل في بيان نش����ر 
على موقع سوق الكويت لالوراق املالية امس 
أنها قام��ت باالتفاق عل����ى جدولة مديوني���ة 

م���ع اح������د البنوك احمللية مببلغ 2.5 مليون 
ينار ملدة 4 سنوات ش����امل���ة فت���رة سم��اح 

مدته��ا عام.

اس����تنكر نائب رئيس مجل����س اإلدارة والعضو املنتدب في 
شركة االستشارات املالية الدولية »إيفا« صالح السلمي التدخالت 
احلكومية لع����الج تداعيات األزمة املالي����ة، مضيفا أن احلكومة 
تعاملت م����ع القطاع اخلاص على أنه »ع����دو« لالقتصاد والبلد 
ودمرت مدخرات الطبقة الوس����طى التي ما تدافع احلكومة عنها 

في كل مشاريعها. 
وق����ال إن الكويت هي الدولة الوحي����دة التي لم تنفق دينارا 
واحدا لعالج أزمة الشركات وتركتها تواجه مصيرا مجهوال دون 
مساعدة، مبينا أنها هي الدولة الوحيدة التي تعاملت بهذا النهج 

ملواجهة تداعيات األزمة املالية العاملية. 
واستشهد السلمي بالنموذجني القطري واألميركي، قائال إن 
أحد الصحافيني س����أل رئيس االحتياطي الفيدرالي األميركي في 
مؤمتر صحافي عن جدوى اس����تخدام أموال دافعي الضرائب في 
إنقاذ »س����يتي بنك«، فرد عليه برنانكي بالقول نحن نطير وال 

وقت لدينا للتمييز بني دافعي الضرائب وغيرهم. 
وقال إنه بعد مرور عام ونصف العام متكن س����يتي بنك من 
حتقي����ق ربحية للمال العام بلغت 12 مليار دوالر واس����تفاد من 

ذلك االقتصاد كله. 
وبني أن التدخ����الت احلكومية كانت هزيلة للغاية ولم تفلح 

معها أي محاوالت للخروج من تداعيات األزمة املالية بل أدت إلى 
نتائج عكسية أضاعت مدخرات األفراد، مشيرا الى ان البورصة 
فقدت أكثر من 55% من قيمتها منذ تداعيات األزمة املالية حتى اآلن 
والتي تعادل نحو 29 مليار دينار من قيمتها البالغة 65 مليارا في 
فترة ما قبل األزمة والسبب في ذلك التدخل احلكومي الهزيل. 

واستغرب الس����لمي دعوات حماية املال العام، مبينا أن املال 
العام وجد حلل أزمة االقتصاد وليس العكس. 

وقال إن الكويت هي الدولة الوحيدة التي لم تس����تخدم املال 
العام لتصحيح األوضاع االقتصادية، مضيفا أن القيمة السوقية 
قد تدنت من 65 مليار دين����ار إلى 29 مليارا وهذه تعتبر كارثة 
حقيقية أثرت بش����كل كبير على تعامالت السوق وعلى الوضع 

االقتصادي ككل. 
واستنكر احملاوالت التي من شأنها إبعاد القطاع اخلاص عن 
املشهد االقتصادي الكويتي، مضيفا قوله »حينما حاولنا كقطاع 
خاص أن نساهم في حتويل االقتصاد الكويتي من اقتصاد ريعي 
إلى اقتصاد منتج متت محاربتنا وكأن القطاع اخلاص عدو« وأضاف 
»لم تتم معاجلة أي قطاع من قبل الدولة إال القطاع البنكي فقط 
دون االلتفات إلى باقي القطاع����ات التي عانت كثيرا من تدهور 

القيمة السوقية للبورصة أثناء األزمة املالية«.

اعلنت الشركة الوطنية لالتصاالت عن رعايتها 
للحملة الوطنية التوعوية للمحافظة على البيئة 
واعادة التدوير بتنظيم من مركز اخلرافي النشطة 
 »Kids Go Green« االطفال املعاقني حتت عنوان
وذلك في اخلامس والعشرين من الشهر اجلاري 

في قاعة الراية. 
واوضحت الشركة في بيان صحافي ان احلملة 
هدفت الى التشجيع على تدوير النفايات من أجل 
احملافظ����ة على بيئة الكويت عالوة على تعزيز 
الوعي حول أهمية مثل هذه املبادرات بني أفراد 
املجتمع الكويت����ي، الفتة الى ان مبادرتها تأتي 
انسجاما مع جهودها في رعاية احلمالت والبرامج 

االجتماعية الداعمة للبيئة. 
وقد نظم مركز اخلرافي »النش����طة االطفال 
املعاقني« مسابقة على هامش الفعالية شارك فيها 
أولياء االمور وأطفالهم ومتحورت حول كيفية 
اعادة تدوير املواد املستخدمة وحتويلها الى قطع 
فنية خالبة ومنتجات مفيدة، وقد مت اختيار أفضل 
منتج أعيد تدويره بناء على معايير ثالثة: أفضل 
عمل شخصي وأفضل عمل جماعي باالضافة الى 

أفضل عمل للمدارس أو مراكز املعاقني.

وفي معرض تعليقه حول رعاية الش����ركة 
الوطنية لالتصاالت، قال مدير العالقات العامة 
في الش����ركة عبدالعزيز البالول: »ان الوطنية 
حريصة على رعاية املناسبات واحلمالت التوعوية 
الهادفة الى نش����ر الوعي حول أهمية احملافظة 
على البيئة وذلك انطالقا من مسؤوليتها جتاه 
املجتمع الكويت����ي ودورها احليوي في ضمان 
صحته وس����المته، لذا فان رعايتنا لهذا احلدث 
الوطني املميز تساهم في تعميم املعرفة والثقافة 
حول هذه املس����ألة وفي تشجيع عموم الشعب 
الكويتي على م����د يد العون في هذا االطار لكي 
تتوحد اجلهود في سبيل احملافظة على الكويت 

ساملة«.
واضاف ان احلملة ساهمت في تبصير االطفال 
املشاركني واالطفال املعاقني بأهمية التدوير، كما 
منحتهم فكرة واضحة عن فوائد احملافظة على 
البيئية التي يعيشون فيها سليمة وخالية من 
الشوائب، مشيرا الى ان احلملة حققت أهدافها 
في توجيه رس����الة الى أولياء االمور واملجتمع 
من خالل أبنائهم لكي يساهموا بدورهم في دعم 

البيئة حتى تكون صحية وآمنة.

خالل ندوة نظمها الصالون اإلعالمي 

السيف: السوق بحاجة لصدور قانون الشركات التجارية 
لفلترة شركاته وتطهيره من األسهم الرديئة فيه

عمر راشد 
قال مدير عام الس���وق حامد 
السيف ان إدارة السوق تقوم بإعداد 
خطة سنوية سيتم عرضها على 
اللجنة الفنية العتمادها وعرضها 
بعد ذلك على جلنة السوق وهيئة 
أس���واق املال إلقرارها في يناير 

املقبل. 
ولفت السيف خالل الندوة التي 
نظمها الصالون اإلعالمي مساء أول 
أمس، إلى أن السوق بحاجة سريعة 
لصدور قانون الشركات التجارية 
اجلديد وذلك منعا حلدوث تدليس 
أو غش في تأس���يس الشركات، 
الفتا إلى أن السوق بات بحاجة 
ملحة إلى صدور القانون في إطار 
استراتيجية إدارة السوق لفلترة 
ش���ركاته وتطهيره من األس���هم 
الرديئة املوجودة فيه والتي تؤدي 
إلى إعطاء ص���ورة غير حقيقية 

عن السوق.
وقال ان طول االجراءات ادى 
الى تعطل الكثير من املش���اريع 
الكويت  ان  التنموي���ة خاص���ة 
تتمتع بجو دميوقراطي يستلزم 
مرور تلك املشاريع على عدد من 
اجلهات التي يجب أن توافق عليها، 
وضرب املثال بدول اخلليج التي 
تقدمت بس���بب عدم وجود تلك 

االجراءات.
وبني أن إدارة السوق في إعداد 
خطتها عن الشركات املتعثرة لن 
تتعامل معها على أساس سعرها 
السوقي وإمنا على أساس أدائها 
التشغيلي وميزانياتها وقدرتها 
على سداد مديونياتها، مستدركا 
بأن البورصة »أمينة« على أموال 

املساهمني. 
وأشار إلى أن احلالة السياسية 
التي متر به���ا أي دولة بالتأكيد 
تؤثر على حركة الس���وق بشكل 
مباش���ر، مش���يرا إل���ى الوضع 
السياس���ي املتقلب الذي تشهده 
الكويت بني حني وآخر، مش���ددا 
على أن املرحلة احلالية تعد مرحلة 
تصحيح وأن مش���اريع التنمية 

يعول عليها كثيرا، الفتا إلى أنه 
كان من األشخاص الذين حضروا 
االجتماع���ات التحضيرية خلطة 
التنمية مع الش���يخ أحمد الفهد، 
مؤكدا على أن هناك طرحا جديدا 
يتسم بالوضوح والشفافية، وأن 
األوضاع االقتصادية هي أوضاع 
غير ثابتة وتتغير باس���تمرار، 
متمني���ا أن مت���ر ه���ذه املرحلة 

السياسية بسرعة وهدوء.
وبني أن التدخالت احلكومية في 
التعامل مع األزمة كانت سليمة، 
الفتا الى أن حل مشاكل الشركات 
املتعثرة س���يؤدي إل���ى حلحلة 
السيولة واخلروج من األزمة التي 
تواجهها تلك الشركات وارتباطها 

مع البنوك. 
الس���وق حاليا مير  إن  وقال 
مبرحلتني األولى جتهيز السوق 
املال مقاليد  لتولي هيئة أسواق 
األم���ور في الربع األول من العام 
املقبل، واملرحلة الثانية ستأتي بعد 
تولي هيئة أسواق املال دورها من 
خالل سعي إدارة السوق التنسيق 
بني اجلهات الفاعلة في الس���وق 
التي تواجهها،  وحل اإلشكاليات 
الفتا الى وجود اجتماعات مكثفة 
مع الشركات االستثمارية وصناع 
السوق والوسطاء باإلضافة إلى 
متابعة تنفيذ نظام التداول اآللي 

اجلديد والذي تتواله »ناس���داك 
أوماكس«. 

إدارة  وفيم���ا يتعلق بقي���ام 
الس���وق بإع���داد صانع س���وق 
للتعام���ل م���ع اإلدارات املالي���ة 
اجلديدة مثل املش���تقات وسوق 
العمالت، قال ان هناك خطة ملدة 
س���نة كاملة لتدريبهم، مبينا أن 
صناع السوق لديهم القدرة على 
التعليمات  التعامل والتأقلم مع 
اجلديدة مبا ميتلكون من خبرة 

للتعامل مع تلك اآلليات. 
وأكد السيف أن صدور قانون 
هيئة أسواق املال يعد إجنازا كبيرا 
وأمال س���عت البورصة إليه منذ 
زمن طويل واملتمثل في الفصل بني 
العملية الرقابية والعملية اإلدارية 
في سوق األوراق املالية ما ميثل 
نقلة نوعية كبرى ستساعد السوق 
على النمو سريعا، معتبرها خطوة 
الطريق الصحيح  ناجحة وعلى 
نحو حتوي���ل الكويت إلى مركز 

مالي وجتاري.
وق���ال إن البورص���ة تتمتع 
باملبادرة والتطلع للتنسيق مع 
جميع األطراف التي يتعامل معها 
السوق، مش���ددا على أنه إذا لم 
تتم عملية التنسيق بني السوق 
واجلهات املتعاملة معه فسيختل 
توازن السوق نفسه، مضيفا ان 

هناك العدي���د من االتصاالت مع 
شركات االستثمار وجميع األطراف 
األخرى ألن اجلميع في قارب واحد، 
معقبا بأن دوره س���يكون دورا 
تنسيقيا في املقام األول بني سوق 
املالية واجلهات األخرى  األوراق 
املتعاملة مع السوق من أجل خلق 
حالة من التفاهم وتخطي جميع 

العقبات والتحديات املختلفة.
وفيما يتعلق مبسألة تأسيس 
سوق ثالث أكد السيف أن املسألة 
مازالت قيد الدراسة، موضحا أن 
مؤشر السوق ثابت دائما أما املؤشر 
املقترح واخلاص بالسوق الثالث 
فهو للمستثمر خاصة املستثمر 
األجنبي، مشيرا إلى أن هذا املؤشر 
سيوفر نس���بة كبيرة من األمان 

االطمئنان للمستثمر األجنبي.
أما بخصوص الرقابة فقد أشاد 
الس���يف كثيرا باإلدارة السابقة 
وباملجهودات التي بذلوها، مؤكدا 
على أن ما مير به الس���وق حاليا 
وما مر به م���ن قبل جراء األزمة 
املالية قد وضع عبئا كبيرا عليهم، 
مضيفا بأنه عندما تتسلم الهيئة 
اجلديدة دورها فس���تكون هناك 
شفافية ووضوح واحترافية. كما 
أك���د على أن الكوي���ت اآلن ليس 
بها جهاز يخلو من املشاكل وهذا 
بحكم املرحلة، قائال »ما يهمنا اآلن 

هو رقابة التداول، ونحن منتلك 
إدارة قانونية قوية، وليس دور 
البورصة أن تعلن أنها تقاضي جهة 
ما أو تعلن عن آلية عملها القانوني، 
ولكن الوضع صعب ولكننا نتعامل 

معه مبنتهى اجلدية.
وفي رده على تس���اؤل حول 
تع���ارض طموحه كمدي���ر عام 
للسوق مع هيئة أسواق املال فيما 
يتعلق بخطط التطوير التي ينوي 
تنفيذها، أجاب السيف باقتضاب 
لكل مس���ؤول طريقته وأسلوبه 

في التعامل. 
وقال هناك أكثر من 90 شركة 
تقريبا حتت ال���� 100 فلس وان 
التقييم له اعتبارات متعددة منها 
ربحية الشركة وخسارتها وإدارتها 
ومس���توى الش���فافية في إدارة 
الشركة وكذلك املستوى اإلداري له، 
وبناء على ذلك يتم التقييم، علما 
بأنه في النظام العاملي فالشركات 
التي تسوء أوضاعها يتم إدراجها 

في مستويات سعرية أقل.
وبني أن إدارة الس���وق تنوي 
االستعانة بالشركات املتخصصة 
العامل���ة ف���ي مجال الدراس���ات 
االقتصادي���ة املهنية الس���تفادة 
السوق منها بشكل كامل، مبينا 
أن اخلط���ة التي س���يتم عرضها 

ستحتوي على هذا األمر. 

النفيسي: أقترح تعامل البورصة مع الشركات المتعثرة وفق 3 شرائح
ق���ال املدي���ر الع���ام في 
مركز اجلمان لالستش���ارات 
النفيسي  االقتصادية ناصر 
ان هن���اك تناقض���ا واضحا 
فيما يخص تعامل رئيس���ي 
البورصة احلالي والس���ابق 
إلى  مع وسائل اإلعالم الفتا 
أن الرئيس السابق للبورصة 
لم يكن يظهر لوسائل اإلعالم 

نهائيا.
إلى  النفيسي  كما أش���ار 
انه من املمكن أن يكون هناك 
البورصة  تعارضا بني عمل 

وعمل هيئة سوق املال.
وق���ال: في اعتق���ادي أن 
البورصة متيز بني الشركات 
املتعثرة والشركات الورقية 
الت���ي تض���ر أداء الس���وق، 
موضحا أن هناك شركات دون 
100 فلس لكن أداءها التشغيلي 
جيد ولكنها تضررت بشدة 
بسبب تداعيات األزمة املالية 

وتالعب مسؤوليها.
واقترح أن يكون التعامل 
مع الش���ركات التي وصلت 
قيمتها السوقية دون ال� 100 

فلس للس���هم على أساس 3 
شرائح األولى الشركات التي 
ليس فيها مش���اكل وميكنها 
أن تنهض س���ريعا وأخرى 

لديها مش���اكل ولكنها قابلة 
للح���ل والثالث���ة ش���ركات 
»خطرة« والبد من خروجها 

من السوق.

حضور إعالمي كبير خالل الندوة


