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غياب المحفزات وراء اإلحجام عن الشراء

السوق يتجه إلى حاجز الـ 7500 نقطة
وحالة ترقب إلتمام صفقة »زين«

الرشيد: زيادة أصول »الكويت الدولي« إلى 47 مليون دينار 

»برقان« يعلن الرابح في سحب حساب المزايا
أعلن بنك برقان عن فوز نافني كوتابوراث واراث ناندكومار في جائزة سحب 
حس���اب املزايا للمقيمني والذي أقيم في فرع البنك الرئيسي مؤخرا وهي عبارة 

عن قيمة راتبه تصرف لسنة كاملة بحد إجمالي 4 آالف دينار.
وفي اإلطار ذاته قال رئيس مديري مجموعة اخلدمات املصرفية لألفراد ساميون 
كليمينتس: »مت تطوير حس���اب املزايا لتلبية احتياج���ات املقيمني في الكويت، 
فاخلدمات التي يقدمها هذا احلس���اب تتضمن خدمة التأمني على احلياة وأسعارا 
خاصة لصرف وحتويل األموال إلى عائلتهم. وتكتمل مزايا هذا احلساب بالسحب 
ربع السنوي الذي يتيح ألحد العمالء الفوز بجائزة قيمتها راتب للعميل يصرف ملدة 

سنة كاملة. هذه هي القيمة التي ستصرف حلساب الفائز بسحب هذا الشهر«.
وأضاف »باإلضافة إلى تلك العروض سوف يحصل أول 2000 عميل يقومون 
بفتح حس���اب املزايا على عرض حصري لبطاقة »ن���ادي مزايا« وهي عبارة عن 
بطاقة خصم توفر خصومات للتسوق في أكثر من 250 فرعا مشاركا من مطاعم 
ومقاه ومستشفيات وصيدليات وصالونات الرجال والنساء أيضا لقنوات التلفاز 

والنوادي الصحية ومحالت األثاث وألعاب األطفال والفنادق وغيرها كثير«.
أطلق حساب املزايا في شهر أكتوبر من العام 2008 وهو أول حساب من نوعه 
يطرح في الكويت حيث انه يق���دم خدمات عديدة تأتي بالفائدة للعمالء املقيمني 
في الكويت كالتأمني على احلياة بالتعاون مع ش���ركة اخلليج للتأمني وأس���عار 
خاصة لصرف وحتويل األموال عبر ش���ركة املزيني كما يوف���ر بطاقة ائتمانية 
تعادل الراتب الش���هري للعميل وفرصة االشتراك في السحب ربع السنوي على 
جائزة تعادل س���نة كاملة من الراتب الشهري بحيث يكون إجمالي اجلائزة بحد 

أقصى 4 آالف دينار

ص���رح العضو املنتدب لبن���ك الكويت الدولي 
حميد الرشيد بأن توجهات البنك نحو إعادة هيكلة 
نشاطه بدأت تؤتي ثمارها، على الرغم من األوضاع 
االقتصادية املعاكس���ة، حيث شهدت أصول البنك 
منوا خالل فترة التسعة شهور األولى من عام 2009 
بنحو 4% بزيادة بلغت نحو 47 مليون دينار، ليصل 

إجمالي أصول البنك لنحو مليار دينار.
كما شهدت مؤشرات األداء حتسنا ملحوظا حيث 
بلغ صافي اإليرادات التشغيلية بعد طرح املصروفات 
العمومية واإلدارية وقبل طرح املخصصات نحو 
13.5 مليون دينار بزيادة مقدارها نحو 6.6 ماليني 
دينار عن مثيالتها لذات الفترة من عام 2008 ومبا 

ميثل زيادة بنحو %96.
كما أشار العضو املنتدب إلى أن حتقيق البنك 
خلسائر مرحلية بلغت 4.6 ماليني دينار للتسعة 
أشهر املنتهية في 2009/09/30، إمنا يعزى لقيام البنك 
باستقطاع مخصصات بلغت نحو 18 مليون دينار 
خالل الفترة، وأفاد بأن بنك الكويت الدولي مازال 

يحتفظ مبخصصات إضافية احترازية بنحو 7 ماليني 
دينار ملواجهة تأثيرات األوضاع االقتصادية السلبية 

وذلك متاشيا مع متطلبات اجلهات الرقابية. 
واختتم العضو املنتدب بأن صافي محفظة التمويل 
قد بلغت نحو 762 ملي���ون دينار بزيادة مقدارها 
نحو 42 مليون دينار وبنسبة 6% مقارنة برصيد 
صافي احملفظة في نهاية العام السابق، كما بلغت 
أرصدة ودائع العمالء 701 مليون دينار بزيادة نحو 
103 ماليني دينار وبنسبة منو 16%، وتركزت زيادة 
ودائع العمالء في احلسابات اجلارية والتوفير مما 
أدى إل���ى انخفاض تكلفة األموال بنحو 20 مليون 

دينار وبنسبة %54.
وأك���د العضو املنتدب على س���عي إدارة البنك 
لتحسني ربحية البنك في ظل التحديات التي تفرضها 
الظروف االقتصادية الراهنة وذلك من خالل العمل 
على التوظيف األمثل جلميع املوارد املادية والبشرية 
للبنك، من خالل استهداف األولويات األساسية وفقا 

خلطة البنك التقديرية.

»اتحاد المصارف« يستعين بخبراء
إلكمال هيكله التنظيمي

الستعراض مشاكل الشركات االستثمارية

اتحاد الشركات االستثمارية يجتمع
مع جهة حكومية خالل أسبوعين

زكي عثمان
أجمع محللون ل� »األنباء« على أن استمرار 
حالة العزوف عن الشراء خالل تداوالت األسبوع 
املاضي يعتبر انعكاس���ا طبيعيا حلالة اخلوف 
التي دبت في نفوس عموم املتداولني ومحصلة 
طبيعية لعدم وجود أي محفزات جديدة بالسوق 
على مدار األيام املاضية واقتران السوق بحالتي 
الترقب إلمتام صفقة »زي���ن« وتوالي إعالنات 

الربع الثالث.
وأكدت املصادر ان تلك النظرة وعدم وجود 
الرغبة في الشراء كانت وراء التراجع الواضح 
لكميات وقيم التداول على مدار األسبوع املاضي 
وهو ما ظهر جليا أيضا من خالل عدم التجاوب 
مع إعالنات األرباح اجليدة وغير املتوقعة للبنك 
الوطني والذي حقق ربحا صافيا بلغ 201 مليون 
دينار وبربحية 70 فلسا للسهم وشركة الوطنية 
لالتصاالت التي حققت ربحا صافيا بلغ 97 مليون 
دينار وبربحية 194 فلس���ا وذل���ك نظرا حلالة 

الترقب الشديدة لباقي إعالنات الشركات للربع 
الثالث وما ستؤول إليها السيما ان األزمة املالية 
مازالت آثارها واضحة على الشركات وحتديدا 

»االستثمارية«.
وق�����د أوض�����ح احمل����للون ان السوق قد 
يشهد استمرارا ملرحلة التذبذب والتراجع خالل 
تداوالت األسبوع اجلاري وان كانت هناك بودار 
انفراجة »مؤقتة« في ظل توالى إعالن البنوك عن 
أرباح الربع الثالث في حني ان التوقعات تشير 
إلى السوق خالل األس���بوعني املقبلني سيكون 
على تذبذب واحتماالت االنخفاض اكبر في ظل 
التخوف ال���ذي يصيب املتداولني من احتماالت 
تراجع أرباح عموم الشركات املدرجة وحتديدا 
شركات االستثمار وهو ما يدفع باحتماالت ان 
يشهد املؤشر السعري نقطة مقاومة بني 7700 
نقط���ة و7900 نقطة وفي حال اس���تمر االجتاه 
التنازلي فان نقطة املقاومة ستتراوح بني 7500 

نقطة و7400 نقطة.

أحمد يوسف
يس�����تعد احتاد مصارف 
ق������درات  الكوي���ت تعزي���ز 
العمل به عبر االستعانة بخبراء 
التنظيمي  الس���تكمال هيكله 

اجلديد.
ويدرس االحتاد حاليا مجال 
تعيني اخلبراء او االس���تعانة 
ببيوت خبرة عاملية في مجاالت 
التي تطلب منه،  االستشارات 
وذلك اس���تعداد لالنتهاء من 

برنامج إعادة الهيكلة.
يشهد احتاد املصارف حاليا 
حالة من االهتمام من قبل البنوك 
احمللية لتحسني فاعليته، بعد 
عدة اتهامات وجهت الى بعض 
أعضاء مجل���س اإلدارة بعدم 
فاعلية االحتاد للقيام بالدور 

املنوط به.
العمل في االحتاد  ويجري 
على قدم وساق استعداد لعقد 
مالي مللتقى الكويت املالي الذي 

س���يعقد في الفت���رة من 1 � 2 
نوفمبر 2009 بتنظيم مجموعة 
االقتصاد واألعمال وبالتعاون 
مع بنك الكويت املركزي واحتاد 
الك�������ويت، وذلك  مص���ارف 
املل�����تقى  بهدف إجناح ه���ذا 
تعزيزا ملكانة الكويت ودورها 
في اقامة مثل ه���ذه امللتقيات 
الكبيرة الت���ي يحضرها عادة 
كبار املسؤولني من داخل البالد 

وخارجها.

الشركات االس���تثمارية حتت 
مظلت���ه وكذلك إحي���اء فكرة 
تأسيس صندوق حكومي لشراء 
األصول املتعثرة على أن يتم 
استردادها بنفس السعر مضافا 

إليه تكاليف التمويل.

اللقاء األخي���ر الذي جمع بني 
مجلس إدارة االحتاد ومحافظ 
الكوي���ت املركزي، حيث  بنك 
مت عرض ع���دد من األفكار من 
بينها تعديل بعض مواد قانون 
االس���تقرار مبا يسمح بدخول 

عمر راشد 
علمت »األنباء« من مصادرها 
أن احتاد الشركات االستثمارية 
املقبلة  الفترة  سيجتمع خالل 
بعدد من املسؤولني الرسميني 
خ���الل الفترة املقبل���ة، الفتة 
ال���ى أن تلك اللقاءات تأتي في 
إطار س���عي االحتاد لتحريك 
املياه الراكدة في أداء الشركات 
االستثمارية التي تعاني حاليا 
إلى  السيولة، إضافة  من شح 
املعوق���ات التي حت���ول دون 
استفادة الشركات االستثمارية 

من قانون االستقرار. 
ولفت���ت املص���ادر أن أول 
اللقاءات س���يكون خالل  تلك 
أس���بوعني مع إحدى القيادات 
الرسمية، مستدركة بأن من بني 
الش���خصيات التي سيلتقيهم 
االحتاد رئيس مجلس الوزراء 
ونائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية وعددا آخر 

من املسؤولني. 
التحركات بعد  وتأتي تلك 

أعداد هائلة من خريجي الجامعة والتطبيقي بإنتظار الفرص الوظيفية

الدراسة والعمل في القطاع الخاص في وقت واحد
اخلاص كل حسب تخصصه وادخال 
الدراسي وبإشراف  ذلك ضمن املنهج 
من برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة 
ويتم تقييمهم ومنحهم رواتب أو مكافأة 
ش���هرية للعمل اجلزئي بساعات أقل 
م���ن املوظ���ف العادي ويت���م جدولة 
محاضراتهم لتتناسب مع عمله اجلزئي 
ويعتمد تخرجه من الدراسة مبنح جهة 
العمل تقريرا عن مدى التزامه وادائه 
وانتاجيته بالتنسيق مع برنامج اعادة 
هيكلة القوى العاملة وعندها يكون قد 
مارس العمل وأنتج ومت تقييمه من جهة 
العمل بالقطاع اخلاص وباتفاق الطرفني 
)اخلريج وجهة العمل( سيعدل وضعة 
بجهة العمل ويت���م التعاقد معه على 
أساس العمل بدوام كامل ومينح راتبا 
محفزا ومشجعا ويتم احتساب فترة 
عملة من بداية عمله اجلزئي ويسجل في 
التأمينات االجتماعية على هذا األساس 
وحتى نشجع التخصصات الفنية للعمل 

في القطاع اخلاص

واعتق���د ان لديه���ا 
الكثير من املقترحات 
والتوصيات سواء من 
اخلبراء أو األكادمييني 
أو اللجان التي شكلتها 
لهذا الغرض واملطلوب 
اتخاذ القرار وهذا ما 
الش���ارع  ي���دور في 
الكويتي ع���ن تردد 
اتخاذ  ف���ي  احلكومة 
القرارات في وقتها دون 
االلتف���اف للضغوط 
س���واء م���ن بعض 
اصحاب املصالح أو 
من بعض اعضاء مجلس األمة. هنالك 
مقترح يشاركني فيه الكثير من أصحاب 
األعمال في القطاع اخلاص وهو إدخال 
منهج تدريبي عملي للس���نة األخيرة 
من الدراسة س���واء جامعة أو كلية أو 
معهدا وذلك بالسماح للطلبة في السنة 
األخيرة من الدراسة بالعمل في القطاع 

له عالقة بتخصصهم 
وخاصة الفنيني وهنا 
تفقد الدولة الكثير من 
ابنائه���ا الذين تكون 
تخصصاته���م فنية 
البل���د  ويحتاجه���م 
للعمل في هذا املجال 
بدال م���ن جلب فنيني 
وعمال���ة م���ن خارج 
الكويت، وكذلك الطرف 
اآلخر ه���و القطاعان 
واخل���اص  الع���ام 
حي���ث ال يحتاجون 
تخصص���ات معينة 

وهم كث���ر وهنا يجب أن نتوقف قليال 
ونعرف ما التخصصات التي ال يحتاجها 
العام واخلاص ونستبعدها  القطاعان 
من مناهجنا حتى ال تتفاقم املشكلة في 
املستقبل القريب أكثر مما هي علية اآلن 
وال اعرف ملاذا حتى هذا الوقت احلاضر 
لم تقم الدولة بوقف هذه التخصصات 

كثي���را ما مت 
عن  احلديث 
ت  ج���ا مخر
التعليم ومدى 
عدم مالءمتها الحتياجات سوق العمل 
وخاصة القطاع اخلاص وكثيرا ما مت 
اعداد دراسات وتوصيات وتشكيل جلان 
لهذا الغ���رض ولكن أين التنفيذ وهل 
مازلنا نعاني مشكلة تكدس أعداد هائلة 
من خريج���ي اجلامعة والهيئة العامة 
للتعليم التطبيق���ي بانتظار الفرص 
الوظيفية التي تناس���ب تخصصاتهم 
او على األقل يت���م قبولهم وتعيينهم 
سواء في القطاع احلكومي أو اخلاص 
واجلواب نعم النزال مكانك راوح وقد 
يكون السبب من الطرفني.. األول يتمثل 
في بعض اخلريجني الذين ال يرغبون 
في العمل بالقطاع اخلاص واصرارهم 
ومحاوالتهم والتوسط لهم للعمل في 
القطاع احلكومي باجلهة والوظيفة التي 
يرغبون فيها وحتى لو كان العمل ليس 

عبداهلل العبداجلادر

جانب من تسلم اجلائزة

حميد الرشيد

عبدالعزيز البدر 

اعتبرته أقوى البنوك اإلسالمية وأكثرها تحديثًا

»كابيتال إنتيلجنس« تثبت تصنيف »بيتك« على المديين القصير والبعيد
لإليداعات لدى البن���وك الكويتية والذي مت تفعيله في 

النصف الثاني من عام 2008. 
وقد أكدت كابيت���ال إنتيلجنس على درجة تصنيف 
 ،+A بيت���ك للعمالت األجنبية على املدى البعيد بدرجة
أما تصنيف العم���الت األجنبية على املدى القصير فقد 
بقي أيضا عند درجة A1، وعليه تبقى تصنيفات العمالت 
األجنبية لبيتك مستقرة. ومت إبقاء تصنيف دعم بيتك 
عند الدرجة 2، مع اإلش���ارة إلى توقع الوكالة استمرار 
الضغط على جودة وربحية األصول الكلية خالل النصف 

الثاني من 2009 وحتى 2010. 
وش���دد البدر على املالءة املتمي���زة لبيتك والتي مت 
تعزيزها مبخصصات مالية كبيرة ترفع رصيد املخصصات 
املجمعة وتدعم املركز املالي لبيتك ومتكنه من مواجهة 
إف���رازات األزمة وتتوافق مع متطلبات اجلهات الرقابية 
بجانب االلتزام الص���ارم باملعايير واملتطلبات العاملية 
واملهنية والتأكيد على احلرفية والتخصصية في مختلف 
األنشطة واألعمال، مبا يضمن استمرار معدالت النمو وفق 
اخلطط املقررة، مع االستعداد لالستفادة من اي تطورات 
ايجابية تتعلق باألسواق التي يعمل فيها بيتك، أو يعتزم 
الدخول إليها ضمن خطط التوسع في األسواق االقليمية 
والعاملية مبا يش���كل قوة مضافة وعوامل دعم للقدرة 

واملكانة ومعدالت العوائد ومستويات األرباح. 
يذكر أن أهم وكاالت التصنيف العاملية الكبرى قد أكدت 
ثقتها في بيتك من خالل تأكيد تصنيفاتها رغم ظروف 
األزمة، كما حظي نشاط بيتك ومنوه مبتابعة عديد من 
اجلهات املعنية باملؤسسات املالية بشكل عام واإلسالمية 
بشكل خاص، وحصل بيتك على الكثير من اجلوائز منها 
أفضل بنك في الكويت وأفضل بنك اسالمى والبنك األكثر 
ثقة في العالم واكبر بنك من حيث احلصة السوقية في 
الشرق األوسط، وغيرها من اجلوائز التي أكدت مسيرة 

جناح بيتك وريادته في جميع املجاالت.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى انه مع بقاء معدالت 
السيولة لدى بيتك مطمئنة بشكل معقول، وفي ظل التوسع 
الدولي الس���ريع للبنك مما يؤدي إلى توسعة مصادره، 
فقد ركزت إدارة بيتك وبن���اء على كفاءتها املهنية على 
جناح وتنوع هذا التوسع الدولي الهام واالستراتيجي، 
وعل���ى الرغم من مواجهة »بيتك« كمؤسس���ة مصرفية 
إسالمية عريقة، زيادة املنافسة من مؤسسات مثيلة على 
كال الصعيدين احمللي واألجنبي، فلدى »بيتك« اإلمكانية 
بش���كل جيد للدفاع عن وضعه الريادي في املس���تقبل 
القريب. مش���يرة كذلك إلى أهمية بيتك اإلس���تراتيجية 
في القطاع املصرفي الكويتي ووجود الضمان احلكومي 

أعادت وكالة كابيتال إنتيلجنس )CI( تأكيد التصنيف 
االئتماني املمنوح لبيت التمويل الكويتي )بيتك( على 
املدى البعيد عند درج���ة A+ وعلى املدى القصير عند 
درجة A1، في إش���ارة جديدة من هيئة تصنيف معتمدة 
إلى متانة وقوة الوضع العام لبيتك وقدرته على تنفيذ 
خططه اإلستراتيجية للتوسع والنمو ومواجهة املنافسة، 
وإمكانياته العالية على جتاوز تداعيات األزمة املالية في 

األسواق العاملية مبرونة كبيرة ومخاطر ضئيلة. 
وذكر تقرير كابيتال إنتيلجنس، أن بيتك املؤس���س 
منذ أكثر من ثالثني عاما، يعد أقوى وأبرز املؤسس���ات 
املصرفية اإلسالمية وأكثرها حتديثا. ومن اكبر البنوك 
في الكويت، ويسيطر على حصص كبيرة في السوق من 
حيث االئتمان والودائع واألصول، كما يستفيد البنك من 
تواجده في السوق احمللي كمؤسسة ذات مكانة قوية، في 
تعزيز تواجده الدولي في األسواق في ظل ارتفاع الطلب 
املتزايد على املنتجات واخلدمات املصرفية اإلس���المية، 
خاصة في ضوء األرباح القياسية التي حققها في السنوات 
األخيرة، ومساهمة أكبر ثالث هيئات حكومية كويتية 
في بيتك )مبا فيها الهيئة العامة لالس���تثمار( مبا يدعم 
املستويات املرتفعة من دخل األسهم غير الربحية وكذا 

بصفته بنك مصرفي إسالمي راسخ اجلذور. 
وقال مدير إدارة املخاطر واملتابعة عبدالعزيز الرشيد 
البدر معلقا: تأكيد تصنيف بيتك االيجابي في ظل هذه 
الظروف التي تشهدها األسواق العاملية واإلقليمية، قوة 
ثقة إضافية في قدرة بيتك كمؤسسة مالية إسالمية رائدة 
تقوم على أسس راسخة من حيث العمل واألداء والتشغيل، 
وتعمد في توسعها باألسواق احمللية واإلقليمية والعاملية 
إلى خطط مدروسة مستندة إلى حقائق ومتابعات دقيقة 
لألسواق وتطوراتها، مع مراعاة لعامل املخاطر ومعدالت 

األرباح. 

دراسـة


