
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.2019 سبتمر 30: منذ بداية العام الحالي ولغاية  الفترة الزمنية  

 لألسواق الناشئة FTSEتقرير عن أداء الشركات املدرجة ضمن مؤشر فوتس ي 

 2019 سبتمبر " كما في FTSEدرجة ضمن املؤشر "املسهم  19قائمة األسهم الكويتية  البالغ عددها اريع الكويت أخر املنضمين إلى شبرقان وم ▪

 "FTSE% من بين أسهم املؤشر "7.8ة بنسب 2019ربع الثالث الأعلى عائد سعري خالل  مبانيحقق سهم  ▪

   2019 سبتمبر فترة مراجعة مؤشر األسواق الناشئة في  "FTSEاملؤشر "للشركات املدرجة ضمن % من القيمة الرأسمالية 26على أكتر من يستحوذ الوطني  ▪

 2019شهر كما في سبتمبر  12أخر دك خالل مليار  1.64ما يقارب من " FTSE“ مؤشر بلغت أرباح الشركات املدرجة ضمن  ▪

 2019سبتمبر  30 مليار دينار كما في 104ما قيمته  فترة املراجعةفي " FTSEبلغ مجموع أصول الشركات املدرجة ضمن املؤشر “ ▪

خالل شهر    FTSEاتمام املرحلتين األولى والثانية من عملية دخول املستثمرين األجانب لالستثمار في األسهم الكويتية املدرجة من ضمن مؤشر    2018شهدت بورصة الكويت خالل العام   •

 ت املدرجة ونسبة األسهم الحرة.حيث  تم اختيار هذه القائمة بناء على عدة متطلبات من أهمها مستوى السيولة املتداولة للشركا ، على التوالي 2018و ديسمبر  2018ر  سبتمب

 لتحسن مستويات السيولة خالل العام   •
ً
انين امللحية إجراءات االستثمار األجنبي وفرض باالضافة لتسهيل  2018ونظرا واألداء االيجابي الذي تميز ت به الشركات العديد من القو

 سارة للمستثمر املحلي في بورصة  2019هد الربع األول من العام التدفقات النقدية من أموال املستثمرين األجانب فقد ش، نتج عن ذلك زيادة الكويتية القيادية  والتشغيلية
ً
أخبارا

حجم االستثمارات   ي سوف يؤدي إلى ارتفاعوهو األمر الذلألسواق الناشئة    FTSEعن ارتفاع وزن بورصة الكويت ضمن مؤشرها  العام الحالي  خالل    FTSE Russellأعلنت  الكويت حيث  

    2019مارس    14  تاريخ  دد  حيث ح  و سيولة اضافية على األسهم الكويتية  يتم من خاللها دخول    خالل مرحلة اضافية جديدةمن  األجنبية  
ّ
النعكاس أثر ارتفاع وزن بورصة الكويت موعدا

 للتحسن املستمر في   .
ً
بزيادة وزن الكويت في مؤشر   FTSE Russellة وهو األمر الذي نتج عنه قيام مؤسسة أداء الشركات الكويتية القيادية خاصمؤشرات السوق الكويتية و ونظرا

FTSE   لدخول تدفقات نقدية جديدة  19لألسواق الناشئة وقامت بتحديد تاريخ 
ً
 .على األسهم الكويتية املدرجة ضمن املؤشرسبتمبر موعدا

سبتمبر  19وبالتحديد في تاريخ الى السوق الكويتي   FTSE Russellمن قبل سيولة إضافية لدخول  2019خالل أغسطس  FTSEملؤشر األسواق الناشئة مية أدى قرار املراجعة املوس •

افدان  FTSEبعض األسهم املدرجة ضمن مؤشر املرحلة على هذه حيث تركزت سيولة  2019للمرحلة الثالثة في مارس  ةمشابهطريقة ب  على الجديدان لألسواق الناشئة وباألخص الو

عدد الشركات املدرجة  بلغ بذلك  FTSE Russellالسابق ذكرهما الى مؤشر السهمين ، وبعد انضمام بنك برقان و شركة مشاريع الكويت "كيبكو"قائمة فوتس ي لألسواق الناشئة وهما 

نجد بأن بنك برقان قد ارتفعت معدالت تداوله الى  FTSE Russelتدفقت على األسهم الكويتية املستهدفة من قبل بالنظر إلى مستويات السيولة التي هذا و  .شركة 19ضمن املؤشر 

اول دمليون دك بمعدل ت  4.5ما مقداره قد استقطب سهم مشاريع الكويت القابضة "كيبكو" : بينما نجد أن 2010مليون دك وهي األعلى منذ العام  8.9مليون سهم و بقيمة  28.7

مليون دك و بمعدل  89ما مقداره   2019سبتمبر  19قيمة التداول في جلسة تداول ت بلغهذا فقد  .2013وهو األعلى منذ العام  2019 سبتمبر  19مليون سهم خالل جلسة  20.9يساوي 

النقدية من قبل املستثمرين األجانب بشكل عام الى التدفقات  2019ويرجع حجم التداول املرتفع في هذا اليوم باملقارنة مع باقي أيام شهر سبتمبر يث الكمية مليون سهم من ح 261

% يليه  26.7بيت التمويل الحصة األكبر من قيم التداول في هذه الجلسة بنسبة كان منها لسهم % من اجمالي قيم التداول في هذا اليوم 67ما نسبته على األسهم التالية  سيطرتحيث 

 . %"5.1% و كيبكو5.3%، زين10.0%، برقان19.8الوطني

مليون دك   89.1عند مستويات سيولة مقاربة من  2019سبتمبر  19خ وبالتحديد في تاري  2019ن العام مالثالث في الربع ؤشر األسواق الناشئة الثانية مل  راجعةاملفترة هذا وقد وقعت   •

مليون   167.3والبالغة   2018سبتمبر  20باملقارنة مع سيولة املرحلة األولى في و مليون دك 195.5عند مستويات سيولة  مقاربة من   2019مارس   14 باملقارنة مع مرلحة املراجعة األولى في 

 مليون دك.   158.8والبالغة  2018ديسمبر  20وسيولة املرحلة الثانية في   دك

مليار   32.0 لتصل إلى ما مقداره  %2.2ة لبورصة الكويت بنسبارتفعت القيمة السوقية في بورصة الكويت أثر ايجابي عليها حيث اضافية كان لخبر دخول سيولة أجنبية استثمارية  •

وعند النظر الى القيمة ليار دك. م 31.1 عند مستوى املراجعة األولى القيمة السوقية كما في تاريخ باملقارنة مع   2019 سبتمبر مراجعة مؤشر األسواق الناشئة تطبيق خ كما في تاري  د.ك

ومامقداره % 18.9كانت القيمة السوقية األعلى من نصيب الوطني بنسبة حيث  2019 الثالثمليار دينار كويتي كما في نهاية الربع  32.8نجد بأنها قد بلغت  هذه الفترةالسوقية ألسهم 

لألسواق   FTSE Russelاملدرجة من ضمن مؤشر . أضف إلى ذلك فقد ارتفعت أرباح الشركات مليار دك 4.7% وقيمة سوقية تبلغ 14.4مليار دك يليه بيت التمويل الكويتي بنسبة  6.2

علن عنها كما في تاريخه. مليار دك  1.64لتبلغ ما يقارب من  2019شهر املنتهية في سبتمبر  12% خالل أخر 10.4الناشئة بنسبة   باملقارنة مع العام املاض ي وبناء على اخر نتائج مالية م 

نفس الفترة من العام    في% باملقارنة مع قيمة التداول  49  بنسبة ارتفاع أكثر منمليار د.ك    2.2ى  د اقتربت من مستو فق  2019  الثالث الربع    فيفي بورصة الكويت  وبالنظر إلى قيمة التداول   •

 ،  2019 الثالثالربع جمالي قيمة التداول في بورصة الكويت خالل إ % من 4 ما نسبتهقد شكلت فترة مراجعة مؤشر األسواق الناشئة سيولة ، هذا ونجد أن املاض ي

%  11.0% و 13.21بنسبة يليه بنك الخليج والبنك األهلي املتحد البحريني  2019 الثالث قيمة التداول في بورصة الكويت خالل الربع % من إجمالي 15على بنك الكويت الوطني سيطر  •

القيمة باالضافة ال أن  معدالت السيولة املتداولة  ارتفعت  حيث  أثر ايجابي على بورصة الكويت    2019البنوك خالل العام  و كان لوقع خبر تضخم أرباح الشركات التشغيلية    على التوالي.

وهو ما يزيد   مليار دك ويرجع ذلك ايضا الى ارتفاع التوزيعات النقدية والغير نقدية من قبل معظم الشركات القيادية في بورصة الكويت  32حاجز  قد تجاوزت  لبورصة الكويت    لسوقيةا

اكزهم االستثمارية  باالضافة للتدفقات األجنبية للمستثمرين ضمن    مؤشر فوتس ي،من شهية املحافظ والصناديق االستثمارية لتعزيز مر

كويتي حسب    ر مليار دينا  104فقد بلغت ما قيمته    2019كما في سبتمبر  فترة مؤشر األسواق الناشئة  من ضمن  التسعة عشر املدرجة  للشركات  إجمالي قيمة األصول    خالل النظر إلىومن   •

مليار د.ك كما في تاريخه حيث كان نصيب البنك   14.6، باإلضافة إلى ذلك فإن إجمالي ملكية حقوق املساهمين قد بلغ ما قيمته 2019سبتمبر  30كما في  النتائج النهائية املعلن عنها

 % من إجمالي حقوق املساهمين.24% من إجمالي أصول هذه الشركات باالضافة الى 28 الوطني ما يقارب من

هو األفضل بين األسهم املدرجة ضمن املؤشر  البنك األهلي املتحد البحريني، نجد بأن أداء سهم 2019سبتمبر 30منذ بداية العام ولغاية وبالنظر إلى أداء األسهم املدرجة ضمن املؤشر  •

 % على التوالي. 20.1 % و 23.8 ةاللذان ارتفعا بنسب الدوليوسهم البنك  الخليجيليه سهم بنك  2018% باملقارنة مع إغالق العام 33.7  بعدما ارتفع بنسبة 2019الربع األول  خالل 

بنسبة بنك بيت التمويل الكويتي % ثم 60القائمة بنسبة  البنك الوطني والبنك األهلي املتحد البحريني مناصفة هذه، تصدر Dividend payout ratioمن حيث   الشركاتوعند مقارنة  •

  2018في عام   Dividend yieldلديه أعلى عائد جاري  البنك األهلي املتحد البحرينينجد بأن    Dividend Yieldوعند النظر إلى العائد الجاري ، من اجمالي ربحية السهم %55بلغت 
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2019قيمة التداول خالل الربع الثالث 

2019الربع الثالث  2018الربع الثالث  نسبة النمو
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2019كمية التداول خالل الربع األول 

2019الربع الثالث  2018الربع الثالث  نسبة النمو
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اقتصـاد
االربعاء ٢7 نوفمبر ٢٠١٩
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»زين« ورواد األعمال في ضيافة
»Google« و»Microsoft« بوادي السيليكون

أعلنت زين املزود الرائد 
للخدمات الرقمية في الكويت 
عن استمرار املرحلة الثالثة 
 Zain Great Idea من برنامج
بنسخته اخلامسة في مدينة 
سان فرانسيسكو بالواليات 
املتحــدة األميركيــة، والتي 
شــهدت مشــاركة مبادري 
زين فــي زيــارات ميدانية 
إلى املقرات الرئيسية لكبرى 
التكنولوجيــا بوادي  رواد 
السيليكون الشهير، أبرزها 
 Microsoftو Google شركتي

العامليتني.
وذكرت الشركة في بيان 
صحافي أنها قامت من خالل 
 Zain Great Idea برنامــج
وعلــى مدى أربعة مواســم 
ناجحة باحتضان وتدريب 
مئــات الشــباب الكويتيني 
املبدعني ممن لديهم مشاريع 
صغيرة ومتوسطة ناجحة 
اليــوم، وهــو  حتــى هــذا 
يعتبــر  الــذي  البرنامــج 
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.
أن  زيــن  وأوضحــت 
املبادريــن قاموا ومن خالل 
األسبوع الثاني من تواجدهم 
فرانسيســكو  ســان  فــي 
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 
الرحلــة زيارات  تضمنــت 
ميدانيــة إلــى كل مــن مقر 
شــركة Google ومقر شركة 
موقــع  ومقــر   Microsoft
االجتماعــي  التواصــل 
Pinterest ومقر شركة 5٠٠ 
االســتثمارية،   Startups
إلــى محاضــرة  باإلضافــة 
 Marc Tarpenning ألقاهــا 
الشــريك املؤســس لشركة 
Tesla الرائــدة فــي تطوير 
الســيارات الكهربائيــة في 
جامعة ستانفورد املصنفة 
األولــى عامليــا فــي ريــادة 

األعمال.
وأضافــت الشــركة أن 
أيضــا  قامــوا  املبادريــن 
باســتعراض مشــاريعهم 
أمام  الناشئة  التكنولوجية 
مجموعــة من املســتثمرين 
واملتخصصني مبجاالت ريادة 
األعمال من وادي السيليكون، 
والذين قاموا بدورهم بإبداء 

وقاموا مبشــاركة خبراتهم 
الشخصية وقصص جناحهم 
معهم. وأضافت الشركة أن 
املبادرين النهائيني سيمكثون 
في مدينة سان فرانسيسكو 
)وحتديدا وادي السيليكون 
- العاصمة الروحية لريادة 
األعمال حــول العالم( ملدة 
ثالثة أســابيع، وســتكون 
 Mind برفقتهــم مؤسســة
االستشــارية   The Bridge
التــي ســتقوم بأخذهم في 
مكثفــة  تدريبيــة  جولــة 
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 ١٠٠ 
املبادريــن  مــن  مشــارك 
 ١٠ واختيــار  الطموحــني 
مشاريع نهائية منهم لالنتقال 

٢٠١٠ كمبادرة 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 ١٠ أعوام 
من إطالقها لهــذه املبادرة، 
جنحت الشــركة في تأهيل 
أكثر من 5٠٠ مبادر، وسافرت 
إلى أربع دول حول العالم، 
وأخــذت بيد مــا يقارب 7٠ 
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 
البرنامج  مــن خــالل هــذا 
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 Lab الكويتية التي 
تهدف إلى تسريع املشاريع 
الصغيــرة واملتوســطة في 
 Mind The الكويت، ومؤسسة
Bridge االستشارية 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.

بهم إلى املرحلة الثالثة وهي 
برنامج تســريع املشــاريع 
الناشئة بالتعاون مع شركة 
 Mind ومؤسسة Brilliant Lab

The Bridge االستشارية. 
أن  الشــركة  وبينــت 
املتأهلني العشرة هم فيصل 
البصري صاحب مشــروع 
Mezan ويوسف احلسيني 
 Baims صاحــب مشــروع
وعبدالوهاب الرفاعي صاحب 
ورمي   Cybersys مشــروع 
الفرحان صاحبة مشــروع 
CTC وروان الصباح صاحبة 
مشروع The Capital ومشاري 
 Touch أمني صاحب مشروع
Point ودالل القطان صاحبة 
مشروع That Designs وفهد 
 The البغلي صاحب مشروع
Wish List وماجــد الهمالن 
 Blue مشــروع  صاحــب 
الرقــم  Outdoors ومحمــد 
.WellbiiON صاحب مشروع
وأطلقــت زيــن برنامج 
ZGI للمرة األولى في العام 

Tesla شاركوا في محاضرة الشريك املؤسس لـ Zain Great Idea مبادرو

Google املبادرون ومسؤولو »زين« في مقر شركة

املبادرين  آرائهــم وإعطــاء 
انطباعاتهــم األوليــة حول 
املشــاريع بهدف حتسينها 
وتطويرها ومرورا بعملية 
تســريعها، وذلك بإشــراف 
الفريــق املتخصــص مــن 
 Mind The Bridge مؤسســة
االستشارية. وأشارت زين 
املبادريــن قامــوا  إلــى أن 
ومــن خــالل األيــام األولى 
مــن وصولهــم إلــى ســان 
فرانسيســكو باستعراض 
اإلدارة  أمــام  مشــاريعهم 
 Mind العليــا في مؤسســة
The Bridge وفــي 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، 

 Microsoft وفي مقر شركة..

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

السوقية.
وقال الرئيس التنفيذي في 
شــركة »بيتك تكافل« قتيبة 

النصــف: ان وثيقــة تأمــني 
»العمالة املنزلية« تعتبر من 
التأمينات ذات املنافع العديدة 
لرب العمل، وللعمالة املنزلية، 
بناء على دراسات ومتابعات 
للســوق، فهــي تســاهم فــي 
املفاجئة،  التكاليــف  تخفيف 
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.

مع إمكانيات وقدرات شرائح 
العمــالء املختلفــة، وقد متت 
البرامــج لتتناســب  زيــادة 
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.

وأضاف أن الوثيقة مدتها 
ســنتان، وتكلفتهــا ١١ دينارا 
فقــط، واملســتندات املطلوبة 
إلصــدار الوثيقة التأمينية ال 
تزيــد عــن األوراق الثبوتية 

للكفيل والعامل. 
وأكــد النصــف اســتمرار 
الشــركة في تطويــر وثائقها 
للتأمــني، وإدخــال تعديــالت 
مبتكرة عليها، لتحقق املزيد 
مــن املزايــا للفــرد والعائلة 
واملجتمــع، كمــا متــت إعادة 
هيكلة أسعار الوثائق لتحقيق 
مزيد من التنافسية واملالءمة 

قتيبة النصف 

»OGO« تطبيق جديد لتوصيل الطلبات بكل سهولة ويسر
 »OGO« أعلنــت شــركة
املالكة لتطبيق »OGO« عن 
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 
إبراهيــم   »OGO« شــركة 
التويجــري إن »OGO« هو 
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 »OGO« يعتمد في 
عمله على تكنولوجيا جديدة 
وفريدة مــن نوعها وجدت 
لتغطية حاجة السوق في 

خــالل نظام حديــث يعمل 
على ربط السائق مع األفراد 
واملؤسســات واملشــاريع 
الصغيــرة عبــر تطبيقات 
الهواتف احلديثة »اآليفون« 
ونظــام  و»األندرويــد«، 
خاص لتشــغيل العمليات 
ومتابعة املركبة عن طريق 
نظام اخلرائط، وذلك حتى 
يســتطيع العميل التعرف 

على خط سير طلبه.
الشــركة  أن  واضــاف 
اســتقطبت شريحة كبيرة 
من السائقني وصل عددهم 
حاليا إلى ٢86 سائقا، 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 ١٠٠٠ 
سائق خالل األشهر الست 

املقبلة.

على االتصال الهاتفي.
أن  التويجــري  وأكــد 
العميل ال يقوم سوى مبلء 
الشــخصية عبر  بياناتــه 
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.
التويجــري بأن  وأفــاد 
»OGO« ال متتلك ســيارات 
وال ســائقني، فهــو عبــارة 
عن نظــام الكتروني فريد 
يدير التشغيل بني السائقني 
ومســتخدمي اخلدمة، من 

إبراهيم التويجري

توصيــل الطلبــات، حيث 
يعمــل التطبيــق من خالل 
خدمة ارســال او استقبال 
املقتنيــات  او  الطلبــات 
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 

»أرزان«: 1.6 مليار دينار أرباح 19 شركة 
مدرجة مبؤشر »فوتسي« خالل 12 شهراً

قال تقرير صادر عن مجموعة أرزان املالية، 
حول أداء الشركات املدرجة مبؤشر »فوتسي« 
لألسواق الناشئة، إن بورصة الكويت شهدت 
خالل ٢٠١8 إمتام املرحلتني األولى والثانية من 
عملية دخول املستثمرين األجانب لالستثمار 
في األسهم الكويتية املدرجة من ضمن مؤشر 
»فوتســي« خالل شهري سبتمبر وديسمبر 
٢٠١8، حيث مت اختيار هذه القائمة بناء على 
عدة متطلبات من أهمها مســتوى الســيولة 
املتداولة للشــركات املدرجة ونسبة األسهم 

احلرة.
ونظرا لتحسن مستويات السيولة خالل 
٢٠١8، باإلضافة 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 ٢.٢% لتصل إلى 3٢ 
مليار دينــار كما في تاريخ تطبيق مراجعة 
مؤشــر األســواق الناشــئة ســبتمبر ٢٠١٩، 
باملقارنة مع القيمة الســوقية كما في تاريخ 
املراجعة األولى عند مستوى 3١.١ مليار دينار.
وعند النظر إلى القيمة الســوقية ألسهم 
هــذه الفترة جند أنها قد بلغــت 3٢.8 مليار 
دينار كما في نهاية الربع الثالث، حيث كانت 
القيمة السوقية األعلى من نصيب »الوطني« 
بنسبة ١8.٩% وما مقداره 6.٢ مليارات دينار 
يليه »بيتك« بنسبة ١4.4%، وبقيمة سوقية 

4.7 مليارات دينار.
وعــالوة على ذلــك، فقد ارتفعــت أرباح 
الشركات املدرجة من ضمن مؤشر »فوتسي 
راسل« لألسواق الناشئة بنسبة ١٠.4% خالل 
آخر ١٢ شهرا املنتهية في سبتمبر ٢٠١٩، لتبلغ 
١.64 مليار 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 ٢٠١٩، فقد اقتربت من 
مستوى ٢.٢ مليار دينار بنسبة ارتفاع %4٩، 
باملقارنة مع قيمــة التداول في نفس الفترة 
من العام املاضي، هذا وجند أن سيولة فترة 
مراجعة مؤشــر األسواق الناشئة قد شكلت 
ما نســبته 4% من إجمالي قيمة التداول في 
بورصــة الكويت خالل الربــع الثالث ٢٠١٩، 
وفيما يخص إجمالي قيمة األصول للشركات 
الـ ١٩ املدرجة من ضمن فترة مؤشر األسواق 
الناشــئة كما في ســبتمبر ٢٠١٩، فقد بلغت 
ما قيمته ١٠4 مليارات دينار حســب النتائج 
النهائية املعلن عنها كما في 3٠ سبتمبر ٢٠١٩.
وباإلضافــة إلى ذلك فــإن إجمالي ملكية 
حقوق املساهمني قد بلغ ما قيمته ١4.6 مليار 
دينار كما في تاريخه حيث كان نصيب البنك 
الوطني ما يقارب من ٢8% من إجمالي أصول 
هذه الشركات باإلضافة الى ٢4% من إجمالي 
حقوق املساهمني، وسيطر البنك الوطني على 
١5% مــن إجمالي قيمة التــداول في بورصة 
الكويت خالل الربع الثالث، يليه بنك اخلليج 
والبنك األهلي املتحد البحريني بنسبة ٢١.١3% 

و١١.٠% على التوالي.

بارتفاع 10%.. و104 مليارات دينار إجمالي أصولها بنهاية سبتمبر 2019

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

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 ٢٠١٩، والذي يتضمن 
مجموعة مــن الفعاليات التوعوية الداخلية 
واخلارجيــة وقــد بدأته الهيئــة بتاريخ ٢7 

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 
الفيلــكاوي  ومتويــل اإلرهــاب، وإبراهيــم 
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 )74( لسنة ٢٠١8، 
والقرار )١35( لسنة ٢٠١8، والقرار رقم )43( 
لســنة ٢٠١٩. وقد 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.

 جانب من ورشة العمل

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 3.5٠٠ متر 
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 مهمًا 
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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»أسواق المال« تقيم ورشة توعوية عن 
»مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب«

أرباح الشركات 
المدرجة من ضمن 

 FTSE Russel مؤشر
لألسواق الناشئة 

ارتفعت بنسبة 
10.4% خالل آخر 12 

ً
شهرا
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األموال األجنبية رفعت القيمة السوقية للبورصة إلى 32 مليار دينار 
قيمة الشركات المدرجة في المؤشر بلغت 104 مليارات 

بالنظر إلى مستويات السيولة 
التي تدفقت على األسهم 
الكويتية المستهدفة من 

FTSE Russel نجد أن بنك 
برقان ارتفعت معدالت تداوله 

الى 28.7 مليون سهم بقيمة 
8.9 ماليين دينار.

شهدت بورصة الكويت خالل 
ــام الــمــرحــلــتــيــن  ــمـ ــام 2018 إتـ عــ
األولــــــــى والـــثـــانـــيـــة مــــن عــمــلــيــة 
دخــــول الــمــســتــثــمــريــن األجــانــب 
لالستثمار في األسهم الكويتية 
 FTSE المدرجة من ضمن مؤشر
خالل شهر سبتمبر وديسمبر 
2018 عــلــى الـــتـــوالـــي، حــيــث تم 
اختيار هــذه القائمة بناء على 
عـــــــدة مـــتـــطـــلـــبـــات، مـــــن أهـــمـــهـــا 
مــســتــوى الــســيــولــة الــمــتــداولــة 
ــة ونــســبــة  ــدرجــ ــمــ ــات الــ ــركـ ــلـــشـ لـ

األسهم الحرة.
ــال تـــقـــريـــر لـــشـــركـــة أرزان  ــ وقــ
كــابــيــتــال إنـــه نــظــرا إلـــى تحّسن 
مستويات السيولة خــالل عام 
ــى تــســهــيــل  ــ ــ 2018، إضـــــافـــــة إلـ
إجـــــراءات االســتــثــمــار األجــنــبــي 
ــــرض الـــعـــديـــد مـــن الــقــوانــيــن  وفـ
المحلية واألداء اإليجابي الذي 
تميزت بــه الــشــركــات الكويتية 
القيادية والتشغيلية، ونتج عن 
ذلك زيادة التدفقات النقدية من 
ــوال المستثمرين األجــانــب،  أمــ
فقد شهد الــربــع األول مــن عام 
2019 أخــبــارا ســارة للمستثمر 
الــمــحــلــي فــي بــورصــة الــكــويــت، 
 FTSE Russell ــلـــنـــت  حـــيـــث أعـ
خالل العام الحالي ارتفاع وزن 
بورصة الكويت ضمن مؤشرها 
FTSE لــأســواق الناشئة، وهو 

األمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع 
حجم االستثمارات األجنبية من 
خـــالل مــرحــلــة إضــافــيــة جــديــدة 
يتم مــن خاللها دخـــول سيولة 
إضافية على األسهم الكويتية، 
ــدد تـــاريـــخ  14 مـــارس  حــيــث ُحــ
ــر  ــــدا النــــعــــكــــاس أثـ ــــوعـ 2019 مـ

ارتفاع وزن بورصة الكويت.

سيولة إضافية

ونظرا للتحسن المستمر في 
مؤشرات السوق الكويتية وأداء 
الــشــركــات الــكــويــتــيــة الــقــيــاديــة، 
ــذي  ــ خـــصـــوصـــا وهــــــو األمــــــــر الـ
 FTSE نــتــج عــنــه قــيــام مــؤســســة
Russell بزيادة وزن الكويت في 
مؤشر FTSE لأسواق الناشئة، 
وحـــــــددت تــــاريــــخ 19 ســبــتــمــبــر 
مــوعــدا لــدخــول تــدفــقــات نقدية 
جــديــدة على األســهــم الكويتية 

المدرجة ضمن المؤشر.
وأضــــاف الــتــقــريــر: أدى قــرار 
الــمــراجــعــة الــمــوســمــيــة لمؤشر 
األســــواق الــنــاشــئــة FTSE خــالل 
لــــــدخــــــول   2019 أغــــــســــــطــــــس 
 FTSE سيولة إضــافــيــة مــن قبل
Russell الــى الــســوق الكويتي، 
وبالتحديد بتاريخ 19 سبتمبر 
ــة لــلــمــرحــلــة  ــهـ ــابـ ــة مـــشـ ــقـ ــريـ بـــطـ
الثالثة في مــارس 2019، حيث 

تـــركـــزت ســيــولــة هــــذه الــمــرحــلــة 
عــلــى بــعــض األســـهـــم الــمــدرجــة 
ضــمــن مـــؤشـــر FTSE لـــأســـواق 
الناشئة، وبــاألخــص الوافدين 
الجديدين على قائمة فوتسي 
ــة، وهـــمـــا  ــ ــئـ ــ ــاشـ ــ ــنـ ــ لـــــــأســـــــواق الـ
بـــنـــك بــــرقــــان وشــــركــــة مــشــاريــع 
الكويت )كيبكو(، وبعد انضمام 
السهمين السابق ذكرهما الى 
مؤشر FTSE Russell بلغ بذلك 
عــدد الــشــركــات الــمــدرجــة ضمن 

المؤشر 19 شركة. 
وبـــالـــنـــظـــر إلــــــى مـــســـتـــويـــات 
ــقـــت عــلــى  ــدفـ ــتــــي تـ ــة الــ ــولـ ــيـ ــسـ الـ
األســهــم الــكــويــتــيــة المستهدفة 
مــن FTSE Russel نجد أن بنك 

برقان ارتفعت معدالت تداوله 
الـــى 28.7 مــلــيــون ســهــم بقيمة 
8.9 مــاليــيــن د.ك، وهـــي األعــلــى 
منذ عــام 2010، بينما نجد أن 
سهم مشاريع الكويت القابضة 
ــكـــو( قــــد اســـتـــقـــطـــب نــحــو  ــبـ ــيـ )كـ
4.5 ماليين د.ك بمعدل تــداول 
يساوي 20.9 مليون سهم خالل 
جلسة 19 سبتمبر 2019، وهو 

األعلى منذ عام 2013.

تدفقات نقدية

وبـــلـــغـــت قــيــمــة الـــــتـــــداول فــي 
جلسة تداول 19 سبتمبر 2019 
ما مقداره 89 مليون د.ك، بمعدل 

ــــن حــيــث  ــم مـ ــهـ ــيـــون سـ ــلـ 261 مـ
الكمية، ويــرجــع حجم الــتــداول 
المرتفع في هذا اليوم، مقارنة 
مـــع بــقــيــة أيـــــام شــهــر سبتمبر 
2019 بشكل عام الى التدفقات 
الــنــقــديــة مــن قــبــل المستثمرين 
األجانب، حيث سيطرت األسهم 
الــتــالــيــة عــلــى مـــا نــســبــتــه %67 
ــداول في  ــتــ مـــن إجـــمـــالـــي قــيــم الــ
هذا اليوم كان منها لسهم بيت 
التمويل الحصة األكبر من قيم 
التداول في هذه الجلسة بنسبة 
26.7%، يليه الوطني %19.8، 
 %5.3 10.0%، زيـــــــن  بـــــرقـــــان 

وكيبكو %5.1".
ــه  ــر الـــــــى أنــ ــريــ ــقــ ــتــ وأشـــــــــــار الــ
وقــعــت فــتــرة المراجعة الثانية 
ــواق الــنــاشــئــة في  ــ لــمــؤشــر األسـ
الـــربـــع الـــثـــالـــث مـــن عــــام 2019، 
وبــالــتــحــديــد فـــي 19 سبتمبر 
2019 عــنــد مــســتــويــات سيولة 
مــقــاربــة مـــن 89.1 مــلــيــون د.ك، 
مــقــارنــة مـــع مــرحــلــة الــمــراجــعــة 
األولى في 14 مارس 2019 عند 
مــســتــويــات ســيــولــة مــقــاربــة من 
195.5 مليون د.ك، ومقارنة مع 
سيولة المرحلة األولــى في 20 
سبتمبر 2018 البالغة 167.3 
مليون د.ك، وســيــولــة المرحلة 
الثانية في 20 ديسمبر 2018، 

البالغة 158.8 مليون د.ك.
ــــول ســيــولــة  ــان لــخــبــر دخـ ــ وكـ
أجنبية استثمارية إضافية في 
بـــورصـــة الــكــويــت أثــــر إيــجــابــي 
عــلــيــهــا، حــيــث ارتــفــعــت القيمة 
ــة الـــكـــويـــت  ــبــــورصــ الـــســـوقـــيـــة لــ
بــنــســبــة 2.2%، لــتــصــل إلــــى ما 

مـــقـــداره 32.0 مــلــيــار د.ك، كما 
ــــخ تـــطـــبـــيـــق مـــراجـــعـــة  ــاريـ ــ ــــي تـ فـ
ــئــــة  ــنــــاشــ ـــر األســـــــــــــــواق الــ ـــــؤشـــ مـ
ســبــتــمــبــر 2019، مـــقـــارنـــة مــع 
القيمة السوقية، كما في تاريخ 
المراجعة األولــى عند مستوى 
31.1 مليار د. ك. وعــنــد النظر 
ــــى الــقــيــمــة الـــســـوقـــيـــة ألســهــم  الـ
هـــذه الــفــتــرة، نــجــد أنــهــا بلغت 
ــار، كـــمـــا فــي  ــ ــنـ ــ ــيـــار ديـ ــلـ 32.8 مـ
نهاية الربع الثالث 2019، حيث 
كــانــت القيمة الــســوقــيــة األعــلــى 
مـــن نــصــيــب "الـــوطـــنـــي" بنسبة 
18.9% وما مقداره 6.2 مليارات 
د.ك، يليه بيت التمويل الكويتي 
بنسبة 14.4% وقيمة سوقية 

تبلغ 4.7 مليارات د.ك.

أثر إيجابي

أضــــــف إلــــــى ذلــــــك أن أربــــــاح 
الــشــركــات الــمــدرجــة مـــن ضمن 
مــؤشــر FTSE Russel لــأســواق 
الناشئة ارتفعت بنسبة %10.4 
خــالل آخــر 12 شــهــرا المنتهية 
فـــي ســبــتــمــبــر 2019، لــتــبــلــغ ما 
ــن 1.64 مـــلـــيـــار د.ك،  ــارب مــ ــقــ يــ
مقارنة مع العام الماضي، وبناء 
عــلــى آخـــر نــتــائــج مــالــيــة ُمعلن 

عنها كما في تاريخه. 
وبالنظر إلــى قيمة الــتــداول 
ــي الـــربـــع  بـــبـــورصـــة الـــكـــويـــت فــ
الــثــالــث 2019 فــقــد اقــتــربــت من 
مستوى 2.2 مليار د. ك، بنسبة 
ارتفاع أكثر من 49%، مقارنة مع 
قيمة الــتــداول فــي نفس الفترة 

من العام الماضي.

ــتــــرة  ــة فــ ــ ــولـ ــ ــيـ ــ ونــــــجــــــد أن سـ
مــــــراجــــــعــــــة مــــــؤشــــــر األســــــــــــواق 
الــنــاشــئــة قــد شــّكــلــت مــا نسبته 
4% مــن إجمالي قيمة الــتــداول 
في بورصة الكويت خالل الربع 

الثالث 2019. 
وأكد التقرير أن بنك الكويت 
ــلــــى %15  ــر عــ ــطـ ــيـ الــــوطــــنــــي سـ
ــة الـــــتـــــداول  ــمـ ــيـ مـــــن إجــــمــــالــــي قـ
ــــويـــــت خــــالل  ــكـ ــ ــة الـ ــ ــــورصــ ــي بــ ــ فــ
ــع الــــثــــالــــث 2019، يــلــيــه  ــ ــربــ ــ الــ
بـــنـــك الــخــلــيــج والـــبـــنـــك األهـــلـــي 
ــنـــي بــنــســبــة  ــريـ ــبـــحـ ــتـــحـــد الـ ــمـ الـ
13.21 و11.0% عــلــى الــتــوالــي. 
م أربــاح 

ّ
وكــان لوقع خبر تضخ

الــشــركــات التشغيلية والبنوك 
خالل عام 2019 أثر إيجابي على 
بورصة الكويت، حيث ارتفعت 
مـــعـــدالت الــســيــولــة الــمــتــداولــة، 
إضافة الــى أن القيمة السوقية 
لــبــورصــة الــكــويــت قــد تــجــاوزت 
حــاجــز 32 مــلــيــار د.ك، ويــرجــع 
ذلك أيضا الى ارتفاع التوزيعات 
النقدية وغير النقدية من معظم 
الشركات القيادية في بورصة 
ــا يــــزيــــد مــن  ــ الــــكــــويــــت، وهــــــو مـ
شــهــيــة الــمــحــافــظ والــصــنــاديــق 
االستثمارية لتعزيز مراكزهم 
ــة إلــــى  ــ ــافــ ــ ــة، إضــ ــ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ االسـ
التدفقات األجنبية للمستثمرين 

ضمن مؤشر فوتسي.
ومن خالل النظر إلى إجمالي 
ـــ19  قــيــمــة األصــــول لــلــشــركــات الـ
المدرجة من ضمن فترة مؤشر 
ــئــــة، كـــمـــا فــي  ــنــــاشــ األســــــــــواق الــ
سبتمبر 2019، فــقــد بلغت ما 
ــار،  ــنـ قــيــمــتــه 104 مـــلـــيـــارات ديـ
حسب النتائج النهائية المعلن 
عنها كما في 30 سبتمبر 2019، 
إضــافــة إلـــى ذلــــك، فـــإن إجــمــالــي 
ملكية حقوق المساهمين بلغ ما 
قيمته 14.6 مليار د. ك، كما في 
تاريخه، حيث كان نصيب البنك 
الوطني ما يقارب من 28% من 
إجمالي أصــول هــذه الشركات، 
إضــافــة الـــى 24% مــن إجــمــالــي 

حقوق المساهمين.

ــال أنــهــا  ــمــ أعـــلـــنـــت هـــيـــئـــة أســـــــواق الــ
تابعت، أمــس، تنفيذ ثاني الفعاليات 
ــا الــــتــــوعــــوي  ــهـ ــامـــجـ ــرنـ ــبـ ــة لـ ــيــ ــارجــ الــــخــ
الــشــامــل لــلــربــع الــحــالــي مــن عــام 2019 
 من الفعاليات 

ً
والذي يتضمن مجموعة

التوعوية الداخلية والخارجية وبدأته 
الهيئة في 27 أكتوبر الماضي. 

ــالـــت الــهــيــئــة فـــي بـــيـــان صــحــافــي  وقـ
 من دورها 

ً
أمس، إن ذلك يأتي انطالقا

ــد أهـــدافـــهـــا  ــ  ألحـ
ً
ــذا ــيـ ــفـ ــنـ ــتــــوعــــوي، وتـ الــ

الرئيسية الــــواردة فــي الــمــادة الثالثة 
 الفقرة 

ً
مــن قــانــون إنشائها، وتــحــديــدا

السابعة منها التي تنص على "توعية 
الـــجـــمـــهـــور بـــنـــشـــاط األوراق الــمــالــيــة 
ــات  ــزامــ ــتــ ــر وااللــ ــاطـ ــمـــخـ ــافـــع والـ ــنـ ــمـ والـ
الــمــرتــبــطــة بـــاالســـتـــثـــمـــار فــــي األوراق 

المالية وتشجيع تنميته".
وأوضـــحـــت أن فــعــالــيــتــهــا المتمثلة 
بورشة عمل توعوية خارجية أقيمت 
في قاعة خالد الخرافي الكائنة بمقر 
شركة بورصة الكويت، لشرح موضوع 
ــل األمــــــــــــوال وتـــمـــويـــل  ــســ ــة غــ ــحــ ــافــ ــكــ "مــ
اإلرهــــــــــــــاب"، وقــــدمــــهــــا كـــــل مـــــن طـــــارق 
الــجــطــيــلــي مــديــر دائـــرة مــكــافــحــة غسل 
ــاب، وإبــراهــيــم  ــ األمــــوال وتــمــويــل اإلرهـ
الــفــيــلــكــاوي اخــتــصــاصــي قــانــونــي في 
ــيـــة، وفــهــد  ــانـــونـ ــقـ إدارة الـــــدراســـــات الـ
المطيري مدير مكتب التوعية باإلنابة.

محاور عدة

وذكــرت أن مــوضــوع الــورشــة تناول 
مــحــاور عـــدة مــن أبـــرزهـــا: تــعــريــف فئة 
األشخاص السياسيين ذوي المخاطر 
الـــعـــالـــيـــة، والــــمــــدة الـــزمـــنـــيـــة الــخــاصــة 
ــة، واألشــــخــــاص  ــئـ ــفـ ــذه الـ ــ بــتــصــنــيــف هـ
 
ً
ــا ــقـ ــيـــر الــمــقــيــمــيــن وفـ االعـــتـــبـــاريـــيـــن غـ

ــــادس عـــشـــر مــن  ــــسـ ــام الـــكـــتـــاب الـ ــكــ ألحــ
الـــالئـــحـــة الــتــنــفــيــذيــة لـــقـــانـــون الــهــيــئــة 
والــمــســتــنــدات الــمــعــتــمــدة لــهــذه الــفــئــة، 
 على 

ً
وكذلك التعديالت التي تمت أخيرا

بعض كتب الالئحة التنفيذية لقانون 

الهيئة ذات الصلة، السيما القرار "74" 
لسنة 2018، والقرار "135" لسنة 2018، 

والقرار رقم "43" لسنة 2019.

تعميم الهيئة

ولفتت إلى أن الورشة تناولت كذلك 
تــعــمــيــم الــهــيــئــة رقـــم "13" لــســنــة 2019 
بــشــأن الــقــرار الــــوزاري رقــم "35" لسنة 
2019 مـــع تــقــديــم مـــقـــارنـــٍة بــيــن اآللــيــة 
الــســابــقــة لــلــتــعــامــل مـــع قــــــرارات لــجــنــة 
وزارة الخارجية ذات العالقة واآللــيــة 
الجديدة، وااللتزامات الواجب اتباعها 
بعد صدور القرار الوزاري آنف الذكر.

مؤشرات االشتباه

 
ً
وبـــيـــنـــت أن الــــورشــــة بــحــثــت أيـــضـــا
مــؤشــرات االشتباه الجديدة الخاصة 
ــة غــــســــل األمـــــــــــوال وتـــمـــويـــل  ــافـــحـ ــكـ ــمـ بـ
 للتعميم رقــم "8" لسنة 

ً
اإلرهـــاب وفــقــا

 إلـــــى نــــظــــام اإلخــــطــــار 
ً
ــة ــ ــافـ ــ 2019، إضـ

السليم. 
ــلـــف  ــتـ ــخـ وأكـــــــــــــــدت الـــــــــورشـــــــــة فــــــــي مـ

محاورها على وجوب تحديث كٍل من 
نماذج معرفة العميل وأدلة السياسات 
ات الــخــاصــة بمكافحة غسل  واإلجــــراء
 
ً
األمـــوال وتــمــويــل اإلرهـــاب وذلـــك وفــقــا

للتشريعات المطبقة، لتختتم فعاليات 
الورشة بعد اإلجابة على استفسارات 

المشاركين.
ــواق الــمــال انــتــبــاه  ولــفــتــت هــيــئــة أســ
الــمــعــنــيــيــن بــأنــشــطــتــهــا الــمــخــتــلــفــة إلــى 
فـــعـــالـــيـــات خـــارجـــيـــة عـــــدة يــتــضــمــنــهــا 
البرنامج التوعوي الحالي الذي تمتد 
فــعــالــيــاتــه حــتــى نــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي 
، كما ترحب 

ً
سيتم اإلعالن عنها تباعا

بــكــل  اقــتــراحــاتــهــم وتــســاؤالتــهــم ذات 
الصلة بنشاطها التوعوي.

جانب من الورشة

صافي األرباح في آخر 12 شهرًا

كمية التداول خالل الربع األول 2019 قيمة التداول خالل الربع الثالث 2019

القيمة السوقية كما في 30 سبتمبر 2019

األداء السعري لألسهم المدرجة ضمن المؤشر خالل الربع األول 2019
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