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يشارك في مؤتمر أزمة التسويق العالمي

تحت رعاية وزير المالية

»زين«: مجموعة من العروض والمفاجآت 
لزوار »إنفو كونكت« في 30 الجاري

»بيتك«: 220 فرعًا وبنكًا تابعًا منتشرة محليًا وخارجيًا

كوتلر: االقتصاد الكويتي بحاجة 
إلى خطة تسويقية عالمية

»اتحاد الشركات« ينظم برنامجًا تدريبيًا 
حول التخطيط الناجح والتطوير المهني 

الدراس����ات  مرك����ز  أعل����ن 
المالية  االس����تثمارية والخدمات 
لدى اتحاد الشركات االستثمارية 
عن تنظيم����ه البرنامج التدريبي 
 Certificate in Succession Planning(
Career Development &(، والذي 
قدم����ه المركز للش����ركات أعضاء 
االتحاد بدعم من مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي وبالتعاون مع معهد 
األبحاث الدولي على مدار 4 أيام في 

الفترة من 16 � 19 الجاري.
حيث قدم البرنامج المحاضر 
Paul Walsh، وتم تقديم شهادات 
معتم���دة من جامع���ة جورج 

واشنطن للمشاركين.
وبهذه المناسبة، تقدمت مديرة 
الدراس����ات االس����تثمارية  مركز 
والخدمات المالية فدوى درويش 
بالشكر الى مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي، مثمنة دورها المتميز في 

تقديم الدعم والمعونة رغبة منها 
في تحفيز التقدم للعاملين، مؤكدة 
ان الدعم الذي تقدمه المؤسس����ة 
الدراسات يمكنه  لالتحاد ومركز 
من تقديم شهادات ودورات تدريبية 
على مس����توى عال واس����تقطاب 
جهات معتمدة دوليا لنقل الخبرة 
القطاع  والمعرفة للعاملي����ن في 

االستثماري.
 وقد ش���ارك ف���ي البرنامج 
التدريبي مرش���حو الش���ركات 
التالية: ش���ركة  االس���تثمارية 
الدولية،  المالية  االستش���ارات 
بيت االستثمار العالمي )جلوبل(، 
شركة الصفاة لالستثمار، شركة 
رساميل للهيكلة المالية، شركة 
مش���اريع الكويت االستثمارية 
إلدارة األصول � كامكو، ش���ركة 
المستثمر الدولي لالستثمارية، 
شركة أصول لالستثمار، شركة 
الكوي���ت والش���رق األوس���ط 
لالستثمار المالي � كميفك، شركة 
الفوز لالس���تثمار، شركة كاب 
المال  كورب لالستثمار، شركة 
لالستثمار، شركة بيان لالستثمار، 
شركة بيان لالستثمار، والشركة 

الكويتية للمقاصة.

أكد رئيس مجلس االدارة 
والعضو املنتدب ملجموعة 
الراي���ة عدن���ان احلداد ان 
مؤمتر أزمة التسويق العاملي 
 � الذي تنظم���ه املجموعة 
ابري���ل املقب���ل � بحضور 
د.فيليب كوتلر هو إحدى 
املهمة والداعمة  اخلطوات 
التنموية احلالية،  للخطة 
الذي  القوي  وهو األساس 
يجب ان تبنى عليه جميع 
اخلط���وات التي س���تتخذ 
في سبيل حتويل الكويت 
الى مركز مالي واقتصادي 

وجتاري اقليمي، الس���يما ان د.فيليب كوتلر هو مؤس���س 
وواضع اخلطة التسويقية املاليزية، واجلميع يعرف ما عليه 
ماليزيا حاليا من تق���دم ورقي وجناح اقتصادي، حيث تعد 

من النمور اآلسيوية.
وأشار الى ان املؤمتر سيناقش التحديات املعوقة للتسويق، 
وسيخرج بعدة أفكار ونظريات قابلة للتطبيق وتناسب وضع 
اقتصادنا الوطني وطبيعته الذي يعتمد على البترول كدخل 
وحيد للدخل القومي، مشيرا الى ان د.كوتلر خبير واستشاري 
للعديد من املؤسس���ات والشركات العاملية حول العالم، وله 
عدة مؤلفات عاملية في مجال التس���ويق الدولي، فهو أستاذ 
التس���ويق العاملي البارز في معهد »جيه إل كيلوج« لإلدارة 
بجامعة »نورث وس���ترن«، وإلى جانب التدريس والتأليف، 
يعمل كوتلر كخبير تسويق واستشاري لدى نخبة من أهم 

وأكبر الشركات األميركية.
 من جانبه، قال عميد التسويق العاملي د.فيليب كوتلر ان الكويت 
حتتاج الى خطة تسويقية عاملية تتناسب مع املرحلة االقتصادية 
واملالية والتجارية احلالية التي مير بها العالم أجمع، حيث يحتاج 
القطاع املالي واالقتصادي الكويتي بش����كل فعلي الى اعادة هيكلة 
تسويقية جديدة، وذلك للوصول الى التنمية املستدامة واملستهدفة 
من قبل الدولة، مشيرا الى ان التسويق ال يعنى البيع والشراء كما 
هو معروف، بل يعني التسويق احلقيقي استحداث مشاريع تنموية 
جديدة تهدف الى تنشيط االقتصاد وزيادة معدالت النمو وتساهم 
في إثراء التنوع التجاري فيه، كما ان التس����ويق يعنى أيضا جذب 
اس����تثمارات جديدة وخلق فرص عمل متنوعة تستوعب الكفاءات 
املتميزة املوجودة في سوق العمل، فالتسويق الناجح يحتاج الى 
بيئة س����ليمة من الناحية القانونية لذلك نحتاج الى تغيير بعض 
التشريعات لتتناس����ب مع التطور احلادث في العملية التسويقية 
العاملية، لذلك يجب اإلسراع في وضع خطة تسويقية قوية ومتميزة 
لكل مؤسسات الدولة بكل قطاعاتها، والعمل على الربط بينهم حتى 

يتم النجاح وحتقيق األهداف التنموية املستهدفة. 

قال بيت التمويل الكويتي »بيتك« ان خطط التوسع 
الجغرافي المحلي واإلقليمي والعالمي المدروسة التي 
انتهجها خالل السنوات الماضية حققت نجاحا كبيرا 
تجلى في امتالكه شبكة مترابطة من الفروع والبنوك 
التابعة التي وصل عددها إلى 220 فرعا وبنكا تابعا، 
تنتشر بشكل انتقائي محليا في أكثر المناطق الجغرافية 
حيوية، وإقليما وعالميا في أش���هر المراكز المالية 
واالقتصادية المؤثرة، محققة له التفوق على صعيد 
القطاع المصرفي المحلي من حيث االنتشار الجغرافي، 
في الوقت الذي تعد فيه مواصلة خطط االنتشار من 
أهم أولويات »بيتك« للمزيد من التوسع وزيادة حصته 

من الخدمات المصرفية لألفراد والمؤسسات.
وأوضح »بيتك« في بيان صحافي ان هذا النجاح 
استند الى جملة من العناصر التي تكاتفت معا، أهمها 
الرصيد المتراكم من الخبرة والريادة والنجاحات في 
قطاع الصيرفة اإلسالمية والتي حرص »بيتك« على 
توظيفها لخدمة األسواق التي يتواجد فيها، والقدرة 
على احتس���اب المخاطر المرتبطة باختيار الفرص 
االستثمارية في مختلف األسواق، إضافة الى تهيئة 
العناصر البشرية المؤهلة إلدارة هذه الكيانات، وتبني 
التكنولوجيا بمفهومها الواسع للربط اآللي بين كل 
الف���روع والبنوك التابعة، لتحقيق مفهوم المصرف 

الشامل والبقاء الى جوار العميل أينما تواجد.
وينتشر »بيتك« محليا من خالل 52 فرعا متكامال، 
تغطي أكثر المناطق الجغرافية كثافة وحيوية، فضال 
عن المجمعات التجارية ومراكز التس���وق، 38 فرعا 
منها تضم أقساما خاصة بالسيدات، تقدم جميعها كل 
الخدمات والمنتجات المصرفية والتجارية والعقارية 
وفق أعلى معايير الجودة على مستوى الخدمة وآليات 
تقديمها. ويخطط »بيتك« إلضافة خمسة فروع جديدة 
على األقل الى شبكة فروعه المحلية خالل المرحلة 
القريبة المقبلة، فضال عن التوسع في معارض البيع 

الجديدة والقائمة.
وعلى صعيد التواج���د الخارجي، يمتلك »بيتك« 
حضورا فاعال في السوق البحريني الذي يعتبر المركز 
المالي األبرز في احتضان المؤسسات المالية السيما 
اإلسالمية منها، من خالل »بيتك البحرين« الذي ينتشر 

جغرافيا في مختلف مناطق المملكة عبر 8 فروع، و3 
منافذ بيعية، واستطاع البنك خالل فترة وجيزة من 
أن يصبح أحد أبرز الالعبين على الساحة المالية في 
البحرين والمنطقة.كما يشكل »بيتك البحرين« بوابة 
مهمة للتوس���ع في اتجاه أسواق أخرى في المنطقة 

ومنها السوق األردني.
الى ذلك يتواجد »بيتك« في الس���وق التركي من 
خالل بنك بيت التمويل الكويتى التركى »بيتك تركيا« 

وينتشر هناك من خالل 150 فرعا، استطاعت أن تقدم 
قيما مضافة وحقيقة لالقتصاد التركي، جعلت »بيتك« 
يحظى بقبول وتأييد واسعين على المستوى الرسمي 
والش���عبي هناك، واليزال »بيتك« يواصل التوسع 
هناك بوتيرة متس���ارعة انسجاما مع النمو السريع 
لالقتص���اد التركي والطل���ب المتزايد على الخدمات 
المالية اإلسالمية، حيث يخطط لفتح 25 فرعا جديدة 
بنهاية الرب���ع االول. ويعد هذا التواجد بوابة رحبة 
للتوس���ع باتجاه أسواق أوروبا الش���رقية وألمانيا 

والشرق األوسط.
وتشكل ماليزيا أحد أبرز عالمات التواجد الدولي 
ل� »بيتك«، في ضوء ما يمثله هذا الس���وق من مكانة 
لصناعة الصيرفة اإلس���المية العالمية واإلصدارات 
المهمة لهذه الصناعة، ويمتلك »بيتك ماليزيا« حاليا 
7 فروع تقدم خدماتها للس���وق الماليزي، ويخطط 
»بيتك ماليزيا« الفتتاح ثالثة فروع خالل الربع األول 
من 2011، ف���ي الوقت الذي يعد فيه منفذا أساس���يا 
لالنطالق ألس���واق إس���تراتيجية أخرى في الشرق 

األقصى والصين.
وفي جهود موازية للتوسع واالنتشار الجغرافي، 
يبدي »بيتك« اهتماما بالتقنية الحديثة للربط بين 
هذه الفروع والوحدات التابعة لتعمل ضمن منظومة 
واح���دة بمرونة عالية، حيث نجح البنك في تحقيق 
الربط التقني مع »بيت���ك البحرين« ويجري العمل 
حاليا للربط مع بقية البن���وك الخارجية في تركيا 

وماليزيا.
وفي الوقت الذي لجأت فيه بعض المصارف الى 
تقليص خطط التوسع الجغرافي واالنسحاب من بعض 
األسواق تحت وطأة تداعيات األزمة المالية العالمية، 
كانت والتزال الوحدات الخارجية التابعة لبيك معينا 
قويا وداعما إليراداته خ���الل هذه المرحلة الصعبة 
حيث شكلت نحو 40% من إجمالي إيراداته، بما يؤكد 
نجاح خطته للتوسع اإلقليمي والعالمي واستناد هذه 
الخطة الى معطيات واضحة كما أن األزمة المالية لم 
تثن إدارة »بيتك« عن مواصلة التوسع، حيث التزال 
مستمرة في رصد الفرص المتاحة في أسواق واعدة 

مثل السوق السعودي. 

أداء البنوك الخارجية التابعة خالل األزمة يؤكد نجاح خطط التوسع

النصار: »معرض الكويت الدولي« تقيم ندوة 
»تأثير المعارض والمؤتمرات في اقتصاديات الدول«

»الجمان«: تحسن طفيف 
في ثقة المتداولين بالبورصة

قال مركز الجمان لالستشارات 
االقتصادية ان مؤشر الثقة استمر 
في أدائه اإليجابي � ولو بشكل 
متواضع � خالل األسبوع الثالث 
من يناي���ر الجاري، والمنتهي 
ف���ي 2011/1/20، حيث س���جل 
المؤشر المذكور 50.30 نقطة 
مرتفعا بمقدار 0.09 نقطة بمعدل 
0.16%، وذلك بتوافق مع االتجاه 
اإليجابي للمؤشر الوزني، والذي 
ارتفع بمعدل 0.24% لألسبوع 
نفسه، مخالفا االتجاه السلبي 
للمؤشر السعري، وذلك بمعدل 

.%0.58
وقد ارتفع أداء مؤشر الجمان 
المنتهي في  للثقة لألس���بوع 
2011/1/20، وذلك بما يزيد على 
ارتفاعه لألسبوع الذي سبقه، 
وال���ذي كان بمعدل 0.07%، ما 
يعطي مؤش���را أوليا لتحسن 
طفيف ف���ي ثق���ة المتداولين 

بالبورص���ة ول���و بتحف���ظ 
شديد.

وم���ن خ���الل المعطي���ات 
األولي���ة أعاله، يمك���ن التنبؤ 
باألداء اإليجابي الحذر لسوق 
الكويت لألوراق المالية خالل 

األسبوع الجاري، كما ال يستبعد 
التذبذب بين الصعود والهبوط 
خالل األس���بوع المقبل، إال ان 
الملحوظ ليس���ت  االنخفاض 
له حظوظ قوية في المستقبل 

المنظور.

صرح نائ���ب رئيس مجلس 
التنفي���ذي  والرئي���س  االدارة 
لش���ركة معرض الكويت الدولي 
عبدالرحمن النصار بان الشركة 
بص���دد االس���تعداد القامة ندوة 
اقتصادية بعنوان »تأثير املعارض 
واملؤمترات في اقتصاديات الدول«، 
حتت رعاية وبحضور وزير املالية 
مصطفى الش���مالي وذلك بقاعة 
املؤمترات امللحقة بالصالة رقم )8( 
بأرض املعارض الدولية مبشرف 

في السادس من فبراير املقبل.
وق���ال النصار ف���ي تصريح 
صحاف���ي ان برنام���ج الن���دوة 

سيتضمن ايضا استعراضا مفصال للخطة املستقبلية 
لشركة معرض الكويت الدولي لتطوير مركز املعارض 
وشرحا مصورا ملراحل التطوير املختلفة التي ستشمل 
كل مرافق أرض املعارض الدولية لتحويلها الى مركز 
دولي جاذب وحاضن للمؤمترات واملعارض احمللية 

واالقليمية والعاملية.

وذكر انه سيتحدث في الندوة 
الرئيس السابق لالحتاد العاملي 
للمعارض يوهن ويت، واخلبير 
االقتصادي العاملي املدير التنفيذي 
لروجر مارتن لالستشارات العاملية 
روجر مارتن، حيث س���يحاضر 
التجارة  الضيفان حول صناعة 
العاملية في ظل البيئة االقتصادية 
احلالية، والفرص املتاحة ملعرض 
الكويت الدولي في مجال املعارض 

واملؤمترات.
انش���ركة معرض  الى  ولفت 
الكويت الدول���ي وجهت الدعوة 
حلضور هذه الندوة املشار اليها 
الى كل من وكيل وزارة املالية ووكالئها املساعدين، 
ووكيل وزارة التجارة والصناعة ووكالئها املساعدين، 
واعضاء اللجنة االستشارية في الشؤون التنموية 
واالقتصادية، واعضاء مجلس ادارة شركة معرض 
الكويت الدولي، والهيئة العامة لالستثمار، ومسؤولي 

الشركة الكويتية لالستثمار.

أعلن���ت ش���ركة زي���ن عن 
مش���اركتها في مع���رض انفو 
كونكت والذي تستضيفه أرض 
املعارض في منطقة مشرف في 
30 يناير اجلاري، وذلك من خالل 

تخصيص صالة )7( بالكامل.
الش���ركة ه���ذه  ووصف���ت 
املش���اركة بانها ستكون مميزة 
القوي  للغاية، وذلك للحضور 
جلميع شبكة موزعيها املعتمدين، 
مبينة أنها فضلت أن تش���ارك 
في ه���ذا العام مل���ا يحمله هذا 
املعرض من س���مات ومقومات 
أهلته أن يحتل مكانة متميزة لدى 
الشركات واملؤسسات املختصة 
بخدمات االتصاالت وتكنولوجيا 

املعلومات.
وفي تعليقه على هذه املشاركة 
قال الرئيس التنفيذي في شركة 
زين الكويت خالد العمر: »تبحث 
زين دائما عن أي فرصة تستطيع 
أن تعزز من خاللها عالقتها مع 
عمالئه���ا، وهذه املش���اركة في 
مع���رض انفو كونك���ت جاءت 

لتجدد هذه العالقة«.
 وأضاف العمر في تصريح 
صحافي: »أعدت زين بالتعاون مع 
موزعيها املعتمدين مجموعة من 
اخلدمات املبتكرة وسلسلة من 
العروض واملفاجآت، وسيكون 
اجلمهور مدعوا للتعرف على آخر 
العروض التي ستطرحها الشركة 

مع ش���بكة موزعيها املعتمدين 
على م���دار فترة اقامة املعرض 

واملمتدة لسبعة أيام«.
وذكر أن الشركة تعتبر هذه 
ال���دورة فرصة ممت���ازة للقاء 
عمالئه���ا مباش���رة والتواصل 
معهم، خصوصا أنها تسعى الى 
أن ترسي دعائم جديدة في هذا 
العام لتعيد تشكيل طرق اتصالها 
مع عمالئها من خالل التنوع في 

اخلدمات واالبتكار«. 
وكشف العمر أن زين ستكون 
في استقبال اجلمهور في صالتها 
اخلاصة بصحبة شبكة موزعيها 
املعتمدين، مبينا أن الشركة أعدت 
سحابة من العروض واملفاجآت 
عل���ى جميع خدم���ات الصوت 
والبيانات واملعلومات وأجهزة 

النقال.
وبني أن الش���ركة لن تكتفي 
بعروضه���ا املميزة فحس���ب، 
فاجلمهور سيكون مدعوا أيضا 
حلضور ومش���اهدة مسرحها 
اخلاص في صالة االس���تقبال 
لالستمتاع بالعديد من الفقرات 
واملسابقات والتي ستشهد توزيع 
العدي���د من اجلوائ���ز والهدايا 

القيمة.
وذكر العمر أن زين ستقوم 
باستضافة شخصيات ثقافية 
وفنية ودينية أثناء فترة انعقاد 
املعرض وذلك بصحبة شخصيات 
اعالمية بارزة، مبينا أن الهدف من 
وراء ذلك هو أن الشركة حريصة 
على أن تتواصل مع عمالئها عبر 
العالقة  قنوات متعددة لتثري 

التي جتمعها مع عمالئها.
وأفاد بأن زين دائما ما تسعى 
الى توفير أفضل اخلدمات مبا 
ايقاع احلياة العصرية  يواكب 
اجلديدة، مشيرا الى أن االجتاه 
في عالم االتصاالت اآلن بات يأخذ 
منحى آخر غير استخدام الهاتف 
النقال من ناحية االتصال فقط، 
بل أصبح ينظر الى الهاتف النقال 
على أنه أداة مهمة حلياة الفرد 
وال يستطيع أن يستغني عنه 
خصوصا ان اخلدمات أصبحت 
تصاغ مبفهوم وبشكل مغاير مع 

انتشار التقنيات احلديثة. 

خالد العمر

..و»بيتك« ماليزيا 

املقر الرئيسى لـ »بيتك« تركيا في اسطنبول 

لقطة جماعية للمشاركني في البرنامج التدريبي

»بيتك« البحرين

عبدالرحمن النصار

د.فيليب كوتلر


