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)متني غوزال( نظرة متفائلة ملستقبل واعد لبورصة الكويت 

أحمد مغربي

البورصة  ما اخلطة املوضوعة لشركة 
خالل املرحلة املقبلة؟ 

٭ إن عمليــات التطوير التي متر بها 
شركة بورصة الكويت منذ تأسيسها 
تعتمــد على اســتراتيجية مدروســة 
بعناية وبأهداف محددة حيث ترتكز 
االستراتيجية على أن تكون الشركة ذات 
قاعدة جذابة للمصدرين، وإلى توسيع 
قاعدة املســتثمرين، وزيادة وتنويع 
املنتجــات وحتديث البنيــة التحتية 
للبورصة، باإلضافة إلى حتسني بيئة 
األعمال وفق أعلــى املعايير العاملية، 
وتوفير املزيد من الشفافية والكفاءة 
في عمليات التداول. وتسعى الشركة 
كذلك إلى االرتقاء إلى مصاف األسواق 
الناشئة في جميع مؤشرات التصنيفات 
العاملية مما يعكس قوة وعمق ومرونة 
االقتصاد الكويتي، فضال عن تطوير 
األدوات االستثمارية، وجذب املزيد من 
االســتثمارات، وإعادة هيكلة السوق 
لزيادة قدرتنا التنافســية. وكشــركة 
تعمل وفق آليات القطاع اخلاص، فإن 
ذلك يتيح لنا املزيد من املرونة، ويسمح 
لنــا بالنظر إلى جميع أوجه عملياتنا 
بنظرة جديــدة، خصوصا بعد جناح 
عمليــة اخلصخصة التي متت مؤخرا 
والتــي بدورها تعزز اجلهود املبذولة 
ملواصلة التطوير وصقل االستراتيجية 
لتواصل بورصة الكويت تطورها بنفس 

الزخم.

أرجو أن تخبرينا أكثر عن منتج »صانع 
السوق«؟ 

٭ يعتبر منوذج صانع السوق جزءا 
ال يتجزأ من عمليات ســوق األوراق 
املالية في كل أنحاء العالم، وهو أداة 
مهمة لتعزيز سيولة األسهم من خالل 
حتســني فاعلية التداول. وبناء على 
ذلــك، مت إصــدار ضوابــط تفصيلية 
لعمــل صانع الســوق وفقــا ألفضل 
املمارسات العاملية، ومن املتوقع في 
القريب العاجل - إن شاء اهلل - البدء 
بهذا النشاط الســيما حصول احدى 
شركات االستثمار مؤخرا على موافقة 
مبدئية متهيدا للحصول على ترخيص 
مزاولة نشاط صانع السوق من هيئة 

أسواق املال.
وإضافة الى ذلك قامت شركة بورصة 
الكويت بتأهيل أحد مزودي اخلدمات 
البرمجية لدعم املتقدمني لنشاط صانع 
السوق وذلك لتسريع بدء العمل بهذه 

األداة.

كيف تنظر شركة البورصة الى تطوير 
شركات الوساطة؟ 

٭ تتطور شركات الوساطة بالتزامن 
مع التحديثات التي تتبناها بورصة 
الكويــت، إذ ان مــا يتــم تطبيقه من 
حتســينات علــى املنتجــات احلالية 
وإطــالق منتجــات وأدوات جديــدة 
ينعكس بشــكل مباشر على شركات 
الوساطة وعمالئهم وتعتمد بورصة 
الكويــت في كثيــر مــن التطويرات 
على شــركات الوســاطة انطالقا من 
إمياننــا بأهمية دور الوســيط كونه 
حلقــة الوصل املســتمرة بني العميل 
والبورصة. فعلى سبيل املثال تدير 
مكاتب الوســاطة املرخصــة، والتي 
تخضــع للوائــح هيئة أســواق املال 
وقواعــد بورصــة الكويــت، جميــع 
إجراءات نظــام تداول األوراق املالية 
غيــر املدرجة )OTC( فــي البورصة. 
كما لشــركات الوســاطة دور حيوي 

للمراحل القادمة من تطوير الســوق 
وأهمها تطبيقات التسوية املركزية.

تغيير قواعد االدراج
ما اإلدراجات املستهدفة في بورصة الكويت 
خالل العام احلالي وكيف تستقطب البورصة 

إدراجات نوعية؟ 
٭ قامت بورصة الكويت بتغيير قواعد 
اإلدراج في العام املاضي مبا يتناسب 
مع متطلبات شريحة كبيرة من السوق 
الكويتــي وهــي الشــركات احلكومية 
والعائلية، فقد قامت البورصة بتشكيل 
فريق متخصص مهمته األساسية تقدمي 
الدعم والتوعية الالزمتني لهذه الشركات 
وتبيان أهمية اإلدراج، سواء الستمرارية 
األعمال في حالة الشركات العائلية أو 
التخارج من املشاريع الكبيرة في حال 
الشركات احلكومية. حيث ان وجود مثل 
هذه الشركات يسهم في زيادة تنويع 
أوجه االستثمار والتي من دورها إحداث 

نقلة نوعية ملؤشرات السوق ليعكس 
االقتصاد الكويتي بصورة كاملة.

كيف تقيمون تعاطي املتعاملون بالسوق 
مع املنتجات اجلديدة التي تضمنتها الدفعة 
األولى من املرحلة الثالثة ملشروع تطوير 

السوق؟
٭ يشــتمل اجلزء األول مــن املرحلة 
الثالثة على طــرح 4 منتجات جديدة 
هي الصناديق العقارية املدرة للدخل 
)املتداولة-REITs(، وصفقات املبادلة، 
وعرض الشــراء، والتداول على سعر 
اإلغــالق. وقــد القــت هــذه املنتجات 
أصداء إيجابية لدى كل من املستثمرين 
وشــركات الوساطة، حيث تساهم في 
توفيــر خيارات اســتثمارية أوســع، 
وتسهيل عمليات التداول، وتوفير املزيد 
من الشــفافية للمســتثمرين احملليني 

واألجانب.
وكانت هيئة األسواق وشركة بورصة 

الكويت والشركة الكويتية للمقاصة قد 
أطلقت برامج لتطوير الســوق وذلك 
بهدف حتديث آليات العمل في البورصة. 
فضــال عن إطالق العديد من املنتجات 
واخلدمات واألدوات املميزة وتفعيلها 
علــى نحو يضمن حتقيق االســتفادة 
القصوى منها ملختلف األطراف املعنية، 
والتي تقوم البورصة قبل إطالقها بشكل 
فعلي بإجراء أبحاث سوقية ودراسات 
اســتقصائية علــى الصعيديــن العام 
واخلاص، والتي تشمل آراء املتخصصني 

ونخبة العاملني في القطاع.
ولطاملــا عملــت بورصــة الكويت 
علــى تطويــر ســوق املال مــن حيث 
جذب االســتثمارات النوعية، وزيادة 
مستوى الشفافية، من تنظيم مؤمترات 
للمحللني للشركات الـ ١٩ املوجودة في 
السوق األول، ومن إصدار اإلفصاحات 
باللغتني العربية واإلجنليزية، وغيرها 
من اإلجراءات قد القت استحسانا كبيرا 

لدى األوســاط االستثمارية مما أسهم 
بزيادة الوعي بأهمية مثل هذه املتطلبات 

لدى أعضاء السوق اآلخرين.

حتظى الصناديق العقارية املدرة للدخل 
)املتداولة-REITs( باهتمام شريحة كبيرة 
من أوساط املتعاملني بالسوق. كيف ترين 
تأثير هذه النوعية من الصناديق في املنظور 

القريب؟
٭ الصناديــق العقاريــة املدرة للدخل 
)املتداولــة-REITs( هــي كيان ميتلك 
ويدير، في معظم احلــاالت، العقارات 
واألصــول العقاريــة التي تــدر دخال 
منتظما. ويساعد هذا املنتج املستثمرين 
األفراد فــي احلصول علــى حصة من 
الدخل الناجت عن ملكية العقار من دون 
احلاجة إلى شــراء أو متويل ممتلكات 
أو أصــول خارج صنــدوق REIT الذي 
يستثمر فيه. وقد القى هذا املنتج قبوال 
كبيرا من املستثمرين الذين ميتلكون 
رؤوس أموال محدودة، ومن هم من غير 
املهتمني بإدارة العقار نفسه، ما يجعله 
استثمارا مجزيا للمهتمني باحلصول على 
دخل منتظم من استثماراتهم العقارية. 
وجتدر اإلشارة إلى أن هذه الصناديق 
تلقى إقباال كبيرا منذ إطالقها من قبل 
املستثمرين ومدراء الصناديق العقارية، 
ويعــزى الفضل فــي ذلك إلــى املزايا 
العديدة التي تتســم بها، وعلى رأسها 
ســهولة تســويقها، األمر الذي يعني 
بيع أســهم العقارات عوضا عن بيعها 
بالكامل. األمــر الذي يصب في صالح 
املســتثمر املؤسسي والفردي، ويعزز 
مكانــة بورصة الكويــت على خارطة 
االســتثمار اإلقليمــي والدولي لتكون 
منصة تداول مثل هذا املنتجات وتسهيل 
عملية الدخول واخلروج من األصول 
العقارية. وقــد التقت البورصة بعدد 
كبيــر من متخصصي العقار الذين قد 
بدأوا بتطوير منتجهم ليوائم املتطلبات 
واإلجراءات اجلديدة وطرحها للجمهور 

من خالل إدراجها في البورصة.

الثانية من  الدفعة  ماذا عن موعد طرح 
املرحلة الثالثة والتي تتعلق بالوسيط املقابل 
املركزي والوسيط املؤهل والتداول على 

الهامش؟
التطويــرات  ٭ يتــم حاليــا عمــل 
واالستشــارات الالزمة لتهيئة البنية 
التحتية إلطالق هذا اجلزء من املشروع 
الذي من املتوقع أن يتم في الربع األخير 
من ٢٠١٩ والربع األول من ٢٠٢٠ والذي 
يعتمد بشكل كبير على جاهزية جميع 

أطراف السوق.

 

قاعدة منسجمة
من الكفاءات

مبجلس إدارة  البورصة

سيولة أجنبية مليارية

ذكرت نورة العبدالكرمي ان مجلس 
البورصة يقوم  اإلدارة اجلديد لشركة 
على قاعدة منسجمة من ذوي الكفاءات 
واخلبرات على صعيد األسواق احمللية 
واإلقليمية والعاملية ما يسهم في استكمال 
وحتسني ما مت بدئه من خطوات لتطوير 
البورصة وسوق األوراق املالية والسير 
بها قدما بكل سالسة ملا يصب مبصلحة 
الســوق واملتعاملني به والذي يعتبرها 
املجلس من اولــى أولوياته. وأضافت: 
»ستشــهد الفتــرة املقبلــة تغييرات 
استراتيجية ذات األثر الكبير والواضح 
على الســوق والتي ســيتم تنسيقها 
وترتيبها واإلعالن عنها مسبقا من قبل 
مجلس اإلدارة بالتعاون والتنسيق مع 
هيئة أسواق املال ليتم العمل بها من قبل 

اإلدارة التنفيذية للشركة«.

متيز أداء بورصة الكويت في الفترة املاضية بزيادة 
ملحوظة على مستوى السيولة النقدية املتدفقة، وذلك 
بناء على عدة معطيات إيجابية عززت من ثقة املستثمرين 
في سوق األسهم. ومن أبرز هذه املعطيات ترقية بورصة 
الكويت إلى مؤشر فوتسي راسل لألسواق الناشئة قبل 
نهايــة 2017، وتفعيل هذه الترقية على مرحلتني خالل 
2018، ومنذ هذه الترقية اســتقبلت البورصة ســيولة 
أجنبية كبيرة على 3 دفعــات يصل إجماليها نحو 1.6 

مليار دوالر، وذلك على النحو التالي:
1 - في جلســة 20 سبتمبر 2018، ضخ املستثمرين 
األجانب 167 مليون دينار )ما يعادل نصف مليار دوالر(، 
وذلك في إطار املرحلة األولى من الترقية، وتوزعت هذه 
السيولة على األسهم الكويتية املنضمة ملؤشر فوتسي 
طبقا ألوزانها النسبية. 2 - في جلسة 20 ديسمبر 2018، 
وبالتزامن مع املرحلة الثانية من ترقية البورصة ملؤشر 
فوتسي ضخ املســتثمرين األجانب نحو نصف مليار 
دوالر أخرى، وشهدت هذه املرحلة زيادة عدد األسهم 
الكويتية املنضمة ملؤشر فوتسي بإضافة سهم املتكاملة 

ليصل عدد األسهم إلى 13 سهما.
3 - تدفقت السيولة األجنبية للمرة الثالثة على بورصة 
الكويت ضمن مراجعة مارس 2019، حيث بلغت سيولة 
جلسة 14 مارس 195 مليون دينار تعادل 650 مليون دوالر 
وهي سيولة أعلى من سيولة ديسمبر الذي سبقه بـ %23.

تأهيل أحد مزودي اخلدمات البرمجية لدعم املتقدمني لنشاط صانع السوق لتسريع بدء العمل 

منتجات البورصة اجلديدة وفرت خيارات استثمارية أوسع وأعطت املزيد من الشفافية للمستثمرين
الربع األخير أو الربع األول من 2020 موعد متوقع لطرح الدفعة الثانية من املرحلة الثالثة للتطوير  تغيير قواعد اإلدراج مبا يتناسب مع متطلبات شريحة كبيرة من الشركات احلكومية والعائلية

ٍ ذو دخل منتظم  الصناديق العقارية املدرة للدخل )املتداولة( REITs.. استثمار مجز

تغييرات إستراتيجية قريبة سيكون لها األثر الكبير والواضح على بورصة الكويت

دخلت بورصة الكويت مرحلة جديدة في تاريخها مع تسلم القطاع اخلاص دفة القيادة لسوق املال، وأعطت خصخصة البورصة ثقة إضافية 
للمستثمرين احملليني والعامليني وتأكيد جديد على تنفيذ استراتيجية التحول إلى العاملية، وذلك في وقت مناسب للغاية السيما ان الشركات 
الكويتية تعيش واحدة من افضل السنوات منذ األزمة املالية العاملية قبل 10 أعوام. تبدو رئيسة قطاع األسواق بالتكليف في شركة بورصة 
الكويت نورة العبدالكرمي متحمسة للغاية في ظل ترقية السوق املرتقبة على مؤشر )MSCI( وطرح الدفعة الثانية من املرحلة الثالثة لتطوير 

السوق والتي تتعلق بالوسيط املقابل املركزي والوسيط املؤهل والتداول على الهامش والذي يتوقع أن يتم في الربع األخير من 2019 والربع 
األول من 2020. تقول العبد الكرمي في أول مقابلة صحافية مع »األنباء«: ان شركة البورصة تسعى لتوفير املزيد من الشفافية والكفاءة 

في عمليات التداول واالرتقاء إلى مصاف األسواق الناشئة في جميع مؤشرات التصنيفات العاملية مما يعكس قوة وعمق ومرونة االقتصاد 
الكويتي، فضال عن تطوير األدوات االستثمارية، وجذب املزيد من االستثمارات وإعادة هيكلة السوق لزيادة قدرتنا التنافسية. وذكرت ان 

البورصة قامت بتغيير قواعد اإلدراج في العام املاضي مبا يتناسب مع متطلبات شريحة كبيرة من السوق الكويتي وهي الشركات احلكومية 
والعائلية، وشكلت فريقا متخصصا مهمته تقدمي الدعم والتوعية الالزمتني لهذه الشركات وتبيان أهمية اإلدراج، سواء الستمرارية األعمال 
في حالة الشركات العائلية أو التخارج من املشاريع الكبيرة في حال الشركات احلكومية.  وبينت ان اجلزء األول من املرحلة الثالثة لتطوير 

السوق يشتمل على طرح 4 منتجات جديدة هي الصناديق العقارية املدرة للدخل )املتداولة -REITs(، وصفقات املبادلة، وعرض الشراء، 
والتداول على سعر اإلغالق. وقد القت هذه املنتجات أصداء إيجابية لدى كل من املستثمرين وشركات الوساطة، حيث تساهم في توفير 

خيارات استثمارية أوسع، وتسهيل عمليات التداول، وتوفير املزيد من الشفافية للمستثمرين احملليني واألجانب. وذكرت ان احدى شركات 
االستثمار حصلت مؤخرا على موافقة هيئة اسواق املال ملزاولة نشاط صانع السوق، وقامت شركة بورصة الكويت بتأهيل أحد مزودي 

اخلدمات البرمجية لدعم املتقدمني لنشاط صانع السوق وذلك لتسريع بدء العمل بهذه األداة. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

نورة العبدالكرمي: نقلة نوعية للبورصة.. استكمال  
التحول لسوق ناشئ قريباً وأدوات استثمارية جديدة

رئيسة قطاع األسواق بالتكليف في شركة البورصة في أول لقاء صحافي مع »األنباء«


