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اجلديع لـ «األنباء»: «زيدا» ستطلق ١٠٠٠ 
متجر إلكتروني مجانًا بعد احلظر الشامل

«كي جي ال» وزعت ٦ آالف وجبة إفطار للمحتاجني 
وأبطال الصفوف األمامية في املراكز الصحية

باهي أحمد 

كشــف املؤسس الشــريك في شركة 
«زيدا» حمد اجلديع في تصريح خاص 
لـ «األنباء» عن أن الشــركة مستمرة في 
تقدمي اشتراكات مجانية إلى ١٠٠٠ شخص 
من أصحاب األعمال في الكويت إلنشاء 
متاجر إلكترونية خاصة بهم ملدة ٣ أشهر 
إلطالقها مباشــرة بعد ٣٠ مايو اجلاري 
(انتهاء احلظر الكلــي)، وذلك لتخفيف 
األعباء عن املشاريع التجارية تزامنا مع 
انتشار ڤيروس كورونا املستجد والذي 
سبب صعوبة في احلركة وخطورة في 
االختالط، مما كبد تلك املشاريع خسائر 

كبيرة نتيجة إغالقها املستمر.
وقــال اجلديع إن «زيدا» تعمل حاليا 
علــى جتهيز تلك املنصات إلجنازها في 
أسرع وقت ممكن، إضافة إلى محاولتها 
استهداف أسواق أخرى في املنطقة خاصة 
السعودية ومصر والتي تعد أسواق كبرى 
تسعى الشركة للدخول إليها في الفترة 

املقبلة.
وأضاف ان حجم املبيعات االلكترونية 
فــي الكويت ارتفع خــالل ابريل املاضي 
بنســبة ١٥٥٪ تصدرهــا كل مــن قطاع 
احللويات بسبة ٢٣٫٨٪ ثم املطاعم بنسبة 
١٤٫٨٪ ومصنعي األغذية بنسبة ١٣٫٩٥٪ 
والنســبة الباقيــة متوزعة علــى املواد 
االســتهالكية األخرى كاألثاث واملالبس 

والصيدليات والزهور وغيرها.
ولفــت اجلديــع الى أن تأثــر رواتب 
املوظفني ومشكلة اإليجارات، إضافة إلى 
توقف النشاط وإغالق املطاعم وعدد من 
املتاجر، جميعها عوامل ساعدت في تفاقم 
األزمة وزادت من العبء امللقى على عاتق 
أصحاب املشاريع املتوسطة والصغيرة، 
مــا دعــا الشــركة إلــى التدخــل لتقدمي 
حلول سريعة إلنقاذها خاصة ان إطالق 
املتجر اإللكتروني يتم خالل ٤٨ ســاعة 

فقط.

وقف على شاطئ اخلليج وهو ينظر الى 
األمواج التي أمامه والتحديات التي حتيط 
به من كل جانب ويفكر بكل جوارحه كيف 
لي أن أواجه كل هذا؟ وأثناء ذلك وهو غارق 
في أفكاره، أتت البشرى واألخبار السارة 
بأن اخلير قد أتى والرزق قد هل وأصبحت 
الثروات في هذه األراضي وفيرة، التفت 
إليهم، وقــال لهم: احلمد هللا الذي رزقنا 
بهذا ولكن ماذا أنتم بهذه الثروة فاعلون؟
قالوا سنستخرج هذا النفط من باطن 
األرض، حيث املخزون الهائل ونؤســس 
شركة لالستكشاف واإلنتاج ثم نصدره 
عبر ناقالت منلكها. قال لهم: أبهذه الطريقة 
فقط ستتعاملون مع هذا الرزق؟ قالوا: ال! بل 
سنؤسس شركات لنكرر النفط اخلام عبر 
املصافي داخل الكويت وخارجها، وسنقوم 
باستثمار هذه املنتجات البترولية لتحويلها 
الى منتجات بتروكيماوية لنلبي الطلب في 
جميع أنحاء العالم من احتياجاته من النفط 
اخلام واملنتجات البترولية والبتروكيماوية.

قال لهم: ولم ستفعلون كل هذا؟
قالوا: نريد لهذا الوطن ومن يعيشون 
عليــه الرفاه وأن يتمتعــوا بهذه الثروة 
ويفخروا بأنهم يعيشون على هذه األرض.

قال لهم: وكيف ســتنفذون كل هذا؟ 
قالوا: ســنصمم استراتيجية مستقبلية 
حتتوي على كل جوانب أنشطة مخرجات 
النفــط اخلام وســنعتمد على العنصر 

البشــري الوطني ليكــون صمام أمان 
لتنفيذ هذه االســتراتيجية، وسنحافظ 
على هذا القطاع ونعطيه كل األولوية في 

كل احتياجاته.
قال لهم: ومن أين ســتأتون باألموال 
قالوا  لتنفــذوا هــذه االســتراتيجية؟ 
سنستخدم عائدات النفط لننمو في هذا 
القطاع وسنستخدم البنوك احمللية والعاملية 
كذلك لتمويل مشاريعنا احليوية. قال لهم: ما 
تقولونه شيء عملي ويبشر باخلير اال أنكم 
ستواجهون حتديات عديدة أثناء تنفيذكم 
لهذه االستراتيجية فكيف ستتعاملون مع 
التدخالت اخلارجية واملتنفذين واملعرقلني 

وأصحاب الهوى؟
قالوا: سنتعامل معهم بكل حزم ولن 
نسمح لكائن من كان ان يعرقل مسيرتنا 
ويوقف منونا ويتدخل في شؤوننا سواء 
بالواسطات او الرشــوات ألن هذا البلد 
يعيش على خيرات هذه الثروة وانا على 

ذلك عازمون وعلى األمانة محافظون!
قال لهم وعيناه ميلؤهما الشك والريبة: 
إذن سأستأمنكم على هذه الثروة وسأتابعكم 
ثم أطلق عينيه لألمواج التي أمامه مرة أخرى 
وهو يفكر: أحقا هم فاعلون وعلى األمانة 

هم محافظون؟!
أما اآلن.. فأترك للقارئ الكرمي ليجول 
بخياله ويســأل نفسه: هل فعال حافظنا 

على األمانة؟

وزعت شركة رابطة الكويت واخلليج 
للنقل «كي جي ال» KGL ما يقارب ٦ آالف 
وجبة إفطار للصائمني خالل شهر رمضان 
الفضيل، بالشــراكة مع فريق كي ام سي 

رايدر التطوعي.
وخصت الشــركة في وجبات اإلفطار 
احملتاجني وأبطال الصفوف األمامية في 
مراكــز احلجــر وجمعية الهــالل األحمر 
واملستشفيات في جميع أنحاء الكويت، 
وتأتي هذه احلملة التي انطلقت بالتعاون 
مع فريق «كي ام سي رايدر» في ظل تفشي 
ڤيــروس كورونا «كوفيد ١٩»، كرســالة 
شــكر وعرفان ألبطال الصفوف األمامية 
ممن يعرضــون حياتهــم للمخاطر، من 
أجل حماية شعب الكويت خالل األوقات 
الصعبة التي متر بها البالد في ظل مواجهة 

ڤيروس كورونا «كوفيد ١٩».
واشتملت مبادرة إفطار الصائمني لهذا 
العام على ١٢ موقعا في مختلف محافظات 
الكويت، حيث انطلقت كل سيارة محملة 
بـــ ٥٠٠ وجبة إليصالها إلــى احملتاجني 

وأبطال الصفوف األمامية.
أهــداف  مــع  املبــادرة  وتتماشــى 
إســتراتيجية «كي جي ال» للمسؤولية 
االجتماعيــة، لدعــم التواصــل بني أفراد 
املجتمع ملعرفة احتياجات الناس السيما 
خالل شهر رمضان الفضيل، وتأكيدا على 
أنها لن تتوانى في توفير خدماتها للمجتمع 
الكويتي رغم الظروف الصعبة التي مير 
به العالم أجمع واالقتصاد بشكل خاص.

ومــن هذا اجلانب، قــال رئيس فريق 
«كي ام ســي رايدر» عيسى الغريب: من 
منطلق دورنا املجتمعي، أطلقنا سلسلة 

من األنشطة واملبادرات اإلنسانية حتت 
مظلة ودعم شركة رابطة الكويت واخلليج 
للنقل «كــي جي ال»، والتــي تهدف إلى 
مساندة أهل الكويت في مواجهة الظروف 
االستثنائية احلالية التي متر بها البالد، 
وسنواصل القيام بدورنا املهم من املنظور 

االقتصادي واالجتماعي.
وأشــار الغريب إلى أن هــذه املبادرة 
احملتاجــني  دعــم  هدفهــا  التطوعيــة 
وتشــجيعهم، وشــكر جميع من هم في 
الصفــوف األمامية، ويعملــون من أجل 
سالمة املواطنني واملقيمني، الفتا إلى أنه 
فريق «كي ام سي رايدر» دأب بالتعاون مع 
مجموعة «كي جي ال» على دعم اجلهود 

احلكومية في مواجهة تفشي الوباء.

١٥٥ ٪ ارتفاع املبيعات اإللكترونية في الكويت خالل أبريل املاضي

بالتعاون مع فريق «كي ام سي رايدر» التطوعي للحّد من انتشار ڤيروس «كوفيد ١٩»

حمد اجلديع

عيسى الغريب

أرباح «البورصة» تقفز ٣٠٧٪ إلى ٩٫٦ ماليني دينار في ٢٠١٩
أعلنــت شــركة بورصــة 
الكويــت عن نتائجهــا املالية 
للسنة املنتهية في ٣١ ديسمبر 
٢٠١٩، حيــث حققت الشــركة 
أداء استثنائيا بأرباح صافية 
بلغت حوالي ٩٫٦ ماليني دينار، 
محققــة بذلك زيادة بنســبة 
تفــوق ٣٠٧٪ مقارنــة بأرباح 
٢٠١٨ التي بلغت ٢٫٣٥ مليون 

دينار.
وأوضحــت «البورصــة» 
في بيان صحافي، أن إجمالي 
أصول الشــركة بلــغ حوالي 
٣٦٫١٩ مليون دينــار، بزيادة 
٤١٪ مقارنة مع ٢٠١٨، حيث بلغ 
إجمالــي األصول حينها ٢٥٫٦ 
مليــون دينار، بينما ارتفعت 
حقوق املســاهمني مــن ٢٢٫٥ 
مليون دينار في ٢٠١٨ إلى ٣٢٫١ 
مليون دينار للسنة املنتهية 

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
كما زادت إيرادات التشغيل 
األساســية واألخرى بنســبة 
الـ ٥٨٫٤٪ لتبلغ قيمتها حوالي 
١٥ مليون دينار، وبلغت قيمة 
الربــح التشــغيلي ٨ ماليــني 
دينــار، أي مــا يشــكل زيادة 
ملحوظة مقارنة بالربح املسجل 
في ٢٠١٨ والذي بلغ ١٫٦ مليون 

دينار. 
وفي هذا الســياق، اقترح 
مجلس إدارة بورصة الكويت 
توزيــع أرباح نقديــة بقيمة 
٢٥ فلســا للســهم، وتخضع 
التوزيعــات املقترحة ملوافقة 
املساهمني في اجتماع اجلمعية 
العموميــة. كما بلغت ربحية 
الســهم ٤٨٫٥ فلســا، مقارنــة 

بـ ١٤٫٥ فلسا في عام ٢٠١٨.
أرباح ضخمة

وتعليقا على هذه النتائج، 
إدارة  قــال رئيــس مجلــس 
شــركة بورصة الكويت حمد 
احلميضي: «حققت البورصة 
أرباحــا صافيــة بقيمة بلغت 
حوالــي ٩٫٦ ماليــني دينــار 

قائمــة أفضــل األســواق أداء 
على مستوى العالم في ٢٠١٩. 
وقــد كانت لعمليــة املراجعة 
املوســمية ملؤشــر «فوتسي 
راسل» للكويت وزيادة وزنها 
في املؤشر األثر في استقطاب 
املزيــد من التدفقــات النقدية 

األجنبية للسوق». 
تطويرات مستمرة

إدراج  أن  الــى  وأشــار 
مؤشــر  فــي  «البورصــة» 
«ستاندرد آند بورز داو جونز» 
لألسواق الناشئة في سبتمبر 
٢٠١٩، ســاهمت بدخول املزيد 
مــن االســتثمارات األجنبية، 
كما شــكل اإلعالن عن ترقية 
 (MSCI) الكويت ضمن مؤشر
في ديسمبر ٢٠١٩ دعما لسوق 

املال الكويتي.
وأوضح أن الســوق شهد 
ارتفاعــا فــي قيمــة األســهم 
املتداولــة جــراء التطــورات 

واالســتثمار»،  للتمويــل 
باإلضافــة إلــى بورصة أثينا 
وتخصيص احلصــة البالغة 
٦٪ املخصصة للجهات العامة 
إلى املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية في شــهر فبراير 
من عام ٢٠١٩، والثانية طرح 
٥٠٪ من أسهم الشركة لالكتتاب 
العام على املواطنني الكويتيني 
حتى األول من ديسمبر ٢٠١٩، 
إذ متت تغطية االكتتاب بنسبة 

تفوق ٨٥٠٪. 
ريادة بأسواق األسهم

وأكد احلميضي: «استمرت 
بورصة الكويت بالعمل ضمن 
إلى  الراميــة  اســتراتيجيتها 
تنمية أســواق ماليــة تتمتع 
واملصداقيــة،  بالســيولة 
وقــادرة على فتح املجال أمام 
اجلهــات املصــدرة لــألوراق 
املاليــة للتواصل مع أصحاب 
رؤوس األموال واملستثمرين 
اإلقليميني والعامليني بشــكل 
يتيح فرص حقيقية متنوعة 
لتحقيق أفضــل العوائد على 
االستثمار. وسنعمل من أجل 
توحيــد نهجنا، واملضي قدما 
نحو خلق سوق مالي متطور 
ورائد على املســتوى احمللي 
واإلقليمــي والعاملــي، وذلــك 
من خــالل تطبيــق مجموعة 
التطويــرات واملشــاريع  من 
الهيكلية والتقنية». وساهمت 
استراتيجية بورصة الكويت 
ومبادراتها في حتقيق الريادة 
واالرتقاء إلى مستويات جديدة 
من التطور والنمو، واحتلت 
البورصة مكانة مرموقة على 
العاملية  البورصــات  خريطة 
اجلاذبة لالســتثمارات، مبا ال 
يقتصر فقط على دفع عجلة 
االقتصاد الكويتي، بل يسهم في 
تعزيز مكانة الدولة وحتولها 
إلــى مركــز إقليمــي وعاملــي 
للتجارة مبا يتوافق مع رؤية 

«كويت جديدة ٢٠٣٥».

املســتمرة التــي مت طرحهــا 
علــى مــدار العــام، إذ بلغت 
قيمة األسهم املتداولة ٧٫٩٣٧ 
مليارات دينار خالل ٢٠١٩ مقابل 
٤٫١٣٨ مليارات دينار مت تداولها 
خالل ٢٠١٨. وارتفع عدد األسهم 
املتداولة في السوق خالل ٢٠١٩ 
بنسبة ٨٠٪ ليبلغ ٣٩٫٠٤ مليار 
ســهم، مقارنة بـ ٢١٫٧١ مليار 
سهم مت تداولهم خالل ٢٠١٨. 

وشــدد احلميضــي علــى 
أن جهــود بورصــة الكويــت 
واألطــراف املعنيــة، تكللــت 
عندما أصبحــت أول بورصة 
القطــاع اخلاص في  ميتلكها 
منطقة الشرق األوسط، حيث 
متــت العملية على مرحلتني، 
األولــى تخصيــص نســبة 
٤٤٪ مــن رأســمال الشــركة 
بترسية املزايدة على حتالف 
استراتيجي مكون من شركة 
«االستثمارات الوطنية وشركة 
األولى لالســتثمار» و«أرزان 

مجلس اإلدارة أوصى بتوزيع ٢٥٪ نقداً على املساهمني

حمد احلميضي

خــالل ٢٠١٩، وهي األعلى منذ 
تأسيســها، حيــث جــاء ذلك 
نتيجة للتطوير والتحســني 
املســتمرين فــي الســوق، إذ 
أحرزنــا تقدمــا كبيــرا فــي 
مســيرتنا لنكــون بورصــة 
أوراق مالية رائدة وبارزة في 
الشــرق األوسط، وسوق مال 
مصنف من قبل أبرز مؤشرات 

التصنيف العاملية».
احلميضــي:  وأضــاف 
التنظيمية  «أدت اإلصالحات 
والتشــغيلية التــي طبقتهــا 
الشــركة إلى ارتقاء الســوق 
الكويتــي، كمــا ســاهمت في 
عمليات التداول خالل العام، 
حيــث أغلق مؤشــر الســوق 
«العام» بارتفاع بلغ ٢٣٫٦٨٪، 
بينما ســجل مؤشــر السوق 
بنســبة  مكاســب  «األول» 
٣٢٫٤٤٪، مــا جعلــه يتصدر 
أســواق دول مجلس التعاون 
ويحتــل مرتبــة متقدمــة في 

الشركة تستهدف السوقني السعودي واملصري في الفترة املقبلة

«الكويتية» ُحتّول طائرة ركاب إلى «شحن»
باهي أحمد

اجلويــة  اخلطــوط  قامــت 
الكويتية، في بــادرة هي األولى 
من نوعها، بتحويل طائرة ركاب 
إلى طائرة شحن، حيث تأتي تلك 
اخلطوة مواكبــة للظروف التي 
يعيشــها العالــم حاليــا في ظل 

انتشار ڤيروس كورونا املستجد 
وتوقف حركة السفر حول العالم.

وفي هذا السياق أكدت مصادر 
لـ «األنباء» أن تلك العملية تأتي 
انطالقا من املســؤولية الوطنية 
امللقاة على عاتق «الكويتية» حيث 
سيتم جلب أكبر كمية ممكنة من 
املواد الغذائية واملستلزمات الطبية 

املطلوبة. وأوضحت «الكويتية» 
أنــه متت إزالة العديد من املقاعد 
من كابينــة الطائــرة وحتويلها 
إلى كبينــة شــحن، وذلك حتت 
إشراف فريق هندسي من شركة 
اخلطوط اجلوية الكويتية، وذلك 
وفق تعليمات الشــركة املصنعة 
للطائــرة «بوينــغ»، كما مت وزن 

الطائــرة للتأكــد مــن مطابقتها 
معايير األمن والسالمة املطلوبة 
من قبل الشركة املصنعة، للتأكد 
من جاهزيتها لرحالت الشــحن، 
مضيفة أن اإلدارة العامة للطيران 
املدني قامت بفحص الطائرة للتأكد 
من مدى استعدادها للقيام برحالت 

الشحن.

احلميضي: 
«البورصة» حققت 

أعلى أرباح بتاريخها 
نتيجة للتطوير 

والتحسني املستمرين 
في السوق

تطبيق إصالحات 
تنظيمية وتشغيلية 

أدى الرتقاء 
السوق الكويتي 

وحتقيق إجنازات 
كبيرة في ٢٠١٩

«كورونا» يدفع الكويت لالحتفاظ بالكاش.. 
باعت ٣٫٥ مليارات دوالر سندات أميركية خالل مارس 

لتنخفض حيازتها ٨٪ وتبلغ ٤٠٫١ مليار دوالر

عالء مجيد

خفضت الكويت حيازتها من سندات اخلزانة 
األميركية خالل شــهر مارس املاضي بنسبة ٨٪ 
على أســاس شــهري مبقدار ٣٫٥ مليارات دوالر، 
ويتزامن هذا مع انتشار ڤيروس كورونا الوبائي 
الــذي اثر بدوره على كل األســواق والبورصات 

العاملية وليست اخلليجية والعربية فقط.
وبحسب البيانات املنشورة على موقع وزارة 
اخلزانة األميركية، بلغت قيمة حيازة الكويت من 
السندات ٤٠٫١ مليار دوالر منخفضة عن مستويات 
فبرايــر املاضي البالغة ٤٣٫٦ مليار دوالر. وعلى 
األساس الســنوي فقد انخفضت أيضا حيازتها 
من سندات اخلزانة األميركية بنسبة ٠٫٢٪ علما 
بانها كانت تبلغ ٤٠٫٢ مليار دوالر في مارس ٢٠١٩. 
وتنوع الكويت من محفظة السندات األميركية ما 
بني سندات قصيرة االجل بقيمة ٢٫٨٦ مليار دوالر 
فيما تبقى النسبة األكبر من السندات طويلة االجل 
بقيمة ٣٧٫٢٣ مليار دوالر. وحافظت الكويت على 
املركز الثاني عربيا بعد الســعودية التي احتلت 
املركز األول عربيا باستحواذها على سندات أميركية 
بقيمة ١٥٩٫١ مليار دوالر. ومتاشت استراتيجية 
الكويت االســتثمارية مع كل دول اخلليج حيث 
انخفضت استثمارات اإلمارات إلى ٢٨ مليار دوالر 
منها ١٩٫٣ مليار دوالر سندات طويلة االجل و٨٫٧ 
مليارات دوالر سندات قصيرة األجل، كما تراجعت 
أيضا اســتثمارات قطر في مارس املاضي لتصل 
إلى ٤٫٦٨ مليارات دوالر وجميعها سندات طويلة 
األجل بينما بلغت استثمارات عمان بقيمة ٦٫٤٢ 
مليــارات دوالر منها ٦٫٢٥ مليارات دوالر طويلة 

األجل و١٧٣ مليون دوالر قصيرة االجل.
كما بلغت استثمارات البحرين من السندات 
األميركية بقيمة ١٫٤٦ مليار دوالر منها ٩٣ مليون 
دوالر ســندات طويلة األجــل و١٫٣٧ مليار دوالر 
سندات قصيرة األجل. لتنخفض بذلك إجمالي 
احليــازة اخلليجية من الســندات األميركية 
بنهاية شــهر مارس املاضي الى ٢٣٩٫٧ مليار 
دوالر، باملقارنــة بـــ ٢٧٩ مليــار دوالر خالل 
فبراير املاضي، بتراجع شهري ١٤٪، وبقيمة 
٣٩ مليار دوالر، وذلك بالتزامن من انتشــار 

جائحة ڤيروس كورونا حول العالم.

جللب أكبر كمية ممكنة من املواد الغذائية واملستلزمات الطبية


