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هند الناهض

عماد الهارون 

)أسامة البطراوي(انور السابج وأسامة الوزان خالل املؤمتر الصحافي

»VIVA« تبارك بحلول شهر ذي الحجة
 بالحصول على خط STC محلي

الهارون: دورتان لمعرض الغذاء ترتب
إلقامتهما أرض المعارض في 2010

السابج: 68% نموا بمبيعات »وربة«
و157% زيادة في األقساط التأمينية المحصلة

أحمد يوسف
ابتكرت شركة وربة للتأمني وثيقة تأمينية 
جدي����دة تخدم فيها قطاع األف����راد، وذلك على 
خلفية األزمة املالية العاملية وتأثيرها املتزايد 

على املجتمع.
وخالل املؤمتر الصحاف����ي الذي دعت اليه 
الش����ركة امس، قال مس����اعد املدير العام انور 
الس����ابج ان وربة للتأمني تأخ����ذ على عاتقها 
املضي قدما نحو تقدمي خدمات تأمينية جديدة 
ومتجددة تأتي في املق����ام األول تلبية لرغبة 
العمالء واجت����ذاب عمالء آخري����ن، ومن ذلك 
إصدارها لوثيقة امليس����رة التي توفر احلماية 
التأمينية الضرورية مبستويات أسعار متاحة 

للجميع.
وأكد انه ولثالثة عقود مضت قدمت الشركة 
أنواعا مختلفة من التأمينات املتعلقة باحلوادث 
العامة والصحي والسفر واحلياة، حتى أصبحت 

من رواد العمل التأميني.
وأضاف أن قيمة الوثيقة اجلديدة القت كل 
الترحيب، الس����يما من جانب اجلالية الهندية 
العاملة في الكويت، مشيرا الى ان الشركة انتهت 
من التفاوض مع الس����فارات واملكاتب الراعية 

لتقدمي خدمة اخلدم في املنازل، ليكون اخلدم 
من حقهم احلصول عل����ى اخلدمات التأمينية 

مبجرد الوصول الى أرض املطار.
من جانبه، قال مدير اول إدارة تأمينات احلياة 
أسامة الوزان ان الش����ركة قد حققت منوا في 
املبيعات بلغ 68% بالنسبة لعدد الوثائق مقابل 
157% زيادة في محفظة االستثمار احملصلة من 
األقساط التأمينية وذلك مقارنة بنفس الفترة 

من العام املاضي.
وعن الوثيقة اجلديدة، قال الوزان انها تشمل 
التغطية على احلي����اة، ومبلغ تأمني مضاعفا 
في حالة االصابة نتيجة حادث، باالضافة الى 
تغطية العجز الناجت عن حادث وإعادة اجلثمان 
الى املوطن، وتقدم الشركة كل هذه التغطيات 

بأقل من 10 دنانير في السنة.
اجلدير بالذكر أن اح����د االحتادات الهندية 
بادر بطلب اصدار وثيقة التأمني امليسرة لكل 

أعضائها فور عرض هذه الوثيقة.
وقد جاء تقدمي هذا النوع من الوثائق ضمن 
جهود شركة وربة للتأمني لتوفير األمان واحلماية 
املالية لألسرة ملختلف مستويات الدخل وبأسعار 

ميسرة ومتاحة للجميع.

إضافة إلى إمكانية اس���تخدامه 
عند العودة إلى الكويت وإضافة 
الرصيد إلى رقم STC محلي مع 
بطاق���ات التعبئة خالل اإلقامة 

في السعودية.
وزادت انه لدى ش���راء خط 
الدفع املس���بق مببل���غ قدره 9 
دنانير يحصل العميل على رصيد 
 STC مماثل ب� 9 دنانير مع خط
محلي مشغل مسبقا برصيد 5 
رياالت، ويسري العرض حتى 

20 يناير املقبل.
ودعت الناهض الراغبني في 
معرفة املزيد من التفاصيل حول 
الباقة واخلدمات التي توفرها، 
التامة منها  وكيفية االستفادة 
أداء  الراحة خ���الل  وحتقي���ق 
املناسك واالطمئنان إلى توفير 
محقق للرس���وم زيارة املوقع 
 www.viva.com.kw االلكتروني
أو االتصال مبركز خدمة العمالء 

على الرقم 102.

قبي����ل حلول ش����هر رمضان 
املبارك وما يتسم به املعرض 
من خصوصية معينة ترتبط 
بخصوصية الشهر الكرمي في 

املعروضات.
الثانية من  ال����دورة  أم����ا 
املعرض فستقام خالل الفترة 
من 7/29 الى 2010/8/10 ايضا 
بالصال����ة رق����م 4 وس����يقام 
حتت مسمى »معرض الغذاء 
الرمضاني حي����ث ان توقيت 
اقامته يأتي قبيل حلول شهر 
رمضان املبارك وفي املوعد الذي 
اعتاد زوار ارض املعارض على 
زيارته فيه استعدادا للشهر 

الفضيل.
واختتم الهارون تصريحاته، 
مشيرا الى ان شركة معرض 
الكويت الدولي قد شرعت باب 
الرعاية واملشاركة في املعرضني 
التاحة الفرصة امام الشركات 
الراغبة في تأكيد مش����اركتها 
للمب����ادرة بالتعاقد واحلجز 
في ظل الترتيب����ات اجلديدة 
التي اتخاذها بش����ان معرض 

الغذاء.

هنأت مدير العالقات العامة 
ف���ي »VIVA« هند  واالتص���ال 
الناهض جموع املسلمني بحلول 
أيام احلج وبدء التوجه إلى بيت 
اهلل احلرام ألداء ركن من أركان 

اإلسالم.
وذكرت أن VIVA أعلنت في 
الس���ابق عن هديته���ا حلجاج 
بيت اهلل احلرام لتأمني الراحة 
له���م وتخفيف األعب���اء عليهم 
والتواصل مع األهل واألصدقاء 
في الوط���ن عبر طرحها إحدى 
باقاتها املميزة واحلصرية التي 
 STC تتمثل في احلصول على خط
 »VIVA« محلي حال شراء خط

فاليو.
وبينت الناهض أن هذه الباقة 
املميزة هي في إطار الش���راكة 
الوثيقة بني VIVA وSTC وإميان 
الش���ركتني بض���رورة تق���دمي 
املتمي���زة لعمالئهما  اخلدمات 

وهي تتصف باملرونة.

تس����تعد ش����ركة معرض 
الكويت الدولي القامة دورتني 
الذي يعد  الغذاء  من معرض 
اكبر جتمع للشركات الغذائية 
احمللية والدولية واهم املعارض 
املتخصصة في مجال االغذية 
وجميع مس����تلزماتها تشهده 
الكوي����ت حتت س����قف واحد 
الدولية  على ارض املعارض 

مبشرف.
وبهذه املناسبة قال مدير 
املعرض لدى شركة معرض 
الكويت الدولي عماد الهارون 
ان الشركة وجدت االهمية التي 
ميثلها املعرض بالنسبة لقطاع 
االغذية وما ميثله من قدرة على 
حتريك القطاع جتاريا اذ يالقي 
املعرض اقباال جماهيريا كبيرا 
مما يجعله في مقدمة املعارض 

اجلاذبة للزوار.
واشار الهارون الى انه امام 
اهمية املعرض وحشود الزوار 
التي تزوره فقد تقرر في العام 
املقبل إقامة دورتني للمعرض 

وليس دورة واحدة.
وأوضح الهارون ان الدورة 

وعن أبرز مميزات الباقة قالت: 
إنه بإمكان جميع احلاصلني على 
خط »VIVA« فاليو )مسبق الدفع( 
 STC التمتع باستخدام خدمات
محلي في رق���م واحدة وجهاز 
نق���ال واحد م���ع التخلص من 
الدولي وسداد  التجوال  رسوم 
قيم���ة الرس���وم احمللية فقط، 

االولى للمعرض ستقام خالل 
الفترة من 1/26 الى 2010/2/6 
وذلك بالصال����ة رقم 4 حتت 
مسمى »معرض الغذاء« وبذلك 
يقام املعرض في دورته االولى 
ألول م����رة في ه����ذا التوقيت 
من العام مما يفس����ح املجال 
الش����ركات املتخصصة  امام 
أمام  الس����تعراض جديده����ا 
ش����ريحة كبيرة م����ن الزوار 
تختلف احتياجاتها عن تلك 
التي اعتادت على زيارة املعرض 

الناهض: إقبال على عرض الشركة لحجاج بيت اهلل الحرام

أولهما في يناير والثاني قبيل حلول شهر رمضان

طرحت وثيقة »الميسرة« بأسعار منافسة

»الوطني«: 656 مليون دينار إجمالي ارتفاع الودائع 
لدى البنوك المحلية في أكتوبر

الفهد: الحكومة تسعى إلى تنفيذ 
مشروعات تنموية بـ 2.5 مليار دينار

الشيخ أحمد الفهد وعلي الغامن في جانب من اجتماعه مع أعضاء الغرفة

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
الدولة  التنمية ووزير  لش����ؤون 
لش����ؤون االسكان الش����يخ احمد 
الفهد ان احلكومة تسعى الى تنفيذ 
مشروعات تنموية تصل تكلفتها 

الى 2.5 مليار دينار.
وقال بيان ص����ادر عن املركز 
االعالمي لنائ����ب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية امس 
ان كالم الش����يخ احمد الفهد جاء 
خالل لقاء مع أعضاء غرفة جتارة 

وصناعة الكويت امس االول.
ونقل البيان عن الشيخ احمد 
الفهد قوله ان هذه املشروعات تأتي 
ضمن مجموعة من املناقصات سيتم 
طرحها من اآلن حتى شهر ابريل 
املقبل. واشار الى ان اهم املشروعات 
هي جسر جابر ومستشفى جابر 
الذي مت توقيع عقده اخيرا واملراسي 
الثالثة مليناء بوبيان واملدن السكنية 
الثالث الفتا الى انه مت تقليص 45 

مناقصة الى 9 مناقصات.
واوضح ان من ضمن املشروعات 
املهمة ايضا ثالث مدن تبلغ كلفتها 
بني 500 و600 مليون دينار اضافة 
الى ثالث����ة مش����روعات عمالقة 
سيبلغ االنفاق الرأسمالي لها نحو 
ملياري دينار مما ستشكل دفعة 

ايجابية.
واف����اد بأن����ه مت االتف����اق في 
احلكومة على »عدم املس بامليزانية 
الرأسمالية حتى لو انخفض سعر 
النفط مس����تقبال بحي����ث يكون 
التخفيض في بن����ود أخرى« في 
سبيل الس����عي الى تطوير البالد 
ف����ي وض����ع افضل من  ولتكون 

اآلن.
وم����ن جانب آخر قال الفهد ان 
اخلطة اخلمسية عند وضعها »مت 

في ضوء وجود عدة تش����ابكات 
وتعقيدات بسبب الظروف احمللية 
في شتى مجاالتها اال انها تضمنت 
عدة مالحظات جيدة اهمها االعتراف 
باالزمة االقتصادية وتأثيراتها على 
الكويت وكذلك االعتراف الضمني 
بكل س����لبيات قطاعات املجتمع 
في التعلي����م والصحة والصناعة 

وغيرها.
ووصف الفهد الطريقة السابقة 
لوض����ع اخلطة الت����ي تقوم على 
تقدمي كل وزارة خطتها وجتميعها 
حتت مس����مى اخلطة التنموية ب� 
انه حس����ب  »التقليدية« مضيفا 
وضع اخلطة السابق فإنه سيكون 
هناك انخفاض في التدفقات املالية 
وامليزانية الرأسمالية خالل اربعة 
أعوام مبا يقدر بأكثر من عش����رة 

مليارات.
واشار الى انه امام هذه املعضلة 

اخ����ذ مناذج من ال����دول املجاورة 
وليست املتقدمة حتى ال يصيبنا 
االحب����اط والي����أس الن املفاهيم 
واملقاييس الدولية والبنك الدولي 
يشيران الى ان وضع الكويت افضل 

من هذه الدول«.
واك����د ان الكويت متلك مالءة 
مالية وبنية تشريعية ومؤسسية 
وتدفقات نقدية وغيرها من االمور 
االيجابية على الرغم من الظروف 
االقتصادية الت����ي مير بها العالم 
موضحا ان اخلطة انطلقت من هذا 
املنظور االيجابي كمرحلة اولى الى 
تكويت اجزاء منها مبا يتوافق مع 
الظروف احمللية ومن ثم االنتقال 

بعد ذلك الى مراحل اخرى.
واوضح ان مستهدفات اخلطة 
التي وضعه����ا اعضاء  الس����ابقة 
املجلس االعلى للتخطيط كان من 
الصعب تطبيقها على ارض الواقع 

بدأ العمل باخلطة اخلمس����ية من 
خالل برنامج للخطة التي ضمت 
230 سياسة الفتا الى انه مت توزيعها 
على الوزارات واملؤسسات مع عقد 
لقاءات مع 54 جهة حكومية الدارة 
اخلطة بطريقة احترافية تعكس 

السياسات احلقيقية لها.
واكد الشيخ احمد الفهد انه مت 
قطع شوط جيد من اخلطة »ولم 
نتأثر باحلراك السياسي بل سعينا 
لتفعيل دور االخوان في مجلس 
األمة ملناقشة اخلطة حتى ال تكون 

ثانوية«.
وح����ول انعكاس����ات االزم����ة 
الكويت قال  االقتصادي����ة عل����ى 
ان صاحب الس����مو األمير وسمو 
رئيس الوزراء كلف����اه مع وزراء 
النفط واملالية والتجارة ومحافظ 
البنك املركزي بوضع حلول مؤقتة 
لتعومي املش����كلة مش����يرا الى ان 

الفريق جنح في ذلك وسيواصل 
االجتماع الثاني بعد العيد.

واشار الى مثلث ايجابي للحل 
من خالل انتقاء بعض املشروعات 
م����ن اخلط����ة التي متث����ل فرصا 
استثمارية للقطاع اخلاص واالنفاق 
الرأسمالي باالضافة الى التواجد 
داخل الس����وق. واوضح ان خطة 
الدولة تتضمن انشاء ثالث شركات 
كبرى تكون مقبولة سياسيا بعيدا 
عن الش����ركات الت����ي حتتاج الى 
قوانني وذلك عبر االكتتاب العام 
الى وجود فريق اقتصادي  الفتا 

يقوم بدراستها حاليا.
وقال ان فلسفة خطة التنمية 
قائمة عل����ى عمل القطاع اخلاص 
والدخول على كافة القطاعات سواء 
كانت صحة او تعليما او اسكانا 
مبينا ان القطاع اخلاص سيحصل 
خالل اربع����ة اعوام على 26% من 
محط����ات الكهرباء الت����ي متلكها 
الدولة. واشار الى انشاء اربع مدن 
اس����كانية مثل اخليران واملطالع 
والنع����امي ومس����اكن منخفضة 
التكاليف بتكلفة تتراوح بني 8 و 
9 مليارات دينار مؤكدا ان املشاريع 
االسكانية ستكون »قاصرة على 
الشركات الوطنية فقط من خالل 
ط����رح املناقصات امام الش����ركة 
الرئيسية وتقوم بتوزيعها على 
شركات ثانية وثالثة وذلك كنوع 

من اجلدية في العمل«.
ومن ناحية اخ����رى قال الفهد 
ان اللجنة االقتصادية في مجلس 
الوزراء اكدت ضرورة دعم املنتج 
الوطني في هذه الظروف ومت رفع 
موافقة مبدئية بهذا الشأن الى وزارة 
التجارة مشيرا الى وجود اتفاقيات 
مع دول مجلس التعاون واتفاقية 

التجارة العاملية.

أشار بنك الكويت الوطني في 
موجزه االقتصادي األخير حول 
التطورات النقدية في الكويت إلى 
أن الودائع لدى البنوك شهدت 
منوا قويا خالل اكتوبر املاضي، 
مدفوعا باالرتفاع امللحوظ في 
الودائع احلكومية. لكن مع ذلك، 
بقي من���و االئتمان ضعيفا ولم 

يجار ارتفاع الودائع.
وفي الوقت نفسه، منا عرض 
النقد مبقدار 149 مليون دينار 
مقارنة مع الشهر األسبق، وقد 
جنم ع���ن ارتف���اع املوجودات 
األجنبية للبنوك احمللية وبنك 
الكويت املركزي تصاعد عرض 
النقد ليسجل منوا خالل أكتوبر 
بواقع 15.7% على أساس سنوي، 
مقارنة مع 14.8% في س���بتمبر 

املاضي.
والحظ »الوطني« أن إجمالي 
الودائع لدى البنوك احمللية قد 
ارتفع خالل أكتوبر بنحو 656 
مليون دين���ار، وكانت الودائع 
احلكومية ق���د ارتفعت مبقدار 
462 مليون دينار وذلك في أكبر 
ارتفاع له���ا منذ يناير املاضي. 
في املقابل، منت ودائع املقيمني 
من القطاع اخلاص بنحو %0.6 
)150 مليون دينار( مقارنة مع 
الشهر األسبق، معظمها ودائع 
ألجل بالدين���ار، بينما ارتفعت 
املقيمني مبقدار 44  ودائع غير 

مليون دينار.
من جهة ثانية، أشار »الوطني« 
إلى أن موجودات البنوك شهدت 
خالل أكتوبر أكبر ارتفاع لها على 
أساس شهري خالل العام احلالي، 
ومبقدار 857 مليون دينار أو ما 

القوية ما إن ينتعش الطلب.
وقد تركز منو االئتمان بشكل 
أساسي في القروض الشخصية، 
والتي ارتفعت مبقدار 111 مليون 
دينار، اجته نحو نصفها لغرض 
ش���راء أوراق مالية، كما ارتفع 
حجم الق���روض املمنوحة إلى 
قطاعي اإلنشاء والتجارة مبقدار 
32 مليون دين���ار و26 مليون 
دينار على التوالي. بينما شهدت 
القطاع  إلى  القروض املمنوحة 
العقاري استقرارا خالل الشهر 
على الرغم من منوها القوي منذ 

بداية العام.
في املقابل، أشار الوطني إلى 
أن النمو القوي في الودائع قد 
عزز مس���تويات السيولة لدى 
البن���وك، فارتفعت املوجودات 
الس���ائلة )التي تشمل صافي 
الودائع املتبادلة في سوق ما بني 
البنوك( بنحو 101 مليون دينار 
خالل أكتوبر جنمت عن ارتفاع 
الودائع ألجل لدى البنك املركزي 
بنحو 193 مليون دينار، ونتيجة 
لذلك واص���ل معدل املوجودات 
السائلة لدى البنوك إلى إجمالي 
املوجودات االرتفاع، بينما استقر 
معدل سعر الكايبور عند أدنى 

مستوياته.
وذكر »الوطني« انه منذ بداية 
شهر س���بتمبر املاضي وحتى 
منتصف الشهر اجلاري، شهد 
س���عر صرف الدينار حتس���نا 
طفيف���ا أم���ام ال���دوالر. إال إنه 
اليورو،  أم���ام  واصل تراجعه 
وذلك بسبب اخلسائر الضخمة 
التي تكبدها الدوالر في أسواق 

الصرف العاملية.

نسبته 2.2%، لكن حصة االئتمان 
من هذا االرتفاع لم تتجاوز %16 
)136 مليون دينار(، بينما كانت 
احلصة األكب���ر لودائع البنوك 
احمللية ل���دى البنوك األجنبية 
ارتفع���ت 452 مليون  والت���ي 

دينار.

منو االئتمان واصل تباطؤه
ارتف���ع حج���م الق���روض 
املمنوحة إلى املقيمني قي أكتوبر 
بواقع 0.5% مقارنة مع الشهر 
األسبق. وعلى أساس سنوي، 
واصل من���و القروض تباطؤه 
ليبلغ 7.3% في أكتوبر، ورأى 

الوطني أن القروض تأثرت سلبا 
خالل العام بتباطؤ منو الودائع 
وضعف الطلب على االئتمان. 
وقد يساهم ارتفاع حجم الودائع 
في أكتوبر، في حال استمراره، 
بتخفي���ف الضغوط على منو 
القروض ليس���تعيد وتيرته 

النمو القوي في الودائع رفع موجودات البنوك بنحو %2.2

..»البنك« يكافئ عميالته من حاملي بطاقات »لِك ماستر كارد«
يطلق بنك الكويت الوطني، حملة ترويجية تستهدف 
مكافأة عميالته من حاملي بطاقات لك تيتانيوم ماستر 
كارد االئتمانية بخصومات بنسبة 10% لدى استخدامهن 
لهذه البطاقات للتسوق لدى أي من معارض وفروع 
سنتربوينت السبعة املنتشرة في مختلف أنحاء الكويت 

وذلك لفترة محدودة تبدأ اعتبارا من 22 اجلاري.
وستحصل عميالت »الوطني« اللواتي يستخدمن 
بطاقات لك تيتانيوم ماستر كارد االئتمانية على وجه 
اخلصوص على خصم 10% على جميع مش����ترياتهن 
لدى معارض وفروع سنتربوينت في مختلف أنحاء 
الكويت، مبا في ذلك الري، الساملية، حولي، الفحيحيل، 

مدينة الكويت، العقيلة واجلهراء.
وسيستمر العرض الذي يبدأ اعتبارا من 22 اجلاري 
حتى 19 ديسمبر املقبل إضافة إلى ذلك سيكون هنالك 
خصم كل يوم أحد بعد هذا التاريخ على البضائع غير 

املشمولة بأي عروض خاصة.
وقالت املديرة التنفيذية ف����ي مجموعة اخلدمات 
املصرفية الشخصية لدى البنك ابتهاج الرومي: »انطالقا 
من تفرد س����نتربوينت في توفي����ر وتلبية مختلف 
االحتياجات الشرائية للكثير من عميالتنا، فقد ارتأينا 
أنه من املفيد جدا احلصول على عرض مميز يضفي 
املزي����د من املتعة على التجربة الش����رائية لعميالت 

حساب لك من الوطني، والسيما ان سنتربوينت الذي 
يوفر مجموعة واس����عة من املنتجات الفاخرة حتت 
س����قف واحد أصبح احدى وجهات التسوق املفضلة 

لدى عميالتنا«.
وجتدر اإلش���ارة إلى أن معارض س���نتربوينت 
تعتمد مبدأ احللول التسويقية الشاملة حيث توفر 
لعمالئها مجموعة واس���عة من الس���لع التي تشمل 
األحذية واحلقائب واأللبسة ومواد التجميل واألثاث 
املنزلي واإلكسسوارات التي حتمل عالمات جتارية 
معروفة مثل سبالش، شومارت، بيبي شوب واليف 

ستايل.

البيانات النقدية في أكتوبر 2009

التغير

اكتوبر 
عن األشهر الـ 12 عن الشهر األسبق2009

السابقة
عن مطلع العام 

الحالي
مليون 
دينار

مليون 
مليون %دينار

مليون %دينار
%دينار

40.2378572.21.3843.69952.5موجودات البنوك احمللية

4.2-84-6.5-133-1.90100.0املطالب على احلكومة

24.9141360.51.6917.31.2545.3التسهيالت االئتمانية للمقيمني

17.2-1.514-18.4-1.645-7.2834897.2املوجودات االجنبية

)M2( 24.7261490.63.35415.72.77612.6عرض النقد

23.9641500.63.32616.12.72212.8ودائع القطاع اخلاص

0.32616.746612.7-13-4.129ودائع حتت الطلب

0.831912.929611.9-24-2.785ودائع االدخار

14.3701721.21.64312.91.1788.9ودائع الجل وشهادات االيداع

3 مدن تبلغ كلفتها بين 500 و600 مليون دينار و3 مشروعات إنفاقها الرأسمالي ملياري دينار 

أهمها جسر جابر ومستشفى جابر والمراسي الثالثة لميناء بوبيان 


