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متهيـــــــد
ا�ستحقاقات اقت�صادية عاجلة فر�ضتها الألفية اجلديدة على �شتى اقت�صاديات دول العامل بال ا�ستثناء بعد هيمنة العوملة ب�شتى
وجوهها ال�سيما االقت�صادية منها ،تلك اال�ستحقاقات و�ضعت هذه االقت�صاديات قاطب ًة �أمام خيار وحيد وهو مواجهة حتديا ٍتها
اجل�سيمة وامتالك مقومات هذه املواجهة واالندماج يف االقت�صاد العاملي بعد التوافق مع معايريه ،وجاءت االزمة املالية العاملية
يف عام  2008لتعجل من هذه التوجهات اال�صالحية ولتجعلها مطلبا ال يحتمل مزيد ًا من الت�أجيل.
�راءات داعمة مل�سار
وهذا ما كان على م�ستوى دولة الكويت حينما قامت احلكومة بت�ضمني خططها التنموية �سيا�سات و�إج� ٍ
الإ�صالح االقت�صادي واملايل ،وذلك حتى يعيد هذا امل�سار ر�سم دور الدولة يف االقت�صاد الوطني ،ويعزز من م�ساهمة القطاع
اخلا�ص يف متلك امل�شروعات ،وي�ساعد يف حتقيق التوازن يف هيكل االقت�صاد الوطني ،وكان من نتائج ذلك على �صعيد �أن�شطة
خا�ص بذلك.
الأوراق املالية يف دولة الكويت �أن بد�أ الإعداد لإن�شاء هيئة لأ�سواق املال والتقدم مب�شاريع عدة لإ�صدار قانون ٍ
مواجهة تلك اال�ستحقاقات يف جمال �أن�شطة الأوراق املالية كانت �إحدى مربرات �إن�شاء هيئة �أ�سواق املال ال لتجاوز ثغرات �سوق
املال املحلي الت�شريعية والتنظيمية والرقابية ،وال ملعاجلة م�شكالت تعدد اجلهات الرقابية وت�شابك ت�شريعاتها الناظمة فح�سب،
بل لإعادة �صياغة �سوق املال مبا يتواءم وتوجهات الإ�صالح االقت�صادي واملايل احلكومية نظر ًا للدور املحوري ملنظومة �أ�سواق املال
على �صعيد النجاح يف حتقيق الكثري من تلك التوجهات .وقد توجت هذه اجلهود ب�صدور القانون رقم ( )7ل�سنة  2010ب�ش�أن
�إن�شاء هيئة �أ�سواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية بتاريخ  2010/2/21ون�شره يف اجلريدة الر�سمية (الكويت اليوم) بتاريخ
.2010/2/28
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وكانت هيئة �أ�سواق املال قد �أعلنت عن �إ�صدارها الالئحة التنفيذية اجلديدة للقانون رقم ( )7ل�سنة  2010ودخلت حيز
التنفيذ بتاريخ  ،2015/11/10وقد جاء ذلك يف �إطار التعديالت اجلديدة التي �أجريت على قانون الهيئة والتي �صدرت مبوجب
القانون رقم ( )22ل�سنة  ،2015حيث مت ن�شر الالئحة باجلريدة الر�سمية (الكويت اليوم) �ضمن عدد خا�ص حتت رقم ()1261
ال�صادر بتاريخ  ،2015/11/10وقد �أتت هذه الالئحة لت�شكل �أكرب عمل ت�شريعي يف تاريخ التنظيم املايل واال�ستثماري يف دولة
الكويت ،ومبثابة اعالن انطالق �سوق الأعمال الكويتي ملرحلة جديدة من التنظيم والرقابة ،والتي مت ا�ست�سقاء �أ�سا�س الأفكار فيها
من �أف�ضل املمار�سات التنظيمية والرقابية العاملية والتي ت�أتي لتتنا�سب وخ�صو�صية طبيعة �أعمال االقت�صاد الكويتي.

وانطالقا من قناعة هيئة �أ�سواق املال ب�أهمية دور ال�سوق املايل على �صعيد الإ�سهام يف �إجناح التوجهات اال�سرتاتيجية التنموية
احلكومية ،وتعزيز مقومات الإ�صالح االقت�صادي ،فقد جعلت من اعادة ت�أهيل �سوق الكويت للأوراق املالية وت�صنيف دولة الكويت
�ضمن وكاالت الت�صنيف العاملية حمور اهتمامها خالل ال�سنوات القليلة التي �أعقبت ت�أ�سي�سها ،حيث مت منح دولة الكويت ع�ضوية
ر�سمية باالن�ضمام �إىل االحتاد الدويل لأ�سواق املال ( )ICMAيف يناير  ،2017وهي خطوة رئي�سية ت�ضع بور�صة الكويت على
اخلارطة الدولية لأ�سواق املال وامل�شاركة بفاعلية يف ت�شكيل م�ستقبل ال�سوق املايل الكويتي من خالل االطالع على املمار�سات
والتجارب العاملية الأخرى.
وكان التوجه خل�صخ�صة ال�سوق وفق ر�ؤي ٍة متكاملة ميثل احلل الأمثل لتجاوز ثغراته ومتكينه من �أداء دوره التنموي املن�شود،
وميكن القول ب�أن نتائج هذا التوجه بدت للعيان ب�سرع ٍة �أكرث من املتوقع ولعل االرتقاء بت�صنيفه �إىل م�ستوى الأ�سواق النا�شئة لدى
18

م�ؤ�س�سات الت�صنيف العاملية «فوت�سي ر�سل  »FTSE Russellوالذي حتقق يف �سبتمرب من عام  2017يعك�س حقيقة جدوى هذا
التوجه دون �إغفال دور التوجهات التحديثية املرافقة يف حتقيق هذا الإجناز ،علم ًا ب�أن هذا احلدث �أعقب حدث ًا �آخر منت�صف عام
 2017ذاته متثل يف ان�ضمام هيئة �أ�سواق املال �إىل املنظمة الدولية لهيئات �أ�سواق املال (الأي�سكو) ،والتي ُتعد �أرفع منظمة مهنية
دولية يف جمال الرقابة و اال�شراف على �أ�سواق املال ،و قد ت�أ�س�ست يف عام  1983ومقرها الدائم يف ا�سبانيا ،وت�ضم يف ع�ضويتها
حوايل مئتي دولة� ،أي ما يعادل  %90تقريب ًا من هيئات الرقابة على �أ�سواق املال يف العامل.
ومن ثم توالت �إجنازات ال�سوق عندما قامت م�ؤ�س�سة ا�س ان بي داو جونز ( )S&P Dow Jonesبالإعالن عن ترقية ال�سوق
يف نوفمرب  ،2018مع ت�ضمني �أ�سهم ال�شركات الكويتية مل�ؤ�شراتها يف �سبتمرب  .2019حيث مت دخول ما يفوق املليار دوالر �أمريكي
من اال�ستثمارات الأجنبية غري الن�شطة لبور�صة الكويت ب�سبب هاتني الرتقيتني.
ويف  25يونيو � ،2019أعلنت م�ؤ�س�سة مورجان �ستانلي ( )MSCIعن ترقية ت�صنيف دولة الكويت �إىل �سوق نا�شئ ،ويف 18

دي�سمرب � ,2019أعلنت مورجان �ستانلي عن ت�أكيد قرارها ب�ش�أن ترقية �سوق الكويت �إىل �سوق نا�شئ بعد ا�ستيفاء اال�شرتاطات التي
و�ضعت يف قرار الرتقية يف يونيو .2019
ويف �أبريل � ،2020أعلنت  MSCIعن قرارها املتعلق بت�أجيل تنفيذ دخول �أ�سهم ال�شركات الكويتية يف م�ؤ�شرات
للأ�سواق النا�شئة ( )Inclusion Eventمن مايو � 2020إىل نوفمرب  ،2020ب�سبب الآثار الناجتة عن تف�شي جائحة كورونا
( )COVID-19عاملي ًا على قدرة امل�ستثمرين امل�ؤ�س�سيني العامليني با�ستكمال �أعمالهم املطلوبة خالل تلك الفرتة ،ويف  30نوفمرب
 ،2020مت تنفيذ دخول �أ�سهم ال�شركات الكويتية يف م�ؤ�شرات  MSCIللأ�سواق النا�شئة ،حيث ناهزت قيمة التداول يف ذلك اليوم
املليار دينار كويتي ،وهي �أعلى قيمة تداول يومية منذ ان�شاء �سوق الكويت للأوراق املالية .وت�أتي جميع هذه الرتقيات ك�شهادة من
قبل �أعرق وكاالت الت�صنيف العاملية على عمل الهيئة يف قيادتها للجهود املبذولة يف تطوير �سوق املال يف دولة الكويت بال�شراكة
مع �شركائها يف منظومة �سوق املال واملتمثلة يف كل من �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية وال�شركة الكويتية للمقا�صة و�شركات
الو�ساطة املالية وما تطلب ذلك من حت�سني وحتديث من كفاءة ومتانة هذه املنظومة مع تقليل الأخطار النمطية من خالل برنامج
تطوير �سوق املال ،وقد �أفرد الف�صل الرابع من هذا التقرير لإلقاء ال�ضوء على كافة الرتقيات التي متت لدولة الكويت مل�صاف
الأ�سواق النا�شئة.

MSCI

وعلى �صعيد القطاع العام يف دولة الكويت ،فقد كان �آخر �إجنازات هيئة �أ�سواق املال ح�صولها على املركز الأول يف ا�ستيفاء
متطلبات حوكمة القطاع العام وال�شركات عن ال�سنة املالية املنتهية يف  ،2020/3/31حيث �صدر تقرير ديوان املحا�سبة «اجلزء
الأول» عن نتائج الفح�ص واملراجعة على تنفيذ ميزانيات اجلهات امل�شمولة برقابته وح�ساباتها اخلتامية لل�سنة املالية 2020/2019
مت�ضمن ًا يف الف�صل ال�سابع منه حتت عنوان (حوكمة القطاع العام وال�شركات) بيان ترتيب اجلهات امل�شمولة بالرقابة يف ا�ستيفاء
متطلبات احلوكمة حيث بلغ عدد تلك اجلهات  63جهة .وقد ح�صلت هيئة �أ�سواق املال على املركز «الأول» يف ترتيب اجلهات ذات
امليزانيات امل�ستقلة.
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ملحة تاريخية عن �سوق الأ�سهم يف دولة الكويت
يعود تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركات امل�ساهمة يف دولة الكويت �إىل عام  ،1923وذلك مع بداية ت�أ�سي�س �أول �شركة م�ساهمة ،وهي
«�شركة ال�سيارات لنقل الركاب» بني الكويت والب�صرة بر�أ�سمال قدره مائة �ألف روبية وقيمة ال�سهم الواحد مائة روبية ،وامل�ساهمون
فيها من �أهل الب�صرة والكويت .وبعد فرتة وجيزة� ،أي يف �سنة  1935تقدم بع�ض التجار يف الكويت �إىل �سمو ال�شيخ� /أحمد اجلابر
ال�صباح – �أمري دولة الكويت يف ذلك احلني بطلب ت�أ�سي�س �شركة النقل والتنزيل ،ب�سبب املتاعب التي كان يعاين منها التجار يف
التعامل مع املمتهنني لعمل النقل والتنزيل ،وت�أ�س�ست ال�شركة يف تلك ال�سنة بر�أ�سمال قدره مائة �ألف روبية ،وطرح ر�أ�سمال ال�شركة
لالكتتاب وغطى بالكامل ،بيد �أنه نتيجة النحراف بع�ض �أع�ضاء اللجنة الت�أ�سي�سية لل�شركة عن الهدف من ت�أ�سي�سها ولتحقيق
منفعة كل الكويتيني منها ،فقد قرر املجل�س الت�شريعي الأول ت�أميم ال�شركة �سنة  ،1938و�سميت �آنذاك م�صلحة النقل والتنزيل،
ثم عادت و�أ�صبح �أ�سمها �شركة النقل والتنزيل بعد حل املجل�س �سنة .1939
وقد �أخذت حركة ت�أ�سي�س ال�شركات تزداد عام ًا بعد عام يف الكويت نتيجة لتطور احلياة االقت�صادية واالجتماعية ،حيث
ت�أ�س�س بنك الكويت الوطني مبر�سوم �أمريي �سنة  ،1952ثم تبعته بعد ذلك يف مار�س عام � 1954شركة اخلطوط اجلوية الكويتية،
ومن ثم �أ�س�ست �شركة ال�سينما الوطنية مبقت�ضى مر�سوم �أمريي بتاريخ � 5أكتوبر �سنة  ،1954و�شركة ناقالت النفط الكويتية يف
عام  ،1957ثم �أخذت ال�شركات امل�ساهمة يف التزايد حتى و�صلت �إىل حوايل (� )15شركة م�ساهمة مع نهاية عام .1959
وبعد �صدور قانون ال�شركات التجارية رقم  15ل�سنة  1960والذي يعد �أول قانون ينظم �إ�صدار الأوراق املالية واالكتتاب فيها
يف دولة الكويت ،حيث توحدت الأحكام املنظمة لل�شركات التجارية ،وحظر ت�أ�سي�س �شركات جتارية تتخذ �شك ًال غري الأ�شكال
املنظمة يف هذا القانون.
ومثلما ذكر �آنف ًا نتيجة لتطور احلياة االقت�صادية واالجتماعية وال�ستغالل الوفورات املالية التي بد�أت تنمو لدى دولة الكويت
واملواطنني الذين كانوا ي�ضاربون بها يف البداية على الأرا�ضي والعقارات ومن ثم انتقلت هذه امل�ضاربات على �أ�سهم ال�شركات
على �شكل �صفقات متناثرة بني مالكي الأ�سهم وذلك من خالل بيع و�شراء الأ�سهم ملن ميلكها وملن ميكن �أن يقبل على �شرائها يف
امل�ستقبل .وقد كان التداول يتم من خالل مكاتب و�سطاء العقارات وباملقاهي ال�شعبية يف �سوق التجار يف منطقة املباركية ،حيث
�شهدت هذه احلقبة تداول الأ�سهم بالروبيات الهندية ثم بالدينار الكويتي بعد اال�ستقالل – وذلك خالل مرحلة التحول من
الروبية الهندية �إىل الدينار الكويتي – وكانت القيمة اال�سمية لل�سهم الواحد  10د.ك ملعظم ال�شركات ،كما كانت �صفقات التداول
بالأ�سهم تتم ب�شكل ب�سيط جد ًا وذلك وفق نظام املفاو�ضة بني البائع وامل�شرتي لدى مكاتب و�سطاء العقارات وكانت ال�صفقات
ت�سجل يف دفرت ر�سمي بتوقيع البائع وامل�شرتي حتى لو كان هذا الدفرت خا�ص ببيع العقارات – ب�سبب عدم تنظيم مهنة و�سطاء بيع
و�شراء الأ�سهم �آنذاك – حيث كان يقوم البائع بت�سجيل الأ�سهم با�سم امل�شرتي ويقدم للمكتب ما يفيد ذلك من ال�شركة املباعة
�أ�سهمها فيدفع امل�شرتي املبلغ املطلوب.
وبذلك ،يعترب �سوق الأ�سهم يف دولة الكويت �أقدم �سوق للأوراق املالية يف منطقة اخلليج العربي.
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ثم جاء القانون رقم ( )32ل�سنة  1970والذي يعترب �أول خطوة هامة نحو تنظيم جتارة الأ�سهم الكويتية حيث ت�شكلت مبوجب
هذا القانون جلنة ا�ست�شارية لتنظيم ن�شاطات �سوق الأوراق املالية و�سن اللوائح ال�ضرورية لالحتفاظ بالقواعد االقت�صادية للبالد
و�إخ�ضاع ال�شركات الأجنبية للقيام بت�سجيل �أ�سهمها.
ويف �أغ�سط�س من عام � ،1971أ�صدرت وزارة التجارة وال�صناعة القرار رقم ( )10ل�سنة  1971ب�ش�أن تداول الأوراق املالية
اخلا�صة بال�شركات امل�ساهمة الكويتية حيث �أ�سند القرار مهمة تنظيم تداول هذه الأوراق �إىل �شعبة خا�صة للأوراق املالية متفرغة
من مراقبة ال�شركات والت�أمني بالوزارة.
ويف فرباير من عام  ،1972مت اتخاذ �أول مقر للبور�صة الكويتية يف املنطقة التجارية العا�شرة يف مدينة الكويت وقد توىل
العاملون يف ال�شعبة املذكورة �أعاله ر�صد وح�صر ما يتم تداوله يومي ًا من �أ�سهم و�إ�صدار الن�شرة اليومية التي تت�ضمن عدد الأ�سهم
املتداولة و�أ�سعارها وعدد ال�صفقات التي متت من خاللها ثم توزيعها على و�سائل الإعالم ومكاتب الو�سطاء.
ويف بداية عام  ،1976مت تطوير �شعبة الأوراق املالية بوزارة التجارة �إىل �إدارة م�ستقلة للإ�شراف على تداول الأوراق املالية،
ويف نوفمرب من نف�س العام �صدر القرار الوزاري رقم ( )61ل�سنة  ،1976ب�ش�أن تنظيم الأوراق املالية اخلا�صة بال�شركات امل�ساهمة
الكويتية ،حيث مت مبوجبه ت�شكيل �أول جلنة للأوراق املالية يف املنطقة التجارية اخلام�سة مبدينة الكويت وذلك مقابل ق�صر
ال�سيف حيث �شهدت هذه املرحلة جتزئة ال�سهم �إىل � 10أ�سهم (�أي  1دك لل�سهم بد ًال من  10دك).
ويف �أبريل عام  ،1977مت افتتاح �أول مقر للبور�صة يف املنطقة التجارية اخلام�سة مبدينة الكويت حيث �سميت ب�سوق الكويت
للأوراق املالية ،وخالل هذه احلقبة مت افتتاح �سوق ثانوي غري ر�سمي يف جانب كبري من تداوالته نهاية ال�سبعينات حتت م�سمى
«�سوق املناخ» ،وقد ظل ال�سوق يعمل وفق القواعد الواردة يف القرار الوزاري رقم ( )61ل�سنة  ،1976وذلك حتى �شهر �أغ�سط�س
عام .1983
ومما هو جدير بالذكر �أنه خالل عامي  1977و� ،1978شهد �سوق الكويت للأوراق املالية �أزمة كان من نتائجها تدخل احلكومة
ملعاجلتها ب�شراء الأ�سهم وفق ًا لأ�سعار الإقفال ثم تلتها �أزمة �أخرى عام  ،1982التي متيزت بالتعامل يف �أ�سهم ال�شركات اخلليجية
وبالتعامل بالآجل وهي ما عرفت حينذاك ب�أزمة �سوق املناخ.
ويف �سبتمرب من عام  1982مت ت�أ�سي�س ال�شركة الكويتية للمقا�صة بهدف تنظيم ن�شاط التقا�ص والت�سوية لعمليات التداول التي
�أعقبت ما يعرف ب�أزمة �سوق املناخ وتعترب ال�شركة من �أقدم �شركات التقا�ص والت�سوية يف الإقليم.
ويف � 14أغ�سط�س من عام � ،1983صدر املر�سوم الأمريي اخلا�ص ب�إعادة تنظيم ال�سوق كمرفق م�ستقل يدار بوا�سطة جلنة
للأوراق املالية و�إدارة تنفيذية وذلك مبا يتنا�سب مع الظروف االقت�صادية للبالد.
ومنذ افتتاح �سوق الكويت للأوراق املالية يف موقعه احلايل ب�شارع مبارك الكبري والذي �شهد �أي�ض ًا جتزئة القيمة اال�سمية
لل�سهم مرة �أخرى �إىل ع�شرة (�أي بواقع  100فل�س لل�سهم الواحد بد ًال من  1د.ك) ،حيث حتول نظام التداول من املفاو�ضة
بني البائع وامل�شرتي املذكور �آنف ًا �إىل نظام املزايدة املكتوبة وذلك من خالل �إعالن �أ�سعار البيع وال�شراء على اللوحة حيث يتم
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التفاو�ض بعد ذلك بني �أ�صحاب �أقل �سعر معلن للبيع و�أعلى �سعر معلن لل�شراء.
واهتمت �إدارة ال�سوق منذ �إعادة تنظيمه بتطوير نظام الو�ساطة باعتباره ركن ًا �أ�سا�سي ًا من �أركان منظومة ال�سوق ويعد م�س�ؤو ًال
عن جناح وانتظام العمل بها ،ففي � ،1984/8/8صدر املر�سوم الأمريي اخلا�ص ب�إدراج الو�سطاء ومعاونيهم يف ال�سوق ،وق�صر
املر�سوم عمليات الو�ساطة على ال�شركات املرخ�ص لها بذلك وا�شرتط على الو�سيط �أن يدون الأمر الذي يتلقاه من عميله على
منوذج التفوي�ض املعد لذلك من قبل ال�سوق و�أن يت�ضمن النموذج �أولوية هذا الأمر بالن�سبة لغريه.
ويف  27دي�سمرب من عام � ،1986صدر مر�سوم �أمريي ب�ش�أن تنظيم ت�صفية عمليات تداول الأوراق املالية وغرفة املقا�صة يف
ال�سوق ،حيث �أوجب املر�سوم �أن تتوىل ت�صفية املعامالت التي جتري على الأوراق املالية امل�سجلة يف ال�سوق غرفة مقا�صة تقوم
بتحديد مراكز �أطراف هذه املعامالت و�إجراء املقا�صة بني ما لهم وما عليهم من حقوق جتاه بع�ضهم بع�ضا.
ثم جاء قرار جلنة ال�سوق رقم ( )3ل�سنة  ،1987ب�ش�أن غرفة املقا�صة حيث خولها القيام بكافة الإج��راءات التي تتطلبها
عمليات التقا�ص و�أوجب عليها �أن تقوم ب�إخطار ال�شركات امل�سجلة يف ال�سوق ب�أ�سماء �آخر من �آلت �إليهم �أ�سهمها.
ويف مايو من عام � ،1987صدر قرار ملدير ال�سوق ب�ش�أن تنظيم �إجراءات ت�سجيل ونقل ملكية الأ�سهم املدرجة وعهد �إىل ال�شركة
الكويتية للمقا�صة تويل مهام غرفة املقا�صة يف ال�سوق وفق ًا ملجموعة من القواعد والإجراءات.
ويف مايو من عام � ،1988أ�صدر مدير ال�سوق قرار �آخر ب�ش�أن �إجراءات التقا�ص على �أ�سا�س �صايف املعامالت التي جتري على
الأ�سهم امل�سجلة يف ال�سوق.
وجاء العدوان العراقي الغا�شم ليوقف م�سرية ال�سوق ملدة زادت عن العامني ،حيث مت �إعادة افتتاح ال�سوق يف �أواخر �شهر
�سبتمرب من عام  1992بعد �أن اكتملت كافة مرافق ال�سوق من الناحية املالية والإدارية والفنية واملحا�سبية.
ويف �إطار االتفاقية االقت�صادية املوحدة لدول جمل�س التعاون اخلليجي املوقعة بتاريخ  ،2001/12/31والتي ت�ضمنت تطوير ًا
�شام ًال ملا حققته االتفاقية االقت�صادية املوقعة بتاريخ  11نوفمرب  ،1981بحيث �أ�صبح يحق ملواطني دول جمل�س التعاون تداول
�أ�سهم �أي من ال�شركات الكويتية مبا فيها البنوك و�شركات اال�ستثمار والت�أمني ،على �أن يكون هذا احلق مكفو ًال يف حدود  25يف
املئة كحد �أق�صى من �أ�سهم ال�شركات.
ويف �ضوء التطورات العاملية التي �شهدتها �أ�سواق ر�أ�س املال ،وعلى ر�أ�سها �سقوط احلواجز والقيود التي كانت تعوق حركة ر�أ�س
املال بني الأقطار املختلفة ،وظهور مالمح نظام عاملي جديد ت�سوده املناف�سة وحرية التجارة ،و�إكما ًال للإطار القانوين والتنظيمي
له حتت مظلة منظمة التجارة العاملية واتفاقيات التجارة الدولية .وكذلك يف �ضوء التطورات التي �شهدتها ال�سوق الكويتية من
جناح ب�سبب ما مت تنفيذه من بيع احلكومة جلزء كبري من �أ�سهمها للقطاع اخلا�ص وما نتج عن ذلك من تو�سيع قاعدة امللكية
وتزايد �أعداد امل�ستثمرين يف �سوق الكويت للأوراق املالية من �أفراد و�أ�شخا�ص اعتبارية ،وانت�شار ال�شركات العاملة يف جمال
الأوراق املالية وت�شابك املعامالت فيما بينها.
وما �أفرزه التطبيق العملي لأحكام القوانني واملرا�سيم املنظمة من بع�ض �أوجه الق�صور يف النظام القانوين والت�شريعي احلاكم
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ل�سوق الكويت للأوراق املالية خا�صة فيما يتعلق باحلاجة �إىل تطوير جهة الرقابة عليها مع توفري قدر �أكرب من املرونة يف التعامل
وال�سهولة يف الإجراءات و�إ�ضفاء حماية قانونية على امل�ستثمرين يف ال�سوق خا�صة ال�صغار منهم واحلد من التالعب لتحقيق الربح
غري امل�شروع.
لكل ذلك فقد ر�ؤى و�ضع قانون جديد �شامل ي�أخذ يف االعتبار ما �سبق ذكره من تطورات عاملية وحملية ومن �أوجه الق�صور
بحيث يحل حمل الت�شريعات التي كانت �سائدة يف ذلك احلني والتي كانت عبارة عن جمموعة من الت�شريعات العديدة واملتفرقة.
وا�سرت�شاد ًا بالت�شريعات ال�سارية يف كثري من البالد العربية والأجنبية ،فقد كان من املنا�سب �إن�شاء هيئة لأ�سواق املال يف دولة
الكويت لتمثل عن�صر التوازن بني �أركان �أ�سواق ر�أ�س املال ت�ضبط �إيقاعها وحتقق توازنها ومتار�س الرقابة عليها وت�ضمن �سالمة
�أدائها ،خا�صة و�أن الكثري من الدرا�سات التي تناولت �إ�صالح وتطوير �سوق الكويت للأوراق املالية قد طالبت بهذا النهج كما
�أو�صت به الدرا�سات التي �أعدتها املنظمات الدولية املعنية ومنها �صندوق النقد الدويل.
لكل ذلك ،فقد �صدر القانون رقم ( )7ل�سنة  2010ب�ش�أن �إن�شاء هيئة �أ�سواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية ،وذلك كنظام
ت�شريعي وقانوين متكامل ليكون �شام ًال لتنظيم �أ�سواق املال بدولة الكويت ومت مبوجبه �إلغاء جميع الت�شريعات املتعددة والتي كانت
حتكم �سوق ر�أ�س املال ،كما حر�ص امل�شرع على �إلغاء �أي ن�ص يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون �أيا كان مو�ضع هذا الن�ص تقدير ًا
لكون �أحكامه هي �أحكام قانون خا�ص ب�ش�أن �أ�سواق املال ي�سمو يف تطبيقه �أي قانون �آخر خا�ص �أو عام.

م�شروع ر�ؤية دولة الكويت التنموية ( )2035 - 2010وخ�صخ�صة بور�صة الكويت للأوراق املالية
تهدف ر�ؤية الكويت � 2035إىل حتويل دولة الكويت �إىل مركز مايل وجتاري �إقليمي وعاملي جاذب لال�ستثمار يقوم فيه القطاع
اخلا�ص بقيادة الن�شاط االقت�صادي ويحقق التنمية الب�شرية ويزكى روح املناف�سة ورفع كفاءة الإنتاج يف ظل جهاز م�ؤ�س�سي داعم،
يعمل على تر�سيخ القيم الوطنية واحلفاظ على الهوية االجتماعية والتنمية الب�شرية ويوفر البنية الأ�سا�سية املالئمة لبيئة �أعمال
م�شجعة ومتطورة ،حيث تتمتع دولة الكويت بكل املقومات الأ�سا�سية لالنطالق نحو حتقيق هذه الر�ؤية امل�ستقبلية وتوفري فر�ص
اال�ستثمار والتنمية ،مثل املوقع اجلغرايف املتميز ،والبنية الت�شريعية اجليدة ،والنظام الق�ضائي املتكامل ،و�سيا�سة خارجية متزنة
دولية ،وقد كان من �أبرز التطلعات التي ت�ضمنتها الر�ؤية هي:
.1

ا�ستعادة الدور الريادي الإقليمي للكويت كمركز مايل وجتاري والذي �سبق �أن �صنعة الأجداد بالعمل الد�ؤوب والن�شاط
التجاري داخل الوطن وعرب احلدود ،و�إحياء الدور املحوري للقطاع اخلا�ص الكويتي يف قيادة التنمية.

�	.2إعادة بناء �أدوار هامة وخمتلفة للدولة و�أجهزتها وم�ؤ�س�ساتها ،مبا يوفر �أ�سباب التمكني والدعم للعمل والإنتاج.
  	.3توفري بنية حتتية وت�شريعات منا�سبة وبيئة �أعمال مواتية وحمفزة للتنمية ،وتوفر ال�ضوابط واملناخ ل�ضمان التنمية
الب�شرية الكلية واملتوازنة والهادفة اىل تر�سيخ قيم املجتمع واحلفاظ على هويته وبناء املواطنة وحتقيق العدالة وامل�شاركة
ال�سيا�سية واحلريات.
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وكان العمل على �إ�شراك القطاع اخلا�ص يف الن�شاط االقت�صادي للدولة ،من �أبرز الأهداف الإ�سرتاتيجية التنموية للدولة التي
ت�سعى اىل حتقيقها حتى العام  ،2035وفق اقت�صاد متنوع م�ستدام ،ب�إدارة حكومية فاعلة ،وبنية حتتية متطورة من �أهم املرتكزات
خلطة التنمية الوطنية (ر�ؤية .)2035
ويف �إطار هذه الر�ؤية اتخذت دولة الكويت �إجراءات حا�سمة لتنويع االقت�صاد وحت�سني بيئة الأعمال واال�ستثمار وتعزيز دور
القطاع اخلا�ص باعتبارها حماور �أ�سا�سية يف تلك الر�ؤية ،وبناء على ذلك �أطلقت دولة الكويت م�شروعات عمالقة وقطعت �أ�شواط ًا
كبرية نحو الإ�صالح االقت�صادي لتعزيز دور القطاع اخلا�ص و�إ�صالح البور�صة وتعديل قوانني كالت�أمني وحماية املناف�سة وقانون
ال�شركات وال�شراكة بني القطاعني احلكومي واخلا�ص ،واخل�صخ�صة ،والتي كانت �أول خطواتها جناح عمليــة خ�صخ�صـة بور�صـة
الكويـت للأوراق املالية ك�أول مرفـق حكومـي يتم تخ�صي�صه� ،إ�ضافة �إىل كونها �أ�صبحت البور�صـة الوحيـدة فـي ال�شـرق الأو�سـط
اململوكـة للقطـاع اخلـا�ص .ومـن املتوقـع �أن تعـزز خطـوة التخ�صيـ�ص مكانـة الدولـة كمركـز مالـي �إقليمـي بالتـوازي مـع ر�ؤيـة
«كويـت جديـدة  ،»2035و�سـيمنح القطـاع اخلـا�ص دور ًا �أكبـر فـي تطويـر االقت�صـاد الوطنـي ،مـع حتقيـق التنـوع االقت�صـادي.

24

الفصل األول
أهم األحداث الزمنية التي مرت في
مسار أنشطة سوق الكويت لألوراق المالية

25

26

أهم األحداث الزمنية التي مرت في
مسار أنشطة سوق الكويت لألوراق المالية

اخلط الزمني لأحداث هامة يف م�سار �أن�شطة الأوراق املالية وتوجهات اخل�صخ�صة
ثمة مواعيد زمنية عدة كانت فا�صلة فع ًال يف م�سار �أن�شطة الأوراق املالية املحلية على وجه العموم ومو�ضوع خ�صخ�صة ال�سوق
على وجه التحديد� ،إذ ترافقت مع �أحداث م�ؤثرة نوجز �أبرزها باجلدول التايل بدء ًا بت�أ�سي�س �سوق الكويت للأوراق املالية مطلع
ثمانينات القرن املا�ضي وانتها ًء يف دي�سمرب  2019باالنتهاء من عملية تخ�صي�ص الأ�سهم للمواطنني الكويتيني امل�شاركني يف عملية
االكتتاب العام لـ  %50من �أ�سهم ر�أ�س املال امل�صدر واملدفوع ل�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية ،وختام ًا برتقيات ال�سوق يف
نوفمرب .2020
التاريخ

احلدث

1983/8/14

مبوجب مر�سوم تنظيم �سوق الكويت للأوراق املالية ال�صادر عام  1983مت ت�أ�سي�س �سوق الكويت للأوراق
املالية كم�ؤ�س�سة عامة �أنيط بها العمل كبور�صة �أوراق مالية والقيام باملهام التنظيمية والرقابية على
ن�شاط الأوراق املالية يف دولة الكويت.

2010/2/21

�صدور القانون رقم ( )7ل�سنة  2010ب�ش�أن �إن�شاء هيئة �أ�سواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية ،
والذي مبوجبه انتقلت املهام الرقابية من ال�سوق �إىل الهيئة  ،ون�صت املادة ( )154من القانون املذكور
على اعتبار �سوق الكويت للأوراق املالية بور�صة مرخ�صة وعليه توفيق �أو�ضاعه وفق ًا للقانون  ،ون�صت
املادة ( )156من القانون على �أيلولة �أ�صول ال�سوق املادية واملعنوية للهيئة  ،كما ن�صت على �أن تقوم
الهيئة بتكليف جلنة ا�ست�شارية يناط بها تقييم �أ�صول ال�سوق وحتديد ما ي�ؤول منه للهيئة وما يبقى منه
لدى ال�سوق ،كما ن�صت املادة ( )33من ذلك القانون على �أن متنح الهيئة ترخي�ص بور�صة ل�شركة
م�ساهمة حتل حمل �سوق الكويت للأوراق املالية ،ويحدد ر�أ�س مال هذه ال�شركة بقرار من جمل�س
املفو�ضني ،ويكون ن�شاطها مق�صور ًا على ت�شغيل بور�صة الأوراق املالية ،وتكون الهيئة مكلفة بت�أ�سي�س
هذه ال�شركة.

2013/11/20

�صدور القرار رقم ( )37ل�سنة  2013ب�ش�أن الرتخي�ص بت�أ�سي�س وحتديد ر�أ�س مال �شركة بور�صة
الكويت للأوراق املالية (ت�أ�سي�س �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية).

2014/4/22

قامت الهيئة بت�أ�سي�س �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية مبوجب عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي
لل�شركة املوثق برقم ( )2357ل�سنة  2014لتحل حمل �سوق الكويت للأوراق املالية بر�أ�س مال م�صدر
ومدفوع بالكامل قدره �ستة ماليني دينار كويتي موزعة على �ستني مليون �سهم ًا بقيمة مائة فل�س لل�سهم
ور�أ�س مال م�صرح به قدره �ستون مليون دينار كويتي ،ومتتلك الهيئة كامل �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة
امل�صدر ،ومت توثيق عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�شركة لدى اجلهات الر�سمية وذلك تنفيذ ًا
لن�ص املادة ( )33من قانون الهيئة.

2014/7/20

عقد اجتماع اجلمعية العامة الت�أ�سي�سية ل�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية.
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2015/5/4

�صدر القانون رقم ( )22ل�سنة  2015بتعديل بع�ض �أحكام قانون الهيئة مبا يف ذلك املادة رقم ()33
ب�ش�أن تخ�صي�ص �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة البور�صة ،كما �شمل التعديل املادة ( )156بحيث �أجازت
للهيئة تفوي�ض �شركة البور�صة ب�إدارة ال�سوق.

2015/11/9

�إ�صدار الالئحة التنفيذية املعدلة للقانون رقم ( )7ل�سنة  2010ب�ش�أن �إن�شاء هيئة �أ�سواق املال وتنظيم
ن�شاط الأوراق املالية.

2015/12/13

�صدور القرار رقم ( )80ل�سنة  2015ب�ش�أن تفوي�ض �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية ب�إدارة
الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية والقيام باملهام الإدارية واملالية التي يقت�ضيها
�سري مرفق البور�صة.

2015/12/21

�صدور القرار رقم ( )81ل�سنة  2015ب�ش�أن اعتماد اخلطة التف�صيلية لكيفية �إمتام عملية الت�سليم
والت�سلم ل�سوق الكويت للأوراق املالية.

2015/12/21

�صدور القرار رقم ( )82ل�سنة  2015ب�ش�أن ت�شكيل فريق العمل امل�شرتك لت�سليم وت�سلم �سوق الكويت
للأوراق املالية.

2016/4/19

�صدور القرار رقم ( )33ل�سنة  2016ب�ش�أن تقرير املهام والوظائف التي يقوم بها �سوق الكويت للأوراق
املالية ،والتو�صية مبا �سي�ؤول للهيئة �أو ال�شركة الكويتية للمقا�صة� ،أو ما �سيبقى منها يف ال�سوق.

2016/4/19

�صدور القرار رقم ( )34ل�سنة  2016ب�ش�أن امل�ستندات والوثائق التي �ست�سلم من �إدارة �سوق الكويت
للأوراق املالية �إىل �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية.

2016/4/24

تويل �شركة البور�صة مهام ت�شغيل �سوق الكويت للأوراق املالية ،حيث مت التوقيع على حم�ضر ت�سليم
وا�ستالم مرفق البور�صة بني كل من الهيئة وال�سوق و�شركة البور�صة.

2016/6/28

القرار رقم ( )63ل�سنة  2016ب�ش�أن تفوي�ض �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية ب�إدارة الأ�صول
املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية ومرفق البور�صة.

2016/10/3

ابرام اتفاقية حتويل مرفق البور�صة ونقل ملكية �أ�صول املرفق املادية واملعنوية بني الهيئة و�شركة
بور�صة الكويت للأوراق املالية.

2016/10/4

�صدور القرار رقم ( )90ل�سنة  2016ب�ش�أن �إلغاء ترخي�ص �سوق الكويت للأوراق املالية وانتهاء العمل
باملر�سوم ال�صادر بتاريخ � 14أغ�سط�س  1983بتنظيم �سوق الكويت للأوراق املالية.

2016/10/4

�صدور القرار رقم ( )91ل�سنة  2016ب�ش�أن الرتخي�ص ل�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية مبزاولة
ن�شاط بور�صة �أوراق مالية.

2017/1/1

ح�صول الكويت على ع�ضوية ر�سمية باالحتاد الدويل لأ�سواق املال (.)ICMA

2017/1/22

طرح مناق�صة تقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية واملحولة ل�شركة بور�صة
الكويت للأوراق املالية باجلريدة الر�سمية (الكويت اليوم).

2017/3/9

ت�شكيل جلنة طرح وتخ�صي�ص �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية.

2017/5/24

ان�ضمام هيئة �أ�سواق املال �إىل املنظمة الدولية لهيئات �أ�سواق املال (الأي�سكو) .IOSCO
ترقية دولة الكويت �إىل م�صاف الأ�سواق النا�شئة الثانوية وفق ًا مل�ؤ�شر فوت�سي را�سل (.)FTSE Russell

2018/2/12

�إبرام عقد لتقدمي خدمات ا�ست�شارية لتنفيذ عملية املزايدة مع �شركة املجموعة الثالثية العاملية
بالتحالف مع �شركة كامكو لال�ستثمار لتقدمي خدمات ا�ست�شارية لتنفيذ عملية املزايدة ،تت�ضمن
مراحل عدة لإجناز املهام ذات ال�صلة بدء ًا بتحديد متطلبات ومعايري الت�أهيل للمزايدين ،و�إعداد
خطة الأعمال و�إعداد البيانات املالية ،وكذلك خطة احلملة الرتويجية والتح�ضري ،و�سوى ذلك من
الإجراءات و�صو ًال لتنفيذ و�إنهاء املزايدة.

2018/4/30

الإعالن عن املزايدة على ح�صة من �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية ترتاوح
بني  %26و %44كما مت حتديد معايري الت�أهيل اخلا�صة بامل�شغل العاملي وكذلك املعايري اخلا�صة
بال�شركات املحلية ،ومت �أي�ض ًا حتديد اجلداول الزمنية للإجراءات التالية ،والقواعد الإر�شادية
للم�شاركة يف عمليات تقدمي العطاءات الر�سمية .ونتيجة ًلقيام الهيئة مبخاطبة امل�شغلني العامليني من
خالل الكتب الر�سمية والر�سائل الإلكرتونية ،وكذلك قيام اجلهة اال�ست�شارية بالتن�سيق والتوا�صل مع
امل�شغلني العامليني بغر�ض البدء بعملية اختبار ال�سوق « »Market Testingب�ش�أن عملية طرح �أ�سهم
ر�أ�س مال �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية ،مت التو�صل �إىل حتديد القائمة املعتمدة للم�شغلني
العامليني امل�ؤهلني ،كما مت حتديد واعتماد قائمة لل�شركات املحلية امل�ؤهلة وذلك ا�ستناد ًا �إىل معايري
الت�أهيل املعتمدة.

2018/5/9

�أعلنت الهيئة عن اجتماعها بعدد من ممثلي ال�شركات املحلية  -املدرجة امل�ؤهلة  -التي تنطبق عليها
معايري الت�أهيل االبتدائي للم�شاركة يف املزايدة على ح�صة من �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة بور�صة الكويت
للأوراق املالية ،بهدف تقدمي �شرح حول �إجراءات املزايدة وتو�ضيح املتطلبات الالزمة لذلك ،وخالل
االجتماع ،مت �إلقاء نظرة عامة عن بور�صة الكويت ،و�شرح منوذج اال�ستثمار ومعايري الت�أهيل اخلا�صة
بال�شركات املدرجة وامل�شغلني العامليني ،واجلدول الزمني للعملية ،وامل�ستندات الواجب تقدميها ،كما
مت تو�ضيح �آلية عقد التحالف بني ال�شركات املحلية وامل�شغلني العامليني امل�ؤهلني ،كما مت خالل االجتماع
الإجابة على الأ�سئلة واال�ستف�سارات التي طرحها احل�ضور حول املزايدة ومعايري الت�أهيل اخلا�صة
بامل�شغل العاملي وبال�شركات املحلية ،وغريها من الأ�سئلة التي تتعلق ب�إجراءات املزايدة.
مت �إطالق غرفة البيانات االفرتا�ضية ،علم ًا ب�أن هيئة �أ�سواق املال قامت ب�إخطار ال�شركات املحلية
وامل�شغلني العامليني امل�ؤهلني  -ممن تقدموا بكتب �إبداء االهتمام واتفاقية عدم االف�صاح – خالل
� 3أيام عمل من تاريخ تقدمي امل�ستندات ،مبا يفيد املوافقة على الدخول لغرفة البيانات االفرتا�ضية
(« )VDR «Virtual Data Roomلإجراء الفح�ص النايف للجهالة.

2017/9/29

2018/5/24
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2018/6/4

عقد م�ست�شارو هيئة �أ�سواق املال «�شركة كامكو لال�ستثمار واملجموعة الثالثية العاملية لال�ست�شارات»
ب�صفتهما م�ست�شار عملية املزايدة على ح�صة من �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة بور�صة الكويت للأوراق
املالية ،اجتماع ًا مع عدد من ممثلي ال�شركات املحلية املدرجة امل�ؤهلة للمزايدة ،من �أجل تقدمي
إي�ضاحات خا�صة بالإجراءات املتعلقة بعملية املزايدة ،مبا يف ذلك معايري الت�أهيل اخلا�صة بامل�شغلني
�
ٍ
العامليني ،واجلدول الزمني للعملية .كما مت خالل االجتماع فتح باب النقا�شات مع احل�ضور من
اجلهات التي �أبدت رغبتها بامل�شاركة يف عملية املزايدة ،حيث �أجاب ممثلو م�ست�شاري عملية املزايدة
عن الأ�سئلة واال�ستف�سارات التي طرحها احل�ضور حول تفا�صيل عملية املزايدة ،وخالل هذا االجتماع،
طلب امل�ستثمرون املحليون من الهيئة متديد اجلدول الزمني لعملية املزايدة ملنحهم مزيد ًا من الوقت
لتقييم ودرا�سة هذه الفر�صة ولتكوين التحالفات الالزمة.

2018/6/28

قامت هيئة �أ�سواق املال ب�إ�صدار �إعالن بخ�صو�ص املزايدة على ح�صة من �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة
بور�صة الكويت للأوراق املالية و�ضمنتها �إعالنها ذاك موافقتها على تلبية طلب امل�ستثمرين املحليني
ب�ش�أن متديد اجلدول الزمنى للعملية ،لتمنح بذلك امل�ستثمرين املحليني امل�ؤهلني وامل�شغلني العامليني
مزيد من الوقت الن�ضمامهم لقائمة املهتمني يف هذه العملية ،كما مت حتديد الأول من �أغ�سط�س 2018
موعد ًا نهائي ًا للم�ستثمرين للتعبري عن اهتمامهم وا�ستك�شاف هذه الفر�صة اال�ستثمارية ب�شكل �أكرب.

2018/10/18

قام ثالثة م�شغلني عامليني بتقدمي عطاءاتهم الفنية ،ومت ت�أهيل �أثنني منهم للت�سجيل للم�شاركة يف
عملية املزايدة وذلك بنا ًء على نتائج تقييم العطاءات الفنية.
مت ترقية دولة الكويت �إىل م�صاف الأ�سواق النا�شئة الثانوية وفق ًا مل�ؤ�شر �أ�س �أند بي (.)S&P

2018/12/9

�إعالن هيئة �أ�سواق املال يف اجلريدة الر�سمية عن �إجراءات و�أحكام و�شروط املزايدة على ح�صة
من �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة البور�صة ،كما مت تخ�صي�ص ح�صة املزايدة بن�سبة  %44من �أ�سهم ر�أ�س
املال امل�صدر ل�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية بواقع � 84,134,600سهم ،وتخ�صي�ص ن�سبة %6
الكتتاب اجلهات العامة بواقع � 11,472,900سهم.

2019/2/14

�صدور القرار رقم ( )25ل�سنة  2019ب�ش�أن تر�سية املزايدة على احل�صة البالغة ( )%44من �أ�سهم
ر�أ�س املال امل�صدر واملدفوع ل�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية على التحالف املكون من «بور�صة
اثينا ،و�شركة اال�ستثمارات الوطنية ،وال�شركة الأوىل لال�ستثمار ،وجمموعة �أرزان املالية للتمويل
واال�ستثمار».

2019/2/18

اكتتاب امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية يف احل�صة املخ�ص�صة للجهات العامة والبالغة (.)%6

2019/7/28

توقيع عقد �إدارة طرح �أ�سهم �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية لالكتتاب العام للمواطنني الكويتيني.

2019/9/26

�إعالن هيئة �أ�سواق املال عن ن�شرة االكتتاب العام للمواطنني الكويتيني يف احل�صة البالغة ( )%50من
ر�أ�س املال امل�صدر واملدفوع ل�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية باجلريدة الر�سمية (الكويت اليوم).

2018/12/5
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2019/9/30

عقدت الهيئة م�ؤمتر ًا �صحفي ًا ل�شرح �إجراءات طرح ن�سبة الـ ( )%50من �أ�سهم ر�أ�س املال
امل�صدر واملدفوع ل�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية واملخ�ص�صة للمواطنني الكويتيني ،كما مت
حتديد فرتة الطرح (� 1أكتوبر –  1دي�سمرب .)2019

2019/10/1

متت عملية الطرح خالل الفرتة املخ�ص�صة لذلك (� 1أكتوبر –  1دي�سمرب  ،)2019وانتهت يف متام
ال�ساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد املوافق  1دي�سمرب  ،2019ومت تغطية الطرح بن�سبة تفوق %850
كما مت رد املبالغ الفائ�ضة �إىل املكتتبني لتنتهي عملية تخ�صي�ص �أ�سهم الطرح قبل  8دي�سمرب .2019
وقد مت توزيع وتخ�صي�ص الأ�سهم عرب خطوتني ،مت يف الأوىل توزيع � 70سهم ًا لكل مواطن كويتي
مار�س حقه ب�سداد قيمة الأ�سهم املخ�ص�صة له (�أو �أقل) ،حيث بلغ عدد املواطنني الذين مار�سوا
هذا احلق  82,777مواطن ًا كويتي ًا ومت توزيع  5,772,592من �أ�سهم الطرح عليهم ،كما مت يف اخلطوة
الثانية تخ�صي�ص فائ�ض الأ�سهم (وهي الأ�سهم التي مل يتم �سداد قيمتها من قبل بع�ض املواطنني
الكويتيني امل�سجلني يف الهيئة العامة للمعلومات املدنية بتاريخ � 8سبتمرب  2019نتيجة لعدم ممار�ستهم
حقهم ب�سداد قيمة الأ�سهم – خالل فرتة ال�سداد واالكتتاب يف فائ�ض الأ�سهم – والبالغ عددها
� 94,615,283سهم ًا).

2019/12/8

�إعالن الهيئة عن انتهاء �إجراءات تخ�صي�ص الأ�سهم للمواطنني الكويتيني امل�شاركني يف عملية االكتتاب
العام لن�سبة  %50من �أ�سهم ر�أ�س املال امل�صدر واملدفوع ل�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية.

2019/12/11
2019/12/18

توزيع الأ�سهم امل�ستحقة لكل مواطن مار�س حقه ب�سداد قيمة الأ�سهم من املواطنني امل�سجلني يف الهيئة
العامة للمعلومات املدنية يف يوم االكتتاب ،وتخ�صي�ص فائ�ض الأ�سهم.
مت ترقية دولة الكويت �إىل م�صاف الأ�سواق النا�شئة وفق ًا مل�ؤ�شر مورجان �ستانلي (.)MSCI

2020/11/30

مت ا�ستكمال ترقية دولة الكويت �إىل م�صاف الأ�سواق النا�شئة وفق ًا مل�ؤ�شر مورجان �ستانلي (.)MSCI

�إىل
2019/12/1

وبهذا� ،أ�صبحت بور�صة الكويت يف عهدة القطاع اخلا�ص
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وميكن �إيجاز �إجراءات خ�صخ�صة �سوق الكويت للأوراق املالية باملخطط التايل:
مرحلة ما قبل الرتخي�ص
ت�شكيل جلان

توقيع عقود ا�ست�شارية م�سودة عقد الت�أ�سي�س الإعداد لتوفيق الأو�ضاع

قرار الرتخي�ص

مرحلة الت�أ�سي�س
توثيق عقد الت�أ�سي�س

تعيني جمل�س �إدارة
�شركة البور�صة

اجتماع اجلمعية
الت�أ�سي�سة لل�شركة

تفوي�ض ال�شركة ب�إدارة الإعداد لت�سليم وت�سلم
مرفق ال�سوق
اال�صول

مرحلة نقل املهام والرتخي�ص الر�سمي
تقرير املهام والوظائف ت�سليم وت�سلم مرفق حتويل مرفق البور�صة ح�صول �شركة البور�صة البدء بالإعداد لطرح
على الرتخي�ص الر�سمي وتخ�صي�ص اال�سهم
�إىل ال�شركة
ال�سوق

املرحلة النهائية
طرح ح�صة امل�شغل العاملي للمزايدة و�إكتتاب املواطنني

بتاريخ  1دي�سمرب � ،2019أ�صبحت بور�صة الكويت ،البور�صة الوحيدة يف ال�شرق الأو�سط اململوكة للقطاع اخلا�ص
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الفصل الثاني
خصخصة سوق الكويت لألوراق المالية
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خصخصة سوق الكويت لألوراق المالية

الفر�ص والبدائل
حد �سواء ،مع
متثل �سيا�سة اخل�صخ�صة جزء ًا رئي�س ًا يف برامج الإ�صالح االقت�صادي واملايل لدى الدول املتقدمة والنامية على ٍ
كل منهما ،وب�صور ٍة عامة ،ميكن اعتبار �إعادة هيكلة االقت�صاد ،ورفع كفاءته ،وخف�ض الإنفاق احلكومي،
اختالف الأهداف لدى ٍ
وت�شجيع القطاع اخلا�ص على ممار�سة دوره يف قيادة عجلة التنمية االقت�صادية مب�شاركة القطاع العام ،متثل مبجملها �أهداف ًا
عامة لتوجهات اخل�صخ�صة لدى �سائر االقت�صادات ،واقت�صادنا املحلي ال ميثل ا�ستثنا ًء عن تلك القاعدة  ،وبقراءة مب�سطة
للإطار العام لوثيقة الإجراءات الداعمة مل�سار الإ�صالح املايل واالقت�صادي على املدى املتو�سط التي �أعلنت عنها جلنة ال�ش�ؤون
االقت�صادية يف جمل�س الوزراء يف �شهر مار�س من عام  ،2016نرى �أنها قد حددت الأهداف العامة لهذا الإطار يف الإ�صالح املايل
من خالل:
• �إعادة ر�سم دور الدولة يف االقت�صاد الوطني.
• زيادة م�ساهمة القطاع اخلا�ص يف الن�شاط االقت�صادي.
• م�شاركة املواطنني يف متلك امل�شروعات.
ومبقارنة تلك الأهداف مع م�ستهدفات هيئة �أ�سواق املال من خ�صخ�صة �سوق املال ،نلتم�س ثمة تطابق يف جل تلك الأهداف.
فخ�صخ�صة مرفق �سوق املال ت�سهم ب�صورة ٍ فاعلة يف �إعادة ر�سم دور الدولة يف االقت�صاد الوطني عرب حتفيز القطاع اخلا�ص
من خالل �إدارته لأحد �أهم املرافق االقت�صادية ،وتعزيز ًا ملقومات كفاءة ال�سوق عرب اال�ستفادة من خربات رائدة م�شهودة للقطاع
اخلا�ص مبا ي�سمح بتحقيق نقل ٍة نوعية يف �أطر عمله ،وذلك حتى يتمكن من مواكبة املعايري الدولية ومتابعة االرتقاء بت�صنيفه،
وباملح�صلة ف�إن التوجه خل�صخ�صة ال�سوق ي�سهم يف توفري بيئة ا�ستثمارية جاذبة لال�ستثمار الأجنبي وتوطني املحلي ،وتتيح
الفر�صة للمواطنني لتملك ن�سبة من ر�أ�س مال ال�شركة بعد التخ�صي�ص.

التحديات
ومع انطالق عجلة خ�صخ�صة ال�سوق برزت معوقات بع�ضها ذو طبيعية ت�شريعية تت�صل بعدم �إمكانية تويل هيئة �أ�سواق املال
وهي اجلهة الرقابية املناط بها مراقبة �سوق املال مهام ت�أ�سي�س �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية العتبارات تتعلق بتعار�ض
امل�صالح ،ويف الوقت ذاته واجهت البدائل املتاحة كت�أ�سي�س تلك ال�شركة من خالل الهيئة العامة لال�ستثمار مث ًال معوقات مماثلة
تتعلق باعتبار �شركة البور�صة املزمع ت�أ�سي�سها �شركة م�ساهمة خا�ضعة لقانون ال�شركات ،الأمر الذي قد يعر�ضها لعوار�ض «احلل،
الت�صفية ،االندماج ،االنق�ضاء� ،أو غري ذلك « مما يتنافى مع طبيعة ن�شاطها امل�ستمر والذي يتعني �أن يكون حتت رقابة وموافقة
الهيئة ،ليتم جتاوز تلك املعوقات الحق ًا من خالل العمل على ت�أ�سي�س تلك ال�شركة ك�شركة م�ساهمة عامة لال�ستفادة من مقومات
القطاع اخلا�ص مع �إحاطتها ب�ضمانات ن�ش�أتها وا�ستمرارها وتالفي ًا للمحاذير وال�صعوبات الإجرائية للتخ�صي�ص ومبا ي�ساعد يف
حتقيق �أهدافه يف الوقت ذاته�.أما البع�ض الآخر من تلك املعوقات فكان ذو طبيعة فنية و�إدارية تتعلق ب�ضرورة ا�ستمرار �أعمال
ال�سوق دون انقطاع كما �أ�سلفنا ،وحتدي تقييم �أ�صوله املادية واملعنوية� ،إ�ضاف ًة �إىل معوقات �إجرائية عديدة ا�ستلزم جتاوزها عم ًال
د�ؤوب ًا وجهد ًا ا�ستثنائي ًا.
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خ�صخ�صة ال�سوق :ا�ستحقاق ًا قانوني ًا
متثل خ�صخ�صة �سوق الكويت للأوراق املالية ا�ستحقاق ًا اقت�صادي ًا لالعتبارات االقت�صادية والتنموية �آنفة الذكر� ،إال �أنها متثل
من ناحية ٍ �أخرى ا�ستحقاق ًا قانوني ًا ملزم ًا لهيئة �أ�سواق املال وفق ًا لبع�ض مواد القانون رقم ( )7ل�سنة  2010ب�ش�أن �إن�شاء هيئة
�أ�سواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية ،وحتديد ًا املادتني ( )33و( )156منه:
فاملادة ( )33من القانون رقم ( )7ل�سنة  2010وبعد �صدور القانون رقم ( )22ل�سنة  2015بتعديل بع�ض �أحكامه ن�صت على
ما يلي:
«متنح الهيئة ترخي�ص بور�صة ل�شركة م�ساهمة حتل حمل �سوق الكويت للأوراق املالية ،ويحدد ر�أ�س مال هذه ال�شركة بقرار
من جمل�س املفو�ضني ،ويكون ن�شاطها مق�صور ًا على ت�شغيل بور�صة الأوراق املالية ،وتكون الهيئة مكلفة بت�أ�سي�س هذه ال�شركة على
�أن تخ�ص�ص �أ�سهمها على النحو التايل:
.1

ن�سبة ال تقل عن �ستة يف املئة ( )%6وال تزيد على �أربعة وع�شرين يف املئة ( )%24تخ�ص�ص للجهات العامة التي يحق لها
متلك الأ�سهم وت�ؤول الن�سبة التي مل يكتتب فيها �إىل امل�ستثمر الفائز.

.2

ن�سبة ال تقل عن �ستة وع�شرين يف املئة ( )%26وال جتاوز �أربعة و�أربعني يف املئة ( )%44تخ�ص�ص لتكتتب فيها ال�شركات
امل�سجلة يف �سوق الكويت ل�ل�أوراق املالية مع م�شغل عاملي للبور�صات �أو م�شغ ًال عاملي ًا منفرد ًا ،وت�ضع الهيئة ال�شروط
وال�ضوابط الالزم توافرها يف املزايدين واملزايدة ،وير�سى املزاد على من يقدم �أعلى �سعر لل�سهم فوق قيمته اال�سمية
م�ضاف ًا �إليها م�صاريف ت�أ�سي�س – �إذا وجدت.

.3

ن�سبة خم�سون يف املئة ( )%50تخ�ص�ص لالكتتاب العام جلميع املواطنني.

.4

تتوىل هيئة املفو�ضني املكلفة بت�أ�سي�س ال�شركة حتديد ر�أ�سمالها وتوزيع جميع الأ�سهم املخ�ص�صة لالكتتاب العام بالت�ساوي
بني جميع الكويتيني امل�سجلة �أ�سمائهم يف الهيئة العامة للمعلومات املدنية يف يوم االكتتاب ،على �أن يتم ت�سديد قيمة هذه
االكتتابات من قبل املواطنني للهيئة وفق ًا للإجراءات وبالطريقة التي حتددها الهيئة ،دون �أي فوائد �أو ر�ســوم �أو �أي زيادة
فـــوق �ســعر ال�سهم يف تاريخ االكتتاب  ،يف موعــد �أق�صــاه اليوم الذي تنق�ضي يف نهايته �ستون يوم ًا  ،حم�سوبة بدء ًا من �أول
ال�شهر التايل لل�شهر الذي تولت فيه الهيئة دعوة املواطنني عن طريق و�سائل الإعالم الكويتية املقروءة وامل�سموعة واملرئية
�إىل ت�سديد قيمة االكتتابات امل�ستحقة عليهم.
وعلى الهيئة �أن ت ًّ�ضمن ن�شرة االكتتاب بند ًا يجيز للمواطنني طلب زيادة التخ�صي�ص لهم من الأ�سهم التي مل يتم
�سداد قيمتها للهيئة مبا ي�ضمن تغطية ن�سبة خم�سني يف املئة ( )%50املخ�ص�صة للمواطنني بالكامل .وحتدد الهيئة �آلية
و�إجراءات تخ�صي�ص مقدار الزيادة ،وتوزيعها على ه�ؤالء املواطنني وكيفية و�إجراءات ومواعيد �سدادهم قيمتها للهيئة.
ويجوز للهيئة املوافقة على ترخي�ص بور�صات �أخرى ،يحدد ر�أ�س مالها ون�شاطها وال�شروط اخلا�صة ب�أعمالها و�إداراتها
وكل ما يتعلق بها بقرار من جمل�س املفو�ضني”.
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�أما املادة  156من القانون ذاته فقد ن�صت على «ت�ؤول �إىل الهيئة كامل الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية
عند �صدور هذا القانون ،وت�ستمر جلنة ال�سوق يف �إدارتها �إىل حني تويل الهيئة مهام الإدارة ،ويجوز للهيئة �أن تعهد ب�إداراتها
ل�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية .وتقوم الهيئة  -خالل ال�سنة الأوىل من �سريان القانون -بتكليف جلنة ا�ست�شارية لتقييم
الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية ،وحتديد ما ي�ؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبور�صة .على �أن تفو�ض الهيئة
كل من البور�صة وجلنة ال�سوق �أو �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية ب�إدارة هذه الأ�صول ،والقيام باملهام الإدارية واملالية التي
يقت�ضيها �سري مرفق البور�صة خالل الفرتة االنتقالية».
ومن خالل قراءة املادتني ،نرى �أن امل�شرع ترك املجال �أمام هيئة ا�سواق املال يف حتديد امل�سار الذي تقت�ضيه امل�صلحة العامة
يف طريقة ت�أ�سي�س وادارة �شركة البور�صة وتوقيت طرحها مبا يتنا�سب مع املعطيات على ال�ساحة االقت�صادية املحلية� .آخذ ًا بعني
االعتبار �أن قانون هيئة ا�سواق املال قد مت تعديله يف العام  2015ليعيد ر�سم خارطة خ�صخ�صة البور�صة ب�شكل جذري الأمر
الذي ا�ستدعى تعديل بع�ض اجلوانب الفنية قبل انطالق برنامج اخل�صخ�صة ب�شكل فعلي خا�صة فيما يتعلق ب�شكل وخريطة
املالك امل�ستهدفني يف اخل�صخ�صة ،حيث مت ا�شرتاط م�شاركة امل�شغل العاملي ك�شرط ا�سا�سي للح�صول على ادارة �شركة البور�صة
م�ستقبال الأمر الذي ا�ستلزم اعادة درا�سة طريقة الطرح بعدما كانت مقت�صرة على ال�شركات املدرجة �سابقا.

جمل�س مفو�ضي هيئة �أ�سواق املال وخ�صخ�صة ال�سوق
لقد �شكل مو�ضوع خ�صخ�صة ال�سوق حمور اهتمام جمال�س مفو�ضي هيئة �أ�سواق املال املتعاقبة طيلة الع�شر �سنوات املا�ضية،
حيث مت تخ�صي�ص بند ثابت ودائم يف جدول �أعمال اجتماعات جمل�س املفو�ضني ملتابعة تطورات �إجراءات هذا التوجه ومعاجلة
وتذليل معوقاتها واتخاذ القرارات املطلوبة ل�ضمان �سري �أعمال خمتلف اللجان امل�شكلة لهذه الغاية وفق ًا ملا هو خمطط لها،
وكذلك متابعة تنفيذ الإجراءات املكملة ذات ال�صلة بتوفيق �أو�ضاع ال�سوق ومعاجلة و�ضع مبناه وموظفيه و�صو ًال �إىل ت�أ�سي�س �شركة
بور�صة الكويت للأوراق املالية ثم نقل املهام �إليها وتفو�ضيها ب�إدارة �أ�صول ال�سوق بعد تقييمها ،انتها ًء مب�شروع خ�صخ�صة �شركة
بور�صة الكويت للأوراق املالية.
وفيما يلي ملخ�ص للمراحل والإجراءات التي مرت بها خ�صخ�صة مرفق �سوق الكويت للأوراق املالية.
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الفصل الثالث
مراحل وإجراءات
خصخصة سوق الكويت لألوراق المالية
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مراحل وإجراءات خصخصة مرفق سوق الكويت لألوراق المالية

•جلنة ت�أ�سي�س �شركة البور�صة.
•جلنة تقييم الأ�صول املادية واملعنوية.
•فريق عمل ت�سوية �أو�ضاع ال�سوق واملقا�صة.
•جلنة امل�ؤ�س�سني.

•جلنة تقييم الأ�صول املادية واملعنوية.
•جلنة امل�ؤ�س�سني.
•جلنة اال�شراف على تخ�صي�ص �سوق الكويت للأوراق املالية.
•فريق عمل ت�سوية �أو�ضاع املقا�صة ونظام مابعد التداول.
•فريق عمل ت�سليم وت�سلم مهام و�أعمال مرفق ال�سوق.

1

املرحلة األوىل
(أبريل  - 2011نوفمرب )2013

2

املرحلة الثانية
(نوفمرب  - 2013ديسمرب )2015

3

•جلنة تقييم الأ�صول املادية واملعنوية.
•فريق عمل اعداد ال�شروط املرجعية للمقيم.
•فريق عمل متابعة تنفيذ م�شروع تقييم الأ�صول املادية واملعنوية املرحلة الثالثة
ل�سوق الكويت للأوراق املالية.
(ديسمرب  - 2015يناير )2018
•فريق عمل ت�سوية �أو�ضاع املقا�صة ونظام مابعد التداول.
•فريق عمل ت�سليم وت�سلم مهام و�أعمال مرفق ال�سوق.

4

•جلنة طرح وتخ�صي�ص �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة البور�صة.
•الفريق الفني للجنة طرح وتخ�صي�ص �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة
البور�صة.

املرحلة الرابعة
(يناير  - 2018ديسمرب )2019
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املرحلة الأوىل – مرحلة ما قبل ت�أ�سي�س �شركة البور�صة

بد�أت هذه املرحلة مع ت�شكيل �أول جلان اخل�صخ�صة يف �أبريل من عام  2011وانتهت يف نوفمرب من عام  2013وذلك مع �صدور
قرار الرتخي�ص لت�أ�سي�س �شركة البور�صة من قبل وزارة التجارة وال�صناعة.
جلان متخ�ص�صة
ومتثل هذه املرحلة �أوىل اخلطوات العملية خل�صخ�صة �سوق الكويت للأوراق املالية ،حيث ت�ضمنت ت�شكيل ٍ
مهام حمددة ،بع�ض من تلك اللجان �أنهت مهامها يف هذه املرحلة يف الوقت الذي ا�ستمرت فيه جلان �أخرى يف �إجناز
عدة لإجناز ٍ
�أعمالها حتى املراحل التالية من امل�شروع.
�أبرز �إجنازات هذه املرحلة ،ميكن �إيجازها بالآتي:
 ت�شكيل اللجان الالزمة للبدء بتنفيذ مهام اخل�صخ�صة ومبا�شرتها �أعمالها. توقيع االتفاقيات الالزمة مع اجلهات اال�ست�شارية. التو�صل �إىل �صياغة م�سودة عقد ت�أ�سي�س �شركة البور�صة ونظامها الأ�سا�سي. �إ�صدار قرار الهيئة رقم ( )37ل�سنة  2013ب�ش�أن الرتخي�ص لت�أ�سي�س �شركة البور�صة.42

 بدء الإعداد ملتطلبات توفيق �أو�ضاع �سوق الكويت للأوراق املالية وال�شركة الكويتية للمقا�صة.�أما اللجان التي مت ت�شكيلها خالل هذه املرحلة فهي:
 - 1جلنة ت�أ�سي�س �شركة البور�صة.
 - 2اللجنة اال�ست�شارية لتقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية.
 - 3فريق عمل ت�سوية �أو�ضاع �سوق الكويت للأوراق املالية وال�شركة الكويتية للمقا�صة.
 - 4جلنة امل�ؤ�س�سني.
�أما بالن�سبة لأبرز البيانات املتعلقة بعمل تلك اللجان فنعر�ض لها ب�شي ٍء من التف�صيل وفق الآتي:

جلنة ت�أ�سي�س �شركة البور�صة (ملحق رقم  2بند رقم )1
ان�ش�أت جلنة ت�أ�سي�س �شركة بور�صة الأوراق املالية (جلنة الت�أ�سي�س) مبوجب القرار رقم ( )4ل�سنة  2011ال�صادر بتاريخ
 ،2011/4/12وحدد يف مادتيه الثانية والثالثة املهام املنوطة باللجنة وذلك على النحو التايل:
 املادة الثانية وقد ن�صت على ما يلي« :تقوم اللجنة ب�إعداد ت�صور متكامل ل�شركة بور�صة الأوراق املالية ،يت�ضمن ر�أ�س مالال�شركة و�أن�شطتها ومواردها الب�شرية واملادية ،وعر�ضه على جمل�س املفو�ضني العتماده .ولها تقدمي �أي مقرتحات تراها
منا�سبة لإجناز مهمة اللجنة».
 املادة الثالثة وقد ن�صت على ما يلي :تتوىل اللجنة املذكورة املهام الآتية:�	.1إعداد عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�شركة ،وعر�ضه على جمل�س املفو�ضني لالعتماد.
.2

حتديد القيمة الإ�سمية ل�سهم ال�شركة وما ي�ضاف �إليه من م�صاريف ت�أ�سي�س.

�	.3إبرام عقد ت�أ�سي�س ال�شركة لدى وزارة العدل.
.4

تقدمي طلب ا�ست�صدار مر�سوم بت�أ�سي�س ال�شركة �إىل جمل�س الوزراء.

.5

فتح ح�ساب بنكي لل�شركة حمل الت�أ�سي�س.

.6

تنظيم مزاد علني بني ال�شركات امل�سجلة يف �سوق الكويت للأوراق املالية يف يوم املزاد وفق ًا لل�شروط والأو�ضاع التي
حتددها اللجنة على �أن توزع  %50من �أ�سهم ال�شركة على �شرائح مقدار كل منها  - %5وذلك قبل تعديل ن�ص املادة
( )33من قانون �إن�شاء الهيئة  ،-وير�سى املزاد على من يقدم �أعلى �سعر لل�سهم فوق قيمته الإ�سمية م�ضافا �إليها م�صاريف
الت�أ�سي�س التي حتددها اللجنة.

�	.7إعالن ال�شركات التي ر�سي عليها املزاد.
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.8

ايداع ح�صيلة املزاد العلني يف ح�ساب ال�شركة البنكي.

.9

التن�سيق مع اجلهات املعنية من �أجل حتويل الزيادة الناجتة عن بيع الأ�سهم يف املزاد العلني �إىل االحتياطي العام للدولة
وفقا حلكم الفقرة الثالثة من املادة ( )33من القانون رقم  7ل�سنة .2010

�	.10إ�صدار ن�شرة االكتتاب وفق �أحكام الف�صل التا�سع من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  7ل�سنة .2010
 .11دعوة املواطنني �إىل االكتتاب العام بن�سبة  %50من �أ�سهم ال�شركة عن طريق و�سائل الإعالم الكويتية املقروءة وامل�سموعة
واملرئية.
 .12حتديد الإجراءات التي يتم من خاللها ت�سديد قيمة االكتتابات من قبل املواطنني وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املعنية.
 .13تخ�صي�ص الأ�سهم للمكتتبني.
 .14تقدمي بيان �إىل وزارة التجارة وال�صناعة يت�ضمن اي�ضاحا بعدد الأ�سهم التي �أكتتب فيها والأ�سهم �أو ك�سور الأ�سهم التي
�ست�ؤول للدولة وجميع البيانات الأخرى املطلوبة وفقا حلكم املادة ( )87من قانون ال�شركات التجارية امل�شار �إليه.
 .15دعوة املكتتبني وال�شركات التي ر�سي عليها املزاد �إىل عقد اجلمعية العامة الت�أ�سي�سية خالل �شهر من تخ�صي�ص الأ�سهم،
و�إر�سال �صورة من الدعوة �إىل وزارة التجارة وال�صناعة.
 .16تقدمي تقرير �إىل اجلمعية العامة الت�أ�سي�سية يت�ضمن املعلومات الوافية عن جميع عمليات الت�أ�سي�س مع امل�ستندات امل�ؤيدة
لها ،على �أن تنتخب هذه اجلمعية جمل�س الإدارة الأول وتعيني مراقبي احل�سابات الأولني وتعلن ت�أ�سي�س ال�شركة نهائيا.
 .17التن�سيق مع فرق العمل امل�شكلة لدرا�سة ت�سوية �أو�ضاع موظفي �سوق الكويت للأوراق املالية فيما يتعلق بتحديد احتياجات
�شركة بور�صة الأوراق املالية من املوارد الب�شرية.
وقد عقدت اللجنة منذ ت�أ�سي�سها ( )42اجتماع ًا كان �أولها بتاريخ  2011/4/28و�آخرها بتاريخ  ،2013/11/20حيث ناق�شت
وفق ما هو ثابت يف حما�ضرها ومرا�سالتها عمليتي ت�أ�سي�س �شركة بور�صة الأوراق املالية ،وتخ�صي�ص �سوق الكويت للأوراق
املالية ،بالإ�ضافة �إىل متابعتها الدورية ولقاءاتها امل�ستمرة مع الأطراف ذات ال�صلة بعملية التخ�صي�ص والتي من �أهمها جمل�س
مفو�ضي هيئة �أ�سواق املال ،واللجنة اال�ست�شارية لتقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية ،وممثلي مرفق �سوق
الكويت للأوراق املالية ،واملكاتب اال�ست�شارية التي مت تكليفها لعملية التخ�صي�ص.
هذا ،وقد قامت اللجنة بعقد �سل�سلة اجتماعات مطولة لتنفيذ مهامها ،حيث تو�صلت بتاريخ � 2012/1/22إىل التوقيع على عقد
اال�ست�شارات املالية لتخ�صي�ص بور�صة الكويت ،وت�أ�سي�س �شركة بور�صة الأوراق املالية مع كل من :بنك  HSBCال�شرق الأو�سط
املحدود كمدير للم�شروع ،وكل من  Ernst & Youngللقيام بالأعمال املحا�سبية و  DLA Piperللقيام ب�أعمال اال�ست�شارات
القانونية.
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هيئة �أ�سواق املال وبنك �أت�ش ا�س بي �سي ) (HSBCيوقعان اتفاقية ا�ست�شارات متعلقة بخ�صخ�صة البور�صة

يف ابريل من عام  2012قرر جمل�س مفو�ضي هيئة �أ�سواق املال جعل مهام توجيه هذه اللجنة ومتابعة �أعمالها ومراجعة حما�ضر
اجتماعاتها يقع حتت �إ�شراف جلن ٍة �أخرى هي جلنة تقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية .وكان جمل�س
مفو�ضي الهيئة قد كلف رئي�س جلنة الت�أ�سي�س ب�إعداد ورقة عمل مف�صلة لت�أ�سي�س �شركة البور�صة ك�شركة م�ساهمة عامة والبدائل
املتاحة حول ر�سملتها و�إيجابيات و�سلبيات كل بديل والأدوات التنفيذية الالزمة كعقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي للبديل الأمثل
قبل �أن يكلفها الحق ًا ب�إعداد م�سودة عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي ل�شركة البور�صة مبا يتوافق وقانون الهيئة وقانون ال�شركات
�إ�ضافة �إىل خطة تف�صيلية للفرتة االنتقالية لعمل ال�سوق حتى ت�أ�سي�س وت�شغيل ال�شركة.
�إن جهود هذه اللجنة �ساهمت مع بع�ض اجلهات اال�ست�شارية يف التو�صل �إىل �صياغة م�سودة قرار ت�أ�سي�س و�إن�شاء �شركة بور�صة
الكويت للأوراق املالية ونظامها الأ�سا�سي ومذكرته الإي�ضاحية ،كما �ساعدت يف جماالت �أخرى تت�صل بق�ضايا تقييم الأ�صول
ومعاجلة عقود موظفي �سوق الكويت للأوراق املالية ،و�إجراء الفح�ص النايف للجهالة خا�ص بالإدارة املالية يف ال�سوق .وبعد ت�أكيد
جمل�س املفو�ضني على �إنهاء �أعمال اللجنة بتاريخ  ،2013/9/11فقد عمد �إىل متديد فرتة بع�ض العاملني فيها ملدد خمتلفة لإمتام
�إجناز بع�ض املهام ،وذلك �ضمن �إطار عمل جلنة امل�ؤ�س�سني والتي �سيتم تناول مهامها و�أعمالها الحق ًا.
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اللجنة اال�ست�شارية لتقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية (ملحق رقم )1
بد�أ عمل هذه اللجنة مع �أوىل ت�شكيالتها والتي كانت حتت م�سمى اللجنة اال�ست�شارية يف يوليو من عام  ،2011وا�ستمرت
اعمالها حتى االنتهاء من املهام املوكلة اليها بح�سب ن�ص املادة  156من قانون الهيئة وذلك يف دي�سمرب من عام  2017بانتهاء
تقييم اال�صول املادية واملعنوية لل�سوق ،وقد �أوكلت مهام درا�سة مو�ضوع تقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق
املالية لهذه اللجنة التي با�شرت �أعمالها منذ ت�أ�سي�سها فبد�أت بدرا�سة املادة  156كما توا�صلت مع مكاتب ا�ست�شارية ،حيث حددت
مهام اللجنة بدقة بعد �إعادة ت�شكيلها يف مايو من عام  2012وفق الآتي:
 - 1حتديد �أيلولة الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية بني كل من هيئة �أ�سواق املال و�شركة بور�صة الأوراق
املالية.
 - 2تقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية.
 - 3الت�أكد من �أيلولة كامل الأ�صول من �سوق الكويت للأوراق املالية �إىل هيئة �أ�سواق املال.
 - 4التوجيه والإ�شراف على �أعمال جلنة ت�أ�سي�س �شركة بور�صة الأوراق املالية.
 - 5متابعة �أعمال وتقارير ومراجعة حما�ضر جلنة ت�أ�سي�س �شركة بور�صة الأوراق املالية.
 - 6مراجعة واعتماد كافة الت�صريحات ال�صحفية والإعالمية للجنة ت�أ�سي�س �شركة البور�صة قبل ن�شرها.
 - 7رفع تقارير عن �سري عمل جلنة ت�أ�سي�س �شركة بور�صة الأوراق املالية �إىل جمل�س املفو�ضني.
�	- 8أي مهام �أخرى يقررها جمل�س مفو�ضي هيئة �أ�سواق املال.
ولإلقاء ال�ضوء على الدور املحوري واملهم الذي قامت به هذه اللجنة ،مت �إفراد ملحق خا�ص وم�ستقل ب�ش�أنها �أرفق بهذا التقرير
برقم ( ،)1ت�ضمن ت�شكيلها وكافة �أعمالها وقراراتها وتو�صياتها ،حيث كان لها دور بارز وت�أثري قوي وم�ؤثر على �سري عملية
خ�صخ�صة �سوق الكويت للأوراق املالية.

فريق عمل ت�سوية �أو�ضاع �سوق الكويت للأوراق املالية وال�شركة الكويتية للمقا�صة (ملحق رقم  2بند رقم )3
مت ت�شكيل هذا الفريق ب�شكل متهيدي يف مار�س من عام  ،2012حيث قامت الهيئة باتخاذ �إجراءات عدة خالل هذه الفرتة
على �صعيد توفيق �أو�ضاع ال�سوق وكذلك معاجلة �أو�ضاع موظفيه وال�سعي ملعاجلة م�شكلة مبناه بالتن�سيق مع وزارة املالية وجمل�س
الوزراء و�إدارة الفتوى والت�شريع.

جلنة امل�ؤ�س�سني ل�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية (ملحق رقم  ،2بند رقم )4
�أن�ش�أت جلنة امل�ؤ�س�سني مبوجب قرار جمل�س املفو�ضني رقم (م.م.هـ  8-1ل�سنة  )2013باجتماعه املنعقد بتاريخي  10و
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 2013/11/13وذلك تنفيذا ملا ن�صت عليه املادة ( )70من الالئحة التنفيذية – ال�سابقة – للقانون رقم  7ل�سنة  ،2010حيث
فو�ضت اللجنة القيام مبا يلي:
 .1اتخاذ كافة االجراءات القانونية املتعلقة بعملية ت�أ�سي�س �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية.
 .2ا�ستيفاء كافة امل�ستندات واملتطلبات املن�صو�ص عليها يف قانون ال�شركات رقم ( )25ل�سنة  2012الالزمة لت�أ�سي�س ال�شركة
وكذا القانون رقم ( )7ل�سنة  2010والئحته التنفيذية.
�	.3إدخال التعديالت ال�ضرورية التي ترى اجلهات الر�سمية �إدخالها على عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�شركة ما مل تكن
هذه التعديالت جوهرية وال تخل ب�أحكام القانون رقم ( )7ل�سنة  2010وقانون ال�شركات رقم ( )25ل�سنة .2012
 .4فتح ح�سابات بنكية لل�شركة حتت الت�أ�سي�س لدى �أحد البنوك املعتمدة يف دولة الكويت.
 .5ايداع مبالغ االكتتاب يف ح�ساب ال�شركة حتت الت�أ�سي�س لدى البنوك حتى قيام �أول جمل�س �إدارة لل�شركة املزمع ت�أ�سي�سها.
 .6فتح ح�ساب �آخر لدى البنوك لأي م�صاريف �أخرى متعلقة بت�أ�سي�س.
 .7التزام اللجنة بتقدمي ك�شف ح�ساب بكافة امل�صروفات والنفقات ذات ال�صلة بعملية الت�أ�سي�س العتمادها من اجلمعية
الت�أ�سي�سية لل�شركة.
وبناء على هذا التفوي�ض قامت اللجنة بتنفيذ عدد من املهام الواردة بالقرار رقم ( )4ل�سنة  2011ال�صادر بتاريخ 2011/4/12

ب�ش�أن �إن�شاء جلنة ت�أ�سي�س �شركة بور�صة الأوراق املالية ،وذلك على النحو التايل:
 .1البند رقم ( )3من املادة الثالثة من القرار والذي ن�ص على :توثيق عقد ت�أ�سي�س ال�شركة لدى وزارة العدل.
وقد قامت جلنة امل�ؤ�س�سني برفع امل�سودة النهائية لعقد ت�أ�سي�س �شركة بور�صة الأوراق املالية ونظامها الأ�سا�سي �إىل جمل�س
املفو�ضني وقامت ب�إجراء كافة التعديالت الالزمة عليه لدى كل من وزارة التجارة وال�صناعة ووزارة العدل والذي مت �إبرامه
بتاريخ  2014/4/22ون�شر يف اجلريدة الر�سمية الكويت اليوم بتاريخ  2014/4/27يف العدد رقم (.)1181
 .2البند رقم ( )4من املادة الثالثة من القرار والذي ن�ص على :تقدمي طلب ا�ست�صدار مر�سوم بت�أ�سي�س ال�شركة �إىل جمل�س
الوزراء.
لقد ا�ستحدث املر�سوم بقانون رقم ( )25ل�سنة  2012ب�إ�صدار قانون ال�شركات (قانون ال�شركات ال�ساري �آنذاك – امللغي
الآن) ال�صادر بتاريخ  2012/11/26بع�ض الأحكام والإجراءات اجلديدة اخلا�صة بت�أ�سي�س �شركات امل�ساهمة العامة وذلك
من خالل ن�ص املادة ( )123والتي ن�صت على «يتم املوافقة على ت�أ�سي�س ال�شركة بقرار من الوزير ي�صدر خالل ثالثني يوما
من تاريخ تقدمي الطلب وا�ستيفاء البيانات �.......إلخ» ،وبالتايل �أ�صبح ت�أ�سي�س �شركات امل�ساهمة العامة من خالل �إ�صدار
قرار وزاري دون احلاجة �إىل ا�ست�صدار مر�سوم من قبل جمل�س الوزراء ،وبناء على ذلك« ،قامت جلنة امل�ؤ�س�سني « بتقدمي
طلب �إيل وزير التجارة وال�صناعة بتاريخ  2013/11/21حيث ا�صدر وزير التجارة وال�صناعة القرار الوزاري رقم ()580
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بتاريخ  2013/12/22بت�أ�سي�س �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية (�ش.م.ك.ع).
 .3البند رقم ( )5من املادة الثالثة من القرار والذي ن�ص على :فتح ح�ساب بنكي لل�شركة حمل الت�أ�سي�س.
وقد قامت جلنة امل�ؤ�س�سني بفتح ح�ساب بنكي لدي بنك الكويت الوطني با�سم «�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية « (حتت
الت�أ�سي�س).
واجلدير بالذكر �أن ت�شكيل جلنة امل�ؤ�س�سني قد �أتى ا�ستكما ًال لعمل جلنة ت�أ�سي�س �شركة البور�صة التي تو�صلت �إىل ا�ست�صدار
قرار الرتخي�ص بت�أ�سي�س �شركة البور�صة لتتوىل مهام اتخاذ الإجراءات القانونية لت�أ�سي�س ال�شركة بعد ا�ستيفاء امل�ستندات
و�إجراء التعديالت الالزمة على عقد ت�أ�سي�س ال�شركة ونظامها الأ�سا�سي .وقد فو�ض جمل�س مفو�ضي الهيئة ك ًال من ع�ضوي
جلنة امل�ؤ�س�سني جمتمعني �أو منفردين يف اتخاذ الإجراءات القانونية ،وا�ستيفاء امل�ستندات الالزمة ،و�إدخال التعديالت التي
ترى اجلهات الر�سمية �ضرورة �إدخالها على عقد ت�أ�سي�س ال�شركة ونظامها الأ�سا�سي ،ما مل تكن تعديالت جوهرية ،ومبا ال
كل من قانون الهيئة رقم ( )7ل�سنة  2010وقانون ال�شركات رقم ( )25ل�سنة .2012
يخل ب�أحكام ٍ
ميكن اعتبار هذه املرحلة مبثابة مرحلة متهيدية �أولية لعمل خمتلف اللجان امل�شكلة خاللها لإمتام مهام اخل�صخ�صة وكان
الإجناز الأبرز خاللها �صدور القرار رقم  37ل�سنة  2013يف الع�شرين من نوفمرب من عام  2013ب�ش�أن الرتخي�ص بت�أ�سي�س
وحتديد ر�أ�س مال �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية (ت�أ�سي�س �شركة البور�صة) ليكون بذلك ختام املرحلة الأوىل من عملية
خ�صخ�صة ال�سوق و�إيذان ًا ببدء مرحلة تالية جديدة.

ابرام عقد ت�أ�سي�س �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية ونظامها الأ�سا�سي
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املرحلة الثانية – ت�أ�سي�س �شركة البور�صة
بد�أت هذه املرحلة يف �أعقاب �صدور قرار الرتخي�ص لت�أ�سي�س �شركة البور�صة يف نوفمرب من عام  2013وانتهت مع ت�أ�سي�س
�شركة البور�صة وتفوي�ضها مبهام �إدارة �أ�صول ال�سوق ،وت�شكيل فريق عمل لت�سليم وت�سلم مرفق ال�سوق .وقد كانت هذه املرحلة
حا�سمة فع ًال يف م�سار خ�صخ�صة �سوق الكويت للأوراق املالية� ،إذ �أنها �شهدت حتقيق جملة من الإجنازات �أف�ضت يف ختامها �إىل
ت�أ�سي�س �شركة البور�صة وتعيني جمل�س �إدارتها.
و�أبرز الإجنازات املتحققة يف تلك الفرتة ميكن �إيجازها بالآتي:
 توثيق عقد ت�أ�سي�س �شركة البور�صة ونظامها الأ�سا�سي. اجتماع اجلمعية الت�أ�سي�سية ل�شركة البور�صة. تعيني جمل�س �إدارة �شركة البور�صة. تفوي�ض �شركة البور�صة ب�إدارة الأ�صول املادية واملعنوية لل�سوق.	�إعداد خطة عمل لعملية ت�سليم وت�سلم مهام و�أعمال ال�سوق واعتماد الفريق امل�شكل لتطبيق اخلطة.ومما ال �شك فيه ،ف�إن احلدث الأبرز يف هذه املرحلة متثل يف اجتماع اجلمعية الت�أ�سي�سية ل�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية
بتاريخ  2014/7/20و�إعالن ت�أ�سي�س �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية نهائي ًا.
�أما بالن�سبة للجان والفرق العاملة يف هيئة ا�سواق املال يف تلك الفرتة فتتمثل يف التايل:
 اللجنة اال�ست�شارية لتقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية. جلنة امل�ؤ�س�سني. جلنة الإ�شراف على تخ�صي�ص �سوق الكويت للأوراق املالية. فريق عمل توفيق �أو�ضاع ال�شركة الكويتية للمقا�صة ونظام ما بعد التداول. فريق عمل ت�سليم وت�سلم مهام و�أعمال مرفق ال�سوق.وميكن �إبراز �أعمال تلك اللجان ب�شيءٍ من التف�صيل وفق الآتي:

اللجنة اال�ست�شارية لتقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية
تابعت اللجنة مهامها وفق ت�شكيلها يف املرحلة الأوىل ،وقد تقدمت خالل هذه املرحلة ملجل�س املفو�ضني بتو�صيات عدة �أهمها:
 حتديد مفردات الأ�صول الواردة يف تقرير اخلدمات املهنية املتعلقة ببيان موجودات ومطلوبات �سوق الكويت للأوراق املاليةكما يف  31مار�س  2010والتي �ستبقى لدى البور�صة و�إحالة مفردات تلك الأ�صول �إىل رئي�س جلنة ت�أ�سي�س �شركة البور�صة
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لتقييمها من قبل امل�ست�شار املايل وتكليف امل�ست�شار القانوين الأول للهيئة ب�إبداء الري ب�ش�أن�أ�أي ب�إجراءات ت�سليم الأ�صول املادية
واملعنوية لل�سوق ومن ثم �إىل �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية.
 اعتماد الر�أي القانوين للم�ست�شار القانوين الأول للهيئة حول �إجراءات تقييم الأ�صول املادية واملعنوية لل�سوق و�آلية انتقال هذهالأ�صول من ال�سوق �إىل �شركة البور�صة.
 تزويد جلنة امل�ؤ�س�سني ل�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية بتقرير امل�ست�شار املحا�سبي  Ernest & Youngحول الهيكلالتنظيمي ل�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية وكتاب مدير ال�سوق ب�ش�أن حتديد العمالة املطلوبة ل�شركة البور�صة عند
حتويلها لل�شركة اجلديدة.

جلنة امل�ؤ�س�سني
تابعت اللجنة �أعمالها وفق ت�شكيلها يف املرحلة الأوىل وتو�صلت خالل هذه املرحلة �إىل تنفيذ عدد من املهام الواردة بالقرار رقم
( )4ل�سنة  2011امل�شار �إليه �آنف ًا ،وذلك على النحو التايل:
	�إبرام عقد ت�أ�سي�س ال�شركة بتاريخ  2014/4/22بعد �إجراء كافة التعديالت الالزمة عليه لدى كل من وزارة التجارةوال�صناعة ووزارة العدل.
 العدول عن طلب ا�ست�صدار مر�سوم بت�أ�سي�س ال�شركة اىل جمل�س الوزراء ،بعد �صدور املر�سوم بقانون رقم ( )25ل�سنة 2012ب�إ�صدار قانون ال�شركات (قانون ال�شركات الذي كان �ساري ًا �آنذاك – امللغى الآن) ال�صادر بتاريخ 2012/11/26
الذي ت�ضمن بع�ض الأحكام والإجراءات اجلديدة اخلا�صة بت�أ�سي�س �شركات امل�ساهمة العامة.
 فتح ح�ساب بنكي لل�شركة حمل الت�أ�سي�س ،حيث قامت اللجنة بفتح ح�ساب بنكي لدى �أحد البنوك با�سم «�شركة بور�صةالكويت للأوراق املالية « (حتت الت�أ�سي�س).
وقد عقد اجتماع اللجنة الت�أ�سي�سية ل�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية بتاريخ  2014/7/20يف مبنى �سوق الكويت للأوراق
املالية حيث توىل رئا�سة االجتماع رئي�س جلنة امل�ؤ�س�سني وبح�ضور ممثلي هيئة �أ�سواق املال ب�صفتها امل�ساهم املكلف بت�أ�سي�س
ال�شركة وفق ًا للقانون ومبا ميثل  60مليون �سهم بالأ�صالة �أي ما ن�سبته  %100من ر�أ�س مال ال�شركة امل�صدر � ،إ�ضاف ًة �إىل مندوب
وزارة التجارة وال�صناعة ،وقد مت اتخاذ قرارات عدة يف هذا االجتماع كان من �أهمها املوافقة على كافة �إجراءات ت�أ�سي�س �شركة
البور�صة ،وذلك بعد التثبت من �صحتها وموافقتها لأحكام القانون وعقد ت�أ�سي�سها ونظامها الأ�سا�سي ،و تعيني مراقب ح�سابات
لل�شركة لل�سنة املالية  ،2015/2014و�إعالن ت�أ�سي�س �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية نهائي ًا ،وت�شكيل جمل�س �إدارة �شركة
البور�صة ،وذلك ك�أع�ضاء ممثلني عن امل�ساهم (هيئة �أ�سواق املال) ب�صفتها مالكة لن�سبة  %62.5من �إجمايل عدد الأ�سهم
امل�صدرة.
وعلى ما تقدم ،يت�ضح ب�أن جلنة امل�ؤ�س�سني قد قامت بتنفيذ �أبرز املهام املحددة يف القرار رقم ( )4ل�سنة � 2011سالف الذكر.
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جلنة الإ�شراف على تخ�صي�ص �سوق الكويت للأوراق املالية (ملحق رقم  2بند رقم )5
مت ت�شكيل هذه اللجنة يف نوفمرب من عام  ،2014لو�ضع �آلية لتوفري كافة املعلومات وانتقالها من مرفق ال�سوق �إىل �شركة بور�صة
الكويت للأوراق املالية ،وكذلك و�ضع �آلية لتن�سيق العمل بني �إدارات مرفق ال�سوق والفريق الإداري واال�ست�شاري لدى �شركة بور�صة
الكويت للأوراق املالية متهيد ًا لنقل الأعمال من مرفق ال�سوق �إىل �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية� ،إ�ضافة �إىل و�ضع �آلية
لتقدمي امل�ساعدة الفنية اخلا�صة ب�أعمال مرفق ال�سوق ال�سيما تقنية املعلومات مبا ميكن �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية من
و�ضع خطة ت�شغيلية لها.

فريق عمل توجيه و�إدارة م�شروع توفيق �أو�ضاع ال�شركة الكويتية للمقا�صة ونظام
ما بعد التداول (فريق تطوير ال�سوق) (ملحق رقم  2بند رقم )6
مت ت�شكيل هذا الفريق بتاريخ  2015/7/5وميكن �إيجاز �أبرز �إجنازات هذا الفريق بتحديد م�شاكل البنية التحتية لل�سوق
ب�شكل خا�ص ،والتوا�صل مع ال�شركة الكويتية للمقا�صة لو�ضع ا�سرتاتيجية تطوير نظام ما بعد
ب�شكل عام ،ونظام ما بعد التداول ٍ
ٍ
التداول والإ�شراف على عملية توفيق �أو�ضاع ال�شركة الكويتية للمقا�صة ،و�إ�صدار قرار باملمار�سات التي �سيتم تطبيقها يف املراحل
االنتقالية لنظام ما بعد التداول وغريها من القرارات الالزمة لتطبيق هذا النظام ،وكذلك اختيار م�ست�شار الهيئة لنظام ما بعد
التداول لتحديد ال�شكل النهائي للنظام  ،والبدء بتنفيذ مرحلته االنتقالية الأوىل مع العمل يف الوقت ذاته على ا�ستيفاء متطلبات
ترقية دولة الكويت ل�سوقٍ نا�شئ وفق ًا مل�ؤ�شر فوت�سي ر�سل .FTSE Russel

�إعداد خطة عمل لعملية ت�سليم وت�سلم ال�سوق واعتماد الفريق امل�شكل لتطبيق اخلطة
مت �إعداد خطة عمل لعملية ت�سليم وت�سلم �أعمال ومهام ال�سوق ،حيث �أ�صدر جمل�س املفو�ضني عدة قرارات �إدارية وتنظيمية
خا�صة ب�أعمال مرفق ال�سوق �سهلت من اجراءات انتقال املهام واالعمال من مرفق ال�سوق اىل �شركة البور�صة لتتمكن ال�شركة
من مبا�شرة مهامها لأول مرة ،ولي�صبح �سوق الكويت للأوراق املالية مدار ًا من قبل �شركة لأول مرة يف تاريخه وذلك بعد �إ�صدار
قرارات عدة نظمت تلك الإجراءات كالقرار رقم ( )80ل�سنة  2015ال�صادر بتاريخ  2015/12/13ب�ش�أن تفوي�ض �شركة بور�صة
الكويت للأوراق املالية ب�إدارة الأ�صول املادية واملعنوية لل�سوق والقيام باملهام الإدارية واملالية التي يقت�ضيها �سري مرفق البور�صة
 ،والقرار رقم ( )81ل�سنة  2015ال�صادر بتاريخ  2015/12/21ب�ش�أن اعتماد اخلطة التف�صيلية لكيفية �إمتام عملية الت�سليم
والت�سلم ل�سوق الكويت للأوراق املالية  ،و�أخري ًا القرار رقم ( )82لعام  2015ال�صادر بتاريخ  2015/12/21ب�ش�أن ت�شكيل فريق
العمل امل�شرتك لت�سليم وت�سلم مهام و�أعمال �سوق الكويت للأوراق املالية.

املرحلة الثالثة – نقل الأعمال واملهام والرتخي�ص الر�سمي
بد�أت هذه املرحلة �أواخر عام  ،2015وقد �شهدت هذه املرحلة �أحداث ًا تاريخية ا�ستثنائية متثلت ب�صدور القرار رقم ( )90ل�سنة
 2016ال�صادر بتاريخ  2016/10/4ب�ش�أن �إلغاء ترخي�ص �سوق الكويت للأوراق املالية وانتهاء العمل باملر�سوم ال�صادر بتاريخ
 1983/8/14بتنظيم �سوق الكويت للأوراق املالية ،والقرار رقم ( )91ل�سنة  2016ال�صادر بتاريخ  2016/10/4ب�ش�أن ح�صول
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�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية على الرتخي�ص الر�سمي مبزاولة ن�شاط بور�صة �أوراق مالية وذلك بعد اكتمال ت�أ�سي�سها،
والتو�صل �إىل �آلية نقل مرفق ال�سوق �إليها لتحل حمله ،وقطع �أ�شواط هامة على �صعيد تقييم �أ�صول ال�سوق ونقل ملكيتها �إىل �شركة
البور�صة.

�أبرز �إجنازات تلك املرحلة:
 تقرير الأعمال واملهام والوظائف التي �سيقوم بها ال�سوق ،والتو�صية مبا �سي�ؤول للهيئة �أو ال�شركة الكويتية للمقا�صة �أو ما�سيبقى منها يف ال�سوق.
 ت�سليم وت�سلم �أعمال ومهام مرفق البور�صة. تفوي�ض �شركة البور�صة ب�إدارة الأ�صول املادية واملعنوية لل�سوق. انتهاء العمل مبر�سوم تنظيم ال�سوق و�إلغاء ترخي�صه. ح�صول �شركة البور�صة على الرتخي�ص الر�سمي. -الإعالن عن مناق�صتني لتقييم الأ�صول املادية واملعنوية لل�سوق.

�أما اللجان العاملة يف هذه املرحلة فكانت:
 - 1اللجنة اال�ست�شارية لتقييم الأ�صول املادية واملعنوية لل�سوق.
 - 2فريق عمل �إعداد ال�شروط املرجعية الختيار امل�ست�شار اخلارجي (املقيم).
 - 3فريق عمل متابعة تنفيذ م�شروع تقييم الأ�صول املادية واملعنوية لل�سوق.
 - 4فريق توجيه و�إدارة م�شروع توفيق �أو�ضاع ال�شركة الكويتية للمقا�صة وتطبيق نظام ما بعد التداول.
 - 5فريق العمل امل�شرتك لت�سليم وت�سلم مرفق ال�سوق.
�أما �أبرز البيانات املتعلقة بت�شكيالت اللجان ومهامها فنعر�ض لها ب�شيءٍ من التف�صيل وفق التايل:

اللجنة اال�ست�شارية لتقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية
تابعت اللجنة مهامها على �صعيد ا�ستكمال �إجراءات تقييم الأ�صول املادية واملعنوية لل�سوق مبا يف ذلك حتديد مواعيد �إجراء
التقييم ومتطلبات الطرح وتعيني اجلهة التي �ستتوىل التقييم ،ور�أت اللجنة رفع تو�صية ملجل�س املفو�ضني باملوافقة على بقاء كامل
ا�سهم ال�شركة الكويتية للمقا�صة اململوكة للهيئة لدى البور�صة و�إخ�ضاعها لإجراءات التقييم ،كما تقدمت بتو�صية باملوافقة على
نقل ترخي�ص بور�صة �أوراق مالية العائد لل�سوق باعتباره �أ� ً
صال معنوي ًا �إىل �شركة البور�صة يف حال ا�ستيفائها متطلبات الرتخي�ص
و�إخ�ضاعه بدوره لإجراءات التقييم ،كما ر�أت ت�سمية فريق عمل لإعداد ال�شروط املرجعية الختيار امل�ست�شار اخلارجي (املقيم)
الذي �سيتوىل مهام تقييم �أ�صول ال�سوق .
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اتفاقية حتويل مرفق البور�صة ونقل ملكية �أ�صول املرفق املادية واملعنوية امل�ؤرخة 2016/10/3

وافق جمل�س املفو�ضني باجتماعه املنعقد بتاريخ  2016/10/3على اتفاقية حتويل مرفق البور�صة ونقل ملكية �أ�صول املرفق
املادية واملعنوية �إىل �شركة البور�صة.
و�إن كانت عملية حتويل مرفق �سوق الكويت للأوراق املالية �إىل �شركة م�ساهمة تعد مرحلة فا�صلة يف خطة حتويل مرفق
البور�صة �إال �أنها تعد – ف�ضال عن ذلك – ال�سابقة الأوىل من نوعها بدولة الكويت لتحويل املرافق العامة للقطاع اخلا�ص.
و�سوف نتناول هذه االتفاقية ب�شيء من التف�صيل يف امللحق رقم ( )1واخلا�ص ب�أعمال اللجنة اال�ست�شارية
لتقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية.

اتفاقية حتويل مرفق البور�صة ونقل ملكية �أ�صول املرفق املادية واملعنوية �إىل �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية
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فريق عمل �إعداد ال�شروط املرجعية الختيار امل�ست�شار اخلارجي (املقوم) (ملحق رقم  2بند رقم )7
قامت اللجنة اال�ست�شارية لتقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية باجتماعها املنعقد بتاريخ 2016/10/25

بت�شكيل فريق عمل �إعداد ال�شروط املرجعية الختيار امل�ست�شار اخلارجي (املقوم) الذي �سوف يتوىل عملية تقييم الأ�صول املادية
واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية .وقد رفع الفريق املذكور مقرتح تعيني «مقوم» لتقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت
للأوراق املالية ،والتي ت�ضمنت ال�شروط املرجعية للمناق�صة (كرا�سة �شروط الدعوة) حيث اطلعت عليها اللجنة اال�ست�شارية
باجتماعها املنعقد بتاريخ  2016/12/1و�أو�صت ملجل�س املفو�ضني باملوافقة على طرح «مناق�صة تقييم الأ�صول املادية واملعنوية
ل�سوق الكويت للأوراق املالية واملحولة ل�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية مبوجب االتفاقية املربمة بتاريخ 2016/10/3
«(مناق�صة عامة )» ،على �أن يتم التن�سيق يف هذا ال�ش�أن فيما بني قطاع اخلدمات امل�ساندة لدى الهيئة وفريق عمل �إعداد
ال�شروط املرجعية الختيار امل�ست�شار اخلارجي (املقيم) .وقد قرر جمل�س املفو�ضني باجتماعه املنعقد بتاريخ ،2017/5/10
املوافقة على تر�سية مناق�صة تقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية واملحولة ل�شركة بور�صة الكويت للأوراق
املالية مبوجب االتفاقية امل�ؤرخة  2016/10/3على ال�شركة الأف�ضل تقييما من الناحية الفنية واملالية وهي �شركة �أرن�ست ويونغ
لال�ست�شارات.

فريق عمل متابعة تنفيذ م�شروع تقييم الأ�صول املادية واملعنوية لل�سوق (ملحق رقم  2بند رقم )8
قررت اللجنة اال�ست�شارية لتقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية باجتماعها املنعقد بتاريخ ،2017/8/7
ت�شكيل فريق عمل متابعة تنفيذ م�شروع تقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية واملحولة �إىل �شركة بور�صة
الكويت للأوراق املالية مبوجب االتفاقية املربمة بتاريخ  .2016/10/3بحيث تكون مهام واخت�صا�صات هذا الفريق متابعة تنفيذ
امل�شروع �ضمن �أعمال فريق عمل �إعداد ال�شروط املرجعية الختيار امل�ست�شار اخلارجي (املقوم) وذلك من خالل التن�سيق والتعاون
مع كل من امل�ست�شار (املقوم) لهذا امل�شروع ال�سادة�/شركة ارن�ست ويونغ لال�ست�شارات ذ.ذ.م ،وال�شركة الكويتية للمقا�صة ،و�شركة
بور�صة الكويت للأوراق املالية للأوراق املالية ،من حيث الرتا�سل ،وتوفري كافة املعلومات وامل�ستندات والوثائق املتعلقة بامل�شروع،
التي ت�سهل �إجناز �أعمال امل�ست�شار (املقوم) املذكور ،وعلى �أن يرفع الفريق تقرير ًا �شهري ًا للجنة ب�آخر امل�ستجدات حول تنفيذ
�أعمال امل�شروع.
وبعد �أن انتهي املكتب اال�ست�شاري (املقوم) �شركة �أرن�ست ويونغ لال�ست�شارات ،املكلف من قبل الهيئة « بتقييم الأ�صول املادية
واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية واملحولة ل�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية مبوجب االتفاقية امل�ؤرخة « 2016/10/3من
كافة مهامه ب�ش�أن تقييم �أ�صول �سوق الكويت للأوراق املالية� ،أ�صدر جمل�س املفو�ضني باجتماعه املنعقد بتاريخ 2017/12/27
قراره بانتهاء �أعمال اللجنة اال�ست�شارية لتقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية لقيامها بتنفيذ كافة املهام
امل�سندة �إليها على �أكمل وجه.
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فريق توجيه و�إدارة م�شروع توفيق �أو�ضاع ال�شركة الكويتية للمقا�صة وتطبيق نظام ما بعد التداول
تابع فريق عمل ت�سوية �أو�ضاع ال�شركة الكويتية للمقا�صة ونظام ما بعد التداول امل�شكل يف املرحلة ال�سابقة وحتديد ًا يف يوليو
من عام  2015تنفيذ مهامه ،حيث تو�صل هذا الفريق بالتعاون والتن�سيق مع الإدارات املعنية يف الهيئة �إىل �إجناز توفيق �أو�ضاع
خطوات هامة يف م�شروع نظام ما بعد التداول ،الأمر الذي �ساعد على ترقية دولة
ال�شركة الكويتية للمقا�صة �إ�ضاف ًة �إىل �إجناز
ٍ
الكويت �إىل �سوقٍ نا�شئة وفق ًا مل�ؤ�شرات �شركة الت�صنيف الدولية فوت�سي ر�سل  ، FTSE Russellوكذلك و�ضع دولة الكويت على
قائمة الت�أهيل للأ�سواق النا�شئة من .S&P Dow Jones
ويف �إطا ٍر مت�صل مت العمل على البدء بتطبيق املرحلة الثانية من مراحل تطوير ال�سوق بعد حتول م�شروع تطوير نظام ما
بعد التداول �إىل م�شروع لتطوير ال�سوق ككل ،كما مت �أي�ض ًا اتخاذ الإجراءات الالزمة الختيار م�ست�شار خارجي لو�ضع متطلبات
ترخي�ص البنى التحتية.

فريق العمل امل�شرتك لت�سليم وت�سلم مرفق ال�سوق (ملحق رقم  ،2بند رقم )9
بعد اعتماد الهيئة للخطة التف�صيلية لكيفية عملية الت�سليم والت�سلم ل�سوق الكويت للأوراق املالية وفق القرار رقم ( )81ل�سنة
 2015ال�صادر بتاريخ  2015 /12/21مت ت�شكيل فريق عمل كلف ب�أداء املهام ذات ال�صلة ب�أعمال الت�سليم والت�سلم ملهام و�أعمال
مرفق ال�سوق ،وفق التايل:
 �إعداد تقرير باملهام والوظائف التي يقوم بها �سوق الكويت للأوراق املالية ،وتقدمي تو�صية مبا �سي�ؤول منها للهيئة �أوال�شركة الكويتية للمقا�صة� ،أو ما �سيبقى منها يف ال�سوق.
 �إعداد تقرير بامل�ستندات والوثائق التي �ست�سلم من �إدارة �سوق الكويت للأوراق املالية �إىل �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية. متابعة عملية �أر�شفة كافة م�ستندات ووثائق �سوق الكويت للأوراق املالية. ت�أكيد ا�ستالم كافة الوثاق وامل�ستندات من قبل �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية. اي مهام �أخرى يكلف بها فريق العمل وتكون مرتبطة بخطة ت�سليم وت�سلم مرفق البور�صة.هذا ،وقد عقد هذا الفريق �أكرث من  15اجتماع ًا تن�سيقي ًا وب�شكل ا�سبوعي من تاريخ  6يناير  2016حتى  3مايو  ،2016حيث
تناولت هذه االجتماعات خمتلف املوا�ضيع و�ساهمت ب�شكل فاعل يف معاجلة امل�صاعب ومواجهة التحديات التي واجهت عمليات
نقل املهام والوظائف و�أر�شفة امل�ستندات.
وكان �أحد �أهم الأهداف من ت�شكيل هذا الفريق �إمتام عملية ت�سليم وت�سلم مهام و�أعمال مرفق البور�صة �إىل �شركة بور�صة
الكويت للأوراق املالية ،مع العمل على �ضمان ا�ستمرار �سري �أعمال املرفق بانتظام اثناء عملية الت�سليم واال�ستالم ،وكذلك �ضمان
تدفق املعلومات بني الفريق القائم على �إدارة مرفق البور�صة �آنذاك وفريق عمل �شركة البور�صة الذي �سيعهد �إليه مب�س�ؤولية �إدارة
املرفق ،و�أن يكون ذلك الفريق على �إطالع كامل ب�سري عمل املرفق ومتطلبات ت�شغيله من الناحية الفنية والإدارية وطبيعة املخاطر
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التي قد يتعر�ض لها املرفق وكيفية �إدارتها.
ومن الأهداف الرئي�سية الأخرى �أي�ض ًا ت�شكيل فريق لأر�شفة وثائق ال�سوق والتي جتاوز عددها الإجمايل الـ  95مليون وثيقة
مبختلف �أ�شكالها وهي ح�صيلة زهاء  33عام من �أعمال مرفق �سوق الكويت للأوراق املالية.
وقد متت املوافقة على �أن يتم ت�سليم مرفق �سوق الكويت للأوراق املالية �إىل هيئة �أ�سواق املال من قبل رئي�س فريق عمل موظفي
الهيئة لدى مرفق ال�سوق يف يوم الأحد املوافق  2016/4/24يف متام ال�ساعة  02:30ظهر ًا بحيث تتوىل �شركة بور�صة الكويت
للأوراق املالية ت�سيري مرفق البور�صة اعتبارا من تاريخ  2016/4/25وفقا للقرارات ال�صادرة عن الهيئة بهذا ال�ش�أن  ،وعلى
�أن يتم ت�سليم وا�ستالم مرفق ال�سوق �إىل الهيئة ومن الهيئة ل�شركة البور�صة مبوجب حم�ضر ت�سليم وا�ستالم يوقع عليه من كافة
بنجاح ويف مواعيدها املحددة متام ًا ،حيث مت تتويج تلك املرحلة وفق ًا ملا هو خمطط
الأطراف املعنية  ،وقد مت تنفيذ هذه املهام
ٍ
لها بتوقيع حم�ضر ت�سليم ال�سوق بح�ضور وا�شراف معايل وزير التجارة وال�صناعة حينها ال�سيد /د .يو�سف حممد العلي ورئي�س
جمل�س مفو�ضي هيئة �أ�سواق املال ال�سابق ال�سيد /د .نايف فالح مبارك احلجرف و�أع�ضاء جلنة ال�سوق و�أع�ضاء جمل�س ادارة
�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية وذلك يف الرابع والع�شرين من �شهر �أبريل لعام  2016يف مبنى ال�سوق.
مع نهاية ثالث مراحل خ�صخ�صة البور�صة مطلع عام  2018فقد و�صلت توجهات خ�صخ�صة ال�سوق يف �شتى جماالتها �إىل
مراحلها النهائية با�ستثناء تلك املتعلقة بانتقال امللكية �إىل االطراف املخاطبة يف ن�ص املادة ( )33من قانون الهيئة والتي مت
�إجنازها يف املرحلة الأخرية ،حيث ا�ستكملت معها �إجراءات خ�صخ�صة ال�سوق كاملة ،وما يلي ا�ستعرا�ض لل�صورة النهائية لواقع
جوانب خ�صخ�صة ال�سوق وفق ًا لطبيعة الأن�شطة ذات ال�صلة به وذلك ب�إمتامها للجوانب التالية مع نهاية املرحلة الثالثة:

 .1يف جمال الت�أ�سي�س:
انتهت �أعمال الت�أ�سي�س كامل ًة مع �إ�صدار عقد ت�أ�سي�س �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية (�ش.م.ك.ع) وتوثيقه لدى وزارة
العدل ون�شره يف اجلريدة الر�سمية واعتماد نظامها الأ�سا�سي و�إ�صدار قرار وزاري بت�أ�سي�سها وفتح ح�ساب بنكي لل�شركة حمل
الت�أ�سي�س وتعيني جمل�س �إدارتها واجتماع جمعيتها الت�أ�سي�سية وممار�ستها مهامها منذ �أبريل .2016

 .2مبنى ال�سوق:
مت ت�سليم مبنى ال�سوق ل�شركة البور�صة اعتبار ًا من تاريخ  2016/4/24مع علم ال�شركة بالوحدات امل�ست�أجرة وتعهدت
بالإ�شراف عليه ،وقامت ال�شركة بالو�صول التفاقية مع �أمالك الدولة مبنحها حق ت�شغيل مبنى ال�سوق يف يناير .2018

 .3حقوق والتزامات ال�سوق:
حلت �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية حمل ال�سوق يف �سائر حقوقه والتزاماته النا�شئة عن العقود واالتفاقيات
والرتاخي�ص التي ك�سب مبوجبها ال�سوق حق متلك الأ�صل الذي انتقل ل�شركة البور�صة �أو ك�سب مبوجبه حق ا�ستعماله �أو
ا�ستغالله �أو الت�صرف فيه �أو �أية حقوق �أخرى �أي ًا كان نوعها �أو طبيعتها وذلك يف حدود الأ�صول التي انتقلت ل�شركة بور�صة
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الكويت للأوراق املالية التي تقر با�ستالم تلك الأ�صول اعتبار ًا من تاريخ .2016/4/24

� .4سوق الكويت للأوراق املالية:
مت حتويل �إدارة �سوق الكويت للأوراق املالية من مرفق حكومي �إىل �شركة اعتبار ًا من تاريخ  2016/4/25لتكون �شركة
بور�صة الكويت للأوراق املالية م�س�ؤولة عنه مع �ضمانها قيامه مبهامه بكفاءة عالية ووفق ًا للمعايري املتعارف عليها يف هذا
ال�ش�أن.

 .5عملية ت�سليم وت�سلم مهام و�أعمال مرفق ال�سوق:
�أتت متممة لإجراءات نقل املهام ل�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية و�إدارتها لأ�صوله حيث متت وفق اخلطة التف�صيلية
املعتمدة وانتهت �أعمالها كاملة خالل �شهر مايو من عام .2016

 .6ترخي�ص ال�سوق:
انتقل هذا الرتخي�ص �إىل �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية بعد �إلغاء ترخي�ص ال�سوق اعتبار ًا من تاريخ 2016/9/30

ومنح ترخي�ص بور�صة �أوراق مالية ل�شركة البور�صة اعتبار ًا من تاريخ  2016/10/1مع اعتبار رخ�صة ال�سوق �أ�صل ٌ �ضمن
�أ�صوله املعنوية التي �آلت للهيئة و�ستخ�ضع للتقييم.

 .7تقومي الأ�صول:
ت�ضمنت اتفاقية حتويل مرفق البور�صة ونقل ملكية ا�صوله �إىل �شركة البور�صة حتديد ًا لكيفية تقومي تلك اال�صول و�أداء
قيمتها للهيئة الحق ًا.

 .8حتويل مرفق البور�صة ونقل ملكية �أ�صول املرفق املادية واملعنوية:
مبوجب االتفاقية املربمة بتاريخ  2016/10/3مت االتفاق على �آلية حتويل مرفق البور�صة من ال�سوق �إىل �شركة البور�صة مع
بيان الأ�صول املادية واملعنوية التي تقرر نقل ملكيتها لل�شركة وكيفية تقومي و�أداء قيمتها �إ�ضافة �إىل معاجلة خمتلف الق�ضايا
ذات ال�صلة بالعقود املربمة مع ال�سوق وحقوق ال�سوق والتزاماته النا�شئة عن ن�شاطه كبور�صة �أوراق مالية كما هي بتاريخ
� 2016/9/30إ�ضافة �إىل الق�ضايا املقامة من ال�سوق و�ضده يف التاريخ املذكور.

 .9يف جمال تقييم الأ�صول املادية واملعنوية لل�سوق:
مت االنتهاء من تقييم اال�صول املادية واملعنوية يف دي�سمرب  2017ومت رفع تو�صية ملجل�س املفو�ضني الذي قام بدوره باعتماد
التقييم واحالته جلهات االخت�صا�ص و�أعلن انتهاء اعمال اللجنة اال�ست�شارية لتقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت
للأوراق املالية واعتماد تقريرها النهائي ،وبهذا التاريخ مت ت�سليم �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية التقييم النهائي
للأ�صول املادية واملعنوية املنتقلة اليها.
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 .10موظفو ال�سوق:
بتاريخ � 1983/8/14صدر مر�سوم �أمريي بتنظيم �سوق الكويت للأوراق املالية ،وتوالت �أحكام املر�سوم املذكور بتنظيم �أو�ضاع
ال�سوق الإدارية واملالية والتنظيمية مبا يكفل حتقيق الأهداف من �إن�شائه وممار�سته الخت�صا�صاته على النحو الأمثل.
وبتاريخ � 2010/2/21صدر القانون رقم ( )7ل�سنة  2010ب�ش�أن �إن�شاء هيئة �أ�سواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية ،ومنحت
املادة الرابعة من ذات القانون جمل�س مفو�ضي الهيئة باعتباره ال�سلطة العليا ال�صالحية ب�إ�صدار الرتاخي�ص لبور�صات الأوراق
املالية والأن�شطة ذات ال�صلة ومراقبة ن�شاطها وفقا للإجراءات املن�صو�ص عليها يف املادة ( )33منه .كما نظمت مواد الف�صل
الثالث من ذات القانون �أحكام بور�صة الأوراق املالية من حيث �إن�شائها و�إدارتها واخت�صا�صاتها و�سلطات الهيئة الرقابية اجتاهها.
ورغبة من امل�شرع يف معاجلة �أو�ضاع �سوق الكويت للأوراق املالية يف ظل �إن�شاء هيئة �أ�سواق املال فقد اعترب ال�سوق بور�صة �أوراق
مالية مرخ�صة وفقا لأحكام القانون رقم ( )7ل�سنة  ،2010وفر�ض عليها ترتيب �أو�ضاعها وفقا لأحكام القانون املذكور والئحته
التنفيذية خالل �سنة من تاريخ ن�شر هذه الالئحة يف اجلريدة الر�سمية ،واعترب جميع القرارات والتعليمات والأنظمة الداخلية
لل�سوق �سارية املفعول �إىل حني �إلغائها �أو تعديلها من قبل الهيئة.
و�أوردت املادة ( )157من ذات القانون الأحكام االنتقالية اخلا�صة مبوظفي �سوق الكويت للأوراق املالية ملعاجلة �أو�ضاعهم
الوظيفية فن�صت على �أنه« :دون �إخالل بالأو�ضاع الوظيفية املقررة ملوظفي �سوق الكويت للأوراق املالية يف تاريخ العمل بهذا
القانون  ،ي�ستمر ه�ؤالء املوظفون يف العمل لدى الهيئة بذات احلقوق والواجبات القائمة يف ذلك التاريخ ويتم ت�سوية ودفع مكاف�آتهم
عن فرتة عملهم ال�سابقة مبعرفة �سوق الكويت للأوراق املالية  ،وتلتزم الهيئة ب�إعادة ت�أهيل وت�سوية �أو�ضاع موظفي �سوق الكويت
للأوراق املالية وفق مقت�ضيات العمل بهذا القانون والئحته التنفيذية.
وحتدد ن�سبة توظيف الكويتيني بحيث ال تقل ن�سبتهم عن  % 75من �إجمايل عدد العاملني يف هيئة �سوق املال وبور�صات الأوراق
املالية ووكاالت املقا�صة».

هيئة �أ�سواق املال تلتقي مبوظفيها العاملني يف مرفق �سوق الكويت للأوراق املالية
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مع بداية الأ�شهر الأوىل من عام  2011قامت الهيئة بت�شكيل جلنة خمت�صة لتنفيذ مقت�ضيات ن�ص املادة ( )157من قانون
�إن�شاء الهيئة رقم ( )7ل�سنة  ،2010وقد �أطلق على هذه اللجنة ا�سم «جلنة تفعيل ن�ص املادة  »157ومت ت�شكيلها ب�شكل م�شرتك
فيما بني م�سئولني من هيئة �أ�سواق املال وم�سئولني من �سوق الكويت للأوراق املالية ،وقد كان مدير �إدارة املوارد الب�شرية بهيئة
�أ�سواق املال على الدوام �أحد الأع�ضاء يف هذه اللجنة وذلك منذ بداية عملها وحتى انتهاء �أعمالها بتاريخ  ،2012/5/3حيث قامت
هذه اللجنة بدرا�سة الأو�ضاع الوظيفية بالكامل ملوظفي ال�سوق وقدمت عدة تو�صيات اعتمدها جمل�س مفو�ضي هيئة �أ�سواق املال
باجتماعه املنعقد بتاريخ  2011/9/19وذلك على النحو التايل:
 )1اعتبار موظفي �سوق الكويت للأوراق املالية يف تاريخ �صدور القانون رقم ( )7ل�سنة  2010موظفني يف هيئة �أ�سواق املال اعتبارا
من  2010/3/31وهو تاريخ نفاذ القانون.
)2

ت�سكني ه�ؤالء املوظفني على كادر الهيئة بذات الو�ضع الوظيفي لهم وبذات احلقوق والواجبات.

 )3يتم ت�سوية �أي فروقات ل�صاحلهم نتيجة عملية الت�سكني حم�سوبة اعتبارا من تاريخ اعتماد �سلم رواتب موظفي هيئة �أ�سواق
املال بتاريخ .2011/3/31
 )4يكون ه�ؤالء املوظفون مكلفني بحكم القانون ،ويف �إطار التفوي�ض املمنوح من جمل�س املفو�ضني للجنة ال�سوق ،و�ضمان ح�سن
�سري مرفق �سوق الكويت للأوراق املالية باال�ستمرار يف العمل بهذا املرفق حتى انتهاء املرحلة االنتقالية والتي تنتهي بنقل
الت�شغيل �إىل «�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية».
 )5اعتماد تعديل الهيكل التنظيمي للهيئة بعد ا�ستحداث الوحدة التنظيمية «�سوق الكويت للأوراق املالية».
 )6خماطبة رئي�س و�أع�ضاء جلنة ال�سوق بقرار جمل�س املفو�ضني ب�ش�أن تفعيل ن�ص املادة ( )157من القانون رقم ( )7ل�سنة
.2010
� )7أن التاريخ املطلوب حتديده كموعد لنهاية اخلدمة الذي حتت�سب على �أ�سا�سه م�ستحقات موظفي ال�سوق هو 2010/3/30

وذلك ت�أ�سي�س ًا على ن�ص املادة ( )178من الد�ستور الكويتي والتي ن�صت على �أن « تن�شر القوانني يف اجلريدة الر�سمية خالل
�أ�سبوعني من يوم �إ�صدارها ويعمل بها بعد �شهر من تاريخ ن�شرها ،وال يجوز مد هذا امليعاد �أو ق�صره بن�ص خا�ص من القانون».

وقد كان العدد الإجمايل ملوظفي الهيئة العاملني ب�سوق الكويت للأوراق املالية ( 288موظف) موزعني كالتايل:
			
 .1موظفني كويتيني ()164

 .2موظفني غري كويتيني ()124

وقد توجت �أعمال جلنة تفعيل ن�ص املادة  157بالتو�صيات النهائية املعتمدة من قبل جمل�س مفو�ضي الهيئة باجتماعه املنعقد
بتاريخ  ،2012/5/3حيث تبنى املجل�س عدة معايري ب�ش�أن عملية الت�سكني املايل والوظيفي ملوظفي هيئة �أ�سواق املال العاملني يف
مرفق �سوق الكويت للأوراق املالية والتي متثلت بالآتي- :
1.1تطبيق الئحة املوارد الب�شرية املعتمدة لدى هيئة �أ�سواق املال ،وبالأخ�ص فيما يتعلق بالتعيني على الكادر الوظيفي للهيئة.
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2.2اعتماد امل�سمى الوظيفي للموظفني كما هو يف مرفق �سوق الكويت للأوراق املالية بتاريخ  ،2010/3/31ك�أ�سا�س للت�سكني
الوظيفي.
3.3يتم الت�سكني املايل للموظفني اعتبارا من تاريخ  ،2011/3/31وهو تاريخ اعتماد هيئة �أ�سواق املال ل�سلم رواتبها ،وبذات
الدرجة املالية التي ي�شغلونها يف �سوق الكويت للأوراق املالية ،وذلك ك�أ�سا�س الحت�ساب �أية فروقات ان وجدت.
4.4يتمتع موظفو الهيئة املكلفني بالعمل يف مرفق �سوق الكويت للأوراق املالية بذات املزايا الوظيفية املمنوحة لباقي موظفي
الهيئة اعتبارا من تاريخ اعتماد تلك املزايا.
5.5يتم ترحيل �أر�صدة االجازات الدورية امل�ستحقة ملوظفي الهيئة املكلفني بالعمل يف مرفق �سوق الكويت للأوراق املالية يف
�سجالتهم لدي الهيئة ،اعتبار ًا من تاريخ توقيعهم على العقد مع الهيئة.
6.6احت�ساب الراتب الإجمايل للموظف ،على �أال يقل ب�أي حال من االحوال عن راتبه يف  ،2012/3/31بعد ا�ستبعاد مكاف�آت
اللجان.
7.7اعتماد مفردات الراتب الإجمايل والتي تدخل يف احت�ساب املعا�ش التقاعدي للموظف ،مبا ال ي�ؤثر �سلب ًا عليه.
8.8فيما يتعلق باملوظفني الذين مت تعيينهم بعد تاريخ ( 2010/3/31وهو تاريخ �سريان املادة  157من القانون رقم  7ل�سنة
 )2010ف�سوف يتم التعاقد معهم من جديد ال�ستيعابهم �ضمن موظفي الهيئة املكلفني بالعمل يف مرفق �سوق الكويت للأوراق
املالية.
9.9بالن�سبة ملوظفي الهيئة العاملني يف مرفق �سوق الكويت للأوراق املالية من مواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
ف�إنه ت�سري ب�ش�أنهم قرارات جمل�س اخلدمة املدنية املعمول بها يف هذا ال�ش�أن.
�1010أما بالن�سبة ملوظفي الهيئة العاملني يف مرفق �سوق الكويت للأوراق املالية غري الكويتيني فتظل عقود العمل املربمة بينهم وبني
�سوق الكويت للأوراق املالية �سارية املفعول وفق �شروط تلك العقود.
علم ًا ب�أن جمل�س مفو�ضي الهيئة قد اعتمد ك�شف البيانات واالرقام املحدثة واملعتمدة من �إدارة مرفق �سوق الكويت للأوراق
املالية والتي مت اال�ستناد عليها يف عملية الت�سكني املايل والوظيفي ملوظفي الهيئة العاملني يف مرفق �سوق الكويت للأوراق املالية.
وبتاريخ  2016/4/24مت ت�سوية كافة �أو�ضاع موظفي ال�سوق والذين و�صل عددهم �آنذاك �إىل ( )240موظف ًا ،حيث التحق ()11
موظف ًا منهم ب�شركة البور�صة ،كما التحق بالهيئة ( )97موظف ًا ،يف حني �أحيل ( )46موظف ًا �إىل التقاعد ومت انهاء خدمات ()86
موظف ًا من غري الكويتيني.
ومما يذكر �أنه قد مت رفع عدد من الدعاوى الق�ضائية من قبل موظفي �سوق الكويت للأوراق املالية ب�ش�أن عملية الت�سكني
التي متت من قبل هيئة �أ�سواق املال ،وقد �صدرت كافة الأحكام ب�صحة و�سالمة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة ب�ش�أن �إجراءات
الت�سكني يف هذه الدعاوى وال�صادرة من حمكمة �أول درجة ،ثم اال�ستئنافات يف تلك الأحكام �سواء من جانب الهيئة �أو من ه�ؤالء
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املوظفني وال�صادرة بتاريخ  ،2014/6/23وما قررته من مبادئ يف �ش�أن امل�سائل التي مت البت فيها و�أ�صبحت واجبة التطبيق يف
مواجهة كل من الهيئة واملوظفني وذلك ب�شكل نهائي ،لعدم جواز الطعن على تلك الأحكام .فقد قررت حمكمة اال�ستئناف يف
الدعاوى املذكورة جمموعة من املبادئ هي:
�	.1أن موظفي ال�سوق ي�ستمرون يف العمل لدى الهيئة يف تاريخ العمل بقانون الهيئة �أي يف  2010/3/31بذات احلقوق والواجبات
التي كانت لهم يف ال�سوق دون �إخالل ب�أو�ضاعهم الوظيفية.
ومبا مفاده �أنه بعد نقل ه�ؤالء املوظفني حمتفظني بحقوقهم وت�سوية �أو�ضاعهم وفق ما تقدم ،ف�إنهم يخ�ضعون للنظام
الوظيفي املعمول به لدى الهيئة �ش�أنهم �ش�أن باقي موظفي الهيئة ،ومن ذلك طرق �شغل وظائف الهيئة وهي التعاقد بعقد
حمدد املدة عم ًال مبا ت�ضمنه دليل �سيا�سات وقواعد واجراءات املوارد الب�شرية والئحة املوارد الب�شرية للهيئة.
�	.2أن الهيئة قد قامت بت�سكني موظفي ال�سوق على �أ�سا�س �صحيح وذلك بعد احت�ساب �سنوات اخلربة التي قد تزيد عن �أول
مربوط الدرجة التي ي�ستحقها املوظف ومنها عالوات عن تلك ال�سنوات بالإ�ضافة ملنحها فروق الراتب الذي ي�ستحقه املوظف
اعتبار ًا من ( 2011/3/31وهو تاريخ �إقرار وبدء العمل بالكادر املايل ملوظفي الهيئة).
�	.3أن الهيئة مل ترتاخ يف عملية الت�سكني �أو تطبيق ن�ص املادة ( )157من قانون الهيئة ومن َثم فال ي�ستحق موظفو ال�سوق �أي
تعوي�ض لعدم وجود ال�ضرر.

اليوم الأول من ت�سلم �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية مهامها الإدارية يف �سوق الأوراق
املالية وجناح عملية نقل ال�صالحيات الت�شغيلية من �إدارة ال�سوق �إىل �شركة البور�صة.
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املرحلة الرابعة – طرح وتخ�صي�ص �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية
ت�ستند عملية خ�صخ�صة �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية �إىل �أحكام املواد ( 33و 154و )156من القانون رقم ( )7ل�سنة
 2010ب�ش�أن �إن�شاء هيئة �أ�سواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية وتعديالته ك�أ�سا�س قانوين ،خا�صة ن�ص املادة ( )33واملعدلة
مبوجب القانون رقم ( )22ل�سنة  ،2015التي تن�ص على الآتي« :متنح الهيئة ترخي�ص بور�صة ل�شركة م�ساهمة حتل حمل �سوق
الكويت للأوراق املالية ،ويحدد ر�أ�س مال هذه ال�شركة بقرار من جمل�س املفو�ضني ،ويكون ن�شاطها مق�صور ًا على ت�شغيل بور�صة
الأوراق املالية ،وتكون الهيئة مكلفة بت�أ�سي�س هذه ال�شركة على �أن تخ�ص�ص �أ�سهمها على النحو التايل- :
 .1ن�سبة ال تقل عن �ستة يف املئة ( )%6وال تزيد على �أربعة وع�شرين يف املئة ( )%24تخ�ص�ص للجهات العامة التي يحق لها
متلك الأ�سهم وت�ؤول الن�سبة التي مل يكتتب فيها �إىل امل�ستثمر الفائز.
 .2ن�سبة ال تقل عن �ستة وع�شرين يف املئة ( )%26وال جتاوز �أربعة و�أربعني يف املئة ( )%44تخ�ص�ص لتكتتب فيها ال�شركات
امل�سجلة يف �سوق الكويت للأوراق املالية مع م�شغل عاملي للبور�صات �أو م�شغ ًال عاملي ًا منفرد ًا ،وت�ضع الهيئة ال�شروط وال�ضوابط
الالزم توافرها يف املزايدين واملزايدة ،وير�سى املزاد على من يقدم �أعلى �سعر لل�سهم فوق قيمته اال�سمية م�ضاف ًا �إليها
م�صاريف ت�أ�سي�س � -إذا وجدت.
 .3ن�سبة خم�سون يف املئة ( )%50تخ�ص�ص لالكتتاب العام جلميع املواطنني.
 .4تتوىل هيئة املفو�ضني املكلفة بت�أ�سي�س ال�شركة حتديد ر�أ�سمالها وتوزيع جميع الأ�سهم املخ�ص�صة لالكتتاب العام بالت�ساوي
بني جميع الكويتيني امل�سجلة �أ�سمائهم يف الهيئة العامــــــة للمعلومات املدنية يف يوم االكتتاب  ،على �أن يتم ت�سديد قيمة هذه
االكتتابات من قبل املواطنني للهيئة وفق ًا للإجراءات وبالطريقة التي حتددها الهيئة  ،دون �أي فوائد �أو ر�ســوم �أو �أي زيادة
فـــوق �ســعر ال�سهم يف تاريخ االكتتاب ،يف موعــد �أق�صــاه اليوم الذي تنق�ضي يف نهايته �ستون يوم ًا  ،حم�سوبة بدء ًا من �أول
ال�شهر التايل لل�شهر الذي تولت فيه الهيئة دعوة املواطنني عن طريق و�سائل الإعالم الكويتية املقروءة وامل�سموعة واملرئية
�إىل ت�سديد قيمة االكتتابات امل�ستحقة عليهم.
وعلى الهيئة �أن ُت ّ�ضمن ن�شرة االكتتاب بند ًا يجيز للمواطنني طلب زيادة التخ�صي�ص لهم من الأ�سهم التي مل يتم �سداد قيمتها
للهيئة مبا ي�ضمن تغطية ن�سبة خم�سني يف املئة ( )%50املخ�ص�صة للمواطنني بالكامل .وحتدد الهيئة �آلية و�إجراءات تخ�صي�ص
مقدار الزيادة ،وتوزيعها على ه�ؤالء املواطنني وكيفية ،و�إجراءات ،ومواعيد �سدادهم قيمتها للهيئة .ويجوز للهيئة املوافقة على
ترخي�ص بور�صات �أخرى ،يحدد ر�أ�س مالها ون�شاطها وال�شروط اخلا�صة ب�أعمالها و�إداراتها وكل ما يتعلق بها بقرار من جمل�س
املفو�ضني».

جلنة طرح وتخ�صي�ص �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة البور�صة (ملحق رقم  ،2بند رقم )10
�أتى ت�شكيل هذه اللجنة يف مار�س من عام  2017وذلك ا�ستكما ًال جلهود الهيئة لتنفيذ ما جاء يف املادة ( )33من القانون
رقم ( )7ل�سنة  2010ب�ش�أن �إن�شاء هيئة �أ�سواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية وتعديالته ،وقد حدد لهذه اللجنة العديد من
63

املهام ذات ال�صلة مبو�ضوع طرح وتخ�صي�ص �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة البور�صة ،كاقرتاح مقدار ر�أ�سمالها امل�صدر الذي �سيجري
على �أ�سا�سه تخ�صي�ص �أ�سهمها ،وكذلك اقرتاح عدد �أ�سهم ر�أ�سمالها ،ون�سبتها املئوية التي �ستخ�ص�ص الكتتاب اجلهات العامة،
واقرتاح �شروط و�ضوابط املزايدة واملزايدين ،و�آلية تخ�صي�ص مقدار الزيادة يف الأ�سهم غري املكتتب فيها  ،واقرتاح املوعد
املالئم لطرح �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة لالكتتاب العام ،ومتابعة �شركة البور�صة واملقا�صة لإجناز الأعمال الالزمة لت�أهيل �شركة
البور�صة لعملية اخل�صخ�صة ،وكذلك متابعة �إعداد م�سودة ن�شرة االكتتاب والإ�شراف على عملية االكتتاب ،وغري ذلك من املهام
ذات ال�صلة بعملية طرح وتخ�صي�ص �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية.

من اجتماعات جلنة طرح وتخ�صي�ص �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية

الفريق الفني للجنة طرح وتخ�صي�ص �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية (ملحق رقم  ،2بند رقم )11
وكان لزاما لتطبيق ما �سبق وملتابعة الأعمال الدائمة مع امل�ست�شار �أتى ان�شاء الفريق الفني املخت�ص بتقدمي الدور امل�ساند للجنة
يف اخت�صا�صاتها مبتابعه الأعمال.

وقد متت عملية خ�صخ�صة �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية على مرحلتني:
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املرحلة الأوىل :تخ�صي�ص مــــا ن�سبتــه ( )%44من ر�أ�س املــال امل�صــدر واملدفــــوع
ل�شركة بور�صة الكويــت للأوراق املاليــــة لتكتتب فيها ال�شركات امل�سجلــــــة يف �سـوق
الكويت للأوراق املالية مع م�شغل عاملي للبور�صات �أو م�شغ ًال عاملي ًا منفرد ًا ،بالإ�ضافــة
�إىل اكتتاب اجلهات العامة
�إنفاذ ًا لن�ص املادة ( )33من القانون رقم ( )7ل�سنة  2010ب�ش�أن �إن�شاء هيئة �أ�سواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية
وتعديالته ،فقد ا�ضطلعت هيئة �أ�سواق املال مبوجب تكليف من احلكومة ب�إجراء املناق�صة لتخ�صي�ص ح�صة من �أ�سهم ر�أ�س مال
�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية والتي ترتاوح ما بني � %26إىل  %44بني ال�شركات املُ�سجلة يف بور�صة الكويت للأوراق املالية
بالتعاون مع ُم�شغل عاملي للبور�صات �أو ُم�شغل عاملي فردي.
وعليه ،فقد تعاقدت الهيئة يف فرباير  ،2018مع املجموعة الثالثية العاملية لال�ست�شارات  TICGب�صفتهم م�ست�شارين لعملية
خ�صخ�صة �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية (م�شروع  ،)Odysseyوقد �ضمت الهيئة اال�ست�شارية لهيئة �أ�سواق املال ك ًال
من املجموعة الثالثية العاملية لال�ست�شارات  TICGو�شركة كامكو لال�ستثمار  KAMCOبجانب امل�ست�شارين القانونيني مكتب
 – ASARالرويح و�شركاه ومكتب  – Al-Hossam Legalالطرقي و�شركاه كم�ست�شارين لعملية خ�صخ�صة �شركة بور�صة
الكويت للأوراق املالية.

وقد متت �إدارة امل�شروع على م�ستويني من احلوكمة يتمثالن يف الآتي:
اللجنة التوجيهية بعملية املزايدة :والتي تعترب اجلهة العليا ل�صنع القرار ب�ش�أن امل�شروع وامل�ؤلفة من ممثلي هيئة �أ�سواق املال
والفريق اال�ست�شاري الذي �ضم (املجموعة الثالثية العاملية لال�ست�شارات  TICGو�شركة كامكو لال�ستثمار  KAMCOومكتب
 – ASARالرويح و�شركاه ومكتب  – Al-Hossam Legalالطرقي و�شركاه) والتي تحُ يل بدورها جميع الأمور ذات ال�صلة �إىل
اجتماعا خالل الفرتة املمتدة ما
جمل�س مفو�ضي هيئة �أ�سواق املال .وقد عقدت اللجنة التوجيهية ،منذ انطالق امل�شروع)16( ،
ً
بني  27فرباير  2018حتى  4فرباير .2019
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مكتب �إدارة امل�شروع :الذي ت�أ�س�س بهدف تي�سري وت�سهيل التوا�صل بني خمتلف اجلهات املعنية بتنفيذ املهام والإجراءات اخلا�صة
بعملية املناق�صة .وكانت اجلهات املعنية يف مكتب �إدارة امل�شروع هم فريق عمل هيئة �أ�سواق املال وفريق العمل اال�ست�شاري
(املجموعة الثالثية العاملية لال�ست�شارات  TICGو�شركة كامكو لال�ستثمار  )KAMCOبالإ�ضافة �إىل ممثل من �شركة بور�صة
الكويت للأوراق املالية .وقد عمل فريق �إدارة امل�شروع على متابعة ور�صد وقيا�س �سري كل مرحلة من مراحله وفق جدول زمني
حمدد ،بالإ�ضافة �إىل عر�ض ومناق�شة ال�صعوبات والتحديات املتعلقة بتنفيذ مهام امل�شروع ومن ثم االتفاق على كيفية و�آليات
ب�شكل �أ�سبوعي خالل
معاجلتها متهيدً ا لرفعها للجنة التوجيهية اخلا�صة بامل�شروع .وقد عقد مكتب �إدارة امل�شروع ()35
اجتماعا ٍ
ً
الفرتة املمتدة ما بني  21فرباير  2018حتى  12نوفمرب .2018
موجز لأبرز ما مت �إجنازه خالل هذه املرحلة:
االجتماعات التي مت عقدها:
• ُعقد ما يزيد عن  100اجتماع بني امل�ست�شارين وهيئة
�أ�سواق املال.
اجتماعا بني فريق امل�شروع و�شركة
• ُعقد ما يزيد عن 50
ً
بور�صة الكويت للأوراق املالية.
�اع��ا ب�ين هيئة �أ���س��واق امل��ال
• ُع �ق��د �أك�ث�ر م��ن  50اج�ت�م� ً
وامل�ست�شارين وامل�ستثمرين.
املرا�سالت والإ�صدارات:
•�إعالنات ر�سمية (عدد .)8
•�إ�صدارات �صحفية (عدد .)6
•ما يزيد عن  200مرا�سلة ثنائية.

امل�ستندات التي مت �إعدادها:
•ما يزيد عن  150وثيقة يف غرفة البيانات االفرتا�ضية.
•ما يزيد عن  10م�ستندات خا�صة بعملية املناق�صة.
•م ��ا يزي ��د ع ��ن  50وثيق ��ة ملكت ��ب �إدارة امل�ش ��روع واللجنة
التوجيهية.
•م ��ا يزيد ع ��ن  50حم�ض ��ر اجتم ��اع ملكت ��ب �إدارة امل�شروع
واللجنة التوجيهية.
امل�ستندات التي متت مراجعتها:
•ما يزيد عن � 180صفحة خالل عملية تقييم العطاءات
الفنية.
•ما يزيد عن � 500صفحة خالل مراجعة القيد والت�سجيل.

املخرجات الرئي�سية للم�شروع
مت االتفاق بني هيئة �أ�سواق املال واملجموعة الثالثية العاملية لال�ست�شارات  TICGعلى �أهم خمرجات امل�شروع يف العقد املربم
بتاريخ  14فرباير  2018وامللحق الأول والثاين من العقد بخ�صو�ص تقدمي اخلدمات اال�ست�شارية ب�ش�أن طرح املناق�صة لتخ�صي�ص
ح�صة من �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة بور�صة الكويت للأوراق املاليةُ .مدرج �أدناه املُخرجات الرئي�سية املو�ضحة ح�سب املعامل الرئي�سية
ال�ستة للم�شروع.
بالإ�ضافة �إىل املخرجات الرئي�سية للم�شروع ،فقد قدم فريق العمل بالتعاون مع امل�ست�شارين الدعم من خالل قائمة باملخرجات
الإ�ضافية للم�ساعدة يف �ضمان حتقيق �أف�ضل النتائج للعملية.
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.1

متطلبات الت�أهيل ومعايري تقدمي العطاء واملزايدين ،بالإ�ضافة �إىل حتديد واختيار امل�شغلني العامليني واختبار ال�سوق
معايري الت�أهيل :مت و�ضع وحتديد معايري الت�أهيل للم�شغلني العامليني وامل�ستثمرين املحليني ل�ضمان م�شاركة امل�ساهمني
من الفئة العليا يف عملية املناق�صة.
قائمة خمت�صرة بامل�ستثمرين املحتملني :مت و�ضع القائمة الأولية املخت�صرة للم�شغلني العامليني والتي �ضمت ما يزيد عن
ُ 25م�شغل عاملي بالإ�ضافة �إىل القائمة الأولية املخت�صرة للم�ستثمرين املحليني امل�ؤهلني والتي �ضمت �أكرث من � 35شركة.
مرحلة اختبار ال�سوق :توا�صل امل�ست�شارين وهيئة �أ�سواق املال مع الأ�سماء التي �ضمتها القائمة املخت�صرة للم�شغلني
العامليني ومتكنوا من ر�صد وجتميع ردود امل�ستثمرين املحتملني خالل مرحلة اختبار ال�سوق.
خطابات اختبار ال�سوق :مت و�ضع عينة خلطاب اختبار ال�سوق والذي تولت هيئة �أ�سواق املال تعميمه ،وذلك لتقييم اهتمام
امل�شغلني العامليني امل�ؤهلني ودعوتهم للم�شاركة يف املناق�صة.
م�ستند اختبار ال�سوق :مت حت�ضري م�ستند خمت�صر الختبار ال�سوق ُي�سلط ال�ضوء على عملية املناق�صة ونقاط البيع
الرئي�سية ل�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية.

.2

خطة العمل و�إعداد البيانات املالية
اجلاهزية لعملية املناق�صة :مت و�ضع �إطار لتقييم جاهزية �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية لإجراءات املناق�صة،
اجتماعا مع فريق الإدارة التنفيذية يف �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية للوقوف على
حيث ُعقد ما يزيد عن 50
ً
جاهزيتها وتقييم الثغرات وتقدمي تو�صيات بالتح�سينات املقرتحة .كما ُقدمت مقرتحات التح�سينات ومت ترتيبها ح�سب
�أولوية كل منها من خالل  7جوانب رئي�سية يف �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية ،بالإ�ضافة �إىل مراقبة ومتابعة تنفيذ
جميع تلك التح�سينات ح�سب اعتماد اللجنة التوجيهية.
خطة عمل �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية :مت ُمراجعة خطة العمل الأولية التي و�ضعتها �شركة بور�صة الكويت
للأوراق املالية وتقييمها مقارن ًة ب�أف�ضل املمار�سات وتوقعات امل�ستثمرين .كما مت و�ضع واقرتاح جمموعة من التح�سينات
على خطة العمل لت�شمل متديد فرتة التوقعات والعمل على و�ضع افرتا�ضات �أكرث واقعية .كذلك مت تقدمي الدعم ل�شركة
بور�صة الكويت للأوراق املالية من �أجل تعزيز وحت�سني خطة العمل املعمول بها ،وعر�ضها بعد تعديلها وتنقيحها على �إدارة
ال�شركة واحل�صول على موافقة جمل�س الإدارة يف ال�شركة.
تقييم �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية� :أعدت �شركة كامكو لال�ستثمار ( )KAMCOتقري ًرا لتقييم �شركة بور�صة
الكويت للأوراق املالية بنا ًء على خطة عمل امل�شروع املعتمدة ،ومت عر�ضه على جمل�س املفو�ضني بهيئة �أ�سواق املال للمراجعة
واالعتماد .وقد �أقر جمل�س املفو�ضني لهيئة �أ�سواق املال التقييم املُعد.
التكامل العامودي مع ال�شركة الكويتية للمقا�صة :مت مناق�شة التكامل مع ال�شركة الكويتية للمقا�صة باعتبارها جزء من
منوذج �إعادة هيكلة امل�ساهمني يف �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية .كما مت مناق�شة التقديرات املالية لل�شركة الكويتية
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للمقا�صة كجزء من خطة العمل املُنقحة ل�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية .وقد مت بحث خطط وا�سرتاتيجية ال�شركة
الكويتية للمقا�صة باعتبارها جزء ال يتجز�أ من عملية تطوير منظومة �سوق املال و�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية.
اجتماع جمل�س �إدارة �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية :مت تزويد جمل�س �إدارة �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية
بلمحة عامة عن عملية املناق�صة و�سري العمل وما مت حتقيقه من تقدم (�أغلبها من خالل املعلومات املتاحة للعامة) .كما
مت تقدمي التح�سينات املقرتحة على خطة عمل فريق �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية.
.3

خطة و�إعداد العر�ض الرتويجي
الفر�صة اال�ستثمارية :مت �إعداد وثيقة ت�سويق جلذب امل�ستثمرين و�إبراز الأبعاد الرئي�سية ل�شركة بور�صة الكويت للأوراق
املالية ،على �سبيل املثال بيئة وطبيعة ال�سوق ،وتاريخه ال�سابق وو�ضعه الراهن ،ومنوذج الت�شغيل والأداء املايل .وقد قام ك ًال
من امل�ست�شارين وهيئة �أ�سواق املال و�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية مبراجعته ومن ثم مت اعتماده.
مناذج اال�ستثمار املُحتملة والفوائد العائدة على امل�ستثمرين :مت و�ضع مناذج اال�ستثمار املُحتملة وجرت املناق�شات
حولها مع �أع�ضاء اللجنة التوجيهية لعملية املناق�صة .كما مت �إعداد قائمة �أولية باملُ�شغلني العامليني املحتملني وت�صوراتهم
وتوقعاتهم حول ما يمُ كنهم �إ�ضافته ل�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية.
�إعداد املُ�شاركنيُ :عقدت العديد من جل�سات الإعداد مع اجلهات املعنية يف هيئة �أ�سواق املال و�شركة بور�صة الكويت
للأوراق املالية عن العر�ض الرتويجي ونقاط احلوار والأ�سئلة املتكررة املحتمل طرحها.
العرو�ض الرتويجية للم�شغل العاملي :مت تنظيم و�إعداد وعقد  3عرو�ض ترويجية على مدار يومني داخل دولة الكويت مع
املُ�شغلني العامليني املُحتملني بالتن�سيق مع هيئة �أ�سواق املال و�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية وامل�ست�شارين واجلهات
املعنية من امل�ستثمرين املحليني �أ�صحاب امل�صلحة .كما ُعقد � ً
أي�ضا العديد من االجتماعات الإ�ضافية مع املُ�شغلني العامليني
ملناق�شة فر�صة اال�ستثمار على مدار �أ�شهر عدة.
العر�ض الرتويجي ونقاط احلوار :مت �إعداد نقاط احلوار اخلا�صة بالفر�صة اال�ستثمارية والتي ميكن ا�ستغاللها ك�أدوات
دعم خالل العرو�ض الرتويجية.
الأ�سئلة املتكررة :مت و�ضع قائمة ت�ضم ما يزيد عن � 100س�ؤال تكرر طرحه والتي ميكن �أن يثريها امل�ستثمرون وذلك
لتقدمي الدعم للم�شاركني باالجتماعات �أثناء العرو�ض الرتويجية.
التوا�صل مع هيئة �أ�سواق املال :مت تقدمي الدعم امل�ستمر لإدارات هيئة �أ�سواق املال املعنية من خالل املرا�سالت مع
امل�ستثمرين وقد ا�شتملت على ر�سائل وخطابات جذب للم�ستثمرين املحليني والعامليني.
اجتماعات مع هيئة ت�شجيع اال�ستثمار املبا�شر بالكويت :مت عقد العديد من االجتماعات مع هيئة ت�شجيع اال�ستثمار
املبا�شر يف دولة الكويت لفهم ور�صد القيمة املحتمل �إ�ضافتها للم�شروع من قبل الهيئة واخلا�صة بامل�ستثمرين الأجانب.
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.4

ت�أمني تقدمي العطاء الفني من ُم�شغل عاملي واحد على الأقل
منهجية تقييم العطاءات الفنية :مت تقدمي التفا�صيل اخلا�صة باملنهجية املتبعة يف عملية تقييم العطاءات الفنية والتي
ا�شتملت على التفا�صيل اخلا�صة بعملية التقييم والإطارات الزمنية واجلهات املعنية امل�شاركة ،واملعتمدة باجتماع جمل�س
املفو�ضني رقم ( )31ل�سنة  2018املنعقد بتاريخ .2018/9/26
منوذج تقييم العطاءات الفنية :مت و�ضع منوذج ُيحدد املنهجية املُتبعة لعملية تقييم العطاءات الفنية مع تو�ضيح املعايري
التف�صيلية التي �سوف ُيحتكم �إليها خالل التقييم وقيمة النقاط.
تقييم العطاءات الفنية :مت و�ضع تقييم ُمف�صل للعطاءات الفنية املُقدمة من قبل املُ�شغلني العامليني مع تو�ضيح امل�سوغات
املنطقية املربرة لكل درجة وتعميم ذلك على فريق هيئة �أ�سواق املال.

.5

ت�أمني عدد ُم�شغل عاملي واحد على الأقل ي�شارك باملزايدة على ح�صة من �أ�سهم ر�أ�س املال امل�صدر واملدفوع ل�شركة بور�صة
الكويت للأوراق املالية �سواء منفردًا �أو بالتعاون مع ال�شركات املدرجة
مت ت�أمني عملية مزايدة تت�سم بالتناف�سية العادلة خالل تقدمي العطاءات املالية واملزايدة على الأ�سهم و�صو ًال �إىل ت�أمني
مزايد واحد.

.6

�إجراءات املزايدة وتقدمي العطاءات والإغالق
 مذكرة اال�ستثمار :عمل امل�ست�شارون على �إعداد مذكرة ا�ستثمار ت�ضمنت �شرح عملية املزايدة و�أهدافها واملخاطر التي
ت�شوبها بالإ�ضافة �إىل بنود و�شروط العملية عالوة على تقدمي ملحة عامة عن �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية ،وقد
مت مراجعة مذكرة اال�ستثمار من جانب امل�ست�شارين وهيئة �أ�سواق املال و�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية ،واملوافقة
عليها.
الدعوة لتقدمي العطاءات الفنية :و�ضع امل�ست�شارين دعوة تقدمي العطاءات الفنية ،حيث مت توجيهها �إىل املُ�شغلني العامليني
لدعوتهم لتقدمي العطاءات الفنية مع تو�ضيح التفا�صيل الالزمة حول املحتوى الواجب توفره ومعايري التقييم وطريقة
تقدمي العطاءات .وقد مت مراجعة دعوة تقدمي العطاءات الفنية من جانب امل�ست�شارين وهيئة �أ�سواق املال ،واملوافقة عليها.
لزما بني �شركة بور�صة الكويت
اتفاقية عدم الإف�صاح :و�ضع امل�ست�شارين اتفاقية عدم الإف�صاح والتي تمُ ثل عقدً ا قانون ًيا ُم ً
للأوراق املالية وامل�ستثمرين للحفاظ على �سرية املعلومات املتداولة يف غرفة البيانات االفرتا�ضية .وقد مت مراجعة اتفاقية
عدم الإف�صاح من جانب امل�ست�شارين القانونني وهيئة �أ�سواق املال و�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية ،واملوافقة عليها.
منوذج �إبداء االهتمام :قام امل�ست�شارين ب�إعداد منوذج �إبداء اهتمام والذي يتوجب على امل�ستثمرين تقدميه للإعراب
ب�صورة ر�سمية عن اهتمامهم بعملية املزايدة وت�أكيد �أهليتهم للم�شاركة يف املزايدة وخو�ض املناف�سة .وقد مت مراجعة
منوذج �إبداء االهتمام من جانب امل�ست�شارين القانونني وهيئة �أ�سواق املال ،واملوافقة عليها.
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غرفة البيانات االفرتا�ضية :مت و�ضع قائمة مف�صلة لغرفة البيانات االفرتا�ضية لكل من امل�ستثمرين العامليني واملحليني،
كما ُطلب ما يزيد عن  150وثيقة وم�ستند من �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية لتمكن الطرفني من درا�سة الفر�صة
اال�ستثمارية.
حتليل تنبيهات غرفة البيانات االفرتا�ضية� :أجرى امل�ست�شارون مراجعة جلميع م�ستندات ووثائق غرفة البيانات
االفرتا�ضية ومت م�شاركة حتليل التنبيهات مع هيئة �أ�سواق املال ،مع تو�ضيح �أهم امل�ستندات املطلوبة الواجب توافرها
يف غرفة البيانات االفرتا�ضية ،ومت احل�صول على جميع هذه امل�ستندات املطلوبة يف �أوقات الحقة من قبل �شركة بور�صة
الكويت للأوراق املالية ومن ثم رفعها �إىل غرفة البيانات االفرتا�ضية.
خطاب عملية غرفة البيانات االفرتا�ضية :مت و�ضع م�ستند يو�ضح قواعد غرفة البيانات االفرتا�ضية و�أ�س�س عملية
طرح الأ�سئلة والأجوبة والإجراءات الواجب على امل�ستثمرين اتباعها م�سب ًقا حتى ُي�سمح لهم بالدخول �إىل الغرفة .وقد مت
مراجعة هذا اخلطاب من ِقبل امل�ست�شارين وهيئة �أ�سواق املال ،واملوافقة عليها.
الأ�سئلة والأجوبة اخلا�صة بغرفة البيانات االفرتا�ضية :مت الإجابة على ما يزيد عن � 200س�ؤال �أثارها امل�ستثمرون.
متطلبات التحالف :مت و�ضع م�ستند ُيحدد �أنواع التحالفات املقبولة والدور املوكل للم�شغلني العامليني يف التحالف،
بالإ�ضافة �إىل �أهم املتطلبات الواجب توافرها يف التحالف .وقد متت مراجعته من ِقبل امل�ست�شارين وهيئة �أ�سواق املال
و�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية ،واملوافقة عليها.
�أحكام املزايدة وتقدمي العطاءات املالية :و�ضع امل�ست�شارون وثيقة قانونية مف�صلة ت�ضم جميع بنود و�أحكام الت�سجيل يف
عملية املزايدة وتقدمي العطاءات املالية .وقد مت مراجعتها من ِقبل امل�ست�شارين وهيئة �أ�سواق املال ،واملوافقة عليها .ومت
ن�شرها يف اجلريدة الر�سمية.
اتفاقية امل�ساهمني :و�ضع امل�ست�شارون م�ستند قانوين ُمف�صل يتم االتفاق مبوجبه على جميع امل�س�ؤوليات وااللتزامات
النا�شئة عن حقوق الت�صويت مل�ساهمي �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية بالإ�ضافة �إىل امل�س�ؤوليات وااللتزامات املتعلقة
بتقدمي اخلدمات .وقد متت مراجعة امل�ستند من ِقبل امل�ست�شارين القانونيني وهيئة �أ�سواق املال وامل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعية ومن ثم املوافقة عليه واعتماده .كما قدم امل�ست�شارون القانونني الدعم لهيئة �أ�سواق املال يف عملية تقييم
و�إدارة الردود التي تلقوها من جميع امل�ستثمرين بخ�صو�ص اتفاقية امل�ساهمني.
النماذج واال�ستمارات :و�ضع امل�ست�شارون قائمة باال�ستمارات والنماذج املطلوبة لعملية ت�سجيل العطاءات وعملية املزايدة
وقد ا�شتملت على ا�ستمارة ت�سجيل العطاءات ومنوذج العطاء املايل ومنوذج الت�أمني الأويل ومنوذج �إخطار املزايد الفائز.
وقد مت مراجعة هذه النماذج من ِقبل امل�ست�شارين وهيئة �أ�سواق املال ،واملوافقة عليها.
خطاب املزايد الفائز :هو خطاب ر�سمي موجه �إىل املزايد الفائز لإخطاره بنتائج عملية املناق�صة ،مع �إيجاز الإجراءات
املتبعة بعد الرت�سية والتزامات املزايد الفائز.
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عملية ت�سجيل العطاءات :قدم امل�ست�شارون الدعم الالزم جلميع امل�ستثمرين املحليني والعامليني يف �إعداد وتقدمي جميع
م�ستندات ت�سجيل العطاءات واملزايدة� ،شام ًال الإجابة على ما يزيد عن � 50س�ؤا ًال حول هذه امل�ستندات.
مراجعة ت�سجيل العطاءات� :أجرى امل�ست�شارون مراجع ًة جلميع امل�ستندات املُقدمة مع تقدمي املالحظات القانونية لهيئة
�أ�سواق املال حول قبول املزايدين يف عملية املزايدة.
عملية تقدمي العطاءات املالية :باعتبارها جزء من �أحكام املزايدة وتقدمي العطاءات املالية ،و�ضع امل�ست�شارون الإجراءات
املعمول بها لعملية تقدمي العطاءات املالية.
الإعداد لعملية املزايدة :مت التح�ضري لعملية املزايدة بالتن�سيق مع اجلهات املعنية ،كما عملت هيئة �أ�سواق املال بالتن�سيق
مع جميع الأق�سام والإدارات املعنية يف الهيئة للإعداد لعملية املزايدة.
التوا�صل مع امل�ستثمرين� :أدار امل�ست�شارون با�ستمرار املرا�سالت الثنائية مع امل�ستثمرين العامليني واملحليني مبا يف ذلك
االجتماعات واملكاملات اجلماعية والهاتفية والر�سائل الإلكرتونية.
املكاملات اجلماعية مع املُ�شغلني العامليني :مت �إعداد م�ستندات وتنظيم املكاملات اجلماعية مع العديد من املُ�شغلني العامليني
طوال مدة عملية املزايدة.
املكاملات اجلماعية واالجتماعات مع امل�ستثمرين املحليني :مت تنظيم وعقد ( )3اجتماعات مع جميع امل�ستثمرين املحليني
املهتمني لت�سليط ال�ضوء على النقاط الرئي�سية لعملية الإجابة على �أ�سئلتهم.
تقييم اهتمام امل�ستثمرين املحليني واالجتماعات الثنائية :مت تنظيم وعقد اجتماعات ثنائية مع امل�ستثمرين املحليني
الذين �أعربوا عن اهتمامهم باملزايدة ،وذلك لتقييم اهتمامهم بالعملية ب�شكل عام ،وح�صة الأ�سهم امل�ستهدفة ( - %26
 )%44والهيكل امل�ستهدف للمزايدة (م�ستثمر حملي منفرد مع امل�شغل العاملي �أو حتالف من ال�شركات املحلية مع امل�شغل
العاملي).
اجتماعات امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية :مت عقد العديد من االجتماعات مع امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعية الطالعهم ب�إيجاز على هيكل عملية املزايدة و�سريها والوقوف على رغبتهم يف العملية.
قائمة فح�ص ت�سجيل العطاءات :مت و�ضع قائمة فح�ص مخُ ت�صرة لر�صد جميع متطلبات تقدمي العطاءات والت�سجيل
لعملية املزايدة وتعميمها على جميع امل�ستثمرين.
الإ�صدارات الر�سمية :مت حترير و�إ�صدار املطبوعات الر�سمية لهيئة �أ�سواق املال ون�شرها على املوقع الر�سمي للهيئة،
عالو ًة على الن�شر يف اجلريدة الر�سمية بخ�صو�ص عملية املزايدة و�آخر امل�ستجدات.
البيانات ال�صحفية :مت حترير و�إ�صدار  5بيانات �صحفية �سواء من خالل هيئة �أ�سواق املال �أو فريق العالقات العامة
للم�ست�شارين بخ�صو�ص عملية املزايدة.
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الأمور اللوج�ستية لكل من اللجنة التوجيهية ومكتب �إدارة امل�شروع من حيث الإعداد والتنفيذ
اجتماعا يف الفرتة املمتدة ما بني
اجتماعات اللجنة التوجيهية :منذ انطالق امل�شروع ،عقدت اللجنة التوجيهية نحو 16
ً
 27فرباير  2018حتى  4فرباير .2019
اجتماعا �أ�سبوع ًيا ملكتب �إدارة امل�شروع يف الفرتة املمتدة
اجتماعات مكتب �إدارة امل�شروع :منذ انطالق امل�شروع ،مت عقد 35
ً
ما بني  21فرباير  2018حتى  12نوفمرب .2019
التقرير اخلتامي عن اجتماعات مكتب �إدارة امل�شروع :مت �إعداد التقرير اخلتامي ملكتب �إدارة امل�شروع حيث خل�ص
اجلهود املبذولة من فريق مكتب �إدارة امل�شروع مع تو�ضيح الإجنازات  /املخرجات التي حققها.
التقرير اخلتامي للم�شروع :مت �إعداد التقرير اخلتامي للم�شروع حيث خل�ص اجلهود املبذولة من اللجنة التوجيهية
لعملية املناق�صة ومكتب �إدارة امل�شروع وفريق عمل امل�شروع مع تو�ضيح الإجنازات  /املخرجات التي مت حتقيقها.
تقرير مراقبة و�سائل الإعالم :مت مراقبة ومتابعة و�سائل الإعالم املحلية والعاملية حول ما يخ�ص امل�شروع و�شركة بور�صة
الكويت للأوراق املالية ،ودمج ما يزيد عن  500مقال من�شور على و�سائل الإعالم يف الفرتة ما بني مار�س  2018وفرباير .2019
وقد �أعلنت هيئة �أ�سواق املال بتاريخ  2018/4/30عن معايري الت�أهيل اخلا�صة بامل�شغل العاملي وال�شركات املحلية للم�شاركة يف
عملية املزايدة على ح�صة يف �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية.
معايري الت�أهيل اخلا�صة بامل�شغل العاملي:
يجب توافر معايري الت�أهيل التالية يف م�شغل البور�صة ليعترب م�شغال عامليا:
.1

يجب �أن يكون مقر امل�شغل العاملي يف دولة م�صنفة �ضمن الأ�سواق الثانوية النا�شئة �أو �أعلى من ذلك من قبل FTSE

� ،-Russellأو ُم�صنفة على �أنها �سوق نا�شئ �أو �أعلى من ذلك من قبل .MSCI
•ي�ستند هذا املعيار �إىل ت�صنيف الأ�سواق من قبل � ،FTSE Russellأو  MSCIكما يف تاريخ  31دي�سمرب  2017و�أي تغيري
يف ت�صنيف ال�سوق بعد هذا التاريخ لن ي�ؤثر على توافر هذا املعيار يف امل�شغل العاملي.
 .2يجب �أن يتوافر يف امل�شغل العاملي �أحد املعيارين التاليني:
	�أال تقل القيمة ال�سوقية الإجمالية للأوراق املالية املدرجة لدى امل�شغل العاملي عن مبلغ  200مليار دوالر �أمريكي ،كما يجب�أال يقل عدد ال�شركات املدرجة لدى امل�شغل العاملي عن � 300شركة.
 ال تقل �إيراداته ال�سنوية االجمالية  -عن العام  - 2017عن مبلغ  200مليون دوالر �أمريكي.•ي�ستند هذا املعيار على عدد ال�شركات املدرجة لدى امل�شغل العاملي والقيمة ال�سوقية الإجمالية للأوراق املالية املدرجة
لديه �أو الإيرادات ال�سنوية االجمالية كما يف  31دي�سمرب  .2017و�أي تغيري يف عدد ال�شركات املدرجة و�/أو اجمايل القيمة
ال�سوقية و�/أو الإيرادات ال�سنوية االجمالية بعد هذا التاريخ لن ي�ؤثر على توافر هذا املعيار يف امل�شغل العاملي.
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معايري الت�أهيل اخلا�صة بال�شركات املحلية
يجب توافر معايري الت�أهيل التالية يف ال�شركات املحلية:
.1
.2
.3

يجب �أن تكون �شركة كويتية مدرجة يف بور�صة الكويت ،ومت ت�أ�سي�سها وت�سجيلها داخل دولة الكويت.
• يجب توافر هذا املعيار يف تاريخ تقدمي كتاب �إبداء االهتمام وتاريخ الت�سجيل للمزاد وتاريخ املزاد.
يجب �أن تكون ال�شركة مدرجة يف ال�سوق الأول �أو ال�سوق الرئي�سي ل�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية.
• يجب توافر هذا املعيار يف تاريخ تقدمي كتاب �إبداء االهتمام.
يجب �أن تكون ال�شركة بنك �أو �شركة ا�ستثمار �أو �شركة متويل وحا�صلة على ترخي�ص من هيئة �أ�سواق املال و�/أو م�سجلة
لدى بنك الكويت املركزي.
• يجب ا�ستيفاء توافر هذا املعيار يف تاريخ تقدمي كتاب �إبداء االهتمام.

وقد قامت الهيئة بدعوة امل�شغلني العامليني وال�شركات املحلية ممن تنطبق عليها معايري الت�أهيل �آنفة الذكر لتقدمي كتب �إبداء
االهتمام بالفر�صة اال�ستثمارية وقد تقدمت عدد � 12شركة حملية و 5م�شغلني عامليني بكتب �إبداء االهتمام.
هذا ،وقد قامت ال�شركات املحلية وامل�شغلني العامليني ممن �أبدو اهتمام بالفر�صة اال�ستثمارية بتوقيع اتفاقية عدم الإف�صاح مع
�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية وذلك للتمكن من دخول غرفة البيانات االفرتا�ضية والتي حتتوي على كافة البيانات التي
متكن امل�ستثمر من درا�سة الفر�صة اال�ستثمارية.

الربنامج الزمني لعملية املزايدة (�أبريل  2018-فرباير )2019
الإع� � �ل� � ��ان ع � ��ن امل � ��زاي � ��دة
وحت ��دي ��د م �ع��اي�ير ت��أج�ي��ل
امل�شغل ال�ع��امل��ي وال�شركات
املحلية وحت��دي��د اجل��داول
ال ��زم � �ن � �ي ��ة ل� �ل� ��إج � � ��راءات
وال� � �ق � ��واع � ��د الإر�� � �ش � ��ادي � ��ة

امل ��وع ��د ال �ن �ه��ائ��ي لإب� � ��داء
«Expression
االه � �ت � �م� ��ام
 »Internetم� � � ��ن ق �ب ��ل
امل �� �س �ت �ث �م ��ري ��ن امل �ح �ل �ي�ي�ن
وامل � �� � �ش � �غ � �ل �ي�ن ال� �ع ��امل� �ي�ي�ن

الإف � � �� � � �ص� � ��اح ع� � ��ن ن� �ت ��ائ ��ج
ت�ق�ي�ي��م ال �ع �ط��اءات الفنية

� 30أبريل 2018

� 1أغ�سط�س 2018

 8نوفمرب 2018

 24مايو 2018

افتتاح غرفة البيانات االفرتا�ضية
«»Virtual Data Room

� 18أكتوبر 2018

امل ��وع ��د ال �ن �ه��ائ��ى لت�سليم
ال� � � � �ع� � � � �ط � � � ��اءات ال � �ف � �ن � �ي� ��ة
«»Technical Bid

امل ��وع ��د ال �ن �ه��ائ��ي ل�ت�ق��دمي
ط � � �ل � � �ب� � ��ات ال � �ت � �� � �س � �ج � �ي� ��ل
ل �ل �م �� �ش��ارك��ة يف امل� ��زاي� ��دة

 31يناير 2019
 9دي�سمرب 2018

�إع�ل�ان الهيئة يف اجلريدة
ال��ر� �س �م �ي��ة ع ��ن �إج � � ��راءات
و�أح �ك��ام و� �ش��روط امل��زاي��دة

 ن � �ه ��اي ��ة ف� �ت ��رة ت �ق ��دميال� � � � �ع� � � � �ط � � � ��اءات امل � ��ال� � �ي � ��ة
 ت� � � � ��اري� � � � ��خ الإع� � � �ل� � � ��انع � � ��ن ن� �ت� �ي� �ج ��ة امل � � ��زاي � � ��دة
وال�ت�ر� �س �ي��ة ع �ل��ى ��ص��اح��ب
ال� �ع� �ط ��اء ال � �ع� ��ايل الأع� �ل ��ى

 14فرباير 2019
 12فرباير 2019

بدء فرتة تقدمي العطاءات املالية
« »Financial Bidل� �ل� �م ��زاي ��دة
ع� �ل ��ى ح �� �ص��ة م� ��ن �أ�� �س� �ه ��م ر�أ�� � ��س
م � ��ال �� �ش ��رك ��ة ب ��ور�� �ص ��ة ال �ك��وي��ت

73

مت حتديد تاريخ  2018/10/18كموعد نهائي لتقدمي العطاءات الفنية والتي مت تقييمها بنا ًء على منهجية معتمدة بقرار من
جمل�س مفو�ضي هيئة �أ�سواق املال ،واعتمدت منهجية التقييم على حتديد فئات تقييم �أ�سا�سية تتنا�سب مع املتطلبات الأ�سا�سية
من امل�شغلني العامليني لتطوير �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية ،ومت حتديد عنا�صر تلك الفئات لت�ساهم يف الو�صول �إىل نتيجة
التقييم النهائية لكل فئة ،كما مت حتديد وزن ن�سبي لكل فئة من فئات التقييم ووزن ن�سبي لعنا�صر تلك الفئات ،ومت تطبيق عملية
احت�ساب املعدل الوزين ( )Weighted Averageعند تقييم تلك الفئات والعنا�صر اخلا�صة بها  ،كما مت حتديد احلد الأدنى
لنتيجة تقييم العطاءات الفنية بن�سبة  %32.5للت�أهل للم�شاركة بعملية املزايدة ،وال�شروط الأ�سا�سية التي يتعني على امل�شغل
العاملي ا�ستيفاءها �ضمن عطاءه الفني.
وقد مت تقدمي ( )3عطاءات فنية ،هي:
العطاء الأول:
Miami International Holdings Inc and Miami International Technologies LLC MIAX Technologies

العطاء الثاين:
Athena Stock

العطاء الثالث:
Bolsas y Mercados Españoles BME

وبنا ًء على نتائج تقييم جلنة طرح وتخ�صي�ص �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية للعطاءات الفنية ،فقد
قرر جمل�س املفو�ضني باجتماعه املنعقد بتاريخ  2018/11/7باملوافقة على تو�صية اللجنة بقبول العطاءات الفنية املقدمة
من قبل كل من « »Athena Stock Exchangeو «( »Bolsas y Mercados Españoles (BMEوا�ستبعاد العطاء الفني
املقدم من قبل «Miami International Holdings Inc and Miami International Technologies LLC (MIAX
.»)Technologies
وقد مت الإعالن باجلريدة الر�سمية الكويت اليوم يف العدد رقم  1422ال�صادر يف  2018/12/9ب�أن « �إجراءات و�أحكام و�شروط
املزايدة على احل�صة البالغة  %44من �أ�سهم ر�أ�س املال امل�صدر ل�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية واجلدول الزمني املحدث
للمزايدة» ،والتي تعترب امل�ستند الرئي�سي لتف�صيل الإجراءات والأحكام وال�شروط املتعلقة بالت�سجيل للم�شاركة يف املزايدة وتقدمي
العطاء املايل من قبل املزايدين وتر�سية املزاد (وي�شار �إليهم فيما بعد بـ «مقدم العطاء» �أو «مقدمي العطاءات») لتملك عدد
�( 84,134,600أربعة وثمانون مليون ومائة و�أربعة وثالثون �ألف و�ستمائة �سهم ًا) يف ر�أ�س املال امل�صدر ل�شركة بور�صة الكويت
للأوراق املالية ومبا تعادل ن�سبته  %44من �أ�سهم ر�أ�س املال امل�صدر لل�شركة (وي�شار �إليها فيما بعد بـ «الأ�سهم حمل البيع»)،
حيث �سيكون احلد الأدنى لل�سعر الذي تبد�أ به املزايدة حمدد من قبل الهيئة (وي�شار �إليه فيما بعد بـ «�سعر الأ�سا�س»).
كما مت ن�شر تفا�صيل عملية املزايدة يف اجلريدة الر�سمية الكويت اليوم بتاريخ :2018/12/9
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�أو ًال :املوعد النهائي لتقدمي طلبات الت�سجيل للم�شاركة يف فرتة ت�سليم العطاءات املالية ( 31يناير )2019
 .1على كل من يرغب من مقدمي العطاءات �أن يتقدم للهيئة بطلب ت�سجيل (وي�شار �إليه فيما بعد بـ «طلب الت�سجيل») للم�شاركة
يف املزايدة بني  12فرباير  2019و  14فرباير ( 2019وي�شار �إليها فيما بعد بـ «فرتة ت�سليم العطاءات املالية») يف موعد
�أق�صاه  31يناير  2019ال�ساعة  3:30ع�صر ًا بتوقيت الكويت (وي�شار �إليه فيما بعد بـ «املوعد النهائي للت�سجيل») ويقدم طلب
الت�سجيل وفق النموذج املعد لذلك واملتوفر يف غرفة البيانات االفرتا�ضية ،ويرفق به امل�ستندات املطلوبة للت�سجيل.
� .2سوف يتم ا�ستبعاد �أي طلب ت�سجيل للمزايدة يقدم بعد املوعد النهائي للت�سجيل ،ما مل تقرر الهيئة خالف ذلك.
 .3عند ا�ستالم امل�ستندات املطلوبة لعملية الت�سجيل ،تقوم الهيئة بالتحقق من ا�ستالم امل�ستندات املطلوبة وكذلك ا�ستكمال �أو
طلب �إي�ضاح بع�ض امل�ستندات والنقاط غري الوا�ضحة ومن ثم تقوم الهيئة ب�إبالغ مقدم العطاء بقبول ت�سجيله.
ثاني ًا :التذكري بفرتة ت�سليم العطاءات املالية ( 11فرباير )2019
�ستقوم الهيئة ب�إر�سال بريد �إلكرتوين ملقدمي العطاءات الذين مت ت�سجيلهم للم�شاركة يف عملية املزايدة للتذكري ب�أن تاريخ
افتتاح فرتة ت�سليم العطاءات املالية هو يوم الثالثاء املوافق  12فرباير  2019ال�ساعة � 8:00صباح ًا بتوقيت دولة الكويت (وي�شار
�إليه فيما بعد بـ «افتتاح فرتة ت�سليم العطاءات املالية»).
ثالث ًا :فرتة ت�سليم العطاءات املالية (من  12فرباير  2019حتى  14فرباير )2019
 .1يخ�ص�ص �صندوق لت�سليم العطاءات املالية (وي�شار �إليه فيما بعد بـ «�صندوق العطاءات») ويو�ضع يف مكتب رئي�س جلنة طرح
وتخ�صي�ص �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية (وي�شار �إليها فيما بعد بـ «اللجنة») مبقر هيئة �أ�سواق املال
– منطقة �شرق – �شارع ال�شهداء – برج احلمراء – الطابق .24
 .2يكون ل�صندوق العطاءات املالية قفالن ،مفتاح �أحدهما لدى �أمني �سر جمل�س مفو�ضي الهيئة ومفتاح القفل الآخر لدى رئي�س
اللجنة .ويجب فتح �صندوق العطاءات يف التاريخ املحدد لفتح املظاريف فقط.
� .3سيتم ت�سليم العطاءات املالية خالل فرتة ثالثة �أيام عمل تبد�أ من  12فرباير  2019وحتى  14فرباير .2019
.4

يبد�أ افتتاح فرتة ت�سليم العطاءات املالية اعتبار ًا من ال�ساعة � 8:00صباح ًا بتوقيت دولة الكويت من يوم الثالثاء املوافق 12
فرباير  2019وتنتهي تلك الفرتة يف متام ال�ساعة  2:00ع�صر ًا بتوقيت دولة الكويت يوم اخلمي�س املوافق  14فرباير 2019

(وي�شار �إليه فيما بعد بـ «نهاية فرتة ت�سليم العطاءات املالية»).
 .5ت�سلم العطاءات املالية بالربيد امل�سجل �أو بالربيد الدويل املعترب �أو باليد ،ويف حالة ت�سليم العطاء باليد ،يجب تقدميه من
خالل �إيداعه يف �صندوق العطاءات املوجود يف مكتب رئي�س اللجنة بالطابق .24
 .6يجوز للهيئة قبول ا�ستالم العطاءات املالية التي ت�صل بعد نهاية فرتة تقدمي العطاءات املالية ب�شرط ت�سليمها قبل فتح
املظاريف.
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 .7ت�سلم العطاءات املالية على النموذج املعد لذلك (وي�شار �إليه فيما بعد بـ «منوذج ت�سليم العطاء املايل») واملتوفر بغرفة
البيانات االفرتا�ضية ،على �أن تقت�صر املعلومات املدونة يف النموذج على ما هو مطلوب وفق ًا لأحكام املزايدة.
 .8ت�سلم العطاءات املالية يف مظروف حمكم الإغالق مع عدم ذكر ا�سم مر�سلها �أو و�ضع �أية �إ�شارة �أو عالمة تدل عليه ويعنون
مظروف العطاء بالعنوان �سابق البيان.
 .9يجب �أن ي�شتمل مظروف العطاء املايل فقط على منوذج ت�سليم العطاء املايل وخطاب ال�ضمان املوقع املطلوب تقدميه من
املزايدين وفقا للنموذج املعد لذلك (وي�شار �إليه فيما بعد بـ «خطاب ال�ضمان») ،واملتوفر بغرفة البيانات االفرتا�ضية.
 .10يكون العطاء املايل وخطاب ال�ضمان �ساري املفعول من تاريخ تقدميه وحتى  31مايو � 2019أو حتى تاريخ ت�سجيل الأ�سهم
حمل البيع با�سم املزايد الفائز (كما هو معرف �أدناه).
 .11يتم تقدمي خطاب �ضمان بقيمة ( %10ع�شرة باملائة) من �إجمايل �سعر الأ�سا�س ل�شراء الأ�سهم حمل البيع ،ل�صالح الهيئة
با�سم «هيئة �أ�سواق املال»� ،صادر من �أحد البنوك امل�سجلة لدى بنك الكويت املركزي ،ويرفق خطاب ال�ضمان مع منوذج
ت�سليم العطاء املايل املقدم يف فرتة ت�سليم العطاءات املالية .وفى حالة تقدم املزايد ب�أكرث من منوذج ت�سليم العطاء املايل
خالل فرتة ت�سليم العطاءات املالية ،ف�سوف تعتد الهيئة بخطاب ال�ضمان املقدم مع �أي منوذج ت�سليم العطاء املايل وال
ي�ستدعي ذلك قيام مقدم العطاء بتقدمي خطاب �ضمان �آخر طاملا كان خطاب ال�ضمان يعادل قيمة ( %10ع�شرة باملائة)
من �إجمايل �سعر الأ�سا�س.
 .12يجوز للهيئة ت�سييل خطاب ال�ضمان وفق ًا ل�شروطه.
 .13يجب �أن توقع العطاءات املالية من �شخ�ص ميلك ال�صالحية لتمثيل مقدم العطاء و�أن يقدم امل�ستند الدال على ذلك �ضمن
البيانات وامل�ستندات املطلوبة عند طلب الت�سجيل.
 .14يف حال كان ال�شخ�ص الذي وقع على العطاء املايل لي�س ممثل ال�شخ�ص الذي ميلك ال�صالحية لتمثيل املزايد عند الت�سجيل
للمزايدة ،ف�إنه يتعني تقدمي التوكيل الر�سمي وامل�ستندات الدالة على �صالحية ذلك ال�شخ�ص قبل �أو خالل فرتة ت�سليم
العطاءات املالية ،يف مظروف منف�صل حمكم الإغالق مع عدم ذكر ا�سم مر�سلها �أو و�ضع �أية �إ�شارة �أو عالمة تدل عليه
ويعنون مظروف العطاء بالعنوان �سابق البيان ،ويتم طباعة هذه الإفادة «امل�ستندات املعززة» على املظروف (وي�شار �إليه فيما
بعد بـ «امل�ستندات املعززة») .على �أن يتم ت�سليم مظروف امل�ستندات املعززة يف �صندوق العطاءات� ،إال �إذا كان املظروف �أكرب
من فتحة ال�صندوق فيتم ت�سليم املظروف باليد لدى مكتب رئي�س اللجنة .على �أن تفتح مظاريف امل�ستندات املعززة بذات
تاريخ فتح مظاريف العطاءات املالية.
 .15يجب �أن ي�شتمل منوذج ت�سليم العطاء املايل على ما يلي:
•ال�سعر املعرو�ض لل�سهم الواحد ،و�أن تكتب املبالغ بالأرقام والأحرف ،ويجب �أال يقل ال�سعر املعرو�ض لل�سهم الواحد عن �سعر
الأ�سا�س و�إال مت ا�ستبعاد العطاء.
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•القيمة الإجمالية للأ�سهم املطروحة يف املزايدة ،و�أن تكتب املبالغ بالأرقام والأحرف.
 .16يجب �أن يقدم ال�سعر املعرو�ض لل�سهم الواحد والقيمة الإجمالية للأ�سهم املطروحة للمزايدة بالدينار الكويتي.
 .17يجب �أن يكون العطاء املايل لكل ولي�س لبع�ض الأ�سهم حمل البيع ،على �أال تقل الزيادة على �سعر الأ�سا�س للعطاء املايل عن 1

فل�س لكل �سهم.
� .18سوف يتم رف�ض الك�شط واملحو يف بيانات العطاء املايل ،ما مل تقرر الهيئة خالف ذلك .ويف هذه احلالة ،يحق للهيئة قبول
الت�صحيح �إن كان ال�شطب بخط واحد مع توقيع مقدم العطاء بجانبه.
 .19يكون العطاء املايل نهائي ًا وغري م�شروط وغري قابل للعدول عنه ،ويعترب-مبجرد تقدميه مبثابة عر�ض ال رجعة فيه ل�شراء
الأ�سهم املباعة.
	.20ال يجوز ملقدم العطاء املايل �إلغاء �أو تعديل �أي من ال�شروط املذكورة يف منوذج ت�سليم العطاء املايل.
 .21وفى حالة تقدم املزايد ب�أكرث من عطاء مايل خالل فرتة ت�سليم العطاءات املالية ،ف�سوف يعتد ب�أعلى العطاءات �سعر ًا.
رابع ًا :فتح املظاريف ( 14فرباير )2019
 .1يفتح �صندوق العطاءات من قبل �أمني �سر جمل�س مفو�ضي الهيئة ورئي�س اللجنة بعد نهاية فرتة تقدمي العطاءات املالية،
حتديد ًا يف متام ال�ساعة  3:00ع�صر ًا بتوقيت دولة الكويت بتاريخ  14فرباير .2019
 .2يتم فتح املظاريف بح�ضور رئي�س اللجنة وع�ضوين من �أع�ضاء اللجنة على الأقل و�أمني �سر جمل�س مفو�ضي الهيئة ،وال يجوز
فتح املظاريف �إال بح�ضور الأ�شخا�ص املذكورين بهذا البند �أو من ينوب عنهم.
 .3يح�ضر �أع�ضاء جمل�س مفو�ضي الهيئة و�أع�ضاء اللجنة وممثلي مقدمي العطاءات و�أي �أ�شخا�ص �آخرين تود اللجنة دعوتهم
لفتح املظاريف وتر�سية املزاد ،ويف حالة عدم ح�ضور �أي من الأ�شخا�ص املذكورين �سوف يتم بيان ذلك يف حم�ضر تر�سية
املزاد ،ولن يوثر عدم ح�ضور �أي من ه�ؤالء الأ�شخا�ص على �إجراءات فتح املظاريف.
 .4يتم فتح املظاريف من قبل رئي�س اللجنة بعد التحقق من �أن املظاريف حمكمة الغلق.
 .5يقوم �أمني �سر جمل�س مفو�ضي الهيئة بتفريغ العطاءات املالية على النموذج املعد لذلك (وي�شار �إليه فيما بعد بـ «ك�شف
تفريغ العطاءات») ويقوم �أع�ضاء اللجنة بالتوقيع على الك�شف مبا يفيد التدقيق واملراجعة .ويتم التحقق من �أنه قد مت ت�سليم
املظاريف خالل فرتة تقدمي العطاءات املالية ،و�أن العطاءات املالية واملظاريف املقدمة م�ستوفية لل�شروط املحددة يف �أحكام
املزايدة .وت�أخذ العطاءات املالية ترتيب ًا بح�سب �أ�سبقية فتحها.
 .6يحق لرئي�س اللجنة �أو نائب الرئي�س اال�ستعانة مبن يراه منا�سب ًا للم�ساعدة والتحقق يف عملية فتح املظاريف.
 .7يقوم �أمني �سر اللجنة بالتن�سيق مع �أمني �سر جمل�س املفو�ضني ب�إعداد حم�ضر لرت�سية املزاد يو�ضح فيه �إجراءات الرت�سية
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و�أ�سماء املزايدين وال�سعر املعرو�ض يف ال�سهم الواحد والقيمة الإجمالية للأ�سهم املطروحة يف املزايدة بالإ�ضافة �إىل �إرفاق
ك�شف تفريغ العطاءات ،على �أن يتم اعتماد املح�ضر من قبل رئي�س اللجنة و�أع�ضاء اللجنة احلا�ضرين لرت�سية املزاد .ويف
حال ح�ضور املزايد الفائز لرت�سية املزاد ،يحق للمزايد الفائز �أن يثبت �أي حتفظ لديه يف املح�ضر.
 .8يتلو رئي�س اللجنة ب�صوت م�سموع كل �سعر مقدم ل�شراء ال�سهم كما ورد يف العطاء املايل ،ويعلن عن العطاء الأعلى �سعر ًا.
خام�س ًا :تر�سية املزاد ( 14فرباير )2019
 .1يقوم جمل�س مفو�ضي الهيئة بعقد اجتماع لإ�صدار قرار ب�ش�أن تر�سية املزاد على �أعلى العطاءات املالية �سعر ًا (وي�شار �إليه
فيما بعد بـ «املزايد الفائز») ،ومن ثم يقوم رئي�س جمل�س املفو�ضني �أو من ينوب عنه بالإعالن عن ا�سم املزايد الفائز.
 .2يف حالة اختالف ال�سعر املقدم لل�سهم الواحد عن القيمة الإجمالية للأ�سهم املطروحة يف املزايدة ي�ؤخذ باملبلغ الأعلى ،وفى
حالة اختالف املبلغ بالأرقام عن املبلغ باحلروف ي�ؤخذ باملبلغ الأعلى ،وذلك كله ما مل يبلغ الفرق بني القيم املذكورة ن�سبة
 %5من �سعر الأ�سا�س لكامل الأ�سهم حيث �سيتم ا�ستبعاد العطاء ما مل تقرر الهيئة قبوله على �أ�سا�س املبلغ الأعلى.
 .3يجوز للهيئة قبول العطاءات املالية التي تت�ضمن حتفظات ب�شرط �أن يوافق مقدم العطاء على �إلغاء حتفظاته والتقيد ب�أحكام
املزايدة مبوجب كتاب يوجهه للهيئة بذلك يف جل�سة فتح املظاريف.
 .4يجوز للهيئة ا�ستبعاد او قبول املظاريف �أو العطاءات املالية التي ال تتوافر فيها كل �أو بع�ض ال�شروط املحددة لذلك.
 .5يجوز للهيئة يف �أي وقت حتى بعد الإعالن عن تر�سية املزاد وقبل نقل ملكية الأ�سهم للمزايد الفائز �أن تقرر �إلغاء املزايدة
مراعاة للم�صلحة العامة ،وال يحق للمزايد الفائز الرجوع على الهيئة ب�أية تعوي�ضات.
�ساد�س ًا :ت�ساوي العطاءات املالية
 .1يف حالة ت�ساوي �أعلى الأ�سعار (لتكون �أعلى من �سعر الأ�سا�س للأ�سهم حمل البيع) بني عطاءين �أو �أكرث ،يجوز للهيئة �أن تقرر
دعوة �أ�صحاب العطاءات املالية املت�ساوية لإجراء مزايدة علنية بينهم بح�ضور جمل�س املفو�ضني و�أع�ضاء اللجنة ومن يدعوه
املجل�س حل�ضور املزايدة ،على �أن جترى تلك املزايدة يف تاريخ فتح املظاريف� ،أو يف �أي موعد �آخر حتدده الهيئة ،وذلك وفق
الإجراءات التالية:
•�أن يكون ال�سعر الوارد يف العطاءات املت�ساوية هو �سعر الأ�سا�س لبداية املزايدة.
•يكون ملقدم العطاء احلا�صل على تقييم عطاء فني �أعلى حق البدء يف املزايدة العلنية او ًال (وي�شار �إليه فيما بعد بـ
«املزايد الأول») .و�إذا مل يقم باملزايدة خالل خم�سة دقائق من بداية املزايدة� ،سيكون ملقدم العطاء احلا�صل على تقييم
العطاء الفني الأعلى التايل حق البدء باملزايدة ،و�إذا مل يقم باملزايدة خالل خم�سة دقائق ف�إن مقدم العطاء احلا�صل
على تقييم العطاء الفني التايل يكون املزايد الأول ،وهكذا.
•لن يقبل �أي عطاء يقدم بعد عطاء املزايد الأول ما مل يكن �أعلى منه �سعر ًا بواقع  1فل�س يف ال�سهم الواحد على الأقل،
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وفى جميع الأحوال لن يقبل �أي عطاء من �أي مزايد ما مل يكن ال�سعر املعرو�ض فيه ل�شراء ال�سهم يزيد عن �أعلى عطاء
مقدم يف ال�سهم بواقع  1فل�س يف ال�سهم الواحد على الأقل.
•يتم تر�سية املزاد على �صاحب العطاء الأعلى �سعر ًا �إن مرت خم�س دقائق على تقدمه بالعطاء دون �أن يتقدم �أي من
املزايدين بعطاء �أعلى منه.
•بعد الإعالن عن املزايد الفائز ،ت�سري �أحكام املزايدة اخلا�صة برت�سية املزاد.
 .2يجوز للهيئة بد ًال من اتباع الإجراءات امل�شار �إليها بالفقرة ال�سابقة � -أن تقرر �إعادة املزايدة بني �أ�صحاب �أعلى عطاءات مالية
مت�ساوية وذلك خالل املواعيد التي حتددها ويعلن بها ذوي ال�ش�أن ،وتخ�ضع هذه املزايدة لذات الأحكام املقررة للمزايدة
الأ�صلية �أو ح�سب ما حتدده الهيئة .على �أن يكون ال�سعر املقدم يف العطاءات املالية املت�ساوية هو �سعر الأ�سا�س.
�سابع ًا :عطاء مايل وحيد
 .1يعترب العطاء املايل وحيد ًا حتى لو وردت معه عطاءات مالية �أخرى لكنها غري مطابقة لأحكام املزايدة �أو ورد بها حتفظات
جتعلها غري �صاحلة.
 .2يف حالة ورود عطاء مايل وحيد ،يكون للهيئة �أن تقرر عدم فتح مظروف ذلك العطاء املايل و�إعادة عملية املزايدة مرة �أخرى
وفق ًا لذات �أحكام املزايدة املقررة للمزايدة الأ�صلية خالل املواعيد التي حتددها الهيئة مع اعتبار �صاحب العطاء الوحيد
متقدم ًا للمزايدة املعادة ،ويجوز ملقدم العطاء الوحيد تقدمي عطاء مايل �آخر لعملية املزايدة املعادة �أو االكتفاء بعطائه
ال�سابق .ويف حالة عدم تقدم مزايدين �آخرين يعتد باملظروف اخلا�ص ب�صاحب العطاء املايل الوحيد ،و�إذا كان مقدم
العطاء الوحيد قد تقدم بعر�ض مايل �آخر ،فيعتد باملظروف الذي يحتوي على �أعلى �سعر ،ويتم الرت�سية عليه �إن كان م�ستوفي ًا
لأحكام املزايدة.
 .3يجوز للهيئة يف احلالة املذكورة يف الفقرة ال�سابقة �أن تقرر تر�سية املزاد على �صاحب العطاء الوحيد �إذا ر�أى �أنه ال فائدة
ترجى من �إعادة املزايدة ،على �أن يثبت يف املح�ضر الأ�سباب التي ا�ستندت �إليها الهيئة يف قبول العطاء املايل الوحيد.
 .4بعد االعالن عن تر�سية املزاد ،ت�سري �أحكام املزايدة اخلا�صة برت�سية املزاد.
ثامن ًا :عدم ت�سليم عطاءات مالية
يف حالة عدم ت�سليم عطاءات مالية ،يجوز للهيئة �أن تتخذ �أحد الإجراءات التالية:
•�إلغاء املزايدة و�إعادة �إجرائها مرة �أخرى بذات �أحكام املزايدة املقررة للمزايدة الأ�صلية� ،أو
•�أن تقوم بتعديل جزء �أو كامل �أحكام املزايدة و�إعادة دعوة امل�شغلني العامليني وامل�ستثمرين املحليني للم�شاركة يف عملية
املزايدة� ،أو
•�أي �إجراءات �أخرى تراها مالئمة.
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تا�سع ًا :الإجراءات اخلا�صة باملزايد الفائز
 .1بعد خم�سة �أيام عمل من الإعالن عن املزايد الفائز
		 -يجب على املزايد الفائز �أن يقوم ،خالل موعد �أق�صاه خم�سة �أيام عمل من تاريخ الإعالن عن ر�سو املزاد ،بتحويل القيمة
الإجمالية للأ�سهم حمل البيع بال�سعر الذي ر�سا به املزاد (وي�شار �إليه فيما بعد بـ «دفع قيمة الأ�سهم») للح�ساب البنكي
الذي �ستحدده الهيئة.
		 -يف حالة عدم �سداد كامل قيمة الأ�سهم خالل املوعد �سابق البيان وبالطريقة ال�سابق بيانها يف البند ال�سابق ،يجوز
للهيئة �أن تقرر تر�سية املزاد على �صاحب العطاء التايل يف ال�سعر – للمزايد الفائز � -إذا قام �صاحب العطاء التايل
ب�سداد القيمة الإجمالية للأ�سهم حمل البيع وفق ًا ملا تقدم  ،حم�سوبة على �أ�سا�س العطاء املقدم منه وخالل املواعيد التي
�ستحددها الهيئة ،ف�إن مل يقم دعت الهيئة �صاحب العطاء الذي يليه يف ال�سعر وهكذا ،ويف هذه احلالة تقوم الهيئة بت�سييل
خطاب ال�ضمان املقدم من كل املزايدين الفائزين الذين امتنعوا عن دفع قيمة الأ�سهم لدى طلب الهيئة ذلك.
 .2بعد خم�سة �أيام عمل من دفع قيمة الأ�سهم
 ا�ستثنا ًء من قواعد نقل ملكية الأوراق املالية غري املدرجة ،يتم نقل ملكية الأ�سهم املباعة للمزايد الفائز بنا ًء على خطابيوجه من الهيئة �إىل ال�شركة الكويتية للمقا�صة تكلفها مبوجبه بتحويل الأ�سهم ،بعد قيام املزايد الفائز ب�سداد كامل قيمة
الأ�سهم املباعة.
 تقوم الهيئة خالل اخلم�سة �أيام عمل التالية لتاريخ دفع القيمة الإجمالية للأ�سهم حمل البيع – التي متثل قيمة الأ�سهمالتي ر�سي بها املزاد  -ب�إخطار ال�شركة الكويتية للمقا�صة بن�سخة من قرار جمل�س مفو�ضي الهيئة برت�سية املزاد على
املزايد الفائز وتكلفها بنقل ملكية الأ�سهم للمزايد الفائز.
 يلتزم املزايد الفائز بدفع جميع العموالت التي يتعني على امل�شرتي دفعها وفق ًا للقواعد املعمول بها ب�ش�أن نقل ملكية الأوراقاملالية غري املدرجة.
 يجب �أن يقرتن ت�سجيل الأ�سهم املباعة با�سم املزايد الفائز بالت�أ�شري يف �سجل امل�ساهمني مبا يفيد املنع من الت�صرف –�سواء ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر -يف الأ�سهم خالل ( )5اخلم�س �سنوات الالحقة على تاريخ الت�سجيل �إال بعد احل�صول
على املوافقة اخلطية امل�سبقة من الهيئة .و�سوف متنح الهيئة املوافقة يف حالة نقل الأ�سهم املباعة من املزايد الفائز �إىل
�شركة ذات غر�ض خا�ص وف ًقا لل�شروط املبينة �أدناه.
 وفى حالة كان املزايد الفائز حتالف مكون من م�شغل عاملي مع م�ستثمر حملي �أو �أكرث ،فيتم ت�سجيل الأ�سهم املباعة با�سم�أع�ضاء التحالف كل بح�سب ن�سبته املتفق عليها فيما بينهم مبوجب اتفاقية التحالف.
 -ويف حالة قيام املزايد الفائز بت�أ�سي�س �شركة ذات غر�ض خا�ص ورغبته يف حتويل الأ�سهم املباعة �إىل تلك ال�شركة ،فيجب
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عليه ا�ستيفاء ال�شروط التالية:
�أ -يجب احل�صول على املوافقة والرتخي�ص الالزم من قبل الهيئة.
ب -يجب �أن تكون ال�شركة ذات الغر�ض اخلا�ص مملوكة بالكامل من قبل املزايد الفائز� ،سواء كان م�شغل عاملي �ضمن حتالف مع
م�ستثمر حملي �أو �أكرث �أو م�شغل عاملي منفرد ويف احلالة الأخرية تتخذ ال�شركة ذات الغر�ض اخلا�ص �شكل �شركة ال�شخ�ص
الواحد.
ج -يجب �أن يت�ضمن عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�شركة ذات الغر�ض اخلا�ص �شرط ًا ين�ص على عدم جواز الت�صرف ب�أي
طريقة يف �أ�سهم �أو ح�ص�ص ال�شركة ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة خالل ذات فرتة احلظر من الت�صرف املقررة على
الأ�سهم املباعة �إال بعد احل�صول على املوافقة اخلطية امل�سبقة من الهيئة.
د -ل�ضمان تنفيذ املنع من الت�صرف امل�شار �إليه بالبند ال�سابق ،يتم الت�أ�شري باحلظر املذكور يف البند ال�سابق ،وذلك على النحو
املبني �أدناه:
•�إذا كانت ال�شركة ذات الغر�ض اخلا�ص �شركة م�ساهمة ،يتم الت�أ�شري باحلظر من الت�صرف يف �سجل امل�ساهمني لدى
ال�شركة الكويتية للمقا�صة.
•�إذا اتخذت ال�شركة ذات الغر�ض اخلا�ص �أي �شكل �آخر ،يتم الت�أ�شري باحلظر من الت�صرف يف ال�سجل التجاري لدى
وزارة التجارة وال�صناعة.
•ال يجوز �إجراء �أي تعديل على عقد الت�أ�سي�س و�/أو النظام الأ�سا�سي لل�شركة ذات الغر�ض اخلا�ص �إال بعد احل�صول على
املوافقة اخلطية امل�سبقة من الهيئة.
•تعفى عملية نقل ملكية الأ�سهم املباعة من ا�سم املزايد الفائز �إىل ا�سم ال�شركة ذات الغر�ض اخلا�ص من �أي عموالت على
نقل ملكية الأ�سهم املعمول بها لدى بور�صة الكويت وال�شركة الكويتية للمقا�صة.
ويف اخلتام ،انعك�ست جميع اجلهود املبذولة بهذا امل�شروع ب�صورة �إيجابية على عملية املزايدة التي متت يف  14فرباير .2019
حيث تقدم حتالفني اثنني بالعطاءات املالية ومت تر�سية املزايدة بنجاح على التحالف املكون من بور�صة �أثينا و�شركة اال�ستثمارات
الوطنية وال�شركة الأوىل لال�ستثمار و�شركة �أرزان للتمويل واال�ستثمار حيث قدم هذا التحالف الفائز �أعلى عطاء مايل (بلغ 237
فل�سا لل�سهم وبقيمة �إجمالية ت�صل �إىل  19,939,900.200د.ك (ت�سعة ع�شر مليون وت�سعمائة وت�سعة وثالثون الف ّا وت�سعمائة دينار
ً
كويتي ومئتان فل�س) كقيمة �إجمالية للعطاء املايل) املُقدم حل�صة الأ�سهم املعرو�ضة ب�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية.
وقد كانت اجلهود املُن�سقة لهيئة �أ�سواق املال و�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية وفريق امل�ست�شارين وكبار امل�سئولني يف
اجلهات العامة يف الدولة ُعن�ص ًرا حا�س ًما يف �إجناح ت�سليم هذا املعلم الهام لهيئة �أ�سواق املال يف دولة الكويت .كما قامت امل�ؤ�س�سة
العامة للت�أمينات االجتماعية باالكتتاب يف احل�صة التي مت تخ�صي�صها للجهات العامة والبالغة ( )%6من ر�أ�س مال �شركة
البور�صة.
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امل�ؤمتر ال�صحفي اخلا�ص برت�سية املزايدة على احل�صة البالغة  %44من �أ�سهم ر�أ�س املال
امل�صدر ل�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية
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املرحلة الثانيــة :طــرح �أ�سهــم ر�أ�س املـال امل�صــدر واملدفــــوع ل�شركــة بور�صــة الكويت
للأوراق املالية الكتتاب املواطنني ،وذلك بتخ�صي�ص ما ن�سبتـه خمــ�سون يف املئـــة ()%50
تخ�ص�ص لالكتتاب العام جلميع املواطنني
�إن عملية طرح �أ�سهم �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية الكتتاب املواطنني هي اخلطوة الأخرية لتخ�صي�ص ال�شركة ر�سمي ًا
من قبل هيئة �أ�سواق املال ،وذلك تفعي ًال للمادة ( )33من القانون رقم ( )7ل�سنة  2010واملعدلة مبوجب القانون رقم ( )22ل�سنة
 ،2015والتي انتهت �إىل تكليف هيئة �أ�سواق املال بت�أ�سي�س ومنح ترخي�ص بور�صة ل�شركة م�ساهمة حتل حمل �سوق الكويت للأوراق
املالية ،حيث مت تخ�صي�ص �أ�سهم ال�شركة على النحو التايل:
 .1ن�سبة  % 6مت تخ�صي�صها للجهات العامة التي لها احلق يف متلك الأ�سهم.
 .2ن�سبة  % 44مت تخ�صي�صها لتكتتب فيها ال�شركات امل�سجلة يف �سوق الكويت للأوراق املالية مع م�شغل عاملي للبور�صات �أو
م�شغ ًال عاملي ًا منفرد ًا ،وقد مت تر�سية املزاد على امل�ستثمر املحلي بالتعاون مع م�شغل عاملي ح�سب قرار هيئة �أ�سواق املال
رقم  29ل�سنة .2019
 .3ن�سبة  % 50مت تخ�صي�صها لالكتتاب العام جلميع املواطنني.
 .4تتوىل هيئة املفو�ضني املكلفة بت�أ�سي�س ال�شركة حتديد ر�أ�سمالها وتوزيع جميع الأ�سهم املخ�ص�صة لالكتتاب العام بالت�ساوي
بني جميع الكويتيني امل�سجلة �أ�سمائهم يف الهيئة العامــــــة للمعلومات املدنية يف يوم االكتتاب  ،على �أن يتم ت�سديد قيمة هذه
االكتتابات من قبل املواطنني للهيئة وفق ًا للإجراءات وبالطريقة التي حتددها الهيئة  ،دون �أي فوائد �أو ر�ســوم �أو �أي زيادة
فـــوق �ســعر ال�سهم يف تاريخ االكتتاب ،يف موعــد �أق�صــاه اليوم الذي تنق�ضي يف نهايته �ستون يوم ًا  ،حم�سوبة بدء ًا من �أول
ال�شهر التايل لل�شهر الذي تولت فيه الهيئة دعوة املواطنني عن طريق و�سائل الإعالم الكويتية املقروءة وامل�سموعة واملرئية
�إىل ت�سديد قيمة االكتتابات امل�ستحقة عليهم.
وعلى الهيئة �أن ُت ّ�ضمن ن�شرة االكتتاب بند ًا يجيز للمواطنني طلب زيادة التخ�صي�ص لهم من الأ�سهم التي مل يتم �سداد قيمتها
للهيئة مبا ي�ضمن تغطية ن�سبة خم�سني يف املئة ( )%50املخ�ص�صة للمواطنني بالكامل .وحتدد الهيئة �آلية و�إجراءات تخ�صي�ص
مقدار الزيادة ،وتوزيعها على ه�ؤالء املواطنني وكيفية ،و�إجراءات ،ومواعيد �سدادهم قيمتها للهيئة .ويجوز للهيئة املوافقة على
ترخي�ص بور�صات �أخرى ،يحدد ر�أ�س مالها ون�شاطها وال�شروط اخلا�صة ب�أعمالها و�إداراتها وكل ما يتعلق بها بقرار من جمل�س
املفو�ضني.
وحيث رغبت هيئة �أ�سواق املال عرب هذه املناق�صة اال�ستعانة بجهة متخ�ص�صة لإدارة هذا االكتتاب و�إدارة احلملة الإعالمية
لتوعية املواطنني بحقوقهم وت�شجيعهم على االكتتاب وعلى �أن يتم ذلك وفق �أف�ضل املمار�سات الرائدة عاملي ًا يف هذا املجال.
وعليه ،وتنفيذ ًا لقرار جمل�س مفو�ضي هيئة �أ�سواق املال باجتماعه املنعقد بتاريخ  2019/7/3برت�سية املناق�صة رقم (CMA/
 )PROC/02/2019ب�ش�أن �إدارة طرح �أ�سهم �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية الكتتاب املواطنني على �شركة كامكو لال�ستثمار،
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قامت الهيئة وال�شركة املذكورة بتاريخ  28يوليو  2019بالتوقيع على عقد �إدارة طرح �أ�سهم �شركة البور�صة لالكتتاب العام
للمواطنني بن�سبة خم�سني يف املئة ( )%50من ر�أ�س مال ال�شركة.
وي�شمل عقد اخلدمات املقدمة من قبل �شركة كامكو لال�ستثمار �إعداد ن�شرة االكتتاب ودعوة جميع املواطنني الكويتيني امل�سجلة
�أ�سما�ؤهم يف الهيئة العامة للمعلومات املدنية يف يوم االكتتاب ،ف�ض ًال عن الإ�شراف على عملية تخ�صي�ص الأ�سهم التي مل يتم
�سداد قيمتها للهيئة مبا ي�ضمن تغطية ن�سبة خم�سني يف املئة ( )%50املخ�ص�صة للمواطنني بالكامل ،وقد قامت �شركة كامكو
لال�ستثمار باال�ستعانة مبكتب ال�سيد/د .في�صل عبدالوهاب الفهد لال�ست�شارات القانونية كم�ست�شار قانوين ومكتب بن �سري
كم�ست�شار �إعالمي لعملية االكتتاب على �أن تقوم �شركة كامكو لال�ستثمار بدورها كوكيل اكتتاب.

هيئة �أ�سواق املال توقع عقد �إدارة طرح �أ�سهم �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية الكتتاب املواطنني مع �شركة كامكو لال�ستثمار
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اكتتاب املواطنني يف �أ�سهم ر�أ�س املال امل�صدر واملدفوع ل�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية
بتاريخ  2019/9/30عقدت هيئة �أ�سواق املال م�ؤمتر ًا �صحفي ًا ل�شرح �إجراءات طرح ما ن�سبته ( )%50من �أ�سهم ر�أ�س املال
امل�صدر واملدفوع ل�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية بداية من يوم الثالثاء املوافق  2019/10/1وعلى �أن ينتهي يف متام ال�ساعة
الواحدة ظهر ًا من يوم الأحد املوافق .2019/12/1

امل�ؤمتر ال�صحفي اخلا�ص ب�إي�ضاح �إجراءات اكتتاب املواطنني – �سبتمرب 2019

وقد �أطلقت الهيئة �أثناء امل�ؤمتر املوقع الإلكرتوين  boursaipo.comاملخ�ص�ص الكتتاب املواطنني والذي �سيتم من خالله
التعرف على ال�شركة ومنوذج عملها ،بالإ�ضافة �إىل توفري ن�شرة االكتتاب و�إجراءات ال�سداد وفق ًا للإجراءات والأحكام وال�شروط
التي ت�شتمل عليها ن�شرة االكتتاب املتاحة على املوقع.
وملا ن�ص البند رقم ( )4من �أحكام املادة ( )33من القانون رقم ( )7ل�سنة  2010ب�ش�أن �إن�شاء هيئة �أ�سواق املال وتنظيم ن�شاط
الأوراق املالية وتعديالته على �أن تتوىل هيئة املفو�ضني املكلفة بت�أ�سي�س ال�شركة حتديد ر�أ�سمالها وتوزيع جميع الأ�سهم املخ�ص�صة
لالكتتاب العام بالت�ساوي بني جميع الكويتيني امل�سجلة �أ�سمائهم يف الهيئة العامة للمعلومات املدنية يف يوم االكتتاب ،على �أن يتم
ت�سديد قيمة هذه االكتتابات من قبل املواطنني للهيئة وفق ًا للإجراءات وبالطريقة التي حتددها الهيئة ،دون �أي فوائد �أو ر�ســوم
�أو �أي زيادة فـوق �ســعر ال�سهم يف تاريخ االكتتاب  ،يف موعــد �أق�صــاه اليوم الذي تنق�ضي يف نهايته �ستون يوم ًا  ،حم�سوبة بدء ًا من
�أول ال�شهر التايل لل�شهر الذي تولت فيه الهيئة دعوة املواطنني عن طريق و�سائل الإعالم الكويتية املقروءة وامل�سموعة واملرئية �إىل
ت�سديد قيمة االكتتابات امل�ستحقة عليهم.
وعلى الهيئة �أن ت ًّ�ضمن ن�شرة االكتتاب بند ًا يجيز للمواطنني طلب زيادة التخ�صي�ص لهم من الأ�سهم التي مل يتم �سداد قيمتها
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للهيئة مبا ي�ضمن تغطية ن�سبة خم�سني يف املئة ( )%50املخ�ص�صة للمواطنني بالكامل .وحتدد الهيئة �آلية و�إجراءات تخ�صي�ص
مقدار الزيادة ،وتوزيعها على ه�ؤالء املواطنني وكيفية و�إجراءات ومواعيد �سدادهم قيمتها للهيئة .ويجوز للهيئة املوافقة على
ترخي�ص بور�صات �أخرى ،يحدد ر�أ�س مالها ون�شاطها وال�شروط اخلا�صة ب�أعمالها و�إداراتها وكل ما يتعلق بها بقرار من جمل�س
املفو�ضني.
فقد مت حتديد تاريخ  2019/9/8اليوم الذي مت فيه ح�صر املواطنني الكويتيني امل�سجلني يف نظام املعلومات املدنية وتوزيع �أ�سهم
الطرح عليهم (يوم االكتتاب) ،حيث بلغ عددهم  1,417,531مواطن .وقد بلغ العدد الإجمايل لأ�سهم الطرح 100,387,875
�سهم والذي ميثل ( )%50من ر�أ�س املال احلايل املُ َ�ص ّدر واملدفوع ل�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية .وعليه مت تخ�صي�ص
عدد � 70سهم ب�سعر  100فل�س (بدون عالوة �إ�صدار) لكل مواطن كويتي م�سجل يف نظام الهيئة العامة للمعلومات املدنية بتاريخ
.2019/9/8

الربنامج الزمني لعملية االكتتاب (�سبتمرب -دي�سمرب)2019
بداية فرتة ال�سداد واالكتتاب يف فائ�ض الأ�سهم

� 8سبتمرب 2019

� 1أكتوبر 2019

حت � � ��دي � � ��د �أع � � � � � � � � ��داد امل� ��وط � �ن�ي��ن
ال �ك��وي �ت �ي�ين امل �� �س �ج �ل�ين يف ن �ظ��ام
امل�ع�ل��وم��ات امل��دن�ي��ة وت��وزي��ع �أ�سهم
ال �ط��رح ع�ل�ي�ه��م (ي� ��وم االك �ت �ت��اب)

موعد تخ�صي�ص �أ�سهم الطرح

 1دي�سمرب 2019

 8دي�سمرب 2019

ن � � � �ه � � ��اي � � ��ة ف� � � �ت � � ��رة ال � � � �� � � � �س � � ��داد
واالك� �ت� �ت ��اب يف ف��ائ ����ض الأ� �س �ه��م

 29دي�سمرب 2019

م��وع��د رد م �ب��ال��غ االك �ت �ت��اب �إىل
امل�ك�ت�ت�ب�ين (�أي امل �ب��ال��غ الفائ�ضة
مل � � ��ن مل ي � �ح � �� � �ص� ��ل ع� � �ل � ��ى ع � ��دد
الأ�� �س� �ه ��م امل �ط �ل ��وب ��ة م� ��ن ق �ب �ل��ه)

كما مت حتديد �إجراءات االكتتاب وتخ�صي�ص فائ�ض الأ�سهم على النحو الآتي:
� .1إجراءات االكتتاب:
مت حتديد �إجراءات االكتتاب �ضمن ن�شرة االكتتاب ،حيث �أن عملية االكتتاب متت من خالل موقع � www.ipo.comأو تطبيق
 IPO Kuwaitاملطور من ال�شركة الكويتية للمقا�صة وذلك يف حال كانت قيمة الأ�سهم املطلوبة  10,000دينار كويتي �أو �أقل� .أما
والتوجه ِبه �إىل مقر
�إذا كانت قيمة الأ�سهم املطلوبة �أكرث من  10,000دينار كويتي� ،سيتم توفري �إي�صال الكرتوين ليتم طباعته
ّ
اجلهة امل�ستلمة املحددة لل�سداد وا�ستكمال عملية االكتتاب .وقد مت حتديد عدد � 1,003,878سهم كحد �أعلى لالكتتاب بالأ�سهم
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�أي بواقع  %1من الأ�سهم املطروحة.
كما مت حتديد �آلية اكتتاب الق�صر امل�شمولني بو�صاية الهيئة العامة ل�شئون الق�صر �أو غري امل�شمولني بو�صاية الأب.
كما مت حتديد اجلدول الزمني لعملية االكتتاب:
• :2019/9/8اليوم الذي مت فيه ح�صر املواطنني الكويتيني امل�سجلني يف نظام املعلومات املدنية وتوزيع �أ�سهم الطرح
عليهم (يوم االكتتاب).
• :2019/10/1تاريخ بداية فرتة ال�سداد واالكتتاب يف فائ�ض الأ�سهم.
• :2019/12/1تاريخ نهاية فرتة ال�سداد واالكتتاب يف فائ�ض الأ�سهم.
• :2019/12/8تاريخ تخ�صي�ص �أ�سهم الطرح.
•�( 2019/12/29أو قبله) :رد مبالغ االكتتاب �إىل املكتتبني (�أي املبالغ الفائ�ضة ملن مل يح�صل على عدد الأ�سهم املطلوبة
من قبله).
� .2آلية التوزيع والتخ�صي�ص لفائ�ض الأ�سهم:
مت توزيع الأ�سهم املطروحة بالت�ساوي بعدد � 70سهم ًا لكل مواطن كويتي م�سجل لدى الهيئة العامة للمعلومات املدنية كما يف
 2019/9/8ومن ثم مت دعوة املواطنني بذات التاريخ ل�سداد قيمة هذه الأ�سهم يف الفرتة التي امتدت من � 1أكتوبر حتى  1دي�سمرب
والتي �صاحبتها حملة �إعالمية توعوية .حيث مت توزيع وتخ�صي�ص الأ�سهم عرب خطوتني ،يف اخلطوة الأوىل مت توزيع � 70سهم ًا
لكل مواطن كويتي مار�س حقه ب�سداد قيمة الأ�سهم املخ�ص�صة له (�أو �أقل) وعدد املواطنني الذين مار�سوا هذا احلق هو 82,777
كويتي ومت توزيع  5,772,592من �أ�سهم الطرح عليهم .ويف اخلطوة الثانية مت تخ�صي�ص فائ�ض الأ�سهم (وهي الأ�سهم التي
مل يتم �سداد قيمتها من قبل بع�ض املواطنني الكويتيني امل�سجلني يف الهيئة العامة للمعلومات املدنية بتاريخ  2019/9/8نتيجة
لعدم ممار�ستهم حقهم ب�سداد قيمة الأ�سهم خالل «فرتة ال�سداد واالكتتاب يف فائ�ض الأ�سهم وعددها � 94,615,283سهم ًا،
للمواطنني الذين طلبوا االكتتاب يف فائ�ض الأ�سهم .ومت تخ�صي�ص فائ�ض الأ�سهم للمكتتبني فيها على �أ�سا�س الن�سبة والتنا�سب
بني العدد الإجمايل للأ�سهم غري امل�سدد قيمتها «فائ�ض الأ�سهم» وبني العدد الإجمايل للأ�سهم املكتتب فيها بالزيادة .وقد بلغ
معدل التخ�صي�ص � 0.11050أي بن�سبة .%11.05
والحت�ساب عدد الأ�سهم التي مت تخ�صي�صها من فائ�ض الأ�سهم يتم �ضرب عدد الأ�سهم الإ�ضافية املطلوبة من املكتتب (�أي التي
تتجاوز الـ � 70سهم) مبعدل التخ�صي�ص والناجت هو عدد الأ�سهم التي مت تخ�صي�صها من فائ�ض الأ�سهم للمكتتب.
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�أمثلة تو�ضيحية:
1

2

3

4

5

6

�إجمايل الأ�سهم
املكتتبة فيها من
املواطن

الأ�سهم
امل�ستحقة
للمواطن
(التوزيع)

اكتتاب
املواطن يف
فائ�ض الأ�سهم
()1-2

معدل
التخ�صي�ص
لفائ�ض الأ�سهم

التخ�صي�ص من
فائ�ض الأ�سهم
)(3 x 4

�إجمايل
�أ�سهم
التخ�صي�ص
للمواطن

1

1,003,878

70

1,003,808

0.1105021

110,922

110,992

2

10,000

70

3
4
5

1,000
70
( 1احلد الأدنى)

70
70
70

9,930
930
0
0

0.1105021

1,097
102
0
0

1,167
172
70
1

0.1105021
0.1105021
0.1105021

جناح املرحلة الثانية والأخرية من �إجراءات خ�صخ�صة �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية
اعتبار ًا من ال�ساعة  1من ظهر يوم االحد املوافق � ،2019/12/1أ�صبحت بور�صة الكويت هي البور�صة الوحيدة يف ال�شرق
الأو�سط اململوكة للقطاع اخلا�ص ،حيث �أعلنت هيئة �أ�سواق املال بتاريخ  2019/12/2عن جناح عملية االكتتاب العام يف الن�سبة
البالغة  %50من �أ�سهم ر�أ�س املال امل�صدر واملدفوع ل�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية والذي مت تغطيته بن�سبة تفوق ،% 850
وبهذا مت اختتام املرحلة الثانية والأخرية من �إجراءات خ�صخ�صة �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية لت�صبح �أول �سوق للأوراق
املالية يف ال�شرق الأو�سط مملوك للقطاع اخلا�ص.

نتائج عملية اكتتاب املواطنني يف �أ�سهم ر�أ�س املال امل�صدر واملدفوع ل�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية

88

ﻣﺸﻭﻉ ﺧﺼﺨﺼﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻧﺴﺒﺔ

44%

ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ

2019

February

ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ

ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺇﺳﺘﺍﻴﺠﻲ

ﺑﻮﺭﺻﺔ ﺃﻴﻨﺎ

ﺷﺮﻛﺔ
ﺍﻻﺳﺜﻤﺎﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﺷﺮﻛﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻺﺳﺜﻤﺎﺭ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﺍﻥ ﻟﻠﺘﻤﻮ ﻞ
ﻭﺍﻹﺳﺜﻤﺎﺭ

ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻧﺴﺒﺔ
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﺇﺘﻬﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ

50%

ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ

6%

December

2019

ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ
ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸ§ﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ

ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ
ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

�صورة جماعية لأع�ضاء جمل�س مفو�ضي هيئة �أ�سواق املال مع �أع�ضاء جلنة طرح وتخ�صي�ص �أ�سهم ر�أ�س املال امل�صدر ل�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية.
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ويف اخلتام ،فقد مت تنفيذ عملية خ�صخ�صة �أ�سهم ر�أ�س املال امل�صدر واملدفوع ل�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية على
مرحلتني� .إذ قامت الهيئة يف فرباير  2019باالنتهاء من املرحلة الأوىل من تخ�صي�ص احل�صة البالغة ( )%44من ر�أ�س مال
�شركة البور�صة ،برت�سية املزايدة على التحالف املكون من كل من بور�صة �أثينا ،و�شركة اال�ستثمارات الوطنية ،وال�شركة الأوىل
لال�ستثمار ،وجمموعة �أرزان املالية للتمويل واال�ستثمار ،ومت تخ�صي�ص احل�صة املتبقية والبالغة ( )%6املخ�ص�صة للجهات
العامة �إىل امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية .ومت تنفيذ املرحلة الثانية يف الربع الأخري من عام  2019بتوزيع ح�صة الهيئة
البالغة ( )%50من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة من خالل طرحها لالكتتاب العام على املواطنني الكويتيني .وعليه �أ�صبحت �شركة
بور�صة الكويت للأوراق املالية مملوكة بن�سبة (� )%94إىل القطاع اخلا�ص بينما حتتفظ امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية
بالن�سبة املتبقية والبالغة (.)%6
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الفصل الرابع
ترقيات دولة الكويت لمصاف األسواق الناشئة
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ترقية دولة الكويت لمصاف االسواق الناشئة ضمن مؤسسة
 FTSE Russellوتطوير البنى التحتية لمنظومة السوق

تزامن تنفيذ التوجه خل�صخ�صة �سوق الكويت للأوراق املالية ال�سيما يف �أعوامه الأخرية مع �إجراءات تطويرية عدة ا�ستهدفت
حتديث مفا�صل عدة من جوانب ن�شاطاته املختلفة� ،إذ ميكن القول ب�أن توجهات اخل�صخ�صة تلك بد�أت ت�ؤتي �أكلها قبل اكتمالها
دون �أن نغفل بطبيعة احلال �أهمية ترافقها مع م�شاريع تطويرية عدة حققت مبجملها التوافق مع املعايري املطلوبة وا�ستيفاء
مقومات الرتقية مل�ستوى الأ�سواق النا�شئة.
فالتا�سع والع�شرون من �شهر �سبتمرب من عام  2017ميثل مف� ً
صال ا�ستثنائي ًا بالغ الأهمية يف م�سار �أن�شطة الأوراق املالية
املحلية� ،إذ �شهد قرار م�ؤ�س�سة الت�صنيف العاملية «فوت�سي ر�سل  « FTSE Russellبرتقية دولة الكويت من �سوق مبتدئة اىل �سوق
نا�شئة ،والذي �ضمنته تقريرها ال�سنوي.
هذه الرتقية �أتت تتويج ًا جلهود كبرية قامت بها الهيئة على مدار �سنوات عدة ( )2017-2013ا�ستهدفت حتقيق هذا الهدف
اال�سرتاتيجي والذي كان ثمرة تعاون وتن�سيق كامل بني جميع مكونات منظومة �أ�سواق املال يف دولة الكويت ،حيث تولت الهيئة
قيادة تلك اجلهود بالتعاون مع �أطراف هذه املنظومة واملتمثلة يف كلٍ من �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية وال�شركة الكويتية
للمقا�صة و�شركات الو�ساطة العاملة يف البور�صة وجميع الأطراف العاملة بال�سوق وما تطلب ذلك من تعديالت يف البنى الت�شريعية
والتنظيمية ملختلف �أطراف منظومة �أ�سواق املال ،وتوا�صل دائم مع وكاالت الت�صنيف للعمل على ا�ستيفاء مقومات الرتقية ،وتكفي
الإ�شارة على هذا ال�صعيد �إىل جملة التغيريات الت�شريعية والتنظيمية الهائلة التي حتققت يف ال�سنوات الأخرية ومهدت المتالك
مقومات الرتقية تلك ،بدء ًا بتعديل قانون �إن�شاء الهيئة و�إ�صدار الئحته التنفيذية ،وتطبيق قواعد احلوكمة ،و�صو ًال �إىل التغيريات
اجلذرية يف منظومتي الإف�صاح والتداول وما بعده مع �إطالق عجلة م�شاريع الإف�صاح الإلكرتوين با�ستخدام نظام ،XBRL
وكذلك م�شروع تطوير منظومة ما بعد التداول والذي حتول الحق ًا �إىل م�شروع لتطوير منظومة �سوق املال  ،وال ميكن بطبيعة
أ�شواط هامة يف هذا الإطار ال�سيما و �أن هذا التوجه �ساعد ب�صورة رئي�سية
احلال �إغفال �أهمية التوجه خل�صخ�صة ال�سوق وقطع � ٍ
على ا�ستيفاء العديد من املعايري الدولية ذات ال�صلة ب�أن�شطة الأوراق املالية.
نوجز �أدناه �إجراءات الهيئة يف �إطار توجهها للتو�صل �إىل الرتقيات امل�ستحقة وفقاً لت�سل�سها الزمني بالآتي:
�أو ًال -عام ( 2013نقطة البداية لتوجه الرتقية).
مت التوا�صل مع وكاالت الت�صنيف املختلفة ومنها م�ؤ�س�سة  FTSE Russelملعرفة معايري الت�صنيف ومتطلباته ،كما مت تزويد
امل�ؤ�س�سة املذكورة باال�ستبيانات املطلوبة الهادفة للتعرف على ال�سوق الكويتي والبيئة التنظيمية املحلية لأن�شطة الأوراق املالية.
وقد مت �إخطار الهيئة حينها ب�أن دولة الكويت �ستبقى على قائمة املراقبة �إىل �سوق ثانوي نا�شئ حتى �سبتمرب .2014
ثاني ًا -عام ( 2014ترقية جزئية وحتديد املعوقات)
متت املراجعة الدورية ملتطلبات الرتقية ،ليتم مبوجبها ترقية ال�سوق على �صعيد �أحد معايري الت�صنيف وهو معيار « �سوق
ال�صرف احلر» حيث متت ترقية ال�سوق من �سوق «غري م�ستويف» �إىل «�سوق مقيد» ،كما مت حتديد �أبرز املعوقات املتواجدة املتعلقة
ببع�ض املعايري الأخرى ،وميكن �إيجاز واقع بع�ض معايري الت�صنيف حينها بالآتي:
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•املعيار اخلا�ص بوجود �ســوق �صـرف حـر ومتطــور :متــت ترقيــة دولة الكويت فـــي هـــذه الفئة كما �أ�سلفنا مــــن غري م�ستويف
(� )Not Metإىل مقيد ( )Restrictedبنا ًء على ت�أكيد �أنه ال توجد قيود على بيع العملة املحلية يف الأ�سواق املحلية
وخارجها.
•املعيار املتعلق بوجود جهة رقابية ر�سمية ت�شرف وتراقب �أ�سواق املال :يف هذه الفئة مل يتم تغيري ت�صنيف دولة الكويت من
( )Restrictedوذلك لأنه مل يتم توقيع وتنفيذ مذكرة التفاهم مع وزارة التجارة وال�صناعة.
•معيار التقا�ص والت�سوية :مل يتم تغيري ت�صنيف دولة الكويت يف هذه الفئة من مقيد ( )Restrictedنظر ًا ال�ستمرار قواعد
الت�سوية املطبقة للم�ستثمرين الأجانب ()T+0
وكذلك لعدم تطبيق مبد�أ الت�سليم مقابل الدفع (� ،)DvPإ�ضاف ًة �إىل �أن الت�سوية املبا�شرة بني �أمناء احلفظ ما زالت غري
متاحة.
ثالث ًا -عام ( 2015بداية معاجلة املعوقات وا�ستيفاء املعايري)
قامت الهيئة مبعاجلة بع�ض املعوقات املذكورة يف مراجعة � ،2014إال �أن معوقات �أخرى مل تتم معاجلتها كامل ًة .فكانت نتائج
املراجعة الدورية لعام  2015بعدم تغيري ت�صنيف دولة الكويت يف جمال (التقا�ص والت�سوية) من مقيد ( )Restrictedللأ�سباب
ال�سابقة �آنفة الذكر .هذا ،وقد عملت الهيئة على معاجلة معوقات ا�ستيفاء املعايري املطلوبة اخلا�صة مبهام التقا�ص والت�سوية من
خالل البدء مب�شروع نظام ما بعد التداول والذي يت�ضمن االنتقال �إىل نظام ت�سويات جديد  T+3وحتقيق مبد�أ الت�سليم مقابل
الدفع ( .)DvPكما مت ت�شكيل فريق ثالثي برئا�سة هيئة �أ�سواق املال وع�ضوية كل من �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية
وال�شركة الكويتية للمقا�صة لتطبيق هذه التغيريات ،وقد مثل الهيئة �ضمن هذا الفريق عدد ثمان �أع�ضاء برئا�سة نائب رئي�س
جمل�س مفو�ضي هيئة �أ�سواق املال( .ملحق  2بند رقم )12
رابع ًا -عام ( 2016معاجلة م�ستمرة)
مع عدم اكتمال جهود الهيئة على �صعيد معاجلة معوقات املراجعة الأخرية ف�إن مالحظات م�ؤ�س�سة  FTSE Russellمل تتغري يف
مراجعة عام  2016حيث �أنه مل يتم تنفيذ م�شروع منظومة ما بعد التداول ،ال�سيما تلك املالحظات املتعلقة بعدم وجود نظام دفع
وت�سليم على الأوراق املالية والنقدية ( ،)DvPوكذلك احلال بالن�سبة لعدم تطبيق الت�سوية املبا�شرة بني �أمناء احلفظ .وبنا ًء على
ذلك كان قرار جمل�س حوكمة م�ؤ�س�سة الت�صنيف ( FTSE Russell (FTSE Russel Governance Boardبا�ستمرار �إدراج
دولة الكويت على قائمة املراقبة (.)Watch List
مع الإ�شارة �إىل �أن امل�ؤ�س�سة �أكدت يف ر�سالتها للهيئة على هذا ال�صعيد �إدراكها للجهود املبذولة من قبل الهيئة لتغيري دورة
الت�سوية بحيث ت�صبح  T+3وتقدمي نظام لآلية الت�سليم مقابل الدفع ( )DvPيف �سنة .2017
جلهود متكاملة)
خام�س ًا -عام ( 2017الرتقية تتويج
ٍ
مع ا�ستمرار هيئة �أ�سواق املال ب�إحاطة �شركة  FTSE Russellمب�ستجدات م�شروعها ملنظومة ما بعد التداول وتطورات مراحل
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�إجنازه ب�صورة دورية بهدف �أخذ تلك التطورات بعني االعتبار حني �إجراء مراجعة عام  2017ال�سيما على �صعيد تنفيذ التغيريات
الهادفة ملعاجلة دورة الت�سوية ومبد�أ الت�سليم مقابل الدفع (.)DvP
قام وفد ميثل امل�شروع بقيادة الهيئة وم�شاركة �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية وال�شركة الكويتية للمقا�صة ب�إجراء اجتماعات
( )Roadshowعدة مع عمالء م�ؤ�س�سة  FTSE Russellيف �شهر يوليو  2017وذلك لعر�ض التغيريات التي مت تطبيقها م�ؤخر ًا
�ضمن م�شروع نظام ما بعد التداول ،واال�ستماع ملالحظات العمالء عن اال�ستثمار يف ال�سوق الكويتي( .ملحق رقم  2بند رقم )13
كما مت االجتماع مع م�ؤ�س�سة  FTSE Russellحيث مت عر�ض التغيريات التي مت تنفيذها يف منظومة ما بعد التداول وا�ستعرا�ض
خمتلف الإجراءات ذات ال�صلة مبعاجلة معوقات الرتقية ،كما مت �إبداء بع�ض املالحظات التي مت العمل على تالفيها متهيد ًا
ملناق�شة مراجعة ترقية دولة الكويت.
ويف التا�سع والع�شرين من �شهر �سبتمرب من عام  2017كان �صدور القرار التاريخي مل�ؤ�س�سة الت�صنيف الدولية FTSE Russell

برتقية دولة الكويت �إىل م�صاف الأ�سواق النا�شئة على �أن يدخل حيز التنفيذ فعلي ًا يف �سبتمرب من عام .2018
ترقية الكويت �إىل م�صاف الأ�سواق النا�شئة �ضمن م�ؤ�شرات S&P Dow Jones

قامت وكالة الت�صنيف العاملية  S&P Dow Jonesبالإعالن عن ترقية ت�صنيف دولة الكويت �إىل �سوق نا�شئ يف نوفمرب ،2018
و قد �أ�شار الإعالن ال�صادر بهذا ال�ش�أن �أن التطبيق الفعلي لإ�ضافة دولة الكويت يف م�ؤ�شرات  S&P Dow Jonesكان قبل افتتاح
ال�سوق ليوم  .2019/9/23وقد �أ�شادت  S&P Dow Jonesيف �إعالنها بالتقدم امللحوظ فيما يتعلق ب�أنظمة الت�سوية والتقا�ص
من خالل االنتقال �إىل دورة ت�سوية موحدة  T+3وحتقيق مبد�أ الت�سليم مقابل الدفع ( .)DVPعلم ًا ب�أن امل�ؤ�شرات التي �ستت�أثر
ب�إ�ضافة دولة الكويت �إىل م�صاف الأ�سواق النا�شئة هي كالآتي:
S&P Global BMI Shariah

	•

S&P Global BMI

	•

Dow Jones Global Index

	•

S&P/IFCI

	•

Dow Jones Islamic Markets

	•

S&P Global Property

	•

وتعترب  S&P Dow Jonesثاين وكالة ت�صنيف تقوم برتقية ت�صنيف دولة الكويت ،حيث �سبقتها وكالة الت�صنيف العاملية
 FTSE Russellبالإعالن عن ترقية ت�صنيف الكويت �إىل �سوق نا�شئ يف �سبتمرب  ،2017وقد مت ت�ضمني بع�ض �أ�سهم ال�شركات
الكويتية �ضمن م�ؤ�شرات  FTSE Russellيف  2018مما نتج عنه دخول ا�ستثمارات �أجنبية تفوق املليار ون�صف مليار دوالر
�أمريكي .بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،أعلنت وكالة الت�صنيف العاملية  MSCIبو�ضع دولة الكويت على قائمة املراقبة لرفع الت�صنيف �إىل
�سوق نا�شئ .وجتدر الإ�شارة �أن  S&P Dow Jones Indicesو�ضعت دولة الكويت على قائمة اال�ست�شارة للرتقية �إىل �سوق نا�شئ
يف تقريرهم ال�صادر يف يونيو  ،2018وذلك لل�سنة الثانية على التوايل ،وقد ذكرت يف الإعالن ال�صادر بهذه املنا�سبة ب�أن اجلهة
الرقابية (هيئة �أ�سواق املال) تقوم بتنفيذ خطوات هامة يف طريق ا�ستحقاق الرتقية �إىل ت�صنيف �سوق نا�شئ ،وذلك من خالل
95

م�شروع يتم تنفيذه وفق مراحل متعددة بهدف التقارب مع املعايري العاملية .وقد ذكرت يف ذات الإعالن ب�أن �أبرز ما مت تنفيذه
�ضمن عملية التطوير هو:
		  -توحيد دورة الت�سوية �إىل  T+3وذلك ا�ستيفاء للمعايري العاملية.
		  -حتقيق مبد�أ الت�سليم مقابل الدفع ( Delivery versus Payment (DvPواخلطط امل�ستمرة لتطويره.
		  -القيام بتق�سيم ال�سوق وفق معايري حمددة.
وجتدر الإ�شارة ب�أن هذه الرتقية ت�أتي لت�ضيف ل�سجل الهيئة �إجناز ًا �آخر كنتيجة لتطبيق برنامج تطوير ال�سوق يف مرحلتيه
الأوىل والثانية مع البدء يف تنفيذ املرحلة الثالثة من التطوير والذي ت�شرف عليه الهيئة بالتعاون مع �شركة بور�صة الكويت للأوراق
املالية وال�شركة الكويتية للمقا�صة ،وتعترب الثانية على التوايل بعد ترقية دولة الكويت اىل م�صاف الأ�سواق النا�شئة �ضمن م�ؤ�شر
 FTSE Russellوالتي �أعلن عنها يف � 29سبتمرب  ،2017حيث ت�أتي جميع هذه القرارات من وكاالت الت�صنيف العاملية ك�شهادة
للجهود املبذولة يف م�شروع «تطوير منظومة �سوق املال» والذي تقوده هيئة �أ�سواق املال بالتن�سيق والتعاون مع �شركائها يف منظومة
�أ�سواق املال ،ك�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية ،وال�شركة الكويتية للمقا�صة ،و�شركات الو�ساطة .وميثل م�شروع تطوير �سوق
حد بعيد
املال ال�شغل ال�شاغل لهيئة �أ�سواق املال ،ال�سيما بعد جتاوز املرحلة الت�أ�سي�سية وا�ستكمال البنية التنظيمية والت�شريعية �إىل ٍ
والتي مثلت �أ�سا�س االنتقال �إىل املرحلة التالية.

ا�ستكمال �شروط م�ؤ�س�سة  MSCIلرتقية دولة الكويت مل�صاف اال�سواق النا�شئة
�أ�صدرت  MSCIبتاريخ  19دي�سمرب  2019قرارها النهائي برتقية دولة الكويت �إىل م�صاف الأ�سواق النا�شئة يف م�ؤ�شراتها،
وذلك بعد ا�ستيفاء �شرطي تطبيق هياكل احل�سابات املجمعة وتقابل عمليات احل�ساب الواحد ،واللذان مت و�ضعهما �ضمن قرار
الرتقية امل�شروط الذي �أ�صدرته  MSCIيف يونيو  .2019وي�ؤكد هذا القرار جناح اجلهود املبذولة من قبل هيئة �أ�سواق املال
بالتعاون مع �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية وال�شركة الكويتية للمقا�صة يف تطبيق ال�شروط املطلوبة قبل الوقت املحدد
ال�ستكمالها.
وجاء �إمتام هذه الرتقية با�ستيفاء ال�شرطني نتيجة للقرارين اللذان �أ�صدرتهما هيئة �أ�سواق املال يف �أواخر �أكتوبر ،2019
متمثلني بالقرار رقم ( )151ل�سنة  2019ب�ش�أن تعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنفيذية للقانون رقم  7ل�سنة  2010ب�ش�أن �إن�شاء هيئة
�أ�سواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية وتعديالتهما لتطبيق هيكل احل�ساب املجمع ،وكذلك القرار رقم ( )152ل�سنة 2019
ب�ش�أن اعتماد القواعد الالزمة لتطبيق احل�ساب املجمع وتقابل عمليات احل�ساب الواحد .حيث جاءت هذه القرارات بتعديالت
على الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )7ل�سنة  ،2010وقواعد �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية ،وقواعد ال�شركة الكويتية
للمقا�صة ،مبا ي�ساهم يف ت�سهيل الإجراءات للأطراف املتعاملة يف بور�صة الأوراق املالية ،ويزيد من كفاءة وفعالية منظومة �سوق
املال الكويتي ويعك�س تطلعات اال�ستثمار الأجنبي �سواء امل�ؤ�س�سي �أو الفردي .وبا�ستكمال ترقية  MSCIوالذي يعد �أكرب امل�ؤ�شرات
العاملية ،تكون دولة الكويت م�صنفة ك�سوق نا�شئ لدى جميع امل�ؤ�شرات العاملية الثالث املتعارف عليها وذلك بعد ترقيتها �ضمن
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م�ؤ�شرات  FTSE Russellيف عام  2017وم�ؤ�شرات  S&P DJIيف عام  .2018وتعزز هذه الرتقيات مكانة ال�سوق الكويتي عاملي ًا
وت�ساعد على جذب ر�ؤو�س �أموال امل�ستثمرين الأجانب �سواء الأفراد �أو اال�ستثمار امل�ؤ�س�سي ،مما ي�ساهم يف رفع م�ستوى ال�سيولة
يف ال�سوق وي�ؤدي كذلك �إىل تنويع قاعدة امل�ستثمرين .وجتدر الإ�شارة �أنه مع �إتاحة تطبيق هيكل احل�سابات املجمعة للم�ستثمرين
الأجانب ،تكون دولة الكويت من �أوائل الدول يف املنطقة حتقيق ًا لهذا ال�شرط وفق ًا ملعايري .MSCI

فوت�سي ر�سل  FTSE RUSSELLيف �سطور!
عاما
«فوت�سي ر�سل « �شركة متخ�ص�صة يف جمال ت�صنيف �أ�سواق املال الدولية ،بد�أت يف ذلك منذ فرتة تزيد عن الع�شرين ً
عندما قامت بت�أ�سي�س م�ؤ�شرات خا�صة بال�سوق الربيطاين ،لت�شرتي بعد ذلك حقوق م�ؤ�شرات رويرتز وتتو�سع عامل ًيا .وتعتمد حال ًيا
ما يقارب  3.5تريليون دوالر من الأ�صول املدارة عامل ًيا على م�ؤ�شرات فوت�سي ر�سل  . FTSE RUSSELLكما ي�ستخدم م�ؤ�شراتها
�أي�ض ًا �أكرب مدير �صندوق للأ�سواق النا�شئة يف العامل ( )Vanguardالذي يدير ما يقارب  170مليار دوالر �أمريكي ،تقوم هذه
ال�شركة بت�صنيف �أ�سواق وفق م�ستويات عدة (متقدمة ،نا�شئة متقدمة ،نا�شئة ثانوية ،حمدودة) ،وجتدر الإ�شارة �إىل �أن متو�سط
العائد ال�سنوي للأ�سواق النا�شئة الثانوية تبلغ ن�سبته �أكرث من  %8خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية ،بور�صة الكويت هي رابع
بور�صة عربية تنجح يف االن�ضمام لهذا امل�ؤ�شر بعد م�صر ودبي وقطر.

�ستاندر �آند بورز  S&P Dow Jonesيف �سطور!
�شركة «�ستاندر �أند بورز » هي �شركة خدمات مالية مقرها الواليات املتحدة الأمريكية وهي فرع ل�شركة مكغروهيل التي تن�شر
البحوث والتحليالت املالية على الأ�سهم وال�سندات ،م�ؤ�شراتها معروفة يف العديد من �أ�سواق املال العاملية ،كما �أنها واحدة من
وكاالت الت�صنيف االئتماين الثالث الكربى عاملي ًا.

مورغان �ستانلي Morgan Stanley يف �سطور!
هي م�ؤ�س�سة خدمات مالية وا�ستثمارية �أمريكية متعددة اجلن�سيات ،ت�أ�س�ست يف عام  1935تعد من �أكرب امل�ؤ�س�سات امل�صرفية
يف الواليات املتحدة والعامل ،يقع مقرها يف مبنى مورغان �ستانلي الرئي�سي ،و�سط مانهاتن ،تعمل مورغان �ستانلي يف  42دولة
ت�صنيفات خا�صة
ولديها �أكرث من  1300مكتب ًا ونحو � 60ألف موظف ،وهي واحدة من ثالث وكاالت ت�صنيف دولية رئي�سية تقدم
ٍ
بالأ�سواق النا�شئة.

االحتاد الدويل لأ�سواق املال  ICMAيف �سطور!
هي منظمة دولية ت�ضم حاليا �أكرث من  500ع�ضو من حوايل �ستني بلد ًا حول العامل ،وت�سعى  ICMAلتعزيز �أ�سواق ر�أ�س املال
الدولية ب�صورة مرنة وفعالة ،كما تعمل على امل�ساعدة يف بناء الثقة يف قطاع �أ�سواق املال من خالل تعزيز املعايري املقبولة دولي ًا
ملمار�سات ال�سوق من خالل تطوير املبادئ التوجيهية والقواعد والتو�صيات املنا�سبة واملقبولة يف هذا املجال ،وكذلك �صون وتعزيز
�إطار عمل ا�صدار الأوراق املالية وقطاع التجارة واال�ستثمار يف �أدوات الدين بني الدول ،وت�شجع على �إ�صدار اللوائح املالية التي
تعزز الكفاءة واملرونة والفاعلية يف �أ�سواق ر�أ�س املال.
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الرتقيات  ....حمل اهتمام القيادة ال�سيا�سية!
حظيت الرتقيات املتتالية للبور�صة باهتمام القيادة ال�سيا�سية وعلى �أعلى امل�ستويات ،فكانت ا�ستقباالت ح�ضرة �صاحب ال�سمو
�أمري البالد الراحل ال�شيخ� /صباح الأحمد اجلابر ال�صباح» طيب اهلل ثراه مل�س�ؤويل اجلهات املعنية بالرتقيات املتتالية ،كما
حظيت الرتقيات �أي�ضاً با�ستقباالتٍ مماثلة من �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ /نواف الأحمد اجلابر ال�صباح حفظه اهلل
كل من ال�سيد رئي�س جمل�س الوزراء ورئي�س جمل�س الأمة.
ورعاه� ،إ�ضاف ًة �إىل ا�ستقبال ٍ
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من ا�ستقباالت ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري البالد الراحل ال�شيخ� /صباح الأحمد اجلابر ال�صباح
طيب اهلل ثراه مل�س�ؤويل الهيئة واجلهات املعنية بالرتقيات املتتالية
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من ا�ستقباالت ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ /نواف الأحمد اجلابر ال�صباح حفظه اهلل ورعاه
مل�س�ؤويل الهيئة واجلهات املعنية بالرتقيات املتتالية
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من ا�ستقباالت �سمو ر�ؤ�ساء جمل�س الوزراء املتعاقبني مل�س�ؤويل الهيئة واجلهات املعنية بالرتقيات املتتالية
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ا�ستقباالت ال�سيد رئي�س جمل�س الأمة مل�س�ؤويل الهيئة واجلهات املعنية بالرتقيات املتتالية
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اخلامتة
�إن ح�صول �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية يف الرابع من �أكتوبر لعام  2016على الرتخي�ص الر�سمي ملزاولة ن�شاط بور�صة
�أوراق مالية ،وما تلى ذللك من خطوات و�إجراءات م�شروع خ�صخ�صة ال�سوق و�إعالن جناح هيئة �أ�سواق املال بتاريخ 2019/12/8
عن االنتهاء من عملية تخ�صي�ص الأ�سهم للمواطنني الكويتيني امل�شاركني يف عملية االكتتاب العام بن�سبة  %50من �أ�سهم ر�أ�س
املال امل�صدر واملدفوع ل�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية والذي مت تغطيته بن�سبة تفوق  ،%850ميثل حدث ًا ا�ستثنائي ًا وتاريخي ًا
قو ًال وفع ًال وفق كل املقايي�س ،كما �أنه ميثل جناح ًا يف �إجناز �أول و�أهم توجه نحو م�شاريع اخل�صخ�صة يف تاريخ دولة الكويت ،و�أنه
جاء ترجم ًة خلطة حمكمة مرتافقة ب�شفافية تامة وفق ًا ملبادئ املناف�سة والعدالة الإجرائية واملو�ضوعية ،وذلك ا�ستحقاق ًا ال�ستيفاء
�أحكام املادة ( )33من القانون رقم ( )7ل�سنة  2010ب�ش�أن �إن�شاء هيئة �أ�سواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية وتعديالته.
وقد قامت هيئة �أ�سواق املال منذ �إن�شاء �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية بو�ضع ا�سرتاتيجية لتطوير و�ضع ال�سوق ب�شكل عام
مبا يتفق مع املعايري الدولية ،حيث واكبت الهيئة بالتعاون مع �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية ،وال�شركة الكويتية للمقا�صة
متطلبات واحتياجات ال�سوق ،وعملت على توفري الأدوات اال�ستثمارية و�إعادة هيكلة ال�سوق لرفع قدرته التناف�سية وزيادة ال�سيولة،
وتعزيز ال�شفافية ،وتدعيم ثقة امل�ستثمرين وجذب اال�ستثمارات ور�ؤو�س الأموال ،وكل ذلك �أتى بالتوازي مع م�شروع خ�صخ�صة
ال�سوق.
ونتيجة لذلك ،فقد حققت هيئة �أ�سواق املال و�شركائها يف منظومة �أ�سواق املال جمموعة من الإجنازات الكبرية التي تفخر بها
على نحو ما مت �سرده بهذا التقرير على م�ستوى خ�صخ�صة ال�سوق ،وذلك من خالل ا�ستمرار عمل اللجان وفرق العمل املعنية بهذا
امل�شروع دون �أي ت�أخري ،ويف الوقت ذاته العمل على ترقية ال�سوق بو�ضع خطط تطويره والإ�شراف على تنفيذها ،والتوا�صل الدائم
وامل�ستمر مع م�ؤ�س�سات ا�ستثمارية عاملية وعر�ض �آخر تطورات ال�سوق على م�ؤ�س�سات الت�صنيف يف امل�ؤ�شرات العاملية ،حيث �أ�شرفت
الهيئة على معاجلة كافة ال�شروط الواجب ا�ستيفائها من قبل م�ؤ�س�سات الت�صنيف ومتابعة تطبيقها �سواء من خالل مراحل م�شروع
تطوير ال�سوق �أو ب�شكل منف�صل ،وذلك ل�ضمان معاجلة جميع ال�شروط ومناق�شة �آخر امل�ستجدات من خالل عقد اجتماعات دورية
معها ،كما قامت الهيئة بعمل العديد من احلمالت التعريفية ب�أ�سواق املال يف دولة الكويت لدى بع�ض الدول الأجنبية حيث التقت
بالعديد من امل�ستثمرين وكانت بع�ضها ب�شكل م�ؤمترات ،وا�ستمرت هذه احلمالت �أثناء جائحة كورونا وذلك من خالل و�سائل
التوا�صل االلكرتونية مع امل�ستثمرين الأجانب والتوا�صل معهم ب�آخر امل�ستجدات.
ونتاج ًا لهذه الرتتيبات والإجراءات التي قامت بها الهيئة ف�إن هذه الرتقيات �ست�ساهم ب�شكل فعال يف تعزيز مكانة دولة الكويت
مالي ًا وو�ضعها يف فئة �أكرث جذب ًا وتطور ًا ،وذلك العتبارات عدة� ،أهمها على الإطالق �أن هذا الإجناز و�ضع �سوق الكويت للأوراق
املالية بعد فرتة زمنية تنوف عن الثالثني عام ًا من �إن�شائه على الطريق ليتم �إدارته من قبل القطاع اخلا�ص وحتوله من كيان
حكومي اىل �شركة تدار على النمط التجاري ،وهو حتول ا�سرتاتيجي يف م�سار �أن�شطة الأوراق املالية ،حيث تعترب خ�صخ�صة
البور�صة خطوة مهمة نحو حتقيق الأهداف التنموية الوطنية الطموحة املحددة يف ر�ؤية الكويت  ،2035و�ستمنح القطاع اخلا�ص
دور ًا �أقوى وفر�صة �أكرب لتطوير االقت�صاد الوطني.
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وت�ؤكد الهيئة �أن ما مت �إجنازه ،يعترب بداية ملرحلة وواقع جديد يحتم عليها بذل املزيد وموا�صلة عملية تطوير منظومة �سوق املال
من خالل م�شاريعها املتعددة ،وحتديدا ما �سيتم تطبيقه يف املراحل القادمة من برنامج تطوير ال�سوق.
يف اخلتام ،البد من الإ�شارة �إىل �أن النجاح الالفت يف �إجناز م�شروع خ�صخ�صة ال�سوق وترقياته ليكت�سي �أهمي ًة خا�صة
وم�ضاعفة للعديد من االعتبارات ،ي�أتي يف مقدمتها ريادة التجربة حملي ًا �إذ �أن مثل هذا امل�شروع يعترب �أول و�أهم عملية خ�صخ�صة
لواحد من �أهم مرافقنا االقت�صادية وانتقال ملكيته من القطاع العام �إىل القطاع اخلا�ص� ،إ�ضاف ًة ملا امتلكته تلك التجربة من
ٍ
مقومات جتعل منها مثا ًال يحتذى به ،بدء ًا بطابع عملها امل�ؤ�س�سي الذي مل يتغري بتغري اللجان وتعاقب املجال�س ،فكان احلر�ص على
وقت قيا�سي ووفق املعايري املطلوبة ،كما مثل هذا
�إجناز املهام يف مواعيدها املحددة ،الأمر الذي �ساعد على �إجناز امل�شروع يف ٍ
الإجناز من ناحي ٍة �أخرى تكري�س ًا لنهج الهيئة يف التعاون مع �شركائها يف منظومة �أ�سواق املال انطالقا من فل�سف ٍة خا�صة لديها
ترى يف دورها �شريك ًا مطور ًا ال مراقب ًا م�شرف ًا� ،أما االعتماد على الكفاءات الوطنية يف �إجناز امل�شروع مبراحله املختلفة فيمثل
مقوم ًا �آخر ال�ستثنائية جناحه امل�شهود� ،أما �آخر و�أهم االعتبارات التي منحت هذا امل�شروع �أهمية ا�ستثنائية كما �أ�سلفنا ،فتعود
�إىل ما ميثله من ا�ستجابة ٍ ال�ستحقاقات اقت�صادية تنموية وقانونية يف الوقت ذاته.
و�أخري ًا ،ال يفوت هيئة �أ�سواق املال يف ختام هذا التقرير �إال �أن تعرب عن عظيم امتنانها و�شكرها لكافة �أع�ضاء جمل�س مفو�ضي
الهيئة ال�سابقني واحلاليني وجهود الكفاءات الوطنية املخل�صة امل�شاركة يف �شتى جلان وفرق العمل املعنية مبراحل و�إجراءات
خ�صخ�صة �سوق الكويت للأوراق املالية وكافة موظفي الهيئة الذين مت اال�ستعانة بهم و�ساهموا ب�شكل فعال يف هذا الإجناز
التاريخي ،و�أن ت�شيد �أي�ض ًا بجهود ال�شركاء يف منظومة �أ�سواق املال ،كما حت�سب هذه الإجنازات للهيئة وكوادرها الوظيفية ب�شكل
خا�ص ولدولة الكويت ب�شكل عام ،كون هذا املرفق احليوي  -بور�صة الكويت للأوراق املالية – يعد �أحد �أهم روافد االقت�صاد الوطني
واملايل لدولة الكويت ،وملا لهذا االجناز من �أثر و انعكا�س �إيجابي مبا�شر على االقت�صاد الوطني الذي �سوف ينال ثقة امل�ستثمرين،
وما هذه اخلطوة �إال ترجمة حية وتلبية لر�ؤية ورغبة «ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري البالد الراحل ال�شيخ� /صباح الأحمد اجلابر
ال�صباح» طيب اهلل ثراه ،ب�ش�أن جعل دولة الكويت مركز ًا مالي ًا وجتاري ًا ،وهو ي�أتي تنفيذ ًا لر�ؤية الكويت اال�سرتاتيجية - 2020
 2035وذلك ب�إعطاء دور �أكرب للقطاع اخلا�ص باعتباره ميثل قاطرة التنمية.
واهلل ولـــي التوفيــــــق،،،
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ملحق ()1
أعمال اللجنة االستشارية لتقييم األصول المادية
والمعنوية لسوق الكويت لألوراق المالية
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اللجنة االستشارية لتقييم األصول المادية والمعنوية لسوق
الكويت لألوراق المالية

نظم القانون رقم ( )7ل�سنة  2010ب�ش�أن �إن�شاء هيئة �أ�سواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية والئحته التنفيذية وتعديالتهما
ال�صادر بتاريخ  ،2010/2/21واملن�شور باجلريدة الر�سمية (الكويت اليوم) بتاريخ  ،2010/2/28واملعدل بالقانون رقم ()108
ل�سنة  2014ال�صادر بتاريخ  ،2014/7/23واملن�شور باجلريدة الر�سمية (الكويت اليوم) بتاريخ  ،2014/8/10والقانون رقم
( )22ل�سنة  2015ال�صادر بتاريخ  ،2015/5/4واملن�شور باجلريدة الر�سمية (الكويت اليوم) بتاريخ � ،2015/5/10أحكام و�آلية
انتقال كامل اال�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية و كيفية �إدارتها �إىل حني تويل الهيئة مهام الإدارة ،كما حدد
القانون امل�شار �إليه اجلهة املناط بها تويل مهمة تقييم هذه الأ�صول لتحديد ما �سوف ي�ؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبور�صة،
وكذا حتديد اجلهات التي يجوز تفوي�ضها لإدارة هذه الأ�صول خالل الفرتة االنتقالية ،وذلك وفق ًا ملا جاء بن�ص املادة ()156
من قانون �إن�شاء الهيئة رقم ( )7ل�سنة � 2010سالف الإ�شارة و تعديالته ،والتي ن�صت على �أنه « ت�ؤول �إىل الهيئة كامل اال�صول
املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية عند �صدور هذا القانون ،وت�ستمر جلنة ال�سوق يف �إدارتها �إىل حني تويل الهيئة مهام
الإدارة ،ويجوز للهيئة �أن تعهد ب�إدارتها ل�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية .وتقوم الهيئة – خالل ال�سنة الأوىل من �سريان
القانون  -بتكليف جلنة ا�ست�شارية لتقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية ،وحتديد ما ي�ؤول منها للهيئة وما
يبقى منها للبور�صة .على �أن تفو�ض الهيئة كل من البور�صة وجلنة ال�سوق �أو �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية ب�إدارة هذه
الأ�صول ،والقيام باملهام الإدارية واملالية التي يقت�ضيها �سري مرفق البور�صة خالل الفرتة االنتقالية».
وتنفيذ ًا ملا ن�ص عليه البند رقم ( )13من الأحكام االنتقالية الواردة يف امللحق رقم ( )3املرفق بالقرار رقم ( )72ل�سنة
 2015ال�صادر بتاريخ  2015/11/9ب�ش�أن �إ�صدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )7ل�سنة  2010ب�ش�أن �إن�شاء هيئة �أ�سواق املال
وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية وتعديالته  ،على �أنه « فور انتهاء اللجنة اال�ست�شارية املعينة من قبل الهيئة لتقييم الأ�صول املادية
واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية وحتديد ما ي�ؤول منها لل�سوق من �إعداد تقريرها النهائي بهذا ال�ش�أن واعتماد الهيئة له،
تقوم الهيئة بتحديد ر�أ�س مال �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية امل�صدر الذى �سيجرى على �أ�سا�سه تخ�صي�ص �أ�سهمها على
النحو املبني باملادة ( )33من القانون ،على �أن تراعى يف ذلك ما حتتاجه ال�شركة من مبالغ ل�سداد قيمة الأ�صول التي �ستنتقل
�إليها ،ورد �أية مبالغ مدفوعة لها من الهيئة ،بالإ�ضافة �إىل ما قد حتتاجه من �أموال �أخرى لتحقيق �أغرا�ضها.».
وفيما يلي ن�ستعر�ض الت�سل�سل التاريخي للمراحل التي مرت بها عملية تقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق
املالية م�شتم ًال على جممل ما قامت به اللجنة اال�ست�شارية لتقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية منذ
ت�شكيلها تنفيذ ًا ملا ن�صت علية املادة ( )156من القانون رقم ( )7ل�سنة  2010ب�ش�أن �إن�شاء هيئة �أ�سواق املال وتنظيم ن�شاط
الأوراق املالية وتعديالته ،وكذا قرارات جمل�س املفو�ضني والقرارات الالحقة ذات ال�صلة ب�أعمالها ومهامها.

 . 1ت�شكيل اللجنة اال�ست�شارية لتقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية
مت ت�شكيل اللجنة اال�ست�شارية لتقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية (ي�شار �إليها فيما بعد باللجنة
اال�ست�شارية) مبوجب قرار جمل�س املفو�ضني باجتماعه رقم ( )13ل�سنة  2011املنعقد بتاريخ  ،2011/7/7حيث ت�ضمن قرار
ت�شكيلها ا�سناد مهمة «درا�سة مو�ضوع تقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية وحتديد ما ي�ؤول منها للهيئة
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وما يبقى منها للبور�صة ،وللجنة اال�ستعانة مبن تراه منا�سب ًا من داخل الهيئة وخارجها لإمتام مهامها على الوجه الأكمل ،على �أن
ترفع تو�صياتها �إىل جمل�س املفو�ضني التخاذ ما يراه من قرارات بهذا ال�ش�أن».
وقد بد�أ عمل هذه اللجنة مع �أوىل ت�شكيالتها والتي كانت حتت م�سمى (اللجنة اال�ست�شارية) يف يوليو من عام  2011وا�ستمرت
اعمالها حتى االنتهاء من املهام املوكلة اليها ح�سب ن�ص املادة  156من قانون الهيئة يف دي�سمرب من عام  2017وذلك بانتهاء
تقييم اال�صول املادية واملعنوية لل�سوق ،وقد �شهدت هذه اللجنة تغيري م�سماها و�إعادة ت�شكيلها �أكرث من مرة وذلك ح�سب تطور
�إجراءات تنفيذ مهامها.
الت�شكيل الأول للجنة اال�ست�شارية لتقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية كما �أ�سلفنا كان حتت م�سمى
«اللجنة اال�ست�شارية» باجتماع جمل�س املفو�ضني املنعقد بتاريخ  ،2011/7/7وقد ت�شكلت من ال�سادة:
 -ال�سيد � /صالح حممد اليو�سف

		
 -ع�ضو جمل�س املفو�ضني

رئي�س ًا

 -ال�سيد  /د .نايف فالح مبارك احلجرف

 -ع�ضو جمل�س املفو�ضني

ع�ضو ًا

وبتاريخ  2012 /3/27مت �إعادة ت�شكيل اللجنة بعد تغيري م�سماها وت�شكيلها ،حيث متت ت�سميتها بـ « اللجنة اال�ست�شارية لتقييم
الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية» ،وقد ت�شكلت من ال�سادة:
 -ال�سيد /د .مهدي �إ�سماعيل اجلزاف

 -نائب رئي�س جمل�س املفو�ضني

رئي�س ًا

 -ال�سيد /با�سل �أحمد الهارون

		
 -ع�ضو جمل�س املفو�ضني

ع�ضو ًا

 -ال�سيد /د .في�صل عبد الوهاب الفهد

		
 -ع�ضو جمل�س املفو�ضني

ع�ضو ًا

 -ال�سيد /م�شعل م�ساعد الع�صيمي

		
 -ع�ضو جمل�س املفو�ضني

ع�ضو ًا

وبتاريخ  2012/5/3مت �إعادة ت�شكيل اللجنة للمرة الثالثة وذلك على النحو التايل:
 -ال�سيد  /م�شعل م�ساعد الع�صيمي

		
 -ع�ضو جمل�س املفو�ضني

رئي�س ًا

 -ال�سيد  /د .مهدي �إ�سماعيل اجلزاف

 -نائب رئي�س جمل�س املفو�ضني

ع�ضو ًا

 -ال�سيد  /با�سل �أحمد الهارون

		
 -ع�ضو جمل�س املفو�ضني

ع�ضو ًا

 -ال�سيد  /د .في�صل عبد الوهاب الفهد

 -ع�ضو جمل�س املفو�ضني

ع�ضو ًا

وبتاريخ  2013/3/13مت ت�سمية ال�سيد /د .مهدي �إ�سماعيل اجلزاف– نائب رئي�س جمل�س املفو�ضني نائب لرئي�س اللجنة دون
�أي تغيري يف ت�شكيلها.
وكان �آخر هذه القرارات القرار رقم ( )42ل�سنة  2014ال�صادر بتاريخ  ،2014/9/15حيث ن�ص القرار على �أن ت�شكل اللجنة
اال�ست�شارية لتقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية ،على النحو التايل:
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 -ال�سيد/م�شعل م�ساعد الع�صيمي

		
 -نائب رئي�س جمل�س املفو�ضني

رئي�س ًا

 -ال�سيد/خليفة عبداهلل العجيل

 -ع�ضو جمل�س املفو�ضني 		

نائب ًا للرئي�س

 -ال�سيد/عبداملح�سن ح�سن املزيدي  -ع�ضو جمل�س املفو�ضني 		

ع�ضو ًا

وقد قام مكتب امل�ست�شارين بالهيئة ،بتكليف من اللجنة اال�ست�شارية ب�إعداد اخلطوات الأوىل للإجراءات املنا�سبة ب�ش�أن عملية
انتقال الأ�صول املادية واملعنوية من مرفق �سوق الكويت للأوراق املالية �إىل �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية مع الأخذ بعني
االعتبار املدد القانونية ذات العالقة بهذا اخل�صو�ص ،حيث وافقت اللجنة عليها ومن ثم مت رفعها ملجل�س املفو�ضني لالعتماد.

� .2أهم القرارات ذات ال�صلة مبهام و�أعمال اللجنة
ا�صدر جمل�س املفو�ضني بع�ض القرارات الالحقة على قرار ه الأول بت�شكيل اللجنة وذلك ب�إحلاق مهام �إ�ضافية للجنة ،وكذا
بع�ض �أهم القرارات ذات ال�صلة املرتبطة ب�أعمالها ،وذلك النحو الآتي:
•القرار املتخذ بتاريخ .2012/4/24
وافق جمل�س املفو�ضني على �إ�ضافة بع�ض املهام للجنة اال�ست�شارية ،وذلك بعد اطالعه على التقرير الثامن للجنة ت�أ�سي�س �شركة
بور�صة الأوراق املالية امل�ؤرخ يف  ،2012/4/18وهي كالتايل:
-

-التوجيه واال�شراف على �أعمال جلنة ت�أ�سي�س �شركة البور�صة.

-

-متابعة �أعمال وتقارير ومراجعة حما�ضر جلنة ت�أ�سي�س �شركة البور�صة.

-

-مراجعة واعتماد الت�صريحات ال�صحفية واالعالمية للجنة ت�أ�سي�س �شركة البور�صة قبل ن�شرها.

-

-رفع تقارير عن �سري عمل جلنة ت�أ�سي�س �شركة البور�صة �إىل جمل�س املفو�ضني.

•القرار املتخذ بتاريخ .2012/5/24
وافق جمل�س املفو�ضني على تو�صيات جلنة التدقيق الداخلي الواردة مبح�ضر اجتماعها املنعقد بتاريخ  ،2012/5/14وذلك
على النحو التايل- :
	�-أن يتم �إجراء جرد لكافة الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية من خالل الطلب من �سوق الكويت للأوراق
املالية بتزويد الهيئة ببيان ر�سمي يظهر كافة �أ�صول ال�سوق بالتف�صيل لكل �أ�صل على حدة وذلك بتاريخ ( 2012/3/31تاريخ
الإغالق ال�شهري حل�سابات ال�سوق بعد �صدور قانون الهيئة) ويتم بعدها تكليف مدقق احل�سابات اخلارجي للهيئة ب�إجراء
تدقيق �شامل على هذا البيان.
	�-أن يتم حتويل اال�صول النقدية اخلا�صة ب�سوق الكويت للأوراق املالية �إىل ح�سابات الهيئة على �أن يتم ذلك الإجراء عند توافر
احلد الأدنى من الإمكانيات الب�شرية الالزمة يف الإدارة املالية واخلزينة بالهيئة مع البدء يف تكليف �أحد مكاتب مدققي
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احل�سابات اخلارجيني لو�ضع الأ�س�س للدورة املحا�سبية لإجراءات �صرف الأموال من جانب ال�سوق بحيث يتم ذلك من خالل
الإدارة املالية للهيئة ،ولي�س العك�س ،مع حتديد الإمكانيات املطلوب توافرها لدى الإدارة املالية واخلزينة بالهيئة من موارد
ب�شرية وغريها.
	�-أن يتم اال�ستمرار يف تفوي�ض جلنة ال�سوق والبور�صة ب�إدارة الأ�صول الأخرى (بخالف الأ�صول النقدية) مبا يقت�ضيه �سري
املرفق خالل الفرتة االنتقالية.
• القرار املتخذ بتاريخ .2012/5/24
وافق جمل�س املفو�ضني على �إ�ضافة بع�ض املهام للجنة اال�ست�شارية ،وذلك بعد اطالعه على حم�ضر اجتماعها املنعقد بتاريخ
 ،2012/5/21وهي كالتايل:
	-الت�أكد من �أيلولة كامل اال�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية �إىل هيئة �أ�سواق املال.
	-تقييم اال�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية.
	-حتديد �أيلولة اال�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية بني كل من هيئة �أ�سواق املال و�شركة بور�صة االوراق
املالية.
	-التوجيه واال�شراف على �أعمال جلنة ت�أ�سي�س �شركة بور�صة االوراق املالية.
	-متابعة �أعمال وتقارير ومراجعة حما�ضر جلنة ت�أ�سي�س �شركة بور�صة االوراق املالية.
	-مراجعة واعتماد كافة الت�صريحات ال�صحفية واالعالمية للجنة ت�أ�سي�س �شركة بور�صة االوراق املالية قبل ن�شرها.
	-رفع تقارير عن �سري عمل جلنة ت�أ�سي�س �شركة بور�صة االوراق املالية �إىل جمل�س املفو�ضني.
	�-أي مهام �أخرى يقررها جمل�س مفو�ضي هيئة �أ�سواق املال.
	-كما �أكد املجل�س بذات القرار على ما يلي:
 .1تعترب اال�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية التي �آلت للهيئة مبوجب ن�ص املادة ( )156هي مبثابة �أموال عامة،
وبالتايل ال يتم حتويلها �أو تخ�صي�صها دون مقابل.
�	.2أن يتم التخارج من ملكية �سوق الكويت للأوراق املالية ،والتي �آلت لهيئة �أ�سواق املال ،يف ال�شركة الكويتية للمقا�صة ب�شكل
منظم وبقيمة عادلة ومبا مينع االحتكار من قبل املجاميع اال�ستثمارية ووفق ما تقت�ضيه �أ�صول احلوكمة ال�سليمة.
•القرار املتخذ بتاريخ .2013/12/1
وافق جمل�س املفو�ضني على التو�صيات الواردة يف حم�ضر اجتماع جلنة التدقيق الداخلي املنعقد بتاريخ  ،2013/11/25مبا
يلي:
	-املوافقة على اعتماد تقرير اخلدمات املهنية املتعلقة ببيان موجودات ومطلوبات �سوق الكويت للأوراق املالية كما يف 31
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مار�س ( 2010املرفق مبح�ضر اللجنة) واملت�ضمن ما يلي:
	�أ .تقرير مراقب احل�سابات ديلويت وتو�ش عن �أعمال اجلرد الفعلي لكافة ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات �سوق الكويت للأوراق
املالية كما يف  31مار�س  2013ومرفقاته التف�صيلية.
ب .تقرير مراقب احل�سابات ديلويت وتو�ش عن تدقيق بيان املوجودات واملطلوبات ل�سوق الكويت للأوراق املالية كما يف  31مار�س
 2010واملرفق معه بيان املوجودات واملطلوبات لل�سوق.
	 -املوافقة على تزويد قطاع املوارد امل�ؤ�س�سية (قطاع اخلدمات امل�ساندة حالي ًا) بن�سخة من تقرير اخلدمات املهنية املتعلقة
ببيان موجودات ومطلوبات �سوق الكويت للأوراق املالية كما يف  31مار�س  2010ومرفقاته التخاذ ما يلزم نحو �ضم هذه
الوثيقة يف �سجالت �إدارة ال�شئون املالية واخلزينة.
	� -إحالة تقرير اخلدمات املهنية املتعلقة ببيان موجودات ومطلوبات �سوق الكويت للأوراق املالية كما يف  31مار�س 2010

ومرفقاته �إىل اللجنة اال�ست�شارية لتقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية ال�ستيفاء متطلبات املادة
 156من قانون الهيئة.
•القرار املتخذ بتاريخ .2014/1/22
وافق جمل�س املفو�ضني على التو�صيات الواردة يف حم�ضر اجتماع اللجنة اال�ست�شارية املنعقد بتاريخ  2014/1/20مبا يلي- :
	-تكليف رئي�س جلنة ت�أ�سي�س �شركة بور�صة الأوراق املالية ال�ستطالع ر�أي امل�ست�شار املايل بنك  HSBCال�شرق الأو�سط
املحدود بخ�صو�ص مراجعة نطاق عمل تقرير الفح�ص النايف للجهالة اخلا�ص بالإدارة املالية يف �سوق الكويت للأوراق
املالية على �ضوء قرار جمل�س املفو�ضني رقم م.م.هـ 18-1 .ل�سنة  2013واملت�ضمن املوافقة على الرتخي�ص بت�أ�سي�س
�شركة بور�صة �أوراق مالية ت�سمى «�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية» و�إفادة اللجنة اال�ست�شارية لتقييم الأ�صول املادية
واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية بذلك.
	-حتديد مفردات الأ�صول الواردة يف تقرير اخلدمات املهنية املتعلقة ببيان موجودات ومطلوبات �سوق الكويت للأوراق
املالية كما يف  31مار�س  2010والتي �ستبقى لدى البور�صة وتخ�ضع لإجراءات التقييم كما يلي:
		�أ.

الأثاث واملفرو�شات.

		

ب�	.آالت ومعدات �أمن و�سالمة.

		

ج�	.آالت ومعدات مكتبية.

		

د.

احلا�سب الآيل والربجميات.

	�-إحالة مفردات الأ�صول املحددة يف البند رقم ( )1من هذا القرار �إىل ال�سيد /عبداهلل القبندي – رئي�س جلنة ت�أ�سي�س
�شركة بور�صة الأوراق املالية لتقييمها من قبل امل�ست�شار املايل بنك  HSBCال�شرق الأو�سط املحدود ح�سب العقد املربم مع
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الهيئة و�إفادة اللجنة اال�ست�شارية لتقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية بذلك.
	-تكليف امل�ست�شار القانوين الأول بالهيئة ب�إبداء الر�أي القانوين لإجراءات ت�سليم الأ�صول املادية واملعنوية �إىل �سوق الكويت
للأوراق املالية ومن ثم �إىل �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية وذلك عم ًال بن�ص املادة رقم ( )156من القانون رقم
( )7ل�سنة .2010
•القرار املتخذ بتاريخ .2014/6/9
وافق جمل�س املفو�ضني على التو�صيات الواردة يف حم�ضر اجتماع اللجنة اال�ست�شارية املنعقد بتاريخ  2014/6/2باعتماد الر�أي
القانوين الذي ت�ضمنته مذكرة ال�سيد /د .جالل البدري – امل�ست�شار القانوين الأول بالهيئة – �سابق ًا – امل�ؤرخة  2014/4/3حول
�إجراءات تقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية و�آلية انتقال الأ�صول امل�شار �إليها من �سوق الكويت للأوراق
املالية �إىل �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية.
•القرار املتخذ بتاريخ .2016/1/15
وافق جمل�س املفو�ضني على التو�صيات الواردة يف حم�ضر اجتماع اللجنة اال�ست�شارية املنعقد بتاريخ  ،2016/1/7مبا يلي- :
	-قرر املجل�س �إحاطة �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية بقرار جمل�س املفو�ضني باجتماعه املنعقد بتاريخ 2014/1/22

واملت�ضمن حتديد مفردات الأ�صول التي �ستبقى لدى البور�صة والتي تخ�ضع لإجراءات التقييم ومن �ضمنها «احلا�سب الآيل
والربجميات».
	-على �ضوء الر�أي القانوين الوارد يف مذكرة ال�سيد /د .جالل البدري – امل�ست�شار القانوين الأول بالهيئة �سابق ًا – وامل�ؤرخة
 2015/7/16ب�ش�أن قرار اللجنة اال�ست�شارية لتقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية ،والر�أي الفني
الوارد يف مذكرة ال�سيد /مثنى عبدالوهاب ال�صالح – رئي�س قطاع الأ�سواق امل�ؤرخة  2015/12/23ب�ش�أن ت�أ�سي�س �شركة
بور�صة الكويت للأوراق املالية .فقد قرر املجل�س �إنهاء العقد املربم بتاريخ  2012/1/22مع امل�ست�شار املايل /بنك HSBC
ال�شرق الأو�سط املحدود ب�ش�أن م�شروع عملية تخ�صي�ص �سوق الكويت للأوراق املالية ،وذلك باتباع �أ�سلوب التقايل �أو
الإنهاء االختياري للعقد (التفا�سخ).
	-قرر املجل�س تكليف اللجنة اال�ست�شارية لتقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية مبوعد ال يقل عن
فرتة �ستة �أ�شهر لبدء اجراءات التقييم م�ضاف ًا �إليها الفرتة الزمنية املطلوبة التي �سيتم حتديدها من قبل قطاع اخلدمات
امل�ساندة ال�ستكمال اجراءات طرح وتعيني اجلهة التي �ستجري التقييم.
•القرار املتخذ بتاريخ .2016/2/29
وافق جمل�س املفو�ضني على تكليف مكتب امل�ست�شارين يف الهيئة بو�ضع الإجراءات املنا�سبة ب�ش�أن عملية انتقال الأ�صول املادية
واملعنوية من مرفق �سوق الكويت للأوراق املالية �إىل �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية مع الأخذ بعني االعتبار املدد القانونية
ذات العالقة بهذا اخل�صو�ص ،ورفعها ملجل�س املفو�ضني العتمادها.
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•القرار املتخذ بتاريخ .2016/3/9
وافق جمل�س املفو�ضني على �إحالة مذكرة ال�سيدة /عائ�شة الن�صف – باحث قانوين �أول مبكتب امل�ست�شارين (�سابق ًا) –
امل�ؤرخة  2016/3/3ب�ش�أن خ�صخ�صة �سوق الكويت للأوراق املالية واملت�ضمنة الإجراءات التي يتعني مراعاتها عند نقل الأ�صول
املادية واملعنوية من هيئة �أ�سواق املال �إىل �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية.
• القرار املتخذ بتاريخ .2016/9/27
وافق جمل�س املفو�ضني على ما يلي:
	� -أن تبقى كامل �أ�سهم ال�شركة الكويتية للمقا�صة اململوكة للهيئة لدى البور�صة وتخ�ضع لإجراءات التقييم.
	 -نقل ترخي�ص بور�صة �أوراق مالية والعائد ل�سوق الكويت للأوراق املالية ،وذلك ا�ستناد ًا �إىل املادة ( )154من القانون
رقم ( )7ل�سنة  2010ب�ش�أن �إن�شاء هيئة �أ�سواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية ،باعتباره �أ�صل معنوي يعود �إىل �شركة
بور�صة الكويت للأوراق املالية ،وذلك حال ا�ستيفائها ا�شرتاطات ومتطلبات هذا الرتخي�ص ،ويخ�ضع لإجراءات التقييم.
•القرار املتخذ بتاريخ .2017/1/4
وافق جمل�س املفو�ضني على ادراج م�شروع تقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية واملحولة ل�شركة بور�صة
الكويت للأوراق املالية �ضمن قائمة امل�شاريع الواردة يف ميزانية الهيئة لل�سنة املالية  2017/2016بتكلفة اجمالية مقدارها
 200,000د.ك ،وعلى �أن يتم ر�صد ميزانية هذا امل�شروع �ضمن ميزانية مكتب جمل�س مفو�ضي الهيئة والبدء ب�إجراءات طرح
املناق�صة املتعلقة بهذا امل�شروع.
•القرار املتخذ بتاريخ .2017/8/2
وافق جمل�س املفو�ضني على تو�صية اللجنة اال�ست�شارية باجتماعها املنعقد بتاريخ  ،2017/8/7ب�أن املق�صود من تبعية م�شروع
تقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية واملحولة ل�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية مبوجب االتفاقية
امل�ؤرخة � 2016/10/3إىل قطاع اخلدمات امل�ساندة هي تبعية مالية فقط بحيث يبقي اخت�صا�ص اللجنة اال�ست�شارية لتقييم
الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية يف �إدارة امل�شروع.
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 .3اجتماعات اللجنة اال�ست�شارية لتقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية
با�شرت اللجنة اعمالها منذ ت�شكيلها وفق قرار جمل�س املفو�ضني باجتماعه املنعقد بتاريخ  ،2011/7/7وكذا قرارات �إعادة
ت�شكيلها الالحقة عليه� ،إال انها با�شرت اعمالها ف ًعلي ًا باجتماعها الأول املنعقد بتاريخ  ،2012/5/21وذلك بعد عقد العديد من
االجتماعات مع اجلهات ذات ال�صلة ب�أعمالها والتي نتج عنها جملة من القرارات والتو�صيات املرفوعة �إىل جمل�س املفو�ضني،
وذلك على النحو املو�ضح باجلدول ادناه:
ال�سنة

عدد االجتماعات

عدد القرارات/التو�صيات

2012

4

17

2013

5

25

2014

3

17

2015

1

3

2016

5

11

2017

4

12

� .4أهم القرارات ذات ال�صلة فيما يتعلق بالأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية
�صدرت عدة قرارات ذات �صلة فيما يتعلق بالأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية �سواء ب�شكل مبا�شر �أو غري
مبا�شر ،ون�ستعر�ض �أدناه �أبرز ما ت�ضمنته هذه القرارات واملتمثلة بالآتي:
•القرار رقم ( )80ل�سنة  2015ب�ش�أن تفوي�ض �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية ب�إدارة الأ�صول املادية واملعنوية
ل�سوق الكويت للأوراق املالية والقيام باملهام الإدارية واملالية التي يقت�ضيها �سري مرفق البور�صة.
وقد �صدر هذا القرار بتاريخ  ،2015/12/13حيث ن�صت (املادة الأوىل) منه على �أنه« :ينتهي التفوي�ض املمنوح من الهيئة يف
� 19سبتمرب  2010وال�صادر �إىل جلنة �سوق الكويت للأوراق املالية ب�إدارة الأ�صول املادية واملعنوية لل�سوق والقيام باملهام الإدارية
واملالية التي يقت�ضيها �سري مرفق البور�صة ،وذلك اعتبار ًا من نهاية يوم عمل � 24أبريل  ،2016ومتنح �شركة بور�صة الكويت
للأوراق املالية �ش.م.ك.ع (ي�شار �إليها فيما بعد بـ «�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية») – ا�ستناد ًا �إىل ن�ص املادة ()156
من قانون الهيئة – تفوي�ض ًا ب�إدارة الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية ،والقيام باملهام الإدارية واملالية التي
يقت�ضيها �سري مرفق البور�صة ،وذلك اعتبارا من تاريخ � 25أبريل .2016
واعتبارا من تاريخ � 25أبريل  2016يحل جمل�س �إدارة �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية حمل جلنة �سوق الكويت للأوراق
املالية ،كما يحل الرئي�س التنفيذي ل�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية حمل مدير ال�سوق يف االخت�صا�صات املن�صو�ص عليها
يف املادة ( )9من املر�سوم ال�صادر بتاريخ � 14أغ�سط�س  1983بتنظيم �سوق الكـــــويت للأوراق املــــالية ،وكـــذلك االخت�صا�صات
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املن�صــــو�ص عليهــا باملــواد ( من  37وحتى  ) 43واملواد (  45و 47و  48و  50و  )52من الالئحة الداخلية ل�سوق الكويت للأوراق
املالية  ،وكذلك االخت�صا�صات املن�صو�ص عليها باملـواد ( 2-5-1و  3-5-1و  4-5-1و  1-6-1و  1-8-1و  2-8-1و  3-8-1و -8-1
 )5من الكتاب الرابع (بور�صات الأوراق املالية ووكاالت املقا�صة) من الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )7ل�سنة  2010امل�شار
�إليه.
وت�ستمر جلنة ال�سوق يف القيام بكافة املهام وامل�س�ؤوليات املناطة بها مبوجب التفوي�ض ال�صادر من الهيئة وذلك حتى � 24أبريل
 ،2016ويكون مدير ال�سوق م�س�ؤو ًال حتى هذا التاريخ عن �ضمان �سري املرفق بانتظام وا�ضطراد».
كما ن�صت (املادة الثانية) منه على �أنه« :اعتبارا من تاريخ � 25أبريل  2016تعترب �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية �شخ�ص
مرخ�ص له كم�شغل بور�صة وعليها ا�ستيفاء املتطلبات الالزمة يف الأ�شخا�ص املرخ�ص لهم كم�شغل بور�صة ،وكذلك ا�ستيفاء
متطلبات ترتيب �أو�ضاع �سوق الكويت للأوراق املالية وفق املادة ( )154من قانون الهيئة ،وذلك خالل موعد �أق�صاه � 30سبتمرب
».2016
كما ن�صت (املادة الثالثة) منه على �أنه« :ت�ستمر �إدارات �سوق الكويت للأوراق املالية يف مزاولة املهام التي كانت م�سندة لهذه
الإدارات كما يف تاريخ هذا القرار ،على �أن يتم ت�سليم وت�سلم املهام من جلنة �سوق الكويت للأوراق املالية �إىل �شركة بور�صة
الكويت للأوراق املالية وفق اخلطة املعتمدة من الهيئة».
•القرار رقم ( )81ل�سنة  2015ب�ش�أن اعتماد اخلطة التف�صيلية لكيفية �إمتام عملية الت�سليم والت�سلم ل�سوق الكويت
للأوراق املالية.
وقد �صدر هذا القرار بتاريخ  ،2015/12/21حيث ن�صت (املادة الأوىل) منه على �أنه« :تعتمد اخلطة التف�صيلية املرفقة بهذا
القرار بخ�صو�ص ت�سليم وت�سلم �سوق الكويت للأوراق املالية من جلنة ال�سوق �إىل �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية ،مع مراعاة
�أال تقل ن�سبة توظيف الكويتيني عن  %75من �إجمايل عدد العاملني يف ال�شركة ،وذلك يف تاريخ  25ابريل .»2016
كما ن�صت (املادة الثانية) منه على �أنه« :يفو�ض ال�سيد /خليفة عبد اهلل العجيل – ع�ضو جمل�س املفو�ضني القيام مبهمة
الإ�شراف العام على �أعمال فرق العمل التي تتوىل مهمة الت�سليم والت�سلم ل�سوق الكويت للأوراق املالية ،ويكون له �إ�صدار كافة
القرارات الالزمة لتنفيذ اخلطة التف�صيلية املعتمدة لذلك ،وكذلك متابعة تنفيذها ،وخماطبة �أي جهة بهذا ال�ش�أن».
كما ن�صت (املادة الثالثة) منه على �أنه« :على كل من قطاعــات الهيئــة و�إداراتها ،و�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية ،و�سوق
الكويت للأوراق املالية – كل فيما يخ�صه  -تنفيذ هذا القرار ،ويعمل به من تاريخ �صدوره».
•القرار رقم ( )82ل�سنة  2015ب�ش�أن ت�شكيل فريق العمل امل�شرتك لت�سليم وت�سلم �سوق الكويت للأوراق املالية.
وقد �صدر هذا القرار بتاريخ  ،2015/12/21حيث ن�صت (املادة الرابعة) منه على �أنه:


يكلف فريق العمل امل�شرتك لت�سليم وت�سلم ال�سوق ،باملهام والأعمال التالية:
	�-إعداد تقرير باملهام والوظائف التي يقوم بها �سوق الكويت للأوراق املالية يف الوقت احلايل ،وتقدمي تو�صية مبا �سي�ؤول
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منها للهيئة �أو ال�شركة الكويتية للمقا�صة� ،أو ما �سيبقى منها يف ال�سوق.
	�-إعداد تقرير بامل�ستندات والوثائق التي �ست�سلم من الإدارة احلالية ل�سوق الكويت للأوراق املالية �إىل �شركة بور�صة الكويت
للأوراق املالية.
	-متابعة عملية �أر�شفة كافة م�ستندات ووثائق �سوق الكويت للأوراق املالية.
	-ت�أكيد ا�ستالم كافة الوثائق وامل�ستندات من قبل �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية.
	-اي مهام �أخرى يكلف بها فريق العمل وتكون مرتبطة بخطة ت�سليم وت�سلم مرفق البور�صة.
•القرار رقم ( )63ل�سنة  2016ب�ش�أن تفوي�ض �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية ب�إدارة الأ�صول املادية واملعنوية
ل�سوق الكويت للأوراق املالية ومرفق البور�صة.
وقد �صدر هذا القرار بتاريخ  ،2016/6/28حيث ن�صت (املادة الأوىل) منه على �أنه « :ي�ستمر تفوي�ض �شركة بور�صة الكويت
للأوراق املالية (�ش.م.ك.ع) – وي�شار �إليها يف هذا القرار بال�شركة – ب�إدارة الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق
املالية – وي�شار �إليه يف هذا القرار بال�سوق – والقيام باملهام الإدارية واملالية التي يقت�ضيها �سري مرفق البور�صة ،وذلك حتى
تاريخ �إلغاء ترخي�ص ال�سوق و�إ�صدار ترخي�ص بور�صة �أوراق مالية لل�شركة».
كما ن�صت (املادة الثانية) منه على �أنه« :تكون ال�شركة م�س�ؤولة عن قيام ال�سوق باملهام والوظائف املبينة بتقرير املهام والوظائف
املرفقة بالقرار رقم ( )33ل�سنة  2016ال�صادر بتاريخ  ،2016/4/19كما تكون م�س�ؤولة عن �ضمان �سري مرفق البور�صة بانتظام
واطراد.
ويجب على ال�شركة املحافظة على �أ�صول ال�سوق وحقوقه ،و�أن تراعي يف متثيلها لل�سوق �أو �إدارتها لأ�صوله حتقيق �أف�ضل م�صلحة
ممكنة له».
كما ن�صت (املادة الثالثة) منه على �أنه« :على ال�شركة �أن تقوم خالل موعد �أق�صاه  2016/7/17بتقدمي خطة تف�صيلية للهيئة
لتطوير مرفق البور�صة بحيث يرتقي مل�ستوى الأ�سواق النا�شئة ،مبين ًا بها متطلبات تنفيذ اخلطة فني ًا ومالي ًا ،والربنامج الزمنى
الالزم للتنفيذ ،وذلك العتمادها من قبل الهيئة.
كما يجب �أن ت�شتمل هذه اخلطة على امليزانية التقديرية ال�سنوية لل�شركة املكونة من �إيرادات ال�سوق وامل�صروفات الت�شغيلية
لل�سوق وال�شركة ابتدا ًء من تاريخ  2016/4/25مت�ضمنة البيانات املالية الفعلية للفرتة املنق�ضية منذ ذلك التاريخ.
ويتوجب على ال�شركة �أن تقدم للهيئة تقرير ًا �شهري ًا ،خالل خم�سة �أيام عمل من نهاية كل �شهر ميالدي ،عن �أعمال ال�سوق،
يت�ضمن ما حتقق من �إجناز لتنفيذ اخلطة امل�شار �إليها �أعاله وال�ستيفاء متطلبات ترخي�ص ال�شركة كبور�صة �أوراق مالية».
كما ن�صت (املادة الرابعة) منه على �أنه« :على ال�شركة ترتيب �أو�ضاع �سوق الكويت للأوراق املالية وفقا لأحكام القانون رقم 7
ل�سنة  2010والئحته التنفيذية وتعديالتهما وا�ستيفاء متطلبات الرتخي�ص كبور�صة �أوراق مالية خالل موعد �أق�صاه .»2016/9/30
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كما ن�صت (املادة اخلام�سة) منه على �أنه« :ت�ؤول �إىل �سوق الكويت للأوراق املالية جميع �إيرادات ال�سوق ،ويتحمل ال�سوق بدوره
جميع امل�صروفات الت�شغيلية كما وردت يف امليزانية التقديرية ال�سنوية لل�شركة واملعتمدة من قبل الهيئة حلني ح�صول ال�شركة
على ترخي�ص بور�صة �أوراق مالية .وي�ؤول �إىل ال�شركة نظري �إدارتها كافة الفوائ�ض املالية الناجتة عن زيادة �إيرادات ال�سوق عن
امل�صروفات الت�شغيلية وذلك اعتبار ًا من تاريخ .»2016/4/25
•القرار رقم ( )90ل�سنة  2016ب�ش�أن �إلغاء ترخي�ص �سوق الكويت للأوراق املالية وانتهاء العمل باملر�سوم ال�صارد بتاريخ
� 14أغ�سط�س  1983بتنظيم �سوق الكويت للأوراق املالية.
وقد �صدر هذا القرار بتاريخ  ،2016/10/4حيث ن�صت (املادة الأوىل) منه على �أنه « :ت�ؤول ح�صة �سوق الكويت للأوراق املالية
يف نظام �ضمان عمليات الو�ساطة �إىل الهيئة ،وي�صدر قرار عن الهيئة بتعديل نظام �ضمان عمليات الو�ساطة وفقا لذلك».
كما ن�صت (املادة الثانية) منه على �أنه« :تنقل الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية – ي�شار �إليه فيما بعد بـ «
ال�سوق «  -من ال�سوق �إىل �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية (�ش.م.ك.ع) – ي�شار �إليها فيما بعد بـ «بور�صة الكويت»  -وذلك
وفقا لتو�صيات اللجنة اال�ست�شارية وقرارات جمل�س مفو�ضي الهيئة ب�ش�أنها ،وينقل ترخي�ص بور�صة الأوراق املالية من ال�سوق �إىل
بور�صة الكويت ،وذلك ب�إلغاء ترخي�ص ال�سوق ومنح بور�صة الكويت ترخي�ص ملزاولة ن�شاط بور�صة �أوراق مالية ،حتل مبوجبه
بور�صة الكويت حمل ال�سوق  ،كما حتل حمله يف حقوقه والتزاماته القائمة كما يف تاريخ  ،2016/9/30وذلك وفقا ملا �سريد
باتفاقية حتويل مرفق البور�صة ونقل �أ�صول املرفق املادية واملعنوية من �أحكام بهذا ال�ش�أن».
كما ن�صت (املادة الثالثة) منه على �أنه« :تنقل �أ�صول ال�سوق امل�شار �إليها باملادة الثانية من هذا القرار من ال�سوق �إىل بور�صة
الكويت وت�سجل بدفاتر بور�صة الكويت بقيمة مقدرة تقدير ًا م�ؤقت ًا على �أ�سا�س قيمة الأ�صول الدفرتية كما يف تاريخ ،2016/9/30
على �أن حتدد اللجنة اال�ست�شارية القيمة العادلة لأ�صول ال�سوق وترخي�صه كما يف تاريخ  ،2016/9/30وعر�ضها على جمل�س
مفو�ضي الهيئة لإ�صدار قراره ب�ش�أنها ،وتخطر بور�صة الكويت بذلك القرار  ،وتقوم بور�صة الكويت  ،فور �إخطارها بالقرار امل�شار
�إليه ،بت�سجيل القيمة العادلة لأ�صول ال�سوق وترخي�صه بدفاترها كمديونية م�ستحقة عليها جتاه الهيئة».
كما ن�صت (املادة الرابعة) منه على �أنه« :اعتبارا من نهاية يوم  2016/10/3ينتهي العمل باملر�سوم ال�صادر بتاريخ
�أغ�سط�س  1983بتنظيم �سوق الكويت للأوراق املالية ويلغى ترخي�ص ال�سوق ،وتنتهي �شخ�صيته االعتبارية ،كما ينتهي العمل
بالقرار الوزاري رقم  35ل�سنة  1983يف �ش�أن �إ�صدار الالئحة الداخلية ل�سوق الكويت للأوراق املالية ،فيما عدا املواد 5 ، 4 ، 3 ،2
.»34 ، 33 ، 29 ، 28 ، 27 ،25 ، 18 ، 17 ، 16 ، 15 ، 14 ، 6 ،
14

كما ن�صت (املادة اخلام�سة) منه على �أنه« :متنح الهيئة بور�صة الكويت ترخي�صا ملزاولة ن�شاط بور�صة �أوراق مالية اعتبارا من
تاريخ  ،2016/10/4لتحل مبوجبه بور�صة الكويت حمل ال�سوق».
•القرار رقم ( )91ل�سنة  2016ب�ش�أن الرتخي�ص ل�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية مبزاولة ن�شاط بور�صة �أوراق
مالية.
وقد �صدر هذا القرار بتاريخ  ،2016/10/4حيث ن�صت (املادة الأوىل) منه على ما يلي« :يرخ�ص ل�شركة بور�صة الكويت
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للأوراق املالية (�ش.م.ك.ع) ،التي قامت با�ستيفاء متطلبات الرتخي�ص وفق مقت�ضيات القانون رقم  7ل�سنة  2010وتعديالته
وقرارات الهيئة وتعليماتـها ال�صادرة يف هذا ال�ش�أن ،مبزاولة ن�شاط بور�صة �أوراق مالية وفقا لأحكام القانون رقم ( )7ل�سنة
 2010والئحته التنفيذية وتعديالتهما والقرار رقم ( )90ل�سنة  2016ب�ش�أن �إلغاء ترخي�ص �سوق الكويت للأوراق املالية وانتهاء
العمل باملر�سوم ال�صادر بتاريخ � 14أغ�سط�س  1983بتنظيم �سوق الكويت للأوراق املالية».
كما ن�صت (املادة الثانية) منه على ما يلي« :تكون مدة الرتخي�ص ثالث �سنوات ميالدية تبد�أ من تاريخ  ،2016/10/4و ُتعفى
ال�شركة من �سداد الر�سم الأو ّ
يل للرتخي�ص عن تلك املدة للن�شاط املرخ�ص لها ،وتلتـزم ب�أداء الر�سم عند جتديد التـرخي�ص لأي
فتـرة �أخرى طبق ًا لأحكام القانون رقم  7ل�سنة  2010والئحته التنفيذية وتعديالتهما وما ت�ضعه الهيئة من قواعد بهذا ال�ش�أن».
•قرار اللجنة اال�ست�شارية لتقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية املتخذ يف اجتماعها رقم ()2
ل�سنة  2017املنعقد بتاريخ .2017/10/3
اتخذت اللجنة القرار رقم (ل  .ت � .أ 2 - 1 .ل�سنة  ، )2017والقا�ضي « باعتماد ميثاق عمل م�شروع تقييم الأ�صول املادية
واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية واملحولة ل�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية مبوجب االتفاقية امل�ؤرخة ،»2016/10/3
وذلك على �ضوء مذكرة رئي�س قطاع اخلدمات امل�ساندة بالإنابة ومرفقاتها امل�ؤرخة  2017/8/14لذات املو�ضوع ،العتماده من قبل
اللجنة بعد �إجراء بع�ض التعديالت عليه ،وذلك تنفيذ ًا ملا جاء يف قرار جمل�س املفو�ضني باجتماعه املنعقد بتاريخ ،2017/8/2
والذى �أو�ضح من خالله املجل�س «ب�أن املق�صود من تبعية م�شروع تقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية
واملحولة ل�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية مبوجب االتفاقية امل�ؤرخة � 2016/10/3إىل قطاع اخلدمات امل�ساندة هي تبعية
مالية فقط بحيث يبقي اخت�صا�ص اللجنة اال�ست�شارية لتقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية يف �إدارة
امل�شروع «.
 .5اتفاقية حتويل مرفق البور�صة ونقل ملكية �أ�صول املرفق املادية واملعنوية امل�ؤرخة 2016/10/3

حررت هذه االتفاقية بني كل من (هيئة �أ�سواق املال) و (�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية) بتاريخ  ،2016/10/3ونوجز
�أهم و�أبرز ما جاء بهذه االتفاقية من بنود ذات �صلة مبو�ضوع الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية ،وذلك على
النحو التايل:
جاء بتمهيد هذه االتفاقية باعتباره جز ًء ال يتجز�أ منها ومكم ًال لأحكامها ما يلي« :ملا كان الن�ص يف املادة ( )33من القانون
رقم  7ل�سنة  2010ب�ش�أن �إن�شاء هيئة �أ�سواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية وتعديالته يجرى على �أن متنح الهيئة ترخي�ص
بور�صة ل�شركة م�ساهمة حتل حمل �سوق الكويت للأوراق املالية ،ويحدد ر�أ�س مال هذه ال�شركة بقرار من جمل�س املفو�ضني ،ويكون
ن�شاطها مق�صور ًا على ت�شغيل بور�صة الأوراق املالية ،وتكون الهيئة مكلفة بت�أ�سي�س هذه ال�شركة.
وحيث �أنه ومبوجب قرار الهيئة رقم ( )37ل�سنة  2013ب�ش�أن املوافقة على الرتخي�ص بت�أ�سي�س وحتديد ر�أ�س مال �شركة بور�صة
الكويت للأوراق املالية ،ومبوجب عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي املوثق برقم توثيق عقود و�شركات رقم  2357ل�سنة 2014
بتاريخ الثالثاء املوافق  ،2014/4/22قامت الهيئة بت�أ�سي�س �شركة البور�صة لتحل حمل �سوق الكويت للأوراق املالية ،وي�شار �إىل
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�سوق الكويت للأوراق املالية بهذه االتفاقية بـ «ال�سوق» ما مل يقت�ض ال�سياق غري ذلك.
وحيث �أنه ومبوجب املادة ( )156من القانون رقم  7ل�سنة  2010امل�شار �إليه ،فقد �آلت �إىل الهيئة كامل الأ�صول املادية واملعنوية
لل�سوق ،كما �أنه وعمال بذات املادة ( ،)156ومبوجب البند ( )11من امللحق رقم ( )3من مالحق القرار رقم ( )72ل�سنة 2015
ب�شـــــــ�أن �إ�صدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم  7ل�سنة  2010امل�شار �إليه ،وقرار الهيئة رقم ( )80ل�سنة  2015ب�ش�أن تفوي�ض
�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية ب�إدارة الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية والقيام باملهام الإدارية واملالية
التي يقت�ضيها �سري مرفق البور�صة ،وقرار الهيئة رقم ( )81ل�سنة  2015ب�ش�أن اعتماد اخلطة التف�صيلية لكيفية امتام عملية
الت�سليم والت�سلم ل�سوق الكويت للأوراق املالية ،وقرار الهيئة رقم ( )82ل�سنة  2015ب�ش�أن ت�شكيل فريق العمل امل�شرتك لت�سليم
وت�سلم �سوق الكويت للأوراق املالية  ،وقرار الهيئة رقم ( )33ل�سنة  2016ب�ش�أن تقرير املهام والوظائف التي يقوم بها �سوق
الكويت للأوراق املالية يف الوقت احلايل ،والتو�صية مبا �سي�ؤول للهيئة �أو ال�شركة الكويتية للمقا�صة� ،أو ما �سيبقى منها يف ال�سوق،
والقرار رقم ( )34ل�سنة  2016ب�ش�أن امل�ستندات والوثائق التي �ست�سلم من الإدارة احلالية ل�سوق الكويت للأوراق املالية �إىل �شركة
بور�صة الكويت للأوراق املالية  ،وحم�ضر ت�سليم وا�ستالم مرفق البور�صة امل�ؤرخ يف  ، 2016/4/24وقرار الهيئة رقم ( )63ل�سنة
 2016ب�ش�أن تفوي�ض �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية ب�إدارة الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية ومرفق
البور�صة ،فقد عهدت الهيئة �إىل �شركة البور�صة ب�إدارة الأ�صول املادية واملعنوية ملرفق البور�صة والقيام باملهام الإدارية واملالية
التي يقت�ضيها �سري مرفق البور�صة وذلك اعتبارا من تاريخ � 25أبريل .2016
وحيث �أنه ومبوجب املادة ( )156من القانون رقم  7ل�سنة  2010امل�شار �إليه ،فقد �شكلت الهيئة جلنة ا�ست�شارية من ثالثة
من �أع�ضاء جمل�س مفو�ضي الهيئة وكلفتها بتقييم الأ�صول املادية واملعنوية لل�سوق ،وحتديد ما ي�ؤول منها للهيئة وما يبقى منها
للبور�صة ،ي�شار �إليها فيما بعد بـ «اللجنة اال�ست�شارية».
وحيث انتهت اللجنة اال�ست�شارية مبوجب تو�صيتها الواردة يف حم�ضر اجتماعها رقم  2014 /1املنعقد بتاريخ ،2014/1/20
حتديد الأ�صول املبينة بهذه االتفاقية ك�أ�صول تبقى لدى البور�صة ،ومن ثم فقد قررت الهيئة نقل ملكية تلك الأ�صول ل�شركة
البور�صة بقيمتها الدفرتية وذلك مبوجب قرار جمل�س مفو�ضي الهيئة رقم م.م.هـ 1 – 40 .ل�سنة  2014باجتماعه املنعقد بتاريخ
 ،2014/1/22وعلى �أن تقوم اللجنة اال�ست�شارية بتحديد القيمة العادلة لتلك الأ�صول التي تلتزم �شركة البور�صة ب�أدائها للهيئة.
وحيث �سبق ل�شركة البور�صة و�أن ت�سلمت �أ�صول ال�سوق مبوجب حم�ضر ت�سليم وا�ستالم مرفق البور�صة امل�ؤرخ يف 2016/4/24

لغر�ض �إدارتها.
وحيث �أن عملية نقل �أ�صول �سوق الكويت للأوراق املالية تتم كمرحلة يف تنفيذ خطة الهيئة لتحويل مرفق البور�صة من �شكل
م�ؤ�س�سة عامة �إىل �شركة م�ساهمة يتم تخ�صي�ص �أ�سهمها على النحو املبني باملادة ( )33من القانون رقم  7ل�سنة  2010امل�شار
�إليه ،ومن ثم تتم هذه العملية متهيدا لإلغاء ترخي�ص �سوق الكويت للأوراق املالية ونقله ل�شركة البور�صة من خالل منح �شركة
البور�صة ترخي�ص بور�صة �أوراق مالية اعتبارا من تاريخ .2016/10/4
ولرغبة الهيئة يف �إثبات نقل ملكية الأ�صول املبينة بهذه االتفاقية ل�شركة البور�صة ،ومن ثم تغيري �سند حيازة �شركة البور�صة
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لتلك الأ�صول من حيازة على �سبيل الإدارة �إىل حيازة على �سبيل التملك ،ولرغبة الطرفني يف تنظيم حقوق ال�سوق والتزاماته
النا�شئة عن مزاولته لن�شاطه حتى تاريخ �إلغاء ترخي�صه وزوال �شخ�صيته االعتبارية ،ومن ثم فقد اتفق الطرفان على �إبرام هذه
االتفاقية وفقا لل�شروط والأحكام املبينة بهذه االتفاقية  ،وقد اتفق الطرفان على اعتبار هذا التمهيد وامل�ستندات املرفقة بهذه
االتفاقية جزء ال يتجز�أ منها ومكمال لأحكامها».
وقد تناول الق�سم الأول من االتفاقية (حتويل مرفق البور�صة) بالفقرة ثانياً – (انتقال ترخي�ص ال�سوق) على ما يلي:
 - 1بالإ�ضافة �إىل الأ�صول املادية واملعنوية املبينة باملرفق رقم ( )1لهذه االتفاقية ،فقد قررت الهيئة نقل ترخي�ص ال�سوق ل�شركة
البور�صة ،وذلك من خالل �إلغاء ترخي�ص ال�سوق ومنح �شركة البور�صة ترخي�ص بور�صة �أوراق مالية ،وبحيث يلغى ترخي�ص
ال�سوق اعتبارا من نهاية يوم عمل  2016/10/3ومينح ترخي�ص بور�صة الأوراق املالية ل�شركة البور�صة اعتبارا من تاريخ
.2016/10/4
 - 2تقر �شركة البور�صة بعلمها وموافقتها على �أن رخ�صة ال�سوق هي �أ�صل من �ضمن �أ�صول ال�سوق املعنوية التي �آلت للهيئة
ملكيتها مبوجب املادة ( )156من القانون رقم  7ل�سنة  2010امل�شار �إليه ،ومن ثم �ستخ�ضع للتقييم للوقوف على قيمته
العادلة على النحو املبني بهذه االتفاقية.
كما تناول الق�سم الثاين من االتفاقية (بيان الأ�صول املادية واملعنوية التي تقرر نقل ملكيتها ل�شركة البور�صة وكيفية تقوميها
و�أداء قيمتها) على ما يلي:
 .1بيان الأ�صول املادية واملعنوية التي قررت الهيئة نقل ملكيتها ل�شركة البور�صة:
	-قررت الهيئة نقل ملكية الأ�صول املادية واملعنوية لل�سوق �إىل �شركة البور�صة ،والتي �أو�صت اللجنة اال�ست�شارية نقلها لل�سوق
مبوجب تو�صيتها الواردة يف حم�ضر اجتماعها رقم  2014/1املنعقد بتاريخ  ،2014/1/20واملعتمد من قبل جمل�س مفو�ضي
الهيئة مبوجب قرار جمل�س مفو�ضي الهيئة رقم م.م.هـ 1– 40 .ل�سنة  2014باجتماعه املنعقد بتاريخ ،2014/1/22
وكذلك الأ�صول التي �أو�صت اللجنة اال�ست�شارية نقلها ل�شركة البور�صة مبوجب تو�صيتها الواردة يف حم�ضر اجتماعها
رقم  2016/3املنعقد بتاريخ  ،2016/9/25واملعتمد من قبل جمل�س مفو�ضي الهيئة مبوجب القرار رقم م.م.هـ 32 - 1
ل�سنة  2016املتخذ باجتماعه املنعقد بتاريخ  ،2016/9/27مع مراعاة ما طر�أ على هذه الأ�صول من تغيريات حتى تاريخ
 ،2016/9/30وذلك على �ضوء البيانات املالية ال�سنوية املدققة لل�سوق حتى  2016/6/30بالإ�ضافة اىل البيانات املالية
املرحلية املدققة عن الفرتة من  2016/7/1حتى  ،2016/9/30وتعترب هذه الأ�صول مملوكة لل�شركة اعتبارا من تاريخ
 ، 2016/10/1ويبني اجلدول املرفق بهذه االتفاقية كمرفق رقم ( )1امل�ستندات املرجعية املتعلقة بالأ�صول.
	-حتل �شركة البور�صة حمل ال�سوق يف �سائر حقوقه والتزاماته النا�شئة عن العقود واالتفاقيات والرتاخي�ص التي ك�سب
مبوجبها ال�سوق حق متلك الأ�صل الذي انتقل ل�شركة البور�صة �أو ك�سب مبوجبها حق ا�ستعماله �أو حق ا�ستغالله �أو حق
الت�صرف فيه �أو �أية حقوق �أخرى �أيا كان نوعها �أو طبيعتها ،وذلك يف حدود الأ�صول التي انتقلت ل�شركة البور�صة ،وتلتزم
�شركة البور�صة ب�أن تقوم – خالل مدة �أق�صاها ثالثة �أ�شهر من تاريخ هذه االتفاقية – باتخاذ كافة الإجراءات الالزمة
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لنفاذ حوالة احلق والدين امل�شار �إليها بهذا البند يف مواجهة ذوي ال�ش�أن والغري.
	-تقر �شركة البور�صة ب�أنها قد ت�سلمت الأ�صول املبينة باملرفق رقم ( )1لهذه االتفاقية اعتبار ًا من تاريخ 2016/4/24

مبوجب حم�ضر ت�سليم وا�ستالم مرفق البور�صة امل�ؤرخ يف  2016/4/24واملرفق بهذه االتفاقية كمرفق رقم (.)2
 .2كيفية تقومي الأ�صول:
	-من املتفق عليه �أنه �سيتم نقل ملكية الأ�صول املبينة باملرفق رقم ( )1لهذه االتفاقية اعتبارا من تاريخ ،2016/10/1
وت�سجيلها بدفاتر �شركة البور�صة بقيمة مقدرة تقديرا م�ؤقت ًا على �أ�سا�س قيمة الأ�صول الدفرتية كما يف تاريخ 2016/9/30
وبالن�سبة لرتخي�ص ال�سوق ف�سيتم نقله – على النحو املبني بهذه االتفاقية – وعلى �أن حتدد القيمة العادلة لذلك الرتخي�ص
يف وقت الحق ،ولن تف�سر �أية ر�سوم قد تدفع للهيئة من �شركة البور�صة لدى ح�صولها على ترخي�ص بور�صة �أوراق مالية
على �أنها متثل مقابل ترخي�ص ال�سوق.
	-من املتفق عليه �أنه وفيما عدا االلتزامات التي قد تن�ش�أ على ال�سوق ب�سبب �أخطاء �شركة البور�صة يف �إدارة مرفق البور�صة
خالل الفرتة من  2016/4/25وحتى  ،2016/9/30ف�إن �شركة البور�صة لن تكون م�سئولة يف �أموالها اخلا�صة عن التزامات
ال�سوق متى كانت تلك االلتزامات نا�شئة عن ن�شاط ال�سوق خالل الفرتة ال�سابقة على تاريخ .2016/9/30
	-تقوم الهيئة بتحديد القيمة العادلة كما يف تاريخ  ،2016/9/30وذلك للأ�صول التي انتقلت �إىل ال�شركة واملبينة باملرفق
رقم ( )1لهذه االتفاقية بالإ�ضافة لرتخي�ص ال�سوق ،من خالل اللجنة اال�ست�شارية – امل�شكلة مبوجب املادة ( )156من
القانون رقم  7ل�سنة  2010امل�شار �إليه – والتي �ست�صدر تو�صيتها النهائية ب�ش�أن القيمة العادلة للأ�صول ،وعر�ضها على
جمل�س مفو�ضي الهيئة لإ�صدار قراره ب�ش�أنها – والذي �سيكون نهائيا وفقا لن�ص املادة ( )156من القانون رقم  7ل�سنة
 2010امل�شار �إليه – واخطار �شركة البور�صة بذلك القرار.
	-تقر �شركة البور�صة – �إقرار ًا غري قابل للنق�ض �أو العدول  -مبوافقتها النهائية امل�سبقة على �أي قرار ي�صدر عن جمل�س
مفو�ضي الهيئة – ب�ش�أن حتديد القيمة العادلة للأ�صول التي انتقلت ملكيتها لل�شركة على نحو ما هو مبني باملرفق رقم
( )1لهذه االتفاقية بالإ�ضافة لرتخي�ص ال�سوق ،وبتنازلها امل�سبق عن �أي حق قد يكون لها يف االعرتا�ض على ذلك القرار.
	-تقر �شركة البور�صة – �إقرارا غري قابل للنق�ض �أو العدول – مبوافقتها النهائية امل�سبقة على �أن القيمة العادلة للأ�صول
التي �سي�صدر ب�ش�أنها قرار من جمل�س مفو�ضي الهيئة و�إخطارها بها تعترب هي الثمن النهائي للأ�صول الذي يجب على
�شركة البور�صة �أداءه للهيئة.
	 -فور �إخطار �شركة البور�صة من قبل الهيئة بقرار جمل�س مفو�ضي الهيئة ب�ش�أن حتديد القيمة العادلة للأ�صول تقوم ال�شركة
بت�سجيل تلك القيمة بدفاترها كمديونية م�ستحقة عليها جتاه الهيئة.
� .3آلية �أداء قيمة الأ�صول للهيئة:
	-تتعهد �شركة البور�صة ب�أن تقوم – خالل مدة �أق�صاها ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إخطارها من قبل الهيئة بقرار جمل�س
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مفو�ضي الهيئة ب�ش�أن القيمة العادلة للأ�صول – بزيادة ر�أ�سمالها و�إ�صدار �أ�سهم تعادل قيمتها الإ�سمية للقيمة العادلة
للأ�صول و�سداد املديونية امل�ستحقة يف ذمتها جتاه الهيئة من ناجت االكتتاب يف تلك الأ�سهم.
	-تقوم الهيئة باالكتتاب يف الأ�سهم امل�شار �إليها بالفقرة ال�سابقة و�أداء مقابل االكتتاب ل�شركة البور�صة.
	-يجوز للهيئة – وفقا ملا تراه مالئما بهذا ال�ش�أن – �أن تقرر �أن يتم تدبري املبالغ الالزمة ل�سداد املديونية امل�ستحقة يف ذمة
الأ�صول من ناجت االكتتاب يف �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة – من غري الأ�سهم اململوكة للهيئة – لدى تخ�صي�صها وفقا لن�ص
املادة ( )33من القانون رقم  7ل�سنة  2010امل�شار �إليه �أو تقرر �أن يتم تدبري تلك املبالغ من �أي و�سيلة �أخرى حتددها
الهيئة – مبا يتالءم مع و�ضع ال�شركة – وعلى �أن تقوم الهيئة ب�إخطار ال�شركة بالو�سيلة التي حددتها لتدبري املبالغ امل�شار
�إليها بهذا البند وذلك لدى �إخطار ال�شركة بقرار جمل�س مفو�ضي الهيئة ب�ش�أن القيمة العادلة للأ�صول وبالإجراءات
التي يتعني على ال�شركة القيام بها واملواعيد التي يتعني على ال�شركة اتخاذ الإجراءات و�سداد املديونية خاللها  ،وتتعهد
ال�شركة – تعهدا غري قابل للنق�ض �أو العدول – ب�سداد املبالغ املبينة بهذا البند من خالل الو�سيلة املحددة من قبل الهيئة
ووفقا للإجراءات وخالل املواعيد املحددة من قبل الهيئة.

 .6ت�شكيل فريق عمل لو�ضع و�إعداد ال�شروط املرجعية الختيار امل�ست�شار اخلارجي (املقوم)
الذي �سوف يقوم بتقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية
قامت اللجنة اال�ست�شارية لتقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية ،باجتماعها املنعقد بتاريخ 2016/10/25

بت�شكيل فريق عمل لو�ضع و�إعداد ال�شروط املرجعية الختيار امل�ست�شار اخلارجي (املقوم) الذي �سوف يقوم بتقييم الأ�صول املادية
واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية»( ،ملحق رقم  2بند  )7وبنا ًء عليه ،رفع الفريق املذكور املذكرة امل�ؤرخة 2016/11/29
ب�ش�أن تعيني «املقوم» والتي ت�ضمنت ال�شروط املرجعية للمناق�صة (كرا�سة �شروط الدعوة) واطلعت عليها اللجنة باجتماعها
املنعقد بتاريخ  ،2016/12/1وعلى �إثر ذلك وافقت اللجنة على طرح «مناق�صة تقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت
للأوراق املالية واملحولة ل�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية مبوجب االتفاقية املربمة بتاريخ (« 2016/10/3مناق�صة عامة)
– وي�شار �إليها الحق ًا مناق�صة تقييم الأ�صول –  ،و�إحالتها �إىل «دائرة اخلدمات وامل�شرتيات» لدى قطاع اخلدمات امل�ساندة،
ملبا�شرة �إجراءات طرح املناق�صة املذكورة ،وعلى �أن يتم التن�سيق يف هذا ال�ش�أن بني دائرة اخلدمات وامل�شرتيات ،وفريق العمل
املذكور �أعاله فيما يخ�ص مراجعة اجلوانب الفنية وال�شروط املرجعية لهذه املناق�صة.

 .7طرح املناق�صة رقم ( )CMA/PROC/04/2017ب�ش�أن م�شروع تقييم الأ�صول املادية
واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية واملحولة ل�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية
مبوجب االتفاقية امل�ؤرخة يف 2016/10/3
بنا ًء على قرار اللجنة اال�ست�شارية باجتماعها املنعقد بتاريخ  ،2016/12/1والذي قررت مبوجبه املوافقة على طرح مناق�صة
تقييم الأ�صول املرفوعة من فريق العمل امل�شكل ب�ش�أن تعيني املقوم ،فقد مت �إحالة قرار اللجنة املذكور �إىل قطاع اخلدمات امل�ساندة،
حيث مت بتاريخ  2017/4/9طرح املناق�صة من خالل املوقع الإلكرتوين لهيئة �أ�سواق املال ،وقد حدد تاريخ  2017/4/16موعد ًا
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لإقفال املناق�صة.
وعلى �ضوء اطالع جمل�س املفو�ضني على التقرير النهائي للجنة الفنية لفح�ص العرو�ض ب�ش�أن املناق�صة املذكورة ،فقد قرر
املجل�س باجتماعه املنعقد بتاريخ  ،2017/5/10املوافقة على تر�سية املناق�صة على ال�شركة الأف�ضل تقييما من الناحية الفنية
واملالية وهي �شركة �أرن�ست ويونغ لال�ست�شارات.

 .8ت�شكيل فريق عمل متابعة تنفيذ م�شروع تقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية
واملحولة ل�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية مبوجب االتفاقية امل�ؤرخة »2016/10/3
باجتماع اللجنة املنعقد بتاريخ  2017/8/7قررت ت�شكيل فريق تنفيذ م�شروع تقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت
للأوراق املالية واملحول �إىل �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية مبوجب االتفاقية امل�ؤرخة ( »2016/10/3ملحق رقم  2بند )8
وي�شار �إليه الحق ًا م�شروع تقييم الأ�صول – بحيث تكون مهام واخت�صا�صات هذا الفريق متابعة تنفيذ امل�شروع املذكور وذلك من
خالل التن�سيق والتعاون مع كل من امل�ست�شار (املقوم) لهذا امل�شروع �شركة ارن�ست ويونغ لال�ست�شارات  ،وال�شركة الكويتية للمقا�صة،
و�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية ،من حيث الرتا�سل ،وتوفري كافة املعلومات وامل�ستندات والوثائق املتعلقة بامل�شروع ،التي
ت�سهل �إجناز �أعمال امل�ست�شار (املقوم) املذكور ،وعلى �أن يرفع الفريق تقرير �شهري للجنة ب�آخر امل�ستجدات ب�ش�أن تنفيذ �أعمال
امل�شروع.

 .9تقارير فريق عمل متابعة تنفيذ م�شروع تقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية
واملحولة ل�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية مبوجب االتفاقية امل�ؤرخة 2016/10/3
تنفيذ ًا لقرار اللجنة املتخذ باجتماعها املنعقد بتاريخ  2017/8/7ب�ش�أن ت�شكيل فريق عمل متابعة تنفيذ م�شروع تقييم الأ�صول
مبوجب االتفاقية امل�ؤرخة  ،2016/10/3واملت�ضمنة «قيام الفريق املذكور برفع تقرير ًا � -شهري ًا  -للجنة ب�آخر امل�ستجدات على
تنفيذ �أعمال امل�شروع « ،حيث قام �أع�ضاء الفريق امل�شار �إليه برفع عدد �أربعة تقارير خالل الفرتة املمتدة من �أغ�سط�س وحتى
نوفمرب  ،2017حيث ا�ستعر�ض الفريق املذكور من خالل هذه التقارير �سري �أعماله ب�ش�أن متابعة تنفيذ م�شروع تقييم الأ�صول
مع �أع�ضاء فريق عمل املكتب اال�ست�شاري �شركة �أرن�ست و يونغ لال�ست�شارات ،و�أهم و�أبرز املعوقات والإجراءات املتخذة لإجناز
وت�سهيل اعمال املكتب اال�ست�شاري املذكور لإمتام املهام واخلدمات املطلوبة منه ،وفق العقد املربم معه بتاريخ .2017/6/1

 .10تقرير مقوم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية واملحولة ل�شركة بور�صة الكويت
للأوراق املالية مبوجب االتفاقية امل�ؤرخة يف � ،2016/10/3شركة �أرن�ست ويونغ لال�ست�شارات
ا�ستعر�ضت اللجنة باجتماعها املنعقد بتاريخ  ،2017/12/3عدد ( )4م�سودات م�ؤرخة  2017/11/15مقدمة من املكتب
اال�ست�شاري �شركة �أرن�ست ويونغ لال�ست�شارات ب�ش�أن تقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية ،وهي:
 )1م�سودة تقرير تقييم ح�صة البور�صة يف ال�شركة الكويتية للمقا�صة.
 )2م�سودة تقرير تقييم �سوق الكويت للأوراق املالية.
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 )3م�سودة تقرير تقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية.
 )4تقرير ملخ�ص عن قيمة الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية.

 .11تو�صيات اللجنة اال�ست�شارية لتقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويــت لـلأوراق
املالية باجتماعها املنعقد بتاريخ  2017/12/3ب�ش�أن التقاريــر النهائية املقدمة مــن املكتـب
اال�ست�شاري (املقوم) املكلف من قبل الهيئة «بتنفيذ م�شروع تقييم الأ�صول املادية واملعنوية
ل�ســـوق الكويــت للأوراق املاليــة واملحولــة ل�شركــة بور�صــة الكويـــت للأوراق املالية مبــوجب
االتفاقية امل�ؤرخة � »2016/10/3شركة �أرن�ست ويونغ لال�ست�شارات
على �ضوء اطالع ومناق�شة اللجنة ملذكرة فريق عمل متابعة تنفيذ م�شروع تقييم الأ�صول امل�ؤرخة  2017/11/20باجتماعها
املنعقد بتاريخ  2017/12/3ب�ش�أن م�سودات التقارير النهائية املقدمة من املكتب اال�ست�شاري �شركة �أرن�ست ويونغ لال�ست�شارات
ب�ش�أن تقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية ،وهي التقارير امل�شار �إليها يف البند عا�شر ًا �آنف ًا ،فقد انتهت
اللجنة �إىل �سالمة الأ�س�س التي بنيت عليها التقارير امل�شار �إليها ،ومن ثم فقد اوعزت للمكتب اال�ست�شاري باعتمادها كتقارير
نهائية وتزويد الهيئة بها.
وبناء على ما تقدم انتهت اللجنة فيما يخ�ص تقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية واملحولة ل�شركة
بور�صة الكويت للأوراق املالية مبوجب االتفاقية امل�ؤرخة � 2016/10/3إىل التايل:
 )1اعتماد التقارير النهائية «الأربعة « املقدمة من املكتب اال�ست�شاري (املقوم) املكلف من قبل الهيئة (�شركة �أرن�ست ويونغ
لال�ست�شارات) ب�ش�أن « تقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية واملحولة ل�شركة بور�صة الكويت للأوراق
املالية مبوجب االتفاقية امل�ؤرخة .»2016/10/3
� )2إحالة كافة التقارير املقدمة من املكتب اال�ست�شاري (املقوم) �شركة �أرن�ست ويونغ لال�ست�شارات ،ب�صيغتها النهائية فور ت�سلم
اللجنة لها �إىل جمل�س املفو�ضني.
 )3رفع تو�صيه للمجل�س باتخاذه التقارير النهائية «الأربعة» املقدمة من املكتب اال�ست�شاري (املقوم) املكلف من قبل الهيئة (�شركة
�أرن�ست ويونغ لال�ست�شارات) ب�ش�أن تقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية� ،أ�سا�سا لتحديد القيمة العادلة
للأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية واملحولة ل�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية مبوجب االتفاقية امل�ؤرخة
.2016/10/3
 )4رفعت اللجنة تقريرها النهائي امل�ؤرخ  2017/12/3ب�ش�أن الأعمال واملهام التي قامت بها اللجنة منذ ت�شكيلها بتاريخ
� 2011/7/7إىل جمل�س املفو�ضني ،وذلك تنفيذ ًا ملا ن�ص عليه البند رقم ( )13من الأحكام االنتقالية الواردة يف امللحق رقم
( )3املرفق بالقرار رقم ( )72ل�سنة  2015ال�صادر بتاريخ  2015/11/9ب�ش�أن �إ�صدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم ()7
ل�سنة  2010ب�ش�أن �إن�شاء هيئة �أ�سواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية وتعديالته «لالعتماد».
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 )5رفعت اللجنة تو�صية ملجل�س املفو�ضني ب�إ�صدار قرار بانتهاء عمل اللجنة اال�ست�شارية لتقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق
الكويت للأوراق املالية لقيامها بتنفيذ املهام امل�سندة �إليها ،ومن ثم انتفاء الغر�ض من ا�ستمرارها.

 .12انتهاء اعمال اللجنة اال�ست�شارية لتقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية
على �ضوء ما مت تو�ضيحه وبيانه من خالل الت�سل�سل التاريخي لأعمال هذه اللجنة ،وذلك منذ �صدور قرار ت�شكيلها الأول
بتاريخ  ،2011/7/7لبيان املراحل والأعمال التي مرت بها عملية تقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية على
مدار خم�سة �سنوات ونيف من العمل الد�ؤوب ،وذلك تنفيذ ًا ملا ن�صت عليه املادة ( )156من القانون رقم ( )7ل�سنة  2010ب�ش�أن
�إن�شاء هيئة �أ�سواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية والئحته التنفيذية وتعديالتهما ال�صادر بتاريخ � ،2010/2/21إىل تاريخ رفع
التقرير النهائي للجنة امل�ؤرخ � 2017/12/3إىل جمل�س املفو�ضني ،حيث �أو�صت اللجنة وبعد �أن انتهي املكتب اال�ست�شاري (املقوم)
�شركة �أرن�ست ويونغ لال�ست�شارات  ،املكلف من قبل الهيئة « بتقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية واملحولة
ل�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية مبوجب االتفاقية امل�ؤرخة « 2016/10/3من كافة مهامه ،و�إيداع تقاريره ب�صيغتها النهائية
لدى اللجنة ،ب�إ�صدار قرار بانتهاء �أعمال اللجنة اال�ست�شارية لتقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية لقيامها
بتنفيذ املهام امل�سندة �إليها ،ومن ثم انتفاء الغر�ض من ا�ستمرارها.
وباجتماع جمل�س املفو�ضني املنعقد بتاريخ  ،2017/12/27قرر املجل�س املوافقة على انتهاء عمل اللجنة اال�ست�شارية لتقييم
الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية لقيامها بتنفيذ املهام املوكلة �إليها.

127

128

ملحق رقم ()2
اللجان وفرق العمل المعنية بمراحل وإجراءات
خصخصة سوق الكويت لألوراق المالية

129

130

اللجان وفرق العمل المعنية بمراحل وإجراءات
خصخصة سوق الكويت لألوراق المالية

خالل عملية خ�صخ�صة ال�سوق مبراحلها املختلفة قامت هيئة �أ�سواق املال بت�شكيل عدة جلان وفرق عمل لكل مرحلة من مراحل
هذه العملية �أما بالتوازي �أو بالتتابع وذلك ب�شكل مهني مدرو�س ومف�صل وبدقة متناهية بحيث تكمل جميع هذه اللجان والفرق
بع�ضها البع�ض لو�ضع الرتتيبات امل�ستقبلية املنا�سبة �أما للمرحلة ال�سابقة �أو الالحقة ال�ستكمال هذا امل�شروع ال�ضخم واملتمثل
بخ�صخ�صة �سوق الكويت للأوراق املالية ون�ستعر�ض يف هذا امللحق �أهم هذه اللجان والفرق وذلك ح�سب ترتبيها الزمني وفق
تاريخ ت�شكيلها والأع�ضاء الذين ت�ألفت منهم:
.1

جلنة ت�أ�سي�س �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية.

 .2اللجنة اال�ست�شارية لتقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية.
 .3فريق عمل ت�سوية �أو�ضاع �سوق الكويت للأوراق املالية وال�شركة الكويتية للمقا�صة.
 .4جلنة امل�ؤ�س�سني ل�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية.
 .5جلنة الإ�شراف على تخ�صي�ص �سوق الكويت للأوراق املالية.
 .6فريق توجيه و�إدارة م�شروع توفيق �أو�ضاع ال�شركة الكويتية للمقا�صة ونظام ما بعد التداول.
 .7فريق عمل و�ضع و�إعداد ال�شروط املرجعية الختيار امل�ست�شار اخلارجي لتقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت
للأوراق املالية.
 .8فريق عمل متابعة تنفيذ م�شروع تقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية واملحولة ل�شركة بور�صة
الكويت للأوراق املالية مبوجب االتفاقية امل�ؤرخة .2016/10/3
 .9فريق العمل امل�شرتك لت�سليم وت�سلم �سوق الكويت للأوراق املالية.
 .10جلنة طرح وتخ�صي�ص �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية.
 .11الفريق الفني للجنة طرح وتخ�صي�ص �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية.
 .12فريق معاجلة معوقات ا�ستيفاء املعايري املطلوبة اخلا�صة مبهام التقا�ص والت�سوية
 .13الوفد امل�شرتك لعر�ض التغيريات التي مت تطبيقها �ضمن م�شروع نظام ما بعد التداول.

 .1جلنة ت�أ�سي�س �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية
ان�ش�أت جلنة ت�أ�سي�س �شركة بور�صة الأوراق املالية (جلنة الت�أ�سي�س) بتاريخ  ،2011/4/12حيث ت�شكلت من ال�سادة:
		 .1ال�سيد /عبد اهلل �أحمد القبندي

رئي�س ًا

		 .2ال�سيد� /إبراهيم حمد االبراهيم

ع�ضو ًا

		 .3ال�سيد /د� .أحمد عبد الرحمن امللحم

ع�ضو ًا
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ع�ضو ًا
ع�ضو ًا

		 .3ال�سيد /مطلق مبارك ال�صانع
		 .4ال�سيد /د� .صالح عبد اهلل العثمان
كما ا�ستعانت هذه اللجنة يف مراحل الحقة بال�سيدين:

	-ال�سيد /بدر حممد ال�شامي				�أمين ًا لل�سر
م�ست�شار ًا مالي ًا
					
	-ال�سيد� /أ�سلم �شفقت
وبعد ت�أكيد جمل�س املفو�ضني على �إنهاء �أعمال اللجنة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ  2013/9/11عمد �إىل متديد فرتة بع�ض
العاملني فيها ملدد خمتلفة لإمتام �إجناز بع�ض املهام ،وذلك �ضمن �أعمال جلنة امل�ؤ�س�سني التي �سيتم تو�ضيحها الحق ًا �ضمن هذا
امللحق.

 .2اللجنة اال�ست�شارية لتقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية
بد�أ عمل هذه اللجنة مع �أوىل ت�شكيالتها والتي كانت حتت م�سمى (اللجنة اال�ست�شارية) يف يوليو من عام  2011وا�ستمرت
اعمالها حتى االنتهاء من املهام املوكلة اليها ح�سب ن�ص املادة  156من قانون الهيئة يف دي�سمرب من عام  2017وذلك بانتهاء
تقييم اال�صول املادية واملعنوية لل�سوق ،وقد مت �إفراد امللحق رقم ( )1املرفق بهذا التقرير والذي ت�ضمن كافة �أعمال وقرارات
وتو�صيات هذه اللجنة.

 .3فريق عمل ت�سوية �أو�ضاع �سوق الكويت للأوراق املالية وال�شركة الكويتية للمقا�صة
مت ت�شكيل هذا الفريق يف مار �س من عام  2012على النحو الآتي:
رئي�س ًا
	-ال�سيد  /خالد في�صل الغي�ص
			
	-ال�سيد� /أحمد فهد املني�س

ع�ضو ًا

	-ال�سيد� /سليمان حمد املو�سى
		
	-ال�سيد /طالل حممد الزمامي

ع�ضو ًا
ع�ضو ًا

		
	-ال�سيد� /أحمد يو�سف احلجي

ع�ضو ًا

كما عدل ت�شكيل الفريق لتحل ال�سيدة/حنان الغربللي بد ًال من ال�سيد/خالد الغي�ص ال�ستقالته من العمل بالهيئة خالل عام
 .2012وجتدر الإ�شارة �إىل قيام الهيئة باتخاذ �إجراءات عدة يف هذه الفرتة على �صعيد توفيق �أو�ضاع ال�سوق وكذلك معاجلة
�أو�ضاع موظفيه وال�سعي ملعاجلة م�شكلة مبناه بالتن�سيق مع وزارة املالية وجمل�س الوزراء و�إدارة الفتوى والت�شريع.

 .4جلنة امل�ؤ�س�سني ل�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية
�أن�ش�أت هذه اللجنة مبوجب قرار جمل�س املفو�ضني باجتماعه املنعقد بتاريخي  10و  ،2013/11/13وذلك ا�ستكما ًال لعمل جلنة
ت�أ�سي�س �شركة البور�صة امل�شار �إليها �آنف ًا ،والتي تو�صلت �إىل ا�ست�صدار قرار الرتخي�ص بت�أ�سي�س �شركة البور�صة ،لتتوىل جلنة
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الت�أ�سي�س مهام اتخاذ الإجراءات القانونية لت�أ�سي�س ال�شركة بعد ا�ستيفاء امل�ستندات و�إجراء التعديالت الالزمة على عقد ت�أ�سي�س
ال�شركة ونظامها الأ�سا�سي .وقد جاء ت�شكيل هذه اللجنة وفق ًا للتايل:
	-ال�سيد  /عبد اهلل �أحمد القبندي

رئي�س وع�ضو جلنة امل�ؤ�س�سني

		
	-ال�سيد  /د� .صالح عبد اهلل العثمان

ع�ضو جلنة امل�ؤ�س�سني

وقد فو�ض جمل�س مفو�ضي الهيئة ك ًال من ع�ضوي جلنة امل�ؤ�س�سني املذكورين جمتمعني �أو منفردين يف اتخاذ الإجراءات
القانونية  ،وا�ستيفاء امل�ستندات الالزمة ،و�إدخال التعديالت التي ترى اجلهات الر�سمية �ضرورة �إدخالها على عقد ت�أ�سي�س
كل من قانون الهيئة رقم  7ل�سنة  2010وقانون
ال�شركة ونظامها الأ�سا�سي ،ما مل تكن تعديالت جوهرية ،ومبا ال يخل ب�أحكام ٍ
ال�شركات رقم  25ل�سنة  ،2012ويكون لهما �أو لأي منهما حق فتح ح�ساب لل�شركة حتت الت�أ�سي�س لدى البنوك املعتمدة يف دولة
الكويت و�إيداع مبالغ االكتتاب يف ح�ساب ال�شركة حتت الت�أ�سي�س لدى تلك البنوك حتى قيام �أول جمل�س �إدارة لل�شركة ،والقيام
ب�أداء �أي م�صروفات وفتح ح�ساب �آخر لأي م�صاريف �أخرى للت�أ�سي�س وااللتزام بتقدمي ك�شف ح�ساب بكافة امل�صروفات والنفقات
يف هذا ال�ش�أن لالعتماد من اجلمعية الت�أ�سي�سية يف ال�شركة.

ت�شكيل �أول جمل�س �إدارة ل�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية
وقد عقد اجتماع اجلمعية الت�أ�سي�سية ل�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية بتاريخ  2014/7/20يف مبنى �سوق الكويت للأوراق
املالية حيث توىل رئا�سة االجتماع ال�سيد /عبداهلل �أحمد القبندي  -رئي�س جلنة امل�ؤ�س�سني وبح�ضور ممثلي هيئة �أ�سواق املال
ب�صفتها امل�ساهم املكلف بت�أ�سي�س ال�شركة وفق ًا للقانون ومبا ميثل  60مليون �سهم بالأ�صالة �أي ما ن�سبته  %100من ر�أ�س مال
ال�شركة امل�صدر � ،إ�ضاف ًة �إىل مندوب وزارة التجارة وال�صناعة وقد مت اتخاذ قرارات عدة يف هذا االجتماع كان من �أهمها :
املوافقة على كافة �إجراءات ت�أ�سي�س �شركة البور�صة ،وذلك بعد التثبت من �صحتها وموافقتها لأحكام القانون وعقد ت�أ�سي�سها
ونظامها الأ�سا�سي ،و تعيني مراقب ح�سابات لل�شركة لل�سنة املالية  ، 2015/2014وت�شكيل جمل�س �إدارة �شركة البور�صة  ،و�إعالن
ت�أ�سي�س �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية نهائي ًا.
كل من:
�أما بالن�سبة ملجل�س �إدارتها الأول فقد تكون من ال�سادة ٍ
		
	-ال�سيد /خالد عبد الرزاق اخلالد

ع�ضو ميثل هيئة �أ�سواق املال ب�صفتها.

		
	-ال�سيد/د� .صالح عبد اهلل العثمان

ع�ضو ميثل هيئة �أ�سواق املال ب�صفتها.

		
	-ال�سيد/حممد �أحمد ال�سقاف

ع�ضو ميثل هيئة �أ�سواق املال ب�صفتها.

		
	-ال�سيد/ع�صام عبد املح�سن املرزوق

ع�ضو ميثل هيئة �أ�سواق املال ب�صفتها.

		
	-ال�سيد مو�سى �أحمد الكندري

ع�ضو ميثل هيئة �أ�سواق املال ب�صفتها.

وذلك ك�أع�ضاء ممثلني عن امل�ساهم (هيئة �أ�سواق املال) ب�صفتها مالكة لن�سبة  %62.5من �إجمايل عدد الأ�سهم امل�صدرة
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كما مت اختيار ال�سادة:
		
	-ال�سيد  /حممد �سعود الع�صيمي

ع�ضو م�ستقل.

		
	-ال�سيد /ح�سام عبد الرحمن الب�سام

ع�ضو م�ستقل.

	-ال�سيد� /سعد في�صل املطوع		

ع�ضو م�ستقل.

وذلك ك�أع�ضاء جمل�س �إدارة م�ستقلني حيث ح�صل كل منهم على ن�سبة  %12.5من �إجمايل عدد الأ�سهم يف ر�أ�س املال امل�صدر.

 .5جلنة الإ�شراف على تخ�صي�ص �سوق الكويت للأوراق املالية
مت ت�شكيل هذه اللجنة يف نوفمرب من عام  2014وذلك على النحو التايل:
		
	-ال�سيد  /م�شعل م�ساعد الع�صيمي

رئي�س ًا

		
	-ال�سيد /فالح عبد اهلل الرقبة

ع�ضو ًا

		
	-ال�سيد /خالد عبد الرزاق اخلالد

ع�ضو ًا

 .6فريق توجيه و�إدارة م�شروع توفيق �أو�ضاع ال�شركة الكويتية للمقا�صة ونظام ما بعد
التداول (فريق تطوير ال�سوق)
مت ت�شكيل هذا الفريق بتاريخ  2015/7/5على النحو التايل:
		
	-ال�سيد  /م�شعل م�ساعد الع�صيمي

رئي�س ًا

		
	-ال�سيد  /مثنى عبد الوهاب ال�صالح

ع�ضو ًا

		
	-ال�سيد  /حممد �سليمان املرزوق

ع�ضو ًا

		
	-ال�سيد /ريت�شارد كيث وليامز

ع�ضو ًا

وتابع هذا الفريق مهامه ،وقد مت �إجراء تعديالت عدة على ت�شكيله ،والتي كان �آخرها الت�شكيل ال�صادر وفق القرار رقم ()77
ل�سنة  ،2017حيث تكون من ال�سادة كل من:
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	-ال�سيد /م�شعل م�ساعد الع�صيمي

رئي�س ًا

		
	-ال�سيد /مثنى عبد الوهاب ال�صالح

نائب ًا للرئي�س

	-ال�سيد /عبد الرحمن يو�سف الفيلكاوي

ع�ضو ًا

 .7فريق عمل و�ضع و�إعداد ال�شروط املرجعية الختيار امل�ست�شار اخلارجي (املقوم) الذي �سوف يقوم
بتقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية
مت ت�شكيل هذا الفريق بتاريخ  ،2016/10/25حيث تكون من ال�سادة كل من:
		
	-ال�سيد/خالد �أحمد البدر

– املراقب املايل.

	-ال�سيد� /أ .حممود حممد عزت

– م�ست�شار رئي�س جمل�س املفو�ضني.

	-ال�سيدة /عائ�شة بدر العبيد

– مدير �إدارة الدرا�سات القانونية=.

 .8فريق عمل متابعة تنفيذ م�شروع تقييم الأ�صول املادية واملعنوية ل�سوق الكويت للأوراق املالية
واملحولة ل�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية مبوجب االتفاقية امل�ؤرخة 2016/10/3
مت ت�شكيل هذا الفريق بتاريخ  ، 2017/8/7حيث تكون من ال�سادة كل من:
	-ال�سيدة/حنان جمال ال�شايع

رئي�س الفريق

	-ال�سيد/عبداهلل ناجي االبراهيم

نائب رئي�س الفريق

	-ال�سيدة� /سارة فايز الكندري

ع�ضو الفريق

 .9فريق العمل امل�شرتك لت�سليم وت�سلم �سوق الكويت للأوراق املالية
بعد اعتماد الهيئة للخطة التف�صيلية لكيفية عملية الت�سليم والت�سلم ل�سوق الكويت للأوراق املالية وفق القرار رقم ( )81ل�سنة
 2015ال�صادر بتاريخ  2015/12/21امل�شار �إليه �آنف ًا ،فقد مت ت�شكيل فريق عمل يكلف ب�أداء املهام ذات ال�صلة ب�أعمال الت�سليم
والت�سلم ملهام و�أعمال مرفق ال�سوق ،وقد مت ت�شكيل هذا الفريق وفق ًا للقرار رقم ( )82ل�سنة  2015بتاريخ  2015/12/21وذلك
على النحو التايل:
•ال�سيد  /خليفة عبد اهلل العجيل

ع�ضو جمل�س املفو�ضني – امل�شرف العام

•ال�سيد /عبد العزيز فهد املرزوق رئي�س فريق عمل موظفي الهيئة لدى مرفق ال�سوق
		
•ال�سيد /خالد �أحمد البدر

نائب رئي�س فريق عمل موظفي الهيئة لدى مرفق ال�سوق

•ال�سيدة � /إميان عبد العزيز علي رئي�س فريق عمل �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية
•ال�سيد /حممد �سعود الع�صيمي

ع�ضو فريق عمل �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية

•ال�سيد � /أ .حممود عزت مر�سي

امل�ست�شار القانوين

•ال�سيد /وائل حممود بهبهاين

مدير �إدارة تقنية املعلومات لدى الهيئة

•ال�سيد  /م�ؤيد عدنان ال�شخ�ص	�أمني ال�سر
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كما تطلب الأمر ت�شكيل فريق عمل رديف للهيئة يف مــرفق ال�ســـوق ي�ساعد على �إجناز املهام وجاء ت�شكيله على النحو التايل:
 .2ال�سيد /خالد �أحمد البدر
 .1ال�سيد /عبد العزيز فهد املرزوق
 .4ال�سيد /م�ؤيد عدنان ال�شخ�ص
 .3ال�سيد� /أ .حممود حممد عزت
 .6ال�سيد /ماجد جليل الألفي
 .5ال�سيد /وائل حممود بهبهاين
 .8ال�سيد /وليد حممد العتيبي
 .7ال�سيدة� /سارة عفيف عبدال�صمد
 .10ال�سيدة /ابرار حممد الكندري
 .9ال�سيد /من�صور حمدي العازمي
 .12ال�سيد� /سعود جا�سم املطريي
 .11ال�سيد /يو�سف بخيت البخيت
 .14ال�سيد� /سعد فا�ضل العبيد
 .13ال�سيد /عبد اهلل في�صل ال�صباح
 .16ال�سيد /قا�سم ح�سن ال�صراف
 .15ال�سيد /بدر عبد الكرمي ال�شايجي
 .18ال�سيد /قي�س في�صل ال�سيف
 .17ال�سيد /عمر حممد اجلا�سم
 .20ال�سيد /خالد عبد اللطيف الروي�شد
 .19ال�سيد /حمد �سليمان املر�شد
 .22ال�سيد /بدر حممد ال�شامي
 .21ال�سيد� /أ�سعد في�صل الوهيب
 .24ال�سيد /نا�صر بدر الفايز
 .23ال�سيد� /إبراهيم �صالح العبيالين
 .26ال�سيد /حممد طارق الدوي�سان
 .25ال�سيد /خالد فهد اليا�سني
 .28ال�سيدة� /سمية �إدري�س علي
 .27ال�سيد� /أحمد حممد اجلا�سم
 .30ال�سيدة� /أوراد ح�سني املن�صور
 .29ال�سيد /فواز عبد الوهاب العبيد
 .32ال�سيدة /لينا باج�س حممد
 .31ال�سيد/عبد الرحمن فريد ال�شبلي
 .33ال�سيدة /ربى عا�صم عكاري

 .10جلنة طرح وتخ�صي�ص �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة البور�صة
�أتى ت�شكيل هذه اللجنة وفق ًا لن�ص املادة ( )33من القانون رقم  7ل�سنة  2010ب�ش�أن �إن�شاء هيئة �أ�سواق املال وتنظيم ن�شاط
الأوراق املالية ،مبوجب القرار رقم  38ل�سنة  2017ال�صادر بتاريخ  ،2017/3/9حيث �شكلت هذه اللجنة على النحو التايل:
رئي�س ًا
هيئة �أ�سواق املال
 - 1ال�سيد/د .نايف فالح مبارك احلجرف
ً
نائبا للرئي�س
هيئة �أ�سواق املال
 - 2ال�سيد  /د .في�صل عبدالوهاب الفهد
ع�ضو ًا
بور�صة الكويت للأوراق املالية
 - 3ال�سيد /حممد �أحمد ال�سقاف
ع�ضو ًا
بور�صة الكويت للأوراق املالية
 - 4ال�سيد /خالد عبدالرزاق اخلالد
ع�ضو ًا
 - 5الع�ضو املنتدب للهيئة العامة لال�ستثمار �أو من ميثله
ثم اعيد ت�شكيل هذه اللجنة وفق القرار رقم  118ل�سنة  2017ال�صادر بتاريخ  2017/8/3وذلك على النحو التايل:
رئي�س ًا
هيئة �أ�سواق املال
 - 1ال�سيد/د .نايف فالح مبارك احلجرف
ً
نائبا للرئي�س
هيئة �أ�سواق املال
 - 2ال�سيد  /د .في�صل عبدالوهاب الفهد
ع�ضواً
الهيئة العامة لال�ستثمار
 - 3ال�سيد /بدر عجيل العجيل
ع�ضواً
بور�صة الكويت للأوراق املالية
 - 4ال�سيد /طالل فهد الغامن
ونظر ًا ال�ستقالة ال�سيد /د .نايف احلجرف – رئي�س جمل�س املفو�ضني – رئي�س جلنة طرح وتخ�صي�ص �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة
بور�صة الكويت للأوراق املالية ،و�صدور املر�سوم رقم ( )254ل�سنة  2017بت�شكيل الوزارة واملت�ضمن تعيينه وزير ًا للمالية ،فقد مت
�إعادة ت�شكيل ع�ضوية اللجنة وفق القرار رقم  161ل�سنة  2017ال�صادر بتاريخ  ،2017/12/27وذلك على النحو التايل:
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 - 1ال�سيد /د .في�صل عبدالوهاب الفهد
 - 2ال�سيد  /خليفة عبداهلل العجيل
 - 3ال�سيد /بدر عجيل العجيل
 - 4ال�سيد /طالل فهد الغامن

هيئة �أ�سواق املال
هيئة �أ�سواق املال
الهيئة العامة لال�ستثمار
بور�صة الكويت للأوراق املالية

رئي�س ًا
نائب ًا للرئي�س
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا

وباجتماعي جمل�س املفو�ضني املنعقدين بتاريخ  ،2018/9/12و  ،2018/9/16ونظرا مل�شاركة الهيئة العامة لال�ستثمار يف
�إجراءات تخ�صي�ص �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة البور�صة كم�ستثمر ،و�إزالة لأي �شبهة تعار�ض يف امل�صالح فقد مت �-إعادة ت�شكيل
اللجنة بحيث يكون كل �أع�ضائها من هيئة �أ�سواق املال ،وذلك على النحو التايل:
	-ال�سيد /خليفة عبداهلل العجيل

		
– ع�ضو جمل�س مفو�ضي هيئة �أ�سواق املال

رئي�س ًا

	-ال�سيد /عبدالعزيز فهد املرزوق

		
– ع�ضو جمل�س مفو�ضي هيئة �أ�سواق املال

نائب ًا للرئي�س

				
	-ال�سيد /مثنى عبدالوهاب ال�صالح – رئي�س قطاع الأ�سواق

ع�ضو ًا

				
	-امل�ست�شار القانوين مبكتب امل�ست�شارين التابع ملجل�س املفو�ضني

ع�ضو ًا

			
	-ال�سيدة /نوف عبدالرحمن ال�صانع – اخت�صا�صي �أول بهيئة �أ�سواق املال

ع�ضو ًا

			
– باحث قانوين بهيئة �أ�سواق املال

ع�ضو ًا

	-ال�سيدة� /سارة فايز الكندري

	-ال�سيدة /جنوى عبداملح�سن الب�شر – اخت�صا�صي �أول بهيئة �أ�سواق املال		

ع�ضو ًا و�أمين ًا لل�سر

ونظر ًا ال�ستقالة كل من ال�سيد /خليفة عبداهلل العجيل – ع�ضو جمل�س املفو�ضني – و�صدور املر�سوم رقم ( )187لعام
 2019بتعيينه رئي�س ًا جلهاز املراقبني املاليني اعتبار ًا من تاريخ  .2019/8/18وال�سيد /حممود حممد عزت من الهيئة بتاريخ
 ،2018/9/30فقد مت باجتماع جمل�س املفو�ضني املنعقد بتاريخ � ،2019/9/4إعادة ت�شكيل جلنة طرح وتخ�صي�ص �أ�سهم ر�أ�س مال
�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية وذلك على النحو التايل:
	-ال�سيد /عبدالعزيز فهد املرزوق

		
– ع�ضو جمل�س مفو�ضي هيئة �أ�سواق املال

رئي�س ًا

	-ال�سيد � /أحمد علي القا�ضي

		
– ع�ضو جمل�س مفو�ضي هيئة �أ�سواق املال

نائب ًا للرئي�س

				
	-ال�سيد /مثنى عبدالوهاب ال�صالح – رئي�س قطاع الأ�سواق

ع�ضو ًا

			
	-ال�سيدة /نوف عبدالرحمن ال�صانع – اخت�صا�صي �أول بهيئة �أ�سواق املال

ع�ضو ًا

			
– باحث قانوين بهيئة �أ�سواق املال

ع�ضو ًا

	-ال�سيدة� /سارة فايز الكندري

	-ال�سيدة /جنوى عبداملح�سن الب�شر – اخت�صا�صي �أول بهيئة �أ�سواق املال		

ع�ضو ًا و�أمين ًا لل�سر

137

 .11الفريق الفني للجنة طرح وتخ�صي�ص �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية
وكان لزاما خالل مراحل عمل جلنة طرح وتخ�صي�ص �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة البور�صة �أن مت ت�شكيل فرق فنية من موظفي
الهيئة ،وقد اعيد ت�شكيل هذه الفرق عدة مرات وفق ًا لإعادة الت�شكيالت التي �صاحبت عمل اللجنة وقد �شكلت هذه الفرق لغر�ض
متابعة الأعمال الدائمة مع م�ست�شاري عملية اخل�صخ�صة ولتقدمي الدور امل�ساند للجنة طرح وتخ�صي�ص �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة
البور�صة يف اخت�صا�صاتها مبتابعه تلك الأعمال وقد تعاقب على ع�ضوية هذه الفرق ال�سادة كل من:
				
	-ال�سيد/د .في�صل عبد الوهاب الفهد
				
	-ال�سيد /خليفـــــة عبد اهلل العجيل
				
	-ال�سيد  /عبدالعزيز فهـــد املرزوق
	-ال�سيد  /حممــــود حممد عــــزت				
			
	-ال�سيدة /جنوى عبداملح�سن الب�شر
				
	-ال�سيدة /نوف عبدالرحمن ال�صانع
				
	-ال�سيدة� /ســـــــــارة فايز الكندري
كما قام الفريق الفني بت�شكيل فرق فنية �أخرى مل�ساعدته يف �أعماله من كل من موظفي هيئة �أ�سواق املال والهيئة العامة
لال�ستثمار و�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية ،وقد تعاقب على ع�ضوية هذه الفرق كل من ال�سادة التالية �أ�سما�ؤهم:
ممث ًال عن هيئة �أ�سواق املال
 .1ال�سيد /عبدالعزيز فهد املرزوق
ممث ًال عن هيئة �أ�سواق املال
 .2ال�سيد /زياد يعقوب الفليج
ممث ًال عن هيئة �أ�سواق املال
 .3ال�سيد /وليد �سعدون العوي�ش
ممث ًال عن هيئة �أ�سواق املال
 .4ال�سيد /حممود حممد عزت
ممث ًال عن هيئة �أ�سواق املال
 .5ال�سيدة /جنوى عبداملح�سن الب�شر
ممث ًال عن هيئة �أ�سواق املال
 .6ال�سيدة /نوف عبدالرحمن ال�صانع
ممث ًال عن هيئة �أ�سواق املال
 .7ال�سيدة� /سارة فايز الكندري
ممث ًال عن �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية
 .8ال�سيد /عبدالعزيز داود املرزوق
ممث ًال عن �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية
 .9ال�سيد� /سعد في�صل املنيفي
ممث ًال عن الهيئة العامة لال�ستثمار
 .10ال�سيد� /أ�سامة عثمان الفريح

138

 .12فريق معاجلة معوقات ا�ستيفاء املعايري املطلوبة اخلا�صة مبهام التقا�ص والت�سوية
مت ت�شكيل فرق ثالثية بني كل من هيئة �أ�سواق املال و�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية وال�شركة الكويتية للمقا�صة لعاجلة
معوقات ا�ستيفاء املعايري املطلوبة اخلا�صة مبهام التقا�ص والت�سوية من خالل البدء مب�شروع نظام ما بعد التداول �سعي ًا لرتقية
دولة الكويت مل�صاف الأ�سواق النا�شئة وتطوير البنى التحتية ملنظومة ال�سوق ،وقد �ضم فريق امل�شروع من الهيئة:
		

-1

			
ال�سيد /م�شعل م�ساعد الع�صيمي

رئي�س ًا

		

-2

			
ال�سيد /مثنى عبد الوهاب ال�صالح

نائب ًا للرئي�س

		

-3

ال�سيد /عبد الرحمن يو�سف الفيلكاوي		

ع�ضو ًا

		

-4

				
ال�سيد /خالد علي ال�سهلي

ع�ضو ًا

		

-5

				
ال�سيد /فواز بدر بور�سلي

ع�ضو ًا

		

-6

ال�سيد/نواف عادل ال�صالح

		

ع�ضو ًا

		

-7

ال�سيد /فهد عبد اهلل املن�صور

ع�ضو ًا

		

-8

ال�سيد/يو�سف فريد الوقيان

ع�ضو ًا

 .13الوفد امل�شرتك لعر�ض التغيريات التي مت تطبيقها �ضمن م�شروع نظام ما بعد التداول
مت ت�شكيل وفد بقيادة هيئة �أ�سواق املال وم�شاركة �شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية وال�شركة الكويتية للمقا�صة لعقد
اجتماعات ( )Roadshowمع عمالء �شركة  FTSE Russellيف �شهر يوليو  2017لعر�ض التغيريات التي مت تطبيقها �ضمن
م�شروع نظام ما بعد التداول ،واال�ستماع ملالحظات العمالء عن اال�ستثمار يف ال�سوق الكويتي ،وقد �ضم هذا الوفد:
	-ال�سيد  /م�شعل م�ساعد الع�صيمي (رئي�س الوفد)

هيئة �أ�سواق املال

	-ال�سيد  /مثنى عبد الوهاب ال�صالح

هيئة �أ�سواق املال

	-ال�سيد/عبد الرحمن يو�سف الفيلكاوي

هيئة �أ�سواق املال

	-ال�سيد /خالد عبد الرزاق اخلالد

�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية

	-ال�سيدة /نورة عمر العبد الكرمي

�شركة بور�صة الكويت للأوراق املالية

	-ال�سيد/خلدون �شاكر الطبطبائي

ال�شركة الكويتية للمقا�صة

	-ال�سيد/دعيج رعد ال�صالح

ال�شركة الكويتية للمقا�صة
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