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صعود قياسي للسوق بعد مرور مسيرة »كرامة وطن 2« بسالم

مؤشرات السوق

ارتفع املؤشر العام للبورصة 
مبق���دار 92.6 نقطة ليصل إلى 
مستوى 5742.64 نقطة بنسبة 
ارتفاع بلغ���ت 1.6%، وارتفاعا 
املؤشر الوزني مبقدار 3.7 نقاط 
ليستقر عند مستوى 405.82 
ارتفاع %0.92،  نقاط بنس���بة 
ارتفع مؤشر كويت 15  وكذلك 
مبقدار 8.5 نق���اط ليغلق عند 

عادت مرة أخرى بعد الس���اعة 
العاشرة والنصف تقريبا لترتفع 
مؤشرات السوق ومتغيراته بقوة 
وبشكل فاق التوقعات، لدرجة ان 
قيمة التداول تخطت مستوى 25 
مليون دينار ألول مرة من ظهور 
تداعيات األوضاع السياس���ية 
وانعكاس���اتها على البورصة، 
وحققت ارتفاعا بنس���بة %122 
وهو ما يؤكد ان السوق استعاد 

ثقة املتداولني بشكل كبير.

ومنشآت ومنازل ورمال، وأسهم 
أخرى منها اخلليجي وصكوك 
وامليادي���ن، فضال عن أس���هم 
خليجية نشطة في الوقت الراهن 
وهي متوي���ل اخلليج واإلثمار 

وانوفست.
ورغم ظهور عمليات تصريف 
لبعض األسهم املرتفعة خالل 
منتصف التعامالت وهو ما أدى 
إلى تقليص جزء من املكاسب، 
إال أن عمليات الش���راء الكثيفة 

قطاعات أخرى، كما كان هناك 
إقبال كبير على األسهم الرخيصة 

في القطاعات كافة.
ولوحظ مع مرور الوقت ان 
شهية املتداولني مفتوحة بشكل 
كبير للشراء وكان اإلقبال كثيفا 
على األس���هم التابعة لعدد من 
املجامي���ع االس���تثمارية منها 
اخلرافي واملدينة وايفا والشركات 
التابعة لها، وكذلك أسهم عقارية 
مثل أبيار واملستثمرون وأدنك 

استعاد سوق الكويت لألوراق 
املالية نغمة االرتفاعات الكبيرة 
على مستوى جميع املؤشرات 
واملتغيرات في جلسة تعامالت 
أم���س، وذلك عل���ى وقع مرور 
مسيرة »كرامة وطن 2« بسالم، 
حيث جنح السوق في جتاوز 
تداعيات األحداث السياسية بعد 
انتهاء املسيرة على خير، حيث 
ارتفاعا  حقق املؤشر السعري 
كبيرا تخطى مستوى ال� 92 نقطة 
ليقفز إلى مستوى 5742.5 نقطة 
ليعوض بذلك جزءا كبيرا من 
خسائره في اجللسات األخيرة 
ويقترب من بلوغ مستوى 5750 
نقطة، أما املؤشر الوزني فحقق 
هو اآلخر ارتفاعا ملحوظا جتاوز 
3.7 نقاط ليستقر عند مستوى 
405.8 نقاط، كما ارتفع مؤشر 
كويت 15 مبقدار 8.5 نقاط ليصل 

املؤشر إلى 983.4 نقطة.
وبدا جليا منذ إدخال األوامر 
ان هناك رغبة عارمة في الشراء 
من قبل احملاف���ظ والصناديق 
واملتداولني لكثير من األس���هم 
في كل القطاعات، حيث شملت 
العمليات الش���رائية كثيرا من 
القيادية والرخيصة  األس���هم 
على حد س���واء، وهو ما أدى 
إل���ى ارتفاع جميع املؤش���رات 
بشكل الفت، وفي ظل حالة من 
اإلصرار على تعويض جزء كبير 
مما فقده السوق في اجللسات 
األخي���رة نش���طت مجموع���ة 
القيادية  كبيرة م���ن األس���هم 
في مقدمته���ا الوطني واملتحد 
البنكي،  القط���اع  والدولي في 
واملبان���ي واجيليتي وزين في 
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نقطة ارتفاع املؤشر السعري بنسبة 
1.6%، وارتفاع املؤشر الوزني مبقدار 
3.7 نقاط بنسبة 0.92%، وارتفاع 
مؤشر كويت 15 مبقدار 8.5 نقاط 
بنسبة ارتفاع %0.88.

مليون سهم مت تداولها بقيمة 25.5 
مليون دينار. 

شركات استحوذت أسهمها على 
26.6% من القيمة اإلجمالية واستحوذ 
سهم اإلثمار على 7.05% من القيمة 
اإلجمالية للتداول. 

أرقام ومؤشرات

تقرير البورصة اليومي

انطالق فعاليات املؤمتر اخلليجي
 إلدارة األزمات والكوارث في 13 اجلاري

ملتقى الكويت الصناعي األول ينظم 
محاضرة عن إعادة هندسة املوارد البشرية

ص����رح رئيس اللجنة املنظمة للمؤمتر اخلليجي 
إلدارة األزمات والكوارث، منيف العنزي بأن شركة 
بروميديا العاملية تس����تعد حاليا إلقامة هذا احلدث 
يوم 13 نوفمبر اجلاري ويس����تمر ملدة يومني، حتت 
رعاية ع����دة جهات محلية وإقليمي����ة منها: جمعية 
الهالل األحمر الكويتي وشرطة دبي ومعهد اإلمارات 

للدراسات اإلستراتيجية.
وذكر العنزي في تصري����ح صحافي، ان املؤمتر 
يهدف إلى بناء القدرات البش����رية، والترويج لنشر 
ثقافة إدارة األزمات والكوارث، والتعرف على طبيعة 
األزمات الراهنة وكيفية مواجهتها، وخلق مناخ أمني 
يسوده االطمئنان لتأمني املشروعات املهمة واملنشآت 

العامة والث����روات الطبيعية من التهديدات، وابتكار 
اس����تراتيجيات جديدة ملواجهة األزمات والكوارث، 
ووضع منوذج لإلدارة املتكاملة لألزمات والكوارث.

وأش����ار إلى أهمية التنسيق الكامل واملستمر بني 
األجه����زة املماثلة في دول اخللي����ج العربي وتبادل 
اخلبرات معها بشكل دوري، خاصة في ظل الظروف 
الراهنة التي ال تخلو من أزمات وكيفية التعامل معها 

وفق املصالح العليا للجهات املتضررة.
هذا وستقام على هامش املؤمتر ورشة عمل بعنوان 
»مفهوم األزمات والكوارث � أنواعها � التخطيط لها 
ومراحل إدارتها ومواجهتها � س����يناريو إدارة أزمة 

وكارثة« سيحاضر فيها العقيد د.مبارك العازمي.

أعلنت اللجن����ة املنظمة مللتقى ومعرض الكويت 
الصناع����ي األول والذي تنطلق فعالياته األس����بوع 
املقبل حتت شعار »مستقبل الصناعة في الكويت... 
إستراتيجية التحول« عن مشاركة مدير عام مؤسسة 
اجلودة لالستشارات اإلدارية د.وليد احلداد في جلسات 
املؤمتر من خالل ورش����ة عمل بعنوان إعادة هندسة 
املوارد البشرية، وسيقوم د.احلداد بإلقاء محاضرته 

في اليوم األول للملتقى 11 نوفمبر احلالي.
وف���ي هذا الصدد، قال د.ولي���د احلداد: »في ظل 
التطورات التي يش���هدها عالم اليوم تصبح هناك 
ضرورة إلعادة هندسة املوارد البشرية خاصة في 
القطاعات املنتجة كالقط���اع الصناعي الذي ميكن 
أن يك���ون من أكثر القطاع���ات تأثيرا في االقتصاد 

الكويتي«.
وأضاف أن املوارد البش����رية تلعب دورا رئيسيا 
في تطور املؤسسات املعاصرة سواء احلكومية منها 
أو ف����ي القطاع اخلاص ومنها الش����ركات واملنظمات 
الصناعية، ولقد اصبحت العلوم املعاصرة لتطوير 
املوارد البشرية سريعة التغير، ولذلك برز أسلوب 
إعادة الهندسة لتمكني املنظمات من مواجهة التغييرات 
االقتصادية والتكنولوجية والبيئية واالستفادة من 
التطورات احلديثة في اإلدارة وإلعادة التفكير اجلذري 
وتصميم العمليات التشغيلية لتحقيق حتسن جذري 

في األداء التنظيمي، وإعادة هندسة املوارد البشرية 
هي محاولة مخططة ومبرمجة لتعظيم قيمة املوارد 

البشرية«.
وستتناول احملاضرة تعريف إعادة الهندسة وأهدافها 
وعناصر إعادة الهندسة ومبادئها ونتائجها ومفاهيم 
اعادة الهندسة وعوامل النجاح وإعادة هندسة املوارد 
البشرية واألسئلة املهمة في ذلك وإجراءات واثار إعادة 
هندسة القوي البشرية وأهداف وأسلوب إعادة هندسة 
الهياكل التنظيمية، كما تتطرق إلى إعادة هندس����ة 
العلمي����ات اإلدارية وإعادة هندس����ة تقييم العاملني 
ودراسة تخطيط القوى العاملة وإعادة هندسة التدريب 

وإعادة هندسة الوصف الوظيفي.
يذكر أن ملتقى الكويت الصناعي األول سيناقش 
على مدار يوم كامل وضع تصور شامل لتطوير القطاع 
الصناعي ليكون من مصادر الدخل الرئيسية وبحث 
آليات توفير األراضي الصناعية وفك التش����ابك بني 
اجلهات احلكومية لتطوير وحماية القطاع الصناعي 
واملنافسة اخلليجية وانعكاساتها على القطاع الصناعي 
الكويتي، كما سيناقش امللتقى وضع خارطة الطريق إلى 
قطاع صناعي فاعل يعزز الدخل والناجت القومي وإعادة 
هيكلة االقتصاد من نافذة الصناعة وتشجيع القطاعات 
التنموية املدرة للدخل والقطاع الصناعي واستيعاب 

العمالة الوطنية وخلق فرص عمل حقيقية.

1.5 مليون دينار مخصصات إضافية لـ »التنمية لالستثمار الدولي«

مدير الغرفة يستقبل وفدًا إعالميًا عراقيًا

قال رئي����س مجل����س إدارة 
شركة التنمية لالستثمار الدولي 
علي العليمي ان النتائج املالية 
للشركة قبل خصم املخصصات 
االحترازية احملددة من بنك الكويت 
املرك����زي واملخصصات االخرى 
1.651 مليون دينار، مش����يرا الى 
انه بناء على السياسة االحترازية 
التي ينتهجها »املركزي« فقد مت 
أخد مخصصات احترازية اضافية 
بقيمة 1.510 مليون دينار مقابل 
وكاالت االس����تثمار ومن ثم فقد 
بلغت االرباح الصافية للشركة 
بعد خصم املخصصات االحترازية 
احمل����ددة م����ن قب����ل »املركزي« 
واملخصص����ات االخرى 140 الف 
دينار في 2011 مقارنة مببلغ 1.934 
دينار ل� 2010 حيث بلغ العائد على 

السهم 0.7 فلس ل� 2011.
وقال العليم����ي على هامش 
اجلمعية العمومية التي عقدت 
أمس بنس����بة حضور 96.6% ان 
ع����ام 2011 كان حافال باملتغيرات 
السياسية واالقتصادية احلادة 
سواء على املستوى االقليمي او 
العاملي، مشيرا الى ان ازمة الديون 
السيادية أدت الى تقلبات حادة 
بأسعار الصرف العاملية، كما قال 
ان االحداث السياسية املتالحقة في 

الرياض � سي.إن.إن: وقعت 
شركة »أرامكو« النفطية السعودية 
االتفاقي���ة النهائية لدمج »فيال« 
للنقل البح���ري اململوكة لها مع 
الشركة الوطنية السعودية للنقل 
البحري »البحري«، مشيرة إلى 
أن اخلطوة س���تؤدي إلى ظهور 
»عمالق بحري« جديد س���يكون 

الشركة الرابعة في العالم.
وقد نشر اإلعالن على املوقع 
الرسمي لسوق املال السعودية 
امس، ضمن اإلعالنات املدرجة قبل 

االفتتاح الفعلي للتداوالت.
ونقل بيان رسمي عن رئيس 
أرامكو، خالد بن عبدالعزيز الفالح، 
ان هذه االتفاقية »ستكون نقلة 
نوعية ليس فقط من ناحية حجم 
الكيان اجلديد الذي سيكون رابع 
أكبر شركة نقل بحري في العالم، 
بأسطول ضخم ومتميز من ناحية 
جودة الناقالت التي س���تدمجها 
أرامكو الس���عودية في الشركة 

اجلديدة، ولكن أيضا من ناحية 
قدرات األداء«. وأعلن الفالح، في 
حديث لوكالة األنباء السعودية، 
أن أرامكو »ستعتمد على الشركة 
اجلديدة في نقل منتجاتها امللتزمة 
بإيصالها إلى عمالئها، وبالتالي 
سيكون هناك توفير للطلب على 
أسطول الشركة اجلديدة وضمان 
لتشغيله في مستوى عال«. وأشار 
الفالح إلى أن هذا الدمج »سيوفر 
استثمارات جديدة للمستثمرين 
في القطاع اخلاص ويوفر فرصا 
وظيفية باملئات إن لم تكن باآلالف 
للش���باب الطموح ال���ذي يرغب 
في االلتحاق بهذا القطاع الواعد 
القطاع«. واوضح املهندس الفالح 
أن الكيان اجلديد س���يظل اسمه 
»البحري« فيما سيتغير أسلوب 
إدارته ومجلس إدارته سيتغير 
أيضا، مبينا أن »فيال« ستظل شركة 
صغيرة متلكها أرامكو لإلشراف 

على حصتها في »البحري«.

استقبل مدير عام غرفة جتارة 
وصناعة الكويت رباح عبدالرحمن 
الرباح امس وفدا اعالميا عراقيا 
ضم 12 عض���وا ميثلون مختلف 
وس���ائل االعالم وذلك بحضور 
نائب املدير العام بالغرفة محمد 
جراح العمر ومدير ادارة العالقات 
التجارية بالغرفة عماد الزيد.وفي 

بداية اللقاء رحب الرباح بالوفد 
الضيف واش���اد بالعالقات التي 
تربط الكويت مع جمهورية العراق 
الشقيقة في كل املجاالت وخاصة 
فيما يتعلق بالنواحي االقتصادية 
والتجارية واالستثمارية، مؤكدا 
اهتمام وحرص الغرفة على تفعيل 
التب���ادل التجاري ب���ني البلدين 

لألوراق املالية بحوالي 6 مليارات 
دينار مقارنة بالعام 2010.

وق����ال العليم����ي ان القطاع 
العقاري استحوذ على االهتمام 
االكبر لدى املس����تثمرين خالل 
2011، حيث بلغت قيمة مبيعات 
قطاع العقار نحو 2.7 مليار دينار 
مرتفعة بواقع 35% عن مستواها 
مقارنة ب� 2010، وقد اس����تحوذ 
القطاع السكني على العدد االكبر 
م����ن التداوالت بواق����ع 54% من 
قيمة املبيعات االجمالية، بينما 
كان نصيب القطاع االستثماري 
37%، في حني ان القطاع التجاري 
قد حصل على النسبة املتبقية من 

قيمة التداوالت وهي %9.
وقال العليمي ان اجمالي حقوق 
املساهمني بلغ 21.591 مليون دينار 
مقارنة ب� 22.522 مليون دينار لعام 
2010، وقد بلغ مجموع االيرادات 
3.350 ماليني دينار ل� 2011 مقارنة 
مببلغ قيمته 3.628 ماليني دينار 
ل� 2010 اما القيمة الدفترية للسهم 
فقد بلغت 108 فلوس ل� 2011 مقارنة 

ب� 112.6 فلسا ل� 2010.
وقد وافقت عمومية الشركة 
على جميع البنود الواردة على 

جدول االعمال.
عبدالرحمن خالد  ٭

الكويت. ومن جانبه اشار نائب 
مدير عام الغرفة حمد العمر الى 
ضرورة توفير املعلومات املتعلقة 
باملناقصات التي تأتي من جانب 
احلكومة العراقية ليتم عرضها على 
املستثمرين الكويتيني الراغبني 
باالستثمار في العراق وان الغرفة 

لن تبخل بأي جهد.د

ان الشركات االستثمارية هي االكثر 
تأثرا بتلك العوامل نتيجة لعدم 
وجود رؤية واضحة لكيفية خروج 
هذه الش����ركات من أزمة الديون 
الت����ي تعصف به����ا، فقد تراجع 
السوق بش����كل واضح في 2011، 
إذ فقد املؤشر السعري نحو %16 
من قيمته، فيما تراجع املؤش����ر 
الوزني بنسبة 16% ايضا مقارنة 
بإقفالها في 2010، كما انخفضت 
القيمة الرأسمالية لسوق الكويت 

العراق وتقدمي الدراسات األولية 
واجلدوى االقتصادية للمستثمرين 
الكويتي���ني الراغبني في الدخول 
للس���وق العراقية، والفتا للدور 
الكبير الذي تقوم به غرفة جتارة 
وصناعة الكويت في مشاركتها 
باالقتصاد الكويتي ودورها الفعال 
في دعم املش���اريع التنموية في 

الشرق االوسط أدت الى ارتفاعات 
حادة في أس����عار النفط وقد أثر 
ذلك كثيرا على النمو االقتصادي 

العاملي.
ولفت العليمي الى ان سوق 
الكوي����ت ل����ألوراق املالية أنهى 
عاما عصيبا حاف����ال باملؤثرات 
السلبية التي القت بظاللها على 
االقتصاد الكويتي بالرغم من زيادة 
الفوائض املالية للكويت نتيجة 
الرتفاع اسعار النفط، وأشار الى 

وبحسب الفالح، فإن أرامكو 
ستدخل بحصة نسبتها 20% من 
رأسمال »البحري، »حيث ستتم 
زيادة في رأس���مال تلك الشركة 
تخص���ص حلص���ة أرامكو.من  
جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي 
لشركة »البحري« صالح بن ناصر 
اجلاسر، في كلمة مماثلة أن الصفقة 
تتضمن انتقال كامل أسطول فيال 
املكون من )14( ناقلة نفط عمالقة 
مزدوجة التصفيح وناقلة نفط 
عمالقة تستخدم للتخزين العائم 
وخمس ناقالت منتجات بترولية 
مكررة، كما تشمل انتقال جميع 
أطقم ناقالت فيال وعدد من العاملني 
مبكاتبها. وأكد أن »البحري« سوف 
تلبي بع���د إمتام ه���ذه العملية 
احتياجات أرامكو املس���تقبلية 
التي تقدر مبا يق���ارب 50 ناقلة 
نفط عمالق���ة عبر توظيف أمثل 
ألسطولها اململوك الذي سيبلغ 

31 ناقلة نفط عمالقة.

الصديقني. واشار الى مدى اهمية 
املوانئ البحرية في تفعيل النشاط 
التجاري في املنطقة كميناء مبارك 
الكبير وتطوير منافذ النقل البري 
بني البلدين ما سيساعد على تفعيل 
حركة النقل وتنظيمها، مشيرا الى 
ضرورة توفير املعلومات الوافية 
لف���رص االس���تثمار املتاحة في 

)اسامة ابو عطية( جانب من العمومية  

السيولة قفزت إلى 25 مليون دينار ألول مرة منذ األحداث السياسية  )متني غوزال(

مستوى 983.45 نقطة بارتفاع 
نسبته %0.88. 

وبلغ إجمالي األسهم املتداولة 
341.1 مليون س���هم نفذت من 
خالل 6021 صفقة قيمتها 25.5 
مليون دينار، وشهدت متغيرات 
السوق ارتفاعا كبيرا في األداء، 
حيث ارتفع���ت كميات التداول 
بنسبة بلغت 116%، كما ارتفعت 
الصفقات بنسبة 88.8%، وكذلك 
ارتفعت القيمة اإلجمالية بنسبة 

 .%122.8
واستحوذت أسهم 5 شركات 
على أغلب القيم���ة بواقع 6.8 
ماليني دينار بنس���بة تش���كل 
26.6% من اإلجمالي، تصدرها 
سهم اإلثمار، وذلك من خالل 1.8 
ملي���ون دينار متثل 7.05% من 
إجمالي القيمة، كما استحوذت 
أسهم 5 ش���ركات على %42.6 
من إجمال���ي الكميات املتداولة 
تصدرها سهم اإلثمار من خالل 
37.1 مليون سهم تشكل %10.8 

من إجمالي التداوالت.
 11 مؤش���رات  وس���جلت 
قطاع���ا ارتفاع���ات متفاوت���ة 
النفط  في جلس���ة أمس وهي 
والغ���از، واملواد األساس���ية، 
واالتص���االت،  الصناعي���ة، 
والتأم���ني والبنوك، واخلدمات 
املالية، والس���لع االستهالكية، 
واخلدمات االستهالكية، والعقار، 
والتكنولوجي���ا، وتراجع���ت 
مؤشرات قطاع واحد فقط هو 
الرعاية الصحية، ولم تتداول 
أسهم قطاعي املنافع، واألدوات 

املالية. 
شريف حمدي  ٭

أرباح » HSBC « تضررت 
بسبب غرامات مبليار دوالر

أضاف»HSBC« مليار دوالر ملخصصاته لتغطية غرامات مستحقة 
عليه في الواليات املتحدة بسبب عدم االلتزام بأحكام مكافحة غسيل 

األموال إضافة إلى تعويضات عن التضليل في بيع منتجات في 
بريطانيا مما أدى إلى انخفاض أرباحه للربع الثالث. حسب الفانيننشال 
تاميز.  وبينما تعززت إيرادات البنك بفضل الهبوط احلاد في القروض 

املتعثرة إال أنه خصص 800 مليون دوالر لتغطية غرامة محتملة من 
اجلهات التنظيمية بالواليات املتحدة نظرا النتهاك قواعد مكافحة 

غسيل األموال في املكسيك، إضافة إلى 700 مليون دوالر جنبها في 
يوليو. وقال الرئيس التنفيذي للبنك ستيوارت جاليفر ان البنك لم 

يتوصل بعد إلى اتفاق مع السلطات األميركية ومن املرجح أن يتضمن 
القرار النهائي توجيه تهم جنائية ومدنية. وأضاف أن هناك درجة عالية 
من عدم التيقن في تقدير التكلفة النهائية ومن احملتمل أن يكون املبلغ 

مرتفعا بشكل كبير.
مدحت فاخوري  ٭

السعودية: شركة نقل عمالقة باتفاق »أرامكو« و»بحري«


