
السبت 26 ديسمبر 2009   17اقتصاد

»بيتك« يرعى معرض الفرص الوظيفية السادس 
الستقطاب وتأهيل الشباب الكويتي

تنسجم مع سياسة بيتك في تطوير خدمات ومنتجات 
جديدة بتنمية روح االبتكار واإلبداع واالقتراح لدى 
املوظفني، وسياسة االهتمام بالعميل من خالل حتفيز 
ق���درات املوظفني على العطاء واالرتقاء مبس���توى 
اخلدمة وجودة األداء، كما أن مفهوم عاملية املؤسسة 
الذي يتخذ من شعار »العالم بيتك« يؤكد ضرورة أن 
يتمتع موظفو »بيتك« بأرقى مستوى من التدريب 
وصقل اخلبرات وف���ق املعايير واملقاييس العاملية 
مبا يجعل خدمات هذا املصرف وعمالءه في مصاف 

البنوك واملؤسسات املالية العاملية الكبرى.

صقل المهارات

وأضاف اجلابر بعد تعيني الشباب الكويتيني يتم 
صقل مهاراتهم من خالل إحلاقهم بالدراسة للحصول 
على شهادات مهنية متخصصة في مجال عملهم، 
فقد غطت نسبة الشهادات املهنية الدولية ملديري 
ف���روع »بيتك« أكثر من 80 % من مجموع العاملني 
في هذا املجال، وجاء ذلك ضمن التأكيد على أهمية 
توطني اخلبرات والكفاءات الكويتية بالتعاون مع 
العديد من اجلهات املتخصصة، ذات النشاط الدولي 
الواسع مثل األكادميية العربية للعلوم املصرفية 
املعتمدة من احتاد املصارف األميركية، والتي متنح 
شهادة معترفا بها عامليا ملديري الفروع، كما يشارك 
موظفو »بيتك« في برنامج »شهادة املدير املعتمد« 
في معهد الدراسات املصرفية، وقد استحوذ »بيتك« 
في سنوات عديدة على املراكز األولى عبر موظفيه 
املشاركني في برامج املعهد، وقد أوفد »بيتك« مجموعة 
من موظفيه في برنامج تعليمي وتدريبي بجامعة 

هارفارد. 

تفضيلية مغرية. وميكن أن 
يس����تفيد من عروض ومزايا 
حساب الذهبي جميع العمالء 
الذين يتمتعون بأرصدة مالية 
أكثر  أو  بقيمة 30.000 دينار 
في أي من حس����ابات الوطني 
)مبا فيها حس����اب اجلوهرة( 
أو ودائع ألجل املش����اركة في 
أحد الصناديق االس����تثمارية 
لبنك الكويت الوطني، أو الذين 
يقومون بتحويل رواتبهم التي 

تعادل 1500 دينار أو أكثر.

اللبنانية بي���روت حتت رعاية 
MasterCard. وف���ي إطار مكافأة 
العميلني على استخدامهما املكثف 
 World MasterCard لبطاقة الذهبي
وبتجميع أكبر ع���دد من نقاط 
الوطني، فإن  برنامج مكاف���آت 
حس���اب الذهبي كافئ العميلني 
بهذه الرحلة إلى بيروت، مبا في 
ذلك تذاكر الطيران واإلقامة في 
فندق خمس���ة جنوم )فينيسيا 
انتركونتيننت���ال بيروت( مع 

حضور مرافق لكال العميلني. 

جتدر اإلشارة إلى أن حساب 
الذهبي املخصص لعمالء الوطني 
من ذوي الدخ����ول العالية دأب 
على ال����دوام على توفير أفضل 
املنتج����ات واخلدم����ات املعدة 
لتلبية احتياجات هذه الشريحة 
املميزة من العمالء ومنحهم كل 
الالزم عبر تخصيص  االهتمام 
مس����ؤول مصرفي شخصي عن 
رعاية وإدارة جميع تعامالتهم 
املصرفية عالوة على ما يوفره 
لهم من عروض مجزية ومزايا 

اس���تهدف ايضا تعريف عمالء 
 World حس���اب الذهبي ببطاقة
MasterCard االئتمانية والفريدة 
من نوعه���ا في الكويت وعرض 
املزايا احلصرية التي تتيحها هذه 

البطاقة لعمالء الذهبي«.
وقد مت مكاف���أة عميلني من 
الذهبي بتذاكر  عمالء حس���اب 
سفر حلضور فعاليات أحد أفخم 
مهرجانات األزياء الذي يعرض 
الفاخرة  ألش���هر دور األزي���اء 
في العالم ويق���ام في العاصمة 

الوطني  الكوي���ت  نظم بنك 
مؤخ���را لق���اء خاص���ا لعمالء 
الذهبي وذلك ف���ي إطار لقاءاته 
التي ينظمها دوريا لهذه الشريحة 
املميزة من العمالء الطالعهم على 
آخر الع���روض واخلدمات التي 

يوفرها لهم.
أقيم في  الذي  اللقاء  وتخلل 
فرع الشامية عروض خاصة فقط 
لعمالء الذهبي من سيارات لكزس، 
دناتا للعطالت، وعرض مميزات 
خدم���ة الكونس���يرج املتوافرة 
 World MasterCard في بطاق���ة
االئتماني���ة. وذلك بحضور كل 
م���ن مدير تطوير أعم���ال دناتا 
للعطالت ناجده عبداهلل، مدير 
إقليمي ملبيعات اخلليج - جميرا 
بروبيرتيز كريغ سينيور ومدير 
مبيعات س���يارات لكزس عماد 

مالعب.
وقال مساعد مدير عام في بنك 
الكويت الوطني – قطاع الذهبي 
عادل اجلناعي »لقد سبق حلساب 
الذهبي أن ق���ام بتنظيم لقاءات 
مستمرة إلطالع العمالء على آخر 
العروض واملزايا اخلاصة املقدمة 
لعمالء الذهبي، وها نحن نطلق 
اليوم لقاء آخر في فرع الشامية 
بحضور ومشاركة سيارات لكزس 
ودناتا للعطالت وذلك لتعزيز 
التواصل والتق���ارب مع عمالء 
حساب الذهبى انطالقا من حرصنا 
على إيالء املزيد من االهتمام لهذه 
املميزة من عمالئنا«.  الشريحة 
اللقاء  وأضاف اجلناعي ان هذا 

أعلن بيت التمويل الكويتي )بيتك( أن نس���بة 
العمال���ة الوطني���ة لديه تتوافق م���ع قرار مجلس 
ال���وزراء وتعليمات بنك الكويت املركزي، بش���أن 
العمالة الوطنية، مبا يعبر ع���ن توجهات »بيتك« 
في زيادة جهوده الستقطاب وتدريب وتأهيل الشباب 
الكويتيني ووضعهم على رأس العمل، ويساهم في 
تعزيز مفهوم »مدرسة بيتك« التي خرجت قياديي 
العمل املالي اإلسالمي في الكويت واملنطقة، وجعلت 
منه بح���ق »هارفارد« البنوك اإلس���المية، ويتميز 
بأن أكثر من 95% من املستويات اإلدارية العليا من 

العنصر الوطني.
وقال مساعد املدير العام لقطاع اخلدمات املساندة 
عبدالعزيز اجلابر في تصريح صحافي مبناسبة رعاية 
بيتك ملعرض الفرص الوظيفية السادس الذي يبدأ 
غدا األحد أن »بيتك« حريص على اس���تمرار دوره 
الداعم لتعزيز القدرات الوطنية العاملة في املجاالت 
املصرفية واالستثمارية ويبذل جهودا كبيرة تعتمد 
األس���اليب العلمية في عمليات استقطاب العمالة 
الوطنية، ومن ثم تدريبها وتأهيلها بش���كل نظري 
وعمل���ي ومن ثم فتح مجاالت العم���ل كافة أمامها، 
حيث يعتبر اختيار مكان العمل قرار املتدرب، الذي 
يكون خالل التدريب قد حظي بخيارات عديدة من 
خالل العمل في أكثر من قطاع، مما يجعل مس���ألة 
االختيار معبرة عن الطموحات والقدرات، إذ يتميز 
»بيتك« بالعمل في مجاالت عديدة، وأسواق مختلفة، 
ما يعدد فرص االختي���ار وكذلك حصيلة اخلبرات 
والتجارب، وهي ميزة استثنائية ال تكاد تتوافر في 
مكان آخر أو بيئة عمل مشابهة. ونوه اجلابر بتركيز 
»بيتك« على تطوير قدرات وأداء موظفيه باعتبار 
أن االس���تثمار في القدرات البش���رية أفضل واربح 
اس���تثمار، وكذلك فإن »بيت���ك« ينظر إلى موظفيه 
باعتبارهم أغلى وأقيم األصول، ومن هنا يتم االهتمام 
بتنمية وتطوير األصل وتوفير املجاالت والوسائل 
الكفيلة بإطالق وتنمي���ة قدراته وطاقاته اإلبداعية 
التي تخدم إستراتيجية »بيتك« وتضيف بعدا جديدا 
للموظف ذاته، وفي هذا الس���ياق فإن إستراتيجية 
تدريب وتأهيل القدرات البشرية العاملة في بيتك قد 
تطورت أدواتها وإمكانياتها خالل الفترة املاضية في 
ضوء املفاهيم واملتغيرات، التي استجدت في مسيرة 
عمل بيتك وتطلعاته، ومبا يتوافق مع تطور العمل 
املالي اإلسالمي وصناعة الصيرفة بشكل عام على 
مستوى املنطقة والعالم، وقد حصل 173 موظفا على 
43 شهادة مهنية دولية ملختلف الوظائف الرئيسية، 
في األنش���طة التي ميارسها »بيتك« مثل االستثمار 

والتمويل واخلدمات املصرفية.

تطوير الخدمات والمنتجات

وأوضح اجلابر ان عملية تطوير القدرات البشرية 

ينطلق غدًا بمشاركة العديد من الجهات والبنوك

الجابر: االهتمام بالعنصر البشرى وتنمية الكوادر 
الوطنية إستراتيجية أساسية للنجاح 

عبدالعزيز اجلابر 

جانب من احلضور عادل اجلناعي يسلم اجلائزة الكبرى ألحد عمالء الذهبي

لقطة جماعية تضم من اليمني ناجده عبداهلل وعادل اجلناعي وكريغ سينيور وعبداهلل النجران التويجري وفهد الثويني 

»الوطني« يقّدم المزيد من الخدمات الخاصة لعمالء الذهبي 
نظم لهم لقاء خاصًا في فرع الشامية

»جلوبل«: أسبوع هادئ دون أي أرباح يحطم آمال تحقيق ارتفاع في 2009
الشعور السلبي يسيطر على السوق آخذا معه أسهم كبريات الشركات إلى مستويات أدنى 

  »زين ـ السعودية« األكثر تداواًل لكمية
وقيمة األسهم المتداولة لقطاع االتصاالت الخليجية

التقرير االس����بوعي  ق����ال 
لش����ركة بيت االس����تثمار 
العاملي )جلوبل( ان مؤشر 
جلوبل لقط����اع االتصاالت 
اخلليجي ش����هد أداء سلبيا 
بنهاية تداوالت هذا األسبوع مسجال تراجعا 
بنسبة 2.95% وصوال إلى مستوى 278.40 
نقطة، هذا وقد تقلصت أرباح املؤشر املذكور 
التي جناها منذ بداية العام 2009 لتصل إلى 
ما نسبته 7.14%، هذا وقد تضاءل إجمالي 
القيمة الس����وقية للقطاع بنس����بة %2.95 

وصوال إلى 90.34 مليار دوالر.
هذا وقد شهد قطاع االتصاالت اخلليجي 
تراجعا حادا في أنشطة التداول هذا األسبوع، 
حيث انخفضت كمية األسهم املتداولة بنسبة 
16.8% وصوال إلى 86.61 مليون سهم بإجمالي 
قيمة تداوالت بل����غ 270.89 مليون دوالر 
أي بتراجع بلغت نس����بته 10.94% مقارنة 

باألسبوع السابق. 
وقد استحوذت الكمية املتداولة لقطاع 
االتصاالت على ما نسبته 2.22% من إجمالي 
الكمية املتداولة في األس����واق اخلليجية، 
بينما استحوذت القيمة املتداولة للقطاع 
على ما نس����بته 6.17% من إجمالي القيمة 

املتداولة في األسواق اخلليجية. 
هذا وقد تصدر سهم شركة االتصاالت 
املتنقلة السعودية )زين( قائمة األسهم من 
حيث الكمية والقيمة املتداولة هذا األسبوع 
مستحوذا على ما نسبته )%41.58( 72.25 
مليون سهم )و26.16%( 70.90 مليون دوالر( 
من إجمالي كمية وقيمة األسهم املتداولة على 
التوالي، وقد أنهى السهم املذكور األسبوع 
مرتفعا بنسبة 2.45% ليغلق عند 10.450 
رياالت س����عودية متصدرا األسهم األكثر 

ارتفاعا بني بقية األسهم. 
من جهة أخرى، جاء س����هم مؤسس����ة 
اإلم����ارات لالتصاالت )اتص����االت( األكثر 
تراجعا خالل هذا األسبوع بانخفاضه بنسبة 
كبيرة بلغت 8.51% ليغلق عند 750.10 درهما 
إماراتيا.  ومن أخبار شركات القطاع فقد 
أعلنت شركة زين السعودية عن وصولها 

نهاية شهر نوفمبر املاضي.  وقد أعلن بيتر 
كاليوروبولس، الرئيس التنفيذي ملجموعة 
بتلكو، عن تدشني خدمات املوبايل لشركة، 
Stel متلكها بتلكو بالشراكة مع مجموعة 
سيفا، في والية هيمشال برادش في الهند 
باإلضاف����ة الى والية بيهار وأوريس����ا في 

األيام املقبلة.

وقد أنهى السهم تداوله عند سعر 
0.610 دينار، أي فاقدا ما نسبته 
22.78% من قيمته، متصدرا بذلك 
قائمة األس���هم األكثر تراجعا. 
كذلك تسبب تراجع سهم شركة 
زين، كبرى الشركات املدرجة في 
السوق، بنسبة 6.60% في خفض 

أداء املؤشر بشكل أكبر.
كما جاء مؤش���ر جلوبل لقطاع 
اخلدم���ات األكثر خس���ارة لهذا 
األس���بوع، بفقدانه ما نس���بته 

6.23% من قيمته.
بينما أخذ سهم مجموعة عربي 
القابضة اجتاها مغايرا للمؤشر 
بوصوله إلى قائمة األسهم األكثر 
ارتفاعا لهذا األسبوع، مع ارتفاع 
سعره بنسبة 28.85%. أما مؤشر 
جلوبل لقطاع االس����تثمار فقد 
جاء ثانيا من حيث اخلسارة، 
متراجعا بنس����بة 1.93%. وكان 
سهم ش����ركة بيان لالستثمار 
األكثر تراجع����ا ضمن القطاع، 
بخسارته 12.20% من قيمته. إال 
أنه وعلى االجتاه اآلخر، متكن 
سهم ش����ركة األمان لالستثمار 
من الظهور ضمن قائمة األسهم 
األكثر ارتفاعا بإضافته %22.73 
إلى قيمته. أما مؤش����ر جلوبل 
للقطاع العقاري، فقد جاء ثالثا 
حي����ث تراجع بنس����بة %1.80، 
وقد كان تراجع س����هم الشركة 

الوطنية العقارية، ثانية كبريات 
شركات القطاع، بنسبة %13.68، 
الس����بب الرئيسي وراء تراجع 

مؤشر القطاع.
من جهة أخرى، كان قطاع البنوك 
املرتفع الوحيد مع نهاية األسبوع، 
حيث أقفل مؤشر جلوبل لقطاع 
البنوك مسجال ارتفاعا هامشيا 
بلغت نسبته 0.03% مع توازن دفة 
األسهم املرتفعة مع تلك املتراجعة 

ضمن القطاع.
وقد كان لالرتفاع البالغة نسبته 
3.51% في سعر سهم بيت التمويل 
الكويتي أثره على مؤشر جلوبل 
ألكثر عشر شركات وكذلك مؤشر 
جلوبل االسالمي، فقد تسبب في 
احلد من تراجع مؤشر الشركات 
الكبرى ليسجل خسارة بنسبة 
3.19% في حني دفع مؤشر الشركات 
اإلسالمية لالرتفاع مسجال زيادة 

بلغت نسبتها %1.62.
وبالنظر إلى أداء الشركات، تصدر 
سهم الشركة الوطنية للصناعات 
االستهالكية قائمة الشركات األكثر 
ارتفاعا لهذا األسبوع بإضافته ما 
نسبته 32.84% إلى قيمته، وقد 
تسبب سهم الشركة، والتي تعد 
من الشركات الصغرى في السوق، 
في رفع أداء مؤشر جلوبل ألصغر 
عشر شركات والذي سجل ارتفاعا 

بنسبة %4.46.

37.07% م���ن إجمال���ي التداول 
األسبوعي، أي ما مقداره 634.53 
مليار س���هم. هذا وقد جاء سهم 
القابضة األكثر  الديرة  ش���ركة 
تداوال من حيث الكمية في القطاع 
بإجمالي تداول بلغ 122.72 مليون 
سهم. بينما كان قطاع اخلدمات 
هو محور تداول األس���بوع مع 
املت��داولني ف���ي ه���ذا  جتم���ع 
القطاع. فقد تصدر سهم شركة 
هيتس تيليكوم القابضة قائمة 
األسهم األكثر تداوال لهذا األسبوع 
بإجمالي تداول 191.42 مليونا من 
أسهمه، ممثلة ما نسبته %11.18 
م���ن إجمالي األس���هم املتداولة 
السهم  أقفل  لهذا األسبوع. وقد 
متراجعا بنسبة 3.77%، بالنظر 
إلى إجمالي القيمة املتداولة، حاز 
قطاع اخلدمات الصدارة مع تداول 
القطاع  91.69 مليون دينار في 
ممثال ما نس���بته 39.26 % من 
إجمالي التداول األسبوعي. وقد 
كان سهم شركة اجيليتي األكثر 
تداوال من حيث القيمة في السوق 
املتداولة  ببلوغ قيمة األس���هم 
عليه 30.03 مليون دينار. وكان 
س���هم اجيليتي، والذي يعد من 
األسهم الكبرى، السبب الرئيسي 
وراء تراجع الس���وق مع تخلي 
املس���تثمرين عن السهم بسبب 
تعرض الشركة لدعوى قضائية، 

إلى نقطة تعادل اإليرادات مع املصروفات 
الشهرية )الربح احتساب الفوائد والضرائب 
وااله����الكات واملخصصات( حيث اظهرت 
نتائج الشركة لشهر نوفمبر املاضي استمرار 
ارتفاع اإليرادات بش����كل كبير لتتمكن من 
كسر حاجز التعادل على املستوى الشهري 
كما جتاوز عدد عمالئها 6 ماليني عميل مع 

قال التقرير االس���بوعي لشركة 
بيت االستثمار العاملي )جلوبل( 
ان سوق الكويت لألوراق املالية 
أنهى تداوالت األسبوع املاضي من 
دون حتقيق أي أرباح على صعيد 
جلس���ات التداول األربع، حيث 
شوهد في حالة تراجع مستمر. 
وقد سيطر الشعور السلبي على 
السوق آخذا معه أسهم كبريات 
الشركات إلى مس���تويات أدنى 
كانت السبب وراء هذا االنخفاض 
امللحوظ خالل األسبوع ما قبل 

األخير من نهاية العام. 
هذا وقد تسبب هذا األداء السلبي 
في حتطي���م جميع اآلمال حول 
ارتفاعا في  العام 2009  حتقيق 
األداء. فوفقا ألداء مؤشر جلوبل 
العام، الذي يق���وم بقياس أداء 
السوق بناء على طريقة الوزن 
السوقي لألس���هم املدرجة، فقد 
تراجع س���وق الكوي���ت مبقدار 
2.37% خالل األس���بوع وصوال 
إلى 187.03 نقطة. أما بالنظر إلى 
األداء السنوي للمؤشر، فقد بلغت 
اخلسائر منذ بداية العام وحتى 

تاريخه 9.39 %.
كذلك انخفض املؤشر السعري 
لس���وق الكويت لألوراق املالية 
مبقدار 48.60 نقطة )0.68-%( 
وص���وال إل���ى 7055.70 نقطة، 
وقد وصلت القيمة السوقية مع 
نهاية األسبوع إلى 30.37 مليار 
دينار في حني مال معامل انتشار 
السوق نحو الشركات املتراجعة 
مع تراجع 86 سهما مقابل ارتفاع 
48 سهما من إجمالي 154 سهما 

مت تداولها خالل األسبوع. 
خفت حدة معدل التداول اليومي 
مقارنة باألسبوع السابق. وقد بلغ 
إجمالي كمية التداول األسبوعي 
1.71 مليار س���هم بإجمالي قيمة 

بلغت 233.51 مليون دينار.
 هذا وقد تصدر قطاع االستثمار 
قائمة القطاعات األكثر تداوال من 
حيث الكمية، حائزا ما نس���بته 

 الكمية المتداولة لشركات االتصاالت الخليجية
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