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 قطر والسعودية تحظيان بأعلى المستويات

.«٪٥٦٫٧
  يذكر ان تقرير «شعاع كابيتال» 
اخلليجي لثقة املستثمرين هو 
تقرير شهري يعكس توقعات 
املستثمرين الراهنة واملستقبلية 
لالســـتثمار فـــي دول مجلس 
التعـــاون اخلليجي. وتشـــكل 
هذه البيانات املجمعة مؤشـــر 
شـــعاع كابيتال اخلليجي لثقة 
املستثمرين واملؤشرات شعاع 
كابيتال الفرعية لثقة املستثمرين 
في الست دول اخلليجية. وقد مت 
إجراء التقرير احلالي بني ٥ و١٦ 
يوليو ٢٠٠٩ حيث شمل مجموعة 
أسئلة حول األوضاع االقتصادية 
الراهنة واملســـتقبلية وأسواق 

املال والقطاعات والسلع.
  كما ان مؤشر «شعاع كابيتال» 
اخلليجـــي لثقة املســـتثمرين 
واملؤشـــرات الفرعية في الدول 
اخلليجية الست يحتسب بناء 
التي يتضمنها  على األســـئلة 
تقرير «شعاع كابيتال» اخلليجي 
لثقة املســـتثمرين وهي: نظرة 
الراهنة لألوضاع  املستثمرين 
االقتصادية واملنظور املستقبلي 
املقبلة، نظرة  الســـتة  لألشهر 
الراهنة ألسواق  املســـتثمرين 
األســـهم واملنظور املستقبلي 
لألشهر الستة املقبلة، ويتراوح 
مدى املؤشر الرئيسي واملؤشرات 
الفرعية بني ٠ و٢٠٠ نقطة ويعد 
املؤشر إيجابيا إذا جتاوز مستوى 
الـ ١٠٠ نقطة بينما يعد سلبيا 
إذا انخفض عن مستوى الـ ١٠٠ 

نقطة. 

حيث تغيرت نظرة املستثمرين 
للوضـــع االقتصـــادي احلالي 
مسجلة انخفاضا بنسبة ٣٠٪ 
لتصل إلى ١٥٪ (سلبي) خالل 
هذا الشـــهر،، لكن هذا الهبوط 
لم يقتصر علـــى دول مجلس 
التعاون اخلليجية فحسب، حيث 
انخفضت نظرة املســـتثمرين 
الناشئة من  العاملية  لألسواق 
١٤٪ لتصل إلى ٥٪ (ســـلبي)، 
كما انخفضت نظرة املستثمرين 
للبرازيـــل وروســـيا والهنـــد 
٩٫١٪ لتصبح  والصني بنسبة 

.«٪١٣٫٣
إلى دول    وتابع «وبالنسبة 
التعـــاون اخلليجي،  مجلـــس 
فقـــد بقي املنظور املســـتقبلي 
للمســـتثمرين إيجابيا لألشهر 
الستة املقبلة حيث بلغت النسبة 
خالل هذا الشهر ٥٣٫٣٪ مقارنة بـ 
٦٥٫٢٪ في الشهر املاضي، وعلى 
الرغم من هذا االنخفاض البالغ 
١١٫٨٪ إال أن املنظور املستقبلي 
للمنطقة مازال إيجابيا مقارنة 
باألسواق العاملية الناشئة التي 
حصلت على نسبة ٥٥٪ والبرازيل 
وروسيا والهند والصني والتي 
حصلت على ٥٦٫٧٪». واختتم 
شوتزمان «بشكل عام، استمر 
املنظور املستقبلي للمستثمرين 
إيجابيا بالنسبة إلى أسواق دول 
مجلس التعاون اخلليجي وبشكل 
خاص السوق املالية السعودية 
«تداول» حيث يتوقع املستثمرون 
أن يكون أداء السوق هو األفضل 
في املنطقة وإنه سيتحسن بواقع 

 أصدرت «شعاع كابيتال» امس 
تقريرها الشهري لثقة املستثمرين 
في دول مجلس التعاون اخلليجي، 
وهـــو التقرير الوحيد من نوعه 
لألســـواق اخلليجية. ويتضمن 
التقرير مشاركات من مؤسسات 
استثمارية إقليمية ودولية، حيث 
تشـــكل هذه البيانـــات املجمعة 
مؤشر شعاع كابيتال اخلليجي 
لثقة املستثمرين، ويعد املؤشر 
املعيار الوحيد لثقة املستثمرين 
في املنطقة وقد مت احتسابه ملتابعة 
التغيرات في سلوك املستثمرين 
بشكل شـــهري في دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
  وفي تعليق له على النتائج، 
قال رئيس االتصال املؤسسي في 
«شعاع كابيتال» ومؤلف التقرير 
أوليفر شوتزمان «أظهرت نتائج 
تقرير شعاع كابيتال اخلليجي 
لثقة املستثمرين خالل شهر يوليو 
أن مؤشر شعاع كابيتال اخلليجي 
ظل إيجابيا حيث أغلق عند ١٢٣ 
نقطة على الرغم من تراجعه بـ 
١٠٫٥ نقاط»، مبينا ان االنخفاض 
الذي شهده املؤشر اخلليجي يعود 
بشكل رئيسي إلى حالة احلذر عند 
املستثمرين بالنسبة إلى األسواق 

املالية في املنطقة.
  وقد فقد مؤشر شعاع كابيتال 
اإلماراتي لثقة املستثمرين معظم 
املكاسب التي حققها خالل شهر 
إلى  يونيو وانخفض من ١٢٣٫٨ 
١١٣٫٩ نقطة، ويعود هذا االنخفاض 
إلى نظرة املســـتثمرين للوضع 

االقتصادي الراهن.
  وقـــال شـــوتزمان «واجهت 
االقتصـــادات اخلليجية حتديا 
كبيرا خالل الشهر مع تراجع نظرة 
املستثمرين لألوضاع االقتصادية 
احلالية بصورة كبيرة إلى درجة 

سلبية».
  وســـجلت الثقة في اقتصاد 
اإلمارات أدنى مســـتوياتها هذا 
الشهر ومت تسجيل أعلى مستويات 
للثقة في كل من قطر والسعودية، 
بينما ســـجلت أدنى املستويات 

في الكويت.
  وأشار شوتزمان «شهد شهر 
التحديات  الكثير مـــن  يوليو 
القتصادات دول مجلس التعاون، 

 الكويت تسجل أدنى مستويات ثقة 
المستثمرين حسب مؤشر «شعاع كابيتال»

 «الكويت الدولي» يعرض منتجاته 
  المصرفية في «بيت الزكاة»

 حسب «هوتليير مدل إيست باور فيفتي»

 بحســــب االصدار األول 
ملجلة «هوتليير مدل ايست 
الرئيس  باور فيفتي» يعد 
التنفيذي ملجموعة روتانا 
سليم الزير الفندقي األقوى 
في الشرق األوسط واملؤثر 

األكبر في قطاع الفنادق.
  ونقال عن مجلة «هوتليير 
مدل ايست»ـ  لقد أسس سليم 
الزير مجموعة فنادق روتانا 
عام ١٩٩٢ ثم طورها لتصبح 
شــــركة معروفــــة عامليا». 
الواسعة في قطاع  خبرته 
الفنــــادق وثقــــة الناس به 
جعلته األقــــوى اقليميا إذ 
يتصدر هوتليير مدل ايست 
باور فيفتي». كما ان حرص 
الزير على التقييم املستمر 
واالستثمار املتواصل جعل 
العالمة التجارية في مقدمة 
الفنادق، وابتكاره  صناعة 
املنتجات واخلدمات اجلديدة 
والعاملية. ومن بني العالمات 
التجارية اجلديدة، روتانا 
ريواردز، كلوب روتانا وزين 
السبا من روتانا، إذ أن هذه 
العالمات فتحت مسارا جديدا 
للفنادق األخرى. وســــنة 
١٩٩٦، قدمت روتانا مفهوم 
«الســــويتس» الــــذي أعيد 
التجارية  تصنيف عالمته 
مؤخرا لتصبح أرجان للشقق 
الفندقية مــــن روتانا. وفي 
مارس ٢٠٠٨ قدمت روتانا 
مفهوما جديدا لعالمة جتارية 
خاليــــة مــــن الكحول وهي 
ريحان للفنادق واملنتجعات 
وفنادق سنترو من روتانا 
التي ســــتفتح أول فنادقها 
في األشهر القادمة. من بني 

الفنادق التي ستفتح أبوابها 
هذه الســــنة فــــي أبوظبي، 
سنترو جزيرة ياس، جزيرة 
ياس روتانا، خالدية باالس 
ريحان، بارك روتانا وبارك 
أرجان، باإلضافة الى الفندق 
اجلديد في بيروت، روشة 
أرجان مــــن روتانا، أمواج 
روتانا في دبي، سنترو برشا 

دبي واملروة ريحان مكة.
الفنادق    وبانتشار هذه 
اجلديدة، تكون روتانا على 
الطريق الصحيح لتحقيق 
الهدف الذي رمى إليه سليم 
الزير وهو ادارة فنادق روتانا 
في كل مدينة في الشــــرق 
األوسط وشمال افريقيا، من 
خالل اخلطة اإلستراتيجية 

والعمل الدؤوب.
الرئيس  الزير،    وسليم 
التنفيذي ملجموعة روتانا 
تخرج من جامعة املدرسة 
لــــوزان في  الفندقيــــة في 
 Ecole Hotelière)) سويسرا
de Lausane - Swisse سنة 
١٩٧٠ وأكمل دراســــاته في 
جامعتي كورنيل وكولومبيا 

في الواليات املتحدة.  

 سليم الزير يحصد لقب الفندقي 
األقوى في الشرق األوسط

 اندماج سبع شركات سمسرة
  غير مصرفية في اإلمارات قريبًا

 أقام بنك الكويت الدولي معرضا 
الزكاة لعرض  تسويقيا في بيت 
منتجاتــــه وخدماتــــه املصرفية 
املتنوعة وذلك لتلبية  اإلسالمية 
كل االحتياجات، ويأتي هذا املعرض 
فــــي إطــــار إســــتراتيجية البنك 
لتوسيع قاعدة عمالئه. وقد كان 
اإلقبال ملحوظا على منتج «اجلود 
االستثماري» احلائز جائزة أفضل 

منتج استثماري في الشرق األوسط 
 Middle Bank بناء على تقييم مجلة
East ويتميز هذا املنتج مبرونة فترة 
استحقاق الوديعة التي متتد من 
شهر إلى سنة وبربح معلوم متوقع 
الرئيسية  العمالت  للوديعة بكل 
وذلــــك وفقــــا ألحكام الشــــريعة 
اإلسالمية السمحاء. اجلدير بالذكر 
 SMS أن البنك قد أطلق مؤخرا خدمة

لعمالئه والتي متنح العميل فرصة 
االستعالم عن حساباته الشخصية 
بواسطة الرسائل القصيرة أينما 
كان في العالم وعلى مدار ٢٤ ساعة 
.  وملعرفة املزيد من التفاصيل عن 
املنتجات واخلدمات املتنوعة التي 
يقدمها البنك لعمالئه ميكنكم زيارة 
 kw.com.kib.www موقع البنــــك

أو االتصال على ١٨٦٦٨٦٦.

 دبيـ  رويترز: أوردت صحيفة «اميريتس بيزنس» 
امس أن سبع شركات سمسرة غير مصرفية في دولة 
االمارات العربية سوف تندمج قريبا لتشكل كيانا 

بقيمة حوالي مليار درهم (٢٧٢٫٣ مليون دوالر).
  واندمجت شركات في منطقة اخلليج في األشهر 
األخيرة لدعم موازناتها ومواجهة آثار األزمة املالية 
العاملية. وصــــرح الرئيس التنفيذي لهيئة االوراق 
املالية والســــلع ابراهيم الزعابــــي للصحيفة «من 
األفضل ألربع او خمس شــــركات أن تندمج لزيادة 

راس املال ودعم األعمال بدال من الوضع احلالي في 
ظل رأسمال أقل».

  ولم يذكر التقرير أسماء الشركات التي ستندمج. 
وتابع التقرير أن من املتوقع صدور اعالن رســــمي 

قبل نهاية العام.
  وقال العضو املنتدب لشركة جلوبل جيت للخدمات 
املالية عادل احلوســــني التي تقود عملية االندماج 
إن احملادثات بني ست شركات في ابوظبي وشركة 

سابعة في دبي سوف تستكمل قريبا. 

 في فترة الصيف لطلبة المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين ١٤ و١٨ عامًا

 لالستفادة من خصم ٢٥٪ ألي خدمة من «برونتو واش»

 أعلن بنك برقان عن اتفاقيـــة جديدة مع مركز برونتو واش 
لغســـيل وصيانة السيارات وذلك بهدف توفير أفضل العروض 
لعمالء خدمات برميييـــر املصــرفية، وميكن جلميع عمالء هذه 
اخلدمة اآلن االستفادة من خصم ٢٥٪ ألي خـــدمة من خـــدمات 
املنـــازل يتم اختيارها من برونتو واش وذلك حتى نهاية يونيو 

.٢٠١٠
  وبهذه املناســـبة قال رئيس مديري قطاع اخلدمات املصرفية 
لألفراد ساميون كليمينتس «إن عالقتنا مع برونتو واش تشكل 
استمرارا ملبادرتنا في تقدمي أفضل اخلدمات والعروض واملزايا 
لعمالء خدمات برمييير املصرفية، وإننا نتطلع إلى املزيد من هذه 

العروض التي نسعى لتأمينها لعمالئنا خالل األشهر القادمة».
  وأوضح كليمينتس أن االتفاقيـــة اجلديدة مع برونتو واش 
تتضمن تقدمي باقة حصرية لعمالء برمييير تشمل أربع عمليات 
تنظيف داخلية وخارجية بسعر ١٥ دينارا للسيارة الصالون و١٨ 

دينارا ألي سيارة دفع رباعي.
  اجلدير بالذكر أن البنك قد قدم لعمالء خدمات برمييير املصرفية 
مجموعة من العروض عبر شـــراكات أقامها مـــع عيادة امليدان، 
زهور جني باكر، وشركة عيسى حسني اليوسفي، باإلضافة إلى 

شركات وخدمات أخرى. 

 «الوطني» يبدأ دورته الرابعة لتدريب الشباب الكويتي

 «برقان» يقدم أحدث عروضه لعمالء خدمات بريميير المصرفية

 انطلقت مؤخرا في املقر الرئيسي لبنك الكويت الوطني 
أنشطة الدورة التدريبية الصيفية الرابعة واألخيرة ضمن 
سلســـلة دورات قدمها الوطني في فترة الصيف لطلبة 
املدارس الذين تتراوح أعمارهم بني ١٤ و١٨ عاما وذلك في 
إطار برامج جامعة الوطني. وفي هذا السياق قال نائب 
مدير عام مجموعة اخلدمات املصرفية الشـــخصية في 
بنك الكويت الوطني ســـمير الشايجي في كلمة له أمام 

الطلبة املشاركني في برنامج الوطني للتدريب الصيفي 
لهـــذا العام إن تأهيل الشـــباب للعمل قبل التخرج بات 
يشكل إحدى الركائز األساسية في استراتيجية الوطني 
للنهوض مبسؤولياته االجتماعية. وأشار إلى أن اهتمام 
بنك الكويت الوطني، وعبر مسيرته التي تربو على نصف 
قرن، بدعم املسيرة التربوية والتعليمية في الكويت اتخذ 
أشكاال وجتليات مختلفة واكبت على الدوام مراحل التطور 

واالرتقاء التي اجتازها املجتمع الكويتي.
  ويأتي تنظيم برنامج الوطني للتدريب الصيفي لعام 
٢٠٠٩ تتويجـــا للنجاح الالفت الذي حققه هذا البرنامج 
خالل األعـــوام الثمانية املاضية بهـــدف تعميم الفائدة 
واســـتيعاب املزيد من الطلبـــة والطالبات الراغبني في 
االلتحاق بالدورات التدريبية األربع التي يتضمنها برنامج 

الوطني للتدريب الصيفي سنويا. 

 جناح الكويت الدولي في بيت الزكاة

 بوستر احلملة اجلديدة من «برقان»

 تراجع كبير في معدالت ثقة املستثمرين ببورصة الكويت

 سليم الزير

 سمير الشايجي يتوسط طلبة الدورة الرابعة

 مؤشر الثقة  في مجلس التعاون اخلليجي 
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 في إطار االجتماعات الدورية بين الطرفين

«OMX إدارة السوق ناقشت مع «ناسداك 
  بنود نظام التداول الجديد والتنفيذ نهاية العام

 عمر راشد
   علمت «األنبـــاء» من مصـــادر مطلعة أن 
إدارة السوق عقدت اجتماعا أمس، مع ممثلني 
عن الشـــركة الســـويدية ناســـداك OMX في 
إطار االجتماعـــات الدورية التي تعقدها إدارة 
الســـوق بغـــرض مناقشـــة بنـــود العقد بني 

الطرفني. 
  وأشـــارت املصادر الى أنـــه مت االتفاق مع 
الشركة السويدية على تنفيذ العقد نهاية العام 
احلالي، مستدركة بأن قيمة العقد لن تزيد على 
القيمة التي مت اإلعالن عنها في الســـابق وهي 
بحدود الـ ١٧ مليون دينار، ملمحة الى أنها قد 
تزيد أو تقل عـــن ذلك إال أنها لن تبتعد كثيرا 

عنها. 
  هذا، وقد بدأت إدارة السوق مخاطبة الشركة 
بعد فوزها بالعقد وبدأت احملادثات بني الطرفني 

لتنفيذ بنود العقد.
  وكانت إدارة الســـوق قد أنهـــت املفاضلة 
لصالح ناســـداك OMX على العرض املقدم من 
البورصة األملانية على أســـس فنية استوفت 
شروط ومتطلبات إدارة السوق بالشكل الذي 
يسمح مبعاجلة قصور النظام احلالي ويسمح 
بإضافة خدمات جديدة على غرار ما هو متبع 

في األسواق املالية العاملية. 
  إضافـــة إلى أن العرض املقدم من OMX كان 
األقل ماديا حيث ســـجل انخفاضا بـ ١٢٠٪ عن 

العرض املالي للشركة الفائزة. 
  ورغم تأكيد املصادر على املضي قدما في تنفيذ 
نظام التداول اجلديد، إال أن جتربة إدارات السوق 
السابقة في حتديث نظام التداول دون جدوى 
جعلت البعض يرى ان جهود إدارة السوق في 

هذا االجتاه ستنضم إلى جهود سابقاتها. 

 اقتصاديون: وفاة البريكان تسلط الضوء
  على ضعف البنية التنظيمية في الكويت

 أكدوا على ضرورة وجود هيئة تنظيمية لسوق الكويت لألوراق المالية 

 رويترز: أثارت قضية وفاة الرئيس التنفيذي 
لشركة الراية لالستثمار خالد البريكان ضعف 
البنية التنظيمية في منطقة اخلليج، وذلك اثر 
مواجهته دعوى قضائية من جلنة األوراق املالية 

والبورصات األميركية ضده. 
  وهزت وفاة البريكان املفاجئة القطاع املالي 
مبنطقة اخلليج املتضررة بشـــدة بالفعل من 
األزمة العاملية والتي تواجه أيضا مخاوف بشأن 
الشفافية، هذا وتأتي القضية في وقت حتاول 
فيه الكويت جذب املستثمرين وتنويع املوارد 
االقتصادية بعيدا عن النفط واالستعداد لتنفيذ 

الرغبة السامية للتحول إلى مركز مالي.

  في البداية قال الرئيـــس التنفيذي ومدير 
الصناديق بشـــركة جلف مينا لالســـتثمارات 
البديلة في دبي هيثـــم عرابي «رمبا يذكر هذا 
بالســـبب في أنه ينبغـــي أن تكون هناك بيئة 
تنظيمية في الكويـــت، ينبغي أن تكون لديها 
جهة منظمة لعمل سوق األسهم مثل السعودية 
واالمارات والبحرين وســـلطنة عمان من أجل 

تنظيم القطاع».
  وقال مصرفي آخر مقيم بالكويت «سيسلط 
هذا احلادث الضوء على احلاجة إلى تشريع أشد 
صرامة بشأن التداول في البورصة والتقارير 

اإلعالمية املسربة في الكويت».


