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شراكة إعالمية

م.غصون اخلالد تتسلم درع التكرمي

تكرميها بحفل »فوربس« في الكويت

صنفت نائ���ب الرئيس 
التنفيذي لش���ركة أسيكو 
للصناعات م.غصون اخلالد 
كواحدة من أقوى السيدات 
العربيات في الكويت وذلك 
من خالل مجل���ة فوربس 
الشرق األوسط خالل حفل 
نظمته فورب���س بحضور 
ورعاية وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء الشيخ محمد 
العب���داهلل كرم���ت خالله 
العربية  كبريات الشركات 
والكويتية وأقوى سيدات 

العرب في الكويت.
هذا، وأعربت م.غصون 
اخلالد عن سعادتها وفخرها 
بهذا التصنيف والذي يؤكد 
عل���ى أن امل���رأة الكويتية 
اس���تطاعت رس���م مالمح 
شخصيتها من خالل العمل 
اجلاد والوصول إلى األهداف 
بالتخطيط السليم، كما أكدت 
اخلالد على أن املرأة الكويتية 
قادرة على لعب دور ريادي 
في كل املؤسسات والقطاعات 
مما أهلها لتتبوأ أعلى املراكز 
بتصنيفات وقوائم املجالت 

واجلهات ذات الصلة.
وأضافت اخلالد قائلة: 
انه لفخر ل���كل الكويتيات 

الهندسة املدنية من جامعة 
الكويت، وماجس���تير في 
عل���وم البناء م���ن جامعة 
س���اوثيرن كاليفورنيا في 
الواليات املتحدة األميركية 
باإلضافة الى MBA في اإلدارة 
م���ن جامع���ة ثانديربيرد 
الوالي���ات املتح���دة  م���ن 

األميركية.

أن يت���م اختيارهن ضمن 
القوائم العاملية املتخصصة، 
حيث أثبتت ه���ذه القوائم 
والتصنيفات أن املرأة قادرة 
على الوصول بقوة في عالم 

املال واألعمال.
أن  بالذك���ر  اجلدي���ر 
م.غص���ون حاصل���ة على 
ش���هادة البكالوريوس في 

وتؤمن م.غصون بأهمية 
العمل اجلاد والدقة املتناهية 
بالتنفي���ذ واحترام الوقت، 
وتعطي أهمية كبيرة لعملها 
دون املس���اس بواجباتها 
األس���رية وتعتبر أن املرأة 
الكويتية قادرة على لعب 
دور مهم في بناء مستقبل 

الكويت.

انخفاض 
التمويالت 
املخصصة 

للشركات الناشئة 
للثلث إلى 25.5 

مليار دوالر

الكويت تقود 
استثماراً مباشراً 

في شركة 
جاوبون األميركية 

املتعثرة

السعودية تستثمر 
3.5 مليارات دوالر 

في شركة أوبر

دول اخلليج بدأت االستثمارات في شركات التكنولوجيا لتنهي تركيزها على الصفقات العقارية

الصناديق السيادية تقدم طوق النجاة ملشاريع التكنولوجيا
كبيرة في شركات التكنولوجيا 

الناشئة حتى اآلن.
وقال مايكل مادويل رئيس 
املعهد »بات حترير ش����يكات 
صغيرة لتمويل مشروعات بهذا 
احلجم مبنزلة إهدار للوقت«. 
لكن وتي����رة االس����تثمارات 
الس����يادية في مش����روعات 
التكنولوجيا الناشئة تتسارع 
ليصل عددها في السنة األخيرة 
إلى أكثر من عشرين. وبدأت 
الصناديق السيادية في دول 
اخلليج في ضخ استثمارات 
بشركات التكنولوجيا الناشئة 
السابق على  لتنهي تركيزها 
الصفق����ات العقاري����ة. وكان 
استثمار الس����عودية البالغة 
قيمته 3.5 مليارات دوالر في 
أوبر هو أكبر استثمار خاص 
منفرد على اإلطالق في شركة 
تكنولوجيا بينما قادت الهيئة 
العامة لالستثمار الكويتية هذا 
العام استثمارا مباشرا في شركة 
جاوب����ون األميركية املتعثرة 
املتخصصة في صناعة األجهزة 
القابلة لالرتداء. واستثمر جهاز 
قطر لالستثمار في أوبر وشركة 
فليبكارت للتجارة اإللكترونية 
في 2014. وقال مادويل »في حني 
أن صناديق الثروة السيادية 
ال تتجه للمشاركة في جميع 
صفقات التكنولوجيا إال أنها 
تبدأ في ممارسة نفوذها.. ال 
ش����ك أنها بدأت في املشاركة 

بقوة«.

أعلى الشركات اخلاصة قيمة 
في وادي السيليكون. وتبلغ 
القيمة السوقية لشركة أوبر 
62.5 مليار دوالر لتتجاوز قيمة 
شركات صناعة السيارات بي.ام.

دبليو وجنرال موتورز وتقترب 
من قيمة فولكسفاجن وداميلر 
وفورد. واش����ترى مستثمران 
حكوميان كبيران في سنغافورة 
األسبوع املاضي أسهما مبليار 
دوالر ف����ي عل����ي بابا في حني 
شاركت مؤسس����ة االستثمار 
الصينية في متويل قيمته 4.5 
مليارات دوالر لوحدة اخلدمات 
ايه.ان.تي فايننش����ال  املالية 
التابعة ملجموعة علي بابا مع 
مستثمرين آخرين مبا يجعلها 
أكبر جولة متويل تخص شركة 

تكنولوجيا مالية.

سباق التمويل

اس����تثمارات  تش����كل  ال 
التكنولوجيا س����وى نس����بة 
هزيلة من احملافظ االستثمارية 
التي يركز  للجهات السيادية 
الدخل  أدوات  معظمها عل����ى 
الثابت التقليدية واستثمارات 
األسهم واملشروعات الطويلة 
األم����د مثل الفن����ادق ومراكز 

التسوق واملوانئ.
وتش����ير بيان����ات معهد 
صناديق الثروة السيادية إلى 
أن حوالي 10 صناديق فقط من 
بني 80 صندوقا سياديا أو أكثر 
في العالم ضخت استثمارات 

للمخاط����رة في اس����تثمارات 
النمو«. وفي األسبوع املاضي، 
قال صندوق االسثتمارات العامة 
الس����عودي إنه اس����تثمر 3.5 
مليارات دوالر في »أوبر« وهي 

صنادي����ق الثروة الس����يادية 
بالقيام  له����ا  بوضع يس����مح 
مبراهنات كبي����رة.. في ضوء 
إمكاناتها الكبيرة في احلصول 
على رؤوس األموال وشهيتها 

الوجبات السريعة.
وقالت جاكلني تش����ان من 
مكتب احملام����اة ميلبانك في 
سنغافورة الذي قدمت املشورة 
لصناديق ثروة سيادية »تتمتع 

مرتفعة في الوقت الذي خفض 
فيه بعض الداعمني السابقني 
التخزين  تقييم����ات خدم����ة 
أو  الس����حابي دروب بوكس 
تطبيق زوماتو الهندي لطلب 

رويترز: قدمت سلس����لة 
صفقات متويل من صناديق 
الث����روة الس����يادية الغني����ة 
بالسيولة طوق النجاة لبعض 
شركات التكنولوجيا اخلاصة 
الكبرى في العالم التي أصبحت 
تقييماته����ا املرتفعة موضع 

مراجعة في السنة األخيرة.
فالسعودية وغيرها من دول 
اخلليج ومستثمرون مدعومون 
م����ن الدولة في س����نغافورة 
والص����ني ضخوا أم����واال في 
استثمارات بقطاع التكنولوجيا 
أوبر للمشاركة  مثل ش����ركة 
ف����ي ركوب س����يارات األجرة 
ومجموعة علي بابا الصينية 
العمالقة لإلنترنت ووحدتها 
اخلاص����ة التابع����ة لها. ومع 
التمويالت  انخفاض إجمالي 
املخصصة للشركات الناشئة 
مبقدار الثلث إلى 25.5 مليار 
دوالر في الربعني املاضيني وفقا 
لبيانات س����ي.بي انسايتس، 
بدأت أنظار املشروعات الكبرى 
تتجه إلى الصناديق احلكومية 
أو أموال املؤسس����ات لتوفير 
»طروح أولية خاصة« بدال من 
االستعانة بأصحاب رؤوس 
أو املخاطرة  األموال املجازفة 

بعمليات إدراج عامة.

تقييمات مرتفعة

ل����رؤوس  التدف����ق  ه����ذا 
األموال س����اهم ف����ي احلفاظ 
على التقييمات عند مستويات 

10 صناديق سيادية ضخت استثمارات في شركات التكنولوجيا الناشئة حتى اآلن

أعلنت تويوتا ومؤسسة 
محمد ناصر الساير وأوالده، 
إحدى ش���ركات مجموعة 
الس���اير القابضة، عن بدء 
الرائعة في شهر  عروضها 
الكرمي. وس���وف  رمضان 
تتضمن العروض املميزة 
لهذه السنة السحب اخلاص 
بشهر رمضان، حيث عند 
شراء العميل سيارة جديدة 
فإنه س���وف يحصل على 
فرص���ة لربح واحدة من 8 
س���يارات تويوتا ياريس 
هاتشباك، يتم التنافس كل 
اسبوع على ربح سيارتني 

منها.
وبهذه املناسبة، صرح 
مدير أعم���ال تويوتا األول 
يوهان هيس���ليتز بالقول: 
»كما هو دائما في رمضان 
العام  له���ذا  العروض  فإن 
مميزة جدا أيضا، حيث إن 
هذه الفترة من العام تدخل 

الفرحة والسرور الى قلوبنا 
ونحن نريد االحتفال بهذه 
األجواء املباركة مع عمالئنا 
الغالي���ني. فإل���ى جان���ب 
اجلودة االستثنائية، املتانة 
واالعتمادية التي تتميز بها 
سيارات تويوتا فإننا نقدم 
جوائز سحب على سيارات 
عدي���دة، وهدايا مضمونة 
من خالل كوبونات امسح 
واربح، باالضافة الى العديد 
م���ن املزايا املغرية، وليس 
هناك وقت أفضل لش���راء 
تويوت���ا اخلاصة بك.. مع 
متنيات للجميع برمضان 

مبارك«.
وأض���اف أن���ه عند كل 
عملية ش���راء سوف يقوم 
العمالء باختي���ار كوبون 
امسح واربح اخلاص بهم 
للفوز بجوائ���ز مضمونة 
تش���مل أي م���ن اجلوائز 
التالية: بطاقة بنزين حتى 

1500 ليت���ر، كاميرا كانون 
IXUS 170، صندوق عطور 
او قسيمة هدايا من كاريبو 

كوفي.
كما يشمل العرض كفالة 
5 سنوات عداد مفتوح، خدمة 
سنة واحدة أو 20000 كم، 
س���يارة بديلة، تأمني ضد 
الغي���ر، تس���جيل مجاني، 
خدمة T-Connect وحلول 
متويلية مناسبة. ويسري 
عرض رمضان على الفواتير 
الصادرة فقط ما بني تاريخ 

29 مايو و7 يوليو 2016.
يذكر أن س���اعات عمل 
الري،  مع���ارض تويوت���ا 
التالل  األحمدي، اجلهراء، 
ومركز تس���ليم السيارات 
اجلدي���دة ف���ي العارضية 
سيكون خالل شهر رمضان 
من الس���اعة 9:30 صباحا 
حتى 12:30 ظهرا، ومن 8:30 

مساء حتى 11:30 مساء.

جوائز الشهر الفضيل سيارات وهدايا مضمونة

»الساير« تقدم عروضاً رمضانية ومزايا حصرية

عند شراء سيارة 
جديدة يحصل 

العميل على فرصة 
لربح واحدة 

من 8 سيارات 
تويوتا ياريس 

هاتشباك

د.حمد احلساوي

الع����ام لالحتاد  قال االمني 
املصارف ورئيس حترير مجلة 
املصارف د.حمد احلس����اوي: 
ان املراق����ب ألداء املؤسس����ات 
احلكومية يشعر بأن اإلنتاجية 
وما يترتب عليها من خدمات أقل 
في املستوى بكثير من مؤسسات 
القطاع اخلاص على الرغم من 
حجم النفقات. كما أن املقارنة 
غالبا ما تكون قاسية، إلى حد 
كبير، إذا م����ا قورنت النفقات 
ومستوى األداء بنظيرتها في 

عدد من دول العالم.
وأض���اف احلس���اوي في 
افتتاحي���ة العدد م���ن مجلة 
املصارف بعنوان »مؤسسات 
حكومية بروح القطاع اخلاص«، 
إذا كان القطاع اخلاص يسعى 
دائما، بل وتتنافس ش���ركاته 
فيم���ا بينها، لتفعي���ل دوره 
أدائ���ه اعتمادا على  وتطوير 
االبتكار واإلبداع، فينبغي علينا 
أن ندرك أنه لن يتمكن من ذلك 
إن لم يكن الدعم لهذا اإلبداع 
متأصال في القطاع احلكومي 
والعام من خالل وضع اآلليات 
التي متكن القطاع اخلاص من 
تفعي���ل دوره نحو املزيد من 
االبتكار واإلبداع مبا يسهم في 

تعزيز روافد التنمية املستدامة 
مبفهومها الشامل.

وش���دد احلساوي على أن 
األم���ر قد يحتاج إل���ى إجراء 
دراسة شاملة، ولكننا بشكل 
مبدئي نستطيع القول إننا في 
أمس احلاجة لالس���تفادة من 
خبرات ونشاط وفكر القطاع 
اخلاص بهدف إحداث التغيير 
املطل���وب لالرتق���اء بأهداف 
العمل وحس���ن  وإج���راءات 
التوجيه ملسؤولي وموظفي 

هذه املؤسسات.
وأكد احلساوي أن مشكلة 
البيروقراطي���ة احلكومي���ة 
واملمارس���ات اخلاطئة لها قد 
جعلتنا أكثر تقبال من أي وقت 
مضى لفكرة التغيير في آلية 
العمل باملؤسسات احلكومية 
من خالل حلول عملية بعيدة 
عما مت في السابق من دراسات 
وحلول نظرية غير مدعومة 
بآليات تنفيذ. فالكويت بحاجة 
إلى برنامج إصالح إداري شامل 
في القطاع احلكومي بإضافة 
بشخصيات قيادية مشهود لها 
بالكف���اءة من القطاع اخلاص 
قادرة على إحداث نقلة نوعية 
في القط���اع احلكومي والعام 

لتطوير ورفع مستوى األداء 
واإلنتاجي���ة. موضحا أن ما 
نطالب به هن���ا ليس معناه 
التخلي عن خصوصية فلسفة 
ونظري���ة اإلدارة العام���ة في 
مؤسساتنا احلكومية، ولكن 
نحن نطالب أن يكون تطبيق 
القطاع  الفلس���فة بروح  تلك 
اخلاص وفكره اإلداري ورؤيته 
في سرعة التطبيق واإلجناز.

وذكر احلساوي أنه ينبغي 
علينا أن ندرك أن جناح مثل 
هذه التوجهات سيرتكز بشكل 
أساسي على تلك الشخصيات 
القيادية التي سيتم اختيارها 
ومدى قدرتها على تطويع فكر 
القطاع اخلاص خلدمة  إدارة 
أهداف ومصالح املؤسس���ات 

احلكومية.
وختم احلساوي بأننا نأمل 
من احلكومة ضم���ان توفير 
البيئة التش���ريعية املناسبة 
واألنظمة املتكاملة وما يترتب 
عليها من تعليمات وإجراءات 
لتطوير آليات العمل مبا يدعم 
حتقيق هذا التغيير على أرض 
الواقع، بحي���ث يبدأ التحول 
بشكل متوازن من اإلدارة العليا 

إلى الوحدات التنفيذية.

في افتتاحية مجلة »املصارف«

احلساوي يطالب بتأصيل اإلبداع في القطاع احلكومي

بشار الدوب

»بوبيان«: وقف الشيكات غير املطابقة لتعليمات »املركزي«
أعلن بنك بوبيان عن قرب 
توقفه عن قبول تسلم ومترير 
الشيكات الصادرة بالدينار 
غي����ر املطابق����ة للمقاييس 
واملعايير األمنية املقررة من 

قبل بنك الكويت املركزي.
وق����ال املدي����ر التنفيذي 
الف����روع والعمليات  إلدارة 
بش����ار الدوب إن ذلك يأتي 
في إطار التزام بنك بوبيان 
بجميع التعليمات التي تصدر 
م����ن بنك الكوي����ت املركزي 
والتي تهدف الى احلفاظ على 
مصالح اجلميع سواء البنوك 

أو العمالء.
ال����دوب عمالء  وطال����ب 
بوبيان الذين يقومون بطباعة 
شيكاتهم عن طريق املطابع 
مباش����رة وليس عن طريق 
البن����ك املبادرة ف����ي طباعة 

الش����يكات اخلاصة بهم من 
خالل اجلهات املعتمدة فقط 
بأس����رع وقت م����ع مراعاة 
البن����ك لتزويدهم  مراجعة 
باملقاييس واملعايير االمنية 
املتفق عليها قبل طباعة هذه 

الشيكات.
وأشار الى ضرورة التقيد 
التعليمات لضمن  ببع����ض 
الش����يكات املطابقة  قب����ول 
للمعايي����ر من خ����الل نظام 
الكويت للمقاصة االلكترونية 
للشيكات )KECCS( والذي 
قلص فترة التحصيل من 3 
أيام الى نفس اليوم أو اليوم 

التالي. 
التعليمات  وم����ن ه����ذه 
ضرورة احلف����اظ على خط 
احلب����ر املمغن����ط املوجود 
اسفل الشيك وجتنب الكتابة 

أو التوقي����ع على هذا احلبر 
واالحتفاظ بالشيكات بحالة 
جيدة الى جانب إبعادها عن 
أو املعرضة  األماكن احلارة 
للشمس والتي قد تساهم في 
تلفها ومن ث����م تصبح غير 

مقبولة.
العمالء  ال����دوب  وطالب 
بالتأكد من توافر القيمة املالية 
املطلوبة قبل إصدار الشيك ألن 
الشيكات املرجتعة بسبب عدم 
توافر الرصيد الكافي قد يؤدي 
الى املقاضاة اجلنائية. واختتم 
الدوب تصريحه بشكر بنك 
الكويت املركزي على متابعته 
الدؤوبة وحرصه على مصلحة 
العمالء والبنوك وتطوير كل 
االجراءات وحتديث املعايير 
الت����ي تصب في  الرقابي����ة 

مصلحة اجلميع.
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