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خال ورشة عمل نظمتها »الهيئة« عن »أنشطة اأوراق المالية«

الجزاف: الصالح العام هو المعيار اأساسي لتعديات »هيئة اأسواق« 
حاتم نصر الدين 

طالب نائب رئي�س مجل�س مفو�ضي هيئة 
اأ�ضواق المال د.مهدي الجزاف بعدم التعجل 
في الحكم على قانون هيئة الأ�ضواق، موؤكدا 
اأن القانون جديد ويحتاج اإلى وقت لتطبيقه، 
وكلما زاد الوقت تعرفنا على معوقاته اأكثر، 
وبالتالي بدًل من اأن يكون تعديل هنا وتعديل 
هناك، وتكون هن��اك حزمة م��ن التعديات 

مرة واحدة.
ت  يح��ا ت�ضر ف��ي  ف  ا لج��ز ا ل  ق��ا و
لل�ضحافيين على هام�س انعقاد ور�ضة العمل 
المقامة تحت عنوان »اأن�ضطة الأوراق المالية« 
بالتع��اون م��ع مفو�ضي��ة الأوراق المالي��ة 
والبور�ضات الأميركية، اإن القانون لم يطبق 
ب�ضكل وا�ض��ع حت��ى الآن، فلم تت��م عمليات 
اندم��اج وفق م��واده، واأن الوق��ت المنا�ضب 
لإجراء تعديات على قانون »اأ�ضواق المال« 
هو في نهاية مدة مجل�س المفو�ضين الحالي، 
مو�ضحًا اأن المدة تبل��غ 5 �ضنوات وبالتالي 
نكون قد مررنا بفترة زمنية منا�ضبة لإجراء 
التعدي��ات عل��ى القان��ون ب�ض��كل منا�ضب. 
واأو�ضح الجزاف اأن هن��اك مقترحات قدمت 
بالفعل كما هو معلوم من قبل اأع�ضاء مجل�س 
الأمة لتعديل القانون، لكن المعيار الأ�ضا�ضي 
في هذه العملية هو ال�ضالح العام، مو�ضحًا 
اأنه اإذا كان التعديل ي�ضب من ال�ضالح العام 
فاإن »هيئ��ة ال�ض��وق« ومجل���س مفو�ضيها، 
وكذل��ك الحكومة يفتر���س اأن تك��ون معها، 
فالهدف ال�ضتراتيجي واح��د لكن الختاف 

في بع�س التفا�ضيل.
واأكد الجزاف اأن القانون �ضاأنه �ضاأن اأي 
قانون اآخر، ل يمكن اعتباره مثاليًا في كافة 
اأوجه��ه لأنه كان اجته��اداً من قب��ل ال�ضلطة 
الت�ضريعية والتنفيذية وتم اإقراره في 2010.

 

استقالة مفوض 

واأكد الجزاف اأن ع�ضو مجل�س المفو�ضين 
با�ضل اله��ارون قد تق��دم با�ضتقالته بالفعل 
وذلك لأ�ضباب خا�ضة، لكن لم يبت فيها حتى 
الآن، مو�ضح��ا اأن المدير التنفيذي ي�ضتطيع 

وب�ضفته اأن يتراأ�س القطاعات ال�ضاغرة.
وقال الجزاف اإن »هيئ��ة ال�ضوق« على 
توا�ضل م�ضتمر مع كاف��ة الجهات المرخ�س 
له��م والخا�ضعة تح��ت رقابته��ا واإ�ضرافها، 

موؤكدا اأن القانون اأوجب تطوير ال�ضوق، وهي 
تحت��اج لتطوير كاف��ة العنا�ض��ر الأ�ضا�ضية 
الم�ضكلة لل�ضوق بما فيها �ضركات ال�ضتثمار 
والو�ضاطة والإدارة، م�ضيرا اإلى اأنها تر�ضد اأي 
ماحظات اأو معوقات في التطبيق، و�ضبق اأن 
تم تمديد مو�ضوع مكاتب مدققي الح�ضابات 
ون�ضبة العمالة الوطنية اإلى خم�س �ضنوات، 
موؤك��دا ا�ضتم��اع »الهيئ��ة« الدائ��م لجمي��ع 
الماحظات وتقوم بتكوي��ن وجهات نظرها 
وفقًا لهذه الماحظات، وبالتالي يتم التحرك 

وفقًا لل�ضالح العام.
 250 شركة 

وفي ما يتعلق بقواع��د الحوكمة، اأ�ضار 
الج��زاف اإل��ى اأنه��ا �ض��درت ف��ي يونيو من 
العام الما�ض��ي ويفتر�س اأن تك��ون اإلزامية 
في نهاية العام الحالي، مو�ضح��ًا اأن هناك 
تقري��راً ثالث��ًا ل�«الهيئة« وه��و تقرير دوري 
ب�ضكل رب��ع �ضن��وي ير�ضد م��ن خاله عدد 

ال�ض��ركات المنف��ذة له��ا، موؤك��دا اأن العملية 
لي�ض��ت �ضهل��ة فهناك اأكث��ر م��ن 250 �ضركة 
ت�ضمله��ا ه��ذه القواع��د، والآن ب�ض��دد جمع 
التقارير الواردة له من هذه الجهات لمعرفة 
توجهه��ا وال�ضعوب��ات الموج��ودة اأمامه��م 
وبالتالي تحديد التوجه القادم ل�»الهيئة«، 
موؤك��داً التع��اون الكبير م��ن قب��ل ال�ضركات 
المعنية بالأمر وهو ما رفع ن�ضبة الم�ضاركة 

بالأمر اإلى حوالي 90 بالمئة منها.
وفي ما يتعلق بتاأجي��ل اإلزام ال�ضركات 
بقواع��د الحوكم��ة، وذلك بعد طل��ب جهات 
بتاأجي��ل ه��ذا الأم��ر، اأف��اد اأنه »ل��كل حادث 
حديث« في ما يتعلق، م�ضيرا اإلى اأنه متى ما 
اكتملت لمجل�س المفو�ضين قناعة بالتعديل 
فاإنه يتم وفق��ًا لل�ضالح الع��ام، مو�ضحا اأن 
طرح المنتجات ال�ضتثمارية الجديدة تاأتي 
عن طري��ق مبادرة ال�ضوق نف�ض��ه، وهو الآن 
ب�ضدد درا�ضة بع�س الأدوات المالية الجديدة، 
لفتا اإلى اأن عمل »الهيئة« يركز على النظر في 

هذه الأدوات ومن ثم الموافقة عليها والرقابة 
والإ�ضراف عليها.

وفي ما يتعلق بالغرام��ات المفرو�ضة، 
قال: قيمة الغرامة ل نحدده��ا نحن بل جاء 
في القانون نف�ضه وهو الذي حددها وو�ضع 
الحدود الدني��ا والق�ضوى، كم��ا اأن القا�ضي 
هو ال��ذي يحكم وف��ق قناعته وبم��ا يتوافق 

مع القانون.
واأ�ضاف: منذ اأكثر من عامين بداأنا بتقييم 
ودرا�ضة ال�ضوق الكويت��ي والجهاز الرقابي 
المرتبط فيه ونتاب��ع الت�ضنيفات المرتبطة 
فيه، وعملنا لقاءات مع الجهات هذه، وهناك 
تط��ورات اإيجابية الآن، واأتوق��ع اإنه اإذا كان 
هناك تركيز خال العام ون�ضف العام القادم 
فاإن �ض��وق الكويت ل��اأوراق المالي��ة �ضيتم 

ت�ضنيفه ك�ضوق نا�ضئ.
 600 جهة 

وقال الج��زاف: نح��ن الجه��ة الرقابية 

الأولى عل��ى اأكث��ر م��ن 600 جه��ة مرخ�س 
لها، وعمرنا الآن 3 �ضن��وات ون�ضف ال�ضنة، 
فالتعل��م م��ن تج��ارب ال��دول الأخ��رى اأم��ر 
مهم ج��دا ك��ي ل نب��داأ م��ن ال�ضف��ر، خا�ضة 
في ما يتعل��ق بالق�ضاي��ا والرقاب��ة الفعالة 
والمخالفات وكذلك التحقي��ق فيها وق�ضايا 
الإحالت، وتعتب��ر هيئة الرقاب��ة الأميركية 
متميزة جداً في هذا المجال، وجميعنا ن�ضمع 
عن قوتها عل��ى الأوراق المالية ف��ي اأميركا، 
وبالتال��ي يمتلك��ون العدي��د م��ن التجارب 
الوا�ضعة وهذا ما يج��ب اأن ن�ضتفيد منه من 

خال التعاون الدولي بين الهيئتين.
واأو�ضح اأنه تمت تلبية الدعوة للم�ضاركة 
من قبل مجموعة م��ن دول مجل�س التعاون 
الخليجي واأكثر م��ن 14 م�ض��اركا منها، كما 
اأن هيئ��ة الرقاب��ة الأميركي��ة لديه��ا برامج 
تعاون اأي�ضًا مع بع�س الهيئات الخليجية، 
مثل البحرين وال�ضعودية وبالتالي �ضنقوم 

بتبادل الدعوات في مثل هذه الأمور.
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اأسواق المالية 
وراء نجاح 
الصندوق  شراء انتقائي على »القيادية« و»الصغيرة«

اأغلقت جل�ضة �ضوق الكويت لاأوراق المالية 
في المنطقة الخ�ضراء و�ضط ارتدادة فنية لفتة 
�ضملت العدي��د من الأ�ضه��م ال�ضغي��رة متدنية 
القيم��ة والنتقاء على بع���س الأ�ضه��م الكبيرة 
نتيجة لموجات �ضراء على ا�ضهم تلك ال�ضركات 
وخا�ض��ة التي ل��م ت�ضه��د ارتفاعات من��ذ فترة 

لي�ض��ت بالق�ضي��رة.
وعلى الرغم من التداول النتقائي في م�ضار 
جل�ضة الأم�س فاإن العملي��ات الم�ضاربية كانت 
تتم على فترات متفاوتة وباأ�ضلوب ممنهج من 
جانب بع�س المجموعات الكبيرة التي راأت في 
اأداء ال�ض��وق فر�ض��ة لل�ضغط به��دف التجميع 
وهو ما تظهره الموؤ�ضرات الرئي�ضية للقطاعات 
وخا�ضة المهمة منها والموؤثرة على اأداء ال�ضوق.
لي��ة  لما ا ف��ظ  لمحا ا بع���س  ت  ج��د و و
وال�ضنادي��ق ال�ضتثماري��ة ف��ي الم�ضتوي��ات 
ال�ضعرية لاأ�ضهم التي تم التداول عليها منحنى 
جديدا �ضنعته ال�ضغوط التي يمار�ضها بع�س 
المجموع��ات ال�ضتثماري��ة على م��دار تداولت 
�ضه��ر اأبري��ل ف��ي ظ��ل غي��اب �ضن��اع ال�ض��وق 
الحقيقيين الذين توجه بع�ضهم لا�ضتثمار في 
قطاع��ات ذات عوائ��د مجزية اكثر م��ن الأوراق 

المالي��ة.
ومن المتوق��ع اأن ت�ضه��د الجل�ضات الثاث 
المقبل��ة مزي��دا م��ن التجمي��ع ف��ي ظ��ل تباين 
وا�ضح على الأ�ضهم المدرج��ة واإن كانت الكفة 
�ضتميل اكثر اإلى ا�ضهم ال�ض��ركات التي �ضتعلن 
عن بياناتها المالية ع��ن الربع الأول من العام 
عاوة على التركيز �ضوب ا�ضهم �ضركات   2014
المجموع��ات الت��ي اأثي��ر حولها الج��دل خال 
جل�ضتي اأم���س واأم�س الأول، الت��ي ت�ضهد اإقبال 
من جانب الم�ضتثمرين وخا�ضة ال�ضغار منهم.
يذكر ان الموؤ�ضر ال�ضعري قد اغلق مرتفعا 
7483.98 نقطة،  اإلى م�ضتوى  48.1 نقطة لي�ضل 
وبلغت القيمة النقدية نحو 29.1 مليون دينار 
6962 �ضفقة نقدي��ة وكميات  تمت م��ن خ��ال 

ا�ضه��م بلغ��ت 349.8 ملي��ون �ضه��م.

شركة البورصة ترى النور

الفاح خال توقيع العقد  ●

اأعلنت هيئة اأ�ضواق المال اأم�س، اأنه تم 
توثيق عقد تاأ�ضي�س �ضركة بور�ضة الكويت 
لاأوراق المالية ونظامها الأ�ضا�ضي، وذلك 
بمقر هيئة اأ�ضواق المال في الكويت، حيث 
قام بالتوقيع على العقد والنظام الأ�ضا�ضي 
رئي�س الهيئة �ضالح الفاح، وبح�ضور نائب 
الرئي�س وال�ضادة اأع�ضاء مجل�س المفو�ضين 
ولجنة الموؤ�ض�ضي��ن، وذلك ب�ضف��ة الهيئة 
الُمكّلف��ة بتاأ�ضي���س ال�ضرك��ة طبق��ًا للمادة 
»33« من القانون رقم 7 ل�ضنة 2010، ب�ضاأن 
اإن�ضاء هيئة اأ�ضواق الم��ال وتنظيم ن�ضاط 

الأوراق المالية.
واأو�ضح��ت الهيئ��ة عبر بي��ان �ضدر 
وقد تحدد راأ�ضم��ال ال�ضرك��ة الم�ضرح به 
بمبلغ مقداره 60 ملي��ون دينار وتحددت 
 100 القيم��ة ال�ضمي��ة لل�ضه��م بمبل��غ 
فل���س موزع��ة عل��ى 600 ملي��ون �ضه��م، 
موؤك��دا اأن هذه الخط��وة تمث��ل ا�ضتحقاقًا 
مهم��ًا للهيئ��ة وتاريخي��ًا لل�ض��وق المالي 
الكويتي، وا�ضتيف��اء قانونيًا نحو تطبيق 
قانون الهيئة، وان وراء ه��ذا ال�ضتحقاق 

جهود كبي��رة ا�ضتمرت لأكثر م��ن �ضنتين 
�ضارك فيه��ا العاملون ف��ي الهيئة ولجنة 
تاأ�ضي�س �ضركة بور�ض��ة الكويت لاأوراق 
المالي��ة وم�ضت�ضاريها، كم��ا �ضاركت فيها 

لجن��ة الموؤ�ض�ضي��ن. واأ�ض��اف البي��ان اأن 
هيئ��ة اأ�ضواق الم��ال تقدم��ت بال�ضكر لكل 
م��ن �ضارك ف��ي ه��ذه الجه��ود م��ن داخل 
الهيئ��ة وخارجه��ا، ل �ضيما نائ��ب رئي�س 

مجل�س الوزراء وزي��ر التجارة وال�ضناعة 
وم�ضوؤول��ي وزارة التج��ارة وال�ضناع��ة 
الذين تعاون��وا ب�ضكل مميز و�ض��وًل لهذا 

ال�ضتحق��اق.

خال الربع اأول بمعدل نمو 5.5 %

»المدينة للتمويل«: 10.3 % 
عوائد صندوق الهند

اأعلنت �ضركة المدينة للتموي��ل وال�ضتثمار 
تحقيق �ضن��دوق الهند التاب��ع لإدارة ال�ضناديق 
ال�ضتثمارية عوائد بلغت 10.3 بالمئة في الربع 
ال�ضندوق  وحدة  قيمة  ارتفعت  اإذ  الأول من 2014، 
في �ضهر مار�س الما�ضي اإلى حوالي دينار واحد 
مقابل 0.9 دينار في �ضهر فبراير الما�ضي بن�ضبة 

ارتفاع بلغت 5.5 بالمئة.
وق��ال مدي��ر اإدارة ال�ضنادي��ق ال�ضتثمارية 
ف��ي �ضركة المدين��ة للتموي��ل وال�ضتثم��ار طال 
اليو�ضف ف��ي ت�ضريح �ضحاف��ي اإن ربح الوحدة 
في ال�ضندوق بلغ 94 فل�ضا في نتائج الربع الأول 
المعلنة لعام 2014، مقارنة بع�ضرة فلو�س للفترة 
نف�ضها لعام 2013. واأ�ضاف اأن موا�ضلة تحقيق 
العوائد ال�ضهرية المتزنة لل�ضندوق تعد جزءا من 
الخطة التي و�ضعها الجهاز الإداري لارتقاء باأداء 
ال�ضندوق، وتحقيق اأعلى عائد لحملة الوحدات. 
وذكر اأن ال�ضتراتيجي��ة التي اتبعها الجهاز 
الإداري ل�ضندوق الهند ال�ضتثماري �ضاهمت ب�ضكل 
اإيجابي ف��ي تحقيق عوائ��د مالية جي��دة اأخيرا، 
اإذ حافظ منذ تاأ�ضي�ضه عل��ى تركيزه على بع�س 
القطاع��ات ذات الخط��ورة الأق��ل والمتوافقة مع 
ال�ضريعة الإ�ضامية بف�ضل الخبرة الوا�ضعة التي 

يتمتع بها مديرو ال�ضتثمار بال�ضركة.
وبين اأن الخب��رة الطويلة في �ض��وق الهند، 
التي تمتد اإلى ع�ض��ر �ضنوات �ضاهمت في تحقيق 
العوائ��د، م�ضي��را اإل��ى ا�ضتثم��ار ال�ضن��دوق في 
قطاعات التكنولوجيا والرعاية ال�ضحية والمواد 
ال�ضتهاكية »والتي تمثل ن�ضبة كبيرة من ناتج 
الهند القوم��ي«.  واأو�ضح اليو�ض��ف اأن �ضندوق 
الهن��د يعد من ال�ضنادي��ق ال�ضتثماري��ة المميزة 
محليا وعالميا بف�ض��ل الأداء الجي��د، مقارنة مع 
اأداء ال�ض��وق، حيث اقف��ل موؤ�ض��ر )�ضينك�س( في 
�ضهر مار���س الما�ضي على ارتف��اع بلغت ن�ضبته 
ارتفع موؤ�ضر )نيفت��ي( بمقدار  كم��ا  بالمئة،   5.8
نجاح ال�ضندوق  اأ�ضباب  من  اأن  وذكر  بالمئة.    6.8
المتابع��ة الدوري��ة لتط��ورات الأ�ض��واق المالية 
العالمية بما ي�ضمن تحقيق عوائد اأعلى وحماية 
موجودات ال�ضندوق و�ضمان اإدارته بجودة عالية 

والحفاظ على ا�ضتقرار اأدائه م�ضتقبا.

»المعدات« تفوز بمناقصة

إلغاء بيع أسهم محفظة »ميادين«

اأع����ل����ن����ت ����ش���رك���ة ال���م���ع���دات 
ال��ق��اب�����ش��ة )ال���م���ع���دات( ع���ن ف��وز 
�شركة الخدمة العالمية للتجارة 
العامة والمقاوات، وهي اإحدى 
����ش���رك���ات ال���م���ع���دات ال��ق��اب�����ش��ة 
99 بالمئة  والمملوكة لها بن�شبة 

بالمناق�شة التابعة ل�شركة نفط 
الكويت والخا�شة بتعديات في 
دارة المبنى ف��ي مجمع  اإ ن��ظ��ام 
المكاتب الجديدة بااأحمدي بمبلغ 
دون  وذلك  دينار  األف   79.750

تر�شية.

اأف�������ادت  ال�����ش��رك��ة ال��وط��ن��ي��ة 
للميادين )ميادين( باأن المحكمة 
اأ�����ش����درت اأم�������س ح��ك��م��ه��ا في 
اا�شتئناف المقدم من ال�شركة 
ب���اإل���غ���اء ال���ح���ك���م ال��م�����ش��ت��اأن��ف 

والقا�شي ببطان بيع ااأ�شهم 
بالمحفظة اا�شتثمارية التابعة 
لل�شركة، واعتبار البيع كاأن لم 
يكن واإع����ادة ال��دع��وى لمحكمة 

اأول درجة.
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