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امللحم: مجلة «األسواق» تعزز ثقافة املستثمرين التخاذ القرار الصائب
مصطفى صالح

تولي هيئة أســواق املال 
منذ بدء ممارسة مهامها قبل ما 
يقرب من عقد، أهمية كبيرة 
لدور اإلعــالم والتوعية في 
إجناح حتقيق مستهدفاتها، 
السيما أن «توعية اجلمهور 
املاليــة  األوراق  بنشــاط 
واملنافع واملخاطر وااللتزامات 
املرتبطــة باالســتثمار فــي 
املاليــة وتشــجيع  األوراق 
تنميتــه»، كان أحد األهداف 
األساسية للهيئة وفقا لقانون 

إنشائها.
وما يحسب للهيئة إدراكها 
الوثيقة  لعالقــة االقتصــاد 
واملتكاملة مع اإلعالم، فكما 
أن االقتصاد ذو صلة وثيقة 
باملجتمع وله أثر مباشر على 
املواطنني، البــد من مواكبة 
املتغيرات االقتصادية بإعالم 
مهني ملتــزم يضع املواطن 
في صورة تلــك املتغيرات، 
ويساعده في قراءات حتليالت 
الواقع االقتصادي واستشراف 

مستقبله.
ومــن املالحــظ تطــور 
آليات التعامل اإلعالمي لدى 
الهيئة بالتزامــن مع تطور 
أعمالهــا وإجراءاتها، وتبقى 
النقطــة املضيئــة فــي هذا 
اإلطــار أن اجلهود اإلعالمية 
والتوعوية للهيئة تخرج عن 
أطر االجتهادات الشخصية 
واستنساخ التجارب األخرى، 
إذ ثمة سياسة إعالمية معدة 
ومعتمدة لدى الهيئة محددة 
األطــر واملســتهدفات وفــق 
إجراء قلما نشهده في هيئاتنا 
الرقابية على وجه العموم.

وفي هــذا اإلطــار، يأتي 
إطالق الهيئة مؤخرا ملجلتها 
اإللكترونية لتبرز دور الهيئة 
احملوري في اإلشــراف على 
أحد أهم املرافق االقتصادية 
واإلشــراف علــى أنشــطة 
األوراق املاليــة التــي متس 
مختلــف شــرائح املجتمــع 
بطريقة أو بأخرى، إذ ال يكاد 
يخلو بيت من مســتثمر أو 
مدخر أو موظف لدى إحدى 
جهات منظومة أسواق املال 

كما عمدت إلى التركيز على 
النشــاط اإلعالمــي  «نــوع 
التوعوي» فكانت الفعاليات 

التخصصية.
وكانت احلمالت التوعوية 
الشاملة املستهدفة للشرائح 
أطــر  خــارج  املجتمعيــة 

بتنفيذ بعــض ورش العمل 
التخصصية من خالل شبكة 
اإلنترنــت «Webinars»، مما 
مكنها من الوصول إلى أكبر 
شــريحة من املعنيني بتلك 

الورش.
مجلة إلكترونية.. ال ورقية

فكرة قيام إحدى الهيئات 
الرقابية بإصدار مجلة ما في 
الوقت الراهــن تثير العديد 
من عالمات االستفهام حول 
طبيعتها وأهدافها، الســيما 
أثــر اخلبــر  مــع طغيــان 
املوجز السريع عبر وسائل 
الذي  التواصــل االجتماعي 
يكفي بــرأي البعض لوضع 
املعني بصورة احلدث خاصة 
مع تراجــع دور اإلصدارات 
الورقية وعدم امتالك معظمنا 
رفاهية تفرغ لدقائق معدودة 
لتصفح إصدار ما حتى لوكان 

إلكترونيا.
إال أن هذا الواقع في حقيقته 
قد ال يكــون األمثل في عوالم 
املال واالســتثمار السيما في 
مجال أنشطة األوراق املالية، إذ 
ال يغدو احلصول على املعلومة 

أو اخلبــر بصــورة عاجلــة 
موجــزة عبــر تلك الوســائل 
كافيا علــى أهميته، والبد من 
امتالك مقدرة التحليل والقراءة 
املتعمقة، وهذا لن يتأتى إال عبر 
دراســات تتضمنها إصدارات 

متاثل املجلة.
وقد حــدد رئيس مجلس 
مفوضي الهيئة د.احمد امللحم، 
في كلمته االفتتاحية طبيعة 
اإلصــدار ومســتهدفاته على 
صعيد تعزيــز الثقافة املالية 
إليهــا بيئتنــا  التــي تفتقــر 
االستثمارية، فأشار إلى أنها لن 
تتحول بحال من األحوال دليال 
للمستثمر وإمنا أداة لتمكينه 
من امتالك أدوات اتخاذ القرار 
االستثماري الصائب، ووضعه 
في صورة مستجدات الهيئة. 

مجلة شاملة متنوعة

كما جاء في تعريف املجلة، 
أتى إصــدار أول أعدادها غنيا 
بتنوعه، تراوحت موضوعاته 
بــني عالم االقتصــاد، وعوالم 
أنشــطة األوراق املاليــة، كما 
كان ألخبار الهيئة وفعالياتها 
حيزا في اإلصدار، وقد تضمن 
اإلصدار األول من املجلة اثني 
عشر موضوعا، بدأ بافتتاحية 
للمدير التنفيذي للهيئة حدد 
فيها طبيعة اإلصدار، واختتمت 
بزاوية ملديــر مكتب التوعية 
تنــاول فيها ظــروف اإلصدار 
وبعضا مــن مالمح إصداراته 
القادمة، وبني هذا وذاك كانت 
هنــاك عشــر زوايــا أخــرى، 
بعضهــا كان تقليديــا كملف 
العدد وحواره، وبعضها اآلخر 
كان مبتكرا راعى املستحدثات 
التقنية وطبيعة املعلومة التي 
تبث من خاللها، مع اإلشــارة 
إلــى متيز واضح فــي طريقة 
تقدمي املعلومة بأسلوب سلس 
يتراوح بــني اإلطالة املطلوبة 
حينا واإليجاز املستحق أحيانا 
أخرى، ومع التأكيد على اقتصار 
إعداد املجلة وإطالقها: حتريرا 
وصياغــة وســائر إجراءاتها 
التقنيــة والفنيــة علــى كادر 
وطني من منتسبي الهيئة، األمر 
الذي يدفعنا حقيقة لإلشــادة 

باجلهود املبذولة.

إلــى  املســتثمرين إضافــة 
مشــروعها الوطني لتعزيز 
الثقافة املالية الذي يستهدف 
الشرائح ذاتها، كما انتهجت 
لتنفيــذ  مغايــرة  آليــات 
بعض فعالياتها فاســتبقت 
جائحــة كورونا وتداعياتها 

املجلة اإللكترونية تُبرز دور الهيئة احملوري في اإلشراف على أحد أهم املرافق االقتصادية بالكويت

د.أحمد امللحم

أو معني بخدماتها ومهامها.
تطور إعالمي مرحلي نوعي

ووفقا ملقولــة «لكل مقام 
الهيئــة  لــدى  مقــال»، كان 
منظــور خــاص ألداء املهام 
التوعوية واإلعالمية تختلف 
باختالف املرحلة وطبيعتها، 
ففــي املرحلــة التأسيســية 
والتي امتدت لســنوات عدة 
وضعت فيها األطر التنظيمية 
والتشــريعية واإلشــرافية 
األساســية انتهجــت حينها 
األدوات واآلليــات اإلعالمية 
والتوعوية والتقنية التقليدية 
بدءا بورش العمل والبيانات 
الصحفية والتعامل مع وسائل 

اإلعالم.
ومع انتقال الهيئة ملرحلة 
تطويريــة تطــورت معهــا 
اآلليــات اإلعالميــة املتبعة، 
فكانت هناك حسابات نشطة 
للهيئة على وسائل التواصل 
االجتماعــي املختلفة وعلى 
أحدث التطبيقات التقنية على 
الهواتف الذكية، إضافة إلى 
تغطيــات إعالميــة ملختلف 
ومســتجداتها،  فعالياتهــا 

شراكة إستراتيجية بني «أكسيس» و«جورمت» 
حصدت شــركة «اكســيس 
سليوشــنز» املركز األول على 
مستوى منطقة الشرق األوسط 
واملركــز الـــ ١٦ عامليا من حيث 
حجم االعمال املنجزة في مجال 
إدارة وتتبــع  أنظمــة ميكنــة 
املركبــات وتطويــر منصــات 
اخلاصــة  األشــياء  انترنــت 
باملركبــات واآلليات. ويشــمل 
عمل «اكسيس» قطاعات مختلفة 
منها القطاع احلكومي والقطاع 
النفطي والعديد من الشــركات 
الرائــدة في مجــال نقل الركاب 
واخلدمات اللوجستية واملعدات 
املركبــات  وتأجيــر  الثقيلــة 
النظافــة  وشــركات خدمــات 
والبنيــة التحتيــة. كما أعلنت 
شــركة «اكســيس سليوشنز» 
شراكتها االستراتيجية مع شركة 
«جــورمت» في منطقة الشــرق 
عبير أبوسلطاناألوسط فيما يخص أنظمة إدارة 

العنصر البشري الفعال وخبرة 
الطاقــم العريقة كانــت العامل 
األساسي في هذا التقدم. وأكدت 
أبوســلطان اســتمرار منافسة 
«اكسيس» باعتبارها من رواد 
أنظمة التتبــع وإدارة املركبات 
في املنطقة، وحرصها الدائم على 
تطوير خدماتها وتزويد عمالئها 

بأحدث أنظمة النقل الذكي.
مــن جانبــه، قــال الرئيس 
التنفيذي في شــركة «جورمت» 
أليكساندر كوشيناو ان الشراكة 
بــدأت بــني Axis Solutions و

Gurtam منذ اعوام، مؤكدا ان لدى 
«اكسيس» فريقا من املتخصصني 
احملترفني الذين ميكنهم اجناز 
وتنفيــذ املشــاريع الطموحــة 
واملتقدمة في هذا املجال. لذلك، 
يسعدنا أن لدينا شريكا موثوقا 
به في املنطقــة وميكنه تزويد 
العمالء مبستوى عال من اخلدمة.

االصطناعــي لتنبيــه وتقييــم 
الســائقني وغيرهــا.  وارشــاد 
وبهذه املناســبة، أعربت املدير 
التنفيذي في شركة «اكسيس» 
م.عبير أبوسلطان عن اعتزازها 
بــكل طاقــم عمــل «اكســيس» 
جلهودهم الكبيرة في إجناح هذه 
املشاريع واملنافسة على املراكز 
األولى. وعبــرت عن فخرها ملا 
حتققه «اكسيس» من إجنازات 
وخدمات بجودة عاملية، ليكون 
هــذا التقدم معيــار دعم وحث 
الفريــق على مواصلة مســيرة 
التطــور والنجاح، الســيما ان 

 Telematics and وتتبع املركبات
Fleet Management ومنصــات 
 .IoT Platforms انترنت األشياء
وتساهم «اكسيس سليوشنز» 
بتنفيذ مشاريع وأنظمة مختصة 
بجدولة مسارات واوقات العمل 
للمركبات والســائقني وتوزيع 
املهام، مراقبة التحكم باستهالك 
الوقود، إدارة صيانة املركبات 
واآلليات، مراقبة أداء الســائق، 
مراقبة والتحكم بدرجات احلرارة 
للمركبات املخصصة للشحن، 
أنظمة كاميــرات املراقبة داخل 
الــذكاء  املركبــات وكاميــرات 

مظلة إعالمية ألنشطة أوراق املال

مجلة «هيئة األسواق».. بني الواقع والطموح

طبيعة اإلصدار اإللكتروني ملجلة هيئة أسواق املال ومحتوياته، 
تتنــوع بني زاوية توعوية تتضمــن موضوعات عدة، وزاوية 
قانونية، وأخرى خاصة بأداء بورصة الكويت لربع السنة املتصل 
باإلصدار، وركن ألحدث األخبار االقتصادية احمللية واإلقليمية 
والعاملية، وركن متخصص بتغطية أخبــار الهيئة وفعالياتها، 
إضافة ملوضوعات تخصصية عدة، كمشروع ترقية البورصة 

ومشروع خصخصتها، إضافة إلى التغطية اخلاصة مبشاريع 
الهيئة الراهنة واملستقبلية في زاوية «آفاق وتوجهات»، كل ذلك 
يعطي مؤشرات أولية عن إمكانية حتول هذا اإلصدار في مرحلة 
الحقــة بالتزامن مع نضج التجربة وجتــاوز الثغرات وإجراء 
التعديــالت، إلى منصة إعالمية متكاملة للهيئة تؤدي األغراض 
اخلبرية والتوعوية والتثقيفية واإلعالمية املطلوبة في الوقت ذاته.

كان من الالفت بالفعل ما ميكن قراءاته بني سطور زوايا 
املجلة السيما االفتتاحية واخلتامية منها، إذ ثمة إقرار بواقع 
توعوي إعالمي دون املستوى املأمول، وثمة إدراك ملصاعب 
تعترض مســار النجاح في عالم بالــغ التعقيد، إضافة إلى 
التسلح مبقومات الصبر واإلصرار لبلوغ الهدف، والتواضع 
في اعتبار اإلصدار «جتربة» حتمل طموحات واسعة، وخطوة 
ليس إال في مشوار بعيد املدى، وهنا نقتبس ما ورد في كلمة 
اخلتام ملدير حترير املجلة قوله: «وإن كان من غير املتوقع 
ملطبوعة أو توجه توعوي واحد أن يؤتي ثماره املطلوبة بني 

عشية وضحاها، خاصة مع اتساع الفجوة بني الواقع التوعوي 
القائم والطموح املنشــود، فإننا نأمل من خالل استمرارية 
اجلهود التوعوية لدى الهيئــة وتكاملها أن نخطو خطوات 
ملموســة في هذا الصعيد» وقوله: «مشوارنا لأللف ميل» 
بدأ بأولى خطواته، آملني أن تكون مساهماتكم ومشاركاتكم 
ومقترحاتكم محددات رئيسية خلطواته القادمة مبا ميكننا 
من حتقيق أحد توجهاتنــا لتكون هذه املجلة إحدى صالت 
الوصل الفاعلة بني الهيئة وجمهور ها من مستثمرين ومهتمني 

ومعنيني بأنشطة األوراق املالية.

«التجارة»: ٦٩٨ ترخيصًا 
للشركات عبر «النافذة الواحدة» 

كونا: قالت وزارة التجارة والصناعة إنها أصدرت ٦٩٨ 
ترخيصا للشــركات عبــر مركز الكويت لألعمــال (النافذة 
الواحدة) خالل أغســطس املاضــي. وأوضحت الوزارة في 
بيان صحافي أمس أن التراخيص املذكورة تنوعت بني ٦٥٥ 
ترخيصا لشركات األشخاص و١٠ للشركات احلرة متناهية 
الصغر و٣٣ للمركبات املتنقلة. وأضافت أن «النافذة الواحدة» 
تلقت ٣٧٢٧ طلبا لتأسيس شركات األشخاص اعتمد منها ٢٢٩٠ 
طلبا، مبينة أنه مت تأسيس ٣١١ شركة وجار تأسيس ١٨٢٤.

وأشارت الوزارة إلى تلقيها ١٥٦٠ طلبا لتراخيص شركات 
األشــخاص أصدر منها ٦٥٥ ترخيصا مــع وجود ٤٨٨ قيد 
اإلصدار إضافة إلى ١١٣ طلبا لتأسيس شركات حرة متناهية 

الصغر اعتمد منها ٣٦ طلبا.
وأفادت بأنها أصدرت ٣٣ ترخيصا للمركبات املتنقلة من 
٧٩ طلبا مقدما، في حني التزال الطلبات الـ ٤٦ قيد اإلصدار، 
مبينــة أن إجمالي طلبات التأســيس بلغ ٢٥٤ املعتمد منها 

١٨٣، والشركات التي تأسست ٦.

أقدم الكثيرون على شراء العقارات ضمن مشاريع طرحت 
داخل الكويت او خارجها بسبب رخص أثمانها وجمال مواقعها 
وسهولة شرائها، لكن تبني لهم الحقا انهم وقعوا في شباك من 
التحايل يصعب االنفكاك منها، فلم يتم تسلم العقارات ولم تنفذ 
البنى التحتية للعقارات وعقود شراء أغفلت مصلحة املشتري 
بل ورتبت عليه أعباء مالية جتعل من بعض العقارات عبئا على 

املشتري ال عائد منها.
لذلك، أود في عجالة ان أتطرق الى بعض اجلوانب القانونية 
والتي يغفلها معظمنا عند شراء مثل تلك العقارات وينبغي التنبه 

لها قبل امتام عملية الشراء:
٭ أوال: جتنب الشراء اذا كان الترخيص التجاري للمطور واملسوق 
العقاري احمللي مؤسسة ذات مســؤولية محدودة، فاملسؤولية 
احملدودة تعني انه في حال حصلت اي خالفات تنتج عنه مطالبات 
مالية على املطور او املسوق العقاري ستكون حينها مسؤوليته 
محصورة في حدود ما ميلكه من أموال في تلك املؤسسة ال اكثر.
٭ ثانيــا: في املبدأ ال تقبل ان تبــت محاكم خارج الكويت في 
اخلالفات، فأنت دفعت واشــتريت في الكويت فليكن القضاء 

الكويتي هو املختص.
٭ ثالثا: مقدمة العقد التي تشــير الى بيانات الشــركة العقارية 
احمللية وصالحية ســريان ترخيصها يجب ان تكون كاملة وان 
تتحقق بنفســك من ذلك، فإن االمور الشكلية كعنوان الشركة 
وبيانات املفوض بالتوقيع وسريان ترخيصها ذات اهمية قصوى 

في صحة العقد.
٭ رابعا: يفضل ان يكون العقد مكتوبا على أوراق الشــركة 
احمللية املسوقة ويحدد فيه تاريخ التوقيع، وتأكد فيه من أن 
العقــار الذي مت ذكر أوصافه وبياناتــه في العقد هو فعال ما 

اشتريته ودفعت ثمنه.
٭ خامسا: احرص على مراجعة اي بند يتعلق بالتزاماتك املالية 
جتاه تكاليف اإلدارة او الصيانة السنوية في املشروع، وباألخص 
ان كانت يد الشركة مطلقة في زيادة تلك التكاليف كما تشاء! وقد 
حدث ذلك في احد األبراج في مكة املكرمة، اذ ضاعفت الشــركة 
التزامات تكاليف االدارة علــى املنتفعني وبأثر رجعي لعدد من 
الســنوات، مما ادى الى عدم جدوى استمرار امتالك الوحدات 

السكنية في ذلك البرج.
٭ سادســا: تأكد من وجود ضمانات تنفيذ املشروع او تسليم 
العقار في وقت محدد واشترط ادراج بند يتعلق بغرامات التأخير 

في إجناز وتسليم العقار عن الفترة احملددة في العقد.
٭ سابعا: في حاالت معينة ارفض الصفقة رفضا تاما ان لم يذكر 
املسوق احمللي في العقد صفته كشريك للمطور في املسؤولية 
القانونية في حال طرأ أي خلل او تقصير في تنفيذ وتســليم 
العقار (لكي يتنصل مالك املشــروع من أي مساءلة قانونية في 
الكويت يعمد إلى إنشاء شركة في بلد املشروع، ويكتفي محليا 

بصفة املسوق وليس املالك).
٭ ثامنا: يحب ان يرفق مع العقد نســخ من املستندات التالية: 
الكفالة البنكية التي مت تقدميها للجهة الرسمية املختصة في دولة 
املشــروع ومن موافقة تلك اجلهة على تنفيذ املشروع العقاري 
ومن املخططات املعتمدة للمشــروع، وتقدمي ما يثبت املباشرة 
في التنفيذ (جتنب شراء وحدة عقارية في مشروع ال زال على 

الورق)، فما هو على الورق رمبا لن يغادر الورق.
وفي املبدأ ال تدفع كامل املبالغ اال في حال تسليم العقار، وال 
تغتر باملظهر اخلارجي والديكور اخلاص بالعارض او املعرض، وال 
يشد بصرك رؤيتك انكباب املهتمني وزوار املعرض علي شركة 

عقارية ما، فليس كل ما يلمع ذهبا!
ان عقــدت العزم على الشــراء دع محاميا قديرا يراجع لك 

العقد، اعط اخلباز خبزه.
هناك العديد من احملاذير التي يجب االلتفات اليها وال ميكن 
ســردها جميعا في هذا املقال، ونأمل ان تكون هذه اإلشــارات 

السريعة ذات فائدة للجميع.

رأي

تالفي اخلداع 
في االستثمارات 

العقارية
محمد موسى الصالح

استشاري اقتصادي، مدير عام احتاد الصناعات الكويتية سابقًا

لتطوير منصة تتبع املركبات وإنترنت األشياء


