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أسعد السعد

)محمد ماهر( جانب من احلضور في عمومية احتاد شركات االستثمار  

دالي والبعيجان في لقطة جماعية مع باسل اخللف وخالد املذن شادي دالي متبادال وثائق العقد مع هشام البعيجان

أسعد البنوان ود.رمضان الشراح يتوسطان منصة املؤمتر

البنوان: استمرار األوضاع الحالية قد يدفع إلفالس بعض شركات االستثمار
احمد يوسف

قال رئيس مجلس إدارة احتاد 
شركات االستثمار اسعد البنوان 
انه م���ن املمكن ظه���ور حاالت 
إفالس في قطاع االستثمار خالل 
الفترة املقبلة، خصوصا في حال 
استمرار األوضاع احلالية كما هي 
عليه مشيرا الى ضيق القنوات 
التمويلية والتي زادت عقب األزمة 

املالية العاملية. 
وأك���د على اجله���ات املعنية 
التمويل، وعدم  ضرورة إفساح 
تقييده امام الش���ركات اخلاصة 
التي تساهم في اخلطة التنموية 
للدولة التي اقرها مجلس األمة 

أخيرا.
وقال ان السبب الرئيسي وراء 
التوجهات احلالية للقطاع املصرفي 
هو قانون االستقرار املالي الذي 
يواجه االن كثيرا من املالحظات 
نتج عنها عدم استفادة الغالبية 
العظمى من الشركات واملؤسسات 
احمللية مما يؤكد ان هذا القانون 
فشل في معاجلة األوضاع الناجتة 

عن األزمة املالية. 
واش���ار البنوان على هامش 
انعقاد اجلمعية العمومية لالحتاد 
الى عقد ع���دة اجتماعات ما بني 
البنك املركزي  االحتاد ومحافظ 
اضاف���ة الى مجل���س التخطيط 
التابع ملجل���س الوزراء وغيرها 
من اجلهات املعنية حيث قدمنا 
الكثير من احللول واملقترحات 
التي تصب في اطار االستشارة 
والنصح فقط في ظل ما تتطلبه 

مصلحة الكويت. 
وتط���رق ال���ى دور احملفظة 
الوطني���ة ف���ي س���وق االوراق 
املالية قائال: »ان احملفظة منفردة 
لم يكن لها تأث���ري مما يتطلب 

تضافر اجله���ود لتوفير قنوات 
متويلية تس���عى الشركات من 
خاللها للمحافظة على اصولها 
التي سيتطلب  واس���تثماراتها 
هبوط قيمتها السوقية اخذ مزيد 
من املخصصات من قبل البنوك، 
الفتا الى ان اسواق العالم اضافة 
الى بعض االس���واق اخلليجية 
صحح���ت اوضاعها خالل العام 
2009، اما البورصة الكويتية فلم 

حتقق املرجو لها«. 
و عقب االجتماع قال البنوان 

التي تطلب منه  لالستش���ارات 
م���ن قبل اجله���ات املعنية ومن 
هذه القوانني على س���بيل املثال 
هيئة س���وق املال الذي اقر من 
قبل مجل���س االمة اخيرا اضافة 
مس���اهمته احلالية مع اجلهات 
املس���ؤولة في تعدي���ل قوانني 
الش���ركات وغيرها  اخرى منها 
مب���ا يتوافق مع قان���ون الهيئة 
اجلديد، فيما اشار الى ان قطاع 
االستثمار في االقتصاد الكويتي 
يضم نحو 100 شركة استثمارية 

ما دعا االحتاد لعقد اجتماعات 
استثنائية مع اجلهات ذات الصلة 
وممثليها ومنهم محافظ البنك 
املرك���زي واللجنة االقتصادية 
واملالية في مجلس االمة لدراسة 
ومعاجل���ة االزم���ة واحلد من 

تداعياتها. 
وكان االمني العام لالحتاد د. 
رمضان الش���راح قد اشار خالل 
االجتماع الى ان نس���بة العمالة 
الوطنية لدى شركات االستثمار 
االعضاء جت���اوزت 40% مؤكدا 

للصحافيني ان قطاع ش���ركات 
االس���تثمار مهم ف���ي االقتصاد 
الكويتي وله دور في كل املجاالت 
التعليمية والصحية والترفيهية، 
مشيرا الى انها تعاني اليوم والبد 
من وضع حلول ناجعة للتغلب 
على مشكلة التمويل الن الوضع 
احلالي ال يس���تفيد منه احد مما 
يتطلب حتركا صريحا من قبل 

اجلهات املعنية. 
واشاد الى ان االحتاد يساهم 
في تعديل واقرار القوانني وفقا 

املالية. 
واكد ان ذلك يأتي متاشيا مع 
التطورات املتسارعة في االسواق 
العاملية مبا فيها تطوير التشريعات 
والتنظيمات املعمول بها مؤكدا ان 
حتقيق مردود الرسالة سيكون 
ل���ه اثر ايجابي على الش���ركات 
القطاع االستثماري  العاملة في 

خالل املرحة املقبلة. 
وقال ان االزمة املالية العاملية 
اثرت عل���ى االقتصاد الكويتي 
وكل الشركات االستثمارية، وهو 

مدرجة حتت مظلة بنك الكويت 
املرك���زي، موضحا ان ما تتمناه 
هذه الشركات هو تسهيل عملية 

التمويل من قبل البنوك. 
وكان البن���وان قد افاد خالل 
اجلمعية العمومية التي اعتمدت 
النب���ود التي تضمنه���ا جدول 
االعمال ان االحتاد يحرص على 
العمل ال���دؤوب لترجمة اهدافه 
املتنوعة وحتقيق رسالته املتمثلة 
في تهيئة املناخ املالئم لتطوير 
كفاءة قطاع االستثمار واخلدمات 

ان لالحتاد دورا جيدا ويس���عى 
لترك بصمة مؤثرة له في طبيعة 
التواصل م���ع اجلهات وذلك في 
تتبع تط���ورات االوضاع املالية 

في الكويت. 
العمومية  وأقرت اجلمعي���ة 
املالي واالداري  التقرير  لالحتاد 
املادة 15  للعام 2009 وتعدي���ل 
من نظامه االساس���ي لتخفيض 
قيمة االشتراك السنوي لعضوية 
االحتاد من 7 االف دينار سنويا 

الى 5 االف فقط. 

خالل عمومية اتحاد الشركات االستثمارية التي وافقت على جدول األعمال

الشراح: االتحاد يسعي لترك بصمة مؤثرة في التواصل مع الجهات وتتّبع تطورات األوضاع االقتصادية بالكويت
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نشتـري

يــوجــد لديــنــا مجوهــرات 
وساعــات ثمينـة مستعملة

 جديد روائع جنيف لل�ساعات من

VALENTINO
ت�شكيلة SIGNATURE تف�سري مميز 

وهو  التقليدي  فالنتينو  �شعار  م��ن 

اخل�ال���دة  املجموعة  يف  جديد  رم��ز 

ذو  الأم  الل���وؤل����وؤ  يظه��ر  لف��النتينو. 

الرتفاع  بع�ض  مع  البي�شاوي  الوجه 

يظهر  والتي  ال�شطح،  وانحناء  قلياًل 

عليها �شعار فالنتينو ب�شكل اأكرب لتاأثري 

اأكرث اأناقة والهتمام بالتفا�شيل واملواد 

الثمينة والرباعة جلية ووا�شحة يف كل 

جزء من هذه التحفة الفنية. جتدونها 

لل�شاعات  جنيڤ  روائ��ع  حمالت  لدى 

وجتدونها بكامل ت�شكيالتها لدى فرع 

جممع املن�شر.

السعد: »مجلس الشراكة االستشاري« حلقة وصل 
بين »البترول الوطنية« والقطاع الخاص

»باز للنظم العقارية« تطرح »حصص المشاع«
في المعرض الدولي للعقار السابع

اعلنت شركة باز للنظم العقارية مشاركتها 
في املعرض الدولي للعقار السابع الذي تنظمه 
شركة آنة جروب لتنظيم املعارض واملؤمترات 
خالل الفترة م���ن 20 إلى 23 فبراير اجلاري في 

فندق الريجينسي.
وكشفت مدير ادارة التسويق في الشركة خالد 
الشمري ان الشركة ستقدم منتجها االستثماري 
الذي أطلقت عليه اسم »حصص املشاع«، وسيتم 

طرحه خالل املعرض الدولي للعقار السابع. 
وقال الشمري ان »حصص املشاع« هي نظام 
ملكية خاصة مشاع للمنفعة دون العني، وينتفع 
مبوجبها كل شريك بجزء معني من العني املشترك 
ولفترة زمنية محددة بنسبة حصته في املشاع، 

ويكون ذلك منسوبا إلى إجمالى قيمة احلصص 
في العني املشاع.

وأشار إلى أن عدد من املرجعيات الفقهية اكدت 
صحة هذا النظام من الناحية الشرعية وتطابقه 
مع الشريعة اإلسالمية.  وعلى هامش املعرض أكد 
د. الشمري أن ابتكار »باز« نظام حصص املشاع 
يأتي من إميان راس���خ بأن الشريعة اإلسالمية 
قادرة على تقدمي نظم استثمارية تواكب احلداثة 
وحتافظ على القيم ومتنح جميع أطراف العملية 
االستثمارية حقوقهم وحتفظها، مشيرا إلى أن 
نظام حصص املشاع قدم حلوال متطورة وقيمة 
ألساليب االنتفاع بالعقارات الفندقية مبا يحقق 

أفضل النتائج للمستثمر واملنتفع.

نادي مصارف الكويت وّقع عقدًا حصريًا مع نادي مزايا للخصومات 
لتقديم خدماته لجميع موظفي القطاع المصرفي

انطالقا من أنشطة نادي مصارف الكويت وسعيا للتواصل 
وتعزيز العالقات بني األعضاء العاملني بالقطاع املصرفي، 
مت توقيع االتفاق بني نادي مصارف الكويت ونادي مزايا 
للخصومات لتوفير العضوية البالتينية للعاملني بالقطاع 
املصرفي والذي يتمتع أعضاؤه باخلصومات من اجلهات 
املشاركة الى جانب العديد من الهدايا املجانية والعروض 
اخلاصة، وذلك بحضور كل من رئيس مجلس إدارة نادي 
مصارف الكويت هشام البعيجان ورئيس اللجنة اإلعالمية 
خالد عيسى املذن وممثل شركة ورلد جروب الشركة املالكة 
ملش����روع نادي مزايا للخصومات املدير والعضو املنتدب 
ش����ادي إبراهيم دالي ومدير العالقات العامة باسل حسني 
اخللف.  ومن جهته أعرب البعيجان عن ش����كره لكل من 
شركة ورلد جروب »نادي مزايا للخصومات« على تعاونهم 
املثمر في هذا املجال، راجيا أن حتوز خدمات نادي مصارف 

الكويت رضا موظفي القطاع املصرفي بشكل عام. 
وتوجه املدير العام والعضو املنتدب لشركة ورلد جروب 
ش����ادي دالي »نادي مزايا للخصومات« بالشكر والتقدير 
على التع����اون املثمر لنادي مصارف الكويت الذي حرص 
على توقيع هذا العقد مع نادي مزايا للخصومات وبشكل 
حصري لتقدمي تلك اخلصومات واخلدمات املميزة ملوظفي 
القطاع املصرفي وحرصهم الدائم على مصلحتهم مشيرا 
إلى أن قيمة العضويات شبه رمزية ليتمكن أكبر عدد ممكن 

من املوظفني االستفادة منها.
كما اوضح أن عدد األعضاء بتزايد مستمر وكبير يشملون 
موظفي الوزارات ومساهمي اجلمعيات التعاونية وجمعيات 
النفع العام واألفراد من كافة ش����رائح املجتمع ومن كافة 
اجلنسيات واألعمار وأن هذا العدد مستمر باالرتفاع نظرا 

للفوائد العديدة التي تقدمها عضوية نادي مزايا.
وكش����ف دالي عن أن نادي مزايا باشر عملية االنتشار 
لتشمل جميع دول مجلس التعاون اخلليجي بعد بدايتها 
الناجحة واملتميزة في دول����ة الكويت عام 2006 حيث مت 
تأسيس نادي مزايا للخصومات في دولة البحرين ويتم 
حاليا وضع حجر األساس على عملية إطالق العضوية في 
باقي دول املجلس ابتداء من اإلمارات العربية املتحدة ومن ثم 
السعودية وعمان وقطر، وأوضح في هذا اإلطار أن عضوية 
نادي مزايا ستكون واحدة وشاملة في جميع دول مجلس 

التعاون اخلليجي جلهة االستفادة من اخلصومات. 
وأعاد دالي التشديد على أن الفكرة األساسية لنادي مزايا 
هي تنشيط حركة التجارة والسياحة في دولة الكويت عبر 
تقدمي خصومات في أكثر من 250 جهة مختلفة وأكثر من 
750 فرعا في كل مناطق الكويت، ومن ثم في دول مجلس 
التعاون بشكل يساهم في تنشيط حركة االقتصاد الوطني 
ويفيد املس����تهلك والبائع على الس����واء من خالل التوفير 
واخلصومات التي متنحها العضوية على مدار العام ودور 

ذلك في زيادة وحتفيز احلركة االقتصادية. 
وتابع أن مساهمة الشركة في خدمة املجتمع تتالقى مع 
قيمها وأهدافها وتس����اهم بشكل كبير في توطيد عالقاتها 
به بش����كل عام إميانا منها بضرورة رد اجلميل له وتنمية 
قدراته وتقدمه.  وقال في هذا اإلطار ان ش����ركات القطاع 
اخلاص تعتبر املصدر الرئيسي للثروة الوطنية، ومكانة 
هذه الشركات ال تقتصر على مركزها املالي فقط، بل تتعداه 
لتش����مل مدى مساهمتها في تقدم وخدمة وتنمية املجتمع 
بقطاعاته كافة. كما توجه بدعوة اجلهات غير املش����اركة 
بنادي مزايا للمشاركة في هذا املشروع ملا يعود بالفائدة 

عليها حيث سيتم زيادة عدد الزبائن بشكل ملحوظ على 
مواقعها وأفرعها كافة لالس����تفادة من اخلصم املعطى من 
قبلها مما يخدمها من الناحية التسويقية ويرفع من معدل 
مبيعاتها اليومية وس����تلحظ ذلك مباش����رة نتيجة العدد 
الكبير من أعضائنا الذين سوف يفضلونها عن منافسيها 
من نفس القطاع التجاري إلى جانب تقدميهم خدمة وطنية 
للمجتمع الكويتي كافة وتسهيل احلركة التجارية والسياحية 
بالكويت.  وذكر دالي أن نادي مزايا للخصومات يتألف من 
عدة فئات من العضويات وهي عضوية النخبة والعضوية 
البالتيني����ة والعضوية الذهبية وأكد أن قيمة العضويات 
ش����به رمزية رغم غناها وذلك لكي يتمكن أكبر عدد ممكن 

من اجلمهور من اقتنائها واالستفادة منها.
أما بالنسبة للهدايا القيمة املجانية التي تأتي مع فئات 
العضوية املختلفة والتي تشمل في الكويت مثال عددا من 
األلعاب مع العديد من الهدايا القيمة املجانية األخرى املقدمة 
من أس����رة نادي مزايا واجلهات املشاركة معها ألعضائها 
الكرام، فأوضح أنها س����تخص كل دول����ة من الدول أيضا 
وبنفس امليزات. وبالعودة إلى تفاصيل العضوية قال دالي 
ان النجاح والرواج الكبير الذي القته كان أيضا بسبب عدد 
ونوعية وجودة اخلدمات ذات القيمة املضافة التي متنحها 
العضوية مثل وجود مركز اتصال هاتفي لتلقي ش����كاوى 
العمالء إن وجدت والتعامل معها بشكل فوري.  ومن هذه 
اخلدمات أيضا عدد املزايا املرافقة لفئات العضوية املختلفة 
باإلضافة إلى اخلصومات املجزية لدى اجلهات املش����اركة 
ومنها كوبونات خصم خاص وعروض مجانية وألعاب من 
شركات ترفيهية عديدة ومطاعم وكافيات وعيادات أسنان 

وحلويات وغيرها.

عقد مجلس الشراكة االستشاري 
للموردين واملقاولني احملليني الذي 
أنشأته شركة البترول الوطنية 
الكويتية اجتماعه الثاني الذي مت 
خالله استكمال مناقشة وحتديد 
أبرز محاور خطة عمل املجلس 
خالل العام���ني املقبلني، على أن 
يتم في وقت الحق وضع تفاصيل 
خطة العمل تلك مشتملة على كل 

املوضوعات ذات الصلة.
وأوضح نائب رئيس مجلس 
اإلدارة ونائ���ب العضو املنتدب 
ملصفاة ميناء األحمدي أس���عد 
السعد أن تشكيل مجلس الشراكة 
االستشاري للموردين واملقاولني 
احملليني يعد إح���دى اخلطوات 
الرائدة التي قامت البترول الوطنية 
بتنفيذها متاش���يا مع توصيات 
مؤسسة البترول الكويتية، ودعما 
ملركز خدمة املوردين واملقاولني 
الذي أنش���أته الشركة في وقت 
س���ابق كحلقة وص���ل لتوثيق 

إل���ى أعضاء مت  الصلة، إضافة 
اختيارهم ع���ن طريق االقتراع 
ليمثل���وا املوردي���ن واملقاولني 
احملليني ويعمل���وا على إيصال 
آراء ومقترحات القطاعات التي 

ميثلونها إلى املجلس.
يذكر أن ممثلي القطاع اخلاص 
والهيئات احلكومية الذين يضمهم 
مجلس الشراكة االستشاري في 
دورته احلالية التي متتد لسنتني 
اثنتني هم حسني اخلرافي رئيس 
احتاد الصناعات، وطارق املطوع 
من غرفة جتارة وصناعة الكويت، 
وخالد الفهد م���ن الهيئة العامة 
للصناعة، وجحيل اجلحيل من 
شركة الصناعات الهندسية الثقيلة 
وبناء السفن، وأحمد احلمود من 
شركة النوفيل للتجارة والعامة 
واملقاوالت، وصال���ح املري من 
ش���ركة املير للخدم���ات الفنية، 
ومحمد الرمضان من شركة الدار 

للهندسة واإلنشاءات.

الروابط والعالقات بني الشركة 
والقطاع اخلاص ممثال باملوردين 

واملصنعني واملقاولني.
وأضاف الس���عد الذي يرأس 
مجلس الشراكة أن املجلس يضم 
في عضويته ممثلني عن البترول 
الوطني���ة وعدد من الش���ركات 
احمللية واجلهات احلكومية ذات 


