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»أوريجينال العالمية« عرضت مشاريع
لـ »مجموعة عامر« بمعرض العقار السابع

شاركت مجموعة أوريجينال 
العاملي����ة )الوكي����ل احملل����ي 
ملجموعة عامر( مبعرض العقار 
الس����ابع الذي أقيم مؤخرا في 
الكويت، وعرض����ت عددا من 
العقاري  التطوير  مش����اريع 
ذات اجل����ودة العالية، تتكون 
من ڤلل منوذجي����ة ووحدات 
سكنية وس����ياحية مبناطق 
مختلفة من الش����واطئ، وفي 

بعض املدن املصرية. 
وقال مدير املبيعات الدولية 
في »مجموعة عامر« وس����ام 
محمد في تصريح صحافي ان 

الكويت من أقوى أسواق املنطقة من حيث القوة الشرائية، كما أن 
الكويتيني من أكثر مواطني دول اخلليج العربي إقباال على ش����راء 
وحدات س����كنية في مصر، مضيفا ان هذه احد أسباب املشاركة في 
املعرض من خالل مجموعة اوريجينال العاملية الرائدة في تسويق 
املش����اريع العقارية في الكويت واخللي����ج الوكيل احمللي ملجموعة 

عامر في الكويت..
وأوضح ان ابرز املش����اريع التي عرضتها املجموعة في املعرض 
مشروع بورتو السخنة الذي يعد أول وأكبر منتجع سياحي متكامل 
عل����ى قمم اجلبال املصرية على ارتفاعات تتراوح بني 9 و270 مترا 

من سطح البحر وتطل على البحر األحمر. 
واملشروع الثاني بورتو مارينا الذي يقع على طريق اسكندرية 
مطروح ويطل على البحر األبيض ويبعد عن القاهرة 260 كيلومترا، 
يبع����د 60 كيلومترا من مطار برج الع����رب الدولي وأيضا يبعد 60 

كيلومترا من مطار العلمني.
اما مش����روع جولف بورتو مارينا فهو عبارة عن مجموعه من 
العمارات وكل عماره تتكون من أرضى و9 أدوار ومصعدين بتشطيب 
فندقي 5 جنوم تط����ل على بحيرات ومالعب جول����ف ومن مزاياه 

فندق 5 جنوم.
من جهته قال املدير التنفيذي ف����ي مجموعة أوريجينال محمد 
املشلوم ان سوق العقار بدأ ينش����ط وتوقع أن يتضاعف النشاط 
مع بداية النصف الثاني من العام احلالي، مش����يرا إلى أن مجموعة 
أوريجينال الرائدة بتسويق املشاريع العقارية داخل الكويت وخارجها 
ملس����ت بشكل فعلي تطور احلركة في هذا السوق ليس في الكويت 
وحسب بل وفي دول اخلليج العربي مبا فيها دبي وكثير من الدول 

العربية مبا فيها مصر.

تضمنت 3 مشاريع مصرية

الصفار: »دار الكوثر« تطرح مشاريع عقارية 
في معرض قطر الدولي الخامس للعقار

الحداد: »الدبوس العالمية« تقدم
رعايتها الذهبية لمعرض »حلول«

أبو غزالة: العالم على مشارف
 أزمة اقتصادية أكثر حدة!

معهد التخطيط يوّقع مذكرة تفاهم
 مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري

بورصة دبي للذهب تسجل أعلى تداول

بهدف تحقيق المشروعات المشتركة المتصلة بدعم التنمية العربية

بقيمة 70 مليون دوالر

يقام بين 22 و24 الجاري

قال املدير العام للمعهد العربي 
الغزالي ان  للتخطيط د.عيسى 
القاهرة  ف���ي  املعهد وقع أخيرا 
مذكرة تفاهم مع مركز املعلومات 
ودعم اتخاذ القرار املصري بهدف 
حتقيق املش���روعات املشتركة 
التنمية  املتصلة بدع���م قضايا 

العربية.
وأضاف الغزالي في تصريح 
صحافي امس ان املذكرة نصت 
عل���ى تع���اون اجلهت���ني لعقد 
أنشطة لتأهيل الكوادر العربية 
في مجاالت التخطيط والتنمية 
وتبادل اخلب���رات واملطبوعات 

بينهما.
وأوضح ان املذكرة س���تحقق استفادة متبادلة 
للطرفني خصوصا ان املعهد يهدف الى دعم جهود 
التنمية في الدول العربية، مش���يرا الى ان املعهد 
س���يوفر اخلبرات العلمية والعملية التي تساعد 
ال���دول العربية على مواكبة اخ���ر التطورات في 

مجاالت التنمية.
وذكر ان املعهد سيس���اهم في توفير اخلبرات 

ملواكبة اخر التطورات في مجاالت 
التنمي���ة واإلدارة االقتصادي���ة 
والتخطيط وإنش���اء شبكة من 
اخلب���راء واملتخصصني العرب 
على مختلف املستويات وتقدمي 
املشورة في مجاالت التنمية ذات 
األهمية بالنسبة ملتخذي القرار 

في الدول العربية.
وقال ان املذكرة نصت ايضا 
على قيام اجلهتني بتنظيم وعقد 
ملتقيات علمية وحلقات نقاشية 
مشتركة للمواضيع ذات االهتمام 
املشترك واعداد وتنفيذ الدراسات 
وتوفير قاعدة بيانات فضال عن 
إعداد مسوح ميدانية واستطالعات رأي عام مشترك 
حول مواضيع ذات ابعاد محلية واقليمية حتظى 

باهتمام كال الطرفني في مجاالت عملهما.
وأش���ار الى اتفاق الطرفني على تشكيل جلنة 
مشتركة من الكوادر العلمية لتولي رسم اطر اعداد 
الدراسات واالبحاث املشتركة على ان يتم التعاون 
في توفير اخلبرات االستشارية الالزمة في مجاالت 

التخطيط التنموي بشكل عام.

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع عن تسجيلها 
أعلى حجم تداول يومي على اإلطالق في األول من 
مارس اجلاري وهو األعلى منذ بدء عملياتها، حيث 
مت ت���داول 255.19 عقدا بقيم���ة 1.27 مليار دوالر، 
مما يؤكد على الطلب املتزايد على عقود مشتقات 
السلع والعمالت، محطما كل األرقام املسجلة سابقا، 
جتاوز حجم التداول اليومي املسجل الرقم السابق 
املسجل في احلادي عشر من يوليو 2008 والبالغ 
066.14 عقدا. وجاء حج���م التداول الكلي اجلديد 

مدعوما من عقود العمالت اآلجلة وخصوصا عقود 
اليورو/دوالر اآلجلة التي حققت أعلى حجم تداول 
يوم���ي لها على اإلطالق ب� 546.11 عقدا بقيمة 783 

مليون دوالر. 
وقال املدير التنفيذي للبورصة إريك هاش���م: 
»يؤكد حجم التداول اليومي القياسي اجلديد على 
جناح إستراتيجية العمل وتلبية محفظة املنتجات 
املتنوعة للبورصة جميع احتياجات املستثمرين 

في السوق«.

وسكنية وصناعية وجتارية في 
األردن بقيمة 5 ماليني دوالر.

وأشار الصفار إلى أن معرض 
الدولي للعقار واالستثمار  قطر 
يعتبر املعرض احلصري في قطر 
والذي القى في األربع س���نوات 
املاضية جناحا كبيرا وإقباال من 
قبل شركات املنطقة والشركات 
األجنبية. وبني الصفار أن املعرض 
حظي في دوراته السابقة محتضن 
أكث���ر م���ن 100 ش���ركة عقارية 
واستثمارية من عدة دول خليجية 
وعربية ودولية، في حني أن دار 
الكوثر العقارية تسعى من خالل 
تواجدها ف���ي تلك املعارض الى 
عرض الفرص العقارية املناسبة 
للمستثمرين الباحثني عن أفضل 
العقارات في كل من اإلمارات وعمان 

واألردن والشارقة والرياض.

مشاريع تنموية كثيرة في البالد 
بسبب ضعف األدوات التمويلية 
القطاع���ات االقتصادية  فأغلب 
أصابها الركود، ما يجعلنا نبحث 
عن طرق جديدة لتنشيطها ومن 

ضمنها إقامة معرض حلول.
وقال احلداد انه سيقام بجوار 
املعرض كذلك ورش���ة عمل عن 
االئتمان وفوائده في تنش���يط 
العجلة االقتصادية وس���يكون 
ايضا هناك العديد من األنشطة 
األخ���رى التدريبي���ة والعملية 
لتعريف املش���اركني على طرق 
وأس���اليب خدم���ات االيج���ارة 
وفوائده���ا وأهميته���ا، حي���ث 
ستقوم شركات التمويل واالجارة 
والتأمني والبنوك بعرض أفضل 
ما لديها على املستفيدين مباشرة 
حيث يعتبر هذا املعرض فريدا 
من نوعه ويق���ام ألول مرة في 
الكويت واملنطقة وسيقام املعرض 
بعروض ترويجية جديدة تطرح 
أثناء فترة اقامته التي متتد الى 
3 ايام، فاملع���رض الذي تقيمه 
الراية سيكون  شركة مجموعة 
فرصة جيدة للعمالء القتناص 
ودراسة الفرص التي ستعرض 
عليهم مباشرة من قبل املشاركني، 
فاملع���رض س���يقوم بتلبي���ة 
احتياجات الشركات واألفراد كافة 

من قروض وائتمان وتأمني.

التاب���ع لألمم  والتكنولوجي���ا 
املتحدة، ومؤس���س املجموعة 
العاملية املعروفة، طالل أبوغزالة، 
التحرير،  والذي حاوره رئيس 
خالل األيام األخيرة التي زار فيها 
الكويت، ليكشف عن مالمح أزمة 
اقتصادية قادمة وعارمة جترها 
ذي���ول األزمة املالية والتي زعم 
الكثي���رون أنها ول���ت إلى غير 
رجع���ة، وأدارت ظهرها للعالم 

قبل أن يلتقط أنفاسه منها.
إال أن أب���و غزال���ة يؤكد في 
الوقت نفس���ه على وجود حيز 
التفاؤل بغد مش���رق  كبير من 
لألم���ة العربية، وذلك من خالل 
األف���راد واحلكومات في  جدية 
حتقيق تنمية واعدة ومستدامة 
من خالل تس���خير م���ا حباها 
اهلل من نعم وإمكانات وطاقات 
وسياس���ات وإعالم في التوجه 
للقطاعات اإلنتاجية احلقيقية، 
والوصول إلى مس���تقبل وضاء 
ألمتها وشعوبها، مشيرا إلى أن 
التنمية حتتاج إلى أدوات تفعلها 

ال نظريات ترسم معاملها.

أعلن���ت ش���ركة »دار الكوثر 
العقارية« إحدى شركات »املجموعة 
اخلليجية للتنمية واالستثمار« 
عن رعايتها ملعرض قطر الدولي 
اخلامس للعق���ار والذي تنطلق 
أنش���طته خالل الفترة من 3 إلى 

6 مارس املقبل في قطر.
وق���ال نائب رئي���س مجلس 
اإلدارة في الشركة أحمد الصفار 
إن الشركة ستقوم بعرض مشاريع 
مميزة خالل فترة املعرض تصل 
قيمتها إلى 70 مليون دوالر في كل 
من الشارقة والرياض وسلطنة 

عمان واإلمارات واألردن.
ولفت الصفار إلى أن املشاريع 
تتكون من مشروع برج الريحان 
تصل قيمته 42 مليون دوالر في 
الش���ارقة، وقس���ائم سكنية في 
الرياض تص���ل قيمتها 3 ماليني 

أعلنت شركة مجموعة الراية 
عن مش���اركة ش���ركة الدبوس 
العاملية ورعايتها الذهبية ملعرض 
حلول ال���ذي ينطلق في الفترة 
بني 22 و24 اجلاري، بفندق جي 
دبليو ماريوت لعرض خدماتها 
التمويلية واالئتمانية لعمالئها 
وزوار املع���رض، مصحوب���ة 
بعروض مختلفة وخدمات جديدة 
تعرض فقط أثناء فترة انعقاد 

املعرض.
وق���ال رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لشركة مجموعة 
الراية عدنان احلداد ان مشاركة 
شركة الدبوس ورعايتها الذهبية 
للمع���رض جاءت من منطلق ما 
يحمله املعرض من فكر متويلي 
جديد ومغاي���ر فمعرض حلول 
يعد اول معرض متخصص في 
التمويل واخلدم���ات االئتمانية 
التأم���ني والقروض  وخدم���ات 
الشخصية لكل االحتياجات من 
متويل قرض سكني الى متويل 
شراء سيارة او إقامة مشروع او 
اي احتياج شخصي آخر وذلك من 
خالل الشركات والبنوك املشاركة 
في املعرض، حيث سيتم تقدمي 
عروض وخدمات جديدة ومتنوعة 
من قبل جميع الشركات والبنوك 
املش���اركة ألن الهدف الرئيسي 
من إنشاء هذا املعرض في ذلك 

صدر العدد اجلديد من مجلة 
»املستثمرون« عن شهر »مارس« 
حامال بني دفتيه أبرز ما تشهده 
ساحة االقتصاد الكويتي اليوم من 
قضايا ساخنة على رأسها إنفاذ 
اخلطة التنموية، والتي مت إفرادها 
في ملف خ���اص يتناول ترقب 
القطاعات االقتصادية عن كثب 
النتعاش قادم يعد به القائمون 
على تلك اخلطة، وذلك من خالل 
املشاريع التنموية والبنى التحتية 
التي يعتقد احملللون واملراقبون 
أنها رغم ما قد تواجهه من حتديات 
وعثرات، إال أنها تبشر بازدهار 
قادم ونهضة حقيقية تش���رئب 
إليها أعن���اق املجتمع الكويتي، 
ويتطلع إلى انطالقة ش���رارتها 
القطاع اخلاص بجميع أطيافه.

وف���ي ه���ذا امللف تكش���ف 
»املستثمرون« من خالل املختصني 
املق���اوالت واملناقص���ات  ف���ي 
احلكومي���ة كيف س���يتم طرح 
املشاريع التنموية بني الشركات 
العاملية واحمللية، والفائدة من 
امل���اركات األجنبية  اس���تقدام 

دوالر، وأراض سكنية وجتارية 
وصناعية في سلطنة عمان قيمتها 
15 ملي���ون دوالر، وأيضا أراض 
سكنية وجتارية بقيمة 5 ماليني 
دوالر في اإلمارات، وأراض زراعية 

التوقيت هو معاجلة املش���كلة 
الناجتة عن ع���دم فتح خطوط 
االئتمان وقلة التمويل من قبل 
البنوك والشركات التمويلية الى 
عمالئها بشكل عام، ما أدى الى 
توقف الكثير من املش���اريع في 
البالد ما انعكس بدوره على حركة 
اإلنتاج وسيقوم املشاركون في 
أدوات متويلية  املعرض بطرح 
وائتمانية جديدة تعرض ألول 
مرة، مبينا انه س���تكون هناك 
ورشة عمل حول طرق التمويل 
لتعري���ف املش���اركني بأهمي���ة 
التمويل له���م ومدى تأثير ذلك 
في االقتصاد بكل قطاعاته التي 
عانت كثيرا في الفترات االخيرة 
التمويل، حيث تأخرت  من قلة 

املشهورة لتنفيذ مشاريع مليارية 
في دولة مثل الكويت، إضافة إلى 
آلية طرح تلك املشاريع، وسبل 
الروتني واجلمود  التخفيف من 
البيروقراط���ي الذي تعاني منه 

الدولة.
أما لقاء العدد، فقد كان مع أحد 
أبرز رجاالت األعمال العرب، وأحد 
عمالقة التكنولوجيا حول العالم، 
العاملي  وهو رئيس االئت���الف 
لتقني���ة املعلومات واالتصاالت 

احمد الصفار

جانب من اللقاء الذي جمع مديري فروع البنك التجاري

الشيخ سالم العبدالعزيز

لقطة تضم الفائزين من األفرع بجوائز تقديرا جلهودهم

عدنان احلداد

غالف العدد اجلديد من »املستثمرون«

د.عيسى الغزالي

العبدالعزيز: تسجيل فرع بنك مسقط في سجل البنوك لدى »المركزي«

»التجاري« يكّرم األفرع الفائزة بأفضل أداء لعام 2009

الكويت � كونا: اعلن محافظ بنك الكويت املركزي الش���يخ سالم 
العبدالعزي���ز أنه ص���در بتاريخ 2010/2/15 ق���رار وزير املالية رقم 
)9( بتسجيل فرع بنك مس���قط في سجل البنوك لدى بنك الكويت 
املرك���زي وأنه بناء علي���ه فقد مت بهذا التاريخ تس���جيل الفرع في 

السجل املذكور.
ويأتي تس���جيل فرع بنك مسقط اس���تنادا ألحكام القانون رقم 
32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة 
املصرفية واملعدل بالقانون رقم 28 لس���نة 2004 والذي مت مبوجبه 
السماح بتواجد البنوك األجنبية في الكويت من خالل افتتاح فروع 

مصرفية لها.
وأوضح محافظ البنك املركزي أن الفرع املذكور سيقوم بأعمال 
املصارف التقليدية وضمن نطاق ما هو مصرح به من أنشطة للبنوك 
التقليدي���ة العاملة في الكويت في إطار املادة )54( من القانون رقم 

32 لسنة 1968 املشار اليه.
وأشار احملافظ الى أن فرع بنك مسقط هو الفرع السادس لبنوك 
دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية الذي يتم تسجيله لدى 
بنك الكويت املركزي حيث كان قد س���بق ذلك تس���جيل فرع لبنك 
أبوظبي الوطني وفرع لبنك قطر الوطني وفرع لبنك الدوحة وفرع 

لبنك املشرق وفرع لشركة الراجحي املصرفية لالستثمار )مصرف 
الراجحي( كذلك فان الفرع املذكور هو تاس���ع فرع لبنك أجنبي يتم 
تسجيله في سجل البنوك لدى البنك املركزي منذ صدور التشريعات 
األخيرة التي س���محت بتواجد البنوك األجنبية في س���احة العمل 

املصرفي في الكويت.
واختتم احملافظ تصريحه باإلشارة الى أن تواجد البنوك األجنبية 
في الكويت سيؤدي الى توس���يع قاعدة اجلهاز املصرفي وترسيخ 
مبدأ املنافس���ة ومبا يؤدي الى مزيد من االرتقاء بالعمل املصرفي ملا 

هو في صالح البنوك واملتعاملني واالقتصاد الوطني.

أجرى البنك التجاري الكويت����ي اجتماعه الدوري مع 
مديري فروعه تقديرا جلهودهم وأدائهم وعطائهم الرفيع 
والتزامهم مبعايي����ر اجلودة وحرصهم الكبير على خدمة 
العم����الء، من خالل الرقي بأس����اليب متطورة تبرز أهمية 

العميل خالل عام 2009.
وقد حضر التكرمي جميع مديري الفروع ومديري املناطق 
وبعض مديرين من قطاع اخلدمات املصرفية لألفراد، وتضمن 
احل����دث تكرمي الفروع الفائزة خ����الل عام 2009 من خالل 

املعايير واألهداف املتفق عليها منذ بداية العام املنصرم.
 وقد قال املدير التنفيذي إلدارة التس����ويق والبحوث 
ف����ي قطاع اخلدمات املصرفية لألفراد رمزي الصبوري إن 
احتفاء »التجاري« به����ذه الكوكبة، وهذه القدرات املميزة 
من املديرين وموظفيهم املتميزين بأدائهم خدمة املبيعات 
وخدمة العمالء يأتي تقديرا ملا نلمسه من تغير ايجابي في 
أس����لوب التعامل الراقي املتميز من ناحية األداء والرعاية 

واالهتمام.

 وزاد قائ����ال: أصبح هذا األس����لوب املتميز لدى جميع 
موظفينا ونرى أثره االيجابي من خالل شكر وتقدير عمالئنا 
الكرام وزيادة نسبة العمالء بشكل ملحوظ ومنو اإلقبال على 
ما يقدمه البنك من خدمات ومنتجات متعددة ومتنوعة. 

وفى اخلتام كرم املدير التنفيذي في القطاع عادل الضليعي 
األفرع الفائزة تقديرا جلهودهم املمتازة، وملا قدموا من أداء 
عالي املستوى في سبيل إرضاء العمالء والعمل على ارتقاء 

البنك التجاري الكويتي.

السادس خليجيًا والتاسع أجنبيًا في الكويت

محمد املشلوم


