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رئي���س  رح���ب 
مجل���س ادارة احتاد 
شركات التأمني د.علي 
حمد البحر بانضمام 
ثالثة اعض���اء جدد 
التكافلية  )الش���ركة 
للتأم���ني  الدولي���ة 
التكافلي – شركة غزال 
للتأمني – شركة تآزر 
للتأمني التكافلي( الى 
اسرة احتاد شركات 
ليصب���ح  التأم���ني 
ع���دد اعضاء مجلس 
ادارتها 18 شركة تأمني 

وطنية.
البحر في  واك���د 
بيان صحافي امس ان 
االحتاد قام بخطوات 

سريعة وفعالة منذ تأسيس���ه من خالل جلانه االربعة )اللجنة 
الفنية – جلنة السيارات – اللجنة الثقافية – جلنة املوارد البشرية( 
والتي كان لها الدور الكبير في تطبيق خطط االحتاد، وذلك بغرض 
التأكيد عل���ى اهمية التأمني في حياة الف���رد واملجتمع، وبهدف 
رعاية وتنظيم مصالح اعضاء مجلس ادارته والدفاع عن حقوقهم 
ومتثيلهم في كل االمور املتعلقة بشؤونهم املشتركة كخطوة مكملة 
النتش���ار التأمني ودعم مجاالت التعاون املشترك والتنسيق بني 
شركات التأمني الوطنية واجلهات الرسمية، باالضافة الى ايجاد 
حلول ايجابية ملا فيه مصلحة قطاع التأمني واالقتصاد الوطني 
ولتحقيق التضامن بني االعضاء والعمل على رفع الكفاءة االنتاجية 
وضمان االس���تقرار في العالقات بينهم، ونشر املفاهيم املتعلقة 
بالقواعد التأمينية احلاكمة لالنشطة املالية واالقتصادية للعمل 

على زيادة الوعي التأميني.

املؤشر 
السعري 
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الكويت � كونا: يبدأ وفد كيني اقتصادي رفيع املستوى زيارة للبالد في 23 يناير اجلاري لعرض 
فرص االستثمار والسياحة بني البلدين تستمر اربعة ايام.

 وقالت السفارة الكينية لدى الكويت في تصريح صحافي امس، ان الوفد سيعقد منتدى تسويقيا 
وترويجيا في 24 يناير اجلاري يستمر ثالثة ايام حول السياحة والفرص االستثمارية في كل املجاالت 

الى جانب عقد لقاء مع غرفة جتارة وصناعة الكويت.
وأضافت الس���فارة ان الوفد يترأس���ه نائب رئيس الوزراء ووزير املالية الكيني اوهورو كينياتا 

ووزير اخلارجية موزيز ويتانغول.

وفد اقتصادي كيني في الكويت األسبوع المقبل لعرض فرص االستثمار والسياحة 

عصام الصقر ود.جورج جنار في افتتاح الدورة اجلديدة لبرنامج تدريب كوادر الوطني

البنك دشن دورة تدريبية جديدة في إطار برامج »جامعة الوطن« 

بهدف وضع قواعد ومعايير تهدف إلى تحسين الشفافية وحقوق المساهمين

بزيادة ما بين 10 و12 مليون دينار عن عام 2008

الصقر: »الوطني« يحرص على دعم الكوادر الوطنية

»ماكنزي« تضع إستراتيجية جديدة لجذب  
المستثمرين األجانب للسوق ومقترحات لضبط اإلقفاالت األخيرة 

محمود فاروق 
علمت »األنباء« من مصادر ذات صلة أن شركة 
ماكنزي آند كومباني االميركية لالستش���ارات 
تقوم حاليا مبراجعة أداء سوق الكويت لالوراق 
املالية ف���ي اطار اس���تراتيجية جديدة جلذب 
املستثمرين االجانب، مبينة ان الشركة ستنتهي 
من املراجعة وتضع تقريرا مفصال حول األداء 
الفعلي للمستثمرين اجلانب بالبورصة نهاية 

شهر فبراير املقبل وسترفعه إلدارة السوق.
وأفادت املصادر بأن ماكنزي جتري مباحثات 
ونقاشات مع جميع االطراف واجلهات املعنية 
في الس���وق من بنوك وسماسرة ومستثمرين 
لسماع آرائهم وإدراجها في تقريرها، وذلك في 
محاولة إلنهاء االنتهاكات التي عطلت على مدى 
سنوات إقبال املستثمرين االجانب، اذ تسعى 
حملاكاة النجاح الذي حتقق في اسواق االسهم 
في دبي والبحرين اللتني اصبحتا مركزين ماليني 

في املنطقة – حسب قول املصدر.
ومن جانب آخر اشارت املصادر الى ان سوق 
الكوي���ت لالوراق املالية رفض���ت 14 طلبا من 
جانب شركات إلدراج اسهمها خالل العام املاضي 
لعدم اس���تيفائها مبتطلبات االدراج، موضحة 
أن أكثر من 7 طلبات مت���ت املوافقة عليها في 
االشهر التس���عة من العام املاضي، على الرغم 
من املطالبات بسرعة وضع جهة رقابية تخضع 
للحكومة لكون الكويت الوحيدة من بني الدول 
اخلليجية التي ليس لها جه���ة رقابية مالية، 
ولذلك تواجه البورصة انتقادات من ش���ركات 
تعارض مجموعة من القواع���د اجلديدة التي 
تهدف الى حتسني الشفافية وحقوق املساهمني 
والتي يرفضها العديد من مسؤولي الشركات 
باعتبارها تزيد القيود البيروقراطية وتعطل 

االستثمار.

اإلقفاالت الوهمية

من جانب آخر اجتمعت ادارة سوق الكويت 
لالوراق املالي���ة مع مجموعة من املتخصصني 

واخلبراء في أس���واق املال العربية والعاملية 
للكشف عن حلول االقفاالت الوهمية للمؤشرات 
العامة للسوق فضال عن وضع آليات لضبط حركة 
التداول بالسوق وفق اللوائح والنظم اجلديدة 

التي اقرتها ادارة البورصة خالل 2009.
وكش���فت مصادر ذات صلة ل� »األنباء« عن 
توج���ه ادارة البورصة إلنه���اء أزمة االقفاالت 
الوهمية التي تنفرد بها البورصة الكويتية دون 

سائر اسواق املال اخلليجية والعاملية.
وافادت املصادر بان االجتماع ناقش أسباب 
االقفاالت الوهمية في الدقائق األخيرة والسيما 
االعتقاد الدارج بأن هناك من يريد رفع أو تهبيط 
س���عر االقفال بغير وجه حق ويفعل ذلك في 
اللحظات األخيرة، واستعرضوا اسبابها املتمثلة 
في رغبة كبار املستثمرين في البيع بسعر معني 
فال يس���تطيعون طوال اجللسة، فيبيعون في 
آخر دقيقة بسعر أقل خوفا من تدهور السعر 
في اليوم التالي، أي األسباب مختلفة وجميعها 
شرعية وبذلك ال نرى أنها مشكلة حقيقية طاملا 

تتم الصفقات خالل املدة املتاحة للتداول.
واشارت املصادر إلى اقتراح مت تقدميه من 
إح���دى مراكز الدراس���ات االقتصادية بان يتم 
احتساب مؤشرات السوق على أساس متوسط 
سعر تداول األسهم لكل يوم، وليس على أساس 
أسعار إقفالها، والذي من شأنه قياس أداء السوق 
بشكل سليم وبعيد عن املبالغة والتالعب، ناهيك 
عن احباط ذلك جلهود املتالعبني في اللحظات 
األخيرة حيث لن تؤثر عملياتهم بشكل ملموس 

على أداء املؤشر في نهاية املطاف.
وعلى صعيد متصل قالت مصادر اقتصادية 
متابعة إن تفشي االقفاالت الوهمية يؤدي إلى 
تكوين فجوات سعرية واسعة من الناحية الفنية، 
مما يرجح حدوث تصحيح عنيف من وقت آلخر، 
ورمبا يكون مبالغا به لسد تلك الفجوات، وقد 
يتبع التصحيح العنيف الناجم عن الفجوات 
السعرية ارتباك وهلع، والذي غالبا يفضي إلى 

انهيار غير مبرر في كثير من احلاالت.

األرباح المتوقعة لـ »الوطني« ستمثل ما بين 55 و%60
من إجمالي أرباح البنوك لعام 2009

هشام أبوشادي
تترقب األوساط االس����تثمارية موافقة البنك املركزي على 
البيانات املالية لبنك الكوي����ت الوطني والتي يتوقع اإلعالن 

عنها قريبا.
وتشير التوقعات الى ان مجمل األرباح املتوقعة للبنك لعام 
2009 ستمثل ما بني 55 و60% من إجمالي أرباح البنوك، حيث 
يتوقع ان يحقق البنك زيادة في أرباح العام 2009 تتراوح بني 
10 و12 ملي����ون دينار مقارنة بعام 2008، الذي بلغت فيه 255 
ملي����ون دينار، كما انه يتوقع ان تك����ون التوزيعات أكثر من 
ممتازة في ظل التوقعات بعدم توزيع أغلب البنوك أرباحا او 
بعضها سيعلن عن توزيعات ضعيفة، حيث تأتي التوزيعات 
املتوقعة للبنك رغم تداعيات األزمة على األوضاع االقتصادية 

في البالد وحرص البنك على االستمرار في توزيع عوائد جيدة 
ملس����اهميه. والزيادة التي أعلن عنها البنك الوطني لرأسماله 
بنسبة 10% ستزيد من فرصه ليكون العبا أساسيا في متويل 
املشاريع احلكومية الكبيرة بحكم املالءة املالية الضخمة وحقوق 
مساهميه التي تقدر بنحو 1.7 مليار دينار، فضال عن ان عدم 
انكش����اف البنك الوطني على الش����ركات احمللية او أزمة دبي 
س����يمكن البنك الوطني من ان يحقق منوا جيدا في 2010 في 
مختلف مؤشراته املالية. ورغم تداعيات األزمة العاملية إال ان 
البنك الوطني واصل سياس����ته االستراتيجية في التوسع في 
العام املاضي من خالل سيطرته على 40% من أسهم بنك بوبيان، 
كما انه يتوقع ان يعلن عن تأسيس بنك في سورية، فضال عن 

استمرار فتح فروع في كبرى العواصم املالية العاملية.

اقتراح بحساب مؤشرات السوق على أساس متوسط سعر التداول اليومي وليس على أساس أسعار إقفالها

أطلق بن���ك الكويت الوطني دورة تدريبية 
جديدة في اطار برامج تدريب »جامعة الوطني« 
وذلك بالتع���اون مع اجلامع���ة األميركية في 

بيروت.
وقد قام الرئيس التنفيذي للبنك عصام الصقر 
بافتتاح الدورة وإلقاء كلمة تشجيع للمتدربني 
حلثهم على بذل املزيد من اجلهد والعطاء لتحقيق 
النجاح والتميز. واكد الصقر في كلمته حرص 
بنك الكويت الوطني على مواصلة دعمه لكفاءاته 
وكوادره الوطنية وذلك من خالل توفير التدريب 
الالزم لتنمية قدراتهم املهنية بهدف تأهيلهم 
لتولي مسؤوليات قيادية واالرتقاء وظيفيا ضمن 
واحدة من أكثر املؤسسات املصرفية تطورا في 
املنطقة ووسط بيئة عمل الوطني التي تعتمد 
التميز في األداء سبيال أوحد للتطور واالرتقاء. 
هذا ويحاضر ف���ي هذه الدورة د.جورج جنار 
عميد كلية س���ليمان العليان للعلوم االدارية 
في جامعة بيروت الذي حرص على تقدمي هذه 
الدورة بنفسه نظرا ألهميتها وللتفاعل بشكل 

دائم مع الطلبة الدارسني في البنك.
جتدر االش���ارة الى ان جلسات هذه الدورة 
التي تعقد حتت عنوان »س���بل تنفيذ اخلطط 

االستراتيجية« كانت قد انطلقت في 17 يناير 
اجلاري وتستمر حتى 21 يناير في قاعات قسم 
التدريب والتطوير في املبنى الرئيسي-2 لبنك 
الكويت الوطني بحضور فريق اإلدارة التنفيذية 
للبنك ومش���اركة 22 متدربا مت اختيارهم من 
مختلف دوائر وقطاعات بنك الكويت الوطني 
ممن أثبتوا امتالكه���م ملهارات إدارية وقدرات 
ومواهب قيادية تؤهلهم ليكونوا اللبنة األساسية 
جليل الق���يادات اجلدي���دة واملستقبلي���ة في 

البنك.
 واوضح الصقر ان جامعة الوطني للتدريب، 
وهي اول مبادرة تعليمية من نوعها على مستوى 
القطاع اخلاص في الكويت واملنطقة، كان قد 
اطلقها البنك ف���ي العام الفائت لتكون مبثابة 
مظلة تضم مختل���ف البرامج التدريبية التي 
دأب البنك على تنظيمها على مدى الس���نوات 
املاضية، مشيرا الى أن هذه املبادرة جاءت في 
إطار جهود البنك الى توسيع نطاق انشطته 
املجتمعية ودمجها ضمن برامج مؤسس���اتية 
تتسم باالس���تدامة والشمولية بحيث تواكب 
وتلبي االحتياجات االجتماعية واالقتصادية 

املتنامية في البالد.

انضمام 3 شركات جديدة
إلى مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين

أعلنت ش���ركة إياس للتعليم األكادميي والتقني أنه بناء على اجتماع 
اجلمعي���ة العمومية العادية املنعقدة في 29 ديس���مبر املاضي والذي مت 
فيه انتخاب اعضاء مجلس إدارة الش���ركة فقد مت انتخاب د.جاسم محمد 
عبدالسالم رئيسا ملجلس اإلدارة ممثال عن املجموعة التعليمية القابضة 
ود.عبدالرحمن صالح احمليالن نائبا للرئيس ممثال عن املجموعة التعليمية 
القابضة ود.فهد علي الزميع العضو املنتدب ود.فؤاد عبداهلل حسن عضوا 
ممثال عن الشركة الوطنية املتحدة القابضة، واميان محمد احلميدان عضوا 
ممثلة عن االمانة العامة لألوقاف، ومنى ابراهيم الدويسان عضوا ممثلة 
عن املؤسس���ة العامة للتأمينات االجتماعية وبدر ناصر املطيري عضوا 

ممثال عن املجموعة التعليمية القابضة.

تشكيل مجلس إدارة 
»إياس للتعليم األكاديمي والتقني«

د.علي البحر


