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»الكويت الدولي« نّظم محاضرة 
تثقيفية لطالبات مدرسة هند 

المتوسطة عن النشاط المصرفي
استقبل بنك الكويت الدولي في مقره الرئيسي وفدا من مدرسة هند 
املتوس���طة للبنات يضم بعض مس���ؤولي املدرسة وعددا من الطالبات 
املتفوقات، وذلك في إطار تواصل البنك مع املؤسسات التربوية املختلفة 
وحرصه على تعزيز وتنمية احلس لدى طالبات املرحلة املتوسطة بأهمية 

االدخار وتنظيم اإلنفاق وتأثير ذلك على حياتهن املستقبلية.
وق���د ألقت ممثلة بنك الكويت الدولي نوف البحر محاضرة تثقيفية 
على الطالبات، تضمنت التعريف بالبنك ونشاطه املالي واملصرفي وعن 
دور االدخار في االقتصاد، وأهمية تربية الطالب على الوعي االدخاري 
منذ الصغر ليصبح فيما بعد منطا سلوكيا وحياتيا مالزما لهن، مشيرة 
إلى أن بنك الكويت الدولي س���بق له تنظيم ع���دة محاضرات تثقيفية 

لطالب املرحلة املتوسطة.

محمد اجلاسم وباسمة الدهيم أثناء توقيع االتفاق

رئيس قطاع البطاقات في البنك خالد الصغير يسلم اجلائزة للفائز صقر الفي

ممثلو بنك الكويت الدولي في لقطة جماعية مع الطالبات

بيتر فايانوس

»برقان« يعلن الفائزين من مستخدمي بطاقات 
الڤيزا لحضور مسابقة »الفيفا« لكأس العالم

أعلن بنك برقان، وبالتعاون مع مؤسسة ڤيزا 
العاملية، أسماء الفائزين الثالثة من حاملي بطاقات 
ڤيزا وذلك في السحب املقام على جائزة حضور 
كأس العال����م لكرة القدم »الفيف����ا« للعام 2010، 
والفائزون هم: خالد عبداجلبار العلوان، ورياض 
جاس����م البغلي، وصقر حمي����د الفي وقد حصل 
الفائ����زون على جائزة تتضم����ن رحلة مدفوعة 
بالكامل إلى جنوب افريقيا مع مرافق حلضور كأس 
العالم 2010، متضمنة تكاليف اإلقامة، باإلضافة 
إلى احلصول على بطاقتني مسبقتي الدفع بقيمة 

150 دوالرا للفائز ومرافقه.

وفي تهنئتها للفائزين، قالت رئيسة مديري 
مجموعة اخلدمات املصرفية لألفراد بالبنك منيرة 
املخيزمي: »تلقينا جتاوبا إيجابيا من عمالئنا حملة 
البطاقات االئتمانية لهذه احلملة، وكان االهتمام 
واسع النطاق نظرا لسهولة الدخول في احلملة 
واالشتراك بها وروعة اجلائزة«، مضيفة »واننا في 
بنك برقان نسعى دائما لتقدمي األفضل لعمالئنا 
حملة البطاقات االئتمانية وتقدمي اخلدمات التي 
تضفي مزيدا من املزايا والعوائد لهم«. ويواصل 
بنك برقان متيزه في منح عمالئه املزيد من املنتجات 

واخلدمات املصرفية ذات اجلودة العالية.

»معرض الكويت« و»الجاسم لتنظيم المعارض« 
توقّعان اتفاق إقامة معرض »لكويت عزنا«

وقعت شركة معرض الكويت 
الدولي ممثلة مبديرة التسويق 
والعالقات العامة باسمة الدهيم 
وشركة اجلاسم لتنظيم املعارض 
واملؤمترات ممثل���ة مبدير عام 
الش���ركة محمد اجلاسم اتفاقا 
إلقامة معرض »لكويت عزنا« 
الدولية  املع���ارض  على ارض 
مبش���رف بالصالة رقم 8 خالل 
الفترة من 26 الى 28 اغسطس 

املقبل.
وبهذه املناسبة، قال مدير عام 
شركة اجلاسم لتنظيم املعارض 
واملؤمترات محمد اجلاسم، ان 
معرض »لكويت عزنا« يرسخ 
مب���دأ دعم الطاقات الش���بابية 
الشباب في  وتنمية مش���اريع 
الكويت باعتبارهم امل املستقبل 
واشراقة الغد في عالم االعمال 

واالقتصاد.
مشيرا الى ان املعرض يحمل 
رسالة واضحة الى كل من هم في 
سن الشباب مفادها حثهم على 

العمل باملشاريع  االنخراط في 
انش���طة  احلرة حيث تتضمن 
املعرض اس���تعراضا ملجموعة 
كبي���رة من التج���ارب العملية 
ألصحاب املش���اريع الصغيرة 
حيث يهدف املعرض ايضا الى 
الترويج للمش���اريع الصغيرة 

وتنميتها وتطويرها.
مشيرا إلى ان معرض »لكويت 
عزنا« يختلف كثيرا عن غيره 
من املعارض املماثلة من حيث 
الهدف واالنشطة حيث سيقام 
على هامشه العديد من االنشطة 
مثل السحوبات على جوائز قيمة 
سيزاح عنها الستار في الوقت 
املناسب مشيرا الى انه من املقرر 
اقامة وتنظيم ذلك احلدث سنويا 

مرة واحدة.
من جانبه���ا، اعربت مديرة 
التس���ويق والعالق���ات العامة 
بشركة معرض الكويت الدولي 
باس���مه الدهيم ع���ن ترحيبها 
بالتعاون مع شركة اجلاسم إلقامة 

هذا املعرض الذي يخدم اهدافا 
حيوية متمثله في دعم وتشجيع 
الشباب على العمل احلر واقامة 

املشاريع الصغيرة.
ان الشركة يسعدها  واكدت 
دوما استضافة مثل هذه املعارض 
التي تخاطب شريحة مهمة من 
اهدافا  شرائح املجتمع ويحمل 
اس���تراتيجية ال يتردد احد في 
دعمها وتشجيعها ومساندتها.

الش���ركة سوف  ان  واكدت 
تسخر كل امكانياتها وخبراتها 
املتراكمة خلدمة اهداف املعرض 

والسعي نحو حتقيقها كاملة.
ان الشركات  بالذكر  اجلدير 
املش���اركة في املع���رض تضم 
ش���ركات الس���ياحة والس���فر 
والش���ركات العقارية والبنوك 
والشركات االستثمارية واملدارس 
واحلضانات اخلاصة وشركات 
مواد البناء واملستلزمات املنزلية 
وشركات االجهزة االلكترونية 

وشركات االتصاالت.

يقام على أرض المعارض الدولية 26 أغسطس المقبل

سوق التأمين في الشرق األوسط  نما 26% بين 2005 و2008
قالت شركة »بورز اند كومباني« انه خالل 
الس����نوات الث����الث املنصرمة حق����ق صانعو 
السياسات وهيئات اإلشراف تقدما في تعزيز 
منو قطاع التأمني في الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا وتنافسيته وتطوره.
ووفقا لدراسة جديدة وضعتها الشركة فإنه 
بينما يتطلع القطاع إلى البناء على هذا النجاح، 
يجب أن يواجه سلسلة من التحديات الستدامة 
النمو واالرتقاء باملنطقة إلى مستوى أسواق 

التأمني املتطورة في العالم.
واشارت الدراسة إلى أنه بدعم من اجلهود 
التي بذلتها هيئات اإلشراف، حقق سوق التأمني 
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا منوا 
سنويا تراكميا بلغ 26% بني عامي 2005 و2008، 
لم يتخطه سوى معدل النمو في أوروبا الشرقية 

والوسطى والذي وصل إلى 27% في العام 2008، 
وكان السوق في اإلمارات العربية املتحدة األكبر 
من حيث أقساط التأمني اإلجمالية بأكثر من 5 
مليارات دوالر، تليها اململكة العربية السعودية 
ب����� 3.1 مليارات دوالر واملغ����رب ب� 2.5 مليار 
دوالر، فيما أظهرت البحرين واجلزائر واإلمارات 
العربية املتحدة أعلى معدالت منو ألقساط التأمني 
اإلجمالية بني األعوام 2007 و2008، بحيث بلغت 
46% و45% و41% على التوالي. واوضح شريك 
في »بورز أند كومباني« بيتر فايانوس تعليقا 
على هذه النتائج بالقول: »لم تتخط حصة منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا من السوق العاملي 
0.42% العام املنصرم، باإلضافة إلى ذلك، يبقى 
اختراق التأمني � أي أقساط التأمني اإلجمالية 
كنس����بة من إجمالي الناجت احمللي � متدنيا في 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا«.
مشيرا إلى أنه »على الرغم من ارتفاع هذا 
املعدل م����ن 1.05% عام 2005 إل����ى 1.08% عام 
2008، إال أنه مازال منخفضا مقارنة باملناطق 

الرئيسية األخرى في العالم«.
وعن الوضع املستقبلي لقطاع التأمني في 
املنطقة، ق����ال فايانوس: »مع توقع منو قطاع 
التأمني في الشرق األوسط وشمال أفريقيا خالل 
السنوات املقبلة، يجب على صانعي السياسات 
وهيئات اإلشراف مواجهة التحديات التي سوف 
تواجهها املنطقة بغي����ة حتقيق قدرات النمو 
القصوى، مبا في ذل����ك تطوير قاعدة مهارات 
للتأمني وتعزيز تطوير خدمات التكافل وتوعية 
ال����رأي العام حول التأمني ودعم خلق س����وق 

تأمني إقليمية«.

تفويض رئيس مجلس اإلدارة
ونائب الرئيس بالتوقيع عن الشركة

أوضح املش��عان ردا على س��ؤال لوزارة التجارة عن البند 
السابع الوارد في جدول أعمال الشركة والقاضي بتفويض مجلس 
اإلدارة وكل من رئيس مجلس اإلدارة ونائب الرئيس بالتوقيع 
مجتمعني أو منفردين نيابة عن الشركة وأحقيتهم في التصرف 
في حصص وأسهم الشركات التابعة والزميلة والشركات األخرى 
اململوكة للشركة داخل وخارج الكويت بالبيع والشراء »انه تفاديا 
ألي عراقيل قانونية وملزيد من تبسيط اإلجراءات مت اقتراح هذا 
البند، مشيرا الى ان الشركة كانت قد تعرضت لبعض العراقيل 

أثناء بيع حصتها في شركة مساهمة لبنانية بلبنان«.

مشاريع تحت التخطيط
س�لطنة عم�ان - منتجع بركاء: مش���روع متعدد 
االستخدام يقع في املنطقة الساحلية من بركاء، 
ويتكون املش���روع من عدة عناصر س���كنية 
وجتارية باالضافة الى الفنادق، حيث س���يتم 
تطوير املش���روع على اربع مراحل، ويشمل 
املش���روع املتعدد االس���تخدام ثالث���ة فنادق 
ومارينا ومركزا جتاريا باالضافة الى السوق 
القدمي وجميعها تتمحور حول املارينا ومتتد 
على مساحة إجمالية تقدر ب� 500.000م2. كما 
مت مؤخرا تصنيف املنتجع كمش���روع تنمية 
سياحية،مما يعطي فرصة التملك فيه للمواطنني 
العمانيني واالجانب على حد سواء، ومتوقع 

االنتهاء منه في الربع االول من عام 2015.
اململكة العربية الس�عودية - املرجانة: هو مشروع 
سكني يقع في مدينة الدمام في املنطقة الشرقية 
من اململكة العربية السعودية، وميتد املشروع 
على مساحة 112.228 م2 ويتصل بشبكة طرق 
رئيس���ية توصل الى مناطق اململكة املختلفة 
باالضافة الى مملكة البحرين، ويتكون املشروع 
من ڤلل وشقق دوبلكس ليوفر حلوال سكنية 
الكثر من 2000 ف���رد، باالضافة الى مجموعة 
خدمات متنوعة لقاطني املش���روع، ويتوقع 
االنته���اء من اعمال البناء في الربع الثاني من 
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المشعان: »األرجان« حققت رابع أعلى ربحية للسهم 
ب� 13 فلساً ضمن 39 شركة عقارية مدرجة

مدينة جبيل في املنطقة الشرقية من اململكة 
العربية الس����عودية، ويتكون املشروع من 
مجتمع سكني ممتد على مساحة 977.307م2 
وسيوفر منزال ألكثر من 5000 فرد ويتميز 
بسهولة الوصول الى عدد من مدن اململكة 
عن طريق ش����بكة طرق مطورة مثل طريق 
الدمام واجلبيل السريع، وطريق جسر امللك 
فهد الذي يربط اململكة العربية السعودية 
مبملكة البحرين، اضافة الى اجلزء السكني 
الذي يش����مل منطقة خدمات وجزءا جتاريا 

خلدمة قاطني املشروع.
مملكة البحرين � جيون: هو أحدث مش����اريع 
ش����ركة األرجان بحرين. يق����ع في ضاحية 
أبوقوة، جنوب غرب العاصمة املنامة، وميتد 
املشروع على مساحة 37.803م2 مقسمة الى 
82 تاون هاوس متنوعة التصاميم. ويتضمن 
املشروع ايضا مساحة خضراء باإلضافة إلى 
عنصر جتاري خلدمة املجتمع احمللي واملنطقة 
احمليطة بها. ويتصل املش����روع بعدة طرق 
رئيسية، ويقع على بعد 15 دقيقة فقط من 

مطار احملرق الدولي.
� بوابة سار � اجلزء التجاري: مشروع بوابة سار 
السكني الواقع في منطقة رئيسية من سار 
هو أول مشروع تطوره شركة االرجان بحرين 
في اململكة ويتألف من مجموعة متنوعة من 
التاون هاوس والدوبلكس، وقد متت املوافقة 
عل����ى بناء اكثر من 200 ش����قة في املرحلة 
الثالثة من املشروع. ويقع اجلزء التجاري 

على مساحة 458م2.

فئة الترفيه للمشاريع املستقبلية. وسيتم 
تطوير املشروع كفندق متميز على مساحة 
137.391م2 داخل خليج مغلق، وهو جزء من 
محمية برية حكومية تقع في بندر اخليران، 
وس����يتضمن املنتجع 83 مفتاحا، باالضافة 
الى ناد صحي ومطعم عاملي كما س����يمثل 
احد املنتجعات الصديقة للبيئة الرائدة في 
السلطنة. ويتوقع االنتهاء من هذا املشروع 

في الربع الرابع من 2011.
� بي�وت الف�ي: يقع املش����روع في منطقة 
اخلوض، وهو مشروع متعدد االستخدامات، 
وس����يضم 126 وحدة س����كنية ممتدة على 
مس����احة 28.883م2، وج����زءا جتاريا على 
مس����احة 2.398م2. وسيتم اجناز املشروع 
على مرحلتني، ومن املتوقع االنتهاء من املرحلة 
األولى بحلول الربع الثالث من العام 2011.

اململكة العربية الس�عودية � من�ازل قرطبة: يقع 
في الشمال الشرقي من عاصمة السعودية 
الرياض، وسيوفر مشروع قرطبة وحدات 
سكنية متعددة املساحات والتصاميم ألكثر 
من 4500 ف����رد، ومن املتوقع ان يكون أحد 
أكبر املشاريع السكنية في املدينة التي ستمتد 
على مساحة إجمالية تقدر ب� 364.000م2. 
ويشمل املشروع على مزيج من الڤلل والشقق، 
كما ميكن للمواطن����ني الراغبني في التملك 
احلصول على تس����هيالت ائتمانية مع بنك 
اجلزيرة وبنك الري����اض. ويتوقع االنتهاء 

منه في الربع الثالث من عام 2011.
� الس�هول: يقع باملنطق����ة الصناعية في 

شكلت الدرع احلامية من تداعيات األزمة 
املالية العاملية.

المشاريع الجديدة لـ »األرجان«

الكويت � فندق ومنتجع رمال: يقع املشروع في 
منطقة البدع، ويتضمن الفندق 59 غرفة و56 
شاليها، باالضافة الى مساحة جتارية ممتدة 
على مساحة 7.666م2. وسيتم قريبا اعادة 
تسمية الواجهة التجارية ب� أرجانا ووك ومن 
املتوقع االنتهاء من أعمال اإلنشاء في الربع 

الثالث من عام 2010.
� مركز أرجان لألعمال: مركز  أرجان لألعمال 
هو مجمع مكاتب يقع على الواجهة البحرية، 
في املنطقة التجارية احلرة بالكويت ويتكون 
من 9 أبنية متصلة ذات مساحات مرنة تقارب 
18.184م2 ومساحات خضراء داخلية وقاعة 
مجهزة بأحدث التكنولوجيا تتس����ع ل� 100 
مقع����د، وصالة رياضية كامل����ة اخلدمات، 
باالضاف����ة الى مضمار جري على س����طح 
املبنى، وقد مت بناء املشروع ليتضمن عددا من 
املزايا اخلضراء ويشتمل على أحدث احللول 
املستدامة لعمليات البناء والتكنولوجيا. كما 
يوجد حاليا العديد م����ن الفرص التجارية 
للتأجي����ر في هذا املجم����ع الصديق للبيئة 
وسيتضمن املشروع املقر الرئيسي لشركة 

االرجان العاملية العقارية.
س�لطان عمان � منتج�ع أبروي في اخلي�ران: في 
2009، فاز منتجع أبروي بجائزة »س����يتي 
س����كيب« للعمارة في االسواق الناشئة في 

منى الدغيمي 
اعتبر رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب لشركة األرجان العاملية العقارية 
خالد املشعان أن حتقيق الشركة لربحية 
تعادل 13.12 فلس���ا للسهم الواحد مؤشر 
ايجابي لتطور الش���ركة، مش���يرا إلى أن 
الشركة قد حققت رابع أعلى ربحية للسهم 
من ضمن 39 ش���ركة عقارية مدرجة في 
س���وق الكويت لألوراق املالية باإلضافة 
إلى كونها ضمن 6 ش���ركات فقط حققت 

ربحية سهم أعلى من 10 فلوس.
وقال املش���عان خالل انعقاد عمومية 
الش���ركة أمس بنس���بة حضور %77.44 
والتي وافقت على جميع البنود الواردة 
في جدول اعمالها ومنها عدم توزيع ارباح 
ع���ن 2009، ان تنويع »األرجان« ملصادر 
متويل مشاريعها السيما محافظها العقارية 
التي حتت إداراتها مكنها من االس���تمرار 
في تطوير املش���اريع في منطقة اخلليج 

خالل 2009.
واستعرض أهم النتائج املالية للشركة 
حيث س���جلت أرباحا صافية بلغت 3.3 
ماليني دينار، مشيرا إلى أن األصول ارتفعت 
بنسبة 6.2% كما ارتفعت حقوق املساهمني 
بنسبة 8% وباإلضافة إلى ذلك انخفضت 
املطلوبات املتداولة بنسبة 39% واملصاريف 
العمومية واإلدارية بنسبة 9.2% وبصورة 
عامة ارتفعت إيرادات التشغيل اإلجمالية 
من املنتجعات واإليجارات بنسبة 20%عن 

.2008
وأضاف انه مت إعادة هيكلة الديون للحد 
من التزامات الشركة قصيرة األجل وذلك عن 
طريق إعادة متويل قروض الشركة بشكل 
فعال وبفوائد تنافسية مما مكن الشركة من 
جتنب ضغط كبير على تدفقاتها النقدية، 
الفتا إلى أن األصول املتداولة تشكل نسبة 
اكبر من املطلوبات املتداولة مما عكس رأس 
املال العامل من وضع سلبي يقدر ب� 11.5 
مليون دينار إلى وضع ايجابي يصل إلى 

2 مليون دينار في عام 2009. 
وأكد أن إستراتيجية »األرجان« القائمة 
على تنوي���ع مصادر الدخ���ل والتوزيع 
اجلغرافي وتركيزها على مس���اكن ذوي 
الدخل املتوس���ط باإلضاف���ة إلى خبرات 
التنفيذي والسياس���ة الصارمة  جهازها 
فيما يتعلق بعدم التداول في األس���واق 
املالية وسياس���تها االقراضية املتحفظة 

عموميتها أقرت عدم توزيع أرباح وحقوق مساهميها ارتفعت بنسبة %8

)أسامة البطراوي(خالد املشعان ومحمد السقاف يترأسان عمومية الشركة


