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يقام في مركز المؤتمرات بالمنطقة الحرة بشعار »عمار يا مصر« ويشارك فيه 36 شركة خالل افتتاح فرعه بالصباحية

المعرض المصري للعقار واالستثمار ينطلق األربعاء  محافظ األحمدي: نعتز بدور »بيتك«
 داخل الكويت وخارجها 

العمر: الفرع »أداة تسويق« تخدم العميل في أقرب مكان له 
أشاد محافظ االحمدي الشيخ 
د.إبراهيم الدعيج ببيت التمويل 
الكويتي )بيت���ك( ودوره املهم 
واملؤثر ف���ي االقتصاد الوطني 
ومساهماته املتعددة في مختلف 
جوانب احلياة في املجتمع مما 
يجعله منوذجا ناجحا للقطاع 
اخلاص ومعبرا بتميز عن قدرة 
الصيرفة اإلسالمية على النجاح، 
مشيرا خالل افتتاحه فرع بيتك 
في منطق���ة الصباحية الى أن 
»بيتك« محل فخر واعتزاز داخل 
الكويت وخارجها، حيث تسبق 
الطيبة وأداؤه  دائما س���معته 
املتمي���ز توس���عاته اخلارجية 
التي أكد من خاللها قدرة أبناء 
التحدي وحتقيق  الكويت على 
املكان���ة التي يطمح���ون إليها 
رغم اختالف ظروف الس���وق، 
وقد استطاع »بيتك« بناء كوادر 
بش���رية مؤهلة ومدربة مثلت 
قيمة مضافة للمجتمع ولصناعة 
اخلدمات املالية اإلسالمية التي 
تتميز بها الكويت وكانت حاضنة 
ألكبر البنوك اإلسالمية قبل نحو 

30 عاما.
م���ن جانبه، ق���ال الرئيس 
التنفيذي لبيتك محمد العمر ان 
سياسة التوسع وافتتاح فروع 
جديدة ومنو احلصة السوقية 
املتميزة على  لبيتك وقدرت���ه 
استقطاب عمالء جدد من مختلف 
الشرائح تؤكد سالمة منهج عمله 
الناحية الشرعية واملالية،  من 
الت���ام بقواعد  االلت���زام  حيث 
الشريعة وأصول العمل املصرفي 
والتطبيقات واألصول املهنية 
مما جعل بيتك محط األنظار في 
الداخل، ومحل ترحيب وتقدير 
العاملي، مؤكدا  على املس���توى 
أن النج���اح لم ي���أت من فراغ 
وإمنا نتيجة مسيرة متواصلة 
من النج���اح والتميز على مدى 
أكثر من 3 عقود قدم فيها بيتك 
لعمالئه من املساهمني واملودعني 
مليارات الدنانير على شكل أرباح 
وتوزيعات كان���ت دائما محل 
تقديرهم، ولذلك فإن عالقة الثقة 
والدعم بني بيتك وعمالئه راسخة 
وممتدة ولها أصول وقواعد تزيد 

وال تنقص دوما بإذن اهلل.
وأشار العمر إلى أن »بيتك« 
مهتم بالس���وق احمللي ويعمل 
دوما لتنمية حصته السوقية من 
خالل منتجات وخدمات منافسة 
بأسلوب أداء يضعه في مصاف 
البنوك العاملي���ة الكبرى، ومن 
هنا تأتي سياسة افتتاح الفروع 
والنهوض بدورها لتصبح أداة 
تس���ويق مع العمالء وتعظيم 
مفه���وم خدمة العمي���ل ليقدم 
الف���رع كل اخلدمات، وقد طرح 
»بيتك« منذ بداية العام احلالي 10 

خدمات ومنتجات جديدة بعضها 
متيز بها على مستوى السوق، 
كما يس���تعد لتوسيع مجاالت 
عمله في أنشطة رئيسية متيز 
بأدائها خالل السنوات األخيرة 
من خالل تطوير تقدمي اخلدمة 
أو ابتكار أش���كال جديدة ضمن 
صيغ تنويع املنتجات، في حني 
متضي بنوك »بيتك« اخلارجية 
في البحري���ن وماليزيا وتركيا 
في خططها للتوسع في بلدانها 
واألس���واق احمليطة بها وربط 
هذه األسواق مع الكويت ودول 

مجلس التعاون، حيث يحرص 
بيتك على لعب الدور االقتصادي 
والتنموي احلضاري في وقت 
واحد، مش���يرا الى ان اخلطوة 
املقبلة ستكون الربط بني هذه 
البنوك خلدمة عميل بيتك أينما 
كان من خالل الوسائل التقنية 

والبشرية.
املتفائلة  العمر نظرته  وجدد 
بقدرة االقتصاد الكويتي والشركات 
على جتاوز تداعيات األزمة املالية 
العاملية، في ضوء استمرار بنك 
الكويت املركزي في دوره املؤثر 
واحملرك واالهتمام امللحوظ من 
احلكومة بامللف االقتصادي وسط 
تفهم السلطة التشريعية والذي 
أس����فر عن إقرار بعض القوانني 
املشجعة في الفترة األخيرة وان 
كان األمر يحت����اج الى املزيد من 
التش����ريعات االقتصادي����ة التي 
حترك عجلة االقتص����اد وتعزز 
دور القط����اع اخلاص، معربا عن 
أمله في أن يكون التشريع اخلاص 
بالصكوك من ضمن هذه القوانني، 
حيث ميكن أن تساهم الصكوك في 
حل مشاكل التمويل التي تتعرض 
لها الشركات، خاصة انها ال تكلف 
ميزانيات الشركات كما هو األمر في 
األدوات التمويلية األخرى ويسهل 
تسييلها، وبالتالي ميكن أن تكون 

أداة لتوفير األموال. 

يفتتح السفير املصري بالكويت طاهر فرحات 
في السادسة مساء يوم األربعاء املقبل املعرض 
املصري للعقار واالستثمار السادس حتت شعار 
»عمار يا مصر« في مركز املؤمترات والرويال 
سويت بفندق موفنبيك باملنطقة احلرة مبيناء 
الشويخ ويس����تمر املعرض على مدى 5 أيام 
من 5 حتى 9 اجلاري، حيث يعرض عش����رات 
املشروعات االستثمارية والعقارية الكبرى في 
جمهورية مصر العربية، ويشارك به أكثر من 36 
شركة ومؤسسة عقارية واستثمارية من الكويت 
ومصر.وتقيم املعرض الشركة املتحدة للتسويق 
وتنظيم املعارض بالتنسيق مع االحتاد الدولي 
لرجال العمال مبصر وبإشراف من الهيئة العامة 
لشؤون املعارض واألسواق الدولية وبالتعاون 
مع مكتب التمثيل التجاري واالقتصادي املصري 
بالكوي����ت، كما يقام املعرض برعاية مجموعة 
اخلرافي التي تشارك مبشروعها العمالق بورت 
غالب أس����طورة البحر األحمر والذي يعد درة 
اس����تثمارات املجموعة في مصر على س����احل 

البحر األحمر مبرسى علم.
من جانبه، أعلن املدير التنفيذي ملجموعة 
أوريجينال العاملية محمد املشلوم التي تشارك 
في املعرض بالتعاون مع مجموعة عامر املصرية 
أنها ستقدم رحلة للمتعاقدين على وحداتها إلى 
بورتو مارينا أو جولف بورتو مارينا خالل فترة 
املعرض املصري للعقار واالستثمار »عمار يا 
مصر«، وأفاد بأن أوريجينال ستعرض فرصا 
استثمارية رائعة في مشاريع مجموعة عامر 
العمالقة والتي تعتبر من اكبر وأضخم املشاريع 
في مصر، ومن ضمنها مشروع بورتو مارينا 
وجول����ف بورتو مارينا عل����ى البحر األبيض 
املتوسط وبورتو السخنة على البحر األحمر، 
وأضاف ان املش����اركة تأتي من منطلق حرص 
مجموع����ة »عامر جروب« من خ����الل وكيلها 
التس����ويقي في الكويت على األنش����طة التي 
تزي����د من أواصر الترابط بني مصر والكويت، 
حيث تؤدي زيادة االستثمارات بني البلدين إلى 
تعزيز العالقات املصرية - الكويتية في جانبها 

االقتصادي وهذا يؤثر بالضرورة على العالقات 
االجتماعية والثقافية بني البلدين.

وأشار املشلوم إلى ان مشروع جولف بورتو 
مارين����ا صورة مثالية ملا يجب أن يكون عليه 
املنتجع املتكامل حيث متع����ة اإلقامة املترفة 
واألنشطة العديدة فقط على بعد 5 دقائق من 
بورتو مارينا.وفي نفس اإلطار أفاد مدير إدارة 
التسويق في شركة باز للنظم العقارية د.خالد 
الشمري بان الشركة دأبت على تطوير األساليب 
احلديثة وتقدمي كل ما هو جديد في عالم العقار 
من مشاريع وخدمات متنوعة على مر السنني 
للمحافظة عل����ى تربعها على القمة ومواصلة 
النجاح، والذي بدأ من مشروع فندق كبثورن 
في منطقة بورسعيد والذي أصبح بحكم موقعه 
اخليار األمثل لزوار دبي سواء للعمل أو للترفيه. 
وتكون فترة التملك به 30 عاما ومن ثم مشروع 
منتجع منازل العني في مكة املكرمة وهو أول 
منتجع في قلب مكة املكرمة مما يجعله اختيارا 
ذكيا وعمليا حلجاج بيت اهلل احلرام ومعتمريه 
وتكون فترة التملك فيه 50 عاما. وأخيرا وليس 
آخرا مشروع باز مارينا في منطقة مرسى علم 
الواقعة على شاطئ البحر األحمر في جمهورية 
مصر العربية والذي يتضمن منتجعا فندقيا 
بواجهة بحرية متتد ألكثر من 70 مترا، مبحاذاة 
املمشى السياحي ملدينة مرسى علم وأجنحته 
املتنوعة واملتميزة بإطاللتها على البحر األحمر 
وحمامات السباحة واملسطحات اخلضراء ذات 
الشالالت املائية وخيارات كثيرة الحجام األجنحة 
والغرف والعديد من احملالت التجارية وسالسل 
املطاعم العاملية. وتكون فترة التملك فيه بشكل 
دائم وغير محدد املدة واملفاجآت آتية ال محالة. 
فمن كان في القمة عن جدارة يسعى للبقاء حتى 
مع تزايد املنافسني.وصرح املدير العام ملؤسسة 
رفيرا للتجارة العامة واملقاوالت محمد الصفار ان 
مؤسسة رفيرا تعتبر إحدى املؤسسات الكويتية 
الرائ����دة في عالم االس����تثمار املالي والعقاري 
والسياحي داخل وخارج الكويت وعلى مستوى 
دول اخلليج العربي والدول العربية الشقيقة 

مثل جمهورية مصر العربية، وأضاف انه منذ 
أن تأسست مؤسس����ة رفيرا عام 1996 انصب 
جل اهتمامها مبا لها من خبرات وكفاءات على 
خلق فرص استثمارية فريدة والبحث عن كل 
ما هو جديد ومتميز ف����ي كل مكان من العالم 
ملنحه لعمالئها بطريق����ة احترافية تنمي من 
عائد اس����تثماراتهم وتأم����ن مدخراتهم والتي 
تتسم بالش����فافية واملصداقية ومن نشاطاتنا 
بيع وتسويق العقارات واألراضي والشاليهات 
والڤلل السياحية والش����قق بجمهورية مصر 
العربية.ومن جانبه قال مدير عام شركة أمار 
سيتي سمير القدومي ان شركته حرصت من 
خالل تعاقدها مع كل من ش����ركة »اي جي اي« 
املصرية � شركة املرام الندمارك � أجياد العقارية 
وشركة كيروسيز لتكون الوكيل احلصري لهم 
في الكويت بطرح وحدات سكنية مختلفة في 
مدينة كنانة 6 أكتوبر املنفذ من قبل شركة »اي 
جي اي« املعروفة عامليا بتقنية مشاريعها كحي 
األشجار جاردينيا 1 وجاردينيا 2 واآلن تطرح 
مشروع كنانة وهو عبارة عن كامبوند متكامل 
يتضمن شققا مبساحات ومناذج مختلفة تبدأ 
من 80 مترا مربعا إلى 140 مترا مربعا للش����قة 
الواحدة منها ما ه����و دور واحد ومنها ما هو 
دوران وتس����هيالتنا في التملك للشقق متتد 
خلمس س����نوات وما مييز املشروع انه يسلم 
على املفتاح )كامل التشطيب( والتسليم للشقق 

سيكون بعد 3 سنوات من فترة التملك.
وأضاف ان الشركة كذلك ستطرح شققا في 
عمارات سكنية ضمن مشروع املرام الندمارك 
في مركز القاهرة اجلديد )التجمع اخلامس(، 
وأيضا س����تطرح مش����اريع أجياد كاسل التي 
تتناس����ب مع رغبات كل من يري����د التملك أو 
املقيمني  الكويتيني واألجانب  االس����تثمار من 
في الكويت إضافة إلى أفراد اجلالية املصرية 
واملشروع عبارة عن مجمع جتاري ضخم يتضمن 
محالت جتارية مبساحات مختلفة حتقق عوائد 
مرتفعة للمستثمر واملشروع يقع في قلب القاهرة 

مبحافظة 6 أكتوبر.

محمد املشلوم

الشيخ د.ابراهيم الدعيج ومحمد العمر يقصان شريط افتتاح الفرع اجلديد

العمر يقدم هدية تذكارية حملافظ األحمدي  

سمير قدومي محمد الصفارد.خالد الشمري

60 ألف سعودي 
متعثر في سداد 

القروض الشخصية
الرياض � يو.بي.آي: كشف 
مدير عام الشركة السعودية 
للمعلومات االئتمانية »سمه« 
نبيل املبارك أن عدد املتعثرين 
في سداد القروض الشخصية 
إل���ى 60 ألف متعثر  وصل 
بحس���ب بيانات فبراير من 
الع���ام احلالي فيم���ا تبلغ 
النسبة اإلجمالية للنساء %32 

من عدد املتعثرين ككل.
وأوض���ح املب���ارك ف���ي 
تصريح خ���اص لصحيفة 
الس���عودية  »االقتصادية« 
املتخصصة أمس »أن تعثر 
النساء يرجع في األساس إلى 
األزواج أو أفراد العائلة الذين 
يعمدون إلى االستعانة بهن 

في استحقاق قروضهم«.
وتشير اإلحصائيات إلى 
أن نسبة القروض املتعثرة 
بلغت 1.2% للقطاع املصرفي 
و1.4% للقطاعات ككل، فيما 
بلغ إجمالي اإلقراض بالنسبة 
للقطاع املصرفي 202.8 مليار 
ريال وإجمالي قيمة اإلقراض 
للقطاع املصرفي والقطاعات 
األخرى 220 مليار ريال فيما 
بلغت قيمة املبالغ املتعثرة 
2.4 مليار ريال وفقا لبيانات 

فبراير املاضي.

لقطة جماعية تضم الدعيج مع قياديي البنك وموظفي الفرع اجلديد


