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أعلنت شركة افرست لتنظيم 
املعارض واملؤمترات عن رعاية 
العرب ملعرض  املقاولون  شركة 
العقار املصري والذي ينطلق في 
فندق سفير انترناشيونال خالل 

الفترة من 17 إلى 21 اجلاري.
وقال رئي���س مجلس اإلدارة 
في الشركة هشام عنبة في بيان 
صحاف���ي ان املع���رض العقاري 
الثالث س���يكون حتت  املصري 
رعاية السفارة املصرية وسيطرح 
مشاريع للنخبة ومحدودي الدخل 

معا في أفضل املواقع في مصر.
أن املش���اريع  وأوضح عنبة 

والوحدات السكانية والتجارية واالستثمارية التي 
ستعرض خالل فترة املعرض ستكون ملبية حلاجة 
العمالء الفعلية، مش���يرا إل���ى أن املعرض متنوع 
والشركات املش���اركة التي تصل إلى 25 شركة هي 
من أفضل واكبر الشركات املصرية في املجال العقاري. 
وأكد عنبة أن العالقات التجارية املصرية الكويتية 
قوية ومتميزة حيث ان االستثمارات الكويتية في 
مصر كبيرة ومنذ فترة مما يدل على عمق تلك العالقة 
وهي تستثمر في جميع أوجه النشاط االقتصادي 
املصري الزراعي والصناعي والسياحي والعقاري.

وأشار عنبة الى ان شركة افرست املصرية بالتعاون 

م���ع مجموعة الراي���ة الكويتية 
ستقدم أفضل العروض العقارية 
خالل املعرض الذي يجمع مشاريع 
مميزة قد تكون األولى في طرحها 
بالكويت على املواطنني الكويتيني 
واملواطن���ني املصريني، مبينا ان 
املع���رض العقاري املصري الذي 
سيقام في الكويت يخضع لنظم 
رقابية ونظامية صارمة من قبل 
العليا لشؤون املعارض  اللجنة 
واألس���واق الدولية مبصر فهذه 
اللجنة تتمثل بها كافة الوزارات 
املعنية، مشيرا إلى ان الشركات 
املشاركة ستطرح أفضل مشاريعها 
الت���ي مت اجنازها في الفت���رة األخيرة وعلى احدث 
الطرازات املعمارية والهندس���ية وفي أرقى األماكن 

في مصر.
وبني ان املعرض يعد صورة من صور الترابط 
االجتماعي واالقتصادي والثقافي بني الشعبني الكويتي 
واملصري، الفتا إلى أن املعرض سيساهم في جذب 
انتب���اه املواطنني واملصري���ني املقيمني إلى الفرص 
املتوافرة في القطاع العقاري والس���ياحي املصري، 
متوقعا ان يحقق املعرض قدرا كبيرا من النجاح في 
استقطاب املستثمرين بفضل ما يتمتع به املعرض 

من جدية وسمعة طيبة.

هشام عنبة

متوسط معدل عائدها السنوي منذ تأسيسها بلغ %31

»Taste of Kuwait« خالل مؤتمر بمناسبة إطالق الدورة األولى من معرض

»القابضة المصرية ـ الكويتية« توّزع أرباحها 
النقدية أول أبريل بواقع 1.25 سنت للسهم

»الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة« تمّول 40 مشروعًا

»المقاولون العرب« ترعى معرض العقار المصري

»أوريجينال العالمية« تسوق مشاريع 
»عامر المصرية« بالمعرض

أشاد املدير التنفيذي في شركة »أوريجينال العاملية« 
محمد املشلوم مبا يشهده سوق العقار في الكويت بانتعاش 
ملح��وظ في ظل األزمة االقتصادية العاملية، مش��يرا إلى 
أهمية زيادة إقامة املعارض العقارية املتخصصة في بيع 
العقار املصري وقد أكد ان مشاركة مجموعة »اوريجينال 
العاملية« مبعرض افرس��ت العقاري الدولي املصري تعد 
املشاركة األولى للشركة باملعرض وذلك بعد توقيع عقد مع 
مجموعة عامر املصرية لتسويق جميع العقارات واملشاريع 
ملجموعة عامر في الكويت ومن ضمن املش��اريع: بورتو 
مارينا، جولف بورتو مارينا، بورتو السخنة وأيضا بورتو 
كايرو، واوضح ان الشركة ستسوق مجموعة من مشاريع 

عامر املصرية باملعرض.
واش��ار الى ان الكويت تعد من أقوى أس��واق املنطقة 
وأكثرها جاذبية للمشاريع املصرية، كما ان الكويتيني من 
أكثر مواطني دول اخلليج العربي إقباال على شراء العقار 
في مصر، وقال ان معرض افرست العقاري الدولي املصري 
يأتي ضمن اجلهود املبذولة لترسيخ العالقات االقتصادية 

املتميزة بني البلدين.

اعلنت الش���ركة القابضة املصرية � الكويتية انها 
س���تبدأ في صرف االرباح النقدي���ة اعتبارا من يوم 
اخلميس االول من ابريل املقبل ملالكي االسهم املسجلني 
بنهاية تداول يوم االثنني التاسع والعشرين من مارس 
اجلاري حيث يتم الصرف عن طريق الشركة الكويتية 

للمقاصة.
وكانت اجلمعية العامة العادية التي انعقدت في الثالث 
عشر من مارس اجلاري قد قررت توزيع ارباح نقدية 

بواقع 5% من القيمة االسمية للسهم بالدوالر وقدرت 
1.25 سنت  لكل سهم عن السنة املالية املنتهية في 31 
ديس���مبر املاضي 2009، كما وافقت كذلك على توزيع 
اسهم منحة بنسبة 10% من رأس املال املدفوع بواقع 10 
أسهم لكل 100 سهم وفوضت مجلس اإلدارة في حتديد 
تاريخ احلق وتاريخ التوزيع بعد استكمال اجراءات 

االصدار على ان يتم االعالن عنها في حينه.
وقامت الشركة باعداد قائمة متثل تطور صافي ارباح 

وتوزيعات الش���ركة منذ التأسيس حتى نهاية العام 
املاضي اوضحت فيها تطور رأسمال الشركة من العام 
1998 حتى 2009 وكذلك تطور توزيعات االرباح على 
املساهمني واجمالي قيمة التوزيعات السنوية ونسبة 
اس���هم املنحة وقيمتها كذلك قيمة التوزيعات النقدية 
وتطور صافي ارباح الش���ركة السنوية وتوضح من 
هذا البيان ان متوسط معدل العائد السنوي 31% منذ 

تأسيس الشركة حتى نهاية العام 2009.

تطوير صافي أرباح وتوزيعات الشركة منذ التأسيس وحتى 31 ديسمبر 2009
رأس المال

التوزيعات على المساهمين
السنواتصافي أرباح الشركةمعدل العائد على رأس المال

توزيعات نقديةتوزيعات أسهم منحةإجمالي قيمة التوزيعاتنسبة التوزيعات إلى رأس المال
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عاطف رمضان
العام للش���ركة  املدي���ر  أكد 
الكويتية لتطوير املش���روعات 
الصغي���رة حس���ان القناعي ان 
عدد املشاريع التي تقوم بتمويلها 
الشركة بلغ 40 مشروعا تقريبا، 
مشيرا الى ان حجم التمويل ألي 
مشروع يصل الى 400 ألف دينار 
)كحد أقصى أو أعلى( وان الشركة 
تقوم بتمويل املشاريع الصغيرة 
بنسبة 80% »كتمويل او شراكة 

متناقصة«.
ج���اء ذل���ك خ���الل املؤمتر 
ال���ذي عق���د امس  الصحاف���ي 
مبناس���بة إطالق الدورة األولى 
 »Taste of Kuwait« من معرض
املتخصص باملطاعم املميزة ذات 
الفكر والعالمة التجارية احمللية، 
الذي أقيم خ���الل الفترة من 10 
الى 13 اجل���اري بقاعة اللؤلؤة 
في فندق س���فير إنترناشونال، 
وذلك بحضور ال� 3 أخوات الالتي 
نفذن هذه الفك���رة نور وبدور 
الشبلي، ومشعل اخلزعل  ومي 
ومديرة العالقات العامة بشركة 
املشروعات الصغيرة زينب الوزان 
واملستش���ار اإلعالمي بالشركة 

مشاري املطوع.
وأضاف القناعي ان مساندة 
الشركات الكبرى بالقطاع اخلاص 
للشركات الصغيرة مطلب ضروري 
حتى تكتمل الدورة االقتصادية، 
مشيرا الى ان »الكويتية لتطوير 
املشروعات الصغيرة« هي شركة 
املالي���ة لدعم  أسس���تها وزارة 

وأختاها »بدور ومي« نبذة عن 
التي بذلنها  جتربتهن واجلهود 
ومدى تفاعل اجلمهور مع هذه 

الفكرة.
 Taste« وأضافت نور ان ملتقى
of Kuwait« يعتب���ر أول جتمع 
للمطاعم في الكويت على مستوى 
األفكار املبدعة وقد حصد امللتقى 
جناحا باهرا وإعجابا شديدا من 
قبل الزوار الذين طلب معظمهم 
متديد فترة امللتقى، مشيرة الى انه 
تتلخص فكرة هذا امللتقى بتجميع 
املطاعم التي بدأت كمبادرات من 
الشباب الكويتي الطموح وحققت 
النجاح كمشروعات قائمة الى ان 
وصلت مل���ا هي عليه في الوقت 
احلالي على مساحة 2700 متر 
داخل قاعة اللؤلؤة بفندق سفير 
إنترناشيونال � بنيد القار و900 
مت���ر خ���ارج اخليم���ة التي مت 
تصميمه���ا بأرقى وأجود أنواع 
الديكور املتناسب مع النشاط، كما 
ان امللتقى استخدم التكنولوجيا 
احلديث���ة في إيص���ال الطلبات 
الزوار للمطاعم املش���اركة  من 
عن طري���ق نظام طلبات موحد 
يجمع بني قوائم الطعام جلميع 
املطاعم، ايضا متيز امللتقى بان 
جميع العاملني فيه من املتطوعني 
الكويتيني مبن في ذلك املشرفون 
الذين بدورهم  الط���اوالت  على 
استفادوا كثيرا من هذه التجربة، 
كما أجريت مسابقة ودية الختيار 
أفضل طبق والطبق األكثر مبيعا 

من بني املطاعم املشاركة.

أصحاب املبادرات وتنمية القطاع 
اخلاص.

وأشار الى ان هناك الكثير من 
البنوك والشركات الكبرى تدعم 
املشاريع الصغيرة، مطالبا القطاع 
اخلاص مبزيد من الدعم ألصحاب 

املشاريع الصغيرة.
من جهة اخرى، لفت القناعي 
الى ان الشركة الكويتية لتطوير 
املشروعات الصغيرة قامت بتقدمي 
 Taste« الرعاية الرئيسية ملشروع
of Kuwait« وه���و اكب���ر جتمع 

ملطاعم حتت سقف واحد.
وبني ان فكرة املشروع جديدة 
ورائدة ولم يسبق تنفيذها في 
الكويت، حيث استوفى التنفيذ 

معايير اإلتقان واالهتمام بأدق 
التفاصيل، موضحا ان صاحبات 
الالتي  املبادرات  املش���روع من 
عمل���ن بجد ومثاب���رة ومتيزن 
بروح اإلبداع واالبتكار ومواجهة 
التحديات واإلصرار على النجاح، 

وهي سمات املبادر الناجح.
كم���ا ان املش���اركني في هذا 
التجمع هم من الكويتيني الذين 
أسسوا مش���اريعهم الصغيرة 
ويقومون بإدارتها وكان واضحا 
منهم اجلدية في العمل واإلصرار 

على النجاح.
وبني انه أعطى التجمع فرصة 
لتبادل اخلبرات فيما بني أصحاب 
األعمال الناشئة والشباب الذين 

عملوا معهم خالل هذا النشاط.
وقال القناع���ي ان مثل هذه 
األنشطة من أثرى التجارب التي 
مر به���ا املتطوعون والزائرون، 
مشيرا الى ان هذه املشاريع قائمة 
على االبت���كار واجلدية والعمل 
املدروس واملتكامل وانه البد ان 
تتوافر مقومات النجاح التي تشكل 

من خالل ترابط الكفاءات.
واش���ار ال���ى ان مث���ل هذه 
املشاريع تساهم في إجناح القطاع 
اخلاص. وأنهى حديثه قائال: مما 
ال شك فيه ان العمل إن لم يتسم 
بنواح إنسانية ومعرفية يكون 

ناقصا.
هذا وقد شرحت نور الشبلي 

)فريال حماد(حسان القناعي وزينب الوزان واألخوات نور وبدور ومي الشبلي في جانب من املؤمتر الصحافي

عبدالعزيز املرزوق 

سعد الريس

التطوير  في إطار خط����ط 
التي يشهدها بنك  والتحديث 
بوبيان حاليا على مس����توى 
اإلدارة التنفيذية أعلن البنك عن 
تعيني عبدالعزيز داود املرزوق 
مديرا إلدارة اخلدمات املصرفية 

اخلاصة.
 وقال بنك بوبيان في بيان 
أم����س ان املرزوق ق����د التحق 
مؤخرا ببنك بوبيان حامال معه 
عشر سنوات من العمل في قطاع 
االستثم����ار والبنوك اإلسالمية 
في الكوي��ت كان آخرها تأسيس 
وإدارة الوحدة اإلس����المية في 
بنك الكويت الوطني حيث كان 
مس����ؤوال ع���ن إنشاء هيئ���ة 
شرعي���ة مستقلة لصنادي���ق 
البن����ك الوطن����ي اإلس����المية 
واملس����اهمة ف����ي تأس����ي���س 
اإلس����المي����ة  املعام������الت 

كش����ف عضو مجلس ادارة 
القناعات للتس����ويق  ش����ركة 
والتطوير العقاري ومستشارها 
القانوني سعد الريس ان شركة 
القناعات للتسويق والتطوير 
العقاري ستستثمر في مناطق 
محددة منها قطر وكردس����تان 
العراق واالردن والهند وعمان 
والبحرين ولبن����ان، مؤكدا ان 
شركة القناعات اتخذت من دولة 
قطر مقرا اقليميا لها، مشيرا الى 
ان الشركة ستعمل وفقا الحكام 

الشريعة االسالمية.
الريس في تصريح  واشار 
صحافي امس الى ان الش����ركة 
اق����رت اس����تراتيجيتها للعام 
انه����ا بدأت في  اجلديد، مؤكدا 
اجراءات اقامة مجمعات جتارية 
في املنطقة ومنها مجمع جتاري 
العراق مبساحة  في كردستان 
تص����ل ال����ى 8 آالف متر مربع 
بقيمة تصل الى 7 ماليني دوالر 
وستقوم شركة بريطانية بادارة 
ذلك املجمع واس����تثماره وفق 
دراسة شاملة للسوق العراقي 
كما وقعت الشركة عقدا بقيمة 
4 ماليني دينار لتنفيذ 3 أبراج 
جتارية في قطر وذلك بالتعاون 
مع شركات قطرية وان تنفيذ 
املش����روع س����يبدأ اعتبارا من 
بداية مارس اجلاري ويستمر 
ملدة 360 يوم����ا، مؤكدا انه مت 

عدد العمالء ذوي املالءة املالية 
العالية من السوق احمللي عن 
طري����ق اخلدم����ات املصرفية 
املميزة واملنتجات  الشخصية 
العوائد املجزية  املبتكرة ذات 

واملخاطر الضئيلة.
 وكان املرزوق قد حصل على 
شهادة البكالوريوس من قسم 
التمويل من جامعة »بورتالند 
ستيت« األميركية كما حصل 
على شهادة الدبلوم في القطاع 
املصرفي والتمويل اإلسالمي 
وحصل أيضا على شهادة في 
إدارة الث����روات من األكادميية 
اإلدارة  لعل����وم  األميركي����ة 
 Chartered Wealth( والتمويل
Manager( باإلضافة حلصوله 
على عدد من الدورات التدريبية 
في اإلدارة والقيادة من جامعة 

هارفارد وغيره��ا.

جرى التنسيق والتفاوض معها 
في فترة سابقة وقد جنحت في 
مهمة جمع رأس املال املطلوب 

للتأسيس.
وبني الريس ان مالك الشركة 
انتهوا من تش����كيل فريق عمل 
مهني لش����غل مختلف االدارات 
واالقس����ام املطلوب����ة النطالق 
الكوادر  الش����ركة ومت اختيار 
البش����رية مبهنية عالية وفقا 
نظ����ام حوكم����ة  ملتطلب����ات 

الشركات.
وقال ان كبار مساهمي الشركة 
هم د.محمد املطوع وعبير السالم 
وابرار القناعي وم.نورية البدر 
وفج����ر املس����لم باالضافة الى 
مساهمني استراتيجيني من دول 

اخلليج.
واشار الريس الى أن اجلمعية 
العمومية انتخبت د.محمد املطوع 
رئيسا ملجلس االدارة وعضوية 
آخرين وذلك من خالل اجلمعية 
العمومية التأسيسية التي عينت 
القانونيني واالدارة  احملاسبني 
القانونية والشرعية، مؤكدا ان 
انطالق اعمال الشركة سيكون 
وف���ق آلية مدروس���ة ونوعية 
ف���ي املناطق محل االس���تثمار 
ومن املتوقع ان تشهد عمليات 
لالس���تحواذ، خاصة ان الفترة 
احلالية مناسبة لتشكيل كيانات 

كبرى في ظل االزمة العاملية.

وهيكل�ة وتسوي����ق الصناديق 
اإلسالمية.

 ويتوقع ان يساهم تعيني 
املرزوق في هذا املنصب لدى 
بنك بوبيان في تعزيز وتطوير 
موقع البنك م����ن حيث زيادة 

االتفاق مع مكتب استش����اري 
عاملي للمس����اهمة ف����ي تنفيذ 
ذلك املشروع، مؤكدا ان شركة 
القناعات متتلك حق تس����ويق 
تلك االبراج على املس����تثمرين 

القطريني واالجانب.
واضاف ان رأس���مال شركة 
القناعات للتسويق والتطوير 
العق���اري 15 ملي���ون دينار مت 
طرحه الكتتاب خاص وداخلي 
على مستوى دول مجلس التعاون 
اخلليجي مع تركيزنا على دخول 
مس���تثمرين اس���تراتيجيني، 
موضحا ان قيمة االكتتاب للسهم 
تبلغ 100 فل���س الى جانب 10 
فل���وس مصاري���ف االكتتاب، 
وعهدت مسؤولية تنظيم االكتتاب 
الى شركة استثمارية كويتية 

ضمن خطط البنك لتطوير اإلدارة التنفيذية

بدأت إجراءات تنفيذ مجمعات تجارية في المنطقة

عبدالعزيز المرزوق مديرًا إلدارة 
الخدمات المصرفية الخاصة في »بوبيان«

»القناعات« توقع عقدًا بـ 4 ماليين دينار
لتنفيذ 3 أبراج تجارية في قطر


