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)أحمد باكير( حمد املرزوق وخالد املشعان متوسطني احلضور في املؤمتر الصحافي

النائب صالح املال في جناح البنك مبعرض »يال شباب«

مكي القالف

»األوسط« يقرض »األرجان العقارية« 20 مليون دينار لمدة 7 سنوات

محمود فاروق 
أوضح رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
لشركة األرجان العاملية العقارية خالد املشعان أن 
التسهيالت احلالية التي حصلت عليها الشركة 
من بنك الكويت والشرق األوسط بهدف متويل 
مشاريع الشركة بالكويت مببلغ 20 مليون دينار 
ستسدد على 7 س����نوات، مبينا أن التسهيالت 
سيستخدم جزء منها لتسديد تسهيالت أخرى، 
مما سيساعد على تخفيف العبء عن التدفقات 

النقدية للشركة.
وأضاف أن القرض متوسط األجل وسوف 
ينتهي في 2016 مع فترة سماح سنتني تنتهي 
في 2011، مبينا أن القرض ميثل حلقة من ضمن 
برنامج بنك الكويت والشرق األوسط في توفير 
التسهيالت الالزمة للشركات التي لديها قواعد 

أصول قوية ومنوذج عمل مميز.
وكشف املشعان في تصريحات للصحافيني 
خالل املؤمتر الصحافي الذي عقد أمس عن مشاريع 
»األرجان« اجل����اري تنفيذها في املنطقة، ففي 
الكويت مجمع األعمال اجلديد باملنطقة التجارية 
احلرة »مركز أرجان لألعمال«، واستكمال مشروع 

فندق ومنتجع موڤنبيك، نادي سي كلوب الصحي، 
وفندق ومنتجع رمال )ش����يك سابقا( الذي هو 
قيد البناء حاليا، وهذا باإلضافة الى أن معظم 
مشاريع »األرجان« احلالية واملستقبلية منتشرة 
في منطقة اخلليج مثل سلطنة عمان والسعودية 
والبحرين، موضحا أن هناك مشروعني بالبحرين 
حتت دراسة البنك خالل الفترة احلالية فاألول 
عبارة عن 100 وحدة س����كنية ومجمع جتارى، 
فضال عن مشروع في عمان يتألف من 130 وحدة 

سكنية وقسم جتارى.
وأكد أن حصول الشركة على هذه التسهيالت 
في هذا الوقت ما هو اال دليل واضح على الوضع 

املالي املتني للشركة وبياناتها املالية.

تمويالت الزمة

من جانب آخر، ق����ال رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لبنك الكويت والشرق األوسط 
حمد عبداحملس����ن املرزوق بعد توقيع مذكرة 
التفاهم واإلعالن عن التسهيالت املقدمة من البنك 
انه منذ بداية األزمة والبنك يعمل على توفير 
التمويل الالزم للعدي����د من القطاعات املنتجة 

والعقارية منها على وجه اخلصوص، مؤكدا أن 
»األرجان« قد حققت على مدار السنوات املاضية 
منوا ملحوظا من خالل دخول أس����واق جديدة 
وتنويع مصادر الدخل وطرح العديد من مشاريع 

مبتكرة متنوعة سكنية وجتارية.
وأضاف املرزوق أن لدى األوسط فريق عمل 
ذا خبرة وكفاءة عالية متكنه من تفهم احتياجات 
السوق ومساعدة الش����ركات احمللية وإمدادها 

بالتمويل الالزم مع االلتزام بالسياسات االئتمانية 
احلصيفة التي يتبعها البنك.

وذكر أن األرج����ان تتمتع مبركز مالي قوي 
وكان لتعامل إدارتها بشفافية األثر الكبير في 

امتام عملية التمويل بسهولة ويسر.

معايير ائتمانية

وفي رد لسؤال حول املعايير االئتمانية التي 
يتخذها البنك لتقدمي تسهيالت للشركات، قال 
املرزوق ان التدفقات النقدية وادارة الشركة من 
العوامل الرئيسية لالئتمان التي يأخذ بها البنك 
في االعتبار حينما يقوم بدراسة التسهيالت ألي 
ش����ركة. وأكد أن انكشاف البنك على الشركات 
املتعثرة معدوم نظرا للمخصصات التي اخذها 
البنك التي تتجاوز حوال����ي 20 مليون دينار، 
موضحا ان جزءا كبيرا منها للمخصصات العامة 
ملواجهة أي أزمة محتملة واملخاطر التي قد تأتي 
على أثر تقلب األسواق. اجلدير بالذكر أن مجموعة 
البنك األهلي املتحد بالبحرين متتلك حصة مؤثرة 
في بنك الكويت والشرق األوسط مما يتيح وجود 
فرص محتملة لتعاون آخر خارج الكويت، حيث 

ينظر البنك حاليا في متويل مشروعني جديدين 
في عمان والبحرين من خالل بنوك املجموعة 
التابعة هناك، ويبلغ إجمالي حقوق املساهمني 
لشركة األرجان العاملية العقارية أكثر من 196 
مليون دوالر، واألصول العقارية التي تديرها 
الشركة مباشرة أو من خالل شركاتها الزميلة 

في املنطقة تفوق 2.4 مليار دوالر.

نتائج البنوك المتوقعة لـ 2009

وذكر املرزوق أن هناك طلبات كثيرة من 
قبل الشركات املتعثرة محليا منها ما هو حتت 
التفاوض وأخرى ندرس���ها ملا فيها من أفكار 
متويلية جيدة السيما قطاع العقار فقط امنا 
العديد م���ن القطاعات االقتصادية، مبينا أن 
االئتمان زاد لدى البنك بنسبة تصل إلى %15 
خالل 6 أش���هر املاضية مما يدل على صالبة 
املركز املالي للبنك ووضعه املتني، مؤكدا أن 
البنك مس���تمر في تقدمي تسهيالته للعمالء 
ومنح االئتمان للشركات. وحول نتائج البنوك 
توق���ع أن تتراجع أرباح البنوك للعام 2009 

مقارنة بالعام 2008.

الم�رزوق: التدفقات النقدية واإلدارة الجيدة عامالن رئيس�يان لتقديم التس�هيالت ب� »األوس�ط« وانكش�افنا على الش�ركات المتعثرة مع�دوم بفضل مخصصاتنا 
المش�عان: »األرج�ان« حقق�ت على م�دار الس�نوات الماضية نم�وًا ملحوظ�ًا  عب�ر دخولها ألس�واق جدي�دة بالمنطق�ة وتنويع مص�ادر دخلها 

وّقعا مذكرة تفاهم بهدف تمويل مشاريع الشركة المحلية وبما يؤكد متانة الوضع المالي للشركة والبنك

»بنك الكويت الدولي« يشارك في معرض »يال شباب«

»أمل الكويت للعطور« تطرح خصومات تصل ل� %25
بمعرضيها في مول تعاونية الجابرية ومركز أمنية

»أطياب المرشود« تفتتح فرعها الجديد بالمباركية اليوم
تفتتح ش���ركة أطياب املرشود للعطور اليوم 
فرعها في املباركية ضمن سلسلة أفرعها في الكويت، 
وبهذه املناسبة قال مدير عام الشركة وليد املرشود 
ان الشركة حرصت على تغطية جميع املناطق في 
الكويت وأن توسع الشركة بافتتاح أفرع جديدة 
لها جاء رغم األزم���ة املالية العاملية والتي أثرت 
على جميع األسواق في املنطقة، مضيفا أن الشركة 
تستعد لطرح مجموعة جديدة من املنتجات بالفرع 
اجلديد بها جنبا إلى جنب مع مجموعة العطور 

التي تتميز بها وتنتجها الشركة.

وأضاف املرشود أن الشركة تهدف إلى التوسع 
في أسواق املنطقة، خاصة االسواق اخلليجية من 
خالل افتتاح فروع جديدة وخاصة في األسواق 

اخلليجية النامية.
وقال املرش���ود أن الشركة حترص دائما على 
حتقيق رغبات عمالئها من خالل متيزها في طرح 
اجلديد من العطور، والتي تستهدف احلفاظ على 
عمالئه���ا احلاليني واحلصول عل���ى عمالء جدد، 
وتوسيع حصة الش���ركة من السوق احمللي بني 

مثيالتها من الشركات املنافسة.

خصومات خاصة عليها إلرضاء 
عمالء الشركة.

انه مت طرح  الق���الف  وأكد 
كميات إضافية من جميع منتجات 
الشركة في الفرعني اجلديدين 
ملواجهة اإلقبال املتوقع من عمالء 
الشركة خاصة في ظل اقتراب 
املب���ارك، وحرص  الفطر  عيد 
الكويتي واملقيم على  املواطن 
استقبال املهنئني بأجود أنواع 
البخور والعطور، وتقدمي الهدايا 
في مثل هذه املناسبات املتميزة، 
مؤكدا أن���ه مت توفير صناديق 
فاخرة ونادرة وعبوات خاصة 
للهداي���ا، من تصمي���م خبراء 
شركة أمل الكويت ومبا يتفق 
وتقاليد وتراث املجتمع الكويتي 
الذي يش���تهر بانتقائه لكل ما 
البخور  هو متميز خاصة من 

والعطور الشرقية والغربية.

املواد األولية التي تصنع منها 
العطور، إضافة إلى ارتفاع تكلفة 
التصنيع والشحن وغيرهما، في 
نفس الوقت الذي حافظت فيه 
شركة أمل الكويت العاملية على 
ثبات أسعار منتجاتها، وتقدمي 

أعل���ن الرئي���س التنفيذي 
العاملية  الكويت  أمل  لش���ركة 
للعطور مكي القالف عن تقدمي 
خصم خاص قدره 25% على كافة 
منتجات الشركة في معرضيها 
اجلديدين مبول جمعية اجلابرية 
التعاوني���ة ومع���رض مركز 
أمنية التسويقي بشارع سالم 

املبارك.
وأضاف القالف أن الفرصة 
متاحة أمام كافة عمالء الشركة 
الختي���ار م���ا يفضلون���ه من 
منتجاتها والتي تتميز بجودتها 
العالية وذوقها الرفيع الذي ال 
يق���ل بأي حال ع���ن املنتجات 
األوروبية من العطور، وبأسعار 
مناسبة وتقل كثيرا عن أسعار 
مثيالتها من املنتجات األجنبية 
والت���ي ارتفع���ت ف���ي الفترة 
ارتفاع أسعار  األخيرة نتيجة 

ش���ارك بنك الكويت الدولي في معرض »يال 
ش���باب« والذي عقد في الفترة من 30 أغسطس 
املاضي وحتى بداية س���بتمبر اجل���اري، حيث 
تعتبر رعاية البنك لهذا املعرض تشجيعا للشباب 
وهواياتهم املختلفة والتي متأل وقت فراغهم مبا 

يعود بالنفع عليهم وعلى املجتمع.
وقد صرحت مس���ؤولة العالقات العامة هدى 
الش���ايع بأن البنك بصدد إقامة انش���طة خيرية 
عديدة ومتنوعة في هذا الش���هر الفضيل ابتداء 
من معرض »يال ش���باب« وذلك تزامنا مع طرح 
منتجات إسالمية جديدة تتناسب مع كل متطلبات 

واحتياجات العميل.
وأضافت الشايع ان لدى البنك منتج حساب 

خاص لفئة الش���باب لألعمار من 14 إلى 18 سنة، 
وهذا احلس���اب اخلاص بالش���باب يحتوي على 
العديد من املميزات التي تستفيد منها هذه الفئة 
فضال عن مساعدتهم على حفظ أموالهم وتوظيفها 

بالشكل األفضل.
اجلدي���ر بالذك���ر أن »الدولي« ط���رح مؤخرا 
خدمة الرسائل القصيرة »أرسل واستلم« والتي 
توفر ملستخدميها خدمة التواصل مع احلسابات 
الش���خصية بطريقة س���هلة وآمنة حيث ان بنك 
الكويت الدولي يسعى دائما لتقدمي أفضل اخلدمات 
االلكترونية والتي متكن العمالء من التواصل مع 
البنك ومعرفة آخر مستجدات احلساب على مدار 

الساعة دون العناء ملراجعة البنك.


