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بزيادة أوزان تلك األسواق على 
مؤشرها لألسواق الناشئة في 
خطوة تبشر بتدفقات جديدة 

من األموال األجنبية.
ومع نهاية األسبوع في 13 
نوفمبر، ومع املكاسب اجلديدة 
التي سجلها مؤشر سوق دبي 
املالي، متكن من قيادة األرباح 
الس���نوية لقائمة املؤشرات 
اخلليجي���ة للعام 2014، بعد 
تخليه عن الصدارة األسبوع 
املاضي ملؤشر بورصة قطر 
وذلك للم���رة األولى منذ 15 
يناي���ر. وقد جاء ذلك بعد أن 
رفع مؤشر سوق دبي املالي 
أرباحه السنوية إلى %38.21 
مع نهاية األس���بوع. في يوم 
االثنني، جنح مؤش���ر سوق 
دبي املالي في تس���جيل أكبر 
مكاس���ب يومية له في ثالثة 
أسابيع بعد إضافة 2.83% إلى 

قيمته اليومية. 
القطري  وجتاهل السوق 
األنب���اء عن قرار جلنة القيم 
باالحت���اد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( بإغالق قضية تتعلق 
بأحقية قطر في اس���تضافة 
بطول���ة كأس العال���م لكرة 
القدم لع���ام 2022، وبالتالي 
إزالة اي خطر حيال خسارة 
قطر استضافة البطولة. ومع 
ذل���ك، جاء مؤش���ر بورصة 
قطر ف���ي املرتبة الرابعة هذا 
األس���بوع، منتهي���ا بارتفاع 

قبل نتائج السنة كاملة

»بيتك لألبحاث«: احملافظ تستعد لتقييم 
االستثمارات واتخاذ قرارات بشأن السيولة بالسوق

نسبته %1.02.
وتلقى مؤشر سوق األسهم 
الس���عودي دعم���ا كبيرا من 
قطاعات الوزن الثقيل كقطاع 
املصارف واخلدمات املالية على 
النقد  خلفية إعالن مؤسسة 
العرب���ي الس���عودي )البنك 
املركزي( هذا االس���بوع عن 
بدء التطبيق الرسمي للقوانني 
التمويل  التي تطال شركات 
العقاري وأنش���طة ش���ركة 
التمويل األخرى، والذي من 
احملتم���ل أن ميه���د الطريق 

لتطوير الصناعة. 
وقد بدأ التداول على سهم 
البنك األهل���ي التجاري يوم 
األربعاء، وهو أكبر مصرف في 
اململكة العربية السعودية، بعد 
طرح عام أولي ألسهم بقيمة 
6 مليارات دوالر. وكان إدراج 
التجاري هو  البنك األهل���ي 
اخلامس هذا العام في السوق 
السعودي، األمر الذي أدى إلى 
رفع عدد املص���ارف املدرجة 
في الس���وق إل���ى 12 مصرفا 
إلى  وعدد الشركات املدرجة 

168 شركة.

ذكر تقرير صادر عن شركة 
»بيتك لالبح���اث« احملدودة 
التابعة ملجموعة بيت التمويل 
الكويتي )بيتك( ان إجمالي 
الس���وقية ألس���واق  القيمة 
األس���هم اخلليجية السبعة 
ارتفعت مجتمعة مبا نسبته 
3.61% وص���وال إلى 1.148.93 
مليار دوالر كما في 13 نوفمبر، 
مقارنة مب���ا قيمته 1.108.88 
مليار دوالر املس���جل في 6 

نوفمبر 2014.
وقال التقرير ان أس���واق 
األسهم اخلليجية جنحت في 
النزولي لهذا  عكس اجتاهها 
األس���بوع باس���تثناء سوق 
البحرين والذي كان اخلاسر 
الوحيد ب���ني أقرانه في دول 
التع���اون اخلليجي  مجلس 
بعد نزفه ما نس���بته %0.74 

من قيمته األسبوعية.
كم���ا دعم���ت العديد من 
القضاي���ا األداء اإليجاب���ي 
لألسواق اخلليجية على الرغم 
من أن أسعار النفط بلغت أدنى 
مستوياتها في أربع سنوات 

يوم اخلميس.
وفي الكويت، شهد سوق 
األوراق املالية خالل األسبوع 
املاضي حالة من االس���تقرار 
عقب االنخف���اض احلاد في 
األسابيع االخيرة على خلفية 
تراجع أسعار النفط إلى أدنى 
مس���توياتها في 4 سنوات. 
وقد ش���هدت الس���وق ردود 
فعل متباينة من املستثمرين 
على نتائج اعالنات الشركات، 
والتي ظهرت بشكل كبير خالل 
األسبوع مع قرب نهاية فترة 

اإلعالنات. 
وقد أعطت بعض النتائج 
اإليجابية دعما جيدا للسوق، 
في حني تسبب انتعاش أسواق 
األس���هم اخلليجية والعاملية 
خالل منتصف االسبوع بتزويد 
السوق الكويتي بدعم إضافي 
ومنع���ه من الع���ودة مجددا 
لالجتاه الهبوطي. في غضون 
ذلك، ظلت أنش���طة التداول 
منخفضة مع استمرار مديري 
احملافظ ف���ي متابعة النتائج 
قبل إعادة تقييم استثماراتهم 
واتخاذ قرارات جديدة إلعادة 
تخصيص األموال في السوق 

قبل نتائج السنة كاملة.
إماراتيا، أخذ السوق زمام 
املبادرة في اجلانب االيجابي 
بعد ان أضاف كل من س���وق 
دبي املالي وس���وق ابوظبي 
ما نس���بته 5.70% و%3.40 
التوالي. ومت  لقيمهما عل���ى 
دعم السوقني من قبل نتائج 
أعمال إيجابية للربع الثالث من 
العام وتوقعات باملزيد منها، 
إم.إس. ق���رار  إلى  باإلضافة 
سي.آي ملؤش���رات األسواق 

األولى من نوعها في املنطقة

»فاير-آي« متنح »الوطني« جائزة االمتياز
 في حماية عمالئه من القرصنة اإللكترونية

ما يفرضه التطور التقني 
م����ن حتدي����ات ولضمان 
تق����دمي أفضل مس����توى 
خدمة وأكثرها أمانا لراحة 

عمالئه.
من جهته، قال كافيتي إن 
بنك الكويت الوطني لطاملا 
كان ملتزما بحماية البنية 
التحتية لشبكة معلوماته 
جتاه الهجم����ات وعمليات 
القرصن����ة االلكتروني����ة، 
ويشكل بنك الكويت الوطني 
مثاال يحت����ذى ويعبر عن 
م����دى حاجة املؤسس����ات 
التعامل  إلى  والش����ركات 
الهجمات االلكترونية  مع 
احلديثة بأساليب أكثر أمنا 
وتطورا مقارنة بالوسائل 
الدفاعي����ة  االلكتروني����ة 
الت����ي تعجز  التقليدي����ة 
أمام التطور املتواصل في 

الهجمات املتواصلة. 
وأش����ار كافيتي إلى أن 
التي  الدراس����ات احلديثة 
قامت بها فاير- آي أثبتت 

أن هناك أكثر من 95% من 
الشركات واملؤسسات عرضة 
خلطر الهجمات اإللكترونية، 
الرغم من ان  وذلك عل����ى 
دفاعاتها التقليدية قد تظهر 
سيطرة على هذه االختراقات 
الش����ركات  إن  والهجمات. 
الي����وم بحاجة إلى تطوير 
أنظمة احلماية االلكترونية 
لديها للتأقلم مع الهجمات 

احلديثة.
وتكرس ه����ذه اجلائزة 
ري����ادة البن����ك الوطن����ي 
وحرصه على أن يكون سباقا 
في تبني أح����دث األنظمة 
املتطورة حلماية شبكته، 
وذلك من خالل فريق عمل 
محترف وبرامج متطورة. 
كما يحرص البنك الوطني 
على التواصل املستمر مع 
املوظفني والعمالء وتزويدهم 
التطورات في مجال  بآخر 
األمن والس����المة حلماية 
عملياتهم املصرفية من أي 

اختراق.

وآمن����ة حلماي����ة عمالئه 
وضمان سالمة معامالتهم 
م����ن عملي����ات االختراق 
اإللكتروني����ة الت����ي زادت 
حدتها مؤخرا في املنطقة 
والعال����م. ويحرص البنك 
الوطني على تبني أحدث 
التقنيات ألنظمته املصرفية 
التي  التحدي����ات  ملواجهة 
تعت����رض مس����تقبل أمن 
املعلومات ومتطلبات هذا 

املجال السريع التغير.
وأضاف كوكوسوليس 
الوطني  الكوي����ت  أن بنك 
يضع أمن املعلومات وحماية 
أنظمته املصرفية في مقدمة 
أولوياته، ويواصل تعزيز 
التحتي����ة ألنظمته  البنى 
املمارسات  واعتماد أفضل 
من قبل اخلبراء واملهنيني 
ف����ي هذا املج����ال ومواكبة 
احلل����ول املبتكرة حلماية 
أمن املعلوم����ات ومواجهة 
القرصنة االلكترونية، وذلك 
في إطار س����عيه الستباق 

فاز بنك الكويت الوطني 
بجائزة االمتياز في حماية 
عمالئ����ه م����ن القرصن����ة 
اإللكترونية العتماده أكثر 
األنظم����ة واملعايي����ر أمنا 
وتط����ورا في مج����ال أمن 
املعلومات، وذلك من قبل 
شركة »فاير-آي« العاملية، 
إح����دى أكب����ر الش����ركات 
العال����م املتخصصة  ف����ي 
ف����ي مكافح����ة القرصن����ة 
اإللكترونية. وتعتبر هذه 
اجلائزة األولى من نوعها 
الت����ي تفوز بها مؤسس����ة 
مصرفية في منطقة الشرق 
األوسط، وهي تأتي لتؤكد 
الوطني  البنك  التزام  على 
ف����ي تبني أح����دث أنظمة 
أمانا  املعلوماتية وأكثرها 

خلدمة عمالئه.
وق����د مت تك����رمي بن����ك 
الكويت الوطني خالل احلفل 
الذي أقامته شركة »فاير-
آي« على هام����ش مؤمتر 
جايتكس 2014 الذي انعقد 
مؤخ����را في دبي، بحضور 
كبار املختصني واخلبراء في 

مجال أمن املعلومات. 
وق����ام وفد من ش����ركة 
»فاير-آي« بزي����ارة بنك 
الكوي����ت الوطن����ي، حيث 
تسلم مدير عام مجموعة 
العمليات وتقنية املعلومات 
في بن����ك الكويت الوطني 
دمييتريوس كوكوسوليس 
اجلائزة م����ن نائب رئيس 
»فاي����ر-آي« ف����ي منطقة 
الشرق األوسط وأفريقيا 
وتركيا راي كافيتي في الفرع 
الرئيسي للبنك، بحضور 
رئيس أمن املعلومات في 
بنك الكويت الوطني تامر 
جمالي ومدير »فاير-آي« 
في الكويت سامر بسيسو 
ومهن����دس أنظمة أول في 

»فاير-آي« عائد القرطة.
وف����ي تعليقه على هذا 
اإلجناز، قال كوكوسوليس 
إن هذا التقدير يؤكد التزام 
الوطن����ي في تأمني  البنك 
أنظم����ة مصرفية متطورة 

لقطة جماعية أثناء تسليم اجلائزة

متراجعاً للمرة الثالثة على التوالي

»الوطني«:5.7 مليارات دينار فائض امليزان التجاري

غير النفطية حاليا عند أقل 
مستوى لها منذ ما يقارب 
العام���ني بواقع 0.4 مليار 
دينار، وقد كان هذا التراجع 
مدفوعا بانخفاض جميع 
املكون���ات غي���ر النفطية 
الرئيسية التي من ضمنها 
منتجات اإليثيلني والسلع 
مع���ادة التصدي���ر، حيث 
بدأت منتج���ات اإليثيلني 
نتيج���ة  باالنخف���اض 
العاملية.  تراجع أسعارها 
ومن امل�توقع أن يس���تمر 
النم���و ف�ي ه����ذا املك�ون 
بالتباطؤ في الربع الثالث 
من هذا العام نتيجة تراجع 
األسعار، ما قد يؤدي بدوره 
إلى تعزي���ز الضغوطات 
على من���و الصادرات غير 

النفطية. 
أن  التقري���ر  وتوق���ع 

يستقر معدل منو الواردات 
خالل الربع الثاني من العام 
2014 بعد النمو احلاد الذي 
سجلته العام املاضي. وقد 
ارتفعت ال���واردات بواقع 
5.4% على أساس سنوي 
لتبل���غ 2.2 ملي���ار دينار 
في الربع الثاني من العام 
ق���وة  2014. وستس���اهم 
الدين���ار في خفض تكلفة 
ال���واردات وزيادة الطلب 
عليها. وم���ن املتوقع أن 
يتسارع منو الواردات على 
القصير متاشيا مع  املدى 
تسارع النمو االقتصادي في 
الكويت، كما من املفترض 
أن يس���اهم الطلب القوي 
في قطاع املستهلك وسرعة 
تنفيذ املشاريع االستثمارية 
في دفع منو الواردات على 

املدى املتوسط.

أساس س���نوي. ولم تكن 
النفط  الزيادة في أسعار 
التراجع  كافية ملواجه���ة 
الذي ش���هدته الصادرات 
النفطية بواقع 2.4% على 
أساس سنوي. ومن املتوقع 
إيرادات  أن يس���تمر منو 
النفطية في  الص���ادرات 
التباطؤ خالل الربع الثالث 
نتيجة تراجع أسعار النفط 

بشكل رئيسي.
ولف���ت التقرير إلى ان 
الصادرات غي���ر النفطية 
استمرت في التراجع خالل 
الربع الثاني من العام 2014 
بواقع 3.2% على أس���اس 
سنوي، لكن بوتيرة أبطأ 
الذي شهدته  التراجع  من 
الرب���ع املاضي بنحو  في 
4.3% على أساس سنوي. 
إيرادات الصادرات  وتقف 

ذكر تقرير بنك الكويت 
الوطني أن بيانات التجارة 
اخلارجية األخيرة تظهر 
أن فائض امليزان التجاري 
للكويت قد تراجع للمرة 
الثالثة على التوالي خالل 
الرب���ع الثاني م���ن العام 
2014، ليبلغ 5.7 مليارات 
دين���ار. وكان الفائض قد 
الربع  شهد انخفاضا منذ 
الثال���ث من الع���ام 2013 
نتيجة تراجع الصادرات 
النفطي���ة باإلضاف���ة إلى 
تراجع مستمر في الصادرات 
النفطي���ة )معظمها  غير 
بتروكيماوية(.  منتجات 
وعلى الرغم من تراجع هذا 
الفائض، إال أنه اليزال قويا 
وفق املعايير العاملية، حيث 
من املتوقع أن يبلغ 47% من 
الناجت احمللي اإلجمالي في 

العام 2014. 
وبني التقرير ان إيرادات 
الصادرات النفطية شهدت 
تراجعا بواق���ع 0.1 مليار 
الثاني  الربع  دينار خالل 
وتق���ف حاليا عن���د 7.4 
ملي���ارات دينار، وقد جاء 
التراجع بوتيرة أبطأ  هذا 
الذي شهدته  التراجع  من 
اإليرادات خالل الربع األول 
من ه���ذا الع���ام عند 0.3 
مليار دينار، وذلك نتيجة 
ارتفاع أسعار خام التصدير 
الكويتي خالل الربع الثاني 
من العام 2014 بواقع %4.4 
على أساس سنوي، بعدما 
كانت قد تراجعت في الربع 
األول بواق���ع 4.77% على 

»كوكوسوليس«: 
البنك يستخدم 
أحدث األنظمة 

التكنولوجية 
وأكثرها أمنًا 

خلدمة عمالئه

الدائنني إلعادة  التفاوض مع 
تقييم الديون وجدولة سدادها 
وخفض املصاريف العمومية 

واإلدارية.
وكانت اجلمعية العمومية 
العادية قد صادقت على تقرير 
اإلدارة ومراقب���ي  مجل���س 
حسابات الشركة وهيئة الرقابة 
الش���رعية فيما صادقت على 
امليزاني���ة العمومية املجمعة 
واحلسابات اخلتامية وإقرار 
اإلدارة بعدم  توصية مجلس 
أرباح على املساهمني  توزيع 
وعدم صرف مكافأة ألعضاء 
اإلدارة وتفوي���ض  مجل���س 
مجلس اإلدارة بشراء أو بيع 
أسهم الشركة مبا ال يتجاوز %10 
من عدد أسهمها وإخالء طرف 
أعضاء مجلس اإلدارة وإبراء 
ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم 
اإلدارية واملالية والقانونية عن 

السنة املنتهية في 2013.
ومن ناحي���ة أخرى أقرت 
اجلمعية غي���ر العادية خطة 
اإلنقاذ من خالل إطفاء اخلسائر 
املتراكمة في ميزانية الشركة 
البالغة قيمتها 79.131 مليون 
دينار من خ���الل إطفاء جزء 
من اخلسائر املتراكمة مببلغ 
4.417.852 دينارا عن طريق 
البالغ  القانوني  االحتياط���ي 

عموميتها العادية وغير العادية أقرت خطة الهيكلة

»املستثمرون« أطفأت خسائرها املتراكمة
3.008.652 دين���ارا وعالوة 
اإلصدار التي تبلغ 1.409.200 
دين���ار وإطف���اء املتبقي من 
اخلس���ائر املتراكمة والبالغة 
قيمتها 74.713.829 دينارا عن 
طريق خفض رأس املال من 107 
ماليني دينار مقسمة على 1.070 
مليار سهم إلى 32.286 مليون 
دينار مقس���مة على 322.861 

مليون سهم.
كم���ا وافق���ت اجلمعي���ة 
العمومية غي���ر العادية على 
زيادة رأس���مال الش���ركة من 
32.286 ملي���ون دين���ار إلى 
64.286 مليون دينار، بزيادة 
نقدية مبقدار 32 مليون دينار 
99.11%، باإلضافة  أي بنسبة 
املادة رقم )6(من  الى تعديل 
عقد التأسيس، واملادة رقم )5( 
من النظام األساسي واملتعلق 
امل���ال وتعديل بعض  برأس 
مواد النظام االساسي للشركة 
ليتوافق مع قانون الشركات 
رقم )25( لسنة 2012 واملعدل 
بقانون رقم 97 لس���نة 2013 

والالئحة التنفيذية.

اعتم���دت اجلمعية العامة 
العادية وغير العادية لشركة 
مجموعة املستثمرون القابضة 
كاف���ة البنود الت���ي تضمنها 
ج���دول االعمال مب���ا في ذلك 
املتراكمة عن  إطفاء اخلسائر 

العام املاضي.
وق���ال رئي���س مجل���س 
ادارة مجموعة املس���تثمرون 
الداود  القابضة الشيخ احمد 
الصب���اح في بي���ان صحافي 
تلقت »األنباء« نس���خة منه 
ان الشركة ستبدأ عهدا جديدا 

خلدمة مساهميها.
وأعرب الداود عن سعادته 
بإقرار اجلمعية العمومية لكافة 
بنودها وهو األمر الذي ميثل 
اس���تفتاء من املساهمني على 
قدرة مجلس اإلدارة على قيادة 
املقبلة  الش���ركة في املرحلة 
التي  العثرات  وإنقاذها م���ن 
متر به���ا والتي كانت تهددها 

بالشطب من البورصة. 
وقال على هامش اجلمعية 
الت���ي انعقدت أمس بنس���بة 
حض���ور بلغ���ت 53.3% من 
إدارة  املس���اهمني ان مجلس 
الش���ركة وجهازها التنفيذي 
سيبذالن اقصى جهد لديهما 
للحفاظ على حقوق املساهمني 
وتطوير أداء الش���ركة خالل 

الفترة املقبلة.
ال���ى  ودع���ا املس���اهمني 
مس���اندة مجلس االدارة في 
انقاذ الشركة وتنفيذ املرحلة 
احلالية من خطة اعادة الهيكلة 
)إطفاء اخلسائر وزيادة رأس 
امل���ال( موضحا ان الش���ركة 
لديها ف���رص جيدة من خالل 
االستمرار في تفعيل اخلطة 
التي بدأها مجلس اإلدارة من 
اعادة تقييم كافة استثمارات 
الشركة والتخارج من بعضها 
الشيخ احمد الداود مترئسا عمومية الشركةمما حقق عائدا للشركة وإعادة 


