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علي الرشيد البدر

دورات معرض »أوت ليت« 2012 
خالل الفترة من 2012/4/24 الى 
2012/5/5 على أرض املعارض 

الدولية مبشرف.
وبهذه املناسبة تقول مناسبة 
املعرض لدى ش����ركة معرض 
الرشدان  الدولي رقية  الكويت 
ان الدورة اجلديدة من معرض 
اوت ليت استقطبت حتى اليوم 
ما يزيد على 50 شركة ومؤسسة 
جتارية متخصصة وهو وقت 
مبكر في تسويق املعرض، األمر 
الذي يعكس إقباال كبيرا عليه، 
وجناحه في كسب ثقة الشركات 
العارضة، كما انه يعكس ايضا 
النتائج اجليدة التي حققها في 
دوراته الس����ابقة ووجود هذا 
العدد الكبير من الشركات يؤكد 
ذلك. وتابعت الرشدان حديثها 
مبين����ة ان مع����رض اوت ليت 
القى أيضا اس����تجابة واضحة 
لدى ال����زوار يعكس ذلك حجم 

الرشدان: »أرض املعارض« باشرت االستعداد 
إلقامة دورة جديدة ملعرض أوت ليت

»ستاندرد آند بورز« ترفع تصنيف »اخلليج« االئتماني  إلى مرتبة BBB وتعدل النظرة املستقبلية إلى إيجابية
اعلنت وكالة التصنيف االئتماني العاملية الرائدة 

»ستاندرد آند بورز« عن حتديثها لتصنيف 
بنك اخلليج برفع التصنيف االئتماني طويل 

األمد للبنك من -BBB إلى BBB وكذلك النظرة 
املستقبلية للبنك من مستقرة إلى إيجابية، مما 
يشير إلى أن الوضع املالي للبنك قد يتحسن 

بشكل أكبر خالل السنة أو السنتني القادمتني، 
خاصة من حيث جودة األصول والرسملة. 

وهذه هي املرة األولى التي تقوم فيها »ستاندرد 

آند بورز« برفع تصنيف أي بنك منذ األزمة 
االقتصادية في 2009. 

وبهذه املناسبة قال رئيس مجلس إدارة بنك 
اخلليج علي الرشيد البدر: »بنك اخلليج هو البنك 

الوحيد في املنطقة الذي حقق مرتبة أعلى في 
تصنيفه االئتماني وفي النظرة املستقبلية بحسب 

آخر تقييم من قبل »ستاندرد آند بورز«. 
واضاف قائال: »يأتي هذا القرار الذي اتخذته 
الوكالة تقديرا للجهود املبذولة من قبل فريق 

اإلدارة املميز وقيادته الراسخة وتفاني املوظفني، 
إضافة إلى جودة نظم وضوابط إدارة املخاطر 

لدى مصرفنا. كما يشير إلى جناح استراتيجية 
البنك في تركيزه على توفير أفضل وأسرع 

اخلدمات واحللول املصرفية لعمالئه، وحتقيقها 
للنتائج املرجوة«. وأوضح البدر قائال: »استطاع 
البنك خالل السنتني األخيرتني استعادة مكانته 

بشكل أقوى في السوق مما يجعله اآلن في موقع 
ميكنه من حتقيق النمو املستقبلي. فقد متكنا من 

تقوية ميزانيتنا العمومية بصورة ملحوظة. كما 
أحرزنا تقدما ملموسا في مواجهة التحديات في 
ظل صعوبة أوضاع السوق، وحققنا نتائج جيدة 
بالتركيز املستمر على مجاالت العمل األساسية 

املتمثلة في اخلدمات املصرفية الشخصية 
واخلدمات املصرفية للشركات، باإلضافة إلى 

التحسني الهائل الذي أدخلناه على مستويات خدمة 
العمالء. ويبقى التحدي املاثل أمامنا في مواصلة 
تنمية األعمال في بيئة اقتصادية ال تزال تتسم 

بالكثير من التحديات«. يذكر أن بنك اخلليج قد 
حقق أرباحا صافية بقيمة 27.4 مليون دينار في 
األشهر التسعة األولى من عام 2011، مقابل 10.4 

مليون دينار في نفس الفترة من السنة السابقة. 
وبلغت ربحية السهم 11 فلسا، وفي نهاية شهر 

سبتمبر 2011، ارتفع إجمالي أصول البنك بواقع %5 
وازدادت الودائع بنسبة 4%، بينما ارتفع مجموع 
حقوق املساهمني بنحو 8% مقارنة بنفس الفترة 

من عام 2010.

اإلقبال اجلماهيري الذي حظي 
به املعرض.

وقد ضمت قائمة الشركات 
املشاركة في الدورة السابقة من 
املعرض عددا كبيرا من كبرى 
الشركات الكويتية املتخصصة، 
حيث وصل عددها الى 100 شركة، 
حيث م����ن املتوقع ارتفاع عدد 
الشركات التي ستطلب االنضمام 
للمشاركني في املعرض بدورته 

املقبلة.
الش����ركات  وتس����تعرض 
املشاركة تش����كيلة هائلة من 
البضائ����ع التي حتمل أش����هر 
املاركات العاملية والتي لم يتم 
تس����ويقها في موسم إطالقها، 
حي����ث يبقى معرض أوت ليت 
الفرصة املناسبة أمام الشركات 
لتس����ويق بضائعه����ا وس����ط 
أجواء محببة الى املس����تهلكني 
عادة تتميز بها معارض أرض 

املعارض الدولية.

باش����رت ش����ركة معرض 
الدولي اس����تعداداتها  الكويت 
إلقامة دورة جديدة في سلسلة 

رقية الرشدان

أعلن بنك التسليف واالدخار عن 
مشاركته في معرض »الصناعات 
والبناء األول« الذي تقيمه شركة 
الوطني����ة ومجموعة  الصناعات 
إدارة لتنظيم املعارض، وسيفتتحه 
وزير اإلسكان محمد النومس، في 
الفترة من 24 إلى 27 يناير 2012 
املقبل، برعاية العديد من اجلهات 
الرعاية  الرس����مية مثل مؤسسة 
السكنية، ووزارة األشغال العامة، 
ووزارة الكهرب����اء واملاء، والهيئة 
العامة للصناعة، وبلدية الكويت، 
ومشاركة أكثر من 50 شركة ما بني 

راع ومشارك.
اإلدارة  وقال رئيس مجل����س 
واملدير العام للبنك صالح املضف، 
في تصريح صحاف����ي، إن البنك 
يرعى املعرض، إلبراز الدور الذي 
قام به البنك في املاضي ومنذ مطلع 
الستينيات، ومساهمته في تنفيذ 
املشاريع العمرانية، بتنفيذ عدد من 
مشاريع البيوت الشعبية، وبيوت 
ذوي الدخ����ل احملدود، في مناطق 
اجلهراء والرق����ة وميناء عبداهلل 
مع خدماتها من مساجد ومدارس، 
إل����ى أن مت إنش����اء الهيئة العامة 
لإلس����كان عام 1974 ومت تكليفها 

بهذه املشروعات.
وبني املضف أن البنك اختص 
بتوفير االئتمان العقاري، وتقدمي 
قروض الرعاية السكنية بأنواعها، 
سواء للقسائم احلكومية املدرجة 
بخطة املؤسس����ة العامة للرعاية 
السكنية، أو بقروض الشراء والسكن 
اخلاص والبيوت احلكومية، إضافة 
إلى أن����ه قد أنيط بالبنك القوانني 
الصادرة مؤخرا مثل القانون رقم 46 
لسنة 2005 في شأن إنشاء محفظة 
مالية لتمويل توس����عة الس����كن 
اخلاص، والقانون رقم )8( لسنة 
2010 في ش����أن حقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة وقرار مجلس الوزراء 
رقم )700/ثانيا( بش����أن البيوت 
اخلرسانية، والقانون رقم 2 لسنة 
2011 بش����أن إضافة بعض الفئات 
من املواطنات الكويتيات الالتي لم 
تشملهن الرعاية السكنية مبنحهن 
القرض الس����كني وتوفير السكن 

املناسب لهن.

»التسليف واالدخار« 
يشارك في معرض 

الصناعات والبناء األول

صالح املضف

وّس����عت هيئة السوق املالية 
الس����عودية برنامجها املخصص 
املالية لالطفال، بإطالق  للتوعية 
موقع إلكتروني تفاعلي لبرنامج 
»املس����تثمر الذكي«، وهي خطوة 
تأتي بعد اص����دار املجلة املوجهة 
لالطفال وترتيب برنامج مجدول 
التوعوي����ة ف����ي  للمحاض����رات 
املدارس وتوزيع اللعبة التعليمية 

»فاينانشيال فوتبول«.
ويعد املوق����ع اإللكتروني احد 
عناصر البرنامج املجتمعي املالي 
التوع����وي ال����ذي اطلقت����ه هيئة 
الس����وق املالية بهدف نشر ثقافة 
الس����ليمة لدى  املالية  التعامالت 
النشء وهم الفئ����ة التي تقع بني 
التاسعة والرابعة عشرة من العمر، 
باعتبارهم مستثمرين متوقعني 
النش����اط االقتص����ادي عامة  في 
واسواق املال خاصة، وترتكز املهمة 
الرئيس����ة للبرنامج على حتويل 
قواعد التعامالت املالية الصحيحة 
والسلوكيات االيجابية في الثقافة 
املالية الى مواد تفاعلية مع الفئات 
املستهدفة، وذلك بهدف تأسيس 
جيل واع ماليا وتهيئته للتفاعل 
االيجابي مع املجتمع في ش����ؤون 

التعامالت املالية.

هيئة سوق املال 
السعودية تطلق 
موقعًا إلكترونيًا 

تفاعليًا

على هامش احتفال معهد الدراسات املصرفية

احلماد: »بوبيان« يؤمن بأهمية التدريب
لتحقيق أهدافه التوسعية وزيادة خبرات موظفيه

»الدراسات املصرفية« يكرم موظفي »األهلي«

أكد مدير عام مجموعة املوارد البشرية في 
بنك بوبيان عادل احلماد أهمية املوارد البشرية 
في دعم خططه وتنفيذ إس���تراتيجيته الهادفة 
الى املزيد من التوسع في مجال اخلدمات املالية 
اإلس���المية وتنويع اخلدمات واملنتجات التي 

تلبي متطلبات مختلف الشرائح.
وأوضح احلماد في تصريح على هامش احتفال 
معهد الدراسات املصرفية بتخرج متدربي املعهد 
لعامي 2010 و2011 والذي ضم مجموعة من موظفي 
البنك »ان البنك يولي موارده البشرية اهتماما 
خاصا إميانا منه بأهمية التدريب املستمر في 
تنمية قدرات ومهارات املوظفني والتي متكنهم 

من حتقيق أهداف البنك وأهدافهم الذاتية.
وأضاف ان البنك لديه خطط تدريبية واضحة 
تهدف الى زيادة عدد الدورات التدريبية للموظفني 

أقام معهد الدراسات املصرفية وبحضور مدير 
املعهد د.يعقوب الرفاعي ومساعد مدير عام إدارة 
املوارد البشرية في البنك األهلي الكويتي حمزة 
إنكي ومجموعة من مديري البنوك احمللية، حفل 
تخرج دفعة جديدة من برامج الشهادات املعتمدة 
دوليا، وذلك ف����ي إدارة املخاطر )CRM( وإدارة 
 )ACCM( وإدارة االئتمان املتقدمة )CCM( االئتمان
وشهادة مدير فرع بنك معتمد )CBBM( وشهادة 
مساعد مدير فرع معتمد )CABBM(، حيث مت تكرمي 

ال���ى جانب زيادة اعداد املس���تفيدين منها من 
العاملني في البنك في ظل التطورات التي يشهدها 
حاليا واملنافس���ة العالية التي تشهدها سوق 

اخلدمات املالية اإلسالمية. 
وأش���اد احلماد بالدور ال���ذي يلعبه معهد 
الدراس���ات املصرفية في صقل خبرات جميع 
العاملني في البنوك الكويتية وزيادة خبراتهم 
مبا يجعلهم دائما مواكبني للتطورات العاملية 
في الصناعة املصرفية مؤكدا على قوة العالقة 
التي ترب���ط بنك بوبيان واملعه���د. من ناحية 
أخرى، أوضح احلماد ان البنك نظم خالل العام 
احلالي الكثير من الدورات التدريبية على جميع 
املستويات حيث تضمنت برامج في املبيعات 
وخدمة العمالء واملصرفية اإلسالمية وغيرها 

من الدورات املختصة بالبنوك وغيرها.

موظفي البنك األهلي الكويتي والبالغ عددهم 19 
خريجا وخريجة.

وبهذه املناسبة توجه إنكي للخريجني بالتهنئة 
على اجنازهم وأكد دعم إدارة البنك املس����تمرة 
للكفاءات الش����ابة التي متثل مستقبل الصناعة 
املصرفية، كما عبر انكي على ضرورة استمرار 
االستثمار في املوارد البشرية وتطوير مهاراتهم 
وتأهيلهم من خالل دورات تدريبية مكثفة تتناسب 

مع احتياجاتهم الوظيفية.

احلماد والشايجي مع مجموعة من خريجي البنك

جانب من التكرمي

خصم 50% على الرسائل و20% على املكاملات الدولية

»زين« تشارك اجلالية القطرية احتفاالتها بالعيد الوطني

»أوريجينال« تطرح أسعارًا تنافسية على أراضي »ملكان«

وباس����تمرار على املشاركة 
الفاعلة في املناسبات الوطنية 
ومبختلف املناسبات السعيدة، 
ومنها األعياد الوطنية الذي 

تعيشها جميع الشعوب. 
أن  »زي����ن«  وأض����اف 
التخفيضات تس����ري على 
النصية  الرس����ائل  جمي����ع 
القصي����رة SMS واملكاملات 
الصوتية الصادرة إلى دولة 
قطر ابتداء من الساعة 12 بعد 
منتصف ليلة 18 ديس����مبر، 
وتستمر ملدة 24 ساعة، شاملة 
الدفع اآلجل  جميع عم����الء 

والدفع املسبق.

الس���وق العق����اري السعودي 
تتأرجح بني 15% و20% في 
ظل سياسة االنفت���اح على 
الداخلي������ة  االس���تثمارات 
ووجود س���يولة قوية إلى 
جانب انخفاض تكلف���ة البناء 
الس���وق  وقلة العرض في 
العقاري السعودي، مبين���ا 
أنه يجري العم���ل حالي����ا 
عل���ى تطوي���ر مش���اريع 
عقاري���ة في الس���عودي���ة 
بقيمة إجمالية تتجاوز 500 
ملي���ار دوالر، باإلضافة إلى 
أكثر من 36 مليار دوالر هو 
حجم االستثمارات األجنبية 
املباش���رة ضم���ن القط���اع 

العقاري في اململك��ة.

عملها، لتب����ادر في تقدي���م 
تخفيضات بهذا احلجم، ليصل 
اخلصم على الرسالة الدولية 
إلى 50% للرسالة  القصيرة 
الواحدة و20% على املكاملات 
الصوتية الدولي���ة الصادرة 

إلى قطر.
بدورها، قدم����ت »زين« 
التهنئ����ة للش����عب القطري 
الشقيق، ولكل قياداته وأركان 
سفارة دولة قطر في الكويت 
املقيمني من  وجميع اإلخوة 
اجلالي����ة القطري����ة في هذه 

الذكرى.
وأكدت الشركة انها حترص 

يبعد عن���ه 25 دقيقة فقط، 
فض���ال عن املزاي���ا االخرى 
الت���ي يتمتع بها املش���روع 
وأهمها توافر جميع املرافق 
واخلدمات األخرى املصاحبة 
وأوضح املشلوم في تصريح 
صحافي أن املشروع يشهد 
حاليا طلبا قياسيا من العمالء 
في الس���وق احمللي نتيجة 
متتع���ه بحزمة م���ن املزايا 
أهمه���ا حق التمل���ك الكامل 
للكويتي���ني واخلليجي���ني، 
وحرية العميل في استغالل 
االرض لبناء قسائم سكنية 

او لالستثمار.
أن  إلى  واشار املش���لوم 
عوائ���د االس���تثم���ار ف���ي 

أعلنت شركة »زين« عن 
تقدمي تخفيضات على الرسائل 
الدولية  القصي����رة  النصية 
واملكاملات الصوتية الدولية 
إلى قطر الشقيقة  الصادرة 
18 اجلاري، وذلك مبناسبة 

ذكرى العيد الوطني.
أنها  الش����رك���ة  وذكرت 
تق��������دم ه����ذا العرض منذ 
الس����نوات املاضية في إطار 
حرصه�������ا الش����ديد عل����ى 
مش����اركة جمي���ع عمالئها 
في جمي����ع مناس����باته���م 
خصوصا أنه����ا تعتبره���م 
الش����ريك الرئيسي له���ا في 

أعلن املدير التنفيذي في 
مجموعة اوريجينال العاملية 
العقارية محمد املشلوم أن 
الشركة تقدم لعمالئها اسعارا 
تنافسية تبدأ من نحو 3999 
أل���ف دين���ار في مش���روع 
)مخطط أراضي ملكان نسيم 
5( الذي تطرحه الشركة ألول 
مرة في السوق احمللي وهو 
عبارة عن أراضي سكنية في 
منطقة وادي ملكان الواقعة 
في جنوب شرق مكة املكرمة، 
مشيرا إلى أن مساحة االراضي 
تبدأ من 400 متر مربع وتصل 
إل���ى 710 أمتار مربعة، فيما 
يتميز املش���روع بقربه من 
املكي الشريف حيث  احلرم 

محمد املشلوم 


