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أعلنت أبوظبي للتمويل عن 
تسعيرتها اجلديدة والتي ستشهد 
أسعارا للفائدة لم يسبق لها مثيل 
تتراوح بني 5.75% و8.5%. ومن 
شأن هذه التسعيرة اجلديدة أن 
تس����مح لعمالء شركة أبوظبي 
للتمويل توفي����ر 2.450 درهم 
إماراتي شهريا أو 29.400 درهم 
سنويا، مقارنة مع أسعار الفائدة 

السابقة. 
وتعك����س هذه التس����عيرة 
اجلديدة سياس����ة الشركة في 
التعامل م����ع العمالء بإنصاف، 
وتقدمي أفضل خيارات التمويل 
العقاري وقيمة إضافية للخدمات 

التي تقدمها لعمالئها. 
وسيس����تفيد جميع عمالء 

شركة أبوظبي للتمويل احلاصلني على متويل عقاري 
بنس����بة فائدة متغيرة من هذه التسعيرة اجلديدة، 
حيث سيالحظون فرقا كبيرا في حساباتهم للتمويل 

العقاري. 
ومن شأن هذه التسعيرة اجلديدة أن تشهد طلبا 
كبيرا كما من املتوقع أن تتسلم الشركة عددا كبيرا من 
طلبات التمويل، باألخص مع اقتراب مواعيد تسليم 

العديد من العقارات خالل العام احلالي. 
وفي هذا الس����ياق صرح رئي����س مجلس إدارة 
ش����ركة أبوظبي للتمويل علي عي����د املهيري قائال: 
»مت تأس����يس ش����ركة أبوظبي للتمويل بهدف دعم 
النمو الذي يشهده قطاع العقارات في إمارة أبوظبي 
والتطورات املستقبلية في اإلمارة كما هو موضح في 
خطة أبوظبي 2030. ونهدف إلجناز ذلك عن طريق 
تقدمي أفضل عروض التمويل العقارية في السوق 
لعمالئنا، لذا يسعدنا أن نقدم لعمالئنا قيمة لم يسبق 
لها مثيل مع تسعيرتنا اجلديدة. لقد دأبنا على قول 
اننا نود أن نرى ونرغب في تخفيض أسعار الفائدة 
على مر الوقت، ويسعدنا أن نكون أول من يقوم بهذه 
املبادرة في السوق من خالل اإلعالن عن أسعار فائدة 

منخفضة جديدة تبدأ من %5.75. 
«يعد هذا الوقت املناسب لطرح هذه التسعيرات 
اجلديدة في الس����وق، حيث سنشهد إجناز العديد 
من املش����اريع في العاصمة، األمر الذي من ش����أنه 
أن يس����اهم في حتفيز الطلب على العقارات. ومع 
مجموعة التسعيرات اجلديدة فإننا سنعمل على دعم 
املزيد من الذين يتطلعون إلى شراء منزل أحالمهم 

في أبوظبي«.
وأضاف قائال: »ان التسعيرة اجلديدة ما هي إال 
جزء بسيط من خدماتنا، حيث سنعمل على تشجيع 
كل من يسعى إلى احلصول على التمويل العقاري 
على األخذ باالعتبار املرونة وجودة خدمة العمالء 
إلى جانب السعر عند املقارنة بني مختلف شركات 
التمويل العقاري«. إن سوق العقارات في أبوظبي 
اليزال قويا، ونحن نتطلع إلى أن نشهد اكتمال العديد 
من املشاريع خالل العام 2010، األمر الذي من شأنه 

أن يساهم في حتفيز الطلب على العقارات. 
وسيتم تطبيق أسعار الفائدة اجلديدة للمنتجات 
أبوظبي للتمويل »إيسنس«  الرئيس����ية لش����ركة 
و»كومباس«، حيث يصل مع����دل حد التمويل إلى 
85% و75% على التوالي لفترة سداد متتد من 3 إلى 
30 سنة، ومجموعة من خيارات طرق تسمح للعمالء 
بتأجيل دفعات تسديد أقساط التمويل العقاري لشهر 
واحد في السنة.  ومتكنت شركة أبوظبي للتمويل 
منذ إطالقها من توس����يع عملياتها في أبوظبي من 
خالل توفي����ر التمويل العقاري ملش����اريع عدد من 
املطورين العقاريني في اإلمارة، وتغطي الشركة اآلن 
أكثر من 70% من الس����وق العقاري في أبوظبي من 
خالل شراكتها مع الدار، وصروح العقارية، وشركة 
التطوير واالستثمار السياحي، وكابيتاال، واإلمارات 
اخلضراء العقارية، وشركة رأس اخليمة العقارية 
ومجموعة بروفايل، وتوفر الش����ركة مجموعة من 
خيارات التمويل لعدد مختلف من العقارات ابتداء 
من االستديوهات وحتى الڤلل، ومن جزيرة الرمي إلى 

جزيرة السعديات وجزيرة أبوظبي نفسها.

»فالي دبي« تطلق رحلتني يوميا إلى الكويت

فريق بنك الكويت الدولي أثناء وجوده بشركة ناقالت النفط الكويتيةعصام الصقر وعدد من املديرين في البنك 

إقبال كبير على حسابي »ريماس« و»النفيس« 

من أجل خيارات أفضل للتمويل العقاري 

»الكويت الدولي« نّظم حملة تسويقية 
لمنتجاته  وخدماته في »ناقالت النفط«

»أبوظبي للتمويل« تخفض فائدة قروضها 
لتتراوح بين 5.75% و %8.5

في إطار إستراتيجيته التي تهدف إلى الوجود 
املستمر بالقرب من العميل والتواصل الدائم مع 
اجلمهور الستقطاب عمالء جدد، وتقدمي خدمات 
مصرفية إس���المية متكاملة تلبي احتياجات 
العمالء، نظ���م بنك الكوي���ت الدولي معرضا 
تسويقيا ملنتجاته وخدماته املصرفية في شركة 

ناقالت النفط الكويتية.
وقد لقي حساب الراتب للسيدات »رمياس«، 
وحس���اب الرات���ب ألصح���اب امله���ن املميزة 
»النفيس« إقباال كبيرا من جانب العاملني في 

شركة »الناقالت«، ملا يتميز به من مزايا عديدة 
تشمل خصومات على بعض خدمات البنك مثل 
إصدار دفاتر الشيكات وصناديق األمانات، هذا 
باإلضافة إلى إصدار بطاقة س���حب آلي بشكل 
مميز ميكن اس���تخدامها حول العالم. اجلدير 
بالذكر أن حس���ابي »النفيس« و»رمياس« هما 
أحدث منتجات البنك املصرفية اإلسالمية، وقد 
صمم���ا ملواءمة احتياجات األفراد من املوظفني 
وأصحاب األعم���ال واملتقاعدين من الكويتيني 

ودول مجلس التعاون اخلليجي واملقيمني.

علي عيد املهيري

عبر فرص للتدريب العملي في فروعه المحلية واإلقليمية 

»الوطني« يكافئ 14 من عمالء حساب الشباب

قام بنك الكويت الوطني مؤخرا 
باختيار مجموعة من الفائزين تضم 
14 شابا وشابة من عمالء حساب 
الشباب وسيجري إحلاقهم بدورات 
البنك احمللية  تدريبية في فروع 

واإلقليمية والعاملية.
وقد مت اختيار كل من فالح علي 
العازمي وإس����راء حاجية ومحمد 
الزعابي وبتول املتروك لاللتحاق 
بدورة تدريبي����ة في فروع البنك 

الوطني اإلقليمية في لبنان ومصر 
والبحرين ودبي واألردن، فيما وقع 
االختيار على للفائزين مرمي احلداد، 
تسنيم الدوخي، دانا إبراهيم، محمد 
حاجية، بس����مة الش����مري، فضة 
البريكي، انتصار  الدبوس، أحمد 
املرزوق وعلي حي����در لاللتحاق 
ب����دورات تدريبي����ة ميدانية في 
مختلف فروع بنك الكويت الوطني 

داخل الكويت.

التنفيذي لبنك  الرئيس  وقال 
الكويت الوطني، عصام الصقر في 
كلمة له لدى استقباله الفائزين في 
املكتب الرئيسي للبنك: بالرغم من 
أن هذه الكوكبة من الكوادر الكويتية 
الشابة ماتزال على مقاعد الدراسة 
في اجلامعة إال أنهم س����يحظون 
بفرصة اكتساب جتارب وخبرات 
عملية قيم����ة من خالل احتكاكهم 
بأهم وأفضل مؤسس����ة مصرفية 

في الكويت، األمر الذي س����يتيح 
لهم إقامة عالقات عمل من شأنها 
أن تس����اعدهم لدى تخرجهم من 
اجلامعة ودخولهم احلياة الوظيفية 
العملي����ة. وأضاف الصقر أن بنك 
الكويت الوطني هو أول بنك في 
الكويت يطرح مثل هذا البرنامج 
التدريبي املتطور الذي يستهدف 
تأهيل وإع����داد األجيال الكويتية 
الشابة لتولي مواقع العمل املختلفة 

مستقبال، وختم كلمته قائال: ونحن 
نغتنم ه����ذه الفرصة لتقدمي أحر 
التهاني للفائزين في هذا البرنامج، 
ويحدونا الكثير من الفخر واالعتزاز 
في أن نك����ون البنك الذي ينهض 
مبسؤولياته االجتماعية والوطنية 
على مختلف األصعدة، وسيجري 
منح جميع املشاركني في نهاية هذا 
البرنامج شهادات تفيد بإمتامهم 

ملفرداته ومنهاجه التدريبي«.

اعتبارًا من 30 الجاري وبعروض تبدأ من 13 دينارًا لالتجاه الواحد

»فالي دبي« تسّير إلى الكويت رحلتين يوميًا
وتش���غل »فالي دبي« على 
جميع خطوطها طائرات اجليل 
اجلديد من طراز بوينغ »737-
800« التي تنتمي لعائلة بوينغ 
األجنح جتاريا عل���ى اإلطالق، 
وبإمكان طائ���رة اجليل اجلديد 
اس���تيعاب 189 راكبا في درجة 
واحدة هي الدرجة الس���ياحية، 
والطيران ملسافة تزيد على 5500 
كيلومت���ر )3000 ميل بحري( 
ارتفاع يتراوح  والتحليق على 

بني 35 ألف قدم و41 ألف قدم.
ويتس���م منوذج العمل الذي 
تعتمده »فالي دبي« بالسهولة 
الركاب  والبساطة، حيث يقوم 
بالدف���ع مقابل اخلدم���ات التي 
يختارونها فقط. ويغطي سعر 
التذكرة جميع الضرائب وحقيبة 
أمتعة يدوية يصل وزنها إلى 10 

كيلوغرامات لكل راكب.
كما ميكن للركاب اختيار خدمة 
شراء وزن األمتعة التي توضع في 
عنابر الشحن مقدما بسعر 3.5 
دنانير فقط للحقيبة األولى، و8 
دنانير للحقيبة الثانية حتى وزن 
32 كيلوغراما للحقيبة الواحدة، 
وذلك حسب إمكانية توافر هذه 
اخلدمة. لذا ينصح الركاب باحلجز 
املبكر عبر املوقع الشبكي للناقلة 
لضمان وجود مس���احات لنقل 

األمتعة املطلوبة.
وميكن للركاب اختيار املقعد 
املفضل من خالل دفع مبلغ بسيط 
يبدأ م���ن 0.5 دينار، و8 دنانير 
لتأمني املقعد الذي يتوافر أمامه 
مساحة إضافية للقدمني. وميكن 
تغيير مواعيد احلجز مقابل رسم 
بس���يط باإلضافة إلى أي فروق 
أخرى قد تطرأ على األسعار، كما 
ميكن شراء املأكوالت واملشروبات 

على منت الطائرة.
وتنطلق رحالت »فالي دبي« 
من مقرها الرئيسي في املبنى 2، 
الذي مت حتديثه وتطويره والذي 
يقع في اجلزء الشمالي من مطار 

دبي الدولي.

السابعة وخمس دقائق صباحا 
بتوقيت دولة اإلمارات العربية 
املتحدة، لتصل إلى مدينة الكويت 
في متام الساعة السابعة وخمس 
وخمسني دقيقة صباحا بتوقيت 
الكويت. فيما ستنطلق الرحلة 
األخرى رقم »FZ061« في متام 
الساعة الس���ابعة والربع ليال 
بتوقيت دولة اإلمارات العربية 
املتحدة، لتصل إلى الكويت في 
متام الس���اعة الثامنة وخمس 

دقائق ليال بتوقيت الكويت. 
وتطير »فالي دب���ي« حاليا 
إل���ى إحدى عش���رة وجهة هي: 
بيروت وعمان ودمشق وحلب 
واإلسكندرية وجيبوتي والدوحة 
واخلرطوم وباك���و والبحرين 
وكامتن���دو. وكان���ت الناقلة قد 
أعلن���ت أيضا ع���ن خدمتها إلى 
وجهتها الثانية عش���رة مسقط 
والتي من املقرر أن تبدأ اعتبارا 

من 28 مارس اجلاري.

اعتبارا من اليوم من خالل املوقع 
www.flydubai. الشبكي للناقلة
com، أو من خالل مركز احلجز 
الهاتفي عل���ى الرقم 22414400 
965+، أو ع���ن طري���ق وكالء 

السفر.
ومن املقرر أن تنطلق الرحلة 
الكويت في  رقم »FZ054« من 
متام الس���اعة الثامنة وأربعني 
دقيقة صباحا لتصل إلى دبي 
في متام الساعة احلادية عشرة 
وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت 
دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
فيما ستنطلق الرحلة األخرى 
إلى دب���ي رق���م »FZ062« في 
متام الساعة الثامنة وخمسني 
دقيقة ليال لتصل إلى دبي في 
الس���اعة احلادية عشرة  متام 
والنصف لي���ال بتوقيت دولة 
العربي���ة املتحدة.  اإلم���ارات 
وستغادر الرحلة األولى من دبي 
رقم »FZ053« في متام الساعة 

الكويت منوا اقتصاديا  »تشهد 
كبيرا يتمثل في ازدهار شركاتها 
ودفع عجلة التنمية االقتصادية 
البنية  فيها. وتع���د مش���اريع 
العمرانية،  التحتية، واملشاريع 
وامليناء اجلديد في جزيرة بوبيان، 
من املؤشرات على هذه النهضة 
االقتصادية. وفيما كانت التجارة 
الرئيسية بني  الروابط  تعد من 
البلدين، فإن الس���ياحة في هذا 
البلد تشهد أيضا منوا كبيرا في 
اآلونة األخي���رة. ومن املؤكد أن 
خدمة فالي دبي اجلديدة من شأنها 
املساعدة على دعم قطاع السياحة 

املتنامي في الكويت«.
السفر على منت  ويبدأ سعر 
رحلت���ي فالي دب���ي يوميا من 
الكويت إلى دب���ي من 13 دينارا 
فقط لالجتاه الواحد شامال جميع 
الضرائب وحقيبة أمتعة يدوية 
يصل وزنها إلى 10 كيلوغرامات، 
وميكن للعمالء حجز رحالتهم 

أعلنت »فالي دبي« عن إطالق 
خدمة جديدة إلى مدينة الكويت 
مبعدل رحلت���ني يوميا اعتبارا 
من 30 مارس اجلاري، لتصبح 
الكويت بذلك الوجهة الرابعة التي 
تطير إليها الناقلة في دول مجلس 
التعاون اخلليجي، والثالثة عشرة 

في شبكة خطوطها املتنامية.
ومن املقرر أن تشهد اخلدمة 
اجلديدة إقباال كبيرا من املسافرين 
م���ن أصحاب األعم���ال والزوار 
الفرصة  والس���ياح لتتيح لهم 

للسفر مرات عديدة.
التنفيذي  الرئي���س  وأعرب 
ل� »فالي دبي« غيث الغيث عن 
سعادته بإطالق اخلدمة اجلديدة 
إلى الكويت. وقال: »يأتي توسيع 
شبكة خطوطنا في دول التعاون 
في صميم استراتيجية فالي دبي، 
ونظرا لكون الكويت بلدا شقيقا 
فقد كان من الطبيعي أن تكون 
وجهتنا املقبلة. فنحن حريصون 
على خدم���ة وتعزيز هذا اخلط 
من خ���الل توفير خي���ار بديل 
للس���فر اجلوي. وأود أن أغتنم 
هذه الفرصة ألش���كر السلطات 
في الكويت على تعاونها املخلص 
ودعمه���ا الكبي���ر لتحقيق هذا 
اإلجناز. وتتطلع فالي دبي إلى 
ترسيخ عالقة طويلة وناجحة 
الكويت، وأن نسهم بدورنا  مع 
في تعزيز العالقات املشتركة بني 
الكويت واإلمارات العربية املتحدة 

الشقيقتني«. 
وأضاف: »تعد دبي بالنسبة 
للمقيمني في الكويت مركزا جتاريا 
وسياحيا عامليا يستقطب العديد 
من املسافرين من أصحاب األعمال 
أو الراغبني في الراحة واالستجمام. 
كما أسهمت استضافة االحتفاالت 
الثقافي���ة العديدة، واالنش���طة 
العاملية واإلقليمية، واملعارض 
الدولي���ة في اس���تقطاب أعداد 
متنامية من املقيمني في الكويت 

طوال العام«.
واستطرد غيث الغيث قائال: 

دبي � األس����واق .نت: منذ 3 س����نوات كان صناع الرفاهية ينظرون 
إلى أس����واق اخلليج على أنها »مغارة كنز« ستثريهم مبجرد دخولها، 
السيما شركات اليخوت الفارهة التي تطلعت على الدوام إلى أفراد األسر 
احلاكمة، وأصحاب الثروات الطائلة، وغازلت تطلعاتهم إلى اخلصوصية 
والفخامة.  لكن ما حدث أن األزمة املالية العاملية وتداعياتها ألقت بظالل 
كثيفة على قطاع اليخوت الفاخرة، وقلصت حجم الس����وق نحو %50، 
حس����ب عاملني في القطاع، يؤكدون أن األزم����ة طحنت بعض الزبائن 
األثرياء املتوقع����ني. ومع ذلك، ورغم األزمة املالية، اطلع مئات األثرياء 
وأصح����اب الثروات عن قرب على أحدث اليخ����وت املترفة في معرض 
اليخوت بأبوظبي، وسط توقعات بأن يتجاوز انفاقهم 100 مليون دوالر، 
على شكل صفقات ستبرم بعد انتهاء املعرض.  وقد مت عرض أكثر من 
30 يخت����ا، يرافقها 140 عارضا من حول العالم، تتبعت أعينهم حركات 
األثرياء في أروقة احلدث، فالصفقة الواحدة مجزية الس����يما أن بعض 

الشركات تصنع يختني إلى 5 سنويا.

أسعار باهظة

وتسعر اليخوت بقيم باهظة في الغالب، وترتفع أسعارها حسب 

متطلبات املشتري، وما يضيفه من مزايا جديدة. 
فيخت »ترايدينت« مثال طوله 65 مترا، وسعره في حضوره األول 
ف���ي منطقة اخلليج يصل إلى 130 مليون دوالر، ويبدو كقصر عائم 
يحتوي على حوض سباحة وجاكوزي وساونا، وغرفة اجتماعات 
فخمة و6 غرف نوم للضيوف وغرفة نوم املالك وناد صحي ومهبط 

طائرات وكل ما ميكن تخيله من وسائل العيش الرغيد.

40 يومًا في المحيط

ويقول فرانسيس فانويل، رئيس شركة »فيدشيب«، في الواليات 
املتحدة األميركية »إنهم دخلوا أسواق منطقة اخلليج منذ عام 1996 

وقد ابرموا صفقات لعدة يخوت مع األسر احلاكمة والشيوخ«. 
ويضيف: »أنه رغم األزمة املالية العاملية سافرنا عبر احمليط 40 
يوما، لنتمكن من عرض يخت ترايدنت، في معرض أبوظبي لليخوت، 

ونحن على ثقة بالسوق«.

تراجع الطلب

ومع أن األزمة املالية قلصت دائرة أصحاب الثروات، واس���قطت 

العديد ممن تسلقوا قوائم األثرياء، وانعكس ذلك على حجم الطلب 
في القطاع، فانه التزال شركة »أبوظبي مار« لليخوت مصممة على 

بناء واحد من ضمن أطول 5 يخوت في العالم. 
ويقول اس���كندر صفا، رئيس ش���ركة »أبوظبي مار«، لليخوت: 
»صحيح أن هناك أثرياء خس���روا ثرواتهم، إال أن هناك أثرياء جددا 

حلوا مكانهم«. 
ويضيف: »إن حجم السوق تقلص من 40 إلى 50% بسبب تداعيات 
األزمة املالية العاملية بالنس���بة لليخوت الصغيرة، بينما اليخوت 

الكبيرة التزال تشهد طلبا معقوال«.

كماليات أم ضروريات؟

ومع أن األزمة طحنت العدي���د من األثرياء، واحبطت العديد 
من املقتدري���ن ماليا إال أن القطاع لم يتخ���ل عن جتهيز البنية 
التحتية كاملراس���ي اجلدي���دة، كما أن بدء احلياة في املش���اريع 
البحرية ستلزم س���كانها بشراء اليخوت والقوارب وبالتالي قد 
ال تبدو م���ن اآلن فصاعدا اليخوت كمنتجات كمالية بقدر كونها 

ضرورة أساسية.

األثرياء المحبطون يدفعون سوق اليخوت الفارهة لالنكماش %50


