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اقتصـاداجلمعة ٢ ابريل ٢٠٢١

«بورصة الكويت» في ٢٠٢٠.. أداء استثنائي ونتائج تاريخية

عقدت شركة بورصة الكويت لألوراق 
املالية جمعيتها العامة العادية للعام ٢٠٢٠ 
أمس، حيث مت عقد هذا االجتماع بالوسائل 
اإللكترونيــة، ومت اعتماد البند اخلاص 
بتوصية مجلــس اإلدارة لتوزيع أرباح 
بواقع ٤٠ فلسا لكل سهم عن عام ٢٠٢٠، 
مببلغ إجمالي يبلغ حوالي ٨ ماليني دينار.

وقالت الشركة في بيان صحافي، أنه 
مت اعتمــاد بنود جــدول أعمال اجلمعية 
األخرى، ومنهــا تقرير مجلــس اإلدارة 
وتقرير مراقب احلسابات والبيانات املالية 
املجمعة املدققة للسنة املالية املنتهية في 
٣١ ديســمبر ٢٠٢٠، باإلضافة إلى تقرير 
احلوكمة وجلنة التدقيق وتقرير املكافآت 
واملزايا ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 

التنفيذية. 
وقد ترأس اجتمــاع اجلمعية العامة 
العاديــة رئيــس مجلــس اإلدارة حمــد 
احلميضي الــذي تلى التقارير الصادرة 
من النظام اإللكتروني للشركة الكويتية 
للمقاصة، فيما يتعلق بنصاب احلضور 
ونتائج املشاركة والتصويت على بنود 
جدول أعمال اجلمعيــة العامة العادية، 

وكذلك تقرير مبالحظات املساهمني.
ووافقت اجلمعية على تفويض مجلس 
اإلدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة مبا ال 
يتجاوز ١٠٪ من عدد أسهمها، وذلك وفقا 
ملواد القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ والئحته 
التنفيذية وتعديالتهما، كما متت املوافقة 
على إخالء طرف أعضاء مجلس اإلدارة 
وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم 
القانونية واملالية واإلدارية عن الســنة 

املالية املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
كما متت املوافقة على إعادة تعيني بدر 
عادل سالم العبداجلادر من مكتب (إرنست 
ويوجن) العيبان والعصيمي وشركاهم، 
كمراقب احلسابات للسنة املالية املنتهية 

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
إجنازات بارزة

وفــي هذا الســياق، قــال احلميضي: 

«ســجلت بورصــة الكويت خــالل عام 
٢٠٢٠ العديد من اإلجنازات البارزة التي 
ساهمت في مسيرة التطور والتقدم، لعل 
أبرزها إدراج أســهم الشركة في السوق 
األول، لتعــزز مكانتها كرائد إقليمي بني 
البورصات، ولتستمر في مسيرتها املكللة 
بسلسة من اإلجنازات، كما زادت الشركة 
نســبة األســهم التي متلكها في الشركة 
الكويتيــة للمقاصــة إلــى ٥٠٪ لتصبح 
بذلك أكبر مساهم في هذه الشركة، األمر 
الذي ساعد بال شك على تبسيط عمليات 
االستثمار جلميع املشاركني في السوق، 
وأســهم في تعزيــز التميز التشــغيلي 

للشركة خالل ٢٠٢٠».
وأشار احلميضي إلى األداء االستثنائي 
الذي حققته شركة بورصة الكويت خالل 
٢٠٢٠، والتــزام مجلــس اإلدارة بدعــم 
استراتيجية الشــركة وذلك بالنظر إلى 
ما حققته من العديد من اإلجنازات على 

الرغم من التحديات. 
وتابــع، بالقــول: «واصلت الشــركة 
مبواجهــة  وجنحــت  اســتراتيجيتها 
االضطرابات والتقلبات التي شهدها عام 
٢٠٢٠، محققــة نتائج تاريخية ومحرزة 
تقدما كبيرا في مسيرتها لتكون بورصة 
أوراق ماليــة رائدة وبارزة في الشــرق 
األوسط، وسوق مال مصنف من قبل أبرز 

مؤشرات التصنيف العاملية».
وقال احلميضي: «لقد أوفت الشركة 

بالوعد الذي قطعته على نفسها في نهاية 
السنة املاضية واخلاص باستمرارها في 
النمو، وعلى الرغم مــن الظروف التي 
أفرزتها جائحة ڤيروس كورونا املستجد، 
وألتي أدت إلــى تعطل حركة االقتصاد 
العاملي، اســتمر ســوق املــال الكويتي 
وبورصة الكويــت في عمليات التداول 
مســتعينا في ذلك بحزمة من التدابير 
االحترازيــة حلماية حقــوق املتعاملني 
واحلد من اآلثار السلبية التي قد تنعكس 
على أعمال املستثمرين وأسواق التداول».
واختتم رئيس مجلس إدارة شركة 
بورصــة الكويت كلمته بشــكر أعضاء 

التنفيذيــة  واإلدارة  اإلدارة  مجلــس 
وكافة املوظفني على جهودهم املخلصة 
ومساهماتهم القيمة في تنفيذ استراتيجية 

الشركة وحتقيق أهدافها.
 أداء مالي قوي

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي 
لبورصــة الكويــت محمــد العصيمي: 
«حققت بورصة الكويت أداء ماليا قويا 
على كافة األصعدة، حيث ارتفعت أرباح 
التشغيل بنسبة ٦٦٫٣٪ إلى ١١٫٨ مليون 
دينار وارتفع هامش الربح التشــغيلي 
من ٥٠٫٠١٪ إلى ٥٣٫٢٧٪. كما شهد صافي 

الربح ارتفاع بنسبة ١٩١٫٩٪ إلى حوالي 
٢٨ مليون دينار، وسجلت الشركة منوا 
في إيرادات التشغيل األساسية بنسبة 
٥٦٫١٪ عــن العام الســابق، مرتفعة إلى 
٢٢٫٢ مليون دينار من ١٤٫٢ مليون دينار. 
وساهم في ذلك زيادة حصة الشركة في 
الشركة الكويتية للمقاصة، وارتفاع حجم 
التــداول والذي يعود إلــى رفع امللكية 
األجنبية في البنوك الكويتية واملراجعة 
السنوية للشركات الكويتية في مؤشر 
«FTSE Russell» لألسواق الناشئة وإدراج 
 «MSCI» الشركات الكويتية في مؤشرات

لألسواق الناشئة».
أضاف العصيمي: «جنحت بورصة 
الكويت بعملية إدراج سبع شركات في 
مؤشــرات «MSCI» لألســواق الناشئة، 
مما أدى لتسجيل قيمة تداوالت قياسية 
في الســوق بلغت ٩٦١٫٦ مليون دينار، 
والتــي تعــد من أعلى قيــم التداول في 
يــوم واحد بتاريخ الســوق. ذلك وأدى 
االنضمام إلى زيادة االستثمارات األجنبية 
في الكويت وارتفاع ملكية املستثمرين 
األجانب في الســوق األول بنسبة ١٣٪، 
باإلضافــة الى متثيل تدفقــات التداول 
للمستثمرين األجانب ما يقارب ٢٦٪ من 

قيمة التداوالت في عام ٢٠٢٠».
احلوكمة البيئية

كما ســلط العصيمي الضوء على 

جهــود الشــركة في مجــال احلوكمة 
البيئيــة واالجتماعيــة واملؤسســية، 
قائال: «عملت بورصة الكويت على رفع 
مستويات احلوكمة البيئية واالجتماعية 
واملؤسســية، ومع إدراج الكويت في 
مؤشرات MSCI لألسواق الناشئة، يتعني 
علينا االمتثال لهذه السياسات وتلبية 
الطلب املتزايد على تقارير االستدامة 
التي تتسم بالشــفافية والفعالية من 
املستثمرين. كما تساهم هذه السياسات 
في تعزيز عمل األسواق املالية، وذلك 

مبا يخدم النمو املستدام».
وأضاف انه خالل عام ٢٠٢٠، عملت 
الشركة مع مؤسسة MSCI والعديد من 
املؤسسات الرائدة على رفع مستوى 
الوعي لسياســات احلوكمــة البيئية 
واالجتماعية واملؤسسية، والتي يطالب 
بها املستثمر املؤسسي بشكل مستمر، 
ذلك وأن تبني هذه السياسات سيساعد 
البورصة على االرتقاء بأدائها وزيادة 
قدرتها التنافسية على املدى الطويل.
كما أشار تقرير مراقب احلسابات 
فيمــا يتعلق بالنتائــج املالية إلى أن 
بورصة الكويت قد ســجلت مؤشرات 
مالية إيجابية عامة مدعومة بالتقدم في 
تنفيذ مختلف املبادرات في إطار خطة 
تطوير الســوق والضوابط الصارمة 
على التكلفة، فقد بلغ العائد األساسي 
للسهم ١٢٨٫٥ فلســا، بزيادة من ٤٧٫٨ 
فلسا، فيما بلغت القيمة الدفترية للسهم 

٢٦٣ فلس بزيادة من ١٦٠ فلسا.
ختامــا، تقدم الرئيــس التنفيذي 
بوافــر الشــكر إلى رئيــس وأعضاء 
مجلــس اإلدارة علــى دعمهم الثابت 
الستراتيجية الشركة وعملياتها، كما 
أعرب عن امتنانه العميق لهيئة أسواق 
املال والشــركة الكويتيــة للمقاصة 
وشــركات الوســاطة، ملا قدموه من 
خبرات ومعرفة ومهنية، والتي كان 
لها تأثير كبير على كافة جوانب تطور 

السوق وجناحه.

عمومية الشركة أقرت توزيع ٤٠٪ نقداً عن ٢٠٢٠.. بقيمة ٨ ماليني دينار

محمد العصيمي حمد احلميضي ومحمد العصيمي خالل اجلمعية العمومية لشركة بورصة الكويت أمسحمد احلميضي

تطوير البنية التحتية وحتسني كفاءة وجاذبية السوق

ربع مليار دينار مكاسب «البورصة» األسبوعية.. وقيمتها تالمس ٣٤ مليارًا

التزام شركة  العصيمي على  أكد 
بورصة الكويت بالعمل على توسيع 
منتجاتها وحتســني كفاءة الســوق 
وتسهيل إمكانية الوصول اليه وتعزيز 
الشفافية واحلوكمة وزيادة السيولة 

وترسيخ ثقة املستثمرين ضمن جهود 
بورثة الكويت لتعزيز وحتديث السوق 
وزيادة فئات أصوله. تواصل بورصة 
الكويــت العمل علــى تطوير بنيتها 
التحتية وإطار العمل التشغيلي وتستمر 

بالتزامها لتحسني كفاءة وجاذبية وأداء 
السوق، وتعمل على تنمية سوق مالي 
قوي يتمتع بالســيولة واملصداقية، 
قادر على فتح املجال بشــكل فعال 
أمام اجلهات املصدرة لألوراق املالية 

للتواصل مع أصحاب رؤوس األموال 
واملستثمرين مبا يتيح فرصا حقيقية 
متنوعة للعائد على االستثمار، ويساعد 
على خلق ســوق مالي متطور ورائد 

على املستوى اإلقليمي.

شريف حمدي

شهدت بورصة الكويت عودة للنشاط اإليجابي 
بنهاية تعامالت األســبوع املنتهية جلساته امس 
والتي تزامنت مع مستهل تعامالت الشهر اجلديد، 
وذلك من خالل عمليات شراء انتقائية على بعض 
األســهم القيادية، وهو ما أدى إلى ارتفاع مؤشر 
السوق األول، كما عاد اإلقبال على األسهم الصغيرة 
واملتوســطة بعد تعرضها لعمليات بيع األسبوع 
املاضي جلني األرباح، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر 
السوق الرئيسي الذي يضم غالبية الشركات املدرجة 

بسوق األسهم الكويتي.
الكويتية  البورصة  ومن املنتظر ان تواصــل 
نشاطها الصعودي في ظل معطيات إيجابية، أبرزها 
اســتمرار جهود مواجهة تفشي ڤيروس كورونا 
في البالد من خالل اإلسراع في عمليات التطعيم 
التي جتري على قدم وســاق، كما يعزز نشــاط 
البورصــة الكويتية في الوقت الراهن اســتمرار 
التحسن امللحوظ في أسعار النفط الكويتي، وهو 

ما يدعم سوق األسهم بشكل عام.
وبنهايــة تعامالت األســبوع، ارتفعت القيمة 
السوقية للبورصة بنحو ٢٤٥ مليون دينار بنسبة 

٠٫٧٪، ليصل إجمالي القيمة إلى ٣٣٫٨٣ مليار دينار، 
ارتفاعا من ٣٣٫٥٩ مليار دينار نهاية األسبوع املاضي، 
وباتت القيمة السوقية لبورصة الكويت قريبة من 

مالمسة مستوى ٣٤ مليار دينار.
كما ارتفعت الســيولة املتدفقة للسوق بنسبة 
٥٫٥٪، إذ بلغت احملصلة األســبوعية ١٩٢ مليون 
دينار مبتوســط يومي ٣٨ مليون دينار، ارتفاعا 
من ١٨٢ مليون دينار مبتوســط يومي ٣٦ مليون 
دينار األسبوع املاضي، ومازالت السيولة تتمركز 
حول األسهم القيادية وخاصة البنكية خالل الفترة 
احلالية من خالل عمليات شراء انتقائية لهذه النوعية 

من األسهم.
وتراجعت أحجام التداول بنسبة ٣٪ بكميات 
اسهم متداولة بلغت ١٫٠٣١ مليار سهم مقارنة مع 
نحو ١٫٠٦ مليار سهم نهاية األسبوع املاضي، 
وأنهت البورصة تعامالت األسبوع على ارتفاع 

جماعي ملؤشراتها على النحو التالي:
٭ ارتفع مؤشر السوق األول ٠٫٨٪ محققا ٥٠ 
نقطة ارتفاع ليصل إلى ٦٣٧١ نقطة من ٦٣٢١ 

نقطة األسبوع املاضي.
٭ حقق مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعا بنسبة 
٠٫٥ مضيفا ٢٤ نقطة ملكاسبه السابقة ليصل 

إلى ٤٧٠٠ نقطة من ٤٦٧٦ نقطة.
٭ ارتفع مؤشر السوق العام ٠٫٧٪، وذلك مبكاسب 
٤١ نقطــة ليصل إلى ٥٨١٢ نقطــة من ٥٧٧١ نقطة 

األسبوع املاضي.
ملكيات األجانب بالبنوك

شهدت تعامالت األجانب على البنوك الكويتية 
اجتاه الشراء خالل تعامالت األسبوع، وذلك وفقا 
إلحصائيات البورصة حتى ٣١ مارس املاضي، حيث 
اشتروا أسهم ٥ بنوك، هي: الوطني واخلليج واألهلي 
وبرقان وبوبيان ووربة، فيما باع األجانب نسب 
من األسهم التي ميتلكونها في ٣ بنوك، هي: املتحد 
وبنك الكويت الدولي «KIB» وبيتك، واستقرت نسب 

ملكياتهم في بنكي التجاري واألهلي.
وبنهاية تعامالت األســبوع املتزامن مع نهاية 
الربع األول من ٢٠٢١، تقدر قيمة ملكيات األجانب 
في جميع البنوك الكويتية بـ ١٫٩٦ مليار دينار، أي 
انها باتت قريبة من مستوى امللياري دينار في ظل 
قناعة بأسهم البنوك سواء من املستثمرين األجانب 
أو احملليني جتلت من خالل إقبال الفت على مدار 

الثالث أشهر األولى من العام احلالي.

شفافية الصندوق السيادي الكويتي.. ٦ درجات من ١٠
محمود عيسى

الثروة  حصــل صنــدوق 
الســيادي الكويتــي علــى ٦ 
درجات من أصــل ١٠ درجات 
على مؤشر «لينابورغ مادويل» 
للشــفافية، وذلــك إلى جانب 
العامة  صندوق االستثمارات 
السعودي، فيما تصدر املؤشر 
نيوزيلندا والنرويج والواليات 
املتحدة وأذربيجان وأستراليا 
وسنغافورة وكندا والبحرين 

وقــال املعهــد، نقــال عن 
مؤشر «لينابورغ مادويل»، 
وهو نظام مرجعي يستخدم 
علــى نطــاق واســع لتقييم 
شــفافية صناديــق الثــروة 
الســيادية العامليــة، انه في 
العادة، عندما تتراجع درجة 
االفصاح لدى صناديق الثروة 
السيادية وتنتقل من الشفافية 
إلــى زيادة التعتيم، فإن هذا 
يعتبــر دليــال علــى حدوث 
بعض التغييرات الهامة في 

الثروة السيادية من املجموعة 
ذات التصنيف املتوســط من 
الصناديق املسجلة على املؤشر 
غيــر مكتمل، مما تســبب في 
التصنيف.  انخفاض درجات 
وهذا يسبب فجوة أوسع بني 
الصناديق السيادية الشفافة 
للغاية مقارنة مع الصناديق 
السيادية األخرى التي تفصح 
عن القليل من املعلومات إلى 
جانــب األهــداف املعلنة على 
موقعها الرسمي على اإلنترنت.

حوكمة الشركات والصناديق، 
فضال عن كونه اشــارة إلى 
اضطراب االقتصاد الكلي في 
الدولة، ورمبا يصل إلى درجة 
الفضيحة، والضعف في أداء 
احملافظ اخلاصة بالصندوق، 
أو رمبا تغييــر في األهداف 

طويلة املدى.
وأشار املعهد إلى انه اعتبارا 
مــن أواخر عــام ٢٠١٩ وحتى 
عــام ٢٠٢٠، كان اإلبــالغ عن 
املعلومات احملدثة من صناديق 

على مؤشر «لينابورغ مادويل» للشفافية.. وبالتساوي مع صندوق االستثمارات العامة السعودي

واإلمارات بواقع ١٠ درجات.
في هذا السياق، قال معهد 
الصناديق السيادية انه اعتبارا 
من عام ٢٠١٢ إلــى عام ٢٠١٨، 
السيادية  حافظت الصناديق 
العاملية نســبيا على درجات 
الشفافية اخلاصة بها، بينما 
حســنت بعــض صناديــق 
الثروة مستويات اإلفصاح عن 
املعلومات، ولكــن بدأ حتول 
االجتاه في شفافية املؤسسات 

االستثمارية في ٢٠١٨.

«البترول الوطنية» ُتصدر تنقالت على مستوى 
املديرين ورؤساء الفرق في مصفاة «األحمدي»

أحمد مغربي

أصدر الرئيس التنفيذي 
في شركة البترول الوطنية 
الكويتية وليد البدر تعميما 
بتغييــرات تنظيمية على 
مستوى املديرين ورؤساء 
الفرق فــي مختلف إدارات 
العمل  الشــركة، وســيتم 
بتلــك التغييــرات اعتبارا 
من يوم األحد املقبل. وجاء 
في التعميم الذي حصلت 
«األنباء» على نسخة منه، 

تغيير املسمى الوظيفي لفهد سعد املطيري 
ليصبح مدير عمليات مصفاة ميناء األحمدي، 
وتغيير املســمي الوظيفي لعبداهللا شاكر 
العتيبي ليصبح مدير عمليات الوقود البيئي 
واســتمرار ناصــر بدر احلمــد في وظيفة 
رئيــس فريق عمليــات املنطقة األولى في 

مصفاة ميناء األحمدي.
وأظهر التعميم استمرار عمار حسن غلوم 

بوظيفة رئيس فريق املنطقة 
الثانية في مصفاة األحمدي، 
واستمرار أحمد عيسى العون 
بوظيفة رئيس فريق عمليات 
املنطقة الثالثة في املصفاة، 
واستمرار عبدالكرمي جمعان 
الديحانــي بوظيفــة رئيس 
فريق عمليات املنطقة الرابعة 
في مصفاة األحمدي. ومت نقل 
عبدالرحمن عبداهللا السيد 
ليصبح رئيس فريق املنطقة 
العاشرة ويكون مسؤوال أمام 
مدير عمليات الوقود البيئي 
في مصفاة ميناء األحمدي، واستمرار محمد 
عبــداهللا العازمي في وظيفــة رئيس فريق 
عمليات املنطقة احلادية عشرة ويكون مسؤوال 
مباشرا أمام مدير عمليات الوقود البيئي. ومت 
اســتحداث املنطقة الثانية عشــرة ومت نقل 
محمد أحمد العنزي ليكون رئيســا للفريق، 
ومت إلغاء قسم مساندة العمليات في مصفاة 

ميناء األحمدي.

وليد البدر

العصيمي: اإلدراج مبؤشرات «MSCI».. جذب تداوالت قياسية بـ ٩٦١٫٦ مليون ديناراحلميضي: الشركة أوفت بوعدها باستمرار النمو والتطور.. رغم ظروف «كورونا» السلبية 

«أوپيك+» تتفق على زيادة تدريجية لإلنتاج
(رويتــرز): قالت مصادر في «أوپيك+»، 
إن املجموعــة توصلت إلى اتفاق أولي خالل 
اجتماعها أمس، بزيادة تدريجية إلنتاج النفط 
بنحو ٣٥٠ ألف برميل يوميا في مايو ومثلها في 
يونيو، فيما ستتم زيادتها الى ٤٠٠ ألف برميل 
يوميا في يوليو. وجاء في بيان التحالف أن 
املشاركني في االجتماع أقروا تعديل مستويات 
اإلنتاج بالنسبة ألشهر مايو، يونيو، ويوليو 
٢٠٢١، علــى أال يبلغ قــدر كل زيادة أكثر من 
٠٫٥ مليون برميل في اليوم. من جانبه، أكد 
وزير الطاقة السعودي صاحب السمو امللكي 
األمير عبدالعزيز بن سلمان، على أن منتجي 
النفط في «أوپيك+» تبنوا نهجا حذرا، لكن 
السوق بعيدة عن التعافي الكامل، حيث قال 

لدى افتتاحــه اجتماع «أوپيــك+»: «دعونا 
الشهر املاضي إلى نهج حذر ويتسم بضبط 
النفس وحلســن احلظ أثبتت األحداث التي 
تلــت ذلك أننا على صواب، والســوق تدرك 
اآلن أن توخي (أوپيك+) احلذر كان املســار 
الصحيح للتصرف، واحلقيقة الباقية هي أن 
الصورة العاملية بعيدة عن االعتدال والتعافي 
بعيد عن االكتمال». وأكد بن سلمان، على أن 
العودة من خفض إنتاج النفط الطوعي ستكون 
تدريجية، في حني أشار إلى أن احملادثات مع 
املسؤولني األميركيني لم تؤثر على قرار األمس، 
قائال: «لم نناقش أسواق النفط مع املسؤولني 
األميركيني، ومازال من املمكن تعديل مستويات 

اإلنتاج في االجتماع القادم في ٢٨ أبريل».

تبدأ بـ٣٥٠ ألف برميل في مايو ويونيو.. و٤٠٠ ألف في يوليو


