وزير املالية الكويتي :خصخصة البورصة خطوة تاريخية

فبراير  12:18 2019م 17

ً
ً
الكويت  -مباشر :قال وزير املالية الكويتي إن خصخصة بورصة الكويت يعتبر يوما تاريخيا شهد وساهم فيه عدد كبير
في مستويات وأوقات مختلفة.
وأضاف نايف الحجرف خالل كلمته اليوم األحد ،في املؤتمر الذي عقدته هيئة أسواق املال الكويتية بمناسبة
ً
خصخصة بورصة الكويت ،أن هذه الخطوة تاريخية وتعتبر امتدادا لكثير من الخطوات التي قامت بها الهيئة.
وتابع الحجرف" :التحدي الذي واجهنا هو كيف نصل لهذا اليوم ،وكيف نشرك املعنيين ،ولكن في نهاية املطاف النتائج
إيجابية واألمور بخواتيمها".
ً
وأثنى الحجرف على عمل موظفي هيئة أسواق املال الكويتية ومهنيتهم العالية ،مؤكدا على ثقته وإيمانه بقدرة وتميز
القطاع الخاص الكويتي إلدارة مثل هذا املرفق.
وكشفت الهيئة نهاية األسبوع املاض ي ،عن ترسیة مزایدة خصخصة البورصة الكويتية على تحالف االستثمارات
ً
الوطنية ،والخاصة ببيع حصة بنسبة  %44من شركة البورصة ،والبالغة نحو  84.134مليون سهم ،بسعر  237فلسا
ُ
للسهم الواحد ،بقيمة إجمالية تقدر بنحو  20مليون دينار.

ً
رسميا ..ترسية مزايدة بـ %44من بورصة الكويت للعطاء األعلى سعر

الكویت  -مباشر :كشفت ھیئة أسواق املال الكویتیة عن ترسیة املزایدة على الحصة البالغة  %44من أسھم رأس املال املصدر واملدفوع
لشركة بورصة الكویت لألوراق املالیة البالغ عددھا  84ملیونا و 134ألفا و 600سھم على العطاء األعلى سعرا.
وقالت الھیئة في بیان صادر ،مساء الیوم الخمیس ،إن التحالف املكون من بورصة أثینا وشركة االستثمارات الوطنیة والشركة األولى
لالستثمار ومجموعة أرزان املالیة للتمویل واالستثمار قدم عطاء مالیا بقیمة  237فلسا للسھم الواحد وبقیمة إجمالیة نحو 19.969مليون
دينار ،ما یعادل  65.6ملیون دوالر ،فقط للحصة املعروضة باعتباره صاحب العطاء األعلى سعرا.
وذكر تقرير حديث اليوم ،أن تحالف االستثمارات الوطنية الكويتية مع بورصة أثينا فاز بحصة نسبة  %44من بورصة الكويت.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة االستثمارات الوطنية ،حمد العميري ،أن التحالف يضم شركتي األولى لالستثمار وأرزان من دولة الكويت،
ً
وفقا لوكالة "رويترز".
ً
وأفاد العميري ،أن سعر السهم في العطاء الذي فاز به التحالف وصل لـ 234فلسا.
فيما نوهت أسواق املال في بيان اليوم ،إلى أن خصخصة بورصة الكویت تعتبر خطوة مھمة نحو تحقیق األھداف التنمویة الوطنیة الطموحة
املحددة في رؤیة  ، 2035حيث ستعزز مكانة الدولة كمركز مالي إقلیمي وستمنح القطاع الخاص دورا أقوى وفرصة أكبر لتطویر االقتصاد
الوطني.
وأوضحت ،أن ترسیة املزایدة تأتي نفاذا ألحكام املادة " "33من القانون رقم  7لسنة  ،2010الخاص بإنشاء ھیئة أسواق املال وتنظیم نشاط
األوراق املالیة وتعدیالته ،ووفقا إلجراءات وأحكام وشروط املزایدة املنشورة في الجریدة الرسمیة في دیسمبر .2018

والجدير بالذكر ،أن هيئة أسواق املال الكویتیة قد أعلنت رسمیا في  30أبریل  ،2018البدء بإجراءات املزایدة على ما یصل إلى  %44من أسھم
رأسمال شركة بورصة الكویت وخصصت للشركات املدرجة في البورصة مع مشغل عاملي للبورصات أو مشغل عاملي منفردا.
ويشار ،إلى أن بورصة الكویت حوالي  180شركة مدرجة تعمل في جمیع املجاالت بإجمالي رأسمال یبلغ  28.7ملیار دینار ( 95.4ملیار دوالر).
وفي مطلع أبریل  ،2018تم تقسيم بورصة الكويت إلى ثالثة أسواق (األول والرئیس ي واملزادات) وصمم كل سوق بھدف تقدیم املتطلبات وشروط
اإلفصاح والتسجیل األنسب لكل من أعضائه.

عن خصخصة بورصة الكويت  :وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات
قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان إن نجاح هيئة
أسواق املال في خصخصة شركة بورصة الكويت لألوراق املالية يعد خطوة مهمة لجذب
وتعزيز االستثمارات إلى السوق املالي املحلي .جاء ذلك في تصريح صحافي للوزير الروضان
ً
نقله بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة ،امس السبت ،بمناسبة االعالن أخيرا عن
التحالف الفائز باملزايدة على حصة  44في املئة من الشركة والذي يضم شركة
االستثمارات الوطنية وشركة أرزان للتمويل واالستثمار وشركة األولى لالستثمار مع
بورصة أثينا.
وأوضح أن هذا التحول سيمنح القطاع الخاص دورا أقوى وفرصة أكبر لتطوير االقتصاد
الوطني ما سيعزز مكانة البالد كمركز مالي إقليمي وبانسجام مع رؤية (كويت جديدة  )2035واصفا هذه الخطوة بـ”التاريخية” في مسيرة
االقتصاد الوطني.
ً
وأضاف الروضان أن هذه الخطوة تعد انعكاسا للحراك القوي الذي تقوده الكويت لرفع مؤشر تنافسيتها عامليا ولتحسين بيئة أعمالها وتنمية
وتنشيط كفاءتها الستقطاب رؤوس األموال األجنبية وزيادة عدد املستثمرين في السوق املحلي ،معتبرا خصخصة البورصة أحد أدوات االصالح
الحكومي املستهدفة.

ً
بسعر  237فلسا للسهم الواحد وبقيمة إجمالية تصل إلى  19.9مليون دينار
تحالف الخرافي  -البحر « يحسم مزايدة البورصة »
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بسعر  237فلسًا للسهم الواحد وبقيمة إجمالية تصل إلى  19.9مليون دينار

تحالف «الخرافي  -البحر» يحسم مزايدة البورصة

بدر الخرافي لـ «الراي»:
 هيئة األسواقأدارت املزايدة
بمهنية عالية جدًا
 الحصص ستوزعبالتساوي بني «االستثمارات»
و«أرزان» و«األولى»
 نترقب طرح حصةاملواطنني لالكتتاب
بأسرع وقت ممكن

امللحم ّ
متوسطًا عبدالعزيز املرزوق وخليفة العجيل وعثمان العيسى وعبداملحسن املزيدي

| كتب عالء السمان |
ِفــي خـطــوة مــن شأنها إع ــادة الوهج
ل ـس ــوق امل ـ ــال ،ف ــاز ت ـحــالــف مـجـمــوعـتــي
«ال ـخ ــراف ــي» و«ال ـب ـح ــر» ب ــامل ــزاي ــدة على
ّ
حصة مشغل البورصة ،والتي سيتملك
م ــن خــال ـهــا  44ف ــي امل ـئ ــة م ــن رأس ـم ــال
الكيان.
ويتمثل التحالف الفائز في املزايدة
ال ـ ـتـ ــي اسـ ـتـ ـغ ــرق اإلع ـ ـ ـ ـ ــداد لـ ـه ــا أشـ ـهـ ـرًا
طويلة ،كل من «االستثمارات الوطنية»
و«بورصة أثينا» و«األولى لاستثمار»
إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب شـ ــركـ ــة أرزان ل ـل ـت ـمــويــل
واالستثمار.
وبلغ السعر الــذي ّ
تقدم به التحالف
ال ـفــائــز  237فـلـســا ( 78سـنـتــا) للسهم،
وبقيمة إجمالية تصل إلى  19.9مليون
ُ
دينار ،على أن تــوزع القيمة اإلجمالية
امل ـق ــدم ــة ع ـلــى عـ ــدد األسـ ـه ــم ال ـب ــال ــغ 88
مليون سهم ،في حني لم يتجاوز السعر
الذي ّ
قدمه التحالف الثاني  138فلسا.

ف ــي ه ــذه األثـ ـن ــاء ،أك ــد ن ــائ ــب رئـيــس
م ـج ـمــوعــة «ال ـ ـخـ ــرافـ ــي» امل ـه ـن ــدس ب ــدر
نــاصــر ال ـخــرافــي فــي تـصــريــح خ ــاص لـ
«الــراي» أن «املزايدة على حصة املشغل
أتاحت الفرصة بشكل جيد أمام منافسة
مهنية ،إذ نـتــوقــع أن تشهد الـبــورصــة
املزيد من التطوير خال الفترة املقبلة
في ظل إستراتيجية شاملة تحت مظلة
هيئة أسواق املال ،وبما يضمن إحداث
نقلة نوعية على املستويات كافة».
وأض ــاف الـخــرافــي أن «هيئة أســواق
املال أدارت املزايدة بمهنية عالية جدًا،
ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي نـتـطـلــع ف ـيــه لـتـعــاون
مثمر مع كل األطراف لفتح آفاق جديدة
أم ــام الـشــركــات الـنــاشـئــة ،واملـشــروعــات
الـشـبــابـيــة ضـمــن خـطــة لنقل الـبــورصــة
إلى مصاف األسواق العاملية».
ولفت الخرافي إلى أهمية االستفادة
مــن خ ـبــرات مجموعة الـبـنــك الـتـجــاري،
وم ـج ـمــوعــة األوراق امل ــال ـي ــة ،الف ـت ــا في
ال ــوق ــت ن ـف ـســه إلـ ــى أن الـ ـس ــوق يـتـطـلــع
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ل ــاس ـت ـف ــادة مـ ــن خ ـ ـبـ ــرات امل ـج ـم ــوع ــات
ال ـك ـب ـي ــرة ،ي ـم ــا يـ ـخ ــدم الـ ـص ــال ــح ال ـع ــام
السيما في القطاعات املصرفية واملالية.
وأض ــاف أن «ال ـق ـطــاع ال ـخــاص أثبت
كـ ـف ــاءة ف ــي الـ ـس ــاب ــق .ن ـس ـعــى لـتـطــويــر
ال ـ ـبـ ــورصـ ــة وإيـ ـص ــالـ ـه ــا الـ ـ ــى ال ـع ــامل ـي ــة
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع امل ـش ـغ ــل ال ـع ــامل ــي ال ــذي
يـمـتـلــك خ ـب ــرات قــويــة ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
يـمـلــك ال ـت ـحــالــف امل ـح ـلــي درايـ ـ ــة كـبـيــرة
بالسوق».
وح ــول تــوزيــع نسبة الـ ـ  44فــي املئة
ب ــني ش ــرك ــات ال ـت ـحــالــف ،ق ــال ال ـخــرافــي
«ستوزع بالتساوي بواقع  14.4في املئة
تقريبا لكل شركة من الشركات الثاث،
إال أن ــه سـيـتــم االت ـف ــاق عـلــى ذل ــك خــال
اج ـت ـم ــاع م ــرت ـق ــب» ،مــوض ـحــا «ن ـتــرقــب
إنـ ـج ــاز امل ــرح ـل ــة ال ـث ــان ـي ــة م ــن م ـش ــروع
الخصخصة وط ــرح حـصــة املواطنيني
لاكتتاب للعام بأسرع وقت ممكن».
م ــن نــاح ـي ـتــه ،ق ــال رئ ـي ــس مـجـمــوعــة
«الـ ـبـ ـح ــر» طـ ــال ج ــاس ــم ال ـب ـح ــر «ن ـحــن
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م ـت ـف ــائ ـل ــون بـ ـف ــوز ت ـحــال ـف ـنــا ب ـم ــزاي ــدة
البورصة وسنسعى جاهدين ملواصلة
تطويرها خال املرحلة املقبلة».
وفي تصريح خاص لـ «الــراي» ّ
شدد
ّ
ال ـب ـح ــر ع ـل ــى أن «نـ ـي ــل ح ـص ــة امل ـشــغــل
بــال ـت ـعــاون م ــع أطـ ــراف الـتـحــالــف تمثل
فــرصــة م ـم ـتــازة لـلـتـطــويــر ت ـحــت مظلة
ال ـق ـطــاع الـ ـخ ــاص» ،مـتــوقـعــا أن يحقق
التحالف بالتعاون مع «هيئة األسواق»
و«املـ ـ ـق ـ ــاص ـ ــة» وال ـ ــوسـ ـ ـط ـ ــاء ،وش ــرك ــات
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار األه ـ ـ ـ ــداف الـ ـت ــي يـتــرقـبـهــا
السوق ،بما في ذلــك التحضير ألدوات
استثمارية جديدة.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أشـ ـ ـ ــار رئ ـ ـيـ ــس مـجـلــس
مـفــوضــي هـيـئــة أسـ ــواق املـ ــال ،الــدكـتــور
أح ـم ــد امل ـل ـحــم ،إل ــى أن املــرح ـلــة األول ـ ّـى
من خصخصة البورصة انتهت ،مبينا
أن «األمــر ُيعد حدثا تاريخيا للكويت،
مـنــوهــا إل ــى أن الـفـتــرة املقبلة ستشهد
تعاونا كبيرًا لارتقاء بمكانة البورصة
لخدمة االقتصاد الوطني».

طالل البحر لـ «الراي»:
 متفائلون بتحالفنا...وسنسعى جاهدين
ملواصلة التطوير
 فرصة ممتازةلعمل البورصة
تحت مظلة «الخاص»
 سنحقق األهدافالتي يترقبها السوق
عبر أدوات جديدة

