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:  مقدمة
اشئةالناألسواقمكانةإلىخاصةالكويتيالسوقوفىعامةالعربيالخليجمنطقةفيالبورصاتترقيةإن

التعافيمرحلةتزامنتالكويتوفىاالقتصادي،بالوضعاألجانبالمستثمرينثقةعلىباإليجاببالتأكيدينعكس

عديللتجديدةقوانينسنخاللمنالتشريعيالحكوميالتدخلمقدمتهافييأتيكثيرةومتغيراتأحداثمع

.الماللسوقالتنظيميالهيكل

اراتوانهيالجيوسياسية،األوضاعوتعقدكضبابيةالتعافيبُطءإلىأدتأخرىعواملمعتزامنذلكأنإال

كوماتالحعلىاألوضاعتلكوفرضت،(الخليجيالتعاونمجلسدولإليراداتالرئيسيالمصدر)النفطأسعار

سياساتوبرامجتبني:مثلواالقتصاديةالماليةالسياساتفيكبيرةتغييراتإجراءبهدفإجراءاتعدةاتخاذ

لخلقالدخلمصادرلتنويعإستراتيجياتوبناءالخصخصة،ملفاتوتحريكالميزانية،فيالهدرلوقفالترشيد

.للطاقةبديلةإيرادات

بيئةليكونديةاالقتصاالتنميةفيمشاركتهورفعالخاصالقطاعتمكينضرورةإلىللدعوةالتغييراتتلكودفعت

.للشبابعملفرصخلقعلىقادرا  ويكونواألجنبية،المحليةلالستثماراتحاضنة

توىمسمنسيرفعوالحكوميةوالعائليةالمحليةوالشركاتلألموالجاذبةوبورصةمالسوقوجودانشكوال

.القوميواالقتصاداإلجماليالمحلىالناتجفيالخاصالقطاعمساهمة



:  تتناول هذه الورقة النقاط التالية

البورصات؟فيالشركاتتدرجلماذا-أوال  

.البورصةفيالشركاتقيدتقابلالتيالتحدياتأهم-ثانيا  

.البورصةمناإلجباريأواالختيارياالنسحابأسباب-ثالثا  

.االستثماريةالشركاتلدىالسيولة–رابعا  

. تمكين القطاع الخاص ورفع مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي-خامسا  



 
ً
ملاذا تدرج الشركات في البورصات؟-أوال

تثماريةاسفرصمنيحملهلمانظرا  البورصةتطورفيأساسيا  عنصرا  يعتبرالبورصةفياإلدراجإن-

جيدةفرصعنباحثةأجنبيةأموالرؤوسواستقطابالتعامالت،نسقرفعفيللمساهمةللمساهمين

.لإلدراجأساسيكعاملتمويليةفرصعنوالبحثبالبورصة،

أنحيثاألولي،الطرحعلىالقدرةلديهاالتيالشركاتمنعددفيمتوفرةاإليجابيةالمعطياتجميعتعتبر-

.المساهمينلفائدةاستثماريةخياراتلتوفرالشركاتمنقاعدتهااتساعإلىبحاجةالبورصة

ورصةالبأنحيثلالكتتاب،شركاتطرحبينهامن:آلياتعدةيتطلبالبورصةفيالتداوالتتنشيطإن-

.للمساهميناالستثماريةالخياراتمنمزيدتوفيرأجلمنجديدةشركاتدخولإلىبحاجة

.فقطاستهالكيوليسحقيقياستثماريمجتمعنخلقلكيالبنوكفيالمدخرةاألموالاستيعاب-

مكانيرتوففيوالصكوك،والسنداتاألسهمتشملوالتيالبورصة،فيالماليةاألوراقإدراجأهميةوتتمثل-

.صفقاتهموإتمامتنفيذالمصدرةوالجهاتالمستثمرينعلىيسهلموحد



 
ً
...ملاذا تدرج الشركات في البورصات؟ يتبع-أوال

جمهوراللدىالوعيمستوىيعززمماالشركةأسهمملكيةانتشارمثلمزايابعدةالمدرجةالشركاتوتتمتع-

.الشركةبمنتجاتالخاصةالتجاريةبالعالمة

بهما،تمتعتاللتينوالشفافيةللسيولةوكنتيجةالخاصة،الشركاتمنأكبرشهرةذاتالمدرجةالشركةتكون-

للشركةوالممولونوالموردونوالدائنونالعمالءينظركماأعلى،تقييماتعلىتحصلماعادةفإنها

كماالفصاح،واالشفافيةومتطلباتبمبادئاللتزامهابالنظروذلكوموثوقية،استقرارا  أكثرأنهاعلىالمدرجة

منعوينوأكثراستثماريةفرصا  يوفرمماالسوق،قاعدةتوسعخاللمنبامتيازاتالمساهمونيتمتع

.للمساهماالستثماريةالمحفظة

بشكلادياالقتصالنمودفعفيويساهمالتعامالت،أحجاممنيرفعفهوللسوق،وقودبمثابةاإلدراجويعتبر-

.عام

وقتالاختياريجبلذاللسوق،العمقمنمزيدا  يعطيإيجابيشيءالبورصةفيجديدةشركاتإدراجإن-

.العاملالكتتابالشركاتلطرحالمناسب



 
ً
...ملاذا تدرج الشركات في البورصات؟ يتبع-أوال

األسهمقسواداءفيالمساهمينوثقةالمتوفرةاالقتصاديةالمحفزاتبفضلمكاسبتحققالبورصةأنكما-

لسوق،افيالسيولةمستوىرفعفييساهمماوهوالبورصة،شركاتتسجلهاالتيالجيدةاألرباحنتيجة

(1).المستثمرينمنجديدةشريحةدخولعلىويشجع

أواستثماراتفيالستثمارهااألموالجمع:أسهمهاطرحإلىالشركاتتدفعالتياألسبابأهمإن-

لعام،اللتداولقابلةأسهمهاتصبحبأنالشركةهدفيكونوقدقائمة،ديونلتسديدأوجديدةاستحواذات

البورصةفيةالمدرجفالشركةعليه،المستثمرينوإقبالسهمها،سعرخاللمندوريا  الشركةتُقّيموبالتالي

أسهمقيمةترتفععندماوبالتاليلها،مرجعا  (واستقالليةبمصداقيةتتمتعالتي)المالأسواقهيئةتكون

السهمعرستراجعفإنوبالمقابلللشركة،الجيدواألداء،السهمعلىالمكثفاألقبالعلىيدلفذلكالشركة

(2).إشاعاتنتيجةحنىأوأرباحهاتراجعإلىأوالسيءلألداءانعكاسا  يكون



 
ً
أهم التحديات التي تقابل قيد الشركات في البورصة-ثانيا

:يليماالبورصةفيالشركاتقيدتقابلالتيالتحدياتأهممنإن-

مننالمساهميعلىفقطليسإيجابيةانعكاساتمنذلكفيلمانظرا  االدراج،بجدوىالشركةإقناع-1

أكثراالتجاهوأنشطتهاتوسيععلىقدرةالمدرجةللشركاتتصبحأيضا  ولكناالستثمار،أدواتتنويعخالل

.فيهاواالبتكارأعمالهالتطوير

.(الحكومية)العامالقطاعشركاتخصخصةلفكرةالمجتمعمنقطاعاتبعضرفض-2

تزايدوسيوالتملك،اإلدارةفيالخاصالقطاعومشاركةبالبورصة،للطرحمناسبةتكونالشركاتمعظمإن-

.الشركاتهذهعلىالمباشراألشرافنتيجةالماليةاألعباءلتخفيضالحكومةلحاجةالتوجههذه

هيووالعقاب،االثابةونظملإلدارة،الشاملالتغييرهوالعامالقطاعشركاتلمشكلةاألمثلالحلويعتبر-

صنعيفالالمركزيةمنمزيدتطبيقأنكماألرباح،الشركةوتحقيقالعمالإنتاجيةلزيادةالُمثلىالطريقة

رات،القراتنفيذعنمباشرةمسئوليةمسئوليناإلدارةمجالسرؤساءيكونوأنالشركات،بداخلالقرار
(3).الربحتحقيقأجلمنالشركةسياساتوإعالن



 
ً
أسباب االنسحاب االختياري أو اإلجباري من البورصة-ثالثا

يؤثرلنالبورصةمنللشركاتاالختيارياالنسحابأن2016ديسمبر7فيالمالأسواقهيئةأوضحت-

بمقدارستقااإلجماليالمحلىالناتجفيإنتاجيةشركةأومنشأةأيمساهمةأنحيثالكويتي،االقتصادعلى

لنالقيمةوهذهالمضافة،بالقيمةيعرفماأواالجمالي،المحلىللناتجالشركةأضافتهاالتيالصافيةالقيمة

.الماليةلألوراقالكويتببورصةمدرجةغيرأممدرجةالشركةكانتسواءتتغير

منةمشتقماليةمؤشراتعلىأستندحيثاختياريا  المنسحبةللشركاتالماليالوضعتقييمتموقد-

:فئاتتحتالمؤشراتهذهوتندرجالبورصة،منانسحابهاسبقتالتيالماليةالسنةعنالعامةالميزانيات

.الربحيةالكفاءة،الدين،السيولة،مؤشرات

(4).اوقد اتضح بعد تحليل أسباب االنسحاب أن هذه الشركات تعاني من وضع مالي ضعيف قبل انسحابه-

كما ان مخالفة الشركة لشروط االدراج كما حددها قانون الشركات وقانون هيئة أسواق المال والئحته -
.التنفيذية، كان له دور في انسحاب الشركات من بورصة الكويت



 
ً
...أسباب االنسحاب االختياري أو اإلجباري من البورصة، يتبع-ثالثا

:(اإلجبارياالنسحاب):البورصةمنالمساهمةالشركاتإدراجإلغاءأسباب•

:أهمهامناألسبابمنلعددالبورصةفيالمدرجةللشركاتاالجبارياالنسحابأسبابيعود-

لماالشركةخسارةأو/ولهاالمنظمةوالقواعداألدراجشروطمتطلباتألحدالمدرجةالشركةمخالفة-1

.رأسمالهامن%75علىيزيد

أدىمماسلبية،ماليةنتائجالشركاتبعضحققت،2008عامفيالعالميةالماليةاالزمةنشوببعد-2

هاتينإحدىإدراجإلغاءيتطلببدورهوهذاأخرى،شركاتمعاندماجبعملياتمنهاعددقيامالى

.البورصةمنالشركتين

:(إدارتهامجالسنظروجهاتحسب)البورصةمناالختياريباالنسحابالشركاتبعضقيامأسباب•

علىوةعالبه،المستثمرينثقةوتراجعالمالية،لألوراقالكويتسوقفيالتداولوقيمكمياتضعف-1

.المنطقةفينظرائهبينتصنيفهتراجع

فإنليهعوبناءالسوقية،أسعارهامنكبيرةوبنسبةأعلىالمنسحبةالشركاتألسهمالدفتريةالقيم-2

ألسهم(ةالعادلالقيمة)الحقيقيةاألسعاريعكسوالٌمثلىبكفاءةيعملالالماليةلألوراقالكويتسوق

.فيهالمدرجةالشركات



 
ً
...أسباب االنسحاب االختياري أو اإلجباري من البورصة، يتبع-ثالثا

الكويتسوقفيإدراجهافياالستمرارمقابلالشركاتتدفعهاالتيالسنويةالرسومتكاليفارتفاع-3

.األدراجمنتذكرمنفعةأيلهايتحققأندونالماليةلألوراق

.االلزامياالستحواذاحكامبقواعدبااللتزامالمدرجةالشركاتالمالأسواقهيئةإلزام-4

مة،الحوكقواعديخصفيماالمالأسواقهيئةمتطلباتمعوالمالياإلداريالشركةهيكلتناسبعدم-5

.هاومساهميللشركةوأضرارخسائريسببوبمابهاااللتزامحالفيكبيرةمبالغيحملهاسوفوالذي

:البورصةمنالجيدةالشركاتانسحابأسباب•

.المساهمينمنمحدودبعددالشركاتملكياتتركز-1

.(ةالمستقبليالنموفرصانعدام)أعمالهاثباتنتيجةإضافيةأموالرؤوسإلىالشركاتحاجةعدم-2

.الدفتريةقيمتهاودونمتدنيةالمنسحبةالشركاتأسهملمعظمالسوقيةألسعارا-3



 
ً
السيولة لدى الشركات االستثمارية-رابعا

لهذهمولةالمالجهاتلتضييقنتيجةخصوصا ،االستثمارقطاعوشركاتعموما  الشركاتلدىالسيولةتأثرت

.الخصوصبهذامتشددةسياساتواتباعالعالمية،الماليةاالزمةجراءمنالشركات

ههذعاتقهعلىأخذاالستثمارشركاتاتحادأنإالاألزمة،هذهعالجعلىجاهدةتعملالحكومةكانتحينوفى

.عالجهافيالمتوقعودورهالسلبيةوآثارهااألزمة

،تضخمهامنوالحداألزمةهذهومعالجةلدراسةاجتماعاتعدةوقتهافياالستثمارشركاتاتحادعقدوقد

اللجنةمعولقاء،الماليةلألوراقالكويتسوقأوضاعلبحثالمشكلالوزاريالفريقمعلقاءاالتحادعقدحيث

معخرآولقاءالكويتمصارفاتحادإدارةبمجلساالتحادإدارةمجلسلقاءثماألمةبمجلسواالقتصاديةالمالية

الوزراء،بمجلساالقتصاديةاللجنةلقاءثمالماليةلألوراقالكويتسوقأوضاعلبحثالمشكلالوزاريالفريق

السيداءولقالمركزيالكويتبنكمحافظمعلقاء،وأيضااألمةبمجلسواالقتصاديةالماليةاللجنةمعاخرولقاء

حلولالمنعددا  االتحادوقدمالمشكلة،لمعالجةتصوراتهاالتحادقدمحيثلقاءاتمنذلكوغيرالمالية،وزير

:يليكماالعالميةاالزمةتأثيرمنبالحدتساهمالتيالمقترحة

وتهدفبةالمطلواالحتياجاتمعيتماشىبحجملالستثمارالعامةالهيئةقبلمناستثماريةمحفظةإنشاء-أ 
عادةبإالبائعةالشركاتتلتزمأنعلىالعادلةوبأسعارهااالستثمارشركاتمنمتعددةأصولشراءإلى

ركاتالشلتلكويعهد.معقولربحهامشإلىإضافةالسعروبنفسسنواتخمسخاللاألصولتلكشراء
.األصولهذهإدارةبمسئولية



 
ً
...السيولة لدى الشركات االستثمارية، يتبع-رابعا

ألسهماقاعدةبزيادةالمحفظةنطاقتوسيعضرورةاألمريتطلب:األصولوأسعارقيملتراجعبالنسبةاما-ب
فيثقةالإلعادةوذلكاألجلطويلاستثمارأنهعلىاألسهمسوقفيلالستثماروالنظرالحكومةتشتريهاالتي

.التجاريةالبنوكلدىالمرهونةاألصولقيمةوتحسينالعادلة،قيمتهاإلىاألسهموإعادةالسوق

:األمةبمجلسواالقتصاديةالماليةالشؤونللجنةالمقدماالتحادمقترح•

فيخوالمؤراألمة،بمجلسواالقتصاديةالماليةالشؤونلجنةرئيسإلىالموجهكتابهفياالتحادأوضح

الماليةلألزمةحقيقيا  انعكاسا  إالهوماحاليا  الكويتبعتمرالذىاالقتصاديالوضعأن19/2/2009

يفاالقتصاديوالوضعاألزمة،تداعياتمنتأثرتالتيالعالميةالمنظومةمنجزءفالكويتالعالمية،

ألمتالتيةواالئتمانيالماليةلألزمةحلإلىالوصولسبيلفيالجهودكافةتضافريستدعىأصبحالكويت

أوأفراداذإنقبهدفليستحاليا  القائمللوضعالمرجوةالمعالجةأنعلىاالتحادأكدكماالمحلى،باالقتصاد

.التامبالشللأصيباقتصادإلنقاذتهدفوإنمامؤسسات،أوشركات

لتمويليةاالمنابعانعدامفيتتمثلحاليا  المحلىاالقتصادتواجهالتياألساسيةالمشكلةبأنكذلكوأكد

.األصولقيمانخفاضإلىادتوالتيللشركات،



 
ً
...السيولة لدى الشركات االستثمارية، يتبع-رابعا

:التمويليةالمنابعانعدام-1
التمويللىعأساسيةبصفةتعتمداالستثماريبالقطاعالعاملةالشركاتكافةفياالستثماريةالعملياتإن

إجماليبلغوقدسندات،إصدارطريقعنأومرابحاتأوتقليديةقروضطريقعنسواءالمصرفي
لمركزياالكويتبنكمنالصادرةالرسميةالبياناتحسبوقتهافياالستثمارلشركاتالتمويلعمليات
أجنبية،لبنوكدينارمليار2.2ومحليةلبنوككويتيدينارمليار2.8منهاكويتيدينارمليار5الـقرابة
ونتيجة(لاألجطويلة)االستثماروعمليات(األجلقصيرة)التمويلعملياتبينزمنيةفجوةلوجودونتيجة
األزمةتبعياتمنالخوفأوالبنوكبعضلدىالسيولةنقصمنسواءعوامللعدةباإلضافةلذلك

الستثمارية،االشركاتعلىالضغطبممارسةاألجنبيةوكذلكالمحلية،البنوكبدأتفقدالعالميةاالقتصادية
يوم،بعديوما  بالتفاقمالمشكلةوبدأتاالستثمارية،الشركاتلكافةمستقرغيروضعا  خلقالذىاألمر

بعضاعامتنإلىحاليا  أدىالذىاألمرُأغلقت،قدالتمويليةالمنابعأننلحظبدأنااألوضاعلهذهونتيجة
سبببوذلكالشركات،منأكبرلعددالدينأصلسدادعناالمتناعإلىباإلضافةديونهاخدمةعنالشركات

رةكبيأزمةإلىيؤدىسوفأطوللفترةالوضعهذااستمرارأنكمالديها،النقديةالسيولةتوفرعدم
.كبيرا  ضررا  المصرفيبالقطاعوستلحق

االجليلطواالستثماربينفجوةسيخلفاالجل،طويلاالستثماريالتمويلانعدامانالىاإلشارةتجدركما
.االستثماريةوالمشاريعللشركاتالماليبالوضعاختاللالىيؤديوالذياالجلوقصير



 
ً
...السيولة لدى الشركات االستثمارية، يتبع-رابعا

:األصولقيمانخفاض-2
والذى،والذعرالهلعلحالةنتيجةوكذلكللشركات،التمويليةالمنابعبانعدامالمتعلقةلألوضاعنتيجة
المحلى،السوقفيمحمومةبيععملياتبدأتفقدالمختلفةالماليةاألسواقفيالمستثمرينجميعأصاب
أصوال  حاليا  نرىأصبحنابحيثاألصول،قيمفيالكبيراالنخفاضإلىشكأدنىبدونأدىالذىاألمر

األمرذاوهالمعالم،واضحغيرمستقبلمنخوفا  أواضطرارا  إماالدفتريةقيمتهامنبأقلتباعمتميزة
ثحيبالدولة،المصرفيالجهازوضعفيواضحخللإيجادفيساهماألصولقيمبانخفاضالمتعلق
(5).وأفرادشركاتمنالمحليينالدائنينتجاهمخصصاتهاوضعفيالنظرإعادةإلىالبنوكاضطرت

لتفادي2012سبتمبربشهرالمركزيالكويتوبنكالماليةوزارةمنلكلمقترحةحلولاالتحادقدمكما•

:االتيتتضمنالعالمية،الماليةاالزمةانعكاسات
منةواالستثماريالعقاريةاألصولوشراءبيعبعمليةتقوماستثماريةلمحفظةالحكومةتأسيس-1

يكونأنعلىالمستقبلية،وعملياتهااالستثماريةالشركاتتمويلبهدفوذلكاالستثمارية،الشركات

ضمنيوبسعرالزمنمنمحدودةفترةبعدللمحفظةالمباعةاألصولتلكوشراءباستردادالحقللشركات

جهةلقبمناألصولتلكتقييميتمأنضرورةمعأدنى،كحدالتمويلتكلفةإليهمضافالتكلفةسعر

.محايدة



 
ً
...السيولة لدى الشركات االستثمارية، يتبع-رابعا

.بةمناسضماناتمقابلالماليةوالصناديقالشركاتتقدمهاالتياالستثماريةبالمرابحاتالسماح-2
حقوقتضمنمعينةرهوناتمقابلاالستثماريةللشركاتالتمويلتوفيرعلىالبنوكحثعلىالعمل-3

أنطالماالمالياالستقرارقانونمظلةتحتالدخولمنالتمويلفيالراغبةالشركاتإلزامدونالبنك

.جديدةماليةمالءةذاتالشركات
.البنوكمظلةخارجاالستثماريةالشركاتلتمويلبديلةأدواتخلق-4
.التنمويةالمشاريعفيالبدء-5
الجيدةالمالءةذاتاالستثماريةالشركاتمالرأسزيادةفيالحكومةمؤسساتخاللمنالمساهمة-6

(6).رأسمالهاهيكلةإعادةإلىتحتاجالتي

المعنيةاياوالقضاالقتصاديةالتطوراتكافةكثبعناالتحاديتابعبه،يقومالذياالتحادبدوراالستمرارومع-

اصداربشان2018لسنة(01)رقمالماليةلألوراقالكويتبورصةقرارجاءحيثاالستثمار،شركاتعملفي

ومؤشراتاقسامبقواعدالخاصالثامنالفصلخاصةوبصفة،10/01/2018بتاريخالبورصةقواعدكتاب

طالعالستالكويتدولةفيالعاملةاالستثمارشركاتبمخاطبةبدورهاالتحادقامأخرىانطالقكنقطةالسوق،

الىنالشأهذابخصوصرؤيتهاالتحادوقدماقسام،ثالثةالىالسوقتقسيمعمليةبشأنومالحظاتهمآرائهم

:باالتيتمثلتوالتيالكويتبورصةإدارة



 
ً
...السيولة لدى الشركات االستثمارية، يتبع-رابعا

:الكويتيالماليةاألوراقسوقعلىالتقسيمتأثير•

:أسواقثالثةإلىالسوقتقسيمقرار
.الكبيرةإلىالمتوسطةالسوقيةوالقيمةالعاليةالسيولةذاتالشركاتيستهدفالذياألولالسوق(أ
توافقهاةضرورمعالتداولعلىقادرةتجعلهاالتيالجيدةالسيولةذاتالشركاتيضمالذيالرئيسيالسوق(ب

.بهاالمعمولاإلدراجشروطمع
السيولةتذاواألسهموالرئيسياألوليالسوقينشروطتستوفيالالتيالشركاتيضمالذيالمزاداتوسوق(ج

.والمتواضعةالمنخفضة

.اإلسميةمةالقيإلىوالسعرالسوقية،والقيمةالسيولة،منهامحددةمعاييرعلىالشركاتتقييمعمليةوترتكز
هوأينارفيأسواق،ثالثةإلىالمدرجةالشركاتوعددالسيولةحيثمنالصغيرالحجمبهذاسوقتقسيمأنإال

.شركة20فيهالشركاتعدديتجاوزالأوليبسوقالمطافوينهيالتكيف،علىالسوقهذاطاقةيتجاوزأمر

وجيههاتوحظرالبورصاتإلدارةالحياديالدورعلىتؤكدالعالميةالمعاييرأنايضا  كتابهفياالتحادوأشار

.الشركاتتداوالتعلىتؤثرقواعدفرضخاللمنللسوق



 
ً
...السيولة لدى الشركات االستثمارية، يتبع-رابعا

ركاتشمكانةبتخفيضالمشكلةهذهحليجبوالسنوات،منذالسيولةفيأزمةمنيعانيالكويتيفالسوق

تتمتعخفضةالمنالسيولةمنتعانيقدالتيالشركاتفهذه.السوقفيالسيولةضعفمسؤوليةتتحملالعريقة

قطاعمثل)األرباحمنعاليةوجودةلإلفصاح،قويةومعاييرللحوكمة،قويةبنظمالزمانمنعقدينمنذ

ائجهاونتأدائهاعنالنظربغضأسهمها،سيولةدرجةعلىبناء  تقييمهايتمذلك،منالرغموعلى،(التأمين

.النقديةاألرباحوتوزيعالتشغيليةإيراداتهاونموالمالية

تحسنتماإذاقطفتتحسنسوفالسوقفيفالسيولةفيه،السيولةلتعزيزمستداما  حال  السوقتقسيميقدموال

أكبرحلولتطبيقويجب.للشركاتوالحوكمةالشفافيةمنأعلىمعاييرمعأفضلأداءإلىيؤديبمااألعمالبيئة

.األسهمسوقإلىالسيولةجذببهدفالسوقتقسيممجردمن

القروضديمتقعلىصعبةقيودوضععلىالمحليةالبنوكتعملانالمتوقعفمنالسوقتقسيملعمليةونتيجة

أويلالتموتكاليفرفعأوالضمانهامشكرفعاألولية،السوقفيالمشمولةغيرالشركاتبأسهمالمضمونة

يتجنبسحيث،السيولةمشكلةمنويزيداألسهملهذهالضماناتجودةمنيخفضمماالتمويلعناالمتناعحتى

.باحهاأرنوعيةأوأصولهاجودةعنالنظربغضالمنخفضةالسيولةذاتالشركاتفياالستثمارالمستثمرون
تأثيرإلىيؤديحيثالسيولة،حيثمنالسوقتقسيماهدافمعيتوافقالمزاداتسوقوخلقالسوقتقسيمإن

.السيولةمستوياتيعززوالعامبشكلوالسوقوالمساهمينالشركاتأسهمتداولعلىسلبي



 
ً
...السيولة لدى الشركات االستثمارية، يتبع-رابعا

:السوقفيالسيولةوتعزيزاالستثماربيئةلتحسينالمقترحةالحلول•

شركاتللآخروسوقالمرتفعة،السوقيةالقيمةذاتللشركاتاألولفقط،سوقينإلىالسوقتقسيم-1

.اإلدراجعلىوتشجيعهاالمتنوعةالصغيرةالمشاريعلدعمالدولةسياسةمعيتناغمالصغيرة
.السوقإلىجديدةأموالرؤوسلجذبجديدةاستثماريةأدواتطرح-2
واعتمادالمزاداتسوقعملآليةإلغاءعلىالعملنقترحأعاله،(1)رقمالحلاعتمادعدمحالفي-3

.السوقاسموتعديل.(Ticker)المعتادةالتداولآلية
.الصغيرةوالمشاريعوالخاصةالعائليةالشركاتإدراجتسهيل-4
.الجديدةاالستثماريةاألدواتلطرحاألوضاعتوفيقفترةتمديد-5
.المستثمرينجذبعلىإيجابا  سيؤثرالذيالمؤشراتتداولاستحداث-6
غالبيةعليهيعتمدالذيالتاريخيةالمؤشراتمنيعتبرحيثالسعريالمؤشرعلىاإلبقاء-7

(7).المستثمرين

يوليوفياالستثمارقطاعوتطويرتنشيطعندراسةبإعدادقاماالستثمارشركاتاتحادأناإلشارةوتجدرهذا

طهوخطاهدافهخاللهامنيستكملاالستثمار،قطاععنوتحليليةتشخيصيةدراسةالىتهدفحيث.2016

بهاعانةلالستالدولةفيالمعنيةالجهاتالىوتقديميهاالدراسةنشرتموقداالستثماري،القطاعلدعموبرامجه

(8).االستثمارقطاعفيالثقةوإعادةالعالميةالماليةاالزمةاثارلحلحلة



 
ً
تمكين القطاع الخاص ورفع مساهمته في الناتج املحلى اإلجمالي-خامسا

مجبرنامعبالتزامنالمحليالناتجفيالخاصالقطاعمساهمةمنتزيدالتيالمقترحاتمنعددهنانقدم-

:وهيالمقبلةالفترةخالل"2035"جديدةكويت

.الحجموالصغيرةالمتوسطةالمنشآتدعم-1

.التوسع في خصخصة القطاعات االقتصادية المختلفة-2

.تعديل األنظمة التي قد تعيق نمو القطاع الخاص-3

.إعادة هيكلة موارد الكويت-4

.  تنظيم عمليات االستيراد وتشجيع التصدير-5

.فتح السوق لالستثمارات األجنبية-6

.التركيز على الصناعات التحويلية والتجزئة والتقنية والسياحة والنقل البحري والمطارات-7

:إزالة المعوقات-
لكوناليوم،الكويتنحتاجهماأهمواألنظمةالتشريعاتوتحديثالخاصالقطاعأمامالمعوقاتإزالةأن

يستمرأنكنيمفالللتنافسية،تجهيزهإضافةالخاصالقطاعحركةمنتحدبمعوقاتمثقلةاالقتصاديةالقطاعات

اقاألسوفيوالمنافسةوالربحيةاإلنتاجعلىالقدرةلهتكونأنيجببلالدعم،فيالحكومةعلىمعتمدا

شةالمهمالقطاعاتلتفعيلاستراتيجيةخططلوضعملحةأصبحتالحاجةفإنلذا.فحسبالمحليةوليسالعالمية

.المنافسةعلىقادرةضخمةشركاتإلنشاءمعهاشراكاتوعقدفيهاالخاصالقطاعوإشراك



 
ً
...، يتبعتمكين القطاع الخاص ورفع مساهمته في الناتج املحلى اإلجمالي-خامسا

افسة من المتوقع أن فتح السوق لالستثمارات األجنبية يسهم في تحفيز القطاع الخاص على التطور والمن

.واالستفادة من تكتل الشركات العالمية في اكتساب ثقافات إنتاجية وتقنيات غير موجودة حاليا

:المعوقاتإزالة-

لها،كمحركالخاصالقطاععلىتعتمدالكفؤةالعالميةاالقتصاداتجميعأناالقتصاديبالشأنالمختصينيوضح

الوهذاركودالإلىيؤديتقليصهوبالتاليلالقتصادكمحركالحكومياإلنفاقعلىتعتمدالكويتأنإلىونوضح

يمالتنظخاللمنتحقيقهيمكنأمروهواالقتصادفيالخاصالقطاعمساهمةرفعخاللمنإالمعالجتهيمكن

.بليةالمستقأدواتهاأهممنالخاصالقطاعتعتبرالتيالكويتيةالرؤيةومنهااالستراتيجيةوالخططاألمثل

:الصناعةحماية-

رخيصةالبالبضائعالسوقبإغراقيتعلقفيماالحمايةمننوعإلىيحتاجالخاصالصناعيالقطاعتوسعأن

يسهمقدتوردةالمسوالسلعالمنتجاتعلىوتطبيقهاالكويتيةالمواصفاتفاستكمالينافسها،أنلهيمكنالالتي

.المحلياإلنتاجحمايةفيكثيرستساعداالستيرادعملياتترشيدأنكماالمشكلة،هذهمعالجةفي



 
ً
...، يتبعتمكين القطاع الخاص ورفع مساهمته في الناتج املحلى اإلجمالي-خامسا

والثروةوالصناعةالطاقةوزارةإلىضمهمندعماسيلقىالتجارةعنبفصلهالصناعيالقطاعأنونري

ططوالخاالستراتيجياتوضعخاللمنالرؤيةتحقيقعلىقادرةستكونبقطاعاتهاالوزارةإنإذالمعدنية،

القطاعونبشئتعنىصناعيةمدينةلكلمتخصصةصناعيةغرفإيجادفييتمثلالثانيالجانبوأماوالرعاية

.ستقلةموغرفوزارةبوجودإالاالحترافيبالشكلالصناعةدعميمكنوالالوطنية،أهدافهوتحققومستثمريها

:ترابط القطاعات-

نا النجاح، أن قطاعات االقتصاد مرتبطة مع بعضها البعض، وبالتالي فال خيار إال أن نتعامل معها بشمولية إن أرد

التسوق، كما أننا فال يمكن أن نتقدم في السياحة دون أن تكون لدينا بنى تحتية متميزة في قطاع اإليواء والترفيه و

ن التوسع ال نستطيع دعم السياحة بمعزل عن قطاع الطيران بشقية النقل الجوي والمطارات وفي الصناعة ال يمك

.فيها دون توفير المناطق الصناعية الحاضنة والطاقة الكافية واأليدي العاملة الوطنية



 
ً
...، يتبعتمكين القطاع الخاص ورفع مساهمته في الناتج املحلى اإلجمالي-خامسا

:خصخصة القطاعات-

حسينلتالدولةقبلمنالمقدمةالقطاعاتبعضخصخصةعلىتعتمدمصادرهوتنويعاالقتصادهيكلةإعادةإن

فيللدخولأموالهارؤوسوجذبالشركاتبينالمنافسةإطارودخولوالمقيمينالمواطنينجودةمستوى

للقطاعادوروتعطيالهيكلةتبدأهناومنالخدماتأفضلوتقديمالمنافسةحركةعلىيعملمماالكويتي،السوق

رفعفيسيسهمالمحليةمعاألجنبيةاألموالرؤوسفدخولاالقتصاد،خدمةفياستراتيجيادوراليلعبالخاص

.المنافسةمستوىورفعالشركاترؤوسمستوى

:األنظمةتعديل-

ن للقطاع أن كثيرا من األنظمة باتت على المحك فالرؤية الوطنية تتطلب من الجميع العمل على تحقيقها واألكيد أ

ما تعلق الخاص دورا رئيسا فيها، وبالتالي هو بحاجة إلى إعادة هيكلة بعض األنظمة التي تعيق حركته وبخاصة

منها بأنظمة وزارة العمل والتنمية االجتماعية ، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة 

المتوسطة واالستثمار، وبحسب رؤية الكويت الجديدة، فاالعتماد على الصناعة وبخاصة في المنشآت الصغيرة و

.أساسيرأم



 
ً
...، يتبعتمكين القطاع الخاص ورفع مساهمته في الناتج املحلى اإلجمالي-خامسا

:نتائج مشاركة القطاع الخاص-

منالعديدهيكلةوإعادةاألجنبيةاألموالرؤوسودخولاالقتصاديةالعمليةفيالخاصالقطاعمشاركةأن

:يليفيماسيسهمالثروات
.المحليالناتجرفع
.الدخلمصادرزيادة

.البطالةمستوىتخفيض
.المحليةاإلنتاجيةمستوىارتفاع

.التضخممعدالتانخفاض
.اإليجابياإلنفاقمستوياتزيادة
.األجنبيةاألموالرؤوسجذب

(9).النفطوليسالدولةمواردسائرعلىباالعتمادالداخليالوضعتحسين
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