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»الخليج للتأمين« تحصد جائزة »العالمة الفائقة«
بعد اجتياز معايير االختيار الدقيقة

 أعلن���ت ش���ركة اخلليج 
للتأمني الش���ركة الرائدة في 
التأمينية  اخلدمات واحللول 
الشاملة داخل الكويت والعالم 
العرب���ي أنه���ا حصلت على 
الرائدة في  التجارية  العالمة 
الكويت )العالمة الفائقة( بعد 
أن اجتازت معايير االختيار 
الدقيقة التي وضعها مجلس 
الفائقة  التجاري���ة  العالمات 
والتي أعلنتها منظمة »السوبر 
براندز« وذلك للعام الثاني على 

التوالي.
 وقال املدير العام لشركة 

اخللي���ج للتأمني ط���ارق الصحاف ان حصول 
الش���ركة على الع���المة التجارية الرائدة في 
الكويت »العالمة الف��ائق���ة« يؤكد أن اخلليج 
للتأمني هي م���ن أق���وى الع���المات التجارية، 
مش������يرا إلى أن عم���لية االخت���يار متت من 
خالل قائ���مة مؤل���فة من 1300 ع��المة جت��ارية، 
وذل����ك من خ���الل هي���ئة مس���تقلة ومح���كمة 
في مج���ال الع���المات التجاري���ة يت��رأس���ها 
ش���خ��صيات رائدة محليا وإقلي��ميا في عالم 
االعمال والتس���ويق واإلع���الم والتي أوكلت 
إليهم املهام لتقيي�����م العالمات التجارية التي 
حازت والء العمالء وجودة املنتجات واخلدمات 

املقدمة.
كم���ا يرجع ذل���ك إلى اخللفي���ة التاريخية 
واالجن���ازات التي حق���قته���ا اخلليج للتأمني 

بعالمته���ا التجاري���ة القوية 
التي منت وتط���ورت محليا 
جنبا إلى جن���ب مع أش���هر 
التجارية اإلقليمية  العالمات 

والعاملية.
وأضاف الصحاف أن اخلليج 
للتأمني بع���د حصولها على 
الرائدة في  التجارية  العالمة 
إدراجها في  الكويت س���يتم 
املوقع االلكتروني للس���وبر 
براندز في الكويت على موقع 

 .www.superbrands.com
وأوضح أن اخلليج للتأمني 
لها تاريخ عريق حيث تعتبر 
من أولى شركات الت���أمني الك��ويتية التي لها 
بعد محلي وإقليمي واسع، فعل�ى مدى الس����نني 
منت اخلليج للت���أمني من كونه��ا شركة تأم��ني 
رائدة في التأمينات الف���ردية والتج���ارية في 
الس������وق احمللي إلى ش���ركة رائ���دة تق���دم 
حلوال تأمينية إقلي��مية متك���املة في الش���رق 
األوس���ط وشمال أفريقيا من خ��الل شركاتها 
الت��ابعة: ش���ركة البحرين والكويت للتأمني � 
البحرين، املجموعة العربية املصرية للتأمني � 
م���صر، شركة اللؤلؤة السع���ودية للت���أمني 
� السعودية، الشركة الس���ورية � الك���ويتية 
للتأمني � سورية، شركة فجر اخل��ليج للتأمني 
وإعادة التأمني � لبنان، شركة اخلليج لتأمينات 
احلياة � الكويت شركة الشرق العربي للتأمني 

� األردن. 

طارق الصحاف

الصايغ متوسطا فريق العمل بالشركة

»هيرميس« تتصدر األسواق اإلقليمية في 2009
أكدت بيانات البورصات اإلقليمية أن املجموعة 
املالية هيرميس للسمسرة في األوراق املالية 
جاءت في املركز األول بني ش���ركات السمسرة 
في البورصة املصرية وبورصة أبوظبي وسوق 
دبي املالي خالل عام 2009 ومتكنت من حتقيق 
نتائج قوية في أسواق الكويت وعمان واململكة 
العربية السعودية وغيرها من األسواق التي 

تتواجد فيها.
ومن جانبه علق رئيس قسم السمسرة في 
األوراق املالية باملجموعة املالية هيرميس شريف 
كرارة على النتي���ج���ة بالق���ول ان عام 2009 
لم يكن عاما مس���تقرا ملعظم األس���واق املالية 
على مس���توى العالم، ولكن املجموعة املالية 
هيرميس جنحت ف���ي حتقيق التوازن بفضل 
التركي���ز على تقدمي االستش���ارات واخلدمات 
لقاعدة واس���عة ومتنوعة من العمالء األفراد 

واملؤسسات املالية.
وتواصل املجموعة التزامها بتلبية احتياجات 
عمالئها والتفوق في السوق مستندة إلى تواجدها 
الب���ارز في أنحاء املنطقة وس���عيها لتوظيف 
االبتكارات التكنولوجي���ة وتنفيذ األوامر في 

معظم األسواق العربية.
وأضاف ك���رارة املجموعة املالية هيرميس 
تتطلع إلى عام 2010 مع تأكيد مركزها املتميز 
كشركة السمسرة املفضلة لكل من املؤسسات 

املالية واملستثمرين األفراد.
وتعمل املجموعة املالية هيرميس للسمسرة 
في األوراق املالية من خالل شركتني تابعتني لها 
هما هيرميس للسمسرة ومجموعة فاينانشال 
للسمسرة ومتكنت من حتقيق حصة سوقية 
بلغت 43% من إجمالي قيمة التداول في البورصة 

.EGX املصرية

الشركة توسعت في لبنان بالتعاون مع شريك إستراتيجي وتملك وكاالت حصرية من أميركا

مشاريع التوسع الداخلي أعاقها التمويل والخارجية أعاقتها األزمة وإستراتجيتنا خارجيًا بـ »الفرنشايز«

تدخالت »المركزي« إلبطاء اإلقراض المصرفي وتقليص المضاربات العقارية قّلصت الخطورة على االقتصاد الوطني
الكويت استفادت بين عامي 2002 و2008 من الناتج المحلي اإلجمالي بمعدل نمو سنوي بلغ ٪25.3

أي انخفاض مبالغ فيه بأسعار النفط سيكون له تأثير خطير على احتياطيات الكويت النقدية 
خطة استثمارات لقطاع الصناعات الهيدروكربونية بقيمة 84 مليار دوالر ستعزز من االقتصاد مستقبليًا

الصايغ: »فلكس ريزورتس« تخطط لتحويل إدراجها 
من السوق الموازي إلى »الرسمي« خالل 2011

الداخلية واخلارجية للشركة فقال 
الصايغ ان الشركة لديها مخطط 
توسعي في بناء منتجع بحري 
في الكويت اال ان ضخ التمويل 
من البنوك اعاق هذه املش���اريع 

واجلها داخل الكويت.
والشركة تخطط للدخول الى 
اس����واق املنطق����ة وباخلصوص 
الس����وق الس����عودي والقط����ري 
واالماراتي والبحريني، مشيرا الى 
ان االزمة املالية وتأثيراتها دفعت 
الشركة للتغيير من استراتيجيتها 
اخلارجية م����ن خالل االنتقال من 
االستثمار املباشر في هذه الدول 
الى استراتيجية »الفرنشايز« من 
خالل منح وكاالت حصرية للشركة 

ملستثمرين في هذه الدول.
اما فيما يخص التكرمي فقال 
الصاي���غ اننا نؤمن بأن كل فرد 
من اف���راد ه���ذا املجتمع يتمتع 
باملسؤولية الكاملة لتطوير سبل 
عيشه واحملافظة على صحته، 
من هنا فنح���ن نعدكم بأننا لن 
نألو جهدا اال ونبذله في سبيل 
مساعدته على حتقيق هذه الغاية 
وبناء عليه، فمنذ احتفالنا مبرور 
18 عاما على خدمتنا للمجتمع، 
اطلقنا برامج عديدة لتحس���ني 
الصحة اجلسدية والعقلية في 
آن، ونح���ن نعدكم ببرامج اكثر 
تنوعا وفعالية خالل االش���هر 

القادمة بإذن اهلل.
وتاب���ع الصاي���غ: لقد كانت 
الغاية من تأسيس »فلكس« أن 
تكون املنص���ة التي تؤمن منط 
حياة مبتكرا وصحيا عبر مرافقه 
ونواديه املتع���ددة التي تتنوع 
لتلب���ي جم��ي���ع االحتياجات، 
 Fle Executive, Flex نذكر منه���ا
Families, Flex Fitness باالض���افة 
ال���ى مرك���ز احلمية والت�غذية 
Flex Gourmet وصالون االظافر 

.Dashing Cive العاملي

فواز كرامي
كش����ف رئيس مجلس االدارة 
والعضو املنتدب في شركة فلكس 
ريزورتس للمنتجعات والعقارات 
خالد الصايغ عن اطالق الشركة 
حلملة وطني����ة خاصة بالصحة 
السيما ان دراسات منظمة الصحة 
العاملية اثبتت ان 80% من الشعب 
الكويتي يعانون من السمنة، دون 
ان يكشف املزيد عن هذه احلملة 

او توقيتها.
وخالل حفل تكرمي للصحافيني 
اقامته الش����ركة امس، في ناديها 
الصحي الكائن في مدينة الكويت، 
قال الصايغ ان »فلكس ريزورتس« 
مدرجة في السوق املوازي في الوقت 
احلالي وتخطط لالنتقال للسوق 
الرسمي عقب اجلمعية العمومية 
املقبلة للش����ركة متوقعا ان يتم 
ادراجها في العام القادم الس����يما 
ان الشركة ورغم الظروف الصعبة 
اس����تطاعت ان حتقق ارباحا عن 

السنة املاضية.
وطالب الصايغ احلكومة بايالء 
اهمية للسوق املوازي اذ انه شأنه 
شأن السوق الرسمي يضم العديد 
الرائدة،  الكويتية  من الشركات 
الس���يما من ناحية تنشيط هذا 

الس���وق وتفعيله بشكل جيد، 
معربا عن تفاؤله الكبير القرار 
مجلس االمة لقانون هيئة سوق 

املال في مداولته االولى.
وكش���ف الصايغ عن دخول 
لبنان من خالل شراكة استراتيجية 

عبر اح���دى الوكالت احلصرية 
التي متلكها الشركة،  االميركية 
مشيرا الى ان افتتاح هذا الفرع 
سيكون الشهر القادم في العاصمة 

اللبنانية بيروت.
اما بالنس���بة للتوس���عات 

)احمد باكير(خالد الصايغ خالل حديثه الى االعالميني

تقرير »الكويت 2010« أكد أن إستراتيجية الحكومة بعد األزمة جيدة وستطرح فرصًا استثمارية متنوعة 

»أكسفورد بزنس جروب«: حقن السلطات المالية البنوك المحلية والشركات 
برؤوس أموال جديدة يبشر بإصالح اقتصادي خالل 2010

املالية نظرا الرتفاع دخل الفرد 
ومرونة االئتمان املصرفي الذي 
قاد املستهلكني الى اقتراض مبالغ 
كبيرة لشراء العقارات واألوراق 
املالية، وأصبحت السلطات قلقة 
من ارتفاع أسعار السكن ومنو 

االئتمان.
في أوائل ع���ام 2008 إلى أن 
تدخل بنك الكويت املركزي في 
محاولة إلبطاء اإلقراض املصرفي 
وتقليص دور املس���تثمرين في 
العقارات الس���كنية وبدور هذه 
األعمال تراجعت حدة اخلطورة 

على االقتصاد الوطني.
وتطرق التقرير إلى أزمة بنك 
اخلليج التي اعتبرت من كبرى 
أزمات املصارف الكويتية نظرا 
الستثماره في املشتقات املالية.

وعلى ذلك تدخلت السلطات 
املالية بسرعة ورتبت حلقن رأس 
املال السيما من املساهمني وهيئة 
االستثمار الكويتية، وقام املركزي 
بالتحقيق مع جميع البنوك احمللية 
للتأكد من سالمتها وخلوها من 

استثمارات املشتقات.
وأضاف التقرير ان احلكومة 
سعت لتبسيط نهجها في البيئة 
املالية اجلديدة مع االستقرار املالي 
في القانون اجلديد، الذي من شأنه 
أن يبشر في اإلصالح وتعزيز ما 

هو موجود.
التقري���ر أن االقتصاد  وأكد 
الكويتي هو أفض���ل بكثير من 
العدي���د من البل���دان في جميع 
أنحاء العالم للخروج من األزمة 
املالية. حيث أظهرت السلطات 
أنها مستعدة وقادرة على التحرك 
بس���رعة لتحقيق االستقرار في 
القطاع املالي. ومع ذلك، فإن أي 
انخفاض في األس���عار املطردة 
كالنفط يكون له تأثير خطير. 
على الرغم من ذلك، فإن الدولة 
ال متلك احتياطيات ضخمة من 
الديون املالية على املدى القصير 
اث���ر التباطؤ في قط���اع البناء 
وسوق تداول األوراق املالية ومع 
ذلك فإن املسؤولية تقع بقوة على 

السياسة الداخلية.

محمود فاروق 
اطلقت شركة اكسفورد بزنس 
ج���روب اصداره���ا االقتصادي 
األوض���اع  ح���ول  الس���نوي 
االقتصادي���ة بالكوي���ت حتت 
عنوان »الكوي���ت 2010« حيث 
تناول بالتحليل اخلطوات التي 
اتخذتها احلكوم���ة للتقليل من 
اثار االزم���ة االقتصادية، ويعد 
اشمل دليل حول فرص االستثمار 
واألعمال في البالد ملا يقوم به من 
القاء الض���وء على املرونة التي 
تعاملت بها السلطات احلكومية 
مع األزمة املالية وتدهور اسعار 
النفط منذ ذروة االزمة في يوليو 
2008 مرورا مبسارعة احلكومة 
الى ضخ السيولة في االقتصاد 
الوطني مما ساعد على امتصاص 
موج���ة التباط���ؤ التي عصفت 

باقتصادات العالم.
التقري���ر معلومات  وتضمن 
إرشادية مفصلة وحتليالت معمقة 
حول مختلف قطاعات االقتصاد 
الكويتي مما يجعل التقرير دليال 
شامال للمستثمرين األجانب، اضافة 
الى مجموعة واس���عة من االراء 
واملقابالت مع ابرز رجال األعمال 
الش���خصيات االقتصادية  واهم 
والسياسية في الدولة وعلى رأسهم 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد، والسيما تناول وجهات 
نظر شخصيات مهمة حول تطور 
االقتصاد الكويتي من بينهم مدير 
الكويتي للتنمية  عام الصندوق 
االقتصادية العربية عبد الوهاب 
الب���در ونائب املدي���ر التنفيذي 
لوكالة الطاقة الدولية »ريتشارد 
الكويت  جونز« ومحافظ بن���ك 
املركزي الشيخ سالم عبدالعزيز 

الصباح.
 ويتعرض التقرير الى حتليالت 
مس���تفيضة لقط���اع الصناعات 
الهيدروكربونية، ويلقي الضوء 
الى عقد  على توسعها ودخولها 
جديد، في ض���وء اقامة عدد من 
املش���اريع الكبرى، حيث يكشف 
التقري���ر عن خطة اس���تثمارات 
القطاع بقيمة 84 مليار دوالر والتي 

بال شك ستعزز من اقتصاد الدولة، 
كم���ا يتناول التقرير املش���اريع 
البرية والبحرية املستقبلية في 
طور التمويل ويستكشف اخلطط 
املوضوعة لقطاع البتروكيماويات 
والنقل وانش���اء مصفاة جديدة 

للنفط.
 وفي الوقت الذي يتصاعد فيه 
االهتمام عاملي���ا مبصادر الطاقة 
البديلة، يستعرض التقرير خطط 
النووية  الطاق���ة  الدولة لوضع 
على قائمة مص���ادر الطاقة بها، 
كما يتناول بالتحليل التقدم الذي 
احرز بعد خطوة الكويت الهامة 
الطبيعي املسال  الغاز  الستيراد 
واخلطط املوضوعة للبناء على 

هذا القرار.
 وفي ذات السياق صرح احملرر 
االقليمي في اكسفورد بزنس جروب 
اوليفر كورنوك ان الكويت كانت 
في وضعية جيدة وفي جاهزية 
لتجاوز اثار التباطؤ االقتصادي 
بفضل االجراءات احلصيفة التي 
تبنته���ا احلكوم���ة واحتياطات 
الكوي���ت الضخمة م���ن مصادر 
الطاقة، مضيفا ان املؤشرات تدل 
بوضوح على ان اقتصاد الكويت 
في وضع جيد، واعرب عن ثقته 
بان الكويت س���تكون في مقدمة 
االقتصادات التي تتجاوز تداعيات 
االزمة خاصة مع ظهور مؤشرات 
تعافي االقتصاد العاملي من حالة 

الركود التي مر بها.

إجراءات الحكومة

وم���ن جانبه���ا قال���ت مدير 
اكسفورد بزنس جروب الكويت 
بيت���ول كاكالوج���و ان الدول���ة 
اس���تفادت كثيرا م���ن اجراءات 
احلكومة لالصالح االقتصادي التي 
ساعدت بال شك على زيادة تدفق 

بعض نق���اط الضعف في قطاع 
اخلدمات املالي���ة الكويتية الذي 
اعتبره واحدا من أكثر القطاعات 
املتط���ورة واملتكامل���ة من حيث 
اخلدمات املصرفية واالستثمارية 
في املنطقة، حيث قامت احلكومة 
بعدة إجراءات وقائية وجيدة خالل 
األزمة من ضخ مليارات الدوالرات 
لدعم الس���وق، واتخاذ خطوات 
للضمان ضد أية تداعيات أخرى 

واردة.
وأشار إلى ان االقتصاد الكويتي 
قبل األزمة املالية العاملية كان في 
مرحلة من���و متزايد على خلفية 
ارتفاع أس���عار النفط، حيث منا 
الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي 
مبعدل يقدر ب� 6.4% في عام 2008، 
مما يعكس ارتفاع إنتاج النفط، 
الذي ش���هد ارتفاعا من 2.5% في 
عام 2007، وقد استفادت الكويت 
بشكل رائع بني عامي 2002 و2008 
من الناجت احمللي اإلجمالي االسمي 
ملعدل النمو السنوي املركب الذي 
ارتفع من 22.8% إلى 25.3% موضحا 
أنه في السنة املالية 2009/2008 
سجلت الكويت فائضا في امليزانية 
قدره 2.7 مليار دينار، بنسبة بلغت 
6.9% من الناجت احمللي اإلجمالي 
لعام 2008، على الرغم من حدوث 
زيادة كبيرة في اإلنفاق ويرجع 
ذلك أساسا إلى إعادة الرسملة في 
صندوق املعاشات احلكومي الذي 
يساوي 10.5% من الناجت احمللي 
العائدات  اإلجمالي، وانخف���اض 

النفطية.

جوانب سلبية

وح���ول اجلوانب الس���لبية 
في النمو االقتصادي على وجه 
التحديد، فقد شكل القطاع العقاري 
فقاعة في البالد وسوق األوراق 

املاضية الذي حدث بالكويت، بني 
عل���ى زيادة اس���عار النفط التي 
س���اعدت على غليان السوق إال 
أن الكويت أوال وأخيرا في وضع 
أفضل من معظم األس���واق نظرا 
الستخدامها احلصيف للفوائض 
الضخم���ة من النف���ط، مبينا أن 
احلكومة قامت بتوفير س���يولة 
ضخمة خالل فترة ما قبل األزمة 
ليمكن اس���تغاللها في االقتصاد 
الوطن���ي في حالة أن يكون على 
ش���فا، أو حتى قرب، أو حدوث 

انهيار فعلي.
وس���لط التقرير الضوء على 

أيام قليلة حيث شهدت األسواق 
تراجع���ا، وانهارت املؤسس���ات 
التاريخي���ة وجاءت في فترة من 
عدم اليقني والكآبة، وفجأة ظهرت 
مصطلح���ات اقتصادية جديدة 
وبحتة مثل أزمة االئتمان، والديون 

السامة، واحلوافز املالية.
وذك���ر التقرير أن األس���واق 
الغربية قد تضررت كثيرا وبلغت 
إلى درجة الغليان وسلسلة كبيرة 
م���ن الفقاعات التي على وش���ك 

االنفجار.
وتابع التقرير: أنه من املؤكد ان 
النمو الهائل خالل السنوات القليلة 

االقتصادي���ة الدقيقة التي قدمها 
هؤالء الشركاء تضمن للتقرير ان 
يزود املستثمرين احملتملني بكافة 
التي يحتاجونها عند  املعلومات 
اتخاذ قراراتهم بشان االستثمار 

في الكويت.
وج���اءت تفاصي���ل تقري���ر 
اكسفورد بزنس جروب الكويت 

2010 على النحو التالي:
في البداية استعرض التقرير 
بداية تأثيرات األزمة املالية العاملية 
على االقتصاد الكويتي منذ أكثر من 
عام حينما غرق االقتصاد العاملي 
في حالة من الفوضى، في غضون 

االستثمارات االجنبية املباشرة 
في اقتصاد البالد، واش���ارت الى 
ان االجراءات الت���ي تخلق بيئة 
جيدة لالس���تثمار واالعمال مثل 
نظام التعرفة وخفض تكلفة الطاقة 
جتتذب اهتمام املستثمرين وحتقق 

نتائج جيدة في هذا املجال.
 وح���ول ال���دور الفاعل الذي 
لعبه ش���ركاء »اكسفورد بزنس 
جروب« في اعداد التقرير افادت 
كاكالوجو بان خبرتهم س���اعدت 
في ضمان الدق���ة والتفصيل في 
توثيق التط���ور االقتصادي في 
الدولة، واضاف���ت ان املعلومات 

)محمد ماهر(أوليفر كورنوك متوسطا ممثلي الشركات االستثمارية والبنوك احمللية خالل املؤمتر الصحافي


