
● هل لنا أن نتعرف على خطة الشركة 
وتعاملها مع إفرازات السوق؟

على  تــركــز  لالستثمار»  «الــوطــنــي   -

ــــل نـــجـــاحـــنـــا  ــعـ ــ ــيــــل، ولـ ــمــ ــعــ ــلـــحـــة الــ مـــصـ

املاضية بطرح  الــثــالث  السنوات  خــالل 

دلــيــل على  اســتــثــمــاريــة، خير  منتجات 

مواكبة متطلبات العمالء. 

ــا يــشــهــدهــا الــســوق  ــا بــالــنــســبــة ملـ أمــ

املــحــلــي، فــإن الطلب بــدا أكــثــر وضوحًا 

عــلــى االســـتـــثـــمـــار الــبــنــكــي مــنــذ 2015، 

ــرح الــســنــدات  خــصــوصــًا مـــع مـــوجـــة طــ

التي شاركنا فيها بحصة جيدة.

ونــشــيــر هــنــا إلـــى أن الـــعـــام املــاضــي 

 حــكــومــيــًا عــلــى مــثــل هــذه 
ً
شــهــد إقـــبـــاال

 «NBK Capital» وكـــانـــت  اإلصــــــــدارات، 

ــارك الــكــويــتــي الـــوحـــيـــد فـــي طــرح  ــشــ املــ

ــنــــا مــتــطــلــبــات  ــبــ حـــكـــومـــي كـــبـــيـــر، وواكــ

بالقطاع  مختلفة  وجــهــات  مــؤســســات 

األكبر  هــو   
ً
تمويال الــذي شهد  النفطي 

«البترول  خــالل  من  الكويت  تاريخ  في 

ــغ آنــــــــذاك نـــحـــو 10  ــالــ ــبــ الـــوطـــنـــيـــة» والــ

مليارات دوالر.

مــــــت الـــــشـــــركـــــة املــــســــاعــــدة 
ّ

كــــمــــا قــــــد

ــتـــمـــويـــل،  ــة الـ ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ ــــي وضــــــع إسـ فـ

بــالــتــنــســيــق مـــع 11 بــنــكــًا مــحــلــيــًا و11 

عامليًا، باإلضافة إلى 7 وكاالت ائتمان 

ــنــــجــــاح صــفــقــة  ــمــــت بــ ــاهــ ــادرات ســ صــــــــــ

التمويل.

● مــا حــجــم اإلصــــــدارات الــتــي شــاركــت 
فيها الشركة؟

- لقد شاركنا في العديد من اإلصدارات 
ــثـــالث املـــاضـــيـــة، والــتــي  خــــالل الـــســـنـــوات الـ
تجاوزت 13 مليار دوالر.● كم يبلغ حجم 

األصول واملحافظ املدارة؟
- يصل حجم األصــول التي نديرها 

إلى 6.5 مليار دوالر، منها نسبة جيدة 

فـــي األســـــــواق اإلقــلــيــمــيــة بـــني الــخــلــيــج 

األصــول  تلك  أفريقيا، ومعظم  وشــمــال 

ــلــــى غـــــرار  املـــســـتـــثـــمـــرة فـــــي أســــــــــواق عــ

تلك  كبيرة من  تمثل نسبة  السعودية، 

املحافظ املخصصة للمنطقة، ونالحظ 

السوق،  أن هناك فرصًا جيدة في ذلــك 

مــنــهــا فــي قــطــاعــات الــتــعــلــيــم والــرعــايــة 

 عــبــر كــيــانــات مــدرجــة 
ً
الــصــحــيــة، ســــواء

أو اســـتـــثـــمـــارات عـــبـــر مــلــكــيــة خـــاصـــة، 

فيما يظل االهــتــمــام بــأســواق اإلمـــارات 

والبحرين وقطر قائم أيضًا.

● هل تملك «الوطني لالستثمار» قناعة 
ثابتة بالسوق املحلية؟

أن  يعلم  الجميع  ولــكــن  بالتأكيد،   -

اقــتــصــادنــا الــوطــنــي مــرتــبــط بــاإلنــفــاق 

املعلوم  ومــن  كبير،  إلــى حــد  الحكومي 

لــــذلــــك  مـــــــــــرآة  يــــمــــثــــل  املـــــــــــال  أن ســـــــــوق 

ــاد، ونـــحـــن نـــتـــوقـــع اســـتـــمـــرار  ــتــــصــ االقــ

اإلنفاق الحكومي من خالل املشروعات 

أثر  لذلك  سيكون  وبالتالي  التنموية، 

الــبــنــوك فــي ظــل مشاركتها  كبير عــلــى 

املــتــوقــعــة فــي تــمــويــل املــشــاريــع، بينما 

تبقى الشركات النفطية بمثابة فرصة 

التعليم  لقطاعات  إضــافــة  لالستثمار، 

والصحة. 

ــاذا عـــن الـــــدور االســـتـــشـــاري الـــذي  ــ ● مـ
إعــادة  أو  اإلدراج  لــدى  للشركات  تقّدمونه 

الهيكلة؟
- لقد كان للشركة دور مهم في إدراج 

منها  عالية  سوقية  قيمة  ذات  كيانات 

«فيفا» و«ميزان القابضة»، واستحواذ 

«STC» على «فيفا» عبر قواعد العرض 

إستراتيجية  مبادرة  منا 
ّ

وقد اإللزامي، 

لـــجـــذب واســتــقــطــاب عـــمـــالء مـــن خـــارج 

«هيومن  مــثــل  لــفــرص محلية  الــكــويــت 

سوفت».

ونـــــــــنـــــــــوه بــــــاهــــــتــــــمــــــام «الــــــوطــــــنــــــي 

ضمن  مختلفة  بــأنــشــطــة  لــالســتــثــمــار» 

ــاق أعـــمـــالـــهـــا، ومـــنـــهـــا عـــلـــى ســبــيــل  ــطـ نـ

ــة املـــالـــيـــة عــبــر  املــــثــــال قــــطــــاع الــــوســــاطــ

ــة الـــى  ــ ــافـ ــ ــة»، إضـ ــاطــ ــوســ ــلــ ــي لــ ــنــ ــوطــ «الــ

ناحية  من  والعاملي  اإلقليمي  التواجد 

االستثمار في إدارة األصول.

● هل أثــرت األطــر الرقابية على خروج 
السيولة من السوق؟

 - إن اإلجــــراءات والــقــواعــد الجديدة 

إيـــجـــابـــيـــة وبـــالـــفـــعـــل كـــــان لـــهـــا تــأثــيــر، 

خــــصــــوصــــًا عــــلــــى مــــســــتــــوى األمــــــــــوال 

أن  يجب  أنــه  نعتبر  ونحن  املضاربية، 

يــكــون الــســوق مــفــتــوحــًا أمــــام الجميع، 

وفــــي املـــقـــابـــل نـــالحـــظ مـــرونـــة مـــن قبل 

الجهات الرقابية في التعامل مع املواد 

ــيـــة تــعــديــلــهــا بــعــد  ــانـ ــكـ الـــعـــقـــابـــيـــة، وإمـ

تأثيرها  التجربة حــال ثبوت  فترة من 

السلبي.

ــا، أن عــامــة  ــنــ ــالــــذكــــر هــ ــر بــ ــديــ ــجــ والــ

املحافظ التي تعمل في الكويت تراقب 

ما تشهدها بقية أســواق الخليج، مثل 

الــســوق الــســعــودي واإلمـــاراتـــي وغــيــره، 

ــل املــنــطــقــة  ــ ــ مــــا يـــعـــنـــي أن الـــبـــديـــل داخـ

ــر، فــيــمــا يــعــتــمــد خـــروج  ــ إذا تــطــلــب األمـ

والفترة  املتاحة  الفرص  على  السيولة 

الــزمــنــيــة، ولــيــس بــالــضــرورة أن تخرج 

الــســيــولــة مــن الــكــويــت حـــال حــــدوث أي 

ــواء يــتــعــلــق بتطبيق  ــ تـــطـــور ســلــبــي سـ

األطر الرقابية أو غيرها.

● هل ترصدون تخارجًا كامًال ملحافظ 
أجنبية من السوق املحلي؟

- إن فكرة دخــول أو خــروج السيولة 

إلــى أو مــن الــكــويــت تعد أمـــرًا طبيعيًا، 

وتــمــثــل جــانــبــًا مــن دورة عــاديــة لــرأس 

املال، ولكن يجب أن نوضح أن املحفظة 

في  بعينه  مــتــداول  قبل  مــن  املستثمرة 

تمثل جانبًا  أن  يمكن  الكويت  بورصة 

ــواق  ــ ــ ــة ألسـ ــهــ ــ
ّ

ــدة مــــوج مـــــن جـــــوانـــــب عـــــ

ولفرص مختلفة.

ما  قــل  التخارج  عملية  فــإن  وللعلم، 

املستثمرين  فبعض  بــالــكــامــل،  تــحــدث 

لـــــــوا بــــعــــض اســــتــــثــــمــــاراتــــهــــم فــي 
ّ

حـــــــو

األسهم إلى «كاش» في أوقات محددة، 

وبعضهم أعاد تكوين مراكز في فرص 

أخرى بعد بيع مقتنياته من أسهم قد 

سبق شراؤها.

مـــســـاهـــمـــات  تــــصــــل  ــدى  ــ ــ مـ أي  ــى  ــ ــ إلـ  ●
عبر  التعامالت  فــي  لالستثمار»  «الوطني 

صناديقها وحسابات عمالئها؟ 
- تعتبر البورصة الكويتية من أهم 

األســـــواق الــتــي تــقــوم شــركــة «الــوطــنــي 

لالستثمار» بتغطيتها ضمن مختلف 

الخدمات واملنتجات االستثمارية التي 

تقدمها، ملا يمثله ذلك السوق من مكانة 

خاصة لدينا.

م الــشــركــة الــعــديــد مــن الحلول 
ّ

وتــقــد

والــخــدمــات االســتــثــمــاريــة الــتــي تتمثل 

فــي خــدمــات إدارة األصــــول عــن طريق 

 
ً
فضال الجماعي،  االستثمار  صناديق 

عـــن الـــحـــلـــول الـــفـــرديـــة حــســب حــاجــات 

ــــالء االســــتــــثــــمــــاريــــة،  ــمـ ــ ــعـ ــ وأغـــــــــــــراض الـ

ــريـــق حـــســـابـــات املــحــافــظ  ــك عــــن طـ ــ وذلــ

االستثمارية املدارة.

ــة  م خـــــــدمـــــــات الـــــوســـــاطـــ
ّ

ــا تـــــــقـــــــد ــمـــ كـــ

 
ً
بــمــخــتــلــف أنـــــــواع الـــحـــســـابـــات، ســـــواء

 أو فــرديــة 
ً
كـــانـــت حـــســـابـــات مــؤســســيــة

الــتــداول عــن طريق شبكة  أو حسابات 

ــدة فــي  ــ ــ اإلنــــتــــرنــــت، وتـــحـــتـــل مـــكـــانـــة رائـ

مجال الخدمات املصرفية االستثمارية 

ــات االســــتــــشــــارات  ــدمــ عـــبـــر مــخــتــلــف خــ

واالكتتابات  اإلدراج  صفقات  وتنفيذ 

الــعــامــة، والصفقات األخـــرى فــي مجال 

األسهم وأدوات الدين.

● كيف تنظرون إلى التشكيك في تأثير 
ترقية البورصة إلى «الناشئة» على قرارات 

األجانب؟ 
- لــإلجــابــة عــن هــذا الــســؤال، ينبغي 

عــلــيــنــا أن نـــفـــرق بـــني مـــراحـــل الــتــرقــيــة 

الـــرئـــيـــســـيـــة، الــــتــــي تــــبــــدأ بـــالـــتـــرشـــيـــح 

ثم  مــن   «watchlist inclusion» للترقية 

دخــولــه  ثـــم   «upgrade» الـــســـوق  تــرقــيــة 

 .«index inclusion» املؤشر  في  الفعلي 

 أن مــرحــلــة الــتــرقــيــة الــتــي تمت 
ّ

ونـــبـــني

«فوتسي»  مؤشر  في  الكويتي  للسوق 

لألسواق الناشئة ال يتخللها أي تدفق 

جـــــوهـــــري مـــــن املــــؤســــســــات األجـــنـــبـــيـــة 

بسبب عــدم إدخاله في املؤشر، والــذي 

سيتم اإلعالن عنه في سبتمبر املقبل.

● ما إستراتيجية املؤسسات األجنبية 
بالبورصة املحلية؟

- إن املؤسسات األجنبية املستثمرة 

في مؤشر «فوتسي» لألسواق الناشئة، 

قـــد تــعــتــمــد اســتــراتــيــجــيــة اســتــثــمــاريــة 

 Passive or» نـــشـــطـــة  غـــيـــر  أو  نـــشـــطـــة 

املـــؤســـســـات  إلـــــى  وبـــالـــنـــظـــر   ،«Active

األجــنــبــيــة الـــتـــي تــعــتــمــد إســتــراتــيــجــيــة 

ــة فــســيــكــون  ــيــــر نـــشـــطـ ــثــــمــــاريــــة غــ ــتــ اســ

االستثمار  هو  لها  االستثماري  القرار 

فـــي الـــســـوق الــكــويــتــي تــلــقــائــيــًا بمجرد 

ــد ينتج  الـــدخـــول الــفــعــلــي لــلــمــؤشــر، وقـ

عــن ذلـــك إجــمــالــي تــدفــق األجــنــبــي غير 

الــنــشــط إلـــى الــســوق الــكــويــتــي يــتــراوح 

إلــى 800 مليار دوالر بحسب  بني 400 

ع أن يتغير 
ّ
الوزن النسبي، والذي نتوق

التي ستمثل  الكيانات  أحجام  بحسب 

الكويت فيه.

األجنبية  للمؤسسات  بالنسبة  أمــا 

استثمارية  إستراتيجية  تعتمد  التي 

نــــشــــطــــة، فــــــــإن الـــــــقـــــــرار االســــتــــثــــمــــاري 

لجاذبية  نــظــرتــهــا  عــلــى  يعتمد  لــديــهــا 

االستثمار محليًا.

إلــى 3  البورصة  ● هل تؤيدون تقسيم 
أسواق؟

أنــــــهــــــا خــــــطــــــوة مــــــدروســــــة  نــــــــــرى   -

وإيجابية في االتجاه الصحيح، تدعم 

مـــســـاعـــي تـــطـــويـــر وغـــربـــلـــة الــقــطــاعــات 

واإلبــــقــــاء عــلــى الـــشـــركـــات ذات نــمــاذج 

األعــمــال الــجــيــدة، ونــعــلــم أن أي تغيير 

قد يشهد ترقبًا وإصــدار آراء متباينة، 

إال أننا نتوقع أن نرى السوق بصورة 

أوضح وأكثر صحية.

ــذه املـــبـــادرات  وال يــخــفــى أن مــثــل هــ

ــا إطــــــــالق مــــؤشــــرات  ــهـ ــبـ الــــتــــي يـــصـــاحـ

وزنية، ستشجع الشركات على تحسني 

مــعــايــيــر الــشــفــافــيــة وســـيـــولـــة األســهــم 

لــديــهــا، وبـــمـــا أنـــهـــا تــعــتــمــد عــلــى مــدى 

تــفــاعــل الـــشـــركـــات، فــنــعــتــقــد أنـــه عليها 

ــا بــهــدف  ــهــ ــاعــ الـــســـعـــي لــتــحــســني أوضــ

الــتــرقــيــة إلـــى الــســوق األول، فــي الــوقــت 

الـــــذي يــقــع عــلــى عـــاتـــق املـــشـــاركـــني في 

السوق ضــرورة إبــراز إيجابيات سعي 

تلك الشركات للترقية. 

● كيف لّبت األدوات التي دشنتها «هيئة 
األســــــواق» والـــبـــورصـــة مــتــطــلــبــات الــشــارع 

االستثماري؟ 
ر لـ «الهيئة» والبورصة اعتماد 

ّ
- نقد

ــد الـــتـــي تـــزيـــد من  ــواعـ اإلجـــــــــراءات والـــقـ

واملمارسات  للمعايير  السوق  محاكاة 

ــا بــعــد  ــادهـ ــمـ ــتـ ــم اعـ ــي تــ ــتــ ــة، والــ ــيـ ــاملـ ــعـ الـ

الــعــديــد مــن املـــشـــاورات مــع الــعــديــد من 

ــلـــوك رشــيــد  األطــــــــراف الـــفـــاعـــلـــة، فــــي سـ

نشجع على استمراره.

والــــقــــواعــــد  اإلجـــــــــــــــراءات  أن  ونــــــــرى 

الــــجــــديــــدة إيـــجـــابـــيـــة جــــــــدًا، والســـيـــمـــا 

الصفقات الخاصة، والدليل هو تنفيذ 

نحو 111 صفقة خاصة خالل 2017.

الــذي طــرأ على تلك  التحديث  ولعل 

ــــداث  ــقــــواعــــد، ســـيـــكـــون ســبــبــًا فــــي إحـ الــ

نــقــلــة نــوعــيــة عــلــى مــســتــوى الــصــفــقــات 

 (T+3) ــة  ــويــ ــســ ــتــ الــ دورة  ــًا  خــــصــــوصــ

وتــنــفــيــذ الــصــفــقــات الــتــي تــصــل إلــــى 5 

فــــي املـــئـــة أو أكـــثـــر مــــن خـــــالل «قـــواعـــد 

ذات الــطــبــيــعــة الـــخـــاصـــة»، األمــــر الـــذي 

والجهد،  الوقت  من  الكثير  سيختصر 

مــع اإلبــقــاء على آلــيــة الــعــرض فــي مــزاد 

نفذ في اليوم 
ُ
علني ملدة 10 أيام بحيث ي

الـ 11.

رغبة  لالستثمار»  «الوطني  لــدى  هل   ●
في القيام بدور«صانع السوق»؟ وهل تؤيد 

تعديل القواعد الحالية؟
الـــكـــثـــيـــر  الــــــســــــوق ســـيـــســـتـــوعـــب    -

الــفــتــرة  خــــالل  واألدوات  املـــشـــاريـــع  مـــن 

ــتــــي تــعــكــف  ــة الــ ــطـ ــل الـــخـ ــعــ ــة، ولــ ــلـ ــبـ ــقـ املـ

الـــجـــهـــات الـــرقـــابـــيـــة والــتــنــفــيــذيــة على 

بــلــورتــهــا وتــطــبــيــقــهــا ســيــكــون لــهــا أثــر 

أداة  تظل  وهنا  املستقبل،  في  إيجابي 

«صانع السوق» بحاجة لتجارب أكثر، 

وعندما تكون األجــواء مواتية فال شك 

أمور  فهناك  دور،  للشركة  أنــه سيكون 

كــثــيــرة بــحــاجــة لـــوضـــوح مــنــهــا نسبة 

ــريــــق الــعــمــل  ــر والـــتـــكـــالـــيـــف وفــ ــاطـ املـــخـ

وغيرها.

● برأيك ما القطاعات األكثر نموًا محليًا 
وإقليميًا؟

- على املدى املتوسط والطويل، نرى 

أن القطاعات األكثر نموًا محليًا تتمثل 

في مشاريع التشييد والبنية التحتية 

العجلة  لدفع  والــغــاز،  النفط  ومشاريع 

البنوك،  غــرار  فــي قطاعات أخــرى على 

املتوقع  النمو  نــرى  فنحن  إقليميًا  أمــا 

والطاقة  والصحة،  التعليم،  لقطاعات 

املتجددة، والتكنولوجيا.

● كيف تقّيمون السيولة ومعدل الدوران 
في البورصة؟

- لــقــد شــهــد الـــعـــام املـــاضـــي تحسنًا 

الكثير  السيولة، ولكن هناك  في  كبيرًا 

السوق بسبب  الخاملة في  من األسهم 

ــدة، أهــمــهــا قــلــة عـــدد األســهــم  عـــوامـــل عــ

الحرة.

هذا  معالجة  يمكن  أنــه  إلــى  ونشير 

ــادة األســهــم الــحــرة  األمـــر عــن طــريــق زيــ

ناجحة  لدينا تجربة  كانت  وقــد  فيها، 

عـــن طــريــق تــقــديــمــنــا لــحــلــول أدت إلــى 

زيادة األسهم الحرة في شركة «هيومن 

املــثــال، كما يمكن  ســوفــت» على سبيل 

سوق»  «صانع  تعيني  للشركات  أيضًا 

غـــرار  عــلــى  أخــــرى  أدوات  اســتــغــالل  أو 

تـــــــداول أســـهـــم الـــخـــزيـــنـــة بــشــكــل نــشــط 

لتوفير صناعة سوق على األسهم.

● ما أهمية معيار دوران األسهم؟
اليومية  الـــتـــداوالت  مــعــدل  يعتبر   -

ــــوه  ـــاس مـــــــــدى قـ ــيــ ــ ــقـ ــ ــًا لـ ــمــ ــهــ ــرًا مــ ــ ــ ــؤشـ ــ ــ مـ

الـــــــتـــــــداوالت، إذ شـــهـــد الــــعــــام املـــاضـــي 

ــذا الـــجـــانـــب، مــــع بــلــوغ  ــ ــنــًا فــــي هـ
ّ

تــحــس

معدل التداول اليومي 23 مليون دينار، 

والذي يعتبر منخفضًا إلى حد ما.

اليومية  الـــتـــداوالت  بــلــوغ  ونـــرى أن 

ملعدل يفوق 50 مليون دينار، سيسهم 

بــشــكــل جــيــد بـــاســـتـــقـــرارهـــا، وســيــعــزز 

مــــن وجــــهــــه نـــظـــرنـــا ثـــقـــة املــســتــثــمــريــن 

لتصنيفها  سيكون  والتي  بالبورصة، 

ضمن «األســواق الناشئة» دور واضح 

أيضًا.

● ما الذي ينقص السوق املحلي لُيصبح 
جاذبًا للسيولة؟ 

- ال شك أن أهــم األمــور التي تساعد 

عــلــى زيــــــادة الــعــمــق االســـتـــثـــمـــاري في 

ــســــوق، هـــي اتـــخـــاذ خـــطـــوات إلدراج  الــ

ــــول الــحــكــومــيــة عـــن طــريــق  بــعــض األصـ

ــتــــتــــاب  ــة والــــــــطــــــــرح لــــالكــ الــــخــــصــــخــــصــ

الــشــركــات  إدراج  أن  يــخــفــى  وال  الـــعـــام، 

الــعــائــلــيــة الــكــبــرى ســيــجــذب املــزيــد من 

ــارات والـــســـيـــولـــة، وســيــســهــم  ــمـ ــثـ ــتـ االسـ

بتنويع التوزيع القطاعي يتماشى مع 

التوزيع القطاعي لالقتصاد الوطني.

والرابع  الثالث  الجيل  نظرة  أن  كما 

من العائلة تختلف مقارنة باملؤسسني، 

وفكرة  البورصة  منهم،  يــرى جانب  إذ 

أو  لـــلـــتـــخـــارج  جـــيـــدة  وســـيـــلـــة  اإلدراج 

ــة، وإعـــــــــادة  ــيــ ــكــ ــلــ تـــســـيـــيـــل جـــــــزء مـــــن املــ

ــرى مــواتــيــة  اســتــثــمــارهــا فـــي فـــرص أخــ

لهذا  ينظر  البعض  أن  كما  ألفــكــارهــم، 

ــبـــاره وســـيـــلـــة مـــواتـــيـــة،  ــتـ ــريـــق بـــاعـ الـــطـ

ملــواجــهــة أي خــالف فــي وجــهــات النظر 

.
ً
قد يحدث مستقبال

ونــشــيــر هــنــا إلـــى أن إيــجــابــيــة نهج 

الجهات الرقابية والتنظيمية، في شأن 

فتح أبواب التباحث دائمًا مع الشركات 

املــتــخــصــصــة والـــخـــطـــوات واملــــبــــادرات 

و  ــة  ــ ــــورصـ ــبـ ــ الـ إدارة  تـــتـــخـــذهـــا  ــــي  ــتـ ــ الـ

«هــيــئــة األســـــــــواق»، تـــهـــدف إلــــى زيــــادة 

ــاري ورفـــــــــع مـــعـــدل  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الـــــوعـــــي االسـ

املزيد  ذلــك  قنع 
ُ
ي أن  الشفافية، ويتوقع 

قاعدة  زيـــادة  بأهمية  املستثمرين  مــن 

ناجحة  عائلية  في شركات  املساهمني 

لها ثقلها في السوق املحلي واإلقليمي.

● هل تلقيتم رغبات من شركات عائلية 
الدور االستشاري، وبحث إمكانية  لتقديم 

اإلدراج؟
- تأتينا رغــبــات مــن كــيــانــات كبيرة 

ــلـــي، ونـــــــدرس حــالــيــًا  فــــي الــــســــوق املـــحـ

واحـــــدة مـــن تــلــك الـــرغـــبـــات، إذ يخضع 

املــلــف الــخــاص بــهــا للبحث واملــتــابــعــة 

من قبل فريق الشركة للخروج بتصور 

تمهيدًا  املــــالك  مــع  بالتنسيق  نــهــائــي، 

التـــخـــاذ اإلجـــــــراءات الـــالزمـــة إلدراجـــهـــا 

خــالل املــرحــلــة املقبلة حــال تــم التوافق 

وبشكل نهائي على املشروع.

العائلية  الــشــركــات  إدراج  ويــحــتــاج 

إلـــى مــتــســع مـــن الـــوقـــت، فــاملــعــدل الـــذي 

نـــســـتـــهـــدفـــه مــــن اإلدراجــــــــــــات الــنــوعــيــة 

الواعدة الذي نعمل من أجله هو شركة 

واحدة ذات إستراتيجية واضحة وثقل 

 من 
ً
ــدال جــيــد وتــمــثــل إضــافــة لــلــســوق، بـ

التشتت والعمل على إدراج شركتني و3 

قــد ال تــكــون جــاهــزة لــلــتــداول فــي سوق 

مــنــظــم، ونــؤكــد هــنــا أن «بــالــنــا طــويــل» 

ونظرتنا واسعة في هذا األمر.

● هل تستهدفون فئة شريحة ُمحددة 
من املنتج الجديد؟

م الــخــدمــة لــشــرائــح مختلفة 
ّ

- ســنــقــد

وســنــعــلــن قــريــبــًا عــن املــنــتــج، وسيكون 

بمختلف  للمستثمرين  مفتوحًا  الباب 

ــة بـــــهـــــذا الــــــنــــــوع مــن  ــمــ ــتــ ــهــ الـــــفـــــئـــــات املــ

االستثمار، من خالل قناة لالدخار وفقًا 

ملخاطرة مدروسة، فيما يحق لصاحب 

ــوزع مــحــفــظــتــه مــــا بــني  ــ الـــســـيـــولـــة أن يــ

سندات وأسهم بأسواق مختلفة.

● كــيــف ســيــكــون الــتــعــامــل مـــع املــنــتــج 
الجديد؟

- ســيــكــون إلــكــتــرونــيــًا أو مـــن خــالل 

التعامل مع موظفي البنك الوطني في 

الفروع، وهو أشبه بتطبيق تكنولوجي 

سهل التحكم، وينحصر دورنا بتقديم 

الــخــدمــة، أمـــا حــريــة تــحــريــك رأس املــال 

فــســتــكــون بـــيـــد الــعــمــيــل بـــعـــد تــحــويــل 

املبالغ إلينا، وهنا نشير إلى أنه يحق 

ملن يرغب أن يستغل هذا املنتج الدخار 

مــن خالل  أوالده،  تعليم  بهدف  أمــوالــه 

تحويالت شهرية منتظمة من حسابه 

املصرفي املخصص للراتب أو ما شابه.

ــة االســتــقــطــاع  ــيـ ــبــــاع آلـ ● هــــل يــمــكــن اتــ
الشهري بدًال من اتباع التحويل؟

ــــك، ولـــكـــن مـــن خــالل  - نــعــم يــمــكــن ذلـ

الــبــنــك، بحيث  مــن  العميل نفسه  طــلــب 

ــقـــطـــاع الــشــهــريــة  ــتـ ــــحــــدد مـــبـــالـــغ االسـ
ُ
ي

ــدى  ــ ــه لـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــا إلـــــــــى حـ ــهــ ــلــ ــويــ ــحــ مـــــــع تــ

 NBK Capital) لالستثمار»  «الــوطــنــي 

ــســتــخــدم 
ُ
ســي والـــــــذي   ،(SmartWealth

لالستثمار في باقة من املنتجات التي 

سيحددها املتعامل.

● هل يحق للعميل استرداد أمواله في 
أي وقت؟

- نــعــم، هــي (األمـــــوال) بالفعل تحت 

استردادها  له  ويحق  العميل،  تصرف 

في أي وقــت، ودورنــا يقوم على تقديم 

اســـتـــشـــارة مــالــيــة مــبــنــيــة عــلــى نــمــاذج 

ــذا املـــشـــروع  دقـــيـــقـــة، ونـــؤكـــد هــنــا أن هــ

من  العمالء  من  الكثير  طلبات  سيلبي 

خــــالل وســـائـــل رســمــيــة تــوفــر إمــكــانــيــة 

االدخـــــــــــار عــــبــــر قـــــنـــــوات تـــكـــنـــولـــوجـــيـــة 

مريحة.
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ُنفضل إدارة إدراج واحد 
سنويًا والتركيز

على الجودة 
بدل الكمية

البنوك والتعليم 
والصحة والطاقة 

القطاعات األكثر جذبًا

«تقسيم األسواق» 
خطوة صحيحة

نحو تطوير البورصة 

القواعد الجديدة إيجابية 
جدًا... شهدنا 111 

صفقة خاصة 
خالل العام 2017

لدراسة إدراج بعض 
األصول الحكومية 

عبر الخصخصة 
والطرح العام

إدراج الشركات العائلية
يجذب املزيد

من االستثمارات

الجيل الثالث والرابع 
يرى أن الفكرة وسيلة 

جيدة للتخارج
أو تسييل جزء

من امللكية

الحمد لـ «الراي»: 
«الوطني لالستثمار» شاركت خالل 3 سنوات 

بإصدارات تجاوزت قيمتها 13 مليار دوالر 
في زمن تذبذب أسعار النفط، وتقّلب األسهم، وتغيير الفوائد، وقلة العوائد، وندرة الفرص االستثمارية، ليس سهًال أن تجد خبيرًا اقتصاديًا يعرف كيف 

يغوص في تفاصيل املؤشرات، وكأنه يمارس هواية الركض املحببة إلى قلبه عند غروب الشمس. 
يقرأ الرئيس التنفيذي لشركة «الوطني لالستثمار» البيانات واألرقام بسالسة ونهم قّل نظيرهما. ُيحدثك فيصل الحمد بنبرة ثقة، مدعومة بأدلة وبراهني 

ممزوجة بنتائج تستحق التوقف عندها. 
من يتابع مسيرة «الوطني لالستثمار» خالل السنوات األخيرة، يدرك تمامًا أن رؤية الحمد وفريقه الثاقبة أصابت مرات ومرات، ما يجعلك تأخذ بنصائح الرجل 

من دون التفكير مرتني. 
يحّذر الحمد في مقابلة مع «الراي» من االندفاع وراء «بتكوين» وأخواتها، كاشفًا أن «الوطني لالستثمار» شاركت في إصدارات بنحو 13.3 مليار دوالر خالل 3 

سنوات.
وبينما يشير إلى أن الشركة تدير أصوًال بـ 6.5 مليار دوالر، وإلى أنها بصدد طرح منتج من نوع خاص، يلفت إلى أن التحضير لطرح «شمال الزور األولى» 

لالكتتاب بات في مراحله األخيرة.
يعّرج الحمد على التطورات األخيرة التي شهدها سوق املال، معتبرًا أن تقسيم البورصة وترقيتها إلى «الناشئة» تشّكل خطوات على الطريق الصحيح. 

وقد سّلط الحمد خالل اللقاء الضوء على العديد من امللفات الحيوية، مؤكدًا أن إدراج الشركات العائلية يمثل هدفًا للشركة، وناصحًا في الوقت عينه بعدم 
التغني بإدخال شركات إلى السوق دون االهتمام بنوعيتها. 

وفي ما يلي نص املقابلة

(تصوير طارق عزالدين) الحمد متحّدثًا للزميل عالء السمان 

منتج عاملي... فريد
 NBK» أن  لالستثمار»  «الوطني  لـ  التنفيذي  الرئيس  أكــد 

للعمالء  ومنتجات مختلفة  اعتادت طرح صناديق   «Capital

سنويًا، كاشفًا «نحن نجهز حاليًا ملنتج عاملي فريد من نوعه، 

طرح للمرة األولى في الكويت واملنطقة».
ُ
ي

وأوضــــح الــحــمــد أن املــنــتــج عــبــارة عــن خــدمــة تتيح املــجــال 

 «نعلم 
ًَ
الستثمار املــدخــرات في أســواق وفــرص عاملية، مــؤكــدا

أن هــنــاك شريحة كبيرة مــن الــنــاس تسعى لــدخــول األســـواق 

لذلك،  يسعفها  ال  ومحافظها  أمــوالــهــا  أن حجم  إال  الــعــاملــيــة، 

مع  التعامل  بإمكانه  ليس  شخص  هناك  املثال  سبيل  فعلى 

في  ولكن  بسيط،  مبلغ  استثمار  بخصوص  مالي  مستشار 

الـــذي نحن بــصــدد طــرحــه سيكون هــنــاك مجاالت  ظــل املنتج 

للعميل  الخارجي، بما يتيح  للمشاركة واالستثمار  مختلفة 

أو سنوي لالستثمار  أو فصلي  أمواله بشكل شهري  ادخــار 

بأسواق مختلفة».

طرح «شمال الزور األولى»
... باملراحل األخيرة

رأى الحمد أن طرح «شمال الزور األولى» الكتتاب املواطنني 

م هذا اإلصدار 
ّ

تجربة ناجحة، فالجميع متعاون ويريد أن يقد

 «يــجــب أال ننسى أن هــذا 
ً
للمواطنني عــلــى أكــمــل وجـــه، قــائــال

اإلصــــدار هــو األول مــن نــوعــه مــن جميع الــنــواحــي القانونية 

اإلصــدارات  حتذى في 
ُ
ي الــذي  املثال  واالستثمارية، وسيكون 

املقبلة».

الـــزور األولـــى» بلغ  ولفت إلــى أن التحضير لطرح «شــمــال 

إجـــراءات  عــن  قريبًا  اإلعـــالن  األخــيــرة، وسيتم  حاليًا مراحله 

ل فرصة لالستثمار بقطاع الطاقة املتنامي.
ّ
االكتتاب، ما يشك

تراجع «بتكوين»... متوقع 
«بتكوين»  عملة  تشهده  الــذي  الكبير  التراجع  إن  الحمد  قــال 

والــعــمــالت الــرقــمــيــة األخــــرى حــالــيــًا كـــان مــتــوقــعــًا، خــصــوصــًا إذا 

نظرنا إلى املستويات الفلكية التي بلغتها في زمن قياسي. 

وأكـــد : «مــمــا ال شــك فيه أن الــعــالــم يتجه بشكل مــتــزايــد نحو 

اعــتــمــاد الــحــلــول الــرقــمــيــة، فـــي كــثــيــر مـــن الـــجـــوانـــب الــتــي تمس 

اليومية ومنها طبعًا العمالت»، مضيفًا «ما نشهده من  الحياة 

طفرة للعمالت الرقمية اليوم يشتمل على مخاطر كبيرة أهمها، 

توفر  ال  وبالتالي  أي جهة رسمية،  من  منظمة  غير  أدوات  أنها 

أي حماية للمستثمرين الصغار، كما يوجد الكثير من عالمات 

االستفهام حول قيمتها الفعلية من ناحية كونها مخزنا للقيمة 

يمكن  مضاربية  سلعة  إلــى  وتحولها  التقليدية،  العمالت  مثل 

أن تجذب الكثير من صغار املستثمرين الذين يحلمون بالثروة 

السريعة». 

وتابع «من املمكن أن تحاول الكثير من الحكومات والجهات 

الــرقــابــيــة املــحــلــيــة والــدولــيــة، فـــرض قــيــود مــتــزايــدة عــلــى حــيــازة 

وتداول واستخدام العمالت الرقمية، ما يسهم في تراجع الطلب 

عليها بشكل كبير، وهو ما حدث بالفعل ببعض األسواق».

فيصل الحمد


