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اقتصـاداالثنني ٧ سبتمبر ٢٠٢٠

«البورصة» في السوق ١٤ اجلاري.. أول سوق خليجي مدرج ذاتيًا

أحمد مغربي 

حددت هيئة أسواق املال 
يوم االثنني املقبل (١٤ سبتمبر 
٢٠٢٠) موعدا إلدراج شركة 
بورصة الكويت ضمن السوق 
االول وفي قطــاع اخلدمات 
املاليــة، لتصبــح بورصــة 
الكويت أول بورصة مملوكة 
بالكامل للقطاع اخلاص تدرج 
أســهمها في ذاتهــا مبنطقة 
اخلليــج، أو ما يعرف عامليا 
 Self-listed» مبصطلــح 
ذلــك  Exchange»، ويأتــي 
بعد اســتيفاء طلب اإلدراج 
املقدم من شركة االستثمارات 
الوطنية، بصفتها مستشار 
املتطلبات  اإلدراج، جلميــع 
الالزمة للبت في طلب االدراج.

وقالت مصادر مسؤولة لـ 
«األنباء» ان بورصة الكويت 
تعتبر اول بورصة في املنطقة 
يتــم تخصيصهــا بالكامــل 
ويتــم ادراجهــا في ســوق 
املال وتعتبــر مثاال يحتذى 
به في مشاريع اخلصخصة 
الناجحــة في الكويت حالها 
كحال مشــروع شمال الزور 
الذي مت ادراجه مؤخرا وحقق 

مكاسب الفتة.
وشــددت املصــادر على 
ضرورة تبنــي الدولة ملبدأ 
اخلصخصة الذي يدر امواال 
ويشجع العمالة الوطنية على 
العمل في القطاع اخلاص في 
مثل هــذه املرافق احليوية، 
وبالتالــي خفــض التكلفــة 
علــى الدولة من التشــغيل 

والتوظيف.
وأشــارت الى ان القطاع 
اخلاص جنح خــالل ادارته 
للبورصة مــن حتويله من 
مرفق خاسر خصوصا بعد 
اندالع االزمة املالية العاملية 
في ٢٠٠٨ الى شــركة رابحة 

دينار خالل النصف االول من 
العام املنتهي في ٣٠ يونيو 
٢٠٢٠ لتعكــس تلك النتائج 
التشــغيلي  العمــل  متانــة 
للشــركة واالســتراتيجية 
الراسخة ملواجهة اي حتديات 

تعترض العمل.
املؤشرات املالية

ووفقا للمؤشرات املالية 
لشركة البورصة، فان القيمة 
االسمية للسهم بنهاية النصف 
االول من العام ٢٠٢٠ تبلغ ١٠٠ 

٢٠١٤ مبوجــب قرار مجلس 
مفوضي هيئة اسواق املنال 
رقــم ٢٠١٣/٣٧ وفــي تاريخ 
٢٥ ابريل ٢٠١٦ تولت شركة 
بورصة الكويت مســؤولية 
ادارة عمليات سوق الكويت 
وحصلــت علــى الترخيص 
الرسمي كبورصة اوراق مالية 
في تاريخ ٥ اكتوبر ٢٠١٦ لتبدأ 

مشروع اخلصخصة.
وبعد مضي عامني جنحت 
املرحلة االولى من خصخصة 
بورصــة الكويت في فبراير 

الطرح بنســبة تفوق ٨٥٠٪ 
ليأتــي ذلــك تتويجــا لــكل 
اجلهود التي بذلتها الشركة 
منذ تأسيسها، حيث أصبحت 
البورصة الوحيدة في الشرق 
اململوكــة للقطاع  األوســط 

اخلاص.
وقالت املصادر ان خطوة 
تخصيص أول مرفق حكومي 
ســتعزز من مكانــة الدولة 
كمركز مالي إقليمي بالتوازي 
مــع رؤية «كويــت جديدة» 
وســيمنح القطــاع اخلاص 
دورا أكبر في تطوير االقتصاد 
الوطنــي مع حتقيق التنوع 

االقتصادي. 
هــذا، ولعبــت بورصــة 
الكويــت منذ انشــائها دورا 
فاعــال فــي تطويــر وضــع 
السوق بشكل عام ومبا يتفق 
مع املعاييــر العامليــة، فقد 
تعاملت بجدية مع احتياجات 
السوق وعملت على توفير 
االدوات االستثمارية واعادة 
هيكلة الســوق لرفع قدرته 
التنافســية من خالل زيادة 
الشفافية  السيولة وتعزيز 
وتدعيم ثقافة املســتثمرين 
االســتثمارات،  وجــذب 
وكنتيجــة لهــذه االجنازات 
فقد متت ترقية السوق ضمن 
مؤشــرات االسواق الناشئة 
 (MSCI) وآخرهــا مؤسســة
والذي أعلن عنه في ديسمبر 
٢٠١٩ ويأتــي ذلك بعد ادراج 
الكويت في مؤشرات االسهم 
العاملية ســتاندرد اند بورز 
ضمن االســواق الناشئة في 
ديســمبر ٢٠١٨ وفــي مرجع 
مؤشــر فوتســي راسل في 

سبتمبر ٢٠١٧.
وتعــد هــذه االجنــازات 
مؤشرا قويا للثقة الكبيرة من 
جانب املستثمرين، وبالتالي 
توجههم نحو االستثمار في 

فلس للسهم فيما تبلغ القيمة 
الدفترية ١٦٣ فلســا للسهم، 
فيمــا تبلــغ ربحية الســهم 
٢٨٫٠٥ فلسا بنهاية النصف 
االول، ويبلــغ صافي الربح 
املتاح للمساهمني ٩٫٨ ماليني 
دينار ويبلــغ رأس املال ٢٠ 
مليون دينار، ويبلغ اجمالي 
االصول لدى الشــركة ٤١٫٧ 

مليون دينار.
شــركة  أن  وذكــرت 
لــألوراق  الكويت  بورصــة 
املالية تأسســت فــي ابريل 

٢٠١٩، حيث فاز حتالف مكون 
من مشــغل عاملي باإلضافة 
إلى مجموعة من الشــركات 
الكويتيــة  االســتثمارية 
مبزايدة خصخصة البورصة 
لالســتحواذ علــى نســبة 
تبلغ ٤٤٪من الشــركة، وفي 
ديسمبر ٢٠١٩ اكتملت عملية 
اخلصخصة من خالل االكتتاب 
العــام حلصة هيئة أســواق 
املال البالغة ٥٠٪من أســهم 
الشــركة، وذلــك للمواطنني 
الكويتيــني، إذ متت تغطية 

السوق الكويتي، مما يعكس 
السريع واالستجابة  التقدم 
لإلصالحات الواســعة التي 
الكويــت  نفذتهــا بورصــة 
بفاعلية كبيــرة وبناء على 
تخطيــط مــدروس، وذلــك 
بالتعاون مع هيئة أســواق 
املــال والشــركة الكويتيــة 
للمقاصة، كما أنها تدل على 
جناح خطة بورصة الكويت 
في الوصول إلى املستثمرين 

الدوليني.
واشارت الى ان استراتيجية 
البورصة تتركز في  شــركة 
خلق قاعدة مصدرين جاذبة 
من خالل عملية تقسيم السوق 
واصدار قواعد ادراج جديدة 
بهــدف رفع الســيولة والتي 
ســاهمت في اقبال الشركات 
على االدراج، وتوسيع قاعدة 
املستثمرين من خالل االلتزام 
باملمارسات واملعايير العاملية 
واطــالق احلمــالت العامليــة 
والتوعويــة وخلــق فــرص 
استثمارية، وتطوير وطرح 
منتجــات أكثر شــمولية من 
خالل انشــاء وتطوير قواعد 
املنتجات التي متنح املستثمر 
مجاالت اوسع الستثمار متهيدا 
لتحويلهــا الى منتجات اكثر 
ربحية، واخيرا تطوير بنية 
حتتية وبيئــة عمل مبعايير 
عاملية من خالل طرح قواعد 
ادراج جديدة مع العمل على 
توطيد العاقة مع هيئة اسواق 
املال والشركات املشاركة في 

السوق وزيادة الشفافية.
هــذا، وقد شــهد ســوق 
خــارج املنصــة (OTC) في 
٢٣ أغســطس املاضــي، آخر 
تعامالت على أســهم شركة 
بورصة الكويت الذي توقف 
عن التداول بالســوق نظرا 
لتقدمي الشــركة طلب إدراج 
اسهمها في السوق الرسمي.

ضمن مكونات السوق األول بقطاع اخلدمات املالية.. و١٠٠ فلس القيمة االسمية و١٦٣ فلساً الدفترية.. و٢٨٫٠٥ فلساً ربحية السهم بنهاية النصف األول

ادراج شركة البورصة في السوق يوم االثنني املقبل

محققة في ذلك قفزات كبيرة 
في االرباح الســنوية والتي 
كان آخرهــا حتقيــق ارباح 
بنحو ٩٫٥ ماليني دينار خالل 
٢٠١٩ بنمو ٣٠٧٫٥٪ وحتقيق 
ايرادات بلغت ١٧ مليون دينار 

بنمو ٦٤٫١٪.
التي  التحديات  ووســط 
فرضتهــا جائحــة ڤيروس 
كورونا املستجد في الكويت 
والعالــم، جنحــت بورصة 
الكويــت في حتقيــق ارباح 
صافية بقيمــة ٥٫٦٣ ماليني 

البورصة لعبت دورًا فاعًال في تطوير وضع سوق الكويت مبا يتفق مع املعايير العامليةالقطاع اخلاص جنح في حتويل مرفق البورصة من كيان خاسر إلى رابح في سنوات قليلة 


