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 التداولكتاب قواعد  صة الكويت تصدربور

 سيتم تصنيف الشركات المدرجة حالياً في السوق الرئيسي والسوق الموازي على األسواق الثالثة

بتونه كتال شةةةام   الذي بتميز صةةةدار كتال العواعدقامت بورصةةةة التوبت ب ،   2018يناير  11الكويت في 

واألشخاص المتعاملين معها، مث  الوسطاء  تستهدف تنظيم عم  البورصةالعواعد والعرارات التي  كافة  بجمع

بعدة مراح ، والتي بدأت بدراسةةةةة إعداد هذا التتال  مروقد مدرجة ومزودي الخدمة وغيرهم، الوالشةةةةركات 

والنظر في مدى مالءمتها للسةةةةةةوق والخطض الموتةةةةةةوعة لتطوبر ، ثم أجربت العرارات المعمول بها حالياً 

نتهاء من الصةةي ة المعترحة د   كتال وبعد االالمعارنة مع العدبد من األسةةواق العالمية والناشةة ة، الدراسةةات 

هدف تجراء ت ييرات جذربة راء المشةةاركين في السةةوق، وقد أسةةذر ك   ل  عن إآالعواعد في مرحلة اسةةتبيا  

 .دة لق بي ة جا بة للسيولة واإلدراجات الجدبللسوق و تطوبر البنية التحتيةإلى 
 

لسوق مع إل اء ا)السوق األول، والسوق الرئيسي، وسوق المزادات(، تعسيم البورصة إلى ثالثة أسواق لعد تم 

ً  المدرجةسةةوف بتم تصةةنيف الشةةركات والموازي،  ق على األسةةوافي السةةوق الرئيسةةي والسةةوق الموازي  حاليا

أبرز هذ  وسواق، من هذ  األسوق استيذائهم متطلبات ك   سنوبة للتأكد منالمراجعة التمام إ الثالثة، و ل  بعد

 :هي على النحو التالي المتطلبات وااللتزامات
 

 (:Premier) ولالسوق األ

 .العيمة السوقية 

 السيولة المحددة. 

 سميةالسعر للعيمة اإل. 

 نجليزبةواإلفصاحات بالل ة العربية اإل. 

 ععد مؤتمرات للمحللين. 

 واردة في كتال العواعد رى ألمتطلبات  باإلتافة. 

 

 :السوق الرئيسي

 .تحعيق مستوى السيولة المطلول
 

 :سوق المزادات

ق السةةةووول توفي شةةةرول السةةةوق األالتي ال تسةةة ةالشةةةركات  ات السةةةيولة المنخذ ةةةعلى بحتوي هذا السةةةوق 

 .الرئيسي
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ها في كتال والتي تم تذصةةيل األسةةواق،حتام انتعالية لتسةةهي  عملية تطبيق تعسةةيم أ واشةةتم  كتال العواعد على

سوق العواعد شركات التي بتوجب إدراجها في  سبة لل سنة بالن سماح لمدة  سوف تتو  هناك فترة  ، وأهمها أنه 

في السةةةوق الرئيسةةةي، كما سةةةوف بتم تصةةةنيف الشةةةركات المدرجة في هذ  الشةةةركات المزادات، وبحيث تبعى 

الشةةةركات التي بع  رأسةةةمالها عن عشةةةرة مالبين دبنار  السةةةوق الموازي حالياً في السةةةوق الرئيسةةةي، فيما عدا

 .كوبتي، فتصنف في سوق المزادات
 

اءت التي ج الت ييرات ومن أهمفي البورصة لمواكبة االسواق العالمية،  تم تعدب  قواعد إدراج األسهمهذا وقد 

ير غ لألسةةهمسةةوقية  ةقيمتحدبد  ،    ومتتاليتينلسةةنتين سةةهم لل ربحية %5الـةةةةةةة  إل اء شةةرل في قواعد اإلدراج

وقيمة  نمسةةةةاهميالعدد ل وتةةةةع حد أدنىو  ةمن رأس مال الشةةةةرك %30مملوكة للمسةةةةيطر بدالً من نسةةةةبة ال

 الرئيسي.السوق وول المطلوبة لت  من السوق األ المساهمة

 

في البورصةةة، حيث كا  بتم تعدبم للب اإلدراج ودراسةةته والبت فيه  دراج األسةةهمإجراءات إم تعدب  تقد كما 

من قب  هي ة أسةةةواق المال، أما العواعد الجدبدة فعد قررت أحتاماً جدبدة بحيث بتم تعدبم الطلب إلى البورصةةةة 

في ت إلى الهي ة للب والتي تعوم بدارسةةةةته، وإعداد توصةةةةية بشةةةةأنه، ثم برفع ملف الشةةةةركة الراغبة في اإلدراج

 سوف بتم و اإلدراج،للب 

 

 :النحو التالي وزنية على مؤشراتحيث بح  محلها والعطاعات باستبدال المؤشرات الحالية للسوق 

 

  األولمؤشر السوق. 

 مؤشر السوق الرئيسي. 

 )مؤشر السوق العام )بشم  السوق األول والسوق الرئيسي. 

 مؤشرات لت  من العطاعات المصنذة. 
 

 

 
 

 لى تعديل قائمة القطاعات إ باإلضافةلغاء كل المؤشرات السعرية إتم وقد هذا 

 

بحيث بععد مزاد لمدة دقيعتين عند ارتذاع سعر السهم أو انخذاته  ،لألسهميتم تطبيق نظام فواص  التداول سو

ما كتداول على أساسه بعد فترة المزاد، ، ومن ثم الحصول على سعر مرجعي جدبد ببدأ ال%5بنسبة تص  إلى 

نسةةةب معينة على النحو المذكور في كتال بطبق نظام فواصةةة  التداول على المؤشةةةرات في حالة انخذاتةةةها ل

متن ععد بمية بحيث لسواق العاصة  ارج نظام التداول لمواكبة األتم التعدب  على الصذعات الخاكما  العواعد.

وبحد أدنى مائة و مسةةين ألف المدرجة،  الشةةركةرأسةةمال من  %5التي تذوق لتميات األسةةهم هذ  الصةةذعات 

الشةةةركة، أ  بختاروا إبرامها عن لربق  رأسةةةمالمن  %5بمتن أللراف الصةةةذعة التي تزبد على كما دبنار، 

 تتمو من رأس مال الشةةركة المدرجة. %5الصةةذعات الخاصةةة، أو عن لربق المزاد العلني لنسةةبة ال تع  عن 

 .غالق السوقإالجلسة بعد  التداول، وتعام هذ لية لتصحيح أ طاء آتافة جلسة شراء إجباري لتوفير إ
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علماً بأ  قواعد البورصةةةةةة الجدبدة والمنشةةةةةورة على الموقع اإللتتروني، سةةةةةوف بمعم  بها بالتزامن مع البدء 

(، و ل  في التاربخ الذي سةةةةتعلن عنه البورصةةةةة، MD-2بتطبيق المرحلة الثانية لمشةةةةروع تطوبر السةةةةوق )

تب على د ول هذ  العواعد موتع التطبيق أ  تل ى كافة العرارات السابعة لسوق التوبت لألوراق وسوف بتر

 المالية كما ستل ى قرارات بورصة التوبت التي أصدرتها في السابق منذ توليها مسؤولية إدارة البورصة. 

 

 

ً لى التعدبالت المذكورة إباإلتافة والجدبر بالذكر أ   متوفرة رى  أبحتوي كتال العواعد على تعدبالت  سابعا

 . www.boursakuwait.com.kw على الموقع االلتتروني لبورصة التوبت 

http://www.boursakuwait.com.kw/

