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عاد سهم »أجيليتي« للتداول من جديد بعد أن توقف 
ليومني، حيث أفادت الشركة بأن مجلس االدارة سيجتمع 
يوم اخلمي���س املقبل املواف���ق 2010/8/12 وذلك من اجل 
مناقش���ة البيانات املالية املرحلية للربع الثاني للفترة 
املنتهية ف���ي 2010/6/30، هذا وقد أعلن س���وق الكويت 
لالوراق املالية ان أجيليتي أفادت بأن ما نشر في إحدى 
الصحف احمللي���ة بخصوص قيام املدعي العام االميركي 

بطلب إسقاط التهم املوجهة اليها ال يوجد سبيل لتأكيد 
االدلة التي اعتمد عليها للوصول الى هذه النتائج أو كيف 

توصلوا الى هذه االستنتاجات التي نشرتها. 
كما أوضحت الش���ركة ان املدعي الع���ام قد اعتبر في 
مذكراته القانونية ان شركة أجيليتي للمخازن العمومية 
وش���ركة أجيليتي القابضة وهي ش���ركة تابعة لشركة 

أجيليتي للمخازن العمومية كيان قانوني واحد.

سهم »أجيليتي« يعود للتداول ومجلس اإلدارة يجتمع الخميس المقبل

دبدوب: رفع »موديز« نظرتها المستقبلية لـ »الوطني«
دليل واضح على متانة البنك وقوته المالية

دليال إضافيا على املناعة التي يتمتع بها البنك في 
مواجهة األزمات والناجمة عن السياسة املتحفظة 

التي يتبناها منذ تأسيسه وحتى اليوم.
واشار الى أن التوس���ع والتواجد في أسواق 
مختلف���ة يزيد ع���ادة من عوام���ل املخاطر على 
املؤسسات، لكونها تتعرض ملخاطر األسواق نفسها، 
الفتا الى أن »الوطني« اس���تطاع أن يحد من هذه 
املخاطر رغم تواجده في أكثر من 17 سوقا حول 

العالم وشبكة فروعه األوسع انتشارا.
وعبر دبدوب عن تفاؤله في حتس���ن النظرة 
املس���تقبلية للتصنيف السيادي للكويت بشكل 
إضافي في ظ���ل خطة التنمية، لكنه رأى أن ذلك 
يرتبط بوتيرة تنفيذ املشاريع الواردة فيها، مبينا 
أن االلتزام بتنفيذ اخلطة اخلمس���ية من ش���أنه 
أن يدعم النش���اط االقتص���ادي ويعزز منوه، ما 
س���ينعكس إيجابا على التصنيف السيادي على 

املدى الطويل.

أك���د الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك الكويت 
الوطني ابراهيم ش���كري دب���دوب أن قيام وكالة 
»مودي���ز« للتصني���ف االئتماني برف���ع النظرة 
املس���تقبلية للبنك وتأكيد تصنيفه طويل املدى 
عن���د Aa2 يعكس املتانة املالي���ة التي يتمتع بها 
البنك واملوقع الريادي الذي يتبوأه في الصناعة 

املصرفية محليا وإقليميا.
وكانت وكالة »موديز« قد أكدت تصنيف بنك 
الكويت الوطني لألج���ل الطويل عند Aa2، وهو 
األعلى بني جميع بنوك األس���واق الناش���ئة، كما 
رفعت نظرتها املستقبلية له إلى مستقرة بالتزامن 
مع حتسن نظرتها للتصنيف السيادي للكويت ملا 
عزته »موديز« إلى »حتسن كفاءة احلكومة واملركز 
املالي الق���وي للكويت بفضل الفوائض الضخمة 

في امليزانية واحلساب اجلاري«.
وأكد أن قيام »موديز« برفع نظرتها املستقبلية 
لتصنيف بنك الكويت الوطني كان منتظرا بعدما 
رفعت الوكالة نظرتها للتصنيف السيادي للكويت، 
إذ ان تصني���ف »الوطني« كان مقيدا بالتصنيف 

السيادي.
واشار الى أن عوامل سياسة واقتصادية غير 
مرتبطة بالعمل املصرفي قادت إلى تبني »موديز« 
في وقت سابق، نظرة سلبية للتصنيف السيادي 
للكويت، وهو ما انعكس على نظرتها لتصنيف 
البنك الوطني، لكون تصنيف املؤسسات ال ميكن 
أن يتخطى التصنيف السيادي للبلد الذي تعمل 

فيه.
وأضاف أن تأكيد تصنيف البنك الوطني لألجل 
الطويل عند Aa2 الذي يعتبر األعلى بني جميع بنوك 
األسواق الناشئة يؤكد مرة أخرى قوة املؤشرات 
املالية للوطني وجودة أصوله املرتفعة رغم األزمة 
وتداعياتها على االقتصاد عموما والقطاع املالي 
خصوصا، كما يؤكد ريادته للصناعة املصرفية 

محليا وإقليميا.
وش���دد دبدوب عل���ى أن »الوطني« جنح في 
احلفاظ على تصنيفاته االئتمانية من جميع وكاالت 
التصنيف العاملية الرئيسية رغم االضطرابات املالية 
واالقتصادية التي شهدتها الكويت واملنطقة، مما يعد 

أكد أنه يعكس موقع ريادة البنك في الصناعة المصرفية محليًا وإقليميًا

إبراهيم دبدوب

متداولتان تتابعان حركة األسهم في القاعة النسائية بالبورصة

البورصة النسائية .. بين تداوالت تخطت 
حاجز المليار دينار سنويًا وثقافة المتداوالت

عمر راشد
ظهرت التداوالت النسائية في 
البورص����ات اخلليجية، وخاصة 
الكويتية منها، تدريجيا منذ مطلع 
2003، وجذبت تلك البورصة املزيد 
من األموال بحسب نائب املدير العام 
في شركة »كفيك« للوساطة املالية 
ناصر اخلليفة الذي أشار إلى أن 
البورصة النسائية تخطت حدود 
النظرة »احملافظة« التي كانت حتول 
دون دخول امل����رأة بوابة التداول 
واملضاربات، مضيفا أن التوقعات 
بزيادة أحجام التداول في الفترة 
القادمة إلى أربعة أضعاف أصبح 
واردا م����ع تزويد غ����رف التداول 
اخلاصة بهم بالشاشات والهواتف. 
وعلى الرغم من أن جتربة البورصة 
النس����ائية في الكويت التي بدأت 
في 2003 ال يتعدى عمرها الزمني 
7 سنوات، إال أن التوقعات تشير 
الى أنه����ا تتجه لتخط����ي حاجز 
املليار دين����ار بعد أن اقتربت من 
هذا الرقم في نهاية 2009. ويأتي 
تنام����ي التجربة رغ����م الظروف 
واألزم����ات االقتصادي����ة العديدة 
املالية  وآخرها تداعي����ات األزمة 
العاملية دلي����ل واضح على زيادة 
النوع من  النسائي بهذا  االهتمام 
االستثمار، حيث تشير األرقام إلى 
تنامي حجم التداول في البورصة 
عام 2003 إلى 41 مليون دينار مقابل 
4 وس����يطات و4 شركات وساطة 
مالية، ثم تضاعف حجم التداول 
خالل س����نة واحدة مبعدل أربعة 
أضعاف في 2004 واقترب من 160 
مليون دينار بعدد 11 وسيطة، كما 
بلغ حجم التداول 610 ماليني دينار 

بعدد 19 وسيطة.
املتداوالت  وأوضح عدد م����ن 
في البورصة أن السر في القفزة 
السريعة ألسعار األسهم وارتفاع 
عدد املتداوالت في الس����وق يعود 
إلى ارتفاع أسعار النفط وموجة 
اخلصخصة الت����ي جذبت الكثير 
من رؤوس أموال نس����ائية كانت 
تهتم بالدرجة األولى باالستثمارات 

الطويل����ة األجل وتتفادى خوض 
مخاطر املضاربة. وأشرن إلى أن 
االهتمام بهذا النوع من االستثمار 
يأتي في ظل اهتمام املرأة بالعمل 
على حتقيق أرباح س����ريعة ومن 
خالل الدخول في مضاربات سريعة 
على بع����ض األس����هم ذات األداء 
التش����غيلي الذي يحقق األهداف 

السريعة دون جهد أو مشقة.
شفافية المعلومات

وعل����ى الرغم من أهمية حجم 
التداوالت النس����ائية الذي قدرته 
مصادر بورصوية في إحدى شركات 
الوساطة بأنه يتراوح بني 10 و%20 
من حجم التداوالت اليومية إال أن 
املتداوالت يعانني من غياب املعلومة 
التي تعد وقود عمل السوق والتي 
جتعل حجم املخاطرة على املرأة 
املتعاملة في السوق يفوق حجمها 
بالنسبة للرجل. وطالبت املتداوالت 
بضرورة وجود آلية تعزز من وتيرة 
الشفافية لديهن ويعطيهن بالتالي 
القدرة على حتديد األس����هم التي 
تفضل الدخول فيها أو اخلروج منها 
واملساعدة في تشكيل محافظهن 
االستثمارية بش����كل يقلل درجة 
املخاطرة ويعزز من وتيرة العائد 
لديهم. وبجان����ب غياب املعلومة 
عن املتداوالت في الس����وق، هناك 
غياب للوعي بثقافة التداول لدى 

عدد كبير منهن وذلك بسبب زيادة 
عدد املتداوالت من املتقاعدات عن 
العمل والالئي يفتقدن إلى اخلبرة 
الضرورية في مجال االس����تثمار 
باألسهم، وطالبت املتداوالت إدارة 
السوق بضرورة عمل دورات توعية 
للنساء حفاظا عليهن مما أسمته 
»حيتان السوق« وقيام املؤسسات 
املالية بعمل ورش عمل تثقيفية 
حلماية صغار املتعاملني واملبتدئني 

في السوق.
مقترحات التطوير

ومن بني املطالب امللحة لعدد 
كبي����ر م����ن املتداولني مش����اركة 
املتداوالت في األخذ مبطالبهن في 
حتديث نظام التداول اآللي اجلديد 
الذي بدأت إدارة السوق في تطبيقه 
من خالل »ناسداك أوماكس« حيث 
تش����كو العديد منهن من أن إدارة 
الس����وق تتجاه����ل التعرف على 
مطالب املتداوالت في النظام اجلديد 
وكذلك مقترح����ات التطوير التي 
يردن تطبيقها والتي من أهمها منع 
التالعب����ات الوهمية التي تقودها 
تداوالت الثوان����ي األخيرة والتي 
باتت حسب وصفهن لعبة مكشوفة 
من الصعوبة مبكان جتاهلها وتؤدي 
إلى خداع املتداوالت بأن الس����وق 
سليم وقوي وهو في واقع األمر 

يفتقر ألبسط قواعد التعامل.


