
االثنين 4 اكتوبر 2010   35اقتصاد

»األسواق الناشئة«: بنك الكويت الوطني األكثر أمانًا 
في الشرق األوسط وآفاق نموه تزداد إشراقًا

 أشار التقرير األسبوعي الصادر عن بنك 
الكوي���ت الوطني الى أن حالة الضعف 
التي اعترت العمل���ة األميركية التزال 
مستمرة، حيث واصلت تراجعها مقابل 
عمالت رئيس���ية أخرى على مدى األسبوع املاضي في 
غمرة اس���تمرار التوقعات بإطالق برنامج تخفيف كمي 
إضافي نتيجة لبطء النشاط االقتصادي وارتفاع معدالت 

البطالة. 
ولف���ت التقرير الى أن اليورو ق���دم أداء قويا خالل 
األسبوع على الرغم من قيام »موديز« بتخفيض التصنيف 
االئتماني إلس���بانيا، وكانت العملة األوروبية قد بدأت 
األس���بوع عند مس���توى 1.3500 دوالر وشهدت حتركا 
بطيئا ومالت للتراجع في البداية لتصل إلى 1.3381 دوالر 
يوم الثالثاء، وهو أدنى مس���توى لها خالل األس���بوع، 
قبل أن تكتس���ب قوة دفع جدي���دة وينتهي بها املطاف 
عند إقفال التداول مس���اء اجلمعة عند مستوى 1.3792 
دوالر اجلنيه االس���ترليني شهد حتركا بطيئا في بداية 
األسبوع، وبعد أن ارتفع إلى 1.5923 دوالر يوم اخلميس 
تعرض ملوجة بيع قوية انخفض على أثرها إلى 1.5670، 
وتعزى موجة البيع هذه ملشاعر القلق قبيل إعالن تقرير 
اإلنتاج الصناعي في اململك���ة املتحدة وملخاوف من أن 
يؤدي اإلع���الن عن أرقام ضعيفة إلى قيام بنك إجنلترا 
باتخاذ املزيد من إجراءات التحفيز. إال أن اجلنيه استطاع 
الحقا استرداد بعض خسائره وأقفل في نهاية األسبوع 

بسعر 1.5824 دوالر.
 ولم يختلف أداء الفرنك السويسري عن هذا النمط 
كثيرا، فبعد أن بدأ األس���بوع بسعر 0.9830 دوالر عزز 
الفرنك موقعه ليصل إلى 0.9709 مقابل الدوالر ، وأقفل 

مساء اجلمعة بسعر 370.97 دوالرا. 

نمو بطيء لالقتصاد 

 وأوضح التقرير: واص���ل االقتصاد األميركي النمو 
خالل الربع الثاني من الس���نة احلالية، ولكن يبدو أنه 
فقد بعضا من قوة دفعه، حيث تدل أرقام الناجت احمللي 
اإلجمالي لفترة الثالثة أشهر حتى نهاية يونيو على أن 

معدل النمو االقتصادي بلغ 1.7% مقارنة بربع الس���نة 
السابق الذي بلغ معدل النمو خالله 3.7%، ويعكس ارتفاع 
الناجت احمللي اإلجمالي خالل الربع الثاني، وبشكل رئيسي، 
مساهمات إيجابية لكل من اإلنفاق االستهالكي الشخصي 
والصادرات واإلنفاق من قبل احلكومة االحتادية، بينما 
يعزى تراجع معدل النمو مقارنة مبا كان عليه في ربع 
السنة الس���ابق إلى ارتفاع الواردات وتباطؤ االستثمار 
في املخزون اخلاص. وكانت األوضاع الضعيفة في سوق 
العمل سببا رئيسيا ملا ش���هده النشاط االقتصادي من 
ضعف في الفترة األخيرة، إال أن ثمة جهودا تبذل لتشجيع 
مؤسسات األعمال على توظيف املزيد من العاملني على 

مدى الفترة القادمة. 

تراجع ثقة المستهلكين 

 وبني التقرير أن األرقام األخيرة لثقة املستهلك تدل 
عل���ى أن توقعات األميركيني باتت أكثر تش���اؤما حول 
االقتصاد األميركي مما كانت عليه في األشهر السابقة، 
فقد س���جل مؤشر ثقة املس���تهلك هبوطا حادا من 52.1 
نقطة إلى 48.5 نقطة في شهر سبتمبر ليبلغ بذلك أدنى 
مس���توى له منذ ش���هر فبراير 2010 مما يعكس ضعف 
توقعات املستهلكني بالنسبة لالقتصاد األميركي. ويتمثل 
العامل الرئيسي وراء ذلك في تزايد التشاؤم بشأن سوق 
العمل خصوصا إزاء أوضاع النش���اط التجاري عموما، 
وجتدر اإلشارة إلى أن ثقة املستهلك هي احملرك األقوى 
لإلنفاق االستهالكي الذي يساهم بجزء كبير من الناجت 

احمللي اإلجمالي في الواليات املتحدة. 
 وفي حتليل ألداء االقتصاد األوروبي، أشار التقرير 
إلى أن وكالة التصنيف العاملية »موديز« قامت بتخفيض 
التصنيف االئتماني السيادي إلسبانيا درجة واحدة، من 
AAA إلى Aa1 مع بقاء توقعات الوكالة بالنسبة للمستقبل 
مستقرة. وجاء هذا التخفيض بعد قيام كل من وكالتي 
»فيتش« و»ستاندرد أند بورز« بتخفيض مماثل في وقت 

سابق من العام احلالي. 
 وفي تقرير لها حول هذه اخلطوة، عزت »موديز« هذا 
التخفيض إلى ضعف توقعات النمو االقتصادي إلسبانيا، 

وأش���ارت إلى العجز الكبير في ميزانيتها، وأضافت أن 
احلجم الكبير لدفعات الفائدة يجعل احلكومة اإلسبانية 
»معرضة بشكل كبير« ملخاطر تقلبات السوق في املستقبل، 
وقالت موديز أيضا إن من املتوقع أال يتجاوز معدل النمو 
االقتصادي في إسبانيا 1.0% سنويا مقارنة بحوالي %2.0 
في كل من أملانيا واململكة املتحدة. وجتدر اإلشارة إلى أن 
آثار الركود العاملي على إسبانيا تفاقمت نتيجة لالنهيار 
املفاجئ ملرحل���ة طويلة من االنتع���اش القوي لقطاعي 
البناء والعقار، لكن نتائج اختبارات الضغط على البنوك 
والتي أجريت في ش���هر يوليو دلت على أن احلكومة قد 
اتخذت إجراءات مناسبة حتى اآلن باجتاه إعادة هيكلة 
القطاع املالي في إسبانيا. ويالحظ أن تخفيض التصنيف 
االئتماني هذا لم يكن له أي أثر فوري على اليورو الذي 

واصل تعزيز موقفه مقابل الدوالر األميركي. 
 وقال التقري���ر إن معدل البطالة في أوروبا ظل عند 
أعلى مس���توياته منذ أكثر من 12 سنة بينما دفع تباطؤ 
مسيرة التعافي االقتصادي الشركات إلى جتميد خطط 
التوظيف اجلديدة، وقد بقي معدل البطالة عند مستوى 
10.1%، وهو أعلى مس���توى لهذا املؤشر منذ شهر يونيو 
1998. وجتدر اإلشارة إلى أن معدل البطالة يختلف بشكل 
كبير ب���ني دول منطقة اليورو ويت���راوح بني 4.3% في 
النمسا )وهو املستوى األدنى( و20.5% في اسبانيا )وهو 
األعلى واألعمق أثرا(. وفي الوقت ذاته يالحظ أن التعافي 
االقتصادي في أوروبا قد بدأ يتعثر بينما تبذل حكومات 
مختلفة، من البرتغال إلى إيرلندا، جهودا لتقليص العجز 
ف���ي ميزانياتها، لكن األمر املثير للقلق هو أن اإلجراءات 
التقش���فية التي تبنتها احلكوم���ات األوروبية املختلفة 

ستدفع معدالت البطالة لالرتفاع من جديد. 
تسارع التضخم في أملانيا، كبرى اقتصادات أوروبا، في 
شهر سبتمبر بعد ارتفاع أسعار زيت التدفئة واملنتجات 
الغذائية، وقد ارتفع مؤش���ر أسعار السلع االستهالكية 
بنس���بة 1.3% في شهر س���بتمبر مقارنة مبستواه قبل 
سنة ومقارنة بنسبة 1.0% في الش���هر السابق، متأثرا 
بش���كل رئيسي بارتفاع أسعار منتجات الطاقة والسلع 

الزراعية. 

استطاع أن يحافظ على ربحيته المرتفعة في النصف األول 
البنك أحد المؤسسات األكثر  ربحية في الخليج وأظهر قوة في أدائه التشغيلي 

في تقرير خاص عن البنك بمناسبة انعقاد االجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي

»الوطني« و»زين« و»كيبكو« و»برقان« و»جلوبل« مرشحون لجائزة 
أفضل الممارسات في عالقات المستثمرين للعام 2010

محمد البدري 
أعلن����ت جمعي����ة عالقات املس����تثمرين 
في الش����رق األوس����ط امس عن املرش����حني 
النهائيني للفوز بجائزتها الس����نوية الثانية 
ألفضل املمارسات في عالقات املستثمرين في 
الشرق األوسط، حيث سيتم تسليم اجلوائز 
ضمن مأدبة غداء تقام خالل املؤمتر السنوي 
للجمعية في 21 أكتوبر اجلاري ببيروت. وقد 
حل بن����ك الكويت الوطني في املرتبة األولى 
محليا، والثالثة اقليميا ضمن قائمة املرشحني 
للحصول على اجلائزة الكبرى ألفضل عالقات 
مستثمرين في منطقة الشرق األوسط، بعد كل 
من شركة اوراسكوم لالنشاء والصناعة وبنك 
دبي الوطني. وبحسب ترشيحات اجلمعية 
ذاتها، مت تصنيف خمسة جهات قيادية كويتية 
الختيار الترشيح النهائي منها ألفضل عالقات 
مستثمرين في املنطقة، وهي على الترتيب: 
بنك الكويت الوطني، وشركة زين لالتصاالت 
املتنقلة، شركة مش����اريع الكويت القابضة 
»كيبكو«، بيت االستثمار العاملي »جلوبل«، 
وبنك برقان. كما رش����حت اجلمعية، محليا، 
ثالث شخصيات كأفضل ممثل شركة )رئيس 
تنفيذي، رئيس مالي، مدير عالقات مستثمرين.. 
إلخ(، وهي: أمير حنا من بنك الكويت الوطني، 
إلني هالل من شركة زين لالتصاالت املتنقلة، 
وديڤيد زوربي من البنك التجاري الكويتي. 
وتعتبر هذه اجلوائز مبثابة اعتراف بجهود 
الشركات اإلقليمية وجهود املتخصصني في 
عالقات املس����تثمرين من أجل رفع املعايير 
بشكل مستمر للمس����تويات التي يحتاجها 
املستثمرين في جميع أنحاء العالم، وقد مت 
اختيار املرشحني النهائيني استنادا للدراسة 
التي قامت بها إكستل لألبحاث التابعة ملؤسسة 
»تومسون رويترز« حيث قامت بجمع أصوات 
اش����ترك فيها 223 مدير صندوق ومحلل من 
70 دولة. وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس 
إدارة جمعية عالقات املستثمرين في الشرق 
األوس����ط عارف أميري: »إن املنافسة لزيادة 
حجم رؤوس األم����وال قد ارتفعت على مدار 
العامني املاضيني، مما جعل من وجود إدارة 
عالقات املستثمرين داخل الشركات املدرجة 
أمرا ضروريا، وم����ع انبثاق جمعية عالقات 
املستثمرين في الشرق األوسط، أصبحت العديد 

من الشركات في الشرق األوسط تعي وتتبع 
أهمية املمارسات الدولية لعالقات املستثمرين«. 
واضاف: »دخل الشرق األوسط في عهد جديد 
بعد األزمة املالية متيز بالرغبة في االنفتاح 
والشفافية واملسؤولية واحملاسبة املتزايدة، 
وبصفتن����ا جمعية إقليمية، فنحن نس����عى 
دوما لتزويد أعضائنا باألدوات واألس����اليب 
املطلوبة لبناء عالقات قوية ومس����تمرة مع 
املستثمرين واحملللني على املستويني اإلقليمي 
والعاملي، ويش����رفنا أن نتلقى تعليقات من 
هذه الشريحة مرة كل عام حول أداء شركاتنا 
مقارنة بنظرائها في أس����واق أخرى، ونحن 
نستخدم هذه التعليقات ملنح اجلائزة ألفضل 
املمارسات، اعترافا ومكافأة ملمارسي عالقات 
املستثمرين املتخصصني في املنطقة«.  وقبل 
تس����ليم اجلوائز، سوف تستضيف جمعية 
عالقات املس����تثمرين في الش����رق األوسط 
خطابات وندوات في املؤمتر الس����نوي الذي 
يعقد في بيروت، حول موضوعات متنوعة 
تتضمن: تأثير السياس����ات املالية والنقدية 
العاملية احلالية على أسواق رأس املال، وأهمية 
وصلة عالقات املستثمرين بالنسبة لشركات 
الشرق األوسط، وتطورات سوق رأس املال 
اإلقليمية والتأثير الالحق لألزمة على ممارسات 
عالقات املستثمرين، وعالقات املستثمرين قبل 
وخالل وبعد األعمال املؤسسية، والوصول إلى 
االحتادات احمللية لرؤوس األموال والسيولة 
في املنطقة. ومن املتوقع أن يحضر املؤمتر ما 
يزيد على 100 مفوض من عدة دول مبا في ذلك: 
لبنان، واإلمارات العربية املتحدة، والكويت، 
والس����عودية، والبحرين، وقط����ر، وعمان، 

وفلسطني، واألردن، وسورية، ومصر.

من ِقبل جمعية عالقات المستثمرين في الشرق األوسط 

»الوطني«: بطء النشاط االقتصادي وارتفاع معدالت البطالة 
يقودان الدوالر للتراجع أمام العمالت الرئيسية 

 في تقريره األسبوعي حول أداء أسواق النقد 

تقرير

الجائزة الكبرى ـ أفضل عالقات 
مستثمرين في الشرق األوسط

أوراسكوم لإلنشاء والصناعة

اإلمارات دبي الوطني

بنك الكويت الوطني

املراعي

موانئ دبي العاملية

صورة ضوئية عن تقرير »األسواق الناشئة« حول »الوطني«

أكدت مجلة »األسواق الناشئة« 
العاملية املتخصص����ة في عددها 
الذي يصدر خصيصا الجتماعات 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
السنوية، أن بنك الكويت الوطني 
هو البنك األكثر أمانا في الشرق 
األوسط واألكبر في الكويت بشكل 
ملحوظ، ورأت أن آفاق منوه تزداد 
إشراقا بعدما استطاع أن يحافظ 
على مستوى ربحيته املرتفع في 

النصف األول من العام احلالي.
وف����ي تقرير خاص عن البنك 
الكويت  الوطني بعن����وان »بنك 
أمانا في  البنك األكث����ر  الوطني: 
الشرق األوسط«، قالت »األسواق 
الناشئة« ان موجودات بنك الكويت 
الوطن����ي اإلجمالية تتجاوز 43.1 
مليار دوالر، مستحوذا لوحده على 
نحو 25% من إجمالي موجودات 

القطاع املصرفي في الكويت. 
وأضافت أن وكالة »ستاندرد آند 
بورز« للتصنيف االئتماني ثبتت 
تصنيف البنك عند »A+« بنظرة 
مستقبلية مستقرة، واشارت الى 
أن ه����ذا التصنيف القوي يعكس 
ريادة بنك الكويت الوطني محليا 
وقدراته على حتقيق أرباح مرتفعة 
ورس����ملته القوية، كم����ا أن بنك 
الكويت الوطني هو أحد املؤسسات 
املالية األكث����ر ربحية في منطقة 
اخلليج، حيث أظهر قوة في أدائه 
التشغيلي األساسي في مواجهة 

األزمة االقتصادية. 
وقالت مجلة »األسواق الناشئة« 
ان »الوطني »استطاع أن يحافظ 
على مستوى ربحيته املرتفع في 
النص����ف األول من العام احلالي، 
مواصال سجله الطويل في حتقيق 
األرباح، مؤكدة أن آفاق النمو تزداد 
إش����راقا في ظل توقع����ات وكالة 
»فيتش« للتصني����ف االئتماني 
ب����أن تعزز خط����ة التنمية النمو 
االقتصادي في الكويت وأداء اجلهاز 

املصرفي في املدى املتوسط. 
ونقلت »األسواق الناشئة« عن 
التنفيذي ملجموعة بنك  الرئيس 
إبراهيم شكري  الوطني  الكويت 
دبدوب قول����ه : »ان أداء الوطني 
القوي في النصف األول من العام 
احلالي يؤكد جناح االستراتيجية 
التي يعتمدها، وقد استطاع الوطني 
حتقيق منو بواقع 15% في أرباحه 
خالل النصف األول من 2010 على 
الرغم من الظروف االقتصادية غير 

املواتية محليا وعامليا«، ورد دبدوب 
قوة أداء الوطني في العام احلالي 
والسنوات الس����ابقة إلى نشاطه 
الكويت  املصرفي األساس����ي في 

وخارجها.
وقالت »األسواق الناشئة« ان 
البنك الوطني أدرك منذ زمن طويل 
أن التوسع اإلقليمي بات ضرورة، 
النمو  إلى محدودية فرص  نظرا 
في الس����وق احمللي، الفتة الى ان 
البنك ركزت على  اس����تراتيجية 
األسواق االقليمية، حيث يتواجد 

البنك حاليا في 17 س����وقا حول 
العالم، 10 منها في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا.
الكويت  وأضاف����ت أن بن����ك 
الوطني يركز حاليا بشكل أساسي 
على استغالل الفرص في كل من 
تركي����ا ومصر قطر، الفتة الى ان 
وكالة س����تاندرد آند بورز قدرت 
الف����روع اخلارجية قد  أن تكون 
ساهمت مبا نسبته 21% من صافي 
الدخل التشغيلي للبنك في العام 

.2009

 وتعليقا على ذلك، أكد ابراهيم 
دب����دوب أن: »معظ����م عملياتنا 
التش����غيلية ف����ي املنطقة حققت 
أداء جيدا خالل األزمة، ما ساهم 
في تعزيز أداء املجموعة بأكملها. 
وباتت مصر س����وقا ذات أهمية 
كبيرة بالنسبة إلينا نظرا إلى حجم 
االقتصاد وآفاق النمو الصناعية 

املصرفية فيها«.
 وأض����اف ان: »البنك الوطني 
املصري يحق����ق أداء قويا. وأدت 
عملية إعادة هيكلة البنك الوطني 

املصري منذ االستحواذ عليه في 
العام 2007 إلى منو أرباحه الصافية 
بواق����ع 31% في العام 2009، فيما 
البنك تعزيز موقعه في  يواصل 
السوق املصري، ليملك اليوم 39 

فرعا في مصر«.
ورأى دبدوب أن استثمار البنك 
الوطني في بنك قطر الدولي يشكل 
قصة جناح ملحوظة، مشيرا الى 
أن: »بنك قطر الدولي اس����تطاع 
خالل السنوات الثالث املاضية أن 
يضاعف أرباحه الصافية مرتني، 
وقاع����دة عمالئه أربع مرات، وأن 
يبني شبكة قوية في قطر، ومازلنا 
نركز عل����ى تعزي����ز موقعنا في 
الس����وق القطري الذي ميثل أحد 
األس����واق الرئيسية للوطني في 

املستقبل«.
ونقلت مجلة »األسواق الناشئة« 
عن دبدوب قوله ان س����ورية قد 
تكون قصة النجاح التالية، بعد 
مصر وقطر، وقالت ان الوطني يرى 
سورية سوقا محتمال واعدا، وفي 
الواقع، حصل البنك على رخصة 

لبدء العمل هناك.
الناشئة«  ولفتت »األس����واق 
الى أن البنك الوطني يركز أيضا 
على تنويع منتجاته، إلى جانب 
التوسع اإلقليمي، وفي هذا اإلطار، 
رفع البنك حصته في بنك بوبيان 
اإلسالمي لالستفادة من منو الطلب 
عل����ى املنتجات املالي����ة املوافقة 

للشريعة اإلسالمية.
 وتعليق����ا على ذل����ك، نقلت 
املجلة عن ابراهيم دبدوب قوله: 
»مع الولوج إلى العمل املصرفي 
اإلسالمي، باستطاعة الوطني حاليا 
أن يستهدف ش����ريحة أوسع من 
العمالء، وأن ينوع املنتجات التي 
يقدمها، وأن يحافظ على العمالء 
الذي����ن يفضل����ون التعامل وفقا 

للشريعة االسالمية«. 
وأكد أن »الوطني لطاملا متتع 
برأس����مال قوي، وهو ما تعكسه 
تصنيفاته االئتمانية. ومن شأن 
هذا اإلصدار أن يساهم في احلفاظ 
التي لطاملا  القوية  على املعدالت 

متتع بها الوطني تاريخيا«. 
وأش����ارت املجلة إلى أن بنك 
الكوي����ت الوطني يعت����زم زيادة 
رأس����ماله من خالل إص����دار في 
النصف الثاني من العام احلالي، ما 
يعكس التزامه املستمر في تطوير 

بنك بوبيان وتعزيز شبكته.

مقر بنك الكويت الوطني


