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اإلصدار األول لصكوك حكومة جنوب أفريقيا بتغطية جتاوزت 4 أضعاف القيمة

»بيتك االستثمارية« تقود اإلصدار السيادي األول جلنوب أفريقيا بـ 500 مليون دوالر
وأكد املرزوق اس���تمرار 
جه���ود مجموعة »بيتك« في 
املزيد م���ن الصكوك  إصدار 
للحكومات والشركات حول 
العالم مبا يعزز من دور ومكانة 
ه���ذا املنتج الذي يعد البديل 
الش���رعي للسندات ويساهم 
في توفي���ر التمويل للعديد 
من املشاريع بأسلوب مبتكر 
وآليات ميسرة، مما يعزز من 
دور الصيرفة اإلسالمية في 
املشاركة في املشاريع الكبرى 
واملساهمة في جهود التنمية 

في مختلف املجتمعات.
وكان »بيت���ك« ق���د أعلن 
مؤخرا عن املشاركة في ترتيب 
صكوك سيادية تبلغ قيمتها 
750 مليون دوالر ومدتها 10 
سنوات كأول إصدار سيادي 
إلمارة الشارقة، وبلغ إجمالي 
الطلب على هذه الصكوك 7.8 
مليارات دوالر، مبا ميثل 10 
أضع���اف القيم���ة املصدرة، 
وشهدت إقباال من أكثر من 250 
مؤسسة مالية إقليمية وعاملية، 
املتزايد  مما يعكس االهتمام 
مبج���ال التمويل اإلس���المي 

كمصدر سيادي للتمويل.

مثل هذا الهدف.
أن  امل���رزوق  وأوض���ح 
الت���ي مت إصدارها  الصكوك 
لصالح حكومة جنوب أفريقيا 
هي أول صكوك سيادية على 
مستوى القارة، والثالثة من 
نوعها لدولة غير إس���المية 
التي أصدرتها  بعد الصكوك 
اململكة املتحدة وهونغ كونغ 
مؤخ���را، وقد مت اس���تخدام 
أصول ملموسة إلصدار هذه 
الصكوك، مما منحها تصنيفا 
ائتمانيا اس���تثماريا من قبل 
العاملية  التصني���ف  وكاالت 
الكبرى وهي موديز وفيتش 

وستاندرد آند بورز.
إدراج هذه  هذا وس���يتم 
الصكوك وتداولها في سوق 
املالية  لوكسمبورج لألوراق 
مما سيمكن املستثمرين من 
التعام���ل مع ه���ذه الصكوك 

وشرائها وتداولها.
وتس���تحق هذه الصكوك 
بعد 5 س���نوات و9 ش���هور 
من تاريخ اإلص���دار وبعائد 
ثابت يعادل 3.9% مما يعطي 
املستثمرين عائدا جيدا خالل 

مدة االستثمار.

بي إن بي باريبا وس���تاندرد 
بنك( في تغطية قيمة الصكوك 
ب� 4 أضعاف املبلغ املطلوب، 
حيث جرى ترتيب لقاءات مع 
مستثمرين في أوروبا وآسيا 
والش���رق األوسط واخلليج 

العربي.
وقد رك���ز ممثلو حكومة 
جنوب أفريقيا خالل حملتهم 
الترويجية لهذه الصكوك في 
العرب���ي على دولة  اخلليج 
العربية  اإلمارات واململك���ة 
السعودية ودولة قطر والتي 
استحوذت على أكثر من %50 
من إجمالي قيم���ة اإلصدار، 
وأعرب امل���رزوق عن تطلعه 
ف���ي أن يتم تيس���ير املزيد 
التشريعات واإلجراءات  من 
للس���ماح بتسويق مثل هذه 
املنتجات في الكويت وجعلها 
العاملية  املالي���ة  املراكز  أحد 
وتوفير البنية التحتية لهذا 
املنت���ج املال���ي املتميز الذي 
يحظى بقبول وتوسع عاملي 
كبير، حيث تتوافر اإلمكانيات 
الفنية واملادي���ة واخلبرات 
البشرية للمؤسسات الكويتية 
الرائدة التي متكنها من حتقيق 

عليها من النواحي القانونية 
والضريبية ومطابقتها ألحكام 
الشريعة اإلسالمية، حيث إنها 
املرة األولى التي تخوض فيها 
مثل ه���ذه التجرب���ة، معربا 
عن ثقت���ه في األث���ر اجليد 
الذي ستتركه من خالل بناء 
الهيكل التشريعي الذي ميكن 
من إصدار املزيد من الصكوك 
السيادية في جنوب أفريقيا، 
باإلضافة إلى توفير الطريق 
للشركات واملؤسسات اجلنوب 
أفريقية للدخول في هذا املجال.
الكبير في  النج���اح  أكد  كما 
تغطية قيمة هذه الصكوك، 
حيث جت���اوز الطل���ب على 
االكتتاب ف���ي اإلصدار قيمة 
ملياري دوالر، هي شهادة من 
قبل اجلهات واملؤسسات املالية 
واالستثمارية املشاركة في هذه 
الصكوك والتي جتاوزت 130 
جهة مالي���ة إقليمية وعاملية 
على ثقتها ف���ي قوة ومتانة 

االقتصاد اجلنوب أفريقي.
وح���ول جهود تس���ويق 
الصك���وك قال امل���رزوق إن 
»بيتك« االستثمارية جنحت مع 
البنوك املنظمة األخرى )بنك 

دور، فعالوة على قيادة عملية 
الترتيب والترويج، ساهم في 
الفني واخلبرة  الدعم  تقدمي 
التي مكنت حكومة  املتميزة 
أفريقيا م���ن تعديل  جنوب 
بعض القوانني والتشريعات 
الداخلية حت���ى يتم إصدار 
مثل هذه الصكوك واملوافقة 

قال رئيس مجلس اإلدارة 
الكويتي  التموي���ل  في بيت 
امل���رزوق إن  »بيت���ك« حمد 
قي���ادة مجموعة »بيتك« من 
التابعة »بيتك  خالل شركته 
االستثمارية« لعملية إصدار 
أول صكوك سيادية جلمهورية 
أفريقي���ا بقيمة 500  جنوب 
ملي���ون دوالر تؤك���د ريادة 
»بيتك« وقدرت���ه على فتح 
أسواق جديدة وجذب عمالء 
متميزين إلى منتج الصكوك 
س���واء حكومات أو شركات، 
إل���ى أن جمهورية  مش���يرا 
جنوب أفريقيا من أكثر الدول 
التقليدية  املصدرة للسندات 
وحتوله���ا نح���و الصكوك 
كبديل اس���تراتيجي ستكون 
ل���ه آثار اقتصادية واس���عة 
ويس���اهم في تنويع مصادر 
التمويل على مستوى القارة 
إلى املكانة  األفريقية بالنظر 
التي يحتلها اقتصاد جنوب 
أفريقي���ا وتداخله مع الدول 

املجاورة.
وأض���اف امل���رزوق ف���ي 
تصريح صحافي أن »بيتك« 
في هذه الصكوك قام بأكثر من 

حمد املرزوق 

حمد املرزوق: 
الصفقة انفتاح على 

السوق األفريقي 
الواعد ومتهد 

إلصدارات جديدة 
في دول أخرى

نتطلع إلى بناء 
تشريعي يجعل 
الكويت مركزاً 

عامليًا إلصدارات 
الصكوك وتسويقها

عبداهلل العلي

إيهاب زكري

علي الفرارجي

م.أيوب الصفار

حملة تفتيشية مكثفة على محالت املجوهرات خالل العطالت

مبشاركة 40 شركة تقدم جميع أنواع العقارات محلياً وخليجياً

العلي لـ»األنباء«: »التجارة« تدمغ الذهب خالل إجازة العيد

»إكسبو سيتي« تطلق معرض العقارات الكويتية والدولية غداً

..و» الديار العقارية« تطلق مشاريع في سراييڤو باملعرض

..و»داون تاون« تطلق مشاريع في لندن وصاللة ومسقط باملعرض

خالل األيام املقبلة سيتضمن 
آلية جدي���دة لضبط موازين 
التج���ارة، وذلك  الذهب لدى 
لتأثر تلك املوازين بعوامل قد 
تؤثر بالتبعية على دقة وزن 

املشغوالت الذهبية.
وأشار إلى أن جلنة متابعة 
القرارات الصادرة بشأن املعادن 
الثمين���ة واملجوهرات عقدت 
اجتماعها برئاسته اخلميس 
املاضي بحض���ور مدير ادارة 
املعادن الثمين���ة فهد الزعبي 
ومحمد الغي���ث مدير االحتاد 
الذه���ب  الكويت���ي لتج���ار 
واملجوه���رات وممثل االحتاد 
ف���ي غرفة جت���ارة وصناعة 
املتابعة  الكوي���ت ومراقب���ة 
القانونية مبكتب  املستشارة 

العقارات الكويتية وخالل دورته 
احلالية يشارك فيه 40 شركة 
عقارية تخوض����ه مبجموعة 
مشاريع مميزة تطرح ألول مرة 
في السوق الكويتي وستساهم 
في استقطاب شريحة كبيرة 

لزوار املعرض.
وأكد زكري ان إقامة معرض 
»العقارات الكويتية والدولية« 
في هذا التوقيت تعد اختيارا 
مناس����با للغاية كون ان ذلك 
التوقي����ت يعتب����ر من ضمن 
افضل التوقيتات التي تفضلها 
الشركات العقارية واملستثمر 
الكويتي لشراء العقارات سواء 
العقارات احمللية او اخلليجية 

او العاملية.
وب����ني زكري أن الس����وق 
الكويت����ي دائم����ا متعط����ش 

وكذلك املساحات املتنوعة 
الفلل املنفصلة والفلل  من 
املزدوجة والشقق بأسعار 
وتصميم���ات  تنافس���ية 
هندسية ومعايير أمن طبقا 

للمواصفات العاملية.
الى أن  الفرارجي  ولفت 
املبيعات  الش���ركة وفريق 
الديار واحلاصل  بش���ركة 
الدورات  العديد م���ن  على 
التدريبية واخلبرة الكبيرة 
العقار احمللي والدولي  في 
ه���م دواعي فخر للش���ركة 
بأدائه���م وخدمتهم املميزة 

عن طريق أشهر مكاتب احملاماة 
في لندن، في حني ان الش����ركة 
ستقوم أيضا بتسويق مشروعني 
لشقق التمليك في عمان بتكلفة 
10 ماليني دينار. وأشار إلى أن 
املشروع األول في صاللة هو 
مشروع »جاردن هاوس« في 
منطقة عوق����د اجلنوبية ذات 
االطالل����ة البحري����ة. وأضاف 
الثاني هو مشروع  »املشروع 
»معبيلة أڤينيو« في العاصمة 
مسقط مبنطقة املعبيلة، حيث ان 

الناصر  التجارة فتوح  وزير 
وعضو ومق���رر االجتماع م. 

عبدالعزيز بارون.
اللجنة خالل  واستضافت 
اجتماعها رئيس االحتاد الكويتي 
لتج���ار الذه���ب واملجوهرات 
حسني االربش الذي طرح بعض 
التي من شأنها تعمل  األفكار 
لتطوير العمل في ادارة املعادن 
الثمينة لدى ال���وزارة وازالة 
املعوقات التي يواجهها جتار 
الذهب فيما يخص تعامالتهم 

مع الوزارة.
اللجنة استكملت  أن  وبني 
موض���وع النم���وذج اجلديد 
الذي  الذهب  لفاتورة ش���راء 
تطرق���ت اليه خالل اجتماعها 

السابق.

للمع����ارض العقارية املتميزة 
التي تقدم منتج����ات عقارية 
مناسبة لكافة الشرائح والتي 
تس����اهم في توفير العديد من 
الفرص االستثمارية املجدية 
سواء بالنسبة للمواطن العادي 

أو املستثمر الكبير.
وق����ال ان املعرض احلالي 
يضم نخبة ممتازة من الشركات 
العقارية احمللية واخلليجية 
وسيقدم فرصا عقارية متنوعة 
تتناس����ب مع ظروف املرحلة 
احلالية والتي تتطلب وجود 
أفضل األس����عار واملس����احات 
واملشروعات بشكل عام، وذلك 
أن بعض الش����ركات س����تقدم 
منتج����ات الصكوك، وبعضها 
اآلخر سيقدم منتجات عقارية 

وسياحية متنوعة.

الكرام املوجودين  للعمالء 
في البوسنة.

وتأت���ي إس���تراتيجية 
التسويق للديار لتكون دائما 
حتت شعار »الديار معكم في 

كل مكان«.
وأكد الفرارجي بأن مشروع 
املنتزه اليجا يعتبر املنتجع 
الكويت���ي الوحيد في قلب 
اليجا ويعد فرصة لم ولن 
العقاري  تتكرر في السوق 
البوسني وستقدم الشركة 
اسعارا مميزة وباقساط مرنة 

خالل 24 شهرا.

جميع الوحدات تتميز باخلدمات 
النادي الصحي ومواقف  مثل 
السيارات واحلضانة واحملالت 

التجارية«.
واعتبر الصفار ان الشركة 
تقدم مشروعات مميزة ومهمة 
بالنسبة للمستثمرين الراغبني 
ف����ي اقتناص ف����رص عقارية 
جدي����دة وفريدة م����ن نوعها، 
التعرف  ال����ى  داعيا اجلمهور 
على املشاريع املطروحة خالل 

فترة املعرض.

االدارة بسبب العطالت السيما 
العاملية للذهب  أن األس���عار 
متغي���رة باالرتفاع أو النزول 

بشكل يومي. 
وأوض���ح أن إدارة املعادن 
الثمينة سوف تستقبل الشكاوى 
الذهب وتعمل على  من جتار 
حلها وازالة العراقيل أمام جتار 

الذهب في الكويت.
ال���وزارة  أن  إلى  واش���ار 
ستشن حمالت تفتيشية مكثفة 
على جميع محافظات الكويت 
من خالل موظف���ي »املعادن« 
الذين يحملون صفة الضبطية 
القضائي���ة وذلك خالل األيام 

املقبلة.
وكشف عن تعميم سيتم 
توزيع���ه على جت���ار الذهب 

الشرائح للمستثمرين الكويتيني 
والباحثني عن االس����تثمار في 

العقار.
الش����ركة  وقد اس����تعدت 
النطالق املعرض واستقطاب 
املتميزة  العقارية  الش����ركات 
في الس����وق العق����اري لضخ 
مشروعات كبرى وجديدة في 

السوق الكويتي.
وأعلن املدير التنفيذي في 
الشركة إيهاب زكري ان الشركة 
ستقوم بإخراج املعرض بالشكل 
املطل����وب واملتمي����ز وتذليل 
الصعاب كافة أمام الش����ركات 
املشاركة، السيما أرضاء زوار 
املعرض وتقدمي كافة متطلباتهم 
العقارية حتت س����قف واحد 

ومميز.
ولف����ت إل����ى أن مع����رض 

800.000 متر من األراضي 
املرخص���ة للبن���اء وع���دد 
املش���اريع الس���كنية التي 
قامت بتسويقها بناء وتسليم 
العقارات للعمالء سواء في 
دولة البوسنة أو تركيا أو 
س���لطنة عمان ولكن هناك 
ميزة املوقع الفريد للمشروع 
وال���ذي يتوس���ط مدين���ة 
س���راييڤو بإطالل���ة خالبة 

وسط الطبيعة واإلنهار.
ويبعد املشروع فقط 4 كم 
من املطار ودقائق من سنتر 
املدينة القدمية أو األسواق 

ستقوم أيضا بتسويق واحدة 
من أضخ����م احملافظ العقارية 
في لندن بشراكة كويتية بقيمة 

تصل إلى 25 مليون دينار. 
وأضاف »مش����اريع لندن 
عبارة عن تس����ويق شقق في 
أرقى األماكن احليوية بسنتر 
لندن في مناطق مختلفة منها 
مايفير وبيزووتر واكسفورد 

ستريت وميدافيل«.
ولفت الصفار إلى أن تسليم 
هذا املشروع فوري والتسجيل 

عاطف رمضان

قال الوكيل املساعد لشؤون 
ف���ي وزارة  التجارة  تنمي���ة 
التج���ارة والصناعة عبداهلل 
العل���ي ل�»األنب���اء« إن ادارة 
املعادن الثمين���ة في الوزارة 
خصصت فريق عمل الستقبال 
الذهبية من جتار  املشغوالت 
الذهب واملجوهرات خالل اجازة 
عيد األضح���ى املبارك وكذلك 
يوما اجلمعة والسبت من كل 

أسبوع.
الوزارة  أن  العلي  واضاف 
التجار في  استجابت ملطالب 
هذا التوج���ه ألنهم يتكبدون 
خس���ائر مالية نتيجة تأخير 
الذهبية في  دمغ مشغوالتهم 

أنهت شركة »اكسبو سيتي« 
لتنظيم املعارض واملؤمترات 
اس����تعدادها إلطالق معرضها 
العقاري السنوي وهو احلدث 
العق����اري األكب����ر واألبرز في 
الكويت على اإلطالق معرض 
العق����ارات الكويتية والدولية 
والذي س����يقام غدا في فندق 
الريجنسي ويستمر حتى 25 
سبتمبر مبش����اركة 40 شركة 
عقارية محلية وخليجية تقدم 
مش����روعات متميزة واغلبها 
يقدم للمرة األولى في السوق 

الكويتي.
وسيقدم املعرض تشكيلة 
كبيرة من العقارات واالراضي 
والڤل����ل والش����اليهات محليا 
وخليجيا، بتسهيالت وبأسعار 
ممي����زة تتناس����ب م����ع كافة 

الديار  أعلن���ت ش���ركة 
العقاري���ة عن مش���اركتها 
مبعرض العقارات الكويتية 
والدولي���ة، وقال مدير عام 
شركة الديار العقارية علي 
الفرارجي بأن الشركة ستقدم 
خالل املعرض مشروع املنتزه 
اليجا في قلب سراييڤو أول 
مشروع ملكية كويتية بدون 

وسيط عقاري.
وتتمثل مميزات املشروع 
ليس���ت فقط في مصداقية 
ش���ركة الديار وخبرتها في 
أكثر من  تس���ويق وبي���ع 

أعلنت ش����ركة داون تاون 
العقارية عن مشاركتها مبعرض 
العق����ارات الكويتية والدولية 
خ����الل الفترة م����ن 22 إلى 25 
سبتمبر اجلاري، وقال عضو 
مجلس اإلدارة واملدير العام في 
الشركة م.أيوب الصفار في بيان 
صحافي ان الشركة ستشارك في 
املعرض مبشاريع مميزة منها 
مشروع حي العريض في جنوب 
العاصمة الرياض مبس����احات 
تبدأ من 400 مت����ر مربع، كما 

ذكر تقرير الشال االقتصادي االسبوعي أن 
معدل قيمة التداول اليومي بلغ 25.1 مليون 

دينار، وهو أدنى بنحو 51.3% من معدل 
قيمة التداول اليومي للشهور الثمانية 
األولى من عام 2013 البالغ 51.5 مليون 

دينار، مبينا التقرير أنه ليس انخفاضها 
املطلق هو املؤشر السلبي الوحيد، إذ تشير 

األرقام إلى أن معدل قيمة التداول اليومي 
للربع األول من العام احلالي بلغ 32.3 

مليون دينار، وانخفض للربع الثاني من 
العام إلى 23.5 مليون دينار، ثم انخفض 
في شهري يوليو وأغسطس إلى معدل 
17 مليون دينار، أي انه بدأ العام احلالي 

منخفضا، وينخفض مبرور الوقت. وخالل 
تلك الشهور الثمانية لم تكن سيولة السوق 

موزعة بشكل عادل، إذ ذهب نحو %25.9 
منها إلى 18 شركة مضاربة صغيرة، أو 

إلى نحو 9.3% من عدد الشركات املدرجة، 
بينما اكتفت 98 شركة أو 50.8% من عدد 

الشركات املدرجة بنحو 3.1% فقط من حجم 
سيولة السوق.

وميكن تفسير تخلف أداء مؤشرات السوق 
الكويتي عن أداء خمسة من أسواق اإلقليم 

الستة األخرى، إلى العزوف عن التداول 
أو ضعف السيولة املقارن عند املقارنة ما 
بني سيولة تلك األسواق وسيولة السوق 

الكويتي.  وليس بالضرورة أن تبلغ سيولة 
سوق الكويت أي من هذه املستويات، 

ولكنها ظاهرة تستحق الدراسة، وما إذا 
كان ذلك بسبب ارتفاع املخاطر أو قصور 
في أنظمة التداول أو مشكلة في مكونات 
السوق أو شركاته املدرجة، أو مشكالت 

البيئة العامة، فهي أمور قابلة للعالج. 
والتشخيص في تقديرنا يبدأ من متابعة 

السيولة قيمة وتوزيعا، والسيولة في 
السوق الكويتي إلى انخفاض وانحراف، 

واالنخفاض يقاس بالقيمة ويقاس باملقارنة 
مع أسواق مماثلة في اإلقليم. والبورصة 

وهيئة أسواق املال واحلكومة الساعية إلى 
حتويل الكويت إلى مركز مالي، مطالبة 

بأن يكون لديها فريق عمل بحثي، مهمته 
التشخيص واقتراح احللول، فحتى مصير 
البورصة بعد تخصيصها مرتبط مبستوى 

مقبول من سيولة السوق، وانخفاض 
السيولة أو ارتفاعها غير املبررين حالة 

مرضية.

تناول تقرير الشال االقتصادي 
االسبوعي نتائج أعمال، بنك وربة 
للنصف األول من العام احلالي، إذ 

تشير إلى أن صافي ربح البنك، بلغت 
نحو 43 ألف دينار،  مقارنة بخسارة 
بلغت نحو 2.1 مليون دينار، للفترة 

ذاتها من عام 2013. أي ان البنك سجل 
ارتفاعا في ربحيته بلغ نحو 2.2 مليون 

دينار. ويعود الفضل في حتقيق 
البنك أرباحا صافية إلى ارتفاع إجمالي 

اإليرادات التشغيلية بقيمة أعلى من 
ارتفاع إجمالي املصروفات التشغيلية.

استعرض تقرير الشال نتائج أعمال 
البنك التجاري الكويتي، للنصف األول 

من العام احلالي، التي تشير إلى أن 
البنك حقق صافي أرباح بعد خصم 

الضرائب بلغت نحو 13.2 مليون 
دينار، مقارنة بنحو 7.8 ماليني دينار، 
خالل الفترة نفسها من عام 2013، أي 
إن البنك سجل ارتفاعا، في  ربحيته، 
بلغ نحو 5.4 ماليني دينار.  ويعزى 

هذا االرتفاع في مستوى األرباح 
الصافية، إلى انخفاض بند هبوط القيمة 

ومخصصات أخرى مبا نسبته %16.2، 
أي نحو 6.9 ماليني دينار، وصوال 

إلى 35.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 
42.6 مليون دينار، في الفترة نفسها 
من عام 2013. وبذلك يكون البنك قد 

حقق صافي أرباح تشغيلية قبل خصم 
مخصصات بلغت نحو 49.5 مليون 

دينار مقارنة بنحو 50.8 مليون دينار، 
مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، 

متراجعا بنحو 1.2 مليون دينار أو 
بنسبة بلغت نحو %2.4.

مصير البورصة بعد تخصيصها مرتبط بسيولة السوق

ارتفاع اإليرادات التشغيلية لـ »وربة« 

انخفاض مخصصات »التجاري« بـ %16.2 

تقرير »الشال«

باقي تفاصيل التقرير على موقع »األنباء«

»ماس« تشارك في »سيتي سكيب« دبي
ولفت الشهاب إلى أن شركة 
ماس العاملية أدركت سريعا 
حجم التغيرات التي طرأت 
على السوق العقاري بشكل 
عام، وبناء على ذلك تبنت منذ 
فترة توجهات إستراتيجية 

جديدة ملواكبتها.

احلدث زخما كبيرا له بالنظر 
إلى البعد الذي تكتسبه اإلمارة 
يوما بعد يوم كوجهة رئيسية 
لرجال األعمال واملستثمرين، 
السيما في ظل التطورات التي 
شهدتها خالل األشهر القليلة 
املاضية وطرح عدة مشاريع 
عمالقة مما عزز دورها كقبلة 
اس����تثمارية دائمة لشرائح 
واسعة من الشركات واألفراد 
على حد سواء من مختلف 

دول املنطقة والعالم. 
وأضاف الشهاب أن هذا 
الواقع يتناسب بطبيعة احلال 
مع منوذج عمل ماس العاملية 
وينسجم مع دورها كشركة 
إقليمية متخصصة في مجال 
التسويق العقاري خصوصا 
في ظل التنوع الواس����ع في 
قاعدة عمالئها التي تضم نحو 
16 ألف عميل في أكثر من 40 
دولة مختلف����ة الفتا إلى أن 
الشركة تبني توجهاتها في 
السوق وفقا لدراسات وأبحاث 
مستمرة في سعيها ملواكبة 
متطلب����ات العمالء وتوفير 

خدمات متكاملة لهم. 

أعلن����ت ش����ركة م����اس 
العاملي����ة، إحدى ش����ركات 
التسويق العقاري األكثر ثقة 
حول العالم، عن مشاركتها 
في معرض س����يتي سكيب 
 )Cityscape Global( غلوبال
في مركز دبي التجاري العاملي 
والذي تبدأ فعالياته اليوم 
)21 سبتمبر( ويستمر حتى 
23 من الشهر اجلاري، حيث 
تعرض الشركة خالله ثمانية 
من مشاريعها املميزة املوزعة 
في كل م����ن تركيا، ومصر، 

والسعودية.
وتعليقا على هذه املشاركة، 
قال مدي����ر التس����ويق في 
شركة ماس العاملية عبداهلل 
الش����هاب: »باتت مشاركتنا 
في »سيتي سكيب غلوبال« 
محطة أساسية ومهمة ضمن 
إستراتيجية العمل السنوية 
التي تعتمدها »ماس العاملية« 
باملش����اركات  واخلاص����ة 
اخلارجي����ة والتواج����د في 
الفاعلة  األح����داث العقارية 
على مستوى املنطقة. وأضاف 
عبداهلل الشهابيوفر احتضان إمارة دبي لهذا 


