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2941 طلب إيداع وتسجيل عالمة جتارية مبايو املاضي »التجارة«: تلقينا 
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أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية تلقي إدارة 
العالمات التجارية وبراءة االختراع لديها 2941 طلب إيداع 
وتسجيل عالمة جتارية عبر البوابة اإللكترونية خالل شهر 

مايو املاضي.
وقالت الــوزارة في بيان صحفي أمس  األحد إنها أجنزت 

700 معاملة طلب تسجيل عالمة جتارية و698 معاملة 
نشر عالمة جتارية و1543 معاملة لتسجيل عالمة جتارية 
وإصــدار شهادات لها. وأضافت أنها أجنــزت 212 معاملة 
جتديد العالمات التجارية و471 طلب تأشير بتغيير عنوان 
واسم مالك العالمة ونقل ملكيتها وشطب تسجيلها وتغيير 

اســم وكيل التسجيل فضال عن قيد ثالثة وكــالء للعالمات 
التجارية. وأشــارت إلى إجنازها 471 معاملة نشر جتديد 
العالمات التجارية مضيفة أنها حصلت على رسوم جلميع 
املعامالت السابقة قدرها 3ر513 ألف دينار كويتي )نحو 6ر1 

مليون دوالر أمريكي(. 

هبطت مؤشرات البورصة جماعياً في ختام 
تعامالت أمس  األحد، حيث تراجع املؤشر العام 
0.61 باملائة، وانخفض املؤشران الرئيسي 
واألول بنسبة 0.6 و0.61 باملائة على الترتيب.

وتقلصت سيولة البورصة 46.3 باملائة 
لتصل إلى 22.13 مليون دينار مقابل 41.22 
مليون دينار باجللسة السابقة، كما انخفضت 
أحــجــام الــتــداول 39.8 باملائة إلــى 124.44 
مليون سهم مقابل 206.86 مليون سهم يوم 

اخلميس املاضي.
وهبطت مــؤشــرات 10 قطاعات يتصدرها 
االتصاالت بتراجع نسبته 2.03 باملائة، بينما 
لم تشهد البورصة ارتفاعاً ألي من القطاعات 
املدرجة. وجاء سهم »اكتتاب« على رأس القائمة 
احلــمــراء لألسهم املــدرجــة بانخفاض نسبته 
8.77 بــاملــائــة، فيما تــصــدر سهم »املصالح 
العقارية« القائمة اخلــضــراء مرتفعاً بنحو 
9.77 بــاملــائــة. واستهلت بــورصــة الكويت 
تعامالتها األسبوعية على انخفاض املؤشر 

العام 6ر35 نقطة ليبلغ مستوى 4ر5817 نقطة 
بنسبة انخفاض بلغت 61ر0 في املئة.

ـــداوالت املــؤشــر 2ر123  وبلغت كميات ت
مليون سهم متت من خالل 4519 ألف صفقة 
نقدية بقيمة 12ر22 مليون دينار كويتي )نحو 

2ر75 مليون دوالر أمريكي(.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 29 نقطة 
ليصل إلــى مستوى 10ر4774 نقطة بنسبة 
60ر0 في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 8ر85 
مليون سهم متت عبر 2158 صفقة نقدية بقيمة 
10ر5 مليون دينار )نحو 3ر17 مليون دوالر(.

كما انخفض مؤشر السوق األول 39 نقطة 
ليصل إلــى مستوى 6ر6351 نقطة بنسبة 
انخفاض 61ر0 في املئة من خالل كمية أسهم 
بلغت 4ر37 مليون سهم متت عبر 2361 صفقة 
بقيمة 17 مليون دينار )نحو 8ر57 مليون 
دوالر(. وكانت شركات )املصالح ع( و)بيت 
الطاقة( و)منازل( و)كفيك( و)م األعمال( األكثر 
ارتفاعا في حني كانت أسهم )االمتياز( و)أبيار( 

و)السالم( و)بيتك( و)خليج ب( األكثر تداوال 
بينما كانت شركات )اكتتاب( و)مدار( و)دانة( 

و)املشتركة( و)رماية( األكثر انخفاضا.
وتــابــع املتعاملون إعـــالن تعامل شخص 
مطلع على أســهــم شــركــة )الــقــريــن لصناعة 
الكيماويات البترولية( وإيضاحا من شركة 
)املدينة للتمويل واالستثمار( بشأن التداول 

غير االعتيادي في جلسة 13 يونيو اجلاري.
ــارج  ــدت منصة )تـــــداوالت نــظــام خ ــه وش
املنصة( املــعــروف اختصارا ب)أو.تــي.ســي( 
خالل جلسات االسبوع املنتهي اخلميس املاضي 
ــداوالت حيث مت تــداول  ــت ارتفاعا فــي قيمة ال
7ر30 مليون سهم بقيمة 8ر1 مليون دينار 
كويتي )نحو 12ر6 مليون دوالر أمريكي( 
ــوازي  متت عبر 15 صفقة. وقالت شركة )امل
دوت كوم( في تقرير لها أمس  االحد ان شاشة 
الصفقات الفورية سجلت اداء سلبيا حيث بلغ 
حجم الــتــداوالت 2ر26 ألــف سهم بقيمة 326 
ألف دينار )نحو 1ر1 مليون دوالر( متت عبر 

4 صفقات.
واضــافــت الشركة أن الصفقات اخلاصة 
سجلت اداء ايجابيا خالل االسبوع حيث بلغت 
التداوالت نحو 7ر30 مليون سهم بقيمة نحو 
8ر1 دينار )نحو 12ر6 مليون دوالر( متت عبر 

11 صفقة.  
 وابتكرت بورصة الكويت هذه املنصة التي 
تتسم باملصداقية لتسهيل عملية تداول األوراق 
املالية غير املدرجة من بيع وشــراء وتسوية 
وتقاص ومتيزت باستحداث موقع إلكتروني 

هو األول من نوعه على مستوى املنطقة.   
وكانت عملية تداول هذه االوراق تتم سابقا 
بطريقة يدوية تفتقر للشفافية حيث عانى 
املتداولون تخوفا من مــدى جديتها وحقيقة 

األسعار وصعوبة حتصيل املبالغ.

اختتم فريق بيت التمويل الكويتى 
ــارى، دورة عــروضــه  ــك ــت »بــيــتــك« االب
وتقدمياته ملشروعه اإلبتكاري املتميز، 
فى نهاية موسم برنامج »حتدي االبتكار« 
الــذي نّظمته مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي، بلقاء قدمت خالله عضوات 
الفريق املــوظــفــات »حنني األنــصــاري، 
ندى اخلطيب، مضاوي الزمامي«عرضا 
مفصال ومنهجيا ملشروعهم االبتكارى، 
حيث حظى بالتقدير واالشادة، فى جناح 
يضاف الى ما لقيه املشروع من ترحيب 
كبير، خالل  استعراضه فى وقت سابق 
من قبل الفريق املشارك مبلتقى حضره 
االســاتــذة والطلبة فــى مركز التعليم 
ــون إلدارة  ــدرس التنفيذي فــي كلية أن
األعمال في جامعة كاليفورنيا – لوس 
أجنلوس بالواليات املتحدة االمريكية، 
ما يؤكد الــدور احملــورى الهام لسياسة 
االبــداع واالبتكار التى يضعها »بيتك« 
كأولوية فى عمله ، باالضافة الى متيز 
القدرات والطاقات الكويتية الشابة، التى 
حتقق تقدما كبيرا وتضيف مساهمات 
ايجابية عــديــدة فــى هــذا املــجــال، تلقى 
االعــجــاب ، وتساهم فى تطوير العمل 
واالرتـــقـــاء مبستوى االداء واخلــدمــة 
ــدى  ــدف بــرنــامــج »حت ــه لــلــعــمــالء.  وي
االبتكار« الذي تطلقه مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمى سنويا بالتعاون مع 
مؤسسات أكادميية عريقة حول العالم 

الــى تطوير وتنمية الــقــدرات البشرية 
االبتكارية ملوظفي  القطاع اخلــاص، 
وتطوير ثقافة اإلبداع واالقتصاد املعرفي 
لديهم ، عبر االطـــالع على التجارب 
العاملية واالستفادة من أرقى اخلبرات 

املهنية واألكادميية في العالم.
وفى ختام البرنامج  قدم فريق »بيتك« 
مشروعه الذي تضمن فكرة لتطبيق ذكي 
يتعلق بشريحة الشباب، ويوفر خدمات 
شــامــلــة ومتكاملة بــأســلــوب عصرى 
يناسب اهتمامات وقدرات هذه الشريحة 
وذلك أمام جلنة مشتركة بحضور مدير 
عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د. 
عدنان شهاب الدين و د. سالم احلجرف 
نائب املدير العام ود. بسام الفيلي مدير 
إدارة الشركات واإلبتكار وعدد آخر من 
املسؤلني في مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي و«بيتك« من املـــوارد البشرية 
وإدارة املــواهــب وإدارة جــودة اخلدمة 

واإلبتكار للمجموعة. 
ـــن فـــعـــالـــيـــات الـــبـــرنـــامـــج،  ـــم وض
وباعتبارها شريكا فيه ، استضافت 
جامعة كاليفورنيا ، لــوس أجنلوس 
بالواليات املتحدة األمريكية ، موظفات 
»بيتك« الثالث ، ضمن النموذج التدريبي 
الثالث والــذي ارتكز على طرق مبتكرة 
ومــعــاصــرة للتعليم التنفيذي شمل 
على التوجيه التفاعلي ، واحملــاكــاة 
والتعليم عن بعد،  حيث قدمن عرضا 

متميزا للمشروع االبــتــكــارى، تضمن 
ــاه وجــدواه  ــزاي ايضا التعريف بــه وم
العملية واالقتصادية ، بجانب االشارة 
الــى منــوذج االبتكار واالبـــداع املعمول 
بــه فــى »بيتك« ، ودوره فــى منظومة 
العمل ، واالهتمام والدعم الــذى يلقاه 
من االدارة التنفيذية، والتجاوب الكبير 
الذى يحظى به من املوظفني ، والفعاليات 
الــعــديــدة الــتــى يــتــم تنظيمها سنويا 
وابرزها مسابقة شاملة بجوائز قيمة 
ألفضل االفكار االبتكارية على مستوى 

املجموعة.
وكــان املــشــروع  قد مت تقدميه الى 
مجلس االبتكار فى »بيتك« الذى اجازه 
بعد مناقشة شاملة لكافة جوانبه 
ومكوناته، وأوصى املجلس بأن يكون 
املشروع ممثال عن »بيتك«، ملا يتمتع 
به من عناصر تؤهله للمنافسة، مبا 
فى ذلك  امكانيات وخطوات تطبيقه، 
التى جتعله اقرب الى أهــداف »بيتك« 
فى تنمية حصته السوقية وتوسيع 
ــة لــشــرائــح عمالئه  ــدم ــاالت اخل ــج م
باسلوب عــصــرى حــديــث ونــابــع من 
فكر موظفني قائمني على رأس العمل 
مــبــاشــرة ، مــا يعنى درايـــة واسعة 

بالتفاصيل وتخفيض فى النفقات. 
ــداع  ويضع »بيتك« االبتكار واإلب
أولــويــة أساسية فــي أســلــوب عمله، 
ويقدر كثيرا أصحاب االفكار املبتكرة 

على مستوى موظفيه، وقــد جنحت 
العديد من اخلدمات واملنتجات التي 
قدمها »بيتك« وكانت من نتاج أفكار 
مبدعة واقتراحات وتصورات ايجابية 
من موظفيه، كما يعد »بيتك« اول بنك 
لديه مركز ابتكار ومجلس إبتكاري 
لرصد ومتابعة وتشجيع ونشر ثقافة 
اإلبتكار لــدى املوظفني على مستوى 
احمللي وكذلك املجموعة ، إذ يتم تَنّظَيم 
مسابقة سنوية على مستوى مجموعة 
»بــيــتــك« تــرصــد لها جــوائــز كبيرة، 
حيث تــرى ادارة »بيتك« ان االبتكار 
يعني  توفير  الوقت واجلهد وزيــادة 
الربحية وفتح آفاق عمل فى مجاالت 
جديدة تالئم روح العصر وتتناسب 
مع تطلعات العمالء وتعزز القدرة 

التنافسية. 
ــارة الى أن إدارة جودة  جتدر اإلش
اخلدمة واالبتكار للمجموعة قد اطلقت 
مؤخرا منصة تفاعلية بعنوان » كن 
مبتكرا« التي من خاللها ميكن جلميع 
املوظفني تقدمي أفكارهم االبتكارية 
بطريقة عمل منظمة مبشاركة وظائف 
االعمال املختلفة عند عملية التقييم 
بصفة فورية ، وقــد مت تصميم نظام 
آلى جديد بطريقة ذكية حتث املوظفني 
علي تقدمي أفكارهم االبتكارية وتتبعها  
بطريقة  منظمة واشعاراملوظف بشكل 

فوري عما يحدث في عملية التقييم .

3 موظفات ونال تقديرًا عامليًا ومحليًا تطبيق ذكي لفئة الشباب قدمته 

»بيتك« يقدم فكرة ابتكارية في ختام البرنامج
 السنوي ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي

يشارك البنك التجاري الكويتي في مؤمتر »دور 
القطاع اخلــاص في مستقبل االقتصاد الكويتي« 
ــذي تنظمه The Business Year اإلعالمية  ال
لألخبار االقتصادية في اململكة املتحدة اليوم 17 
يونيو 2019. ويشارك رئيس مجلس اإلدارة في 
البنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد دعيج الصباح 
في املؤمتر ليستعرض جوانب القوة في االقتصاد 
الكويتي والوضع املالي لدولة الكويت من خالل 
تسليط الضوء على أحــدث التقارير الصادرة من 

وكاالت التصنيف االئتماني العاملية .
وكــذلــك مكامن الــقــوة التي يتمتع بها القطاع 
املصرفي الكويتي والتي توفر له أرضية صلبة 
لالنطالق إلــى العاملية من خــالل متانة ومعدالت 
السيولة وكفاية رأس املال املرتفعة للبنوك الكويتية. 
كما يعرض الشيخ أحمد الصباح مشاريع البنية 
التحتية الرئيسية في دولــة الكويت واخلطوات 
اإليجابية التي تتخذها الكويت ألغــراض تسهيل 
وتيسير األعمال ودور القطاع اخلــاص في تنمية 
وتطوير اآلفاق االقتصادية في دولة الكويت ومنها 

خصخصة بورصة الكويت. 
كما يتناول الشيخ أحمد الصباح رؤية الكويت 
2035 والتي تعتمد بصورة أساسية على اخلدمات 
الرقمية لتنويع االقتصاد الكويتي واجلهود التي 
تبذلها اجلهات الكويتية املختلفة ملواكبة التطورات 
التكنولوجية احلديثة وعلى رأسها القطاع املصرفي 
الكويتي والتطور الهائل الذي أحرزه لتقدمي خدمات 
مصرفية رقمية متطورة تضاهي أحــدث وأفضل 

اخلدمات التي تقدمها البنوك العاملية. 
ومن املعروف أن املؤمتر سوف يشهد مشاركة 
واسعة من قبل كبار املسئولني وكبار رجال األعمال 
 The Business احملليني واألجانب وسيشهد إطالق

ــدار للمجموعة حول  Year 2019 وهــي آخــر إص
االقتصاد اخلليجي والكويتي.  

كما قام البنك التجاري بإجراء السحب األسبوعي 
على«حساب النجمة »و حملة »راتبك وفوقه كاش 
ــراء السحب بحضور ممثل عن وزارة  »وقــد مت إج

التجارة والصناعة لطيفة اجليعان.  
وجاءت نتائج السحب على النحو التالي :  سحب 
حساب النجمة األسبوعي جائزة بقيمة  5،000 
دينار كويتي كانت من نصيب عبدالعزيز يوسف 
الوقيان ، السحب األسبوعي حلملة »راتبك وفوقه 
كاش« جائزة بقيمة 1،000 دينار كويتي كانت من 

نصيب  عبدالرحمن عجيل مصلح جريبيع زايد  

البنك أعلن  عن الفائزين بسحب »النجمة« وحملة » راتبك وفوقه كاش«

»التجاري«: أحمد الصباح يستعرض 
جوانب القوة في اجلهاز املصرفي الكويتي

متداولون في البورصة 

حرصاً على تقدمي أفضل العروض 
واخلــدمــات لعمالئه بنك وربــة يرعى 
النادي الصيفي - ترامبو إكسترمي الذي 
يعتبر من أحدث مراكز األنشطة واأللعاب 
املرحة في دولــة الكويت، حيث يتميز 
باألنشطة األكثر متعة ومرًحا لألطفال 
طــوال الــعــام، ويقدم بنك وربــة خصماً 
بنسبة %15 جلميع عمالئه كونه الراعي 
البالتيني لفعاليات الــنــادي الصيفي 
وخصم خاص %25 لعمالء شريحة تاال 
لألطفال لالستمتاع باألنشطة املوجودة 

خالل تلك الفترة.
حيث ان فترة النادي الصيفي لالطفال 
تبدأ من 16 يونيو الى 8 اغسطس، وقد 
ــة على التواجد  حــرص فريق بنك ورب
في ترامبو عبر ركن خاص فيهم لتقدمي 
كافة املعلومات حول حسابات االطفال 
املبنية وفــق أحكام ومــبــادئ الشريعة 

اإلســالمــيــة و أبــرزهــا حساب السنبلة 
Kids املــتــوافــق مــع أحــكــام الشريعة 

اإلسالمية بشكل كلّي مبني على أساس 
الوكالة باالستثمار وفق نظام االدخار 
حيث يتم توزيع عوائد تنافسية على 
منتسبيه بشكل ربع سنوي.  وبوتيرة 
شهرية، سيفوز 3 أطفال من أصحاب هذا 
احلساب بهدايا مبتكرة قــام بنك وربة 
بتصميمها خصيصاً لتتناسب مع فئتهم 
العمرية؛ من ضمنها اجلائزة الشهرية 
األولــى والتي حتقق حلم الطفل برحلة 
ــدن الترفيهية  سفر مميزة الــى أكثر امل
تشويقا شاملة تذاكر السفر على درجة 
رجــال األعمال ألربعة من أفــراد األسرة 
- طفلني وبالغني ، اإلقــامــة ، وتــذاكــر 
الدخول.  وأّما اجلوائز األخرى فتتنوع 
ما بني اشتراك سنوي في نــادي فلكس 
الصحي للطفل وولــي أمــره ســواءا أكان 
في نادي فلكس فتنس العائلي أو نادي 
فلكس فتنس لرجال األعمال. واجلائزة 

الثالثة يختارها الطفل ، وهي عبارة عن 
اشتراك يصل لغاية سنة في أحد النوادي 

الرياضية أو التعليمية املشاركة..
ــدث عبدالله  ــذا الــســيــاق، حت ــي ه وف
ناصر الشعيل ، مدير إدارة أول – إدارة 
الفروع في بنك وربة حيث قال: »يسرنا 
أن يكون بنك وربــة الــراعــي البالتيني 
للنادي الصيفي ، كما نفخر بأن نساهم 
في توفير بيئة سليمة وممتعة للطفل 
اثناء تواجده في ترامبو إكسترمي. ومبا 
أننا الراعي البالتيني للنادي الصيفي 
فسنوفر خصماً بقيمة %15 للعمالء في 
جميع أفرع ترامبو إكسترمي وخصم مميز 
%25 لعمالء شريحة تاال لألطفال في 
ترامبو إكسترمي مروج، وأثناء تواجدنا 
سيتم تقدمي للعمالء معلومات وافية عن 
حساب السنبلة Kids اخلاص باألطفال 
وهو األول من نوعه صمم خصيصاً لهم »

خصم خاص لعمالؤه املشاركني في االنشطة الصيفية 

»وربة« الراعي البالتيني لنادي ترامبو الصيفي

عبدالله ناصر الشعيل

أعلن بنك بوبيان عن إطالق النسخة اجلديدة 
من برنامجه الصيفي املميز لتدريب النشء من 
طالب املرحلة الثانوية من عمر 14 إلى 17 سنة 
واملــعــروف باسم )بدينا( وذلــك للعام السادس 
على التوالي بالتعاون مع جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا، والــذي يحرص البنك من خالله 
على استكشاف القدرات الكامنة لدى طالب املرحلة 
الثانوية وهم شريحة هامة من أبنائنا الشباب 
والعمل على تدريبهم مبا يساعدهم على قضاء 
إجازة صيفية ممتعة مليئة باألنشطة التثقيفية 

والترفيهية والرحالت.
وقال مدير عام مجموعة املوارد البشرية ببنك 
بوبيان السيد عادل احلماد أن القيم التي يستهدفها 
هذ البرنامج نابعة من قيم البنك التي ترتكز إلى 
العمل اجلماعي والنزاهة واإلبـــداع، منوهاً إلى 
أن بوبيان » يؤمن دائماً أن الشباب هم احملرك 
الرئيسي ألي خطط تنموية تسعى الدولة إلى 
تنفيذها بسبب ما ميتلكونه من طاقاٍت كبيرة ميكن 
أن تفيد املجتمع إذا ما أُحسن استغاللها والتعامل 

معها«.
وأضــاف أن بنك بوبيان يسعى من خالل مثل 
هذه األنشطة إلى أن يكون البنك األفضل في مجال 
املسؤولية االجتماعية وأن يكون قريباً على الدوام 
من عمالئه ومن الشباب بوجه خاص، إمياناً منه 
بأنه مؤسسة تخدم املجتمع قبل أن تكون مؤسسة 

ساعية للربح.
من ناحية أخرى قال احلماد أن برنامج بدينا في 
نسخته السادسة ُيعد من البرامج الصيفية املميزة 
وذلــك ملا يتضمنه من فعاليات وأنشطة مختلفة 
غير تقليدية مُتكن املشاركني فيها من اكتشاف 

قدراتهم وإطالق العنان لطاقاتهم الكامنة.
ويتضمن البرنامج باإلضافة إلى زيارة بعض 
إدارات البنك الرئيسية، برنامجاً ثقافياً وترفيهياً 

ورياضياً مميزاً يهدف إلى شغل أوقــات الصيف 
للشباب بأنشطة وفعاليات مفيدة تؤهلهم ملرحلة 

جديدة من حياتهم.
ـــى مــن البرنامج  وســـوف تــبــدأ املرحلة األول
املخصص للنشء من سن 14 إلى 17 عاماً يوم 
30 يونيو على أن تستمر تقريباً ملدة أسبوعني، 
أما عن املرحلة الثانية فتبدأ من 14 إلى 25 يوليو، 
ونــدعــو الــشــبــاب للتسجيل عــن طــريــق البريد 
 HYPERLINK  االلكتروني اخلاص بالبرنامج
»mailto:bedaina@bankboubyan.

. com« bedaina@bankboubyan.com

بهدف التركيز على طاقات الشباب الكويتي

»بوبيان« يطلق برنامجه الصيفي للنشء 
»6 17 عامًا »بدينا  14 إلى  من 
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