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ينظم بي����ت التمويل الكويتي 
املاليزي )بيتك ماليزيا( الكرنڤال 
الترويج����ي األول يومي 24 و25 
أكتوبر اجلاري من خالل فروعه 
الستة املنتشرة في معظم أنحاء 
ماليزيا، بهدف الترويج خلدماته 
ومنتجات����ه باإلضافة إلى تعزيز 
الوعي مبا يطرح����ه العمل املالي 
االسالمي بش����كل عام من حلول 
تغطي احتياجات األفراد والشركات، 
حيث ميثل البرنامج توجها جديدا 
نحو املستهلكني من العمالء األفراد 
بعد أن ق����دم البنك جهودا مماثلة 
ف����ي الترويج خلدمات����ه املتعلقة 

بالشركات واملستثمرين.
 وقال رئيس مجلس إدارة بيتك � ماليزيا شاهني 
الغامن في تصريح صحافي هذه املرة األولى التي يقوم 
فيها البنك بتنظيم مثل هذا النوع من األحداث بالتزامن 
في جميع فروعه، منذ افتتاح بيتك � ماليزيا ونحن 
نقوم بالتعريف بجمي����ع منتجاتنا وخدماتنا، بدأت 
جهودنا باخلدمات املوجهة للشركات واملستثمرين، ثم 

املنتجات التجارية واخلدمات املصرفية الفردية. 
وذك����ر أن الكرنڤ����ال الترويجي يق����دم مزايا 
وعروض����ا حصرية للمرة األول����ى على خدمات 
التمويل الشخصي والودائع والتوفير والتأمني 

التكافلي املصرفي ويشمل في 
جان����ب منه أنش����طة متنوعة 
العمالء ومنهم  لبعض شرائح 
األطفال، تشمل مهرجان التلوين 
واملهرج والبالون وغيرها من 
األنشطة باإلضافة إلى املشروبات 

والوجبات اخلفيفة. 
وأض����اف ان بيت����ك � ماليزيا 
يقدم حالي����ا 18 منتج����ا وخدمة 
لألش����خاص، وافتتح 6 فروع في 
أنح����اء ماليزي����ا، خاصة  معظم 
في أماكن التجمع����ات الصناعية 
املهمة واملراكز  والتجارية واملدن 
السكانية املزدحمة، وبالتالي فإن 
التوقعات بشأن البرنامج ايجابية ومبشرة، إذ سيتمكن 
العمالء خاصة في املناطق السكنية املجاورة للفروع، 
من التعرف بش����كل أكبر وعن ق����رب على املنتجات 
واخلدمات التي س����يجدونها مناس����بة جدا لتغطية 

معظم احتياجاتهم. 
يذك����ر أن بيتك ماليزيا ب����دأ العمل في عام 2005 
ولديه فروع في كل من: جوهوربهرو، كوتش����ينغ، 
بافيليون، بولوا بينانغ، كالنغ، شاه علم والعاصمة 
كواال ملبور، وقد توسع مؤخرا في أسواق سنغافورة 
واستراليا كما يش����ارك في مشاريع تطوير عقارية 

مهمة في الصني وماليزيا.

شاهني الغامن 

جانب من تسلم اجلائزة

)ناصر عبد السيد(جانب من املعرضعلي الشايعأحمد اخلشتي

جناح الكويت في املعرض الثاني عشر لدول منظمة املؤمتر اإلسالمي

الكويت تشارك بجناح متميز للصناعات الكويتية
في المعرض التجاري لدول منظمة المؤتمر اإلسالمي

 القاهرة ـ هناء السيد
التج���ارة  وزي���ر  أش���اد 
والصناعة املصري رشيد محمد 
رشيد بتنوع املنتجات الكويتية 

الصناعية والتجارية 
وبالتط���ور الذي تش���هده 
الكويتي���ة. جاء  الصناع���ات 
ذلك خ���الل افتتاح���ه الدورة 
ال� 12 ملعرض منظمة املؤمتر 
االس���المي، وش���ارك القائ���م 
باألعمال بس���فارتنا بالقاهرة 
الكندري في  املستش���ار عمر 
افتتاح املعرض، مؤكدا أهمية 
املع���ارض التجارية التي تعد 
فرصة لترويج املنتجات، وقد 
شاركت الكويت بجناح متميز 
للمنتجات الصناعية والتجارية 
باملعرض التجاري الثاني عشر 
لدول منظمة املؤمتر االسالمي 
املع���ارض  ب���أرض  واملق���ام 
بالقاهرة، وشهد اقباال من رواد 
املعرض للتعرف على املنتجات 
الصناعية والتجارية الكويتية 
وما وصلت اليه من تطور على 

كل املستويات.
واكد محمد املطيري مدير 
جن���اح الكويت ف���ي املعرض 
حرص الكويت على املشاركة 
ف���ي كل املع���ارض التجارية 
ومنه���ا مع���ارض املنظمة ملا 
لتل���ك املعارض من تنش���يط 
احلركة االقتصادية من خالل 
اتفاقيات الشراكة التي تتم خالل 
املعارض، واعن املطيري انه مت 
عقد اتفاقيات شراكة بني عدد من 
الشركات املشاركة التي بلغت 
20 ش���ركة خاصة وحكومية، 
مش���يرا الى تعاقد شركة اكوا 
سان لالدوات الصحية لتصدير 

منتجاتها الى مصر وأملح الى 
مش���اركة الصندوق الكويتي 
للتنمي���ة وغرف���ة الصناعة 
والتجارة وش���ركة املطاحن 
واملخابز وعدد من شركات انتاج 
االلبان واملواد الغذائية مما أتاح 
الفرصة لتس���ويق املنتجات 
الكويتية باالسواق املصرية، 
املع���رض وزير  افتتح  وق���د 
التج���ارة والصناعة املصري 
رش���يد محمد رشيد وتستمر 
انشطة املعرض حتى 16 اكتوبر 

اجلاري.
وأشارت منسق اول اداري 
التجارة  ب���وزارة  معام���الت 
والصناعة مش���اعل اجلساس 
الى ان مثل هذه املعارض تساهم 
بدور حيوي في دفع العالقات 
االقتصادية واالرتقاء بالتعاون 
املشترك بني الدول االعضاء في 

منظمة املؤمتر االسالمي.
وأك���دت وج���ود ش���راكة 
واتفاقيات جتارية تتم خالل 
املع���رض من خ���الل التعرف 
على املزايا النسبية في االنتاج 

الصناعي والتجاري لكل دولة 
ودفع االس���تثمار في مختلف 
مج���االت االنتاج مب���ا يتيح 
للش���ركات املنتجة املشاركة 
باملعرض التوسع وإقامة املزيد 

من الفروع بالدول األخرى.
وذكرت ان منظمة املؤمتر 
االس���المي تضم ع���ددا كبيرا 
من الدول العربية واالسالمية 
مبختلف ق���ارات العالم االمر 
الذي يتيح للمس���تثمر رؤية 
حقيقية لواقع االنتاج الصناعي 
والتجاري وقدرات الشركات 

املشاركة باملعرض.
من جانبه أكد مدير العالقات 
العامة والش���ؤون اخلارجية 
بالش���ركة املتح���دة لصناعة 
احلديد علي الش���ايع على ما 
يحظ���ى ب���ه جن���اح الكويت 
باملعرض م���ن اهتمام واقبال 
مطرد من جانب رواد املعرض، 
ان الصناعة  الذي يؤكد  األمر 
الكويتية تس���ير على خطى 
ثابتة وتساير التطور العاملي 

في مختلف مجاالت االنتاج.

وأوضح ان الشركة حريصة 
على املش���اركة في املعارض 
التي تقام مبصر وغيرها من 
التطور  العربية إلبراز  الدول 
الذي تش���هده صناعة احلديد 
والصلب خاصة حديد التسليح 

بالكويت.
ولفت الى ان املنتج الكويتي 
من احلديد والصلب وصل الى 
مس���تويات عاملي���ة من حيث 
القياسية وغيرها  املواصفات 
مبا يفتح الباب أمام املشاركة 
االيجابية الفاعلة في االسواق 

اخلارجية.
وأثنى الشايع على تواصل 
التج���ارة والصناع���ة  وزارة 
واهتمامه���ا باالرتقاء باملنتج 
الكويتي وتوسيع رقعة تواجده 
باالسواق العاملية، السيما فيما 
يتعلق مبجال احلديد والصلب 
وحديد التسليح، وأضاف مدير 
عام شركة صناعة السجاد احمد 
ان املعرض  ناصر اخلش���تي 
يعد فرص���ة حقيقية للتكامل 
بني الدول العربية واالسالمية 

في مجاالت االنتاج املختلفة، 
الفتا الى ان هذه هي املشاركة 
األولى للشركة باملعرض، اال 
املزيد  ان املستقبل سيش���هد 
من املشاركات السيما في ظل 
ما ملس���ناه من مردود ايجابى 
واهتمام من املشاركني والرواد 
بالتعرف على الصناعة الكويتية 

مبختلف تخصصاتها.
وب���ني ان جناح الش���ركة 
باملع���رض يضم من���اذج من 
منتجاتها من السجاد واملوكيت 
وغير ذلك، الفتا الى ان التنسيق 
ف���ي املعرض مت  للمش���اركة 
م���ن خ���الل وزارة التج���ارة 

والصناعة.
وأثن���ى عل���ى دور وزارة 
التج���ارة والصناع���ة كحلقة 
وصل هامة بني املنتج ومختلف 
الفعالي���ات الدولية مبا يتيح 
لنا كمتجني فتح اسواق جديدة 
في اخلارج والتعريف املواطن 
العربي وغير العربي مبا تشهده 
الصناع���ة الكويتية من تقدم 

ملحوظ.

20 شركة كويتية واتفاقيات لتسويق المنتج الكويتي في مصر

»بيتك ماليزيا« ينظم كرنڤااًل ترويجيًا 
لخدمات ومنتجات األفراد

»سابينا تيكنيكس« تحصد جائزة منظمة 
»الصيانة والتموين واإلمداد« لـ 2009

بتأس���يس ش���ركة مع شركة 
الوزان  مجموعة حم���د محمد 

وأوالده للتجارة العامة.
حيث س���يقوم ه���ذا املركز 
بتقدمي أعلى مستويات خدمات 
الصيانة والعمرة لطائرات النقل 

اجلوي.
وقال ان سابينا تيكنيكس 
وبعد عملية إعادة تنظيم مهمة 
في ع���ام 2007 ب���دأت بتقدمي 
خدمات متنوعة ومتكاملة وذلك 

إستجابة ملتطلبات العمالء ومنها 
خدمات صيانة هياكل الطائرات 
واخلدمات العسكرية وخدمات 

التدريب.
وأكد على أن هذا التطور مكن 
شركة س���ابينا تيكنيكس من 
مواصلة النمو وإيجاد احللول 
املناسبة ملتطلبات العمالء وذلك 
كاملشاريع املشتركة في الكويت 
وفي مطار )لياج( في بلجيكا 

.TNT مع طيران

أعلن���ت ش���ركة س���ابينا 
تيكنيكس األوروبية املتخصصة 
في مج���ال عملي���ات الصيانة 
لطائ���رات النقل اجلوي والتي 
انط���الق عملياتها في  يتوقع 
الكويت قريبا ع���ن حصولها 
على جائزة منظمة »الصيانة 
والتموين واإلمداد MRO« لعام 
2009 تقدي���را للجه���ود التي 
قامت بها الش���ركة خالل العام 

املاضي.
وتس���لم الرئيس التنفيذي 
لش���ركة س���ابينا تيكنيكس 
كريستوف برنارديني اجلائزة 
في مقر MRO األوروبية في مدينة 
هامبورغ األملانية حيث عبر عن 
سعادته الكبيرة باحلصول على 
هذه اجلائزة »التي تشكل تقديرا 
خاص���ا للجهود التي تقوم بها 

الشركة وموظفوها«.
كما ص���رح برنارديني بأن 
شركة سابينا تيكنيكس املعتمدة 
من قبل الوكالة األوروبية لسالمة 
الطيران وكذلك هيئة الطيران 
املدن���ي الفيدرال���ي األميركية 
س���تفتتح مركزا للصيانة لها 
بالكويت خالل عام 2010 وذلك 

بعد أن قّدم برامج مماثلة للشركات والمستثمرين وافتتح فروعًا جديدة

تفتتح مركزًا للصيانة بالكويت خالل العام 2010

تحالف بين »أبوظبي لالستثمار« و»الرمز لألوراق المالية« كابتش:انتعاش االقتصاد سيكون بطيئًا

عقدت ش����ركة الش����عيب انترناش����يونال 
للوساطة املالية ندوة اقتصادية حتت عنوان 
»دخول أس����واق املال العاملية« ناقشت خاللها 
تداعيات األزم����ة املالية وتضمنت الندوة عدة 
الوساطة  إدراج ش����ركات  مطالبات بضرورة 

املالية بالبورصة الكويتية.
حاضر في الندوة عدة متخصصني تقدمهم 
بي ماليكال املدير العام لكيرفورد لالستثمار 
ببريطانيا وريتشارد كابتش االستشاري املساعد 
بنفس املؤسسة ويزور وفد »كيرفورد« الكويت 
إلجراء محادثات مع شركة الشعيب للوساطة 
النشاء بورصة للس����لع بالكويت على سبيل 
الش����راكة فيما بينهما ويتوقع ان يتم االتفاق 

في هذا الصدد قريبا.
وحتدث ريتشارد كابتش عن تداعيات األزمة املالية وأثارها 
قائال أن »املرحلة التي س����بقت األزمة املالية شهدت عدم اتزان 
في االقتصاد العامل����ي متثل في وجود طلبات محلية عالية مع 
قلة ف����ي العروض، خصوصا في الوالي����ات املتحدة األميركية 
التي كانت تقدم دعما كبيرا لبل����دان عدة كانت تعتمد اعتمادا 
كبيرا على الصادرات مث����ل الصني واليابان، وبالتالي نتج في 
تلك البلدان فوائض في احلس��اب اجل��اري والعكس في الدول 

املستوردة.
وأض����اف ان بداية األزمة املالية كان����ت عندما انهار اإلنفاق 
االستهالكي بالواليات املتحدة بسبب أزمة الرهن العقاري وما 
تبعه من هبوط في أس����عار املس����اكن، مشيرا الى أن االقتصاد 
العامل����ي قد بدأ يتعافى نس����بيا بعد إج����راء هجومي قامت به 
البنوك املركزية بالعالم لتش����جيع اإلنف����اق خاصة في أميركا 

والصني وأوروبا.
وتوقع أن يكون االنتعاش بطيئا وقد ميتد لسنوات طويلة 
الى ان يستأنف املستهلكون عادات إنفاقهم القدمية، مبينا انه 
ال يتم عمل الالزم لدعم النظام املالي ورأى أن بلدانا مثل الصني 
يجب عليها بذل املزيد واملزيد من اجلهود لتعزيز الطلب احمللي 
اخلاص بها وعدم القيام بذلك قد يس����بب للصينيني نكس����ات 

اقتصادية مستقبال.
وأوضح ان الدوالر يقع حاليا حتت وطأة نوبة ش����ديدة من 

الضعف مما يجعل اليورو والفرنك الفرنسي 
يستفيدان بشكل مباشر من هذا الضعف، مشيرا 
الى أن جتارة الذهب والنفط اخلام س����تكون 
مستقبال في نطاقات ضيقة جدا وذلك أساسا 

بسبب معدل التعافي البطيء نسبيا.
ولفت إلى أن معدالت التضخم سوف تنحسر 
عندما يصبح املستثمرون اكثر وعيا وإدراكا 
من تباطؤ النمو، موضحا أن النفط قد يتعرض 
إلى ضغوط البيع كنتاج رئيسي لتباطؤ الطلب 

عليه.
بدوره، أكد املدير بش����ركة الشعيب محمد 
فرح����ان أن األزم����ة املالية أثرت ف����ي جميع 
اجلوانب احلياتية للمواطنني فقد خفضت بشدة 
معدالت اإلنفاق وتسببت في فقدان الكثيرين 
لوظائفهم وخلقت مشكالت عميقة بسبب التباطؤ النسبي في 

املعاجلات.
ولفت إلى أن أش����ياء كثيرة من األزمة لم يتم تسليط عليها 
الضوء منها ما هو متعلق بكيفية تقييم األزمة وأنا أرى انه مت 
املبالغة فيها محليا بأكثر من الالزم وميكن القول ان ما متر به 
بورصة الكويت أزمة حقيقية مدفوعة بفقدان الثقة ومن جتليات 
التدليل على ذلك أن اخلوف بات سيد املوقف في السوق، وهو 
م����ا بدا واضحا في حركة الضعف ال����ذي متر بها البورصة في 

الوقت احلالي من حيث حجم التداوالت.
وبني انه رغم أن مستويات السيولة ممثلة في ودائع القطاع 
اخلاص ش����هدت منوا ملحوظا في وقت متتنع فيه األموال عن 
الدخول في فرص استثمارية مثل السابق، وهذا ما يفسر فقدان 
الثقة، اما اجلزء املتعلق بأزمة السوق احلقيقية فيرجع إلى ان 
العديد من الشركات بالغت في تقييم أسعار أسهمها وأصولها، 
وهو ما أدى إلى ضمورها وانكماشها عند العديد من الشركات 

بشكل خطير واعتقد أن األزمة لن تنتهي قبل عام 2011.
وشدد على انه يجب أن تتم مساعدة الشركات بشكل عام إلى 
تطوير نظم اإلفصاح املالي لديها للسماح للجميع بالوقوف على 
مركزها املالي، فالبنك املركزي وس����وق الكويت لألوراق املالية 
ووزارة التجارة كلها مس����ؤولة عن تطوير متطلبات اإلفصاح 

جلميع الشركات خاصة في ظل األزمة احلالية.

مفاوضات جادة بين مؤسسة كير فورد وشركة الشعيب إلنشاء بورصة للسلع بالكويت
معدالت التضخم ستنحسر عندما يصبح المستثمرون أكثر وعيًا وإدراكًا من تباطؤ النمو

يشّكل قوة كبرى للوساطة المالية في اإلمارات خالل ندوة أقامتها »الشعيب للوساطة المالية« لمناقشة تداعيات األزمة المالية

جانب من توقيع االتفاقية

أعلنت كل من شركة أبوظبي 
لالستثمار وشركة الرمز لألوراق 
املالية امس عن اندماج الشركة 
الوطنية للوساطة املالية التابعة 
ل� »أبوظبي لالستثمار« مع شركة 

الرمز لألوراق املالية.
وس���تجمع عملي���ة الدم���ج 
هذه اثنتني من كبرى ش���ركات 
الوساطة املالية في الدولة والتي 
تتكامل أعمالهما، إذ تعتبر شركة 
الرمز إحدى أكبر خمس شركات 
متخصصة بالوساطة املالية على 
مستوى دولة اإلمارات وتتمتع 
بحصة كبيرة من سوق التجزئة، 
في حني تعد الش���ركة الوطنية 
للوس���اطة املالية من الشركات 
الرائدة املتخصصة بشكل أساسي 
بتوفير الوساطة املالية للعمالء 

من املؤسسات.
ووفقا التفاقية عملية الدمج 
س���تصبح الش���ركة الوطني���ة 
للوساطة املالية شركة مستقلة 
الرمز وستركز  تابعة لش���ركة 
على توفير اخلدمات للعمالء من 
املؤسسات في داخل دولة اإلمارات 
وخارجها، بينما ستمتلك »أبوظبي 
لالستثمار« حصة استراتيجية 
من شركة الرمز املدمجة تخولها 
وض���ع ممثل عنه���ا في مجلس 
إدارة شركة الرمز لألوراق املالية 
وس���تحافظ على عضويتها في 
مجلس إدارة الش���ركة الوطنية 

للوساطة املالية.
وس���تتمكن الشركة املدمجة 
م���ن اغتنام الف���رص املتوافرة 
واس���تخدام خبرات الشركتني 
ومواردهما وإمكانياتهما املتكاملة 
للحصول عل���ى حصة أكبر من 
السوق، األمر الذي يضمن أن تقدم 
كلتا الشركتني أفضل املمارسات 
واخلدمات لعمالئهما في كل من 

قطاعي املؤسسات والتجزئة.

وس���معتها املرموقة في السوق 
كإحدى الشركات الرائدة في قطاع 
الوساطة املالية. عملت الشركة 
منذ تأسيسها في عام 1998 على 
تنويع خدماتها وتطوير منتجاتها 
وتوفيره���ا لعمالئها من خالل 
شبكة كبيرة من الفروع. وأود هنا 
أن أرحب بكل فخر بشركة أبوظبي 
لالستثمار كشريك استراتيجي 
ومساهم جديد يعزز مكانتنا في 
األسواق اإلماراتية واإلقليمية. 
إن هذه الش���راكة ستعمل على 
زيادة مكانتنا التنافسية وخططنا 

التوسعية«.
وقد قدم قس���م االستثمارات 
املصرفية في »أبوظبي لالستثمار« 
اخلدمات االستش���ارية املتعلقة 
بعملي���ة الدم���ج ل���� »أبوظبي 
لالستثمار« في حني قدمت شركة 
PWC اخلدم���ات االستش���ارية 

لشركة الرمز.
وقد تأسست شركة أبوظبي 
لالستثمار التابعة ملجلس أبوظبي 
االستثماري عام 1977 مبوجب 
مرس����وم أميري م����ن، املغفور 

وتعليقا على املوضوع، قال 
ناظم القدسي، الرئيس التنفيذي 
ل� »أبوظبي لالس���تثمار«: »لقد 
شهدت الشركة الوطنية للوساطة 
املالية حتوال كبيرا خالل فترة 
زمنية قصي���رة حيث أصبحت 
من الشركات املرموقة في مجال 
الوس���اطة املالي���ة املتخصصة 
بتوفير اخلدمات للمؤسس���ات، 
جاذبة هيئات حكومية ومؤسسات 
خاصة على حد السواء، وكجزء 
من الرمز لألوراق املالية ستتمكن 
الشركة الوطنية اآلن من تطوير 
عالمتها التجارية واملعتمدة على 
نشاطها املتخصص. هذا ونتطلع 
لشركة أبوظبي لالستثمار من 
خالل دورنا كمساهم استراتيجي 
في ش���ركة الرمز لتقدمي الدعم 
الالزم لنجاح وازدهار إحدى كبرى 
شركات الوساطة املالية الرائدة 

في الدولة«.
الش���ريك  من جانب���ه، قال 
والعضو املنتدب في شركة الرمز 
لألوراق املالية محمد الدندشي: 
»تفتخر شركة الرمز بأدائها املتميز 

له بإذن اهلل، الش����يخ زايد بن 
س����لطان آل نهيان، حاكم إمارة 
أبوظبي ورئيس دولة اإلمارات 
الراحل، طيب  العربية املتحدة 
اهلل ثراه، بعد 3 عقود من توليها 
مسؤولية االستثمار باسم حكومة 
أبوظبي، تولت مسؤوليات جديدة 
تتمثل في تطبيق استراتيجيات 
إلى اس����تقطاب  وبرامج تهدف 
اململوكة  وإدارة االس����تثمارات 
جله����ات أو مؤسس����ات أخرى 
)االس����تثمار حلس����اب الغير(، 
باإلضافة إلى استثمار األصول 
احلكومية. تكرس الشركة حاليا 
خبراتها ومواردها املتكاملة ملد 
التعاون مع املؤسسات  جسور 
االس����تثمارية ف����ي املنطق����ة 
والعالم، ومساعدتها على إدارة 
استثماراتها. ويستفيد عمالؤنا 
من الف����رص الس����انحة محليا 
وإقليمي����ا، اس����تنادا إلى منهج 
القائم على اجلمع بني  شركتنا 
أفضل املمارسات العاملية واإلملام 
الش����امل بأوضاع ومستجدات 

األسواق احمللية.

ريتشارد كابتش


