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عمالء »الوطني« يواصلون تفاعلهم
مع حملة »لماذا الوطني؟« على الفيس بوك

»الوطني لالستثمار«: تراجع مؤشرات
10 أسواق عربية األسبوع الماضي

صناديق االستثمار الخليجية تغّير إستراتيجيتها 
وتتجه لضخ أموالها في دول أصغر وأغنى

تعيد صناديق االس���تثمار اخلليجية النظر في 
إس���تراتيجيتها ف���ي ضوء مس���تقبل االضطرابات 
السياس���ية في املنطقة بعد العاصفة التونس���ية، 
وتتج���ه لضخ أموالها ف���ي دول أصغر وأغنى مثل 
قطر واإلمارات حيث تبدو األوضاع أكثر استقرارا.  
وقد تراجعت بشدة التدفقات االستثمارية إلى املنطقة 
على مدى العامني الس���ابقني، لكن بقيت استثمارات 
بنحو 10 مليارات دوالر موزعة بني صناديق عديدة 
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وستتدعم توقعات 
املستقبل بشكل عام بارتفاع أسعار النفط واإلنفاق 
التنموي في ظل سعي حكام املنطقة لتفادي أحداث 

مشابهة ملا جرى في تونس، لكن احملللني يقولون ان 
هناك أفضليات واضحة بني الدول بدأت في الظهور. 
وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة أدفانس امريجنج 
كابيتال االستثمارية في لندن سليم فرياني أن تخفض 
صناديق اس���تثمارات الش���ركة في الشرق األوسط 
تعرضها ملصر والس���عودية، وأن حتتل قطر مركزا 
أعلى وأضاف فرياني ان الدول ذات التعداد السكاني 
الكبير التي تتسع فيها الفجوة بني االغنياء والفقراء 
تبدو مرتفعة املخاطر مما يجعل قطر واالمارات أكثر 
جاذبية، وتعطي النظرة الى بعض من أكبر االسواق 

في املنطقة بالفعل مؤشرا على اجتاه االموال.

واصل عمالء بنك الكويت الوطني تفاعلهم مع 
حملة »ملاذا الوطن���ي؟«، وعبر العديد منهم عن 
ارتباطهم وعالقتهم بالبنك الوطني على صفحة 
البنك الرس���مية على موقع التواصل االجتماعي 
»فيس بوك«، التي يزيد ع���دد اعضائها على 16 

ألف عضو.
وشارك العمالء بتجاربهم الشخصية مع بنك 
الكويت الوطني على صفحة البنك الرسمية على 
الفيس ب���وك، وعبر أحد العمالء عن جتربته مع 
»الوطني« اثناء الس���فر حيث ق���دم له البنك كل 
التسهيالت التي احتاجها وهو خارج البالد، مما 

اشعره بأنه ليس بعيدا عن الكويت.
كما رأى عميل آخ���ر أن ما مييز بنك الكويت 

الوطني هو املعاملة الراقية واالهتمام الذي يلمسه 
من موظفي البنك، فيما عبر آخرون عن فخرهم 
مبكانة البنك العاملية وكونه افضل بنك في الكويت 

والشرق األوسط.
وقد أطلق بنك الكوي���ت الوطني حملة »ملاذا 
الوطن���ي؟« اإلعالمية بصوت وش���هادة عمالئه، 
يتحدثون فيها عن ارتباطهم بالوطني وعالقتهم 
الوثيقة به، وذلك في مبادرة هي األولى من نوعها 
في املنطقة. وتقوم احلملة بالكامل على آراء عمالء 
البن���ك الوطني، يعبرون من خاللها عن س���بب 
اختيارهم »الوطني« كأنسب بنك لهم. وقد شارك 
في هذه احلملة العديد من عمالء البنك من جميع 

األعمار والشرائح االجتماعية.

ق���ال تقري���ر ش���ركة الوطني 
لالس���تثمار ان معظم أس���واق 
املنطقة انخفضت خالل األسبوع 
املاضي فتراجعت مؤش���رات 10 
أسواق، بينما تقدمت مؤشرات سوقني آخرين. وقد 
أقفل مؤشر السوق الكويتي منخفضا بواقع %0.6 

خالل األسبوع، ليغلق على 6.896 نقطة.
وذكر التقرير أنه مت إدراج شركة زميا القابضة 
في السوق الرسمي الكويتي ضمن قطاع اخلدمات، 
وذلك اعتب���ارا من 18 يناير، وباإلضافة إلى ذلك، 
أعلن سوق الكويت أن بنك الكويت املركزي وافق 
على طلب بنك برقان بتمديد ش���راء او بيع ما ال 
يتجاوز 10%  من أسهمه املصدرة ملدة ستة أشهر 
اعتبارا من تاري���خ انتهاء املوافقة احلالية في 5 

فبراير من العام احلالي.
وفي السعودية، أقفل مؤشر السوق منخفضا 
بواقع 0.9% خالل األس���بوع، ليقفل على 6.658 
نقطة، على وقع تراجع كل من مجموعة س���امبا 
املالية والشركة السعودية للصناعات األساسية 
)سابك( ب� 1.2% و0.9% على التوالي خالل األسبوع. 
وقد احتلت شركة س���ابك املرتبة األولى بقائمة 
الشركات األكثر تداوال حيث بلغت قيمة تداوالتها 
نحو 3.4 مليارات ريال سعودي خالل األسبوع، 
تليها شركة كيان السعودية بتداوالت بلغت قيمتها 

1.4 مليار ريال سعودي.
ومن ناحية أخرى، أعلنت ش���ركة االتصاالت 
الس���عودية نتائجها املالية لعام 2010، حيث بلغ 
صافي الربح نحو 9.44 مليارات ريال سعودي، 

مقابل 10.9 مليارات ريال س���عودي لعام 2009، 
وذل���ك بانخفاض قدره 13%. وباإلضافة إلى ذلك، 
أعلنت شركة سابك ربحا صافيا قدره 21.59 مليار 
ريال سعودي لعام 2010، مما ميثل ارتفاعا قدره 

138% مقارنة ب� 9.07 في عام 2009.
أما في قطر فقد أقفل مؤشر السوق منخفضا 
بواقع 1.8% خالل األسبوع ليقفل على 9.066 نقطة. 
وقد وافقت هيئة قطر لألس���واق املالية على أن 
يتم البدء بتطبيق القرار اخلاص بتعديل ساعات 
التداول اليومية ووحدات املزايدة السعرية الذي 
سبق ملجلس إدارة الهيئة أن اتخذه، وذلك اعتبارا 
من يوم الثالثاء املواف���ق 1 فبراير. ومبا يتعلق 
بوحدات املزايدة السعرية، فإذا كان سعر السهم 
25 رياال وما دون، فإن وحدة املزايدة الس���عرية 
ستكون درهما واحدا، وإذا كان سعر السهم أكثر من 
25 رياال إلى 50 رياال فإن وحدة املزايدة السعرية 
ستكون 5 دراهم، وإذا كان سعر السهم أكثر من 
50 رياال فإن وحدة املزايدة السعرية ستكون 10 
دراهم. وفيما يتعلق بس���اعات التداول اليومية، 
فإن موافقة الهيئة انطوت على زيادة فترة التداول 
مبعدل س���اعة واحدة يوميا منها نصف س���اعة 
عند بدء فترة التداول ونصف ساعة عند انتهاء 

فترة التداول.
وبني التقرير ان ايرادات شركة احتاد اتصاالت 
)موبايلي( للعام 2010 بلغت نحو 16 مليار ريال 
سعودي، محققة منوا بنسبة 23% مقارنة بالعام 
2009، وجاءت هذه النتائج أعلى بنسبة 2% من 

مستوى توقعاتنا السابقة. 

عدد أعضائها زاد على 16 ألفًا

صفحة »الوطني« الرسمية على موقع فيس بوك

محمد أشكناني وجتربة قيادة سيارة بورشه

لقطة جماعية للموظفني املكرمني يتوسطهم الفوزان والعبيد

عبداهلل العمهوج أمام سيارة بورشه قبل جتربة القيادة عادل العازمي خالل قيادة سيارة بورشه

عمالء حساب »الذهبي« لدى »الوطني«
يستمتعون بقيادة أحدث سيارات بورشه الرياضية

»األنباء« تحدثت إلى المشاركين في هذا الحدث األول من نوعه في الكويت

هذه األحداث اخلاصة وينظمها 
لعمالئه ضمن اخلدمات الراقية 
والعروض احلصرية التي يقدمها. 
وأوجه الشكر واالمتنان جلميع 
املسؤولني واملديرين لدى فريق 
الذهبي على اهتمامهم وحرصهم 
عل���ى تقدمي ما ه���و مميز لهذه 

الشريحة من العمالء«.
وكان حس���اب الذهب���ي من 
الوطني قد نال جائزة أفضل خدمة 
مصرفية لعام 2010 من مجلة ذي 
بانكر ميدل إيست، وجتدر اإلشارة 
إلى أن حساب الذهبي املخصص 
لعمالء الوطني من ذوي الدخل 
املرتفع دأب على الدوام على توفير 
أفضل املنتجات واخلدمات املعدة 
لتلبية احتياجات هذه الشريحة 
املميزة من العمالء ومنحهم كل 
الالزم عبر تخصيص  االهتمام 
مس���ؤول مصرفي شخصي عن 
رعاية وإدارة جميع تعامالتهم 
املصرفية، عالوة على ما يوفره 
لهم من عروض مجزية ومزايا 

تفضيلية مغرية.
وميكن أن يستفيد من عروض 
الذهبي جميع  ومزايا حس���اب 
العمالء الذين يتمتعون بأرصدة 
مالية بقيمة 30.000 دينار أو أكثر 
في أي من حسابات الوطني )مبا 
فيها حساب اجلوهرة( أو ودائع 
ألجل املشاركة في أحد الصناديق 
االستثمارية لبنك الكويت الوطني 
ملدة 6 أش���هر متتالية، أو الذين 
يقومون بتحويل رواتبهم التي 
تعادل 1.500 دينار أو أكثر ملدة 

3 أشهر متتالية.

والترتيب وذا مستوى راق، حيث 
قام فريق حس���اب الذهبي لدى 
البنك باستقبالنا وتوجيهنا في 
اختبار السيارات مع األخذ بآرائنا 
الكثير  واقتراحاتنا، وقد ملسنا 
من االهتمام من قبل مس���ؤولي 
احلسابات باإلضافة إلى حرصهم 
على التواص���ل معنا، وبنظري 
يتميز بنك الكويت الوطني دائما 
مبا يطرحه ليحافظ على رضا 
واستحسان عمالئه، وأمتنى للبنك 

املزيد من التقدم والنجاح«.
أم���ا طالل املوس���ى فقال ان 
»معرض بورشه اخلاص لعمالء 
الذهبي كان ناجحا بالفعل، ويرجع 
الفضل في ذلك إلى حرص بنك 
الكوي���ت الوطني على راحة كل 

املش���اركني واهتمامه بهم، وقد 
جربت الس���يارات كلها تقريبا. 
وإنني أقدر ما يفعله البنك لكي 

يشعرنا بالتميز«.
وأكد أن »بنك الكويت الوطني 
ه���و األول واألفضل بالنس���بة 
لي وأمتن���ى أن تتكرر مثل هذه 
الراقية في املستقبل،  التجارب 
كما اننا دائما ما نتوقع األفضل 

من الوطني«.
بدوره قال محمد أش���كناني: 
»استمتعت كثيرا مبعرض بورشه 
الذي احتوى على أحدث السيارات 
الرياضية الفاخرة، وكان هذا اليوم 
ممتعا للغاية وقمت بتجربة أغلب 
السيارات، وليس من الغريب على 
بنك الكويت الوطني أن يأتي مبثل 

تدخر وسعا في تسخير جميع 
اإلمكاني����ات من أج����ل االرتقاء 

بجودة اخلدمة.
من جهته، قال مدير إدارة مركز 
االتصال مشعل العبيد ان املركز 
وبدعم م����ن إدارة »بيتك« دأب 
على تكرمي املوظفني املتميزين 
بشكل ربع سنوي، في مبادرة 
تعكس إميانن����ا بأهمية تقدير 
جهود هؤالء املوظفني وحثهم 
على مواصل����ة التميز من أجل 
ب����ث روح اإلبداع واملبادرة بني 
زمالئهم اآلخرين، مشيدا في هذا 
الصدد بأداء جميع موظفي إدارة 
مركز االتصال خالل الربع األخير 
من عام 2010 والذي متيز أداؤهم 
بطبيعة خاصة نتيجة لضغط 
اتصاالت العمالء وانتهاء العام، 
حي����ث كانت ثمرة تلك اجلهود 
حتقيق املرك����ز جلميع معايير 

قياس األداء.

وافر، السيما خالل العام املاضي، 
في تقدمي الدعم واملساندة للعديد 
من اخلدم����ات املبتكرة لعمالء 
بيتك وذلك من خالل استخدام 
أفضل وأحدث القنوات التقنية، 

تعق����د جمعي����ة احملاس����بني 
البرنامج  الكويتي����ة  واملراجعني 
املهنية  الزمالة  التأهيلي لشهادة 
األميركية »مدق����ق داخلي معتمد 
الثاني. وقد صرح  -CIA« اجلزء 
أمني السر في اجلمعية احمد الفارس 
بأن جمعية احملاسبني واملراجعني 
الكويتية وانطالقا من مسؤولياتها 
املهنية ومن خالل أنشطتها التدريبية 
والتأهيلية للموسم احلالي، تعقد 
البرنامج التأهيلي لنيل ش����هادة 
املهنية األميركية »مدقق  الزمالة 
داخلي معتمد CIA-« والصادرة عن 
معهد املدققني الداخليني بالواليات 

املتحدة األميركية على مدى شهري 
يناير وفبراير 2011، وذلك ألعضائها 
الراغبني في اداء االختبار من خالل 
أحد املعاه����د التدريبية املعتمدة 
عن طريق شبكة اإلنترنت للجزء 
الثاني الذي يتضمن املوضوعات 
املرتبطة بنظم املعلومات والتحليل 
اإلحصائي وآلية اختيار العينات 
باإلضافة إلى قواعد سلوك املهنة 
ومكافحة االحتيال. ويأتي االعتماد 
الزمالة CIA من  الكامل لش����هادة 
خالل اجتي����از األج����زاء األربعة 
والتي حتتوي على دور أنش����طة 
التدقيق الداخلي، العناصر املرتبطة 

بالتدقيق الداخلي، حتليل األعمال 
ونظم املعلومات باالضافة مهارات 
إدارة األعمال كما يجب على املشارك 
أن يستوفي بقية الشروط كحصوله 
على درجة البكالوريوس من إحدى 
اجلامعات املعترف بها دوليا ولديه 
خبرة عملية في مجال املهنة ال تقل 
عن 24 شهرا. وأضاف الفارس ان 
هذا البرنام����ج التأهيلي يتضمن 
تدريس اجلزء الثاني وذلك من قبل 
مجموعة من األساتذة املتخصصني 
الفت����رة املس����ائية مبقر  خ����الل 
اجلمعية، وجدير بالذكر ان اجلمعية 
تنحصر مس����ؤوليتها في تنظيم 

البرنامج بهدف مس����اعدة  وعقد 
اعضائها واملشاركني الراغبني في 
اداء االختب����ار، اما االختبار فيقع 
املدققني  ضمن مس����ؤولية معهد 
الداخليني من خ����الل احد املعاهد 

التدريبية املعتمدة بالكويت.
واختتم الفارس حديثه مؤكدا 
ان جمعية احملاسبني واملراجعني 
الكويتية ال تدخر جهدا في تقدمي 
خدماتها ودعمها من واقع خبرتها 
العلمية واملهنية ألعضائها وألي 
من أفراد وهيئات املجتمع املدني 
ملا فيه مصلح����ة وطننا احلبيب 

الكويت. 

والتي ساهمت في ترسيخ ريادة 
البنك وأسبقيته في مجال خدمة 
العمالء، واليزال املجال متسعا 
لتق����دمي املزيد م����ن اخلدمات، 
مش����ددا على أن إدارة البنك ال 

للقيام ب����دور فعال في تطوير 
وحتسني اخلدمات واملنتجات 
وأسلوب تقدميها وذلك لالرتقاء 
مبستوى تقدمي اخلدمة، مؤكدا أن 
إدارة مركز االتصال ساهمت بجهد 

أكد مساعد املدير العام للقطاع 
التمويل  املصرف����ي في بي����ت 
الكويت����ي )بيتك( محمد ناصر 
الف����وزان أن املوارد البش����رية 
هي الركيزة األساسية ملواصلة 
النجاح����ات واالجن����ازات التي 
حققها »بيت����ك« على مختلف 
األصعدة محليا وخارجيا، مشيرا 
في هذا الصدد الى أهمية تكرمي 
املوظفني املتميزين وحتفيزهم 
على اإلبداع واالبتكار مما يساهم 

في خلق كوادر منتجة.
وقال الف����وزان في كلمة له 
مبناس����بة التكرمي الذي يقيمه 
مركز االتصال بشكل ربع سنوي 
ملوظفيه املتميزين خالل الربع 
األخي����ر من ع����ام 2010 تقديرا 
جلهودهم البيعية والتسويقية  
املتميزة في خدمة العمالء، ان 
»بيتك« جنح في أن يغرس لدى 
كل من يعمل فيه الطموح الدائم 
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سنةاسبوعاالدنىاالعلى

دول مجلس التعاون الخليجي
4.3%-0.9%-3.9%6.6586.9295.760السعودية
2.6%-1.9%-11.1%219247190االمارات
-2.3%-0.6%-9.0%6.8967.5756.320الكويت

33.9%-1.8%-1.9%9.0669.2436.503قطر
-3.7%-0.6%-11.4%1.4231.6061.361البحرين

9.1%-0.6%-0.6%6.9867.0276.058عمان

              دول اخرى
1.0%-6.1%-8.6%635695544مصر
-4.1%-0.9%-7.6%2.4482.6482.223االردن
18.4%-2.7%-3.0%12.99013.39710.846املغرب
-1.0%0.5%-5.0%506533481فلسطني
-7.5%-1.3%-11.3%1.4651.6521.402لبنان
-0.7%0.4%-19.9%4.5535.6814.535تونس

الذهبي لكي يش���عر املش���ارك 
بالراحة والتميز«.

وأض���اف العازم���ي ان بنك 
الكويت الوطني »كان اختياري 
األول من���ذ أول ي���وم عمل لي 
الكويت. ويوفر  بش���ركة نفط 
فرع بنك الكوي���ت الوطني في 
شركة النفط جميع التسهيالت 
املقدمة لعمالء الذهبي فتجعل من 
مراجعاتنا وزياراتنا أكثر سرعة 

وسهولة«.
م���ن جانب���ه ق���ال عبداهلل 
العمهوج »إن تق���دمي مثل هذه 
العروض املميزة يشعرني بالفخر 
واالختالف كوني عميال في حساب 
الذهبي لدى بنك الكويت الوطني، 
وكان املعرض في غاية التنظيم 

محمود فاروق
أكثر من 100 عميل من عمالء 
حساب الذهبي لدى بنك الكويت 
الوطني استمتعوا بقيادة سيارات 
بورش���ه الرياضية اجلديدة في 
جتربة فريدة نظمها البنك الوطني 
للمرة األولى في الكويت بالتعاون 

مع مركز بورشه الكويت.
وقد استقطب البنك الوطني 
هذا احلدث العاملي املميز للمرة 
األولى في الكويت ملكافأة عمالء 
حساب الذهبي ومنحهم الفرصة 
لقيادة أحدث موديالت سيارات 
الفاخرة ل� 3  بورشه الرياضية 
أيام متتالية في فندق ريجينسي 
الب���دع ف���ي جو م���ن احلماس 

والتشويق.
الذهبي  وعبر عمالء حساب 
املشاركون في هذا احلدث الفريد 
عن جتربته���م بقي���ادة أحدث 
موديالت بورشه، شاكرين البنك 
الوطني على استقطاب وتنظيم 
هذا احل���دث العاملي في الكويت 
ومنحهم الفرصة للمشاركة فيه 
وقال العميل لدى البنك الوطني 
عادل العازمي »حاز هذا العرض 
إعجابي، وقد كانت بالفعل جتربة 
رائع���ة ومميزة مقدم���ة لنا من 
الوطني. وتشعرنا هذه العروض 
واملشاركات بالتميز واالهتمام 
من قبل أفضل بنك في الش���رق 

األوسط«.
وأضاف العازم���ي »لقد كان 
التنظي���م ممت���ازا م���ن ناحية 
االستعدادات ومت استقبالنا من 
قبل مس���ؤولي حسابات عمالء 

»بيتك« يكّرم مجموعة من موظفي مركز االتصال المتميزين

»جمعية المحاسبين« تعقد البرنامج التأهيلي
»CIA - مدقق داخلي معتمد«

تقديرًا لجهودهم البيعية والتسويقية وأدائهم العالي

أحمد الفارس

تقـرير


