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انتظروا سوق الكويت
لألوراق املالية

بحلة جديدة في 2017

تعاون من الشركة الكويتية للمقاصة الميان اجلميع بإمتام هذا 
التطوير الستكمال منظومة التطوير في سوق املال. 

وضعتم تاريخ اكتوبر 2016 الستيفاء متطلبات رأس املال املدفوع، 
ما ابرز التغييرات في هذا الشأن؟

٭ لي����س هناك اي تغييرات في هذه املواعيد، حيث يجب على 
الش����ركات املدرجة في سوق املال ان تستوفي احلد االدنى من 
متطلبات رأس املال، لذلك فالش����ركات امامها نحو عام من اآلن 
الس����تكمال هذه املتطلبات، بحد ادنى 10 ماليني دينار للشركة 
املدرجة في السوق الرسمي، و3 ماليني دينار للشركة املدرجة 

في السوق املوازي.

في مايو 2017 هناك قواعد ادراج جديدة، ما هي؟
٭ نتمنى بحلول العام 2017 ان تكون منظومة سوق املال بشكل 
عام متكاملة وذلك يتمثل في نشاط الشركة الكويتية للمقاصة، 
وشركة بورصة الكويت لالوراق املالية، ودور شركات الوساطة 
املالية، ويتبق����ى مفهوم االدراج وهو حتكمه قواعد وتعليمات 
صدرت عن هيئة اسواق املال وتنعكس اآلن في الالئحة التنفيذية، 
وسيكون بحلول 2017 هناك اكتمال تام لهذه املنظومة التي يجب 
ان تراع����ي الكثير من اجلوانب واهمها القيمة املضافة لالدراج 

في سوق الكويت لألوراق املالية.
ولدينا اميان بأن السوق يجب ان يتمتع بقيمة مضافة من 
عملية االدراج، ونس����عى الى اقناع بعض القطاعات املهمة في 
الدولة لتدرج في س����وق الكويت لالوراق املالية اميانا بأن هذا 
الس����وق يخدم اجلميع ويجب ان تكون هناك منصة للشركات 
املتميزة التي متثل قيمة مضافة في البورصة الكويتية، لذلك 
نتمنى بحلول 2017 ان يكون استكمال االجراءات مشجعا لإلدراج 

في السوق مما يعطي قيمة مضافة للسوق. 

مبا انكم حتدثتم عن القيمة املضافة الستقطاب شركات جديدة، 
كانت هناك معلومات عن طلبات جديدة لشركات نفطية وغيرها 

لالدراج في السوق؟ 
٭ هناك حديث مع بعض املسؤولني في القطاع النفطي بامكانية 
النظر في مقترح تقدمت به هيئة اس����واق املال، فالكويت دولة 
نفطية ولكن عند النظر الى سوق الكويت لالوراق املالية جتد ان 
هناك شركتني فقط تعمالن في املجال النفطي، وقدمنا هذا املقترح 
للقطاع النفطي حيث باإلمكان ادراج بعض الشركات النفطية 
في البورصة الكويتية، ولكن هناك بعض األمور التي حتول بني 

ذلك في القطاع النفطي، وهيئة اسواق املال حتترم ذلك.
وهناك ايضا قطاع مهم نسعى الى اقناعه لالدراج في السوق 
وهو الشركات العائلية، فلدينا في الكويت العديد من الشركات 
العائلية واملتميزة وذات اداء متميز في السوق، وشهد السوق 
في الفت����رة املاضية ادراج احدى الش����ركات العائلية والقيمة 
املضافة التي اضافتها للس����وق، حيث متثل الشركات العائلية 

في الكويت نسبة كبيرة من االقتصاد الوطني.
لذلك نسعى في الفترة املقبلة لتكون هناك ادراجات كثيرة 
للشركات العائلية، وهذا سيتطلب جهدا كبيرا من هيئة اسواق 
املال إلقناعهم بأهمية االدراج وما سيعود عليهم من فوائد عند 

االدراج.

كيف سيتم ذلك وهل هناك تسهيالت ستقدم للشركات العائلية؟
٭ االدراج في سوق االوراق املالية يكون وفقا ملتطلبات يجب ان 
تستوفى من قبل الشركة التي ترغب في االدراج، وهذه املتطلبات 
تعمل على حماية حقوق املس����اهمني، وحماية حقوق األقلية، 
وتعزيز الشفافية والنزاهة والعدالة في اوساط التداول، وذلك 
بحسب ما ينص علية قانون 7 لسنة 2010 لهيئة اسواق املال، 

وهى مبادئ ال تتوافر اال في النشاط التجاري الناجح.
وباحلديث عن الش����ركات العائلية جند العديد من قصص 
النجاح داخل الكويت بعضها امتد لسنوات طويلة، واستكماال 
لهذا النجاح س����يكون االدراج ذا قيمة مضافة لهذه الشركات، 
ونتمنى ان املعنيني بالش����ركات العائلية يلمسون هذه القيمة 
املضافة ونسعى لتقدمي شيء مقنع للشركات العائلية لالدراج 

بالسوق.

ما إستراتيجيتكم اليوم للسوق الكويتي؟ وكيف ستخرجون 
السوق من أزمة السيولة التي يعيشها منذ األزمة املالية؟

٭ استراتيجية الهيئة مستمدة من اهداف الهيئة التي نص عليها 
القانون والتي تهتم بوضع اإلطار التنظيمي والرقابي والتشريعي 
املتكامل والذي مينح الثقة للمستثمر او املخاطب بهذا القانون 
ويضمن العدالة والنزاهة والشفافية ويحافظ على حقوق جميع 
املتعاملني في سوق الكويت لالوراق املالية، ويعمل على تقليل 

االخطار النمطية املصاحبة لنشاط االوراق املالية. 
ويضاف الى ذلك تطوي����ر األدوات وتطوير املنتجات التي 
تتداول في سوق املال وتطوير آليات التعامل وهي امور جميعها 
من صميم عمل هيئة اس����واق املال، ونس����عى الى التأكيد على 
هذا اإلط����ار والتأكيد على ضرورة وج����ود جهاز رقابي ممثل 
في هيئة اس����واق املال يحفظ احلقوق وميثل املرجعية في كل 
ما يتعلق بنش����اط االوراق املالية. ونحاكي في هذه التوجهات 
افضل املمارسات العاملية، ومؤمنون بدور سوق االوراق املالية 
وتاريخه كونه األقدم باملنطقة، وايضا مؤمنون بقدرة س����وق 
املال بالكويت عل����ى االبتكار والريادة والقابلية للتطور، وهذا 
قد يكون اقل ما يقدم لس����وق الكويت لالوراق املالية، حيث ان 
الس����وق مازال يعاني من بعض اثار ازم����ة 2008 فالكثير من 
الش����ركات مازالت متأثرة ولكن نظرتنا األشمل ال تنحصر في 
شركة معينة ولكنها تذهب الى تنظيم سوق مالي متكامل وفق 
افضل املمارسات العاملية.  وهناك مقولة بأن »االنسان عدو ما 
يجهل« وهذا ش����يء طبيعي، كما ان الدراسات االكادميية تقول 
ان »رأس امل����ال جبان«، ولكن دائما وضوح اللوائح وس����المة 
التطبي����ق والعدالة هي التي تعطي للمس����تثمر الثقة للدخول 
الى السوق من عدمه، وهذا االمر الذي نؤكد عليه وهو وضوح 

اللوائح وسالمة تطبيقها على اجلميع دون انحياز.

الكويت لالوراق املالية. 

مبا انكم ذكرمت شركة املقاصة.. ما التصور املقبل مللف هذه 
الشركة؟ وهل ستمنح تراخيص جديدة لوكاالت التقاص؟ 

٭ الشركة الكويتية للمقاصة من الشركات التي مت ترخيصها 
بحكم القانون بصدور قانون 7 لسنه 2010 والذي ينص على ان 
الشركة الكويتية للمقاصة هي شركة مرخص لها وعليها توفيق 
اوضاعها، ولكن عملية توفيق األوضاع هذه تأخذ اجراءات طويلة 
جدا، فالشركة الكويتية للمقاصة هي املرجع جلميع األنشطة 
التي تتم في سوق الكويت لالوراق املالية، حيث يجب الفصل 
بني التسويات، واإليداع املركزي، واحلفظ، وهي 3 أنشطة مهمة 

وافضل املمارسات العاملية تنص على فصلها.
وتعمل حاليا الش����ركة الكويتية للمقاص����ة على هذا االمر 
حتى تس����توفي متطلبات هيئة اسواق املال، ونطمح لتحقيق 
ذلك في اس����رع وقت، وباالضافة الى ذل����ك فهناك اعادة رؤية 
كامل����ة في منظومة ما بعد التداول ف����اذا كانت املنظومة فعالة 
وحقيقية فستكون بيئة االستثمار في سوق الكويت لالوراق 
املالية منسجمة ومتكاملة، فال ميكن احلديث عن تطوير التداول 
وطرح ادوات جديدة للتداول ومنظومة ما بعد التداول ال تدعم 

وال تسهل عمل هذه األدوات اجلديدة التي ستصدر.

كيف سيكون الشكل املتوقع ملنظومة ما بعد التداول؟ 
٭ نسعى في هذه املنظومة الى افضل املمارسات العاملية فهناك 
 2+T1 و+T« �انظمة للتسويات النقدية ما بعد التداول املعروفة ب
وT+3«، ولكن ننظر أليهما افضل في السوق احمللي باالضافة 
الى ما هو مطبق بأفضل املمارسات العاملية، فهناك فريق من قبل 
هيئة اسواق املال يتابع هذا امللف بشكل دقيق ومباشر وهناك 

لتسهيل اجراءاتهم وتعامالتهم في األوراق املالية.

هل ستحل هذه الشركات ملفات اعادة الهيكلة ونقل املديونيات 
وامللكيات؟ 

٭ يرتبط تأسيس الشركات ذات األغراض اخلاصة بغرض خاص 
ومحدد مع ضرورة موافقة هيئة اسواق املال عليه، ويكون عمر 
الشركة مرتبطا بانتهاء القرض او انقضاء الغرض املخصص 
النش����ائها، وهناك العديد من األغراض إلنش����اء هذه الشركات 
سواء كان إلعادة الهيكلة او لنقل مديونيات او ترتيب ملكيات 
داخ����ل مجاميع معينة وتكون دائم����ا مرتبطة بهدف، وعمرها 
مرتبط بالوصول لهذا الهدف وفقا ملتطلبات هيئة اسواق املال 

والشروط والضوابط التي ستوضع لهذا النشاط.

السندات والصكوك

ملف مهم اليوم بخصوص امكانية اصدار الصكوك والسندات 
عبر الهيئة، ما االجراءات اآلن؟

٭ يعتبر ه����ذا االمر من اهم االضاف����ات احلقيقية في الالئحة 
اجلديدة، حيث ألول مرة في الكويت يتم تنظيم اصدار الصكوك 
والسندات والتعامل معها وتداولها بشكل شامل وموسع. ففي 
السابق كانت هناك السندات احلكومية التي تصدر من قبل بنك 
الكويت املركزي ووزارة املالية، ولكن اليوم مت تنظيمها كورقة 
مالية فهناك الكثير من املتطلبات يجب ان تستوفى، وايضا فتح 

املجال لتداول الصكوك والسندات داخل الكويت. 
ونسعى في هذا التنظيم الى محاكاة افضل املمارسات العلمية، 
وان يكون هذا النشاط ضمن االنشطة الواعدة في سوق الكويت 
لالوراق املالية، لذلك نش����جع اصدار السندات والصكوك وفقا 
له����ذا التنظيم ال����ذي صدر من قبل هيئة اس����واق املال، وفيما 
يتعلق بالس����ندات والصكوك احلكومية فهناك تفاهم كامل بني 
هيئة اسواق املال وبنك الكويت املركزي الصدار هذه السندات 

والصكوك وفقا ملرئياتهم.
ولكن فيما يتعلق بتنظيم الصكوك والسندات اخلاصة، فهذا 
االمر بكامله سيكون في هيئة اسواق املال، ونحن نؤمن بأهمية 
هذا القطاع الكويتي حيث كان س����وق الكويت في سبعينيات 
القرن املاضي ثامن اكبر سوق نشط في السندات، لذلك فهناك 
حاجة كبيرة اليوم لتنظيم هذا النشاط، وقد مت تنظيمه بشكل 
كام����ل في الالئحة اجلديدة، ونتمن����ى ان تكون هذه اخلطوات 
مش����جعة الصدار الصكوك والس����ندات من قبل جهات اخرى 

داخل الكويت.

ما امكانية ادراج هذه الصكوك والسندات بالفترة املقبلة؟ 
٭ ادراج الصكوك والسندات للقطاع اخلاص يأتي ضمن اجراءات 
التنظيم، فليس الهدف فقط اصدار الصكوك والس����ندات ولكن 
الهدف األساسي هو ان يكون هناك سوق ثانوي لهذه الصكوك 
والس����ندات، بحيث يتم تداولها مثل الكثير من اسواق العالم، 
ونتمنى ايضا ان تكون الس����ندات والصكوك احلكومية قابلة 
للتداول فال ميكن ان يكون سوق السندات والصكوك فعاال دون 

تداول احلكومية منها في السوق. 

هل هناك تصور ملوعد معني النطالق سوق ثانوي للسندات 
والصكوك؟ 

٭ التنظيم كامل وموجود بالالئحة اجلديدة وننتظر من املخاطبني 
في الالئحة التقدم للهيئة إلصدار الس����ندات والصكوك، وفيما 
يخص تداولها، فشركة البورصة ستعمل على تنظيمها بالفترة 

املقبلة. 

هل هناك تصور لصانع السوق، متى ينطلق وما املتوقع أن نراه 
في هذا املشروع املنتظر؟ 

٭ يعتبر صانع السوق احد اهم االدوات املطلوبة في سوق املال 
لتنش����يط السوق، وكانت هناك الكثير من املطالب خالل إعداد 
الالئحة بإعادة صانع السوق مرة اخرى، ويتمثل ذلك في إلزام 
الهيئة بايجاد نظام لصانع السوق، وقبل نهاية 2015 سيكون 
هناك نظام كامل لصانع الس����وق، حي����ث ان الالئحة اجلديدة 

وضعت اطارا تنظيميا لصانع السوق. 
ولكن هناك ابعادا فنية حيث يجب ان تستكمل شركة املقاصة 
منظومتها الفنية لنشاط صانع السوق، وايضا سوق االوراق 
املالية وش����ركة بورصة الكويت يجب ان تكون هناك جوانب 
فنية لتكون آلية صانع الس����وق فعالة، فوجود صانع س����وق 

غير فعال ال يخدم الهدف من ضرورة وجوده.
لذلك وضعت هيئة اسواق املال التنظيم واعطت سنة للبورصة 
وشركة البورصة وش����ركة املقاصة الستكمال التنظيم الفني، 
وفي هذا الصدد بدأت لقاءات حتى يستكمل التنظيم في اقرب 
وقت وتقدم الى املخاطبني ونرى صانع س����وق فعاال في سوق 

قال عن الصكوك والسندات 
٭ ألول مرة س���يتم تنظيم الصكوك والسندات بشكل موسع 

عبر الهيئة
٭ سوق الصكوك والسندات نشاط واعد.. ونشجع الشركات 

واحلكومة على إصدارها 
٭ تفاهم كامل مع البنك املركزي ووزارة املالية إلصدار السندات 

والصكوك احلكومية
٭ كنا ثامن اكبر سوق سندات نشط في السبعينيات.. ونأمل 

عودتها للكويت
هدفنا ليس فقط إصدار السندات والصكوك..إمنا تأسيس سوق 

ثانوي إلدراجها وتداولها 
٭ نأمل من احلكومة إدراج س���نداتها وصكوكها.. فال س���وق 

نشطا دون تداول احلكومية 
٭ ننتظ���ر من املخاطب���ني التقدم للهيئة إلص���دار الصكوك 

والسندات
شركة البورصة س���تنظم تأسيس سوق الصكوك والسندات 

بالفترة املقبلة

أبرز احملطات املستقبلية
لهيئة أسواق املال

٭ استكمال وضع نظام صانع السوق قبل نهاية 2015
٭ أكتوبر 2016 املوعد النهائي للش���ركات املدرجة الس���تيفاء 

متطلبات رأس املال 
٭ اكتمال منظومة سوق املال في مايو 2017 وشروط جديدة 

لإلدراج جلذب شركات بقيمة مضافة للسوق.

للمتالعبني.. القانون
سيطبق  على اجلميع

ف���ي رده على س���ؤال حول ان الهيئة اصبحت متس���اهلة 
وهو عكس م���ا يفترض انتظاره من اجله���ة الرقابية، أجاب 

احلجرف: 
نس����مع كالما كثيرا من هذا القبيل، لكن النقطة األساس����ية التي 
يجب ان يدركها اجلميع هي ان االجراءات السابقة كانت من روح 
القانون، وان الهيئة لن تتردد في تطبيق وتفعيل القانون، وذلك 
التزاما من الهيئة بحماية السوق من اي تالعبات، وايضا تعزيز 
الش����فافية والنزاهة والعدالة في سوق االوراق املالية، فمسطرة 
القانون س����تكون دائما موجودة لردع كل من يحاول ان يتالعب 

في سوق االوراق املالية.
وفي السابق كان هناك عدد من اإلحاالت للمتالعبني الى النيابة، 
ولك����ن قد يعود تراجع عدد هذه احل����االت في الوقت احلالي الى 
اس����تيعاب املتطلبات الرقابية والقانونية اجلديدة التي ادت الى 
تراجع حاالت التالعب بالس����وق، حيث ان تفعيل القانون يجعل 
املتعامل اكثر اطمئنانا بانه لن يكون هناك اي ش����خص ميارس 

نشاطا غير قانوني على حسابه. 
فالثقة هي اس����اس اسواق املال وتأتي من وجود جهة رقابية 
تعمل على حماية حقوق الكل وبالتالي لم ولن نسمح بأي تالعب 
في س����وق الكويت لالوراق املالية، او اي انحراف في املمارسات 
بحكم القانون، ويساعدنا في ذلك التوعية املستمرة بشكل اسبوعي 
بهدف ان يكون كل شخص مخاطبا بهذا القانون على اطالع كامل 

مبا له وما عليه.
تفاصيل المقابلة كاملة على موقع »األنباء« اإللكتروني

www.alanba.com.kw د.نايف احلجرف أثناء اللقاء مع الزميل أحمد بومرعي           )أحمد علي(

رئيس مفوضي هيئة أسواق املال 
د.نايف احلجرف يبدو سعيدا بإجناز 

أكبر عمل تنظيمي وتشريعي في 
الكويت بعد اقرار الالئحة التنفيذية 

لقانون هيئة اسواق املال

قدمنا اقتراحًا
للقطاع النفطي إلدراج 

شركاته في البورصة..
لتعكس النشاط االقتصادي

نسمع كالمًا كثيرًا
أن الهيئة أصبحت متساهلة.. 
لكن لم ولن نسمح بالتالعب 

ومسطرة القانون على اجلميع 

خصخصة البورصة.. ال مجال للفشل
حول ملف خصخصة سوق الكويت لألوراق املالية قال احلجرف: 
دور هيئة اسواق املال في هذا امللف هو األساس واحملور الرئيسي 
فهو استحقاق قانوني حيث الزمت املادة 33 من القانون بخصخصة 
سوق الكويت لالوراق املالية وفق اآللية التي ذكرت فيها، باالضافة 
الى ان هذا امللف هو استحقاق اقتصادي حيث ان اليوم ننتقل من 
مرحلة مختلفة بالكامل الى مرحلة ادارة سوق االوراق املالية من 
قبل القطاع اخلاص وهذا س����يكون عالمة فارقة في تاريخ سوق 

الكويت لالوراق املالية ومنظومة سوق املال بشكل عام.
وش����ركة بورصة الكويت اليوم هي كي����ان قانوني مبجلس 
ادارة مي����ارس صالحياته، ومتأكدون من ان اخلطة التي وضعها 
املس����ؤولون بش����ركة البورصة طموحة جدا وهيئة اسواق املال 
على اطالع بكل تفاصيلها، وقد اعلنا مسبقا ان هذا املشروع غير 
قابل للفشل وبتنفيذ هذه اخلصخصة ستكون هناك نقلة نوعية 

وعالمة فارقة في مسيرة االقتصاد الوطني.
وامل����ادة 156 املعدلة ف����ي قانون 7 لس����نة 2010 اعطت الهيئة 
صالحية تفويض ش����ركة بورصة الكويت لالوراق املالية بادارة 
مرفق الس����وق، حيث ان املادة القدمية نصت على تفويض جلنة 
الس����وق بادارة املرفق اداريا وماليا، باالضافة الى ان التعديل 56 
اعط����ى امكانية منح هذا التفويض الى ش����ركة بورصة الكويت 

لالوراق املالية.
وفيما يخص إتاحة شركة البورصة للمستثمرين قال: املادة 
33 اوضحت انه سيكون 50% من اسهم الشركة مطروحة لالكتتاب 
للمواطنني، و50% ستطرح وفق املزايدة، واجلهات احلكومية املعنية 
بالدولة لها احلق في التملك بني 6 و24% كحد اقصى، واملستثمر 
االجنبي منفردا او مشتركا مع اخرين له احلق في 44% من التملك 
في شركة البورصة كحد اقصى، لكن هيئة اسواق املال هي املنوطة 
بوضع شروط املزايدة والشروط التي يجب ان تنطبق على املتقدمني 
لهذه املزايدة ونس����ب التملك للحكومة واملستثمر االستراتيجي، 
خاصة ان القانون نص على الشق العاملي وهذا يحتاج الى جهد 

كبير لتسويق هذا املشروع الى املستثمرين العامليني.

قواعد إدراج جاذبة الستقطاب شركات 
ذات قيمة مضافة للسوق في مايو 2017

نظام كامل لصانع السوق سيكون جاهزًا
قبل نهاية 2015.. أما تفعيله فخالل سنة

لشركة املقاصة.. يجب فصل التسويات 
واإليداع املركزي واحلفظ ملواكبة العاملية

متأكدون من أن خطة مسؤولي شركة 
البورصة طموحة.. ومؤمنون 

بقدراتهم على التغيير 

ميكن اآلن تأسيس شركات األغراض اخلاصة 
عبر الهيئة.. باستثناء كامل

من قانون الشركات

خصخصة البورصة: 50% للمواطنني..
و50% تتوزع بني احلكومة

واملستثمر اإلستراتيجي




