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صندوق »نور« العقاري يوفر ميزة التوزيع الشهري

س����وق الكويت ل����أوراق املالية 
وازالة العراقي����ل التي تقف أمام 

املستثمرين. 
وطالب بضرورة اتخاذ السرعة 
الالزمة إلنشاء هيئة سوق املال وان 
ُيفعل القانون اخلاص بها وان يتفق 
هذا القانون مع الوضع القانوني 
واحلقيق����ي للس����وق بحيث يتم 

استبعاد اجلوانب الشخصية.
وعن األزمة املالية العاملية أفاد 
د.السعيد بأن األزمة املالية العاملية 
مرتبطة باالقتصاد االميركي »سلبا 
أو إيجابا«، مش����يرا الى ان األزمة 
س����تأخذ حاصلها حتى منتصف 
العام احلالي وستزول هذه األزمة 
تدريجيا خاصة ان احلكومة تلعب 

دورا أساسيا جتاه هذه املشكلة.
وطالب د.الس����عيد ان تتدخل 
احلكومة بش����كل كبي����ر ملعاجلة 
الشركات »املريضة«، واصفا هذه 
الشركات بأنها حتت »اإلنعاش« 
وإال فلن تصحو هذه الشركات من 

كبوتها.

املتوسط الشهري لتداوالت سنة 
2008 مما يسلط الضوء على عملية 
دخول مستثمرين إلى هذا القطاع 
نظرا لأس���عار املغرية والعوائد 
املمتازة لهذه النوعية من العقارات 
وعليه سيركز الصندوق على هذا 

القطاع.

عاطف رمضان
الس����عيد  توقع رئيس مكتب 
للمحاماة واالستشارات القانونية 
اخلبير واملستش����ار القانوني في 
قضايا االستثمار د.منصور السعيد 
ل� »األنب����اء« ان تزي����د عقود ال� 
»B.O.T« خالل العام اجلديد 2010 
مستدال على ذلك بتوجهات احلكومة 

خالل الفترة األخيرة. 
واعرب د.السعيد عن أمله في 
ان تتم التعديالت اخلاصة بقانون 
أمالك الدولة كونه يوجد فيه عدد 
من املثالب القانونية التي تعوق 
االستثمار. كما توقع د.السعيد ان 
تقوم الدولة بعمل مشاريع تنموية 
وفق اخلطط املعروضة منها على 
مجلس األمة، مشيرا الى انه سيكون 
هناك دور بارز للقطاع اخلاص بهذا 
الشأن. وأعرب أيضا د.السعيد عن 
أمله في ان يتفق التوجه احلكومي 
مع قواعد منظمة التجارة العاملية 
بش����أن حترير التجارة. وش����دد 
د.السعيد على ضرورة مساهمة 

أعلنت ش���ركة نور لالستثمار 
املالي مدير »صندوق نور للدخل 
العقاري« أنه قد مت االكتتاب بقيمة 
8 ماليني دينار منذ إطالق الصندوق 
في شهر ديس���مبر للعام املاضي.

ويه���دف »صندوق ن���ور للدخل 
العقاري« إلى حتقيق عوائد جيدة 
عن طريق حتقيق أرباح رأسمالية 
ونقدية من خالل استثمار الصندوق 
في عقارات ومشاريع عقارية مدرة 
للدخل في الكويت بش���كل خاص 
وفي دول مجلس التعاون اخلليجي 
بشكل عام كما يتميز بدفع العوائد 
شهريا بعد مرور 6 أشهر من مباشرة 
نشاط الصندوق والتي تتراوح بني 
6% و8% )على أساس سنوي(. وفي 
السياق ذكر، مدير استثمار في شركة 
نور لالستثمار املالي عبداحملسن 
حمد احلمد أنه حسب اإلحصائيات 
الرس���مية والتقارير املختصة أن 
هناك بوادر انتعاش في قطاع العقار 
االستثماري في الكويت وذلك من 
خالل النظر إلى التداوالت التي متت 

القطاع اخلاص مع القطاع احلكومي 
في املشاريع التنموية. 

واس����تطرد قائ����ال: نتمنى ان 
يكون للخاص نصيب في املشاريع 

التنموية. 
وحول رؤيته ع����ن البورصة 
الع����ام 2010 قال  الكويتية خالل 
د.السعيد: نتمنى من احلكومة ان 
تنظر بع����ني االعتبار الى تطوير 

على هذا النوع من العقارات خالل 
األشهر املاضية وخصوصا في شهر 
نوفمبر املاضي والذي شهد تداوالت 
بقيمة 66.7 مليون دينار والتي هي 
أعلى بنسبة 38.5% من املتوسط 
الشهري لتداوالت سنة 2009 )حتى 
أكتوبر( وأعلى بنسبة 17.6% من 

د.منصور السعيد

ناصر املسلم 

لقطة جماعية للمتدربني

CCM التجاري« يحصد المرتبتين الثانية والثالثة في البرنامج االئتماني«
احتفل البنك التج���اري الكويتي بعدد من موظفيه 
الذين انهوا بنجاح فترة التدريب الالزم املعد خصيصا 
للبرنامج االئتماني »CCM« الذي نظمه معهد الدراسات 
املصرفية »IBS« واملعتمد من قبل معهد الدراسات املالية 
»IFS« في بريطانيا.  وقد صرحت مس���اعدة مدير عام 
إدارة املوارد البش���رية هدى ص���ادق، بان تخريج هذه 
املجموعة من املوظفني واملوظفات يأتي استكماال خلطة 
تدريبية تعتمد على العمالة الوطنية بالدرجة األولى، 
لتطوير وحتسني عالقات العمالء، ولتقدمي أفضل اخلدمات 
املصرفية بجودة أفضل. وأضافت ان البنك التجاري يعتمد 
على العمالة الوطنية بالدرجة األولى مع التركيز على 
البرامج التدريبية املتخصصة في األساليب املصرفية 

احلديثة. 
وأشارت صادق الى ان البنك التجاري حصد املركزين 
الثان���ي والثالث من بني جميع املش���اركني من مختلف 
البنوك في البرنامج االئتماني، وبهذه املناس���بة قامت 
اإلدارة العليا بالبنك بتكرمي املوظفني اخلريجني ومنحهم 
شهادات تقدير جلهودهم املبذولة في اجتيازهم البرنامج 

بنجاح وتفوق.
ومن املعروف أن برنامج شهادة إدارة االئتمان يوفر 
للمتدربني فرصة لفهم املبادئ األساسية واألعمال الرئيسية 
املرتبطة بائتمان الشركات بهدف تنمية مهاراتهم وقدراتهم 
وتأهيلهم لشغل وظيفة مسؤولي ائتمان، باإلضافة إلى 
ذلك فإن هذا البرنامج يكسب املتدربني املهارات التحليلية 

الالزمة لتأدية واجباتهم الوظيفية بكفاءة وفاعلية.

في أذهانهم مش����روعات الشركة 
باملواقع املتميزة وأساليب البناء 
احلديث����ة والتصامي����م املبتكرة 
واجلودة في التنفيذ واألس����عار 
التنافسية واملصداقية وااللتزام 

في التعامل.
وأوضح أن الش����ركة حترص 
على تنفيذ عدد من املشاريع التي 
تتناس����ب مع احتياجات السوق 
الفعلية، حيث ركزت على املشاريع 
التجارية واخلدمي����ة واحلرفية 
)خارج املدينة( التي تخدم أكبر 
املواطنني واملقيمني،  شريحة من 
وهي الشريحة الوسطى وما حتتها 
من شرائح، السيما أنه في ظل هذه 
األزمة سيختلف أسلوب وفلسفة 
التسوق لدى الكثيرين، حيث مت 
تكييف مشاريع الشركة مع هذا 
الوضع، حتى يتسنى للمستثمرين 

بجميع فئاتهم االستثمار فيها.

الشركات تضررت من قرار البلدية 
مبنع جتديد تراخي����ص مكاتب 
السيارات في املناطق االستثمارية 
والتجارية وبفضل جناح الشركة 
في اختيار املوقع االستراتيجي، ذي 
الكبيرة وغير  الكثافة السكانية 
املخدومة من املشاريع التجارية، 
هذا إلى جانب املزايا العديدة التي 

تقدمها الشركة للمستثمرين.
وأضاف املسلم أن املشروع يقع 
على امت����داد الطريق املؤدي إلى 
منشآت حكومية وخدمية متنوعة 
وهامة أبرزها 7 معاهد تطبيقية 
جديدة تخدم نحو 60 ألف طالب 
وطالبة وبالقرب من ستاد جابر 
املنش����آت  الرياضي والعديد من 
احلرفية والتخزينية واخلدمية.

وأكد املسلم أن الشركة تسعى 
لترسيخ مفهوم التميز لدى العمالء 
احلاليني واملستهدفني، وان ترتبط 

من فرص جناح املشروع وتطور 
ومنو الوحدات املستأجرة فيه.

وتوقع املسلم أن حتظى وحدات 
املشروعات التي تطرحها الشركة 
بإقبال كبير من قبل شركات بيع 
وتأجير السيارات، السيما ان تلك 

الرغبات.
وأض����اف أن املجم����ع مين����ح 
املستأجرين مزايا إضافية منها، 
االس����تثمار في مجم����ع متطور 
وحديث ف����ي تصاميمه الداخلية 
وج����ذاب ف����ي ش����كله اخلارجي 
بتشطيبات راقية وعصرية تناسب 
مختلف املس����تثمرين إضافة إلى 
توافر خدمات متكاملة منها طرق 
واسعة ومواقف للسيارات تكفي 

الستيعاب الزوار.
إلى أن املجمع اجلديد  وأشار 
يحظى مبوقع اس����تراتيجي في 
الواعدة مقابل  منطقة العارضية 
منطقة الرقعي على الطريق الواصل 
بني الدائ����ري اخلامس والدائري 
الس����ادس وعلى بعد 2 كيلومتر 
من مطار الكويت الدولي، ويقع بني 
أكثر املناطق حيوية على مقربة من 
جتمعات سكنية بكثافة عالية تعزز 

أعلنت ش����ركة بوابة الشويخ 
القابضة عن طرح وحدات مشروعها 
اجلديد »العارضية كار مول« الواقع 
في منطقة العارضية للتأجير على 
املستثمرين وش����ركات استيراد 
وتأجير السيارات، حيث سيكون 
أول مجمع متكامل للسيارات في 

الكويت.
وقال مدير املشاريع في الشركة 
ناصر املس����لم في بيان صحافي 
مبناسبة االنتهاء من أعمال البناء 
وبدء عمليات التأجير أن املجمع 
مين����ح املس����تأجرين فرصة بدء 
نشاط جتاري متخصص من خالل 
استئجار محل مبزايا عديدة منها، 
واجهات مناسبة ملعارض السيارات 
وقطع الغيار واملستلزمات بارتفاع 
5 أمتار وبارت����داد يصل إلى 32 
مترا إضافة إل����ى مواقع مختلفة 
ومبزايا متنوعة لتلبية مختلف 

»بوابة الشويخ« تطرح وحدات »العارضية كار مول« 
أول مجمع متكامل للسيارات في الكويت


