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الفالح: هيئة »المال« ستعقد اجتماعات مع »المركزي«
و»التجارة« و»إدارة البورصة« لفك التشابك

»الجمان«: 80.6 مليار دينار القيمة السوقية
 لبورصة السعودية مقابل 32.3 ملياراً لـ »الكويتية«

»بيت السيولة« تتسلم في دبي 
5 جوائز من »إسالميك فاينانس«

إدارة  قال رئيس مجل����س 
ش����ركة بيت إدارة الس����يولة 
التابعة لبيت التمويل الكويتي 
)بيتك( عبد الناصر الصبيح ان 
منتج الصكوك ميكن ان يساهم 
بدور كبير في حل أزمة ديون 
الشركات في الكويت، مشيرا إلى 
أن احلكومة تعمل حاليا إلصدار 
قانون يتعلق بالصكوك، حيث 
البيئة  الكويت بتوافر  تتميز 
املناسبة واإلمكانيات البشرية 
واملادي����ة إلصدار الصكوك بل 
جعلها مركزا مهما على مستوى 

املنطقة في هذا املنتج. 
جاء ذلك خالل تسلم الصبيح، 
التي  مؤخرا في دبي اجلوائز 
فازت بها شركة بيت السيولة من 
مجلة »إسالميك فاينانس نيوز« 
ضمن جوائزها العاملية السنوية 
للعام 2010، وهي: أفضل صفقة 
إعادة هيكلة، أفضل صفقة في 
الكويت لدورها في اتفاقية إعادة 
هيكلة مديونية مجموعة عارف 
االستثمارية، وجوائز: صفقة 
العام، أفض����ل صفقة صكوك 
في العال����م، أفضل صفقة في 
تركيا للعام 2010، لدورها في 
صفق����ة ترتيب صكوك مببلغ 
100 مليون دوالر لصالح »بيتك 

� تركيا«.
وأكد الصبيح في كلمة له 
خالل حفل تس����ليم اجلوائز 
أنه عل����ى الرغم من التحديات 
الت����ي واجهتها  االقتصادي����ة 
الش����ركة منذ تأسيسها وتأثر 
العديد من الش����ركات احمللية 
والعاملية خالل األعوام الثالثة 
األخيرة باألزمة املالية االئتمانية 
العاملية، إال أن ذلك لم يثن عزم 
الس����يولة« عن املضي  »بيت 
بثب����ات خالل فت����رة وجيزة 
لتخلق لها مكانا وتضع اسمها 
كشركة كويتية فاعلة ونشطة 
على خارطة الشركات اإلقليمية 

والعاملية.
وذكر أن »بيت الس����يولة« 
استثمرت عالقتها مع الالعبني 
الرئيسيني في االقتصاد العاملي 
ف����ي تفعيل اس����تخدام أدوات 
التمويل واالستثمار املتوافقة 

مع أحكام الشريعة اإلسالمية في 
مختلف القطاعات االقتصادية، 
املالي����ة  كقط����اع اخلدم����ات 
واالستثمارية وقطاع اخلدمات 
والنقل البحري، واالستشارات 
وغيرها من القطاعات األخرى 
سواء احلكومية أو اخلاصة، 
والدخول في عالقات إستراتيجية 
واستثمارية متميزة مع العديد 
من البنوك واملؤسسات املالية 
احمللي����ة واإلقليمية والعاملية 
النشاطات املختلفة  من خالل 

في الشركة.
وشدد الصبيح على حرص 
الش����ركة على أداء دور فاعل 
ومتمي����ز للنهوض بالصناعة 
املالي����ة اإلس����المية من خالل 
مس����اهمتها ف����ي العدي����د من 
املؤمت����رات الدولية والعاملية، 
مشيرا الى أن الشركة استمرت 
على عهدها في تنفيذ أهدافها 
اإلستراتيجية وتفعيل األغراض 
التي أنشئت من اجلها من خالل 
القيام بعمليات إصدار الصكوك 
واالستثمار فيها سواء كانت 
حكومية أو خاصة، محلية أو 

دولية. 

قال مركز اجلمان لالستشارات االقتصادية 
في إحصائي���ة مقارنة ما بني س���وقي املال 
الكويتي والسعودي كما في 2011/2/28، ان 
الس���وق الس���عودي لألوراق املالية يعتبر 
أكبر البورصات العربي���ة من حيث القيمة 
الرأس���مالية، حيث تبلغ قيمته الرأسمالية 
نح���و 288.9 مليار دوالر أي ما يعادل 80.6 
مليار دينار، وذلك باملقارنة مع 32.3 مليار 
دينار )115.7 مليار دوالر( كقيمة رأسمالية 
لسوق الكويت لألوراق املالية، والذي يعتبر 
ثاني أكبر سوق مالي عربي وخليجي، وذلك 
رغم أنه من أقدم البورصات العربية، واألقدم 

خليجيا.
ونظرا لكون سوق املال السعودي أكبر من 
نظيره الكويتي، فإن معظم معايير املقارنة 
هي لصالح السعودي باستثناء عدد الشركات 
املدرجة، حيث تبلغ 230 شركة في الكويتي 

بينما هي 146 شركة في السعودي، وأيضا 
لكون القيمة االسمية للسهم في السعودية 
تبلغ 10 رياالت أي 750 فلسا، بينما هي 100 
فلس في الكويت، فإن عدد األسهم املصدرة 
في الكويت تبلغ 107.7 مليارات سهم بينما 

هي 39.6 مليار سهم في السعودية.
من جهة أخرى، فإن القيمة الرأس���مالية 
األسمية لرس���اميل الشركات في السعودية 
تبلغ 29.7 مليار دينار، والتي تشكل 2.8 مرة 
لقيمتها الكويتية البالغة 10.5 مليارات دينار، 
ورغم ذلك التباين، إال أن هناك تقاربا ما بني 
السوقني من حيث نسبة القيمة الرأسمالية 
االسمية إلى القيمة الرأسمالية السوقية، والتي 
تبلغ 32% في الكويت و37% في السعودية، 
مبعنى آخر، أن مضاعف القيمة الرأسمالية 
السوقية إلى االسمية يبلغ نحو 3.1 و2.7 مرة 

في الكويت والسعودية على التوالي.

أما فيما يتعلق بقيمة امللكيات املعلنة في 
كال السوقني، فتبلغ في السوق السعودي ما 
يعادل 49 مليار دينار )175.6 مليار دوالر( 
الذي ميثل 61% من القيمة الرأسمالية للسوق، 
بينما تبلغ 14.7 ملي���ار دينار )52.7 مليار 
دوالر( ف���ي نظيره الكويتي مبا يعادل %46 
من إجمالي القيمة الرأسمالية، مما قد يعني 
أن نسبة التركز أكبر في السعودية منها في 
الكويت أوليا، وهذا ما تؤكده ملكية اجلهات 
احلكومية وشبه احلكومية في كال السوقني، 
حيث تبلغ ملكيات تلك اجلهات 30 مليار دينار 
)107.3 مليارات دوالر( في الس���عودية في 
مقابل 4 مليارات دينار )14.8 مليار دوالر( في 
الكويت، أي ان نسبة متلك اجلهات احلكومية 
املعلنة تبلغ 37% في السعودية مقابل %13 
في الكويت عند نسبتها للقيمة الرأسمالية 

لكال السوقني.

غرامة بين 5 و50 ألف دينار للصحافي الذي ينشر معلومات غير صحيحة عن الهيئة
شريف حمدي

قال رئيس مجلس مفوضي هيئة 
أسواق املال صالح الفالح ان الهيئة 
ستقوم خالل املرحلة املقبلة بعقد 
اجتماعات عدة م����ع بنك الكويت 
املركزي ووزارة التجارة والصناعة 
وإدارة البورصة بهدف التنسيق بني 
هذه اجلهات مجتمعة لفك التشابك 
في االختصاصات فيما بينها، فضال 
عن ضمان تطبيق الالئحة التنفيذية 

دون عقبات.
الف����الح خ����الل مؤمتر  وقال 
صحافي مبناسبة صدور الالئحة 
التنفيذية للقانون رقم 7 لس����نة 
2010 ان الهيئة في إطار تواصلها 
مع وسائل اإلعالم احمللية ستقوم 
بتقدمي كل املعلومات اخلاصة بعمل 
الهيئة خالل املرحلة املقبلة، مشددا 
على ان الهيئة ستطبق املادة 125 
للقانون والتي تنص على ان الهيئة 
هي مصدر اخلبر وانها س����تقوم 
بنشر القرارات واملعلومات املهمة 
على املوقع اخلاص بها، مش����يرا 
الى انه س����يتم معاقبة الصحافي 
الذي س����يقوم بنشر معلومات أو 
الهيئة  قرارات غير صحيحة عن 
بدفع غرام����ة تترواح  بني 5 و50 
ألف دين����ار. وأضاف قائال »نقدر 
صعوبة عملكم كصحافيني ولكن 
رجاء ال تنسبوا لنا شيئا لم نقله«، 
وفي هذا السياق قال عضو مجلس 
املفوضني د.يوسف العلي ان هذا 
الن����ص يأتي حماي����ة للهيئة من 
نسبة أي معلومات غير صحيحة 
اليها، مشيرا إلى ان جهة االدعاء 
هي النياب����ة املختصة بالنظر في 

املخالفات املتعلقة بأسواق املال.
وحول املوع����د احملدد لدخول 
الالئحة حيز التنفيذ أوضح العلي 
ان القانون ينص على ان يبدأ العمل 
بالالئحة مبجرد نشرها في اجلريدة 
الرسمية، متوقعا ان يتم ذلك خالل 

األسبوع املقبل أو الذي يليه.
 وفيما يتعلق بالقانون ذكر ان 
األحكام التي وردت فيه ال تدخل 

التنفيذ دفعة واحدة، وذلك  حيز 
ملنح فرصة لألطراف املعنية بتوفيق 
أوضاعها خالل املراحل االنتقالية، 
مبينا ان هناك نصوصا باتت نافذة 
من إصدار القانون منها على سبيل 
املثال تش����كيل مجلس املفوضني 
إلعداد الالئحة التنفيذية، مشيرا 
إل����ى ان هذا يعد من األحكام التي 

مت تطبيقها ضمن القانون.
وأكد الفالح ان مجلس املفوضني 
كان حريصا قب����ل اجناز الالئحة 
في ش����كلها النهائي على التعرف 
على مالحظات ومقترحات جميع 
اجلهات املعنية ذات العالقة والتي 

بلغ عددها نحو 14 جهة.
وق����ال: طلبنا من هذه اجلهات 
كافة إبداء مالحظاتها كتابيا حتى 
تك����ون محل دراس����ة ومتحيص 
الس����تدراك أي خل����ل واألخ����ذ 
باملقترحات التي تضيف لالئحة، 
مشيرا إلى ان املجلس أخذ بكثير 
من هذه املالحظات بعني االعتبار 
إلصدار الالئحة في أفضل ش����كل 
ممكن. وبسؤاله عن املدة الزمنية 
احملددة للجهات املعنية )أسبوعني( 
الالئحة  ملراجعة املالحظات على 
وإبداء مقترحات بشأنها قال الفالح 
انها فعال غير كافية بل ان س����تة 

أش����هر غير كافية أيض����ا ولكننا 
التزمنا باملدة احملددة وفق القانون 
وعملنا على قدم وساق لكي تصدر 
الالئحة في موعدها مع استكمال 
اجلهاز التنفيذي بالتنس����يق مع 
إدارة الس����وق ملنع حدوث تداخل 

وذلك وفق املادة 157.
من جهته قال العلي ان مجلس 
مفوضي هيئة س����وق املال سعى 
حلماية األقليات في الس����وق من 
خالل املادة 71 من العقد اإللزامي، 
مشيرا إلى ان القانون حدد بعض 
القواعد املتعلقة باالس����تحواذات 
وترك التفاصيل لالئحة التي راعت 
هذه اجلزئية بشكل يوفر احلماية 
لصغار املساهمني، مشيرا الى ان 
املش����رع ألزم من ميتلك أكثر من 
30% بأن يقدم عقد ملكية لألسهم 
اململوكة، مشيرا إلى ان التنسيق 
في هذا األمر س����يكون مع وزارة 

التجارة والصناعة.
وبس����ؤاله عن شروط اإلدراج 
أوض����ح ان هن����اك تفصيال كامال 
سيصدر حول هذه الشروط، مشيرا 
الى ان املسألة بالنسبة للمجلس 
ليست تشددا أو تساهال بقدر ما 
هي محاولة لوضع قواعد تنظيمية 
للسوق يتم فيها مراعاة التجارب 

السابقة التي مر بها السوق وكذلك 
التي سيتم اخذ  جتارب اآلخرين 
املناسب منها، مؤكدا على ان املهم 
في هذا اإلطار ان تكون الشركات 
اجلديدة متثل قيمة مضافة لسوق 
الكويت لألوراق املالية. وردا على 
سؤال حول وجود خلط بني شركات 
الوساطة وش����ركات االستثمار، 
ق����ال العلي اننا نس����عى لتنظيم 
القطاعات بشكل جديد، ما يساهم 
في تنشيط حركة السوق، مشيرا 
إل����ى ان البعض قرأ مواد الالئحة 
بطريقة قاص����رة دون النظر إلى 
الرؤية العامة والش����املة لالئحة 
والتي تؤدي إلى تنشيط وحتديد 
نش����اط كل من شركات الوساطة 
واالستثمار. وعن إمكانية توسع 
الشركات في أكثر من نشاط حتت 
رقابة الهيئة، قال العلي: ان الهيئة 
ستقوم بدراسة طلبات الشركات 
الراغبة في التوسع ومن ثم حتديد 
إمكانية كل شركة على العمل في 
نشاطات مختلفة وفقا لرأس املال.  
وأض����اف ان القانون أعطى مهلة 
الوس����اطة وغيرها من  لشركات 
اجلهات املعنية لتعديل أوضاعها 
خالل 6 الى 12 ش����هرا كل حسب 

وضعه.

الالئحة في شكلها النهائي تدخل حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية قريبًا

)هاني الشمري(صالح الفالح مترئسا املؤمتر الصحافي

 الصبيح يتسلم اجلوائز ممثال لـ »بيت السيولة«

 بـرجر كـنـج الكـويت حتتفل باالعياد الوطنية
من خالل أكبر لوحة تهنئة بالكويت 

احتفلت شـــركة مطاعـــم برجر 
كنـــج فـــي الكويـــت و التابعة 
ملجموعة كوت الغذائية بالذكرى 
اخلمسني الستقالل دولة الكويت 
و مـــرور 20 عاما على حتريرها          
و الذكرى اخلامســـة على تولي 
صاحب السمو امير البالد الشيخ 
صبـــاح االحمد جابـــر الصباح 
مقاليـــد احلكـــم و ذلك من خالل 
اكبـــر لوحـــة تهنئة في  عرض 
الكويـــت حيث بلغ طول اللوحة 

الى 25 متر. و تعبر اللوحة عن 
مســـيرة الكويت خالل اخلمسني 
عامـــا و وصـــوال" الـــى الوقت 
احلاضر مبا فيها مـــن اجنازات 
عظيمة ترتقـــي الى اوائل الدول 
 املتقدمـــة في املنطقـــة و العالم.
ان مجموعـــة كـــوت الغذائيـــة 
فخـــورة جدا" بكونهـــا جزء من 
املجتمع الكويتي و مبســـاهمتها 
التنميـــة االجتماعيـــة و  فـــي 

االزدهار االقتصادي.

إحصائية مقارنة ما بين سوقي المال الكويتي والسعودي ـ 2011/2/28

السوق
عدد الشركات 

المدرجة

عدد األسهم 
المصدرة

مليار سهم

رأس 
المال
مليار 
دينار

القيمة 
الرأسمالية
مليار دينار

قيمة 
الملكيات 

المعلنة
مليار دينار

مؤسسات 
حكومية

مليار دينار

القيمة 
االسمية 

للسهم
فلس

نسبة رأس 
المال إلى القيمة 

الرأسمالية

مضاعف القيمة 
الرأسمالية إلى 

رأس المال )مرة(

نسبة الملكيات 
المعلنة إلى القيمة 

الرأسمالية

نسبة ملكيات المؤسسات 
الحكومية إلى القيمة 

الرأسمالية

13%46%323.1%230107.710.532.314.74.1100الكويتي

37%61%372.7%14639.629.780.649.029.9750السعودي


