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صرح رئيس مجلس ادارة شركة املتحدة للترفيه 
والس����ياحة عادل حسن بأن الش����ركة أعلنت رعايتها 
البالتينية ملؤمتر التسويق وصناعة الفرص الذي سيقام 
بالبحرين في 12 أكتوبر املقبل بسبب أهمية التسويق 
املتزايدة بشكل كبير في اآلونة األخيرة وهذا ناجت عن 
التقلبات الهائلة احلادثة في األسواق العاملية وتغير 
الكثير من املفاهيم االقتصادية حيث يعتبر املؤمتر من 
الفرص املهمة املتاحة حاليا إللقاء الضوء على جميع 
التحديات واملش����كالت التي تواجه التس����ويق بشكل 
عام وبشكل خاص في منطقتنا اخلليجية التي تعتبر 
إمدادا وعمقا استراتيجيا للكويت في كل شيء فالبد من 
التنويع من طرق التسويق وأدواته مبا يناسب املرحلة 
احلالية احلرجة الت����ي يعانى منها اجلميع في جميع 
القطاعات في الكويت حيث ساهمت النظم والقوانني 

االستثمارية واالئتمانية بتعقيد عمليات التسويق أكثر من الالزم وذلك 
نتيجة للممارس����ات املضاربية التي ابتعدت ع����ن املعايير الصحيحة 
في تنشيط السوق اقتصاديا ولكن في الفترة األخيرة بدأت كثير من 
الش����ركات واملؤسسات تعي ذلك وتقوم بدراسة احللول لتلك املشكلة 

فعملت على جعل التسويق أهم إدارة لديها وكثير من 
الشركات املالية اعتمدت أسلوب السياسة التسويقية 
الشاملة على مستوى إداراتها. وأكد حسن ان املتحدة 
للترفيه تعمل على تطبيق سياسة التسويق الذكي 
والتسويق االجتماعي وعملت على مضاعفة القيمة 
املضافة للخدمات املقدمة للعمالء حيث تهدف الشركة 
إلى االرتقاء بصناعة السياحة والترفيه بالكويت 
واملنطقة حيث نعمل جاهدين وبكل إخالص جلعل 
الكويت مقصدا للسياحة اخلليجية والعربية ولكي 
تعود لؤلؤة اخلليج كما كانت في السابق وذلك من 
خالل تطوير وتأسيس مشروعات سياحية تنموية 
وترفيهية بشكل موسع حيث نستخدم طرقا وأساليب 
تسويقية حديثة فالتفاعالت احلالية التي مير بها 
االقتصاد العاملي س����تبرز مفاهيم جديدة لعمليات 
التسويق خاصة االستثمارية منها فالتسويق الصحيح ال يعني البيع 
والشراء فهذا مفهوم قدمي فهو اآلن أصبح يعني إيجاد الفرص وصنعها 
على ارض الواقع واملساعدة في حتريك قطاعات السوق وتقليل نسب 

املخاطرة ونسب اخلسائر وزيادة الربحية.

»الوطني« يشارك في اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين بإسطنبول
دبدوب يرأس اجتماعات المجلس االستشاري لألسواق الناشئة خالل االجتماعات

معروف: البنك يطلق صندوق اإلجارة الثالث بالدينار
لتوفير عوائد شهرية منتظمة بالدينار

روبرت زوليك في لقاء سابق مع إبراهيم دبدوب

الشيخ سالم العبدالعزيز

الفترة املقبلة.
كما يعقب اجتماعات صندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي، اجتماعا 
مصغرا ينظمه بنك الكويت الوطني 
ملجلس����ه االستش����اري في لندن 
بحضور وع����دد من أبرز اخلبراء 
املاليني واالقتصاديني على مستوى 
العالم وعلى رأسهم اخلبير العاملي 
د.محمد العريان وكبير املستشارين 
العاملي  في بنك مورغان ستانلي 
– السير ديڤيد وولكر، وسيناقش 
االجتماع توجهات االقتصاد العاملي 
املقبلة وتداعياتها  خالل املرحلة 
العربية  املالية  على املؤسس����ات 
واخلليجية مع تس����ليط الضوء 
على الدروس املستفادة من األزمة 
العاملي����ة األخي����رة وكيف ميكن 
للمؤسسات املالية العاملية جتنب 

مثل هذه األزمات مستقبال. 
جدي����ر بالذكر أن����ه لدى بنك 
الكويت الوطني شبكة فروع عربية 
وعاملية هي األكبر على مس����توى 
املنطقة وتنتشر في كل من تركيا 
واألردن ولبنان وقطر والبحرين 
والسعودية واإلمارات ومصر إلى 
جان����ب لندن وباري����س وجنيڤ 
ونيويورك والصني وسنغافوره.

أعلن بن���ك الكويت الوطن���ي عن طرح 
صندوق اإلجارة اإلسالمي الثالث بالدينار 
الكويتي، العدد التاس���ع عشر من سلسلة 
صناديق اإلجارة اإلسالمية. وقد حققت هذه 
السلسلة من الصناديق جناحا كبيرا حيث 
اكتمل اكتتاب صندوقي اإلجارة اإلس���المي 
األول والثاني بالدينار الكويتي في أقل من 

ثالثة أيام من طرحها. 
س���وف مينح الصندوق عمالء الوطني 
للخدمات املصرفية اخلاصة منتجا استثماريا 
بدخل شهري منتظم طوال مدة الصندوق. 
وس���يكمل في تعزيز مكانة البنك الوطني 
الريادية من خالل تقدمي احللول االستثمارية 

اإلسالمية في األسواق احمللية واإلقليمية.
كما صرح مدير عام إدارة األصول لشركة 
الوطني لالستثمار، نبيل معروف، بأن صندوق 
اإلجارة اإلسالمي الثالث بالدينار الكويتي هو 
امتداد لنجاح صناديق بنك الكويت الوطني 
لإلجارة خصوصا صندوق اإلجارة اإلسالمي 
األول وصندوق اإلجارة اإلس���المي الثاني 
بالدينار الكويتي، نظرا لعوائدها الشهرية 
املنتظمة واملخاطرة املنخفضة نسبيا، وقد 
مت إنش���اء الصندوق ليمنح عمالء الوطني 
فرصة االس���تثمار في محفظة متنوعة من 
عق���ود اإليجار للمعدات التي متت هيكلتها 
وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية السمحاء، 

وتتضمن عقود اإليجار هذه أنواع مختلفة 
من املعدات التي تش���مل معدات اتصاالت، 
أجهزة خدمات الشبكات، معدات التخزين، 
معدات صناعية، أجهزة الكمبيوتر الكبيرة، 
ومعدات البناء وغيرها من املعدات لشركات 

تتمتع بتصنيف ائتماني عال. 
الصندوق مطابق كليا لقوانني الشريعة 
اإلسالمية السمحاء مبوافقة مجلس الشريعة 
املستقل للصناديق اإلسالمية التي يسوقها 
بنك الكويت الوطني واملؤلفة من الش���يخ 
د.خالد مذكور املذكور والش���يخ د.عيسى 
زكي ش���قرا والش���يخ د.عبدالعزيز خليفة 

القصار.

هذا ويشارك وفد البنك الوطني 
في عدد م����ن اللق����اءات الثنائية 
اجلانبية مع كبار املسؤولني األتراك 
والدوليني على هامش االجتماعات 
والت����ي تقام ف����ي ذات الفترة في 
اسطنبول، حيث تسلط االجتماعات 
واملناقشات الضوء على أهم وأبرز 
التحديات التي تشهدها الصناعة 

املصرفية واملالية حول العالم في 
الفترة األخيرة وآخ����ر تطورات 
العاملية وتداعياتها  املالية  األزمة 
التعافي  العالم وبوادر  على دول 
الت����ي بدأت تظهر ف����ي االقتصاد 
األميركي واالقتصادات األوروبية 
وما الدروس املس����تفادة من هذه 
املرحلة وكيف سيكون الوضع خالل 

االقتصادي����ة واملالية امللحة التي 
الناشئة  تواجه بنوك األس����واق 
وتأثي����ر ذلك على اقتصادات هذه 
إلى جانب تسليط الضوء  الدول 
عل����ى عدد م����ن القضايا اخلاصة 
العاملي  املالي  القطاع  بإصالحات 
السيما ما يؤثر منها على األسواق 

الناشئة.

يشارك وفد رسمي من بنك 
الكوي����ت الوطني في انش����طة 
واجتماعات صندوق النقد الدولي 
ومجلس محافظي البنك الدولي 
املقرر اقامته من 6 إلى 7 أكتوبر 

املقبل في اسطنبول بتركيا.
يرأس وفد بنك الكويت الوطني 
الرئي����س التنفيذي للمجموعة 
إبراهيم شكري دبدوب والرئيس 
التنفيذي للبنك عصام جاس����م 
الصقر وعدد من كبار املسؤولني، 
حيث يحرص البنك على حضور 
مثل هذه اللقاءات للتعرف على 
آخر التط����ورات العاملية ودور 
البنوك ف����ي املنطقة وحتديات 
األزمة املالية العاملية وانعكاساتها 

على دول املنطقة.
كما يرأس دب����دوب – وهو 
عض����و مجل����س إدارة معه����د 
التمويل الدولي )IIF( – اجتماعات 
املجلس االستش����اي لألسواق 
الناش����ئة التابع ملعهد التمويل 
الدولي إلى جانب كل من رئيس 
بنك إيت����او البرازيلي روبيرتو 
سيتوبال ورئيس مجلس إدارة 
بنك ICICI الهندي فامان كاماث، 
وذلك ملناقش����ة أبرز التحديات 

نبيل معروف

عادل احلماد

عادل حسن

محافظ »المركزي« يحضر اجتماعات محافظي 
البنوك المركزية الخليجية والعربية في أبوظبي

وأضاف البيان انه مما جتدر االشارة اليه أيضا في 
هذا الشأن هو قرار قادة دول املجلس بالتأكيد على 
استكمال الدول األعضاء للمصادقة على اتفاقية االحتاد 
النقدي قبل نهاية العام احلالي 2009، من جانب آخر 
فمن املقرر أن تتناول جلنة احملافظني في اجتماعها ال� 
49 مناقشة القيود املفروضة على فتح فروع للبنوك 
الوطنية بدول املجلس في الدول األعضاء والسماح 
ملعاملتها على قدم املس���اواة م���ع البنوك الوطنية 
وذلك في اطار قرار املجلس األعلى في دورته ال� 29 
واملنعقدة في ديس���مبر 2008 بسلطنة عمان بشأن 
مقترح خادم احلرمني الشريفني حول تسريع األداء 
وازالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل املشترك 

في مجال السوق اخلليجية املشتركة.
كم���ا يتوقع ان يتن���اول االجتم���اع العديد من 
املوضوعات والقضايا ذات الصلة واجلهود الرامية 
الى دفع مس���يرة العمل املشترك السيما ما يتعلق 
منها بالتحضير واستيفاء متطلبات االحتاد النقدي 
في دول املجلس وذلك في ضوء ما تتضمنه تقارير 
ومحاضر اجتماعات عدد من اللجان الفنية املنبثقة 
عن جلنة احملافظني ومنه���ا اللجنة الفنية لالحتاد 
النقدي والتي تضم في عضويتها ممثلني عن مؤسسات 
النقد والبنوك املركزية ووزارات املالية بدول املجلس 
وجلنة االش���راف والرقابة على األجهزة املصرفية 

واللجنة الفنية لنظم املدفوعات.
وذكر البيان ان االجتماع سيبحث أبرز املستجدات 
في اطار اللجنة املالية ملكافحة غسيل األموال ومتويل 
النقدية واملصرفية  التطورات  االرهاب ومناقش���ة 
واملالية واالقتصادية التي تشهدها دول املجلس في 

املرحلة احلالية.

كونا: يشارك محافظ بنك الكويت املركزي الشيخ 
سالم العبدالعزيز على رأس وفد رسمي في اجتماعات 
الدورة االعتيادية ال� 33 ملجلس محافظي املصارف 
املركزية ومؤسسات النقد العربية املقرر انعقادها 

في ابوظبي باالمارات غدا.
وقال البنك املركزي في بيان صحافي ان احملافظ 
سيشارك عقب ذلك في االجتماع ال� 49 للجنة محافظي 
مؤسس���ات النقد والبنوك املركزي���ة بدول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية واملقرر انعقاده في 
مدينة أبوظبي خالل الفترة من 29 الى 30 سبتمبر 

اجلاري.
وأوضح انه على صعيد اجتماعات الدورة ال� 33 
ملجلس محافظي املصارف املركزية ومؤسسات النقد 
العربية ستتم مناقشة توصيات االجتماع ال� 18 للجنة 
العربية للرقابة املصرفية التي تضم املسؤولني عن 
األجهزة الرقابية في املصارف املركزية ومؤسسات 

النقد العربية.
ومن املقرر أيضا ان يناقش االجتماع ما تضمنته 
التوصيات التي خلص اليها االجتماع اخلامس للجنة 
العربية ألنظمة الدفع والتسوية كما سيتم استعراض 
التقرير االقتصادي العربي املوحد لعام 2009 والذي 
يقوم بإعداده صندوق النقد العربي بالتنسيق مع كل 
من األمانة العامة جلامعة الدول العربية والصندوق 
العربي لالمناء االقتصادي واالجتماعي ومنظمة األقطار 
العربية املص���درة للنفط والذي يتناول التطورات 
التي ش���هدها أداء اقتصادات ال���دول العربية خالل 

عام 2008.
وعلى صعي���د تبادل التج���ارب واخلبرات بني 
املصارف املركزية ومؤسسات النقد العربية، سيناقش 
احملافظون العرب الورقة التي سيقدمها محافظ بنك 
الكويت املركزي حول املرسوم بقانون )2( لسنة 2009 

بشأن تعزيز االستقرار املالي في الكويت.
وذكر بيان البنك املركزي انه باالضافة الى ما سبق 
فان جدول األعمال يتضمن كذلك مناقش���ة الدراسة 
التي أعدها صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك 
الدولي حول انشاء ترتيبات اقليمية ملقاصة وتسوية 

املدفوعات العربية البينية.
وحول االجتماع ال� 49 للجنة محافظي مؤسسات 
النقد والبنوك املركزية بدول مجلس التعاون أوضح 
البي���ان انه ينط���وي على أهمية خاص���ة نظرا ملا 
حتمله طبيعة املرحلة الراهنة التي متر بها مسيرة 
العمل املشترك لدول مجلس التعاون لدول اخلليج 

العربية.
ومن املق���رر أن يتطرق االجتم���اع املذكور الى 
استعراض اجلوانب املختلفة لقرار اللقاء التشاوري 
احلادي عش���ر للمجلس األعلى واملنعقد في 5 مايو 
املاضي في السعودية بشأن االحتاد النقدي حيث تقرر 
في ذلك اللقاء التشاوري لقادة دول املجلس أن يكون 

مقر املجلس النقدي مبدينة الرياض السعودية.

تنطلق غدًا الستعراض التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 2009

بنك بوبيان يعلن مواعيد العمل الجديدة في فروعه

..و»برقان« يحدد الدوامات الجديدة في فروعه

أعل����ن بنك بوبيان عن تغيي����ر أوقات العمل في 
مركزه الرئيس����ي والفروع تبعا للنظام اجلديد من 
قبل احتاد مصارف الكوي����ت وموافقة بنك الكويت 
املركزي، والذي يتعني على البنوك في الكويت االلتزام 

به اعتبارا من 27 سبتمبر 2009. 
أم����ا عن أوق����ات العمل في الف����روع الواقعة في 
املناطق التجارية وهي )فرع ش����ارع فهد الس����الم، 
الشرق، الفروانية، خيطان، حولي بشارع بيروت، 
الس����املية مبجمع مرمي، اجله����راء مبجمع احلجرف 
وفرع الفحيحيل( فهي على فترتني من الس����اعة 9 
صباحا إلى الس����اعة 1 ظهرا من األحد إلى اخلميس 
ومن الس����اعة 5 مساء إلى الساعة 8 مساء من األحد 

إلى األربعاء.

وبالنسبة للفروع املتواجدة في املباركية، حولي 
بشارع بن خلدون، الس����املية بشارع سالم املبارك، 
اجلهراء مبجمع وارة وفرع الدروازة، فس����وف يبدأ 
العمل من الس����اعة 8:30 صباحا إلى الس����اعة 3:30 
عصرا من األحد إلى اخلميس. أما فرع مجمع الوزارات 
فسيبدأ العمل من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة 
2:00 ظهرا. وفي هذا اإلطار، صرح مدير عام مجموعة 
املوارد البش����رية والتسويق في بنك بوبيان، عادل 
احلماد بان »بنك بوبيان وفروعه على استعداد تام 
الستقبال العمالء ويحرص دائما على خدمة العمالء 
بصورة فعالة ومبا يتناسب مع مواعيد العمل اجلديدة 
ليلب����ي احتياجات العميل م����ن اخلدمات املصرفية 

املتنوعة«.

أعلن بنك برقان عن تغيير في أوقات عمل الفروع بحيث يس����ري 
التوقيت اجلديد ابتداء من األحد 27 س����بتمبر 2009. وستكون أوقات 
العمل الستقبال العمالء في الفروع مبوجب القرار اجلديد هي كالتالي: 
من 8:30 صباحا وحتى 3:30 عصرا. بينما يكون فرع املبنى الرئيسي 

من 8:30 صباحا وحتى 1:30 ظهرا.
مع اس����تمرار فروع الش����ويخ الصناعية، حولي1 )شارع تونس(، 
حولي2 )شارع بيروت(، وفرع شارع فهد السالم في العمل على فترتني 
صباحية ومسائية بحيث تكون مواعيد العمل اجلديدة هي كالتالي: من 

9:00 صباحا وحتى 1:00 ظهرا ومن 5:00 مس����اء حتى 8:00 ليال وذلك 
م����ن األحد لألربعاء، بينما يك����ون دوام يوم اخلميس فترة واحدة من 
9 صباحا وحتى 4 عصرا. ويعمل فرع املطار طوال أيام األس����بوع من 
الساعة 7:30 صباحا وحتى 11:30 ليال. أما فرع سوق اجلمعة فيعمل من 
يوم األحد وحتى األربعاء من الساعة 8:30 صباحا وحتى 3:30 عصرا. 
أما دوام الفرع يومي اخلميس والس����بت فهو من 8:00 إلى 1:00 ظهرا، 
ومن 5:00 مساء حتى 7:00 مساء، ويوم اجلمعة يكون العمل على فترة 

واحدة مسائية من 3:00 عصرا وحتى 7:00 مساء.

حسن: »المتحدة« تطبق نظام التسويق الذكي
لمواكبة التطورات الحديثة في االقتصاد العالمي

أعلنت رعايتها البالتينية لمؤتمر التسويق وصناعة الفرص بالبحرين


