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أعلن نائب الرئيس التنفيذي 
املغاربية  للش���ركة اخلليجية 
القابضة م.سعد الزيد ان الشركة 
انتهت من التنس���يق مع عدد 
العاملة  التسويق  من شركات 
باململك���ة املغربي���ة واالتفاق 
التعاون املشترك  على س���بل 
بخص���وص عملية تس���ويق 
مشروع درمي العقاري، مشيرا 
إلى أنه مت االجتماع مع عدد من 
شركات التسويق املعروفة في 
املغرب وجار العمل على صياغة 
االتفاقيات التسويقية اخلاصة 
لتس���ويق مكونات املشروع، 

موضحا أنه من املتوقع البدء بتسويق مكونات 
املشروع خالل الربع الثاني من 2010.

 وكانت الشركة اخلليجية املغاربية قد وقعت 
عقد إدارة مش���روع درمي العقاري السياحي في 
اململكة املغربية مع شركة PMC في الكويت. وقد 
قامت الشركة في اآلونة األخيرة بالتوقيع مع احد 
املكاتب االستشارية الهندسية املعتمدة في كل من 
الكويت واملغرب وذلك إلعداد التصاميم النهائية 
للمشروع، حيث من املتوقع االنتهاء من جميع 

التصاميم في نهاية مارس اجلاري.
وذكر الزيد أن مدير املشروع يعكف حاليا على 
إعداد كراسة الشروط لتقدميها للمقاولني املعتمدين 
الراغبني في التنافس على الفوز مبناقصة املشروع 
مضيفا أنه من املتوقع البدء في بناء املش���روع 

في مايو 2010.
ويقام هذا املشروع العقاري السياحي احلديث 
واملتكامل في منطقة بوزنيقة في املغرب، وهو 
مشروع عقاري سياحي متميز يقع بني مدينتي 
الرباط والدار البيضاء حيث تطل أرض املشروع 
على احمليط األطلسي كما يقع الطريق السريع 
الرابط بني مدينة الدار البيضاء ومدينة الرباط 

خلف املشروع.
ويتميز املنتجع بإطاللة جميلة على البحر. 
ويعتبر موقع املشروع موقعا جاذبا من جميع 
النواحي. ويتكون املش���روع من شقق سكنية 

وفندق وشقق فندقية ومالعب. 
الزيد أن املشروع يسير  وبني 
وفق اخلطة ومن املتوقع البدء 
في بناء املشروع في شهر مايو 
القادم على أن يتم االنتهاء من 
أعمال البناء في نهاية عام 2011م، 
مضيف���ا انه ق���د مت احلصول 
على املوافقة املبدئية للتمويل 
اإلسالمي للمش���روع من عدة 
بنوك مغربية، كما أوضح أنه 
سيتم البدء في تسويق وحدات 
املش���روع في الربع الثاني من 
ع���ام 2010، متوقعا أن يجري 
تسويق أغلبية وحدات املشروع 
في السوق احمللي املغربي نظرا لألسعار التنافسية 
ملكونات املشروع واستهدافه لشريحة متوسطي 

الدخل في املغرب.
يذكر أن الشركة اخلليجية املغاربية القابضة 
حصلت مؤخرا على موافقة هيئة سوق األوراق 
املالي���ة الكويتية ل���إدراج فيها وحتدد يوم 23 
مارس موعدا لبدء تداول أس���همها في الس���وق 
الرس���مي. وتشكل اخلليجية املغاربية القابضة 
حتالفا لعدد من كبرى الش���ركات الكويتية هي 
بيت التموي���ل اخلليجي ومجموع���ة اخلرافي 
وشركة مينا العقارية وشركة االمتياز لالستثمار 
وبيت األوراق املالية وشركة عقار لالستثمارات 
العقارية وآخرين. وتتخصص اخلليجية املغاربية 
القابضة في االس���تثمار العقاري والس���ياحي 
واخلدم���ي في دول املغرب العربي، وتهدف عبر 
سلسلة مشاريعها في املنطقة إلى أن تتبوأ مكانة 
عالية وتكون إحدى كبريات شركات االستثمار 
العاملة وفق أحكام الشريعة اإلسالمية في املغرب 
العربي. تعمل اخلليجية املغاربية القابضة وفق 
فلسفة استثمارية تهدف إلى حتقيق عائد مميز 
للمستثمرين، مع االهتمام باجلدوى االقتصادية 
للبلد املراد االستثمار به، حيث تسعى إلى حتقيق 
عائد مباش���ر للمجتمع عن طريق فتح مجاالت 
االس���تثمار وفرص العمل في مشاريع الشركة 

لألفراد واملؤسسات احمللية.

أعلن بن����ك بوبيان عن تعيني 
صالح العتيقي في منصب مساعد 
مدي����ر عام مس����ؤول ع����ن إدارة 
اإلستراتيجية وإعادة الهيكلة في 
البنك والت����ي تعتبر من اإلدارات 
املس����تحدثة ليصبح مسؤوال عن 
متابع����ة وتنفيذ اإلس����تراتيجية 
اجلديدة التي عملت على وضعها 
شركة ماكينزي لالستشارات والتي 
تعد من اكبر الش����ركات العاملية 
املتخصصة في هذا املجال وذلك في 
إطار خطط التطوير التي يشهدها 
البنك حاليا.  وكان العتيقي يشغل 
منصب مدير في شركة ماكينزي 
لالستشارات حيث كان مسؤوال عن 
مشاريع عدة نفذتها الشركة لصالح 
عدد من الهيئات احلكومية والبنوك 
والشركات اإلقليمية والعاملية. وقال 
بنك بوبيان في بيان صحافي أمس ن 
العتيقي الذي التحق بالعمل به منذ 

تتجه ش���ركة املستش���ارون 
العامليون لعقد برنامج املراجعة 
لش���هادة مدقق نظم املعلومات 
املعتم���د CISA املمنوحة من قبل 
الس���جل الدولي لتدقيق وضبط 
نظم املعلومات ISACA بالواليات 
املتح���دة األميركية في 21 مارس 

اجلاري.
وبهذه املناسبة قالت مدير إدارة 
التدريب واملؤمترات بالشركة منال 
 CISA محسن أن برنامج مراجعة
يعتبر من أه���م برامج املراجعة 
ضمن مجموعة الشهادات املهنية 
الدولية التي تقيمها الشركة وذلك 
ملا لهذه الش���هادة من ثقل مهني 
على املستويني احمللي والعاملي 

في مجال نظم املعلومات. 
وأوضحت محس���ن في بيان 
صحاف���ي ان احلصول على هذه 
الشهادة مهم جدا في ظل متطلبات 
العمل، مش���يرة في الوقت ذاته 
الي ان »CISA« أصبحت البرنامج 
املفضل الذي تبني عليه الشركات 
والهيئات ف���ي جميع القطاعات 
اختياره���ا لتوظيف كوادر نظم 
املعلومات، مؤكدة على ان شهادة 
CISA متنح للعاملني في حقل نظم 
املعلومات، وعلى األخص العاملني 
في تدقي���ق وضب���ط وحوكمة 
نظم املعلوم���ات، معايير دقيقة 
وموحدة لعملهم، وتطلعهم على 
املعايير واألساليب املتبعة لدى 
أكبر املؤسسات العاملية في هذا 

املجال.
 CISA واعتبرت محس���ن ان

يناير املاضي يتمتع بخبرات طويلة 
في العمل بالقطاع اخلاص حيث 
عمل مستشارا في مكتب توني بلير 
والذي قام بعمل دراسة إستراتيجية 
للحكومة الكويتية. كما عمل أيضا 
في شركة مباني العقارية حيث شغل 

رمزا الحترافي���ة حامليها داخل 
جهات أعمالهم وفي سوق العمل 
بوجه عام إذا كان احلديث يتناول 
مجال تدقيق نظم املعلومات خاصة 
ومجال الضوابط املتصلة بنظم 

املعلومات بوجه عام. 
تعزز الدراسة ملنهج الشهادة 
املهارات اإلدارية والقيادية إضافة 
إلى املعرفة واملهارات التخصصية 
للمنهج املعرفي للشهادة. يضاف 
إلى ذلك التعرف على أخالقيات 
.ISACA �املهنة املتعارف عليها ل

واش���ارت منال محس���ن الى 
انه يشمل املستهدفني املرشحني 
للحص���ول عل���ى الش���هادة من 
ف���ي حقل  قط���اع املتخصصني 
تدقيق وضب���ط نظم املعلومات 
العامل���ني مبختلف اجلهات  من 
مثل البنوك وشركات االستثمار 
والتمويل وسوق األوراق املالية 
وجميع اجلهات احلكومية، إضافة 

منصب نائب املدير العام مسؤوال 
عن إستراتيجية الشركة وتطوير 
األعمال فيه����ا. كما عمل أيضا في 
قطاع اخلدمات االستثمارية في بنك 
الكويت الوطني. والعتيقي حاصل 
على ش����هادة املاجستير في إدارة 
األعمال في اإلدارة اإلستراتيجية 
والتموي����ل من جامع����ة وارتون 
البكالوريوس  لألعمال وش����هادة 
مع مرتبة الش����رف في احملاسبة 
من جامعة جورج تاون.  يذكر أن 
بنك بوبيان سيعلن خالل الفترة 
املقبلة عن املزي����د من التعيينات 
التنفيذية في  إدارات����ه  املهمة في 
إطار خطط البنك واستراتيجياته 
اجلديدة التي سيبدأ في تطبيقها 
بدءا من العام احلالي والتي تأتي 
متواكبة مع املتغيرات التي شهدها 
والتي كان آخرها زيادة رأس املال 

وقبلها تغيير هيكل ملكيته.

إلى الشركات الصناعية خاصة ذات 
اإلنتاج الضخم، والشركات العاملة 
في مجاالت التجارة الدولية، ومنهم 
مدققو نظ���م املعلومات ومديرو 
ورؤساء أقس���ام وموظفو نظم 
املعلومات واملديرون والعاملون 
بتطوير النظم اآللية، باإلضافة الى 
أعضاء فرق الشبكات واخلدمات 
املساندة بإدارات ووحدات نظم 

املعلومات واملدققني الداخليني.
وقالت ان الش���ركة تستعني 
بخبرات محاضرين مؤهلني من بني 
خيرة الكوادر املهنية العاملة في 
املجال بالكويت ممن أثبتوا جناحهم 
على مدى سنوات مع »املستشارون 
العامليون« في توجيه مشاركي 
برنامج املراجعة من خالل شرح 
وتبسيط منهج الشهادة وأسلوب 
الدراسة الس���ليم ألداء االختبار 
بنج���اح واحلص���ول على لقب 
CISA، داعية املهتمني من األفراد 
والشركات لرفع كفاءتهم املهنية 
وتوثيق خبراتهم باحلصول على 
هذه الشهادة الدولية إلى التسجيل 
في البرنامج ألنه فعال يضيف قيمة 
حقيقية للحاصل على الشهادة 

ولبيئة العمل احملترفة.
ورحب����ت محس����ن بجميع 
املهتم����ني ح����ال رغبته����م في 
املزيد م����ن املعلومات  معرفة 
ع����ن برام����ج »املستش����ارون 
العامليون« ملراجعة الشهادات 
الدولي����ة لزي��ارة  املهني�������ة 
املوق��ع اإللكتروني للش����ركة 
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فراس مفتي

جانب من عملية السحب

»الخليجية المغاربية« تبدأ تنفيذ مشروع
دريم العقاري في المغرب مايو المقبل

»المستشارون العالميون« تعقد برنامجها السنوي
»CISA« لمراجعة منهج الشهادة الدولية

تعيين صالح العتيقي مساعد مدير عام
بإدارة اإلستراتيجية وإعادة الهيكلة في »بوبيان«

تبدأ عملية التسويق خالل الربع الثاني

ُتمنح من الواليات المتحدة األميركية

 »مشاريع الكويت« تنشئ شركة جديدة
بالتعاون مع »ميونيخ آر إي« لمنتجات التقاعد

العيار: منتجات التقاعد ستسد الفجوة في الصناعة المالية بالمنطقة

سلطان: 994 ألف دينار خسارة »إيكاروس« عن 2009
والشركة مستمرة في تعزيز استثماراتها التشغيلية

فراس مفتي مديرًا للتسويق في »بهبهاني للسيارات«

محمد عبدالحميد يفوز بـ 100 ألف دينار 
من »التجاري« في سحب »النجمة« الشهري

العمر بحث العالقات االقتصادية 
مع وفد من األرجنتين

استقبل املدير العام املساعد بغرفة جتارة وصناعة الكويت حمد 
العمر وفدا إعالميا من جمهورية األرجنتني، وذلك لتقدمي معلومات 
ع����ن دور الغرفة التاريخي والرائد ف����ي مجال االقتصاد، حيث انها 
تعد من الدعائم والركائز املتأصلة في اقتصاد الكويت، كما بني دور 
الغرفة الفعال واملؤثر في تنمية االقتصاد الكويتي ودفع عجلة التقدم 

واالزدهار ودورها احملوري في االقتصاد الكويتي.
وتأتي زي����ارة الوفد اإلعالمي الذي تضم����ن كال من د.خورخي 
كاسترو األستاذ في جامعة بوينس ايرس ود.بيدرو بريغر األستاذ 
في جامعة بوينس ايرس وماريا الورا كاريينيتا صحافية في جريدة 
»باجينه« األرجنتينية تلبية لرغبتهم في تغطية احتفاالت الكويت 
بالعي����د الوطني وعيد التحرير ومعرف����ة دور الغرفة عن كثب في 

االقتصاد الكويتي.
وقد طلب العمر من الوفد تشجيع رجال األعمال األرجنتينيني على 
زيارة الكويت وعرض الفرص االستثمارية واملنتوجات األرجنتينية 

لتعريف الشركات الكويتية بهذه الفرص املتاحة.
وفي نهاية اللقاء قدم العمر هدايا تذكارية لضيوف الغرفة عبارة 

عن مطبوعات وإصدارات الغرفة ومعلومات عامة عن الكويت.

أجرى البن����ك التجاري الكويتي 
عملية السحب الشهري على »حساب 
النجمة« وذلك في املركز الرئيس����ي 
للبنك أول من امس، وذلك بحضور 
ممث����ل وزارة التج����ارة والصناعة 
س����هيل مكي، كما حضر عن البنك 
التج����اري الكويت����ي موظفون من 
قطاع اخلدم����ات املصرفية لألفراد 
العامة  وإدارة اإلعالن والعالق����ات 
وقطاع الدعم الفني وإدارة أمن نظم 
معلوم����ات التكنولوجيا فضال عن 
جمع كبير من عمالء البنك. وقد فاز 
في السحب بجائزة ال� 100 ألف دينار 
محمد عبداحلميد، وفاز 20 شخصا 
بجائ����زة ال� 1000 دينار، كما فاز 55 

شخصا بجائزة ال� 500 دينار.

عق���د مجل���س إدارة ش���ركة إيكاروس 
للصناعات النفطية اجتماعه، أمس، ملناقشة 
بيانات السنة املالية املنتهية في 2009/12/31، 
حيث أعلن رئيس مجلس اإلدارة نادر سلطان 
النتائج املالية للس���نة حيث بينت النتائج 
ايجابية منها انخفاض  مجموعة مؤشرات 
اخلسارة الى 994 الف دينار كويتي مقارنة 
بخسائر بلغت 49.2 مليون دينار في نهاية 

.2008
وأوضح البيان ان الشركة حققت في 2009 
اي���رادات نقدية اجمالية تقدر ب� 6.5 ماليني 
دينار اال ان اخلسارة تعود بشكل رئيسي 
الى انخفاض دفتري في القيمة الس���وقية 

الصول احملفظة احمللية وذلك تطبيقا ملعيار 
احملاسبة الدولي IAS 39 والذي ينص على 
االعتراف بهذا االنخفاض في قائمة األرباح 

واخلسائر.
كما ارتفعت قيمة إجمالي املوجودات الى 
150 مليون دينار مقارنة ب� 111.5 مليون دينار 
في نهاية 2008 فيما انخفضت املطلوبات الى 
36.8 مليون دين���ار مقارنة ب� 48.9 مليون 
دينار في نهاية 2008 وقد سجل بند حقوق 
املس���اهمني ارتفاعا ملحوظا حيث بلغ 113 
مليون دينار مقارنة ب� 62.5 مليون دينار في 

نهاية 2008 وبنسبة منو بلغت %81.
وبخصوص استثمارات الشركة في اململكة 

العربية السعودية فقد أفاد سلطان بأن عام 
2009 ش���هد بدء التشغيل التجاري ملصنع 
االثيلني والبولي أثيلني العائد لشركة تصنيع 
وكذلك بدء التشغيل الفعلي ملشروع االسيتيل 
العائد لسبكيم والذي متلك فيه الشركة حصة 
مباشرة تقدر ب� 11%، ومن املتوقع ان يؤثر 
العائد من تلك املش���اريع اجلديدة ايجابيا 
على ارباح الشركة مستقبال، كما ان قطاع 
البتروكيماويات وخاصة في منطقة اخلليج 
شهد في عام 2009 بداية نهوضه بعد االزمة 
املالية وذلك بالتحسن التدريجي في الطلب 
واالسعار مما يبش���ر ايضا بانعكاس ذلك 

ايجابيا على نتائج الشركة املستقبلية.

أعلنت شركة بهبهاني للسيارات )املوزع 
احلصري لسيارات بورشه وفولكس واجن 
في الكويت( عن تعي����ني فراس مفتي في 
منصب مدير التسويق لدى الشركة وذلك في 
إطار خطط التطوير التي تنتهجها الشركة 
منذ فترة والتي تقوم على استقطاب أفضل 

الكوادر البشرية في السوق احمللي.
كما أن الشركة عملت خالل العام املاضي 
على تعزيز عملياتها وأنشطتها في الكويت 
استنادا إلى استقطاب الكوادر البشرية ذات 
اخلبرة الكبيرة بالسوق الكويتي إلى جانب 
العروض املمي����زة التي طرحتها لعمالئها 

وخدمات ما بعد البيع التي تقدمها لهم.

م����ن جانبه أعرب مفتي عن س����عادته 
النضمامه إلى إدارة شركة بهبهاني للسيارات 
مؤكدا انه سيبذل كل اجلهد ويضع خبراته 
في خدمة الش����ركة ومب����ا يحقق األهداف 
اإلستراتيجية لها في التوسع في السوق 

الكويتي. 
وس����يتولى مفتي مس����ؤولية توجيه 
األهداف التسويقية الشاملة واإلستراتيجية 
ملواصلة حتقيق النمو واالنتشار للشركة 
والعالمة التجارية فولكس واجن التي شهدت 
انتش����ارا كبيرا في السوق الكويتي خالل 

العامني األخيرين. 
واكتسب مفتي خبرته من خالل عمله في 

السوق الكويتي ألكثر من 7 سنوات عمل 
خاللها كمدير تسويق في سوق السيارات 
احمللي وذلك بعد ان أنهى دراسته اجلامعية 
ف����ي كندا بعد تلقي����ه تعليمه في الكويت 
إلى جانب حصوله على شهادة املاجستير 
في التس����ويق وخبرته االستش����ارية في 

اليابان.
يذكر أن شركة بهبهاني للسيارات حققت 
في العام املاضي العديد من اإلجنازات الهامة 
كان أبرزها حصولها على املركز األول في 
املبيعات على مس����توى الشرق األوسط 
ومنحها شهادة ايزو 2008:9001 وحصولها 

على لقب سوبر براند.

املنطقة ملجرد عدد األشخاص 
الذي���ن س���يصلون إلى س���ن 
التقاعد خالل السنوات األربعني 
القادمة. وهذا التحدي هائل إلى 
حد أنه حتى الدول الغنية في 
املنطقة ستجد أنه من الصعب 
للغاية متويل تكلفة هذا النمو 
الدميوغرافي الهائل. ولذلك فإن 
تطوير صناعة إقليمية خاصة 
للتقاعد أمر ضروري لتحقيق 
هدفني اثنني: فهي أوال س���وف 
تسد الفجوة احلالية في صناعة 
اخلدمات املالية من خالل تزويد 
العمالء مبنتجات مناسبة لتمويل 
احتياجاتهم التقاعدية. وثانيا 
ستريح االقتصادات اإلقليمية 
من أعباء االلتزامات التقاعدية 
املواطنني  من خالل تش���جيع 

وقع���ت ش���ركة مش���اريع 
الكوي���ت مذك���رة تفاه���م مع 
مجموعة ميونيخ آر إي، وهي 
إحدى كبريات ش���ركات إعادة 
التأمني في العال���م، وذلك في 
إطار خططها الرامية إلى طرح 
أول نطاق متنوع من منتجات 
التوفير طويلة األجل والتقاعد 
في منطقة الش���رق األوس���ط 

وشمال أفريقيا.
ومبوجب االتفاقية املوقعة 
بني الشركتني، ستقوم ميونيخ 
آر إي بتوفير مجموعة متكاملة 
من اخلدمات الفنية واالكتوارية 
والتدريبية وغيرها من اخلدمات 
املتخصصة إلى شركة »تقاعد 
للتوفير واملعاشات التقاعدية« 
اجلديدة التابعة لشركة مشاريع 
الكويت. وسيتم إنشاء شركة 
»تقاعد للتوفير واملعاش���ات 
التقاعدية« في مملكة البحرين، 
إلى ط���رح املجموعة  وتهدف 
األولية من نطاق منتجاتها في 
بلدان مختارة من منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا بحلول 

منتصف عام 2010. 
وتعتقد ش���ركة مش���اريع 
الكويت أن هناك طلبا كبيرا لم 
تتم تلبيته عبر منطقة الشرق 
األوسط وش���مال أفريقيا على 
منتج���ات التقاع���د منخفضة 
املخاطر وطويل���ة األمد والتي 

توفر عوائد معقولة ومضمونة. 
فإحصائيات اإلدارة االقتصادية 
التابعة  والشؤون االجتماعية 
لألمم املتحدة تتوقع أن األشخاص 
الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة 
في املنطق���ة، والذين مت تقدير 
عددهم بحوال���ي 10.6 ماليني 
نس���مة في عام 2000، سيزداد 
عددهم إلى 32 مليون نسمة، أو 
6.8% من عدد السكان اإلجمالي، 
بحلول عام 2030. ومن املتوقع 
أيضا لهذا العدد أن يرتفع إلى 
70 مليون نسمة، أو 12.3% من 
عدد السكان اإلجمالي، بحلول 
عام 2050. وهذا يعني أنه رغم 
أن العدد اإلجمالي لسكان املنطقة 
سيتضاعف خالل النصف األول 
من هذا القرن، إال أن عدد من تزيد 
أعمارهم عن 65 سنة سيزداد 
بأكثر من س���تة أضعاف خالل 

نفس الفترة. 
ومبناس���بة توقيع مذكرة 
التفاهم هذه، قال نائب رئيس 
مجلس إدارة ش���ركة مشاريع 
العيار ان هذه  الكويت فيصل 
االجتاهات الدميوغرافية تنطوي 
في آن واحد على حتديات وفرص 
بالنسبة حلكومات دول املنطقة 
من حيث الطريقة التي متول بها 
املعاشات التقاعدية احلكومية: 
»ميثل متويل املعاشات التقاعدية 
حتدي���ا ب���ارزا حلكومات دول 

العاملني على حتمل املسؤولية 
الشخصية عن متويل تقاعدهم، 
وهذا ما سوف يسمح للحكومات 
بتركيز برامجها التقاعدية على 
احتياجات الشرائح االجتماعية 

األقل دخال في مجتمعاتها«.
وأضاف العيار قائال: وكما هو 
احلال في أنحاء أخرى من العالم، 
سوف تلعب صناديق التقاعد 
اخلاصة في هذه املنطقة أيضا 
دورا رئيسيا في التنمية من خالل 
حتفيز االستثمار احمللي، وخلق 
أدوات مالية جدي���دة، وإعادة 
الش���خصية  تدوير املدخرات 
الوطنية،  إل���ى االقتص���ادات 
التقاعدية  وستكون منتجاتنا 
من بني أكث���ر املنتجات املالية 
املعروضة شفافية وموثوقية، 
وستوفر للعمالء فرصة احلفاظ 
على القدرة الشرائية ملدخرات 
العمر. وس���نقوم بتوزيع هذه 
املنتجات من خالل ش���بكة من 
البن���وك التجارية وش���ركات 
التأمني وإدارة األصول العاملة 
في منطقة الش���رق األوس���ط 
وشمال أفريقيا. وستلقى شبكة 
التوزيع كل الدعم من فريق من 
املتفرغني  املاليني  املستشارين 
من ذوي اخلبرة العالية والقدرة 
على تقدمي اإلرش���ادات املهنية 
االحترافية املستمرة إلى عمالئنا 
التي تناس���ب  حول املنتجات 

احتياجاتهم على النحو األمثل، 
فنحن نس���عى إلى خلق اسم 
جتاري ملنتج له جذوره الراسخة 
في االقتصادات اإلقليمية، وهو 
يرتبط بشكل واضح باحتياجات 
وخصوصي���ات وتطلعات كل 
مجتمع. وسوف تأتي منتجاتنا 
استجابة الحتياجات كل هؤالء 
الناس الذين يرغبون في التحكم 
الش���خصي بتمويله���م طويل 

األمد«.
وخالل زيارته مؤخرا للكويت 
لالجتم���اع م���ع اإلدارة العليا 
لشركة مش���اريع الكويت، قال 
د. نيك���والوس فون بومهارد � 
رئيس مجل���س إدارة ميونيخ 
آر إي: »بالنظر إلى التطورات 
الدميوغرافية، توفر بلدان منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
سوقا ينطوي على إمكانية عالية 
للنمو املربح ملنتجات التوفير 
طويل األجل والتقاعد. وسنقدم 
خدماتن���ا املتخصصة في هذا 
املج���ال ضمن إطار املش���روع 
اجلديد املشترك واملخطط طرحه 
بالتعاون مع ش���ركة مشاريع 
الكويت. وبفضل ما نتمتع به 
معا من اس���تقرار مالي ممتاز، 
فإننا سنحرص على أن يكون 
هذا املش���روع مشروعا ناجحا 
بالنس���بة لكل من الشركاء في 

العمل وعمالء الشركة«.

لتوفير منتجات طويلة األجل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

6.5 ماليين دينار إيراداتها النقدية وبسبب انخفاض القيمة السوقية ألصول محفظتها


