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تستمر طوال 2010

بحضور 200 شخصية متخصصة في القطاع االستثماري والتمويل

»الوطني« يكافئ عمالء حساب الشباب بخصومات
حصرية بنسبة 10% على »الخطوط الوطنية«

الفوزان: رعاية »الدولي« لمؤتمر صناع العقار الثاني
انطلقت من الحرص على إيجاد حلول واقعية لمشاكل القطاع 

»منا القابضة« تستعد لبدء تنفيذ مشروع مجّمعها التجاري
في مصر على مساحة 73 ألف متر بتكلفة إجمالية مليار جنيه

دبدوب ضيف معهد »CFA« الرئيسي لحفله الرسمي في 2010
منطقة الشرق األوسط التزال واحدة من أكثر مناطق العالم حيوية

ابتهاج الرومي 

م.ر.راجو

 فهد الفوزان

الوطني  الكويت  أطلق بنك 
عرضا خاصا ومجزيا يستهدف 
مكاف���أة جميع عمالء حس���اب 
الش���باب بخصومات حصرية 
بنسبة 10% على خدمات شركة 
خطوط الوطنية للطيران اعتبارا 

من شهر يناير 2010.
في هذا السياق، قالت املدير 
التنفيذي في مجموعة اخلدمات 
املصرفية الشخصية لدى البنك 
ابتهاج الرومي »إن بنك الكويت 
الوطن���ي دائما يؤم���ن أفضل 
العروض ف���ي الكويت لعمالء 
حساب الشباب، ونحن نسعى 
جاهدين على الدوام لتوفير أفضل 
العروض املثيرة واملجزية التي 
تلبي احتياجات الشباب وتناسب 
منط حياتهم، ويأتي عرضنا هذا 

ليتيح لهؤالء العمالء االستفادة 
من اخلدمات الفائقة اجلودة التي 
تقدمها اخلطوط اجلوية الوطنية 
لعمالئها حي���ث تدير عملياتها 
انطالقا م���ن محطتها اخلاصة، 
وهو أمر يناسب الكثيرين شبابا 
كانوا أم كبارا، ناهيك عما يضفيه 
من طابع شخصي يلمسه اجلميع 

في خدمات الشركة«.
ويتيح هذا العرض لعمالء 
حساب الشباب من بنك الكويت 
الوطني القيام بعمليات احلجز 
عل���ى مختل���ف الوجهات على 
اخلط���وط الوطني���ة والتمتع 
بخص���م بنس���بة 10% على كل 
احلجوزات، غير أنه يستلزم من 
عمالء حساب الشباب استخدام 
بطاقات السحب اآللي اخلاصة 

أك����د بنك الكوي����ت الدولي أن 
رعايته ملؤمتر صناع العقار الثاني 
2009 الذي أقيم حتت شعار »عندما 
ينطلق العقار، ينطلق كل شيء« 
في ديس����مبر املاضي، جاءت في 
إطار مسؤولية البنك بالبحث عن 
حلول عملية وواقعية للمش����اكل 
واملعوق����ات التي مت����س القطاع 
العقاري، وإيجاد وسائل وأدوات 
جديدة حلل املشكلة العقارية التي 
تفاقمت آثارها وانعكست على مسار 

التنمية في البالد.
وبهذه املناس����بة ق����ال املدير 
العام بالوكالة ف����ي بنك الكويت 
ان املؤمتر  الف����وزان  الدولي فهد 
ش����مل محاور مهمة وقوية شارك 
في التداول حولها نخبة متميزة 
القرار  من املس����ؤولني وأصحاب 
حي����ث مت التركيز على التحديات 
التي تواجه العقار احمللى، وكيفية 
إخراجه من املأزق احلالي، مبينا 
أن املؤمتر يعتبر إحدى اخلطوات 
اجلادة والعملية في وضع حلول 
سريعة وذات تأثير فاعل في مسار 

تنمية القطاع العقاري الذي يشهد 
اآلن تراجعا ملحوظا. 

وأوض����ح أن املرحل����ة املقبلة 
تتطل����ب توحيد جه����ود اجلميع 
من شركات ومؤسس����ات وأفراد 
ومسؤولني لالرتقاء بصناعة العقار 
بجميع جوانبه، ألنه يعتبر قطاعا 
حيويا ومؤثرا في االقتصاد الوطني، 
مبا له من قدرة على دفع القطاعات 
التط����ور وزيادة  األخرى نح����و 
نشاطها. فمن املعروف عند ركود 
السوق العقاري فإن أغلب القطاعات 
االقتصادية األخرى تصاب بالشلل 
انكماش اقتصادي  مما يسهم في 
عام في البالد وهو ما يحدث حاليا 
بالفعل، مشيرا إلى أن املؤمتر تناول 
عدة قضايا عقارية منها البحث عن 
أدوات متويلية جديدة وقضية املدن 
اإلسكانية احلكومية ودور القطاع 
اخلاص فيها، معربا عن أمله في أن 
تساهم مثل هذه املؤمترات اجلادة 
في تعزي����ز دور القطاع اخلاص 
باملش����اركة في تنمية املش����اريع 
اإلسكانية واالس����تفادة من طرح 

أو في مطار الكويت الدولي حيث 
سيحظون باملزيد من الترحاب 
من جان���ب فرق العاملني لدى 

الشركة.
وكان����ت ش����ركة اخلطوط 
الوطني����ة � الت����ي تعتبر من 
أحدث وأرقى اخلطوط اجلوية 
في الكويت � قد بدأت عملياتها 
في شهر يناير 2009 إلى وجهات 
مح����ددة ف����ي أرجاء الش����رق 
األوس����ط، وتش����مل رحالتها 
املنتظمة حاليا كال من عمان، 
القاهرة،  البحرين، بي����روت، 
دمشق، دبي، جدة وشرم الشيخ 
في الوقت الذي تس����تعد فيه 
إلطالق رحالتها إلى املزيد من 

الوجهات.
جتدر اإلشارة إلى أن حساب 

الش����باب الوطن����ي مخصص 
لتلبي����ة االحتياج����ات املالية 
املختلف����ة لفئة الش����باب من 
طلبة املعاهد واجلامعات ممن 
تتراوح أعمارهم مابني 17 و23 
عاما. ويقدم هذا احلساب حلوال 
وخدمات مالية معدة خصيصا 
لتلبية متطلبات الطلبة خالل 

فترة دراستهم اجلامعية.
وفي الوقت الذي يحرص فيه 
احلساب على تشجيع عمالئه 
على انتهاج وتبني السلوكيات 
االدخارية، فقد عمد إلى تنظيم 
سحوبات شهرية وربع سنوية 
حتمل العديد من املكافآت القيمة 
الذي����ن يحتفظون  لعمالئ����ه 
بأعلى األرصدة االدخارية في 

حساباتهم.

أعلنت جمعية CFA، الفرع 
احمللي ملعهد CFA في الكويت، 
أنها ستستضيف حفل العشاء 
الرس���مي السنوي لعام 2010، 
 CFA وحفل توزيع ش���هادات
في 18 اجل���اري بحضور 200 
شخصية من أبرز املتخصصني 
في مجال التمويل واالستثمار 

في البالد مع ضيوفهم.
ومن املتوقع أن يكون الرئيس 
التنفيذي ملجموعة بنك الكويت 
الوطني إبراهيم دبدوب الضيف 
الرئيسي، حيث سيوزع شهادات 
CFA عل���ى اخلريجني اجلدد. 
وس���يلقى الضيوف استقباال 
رسميا من قبل رئيس جمعية 
CFA الكويت م.ر.راجو بالنيابة 
ع���ن أعضاء مجل���س اإلدارة، 
العام  املدير  وتوم روبنسون، 
)ش���ؤون التعليم( لدى معهد 

CFA. وسيش���هد احلفل أيضا 
عرضا إضافيا لقضايا واجتاهات 
األسواق املالية في الكويت ودول 
اخلليج يقدمه طارق السقا من 
الس���عودية،  العربية  اململكة 
املؤس���س واملدي���ر التنفيذي 

لشركة أجيج كابيتال.

نمو اقتصادي

وبهذه املناسبة، قال الرئيس 
التنفيذي ملجموعة بنك الكويت 
الوطني إبراهيم دبدوب انه على 
الرغم من التباطؤ االقتصادي، 
التزال منطقة الشرق األوسط 
واحدة من أكثر مناطق العالم 

حيوية. 
ومتثل جزءا مهما من النمو 
االقتصادي، حيث يرغب الناس 
في املجيء إل���ى البلد وإطالق 
أعماله���م هنا. فنح���ن نعمل 

لدينا، مقياسا لعزم هذا البلد 
املستمر على ضمان أن يبقى 
النمو جتس���يدا ألفضل  هذا 

املعايير الدولية.
ويتوقع لهذا احلفل أن يكون 
أحد أهم األحداث السنوية على 
أجن���دة هذا الع���ام في مجال 

االستثمار واألعمال. 
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تتضمن األمسية، باإلضافة 
إلى منح شهادات CFA للذين 
جنحوا مؤخرا، عرضا يشارك 
فيه أبرز املتحدثني الرئيسيني 
الذين س���يتناولون مجموعة 
القضاي���ا واالجتاهات  م���ن 
املتوقعة في الس���نة املقبلة، 
املتاحة  ويستشرفون اآلفاق 
الكويت ودول  أمام أس���واق 
مجل���س التع���اون اخلليجي 

األخرى لتحقيق النمو وتعزيز 
فرصه في املستقبل، وسيختتم 

املساء بحفل عشاء. 
 CFA وقال رئيس جمعية
الكويت م.راجو ان احلفل هو 
حدث س���نوي يجمع أفضل 
العقول معا كجزء من التزامنا 
املتواص���ل لتطوي���ر القيادة 
الفكرية في املنطقة، فإن يكون 
املرء حامال لشهادة CFA يعني 
أرفع املؤهالت  حصوله على 
املهني���ة في مجال النش���اط 

االستثماري. 
وم���ن خالل اس���تضافتها 
ألنشطة مثل هذا احلفل، تؤكد 
جمعي���ة CFA الكوي���ت على 
حرصها املستمر على التواصل 
مع أعضائها واملنتسبني إليها، 
وتس���اهم ف���ي تطوير قطاع 

االستثمار في الكويت.

العقاري وتعزز مساره الصحيح. 
فالقطاع العقاري ميثل احد األركان 
الرئيس����ة في االقتصاد الوطني 
حيث أنه يش����كل نحو 20% في 
القيمة املضافة احلقيقية للقطاعات 
غير النفطية، مبينا أن رعاية بنك 
الكويت الدولي للمؤمتر تنبع من 
مسؤوليته في التصدي للقضايا 
الهام����ة التي مت����س التنمية في 
البالد.مؤكدا أن القطاع العقاري 
يس����تحوذ على حوالي 25% من 
التس����هيالت االئتمانية  إجمالي 
املصرفية، كما انه قناة استثمارية 
رائدة قادرة على استيعاب حصة 
مقدرة من الفوائض املالية املتاحة 
أمام القطاع اخلاص، من هنا كان 
البد م����ن املزيد من االهتمام بهذا 

القطاع.
الف����وزان باحت����اد  وأش����اد 
العقاريني ملبادرته بعقد مؤمتر 
صناع العقار الثاني 2009، الذي 
بحث عددا من القضايا االقتصادية 
واالجتماعية احليوية التي تعبر 
عن هموم املواطن عموما وتتقاطع 

الكويتي  الش����باب  مع هواجس 
خصوصا، فهناك موضوع املدن 
اإلس����كانية والدور املنتظر من 
القطاع اخلاص بشأنها، وموضوع 
متويل النشاط العقاري وما يتصل 
به من دور فاعل ميكن أن تضطلع 
الكويتية.مؤكدا أن  البن����وك  به 
جميع املش����اركني في املؤمتر قد 
أسهموا بأفكار سديدة سواء في 
تشخيص املش����اكل التي جتابه 
العقار، بتقدمي املعاجلات  قطاع 
الالزمة لها، مبا مكن املؤمتر من 
التوصل إلى توصيات صائبة من 
ش����أنها أن تهيئ ملستقبل أفضل 

للنشاط العقاري في الكويت.
يش����ار إلى أن مؤمتر »صناع 
العقار الثاني 2009« أقامه احتاد 
العقاري����ني ونظمت����ه مجموعة 
اخلليج للمعارض برعاية كرمية 
من الشيخ احمد الفهد نائب رئيس 
مجلس ال����وزراء وزي����ر الدولة 
لش����ؤون التنمية وزي����ر الدولة 
لشؤون اإلسكان في فندق »جي 

دبليو ماريوت«.

بهذا احلس���اب لدى سداد قيمة 
تذاكره���م من مختل���ف مواقع 
الوطنية في مجمع ديسكفري 

على تطوير مجموعة متنامية 
املبدعة  التجارية  من املواهب 
واملبتكرة. ويعتبر جناح معهد 
CFA، من خالل اس���تمراره في 
توجيه ومتثيل قطاع االستثمار 

القطاع  املشاريع احلكومية على 
اخل����اص والعمل عل����ى التعاون 

املشترك املثمر. 
وبني أن بنك الكويت الدولي منذ 
نشأته قبل أكثر من خمسة وثالثني 
عاما وهو يحمل على عاتقه هموم 
الشركات العقارية الكويتية، ويعمل 
جاهدا في البحث عن جميع السبل 
والوس����ائل التي تنهض بالقطاع 

أعلنت شركة منا القابضة أنها 
تتوقع استمرار أدائها القوي على 
الصعيدين التشغيلي واملالي خالل 
السنة املقبلة 2010 بفضل جناح 
اإلستراتيجية التي نفذتها الشركة 
خالل الس����نوات القليلة املاضية 
والتي بدأت تؤتي ثمارها إضافة إلى 
مشروعاتها اجلديدة ذات العوائد 

املرتفعة . 
وأضاف العضو املنتدب لشركة 
منا القابضة خالد اجلاسر في بيان 
صحافي أن الشركة تستعد لتنفيذ 
مشروع املجمع التجاري الضخم 
الذي تعتزم الشركة تنفيذه عبر 
شركتها التابعة »الشركة املصرية 
العقاري« في مصر  لالس����تثمار 

على ارض مملوكة ل� »املجموعة« 
مبس����احة 73 ألف متر مربع في 
الكيل����و 22 من طري����ق القاهرة 
اإلس����كندرية الصحراوي بتكلفة 

إجمالية تقدر مبليار جنيه.
إل����ى أن   وأش����ار اجلاس����ر 
املجموعة تبنت إنش����اء عدد من 
املجمعات التجارية في مصر في 
التي  إطار خطتها اإلستراتيجية 
تهدف إلى التوس����ع في األنشطة 
التابع����ة للمجموع����ة، مبا ينمي 
أرباح املساهمني على املدى القصير 
والطويل، خصوصا أن الدراسات 
تشير إلى استمرار النمو االقتصادي 
والتجاري في مصر خالل الفترة 

املقبلة. 

وأكد اجلاسر أن هذا املشروع 
يأتي في سياق اخلطة اإلستراتيجية 
اجلديدة التي سبق وأعلنت عنها 
»منا القابضة« والتي تس����تهدف 
تعزيز ربحية الشركة وحتقق املزيد 
القطاعي واجلغرافي  التنوع  من 
واقتناص املزيد من الفرص الواعدة 
في مختلف األسواق في املنطقة. 
الرئيس  من جهت����ه أوض����ح 
التنفيذي لش����ركة من����ا القابضة 
ناصر مجاور أن الش����ركة بصدد 
إبرام اتفاقات مع جهات متويلية 
كبرى بقيمة تصل إلى 600 مليون 
جنيه وذلك بالتعاون مع بيت خبرة 
مالي للمشاركة في هذا املشروع 
الذي تصل  الطموح والضخ����م، 

تكلفته إلى مليار جنيه، مش����يرا 
إلى أن تلك اخلط����وة تؤكد على 
الفرص الواضحة لنجاح املشروع 

في املستقبل.
 وأشار مجاور إلى ان الشركة 
تواصل في الوقت احلالي مساعيها 
لهيكلة االستثمار املطلوب للمشروع 
وتبح����ث حاليا مع أطراف أخرى 
في املنطقة املشاركة في املشروع 
وتلقت حت����ى اآلن ردودا مبدئية 
ايجابي����ة تعزز من فرص االتفاق 

في املستقبل. 
وأوض����ح أن املجمع التجاري 
س����يتضمن إنش����اء مول جتاري 
على مس����توى الس����ردابني األول 
والثاني ومواقف النتظار السيارات 

الثالث  الس����رداب  واخلدمات في 
ومبن����ى جت����اري عل����ى الطريق 
الصحراوي بارتفاع ارضي وثالثة 

ادوار.
 وأضاف أن املجمع سيتضمن 
أيضا فندق 5 جنوم وأنشطة فندقية 
مبساحة 74460 مترا مربعا تشكل 
ما ال يزيد على 85% من املسطحات 
البنائية املتبقية املسموح بها، إلى 
جانب مسطحات إدارية مبساحه 
9855 مترا مربعا مبا ال يزيد على 
15% من املسطحات البنائية املتبقية 
املس����موح بها حيث يوفر املبنى 
نظام تكنولوجيا املعلومات وجميع 
األنظمة االلكترونية احلديثة لتوفير 

سبل الراحة ملستخدميه. 

وأوضح ان الشركة ستدخل في 
اإلجراءات التنفيذية بعد االنتهاء من 
اجناز الدراسة االقتصادية املتكاملة 
التي  الفنية  للمشروع والدراسة 
توضح املساحات املخطط عرضها 
للبيع واملساحات املخطط تأجيرها 
س����واء كانت ألغ����راض جتاريه 
إداريه وفندقيه وكذلك  وأغراض 
الدراسة التسويقية التي توضح 
العوائد املتوقعة سواء من البيع 
أو اإليج����ار والتواريخ املتوقعة 
لتحقيقها، فضال عن الدراسة التي 
توضح العوائد املالية الس����نوية 
املتوقعة للمش����روع واملؤشرات 
املرتبطة به مثل معدل العائد على 

االستثمار والتدفقات النقدية.

.. و»الرتاج لالستثمار« ترعى المؤتمر

»مرابحات« ترعى المؤتمر الدولي 
العاشر للمؤسسات المالية اإلسالمية

حسم انعقاد »تأسيسية وربة« 
في 17 فبراير خالل أسبوع 

»التجارة« تلزم مكاتب التدقيق بتقديم 
إيضاحات تفصيلية عن إيرادات الشركات

أعلن العضو املنتدب 
التنفيذي  والرئي���س 
لشركة الرتاج لالستثمار 
جه���اد القبن���دي، عن 
رعاية الشركة للمؤمتر 
العاش���ر للمؤسسات 
املالية والذي سيعقد 11 
اجلاري برعاية نائب 
رئيس مجلس الوزراء 
االقتصادية  للشؤون 
ووزير دولة لش���ؤون 
التنمي���ة ووزير دولة 

لشؤون اإلس���كان الشيخ أحمد الفهد 
ويتضم���ن املؤمتر ال���ذي يحمل هذا 
العام عنوان »إفرازات األزمة العاملية 

املالية  على الصناعة 
اإلسالمية«، مجموعة 
م���ن اجللس���ات التي 
يشارك فيها عدد من 
الشخصيات وصناع 
القرار وقيادات العمل 
واملصرف���ي  املال���ي 
الذي���ن  اإلس���المي 
يطرح���ون من خالل 
أوراق العم���ل الت���ي 
سيعرضونها مجموعة 
من القضايا واإلشكاالت 
التي تواجه الصناعة املالية اإلسالمية 
في ظل تطورات األزمة املالية العاملية 

وما فرضته من تداعيات.

صرح نائب الرئيس 
لش����ركة  التنفي����ذي 
مرابحات االستثمارية 
)مرابحات( مهند املسباح 
بأن »مرابحات« ستقوم 
برعاية املؤمتر الدولي 
العاش����ر للمؤسسات 
املالية اإلسالمية والذي 
تنظمه شركة املشورة 
لالستشارات  والراية 
اإلس����المية  املالي����ة 
بالتع����اون م����ع مركز 

الصناعة املالية اإلسالمية من اململكة 
املتحدة وذلك خالل الفترة من  11الى 
12 يناير اجلاري حتت شعار »إفرازات 
املالية  العاملية على الصناعة  األزمة 
اإلسالمية«. وقال ان دعم »مرابحات« 
ملثل هذه املنتديات العلمية التي تناقش 
الصناعة املالية اإلس����المية يأتي من 
منطلق رؤية شركة »مرابحات« في أن 
يرتبط أسمها في عالم املال اإلسالمي 

بالتميز في املنتجات 
واخلدمات، األمر الذي 
ال يتأتى إال من خالل 
املش����اركة في تطوير 
األعم����دة الرئيس����ية 
الت����ي يرتك����ز عليها 
النظام املالي اإلسالمي، 
وهي املؤسسات املالية 
البنوك  ف����ي  املتمثلة 
وش����ركات االستثمار 
التأم����ني  وش����ركات 
وكذلك أس����واق رأس 
املال، حي����ث ال ميك����ن ألي من هذه 
العناص����ر املتكاملة أن ينجز الكثير 
إال من خالل تطويرها جميعا وأهمها 
كفاءة األسواق وشفافيتها، ويتميز 
املناخ االستثماري في الكويت بدعمه 
للعمل املالي اإلس����المي حيث تظهر 
الدراسات أن الكويت تأتي في املرتبة 
األولى عامليا من حيث عدد املؤسسات 

املالية اإلسالمية العاملة فيها.

عمر راشد
أفاد مص����در مطلع ب����أن اللجنة 
التأسيسية في بنك وربة في انتظار 
موافقة »املركزي« على ترشيح مجلس 
إدارة البنك لتأكيد انعقاد العمومية 

في 17 فبراير املقبل من عدمه.
وبني أنه سيتم العمل على حتديد 
املوعد خالل أس����بوع، الفتا الى أنه 
في حال عدم موافق����ة املركزي على 
الترشيح، فس����يتم تأجيل املوعد ملا 

بعد 17 فبراير املقبل.

وذكر أن اللجنة رمبا تعقد اجتماعا 
خالل األس����بوع املقبل حلسم املوعد 
الذي تأجل من 21 ديسمبر 2009 إلى 

17 فبراير املقبل.
يذكر انه وفق املرس����وم األميري 
اخلاص بإصدار البنك، فإنه س����يتم 
توزيع 76% من رأسمال البنك كمنحة 
للمواطنني بعدد 760 مليون س����هم 
وستؤول احلصة الباقية الى الهيئة 
العامة لالستثمار ونسبتها 24% اي 

240 مليون سهم.

عمر راشد
يبدو أن 2009 سيكون عام تدقيق 
وحسم على تفصيالت عمل الشركات 
وإيراداتها املتولدة بشكل مباشر من 
نش����اطها أو غير مباشر من أنشطة 
أخرى، ورغم اعتراض بعض املكاتب 
على قرار إدارة الش����ركات املساهمة 
بضرورة تقدمي بي����ان قائمة الدخل 
وأي إيضاح����ات تطلبها الوزارة من 
املكاتب، إال أن مصادر مطلعة أكدت ل� 
»األنباء« أن تلك القرارات نافذة ولن 

تقبل ميزانيات من دونها.
وأفادت املصادر بأن الوزارة تتجه 
التدقيق احملاس����بي  إلل����زام مكاتب 
بضرورة العمل على تضمني ميزانيات 
2009 تفاصي����ل إي����رادات الدخل من 

النشاط األساسي للشركة من خالل 
إيضاح����ات مح����ددة تتضمنها تلك 
امليزاني����ات، مع العم����ل على إعطاء 
بيان تفصيلي باإليرادات املتضمنة في 
بنود »أخرى« والتي تتعلق باإليرادات 
اخلاصة بالدخل من النشاط غير املتولد 
من الشركة. وبينت املصادر أن إمداد 
مكاتب التدقيق احملاسبي بقائمة الدخل 
أمر ليس بجديد بل هو معمول به منذ 
فترة وكل ما يتم هو التذكير املستمر 
وبشكل كبير بضرورة تضمينها قبل 
تضمني امليزانيات اخلاصة بالشركة. 
وقالت إن تطبي����ق معياري 39 و40 
التزمت ب����ه املكاتب بع����د تعليمات 
»املركزي« والبورصة والتي أدت إلى 

جتفيف منابع املشتقات وخالفه.

جهاد القبندي

مهند املسباح


