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تقرير البورصة اليومي

ضغوطات بيعية تهوي مبؤشرات السوق.. والقيمة تتراجع إلى 31 مليون دينار
الكويت  أنه����ى س����وق 
املالي����ة تعامالت  لألوراق 
األسبوع على تراجع جميع 
مؤش����راته جراء استمرار 
عمليات البيع التي استهدفت 
األسهم القيادية بشكل قوي، 
وهو م����ا أدى الى انخفاض 
كبير على مستوى املؤشرين 
الوزن����ي وكوي����ت 15، كما 
شملت عمليات البيع كثيرا 
من األس����هم الرخيصة في 

أغلب القطاعات.
وب����دا جليا من����ذ بداية 
جلس����ة ختام األسبوع ان 
التوجه البيعي هو املسيطر 
على مجريات حركة التداول 
ليواصل السوق تراجعاته 
بع����د جلس����تني فق����ط من 
التحس����ن خالل منتصف 
األسبوع، حيث التزال حركة 
التصحي����ح الفنية تفرض 
الس����وق  س����يطرتها على 
خاصة على مستوى املؤشر 
الس����عري الذي خسر 41.2 
نقطة خالل جلس����ة أمس 
ليستمر دون مستوى 8000 
نقطة الذي خسره في جلسة 
األربعاء املاضي، وظهر من 
خالل االحجام الكبير لضخ 

السيولة في السوق ان هناك 
مخ����اوف كبي����رة من حكم 
الدس����تورية يوم  احملكمة 
األحد املقبل بشأن حل او بقاء 
مجلس األمة، وهو األمر الذي 
يلقي بظالله السلبية على 
شريحة كبيرة من املتعاملني 
بالس����وق س����واء أفراد أو 

محافظ استثمارية.
ويعكس ضعف السيولة 
بانخفاضها بنسبة %48.5 
التي تسيطر  الترقب  حالة 
على تفكير غالبية املتعاملني 
بالسوق حلني تخطي مرحلة 
وضوح الرؤية على مستوى 
مجلس األمة ومن ثم أوضاع 
الس����احة السياسية بشكل 
ع����ام. وش����هدت حلظ����ات 
االقف����ال تقليص����ا واضحا 
خلسائر املؤشرات خاصة 
على مستوى الوزني وكويت 
15، ولكن الالفت لالنتباه انه 
في حلظ����ات االقفال وعقب 
املزاد زادت خسائر املؤشرين 
مرة أخرى وهو ما يعكس ان 
هناك حاالت تخارج ألسهم 
ثقيل����ة في ه����ذه اللحظات 
ويدل على وجود رغبة في 
االبتعاد عن مثل هذه األسهم 

في التوقيت احلالي، وكانت 
أسهم البنوك األكثر انخفاضا 
أمس، حيث تراجعت أسهم 
اخللي����ج واألهلي والدولي 
وبرقان وبوبيان، فيما سجل 
سهم بيتك تراجعا مبقدار 20 
فلسا ليبتعد عن مستوى 
700 فل����س خطوة جديدة، 

حيث أقفل السهم
عند مستوى 670 فلسا، 
كما تراجعت اسهم قيادية 
أخرى منها زين واجيلتي.

ورك����زت عمليات البيع 
الرخيصة  عل����ى االس����هم 
بش����كل واضح عل����ى اكثر 
االسهم التي حققت ارتفاعات 
سعرية في الفترة االخيرة 
ومنها املستثمرون ومتويل 
اخللي����ج وامليادين قبل ان 
يقلص األخير خسائره عند 

االقفال.

مؤشرات السوق

انخفض املؤشر السعري 
للبورص����ة مبق����دار 41.3 
نقطة ليصل الى مس����توى 
7931.1 نقط����ة، كما تراجع 
الوزني مبقدار 5  املؤش����ر 
نقاط ليستقر عند مستوى 

458.09 نقط����ة، وتراج����ع 
كويت 15 مبقدار 15.3 نقطة 
ليستقر عند مستوى 1065.4 

نقطة.
وبلغ اجمالي االس����هم 
املتداول����ة 351.4 ملي����ون 
سهم نفذت من خالل 7551 
صفقة بقيمة نقدية بلغت 

31.9 مليون دينار.
اداء متغيرات  وتراجع 
السوق بشكل الفت، حيث 
التداول  تراجعت كمي����ات 
بنسبة 54.5%، وتراجعت 
الصفقات بنس����بة %36.7، 
كما تراجعت القيمة النقدية 

بنسبة %48.5.
واس����تحوذت اسهم 5 
ش����ركات على أغلب القيمة 
النقدي����ة بواقع 9.5 ماليني 
دين����ار تش����كل 29.9% من 
االجمالي، كما اس����تحوذت 
اسهم 5 شركات على %51.1 
من اجمالي كميات التداول، 
تصدرها سهم املستثمرون 
من خالل تداول 61.4 مليون 
سهم تشكل 17.4% من اجمالي 

كميات التداول.
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مليون سهم مت تداولها بقيمة 
نقدية بلغت 31.9 مليون دينار.

ماليني دينار قيمة تداول اسهم 
5 شركات تشكل 29.9% من 
االجمالي.

قطاعات تراجعت مؤشراتها أمس 
بنسب متفاوتة تصدرها قطاع 
االتصاالت بتراجع 9.8 نقاط، 
فيما لم يسجل ارتفاع سوى 
قطاع واحد وهو التأمني بواقع 
1.5 نقطة.

أرقام ومؤشرات

نقطة تراجع املؤشر السعري 
بنسبة 0.52%، وتراجع املؤشر 
الوزني بنسبة 1.09%، كما تراجع 
كويت 15 بنسبة %1.4.

»وربة للتأمني« تستعد إلطالق أسبوع املوارد البشرية للعام الثاني
وربة للتأمني س����عيد دشتي 
إنه سينعقد هذا العام سعيا 
نحو تنمية بشرية مستدامة، 
وس����يركز عل����ى التطبيقات 
ل����دى قطاع����ات  احلديث����ة 
الش����ركة املختلفة،  وإدارات 
حيث يتناول عرضا ألفضل 
البشرية  املوارد  ممارس����ات 
التوظيف  آلي����ات  من حيث 
والتأهيل الوظيفي واحلفاظ 
وتطوير املواهب في مختلف 
مجاالت األعمال للحفاظ على 
مستوى األداء الذي جعل من 
الشركة األسرع منوا في سوق 
التأمني في الكويت، وأوضح أن 
هذا االسبوع يعد أكبر جتمع 
ملديري وموظفي الشركة مع 
محترف����ي املوارد البش����رية 
بالشركة في إطار سعي من 
اإلدارة لزيادة حجم ش����بكة 

التواص����ل وأن يكون فرصة 
لتبادل اخلبرات واالستفادة 
من التجارب الناجحة ملختلف 
اإلدارات. وأش����اد دشتي أن 
البش����رية  أس����بوع املوارد 
واإلدارية يحظى برعاية رئيس 
مجلس اإلدارة أنور بوخمسني، 
مبينا أن هذا احلدث قد تعزز 
في نسخه املاضية عبر بناء 
شراكة االستراتيجية بني إدارة 
البش����رية واإلدارية  املوارد 
الش����ركة،  إدارات  وباق����ي 
والتركي����ز عل����ى العنص����ر 
البش����ري وخاصة الكفاءات 
الوطنية كأداة أساسية ملواجهة 
تط����ورات وحتدي����ات عصر 
األعمال احلدي����ث، وتطوير 
بيئة العمل ملواكبة التغيرات 
التنافس����ية  اجلديدة ورفع 

وزيادة اإلنتاجية.

إلى فرص واقعية.
وصمم برنامج انش����طة 
البش����رية  اس����بوع املوارد 
لتمك����ني   2013 واإلداري����ة 
املش����اركني من التعرف على 
مفاهيم إدارة املوارد البشرية 
احلديث����ة، وتطبيقه����ا ف����ي 
مجموعة واسعة من األنشطة 
واملواق����ف القيادية في مكان 
العم����ل، كما يرك����ز برنامج 
االنشطة على التطبيق العملي 
لتحسني التقنيات واألساليب 
اإلدارية، وتنمية املهارات في 
فهم وإدراك معطيات املوارد 
البش����رية لتطوي����ر األعمال 
وعالقتها باألرباح واملشتريات، 
املفاهيم  وذلك انطالقا م����ن 

واملبادئ اإلدارية احلديثة. 
وقال مدي����ر إدارة املوارد 
البش����رية واإلدارية بشركة 

في إطار جهودها املتواصلة 
لتوفير دورات قيادية تطويرية 
ملديري وموظفي شركة وربة 
للتأمني، تستعد إدارة املوارد 
البشرية واإلدارية بالشركة 
النطالق انشطة أسبوع املوارد 
البش����رية واإلداري����ة 2013 
والذي يس����تمر من األحد 16 
الى اخلميس 20 من الش����هر 
اجلاري، وتأتي هذه االنشطة 
في إطار استراتيجية الشركة 
ف����ي التواصل املس����تمر مع 
العاملني لديها من خالل توفير 
بيئة تطوي����ر ترعى وتنمي 
أفكارهم، وتعزيز مفهوم ريادة 
األعمال من خالل محاضرات 
متخصصة تلبي االحتياجات 
الفردية لكل مشارك، وشبكات 
تواص����ل لتب����ادل املعرفة، 
تساعدهم في حتويل أفكارهم 

سعيد دشتي

ميكن أن يتأثر بش����كل كبير 
من العوام����ل املذكورة أعاله 
الواقع فضال عن  على أرض 
اجليولوجي����ا«، ومن حيث 
احتياطيات »الغاز الصخري«، 

تصدرت الصني قائمة الدول مع 
1115 تريليون قدم مكعبة.

واألرجنت����ني قفزت قدما 
إلى املركز الثاني برصيد 802 
تريليون قدم مكعبة، وانتقلت 
اجلزائر إلى املركز الثالث مع 
707 تريليونات قدم مكعبة، 
وجاءت الواليات املتحدة في 
الراب����ع برصيد 665  املركز 
تريليون قدم مكعبة مع املكان. 
أيضا في أعلى 10 دول كبرى 
كانت كندا مع 573 تريليون 
قدم مكعبة، واملكسيك مع 545 
تريليون قدم مكعبة، في سياق 
متصل، صنفت روس����يا من 
كبار البلدان في احتياطيات 
»الصخ����ر الزيت����ي«، مع 75 
مليار برميل من االحتياطيات 
القابلة لالستخراج من الناحية 

الفنية.
وتأتي في املرتبة الثانية 
الواليات املتحدة مع 58 مليار 
برميل، والصني مع 32 مليار 
برمي����ل، واألرجنتني مع 27 

مليار برميل.

االحتياطيات. وحسب تقرير 
التقييم البيئي، فإن »جتربة 
الواليات  ف����ي  اس����تخراجه 
املتحدة وبلدان أخرى تشير 
إلى أن ض����رره االقتصادي 

الطاق����ة  إدارة  أص����درت 
األميركية تقديراتها من الغاز 
الصخري ف����ي جميع أنحاء 
العالم وهو يقدر ب� 345 مليار 
برميل، مصنفة اجلزائر في 
املركز الثالث من حيث أقوى 41 
دولة تتوافر على هذا املصدر 
الطاقوي. كما رفعت الوكالة 
توقعاتها من احتياطيات الغاز 
الصخري إلى 7299 تريليون 
قدم مكعبة، بزيادة 10% عن 

.2011
التقرير 41 بلدا  وش����مل 
مبا فيها اجلزائر. وأش����ارت 
تقديرات عاملية في عام 2011 
إلى أن العالم يتوافر على 6600 
تريليون قدم مكعبة من الغاز. 
وفي س����ياق متصل، حذرت 
اإلدارة األميركية احلكومات 
املتجهة نحو استخراج الغاز 
الصخري من ناحية التحديات 
في مجال اخلدمات اللوجستية 
في املناطق النائية، واملعارضة 
الشعبية التي تشكل عقبات 
في بعض األحيان إلى تطوير 

اجلزائر الثالثة عاملياً في احتياطي غاز »الشيست«

استقبل نائب مدير عام غرفة جتارة 
وصناعة الكويت حمد العمر أمس سفير 

جمهورية طاجيكستان لدى الكويت د.زبيد 
اهلل زبيدوف.

وقد جاء هذا اللقاء في اطار الترتيبات 
للزيارة املرتقبة لرئيس جمهورية 

طاجيكستان إمام علي رحمان الى الكويت 
خالل الفترة من 23 الى 26 اجلاري، حيث 

مت التباحث حول اقامة منتدى حول طبيعة 
املناخ االستثماري الطاجيكي بحضور 
الرئيس مع عدد من الوزراء والقيادات 

السياسية واالقتصادية الطاجيكية وذلك 
في يوم االثنني املوافق 24 اجلاري، حيث 
سيقوم بتوجيه خطاب الى قطاع األعمال 

الكويتي سعيا لتوثيق أطر التعاون 
االقتصادي بني البلدين الصديقني.

»الغرفة« تستقبل سفير طاجيكستان

حمد العمر مستقبال السفير د.زبيد اهلل زبيدوف

على هامش ورشة عمل الحتاد املصارف حول القانون اجلديد

السابج: »التجارة« حريصة على االستماع للجهات 
املعنية حول الالئحة التنفيذية لقانون الشركات

.. وتقرير للبنك: ارتفاع اإلنفاق على الرعاية الصحية 
في اإلمارات إلى 16.8 مليار دوالر في 2015

»بيتك« يتيح لعمالئه فرصة حتديث البيانات 
بـ »سوق شرق« خالل عطلة نهاية األسبوع

أك����د الوكيل املس����اعد لش����ؤون الش����ركات 
والتراخي����ص التجاري����ة ف����ي وزارة التجارة 
والصناعة داود الس����ابج ح����رص الوزارة على 
االستماع للمالحظات كافة حيال مسودة الالئحة 
التنفيذية لقانون الش����ركات اجلديد من مجمل 

اجلهات املعنية مبا فيها القطاع اخلاص.
وقال الس����ابج ل�»كونا« على هامش ورشة 
عم����ل نظمها احتاد مصارف الكويت امس االول 
حول »قانون الشركات اجلديد ومسودة الالئحة 
التنفيذية« ان الوزارة خاطبت العديد من اجلهات 
احلكومية وجمعيات النفع العام والقطاع اخلاص 

بغية ابداء مالحظاتها حول املسودة املذكورة.
وأضاف السابج ان الوزارة على أمت االستعداد 
لالس����تماع ال����ى آراء كل تلك اجله����ات واالخذ 
باملالحظات اجلادة والقيمة بغية ضمان حسن 
تطبيق القانون على أرض الواقع، مش����يرا الى 
أن ال����وزارة ملزمة بإص����دار الالئحة التنفيذية 
لقانون الشركات في مدة ال تتجاوز الثالثة أشهر 
تقريبا. وأوضح ان الوزارة عممت مسودة الالئحة 
التنفيذية على كل اجلهات املعنية ومت نشرها على 
موقع الوزارة االلكتروني لالس����تماع لكل اآلراء 
واملالحظات ان وجدت انطالقا من حرص الوزارة 
على أن تكون نتائج القانون اجلديد ايجابية. وعن 
مدى قدرة الوزارة على اصدار الالئحة في الوقت 
املناسب السيما بوجود العديد من املالحظات التي 
وضعها احت����اد مصارف الكويت رأى أن الوقت 
كاف »ف����ي حال جتاوب اجلهات املعنية االخرى 
مع الوزارة وارسال مالحظاتها اليها في الوقت 
املناسب ليتس����نى جمع هذه املالحظات من كل 
هذه اجلهات ودراس����تها بتأن وأخذ املفيد منها« 
محددا املهلة الستقبال هذه املالحظات بحوالي 

20 يوما.
وبالنسبة الى اجلهود االخيرة لوزارة التجارة 
بشأن العديد من القوانني ووضع اللوائح التنفيذية 
أفاد بأن الوزارة »أجنزت عمال كبيرا في الفترة 
األخيرة كقانون الش����ركات ومس����ودة الالئحة 
التنفيذية لقانون الش����ركات وقانون الوكاالت 
والتراخيص وأصدرت قبل أسبوع مسودة الالئحة 

التنفيذي����ة لقانون التراخيص كما أقرت قانون 
هيئة االستشمار األجنبي«.

وذكر انه متت دراسة مشروع قانون الوكاالت 
التجارية في اللجنة االقتصادية البرملانية »وهو 
في طريقه الى االقرار وميثل مجمل هذه القوانني 
حزمة أجنزت خالل فترة قصيرة وس����يالحظ 
اجلميع آثاره����ا خالل فترة قصيرة على الواقع 

االقتصادي احمللي«.
وعن اجلهات التي خاطب����ت وزارة التجارة 
البداء املالحظات حول قانون الشركات، بني أن 
عددها قارب ال� 20 جه����ة مبا فيها بنك الكويت 
املركزي وهيئة أس����واق املال ووزارة الشوؤن 
االجتماعية والعمل اضافة الى العديد من جهات 

النفع العام.
ووصف السابج املالحظات التي قدمها احتاد 
املصارف بأنها قيمة كون معظمها جاء في االطار 
القانوني وسيتم تقدميها الى املختصني القانونيني 
بال����وزارة »ومن املمكن أن يكون بعضها جديرا 
باالخذ به، بينما يحتمل البعض االخر وجهات 
النظر لتعرض الحقا على هيئة الفتوى والتشريع 
وهي أعلى جهة تشريعية في الكويت لكي تقر 

ما سيصدر في الالئحة التنفيذية«.
من جانبه أشار االمني العام الحتاد املصارف 
الكويتية د.حمد احلساوي في كلمته أمام الورشة 
ان االحتاد سيجمع مالحظات البنوك املقدمة في 
شأن الالئحة التنفيذية لقانون الشركات وسيتم 

ارسالها الى وزارة التجارة والصناعة.
من جهته قال املستشار القانوني في احتاد 
مصارف الكويت وبنك بوبيان د.فايز الكندري 
ان هن����اك الكثي����ر من املالحظات ح����ول قانون 
الش����ركات متحور معظمها حول عدم استخدام 
التكنولوجيا كبند رئيسي في مسودة الالئحة 

التنفيذية للقانون.
وأشار الكندري من بني املالحظات أيضا الى 
»السرعة في إعداد القانون ذاته وعدم التنسيق 
بني اجلهات احلكومية املعنية عالوة اس����تمرار 
الدورة املس����تندية الطويلة في القانون اجلديد 

والتداخل بني اجلهات الرقابية وغيرها«.

قال تقرير صادر ع����ن بيتك لالبحاث حول 
الرعاية الصحية في اإلمارات ان قطاع الرعاية 
الصحية في اإلمارات العربية املتحدة منا بصورة 
سريعة على مدار السنوات املاضية، واستقطب 
السوق اإلماراتي شركات رائدة عامليا في مجال 

الرعاية الصحية.
ويتمثل طموح الرعاية الصحية واالستراتيجية 
طويلة األج����ل في اإلمارات في أن تصبح البالد 
مبنزلة الوجهة املفضلة لعالج املرضى من داخل 
اإلمارات باإلضافة إلى أن تصبح مركزا للسياحة 
العالجية على املس����توى العاملي والتي يبحث 
فيها السائح عن اجلودة العالية بجانب فاعلية 
اإلجراءات والطرق العالجية وانخفاض التكاليف. 
وفي ظ����ل تزايد الطلب عل����ى الرعاية الصحية 
والتكاليف ذات الصلة من قبل شعب يزيد تعداده 
باإلضافة إلى زيادة معدل األعمار فيه مما يجعله 
يتأثر تدريجيا باألمراض املزمنة، يتزايد تركيز 
جهود احلكومة اإلماراتية على جذب مقدمي الرعاية 

الصحية اخلاصة املرموقني نحو البالد.
وحتى تتمكن من القيام بذلك، تقوم احلكومة 
بتطوير وحتس����ني البيئة التنظيمية في البالد 
والقدرة التخطيطية باإلضافة إلى متكني وتشجيع 

إقامة شراكات القطاعني العام واخلاص.
ومن خالل تشجيع مشاركة كبرى الشركات في 
القطاع، تهدف احلكومة إلى خلق املنافسة واالرتقاء 

مبعايير الرعاية في شتى أنحاء البالد.
وأوضح التقرير انه ورغم ما سبق وباإلضافة 
إلى الدعم القوي م����ن احلكومة اإلماراتية، فان 
مقدمي الرعاي����ة الصحية من القطاع اخلاص ال 
يزالون يواجهون حتديات كبيرة في إطار العمل 

والنمو في اإلمارات.
وذكر التقرير انه يتوقع أن تس����تمر الزيادة 
الكبيرة في عدد سكان دولة اإلمارات كونها الدافع 
األساسي للطلب على منتجات وخدمات الرعاية 
في البالد، ويعد النمو السكاني في اإلمارات من 
بني أعلى املعدالت في العالم، ففي الفترة ما بني 
2006 و2010، منا عدد سكان دولة اإلمارات العربية 
املتحدة بشكل كبير ليصل إلى 8.26 ماليني نسمة، 

وهو منو بنسبة 64.5% خالل أربع سنوات.
من بني هذا العدد اإلجمالي للس����كان، ميثل 
املواطنون اإلماراتيون نسبة 13%، يعيش %49 

منهم في إمارة أبوظبي.

ووفقا ملنظمة الصحة العاملية، تصنف اإلمارات 
في املركز األول من حيث متوسط العمر املتوقع 
في ع����ام 2009 )78 عاما(، والذي جتلى في أقل 
معدل وفيات بني الرضع )سبعة لكل 1.000 حالة 
والدة(، واملركز الثالث من حيث امتالكها ألدنى 
مع����دل وفيات بني البالغني )79 لكل 1.000 حالة 
والدة( من ب����ني دول مجلس التعاون اخلليجي 

األخرى.
وذكر التقرير ان إجمالي اإلنفاق على الرعاية 
الصحية للفرد في اإلمارات يعد مرتفعا بالنسبة 
للمنطقة مببلغ 1.198 دوالرا في 2010 إال أن هذا 
اإلجمالي يشكل نس����بة ضئيلة جدا من الناجت 
احمللي اإلجمالي )2.7% من الناجت احمللي اإلجمالي 
في عام 2010(، وم����ن املتوقع أن يرتفع اإلنفاق 
على الرعاية الصحية كنسبة من الناجت احمللي 
اإلجمالي في الفترة بني 2011 و2015، ليمثل %3.4 

من الناجت احمللي اإلجمالي في عام 2015.
وسيكون التركيز على الرعاية الصحية مفيدا 
حيث سينتج عنه حتسن متوسط العمر املتوقع 
في البالد من 76.3 س����نة املسجل في 2010 إلى 

77.3 سنة في عام 2015.
هذا وسيؤدي ارتفاع متوسط العمر املتوقع 
باإلضافة إلى النمو السكاني والتحول إلى أساليب 
حياة أكثر استقرارا في النهاية إلى زيادة الطلب 

على خدمات الرعاية الصحية.
ومن املتوقع أن يرتفع إجمالي اإلنفاق على 
الرعاية الصحية من 8 مليارات دوالر في 2010 
ليصل إلى ضعف هذا الرقم في 2015 )16.8 مليار 
دوالر(، وهو ما ميثل زيادة سنوية مبعدل %16، 
وسيزيد اإلنفاق على الرعاية الصحية بصورة 
كبيرة بالنظر إلى القيمة احلقيقية نظرا النخفاض 
معدالت التضخم في اإلمارات )متوسط 2011 إلى 
2015: 2.2%( بتأثير انخفاض أسعار العقارات.

وعلى هذا النحو، ينبغي أن ينتج عن االرتفاع 
في اإلنفاق على الرعاية الصحية زيادة نوعية 
وجودة الرعاية الصحية واخلدمات املقدمة داخل 
دولة اإلمارات، مما سيقلل بدوره من تكلفة إرسال 

املرضى للعالج في اخلارج.
وبالرغم من ذلك، فقد أدى ارتفاع تكاليف توفير 
أحدث طرق الرعاية الطبية إلى قيام احلكومات 
على مستوى اإلمارات بالتحول إلى القطاع اخلاص 

ملشاركة هذا العبء.

أعلن بيت التمويل الكويتي »بيتك« عن تواجده 
في جن����اح خاص خالل عطلة نهاية األس����بوع 
مبجمع س����وق ش����رق – اجلهة املقابلة لسوق 
مركز سلطان- وذلك للتواصل مع رواد املجمع 
ومتكينهم من حتديث بياناتهم على هامش احلملة 
الواسعة التي أطلقها في مايو املاضي استجابة 
ملتطلبات اجلهات الرقابية وحرصا على تفعيل 

آليات ووسائل التواصل مع العمالء.
ويهدف »بيتك« من خالل هذه احلملة إلى دعوة 
العمالء لتحديث بياناتهم من خالل استضافتهم 
في الفروع املصرفية ال� 57 واملنتشرة في أنحاء 
الكويت وذلك لضمان استمرار تقدمي اخلدمات 
املصرفية لهم مبا فيها الس����حب واإليداع حيث 
سيتم إيقافها في وقت الحق عن جميع العمالء 

الذين لم يقوموا بالتحديث.
ويستطيع العميل من خالل زيارته ألي من 
ف����روع »بيتك« القيام بتحديث بياناته في وقت 
قصير، حيث تفتح الفروع في املناطق السكنية 
أبوابها للجمه����ور من الثامنة والنصف صباحا 
وحتى الثالثة بعد الظهر، وفرع مجمع الوزارات من 

الثامنة والنصف صباحا حتى الثانية ظهرا، كما 
بإمكانهم حتديث البيانات خالل الفترة املسائية 
من اخلامسة وحتى الس����ابعة مساء في فروع 
املناطق التجارية والتي تس����تقبل عمالءها في 
الفترة الصباحية من التاس����عة وحتى الواحدة 
ظهرا ما عدا فرعي األڤنيوز وشارع ابن خلدون 

من العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا.
الكويت  املتواجدين خارج  العمالء  وبإمكان 
حتديث بياناته����م من خالل طباع����ة النموذج 
 www.kfh.com املوجود على املوقع االلكتروني
وتعبئته واعتماده وإرساله مرفقا بصورة البطاقة 
املدنية إل����ى )الكويت-الصفاة- الرمز البريدي 
13110- صن����دوق بري����د 24989- بيت التمويل 
الكويتي-إدارة الفروع( حيث س����يتم حتديث 
بياناتهم فور وصول البري����د، كما أن النموذج 
ميكن للعمالء طباعت����ه وتعبئته بحيث يكون 
جاهزا ومستوفيا جميع املعلومات املطلوبة قبل 
الذهاب إلى الفرع، مما يساعد على اجناز عملية 
حتديث املعلومات بأسرع وقت ممكن وبأقل جهد 

للموظف والعميل.

رغم انخفاض مؤشرات 10 
قطاعات أمس، وتراجع 66 

سهما موزعة على أغلب هذه 
القطاعات، اال ان هناك عمليات 
شراء قوية ركزت على بعض 

األسهم لتسجل ارتفاعات باحلد 
األعلى، حيث سجلت 7 أسهم 

ارتفاعات مبقدار 5 وحدات 
سعرية، وهي أولى تكافل، 
واملصالح العقارية، ورمال، 

والبحرية، واملعامل، ومشرف، 
باالضافة الى فيوتشر كبد.

مازال سهم املستثمرون يشهد 
عمليات بيع قوية ويأتي في صدارة 

االسهم التي يتم عليها تداول 
بكميات كبيرة، لكن يغلب على اداء 

السهم التخارج بشكل واضح ليصل 
الى مستوى 35.5 فلسا بعد ان 

تراجع في جلسة امس باحلد االدنى.
 وتأتي عمليات التخارج من السهم 
في اطار مضاربي بعد االرتفاعات 

التي شهدها مؤخرا، حيث من 
املتوقع ان يشهد عمليات جتميع 

جديدة خالل اجللسات املقبلة.

جنحت أسواق املال اخلليجية الى 
االنخفاض في جلسة أمس، حيث 
سجل مؤشر سوق الكويت املالي 

تراجعا بنسبة 0.52%، وتراجع 
سوق قطر بنسبة 0.40%، كما 
تراجع سوق البحرين بنسبة 

0.38%، وسجل ايضا سوق مسقط 
انخفاضا بنسبة 0.94%. وفي املقابل 

ارتفع سوق السعودية بنسبة 
0.54%، وسجلت اسواق االمارات 

ارتفاعات طفيفة بواقع 0.16% لسوق 
دبي املالي، و0.10% لسوق أبوظبي.

أسواق اخلليجاملستثمرون.. يواصل التراجع7 أسهم باحلد األعلى


