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عبر تقديم خدمة التوقيع اإللكتروني للشركات المدرجة

»البورصة« و»املعلومات املدنية«.. شراكة لتوثيق املعلومات
شريف حمدي

الكويت  وقعت بورصــة 
اتفاقيــة مــع الهيئــة العامة 
املدنية لتوفير  للمعلومــات 
التوقيــع اإللكتروني  خدمة 
اجلديدة، التي تعمل مبنزلة 
نظــام توثيــق للمعلومــات 
الشــركات  املتوفــرة حــول 
املدرجــة عبر نظام اإلفصاح 

اآللي للشركات املدرجة.
وأفاد نائب رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيــس التنفيذي 
لشركة بورصة الكويت خالد 
اخلالــد في مؤمتــر صحافي 
عقــد أمس بهــذه املناســبة 
بحضــور ممثلــي الطرفــن 
إلبرام االتفاق الرســمي، بأن 
بورصة الكويت اســتطاعت 
خالل الفترة املاضية أن توفر 
نظاما حديثا لإلفصاح اآللي 
للشــركات املدرجــة، يأتــي 
ضمن اســتراتيجية شــاملة 
تعتمــد منصــة للمعلومات 
الدقيقة واحلديثة التي تخص 
التطــورات اخلاصة بجميع 
املدرجــة، والذي  الشــركات 
يعــد مرجعــا لــكل األطراف 

ذات الصلة. 
وأكد ان اتفاقية الشــركة 
التــي مت توقيعها مع الهيئة 

العامة للمعلومات املدنية متثل 
نقلة نوعيه لنشــاط ســوق 
الكويت لــأوراق املالية من 
النظام الورقي إلى اإللكتروني، 
حيث مت بداية تدشن اعتماد 
التوقيــع اإللكتروني للنظام 
وخلدمــة  املتبــع  اجلديــد 
اإللكترونيــة  االفصاحــات 
للشــركات املدرجــة ليصبح 
التوقيع معتمدا رســميا من 
قبــل الدولــة وهو جــزء من 
خطط التطوير التي ننتهجها.
بورصــة  أن  وأوضــح 
الكويت اختارت الهيئة العامة 
للمعلومات املدنية كشــريك 
ميكنــه أن يقــوم مبصادقة 
مضمونــة للهويــة، فالهيئة 
حائزة شــهادة اجلودة آيزو 

٢٧٠٠١ في الكويت، ولكونها 
اجلهة الوحيدة املسؤولة عن 
إصــدار الهويــة املدنية لكل 
املقيمن في الكويت واملصادقة 
على سير تلك العملية، األمر 
الذي يؤهل بورصة الكويت 
لتطبيق خدمة اإلفصاح اآللي 

بالشكل املطلوب. 
وقال اخلالــد عندما قمنا 
بإطالق نظام اإلفصاح اآللي 
للشركات املدرجة كان الهدف 
الرئيسي الذي نسعى إليه هو 
التأكيد على أهمية تزويد كل 
األطراف ذات الصلة مبعلومات 
تتسم باملصداقية والشفافية 
وبشكل ســهل ومتاح، ومن 
نفــس املنطلق حرصنا على 
احلفــاظ على توفيــر بوابة 

آمنــة وموثقــة،  معلومــات 
األمــر الذي دفعنا للشــراكة 
مع الهيئة العامة للمعلومات 
املدنية لتوفير خدمة التوقيع 

اإللكتروني.
وأشــار إلى أنه بات على 
الشــركات املدرجة ضرورة 
حتميل أي أخبار حول إعالنات 
اإلفصــاح وامللــف اخلــاص 
بالشــركة والقوائــم املاليــة 
وحتديثها بشكل دوري ودائم.
مــن جانبــه، قــال املدير 
العامــة  للهيئــة  العــام 
املدنية مســاعد  للمعلومات 
محمود العسعوســي إن هذا 
التعاون اجلديــد بن الهيئة 
العامــة للمعلومــات املدنية 
وبورصة الكويت يعد خطوة 
التعاون  استراتيجية تثري 
بن القطاعن العام واخلاص 
في مجال الربط االلكتروني، 
الفتا إلى ان االتفاقية تهدف 
إلى تطوير نوعية اخلدمات 
من خالل تسهيل اإلجراءات 
الوقــت واجلهــد  وتوفيــر 

املطلوب إلمتامها. 
وأكد على أن الهيئة على 
أمت االســتعداد للتعاون مع 
البورصة لتقــدمي اخلدمات 
املطلوبــة وفقــا لالتفاقيــة 

املبرمة بن اجلانبن.

خالد اخلالد ومساعد العسعوسي خالل توقيع االتفاقية 

20 % حد أقصى
لتغير الوحدات السعرية

شركات أجنبية 
عرضت الدخول للسوق

اشتراطات للصفقات اخلاصة OTC ميثل بوابة لإلدراج

حول تغيير الوحدات الســعرية أكد اخلالد انها 
ســتتم بالفلس بحد أقصى 20% لصانع الســوق، 
مبينا أنه سيتم عرض التغيير لفوق الـ 20% حسب 
االنتقال مســتقبال دون مخاطر، حيث يقضي هذا 

النظام على اإلغالق الوهمي.

قال اخلالد هناك شركات أجنبية عرضت رغبتها 
في دخول الســوق، وان شركة بورصة الكويت 
تســعى إلى تعزيز دورها جلذب هذه الشركات، 
مبينا ان ادراج الشركات احلكومية يتطلب بعض 

الوقت.

 OTC أضاف أن ســوق التداول خــارج املنصة
سيســاهم في تطوير األداء على املنصة مبا ميثل 
البوابة لإلدراج الستقبال الشركات التي لديها نيه 
لإلدراج، مشــيرا إلى أن هناك 1800 شركة مسجلة 
في وزارة التجارة والصناعة وهي فرصة لتطوير 

منظومة عمل هذه الشركات.

أشــار اخلالد إلى ان الصفقات اخلاصة ستركز 
على ما يتجـــــاوز الـ 150 الـــــف دينار وأقل 
من 5% حيث ستكون هناك قواعـــد واشتراطات 
ملـــا يتجـــاوز الـ 5% حيــــث سيكون االتفاق 
للطرفـــني وانتقــال الصفقـــات دون تأثيـــر 

على سعر السهم.

جاهزون ملرحلة 
ما بعد التداول

تطبيق صانع السوق يحتاج لوقت

قال اخلالد ان شركة البورصة تتعاون مع الشركة الكويتية 
للمقاصة إلجناح دور صانع السوق، مشيرا إلى أن البورصة 
تعمــل على تطوير املنظومة كونها جزءا من متطلبات ما بعد 
التداول، مؤكدا على جاهزية البورصة بشكل كامل للمرحلة الثانية 
من منظومة ما بعد التداول خالل الربع الثالث من العام احلالي.

فيما يخص نظام صانع السوق اوضح اخلالد أن 
ما متت املوافقة عليـــه يحتاج إلى وقـت الستكمال 
متطلبات السوق والتفاعــــل مع القواعد اجلديـدة 
فضال عن حاجــــة الشركــات الكويتيـة واملدرجة 
ملنظومــــة عمل تخدم اطالق صانع السوق بشكل 

صحيح.

5.6 مليارات دينار عقوداً متت ترسيتها في 2016

»الوطني«: 6.2 مليارات دينار مشاريع 
قيد العطاء حتى يونيو املقبل

توقــع تقرير صادر عــن بنك الكويت 
الوطني أن يشهد النصف األول من العام 
٢٠١٧ تســارعا ملحوظا في نشاط ترسية 
املشاريع الســيما مشــاريع الشراكة بن 
القطاعن العام واخلاص. إذ تشــير »ميد 
للمشاريع« إلى وصول عدد من املشاريع 
ملرحلة العطاءات خالل النصف األول من 
العام وبقيمة إجمالية تتجاوز 6.٢ مليارات 
دينــار. إذ تتطلع الســلطات إلى ترســية 
العديد من مشاريع محطات الطاقة واملياه 
في محاولة منها للتحول إلى نشاط الطاقة 
املتنوعة. إذ مت البدء بتسلم العطاءات على 
املرحلــة الثانية من محطة شــمال الزور 
لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير املياه التي 
تعد ثاني أضخم مشــاريع الطاقة واملياه 
وذلك خالل الربع الثاني بقيمة إجمالية بلغت 
8٠6 مالين دينار )عقدين(. وستكون محطة 
شــمال الزور الثالثة والرابعة مخصصة 
النتاج الغاز ومن املتوقع ترسية املشروع 
خالل العامن القادمن. ومن املتوقع أيضا 
أن تقوم هيئة الشراكة بن القطاعن مبنح 
ترسية مشــاريع النفايات الصلبة في أم 
الهيمــان وكبد على التوالي. ومن املتوقع 
أن تصل قيمة املشــروعن معــا إلى ٧٧5 
مليون دينار )عقــدان( بينما من املتوقع 
أن تتم ترســية مشــروع للبنية التحتية 
في الربع الثاني بقيمة 99٢ مليون دينار 

ملدينة جنوب املطالع. 

عقود في 2016
وحول املشــاريع التي متت ترســيتها 
فــي ٢٠١6، قال التقرير ان نشــاط ســوق 
املشاريع في الكويت حافظ على قوته نسبيا 
خالل العــام ٢٠١6 رغم تراجعه قليال عن 
أدائه االســتثنائي الذي شهده في العامن 
٢٠١4 و٢٠١5. فقد حافظت العقود املمنوحة 
على قوتها في العام ٢٠١6 عند املستويات 
اجليدة التي سبقت العام ٢٠١4 حينما شهدت 

تأخيرا ملحوظا إثر بعض املعوقات اإلدارية 
والفنية. ومن بن أهم العقود الضخمة التي 
مت إرساؤها في العام ٢٠١6 مشروع مبنى 
الركاب اجلديد ومشروع محطة استيراد 
الغاز الطبيعي املســال وإعــادة التحويل 

إلى غاز.
واشار التقرير الى تأخر مشاريع الشراكة 
بن القطاعن العام واخلاص في العام ٢٠١6، 
وذلك على الرغم من قوة النشاط في سوق 
املشــاريع بصفة عامة. إذ بــدأت وتيرتها 
بالتباطؤ بعد أن متت ترسية أول مشروع 
شراكة في العام ٢٠١3. وجتدر اإلشارة إلى 
أن الكويت قد أصدرت قانونا وأنشأت جهة 
إلدارة مشاريع الشــراكة في العام ٢٠٠8. 
وقامت السلطات بعد ذلك بتعديل القانون 
في العام ٢٠١4 إثر ظهور بعض الصعوبات 
مع ترســية أول مشاريع الشــراكة، وهو 
مشــروع املرحلة االولى من محطة الزور 
الشمالية. ومنذ ذلك الوقت أصبحت هيئة 
الشراكة بن القطاعن العام واخلاص اجلهة 
املسؤولة عن إدارة املشاريع بن القطاعن. 

مشاريع متأخرة
واعتزمت هيئة الشراكة بن القطاعن 
إرساء عدد من املشاريع في العام ٢٠١6 إال 
أنهــا واجهت بعض التأخيــرات. إذ تقوم 
الهيئة حاليا بدراسة وتقييم أربعة مشاريع 
شراكة يصل إجماليها إلى ١.9 مليار دينار 
وهي مشــروع املرحلة الثانية من محطة 
الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية 
وتقطير املياه، ومشروع تطوير املدارس 
الــذي يعد األول من نوعه على مســتوى 
مشاريع الشراكة في املنطقة، باإلضافة إلى 
مشروع النفايات الصلبة ومشروع تطوير 

استراحات الطرق السريعة. 

اخلالد: الشركات 
املدرجة ملزمة 

بتحميل إفصاحاتها 
وحتديثها دوريًا

االنتقال من الورقي 
إلى اإللكتروني 

بإعالنات
الشركات

العسعوسي: خطوة 
إستراتيجية بتعاون 
»العام« و»اخلاص« 

بالربط اإللكتروني

لقطات من املؤمتر:

أهم املشاريع املمنوحة في العام 2016 )قيمة العقد – مليار دينار(
القيمة القطاع املشروع

١.3 النقل واملواصالت وزارة األشغال العامة – مشروع مبنى الركاب اجلديد ٢ ملشروع توسعة مطار الكويت الدولي
٠.9 الغاز شركة البترول الوطنية الكويتية - مشروع محطة استيراد الغاز 

الطبيعي املسال وإعادة التغييز
٠.4 الغاز شركة نفط الكويت – املرحلة الثانية من مشروع حقول الغاز اجلوراسية )ثالثة عقود(
٠.3 البناء والتشييد جامعة الكويت – مبنى الطالب وهيئة التدريس في مشروع جامعة صباح السالم )عقدين(
٠.3 النقل واملواصالت املؤسسة العامة للرعاية السكنية – البنية التحتية ملدينة جنوب املطالع
٠.٢ البناء والتشييد وزارة األشغال العامة – مستشفى الوالدة اجلديد
٠.٢ البناء والتشييد الشركة الكويتية للتأمن الصحي – مشروع مستشفى الوافدين
٠.٢ النقل واملواصالت وزارة األشغال العامة – مشروع الطريق اإلقليمي الشمالي

املصدر: ميد للمشاريع

باقي التفاصيل على موقع »األنباء« 
www.alanba.com.kw


