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تحت رعاية الشيخ سلمان الصباح يقام برعاية وزير المالية خالل الفترة من 17 إلى 19 مايو الجاري

في حوار لـ »أكسفورد بزنس جروب«

الفرصة التزال سانحة لفوز العمالء الجدد بلقب »المليونير«

استمرارًا الستثمارها في جيل المستقبل

الدهيم: »الكويت الدولي« تبدأ الترتيب 
إلقامة معرض الصيد والرماية 

»مجموعة الجابرية« تنظم المعرض األول للمال واالستثمار 
للترويج ألحدث المحافظ االستثمارية والعقارية محليًا وخليجيًا

السعد: االستثمارات الحكومية ساهمت في استقرار 
القطاع المصرفي المحلي

 عاطف رمضان
أعلنت شركة مجموعة اجلابرية 
للمعارض عن تنظيم املعرض االول 
للمال واالستثمار الذي يقام برعاية 
وزير املالية مصطفى الشمالي خالل 
الفترة من 17 الى 19 مايو اجلاري 

في فندق شيراتون الكويت.
جاء ذلك خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقدته »مجموعة اجلابرية 
للمعارض« أمس لهذه املناس����بة 
بحضور رئي����س مجلس ادارتها 
احمد بهبهاني واملستشار االعالمي 

للمجموعة هادي سالم.
وأكد مدير املعارض مبجموعة 
اجلابري���ة محم���ود عفيفي ان 
املعرض االول للمال واالستثمار 
س���يضم الصناديق والصكوك 
واحملافظ االستثمارية والعقارية 
في الكويت واخلليج، مش���يرا 
الى ان املع���رض يعتبر فرصة 
حقيقية للشركات املشاركة فيه 
لعرض افضل ما لديها من فرص 

واعدة.
واضاف عفيف����ي ان املعرض 
تش����ارك فيه مجموعة كبيرة من 
الش����ركات املتخصصة في مجال 
الصنادي����ق والصكوك واحملافظ 
محلي����ا ودوليا، وس����يتم تبادل 
االعم����ال بينه����ا، كما سيس����اعد 
التعرف  الشركات املشاركة على 
على احدث الصناديق واحملافظ 
املوجودة واملطروحة في االسواق 
احمللية واالقليمية، موضحا ان من 
االهداف الرئيسية للمعرض، طرح 
اخلدمات للعمالء بشكل مباشر، 
والتعرف على هواجسهم وتبديد 
اخلوف الواقع لديهم جتاه االقبال 

على االستثمار.
وأش����ار ال����ى ان الصنادي����ق 
والصكوك واحملافظ االستثمارية 
والعقارية تلعب دورا كبيرا ومهما 
في تطوير الصناعة املالية، وتوفير 
افضل الفرص للمستثمرين االفراد 
عن طريق جمع مواردهم وادارتها 
مبعرفة مؤسسات مالية، لتحقيق 
املزايا التي ال ميك����ن أن تتحقق 

املنت����دب للهيئة  أكد العضو 
العامة لالستثمار بدر السعد على 
دعم الهيئة الكامل لطلب احلكومة 
إنشاء محفظة استثمارية طويلة 
األجل لالستثمار في سوق الكويت 
لألوراق املالية، مشيرا إلى أن الهيئة 
قامت بالتعاون مع املؤسس����ات 
احلكومية األخرى بإنشاء احملفظة 
الوطنية االستثمارية بقيمة 1.5 
مليار دينار، كأحد اإلجراءات التي 
جرى اتخاذها لتعزيز أجواء الثقة 
وتكريس دعائم استقرار السوق 
الس����لبية  التداعيات  واحت����واء 
القطاع����ات االقتصادي����ة  عل����ى 
املختلفة في الب����الد جراء األزمة 
االقتصادي����ة العاملية.وأض����اف، 
في حوار خاص مع »أكس����فورد 
بزنس جروب«، ش����ركة األبحاث 
والنشر واالستشارات االقتصادية 
القطاع  املتخصصة، ان استقرار 
املصرفي واستفادته من منظومة 
دعم قوية وشاملة برهن على جناح 
اس����تراتيجية احلكومة في تلك 

الظروف االقتصادية الصعبة.
وأوضح أن احلكومة لم تشأ 
القيام بأي نوع من املخاطر العامة 
التي قد تؤدي إلى انهيار أحد أكبر 
املصارف في الكويت، ولكن الهيئة 
بوصفها مس����تثمر طويل األجل 

خصخص����ة مؤسس����ة اخلطوط 
أكد السعد أن  الكويتية،  اجلوية 
العملية برمتها ستكون حتت دائرة 
الض����وء، حيث تأمل احلكومة أن 
الطريق نحو  متهد هذه اخلطوة 
مزيد من املش����اريع، مشددا على 
أن جميع اخلطوات بدءا من عملية 
طرح املزايدة حتى االكتتاب العام 
األولي ستخضع لتدقيق صارم، 
وق����ال إن خصخصة مؤسس����ة 
اخلطوط اجلوية الكويتية خطوة 
جوهرية ستعد مؤشرا ملا ستقوم 
به الدولة من خطوات الحقة، ولهذا 
فإن����ه من املهم ج����دا أن تتم هذه 
العملية وفق القوانني املخصصة 
لذلك وبشفافية تامة لكي حتقق 

النجاح املنشود.
وألقى الس����عد الض����وء على 
أهمية حتديد الش����ريك املناسب 
للش����ركة اجلديدة الذي سيلعب 
دورا أساس����يا في حتس����ني أداء 
الناقلة ويحقق التوازن للسوق، 
وأش����ار إلى إن الهيئة تسعى إلى 
استقطاب مس����تثمر استراتيجي 
قادر على إعادة تنظيم وتوسعة 
الشركة لتسجل أداء قويا، ولفت 
إلى أن اخلطوة ستساهم أيضا في 
خلق منافسة متكافئة بني شركات 

الطيران الوطنية في الكويت.

له����م منفردين، فضال عن ان تلك 
الصنادي����ق واحملاف����ظ تتعرض 
الى اق����ل املخاطر، خاصة في ظل 
االوضاع السائدة حاليا بعد االزمة 
املالية، وما تبعها من مش����كالت 
جمة على مستوى االقتصاد العاملي 

ككل.
ولفت الى ان ذلك ساهم في اقبال 

ونيابة عن الدول����ة لعبت الدور 
املنوط بها عندما دعت إلى استثمار 
أموال الصناديق في سوق الكويت 
لألوراق املالية، مما س����اعد على 
استقرار السوق ولعب دورا رئيسا 

في تعزيز ثقة املستثمر.
وأشاد بالتغييرات التشريعية 
التي قامت بها احلكومة خالل مرحلة 
الركود االقتصادي، مشيرا إلى أن 
قوانني مثل قانون ضمان الودائع 
ساعد في احلفاظ على قاعدة صلبة 
للقطاع املصرف����ي، ولفت إلى أن 

عدد كبير من الشركات بعد فترة من 
التوقف على الدخول في مشاريع 
جديدة وبدأ االستثمار في التزايد، 
خصوصا في القطاع العقاري الذي 
بدأ يحظى باالنتعاش في اآلونة 
االخيرة بعد الركود الذي أصاب 
القطاع لفترات طويلة، مؤكدا انه 
التزال الشركات واملؤسسات تعلن 

شراء أس����هم في بنك اخلليج لم 
تنظر إليها الهيئة باعتبارها خطة 
إنقاذ بقدر ما هي فرصة استثمارية 
نتج عنها جناح البنك في التعافي 

من جديد.
وأعرب عن أهمية الدور الذي 
تلعبه الهيئة العامة لالس����تثمار 
في متويل احلزم����ة االقتصادية 
املقترحة، مؤكدا على  احلكومية 
الهيئ����ة لدعم املصارف  جاهزية 
ضم����ن جهود أوس����ع ترمي إلى 
تشجيع املزيد من أنشطة القطاع 

مشاركتها في املعرض، االمر الذي 
يدل على وجود حراك اقتصادي 

حاليا في السوق الكويتي.
وب����ني عفيف����ي ان االزم����ة 
االقتصادية العاملية كش����فت عن 
ان االس����تثمار العقاري آمن ومن 
أفضل قطاعات االس����تثمار التي 
تضمن اس����تثمار رأس املال بأقل 

اخلاص، مشيرا إلى أنه من الدعائم 
الرئيسية خلطة التنمية لألربعة 
أعوام القادمة زيادة مشاركة القطاع 
اخلاص، الفتا إل����ى أن املصارف 
اخلاصة مناط بها دور رئيس����ي 
يتمثل في متويل املشاريع، موضحا 
ان دور الهيئ����ة يتركز في زيادة 
الودائع أو أي نوع آخر من التمويل، 
ومشيرا إلى أن الهيئة يسرها تقدمي 

املساعدة للمصارف.
وفي ضوء اس����تعداد القطاع 
اخلاص للقيام بدور محوري في 

املخاطر، مشيرا الى ان هذا القطاع 
بدأ يحظى باالنتعاش في اآلونة 
االخيرة بعد الركود الذي أصابه 

لفترات طويلة.
اجلدير بالذكر انه مت تسويق 
90% من مساحة املعرض مما يكشف 
حرص الش����ركات واملؤسس����ات 
العقاري����ة واالس����تثمارية على 
استغالل هذا احلدث االقتصادي 
امله����م والذي يعد االول من نوعه 

في الكويت.
يذك����ر ان الش����ركات الراعية 
للمعرض االول للمال واالستثمار 
ه����ي: »ب����از العقاري����ة«، »دينار 
العقارية«، »كامكو«، »دار االستثمار 
� آدام«، »البن����ك االهلي املتحد«، 
»أمالك يعقوب بهبهاني«، »مجموعة 
أوريجن����ال العاملية«، »مجموعة 
العيناتي � من البحرين«، »مجموعة 
الش����ركة املتح����دة للتس����ويق 
العقاري«، »ماجك هوم العقارية« 

و»دار الكوثر العقارية«.
من جانبه، أكد مدير التسويق 
واملبيعات في شركة دينار الدولية 
العقارية هاني عبدالهادي ان القاعدة 
االساس����ية للعق����ار هي االصول 
الثابتة، مشيرا الى ان االسهم اصول 
متغيرة، وان املخاطرة »معدومة 

بالثابت وموجودة في املتغير«.
وتوقع عبدالهادي ان تتالشى 
تداعيات األزمة املالية العاملية في 

الربع االخير من العام احلالي.
وأضاف انه اذا »عطس« السوق 
العقاري خ����ارج الكويت يصاب 

السوق احمللي ب� »الزكام«.
وأشار الى ان اسعار العقارات 
بالكويت مرتفعة جدا وان الكويت 
التزال مدرج����ة في جداول الدول 

غير السياحية.
وأوضح عبدالهادي ان الشركات 
التي »انهارت« خالل االزمة املالية 
هي في حقيقة االمر شركات ورقية، 
مس����تدال على ذلك بع����دم انهيار 
الشركات االساسية أو »األم« في 
حني ان شركاتها التابعة الورقية 

انهارت خالل األزمة.

خريبط ومصطفى يفوزان بـ 100 ألف ريال 
قطري في سحب »بنك الدوحة« لشهر أبريل

»كامكو« ترعى برنامج التداول االفتراضي 
لطلبة كلية العلوم اإلدارية

تواصل شركة معرض الكويت 
الدولي حشد استعداداتها على 
الصعيدين احملل���ي والدولي 
الط���الق حملتها التس���ويقية 
القام���ة اول مع���رض للصيد 
والرماية في الكويت حتت رعاية 
رئيس االحتاد اآلسيوي الكويتي 
للرماية الشيخ سلمان الصباح 
وذل���ك عل���ى ارض املعارض 
الفترة  الدولية مبشرف خالل 

من 27 الى 30 ابريل 2011.
وبهذه املناسبة، ثمنت مديرة 
ادارة التسويق والعالقات العامة 
الدهيم موافقة الشيخ  باسمة 
س���لمان الصباح على رعاية 
املع���رض وحضور مراس���يم 
افتتاحه مش���يرة إل���ى ان في 
ذلك دعما كبيرا لفكرة املعرض 
ودعامة هامة من دعامات جناحه 
الس���يما ان مع���رض الكويت 
الدولي للصيد والرماية ميثل 
خطوة جديدة على طريق تطوير 
معارض الشركة والولوج بها 
نحو افاق مبتكرة لم يس���بق 
اليها من قبل مشيرة  الدخول 
الى ان املعرض س���وف يجمع 
حتت سقفه قطاعات عديدة من 
شأنها ان تخلق سوقا متنوعا 
ورحبا في عالم رياضات الصيد 

في استمرار حلملته املميزة 
التي أطلقها لعام 2010 خصيصا 
لعم���الء الكوي���ت، اعلن بنك 
القطرية  البنوك  الدوحة، احد 
الرائ���دة في تق���دمي اخلدمات 
املتمي���زة ف���ي الكوي���ت، عن 
الفائزين في السحب الشهري 
ملبلغ 100 ألف ريال قطري و10 

آالف ريال لشهر ابريل.
حيث ف���از كل م���ن: أحمد 
خريبط ومحمد مصطفى الزيات 
بجائزة نقدية قيمتها 100 ألف 
ريال قطري ل���كل منهما، فيما 
حصل 10 فائزين آخرين على 
جوائز نقدي���ة بقيمة 10 آالف 
ريال، وهم: متوتيو روزيريو 
بريرا، وسيرينفازان كريشنان، 
واحسان مهدي السيد، ومحمد 
أحمد عبداهلل، وعدنان ابراهيم 
عدن���ان، ووس���ام محمد طه، 
والعنود حمد محمد، وبرافني 
انطون���ي، وش���يريل جوكوال 
كرشنان، وخاجة احمد شيخ.

ويدخل في السحب جميع 
عمالء بنك الدوحة في الكويت، 
ويش���تمل على جائزة نقدية 
مببلغ 100 أل���ف ريال قطري، 
يحصل عليه���ا العمالء الذين 
لديهم أرص���دة بحد أدنى 100 
الس���حب شهريا  دينار ويتم 
الفائزي���ن، باالضافة  الختيار 
الى 10 جوائز قيمة كل واحدة 

منها 10 آالف ريال قطري.
وملزيد من التميز لعمالء بنك 
الدوحة في الكويت، قرر البنك 
منح العم���الء املتميزين لديه 
فرصة مضاعفة للربح، حيث 
يحص���ل كل من لديهم أرصدة 

قامت ش���ركة مشاريع 
الكويت االستثمارية الدارة 
األصول )كامكو( بالتعاون 
مع نادي التمويل في كلية 
العلوم االداري���ة بجامعة 
الكويت برعاي���ة برنامج 
»كامكو للتداول االفتراضي«، 
وهو برنامج يخول طلبة 
كلي���ة العل���وم االداري���ة 
الكويت  التداول في سوق 
المالي���ة، ويتيح  لألوراق 
للمستخدمين التداول بأموال 
ب�  افتراضية وهمية تقدر 
50.000 دينار وتستخدم في 
شراء وبيع أسهم افتراضية 

كتجربة حقيقية يعيشها الطالب، حيث تم وضع 
البرنامج وتطويره من قبل ادارة التكنولوجيا 

ونظم المعلومات لدى شركة كامكو.
وس���ينظم نادي التمويل مسابقة لعدد مائة 
طال���ب وطالبة عن أفض���ل أداء اس���تثماري، 
وستوزع شركة كامكو شهادات تقديرية لجميع 
المتسابقين، كما س���تقوم بمنح جوائز نقدية 

ألفضل 3 متسابقين.
وبهذه المناس���بة، أوضح���ت رئيس دائرة 

المبيعات والتسويق بالوكالة في 
الشركة روال المحتسب طبيعة 
هذا البرنامج قائلة: »كثير منا 
تنقصه الجرأة للدخول في سوق 
الكويت ل���ألوراق المالية، اما 
لنقص الخب���رة أو لخوف من 
تحقيق خسارة مالية حقيقية، 
لذا، حرصت كامكو على رعاية 
برنامج كامكو للتداول االفتراضي 
الذي يمكن الطالب من كس���ب 
المه���ارات والخبرة بالتطبيق 
البيع  العملي واجراء عمليات 
والش���راء االفتراضية، وذلك 
من خ���الل التداول باألس���هم 
بمس���مياتها الحقيقية ولكن 

بنقود افتراضية.
وأضاف���ت: »لقد كان دعم قطاع التعليم بندا 
دائما على جدول أعمال كامكو الخاص بالمسؤولية 
االجتماعية للش���ركات، حيث قامت كامكو في 
الفترة األخيرة بتقديم الدعم لقطاع التعليم من 
خالل تجهيز غرفة تداول تحمل اسم الشركة في 
جامعة الكويت، فضال عن رعايتها لمعرض فرص 
العمل والتطوير الوظيفي بالجامعة األميركية 

في الكويت«.

الفسيح الذي يجذب اليه العديد 
من افراد املجتمع.

وأوضحت ان شركة معرض 
الدولي سوف تتولى  الكويت 
عملية التسويق احمللي معتمدة 
في ذلك على خبراتها املتراكمة 
عبر اكثر من 30 عاما، اما فيما 
يتعلق بالتسويق العاملي فقد 
تقرر ان تتولى هذه املهمة احدى 
العاملية املتخصصة  الشركات 
في هذا املجال حيث استقر االمر 
على اختيار شركة »تي ان تي« 
االميركية للقي���ام بهذه املهمة 
التسويق  ادارة  بالتنسيق مع 

بالشركة.

بقيمة 500 دينار ملدة 6 اشهر 
على فرصتني لدخول السحب 
الشهري عن كل 100 دينار في 

احلساب املصرفي.
أم���ا اذا أبق���ى العمالء على 
أرصدة حس���اباتهم بحد أدنى 
500 دينار ملدة 12 شهرا او أكثر 
فس���يحصلون عل���ى 3 فرص 
لدخول الس���حب الشهري عن 

كل 100 دينار في أرصدتهم.
من ناحية أخرى، كش���ف 
املدي���ر االقليمي لف���رع البنك 
في الكويت احم���د املهزع عن 
احدث ع���روض الدوحة للعام 
2010، قائ���ال: »ان ه���ذا العام، 
سيشهد إطالق السحب االول 
من نوعه في الكويت واملنطقة 
من خالل حملة الدوحة الذهبي 
والتي متن���ح عمالء البنك في 
الكويت الفرصة للحصول على 

كيلوغرامات من الذهب«.
املهم  الى ان احلدث  وأشار 
الذي س���ينطلق الشهر املقبل، 
مت إطالقه خصيصا لعمالء فرع 
الدوحة في الكويت وذلك إلتاحة 
الفرصة لعمالء البنك في الكويت 
لربح الذهب طوال العام. الفتا 
الى ان الفرصة التزال سانحة 

للحصول على جائزة املليون 
ريال قطري في سحب »مليونير 
الدوحة« الذي س���يقام الشهر 

املقبل.
واض���اف ان »البنك ال يألو 
جهدا من اج���ل تعزيز موقعه 
في السوق الكويتي، كما يسعى 
دائم���ا الى تس���هيل العمليات 
املصرفي���ة أمام عمالئه، وذلك 
من خ���الل إط���الق اخلدمات 
املصرفية املتنوعة واخليارات 
املتعددة لفتح احلسابات وتشمل 
احلس���اب اجلاري وحس���اب 
الثابتة، وحس���اب  الوديع���ة 
التوفير، باالضافة الى حساب 
حتت الطلب والذي يتناس���ب 
مع ظ���روف احلي���اة اليومية 

املختلفة.
اله���دف من إطالق  وحول 
احلملة اجلديدة لبنك الدوحة 
للعام 2011/2010، أكد املهزع ان 
البنك يولي اهتماما كبيرا بخدمة 
العمالء من أفراد وشركات من 
خالل تقدمي خدمات متميزة من 
جهة، ومنح العمالء املتميزين 
الفرصة لربح مبالغ مالية تبدأ 
من 100 ألف ريال قطري وتصل 

إلى مليون ريال.

مش���يرة ال���ى ان قطاعات 
املع���رض عدي���دة وتصل الى 
نحو 23 قطاعا تضم: الصقارة، 
والرياض���ات  والفروس���ية، 
اخلارجية، واالسلحة ومعدات 
الصي���د والس���الح، والذخائر 
وادوات التلقيم، وصيد السمك 
ورياضة الرماية ومستلزماتها، 
والسكاكني وغيرها، ومعلومات 
صناعي���ة وس���ياحة الصيد، 

ومنتجات فنية ذات عالقة.
الدهيم بالتأكيد  واختتمت 
على ان معرض الصيد والرماية 
س���وف يكون حدثا مهما غير 
مس���بوق في املنطقة وسوف 
يجمع حتت سقف واحد حشدا 
كبي���را من الش���ركات احمللية 
والدولي���ة ذات العالق���ة فيما 
التسويقية  الدراس���ات  اكدت 
التي اجرتها الشركة قبل اتخاذ 
قرار اقام���ة املعرض ان هناك 
ترحيبا وتشجيعا القامته مما 
يبش���ر بنتائج جيدة ملثل هذا 
املعرض الذي سيقام الول مرة 

في الكويت.
وحثت الشركات املعنية على 
املبادرة بحجز اجنحتها في وقت 
مبكر لضم���ان احلصول على 

موقع متميز في املعرض .

باسمة يوسف الدهيم 

عبداهلل ملك وهاني عبدالهادي ومحمود عفيفي وهادي سالم خالل املؤمتر الصحافي

بدر السعد مع محرري »أكسفورد بزنس جروب«

روال احملتسب

تأخير البيانات المالية للشركات لـ 2008 
يؤثر سلبًا على ميزانية 2009

ذكر مدير تطوير االعمال بشركة باز العقارية 
عبداهلل ملك ان الشركة متكنت من حتقيق ارباح 
تف��وق ال� 5%، فيما ان بع��ض البنوك ارباحها 
تراوحت بني 1 و2%، مشيرا الى ان االزمة املالية 
العاملية جعلت كثيرا من الشركات تؤخر تسليم 

بياناتها املالية للعام 2008.
وأوض��ح مل��ك ان تأخير البيان��ات املالية 
للشركات للعام 2008 يؤثر سلبا على البيانات 
املالية ل� 2009.ولفت الى ان كثيرا من الشركات 
ال تريد االعالن ع��ن ميزانياتها املالية، كما ان 

كثيرا من العقود »ألغيت«.
وع��ن تزايد اعداد الش��ركات العقارية في 
معرض املال واالستثمار االول مقارنة بالشركات 
االستثمارية قال ملك: ان بنك الكويت املركزي 
وضع ضوابط متشددة على شركات التمويل 
مم��ا جعلها حتجم عن املش��اركة في املعارض 

التي تقام في الكويت.
واقترح ملك السماح للمقيمني بالكويت بتملك 
شقق سكنية في ظل قوانني معينة تتناسب مع 

الظروف االقتصادية والسياسية في الكويت

أطلقها بنك الكويت الدولي مؤخرًا وتقدم تموياًل يصل إلى 70 ألف دينار

الشايع: نجاح متميز للمعرض الترويجي
 لحملة »من التأسيس إلى التأثيث« في »األڤنيوز«

قال����ت مديرة العالق����ات العامة في 
بنك الكويت الدولي هدى الش����ايع ان 
املعرض الذي أقام����ه البنك في مجمع 
»األڤنيوز« خالل الفت����رة من 6 إلى 8 
اجلاري لتعريف املتسوقني ورواد املجمع 
بحملته التمويلية »من التأسيس.. إلى 
التأثي����ث« حقق جناحا متميزا وإقباال 

كبيرا من جانب رواد املجمع.
وأضافت إن: »احلملة نالت إعجاب 
واستحسان شريحة كبيرة من املواطنني 
واملقيمني على حد سواء نظرا للمزايا 
املتعددة التي تقدمها، فهي أحد أفضل 
حلول التمويل الش����خصي امليس����رة 

واملتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية 
بأقل نسبة أرباح وأعلى سقف متويل 
يص����ل إلى 70 ألف دينار يس����دد على 
فترة تصل إلى 15 عاما، مع فترة سماح 
تصل إلى 6 أش����هر الستحقاق القسط 

األول«.
وأشارت إلى أن احلملة حتقق حلم 
الراغبني في تأسيس وتأثيث منزل العمر 
بجميع املس����تلزمات )مواد إنشائية، 
أجهزة كهربائية، أدوات منزلية، أثاث، 
مفروشات، أجهزة تكييف، أو أي سلع 
آخر(، وذلك بالتعاون مع جميع الشركات 
والوكاالت واملعارض بالسوق احمللي.


