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ذكر املدير العام في شركة 
العقارية فهد  الدولية  سنيار 
العصفور أن الشركة تخطط 
للتوسع في أنشطتها العقارية 
الكوي����ت وخارجها،  داخ����ل 
واملساهمة في مشاريع كبيرة 
في الس����وق العقاري احمللي 

واإلقليمي.
وأضاف أن����ه نظرا حلجم 
املشاريع التي تهدف الشركة 
إلى تنفيذها، وارتقاء بأهداف 
»سنيار الدولية« ستتم زيادة 
رأسمال الشركة خالل الشهر 

املقبل إلى 4 ماليني دينار.
وأفاد بأنه رغم أزمة االئتمان التي ضربت األس����واق في املنطقة 
والعالم، وش����ح السيولة وتعطل أس����واق اإلقراض، إال أن الشركة 
استطاعت حتقيق أرباح بنس����بة 28% للفترة ما بني أكتوبر 2008 
وابريل 2009. من جهة أخرى، كش����ف العصفور عن خطة الشركة 
التي تعمل على تنفيذها حاليا وهي تأس����يس ش����ركة عقارية في 
السعودية مبساهمة من شركاء سعوديني وكويتيني، يبلغ رأسمالها 10 
ماليني ريال سعودي. وفي سياق آخر، تخطط شركة سنيار الدولية 
العقارية إلى زيادة نسبة متلكها في شركة تترا العقارية التي يبلغ 
رأسمالها الفعلي 5 ماليني و200 ألف دينار كويتي من 44% إلى %52 
في غضون الشهر املقبل، وتتشارك شركة تترا العقارية في األهداف 

االستثمارية والتجارية والعقارية ذاتها لشركة سنيار.
وتساهم »س����نيار« في التطوير العمراني في الكويت من خالل 
جملة من عمليات ومشاريع التنمية املهمة، إذ أكد العصفور أن شركة 
سنيار الدولية العقارية حريصة على املساهمة فيها وترك بصمتها 
من خالل إجناز مشاريع عقارية مميزة سواء في السوق احمللي أو 
اإلقليمي، من ضمنها مشاريع في مناطق حولي والساملية واملهبولة، 
يقدر حجم االستثمار فيها بنحو 25 مليون دينار، وهي عبارة عن 

تطوير بنايات عقارية استثمارية وجتارية.
وأش����اد العصفور بأداء السوق خالل األش����هر األخيرة مقارنة 
باألسواق اخلليجية األخرى، وقال انه رغم تراجع مؤشرات القطاع 
العقاري على مستوى املنطقة والعالم، إال أن سوق العقار الكويتي 
كان األفض����ل في املنطقة نظرا إلى عدم تراجع األس����عار بقوة كما 

حدث في أسواق أخرى.
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خالل الفترة 18- 22 أكتوبر الجاري

وزير النفط يرعى افتتاح معرض ومؤتمر الكويت 
العالمي الثالث للطاقة والبتروكيماويات اليوم

انطالق أنشطة مؤتمر 
ومعرض الكويت للمتداولين غدًا

مركز الخليج لسيدات األعمال يقيم أول ملتقى
في كيفية صناعة سيدة األعمال الكويتية الناجحة

مجال صناعات النفط والغاز 
والبتروكيماوي���ات خاصة 
في هذه املرحلة التي تتجه 
فيها كثير من دول املنطقة 
وبينها الكويت وكثير من دول 
العالم نحو تطوير قطاعاتها 

النفطية.
وليس خافيا ان املعرض 
واملؤمتر ميثالن فرصة جيدة 
امام ش���ركات النفط والغاز 
البراز انش���طتها وجهودها 
لتطوير أعمالها ونشاطاتها 
وتقنياته���ا وخبراتها، وقد 
أعلن���ت رعايته���ا ملعرض 
ومؤمتر الكويت العاملي الثالث 
للطاق���ة والبتروكيماويات 
اخلدم���ات  ش���ركة   2009
البترولي���ة ك���راع ماس���ي 
ومؤسسة البترول الكويتية 
كراع ذهبي والبنك التجاري 
الكويتي ك���راع فضي. فيما 
اكدت مش���اركتها باملعرض 
واملؤمتر أكث���ر من 18 جهة 
محلية وعاملية متخصصة 

في القطاع النفطي.

اكبر عدد من املس���تثمرين 
الزائرين للمؤمتر واملعرض 
املصاحب له، في ظل ما تشهده 
األوضاع االقتصادية احلالية 
في العم���ل على إعادة الثقة 
بني املتاجرين في البورصات 
احمللية والعاملية، واملساهمة 
في إعادة العافية الى األسواق 

املالية.
وب���ني ان انعق���اد ه���ذا 
احلدث وج���د أهمية في هذا 
التوقيت بسبب ما مرت به 
مؤخ���را األس���واق من عدة 
منحنيات منها تغير نسبة 
الفوائ���د وارتفاع أس���عار 
الرئيس���ية  العمالت  بعض 
اليورو واإلسترليني  ومنها 
الى مس���تويات  ووصولها 
جديدة، مقابل الدوالر، ومن 
الدوالر،  الى  الثقة  إعادة  ثم 
الى املس���تجدات  باإلضافة 
الت���ي ط���رأت عل���ى األزمة 
املتعلق���ة بالقروض  املالية 
العقارية في الواليات املتحدة 
وتأثيراته���ا على األس���واق 
العاملية واإلقليمية، مضيفا ان 
خبراء املال احملليني والعامليني 
ف���ي أوراقهم  س���يطرحون 
العلمية تلك التحديات وكيفية 
اقتناص الفرص والفوائد التي 
تعود على املستثمر وأيضا 
جتنب املخاطر التي قد حتيط 

باستثماراته.

احلداد انه انطالقا من رسالة 
إلى  التي تسعى  املجموعة 
التميز ف���ي تقدمي خدماتها 
وتلبي���ة تطلع���ات القطاع 
اخلاص نحو االستثمار األمثل 
املتاحة والتقنيات  للموارد 
املتج���ددة واإلس���هام في 
التنمية الشاملة في ظل قيم 
الكويتي،  ومبادئ املجتمع 
فإن املجموعة تسعى إلى أن 
يكون مركز سيدات األعمال 
إضافة نوعية في مجال تقدمي 
خدمات متمي���زة للمجتمع 
الكويتي وبحيث تكون هذه 
اخلدمات دافعة ملؤسساتهن 
التطور  إل���ى مزي���د م���ن 
والتحديث والتجدد وعلى 
النحو الذي يعزز إسهامهن 
في التنمية الشاملة للكويت 
اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، 
ومبا يحقق طموحات املجتمع 
املقبلة  وتطلعاته للمرحلة 

وآمال سيدات األعمال.
املركز  أن  وبني احل���داد 
القادمة  سيعمل في اآلونة 
عل���ى تفعي���ل دور امل���رأة 
في األنش���طة االجتماعية 
االقتصادي���ة  واملج���االت 
وتطوي���ر اجلان���ب املهني 
والش���خصي ونشر الوعي 
االقتصادي واإلداري لسيدات 

األعمال. 

بها والتي تتضمن الدراسات 
اجليولوجي���ة وامليداني���ة 
واالستكش���اف واالنت���اج 
النفطية  اآلب���ار  وصيان���ة 
والتكرير والتسويق والصحة 
والسالمة والبيئة باالضافة 
الى تدريب وتطوير املوارد 

البشرية.
وجتدر االش���ارة الى ان 
املؤمتر سيلقي الضوء على 
فرص االستثمار املتاحة في 

نظ���ام االجت���ار بالعمالت 
واملعادن واألنشطة املختلفة 
في األسواق العاملية وخاصية 
نظام »الهام���ش« والتجارة 
ومواجه���ة  االلكتروني���ة، 
املخاطر والفرص االستثمارية 
لتحقيق األرباح، واالستفادة 
من التقنيات املعلوماتية التي 
الش���بكات وبرامج  توفرها 
الراعية  العاملية  الش���ركات 

واملشاركة في املعرض.
وأكد أن هن���اك اهتماما 
باملشاركة والرعاية من قبل 
الشركات احمللية والعاملية، 
مقارنة باحل���دث األول من 
العام السابق، مضيفا أن هذا 
االهتمام يأتي ضمن التنافس 
الشديد بني الوسطاء املاليني، 
في الكويت والعالم الجتذاب 

الس���نوية وكيفي���ة عمل 
اخلطة التسويقية وأهم طرق 
وأساليب مواجهة التحديات 
داخل املؤسسة، وسيحتوي 
الي���وم األخير على برنامج 
نقاش���ي مع بعض سيدات 
األعمال لطرح مس���يرتهم 
العملية، حيث سيكون امللتقى 
خطوة مهمة لالرتقاء باملرأة 
خصوصا سيدات األعمال، 
قيادي���ا وإداريا واجتماعيا 
ومهنيا وعلميا، فضال عن 
املس���اهمة في بن���اء املرأة 
الشاملة وصانعة  القيادية 

القرار ومبتكرة الفرص.
التنفيذي  الرئيس  وأكد 
ملجموعة اخلليج التي متتلك 
مركز سيدات االعمال عدنان 

حتت رعاي���ة ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد وبحضور 
النفط ووزير اإلعالم  وزير 
الشيخ أحمد العبداهلل تنطلق 
اليوم أنشطة معرض ومؤمتر 
الكويت العاملي الثالث للطاقة 
والبتروكيماويات 2009 الذي 
تقيمه وتنظمه شركة معرض 
الكوي���ت الدولي على أرض 
املعارض الدولية مبش���رف 
وتستمر أنشطته حتى الثامن 

من شهر أكتوبر اجلاري.
وقد وجهت شركة معرض 
الكويت الدولي الدعوة حلشد 
من السفراء العرب واألجانب 
املعتمدين ف���ي الكويت كما 
الدعوة للمش���اركة  وجهت 
الى عدد  مبراسيم االفتتاح 
من مسؤولي القطاع النفطي 
والشركات الراعية والشركات 

العاملة بالقطاع.
ويهدف املعرض واملؤمتر 
إلق���اء الض���وء على  ال���ى 
النفط  نش���اطات صناع���ة 
والغ���از واخلدمات املتعلقة 

أعلنت ش���ركة بروميديا 
العاملي���ة ع���ن أن مؤمت���ر 
ومعرض الكويت للمتداولني 
سيفتتح في املوعد احملدد له 
غدا حتت رعاية وزير التجارة 
الهارون  والصناعة احم���د 

والذي يستمر ملدة يومني.
التس���ويق  وق���ال مدير 
ف���ي  التنفي���ذي  واإلع���الم 
الش���ركة جم���ال عمران في 
تصريح صحافي ان املؤمتر 
يستضيف نخبة من خبراء 
املال العاملي���ني ويهدف إلى 
التعري���ف بأحدث التقنيات 
وتوقعات اجتاهات األسعار، 
املناس���ب للدخول  والوقت 
واخل���روج من األس���واق، 
املتاج���رة بالعمالت  وطرق 
األجنبية واملعادن واألسهم، 
باإلضافة إلى تعزيز الروابط 
بني املتداولني في األس���واق 
العربية والعاملية، مشيرا الى 
ان انعقاد هذا احلدث، يأتي في 
ظل متغيرات عاملية متالحقة 
وظروف يصفها خبراء املال 
واالقتصاد بأنها استثنائية.

وأش���ار الى ان املعرض 
ميكن الزائرين من التعريف 
بكيفية االستثمار، من خالل 
البرامج واآلليات التي يعرضها 
املشاركون، لالستثمار اآلمن 
البورص���ات وجتارة  ف���ي 
الفورك���س، والتعرف على 

أعل���ن مرك���ز اخلليج 
التابع  لس���يدات األعم���ال 
لشركة مجموعة اخلليج أنه 
سيقيم امللتقى األول له حتت 
عنوان كيفية صناعة سيدة 
الناجحة  الكويتية  األعمال 
في الفترة بني 18-22 أكتوبر 
الكويت، حيث  اجلاري في 
سيكون امللتقى ملدة خمسة 
أيام متتالية س���يتم فيهم 
استضافة عدة محاضرين 
وستحتوي انشطة امللتقى 
على عدة برام���ج تدريبية 
تنقس���م إلى عملي ونظري 
وسيكون لكل يوم برنامج 

تدريبي خاص.
واليوم األول من امللتقى 
سيحتوي على برنامج كيفية 
اختيار الفرصة االستثمارية 
الصحيحة وأس���رار جناح 
وس���يحتوي  الش���ركات 
الي���وم الثاني على برنامج 
التعريف بأنواع الشركات 
وكيفية إجراءات تأسيسها 
الثالث  اليوم  وس���يحتوي 
عل���ى البرنام���ج التدريبي 
على كيفي���ة عمل اجلدوى 
االقتصادي���ة وأه���م طرق 
ووس���ائل متويل الشركات 
الرابع  اليوم  وس���يحتوي 
على محاض���رة في كيفية 
التش���غيلية  تنفيذ اخلطة 

يقام بمشاركة 18 شركة وبنكًا محليًا في دورته األولى وتستمر أنشطته لمدة يومين 

الرومي: 800 فرصة عمل حقيقية يوفرها 
معرض الوظائف 2009 أمام الشباب في مختلف المجاالت 

عمر راشد 
أوضح وكيل ديوان اخلدمة املدنية محمد 
الرومي في تصريح صحافي خالل افتتاحه 
انشطة الدورة األولى من معرض التوظيف 
2009 أن املعرض فرصة لتوظيف الشباب 
الكويتي في مختلف القطاعات سواء في مجال 
اإلنتاج أو التشغيل أو اإلدارة أو املجاالت 

األخرى املختلفة في القطاع اخلاص. 
ودعا الرومي الشباب لزيارة املعرض 
واإلطالع عل���ى الف���رص احلقيقية التي 
تعرضها الشركات في املعرض لالستفادة 
منها واالطالع على ما يناسبهم من الفرص 
املتاحة س���واء داخل الكويت أو خارجها، 
مستدركا بأن عددا من الشركات املشاركة 
في املعرض تعرض فرصا حقيقية ومتميزة 

أمام الشركات في مختلف املجاالت. 
وأضاف أنه وم���ن خالل اجلولة داخل 
املعرض، فإن الفرص الوظيفية املوجودة 
تس���اعد على توظيف وتوط���ني القدرات 
املختلفة للشباب بشكل موسع وجدي في 

جميع املجاالت. 
واش���ار الى أن املعرض يسعى لتوفير 
فرص عمل للش���باب في القطاع اخلاص 
وتوجيه فرص عمل جادة للشباب وبشكل 

فعال خالل املرحلة املقبلة. 
وقال الروم���ي إن التواصل الكامل بني 
الش���باب واملعارض التي تعرض خدمات 
التوظيف فرصة الطالع الشباب والتعرف 
على الفرص املتاحة في الكويت وخارجها، 
بإقامة معرضني على م���دار العام بدال من 

معرض واحد. 

اقبال ملحوظ

وحول اإلقبال الذي شهده املعرض في 
الساعات األولى من افتتاح املعرض، أشار 
الرومي الى أن هذا اإلقبال داللة على تغيير 
في اجتاه الشباب وتغيير في رؤاهم بالتحول 
من اجلهات احلكومية إلى القطاع اخلاص، 
مستدركا بأن هذا االجتاه سيخفف الضغط 
كثيرا على الطلبات املقدمة للحكومة ويعمل 
في الوقت نفسه على توفير مزيد من القدرات 

الفعالة واملتميزة أمام القطاع اخلاص. 
وحول توقيت املع���رض في ظل قرب 
انتهاء تداعيات األزمة املالية، أوضح الرومي 
أن هناك نسبة كبيرة من الوظائف أصبحت 
متاح���ة ومطلوبة من القطاع اخلاص بعد 
انتهاء األزمة، الفتا الى أن األزمة أصبحت 
في مراحله���ا األخيرة وهناك فرص جيدة 

تتيحها الش���ركات في الفترة املقبلة أمام 
الش���باب للعمل، مجددا رغبته في أن تتم 

إقامة معرضني في العام. 
وعما إذا كان هناك تنس���يق بني ديوان 
اخلدمة املدنية والش���ركات املش���اركة في 
املعرض، أج���اب الرومي أن برنامج إعادة 
الهيكلة هو املعني بالتنسيق بني الشباب 
الراغب في العمل بالقطاع اخلاص والشركات 
املشاركة في املعرض، مستدركا بأن هناك 
إقبال كبير بني الش���ركات املش���اركة في 

املعرض. 
وقال إن هناك احدى الشركات تسلمت 
80 طلبا في الساعات األولى من افتتاح 
املع����رض وأن هناك 120 طلبا تس����لمها 
أحد البنوك، موضحا أن عدد الزوار فاق 
توقعات املشاركني باإلشارة إلى عدد الزوار 
في الساعات األولى من اليوم األول الفتتاح 
املعرض.  وأضاف أنه بال شك هناك فرص 
عمل حقيقية تتراوح ب����ني 700 و 800 
فرصة عمل حقيقية يتيحها املعرض خالل 
فترة افتتاحه، الفتا الى أن بعض البنوك 
والشركات أفادت بأنها بحاجة الى ما بني 
100 و 150 فرصة وظيفية، وفيما يتعلق 
بقانون دعم العمالة رقم 19، حدد نسبة 

معينة لعمل الكويتيني وعلى الشركات أن 
تصل إلى تلك النسبة املطلوبة، معتقدا أن 
فرص العمل املوجودة حقيقية ونتمنى 

توسعتها خالل املرحلة املقبلة. 
 وفيم���ا يتعلق بتعام���ل احلكومة مع 
املسرحني في القطاع اخلاص، أشار الرومي 
إلى أن احلكومة شكلت جلنة برئاسة وزير 
املالي���ة للتعامل مع األزمة ومت حصر 450 
مواطنا فقدوا وظائفهم في القطاع اخلاص 

خالل ال� 9 شهور املاضية. 
وح���ول رأيه ف���ي تأس���يس صندوق 
املس���رحني وتعارضه مع إنشاء معارض 
للفرص الوظيفية، أوضح الرومي أن العملية 

تتم وفق رؤى تكاملية دون تناقض. 

 فرصة حقيقية للشباب

 وبدوره أشار الرئيس التنفيذي في شركة 
معرض الكويت الدولي عبدالرحمن النصار 
إلى أن فكرة املعرض القت ترحيبا واستحسانا 
لدى العديد من الشركات واملؤسسات املالية 
والتجارية والتعليمية التي رأوا فيها فرصة 
جيدة ليلتقي مديرو املوارد البشرية لديهم 
بشكل مباشر ووجها لوجه مع الباحثني عن 

فرصة عمل حقيقية.  

النص�ار: المعرض فرصة لتالقي مديري الموارد البش�رية مع الراغبين في التوظيف

»كويت إنرجي« تقدم فرص توظيف عالمية في المعرض

 المشاركون في المعرض

الرومي: فكرة المعرض خاّلقة
أعلنت شركة كويت إنرجي عن مشاركتها 
في مع����رض الوظائف الذي تنظمه وتقيمه 
ش����ركة معرض الكوي����ت الدولي في أرض 
املعارض الدولية، حيث تقدم فرص النمو 
والتطوي����ر الوظيفي واملهن����ي في الكويت 

واملنطقة.
وبهذه املناسبة، قالت مدير املوارد البشرية 
في شركة كويت إنرجي م.شهد بولند: »إننا 
نقدم فرص عمل بارزة للطالب الذين سيدخلون 
املجال املهني حيث يوفر برنامج كويت إنرجي 
للتوظيف فرص التدريب والتطوير الوظيفي 
في واقع قطاع النفط والغاز حتت إش����راف 
خبراء من 25 جنسية مختلفة وضمن جو 
تنافسي ومشجع. إننا نتطلع جلذب األفضل 
في سوق العمل ولالس����تثمار في املواهب 

اجلديدة وإعداد محترفني ذوي مهارات عالية 
وخبرات عاملية تس����اهم مباش����رة في منو 

الشركة وجناحها«.
وأضافت: وخالل املعرض، سيقوم فريق 
عمل املوارد البشرية في شركة كويت انرجي 
مبقابالت وظيفية كما سيوفر إمكانية تقدمي 
الس����يرة الذاتية مباشرة عبر موقع شركة 

.www.kec.com.kw كويت إنرجي
وتعد شركة كويت إنرجي إحدى الشركات 
األس����رع منوا في قطاع استكشاف وإنتاج 
النفط في الش����رق األوسط وشمال أفريقيا 
وقد س����جلت أرباحا منذ سنتها التشغيلية 
األولى ع����ام 2005، واليوم تتواجد عمليات 
الشركة في 19 منطقة في ست دول منها اليمن 

ومصر وعمان والتفيا وأوكرانيا.

تضم قائمة املشاركني من الشركات والبنوك عددا كبيرا من 
أعرق وأكبر املؤسسات املالية والتجارية منها: بنك الكويت 
والشرق االوسط وشركة صناعات الغامن وشركة بيت.كوم 
وبنك برقان وبنك اخلليج وكويت انرجي وڤيڤا لالتصاالت 
ومركز سلطان ومؤسسة احللول املثلى لالستشارات االدارية 
والتسويقية وشركة اخلليج للكابالت والصناعات الكهربائية 

وشركة خدمات حقول الغاز والنفط.

أكد وكيل اخلدمة املدنية محمد الرومي خاللها تثمينه 
لفكرة املعرض املقام وأثنى على اهتمام شركة معرض 
الكويت الدولي بإقامة مثل هذا احلدث الذي س���يلعب 
دورا مهما في إيجاد الوظيفة املالئمة لعدد من الباحثني 

عن فرصه عمل مالئمة

تنظمه »آنة جروب« خالل الفترة من 26 إلى 29 الجاري

25 شركة تطرح مشاريع ب� 3 مليارات دوالر 
في المعرض الدولي للعقار السادس

أعلنت ش����ركة »آنة جروب« 
لتنظيم املعارض واملؤمترات أن 
الش����ركة اس����تقطبت العديد من 
الش����ركات احمللي����ة واخلليجية 
والدولية خ����الل املعرض الدولي 
ال����ذي تنظمه  الس����ادس  للعقار 
الش����ركة خالل الفترة من 26 إلى 

29 اجلاري.
وبهذه املناس����بة ق����ال رئيس 
آنة  اإلدارة في ش����ركة  مجل����س 
جروب لتنظيم املعارض واملؤمترات 
م.مساعد احلداد ان الشركة تهدف 
إل����ى اس����تراتيجية جديدة خالل 
العقاري����ة وذلك عن  معارضه����ا 
طريق تعريف املستثمر في الداخل 
واخلارج بأفضل ما هو متاح من 
العقار وفرص االستثمار العقاري 
سواء في الكويت أو خارجها، وذلك 
من خالل استقطاب اكبر شريحة 
العقارية  الش����ركات  من أفض����ل 
واالستثمارية في الداخل واخلارج 

للمشاركة في معارضها.
وأكد احلداد ان شركة آنة جروب 
استقطبت 25 شركة من كبريات 
الكويت  العقارية في  الش����ركات 
التعاون اخلليجي  ودول مجلس 
ودول عربية ودولية أخرى والتي 
تفوق قيمة مشاريعها 3 مليارات 
دوالر في املعرض الدولي للعقار 

السادس.
وأشار الى ان املعارض العقارية 
في الكويت أصبح����ت في تطور 
ملحوظ وحتظى باهتمام الشركات 
الكويتية، الس����يما الشركات في 
اخللي����ج والدول العربية، خاصة 
دول مجلس التعاون، مشيرا الى 

جديدة ستطبق على أرض الواقع 
ابتداء من الرب����ع األخير من هذا 
العام لتكتمل الص����ورة النهائية 
لإلستراتيجية اجلديدة في قطاع 
صناعة املعارض مع نهاية الربع 

األول لعام 2010.
واستطرد احلداد بقوله إن أول 
انطالق اإلس����تراتيجية اجلديدة 
سيطبق باملعرض الدولي للعقار 
السادس واملزمع إقامته خالل أكتوبر 
الذي  الباهر  النجاح  اجلاري بعد 
القته املعارض الس����ابقة للشركة 
سواء داخل الكويت أو في البحرين 

خالل السنوات الثالث السابقة.
وبني أن تأثير املعارض العقارية 
قد بات واضح����ا خصوصا خالل 
األزمة االقتصادية العاملية حيث ان 
العقارات اخلارجية التي تعرض 
في املعارض العقارية في الكويت 
وبأسعارها املميزة واألقل سعرا 
مقارنة باألسعار العقارية احمللية، 
قد جعلت وس����اعدت على عجلة 
العق����اري بالدوران  االس����تثمار 
مما أضف����ى عل����ى إدراك غالبية 
املستثمرين من الصغار والكبار 
أن االستثمار في القطاع العقاري 
أثبت أنه أكثر أمن����ا إذا ما قورن 

بجميع القطاعات األخرى.
وأشار إلى أن العقارات املعروضة 
في املعارض العقارية أصبحت خالل 
الفترات األخيرة محط أنظار صغار 
املستثمرين واملواطنني الطامحني 
لتحقيق مكس����ب عقاري بأسعار 
مميزة وفي متناول األيدي، فضال 
عن أنها مربحة وحتقق عوائد جيدة 

خالل أعوام قصيرة.

أن الش����ركة استكملت بيع جميع 
املس����احات املتواف����رة ملش����اركة 
العقارية واالستثمارية  الشركات 
والتمويلية والذي تنظمه الشركة 

للمرة السادسة على التوالي.
وبني ان شركة آنة جروب عملت 
منذ انطالقتها على املس����اهمة في 
منو وتشجيع املستثمرين مبختلف 
مستوياتهم لالستثمار في العقار 
والذي يلعب دورا مهما في نهضة 
وانتعاش الوضع االقتصادي بشكل 
عام. مبينا أن شركة آنة جروب تعي 
القطاع وتأثيره  متاما أهمية هذا 
على املستوى االقتصادي احمللي 
والدولي حيث ان صناعة املعارض 
باتت من الصناعات أو القطاعات 
الضرورية لنمو اقتصاد أي دولة 
ترمي إل����ى الرقي في مس����تواها 
االقتصادي بقطاع بعيد عن القطاع 

النفطي.
وهذا متاما هو الدافع الرئيسي 
الذي جعل للشركة استراتيجية 

تخطط لزيادة رأسمالها الشهر المقبل

العصفور: »سنيار العقارية« تشهد توسعات
 في السوقين المحلي والسعودي مستقبال 


