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سامي بشري

عدنان احلداد

طارق الغنام أمين زماني

جانب من احلضور ويبدو من اليمني: إبراهيم الغامن وأمين بودي وأحمد الشايع من اليمني طالل الفوزان وعبدالرحمن الصالح ووفاء محمد ووديع بدوي خالل الندوة

حالة من التفاؤل سيطرت على السوق األسبوع املاضي

باستخدام بطاقتك »ڤيزا« لتسديد كل مشترياتك ما بين 15 يناير و 28 فبراير الجاري 

تضم أكبر تشكيلة من شبكات األعراس وخصومات تصل إلى %50

»الدولي« يمنح حاملي بطاقات »ڤيزا«
فرصة الفوز برحلة لكأس العالم

أرض المعارض الدولية تتألأل بمجوهرات تتجاوز 
الـ 350 مليون دوالر تستعرضها 110 شركات 

قدر مش���اركون مبعرض الذهب واملجوهرات 
العاملي الثامن الذي تقيمه وتنظمه شركة معرض 
الكويت الدولي على ارض املعارض الدولية مبشاركة 
110 شركات محلية ودولية قدروا قيمة املعروضات 
املطروحة باملع���رض مبا يتجاوز ال� 350 مليون 
دوالر بينه���ا مجوهرات قادمة من خارج الكويت 
مع الش���ركات الدولية املش���اركة تقدر بنحو 37 
مليون دوالر تضم تشكيلة هائلة وغير مسبوقة 

من اطقم األملاس واألحجار الكرمية.
ومن جناح شركة مجوهرات تيارا يقول مديرها 
العام أمين زماني ان جناح الش���ركة يقدم لزوار 
املعرض تشكيلة رائعة من اطقم شبكات االعراس 
اجلديدة بتصاميم حديثة ومبتكرة وغير مسبوقة 
الى جانب تش���كيلة كبيرة من الساعات الثمينة 

املرصعة وغير املرصعة.
ويكش���ف زماني عن تق���دمي »تيارا« لزوار 
املعرض اس���عارا خاصة وخصومات متفاوتة 
تقدم خالل فترة إقامة املعرض فقط على جميع 
معروضاتها، مؤكدا ان ما مييز معروضاتهم هو 
التصاميم املبتكرة املميزة واألسعار اخلاصة جدا، 
هذا الى جانب طرح تشكيلة ساعات من ماركات 
عاملية شهيرة باعتبارهم وكالءها احلصريني 
في الكويت حيث تضم القائمة ماركات جراهام 
وميشيل وآرنولد اندصن وكوينتنج وأيس لينك 
وكلها من االستيل املرصع باألملاس واالحجار 

الكرمية.
ومن جن���اح داماس حت���دث مديره���ا العام 
طارق الغنام مشيدا بفكرة اقامة معرض للذهب 

واملجوهرات ف���ي الكويت على ان يكون معرضا 
واحدا في الس���نة اس���وة باملعارض املتخصصة 
املقامة في كل بلدان العالم وذلك حرصا على تقدمي 
تشكيلة جديدة، وقال ان املعرض ميثل فرصة جيدة 
لالطالع على اجلديد في عالم الذهب واملجوهرات، 
كما ان مش���اركة الشركات االجنبية متثل فرصة 
جيدة ومميزة يستفيد منها الزبائن واملشاركون 
في الوقت نفسه حيث يتعرف التجار على مصادر 
اخرى لالستيراد ويلتقي وجها لوجه مع شركات 

عاملية يلتقي معها خارج الكويت.
وحول ما تقدمه داماس لزوار املعرض قال نقدم 
تشكيلة كبيرة من اطقم األملاس التي ترضي ذوق 
امل���رأة الكويتية حيث تتنوع املعروضات ما بني 
صناعة اماراتية وايطالية وهونغ كونغ وسنغافورة 

وكل دولة منها لديها مميزات معينة.
ومن جناح ش���ركة تانغو للمجوهرات يقول 
مديرها العام س���امي بش���ري ان جناح الشركة 
باملعرض يقدم لزواره تشكيلة هائلة من اخلوامت 
والدبل وشبكات االعراس التي ترضي كل االذواق 
ومختلف الشرائح املالية، كما تقدم الشركة ألول 
مرة مجوهرات خاصة لألطفال في مناس���باتهم 

املختلفة.
ويكشف بشري عن تقدمي الشركة خلصومات 
خاصة تصل الى 50%، كما ان هناك عروضا خاصة 
عل���ى بعض القطع املميزة الت���ي من بينها طقم 
املاس انتيك صناعة يدوية هندية 100% وهو مميز 
في الشكل والس���عر وميثل قطعة نادرة وحتفة 

ثمينة.

جديدة لتنشيط االقتصاد بجميع 
التي عانت كثيرا في  قطاعاته 
مع����دالت منوها ف����ي الفترات 
االخيرة حيث تأخرت مشاريع 
كثيرة في البالد بسبب ضعف 
التمويلي����ة فاغل����ب  األدوات 
القطاعات االقتصادية اصابها 
الركود ابتداء من القطاع العقاري 
والس����ياحي والصح����ي حيث 
اصبحت تلك القطاعات تعاني 
من الشلل وحتتاج عدة حلول 
لتنفذيها على اعلى املستويات 
للنهوض بشكل كامل باالقتصاد، 
مش����يرا الى أن الوضع احلالي 
الى عدة معارض تقام  يحتاج 
في الس����نة وتكون متخصصة 
في معاجلة اخلدمات التمويلية 
ف����ي الكويت لتحري����ك عجلة 

االقتصاد.

اعلنت شركة مجموعة الراية 
عن انطالق معرض حلول في 
الفترة بني 22 و 24 مارس املقبل 
ملدة ثالثة ايام مبشاركات كثيرة 
واقبال واسع من قبل الشركات 
االستثمارية والبنوك وشركات 
التأمني لعرض خدماتها التمويلية 
على جمهورها بش����كل مباشر 
مصحوبة بع����روض وخدمات 
جديدة ستعلن اثناء فترة اقامة 

املعرض الذي سيقام سنويا.
وقال رئيس مجلس االدارة 
والعضو املنتدب لشركة مجموعة 
الراية عدنان احلداد: ان معرض 
حلول يعد اول معرض متخصص 
ف����ي ه����ذا املجال وه����و تقدمي 
التمويلية املختلفة  اخلدم����ات 
للش����ركات االفراد حيث سيتم 
تقدمي عروض وخدمات جديدة 
ومتنوع����ة من قبل الش����ركات 
التمويلية والبنوك طوال فترة 
املعرض الن الهدف من انش����اء 
املعرض في ذلك التوقيت معاجلة 
املشكالت الناجتة عن عدم فتح 
خطوط االئتمان وقلة التمويل 
من قب����ل البنوك والش����ركات 
التمويلية الى عمالئها بس����ب 
تداعيات األزمة املالية وخوفها 
من االقدام على ذلك، وسيقوم 
املش����اركون باملع����رض بطرح 
أدوات متويلية جديدة تعرض 
الول مرة وكذلك كيفية التعرف 
على فتح طرق خلطوط ائتمانية 

أعلن بنك الكويت الدولي عن انطالق حملته 
الترويجية ملنح حاملي بطاقات االئتمان )ڤيزا( 
فرصة الفوز برحلة حلضور بطولة كأس العالم 

لكرة القدم »فيفا 2010« في جنوب أفريقيا.
وقال بنك الكويت الدولي في بيان صحافي ان 
الفرصة متاح���ة أمام جميع حاملي بطاقات ڤيزا 
»الدولي« لتحقيق أحالمهم مبش���اهدة مباريات 
كأس العالم، وذلك من خالل اس���تخدام بطاقتك 
ڤيزا لتسديد كل مشترياتك ما بني 15 يناير و 28 
فبراير اجلاري سواء داخل الكويت أو في اخلارج 
فكل مرة تستخدم فيها بطاقتك »ڤيزا« ستحظى 
بفرصة الفوز برحلة مدفوعة بالكامل لك ولشخص 
آخر تختاره يشاركك حلضور بطولة كأس العالم 

»فيفا 2010« بجنوب أفريقيا.
وأضاف البنك أن العروض الترويجية احلصرية 
املتاحة حلاملي بطاقات ڤيزا، تس���تهدف حتقيق 
أقصى درجات الرضا للعمالء، وتقدمي مس���توى 

متميز من اخلدمات املصرفية اخلاصة، باإلضافة 
إلى سلسلة كاملة من املنتجات املصرفية.مؤكدا أن 
قسم بطاقات االئتمان ميثل جزءا هاما من األعمال 

املصرفية للعمالء في بنك الكويت الدولي.
وحتمل »ڤيزا« بنك الكويت الدولي العديد من 
املزايا التي تلبي جميع احتياجات العمالء ووفقا 
ألحكام الشريعة اإلسالمية لتناسب منط حياتك 
اليومية العصرية، وتتمتع بطاقة ڤيزا »الدولي« 
بالعديد من املزايا منها:أنها بطاقة تتوافق مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية بدون ربا أو فائدة، ومتنحك 
البطاقة راحة البال.وتعفيك من أجور تغطي احلد 

االئتماني كما في البطاقات التقليدية األخرى.
وأوضح البنك انه ميك���ن التعرف على كافة 
الشروط واألحكام ل� »ڤيزا« بنك الكويت الدولي 
باإلضافة إلى منتج���ات البنك األخرى من خالل 
زيارة املوقع االلكتروني لبن���ك الكويت الدولي 
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»الوساطة«: »االحتياط األميركي« يقلص 
سياسة التحفيز النقدي برفع سعر الخصم

قال التقرير األسبوعي للمجموعة 
الدولية للوساطة املالية في رصده 
ان  العاملية  املال  حلركة أس���واق 
مجلس االحتي���اط الفيدرالي حترك 
أخيرا إلنهاء سياسة التحفيز النقدي مع 
قراره رفع سعر الفائدة على الدوالر مبقدار 
0.25% ال���ى 0.75% في خطوة فاجأت األس���واق 
ودفعت بالدوالر لالرتفاع الى مستويات مرتفعة 

أمام العمالت الرئيسية.
وفي أسواق األسهم األميركية ارتفعت االسهم 
األميركي���ة عند االغالق ي���وم اجلمعة املاضي اذ 
اعتبر املس���تثمرون زيادة غير متوقعة في سعر 
اخلصم لدى مجلس االحتياط الفيدرالي عالمة على 
تعافي النظام املالي لكنهم احسوا بالقلق خشية 
ان تتضرر اسواق االسهم من التراجع في نهاية 

االمر عن اتباع سياسة تيسير االئتمان.
وبنهاية التعامل نزل مؤشر داو جونز الصناعي 
لالسهم األميركية الكبرى 9.45 نقطة اي بنسبة 

0.09% الى 10402.35 نقطة.
وزاد مؤشر س���تاندرد اند بورز 500 االوسع 
نطاقا 2.42 نقطة اي بنس���بة 0.22% الى 1109.17 

نقطة.
وارتفع مؤشر ناسداك املجمع الذي تغلب عليه 
اسهم شركات التكنولوجيا 2.16 نقطة اي بنسبة 

0.10% الى 2243.87 نقطة.

حركة العمالت

وفي أسواق الصرف العاملية سجل الدوالر اعلى 
مستوياته أمام سلة عمالت يوم اجلمعة مواصال 
مكاسبه بعد أن أعلن مجلس االحتياط الفيدرالي 

األميركي قرارا مفاجئا برفع سعر اخلصم.
ورفع املركزي األميركي يوم اخلميس س���عر 

اخلصم وهو س���عر الفائدة ال���ذي يفرضه على 
القروض الطارئة التي يقدمها للبنوك الى 0.75% من 
0.5% قائال ان هذا جاء استجابة لتحسن الظروف 

في أسواق املال.

النفط والمعادن الثمينة

وفي أسواق النفط العاملية ارتفعت أسعار 
العق���ود اآلجلة للنفط اخلام ق���رب 80 دوالرا 
للبرميل عند التسوية يوم اجلمعة وقد القت 
دعما من اضرابات العمال باملصافي الفرنسية 
والتوترات بسبب البرنامج النووي إليران والتي 
طغت على املخاوف التي ثارت في وقت سابق 
من أن يتس���بب تضييق االئتمان في انحسار 
منو الطلب في أكبر دولة من حيث اس���تهالك 

النفط في العالم.
وهون مجلس االحتياط الفيدرالي يوم اجلمعة 
من التكهنات بأن رفعه املفاجئ لسعر اخلصم يوم 
اخلميس ايذان بتغير في سياسته النقدية. وكانت 
اسعار النفط هوت بادئ األمر بعد ان رفع املجلس 

سعر اخلصم ربع نقطة مئوية إلى %0.75.
وفي أسواق املعادن الثمينة تعافت أسعار الذهب 
من اخلسائر املبكرة في أوروبا يوم اجلمعة ليجرى 
تداوله دون تغير يذكر عن اجللسة السابقة فيما 
أقبل املستثمرون على شراء املعدن النفيس للتحوط 

من التقلب في أسوق الصرف االجنبية.
وسجل سعر الذهب في املعامالت الفورية 1111.45 
دوالرا لالونصة باملقارنة مع 1111.40 دوالرا عند 
االغالق في نيوي���ورك يوم اخلميس مرتفعا من 

1098.55 دوالرا التي سجلها في وقت سابق.
وانخفض الذهب 1% في اسيا لكنه لقي اهتماما 
من املشترين في التعامالت األوروبية املبكرة وسط 
مخاوف من عدم االستقرار في أسواق الصرف.  

الحداد: »الراية« تطلق معرض 
»حلول« في 22 مارس 

التفاؤل يسود السوق بفضل نتائج الشركات القيادية في 2009

»دار الخبير«: حالة من االستقرار والنمو
في السوق بانتظار إتمام صفقة زين

األوربية يوم األربعاء املاضي عند 
اعلى مس����توياتها في أسبوعني 
مدعومة باس����هم الشركات املالية 
بعد أن حقق »بنك بي ان بي باريبا« 
الربع  التوقعات في  ارباحا فاقت 
األخير، وفى الوقت نفس����ه أغلق 
س����عر برميل نفط غرب تكساس 
يوم أمس الثالثاء 6 أكتوبر مسجال 
77.33 دوالرا هذا وقد أغلق مؤشر 
السوق الرئيسي يوم اخلميس 18 
فبراير اجلاري عند 7.397 نقطة 
بارتفاع نس����بته 3.1% عن اغالق 
األسبوع املاضي.أما بالنسبة لقيمة 
التداول السوقي فقد ارتفعت هذا 
األس����بوع حيث بلغت 690.608 
مليون دينار مقابل 425.369 مليون 
دينار لألس����بوع املاضي بنسبة 
ارتفاع تصل الى 62.36% في حني 
ارتفع عدد الصفقات بنسبة %48.35 

ليصل الى 56.006 صفقة.
وعن التوقعات األسبوع اجلاري، 
قال التقرير ان حالة من االستقرار 
والنمو تستمر في السوق بانتظار 
امت����ام صفقة زي����ن واالكتتابات 
اجلديدة ف����ي ظل التفاؤل احمليط 
ببعض النتائج املالية للشركات.

ذكر التقرير االسبوعي لشركة 
دار اخلبير لالستشارات االقتصادية 
املالية  الكويت لالوراق  ان سوق 
شهد ارتفاعا ملحوظا يقترب من 
حاجز 7400 نقطة، وسط تفاؤل 
املتعامل����ني بنتائ����ج ع����ام 2009 
والسيما نتائج الشركات القيادية، 
مما يعك����س اقبالهم على عمليات 
الشراء قبيل اعالن الشركات عن 
املالية، متأثرة باألخبار  نتائجها 
االيجابية وخاصة اشهار تأسيس 
بنك وربة االسالمي رسميا، وتعيني 
أول مجلس ادارة له لثالث سنوات 
مقبلة، وكان مجلس الوزراء كلف 
العامة لالستثمار بتعيني  الهيئة 
أول مجلس ادارة للبنك، التي متتلك 
24% من رأسماله. والباقي عبارة 
عن اكتتاب مجاني مت توزيعه على 
املواطنني بالتساوي، وذلك في اطار 
املواطنني في  تعزيز مشاركة كل 
مشروعاتها من خالل طرح الشركات 
املساهمة والتي يتملك املواطنون 

على تنشيط السوق احمللى حيث 
شهدت مؤش����راته اللون األخضر 

طوال أيام األسبوع. 
وعل����ى صعيد آخ����ر ارتفعت 
أسعار النفط هذا األسبوع متأثرة 
ببيانات انخفاض مخزون النفط 
لدى الواليات املتحدة والذي عزز 
التفاؤل بش����أن انتع����اش الطلب 
على الطاق����ة بالتزامن مع ارتفاع 
األسهم العاملية حيث أغلقت األسهم 

 ومن ناحية أخرى، قال التقرير 
ان وافقت شركة االتصاالت املتنقلة 
� زين على بيع وحدتها األفريقية، 
وذلك بناء على العرض املقدم لها 
من قبل »شركة بهارتي ارتل ملتد« 

بقيمة تبلغ 10.7 مليارات دوالر.
الى  التقديرات  وتشير بعض 
أن العوائ����د الناجتة عنها بحدها 
األقصى بقيمة تبل����غ 5 مليارات 
دوالر، وهو ما انعكس مباش����رة 

50% من أس����همها في ضوء تنفيذ 
اخلط����ة التنموي����ة املقبلة والتي 
تتجه في سياس����اتها االقتصادية 
نحو تنشيط املبادرة االقتصادية 
بفتح وحفز مجاالت االستثمار أمام 
القطاع اخلاص، وتنويع مصادر 
انتاج الثروة، واخضاع االستثمار 
العتبارات الربحية االقتصادية حتى 
تتحقق استدامة املشروعات العامة 

واخلاصة على حد سواء.

أكد خالل ندوتها بعنوان »التوقعات االقتصادية في الكويت 2010« أن القرار اتخذ قبل اندالع األزمة المالية

القحطاني: »األمان« قّررت تقليص القروض واسترداد المرابحات

من أن عام 2008 لن يكون مواتيا 
لالستثمار، وقامت اإلدارة بناء عليها 
بتقليص قروضها واسترداد قيم 
مرابحات لها لدى شركات استثمار 
أخرى، إضافة إلى اتخاذها القرار 
بعدم الدخول في استثمارات جديدة 
اعتبارا من النصف الثاني من سنة 

.2008
وقال ان هذه القرارات هي التي 
حمت الشركة من تداعيات األزمة 
املالية وما نتج عنها من آثار سلبية 
على الشركات بصفة عامة وشركات 
االستثمار بشكل خاص. حتى انه 
وبناء على آخر بيانات مالية معلنة 
في 2009/9/30 بلغت نسبة الديون 
إلى إجمالي أصول األمان 44% في 

حني أن متوسط قطاع االستثمار 
55% ويبلغ معدل تغطية الديون 

3 مرات.
من جانبه، قال نائب الرئيس 
التنفيذي لقطاع األصول احمللية 
والعربية وليد احلوطي ان هناك 
ارتباطا كبيرا بني قطاع الدراسات 
واالستشارات في الشركة وبني 
قطاع إدارة األصول، حيث تتم 
إدارة محافظ العمالء اعتمادا على 
املزج بني الرؤي���ة التي توفرها 
الدراسات وخبرة مديري  إدارة 
احملافظ، وأن الشركة تفخر بخدمة 
عمالئها من مؤسسات وعمالء من 

ذوي املالءة.
يذك���ر ان ه���دف الندوة هو 

اإلجابة عن س���ؤالني رئيسيني 
هما:

أوال: هل وصلت الكويت إلى 
القاع فيما يتعلق بتداعيات األزمة 

املالية العاملية؟
ثانيا: ما التوقعات للمستقبل 

وبالتحديد سنة 2010؟
وفي السياق نفسه، أشارت 
وف���اء بدوي نائ���ب رئيس أول 
للدراسات واالستشارات في شركة 
األمان إلى أن بناء التنبؤات في 
الدراسة قام على دراسة العالقة 
بني احملركات الرئيسية لالقتصاد 
الكويتي واآلثار املتوقعة ألداء كل 

منها على قيم األصول.
الدراس���ة أن تلك  واعتبرت 

احملركات الرئيسية هي توجهات 
أسعار النفط، والسياسة النقدية 
واملالي���ة إضافة إل���ى توجهات 
قطاعني رئيس���يني هما القطاع 

املصرفي وقطاع العقار.
وتطرقت الندوة ملناقشة خطة 
القيود  التنمية للكوي���ت وإلى 
واحملاذير التي يواجهها تطبيق 
اخلطة، واعتبرت أن التحدي األكبر 
أمام حتقيق أهدافها هو الطبيعة 
اخلاصة لالقتصاد الكويتي الذي 
ال يتوافر له من عناصر اإلنتاج 
إال رأس املال ومورد طبيعي واحد 
إلى تطوير  النفط ويحتاج  هو 
كبير في مجال التنظيم واإلدارة 
في ظل قلة األيدي العاملة وعدم 

إقبالها على أعمال معينة. وأوصت 
الدراسة بالتوجه نحو التخصص 
وخلق اقتصاد يقوم على اخلدمات 
بشكل رئيسي وأهمها اخلدمات 
املالية التي تعتبر الكويت مؤهلة 
لها بشكل كبير مبا لها من خبرة 
وموارد بشرية على مستوى عال 
من الكف���اءة في هذا املجال. كما 
أوصت باالهتمام بخلق خدمات 
أخرى صحية وتعليمية تكون 
على مستوى جاذب للمستفيدين 
من الدول املجاورة، حيث ان ضيق 
الس���وق الكويت���ي يعتبر أحد 
العوائق الهامة التي يجب التنبه 
التخطيط للمش���اريع  لها عند 

املختلفة.

نتائج الدراسة
خلصت توقعات الدراسة الى ما يلي:

ـ سوف تستمر أسعار النفط عند مستويات معقولة حتى نهاية 
ــعر  ــنة 2010 مما يحقق فائضا للميزانية التي مت إعدادها عند س س

45 دوالرا. 
ـ سوف تستمر البنوك في أخذ املخصصات مع توقع انخفاضها 
تدريجيا مبا يبشر بارتفاع معدالت أرباح البنوك التي تعتبر واحدا 

من احملركات الرئيسية لالقتصاد.
ـ نتوقع انتعاشا معتدال في قطاع العقار السكني واالستثماري 

مع استمرار الضغوط في قطاع العقار التجاري.
ــول كثيرا على اآلثار اإليجابية التي ميكن خلطة التنمية أن  ـ نع
حتققها ولكن ننظر إلى املعوقات الكثيرة التي تواجهها اخلطة بواقعية 
وال نتوقع أن تبدأ اآلثار الفعلية للخطة في االنعكاس على االقتصاد 

قبل الربع األخير من 2010 أو حتى 2011.
ــية التي نواجهها في الكويت مشاكل إدارية  ــاكل األساس ـ املش
ــرارات. وفيما عدا ذلك فإن  ــاكل تتعلق باتخاذ الق وتنظيمية ومش

اإلمكانات االقتصادية للدولة تتيح لها النمو واالزدهار. 
ـ مازال االستثمار في قطاع البنوك هو األقل مخاطرة في الظروف 

احلالية ويتوقع له منو كبير عند تنفيذ السياسة املالية للدولة.
ـ قطاع االستثمار مؤهل لقيادة قاطرة التنمية في حال مت االهتمام 

بتنقية ميزانياتها وإعادة رسملتها.
ــركات املؤهلة لكسب املناقصات احلكومية شركات  ـ أغلب الش
ــوق الكويت لألوراق املالية ولكن هذا ال مينع أنه  غير مدرجة في س
ــركات املدرجة  في حالة دوران عجلة االقتصاد فإن العديد من الش

سيكون لها نصيب من املقاوالت حتى لو كان من الباطن.
ــهم كافة في سوق الكويت لألوراق  ـ هناك ترابط قوي بني األس
ــوف متس جميع األسهم.  املالية وفي حني بدأت عجلة االنتعاش س
ونرجو حينها أال ينسى املستثمرون الدروس املستفادة من األزمة 

وأن يتم تقييم الشركات بناء على أنشطتها التشغيلية الفعلية.

تقــارير

نظمت شركة األمان لالستثمار 
ن����دوة حتت عن����وان »التوقعات 
االقتصادية في الكويت 2010« وقد 
حضر الندوة أحمد صالح الشايع 
بصفته مالكا رئيس����يا في شركة 
بيت األوراق املالية وأمين بودي 
رئيس مجل����س اإلدارة والعضو 
املنتدب في الش����ركة األم، شركة 
بيت األوراق املالية وإبراهيم الغامن 
رئيس مجلس إدارة األمان وأعضاء 
اإلدارة  اإلدارة وأعض����اء  مجلس 
التنفيذية في الش����ركتني وجميع 
الش����ركات التابعة ملجموعة بيت 

األوراق املالية.
ف����ي البداية افتت����ح الرئيس 
التنفي����ذي لش����ركة األمان محمد 
الندوة، قائ����ال: »ان  القحطان����ي 
األمان لالستثمار باعتبارها شركة 
االستثمار اإلس����المي األولى في 
الكويت من حي����ث حجم األموال 
امل����دارة تتابع بش����كل مس����تمر 
العاملية  الساحة  املستجدات على 

واحمللية«.
الش����ركة تفخر بالفريق  وان 
الدراس����ات  العام����ل في قط����اع 
واالستش����ارات فيه����ا الذي يركز 
بشكل رئيس����ي على دعم القرار 
االستثماري س����واء الستثمارات 
الشركة ومساهميها أو لعمالئها.

وأشار إلى اس����تفادة الشركة 
من الدراسات التي يعدها الفريق 
والتي حذرت في نهاية سنة 2007 


