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 شريف حمدي
  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة ان شركة «رمال الكويت» العقارية 
املدرجة حديثا في سوق الكويت لألوراق املالية حققت أرباحا جيدة في 
العام املالي املنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠، مشيرا إلى ان صافي األرباح 
سيكون في حدود ٥٠ فلسا. وقالت املصادر ان الشركة تدرس توزيع 
منحة فقط جار حتديدها حاليا، وسيتم اإلعالن عنها للمساهمني بعد 
اعتماد ميزانية الشركة من قبل اجلهات املعنية. وأوضحت ان الشركة 

تواصــــل حتقيق النمو في االرباح منذ عــــام ٢٠٠٧ وحتى عام ٢٠١٠، 
مشيرة الى ان الشركة تعتمد على النشاط التشغيلي لها وعدم الدخول 
في استثمارات بعيدة عن النشــــاط. على صعيد آخر أفادت املصادر 
بأن هناك أطرافًا استثمارية محلية تقوم من خالل محافظ وصناديق 
استثمارية تابعة لها بتجميع اسهم الشركة سعيا وراء احلصول على 
نسب أقل من ٥٪ عن طريق التداول في البورصة، مشيرة إلى ان هذه 

االطراف لديها قناعة مبستقبل الشركة وأدائها اجليد. 

 ٥٠ فلسًا أرباحًا متوقعة لـ «رمال الكويت« عن ٢٠١٠

 «الجمعية االقتصادية» تبدي ١٩ مالحظة وتعديًال على ٢٢ مادة
   من مسودة الالئحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال

 محمود فاروق ـ شريف حمدي
  حصلت «األنباء» على نسـخة من التعديالت واملالحظات املقترحة من اجلمعية 
االقتصادية على مسودة الالئحة التنفيذية للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ املتعلق بإنشاء 
هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية التي أرسلتها إلى مجلس مفوضي هيئة 
أسواق املال، حيث تناول رد اجلمعية االقتصادية ١٩ مالحظة وتعديال على مواد رقم ١ 
ـ ٤ـ  ١١ـ  ٤٩ـ  ٧٠ـ  ٧٩ـ  ٨٧ـ  ٩٥ـ  ١٠٥ـ  ١٠٦ـ  ١٠٧ـ  ١٠٨ـ  ١٦٠ـ  ١٦٥ 
ـ ١٩١ـ  ١٩٥ـ  ٢١٦ـ  ٢٢٤ـ  ٢٤٧ـ  ٢١٦ـ  ٢٨٤ـ  ٣١٩. واشارت املصادر إلى 
اهم مالحظة تتمثل في املادة رقم ٧٠ املتعلقة مبنع منح تراخيص بورصة إال لشركة 
مساهمة يحدد رأسمالها بقرار من مجلس املفوضني، الفتة إلى ان التوزيعات التي مت 
وضعها السهم الشركة تقتل جميع مبادرات التي قد تقوم بها بعض الشركات ملزاولة 
اعمال البورصة، حيث تساءلت اجلمعية االقتصادية في مالحظتها قائلة «ملاذا ٥٠٪ 
من الشركة حكر على الشركات املدرجة؟ وما احلال لو لم ترغب الشركات املدرجة 
في املساهمة عندما يخصص ٥٠٪ للشركات املدرجة و٥٠٪ لالكتتاب العام؟ فأين 
نصيب اجلهة املبادرة وما هو حافزها؟». ومن ابرز التعديالت أيضا املادة ٧٩ املتعلقة 
بعدم اجازة نقل ملكية األوراق املالية غير املدرجة في البورصة أو تداولها قبل مضي 
٣ سـنوات ميالدية من تاريخ عملية التأسـيس، حيث وضعت اجلمعية االقتصادية 
مالحظتها في هذا األمر، مبينه أنه من العملي أن تكون فترة احلظر على نقل امللكية 
٣ سنوات مالية وليس سنة ميالدية. وفيما يلي نصوص التعديالت واملالحظات التي 

وضعتها اجلمعية االقتصادية مقارنة مبسودة الالئحة التنفيذية:

 عقود اخليـــار: عقد او اتفاق يعطي شـــخصا ما احلق، وليس 
االلتزام، بشـــراء او بيع ورقة مالية او مجموعة من االوراق املالية 
او مؤشر في االوراق املالية لشخص آخر، ولكن هذا احلق ال يحمل 

حق متلك االوراق املالية.
  بعـــد املالحظة: لم يتطرق التعريف الى الطرف الثاني أو اآلخر 
من العقد، أي الطرف البائع للعقد نفسه والذي عادة ما يكون صانع 

السوق في حالة اخليارات املدرجة.
  ٥ ـ تنظيـــم االكتتاب العام واخلاص لـــألوراق املالية الكويتية 

وغير الكويتية واالشراف والرقابة عليه.
  بعد املالحظة: يفضل اضافة «التي تسوق في الكويت».

  مادة (١١): في حال غياب او شغور منصب املدير التنفيذي، يجتمع 
مجلـــس املفوضني ويقرر تكليف من يقوم بأعمال املدير التنفيذي 

من املفوضني او من االدارة التنفيذية للهيئة.
  بعد املالحظة: ال يوجد تعريف مسبق لوظيفة املدير التنفيذي 
وصالحياته واختصاصاته وما إذا كان ينطبق عليه ما ينطبق على 

مفوضي الهيئة من حقوق وواجبات.
  مـــادة (٤٩): تقدم الشـــكوى مكتوبة، وتشـــتمل على البيانات 

التالية:
  ١ ـ اسم الشاكي وصفته ومهنته وعنوانه شامال بيانات الهاتف 

والفاكس والبريد االلكتروني.
  ٢ ـ فحوى الشكوى واملستندات املؤيدة لها.
  ٣ ـ توقيع الشاكي وتاريخ تقدمي الشكوى.

  ٤ـ  املشكو بحقه وعنوانه شامال بيانات الهاتف والفاكس والبريد 
االلكتروني.

  بعد املالحظة: ماذا لو لم يتمكن الشاكي من توفير عنوان وهاتف 
وفاكس والبريد االلكتروني للمشكو بحقه؟

  مادة (٧٠): ال يجوز منح ترخيص بورصة اال لشركة مساهمة 
يحدد رأسمالها بقرار من مجلس املفوضني، ويكون نشاطها مقصورا 
على تشغيل بورصة االوراق املالية على ان تخصص اسهمها على 

النحو التالي:
  ١ ـ ٥٠٪ تطرح في املزاد العلني بني الشركات املسجلة في سوق 
الكويت لالوراق املالية توزع على شرائح مقدار كل منها ٥٪ ويرسى 
املزاد على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته االسمية مضافا 

اليها مصاريف تأسيس ـ اذا وجدت.
  ٢ ـ ٥٠٪ من االسهم تخصص لالكتتاب العام جلميع املواطنني.

  ٣ ـ حتويل الزياداة الناجتة عن بيع االســـهم وفقا الحكام البند 
رقم (١) من هذه املادة الى االحتياطي العام للدولة.

  بعد املالحظة: ماذا إذا رغبت شـــركات أو جهات غير مدرجة في 
تأسيس بورصة؟ ملاذا ٥٠٪ من الشركة حكر على الشركات املدرجة، 

وما احلال لو لم ترغب الشركات املدرجة في املساهمة؟
  عندما تخصص ٥٠٪ للشركات املدرجة و٥٠٪ لالكتتاب العام، 
فأين نصيب اجلهة املبادرة ومـــا حافزها؟ نعتقد أن هذا التوزيع 

يقتل املبادرات.
  مـــادة (٧٩): ال يجوز نقل ملكية االوراق املالية غير املدرجة في 
البورصة او تداولها قبل مضي ثالث سنوات ميالدية من تاريخ امتام 
عملية التأسيس اال في حالتي االرث وتنفيذ حكم قضائي نهائي.

  بعد املالحظة: من العملي أن تكون فترة احلظر على نقل امللكية 
٣ سنوات مالية وليس ميالدية.

  مادة (٨٧): يجوز للهيئة مبوجب اخطار كتابي للبورصة الغاء 
الترخيص املمنوح لها اعتبارا من اليوم احملدد بقرار الهيئة وذلك 

في احلاالت التالية:
  ١ ـ اذا فقدت الشـــركة احد الشروط التي اهلتها للحصول على 

الترخيص.
  ٢ ـ اذا توقـــف العمل في البورصة ملدة تزيد عن خمســـة ايام 

عمل.
  ٣ ـ اذا مت اقفالها.

  ٤ ـ اذا لم تلتزم بتعليمات الهيئة رغم تنبيه الهيئة لها.
  ٥ـ  اذا لم تقدم للهيئة املعلومات التي طلبتها او قدمت معلومات 

غير صحيحة او مضللة.
  بعد املالحظة: إن مدة ٥ أيام توقف عن العمل قليلة حتى وإن كانت 
هناك أسباب، ونرى استبدالها بضوابط أكثر وضوحا وحتديدا، كما 
يجب أن تراعى مصالح اجلهات املرتبطة بالبورصة سواء شركات 
مدرجة أو متداولون بها، وخصوصا إن كانت بعض األوراق املالية 

املدرجة بها غير مدرجة في بورصات أخرى.
  مادة (٩٥): ال يجوز ألي شخص ان يقوم بتأسيس وكالة مقاصة 
او ادارتها او املساعدة في تأسيسها او ادارتها او االعالن عن قيامها 

  ٢ ـ بورصة االوراق املالية.
  ٣ ـ اجلهة املتخلفة عن السداد.

  مادة (١٠٧): للهيئة اذا تلقت تقرير التخلف عن السداد ان تقرر 
نشر اخطار بهذا االمر بالطريقة التي تراها مناسبة لتسترعي انتباه 

دائني اجلهة املتخلفة عن السداد التي يتناولها التقرير.
  مادة (١٠٨): اذا مت نشر اخطار التخلف عن السداد من قبل الهيئة 
كان ألي من دائني اجلهة املتخلفة عن السداد ان يتقدم للهيئة بالطلب 

لالطالع على التقرير وللهيئة في هذه احلالة ان تقوم مبا يلي:
  ١ ـ اتاحـــة التقرير لالطالع من جانـــب الدائن خالل يومني من 

استالم الطلب.
  ٢ ـ تزويد الدائن بالتقرير كله او جزء منه حسب الطلب وذلك 

بعد دفع الرسم املقرر.
  بعد املالحظة (املتعلقة بالتخلف عن السداد): يجب على الهيئة 
أن تتبنى وتعمم مبدأ التحقق املسبق لألرصدة النقدية والعينية 
كشـــرط لقبول تنفيذ األوامر في كل البورصـــات التي تقع حتت 

رقابتها، مما يؤدي الى انتفاء احلاجة إلجراء تسويات.
  مادة (١٦٠): ال يجوز للشـــخص املرخص له ان يقوم بتحصيل 
عموالت مرتفعـــة من عمالئه او ان يقـــدم خصومات مرتفعة في 
التعامالت، او ان يرتبط بعمليات شـــراء وبيع مفرطة في حساب 

عميل ما.
  بعـــد املالحظة: تطرقـــت املادة الى مصطلـــح عموالت مرتفعة 
وخصومات مرتفعة، أو عمليات شراء وبيع مفرطة، علما بأن مسودة 
الالئحة لم تعرف في أي جزء منها ما هي العموالت واخلصومات 

املرتفعة وكذلك احلال بالنسبة للشراء والبيع املفرط.
  لـــم تتطرق املادة إلى حتقيق العدالة بني العمالء واملســـاهمني 
فيما يتعلق باخلصومات أو العموالت بحيث ما ينطبق على عميل 

ينطبق على اآلخرين أيضا.

  حدود ومراقبة هامش التغطية

  مادة (١٦٥): يجب على الشخص املرخص له عند قيامه بتنفيذ 
صفقة بهامش تغطية مع عميل او حلسابه اجراء اآلتي:

  ١ ـ الطلب من العميل ســـداد هامش تغطية ال يقل عن ٢٥٪ من 
قيمة الصفقة قبل تنفيذها.

  ٢ـ  يجب ان يكون هامش التغطية اما نقدا او على شـــكل مراكز 
استثمارية في اوراق مالية مدفوعة القيمة بالكامل او بضمان آخر 

مقبول.
  ٣ـ  مراقبة هامش التغطية املقدم من العميل بشكل يومي والتأكد 
من ان هامش التغطية يبقى مســـاويا للحد االدنى للنسبة املئوية 
البالغة ٢٥٪ من القيمة احلالية لكل مركز اســـتثماري في الورقة 

بذلك اال بعد احلصول على ترخيص وكالة مقاصة صادر من الهيئة 
وفقا للشروط التالية:

  ١ـ  ان تكون شـــركة مســـاهمة ال يقل رأســـمالها عن ٢٠ مليون 
دينار، ويكون نشاطها ادارة عمليات التقاص والتسوية وااليداع 
املركزي لـــالوراق املالية وحفظها واالمور املتعلقة بها او املتصلة 

بها واملتطلبة حلسن ادارة الوكالة.
  ٢ـ  ان تكون لها خبرة في مجال التقاص او يكون القائمون عليها 

من ذوي االختصاص.
  ٣ ـ ان تقدم ضمانا بنكيا ال يقل عن ٨ ماليني دينار للهيئة.

  ٤ـ  ال يجوز ادخال شـــريك استراتيجي اجنبي ذي خبرة بادارة 
املقاصة اال مبوافقة الهيئة.

  ٥ ـ اي شروط اخرى تقررها الهيئة.
  بعد املالحظة: حددت الهيئة مبلغ رأسمال شركة املقاصة وقيمة 
الضمـــان البنكي. ونعتقد أن مـــن األفضل ترك هذه األمور لتقدير 
الهيئة وبحدود دنيا تتناســـب مع وضع وحجـــم التداول النقدي 
الذي قد يتضخم إلى مســـتويات أعلى بكثير من حدود رأس املال 

والضمان اللذين مت حتديدهما من اآلن.
  شملت املادة الشـــروط الواجب توافرها في كل شخص يرغب 
في تأســـيس وكالة مقاصة أو املساعدة في تأسيسها أو إدارتها أو 
اإلعالن عن قيامها، ثم ذكرت املادة خمســـة شروط واجب توافرها 
وهي قد تنطبـــق على أحدهم وال تنطبق على آخر ولم حتدد دور 
ومســـؤولية أي من هؤالء فقد جمعتهم حتت مادة واحدة يفضل 

حتديد التزامات كل شخص على حدة.
  لم تنص الشروط في املادة على املسؤولني والقائمني خصوصا 
من القياديني اثناء توليهم العمل في املقاصة على حظر ممارســـة 
عمل جتاري عن نفســـه أو بصفتـــه وكيال أو وليا أو وصيا كما ال 
يجوز ممارسة أي وظيفة أو مهنه أو عمل آخر في القطاع اخلاص 
أو العام أو املشـــاركة في عضوية مجلـــس إدارة أي جهة تخضع 
لرقابـــة الهيئة وذلك من أجل احلد من تســـريب املعلومات وعدم 

تعارض املصالح.
  مادة (١٠٥): تقوم شركة املقاصة، ومبجرد استكمالها ألي اجراءات 
تخلف عن السداد، باعداد تقرير عن هذه االجراءات تفيد فيهـ  فيما 

يتعلق بكل متخلف عن السداد ـ مبا يلي:
  ١ ـ بيانات التخلف عن السداد واالجراء املتخذ ضده.

  ٢ ـ صافي املبلغ حسب شهادة وكالة املقاصة واملستحق الدفع 
من جانبه او عدم وجود رصيد مستحق الدفع.

  مادة (١٠٦): ترسل وكالة املقاصة نسخة من تقريرها املعد طبقا 
للمادة السابقة الى:

  ١ ـ الهيئة.

املالية ذات العالقة.
  بعد املالحظة: نعتقد أن السماح بتغطية الهوامش املالية عينيا 
قد يخلـــق أوجه تالعب متنوعـــة، وإن كان البد مـــن ذلك فيجب 
وضـــع قيود دقيقة تتعلق بدرجة ســـيولة هذه األوراق أو املراكز 
االستثمارية، وهل تتناسب سيولتها مع فترات التقاص املعتمدة، 
وعلى أي أساس سعري يتم تقييمها. وهل ستسمح الهيئة بتفعيل 
نظام املبادالت املوقوف حاليا، حيث إن التغطية بواســـطة مراكز 

مالية تعتبر مبادلة عند التنفيذ؟

  التفويض على حساب باسم العميل

  مادة (١٩١): يجب على الشـــخص املرخص له ان يعد ويحتفظ 
بسجالت واجراءات رقابة داخلية مناسبة بشأن اي تفويض معطى 
له على حســـاب باســـم العميل، والتأكد مـــن ان جميع الصفقات 
التي يتم ابرامها مبوجب التفويـــض تقع ضمن نطاق الصالحية 
املعطـــاة، وان لديه اجراءات مناســـبة إلعطـــاء وتلقي التعليمات 

مبوجب التفويض.
  بعد املالحظة (التفويض): فـــي ظل وجود إدارة محافظ الغير 
بشقيها، وتوافر الوسائل االلكترونية الكفيلة بتغطية مواقع العمالء 
أينما كانوا، يجب عدم الســـماح بتفويض األفراد، ملا يتضمنه من 
عدم ترتيب ونظام وغياب املسؤولية وإمكانية التالعب باألسعار 
من خالل التالعب بحسابات العمالء. واألولى أن يسمح أو يرخص 

للوسيط بإدارة حسابات عمالئه.
  ويجب إعادة النظر بالكامل بالنســـبة للمـــادة إذ يجب حتديد 
ووضع معايير للتفويض ومن هم األشخاص املرخص لهم الذين 
يتم تفويضهم إذ يجب أن يســـتثنى البعض من ذلك ومنهم على 
سبيل املثال الوسطاء، فقد نشـــأت مشكالت كبيرة بسبب عملية 

التفويض وما يتولد عنها من تالعبات.

  المجلس االستشاري للرقابة الشرعية

  مادة (١٩٥): ينشـــأ بقرار من مجلس مفوضي الهيئة (املجلس 
االستشـــاري للرقابة الشـــرعية) يتبع مجلس املفوضني، ويكون 
املجلـــس هو املرجع فـــي كل ما يتعلق بقـــرارات الهيئة في مجال 

االنشطة املتوافقة مع احكام الشريعة االسالمية.
  بعد املالحظة (املجلس االستشاري للرقابة الشرعية): يجب أن 
يتم مراعاة ووضع املعايير اخلاصة بعملية اختيار أعضاء املجلس 
االستشـــاري بحيث يراعى أال يكونوا من أصحاب املكاتب العاملة 

في هذا املجال والقائمني عليها جتنبا لتعارض املصالح.
  مادة (٢١٦): يجب على الشخص املرخص له ابالغ الهيئة بأسرع 
وقت ممكن اذا تعذر عليه اجراء اي من التسويات املطلوبة او تبني 
انه يحتاج الى مبلغ اكبر من املال املوجود في حسابات عمالئه وفقا 

للتعليمات الصادرة من الهيئة.
  بعد املالحظة: بالتناسق مع املالحظة املتعلقة باملواد ١٠٥، ١٠٦، 
١٠٧، ١٠٨ يجب أال تكون هناك تســـويات بالشكل املنصوص عليه 
باملادة ٢١٦ في اعتماد أنظمة التحقق املســـبق من األرصدة النقدية 

والعينية لقبول أوامر البيع والشراء.

  إقراض األوراق المالية

  مادة (٢٢٤): يجب ان يكون اي نشـــاط اقراض لالوراق املالية 
خاضعا للموافقة املســـبقة للهيئة ووفقا لالحكام والشروط التي 

تقرها الهيئة.
  بعد املالحظة: ال توجد بنود تنظم عمل اقراض االوراق املالية.

  اإلفصاح عن عرض االستحواذ

  مادة (٢٤٧): يجب على مقدم العرض والشـــركة محل العرض 
االفصاح عن عرض االستحواذ في اي من احلاالت اآلتية:
  ١ ـ اذا توصل الطرفان الى اتفاق اولي بتقدمي العرض.

  ٢ـ  اذا اســـتحوذ شخص على اسهم شـــركة مدرجة اسهمها في 
البورصة وترتب على االســـتحواذ التزام ذلك الشـــخص بتقدمي 
عـــرض مبوجب احكام العرض االلزامـــي في هذه الالئحة، ويجب 
عـــدم تأخير االفصاح ولو لم تتوافر جميع املعلومات ذات العالقة 

على ان تضمن في إفصاح الحق.
  ٣ ـ اي حاالت اخرى تقررها الهيئة.

  بعد املالحظة: نعتقد أن هناك فرصا عالية الستغالل هذا البند 
ســـلبيا من قبل بعض اجلهات التي قد تستفيد وقتيا من اإلفصاح 
عن اتفاقات مبدئية غير ملزمة النفاذ واالستفادة من تأثر السوق 
بها، كما أنها تضعف روح املبادرة لدى األطراف االستثمارية لعدم 

حماية مبادراتهم من املنافسني عند إعالنها مبدئيا.

  العرض اإللزامي

  مادة (٢٦١): يلتزم اي شخص، او مجموعة من االطراف التابعة 
له او املتحالفة معه، خالل ٣٠ يوما من حصوله بصورة مباشرة او 
غير مباشرة على ملكية تزيد على ٣٠٪ من االوراق املالية املتمتعة 
بحق التصويت لشركة مدرجة في البورصة، ان يبادر بتقدمي عرض 
اســـتحواذ على جميع االوراق املالية املتبقية من ذات الفئة، وذلك 
طبقا للضوابط التي حتددها هذه الالئحة والتعليمات التي تصدرها 
الهيئة، ويستثنى من هذا احلكم االستحواذ الذي تقرر الهيئة اعفاءه 
مراعاة للمصلحة العامة ومصالح باقي املســـاهمني، ويصدر قرار 
االعفاء مكتوبا ومسببا. بعد املالحظة: نعتقد أن فرصة الـ ٣٠ يوما 
طويلة جدا ومن املمكن أن حتدث خاللها متغيرات اقتصادية غير 
التي كانت وقت إمتام صفقة االستحواذ، لذلك نرى أن من األفضل 

أال يتجاوز التزام املشتري مدة الـ ١٠ أيام عمل.

  أنواع صناديق االستثمار

  مادة (٢٨٤): يتخذ صندوق االستثمار احد الشكلني التاليني:
  ١ـ  صندوق االستثمار املفتوح: وهو صندوق ذو رأسمال متغير 
يزيد رأسماله باصدار وحدات استثمارية جديدة او ينخفض باسترداد 

بعض وحداته خالل الفترة احملددة في نظامه االساسي.
  ٢ ـ صندوق االستثمار املغلق: وهو صندوق ذو رأسمال ثابت، 
وال يجوز استرداد وحداته االستثمارية اال في نهاية مدة صندوق 
االستثمار، ويجوز زيادة رأسماله وفقا ملا يقرره نظامه االساسي 
ويجوز ادراج وحداته فـــي البورصة. بعد املالحظة: يجب إضافة 
صناديق مؤشرات األسواق وتنظيمها، وإيضاح أسباب عدم السماح 

بإدراج الصناديق املفتوحة من دون ضوابط.
  مادة (٣١٩): على مدير الصندوق ان يدفع حلاملي الوحدات قيمة 
االسترداد املناسبة قبل اقفال العمل في اليوم الرابع التالي لنقطة 

التقومي التي مت فيها حتديد سعر االسترداد.
  بعد املالحظة: غير واقعية في حتديد اليوم الرابع. 

 «األنباء» حصلت على نسخة منها

 المادة ٧٠ الخاصة بمنح تراخيص إنشاء بورصة تحصرها في شركة واحدة تقتل جميع المبادرات أمام الشركات لمزاولة أعمال البورصة
 من العملي أن تكون فترة الحظر على نقل ملكية األوراق المالية 

  غير المدرجة أو تداولها بعد مضي ٣ سنوات مالية وليست ميالدية

 السماح بتغطية الهوامش المالية عينيًا قد يخلق أوجه تالعب متنوعة.. ويجب 
وضع قيود دقيقة تتعلق بدرجة سيولة األوراق المالية أو المراكز االستثمارية

 يجب إعادة النظر بالكامل للمادة ١٩١.. والمادة ٢٤٧ توفر فرصًا
   لبعض الجهات لالستفادة وقتياً من اإلفصاح عن عرض االستحواذ 


