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خالل لقائه رؤساء مجالس إدارات البنوك وتبادل اآلراء حول التطورات االقتصادية والنقدية

الهاشل: فريق عمل مشترك بني »املركزي« والبنوك ملنع االختراق
التقى محافظ بنك الكويت 
املركــزي د.محمــد الهاشــل 
صبــاح امــس في مقــر بنك 
الكويــت املركــزي رؤســاء 
البنــوك  إدارات  مجالــس 
الكويتيــة، حيــث مت خالل 
اللقــاء تبــادل اآلراء حــول 
أهم التطــورات االقتصادية 
والنقديــة علــى الصعيدين 
احمللي والعاملي ومؤشــرات 
أداء البنوك الكويتية وخطط 
وتوجهــات عملها فــي هذه 

املرحلة.
وصــرح احملافظ بأنه مت 
خالل هذا االجتماع استعراض 
عدد من املواضيع املهمة، منها 
تكثيف اجلهود لتعزيز قدرة 
القطاع املصرفي على احملافظة 

على ما حققــه من إجنازات 
الســنوات األخيــرة  خــالل 
وتعزيز قدرته على مواجهة 

معاييــر أداء حصيفــة، وما 
يتطلبه ذلك من تفعيل الدور 
اللجان  الرقابــي ملجموعــة 

اإلشرافية ملجلس اإلدارة. 
إلــى  وتطــرق احملافــظ 
البنــوك  ضــرورة مواكبــة 
للتطور التكنولوجي في مجال 
تقدمي اخلدمــات واملنتجات 
املبتكرة لتقدمي خدمة أفضل 
للمجتمع ولكي تظل محافظة 
على قدراتها التنافســية مع 
األخذ فــي االعتبار ضرورة 
حتصني نظم أمن املعلومات 
ملنع أي محــاوالت اختراق. 
ونــوه احملافظ إلــى أنه في 
ضوء أهمية هذا املوضوع فقد 
مت تشكيل فريق عمل مشترك 
الكويــت املركزي  بني بنــك 

العمالء واخلدمات املصرفية 
لذوي االحتياجات اخلاصة. 
كذلك مت خــالل االجتماع 
مناقشة التطورات في محفظة 
القــروض احملليــة للبنوك 
في ضــوء متويل مشــاريع 
التنمية، وكذلك التطور في 
محفظة القروض االستهالكية 
واملقسطة والضوابط املنظمة 

لها. 
وفي إطــار اهتمــام بنك 
املركــزي بتطوير  الكويــت 
وبنــاء قيــادات وطنيــة في 
مختلف املستويات الوظيفية 
في البنــوك الكويتيــة، أكد 
احملافظ على أهمية إعطاء هذا 
املوضــوع العناية القصوى 
في إطار خطط وسياســات 

الصدمات في ضوء التحديات 
االقتصاديــة الراهنة، مؤكدا 
مواصلة بنك الكويت املركزي 
جلهوده فــي تطوير أدواته 
الرقابيــة والنقديــة الرامية 
للمحافظــة على االســتقرار 

النقدي واملالي.
وقــد أكد احملافــظ خالل 
االجتماع على أهمية احلوكمة 
لدى البنوك باعتبارها خط 
الدفاع األول لســالمة العمل 
املصرفــي، منوهــا فــي هذا 
الشــأن بأهمية الدور امللقى 
على مجالس اإلدارة في هذا 
املجــال مبا في ذلــك تعزيز 
الدور اإلشرافي على اإلدارات 
التنفيذيــة لتحفيزهــا على 
ممارســة دورها فــي ضوء 

والبنوك يتولى املهام املتعلقة 
بأمــن املعلومات، وحتصني 
نظم العمليــات في مواجهة 
أي اختراقات، وتطوير خطط 
التعافي من الكوارث ومختلف 
اجلوانب األخرى ذات الصلة 
بالتحــوط ملخاطــر التطور 

التكنولوجي.
االجتمــاع  خــالل  ومت 
مناقشــة موضوع الشمول 
املالي، حيث أشــار احملافظ 
إلى اتســاع انتشــار البنوك 
الكويتية، مشــيدا بجهودها 
في هذا املجــال ومنوها إلى 
ضرورة تعزيز هذا الشمول 
املالــي من خــالل تطبيق ما 
أصدره بنك الكويت املركزي 
من تعليمات بشــأن حماية 

البنوك في مجــال التطوير 
الوظيفي، مبا في ذلك التدريب 
املتخصص عالي املســتوى 

لهذه الكوادر.
واختتم احملافظ تصريحه 
بالتأكيــد علــى  الصحافــي 
حرص بنك الكويت املركزي 
واستمراره في تطبيق منهجية 
التواصل مع البنوك الستطالع 
آرائها حول مــا يصدره من 
تعليمــات، وترحيــب بنــك 
املركــزي مبواصلة  الكويت 
اللقاءات مع البنوك في ضوء 
سياســة الباب املفتوح التي 
ينتهجها ملناقشة املواضيع 
ذات االهتمام املشترك ملا هو 
في مصلحة القطاع املصرفي 

واالقتصاد الوطني.

د.محمد الهاشل

االجتماع ناقش 
تطورات محفظة 
اإلقراض ومتويل 

املشاريع 
التنموية والقروض 

االستهالكية 
واملقسطة

املعرض أصبح 
معلمًا وسوقًا 

متخصصا ألدوات 
البناء

الهندي: املعرض 
برعاية 6 شركات 
كويتية و»عربي« 

راع ذهبي

املعرض يوفر 
للمواطن كل ما 

يحتاج إليه لتجديد 
أو استكمال بناء 

بيته

فعالياته انطلقت صباح أمس وتستمر حتى 3 ديسمبر

الغنيم: معرض البناء »بيتك« يلبي احتياجات
املواطنني وشركات البناء واملقاوالت

طارق عرابي

أكدت وكيل وزارة األشغال 
والبناء العامة املهندسة عواطف 
سليمان الغنيم أن معرض البناء 
»بيتــك« ٢016 يعتبــر مبنزلة 
حــدث ومعرض خــاص مميز 
يلبي احتياجات شرائح مختلفة 
من املواطنني الكويتيني إضافة 
الى شركات املقاوالت واملهتمني 

بالبناء والتشييد.
وأضافــت فــي تصريــح 
افتتــاح  للصحافيــني عقــب 
الذي تنظمه وتقيمه  املعرض 
شركة معرض الكويت الدولي 
خــالل الفترة مــن ٢8 نوفمبر 
وحتى 3 ديسمبر الشهر ٢016، 
أن املعــرض يفســح املجــال 
ويشــعل روح التنافــس بــني 
الشــركات في محاولة لتوفير 
افضل العروض سعيا القتناص 
رضا العمالء، السيما ان املعرض 
يشــهد مشاركة فاعلة من قبل 
حشد بلغ اكثر من 50 مؤسسة 
محلية متثل مصانع وشركات 
قطاع مواد البناء ومستلزماتها 
احمللية ووكالء املاركات العاملية.
واشــارت الــى أن املعرض 
الذي حترص شــركة معرض 
الكويــت الدولي علــى اقامته 
دوريا وحتتضن فعالياته على 
أرض املعارض الدولية مبشرف 
أصبح معلما متخصصا وسوقا 
سنويا تشد اليه الرحال في كل 
عام من قبــل جمهور املهتمني 

على اختالف شرائحهم.
من ناحيتــه قال خالد عبد 
القــادر الهندي مســاعد مدير 
التســويق واملبيعــات ومدير 
معــرض البناء »بيتك« ان هذا 
املعرض يعــد حدثا مميزا في 
الكويــت مــن ناحيــة توقيته 
ونوعيتــه قبــل نهايــة العام 
مشيرا الى ان تنظيم املهرجان 
يأتي اميانا من شركة معرض 
الكويــت الدولــي بأهمية هذا 
القطاع وتعميقا وتركيزا للضوء 
عليه خاصة انه من القطاعات 

االقتصادية الهامة في البالد.
وأشــار الــى ان املعــرض 
البنــاء  يســتقطب شــركات 
الوطنية املختلفة واملقاوالت، 
واملهندسني واملقاولني العاملني 
في هذا املجال اضافة للمواطن 
الراغب في استكمال  الكويتي 
أو جتديد بناء بيته أو قسيمته، 
حيث تشارك فيه جهات محلية 
مــا بــني مشــارك وراع متثــل 
شركات ومؤسسات ومصانع 
ذات العالقــة وفيمــا أكــدت 6 
شــركات رعايتهــا للمعــرض 
تتقدمهــا شــركة عربــي كراع 
ذهبي في حني حظي بالرعاية 

الفضية كل من شركة هيدروتيك 
الهندســية، وشــركة بسامكو 
لألدوات الصحية ومقاوالتها، 
للمعــادن،  الجــني  وشــركة 
وشركة محمد اشكناني وشركة 

اكواسان.
 ومضى الهنــدي يقول إن 
املعــرض يســتهدف تعزيــز 
مبيعات مستلزمات مواد البناء 
واكسسواراتها بأسعار خاصة 
ومميزة، ويتيح بيع البضائع 
بأسعار نهاية العام التنافسية 
بشكل مباشر للجمهور، حيث 
تستفيد منها شــريحة كبيرة 
مــن املواطنني أصحــاب الفلل 
والقســائم ومــالك املجمعات 
واملوالت واملقاولني وأصحاب 

شركات البناء. 
وقال إن العروض تقدم من 
قبل مجموعة من شركات مواد 
البناء واملصانع املتعددة والتي 
تعرض ملنتجاتها مثل االسمنت 
التسليح  واألخشــاب وحديد 
والطابــوق الرملــي واحلجــر 
املتداخــل  اجليــري والبــالط 
ألعمــال الزينة، ومــواد أعمال 
التكسية والديكور اخلارجية 

والداخلية، واألدوات الصحية، 
وخالطات املاء والســيراميك، 
والصــرف  امليــاه  وبايبــات 
الصحي واأللومنيوم والزجاج، 
واللوحات والقواطع الكهربائية، 
والنوافذ واألبواب واملشغوالت 
اخلشــبية واألوتوماتيكيــة، 
اضافة الى األثاث واملفروشات، 
ومعدات األمن والسالمة كأجهزة 
رصد وتتبع الدخان وطفايات 
احلريق واملصاعد، وكاميرات 
املراقبة ومعدات األمان والسالمة 
وغيرها الكثير من املستلزمات. 
الهنــدي أن يلقى  وتوقــع 
املعرض اقبــاال كبيرا من قبل 
املســتهلكني الكويتيني، حيث 
يلقــى اهتمامــا من الشــركات 
واملصانع احمللية للمشــاركة 
بقوة في فعالياته، اذ يعد حدثا 
مهما ويشــهد تسابقا ملحوظا 
من قبل املواطنني والشــركات 
املهتمــة للمشــاركة فيه نظرا 
ملا له مــن أهمية وخصوصية 
كبيرة لــدى املواطن الكويتي 
خاصــة املهتمــني بالبنــاء من 
القســائم واملواطنني  أصحاب 
ذوي الدخل احملدود واملتوسط 

الذين حصلوا على قسائم ارض 
وقــرض أو ممن يعولون على 
نتائج فرز األراضي احلكومية 
خالل املرحلــة القادمة، أو من 
ينتظرون املشاريع االسكانية 

اجلديدة للدولة.
 وحضــر مراســم افتتــاح 
املعرض جمع من رجال االعمال 
واالعالم فــي الكويت، اضافة 
الى عدد من مديري الشــركات 
الراعية للمعرض، كما شارك في 
االفتتاح مسؤولو شركة معرض 
الكويت الدولي يتقدمهم الرئيس 
التنفيــذي لشــركة معــرض 
الكويــت الدولــي عبدالرحمن 
محمد النصار واملدير التنفيذي 
املاليــة واالداريــة  للشــؤون 
البشــرية عبــداهلل  واملــوارد 
احلمدان، ومدير العالقات العامة 
ضاري سليمان العيبان، ومدير 
العقاري  الصيانة والتطويــر 
املهندس رمزي قطينة، ومدير 
التســويق واملبيعات مشــعل 
محمد الراشد، ومدير معرض 
البنــاء »بيتك« مســاعد مدير 
التســويق واملبيعــات خالــد 

عبدالقادر الهندي.

م.عواطف احلساوي خالل تفقدها جناح شركة المار للمصاعد 

)محمد هاشم( عبدالرحمن النصار وعواطف الغنيم خالل اجلولة في املعرض 

بعد خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي

احتاد شركات االستثمار يلقي الضوء 
على السياسات االقتصادية اجلديدة

نظــم مركــز دراســات 
لــدى احتــاد  االســتثمار 
شركات االســتثمار، بدعم 
من مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمــي، وبالتعــاون مع 
برنامجــا   Euromoney
 New بعنــوان  تدريبيــا 
Economic & Market حاضر 

.Foued Ayari فيه
وفي هذا اإلطار، أوضحت 
مدير الدعم الفني باالحتاد 
ومديــر املركــز بالوكالــة 
فــدوى درويــش أن هــذا 
البرنامج قدم للمشــاركني 
التقنيــات واملهارات وفهم 
أكبر لالجتاهات وسياسات 
االقتصــاد الكلــي احلالية 
بعد خروج اململكة املتحدة 
مــن االحتــاد األوروبــي، 
والتوقعات املتباينة لتأثير 
ذلك على الواليات املتحدة، 
االحتاد األوروبي، آســيا، 
والــدول الناشــئة، وكذلك 
اآلثار املترتبة على االقتصاد 
في منطقة الشرق األوسط 
والكويت، وبشــكل خاص 
السلع والتضخم وأسعار 

العملة. 
وتناول البرنامج أيضا 
التطــورات احلاليــة فــي 
السوق )الرياح التجارية، 
التوازن  إعادة  الدورانات، 
األســهم  فــي  واملخاطــر 
والســلع  والســندات 
والعمــالت(، وكذلك إدارة 

املخاطــر والفــرص بعــد 
خروج بريطانيا من االحتاد 
إلى  األوروبي. وباإلضافة 
ذلــك، ربــط البرنامج بني 
مسار التطورات االقتصادية 
اجلديــدة حاليــا واآلفــاق 
االستشــرافية لعــام ٢017 
الهيكليــة  لإلصالحــات 
احلاليــة خاصــة في دول 
مجلس التعاون اخلليجي، 
من حيث تنويــع مصادر 
الدخــل، وكذلــك كيفيــة 
التعامــل مــع متويل عجز 
املوازنة الناجت عن انخفاض 
النفــط. وأخيــرا  أســعار 
تنــاول برنامــج الفــرص 
االستراتيجية األخرى في 
الثــروات  املنطقــة )إدارة 
واخلدمات املالية اإلسالمية، 
الصغيــرة  املشــروعات 
وامللكيــات  واملتوســطة 
اخلاصــة(، ومتــت إتاحة 

الفرصة للمشاركني لطرح 
استفســاراتهم املختلفــة 
واإلجابــة عنهــا مــن قبل 

احملاضر.
وفي نهاية البرنامج، مت 
تقدمي شهادات للمشاركني، 
وهم مــن اجلهــات اآلتية: 
شركة االستثمارات الوطنية 
- شــركة أعيــان لإلجارة 
واالستثمار - شركة املركز 
املالي الكويتي - مجموعة 
عارف االستثمارية - شركة 
كامكو لالستثمار - شركة 
الصفاة لالستثمار - شركة 
أالفكو لتمويل شراء وتأجير 

الطائرات.

لقطة جماعية للمتدربني

»املعامل« تتلقى كتابًا من »األشغال« 
بإيداع كفالة نهائية بـ 6.5 ماليني دينار

قالت الشركة الكويتية لبناء املعامل إنها 
تلقت كتابا من وزارة األشغال العامة بشأن 
إيداع كفالة نهائية بقيمة 6.5 ماليني دينار 
أي ما يعادل 10% من قيمة مشروع مناقصة. 
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أن 
املشــروع خاص بإنشاء وإجناز وصيانة 
طــرق وجســور ومجاري أمطــار صحية 
وخدمات أخرى للطريق الواصل بني ميناء 
الزور والوفرة مببلغ 64.٩ مليون دينار، 

ملدة 1185 يوما.

وأفادت الشركة في بيانها، بأنه سيتم 
تزويــد إدارة الوثائق والعقــود بصورة 
عن الكفالة، وأن هذه اإلجراءات متهيدية، 
موضحة أنها ستقوم بإخطار هيئة أسواق 
املال وشركة بورصة الكويت عند توقيع 

العقد وبأي مستجدات في هذا الشأن.
وأنهى ســهم »املعامل« تعامالت أمس 
على تراجع بنســبة 6.٢% بانخفاضه إلى 
160 فلسا، وبلغ حجم التداول ٢٩ ألف سهم 

بقيمة 4.7 آالف دينار.

130 مليون يورو حجم االستثمار األولي في املشروع

العبار يطلق منصة لتجارة السلع الفاخرة
أعلنت »يوكس نت ـ أ ـ 
بورتر« )YNAP(، املجموعة 
العامليــة الرائــدة في بيع 
منتجــات املوضة الفاخرة 
عبر االنترنت، عن تأسيسها 
مشروعا مشتركا مع شركة 
لالســتثمار،  ســيمفوني 
اململوكــة بالكامل من قبل 
محمد العبار، إلطالق شركة 
رائدة في تسويق املنتجات 
الفاخرة عبر االنترنت في 
الشرق األوسط، وذلك في 
خطوة تهدف لالســتفادة 
الكبيرة  النمــو  من فرص 
فــي  والواعــدة للقطــاع 

املنطقة.
وفــي لقــاء مــع قنــاة 
»العربية«، اوضح العبار أن 
قيمة االستثمار األولي في 
املشروع تبلغ 130 مليون 

يورو.
ولفــت العبــار إلى أن 
املنصات اإللكترونية عادة 
مــا تكون بحاجــة لنفقات 
وتســتغرق بعض الوقت، 
ومن املتوقع أن تستغرق ما 
بني 4 إلى 5 سنوات لتحقيق 

األرباح.

وتوقــع العبار انطالق 
املنصة في نهاية العام ٢017 
في دول مجلــس التعاون 
اخلليجي، ولكنها ستخدم 

كل دول املنطقة العربية.
ومبوجب هذه الشراكة، 
سيقوم محمد العبار بتركيز 
جميع أنشــطته في مجال 
بيــع املنتجــات الفاخــرة 
عبــر االنترنــت باملنطقة 
مــن خالل هــذه الشــراكة 
اجلديدة حصريا. وستمتلك 
»يوكس نــت ـ أ ـ بورتر« 
60% من أســهم املشــروع 
املشترك، الذي سيتم إدراجه 
بشــكل كامل في البيانات 
املاليــة ملجموعة »يوكس 
نــت ـ أ ـ بورتر«، في حني 
ســتعود ملكيــة الـــ %40 
املتبقية لشركة سيمفوني 

لالستثمار.
الشــركة  وســتتولى 
اجلديدة إدارة جميع املتاجر 
احلاليــة ملجموعة »نت ـ أ 
ـ بورتــر«، ذات املــاركات 
املتعــددة فــي  التجاريــة 
املنطقةـ  التي تشمل »نتـ  
أـ  بورتر«، »مستر بورتر«، 

»يوكــس«، و»ذا أوتنت« ـ 
إضافة إلى مجموعة مختارة 
من أهم منصات التسويق 
احلاليــة  اإللكترونــي 
واملســتقبلية التي تشرف 
عليها وتديرها »يوكس نت 
ـ أ ـ بورتــر جروب«، التي 
حتمل في جعبتها الكثير من 
الفرص الفريدة للشركات 
مبنطقة الشــرق األوسط، 
وذلــك عقــب االتفــاق مع 
العالمات التجارية املعنية.

محمد العبار

»إيكويت«: مصنعنا بأميركا سيحافظ 
على صدارتنا لإليثيلني غليكول

دبي كونا- اكدت شــركة »ايكويت للبتروكيماويات« امس 
ان مصنعها الذي تقوم بإنشائه في الواليات املتحدة األميركية 
سيساعد في احلفاظ على مكانتها كواحدة من كبرى الشركات 

انتاجا ملادة االيثيلني غليكول في العالم.
جاء ذلك في املؤمتر الصحافي الذي عقدته الشركة بحضور 
الرئيس التنفيذي لشركة »ايكويت« محمد حسني والنائب األول 
للرئيس د.راميش راماجاندران وذلك على هامش مشاركتهما 
في منتدى »جيبكا« لصناعة البتروكيماويات الســنوي الــ11 
املقام في دبي. وقال حسني ان املصنع اجلديد سوف يضخ 750 
ألف طن إضافية من االيثيلني غليكول، ما يســهم في احلفاظ 
على احلصة السوقية العاملية لـ »ايكويت« كواحدة من كبريات 
الشركات املصنعة لها حيث حتتل الشركة حاليا املركز الثاني 
عامليا من ناحيــة إنتاج هذه املادة. وأضاف ان االعمال جارية 
في انشــاء هذا املصنع وان نســبة اإلجنــاز حتى اآلن وصلت 
تقريبا إلى 10%، مؤكدا ان عامي ٢017 و٢018 سيشــهدان قفزة 
كبيرة في نسبة اإلجناز متوقعا افتتاح املصنع خالل عام ٢01٩.

وبني ان عمالء الشركة الدوليني أبدوا اهتماما واسعا باستيراد 
املزيــد من املنتجات البتروكيماوية التي تنتجها الشــركة »ما 

يضعنا في وضع مالئم ملزيد من النمو في املستقبل«.

إعــــــــالن
يعلن عدنان علـــي الهزيــــم - بصفته مصفيًا لصندوق الزمردة اخلليجي

عن دعوة ال�ضادة مالكي  وحدات �ضندوق الزمردة اخلليجي )حتت الت�ضفية( حل�ضور اجتماع جمعية 

حملة الوحدات والذي �ضينعقد مب�ضيئة اهلل يف يوم الأربعاء املوافق 2016/12/14، يف متام ال�ضاعة 

الواحدة بعــد الظهر وذلك يف مقــر �ضركـــة �ضرق لال�ضتثمـــار �ــش.م.ك مقفــلة - الكائــــن يف املرقــاب  

قطعة 3 - ق�ضيمة 12 - برج KBT - الدور 37 - وذلك ملناق�ضة جدول الأعمال التايل:

املـــداولت والــقــرارات املقرتحة  اأمــن ال�ضر ليقوم بتحرير حم�ضر الجتماع مبا يف ذلــك  1- تعين 
ونتيجة الت�ضويت عليها.

2- عر�ش تقرير امل�ضفي الذي يت�ضمن الأ�ضباب التي حالت دون اإمتام الت�ضفية يف املدة املحددة.
3- متديد مدة الت�ضفية.

الــثــاين لنعقاد جمعية حملة  الجــتــمــاع  �ضيكون  املــوعــد  ذلــك  الن�ضاب يف  اكتمال  عــدم  ويف حــال 

الوحدات ل�ضندوق الزمردة اخلليجي )حتت الت�ضفية( يف يوم الأحد املوافق 2016/12/18، يف نف�ش 

املكان ونف�ش املوعد.

لذا يرجى من ال�ضادة حملة الوحدات مراجعة مقر امل�ضفي ل�ضتالم الدعوة وتوكيل احل�ضور وذلك 

يف اأوقات العمل الر�ضمية.

على العنوان التايل: الكويت - �ضارع عبداهلل ال�ضامل - بجانب بنك بوبيان  

بناية مطريان احلب�ضي - الدور الأول - مكتب )27-26(.

لال�ضتف�ضار الت�ضال على: تليفون: 22462316/7 - فاك�ش: 22468719

عدنان علـــي الهزيــــم - بصفته مصفيًا لصندوق الزمردة اخلليجي


