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»المثنى للتأمين التكافلي« أقامت برنامجًا 
تدريبيًا مكثفًا لموظفيها

خالل تكريم وزارة الداخلية

العبدالسالم: »بيتك« أكبر وأهم مؤسسة 
مالية تدعم األنشطة االجتماعية

لفوزهم بجائزة سالم العلي للمعلوماتية 

»الوطني« كرم موظفيه المتميزين في قسم الخدمات اإللكترونية

الوحيد بين أسهم البنوك الذي حافظ على سعر فوق دينار و150 فلسًا

سهم »الوطني« المالذ اآلمن للمستثمرين
ويؤسس لمستويات سعرية جديدة في المرحلة المقبلة

لتبلغ أدنى مستوياتها منذ يناير الماضي

»المركز«: وقف تداول »زين« أثار حالة من الفزع
ودفع قيمة التداول لالنخفاض

ليتكفل بتمويل تلك املشاريع 
ما أثـــــار اســـتــــياء البنوك 
واملتداولني وهـــذا ان طبــــق 
فسيكون له تأثير سلبي على 
االقتصـــاد ككل، حيث تعتبر 
البنوك مـــن اخليارات القليلة 
التي ميـــكن ان يستفيد منها 
مســـتثمر االســـهم للمشاركة 
في خطة التنمية لعدم وجود 
العديد من الشركات التشغيلية 
في البورصة من جهة وتســـد 
على البنوك فرصة املســـاهمة 
في متويل عمليات في االقتصاد 
احلقيقي ذات قيمة مضافة بعيدا 
عن متويل املضاربني واالســــهم 

والعقارات من جهة اخـــرى.
وأوضـــح التقرير انـــــه وبعد 
الــــنزول احلاد وعلى الرغم من 
العزوف الواضح عن الشراء عاد 
الســــوق بعدها للتحسن كردة 
فعل فنية بعد املبالغة في البيع، 
اضافة الى حتسن نسبي في ثقة 
املتداولني بعد حتسن االسواق 
العاملية وأســــعار النفط كانت 
كفيلة بتعويض خسائر بداية 
االســــبوع بعد أن أقفل املؤشر 

الوزني بانخفاض طفيف.

بتقدمي استجواب لسمو رئيس 
الوزراء وطلب بعض  مجلس 
البنوك من  النواب اســـتثناء 
التنمية  متويل مشاريع خطة 
ورفع رأسمال صندوق التنمية 

قــــــــال 
تقرير شركة 
املركز املالي 
يتــــي  لكو ا
»املركز« ان سوق الكويت لالوراق 
املالية شهد االسبوع املاضي أداء 
متفاوتا وانخفضت القيمة بشكل 
ملحوظ متأثرة بعدد من العوامل 
السياسية واالقتصادية، فافتتح 
السوق أداءه مبوجة من البيع 
طالت جميع االسهم، ما ادى الى 
نزول السوق مبا يقارب الـ %2 
في اولى جلسات التداول والى 
انخفاض قيمــــة التداول لتبلغ 
أدنى مســــتوياتها في يوم منذ 
شهر يناير من العام املـــاضي.
وأوضــــح التقريــــر ان هذا 
االنخفاض جاء بعد طلب شركة 
زين من ادارة السوق وقف سهمها 
عن التداول، مما أثار حالة من 
الفزع بشأن امكانية امتام عملية 
التحويل، اضافة الى ما تردد من 
انباء عن صعوبات في عملية 
التحويل وزيادة تكلفة التمويل 
علــــى بهارتي بعد أزمة الديون 
السيادية والتي مت نفيها الحقا 
بعد ان قامت الشركة مبتابعة 

حتى سبتمبر من العام احلالي 
والذي أثر على اسهم املجموعة 
حتديدا وأثر على السوق بشكل 
انتهاء بعودة املشـــهد  عـــام، 
السياسي للواجهة مرة اخرى 

اجــــراءات التحويــــل والتأكيد 
على ان التوزيعات ستكون في 

موعدها.
ومرورا بطلب شركة التمدين 
متديـــد عقد بيع االهلي املتحد 

وتساعد الصفحة الرئيسية 
للموقـــع املبوبـــة مـــن خالل 
العنوانني الرئيسيني »مجموعة 
الوطني« و»بنك  الكويت  بنك 
الكويت الوطنيـ  الكويت« على 
تسهيل مهمة التصفح بالنسبة 
البنك احمللية  لقاعدتي عمالء 
واإلقليمية، فيما تتيح الصفحة 
املخصصة ملنتجات وخدمات 
البنـــك االطالع علـــى أحدث 
اخلدمات واملنتجات والعروض 

التي يطرحها البنك.
وكـــــانـــت جائزة ســـمو 
العلي الصباح  الشيخ ســالم 
للمعلوماتيـــة قد انطلقت عام 
2001 وتـــــعد من أهم األنشطــة 
الرائـــدة في  املــــعلوماتيـــة 
الكـــــويت والــــوطن العربي، 
القدرات  إلى تطويـــر  وتهدف 
البشـــرية في مجـــال التنمية 
املعلوماتيـــة، وترســـيخ دور 
مؤسســـات املجتمع وتقويته 

ملواكبة التطور املعلوماتي.

عمقا ألداء أســـهم القطاع املصرفي ميكـــن على ضوئها 
استنتاج عدة معطيات:

ـ تشهد سوق الكويت لألوراق املالية واقعا جديدا ميكن 
اختصاره بالتوازن بني األداء املالي للمصارف وتطور قيمة 

اسهمها في البورصة سواء باالرتفاع او االنخفاض.
ـ متاثل الفجوة اجلديدة بني ســـعر ســـهم »الوطني« 
وقيمة االسهم االخرى الى حد كبير التباين في مستوى 
األداء املالـــي للمصارف، خصوصا إذا مـــا أعيد التذكير 
بأن ارباح بنك الكويت الوطني كانت األعلى خالل الربع 
األول بني الشركات املدرجة، كما ان العنصر االهم ان هذه 
االرباح شـــكلت ما نســـبته نحو 58% من أرباح إجمالي 
القطاع، وضعف قيمة ارباح بيت التمويل الكويتي خالل 

الفترة نفسها.
ـ وإذا كان ســـهم البنك التجاري قد شذ الى حد ما عن 
قاعدة التوازن بني االداء املالي وقيمة السهم، خالل اجللسة 
موضوع هذا التحليل، اي جلسة 2010/6/2، بعد ان ارتفع 
باحلد األقصى بالغا مستوى 840 فلسا، فإن التعمق في 
فهم النمو في قيمة السهم مرده إلى التحرك من جانب كبار 
املالك خصوصا إذا ما أخذنا بعني االعتبار ضعف التداوالت 
على السهم خالل تلك اجللسة والتراجعات املتتالية في 
قيمة السهم على مدى االسابيع املاضية نتيجة الظروف 

التي مير بها البنك.
ـ تعكس العودة الى مراجعة تطور اداء اعلى 3 اسهم من 
حيث القيمة في القطاع املصرفي منذ بداية العام احلالي، 
توقعات بالتأســـيس ملرحلة استقرار ومنو في أداء سهم 
بنك الكويت الوطني مقارنة باألســـهم األخرى خصوصا 
ان مرحلـــة املخصصات باتت من الصفحات التي طويت 
لدى »الوطني« وان اعتمدت مستقبال ستقتصر على بند 
املخصصات العامة، في املقابل تشير التوقعات الى ان معظم 
املصارف األخرى مستمرة في سياسة جتنيب مخصصات 
خصوصا في ظل عدم وضوح الرؤية ملستقبل العديد من 
الشركات االستثمارية احمللية املدنية لهذه املصارف، علما 
أن القراءة السريعة ألداء أسهم املصارف الثالثة منذ بداية 
العام تعكس تســـجيل »الوطني« مســـتوى قياسيا عند 
1.340 فلســـا في جلسة 2010/3/4 مقابل أدنى مستوى له 
عند 1.060 في جلسة 2010/1/31، في حني سجل سهم بيت 
التمويل الكويتي أعلى مستوى له عند 1.260 في جلسة 
2010/3/4 مقابل مستوى 980 فلسا في اجللسة موضوع 
هذا التحليل.. أما البنك التجاري الكويتي فســـجل أعلى 
مستوى له عند 980 فلســـا في جلسة 2010/1/26 مقابل 

مستوى 720 فلسا في جلسة 2010/5/27.

االستثمارية احمللية: »ان التدقيق األولي في اداء سهم بنك 
الكويت الوطني يعكس تأثرا إيجابيا بعدة معطيات كان 
آخرها حتقيق الوطني املصري منوا في أرباحه بنســـبة 
14% خالل الربع األول، إال أن التعمق في فهم حركة السهم 
يؤكد انه يشـــكل مالذا آمنا للمســـتثمرين مدفوعا بعدة 
معطيات ابرزها صمود البنك في وجه االزمات املتتالية، 
تأكيد وكاالت التصنيف العاملية على تصنيفاتها القياسية 
للبنك قبل اسابيع، بحث تعزيز تواجده في أسواق مهمة 
كقطر وتركيا، وتوقعات احملللني بحقيقة أرباح تتجاوز أو 
تقترب من مستوى مليار دوالر مع نهاية العام احلالي«. 
هذا الواقع يؤكد اقتراب قيمة سهم البنك من القيمة العادلة 
التي قدرها تقرير املجموعة املالية »أي.اف جي هيرميس« 
خالل شهر فبراير املاضي عند مستوى 1.270 دينار، كما 
يؤســـس خالل املرحلة املقبلة ملستوى جديد من املتوقع 

أن يبلغه السهم.
من جهة أخرى يقول محلل مالي آخر ان القراءة األكثر 

احمد مغربي
استمر أداء مؤشر سوق الكويت لألوراق املالية على 
تذبذبه مع بداية الشــــهر اجلاري، في خطوة عكســــت 
مرحلة عدم االستقرار التي عاشتها البورصة خالل شهر 
مايو املاضي متأثرة بعدة عوامل خارجية كأزمة اليورو 
والديون األوروبية وأخرى محلية متثلت بوقف ســــهم 
زين عن التداول واستمرار حالة الغموض التي تكتنف 
مستقبل بعض الشركات، وقد ترافقت هذه املعطيات مع 
ضعف في التداوالت تراوحت في بعض اجللســــات بني 
20 إلى 30 مليون دينار في أحسن االحوال. وهذا الواقع 
فرض نفســــه على التداوالت مع بداية الشهر اجلاري، 
غير ان جلسة اليوم الثاني من الشهر اي يوم االربعاء 
املاضي، سجلت واقعا جديدا، فعلى الرغم من أن قطاع 
املصارف عكس اجتاه السوق مقارنة باجللسة السابقة 
وقاد املؤشر الى ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.08%، اال 
ان القطاع سجل انخفاض سهم بيت التمويل الكويتي 
الى ما دون مستوى الدينار للسهم مسجال مستوى 980 
فلســــا والذي لم يصله السهم منذ أشهر طويلة، وبذلك 
يكون »بيتك« انضم الى البنك التجاري الكويتي الذي 
ســــبق لسهمه أن سجل آخر مرة مستوى دينار للسهم 

في جلسة 2009/11/5.

»الوطني« مالذ آمن

في مقابل هذه املعطيات بقي سهم بنك الكويت الوطني 
وحيدا في قائمة اسهم املصارف التي تتخطى قيمتها الدينار، 
وعلى الرغم من ضعف التداوالت في الســـوق بشكل عام 
شهد السهم تداوالت نشطة نسبيا، مكرسا نفسه صانع 
سوق كمؤسسة قيادية في البورصة خصوصا بعد بقاء 
سهم زين موقوفا عن التداول وغياب الثقل املعتاد لبعض 
األســـهم القيادية كسهم املشـــاريع وأجيليتي وغيرهما. 
وفي هذا الســـياق يقول محلل مالي في إحدى الشركات 

كرم بنـــك الكويت الوطني 
موظفيه املتميزين من قســـم 
اخلدمات االلكترونية واالنترنت 
تقديرا جلهودهم وأدائهم الرفيع 
العمالء  وحرصهم على خدمة 
مبستوى راق وأسلوب متطور 
خول البنك للحصول على جائزة 
سمو الشيخ سالم العلي الصباح 
للمعلوماتيـــة كأفضل موقع 
الكتروني للشركات واملؤسسات 

اخلاصة لعام 2009.
وقد التقى الرئيس التنفيذي 
للبنك عصام جاســـم الصقر 
القسم وشكرهم على  موظفي 
ما يبذلونـــه من جهود جبارة 
اتاحت للبنـــك احلصول على 
جوائـــز مماثلة فـــي اكثر من 

مناسبة.
جدير بالذكر أن موقع بنك 
الوطنـــي اإللكتروني  الكويت 
مبزاياه وخصائصه التفاعلية 
يجعـــل البنك أكثـــر قربا من 
عمالئه وجمهوره، حيث يوفر 

التقارير واألخبار واملستجدات 
البنك  على صعيـــد أنشـــطة 

وفعالياته املختلفة.

وبيانات حول مختلف املنتجات 
واخلدمات التي يوفرها البنك 
لعمالئـــه باإلضافة إلى أحدث 

ملتصفحيـــه وزواره محليـــا 
وإقليميـــا ســـهولة الوصول 
إلى ما يبتغونه من معلومات 

قدمت إبداعاتهم للجمهور على مدار األيام الماضية في »األڤنيوز«

الخشتي: »زين« تحرص
 على دعم المواهب في جيل المستقبل

ليقدمه للوطن في املســـتقبل 
الكبير«.

وأوضح أن الشركة لديها 
قناعة تامة بأن جيل الكويت 
القادم إذا ما توافرت له األرض 
اخلصبة لإلبداع، فإن ذلك بدوره 
ســـيصب في صالح مستقبل 
هـــذا الوطن، مشـــيرا إلى أن 
زين كواحدة من املؤسســـات 
العريقة في االقتصاد الكويتي 
تهتم بهذا اجلانب جيدا، وهي 
في هـــذا اإلطار تقـــوم بدعم 
األنشـــطة اإلبداعيـــة جلميع 

الفئات العمرية.
وأفاد بـــأن »زين« وصلت 
إلى قناعة بأنها باتت جزءا ال 
يتجزأ من املجتمع، مشيرا إلى 
أن الشركة ستعمل على تعزيز 
هذه الروابط من خالل ســـن 
البرامج  مجموعة جديدة من 
التـــي تخدم بصورة أوســـع 

األنشطة والفعاليات.

أعلنـــت شـــركة زين عن 
الرئيســـية لألعمال  رعايتها 
الفنيـــة التي قام بهـــا أطفال 
منطقـــة العاصمة التعليمية، 
وذلك من خـــالل طباعة هذه 
األعمال وعرضها في مجموعة 
كتيبات، حرصا منها على دعم 
إبداعات وأفكار األطفال الصغار، 

جيل املستقبل للكويت.
وذكرت الشـــركة في بيان 
صحافي أن جميع األعمال الفنية 
مت عرضهـــا أمام اجلمهور في 
مجمع األڤنيوز على مدار األيام 
املاضية، مبينة أن هذه األعمال 
حملت معها براءة ورؤية تفكير 
املبكرة  العمرية  هذه املرحلة 
في العديد من املواقف، وفكرة 
عرضها أمـــام اجلمهور فكرة 
جريئة حتى يـــرى اآلخرون 
ما يشغل بال أطفالنا في هذه 

املرحلة العمرية املبكرة.
العالقات  ادارة  وقال مدير 

واالتصاالت في »زينـ  الكويت« 
وليد اخلشتي »إن رعاية زين 
لهذه األعمال الفنية جاءت في 
إطار حرصها على دعم ومساندة 
هؤالء األطفـــال، خصوصا أن 
الشركة تؤمن بأن الطفل الكويتي 
مبا ميلكه من مواهب ومهارات 
وقـــدرات إبداعية، لديه الكثير 

اقامت شـــركة املثنى للتأمني التكافلي على 
مدى اسبوع كامل برنامجا تدريبيا مكثفا جلميع 
موظفيها بعنوان »مبـــادئ التأمني التكافلي«، 
وبهذه املناسبة اكد رئيس مجلس االدارة والعضو 
املنتـــدب وليد املضف في ختام الدورة حرص 
االدارة التنفيذية علـــى تنمية طاقات الكوادر 
البشرية بالوعي التأميني التكافلي، وهذا من 
منطلق سياســـتها في اعداد الكوادر القيادية 
والفنية، واضاف املضفـ  في بيان صحافي امس 
ـ ان ادارة شركة املثنى للتأمني التكافلي تولي 
جل اهتمامها لتطوير قدرات موظفيها وتزويدهم 
بكل ما هو جديد ومتطور ملواكبة التطور املستمر 

الذي تشهده االسواق احمللية والعاملية وابراز 
قدرات املوظف مـــن خالل توفير االدوات التي 
تساعده على تقدمي افضل اخلدمات لعمالء الشركة 
بأحدث التقنيات ومن ضمن البرامج التدريبية 
التي اعدتها الشركة داخل الكويت وخارجها فقد 
قامت الشركة باشراك عدد من موظفيها في برامج 
تدريبية ومؤمترات ونـــدوات خارج الكويت، 
باالضافة الى برنامج شهادة الدبلوم بالتأمني 
املعتمدة من معهد التأمني القانوني البريطاني 
وبرامج اخرى بجميع التخصصات معدة حسب 
اخلطة املرســـومة لها وسيتم البت فيها خالل 

الفترة املقبلة حسبما هو مخطط لها.

كرمت وزارة الداخلية بيت التمويل الكويتي 
)بيتـــك( تقديـــرا للتعاون الكبير واملســـاهمات 
املتعددة التـــي ميزت العالقة بني اجلانبني خالل 
الفترة املاضية وانعكست إيجابا في صورة دعم 
ومســـاندة من »بيتك« للعديد من األنشطة التي 
نظمتها الوزارة في الفترة األخيرة والتي عبرت 
عن تقديـــر »بيتك« ألهميـــة دور وأعمال وزارة 
الداخلية للمجتمع بشكل عام وللواقع االقتصادي، 
حيث يعتبر األمن املستتب ركيزة مهمة لالستقرار 
االقتصـــادي والتنمية املجتمعية، وكان من ابرز 
مجاالت التعاون وأشـــكال الدعـــم تكرمي العديد 
من الشخصيات والقيادات واألفراد الذين قدموا 
خدمات وأعماال متميزة ورعاية احلملة اإلعالنية 
لتغيير رقم الطوارئ إلى 112 ثم حملة أســـبوع 
املرور اخلليجي وحفل تكرمي الوفود اخلليجية 
املشاركة. وقدم ممثل وزارة الداخلية نائب مدير 
إدارة اإلعالم األمني الرائد عبداالله العبدالسالم 
درعا تكرميية لبيتك تسلمه مدير إدارة التسويق 
والعالقات العامة مدير التخطيط االســـتراتيجي 
م.فهد املخيزمي، معبرا خـــالل اللقاء عن التقدير 
الكبير جلهود »بيتك« في الدعم املستمر لوزارة 

الداخلية.
وأشار إلى أن »بيتك« اكبر واهم مؤسسة مالية 
تدعم األنشطة االجتماعية وحترص على املساهمة 
بدور فاعل في قضايا املجتمع مما يعبر عن مكانتها 
وريادتها وسمعتها املتميزة محليا وإقليميا وعامليا 
ورؤيتها التي تأخذ بعني االعتبار أهمية التكامل 
بني قدرات املجتمع املختلفة لتحقيق األمن الشامل 
مبفهومه االقتصادي واالجتماعي، حيث برز بشكل 
واضح االهتمام الذي أبداه »بيتك« نحو أنشـــطة 
وخدمات الوزارة املتعلقة باجلماهير خاصة احلمالت 
والرسائل اإلعالنية التوعوية واملناسبات واالنشطة 
التي تنظمها وتستهدف تعميق دورها وخدماتها 
في املجتمع، مما كان لـــه اكبر األثر في إجناحها 
واملساهمة في حتقيق أهدافها على الوجه األكمل. 
ويولـــي »بيتك« أهمية قصوى للدور االجتماعي 
الـــذي يخدم خطط النمـــو والتطور في املجتمع 
واالرتقاء مبنظومة اخلدمات واملساهمة بدور في 
دعم اجلهات والهيئات الرســـمية لتنفيذ خططها 
وتطويرها مبا يتناسب مع اخلطة العامة للدولة 
بشكل يعبر عن املستوى احلضاري املتقدم للكويت 

ويحقق األهداف املرجوة بشكل كامل.

لقطة جماعية للموظفني املشاركني في البرنامج التدريبي

املخيزمي يتسلم تكرمي »الداخلية« من الرائد العبدالسالم
عصام الصقر يكرم موظفي قسم اخلدمات االلكترونية واالنترنت 

»الوطني« املالذ اآلمن للمستثمرين

وليد اخلشتي

مؤشرات التداول األسبوعي حسب القطاعات تقـرير


