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إقبال كويتي 
على االستثمار 

العقاري في 
البوسنة تزامنًا 

مع تصاعد 
العالقات االقتصادية 

بني البلدين

»التجاري« يحتفل بتخريج موظفيه املشاركني 
في البرامج املعتمدة من »الدراسات املصرفية«

احتفل البنك التجاري الكويتي بتخريج دفعة 
جديدة من موظفيه الذين اجتازوا بنجاح البرامج 
االحترافية بالتعاون مع معهد الدراسات املصرفية، 
واملعتم����دة من قبل معهد الدراس����ات املالية في 
بريطانيا، في شهادات معتمدة في إدارة االئتمان، 
مدير فرع، ومس����اعد مدير فرع. وقد أقيم حفل 
التخرج في غرفة جتارة وصناعة الكويت بحضور 
فريق من اإلدارة التنفيذية لدى البنك ولفيف من 

املصرفيني العاملني في القطاع املصرفي.
وقد صرح مدير عام إدارة املوارد البش����رية 
د.محمد أمني، بأن أحد أساليب التدريب املتبعة في 
البنك التجاري الكويتي هو إشراك املوظفني في 
دورات التدريب املعتمدة واملتخصصة، إلكسابهم 
املهارات والسلوكيات املطلوبة، لينعكس إيجابا 

على أدائهم في العمل. لذا فإن تخريج هذه املجموعة 
من املوظفني يأتي استكماال للنهج الذي يتبعه 

البنك لالرتقاء وتقدمي األفضل.
وش����دد د.محمد على أن مثل ه����ذه البرامج 
التدريبية حتقق جزءا من أهداف البنك التجاري 
الكويتي بتش����جيع الكوادر الوطنية وتدريبهم 
لشغل مناصب إشرافية وقيادية في املستقبل. 
كما أشار إلى أن قدرة البنك التجاري على التوسع 
والنمو بصورة كبيرة، تعتمد بشكل أساسي على 
العنصر البشري املدرب بكفاءة عالية، حيث يبذل 
البنك قصارى جهده في احلفاظ على املستوى 
املهني العالي والسمعة الطيبة التي يتمتع بها 
موظفو التجاري، من خالل تدريبهم وتطويرهم 

وحتفيزهم بشكل مستمر.

لقطة جماعية خلريجي »التجاري« في البرامج املعتمدة من »الدراسات املصرفية«

األيزو يعتب����ر خطوة متقدمة 
على طريق الهيكلة اإلدارية لهما 
واالرتق����اء بالتنظيم واإلدارة 
والدورة املستندية مبا يواكب 
أح����دث املعايير العاملية، وهو 
ما س����يقود إلى تق����دمي خدمة 
أفضل لعمالئهما ويساعد في 
حفظ حقوق املساهمني وإدارة 

سجالتهم بفعالية أكبر.
وأضاف أن كال من ش����ركة 
أعيان اإلجارة القابضة وأعيان 
الكويت للسيارات حصلت على 
شهادة االيزو بعد اجتياز كافة 
الش����هادة ومعاينة  متطلبات 
اجلهة املانحة للشهادة لعمليات 
وس����جالت النظام املتبع فيها 
مع إجراء عملية تدقيق شاملة 
ودقيقة لإلجراءات املتبعة وكافة 
عمليات الش����ركة الرئيس����ية 
ومطابقتها مع املعايير الدولية 
الت����ي وضعتها هيئ����ة االيزو 

الدولية في هذا املجال.
وأكد أن احلصول على شهادة 
االيزو هذه يأتي في إطار جهود 
أعيان اإلجارة القابضة وأعيان 

الكويت للسيارات امللموسة في 
تطوير إجراءات العمل وحتسني 
املقدمة وتعبيرا عن  اخلدمات 
كفاءتهما في حتقيق متطلبات 
اجلودة والتي تعد حجر األساس 

ألنظمة التميز املعتمدة.

»أعيان القابضة« و»أعيان للسيارات« 
حتصدان األيزو في إدارة اجلودة

أعلنت شركة أعيان اإلجارة 
القابضة وشركة أعيان الكويت 
للسيارات عن حصولهما مؤخرا 
على شهادة األيزو في نظام إدارة 
اجلودة، أيزو 2008:9001 لنظام 
إدارة اجل����ودة، من قبل اجلهة 
املانحة للش����هادة ه����و املعهد 
 British« البريطاني للمواصفات
Certifications Inc«. ونظ����ام 
االعتماد املشترك في أستراليا 

 .)JAS-ANZ( ونيوزيلندا
وق����ال نائب رئي����س أول 
اإلداري����ة واملوارد  للش����ؤون 
البش����رية فيصل العمر أن كل 
من شركة أعيان اإلجارة القابضة 
وأعي����ان الكويت للس����يارات 
حترصان دوما على تقدمي أعلى 
مستويات اجلودة في أعمالهما 

للعمالء.
وأكد أن إتباع إجراءات األيزو 
س����يجعل بيئة العمل وأنظمة 
الشركتني متطابقة مع املعايير 
العاملية إلدارة اجلودة وسير 
إج����راءات العم����ل. مضيفا أن 
فيصل العمرحصول الشركتني على شهادة 

زار معرض املال والعقار وأشاد باملشاريع املشاركة

السفير البوسني: أبواب االستثمار مفتوحة في البوسنة 
للمستثمرين الكويتيني خالل الفترة املقبلة

أمين عبدالرحمن إن السوق 
العقاري االردني واعد ويشهد 
اقباال عقاريا منقطع النظير 
من جميع اجلنسيات العربية 
واألجنبي����ة وعل����ى جميع 

املستويات. 
وأضاف عبدالرحمن ان 
املؤسس���ة لديها ما يؤهلها 
للتط���ور واالزدهار ومتلك 
الرؤى والنظرة الثاقبة في 
عملية شراء الشقق وتأجير 
واستثمارها وكذلك االراضي 
السكنية والزراعية مبا يؤهل 
أصحابها للشراء في السوق 
األردني الذي سيعود على من 

يشتريه بالفائدة املرجوة.
وأك���د عبدالرحم���ن ان 
املؤسس���ة متل���ك عقارات 
في قلب عم���ان في منطقة 
اجلبيهه بجانب اجلامعات 
واخلدمات املهمة في العاصمة 
مشيرا الى ان لديهم أراضي 
س���كنية في مأدبا وأراضي 
زراعية في عجلون ومنطقة 
املفرق املتعددة األنواع حيث 
األراضي التجارية والسكنية 

والزراعية.
وقال الرئيس التنفيذي 
لشركة مساعد سالم العبد 
العامة  اجل���ادر للتج���ارة 
واملقاوالت سالم العبد اجلادر 
ان الشركة تطرح مشاريع 
ش���قق التمليك في مناطق 
املنقف واملهبولة خالل هذا 
العام )2015( والتي تنفرد 
مبواقع مميزة ومس���توى 
التنفي���ذ واخلدمات  م���ن 
عالية اجلودة وذي طبيعة 
تنافسية عالية من ناحية 
الس���عر والعوائد املتوقعة 
على هذه الوحدات الفتا الى 
ان ب���رج املها الذي يقع في 
منطقة املنقف سيكون أول 
تلك املشاريع التي ستكون 
متاحة للبيع في بداية شهر 

فبراير املقبل.
واش���ار مدير التسويق 
واملبيعات في شركة تتش 
هوليديز للعقارات اخلارجية 
زكريا الفراج الى ان السوق 
العقاري في األردن يعتبر من 
أفضل األس���واق في الوقت 

احلالي.
وكشف الفراج عن إطالق 
تت����ش هوليدي����ز حزمة من 
العق����ارات اخلارجية بطرح 
عدة مش����اريع تع����ود على 
املستثمر بفائدة كبيرة ومن 
هذه املشاريع )مشروع طريق 
املطار، ومش����روع اجلبيهة 
وضاحية الرشيد، والصويفية، 

وربوة عبدون(.

اسطنبول بجانبيها األوروبي 
واآلسيوي وبورصة مودانيا، 
كوشاداسي وطرابزون وتتميز 
العديد من املشاريع  بوجود 
اجلاهزة للتسليم والتي ميكن 
استثمارها مباشرة وحتقيق 
عوائد مالي����ة منها باإلضافة 
الى طرح ع����دد من األراضي 
االستثمارية قريبا من البحر 
ومبساحات مختلفة مبنطقة 

سيليفري في اسطنبول.
ان الشركة  الغريب  وبنينّ 
لديها العديد من املشروعات 
الفوري  اجلاهزة للتس����ليم 
في البوس����نة - س����راييڤو 
من ش����قق وفيالت وأراض 
مبساحات وأسعار مختلفة 
ومميزة ج����دا، باإلضافة الى 
عديد من املشروعات في مصر 
في عدة مناطق مختلفة منها 
املهندسني و6 أكتوبر كما توجد 
مشروعات ساحلية متميزة في 
مدينة اإلسكندرية )سيدي بشر 
اجلديدة – الساحل الشمالي( 
باإلضافة لوحدات سكنية في 

منطقة بحمدون بلبنان. 
وق����ال مدي����ر مؤسس����ة 
العقارية  لؤل����ؤة اخلراف����ي 

جمهورية جورجيا، مشيرا إلى 
أن مشروع منتجع برادايس 
السياحي االستثماري مملوك 
لش����ركة وتقوم بتس����ويقه 
على مس����توى دول مجلس 
التعاون اخلليجي، وبخاصة 

في الكويت.
النجادة أن مساحة  وبنينّ 
منتجع برادايس الس����ياحي 
االس����تثماري تبلغ 170 ألف 
مت����ر مرب����ع فيم����ا يحتوي 
املنتجع على نحو 600 ڤيال 
مبساحات بناء مختلفة، كما 
يوفر منتجع برادايس فرصة 
للتملك بأسعار تنافسية للڤيال 
املؤثثة اجلاهزة مع متديدات 
املاء والكهرباء وبعائد سنوي 
يزيد عل����ى 1500 دينار، كما 
أن الڤل����ل ذات ملكية مطلقة 
إلى أن  للمشتري، باإلضافة 
هذه الڤلل تعتبر اس����تثمارا 
إنه����ا تتمتع  واع����دا، حيث 

بالنظام الفندقي. 
العام لشركة  املدير  وأكد 
مزايا املتحدة العقارية م.هشام 
الغريب أن الشركة ستطرح 
أكثر من مش����روع في تركيا 
مبختل����ف مناطقه����ا ومنها 

البوسنة  أش����اد س����فير 
والهرسك في الكويت سناهد 
بريستريتش بحسن تنظيم 
معرض املال والعقار الدولي 
املقام في قاعة الراية، معربا 
عن سعادته بتنوع املعروضات 
وخاصة املشاريع املشاركة من 

البوسنة.
وأعرب بريستريتش خالل 
زيارته للمعرض اول من امس 
الثنائية  العالقات  عن متانة 
التي جتمع بني البلدين، مشيرا 
الى ان العالقات االقتصادية 
تش����هد تصاعدا ف����ي اآلونة 
األخيرة مع زيادة االستثمارات 
الكويتية في البوسنة وخاصة 

في املجال العقاري.
 وقال بريس����تريتش انه 
قام منذ 4 أعوام بزيارة احد 
املعارض الكويتية ولم يكن 
هناك س����وى جن����اح واحد 
يخص البوسنة اما في العامني 
األخيرين فقد تعددت األجنحة 
حتى بلغت 5 أجنحة في هذا 
املع����رض، الفتا ال����ى ان هذا 
األمر يثلج الصدر ويؤكد ان 
أبواب االس����تثمار مفتوحة 
البوس����نة للمستثمرين  في 

الكويتيني.
الى  وأشار بريستريتش 
التي  الكويتي����ة  الدواوي����ن 
التي  البيوت  انتش����رت في 
بناها الكويتيون في البوسنة 
وأصبحت عالمة مميزة على 
عمق العالقات التي جتمع بني 
الشعبني خاصة ان البوسنة 
متثل بيئة استثمارية جاذبة 
مع انخفاض أسعار األراضي 
والعقارات والطبيعة الساحرة 
وهذان العامالن ميثالن عنصر 
جذب للكويتيني لالستثمار 

في البوسنة.
ودعا الس����فير البوسني 
الكويتي  القط����اع اخل����اص 
الى االستثمار  واملستثمرين 
في البوسنة واالستفادة من 
املزاي����ا التي تقدمه����ا الدولة 
لالستثمار األجنبي، مشيرا الى 
ان هناك العديد من املقومات 
التي جتعل من البوسنة بيئة 

حاضنة لالستثمار.
وكان في استقبال السفير 
التنفيذي  الرئيس  البوسني 
والش����ريك لش����ركة ليتني 
انترناشيونال لتنظيم املعارض 
واملؤمترات عصام عبدالشافي 
ورؤس����اء مجالس الشركات 

املشاركة في املعرض.
م����ن جانب����ه، أوض����ح 
رئيس مجلس إدارة ش����ركة 
مجموعة بافاريا الدولية ثامر 
الشريفي أن الشركة ستطرح 
خالل مشاركتها في املعرض 
مشاريعها املتعددة التي تقع 
الس����الم،  بضاحي����ة صباح 
والساملية والتي تضم العديد 
من النماذج السكنية املتنوعة 

واملساحات املختلفة.
وقال الشريفي ان مجموعة 
املالك  بافاري����ا تعتبر ه����ي 
جلميع مشاريعها وهي املنفذ 
جلميع األعمال اإلنشائية عبر 
شركة بافاريا للتجارة العامة 
التابعة وكذلك  واملق����اوالت 
املس����وق احلصري ملشاريع 
الشركة فقط وذلك في محاولة 
للجمع بني أرقى التشطيبات 
واخلدمات مع أقل األس����عار 
مقارنة باألسعار احلالية في 

السوق احمللي.
وزاد ان الشركة تبادر إلى 
ط����رح خدمة جديدة للعمالء 
وذلك عن طريق متلك الوحدة 
السكنية مع عقد إيجار ملدة 3 
سنوات ويعتبر األعلى عائدا 

على مستوى الكويت.
وقال رئيس مجلس إدارة 
شركة قرناس العقارية أنور 
العب����كل ان الش����ركة تقوم 
بتوفير سكن ومبان للعمالء 
ومبواصف����ات عالية اجلودة 
وبأسعار تنافسية وبأقل سعر 
التشطيبات بناء  للمتر بعد 
العمالء، الفتا  على طلب����ات 
الى ان الش����ركة ستطرح في 
املعرض حزمة من املشاريع، 
أبرزها مجمع شقق متليك في 
منطقة صباح السالم الواقع 
الفحيحيل وهو  على خ����ط 
بنظ����ام التملك احلر ويتميز 
بان����ه متكام����ل اخلدمات من 
تشطيبات ديلوكس وحمام 
س����باحة ولوب����ي مفروش 

وحراسة طوال اليوم.
وكشفت شركة دار مائدتي 
ع����ن تق����دمي ف����رص فريدة 
الباحث����ني عن  للمواطن����ني 
الس����كن اخلاص في الكويت 
أنواعه، سواء ڤلل  مبختلف 
أو شقق سكنية أو حتى أرض 

للبناء.
وق����ال مدي����ر العالقات 
العام����ة في منتجع برادايس 
السياحي سعود النجادة ان 
دار مائدتي تعتبر الش����ركة 
التي  الكويتي����ة الوحي����دة 
متتلك منتجعا س����ياحيا في 

السفير البوسني خالل زيارته ألحد االجنحة املشاركة في املعرض 

..وفي زيارة جلناح شركة اخرى


