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القانون في 13 فصال

محاذير قبل الصياغة

أش����ار املضاحكة إلى أن املشروع الذي أقرته اللجنة املالية 
البرملانية يأتي في 13 فصال:

األول: يتناول ابرز املصطلحات املتداولة في أسواق املال.
الثاني: يتضمن إنشاء هيئة سوق املال وتشكيلها وأهدافها.

الثالث: بورصات األوراق املالية.
الرابع: وكالة املقاصة.

اخلامس: أنشطة األوراق املالية املنظمة.
السادس: مراجعة حسابات األشخاص املرخص لهم.
السابع: عمليات االستحواذ وحماية حقوق األفراد.

الثامن: أنظمة االستثمار اجلماعي.
التاس����ع: نش����رة االكتتاب ل����أوراق املالية الص����ادرة عن 

الشركات.
العاشر: اإلفصاح عن املصالح.

احلادي عش����ر: العقوب����ات واجل����زاءات التأديبية وتنظيم 
االختصاص القضائي.

الثاني عشر: احكام عامة.
الثالث عشر: احكام انتقالية.

عدد املضاحكة جملة من املخاوف واحملاذير كشف عنها احتاد 
الش����ركات قبل صياغة القانون عنها منذ فترة احتاد الشركات 

وتناولها بعض اخلبراء املعينني منها:
� الصياغ����ة الفضفاضة التي ال تنظم بش����كل واضح عالقة 

الهيئة بالسوق.
� تشابك االختصاصات بني الهيئة والسوق وكيفية توزيع 

املوارد املالية.
� مدى الزامية املشروع للشركات باإلدراج في البورصة.

� عدم تنظيم وكالة املقاصة بشكل مفصل.
� عدم تكريس املشروع معيار االستقاللية بشكل واضح. 

� مخاوف من احتكار جهة في القطاع اخلاص وس����يطرتها 
على السوق املالي، وان يبقى عنصر الشفافية واالفصاح دون 

املعايير العاملية.

المضاحكة: مشروع »هيئة سوق المال« أول اختبار 
لتعاون السلطتين في طريق تنفيذ الخطة اإلنمائية

في تقرير أعده عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت عشية مناقشته في مجلس األمة

الحكومة وضعت المشروع في المرتبة األولى وسط قائمتها التشريعية االقتصادية في خطتها اإلنمائية »الرباعية«
الوزير الهارون قدم 19 تعديالً في يونيو الماضي و»المالية البرلمانية« تصر على أن يتولى إدارة هيئة السوق مجلس مفوضيها

قضاء متخصص لكل نزاعات السوق ومجلس المفوضية واالستحواذ واإلفصاح وغموض النصوص.. عوائق في وجه التشريع

وزارة التجارة ترى أن يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من 7 مفوضين بينهم 4 متفرغين 

فكرة تم تداولها في التسعينيات واستغرقت الحكومة سنوات لتتجاوب معها

»المالية البرلمانية« استندت إلى 8 متغيرات عالمية في مسعاها إلقرار المشروع

إقرار القانون سيؤدي إلى توفير الحماية للمستثمرين وضمان االقتصاد الكامل

خالد املضاحكة

احلكومة قدمت قانونا من 15 مادة فحولته »املالية البرملانية« ملشروع متكامل من 165 مادة

املال عملت اللجنة املالية البرملانية 
على تق���دمي كل م���ا يدخل في 
اختصاص الهيئة وفي شأن تنظيم 
نشاط األوراق املالية كي يصبح 
القانون تش���ريعا جامعا شامال 
بإنش���اء الهيئة واختصاصاتها 
وتش���كيلها ومبا يتماش���ى مع 
املعايير الدولي���ة وتفعيل دور 
الرقاب���ة لضمان االلت���زام بها. 
القانون  وأوضح متيز مشروع 
اللجنة بالش���مولية  أقرته  كما 
ألنه لم يغفل جتارب األس���واق 
األخرى مع مراعاة اخلصوصية 
املالية  الكويتية مبين���ا تقرير 
تناول جميع النواحي التشريعية 
الالزمة لتنظيم عمل األطراف ذات 
العالقة بالسوق وصيغت مواد 
بخطوط رئيسية وعريضة مع 
ترك صالحية إصدار التفاصيل 
الى مجل���س إدارة الهيئة حتى 
يبقى القانون مرنا يسهل تطويره 
مع التغيرات التي تطرأ على هذا 
النظام دوليا مؤكدا أن املشروع 
اذا اقر وفق ما ج���اء في تقرير 

اللجنة فسيؤدي الى اآلتي:
التش����ريعات  إلغ����اء جميع   �
املتعددة السارية والتي حتكم سوق 
رأس املال وأي نص يتعارض مع 

أحكامه.
� إنشاء هيئة أسواق املال.

� تضمني املشروع جميع األحكام 
الالزمة لتنظيم سوق رأس املال.

� تضم����ني املش����روع األحكام 
املنظمة للعقوبات بدال من تضمينها 

قانون الشركات التجارية.
� انشاء جهاز قضائي متخصص 

بنشاط أسواق املال.

اعتراف

وتطرق املضاحكة إلى املذكرة 
اإليضاحية للمشروع قائال انها تقر 
بأن هناك قصورا واضحا في النظام 
والرقابي املعمول به في البورصة 
فضال عن ان وجهات عديدة ذات 
صلة بالسوق ال تقوم بواجبها او 
الوظائف املناطة بها، الفتا إلى أن 
املشروع يجعل من هيئة سوق املال 
آلية صارمة في احلد من التالعب 
احلاصل في البورصة السيما من 
جهات ساعية لتحقيق ربح غير 
مشروع مضيفا دعا أيضا الى عدم 
اللجوء الى االقتراض بدرجة عالية 

للحصول على أوراق مالية.

تقتضي بأن تتولى الدولة دفع قيمة 
االكتتاب نيابة عن املواطنني وتوزع 
جميع االسهم املخصصة لالكتتاب 
العام بالتساوي بينهم، كما اقترح 
السعدون إلغاء املادتني 14 اخلاصة 
بحق مجلس املفوضني في انشاء 
جلان استش����ارية دائمة ومؤقتة 
وامل����ادة 35 اخلاصة بالش����روط 
الواجب توافرها في عضو مجلس 

إدارة البورصة.

آخر الركب

وتابع املضاحكة من املفارقات 
الغريبة ان جمي����ع دول مجلس 
التعاون اخلليجي باستثناء الكويت 
واكبت التوجه العاملي في انشاء 
هيئات سوق املال كسلطة تشريعية 
ورقابية السيما مع سقوط احلواجز 
والقي����ود التي كانت تعيق حركة 
رؤوس االموال بني البلدان املختلفة 
وظهور نظام مالي جديد تسوده 
املنافسة والشفافية، مشيرا إلى أن 
الكويت تخلفت عن دول اخلليج 
ومازالت تدور في حلقة مفرغة منذ 
سنوات وتختار سيناريو جتميد 
املشروع لعدم قدرتها على ضبط 
الصراع االقتصادي الدائر في فلك 

سوق األوراق املالية.
 وش����دد املضاحكة في ضوء 
املتغي����رات العاملي����ة املتالحق����ة 
والتطور الهائل على أسواق املال 
العاملية فق����د انتهت كل املبررات 
لتأجيل هذا املش����روع املهم الذي 
يواك����ب 8 متغي����رات الفت����ة في 
البورصات العاملية استندت اليها 
اللجن����ة املالية ف����ي اجنازها هذا 

املشروع وهي:
� خصخصة األسواق املالية.

� تنويع أدوات االستثمار.
� خصخصة مراكز اإلبداع وحفظ 

املستندات.
� تطوير التشريعات التي حتكم 

األسواق املالية.
� تطوي����ر القوان����ني اخلاصة 

بالتعامالت في األسواق املالية.
املالي����ة  األس����واق  فت����ح   �

للمستثمرين األجانب.
� ظهور التكتالت االقتصادية.

� ربط األسواق املالية بعضها 
البعض.

وأشار املضاحكة الى الوقت 
الذي ركز فيه مشروع احلكومة 
على انشاء وتشكيل هيئة سوق 

املكلف بدراس����ة مشروع القانون 
الفتا إلى أن اللجنة اخذت ببعض 
التعديالت ورفضت اخرى ابرزها 
املادة السادسة حيث اصرت اللجنة 
على ان يتولى ادارة هيئة سوق املال 
مجلس مفوضي الهيئة يتكون من 5 
مفوضني متفرغني يصدر بتسميتهم 
مرس����وم بناء على ترشيح سمو 
رئيس الوزراء بينما تتمسك وزراة 
التجارة ب����أن يتولى ادارة الهيئة 
مجلس ادارة يتكون من س����بعة 
مفوضني بينه����م اربعة متفرغني 
ويصدر بتسميتهم مرسوم بناء 

على ترشيح الوزير املختص.
 وذكر املضاحكة في تقريره أن 
النائب خالد السلطان قدم تعديال 
يقضي بإضافة فقرة ثانية للمادة 
75 تتعلق بوضع ضمانات حلقوق 
االقليه في االعتراض على أي قرار 

تصدره االغلبية.
كما قدم النائب احمد السعدون 
6 تعديالت على املواد 4 و10 و13 
و19 و34، وإضافة املادة )34( مكرر 

على املش����روع قال املضاحكة انه 
خالل الفصل التشريعي احلالي قدم 
النائب د.وليد الطبطبائي اقترحا 
بقانون بشأن انشاء هيئة سوق املال 
وهو الذي ناقشته اللجنة املالية 
باإلضافة إلى مش����روع احلكومة 
وتبدو املفارقة الصارخة ان قانون 
الطبطبائي مكون من 85 مادة فيما 
مشروع احلكومة 15 ماده، في حني 
انتهت اللجنة املالية الى مشروع 
يتكون من 165 مادة وهو مؤش����ر 
خلالفات واس����عة متوقعة خالل 
النقاش السيما أن صياغة اللجنة 
انتهت إلى رفض الكثير من املواد 

التي تضمنها مشروع احلكومة.

19 تعديال للتجارة

وأوض����ح املضاحكة أن وزير 
التجارة والصناعة احمد الهارون 
ق����دم 19 تعديال الى اللجنة املالية 
في 18 يوني����و 2009 وهي جملة 
ما انتهى اليه الفريق املشكل من 
س����وق الكويت ل����أوراق املالية 

ينطلق من أن الوظيفة الرئيسية 
تنحص����ر باالش����راف والرقاب����ة 
على جميع عناصر اس����واق املال 
الترخيص بالتأسيس  ابتداء من 
واملمارسة حتى التصفية جلميع 
الشركات العاملة فيها كما أن هناك 
توقع����ات بزيارة عدد الش����ركات 
املدرجة في البورصة الس����يما ان 
القيمة الرأسمالية للسوق الكويتي 
كبيرة نسيبا باملقارنة مبثيالتها 
في االسواق االخرى باإلضافة الى 
ان عدد الش����ركات املدرجة قابلة 
للزيادة خالل السنوات القادمة في 
ضوء حتويل الكثير من املؤسسات 
الى  العائلية واملقفلة  والشركات 
شركات مساهمة عامة وما يترتب 
على ذلك من ظهور شركات لتقدمي 
خدمات النقل واملقاوالت والرعاية 
الطبية والتعليمية وغيرها نتيجة 
الش����ركات  لتنفيذ برامج وخطة 
ف����ي انت����اج الس����لع الوس����يطة 

والنهائية.
وعن تعدي����الت اللجنة املالية 

املصدري����ن أو وكالء االكتتاب او 
حلفائهم، وضع متطلبات االفصاح 
ومتطلبات البيانات املالية اخلاصة 
ببالشركات وعروض الطرح العام 
والتنظيم����ات اخلاصة باالفصاح 
عن ملكية املس����اهمني الرئيسيني 
العطاء، وضع  وتقدمي ع����روض 
معايير التدقيق احملاسبي ووضع 
املتطلب����ات اخلاص����ة مبدقق����ي 
احلسابات اخلارجيني، واملتطلبات 
اخلاصة بالرقابة الداخلية للقوائم 
املالية املقدم����ة للهيئة واخلاصة 
الذين يدققون تلك  باألش����خاص 
البيانات املالي����ة، واصدار النظم 
واللوائح والقرارات وااليضاحات 
والتعليمات الالزمة لتنفيذ أهداف 
واغراض وأحكام هذا القانون واي 

الئحة تصدر مبوجبه.

زيادة الشركات المدرجة

وق����ال املضاحك����ة ان أهمية 
انشاء هيئة االس����واق وفق رأي 
اللجنة املالية ورأي املتخصصني 

جامعة الكويت د.يوس����ف العلي 
باإلضافة إلى عدد من املختصني.

فكرة من القرن الماضي

وبني أن هيئة سوق املال فكرة 
الفعالي����ات االقتصادية  تداولتها 
الق����رن املاضي  في تس����عينيات 
واس����تغرقت احلكومة س����نوات 
للتجاوب معها وس����نوات اخرى 
لدراستها واعداد مسودة املشروع 
يضاف إليها عامان ونصف العام 
جمد خاللها املش����روع في ادراج 
املجلس منذ احالته احلكومة في 
يوليو 2007 حتت ضغوط نيابية 
مبينا أن احلكومة وضعت نظريا 
املشروع في صدارة اجندة اولوياتها 
منذ الفصل التشريعي العاشر وفي 
املرتبة االولى وسط قائمة من 21 
تش����ريعا في املجال االقتصادي 
ليكون ركيزة تنفيذ اخلطة االمنائية 
اقرها املجلس  الت����ي  »الرباعية« 
في مداوالتها االول باالجماع لكن 
املفارقة ان احلكومة هي املسؤول 
االول عن عرقلة هذا املشروع، بل 
سعت بقوة إلجهاض مناقشته في 
الفصلني احلادي عشر والثاني عشر 
وكرس ه����ذه العرقلة حل مجلس 

االمة 3 مرات متتالية.

مكاسب السوق

التقرير  ف����ي  واكد املضاحكة 
ان خروج هيئة س����وق املال الى 
النور سيؤدي الى جملة مكاسب 
منها توفير احلماية للمستثمرين 
وضمان االقتصاد الكامل، تطوير 
وتنظي����م اس����واق مالي����ة عادلة 
ونظامية وشفافة، تقليل مخاطر 
السوق الناجمة عن عمليات التداول 
الهيئة،  وتتضمن اختصاص����ات 
ترخيص وتنظيم ورقابة اسواق 
االوراق املالي����ة ووكاالت مكافحة 
االوراق املالية، واحتادات الوسطاء 
واملتداول����ني الذي����ن ميارس����ون 
صالحية التنظيم الذاتي ملصلحة 
أعضائهم ووضع الضوابط االزمة 
لعملها، ترخيص وتنظيم ورقابة 
الوسطاء واملتداولني ومستشاري 
االستثمار اجلماعي وامضاء احلفظ 
لتلك االنظم����ة ووكالء االكتتاب، 
ووضع املعاير اخلاصة بسلوكيات 
وأخالقيات املهمة، تسجيل وتنظيم 
ورقابة عروض الطرح العام لأوراق 
املالية أو الوحدات املصدرة من قبل 

إدارة غرفة  أكد عضو مجلس 
التجارة وصناع����ة الكويت خالد 
عبدالرحمن املضاحكة ان مشروع 
قانون هيئة س����وق املال سيكون 
اول اختبار لتعاون السلطتني في 
اجناز املتطلبات التشريعية للخطة 

اإلمنائية للدولة.
 وقال املضاحكة في تقرير اعده 
عن مش����روع قانون هيئة »سوق 
املال« املدرج عل����ى جدول أعمال 
مجل����س األمة واملقرر مناقش����ته 
في جلسة اليوم »الثالثاء« يبدو 
أن املش����هد االقتصادي في غاية 
الغرابة حيث تتبدل الصورة من 
دون ضوابط او قوانني الس����يما 
في محيط سوق الكويت لالوراق 
املالية، فهناك منذ سنوات عمليات 
جتميل مليزانيات الش����ركات ولم 
يتدخ����ل القانون مش����يرا الى ان 
االفصاح يحت����اج الى افصاحات 
ومؤشر البورصة أعطى صورة غير 
مستقره لسوق مال كان رائدا في 
املنطقة ووجد نفسه خلف الركب 
بسبب املناورات بني الالعبني الكبار 
في البورصة ومعه احلكومة ما ادى 
الى جتميد مشروع هيئة سوق املال 
لوجود رغبة في ابقاء الوضع كما 
هو عليه وهو مشهد في النهاية يهز 

صورة االقتصاد الوطني.

أول اإلنجازات

واضاف املضاحكة س����يصبح 
قانون هيئة سوق املال أول ثمرة 
تشريعية في شجرة خطة التنمية 
في حال إقرارها لذا سيكون أعضاء 
السلطتني في جلسة الثالثاء على 
احملك الظهار أول مؤشر عن حقيقة 
رغبة السلطتني في تنفيذ اخلطة 

االمنائية.
ورصد املضاحكة في تقريره 
بعض احملطات التي مر بها القانون 
قائال »خرج مشروع هيئة سوق 
امل����ال الى جدول أعم����ال مجلس 
االمة احلالي بعد عدة اجتماعات 
في اللجنة املالية في دور االنعقاد 
االول وش����ارك فيها باإلضافة إلى 
البرملانية وزير  اللجن����ة  أعضاء 
التج����ارة احمد اله����ارون ووكيل 
الوزارة رشيد الطبطبائي ونائب 
مدير الس����وق لقطاع الش����ركات 
ابراهي����م االبراهيم وعضو هيئة 
سوق املال ابراهيم القاضي ومن 
مكتب الشال د.صالح العثمان ومن 


