
توقعت »هيرميس« لألبحاث في تقرير جديد 
لها تدفق سيولة أجنبية تقارب املليار دوالر إلى 
السوق الكويتية، بعد إعالن »فوتسي« عن آلية 
دخول األسهم الكويتية إلى املؤشر املتوقع في 

الثامن والعشرين من الشهر احلالي.
ومن املقرر أن تكون التدفقات على مرحلتني، 
تبدأ من سبتمبر املقبل بنسبة %50، واملتبقي 

في مارس من السنة املقبلة.
وكررت »هيرميس« توصيتها بشراء األسهم 
الكويتية بشكل ع��ام وأس��ه��م البنوك بشكل 
خاص مع توصية ألسهم »الوطني« و«زين« 

و«هيومن سوفت«.
وكانت شركة » #فوتسي_راسل« قد أعلنت 
ف��ي أكتوبر امل��اض��ي ع��ن ترقية #ال��ب��ورص��ة_
الكويتية إل��ى مصاف األس��واق الناشئة بعد 
استمرار السوق على قائمة االنتظار مل��دة 9 

سنوات منذ العام 2008. وبّينت الشركة أن 
هناك مراجعة نصف سنوية ستتم في مارس 
وسبتمبر، الفتة إلى أن االنضمام الفعلي بوزن 
نسبي %0.5 للمؤشر سوف يتم في سبتمبر 

.2018
وأرجعت فوتسي في حينه قرار االنضمام 
للتعديالت األخيرة التي أجرتها هئية أسواق 

املال والبورصة الكويتية، أبرزها:
إطالق املرحلة األولى لنظام ما بعد التداول 
PMT ونظام تغير الوحدات السعرية اجلديد 
ف��ي م��اي��و امل��اض��ي. وح��ي��ث مت توحيد دورة 
التسوية لتصبح 3 أيام عمل بعد يوم التداول 
)T+3 ( ، ومت إل��غ��اء ال��وح��دات السعرية، 
والتعويض عنها بنظام »ال��ت��ك��ات«، والتي 
تنظم حركة األسهم بارتفاع %20 كحد أقصى 

وانخفاض بذات النسبة.

نظم مركز دراسات االستثمار لدى احتاد 
شركات االستثمار برنامج تدريبي بعنوان 
 ،Financial Statements Analysis

وذل��ك خ��الل الفترة )اإلث��ن��ني – األرب��ع��اء( 
19 – 21 مارس 2018 من الساعة 08:30 
صباحاً إلى الساعة 02:30 بعد الظهر في 

مقر االحت��اد، حيث قدم البرنامج الدكتور 
أمين حداد احملاضر في اجلامعة االمريكية 

- الكويت.

وق��د أوض��ح��ت ف��دوى دروي���ش – مدير 
الدعم الفني باالحتاد ومدير املركز بالوكالة 
أن هذا البرنامج الفني تناول ق��راءة وفهم 
بنود القوائم املالية لغايات حتليلها في 
اتخاذ ال��ق��رارات االستثمارية، والتعريف 
بعناصر القوائم املالية مبا فيها حتديد 
القيمة العادلة طبقاً مل��ا ج��اء ف��ي املعيار 
لإلبالغ املالي رقم IFRS13(( 13، وحتقق 
 IFRS(( اإلي��رادات من العقود مع العمالء
15 واالع��ت��راف والقياس ل��ألدوات املالية 

.IFRS 9((
وق���د مت خ���الل ال��ب��رن��ام��ج دراس����ة أه��م 
األساليب املتبعة في حتليل القوائم املالية 
ومناقشة محددات التحليل املالي، واشتملت 
على حتليل قوائم مالية لعدد من الشركات 

العاملة في دولة الكويت. 
وفى نهاية البرنامج مت تقدمي شهادات 
للمشاركني، وهم من اجلهات اآلتية: شركة 
يونيكاب لالستثمار وال��ت��م��وي��ل، شركة 
االستثمارات الوطنية، الشركة الكويتية 

لالستثمار، شركة رساميل لالستثمار.
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1.4 مليون طن من مادة البرازيلني في البحرين بطاقة إنتاجية 

»الكيماويات البترولية« تدخل مرحلة املفاوضات النهائية ملشروع مجمع العطريات
أقامت شركة صناعة الكيماويات البترولية 
ح��ف��ل ت��ك��رمي ق���دام���ى ال��ع��ام��ل��ني وامل��ن��ت��ه��ي��ة 
خدماتهموذلك بحضور نواب الرئيس التنفيذي 

وعدد من املدراء والعاملني.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة محمد الفرهود 
في كلمته التي ألقاها نيابة عنه نائب الرئيس 
التنفيذي للشؤون اإلداري���ة واملالية إبراهيم 
املصيطير إن ه��ذا التكرمي يأتي تقديراً ل��دور 
العاملني الذي قاموا به طيلة مسيرتهم العملية 
التي نفخر بها، وتشجيعاً ودعوة للتواصل بني 
األجيال، لتستمر مسيرة العطاء، حيث يعطي 
هذا التكرمي  دافعا معنويا قويا للموظفني حديثي 
التعيني للعمل بجد وإخالص، وهم على ثقة بأن 
جهودهم وإخالصهم في العمل لن يضيعا سدى 

وإمنا سيقدر أميا تقدير من جانب الشركة.
وأوض���ح املصيطير أن م��ا حققته الشركة 
من إجن��ازات ليس سوى خير دليل على تفاني 
وإخ��الص العاملني  في العمل، مشيراً إل��ى أن 
الشركة بفضل عامليها تسير بخطى في تطبيق 
خطتها اإلستراتيجية احلالية والهادفة إلى 
التوسع في مجال البتروكيماويات على املستوى 
العاملي، وذل��ك للمحافظة على مكانتها الرائدة 
في هذه الصناعة، حيث قطعت شوطاً كبيراً في 
مشاريعها اجلديدة والتي تعكف على تنفيذها 
خالل العام اجلاري 2018/2017 أهمها توقيع 

عقد دراس��ة الهندسة األول��ي��ة ملشروع البولي 
بروبيلني ف��ي ك��ن��دا وامل��م��ل��وك مناصفة بينها 
وبني شركة بامبينا الكندية، والذي يعد من أهم 
املشاريع االستراتيجية للشركة خ��ارج دولة 
الكويت حيث سيتم بناء مرفق إن��ت��اج ثنائي 
الهيدروجني PDH ومصنع للبولي بروبلني 

بطاقة إنتاجية 550 ألف طن سنويا.
وأضاف: كما تقوم الشركة حالياً  باملفاوضات 
النهائية إلتفاقية الشراكة مع الشريك البحريني 
للمضي قدماً في مرحلة الهندسة التفصيلية 
والتوريد واإلنشاء ملشروع مجمع العطريات في 
البحرين إلنتاج البرازيلني بطاقة إنتاجية 1.4 

مليون طن من مادة البرازيلني، حيث مت استكمال 
كافة الدراسات الهندسية األولية للمشروع .

وأش���ار إل��ى أن الشركة ت��درس حالياً عدد 
من ف��رص االستحواذ على حصص مؤثرة في 
م��ش��اري��ع للبتروكيماويات املتخصصة في 

الواليات املتحدة األميركية و كوريا اجلنوبية.

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق مب���ش���روع ب���ن���اء مجمع 
البتروكيماويات إلنتاج اإليثيلني جاليكول في 
أميركا، بطاقة 750 ألف طن سنويا و الذي يتم 
تنفيذه عن طريق شركة املشاركة »إيكويت« 
فقد مت االنتهاء من دراس��ة التصاميم الهندسية 
األول��ي��ة وج���اري العمل ف��ي مرحلة الهندسة 

والتوريد واإلنشاء، حيث من املتوقع بدء تشغيل 
املشروع في نهاية عام 2019.

وح��ول مشاريع الشركة داخ��ل الكويت يعد 
إغ��الق مصانع األسمدة بعد مسيرة إمتدت إلى 
أكثر من نصف ق��رن يعد نقطة حت��ول رئيسية 
في نشاط الشركة بالتخارج من ه��ذا القطاع 
وذل��ك إلستغالل الغاز الطبيعي فى صناعات 
بتروكيماوية ذات عوائد مجزية، حيث متضي 
الشركة في عملية اإلغ��الق وف��ق خطة محددة 
تضمن احملافظة على مواردها البشرية العاملة 
ف��ي مصانع األس��م��دة وال��ع��م��ل على تدريبهم 
إلن��ت��ق��ال��ه��م إل���ى م��ص��ان��ع ال��ب��ول��ي ب��روب��ل��ني 
والبرازايلني باإلضافة إلى املشاريع املستقبلية 

املختلفة للشركة.
وقال املصيطير إنالعنصر البشري هو اللبنة 
األساسية لنجاح أي مؤسسة، لذا فتكرمي قدامى 
العاملني واملنتهية خدماتهم في الشركة هو 
تكرمي لالنتماء والتفاني في العمل، متوجهاً 
بالتحية والتقدير إل��ى جميع العاملني الذين 
عملوا بكل جد وتفان لرفع اسم الشركة عالياً 
ليحثهم على االستمرار بالعطاء املتميز، والذي 
أثمر من خالل تفوق أداء الشركة وريادتها لكثير 
من األساليب املثلى في القطاع النفطي وحتقيقها 
ألهدافها السنوية، متمنيا للشركة والقطاع 

النفطي كل التطور واالزدهار.

تستثمر مليار دوالر سنوًيا مبجال األمن اإللكتروني لسد الفجوات األمنية 

12.9 باملئة من احلواسيب في الكويت تعرضت لبرامج ضارة »مايكروسوفت«: 
استضافت مايكروسوفت خبراء 
الصناعة وصناع القرار البارزين 
ف��ي م��ج��ال األم���ن اإلل��ك��ت��رون��ي في 
ح��دث إعالمي في الكويت ، وذلك 
بهدف اتاحة الفرصة خلبراء األمن 
اإللكتروني ف��ي املنطقة االط��الع 
على أح���دث التوجهات العاملية 
اخلاصة بأمن املعلومات ، وحملت 
هذا النسخة التي عقدت في فندق 
رادي���س���ون ب��ل��و ع��ن��وان »ال���رؤى 
املتطورة خلبراء األمن اإللكتروني« 
، واتاحت الفعالية خلبراء األمن 
في املنطقة احلصول على فرصة 
لتبادل اخلبرات مع أشهر اخلبراء 

في العالم.
أص��درت شركة مايكروسوفت 
النسخة الثالثة والعشرين من 
تقريرها اخل��اص باالستخبارات 
األمنية ، وهو منشور يصدر مرتني 
في السنة بهدف تثقيف العمالء 
والشركاء واملنظمات حول احلالة 
الراهنة للتهديدات األمنية وكذلك 
أفضل املمارسات واحللول املوصى 
بها ، وتستثمر شركة مايكروسوفت 
حوالي مليار دوالر أمريكي سنوًيا 
في مجال األمن اإللكتروني ، بحيث 
ميكن للعمالء الوثوق في سحابة 
مايكروسوفت كمنصة آمنة تعمل 

على مدار الساعة.
كشفت دراس����ة ح��ي��ة ألج��ه��زة 
الكمبيوتر الشخصية ف��ي دول��ة 
ال��ك��وي��ت أج��رت��ه��ا مايكروسوفت 

في الربع األول من ع��ام 2017 ، 
أن 12.9 ٪ من أجهزة الكمبيوتر 
تعرضت لبرامج ض��ارة من نوع 
معني ، وذل���ك م��ق��ارن��ة مبتوسط 

عاملي يبلغ حوالي 7.8 ٪.
وقد أجرت مايكروسوفت مؤخراً 
بحًثا خلبراء أم��ن املعلومات في 
منطقة اخلليج ، وال��ذي كشف أن 
60 ٪ م��ن املنظمات اإلقليمية ما 
زالت تستخدم أسماء املستخدمني 
وكلمات امل���رور ملصادقة دخ��ول  
املستخدمني على شبكات الشركات 

، كما أظهر ذات البحث أن 30 ٪ 
يستخدمون امل��ص��ادق��ة الثنائية 
السم املستخدم وكلمة امل��رور عبر 
اشعارات الرسائل القصيرة أو أي 
شكل آخر من إشعارات اجلوال ، في 
حني أعربحوالي 5 ٪ فقط من الذين 
شملهم البحث انهم يستخدموا 

تقنية التعرف عن طريق البصمة.
حتدث إردال أوزكايا ، مهندس 
متخصص ف��ي األم��ن السيبراني 
ل���دى ش��رك��ة م��اي��ك��روس��وف��ت عن 
احلاجة امللحة لألمن الذكي ، حيث 

يواصل خبراء األمن االلكترونيفي 
دول مجلس ال��ت��ع��اون اخلليجي 
مواجهة التهديدات املتطورة بشكل 

متزايد.
وأض�������اف أوزك�����اي�����ا ق��ائ��ال 
»س��ن��واص��ل ف��ى مايكروسوفت 
تعزيز امليزات الدفاعية نيابًة عن 
عمالئنا ، وس��وف نستمر في عقد 
فعاليات مثل منتدى خبراء األمن 
اإللكتروني التاحة الفرصة لهم 
ب��االط��الع على أح��دث التوجهات 

العاملية في هذا املجال«.

قاموا خبراء هذا املجال بالتزامن 
م��ع م��اق��دم��ه خ��ب��راء األم���ن ل��دى 
مايكروسوفت بتقدمي جلسات 
للحضور خ���الل احل���دث ، حيث 
ق���دم ك���اًل م��ن ميغا ك��وم��ار مدير 
األبحاث في شركة IDC جلسة 
بعنوان »املشهد األمني املتطور« ، 
وقال كومار«هناك أط��راف ضارة 
وخبيثة دائما على استعداد إلحلاق 
أض��رار جسيمة ، علماً أن التحدي 
دائ��م��اً مايكون ف��ي إي��ج��اد حلول 
قابلة للتطبيق جتمع بني صرامة 
سياسة تكنولوجيا املعلومات 
وامل��رون��ة ال��الزم��ة خللق أع��م��ااًل 

رقمية مرنة«. 
ص��رح 24 ٪ م��ن خ��ب��راء األم��ن 
اإللكتروني ل�مايكروسوفت في 
اس��ت��ط��الع ش��م��ل خ��ب��راء منطقة 
اخلليج أنهم ق��ام��وا بالنقر على 
رواب����ط مجهولة داخ���ل رس��ائ��ل 
البريد اإللكتروني قادتهم إلى 
مواقع إلكترونية غير معروفة ، 
كما كشف البحث أن ٪21 فقط من 
الذين شملهم االستطالع صرحوا 
ب��أن��ه��م ميتلكون ح��ل م��ن شأنه 
تصنيف البيانات وفقاً ألهميتها ، 
بينما صرح نصفهم تقريبا بنسبة 
47 ٪ أن��ه��م م��ا زال���وا ف��ي مرحلة 
التخطيط إلمتالك تلك احللول ، 
في حني 32 ٪ منهم قالوا أنهم لم 
يستطيعوا حتقيق أي ت��ق��دم أو 

تطور في هذا املجال .

خبراء الصناعة خالل حدث إعالمي

»احتاد الشركات«ينظم برنامجا فنيا لقراءة وفهم القوائم املالية وحتليلها

احتاد الشركات يواصل برامجه التوعوية

جانب من حفل التكرمي املصيطير خالل إلقائه كلمة الرئيس التنفيذي

»الكويتية« تنظم معرض يوم األم

نظمت اخلطوط اجلوية الكويتية معرضها األول 
ليوم األم وال��ذي استمر مل��دة ث��الث أي��ام متواصلة 
ليؤكد دور امل���رأة ال��ه��ام ف��ي مجتمعنا ومكانتها 
الكبيرة. وق��د افتتح امل��ع��رض بحضور الرئيس 
التنفيذي إبراهيم اخلزام وعدد من كبار املسؤولني 

في الشركة.
وبهذا الصدد قال مدير دائ��رة العالقات العامة 
واالع���الم بالكويتية فايز العنزي ب��أن الكويتية 
تتشرف بتنظيم مثل ه��ذه امل��ع��ارض التي تسلط 
الضوء على دور األم في املجتمع لدورها الفعال في 
بناء جيل املستقبل. ويعتبر معرض يوم األم رسالة 

شكر وتقدير نرسلها لكل أم في الكويتية وخارجها 
على جهودهم املبذولة جت��اه اسرهم ومجتمعهم 
لتؤكد األم يوما بعد ي��وم ان البيت هو أول وأهم 

درجات التربية الصاحلة.
وختم العنزي بتوجيه الشكر جلميع املنظمني 
واملشاركني بهذا املعرض املتميز والذي يقام ألول 
مرة ويعد تكرمي جلهود املرأة في مجتمعنا متمنيا 
التوفيق جلميع املوظفني في عملهم واالستمرار في 
الريادة والتقدم خصوصا وأن الكويتية تزخر بكثير 
من الكفاءات النسائية املتميزة من العنصر الوطني 

أو العناصر الوافدة.

جانب من املعرض

0.67 نقطة ..  انخفاض الوزني 
0.28 باملئة والسعري بنسبة 

أن��ه��ت ب��ورص��ة الكويت جلسة تعامالتها 
امس  األربعاء على انخفاض مؤشرها السعري 
75ر18 نقطة ليصل إلى مستوى 94ر6686 

نقطة بنسبة انخفاض بلغت 28ر0 في املئة.
في املقابل انخفاض املؤشر الوزني 67ر0 
نقطة ليصل إلى 25ر409 نقطة بنسبة انخفاض 
بلغت 16ر0 في املئة كما انخفض مؤشر )كويت 
15( بواقع 25ر2 نقطة ليصل إلى 88ر954 

نقطة بنسبة انخفاض بلغت 24ر0 في املئة.
وشهدت اجللسة ت��داول 8ر47 مليون سهم 
مت��ت عبر 2642 صفقة نقدية بقيمة 4ر12 
مليون دي��ن��ار كويتي )نحو 92ر40 مليون 

دوالر(.
وتابع املتعاملون إع��الن بورصة الكويت 
ب���ش���أن ت��أك��ي��د اجل�����دول ال��زم��ن��ي اخل���اص 
باستحقاقات مساهمي شركة )عقار( لألرباح 
النقدية عالوة على إمتام عملية شراء لشخص 
مطلع على أسهم شركة بوبيان للبتروكيماويات 
وبيع كمية تتجاوز 5 في املئة من أسهم شركة 

الكوت للمشاريع الصناعية.
كما تابع املتعاملون إفصاح تأكيد اجلدول 
الزمني اخلاص باستحقاقات مساهمي شركة 

الصاحلية العقارية عالوة على إعالن بورصة 
الكويت بشأن تنفيذ بيع أوراق مالية غير 
مدرجة ملصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة 
العدل إضافة إلى مواعيد اجتماعات مجالس 
إدارات شركات ملناقشة بياناتها املالية عن 

.2017
وك��ان��ت ش��رك��ات )م���راك���ز( و)ب��وب��ي��ان د 
ق( و)اي��ف��ك��ت( و)ع��م��ار( و)كميفيك( األكثر 
ارتفاعا في حني كانت أسهم )اجوان( و)جياد( 
و)وطني( و)زين( و)م سلطان( األكثر تداوال 

من حيث الكمية.
واستهدفت الضغوطات البيعية وعمليات 
جني األرب���اح أسهم العديد من الشركات في 
مقدمتها )أولى تكافل( و)املدن( و)ايفا فنادق( 
و)ص��ل��ب��وخ( و)س��ن��رج��ي( ف��ي ح��ني شهدت 
اجللسة ارت��ف��اع أسهم 40 شركة وانخفاض 
أسهم 54 أخرى وسط ثبات أسهم 19 شركة من 

إجمالي 113 شركة متت املتاجرة بها.
واس��ت��ح��وذت حركة مكونات مؤشر أسهم 
)كويت 15( على 9ر13 مليون سهم متت عبر 
961 صفقة نقدية بقيمة 6ر8 مليون دينار 

)نحو 38ر28 مليون دوالر(.

جانب من تداوالت البورصة

مقر مجموعة هيرميس

أسهم كويتية ستجتذب مليار دوالر في هذا التوقيت


