
اقتصاداالحد 15 نوفمبر 2009  36

محمد عبدالعزيز الشايع

عادل الصبيح مكرما احد املشاركني في امللتقى

»محمد حمود الشايع« الراعي الذهبي لمؤتمر »فكر 8«

تداعيات األزمة انتهت والعقار قادر على تجاوز آثارها
 B.O.T الصبيح: ضرورة تعديل بعض القوانين وفي مقدمتها قانون الـ

زكي عثمان
اختتم ممثلو مكاتب »سنتشري 21« في الشرق األوسط 
امللتقى األول الذي جمعهم في الكويت على مدار األسبوع 
املاضي بهدف تبادل اخلبرات وتنظيم العمل العقاري في 
دول الشرق األوسط السيما ان »سنتشري 21« متتلك 8 
آالف مكتب حول العالم لتحلق بذلك بالصدارة بعيدا عن 

أقرب منافسها الذي ال ميتلك أكثر من 3 آالف مكتب.
 واجمع ممثلو مكاتب »سنتش���ري 21« في الش���رق 
األوسط ان احلاجة أصبحت ضرورية أكثر من اي وقت 
مضى لتنظيم الس���وق العقاري وتعديل بعض القوانني 
التي أضرت به وس���ببت حالة ش���بيهة بالركود لفترات 

طويلة اشتدت مع تفاقم األزمة املالية.
 فم���ن جانبه قال رئيس مجل���س إدارة مكتب »أمالك 
الشرق األوسط« في الكويت عادل الصبيح خالل املؤمتر 
الصحافي اخلميس املاضي إن التطورات العقارية واألزمة 
العاملي���ة وطريقة مواكبتها وتبادل اخلبرات أهم ما متت 
مناقشته خالل املؤمتر الذي جمع دول األردن والسعودية 

ولبنان وقطر والبحرين إلى جانب الكويت.
 وأض���اف أن تطوير أداء مكاتب »سنتش���ري 21« في 
مختلف االنحاء ودعم االس���م التجاري للش���ركة عامليا 

ومحليا هو الهدف األساسي.
 وحتدث الصبيح عن الوضع العقاري احلالي للكويت 
قائال ان مقياس التداول على العقار الس���كني خالل ال� 9 
شهور املاضية انخفض بنس���بة 38% وهي نفس نسبة 
التداول في نهايات 2007 و2008، مش���يرا إلى أن التداول 
انخفض فقط في الربع الثالث من العام احلالي عن الربع 

الثاني بنسبة %22.
وبني أن وجود 191 ألف وحدة سكنية شاغرة يعد فرصة 
كبيرة لنش���اط املكتب في الفترة املقبلة الستقطاب أكبر 
كمية من هذه الوحدات واالستفادة من تسويقها، موضحا 
أن 84 ألف طلب إسكاني مقارنة بعدد املساكن البالغ 135 
ألف منزل يعد رقما كبيرا جدا يجب العمل اجلاد من أجل 

تلبية هذه الطلبات.
 وتطرق الصبيح لضرورة تعديل بعض القوانني وأهمها 
تعديل قانون ال� B.O.T لعدم االستفادة منه منذ صدوره 
في 2006 حيث لم يتم منح أي مشروع للقطاع اخلاص، 
وقانون منع الرهن العقاري إلصابته لسوق العقار بشلل 
تام، وزيادة إش���راك القطاع اخلاص مع احلكومة لتلبية 
حاجات املواطنني، ودع���م القطاع اخلاص لتلبية حاجة 

15 ألف كويتي عاطل عن العمل.  وأش���ار الصبيح إلى أن 
نسبة مش���اركة القطاع اخلاص والبالغة 18% من حجم 
العمالة الكويتية يجب أن يتزايد لتلبية الرغبة السامية 

في حتويل الكويت ملركز مالي وجتاري عاملي.
 هذا وأشاد الصبيح بتقدمي احلكومة لبرنامجها احلكومي 
مشيرا الى أنها املرة األولى التي تشهد تقدمي خطة واضحة 
من قبل احلكومة خلطتها اخلمسية، متمنيا أن تدعم هذه 
اخلطة مبش���اركة القطاع اخلاص، وبني أن هناك مشاكل 
مزمنة منذ 70 سنة حتى اليوم وأبدى تفاؤله بوزير التنمية 
الشيخ أحمد الفهد، وأكد أن احلكومة مع املجلس إلى جانب 

القطاع اخلاص هي املعادلة حلل مشاكل الكويت.
 كما أكد الصبيح أن انتهاء األزمة س���يكون مع بداية 
2011 على أن يبدأ التحسن في 2010 مع استقرار لفترة غير 
قصيرة في األس���عار احلالية وبني أن مكاتب »سنتشري 
21« ونتيج���ة لتبادل اخلبرات بينها في البلدان املختلفة 
جتاوزت األزمة مش���يرا الى أن تق���دمي خدمات إضافية 
كالتقييم واإلدارة العقارية وتقدمي االستش���ارات جانب 

هام لتعويض النقص في اإليرادات.
 من جانبه أكد مدير مكتب »سنتشري 21« في األردن 
محمد العفيفي أن السوق العقاري انخفض بنسبة %20 
عن 2008، مشيرا إلى أن العقار لم يشهد أي انخفاض في 
آخر 4 ش���هور، مبينا أن االنخفاض الذي أصاب السوق 
العقاري في الربع األول من 2009 كان نفس���يا، مش���يرا 
إلى أن التركيبة الس���كانية والبالغة 65% حتت 40 سنة 
واملطلوب توفير 30 ألف وحدة س���كنية لها  وهذا جدير 

بأن ينشط سوق العقار.
 وأش���ار إلى أن مكتب األردن زاد عدد موظفيه خالل 
األزمة، مما زاد في نسبة التداوالت بنسبة 300%، وكشف 

عن زيادة عدد املكاتب في 2010 إلى 4 مكاتب.
 أما مدير مكتب السعودية الوليد حمد بن زومان فأشار 
إلى أن هناك توقفا في إنش���اء بعض األبراج املكتبية في 
ظ���ل انخفاض الطلب عليها بنس���بة 40% وبني أن هناك 
حاجة ل� 200 ألف وحدة سكنية حتى عام 2020، مشيرا 
إلى أن ترحيل تنفيذ هذه الوحدات يجعل هذه النس���بة 

في ازدياد.
 وأضاف قائال: »هناك بعض املشاريع التي مت طرحها في 
2007 و2008 بدأ املكتب يجني ثمارها«، من جانبه أكد نائب 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ملكتب »سنتشري 
21« في قطر مانع إبراهيم املانع أن الس���وق القطري يعد 

مختلفا عن األسواق األخرى العتماده على التأجير وأشار 
الى أن قيام احلكومة بش���راء احملافظ املتعثرة واحملافظ 

امليتة أدى إلى تسارع جديد في سوق العقار.
وبني أن نس���بة التراجع بلغت 35% وبالرغم من ذلك 
لم تتوقف املشاريع القائمة لدعم احلكومة املستمر، الفتا 
إلى وجود فرص خجولة في البيع والش���راء في الوقت 

الراهن.
 وكش���ف عن عقد عدد من الصفق���ات القوية بفضل 
السياسة املتبعة من مكاتب »سنتشري 21« في قطر وهي 
ضمان العائد، مش���يرا لعقد 15 صفقة الشهر املاضي و10 
صفقات الش���هر اجلاري إلى جانب 50 وحدة سكنية في 

طريقها لالنتهاء بنهاية العام احلالي.
 وحول الرؤية املس���تقبلية للسوق العقاري القطري 
أشار إلى أنه س���وق واعد بدأ في كسب ثقة املستثمرين 
اخلارجيني لوجود دعم من أعلى السلطات، الفتا إلى أن 

االستثمار اخلارجي لدولة قطر عزز هذه الثقة.
 وبني أن هن���اك ثقة كبيرة من قبل البنوك في مكتب 
»سنتشري 21« ملا يقدمه من معلومات دقيقة في تقاريره 
العقارية ربع السنوية والس���نوية والتي يستفيد منها 

الباحثون عن الوضع العقاري القطري.
 أما مدير التس���ويق واملبيعات ملكتب »سنتشري 21« 
في لبنان احمد اخلطيب فأكد أنه بالرغم من عدم وجود 
حكومة في الفترة السابقة إال أن السوق العقاري اللبناني 
لم يكن بعيدا، متوقعا أن يتضاعف السوق العقاري إلى 
3 أضعاف في الفترة املقبلة خاصة بعد تشكيل احلكومة 

واالستقرار املتوقع في البالد.
 وشدد على ضرورة دخول السوق العقاري اللبناني 
من خالل مكاتب استش���ارية حتظى بسمعة وثقة طيبة 
ال من خالل بعض الفئات التي تضر بس���معة االستثمار 
بوجه عام والعقار بصفة خاصة، مشيرا إلى أن العمولة 
التي حتصل عليها هذه املكاتب ال تساوي حجم املعلومات 

القيمة املقدمة.
 وأكد أن السوق اللبناني شهد طفرة كبيرة في الفترة 
األخيرة وبني أنه مازال األرخص بالرغم من تلك الطفرة 
حتى اآلن وأشار الى أن قدر لبنان أن يكون على احلدود 
مع إسرائيل وعلى اجلميع أن يقبل قدرنا، وبني أن هناك 
عقدا حصريا مع جانب إماراتي لبناء مجموعة من الڤلل 
تتراوح ب���ني 800 و 950 مترا بقيم���ة مليون أو مليون 

وربع املليون.

ممثلو مكاتب »سنتشري 21« في الشرق األوسط:

أعلنت شركة محمد حمود الشايع عن رعايتها الذهبية 
للمؤمتر السنوي الثامن ملؤسس����ة الفكر العربي )فكر8( 
والذي سيقام حتت رعاية صاحب السمو االمير، حتت عنوان 
»التكامل االقتصادي العربي: شركاء من أجل الرخاء« في 
الفترة من 9- 10 ديسمبر املقبل في فندق املاريوت - كورت 
يارد، قاعة الراية، ومبش����اركة نخبة من القادة واملفكرين 

العرب والرواد في املجاالت املختلفة.
وقال رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي لشركة محمد حمود 
الشايع، محمد عبدالعزيز الشايع ان رعايتهم ملؤمتر »فكر 8« 
جاء تأكيدا لدور شركة الشايع في دعم املؤسسات الثقافية 
واالجتماعية في الوطن العربي، وإميانا بالدور الذي تقوم 
به مؤسس����ة الفكر العربي من خالل أنشطتها ومشاريعها 
وملتقياتها املختلفة والتي تساهم بشكل فعال في دعم وحدة 
الفكر والثقافة وحتقيق التنمية للمجتمعات العربية الى 

جانب دعمها للمؤسسات الرائدة في الوطن العربي.
كما أثنى الش����ايع على اجله����ود القيمة التي تقوم بها 
مؤسس����ة الفكر العربي إلجناح هذا املؤمتر، مش����ددا على 
أهمية دعم القطاع اخلاص ملثل هذه املؤسسات التي تتبنى 
العمل الثقافي واملعرفي العربي املشترك وتسعى الى توحيد 

اجلهود واحلفاظ على هوية االمة العربية.

دعم مستمر 

ومن جانبه رحب األمني العام املس����اعد ملؤسسة الفكر 
العربي حمد بن عبداهلل العماري واملدير التنفيذي للمؤمتر 
باملشاركة الفعالة لشركة محمد محمود الشايع في مؤمتر 
»فكر8« باعتبارها راعيا ذهبيا للمؤمتر، مشيرا الى أن دعم 

مستوى التنسيق واملعرفة والتكامل، والتأكيد على أهمية 
نش����ر القيم التي تساعد على إطالق القدرات الكامنة لدى 
املواطن العربي، باإلضافة الى التركيز على جيل الشباب 
وأهمية دورهم في معاجلة التحديات املترتبة، واالهتمام 
باألفكار اجلديدة واملب����ادرات، وتفعيل العالقات من أجل 
تشجيع املشاركني في املؤمتر على االنخراط في مؤمترات 

فكرية مستقبلية.

مؤسسة الفكر العربي

اجلدير بالذكر أن مؤسسة الفكر العربي تعتبر مؤسسة 
دولية أهلية مستقلة، ليس لها ارتباط باألنظمة أو التوجهات 
احلزبية أو الطائفية، وهي مبادرة تضامنية بني الفكر واملال 
لتنمية االعتزاز بثوابت األم����ة العربية ومبادئها وقيمها 

وأخالقها بنهج احلرية املسؤولة.
وهي مؤسسة تهتم مبختلف س����بل املعرفة من علوم 
وط����ب واقتصاد وإدارة وإعالم وآداب في س����بيل توحيد 
اجلهود الفكرية والثقافية العربية التي تدعو إلى تضامن 

األمة والنهوض بها واحملافظة على هويتها.
وقد أسس مؤسسة الفكر العربي صاحب السمو امللكي 
األمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة املكرمة، 
ويشارك في عضويتها نخبة من رجال األعمال العرب من 
جميع الدول العربية وعدد من املفكرين واملثقفني واخلبراء 
في جميع املجاالت الثقافية منها والعلمية، وتعقد املؤسسة 
سنويا ثالثة مؤمترات أهمها املؤمتر السنوي العام »فكر« 
كما تصدر التقرير العربي للتنمية الثقافية الذي يعد مبثابة 

مؤشر للتنمية الثقافية في العالم العربي.

شركة الشايع ملؤمتر »فكر 8« وملؤسسة الفكر العربي يأتي 
استمرارا للدعم الذي لطاملا قدموه ملؤمتر فكر في العامني 

املاضيني ليستمر دعمهم للعام الثالث على التوالي.
كما أكد العماري أن مؤمت����ر »فكر 8« لهذا العام يهدف 
إلى العمل على إكس����اب التعاون العربي البيني مزيدا من 
الفاعلية مع اخلارج، واالرتقاء به من مستوى التبادل إلى 

»المستثمرون«: ثقة شركات االستثمار على المحك
رصدت مجلة »املستثمرون« في عددها اجلديد الذي 
يأتي بالتزامن مع الظروف القاسية التي مازالت تعيشها 
اقتصادات العالم، عددا من األحداث االقتصادية الساخنة 
التي تشغل بال املس����تثمر احمللي واخلليجي معا، فقد 
سلطت قضية العدد الضوء على ما حل ببعض شركات 
االستثمار في الكويت من انتكاسة وتعثر مالي وعجز عن 
سداد الديون، بعد أن كان جنمها الساطع يضيء صفحات 
االقتصاد باإلجنازات املستقبلية واملشاريع االستثمارية 

الضخمة التي لم ير الكثير منها النور حتى اآلن.
ويأتي هذا امللف الساخن ليحل اللغز الذي يعيشه 
املس����تثمر الصغير، بعدما تبددت طموحاته املتزامنة 
مع الطموحات الوهمية لبعض رواد تلك الش����ركات، 
وأصبحت الثقة فيها اليوم ش����به منعدمة السيما بعد 
أن ش����ارف بعضها على اإلفالس، فقد تقصى هذا امللف 
العوامل احلقيقية التي تس����ببت في تعثر الش����ركات 
االس����تثمارية، والتي عزاها احملللون إلى األزمة املالية 
العاملية، إضافة إلى ما ش����هدته إدارات الش����ركات من 
الفس����اد وانعدام اخلبرة والولوج في استثمارات غير 

مالئمة ودون احتساب املخاطر، متطرقا في النهاية إلى 
أهم السبل العالجية لهذه التعثرات.

فمن جانبه أكد رئيس اجلمعية الكويتية لألس����واق 
املالية عقيل ناصر حبيب أن هشاش����ة إدارات ش����ركات 
االس����تثمار، وعدم فصل امللكية عن اإلدارة دفع الكثير 
من القائمني عليها إلى سوء استخدام السلطة وارتكاب 
مخالفات مهنية جسيمة. أما نائب املدير العام في شركة 
االحتاد للوساطة املالية فهد مطلق الشريعان، فقد لفت 
إلى أن تكاثر الش����ركات االس����تثمارية في ظل تسامح 
قانوني، س����اهم أيضا في تشعب املشكلة، وأدى إلى أن 
ترزح الش����ركات األم حتت وطأة الديون والتعثر، وهو 

ما أضر أيضا بسمعة االقتصاد الكويتي.
وعلى اجلانب املشرق، جاء العدد ال� 90 من »املستثمرون« 
ليسلط الضوء بصورة مكثفة على تغير خارطة االستثمار 
اإلقليمية بني دول مجلس التعاون اخلليجي، فمن خالل 
ملف خ����اص، حطت »املس����تثمرون« رحالها في مملكة 
البحرين، والتي باتت تشكل اقتصادا صاعدا متكن من 

احلفاظ على استقراره وجذب األنظار العاملية نحوه. 

عدنان املسلم 

في اجتماعين بالكويت ودبي يومي 24 و25 من الشهر الجاري

تطرح الشهر المقبل لوضع تصور واقعي للمخاطر التي تواجهها المصارف

»دار االستثمار« تتفق مع جميع األطراف
 لعرض بنود الخطة المقترحة إلعادة الهيكلة

»المركزى« يطرح نموذجًا جديدًا
لميزانيات البنوك للعام الحالي

محمود فاروق
كشفت مصادر ذات صلة ل� »األنباء« عن توجه 
بنك الكويت املركزي لطرح منوذج جديد للبيانات 
املالية النهائية للعام احلالي للبنوك احمللية الشهر 
املقبل، وذلك لتحديد العقبات التي تواجهها البنوك 
بعد استقطاعها للمخصصات واألرباح، ووفقا ألهم 
التحديات التي تواجهها من تداعيات األزمة املالية. 
وافادت املصادر بأن »املركزي« س���يطالب البنوك 
من خالل النم���وذج، بضرورة وضع تصور كامل 
للمشكالت واملخاطر والتحديات التي يواجهها البنك 

فيما يتعلق مبختلف اجلوانب التشغيلية، فضال 
عن أن النموذج سيتضمن ايضاحات عن السياسات 
واإلجراءات التي يخطط كل بنك التباعها، للتعامل 
مع املتغيرات املشار اليها وآثارها، مع حتديد رأي 
البنك وتقييمه النعكاسات املتغيرات السلبية على 

ربحية البنك ونسب األداء.
وذك���رت املصادر أن »املرك���زي« يرغب في أن 
تكون هذه البيانات افضل من تلك التي افترضتها 
البنوك ف���ي اختبارات الضغط، التي متت لنتائج 

النصف االول من العام احلالي.

أعلنت ش���ركة دار االس���تثمار امس أن الشركة 
واللجنة التنس���يقية وهي اللجنة التي متثل بنوك 
ومستثمري شركة دار االس���تثمار وكذلك العمالء 
املستثمرون في بنك دار االستثمار قد اتفقوا على عرض 
بنود اخلطة املقترحة إلعادة الهيكلة املالية للبنوك 
واملستثمرين في الشركة في اجتماعني سيتم عقدهما 
في الكويت ودبي يومي 24 و25 من الشهر اجلاري 
على التوالي. وتعتبر االتفاقية التي متت مناقشتها 
ودراستها خالل الفترة املاضية، خالصة التعاون املثمر 
واإليجابي بني شركة دار االستثمار واللجنة التنسيقية 
حيث مت العمل على توفير أفضل احللول من خالل 
إعادة الهيكلة بشكل يضمن حقوق جميع األطراف 
بشكل متس���او.  وقد متت دعوة بنوك ومستثمري 
شركة دار االستثمار حلضور احد االجتماعيني الذيني 
س���يعقدان في الكويت ودبي في 24 و25 من الشهر 
اجلاري على التوالي وذلك لعرض بنود خطة إعادة 
الهيكلة املقترحة ومناقش���تها بشكل أوسع، حيث 
ستعطى الفرصة الكافية لبنوك ومستثمري الشركة 

لدراسة اخلطة املقترحة واملوافقة عليها. وفي اإلطار 
ذاته صرح رئيس مجل���س اإلدارة العضو املنتدب 
في شركة دار االستثمار عدنان املسلم قائال: »نحن 
نتطلع بإيجابية ملناقشة بنود خطة إعادة الهيكلة 
املقترحة مع بنوك ومستثمري شركة دار االستثمار، 
ونود أن نؤكد لهم على التزامنا التام بعملية إعادة 

الهيكلة التوافقية«.

طارق الكندري

 احمد احلمد

غالف العدد

الكندري: 504.356 دينارًا أرباح
»حيات لالتصاالت« في األشهر الـ 9 األولى 

12مليون دينار أرباح »الكويتية ـ الصينية« 
في 9 أشهر بواقع 15 فلسًا للسهم

كشفت شركة حيات لالتصاالت 
»حيات كوم« النقاب عن حتقيق 
نتائج مالية جيدة لفترة االشهر 
التسعة املنتهية في 30 سبتمبر 
2009 على الرغم من التداعيات 
الس���لبية لألزمة املالية العاملية 
التي ضربت قطاع األعمال، وأدت 
إلى انهيار العديد من الشركات 
في شتى الصناعات، حيث أظهرت 
أرباحا  النتائج حتقيق الشركة 
صافية بلغت 504.356 دينارا ما 
يعادل 8.74 فلوس ربحية للسهم 
الواحد، وبلغت حقوق املساهمني 
8.958.231 حتى 30 سبتمبر من 
العام 2009 لتنمو بنس���بة %19 
عن نفس الفترة من العام 2008 
فيما زادت املبيعات بنسبة %20، 
علما أن الشركة استطاعت حتقيق 
ربحية جيدة ف���ي الربع الثالث 
من العام 2009 بلغت 456.786 
مقارن���ة بأرباح بلغت 338.358 
في نفس الفترة من العام 2008 
وذلك بنسبة منو بلغت 35% مما 
يؤكد قدرة الشركة على مواصلة 
النمو في األرباح، على الرغم من 
تداعي���ات األزمة املالية، خاصة 
أن ربحية الربع الثالث كان لها 
أثر ايجابي على النتائج املالية 

أعلنت الش���ركة الكويتية - 
الصينية االس���تثمارية، والتي 
ستدرج أسهمها في سوق الكويت 
الربع  املالية خ���الل  ل���ألوراق 
اجلاري، أنها حققت أرباحا صافية 
في ال� 9 أش���هر األولى من العام 
احلالي بلغت 12.061 مليون دينار 
مقارنة بخس���ارة بلغت 16.869 
مليون دين���ار للفترة ذاتها من 
العام املاضي، فيما بلغت إيراداتها 
14.445 مليون دينار بربحية 15 

فلسا للسهم.
وتستثمر الشركة الكويتية - 
الصينية االستثمارية في قطاعات 
تعتمد منوها على الطلب احمللي 
في آسيا، وباألخص في قطاعات 
الطاق���ة والعق���ارات والزراعة 
والبني���ة التحتي���ة والتمويل. 
وقال العضو املنتدب في الشركة 
الكويتية - الصينية االستثمارية، 
أحمد احلمد: »لقد شهدنا تدهورا 
لم يسبق له مثيل في األسواق 

للشركة في إجمالي أرباح االشهر 
التسعة األولى.

وعلق رئيس مجلس اإلدارة في 
شركة حيات كوم طارق الكندري 
على النتائج املالية لفترة التسعة 
أشهر قائال »حققنا نتائج مالية 
جيدة على رأس مال الشركة رغم 
األزمة املالية وتداعياتها السلبية 
والتحديات الناجمة عنها« مضيفا 
ان الشركة س���تواصل جهودها 
الدؤوب بغي���ة توطيد مكانتها 
الرئيسية وتعزيز  في أسواقها 
الفاعلية مبا يضمن استمرارية 
من���و األرباح ملا في���ه مصلحة 

املالية العاملية خالل السنة ونصف 
السنة األخيرة، وعلى الرغم من 
هذا استطاعت الشركة الكويتية 
- الصينية االستثمارية تخطي 
التحديات، ونواصل اليوم طريقنا 
في الربحية«. وأضاف: »إننا نركز 
على أس���واق معينة من خالل 
تطوير فرص استثمارية مبتكرة 

الش���ركة، متوقعا أن  مساهمي 
تش���هد األرباح ارتفاعات جيدة 
م���ع نهاية الع���ام 2009 بفضل 
األداء التشغيلي لنشاط الشركة 
وتوسعاتها املتزنة التي تدر عوائد 
ممتازة للشركة تعود بالنفع في 
النهاية على حقوق املس���اهمني 
الت���ي يحرص مجل���س اإلدارة 
على احملافظ���ة عليها وحتقيق 

منو مستمر.
وأضاف الكندري ان »حيات 
كوم« واصلت تعزيز تواجدها 
وتوطي���د أعماله���ا ف���ي بعض 
الدول، كم���ا عملت دون كلل أو 
ملل لتظل قريب���ة من عمالئها 
ملبية احتياجاتهم ومتطلباتهم 
من حلول االتصال بالشكل األمثل 
وهذا ينطل���ق من خالل حرص 
والتزام »حيات كوم« بأن تكون 
مزود اخلدمة املفضل في البلدان 
التي تتواجد فيها.وأكد الكندري 
قوة ومتانة الوضع املالي للشركة 
رغم سلبيات األزمة املالية العاملية 
وتأثيرها على جميع القطاعات 
مجددا تأكي���ده بالتزام »حيات 
كوم« واستمرارها نحو حتقيق 
م���ا تصبو إليه من نتائج مالية 

مميزة.

تخ���دم احتياج���ات ومتطلبات 
مس���تثمرينا وسنغتنم الفرص 
التي تقدمها عودة هذه األسواق 

إلى النمو الواعد«.
يذكر ان الشركة الكويتية - 
الصينية االستثمارية تأسست 
في الكويت برأس���مال قدره 80 
مليون دينار مبرسوم أميري سام 
لتطوير الفرص االستثمارية من 
خالل ش���ركة متخصصة إلدارة 
األصول في آسيا. وتوظف الشركة 
اليوم فريقا من اخلبراء اآلسيويني 
وتدير أصوال بقيمة إجمالية تبلغ 
أكثر من 450 مليون دوالر، ويعد 
الشركة من مساهمي الشركة كال 
من هيئة االس���تثمار الكويتية، 
السيادي  الثروة  وهي صندوق 
في الكويت، وشركة االستثمارات 
الوطنية، وهي أحد أبرز البنوك 
االستثمارية في الشرق األوسط، 
وصناعات الغامن، واحدة من أكبر 

الشركات في الشرق األوسط.

)أحمد باكير(لقطة جماعية للمشاركني في امللتقى يتوسطهم نائب رئيس »سنتشري 21« العاملية


