
أك����دت ش��رك��ة م��ش��اري��ع ال��ك��وي��ت 
)القابضة( في منتدى الشفافية الذي 
تعقده س��ن��وي��اً إن��ه��ا تبقى على حذر 
بخصوص التوقعات لعام 2021 على 
خلفية تأثيرات وب��اء فيروس كورونا 

على أنشطة الشركات.
وق���دم���ت ال��ش��رك��ة خ���ال امل��ن��ت��دى 
استعراضاً لنتائجها ف��ي ع��ام 2020 
وتطلعاتها لعام 2021. ومتاشياً مع 
توجيهات السلطات الصحية فيما 
يتعلق ب��ال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي، فقد 
مت ب��ث فعاليات امل��ن��ت��دى عبر شبكة 
اإلنترنت للمساهمني واحملللني املاليني 

واملؤسسات املستثمرة.
اجلمعية العمومية 

وك��ان املنتدى قد ُعقد عقب اجتماع 
اجلمعية العمومية للشركة التي وافق 
خالها املساهمون على توزيع أرباح 
نقدية بنسبة 5 باملائة )5 فلس للسهم 
ال��واح��د(. كما مت تنظيم اجتماع غير 
ع���ادي للجمعية العمومية للشركة 
والتي اتفق خالها املساهمون على رفع 
رأس امل��ال املصّرح به من 200 مليون 
دينار كويتي إل��ى 300 مليون دينار 

كويتي.
استعراض نتائج عام 2020

وف��ي إط��ار استعراض األداء للعام 
املاضي أشارت الشركة إلى حتقيق منو 
على صعيد اإلي��رادات لتصل إلى 753 
مليون دينار كويتي )2.5 مليار دوالر 
أمريكي( باملقارنة مع 698 مليون دينار 

كويتي )2.3 مليار دوالر أمريكي( في 
عام 2019.  وال بد من اإلش��ارة إلى أن 
الشركة قامت بإعادة إدراج بياناتها 
املالية لعام 2019 بسبب التغيير الذي 
ط��رأ على تصنيف OSN بعد زي��ادة 

حصة ُملكية شركة املشاريع فيها.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ت��ح��دي��ات التي 
فرضها انتشار ف��ي��روس ك��ورون��ا، إال 
أن ال��ش��رك��ة ق��ام��ت خ��ال شهر يوليو 
بتسديد س��ن��دات بقيمة 500 مليون 
دوالر أمريكي )153.9 مليون دينار 
كويتي( كانت ق��د أصدرتها ف��ي إط��ار 
برنامجها إلصدار أوراق مالية متوسطة 
األج��ل باليورو من م��وارده��ا احلالية. 
ول��ن يكون على الشركة تسديد قيمة 
أي سندات حتى عام 2023، األمر الذي 
يعكس استراتيجية الشركة املالية 

احلكيمة وإدارتها االستباقية للديون.
أداء شركات املجموعة

أما على صعيد أداء شركات املجموعة 
الرئيسية فقد لفتت شركة املشاريع 
إلى أن صافي دخل بنك برقان بلغ 34 
مليون دينار كويتي )112 مليون دوالر 
أمريكي(. أم��ا معدل كفاية رأس املال 
فهو عند نسبة 18 باملائة ومستوى 
جودة األصول مستقر حيث يبلغ معدل 

األصول املتعثرة 3.5 باملائة.
ب���دوره���ا ح��ق��ق��ت أرب����اح مجموعة 
اخلليج للتأمني منواً بنسبة 22 باملائة 
كما ارت��ف��ع إجمالي األق��س��اط املكتتبة 
بنسبة 13 باملائة. وكانت املجموعة قد 
أعلنت خال العام عن توقيع اتفاقية مع 
شركة AXA لاستحواذ على عملياتها 

التأمينية في منطقة اخلليج، والتي 
ستجعل املجموعة بعد استكمال الصفقة 

إحدى أكبر 3 شركات تأمني في املنطقة.
وكانت شركة اخلليج املتحد القابضة 
قد استكملت خال العام وبنجاح طرح 
اكتتاب بقيمة 70 مليون دوالر أمريكي، 
وذلك في الوقت الذي قامت فيه كامكو 
إنفست، التابعة لها، بإطاق العامة 
التجارية اجلديدة بعد استكمال عملية 
االن��دم��اج م��ع بيت االستثمار العاملي 

)جلوبل(.
وت��أث��رت شركة ال��ع��ق��ارات املتحدة 
بقرارات إغاق قطاع الضيافة والتجزئة 
بسبب ال��وب��اء، وم��ب��ادرت��ه��ا إل��ى منح 
إع���ف���اءات وخ��ف��ض م��ع��دالت التأجير 
ملساعدة الشركات. وعلى الرغم من ذلك 
بلغت إيرادات الشركة 97 مليون دينار 
كويتي )320 مليون دوالر أمريكي(. 
كما أطلقت الشركة خال العام مشروع 
بيوت حصة، وهو مشروع سكني جديد 

في ضاحية حصة املبارك.
في غضون ذلك، سجلت شركة القرين 
لصناعة الكيماويات البترولية منواً 
بنسبة 12 باملائة في اإلي��رادات لتصل 
إل��ى 240 مليون دينار كويتي )791 
مليون دوالر أمريكي( خ��ال األشهر 
اإلثني عشر من عام 2020 )تبدأ السنة 
املالية للشركة في شهر أبريل(. وعلى 
الرغم من أسعار النفط املنخفضة فقد 
حققت الشركة أرب��اح��اً صافية بقيمة 
22 مليون دينار كويتي )72.5 مليون 
دوالر أمريكي( خ��ال األش��ه��ر اإلثني 

عشر من عام 2020.
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ع����ادت ب���ورص���ة ال��ك��وي��ت إل��ى 
نغمة الصعود مرة أخرى مع نهاية 
ت��ع��ام��ات أم���س  اخل��م��ي��س، وذل��ك 
بدعم أساسي من نشاط التداوالت 
واستعادة الزخم في ثالث أيام شهر 

رمضان بعد غيابه في أول جلستني.
وأن��ه��ى امل��ؤش��ر ال��ع��ام للبورصة 
الكويتية جلسة ُمرتفعاً 0.20%، 
وصعد السوق األول %0.21، وسجل 
املؤشران “رئيسي 50” والرئيسي 
منواً بنسبة %0.10 و%0.19 على 

الترتيب.
وتزايدت وتيرة التداوالت حيث 
ارتفعت السيولة %72 لتصل إلى 
58.03 مليون دينار مقابل 33.74 
مليون دينار باألمس، كما ارتفعت 
الكميات %41.6 إلى 258.29 مليون 
سهم مقابل 182.40 مليون سهم 

بجلسة األربعاء.
وس��ج��ل��ت م��ؤش��رات 9 قطاعات 
ارتفاعاً اليوم بصدارة التكنولوجيا 
بنمو نسبته %8.71، بينما تراجع 
3 قطاعات أخرى يتصدرها التأمني 

بانخفاض قدره 0.57%.
وج���اء س��ه��م “وربة كابيتال” 

على رأس القائمة اخلضراء لألسهم 
املُدرجة بنمو كبير نسبته 35.92%، 
فيما تصدر سهم “الراي” القائمة 

احلمراء ُمتراجعاً بنحو 9.59%.
وحقق سهم “الكويت الوطني” 
أن��ش��ط سيولة ب��ال��ب��ورص��ة بقيمة 
30.98 مليون دينار ُمرتفعاً بنسبة 
%0.48، بينما تصدر سهم “بيان” 
نشاط الكميات بتداول 42.79 مليون 

سهم ُمرتفعاً بواقع 3.14%.
وأغلقت بورصة الكويت تعاماتها 
أم��س اخلميس على ارت��ف��اع مؤشر 
السوق العام 02ر12 نقطة ليبلغ 
مستوى 58ر5953 نقطة بنسبة 

صعود بلغت 20ر0 في املئة.
ومت ت����داول كمية أس��ه��م بلغت 
2ر258 مليون سهم متت عبر 8706 
صفقات نقدية بقيمة 58 مليون دينار 
كويتي )نحو 8ر179 مليون دوالر 

أمريكي(.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 
13ر9 نقطة ليبلغ مستوى 36ر4805 
نقطة بنسبة صعود بلغت 19ر0 
في املئة من خال كمية أسهم بلغت 
6ر179 مليون سهم متت عبر 5484 

صفقة نقدية بقيمة 2ر12 مليون 
دينار )نحو 82ر37 مليون دوالر(.

كما ارت��ف��ع مؤشر ال��س��وق األول 
4ر13 نقطة ليبلغ مستوى 04ر6530 
نقطة بنسبة صعود بلغت 21ر0 
في املئة من خال كمية أسهم بلغت 
6ر78 مليون سهم متت عبر 3222 
صفقة بقيمة 7ر45 مليون دينار 

)نحو 67ر141 مليون دوالر(.
وارت���ف���ع م��ؤش��ر )رئ��ي��س��ي 50( 
نحو 14ر5 نقطة ليبلغ مستوى 
38ر4978 نقطة بنسبة صعود 
بلغت 10ر0 في املئة من خال كمية 
أسهم بلغت 8ر88 مليون سهم متت 
عبر 3012 صفقة نقدية بقيمة 5ر7 
مليون دينار )نحو 25ر23 مليون 

دوالر(. 
وك��ان��ت ش��رك��ات )ورب���ة كبيتل( 
و)املصالح ع( و)عقار( و)األنظمة( 
األكثر ارتفاعا أما شركات )وطني( 
و)بيتك( و)أهلي متحد( و)أجيليتي( 
فكانت األكثر تداوال من حيث القيمة 
ف��ي ح��ني ك��ان��ت ش��رك��ات )ال����راي( 
و)م��ن��ش��آت( و)فجيرة أ( و)ث��ري��ا( 

األكثر انخفاضا.

58.03 مليون دينار 72 باملئة لتصل إلى  السيولة ارتفعت 

زخم التداوالت يدعم عودة البورصة إلى املسار الصاعد

2021 مع استمرار تأثيرات كورونا أكدت احلذر بخصوص عام 

753 مليون دينار أرباحًا صافية »املشاريع« حتقق 

جانب من العمومية
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اخ��ت��ت��م��ت ش��رك��ة اخل��ط��وط 
اجلوية الكويتية بالتعاون مع 
مركز الكويت للتطعيم، حملتها 
الوطنية التوعوية للتشجيع 
ع��ل��ى ال��ت��ط��ع��ي��م وال��ت��ي أطلق 
عليها “حملة اخلطوط اجلوية 
الكويتية لدعم التطعيم” وذلك 
خ��ال الفترة م��ن 4 وحتى 15 
ابريل 2021، حيث أتت احلملة 
تزامناً مع دع��وة حكومة دولة 
الكويت للمواطنني واملقيمني 
ضرورة التسجيل لتلقي اللقاح 
ضد فيروس ك��ورون��ا املستجد 
)ك��وف��ي��د 19( ل��ل��وص��ول إل��ى 

الوقاية من هذا الفيروس.
وف��ي ه��ذا ال��ص��دد، ق��ال مدير 
دائرة العاقات العامة واإلعام 
في اخلطوط اجلوية الكويتية 
فايز العنزي: “اختتمت اخلطوط 
اجل���وي���ة ال��ك��وي��ت��ي��ة )أم���س  
اخلميس( حملتها التوعوية 
ل���دع���م وت��ش��ج��ي��ع ال��ت��ط��ع��ي��م 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز الكويت 

للتطعيم وال��ت��ي الق��ت تفاعاً 
كبيراً وج���اداً من قبل املجتمع 
الكويتي ، كما حققت احلملة 
أهدافها حسب اخلطة املوضوعة 
ل��ه��ا وه���ي اي���ص���ال ال��رس��ائ��ل 
ال��ت��وع��وي��ة ال��ه��ام��ة ألك��ب��ر عدد 
ممكن من املجتمع منذ إطاقها 
في اليوم االول بداية من مركز 
الكويت للتطعيم اضافة إلى نشر 
فيديوهات ورسائل تشجيعية 
وتوعوية م��ن خ��ال حسابات 
الشركة ف��ي وس��ائ��ل التواصل 
االجتماعي، وأي��ض��اً م��ن خال 
وسائل االع��ام املختلفة سواء 
في التلفزيونات أو الصحف أو 
الراديو، كذلك مت وضع إعانات 
احلملة في املجمعات التجارية 
ف��ي جميع أن��ح��اء احمل��اف��ظ��ات، 

عاوة على ذلك في مطار الكويت 
الدولي في مبنى الركاب رقم 1 

ومبنى الركاب رقم 4”.
وأض���اف ال��ع��ن��زي: “جاءت 
احل��م��ل��ة ح��رص��اً م��ن اخل��ط��وط 
اجل���وي���ة ال��ك��وي��ت��ي��ة لتطبيق 
برامجها وسياساتها اخلاصة 
باملسؤولية االجتماعية حيث أنه 
مت اعدادها وتنفيذها وفق خطة 
م��دروس��ة بالتعاون م��ع مركز 
الكويت للتطعيم الذين يبذلون 
قصارى جهودهم لتطعيم أكبر 
عدد ممكن من املواطنني واملقيمني 
بشكل يومي لتحقيق االه��داف 
املنشودة واملرجوة التي تسعى 
لها السلطات الصحية في الباد 
مشكورة في الوصول الى املناعة 

املجتمعية.

احلملة القت تفاعاًل من املواطنني واملقيمني 

»الكويتية« تختتم حملتها الوطنية 
التوعوية لتشجيع التطعيم

إعان احلملة على شاشاة صالة املغادرون في مطار الكويت الدوليفايز العنزي

ف��ي إط��ار مشاركته بفعاليات قمة 
“قادة قطاع االتصاالت2021” ، قّدم 
تشارلز يانغ ، رئيس شركة ه��واوي 
ف��ي ال��ش��رق األوس���ط للصحفيني حملة 
موجزة عن مستجدات أعمال الشركة 
على املستويني اإلقليمي والعاملي، وذلك 
في أعقاب إصدار هواوي لتقرير 2020 
السنوي واإلعان عن تفاصيل النتائج 
امل��ال��ي��ة للشركة. وأك���د على األهمية 
االستراتيجية الكبيرة ال��ت��ي تتمتع 
بها منطقة ال��ش��رق األوس���ط بالنسبة 
ألعمال “هواوي” على الصعيد الدولي، 
مشيراً إلى التزام الشركة جتاه فرص 
النمو والتطوير في كافة دول املنطقة 
والفرص الواعدة التي يوفرها التحول 
الرقمي ف��ي إط���ار دع��م رؤى وأه���داف 

التنمية الوطنية.
وأش��ار تشارلز يانغ على أن رؤية 
الكويت 2035 “كويت جديدة” تهدف 
إلى جعل الباد مركزاً مالياً وجتارياً 
على مستوى العالم. وعلى الرغم من 
وج��ود برامج للتدريب واالبتكار في 
مجال تقنية املعلومات واالت��ص��ال في 
الدولة، تتطور التكنولوجيا باستمرار 
وتؤمن شركة هواوي بتحقيق املزيد في 
هذا املجال، ال سيما لدعم مشاريع املدن 
الذكية التي تتماشى مع الرؤى الوطنية.

وأوض����ح ي��ان��غ: “شهدت منطقة 
الشرق األوس��ط تقدماً متسارعاً على 
صعيد الرقمنة خ��ال العالم املاضي، 
حيث سجلت شبكة اإلنترنت العاملية 
من��واً بنسبة %50 في نشاطها خال 
اجلائحة. وبالتالي، تقع على عاتق 
قطاع تقنية املعلومات واالت��ص��االت 
مسؤولية جوهرية تتمثل في توفير 
ق��ي��م��ة اج��ت��م��اع��ي��ة وجت���اري���ة ج��دي��دة 
للحكومات واملؤسسات واألفراد، ونحن 
بدورنا ملتزمون بالكامل في توفير هذه 
القيمة عبر توفير تقنيات اجليل اخلامس 
لدعم املناسبات الكبرى مثل موسم احلج 
في اململكة العربية السعودية، كما أننا 
نتعاون مع احلكومات لدعم األح��داث 
الضخمة مثل إكسبو 2020 دب��ي في 
دولة اإلم��ارات العربية املتحدة وكأس 
العالم لكرة القدم فيفا 2022 في دولة 
قطر. وسنواصل بالتأكيد دف��ع عجلة 
االبتكار ضماناً لتزويد عمائنا مبزيد 
من القيمة ودع��م التعافي االقتصادي 

والتقدم االجتماعي لدول املنطقة”
ولهذا الغرض، أمضت هواوي العام 
املاضي في تعزيز عملياتها واالرتقاء 
بكفاءاتها رغم التحديات الصعبة التي 
شهدتها بيئة األع��م��ال العاملية، األمر 
الذي أثمر عن حتقيقها لنمو ملموس في 

اإلي��رادات واألرباح خال العام 2020. 
وأوض��ح يانغ أن الفضل في ذلك يعود 
جزئياً إل��ى تركيز ه���واوي املتواصل 
ع��ل��ى األب���ح���اث وال��ت��ط��وي��ر وب��رام��ج 
االبتكار املشتركة في مجاالت تقنيات 
اجليل اخلامس وال��ذك��اء االصطناعي 
واحل��وس��ب��ة السحابية، حيث قامت 
الشركة بتأسيس 13 مختبراً مفتوحاً 
OpenLab حول العالم لدعم جهود 
ال��ت��ع��اون امل��ف��ت��وح لتحقيق النجاح 

املشترك.
وع��ل��ى وج���ه اخل��ص��وص، أح���رزت 

تقنيات اجليل اخلامس تقدماً ملحوظاً 
فاق التوقعات. ففي أواخر العام 2020، 
مت تطبيق أكثر من 140 شبكة جتارية 
تعمل بتقنيات اجليل اخلامس في 59 
دولة ومنطقة، وجتاوز عدد مشتركيها 
حول العالم  عتبة 220 مليون مشترك. 
وعلى مستوى العالم، أصبح تعداد 
شبكات ومحطات اجليل اخلامس يفوق 
تعداد شبكات ومحطات اجليل الرابع 
مبعدل ستة أضعاف في غضون العام 
األول فقط، وسجل تعداد مستخدميها 
من��واً أس��رع مبعدل 500 ضعف. ومن 
جانبها، أصبحت منطقة الشرق األوسط 
رائ��دة على مستوى العالم فيما يخض 
تقنيات اجليل اخلامس. ففي غضون 19 
شهراً فقط، فاق عدد مستخدميها عتبة 
200 مليون مستخدم، بينما استغرقت 
تقنيات اجليل الرابع ضعف هذه املدة 
لبلوغ ه��ذا ال��ع��دد، وتشير التوقعات 
إل��ى منو متسارع في ع��دد مستخدمي 
اجليل اخلامس. ولهذا، وضعت الهيئات 
التنظيمية في منطقة الشرق األوسط 
العديد من السياسات املشجعة لنشر 
تقنيات اجليل اخلامس، لكن يانغ يرى 
أن القطاع ما زال بحاجة لوضع  املزيد 
من السياسات إلطاق القدرات الكاملة 

لتقنيات اجليل اخلامس.

»هواوي«: الشركة عازمة على دعم مسارات
بناء االقتصاد الرقمي في الكويت

تشارلز يانغ 

»أسواق املال« تصدر تقريرًا عن 
خصخصة سوق الكويت لألوراق املالية

أعلنت هيئة أسواق املال عبر موقعها اإللكتروني 
عن إطاق تقريرها بشأن مسيرة خصخصة مرفق 
س��وق الكويت ل���ألوراق املالية 2010 – 2020. 
وتنوعت موضوعات هذا التقرير لتغطي جوانب 
ع��دة في مسيرة ه��ذا املرفق املهم واحليوي الذي 
أدى دوراً محورياً في تطوير سوق املال الكويتي 
وتنويع االقتصاد الوطني مبا يتوافق مع أهداف 

رؤية كويت جديدة 2035.
ه��ذا، وق��د ب��دأ التقرير بجولة في عبق املاضي 
صاحبته حمل��ة تاريخية ع��ن س��وق األس��ه��م في 
دول��ة ال��ك��وي��ت، ث��م انعطف على م��ش��روع رؤي��ة 
دول��ة الكويت التنموية -2010 2035، حيث 
اتخذت دولة الكويت في إطار هذه الرؤية إجراءات 
حاسمة لتنويع االقتصاد وحتسني بيئة األعمال 
واالستثمار وتعزيز دور القطاع اخلاص باعتبارها 
محاور أساسية، وقطعت أش��واط��اً كبيرة نحو 
اإلصاح االقتصادي لتعزيز دور القطاع اخلاص 
وإص���اح ال��ب��ورص��ة وت��ع��دي��ل ق��وان��ني كالتأمني 
وحماية املنافسة وقانون الشركات والشراكة بني 

القطاعني احلكومي واخلاص، واخلصخصة.
ومن ثم توالت زوايا التقرير لتغطي باستفاضة 

أربعة فصول رئيسية كانت على النحو التالي: 

الفصل األول: أهم األحداث الزمنية التي مرت في 
مسار أنشطة سوق الكويت لألوراق املالية. الفصل 
الثاني: خصخصة سوق الكويت لألوراق املالية. 
الفصل الثالث: مراحل وإجراءات خصخصة سوق 

الكويت لألوراق املالية.
امل��رح��ل��ة األول����ى – م��ا ق��ب��ل ت��أس��ي��س شركة 
ال��ب��ورص��ة. امل��رح��ل��ة الثانية – تأسيس شركة 
البورصة. املرحلة الثالثة – نقل األعمال واملهام 
والترخيص الرسمي. املرحلة الرابعة – طرح 
وتخصيص أسهم رأس مال شركة بورصة الكويت 
ل���ألوراق املالية. الفصل ال��راب��ع: ترقيات دول��ة 

الكويت ملصاف األسواق الناشئة.
وكذلك ،  البد من اإلشارة إلى أن النجاح الافت 
في إجن��از  مشروع خصخصة السوق وترقياته 
يكتسي أه��م��ي��ًة خ��اص��ة ومضاعفة للعديد من 
االعتبارات، يأتي في مقدمتها ريادة التجربة محلياً 
إذ أن املشروع يعتبر أول وأهم عملية خصخصة 
لواحٍد من أهم مرافقنا االقتصادية وانتقال ملكيته 
من القطاع العام إلى القطاع اخل��اص، إضافًة ملا 
امتلكته تلك التجربة من مقومات جتعل منها مثاالً 
يحتذى به، ب��دءاً بطابع عملها املؤسسي الذي لم 

يتغير بتغير اللجان وتعاقب املجالس، .


