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»البابطين« تستعد لوضع اللمسات األخيرة
 إلطالق أيقونة نيسان 2010 الجديدة

بنك الدوحة يعلن الفائز في برنامج »مليونير الدوحة«

بجائزة املليون.
املقرر إجراء السحب  ومن 
التال���ي لبرنام���ج »مليونير 
الدوح���ة« ف���ي أكتوبر 2009، 
وس���يتأهل له تلقائيا العمالء 
الذين يودعون في حساباتهم 
قب���ل نهاية ش���هر س���بتمبر 

.2009

»مليوني���ر الدوحة« تضمن له 
فرصة واحدة في السحب، هذا 
وميكن أيضا للعمالء مضاعفة 
فرصه���م في الف���وز من خالل 
الدوحة«،  برنامج »مليوني���ر 
فالعمالء الذين يستثمرون أكثر 
من 2000 دينار في حساباتهم 
س���يضاعفون ف���رص فوزهم 

من اجلوائز واملفاجآت األخرى 
انتظارهم خالل موس���م  ف���ي 

األعياد«.
يقدم برنامج مليونير الدوحة 
حلس���ابات التوفير لعام 2009 
جائزة قيمتها مليون ريال قطري 
شهريا، وبإمكان العميل استثمار 
مبلغ 100 دينار في حساب توفير 

أعلنت ش���ركة نيس���ان البابطني انه مع اقتراب ش���هر أكتوبر 
2009 تس���تعد الشركة لوضع اللمس���ات األخيرة إلطالق أيقونة 
نيسان 2010 اجلديدة التي طال انتظارها. وذكرت الشركة في بيان 
صحافي أمس أنه ليس بجديد على نيسان البابطني التي حرصها 
عل���ى تقدمي كل ما هو إبداعي مبتكر جدي���د والذي يعد االختراق 
الفريد في عالم صناعة السيارات، ويلبي تطلعات عشاق نيسان 

ويفوق توقعاتهم. 
وبينت الشركة أن حتفة نيسان اجلديدة لعام 2010 والتي متثل 
اجليل الس���ابع لعائلتها، متميزة بسمات وخصائص استثنائية 
كثيرة بعد أن جمعت ما بني أناقة السيدان ورقتها وقوة السيارات 
الرياضي���ة وعنفوانها مع محرك جبار بقوة صافية 290 حصانا، 
األكبر ضم���ن فئتها، فضال عن رحابة في احلجم غير مس���بوقة 
تعزز من ريادته���ا وتربعها على عرش فئتها، ناهيك عما تتصف 
ب���ه من امتياز األداء وروعة التصمي���م وقمة التقدم التكنولوجي 

وغنى اخليارات.
جتدر اإلشارة إلى ما تبذله نيسان البابطني على صعيد كسب 
ثقة عمالئها وتقديرهم وذلك انطالقا من إميانها بالوالء الش���ديد 
والوف���اء الكبير لقاعدة عمالئها العريضة باعتماد خدمات مثالية 
مل���ا بعد البيع تصفها في مصاف الوكاالت العاملية الراقية. وخير 
شاهد ودليل فوز نيسان البابطني هذا العام بجائزة »أفضل وكيل 
في دول مجلس التعاون اخلليج���ي« وحصدها اجلائزة الذهبية 
نظير خدمات البيع وما بعد البيع، إجناز كان له أثره الفعال الذي 
انعكس إيجابيا على قوة تواجد نيسان في السوق وأسهم إلى حد 

كبير في املزيد من الثقة بكل ما تقدمه وتسعى إليه.

أعلن بنك الدوحة عن الفائز 
في السحب الشهري للمليونير 
السادس ضمن برنامج »مليونير 
الدوحة« حلسابات التوفير لعام 

.2009
وذكر البنك في بيان صحافي 
أمس أن سحب مليونير الدوحة 
عقد في املركز الرئيسي للبنك 
الدوحة في الثالث من سبتمبر 
2009، وحضره عدد من مسؤولي 
إدارة حماية املستهلك، وكبار 
موظفي بنك الدوحة وموظفي 
الفرع. وبنينّ البنك أن الشيخة 
العن���ود فيصل فه���د آل ثاني 
فازت بجائزة املليونير الشهري 
السادسة لعام 2009 من برنامج 
الدوحة« حلسابات  »مليونير 
التوفير من بنك الدوحة، وقد 
غمرتها سعادة ال توصف عند 
اإلعالن عن اجلائزة، وهي من 
الدائمني واملخلصني  العم���الء 

لبنك الدوحة منذ عام 2006.
أ، رئيس إدارة  ه���ذا وقد هننّ
اخلدمات املصرفية لألفراد لدى 
الدوحة لويس أ.سكوتو  بنك 
الفائزة وقال »نود أن نش���كر 
البرنامج،  عمالءنا عبر ه���ذا 
ونؤكد له���م أن هنالك العديد 

جانب من تسليم شيك اجلائزة

أكد في حوار تنشره »األنباء« بالتزامن مع »مكان« أنه أول تحالف ثالثي لشركات كويتية واإلعالن عن خطواته سيتم بكل شفافية بهدف منافسة كبريات الشركات اإلقليمية

الصالح: اندماج »كويت إنفست« مع »الدولية« و»جيزان« خطوة إستراتيجية وليس وليد األزمة 

املدرجة من »السوق املوازي« إلى 
الس����وق الرسمي وفق القرار رقم 
4 لسنة 2009، وجاء القرار على 

النحو التالي:
مادة 1: يجوز للشركات املدرجة 
في »الس����وق املوازي« ان تطلب 
قيدها في الس����وق الرس����مي اذا 

استوفت شروط ذلك.
م����ادة 2: تبت اللجن����ة الفنية 
في طلبات االنتقال من »الس����وق 
املوازي« الى الس����وق الرس����مي 
بعد االطالع على الدراسة املقدمة 
من االدارة لتقرر ما تراه بش����أن 

ادراجها.
م����ادة 3: اذا متت املوافقة على 
انتقال الشركة الى السوق الرسمي، 
فإن رسم االشتراك السنوي الذي 
كان مق����ررا عليها اثناء قيدها في 
»الس����وق املوازي« يستمر حتى 
نهاية السنة املالية للسوق، على 
ان يتم مع بدء السنة املالية التالية 
للسوق سداد الرسم السنوي املقرر 
على الشركات املدرجة في السوق 

الرسمي.
مادة 4: يلغى قرار جلنة السوق 
رقم 1 لس����نة 2003 بشأن شروط 
انتقال الشركات املدرجة من »السوق 
املوازي« الى السوق الرسمي ويعمل 
بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى 

مدير السوق تنفيذه.
وحول اثر تطبيق »املعيار 39« 
على بيانات الشركات اشار الصالح 
الى ان »املعيار 39« هو معيار دولي 
وتطبيقه ليس خطأ ألنه بالنهاية 
ستظهر آثاره على القيمة الدفترية 
للش����ركة وهو يظهر االرباح غير 
احملققة عند حتقيقها فعال، واعتقد 
ان من احلصافة اآلن اضافة جميع 
اخلس����ائر ان وجدت الس����تغالل 
ظروف االزم����ة املالية التي طالت 
جميع القطاعات االقتصادية وبدء 
مرحلة جديدة مبيزانية نظيفة، اما 
فيما يخص جلنة السوق، فأعضاء 
اللجنة يضع����ون نصب اعينهم 
مسالك رئيس����ية للسوق متمثلة 
في املزيد من الشفافية والوضوح 
القانون حلماية حقوق  وتطبيق 

املساهمني.

السيولة موجود في قطاع متصل 
بالبورصة وليس في البنوك، وملا 
أحست الغرفة بأن التحرك ليس 
على حجم مسؤولية األزمة ومع 
حدود صالحيتها التنفيذية لكونها 
جهة استشارية، فقد رأت ان تذهب 
الى أبعد حدود وه����و طلب لقاء 
صاحب السمو األمير، لتنقل لسموه 
تصورات الغرفة حول معاجلة هذه 
التداعيات، وحول آليات وقنوات 

توفير السيولة جلميع 
القطاعات واالنش����طة عموما، 
وللقطاع االس����تثماري على وجه 
اخلصوص، وش����اركت في وضع 
قوانني رئيسية مثل قانون هيئة 
املال، وش����اركت كذلك في  سوق 
الفريق االقتصادي بقيادة محافظ 
»البنك املركزي«، فالغرفة تعمل 
املتاحة بل ذهبت  وفق قنواته����ا 
الى ابعد من ذلك، ويوما بعد يوم 
يثبت ان الغرفة كانت صائبة في 
رأيها وفي بياناتها املنشورة بكل ما 
يختص بهذه االزمة االقتصادية.

وعن السبب وراء عدم تفعيل 
املوازي حتى اآلن، قال  الس����وق 
الصالح ان جلنة س����وق الكويت 
لالوراق املالية اقرت في اجتماعها 
انتقال الشركات  مؤخرا، شروط 

الى حني إمتام عمليات الدمج قال 
الصالح: نحن نعمل بكامل قوتنا 
ومنتظمون في تنفيذ خطتنا ونعيد 
تقييمه����ا مع املعطي����ات احلالية 
املالية على  وانعكاس����ات األزمة 
خطتنا ليست كبيرة فهي لم توقفها 
وامنا فقط أبطأتها، ونعيد تقييم 
التنفيذي����ة طبقا لهذه  أولوياتنا 
اخلطة، فنحن مختصون بقطاع 
اخلدمات املالية والوساطة املالية 
حتديدا، واليوم »كويت انفست« 
من أكثر شركات الوساطة املالية 
انتشارا في العالم العربي كالكويت، 
االم����ارات، األردن، مصر ومؤخرا 
سورية كسوق ناش����ئة جديدة، 
فنحن حريصون على التركيز على 
النشاط التشغيلي واالستغناء عن 
األصول غير التشغيلية وهذا النهج 
نحن عليه منذ قرابة السنتني الى 
اآلن. وحول موقع سوق الكويت 
من هذا الطموح وهذه األس����واق 
املثالية ذك����ر الصالح:  العاملي����ة 
»واقعيا وب����كل صراحة، ال عامليا 
وال إقليميا، سوقنا تصنف ضمن 
األس����واق املثالية، وإن كنا أفضل 
تنظيما من كثير من األسواق، اال انه 
دون الطموح، فقد كنا األفضل على 
غالبية األسواق في املنطقة ولكن لم 

وتضمن حماية جميع املستثمرين 
السيما الصغار منهم واملزيد من 
الشفافية. وعن دور الغرفة بشكل 
عام وبالنسبة لألزمة االقتصادية 
بشكل خاص وحتديدا في بدايتها 
قال الصالح انه وفي الوضع احلالي 
فإن دور الغرفة بخالف املمارسات 
التقليدية من خالل ابداء الرأي في 
القوانني املتعلقة باالقتصاد ومنها 
علي سبيل املثال في الوقت الراهن 
قانون العمل في القطاع اخلاص، 
وهو الذي للغرفة فيه مالحظات عدة 
حتتاج الى مقابلة خاصة لبحثها، 
اال ان الغرفة تسعى وبشكل حثيث 
من خالل حضور جميع جلسات 
اللجنة املختصة في مجلس األمة 
ملناقش����ة املوضوع، وتبدي رأيها 
بكل وضوح، وكذلك تنسق لقاءات 
مع بعض االخوة النواب وبعض 
أركان وزارة الشؤون لتبيان وجهة 
نظرها بالقانون وما فيه من مثالب 
لها انعكاس����ات سلبية على البلد 
واقتصاده. أما في موضوع األزمة 
االقتصادية، فلقد شاركت الغرفة 
في فريق وزير التجارة الس����ابق 
أحمد باقر منذ بداية األزمة لشرح 
انعكاسات األزمة املالية، وكان رأي 
الغرفة واضحا جدا وهو ان شح 

اخلليجية واالقليمية«.
وردا على تساؤل حول املطلوب 
عمله حتى يتحقق طموحكم وتكون 
س����وق الكويت مبصاف األسواق 
املثالي����ة؟ أكد الصال����ح ان اقرار 
هيئة سوق املال والتي نتمنى ان 
يقره����ا املجلس في بداية انعقاده 
الشهر القادم، لتقوم الهيئة بتنظيم 
السوق وحتديد لوائحه ومخالفاته 
وعقوباته، وبهذه الطريقة تتحقق 
الرقاب����ة احلقيقية على الس����وق 

نواكب التطور، وعلى اجلانب اآلخر 
غالبية األسواق اخلليجية عملت 
على تطوير قوانني وتش����ريعات 
أسواقها ولألس����ف نحن »مكانك 
س����ر« فنحن، وبحسب اعتقادي، 
من األسواق القليلة الباقية التي 
تنظم نفسها بنفسها دون وجود 
هيئة سوق مال مستقلة، فالقانون 
الذي يعمل به في الس����وق مضى 
عليه 22 عاما دون تطوير ليواكب 
نضوجه سوقا مثيال له باألسواق 

املمنوحة واملرخصة له والتي تخدم 
بعضها البعض، وينتج عنها كيان 
تش����غيلي ذو مالءة مالية ممتازة 
يتوقع منه النمو ومنافسة كبرى 

الشركات بنفس املجال إقليميا.
وعن اخلطوات القادمة إلجناز 
عملية الدمج الثالثية، وأي شركة 
ستبقى لكي تكون الكيان اجلديد؟ 
أوضح الصالح انه وبعد احلصول 
عل����ى موافقة »البن����ك املركزي« 
املبدئية على عملية الدمج سنبدأ 
االج����راءات املتبعة لتنفيذ عملية 
الدمج، بداية بإعداد عمليات التقييم 
من قبل مقيمني محايدين، ومن ثم 
اج����راءات وزارة التجارة من عقد 
اجلمعيات العمومية، وخالفه من 
اجراءات رسمية، وسنعلن عنها 
خط����وة بخط����وة ونتعامل معها 
بكامل الش����فافية، أما عن الشركة 
التي ستبقى فالتوجه اآلن بشكل 
مبدئي هو بقاء »الشركة الدولية 
للتموي����ل« ولكن هذا كله يخضع 
ملوافق����ات اجلمعي����ات العمومية 
الرس����مية واجلدوى  واجله����ات 
االقتصادية التي س����تتبني بشكل 
نهائي مع انتهاء عملية التقييمات 

للشركات الثالث. 
وحول خطط »كويت انفست« 

في البداية وحول نية »كويت 
إنفست« املضي في عملية الدمج 
مع »الش����ركة الدولية للتمويل« 
القابضة« قال  وش����ركة »جيزان 
الصالح انه ال يخفى على أحد توجه 
مجموعة ش����ركات »ايفا« بإعادة 
هيكلة جميع ش����ركات املجموعة 
خللق كيان����ات كبيرة ذات عوائد 
تشغيلية وهذا التوجه مت اإلعالن 
عنه منذ بداية 2008 على لس����ان 
املرحوم جاسم البحر في اجلمعية 
العمومية مليزانية 2007، وهذا يؤكد 
ان هذا التوجه ليس وليد األزمة 
االقتصادية وامنا خطة املجموعة 
االستراتيجية، وبالفعل مت اجناز 
أول عملية دمج باملجموعة في أبريل 
املاضي بني شركة »الديرة القابضة« 
وش����ركة »الدولية للمشروعات 

السياحية«.
وردا على تساؤل عن ان عملية 
الدمج هذه تعتبر األولى من نوعها 
بالكويت كونها عملية دمج ثالثية، 
فلماذا مت اختيار هذه الش����ركات 
بالذات لتندمج؟ قال: لكل شركة من 
هذه الشركات الثالث قيمة مضافة 
للكي����ان اجلديد من حيث خبرات 
العاملني فيها ومن حيث األصول 
واالنتش����ار اإلقليمي والنشاطات 

أكد رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب لشركة كويت انفست 
وعض��و غرفة جتارة وصناعة الكويت وعضو جلنة الس��وق أنس 
الصالح ان عملية االندماج بني »كويت انفس��ت« وشركتي »الدولية 
للتموي��ل« و»جي��زان القابضة« هي نتاج خطة مجموعة ش��ركات 
»ايفا« االس��تراتيجية وليس توجها ناجتا عن األزمة املالية العاملية، مشيرا الى ان هذا التوجه قد أعلنه 

املرحوم جاسم البحر خالل عمومية »ايفا« مليزانية 2007.
واعتبر الصالح في حوار خاص مع جريدة »مكان« االقتصادية األس��بوعية الذي تنشره »األنباء« 
بالتزامن مع العدد اجلديد ل� »مكان« ان االندماج الثالثي هو األول من نوعه بالكويت وسيحقق كيانا 
تش��غيليا جديدا ذا مالءة مالية ممتازة يتوقع منه النمو ومنافس��ة كبريات الش��ركات العاملة بنفس 

املجال إقليميا.
وح��ول خطط »كويت انفس��ت« حلني إمتام عملية الدم��ج، قال الصالح ان الش��ركة تعمل بكامل 
قوتها لتنفيذ خطتها مبا يتناس��ب مع انعكاسات األزمة املالية العاملية ومن خالل تقييم أولويات العمل 
التنفيذية طبقا لهذه اخلطة الس��يما ان »كويت انفست« من أكثر شركات الوساطة املالية انتشارا في 

العالم العربي انطالقا من الكويت ومرورا بكل من اإلمارات واألردن ومصر وأخيرا سورية.
وذكر الصالح ان واقع سوقنا املالي وبكل صراحة »ال يصنف ضمن األسواق املثالية سواء إقليميا 

أو عامليا وإن كنا أفضل تنظيما من كثير من األسواق«. وفيما يلي تفاصيل احلوار:

تطبي�ق المعي�ار 39 لي�س خطأ وس�تظهر آث�اره عل�ى القيم�ة الدفترية للش�ركة وهو يظه�ر األرباح غي�ر المحقق�ة عند تحقيقه�ا فعاًل

أنس الصالح في سطور
 أنس خالد ناصر الصالح.
 مواليد أول نوفمبر 1972.

 مت���زوج ولديه 4 أبناء )عاش���ة، ناصر، عبداهلل 
وطيبة(.

.Portland State University تخرج ف���ي جامع���ة 
تخصص: متويل.

 عضو مجلس ادارة في ش���ركات مختلفة مدرجة 
وغير مدرجة في الكويت.

 عض���و مجلس ادارة في ش���ركات خارج الكويت 
»االمارات ومصر واالردن وسورية«.

أنس الصالح: سوقنا املالي اليصنف ضمن األسواق املثالية اقليميا او عامليا

يج�ب إن�ش�اء 
م�ال  س��وق  هيئ�ة 
مس��ت�قلة لتنظي�م 
وحماية  الس�وق  عمل 
المس�تثمرين  جمي�ع 
م�ن  مزي�د  وضم�ان 
لج�ميع  في�ة لشف�ا ا
الشرك�ات ال�مدرجة

or


