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السوق يواصل ارتفاع مؤشراته بعودة الشراء على األسهم القيادية 
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نقطة ارتفاع املؤشر السعري بنسبة 
0.49%، وارتفاع املؤشر الوزني مبقدار 
1.89 نقطة بنسبة 0.45%، وارتفاع 
مؤشر كويت 15 مبقدار 5.8 نقاط 
بنسبة %0.58.

مليون سهم مت تداولها بقيمة 42.5 
مليون دينار. 

شركات استحوذت أسهمها على 
39.7% من القيمة اإلجمالية واستحوذ 
سهم بيتك على 10.3% من القيمة 
اإلجمالية للتداول. 

قطاعات ارتفعت مؤشراتها في 
جلسة أمس، تصدرها قطاع السلع 
االستهالكية مبقدار 12.3 نقطة، 
وتراجعت مؤشرات 3 قطاعات 
تصدرها قطاع التكنولوجيا مبقدار 
5.5 نقاط.

أرقام ومؤشرات

تقرير البورصة اليومي

واصل سوق الكويت لألوراق املالية في جلسة 
تعامالت أمس نشاطه امللحوظ على مستوى كل 
مؤشراته لليوم الثاني على التوالي، وذلك على 
وقع عمليات شراء قوية شملت بعض األسهم 
القيادية بعد فترة م����ن العزوف وفي مقدمتها 
أس����هم بيتك والوطني قبل ان تتقلص مكاسبه 
إضافة إلى س����هم زين، وكذلك شملت عمليات 
الش����راء مجموعة كبيرة من األسهم الرخيصة 
وخاصة األسهم التابعة ملجموعة ايفا التي تواصل 

ارتفاعاتها بشكل الفت.
وعلى إثر استمرار هذا النشاط وارتفاع املؤشر 
السعري أمس مبقدار 29.1 نقطة وصل املؤشر 
العام إلى مستوى 5985.4 نقطة ليقترب بذلك 
خطوة كبيرة من بلوغ مستوى 6000 نقطة، أما 
املؤشر الوزني فحقق مكاسب مبقدار 1.8 نقطة 
ليصل إلى مس����توى 419.9 نقطة وبذلك يكون 
املؤشر على أعتاب استعادة مستوى 420 نقطة، 
وشهد مؤشر كويت 15 ارتفاعا جتاوز 5.8 نقاط 

ليصل إلى مستوى 1019.4 نقطة.
وشهد السوق تطورا ملحوظا في جلسة أمس 
وهو ارتفاع معدالت القيمة لتتجاوز 42.5 مليون 
دينار م����ن دون ان تكون هناك عمليات مبادلة 
ألسهم نتيجة سداد مديونيات كما كان يحدث في 
اجللسات السابقة وآخرها جلسة أول من أمس، 
حيث كانت القيمة ناجتة عن تداوالت طبيعية 
على أس����هم قيادية ورخيصة، وسجلت القيمة 

ارتفاعا ملحوظا بنسبة جتاوزت %10.
وهناك عدة أسباب دفعت السوق الستكمال 
االرتفاع الذي يشهده حاليا، ابرز هذه األسباب 
تصريحات رئيس مجلس األمة اجلديد والتي أكد 
خاللها أنه سيكون هناك تعاون مع احلكومة، 
وأن عملية التنمية ستبدأ في الدوران لتحريك 
اجلمود احلالي، ومن األسباب أيضا اقتراب العام 
احلالي من االنتهاء وهو ما يشجع كثيرا من صناع 
السوق على دعم أسهمهم التابعة من خالل عمليات 
جتمي����ع قوية بهدف رفع قيم األصول، وهو ما 
يحدث فعليا ويظهر بوضوح في مجموعة ايفا 
والتي تشهد نشاطا كبيرا، حيث ارتفع السهم 
أم����س باحلد األعلى بعد ت����داوالت اقتربت من 
95 مليون سهم بقيمة بلغت 4.3 ماليني دينار 
وهو األمر الذي انعكس على الشركات التابعة 

للمجموعة بشكل ايجابي.
وفي ظل األجواء االيجابية التي يش����هدها 
السوق يتردد ان احملفظة الوطنية عادت للشراء 
مرة أخرى، وقامت باستهداف عدد من األسهم 
القيادية وفي مقدمتها س����هم بيتك الذي تصدر 

قائمة التداول من حيث القيمة مبقدار 4.4 ماليني 
دينار تش����كل أكثر من 10% من إجمالي القيمة 

النقدية. 
وطغى اللون األخضر بوضوح على جلسة 
أمس وذلك بعد مرور دقائق من اجللسة واستمر 
حتى نهايتها م����ع وجود فترات تراجع ولكنها 
محدودة، حيث زادت عمليات الش����راء والبيع 
به����دف املضاربة قبل اإلغالق بس����اعة تقريبا، 
وكانت أكثر األسهم نشاطا هي املنازل واإلثمار 
وأدنك ومدينة األعمال، فيما ش����هدت مجموعة 
املدينة عملي����ات تصريف بهدف جني األرباح، 
فضال عن أسهم رخيصة أخرى شهدت ارتفاعات 

سعرية في اجللسات املاضية.

مؤشرات السوق

ارتفع املؤشر العام للبورصة مبقدار 29.13 
نقطة ليصل إلى مستوى 5985.4 نقطة بنسبة 
ارتفاع بلغت 0.49%، وارتفاع املؤش����ر الوزني 
مبقدار 1.89 نقطة ليرتفع إلى مستوى 419.93 
نقطة بنس����بة 0.45%، كما ارتفع مؤشر كويت 
15 مبقدار 82 نقطة ليغلق عند مستوى 1019.45 

نقطة بارتفاع نسبته %0.58.
وبلغ إجمالي األسهم املتداولة 536.5 مليون 
سهم نفذت من خالل 7020 صفقة قيمتها 42.5 
مليون دينار، وشهدت متغيرات السوق ارتفاعا 
في األداء، حيث ارتفعت كميات التداول بنسبة 
بلغت 44.8%، وارتفعت الصفقات بنسبة %24.6، 

وارتفعت القيمة اإلجمالية بنسبة %10.3.
واستحوذت أسهم 5 شركات على أغلب القيمة 
بواقع 16.8 مليون دينار بنسبة تشكل 39.7% من 
اإلجمالي، تصدرها سهم بيتك وذلك من خالل 
4.4 ماليني دينار متثل 10.3% من إجمالي القيمة، 
كما استحوذت أسهم 5 شركات على 54.3% من 
إجمالي الكميات املتداولة تصدرها سهم ايفا من 
خالل تداول 94.9 مليون سهم تشكل 17.6% من 

إجمالي التداوالت.
وس����جلت مؤش����رات 7 قطاعات ارتفاعات 
متفاوتة في جلسة أمس وهي الصناعية، والسلع 
االستهالكية، واخلدمات االستهالكية، واالتصاالت، 
والبنوك، والعقار، واخلدمات املالية، وتراجعت 
مؤشرات 3 قطاعات هي النفط والغاز، واملواد 
األساسية، والتكنولوجيا، واستقر مؤشر قطاع 
الرعاية الصحية، والتأمني، ولم تتداول أسهم 
ف����ي 3 قطاعات هي املناف����ع، واألدوات املالية، 

والتأمني. 
شريف حمدي  ٭

وزير التجارة والصناعة كّرم الفريق املسؤول
 عن التعريف بقانون الشركات اجلديد

كرم وزير التجارة والصناعة 
أنس الصالح امس عددا من املوظفني 
املشاركني في ورشة العمل اخلاصة 
بالتعريف بقانون الشركات اجلديد 
رقم 25 لسنة 2012 والتي عقدت 

االسبوع املاضي.
التج����ارة  وزارة  وقال����ت 
والصناع����ة في بي����ان صحافي 
خصت به »كونا« امس انه مت خالل 
الورشة اس����تعراض عام ملجمل 
مواد القانون اجلديد )337 مادة( 
والتركيز على أهم املستجدات التي 
جاء بها وعلى رأسها استحداث باب 
األحكام العامة وإيجازه تأسيس 
شركات ال تستهدف حتقيق الربح 
واس����تحداث ش����ركة الشخص 

الواحد والنافذة املوحدة لتأسيس 
الش����ركات. واضافت الوزارة ان 

الورشة هدفت ايضا إلى تعريف 
القانون  املوظفني بأدق تفاصيل 
اللوائح  الية حتديد  ثم مناقشة 
الداخلية املناسبة لضمان توفير 
اجراءات ميس����رة تسهل عملية 
الرقابة وتوحد اجلهود بني اجلهات 
الرقابية املعنية لتحسني بيئة اداء 
االعمال في دولة الكويت وتقليص 
اجراءات تأسيس الشركات واجناز 

املعامالت.
واوضحت ان الورشة شارك 
فيها 30 موظفا من عدة قطاعات 
متخصص����ة في ال����وزارة حتت 
اشراف مستش����ارين خارجيني 
متخصص����ني في مج����ال قانون 

الشركات.

أنس الصالح يكرم إميان األشوك

»VIVA« تعلن الفائز  اخلامس لـ »اربح سيارة كل أسبوع«
يوم 3 ديسمبر اجلاري فترة حتى 
2 يناير 2013 كحد أقصى للمطالبة 
بجائزته يتم بعدها منح اجلائزة 
للفائز البديل، وسيمنح الفائزان 
بس����يارة جديدة اللذان مت سحب 
أسميهما يوم 26 نوفمبر 2012 فترة 
حتى 25 ديسمبر 2012 كحد أقصى 
للمطالبة بجوائزهم يتم بعدها منح 

اجلائزتني للفائزين البديلني.
الذي  النجاح املستمر  ومع 
تش���هده هذه احلملة، حترص 
املزيد من  »VIVA« على اشراك 
عمالئها، وبالتالي ستقدم الشركة 
ثالث وسائل اضافية للدخول في 
السحب، وبذلك يصبح للعمالء 
خمسة طرق لدخول السحب. 

»VIVA« أصحاب احلظ السعيد من 
عمالئها، داعية كل من لم يحالفه 
احلظ في سحب هذا األسبوع الى 
املشاركة في السحوبات األسبوعية 

املقبلة.
وسيمنح الفائز بجائزة ال� 25 
الف دينار الذي مت س����حب اسمه 

أعلن����ت ش����ركة االتصاالت 
الكويتي����ة »VIVA«، ع����ن الفائز 
اخلامس بجائزة ال� 25 الف دينار، 
ال����ى حملة »اربح  أحدث اضافة 
سيارة كل أسبوع«، وكان صاحب 
احلظ الس����عيد والفائز اخلامس 
باجلائزة الكبرى عبداهلل سليمان 

العنيزي. 
وقد أعلنت الشركة عن أسمي 
آخر عميلني الفائزين بالسيارتني 
وهما س����انكاراياه بويبى والذي 
Mercedes Benz C180 ربح سيارة

 اجلديدة، حترير سليمان محمد 
ال����ذي ربح س����يارة ش����فروليه 
كامارو اجلديدة فور اعالن نتائج 
السحب.  وبدورها هنأت شركة 

عمومية »الصخور« تفوض مجلس اإلدارة باعتماد 
التسوية في حادثتي الباخرتني اخلليجيتني 2 و3

وافقت الجمعية العمومية 
العادي���ة لش���ركة الخليجية 
للصخور على تفويض مجلس 
اإلدارة باعتماد الموافقة على 
النهائية لألطراف  التسويات 
ذات العالقة مع الش���ركة في 
حادث الباخرة »الخليجية 3« 

والباخرة »الخليجية 2«.
واكد رئيس مجلس اإلدارة 
المنتدب للش���ركة  والعضو 
شاهين الغانم خالل الجمعية 
التي عقدت أمس بنسبة حضور 
بلغت 74.28% ان التسوية جاءت 

جيدة لمصلحة الشركة حيث 
لم تتحمل الشركة اي خسارة 
بل حصلت على تعويض جزئي 
من األطراف األخرى، متوقعا 
ان يتم إجراء التسوية خالل 

الفترة المقبلة.
وأضاف الغانم ان العمومية 
وافقت لمجل���س اإلدارة على 
إعادة ش���راء مصن���ع الخلط 
الجاه���ز من ش���ركة الخليج 
المتحدة للمالحة والصخور 

اذا لزم األمر.
وانتخبت العمومية مجلس 

إدارة جديدا مكونا من شاهين 
الغانم وعبدالعزيز الش���ايع 
وجاس���م الماجد، وقد طلبت 
ال���وزارة م���ن الجمعية عقد 
اجتماع لجمعية عمومية غير 
عادية النتخاب عضوين جدد 
خالل ثالثة شهور الستكمال 
مجلس اإلدارة النصاب الى 5 
أعضاء وفقا لقانون الشركات 

الجديد.

 ٭عبدالرحمن خالد
شاهني الغامن

»سيتي بنك الكويت« يحتفل مبرور 200 عام
على تأسيس أول فرع ملجموعة سيتي في نيويورك

»الشايع للتجارة« تعتمد تطبيقات »ساب« لألعمال

الذي لعبته سيتي في جناح تلك 
الشخصيات املعروفة في مختلف 
دول العالم. أردنا أن نشكر املوظفني 
السابقني على جهدهم والتزامهم 
جتاه سيتي، واننا ملتأكدون من أن 
املعرفة واخلبرة اللتني اكتسبناهما 
في سيتي تركتا بصمة واضحة 
وإيجابية في حياتهم وعملهم في 

املستقبل«.

التوريد، ومعلومات األعمال، واملوارد 
البشرية، وإدارة عالقات العمالء، 
تعامال يتسم بالكفاءة والسهولة. 
أما برنامج إدارة عالقات العمالء من 
»ساب«، فيجري حتوال ملموسا في 
التعامل مع عمالء الشركة متيحا 
للمستخدمني اكتساب ميزة تنافسية 
مع خدمة شخصية مفصلة حسب 

احلاجة.
من جانبه أكد املدير اإلقليمي 
ملنطق����ة اخلليج لدى »س����اب« 
الش����رق األوسط وشمال افريقيا 
جرجي عبود، على حاجة الشركات 
التجارية إلى االبت����كار من أجل 
التعام����ل مع التحدي����ات املعقدة 
الكثيرة التي تبرز مع النمو في 
املبيعات والتوزيع وبروز مزيد 
من الطلب على سالسل التوزيع 

وإدارة املخزون. 

مجموعة من املوظفني الس���ابقني 
والذي���ن عملوا في فرع البنك في 
الكويت ودول أخرى حول العالم 
حيث أمضى البعض منهم 25 سنة 
على األقل مع سيتي ويعمل اآلن 
في الكويت. وعقب أوزجور كوتاي 
على املوظفني السابقني خالل كلمته 
قائال: »متثل الذكرى ال� 200 فرصة 
لنا لنقف عندها ونرى الدور الكبير 

املشتركة، على الصعيدين احمللي 
والعاملي، وتعمل شركات مجموعة 
الشايع، ومنها الشايع للتجارة، في 
11 بلدا وتغطي مجاالتها كثير من 
قطاعات األعمال. وأضاف الشايع: 
»مت تشغيل برمجيات »ساب« في 
جميع الدول التي نعمل بها، كترقية 
من نظامنا القدمي غير املتكامل، وهي 
تتيح لنا إلقاء نظرة شاملة على 
أعمالنا، مبا فيها املخزون واملبيعات 
ودورات املشتريات«. ويعيد حل 
تخطيط موارد املؤسس���ات من 
»ساب« تقدمي عمليات التخطيط 
ملوارد املؤسسات بطريقة مبتكرة، 
متيحا نفاذا إلى البيانات احلساسة 
والتطبيقات واألدوات التحليلية، 
مس���تندا الى أدوار املسؤولني في 
الش���ركة، ما يعن���ي التعامل مع 
حتديات عمليات مثل إدارة سالسل 

احتفل س���يتي بن���ك الكويت 
بالذكرى ال� 200 على تأسيس أول 
فرع ملجموعة سيتي في نيويورك 
وبالذكرى السادسة على افتتاح 
فرع الكويت ف���ي عام 2006، كما 
احتفل البنك مبوظفيه السابقني 
في الكويت واملنطقة كشكر وعرفان 
على تفانيهم وجهودهم في العمل 
والتزامهم جتاه البنك مما ساهم 
مساهمة مباشرة في جناحه واتخاذه 
املكانة املرموقة التي يحتلها في دول 

العالم اليوم.
هذا وقد حضر حفل العشاء، 
سفير الواليات املتحدة األميركية 
لدى الكويت ماثيو تولر، وعمالء 
البن���ك، واملوظفون الس���ابقون، 
باإلضافة إلى كبار املسؤولني في 

البنك في الكويت واملنطقة.
وألقى مدير سيتي بنك بالكويت 
أوزجور كوتاي كلمة ش���كر فيها 
عمالء سيتي قائال: »لقد ساعد دعمكم 
وإميانكم بسيتي على وصولنا إلى 
أن نكون الرواد في تقدمي اخلدمات 
واملنتجات لشركاتكم ومؤسساتكم 
بهدف حتقي���ق النجاح لكم. وإن 
هذه الذكرى لتأكيد على التزامنا 
جتاه تطوير الكويت وبناء عليه 
االستمرار في العمل على املشاريع 
طويلة املدى«. كما حضر احلفل 

قامت شركة الشايع للتجارة، 
إحدى أبرز الشركات العاملة في 
تقدمي املعدات التجارية في منطقة 
اخلليج، بتطبيق مجموعة من حلول 
برمجيات األعمال من شركة »ساب«، 
عمالقة البرمجيات األملانية، تبسيطا 
لعملياتها التش���غيلية وتعزيزا 
للشفافية ودعما مليزة التنافسية. 
وتتطلع الشركة، التي تعمل في 
تقدمي البالط اخلزفي والتجهيزات 
الصحية واملطابخ التجارية واألثاث 
املكتبي واللوازم الصناعية واألرفف 
واملعدات الثقيلة، إلى دعم خطة 
طم���وح للتوس���ع اإلقليمي عبر 
تطبيق برمجيات »ساب« اخلاصة 
بالتخطيط ملوارد املؤسسات، وإدارة 
عالقات العمالء. ويركز املشروع 
في املرحلة الراهنة على حتسني 
العمليات التش���غيلية املتعلقة 
باملبيعات واملشتريات واخلدمات 

واملالية واملوارد البشرية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة 
الشايع للتجارة أمين الشايع إن 
الش���ركة تدرك أهمية حتس���ني 
املمارسات التجارية واالستفادة 
من التطورات التقنية املتسارعة، 
مضيفا: »يأتي تطبيق برمجيات 
»س���اب« إلدارة عالقات العمالء 
والتخطيط ملوارد املؤسسات، كجزء 
من رؤيتنا للنمو في املستقبل، ودعم 
هدفنا املتمثل في تقدمي املنتجات 
ذات املستوى العاملي واخلدمات 
عبر جميع القطاعات«. وتنضوي 
ش���ركة الش���ايع للتجارة حتت 
مجموعة الشايع، الشركة العائلية 
التي تأسس���ت في الكويت العام 
1890، وتتمتع بسمعة راسخة في 
تأسيس عالقات الشراكة التجارية 
املستندة إلى الثقة والنزاهة واملنافع 

أوزجور كوتاي يقطع الكيك ومعه السفير ماثيو تولر وبعض املوظفني السابقني وعمالء البنك

جانب من توقيع االتفاقية

خالل تخريج الدفعة الثانية من »توظيف وتدريب الكويتيني للعمل في القطاع املصرفي«

 الرفاعي: »الدراسات املصرفية« يستهدف تأكيد  الدور 
االجتماعي للبنوك في تنمية الكوادر البشرية  عبر برامجه 

تقدم للبرنامج 188 مرشحا مت قبول 
25 متدربا بعد اجتيازهم اختبارات 
الق����درات اخلاص����ة بالبرنامج، 
حيث ب����دأ التدريب في 13 مارس 
2011 وانتهى في 21 يونيو 2012. 
واشتمل البرنامج على: التدريب 
داخل قاعات احملاضرات، والتدريب 
االلكتروني، والتدريب امليداني في 
البنوك الكويتية، والتدريب امليداني 
خارج الكويت، وقد أبدت مجموعة 
كبيرة من املصارف العاملية الرغبة 
في املساهمة في استضافة متدربي 

املعهد في العام املقبل.
محمود فاروق   ٭

الكويتية.  وقد أشاد املدير التنفيذي 
لقطاع التنظيم واإلدارة في بنك 
الكويت املركزي سمير اللوغاني 
في كلمة ألقاها خالل احلفل، بدور 
املصارف احمللية االجتماعي في 
تنمية الكوادر البشرية الوطنية 
وتطويرها، مؤكدا على دعم بنك 
الكويت املركزي لهذه النوعية من 
املشاريع الوطنية، متمنيا للجميع 

النجاح والتوفيق.
وم����ن جانب اخر هن����أ مدير 
التدريب باإلنابة ديزموند نيلسون 
اخلريجني بتخرجهم ومتنى لهم 
التوفي����ق والنجاح، الفتا إلى أنه 

أكد مدي����ر معهد الدراس����ات 
املصرفية د. يعقوب الرفاعي أهمية 
برنامج توظيف وتدريب الكويتيني 
حديثي التخرج للعمل في القطاع 
املصرفي الذي أقامه املعهد كونه 
مشروعا وطنيا أتى مببادرة من 
بنك الكويت املركزي بهدف تأكيد 
الدور االجتماعي للبنوك في تنمية 

الكوادر البشرية الوطنية. 
جاء ذلك خ����الل حفل تخرج 
متدربي البرنامج الدفعة الثانية 
الذي أقامه املعهد مساء أمس األول 
بحضور نخبة من الشخصيات 
العامة واملديرين والقياديني من 
القطاع املصرف����ي، باإلضافة إلى 
أعضاء هيئة التدريب والتعليم 
وأولياء أمور اخلريجني، ونخبة 

من اإلعالميني والصحافيني.
وأض����اف د.الرفاع����ي أن هذا 
البرنامج التدريبي يعد س����ابقة 
متميزة في مسيرة القطاع املصرفي 
الستقطاب اخلريجني الكويتيني 
املتميزين وتوظيفهم وتدريبهم 
ليكونوا أحد اخليارات اإلستراتيجية 
املستقبلية للبنوك على مستوى 
اإلدارات العليا والتنفيذية.  وقال ان 
فكرة البرنامج نبعت من إميان بنك 
الكويت املركزي بأهمية دور القطاع 
املصرفي في توظي����ف الكفاءات 
الكويتية وتطويرها، ومببادرة 
من بنك الكويت املركزي الذي كلف 
معهد الدراسات املصرفية باإلشراف 
على تنفيذه بالتع����اون والدعم 
اللوجس����تي من البنوك احمللية 

)متني غوزال( يعقوب الرفاعي وسمير اللوغاني في لقطة مع اخلريجني من معهد الدراسات املصرفية  


