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زكاة العثمان
تنفذ 30 مشروعًا خيريًا

تــقــدم مــديــر لــجــنــة زكــــاة الــعــثــمــان، التابعة 
لجمعية النجاة الخيرية، الشيخ أحمد الكندري، 
ــتــبــريــكــات لــلــقــيــادة الــســيــاســيــة  بــالــتــهــانــي وال

بقدوم شهر رمضان املبارك.
ــــــّني الــــكــــنــــدري فــــي تـــصـــريـــح صــحــافــي  وب
30 مشروعًا  على  يــزيــد  مــا  لديها  اللجنة  أن 
خـــيـــريـــًا، مــنــهــا بـــنـــاء املــــــــدارس واملـــؤســـســـات 
ــــك ملــكــافــحــة الــجــهــل وتــخــريــج  الــتــعــلــيــمــيــة، وذل
أجــيــال تــرفــع رايــــات األمـــة عــالــيــة، عـــالوة على 
ـــتـــي تــخــدم  إقــــامــــة املـــســـتـــوصـــفـــات الــطــبــيــة ال
املــرضــى وتــقــدم الــعــالج الــــالزم لــهــم بــاملــجــان، 
ــــضــــروري لــالجــئــني  ـــدعـــم ال بــجــانــب تــقــديــم ال

السوريني.
وتــــــابــــــع: نـــســـعـــى إلـــــــى تـــنـــفـــيـــذ املــــشــــاريــــع 
االستراتيجية التي تقضي على الجهل والفقر 
لــلــطــاقــات الشبابية  الــحــلــول  واملــــرض وتــقــدم 
املــعــطــلــة مـــن خـــالل اقـــامـــة وتــنــفــيــذ املــشــاريــع 
االنتاجية الرائدة التي تحول شريحة الشباب 
من مستحقي الصدقة إلى دافعني لها، وتتنوع 
املشاريع وفق طبيعة الدول، فهناك دول تصلح 
بــهــا قـــــوارب الــصــيــد وأخـــــرى مـــشـــروع الــتــوك 
توك وأخــرى مــزارع اإلنتاج الحيواني وأخرى 

مناحل العسل وأبقار الحلوب وغيرها.

«األوقاف»: نشر ثقافة 
الشراكة االجتماعية

دعا وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
ــــدراســــات  املـــســـاعـــد لـــشـــؤون الــــقــــرآن الـــكـــريـــم وال
العمل  ثقافة  نشر  إلــى  العمار،  وليد  اإلســالمــيــة، 

التطوعي وتعزيز املسؤولية املجتمعية.
وقال، في كلمة له خالل الحفل الختامي ملؤتمر 
رساميل، الذي أقامته إدارة التنمية واألسرية في 
رساميل  فــريــق  مــع  بــالــتــعــاون  الرميثية،  منطقة 
للفهم  االجتماعية وسيلة  الشراكة  إن  التطوعي، 
والــتــفــاعــل املــتــبــادل، لــجــهــود ومــــوارد كــل أطـــراف 
املجتمع، ولها دور كبير في تنمية روح التعاون، 
وتــرســيــخ الــشــعــور بــاالنــتــمــاء لــلــوطــن، واكتساب 
العمل  روح  وتقوية  الــخــبــرات،  وتعميق  املــهــارات 
التطوعي، الذي هو من أسمى األعمال اإلنسانية.

املعلمني  ــتــدريــب  ل ــعــمــل،  ال ورش  أن  وأوضـــــح 
وأخــصــائــي الــحــضــانــات،  كــانــت نــتــاج الــشــراكــة 
والــتــعــاون بــني وزارة األوقــــاف، متمثلة فــي إدارة 
التطوعي،  فريق رساميل  األسرية، وبني  التنمية 

وتكللت بالنجاح الكبير واملثمر.
الــتــنــمــيــة  إدارة  مـــديـــر  قـــالـــت  ومـــــن جـــانـــبـــهـــا، 
األوقـــــاف  وزارة  إن  ـــحـــمـــدان،  ال مـــنـــال  األســــريــــة، 
التنمية  إدارة  فــي  ممثلة  اإلســالمــيــة،  والـــشـــؤون 
األسرية، حريصة على تحقيق قيمة الشراكة مع 

اآلخر.
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التبّرعات والزكوات  الجمعية تستقبل  إن  العثمان  الكويتي ملى  الهالل األحمر  املشاريع في جمعية  إدارة تنمية  قالت مديرة 
التبّرع عبر  الثانية ظهرًا، أو من خالل  الــ10 صباحا حتى  التي تستمر طــوال شهر رمضان الفضيل في مقرها، من الساعة 
املوقع اإللكتروني. وذكرت أن إطالق حملة التبرعات من الجمعية في شهر رمضان الفضيل يأتي وقوفا من الشعب الكويتي مع 

إخوانهم في سوريا، واليمن «الذين يتعّرضون ملآس وآالم، ال تخفى علينا جميعا، وهي مآٍس يذوب لها القلب».

«الهالل األحمر» 
عني تستقبل املتبرِّ

 «التعريف باإلسالم»:

شهر الصيام فرصة
لتكريس املحبة اإلنسانية

السياسية  القيادة  باإلسالم  التعريف  لجنة  أت  هنَّ
والـــشـــعـــب الـــكـــويـــتـــي بــــقــــدوم شـــهـــر رمــــضــــان املــــبــــارك، 
مشّددة على أن هذه املناسبة اإليمانية فرصة لتطهير 

النفوس، وتعزيز االعتدال واملحبة اإلنسانية.
إنه  الدعيج:  م.عبدالعزيز  الجمعية  وقال مدير عام 
بتعاون محبي الدعوة وداعمي اللجنة والعاملني بها 
يشهر إســالمــه فــي الــشــهــر الــفــضــيــل كــل عـــام أكــثــر من 
1200 مهتٍد ومهتدية من شتى الجنسيات والجاليات، 
ضيوف الكويت، ويزداد إقبال الجمهور على إصدارات 
الــلــجــنــة املـــتـــنـــوعـــة املـــســـمـــوعـــة واملـــرئـــيـــة والــكــتــيــبــات 
والــنــشــرات الــتــي تــعــّرف الــطــرف اآلخـــر بـــاإلســـالم، وتــم 
وشرائط  كتيبات  تضم  التي  الحقائب  مئات  تجهيز 
و«سي ديهات» ومطويات، تعّرف غير املسلمني بالدين 
الحنيف، وتم إعداد تلك الحقائب بأسلوب سهل؛ حتى 

يتماشى مع سائر الشرائح املجتمعية الوافدة.
وأوضـــــح أن «الــتــعــريــف بــــاإلســــالم» وضــعــت خطة 
إستراتيجية مميزة للشهر الفضيل؛ تتمثل في شتى 
كخلية  اللجنة  فــتــرى  واملــتــعــددة؛  املتنوعة  قطاعاتها 
نحل. فالجميع يعمل وفق آلية مؤسسية رائدة، تهدف 

إلى نشر رسالة اإلسالم بالحكمة واملوعظة الحسنة.

اللجنة على توزيع والئم إفطار الصائم  وحرصت 
في شتى أفرعها من الجهراء إلى الوفرة، وهذا املشروع 
هــو إفــطــار ودعـــوة. وتــابــع: كما تــم اإلعـــداد والتجهيز 
للمسابقة القرآنية الرائدة (مسابقة الرهيماني لحفظ 
القرآن الكريم) السادسة عشرة على التوالي، الخاصة 
الوافدة  املسلمة  والجاليات  الجدد  املهتدين  بشريحة 
الكريم،  الــقــرآن  على حفظ  تحّفز  والــتــي  العربية،  غير 
والعمل به، ويتم من خاللها تكريم الفائزين في حفل 

كبير، تقيمه اللجنة.

العمل اإلنساني يشمل ماليين األيتام والفقراء في العالم

خير الكويت يتضاعف إلغاثة املنكوبني
واصـــلـــت الــكــويــت جــهــودهــا الــكــبــيــرة في 
لتبديد  مسعى  في  اإلنساني،  العطاء  مجال 
ألــــم الـــيـــأس الـــــذي قـــد يــعــصــف بــاملــحــتــاجــني 
البهجة  أجــواء  وإضــفــاء  والالجئني  والفقراء 
مــع حلول  والــفــرحــة على نفوسهم، ال سيما 

شهر رمضان املبارك.
ويـــأتـــي هــــذا املــســعــى انـــطـــالقـــا مـــن الــــدور 
الــــرائــــد الــــــذي رســـمـــتـــه الــــقــــيــــادة الــســيــاســيــة 
الكويتية الرشيدة واملتمثل في الوقوف إلى 
جانب كل محتاج أينما كــان، وبغض النظر 
عن انتمائه. وفي هذا اإلطــار وّزعــت الكويت 
خـــالل األســـبـــوع املــاضــي 1300 ســلــة غــذائــيــة 
عــلــى أهـــالـــي األحــــيــــاء املــــحــــررة مـــن الــســاحــل 
األيــــمــــن مــــن مـــديـــنـــة املــــوصــــل ضـــمـــن حــمــلــة 

«الكويت بجانبكم».
 كما قامت الكويت بإرسال ثالث شحنات 
مــن املــســاعــدات الــضــروريــة ألهــالــي املــوصــل، 
املـــواد الغذائية  حيث تــم تــوزيــع 30 طنًا مــن 
على الجانب األيسر من املوصل، في حني تم 
توزيع 90 طنًا على أهالي الجانب األيمن من 

املدينة لتخفيف معاناة النازحني.
كذلك، جرى منذ بداية شهر مايو الجاري 
إلى  الضرورية  اإلنسانية  املساعدات  إيصال 
أكـــثـــر مـــن 12 ألــــف أســـــرة فـــي داخـــــل األحـــيـــاء 

املحررة من املدينة.
وكانت الكويت قامت خالل الفترة املاضية 
فــي مخّيم  غــذائــيــة  بــتــوزيــع نحو 5000 سلة 
إلــى إرســـال 5000 سلة  «سيودينان» إضــافــة 
أخرى إلى الجانب األيمن من املوصل، كما تم 
توزيع ستة آالف سلة على النازحني املقيمني 

خارج املخيمات في أربيل والسليمانية.
 بـــدورهـــا، قــامــت جــمــعــيــة الـــهـــالل األحــمــر 
الــكــويــتــي بــتــوزيــع 2000 ســلــة غــذائــيــة على 
الــنــازحــني الــعــراقــيــني فــي محافظة الــبــصــرة، 
وذلك بالتنسيق مع القنصلية العامة لدولة 
الـــكـــويـــت هــــنــــاك، وجـــمـــعـــيـــة الــــهــــالل األحـــمـــر 
العراقي. واعترافا بدورها الريادي في مجال 
الــعــمــل اإلنـــســـانـــي، أشــــاد الــســفــيــر األمــيــركــي 
لـــدى الـــعـــراق دوغــــالس ســيــلــيــمــان بالجهود 
سيما  ال  الكويت،  بها  تقوم  التي  اإلنسانية 
مـــبـــادراتـــهـــا اإلغـــاثـــيـــة الـــرامـــيـــة إلــــى تخفيف 

معاناة النازحني العراقيني.

إغاثة اليمن
وإلــى اليمن، حيث وّزعــت حملة «الكويت 

إلــــى جــانــبــكــم» مــســتــلــزمــات طــبــيــة ملــكــافــحــة 
وبـــاء الــكــولــيــرا فــي مــديــريــتــي لـــودر ومــوديــة 
املستلزمات  توفير  أجــل  من  أبــني،  بمحافظة 
الضرورية ملواجهة هذا املرض الخطير الذي 

يفتك باملواطنني.

يـــذكـــر أن حــمــلــة «الـــكـــويـــت إلــــى جــانــبــكــم» 
اليمن،  في  العاجلة  اإلغــاثــة  تعمل في مجال 
من خالل خمسة قطاعات، هي: الغذاء واملاء 

والتعليم واإليواء، إضافة إلى الصحة.
 كــذلــك، أعــلــنــت جمعية الــهــالل األحــمــر 
الــكــويــتــي عـــن تــنــظــيــم حــمــلــة تــبــّرعــات مع 
بـــــدايـــــة شـــهـــر رمـــــضـــــان الـــفـــضـــيـــل لـــعـــالج 
املـــرضـــي الــالجــئــني الــســوريــني فـــي األردن 
ولــبــنــان واملــرضــى والــجــرحــى مــن الشعب 

اليمني.
املــبــارك،  رمــضــان  وبمناسبة حــلــول شهر 
كــــــذلــــــك، قـــــامـــــت جـــمـــعـــيـــة الــــــفــــــالح الـــخـــيـــريـــة 
كــويــتــيــة على  بــتــوزيــع مــســاعــدات  بفلسطني 
األســــر الــفــقــيــرة واملـــتـــضـــررة واملــحــتــاجــة في 
غــزة ضمن حملة «رمضان  محافظات قطاع 

يجمعنا».

األسر الفلسطينية
الخيرية  الــفــالح  رئــيــس جمعية  وأوضــــح 

فــي فلسطني رمــضــان طــنــبــورة فــي تصريح 
للتخفيف من  املــســاعــدات  هـــذه  أن  صــحــافــي 
على  تقدر  ال  التي  الفلسطينية  األســر  أعباء 
األساسية  توفير قوت يومها واحتياجاتها 
ارتــفــاع  بسبب  احتياجاتها،  بعض  وتلبية 

نسبة الفقر والبطالة.
بـــــدورهـــــا، أقــــامــــت ســــفــــارة الـــكـــويـــت لـــدى 
الصائم،  إفطار  توزيع  حفل  غانا  جمهورية 
الذي تقيمه سنويا، وذلك على نفقة محسنني 
الكويتي  الــزكــاة  بيت  بمساعدة  الكويت،  من 

واألمانة العامة لألوقاف.
التي  الــكــويــتــيــة،  املــســاعــدات  ولـــم تقتصر 
تـــتـــزامـــن مــــع حـــلـــول الـــشـــهـــر الـــفـــضـــيـــل، عــلــى 
الخارج. بل تعدت إلى الداخل، وظهرت جليًا 
في حملة «خلهم يرمضون ويانا»، لفك دين 
املــعــســريــن فـــي الــــديــــون أو مـــن عــلــيــه ضبط 
وإحضار بسببها، حيث انطلقت الحملة من 
مبلغ 500 ألف دينار، وبلغت حتى اآلن 1.35 

مليون دينار.

توزيع املساعدات 
يتواصل في سوريا 

والعراق واليمن وفلسطني

املساعدات الكويتية تتواصل إلغاثة املنكوبني                       (كونا) ●

«إحياء التراث اإلسالمي» بالصباحية:

أنشطة متعّددة خالل الشهر الفضيل
ـــ  التراث اإلسالمي  الهيئة اإلداريــة بجمعية إحياء  م رئيس  تقدَّ
فرع الصباحية عبداهللا الفضلي، باسم أعضاء الهيئة اإلدارية بفرع 
الصباحية بخالص التهنئة لسمو أمير البالد وسمو ولي عهده، 
والشعب الكويتي واملقيمني على هذه األرض، ولجميع املسلمني في 
بقاع األرض، بحلول شهر رمضان املبارك، أعاده اهللا تعالى علينا 
لدينه.  والتمكني  والنصر،  والبركة  بالخير  األمــة اإلسالمية  وعلى 
وبّني الفضلي في تصريح صحافي أن فرع الصباحية املتمّثل في 
لجانها املختلفة يقّدم كثيرًا من األنشطة والبرامج النافعة لجميع 
فئات املجتمع طوال العام، ومن تلك اللجان لجنة الدعوة واإلرشاد 
التي تقوم بإعداد البرامج الشرعية واألسابيع الثقافية في مختلف 
مساجد املنطقة، اســتــعــدادًا لشهر رمــضــان املــبــارك، وكــذلــك طباعة 

اإلصدارات الخاصة بهذا الشهر الفضيل. 
وأشــار الفضلي إلى أن من أهم األنشطة الرمضانية التي تقوم 

اللجنة برعايتها مسابقة القرآن الكريم الرمضانية السنوية، كما 
يقدم مركز نور الجنان النسائي عدة أنشطة وبرامج تخص املرأة 
لطالبات  علمية  ودروس  أسبوعية  وعظية  دروس  منها  املسلمة، 
العلم الشرعي، وكذلك حلقة الختمة للقرآن الكريم لطالبات العلم، 
وحلقة العقد الثمني لألمهات وحلقة تحفيظ القرآن الكريم للفتيات.
باستقبال طلبات  تقوم  التي  والصدقات  الزكاة  لجنة  أن  وبــّني 
املــســاعــدة مــن جــمــيــع مــنــاطــق الــكــويــت وتــقــدم املــســاعــدات لجميع 
املسلمني من دون استثناء بعد دراسة الحالة والتأكد من حاجتها، 
العينية، وكفالة 25 أسرة شهريا،  وكذلك تقوم بتقديم املساعدات 
وتوزيع بــّرادات املاء خالل الصيف، وإقامة مشروع إفطار الصائم 
خـــالل شــهــر رمـــضـــان، حــيــث تــم تــقــديــم 37 ألـــف وجــبــة خـــالل شهر 
رمضان املاضي، وتسعى اللجنة إلى زيادة العدد في شهر رمضان 

الحالي. 
وأشــار الفضلي إلى أن من اللجان التي تعمل في جمعة إحياء 
التي  التراث اإلسالمي فرع الصباحية، لجنة املشاريع اإلسالمية، 
والوقفية  التنموية  اإلسالمية  املشاريع  من  كبيرة  توّفر مجموعة 
األرض؛  بقاع  فــي شتى  املسلمني  إخــوانــنــا  التي تخدم  واإلغــاثــيــة، 
ومنها بناء املساجد وحفر اآلبـــار وإنــشــاء املـــزارع وبــنــاء املــدارس 
ذلك  وغير  املصاحف،  األيتام وطباعة  وكفالة  اإلسالمية،  واملــراكــز 

من املشاريع التي تخدم إخواننا املسلمني في كل مكان.
البالد اإلسالمية، في حال  اللجنة تقّدم أعماال إلغاثة  وذكــر أن 
الــكــوارث مــن فيضانات وزالزل ومــجــاعــات وحـــروب، وكــذلــك تقوم 
املساجد، حيث قامت  بناء  الكويت، ومنها  بتنفيذ مشاريع داخــل 
اللجنة ببناء تسعة مساجد في عدة مناطق مختلفة في الكويت، 
وكــذلــك مــشــروع بـــرادات املــاء وغــيــره مــن املشاريع األخـــرى، ويمكن 
لــلــعــامــلــني بــالــلــجــنــة اســتــقــبــال تــبــّرعــات املــواطــنــني واملــقــيــمــني على 

.torath-sbahia.com/5.php :الرابط اإللكتروني

يقيمها ثلث المرحوم عبدالله العثمان  

والئم إفطار لـ 100 ألف صائم
عــبــداهللا عبداللطيف  املـــرحـــوم  ثــلــث  يــقــيــم 
الـــعـــثـــمـــان مــــشــــروع والئــــــم إفــــطــــار الـــصـــائـــم، 
بــالــتــعــاون مـــع بــيــت الــــزكــــاة، داخــــل الــكــويــت 
وخارجها، وذلك استكماًال لعادة الخير التي 
ابتدأها املرحوم عبداهللا العثمان في حياته، 
حيث كان يشرف على والئم اإلفطار بنفسه.

وتــــقــــام الــــوالئــــم داخــــــل الـــكـــويـــت فــــي عـــدد 
بحولي،  العثمان  أهمها:  املساجد  مــن  كبير 
العميري  واملال عثمان باملنصورية، ومنيرة 

والدة عبداهللا العثمان بالقادسية، وموضي 
الـــعـــثـــمـــان بـــالـــجـــابـــريـــة، وعــــبــــداهللا الــعــثــمــان 

بخيطان، وعبداهللا العثمان بالعقيلة.
كما يقوم امتداد املشروع  خــارج الكويت 
فـــي عـــدد مـــن الـــــدول الــعــربــيــة مــنــهــا: اململكة 
العربية السعودية، واملغرب ولبنان واليمن.

وفـــي إطــــار هـــذا املـــشـــروع الــخــيــري الــرائــد 
سيتم تــوزيــع حــوالــي  مئة ألــف وجبة طــوال 

أيام الشهر الفضيل.

 «لجنة سلوى» تساند األسر املعوزة
أكد أمني سر لجنة زكاة سلوى محمد الهولي، أهمية فريضة 
الـــزكـــاة، مــنــاشــدا أهـــل الــخــيــر وأصـــحـــاب األيـــــادي البيضاء 
واملحسنني في الكويت ضرورة إخراج الزكاة بأنواعها سواء 
كانت زكاة املال أو الذهب أو غيرها، خاصة ونحن في شهر 
رمضان املبارك الذي يضاعف اهللا تعالى فيه الثواب والخير 
لكل من يحرص فيه على فعل الخير والطاعات، معلنًا عن 

مشاريع ملساندة األسر املعوزة واملتعففة.

عبداهللا الفضلي ●
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بــإصــدارات سندات تقرير خاص الخاصة  املالحق  من  االنتهاء  مالية  توقعت مصادر 
وصكوك الدين العام خالل فترة وجيزة لتشكل جزءًا أساسيًا من مذكرة 

التفاهم والتنسيق بني البنك املركزي وهيئة أسواق املال.

املالحق الخاصة 
بإصدارات الدين العام

B تنشر مذكرة تفاهم تحديد أطر التنسيق

الوضع الرقابي على األشخاص المرخص لهم 
والوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

1 ـــــ ُتـــقـــدم طــلــبــات الــتــأســيــس لــجــمــيــع الــشــركــات الــجــديــدة 
الراغبة في ممارسة أنشطة األوراق املالية فقط وفقًا ألنشطة 
الهيئة  لــقــانــون  التنفيذية  بالالئحة  املــحــددة  املــالــيــة  األوراق 
الرقابة على هذه  الـــرأي، وتــكــون  الهيئة للدراسة وإبـــداء  إلــى 

الشركات مقتصرة على الهيئة.
2 ـــــ ُتـــقـــدم طــلــبــات الــتــأســيــس لــشــركــات الــتــمــويــل الــجــديــدة 
البنك  إلــى  التمويل فقط  نــشــاط تقديم  مــمــارســة  فــي  الــراغــبــة 
املـــركـــزي، وتــكــون الــرقــابــة عــلــى هـــذه الــشــركــات مقتصرة على 

البنك املركزي.
ــ تقدم الوحدات الخاضعة لرقابة البنك املركزي طلبات   3
الحصول  الهيئة بعد  إلى  املالية  األوراق  الترخيص بأنشطة 
بطلب  بالتقدم  للوحدة  للسماح  املــركــزي  البنك  موافقة  على 

ترخيص إلى الهيئة.
املــالــيــة  الـــشـــركـــة ألنـــشـــطـــة األوراق  فــــي حـــالـــة مــــزاولــــة  ــــــ   4
باإلضافة إلى تقديم التمويل، فإنه يتم الرقابة عليها «مكتبيًا 
ومــيــدانــيــًا» مــن قــبــل الــهــيــئــة، عــلــى أن تخضع عملية الــرقــابــة 
«مكتبيًا وميدانيًا» على محفظة التمويل للبنك املركزي وفقًا 

ملا هو محدد بالبند «ثالثًا» الفقرة 1 من هذه املذكرة.
5 ــ في حالة مزاولة الوحدة الخاضعة لرقابة البنك املركزي 
أوراق مالية باإلضافة  ــ ألنشطة  التمويل  ــ فيما عدا شركات 
إلى انشطتها األساسية، فإنه يتم الرقابة على الوحدة مكتبيًا 
وميدانيًا من قبل البنك املركزي، على أن تخضع علمية الرقابة 
«مكتبيًا وميدانيًا» على أنشطة األوراق املالية للهيئة وفقًا ملا 

هو محدد في البند «ثالثًا» الفقرة 1 من هذه املذكرة.
ـــ بالنسبة لــلــوحــدات الــخــاضــعــة لــرقــابــة الــبــنــك املــركــزي  ـ  6
فقط واملدرجة في البورصة، فإن الرقابة عليها تكون من قبل 
البنك املركزي بكل ما يتعلق بسالمة املراكز واألوضاع املالية 
الفصلية  املالية  بياناتها  واعتماد  ومراجعة  الــوحــدات  لهذه 
الهيئة عليها  إشـــراف ورقــابــة  فــي حــني ينحصر  والختامية، 
في هذا الشأن فيما يتعلق بمتطلبات اإلدراج واإلفصاح في 

البورصة ووفقًا لالئحة التنفيذية للقانون.

تنسيق األعمال واإلجراءات
1 ــ املناصب والوظائف واجبة التسجيل 

واالختبارات التأهيلية
أ ــ بالنسبة للبنوك املرخص لها بمزاولة أنشطة 

األوراق املالية
1 ـــــ تــخــضــع الــبــنــوك ألحـــكـــام املـــــادة 68 مـــن قـــانـــون الــبــنــك 
املــــــركــــــزي، حـــيـــث يــــقــــوم الـــبـــنـــك املـــــركـــــزي بــتــطــبــيــق الــــشــــروط 
املنصوص عليها في هذه املادة والواجب توافرها فيمن يكون 
عضوًا في مجلس إدارة بنك أو رئيسًا للجهاز التنفيذي في 
بنك أو نوابه أو مساعديه وإصدار موافقته (أو اعتراضه) على 

شغل املرشحني لهذه املناصب.
الــخــامــس (أنــشــطــة األوراق  الــكــتــاب  ولــــدى تطبيق أحــكــام 
املالية واألشخاص املسجلون) من الالئحة التنفيذية لقانون 
الهيئة، بالنسبة للبنوك املرخص لها بمزاولة أنشطة األوراق 
والوظائف  املناصب  شاغلي  بتسجيل  الهيئة  تــقــوم  املــالــيــة، 
الــســابــق املــوافــقــة عليها مــن جــانــب الــبــنــك املـــركـــزي كوظائف 
واجــبــة الــتــســجــيــل، وذلـــك بــمــوجــب نسخة مــن كــتــاب املــوافــقــة 

الصادر عن البنك املركزي يقدمه البنك املعني إلى الهيئة.
ويقوم البنك املركزي بموافاة الهيئة سنويًا بكشف يوضح 
شاغلي تلك املــنــاصــب والــوظــائــف لــدى الــبــنــوك املــرخــص لها 
املناصب  لباقي  بالنسبة  أما  املالية،  األوراق  أنشطة  بمزاولة 
والــوظــائــف واجــبــة التسجيل وفــقــًا ألحــكــام الــكــتــاب الخامس 
الالئحة  من  املسجلون)  واألشــخــاص  املالية  األوراق  «أنشطة 
هذا  أحــكــام  تطبيق  الهيئة  فتتولى  الــيــهــا،  املــشــار  التنفيذية 
الــواردة فيه.  الكتاب والتحقق من توافر الشروط والضوابط 
كما تقوم الهيئة بموافاة بنك الكويت املركزي بكشف مماثل 

يعكس املسجل لديها للوظائف املشار اليها.
2 - تجيز أحكام الكتاب الخامس، (أنشطة االوراق املالية 
واألشــــخــــاص املـــســـجـــلـــون)، مـــن الــالئــحــة الــتــنــفــيــذيــة لــقــانــون 
الهيئة، طلب أي معلومات او مستندات او إيضاحات للتأكد 
الــتــرخــيــص ومــوظــفــيــه  مـــن ان أعـــضـــاء مــجــلــس إدارة طـــالـــب 
التي  الضرورية  والخبرات  باملؤهالت  يتمتعون  ومسؤوليه 
تحددها الهيئة ويتصفون باألمانة والنزاهة ملمارسة انشطة 
االوراق املالية. ولدى تطبيق هذه املادة بالنسبة للبنوك في ما 
املــادة 68 من  يتعلق باملناصب والوظائف الخاضعة ألحكام 
قانون البنك املركزي، سوف تعتمد الهيئة املوافقات السابق 
املــركــزي فــي مــا يتعلق بتوافر املؤهالت  صــدورهــا مــن البنك 
هذه  شاغلي  فــي  املطلوبة  الشخصية  والــصــفــات  والــخــبــرات 

املناصب والوظائف.

ب - بالنسبة لشركات االستثمار القائمة قبل 

صدور قانون الهيئة وترغب في ممارسة أنشطة 
االوراق املالية باإلضافة الى نشاط التمويل

اليه عملية  تقوم الهيئة بإخطار البنك املركزي بما تــؤول 
تسجيل املناصب والوظائف واجبة التسجيل لديها ونتائج 
بضرورة  املعنية  الشركة  توجيه  مــع  التأهيلية،  االخــتــبــارات 
الــتــأشــيــر فــي ســجــل شــركــات االســتــثــمــار لـــدى الــبــنــك املــركــزي 

بالنسبة للبنود التالية بعد التأشير بها لدى الهيئة:
- اسم الشركة وعنوانها.

- رأس املال/االحتياطيات/عالوة اإلصدار.
- أسماء أعضاء مجلس االدارة.

- اسم مراقب/ مراقبو الحسابات.
- اسم الرئيس التنفيذي/املدير العام.

كل  املركزي بنسخة من  البنك  بموافاة  الهيئة  هــذا وتقوم 
الى موافاته  الشركة، باإلضافة  الى  الشأن  كتاب مرسل بهذا 
ســنــويــًا بــكــشــف يــوضــح تــعــديــل الــبــنــود املـــشـــار الــيــهــا أعـــاله 

لشركات االستثمار املشار اليها.

2 - اإلخطارات املتعلقة بالترخيص بمزاولة 
أنشطة االوراق املالية بالنسبة للبنوك

تــقــوم الهيئة بــإخــطــار البنك املــركــزي بــقــراراتــهــا الــصــادرة 
بمزاولة  بالترخيص  يتعلق  مــا  فــي  وذلـــك  للبنوك  بالنسبة 

أنشطة االوراق املالية والخاصة باآلتي:
- الترخيص بمزاولة النشاط ومدة الترخيص.

- رفض طلب الترخيص.
- تجديد الترخيص.

- إلغاء الترخيص وأسبابه.
- رفض طلب إلغاء الترخيص املقدم من الشخص املرخص 

له.

3 - مراقبة الحسابات
أ - بالنسبة للوحدات الخاضعة لرقابة البنك 

املركزي فيما عدا شركات االستثمار
بالنسبة للوحدات الخاضعة لرقابة البنك املركزي - فيما 
عدا شركات االستثمار - املرخص لها بمزاولة أنشطة األوراق 
مراقبي  بتعيني  تقوم  فانها  البورصة،  في  املدرجة  أو  املالية 
الــحــســابــات الــخــارجــيــني الــذيــن يــوافــق عليهم البنك املــركــزي، 
املــالــيــة أو  وفــيــمــا يتعلق بــمــراقــبــة حــســابــات أنــشــطــة األوراق 
تعيني  اعــتــمــاد  للهيئة  فــإن  الــبــورصــة،  فــي  االدراج  متطلبات 
أي من هؤالء املراقبني إذا كانوا من ضمن املراقبني املسجلني 

لديها، أو اعتماد تعيني مراقبني آخرين من املسجلني لديها.
ووفقًا ألحكام املادة 84 فقرة (ج) من قانون البنك املركزي، 
فــــان عــلــى مـــراقـــب حــســابــات الــبــنــوك بـــنـــاًء عــلــى طــلــب الــبــنــك 
املركزي، القيام بمراجعة وتدقيق أي من املعامالت التي يقوم 
الــذي يراجع حساباته، وان يقدم تقريرًا بذلك إلى  البنك  بها 
ان يوقع على أي بيانات أو معلومات  املــركــزي، وعليه  البنك 
يرسلها البنك إلى البنك املركزي بما فيد صحة تلك املعلومات 

والبيانات.

ب - بالنسبة لشركات االستثمار
تلتزم شركات االستثمار بتعيني مراقب حسابات مسجل 
لـــدى الــهــيــئــة، وذلـــك وفــقــًا ملــا نــصــت عليه الــالئــحــة التنفيذية 
التمويلية،  املحفظة  بمراقبة  يتعلق  وفيما  الهيئة،  لــقــانــون 
فان للبنك املركزي طلب تعيني أي من هؤالء املراقبني، أو طلب 

تعيني مراقبني آخرين.

4 - األوضاع الواجب إشعار الهيئة بها
تخضع البنوك املرخص لها بمزاولة أنشطة أنشطة األوراق 
املــالــيــة ألحــكــام املــــادة 1 ــــــــــ 18 مــن الــكــتــاب الــخــامــس «أنــشــطــة 
التنفيذية  الالئحة  املسجلون من  املالية واألشخاص  األوراق 
لقانون الهيئة بشأن األوضاع الواجب اشعار الهيئة بها، ومن 
ثم فانه في حالة رغبة الهيئة في اتخاذ إجراء ما في شأن أي 
البنك  مــع  بالتنسيق  الهيئة  األوضـــاع، فسوف تقوم  تلك  مــن 

املركزي قبل اتخاذ قرارها في هذا الشأن.

5 - اللوائح والنظم الداخلية املطلوب اعتمادها 
والضوابط واألحكام الصادرة من الهيئة

والنظم  اللوائح  الهيئة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  حــددت 
الــداخــلــيــة املـــطـــلـــوب اعــتــمــادهــا مـــن الــهــيــئــة، ومــنــهــا الــهــيــكــل 
تضمنت  كــمــا  املــخــاطــر،  إدارة  ونــظــم  وســيــاســات  التنظيمي 
الــضــوابــط واألحـــكـــام الـــواجـــب اتــبــاعــهــا فـــي بــعــض املــجــاالت 
وتمويل  األمـــوال  غسل  مكافحة  وإجــــراءات  سياسات  ومنها 
االرهـــــاب والــحــوكــمــة، وهـــي أمــــور تــرتــبــط بـــاألوضـــاع املــالــيــة 
للوحدات الخاضعة لرقابة البنك املركزي - فيما عدا شركات 
في  مقررة  ملتطلبات  وتخضع  أعمالها  وتنظيم   - االستثمار 
الضوابط والتعليمات الصادرة عن البنك املركزي في مختلف 
(املكتبية  الرقابية  بوسائله  منها  بالتحقق  ويقوم  املــجــاالت 
واملــيــدانــيــة) وعــلــيــه فــســوف تعتمد الــهــيــئــة الــلــوائــح والــنــظــم 
والضوابط املشار إليها الصادرة واملعتمدة من البنك املركزي 
بالنسبة لتلك الوحدات، وتعفى بالتالي من املتطلبات املقابلة 

الصادرة عن الهيئة.

6 - الرقابة الشرعية
املالية  األوراق  «أنشطة  الخامس  الكتاب  أحــكــام  تنظمها 
واألشخاص املسجلون» من الالئحة التنفيذية لقانون الهيئة، 
وهي تفرض العديد من املتطلبات التي تعاجلها في معظمها 
- أحـــكـــام قـــانـــون الــبــنــك املــــركــــزي وتــعــلــيــمــاتــه الــــصــــادرة إلــى 
الــوحــدات الخاضعة لرقابته، ومــن تلك األحــكــام املــادة 93 من 
القانون املذكور التي تسند مهام الرقابة الشرعية في البنوك 
االسالمية الى هيئة رقابة شرعية بكل بنك وتعليمات حوكمة 
املــركــزي، وعليه فسوف  البنك  الــصــادرة عن  الشرعية  الرقابة 
الــوحــدات  فــي  الشرعية  بالرقابة  يتعلق  فيما  الهيئة  تعتمد 
الخاضعة لرقابة البنك املركزي - فيما عدا شركات االستثمار 
- على التنظيم املقرر من البنك املركزي ووفقًا لألحكام املشار 

إليها.

7 - عمليات االستحواذ أو االندماج
من  واالستحواذ)  (االنــدمــاج  التاسع  الكتاب  أحكام  تحدد 
أن  يجب  التي  للمعلومات  الهيئة  لقانون  التنفيذية  الالئحة 
يتضمنها مستند عرض االستحواذ أو مشروع عقد االندماج، 
ويـــجـــب أن تــشــمــل تــلــك املـــعـــلـــومـــات مـــا يــفــيــد مـــوافـــقـــة الــبــنــك 
املركزي، إذا كانت الشركة محل العرض أو أحد أطراف عملية 
االستحواذ أو االندماج من الوحدات الخاضعة لرقابته، فيما 

عدا شركات االستثمار.

8 - تملك نسبة تزيد على 5% من البنوك
مــراعــاة ألحــكــام املـــادة 57 مــن قــانــون البنك املــركــزي، يجب 

املركزي على  البنك  أن يتم الحصول على موافقة مسبقة من 
أي طــلــب تــمــلــك نــســبــة تــزيــد عــلــى 5% مــن أســهــم رأســـمـــال أي 
بــنــك، ويــتــولــى الــبــنــك املــركــزي تلقي ودراســــة الــطــلــبــات املــنــوه 
عنها، وفي حال املوافقة يتم توجيه الشخص صاحب الطلب 
لــلــرجــوع إلـــى الــهــيــئــة الســتــكــمــال اإلجــــــراءات الـــالزمـــة فــي هــذا 

الخصوص.

9 - اإلفصاح عن املصالح
في إطــار متابعة اإللتزام بأحكام البند 2 من املــادة 57 من 
البنوك  أسهم  تملك  بتنظيم  واملتعلقة  املــركــزي،  البنك  قانون 
الكويتية/ فيما يزيد على 5% من رأسمال البنك، يقوم البنك 
املـــركـــزي بــتــلــقــي بــيــانــات ربـــع ســنــويــة مـــن الــبــنــوك الــكــويــتــيــة 
بــاملــســاهــمــني فـــي رؤوس أمـــــوال الــبــنــوك، الـــذيـــن تــزيــد نسبة 
ملكيتهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، على 5%، التي 
يجب أن تتضمن املعلومات عن املستثمرين في محافظ مدارة 
إحكام  على  البنك، وحرصًا  أسهم  تملك  التي  الغير،  قبل  من 
هذه العملية، وأخذًا في االعتبار أن مساهمات املحافظ املدارة 
ال يتم تسجيلها في سجالت املساهمني لدى كل بنك، واستنادًا 
إلى تعميم هيئة أسواق املال املؤرخ 2012/7/3 يستمر جميع 
األشخاص املرخص لهم بإدارة املحافظ االستثمارية بتزويد 
البيانات  كــل  تتضمن  سنوية  ربــع  بتقارير  كويتي  بنك  كــل 
واملــعــلــومــات الــتــي تتعلق بــالــتــعــامــالت الــتــي تــتــم عــلــى أسهم 
الــبــنــك مــن خـــالل املــحــافــظ االســتــثــمــاريــة الــتــي يــديــرهــا هــؤالء 

األشخاص مع تزويد الهيئة بنسخة من هذه التقارير.

10 - طلبات شراء أو بيع أو تصرف الشركة
في نسبة 10% من أسهمها (أسهم الخزينة)

فيما  املــركــزي  البنك  لرقابة  الخاضعة  للوحدات  بالنسبة 
الطلبات، والبت فيها من  عدا شركات االستثمار، يتم تقديم 
املـــركـــزي، أمـــا بالنسبة لــســائــر شــركــات املساهمة  الــبــنــك  قــبــل 

األخرى فيتم تقديم طلباتها والبت فيها من قبل الهيئة.

11 - فحص وتدقيق السجالت
تقضي املــادة 65 من قانون الهيئة أن تخضع كل سجالت 
املالية للفحص  املــرخــص لهم فــي نــشــاط األوراق  األشــخــاص 
للبنوك  بالنسبة  بذلك  واملقصود  الهيئة،  قبل  من  والتدقيق 
أن الفحص والتدقيق يقتصر على السجالت املتعلقة بأنشطة 
األوراق املالية الخاضعة لرقابة الهيئة، حيث تقوم تلك البنوك 
املالية،  األوراق  بخالفأنشطة  عــديــدة  أخــرى  أنشطة  بــمــزاولــة 
وأهمها على سبيل املثال نشاط التمويل، الذي يخضع لرقابة 

البنك املركزي.

12 ــ الضبطية القضائية ملوظفي الهيئة
الالئحة  من  القانون)  (انفاذ  الثالث  الكتاب  أحكام  تقضي 
التنفيذية لقانون الهيئة بسلطة موظفي الضبطية القضائية 
إلى  وإحالتها  عليها  والتحفظ  املستندات  حجز  فــي  للهيئة 
جهات االختصاص، وحرصًا على تجنب ما قد يترتب على 
املستندات والتحفظ عليها من مشكالت عملية وربما  حجز 
ملوظفي  يجوز  فإنه  فقط،  بالبنوك  يتعلق  مــا  وفــي  قانونية، 
الــضــبــطــيــة الــقــضــائــيــة االكـــتـــفـــاء بــــاالطــــالع عــلــى املــســتــنــدات 
والـــبـــيـــانـــات فــــي مـــقـــار تـــلـــك الـــبـــنـــوك والـــحـــصـــول عـــلـــى نــســخ 
القضائية بحجز  الضبطية  قيام موظفي  أحــوال  وفــي  منها، 
املــســتــنــدات والــتــحــفــظ عــلــيــهــا، ورؤيــــة الــبــنــك املــعــنــي بـــأن هــذا 
اإلجــراء يمكن أن يرتب مشكالت عملية أو قانونية، فإنه يتم 

إخطار البنك املركزي للتنسيق مع الهيئة في هذا الشأن.

13 ــ متطلبات كفاية رأس املال
تتضمن املادة 66 من قانون الهيئة مجاالت الضوابط التي 
إدارة  في  بالعمل  لهم  املرخص  لألشخاص  الهيئة  تصدرها 
نشاط األوراق املالية، ومن بينها «االحتفاظ برأسمال كاف»، 
املال  رأس  بمتطلبات  الخاصة  واللوائح  للقواعد  وفقًا  وذلــك 

التي تضعها الهيئة.
وينطبق ذلـــك عــلــى األشــخــاص املــرخــص لــهــم مــن شــركــات 
املمارسة ألنشطة  أو تلك  املالية فقط  األوراق  تمارس أنشطة 
البنوك،  إلــى  ذلــك  يمتد  وال  التمويل،  ونــشــاط  املالية  األوراق 
حــيــث تــخــضــع لــلــمــتــطــلــبــات املـــقـــررة مـــن الــبــنــك املـــركـــزي وفــقــًا 

لقانون البنك املركزي والتعليمات الصادرة نفاذًا له.

14 ــ إلغاء ترخيص أنشطة األوراق املالية و/ أو 
نشاط التمويل واإلجراءات ذات العالقة

أ ـــــ تــقــدم طــلــبــات الــتــعــديــل عــلــى عــقــد الــتــأســيــس والــنــظــام 
األســـاســـي لــلــوحــدة الــخــاضــعــة لــرقــابــة الــبــنــك املـــركـــزي فــي ما 
تــقــوم من  الــتــي  الــهــيــئــة،  إلـــى  املــالــيــة  األوراق  بأنشطة  يتعلق 
وإبــداء  لدراستها  بها  املــركــزي  الكويت  بنك  بموافاة  جانبها 
الــــرأي بــشــأنــهــا، حــيــث يــقــوم الــبــنــك املــركــزي بــإبــداء الــــرأي في 
الــتــعــديــالت املتعلقة بــأغــراض الــشــركــة فقط فــي حــال تعلقها 
األمــر مرجعه  التعديالت فإن  أما غيرها من  التمويل  بنشاط 

         تامر حماد

وهيئة  املركزي  الكويت  بنك  بني  التنسيق  أطر  تحديد  بشأن  تفاهم  مذكر   B تنشر 
أسواق املال.

وتنظيمه، في  الكويت  دولــة  املــال في  رأس  تطوير ســوق  أنــه في ضــوء  املقدمة  في  وجــاء 
إطار قانوني متكامل، يتناسق مع املعايير العاملية املعمول بها في هذا الشأن، وبما يتوافق 
مع املحددات املحلية القتصاد الكويت، وإلضفاء مزيد من الشفافية والعدالة ودعم التنافس 
في  رئيسية  مالية  الكويت كسوق  دولة  أهمية  إلى  ونظرًا  الكويت،  دولة  في  املستثمرين  بني 
املنطقة، وإثراًء لدورها االقتصادي ع لى املستوى اإلقليمي، فقد صدر القانون رقم 7 لسنة 
املال وتنظيم نشاط  22 لسنة 2015 بشأن إنشاء هيئة أسواق  2010 املعدل بالقانون رقم 

الذي أنشئت بموجبه هيئة أسواق املال. القانون  املالية، وهو  األوراق 
الهيئة، وفقًا للقانون املذكور، بتنظيم وتطوير أسواق املال في دولة الكويت، وبمهام  وتقوم 
اإلشــراف والتفتيش والرقابة على التعامل في األوراق املالية ونشاط األشخاص املرخص لهم 
أحكام  لتطبيق  الالزمة  والتعليمات  اللوائح  بإصدار  الهيئة  تقوم  كذلك،  الهيئة.  قانون  بموجب 
قانون الهيئة رغبة في إرساء قواعد الشفافية والعدالة والتنافسية في البيئة االستثمارية لدولة 
الكويت لتعامالت مالية، تتسم بالعدالة والوضوح، وذلك لخلق عنصر الثقة لدى املستثمرين في 

األوراق املالية وحفظ تعامالتهم فيها في أي أعمال غير مشروعة.
املركزي وتنظيم  الكويت  النقد وبنك  1968 في شأن  32 لسنة  القانون رقم  إلى  وبالنظر 
املذكور  الــقــانــون  مــن   55 املــادة  بتطبيق  يتعلق  مــا  فــي  خاصة  وتعديالته،  املصرفية  املهنة 

ملتعّلقة وا
أو  كــل  بإخضاع   - املالية  وزيــر  موافقة  بعد   - املــركــزي  البنك  إدارة  مجلس  قــيــام  بــجــواز 
القانون،  هــذا  مــن  الثالث  الــبــاب  ألحــكــام  واالستثمارية  املالية  والــشــركــات  املؤسسات  بعض 
فإن جانبًا من هذه الوحدات سيخضع للرقابة املزدوجة من قبل الهيئة والبنك املركزي في 

الخصوص. هذا 
ــيــه عــلــى  ــيــهــا عــال وبـــمـــا أنـــه مـــن الــصــعــب بــمــكــان تـــجـــاوز الـــرقـــابـــة املـــزدوجـــة املـــشـــار إل
فقد  املــركــزي،  الــبــنــك  وقــانــون  التنفيذية  والئــحــتــه  الــهــيــئــة  لــقــانــون  طبقًا  املــعــنــيــة  الــوحــدات 
جــاءت مــذكــرة الــتــفــاهــم هــذه لــوضــع آلــيــة تــنــســيــق لــلــعــمــل بــني الــهــيــئــة والــبــنــك املــركــزي في 
الجهتني  بــني  والــرقــابــيــة  اإلشــرافــيــة  املــســؤولــيــات  وتــوزيــع  اإلجـــراءات  بتنسيق  يــتــعــّلــق  مــا 
وتكامل. شمولية  أكثر  رقابية  ملنظومة  ودعمًا  ومحدودة،  واضحة  ألطر  وفقًا  املعنيتني 

هناك رقابة مزدوجة
على عدد من الوحدات

«املركزي» يحتفظ برقابة 
لصيقة على قطاع البنوك

.. ويراقب الشركات
التي تمارس التمويل

أنشطة األوراق املالية مناطة 
برقابة الهيئة

«املركزي» يراجع ويعتمد 
بيانات البنوك وشركات التمويل

الهيئة تعتمد ما يقرره 
«املركزي» بشأن الوحدات 

الخاضعة لرقابته

أي استحواذ واندماج مصرفي 
يحتاج موافقة «املركزي»

تزويد البنوك بالبيانات املتعّلقة 
بالتعامالت بأسهمها

ضبطية الهيئة تكتفي باالّطالع 
على املستندات املصرفية

في مقار البنوك

ضرورة املوافقة املسبقة
من «املركزي»

على نشاط املصارف
في «االستثمار الجماعي»

يختص «املركزي» بالشكاوى 
املتعّلقة بأوراق مالية

مرهونة مصرفيًا

نايف الحجرف ● محمد الهاشل ●

الرقابة التي يمارسها البنك املركزي أثبتت فعاليتها ●



تدقيق  بأسلوب  املــركــزي  البنك  باحتفاظ  أشــادت مصادر مصرفية 
البيانات املالية ومراجعتها قبل اإلفصاح عنها في سوق الكويت لألوراق 
اإلفصاح  املــصــارف ال تحتمل  بيانات  وقــالــت: «حسنًا فعل، ألن  املالية. 

بأخطاء ثم الرجوع عنها الحقًا».

حسنًا فعل بتدقيق 
البيانات قبل اإلفصاح عنها

بني البنك املركزي وهيئة أسواق املال
إلى الهيئة.

بـ ـ في حال إلغاء ترخيص كل أنشطة األوراق املالية وقصر 
نشاط الشركة على نشاط التمويل فقط، تقوم الهيئة بتوجيه 
في  القيد  لتعديل  املركزي  البنك  إلى  بالتقدم  املعنية  الشركة 
سجالته، كما تقوم الهيئة بموافاة البنك املركزي بنسخة من 
كتاب الهيئة إلى الشركة بشأن إلغاء ترخيص أنشطة األوراق 
املالية، ويستمر قيد الشركة لدى الهيئة لحني انتهاء اجراءات 
قيدها في سجل شركات التمويل لدى البنك املركزي وإخطار 

الهيئة بذلك حتى يتسنى للهيئة عمل الالزم من جانبها.
ــ في حال إلغاء ترخيص نشاط التمويل وقصر نشاط  ج 
املركزي  البنك  يقوم  فقط،  املالية  األوراق  نشاط  على  الشركة 
بتوجيه الشركة املعنية بالتقدم إلى الهيئة لتعديل القيد في 
بنسخة  الهيئة  بموافاة  املــركــزي  البنك  يقوم  كما  سجالتها، 
التمويل،  إلغاء ترخيص نشاط  الشركة بشأن  إلــى  من كتابه 
ويستمر قيد الشركة في سجالت البنك املركزي لحني تصفية 

االلتزامات املتعلقة بنشاط التمويل.
د - في حال رغبة الشركة بإلغاء ترخيص نشاط التمويل 
وكـــل أنــشــطــة األوراق املــالــيــة املــرخــصــة بــمــزاولــتــهــا، فــإنــه يتم 
أوًال شطب الشركة مــن ســجــالت البنك املــركــزي، ومــن ثــم تتم 
الكتابة للهيئة بما يفيد ذلك التخاذ ما يلزم من جانبها في 

هذا الخصوص.

15 - عملية تأسيس شركات تابعة أو زميلة
أو أنظمة استثمار جماعي

الصادرة  والتعليمات  املــركــزي  البنك  قانون  ألحكام  وفقا 
من  موافقة مسبقة  على  بالحصول  البنوك  تلتزم  لــه،  تنفيذًا 
البنك املركزي على تأسيس شركات تابعة أو زميلة أو أنظمة 
استثمار جماعي التي تزيد نسبة مساهمة البنك فيها على 
10%. ويجب الحصول على موافقة مسبقة من البنك املركزي 
قبل إصدار الهيئة موافقتها على الطلب وفقًا لقانون الهيئة 

والئحته التنفيذية.

16 - القيام بمهام وكيل اكتتاب/بيع
البنك  مــن  مسبقة  مــوافــقــة  على  بالحصول  الــبــنــوك  تلتزم 
مالية  أوراق  اكتتاب/بيع  وكــيــل  بمهام  قيامها  قبل  املــركــزي 
أو وحــدات أنظمة االستثمار الجماعي على أن يتم الحصول 
على املوافقة النهائية من الهيئة وفقًا لقانون الهيئة والئحته 

التنفيذية.

17 - مساهمات شركات االستثمار
في رؤوس أموال شركات الصرافة

حفاظًا على الفصل بني أنشطة شركات الصرافة وغيرها 
من شركات االستثمار، واستمرارًا لسياسة البنك املركزي في 
الجديدة  االستثمار  لشركات  السماح  بعدم  الخصوص،  هذا 
بمزاولة نشاط الصرافة وعدم السماح لها بتأسيس شركات 
إذا كانت  النظر عن نسبة تلك املساهمة ومــا  صرافة بصرف 
تحقق ســيــطــرة لــشــركــة االســتــثــمــار عــلــى شــركــة الــصــرافــة من 
عدمه. لذلك، فلقد تم االتفاق بني الهيئة والبنك املركزي على 
لشركات  السماح  بعدم  إليها  املشار  السياسة  في  االستمرار 
االستثمار الخاضعة لرقابة الهيئة بتأسيس أو املساهمة في 

شركات صرافة بأي نسبة كانت.

18 - اختصاص معالجة الشكاوى املتعّلقة 
باألوراق املالية

تختص الهيئة بالنظر في الشكاوى التي تتعّلق بأوراق مالية 
املــركــزي، وكذلك  البنك  لرقابة  الخاضعة  الــوحــدات  لــدى  مــودعــة 
الــوحــدات.  تلك  الــصــادرة عن  املالية  بـــاألوراق  املتعّلقة  الشكاوى 
ويختص البنك املركزي بالنظر في الشكاوى التي تتعّلق بأوراق 

مالية مرهونة ملصلحة الوحدات الخاضعة لرقابته.

19 - اإلدراج أو االنسحاب
من بورصات األوراق املالية

يــتــم الــحــصــول عــلــى املــوافــقــة املــســبــقــة للبنك املـــركـــزي قبل 
لرقابته  الخاضعة  الوحدات  أي من  انسحاب أسهم  أو  إدراج 
في بورصات داخــل أو خــارج دول الكويت، وذلــك قبل التقدم 

إلى الهيئة بطلب االدراج أو االنسحاب.

20 - إصدار سندات أو صكوك أو زيادة
رأس املال

يقوم البنك املركزي بدراسة طلبات الوحدات الخاضعة 
لرقابته - فيما عدا شركات االستثمار - في ما يتعّلق بزيادة 

رأس املال أو إصدار سندات أو صكوك أو تمديد آجالها، 
ويقوم بموافاة الهيئة بنسخة من املوافقة الصادرة في هذا 
الشأن، ومن ثم تقوم الهيئة باتخاذ اإلجراءات الالزمة وفق 

ما لديها من نظم وضوابط في هذا الخصوص.

21 - األشخاص املطلعون من البنك املركزي
وفقًا للمادة 1 ــــ 5 من الكتاب العاشر «االفصاح والشفافية» 
مــن الــالئــحــة الــتــنــفــيــذيــة لــقــانــون الــهــيــئــة بــشــأن التنسيق مع 
الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة والـــرقـــابـــيـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــاألشــخــاص 
املركزي باعداد قائمة  البنك  الجهات، يقوم  املطلعني من تلك 
بأسماء املوظفني لديه ممن تنطبق عليهم صفة املطلعني على 

ان يزود الهيئة بتلك القائمة، وان يقوم بتحديثها دوريًا بحد 
القائمة على  تلك  ان تحتوي  كــل ستة شــهــور، ويجب  أقصى 

البيانات التالية:
القصر املشمولني  أبنائه  املطلع واســمــاء  املــوظــف  اســم   - أ 

بواليته.
ب - األرقام املدنية.
ج - أرقام التداول.

المسؤوليات الرقابية
في حالة الرقابة المزدوجة

املــوضــوع بمسؤوليات كــل طــرف عــن جوانب  يرتبط هــذا 
وأهــداف الرقابة على البنوك، وكذلك على شركات االستثمار 
الـــتـــي تــســتــمــر فـــي مــــزاولــــة أنــشــطــة مـــتـــعـــددة تــخــضــع لــرقــابــة 
مزدوجة من قبل الهيئة والبنك املركزي، وسينظم هذا الجزء 
تلك املسؤوليات أخذًا في االعتبار أهداف الرقابة على نوعي 
املؤسسات املشار إليها والنصوص الحاكمة في شأن ذلك في 
قانون الهيئة والئحته التنفيذية وتعديالتهما وقانون البنك 
الــوزاريــة ذات  املــركــزي والتعليمات الــصــادرة عنه والــقــرارات 

العالقة، وذلك وفقًا ملا يلي:
1 - المسؤولية عن سالمة المراكز 

واألوضاع المالية
أ - تنعقد مسؤولية التحقيق من سالمة املراكز واألوضاع 
املـــالـــيـــة لــلــبــنــوك لــلــبــنــك املــــركــــزي، ويــقــتــصــر دور الــهــيــئــة في 
املالية  األوراق  في ممارستها ألنشطة  البنوك  على  اإلشــراف 
الواردة في الالئحة التنفيذية من قانون الهيئة، وعلى الهيئة 
إخطار البنك املركزي بما قد يتكشف لها من مالحظات بناًء 

على ذلك.
املراكز  التحقق من سالمة  الهيئة مسؤولة عن  تكون   - ب 
واألوضـــــاع املــالــيــة لــشــركــات االســتــثــمــار الــتــي ُتـــــزاول أنشطة 
املركزي  البنك  دور  يقتصر  بحيث  والتمويل  املالية،  األوراق 
التنظيم والــرقــابــة على كــل ما  الــشــركــات على  لــهــذه  بالنسبة 
في  بما  الــشــركــات  تلك  تــزاولــة  الـــذي  التمويل  بنشاط  يتعلق 
الــعــمــالء، ويــتــم إخــطــار الهيئة بأية  يــرتــبــط بحماية  ذلـــك مــا 
مالحظات لدى البنك املركزي بهذا الخصوص، التخاذ ما تراه 

املــراكــز واألوضـــاع  مناسبًا فــي إطــار مسؤوليتها عــن سالمة 
املالية لهذه الشركات.

هذا، وبالنسبة لشركات االستثمار القائمة التي تزاول أنشطة 
لنظمها  وفقًا  أغراضها  تسمح  والتي  والتمويل  املالية  األوراق 
الصرافة،  وأعمال  املصرفية  األنشطة  بعض  بمزاولة  األساسية 
والتي جرى استثناؤها في ذلك بموجب القرار الــوزاري رقم 38 
املــركــزي على  الــكــويــت  لسنة 2011، فــي شــأن تنظيم رقــابــة بنك 

شركات التمويل، فتخصع تلك األنشطة لرقابة البنك املركزي.

2 - التقارير الخاصة بأنظمة الرقابة الداخلية 
لدى البنوك واألشخاص املرخص لهم وشركات 

االستثمار التي تزاول نشاط التمويل
الخاصة  الحسابات  مراقبي  تقارير  املركزي  البنك  يتلقى 
بأنظمة الرقابة الداخلية على البنوك، ويقوم بتزويد الهيئة 
بأنشطة  مــالحــظــات تتعلق  مــن  الــتــقــاريــر  تــلــك  بــمــا تتضمنه 
الحسابات  مــراقــبــي  تــقــاريــر  الهيئة  وتتلقى  املــالــيــة،  األوراق 
املرخص  على األشخاص  الداخلية  الرقابة  بأنظمة  الخاصة 
لهم بخالف البنوك، وتقوم الهيئة بإخطار البنك املركزي بما 
تتضمنه تلك التقارير من مالحظات تتعلق بمحفظة التمويل 

لدى شركات االستثمار التي تزاول نشاط التمويل.

3 ــــ املسؤولية عن اعتماد البيانات الفصلية 
والختامية للبنوك وشركات االستثمار

املالية  البيانات  واعــتــمــاد  مــراجــعــة  عــن  املسؤولية  تنعقد 
الفصلية والختامية للبنوك للبنك املركزي. أما البيانات املالية 
الفصلية والختامية لألشخاص املرخص لهم بخالف البنوك 
فتخضع مراجعتها واعتمادها للهيئة، وتتم مراجعة بيانات 
بما  الهيئة  وإبـــالغ  املــركــزي  البنك  قبل  مــن  التمويل  محفظة 
ينتهي إليه األمــر. كما تقوم الهيئة بإبالغ البنك املركزي في 
حال رصدها لقيام أي من األشخاص املرخص لهم بعمليات 
لبند  مراجعتها  عند  للغير  أو  تابعة  ألطـــراف  ســـواء  تمويل 
األرصدة املدنية واملوجودات األخرى والبنود خارج امليزانية.

4 ــ طلب البيانات واملعلومات
أ ــــ طلب املعلومات:

يــحــق لــكــل مـــن الــهــيــئــة والـــبـــنـــك املــــركــــزي طــلــب الــبــيــانــات 

واملعلومات الالزمة ملمارسة مهامه الرقابية املنصوص عليها 
البنك املركزي، على أن يكون طلب  الهيئة وقانون  في قانون 
املعلومات كتابيا ومن خالل ضابط االتصال الذي يحدده كل 
طرف، ويشمل الطلب املعلومات املطلوبة والغرض منها، مع 

مراعاة أن يتم الرد في أقرب وقت ممكن.
ب ــــ سرية البيانات واملعلومات:

يلتزم الطرفان باملحافظة على سرية البيانات واملعلومات 
وفــقــًا لــلــضــوابــط املــنــصــوص عليها فــي كــل مــن قــانــون البنك 
الطرفان  ويلتزم  التنفيذية،  الهيئة والئحته  وقانون  املركزي 
بأن يتم استخدام املعلومات والبيانات لألغراض املخصصة 
لها ومن قبل املوظفني املختصني، ال يتم اإلفصاح عن البيانات 
املذكرة  هــذه  بموجب  عليها  الحصول  يتم  التي  واملعلومات 
إلى الغير بدون املوافقة الخطية املسبقة من الهيئة أو البنك 
املركزي، وفي حالة اإلفصاح عن هذه البيانات واملعلومات - 
تنفيذًا اللتزام قانوني - فإنه يتعني عليه إخطار الطرف اآلخر 

فورًا عن هذا اإلفصاح.

5 - املخالفات التي يتم رصدها
يــتــم تــبــادل املــعــلــومــات بــني الــبــنــك املــركــزي والــهــيــئــة بشأن 
الــتــي يتم رصــدهــا مــن قبل الهيئة ألحــكــام قانون  املــخــالــفــات 
البنك  التي يتم رصدها من قبل  البنك املركزي، أو املخالفات 
من  وذلــك  التنفيذية،  والئحته  الهيئة  قانون  املركزي ألحكام 
خالل عملية الرقابة على الوحدات املعنية، وذلك أيضا لتتخذ 

كل جهة ما تراه مناسبًا بشأن املخالفات.

6 - العقوبات والجزاءات
تقوم الهيئة بإخطار البنك املركزي بالعقوبات والجزاءات 
التأديبية التي يتم توقيعها على الوحدات الخاضعة لرقابة 
الــبــنــك املـــركـــزي، أو املــســؤولــني واملــوظــفــني فــي تــلــك الــوحــدات 

بمقتضى الفصل الحادي عشر من قانون الهيئة.
كــمــا يـــقـــوم الــبــنــك املــــركــــزي بـــإخـــطـــار الــهــيــئــة بـــالـــجـــزاءات 
البنوك  أو  لهم  املــرخــص  األشــخــاص  يتم توقيعها على  التي 

والشركات املدرجة بشأن املخالفات املتعلقة بأنشطة األوراق
املناصب  شاغلي  أحــد  أو  الهيئة  لرقابة  الخاضعة  املالية 
أو الوظائف واجبة التسجيل لدى الهيئة في تلك األشحاص 

والشركات املشار إليها.

أدوات الدين (التمويل) العام وسندات البنك 
المركزي

يــتــولــى الــبــنــك املـــركـــزي، نــيــابــة عــن وزارة املــالــيــة، عمليات 
إصــــدار وطـــرح وإدارة أذونــــات وســنــدات الــخــزانــة والــصــكــوك 
داخــل  الكويتي  بالدينار  العامة  الخزانة  لتمويل  اإلسالمية 
دولـــة الــكــويــت، والــتــي تــصــدر وفــقــا لــلــمــرســوم بــالــقــانــون رقــم 
50 لسنة 1987 بــاإلذن للحكومة بعقد قــرض عــام وتعديالته 
والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له، وسندات البنك املركزي 
للقواعد  املركزي، وذلــك وفقا  البنك  لقانون  التي تصدر وفقا 

املبينة في املالحق املرفقة.

بنود عامة
ــــ بــعــد الــتــنــســيــق مـــع الــبــنــك املـــركـــزي  ـــ تــتــولــى الــهــيــئــة ـ ـــ ـــ 1 ـ
ــــ مــســؤولــيــة نــشــر الــبــيــانــات اإلحــصــائــيــة الــــدوريــــة لــشــركــات  ـ
املــركــزي عن  البنك  ثــم يتوقف  (...)، ومــن  ا مــن  بــدء االستثمار 

تلقي تلك البيانات.
بــنــاًء  أو  الــتــفــاهــم بشكل دوري  مــذكــرة  مــراجــعــة  تــتــم  ــــ   2
عــلــى طــلــب أحـــد طــرفــي االتـــفـــاق بـــذلـــك، لــلــنــظــر فـــي إمــكــانــيــة 
ُيحقق  بما  إليها  الــحــاجــة  تستلزم  قــد  تــعــديــالت  أي  إدخـــال 

العامة. املصلحة 
ـــ يــتــم الــتــنــســيــق بـــني الــبــنــك املــــركــــزي والــهــيــئــة بــشــأن  ـــ ـــ 3 ـ
من  ذلــك  يتطلبه  ومــا  املالي  باالستقرار  املتعلقة  املوضوعات 

تواصل مع الجهات املعنية ذات الصلة.
الــهــيــئــة والبنك  يــتــم تشكيل فــريــق عــمــل مــشــتــرك بــني  ــــ   4
املــذكــرة، ودراســة  املركزي يكلف بالتنسيق بشأن تنفيذ هــذه 

أي مستجدات في هذا الشأن.
ــــ تم االتفاق على ارفــاق املالحق املبينة فيما بعد بهذه   5
ا ال يتجزأ من هــذه املــذكــرة، وبيان  املــذكــرة والتي تعتبر جــزء

هذه املالحق على النحو اآلتي:
ــــ قــواعــد إصـــدار وطـــرح ســنــدات وأذونـــات  ● ملحق رقــم 1 

الخزانة الصادرة عن حكومة دولة الكويت.
الصكوك  وإدارة  وطـــرح  إصــــدار  قــواعــد  ــــ   2 رقـــم  ملحق   ●

اإلسالمية الصادرة عن حكومة دولة الكويت.
● ملحق رقم 3 ــــ ن ظام وقواعد إصدار سندات بنك الكويت 

املركزي.
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التعريفات
القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية والقوانني قانون الهيئة

املعدلة له.
الالئحة التنفيذية لقانون الهيئة الصادرة بموجب قرار مجلس املفوضنيالالئحة التنفيذية لقانون الهيئة

 رقم 72 لسنة 2015، وأي تعديالت تطرأ عليها.
القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت املركزيقانون البنك املركزي

وتنظيم املهنة املصرفية وتعديالته.
هيئة أسواق املال.الهيئة

بنك الكويت املركزي.البنك املركزي

الوحدات الخاضعة لرقابة البنك 
املركزي

1 - البنوك الكويتية وفروع البنوك األجنبية املرخص لها العمل في دولة الكويت من قبل البنك 
املركزي.

2 - شركات التمويل، وفقًا للقرار الوزاري رقم 38 لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة البنك املركزي 
على شركات التمويل وشركات االستثمار في ما يخص نشاط التمويل الذي تزاوله هذه 

الشركات.
3 - شركات الصرافة املنشأة وفقًا للقرار الوزاري الصادر في تاريخ 1984/3/19 بشأن إخضاع 

شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت املركزي.

أنشطة األوراق املالية
هي أنشطة األوراق املالية املحددة بموجب املادة 63 من قانون الهيئة

واملادة 1 - 2 من الكتاب الخامس (أنشطة األوراق املالية واألشخاص املسجلون) من الالئحة 
التنفيذية لقانون الهيئة.

األشخاص املرخص لهم
شخص طبيعي أو اعتباري حاصل على ترخيص من الهيئة ملمارسة نشاط

أو أكثر من أنشطة األوراق املالية املذكورة في املادة 1 - 2 من الكتاب الخامس (أنشطة األوراق املالية 
واألشخاص املسجلون) من الالئحة التنفيذية لقانون الهيئة.

املناصب والوظائف الواجبة التسجيل
هي املناصب والوظائف الواجبة التسجيل من قبل األشخاص املرخص لهم وفقًا ألحكام الكتاب 

الخامس (أنشطة األوراق املالية واألشخاص املسجلون)
من الالئحة التنفيذية لقانون الهيئة كذا قانون البنك املركزي.

كل من الهيئة والبنك املركزي، ويشار إليهما مجتمعني باألطراف.الطرف

البورصة أو سوق الكويت لألوراق 
املالية

السوق املخصصة للتوفيق بني عروض البيع وطلبات الشراء في األوراق املالية، وتتبع 
اإلجراءات الخاصة بالتداول وتؤدي الوظائف املعتاد أداؤها من قبل األسواق املالية.

الشركات املنشأة وفقًا للقرار الوزاري الصادر في عام 1987 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت شركات االستثمار
املركزي على شركات االستثمار.

يكون لها املعنى املنصوص عليه بموجب القرار الوزاري رقم 38 لسنة 2011 بشأن تنظيم رقابة شركات التمويل
بنك الكويت املركزي على شركات التمويل.

تبادل املعلومات
بني الطرفني بشكل حثيث 

ومستمر ومباشر

سيتوقف «املركزي»
عن نشر بيانات إحصائية

عن شركات االستثمار

تنسيق عالي املستوى بشأن 
موضوعات االستقرار املالي

قواعد جديدة مرتقبة إلصدار 
سندات وصكوك الديون 

السيادية

برنت خسر 3% في أسبوع

تجار النفط يعاقبون «أوبك».. بالغت في وعودها
مع اختتام منظمة أوبــك ألحــدث اجتماعاتها في فيينا 
روح  الــــوزراء بعضهم بعضا على  املــاضــي، هنأ  الخميس 
الوئام والوفاق النادرة التي سادت املنظمة. فما من شك أن 

املحادثات شكلت نجاحا.
لــكــن بــعــد مــــرور ســاعــتــني، أخـــذ مـــنـــدوب مــخــضــرم لــدى 
أوبك ينظر بيأس في األرقام السلبية الوامضة على هاتفه 
الذكي، التي تظهر هبوط الخام نحو خمسة في املئة إلى 51 

دوالرا للبرميل. وقال «إنها كارثة».
ســعــت أوبـــــك حــثــيــثــا فـــي الـــســـنـــوات األخــــيــــرة لتحسني 
التواصل كي تضمن توصيل الرسالة الصحيحة لألسواق 
املنظمة  أن  أظــهــرت  املــاضــي  الخميس  تجربة  لكن  املــالــيــة، 
الـــتـــي تــضــم 14 عـــضـــوا وحــلــفــاءهــا غــيــر األعـــضـــاء مـــا زال 

أمامهم شوط طويل.
ويقول محللون بقطاع النفط إن املشكلة ليست فيما تم 

توصيله، بل فيما تم التعهد به سلفا على ما يبدو.
املنظمة  الخميس مــع منتجني مــن خـــارج  أوبـــك  اتــفــقــت 
من بينهم روسيا على تمديد تخفيضات اإلنتاج الحالية 

في  املقترحة  التمديد  فــتــرة  على  يــزيــد  بما  أشــهــر،  لتسعة 
البداية والبالغة ستة أشهر.

لكن توقعات السوق ارتفعت كثيرا بسبب تلميحات من 
وتمددها  املــعــروض  تخفيضات  تعمق  قــد  بأنها  املنظمة 
لفترة تصل إلى 12 شهرا وتقلص الصادرات وتبلغ السوق 

بالضبط كيف ستنهي تخفيضات اإلمدادات في 2018.
لالستشارات  اسبكتس  انرجي  من  سني  امريتا  وقالت 
لرويترز في فيينا «أوبك بالغت في تسويق قيمة االجتماع 

للسوق في وقت مبكر للغاية».
واشتدت خيبة األمل من رد فعل السوق في ضوء وجهة 

نظر أوبك التي رأت أن االجتماع سار على خير ما يرام.
وقــــــال وزيــــــر الـــنـــفـــط اإليـــــرانـــــي بــيــجــن زنـــغـــنـــه لـــرويـــتـــرز 
فيما بعد «أنـــا فــي أوبـــك منذ مــا يــقــرب مــن 20 عــامــا. إنها 
املئة  امتثاال بنسبة مئة في  التي أشهد فيها  املــرة األولــى 
(بالتخفيضات) مــن أوبــك ومــا يقرب مــن مئة فــي املئة من 

غير األعضاء».
وكثيرا مــا اصطدمت إيـــران ثــالــث أكــبــر منتج فــي أوبــك 

السياسي  والخصم  للمنظمة  الفعلي  القائد  بالسعودية 
اللدود لطهران خالل اجتماعات سابقة.

وقـــالـــت أوبــــك فـــي بــيــانــهــا إنــهــا قـــد تــمــدد التخفيضات 
مجددا أو تعمقها.

وفــي املــعــتــاد، كــل هــذا كــان أكثر مــن كــاف إلطــالق موجة 
ارتــفــاع فــي الــســوق. وقــال زنغنه «هــذا غــريــب. ال أدري ملــاذا 

(انهارت السوق)؟».

فعل كل ما يلزم
في البداية اتفقت أوبك ومنتجون من خارج املنظمة على 
خفض اإلنتاج في ديسمبر 2016، وهو أول اتفاق مشترك 
في 15 عاما، وقالوا إن التخفيضات قد يتم تمديدها ستة 

أشهر إضافية.
كان الهدف من هذه الخطوة االستثنائية مواجهة تخمة 
األسعار  أدت النخفاض  التي  الخام  العاملي من  املــعــروض 
إلى النصف منذ 2014، مما اضطر روسيا والسعودية إلى 

التقشف وأدى إلى قالقل في فنزويال ونيجيريا.

وســـاعـــدت الــتــخــفــيــضــات عــلــى الـــعـــودة بــأســعــار النفط 
فــي قطاع  الــنــمــو  لكنها حــفــزت  لــلــبــرمــيــل،  فـــوق 50 دوالرا 
النفط الصخري بالواليات املتحدة غير املشاركة في اتفاق 
اإلنــتــاج. وأبــطــأ ذلــك وتــيــرة استعادة الــتــوازن بــني العرض 
والطلب، وظلت املخزونات العاملية قرب مستويات قياسية 

مرتفعة.
لـــســـعـــر مـــجـــددا  ـــــذي انـــخـــفـــض فـــيـــه ا ل ا لــــوقــــت  ا وفـــــي 
أدنى  قرب  مايو،  أوائل  في  للبرميل  دوالرا   47 صوب 
السعودي  الطاقة  وزير  قال  أشهر،  ستة  في  مستوى 
الــفــالــح إن أوبــك ســتــفــعــل «كــل مــا يــلــزم» إلعــادة  خــالــد 
الــتــوازن إلــى الــســوق بــمــا فــي ذلــك تــمــديــد تــخــفــيــضــات 

اإلنــتــاج ملــدة أطــول.
وعــــــززت روســـيـــا الــتــوقــعــات بــقــولــهــا هــــذا األســـبـــوع إن 

التخفيضات قد يتم تمديدها 12 شهرا.
وقال أوليفر جاكوب من بتروماتريكس لالستشارات إن 
السوق خاب أملها أيضا، ألن أوبــك لم تأت على ذكر خطة 
سبق اإلعالن عنها لخفض املخزونات من مستوى قياسي 

يــبــلــغ ثـــالثـــة مـــلـــيـــارات بــرمــيــل إلــــى مــتــوســطــهــا فـــي خمس 
سنوات البالغ 2.7 مليار.

وقال «اجتماع ديسمبر كان تقدما كبيرا... لكن اجتماع 
أمــــس يــعــطــيــنــا إحـــســـاســـا بــــأن أوبـــــك تــعــانــي مـــن االفــتــقــار 
للنتائج حتى اآلن ولم يعد لديها إجماع لتضع الوصول 
بــاملــخــزونــات إلـــى مــتــوســط الــســنــوات الــخــمــس بــني أهـــداف 

سياستها».
وأضاف جاكوب أن حقيقة استمرار إعفاء إيران وليبيا 
ونــيــجــيــريــا مـــن الــتــخــفــيــضــات تــشــيــر إلــــى أن أوبــــك ليست 

مستعدة بعد التخاذ إجراءات إضافية.
تــيــودور  لبنك  املــنــتــدب  العضو  ديــف بيرسيل  ويــتــوقــع 
بــيــكــريــنــغ هــولــت آنــــد كـــو الــــذي يــعــمــل مـــع مــنــتــجــي الــنــفــط 
السوق  أن تستعيد  األميركي ومقره هيوستون  الصخري 

توازنها في غضون ستة أشهر.
وقال «كانت السوق تأمل في تخفيضات أكبر... لكنني 
أعتقد أن أسعار النفط سترتفع عن مستواها الحالي بعد 

ثالثة أشهر».
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