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االقتصادية

أعلن بن���ك الكويت الوطني مؤخرا ضم 
كوفي ريبابلك إلى قائمة شركائه من الشركات 
واحمل���ات التجارية املش���اركة في برنامج 
اخلصومات املخصص حصريا ملكافأة عماء 

حساب الشباب.
هذا وتضم قائمة شركاء حساب الشباب 
أهم وأكثر احملات التجارية شهرة وشعبية 
في الكويت والتي تقدم في إطار هذه الشراكة 
أفض���ل العروض املجزية لعماء حس���اب 
الش���باب، وس���وف يحصل عماء الشباب 
مبوجب هذه الش���ركة اجلديدة على خصم 
بنس���بة 15% لدى كل مواقع كوفي ريبابلك 
املوجودة حاليا في كل من مول 360، املنطقة 
التجارية احل���رة، جاليريا 2000 باإلضافة 

إلى مدينة الكويت.
وقالت املدي���ر التنفيذي مبجموعة اخلدم���ات املصرفية 
الش���خصية بالبنك ابتهاج الرومي »حتظ���ى كوفي ريبابلك 
بش���عبية وإقبال متزايد من جانب شريحة الشباب، السيما 
من عماء حساب الش���باب، وهي تقدم لهؤالء خصما خاصا 
بنسبة 15% على جميع مش���ترياتهم من األطعمة والعصائر 
واملشروبات الساخنة لدى جميع منافذها ومواقعها في مختلف 

أنحاء الكويت«، وأضافت الرومي »أن كوفي 
ريبابلك تشهد املزيد من اإلقبال على خدماتها 
بس���بب متيز مواقع منافذ بيعها وصاالتها 
وتوفيرها ملجموعة فاخرة من املشروبات 
اللذيذة واملأكوالت اخلفيفة، ونحن نسعى 
دوما لتوفير أفضل اخلصومات والعروض 
لعمائنا الشباب وميكن للراغبني باالستفادة 
من هذه العروض املجزية التوجه مباشرة 
إلى فرع الوطني في جامعة الكويت أو أي من 
فروع الوطني املنتشرة في كل أنحاء الكويت 
والتقدم بطلب لفتح حساب الشباب ليتاح 

لهم االستفادة من هذه العروض«.
جتدر اإلش���ارة إلى أن حساب الشباب 
الوطني يتميز بعروضه ومنتجاته املبتكرة 
واملعدة خصيصا لتلبية احتياجات عمائه من طلبة اجلامعات 
واملعاهد العليا ممن تتراوح أعمارهم بني 17 و23 عاما. ويواصل 
حساب الشباب حملته الترويجية الهادفة إلى تشجيع ومكافأة 
الس���لوكيات االدخارية في صفوف الطلبة الشباب من خال 
س���حوباته الشهرية وربع الس���نوية التي حتمل العديد من 
املكافآت القيمة لعمائه الذين يحتفظون بأعلى أرصدة ادخارية 

في حساباتهم.
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عمر راشد
أفادت مصادر استثمارية بأن بعض الشركات 
ستكون قادرة على احلصول على متويل من بنوك 
أجنبية، وذلك للدخول في مشروعات خطة التنمية 
االقتصادية واالجتماعية في الفترة املقبلة، اعتمادا 
على قوة وماءة تلك الشركات، الفتة الى ان شركات 
اخرى ستواجه صعوبة في احلصول على التمويل 

بسبب أوضاعها الصعبة.
ولفتت الى ان هناك بن���وكا أجنبية عاملة في 
الكويت قامت بتجديد تسهيل التمويل االئتماني لها 
بناء على سمعة تلك الشركات في السداد وقدرتها 
وفي الوقت نفسه بناء على ما تتمتع به تلك الشركات 
من مشروعات تشغيلية متكنها من السداد خال 

الفترة املقبلة.

بنوك أجنبية تجدد تسهيالت ائتمانية لشركات لتنفيذ مشروعات خطة التنمية االقتصادية

احمد يوسف
العق���ار ميرض وال ميوت، وليس أدل على ذلك من ان انفجار فقاعة العقار األميركي تداعى له 
س���ائر القطاعات العقارية في العالم اجمع، فلم يكن مرور العام 2009 بالس���هل على املستثمرين 

بهذا القطاع.
غير ان هناك قلة ذوي بصيرة ورؤية نافذة استطاعت استشراف نهاية تلك األزمة، بل وخططت 

القتناص فرص قد ال تتكرر، خصوصا وان األزمة أحدثت فرصا بالعقار الكويتي يحسن 
اس���تغالها، حيث هناك من لديه القدرة على حتريك السوق العقاري من ثباته عبر 

الصناديق العقارية والتي ستاقي أكبر جناح ممكن خال 2010 برأي اخلبراء.
وفي الس���ياق، ق���ال عقاريون ل� »األنباء« عن كيفية االس���تثمار في املجال 
العقاري، ان هناك الكثير من النصائح واإلرش���ادات والتي تركز في معظمها 
على طريقة اختيار العقار والضوابط التي يجب اتباعها في عملية الش���راء 

والبيع والتشغيل. 
ولعل من أفضل النصائح التي ذكرها أحد خبراء التخطيط املالي واالستثماري 
ما أورده الكاتب مايكل ماسترسون في كتابه الثروة التلقائية في حديثه عن 
بناء الثروة وحدد لذلك عدة قنوات من أهمها تنويع االستثمارات بني األسهم 

والسندات والعقار مع عدم إغفال األهمية القصوى للمشاريع التجارية واستخدام 
املهارات الفردية في زيادة الدخل وبناء الثروة. 

وقد أفرد الكاتب فصا كاما عن االستثمار العقاري وأكد أن االستثمار الصحيح 
في العقارات ينطوي على سرين كبيرين األول: يعود للمقولة الشهيرة: »املوقع ثم املوقع 

ثم املوقع« واآلخر: حال العقار املراد شراؤه، وأورد الكاتب كذلك أربعا من القواعد املهمة للمبتدئني 
باالس���تثمار العقاري وهي: ضرورة البدء في شراء األماك في منطقة املستثمر احمللية، التركيز 
على استثمار األموال في العقارات اجليدة أو اجلديدة الواعدة، شراء األبنية املتينة وجتديد املباني 

القائمة كل ما تسنى له ذلك ضرورة إقامة شبكة معارف واسعة مع احلرفيني املوثوقني. 
وبنينّ الكاتب ان هناك 5 قواعد عامة لاس���تثمار العقاري وهي: ابدأ مبا تعرفه، تأكد من وجود 
س���وق نشطة، تأكد من طريقة الشراء الصحيحة، احرص دائما على املعاينة قبل الشراء، ولتكن 

لديك دائما خطة احتياطية. 
كما ان بعض النصائح تشير الى حصر مهارات االستثمار العقاري في 5 مهارات أساسية 
والتي تعتبر ضرورية للبدء في االستثمار العقاري وهي: أن تفهم معنى ومفهوم االستثمار في 
العقارات مبا في ذلك كل من املخاطر املالية والفوائد التي ينطوي عليها االستثمار العقاري، 
أن تعلم متى وكيف يتم التعامل مع البائعني، أن تصبح خبيرا في جميع مجاالت االستثمار 
العقاري وفهمها على النحو التالي: خيارات التأجير، البيع النقدي، الرهون العقارية، 
والق���روض العقارية قصي���رة األجل وطويلة األجل وغيره���ا من مصطلحات 
املبيعات، أن تكون قادرا على التحليل السريع والدقيق لكل صفقة من صفقات 
االستثمار العقاري، وأن تتعلم كيفية إدارة املفاوضات اخلاصة عندما يتعلق 
األمر باملفاوضات النهائية لصفقات االستثمار العقاري، والافت في هذه 
امله���ارات أن من ميتل���ك مثل هذه املهارات فإنه ميك���ن تصنيفه على أنه 
خبير عقاري وال حاجة له بإكمال قراءة هذا املقال حتى نهايته، وغالبا ما 
تنطلق هذه النصائح من مبادئ متيز بها النشاط العقاري عن غيره من 
أنشطة االستثمار املختلفة فاالستثمار العقاري يعد الوسيلة االستثمارية 
املفضلة في نظر أكثر شعوب األرض، ذلك ألن العقار بأنواعه كان واليزال 
أحد املقومات األساس���ية للثروة، وهو أفضل مجاالت االستثمار املوجودة، 
ومن أهم املميزات التي جتعل من العقارات اس���تثمارا محمودا ومرغوبا فيه 
كون العق���ار ثابتا وجامدا مما يضفي عليه صفة ال���دوام، كما أن امتاكه يولد 
بهجة في النفس ذلك ألن العق���ار بدوامه أفضل مأوى أمام موجات التضخم املالي، 
كما أن اس���تثمار العقارات وتأجيرها يدر مدخوال س���نويا إلى جانب إمكانية ارتفاع قيمتها. 
إال أنه وبإمعان النظر فإن االس���تثمار العقاري يعد كأي نوع من أنواع االس���تثمار املختلفة 
كاالستثمار في س���وق األوراق املالية مثا أو النشاط التجاري أو الصناعي الذي البد له من 
توافر اخلبرة والدراية الكافيتني لكي يكون اس���تثمارا ناجحا. فاختيار املرء الستثمار معني 
ينبغي أن ينطلق من أمرين األول: املعرفة الوافية ملختلف أنواع االستثمار وميزات كل منها، 

واآلخر: الرؤية الواضحة ألهداف املرء من االستثمار. 

في االستثمار العقاري
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»المركزي« يصدر سندات خزانة
»الشايع« و»الوطني« و»الخليج« وغرفة التجارة يشاركون بقيمة 60 مليون دينار

 في أول معرض يحكي تاريخ الكويت االقتصادي 
يؤرخ ويحك����ي أجزاء من تاريخ 
املؤسسات والش����ركات احمللية 
ومدى مساهمتها في بناء االقتصاد 

الكويتي.
ويس����عى املع����رض لتأكي����د 
القطاع  ال����ذي لعبه  الدور  حجم 
اخلاص الكويتي على مدى عقود 
طويلة خاصة في مرحلة ما قبل 
الس����بعينيات من القرن املاضي 
والتي كانت فترة ازدهار هذا القطاع 
الذي حمل على عاتقه مسؤولية 

البناء والتنمية والتجديد.
كما يؤكد املعرض مدى مساهمة 
الكثير من الشركات واملؤسسات 
الكويتية في حتمل أعباء املبادرة 
من أجل حتقي����ق القيمة املضافة 
لاقتص����اد الكويت����ي خاصة أن 
العدي����د منها يعمل في القطاعات 
االقتصادية املختلفة منذ أكثر من 
100 عام واليزال مستمرا في أداء 

دوره التنموي.
ويتضمن املعرض الذي يؤرخ 
لاقتصاد الكويتي عبر مرحلتني 
األولى ما قبل النفط والثانية في 
أعقاب اكتش����افه وما احدثه ذلك 
من حتوالت في املجتمع الكويتي 
مجموعة كبيرة ونادرة من الصور 
والوثائق التاريخية واملطبوعات 
التي حتكي فص����وال مختلفة من 
هذا التاريخ إلى جانب ما س����يتم 
عرضه من مقتنيات تاريخية رافقت 

هذا التاريخ. 
وقال����ت القاطي ان الكثير من 
الكويتيني لديهم حب االطاع على 
العريق لاستفادة منه  ماضيهم 
العبر والدروس من رحلة  وأخذ 
االج����داد في بناء دولتنا احلديثة 
والتعرف على معاناتهم خال هذه 
الرحلة الت����ي امتدت ألكثر من 3 
قرون.  وأضافت أن هناك الكثير 
من اجلوان����ب التي اليزال الكثير 
من أبناء اجلي����ل اجلديد يجهلها 
أو ال يعرفها بشكل واضح وهو ما 
سيعمل املعرض على توضيحه من 
خال الصور النادرة التي يحتويها 
التاريخية واملقتنيات  والوثائق 

القدمية.

االقتصاد الكويت����ي من خال ما 
لديها من صور ووثائق وغيرها 
خاصة ان����ه األول من نوعه على 
مس����توى الكويت واملنطقة الذي 

»الوطني« يضيف »كوفي ريبابلك« 
إلى قائمة شركائه في برنامج الخصومات

المخصص لمكافأة عمالء حساب الشباب

يذكر أن املعرض يهدف إلتاحة 
الفرصة أمام مختلف الش����ركات 
واملؤسس����ات الكويتي����ة لعرض 
تاريخه����ا ومس����اهمتها في بناء 

التاريخ الكويت����ي تعتبر فرصة 
للجمي����ع لاطاع عليها للتعرف 
على الكثير من اجلوانب املضيئة 

والرائعة في التاريخ الكويتي.

ما وصلت إليه.
وبينت أن محتويات املعرض من 
صور ووثائق تاريخية ومقتنيات 
قدمي����ة والتي ت����روي أجزاء من 

تش����هد الكويت في الفترة من 
24 إلى 27 فبراير املقبل في إطار 
احتفاالته����ا بعيدي االس����تقال 
والتحري����ر أول مع����رض م����ن 
نوعه يتناول تاريخ الكويت من 
الناحية االقتصادية والذي يحمل 
عنوان »حملات من تاريخ الكويت 
االقتصادي« واملق����رر إقامته في 
مجمع األڤنيوز بتنظيم مشترك 

مع مجموعة امللتقى اإلعامية. 
ويشارك في املعرض عدد من 
املؤسسات والش����ركات والبنوك 
في مقدمتها غرفة جتارة وصناعة 
الكويتي  الكوي����ت والصن����دوق 
العربية  للتنمي����ة االقتصادي����ة 
وشركة محمد حمود الشايع وبنك 
الكويت الوطني وبنك اخلليج إلى 
جانب مركز البحوث والدراسات 
الكويتية واجلمعية الكويتية لهواة 

الطوابع والعمات. 
وقالت مديرة العاقات العامة 
والتسويق بشركة املباني شعاع 
القاطي »ان استضافة األڤنيوز لهذا 
احلدث الفريد من نوعه ومشاركته 
في التنظيم يأتي في إطار احلرص 
الكويتي  الش����عب  على مشاركة 
احتفاالتهم بأهم مناسبة وطنية 
وأغاها على قلوبهم وهي عيدي 

االستقال والتحرير«.
 وأضافت »أن مجمع األڤنيوز 
حريص دائما عل����ى التفاعل مع 
مختلف االنشطة الوطنية والتي 
تؤكد روح االنتماء لهذا البلد سواء 
من خال استضافتها أو توفير كل 
الدعم للقائمني على تنظيمها ومبا 
يحق����ق املزيد من الفائدة واملتعة 
جلمي����ع زواره ليصبح أكثر من 

مجرد مكان للتسوق«.
إلى فكرة املعرض  وأش����ارت 
والت����ي تكتس����ب أهميته����ا من 
محتواها الفكري والثقافي حيث 
يتيح الفرصة جلميع زوار املجمع 
لاطاع على جوانب مختلفة من 
تاريخ الكويت االقتصادي خاصة 
تلك املرحلة التي سبقت اكتشاف 
النفط والت����ي عانى فيها االجداد 
كثيرا حت����ى وصلت الكويت إلى 

يستضيفه األڤنيوز في إطار االحتفاالت الوطنية 

ابتهاج الرومي

مقر البنك املركزي

أحمد مغربي
أصدر بنك الكويت املركزي امس سندات خزانة ألجل عام بقيمة 
60 ملي���ون دينار حتمل فائدة 1.5%، وأظهرت بيانات البنك ان قيمة 
العروض لش���راء الس���ندات بلغت 376.5 مليون دينار، ويزيد بنك 
الكويت املركزي من إصدارات س���ندات اخلزانة الستيعاب السيولة 
الزائدة وكان اإلصدار السابق في 23 ديسمبر املاضي وبقيمة 80 مليون 

دينار وبلغت العروض على هذه السندات 334.5 مليون دينار.

قواعد عامة
مهارات للبدء و

اختيار الموقع المناسب أول 
شروط نجاح االستثمار العقاري


