تقرير عن أداء الشركات املدرجة ضمن مؤشر فوتس ي  FTSEلألسواق الناشئة
الفترة الزمنية  :منذ بداية العام الحالي ولغاية  30سبتمر .2019
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برقان ومشاريع الكويت أخر املنضمين إلى قائمة األسهم الكويتية البالغ عددها  19سهم املدرجة ضمن املؤشر " "FTSEكما في سبتمبر2019
حقق سهم مباني أعلى عائد سعري خالل الربع الثالث  2019بنسبة  %7.8من بين أسهم املؤشر ""FTSE
الوطني يستحوذ على أكتر من  %26من القيمة الرأسمالية للشركات املدرجة ضمن املؤشر " "FTSEفي فترة مراجعة مؤشر األسواق الناشئة سبتمبر 2019
بلغت أرباح الشركات املدرجة ضمن مؤشر “ "FTSEما يقارب من  1.64ملياردك خالل أخر  12شهر كما في سبتمبر 2019
بلغ مجموع أصول الشركات املدرجة ضمن املؤشر “ "FTSEفي فترة املراجعة ما قيمته  104ملياردينار كما في  30سبتمبر 2019

•

شهدت بورصة الكويت خالل العام  2018اتمام املرحلتين األولى والثانية من عملية دخول املستثمرين األجانب لالستثمارفي األسهم الكويتية املدرجة من ضمن مؤشر  FTSEخالل شهر
سبتمبر  2018و ديسمبر 2018على التوالي ،حيث تم اختيارهذه القائمة بناء على عدة متطلبات من أهمها مستوى السيولة املتداولة للشركات املدرجة ونسبة األسهم الحرة.
ً
ونظرا لتحسن مستويات السيولة خالل العام  2018باالضافة لتسهيل إجراءات االستثمار األجنبي وفرض العديد من القو انين امللحية واألداء االيجابي الذي تميز ت به الشركات
ً
الكويتية القيادية والتشغيلية ،نتج عن ذلك زيادة التدفقات النقدية من أموال املستثمرين األجانب فقد 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 األمرالذي 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 أثرارتفاع وزن بورصة الكويت
ً
 .ونظرا للتحسن املستمر في مؤشرات السوق الكويتية و أداء الشركات الكويتية القيادية خاصة وهو األمر الذي نتج عنه قيام مؤسسة  FTSE Russellبزيادة وزن الكويت في مؤشر
ً
 FTSEلألسواق الناشئة وقامت بتحديد تاريخ  19سبتمبر موعدا لدخول تدفقات نقدية جديدة على األسهم الكويتية املدرجة ضمن املؤشر.
أدى قرار املراجعة املوسمية ملؤشر األسواق الناشئة  FTSEخالل أغسطس  2019لدخول سيولة إضافية من قبل  FTSE Russellالى السوق الكويتي وبالتحديد في تاريخ  19سبتمبر
بطريقة مشابهة للمرحلة الثالثة في مارس  2019حيث تركزت سيولة هذه املرحلة على بعض األسهم املدرجة ضمن مؤشر  FTSEلألسواق الناشئة وباألخص الو افدان الجديدان على
قائمة فوتس ي لألسواق الناشئة وهما بنك برقان و شركة مشاريع الكويت "كيبكو" ،وبعد انضمام السهمين السابق ذكرهما الى مؤشر  FTSE Russellبلغ بذلك عدد الشركات املدرجة
ضمن املؤشر  19شركة .هذا و بالنظر إلى مستويات السيولة التي تدفقت على األسهم الكويتية املستهدفة من قبل  FTSE Russelنجد بأن بنك برقان قد ارتفعت معدالت تداوله الى
 28.7مليون سهم و بقيمة  8.9مليون دك وهي األعلى منذ العام  :2010بينما نجد أن سهم مشاريع الكويت القابضة "كيبكو" قد استقطب ما مقداره  4.5مليون دك بمعدل تداول
يساوي  20.9مليون سهم خالل جلسة  19سبتمبر  2019وهو األعلى منذ العام  .2013هذا فقد بلغت قيمة التداول في جلسة تداول  19سبتمبر  2019ما مقداره  89مليون دك و بمعدل
 261مليون سهم من حيث الكمية ويرجع حجم التداول املرتفع في هذا اليوم باملقارنة مع باقي أيام شهر سبتمبر  2019بشكل عام الى التدفقات النقدية من قبل املستثمرين األجانب
حيث سيطرت األسهم التالية على ما نسبته  %67من اجمالي قيم التداول في هذا اليوم كان منها لسهم بيت التمويل الحصة األكبر من قيم التداول في هذه الجلسة بنسبة  %26.7يليه
الوطني ،%19.8برقان ،%10.0زين %5.3و كيبكو."%5.1
مليون
دك
هذا وقد وقعت فترة املراجعة الثانية ملؤشر األسواق الناشئة في الربع الثالث من العام  2019وبالتحديد في تاريخ  19سبتمبر  2019عند مستويات سيولة مقاربة من 89.1
باملقارنة مع مرلحة املراجعة األولى في  14مارس  2019عند مستويات سيولة مقاربة من 195.5مليون دك و 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  %2.2لتصل إلى ما مقداره  32.0مليار
د.ك كما في تاريخ تطبيق مراجعة مؤشر األسواق الناشئة سبتمبر  2019باملقارنة مع القيمة السوقية كما في تاريخ املراجعة األولى عند مستوى  31.1مليار دك .وعند النظر الى القيمة
السوقية ألسهم هذه الفترة نجد بأنها قد بلغت  32.8مليار دينار كويتي كما في نهاية الربع الثالث  2019حيث كانت القيمة السوقية األعلى من نصيب الوطني بنسبة  %18.9ومامقداره
 6.2مليار دك يليه بيت التمويل الكويتي بنسبة  %14.4وقيمة سوقية تبلغ  4.7مليار دك .أضف إلى ذلك فقد ارتفعت أرباح الشركات املدرجة من ضمن مؤشر  FTSE Russelلألسواق
الناشئة بنسبة  %10.4خالل أخر  12شهر املنتهية في سبتمبر  2019لتبلغ ما يقارب من  1.64ملياردك باملقارنة مع العام املاض ي وبناء على اخر نتائج مالية معلن عنها كما في تاريخه.
وبالنظرإلى قيمة التداول في بورصة الكويت في الربع الثالث  2019فقد اقتربت من مستوى  2.2مليارد.ك بنسبة ارتفاع أكثرمن  %49باملقارنة مع قيمة التداول في نفس الفترة من العام
املاض ي ،هذا ونجد أن سيولة فترة مراجعة مؤشر األسواق الناشئة قد شكلت ما نسبته  %4من إجمالي قيمة التداول في بورصة الكويت خالل الربع الثالث ،2019
سيطر بنك الكويت الوطني على  %15من إجمالي قيمة التداول في بورصة الكويت خالل الربع الثالث  2019يليه بنك الخليج والبنك األهلي املتحد البحريني بنسبة  %13.21و%11.0
على التوالي .كان لوقع خبرتضخم أرباح الشركات التشغيلية والبنوك خالل العام  2019أثرايجابي على بورصة الكويت حيث ارتفعت معدالت السيولة املتداولة باالضافة ال أن القيمة
السوقية لبورصة الكويت قد تجاوزت حاجز 32ملياردك 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 مر اكزهم االستثمارية باالضافة للتدفقات األجنبية للمستثمرين ضمن مؤشر فوتس ي،
ومن خالل النظرإلى إجمالي قيمة األصول للشركات التسعة عشراملدرجة من ضمن فترة مؤشراألسواق الناشئة كما في سبتمبر  2019فقد بلغت ما قيمته  104مليارديناركويتي حسب
النتائج النهائية املعلن عنها كما في  30سبتمبر  ،2019باإلضافة إلى ذلك فإن إجمالي ملكية حقوق املساهمين قد بلغ ما قيمته  14.6مليار د.ك كما في تاريخه حيث كان نصيب البنك
الوطني ما يقارب من  %28من إجمالي أصول هذه الشركات باالضافة الى  %24من إجمالي حقوق املساهمين.
وبالنظر إلى أداء األسهم املدرجة ضمن املؤشر منذ بداية العام ولغاية  30سبتمبر ،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
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كمية التداول خالل الربع األول 2019

قيمة التداول خالل الربع الثالث 2019
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اقتصـاد

مبادرو  Zain Great Ideaشاركوا في محاضرة الشريك املؤسس لـ Tesla

بارتفاع  ..%10و 104مليارات دينار إجمالي أصولها بنهاية سبتمبر 2019

«زين» ورواد األعمال في ضيافة
« »Googleو« »Microsoftبوادي السيليكون
أعلنت زين املزود الرائد
للخدمات الرقمية في الكويت
عن استمرار املرحلة الثالثة
من برنامج Zain Great Idea
بنسخته اخلامسة في مدينة
سان فرانسيسكو بالواليات
املتحــدة األميركيــة ،والتي
شــهدت مشــاركة مبادري
زين فــي زيــارات ميدانية
إلى املقرات الرئيسية لكبرى
رواد التكنولوجيــا بوادي
السيليكون الشهير ،أبرزها
شركتي  GoogleوMicrosoft
العامليتني.
وذكرت الشركة في بيان
صحافي أنها قامت من خالل
برنامــج Zain Great Idea
وعلــى مدى أربعة مواســم
ناجحة باحتضان وتدريب
مئــات الشــباب الكويتيني
املبدعني ممن لديهم مشاريع
صغيرة ومتوسطة ناجحة
حتــى هــذا اليــوم ،وهــو
البرنامــج الــذي يعتبــر
واحدا مــن أكثــر املبادرات
التي أطلقتها الشركة جناحا
فــي بيئة األعمال كجزء من
استراتيجيتها املتكاملة لدعم
االبتــكار وريــادة األعمال،
وتفتح من خالله آفاقا جديدة
أمــام مجتمع ريادة األعمال
في الكويت.
وأوضحــت زيــن أن
املبادريــن قاموا ومن خالل
األسبوع الثاني من تواجدهم
فــي ســان فرانسيســكو
باكتساب العديد من اخلبرات
الرئيسية في مجاالت ريادة
األعمــال بهــدف تســريع
مشــاريعهم التكنولوجيــة
الناشئة ،وذلك أثناء زيارتهم
للمقرات الرئيســية لكبرى
شركات التكنولوجيا الرائدة
على مستوى العالم ،حيث
تضمنــت الرحلــة زيارات
ميدانيــة إلــى كل مــن مقر
شــركة  Googleومقر شركة
 Microsoftومقــر موقــع
التواصــل االجتماعــي
 Pinterestومقر شركة 500
 Startupsاالســتثمارية،
باإلضافــة إلــى محاضــرة
ألقاهــا Marc Tarpenning
الشــريك املؤســس لشركة
 Teslaالرائــدة فــي تطوير
الســيارات الكهربائيــة في
جامعة ستانفورد املصنفة
األولــى عامليــا فــي ريــادة
األعمال.
وأضافــت الشــركة أن
املبادريــن قامــوا أيضــا
باســتعراض مشــاريعهم
التكنولوجية الناشئة أمام
مجموعــة من املســتثمرين
واملتخصصني مبجاالت ريادة
األعمال من وادي السيليكون،
والذين قاموا بدورهم بإبداء

املبادرون ومسؤولو «زين» في مقر شركة Google

آرائهــم وإعطــاء املبادرين
انطباعاتهــم األوليــة حول
املشــاريع بهدف حتسينها
وتطويرها ومرورا بعملية
تســريعها ،وذلك بإشــراف
الفريــق املتخصــص مــن
مؤسســة Mind The Bridge
االستشارية .وأشارت زين
إلــى أن املبادريــن قامــوا
ومــن خــال األيــام األولى
مــن وصولهــم إلــى ســان
فرانسيســكو باستعراض
مشــاريعهم أمــام اإلدارة
العليــا في مؤسســة Mind
 The Bridgeوفــي مقدمتهم
مؤسس الشــركة ورئيسها
التنفيذي ماركو مارينوشي،
والذي قام مبشاركة خبراته
االســتراتيجية في مجاالت
اإلدارة واألعمال مع املبادرين،
هذا باإلضافــة لتخصيص
يوم كامل قام املبادرون من
خالله بااللتقــاء مبجموعة
مــن رواد األعمــال احملليني
فــي ســان فرانسيســكو،

وقاموا مبشــاركة خبراتهم
الشخصية وقصص جناحهم
معهم .وأضافت الشركة أن
املبادرين النهائيني سيمكثون
في مدينة سان فرانسيسكو
(وحتديدا وادي السيليكون
 العاصمة الروحية لريادةاألعمال حــول العالم) ملدة
ثالثة أســابيع ،وســتكون
برفقتهــم مؤسســة Mind
 The Bridgeاالستشــارية
التــي ســتقوم بأخذهم في
جولــة تدريبيــة مكثفــة
لتطوير وتسريع مشاريعهم
التكنولوجية الناشئة التي
قدموها أمام جلنة التحكيم
بصورتها األولية في الكويت.
واختتمت زيــن مؤخرا
املرحلة الثانية من البرنامج
فــي الكويت ،والتــي قامت
من خاللها جلنــة التحكيم
باســتقبال مــا يقــارب 100
مشــارك مــن املبادريــن
الطموحــن واختيــار 10
مشاريع نهائية منهم لالنتقال

بهم إلى املرحلة الثالثة وهي
برنامج تســريع املشــاريع
الناشئة بالتعاون مع شركة
 Brilliant Labومؤسسة Mind
 The Bridgeاالستشارية.
وبينــت الشــركة أن
املتأهلني العشرة هم فيصل
البصري صاحب مشــروع
 Mezanويوسف احلسيني
صاحــب مشــروع Baims
وعبدالوهاب الرفاعي صاحب
مشــروع  Cybersysورمي
الفرحان صاحبة مشــروع
 CTCوروان الصباح صاحبة
مشروع  The Capitalومشاري
أمني صاحب مشروع Touch
 Pointودالل القطان صاحبة
مشروع  That Designsوفهد
البغلي صاحب مشروع The
 Wish Listوماجــد الهمالن
صاحــب مشــروع Blue
 Outdoorsومحمــد الرقــم
صاحب مشروع .WellbiiON
وأطلقــت زيــن برنامج
 ZGIللمرة األولى في العام

..وفي مقر شركة Microsoft

 2010كمبادرة للمســؤولية
االجتماعية تهدف إلى دعم
الشــباب ملســاعدتهم على
حتويــل أحالمهم فــي عالم
ريادة األعمــال إلى حقيقة،
وكانــت زيــن األولــى على
مســتوى املنطقة في طرح
برنامج متكامل من مثل هذا
النوع ،وبعد قرابة  10أعوام
من إطالقها لهــذه املبادرة،
جنحت الشــركة في تأهيل
أكثر من  500مبادر ،وسافرت
إلى أربع دول حول العالم،
وأخــذت بيد مــا يقارب 70
مبــادرا كويتيا مبدعا نحو
آفاق جديدة ،بدفع أفكارهم
الواعدة إلى أنشطة جتارية
وشركات صغيرة ومتوسطة
فاعلة في السوق.
وعلى مدى أربعة مواسم
ســابقة ناجحة ،قامت زين
مــن خــال هــذا البرنامج
باحتضــان وتدريــب مئات
الشباب الكويتيني املبدعني
ممن لديهم مشاريع صغيرة
ومتوســطة ناجحــة حتى
هــذا اليــوم ،حيــث تضــع
زين تشجيع مجتمع ريادة
األعمــال احمللــي وتزويده
باملــوارد الالزمة في مقدمة
أولوياتهــا ،حيــث أطلقته
بالتعاون مع كل من مؤسسة
 Brilliant Labالكويتية التي
تهدف إلى تسريع املشاريع
الصغيــرة واملتوســطة في
الكويت ،ومؤسسة Mind The
 Bridgeاالستشارية العاملية
التي تسعى إلى توفير بيئة
عمليــة ذات معايير عاملية
للشــباب البتكار وتسريع
مشاريعهم الناشئة ،ومقرها
وادي السيليكون ،وتتواجد
في كل من الواليات املتحدة
ولندن وإيطاليا وإسبانيا.

«بيتك تكافل» تطرح وثيقة التأمني على العمالة املنزلية
تطرح شركة بيتك للتأمني
التكافلي «بيتــك تكافل» عن
طــرح وثيقة تأمــن جديدة
تتعلــق بالعمالــة املنزليــة،
ضمن جهود الشــركة لتقدمي
خدمــات جديــدة وتعزيــز
محفظتها التأمينية ،لتشمل
مجــاالت متنوعــة وثيقــة
الصلــة باهتمامــات وحيــاة
العمالء اليومية ،وبتغطيات
تأمينية منافسة تدعم احلصة
السوقية.
وقال الرئيس التنفيذي في
شــركة «بيتك تكافل» قتيبة

قتيبة النصف

النصــف :ان وثيقــة تأمــن
«العمالة املنزلية» تعتبر من
التأمينات ذات املنافع العديدة
لرب العمل ،وللعمالة املنزلية،
بناء على دراسات ومتابعات
للســوق ،فهــي تســاهم فــي
تخفيف التكاليــف املفاجئة،
وتعــد ضمانــة للكفيل «رب
العمــل» مــن أي تكاليــف قد
يتكبدهــا بســبب أي أضرار
تصيب العاملني لديه في املنزل،
كما ان الوثيقة توفر احلماية
للعمالة املنزلية من أخطار قد
تتعرض لها خالل العمل.

وأضاف أن الوثيقة مدتها
ســنتان ،وتكلفتهــا  11دينارا
فقــط ،واملســتندات املطلوبة
إلصــدار الوثيقة التأمينية ال
تزيــد عــن األوراق الثبوتية
للكفيل والعامل.
وأكــد النصــف اســتمرار
الشــركة في تطويــر وثائقها
للتأمــن ،وإدخــال تعديــات
مبتكرة عليها ،لتحقق املزيد
مــن املزايــا للفــرد والعائلة
واملجتمــع ،كمــا متــت إعادة
هيكلة أسعار الوثائق لتحقيق
مزيد من التنافسية واملالءمة

مع إمكانيات وقدرات شرائح
العمــاء املختلفــة ،وقد متت
زيــادة البرامــج لتتناســب
مــع جميــع الشــرائح ،حيث
تواصل شركة «بيتك تكافل»
سعيها الدائم خلدمة عمالئها
واستخدام الوســائل التقنية
احلديثة لتحقيق ذلك ،مبا يعزز
دور ومكانة الشركة في السوق
بشكل عام ،وفي سوق التأمني
التكافلي بشــكل خاص ،عبر
االستمرار في سياسة التطوير
واالرتقاء مبســتوى اخلدمة،
واالهتمام بالعميل.

« »OGOتطبيق جديد لتوصيل الطلبات بكل سهولة ويسر
أعلنــت شــركة «»OGO
املالكة لتطبيق « »OGOعن
إطالق التطبيق اجلديد الذي
يتيح لألفراد واملؤسســات
املشــاريع
وأصحــاب
الصغيرة ،توصيل وتسلم
الطلبات بكل سهولة ويسر
وأمان.
وفــي هــذا اخلصوص،
قال رئيــس مجلس االدارة
والرئيــس التنفيــذي فــي
شــركة « »OGOإبراهيــم
التويجــري إن « »OGOهو
تطبيق فريد من نوعه سهل
االستخدام ،مت إطالقه ألول
مــرة في الكويــت ومنطقة
اخلليــج العربــي ،ويهتــم
بتغطية حاجة السوق في
توصيل الطلبات في جميع
مناطق الكويت .وأشار إلى
أن تطبيق « »OGOيعتمد في
عمله على تكنولوجيا جديدة
وفريدة مــن نوعها وجدت
لتغطية حاجة السوق في

إبراهيم التويجري

توصيــل الطلبــات ،حيث
يعمــل التطبيــق من خالل
خدمة ارســال او استقبال
الطلبــات او املقتنيــات
الشــخصية ،وذلك بعد أن
يقوم املستخدم بتحديد نوع
اخلدمة املطلوبة ،سواء كانت
ارسال او تســلم أي منتج
كان ،بطريقة سهلة تختلف
عن الطرق التقليدية الدارجة
حاليا والتي تعتمد في عملها

على االتصال الهاتفي.
وأكــد التويجــري أن
العميل ال يقوم سوى مبلء
بياناتــه الشــخصية عبر
التطبيــق ،ومن ثــم القيام
بعملية الدفع ،ليتم توصيل
طلبه خالل نصف ساعة من
الطلب ،أو مــن خالل املدة
التي سيحددها التطبيق بعد
حساب املســافة بني نقطة
التســلم ونقطة التوصيل،

علما بــأن أســعار اخلدمة
في هذا التطبيق تعتبر في
متناول اجلميع ،حيث يتم
التسعير على حسب مسافة
التوصيل.
وأفــاد التويجــري بأن
« »OGOال متتلك ســيارات
وال ســائقني ،فهــو عبــارة
عن نظــام الكتروني فريد
يدير التشغيل بني السائقني
ومســتخدمي اخلدمة ،من

االربعاء  27نوفمبر ٢٠١٩

خــال نظام حديــث يعمل
على ربط السائق مع األفراد
واملؤسســات واملشــاريع
الصغيــرة عبــر تطبيقات
الهواتف احلديثة «اآليفون»
و«األندرويــد» ،ونظــام
خاص لتشــغيل العمليات
ومتابعة املركبة عن طريق
نظام اخلرائط ،وذلك حتى
يســتطيع العميل التعرف
على خط سير طلبه.
واضــاف أن الشــركة
اســتقطبت شريحة كبيرة
من السائقني وصل عددهم
حاليا إلى  286سائقا ،لتوفر
بذلــك فرص عمل للراغبني
فــي احلصــول علــى دخل
إضافي من خالل االنضمام
إلى فريــق العمــل متى ما
انطبقت الشــروط الالزمة
عليهم ،مؤكدا أن الشــركة
تهدف إلى الوصول إلى 1000
سائق خالل األشهر الست
املقبلة.

«أرزان» 1.6 :مليار دينار أرباح  19شركة

مدرجة مبؤشر «فوتسي» خالل  12شهرا ً

قال تقرير صادر عن مجموعة أرزان املالية،
حول أداء الشركات املدرجة مبؤشر «فوتسي»
لألسواق الناشئة ،إن بورصة الكويت شهدت
خالل  2018إمتام املرحلتني األولى والثانية من
عملية دخول املستثمرين األجانب لالستثمار
في األسهم الكويتية املدرجة من ضمن مؤشر
«فوتســي» خالل شهري سبتمبر وديسمبر
 ،2018حيث مت اختيار هذه القائمة بناء على
عدة متطلبات من أهمها مســتوى الســيولة
املتداولة للشــركات املدرجة ونسبة األسهم
احلرة.
ونظرا لتحسن مستويات السيولة خالل
 ،2018باإلضافة لتسهيل إجراءات االستثمار
األجنبــي وفرض العديد من القوانني واألداء
اإليجابي الذي متيزت به الشركات الكويتية
القيادية والتشــغيلية ،نتــج عن ذلك زيادة
التدفقــات النقدية مــن أموال املســتثمرين
األجانب .وكان خلبر دخول سيولة أجنبية
اســتثمارية إضافية في بورصة الكويت أثر
إيجابي عليها ،حيث ارتفعت القيمة السوقية
لبورصة الكويت بنسبة  %2.2لتصل إلى 32
مليار دينــار كما في تاريخ تطبيق مراجعة
مؤشــر األســواق الناشــئة ســبتمبر ،2019
باملقارنة مع القيمة الســوقية كما في تاريخ
املراجعة األولى عند مستوى  31.1مليار دينار.
وعند النظر إلى القيمة الســوقية ألسهم
هــذه الفترة جند أنها قد بلغــت  32.8مليار
دينار كما في نهاية الربع الثالث ،حيث كانت
القيمة السوقية األعلى من نصيب «الوطني»
بنسبة  %18.9وما مقداره  6.2مليارات دينار
يليه «بيتك» بنسبة  ،%14.4وبقيمة سوقية

 4.7مليارات دينار.
وعــاوة على ذلــك ،فقد ارتفعــت أرباح
الشركات املدرجة من ضمن مؤشر «فوتسي
راسل» لألسواق الناشئة بنسبة  %10.4خالل
آخر  12شهرا املنتهية في سبتمبر  ،2019لتبلغ
 1.64مليار دينار ،باملقارنة مع العام املاضي
وبناء على آخر نتائج مالية معلن عنها كما
في تاريخه.
وبالنظــر إلى قيمة التــداول في بورصة
الكويت في الربع الثالث  ،2019فقد اقتربت من
مستوى  2.2مليار دينار بنسبة ارتفاع ،%49
باملقارنة مع قيمــة التداول في نفس الفترة
من العام املاضي ،هذا وجند أن سيولة فترة
مراجعة مؤشــر األسواق الناشئة قد شكلت
ما نســبته  %4من إجمالي قيمة التداول في
بورصــة الكويت خالل الربــع الثالث ،2019
وفيما يخص إجمالي قيمة األصول للشركات
الـ  19املدرجة من ضمن فترة مؤشر األسواق
الناشــئة كما في ســبتمبر  ،2019فقد بلغت
ما قيمته  104مليارات دينار حســب النتائج
النهائية املعلن عنها كما في  30سبتمبر .2019
وباإلضافــة إلى ذلك فــإن إجمالي ملكية
حقوق املساهمني قد بلغ ما قيمته  14.6مليار
دينار كما في تاريخه حيث كان نصيب البنك
الوطني ما يقارب من  %28من إجمالي أصول
هذه الشركات باإلضافة الى  %24من إجمالي
حقوق املساهمني ،وسيطر البنك الوطني على
 %15مــن إجمالي قيمة التــداول في بورصة
الكويت خالل الربع الثالث ،يليه بنك اخلليج
والبنك األهلي املتحد البحريني بنسبة %13.21
و %11.0على التوالي.

«أسواق املال» نظمت ورشة توعوية
ملكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب

جانب من ورشة العمل

انطالقا من دور هيئة أسواق املال التوعوي،
وتنفيذا ألحد أهدافها الرئيســية الواردة في
املادة الثالثة من قانون إنشائها ،تابعت الهيئة
تنفيذ ثاني الفعاليات اخلارجية لبرنامجها
التوعوي الشامل لعام  ،2019والذي يتضمن
مجموعة مــن الفعاليات التوعوية الداخلية
واخلارجيــة وقــد بدأته الهيئــة بتاريخ 27
أكتوبر املاضي.
وقد خصصت ورشــة العمــل التوعوية
اخلارجية هذه ،والتي أقيمت في قاعة خالد
اخلرافي مبقر شركة بورصة الكويت ،لشرح
موضــوع «مكافحة غســيل األموال ومتويل
اإلرهــاب» ،وقد قــام بتقدميها كل من :طارق
اجلطيلي مدير دائرة مكافحة غسيل األموال
ومتويــل اإلرهــاب ،وإبراهيــم الفيلــكاوي
اختصاصــي قانونــي فــي إدارة الدراســات
القانونيــة ،وفهد ملفي املطيري مدير مكتب
التوعية باإلنابة.

وقــد تناولــت الورشــة موضوعها عبر
محــاور عــدة ،كان مــن أبرزها:تعريف فئة
األشخاص السياسيني ذوي املخاطر العالية،
واملدة الزمنية اخلاصة بتصنيف هذه الفئة،
واألشــخاص االعتباريني غير املقيمني وفقا
ألحكام الكتاب الســادس عشــر من الالئحة
التنفيذية لقانون الهيئة واملستندات املعتمدة
لهذه الفئة ،والتعديالت التي متت مؤخرا على
بعض كتب الالئحة التنفيذية لقانون الهيئة
ذات الصلة ،السيما القرار ( )74لسنة ،2018
والقرار ( )135لسنة  ،2018والقرار رقم ()43
لســنة  .2019وقد أكدت الورشة في مختلف
محاورها على وجوب حتديث كل من مناذج
معرفة العميل وأدلة السياسات واإلجراءات
اخلاصة مبكافحة غســيل األمــوال ومتويل
اإلرهــاب وذلــك وفقا للتشــريعات املطبقة،
لتختتم فعاليات الورشــة بعد اإلجابة على
استفسارات املشاركني.

مطارات أبوظبي متنح «ناس» و«إيربورت
داميينشنز» عقد تطوير صالة املسافرين
أعلنت مطارات أبوظبي
عن منح عقد تطوير وإدارة
صالة املسافرين في مبنى
مطــار أبوظبــي اجلديــد
لشركتي «ناشيونال خلدمات
الطيــران «ناس» وشــركة
«إيربــورت دامينشــنز»،
وذلــك فــي إطار مشــروع
مشترك يجمع بني اخلبرات
التشــغيلية للشركتني في
مجالي خدمات الطيران في
املنطقة وإدارة احتياجات املســافرين في
املطارات الدولية .وستتيح الصالة اجلديدة
املمتدة على مساحة تزيد على  3.500متر
مربع للمسافرين فرصة االستمتاع بخدماتها
الفاخرة ،والتي ستعكس من خاللها أصول
الضيافة العربية التي تتمتع بها مطارات
أبوظبي في تقدمي جتربة سلسة ومريحة
للمسافرين ،حيث تقع الصالة وسط مبنى
املطار اجلديد ،ما يســهل على املســافرين
الوصول إليها واالستفادة من ميزاتها بغض
النظر عن درجة السفر أو شركة الطيران،
ويشمل ذلك املسافرين املغادرين والترانزيت

من مطار أبوظبي الدولي ،لتشكل جزءا مهم ًا
من مرافق املطار عاملية املســتوى .وبهذه
املناســبة ،قال الرئيس التنفيذي ملطارات
أبوظبي برايان تومبسون« :تعتبر الشراكة
مع كل من شركتي ناس وإيربورت دامينشنز
خطوة متميزة للمسافرين عبر مبنى املطار
اجلديد ،حيث توفــر لهم الصالة اجلديدة
جتربة استثنائية في مطار أبوظبي الدولي».
وأضاف« :يسرنا التعاون مع الشركتني
فــي تطوير الصالة اجلديــدة وإدارتها ،إذ
سيستفيد املشروع من اخلبرة التشغيلية
واملعرفة اإلقليمية القيمة التي تتمتع بها
«ناشيونال» خلدمات الطيران».
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األموال األجنبية رفعت القيمة السوقية للبورصة إلى  32مليار دينار
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اقتصاد

قيمة الشركات المدرجة في المؤشر بلغت  104مليارات
بالنظر إلى مستويات السيولة
التي تدفقت على األسهم
الكويتية المستهدفة من
 FTSE Russelنجد أن بنك
برقان ارتفعت معدالت تداوله
الى  28.7مليون سهم بقيمة
 8.9ماليين دينار.

قيمة التداول خالل الربع الثالث 2019
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«أسواق المال» تقيم ورشة توعوية عن
«مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب»

محاور عدة
وذكــرت أن مــوضــوع الــورشــة تناول
م ـحــاور ع ــدة مــن أب ــرزه ــا :تـعــريــف فئة
األشخاص السياسيين ذوي المخاطر
ال ـع ــال ـي ــة ،وال ـ ـمـ ــدة ال ــزم ـن ـي ــة ال ـخــاصــة
ب ـت ـص ـن ـيــف ه ـ ــذه ال ـف ـئ ــة ،واألشـ ـخ ــاص
ً
االعـ ـتـ ـب ــاريـ ـي ــن غ ـي ــر ال ـم ـق ـي ـم ـيــن وف ـق ــا
ألح ـ ـكـ ــام الـ ـكـ ـت ــاب ال ـ ـسـ ــادس ع ـش ــر مــن
ال ــائ ـح ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ل ـق ــان ــون الـهـيـئــة
وال ـم ـس ـت ـنــدات الـمـعـتـمــدة ل ـهــذه الـفـئــة،
ً
وكذلك التعديالت التي تمت أخيرا على
بعض كتب الالئحة التنفيذية لقانون

جانب من الورشة
الهيئة ذات الصلة ،السيما القرار ""74
لسنة  ،2018والقرار " "135لسنة ،2018
والقرار رقم " "43لسنة .2019

تعميم الهيئة
ولفتت إلى أن الورشة تناولت كذلك
تـعـمـيــم ا لـهـيـئــة ر ق ــم " "13لـسـنــة 2019
بـشــأن ا ل ـقــرار ا ل ــوزاري ر قــم " "35لسنة
 2019م ــع ت ـقــد يــم م ـق ــار ن ــةٍ ب ـيــن اآل ل ـيــة
ال ـســاب ـقــة ل ـل ـت ـعــامــل م ــع قـ ـ ــرارات لـجـنــة
وزارة الخارجية ذات العالقة واآل لـيــة
الجديدة ،وااللتزامات الواجب اتباعها
بعد صدور القرار الوزاري آنف الذكر.

مؤشرات االشتباه
ً
و ب ـي ـن ــت أن ا لـ ــور شـ ــة ب ـح ـثــت أ ي ـض ــا
مــؤ شــرات االشتباه الجديدة الخاصة
بـ ـمـ ـك ــافـ ـح ــة غـ ـس ــل األم ـ ـ ـ ـ ــوال وتـ ـم ــوي ــل
ً
اإلر ه ــاب و فـقــا ً للتعميم ر قــم " "8لسنة
 ،2019إ ض ـ ــا ف ـ ــة إ ل ـ ــى نـ ـظ ــام اإل خـ ـط ــار
السليم.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـ ـ ــورش ـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي مـ ـخـ ـتـ ـل ــف

كل من
محاورها على وجوب تحديث ٍ
نماذج معرفة العميل وأدلة السياسات
واإل جـ ــراء ات ا لـخــا صــة بمكافحة غسل
ً
األم ــوال وتـمــويــل اإلره ــاب وذل ــك وفـقــا
للتشريعات المطبقة ،لتختتم فعاليات
الورشة بعد اإلجابة على استفسارات
المشاركين.
ولـفـتــت هـيـئــة أسـ ــواق ال ـمــال انـتـبــاه
الـمـعـنـيـيــن بــأنـشـطـتـهــا الـمـخـتـلـفــة إلــى
ف ـع ــال ـي ــات خ ــارجـ ـي ــة ع ـ ــدة يـتـضـمـنـهــا
البرنامج التوعوي الحالي الذي تمتد
فـعــالـيــاتــه حـتــى نـهــايــة ال ـع ــام الـحــالــي
ً
سيتم اإلعالن عنها تباعا  ،كما ترحب
ب ـكــل اق ـتــراحــات ـهــم وت ـســاؤالت ـهــم ذات
الصلة بنشاطها التوعوي.

الخليج

الربع الثالث 2018

األهلي البحريني

%100.0-

%40.0-

الوطني

%50.0-

%20.0-

أع ـل ـن ــت ه ـي ـئ ــة أس ـ ـ ــواق ال ـ ـمـ ــال أن ـهــا
تابعت ،أ مــس ،تنفيذ ثاني الفعاليات
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة لـ ـب ــرن ــامـ ـجـ ـه ــا الـ ـت ــوع ــوي
الـشــامــل لـلــربــع الـحــالــي ً مــن عــام 2019
والذي يتضمن مجموعة من الفعاليات
التوعوية الداخلية والخارجية وبدأته
الهيئة في  27أكتوبر الماضي.
وق ــال ــت ال ـه ـي ـئــة ف ــي ب ـي ــان صـحــافــي
ً
أمس ،إن ذلك يأتي انطالقا من دورها
ً
الـ ـت ــوع ــوي ،وت ـن ـف ـي ــذا ألح ـ ــد أه ــداف ـه ــا
الرئيسية ا ل ــواردة فــي ا ل ـمــادة الثالثة
ً
مــن قــا نــون إنشائها ،و تـحــد يــدا الفقرة
السابعة منها التي تنص على "توعية
ا ل ـج ـم ـه ــور ب ـن ـش ــاط األوراق ا ل ـمــا ل ـيــة
والـ ـمـ ـن ــاف ــع والـ ـمـ ـخ ــاط ــر واالل ـ ـتـ ــزامـ ــات
ا ل ـمــر ت ـب ـطــة ب ــاال س ـت ـث ـم ــار ف ــي األوراق
المالية وتشجيع تنميته".
وأو ض ـح ــت أن فـعــا لـيـتـهــا المتمثلة
بورشة عمل توعوية خارجية أقيمت
في قاعة خالد الخرافي الكائنة بمقر
شركة بورصة الكويت ،لشرح موضوع
"م ـ ـكـ ــاف ـ ـحـ ــة غ ـ ـسـ ــل األمـ ـ ـ ـ ـ ــوال وتـ ـم ــوي ــل
اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب" ،وقـ ــدم ـ ـهـ ــا ك ـ ــل م ـ ــن ط ـ ــارق
الـجـطـيـلــي مــديــر دائ ــرة مـكــافـحــة غسل
األمـ ــوال وت ـمــويــل اإلره ـ ــاب ،وإبــراه ـيــم
ال ـف ـي ـل ـكــاوي اخ ـت ـصــاصــي قــانــونــي في
إدارة ا ل ـ ــدرا س ـ ــات ا ل ـق ــا ن ــو ن ـي ــة ،و ف ـهــد
المطيري مدير مكتب التوعية باإلنابة.
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هيومن سوفت

وب ـل ـغ ــت ق ـي ـمــة الـ ـ ـت ـ ــداول فــي
جلسة تداول  19سبتمبر 2019
ما مقداره  89مليون د.ك ،بمعدل

%10

زين

تدفقات نقدية

%19

أجيليتي

%22-

%50

بنك بوبيان

برقان ارتفعت معدالت تداوله
ال ــى  28.7مـلـيــون سـهــم بقيمة
 8.9مــايـيــن د.ك ،وه ــي األعـلــى
منذ عــام  ،2010بينما نجد أن
سهم مشاريع الكويت القابضة
(ك ـي ـب ـك ــو) قـ ــد اس ـت ـق ـط ــب نـحــو
 4.5ماليين د.ك بمعدل تــداول
يساوي  20.9مليون سهم خالل
جلسة  19سبتمبر  ،2019وهو
األعلى منذ عام .2013

%45

الصناعات

أجيليتي
%5

ت ــرك ــزت س ـيــولــة ه ــذه الـمــرحـلــة
ع ـلــى ب ـعــض األس ـه ــم ال ـمــدرجــة
ض ـمــن م ــؤش ــر  FTSEل ــأس ــواق
الناشئة ،وبــاألخــص الوافدين
الجديدين على قائمة فوتسي
ل ـ ـ ــأس ـ ـ ــواق ال ـ ـنـ ــاش ـ ـئـ ــة ،وهـ ـم ــا
ب ـن ــك ب ــرق ــان وش ــرك ــة م ـشــاريــع
الكويت (كيبكو) ،وبعد انضمام
السهمين السابق ذكرهما الى
مؤشر  FTSE Russellبلغ بذلك
عــدد الـشــركــات الـمــدرجــة ضمن
المؤشر  19شركة.
وب ــالـ ـنـ ـظ ــر إلـ ـ ــى م ـس ـت ــوي ــات
الـ ـسـ ـي ــول ــة الـ ـت ــي ت ــدفـ ـق ــت عـلــى
األس ـهــم الـكــويـتـيــة المستهدفة
مــن  FTSE Russelنجد أن بنك

االمتياز

ونظرا للتحسن المستمر في
مؤشرات السوق الكويتية وأداء
ال ـشــركــات الـكــويـتـيــة الـقـيــاديــة،
خـ ـص ــوص ــا وهـ ـ ــو األمـ ـ ـ ــر ال ـ ــذي
نـتــج عـنــه ق ـيــام مــؤسـســة FTSE
 Russellبزيادة وزن الكويت في
مؤشر  FTSEلألسواق الناشئة،
وح ـ ـ ــددت ت ــاري ــخ  19سـبـتـمـبــر
مــوعــدا لــدخــول تــدفـقــات نقدية
جــديــدة على األسـهــم الكويتية
المدرجة ضمن المؤشر.
وأضـ ــاف الـتـقــريــر :أدى قــرار
الـمــراجـعــة الـمــوسـمـيــة لمؤشر
األسـ ــواق الـنــاشـئــة  FTSEخــال
أ غ ـ ـ ـس ـ ـ ـطـ ـ ــس  2019لـ ـ ــد خـ ـ ــول
سيولة إضــافـيــة مــن قبل FTSE
 Russellالــى الـســوق الكويتي،
وبالتحديد بتاريخ  19سبتمبر
ب ـط ــري ـق ــة م ـش ــاب ـه ــة ل ـل ـمــرح ـلــة
الثالثة في مــارس  ،2019حيث
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القيمة السوقية كما في  30سبتمبر 2019

أخرى
%29

الوطني
%24

الدولي

صافي األرباح في آخر  12شهرًا

وربة

سيولة إضافية

نسبة النمو
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%23

الوطني
%26

األهلي البحريني
%10

23.9
مليار د.ك
بيتك
%20

 261مـ ـلـ ـي ــون سـ ـه ــم مـ ــن حـيــث
الكمية ،ويــرجــع حجم الـتــداول
المرتفع في هذا اليوم ،مقارنة
م ــع ب ـق ـيــة أي ـ ــام ش ـهــر سبتمبر
 2019بشكل عام الى التدفقات
الـنـقــديــة مــن قـبــل المستثمرين
األجانب ،حيث سيطرت األسهم
الـتــالـيــة عـلــى م ــا نـسـبـتــه %67
م ــن إج ـم ــال ــي ق ـيــم الـ ـت ــداول في
هذا اليوم كان منها لسهم بيت
التمويل الحصة األكبر من قيم
التداول في هذه الجلسة بنسبة
 ،%26.7يليه الوطني ،%19.8
ب ـ ــر ق ـ ــان  ،%10.0ز ي ـ ـ ــن %5.3
وكيبكو ."%5.1
وأش ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـتـ ـق ــري ــر ال ـ ـ ــى أن ــه
وقـعــت فـتــرة المراجعة الثانية
لـمــؤشــر األسـ ــواق الـنــاشـئــة في
ال ــرب ــع ال ـث ــال ــث م ــن عـ ــام ،2019
و بــا ل ـت ـحــد يــد ف ــي  19سبتمبر
 2019عـنــد مـسـتــويــات سيولة
م ـقــاربــة م ــن  89.1م ـل ـيــون د.ك،
م ـقــارنــة م ــع مــرح ـلــة الـمــراجـعــة
األولى في  14مارس  2019عند
مـسـتــويــات سـيــولــة مـقــاربــة من
 195.5مليون د.ك ،ومقارنة مع
سيولة المرحلة األولــى في 20
سبتمبر  2018البالغة 167.3
مليون د.ك ،وسـيــولــة المرحلة
الثانية في  20ديسمبر ،2018
البالغة  158.8مليون د.ك.
وكـ ــان لـخـبــر دخـ ــول سـيــولــة
أجنبية استثمارية إضافية في
ب ــورص ــة ال ـكــويــت أث ــر إيـجــابــي
عـلـيـهــا ،ح ـيــث ارت ـف ـعــت القيمة
الـ ـس ــوقـ ـي ــة لـ ـب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت
بـنـسـبــة  ،%2.2لـتـصــل إل ــى ما

بيتك

األمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع
حجم االستثمارات األجنبية من
خ ــال مــرحـلــة إضــافـيــة جــديــدة
يتم مــن خاللها دخ ــول سيولة
إضافية على األسهم الكويتية،
حـيــث ُح ــدد ت ــاري ــخ  14م ــارس
 2019مـ ــوعـ ــدا النـ ـعـ ـك ــاس أث ــر
ارتفاع وزن بورصة الكويت.
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مـ ـق ــداره  32.0م ـل ـيــار د.ك ،كما
فـ ــي تـ ــاريـ ــخ ت ـط ـب ـي ــق م ــراج ـع ــة
مـ ـ ــؤشـ ـ ــر األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـن ــاشـ ـئ ــة
س ـب ـت ـم ـبــر  ،2019مـ ـق ــار ن ــة مــع
القيمة السوقية ،كما في تاريخ
المراجعة األولــى عند مستوى
 31.1مليار د .ك .و عـنــد النظر
الـ ــى ال ـق ـي ـمــة ال ـس ــوق ـي ــة ألس ـهــم
ه ــذه ال ـف ـتــرة ،نـجــد أن ـهــا بلغت
 32.8م ـل ـي ــار ديـ ـ ـن ـ ــار ،ك ـم ــا فــي
نهاية الربع الثالث  ،2019حيث
كــانــت القيمة الـســوقـيــة األعـلــى
م ــن نـصـيــب "ال ــوط ـن ــي" بنسبة
 %18.9وما مقداره  6.2مليارات
د.ك ،يليه بيت التمويل الكويتي
بنسبة  %14.4وقيمة سوقية
تبلغ  4.7مليارات د.ك.

أثر إيجابي
أضـ ـ ــف إلـ ـ ــى ذلـ ـ ــك أن أربـ ـ ــاح
ال ـشــركــات ال ـمــدرجــة م ــن ضمن
مــؤشــر  FTSE Russelلــأســواق
الناشئة ارتفعت بنسبة %10.4
خــال آخــر  12شـهــرا المنتهية
ف ــي سـبـتـمـبــر  ،2019لـتـبـلــغ ما
ي ـ ـقـ ــارب مـ ــن  1.64م ـل ـي ــار د.ك،
مقارنة مع العام الماضي ،وبناء
عـلــى آخ ــر نـتــائــج مــالـيــة ُمعلن
عنها كما في تاريخه.
وبالنظر إلــى قيمة الـتــداول
بـ ـب ــورص ــة الـ ـك ــوي ــت فـ ــي ال ــرب ــع
الـثــالــث  2019فـقــد اقـتــربــت من
مستوى  2.2مليار د .ك ،بنسبة
ارتفاع أكثر من  ،%49مقارنة مع
قيمة ال ـتــداول فــي نفس الفترة
من العام الماضي.

األهلي البحريني
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شهدت بورصة الكويت خالل
ع ــام  2018إت ـم ــام الـمــرحـلـتـيــن
األولـ ـ ـ ــى والـ ـث ــانـ ـي ــة مـ ــن عـمـلـيــة
دخ ــول الـمـسـتـثـمــريــن األجــانــب
لالستثمار في األسهم الكويتية
المدرجة من ضمن مؤشر FTSE
خالل شهر سبتمبر وديسمبر
 2018عـلــى ال ـت ــوال ــي ،حـيــث تم
اختيار هــذه القائمة بناء على
ع ـ ـ ــدة مـ ـتـ ـطـ ـلـ ـب ــات ،م ـ ــن أه ـم ـه ــا
م ـس ـتــوى ال ـس ـيــولــة ال ـم ـتــداولــة
ل ـل ـش ــرك ــات ال ـ ـمـ ــدرجـ ــة ون ـس ـبــة
األسهم الحرة.
وقـ ـ ــال ت ـق ــري ــر ل ـش ــرك ــة أرزان
ّ
تحسن
كــابـيـتــال إن ــه نـظــرا إل ــى
مستويات السيولة خــال عام
 ،2018إ ض ـ ــا ف ـ ــة إ ل ـ ـ ــى تـسـهـيــل
إج ـ ــراءات االسـتـثـمــار األجـنـبــي
وف ـ ــرض ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـقــوان ـيــن
المحلية واألداء اإليجابي الذي
تميزت بــه الـشــركــات الكويتية
القيادية والتشغيلية ،ونتج عن
ذلك زيادة التدفقات النقدية من
أمـ ــوال المستثمرين األجــانــب،
فقد شهد الــربــع األول مــن عام
 2019أخـبــارا ســارة للمستثمر
الـمـحـلــي فــي بــورصــة الـكــويــت،
ح ـي ــث أ ع ـل ـن ــت FTSE Russell
خالل العام الحالي ارتفاع وزن
بورصة الكويت ضمن مؤشرها
 FTSEلــأســواق الناشئة ،وهو
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و ن ـ ـ ـجـ ـ ــد أن س ـ ـيـ ــو لـ ــة فـ ـت ــرة
مـ ـ ــراج ـ ـ ـعـ ـ ــة مـ ـ ــؤشـ ـ ــر األسـ ـ ـ ـ ـ ــواق
ّ
الـنــاشـئــة قــد شــكـلــت مــا نسبته
 %4مــن إجمالي قيمة الـتــداول
في بورصة الكويت خالل الربع
الثالث .2019
وأكد التقرير أن بنك الكويت
الـ ــوط ـ ـنـ ــي س ـي ـط ــر عـ ـل ــى %15
م ـ ــن إج ـ ـمـ ــالـ ــي ق ـي ـم ــة الـ ـ ـت ـ ــداول
ف ـ ــي ب ـ ــورص ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت خ ــال
ا ل ـ ــر ب ـ ــع ا ل ـ ـثـ ــا لـ ــث  ،2019ي ـل ـيــه
ب ـن ــك ال ـخ ـل ـيــج وال ـب ـن ــك األه ـل ــي
ال ـم ـت ـح ــد ال ـب ـح ــري ـن ــي بـنـسـبــة
 13.21و %11.0عـلــى ّالـتــوالــي.
وكــان لوقع خبر تضخم أربــاح
الـشــركــات التشغيلية والبنوك
خالل عام  2019أثر إيجابي على
بورصة الكويت ،حيث ارتفعت
م ـع ــدالت ال ـس ـيــولــة ال ـم ـتــداولــة،
إضافة الــى أن القيمة السوقية
لـبــورصــة الـكــويــت قــد تـجــاوزت
حــاجــز  32مـلـيــار د.ك ،ويــرجــع
ذلك أيضا الى ارتفاع التوزيعات
النقدية وغير النقدية من معظم
الشركات القيادية في بورصة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،وهـ ـ ــو م ـ ــا يـ ــزيـ ــد مــن
شـهـيــة الـمـحــافــظ والـصـنــاديــق
االستثمارية لتعزيز مراكزهم
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة ،إضـ ـ ــافـ ـ ــة إل ــى
التدفقات األجنبية للمستثمرين
ضمن مؤشر فوتسي.
ومن خالل النظر إلى إجمالي
قـيـمــة األصـ ــول لـلـشــركــات ال ــ19
المدرجة من ضمن فترة مؤشر
األسـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـن ــاشـ ـئ ــة ،كـ ـم ــا فــي
سبتمبر  ،2019فـقــد بلغت ما
ق ـي ـم ـتــه  104مـ ـلـ ـي ــارات دي ـن ــار،
حسب النتائج النهائية المعلن
عنها كما في  30سبتمبر ،2019
إضــافــة إل ــى ذل ــك ،ف ــإن إجـمــالــي
ملكية حقوق المساهمين بلغ ما
قيمته  14.6مليار د .ك ،كما في
تاريخه ،حيث كان نصيب البنك
الوطني ما يقارب من  %28من
إجمالي أصــول هــذه الشركات،
إضــافــة ال ــى  %24مــن إجـمــالــي
حقوق المساهمين.

