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 امؤسسة سجلت ارتفاعً في أصول محفظتها بـ 23.1 مليار دوار

»التأمينات« تستمر 
في أدائها القياسي... بـ 16.5 في امئة عوائد استثمارية 

للتأمينات  الــعــامــة  امــؤســســة  أعــلــنــت 
ــا ااســـتـــثـــمـــاري  ــهــ ااجـــتـــمـــاعـــيـــة عــــن أدائــ
في  امنتهية   )2021-2020( امالية  للسنة 
31 مــارس امــاضــي، مسجلة ارتــفــاعــا في 
بلغ  ااستثمارية  امحفظة  أصـــول  قيمة 
مليار   6.3 يعادل  )مــا  مليار دوار،   23.1
ديــنــار(، بما يرفع قيمة أصــول امحفظة 
إلــى 133.7 مليار دوار )مــا يــعــادل 40.4 
امئة  في   20.9 نمو  بنسبة  دينار(  مليار 
العام اماضي، ومسجلة معدل عائد  عن 

عام على ااستثمار 16.5 في امئة.
ــر عــــــام امــــؤســــســــة مــشــعــل  ــديــ وقـــــــال مــ
الــعــثــمــان، إن هـــذا الــعــائــد الــقــيــاســي جــاء 
مــدعــومــا بــــاأداء القياسي أســـواق امــال 
ــأداء فــريــق مهني  ــ فــي الــعــام امـــاضـــي، وبـ
مـــــن 100 كـــويـــتـــي  أكــــثــــر  يــــضــــم  مـــتـــمـــيـــز 
مــتــمــرس، يــنــفــذ إســتــراتــيــجــيــة حصيفة 
ويــعــمــل  ــة،  ــذيـ ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ الـ اإدارة  ــادة  ــيــ ــقــ بــ
بـــــقـــــرارات وســــيــــاســــات لــجــنــة اســتــثــمــار 
ــتـــي حـــرصـــت على  ــوال امـــؤســـســـة، والـ ــ أمــ
اتباع إستراتيجية استثمارية واضحة، 
إلــى تحقيق عــوائــد مجدية على  تــهــدف 
امدى الطويل وبمعدل مخاطر منخفض 
وبـــالـــتـــعـــامـــل مــــع أفـــضـــل شــــركــــات إدارة 

اأصول.
وأضــاف العثمان أنه في حال تذبذب 
اأسواق في امرحلة امقبلة، فإن محفظة 
امؤسسة مهيأة وبشكل متوازن لتخطي 
امحفظة  على  تأثير  بأقل  اانخفاضات 
ــــول  ــنـــوع اأصـ ــثـــمـــاريـــة، نــتــيــجــة تـ ــتـ ااسـ
فــي امــحــفــظــة واتـــبـــاع امــؤســســة سياسة 

متحفظة في إدارة امخاطر.

إعادة الهيكلة
وبــدأت عملية إعــادة هيكلة امؤسسة 
إعـــــــادة هــيــكــلــة  ــــال  مــطــلــع 2017، مــــن خـ
ــاع ااســـتـــثـــمـــار عـــبـــر تـــوســـعـــة حــجــم  ــطـ قـ
الــفــريــق ااســتــثــمــاري وتــعــزيــزه بخبرات 
القطاع  بناء  استثمارية كويتية، إعادة 
ومحفظة امؤسسة ااستثمارية ووضع 
إجــــــــراءات عــمــل مــؤســســيــة وفــــق أفــضــل 
امــــمــــارســــات الـــعـــامـــيـــة، وتـــقـــديـــم الـــدعـــم 
امعنية  للسلطات  والامحدود  امستمر 
ااستثمارات  لجميع  والتتبع  بالتحري 

السابقة.
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال نـــائـــب امـــديـــر الــعــام 
ــتــــثــــمــــار والـــعـــمـــلـــيـــات فــي  ــــؤون ااســ ــــشـ لـ
الــنــصــف، إن هــــذا اأداء  امــؤســســة رائــــد 
ــافــــة ومــــتــــانــــة الـــســـيـــاســـة  ــكـــس حــــصــ ــعـ يـ

ااستثمارية من ناحية واأداء القياسي 
أسواق امال من ناحية أخرى. 

ــمــــار فــي  ــثــ ــتــ وأضـــــــــاف أن قــــطــــاع ااســ
امؤسسة مهيأ لاستفادة من هذا اأداء 
الــقــيــاســي بــضــوابــط وحــصــافــة والـــتـــزام، 
العامية في  امـــال  أســـواق  بحيث شــهــدت 

2020 أداًء متميزً. 
وتــــوقــــع ظــــهــــور تـــقـــلـــبـــات فــــي أســـــواق 
اأسهم العامية خال الفترة امقبلة، مبينا 
أن اإدارة التنفيذية تنتهج إستراتيجية 
استثمارية محافظة وطويلة امدى قادرة 
على استيعاب وتخطي تذبذب اأسواق. 

الخطة الخمسية
وتــــــــابــــــــع الـــــنـــــصـــــف »ُوضـــــــــعـــــــــت هـــــذه 
ــة بـــأكـــبـــر  ــانــ ــعــ ــتــ ــة بــــااســ ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ اإســ
شركات ااستشارات العامية، لرسم خطة 
لتوزيع اأصول، من خال خطة توظيف 
انخفض  والتي  امستثمرة،  غير  اأمـــوال 
مــن 41.2 فــي امــئــة، مــن إجــمــالــي امحفظة 
ااستثمارية في 31 مارس 2016، إلى أقل 
مــن 4 فــي امــئــة بــحــلــول 31 مـــارس 2021، 
التي  امــعــتــمــدة  الخمسية  الــخــطــة  حــســب 
اسوسيتش(  )كامبردج  شركة  وضعتها 

في 2016«.

وبـــــّن أن »الـــخـــطـــة الــخــمــســيــة اأولــــى 
انتهت فــي شهر مــارس امــاضــي، واليوم 
ــا بــتــطــبــيــق الــخــطــة ااســتــراتــيــجــيــة  بـــدأنـ
الجديدة لتوزيع اأصــول اموضوعة من 
لتقديم  ســي(،  إل  إل  )ميرسر  قبل شركة 
والنوعي  الجغرافي  للتوزيع  استشارات 
امقبل،  الخمس  للسنوات  لاستثمارات 
إذ تتم مراجعة هذه اإستراتيجية بشكل 
دوري لأخذ بااعتبار تطورات اأسواق 

العامية«.

اإنجازات امرحلية
ــرز اإنــجــازات  وأوضــــح الــنــصــف أن أبـ
امــرحــلــيــة لــبــرنــامــج تــطــويــر امــؤســســة، 
ــطـــاع  ــــج إعـــــــــــادة بـــــنـــــاء قـ ــامـ ــ ــرنـ ــ تـــشـــمـــل بـ
ااســتــثــمــار، الــــذي شــمــل إلـــغـــاء مــركــزيــة 
الــقــرار ااســتــثــمــاري واســتــبــدالــه بــإجــراء 
ــيــــر دولــــيــــة  ــايــ مــــؤســــســــي وإدخـــــــــــــال مــــعــ
ــة وســيــاســة  ــارمــ وضــــوابــــط حـــوكـــمـــة صــ
ــــث  ــــديـ ــــحـ ــة، وتـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــــصـ اســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة حـ
امؤسسة،  أمـــوال  استثمار  إستراتيجية 
حـــســـب أنـــــــــواع اأصـــــــــول ااســـتـــثـــمـــاريـــة 
والــتــوزيــع الــجــغــرافــي اأمـــثـــل، مــن خــال 
ــة بـــــإحـــــدى أكــــبــــر الــــشــــركــــات  ــانــ ــعــ ــتــ ااســ
التوزيع  بــدراســات  امتخصصة  العامية 

ااستراتيجي لأصول. 
ولــفــت إلـــى صـــدور أول دلــيــل لتنظيم 
ــد اخـــتـــيـــار مــمــثــلــي امـــؤســـســـة فــي  ــواعــ قــ
الجهات امستثمر بها. وصدور أول دليل 
لــتــنــظــيــم قـــواعـــد عــمــلــيــات بــيــع مــلــكــيــات 
امــؤســســة امــبــاشــرة وغــيــر امــبــاشــرة في 
الشركات غير امدرجة في السوق امحلي، 
وصدور أول دليل متكامل لتنظيم قواعد 
وبرامج ااستثمار العامة منذ عام 1998.

ويـــأتـــي ذلــــك فـــي وقــــت شــمــل بــرنــامــج 
إعـــــادة بـــنـــاء قـــطـــاع ااســتــثــمــار بــرنــامــج 
إلــى توفير  أدى  الـــذي  الــرقــمــي،  التطوير 
أكثر من 90 في امئة من مجمل خدمات 
امؤسسة إلكترونيا، وبرنامج الحوكمة، 
الحوكمة واالــتــزام، وهي  إدارة  وإنــشــاء 
مباشرة  العام  امدير  تتبع  رقابية  إدارة 

في الهيكل التنظيمي. 
ــة تـــعـــمـــل عــلــى  وأوضـــــــــح أن امــــؤســــســ
ــيــــاســــات  تـــطـــبـــيـــق مـــــواثـــــيـــــق وأدلــــــــــــة ســ
وإجراءات الحوكمة، والتحقق من وجود 
اأدوات والضوابط الازمة لذلك، منوها 
ــادة تـــدريـــب امـــوظـــفـــن عــلــى تنفيذ  ــإعــ بــ
ورفــع  لتعزيز  امــؤســســة  عمليات  جميع 

كفاءة العمليات.

السهم حصد امرتبة الثانية بالربع اأول مرتفعً 122 في امئة

»امركز« صانع سوق 
جديد على »العيد لأغذية«

أشـــــارت شــركــة »الــعــيــد لـــأغـــذيـــة« إلــــى إعـــان 
البورصة عن تسجيل شركة امركز امالي الكويتي 
ــــوق جـــديـــد أســـهـــمـــهـــا، بــعــد  ــــز« صـــانـــع سـ ــــركـ »امـ
ارتفاع سهم »العيد« وتصدره امرتبة الثانية في 
الــربــع اأول مــن عــام 2021، بنسبة تغيير بلغت 

122 في امئة.
امــســتــثــمــريــن  عــــاقــــات  إدارة  مـــديـــر  وأوضـــــــح 
فــي »الــعــيــد لــأغــذيــة«، متعب امــســعــود، أن هــذه 
بالدرجة  تستهدف  نوعية  إضافة  تعد  الخطوة 
الــشــركــة، ودعـــم تطوره  اأولـــى تعزيز نمو سهم 
بـــثـــبـــات مــــــــدروس، بـــمـــا يــنــعــكــس إيـــجـــابـــيـــا عــلــى 
أربـــاح  وتحقيق  امستقبلية،  بــالــرؤيــة  الــتــزامــهــا 

مستدامة للمساهمن والشركاء.
وشـــــّدد عــلــى أهــمــيــة صـــانـــع الـــســـوق لــلــتــداول 
امتعلقة  امخاطر  تخفيض  أبــرزهــا  أسباب  لعدة 
بــالــســيــولــة، وامــســاهــمــة فـــي إيـــجـــاد ســعــر عـــادل 

أسهم الشركة.
ولــفــت إلــــى امــكــانــة امــمــيــزة الــتــي يــتــمــتــع بها 
»امركز« بصفته إحدى امؤسسات امالية الرائدة، 
ــــط وشــمــال  عــلــى مــســتــوى مــنــطــقــة الـــشـــرق اأوسـ
أفــريــقــيــا فــي مــجــالــي إدارة اأصــــول والــخــدمــات 
امـــصـــرفـــيـــة ااســـتـــثـــمـــاريـــة، الـــتـــي تـــديـــر أصـــــوًا 
مجموعها 988 مليون دينار )3.27 مليار دوار( 

في 31 مارس 2021.
وثــّمــن امــســعــود دور شــركــة ثـــروة لاستثمار 

ــــوق لــســهــم »الـــعـــيـــد لـــأغـــذيـــة«،  ــانـــع سـ ــأول صـ ــ كــ
وانعكاسه على تفعيل سهم الشركة في البورصة، 
مــتــمــيــز في  مــلــحــوظ وأداء  لــنــشــاط  وتــســجــيــلــه 
تعزيز  فــي  مــؤكــدً مساهمتها  الرئيسي،  الــســوق 

الثقة والشفافية البناءة مع امستثمرين.
بدوره، قال مدير مساعد، في إدارة أسهم منطقة 
الشرق اأوسط وشمال أفريقيا في »امركز«، عزام 
كان  »العيد«  لسهم  الشركة  اختيار  إن  العتيبي، 
امميزة  السمات  مبنيا على عوامل عدة وأهمها 
لــبــرنــامــج إعــــادة الهيكلة الــخــاص بــهــا، والــرؤيــة 
امتكاملة  واإستراتيجية  مستقبلها،  الواضحة 
التي تعزز النمو امتواصل أعمالها، وعملياتها 
ديناميكي  عمل  فريق  يقودها  التي  التشغيلية 
يتبع آليات مرنة في التعامل والتفاعل مع خطط 

التوسع محليا وإقليميا.
السوق  أن خدمات صناعة  العتيبي  وأضــاف 
تـــوازٍن مستمٍر  ايجاد  إلــى  تهدف بشكٍل رئيسي 
بن العرض والطلب، وتقريب الفجوة بن سعري 

البيع والشراء.
 ولفت إلــى أن »امــركــز« تقدم خــدمــات صناعة 
أفضل  ووفــق  اأنظمة  أفضل  باستخدام  السوق 
امــمــارســات الــعــامــيــة، بـــــإدارة فــريــق مــن الــخــبــراء 
لتقديم  تــداول اأســهــم،  وامختصن في عمليات 
امتوائمة  والحلول  ااستثمارية  الفرص  أفضل 

مع متطلبات العماء.

عاني نقصً بالعمالة
ُ
رئيس ااتحاد أكد أن شركات القطاع ت

عبدالله اما: »الصرافة« ناقش أثر 
تعديل »التركيبة« على الكويت والحواات

| كتب علي قاسم |

ااتــحــاد  إدارة  رئــيــس مجلس  قـــال 
عبدالله  الــصــرافــة،  لشركات  الكويتي 
»الــــراي«  ـــ ــــا، فـــي تــصــريــح لــ نــجــيــب امـ
ــلـــى هــــامــــش الـــجـــمـــعـــيـــة الــعــمــومــيــة  عـ
لاتحاد التي ُعقدت أمس، أن ااتحاد 
ــاد تــعــديــل قــانــون  ــعـ نـــاقـــش جــمــيــع أبـ
ــا عــلــى  ــ ــرهـ ــ الـــتـــركـــيـــبـــة الـــســـكـــانـــيـــة وأثـ
السوق الكويتي والحواات، افتا إلى 
أن قــطــاع الــصــرافــة تــأثــر مــن جائحة 
كــورونــا، اسيما مع فــرض السلطات 
الصحية إغاق امحات في وقت مبكر 
أن  امــا  الجزئي. وبــّن  بسبب الحظر 
يتم  أن  إلــى  يتطّلع  الصرافة«  »اتحاد 
السماح رقابيا أعضائه من الشركات 
بـــاســـتـــخـــدام الـــعـــديـــد مــــن الـــخـــدمـــات 
اإلـــكـــتـــرونـــيـــة إلـــــى جـــانـــب الــتــطــبــيــق 
وامــوقــع اإلــكــتــرونــي، مــثــل الــدفــع عن 
الوقت  »Link«، افتا في  رابــط  طريق 
نفسه إلى أن ااتحاد خاطب منذ أكثر 
من سنة ونصف السنة إدارة البلدية 
عـــــن طــــريــــق بــــنــــك الــــكــــويــــت امــــركــــزي 
واإدارة العامة للمرور لتقديم ائحة 
شركات  لسيارات  للسماح  تنظيمية 
ــاتـــهـــا وفــقــا  ــة بـــتـــقـــديـــم خـــدمـ ــرافــ الــــصــ
إّا أن هــذه الائحة لم  لــاشــتــراطــات، 

ُتنجز حتى اآن.

تأثير الجائحة
وعـــن تــأثــيــر الــجــائــحــة عــلــى قــطــاع 
ــكـــويـــت، قــــال امــــا إن  ــة فـــي الـ ــرافـ الـــصـ
الـــقـــطـــاع مـــرتـــبـــط بــشــكــل كـــلـــي بــفــتــح 
ســـــوق الـــكـــويـــت أو إغــــاقــــه ووجـــــود 
حــظــر جــزئــي أو كــلــي مــن عــدمــه، كما 
الصرافة  أداء شركات  التراجع في  أن 
عائد إلى ترك الكثير من الوافدين من 
الكويتي،  الــســوق  الجاليات  مختلف 
مــبــيــنــا أن بـــعـــض الـــشـــركـــات تــعــثــرت 
خال اأزمة في دفع رواتب اموظفن، 
وبــالــتــالــي انــعــكــس ذلـــك عــلــى شــركــات 
الـــذي كان  العامل  إن  الــصــرافــة، حيث 
يـــحـــّول شــهــريــا اقــتــصــر عــلــى حــوالــة 

واحدة كل شهرين أو أكثر.
ــة  ــرافــ الــــصــ شـــــركـــــات  أن  وأوضــــــــــح 
امــنــظــمــة تــحــت مــظــلــة ااتـــحـــاد تصل 
إلى 35 مشيرً إلى أن نحو 5 شركات 
السوق منذ 2020 وحتى  خرجت من 
اآن، بــعــضــهــا غــــادر الـــســـوق وأخـــرى 

لغي تصريحها من قبل »امركزي«.
ُ
أ

وذكـــر أن شــركــات الــصــرافــة ُتعاني 
أن  كما  أيضا،  العمالة  اآن من نقص 
هناك تشددً كبيرً من قبل البنوك في 
مـــا يــخــص إغــــاق الــحــســابــات، حيث 
عــــانــــت بـــعـــض الــــشــــركــــات مــــن إغــــاق 
حــســابــاتــهــا بــن يـــوم ولــيــلــة، مضيفا 
»لـــذلـــك ا يــجــب أن يــكــون هـــذا الــقــرار 
فــرديــا بــل يجب أن يتدخل )امــركــزي( 

في ذلك«. 
ــاح شـــركـــات الــصــرافــة  ــ ـــّن أن أربـ وبـ
تــراجــعــت مـــا بـــن 5 إلـــى 20 فـــي امــئــة 
فـــي 2020 عــلــى حــســب قــــوة الــشــركــة 
وانتشارها وتسويقها وقدرتها على 

حل الكثير من امعوقات وامشاكل. 

اما مترئسً عمومية »ااتحاد«             ) تصوير سعود سالم (

عزام العتيبيمتعب امسعود

إستراتيجيتنا ااستثمارية 
تحقق عوائد مجدية 

على امدى الطويل

اأداء امتميز يعكس 
حصافة ومتانة السياسة

ااستثمارية الجديدة 

  رائد النصف  مشعل العثمان

لجنة تحكيم 
من 5 أعضاء
وافقت الجمعية العمومية 

»اتحاد الصرافة« على  لـ
تشكيل لجنة تحكيم من 5 

أعضاء، 2 من مجلس اإدارة 
و3 من خارجه، هدفها حل 

أّي مشاكل أو معوقات 
تواجه اأعضاء، كما 

صادقت على البيانات امالية 
واميزانية العمومية لاتحاد 

عن عام 2020، وإجراء 
ااجتماعات العمومية عن 

طريق أحد مواقع اإنترنت 
متل »مايكروسوفت تيمز« 

أو »زووم« أو أّي موقع آخر.

20.9 في المئة 
نموً باأصول ااستثمارية 

لـ 133.7 مليار دوار

100 كويتي 
ضمن فريق مهني متميز

 
أقل من 4 في المئة 

أموال غير مستثمرة 
من إجمالي امحفظة 


