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االحد ٢٠ اكتوبر ٢٠١٩ اقتصـاد

شريف حمدي

عاد للبورصة الكويتيــة بريقها مجددا بعد خفوت دام 
طوال الســنوات العجاف واالنخفاضات احلادة التي كانت 
ســببا في سعي كثير من الشركات لالنسحاب الطوعي من 
سوق طاملا بذلت مساع حثيثة لإلدراج في قوائمه. ويستدل 
على ذلك بأن بورصة الكويت لم تشهد في عام ٢٠١٩ سوى 
خروج شــركة واحدة فقط من قوائم اإلدراج وهي شــركة 
مشــرف وبقرار من هيئة أســواق املال، علمــا بأن بورصة 
الكويت شــهدت مغادرة نحو 5٠ شــركة موزعة على كافة 
قطاعات السوق منذ عام ٢٠١٢، إما طوعا بناء على توصيات 
مجالــس اإلدارات وموافقة اجلمعيــات العمومية عليها، أو 
كرها بقرارات شطب من هيئة أسواق املال ألسباب مختلفة.
وهناك عدة أســباب أدت إلــى هذا االنخفاض الالفت في 

أعداد الشركات امللغى إدراجها.. وأهمها ما يلي:
٭ ترقيات بورصة الكويت ملصاف األسواق الناشئة، وذلك 
بدءا بانضمامها ملؤشــر فوتســي راســل في ٢٠١7 وتفعيل 
الترقية في ٢٠١8، ثم انضمامها ملؤشر ستاندرد آند بوزر داو 
جونــز في ٢٠١8 وتفعيل الترقية في ٢٠١٩، وكذلك ترقيتها 
املشــروطة ملؤشــر MSCI في ٢٠٢٠، حيث ترتب على هذه 
اإلدراجات جذب تدفقات أجنبية مليارية، األمر الذي انعكس 

إيجابا على بورصة الكويت وعزز الثقة فيها.
٭ حتقيق قفزة كبيرة على مستوى القيمة السوقية تزامنا 
مع الترقيات املشار إليها أعاله، حيث ارتفعت القيمة السوقية 
إلــى أكثر من 33 مليار دينار في الوقــت احلالي، علما بأن 
القيمــة كانت عنــد ٢7.٢ مليار دينار بنهايــة ٢٠١7 أي قبل 
تفعيــل الترقيات، وهــو ما يعني أن قيم األســهم ارتفعت 
بالسوق بشكل كبير بعد زيادة اإلقبال عليها، وهو ما شجع 
الشركات التي كانت تفكر في اخلروج من السوق على البقاء 

والعدول عن فكرة االنسحاب الطوعي.
٭ مضــي القائمني على بورصة الكويت من هيئة أســواق 
املال وشركة البورصة التي باتت في عهدة القطاع اخلاص، 
في االصالحات الهيكلية من خالل خطة تطوير السوق التي 
وصلت الى محطتهــا الثالثة، وهو ما ترتب عليه »فلترة« 
السوق باستبعاد كثير من الشركات التي كانت تؤثر سلبا 
على الشــركات اجليــدة ذات األداء التشــغيلي، خاصة مع 
تقسيم السوق إلى 3 أســواق واستحداث مؤشرات وزنية 
لكل سوق أضفت مصداقية لبورصة طاملا عانت من سهولة 

التالعب مبؤشراتها.
٭ وضع شروط إدراج جديدة تتسم بالصرامة )ضمن خطة 
اإلصالح الهيكلي(، بهدف ضم الشركات اجليدة فقط والتي 
ســتكون قيمة مضافة للســوق عند إدراجها، وهو ما عزز 
حرص كثير من الشركات املدرجة على االستمرار بالبورصة.

وهناك عامل مساعد آخر ال ميكن إغفاله في هذا اخلصوص، 
وهو أنه فور إسناد شركة البورصة للقطاع اخلاص، قررت 
الشركة العمل على خفض الرسوم السنوية على الشركات 

املدرجة، وهو من أكثر األسباب شيوعا ملغادرة البورصة. 
وأعــدت »األنباء« إحصائية ألعداد الشــركات التي غادرت 
البورصة منذ ٢٠١٢ وحتى وقتنا احلالي، وكذلك القطاعات 
التي كانت مدرجة بها وذلك استنادا ملوقع البورصة الرسمي، 

وهي كالتالي:
٭ ١5 شركة كانت مدرجة في قطاع اخلدمات املاليةـ  شركات 
استثمارية ـ غادرت السوق منذ ٢٠١٢ وحتى أكتوبر ٢٠١٩، 
وهي: عارف، املسار، جلوبل، الصفاة، استثمارات صناعية، 
صناعات متحدة، األسواق، الصفوة، قرين قابضة، منافع، 
اســتراتيجيا، املســتثمر الدولي، مجموعة األوراق، طيبة، 

جيران قابضة.
٭ 8 شركات كانت مدرجة في قطاع الصناعة غادرت السوق 
فــي الفترة ســالفة الذكر، وهي: التغليف، ســيتي جروب، 

التبريد، خليج زجاج، البناء، اجلبس، نفائس، مشرف.
٭ 6 شركات عقارية لم تعد بالسوق، وهي: األهلية، جراند، 

اللؤلؤة، احتاد عقارية، أدنك، الثمار.
٭ 4 شركات كانت في قطاع السلع االستهالكية وخرجت من 
السوق، وهي: املسالخ الكويتية، وطنية مسالخ، الدواجن، 

أمريكانا.
٭ 4 شــركات أخرى كانت في قطاع اخلدمات االستهالكية 
وانتهت عالقتها بالســوق، وهــي: النوادي، الغذائية، كوت 

فود، إياس.
٭ السوق املوازي والذي مت استبداله بسوق املزادات حاليا، 
كان يضم 4 شركات غادرت السوق، وهي: عيادة، الشامل، 

آفاق، فلكس.
٭ قطاع النفط والغاز ايضا كان يضم شركتني خرجتا من 

السوق، وهما: البحرية وايكاروس.
٭ قطاع الرعاية الصحية كان يضم شركتني وخرجتا كذلك 

من السوق، وهما: صفوان واملواساة.
٭ بواقع شــركة واحدة غادرت شــركات املســتقبل قطاع 
التكنولوجيــا، واخلليج املتحد قطاع البنوك، وأريج قطاع 

التأمني، وأنابيب قطاع املواد األساسية.
وتزامنا مع توالي خروج الشركات من البورصة ألسباب 
مختلفة، مت إدراج 5 شركات منذ ٢٠١3 وحتى العام احلالي 
يصل إجمالي قيمتها السوقية ١.٠٢5 مليار دينار تشكل ١.%3 
من القيمة السوقية البالغة 33 مليار دينار حاليا، والشركات 
الـ 5 هي: بنك وربة املدرج أســهمه في ٢٠١3 بقيمة ســوقية 
حاليــة 377 مليون دينار، وشــركة VIVA املدرجة في ٢٠١4 
بقيمة ســوقية 375 مليون دينار، وشــركة ميزان املدرجة 
في ٢٠١5 بقيمة سوقية ١65 مليون دينار، وشركة املتكاملة 
املدرجة في ٢٠١8 بقيمة ٩6 مليون دينار، باإلضافة إلى أحدث 
الشركات املنضمة لسوق الكويت املالي في ٢٠١٩ وهي املنار 
بقيمة ســوقية ١٢.5 مليون دينــار. وهو ما يعني أن هناك 
جودة في نوعية الشركات حديثة اإلدراج عوضا عن كثير 
من الشركات التي كان سببا في شن حملة واسعة النطاق 

منذ عدة سنوات حتت شعار »تنظيف السوق«.

1.7 تريليون دوالر عمليات الصيرفة اإلسالمية 
من أصول سوق التمويل اإلسالمي

محمود عيسى

استعرض تقرير صادر 
عن شركة ماركتس انسايت 
الرئيســية  اهم االجتاهات 
املتوقع ان تؤثر على النظرة 
املستقبلية لسوق التمويل 
اإلســالمي خالل الفترة بني 
٢٠١8 و٢٠٢4، كمــا يصنف 
الناشــئ  البحــث االجتــاه 
كعامل رئيســي لــه القدرة 
علــى التأثير بشــكل كبير 
في الســوق واملساهمة في 

منوه أو انخفاضه.
ومن كبار الالعبني على 
ســاحة التمويل اإلسالمية: 
الكويتــي  التمويــل  بيــت 
وبنك دبي اإلسالمي، البنك 
األهلي التجاري السعودي، 
بنك مالت إيران، بنك ميلي 
إيران وبنك مااليان بيرهاد 
املاليزي وبنك قطر اإلسالمي، 

بنك اإلمناء السعودي.
وقال التقرير ان عمليات 
الصيرفــة اإلســالمية هــي 
األكبر شــريحة في ســوق 

نوافذ للخدمــات املصرفية 
اإلسالمية. ومع ذلك، فإن عدد 
الالعبني ال يشير بالضرورة 
إلى حجم الصناعة من حيث 
األصول. وتضم السعودية 
التــي تعتبــر ثانــي أكبــر 
ســوق للتمويل اإلســالمي 
١6 مصرفا إسالميا، مبا في 
ذلك نوافذ اخلدمات املصرفية 
اإلســالمية، ومع ذلك فإنها 
أقل من األسواق األصغر في 

ماليزيا واإلمارات.
ويغطي التقرير نشاطات 

التمويل اإلسالمي في كل من 
الواليات املتحدة األميركية 
وأوروبــا والصني واليابان 
وجنوب شرق آسيا والهند 
وأميركا الوسطى واجلنوبية.
وقال التقرير إن ســوق 
التمويل اإلســالمي العاملي 
يعاني من التشرذم نتيجة 
وجود عدد كبير من الالعبني 
الذين يحاولون االستحواذ 
على جزء كبير من السوق 
دول  وتعتبــر  الناميــة. 
مجلــس التعاون اخلليجي 
التنافسية،  ســوقا شــديد 
مــع وجــود عــدد كبير من 
الالعبــني الدوليــني، ويعد 
بيت التمويل الكويتي وبنك 
الراجحي وبنك دبي اإلسالمي 
مــن الالعبــني الرئيســيني 

املوجودين في املنطقة.
 وفــي بعــض املناطــق 
األخــرى مــن العالــم مثل 
آسيا وأفريقيا، ينمو السوق 
بشكل معتدل مع وجود عدد 
كبير من الالعبني احملليني 
وبعض الالعبني الرئيسيني.

التمويــل اإلســالمي، حيث 
تستحوذ على 7١% أو 7٢.١ 
تريليــون دوالر من أصول 
هذه الصناعــة. ويتم دعم 
القطــاع من خالل مجموعة 
من البنوك التجارية والبنوك 
الشاملة وغيرها من البنوك. 
ومع ذلك، ال تزال اخلدمات 
املصرفية التجارية املساهم 
الرئيسي في منو القطاعات.
البنــوك  عــدد  وبلــغ 
بنــوك   5٠5 اإلســالمية 
فــي ٢٠١7، مبــا فيهــا ٢٠7 

الروضان يشكل 3 جلان خاصة مبهنة مراقبي احلسابات
مصطفى صالح

أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير 
الدولة لشؤون اخلدمات خالد الروضان 
قــرارا وزاريا يقضي بتشــكيل 3 جلان 
جديدة، حيث مت تشكيل اللجنة األولى 
لتختص بالنظر في التظلمات من القرارات 
التأديبية، حيث نصت املادة األولى من 
القرار الوزاري الذي حمل رقم 3٩6 لسنة 
٢٠١٩، على أن تشكل جلنة التظلمات من 
القرارات التأديبية ألحكام القانون رقم 
١٠3 لســنة ٢٠١٩، في شأن مزاولة مهنة 
مراقبة احلسابات املنصوص عليها باملادة 

٢٢ ملدة 3 سنوات على النحو التالي:
١ ـ املستشــار هشــام ســليمان البسام 

)رئيسا(.
٢ـ  عبدالكرمي عبداهلل السمدان )عضوا(.

3 ـ خالد إبراهيم الفارس )عضوا(.
4ـ  هبة صالح الدوسري )أمينا للسر(.
أما املادة الثانية من القرار فأشارت 
إلــى أنه في حــال قيام مانــع لدى أحد 

عضوي اللجنــة املنصوص عليهما في 
املــادة االولى من القرار، يحل محله في 
نظر التظلم املعروض )سليمان البسام(.

ونصت املادة الثالثة من القرار على أن 
تباشر اللجنة عملها على النحو التالي:
كما أصدر الروضــان قرارا وزاريا 
حمل الرقم 3٩8 لســنة ٢٠١٩، بشــأن 
تشــكيل جلنة التحقيق في املخالفات 
املنسوبة ملراقبي احلسابات، نصت في 
مادتها االولى على أن تشــكل اللجنة 
من الوكيل املساعد لشؤون الشركات 
التجاريــة )رئيســا(،  والتراخيــص 
وعضوية كل من طالل يوسف املزيني 
ممثال عن جمعية احملاسبني واملراجعني 
الكويتية، وعثمان العوضي ممثال عن 
القطــاع القانوني، ومنــى عبدالكرمي 

إبراهيم )أمينا للسر(.
وبحســب املادة الثانية مــن القرار، 
فإن اللجنة ستختص مبباشرة الدعاوى 
احملالــة لها مــن وكيــل الــوزارة وفقا 
لالختصاصات املبينة بالقانون رقم ١٠3 

لسنة ٢٠١٩ في شأن مزاولة مهنة مراقبة 
احلسابات. وفي ســياق متصل، أصدر 
الروضان قرارا وزاريا حمل الرقم 3٩7 
لســنة ٢٠١٩، بشأن تشكيل جلنة القيد 
اخلاصة مبراقبي احلسابات، حيث نص 
القرار في مادته األولى على أن تضم جلنة 
القيد اخلاصة مبراقبي احلســابات في 
عضويتها كال من وكيل وزارة التجارة 
أو مــن يفوضه، وعلــي عويد رخيص 
ممثال عن جمعية احملاسبني واملراجعني، 
وطالل يوسف املزيني ممثال عن جمعية 
احملاسبني واملراجعني، وعثمان العوضي 
ممثال عن القطاع القانوني، باإلضافة إلى 

منى عبدالكرمي إبراهيم )أمني السر(.
أمــا املادة الثانية من القرار، فنصت 
على أن تختص اللجنة بالنظر في طلبات 
القيد من أصحاب الشأن في سجل مراقبي 
احلسابات باعتبارها )جلنة القيد( طبقا 
للمادة السادســة من املرسوم بالقانون 
رقم ١٠3 لســنة ٢٠١٩ في شــأن مزاولة 

مراقبي احلسابات.

تختص بالنظر في تظلمات القرارات التأديبية.. والتحقيق باملخالفات.. وجلنة قيد املهنة

في 2019.. الشركات ترفع شعار »باقون في البورصة«
ً نحو 50 شركة غادرت السوق منذ 2012 طوعاً وكرها


