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م.عمر زيدان 

في دراسة لـ »برايس ووترهاوس كوبرز« شملت 1130 مديرًا في منطقة الشرق األوسط 

االقتصادات العربية خرجت من الترقب الحذر إلى التفاؤل الحذر
أكدت دراسة اقتصادية حديثة بدء تعافي 
األسواق العربية وانتعاشها نسبيا بعد حالة 
الكساد العام التي خيمت على معظم أسواقها 
جراء األزم����ة االقتصادية العاملية، وخلصت 
دراسة صدرت مؤخرا عن »برايس ووترهاوس 
كوبرز« إلى أن األسواق العربية بدأت تتعافى 
تدريجيا من تبع����ات األزمة وأنها تتجه إلى 
العودة إلى حالتها الطبيعية التي كانت عليها 

قبل الربع األخير من عام 2008.
ووفقا للدراسة املتخصصة، فإن أكثر من 
82% من املديرين التنفيذيني في منطقة الشرق 

األوسط ممن شاركوا في الدراسة أعربوا عن 
ثقتهم بتحقيق حالة تعاف كاملة خالل فترة 
ال�12 شهرا املقبلة، وتوقع 1130 مديرا تنفيذيا 
من 52 دولة ان تستغرق اقتصاداتهم ضعفي 
تلك املدة حتى تس����تعيد قواها وتعود إلى 

سابق عهدها. 
وقال املدير التنفيذي لش����ركة سيرمون 
للحلول البرمجية م. عمر زيدان: »من الواضح 
أن االقتص����ادات العربي����ة خرجت من حالة 
الترقب احلذر إلى التفاؤل احلذر ومن املتوقع 
أن تشهد أس����واقها عامة واخلليجية خاصة 

انتعاشا ملحوظا في النصف الثاني من العام 
احلالي، إذ بدأت العديد من الشركات استئناف 
مشاريعها واستثماراتها التي جمدت منذ أشهر 
بس����بب األزمة«. وأضاف أن »دراسة برايس 
ووترهاوس كوبرز كشفت مدى تأثير األزمة 
العاملية األخيرة على قادة األعمال اذ اجبرتهم 
على اعادة النظر في نهج أعمالهم بالنس����بة 
إلدارة املخاطر، حيث بات معظمهم يدرك األهمية 
املتزايدة إلعادة هيكلة استراتيجياتهم وفقا 
لالعتبارات اجلدية واألبعاد املختلفة إلدارة 
املخاط����ر«، مؤكدا دور احللول البرمجية في 

ادارة اعمال الشركات وقدرتها خفض الكلف 
التشغيلية وزيادة قدرتها االنتاجية.

وفي السياق ذاته، توقعت دراسة متخصصة 
ملؤسسة »اي دي سي« العاملية أن تسجل دول 
املنطقة عامة ودول مجلس التعاون اخلليجي 
خاصة منوا استثنائيا خالل العام احلالي في 
قطاعي احللول االفتراضية وخدمات التعهيد 
وبنسب تتراوح بني 20 و25% باعتبارهما أهم 
وسيلتني فاعلتني في مجال التقنية لتقليص 
نفقات الشركات وحتقيق االستفادة القصوى 
من املوارد البشرية والتكنولوجية املتاحة.

ورجحت الدراسة أن حتقق اململكة العربية 
السعودية منوا بنحو 14.4% ليصل إجمالي 
اإلنفاق على تقنية املعلومات واالتصاالت في 
اململكة إلى 21.5 مليار درهم، كما يصل إجمالي 
اإلنفاق التقني في الكويت خالل العام احلالي 
إل����ى نحو 4.6 مليار دره����م مقابل 3.1 مليار 
درهم في قطر. في حني يرتفع إجمالي إنفاق 
اإلمارات العربية على تكنولوجيا املعلومات 
خالل العام احلالي بنسبة 12.2% ليصل إلى 
17.5 مليار درهم مقابل 15.6 مليار درهم العام 

املاضي.

اليوم وتحت رعاية محافظ األحمدي

شاركت بالمؤتمر السنوي لمجلس مراكز تسوق الشرق األوسط 

»بوبيان« يفتتح فرعه الـ 16 
في مجمع البيرق في العقيلة

»السالمية جروب« تعرض 
مشروعها الجديد »بوليفارد« في دبي

حتت رعاية محافظ 
األحم���دي الش���يخ 
الدعيج  د.إبراهي���م 
يفتت���ح بنك بوبيان 
اليوم االثنني فرعه رقم 
16 في منطقة العقيلة 
� مجمع البيرق، وذلك 
في إطار خطط البنك 
التوسعية واالنتشار 
ف���ي مختلف مناطق 

الكويت.
افتت���اح  ويأت���ي 
الفرع اجلديد في واحد 
من اح���دث مجمعات 
الكويت التجارية في 
إطار خطة البنك التي 
تستهدف الوصول الى 
اكبر شريحة ممكنة 
من العمالء وتوفير 
خدمات���ه ومنتجاته 
الت���ي يقدمه���ا وفق 
الش���ريعة  أح���كام 
االس���المية ملختلف 
املجتم���ع  ش���رائح 

الكويتي.
الف���رع  ويق���دم 
لعمالئ���ه  اجلدي���د 
متنوعة  مجموع���ة 

من اخلدمات واملنتجات من بينها احلس���ابات 
 املتوافق���ة م���ع أحكام الش���ريعة االس���المية 
 ومنها احلس���اب اجلاري وحساب التوفير إلى 
جان���ب حس���اب الودائ���ع الثابتة وحس���اب 

الراتب.
كم���ا يقدم بنك بوبي���ان أنواعا مختلفة من 

التمويل بأيس���ر الطرق واإلجراءات، ومن ذلك 
متويل السيارات والقوارب واملعدات البحرية 
ومتوي���ل األثاث وااللكترونيات ومتويل املواد 
اإلنش���ائية الى جانب متوي���ل منفعة التعليم 
جلميع املدارس واجلامعات اخلاصة واملعاهد 

التدريبية الكبرى داخل الكويت.

شاركت ش���ركة السالمية 
المشاريع في  جروب لتنمية 
المؤتم���ر الس���نوي لمجلس 
مراكز تسوق الشرق األوسط 
 )REcon MENA( وشمال أفريقيا
2010 الذي اقيم مؤخرا في دبي 
المؤتمرات  واحتضنته قاعة 
الكبرى في فندق جميرة بيتش، 
وذل���ك للتعريف بمش���روع 

الشركة الجديد »بوليفارد«.
وضم الوفد كال من رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو المنتدب 
لشركة السالمية جروب لتنمية 
المشاريع عبدالحكيم الشايع 

ورئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب للشركة 
المتحدة للترفيه والسياحة المسوقة للمشروع 
عادل حس���ن عمور وعلي الصايغ من ش���ركة 
السالمية جروب لتنمية المشاريع وفريق من 

الشركة المسوقة للمشروع.
وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو المنتدب لش���ركة الس���المية جروب 
عبدالحكيم الشايع ان المشاركة جاءت بهدف 
التعريف بمشروع »بوليفارد« الجديد الذي تقوم 
الشركة حاليا بتش���ييده في منطقة السالمية 
وهو مشروع يقام وفق نظام ال� B.O.T بعد ان 
فازت شركة مجمعات األسواق التجارية بعقد 
المش���روع مع الهيئة العامة للزراعة والثروة 
الس���مكية لتنفيذه بتكلفة إجمالية تصل إلى 

36 مليون دينار.
وأشار الشايع إلى أن المؤتمر هو حدث سنوي 
مهم متخصص في قطاع عقارات التجزئة ليكون 
بمنزل���ة ملتقى متخصص يجمع العاملين في 
قطاع عقارات التجزئة التي تشكل حجر زاوية 
ف���ي المجتمعات التي تخدمها، وذلك من خالل 
تبادل المعلومات ومناقشة األفكار والتحديات 
وتطوير شراكات األعمال سعيا لتحقيق النمو 
المهني، مبينا ان برنامج المؤتمر تضمن جولة 
للوفود المش���اركة ليوم كامل على مش���اريع 
تطوير عقارات التجزئة، إضافة إلى مجموعة 
من ورشات العمل التي تغطي موضوعات مثل 
حلول التأجير التجريبية، التأجير المتخصص 

وتمويل مراكز التسوق.

مشروع بوليفارد

وعن تفاصيل المشروع قال الشايع ان المشروع 

يمتاز بأنه األول من نوعه في 
منطقة الشرق األوسط، حيث 
الذي  الجديد  يتميز بالفك���ر 
يمزج بين التسوق والحدائق 
الطبيعية على مساحة إجمالية 
تصل إلى 353 ألف متر مربع 
تقريبا ومن تصميم مستشار 
عالمي متخصص في الزراعات 
التجميلية، كما يمتاز المشروع 
أيضا بأنه غير مس���ور ويقع 
على 4 شوارع رئيسية وهو 
ما س���يعطي له قيمة جمالية 

معمارية غير مسبوقة.
وبين أنه مقس���م إلى عدة 
مكونات تضم مركز تجاري على مساحة بناء 
تصل إلى 60 ألف متر مربع يحتوي على محالت 
تجارية عالمية وهايبر ماركت وصالة تسلية 
داخلية وساحة مطاعم ومقاٍه، فضال عن مواقف 
سيارات تتسع لنحو 2500 سيارة بين مسطحات 

وتحت األرض.
كما يضم المشروع قرية مطاعم على مساحة 
بناء تصل إلى 40 ألف متر مربع وتتضمن 8 ڤلل 

للمطاعم مطلة على بحيرة مائية كبيرة.
ويضم المشروع أيضا صالة متعددة األغراض 
ومعهدا وصالون نادي صحي للتجميل والحديقة 
النباتية وهي من أبرز معالم المش���روع نظرا 
ألنه���ا تحتوي عل���ى حديق���ة تعليمية تضم 
نباتات غي���ر متوافرة بالكويت هذا إلى جانب 
مسطحات خضراء ومسطحات مائية كبيرة، كما 
يضم المشروع أيضا المنطقة الرياضية التي 
تضم ممشى رياضي ومالعب رياضية وبعض 
األلعاب واألنش���طة الرياضية غير المتعارف 

عليها بالكويت.
وأوضح الشايع أن المشروع سيضم وللمرة 
األول���ى بالكويت قطارا للتنق���ل بين جنبات 
المشروع من خالل التوقف في 4 محطات، مشيرا 
إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو التنقل بين 
أجزاء المش���روع بحرية وأيضا لتخفيف حدة 
االزدحام داخل المشروع وأيضا بهدف الترفيه 

على زوار المشروع.
وذكر أن الشركة وقعت منذ أيام عقد تمويل 
مع البنك األهلي المتحد »الشرق األوسط سابقا« 
بقيمة 15 ملي���ون دينار لمدة 5 أعوام ونصف 
العام بهدف تمويل المشروع، ومتوقعا انجاز 

المشروع في الربع الثالث لسنة 2011.

فيليب تشيرشيل متحدثا عن خطط البنك األمير آندرو يصافح فهد بودي قبل اللقاء

مقر بنك بوبيان

يان بافي

عبداحلكيم الشايع

خالل لقاء بحضور األمير آندرو دوق »يورك«

إشادة ملكية بريطانية بتوسع بنك »غيتهاوس« في الكويت

الس����وق من خالل إقامة ورش 
العمل واستعداده الدائم لإلجابة 
المباشرة عن كافة االستفسارات 
ذات الصلة، ولفت إلى أن البنك 
يعد نموذجا نشطا ورائدا في 
الخدمات المصرفية المتخصصة 
التي تقدمها لندن وتوفر العديد 
من المزايا لمجتمع األعمال في 

الكويت.
الكويت  إلى  وخالل رحلته 
نظ����م رئي����س إدارة العقارات 
في بنك »غيته����اوس« فيليب 
تشيرشيل ورشة عمل تناولت 
مواضيع فريدة جرى إعدادها 
خصيص����ا بحيث تغطي كل ما 
يهم عمالءه من المس����تثمرين 
إن����ه وفقا  الكويتيي����ن، وقال 
لألبح����اث الت����ي أجراها البنك 
فإن مؤشرات السوق واالقتصاد 
تتوقع عودة ثقة المستثمر في 
استثمارات قطاع العقارات في 
المملكة المتحدة، خاصة العوائد 
الجيدة الت����ي توفرها األصول 
عالي����ة الجودة المتاحة حاليا، 
إلى اغتنام  المستثمرين  ودعا 

هذه الفرص واالستفادة منها.
يشار إلى أن بنك »غيتهاوس« 
نجح مؤخرا في االستحواذ على 
عق����ارات »بروكتر آند جامبل« 
و»واتكن جون����ز« في المملكة 
المتحدة، ليبرهن على سجله 
ف����ي توفير وتس����ليم  القوي 
استثمارات عقارية عالية الجودة 
لمستثمري دول مجلس التعاون 
الخليجي ومن بينهم مستثمرو 

الكويت.

فيليب تشيرشيل وفهد بودي وريتشارد توماس خالل الندوة

الكويت، الفت����ا إلى أن مجتمع 
المس����تثمرين أصبح على ثقة 
أنه يتعامل م����ع مزود خدمات 
استثنائي في لندن وفي وضعية 
تؤهله لتقديم خدمات عالمية 
المستوى في أجواء أعمال منظمة 

ومستقرة.
ورحب الرئي����س التنفيذي 
لبنك »غيتهاوس« ريتش����ارد 
توماس باالستثمارات الكويتية 
في المملكة المتحدة، وأشاد بقدرة 
البنك على تقديم خدمات تناسب 
الش����خصية لكافة  المتطلبات 
العمالء، حيث يساعد على تعزيز 
االستثمارات الشرق أوسطية في 
لندن، وقال إن البنك يتعاون مع 
مجتمع األعمال الكويتي الطالعه 
باستمرار على آخر مستجدات 

بريطانيا في الكويت فرانك بيكر، 
على أنها عالقات ناجحة ومثمرة 
للغاي����ة تعطي زخما للعالقات 
االقتصادي����ة بي����ن مواطن����ي 
البلدين، ولفت إلى أن العالقات 
اليوم  التجارية بينهم����ا تقدر 
بماليين الجنيهات االسترلينية، 
وتخلق فرص العمل لآلالف من 
مواطنيهما، مؤكدا على أنه في 
ضوء هذه الشراكة التي تعود 
بالنفع على الطرفين تتطلع كل 
من الكويت وبريطانيا إلى تعزيز 

هذه العالقة في المستقبل.
ومن جانبه أكد رئيس مجلس 
إدارة »غيتهاوس« فهد بودي، 
أن قاع����دة عملي����ات البنك في 
المملكة المتحدة حققت فروقا 
جوهرية في تطلعات مستثمري 

الكويتي  تجاه مجتمع األعمال 
الذي يلت����زم بتطوير منتجات 
مصرفية متوافق����ة مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية، مشيرا إلى 
أن مثل هذه األنش����طة تبرهن 
على االحترافية والوعي وااللتزام 
الص����ارم بمعايي����ر التميز في 
أداء األعمال التي أرساها قطاع 
المتنامي في  المالية  الخدمات 
الداع����م والمرحب  بريطاني����ا 
باالستثمار الكويتي في المملكة 
المتحدة، وتمنى األمير التوفيق 
والنج����اح للجميع في الكويت 
واستمرار مجتمع األعمال بها 

في تحقيق أفضل أداء.
وف����ي تصري����ح ل����ه حول 
العالق����ات القوية بين المملكة 
المتحدة والكويت، شدد سفير 

أش����اد دوق »يورك« األمير 
آندرو بإمكانات بنك »غيتهاوس« 
االستثماري المتوافقة تعامالته 
مع الشريعة اإلسالمية، ويتخذ من 
العاصمة البريطانية لندن مقرا 
له، في مجال التمويل اإلسالمي 
وجهود البنك لتوسيع أعماله في 
الكويت، وذلك خالل ترؤسه للقاء 
خاص استمر على مدى ساعة 
كاملة مع رواد األعمال في الدولة 
الذين أثنوا على مساعي البنك 
المستمرة إلقامة تحالف قوي 
بين المملك����ة المتحدة وقطاع 

المال في الكويت.
اللقاء مس����ؤولو  وحض����ر 
البريطاني����ة ف����ي  الس����فارة 
التنفيذيين من  الكويت وكبار 
بن����ك »غيتهاوس« والش����ركة 
األم، بيت األوراق المالية، ومن 
بينهم نائب رئيس مجلس إدارة 
الشركة إبراهيم يوسف الغانم 
البنك  إدارة  ورئيس مجل����س 
فهد فيصل بودي ونائب رئيس 
مجلس اإلدارة سمير الغربللي 
والرئيس التنفيذي ريتش����ارد 
توماس ورئيس إدارة العقارات 
فيليب تشيرشيل، وسفير جاللة 
ملكة بريطانيا في الكويت فرانك 

بيكر.
وأع����رب األمير آن����درو عن 
سعادته بتقديم التهنئة إلى بنك 
غيتهاوس على جهوده المميزة 
في س����بيل الحفاظ على عالقة 
خاصة بي����ن المملكة المتحدة 
والكويت، وقال إن البنك أبدى 
احساس����ا عميقا بحسن النية 

مجتمع األعمال في الكويت يشيد بجهود البنك في تعزيز العالقات مع بريطانيا

حسب مجلة »جلوبال فاينانس«

»جلف ميرجر« أفضل بنك استثماري صاعد في العالم
ومن ناحيته، قال مدير النشر 
لمجل����ة »جلوب����ال فاينانس« 
جوزي����ف د.جيرابوتو، خالل 
إعالن الشركات الحاصلة على 
الجوائز التقديرية: »كان العام 
الماضي عام التحديات للبنوك 
االستثمارية ونقدر الجهود التي 
العديد من الشركات  قامت بها 
لمواصلة تقديم أفضل الخدمات 

لعمالئهم«.
المعايير لتقييم  واعتمدت 
البنوك االستثمارية على الحصة 
السوقية للشركة، وعدد وحجم 
الصفق����ات التي ت����م تنفيذها، 
والخدمات واالستشارات المقدمة، 
والكفاءة إلعادة الهيكلة، وشبكة 
الفروع المتواف����رة، والفاعلية 
في تخطي تحديات األس����واق، 
واالبتكار في معالجة العمليات، 
والتسعير، والقيمة االسمية ما 
بعد زيادة رأس المال، وسمعة 

الشركة في السوق.

حيث حققت خدماتها عدة جوائز 
تقديرية من القطاع. 

وقد أدارت الشركة أكثر من 
17 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 
إجمالية تق����ارب المليار دوالر 
وتضمنت الصفق����ات التي تم 
اتمامها مؤخرا عملية استحواذ 
الجزيرة« على  »شركة طيران 
»شركة سحاب لتأجير الطائرات« 
وبيع حصص في »شركة همبل 
الشرق األوسط« لصالح »شركة 
Hempel A/S« باإلضاف����ة إل����ى 
بيع حصص في »ش����ركة إيبال 
الستشارات الكمبيوتر« ل� »بنك 
كابينوفا االستثماري«، كما قدمت 
مؤخرا جلف ميرجر االستشارات 
لشركة »سيتي جروب« الكويتية 
في اس����تحواذها على 51% من 
»الش����ركة المتكامل����ة للنق����ل 
المتع����دد« األردنية، وهي أول 
صفقة استحواذ في قطاع النقل 

العام في الشرق األوسط.

االقتصادية. نش����كر »جلوبال 
فاينان����س« على منحه����ا لنا 
جائزة »أفضل بنك استثماري 

صاعد«.
وأثبتت جلف ميرجر أنها من 
الشركات الرائدة المتخصصة في 
عمليات الدمج واالستحواذ منذ 
تأسيسها في الكويت عام 2007، 

الدمج واالستحواذ وبنك أوف 
أميركا مريل لينش كأكثر بنك 

ابتكارا.
كما قدم����ت مجلة »جلوبال 
فاينان����س« 70 جائ����زة أخرى 
اعتمدت على فئات متعددة ومنها 
اإلقليم الجغرافي والدولة والقطاع 
وطبيعة الخدمات المقدمة ونوع 

الصفقات المنفذة.
وق����ال الرئي����س التنفيذي 
لشركة جلف ميرجر، يان بافي: 
»نتشرف بالحصول على هذه 
الجائزة على مس����توى العالم 
التي وضعت »جلف ميرجر«، في 
فئة أفضل البنوك االستثمارية 
الش����ركات  أقرانها من  بجانب 
العريقة عالمي����ا والتي ال تقل 
خبراتها عن 75 عاما. وتعكس 
هذه الجائزة االنجازات التي قمنا 
بها من خالل تحقيق العديد من 
الصفقات بنجاح بالنيابة عن 
عمالئنا وفي ظل تداعيات األزمة 

حصلت جلف ميرجر، الشركة 
المتخصصة في عمليات الدمج 
واالستحواذ للشركات المتوسطة 
الحجم في الشرق األوسط، على 
جائزة »أفضل بنك اس���تثماري 
صاعد على مستوى العالم« من 
قبل مجلة »جلوبال فاينانس« 
العالمية التي منحت أيضا جوائز 
في ذات الفئة للبنوك االستثمارية 
العالمي���ة »جي ب���ي مورغان« 
و»مورغان ستانلي« و»بنك أوف 

أميركا مريل لينش«.
وقد منح����ت مجلة »جوبال 
فاينانس« 6 جوائز فقط للفئة 
العالمية وقدمت لكل من: جلف 
ميرجر كأفضل بنك استثماري 
صاعد، جي بي مورغان أفضل 
بنك استثماري، جي بي مورغان 
كأفض����ل بنك اس����تثماري في 
الملكية، جي بي مورغان كأفضل 
الدي����ون، مورغان  بنك إلدارة 
ستانلي كأفضل بنك لعمليات 


