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مسقطـ  كونا: أعلن بنك مسقط انه سيقوم 
بافتتاح فرع جديـــد للبنك في الكويت في 
شهر فبراير القادم وذلك في اطار خطة البنك 

التوسعية في السلطنة ومنطقة اخلليج.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك مســـقط 
عبدالرزاق بن علي بن عيسى في تصريح 
صحافي أمس ان الفرع اجلديد سيقدم جميع 

اخلدمات املصرفية ويعد ثاني فرع للبنك 
يتم افتتاحه في املنطقة بعد فرع الرياض 

باململكة العربية السعودية.
وأشـــار الى ان البنك حقق أرباحا خالل 
العام املاضي 2009 بلغت 73.7 مليون ريال 
عماني مقارنة بربح صاف قدره 93.7 مليون 

ريال عماني في عام 2008.

بنك مسقط سيفتح فرعًا جديدًا في الكويت

توفيق والبدر يتبادالن وثائق االتفاقية بحضور املستشارة القانونية للصندوق الشيخة فوزية الصباح

داود توفيق ووليد البدر يوقعان االتفاقية التأمينية

»غزال للتأمين« توقع عقداً مع صندوق التكافل االجتماعي 
مختلف شرائح املجتمع الكويتي، 
وذلك من خالل العديد من املزايا 
التنافسية لتلبية احتياجات كل 
شريحة على حدة، باإلضافة إلى 
تلبية حاجات القطاعات االقتصادية 
املختلفة لتشمل فيما بعد قطاعات 
األعمــــال التجاريــــة والصناعية 
والزراعيــــة والنقــــل والقطاعات 
املهنية األخرى، متوقعا أن حتذو 
نقابات وهيئات أخرى حذو صندوق 
التكافــــل االجتماعي من العاملني 
في وزارة التربية ووزارة التعليم 
العامة للتعليم  العالي والهيئــــة 

التطبيقي. 
اجلدير بالذكــــر أن عقد تقدمي 
اخلدمات التأمينية ألعضاء صندوق 
التكافل االجتماعي مت توقيعه من 
قبل كل من العضو املنتدب والرئيس 
التنفيذي لشركة غزال للتأمني داود 
سالم توفيق، ورئيس مجلس إدارة 
الصندوق وليد عبدالرحمن البدر، 
القانونية  بحضور املستشــــارة 
للصندوق الشــــيخة فوزية سالم 
الصباح وعدد من قيادات الشركة 
ومســــؤولي الصندوق، وذلك في 

فندق موفنبيك البدع.

أوضاعها بشكل كبير مع االزمة حتتاج حاليا 
الى تشديد الرقابة الفعالة عليها حتى ال يتم 
التالعب فـــي بياناتها املاليـــة وبالتالي فإن 
»املركزي« مطالب بجهـــود مضاعفة في هذا 
اجلانب ملعاقبة أي حالة تالعب قد تظهر في 
االفق وتطبيق الغرامات الرادعة حتى ال يقع 

عبء ذلك على صغار املستثمرين.
وال شك ان عنصر آخر من العناصر التي 
تلقى بظاللها في قلوب املتداولني املتمثلة في 
سوء ادارة بعض شـــركات االستثمار، حيث 
طالب مراقبون بضرورة وضع رقابة محاسبية 
مشـــددة على تلك الشركات حتى يتم ضبط 
النظـــم املالية للبيانـــات، خصوصا عقب ما 
واجهه الســـوق من تضخيم لالصول بشكل 
ملحوظ، السيما بعد شـــكلت االزمة شماعة 
للشركات تعلق عليها سوء إدارتها وتوسعاتها 

غير املدروسة.
كما لم يغفل املراقبون ضرورة وضع رقابة 
مشددة ايضا على الصناديق واحملافظ التي 
تتالعب بشكل خفي بالسوق وتضر بصغار 

املستثمرين.
ومما الشك فيه ان السوق الكويتي تعرض 
لهزات اقتصادية كبيرة جدا خالل العام املاضي، 
ورغم ذلك فـــان قدرته علـــى التعافي كانت 
بطيئة جـــدا ايضا، وهو ما يؤكد وجود خلل 
فني يحتاج لتدخل ســـريع حتى ال ميتد اثر 
ذلـــك خالل العام احلالي وذلك في ظل وجود 
تغير في الفكر العام للدولة واملتمثل في خطة 
التنمية اجلديدة التي تتضمن تنفيذ مشاريع 
جديدة تصل كلفتها الى 37 مليار دينار خالل 
السنوات االربع املقبلة، السيما ان احد األسباب 
السابقة في تلك املشكلة قد متثل في ضعف 
املعاجلات االقتصادية التي لم تكن مبنية على 
إستراتيجية واضحة، وامنا على ردود افعال 
ومحاوالت ســـريعة عن طريق التصريحات 

والقرارات الوقتية ليس اكثر.
وأخيرا الوضع يحتاج الى سياسات إنقاذ 
سريعة وبناء تنظيمي ومالي يخدم على املدى 

الطويل.

وعدم وجود قانون ينظم أداء البورصة مبا 
فيها اإلدراج والشفافية ونظام التداول وعدم 
تدخل الدولة بالدعم املالي وضخ الســـيولة، 
وان متت تلك العملية على استحياء من خالل 

احملفظة الوطنية.
اضف الى ذلك وجود أســـباب اخرى مثل 
عدم القـــدرة على إدارة األزمـــات ناهيك عن 
توقف التنمية وتوقف طرح املشاريع اجلديدة 
والتخوف من جانب الشركات في احلصول على 
قروض من البنوك مما كان له االثر الكبير في 
تراجع معدالت النشاط االستثماري للقطاع 
اخلاص والذي انعكس سلبا على معظم االسهم 

في السوق.
وال خالف على ان احد االسباب احلقيقية 
لالزمـــة تكمن في عدم توافر الســـيولة لدى 
الشـــركات، وهو ميكن مالحظته من تراجع 
معدالت الســـيولة بالسوق على مدار االشهر 
املاضية، كما أن شركات االستثمار التي ساءت 

ســــريعة في وقت قصير جدا، واعتقد ان هذا 
التداول السريع دائما ما تكون نسب اإلخفاق 
فيه كبيرة جدا وهو ما حدث لسوق الكويت.

وتطرق املراقبون الى عنصر آخر يتمثل في 
فتح املجال لتأهيل الكثير من الشركات للتداول 
دون مبرر وهي ال تخضع لضوابط ومعايير 
دقيقة، وبالتالي أدى ذلك الى اغراق الســـوق 

مبعدالت تداول كبيرة من االسهم.
ولعل من املناسب التطرق أيضا الى ضرورة 
توافر أدوات عملية تطرحها احلكومة في اسرع 
وقت حتى يستعيد السوق عافيته السيما وان 
اسواق املنطقة االخرى بدا عليها التعافي منذ 
بداية العام لعوامل كثيـــرة جدا هي مفتقرة 

لدينا في الكويت.
على صعيد آخر يرى مراقبون أن األسباب 
التي ســـاهمت في تراجع منو أداء البورصة 
في ظل ارتفاع وانتعاش األسواق اخلليجية 
يعود الى عدم اقرار قانون االســـتقرار املالي 

 زكي عثمان
ألقى التراجع امللحوظ لسوق الكويت لألوراق 
املالية على مدار اليومني املاضيني بظالله من 
جديد على نفسية املتداولني، وهو ما اعتبره 
بعض املراقبني سببا طبيعيا للحالة املتردية 
التي مير بها الســــوق منذ فترة، في ظل حالة 
الترقب غير املعهودة لبدء إعالن الشــــركات 
عن البيانات املالية لـــــ 2009 وحتديدا قطاع 
البنوك الذي اعتاد أن يكون الســــباق في هذه 

اخلطوة.
وبينــــت مصادر مراقبــــة ان تأخر البنوك 
احمللية في إعالن أرباحها حتى اليوم رغم انها 
اعتادت على مدار السنوات املاضية ان تكون 
السباقة في ذلك وقبل انتهاء النصف االول من 
شــــهر يناير قد يكون راجعا الى تشدد البنك 
املركزي في طلب بعض املعلومات التفصيلية 
عن البيانات املالية وأيضا لالستفســــار عن 
حجم املخصصات التي ســــيقتطعها كل بنك 
ملواجهة تعثــــرات العمالء احملتملة فضال عن 
بعض التفســــيرات اخلاصة بحجم القروض 

املمنوحة للعمالء.
وأضافــــت املصادر انه ورغــــم أن بورصة 
الكويت تعتبر من األســــواق الكبيرة نسبيا 
على مستوى دول املنطقة، إال أنها بحاجة إلى 
ادارة جيدة تستطيع ان تديرها بحنكة ومهنية 
عالية لتتجاوز أخطاء السابق، السيما ان هناك 
مجموعة عوامل فنية كان لها آثار سلبية كبيرة 
على األداء العام للسوق، إذ ان السوق يحتاج 
بشدة الى هيئة سوق مال ذات شخصية قوية 
ومحترفة لتنظم العمل حتى تقضي على عوامل 

الضعف والفوضى به.
وفــــي املقابــــل، جند ان أوضاع األســــواق 
اخلليجية األخرى تعتمد ضوابط رئيســــية 
تتحكم في أوضاع السوق، باإلضافة إلى تواجد 
هيئات لسوق املال، وهو امر يحل الكثير من 
املشاكل، أما األمر اآلخر فهو عدم وعي املستثمر 
نفسه، وذلك لعدم وجود قواعد بيانات، وبالتالي 
جند ان عملية حتريك السوق متت بشكل سريع 
جدا نظرا الن املستثمر يسعى لتحقيق أرباح 

تستطيع شركة غزال للتأمني أن 
تضيــــف بعدا جديدا إلى خدماتها 
التأمينية وهو رعاية مختلف فئات 
املجتمع بشكل مباشر، وكل أفراد 
أسر األعضاء املؤمن عليهم بشكل 

غير مباشر. 
وبــــني توفيق أن لدى شــــركة 
غــــزال تصــــورا واضحــــا حول 
مســــتقبل اخلدمــــات التأمينيــــة 
بجميع أشكالها واجتاهاتها، لتغطي 

وأوضح توفيق أن الهدف من هذا 
التعاقد يكمن ليس في توفير أفضل 
اخلدمات التأمينية وحتقيق الهدف 
األســــمى لدعم العملية التربوية 
مستقبال إذا ما توافرت بيئة صحية 
مالئمة لكل العاملني بقطاع التعليم 
فحسب، وإمنا محاولة جادة لرد 
اجلميل لصنائع مربي األجيال من 
أبنائنــــا ومعلمات بناتنا  معلمي 
أيضا، موضحــــا أنه بهذا اإلجناز 

إنتاجيتهم وعطائهم ومن ثم على 
أسرهم وأبنائهم ومحيطهم خارج 
نطاق العمل، مشيرا إلى أن شركة 
غزال بصدد دراسة إمكانية تقدمي 
خدمات تأمينية أخرى من بينها 
توفير العالج الالزم للمصابني داخل 
وخارج الكويت، عدا املزايا األخرى 
التأميني  الوعي  التي ستزيد من 
وبالتالي التأكيد على أهمية التأمني 

بشكل عام. 

ذكر العضو املنتدب والرئيس 
التنفيذي لشركة غزال للتأمني داود 
توفيق أنه مت توقيع عقد اتفاق مع 
صندوق التكافل االجتماعي للعاملني 
في وزارة التربية ووزارة التعليم 
العامة للتعليم  العالي والهيئــــة 
التطبيقــــي لتقــــدمي كل اخلدمات 

التأمينية ألعضاء الصندوق. 
وقــــال توفيــــق فــــي تصريح 
صحافي ان العقد الذي وقع مساء 
أمس األول يشمل تغطية حاالت 
الوفاة والعجــــز الكلي الناجت عن 
اإلصابات في احلوادث التي كثيرا ما 
تتسبب في إنهاء خدمات ضحاياها 
من املصابــــني الذين قد ال يكونوا 
الئقني طبيــــا أو صحيا ملواصلة 
مزاولتهم للعمــــل، األمر الذي قد 
يعرض مســــتقبلهم ومســــتقبل 

عائالتهم للخطر. 
وأضاف توفيــــق أن صندوق 
التكافل االجتماعي الذي يبلغ عدد 
أعضائه أكثر من 4500 عضو حتى 
اآلن، وبتوقيعه مثل هذه العقود 
سيساهم بزيادة املنضوين حتت 
مظلته، ألنها تدخل الطمأنينة إلى 
قلوب أعضائه لينعكس إيجابا على 

وسط حالة ترقب  غير 
اعتيادية لبدء الشركات 
في إعالن بياناتها المالية

هل يستمر
السوق في

ضرورة توافر أدوات عملية 
تطرحها الحكومة في أسرع 
وقت ليستعيد السوق عافيته 

الوضع يحتاج إلى سياسات 
إنقاذ سريعة وبناء 
تنظيمي ومالي 
يخدم على المدى الطويل

ترنّحه

)محمد ماهر(متداول يتابع حركة األسهم خالل تداوالت أمس التي شهدت تراجعا كبيرا


