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 يشـــارك محافـــظ بنك 
الكويت املركزي الشيخ سالم 
العبدالعزيـــز في فعاليات 
اجتمـــاع العضوية مبعهد 
التمويل الدولي املقرر عقده 
في نيودلهـي بالهند ما بني 

٢ و٤ مارس اجلاري.
  وقال بيـــان صادر عن 
البنـــك املركـــزي امس ان 
املشـــاركة تأتي فـــي اطار 
دعوة من ادارة معهد التمويل 
الدولي حيث سيشارك في 
فعاليات هذا االجتماع وزراء 
ونخبة مختارة من رؤساء 
البنوك واملؤسسات املالية 
البنوك  العاملية ومحافظي 
املركزية ورجـــال االعمال 

واملستثمرين واالقتصاديني واخلبراء وصانعي 
السياســـات والقرارات املالية واملصرفية اضافة 
الى مديري وخبراء معهد التمويل الدولي وممثلني 

عن املنظمات الدولية املتخصصة.
  واضـــاف البيان ان االجتماع ســـيناقش عدة 
مواضيع حتظى بأهمية بالغة خالل اآلونة الراهنة 
مبـــا فيها بيان موجز من اعداد منظمي االجتماع 
حول احدث املستجدات بشأن اصالحات «بازل ٣» 

وانعكاساتها على املؤسسات 
املاليـــة فضال عـــن اآلثار 
التراكمية علـــى االقتصاد 
العاملي من جراء التغيرات 
املقترحة في االطر التنظيمية 

املصرفية.
االجتمـــاع  ان    وذكـــر 
ســـيتضمن اربـــع حلقات 
نقاشية تدور حول مواضيع 
هامة كمتطلبات السياسات 
الرامية الى حتقيق منو عاملي 
مستدام واعمال البنوك في 
العالم اجلديد لـ «بازل ٣» 
اضافة الى حلقة نقاشـــية 
بعنوان «بناء آسيا: التمويل 
اخلاص واحلكومة يعمالن 
معا لتمويل البنية التحتية) 
وحلقة بعنـــوان «العجز والديون والنمو.. مدى 

االستجابة لهذه التحديات في اوروبا»
  واوضح البيان ان برنامج االجتماع ســـيكون 
حافال مبناقشة عدد من السياسات والتصورات 
واملستجدات االقتصادية واملالية التي تستهدف 
املساهمة في حتقيق منو عاملي مستدام وفي حتقيق 
مزيد من االســـتقرار والكفاءة في اداء االســـواق 

واملؤسسات املالية في مختلف ارجاء العالم. 

الفعالة في دفع عجلة االقتصاد 
قد لعبت دورا محوريا في أن 
يتبوأ املصـــرف مكانة ريادية 
في األوســـاط الدولية كما بني 
التصنيف  مؤسسات ومجالت 
العاملية، االمر الذي أسفر ملرات 
عديدة عن فوز املصرف بجوائز 
قيمة فـــي الصناعة املصرفية، 
التي نالها  ويذكر من اجلوائز 
مصرف الرجحي: افضل مصرف 
الشـــرق األوسط  إسالمي في 
لعام ٢٠١٠ من قبل يوروماني 
وافضـــل مصرف فـــي اململكة 
العربية السعودية لعام ٢٠١٠ 
مـــن قبل مجلـــة «يوروماني» 
وأفضل مصرف إسالمي في قطاع 
التجزئة لعـــام ٢٠٠٩ من قبل 
«غلوبال فايننس»، باإلضافة 
إلى أفضل بنك في منطقة اخلليج 
لقطاع التجزئة لعام ٢٠٠٩ من 

 . «Asian Banker» قبل

  وتطرقت مجلة «فوربس» 
في عددها الرابع إلى موضوع 
البطاقـــات االئتمانية، وطرق 
االستفادة من ميزاتها ومكافآتها 
بشكل موسع، مجرية مقابالت 
مع كل من مديري شركتي «ڤيزا» 
و«ماستركارد» في منطقة الشرق 
األوســـط، فضال عن نشـــرها 
حـــوارات خاصـــة مـــع بنوك 
كبرى مختصة في إصدار هذه 
البطاقات، وبحسب مسؤولني 
في املجلة، عمدت «فوربس» إلى 
تسليط الضوء على موضوع 
البطاقات االئتمانية حرصا منها 
العربي  على توجيه املستهلك 
فيما يتعلق باستخدام بطاقته 
االئتمانية، السيما في ظل حداثة 
انتشار هذه البطاقات في املنطقة 

العربية.
  جتدر اإلشارة الى أن اجنازات 
مصرف الراحجي كما مساهمته 

 أعلنـــت مجلـــة «فوربس ـ 
الشرق األوسط» عن حصول 
مصرف الراجحي على املرتبة 
األولى عربيا في كل من تصنيفات 
البطاقات الذهبية والبالتينية، 
وذلك ضمـــن قائمة أفضل ٧٣ 
بطاقـــة ائتمان شـــخصية في 
منطقة الشرق األوسط وشمال 
افريقيا التي نشرتها املجلة في 
عددها الصادر عن شهر فبراير 

املاضي.
  ويأتي إصـــدار هذه القائمة 
بعـــد الدراســـة التـــي أجراها 
فـــي مجلة  فريـــق األبحـــاث 
الشـــرق األوسط،  «فوربس» 
والتي اســـتندت في آليتها إلى 
مقارنة شروط وأحكام ٧٣ بطاقة 
ائتمان شـــخصية صادرة عن 
٢٥ مصرفا مختلفا تعتبر من 
أكبر جهات إصدار البطاقات في 
املنطقة، أما العوامل التي أخذت 
بعني االعتبار فكانت رســـوم 
البطاقات الصـــادرة، معدالت 
الدفع اإللكتروني،  الربح على 
احلد األدنى للســـداد، الرسوم 
املتأخـــرة، ورســـوم اإللغاء، 
وتضمنـــت القائمة تصنيفات 
البطاقات االئتمانية الكالسيكية 
والذهبية والبالتينية من «ڤيزا»، 
و«ماســـتركارد» و«أميـــركان 

إكسبرس».
  وعلق نائب الرئيس التنفيذي 
في مصرف الراجحي سعيد بن 
محمد الغامـــدي بقوله: «نحن 
مسرورون بحصولنا على هذه 
الشـــهادة من جهة مســـتقلة، 
وســـنواصل تطوير خدماتنا 
ومنتجاتنـــا املصرفية لتلبية 
احتياجات عمالئنا ومتطلبات 

منط حياتهم».

  صورة أرشيفية عن نشاطات «الوطني» لعام ٢٠١٠

 تقدمي درع تكرميية إلدارة جمعية الكشافة

 الشيخ سالم العبدالعزيز

 ناصر الساير 

 «الوطني» يصدر تقريره السنوي للمسؤولية االجتماعية

 «التجاري» يدعم رحلة العمرة لطلبة جمعية الكشافة
 قام البنك التجاري بتقدمي مســـاهمة ماديـــة لدعم رحلة العمرة 
التي نظمتها إدارة جمعية الكشـــافة، والتـــي ضمت ٨ من اإلداريني 
و٤٠ طالبـــا من مختلف املناطق التعليمية وذلك ضمن جهود البنك 
املتواصلة في خدمة املجتمع واملشاركة في كل الفعاليات والنشاطات 

االجتماعية املختلفة.
  وبهذه املناسبة قالت املدير التنفيذي بإدارة اإلعالن والعالقات العامة 
في البنك أماني الورع ان «التجاري» يحرص على أداء مســـؤوليته 
االجتماعية على أكمل وجه من خالل املشاركة في األنشطة والبرامج 
التي تســـاعد على بناء مجتمع قوي يكون ركيزة أساســـية لبناء 
الوطن املثالي الذي يحلم به اجلميع، وتأتي مســـاهمة البنك لطلبة 
جمعية الكشـــافة الكويتية لتؤكد على سياسته الرامية إلى خدمة 
املجتمع الكويتي وتوفير أفضل السبل للتواصل بينه وبني مختلف 

قطاعاته وطبقاته.
  هـــذا وقد قام عدد من الطلبة املعتمريـــن بزيارة البنك التجاري 
للتعبير عن شـــكرهم اجلزيل لهذه املبادرة الطيبة من جانب البنك 
التجاري التي تنبع من سياسة البنك الراسخة خلدمة الوطن واملجتمع 

الكويتي، متمنني مزيدا من التقدم واالزدهار ألسرة التجاري.
  وسبق للتجاري املساهمة والرعاية للكثير من األنشطة والفعاليات 
الرياضية والثقافية والصحية التي تهم املجتمع الكويتي، مما يؤكد 
رسالته في القيام بدور فعال في جميع املجاالت التي من شأنها تعزيز 

التواصل بني البنك واملؤسسات االجتماعية. 

 عـــزز بنك الكويـــت الوطني 
فـــي مجـــال  أخيـــرا صدارتـــه 
املسؤولية االجتماعية من خالل 
إصداره تقريره الســـنوي للبنك 
عن املسؤولية االجتماعية وذلك 
بالتزامن مع تقريره السنوي املالي 

لعام ٢٠١٠.
  ويأتـــي إصدار هـــذا التقرير 
الذي يسلط الضوء على مبادرات 
الوطني ومساهماته في امليادين 
اإلنسانية واالجتماعية والتعليمية 
والرياضية على املستويني احمللي 
واإلقليمي على امتداد السنة املالية 
٢٠١٠ ليؤكـــد مجددا على الريادة 
التي ينفـــرد بها البنك على أكثر 
من صعيد، كما أنه يشجع ويلفت 
االنتباه إلى الدور الذي يستطيع 
القطاع اخلـــاص الكويتي القيام 
به على صعيد االهتمام بقضايا 
املجتمع واملســـاهمة في عملية 

التنمية الشاملة.
  وبهذه املناســـبة قـــال نائب 
رئيس مجلس إدارة البنك ورئيس 
«جلنـــة البنك واملجتمع»، ناصر 
مساعد الساير ان الهدف من وراء 

هذه املبـــادرة يتمثل في توثيق 
فعاليات وأعمـــال البنك في عام 
٢٠١٠ «في إطار الوفاء مبتطلبات 
مواطنيتنا املؤسسية والنهوض 
التي  مبســـؤولياتنا االجتماعية 
حتتل موقـــع الصدارة في قائمة 
اهتمامات بنـــك الكويت الوطني 
وتشـــكل ركنا أساسيا من أركان 
رؤيته اإلستراتيجية التي تنص 
على الوفاء مبســـؤولياتنا جتاه 
املجتمع الـــذي ننتمي إليه على 

الوجه األمثل».
التقرير أنشطة    ويستعرض 
البنـــك ومســـاهماته وعطاءاته 
في املجـــاالت احلياتية املختلفة 
والتي اشـــتملت على العطاءات 
واإلجنـــازات الصحية العطاءات 
التعليمية واألنشطة واملساهمات 
البيئية وخدمة املجتمع وفرص 

الوطنية،  العمالة  العمل ودعـــم 
والعطاءات الرياضية واملؤمترات 

والندوات.
  وختم الســـاير بالقول «نحن 
إذ نأمـــل أن يبرز تقرير الوطني 
للمسؤولية االجتماعية لعام ٢٠١٠ 
حقيقة التزامنا بقضايا املجتمع، 
فإننا لن ندخر جهدا في ســـبيل 

املضي قدما للنهوض مبسؤولياتنا 
االجتماعية واملساهمة بكل ما من 
شأنه دفع عجلة التطور والتنمية 
في بلدنـــا احلبيب، بنفس القدر 
الذي نسعى به لتحقيق املزيد من 
االرتقاء وتعزيز موقعنا الريادي 
في الصناعـــة املصرفيـــة على 

املستويني احمللي واإلقليمي».

 بالتزامن مع تقريره المالي لعام ٢٠١٠

 ضمن مسؤوليته االجتماعية

 «األولى للوساطة»: االضطرابات السياسية دفعت المستثمرين إلى الخروج المبرمج من األسهم 
 قال تقرير الشركة «األولى 
للوساطة املالية» ان تداوالت 
األسبوع األخير من شهر 
فبراير شهدت تراجعات بفعل عدة عوامل 
ذات انعكاس سلبي على نفسيات املتداولني 
الذين لم يجدوا سوى فقدان الثقة بالكثير 
من األسهم وخاصة مع بداية األسبوع والتي 
اتسمت باتساع املخاوف من االضطرابات 
األمنية في املنطقة لألسبوع اخلامس على 
التوالي، حيث أنهـــت البورصة تداوالت 
األسبوع والشهر على تراجع، حيث أغلق 
املؤشر السعري عند مستوى ٦٤٨١٫١ نقطة 
متخليا عن ٧٨٫٤ نقطة وبنسبة ١٫٢٪ عن 
إغالق األسبوع السابق مقابل خسائر شهرية 
بلغت ٣٧٨٫١ نقطة وبنسبة ٥٫٥١٪، أما املؤشر 
الوزني فلم يكن أفضل حاال فقد خسر خالل 
األسبوع ٥٫٦٤ نقطة وبنسبة ١٫٢٣٪ مقابل 
اخلسائر الشهرية التي بلغت ٢٧٫٩١ نقطة 

وبنسبة ٥٫٨٪.
  وبني التقرير ان األسبوع املاضي شهد 
بدايات متهاوية خليجيا وبنسب متفاوتة 
من التراجعات التي كانت قد اتفقت على 
االجتاه املنخفض مع مقدار التوترات األمنية 
واالضطرابات املتفرقة عربيا، ما أدى الى 
اتخاذ قرار احلذر بالتـــداول بل اخلروج 
املبرمج من الكثير من األسهم مهما كانت 
قوتها أو فـــي أي قطاع كانت، ما أدى الى 
بلوغ مستويات منخفضة من قيم التداول 
لتصل في احدى اجللسات مستوى أعوام 

سابقة بلغت حتى عام ٢٠٠٤ حتديدا.
  وذكر التقريـــر ان التخوف من آثار ما 
بعد األزمات السياسية ال يقل أهمية عنه 

أثناء تلك االضطرابات فقد تخوف الكثير 
من املتداولني من أسهم لشركات عاملة في 
تلك الدول ومستقبلها في عدد من مشاريعها 
احليوية هناك إضافة الى آثار افتتاح عدد 
من البورصات في تلك الدول ومدى انتقال 
األثر النفسي على البورصة الكويتية، فقد 
أكدت بعض التقارير انه في جمهورية مصر 
على سبيل املثال توجد الكثير من شركات 
الوساطة املصرية قد قامت بتوفير مبالغ 
ائتمانية نظير رهونات لعدد من األسهم 
ملستثمرين ذكرت أسماؤهم في ملفات هامة 
ســـتكون لها األثر في عمليات بيع كبيرة 
يتخوف منها مسؤولو البورصة املصرية 
وذلك لتحصيل مبالغهم، ما سيؤدي الى 
مزيد من اخلســـائر التي تضاف الى اكثر 

من ٢٠٪ منذ بداية العام.
  وبني التقرير ان السوق لم يتفاعل كما 
كان متوقعا مع البيانات املالية االيجابية 
املعلنة لغالبية اجلهات املدرجة املعلنة حتى 
اآلن خاصة لقطاع البنوك، ورمبا السبب 
في ذلك يعود إلى املزاج العام الذي يسيطر 
على املستثمرين منذ بداية العام تقريبا، 
والذي دفع إلى عدم التجاوب مع الفرص 
املتاحة، على أساس ان املستثمرين باتوا 
محكومني أكثر باملخاوف واحلذر والرغبة 
في االحتفاظ بالكاش حتى تنجلي الصورة 

او حتى تظهر مؤشرات اكثر وضوحا. 
  وأشار التقرير إلى ان تراجع األسعار اعاد 
الى األذهان إلى فترة بيع األسهم املرهونة 
في بعض احملافظ من قبل اجلهات الدائنة، 
وهو ما حمل مزيدا من الضغوضات الفنية 
على حركة التداوالت، مضيفة انه تزامن 

مع ذلك التطورات األخيرة بشأن مستقبل 
بيع حصة ٤٦٪ من شركة «زين» لشركة 
«االتصـــاالت» االماراتية، حيث ان انتهاء 
فترة الفحص النافي للجهالة بنهاية الشهر 
عكس دالالت ايجابية محاطة باحلذر حول 
مستقبل الصفقة مع إعالن مجلس اإلدارة 
لعدم قبول العروض املقدمة لشراء «زين 
السعودية» مما ينعكس في وضع املراقبني 

في جانب احليرة. 

  مؤشرات التداول

  وأفاد التقرير بان سوق الكويت لألوراق 
املالية أنهى تداوالت األسبوع األخير من 
شهر فبراير اجلاري على تراجع، حيث أغلق 
املؤشر السعري عند مستوى ٦٤٨١٫١ نقطة 
متخليا عن ٧٨٫٤ وبنسبة ١٫٢٪ عن إغالق 
األسبوع السابق، كما فقد املؤشر السعري 
منذ بداية العام وحتى أخر جلسات شهر 

فبراير ٤٧٤٫٤ نقطة وبنسبة ٦٫٨٢٪.
  في حني أنهى املؤشر الوزني تداوالت 
هذا األسبوع عند مستوى ٤٥٣٫٠٢ نقطة 
منخفضا بنحو ١٫٢٣٪ فاقدا بذلك ٥٫٦٤ نقاط، 
وفيما يخص األداء منذ بداية العام فقد خسر 

املؤشر ٣١٫١٥ نقطة وبنسبة ٦٫٤٣٪.

  القيمة المتداولة

  وأوضـــح التقريـــر ان إجمالي القيمة 
املتداولة لهذا األســـبوع بلغت نحو ١٥١٫١ 
مليون دينار مقارنة بنحو ١٢٨٫٤ مليونا 
خالل األسبوع السابق مرتفعة بنحو ١٧٫٧١٪ 
وبفارق يوم تداول لصالح األسبوع املاضي 
عن الســـابق له ومبعدل تداول يومي بلغ 

٣٠٫٢ مليون دينار، كما ارتفعت كمية األسهم 
املتداولة لهذا األسبوع بنحو ٣٥٫١٪ لتبلغ 
بنهاية هذا األسبوع ٧٨٨٫٥٦ مليون سهم 
من خالل تنفيذ ١٤١٧٦ صفقة مبتوســـط 

٢٨٣٥ صفقة.
  وعلى صعيد األسهم فقد تصدر سهم 
«مجموعة األوراق» قائمة االرتفاعات بواقع 
١٥٫٧٪ ليغلق عند ٢٨٠ فلســـا، جاء بعده 
سهم «كوت الغذائية» مرتفعا بواقع ١٠٫١٣٪ 
فيما جاء سهم «عربي قابضة» في املرتبة 

الثالثة مرتفعا ٩٫٦٨٪.
  وفي املقابل تصدر التراجعات لألسبوع 
الثاني على التوالي ســـهم «منا القابضة» 
بخسارة نحو ٢٣٫٥٣٪ حيث أغلق عند ٦٥ 
فلسا، تاله سهم «متويل اإلسكان» متخليا 
عـــن ٢١٫٧٤٪ ثم ســـهم «مراكز التجارية» 

بخسارة مقدارها ١٨٫٤٢٪.
  وعلى صعيد ترتيـــب القطاعات وفقا 
للقيمة املتداولة فقد شهدت تداوالت السوق 
أداء مشـــابها باألسبوع املاضي من جانب 
املتوســـطات حيث جاء قطاع البنوك في 
املقدمة بنسبة تداول بلغت ٤٠٫٥٥٪، تاله 
قطاع اخلدمات بتداول ٢٧٫٦٢٪ من إجمالي 
السوق، ثم قطاع العقار بتداول بلغت نسبته 
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  أما من حيث نشاط ترتيب القطاعات 
وفقا لكمية األسهم املتداولة فقد تصدرها 
قطاع العقار مستحوذا على ٢٩٫٧٨٪ من كمية 
األسهم املتداولة للسوق، فيما جاء في املرتبة 
الثانية في النشاط قطاع اخلدمات بكمية 
تداول تعادل ٢٧٫٢٣٪، وحل قطاع االستثمار 

في املركز الثالث بنسبة ٢٠٫٦٨٪. 

 تعدد المؤثرات النفسية السلبية و«اإليجابية» ال تجدي نفعًا في هذه المرحلة

ــية لم تكن   ذكر التقرير أن الضغوط السياس
احملدد الوحيد حلركة تداوالت السوق الكويتي، 
حيث أدى عدم فهم الالئحة التنفيذية لقانون هيئة 
أسواق املال وتباين اآلراء حول مدى معاجلتها ألوجه 
القصور املختلفة املوجودة حاليا إلى ضخ مزيد 
من القلق والتوتر لدى املستثمرين، ما طرح حالة 
إضافية من اللبس حول مدى قوة الالئحة التنفيذية 
ــد التطبيق، وهو ما اثر بالتبعية  على األرض عن
على شهية املستثمرين للشراء، وخاصة ان موعد 

التطبيق بات قريبا حيث يتوقع وحسب القانون ان 
ينتهي العمل بأعداد الالئحة واعتمادها في أواخر 
الشهر الثالث من العام احلالي، ومن ثم ينتظر في 
بداية التطبيق الكثير من التساؤالت التي ستكون 
عامال ضاغطا على مستوى السيولة والقيم املتداولة 
إال ان االستمرار في عمليات التداول اليومي مع 
فهم حقيقي للكثير من ايجابيات التطبيق الفعلي 
لتحقيق الشفافية سيوفر املعلومات قدر اإلمكان 

وفي نفس الوقت جلميع املتداولني. 
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