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صرحت رئيس مجلس ادارة شركة ديب امباكت منيرة احلساوي 
بأن الشركة ستنظم املؤمتر الكويتي ـ النيجيري االول لالستثمار 
والذي يقام حتت رعاية رئيـــس جمهورية نيجيريا وينطلق في 
23 مايو اجلـــاري ويعقد بالكويت بالتعاون مـــع غرفة التجارة 

والصناعة الكويتية.
وقالت ان شـــركة اعمار للمشـــاريع قدمت رعايتها الرئيسية 
للمؤمتر والذي يعتبر االول الذي يقام على هذا املستوى الرسمي 

بني الكويت ونيجيريا في املجال االقتصادي والتجاري.
وسيطرح املؤمتر العديد من الفرص االستثمارية املتنوعة التي 
تنمي العالقـــات التجارية واملالية بني البلدين في جميع املجاالت 
وسيكون املؤمتر فرصة حقيقية لدفع تلك العالقات الى االمام ملا 
فيه مصلحة البلدين خاصة ان املؤمتر سيقام حتت رعاية رئيس 
اجلمهورية مما يعطيه زخما وسيعقد على مدى يومني وسيشتمل 
برنامج املؤمتر على العديد من احللقات النقاشية واحملاور املهمة 
التي ستناقش مستقبل العالقات االقتصادية النيجيريةـ  الكويتية 
واسباب االستثمار في نيجيريا ومدى االهمية التي ستعود على 
الطرفني مع استضافة بعض املسؤولني من كال اجلانبني للمشاركة 
في احللقات النقاشـــية، لذلك ستعمل مجموعة ديب امباكت على 
تسخير كل خبراتها خالل السنوات السابقة في تنظيم املعارض 
واملؤمترات كي تنهض بهذا احلدث االســـتثماري املهم الذي يهدف 
الى تسليط الضوء على املشـــاريع الفعلية املطروحة لالستثمار 

مع احلكومة النيجيرية.
واكدت احلساوي ان املؤمتر يعد االول من نوعه والذي يجمع 
بني الطرفني الكويتي والنيجيري وانه يعتبر فرصة لرجال االعمال 
واملستثمرين الكويتيني للتعرف على الفرص املتاحة لالستثمار 
في دولة نيجيريا، كما ان فرص االستثمار املطروحة في نيجيريا 
تشـــجع رجال االعمال واملســـتثمرين الكويتيني على االستثمار 
واكتشاف فرص جديدة في تلك املنطقة من القارة السمراء حيث 
حتتـــوي نيجيريا على مواد طبيعية غير مســـتغلة وخاصة في 
مجاالت الطاقة واملعادن باالضافة الى مجال تطوير املدن اجلديدة 
والفنادق واملنتجعات الى جانـــب تخطيط وتطوير مدن خاصة 
لالعمال هناك، فضال عن تطوير املوانئ واعمال التعدين والطاقة 
وانشـــاء املطارات اجلديدة في بعض الواليات، وايضا شـــركات 
االتصال التي تخدم الشـــعب النيجيري الذي يصل تعداد سكانه 

الى 150 مليون نسمة.

أعلنــــت شــــركة دار الكوثر 
العقارية إحدى شركات »املجموعة 
اخلليجية للتنمية واالستثمار« 
أنها حققت صفقة مبادلة عقارية 
في النصف احلالي مع مستثمرين 
عقاريني من دول مجلس التعاون 
إلى  اخلليجي قيمتهــــا وصلت 

مليوني دوالر.
وقال نائــــب رئيس مجلس 
اإلدارة في الشركة أحمد الصفار 
في بيان صحافــــي ان الصفقة 
العقارية التي قامت على إبرامها 
الشــــركة تضمنت مبادلة 200 

قطعة أرض وشقق سكنية.
وأشــــار إلى أن الصفقة شملت أراضي وقسائم سكنية وصناعية 
في مناطق متفرقة في دول مجلــــس التعاون اخلليجي، الفتا إلى ان 
الشــــركة جتهز حاليا لصفقة مماثلة قد تكون أكبر صفقات الشركة 

خالل العام احلالي.
وبني الصفار ان الشركة حققت خالل الربع األول من العام احلالي 
صفقة مماثلة مبليوني دوالر من خالل بيع عقارات سكنية وڤلل في 

اخلفجي ملستثمرين وشركة عقارية في املنطقة نفسها.
وبني ان الشــــركة حققت هذه الصفقات بعد التعافي النســــبي في 

السوق العقاري مع بداية العام احلالي.
ولفت إلى ان السوق العقاري الكويتي واخلليجي بدأ يتعافى تدريجيا 
نظرا لوجود فرص جديدة في األسواق وصفقات عقارية وتعد مناسبة 

لكل الشرائح من املستثمرين واالستفادة من انخفاض األسعار.
ودعا البنوك ومؤسســــات التمويل الكويتيــــة إلى حترير بعض 
األدوات االستثمارية التي قال ان من شأنها أن تخدم السوق العقاري 
الكويتي وحتقق صفقات عقارية تنعش حركة الســــوق، مشيرا إلى 
أنه وبعد انتهاء تبعات األزمة املالية العاملية فإن السوق بحاجة إلى 
3 ركائز رئيســــية األولى هي عودة التمويل والثانية انتعاش أسواق 
املــــال، والثالثة التقليل من حدة املبالغة في آثار األزمة املالية، مبينا 
ان الكويــــت ال تعيش أزمة مالية بقدر ما تعاني من األزمة النفســــية 

لدى شريحة املستثمرين.
وأشار إلى ان ظروف األزمة املالية العاملية غيرت كثيرا من تفكير 
املســــتثمرين ودفعتهم إلى البحث عن فرص استثمارية أقل مخاطر 

وذات عوائد مضمونة.
وتوقع ان يستمر النشاط التدريجي في سوق العقار، موضحا ان 
الربع األول من العام احلالي أظهر إقباال على شــــراء العقار الســــكني 
اخلاص، وهو مؤشر على تعافي السوق، لكن التداول على االستثماري 

والتجاري قد يتأخر إلى العام املقبل.
وتوقع ان تبرم الشــــركات العقارية صفقــــات خالل الربع الثاني 
والثالث مــــن العام احلالي قد تكون األفضل على اإلطالق منذ عامني، 
مشيرا إلى أن املرحلة املقبلة في سوق العقار ستشهد مزيدا من طرح 
املشاريع املميزة بأســــعار قد ترضي شريحة كبيرة من املستثمرين 

املتجهني لالستثمار في السوق العقاري.

القاضي: »بوبيان« حقق 1.6 مليون دينار أرباحًا صافية عن الربع األول
في مؤشر لدخول البنك مرحلة إيجابية باألداء واألرباح 

8.5 ماليين دينار األرباح التشغيلية مقارنة مع 7.5 ماليين دينار لنفس الفترة بزيادة نسبتها %12.8
215 مليون دينار حقوق الملكية في البنك مقارنة مع 127 مليون دينار للربع األول من 2009 

أعلن بنـــك بوبيان نتائج 
الربع األول من عام 2010 والتي 
أظهرت حتقيقه لصافي ربح 
قدره 1.6 مليون دينار عن تلك 
الفترة مقارنة مع صافي خسارة 
قدرهـــا 11.7 مليون دينار عن 
الربع األول من العام املاضي.

إدارة  وقال رئيس مجلس 
البنـــك إبراهيـــم القاضي في 

بيان صحافي انه يتطلع إلى 
أن تكون هذه النتائج االيجابية 
مؤشرا على دخول البنك مرحلة 
ايجابية باألداء وجتاوز مرحلة 
التحديات، وذلك اعتمادا  من 
على القاعدة الرأسمالية املتينة 
العمـــل ذي املهنية  وفريـــق 

العالية.
أرباح  القاضي أن  وأضاف 

البنك التشـــغيلية عن الربع 
األول مـــن عام 2010 قد بلغت 
8.5 ماليـــني دينار مقارنة مع 
7.5 ماليني دينـــار عن الربع 
األول من عـــام 2009 بزيادة 
إلى  نســـبتها 12.8%، مشيرا 
سياسته التحفظية واملتمثلة 
في استمراره ببناء مخصصات 
محددة جتـــاه بعض احلاالت 

التي تستدعي ذلك.
وذكـــر القاضي ان إجمالي 
أصول البنك كما في نهاية الربع 
األول من عام 2010 قد بلغ 1.132 
مليار دينـــار مقارنة مع 906 
ماليني دينار في نهاية الربع 
األول من عام 2009 وبنسبة 

منو قدرها %25.
وأوضـــح ان إجمالي قيمة 

حقوق امللكية في البنك ارتفع 
ليصـــل إلى 215 مليون دينار 
في نهاية الربع األول من عام 
2010 مقارنـــة مع 127 مليون 
دينار في نهاية الربع األول من 
عام 2009، والذي ترتب عليه 
أن بلغ معدل كفاية رأســـمال 
البنك 31% مقابل احلد األدنى 
املطلوب من قبل بنك الكويت 

املركزي وهو %12.
يذكـــر ان بنـــك بوبيـــان 
يتطلـــع الى ان يكـــون العام 
احلالـــي عام حتـــول في اداء 
البنـــك مدفوعا مبجموعة من 
العوامل االيجابية لعل أهمها 
دخول مساهمني جدد في هيكل 
ملكية البنك على رأسهم بنك 
الكويت الوطني وامتام عملية 

زيادة رأسمال البنك الى جانب 
االستراتيجية اجلديدة للبنك 
التي عملت على اعدادها واحدة 
من اكبر بيوت االستشـــارات 
العاملية بالتنسيق مع مجلس 
ادارة البنك وادارته التنفيذية 
باالضافة الى استقطاب فريق 
فني اداري محترف من افضل 

إبراهيم القاضياخلبرات املصرفية.

أحمد الصفار

الصفار: »دار الكوثر العقارية« تحقق 
صفقة مبادلة عقارية بمليوني دوالر

الحساوي: »إعمار« ترعى 
المؤتمر النيجيري األول لالستثمار

السوق العقاري بدأ بالتعافي تدريجياً


