
اقتصادالخميس 18 فبراير 2010 36

صورة جماعية للمشاركني في الندوة

خدمات »الوطني املصري« تستهدف أكبر شريحة من املصريني 

يقدم أعلى فائدة في مصر

»الوطني المصري« يطرح شهادات إيداع
للمصريين بفائدة تصل إلى %9.5

أحمد الصفار

هشام مصطفى 

الكوثر  أعلنت ش���ركة »دار 
العقاري���ة« إح���دى ش���ركات 
»املجموع���ة اخلليجية للتنمية 
واالستثمار« عن مشاركتها في 
السابع  الدولي للعقار  املعرض 
الذي تنظمه ش���ركة آنة جروب 
لتنظيم املعارض واملؤمترات خالل 

الفترة من 20 إلى 23 اجلاري.
وصرح نائب رئيس مجلس 
اإلدارة في الشركة أحمد الصفار في 
بيان صحافي مبناسبة املشاركة 
في املعرض بأن الشركة ستقوم 
بطرح أكبر وأضخم مشروع في 
املعرض وهو مشروع ضيوف 
السبطني بكربالء املقدسة بنظام 
صكوك االنتفاع املعروف بالتامي 
شير بشكل حصري في الكويت 
وسلطنة عمان والذي تبلغ قيمته 

750 مليون دوالر.
إل���ى أن  وأش���ار الصف���ار 
املشروع يتألف من متلك شقق 
بنظام صكوك االنتفاع املعروف 
بالتامي شير في أول مشروع من 
فئة اخلمس جن���وم في كربالء 

أعلنت شركة »وثائق املستقبل 
العقارية« عن مش���اركتها في 
املعرض الدولي للعقار السابع، 
وقال املدير العام في الش���ركة 
هشام مصطفى في بيان صحافي 
مبناسبة املشاركة إنه ومن املؤكد 
ان رجال االعمال واملستثمرين في 
جميع انحاء العالم يبحثون دائما 
عن االمان االستثماري والعائد 
السريع الذي يحقق لهم الهدف 
املرغوب، مش���يرا إلى أن اكبر 
سوق واكبر امان الي مستثمر 
سيتواجد في السوق املصري 
العق���اري والذي يع���د مفتاح 

النجاح واالمان ألي مستثمر.
واشار إلى أن من اهم مميزات 
االس���تثمار في مص���ر املوقع 
االستراتيجي حيث يحدها من 
الشمال البحر املتوسط ويحدها 
البحر االحمر ومن  من الشرق 
الغربية ومن  الغرب الصحراء 
اجلنوب املنطقة االكثر انتشارا 
في العالم من حيث االثار وجمال 
الطبيعة وهي محافظة اسوان.

ولفت إلى أن ش���ركة وثائق 
املس���تقبل بالكويت س���اهمت 

الشهية، واحملالت اخلاصة ببيع 
التجزئة والعيادات والصيدليات، 
وكذل���ك مركز لرج���ال األعمال 
يقدم خدماته على مدار الساعة 
ومزود بخدمات االنترنت وأعمال 
الس���كرتارية وغرف اجتماعات 
خاصة«. ولف���ت الصفار إلى أن 
مشروع السبطني للشقق الفندقية 
هو عبارة عن شقق خمس جنوم 
مت فيها مراعاة تعاليم الشريعة 
اإلسالمية، ومتتاز مبوقعها الكائن 
في قلب كربالء، مش���يرا إلى أن 
الضي���وف يس���تمتعون بأعلى 
مس���توى للخدمات يعكس كرم 
إلى  العربي���ة، إضافة  الضيافة 
تزويدهم بالتسهيالت وأسباب 
الراحة. ولفت إلى أن املش���روع 
يتكون من شقق مفروشة ومؤثثة 
بالكامل 5 جنوم مع خيارات اإلقامة 
الطويل���ة أو القصيرة، ويتكون 
البرج من 12 طابقا حتتوي على 
340 وحدة من الشقق الفندقية، 
في حني تصل مساحة األرض إلى 

10 آالف متر مربع.

سما القاهرة الصرح الكبير الذي 
انشئ في املعادى اجلديدة.

وأض���اف »وكذل���ك كبرى 
املش���اريع العقاري���ة بالقاهرة 
اجلدي���دة والتجم���ع اخلامس 
والشروق والعبور، وساهمنا 
باكبر مشروع مدعم حتت رعاية 
الرئيس محمد حسنى مبارك وهو 

مشروع املدينة املنورة«.
ولفت إلى أن الشركة ستقوم 
بعرض مجموعة مشاريع فريدة 
من نوعها لن جتد منافس���ا في 
سوق العقارات املصرية باكبر 
كمباون���د س���كني مبحافظة 6 
اكتوبر وكذلك مجموعه شاليهات 
وقرى سياحية باجمل شواطئ 
االسكندرية والساحل الشمالي 
كما س���اهمنا بع���روض اراض 
اس���تثمارية في قل���ب القاهرة 
وهى مدين���ة االمل التي تتميز 
بقربها من مدينة نصر ومصر 
اجلديدة ومطار القاهرة الدولي 
وكذلك تتميز باجمل تنس���يق 
داخل���ي للش���وارع واحلدائق 
اخلضراء باالضافة الى املرافق 

واخلدمات.

املقدسة.
وبني الصف���ار ان مواصفات 
ومميزات املش���روع تتكون من 
خدمة غرف ومغسلة ومطابخ داخل 
األجنحة مزودة بكل التجهيزات 
واملعدات، باإلضافة إلى اخلدمات 
األمنية واإلشرافية والرقابية على 
الس���اعة. وتابع »يتواجد  مدار 
باملشروع مطاعم وقاعات طعام 
تقدم سلسلة واسعة من األطعمة 

الدولي للعقارات  بالتس���ويق 
املصرية في الكويت، وقد قامت 
بتسويق اكبر املشاريع السياحية 
على سبيل املثال قرية االندلسية 
مبرسى مطروح، وايضا قرية 
سالح املهندسني وقرية سيدي 
كري���ر وقري���ة رويال س���يتي 
بالساحل الشمالي وجميع مناطق 
االس���كندرية من شقق سكنية 
وشاليهات وش���قق للمصيفني 
وقد قمنا بتسويق اكبر مشاريع 
القاهرة الكبرى على سبيل املثال 

خالل مشاركتها في المعرض الدولي السابع للعقار

الصفار: »دار الكوثر« تطرح مشروعًا
بقيمة 750 مليون دوالر في »كربالء«

..و»وثائق العقارية« 
تطلق مشاريع مصرية في المعرض

.. و»الخليج للخدمات العقارية« تسوّق مشاريعها

لتطوير الكفاءة باستخدام المعايير الدولية وبحضور نخبة من المديرين والمسؤولين

»أمبشن« عقدت ندوة حول األساليب الحديثة

اختتمت شركة امبشن لالستشارات والتدريب 
بالتعاون مع غرفة جتارة وصناعة قطر ندوة حول 
االساليب احلديثة لتطوير الكفاءة باستخدام املعايير 
الدولية االيزو 9001، حضره����ا نخبة من املديرين 
واملسؤولني واملهتمني باجلودة من عدد من الشركات 

واملؤسسات.
واعرب مشرف التدريب في »امبشن« محمد حوران 
عن س����عادته لنجاح الندوة التي ش����هدت مشاركة 
كبيرة من املعنيني مبوضوعاتها والذين اشادوا مبا 
تضمنته من محاور تطرقت الى التعريف بالنظام 
الدولي للجودة االدارية االيزو 9001 اخلاص بطريقة 
ادارة العمل حسب معايير اجلودة العاملية ومتطلبات 
احلصول على الشهادة العاملية واستمرارية احملافظة 
عليها وتطوير النظم االدارية للمؤسسات والشركات 
من القطاعني العام واخلاص ونظم واجراءات اجلودة 
الشاملة، واالهداف واملعايير للجودة الشاملة، وقد 
عقدت الندوة من خالل احملاضر الدكتور يوسف الوتار 

مدير عام شركة امبشن لالستشارات والتدريب.

ومن جانب اخر، افاد الوتار بان منظومة املواصفات 
القياسية الدولية الش����هيرة االيزو 9001 واملعنية 
مبتطلب����ات نظم ادارة اجلودة حت����دد اطارا عمليا 
لنظام ادارة اجلودة وسياسة واهداف اجلودة، ففي 
املواصفة االرشادية للتعريفات رقم 9000 لعام 2005 
اش����ارت الى تعريفات غاية في االهمية، منها: نظام 
ادارة اجلودة: نظام ادارة لتوجيه وضبط منش����اة 
فيما يتعلق باجلودة، وسياسة اجلودة: التوجهات 
واالجتاه العام للمنشاة فيما يتعلق باجلودة واحملدد 
رسميا بواسطة االدارة العليا، واهداف اجلودة: ما 
تنش����ده املنشاة وتهدف اليه فيما يتعلق باجلودة.  
واختتم الوتار باالشارة الى ان التحديات القائمة في 
ظل االزمة االقتصادية العاملية قد دفعت بالعديد من 
املؤسسات للسعى نحو االستعانة بالعديد من املعايير 
العاملية التي تسهم في خلق وضع اداري يساعدها على 
الصمود امام الشلل الذي اصاب العديد من القطاعات 
اخلدمية والصناعية حول العالم والذي القى بظالله 

على مؤسساتنا احمللية بشكل غير مباشر.

أعلنت شركة »اخلليج املتحدة للخدمات العقارية« 
وهي إحدى ش���ركات »الش���ركة املتحدة للترفيه 
والس���ياحة« والتي تقوم على تطوير، تس���ويق، 
تأجير، تش���غيل وإدارة مراكز التسوق ومحالت 
التجزئة، مش���اركتها في معرض العقار الس���ابع. 
وتتميز اخلدمات العقارية التي تقدمها شركة »اخلليج 
للخدمات العقارية« بشموليتها وتنوعها، حيث انها 
تقدم االستشارات والدراسات، التنسيق القانوني 

واإلداري، التأجير وخدمات التجزئة، التس���ويق 
والعالقات العامة، إدارة العقارات وخدمات الوساطة. 
وتخدم الشركة حاليا عدة مشاريع ضخمة في السوق 
الكويتي واإلقليمي منها جواهر مدينة صباح األحمد 
البحرية، صحارى مول، منتزه الشعب الترفيهي، 
منتزه مرح الند )الكويت � سلطنة عمان(، منتجع 
هلتون املنقف، منتجع عذاري )البحرين(، بوليفارد 

)ساملية بارك(، قرية 99 � سليل اجلهراء.

د.ياسر حسن

 طرح البنك الوطني املصري 
عضو مجموع���ة بنك الكويت 
الوطني شهادات إيداع جديدة 
للمصريني بفائدة تصل إلى %9.5 

سنويا ملدة خمس سنوات.
وقال العضو املنتدب للبنك 
الوطني املصري د.ياسر حسن 
ان ه���ذه الش���هادات اجلديدة 
تنقسم إلى نوعني: أحدهما ملدة 
3 سنوات بفائدة 9.25% وأخرى 
ملدة 5 سنوات بفائدة 9.5%، في 
الوقت الذي ميلك فيه العميل 
حرية االختي���ار ما بني هذين 
النوعني والعوائد املس���تهدفة 
منهما عالوة على حرية اختيار 
طريق���ة إضاف���ة العوائد إلى 
حس���ابه بشكل شهري أو ربع 
س���نوي أو نصف سنوي مع 
إمكانية بيع الشهادة أو استرداد 
قيمتها بعد مضي 6 أشهر على 

تاريخ الشراء.
وأضاف إن هذه اخلطوة تأتي 
تتويجا لسلسلة من اخلدمات 
البنك  الت���ي طرحها  املبتكرة 
الوطني املصري منذ انضمامه 
إلى مجموعة بنك الكويت الوطني 
في إطار حرصه على تأمني أرفع 

اخلدمات واملنتجات املصرفية 
العمالء  ألوسع ش���ريحة من 
في مص���ر ولتلبية احتياجات 
املقيمة  أبناء اجلالية املصرية 
املتزايدة  الكويت واألعداد  في 
من العمالء اآلخرين من رجال 
األعمال واملستثمرين من البلدين 

الشقيقني.
وأوض���ح حس���ن أن باقة 
اخلدم���ات املصرفية اجلديدة 
التي يطرحه���ا البنك الوطني 
املص���ري تتيح ألي من عمالء 
بنك الكويت الوطني من أبناء 

اجلالية املصري���ة املقيمة في 
الكويت وس���واهم من العمالء 
اآلخرين الذين يقومون بزيارة 
مص���ر ألغراض الس���ياحة أو 
التعليم والتجارة واالستثمار 
فتح حسابات لدى البنك الوطني 
املصري واالستثمار في شهادات 
اإلي���داع اجلديدة من خالل أي 
من فروع بنك الكويت الوطني 

في الكويت.
الوطني  البن���ك  ان  وق���ال 
املصري يوفر مجموعة منوعة 
وشاملة من اخلدمات واملنتجات 
املصرفية كحس���ابات التوفير 
واحلسابات اجلارية وحسابات 
الودائع املختلف���ة حيث لديه 
إلى  شبكة فروع يصل عددها 
36 فرع���ا موزعة ف���ي أفضل 
املواقع اإلستراتيجية واحليوية 
في مختلف احملافظات واملدن 
املصرية كالقاه���رة واجليزة 
واإلس���كندرية والسادس من 
أكتوبر واملنصورة وسوهاج 
ومؤخرا في شرم الشيخ إضافة 
إلى فرعني مخصصني للخدمات 
املتوافقة مع أحكام  املصرفية 

الشريعة اإلسالمية.


