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جانب من حفل الغداء 

المستجدات في »سيتي«
قدم شارما وصفا س��ريعا للمستجدات في »سيتي« التي طرأت منذ 
بداية 2008 مشيرا الى انه قبل 18 شهرا وبعد بداية أزمة الرهن العقاري 
ولكن قبل انهيار ليمان واجه س��يتي ثالثة حتديات: مسائل مالية كبيرة 
يجب التصدي لها، واحلاجة الى حتديد اس��تراتيجيتنا، وقمنا بتقليص 
كبير لصورة مخاطرنا. واستدرك انه بعد جهود كبيرة حقق انعطافا في 
مجاالت عدة، حيث وضع اس��تراتيجية واضح��ة وبناء قوة مالية كبيرة 

وحقق كفاءة تشغيلية قلص فيها الى حد كبير صورة مخاطره.
وأك��د ان البنك في الوقت الراهن عاد الى درب الربحية بفضل نتائج 

مالية إيجابية لثالثة أرباع أمال ان تكون مستدامة.
وعن اخلطة املالية للبنك قال: »كانت لدينا خطة لتحسني قوتنا املالية 

والتشغيلية وقد أحرزنا تقدما كبيرا في تطبيقها«.
وتابع: »على سبيل املثال قلصنا معدل نفقاتنا السنوي ب� 16 مليار دوالر 
أي بنسبة 25% وقلصنا أصولنا بنحو 500 مليار دوالر أي بنسبة %20.

واضاف: »أدخلنا حتسينا على وضع رأسمالنا في املرتبة 1 وأيضا في 
األوراق املالية العامة بعد حتويل أسهم األفضلية وأضفنا أيضا 24 مليار 

دوالر الى احتياطي خسائر القروض«.
واشار الى انه بوجود نحو 100 مليار دوالر كأوراق مالية عامة وأكثر 
م��ن 800 ملي��ار دوالر كإيداعات يعتبر »س��يتي« حالي��ا من بني أفضل 

املؤسسات املالية رسملة في العالم.

خالل ندوة حول »اآلفاق المتغيرة في إدارة الثروات«

رئيس »سيتي بنك«: صناعة إدارة الثروات ستخضع
 لتغيرات جذرية والسرية المصرفية أصبحت من المحرمات 

مجهز بأحدث األجهزة والتقنيات المصرفية لتلبية حاجة العمالء

»الوطني« يفتتح فرعه الـ 69 في برج الراية

كانوا قد خبأوا أمواال في شركات 
وهمية.

وكشف أن املنظمني في بلدان 
التهرب  أخرى أيضا يالحق����ون 
الضريبي في مراكز مالية أجنبية، 
الفتا إلى أنه����ا باختصار نهاية 
اللعبة بالنسبة للحسابات السرية 
والش����ركات الوهمي����ة املصممة 

للتهرب من الضرائب.
وأكد شارما أن العرف سيصبح 
اليوم وفي املس����تقبل املزيد من 
اإلفصاح والش����فافية، مش����يرا 
إلى أن »سيتي كوروب« ترحب 
بهذا النظام وتعتقد انه السبيل 
إلى املس����تقبل بس����بب دخول 

التكنولوجيا وانتشار العوملة.
وأضاف أن الشفافية والوضوح 
مفيدة لكل البنوك والعمالء على 
حد س����واء ألنه يوف����ر احلماية 
للبنية التحتي����ة املالية العاملية 

وللمستثمرين.
وقال: »ال نستطيع حتديد ثمن 
للشفافية واملساءلة وإذا كان البد 
من وضع ثمن فس����يكون القيمة 

اإلجمالية المتيازكم«.
إدارة األزمة 

وع����ن ال����دروس التي ميكن 
االستفادة منها من األزمة أكد شارما 
أنه رغم تداعيات السلبية لألزمات 

إال انه يستفاد من دروسها.
املثال  وق����ال: »على س����بيل 
علمتنا األزمة املالية اآلس����يوية 
التنويع وكيفية استباق  أهمية 
الفقاعات واألسواق املترددة كما 
أنها أبرزت االعتماد املتبادل بني 

االقتصادات واألسواق.
وتابع: »علمتنا أزمة أس����هم 
التكنولوجيا انه ينبغي لتقييمات 
الشركات أن تس����تند الى أسس 
مالية متينة والى مبادئ األعمال 
وليس ال����ى حتليالت فئة قليلة 
وما تراه من إمكانات غير واقعية 

لشركة ما. 
وم����ن جانبه أش����اد العضو 
املنتدب ملجلس العالقات األميركية 
- الكويتية فهد العجمي بالعالقات 
التي جتمع الكويت وأميركا في 
إطار األعمال واستعرض موجزا 
عن اخلدمات التي يقدمها سيتي 
بنك، مش����يرا إلى سعي مجلس 
الكويتية  العالقات األميركية - 
إلى دعم العالق����ات بني البلدين 
وإبراز كل ما يخدم البلدين على 

املستوى االقتصادي إعالميا.

توسيع دائرة انتشاره محليا 
العمالء لتقدمي  واالقتراب من 
أفضل اخلدمات املصرفية في 
جمي���ع أماك���ن تواجدهم في 
مختلف مناطق الكويت، مؤكدا 
أن البنك سيستمر في توسيع 
شبكة فروعه احمللية واخلارجية 
خلدمة عمالء البنك في كل مكان، 
إلى جانب قنوات اخلدمة األخرى 
مثل اخلدمة الهاتفية )1801801( 
وأجهزة السحب اآللي والوطني 

أون الين عبر االنترنت.
حضر االفتتاح وليد الياقوت 
مدير عام مجموعة الش���ؤون 
االداري���ة وعب���داهلل النجران 
التويجري، نائ���ب مدير عام 
اخلدمات املصرفية الشخصية 
لدى بنك الكويت الوطني وعدد 
من كبار مسؤولي البنك ومن 
شركة الصاحلية العقارية كل 
من أنور العصيمي نائب رئيس 
مجلس ادارة شركة الصاحلية 
العقارية ومدير قس���م العقار 

خليفة العدساني.

احلاالت، حيث أصبحت األولوية 
للسيولة واألمان مع إعارتهم انتباها 
اكبر للمخاطر »التي غالبا ما يعبر 
عنها بأح����رف صغيرة كجزء من 

التنصل في وثيقة العرض«.
ولفت شارما في هذا اإلطار الى 
أن العمالء أصبحوا يعطون قيمة 
اكبر للنصائح حول توزيع األصول 
وينظرون إلى ثروتهم بشكل أكثر 
كلي����ة ويعي����رون اهتماما خاصا 
ملسائل الثقة وتخطيط ممتلكاتهم 
إضافة إلى تخطيط الثروة ونقلها 

من جيل إلى جيل.
التغيرات في المناخ التنظيمي

واستعرض ش����ارما في نهاية 
مالحظاته التبعات بالنسبة لصناعة 
إدارة الثروات واملناخ التنظيمي، 
حيث أشار إلى أن املنظمني يقيدون 
في الوقت احلاضر أنواع املنتجات 
التي ميكن للصناعة عرضها على 

املستثمرين األقل ثراء.
وكشف أن السرية أصبحت من 
احملرمات، حيث بات مدراء الثروات 
الذين كانت السرية عرضهم األول 
من أمور املاضي وجتري مالحقة 
املتهربني من الضرائب بذراع القانون 

التي أصبحت أكثر طوال.
وأف����اد بأن الوالي����ات املتحدة 
جنحت أخيرا في اختراق السرية 
املصرفية السويسرية حيث حصل 
ممثل����و االدعاء على إقرار بالذنب 
من عمالء حتدثوا عن ش����بكة من 
املصرفيني واحملامني واملستشارين 
الذين ساعدوهم على إخفاء دخلهم 
وأصولهم الفتا إلى أن هؤالء العمالء 

الف���رع اجلديد يتمي���ز بتوفر 
جميع اخلدمات املصرفية التي 
الراية، وأكد  يحتاجها مرتادي 
الصقر أن ه���ذه اخلطوة تأتي 
انسجاما مع سياسة البنك في 

للسوق، والتغيرات املرجحة في 
مواقف العمالء، واملضامني بالنسبة 

للصناعة وللمناخ التنظيمي.
األزمة األخيرة

وبخص����وص املالحظات التي 
تندرج في إطار األزمة األخيرة، أفاد 
شارما بأن احلاجة إلى السيولة هي 
التي حترك سلوك السوق وليس 
القيم األساسية لألصول، مشيرا 
إلى انه نتيجة لذلك انهارت عالقات 
راسخة )أي معدالت اليبور بالنسبة 

إلى معدالت الفائدة األميركية(.
وأضاف ف����ي ه����ذا اإلطار أن 
املعتقدات التقليدية بشأن الترابط 
بني أنواع األصول واجهت حتديات 
وتراجعت كل أنواع األصول تقريبا 
ولم ينجح التحوط بالوكالة على 

العمالت.
وتابع أن توافر كشف حساب 
اإلقراض أصبح سلعة ثمينة وشهد 
س����عر االئتمان تقلب����ات كبيرة، 
مستدركا بأن األوضاع أصبحت 

أكثر استقرارا اآلن.
وأكد شارما من خالل مالحظته 
أن اجلميع اقروا ف����ي النهاية أن 
مخاط����رة الطرف اآلخ����ر في أي 
ع����روض ه����ي مخاط����ر حقيقية 
وليست مجرد وثائق تنصل على 

العرض.
وأش����ار إلى أن األزمة األخيرة 
أجرت اختبارا للمعتقدات األساسية 
التنوي����ع اجلغرافي  حول فوائد 
واالقتصاديات »املفصولة«. وأثبتت 
أن دول العالم التزال قرية عاملية، 
وان كل االقتصاديات مترابطة بقوة 

البنك دوما من خدمات مصرفية 
ومالية جديدة ومبتكرة لعمالئه، 
وأكد أن ما يقوم به الوطني من 
نشاطات وإسهامات اجتماعية 
مستمرة تؤكد املوقف املميز الذي 

وبعيدة عن كونها مستقلة كليا.
وقال شارما ان األزمة أحدثت نقلة 
نوعية على املستوى االقتصادي 
من نظام متويل سوق حرة كامل 
إلى نظ����ام متويل اجتماعي، الفتا 
إلى أن احلكومة األميركية أصبحت 
اليوم اكبر مس����اهم في »سيتي« 
وتوقع حدوث تغيير بنهاية العام 

املقبل.
تغيرات سلوك العمالء

كشف شارما عن التغيرات التي 
ش����هدها عمالء البنوك من حيث 
مواقفهم وسلوكهم االستثماري، 
مشيرا إلى انه خالل األزمة استغل 
عم����الء كثيرون الفرص����ة للقيام 
ب� »فح����ص واقع����ي« حملافظهم 
انكش����افهم  وش����رعوا مبراجعة 
للمخاطر واستراتيجيتهم بتوزيع 

األصول.
وأك����د انه يجب ع����دم اعتبار 
توزيع األصول عملية جتري ملرة 
واحدة فقط، داعيا كل عمالء البنوك 
الى إجراء مراجعة »إعادة توازن« 
منتظمة حملافظهم م����ع بنوكهم. 
وأفاد ب����أن املراجعة تضمن بقاء 
انكش����اف محفظتهم متوازيا مع 
استعدادهم لتحمل املخاطر، وإال 
تصبح احملاف����ظ مركزة أكثر مما 

ينبغي بسبب حتركات السوق.
وأض����اف أن العم����الء عموما 
يكونون أكثر عزوفا عن املخاطرة 
خصوصا عندما يفكرون مبنتجات 
أكثر تعقيدا، مشيرا إلى أن توقعات 
العمالء بشأن املخاطرة أو املكافأة 
تغيرت بش����كل كبي����ر في بعض 

يتميز به البنك الوطني في خدمة 
الوطن واملجتمع الكويتي.

من ناحيت���ه، أعرب الصقر 
ع���ن س���عادته الفتت���اح فرع 
الراية اجلديد، مش���يرا إلى أن 

منى الدغيمي
إن فلس����فة »دولتان وهدف 
الت����ي يعتنقها االئتالف  واحد« 
األميرك����ي � الكويت����ي فلس����فة 
مؤثرة، حيث انها حتترم سيادة 
كل دول����ة، ولكنها تش����دد على 
األهمية واإلمكانات االستثنائية 
التي يكتس����بها التعاون الثنائي 
الدول  التع����ددي بني  والتعاون 
واالقتصادي����ات والقيادات، هذه 
املقدمة التي استأنف بها رئيس 
مجلس إدارة س����يتي بنك ديباك 
ش����ارما مداخلته ح����ول »اآلفاق 
املتغيرة في إدارة الثروات« خالل 
زيارته الكويت بدعوة من مجلس 
العالقات األميركية الكويتية، حيث 
أش����ار إلى أن إدارة الثروات هي 
اخلدمة التي أوكلت له منذ أكثر من 

30 سنة في سيتي جروب.
و أضاف شارما أن مداخلته 
ستشمل »املشهد اجلديد في إدارة 
الث����روات« وتبع����ات التطورات 
األخيرة غير املسبوقة بالنسبة 

لصناعة إدارة الثروات.
و قال: »س����أغامر بالقول ان 
أمناط األعمال وأفضل املمارسات 
في املاضي واحلاضر قد ال تكون 
كافية في النظام العاملي اجلديد 
للمال وإدارة الثروات بعد األزمة 

احلالية«.
وكشف شارما أن هناك تغيرات 
جذرية مقبل����ة في صناعة إدارة 
إلى أن صناعة  الثروات، مشيرا 
إدارة الث����روات س����تخضع إلى 
تغيرات جذرية وليس إلى تغيرات 

تدريجية أو جتميلية.
و لفت إلى أن عملية التغيير 
بدأ بها »س����يتي« بالفعل، حيث 
اللحاق  التغيير ال  يعتزم قيادة 

به.
مستدركا قوله: »مع االمتياز 
تأت����ي مس����ؤولية معينة جتاه 
عمالئنا وجتاه الصناعة ذاتها أنها 
مسؤولية تصحيح ما هو خطأ 

وإصالح األشياء املتعثرة«.
وأشار شارما الى انه في أوقات 
الشدة يؤمن »سيتي« بالقرب من 
عمالئه كما يؤمن بإجراء تغييرات 
من شأنها أن جتعل عمالء سيتي 
و»سيتي« بدوره أيضا يخرج من 

األزمة أكثر قوة.
إل����ى طرح  وتطرق ش����ارما 
مجموعة من املالحظات قسمها إلى 
ثالثة أجزاء وهي كاآلتي:  مجموعة 
من املالحظات من التجربة األخيرة 

افتتح بنك الكويت الوطني 
رس���ميا فرعه اجلديد في برج 
الراية في منطقة شرق ليصبح 
عدد فروع البنك 69 فرعا تغطي 
جميع أنحاء ومناطق الكويت، 
وذلك بحضور رئيس مجلس 
إدارة شركة الصاحلية العقارية 
النفيس���ي والرئيس  غ���ازي 
التنفيذي لبنك الكويت الوطني 

- الكويت عصام الصقر.
وقال الصقر ان افتتاح الفرع 
اجلديد املجهز بأحدث األجهزة 
والتقني���ات املصرفية الكفيلة 
بتلبية مختل���ف االحتياجات 
املصرفي���ة ملرت���ادي املجمع، 
انس���جام مع سياس���ة البنك 
إلى توس���يع دائرة  الرامي���ة 
انتشاره محليا والسعي لتقدمي 
املزيد من اخلدمات املصرفية 

احلديثة واملتطورة.
وقد أش���اد النفيسي عقب 
الرس���مي  مراس���يم االفتتاح 
باملستوى الرفيع لفرع الوطني 
في برج الراية، منوها مبا يقدمه 

الشفافية والوضوح مفيدان لكل البنوك والعمالء على حد سواء ويوفران الحماية للبنية التحتية المالية العالمية 

غازي النفيسي وعصام الصقر يقصان شريط افتتاح فرع »الوطني« في »الراية«

أخـبـار الشـركـات

حول جميع الجوانب القانونية ومدى توافقها مع اللوائح والنظم

البورصة تحقق مجددًا في تداوالت 
6 شركات استثمارية مثيرة للجدل

في أول مشاركة المرأة عاملة في قطاع النفط بالشرق األوسط

سارة أكبر استعرضت مستقبل النفط 
بالمنطقة في مؤتمر طاقة المستقبل بباريس 

شاركت فيه 26 شركة وانطلق بمسقط

»دار الكوثر العقارية« أطلقت مشاريع جديدة
في معرض تطوير السياحة واالستثمار

محمود فاروق 
كشفت مصادر مطلعة ل� »األنباء« 
عن ان اجتماع ادارة السوق الذي حضره 
املدير العام وممثل عن املقاصة ومديرو 
بعض االدارات واملستش����ار القانوني 
للسوق خالل األسبوع املاضى تركز على 
مناقشة تعامالت 6 شركات استثمارية 
من جمي����ع اجلوانب القانونية ومدى 
توافقها مع اللوائح والنظم املعمول بها 
في السوق وما اذا كانت هذه التداوالت 
حتمل في طياتها شبهة مخالفة قانونية 
او ال. وأفادت املصادر بان اللجنه املشكلة 
التداوالت ناقش����ت  ملتابعة مخالفات 
املوضوع مع ادارة الس����وق وممثلي 
اجلهات املعنية مبوضوعية كاملة بغض 
النظر عن األطراف التي اجرت التداوالت 
حيث ان التعامل مع املوضوع سيتم 
مع حقائق وأرقام وهل هذه التعامالت 
تتوافق مع النظم املعمول بها من عدمه، 
وارتأت أن تعمل االدارات الثالث املعنية 

في اجتاهات مختلفة بغرض الوقوف 
على احلقيق����ة الكاملة وهذه اإلدارات 
املعنية هي إدارة الرقابة، ادارة التداول، 
وادارة الشركات ثم يعرض االمر برمته 
في النهاية على االدارة القانونية لسوق 

الكويت لألوراق املالية.
وذكرت املصادر ان األمر يحتاج الى 
بعض من الوقت حتى ال تكون القرارات 
والنتائج في النهاية عشوائية او حتمل 
في طياتها جتنيا على طرف ما، مبينا 
أن ادارة البورصة غير مستعجلة على 
إصدار حكمها حتى تك����ون القرارات 

مدروسة وتعطي كل ذي حق حقه.
ونفت املصادر أن تكون ادارة السوق 
قد حددت وقتا إلصدار حكمها فاألطراف 
عديدة ومتش����ابكة واالدارات املعنية 
باألمر كثيرة وعليها ان تصدر تقاريرها 
بدقة واجلميع سيعمل في اجتاه واحد 
وهو عدم البن����اء او احلكم بناء على 

فرضيات.

أحمد مغربي
علمت »األنباء« 
من مصادر مطلعة 
ان الرئيس التنفيذي 
ونائب رئيس مجلس 
إدارة شركة كويت 
إنرج����ي م.س����ارة 
أكب����ر ش����اركت في 
مؤمت����ر ومع����رض 
املس����تقبل  طاق����ة 
الفترة من 18  خالل 
الى 20 اجلاري في 
الفرنسية  العاصمة 

باريس، مشيرة الى ان مشاركة اكبر 
في هذا املؤمتر تعد االولى لها في مثل 
هذه االنش����طة املهمة بجوار رؤس����اء 
كبرى الشركات األميركية واالوروبية 
العاملة في مجالي النفط والغاز حيث 
استعرضت مستقبل النفط باملنطقة. 
وذكرت املصادر ان املؤمتر الذي شارك 
فيه اكثر من 600 شخصية نفطية من 
مختلف دول العالم يعد منبرا للحوار 
بني الشباب والقادة النفطني للتحاور 
حول ايجاد بدائ����ل للطاقة كاالعتماد 

على الطاقة الشمسية 
والري����اح والتي ال 
ينتج عند استخراجها 
أو استعمالها تلوث 
بيئي، والعديد من 
القضايا مثل تغير 
املن����اخ وإم����دادات 
والعرض  الطاق����ة 
والطلب. وأش����ارت 
ال����ى ان مش����اركة 
اكبر في هذا املؤمتر 
تع����د االولى المرأة 
في الشرق االوسط 
عاملة في قط����اع النفط، موضحة ان 
املؤمت����ر يعد مبادرة فريدة تش����ارك 
الفرنسية وشركة  فيها شركة توتال 
شلمبرجير وشركة غاز فرنسا. جتدر 
االشارة الى ان سارة أكبر حصلت اخيرا 
على جائزة »قائدة في قطاع الطاقة« 
لهذا العام م����ن جائزة ومنتدى »دور 
املرأة في القيادة« التي عقدت في دبي، 
حيث مت تقديرها لكونها القيادية األولى 
والوحيدة من النساء في قطاع الطاقة 

في الشرق األوسط.

أعلنت شركة دار الكوثر العقارية 
إحدى ش����ركات املجموعة اخلليجية 
للتنمية واالس����تثمار مش����اركتها في 
معرض تطوير السياحة واالستثمار 
الذي انطلق في مسقط أكتوبر املاضي، 
ونظمته املجموعة اخلليجية مبشاريع 
عقارية عمالقة تصل قيمتها إلى ملياري 
دوالر. وق����ال نائب رئي����س مجلس 
اإلدارة في الش����ركة أحمد الصفار في 
بيان صحافي إن الشركة شاركت في 
املعرض ضمن 26 شركة من مختلف 
الدول اخلليجية والعربية، باإلضافة 
إلى مشاركة 5 شركات كويتية وستقدم 
الشركة مشاريع بقيمة إجمالية خالل 

املعرض بحدود 115 مليون دوالر.
ولفت الصفار إل����ى أن دار الكوثر 
العقارية شاركت مبش����اريع متميزة 
خالل املع����رض تتمثل في مش����اريع 
مميزة في كل من الرياض وبريطانيا 
واألردن واخلفجي والشارقة وتشتمل 
على أراض وش����قق سكنية وزراعية 

ومشاريع عقارية متكاملة.
وتأتي املش����اركة في املعرض من 
خالل حرص الش����ركة على املشاركة 
في كل األنشطة العقارية سواء داخل 
أو خارج الكويت، وستقدم الكثير من 

املشاريع املميزة، باإلضافة إلى العروض 
الكبيرة على جميع املشاريع في مختلف 

دول املنطقة.
وقامت الشركات في املعرض بطرح 
مش����اريعها خالل املعرض وبأسعار 
مميزة، والتي س����تكون فرصة ذهبية 
ملقتنصي العقارات في الدول اخلليجية 
والعربية واألوروبي����ة كافة، والدول 
التي تلقى إقباال كبيرا على شراء وبيع 
العق����ارات وحتقق عوائد جيدة خالل 

فترات قصيرة.
وأكد الصفار ان شركات املجموعة 
املشاركة تتوقع أن يكون هذا التجمع 
الكبير في مسقط بداية قوية للمجموعة 
وأن تستمر في تنظيم املعارض التي 
تهدف إلى تطوير السياحة واالستثمار 
والعقار في املنطقة. ولفت الصفار إلى 
أن العقارات التي عرضت في املعرض 
أصبحت محط أنظار لصغار املستثمرين 
واملواطنني الطامحني الى حتقيق مكسب 
عقاري بأس����عار مميزة وفي متناول 
األيدي من جهة وجهة ستفتح فرصا 
عقارية ذات مالءمة اقتصادية ممتازة 
للشركات وكبار املستثمرين، فضال عن 
أنها مربحة وحتقق عوائد جيدة خالل 

أعوام قصيرة.

سارة أكبر 

حارب بن ثويني آل سعيد افتتح املعرض في مسقط

)محمد ماهر( ديباك شارما وإبراهيم دبدوب والسفيرة األميركية ديبورا جونز في لقطة تذكارية


