
 

 

 وزير املالية الكويتي: خصخصة البورصة خطوة تاريخية

 

م 12:18 2019فبراير  17  

 شهد وساهم فيه عدد كبير  مباشر:  -الكويت 
ً
 تاريخيا

ً
قال وزير املالية الكويتي إن خصخصة بورصة الكويت يعتبر يوما

 .في مستويات وأوقات مختلفة

املؤتمر الذي عقدته هيئة أسواق املال الكويتية بمناسبة وأضاف نايف الحجرف خالل كلمته اليوم األحد، في 

 لكثير من الخطوات التي قامت بها الهيئة
ً
 .خصخصة بورصة الكويت، أن هذه الخطوة تاريخية وتعتبر امتدادا

التحدي الذي واجهنا هو كيف نصل لهذا اليوم، وكيف نشرك املعنيين، ولكن في نهاية املطاف النتائج " :وتابع الحجرف

 ."إيجابية واألمور بخواتيمها

 على ثقته وإيمانه بقدرة وتميز 
ً
وأثنى الحجرف على عمل موظفي هيئة أسواق املال الكويتية ومهنيتهم العالية، مؤكدا

 .القطاع الخاص الكويتي إلدارة مثل هذا املرفق

تحالف االستثمارات  ترسیة مزایدة خصخصة البورصة الكويتية على وكشفت الهيئة نهاية األسبوع املاض ي، عن

  237مليون سهم، بسعر  84.134% من شركة البورصة، والبالغة نحو 44، والخاصة ببيع حصة بنسبة الوطنية
ً
فلسا

قدر بنحو 
ُ
 .مليون دينار 20للسهم الواحد، بقيمة إجمالية ت



 

 

..
ً
 % من بورصة الكويت للعطاء األعلى سعر44ترسية مزايدة بـ رسميا

 

 

 

 

 

 

 

 

% من أسھم رأس املال املصدر واملدفوع 44مباشر: كشفت ھیئة أسواق املال الكویتیة عن ترسیة املزایدة على الحصة البالغة  -لكویت ا

 .سھم على العطاء األعلى سعرا 600ألفا و 134ملیونا و 84لشركة بورصة الكویت لألوراق املالیة البالغ عددھا 

س، إن التحالف املكون من بورصة أثینا وشركة االستثمارات الوطنیة والشركة األولى وقالت الھیئة في بیان صادر، مساء الیوم الخمی

مليون  19.969فلسا للسھم الواحد وبقیمة إجمالیة نحو 237لالستثمار ومجموعة أرزان املالیة للتمویل واالستثمار قدم عطاء مالیا بقیمة 

 .اعتباره صاحب العطاء األعلى سعراملیون دوالر، فقط للحصة املعروضة ب 65.6دينار، ما یعادل 

 .% من بورصة الكويت44وذكر تقرير حديث اليوم، أن تحالف االستثمارات الوطنية الكويتية مع بورصة أثينا فاز بحصة نسبة 

الكويت،  وقال رئيس مجلس إدارة شركة االستثمارات الوطنية، حمد العميري، أن التحالف يضم شركتي األولى لالستثمار وأرزان من دولة

 لوكالة "رويترز
ً
 ."وفقا

  234وأفاد العميري، أن سعر السهم في العطاء الذي فاز به التحالف وصل لـ
ً
 .فلسا

فيما نوهت أسواق املال في بيان اليوم، إلى أن خصخصة بورصة الكویت تعتبر خطوة مھمة نحو تحقیق األھداف التنمویة الوطنیة الطموحة 

ستعزز مكانة الدولة كمركز مالي إقلیمي وستمنح القطاع الخاص دورا أقوى وفرصة أكبر لتطویر االقتصاد  حيث  ، 2035املحددة في رؤیة 

 .الوطني

، الخاص بإنشاء ھیئة أسواق املال وتنظیم نشاط 2010لسنة  7" من القانون رقم 33وأوضحت، أن ترسیة املزایدة تأتي نفاذا ألحكام املادة "

 .2018ووفقا إلجراءات وأحكام وشروط املزایدة املنشورة في الجریدة الرسمیة في دیسمبر املالیة وتعدیالته،  األوراق



 

 

% من أسھم 44، البدء بإجراءات املزایدة على ما یصل إلى 2018أبریل  30والجدير بالذكر، أن هيئة أسواق املال الكویتیة قد أعلنت رسمیا في 

 .ة في البورصة مع مشغل عاملي للبورصات أو مشغل عاملي منفردارأسمال شركة بورصة الكویت وخصصت للشركات املدرج

 .ملیار دوالر( 95.4ملیار دینار ) 28.7شركة مدرجة تعمل في جمیع املجاالت بإجمالي رأسمال یبلغ  180ويشار، إلى أن بورصة الكویت حوالي 

یس ي واملزادات( وصمم كل سوق بھدف تقدیم املتطلبات وشروط ، تم تقسيم بورصة الكويت إلى ثالثة أسواق )األول والرئ2018وفي مطلع أبریل 

 .اإلفصاح والتسجیل األنسب لكل من أعضائه

 وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدماتعن خصخصة بورصة الكويت : 

قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان إن نجاح هيئة 

ل في خصخصة شركة بورصة الكويت لألوراق املالية يعد خطوة مهمة لجذب أسواق املا

وتعزيز االستثمارات إلى السوق املالي املحلي. جاء ذلك في تصريح صحافي للوزير الروضان 

 عن 
ً
نقله بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة، امس السبت، بمناسبة االعالن أخيرا

في املئة من الشركة والذي يضم شركة  44ة التحالف الفائز باملزايدة على حص

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 

في مسيرة ” التاريخية”( واصفا هذه الخطوة بـ2035وبانسجام مع رؤية )كويت جديدة الوطني ما سيعزز مكانة البالد كمركز مالي إقليمي 

 .االقتصاد الوطني

 ولتحسين بيئة أعمالها وتنمي
ً
ة وأضاف الروضان أن هذه الخطوة تعد انعكاسا للحراك القوي الذي تقوده الكويت لرفع مؤشر تنافسيتها عامليا

األجنبية وزيادة عدد املستثمرين في السوق املحلي، معتبرا خصخصة البورصة أحد أدوات االصالح وتنشيط كفاءتها الستقطاب رؤوس األموال 

 .الحكومي املستهدفة

  237 بسعر
ً
 دينار مليون  19.9 إلى تصل إجمالية وبقيمة الواحد للسهم فلسا

  « البورصة مزايدة يحسم » البحر - تحالف الخرافي
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ِفــي خــطــوة مــن شأنها إعـــادة الوهج 
ــاز تــحــالــف مــجــمــوعــتــي  ــال، فــ ــ لـــســـوق املــ
»الـــخـــرافـــي« و»الـــبـــحـــر« بـــاملـــزايـــدة على 
ل البورصة، والتي سيتملك 

ّ
حصة مشغ

ــن رأســـمـــال  مـــن خــالــهــا 44 فـــي املـــئـــة مـ
الكيان.

املزايدة  في  الفائز  التحالف  ويتمثل 
ــغــــرق اإلعـــــــــــداد لـــهـــا أشـــهـــرًا  ــتــ الــــتــــي اســ
طويلة، كل من »االستثمارات الوطنية« 
و»بورصة أثينا« و»األولى لاستثمار« 
لــلــتــمــويــل  أرزان  شــــركــــة  جــــانــــب  إلـــــــى 

واالستثمار.
التحالف  الــذي تقّدم به  وبلغ السعر 
للسهم،  ســنــتــا(   78( فــلــســا   237 الــفــائــز 
وبقيمة إجمالية تصل إلى 19.9 مليون 
اإلجمالية  القيمة  ــوزع 

ُ
ت أن  دينار، على 

املـــقـــدمـــة عــلــى عــــدد األســـهـــم الـــبـــالـــغ 88 
مليون سهم، في حني لم يتجاوز السعر 

الذي قّدمه التحالف الثاني 138 فلسا.

ــد نـــائـــب رئــيــس  ــاء، أكــ ــنــ ــذه األثــ فـــي هــ
ــنـــدس بـــدر  ــهـ مــجــمــوعــة »الــــخــــرافــــي« املـ
نــاصــر الــخــرافــي فــي تــصــريــح خـــاص لـ 
»الــراي« أن »املزايدة على حصة املشغل 
أتاحت الفرصة بشكل جيد أمام منافسة 
الــبــورصــة  تشهد  أن  نــتــوقــع  إذ  مهنية، 
املقبلة  الفترة  التطوير خال  من  املزيد 
في ظل إستراتيجية شاملة تحت مظلة 
هيئة أسواق املال، وبما يضمن إحداث 

نقلة نوعية على املستويات كافة«.
وأضـــاف الــخــرافــي أن »هيئة أســواق 
املزايدة بمهنية عالية جدًا،  أدارت  املال 
ــذي نــتــطــلــع فــيــه لــتــعــاون  ــ فـــي الـــوقـــت الـ
مثمر مع كل األطراف لفتح آفاق جديدة 
أمـــام الــشــركــات الــنــاشــئــة، واملــشــروعــات 
الــشــبــابــيــة ضــمــن خــطــة لنقل الــبــورصــة 

إلى مصاف األسواق العاملية«.
ولفت الخرافي إلى أهمية االستفادة 
مــن خــبــرات مجموعة الــبــنــك الــتــجــاري، 
في  الفـــتـــا  املـــالـــيـــة،  األوراق  ومــجــمــوعــة 
ــــى أن الــــســــوق يــتــطــلــع  الــــوقــــت نــفــســه إلـ

ــرات املـــجـــمـــوعـــات  ــبــ ــن خــ ــادة مــ ــفـ ــتـ لـــاسـ
ــرة، يـــمـــا يـــخـــدم الـــصـــالـــح الـــعـــام  ــيـ ــبـ ــكـ الـ
السيما في القطاعات املصرفية واملالية.

ــاف أن »الــقــطــاع الــخــاص أثبت  وأضــ
ــاءة فــــي الـــســـابـــق. نــســعــى لــتــطــويــر  ــفــ كــ
الــــبــــورصــــة وإيــــصــــالــــهــــا الــــــى الـــعـــاملـــيـــة 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع املـــشـــغـــل الـــعـــاملـــي الــــذي 
يــمــتــلــك خـــبـــرات قــويــة فـــي الـــوقـــت الـــذي 
يــمــلــك الــتــحــالــف املــحــلــي درايــــــة كــبــيــرة 

بالسوق«.
وحـــول تــوزيــع نسبة الــــ 44 فــي املئة 
ــال الــخــرافــي  بـــني شـــركـــات الــتــحــالــف، قــ
»ستوزع بالتساوي بواقع 14.4 في املئة 
تقريبا لكل شركة من الشركات الثاث، 
إال أنـــه ســيــتــم االتـــفـــاق عــلــى ذلـــك خــال 
ــقـــب«، مــوضــحــا »نــتــرقــب  ــرتـ اجـــتـــمـــاع مـ
ــة الـــثـــانـــيـــة مــــن مـــشـــروع  ــلـ ــاز املـــرحـ إنــــجــ
املواطنيني  حــصــة  وطـــرح  الخصخصة 

لاكتتاب للعام بأسرع وقت ممكن«.
ــال رئـــيـــس مــجــمــوعــة  مـــن نــاحــيــتــه، قــ
ــم الـــبـــحـــر »نــحــن  ــاسـ ــــال جـ »الـــبـــحـــر« طـ

مـــتـــفـــائـــلـــون بــــفــــوز تـــحـــالـــفـــنـــا بـــمـــزايـــدة 
ملواصلة  البورصة وسنسعى جاهدين 

تطويرها خال املرحلة املقبلة«.
وفي تصريح خاص لـ »الــراي« شّدد 
ــل 

ّ
الـــبـــحـــر عـــلـــى أن »نـــيـــل حـــصـــة املــشــغ

ــراف الــتــحــالــف تمثل  ــ بــالــتــعــاون مـــع أطـ
فـــرصـــة مــمــتــازة لــلــتــطــويــر تــحــت مظلة 
الــــخــــاص«، مــتــوقــعــا أن يحقق  الــقــطــاع 
التحالف بالتعاون مع »هيئة األسواق« 
ــات  ــركــ و»املـــــقـــــاصـــــة« والـــــوســـــطـــــاء، وشــ
االســـتـــثـــمـــار األهـــــــــداف الــــتــــي يــتــرقــبــهــا 
التحضير ألدوات  ذلــك  السوق، بما في 

استثمارية جديدة.
مـــــن جـــهـــتـــه، أشــــــــار رئــــيــــس مــجــلــس 
مــفــوضــي هــيــئــة أســــواق املــــال، الــدكــتــور 
أحـــمـــد املــلــحــم، إلــــى أن املــرحــلــة األولــــى 
ا 

ّ
البورصة انتهت، مبين من خصخصة 

للكويت،  تاريخيا  ُيعد حدثا  »األمــر  أن 
املقبلة ستشهد  الــفــتــرة  أن  إلـــى  مــنــوهــا 
تعاونا كبيرًا لارتقاء بمكانة البورصة 

لخدمة االقتصاد الوطني«.

بسعر 237 فلسًا للسهم الواحد وبقيمة إجمالية تصل إلى 19.9 مليون دينار

| كتب عالء السمان |

تحالف »الخرافي - البحر« يحسم مزايدة البورصة

)تصوير بّسام زيدان( بدر الخرافي وخالد الفالح وفهد املخيزيم وعبدالله التركيت   امللحم متوّسطًا عبدالعزيز املرزوق وخليفة العجيل وعثمان العيسى وعبداملحسن املزيدي 
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 بدر الخرافي لـ »الراي«: 

- هيئة األسواق 
أدارت املزايدة 

بمهنية عالية جدًا

- الحصص ستوزع 
بالتساوي بني »االستثمارات« 

و»أرزان« و»األولى«

- نترقب طرح حصة 
املواطنني لالكتتاب 

بأسرع وقت ممكن

 طالل البحر لـ »الراي«: 

- متفائلون بتحالفنا...
وسنسعى جاهدين 

ملواصلة التطوير

- فرصة ممتازة 
لعمل البورصة 

تحت مظلة »الخاص«

- سنحقق األهداف 
التي يترقبها السوق 

عبر أدوات جديدة

F.AlMunaya
Highlight

F.AlMunaya
Highlight
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