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 نأحمد حمد عبدالرحمن الثنياالسيد/

 ةنائب رئيس مجلس اإلدار
 السيد/ محمد سعود العصيمي

 يالرئيس التنفيذ
 

 

 ..اإللكترونية العمومية جمعيتها في

 2019ماليين دينار كويتي أرباحاً عن العام  خمسةبورصة الكويت تقّر توزيع أكثر من 

 كويتي دينار 9,591,752 إلى ليرتفع %307.58 بنسبة ارتفاع الربح صافي شهد 

 فلساً لكل  25بواقع % من رأس المال المدفوع، 25وصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح بنسبة ت اعتماد
 سهم

 فلسا  14.5حيث بلغت  2018بعام  مقارنة 2019ا عن عام فلس 48.5   ت ربحية السهمبلغ 

   فلساً  139 حيث بلغت  2018بعام  ةمقارن 2019عن عام  فلس 162بلغت القيمة الدفترية للسهم 

 

العادية للعام  العامةجمعيتها لألوراق المالية بورصة الكويت عقدت شركة : 2020يونيو،  9 –الكويت 

ً  2020 يونيو 9 الموافقالثالثاء  يومال 2019 توزيع أرباح لتوصية مجلس اإلدارة  حيث تم اعتماد إلكترونيا

 مليون 5,019,394 يبلغ حوالي فلساً لكل سهم بمبلغ إجمالي 25بواقع  ،س المال المدفوعأ% من ر25بنسبة 

ً وسبعمائة وخمسون  دينار كويتي )خمسة ماليين وتسعة عشر ً وثالثمائة وثالثة وتسعون ديناراً كويتيا ألفا

 ً  . (فلسا

تقرير مجلس اإلدارة وتقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية  تم اعتمادكما 

لجنة التدقيق وتقرير المكافآت والمزايا ألعضاء تقرير ، باإلضافة إلى تقرير الحوكمة و2019ديسمبر  31في 

https://www.boursakuwait.com.kw/page/1074/1
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العادية نائب رئيس مجلس اإلدارة  العامةوترأس الجمعية  .نيممن قبل المساهمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

السيد/ أحمد حمد الثنيان الذي تلى التقارير الصادرة من النظام اإللكتروني للشركة الكويتية للمقاصة فيما يتعلق 

اب الحضور ونتائج المشاركة والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية، وكذلك تقرير بنص

 .نبمالحظات المساهمي

 عدد من %10 يتجاوز ال بما الشركة أسهم بيع أو بشراء اإلدارة مجلس تفويض ووافقت الجمعية علىهذا 

وتعديالتهما، كما تمت الموافقة على  التنفيذية والئحته 2010 لسنة 7رقم  القانون لمواد وفقا أسهمها وذلك

إخالء طرف السادة أعضاء مجلس اإلدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية 

 عادل بدر /دالسي الموافقة على تعيين كما تمت، 2019ديسمبر  31واإلدارية عن السنة المالية المنتهية في 

 المالية للسنة الحسابات كمراقب - وشركاهم والعصيمي العيبان -ويونج(  مكتب )إرنست من ادرالجدالعب سالم

 .2020 ديسمبر 31 في المنتهية

العديد من اإلنجازات البارزة التي  2019"سجلت بورصـة الكويـت خـالل عام  :وفي تعليق له، قال الثنيان

سـاهمت في مسيرة التطور والتقّدم، وكان من أبرز هذه اإلنجازات اكتمال مراحل خصخصة الشـركة لتصبح 

أول مشروع خصخصة لمرفق حكومي حيوي ولتكون بذلك أول بورصة يمتلكها القطاع الخـاص على مستوى 

% من أسهم رأس المـال الشركة المصدر 94ع الخاص لنسبة الشرق األوسط مع امتـالك مسـتثمرين من القطا

في تحقيق  ممن أجل بلوغ غايتهئة أسواق المال هيمع  عاونبالتجهداً استثنائياً  الشركةبذلت كما  .والمدفوع

 ".الخصخصة المنشودة

، 2019إلى األداء االستثنائي وغير المسبوق الذي حققته شركة بورصة الكويت خالل العام الثنيان أشار  كما

حققته من العديد من اإلنجازات على ما ى بالنظر إلوذلك استراتيجية الشركة مجلس اإلدارة بدعم  والتزام

ميــة ســوق ماليــة قويــة تهــدف اســتراتيجية بورصــة الكويــت إلــى تن": الثنيان وقال الرغم من التحديات.

تتمتــع بســيولة ومصداقيــة عاليــة مــن خــالل تطبيــق مجموعـة مـن التطويـرات والمشـاريع الهيكليـة 

كون بورصة أوراق مالية رائدة وبارزة في الشرق تل مسيرتهاأحرزت الشركة تقدماً كبيراً في ، وقد والتقنيـة

 ."أبرز مؤشرات التصنيف العالميةاألوسط، وسوق مال مصنف من قبل 

في  باستمرارهاان شركة بورصة الكويت قد أوفت بالوعد الذي قطعته على نفسها والخاص "الثنيان: أضاف و

 مر الذي تجلى بتحقيق قفزة كبيرة في األرباحاأل، بمنظومة سوق المال واالرتقاء النمو بوتيرة متصاعدة

تحقيق خطوات متقدمة وواثقة  البورصةواصلت  فقد ،%307حيث أرتفع صافي الربح بنسبة تفوق  تشغيليةال

 ."على صعيد عملياتها التشغيلية وصوالً إلى نتائج مالية عكستها أهداف الشركة الطموحة
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 :الماضية لثالث سنواتا لشركة بورصة الكويت خالل ملخص األداء المالي

 

برز ألشرحاً تفصيلياً ركة بورصة الكويت السيد/ محمد سعود العصيمي الرئيس التنفيذي لش دمقمن جهته و

% عن العام 58.4كانت إيرادات التشغيل قد سجلت زيادة بنسبة حيث  األداء المالي.السوق و أداءمؤشرات 

كل من  في الزيادة ساهمو .مليون دينار كويتي 9.53 ن مليون دينار كويتي م 15.1  السابق، مرتفعة إلى

التغيير في هيكل رسوم االشتراك من أساس قائم على رأس المال إلى متوسط حجم التداول اليومي، وارتفاع 

لشركات الكويتية ل المراجعة السنويةإلى رفع الملكية األجنبية في البنوك الكويتية و يعودحجم التداول والذي 

لألسواق  S&P DJIمؤشر لشركات الكويتية في إدرج او لألسواق الناشئة FTSE Russellفي مؤشر 

 مليار دينار كويتي 7.9مليار دينار كويتي إلى  4.1الزيادة في عموالت التداول من إلى  باإلضافة، الناشئة

، وقد بلغ صافي القيمة المتداولة للمستثمرين األجانب السوقراد والمؤسسيين في بفضل ثقة المتداولين األف

 دينار كويتي. 565،442،571

 .بمبادرات حازمة للتحكم في التكاليف والتي نتج عنها نتائج إيجابيةالتنفيذية قامت اإلدارة وأضاف العصيمي، "

 7.1إلى  2018مليون دينار كويتي في  7.93٪ من 10.5وانخفض إجمالي مصروفات التشغيل بنسبة 

 %4.4قدره ن النفقات، بانخفاض هامشي ٪ م59.5. وشكلت تكاليف الموظفين 2019مليون دينار كويتي في 

، واالستهالك المبنىعن العام السابق. كما شملت النفقات الرئيسية المتبقية صيانة تكنولوجيا المعلومات، ونفقات 

 ".واإلطفاء، باإلضافة الى النفقات العامة واإلدارية

دينار كويتي وارتفع  8،000،655٪ إلى 399.86ارتفعت أرباح التشغيل بنسبة وأشار العصيمي بأنه قد 

 رتفعي% ل307.58 شهد صافي الربح ارتفاع بنسبةكما  .٪52.98٪ إلى 16.79هامش الربح التشغيلي من 

 .٪63.52% إلى 24.69من  ينار كويتي وارتفع هامش صافي الربحد 9,591,752 إلى
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سجلت مؤشرات مالية إلى أن بورصة الكويت قد  فيما يتعلق بالنتائج الماليةأشار تقرير مراقب الحسابات كما 

إيجابية عامة مدعومة بالتقدم في تنفيذ مختلف المبادرات في إطار خطة تطوير السوق والضوابط الصارمة 

القيمة الدفترية  فيما بلغتفلسا،  14.5فلساً، بزيادة من  48.5بلغ العائد األساسي للسهم ، فقد على التكلفة

 فلساً. 139 من فلس بزيادة 162للسهم 

، توجه الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت السيد/ محمد سعود العصيمي الجمعية العامة وفي ختام اجتماع

المستمر الستراتيجية الشركة وعملياتها، وكذلك ألعضاء الفريق  مبالشكر والتقدير لمجلس اإلدارة على دعمه

هيئة أسواق المال كما تقدم بالشكر لودهم الكبيرة، التنفيذي وكافـة موظفي شركة بورصة الكويت على جه

المستمر في تطوير السوق، كما أكد على التزام الشركة وتعاونهم دعمهـم وذلك لوالشركة الكويتيـة للمقاصة 

بمواصلة المسيرة نحو  تحقيق المزيد من النمو والتقَدم من خالل الدعم المطلق الذي يقدمه مجلس اإلدارة 

لشركة وخطـط تطوير بنيتها التحتية وبيئة العمل فيها وفقـاً للمعاييـر الدوليـة والعالمية، والعمل الستراتيجية ل

 من أجل كسب ثقة المزيد من المستثمرين عبر توفير فرص استثمارية جاذبة.

 

 

 - انتهى -


