تقرير عن أداء الشركات املدرجة ضمن مؤشر فوتس ي  FTSEلألسواق الناشئة
الفترة الزمنية  :منذ بداية العام الحالي ولغاية  31مارس .2019
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الخليج و األهلي املتحد البحريني من ضمن قائمة األسهم الكويتية البالغ عددها  15سهم مدرجة ضمن املؤشر " "FTSEكما في مارس 2019
حقق سهم البنك األهلي املتحد البحريني أعلى عائد سعري خالل الربع األول  2019بنسبة  %33.7من بين أسهم املؤشر ""FTSE
الوطني يستحوذ على أكتر من  %41من القيمة الرأسمالية للشركات املدرجة ضمن املؤشر " "FTSEفي فترة مراجعة مؤشر األسواق الناشئة مارس 2019
بلغت أرباح الشركات املدرجة ضمن مؤشر “ "FTSEما يقارب من  900مليون دك خالل العام 2018
بلغ مجموع أصول الشركات املدرجة ضمن املؤشر “ "FTSEفي فترة املراجعة ما قيمته  65مليار دينار كما في  31ديسمبر 2018

•

شهد العام  2018اتمام املرحلتين األولى والثانية من عملية دخول املستثمرين األجانب لالستثمار في األسهم الكويتية املدرجة من ضمن مؤشر  FTSEخالل شهر سبتمبر  2018و
ديسمبر  2018على التوالي ،حيث تم اختيار هذه القائمة بناء على عدة متطلبات من أهمها مستوى السيولة املتداولة للشركات املدرجة ونسبة األسهم الحرة.
بعدما تحسنت مستويات السيولة خالل العام  2018واألداء االيجابي الذي تميز ت به الشركات الكويتية القيادية والتشغيلية وباالضافة الى االنتهاء من املرحلتين األولى والثانية لدخول
ً
السيولة األجنبية على األسهم املدرجة ضمن مؤشر  FTSEلألسواق الناشئة ،شهد الربع األول من العام  2019أخبارا سارة للمستثمر املحلي في بورصة الكويت حيث أعلنت FTSE
 Russellخالل العام الحالي عن ارتفاع وزن بورصة الكويت ضمن مؤشرها  FTSEلألسواق الناشئة وهو األمر الذي سوف يؤدي إلى ارتفاع حجم االستثمارات األجنبية من خالل مرحلة
ّ
اضافية جديدة يتم من خاللها دخول سيولة اضافية على األسهم الكويتية وحيث حدد تاريخ  14مارس  2019موعدا النعكاس أثر ارتفاع وزن بورصة الكويت .
أدى قرار املراجعة املوسمية ملؤشر األسواق الناشئة  FTSEلدخول سيولة إضافية من قبل  FTSE Russellالى السوق الكويتي بطريقة مغايرة للمرحلتين األولى والثانية من حيث عدد
األسهم املستهدفة بشكل رئيس ي حيث تركزت سيولة هذه املرحلة على أسهم البنك الوطني ،بيتك ،البنك الدولي ،بنك وربة والوافدين الجديدان على قائمة فوتس ي لألسواق الناشئة
وهما البنك األهلي املتحد ال بحريني وبنك الخليج ،وبعد انضمام سهمي البنكين السابق ذكرهما الى مؤشر  FTSE Russellبلغ بذلك عدد الشركات املدرجة ضمن املؤشر  15شركة.
بالنظر إلى مستويات السيولة التي تم االستثمار بها في كل سهم من هذه القائمة نجد بأنها قد تركزت على كل من أسهم البنك الوطني بنسبة  %53.3من اجمالي قيم تداول جلسة 14
مارس  2019يليه البنك األهلي املتحد البحريني وبنك الخليج بنسبة  %23.0و  %12.9على التوالي .هذا وقد وقعت فترة مراجعة مؤشر األسواق الناشئة في الربع األول من العام 2019
وبالتحديد في تاريخ  14مارس  2019عند مستويات سيولة مقاربة من 195.5مليون دك باملقارنة مع سيولة املرحلة األولى في  20سبتمبر  2018والبالغة  167.3مليون دك وسيولة املرحلة
الثانية في  20ديسمبر  2018والبالغة  158.8مليون دك.
كان لخبر دخول سيولة أجنبية استثمارية اضافية في بورصة الكويت أثر ايجابي عليها حيث ارتفعت القيمة السوقية لبورصة الكويت بنسبة  %5.1لتصل إلى ما مقداره  30.3مليار
د.ك كما في تاريخ تطبيق مراجعة مؤشر األسواق الناشئة مارس  2019باملقارنة مع القيمة السوقية كما في تاريخ املرحلة الثانية عند مستوى  28.8مليار دك .وعند النظر الى القيمة
السوقية ألسهم هذه الفترة نجد بأنها قد بلغت  14.1مليار دينار كويتي كما في نهاية الربع األول  2019حيث سيطر البنك الوطني على  %41.4من هذه القيمة كما في تاريخ  31مارس
 .2019أضف إلى ذلك فقد ارتفعت أرباح هذه الشركات خالل العام  2018بما نسبته  %17.2إلى ما يقارب  899مليون د.ك خالل العام  2018باملقارنة مع العام املاض ي وبناء على اخر
نتائج مالية معلن عنها كما في تاريخه.
وبالنظر إلى قيمة التداول في بورصة الكويت في الربع األول  2019فقد اقتربت من مستوى  1.87مليار د.ك بنسبة ارتفاع أكثر من الضعف  %146باملقارنة مع قيمة التداول في نفس
الفترة من العام املاض ي ،هذا ونجد أن سيولة فترة مراجعة مؤشر األسواق الناشئة قد شكلت ما نسبته  %10.5من إجمالي قيمة التداول في بورصة الكويت خالل الربع األول ،2019
سيطر بنك الكويت الوطني على  %18من إجمالي قيمة التداول في بورصة الكويت خالل الربع األول  2019يليه بنك الخليج والبنك األهلي املتحد البحريني بنسبة  %15.7و %13.1على
التوالي .كان لوقع خبر تضخم أرباح الشركات التشغيلية البنوك خالل العام  2018أثر ايجابي على بورصة الكويت حيث ارتفعت معدالت السيولة املتداولة باالضافة ال أن القيمة
السوقية لبورصة الكويت قد تجاوزت حاجز  30مليار دك ويرجع ذلك ايضا الى ارتفاع التوزيعات النقدية والغير نقدية من قبل معظم الشركات القيادية في بورصة الكويت وهو ما
يزيد من شهية املحافظ والصناديق االستثمارية لتعزيز مراكزهم االستثمارية باالضافة للتدفقات األجنبية للمستثمرين ضمن مؤشر فوتس ي،
ومن خالل النظر إلى إجمالي قيمة األصول للشركات الستة املدرجة من ضمن فترة مراجعة مؤشر األسواق الناشئة مارس  2019فقد بلغت ما قيمته  65.0مليار دينار كويتي حسب
النتائج النهائية املعلن عنها ،باإلضافة إلى ذلك فإن إجمالي ملكية حقوق املساهمين قد بلغ ما قيمته  7.4مليار د.ك كما في تاريخه حيث كان نصيب البنك الوطني ما يقارب من %41.6
من إجمالي أصول هذه الشركات باالضافة الى  %43.7من إجمالي حقوق املساهمين.
وبالنظر إلى أداء األسهم املدرجة ضمن املؤشر منذ بداية العام ولغاية  31مارس  ،2019نجد بأن أداء سهم البنك األهلي املتحد البحريني هو األفضل بين األسهم املدرجة ضمن املؤشر
خالل الربع األول  2019بعدما ارتفع بنسبة  %33.7باملقارنة مع إغالق العام  2018يليه سهم بنك الخليج وسهم البنك الدولي اللذان ارتفعا بنسبة  %23.8و  %20.1على التوالي.
وعند مقارنة الشركات من حيث  ،Dividend payout ratioتصدر البنك الوطني والبنك األهلي املتحد البحريني مناصفة هذه القائمة بنسبة  %60ثم بنك بيت التمويل الكويتي بنسبة
بلغت  %55من اجمالي ربحية السهم ،وعند النظر إلى العائد الجاري  Dividend Yieldنجد بأن البنك األهلي املتحد البحريني لديه أعلى عائد جاري  Dividend yieldفي عام 2018
بنسبة % 6.1على أساس إغالق السهم في تاريخ  31مارس  2019يليه البنك الوطني بعائد جاري  .%3.9 Dividend yieldومن جهة أخرى سجل البنك الوطني أعلى قيمة دفترية بسعر
 506فلس وهي األعلى باملقارنة مع باقي الشر كات بينما سجل سهم بنك وربة أقل قيمة دفترية تساوي  172فلس كما في أخر ميزانية معلنة.
أما على صعيد مكرر القيمة الدفترية فقد سجل سهم بيتك أعلى مكرر قيمة دفترية  2.4xفي حين نجد بأن سهم الدولي هو صاحب أدنى مكرر قيمة دفترية  1.1كما في تاريخه ،وعند
النظر إلى مكرر الربحية نجد بأن سهم وربة قد سجل أعلى مكرر ربحية بين الشركات املدرجة ضمن املؤشر  28.4xبينما سجل سهم البنك األهلي املتحد ب اقل قيمة مكرر ربحية
.10.2x
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كمية التداول خالل الربع األول 2019
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اقتصـاد

االربعاء  ٣ابريل ٢٠١٩

عمومية الشركة أقرت توزيع  %5نقدا ً

الغامن« :املركز» جاهز لتطبيق األدوات االستثمارية اجلديدة بالبورصة
يوسف الزم

كشفت شركة املركز املالي
الكويتــي (املركز) انه خالل
العــام  ،2019ســوف تركــز
الشركة على تقدمي منتجات
مبتكرة وتبني استراتيجيات
استثمارية تهدف إلى حتقيق
ثــروات مســتدامة لعمالئه،
كما سوف يركز فريق إدارة
الثروات وتطوير األعمال على
توسيع نطاق الشراكات داخل
الكويت وخارجها.
وقال رئيس مجلس ادارة
الشــركة ضرار الغامن خالل
كلمته في التقرير الســنوي
لشركة املركز املالي الكويتي
لعام  2018إن «املركز» يسعى
إلــى التعــاون مــع بورصة
الكويــت واألطــراف ذات
العالقة األخرى لوضع وتنفيذ
مبادرات واسعة النطاق في
السوق بهدف التشجيع على
ابتكار املنتجات ،وحتســن
مستوى الوصول إلى بيانات
السوق ،وتشجيع الشركات
على اإلفصاح مبعايير أقوى،
مع تعزيز معدالت ســيولة
السوق بوجه عام.
وأضاف الغامن أن «املركز»
متكــن مــن حتقيــق أداء
متفوقا نســبيا عبر نشاطي
إدارة األصــول واخلدمــات
املصرفية االســتثمارية من
خــال التنوع فــي منتجاته
االســتثمارية واملناطــق
اجلغرافية لالســتثمار ،مع
اتخــاذه خطوات اســتباقية
متمثلــة فــي املخصصــات
االحترازيــة على املشــاريع
العقاريــة ملواجهة التقلبات
اإلقليمية غير املسبوقة.
وقال الغامن في تصريحات
للصحافيــن علــى هامــش
العمومية إن نشاط االستثمار

ضرار الغامن ومناف الهاجري في عمومية املركز أمس

ضرار الغامن

وادارة االصــول تركز عليها
الشــركة وذلــك لتحســن
وتعظيم العوائد من األنشطة
الرئيســية التــي تعمــل بها
الشركة.

العام املاضي ،قال الغامن ان
السوق املالي حتسن في 2018
واننا متفائلون باملســتقبل،
مصيفــا «نــرى أن الســوق
الكويتي واخلليجي سيتغلب

وأضاف ان «املركز» يركز
على اخلدمات املالية والنشاط
فــي الصناديــق العقاريــة
واالستثمارية.
وحول أداء البورصة خالل

(متني غوزال)

علــى املراحل التــي مرة بها
خالل الفترات السابقة.
وذكر ان السوق الكويتي
نال احتــرام العالم والدليل
علــى ذلــك الثقــة الكبيــرة

ملشاهدة الڤيديو

مــن الصناديــق االجنبيــة
واســتثمارها فــي البورصة
مؤخــرا حتــى وصلــت الى
«نسبة محترمة» في بعض
البنوك إلى  8و.%9

الهاجري ٦٤٢ :مليون دينار أصول تديرها الشركة
قال الرئيس التنفيذي لشركة «املركز املالي»
منــاف الهاجري ان إجمالي األصول حتت اإلدارة
اخلاصة باستثمارات «املركز» في أسواق األسهم
اخلليجية ارتفع إلى  642مليون دينار في ،2018
بعد أن بلغت  615مليون دينار في  ،2017بارتفاع
 .%4.4ويرجع ذلك في املقام األول إلى الشــعور
اإليجابي السائد في املنطقة حول أسواق األسهم
اخلليجية خالل أغلب فترات هذا العام.
واكد الهاجري ان معظم صناديق األسهم النشطة
لدى «املركز» حققت أداء قويا يفوق مؤشــراتها
القياسية والصناديق املماثلة في نهاية هذا العام.
ومع ارتفاع تأثير التكنولوجيا على خدمات إدارة
األصــول ،كما ظل إجمالــي األصول حتت اإلدارة
لصندوق «املركز» للدخل الثابت مستقرا ،بالرغم

من أن فئات األصول األخرى قد حققت عوائد أقوى
نسبيا .وكان أداء هذا الصندوق هو األفضل بني
صناديق املنطقة ذات نفس التصنيف االئتماني.
واضاف الهاجــري ان صندوق «املركز» العقاري
وهو أحد أهم صناديقنا متكن من مواجهة أوضاع
السوق املتقلبة وحتقيق عوائد  %3.4للمستثمرين،
كما بلغ إجمالــي األصول حتت اإلدارة لصندوق
«املركز» العقاري  80.5مليون دينار ،محققا عائدا
على االستثمار بلغ  %5.15في نهاية ديسمبر .2018
وعلــى الرغم من التحديات في ظروف الســوق،
وفي مجال العقارات الدولية ،بلغت األصول حتت
اإلدارة  91.4مليون دينار في نهاية ديسمبر .2018
وأضاف انه في  ،2019سوف يواصل «املركز»
االســتفادة من اجلمع بني خبراتــه املتنوعة في

القطاع ومتيزه في التنفيذ من أجل توطيد عالقاته
االستشــارية مع عمالئه من الشــركات واملكاتب
العائلية.
وأوضح الهاجري ان «املركز» سيركز في 2019
على زيادة القيمة للمساهمني ،ومواصلة العمل
على حتقيق سالســة عمليات الشركة من خالل
حتســن اإلجراءات الداخلية وخفض التكاليف
دون التأثير على اجلودة .كما نســعى جاهدين
لتحسني مستوى اجلداول الزمنية لتنفيذ املشاريع
وتعزيــز اإلنتاجية في «املركــز» ،حيث ان هذه
اجلهــود ســتمكننا من تعزيز مكانتنا كشــركة
رائدة في السوق ،متوقعا في املستقبل أن ترتفع
عمليات االندماج واالستحواذ بهدف خلق قيمة
مضافة للمساهمني.

وعــزا الغــامن صعــود
البورصة إلى رؤية الكويت
الواضحة في االقتصاد احمللي
وهذا األمــر لم يكن موجودا
في السابق .وفي سؤال حول
خصخصة البورصة ومدى
انعكاسها على ارتفاع السوق،
قــال الغــامن إن اخلصخصة
ســيكون لهــا دور كبير في
حتســن البورصة لكن األمر
مرتبط بالسياســات العامة
للدولة وتطبيقها على أرض
الواقع .وأكد الغامن على انه
عندمــا تبــدأ الســلطات في
تنفيذ اإلصالحات سوف نرى
تغيرات كبيرة في الســوق
وبــن ان تصريحات
املاليّ .
وزير املالية د.نايف احلجرف
بأن معدالت اإلنفاق تزيد على
اجلانب االســتهالكي مقارنة
باالســتثمار هو مؤشر غير
صحي ونأمل ان تعالج تلك
األمور في الفترة املقبلة.
وأوضــح ان املركز املالي
جاهــز لتطبيــق األدوات
االســتثمارية اجلديــدة في
سوق الكويت لألوراق املالية،
ونرى ان تلك األدوات سيكون
لها مستقبل باهر.
النتائج املالية

واعلن الغامن ان «املركز»
حقــق أرباحــا تشــغيلية
مستقرة بقيمة  15.30مليون
دينار خالل  2018باملقارنة مع
 15.40مليون دينار في ،2017
مدفوعا باألداء القوي للخدمات
املصرفيــة االســتثمارية.
وارتفعت أتعاب إدارة األصول
وأتعاب اخلدمات املصرفية
االستثمارية  %22على أساس
سنوي إلى  8.93ماليني دينار.
وبلغ صافي ربح املساهمني
 2.29مليــون دينــار للعــام
 ،2018أي مبعــدل  5فلــوس

للسهم ،بهامش  .%15وارتفعت
األصول حتت اإلدارة بنسبة
 %6.4إلى  1.09مليون دينار
كما فــي  31ديســمبر ،2018
مقارنــة مبا مجموعــه 1.03
مليون دينار في العام املاضي.
وبلغــت نســبة إجمالي
التزامــات الشــركة إلــى
إجمالــي حقوق املســاهمني
( )0.51:1مقارنــة بالنســبة
التي يشترطها بنك الكويت
املركزي وهي  ،2:1كما بلغت
نسبة األصول السائلة واجبة
السداد إلى إجمالي التزامات
«املركــز»  %12.23مقارنــة
باحلد األدنــى الذي يفرضه
البنك املركزي والبالغ .%10
وتعكــس هذه النســب قوة
املالءة والســيولة للشركة.
وتوقــع الغامن أن تســتفيد
أسواق األســهم في املنطقة
من تدفق األموال بعد قرارات
انضمام السعودية والكويت
إلى مؤشر مورغان ستانلي
كابيتــال إنترناشــيونال
( ،)MSCIوالتــي ستشــجع
الشركات العائلية على اإلدراج
في بورصة الكويت .واكد أن
حتسن مســتويات السيولة
في الســوق ســيوفر فرصا
استثمارية جيدة لنشاط إدارة
األصول في «املركز» ،متوقعا
أن تركز اجلهات التنظيمية
بصــورة أكبر في  2019على
مسائل مثل الثقة والسيولة
وتدفقات رأس املال.
إلى ذلك ،وافقت اجلمعية
العموميــة العادية لشــركة
املركز املالي الكويتي «املركز»
على كل بنــود جدول اعمال
اجلمعية العامة املكونة من 15
بندا كان اهمها توزيع أرباح
نقدية بنسبة  %5من القيمة
االسمية للسهم أو  5فلوس
للسهم الواحد.

 % 146ارتفاع قيم التداول بالسوق إلى  1.8مليار دينار في الربع األول

دائرة التنمية االقتصادية توجت الشركة ضمن فعاليات الدورة الـ  25للتميز لقطاع األعمال

«أرزان» 521 :مليون دينار التدفقات األجنبية
للبورصة مبراجعات «فوتسي»

«اس كي ام» للتكييف حتصد جائزة دبي للجودة

قــال تقريــر صــادر عــن
مجموعة أرزان املالية إن 2018
شــهد إمتام املرحلتني األولى
والثانيــة من عمليــة دخول
املستثمرين األجانب لالستثمار
في األسهم الكويتية املدرجة
من ضمن مؤشر فوتسي خالل
شهري سبتمبر وديسمبر 2018
على التوالي ،حيث مت اختيار
هــذه القائمة بنــاء على عدة
متطلبات من أهمها مســتوى
الســيولة املتداولة للشركات
املدرجة ونسبة األسهم احلرة.
وبعدما حتسنت مستويات
الســيولة خالل  2018واألداء
االيجابــي الــذي متيــزت به
الشــركات الكويتية القيادية
والتشــغيلية باالضافــة الى
االنتهاء من املرحلتني األولى
والثانيــة لدخــول الســيولة
األجنبية على األسهم املدرجة
ضمن مؤشر فوتسي لألسواق
الناشئة ،شهد الربع األول من
 2019أخبارا سارة للمستثمر
احمللي في بورصة الكويت.
ووقعــت فتــرة مراجعــة
مؤشر األســواق الناشئة في
الربع األول من  2019وبالتحديد
في تاريخ  14مارس  ،2019عند
مستويات سيولة مقاربة من
 195.5مليون دينار باملقارنة مع
سيولة املرحلة األولى في 20
سبتمبر  ،2018والبالغة 167.3
مليون دينار ،وسيولة املرحلة
الثانية في  20ديســمبر 2018
والبالغة  158.8مليون دينار،
ليبلغ بذلك إجمالي التدفقات
األجنبيــة ضمــن مراجعــات
فوتســي نحــو  521.6مليون
دينار.
وأدى قــرار املراجعــة
املوســمية ملؤشــر األســواق
الناشــئة فوتســي لدخــول
سيولة إضافية من قبل فوتسي
راســل الى الســوق الكويتي
بطريقة مغايــرة للمرحلتني
األولــى والثانيــة ،من حيث
عدد األسهم املستهدفة بشكل
رئيسي ،حيث تركزت سيولة
هذه املرحلة على أسهم البنك
الوطني ،بيتك ،KIB ،بنك وربة
والوافدين اجلديدين على قائمة
فوتسي لألسواق الناشئة وهما
البنك األهلي املتحد البحريني
وبنك اخلليج ،وبعد انضمام
سهمي البنكني السابق ذكرهما
الى مؤشر فوتسي راسل ،بلغ
بذلك عدد الشــركات املدرجة
ضمن املؤشر  15شركة.
تركز السيولة
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وبالنظر إلى مســتويات
السيولة التي مت االستثمار بها
في كل سهم من هذه القائمة،
جند أنها قد تركزت على كل
من أسهم البنك الوطني بنسبة
 %53.3من اجمالي قيم تداول
جلســة  14مارس  2019يليه
البنك األهلي املتحد البحريني
وبنك اخلليج بنسبة %23.0
و %12.9على التوالي.
وكان خلبر دخول سيولة
أجنبية استثمارية اضافية في
بورصــة الكويت أثر ايجابي
عليها ،حيث ارتفعت القيمة
الســوقية لبورصة الكويت
بنســبة  %5.1لتصــل إلى ما
مقداره  30.3مليار دينار كما
فــي تاريخ تطبيــق مراجعة

مؤشــر األســواق الناشــئة
مــارس  ،2019باملقارنــة مع
القيمة السوقية كما في تاريخ
املرحلة الثانية عند مستوى
 28.8مليار دينار.
وعنــد النظر الــى القيمة
الســوقية ألسهم هذه الفترة
جند أنها قد بلغت  14.1مليار
دينار كمــا في نهايــة الربع
األول من  ،2019حيث سيطر
البنك الوطني على  %41.4من
هذه القيمة كما في تاريخ 31
مارس .2019
وأضــف إلــى ذلــك ،فقد
ارتفعت أرباح هذه الشركات
خالل  2018مبا نسبته %17.2
إلــى مــا يقــارب  899مليون
دينار خــال  ،2018باملقارنة

«املتحد ـ البحريني»

حقق أعلى عائد سعري بالربع األول
قــال تقرير أرزان ،إنــه بالنظر إلى أداء األســهم
املدرجــة ضمن املؤشــر منذ بداية العــام ولغاية 31
مارس  ،2019جند أن أداء ســهم البنك األهلي املتحد
البحرينــي هو األفضــل بني األســهم املدرجة ضمن
املؤشــر خالل الربع األول  2019بعدما ارتفع بنسبة
 %33.7باملقارنة مع إغالق العام  2018يليه سهم بنك
اخلليج وســهم البنك الدولي اللذان ارتفعا بنســبة
 %23.8و %20.1على التوالي.
ومن خالل النظر إلى إجمالي قيمة األصول للشركات
الستة املدرجة من ضمن فترة مراجعة مؤشر األسواق
الناشئة مارس  2019فقد بلغت ما قيمته  65.0مليار
دينار حسب النتائج النهائية املعلن عنها ،باإلضافة
إلى ذلك فإن إجمالي ملكية حقوق املساهمني قد بلغ
ما قيمتــه  7.4مليارات دينار كما في تاريخه ،حيث
كان نصيــب البنك الوطنــي ما يقارب من  %41.6من
إجمالي أصول هذه الشركات باالضافة الى  %43.7من
إجمالي حقوق املساهمني.
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مــع العام املاضي وبناء على
اخر نتائج مالية معلن عنها
كما في تاريخه.
قيم التداول

وبالنظر إلى قيمة التداول
في بورصة الكويت في الربع
األول  ،2019فقــد اقتربت من
مســتوى  1.87مليــار دينار
بنســبة ارتفــاع أكثــر مــن
الضعــف  %146باملقارنة مع
قيمة التداول في نفس الفترة
من العام املاضي ،هذا وجند أن
سيولة فترة مراجعة مؤشر
األسواق الناشئة قد شكلت ما
نسبته  %10.5من إجمالي قيمة
التداول في بورصة الكويت
خالل الربع األول .2019
وســيطر بنــك الكويــت
الوطني على  %18من إجمالي
قيمــة التــداول فــي بورصة
الكويــت خالل الربــع األول
 ،2019يليه بنك اخلليج والبنك
األهلي املتحد البحريني بنسبة
 %15.7و %13.1على التوالي.
وكان لوقــع خبر تضخم
أرباح الشــركات التشغيلية
البنوك خالل العام  2018أثر
ايجابي على بورصة الكويت،
حيث ارتفعت معدالت السيولة
املتداولــة باالضافــة الى أن
القيمــة الســوقية لبورصة
الكويت قد جتــاوزت حاجز
الـ  30مليار دينار ،ويرجع ذلك
ايضا الى ارتفاع التوزيعات
النقدية وغير النقدية من قبل
معظم الشركات القيادية في
بورصة الكويت وهو ما يزيد
من شهية احملافظ والصناديق
االستثمارية لتعزيز مراكزهم
االســتثمارية باالضافــة
الــى التدفقــات األجنبيــة
للمســتثمرين ضمن مؤشــر
فوتسي.

حصدت شــركة إس كي ام
للتكييف جائزة دبي التقديرية
للجودة ،وهــي إحدى جوائز
حكومــة دبي للتميــز لقطاع
األعمال في دولة اإلمارات في
دورتها اخلامسة والعشرين.
وذكرت الشركة أن اجلائزة
التي فازت بها في هذا احلدث
ـ الذي جاء برعاية كرمية من
نائــب رئيس دولــة اإلمارات
العربيــة املتحــدة ورئيــس
مجلــس الوزراء وحاكم إمارة
دبي الشــيخ محمد بن راشــد
املكتــوم تعتمد علــى منوذج
التميز املعتمد لدى املؤسسة
األوروبية إلدارة اجلودة EFQM
علــى نحــو كبيــر ،والذي مت
تطبيقه في مؤسسات القطاعني
العام واخلاص منذ العام ،1992
حيث يوفر هذا النموذج إطار
عمل شمولي للتميز املؤسسي.
اجلدير بالذكر أن الشــيخ
منصــور بن محمد بن راشــد
آل مكتوم قد سلم درع اجلودة
لرئيس مجلس إداره شــركة
اس كــي ام للتكييــف مبارك
ســعود البشــارة ،بحضــور
الرئيــس التنفيذي للشــركة
عبدالكرمي الصالح ،خالل حفل
توزيع جوائز التميز للدورة
اخلامسة والعشرين في قاعة
ارينا مبدينة جميرة بإمارة دبي
بدولة االمــارات .وقال رئيس
مجلس اإلدارة مبارك البشارة
في هذه املناسبة «الفوز بجائز

الشيخ منصور بن محمد آل مكتوم أثناء تسليمه اجلائزة ملبارك البشارة وعبدالكرمي الصالح

اجلودة مــن حكومة دبي هو
مصدر فخر لنا كشركة تسعى
نحو التميــز ،وباعتبارنا من
الشــركات الرائدة في صناعة
التكييف في األسواق اخلليجية،
فإن هذا التكرمي يقدم لنا دفعة
نحو أهدافنا املتمثلة في توفير
منتج يتسم بالثقة والتميز».
وأضاف البشارة قائال «لم يكن
فوز شــركة«اس كي أم» بهذه
اجلائزة املرموقه هدفنا فقط،
حيث هدفنــا يتمثل دائما في
تطبيق منوذج اجلودة في كل
جهودنا وأنشطتنا التشغيلية،
حيــث اعتمدنــا فــي تطبيق
اســتراتيجيتنا علــى تضمني
هذا الهدف أمامنا ،والذي كان

من أهم األسباب الرئيسية التي
ساعدتنا في مضاعفة منو حجم
أعمالنــا في الســنوات األربع
املاضية ،وقد مثل ذلك بدوره
أداه مهمة لتحقيق خطط النمو
املستقبلية» .وأوضح البشارة
قائال «إن أجهزة تكييف شركة
اس كي ام يتم االعتماد عليها
اآلن فــي كثير من املشــاريع
واملباني في السوق الكويتي،
واخلليــج ودول أخــرى ،ملــا
تتميز به من جودة في األداء
ودقة فــي التصنيع» .اجلدير
بالذكــر أن شــركة اس كي ام
تتواجد في عدد من املشاريع
الكبرى في األسواق اخلليجية
واألفريقية مثل فندق اجلميرة

باملسيلة ،مستشفى الفروانية،
محطــات الكهربــاء وحتليــة
املياة التابعة لوزارة الكهرباء
الكويتيــة ،محطــات جتميع
شركة نفط الكويت والشركة
الوطنية للنفط بالكويت ،وفي
السعودية برج الساعة في مكة،
قطار املشاعر املقدسة ،مخيمات
احلــج في منى وعرفات ،وفي
اإلمــارات في معظم مشــاريع
النفط لشركة أدنوك بأبوظبى،
برج كيان في دبي ،وفي العديد
من مشاريع العاصمة اإلدارية
اجلديــدة وأرض املعــارض
اجلديدة بالقاهرة ،وفي اجلزائر
فــي مستشــفى مرتفــع اوزو
باجلزائر.

احلميضي« :وفرة العقارية»
تسعى إلى ترسيخ املسؤولية االجتماعية
فــي إطــار حرص شــركة
«وفــرة العقاريــة» على دعم
وتشــجيع املشــاركني الذين
برهنــوا بجدارة علــى أدائهم
املتميز في حفظ القرآن الكرمي،
كرمت الشــركة أحد موظفيها
الفائز بجائزة حفظ كتاب اهلل
عز وجل في مسابقة الكويت
الكبــرى حلفظ القرآن الكرمي
وجتويده لعــام  ،2019حيث
قامت الشــركة بتكرمي الفائز
عمر جاسم الصالح من اإلدارة
املالية للشركة بتقدمي شهادة
تقدير وجائزة تذكارية.
وبهذه املناسبة ،قال نائب
الرئيــس التنفيذي للخدمات
املســاندة في الشــركة محمد
جاســم احلميضــي إن تكرمي
وفرة العقارية ألحــد أبنائها

محمد احلميضي والربيعان يكرمان عمر الصالح

الفائزيــن في هذه املســابقة
اجلليلــة يأتــي انطالقــا من
ســعي الشــركة لترســيخ
مفاهيم املسؤولية االجتماعية
واملشــاركة في ترسيخ القيم
اإلميانية والروحانية الرفيعة

في نفوســنا ،مؤكدا أن تكرمي
مثل تلك النماذج الطيبة يشجع
اجلميع ويدعو إلى االقتداء بها
واحتــذاء بحذوها» .وأوضح
احلميضي في تصريح صحافي،
خالل تكرمي املوظف الفائز أن

شركة «وفرة العقارية» تلتزم
بدعم مختلف النماذج املشرفة
والتــي تســاهم فــي االرتقاء
باملستوى األكادميي والتعليمي
لدى الشباب الكويتي ،السيما
تلك التي تتناول حفظ القرآن
وترســيخ املبادئ العقائدية
والروحيــة .وذكر احلميضي
أن اهتمــام الشــركة بتلــك
املناســبة ينطلق من اهتمام
الكويت حكومة وشعبا بالقرآن
وبتوجيه واضح من صاحب
الســمو أميــر البالد الشــيخ
صباح األحمد باعتبار القرآن
أهم رافــد من روافــد الثقافة
الكويتية األصلية وأعظم مكون
لهويتهــا العربية اإلســامية
التي عرفت بالتعايش السلمي
والتعددية الفكرية املثمرة.
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»اﻟﻤﺮﻛﺰي« ﻧﺎﻗﺶ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻷﻣﻦ اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ
»ﺿﺮورة اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻴﻘﻈﺔ ﺗﺠﺎه ﻛﻞ أﻧﻮاع اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ«
ﻧ ــﺎﻗ ــﺶ ﺑ ـﻨــﻚ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي ،ﻓــﻲ
اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،أﻣﺲ ،ﻓﻲ
ﻣ ـﻘــﺮه ،ﺧـﻄــﻂ ﺗـﻌــﺰﻳــﺰ اﻷﻣ ــﻦ اﻟـﺴـﻴـﺒــﺮاﻧــﻲ
وأﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
وﻗــﺎل »اﻟـﻤــﺮﻛــﺰي« ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺎن ﻟ ـ »ﻛــﻮﻧــﺎ«،
اﻧﻪ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺳﻌﻴﻪ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻣـﺴـﺘــﻮ ﻳــﺎت ا ﻟـﺤـﻤــﺎ ﻳــﺔ وأ ﻣ ــﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻟﺪى ﻛﻞ وﺣﺪات اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻋﻘﺪ
اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺤﻀﻮر اﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ،
وﻣ ــﺪﻳ ــﺮي ﻗ ـﻄــﺎﻋــﺎت ﺗـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺎ وأﻣ ــﻦ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
وأﺿﺎف أن اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺟﺎء ﻻﺳﺘﻌﺮاض

ا ﺳـﺘـﻌــﺪادات ا ﻟـﺒـﻨــﻮك ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ أﻧﻈﻤﺘﻬﺎ
وﺣ ـ ـﺴـ ــﺎﺑـ ــﺎت ﻋـ ـﻤ ــﻼﺋـ ـﻬ ــﺎ ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺎﻃ ــﺮ
اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﺒ ــﺮاﻧ ـﻴ ــﺔ ،وﺗـ ــﻢ ﺧ ــﻼﻟ ــﻪ اﺳ ـﺘ ـﻌ ــﺮاض
اﻹﺟﺮاء ات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺨﻄﻂ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﺼﺎﻧﺔ
اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل.
وذﻛﺮ اﻟﺒﻴﺎن أن ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت »اﻟﻤﺮﻛﺰي«
ﺟﺎء ت ﻟﻀﺮورة اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻴﻘﻈﺔ ﺗﺠﺎه
ﻛـ ــﻞ أﻧ ـ ـ ــﻮاع اﻟـ ـﻤـ ـﺨ ــﺎﻃ ــﺮ ،وﺗ ـﺒ ـﻨ ــﻲ أﻓ ـﻀــﻞ
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل.
وأوﺿﺢ أن اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻳﺄﺗﻲ اﺳﺘﻤﺮارا
ﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ ﻋ ـﻤ ــﻞ أﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت

»إس ﻛﻲ إم« ﺗﺤﺼﺪ ﺟﺎﺋﺰة دﺑﻲ ﻟﻠﺠﻮدة

ﻟ ـﻠ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻓــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﻜــﻞ ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ
ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي ،وﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺒﻨﻮك
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﻨﺬ  ،2016واﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﻟﻰ
ﺗـﻨـﺴـﻴــﻖ اﻟـﺠـﻬــﻮد واﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﻓـﻴـﻤــﺎ ﺑﻴﻦ
وﺣﺪات اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وﺗﺤﺼﻴﻨﻬﺎ،
وﻛـ ــﺬﻟـ ــﻚ اﻻرﺗ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎء ﺑ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ــﻮﻳ ــﺎت اﻷﻣـ ــﻦ
اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ وأﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
وأﻛ ــﺪ »اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰي« ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻴــﺎن ﺣﺮﺻﻪ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻤــﺮاﺟ ـﻌــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮة واﻟ ــﺪورﻳ ــﺔ
ﻟﺨﻄﻂ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎه.

اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻧﻜﻤﺸﺖ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻗﺎﻟﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،أﻣﺲ ،إن اﻟﺘﺠﺎرة
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻧﻜﻤﺸﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ
اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ  2018وﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﺗﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  2.6ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ،وﻫﻮ أﺑﻄﺄ ﻣﻦ ﻧﻤﻮ  2018اﻟﺒﺎﻟﻎ 0.3
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ودون ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻠﻐﺖ  3.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻗــﺎﻟ ــﺖ اﻟـﻤـﻨـﻈـﻤــﺔ ،ﻓــﻲ ﺗــﻮﻗـﻌــﺎﺗـﻬــﺎ اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮﻳــﺔ ،إن
ً
اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة ﺗ ــﺄﺛ ــﺮت ﺳ ـﻠ ـﺒ ــﺎ ﺑ ـﺴ ـﺒــﺐ رﺳ ـ ــﻮم ﺟـﻤــﺮﻛـﻴــﺔ
ﺟﺪﻳﺪة وإﺟﺮاءات اﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ وﺿﻌﻒ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
واﻟـﺘـﻘـﻠـﺒــﺎت ﻓــﻲ أﺳـ ــﻮاق اﻟ ـﻤــﺎل واﻟ ـﺘ ـﺸــﺪﻳــﺪ اﻟـﻨـﻘــﺪي
ﻓــﻲ اﻟ ــﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ .وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﻮﻗﻌﺖ ﻓﻲ
ً
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻧ ـﻤــﻮا ﺑﻨﺴﺒﺔ  3.9ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻟ ـﻌــﺎم 2018
ً
اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻣﻦ  4.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ .2017
وﻗ ــﺎل اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟـﻌــﺎم ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ روﺑــﺮﺗــﻮ أزﻳﻔﻴﺪو
ﺧــﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،إن ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻟﻴﺲ
ً
ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻧﻈﺮا إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ.

وﻗ ــﺎل ﻛـﺒـﻴــﺮ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳـﻴــﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺔ روﺑ ــﺮت
ً
ﻛــﻮﺑـﻤــﺎن ،إن اﻷﺳ ــﻮأ ﻗــﺪ ﻳـﻜــﻮن ﻗ ــﺎدﻣ ــﺎ ،وﻗ ــﺪ ﻳﻜﻮن
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ أﻛﺒﺮ إذا ﻣﻀﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ
ً
ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﻗ ــﺪﻣ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﺧ ـﻄــﺔ ﻟ ـﻔ ــﺮض رﺳـ ــﻮم ﺟـﻤــﺮﻛـﻴــﺔ
ﻣــﺮﺗـﻔـﻌــﺔ ﻋـﻠــﻰ واردات اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎرات ﻓــﻲ وﻗ ــﺖ ﻻﺣــﻖ
ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.
وأﺿﺎف أزﻳﻔﻴﺪو أن »اﻟﺘﺠﺎرة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ
ﺗﺸﻜﻞ ﺣﻮاﻟﻲ  3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
ً
وﺗﺠﺎرة اﻟﺴﻴﺎرات ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﻮاﻟﻲ  8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻟﺬا ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺼﻮر أن ﺗﺄﺛﻴﺮ
اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرات ﺳﻴﻜﻮن أﻛﺒﺮ ﻣﻦ
ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻨﺰاع اﻟﺘﺠﺎري اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺼﻴﻨﻲ«.
ً
وأﻋﺮب ﻋﻦ اﻋﺘﻘﺎده »ﺑﺄن ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ ﺗﻤﺎﻣﺎ أن
أي رﺳﻮم ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرات ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ ﻋﻠﻰ
ً
اﻷرﺟﺢ ﺗﺄﺛﻴﺮات أﺷﺪ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻣﻤﺎ ﻧﺮاه ﻣﻦ اﻟﻨﺰاع اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺼﻴﻨﻲ«.

»أرزان« ٩٠٠ :ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ » «FTSEﻓﻲ ٢٠١٨
»اﻟﺨﻠﻴﺞ« و»اﻟﻤﺘﺤﺪ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ« ﺿﻤﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺎرس اﻟﻤﺎﺿﻲ

اﻟﺒﺸﺎرة ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ ﻳﺘﺴﻠﻢ اﻟﺠﺎﺋﺰة
ﺣ ـﺼــﺪت ﺷــﺮﻛــﺔ إس ﻛ ــﻲ ام ﻟـﻠـﺘـﻜـﻴـﻴــﻒ )ﻣﻠﻜﻴﺔ
ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ( ﺟﺎﺋﺰة دﺑﻲ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻮدة،
وﻫ ــﻲ إﺣـ ــﺪى ﺟ ــﻮاﺋ ــﺰ ﺣ ـﻜــﻮﻣــﺔ دﺑ ــﻲ ﻟـﺘـﻤـﻴــﺰ ﻗـﻄــﺎع
اﻷﻋـﻤــﺎل ﻓــﻲ دوﻟــﺔ اﻹﻣ ــﺎرات ﻓــﻲ دورﺗـﻬــﺎ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ.
وذﻛــﺮت اﻟﺸﺮﻛﺔ أن اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﺘﻲ ﻓــﺎزت ﺑﻬﺎ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﺤﺪث -اﻟﺬي ﺟﺎء ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
راﺷﺪ اﻟﻤﻜﺘﻮم ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ،رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﺣﺎﻛﻢ إﻣﺎرة دﺑﻲ-
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻟﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻷوروﺑﻴﺔ ﻹدارة اﻟﺠﻮدة  EFQMﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻛﺒﻴﺮ،
واﻟــﺬي ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم
واﻟﺨﺎص ﻣﻨﺬ  ،1992ﺣﻴﺚ ﻳﻮﻓﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج إﻃﺎر
ﻋﻤﻞ ﺷﻤﻮﻟﻲ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ.
اﻟـﺠــﺪﻳــﺮ ﺑــﺎﻟــﺬﻛــﺮ أن اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑــﻦ راﺷ ــﺪ آل
ﻣﻜﺘﻮم ﺳﻠﻢ درﻋــﺎ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة »اس ﻛﻲ
ام« ﻟﻠﺘﻜﻴﻴﻒ ﻣـﺒــﺎرك اﻟـﺒـﺸــﺎرة ،ﺑﺤﻀﻮر اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي ﻟـﻠـﺸــﺮﻛــﺔ ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻜــﺮﻳــﻢ اﻟ ـﺼ ــﺎﻟ ــﺢ ،ﺧــﻼل
ﺣ ـﻔــﻞ ﺗ ــﻮزﻳ ــﻊ ﺟ ــﻮاﺋ ــﺰ اﻟ ـﺘ ـﻤ ـﻴــﺰ ﻟـ ـﻠ ــﺪورة اﻟـﺨــﺎﻣـﺴــﺔ
واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ ارﻳﻨﺎ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺟﻤﻴﺮة ﺑﺈﻣﺎرة
دﺑﻲ ﺑﺎﻹﻣﺎرات.
وﻗﺎل اﻟﺒﺸﺎرة ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ »اﻟﻔﻮز ﺑﺠﺎﺋﺰة
اﻟﺠﻮدة ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ دﺑــﻲ ﻣﺼﺪر ﻓﺨﺮ ﻟﻨﺎ ﻛﺸﺮﻛﺔ
ﺗﺴﻌﻰ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ اﻷﻋـﻤــﺎل ،وﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻧﺎ ﻣﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ،ﻓــﺈن ﻫــﺬا اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ﻳﻘﺪم ﻟﻨﺎ دﻓﻌﺔ ﻧﺤﻮ
أﻫﺪاﻓﻨﺎ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨﺘﺞ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ
واﻟﺘﻤﻴﺰ«.
وأﺿــﺎف »ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻮز اس ﻛﻲ ام ﺑﻬﺬه اﻟﺠﺎﺋﺰة
اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ ﻫﺪﻓﻨﺎ ﻓـﻘــﻂ ،ﻓﻬﺪﻓﻨﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ دا ﺋـﻤــﺎ ﻓﻲ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻤﻮذج اﻟﺠﻮدة ﻓﻲ ﻛﻞ ﺟﻬﻮدﻧﺎ وأﻧﺸﻄﺘﻨﺎ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ،واﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻨﺎ

ﻋﻠﻰ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻫــﺬا اﻟﻬﺪف أﻣﺎﻣﻨﺎ ،واﻟــﺬي ﻛــﺎن ﻣﻦ
أﻫﻢ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻋﺪﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ
ﻧﻤﻮ ﺣﺠﻢ أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ،
وﻗ ــﺪ ﻣـﺜــﻞ ذﻟ ــﻚ ﺑ ــﺪوره أداة ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺧﻄﻂ
اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ«.
وأوﺿﺢ ﻗﺎﺋﻼ ان »وﺣﺪات ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺷﺮﻛﺔ اس ﻛﻲ
ام ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻵن ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،وﻋــﺪد ﻣﻦ أﺳــﻮاق
اﻟﺨﻠﻴﺞ ،ودول أﺧــﺮى ﻓﻲ اﻷﺳــﻮاق اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻟﻤﺎ
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻮدة ﻓﻲ اﻷداء ودﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ«.
اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن »اس ﻛﻲ ام« ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ ﻋﺪد
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟ ـﻜ ـﺒــﺮى واﻟ ـﻌ ـﻤــﻼﻗــﺔ ﻓ ــﻲ اﻷﺳـ ــﻮاق
اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺔ واﻹﻓ ــﺮﻳـ ـﻘـ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﺜ ــﻞ ﻓـ ـﻨ ــﺪق اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻴــﺮة
ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻴ ـﻠــﺔ ،وﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺸ ـﻔــﻰ اﻟـ ـﻔ ــﺮواﻧ ـﻴ ــﺔ ،وﻣ ـﺤ ـﻄــﺎت
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﺗﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،وﻣﺤﻄﺎت ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
واﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺑــﺪوﻟــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،وﻓــﻲ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺮج اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ ،وﻗﻄﺎر اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ
اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ رﻣﻲ اﻟﺠﻤﺮات ،وﻣﺨﻴﻤﺎت اﻟﺤﺞ
ﻓﻲ ﻣﻨﻰ وﻋﺮﻓﺎت ،وﺑﺎﻹﻣﺎرات ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻨﻔﻂ ﻟﺸﺮﻛﺔ أدﻧﻮك ﺑﺄﺑﻮﻇﺒﻲ ،ﺑﺮج ﻛﻴﺎن ﻓﻲ دﺑﻲ،
وأرض اﻟـﻤـﻌــﺎرض اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة ،وﺑﻤﺼﺮ ﻓــﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة،
وﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﺮﺗﻔﻊ اوزو ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ.
وﺷﻬﺪت ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ إﻋﻼن داﺋﺮة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺟﻮاﺋﺰ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻟﻘﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل ،واﻟﺘﻲ
ﺿﻤﺖ ﺟﺎﺋﺰة دﺑﻲ ﻟﻠﺠﻮدة ،ﺟﺎﺋﺰة دﺑﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﺑﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ،وﺟﺎﺋﺰة
دﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻮدة ،ﺣﻴﺚ ﻳﺄﺗﻲ إﻃﻼق ﺟﻮاﺋﺰ
اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻟﻘﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل ،ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺠﻮدة واﻟﺘﻤﻴﺰ ﻛﺤﺎﻓﺰ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻄﻮر ،ﺑﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.

ﺷ ـﻬــﺪ ﻋ ــﺎم  2018إﺗ ـﻤ ــﺎم اﻟـﻤــﺮﺣـﻠـﺘـﻴــﻦ
اﻷوﻟ ـ ـ ـ ــﻰ واﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ــﻦ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺔ دﺧـ ــﻮل
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷ ﺟــﺎ ﻧــﺐ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ
اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺆﺷﺮ
 FTSEﺧ ــﻼل ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  2018ودﻳﺴﻤﺒﺮ
 2018ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﻫﺬه
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ،أﻫﻤﻬﺎ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ا ﻟـﻤـﺘــﺪاو ﻟــﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻤﺪرﺟﺔ وﻧﺴﺒﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺤﺮة.
وﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ أرزان،
ﻓــﺈﻧــﻪ ﺑـﻌــﺪ ﺗـﺤـﺴــﻦ ﻣـﺴـﺘــﻮﻳــﺎت اﻟـﺴـﻴــﻮﻟــﺔ
ﺧــﻼل ﻋــﺎم  2018واﻷداء اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ اﻟﺬي
ﺗﻤﻴﺰت ﺑﻪ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ
واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ اﻻﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء ﻣﻦ
اﻟـﻤــﺮﺣـﻠـﺘـﻴــﻦ اﻷوﻟـ ـ ــﻰ واﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻟــﺪﺧــﻮل
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺪرﺟﺔ
ﺿﻤﻦ ﻣــﺆﺷــﺮ  FTSEﻟــﻸﺳــﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ،
ﺷﻬﺪ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋــﺎم  2019أﺧﺒﺎرا
ﺳ ــﺎرة ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓــﻲ ﺑــﻮر ﺻــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺣﻴﺚ أﻋﻠﻨﺖ  FTSE Russellﺧﻼل
اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ارﺗﻔﺎع وزن ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺿﻤﻦ ﻣﺆﺷﺮﻫﺎ  FTSEﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ.
وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﺣﺠﻢ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ
إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻳﺘﻢ ﻣــﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ دﺧــﻮل
ﺳﻴﻮﻟﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،
وﺣ ـﻴ ــﺚ ﺣـ ــﺪد ﺗ ــﺎرﻳ ــﺦ  14ﻣ ـ ــﺎرس 2019
ﻣﻮﻋﺪا ﻻﻧﻌﻜﺎس أﺛﺮ ارﺗﻔﺎع وزن ﺑﻮرﺻﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأدى ﻗ ـ ـ ــﺮار اﻟـ ـﻤ ــﺮاﺟـ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـﻤــﻮﺳ ـﻤ ـﻴــﺔ
ﻟﻤﺆﺷﺮ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ  FTSEإﻟﻰ دﺧﻮل
ﺳﻴﻮﻟﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ FTSE Russell
اﻟ ــﻰ اﻟ ـﺴــﻮق اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﺑـﻄــﺮﻳـﻘــﺔ ﻣـﻐــﺎﻳــﺮة
ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺘﻴﻦ اﻷوﻟ ــﻰ واﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺣﻴﺚ
ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ،
ﺣﻴﺚ ﺗﺮﻛﺰت ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ
أﺳﻬﻢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﺑﻴﺘﻚ ،اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ،
ورﺑــﺔ ،واﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﻓﻮﺗﺴﻲ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ،وﻫﻤﺎ اﻟﺒﻨﻚ
اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ وﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ.
وﺑﻌﺪ اﻧﻀﻤﺎم ﺳﻬﻤﻲ اﻟﺒﻨﻜﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ

ذﻛــﺮﻫـﻤــﺎ اﻟــﻰ ﻣــﺆﺷــﺮ  FTSE Russellﺑﻠﻎ
ﺑ ــﺬﻟ ــﻚ ﻋـ ــﺪد اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟ ـﻤ ــﺪرﺟ ــﺔ ﺿﻤﻦ
اﻟ ـﻤــﺆﺷــﺮ  .15وﺑــﺎﻟـﻨـﻈــﺮ إﻟ ــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮﻳــﺎت
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻧﺠﺪ أﻧﻬﺎ ﺗﺮﻛﺰت
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 %53.3ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻢ ﺗﺪاول ﺟﻠﺴﺔ 14
ﻣﺎرس  ،2019ﻳﻠﻴﻪ اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ وﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺑﻨﺴﺒﺔ %23.0
و %12.9ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
وﻗ ـ ــﺪ وﻗـ ـﻌ ــﺖ ﻓـ ـﺘ ــﺮة ﻣ ــﺮاﺟـ ـﻌ ــﺔ ﻣــﺆﺷــﺮ
اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم
 ،2019وﺗ ـﺤــﺪﻳــﺪا ﻓــﻲ  14ﻣ ــﺎرس ،2019
ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻦ 195.5
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻷوﻟ ــﻰ ﻓــﻲ  20ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  2018واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ
 167.3ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،وﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻓــﻲ  20دﻳﺴﻤﺒﺮ  2018واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 158.8
ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ.
وﻛـ ــﺎن ﻟـﺨـﺒــﺮ دﺧـ ــﻮل ﺳـﻴــﻮﻟــﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
أﺛﺮ اﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ  ،%5.1ﻟﺘﺼﻞ
إﻟﻰ ﻣﺎ ﻣﻘﺪاره  30.3ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺆﺷﺮ اﻷﺳــﻮاق
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣــﺎرس  ،2019ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  28.8ﻣﻠﻴﺎرا.
وﻋ ـﻨ ــﺪ اﻟ ـﻨ ـﻈــﺮ إﻟـ ــﻰ اﻟ ـﻘ ـﻴ ـﻤــﺔ اﻟـﺴــﻮﻗـﻴــﺔ
ﻷﺳ ـﻬ ــﻢ ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺮة ﻧ ـﺠ ــﺪ أﻧ ـﻬ ــﺎ ﺑـﻠـﻐــﺖ
 14.1ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ
اﻷول  ،2019ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻄﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻋﻠﻰ  %41.4ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻴﻤﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ 31
ﻣﺎرس .2019
إﺿـ ــﺎﻓـ ــﺔ إﻟـ ـ ــﻰ ذﻟـ ـ ــﻚ ﻓـ ـ ــﺈن أرﺑ ـ ـ ـ ــﺎح ﻫ ــﺬه
اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت ﺧ ــﻼل  2018ﻗــﺪ ارﺗـﻔـﻌــﺖ ﺑﻤﺎ
ﻧﺴﺒﺘﻪ  %17.2إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  899ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ
ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2018ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ،
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ آﺧﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻠﻨﺔ ﻛﻤﺎ
ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻪ.
وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺪاول ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ

اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻷول  2019ﻓﻘﺪ اﻗﺘﺮﺑﺖ
ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى  1.87ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎر د.ك ﺑﻨﺴﺒﺔ
ارﺗﻔﺎع أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻒ  %146ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﺪاول ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم
اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﻫ ــﺬا وﻧ ـﺠــﺪ أن ﺳ ـﻴــﻮﻟــﺔ ﻓـﺘــﺮة
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺆﺷﺮ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺷﻜﻠﺖ
 %10.5ﻣــﻦ إﺟـﻤــﺎﻟــﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟ ـﺘ ــﺪاول ﻓﻲ
ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول .2019
وﺳـﻴـﻄــﺮ ﺑـﻨــﻚ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ ﻋﻠﻰ
 %18ﻣ ــﻦ إﺟ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ ﻗ ـﻴ ـﻤــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺪاول ﻓــﻲ
ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ،2019
ﻳﻠﻴﻪ ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ واﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %15.7و %13.1ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
وﻛ ـ ـ ـ ــﺎن ﻟـ ــﻮﻗـ ــﻊ ﺧـ ـﺒ ــﺮ ﺗـ ـﻀـ ـﺨ ــﻢ أرﺑ ـ ـ ــﺎح
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﺧــﻼل ﻋﺎم
 2018أﺛﺮ اﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ،
إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﺒﻮرﺻﺔ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺗـ ـ ـﺠ ـ ــﺎوزت ﺣ ــﺎﺟ ــﺰ  30ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎر
دﻳ ـﻨ ــﺎر ،وﻳــﺮﺟــﻊ ذﻟ ــﻚ أﻳ ـﻀــﺎ إﻟ ــﻰ ارﺗ ـﻔــﺎع
اﻟـﺘــﻮزﻳـﻌــﺎت اﻟـﻨـﻘــﺪﻳــﺔ وﻏـﻴــﺮ اﻟـﻨـﻘــﺪﻳــﺔ ﻣﻦ
ﻣـﻌـﻈــﻢ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﻘـﻴــﺎدﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺑــﻮرﺻــﺔ
اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ ،وﻫ ـ ـ ــﻮ ﻣ ـ ــﺎ ﻳـ ــﺰﻳـ ــﺪ ﻣ ـ ــﻦ ﺷ ـﻬ ـﻴــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﻓــﻆ واﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺎدﻳ ــﻖ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرﻳــﺔ
ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﺮاﻛﺰﻫﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺿﻤﻦ
ﻣﺆﺷﺮ ﻓﻮﺗﺴﻲ.
وﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﻨﻈﺮ إﻟــﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ
اﻷﺻﻮل ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﺖ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ
ﻓﺘﺮة ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺆﺷﺮ اﻷﺳ ــﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
ﻣــﺎرس  2019ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 65.0
ﻣـﻠـﻴــﺎر دﻳ ـﻨــﺎر ﺣـﺴــﺐ اﻟـﻨـﺘــﺎﺋــﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ذﻟــﻚ ﻓــﺈن إﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻣ ـﻠ ـﻜ ـﻴــﺔ ﺣـ ـﻘ ــﻮق اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻫ ـﻤ ـﻴ ــﻦ ﺑ ـﻠ ــﻎ 7.4
ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﺎرات ،ﻛـﻤــﺎ ﻓ ــﻲ ﺗــﺎرﻳ ـﺨــﻪ ،ﺣـﻴــﺚ ﻛــﺎن
ﻧـﺼـﻴــﺐ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ ﻣ ــﺎ ﻳ ـﻘ ــﺎرب ﻣﻦ
 %41.6ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ أﺻﻮل ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت،
إﺿــﺎﻓــﺔ اﻟــﻰ  %43.7ﻣــﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ.
وﺑــﺎﻟـﻨـﻈــﺮ إﻟ ــﻰ أداء اﻷﺳ ـﻬــﻢ اﻟـﻤــﺪرﺟــﺔ

ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻣﻨﺬ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟـﻌــﺎم وﺣﺘﻰ
 31ﻣﺎرس  ،2019ﻧﺠﺪ أن أداء ﺳﻬﻢ اﻟﺒﻨﻚ
اﻷﻫـﻠــﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻫــﻮ اﻷﻓﻀﻞ
ﺑ ـﻴــﻦ اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـﻤ ــﺪرﺟ ــﺔ ﺿ ـﻤــﻦ اﻟـﻤــﺆﺷــﺮ
ﺧ ــﻼل اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول  ،2019ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ ارﺗـﻔــﻊ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  %33.7ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺈﻏﻼق ﻋﺎم ،2018
ﻳـﻠـﻴــﻪ ﺳـﻬــﻢ ﺑـﻨــﻚ اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ وﺳ ـﻬــﻢ اﻟﺒﻨﻚ
اﻟــﺪوﻟــﻲ اﻟـﻠــﺬان ارﺗﻔﻌﺎ  %23.8و%20.1
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
وﻋـ ـﻨ ــﺪ ﻣ ـﻘ ــﺎرﻧ ــﺔ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت ﻣ ــﻦ ﺣـﻴــﺚ
 ،Dividend payout ratioﺗﺼﺪر اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ
ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﻫــﺬه اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،%60ﺛﻢ
ﺑﻨﻚ ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ %55
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ.
وﻋـ ـﻨ ــﺪ اﻟ ـﻨ ـﻈ ــﺮ إﻟ ـ ــﻰ اﻟـ ـﻌ ــﺎﺋ ــﺪ اﻟـ ـﺠ ــﺎري
 Dividend Yieldﻧﺠﺪ أن اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ
اﻟﻤﺘﺤﺪ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻟﺪﻳﻪ أﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ ﺟﺎر
 Dividend yieldﻋﺎم  2018ﺑﻨﺴﺒﺔ %6.1
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﻏﻼق اﻟﺴﻬﻢ ﻓﻲ  31ﻣﺎرس
 ،2019ﻳﻠﻴﻪ اﻟﺒﻨﻚ ا ﻟــﻮ ﻃـﻨــﻲ ﺑﻌﺎﺋﺪ ﺟﺎر
.%Dividend yield 3.9
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﺳﺠﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ
أﻋـﻠــﻰ ﻗﻴﻤﺔ دﻓـﺘــﺮﻳــﺔ ﺑﺴﻌﺮ  506ﻓﻠﻮس،
وﻫ ــﻲ اﻷﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـﺒــﺎﻗــﻲ اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﺳﻬﻢ ﺑﻨﻚ ور ﺑ ــﺔ أ ﻗــﻞ ﻗﻴﻤﺔ
دﻓﺘﺮﻳﺔ ﺗﺴﺎوي  172ﻓﻠﺴﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ آﺧﺮ
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻌﻠﻨﺔ.

»اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻳﺴﺘﺤﻮذ
ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 %41ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺬه
اﻟﺸﺮﻛﺎت

األسهم األوروبية تلتقط األنفاس

األربعاء  27رجب 1440هـ
 03أبريل 2019م  -العدد 3647

«رويترز» :توقفت األسهم األوروبية بعد أقوى موجة صعود على مدى يومين منذ يناير حيث
نالت الضبابية التي تحيط بالخروج البريطاني من المعنويات ،وارتفع المؤشر ستوكس 600
األوروب��ي  0.03في المئة متجها نحو مستويات مرتفعة ترجع إلى سبتمبر وم��ارس ،وحققت
معظم البورصات األوروبية مكاسب طفيفة وزاد المؤشر فايننشال تايمز  100البريطاني 0.5
في المئة بفضل الجنيه االسترليني الضعيف.

ضمن حزمة اإلجراءات الداعمة لإلصالحات االقتصادية

«الوطني» دشن النسخة الـ 6
من برنامج «القيادات الشابة»

الكويت توقع اتفاقية برنامج
التوازن املالي في البحرين

ش� � �ه � ��دت ال� � �ك � ��وي � ��ت ال � �ت� ��وق � �ي� ��ع ع �ل��ى
أط � ��ر ال �ت ��رت �ي �ب ��ات ال �م ��ال �ي ��ة م �ت �ع��ددة
األط� � � � ��راف ب � �ش ��أن ال � �ت � �ع� ��اون ال �م��ال��ي
ل�ب��رن��ام��ج ال �ت��وازن ال�م��ال��ي ف��ي مملكة
البحرين ،شملت وزارة المالية لدولة
للكويت ،الصندوق الكويتي للتنمية
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة ،وص� �ن ��دوق
النقد العربي ،ووزارة المالية لمملكة
ال �ب �ح��ري��ن .ي ��ذك ��ر أن ال �ت��رت �ي �ب��ات ق��د
ج� ��اءت ض �م��ن ح��زم��ة م ��ن اإلج� � ��راءات
ال��داع �م��ة ل��إص��اح��ات االق �ت �ص��ادي��ة
واس�ت�ق��رار المالية العامة ف��ي مملكة
ال� �ب� �ح ��ري ��ن ،وال � �ه� ��ادف� ��ة إل� � ��ى ت��دع �ي��م
ال�ق��واع��د المالية واالق�ت�ص��ادي��ة ل��دول
مجلس التعاون الخليجي.
وق ��د م �ث��ل ال �ك��وي��ت وزي� ��ر ال �م��ال �ي��ة د.
نايف الحجرف ،وعبدالوهاب احمد
ً
ال�ب��در ممثا ع��ن الصندوق الكويتي
للتنمية االقتصادية العربية ،بينما
م �ث��ل ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان ب ��ن خ �ل �ي �ف��ة آل
خ �ل �ي �ف��ة وزي� � ��ر ال �م��ال �ي��ة واالق� �ت� �ص ��اد
ال� ��وط � �ن� ��ي م� �م� �ل� �ك ��ة ال � �ب � �ح� ��ري� ��ن ،ود.
ع�ب��دال��رح�م��ن ب��ن ع�ب��دال�ل��ه ال�ح�م�ي��دي
ً
ممثا عن صندوق النقد العربي.

امل�شاركون يف برنامج «القيادات ال�شابة»

د .احلجرف والبدر واآل خليفة واحلميدي

«أرزان» 7.4 :مليارات دينار إجمالي حقوق
املساهمني بالشركات املدرجة في املؤشر «»FTSE
اشار تقرير مجموعة االرزان الى ان عام  2018شهد
اتمام المرحلتين األولى والثانية من عملية دخول
ال�م�س�ت�ث�م��ري��ن األج ��ان ��ب ل��اس �ت �ث �م��ار ف ��ي األس �ه��م
الكويتية ال�م��درج��ة م��ن ضمن م��ؤش��ر  FTSEخال
شهر سبتمبر  2018وديسمبر  2018على التوالي.
واض ��اف ال�ت�ق��ري��ر ان��ه ب�ع��دم��ا تحسنت مستويات
السيولة خ��ال العام  2018واألداء االيجابي الذي
تميزت به الشركات الكويتية القيادية والتشغيلية
وب��االض��اف��ة ال ��ى االن �ت �ه��اء م��ن ال�م��رح�ل�ت�ي��ن األول ��ى
والثانية ل��دخ��ول السيولة األجنبية على األسهم
ال�م��درج��ة ضمن م��ؤش��ر  FTSEل��أس��واق الناشئة،
ً
ش�ه��د ال��رب��ع األول م��ن ال �ع��ام  2019أخ� �ب ��ارا س��ارة
ل�ل�م�س�ت�ث�م��ر ال �م �ح �ل��ي ف ��ي ب ��ورص ��ة ال �ك��وي��ت حيث
أع �ل �ن��ت  FTSE Russellخ ��ال ال� �ع ��ام ال �ح��ال��ي عن
ارتفاع وزن بورصة الكويت ضمن مؤشرها FTSE
لأسواق الناشئة.
أدى ق ��رار ال�م��راج�ع��ة الموسمية ل�م��ؤش��ر األس ��واق
ال�ن��اش�ئ��ة  FTSEل��دخ��ول س�ي��ول��ة إض��اف�ي��ة م��ن قبل
 FTSE Russellالى السوق الكويتي بطريقة مغايرة
للمرحلتين األولى والثانية من حيث عدد األسهم
المستهدفة بشكل رئيس حيث تركزت سيولة هذه
المرحلة على أس�ه��م البنك ال��وط�ن��ي ،بيتك ،البنك
الدولي ،بنك وربة والوافدين الجديدان على قائمة
ف��وت�س��ي ل ��أس ��واق ال�ن��اش�ئ��ة وه �م��ا ال�ب�ن��ك األه�ل��ي
المتحد البحريني وبنك الخليج ،وبعد انضمام
سهمي البنكين السابق ذكرهما الى مؤشر FTSE
 Russellبلغ ب��ذل��ك ع��دد ال�ش��رك��ات ال�م��درج��ة ضمن
المؤشر  15شركة.
بالنظر إلى مستويات السيولة التي تم االستثمار
بها ف��ي ك��ل سهم م��ن ه��ذه القائمة نجد بأنها قد
ت��رك��زت ع�ل��ى ك��ل م��ن أس�ه��م ال�ب�ن��ك ال��وط�ن��ي بنسبة
 53.3%م��ن اج�م��ال��ي ق�ي��م ت ��داول جلسة  14م��ارس
 2019يليه البنك األهلي المتحد البحريني وبنك

األداء السعري لألسهم املدرجة ضمن املؤشر خالل الربع األول 2019

الخليج بنسبة  23.0%و 12.9%على التوالي.
ه ��ذا وق ��د وق �ع��ت ف �ت��رة م��راج �ع��ة م��ؤش��ر األس� ��واق
الناشئة في الربع األول من العام  2019وبالتحديد
في تاريخ  14م��ارس  2019عند مستويات سيولة
م �ق��ارب��ة م��ن  195.5م �ل �ي��ون دي �ن��ار ب��ال �م �ق��ارن��ة مع
س �ي��ول��ة ال �م��رح �ل��ة األول � ��ى ف ��ي  20س�ب�ت�م�ب��ر 2018
وال�ب��ال�غ��ة  167.3م�ل�ي��ون دي �ن��ار وس�ي��ول��ة المرحلة
ال �ث��ان �ي��ة ف��ي  20دي�س�م�ب��ر  2018وال �ب��ال �غ��ة 158.8
مليون دينار.
وبالنظر إلى قيمة التداول في بورصة الكويت في
ال��رب��ع األول  2019ف�ق��د اق�ت��رب��ت م��ن م�س�ت��وى 1.87
مليار دينار بنسبة ارتفاع أكثر من الضعف 146%
بالمقارنة م��ع قيمة ال �ت��داول ف��ي نفس ال�ف�ت��رة من
العام الماضي ،هذا ونجد أن سيولة فترة مراجعة

م��ؤش��ر األس� � ��واق ال �ن��اش �ئ��ة ق ��د ش�ك�ل��ت م ��ا نسبته
 10.5%م ��ن إج �م��ال��ي ق �ي �م��ة ال � �ت� ��داول ف ��ي ب��ورص��ة
الكويت خال الربع األول .2019
سيطر بنك الكويت الوطني على  18%من إجمالي
قيمة التداول في بورصة الكويت خال الربع األول
 2019ي�ل�ي��ه ب�ن��ك ال�خ�ل�ي��ج وال�ب�ن��ك األه �ل��ي المتحد
البحريني بنسبة  15.7%و 13.1%على التوالي
وم� ��ن خ� ��ال ال �ن �ظ��ر إل� ��ى إج �م ��ال ��ي ق �ي �م��ة األص� ��ول
للشركات الستة المدرجة من ضمن فترة مراجعة
مؤشر األسواق الناشئة مارس  2019فقد بلغت ما
قيمته  65.0مليار دينار حسب النتائج النهائية
المعلن عنها ،باإلضافة إلى ذلك فإن إجمالي ملكية
حقوق المساهمين قد بلغ ما قيمته  7.4مليارات
دينار.

السلطان« :أجيليتي» تبني أكثر من مليون متر
من املرافق التخزينية والصناعية الجديدة
كتب محمد المملوك

واف�ق��ت الجمعية العمومية لشركة
اجيليتي للمخازن للسنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر  2018على
ت��وص �ي��ة م �ج �ل��س اإلدارة ب �ت��وزي��ع
أرباح نقدية بنسبة  15( ٪15فلسا
ل �ك��ل س �ه��م) وأس� �ه ��م م �ن �ح��ة بنسبة
 15( ٪15س�ه�م��ا ل �ك��ل  100س �ه��م).
وت � �س ��ري ه � ��ذه ال� �ت ��وزي� �ع ��ات س��وف
ع �ل��ى ال�م�س��اه�م�ي��ن ال�م�س�ج�ل�ي��ن في

س �ج��ل م �س��اه �م��ي ال �ش��رك��ة ب �ت��اري��خ
اس �ت �ح �ق��اق  29أب� ��ري� ��ل  2019ع�ل��ى
أن ي�ت��م ت��وزي��ع األرب� ��اح ف��ي  1مايو
.2019
وق ��ال ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س اإلدارة
وال ��رئ� �ي ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي الج �ي �ل �ي �ت��ي،
ط� � � � � ��ارق س � � �ل � � �ط� � ��ان« :إن ال � �ش� ��رك� ��ة
ت��واص��ل االستثمار لتعزيز نموها
ال �م �س �ت �ق �ب �ل��ي م ��ن خ� ��ال ب �ن ��اء أك �ث��ر
م��ن م�ل�ي��ون م�ت��ر م��رب��ع م��ن ال�م��راف��ق
ال�ت�خ��زي�ن�ي��ة وال �ص �ن��اع �ي��ة ال �ج��دي��دة

ف��ي ج�م�ي��ع أن �ح��اء ال �ش��رق األوس ��ط
ً
وأف � ��ري� � �ق� � �ي � ��ا ،ف� � �ض � ��ا ع� � ��ن ت� �ط ��وي ��ر
م �ش��روع مجمع ري��م م��ول م��ن خ��ال
أح��دى ش��رك��ات�ه��ا ال�ت��اب�ع��ة والبالغة
ق �ي �م �ت��ه  1.2م �ل �ي��ار دوالر ف ��ي أب��و
ظ� �ب ��ي؛ واس� �ت� �ث� �م ��ار أك� �ث ��ر م� ��ن 100
م �ل �ي��ون دوالر ف��ي  ،Shipaال�م�ن�ص��ة
ال �ل��وج �ي �س �ت �ي��ة ال ��رق �م �ي ��ة ال �خ��اص��ة
بالشركة».
وف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال�ب�ي��ان��ات ال�م��ال�ي��ة
ح�ق�ق��ت ص��اف��ي أرب � ��اح ب�ق�ي�م��ة 81.1

م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار ب �م��ا ي� �ع ��ادل 56.06
ً
ف� �ل� �س ��ا ل� �ل� �س� �ه ��م ال� � ��واح� � ��د ف � ��ي ع ��ام
 ،2018ب� � ��زي� � ��ادة ق � ��دره � ��ا % 18.4
م� �ق ��ارن ��ة ب��ال �ن �ت��ائ��ج ال �م��ال �ي��ة ل �ع��ام
 .2017وق��د ب�ل�غ��ت إي� ��رادات ال�ش��رك��ة
 1,550.2م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار ،واألرب � ��اح
ق�ب��ل اح �ت �س��اب ال �ف��وائ��د وال �ض��رائ��ب
واالستهاك واإلطفاء  154.8مليون
دي� �ن ��ار ب� ��زي� ��ادة  % 10.2و% 14.5
بحسب الترتيب.
كانت التدفقات النقدية التشغيلية
في  2018صحية ومتنامية ،في حين
ك��ان ال�ت��دف��ق ال�ن�ق��دي ال�ح��ر م�ح��دودا
نتيجة ل�ل�ن�ف�ق��ات ال��رأس�م��ال�ي��ة التي
أدت إل��ى زي ��ادة االق �ت��راض لتمويل
هذه االستثمارات االستراتيجية.

انتخابات مجلس اإلدارة

جانب من العمومية

وأعمال
11

مال

وق � ��د ان �ت �خ �ب ��ت ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع��ام��ة
ال � �ع� ��ادي� ��ة أع� � �ض � ��اء م� �ج� �ل ��س إدارة
ج� ��دي� ��د ل� �ل� �ث ��اث س � �ن� ��وات ال� �ق ��ادم ��ة
وق ��د ت �ض �م��ن :م��ؤس �س��ة ال�ت��أم�ي�ن��ات
االج� �ت �م ��اع� �ي ��ة وال� �ش ��رك ��ة ال��وط �ن �ي��ة
ال� �ع� �ق ��اري ��ة وه � �ن� ��ادي أن� � ��ور ع�ي�س��ى
الصالح وطارق عبد العزيز سلطان
العيسى وناصر محمد فهد الراشد
وف �ي �ص��ل ج �م �ي��ل س �ل �ط��ان ال�ع�ي�س��ى
وسلطان أنور سلطان العيسى.

أط�ل��ق ب�ن��ك ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي وب��ال�ت�ع��اون
مع كلية إدارة األعمال  IE Madridدورته
السادسة من برنامجه الخاص لتطوير
ال �ق �ي��ادات ال�م�ص��رف�ي��ة ال �ش��اب��ة ،وذل ��ك في
إط��ار دع�م��ه المستمر لتطوير ال�ك�ف��اءات
وال�ك��وادر البشرية .وبهذه المناسبة أكد
م��دي��ر ع��ام ال �م��وارد ال�ب�ش��ري��ة للمجموعة
ع�م��اد ال�ع�ب��ان��ي «أن ري ��ادة ب�ن��ك الكويت
الوطني على الصعيد المحلي واإلقليمي
ت��رت �ك��ز ف ��ي ال �م �ق��ام األول ع �ل��ى االرت� �ق ��اء
ً
بالكوادر البشرية للبنك ،مشيرا إل��ى أن
ال�ن�م��و ال يتحقق ألي م��ؤس�س��ة م��ن دون
تطوير مهارات كوادرها البشرية.
وأض ��اف أن ال��وط�ن��ي ي��ول��ي أهمية كبرى
ل� ��ارت � �ق� ��اء ب� � �ق � ��درات م ��وظ �ف �ي ��ه وي �س �خ��ر
اإلم�ك��ان��ات كافة للمساهمة ف��ي تطورهم
ال� �م� �ه� �ن ��ي وذل� � � � ��ك ع � �ب� ��ر ت� ��وف � �ي� ��ر ب� ��رام� ��ج
ال�ت��دري��ب وال�ت�ط��وي��ر ب��ال�ت�ع��اون م��ع أع��رق
المؤسسات التعليمية حول العالم وذلك
م��ن أج ��ل م��واك �ب��ة أب� ��رز ال�ت�غ�ي�ي��رات ال�ت��ي
تشهدها الصناعة المصرفية.
وق ��ال ال�ع�ب��ان��ي «إن استراتيجية البنك

لتطوير ال �ك��وادر ال�ب�ش��ري��ة ت�ت�ب��وأ مكانة
مهمة في صميم خططنا االستراتيجية
وذل � ��ك ألن ك� �ف ��اءة ف ��ري ��ق ع �م �ل �ن��ا ت�ض�م��ن
ج� ��ودة م��ا ن�ق��دم��ه م��ن خ��دم��ات مصرفية
بشتى أن��واع�ه��ا وعلى مستوى األس��واق
المختلفة التي نعمل بها».
ال �ج��دي ��ر ب��ال��ذك ��ر أن ال �ب��رن��ام��ج ي�س�ت�م��ر
على م��دى  6أشهر ويتضمن العديد من
ال�م�ح��اور أهمها ابتكار اساليب جديدة
وغ �ي��ر ت �ق �ل �ي��دي��ة ف ��ي ال �ت �ف �ك �ي��ر ل �ل �ق �ي��ادات
ال �ش��اب��ة ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ت�ع�ل��م ال �م �ه��ارات
األساسية للقيادة ،وبناء ثقافة التميز،
وإدارة التغيير واالبتكار ،وقياس وإدارة
األداء إل��ى ج��ان��ب ع�ل��م اإلدارة واالت�ص��ال
ال �ف � َ�ع ��ال وف � ��رق األداء ال��رف �ي��ع وم� �ه ��ارات
ً
ال�ت�ق�ي�ي��م ال ��ذات ��ي وص � ��وال إل ��ى ال�ت��وج�ي��ه
والتدريب الفعال.
وي�س�ت�ه��دف ال�ب��رن��ام��ج ب �ص��ورة أساسية
تحفيز المتدربين على إط��اق قدراتهم
واالن� �ت� �ق ��ال إل� ��ى ال �ج �م��ع ب �ي��ن ال �م �ه��ارات
ً
ال�ت�ق�ن�ي��ة وم� �ه ��ارات ال �ق �ي��ادة وص� ��وال إل��ى
التفكير القيادي االستراتيجي.

«زين» تستضيف وكالة NASA
في مركزها لإلبداع

اس �ت �ض��اف��ت «زي� � ��ن» ف ��ي ال �ك��وي��ت ج�ل�س��ة
ح � ��واري � ��ة ح� � ��ول اإلب� � � � ��داع ال �ت �ك �ن��ول��وج��ي
وال � �ع � �ل � �م� ��ي ق� � ّ�دم � �ت � �ه� ��ا وك� � ��ال� � ��ة ال� �ف� �ض ��اء
األم �ي��رك �ي��ة -ن��اس��ا ب��ال �ت �ع��اون م��ع س�ف��ارة
ال � � ��والي � � ��ات ال� �م� �ت� �ح ��دة األم � �ي� ��رك � �ي� ��ة ل ��دى
ال �ك ��وي ��ت ،وذل � ��ك ف ��ي م��رك��ز زي� ��ن ل ��إب��داع
 ZINCبمقر الشركة الرئيس في الشويخ.
وأوض� �ح ��ت ال �ش��رك��ة ف ��ي ب �ي��ان ص�ح��اف��ي
أن اس�ت�ض��اف�ت�ه��ا ل �ه��ذه ال�ج�ل�س��ة أت ��ى من
م�ن�ط�ل��ق ح��رص�ه��ا ال�م�س�ت�م��ر ع�ل��ى توفير
ال� �ب ��رام ��ج ال �ت �خ �ص �ص �ي��ة ذات ال �م �س �ت��وى
ال �ع��ال �م��ي ل�ل�م�ه�ت� ًم�ي��ن ب �ش �ت��ى ال �م �ج��االت
اإلبداعية ،وخاصة تلك التي تعتمد على
ُ
وتسهم في ّ
تطور
التكنولوجيا الحديثة
ّ
وتقدم العلم واإلبداع التكنولوجي ،حيث
ت��ؤم��ن زي ��ن ب��أه�م�ي��ة ت�ع��زي��ز ال �ع��اق��ة بين
الشركة والمجتمع الذي تعمل فيه كونها
إح��دى أكبر الشركات ال��رائ��دة في القطاع
الخاص الكويتي.
وبينت زين أن الجلسة الحوارية الخاصة
أقيمت في مركز زين لإبداع  ZINCبمقر
الشركة الرئيس في الشويخ ،وكانت من
ت�ق��دي��م زي �ن��ب ن��اغ�ي��ن ك��وك��س وه ��ي كبير
ال�م�ه�ن��دس�ي��ن ف ��ي م�خ�ت�ب��ر ال ��دف ��ع ال�ن�ف��اث
التابع لوكالة الفضاء األميركية  -ناسا،
حيث ّ
تحدثت حول مهام ناسا مثل مهمة
ت �ل �س �ك��وب ك �ي �ب �ل��ر ل �ل �ب �ح��ث ع ��ن ال �ك��واك��ب
الشبيهة ب��األرض ح��ول النجوم األخ��رى،

وال� �ع ��دي ��د م ��ن ال �م��واض �ي��ع األخ � � ��رى ذات
الصلة ب��اإلب��داع العلمي والتكنولوجي،
ً
ح �ي��ث ت �ق��ود ن��اغ �ي��ن ح��ال �ي��ا ب �ع �ث��ة ف��ري��ق
العمليات التابع لمختبر علوم المريخ،
وال �م��رك �ب��ة ال �ج ��وال ��ة ك �ي��ري��وس �ي �ت��ي ال�ت��ي
هبطت على سطح المريخ ف��ي أغسطس
 ،2012وبفضلها يتم استكشاف المريخ
منذ ذلك الحين.
ً
ُ
ويعتبر مركز زي��ن ل��إب��داع  ZINCمركزا
ّ
ل� ��رواد األع �م��ال واالس �ت �ث �م��ارات ال��رق�م�ي��ة،
ح�ي��ث ت��م إط��اق��ه ل�ي�ك��ون ب�م�ث��اب��ة منصة
الب �ت �ك��ارات وإب ��داع ��ات ال�ط�ل�ب��ة وال�ش�ب��اب
ّ
ورواد األع � �م� ��ال ،وي �ع �م��ل ع �ل��ى ت�ش�ج�ي��ع
ال�ع�ق��ول ال�م�م�ي��زة ع�ل��ى التفكير ف��ي بيئة
عمل تفاعلية تتسم باالبتكار والحداثة
م��ن خ��ال تهيئة م�ن��اخ ال�ع�م��ل المناسب
ألص �ح��اب ال� ��رؤى واألف �ك��ار ومساعدتهم
على تطويرها إلى مشاريع حقيقية قابلة
للتنفيذ والتطبيق.
ُ
وأك� ��دت ال �ش��رك��ة أن �ه��ا ت �ك� ّ�رس ال�م��زي��د من
الجهود والمبادرات التي تعزز من تطوير
التنمية البشرية ف��ي ال��دول��ة وف��ي جميع
المجاالت ،حيث لن ّ
تدخر جهدا لتسخير
إمكاناتها لتعزيز ال��رواب��ط م��ع الجهات
وال � �م ��ؤس � �س ��ات ال � �ت ��ي ت �ع �ن��ى ب��ال �ت �ع �ل �ي��م
وتطوير الموارد البشرية ،إلى جانب دعم
المشاريع والمبادرات التي تسهم بشكل
فعال في مجاالت التنمية البشرية.
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Q’hO 69^74 ≠∏Ñ«d Ék àæ°S 58 ™ØJôj »àjƒμdG §ØædG
π«eôH ô©°S ¢†ØîfG Éªc Q’hO 69
69Q31
31 iƒà°ùe ≈dG ájƒ°ùàdG óæY
π°ü«d Éàæ°S 12 §«°SƒdG ¢SÉ°ùμJ ÜôZ »cô«e’G ¢SÉ«≤dG ΩÉN §Øf
.Q’hO 62
62Q46
46 iƒà°ùe ≈dG
7^2 ƒëæH á«cô«eC’G §ØædG äÉfhõîe ´ÉØJQG ¥Gƒ°SC’G â∏gÉéJ Éª«a
»°VÉªdG ´ƒÑ°SC’G ∫ÓN π«eôH ¿ƒ«∏e 449^5 ≈dEG π«eôH ¿ƒ«∏e
ä’hGóàdG ó«©°U ≈∏Yh .ábÉ£dG äÉeƒ∏©e IQGOEG äÉfÉ«H Ö°ùëH
. %%0^34
0^34 ƒëæH ƒjÉe º«∏°ùJ ""¢ùμªjÉf
¢ùμªjÉf" ΩÉîd á∏LB’G Oƒ≤©dG â©ØJQG

@alseyasshnews

Q’hO 69
69Q74
74 ≠∏Ñ«d Éàæ°S 58 »àjƒμdG §ØædG π«eôH ô©°S ™ØJQG 
É≤ah »°VÉªdG AÉKÓãdG ä’hGó``J »a π«eôÑ∏d Q’hO 69
69Q16
16 πHÉ≤e
.á«àjƒμdG ∫hôàÑdG á°ù°SDƒe øe ø∏©ªdG ô©°ù∏d
,AÉ©HQC’G ¢ùeCG øe ∫hCG ,§ØædG QÉ©°SCG â©LGôJ á«ªdÉ©dG ¥Gƒ°SC’G »ah
á«cô«eC’G ábÉ£dG äÉeƒ∏©e IQGOEG øY IQOÉ°U äÉfÉ«H äô¡XCG ¿CG ó©H
.á«cô«eC’G ΩÉîdG äÉfhõîe »a áÄLÉØe IOÉjR
π°ü«d äÉàæ°S áà°S âfôH èjõe ΩÉN §Øf π«eôH ô©°S ¢†ØîfGh
www.alseyassah.com
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ájOÉ«≤dG º¡°SC’G ≈∏Y ájƒ≤dG AGô°ûdG äÉ«∏ªY øe ºYóH á£≤f 6000 ¥ƒa õØ≤j ∫hC’G ¥ƒ°ùdG

äÉ°ù∏L 4 »a á°UQƒÑ∏d á«dÉª°SCGôdG áª«≤dG Ö°SÉμe QÉæjO ¿ƒ«∏e 649
s ¥ƒ°ùdG ≈dEG äÉHQÉ°†ªdG IOƒY
»°VÉªdG ´ƒÑ°SC’G ∫ÓN % 2`H ΩÉ©dG ô°TDƒªdG äÉYÉØJQG øe äRõY

Ωô°üæªdG ´ƒÑ°SC’G ∫ÓN á«HÉéjEG Ö°SÉμe â∏é°S á°UQƒÑdG 

¥ô°ûdG :"Üô©dG ø««aô°üªdG"
≥WÉæªdG ôãcCG øe §°ShC’G
á«fhôàμdE’G ºFGôédÉH áaó¡à°ùªdG
áYô°ùdG πãe ,áYhô°ûªdG ±Gó``gC’G ºYóJ Ée IOÉY
äGQÉμàH’G ¢†©H ¿EÉa ,»dÉªdG ∫ƒª°ûdGh IAÉØμdGh
§HGƒ°†dG øe Üô¡àdG øe ø«eóîà°ùªdG øμªJ ób
Gójó¡J πμ°ûj ƒëf ≈∏Y ,á«eGôLEG äÉjÉZ ≥«≤ëàd
."á«dÉªdG
á«dÉªdG ágGõæ∏d
π°ùZ áëaÉμe »dƒj »dhódG ™ªàéªdG ¿CG ≈dEG âØdh
á°UÉN ,iƒ°üb á«ªgCG ÜÉ``gQE’G πjƒªJh ∫Gƒ``eC’G
Égó¡°ûj »``à``dG äÉ``jó``ë``à``dGh ôWÉîªdG Aƒ``°``V »``a
äÉ«dBG ó«©°U ≈∏Y áÑcGƒe øe ¬Ñ∏£àJ Éeh ºdÉ©dG
á«æeC’Gh á«HÉbôdGh á«©jô°ûàdG äÉ£∏°ùdG πªY
§HGôJh áªdƒ©dG ¿CG Éª«°S ’ ,á«dÉªdG äÉ°ù°SDƒªdGh
á«dÉªdG É«LƒdƒæμàdG äGQÉμàHG Qƒ£Jh äÉjOÉ°üàb’G
∫Gƒ``eC’G ∫É≤àfG í«àJ á«fhôàμdE’G ™aódG áª¶fCGh
.ºdÉ©dG ∫ƒM á≤FÉa áYô°ùH
á«HÉbôdGh á«©jô°ûàdG äÉ£∏°ùdG ¿CG ≈``dEG í``ª``dCGh
ø«fGƒ≤dG åjóëJ ≈``dEG ≈©°ùJ á«Hô©dG ∫hó``dG »a
±ó¡J »àdG áHÉbôdG ∫ÉªYCG π«©ØJh äÉ©jô°ûàdGh
á£°ûfCGh ∫GƒeC’G π°ùZ áëaÉμeh ∫Éãàe’G õjõ©J ≈dEG
äÉ°ù°SDƒªdG ™e É«°TÉªJ ∂dPh ,á«HÉgQE’G äÉª¶æªdG
≈dEG É¡à¡L øe ≈©°ùJ »àdG á°üàîªdG á«dhódG
√òg áÑcGƒªd äÉ¡«LƒàdGh ô«jÉ©ªdG QGó°UEGh åjóëJ
.äÉjóëàdG

»dhódG OÉ``ë``J’G ¢ù«FQ ∫É``b :CG ¢``T CG- ähô``«``H 
¿ÉæÑd ±QÉ°üe á«©ªL ¢ù«FQh Üô©dG ø««aô°üª∏d
¥ô°ûdG á≤£æe ¿EG ,¢ù«ªîdG ¢ùeG ,¬«HôW ∞jRƒL
áaó¡à°ùªdG ºdÉ©dG ≥WÉæe ôãcCG øe ôÑà©J §°ShC’G
≈dEG Gô«°ûe ,äÉfÉ«ÑdG ¿Gó≤ah á«fhôàμdE’G ºFGôédÉH
á«dÉªdG áª¶fC’G ágGõf ájÉªëd áë∏e áLÉM OƒLh
ójóëJ ôÑY ,»Hô©dGh »ªdÉ©dG øjó«©°üdG ≈∏Y
á«dÉªdG É«LƒdƒæμàdG ΩGóîà°SG IAÉ°SEG ôWÉîe º««≤Jh
.ôWÉîªdG √òg øe ∞«ØîàdGh ,á«eGôLEG IQƒ°üH
áëaÉμe ióàæe"
ióàæe ìÉààaG ∫ÓN áª∏c »a ∂dP AÉL
»aô°üªdG ´É£≤dG »a á«dÉªdG ºFGôédGh ∫GƒeC’G π°ùZ
Qƒ°†ëH ""Qƒ£àdGh
Qƒ£àdGh äÉjóëàdGh ôWÉîªdG ..»Hô©dG
,ìƒàa ΩÉ°Sh á«Hô©dG ±QÉ°üªdG OÉëJ’ ΩÉ©dG ø«eC’G
.ø««fÉæÑ∏dG ø««aô°üªdG øe OóYh
É«LƒdƒæμàdG ΩGóîà°SG ≈∏Y πª©dG á«ªgCG ¬«HôW ócCGh
∫GƒeC’G π°ùZ áëaÉμe äÉÑ∏£àªd ∫Éãàe’G Rõ©J »àdG
OÉªàY’G OGORG Éª∏c"
Éª∏c :ÉØ«°†e ,ÜÉ```gQE’G πjƒªJh
Éª∏c ,∞°SCÓdh ,á«JÉeƒ∏©ªdGh É«LƒdƒæμàdG ≈∏Y
∫GƒeC’G »∏°SÉZh ø«æ°Uô≤ª∏d IójóL äGƒæb âëàa
áaô©ªH IOÉY ¿ƒ©àªàj øjòdG ,ÜÉ``gQE’G »dƒªeh
."GóL
GóL IQƒ£àe á«LƒdƒæμJ äGhOCGh
á«dÉªdG É«LƒdƒæμàdG äGQÉμàHG ¿CG ø«M »a"
»a ±É°VCGh

øe "ƒμeGQCG" ó«Øà°ùJ ∞«c
?"∂HÉ°S" »a á°üM ≈∏Y PGƒëà°S’G
áYÉæ°U ™e ôÑcCG πeÉμJ É¡jódh πbCG êÉàfEG äÉ≤Øf
»a π°†aCG É¡©°Vh ¿ƒμ«°S äÉjhÉª«chôàÑdG
øe ºZôdÉHh .§ØædG ≈∏Y Ö∏£dG ™LGôJ ∫ÉM
π°ü«°S §ØædG ô©°S ¿CG ádÉcƒdG ™bƒàJ ’ ,∂dP
ƒgh ,π``bC’G ≈∏Y äGƒæ°S 10 ∫ÓN ¬``JhQP ≈dEG
QGô≤à°SG hCG √Oƒ©°U á∏°UGƒªH É¡©bƒJ »æ©j Ée
.IôàØdG ∂∏J ∫ÓN √ô©°S
ájOƒ©°ùdG ƒ``μ``eGQCG ¿CG ""¢ûà«a
¢ûà«a" â``ë``°``VhCGh
•É°ûfh Ö°üªdG •É°ûf »a É¡JGQÉªãà°SG âØãc
áμ∏ªªdG ájDhQ Aƒ°V »a ∂dPh äÉjhÉª«chôàÑdG
…OÉ°üàb’G ´ƒæàdG ≈∏Y õcôJ »àdGh ,2030
,2030
¥Gƒ°SC’G ≈∏Y äõcQ ƒμeGQCG ¿CG âaÉ°VCGh .áμ∏ª∏d
•É°ûæd »≤aC’G πeÉμà∏d É°Uôa ôaƒJ ób »àdG
ÉØ«Jƒe ácô°T ≈∏Y ÉgPGƒëà°SG πãe ,ácô°ûdG
,á«HƒæédG ÉjQƒc »a π``jhCG ¢``SGh ,á«cô«eC’G
óæ¡dGh ø«°üdG »``a iô```NCG ¥Gƒ``°``SCG ÖfÉéH
á≤Ø°üdG πjƒªJ ºàj ¿CG ¢ûà«a ™bƒàJh .¿ÉHÉ«dGh
ƒgh ,ƒμeGQCG ácô°T iód ájó≤ædG äÉ≤aóàdG øe
ßØëàe iƒà°ùe óæY ácô°ûdG ¿ƒjO ≈∏Y ßaÉëj
""¢ûà«a
¢ûà«a" ™bƒàJh .áYÉæ°üdG ô«jÉ©ªH áfQÉ≤e
%9 ƒëæH ºgÉ°ùj ±ƒ°S Ö°üªdG •É°ûf ¿CG
%
∑ÓgE’Gh óFGƒØdG πÑb ƒμeGQCG ácô°T ìÉHQCG øe
.≥HÉ°ùdG »a %3
% ƒëæH áfQÉ≤e ,∑Ó¡à°S’Gh

¿EG :»fÉªàF’G ∞«æ°üà∏d ¢ûà«a ádÉch âdÉb 
ô¡¶j ,∂HÉ°S »a á°üM ≈∏Y ƒμeGQCG PGƒëà°SG
á«ªdÉ©dG §ØædG äÉcô°T É¡H Ωƒ≤J »àdG Oƒ¡édG
çGó``ME’ á«æWƒdG §ØædG äÉcô°Th á«°ù«FôdG
ôjôμàdG) Ö°üªdG á£°ûfCG ™e ôÑcCG πeÉμJ
.äÉjhÉª«chôàÑdGh (™jRƒàdGh
πeÉμàdG Gòg ¿CG É¡d åjóM ôjô≤J »a äôcPh
¢ûeÉg ¿C’ ,§``Ø``æ``dG äÉ``cô``°``T Gô``«``ã``c ó«Øj
¢ùμY ô«°ùj äÉjhÉª«chôàÑdGh ôjôμàdG íHQ
ÉWƒëJ πãªjh §ØædG QÉ©°SC’ ájQhódG äÉÑ∏≤àdG
»a ¢ûà«a âaÉ°VCGh .§ØædG QÉ©°SCG ¢VÉØîfG ó°V
äÉcô°T ø«H »°SCGôdG πeÉμàdG á«ªgCG ¿CG É¡d ôjô≤J
CGóH ,äÉjhÉª«chôàÑdGh ôjôμàdG äÉcô°Th §ØædG
∂dPh ,2016
,2016hh 2015 »eÉY ∫ÓN Iƒ≤H ô¡¶j
§¨°V Ée ƒgh ,§ØædG QÉ©°SCG äQÉ¡fG ÉeóæY
»àdG ,Ö∏«a ƒcƒfƒc πãe äÉcô°T ¢†©H ≈∏Y
±É°ûμà°S’G •É°ûf ≈∏Y §≤a É¡dÉªYCG πãªàJ
iôNC’G äÉcô°ûdÉH áfQÉ≤e ∂dPh ,êGôîà°S’Gh
.É¡dÉªYCG »a πeÉμJ É¡jód »àdG
´É£b »a QÉªãà°S’G ¿EÉ` a ,∂``dP ≈∏Y IhÓ``Yh
ôWÉîe ó°V ÉWƒëJ πãªj äÉjhÉª«chôàÑdG
.§ØædG ≈∏Y π``LC’G πjƒW Ö∏£dG ´ÉØJQG ΩóY
É¡jód »àdG äÉcô°ûdG ¿CG ≈dEG ""¢ûà«a
¢ûà«a" äQÉ°TCGh

:…óæ°T Oƒªëe–Öàc 

ó¡°ûà°Sh .ìÉHQÓd Ió«édG á«dÉªdG äÉ©jRƒàdG øe ºYóH
á«eƒª©dG äÉ«©ªédG øe ójó©dG ´ÉªàLG á∏Ñ≤ªdG IôàØdG
Ö≤Y ìÉ``HQÓ``d á«dÉªdG äÉ©jRƒàdG É``gQGô``bGh äÉcô°û∏d
≈a ø«dhGóàªdG áÑZQ øe Rõ©j ób Ée ƒgh ∑ƒæÑdG ´É£b
,äÉ©jRƒàdG øe IOÉØà°SÓd äÉcô°ûdG ¢†©H º¡°SCG ™«ªéJ
,á∏Ñ≤ªdG IôàØdG ∫ÓN äÉ©jRƒàdG ≈∏Y ºNõdG ádÉM π¶à°Sh
,ìÉHQÓd á«dÉªdG äÉbÉ≤ëà°S’G ïjQGƒJ øe AÉ¡àf’G ≈àMh
Éª«a .…QÉédG πjôHG ≈a É¡ª¶©e ¿ƒμà°S Ée ÉÑdÉZ ≈àdG
äGhO’G ≥«Ñ£J ¥Ó£fG ≈àM ¥ƒ°ùdG ≈a ÖbôàdG π¶«°S
øe Rõ©J ¿G ™bƒàªdG øe ≈àdGh IójóédG ájQÉªãà°S’G
™«ÑdG äÉeóN É°Uƒ°üNh ∫hGóàdG ºéMh ádƒ«°ùdG ä’ó©e
≈dG áaÉ°V’ÉH º¡°SC’G ¢VGôàbGh ¢VGôbGh ±ƒ°ûμªdG ≈∏Y
∫hGóJ á°üæe ∂dòch ¥ÓZE’G ó©H ∫hGóàdG á°ù∏L çGóëà°SG
ájQÉªãà°S’G ≥jOÉæ°üdG É¡æeh ,ájQÉªãà°S’G ≥jOÉæ°üdG
.πNó∏d IQóªdG ájQÉ≤©dG
,»dGƒàdG ≈∏Y á°SOÉ°ùdG á°ù∏é∏d É¡YÉØJQG á°UQƒÑdG â∏°UGh
øe ºZôdG ≈∏Y ∂dPh ,¢ùeG øe ∫hG äÓeÉ©J ájÉ¡f ™e
ô°TDƒªdG πé°Sh ä’hGóàdG ácôM ¬Jó¡°T …òdG øjÉÑàdG
k ÉëHGQ 5731^91 á£≤ædG óæY %
%0^88
0^88 ƒëæH k ÉYÉØJQG ΩÉ©dG
∫hC’Gh »°ù«FôdG ¿Gô°TDƒªdG ™ØJQG Éªc ,á£≤f 50 `dG áHGôb
Ö«JôàdG ≈∏Y %
%1^21
1^21hh %
%0^04
0^04 áÑ°ùæH
ƒëæH ∑ƒæÑdG ÉgQó°üàj äÉYÉ£b 7 äGô°TDƒe â©ØJQGh
IQGó°üH äÉYÉ£b 4 äGô°TDƒe â©LGôJ Éª«a ,%
,%1^2
1^2
""á°†HÉb
á°†HÉb »HôY"
»HôY º¡°S AÉLh ,%
,%7^19
7^19 áÑ°ùæH É«LƒdƒæμàdG
¬àÑ°ùf ƒªæH áLQóªdG º¡°SCÓd AGô°†îdG áªFÉ≤dG ¢SCGQ ≈∏Y
AGôªëdG áªFÉ≤dG ""πaÉμJ
πaÉμJ ≈dhCG" º¡°S Qó°üJ Éª«a ,%
,%7^38
7^38
46^06 ≈dEG %
%7 ádƒ«°ùdG â°ü∏≤Jh %
%7^59
7^59 ƒëæH k É©LGôàe
Éª«a ,¢ùeC’ÉH QÉæjO ¿ƒ«∏e 49^55 πHÉ≤e QÉæjO ¿ƒ«∏e
º¡°S ¿ƒ«∏e 187^69 ≈dEG %
%3^4
3^4 ∫hGóàdG ΩÉéMCG â©ØJQG
º¡°S ≥≤Mh AÉKÓãdG á°ù∏éH º¡°S ¿ƒ«∏e 181^59 πHÉ≤e
¿ƒ«∏e 7^24 áª«≤H á°UQƒÑdÉH ádƒ«°S §°ûfCG ""∂à«H
∂à«H"
- óëàe »∏gCG" º¡°S Qó°üJ Éª«a ,%
,%2^91
2^91 k É©ØJôe QÉæjO
º¡°S ¿ƒ«∏e 26^06 ∫hGóàH äÉ«ªμdG •É°ûf ""øjôëÑdG
øjôëÑdG
.%2^41
.%
2^41 k É©ØJôe

ƒëæH IójóL á«YƒÑ°SG á«bƒ°S Ö°SÉμe á°UQƒÑdG â≤≤M
32^8 ¥ƒ°ù∏d á«dÉª°SCGôdG áª«≤dG π°üàd QÉæjO ¿ƒ«∏e 649
≈FGô°ûdG ºNõdG ádÉM QGôªà°SG øe ºYóH ∂dPh ,QÉæjO QÉ«∏e
Ö≤Y ∂dPh áLQóªdG º¡°S’G ™«ªL ≈∏Y ¥É£ædG ™°SGƒdGh
2018 ≈a á«dÉªdG É¡éFÉàf øY äÉcô°ûdG ™«ªL ¿Ó``YG
ájOhóëe ≈dG áaÉ°V’ÉH ,É¡MÉHQG ≈a Gƒªf É¡ª¶©e ≥«≤ëJh
¿ÓY’G ≈a ÉgôNÉàd ∫hGóàdG øY áaƒbƒªdG äÉcô°ûdG OóY
.§≤a äÉcô°T 5 ≈dG á«dÉªdG É¡éFÉàf øY
¥ƒ°ùdG ≈∏Y á«ÑæL’G ≥jOÉæ°üdGh ßaÉëªdG õ«côJ πX ≈ah
´É£≤dG ôÑà©j iò``dG ∑ƒæÑdG ´É£b É°Uƒ°üNh ≈àjƒμdG
ºéMh á«dÉª°SGôdG áª«≤dG å«M øe ¥ƒ°ùdG ≈a iƒ``b’G
ô°TDƒe ≈dG ´É£≤dG º¡°SG º¶©e ΩÉª°†fG ∂dòch ,∫hGóàdG
ƒgh ´É£≤dG º¡°SCG ≈∏Y ™«ªéàdG ºéM ™ØJQG " ≈°ùJƒa "
õØb iòdG ∫h’G ¥ƒ°ùdG ô°TDƒe ≈∏Y É«HÉéjG ¢ùμ©fG Ée
≥≤ë«d á£≤f 6000 õLÉM ¥ƒa º«°ù≤àdG òæe ≈dh’G Iôª∏d
ƒªf áÑ°ùæH á£≤f 150^9 ƒëæH Qó≤J á«YƒÑ°SG Ö°SÉμe
.á£≤f 6137^7 iƒà°ùe ≈dG π°ü«d % 2^5
§≤a äÉ°ù∏L 4 ≈∏Y äô°üàbG á«YƒÑ°SG ä’hGóJ ∫ÓNh
Rõ©àd ójóL øe äÉHQÉ°†ªdG OÉY êGô©ªdGh AGô°S’G á∏£©d
≥«≤ëJ ≈∏Y ΩÉ©dG ¥ƒ°ùdG ô°TDƒe óYÉ°ùJh ¥ƒ°ùdG AGOG øe
5731^9 ≈∏Y ≥∏¨«d á£≤f 114^1 ™bGƒH IójóL Ö°SÉμe
≥≤ëj ¿G »°ù«FôdG ô°TDƒªdG ´É£à°SG Éªc ,% 2 ™bGƒH á£≤f
iƒà°ùe óæY ≥∏¨«d á£≤f 39^1 ƒëæH Qó≤J Ö°SÉμe
.% 0^7 ™bGƒH á£≤f 4956^3
ô°TDƒe á©LGôe πÑ≤ªdG ƒ«fƒj ô¡°T ∫ÓN ¥ƒ°ùdG Öbôàjh
á«bôJ á«fÉμeÉH äÉ©bƒJ §°Sh ≈àjƒμdG ¥ƒ°ù∏d MSCI
äGQÉªãà°SG ÜòL øe Rõ©«°S iò``dG ô``e’G ƒgh ¥ƒ°ùdG
IQƒ°üH ´ÉØJQ’G ≈dG ádƒ«°ùdG ™aój óbh ,IójóL á«ÑæLG
≈∏Y Pƒëà°ùj iò``dG ∫h’G ¥ƒ°ùdG ≈∏Y Éª«°S’ Iô«Ñc
¿G ™bƒàªdG øeh ,ádƒ«°ùdGh ä’hGóàdG øe ôÑc’G á°üëdG
á∏Ñ≤ªdG IôàØdG ∫ÓN ¥ƒ°ùdG ≈a á«HÉéj’G ádÉëdG ôªà°ùJ

2018 »a "FTSE" øª°V áLQóªdG äÉcô°ûdG ìÉHQCG QÉæjO ¿ƒ«∏e 900

áª«b øe % 18 ≈∏Y Pƒëà°SG "»æWƒdG" :"¿GRQCG"
2019 øe ∫hC’G ™HôdG ∫ÓN á°UQƒÑdG ä’hGóJ
ádƒ«°ùdG ä’ó©e â©ØJQG å«M âjƒμdG á°UQƒH
á°UQƒÑd á«bƒ°ùdG áª«≤dG ¿CG ∫G áaÉ°V’ÉH ádhGóàªdG
.QÉæjOQÉ«∏e 30 õLÉM äRhÉéJ ób âjƒμdG
äÉcô°û∏d ∫ƒ°UC’G áª«b »dÉªLEG ≈dEG ô¶ædG ∫ÓN øeh
ô°TDƒe á©LGôe Iôàa øª°V øe áLQóªdG áà°ùdG
¬àª«b Ée â¨∏H ó≤a 2019 ¢SQÉe áÄ°TÉædG ¥Gƒ°SC’G
ø∏©ªdG á«FÉ¡ædG èFÉàædG Ö°ùM QÉæjO QÉ«∏e 65^0
¥ƒ≤M á«μ∏e »dÉªLEG ¿EÉa ∂dP ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,É¡æY
Éªc ∑.O QÉ«∏e 7^4 ¬àª«b Ée ≠∏H ób ø«ªgÉ°ùªdG
Ée »æWƒdG ∂æÑdG Ö«°üf ¿É``c å«M ¬îjQÉJ »a
äÉcô°ûdG √òg ∫ƒ°UCG »dÉªLEG øe %
%41^6
41^6 øe ÜQÉ≤j
.ø«ªgÉ°ùªdG ¥ƒ≤M »dÉªLEG øe %
%43^7
43^7 ≈dG áaÉ°V’ÉH
òæe ô°TDƒªdG øª°V áLQóªdG º¡°SC’G AGOCG ≈dEG ô¶ædÉHh
AGOCG ¿CG â«Ñàj ,,2019
2019 ¢SQÉe 31 ájÉ¨dh ΩÉ©dG ájGóH
π°†aC’G ƒg »æjôëÑdG óëàªdG »∏gC’G ∂æÑdG º¡°S
™HôdG ∫Ó``N ô°TDƒªdG øª°V áLQóªdG º¡°SC’G ø«H
áfQÉ≤ªdÉH %
%33^7
33^7 áÑ°ùæH ™ØJQG Éeó©H 2019 ∫hC’G
º¡°Sh è«∏îdG ∂æH º¡°S ¬«∏j 2018 ΩÉ©dG ¥ÓZEG ™e
%20^1
%
20^1 h %23^8
%23^8 áÑ°ùæH É©ØJQG ¿Gò∏dG »dhódG ∂æÑdG
.»dGƒàdG ≈∏Y
Dividend å«M øe äÉcô°ûdG áfQÉ≤e óæYh
∂æÑdGh »æWƒdG ∂æÑdG Qó°üJ ,,payout
payout ratio
áªFÉ≤dG √ò``g áØ°UÉæe »æjôëÑdG óëàªdG »``∏``gC’G
áÑ°ùæH »àjƒμdG πjƒªàdG â«H ∂æH ºK %
%60
60 áÑ°ùæH
ô¶ædG óæYh ,º¡°ùdG á«ëHQ »dÉªLG øe %55
%55 â¨∏H
¿CÉH óéf Dividend Yield
Yield…QÉédG
…QÉédG óFÉ©dG ≈``dEG
óFÉY ≈∏YCG ¬jód »æjôëÑdG óëàªdG »∏gC’G ∂æÑdG
áÑ°ùæH 2018 ΩÉY »a Dividend yield…QÉL
yield…QÉL
¢SQÉe 31 ïjQÉJ »a º¡°ùdG ¥ÓZEG ¢SÉ°SCG ≈∏Y %
%6^1
6^1
Dividend …QÉL óFÉ©H »æWƒdG ∂æÑdG ¬«∏j 2019
»æWƒdG ∂æÑdG πé°S iôNCG á¡L øeh .%
.%3^9
3^9 yield
≈∏YC’G »gh ¢Sƒ∏a 506 ô©°ùH ájôàaO áª«b ≈∏YCG
∂æH º¡°S πé°S Éªæ«H äÉc ô°ûdG »bÉH ™e áfQÉ≤ªdÉH
»a Éªc k É°ù∏a 172 …hÉ°ùJ ájôàaO áª«b πbCG áHQh
áª«≤dG Qôμe ó«©°U ≈∏Y ÉeCG .áæ∏©e á«fGõ«e ôNBG
áª«b Qôμe ≈∏YCG ∂à«H º¡°S πé°S ó≤a ájôàaódG
ÖMÉ°üc »dhódG º¡°S ô¡X ø«M »a 2^4
2^4x ájôàaO
.¬îjQÉJ »a Éªc 1^1 ájôàaO áª«b Qôμe ≈fOCG

»æjôëÑdG óëàªdG »∏gC’G ∂æÑdG ¬«∏j 2019 ¢SQÉe 14
.»dGƒàdG ≈∏Y %
%12^9
12^9 h %
%23^0
23^0 áÑ°ùæH è«∏îdG ∂æHh
áÄ°TÉædG ¥Gƒ°SC’G ô°TDƒe á©LGôe Iôàa â©bh óbh Gòg
ïjQÉJ »a ójóëàdÉHh 2019 ΩÉ©dG øe ∫hC’G ™HôdG »a
øe áHQÉ≤e ádƒ«°S äÉjƒà°ùe óæY 2019 ¢SQÉe 14
á∏MôªdG ádƒ«°S ™e áfQÉ≤ªdÉH ∑O ¿ƒ«∏e
¿ƒ«∏e195^5
195^5
¿ƒ«∏e 167^3 á¨dÉÑdGh 2018 ôÑªàÑ°S 20 »a ≈dhC’G
2018 ôÑª°ùjO 20 »a á«fÉãdG á∏MôªdG ádƒ«°Sh ∑O
ádƒ«°S ∫ƒNO ôÑîd ¿Éc .QÉæjO ¿ƒ«∏e 158^8 á¨dÉÑdGh
ôKCG âjƒμdG á°UQƒH »a á«aÉ°VG ájQÉªãà°SG á«ÑæLCG
á°UQƒÑd á«bƒ°ùdG áª«≤dG â©ØJQG å«M É¡«∏Y »HÉéjG
30^3 √QGó≤e Ée ≈dEG π°üàd %
%5^1
5^1 áÑ°ùæH âjƒμdG
ô°TDƒe á©LGôe ≥«Ñ£J ïjQÉJ »a Éªc ∑.O QÉ«∏e
áª«≤dG ™e áfQÉ≤ªdÉH 2019 ¢SQÉe áÄ°TÉædG ¥Gƒ°SC’G
iƒà°ùe óæY á«fÉãdG á∏MôªdG ïjQÉJ »a Éªc á«bƒ°ùdG
.∑O QÉ«∏e 28^8
IôàØdG √òg º¡°SC’ á«bƒ°ùdG áª«≤dG ≈dG ô¶ædG óæYh
»a Éªc »àjƒc QÉæjO QÉ«∏e 14^1 â¨∏H ób É¡fCÉH óéf
»æWƒdG ∂æÑdG ô£«°S å«M 2019 ∫hC’G ™HôdG ájÉ¡f
31 ïjQÉJ »a Éªc áª«≤dG √ò``g øe %
%41^4
41^4 ≈∏Y
√òg ìÉHQCG â©ØJQG ó≤a ∂dP ≈dEG ∞°VCG ..2019
2019 ¢SQÉe
Ée ≈dEG %17^2
%17^2 ¬àÑ°ùf ÉªH 2018 ΩÉ©dG ∫ÓN äÉcô°ûdG
áfQÉ≤ªdÉH 2018 ΩÉ©dG ∫ÓN ∑.O ¿ƒ«∏e 899 ÜQÉ≤j
ø∏©eo á«dÉe èFÉàf ôNBG ≈∏Y AÉæHh »°VÉªdG ΩÉ©dG ™e
.¬îjQÉJ »a Éªc É¡æY
»a âjƒμdG á°UQƒH »a ∫hGóàdG áª«b ≈dEG ô¶ædÉHh
1^87 iƒà°ùe øe âHôàbG ó≤a 2019 ∫hC’G ™HôdG
%146
%
146 ∞©°†dG øe ôãcCG ´ÉØJQG áÑ°ùæH QÉæjO QÉ«∏e
øe IôàØdG ¢ùØf »a ∫hGóàdG áª«b ™e áfQÉ≤ªdÉH
á©LGôe Iôàa ádƒ«°S ¿CG óéfh Gòg ,»°VÉªdG ΩÉ©dG
%10^5
%
10^5 ¬àÑ°ùf Ée â∏μ°T ób áÄ°TÉædG ¥Gƒ°SC’G ô°TDƒe
∫ÓN âjƒμdG á°UQƒH »a ∫hGóàdG áª«b »dÉªLEG øe
≈∏Y »æWƒdG âjƒμdG ∂æH ô£«°S ,,2019
2019 ∫hC’G ™HôdG
âjƒμdG á°UQƒH »a ∫hGóàdG áª«b »dÉªLEG øe %
%18
18
∂æÑdGh è«∏îdG ∂æH ¬«∏j 2019 ∫hC’G ™HôdG ∫ÓN
%13^1
%
13^1hh %15^7
%15^7 áÑ°ùæH »æjôëÑdG óëàªdG »∏gC’G
äÉcô°ûdG ìÉHQCG ºî°†J ôÑN ™bƒd ¿Éc .»dGƒàdG ≈∏Y
≈∏Y »HÉéjG ôKCG 2018 ΩÉ©dG ∫ÓN ∑ƒæÑdG á«∏«¨°ûàdG

2019 ∫h’G ™HôdG ∫ÓN ∫hGóàdG á«ªc
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πjƒªà∏d á«dÉªdG ¿GRQCG áYƒªée øY QOÉ°U ôjô≤J OÉaCG 
≈dhC’G ø«à∏MôªdG ΩÉªJG ó¡°T 2018 ΩÉY ¿G QÉªãà°S’Gh
Ö``fÉ``LC’G øjôªãà°ùªdG ∫ƒ``NO á«∏ªY ø``e á«fÉãdGh
øª°V øe áLQóªdG á«àjƒμdG º¡°SC’G »a QÉªãà°SÓd
ôÑª°ùjO h 2018 ôÑªàÑ°S ô¡°T ∫ÓN FTSE ô°TDƒe
áªFÉ≤dG √ò``g QÉ«àNG ºJ å«M ,»dGƒàdG ≈∏Y 2018
ádƒ«°ùdG iƒà°ùe É¡ªgCG øe äÉÑ∏£àe IóY ≈∏Y AÉæH
.IôëdG º¡°SC’G áÑ°ùfh áLQóªdG äÉcô°û∏d ádhGóàªdG
2018 ΩÉ©dG ∫ÓN ádƒ«°ùdG äÉjƒà°ùe âæ°ùëJ Éeó©Hh
á«àjƒμdG äÉcô°ûdG ¬H äõ«ªJ …òdG »HÉéj’G AGOC’Gh
øe AÉ¡àf’G ≈dG áaÉ°V’ÉHh á«∏«¨°ûàdGh ájOÉ«≤dG
á«ÑæLC’G ádƒ«°ùdG ∫ƒNód á«fÉãdGh ≈dhC’G ø«à∏MôªdG
¥Gƒ°SCÓd FTSE ô°TDƒe øª°V áLQóªdG º¡°SC’G ≈∏Y
k GQÉÑNCG 2019 ΩÉ©dG øe ∫hC’G ™HôdG ó¡°T ,áÄ°TÉædG
å«M âjƒμdG á°UQƒH »a »∏ëªdG ôªãà°ùª∏d IQÉ°S
øY »dÉëdG ΩÉ©dG ∫ÓN FTSE Russell âæ∏YCG
FTSE Égô°TDƒe øª°V âjƒμdG á°UQƒH ¿Rh ´ÉØJQG
≈dEG …ODƒj ±ƒ°S …òdG ôeC’G ƒgh áÄ°TÉædG ¥Gƒ°SCÓd
á∏Môe ∫ÓN øe á«ÑæLC’G äGQÉªãà°S’G ºéM ´ÉØJQG
á«aÉ°VG ádƒ«°S ∫ƒNO É¡dÓN øe ºàj IójóL á«aÉ°VG
¢SQÉe 14 ïjQÉJ OóMo å«Mh á«àjƒμdG º¡°SC’G ≈∏Y
á°UQƒH ¿Rh ´É``Ø``JQG ô``KCG ¢SÉμ©f’ qGó``Yƒ``e 2019
.âjƒμdG
¥Gƒ``°``SC’G ô°TDƒªd á«ª°SƒªdG á©LGôªdG QGô``b iOCG
πÑb øe á«aÉ°VEG ádƒ«°S ∫ƒNód FTSE áÄ°TÉædG
á≤jô£H »àjƒμdG ¥ƒ°ùdG ≈``dG FTSE Russell
OóY å«M øe á«fÉãdGh ≈``dhC’G ø«à∏Môª∏d IôjÉ¨e
äõcôJ å«M »°ù«FQ πμ°ûH áaó¡à°ùªdG º¡°SC’G
,»æWƒdG ∂æÑdG º¡°SCG ≈∏Y á∏MôªdG √òg ádƒ«°S
¿GójóédG øjóaGƒdGh áHQh ∂æH ,»dhódG ∂æÑdG ,∂à«H
∂æÑdG Éªgh áÄ°TÉædG ¥Gƒ°SCÓd »°ùJƒa áªFÉb ≈∏Y
ΩÉª°†fG ó©Hh ,è«∏îdG ∂æHh »æjôëÑdG óëàªdG »∏gC’G
FTSE ô°TDƒe ≈dG ÉªgôcP ≥HÉ°ùdG ø«μæÑdG »ª¡°S
øª°V áLQóªdG äÉcô°ûdG OóY ∂dòH ≠∏H Russell
ádƒ«°ùdG äÉjƒà°ùe ≈dEG ô¶ædÉH .ácô°T 15 ô°TDƒªdG
áªFÉ≤dG √òg øe º¡°S πc »a É¡H QÉªãà°S’G ºJ »àdG
∂æÑdG º¡°SCG øe πc ≈∏Y äõcôJ ób É¡fCÉH óéf
á°ù∏L ∫hGóJ º«b »dÉªLG øe %
%53^3
53^3 áÑ°ùæH »æWƒdG

2019 ∫h’G ™HôdG ∫ÓN ∫hGóàdG áª«b
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