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أداء القيمة الرأسمالية للسوق في الفترة من 2008 إلى 2010/11/3
200820092010الربع/ العام

14.44%14.87%8.32%األول
11.92%24.17%0.29%الثاني
13.84%0.88%15.16%الثالث

)17.30%(9.54%41.82%مدار العام
نهاية أكتوبر

أداء المؤشر السعري في الفترة من 2008 إلى 2010
200820092010الربع/ العام

14.33%11.91%8.12%األول

9.89%25.30%0.22%الثاني

17.26%1.35%15.96%الثالث

)22.93%(5.15%43.12%مدار العام
نهاية أكتوبر

دعوة خاصة جدا ..........  لكل محبي الذوق الرفيع 
وعاشقي االبداع املتميز 

تقدمها : شركة روائع جنيف للساعات

مبناس���بة مش���اركتها ف���ي فعاليات 
مع���رض الس���اعات و املق���ام حاليا 
بارض املعارض – مش���رف صالة 8 
ادارة ش���ركة روائع جنيف  تتق���دم 
للس���اعات للجمهور الكرمي بالدعوة 
لزي���ارة جناحه���ا - جنيف جاليرى
Geneve Gellery – وذلك ملشاهدة أخر 
و أحدث صيح���ات املوضة من كافة 

ماركات الساعات العاملية.
وتود ادارة الشركة أن تعلن – خالل 
هذه املناس���بة – عن طرح تشكيالت 

متميزة من ماركات الساعات : 
FENDI – AIGNER –MONTANA 
حيث س���يتم خالل املعرض اس���دال 
الس���تار عن تش���كيلة مونتانا لعام 
2011 والت���ي س���تعرض ألول م���رة 
عامليا وذلك نتيجة اصرار حثيث من 
ادارة الش���ركة على ان يكون السوق 

الكويتي س���باق في ط���رح كل جديد 
قبل غيره من األسواق العاملية.

 اضافة ألعاله، سيتم خالل املعرض 
عرض تشكيلة CRAZY CARATS   من 
مارك���ة FENDI وذلك مباش���رة بعد 
طرحها لألس���واق األسبوع املنصرم 

 .FENDI في ميالنو – بوتيك
مما جتدر االش���ارة اليه أن مجموعة 
ق���د صممت للنخبة املميزة و املميزة 
جدا من املس���تهلكني صاحبى الذوق 
العال���ي والف���ن املره���ف . تتمي���ز 
املجموع���ة باصداراته���ا احمل���دودة 
اضاف���ة مليكانيكي���ة تغيي���ر حركة 
األمل���اس واألملاس فيها مبجرد دوران 
مفتاح احلركة اجلانب���ي مما جعلها 
حتفة فريدة تس���مو عل���ى مثيالتها 

وبفارق واضح.
 أخيرًا، تزف ادارة الش���ركة نبأ طرح 

تش���كيلة مجوهرات و اكسسوارات 
AIGNER ايجنر اجلديدة كليا واملؤلفة 
م���ن خمس مجموع���ات موزعة على 
األلوان الفضي والذهبي والبرونزي. 
هي تش���كيلة نالت اعج���اب كل من 
رآها ، ومتيزت بدقة تصنيع وروعة 
تصميم خالب جعله���ا حتتل مراكز 
متقدمة ع���ن مثيالتها م���ن املاركات 

املنافسة.
 تفتيحات جديدة ، تشكيالت مميزة، 
عروض خاصة وخصوم���ات هائلة 
ه���ي باختصار كل ما ستش���اهدونه 
لدى زيارتكم جناح جنيف جاليري.

هذا باختصار ما وعدنا به الس���يد / 
قدري صابوني – الشريك التنفيذي – 
الكرمي  للمجموعة، امال من اجلمهور 
بأن يلب���ي الزي���ارة و يتحقق على 

أرض الواقع من هذه الوعود .

»الزياني« تطرح بنتلي »Mulsanne« الجديدة

الشخص: تنظيف السوق من الشركات الورقية يحتاج
إلى تعديالت جذرية في مواد قانون الشركات التجارية الحالي

إدارة البورصة شّكلت لجنة مؤقتة لدراسة أوضاع
الشركات التي تقل قيم أسهمها السوقية عن الدفترية

شريف حمدي
علم����ت »األنباء« من مصادر مطلعة أن 
مدير عام سوق الكويت لألوراق املالية حامد 
السيف اصدر أمس قرارا إداريا بتشكيل جلنة 
مؤقتة برئاس����ة نائب املدير العام للسوق 
لشؤون الشركات ومدير ادارة السوق لشؤون 
التداول ومدير ادارة الشركات ومدير ادارة 

التداول ومدير ادارة الرقابة.
وذكرت املصادر أن الهدف من تش����كيل 
اللجنة املؤقتة هو دراسة أوضاع الشركات 
التي تقل القيمة السوقية ألسهمها عن القيمة 
الدفترية، واتخاذ االجراءات الالزمة كي تتمكن 
هذه الشركات من تعديل أوضاعها، وكذلك 
مناقش����ة أوضاع موظفي البورصة خالل 

املرحلة االنتقالية وترتيب اوضاعهم قبل بدء 
هيئة اسواق املال في مباشرة أعمالها.

واضاف����ت أن من اهداف اللجنة املؤقتة 
ايضا بحث سبل تطوير اداء شركات الوساطة 
مبا يتناسب مع آليات نظم التداول اجلديد 
»ناس����داك اومكس« املنتظر تطبيقه خالل 

العام املقبل.

ولفتت ال���ى أن مدة عمل هذه اللجنة 
مفتوحة وليس هناك تاريخ محدد النتهاء 
عملها، مش���يرة الى انه م���ن املتوقع أن 
تنتهي صفة هذه اللجنة بتحقيق اهدافها 
التي شكلت من اجلها قبل انتهاء مجلس 
املفوضني من اع���داد الالئحة التنفيذية 

لهيئة اسواق املال.

في ندوة سوق الكويت لألوراق المالية ومرحلة ما بعد التعافي بجامعة الكويت

من ش����أنها أن تتربع على قمة 
السيارات الفاخرة البريطانية، 
وتقدمي اخلبرة للعالم والعمالء 
الس����ياحية  الس����يارة  بقيادة 
الفاخرة األكثر متي����زا والتي 
تضع معايير جديدة من حيث 
الراحة واألداء السهل واحلرفية 
اليدوية، إنها الصفات ذاتها التي 

اشتهرت بها شركة بنتلي«.

القوانني من أهمها قانون تنظيم 
س���وق الكويت لألوراق املالية 
الش���ركات  ع���ام 1983، قانون 
التجاري���ة الصادر ف���ي 1962، 
ق���رارات البنك املرك���زي لعام 
2008، قانون االس���تقرار املالي 
لعام 2009، قانون هيئة أسواق 
املال، قانون اخلصخصة، خطة 
التنمية، قانون الضريبة وقانون 

املستثمر األجنبي.
 ولفت الى أن قانون هيئة 
أس���واق امل���ال يعد م���ن أهم 
التطورات التي شهدها السوق 
خالل املرحلة املاضية وأن هيئة 
مفوضي أسواق املال وتسميتها 
كانت من أه���م العالمات التي 
ستدفع السوق للتطور خالل 
املرحل���ة املقبل���ة، مطالبا في 
الوقت نفسه بضرورة حتديث 
األدوات احلالية ونوعية األدوات 
احلديث���ة املطلوبة ومراجعة 
حتديث نظم عمل تلك القطاعات 
القطاع���ات احلالية  وتطوير 

املوجودة في السوق.
 وقال إن م���ن بني العناصر 
الهامة الرامي���ة لتطوير أدوات 
السوق ما يتعلق بإدراج الشركات 
بعد تطبيق قانون اخلصخصة 
وحتديث املؤشرات وفاعليتها 

على السوق.
 وبني الش���خص أن تطوير 
القطاعات وحتديثها مبا يتناسب 
وطبيعة عمل الشركات املدرجة 
يعد من األم���ور الهامة وامللحة 
خاصة أن هناك ش���ركات باتت 
متثل قوة حقيقية في السوق، 
موضحا أن وجود قطاع االتصاالت 
يعد م���ن األمور املطلوبة خالل 

املرحلة املقبلة.

كبير من مالكي بنتلي األوفياء، 
العمالء القدامى والعمالء اجلدد 
أصبحوا من أفراد أسرة شركة 

الزياني«.
وبدوره، قال مدير التسويق 
لدى شركة الزياني نادر جابر: 
»شركة بنتلي موتورز وضعت 
نصب عينيها هدفا واحدا وهو 
ابتكار س����يارة بنتلي جديدة 

يواجهها السوق من حيث تطبيق 
القانون ودرجة الرقابة املطلوبة 
من اجلهات املعنية واملتمثلة في 
بنك الكوي���ت املركزي ووزارة 

التجارة وإدارة السوق.
وأشار إلى أن هناك قصورا 
رقابيا واضحا على أداء الشركات 
لغي���اب التخص���ص م���ن قبل 
العاملني في السوق عن متابعة 
أداء الش���ركات ف���ي القطاعات 

املختلفة.
 وقال الشخص إن هناك الكثير 
من الشركات بحاجة إلى مراقبة 
دقيقة من قبل إدارة السوق وذلك 

حماية حلقوق املساهمني.

قوانين تحتاج إلى تعديالت

وفي استعراضه للقوانني ذات 
الصلة في بورصة الكويت، قال 
إن السوق يتأثر بعدد كبير من 

التصنيع التكنولوجية«.
م����ن جانبها، قال����ت مديرة 
»بنتل����ي« في ش����ركة الزياني 
لطيفة حشادي: »إنه إحساس 
باالرتياح والرضا التام أشعر به 
عندما أرى مالكا فخورا باقتنائه 
 Mulsanne لس����يارة بنتل����ي
اجلدي����دة، إنه م����ن املثير جدا 
معرفة أنني سأتعامل مع عدد 

35.46 ملي���ار دين���ار، واصفا 
التراجع بأنه يعود إلى االنخفاض 
احلاد في أسعار األصول والذي 
ضرب الكثي���ر من االقتصادات 
العاملية واإلقليمية والتي تأثرت 

بها البورصة بشكل كبير.
 وفي عرضه ألسباب التراجعات 
التي أصابت السوق، أشار الشخص 
إلى أن تل����ك العوامل تتمثل في: 
األزمة املالية العاملية، التوسع في 
هيكل التموي����ل املقترض، رواج 
سوق األوراق املالية، تقلبات سوق 
املعادن، التشدد االئتماني، تغيير 
معايير محاس����بية واس����تحداث 
أخرى، توقف التمويل اخلارجي، 
آثار ق����رارات الس����وق الداخلية 

والكوادر الرقابية.

قصور رقابي

وبني أن هناك إشكالية حقيقية 

واالحترام لهذا املاضي الالمع، 
سيارة Mulsanne اجلديدة هي 
التعبير احلديث للقيادة الفخمة 
واملترفة والتي مت هندس����تها 
وإبداعها وتصميمها على منصة 
جديدة كليا في مقر بنتلي في 
»مدينة كرو« في إجنلترا، وقد 
مت إنتاجها في اجلزء اجلديد من 
مصنع كرو املجهز بأحدث مرافق 

السعري، جند أنه شهد ارتفاعا 
في نهاية أكتوبر املاضي دفعت 
صفقة »زين« املؤشر لالرتفاع في 
املنطقة اخلضراء بواقع %0.84 
نقطة متوقعا استمرار االرتفاع 
حتى نهاي���ة العام احلالي على 
وقع تأثير الصفقة على قطاعات 

السوق بشكل عام.
 وفي حتليله ألداء مؤش���ر 
الوزني، قال الشخص إن املؤشر 
الوزني بلغ 715 نقطة في بداية 
2008 وف���ي أكتوب���ر 2010 بلغ 
 474.1 الوزني  مستوى املؤشر 

نقطة.

تراجع حاد لألصول

وق���ال الش���خص إن القيمة 
الرأسمالية للسوق بلغت 57.4 
مليار دينار في 2008 وتراجعت 
في أكتوبر 2010 إلى مس���توى 

أعلنت ش����ركة الزياني عن 
 Mulsanne وصول سيارة بنتلي
السياحية الكبيرة اجلديدة كليا 

إلى معرضها في الري.
املدير  املناسبة، قال  وبهذه 
العام للش����ركة ديريك دافيز: 
»نحن مس����رورون جدا ألننا 
وأخيرا سنقوم بتسليم سيارات 
بنتل����ي Mulsanne اجلدي����دة 
إلى زبائنن����ا، االهتمام الكبير 
باإلضافة األخيرة لعائلة بنتلي 
كان مميزا جدا منذ أن مت كشف 
النقاب عنها في بداية هذا العام، 
واآلن هاهو اإلصدار األخير من 
بنتلي في طريقه للس����ير في 
ش����وارع الكويت ليلفت أنظار 
محبي اقتناء السيارات الفخمة 

واملعجبني بالرفاهية«.
 Mulsanne وأوضح ان سيارة
مس����توحاة من اإلجناز الكبير 
الذي حققه مؤسس شركة بنتلي 
»W.O« بسيارة »8 ليترات«، هذه 
السيارة التحفة التي صنعت في 
 »W.O« سنة 1930، والتي حافظ
عليها بعناي����ة فائقة لتصبح 
س����يارته اخلاصة، وهي متثل 
آخر سيارة بنتلي مت تصميمها 
وهندستها وبناؤها من األلف إلى 
الياء من قبل مهندس����ي بنتلي 

حتى الوقت الراهن.
وق����ال: »الي����وم وبع����د ما 
يقارب 80 عاما، مع كل التقدير 

عمر راشد
أوضح مدير استثمارات وحدة 
األصول اخلليجية في شركة بيت 
االستثمار العاملي »جلوبل« ميثم 
الشخص أن تنظيف السوق من 
الشركات الورقية ال ميكن أن يتم 
دون متكني الس���لطة التنفيذية 
ومن خالل تغيير قانون الشركات 

التجارية املعمول به حاليا.
 وأضاف أن بورصة الكويت ال 
تتداول سوى ورقة مالية واحدة 
هي األس���هم على الرغم من أن 
أسواق املال العاملية يتداول فيها 
أوراق مالية أخرى مثل الصكوك 
والسندات، مبينا أن السوق وإن 
بدأ في مرحل���ة التعافي إال أنه 
الكثير من أوجه  اليزال يعاني 

القصور.
 وقال الشخص خالل ندوة 
املالية  الكويت لألوراق  »سوق 
ومرحلة ما بعد التعافي« أمس 
في جامعة الكويت إن أداء سوق 
الكويت لألوراق املالية منذ بداية 
األزمة املالية وحتى نهاية أكتوبر 
شهد العديد من املطبات بسبب 
تداعيات األزمة املالية، مشيرا إلى 
أن من بني العناصر الرئيس���ية 
الت���ي يتم اس���تخدامها لتقييم 
أداء السوق املؤش���ر السعري 
واملؤشر الوزني والقيمة السوقية 

الرأسمالية للسوق.
 وأوضح الشخص أن املؤشر 
الس���عري بلغ في بداية 2008 
حوالي 12558.9 نقطة إال أنه بلغ 
في نهاية أكتوبر من العام احلالي 
7063.9 نقطة، موضحا أن األزمة 
إلى تراجع  العاملية أدت  املالية 

حاد في قيمة األصول.
 وبني أنه من حتليل أداء املؤشر 

السيارة »بنتلي« عنوان للفخامة

)فريال حماد( ميثم الشخص متحدثا خالل الندوة 

»زين« ترعى السباق السنوي للركض
ومشروع »مبادرة صحة العيون للجميع«

أعلن���ت ش���ركة زي���ن عن 
رعايتها لسباق الركض السنوي 
)RunQ8( سباق ال� 10 كم الذي 
تنظمه مؤسسة فوزية السلطان 
للتأهيل الصحي بالتعاون مع 
شركة »أجيليتي« واملقرر في 
السادس من نوفمبر اجلاري، 
والذي يدعم هذا العام مشروع 
جامعة الكويت »مبادرة صحة 
 Vision« للجمي���ع  العي���ون 

 .»2020
وبهذه املناس���بة، قال وليد 
العالقات  ادارة  اخلشتي مدير 
واالتصاالت في الش���ركة، في 

تصريح صحافي، انه من ضمن هذه الش���راكة 
االستراتيجية ستقوم ش���ركة »زين« بالعديد 
من املشاريع واملبادرات التي تركز على التوعية 
الصحية للعيون منها قيام »زين« بتوفير وحدة 
ع���الج متنقلة للفحص املبكر ألمراض العيون، 
وذلك في إط���ار حملتها للتوعية الصحية التي 

أطلقتها »شوف زين«. 
وبني اخلشتي انه: »من خالل رعاية الشركة 
لس���باق Run Q8 سيكون لنا دور كبير كشريك 
استراتيجي في الترويج لرعاية صحة العيون 
األولية في الكويت، حيث ان مبادرة صحة العيون 
للجميع هي مبادرة ضرورية في الكويت ونحن 
س���عداء بخدمة مجتمعنا ومساعدة املختصني 

للوصول لهدفهم«. 
وأكد أن شركة زين تعتبر البرامج االجتماعية 
نواة حقيقية لعملياتها، وأن الشركة ستستمر 
في تطبيق سياستها هذه والتي تهدف إلى تعزيز 
مسؤولياتها االجتماعية، مشيرا إلى أن الشركة تقع 

عليها مسؤولية كبيرة كونها 
واحدة من كبريات الشركات في 
أداء  املنطقة، وهي تعمل على 
رسالتها االجتماعية على أكمل 
وجه لقناعتها الشديدة بأهمية 
هذا الدور في تعزيز العالقة بني 

الشركة واملجتمع.
من جانبه���ا، قالت رئيس 
ومدير الشؤون الطبية مبؤسسة 
فوزية السلطان للتأهيل الصحي 
د. إلهام احلمدان ان الهدف من 
تنظيم السباق، مبشاركة شركة 
أجيليتي، إمن���ا يرجع ألهمية 
نشر الوعي الصحي عبر هذه 
املش���اريع في املجتمع ودع���م البحوث الطبية 

والتشجيع على احلياة الصحية.
وأضافت: »نحن نرحب برعاية شركة »زين« 
للسباق ونتطلع للعمل جنبا إلى جنب مع حملة 

»شوف زين« التي أطلقتها الشركة. 
بدورها، أوضحت نائب الرئيس للمش���اريع 
واالتصاالت واملسؤولية االجتماعية للشركات 
في شركة أجيليتي مرمي الفودري: »ان مشاركة 
أجيليتي في هذا احلدث تنبع من إميانها القوي 

بأهمية رد اجلميل للمجتمعات احمللية«.
واكدت: »اننا في أجيليتي نركز بش���دة على 
 »Run Q8« مبدأ مواطنة الشركات ونحن من خالل
نستثمر الوقت واملوارد لنضمن حصول برامج 
الرعاية الصحية على املساعدة التي يحتاجونها 
وتعزيزها والترويج لها من خالل أكبر قدر من 
القنوات ونحن نتطلع للمشاركة في العديد من 
املب���ادرات املماثلة والتوعية الصحية املتزايدة 

في املجتمعات احمللية الكويتية«.

وليد اخلشتي 

»التجاري« يعرض خدماته المصرفية
على طلبة معهد الطاقة

ضمن خطة البنك التجاري 
التوس����عية لتعزيز  الكويتي 
التواص����ل الدائم مع ش����ريحة 
الش����باب مبختل����ف املعاه����د 
واجلامعات، قام فريق املبيعات 
التابع لقسم التسويق والبحوث 
الطاقة  للبنك بالتواجد مبعهد 
التابع للهيئ����ة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب حتى يكون 
قريبا من الطلبة واطالعهم على 
مزايا حس����اب »Tijari« املتعدد 
املزاي����ا باإلضافة إلى اخلدمات 
التي يقدمها لشريحة الشباب 

والشابات.

وقال البنك في بيان صحافي 
املبيع����ات قدموا  ان موظف����ي 
ش����رحا تفصيليا للطلبة عن 
املزايا والعروض التس����ويقية 
املتوافرة فقط حلاملي بطاقات 
أن  وكي����ف   Tijari حس����اب 
العمالء يحظ����ون بالعديد من 
الترويجية املصممة  العروض 
خصيص����ا لتلبية احتياجاتهم 
ومتطلباته����م على مدار العام، 
مشيرا الى ان هذه الزيارة تأتي 
ضمن برنامج زيارات لعدد من 
اجلامعات اخلاص����ة واملعاهد 
التطبيقية وخصوصا في فترة 

التس����جيل للطلبة املستجدين 
بهدف الوص����ول إلى أكبر قدر 
من املنفعة واالستفادة جلميع 

الطلبة والطالبات.
وأك����د »التجاري« انه يولي 
شريحة الشباب أهمية خاصة من 
خالل تواجده الفعال في مختلف 
املعارض التي تولي اهتماما لفئة 
الشباب، وكذلك مشاركته الفاعلة 
في تنمية املفاهيم االقتصادية من 
خالل احملاضرات التي يقدمها في 
اجلامعات واملعاهد واملدارس ما 
يساهم في زيادة الوعي املصرفي 

لدى الشباب.

موظفو »التجاري« يشرحون للطلبة اخلدمات املصرفية للبنك


