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بداية، ن����ود كفريق العمل في آيديليتي أن نتقدم جلميع الق����راء بأصدق التمنيات لهم بعام 
س����عيد مليء بالصحة والعافية »والربح الوفير لكل صاحب عمل أو شركة في دولتنا العزيزة 

الكويت«. 
أهمية الش����فافية في س����ياق عالم املال واألعمال تنبع من كونها احلجر األساسي الذي يبنى 
عليه نظام أي سوق ناجح لتداول األوراق املالية، فمن دون وجود قوانني لدعم الشفافية تنعدم 

املصداقية ويتحول افتراض حسن النية الى سوء النية.
بداية، سنقوم بوصف مفهوم الشفافية في الشركات التجارية، فالشفافية هي عبارة عن وجود 
وفرة من املعلومات في كل ما يخص الش����ركات من املعلومات املالية وغيرها ويكون باستطاعة 
اجلميع احلصول عليها، وهنا نقصد »أي ش����خص يود أن يحصل على معلومة تخص ش����ركة 

معينة يستطيع أن يحصل عليها بكل سهولة وبدون تظليل«.
ماذا نقصد بالتظليل؟

التظليل أو مبعنى أدق »انعدام الش����فافية« يس����اهم في االختيارات اخلاطئة، وذلك بس����بب 
ش����ح املعلومة السهلة التي يستطيع كل من يقوم بالتحليل احلصول عليها، فيلجأ احمللل املالي 
لاللتفات إلى املعلومات الداخلية »من ناس داخل الشركة« مما يساهم في تعقيد األمور والوقوع 
باحملظور، فمن جانب املساواة بني الكل سيختل ميزان العدل بسبب توافر معلومة لشخص دون 
اآلخر، ومن جانب صواب املعلومة فاخلطر وارد وذلك بسبب إعطاء املعلومة للشخص »حلاجة 

في نفس يعقوب« والهدف قد يكون للتظليل فقط.
الشفافية هي ان تكون عادال، وان تشرك كل من له عالقة أو مصلحة في أي معلومة بالتساوي 
والتحلي بالنزاهة املهنية إلنصاف جميع اجلهات، وأن تتحمل مسؤولية كل ما يتعلق بالشركة 

»فأنت مساءل من اهلل قبل أن تكون مساءال من الناس«.
مبا أن الش����فافية تعتمد على التواصل مع الناس، فهناك عوامل يس����تطيع صاحب العمل أو 

الشركة أن يطبقها ليصل للشفافية املطلوبة من قبل الناس بشكل عام:
� الصدق والتحدث فيما يخص عملك وشركتك »يعني ال تتكلم بلي ما لك فيه«.

� إبداء وجهة نظرك فيما يخص املعلومات املقدمة للناس، ولكن احرص على تقبل وجهة نظر 
الغير وأخذها باحلسبان.

� النزاهة واملصداقية، فيجب تقدمي املعلومة »بحلوها ومبرها« من غير تبهير أو تخفيف.
� سرعة رد الفعل والتوقيت املناسب لإلفصاح عن املعلومات.

� العمل كمجموعة مع كل أضالع املثلث في القطاع )من مستثمرين ومشرعني وشركات زميلة( 
فال وجود »للعزف املنفرد« في مفهوم الشفافية، وإشراك الكل مطلب ملزم إلمتام املفهوم.

هذه العوامل مجمعة من ش����أنها أن تساعد صاحب العمل أو الشركة على بناء صرح جتاري 
متني بأس����اس صلب »معمول من الصدق والنزاهة« وقواعد راس����خة »مثبت����ة باحترام الناس 

واملصداقية«.

وفي النهاية..

دعوة من آيديليتي للشفافية املطلقة.

زاوية أسبوعية هادفة تقدمها كل اثنني شركة آيديليتي لالستشارات في إطار تشجيعها على إنشاء 
وتطوير واحتضان ورعاية املشاريع التجارية املجدية واقتناص الفرص أو معاجلة القصور في األسواق 

الكويتية واخلليجية والسعي لتطويرها.

*

أهمية الشفافية بالشركات التجارية..
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القناعي: »بوبيان« بدأ تطبيق نظام »آيبان« العالمي

»األهلي المتحد« يصدر رزنامته السنوية بـ 2011
أصدر البنك األهلي املتحد رزنامته السنوية 
2011، والتي حتكي نبذة عن تاريخه الذي امتد 
الى 70 عاما م���ن العمل املصرف���ي املتميز في 

الكويت.
وقامت العالقات العامة واالعالم باصدار تقومي 
2011، امتدادا لتقومي 2010 والذي يحكي التاريخ 
العريق للبنك كأول بنك مت تأسيسه في الكويت 
عام 1941، حيث كانت انطالقته رديفة لث���ورة 
البناء والنماء في الكويت، قام البنك فيها بدع����م 
كل من األنشطة احلكومية والتجار الكويتيي���ن 
حينذاك ومتكني العمالء من املس���اهمة بدرجة 
كاملة ف���ي تنمية البلد وقد كانت تلك العالقات 
متثل قيمة ال تقدر بثم���ن وامتدت حتى يومنا 

احلاضر.
ولقد جمع البنك األهلي املتحد منذ بداياته األولى 
في العام 1941 جميع عناصر الرؤية املستقبلية 

ليصل الى العام 2011 وهو ميتلك جميع مكونات 
االمتياز واالجناز، بخبرات متتلك التاريخ وتقرأ 
الواقع مبفردات اس���تراتيجية أصبحت أيقونة 

للعمل املصرفي الرائد في الكويت واملنطقة.
وسجل حافل من احملطات الناجحة التي كانت 
في كل مرحلة تبتكر وتقدم أجود وأفضل اخلدمات 
واملنتجات املصرفية التي أصبحت حلوال تتجاوب 
مع االحتياجات املتغيرة واملتطورة حلياة املجتمع 
وحركة منوه على مستوى األفراد والشركات، 
التزام دائم وعميق باالنتماء واملواطنة، واهتمام 
بالغ بتوظيف أفضل الكفاءات البشرية احلديثة 
في الصناعة املصرفية، رؤية اسالمية عصرية 
وري���ادة ومتيز في جميع م���ا يقدمه البنك من 
حسابات مصرفية وصناديق استثمارية وخدمات 
مالي���ة ليكون البنك األهلي املتحد ش���ريكا، بل 

وسندا في احلياة.

»األولى للوساطة«: »زين«.. حديث السوق في 2011
مكاسب 2010 بين القيمة السوقية والمؤشر الوزني.. وخسائر للمؤشر السعري

قيمة تداوالت 2010 بلغت 12.526 مليار دينار بمتوسط يومي 50.9 مليونًا

»التجاري« يجري اليوم السحب 
على »حساب النجمة الشهري«

التجاري  البنك  يجري 
الكويتي اليوم السحب على 
»حساب النجمة الشهري« 
لعمالئه، الذي يجري كل أول 
احد من كل شهر، حيث يكون 
هناك 81 فرصة للفوز لعمالء 
التجاري املشاركني  البنك 
بحساب النجمة لربح 100 

ألف دينار كجائزة أولى.
وتتوزع اجلوائز الثمانني 
على النحو اآلتي: اجلائزة 
إل���ى احلادية  الثانية  من 

والعش���رين ألف دينار، واجلائ���زة من الثانية 
والعشرين إلى احلادية والثمانني 500 دينار.

اجلدير بالذكر أن باس���تطاعة أي شخص أن 
يفتح »حساب النجمة« بإيداع مبلغ 500 دينار 
فقط في أي من فروع البنك التجاري الكويتي، 

وكلما ازداد رصيد حساب 
العميل في »حساب النجمة« 
ازدادت فرص الربح، حيث 
يحتسب كوبون للسحب 
مقابل كل 50 دينارا كويتيا 

باحلساب.
كما يتميز هذا احلساب 
بأنه ميكن السحب واإليداع 
في أي وق���ت، إضافة إلى 
إمكاني���ة إص���دار بطاقة 
سحب آلي واحلصول على 
كل اخلدمات املصرفية من 
خالله مثل خدم���ة التجاري أون الين واخلدمة 
الهاتفية وخدمات مركز االتصال وخدمة الرسائل 
القصيرة، وكذلك استخدام احلساب إلصدار بطاقة 
ائتمانية مقابل حجز مبلغ في حالة عدم حتويل 

الراتب إلى حساب آخر في البنك. 

كما يسهل تطبيق النظام أيضا 
تسهيل إجراءات حتويالت البنوك 
ملدفوعاتها احمللي���ة والدولية، 
وبالتالي تسريع حتويل وإيداع 
الدولية  املالي���ة  احل�������واالت 
الصادرة وال���واردة، باإلضافة 
إلى أن تطبيق »آيبان« يخفض 
التكالي���ف ويحس���ن املق���درة 
التش���غيلية لتنفيذ التحويالت 
البنوك  املالي���ة داخ���ل أنظمة 
من خالل القض���اء أو احلد من 
تدخ����الت العملي����ات اليدوية 
غير الضرورية، كم���ا أنه يزي���د 
قدرة البنوك على استيعاب النمو 

املط���رد ألعداد الدفعات.
كما يساه����م نظ�����ام آيب���ان 
ف��ي تطبي���ق عملي����ات التنفي���ذ 
 Straight( املباش������ر اآلل������ي 
Through Processing( وحتقيق 
مستوى ع�����ال من الدقة للتقارير 
املالي��ة التحليلي����ة الصادرة عن 

أنظم��ة الدف���ع.

حتقيق الكثير من املزايا واملنافع، 
سواء لالقتصاد الوطني وبوجه 
خاص للنظام املصرفي أو على 
مستوى حتسني اخلدمات املالية 
واملصرفي���ة وخدم���ات مقاصة 
وتسوية املدفوعات محليا وعبر 

احلدود.
التي  املناف���ع  أه���م  ولع���ل 
جتنيها النظ���م املصرفية التي 
تطب���ق »آيب���ان«، تتلخص في 
املس���اعدة على حتس���ني تقدمي 
خدمات مصرفية هامة، وتعزيز 
سالمة املعلومات املالية املصاحبة 
للحواالت املصرفي���ة، وتوفير 
األداء املالئم والفعال للمصارف 
املستقبلة للحواالت، للتحقق من 
صحة رقم احلساب ومكان وماهية 
التي أصدرته،  املالية  املنش���أة 
وخف����ض األخطاء التي حتدث 
حني معاجلة التحويالت املالية 
محليا ودوليا مع حتقيق سرعة 

التنفيذ.

الكويتي مبا ينعكس  املصرفي 
ايجابيا على سمعة الكوي�����ت في 

مختلف احملافل االقتصادية.
وأوض���ح القناعي ان العمل 
بنظ���ام »آيبان«، يس���اعد من 
خالل اتباع مواصفات موح���دة 
لتركيبة أرقام احلسابات، عل�����ى 

القناع���ي ان ايا من عمالء البنك 
ميكنهم احلصول على رقم اآليبان 
اخلاص بهم من خالل خدمة البنك 
الهاتفية 1820082 او الدخول ال���ى 
موقع البنك عل���ى االنترن�����ت 
www.bankboubyan.com ومن ثم 
الدخول الى حساباتهم الشخصية 
او زيارة احد فروع البنك، مشيرا 
الى ان كشوف حسابات العمالء 
ومنوذج فتح احلساب لدى البنك 
تتضم���ن حاليا رقم احلس���اب 

املصرفي الدولي آيبان.
وأضاف القناعي ان بنك بوبيان 
كان من أوائل البنوك احمللية التي 
جتاوبت مع هذه التطورات من 
منطل���ق حرصه عل���ى مواكبة 
التطورات التي يشهدها القطاع 
املصرفي ومتابعة وتنفيذ جميع 
االجراءات الت���ي يتخذها البنك 
املركزي والتي من شأنها تطبيق 
الدولية ومبا  املمارسات  أفضل 
يحقق التقدم واالرتقاء بالنظام 

أعلن بنك بوبي�����ان ع��ن بدئه 
الع���ام اجل���دي���د  مع مطل����ع 
بتطبيق النظ������ام العاملي آيبان 
IBAN او رقم احلساب املصرف�����ي 
 International Bank الدول������ي
Account Number الذي يهدف الى 
حتقيق التوحيد الدولي لهيكلة 
احلس���ابات املصرفية مبا ميكن 
أنظمة التقنية لدى املصارف من 
حتقيق عنصري السرعة والدقة 

لدى تنفيذ التحويالت املالية.
وق���ال مدير ع���ام مجموعة 
اخلدم���ات املصرفي���ة والدعم 
املصرفي في البنك ناظم القناعي 
انه وبالتعاون مع بنك الكويت 
املركزي واحتاد مصارف الكويت 
ومنذ اليوم األول للتفكي����ر في 
تطبيق ه���ذا النظام ف���ي دولة 
الكويت فإن البنك اتخذ جمي����ع 
االجراءات واملتطلبات الالزم����ة 

لتطبيق هذا النظام العاملي.
وحول طلب رقم اآليبان قال 

احلديث عن تأثيراتها له مجاله 
اخلاص على البورصة فقد ربط 
املراقبني ه���ذه االحداث  بعض 
بتدخ���ل احملفظة الوطنية التي 
عملت خالل هذا العام على دعم 
عدد م���ن األس���هم ذات الطابع 

االستثماري االيرادي.
ومن ضم���ن القرارات املهمة 
للبورصة في 2010 خفض سعر 
اخلصم عبر سلسلة تخفيضات، 
حيث اقر البنك املركزي تخفيض 
سعر اخلصم بواقع 50 نقطة، 
ليصل الى معدل 2.5%، ليشجع 
هذا القرار املستثمرين اكثر على 
توجيه األموال املتركزة بالبنوك 
على ش���كل ودائع كبيرة نحو 
البورصة، وان كان ذلك لم مينع 
التذبذب وتباين األداء  حركتي 
اللتني غطتا العديد من تعامالت 
العام املاضي، ويش���ار في هذا 
اخلصوص إل���ى ان ادنى قيمة 
تداول سجلت خالل العام املاضي 
كانت في 12 ديس���مبر املاضي، 
بواقع 8.769 مليون دينار، وهي 

القيمة األقل خالل 10 سنوات.
كما كان���ت التعليمات التي 
اصدرها بن���ك الكويت املركزي 
بشأن تنظيم نسبة الديون إلى 
األصول ونسبة السيولة املتداولة 
واالنكش���اف اخلارجي، ومنح 
الكيانات االس���تثمارية عامني 
ملعاجلة أوضاعها عامل ضغط 
اضافيا على العديد من األسهم 
الت���ي فقدت حيويتها بس���بب 

قانون هيئة أسواق املال بشقه 
املتعلق بأطر التداول، فيما تنتظر 
عدد من اإلج���راءات االنتقالية 
دوره���ا مثل انتق���ال املوظفني 
احلاليني من اإلدارة السابقة الى 
إدارات محددة في الهيئة والبقية 
تبقى في إداراته���ا احلالية في 

السوق. 
وأضاف التقرير ان من القوانني 
التي كان إلقرارها حضور على 
تداوالت 2010 إسقاط الفوائد التي 
تبلغ تكلفته���ا ما يقارب ال� 1.8 
مليار دينار، السيما بشأن حركة 
األسهم املصرفية واالستثمارية 
والس���وق بوجه عام اال انها قد 
توقفت عند حد سياسي ليكون 
التحرك بعد رد هذا القانون من 
احلكومة على أسس أخرى منها 
متويل البنوك للمشاريع املندرجة 

حتت خطة التنمية.
التنمي���ة  وكان���ت خلط���ة 
إسهاماتها االيجابية على حركة 
التعامالت اليومية، السيما قطاع 
املصارف الذي يعول كثيرا على 
االستفادة من متويل تلك اخلطة 
ومش���اريعها التي بلغ اجمالي 
كلفتها 30 مليار دينار باإلضافة 
الى شركات اإلنشاء املدرجة او 
تلك الشركات التابعة لشركات 
مدرجة ستكتب لها استفادة كبيرة 

من عوائد حكومية مضمونة.
ورغم ان البورصة الكويتية 
باتت من اصحاب املعاطف الثقيلة 
جتاه األزمات السياسية، اال ان 

وأفاد التقري���ر بأن الصفقة 
كانت داعما لوتيرة التداول، حيث 
ساهمت في اس���تقرار السوق، 
وكانت االس���تفادة بشكل غير 
مباشر من خالل توزيعات لها 
او لشركات وكيانات ومحافظ 
تابعة. ويذكر في هذا اخلصوص 
ان السوق سجل في 17 فبراير 
املاضي أعلى قيمة تداول بقيمة 
167.682 مليون دينار، العتبارات 

تتعلق غالبيتها بصفقة زين.
وانتهى 2010 ايضا باحلديث 
عن »زي���ن« واالنقس���ام على 
بيع 46% من الش���ركة، ليكون 
2010 � بجرد أهم املؤثرات على 
السوق خالل العام املاضي � عام 

»زين«.
ولفتت الشركة إلى ان 2010 
ش���هد على غير الع���ادة إقرار 
جملة من القوان���ني التي طاملا 
انتظرته���ا البورصة خصوصا 
فيما يتعلق بحاجتها التنظيمية، 
البداي���ة بقانون هيئة  وكانت 
س���وق املال في فبراير املاضي، 
وفي مرحل���ة بعيدة مت اختيار 
أعضاء املفوضية، وتعيني مدير 
جديد للبورصة، وهي اإلجراءات 
التي كان من شأنها تلبية احلاجة 
إلى احلوكمة والشفافية وغيرها 
من مبادئ اإلدارة السليمة التي 
وضعت باقرار قانون البورصة 
التنظيم، وينتظر  على س���كة 
السوق اعتماد الالئحة التنفيذية 
في الربع االول وتطبيقها ليطبق 

االنشغال باستيفاء هذه املعايير، 
وحتديدا فيما يتعلق باالحتفاظ 
ب� 10% سيولة لدى الشركة إال انها 
تعتبر من اإلجراءات االحترازية 
املطلوبة ف���ي ظل األزمة املالية 
التي لم تنته عامليا حيث كانت 
أزمة اليونان واسبانيا وتلتهما 
ازمة ايرلندا مما أدى الى مضاربة 
عنيفة في العمالت أدت الى فقدان 
الكثير من قيم الدوالر واليورو 

ايضا.
ولفت التقرير إلى ان املؤشر 
السعري في 2010 قد لقي خسارة 
وصلت الى 49.8 نقطة، وبواقع 
0.71%، وكان قد بدا العام املاضي 
مبستوى 7005.3 نقطة، وأنهى 
العام عند املستوى 6955.5 نقطة، 
مضيفا ان أدنى مستوى للمؤشر 
السعري في 2010 سجله في 5 
يوليو املاضي بإغالق 6.319.7 
نقطة، فيما كان أعلى مستوى 
للمؤشر قد س���جل في 7 ابريل 
املاضي عند إغالق 7.575 آالف 

نقطة.
وعلى صعيد املؤشر الوزني 
ذك���ر التقري���ر ان أدنى إغالق 
للمؤش���ر الوزني خ���الل العام 
املاضي كان في 27 يناير الفائت، 
حيث أنهى جلس���ة ه���ذا اليوم 
بإغالق عند 373 نقطة، فيما سجل 
أعلى مس���توى في 27 ديسمبر 

املاضي عند 487.25 نقطة.
وارتفعت القيمة الرأسمالية 
املالية  الكويت لألوراق  لسوق 
باغالق���ات 2010 بنح���و 6.062 
مليارات دينار، بواقع %20.05 
كان نصيب االسبوع األخير منها 
1.02%، وبلغت القيمة الرأسمالية 
بداية العام 30.238 مليار دينار، 

وأغلقت على 36.3 مليارا.
وبني التقرير ان قيمة تداوالت 
العام املاضي بلغت 12.526 مليار 
دينار مبتوسط تداول يومي 50.9 
مليون���ا مقارنة ب���� 88 مليونا 
متوسط تداوالت العام السابق، 
التداول  علما بان عدد جلسات 
للعام املاضي بلغ 246، ووصل 
عدد الصفقات لهذه اجللسات الى 
1.254.143 مليار صفقة، مبتوسط 
5098 ألف صفقة يوميا، وسجلت 
كمي���ات التداول نح���و 74.691 
مليار سهم، مبتوسط يومي بلغ 

303.624 ماليني سهم.

ل��������ت  قا
الش���رك��ة 
األول�������ى 
للوساط��ة 
املالية في تقريرها األسبوعي، 
ان اقف���االت نهاي���ة الع���ام قد 
اختزلت اه���م املعطيات املالية 
واملؤثرات احمليطة بالسوق حيث 
شهدت آخر جلسات نهاية 2010 
تس���جيل فارق كبير بني قيمة 
العرض والطلب لصالح الكميات 
املعروضة، والتي وصل أقصاها 
في آخر األسبوع والعام، بفارق 

113 مليون دينار.
وبني التقرير ان ثمة تأثيرات 
أخرى قادت لهذه النتيجة، لعل 
أهمها االحتقان السياسي الذي 
مي���ز نهاية العام، ما اس���تتبع 
شحنا نفسيا للمستثمرين جتاه 
البيع ترقبا جللسة 5  عمليات 
يناير، فكان���ت النتيجة تراجع 
شهية املستثمرين ارتفاع كمية 
املع���روض، مضيفا ان تداوالت 
األسبوع األخير من العام املاضي 
كانت متوقعة، خصوصا انه لم 
يجد ما يدفع بإزالة حالة الترقب 
واحل���ذر اللتي ق���ادت قرارات 
املستثمرين في الفترة األخيرة 
وعلى الرغم من ذلك إال ان القيمة 
املتداولة شهدت في اخر أسبوع 

ارتفاعا بواقع %34.06.
ويرى التقرير ان جملة من 
احملط���ات الهامة وق���ف عليها 
س���وق الكويت لألوراق املالية 
خالل 2010، شكلت إلى حد كبير 
اجتاهات مؤشراته، مشيرا إلى ان 
املفارقة التي ال يستقيم احلديث 
عن العام املاضي من دون ذكرها، 
ان البورصة بدأت نشاطها القوي 
بداي���ات العام املاضي ب� »زين« 
عبر صفقة مشابهة لتلك التي يتم 
الترتيب لها مع شركة االتصاالت 
اإلماراتي���ة اال انها لم يكتب لها 
النجاح وتأتي بعدها الصفقة االهم 
بتاريخ »زين« وهي صفقة بيع 
األصول األفريقية للشركة )عدا 
السودان واملغرب( جتاوبا مع 
العرض املقدم لها من قبل شركة 
بهارتي  ارتيل ليمتد بقيمة تبلغ 
10.7 مليارات دوالر وهي قيمة 
تفوق نسبة ال� 10% من إجمالي 
القيمة الرأسمالية للبورصة في 

نهاية العام املاضي.

مع بداية العام الجديد لتحقيق التوحيد الدولي للحسابات المصرفية

تحكي تاريخ البنك على مدار 70 عامًا

قانون »أسواق المال« يرى النور في 2010 والئحته التنفيذية تنفذ العام الحالي

ناظم القناعي

تقـرير


