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السوق الكويتي متكن من حتقيق مكاسب تاريخية ملؤشراته الثالثة

«الوطني لالستثمار» :البورصة الكويتية اخلامسة خليجي ًا في أبريل وتواصل التقدم
ق��ال تقرير ص���ادر ع��ن شركة
ال��وط��ن��ي لالستثمار أن أس���واق
دول مجلس ال��ت��ع��اون اخلليجي
سجلت أدا ًء قوياً للغاية في شهر
أبريل ،وذل��ك بدعم من االنتعاش
القوي في أسعار النفط حيث ارتفع
مؤشر ستاندرد اند بورز لألسواق
اخلليجية بنسبة  4.82٪خالل
شهر اب��ري��ل ،مم��ا رف��ع أداءه منذ
بداية العام إلى .14.85٪
وذكر التقرير ان السوق الكويتي
احتل املركز اخلامس خليجيا ً خالل
شهر اب��ري��ل حيث ت��ق��دم السوق
بشكل هامشي بنسبة  0.22٪عن
الشهر امل��اض��ي .ومت��ك��ن السوق
الكويتي من حتقيق مكاسب جيدة
ملؤشراته الثالثة خالل شهر أبريل،
مدعوما من القوى الشرائية التي
طالت العديد من األسهم املدرجة
في السوق ،سواء القيادية منها أو

الصغيرة ،والتي انعكست إيجابا
على جميع امل��ؤش��رات ،وخاصة
املؤشر السعري الذي أنهى تداوالت
الشهر مسجال أعلى مكاسب شهرية
منذ بداية العام ،مغلقا عند أعلى
مستوى له منذ ثالث سنوات ،كما
دفعت عمليات الشراء التي شملت
ب��ع��ض األس��ه��م ال��ق��ي��ادي��ة مؤشر
كويت  15لتسجيل أعلى مستوى
إغالق له منذ انطالقه في مايو من
العام املاضي.
وأش����ار ال��ت��ق��ري��ر إل���ى ان أداء
مؤشر ستاندرد اند بورز لألسواق
اخلليجية سجل أدا ًء قوياً لكل من
سوقي السعودية ودب���ي .وك��ان
مؤشر ت��داول لألسهم السعودي
رائ����دا ً ف��ي دول مجلس التعاون
اخلليجي م��ن حيث األداء حيث
ارتفع بنسبة  5.5٪في أبريل ليصل
ما حققه منذ بداية عام  2019إلى

 .18.9٪واحتل املؤشر العام لسوق
دبي املالي املرتبة الثانية بارتفاع
نسبته  5.02٪بعد أن كان قد أقفل
الشهر السابق من دون تغيير .تاله
مؤشر بورصة قطر بارتفاع نسبته
 ،2.67٪وبالتالي عاد هامشياً إلى
املنطقة اإليجابية منذ بداية العام
عند  .0.76٪وأق��ف��ل��ت البحرين
على ارتفاع بنسبة  ،1.46٪تلتها
الكويت باملركز اخلامس خليجيا ً .
وك���ان أداء م��ؤش��ر س��ت��ان��درد
آن���د ب����ورز ل�لأس��واق ال��ع��رب��ي��ة
األوس��ع ن��ط��اق�اً أق��ل م��ن أداء دول
مجلس التعاون اخلليجي حيث
ارتفع بنسبة  4.12٪خالل الشهر،
وي��ع��زى ذل��ك بشكل رئيسي إلى
األداء الضعيف في  EGX30الذي
ارتفع بنسبة  1.24٪وتراجع في
األردن بنسبة .6.12٪
وأش���ار التقرير إل��ى استمرار

األس��واق الناشئة في التقدم خالل
شهر أب��ري��ل ،حيث أض��اف مؤشر
 MSCIلألسواق الناشئة 2.0٪
خالل شهر ابريل ليبلغ إجمالي ما
حققه منذ بداية العام .11.75٪
وم��ن ناحية أخ��رى ،عكس مؤشر
مورغان ستانلي للدول اآلسيوية
(م��ا ع��دا ال��ي��اب��ان) األداء املتفوق
واألوس������ع ل�ل�أس���واق ال��ن��اش��ئ��ة
اآلسيوية حيث أضافت  2.46٪في
أبريل ،ليبلغ إجمالي أداءه 11.72
 ٪لهذا ال��ع��ام .وف��ي تركيا ،متكن
مؤشر  100في بورصة إسطنبول
م��ن إض��اف��ة  1.74٪خ�ل�ال شهر
أبريل بعد تداوالت متقلبة للغاية
ف��ي الشهر امل��اض��ي .وعلى الرغم
من االنخفاض الذي بلغت نسبته
 ٪ 10.3في شهر مارس ،إال ان اداءه
منذ بداية العام يبقى ايجابياً عند
.4.5٪

في أحد املشاريع اخلاصة بإدارة خدمات تكنولوجيا املعلومات

العقله « :فيوتشرتك» أجنزت تأهيل جهاز
متابعة األداء لشهادة «األيزو »20000

«التجاري» يلتقي محافظ األحمدي

العتيبي « :األي� ��زو» إجن ��از ي�ع��زز ري ��ادة جهاز
متابعة األداء احلكومي على املستوى اإلقليمي
أعلنت ش��رك��ة أنظمة تكنولوجيا
املستقبل” فيوتشرتك” عن جناحها في
تأهيل جهاز متابعة األداء احلكومي
التابع ملجلس ال���وزراء في احلصول
علي ش��ه��ادة األي���زو ( ) 20000في
أحد املشاريع اخلاصة ب��إدارة خدمات
تكنولوجيا املعلومات بالوزارة.
وبهذه املناسبة قال الرئيس التنفيذي
للشركة فراس العقله أن التعاون بني
“فيوتشرتك” وجهاز متابعة األداء
احلكومي التابع ملجلس ال��وزراء كان
ع��ل��ى أع��ل��ى م��س��ت��وى لتطبيق أفضل
املمارسات اإلدارية واملعايير القياسية
العاملية ليضاف ه��ذا اإلجن��از اجلديد
الى إداره مركز نظم املعلومات مبجلس
الوزراء – جهاز متابعة األداء احلكومي
وح��اف��ز لتحقيق إجن����ازات مشابهة،
موضحاً أن فريق إدارة املشروعات
وال��ف��ري��ق االس��ت��ش��اري ف��ي الشركة
عمل على م��دار الساعة لتنظيم العمل
على عدة أط��وار ومراحل وذلك إلجناز
وتطبيق شروط ومعايير نظام خدمات

تكنولوجيا املعلومات وفقا للمعايير
القياسية لشهادة األيزو . 20000
وأك��د العقله على أن االستشاريني
ال��ف��ن��ي�ين ف���ي ج��ه��از م��ت��اب��ع��ة األداء
احلكومي قاموا بجهود كبيرة في تقدمي
الدعم الكامل لفريق عمل “ فيوتشرتك”
إلمت��ام املشروع علي أكمل وجه ،الفتا
الى أن التكامل والتوافق بني اجلميع
س��اه��م ف��ي اجتياز ك��اف��ة االخ��ت��ب��ارات
وامل��واص��ف��ات م��ن قبل مدققي معايير
األيزو.
وأوض����ح العقله أن ه���ذا اإلجن���از
الكبير يتماشى م��ع ال��رؤي��ة اخلاصة
للجهاز ببلوغ الريادة عاملياً في العمل
وتعزيز خلطتها االستراتيجية التي
تنتهجها على مدار سنوات طويلة من
خالل توفير قاعدة علمية لألهداف التي
يسعي املجلس الى حتقيقها وترجمتها
على أرض الواقع .
ومن جانبها أثنت مدير إدارة مركز
نظم املعلومات املهندسة هناء العتيبي
باجلهود املبذولة لهذا اإلجن��از الكبير

جانب من اللقاء

هناء العتيبي

فراس العقله

ملجلس ال��وزراء  -جهاز متابعة األداء
احلكومي لنيل هذه الشهادة و استيفائها
لكافة متطلبات أنظمة تكنولوجيا
املعلومات وتفعيل أعلى مستويات
التكامل واجلودة جلميع عناصر أنظمة
تكنولوجيا املعلومات ل��دى مجلس
الوزراء وفقا ألفضل املمارسات العاملية.
وأش��ادت العتيبي بالتعاون البناء
بني فريق العمل من شركة “فيوتشرتك”

وإدارة مركز نظم املعلومات في اجلهاز
في إدارة و تنفيذ املشروع ،الفتة الى
أن هذه اإلجن��ازات ال تأتي فرادى ولكن
بتضافر جميع العاملني ب��إدارة مركز
نظم املعلومات وال��ذي سيكون له أثار
ايجابية ف��ي حتقيق ال��ري��ادة ملجلس
الوزراء  -جهاز متابعة األداء احلكومي
على املستوي اإلقليمي والعاملي في
خدمات تكنولوجيا املعلومات .

« »VIVAتستحوذ على شركة كواليتي
نت بقيمة  28.3مليون دينار كويتي

أع��ل��ن��ت ش��رك��ة االت��ص��االت
الكويتية  ،VIVAعن إمتامها
عملية اإلستحواذ على 100%
من رأسمال شركة كواليتي نت
للتجارة العامة وامل��ق��اوالت،
م���زود خ��دم��ات اإلن��ت��رن��ت في
ال��ك��وي��ت ،وذل���ك م��ق��اب��ل 28.3
مليون دينار كويتي.
وت���ع���ل���ي���ق���ا ً ع���ل���ى ع��م��ل��ي��ة
اإلس��ت��ح��واذ ،ص���رّح ال��دك��ت��ور
م��ح��م��ود أح��م��د ع��ب��د ال��رح��م��ن،
رئ��ي��س م��ج��ل��س إدارة شركة
اإلت��ص��االت الكويتية VIVA
أرح���ب
ق��ائ�لاً“ :يسعدني أن ّ
بانضمام شركة كواليتي نت إلى
عائلة  ،VIVAوأرى أن عملية
اإلستحواذ فرصة مهمة لكلتا
الشركتني لتوسيع نطاق عملهما
وتبادل اخلبرات فيما بينهما ،إذ
ستتيح لـ VIVAاالستفادة من
فرص النمو في سوق الشركات
كما وستمكّن فريقي العمل في
 VIVAوكواليتي نت من ذوي

محمود عبد الرحمن

مزيد احلربي

اخلبرات والكفاءات إلى السعي
من أجل توفير أفضل اخلدمات
واملنتجات واحل��ل��ول لنتخطى
ب��ذل��ك ت��وق��ع��ات وم��ت��ط��ل��ب��ات
عمالئنا ،من األفراد والشركات.
م��ن ج��ان��ب��ه ،ق���ال امل��ه��ن��دس
مزيد ناصر احل��رب��ي ،الرئيس

التنفيذي لـشركة اإلت��ص��االت
الكويتية “ :VIVAيعكس
ه��ذا اإلجن���از اجل��وه��ري التزام
 VIVAاملستمر ف��ي حتسني
جت����ارب ع��م�لائ��ه��ا م��ن ناحية
ال��ت��ط��ورات التقنية ف��ي عالم
االتصاالت.

ُتتيح للعمالء إمكانية التبرع للجهات اخليرية الرسمية في الكويت بكل سهولة

«زين» تُطلق بوابة «زين اخلير»
للتبرع اإللكتروني
أطلقت زين بوابة “زين اخلير” اإللكترونية،
والتي تُتيح للعمالء فرصة التبرع ملجموعة من
اجلهات اخليرية الرسمية واملعتمدة في الكويت بكل
سهولة ويسر عن طريق فاتورة الهاتف الشهرية أو
رصيد الدفع املسبق.
وذكرت الشركة في بيان صحافي أن إطالقها لهذه
البوابة اإللكترونية يأتي ضمن حملتها االجتماعية
السنوية لشهر رمضان امل ُبارك “زين الشهور” وفي
إطار جهودها الدائمة لتقدمي أحدث احللول املبتكرة
لعمالئها في مجال خدمات القيمة املضافة ،وخاص ًة
فيما يتعلق بتوظيف حلول التكنولوجيا امل ُبتكرة في
خدمة القضايا اخليرية واإلنسانية ،حيث حترص

الشركة على تقدمي اخلدمات األفضل واألكثر تطورا ً
لعمالئها كونهم عائلة املشتركني األكبر في الكويت.
وبينت زين أن بوابة “زين اخلير” اإللكترونية
( )khair.kw.zain.comتُتيح جلميع عمالء
الشركة  -س��وا ًء من ذوي الدفع اآلج��ل أو امل ُسبق
 التبرع ألي جهة من اجلهات اخليرية املتوفرةعبر البوابة بأي مبلغ ما بني  80 - 1د.ك ،بحيث
ميكن للعميل اختيار اجلهة املطلوبة ،ومن ثم اختيار
املشروع ال��ذي يرغب بالتبرع ل��ه ،وحتديد املبلغ
املطلوب عبر خطوات سهلة وبسيطة ،وسيتم بعد
ذلك إضافة مبلغ التبرع تلقائياً إلى فاتورة العميل
الشهرية أو رصيد الدفع امل ُسبق.

في إطار التعاون والشراكة املجتمعية البناءة
بني البنك التجاري ومحافظات الكويت ،والدعم
الذي يقدمه البنك للفعاليات واألنشطة الرياضية
واالجتماعية التي تنظمها محافظات الكويت
خلدمة قاطنيها وجميع أف��راد املجتمع ،استقبل
محافظ األح��م��دي الشيخ ف���واز اخل��ال��د ب��دي��وان
ع��ام احملافظة نائب املدير العام قطاع التواصل
املؤسسي في البنك التجاري أماني الورع ،وقد جاء
هذا اللقاء في إطار الترتيبات التي قام بها التجاري
لتوفير ال��دع��م وال��رع��اي��ة للعديد م��ن األنشطة
االجتماعية والصحية والرياضية التي تنظمها
محافظة األحمدي خلدمة أفراد املجتمع والتي القت
ص��دى طيب لتلك األنشطة االجتماعية املتميزة
للمحافظات بوجه عام.
وخالل اللقاء ثمن محافظ األحمدي الشيخ فواز

اخلالد بالدور املجتمعي الفاعل للقطاع املصرفي
الكويتي على امتداد الكويت ،مشيدا في هذا الصدد
مبا يقوم به البنك التجاري الكويتي من جهود
ويضطلع به من مهام عديدة في إطار املسؤولية
املجتمعية ف��ي احملافظات الست وف��ي محافظة
األحمدي على نحو خاص ومميز.
من جانبها ،قالت نائب املدير العام – قطاع
التواصل املؤسسي أماني ال��ورع ان الشراكة بني
البنك التجاري والعديد م��ن اجل��ه��ات الرسمية
واألهلية ومؤسسات املجتمع املدني تأتي لتأصيل
أوجه املسؤولية املجتمعية للبنك ،مؤكدة استمرار
البنك في دعم كل ما من شأنه ان يعود بالفائدة
والنفع على مختلف شرائح املجتمع ،ومشيدة
ب��ج��ه��ود القائمني ف��ي اع���داد وتنظيم البرامج
االجتماعية .

«الوطني» يستقبل الدفعة السادسة من
متدربي برنامج «شهادات ائتمان موديز»
استقبل بنك الكويت الوطني الدفعة
السادسة من متدربي برنامج “شهادات
ائ��ت��م��ان موديز” وال���ذي ينظمه البنك
ب��ال��ت��ع��اون م��ع وك��ال��ة م��ودي��ز العاملية
للتصنيفات االئتمانية وذلك بهدف تطوير
مهارات الكوادر املصرفية في البنك.
ويتضمن البرنامج الذي يستمر على
م��دى ث�لاث��ة أش��ه��ر ال��ع��دي��د م��ن احمل��اور
منها :مقدمة ح��ول اخل��دم��ات املصرفية
والتحليل املالي ،التعريف الشامل بإدارة
املخاطر وهيكلة املؤسسات املصرفية،
أهم التحديات والصعوبات االئتمانية
والتمويل وغيرها إضافة إلى احللول التي
تتبناها اإلدارات في البنوك واملؤسسات
املصرفية.
ويشارك في البرنامج نحو  18متدرباً
ومتدربة من إدارات مختلفة في البنك
ض��م��ت مجموعة اخل��دم��ات املصرفية

خالد الرومي

متدربي البنك

للشركات ومجموعة اخلدمات املصرفية
الشخصية ومجموعة إدارة املخاطر

إضافة إلى مجموعة الفروع اخلارجية
وغيرها من اإلدارات املعنية األخرى.

«أسواق املال» تكرم متدربي برنامجها
اخلامس لتأهيل الكويتيني
أقامت هيئة أسواق املال حفالً لتكرمي
م��ت��درب��ي ب��رن��ام��ج “هيئة أس���واق امل��ال
اخل��ام��س ل��ت��دري��ب وت��أه��ي��ل الكويتيني
حديثي التخرج “ وذلك يوم األحد املوافق
 5مايو  ،2019بحضور رئيس ونائب
رئ��ي��س م��ج��ل��س امل��ف��وض�ين ،ورؤس����اء
ق��ط��اع��ات الهيئة  ،وق��د أل��ق��ى أ.د أحمد
امللحم –رئيس مجلس املفوضني – املدير
التنفيذي.
ك��ل��م��ة خ��ل�ال احل���ف���ل أش�����اد فيها
باملتدربني مشيرا ً ال��ى أنهم نخبة من
املتميزين ،و حثهم على االستفادة من
امل��ه��ارات واخل��ب��رات التي مت اكتسابها
خالل التدريب ،مؤكدا بأن الهيئة تولي
اه��ت��م��ام كبير ب��ه��ذا ال��ب��رن��ام��ج وت��ع��ده
ضمن مسؤوليتها جتاه خدمة املجتمع،
وتسعى جاهدة لتطويره مبا يتناسب مع
التطورات املستمرة مبجال أس��واق املال

«طفل املستقبل»
تفتتح أحدث فروعها
في أرابيال البدع

الهيئة تكرم موظفيها

ومبا يلبي احتياجات املتدربني.
من جانب آخر ألقت املتدربة لولوة
الوقيان كلمة املتدربني ووج��ه��ت فيها
الشكر للهيئة على اتاحة ه��ذه الفرصة
ال��ت��دري��ب��ي��ة ،ح��ي��ث س��اه��م��ت ف��ي صقل

م��ه��ارات امل��ت��درب�ين واكسابهم خبرة و
تهيئهم ل��س��وق ال��ع��م��ل ،وف���ي خ��ت��ام
احل��ف��ل مت ت��ك��رمي امل��ت��درب�ين وال��ب��ال��غ
عددهم 19متدرب ومتدربة ،ومت تسليم
شهادات اجتياز البرنامج التدريبي .

ف��ي إط��ار خططها التوسعية
ال��رام��ي��ة إل���ى اإلن��ت��ش��ار احمللي
وتوفير خدماتها الترفيهية في
أن��ح��اء دول���ة ال��ك��وي��ت افتتحت
م��ؤخ��را ً ش��رك��ة ط��ف��ل املستقبل
(فيوتشركيد) فرعها السابع
عشر مبجمع أراب��ي�لا ال��ب��دع ،في
سلسة مراكز الترفيه العائلية
التي متتلكها الشركة وتديرها
بأحدث األساليب التقنية.
وح���ول االف��ت��ت��اح ق��ال نائب
ال��رئ��ي��س التنفيذي خ��ال��د ب��در
امل���ج���رن ال���روم���ي ج����اءت ه��ذه
اخل��ط��وة ألهمية مجمع أراب��ي�لا
كوجهة ترفيهية عائلية و ملوقعه
املتميز و م��ا يضمه م��ن مطاعم
ومقاهي عاملية متنوعة ،لتضفي
عليه الطابع األسري بافتتاح فرع
طفل املستقبل اجلديد ،مما يوفر
لألطفال مكان آمن للمرح والترفيه
ال سيما وأن جميع ألعاب طفل
املستقبل اجلماعية منها والفردية
تتمتع بأعلى مستويات الدقة
والرفاهية وتراعي بشكل كبير
أم��ن وس�لام��ة األط��ف��ال مبختلف
األعمار .اجلدير بالذكر أن شركة
طفل املستقبل الترفيهية العقارية
وال��ت��ي ت��أس��س��ت م��ن��ذ أك��ث��ر من
خمسة عشرون عاماً تسعى دوماً
لتقدمي كل ما هو جديد ومفيد في
عالم األلعاب والترفيه العائلي
محلياً واقليمياً طبقاً ألح��دث
األساليب والتقنيات مبا يثبت
ريادتها وتقدمها في مجال الترفيه
األسري.

