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34
36 مليار دينار حجم اخلسائر التي طالت سوق الكويت لألوراق املالية منذ اندالع األزمة املالية حتى اآلن، وعلى الرغم من ضخامة هذا الرقم اال أن السوق لم يتعاف حتى اآلن من 

أزمته رغم ما يتمتع به االقتصاد الوطني من فوائض مالية ضخمة وأيضا ما مت من اجنازه من قوانني بدءا من قانون االستقرار املالي »االحترازي« ومرورا بقانون خطة التنمية 

ووصوال الى قانون هيئة اسواق املال والئحته التنفيذية واآلليات التي تتم حاليا لفك التشابك بني جهات االختصاص )ادارة البورصة ـ البنك املركزي ـ وزارة التجارة(.

»األنباء« وأمام استمرار تراجع السوق وعدم وضوح الرؤى لعالج األخطاء املتراكمة ودخول الالئحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق املال حليز التنفيذ وما أثير حولها من لغط 

وعدم وضوح لبعض بنودها، قامت بدعوة مجموعة من خبراء االقتصاد الوطني للمشاركة في ندوتها »الالئحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق املال وافتقارها للمعايير الدولية« 

لسماع وجهات نظرهم وآرائهم في ذلك من خالل التباحث في 5 محاور.. وفيما يلي تفاصيل الندوة: 

أدار  الندوة هشام أبو شادي  وأعدها للنشر  محمود فاروق وشريف حمدي

في ندوة »األنباء« حول »الالئحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق املال وافتقارها للمعايير الدولية«

اقتصاديون: قانون هيئة أسواق املال يعتريه كثير من السلبيات
وكان يجب إعادة النظر فيها قبل تفعيل الئحته التنفيذية

هذا السؤال للمسؤولني عن تنفيذ 
القانون، اعتقد ان العبء سيكون 
كبيرا على اعضــــاء الهيئة واهلل 
يعينهم، وانا اعرف ان القانون خرج 
للنور بعد مخاض عسير ومتريره 
في حد ذاته يعتبر اجنازا، ولكن 
الهيئة لديهــــا مهام رقابية كبيرة 
وينضوي حتــــت مظلتها الكثير 
من اجلهات وبالتالي فإن توضيح 
االدوار الرئيسية لكل جهة تتعامل 

مع السوق »عملية صعبة«.
وهنــــا أود ان اقــــول ان هدف 
ليــــس تعديــــل األوضاع  الهيئة 
االقتصادية وامنــــا هدفها تعديل 
أما االقتصاد  آليات عمل السوق، 
احمللي فينطوي علــــى كثير من 
االختــــالالت التــــي تنعكس على 
البورصة منها هيمنة القطاع العام 
على اغلب االنشــــطة االقتصادية 
وكذلك اعتماد هذا االقتصاد على 
مورد واحد للدخل، فضال عن الفساد 

املالي واالداري.

»األنباء«: وما االقتراحات 
ملعاجلة إشكالية فك التشابك 

بني جهات االختصاص في 
ضوء ذلك؟

٭ د. أماني بورسلي: البد من تعديل 
القانون فــــورا، فهو يتحدث على 
الهيئة  املثال عن تنظيم  ســــبيل 
لالكتتابات العامة واخلاصة ومع 
ذلــــك يكتنفه الغمــــوض في هذا 

األمر.

تعريف االكتتابات

»األنباء«: وما رأى بوهاشم 
في ذلك؟

٭ علي املوســــى: اعتقد انه على 
الرغم من ان القانون تعتريه بعض 
القصور او أوجــــه النقص إال ان 
متريره يبقى مكسبا كبيرا، ونظرتي 
للهيئة هي انها جهة انشئت حلماية 
املستثمرين سواء الصغار او الكبار 
فضال عن املؤسسات االستثمارية، 
وعلى الهيئة ان تنظم االكتتابات 
العامة واخلاصة ولكن مع ضرورة 
تعريف مــــا هو االكتتــــاب العام 
واخلــــاص، وعلينا أال ننســــى ما 
كان يحدث مــــن قبل من عمليات 
نهب وسلب واحتيال حتت مسمى 
الشركات الورقية، ويجب أال توزع 
اي مذكرات لالكتتاب بني اجلمهور 
من دون مراجعة وموافقة الهيئة 
للحفاظ على حقوق املســــاهمني، 
كما يجب ابــــراز الوظائف واملهام 
اهدافها  املوكلة للهيئــــة وحتديد 
بــــكل وضوح للتغلب على بعض 
الصعاب التي ميكن مواجهتها خالل 
املراحل املقبلة خاصة في مرحلة 

فك التشابك.
واعتقــــد ان دور البورصة قد 
انتهى واصبحــــت اقرب ما تكون 
الى شركة خاصة تدير التداوالت 
فقط وليس لها عالقة بـ »الرقابة«، 
ويجب أال متنح ســــلطات رقابية 
للشركات ألنه من املفترض وبعد 
6 أشهر من نشر الالئحة ان تتحول 

البورصة الى شركة خاصة.

»األنباء«: هل ترى ان هناك 
تدخال سياسيا في آليات 
عمل هيئة أسواق املال؟

٭ خالــــد الســــلطان: يجــــب ان 
يعرف اجلميــــع أنه ليس بإمكان 
مجلس األمة ان يتدخل في جميع 
التشــــريعات من النواحى الفنية 
لكي يدرسها ويتابعها فهذا االمر 
مســــتحيل، فمجلس االمة يفتقد 
الى وجود مستشاريني نظرا لعدم 
وجود ميزانية متكننا من االستعانة 
بهم، ولقد طلبت سابقا من املجلس 
وضع ميزانية خاصة الســــتقدام 
مستشارين ملجلس األمة ولكن هذا 
الطلب مت رفضه، وال يخفى عليكم 
أننــــا نفتقد إلى املهنية واحلرفية 
الالزمة لصياغة أي مشروع قانون، 
وقد اكتشفت هذا األمر عندما جاءني 
مشروع احلكومة اخلاص بغرفة 
التجارة، فبعد االطالع على القوانني 
املشابهة التي أقرتها كل من أميركا 
والبحرين واالمارات وعمان ومصر 
قمت بجمع عدد من قوانني الغرف 
الدول ملقارنته  التجارية في تلك 
باملشــــروع املقترح من احلكومة 
واكتشــــفت ان املقترح املقدم من 
احلكومة هزيل بشكل غير متوقع 
مقارنة بجميع التشــــريعات التي 
اطلعت عليها. فعلى سبيل املثال 
صاغت دبي قانون غرفة التجارة 
بحرفية ومهنيــــة، وما رأيته في 
مشــــروع احلكومة الكويتية يدل 
على اننا في الكويت سواء في وزارة 
التجارة او احلكومة او حتى مجلس 
األمة ال منلك جهازا قادرا على تنفيذ 
هذا املشروع، ولذلك يتوجب على 
قيادة مجلس األمة ان يتفهموا الدور 
املطلوب منهم عند اقرار التشريعات 
االقتصادية املطلوبة بحيث تكون 
ســــندا ألعضاء مجلس األمة عند 
إقرار القوانني املختلفة، فضال عن 
تخصيص ميزانية للمستشارين 

الذين يستعني بهم املجلس.

»األنباء«: وملاذا لم يكن 
هناك حترك من قبلكم طاملا 

أنكم على يقني بأن هناك 
قصورا؟

٭ خالــــد الســــلطان: لقد حتركنا 
بالفعل وقمت بالتحدث مع رئيس 
مجلس األمة وأيضا خاطبت رئيس 
اللجنة املالية ومقرر اللجنة بهذا 
الشــــأن، ولكن مع األسف لم تتم 
االستجابة لذلك، فعلى سبيل املثال 
لو قمت بانتداب أســــتاذ جامعي 
فالبد مــــن إعطائــــه مكافأة كونه 
سيخصص وقته بالكامل ملراجعة 
التشريعات التي نقوم بدراستها، 
وبالتالي أمنحه املكافأة من أموالى 
اخلاصة نظرا الن مكافأة املجلس 
رمزية بالنســــبة ألستاذ جامعي 

متفرغ. 

تسونامي االستجوابات

»األنباء«: ننتقل اآلن الى 
عبداهلل املال لسماع وجهة 

نظره في هيئة اسواق املال 
والدور الذي يجب ان تلعبه 

التشــــابك يجب حتديد  ولفك 
االدوار بكل وضــــوح، فالهيئة ال 
تتدخل مثال في السياسة النقدية 
للدولة او حجــــم االقتراض او ما 
شابه، فهذا حق أصيل لـ »املركزي«، 
ولكن من حق الهيئة ان تتأكد من 
التزام الشركات اخلاضعة لرقابتها 
بااللتزام بهذه السياسات، فنحن 
لن نســــمع من قبل ان هناك دولة 
انشأت هيئة لسوق مال واغلقت 

البنك املركزي لديها.

»األنباء«: اذا كانت ال توجد 
إشكالية في فك التشابك بني 
الهيئة و»املركزي« فماذا عن 

وزارة التجارة والصناعة؟
٭ علي املوسى: يجب اال تكون هناك 
اشكالية في حتديد اختصاصات 
الهيئــــة والــــوزارة إال في بعض 
األمــــور منها على ســــبيل املثال، 
التراخيــــص ولكن ميكن  اصدار 
وضع آليات من خالل التنســــيق 

بني الطرفني. 

»األنباء«: ننتقل الى النائب 
خالد السلطان للوقوف على 

رائه في تلك االشكالية؟
٭ خالد السلطان: في البداية البد 
ان نعرف ان قانون هيئة اسواق 
املال ظل في دهاليز مجلس األمة 
ألكثر من 15 عاما قبل ان يرى النور، 
وكون املجلس استطاع ان يخرجه 
حليز التنفيــــذ فهو اجناز للجنة 
األمــــة، وان كان  املالية وملجلس 
هناك بعض النواقص التي تعتري 
القانون فيمكن عالجها بعد خوض 

التجربة لتصحيح املسار.
والشــــك ان أحد األهداف التي 
ينتظر حتقيقها من خالل الهيئة 
هو حماية جميع األطراف املتعاملة 
بالسوق، اما فك التشابك في تقديري 
فهو عبارة عن تقسيم األدوار بني 
كل من هيئة أســــواق املال وبنك 
الكويت املركزي ووزارة التجارة 
وإدارة البورصة وليس إنهاء دور 

أي من تلك اجلهات. 
وكي تكون الهيئة على مستوى 
عال فــــي األداء فالبــــد من وجود 
متخصصني يعملون باحترافية، 
فضال عن عدم وجود تدخل سياسي 
في آليات عمــــل الهيئة، وأرى أن 
مستوى أداء القائمني على الهيئة 
هو الذي سيحدد آليات عمل الهيئة 
ألنهم هم الذين يترجمون القانون 
على ارض الواقع ويجعلونه ناجحا 
أو غير ذلك، فاملشكلة ليست في 
تشريع القانون بل في القائمني على 
تنفيذ القانــــون، فاملرحلة املقبلة 
حتتاج لكفاءات قادرة على التنفيذ 
السليم لبنود ومواد القانون مبعنى 
انه يجــــب تطويــــر أداء القائمني 
على تنفيــــذ القانون ومتابعة كل 
ما يحدث في العالم من تطورات، 
وضرورة احلصول على الدورات 
الالزمة في هــــذا اجلانب وزيارة 
البورصات العاملية بهدف االطالع 
على جتاربهم واالستعانة بخبراتهم 

في هذا املجال. 

خالل املرحلة املقبلة.
٭ عبداهلل املال: يعتبر انشاء هيئة 
أسواق املال خطوة أولى على طريق 
حتــــول الكويت إلــــى مركز مالي 
وجتاري، وهناك خطوات أخرى 
يجب اجنازها في هذا اإلطار أهمها 
تصدي وزراء الدولة لـ »تسونامي 
االستجوابات« لتفادي حالة الشلل 
التي تصيب جميع الوزرات خالل 
فترات االستجوابات والتي تعوق 
اجلهود في التحول الى مركز مالي 
وجتاري، فعلى الرغم من ان سوق 
الكويــــت لــــالوراق املالية يعتبر 
من اقدم االســــواق في املنطقة إال 
ان املشــــكلة تكمن في ان الكويت 
دائمــــا تبــــادر الى تقــــدمي أفضل 
القوانني ولكنها تتأخر كثيرا في 

تطبيقها.
ولقد كانت البورصة في امس 
احلاجة النشاء هيئة اسواق املال 
خاصــــة ان ادارة البورصة كانت 
مبثابة اخلصم واحلكم في كثير 
من االحيان، وهــــو ما جعل نفاذ 
الالئحة  القانــــون مبجرد نشــــر 
التنفيذية في اجلريدة الرســــمية 
من اخلطوات الهامة نحو حتقيق 
الشفافية املطلوبة والتنظيم اجليد 
الذي يحتاجه سوق الكويت لألوراق 

املالية.
وأرى انه وبتفعيل قانون هيئة 
اسواق املال فقد مت فك نحو %50 
من التشابك بني جهات االختصاص 
وفي تقديري يجب تقليص الدور 
الرقابــــي لبنك الكويــــت املركزي 
ووزارة التجارة، خاصة ان عددا 
كبيرا من الشركات االستثمارية 
التي تخضع لرقابة »املركزي« تبني 
ان لديها مخالفات كثيرة وهو ما 
يؤكد ان األمر يتطلب منح الهيئة 
الدور األكبر في الرقابة ملتابعة كافة 

اجلوانب الفنية بالسوق.
وفيما يتعلــــق باختصاصات 
وزارة التجارة والصناعة ودورها 
الرقابي على صناديق االستثمار 
وإصدار تراخيصهــــا فإن خروج 
قانون هيئة أســــواق املال للنور 
يؤدي الى انتهاء دور الوزارة في هذا 
اجلانب، فهي ال متلك الصالحيات 
التــــي متلكها هيئة اســــواق املال 
القانون، وبالتالي يجب  مبوجب 
ان تنتقل صالحيات الوزارة في هذا 
اجلانب الى الهيئة كي يتسنى لها 
القيام بالدور الرقابي على صناديق 
االستثمار على الوجه األمثل، وفي 
حال متسك بعض موظفي »التجارة« 
بصالحيــــات الرقابــــة وإصــــدار 
تراخيص الصناديق االستثمارية 
فعلى وزير التجارة التصدي لذلك، 
كما ان »املركزي« مطالب ايضا بان 
يقلص صالحياته في الرقابة على 
الصناديق االستثمارية في السوق، 
فهو عليه وضع السياسات العامة 
وترك تفاصيل الرقابة للهيئة التي 
عليها تولي تطبيق املعايير الرقابية 

وفقا للقانون.

»األنباء«: هل الهيئة قادرة 
على أحكام الرقابة على كافة 

اجلهات التي ستخضع لها؟
٭ عبداهلل املال: نعم الهيئة قادرة 
على ذلك ســــواء الشــــركات بكل 
أنواعهــــا أو صناديق أو محافظ، 
ومع أن العبء سيكون ثقيال عليها 
إال انه مبوجب القانون ستتمكن من 
القيام بهذا الدور على الوجه األكمل، 
خاصــــة ان الهيئة لها صالحيات 
كبيرة كما أنها حتظى بدعم مجلس 

الوزراء.

»األنباء«: وماذا عن 
توقعاتكم لقدرة الهيئة على 

تطبيق مواد القانون على 
اجلميع بحيادية؟

٭ عبداهلل املال: هناك ســــلبيات 
تعتري عددا من مــــواد القانون، 
فهناك من يشــــير إلــــى أن بعض 
الســــلبيات موجودة في 37 مادة 
وخاصة املتعلقة بإجراءات الشفافية 
والرقابة ومعاقبة املخالفني، ومع 
ذلــــك أرى انه يجب تــــرك الهيئة 
تعمل أوال ومن ثــــم تقييم أدائها 
من خالل مدى فاعلية القانون في 

ردع املخالفني واملتالعبني.
واعتقــــد أن الهيئة قادرة على 
تطبيق مواد القانون على اجلميع 
دون تفرقة وبحيادية تامة نظرا 
لالستقاللية التي تتمتع بها وهو 
عكس ما كانت عليه ادارة البورصة 
في اوقات سابقة نظرا الرتباطها 

»األنباء«: يطيب لنا الترحيب 
بضيوف »األنباء« ونشكر 
لكم استجابتكم.. ونتوجه 
الى علي املوسى لإلجابة 

عن احملور األول واملتعلق 
باآلثار السلبية وااليجابية 
لقانون هيئة اسواق املال 

بعد اجناز الالئحة التنفيذية 
وآليات فك التشابك مع 
البنك املركزي ووزارة 

التجارة وادارة البورصة؟
٭ علي املوســــى: اعتقــــد انه من 
املناسب ان تبدأ د. أماني بورسلي 
باإلجابة عن احملور األول من منطلق 

. Ladies First
د.أماني بورسلي: اود في البداية 
ان اشير الى ان تقرير البنك الدولي 
قد تناول اهم املشاكل التي يعانيها 
سوق الكويت لالوراق املالية ومنها 
وجود تشابك في االختصاصات 
بني اجلهــــات الرقابية وذلك قبل 
تفعيل هيئة اسواق املال، اما اآلن 
وفي ظل وجــــود الهيئة يفترض 
ان يفــــك القانون هذا التشــــابك، 
ولكنني ارى ان القانون بصورته 
احلالية لم ينجح في حتقيق ذلك 
بالشــــكل املطلوب وسيظل قائما 
ادارة  بني »املركزي« و»التجارة« 
البورصة رغم انني تقدمت شخصيا 
بقانون يتضمن املواد التي تفك هذا 

التشابك بني تلك اجلهات.
واتصور ان اهم دور يقع على 
»الهيئة« يتمثــــل في انهاء العمل 
على فك هذا التشــــابك، وهو امر 
يقع على كاهلها بشكل مباشر، ألن 
هناك مشــــاكل ستواجهها في هذا 
اخلصوص، وفك التشابك أمر مهم 
حتى لو اضطرت اجلهات التشريعية 
الى تعديل القانون، فبعض املواد 
يكتنفها الغمــــوض ومنها ما هو 
متعلق باالختصاصات على سبيل 
املثال، فالبد من تعريف الشــــركة 
وبالتالي من هي الشــــركات التي 
تخضع للهيئة وكذلك االكتتابات 
في الشركات ذات املساهمة العامة 
واخلاصة التي تخضع لها الى غيره 
من املواضيع، فالهدف من الهيئة هو 
حماية املستثمرين ووضع جهاز 
رقابي يشرف على تنظيم عمليات 
القانون بصورته  السوق، ولكن 
احلالية تعتريه كثير من السلبيات 
التي كان يفضل إعادة النظر فيها 

قبل تفعيل الالئحة التنفيذية.

»األنباء«: وهل الالئحة ال 
تعالج هذه السلبيات؟

٭ د.أماني بورســــلي: لألســــف 
يصعب عالجهــــا اال اذا كانت من 
القانون وذلك وفقا  خالل تعديل 
للقواعد القانونية، ولهذا يصعب 
عالجها من خــــالل الالئحة ما لم 
تســــتند على تعديــــل النصوص 

القانونية الداعمة لها.

»األنباء«: وكيف لقانون 
بهذا الشكل يستطيع ان 

يحقق اهدافه؟
٭ د. أماني بورسلي: يجب ان يوجه 
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املوسى: معايير 
احلوكمة كانت موجودة 

في النص األساسي 
للقانون ولكن متت 

إزالتها من النص الذي 
مت متريره 

بورسلي: فك 
التشابك أمر 

مهم حتى 
لو اضطرت اجلهات 

التشريعية إ  لى 
تعديل القانون

املال: تفعيل قانون 
هيئة أسواق 

املال فّك قرابة 
الـ %50

من التشابك بني 
جهات االختصاص

السلطان: قانون هيئة 
أسواق املال ظل في 
دهاليز مجلس األمة 

ألكثر من 15 عامًا 
قبل ان يرى النور

املشاركون في الندوة

املوسى: ليس املطلوب 
من احلكومة أن تتدخل في البورصة 

بل تنشيط االقتصاد احمللي

السلطان: فّك التشابك يعني 
تقسيم األدوار بني جهات 

االختصاص  وليس إنهاء دور أي منها

خالد السلطان

علي املوسى

اخلوف من التدخل 
وليس من التداخل

اكد املوسى انه ال توجد مخاوف فيما يتعلق بفك التشابك 
بقدر ما توجد مخاوف من عدم قدرة الهيئة على القيام 

مبهامها لعدم توافر اجلهاز الفني املهني القادر على تنفيذ 
القانون بشكل احترافي، مشيرا الى انه ال يتخوف من 

التداخل بني االختصاصات بقدر ما يتخوف من التدخل 
السياسي في عمل الهيئة التي اذا خضعت للضغوط 

السياسية فإنها ستكون بال قيمة، مشددا على ان هيئة 
اسواق املال تستحق كل الدعم. 

شارك في الندوة كل من:
٭ النائب خالد السلطان.

٭ رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب لشركة مجموعة 
االوراق املالية علي املوسى.

٭ رئيس مجلس ادارة شركة املال للتمويل واالستثمار 
عبداهلل املال.

٭ رئيس مجلس ادارة شركة كابيتال استاندرز 
د. أماني بورسلي. 

٭ اآلثار االيجابية والسلبية لتطبيق قانون هيئة اسواق 
املال وآليات فك التشابك مع البنك املركزي ووزارة 

التجارة وادارة البورصة.
٭ آثار االحداث السياسية الداخلية خاصة اخلالفات 
املتواصلة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية على 

البورصة.
٭ اهمال احلكومة لدعم السوق خاصة الشركات 

االستثمارية.
٭ كيف ميكن احداث نقلة نوعية لنشاط البورصة؟

٭ كيف ميكن تسويق البورصة الكويتية سعيا جلذب 
رؤوس االموال االجنبية؟

محاور الندوة
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املوسى: هل يجوز اختفاء 

شركة خدمية بحجم اخلطوط 
الوطنية من السوق واحلكومة 

تشاهدها دون أن حترك ساكنًا 
وتقف موقف املتفرج

اخلوف من حالة عدم االستقرار 
السياسي الذي يهدد أمن البلد 

واستقراره االقتصادي

اذا كانــــت لديها زيادة رأســــمال 
او طرح اكتتــــاب عام والبد كذلك 
ان تســــجل لدى البورصة وتلبي 
معايير الشفافية التي مت وضعها 

بالقانون.
فاملــــادة املتعلقة بالشــــفافية 
مت شــــطب الكثير من النصوص 
اخلاصة بها ورجعنا في القانون 
اجلديد الى ذات معايير الشفافية 
املوجــــودة واملطبقة منذ نحو 23 
عامــــا، وهناك ايضــــا كاملواد 156 
و157 تنصان على ان تؤول اموال 
البورصة الى الهيئة ونحن نؤسس 
جهازا يراقب البورصة، ومبوجب 
القانون مت حتويل البورصة الى 
هيئة، ومبوجب تلك املواد مت فرض 
نقل جميع املوظفني الذين يعملون 
في البورصة الى الهيئة، وبالتالي 
وقعنا في خطأ كبير يجب تداركه 

واعادة النظر فيه.
ومن خــــالل ما قمت بســــرده 
يتضح لنا أن هناك جهودا بذلت 
في اعداد الالئحة التنفيذية للقانون، 
ولكن العمل سيكون شاقا في ظل 
وجود مشــــاكل وعيوب تعتري 
القانــــون، فال يوجد مانع من اخذ 
بعض موظفي البورصة وإحلاقهم 
بالهيئة ولكن دون ان يفرض ذلك 
مبوجب القانون، فاملادة الرابعة بند 
)14( من القانون تنص على وضع 
القواعد اخلاصة والنظم واالجراءات 
التي يتطلبها كل شــــخص يعمل 
وفق احكام الشريعة االسالمية، 
فهذه املادة خطأ ونبهت كثيرا في 
التقارير التــــي كتبتها حول ذلك 
األمر، فنحن اآلن دخلنا في املرحلة 
الثانية وهي مرحلة التنفيذ واعتقد 
انه البد من اعادة النظر في بعض 
املــــواد وتعديل بعض النصوص 
القانونية حتى تسير الهيئة بشكل 
سليم، واهلل يعينهم في ظل وجود 

قانون غير سليم.

المحور الثاني: األحداث السياسية

»األنباء«: ننتقل إلى احملور 
الثاني املتعلق بآثار األحداث 

السياسية الداخلية خاصة 
اخلالفات املتواصلة بني 

السلطتني التشريعية 
والتنفيذية على أوضاع 
سوق الكويت لألوراق 

املالية.
ان  ٭ د.اماني بورسلي: يفترض 
االقتصاد بحاجة الى بيئة سياسية 
مســــتقرة، ولكن ال توجد دولة ال 
تعاني من مشاكل او خالفات بني 
السلطتني التشريعية والتنفيذية 
وهو امر طبيعي، ولكن أن تأخذ 
اكبــــر من حجمها  تلك اخلالفات 
الطبيعي فسيؤثر ذلك بالطبع على 
مترير مشاريع القوانني االقتصادية 
ومترير بعــــض القوانني املتعلقة 
بخطة التنمية، فنحن امامنا الكثير 
من االمور التي يجب ان تســــير 
بشكل ســــريع، ووجود اخلالفات 
واالســــتجوابات ببطئ من عملية 
التنمية االقتصادية وبالتأكيد فان 
األحداث السياسية الداخلية تؤثر 

لرقابتها، فــــإذا مت وضع تعريف 
سليم سوف يتم فك التشابك فيما 
يتعلق بالشركات، ناهيك عن فك 
التشابك في عمل شركات االستثمار 

الكويتية وانشطتها.
وبالنسبة لتعريف الشركات، 
فهناك شركات عامة وأخرى خاصة، 
والشركة العامة يجب أن تخضع 
لهيئة أسواق املال طاملا أنها أموال 
عامة الن هدف سوق املال حماية 
أموال املســــتثمرين، اما إذا كانت 
أمواال خاصــــة ففي تلك احلالة ال 
املال،  تخضع لرقابة هيئة سوق 
فعلى ســــبيل املثال اذا كان رأس 
مال الشركة يتجاوز 5 ماليني دينار 
وعدد املســــاهمني يتراوح ما بني 
100 و200 شخص عندئذ تخضع 
الشركة لرقابة هيئة سوق املال، 
وللتوضيــــح هناك مــــادة خاصة 
باإلفصاح والشفافية تنص على 
انه: »اذا كانت الشركة عامة يجب 
ان تفصح عن كل ما لديها وتخضع 
للهيئة«، واجلهــــة التي يجب ان 
متنح التراخيص للشركات يفترض 
ان تكون وزارة التجارة حتى لو 
كانت شــــركة عامة ويتم إشراك 
الهيئة اذا مت طرح عام للمواطنني 
وبالتالي يكون هناك تعاون ما بني 
الهيئة والوزارة في هذه اجلزئية 
بشكل واضح، واذا ارادت شركة ان 
تتحول من خاصة الى عامة فيجب 

ان تخضع تلقائيا لـ »الهيئة«. 
ودور البورصة هنا خطير ومهم 
ألنها هي التي تراقب املمارســــات 
اخلاطئة كالشائعات بشكل مباشر 
وهي خط الدفاع االول على سبيل 
التي تقدم  املثال، فالبورصة هي 
التقارير للهيئــــة، وبالتالى فهي 
متارس دورا رقابيــــا مهما وبناء 
عليه يجب ان تقوم بهذا الدور كما 
هو متبع في جميع انحاء العالم 
ســــواء كانت بورصة حكومية او 
خاصة، وفي حال حدوث شبهات 
يتم رفع االمــــر الى الهيئة، ولكن 
مشــــكلة القانون انه لم يضع الـ 
SRO ولم يعترف بها حتى كتعريف 
للبورصة رغم تطبيقها في االمارات 
وفي معظم دول العالم فيجب ان 
توضع فــــي القانون للخروج من 
اى ازمات مســــتقبلية عند تعدد 

البورصات.

تنظيم ذاتي

ومن املشاكل التي يعاني منها 
ســــوق الكويت أيضا عدم وضع 
شركات االستثمار، حيث وجدنا 
ان نصــــف شــــركات االســــتثمار 
عبارة عن صناديق اســــتثمارية، 
لذلك يجب وضع تعريف لتحديد 
ما هو الصندوق وما هي الشركة 
االســــتثمارية، وفي هــــذه احلالة 
يتم الفصل بني شركة االستثمار 
وصندوق االستثمار وايضا الفصل 
بني الصندوق االستثماري وشركة 
ادارة االصول، فالبد من خضوعهم 
الى ترخيص من »الهيئة« الن لديهم 
امــــوال عامة، فالشــــركات العامة 
حتتــــاج الى اخذ موافقــــة الهيئة 

على االقتصاد بشكل عام.
وبالنسبة لتأسيس الشركات 
في الكويت فإنهــــا عملية معقدة 
وطويلة، فهناك بعض اخلطوات 
التنفيذيــــة داخــــل املؤسســــات 
والوزارات احلكومية لتقليص عدد 
اخلطوات الجناز عملية تأسيس 
شــــركة ولكن حتى اآلن لم نرها 

على ارض الواقع.
فاالستقرار السياسي الداخلي 
يوضع دائما كمعيار في التصنيف 
السيادي للدولة، ودائما ما يتأثر 
التصنيــــف الســــيادي بوجــــود 
اخلالفات الكبيــــرة التي قد تؤثر 
فــــي مقدرة الدولة علــــى التنمية 
املستدامة خاصة اننا نعتبر دولة 
في طور التقدم ولم نصل ملرحلة 
الدول املتقدمة، فنحن بحاجة الى 
خطوات عمالقة للوصول الى تلك 

املرحلة.
وتعتبر اخلالفات السياســــية 
احد اسباب ذلك الوضع، باإلضافة 
الى اسباب اخرى متمثلة في كيفية 
القوانــــني وآلية متريرها،  اجناز 
فعندما نتحدث عن القوانني التي 
مت متريرها من 1999 وحتى اآلن 
جند ان هناك الكثير من القوانني 
بها مشــــاكل، فقد مررنــــا قانون 
املستثمر االجنبي ووجدنا ان حجم 
االستثمارات االجنبية تقلص ألن 
القانون تعتريه مشاكل، كذلك مررنا 
قانون اخلصخصة وحتى اآلن لم 
يفعــــل ألن القانون ايضا تعتريه 
مشاكل، فالقوانني اآلن تقر بشكل 
غير ســــليم األمر الذي جعلها ال 
حتقق االهداف املرجوة منها مبا 
يؤثــــر على الوضــــع االقتصادي 

للدولة.
٭ على املوسى: ال يوجد لدينا خالف 
مصيري فمجلس االمة يختلف مع 
احلكومة على حلية! وعلى كرة قدم! 
فهل هذه قضايا تستحق اخلالف؟! 
عموما اهلل يكثر من هذه املشاكل 
اذا كانت تلك مشــــاكلنا، فاملرحلة 
احلالية تشــــهد خالفا في وجهات 
النظر حول قضايا هامشية، واذا 
نظرنا الى أميركا فنجد ان احلكومة 
األميركية ســــتتعرض ملشــــاكل 
جســــيمة خالل الفترة املقبلة اال 
ان اســــواقها املالية منتعشة الن 
خالفهم على امليزانية، ولكن نحن 
في الكويت لم يحدث لدينا خالف 

مماثل على امليزانية.
فنحن ال نعاني من حالة عدم 
استقرار سياسي باملعنى املتعارف 
عليه والذي يهدد سالمة االقتصاد، 
ولكن نعاني من اخلوف من حالة 
عدم االستقرار السياسي الذي يهدد 
امن البلد واستقرارها االقتصادي 
وعليه نحن ال توجد لدينا مشاكل 
باملعنى الذي يشكل تهديدا، ولكن ما 
نعاني منه هي أمور أخرى تتمثل 
في انشغال الســــلطتني في أمور 

هامشية.
٭ عبداهلل املال: ان تأثير االحداث 
السياســــية علــــى البورصة هو 
أمر قاصر على الكويت فحســــب، 
فآثار االســــتجوابات في اخلارج 

مبصالح شخصية كانت حتول دون 
القوانني واللوائح بشكل  تطبيق 
حيادي، فاالستقاللية ستكون أهم 
عنصر في جناح الهيئة في القيام 
بدورها، كمــــا ان أعضاء مجلس 
املفوضني وفقا للقانون مستمرون 
في عملهم ملدة 5 سنوات وهو ما 
مينحهم اريحيــــة كبيرة في أداء 

عملهم.

»األنباء«: وماذا عن 
االزدواج الرقابي لشركات 

االستثمار من قبل »الهيئة« 
و»املركزي«؟

٭ املــــال: يجب أن تكــــون الرقابة 
من جهــــة واحدة فقــــط، وبرأيي 
ان اجلهــــة التي يجــــب ان تتولى 
الرقابة بشكل كبير هي »الهيئة« 
خاصة ان »املركزي« لديه الكثير 
من االعباء التي بقوم بها خاصة 
في ظــــل املســــتجدات التي تطرأ 
على املستويني احمللي واالقليمي، 
وبالتالي فهي جهة في غنى عن أي 

أعباء اضافية.

»األنباء«: وماذا عن سعي 
بعض الشركات االستثمارية 
للتحول الى شركات قابضة 
وهل ترى في ذلك محاولة 
للخروج من قبضة الرقابة 

القوية لـ »املركزي«؟ 
٭ عبــــداهلل املال: هناك شــــركات 
اللوائح اخلاصة  مدرجة تتجاوز 
املعمول بها من قبل ادارة البورصة، 
منها على سبيل املثال بيع بعض 
األصول لشركات زميلة او تابعة 
ومنها ايضا مبادلة اســــهم شركة 
الى محافظ شــــركة اخرى زميلة 
الى اخره من ممارســــات خاطئة، 
واعتقد انه مع إحكام الرقابة من 
قبل جهــــة تنظيمية واحدة وهي 
»الهيئة« ستكون األوضاع أفضل 

مما هي عليه اآلن.
وليس كل الشركات االستثمارية 
التي تســــعى للتحول الى قابضة 
تهدف للخروج من قبضة »املركزي«، 
وأنا أشجع الشركات العائلية على 
التحول لشــــركات قابضة حسب 
رغبة املساهمني على اعتبار أن هذا 
التحول سيكون مبثابة حماية لهذه 

النوعية من الشركات.

بيئة طاردة

»األنباء«: كيف تنظرون إلى 
البيئة االستثمارية الكويتية 
في الوقت الراهن والى اى 
مدى هي مهيأة لالستثمار؟

٭ عبداهلل املال: الشركات الكويتية 
التي تعمل في كافة املجاالت تواجه 
بيئة طاردة لالســــتثمار، وتقييم 
وكاالت التصنيف العاملية للكويت 
في هذا اجلانب ســــلبية الى حد 
كبيــــر، ومع ذلك فإن الشــــركات 
الكويتية حتقق جناحات وكثير 
منها اســــتطاعت جتاوز تداعيات 
االزمة املالية العاملية وهو أمر يدل 
إدارات هذه الشركات  على كفاءة 
وقدرتها علــــى العمل في اوضاع 
صعبة، ومع ذلك اتوقع ان يشهد 
2011 افالسات واندماجات لعدد من 
الشركات، ووفق تقديري فإن الربع 
الثالث من العام احلالي ســــيكون 
افضل بالنســــبة للمســــتثمرين 
االستراتيجيني في البورصة، أما 
عام 2012 فسيكون جيدا بالنسبة 
للبورصة الكويتة وفق املعطيات 

احلالية.

»األنباء«: وما احللول التي 
من خاللها يتم فك التشابك؟

٭ د.اماني بورســــلي: احلل كان 
موجودا في املســــودة التي قمت 
بإعدادها ســــابقا باملشــــاركة مع 
إحدى اجلهات العاملية التي لديها 
خبرة كبيرة ومتخصصة في ذلك 
أعــــدت هذه اجلهة  املجال، حيث 
40 قانونا في عــــدة دول متعلقة 
بهيئات ســــوق املــــال، وقد قمت 
بالتأكيد على ضــــرورة توضيح 
فك التشابك بالقانون بعرضه قبل 
متريره ولكن لم تتم االســــتجابة 
لذلك، حيث عرضــــت آلية جيدة 
لفك التشابك بني البورصة ووزارة 
التجارة وبنك الكويت املركزي التي 
تتمثل كما عرضتها في املســــودة 
األولى عن طريق التعريف السليم 
للشركات والفصل بني الشركات 
التي تخضع لرقابة هيئة أسواق 
املال والشــــركات التي ال تخضع 

ال تنعكس ســــواء سلبا او ايجابا 
على االوضاع في اسواق املال كما 
يحــــدث في الكويــــت، وهذا األمر 
يؤكد علــــى ان البورصة مرتبطة 
بالتصريحات والقرارات السياسية 
أكثر مــــن اعتمادها على املقومات 
التداول  االقتصادية وإجــــراءات 
الى  والشــــفافية واالفصاحــــات 
آخره من العوامل الفنية، وعندما 
نتحدث عن السلطة التشريعية نقرأ 
تصريحات ولقاءات مع نواب في 
اجتاه والقوانني التي تصدر تكون 

في اجتاه آخر مختلف متاما.
ولقد كشفت تداعيات االزمة عن 
املشاكل املوجودة لدى الكثير من 
التي تسمى بالشركات  الشركات 
الورقية، وهذه الشركات تخضع 
لرقابة البنك املركزي وبالتالي فانه 
يعتبر مقصرا في أدائه عندما نرى 
حجم التجاوزات التي قامت بها تلك 
الشركات على رغم من خضوعها 
لرقابة »املركــــزي« وهناك عامل 
نفسي لدى املتداولني حيث فقدوا 
الثقة في السوق الكويتي بسبب 
غياب الشــــفافية وانعدام الرؤية 
املالية،  الواضحة لسوق األوراق 
فمعظم الشركات التي تتداول حاليا 
بالسوق لديها نشاط تشغيلي ال 
تتجاوز نسبته الـ 10% من اجمالي 

الشركات املدرجة.

المحور الثالث: إهمال الحكومة

»األنباء«: ننتقل إلى محور 
إهمال احلكومة لدعم 

السوق خاصة الشركات 
االستثمارية؟ 

٭ د.امانــــي بورســــلي: هناك من 
ينــــادي بضرورة تدخل احلكومة 
من خالل دعم الشركات واحملافظ 
االســــتثمارية، واعتقــــد ان دعم 
الشــــركات يأتي من خالل إعطاء 
فرصة للشــــركات للعمل، فنحن 
ال نريد شــــركات ورقية جديدة، 
حيــــث ان الهدف األساســــي هو 
إعطاء أنشطة حقيقية للشركات 
وهذا امر صعب فــــي ظل هيمنة 
احلكومة على اغلــــب القطاعات، 
فمن املفترض ان يعاد النظر في 
الهيمنة على اغلب القطاعات على ان 
تتولى احلكومة مسؤولية التنظيم 
والرقابة واالشــــراف ونقل ادارة 
القطاعات االقتصادية الى القطاع 
اخلاص بضوابــــط تكفل حماية 
حقوق املواطنني، أهمها ضوابط 
األسعار ومنع االحتكار وتشغيل 

العمالة.
الشــــركات  وبالنســــبة لدور 
االســــتثمارية فأنشطتها معروفة 
وهــــي ادارة األصــــول وتســــاعد 
الشــــركات في االكتتاب وجتميع 
رؤوس األموال، باإلضافة الى انها 
تقوم بتشكيل محافظ وصناديق، 
وفي ظل وجــــود اقتصاد صحي 
وشــــركات لديها أنشــــطة تسهم 
بفاعلية في الكثير من القطاعات 
واألنشطة بالكويت وخارج الكويت 
سوف جند انه ســــيتم دعم دور 

علي املوسى متحدثا خالل الندوة ويبدو خالد السلطان ود. أماني بورسلي 

رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق في حديث باسم مع خالد السلطان وعبداهلل املال

البقية ص36

املوسى: ال يوجد تتمة المنشور ص34 
لدينا خالف

مصيري فمجلس األمة 
يختلف مع احلكومة 

على حلية.. 
وعلى كرة قدم!

بورسلي: سوق 
الكويت يعاني

 من عدم وجود 
تنظيم ذاتي.. ونصف 

شركات االستثمار 
عبارة عن صناديق 

استثمارية

املال: هناك 
شركات مدرجة 

تتجاوز اللوائح اخلاصة 
املعمول بها من قبل 

إدارة البورصة

السلطان: عندما 
يكون وضع البورصة 

واعداً سيتم فتح 
املجال لالستثمار.. 

ولكن العلة 
في احلكومة

بورسلي: االستقرار السياسي 
الداخلي يوضع دائمًا كمعيار 

في التصنيف السيادي للدولة

املال: الشركات الكويتية تعمل 
في بيئة طاردة لالستثمار 
ومع ذلك حتقق جناحات

عبداهلل املال

د. أماني بورسلي

احلكومة وراء إقصاء معايير 
احلوكمة من القانون

14 سكرتيرًا مبجلس األمة 

الكويت دخلها عالٍ

قالت بورسلي ان الهدف الرئيسي من هيئة اسواق املال هو 
حماية املستثمرين سواء كبار او صغار، فحقوق االقلية 

حتمى من خالل وجود معايير احلوكمة ولكن مع االسف 
فان معايير احلوكمة كانت موجودة في النص االساسي ومت 

اقصاؤها من النص الذي مت متريره.  من جانبه، اوضح 
السلطان انه مت إقصاء املواد اخلاصة مبعايير احلوكمة من 

قبل احلكومة وليس من قبل مجلس األمة، وكان تبرير 
احلكومة في ذلك انه ال توجد حاجة لها في القانون.

تساءل رئيس حترير جريدة »األنباء« الزميل يوسف خالد 
املرزوق عن اسباب تقصير نواب مجلس األمة في مراجعة 

التشريعات رغم وجود 14 سكرتيرا مبجلس االمة؟
فقال السلطان: »حاولت االستعانة ببعض االساتذة 

املتخصصني وقسمت عملهم الى مهام معينة ولكني واجهت 
صعوبة اال وهي ان املكافأة التي مينحها مجلس االمة لهؤالء 

االشخاص غير مجدية وبالتالي نضطر الى ان مننحهم مكافأة 
من اموالنا اخلاصة تفوق املكافأة التي مينحها لهم مجلس 

االمة«.

ذكرت بورسلي أن الكويت تصنف على أنها من الدول ذات 
الدخل العالي ودائما مثل تلك الدول تتميز بأنه يفترض انها 

ال تعاني من مشاكل الفقر واملشاكل التي قد تبطئ التقدم 
االقتصادي ولكن بالكويت نرى العكس على الرغم من ان 
الكويت من الدول ذات الدخل العالي، اال انه لالسف وفقا 

للمؤشرات العاملية فاالرقام تؤكد ان ترتيب الكويت متأخر 
مقارنة بالدول املجاورة.
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شــــركات االســــتثمار بشكل غير 
مباشر، فعلى سبيل املثال عندما 
بدأت احملفظة الوطنية في ممارسة 
نشاطها في السوق انتعشت عدة 
شركات مدرجة، ولكن بعد فترة من 
الوقت عادت كما كانت عليه، لذا 
نحن بحاجة ملنح الشركات فرص 

ملزاولة انشطة حقيقية.
وعلى ســــبيل املثال شــــركتا 
اخلطوط الوطنية وطيران اجلزيرة، 
األولى أوقفت نشــــاطها والثانية 
مستمرة رغم املنافسة القوية مع 
شركة اخلطوط اجلوية الكويتية، 
فقطاع الطيران صعب واحيي تلك 
الشركات التي دخلت هذا القطاع، 
الن تكلفة تشغيل هذا القطاع من 
وقود وأرضيات باهظة خاصة في 
بعض املطارات، وكان يفترض ان 
يكون هناك دعم ولكن وجدنا ان 
اخلطوط اجلوية الكويتية قامت 
مبنافسة تلك الشركات فيما يخص 
امتيازات  االسعار وحصلت على 
لم حتصل عليها تلك الشــــركات، 
وارى انــــه كان يفترض ان تقوم 
احلكومة بدور رئيسي في انقاذ مثل 
تلك الشركات ألننا بالنهاية امام 
اقتصاد وطني ويفترض ان ندعم 
الشــــركات التي دخلت في بعض 
القطاعات الصعبة، احلكومة يجب 
ان تدعم الشركات من خالل تقليص 
دورها عن طريق قانون اخلصخصة 
واملشاركة في إشراك القطاع اخلاص 

مع القطاع احلكومي.

دور إيجابي

وبالنسبة للبنك املركزي فقد 
لعب دورا ايجابيــــا خالل األزمة 
من خالل وضع الضوابط ملعاجلة 
الكثير من االختالالت، فاملركزي 
كان مبنزلة صمام األمان في الفترة 
السابقة بسبب عدم وجود جهاز 
رقابي على السوق بأكمله، فقبل 
ان تصدر الهيئة كان الضغط على 
البنك املركزي بسبب وجود ثغرة 
رقابية ولم يكن هناك جهاز معني 
بالرقابة، ولكن »املركزي« اخذ على 
عاتقه حمل الرقابة على السوق، 
وكان يطلب من احملافظ حضور 
جلسات في اللجان املالية مبجلس 
األمــــة او في جهات اخرى خاصة 
املالية ودخول  بعد ظهور األزمة 
الشــــركات في األزمة  الكثير من 
وبالتالي فإن الدعم احلقيقي يأتي 
من خالل تفعيــــل احلكومة لدور 
إشراك القطاع اخلاص من خالل منح 
فرص عمل بشكل عادل وشفافية 
وال مينح جلهات على حساب جهات 
اخرى من خالل تفعيل قانون منع 
االحتكار، ومع األســــف مت مترير 
قانون اخلصخصة ولكنه لم يفعل، 
نحن ال نريد مترير فقط بقدر ما 

نريد قوانني فعالة.
ونشــــدد على انــــه يجب على 
احلكومة ان تلعب دورا رئيســــيا 
وفعــــاال والتعديل يجب ان يكون 
من األساس وليس فقط جتميليا، 
وعلى سبيل املثال وجدنا عمليات 

جتميل للمحفظة الوطنية وليست 
عمليات حقيقية والشركات بحاجة 
إلى متويل للمشــــاريع ويجب ان 
متنح الفرصة وانا اعتقد انه يجب 
تشــــجيع القطاع اخلاص خاصة 
ونحن نتحدث عن رؤية وضعت 
للدولة تتحدث عن قيادة القطاع 
اخلــــاص للتنمية وامتنى ان أرى 
خــــالل الفترة املقبلة تفعيال لهذه 

الرؤية.
٭ على املوســـى: ليس مطلوبا 
مـــن احلكومـــة ان تتدخـــل في 
ســـوق االوراق املاليـــة هذا لن 
يأتي بنتيجة وال أرى مبرر لهذا 
التدخل، املطلوب هو ما يسميه 
عملية تنشيط االقتصاد احمللي 
وحتريكه وبالتالي فإن ســـوق 
االوراق املالية ليس اكثر من مرآة 
ملا يجري وتوقعات املستثمرين ملا 
هو قادم، فأين دعم احلكومة منذ 
ان وقعت األزمة املالية العاملية؟ 
فهي لم تقدم مشـــروعا متكامال 
ملعاجلة األزمـــة، نعم كان هناك 
قانون االســـتقرار املالي وليس 
االقتصادي وقد ساعد في متريره 
بنك الكويت املركزي، وأنا اسميه 
قانون طوارئ فالبنك املركزي وفر 
آليات للتدخل عندما يقتضي األمر، 
»متسائال« اين املشروع املتكامل 
لتنشيط االقتصاد الوطني احمللي؟ 

ليس هناك مشروع حتى اآلن.

»األنباء«: هل ترى في خطة 
التنمية مشاريع متكاملة؟

٭ على املوســـى: أين النتيجة؟ 
فالبد ان تكون هناك أرقام معتمدة 
على معايير ومقاييس، فيجب ان 
تكون لغة ارقام دقيقة وحديثة 

وليست تكهنات.
وعلى ســـبيل املثال شـــركة 
اخلطوط الوطنية كانت موجودة 
وتؤدي خدمة ولكن هل يجوز ان 
تختفي الشركة من »الرادار« بشكل 

مفاجئ؟ دون تدخل إلنقاذها.

تنمية االقتصاد

»األنباء«: بعد أن سردنا 
معوقات التنمية لالقتصاد 

الوطني بشكل عام 
والبورصة بشكل خاص 
فكيف ميكن إحداث نقلة 
نوعية لنشاط البورصة؟

٭ علـــى املوســـى: ال تعنينـــي 
البورصة في حد ذاتها، امنا يعنيني 
االقتصاد الوطني مجتمعا خاصة 
دور القطاع اخلاص ليس ألنني 
اعمل بالقطاع اخلاص فمازال حبي 
للحبيب األول وهي احلكومة فقد 
خدمت بالدولة 30 عاما إميانا بدور 
العام وأهميته بالكويت  القطاع 
ولكننـــي حاليا اعمـــل بالقطاع 
اخلاص ولن اقول اكثر مما قالت 
احلكومة عن اهمية دور القطاع 
اخلاص، فما نعانيه من مشاكل 
فيما يخـــص توفير فرص عمل 
فنحن بحاجة ماسة لقطاع خاص 
نشط واذا كان خامال فعلينا ان 
ننشطه واذا كان محتاجا نعينه 

او تشـــتري اصولها وتوفر لها 
السيولة فتحل تلك األزمة اخلانقة 
التي عصفت الشركات االستثمارية 
وغيرها، وسيوقف تدهور األوضاع 
سواء في سوق األوراق املالية او 
في سوق العقارات او غيرها الن 
األصول وصلت الى مستويات اقل 
من قيمتها الدفترية، وبالتالي فان 
احلكومة تعمل بهذا الشكل ليس 
شرطا ان تضع نقديا من املمكن ان 
تضع صكوكا قابلة للتداول وهي 
بذلك تقوم بتوفير السيولة ملواقع 
احلاجة لها وبالتبعية تعيد الثقة 
للسوق من ناحية وللمستثمرين 

من ناحية اخرى.
وهنا أتســـاءل كم واحد من 
اعضاء مجلس األمة صرخ على 
احلكومة وضعف قيادة احلكومة 
وذلك خوفا وحرصا على الكرسي 
أزالت  بكل صراحـــة فاحلكومة 
هذا اجلانب من القانون وجاءتنا 
بقانون هزيل وجميع من جاءونا 
في اللجنة املالية من االقتصاديني 
املتخصصني والبنوك والشركات 
االستثمار والعقاريني اكدوا ان هذا 
مشروع قانون فاشل ولن يؤدي 

إلى اي نتيجة.
والبد من نظام متويل مباشر 
ولكن بسبب التقاعس الذي حدث 
هناك الكثير من الشركات عليها 
التزامات سواء شركات خدمات او 
عقارية او استثمارية في مختلف 
القطاعات االقتصادية وجفت منابع 
الســـيولة وقاومت الشركات في 
البدايـــة حتى توفـــي التزاماتها 
وتدخـــل اصولهـــا في الســـوق 
والعرض يـــزداد الى ان وصلت 
بعض الشـــركات الـــى تعرضها 
ملشـــكلة مالءة ماليـــة والوضع 
يصعب علينا عالجه اال مببالغ 
كبيرة بينمـــا كان من املمكن ان 
نتداركها في ذلـــك الوقت، فكان 
من املمكن ان نعالج تلك املشكلة 

بحوالي مليار دينار في وقتها.
واآلن اقتـــرح متويال تنمويا 
ملشـــاريع التنمية من احلكومة، 
فإذا لم تتدخل احلكومة فستتعطل 
مشاريع التنمية، فالقضية اصبحت 
متشابكة واندثر القطاع اخلاص 
بسبب فشل احلكومة في حصر 
آلية متويل مشاريع التنمية، ولكن 
نبقى نفتقر الى راعي االقتصاد 
في الكويت فنحن امام مشـــكلة 
متشابكة تشكل معضلة كبيرة 
ولن تنفذ البلد من هذه املشكلة 
ما لم يكن لدينا راعي االقتصاد 
وقيادة على مســـتوى احلكومة 
قادرة على حتريك البلد في اجتاه 
التعامل مع هذا الواقع االقتصادي 

السليم.

المحور الرابع: جذب رؤوس 
األموال

»األنباء«: ننتقل إلى احملور 
األخير حول كيفية تسويق 

البورصة الكويتية سعيا 
جلذب رؤوس األموال 

األجنبية؟

ملصلحة البلد، واالهتمام بسوق 
االوراق املالية مبعزل عن االقتصاد 
ككل اعتبره جهدا لن يؤدي الى 

اي نتيجة.
خالد السلطان: البد ان نقسم 
القضية الى جزأين األول يجب ان 
نعترف ان لدينا مشكلة حدثت بعد 
األزمة االقتصادية العاملية ولدينا 
أيضا قضية تنشـــيط االقتصاد 
ككل، فالبورصة هي مؤشر للوضع 
االقتصادي ونحـــن بحاجة في 
الكويت لتوســـيع رقعة ســـوق 
القطاع اخلاص وإدخال قطاعات 
جديدة الى السوق وبالتالي تتسع 
الرقعة وهذا سيؤدي لرفع كفاءة 
آفاق  الكويتـــي وفتح  االقتصاد 
جديدة لالستثمار واتساع دائرة 
حجم الشركات الكبيرة باإلضافة 
إلـــى تبنـــي صنـــدوق التنمية 
للمشاريع الصغيرة، وفي كثير من 
األحيان جند مكانا لتلك املبادرات 
التـــي تفتح مجاال لتوفير فرص 
العمل وبالتالي نحن باإلضافة إلى 
خصخصة القطاعات وبحاجة إلى 
تنمية وفتح املجال ونساعد تلك 
القطاعات لتفتح سوق االقتصاد 
اخلاص وهنا يحدث منو اقتصادي 
يضمن جناح اي مبادرات، وفي 
الكويت مت تبني قانون اخلصخصة 
وخطة التنمية وانا اعتقد ان عدم 
قدرة احلكومة وعدم وجود قيادة 
متفهمة وقادرة على قيادة البلد الى 
تلك اآلفاق اجلديدة هو ما سيكون 
عامال أساســـيا لعدم النجاح في 

املرحلة املقبلة.
أما اجلانب الثاني فهو معني 
مبا آلـــت إليه البورصة، ان مبدأ 
عدم تدخل الدولة في السوق وآلية 
أميركا  السوق مبدأ دافعت عنه 
بشراسة ولكن عندما وقعت األزمة 
تدخلت احلكومة األميركية عبر 
شراء حصة في جنرال موتورز.

ولقد افقنا عام 2008 على أزمة 
مالية بـــدأت من أميركا وانتقلت 
الى أوروبا ومنها الى معظم دول 
العالـــم جنم عنها فـــي الكويت 
اختفاء الســـيولة فقد اثرت على 
االقتصـــاد الوطني مبا يعادل 21 
مليار دينار، وهـــذا ال ميكن ان 
يتحمله القطاع اخلاص مبفرده، 
وقد قامت احلكومة بإيداع أموال 
في البنوك بسبب عدم الثقة في 
األوضاع وبدأت في التفتيش عن 
اشـــخاص متنحهم قروضا ترى 
انهم من املمكـــن ان يحققوا من 
خاللها األمان لالقتصاد الوطني، 
ودول كقطر على ســـبيل املثال 
الســـيولة  آلية لتوفير  أوجدت 
التي اختفت واحتياجات الشركات 
االستثمارية وغيرها للسيولة في 
الســـوق وهذا كان اقتراحا بدأت 
به احلكومة، فقانون االستقرار 
املالي له جانب اقتصادي وليس 
ماليا فقط فقـــد وضعوا اقتراح 
نظام )الريبو( وهو شراء اصول 
من شـــركات بحاجة الى سيولة 
على أساس ان لديها أصول مدرة 
مقابل ان تعطيها احلكومة سندات 

٭ خالد الســـلطان: عندما يكون 
وضع البورصة واعدا سيتم فتح 
املجال لالستثمار ويأتي املستثمر 
احمللي واألجنبي دون تســـويق 
اما اذا كان وضع البورصة غير 
واعد فلـــن يأتي أحد، فالعلة في 
احلكومـــة وأكررها ان العلة في 

احلكومة.
٭ علـــي املوســـى: الكويت في 
مؤخرة ركـــب الدول في املنطقة 
على مستوى استقطاب االستثمار 
األجنبي املباشر لسنوات طويلة، 
فـــدول مجلـــس التعـــاون دون 
استثناء سبقتنا بشكل متسارع 
في هذا اإلطار، وهـــذا يعني ان 
هناك خلال أساسيا في الكويت، 
فنحن غير راضني ان نعترف بأن 
العالم يسير مبوجب معايير، فهم 
اقرار قانون  انه وعقب  يقولون 
املستثمر األجنبي سيقف األجانب 
بالطابور لدخول السوق الكويتية، 
ولكن ما حدث هو هروب املستثمر 
األجنبي من الكويت ووقفنا نحن 
بالطابور، فالقصد ان لدينا خلال 
في غالبية القوانني والتشريعات 
االقتصادية وبالسياسات وعدم 
احترامنـــا للمعايير االقتصادية 
مما أدى الى تقدم الدول من حولنا 
ونحـــن في تراجع، لـــذا البد ان 
نحترم العالم وندرك انه يتغير 
وفق معايير يجب ان نتقيد بها 

دون مهرجانات ودعايات.
٭ د.أمانـــي بورســـلي: االرقام 
تتحدث، الكويـــت حتتل رقم 6 
بالنســـبة لدول مجلس التعاون 
اخلليجي في الشفافية، والشركات 
من القطاع اخلاص بحاجة الى دور 
رئيسي من خالل منح احلكومة 
لها فرص عمل، لكن لدينا اشكالية 
وخلال في آلية التمويل فاملسيطر 
الشـــركات  الوحيد على متويل 
واألفراد هي البنوك، في حني عندما 
ننظر الى األسواق املتقدمة جند 
ان هناك آليات جديدة ال تتوافر 
في سوقنا احمللي، فانا اعتقد ان 
هناك ضـــرورة إلعادة النظر في 
كيفية تعديل هيكل السوق لتنويع 
مصادر التمويل من خالل السندات 
والصكوك، فقد مررنا خطة التنمية 
وحاليا بدأنا نتحدث عن السندات 
والصكوك رغم انه ال يوجد لدينا 
سوق ثانوي للسندات والصكوك 
والشـــركات التي لدينا حاليا ال 
تستطيع ان تصدر صكوكا بسبب 
غياب آليات التخارج، فعندما مينح 
احد البنوك قرضا فهو الذي يقوم 
مبتابعة القرض للتأكد من مدى 

امكانية سداده من عدمه.
وعندما نتحدث عن السوق املالي 
الى  بشـــكل عام، فنحن بحاجة 
تعديل الهيكل التنظيمي للسوق 
املالي مبا يرفع من كفاءته، ونحن 
الـــى تلبيـــة املتطلبات  بحاجة 
العاملية اذا كان لدينا هدف جذب 
االستثمارات وحتويل الكويت الى 
مركز مالي، فهي ليست امنية وامنا 
يجب ان نسعى بخطوات صعبة 
لتحقيق ذلـــك الهدف، ومن احد 
األمور التي توصلنا الى حتقيق 
هـــذا الهدف هو تلبيـــة املعايير 
الدولية فهذا ال ينطبق فقط على 
قانـــون الهيئة وامنا على جميع 

القوانني االخرى.
فعلى سبيل املثال معظم الدول 
لديها استراتيجية للموازنة بني 
حجم األموال الداخلة واخلارجة 
الدول  لذا فان تصنيـــف معظم 
جندهـــا متوازنـــة اال الكويـــت 
جندها حالة فريـــدة من نوعها 
فهي األولـــى في تصدير رؤوس 
األموال واألخيرة في استيرادها، 
البد مـــن وضع اســـتراتيجيات 
واضحة قابلـــة للتنفيذ من قبل 
اجلهاز التنفيذي، ومعظم املشاريع 
واألمور املتعطلة ليس فقط بسبب 
مجلس األمة وامنا بسبب فعالية 
التنفيذي فمجلس األمة  اجلهاز 
جهاز تشريعي ورقابي وعندما 
يقدم استجوابات ال توجد مشكلة 
ولكـــن اجلهاز التنفيذي به خلل 
ونطمح الى  ان يتم وضع الشخص 
املناسب في املكان املناسب مبناسبة 
تشكيل احلكومة اجلديدة، ومن 
اجل تســـويق البورصة البد من 
تلبية املعايير الدولية عن طريق 
تعديل القانون واخللل األساسي، 
فالبورصة هي مرآة وليست هي 
فقط األساس في االقتصاد الوطني 
والبد من السعي بخطوات جبارة 

وكبيرة لتعديلها.

مستشار اإلدارة العامة يوسف عبدالرحمن متوسطا الزمالء رئيس قسم االقتصاد هشام أبو شادي ومحمود فاروق وشريف حمدي خالل الندوة

البورصة تنتظر بشغف النتائج املرجوة من هيئة اسواق املال للقضاء على سلبيات املاضي

املوسى: أين دعم تتمة المنشور ص35
احلكومة منذ أن 

وقعت األزمة املالية 
العاملية؟ فهي لم 

تقدم مشروعًا متكاماًل 
ملعاجلة األزمة

املال: الكويت في 
مؤخرة ركب الدول 
في املنطقة على 

مستوى استقطاب 
االستثمار األجنبي

السلطان: عندما 
يكون وضع البورصة 

واعداً سيكون هناك 
مجال لالستثمار.. 

ولكن العلة 
في احلكومة

بورسلي: كانت 
احملفظة الوطنية 

عملية جتميل وقتية 
وليست عملية حقيقية 

للحل والشركات 
املدرجة بحاجة 
إلى فرص عمل 
ومصادر للتمويل

قانون الهيئة بشكله احلالي 
قد ال يلبي جميع معايير 
منظمة االيسكو الـ 30

توصيات الندوة

احلكومة لم تقدم 
مشروعا متكامال حتى اآلن 

اكدت بورسلي ان معايير منظمة االيسكو معرفة وقد 
قدمت بالسابق بالتصريح والتأكيد على ان القانون بشكله 

احلالي قد ال يلبي الـ30 معايير، وبالتالي سيصعب 
احلصول على عضوية منظمة االيسكو لهذا االمر ومن 
خالل تطابق قانون الهيئة مع املعايير الدولية سيسهل 

احلفاظ على االستثمارات احمللية الن معظم رؤوس االموال 
تهرب الى اخلارج بسبب عدم وجود عدالة وامور واضحة 

بالسوق الكويتي، وايضا فان معايير الشفافية بالنسبة 
لالجانب مهمة للغاية ولم يتم تطوير تلك املعايير في قانون 
هيئة اسواق املال بالشكل املطلوب، فقد ركزت الالئحة على 

جوانب العقوبات اكثر من تركيزها على اجلوانب الفنية، 
فالعقوبات مهمة ونص عليها القانون ولكن نحن لسنا 

بحاجة لعقوبات بقدر احلاجة لتوضيح كيف سيتم تنفيذ 
القانون، فالبد من عقد ندوات توضيحية وتعريفية من قبل 

الهيئة يشكل أسبوعي.
واضافت: ان املعايير الدولية ومعايير منظمة االيسكو 

من املعيار رقم 6 الى املعيار رقم 9 توضح ان البورصات 
تسمى مؤسسات ذات تنظيم ذاتي )SRO(، وليست 

البورصات فحسب، بل ايضا شركات املقاصة تعتبر 
مؤسسات ذات تنظيم ذاتي، مبعنى انها تنظم نفسها 

وتخضع لرقابة الهيئة وتقوم بوضع لوائحها الداخلية ومن 
ثم تقوم بعرضها على الهيئة.

أوصى املشاركون في الندوة ببعض املقترحات التي من 
املمكن ان تؤدي الى فك التشابك بني جهات االختصاص، 

وابرز هذه التوصيات هي:
اعادة النظر في بعض مواد قانون هيئة اسواق  املال خاصة التي اثير حولها اجلدل من قبل 1

االطراف املعنية ذات العالقة واجراء تعديالت عليها 
لضمان حتقيق االهداف املرجوة من القانون.

توضيح املواد التي يكتنفها الغموض الى حد كبير  خاصة التي تتعلق باالكتتابات في الشركات العامة 2
واخلاصة.

إبراز املهام التي ستتولى الهيئة مزاولتها بكل  وضوح مبا يضمن عدم وجود خالفات بني الهيئة 3
واي من جهات االختصاص مستقبال.

قانون هيئة اسواق املال قبل اقراره من قبل 4 إعادة معايير احلوكمة التي مت اقصاؤها من 
احلكومة.

ان تستعني الهيئة بكوادر بشرية على اعلى  مستوى من االحترافية في هذا املجال ألن جناح 5
الهيئة مرهون بكفاءات القائمني عليه.

عدم التدخل السياسي في آليات عمل الهيئة حتى  ال تفقد فاعليتها واستقالليتها التي توفر لها 6
القدرة على اتخاذ قراراتها بحيادية مطلقة.

االقتصادية وضرورة خصخصة القطاعات 7 اعادة النظر في هيمنة الدولة على أغلب االنشطة 
االقتصادية املختلفة على ان تتولى الدولة االشراف 

والرقابة والتدخل عند احلاجة.
حتى ال تتعطل مشاريع التنمية التي يعول عليها 8 االسراع في حتديد آليات متويل خطة التنمية 

االقتصاد الكويتي بشكل كبير.
اتباع املعايير الدولية عند اقرار القوانني وخاصة  معايير االيسكو املتعلقة باسواق املال، كي يتسنى 9
للكويت اللحاق بركب التطور الذي تخلفت عنه بسبب 

عدم مراعاة هذه املعايير.
اعادة النظر في كيفية تعديل هيكل السوق لتنويع  مصادر التمويل من خالل طرح السندات 10

والصكوك.
العمل على صياغة عدد من القوانني االقتصادية  مثل الـ B.O.T واالستثمار االجنبي والعمل لدى 11
القطاع األهلي وقانون الشركات التجارية لتكون البيئة 

االستثمارية الكويتية قادرة على استقطاب االستثمارات 
االجنبية واحمللية.

وضع حد لالحتقان السياسي بني السلطتني ملا  لذلك من تأثيرات سلبية بالغة الضرر على مجمل 12
االوضاع االقتصادية، علما أن االستقرار السياسي يأخذ 

بعني االعتبار عند التصنيف السيادي للدول.

قال املوسى ان احلكومة لم تقدم مشروعا متكامال عمليا 
ماديا ملموسا النقاذ املؤسسات والشركات واالفراد 

الذين تأثروا باالزمة املالية العاملية، فالكويت متلك احسن 
مالية عامة في املنطقة فيجب اال نخدع انفسنا، لكن 
بالفعل يبدو ان هناك قرارا متعمدا اال تتدخل الدولة 

ملعاجلة االزمة وتوابعها، وهناك الكثير من الدول التي 
تأثرت باالزمة املالية العاملية وقدموا حلوال واضحة 

وعملية لعالجها وكان يفترض ان نقوم مبثل ما قامت به 
تلك الدول ولكن هذا لم يحدث.

القانون يقضي 
على 70% من التالعبات

 احلكومة ليست جادة 
في حترير االقتصاد 

توقع املال ان يقضي قانون هيئة اسواق املال على %70 
على األقل من كافة أنواع وأشكال التالعب وبعد مرور 
عام من تفعيل الهيئة سيكون هناك استقرار كبير في 

السوق وانحصار اساليب التالعب الى حد كبير.

اشار املال الى ان احلكومة ليست جادة في حترير 
االقتصاد الوطني، الفتا الى ان االقتصاد في الكويت 
يعتمد على االنفاق احلكومي من خالل املشاريع التي 

تطرحها احلكومة، كما ان القوانني االقتصادية تأتي 
في آخر سلم اولويات مجلس األمة، داعيا الى ضرورة 
اعادة صياغة عدد من املشاريع االقتصادية املهمة مثل 

الـ B.O.T وقانون االستثمار االجنبي وقانون العمل 
لدى القطاع األهلي وغيرها من القوانني لتكون اكثر 

مواءمة مع استحقاقات املرحلة املقبلة وكي تكون البيئة 
االستثمارية مشجعة وجاذبة لالستثمارات.


