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ت����رأس ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
ال���وزراء وزي��ر املالية أن��س خالد 
ال��ص��ال��ح وف��د دول���ة ال��ك��وي��ت في 
االجتماع الثالث والثالثني للجنة 
ال��دائ��م��ة ل��ل��ت��ع��اون االق��ت��ص��ادي 
وال���ت���ج���اري )ال��ك��وم��س��ي��ك( في 
الفترة  -22 23 نوفمبر 2017 في 
اسطنبول باجلمهورية التركية، 
ومت خالل االجتماع تبادل وجهات 
ال��ن��ظ��ر ح���ول م���وض���وع حتسني 

مم���رات النقل ال��ع��اب��رة للحدود 
ال��وط��ن��ي��ة ب��ني ال����دول األع��ض��اء 

مبنظمة التعاون اإلسالمي.
وق����ال ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
ال���وزراء وزي��ر املالية أن��س خالد 
الصالح على هامش اإلجتماع “أن 
دول��ة الكويت تعمل حالياً على 
تطوير البنية التحتية وذلك ضمن 
رؤيتها اإلستراتيجية )2035( 
واملتضمنة تطوير منظومة النقل 

اجل��وي والبري والبحري، وأنها 
حريصة على العمل االقتصادي 
وال��ت��ج��اري امل��ش��ت��رك ب��ني ال��دول 
اإلسالمية من خالل دعم األجهزة 
املتخصصة وت��ق��دمي ال��ع��ون لها 
للقيام بالدور واألنشطة املطلوبة 

منها”.
وتعتبر )ال��ك��وم��س��ي��ك( التي 
أن��ش��ئ��ت ب��ن��اًء ع��ل��ى ق���رار مؤمتر 
القمة اإلسالمي الثالث املنعقد في 

عام 1981م، وعهد برئاستها إلى 
فخامة رئيس اجلمهورية التركية، 
محفالً يضم وزراء املال واالقتصاد 
ب���ال���دول األع���ض���اء ف���ي منظمة 
التعاون اإلسالمي املعنيني برسم 
السياسات االقتصادية الوطنية 
الشاملة، وتتناول الكومسيك كافة 
املواضيع االقتصادية والتجارية 
الدولية واإلقليمية وانعكاساتها 

الصالح يترأس وفد الكويت إلى الكومسيكعلى الدول األعضاء.

ترأس وفد الكويت إلى الكومسيك

الصالح: حريصون على العمل االقتصادي 
والتجاري املشترك بني الدول اإلسالمية
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أقامتها بالتعاون مع جمعية عالقات املستثمرين في الشرق األوسط

 البورصة: ورشة عمل بعنوان »عالقات املستثمرين 
من وجهة نظر محللي األسهم املدرجة«

 ف��ي ظ��ل النجاح الكبير ال��ذي 
حققته ورشة العمل األول��ى، التي 
أقيمت في ابريل من العام اجلاري، 
اس��ت��ض��اف��ت ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت، 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع جمعية ع��الق��ات 
املستثمرين في الشرق األوس��ط، 
ورشة العمل الثانية حول عالقات 
املستثمرين، والتي شهدت حضورا 
من الشركات املدرجة في بورصة 
ال��ك��وي��ت وش���رك���ات ال��وس��اط��ة، 
كما ش���ارك فيها ش��رك��ة “إي إف 
جي هيرمس”، وجمعية عالقات 
املستثمرين في الشرق األوس��ط 

– الكويت. 
وأقيمت ورش��ة العمل في املقر 
الرئيسي لشركة بورصة الكويت 
بهدف زي��ادة الوعي بأهمية بناء 
ع��الق��ات متينة م��ع املستثمرين 
وال����دور امل��ه��م ال���ذي تلعبه هذه 
العالقات في استراتيجيات العمل، 
وكذلك التعرف على وجهة نظر 

محللي األسهم املدرجة. 
وحت�����ت ع����ن����وان “عالقات 
املستثمرين – م��ن وج��ه��ة نظر 
م��ح��ل��ل��ي األس����ه����م املدرجة” 
استعرضت ورش��ة العمل ورق��ة 
ع��م��ل ت��ع��ري��ف��ي��ة ق��دم��ه��ا رئ��ي��س 
ق��ط��اع إدارة امل��خ��اط��ر واالل��ت��زام 
واحل��وك��م��ة ف��ي ب��ورص��ة الكويت 
أحمد الكسواني، ، كما سلط أليكس 
ماكدونالد فيتالي، رئيس مجلس 
إدارة جمعية عالقات املستثمرين 

في الشرق األوس��ط الضوء على 
أف��ض��ل مم��ارس��ات ق��ط��اع عالقات 
املستثمرين،  وإل���ى ج��ان��ب هذه 
احمل��اض��رات التعريفية شهدت 
ورش���ة العمل مقابلة م��ع  أحمد 
شمس الدين رئيس األبحاث في 
شركة “إي إف جي هيرمس”، الذي 
ط��رح رؤيته ح��ول أهمية أبحاث 
األسهم وكيفية املشاركة الفعالة 
ملسؤولي عالقات املستثمرين مع 
محللي األسهم املدرجة في عملية 
االستثمار، وق��د أج��رى سيناريو 
ح��وار املقابلة أمير حنا، مساعد 
مدير عام - رئيس إدارة عالقات 

امل��س��ت��ث��م��ري��ن ف��ي ب��ن��ك ال��ك��وي��ت 
الوطني.

ت��رك��ز ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت على 
تطوير ال��س��وق امل��ال��ي الكويتي 
بشكل تدريجي، وتسلط الضوء 
كذلك على نشر أفضل ممارسات 
ع��الق��ات املستثمرين م��ن خ��الل 
السوق احمللي. في وقت سابق من 
هذا العام، قامت بورصة الكويت 
بتوقيع مذكرة تفاهم مع جمعية 
ع��الق��ات املستثمرين ف��ي الشرق 
األوس��ط وقدمت برنامج مسؤول 
عالقات املستثمرين املعتمد، وهو 
جزء من سلسلة البرامج التوعوية 

التي من املقرر إقامتها بناء على 
امل���ذك���رة.  وب�����دوره ق��ل أليكس 
ماكدونالد فيتالي رئيس مجلس 
إدارة جمعية عالقات املستثمرين 
في الشرق األوس��ط “نشهد اليوم 
ت��ط��وراً كبيراً على مستوى آلية 
عمل السوق، واالستفادة من أعلى 
مستويات التدريب، وكذلك تبادل 
اخل��ب��رات، فهذه الفعاليات متثل 
عرضا حيويا لوجهات نظر مباشرة 
للقائمني على عالقات املستثمرين، 
إلبراز أهم وأفضل ممارسات قطاع 

عالقات املستثمرين “.
 ومن ناحيته أعرب أحمد شمس 

الدين رئيس األبحاث في شركة 
“إي إف جي هيرمس عن سعادته 
باملشاركة في هذه الفعاليات التي 
تهتم بواحد من القطاعات احليوية 
في أسواق املال في منطقة الشرق 
األوس��ط بقوله” نسعد بالتأكيد 
عندما ن��رى ه��ذا االهتمام بقطاع 
عالقات املستثمرين، املمتد على 
مستوى مسؤولي بورصة الكويت 
وك��ذل��ك على مستوى الشركات 

املدرجة”.
وب�����دوره ق���ال م��ح��م��د ع��ب��دال 
الرئيس التنفيذي لالتصاالت في 
مجموعة زي���ن ورئ��ي��س مجلس 
إدارة جمعية عالقات املستثمرين 
ف��ي ال��ش��رق األوس���ط – الكويت 
“سعداء بالتعاون املثمر وبنجاح 
ورش����ات ال��ع��م��ل ال��س��اب��ق��ة التي 
عقدتها اجلمعية بالتعاون مع 
بورصة الكويت، ف��ردود األفعال 
التي سجلناها من املشاركني معنا 
كانت إيجابية ومشجعة للغاية 

بالنسة لنا”.
وأض��اف عبدال قائال “ ولذلك 
ننتهز ه��ذه ال��ف��رص��ة لنؤكد من 
خاللها دعمنا لكافة الفعاليات التي 
تهتم بقطاع عالقات املستثمرين، 
ونتطلع إلق��ام��ة ودع��م امل��زي��د من 
املبادرات التي تتناول آلية عمل هذا 
القطاع احليوي، وتطبيق أفضل 
املمارسات املتعلقة به في السوق 

الكويتية “.

مؤسسو جمعية عالقات املستثمرين مع أحمد شمس الدين

0.12 نقطة  املؤشر الوزني كسب 

0.04 باملئة  »السعري« ينخفض إلى  
في نهاية تعامالت السوق

أنهت بورصة الكويت جلسة تعامالتها امس  
األربعاء على انخفاض مؤشرها السعري 7ر2 نقطة 
ليصل إلى مستوى 21ر6229 نقطة بنسبة هبوط 

بلغت 04ر0 في املئة.
في املقابل ارتفع املؤشر الوزني ليكسب 12ر0 
نقطة ليصل إلى 89ر394 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 
03ر0 في املئة كما انخفض مؤشر )كويت 15( 
بواقع 3ر1 نقطة ليصل إلى 47ر903 نقطة بنسبة 

هبوط بلغت 15ر0 في املئة.
وشهدت اجللسة تداول 8ر45 مليون سهم متت 
عبر 2489 صفقة نقدية بقيمة بلغت 2ر10 مليون 

دينار كويتي )نحو 3ر33 مليون دوالر أمريكي(.
وتابع املتعاملون إعالن تنفيذ بيع أوراق مالية 
مدرجة ملصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة 
العدل عالوة على التذكير بإعالن بيع كمية تتجاوز 
5 في املئة من أسهم شركة االتصاالت املتنقلة )زين( 
وإمتام عملية بيع لشخص مطلع على أسهم شركة 

الشعيبة الصناعية.
كما تابع هؤالء إعالن موافقة هيئة أسواق املال 

الكويتية على جتديد حق شراء أو بيع 10 في املئة 
من أسهم شركة )ع��ق��ار( لالستثمارات العقارية 
ع���الوة على إف��ص��اح مكمل م��ن )آس��ي��ا( كابيتال 

لالستثمار بخصوص معلومة جوهرية.
وكانت شركات )رم��ال( و)الرابطة( و)خليج 
ت( و)دبي األولى( و)جي إف إتش( األكثر ارتفاعا 
في حني كانت أسهم )أعيان( و)وطني( و)جياد( 

و)لوجستيك( و)االمتياز( األكثر تداوال.
واستهدفت الضغوطات البيعية وعمليات جني 
األرب���اح أسهم العديد من الشركات في مقدمتها 
)مت��ك��ني( و)ورق���ي���ة( و)ك��وي��ت ت( و)النخيل( 
و)منتزهات( في حني شهدت اجللسة ارتفاع أسهم 
41 شركة وانخفاض أسهم 48 أخرى وسط ثبات 
أسهم 16 شركة م��ن إجمالي 105 ش��رك��ات متت 

املتاجرة بها.
واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم )كويت 
15( على 7ر12 مليون سهم متت عبر 900 صفقة 
نقدية بقيمة 3ر7 مليون دينار )نحو 8ر23 مليون 

دوالر(.

مّت اإلعالن عن هذا االستحقاق العاملي  خالل حفل أقيم في دبي  

االحتاد العاملي للشركات مينح »سيفكو« جائزة الشركة 
امللهمة والرئيس التنفيذي جائزة القائد امللهم  

أعلنت سيفكو عن حصولها على جائزة الشركة 
امللهمة  وحصول الرئيس التنفيذي على جائزة 
القائد امللهم للتميز ف��ي ق��ط��اع األع��م��ال وج��ودة 
املنتجات و اخلدمة ونظام اإلدارة واالبتكار واإلبداع 

و املسؤولية املجتمعية للشركات.
اجلدير بالذكر أن منظمة االحتاد العاملي للشركات 
تأسست في عام 2004، وهي منظمة دولية رائدة 
تتألف م��ن أكثر م��ن 3000 عضو. تعزز املنظمة 
تطوير األعمال التجارية في جميع أنحاء العالم، و 
الشبكات التجارية و املسؤولية املجتمعية للشركات 

على الصعيد العاملي.
مّت اإلعالن عن هذا االستحقاق العاملي  خالل حفل 
أقيم في دبي  ، حيث قامت منظمة االحت��اد العاملي 
للشركات بتسليم اجلائزتني للرئيس التنفيذي 
لسيفكو السيدة نور فيصل القطامي بحضور نخبة 

من ممثلي الشركات ورجال األعمال والسفراء.
أش��ادت الرئيس التنفيذي لسيفكو السيدة نور 

فيصل القطامي باجلهود املبذولة من فريق عمل 
الشركة للحصول على هذه اجلوائز، وهو ما يعكس 
منهجية الشركة الراسخة لتحسني اجل���ودة في 
مجاالت عملياتها ومنتجاتها، والتزامها بالتطوير 
املستمر لتواكب التطورات العاملية للجودة وذلك 
بالتماشي م��ع خطط التوسع بالكويت وخ��ارج 
الكويت . حيث إننا نعمل جاهدين لنصبح السوق 
امل��رك��زي األك��ب��ر واألض��خ��م ال��رائ��د ف��ي ه��ذا املجال 
في منطقة الشرق األوس��ط من خالل توفير خدمة 
استثنائية لعمالئنا وتوفير تشكيلة كبيرة متنوعة 
من املنتجات عالية اجلودة األمر الذي يجعل اإلبتكار 

واإلبداع مهمتنا األساسية.
كما أضافت السيدة نور فيصل القطامي “نتقدم 
بالشكر اجلزيل لالحتاد العاملي للشركات على 
تكرمينا بهاتني اجلائزتني وال��ذي سيشكل دافعاً 
جديداً لنا ملواصلة مسيرة جناحنا من خالل االبتكار 

والتميز في أعمالنا “.

نور القطامي أثناء التكرمي

»مارينا الكويت« يرحب بضيوفه هذا الشتاء 
ضمن أجواء فريدة للراحة واالستجمام

ك��ش��ف  ف��ن��دق »م��اري��ن��ا ال��ك��وي��ت« أن��ه يستعد 
الستقبال ضيوفه ه��ذا الشتاء م��ع باقة مصّممة 
خصيصاًكي تناسب أذواقهم املختلفة، ويدعوهم 
لقضاء أوق��ات رائعة ال تنسى بصحبة عائالتهم 

وأصدقائهمفي هذا الطقس الرائع.
وتتضمن الباقة املتميزة لهذا املوسم؛ إقامة لليلة 
واحدة في إحدى غرف الفندق الواسعة، أو أجنحته 
الفخمة بأسعار خاصة تشمل بوفيه إفطارمجاني 
يضم تشكيلة متنوعة وواسعة من األطعمة الشهية 
عالية اجلودة، واملنتقاة بعناية فائقةإلرضاء أذواق 

اجلميع.
ك��م��ا يشتمل ه���ذا ال��ع��رض أي��ض��اً ع��ل��ى خصم 
بنسبة ٪20 على بوفيه الغداء وبوفيه العشاء،من 
إعدادأفضل الطهاة احملترفني في الفندق، والذين 
ب��ذل��وا أق��ص��ى ج��ه��وده��م ل��ت��ق��دمي إب��داع��ات��ه��م في 
 .Atlantis حتضيرأطباق عاملية مميزة في مطعم

ويعد هذا املطعم املكان املثالي لتناول الطعامبسبب 
إطاللته املذهلة على األفق البحري الرائع.

وباإلضافة إلى ذلك، سيحظى ضيوفنا بدخول 
مجاني إلى كورال ريف الصحي، بأنشطته العديدة 
املتنوعة التي تضم منطقة مجهزة متاماً ملمارسة 
مت��اري��ن اللياقة البدنية، وح��م��ام سباحة داف��ئ 
ف��ي ال��ه��واء الطلق، وم��الع��ب داخلية لكرة السلة 
واالسكواش. يفتح النادي أبوابه يومياً من الساعة 
السادسة صباحاً، وحتى الساعة 10:30 ليالً مبا 

يالئم جدول مواعيد الضيوف والوقت األنسب لهم.
وفضالً عن مرافق الفندق الشاملة، ميكن لضيوفنا 
كسر روتينهم اليومي بزيارة مركز”مارينا مول”، 
ال���ذي يعد واح���داً م��ن أف��ض��ل م��راك��ز التسوق في 
الكويت، ويقع على مسافة قريبة من الفندق. وميكن 
للضيوف أيضاً زي��ارة “مارينا كريسنت” املكان 

األمثل للترفيه العائلي في هذا الطقس اجلميل.

أجواء فريدة في مارينا الكويت

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

IFLIX تعلن تعيني اخلبير 
في إدارة االتصاالت جون سعد 

رئيسًا تنفيذيًا للشركة
أعلنت شركة IFLIX عن تعيني 
اخلبير في إدارة االتصاالت جون 
سعد رئيساً تنفيذياً للشركة في 
منطقة ال��ش��رق األوس���ط وشمال 

أفريقيا.
ويتمتع سعد بخبرة تزيد عن 
15 عاماً في مجال األعمال التجارية 
وال��ت��س��وي��ق ف��ي ق��ط��اع ات��ص��االت 
الهاتف النقال وبسجل حافل من 
ال��ن��ج��اح ف��ي ت��ط��وي��ر األع��م��ال في 

أسواق مختلفة.
وبوصفه مديراً تنفيذياً، تولى 
السيد سعد مسؤولية تطوير أعمال 
شركات اتصاالت في منطقة الشرق 
األوس��ط وشمال أفريقيا وتعزيز 
مكانتها ف��ي ال��س��وق، وم��ن بينها 
شركة موبايلي في اململكة العربية 
السعودية وف��وداف��ون ف��ي مصر 

وقطر.
وتعليقاً على التعيني قال م��ارك بريت، املؤسس املشترك والرئيس 
التنفيذي ملجموعة IFLIX: “ستكون اخلبرات التي راكمها جون في 
مجاالت األعمال التجارية واالتصاالت ذات قيمة كبيرة في دعم جهود 
الشركة لتعزيز مكانتها كمزود رائ��د للخدمات الترفيهية في البلدان 
الناشئة. يسعدني أن أرح��ب به في فريقنا لقيادة IFLIX في الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا نحو املرحلة التالية من النمو”.
ومن جهته قال سعد: “لقد كرست IFLIX نفسها كشركة رائدة كبرى 
في سوق الترفيه الرقمي في املنطقة، ويسعدني أن أنضم للفريق لقيادة 

عملية تطور خدمات الترفيه في الشرق األوسط”.
وسينتقل املدير احلالي لشركة IFLIX في الشرق األوس��ط وشمال 
أفريقيا نادر صبحان إلى مركز عاملي جديد كمستشار استراتيجي يعمل 

جون سعد

»كيريبا« توقع عقدًا مع »أمريكانا« لتعزيز السيولة
أعلنت، شركة “كيريبا” ام��س  األرب��ع��اء، عن 
انضمام الشركة الكويتية لألغذية “أمريكانا” إلى 
قائمة الشركات اآلخذة في النمو بشكل متسارع في 
الشرق األوسط من العمالء الذين وّقعوا مع “كيريبا 
الشرق األوسط” احمل��دودة، وهي مشروع مشترك 
مع “كيريبا” التي تتخذ من الواليات املتحدة مقراً 

لها، بهدف حتديث عمليات إدارة خزينتها.
وقالت أشيش كريشنا، مدير اخلزينة املؤسسية 
لدى “أمريكانا”، في بيان تلقى “مباشر” نسخته 
اليوم: “تشهد األسواق تغيراً سريعاً غير مسبوق، 
ولم يعد باستطاعتنا االعتماد على جداول البيانات 
إلدارة خزينتنا. ولذلك، سيوّفر لنا نشر حٍل حديٍث 
للخزينة دقة أكبر ومعرفة في الوقت الفعلي ملواردنا 
النقدية لتوفير توجيهات استراتيجية أفضل لتمويل 

منٍو إضافي”.
وعلى غ��رار “أمريكانا”، تستخدم أكثر من 20 

شركة رائ��دة في املنطقة حالياً “كيريبا” لتعزيز 
تخطيط السيولة النقدية وتوفير الدعم التخاذ 
القرارات بهدف احلّد من تكاليف االقتراض، وزيادة 
ع��وائ��د االستثمار، وإط���الق إمكانيات رأس امل��ال 

العامل.
وُتعد “كيريبا” شركة رائ��دة عاملياً في مجال 
تقدمي حلول اخلزينة القائمة على السحابة واإلدارة 
املالية. وتهدف إلى متكني القادة املاليني وفرق عملهم 
بتزويدهم بحلوٍل ح��ائ��زٍة على جوائز في مجال 
النقد وإدارة املخاطر، واملدفوعات ومتويل سالسل 

التوريد.
وتوفر “كيريبا” منصة تتمتع بدرجات كبيرة 
م��ن األم���ان تعمل على أس���اس برمجية كخدمة 
بنسبة %100، فضالً عن التواصل عالي املستوى 
للمصارف وح��ّل متكامل بشكل سلس مّت تطويره 

ملواجهة التحديات املالية الراهنة األكثر تعقيداً.

270 ألف دينار  شركة تابعة لـ »األولى لالستثمار« تتسلم مستحقات بقيمة 
قالت شركة )األولى لالستثمار( إن إحدى شركاتها التابعة 
في السعودية تسلمت الربط الزكوي املعدل إذ مت تخفيض 
حصة الشركة األم من 7ر22 مليون ريال سعودي )6 ماليني 
دوالر( إلى 3ر3 مليون ريال )897 ألف دوالر( ما يعادل 270 
ألف دينار كويتي. وأوضحت )األولى لالستثمار( في إفصاح 

على املوقع اإللكتروني لبورصة الكويت ام��س  األربعاء 
أنه سيتم االعتراف بربح مببلغ 500 ألف دينار )نحو 6ر1 
مليون دوالر( نتيجة “عكس مخصص” والذي سيظهر في 

البيانات املالية للفترة املنتهية في نهاية عام 2017.
وأسست )األول��ى لالستثمار( ع��ام 1997 وأدرج��ت في 

بورصة الكويت عام 2001 ويبلغ رأسمالها نحو 10ر65 
مليون دينار )نحو 8ر212 مليون دوالر(.

وتكمن أغراضها في تقدمي اخلدمات املتعلقة بعمليات 
االستثمار واخلدمات املالية وتتم جميع أنشطة املجموعة 

وفقا لتعاليم الشريعة االسالمية الغراء. 


