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 مراد: القطاع العقاري يعلق آمااًل
على خطة التنمية النتشاله من دوامة الركود 

 »بيتك« يطرح خدمات جديدة للعمالء
عبر الفروع الخارجية في البحرين وماليزيا وتركيا

 الرئيس التنفيذي لـ »بنك الدوحة«
يحصل على جائزة »المساهمة المتميزة في الصناعة«

مبيعات قياسية لسيارات الجاكوار لدى »الزياني«

أعلن مدير عام مجموعة املسار لتنظيم املعارض 
واملؤمترات س���عود مراد عن اكتمال اس���تعدادات 
املجموعة لتنظيم معرض العقار الرمضاني خالل 
الفترة من 21 إلى 24 أغسطس املقبل، مشيرا إلى أن 
املعرض يضم مجموعة من شركات العقار احمللي 
واخلليجي وعددا من البنوك، فضال عن الشركات 
التي تقدم خدماتها العقارية في السوق االقليمي، 
موضحا ان املعرض سيقام حتت رعاية وبحضور 
نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لالسكان ووزير الدولة للتنمية الشيخ 

احمد الفهد.
واوضح مراد في بيان صحافي أن معرض العقار 
الرمضاني بات ميثل حدثا سنويا ينتظره املهتمون 
بصناعة العقار في الكويت، كما أن انعقاد املعرض في 

شهر رمضان ميثل فرصة للشركات املشاركة لعقد الصفقات العقارية 
وتوقيع االتفاقيات االستثمارية في شهر رمضان وهو شهر يقضي 
فيه الكويتيون أوقاتهم متنقلني بني الدواوين والزيارات االجتماعية، 
الفتا إلى ان املعرض اس���تقطب مش���اركات واسعة كما ان الشركات 

املشاركة ستطرح عروضا ستمثل مفاجأة للزوار.
 واضاف: »لننظر إلى الوجه االيجابي لألزمة املالية..الصورة ليست 
قامتة متاما..فتراجع اس���عار العقارات بات حقيقة ال ميكن انكارها 
األمر الذي أنتج فرصا استثمارية للمواطنني فضال عن الباحثني عن 
الس���كن اخلاص في الكويت مبختلف انواعه سواء كان ڤلال او شققا 

سكنية او حتى ارضا للبناء .
وأشار إلى أن مجموعة املسار حرصت على أن تتوزع املشاركات 
في الدورة اجلديدة للمعرض بشكل يلبي جميع احتياجات املواطنني 
فإلى جانب الفرص االستثمارية التي سيطرحها املعرض في السوق 
احمللي، كما ان هناك ايضا فرصا استثمارية اقليمية وعاملية في دول 
خليجية وعربية وبعض الدول األوروبية سيقدمها املعرض لزواره 
األمر الذي يساهم في توسيع شريحة املستفيدين من املعرض لتشمل 

املواطنني واملقيمني واملستثمرين ورجال االعمال.
وبني أن املعرض يهدف الى طرح مجموعة من اخليارات السكنية 
والتجارية الواسعة أمام املستثمرين الكويتيني واخلليجيني والدوليني 
وسيلقي الضوء على قطاعات العقارات في دول مثل بريطانيا واستراليا 
وكندا والواليات املتحدة حيث يس���تثمر شريحة من الكويتيني في 
هذه الوجه���ات بغرض قضاء العطالت أو القامة أبنائهم خالل امتام 
دراس���تهم العليا. مؤكدا أن متطلبات سوق العقار كثيرة، وتطلعات 
العقاريني من اقامة املعارض عديدة، ومن أبرزها تالفي أخطاء املاضي، 
وس���لبياته، ومحاولة تبني األطروحات االيجابية وابرازها، وانقاذ 
السيولة العقارية املدفونة في التراب على شكل مخططات أو مساهمات 
متعثرة، مؤكدا أن املعرض يدعم اجتاه النمو األفقي لس���وق العقار 

احمللي الذي مازال ينطوي على فرص كبيرة.
ولفت مراد الى انه من املتعارف عليه ان املعارض العقارية باتت 
وسيلة مهمة ليس لعرض املشاريع فقط وامنا لشرح رؤى الشركات 
املشاركة ومستقبل استثمارها، خاصة أن االستثمار العقاري بات ال 
يعترف باالقليمية أو احمللية حيث تشير االحصائيات واملعلومات أن 
نسبة املستثمرين الكويتيني في املجال العقاري في دول اخلليج العربي 
وبعض الدول العربية تزداد يوما عن يوم مما دفع الش���ركة املنظمة 

الى جذب شركات عقارية خليجية وعربية اليجاد 
الفرصة للشركات املعنية باالجتماع حتت سقف واحد 
من أجل طرح مشاريعها املتنوعة ولعرض منتجاتها 
على شريحة واسعة من املواطنني املهتمني باالستثمار 
وايجاد حالة مستقبلية من التحالفات االستثمارية 
بني كبرى الشركات العقارية واملالية واالستثمارية 
السعودية واخلليجية والعربية للدخول في مشاريع 

وبرامج مشتركة وتبادل اخلبرات.
 مشيرا إلى أن معرض العقار الرمضاني سيمثل 
مؤش���را لقياس اجتاهات السوق العقاري في ظل 
استمرار تداعيات األزمة املالية التي أدت إلى خروج 
املضاربني والشركات العقارية الورقية من السوق 
كما أدت أيضا إلى تراجع األس���عار ووصولها إلى 

مستويات مغرية بالشراء
وأكد أن السوق العقاري احمللي تضرر من األزمة املالية التي طالت 
معظ���م القطاعات االقتصادية ولم ينج منه���ا أحد كما كان لقانوني 
الرهن العقاري 8 و9 لسنة 2008 انعكاسات سلبية، فضال عن حتفظ 
البنوك الزائد في االقراض لكن القطاع العقاري يعلق آماله حاليا على 
اخلطة التنموية احلكومية والتي يشرف عليها نائب رئيس الوزراء 
للشؤون االقتصادية الشيخ احمد الفهد في انتشاله من دوامة الركود 
خصوصا أن الش���يخ أحمد الفهد اكد ان اخلطة التزام قانوني وأدبي 
وان اخلصخصة العب اساسي في هذه اخلطة، مشيرا إلى ان اخلطة 
التنموية تتضمن تنفيذ الكثير من املشاريع العمالقة مثل مشروع إنشاء 
مدينة احلرير)مركز األعمال اجلديد لدولة الكويت( والذي تبلغ تكلفته 
77 مليار دوالر، ومشروع شبكة السكك احلديدية ومترو األنفاق، كما 
تغطي اخلطة نفقات إضافية إلنشاء املدن اجلديدة، والبنية التحتية 

وهذا من شأنه أن ينعكس ايجابا على السوق العقاري احمللي.
وذكر مراد أن القطاع العقاري احمللي يتمتع بأهمية خاصة حيث 
يأتي في املركز الس���ادس من حيث حجم املساهمة في الناجت احمللي 
االجمالي كما ان هناك 38 ش���ركة عقارية مدرجة في س���وق الكويت 
لالوراق املالية بقيمة سوقية تبلغ 1.7 مليار دينار فضال عن النشاط 
الفردي للمواطنني الذين يحرصون على االستثمار في السوق العقاري 
الذي مازال يحافظ على موقعة كمالذ آمن خصوصا في ظل التقلبات 
الشديدة التي تش���هدها البورصة حاليا معربا عن أمله في ان تقوم 
اللجنة التي ش���كلها وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون لدراسة 
تنظيم س���وق العقار وتطويره بدورها في تنظيم السوق العقاري 
خصوصا انه بحاجة فعلية إلى التنظيم حاليا ملواجهة اآلثار السلبية 

لألزمة املالية.
وأع���رب مراد عن أمله في إقرار الس���ماح لألجانب بتملك العقار 
باعتباره خطوة ايجابية تؤسس لبداية مرحلة انفتاح حقيقية تعتمد 
على تعزيز التسهيالت وتش���جيع االستثمارات وتعزيز االستثمار 
العقاري وكله���ا خطوات على طريق حتويل الكويت الى مركز مالي 
اقليمي رائد خالل املرحلة املقبلة مش���يرا الى أن املش���رع الكويتي 
حص���ر متلك العقار في املواطنني الكويتيني، وذلك لضيق مس���احة 
الكويت وخلضوع جزء كبير من تلك املساحة لعمليات االستكشافات 
البترولي���ة، »اال ان الوقت احلالي الذي يش���هد انطالقة العوملة مبا 
تتطلبه من تنقالت كبيرة لألفراد بني الدول يفرض علينا اعادة النظر 

في قوانينا وتشريعاتنا«.

أعلن بيت التموي����ل الكويتي )بيتك( عن تقدمي 
خدمة جدي����دة تتمثل في إتاح����ة الفرصة لعمالئه 
داخل الكويت لالستفادة من مجموعة من العمليات 
واخلدمات املصرفية احملددة في عدد من املواقع التي 
يتواجد فيها »بيتك« خارج الكويت بداية بالبحرين 
وماليزيا كخطوة أولى، على أن تشمل تركيا خالل 

الفترة القريبة املقبلة.
 وفي ه����ذا اخلصوص، قال الرئي����س التنفيذي
ل� »بيت����ك« محمد العمر ان اخلدم����ة اجلديدة التي 
س����يقدمها »بيتك« لعمالئه ف����ي الكويت من خالل 
مجموعته املتواجدة في البحرين وماليزيا بداية ثم 
تركيا في مرحلة الحقة، تتيح لهم السحب النقدي 
خصما من حس����اباتهم لدى »بيت����ك« في الكويت، 
وعمليات التحويل بني احلسابات املصرفية، فضال 

عن بيع وش����راء العمالت األجنبية، وكذلك اخلدمات املرتبطة ببطاقة 
السحب اآللي وبطاقة االئتمان.

وأضاف ان »بيتك«: »يس����عى من خالل تقدمي ه����ذه اخلدمات إلى 
حتقيق أهداف إس����تراتيجية عدة، أهمها: تفعيل مفهوم »العالم بيتك« 
ووضع اإلمكانات والنجاحات التي حققتها مجموعة »بيتك« في األسواق 
املذكورة في متناول استفادة عمالئنا من خالل تقدمي باقة من اخلدمات 
املصرفية املناس����بة بكفاءة وسرعة عاليتني، وتوحيد مستوى جودة 
ورقي اخلدمات بني فروعنا وشركاتنا التابعة في الداخل واخلارج، فضال 
عن احلرص على التواجد بالقرب من جميع العمالء أثناء سفرهم مبا 

يسهم في توثيق العالقات بني مجموعتنا املصرفية وعمالئنا«.
واوض����ح انه: »في الوقت الذي يهدف فيه »بيتك« لالس����تفادة من 
عمليات التوسع والشراكات الناجحة إقليميا وعامليا التي قام ببنائها 
على مدار الس����نوات املاضية في تنويع عملياته االستثمارية وتعزيز 
أدائه، يحرص كذلك وبنفس القدر من األهمية على توظيف ايجابيات 
عمليات التوس����ع تلك لصالح عمالئه مبختلف شرائحهم لكي يجنوا 

مع البنك ثمارها«. وأشار إلى أن اخلدمات اجلديدة 
وحتديدا خدمة الس����حب النقدي من خالل عدد من 
فروع »بيتك« اخلارجية تتميز عن خدمة الس����حب 
التي كانت ومازالت قائمة من خالل أجهزة الصرف 
اآللي، بأنها محددة بس����قف أعلى لعمليات السحب 
النقدي من حسابات العمالء، فضال عن تواجد موظفي 
فروع »بيتك« بقرب العمي����ل، وذلك لتلبية جميع 
متطلباته وخدمته بقدر عال من املسؤولية والكفاءة 

واملرونة معا.
وذكر أنه يرتبط بهذه الباقة من اخلدمات الرئيسية 
مجموعة أخ����رى من اخلدم����ات اإلضافية كإصدار 
وحتصي����ل أوامر الدفع وكذلك حتصيل الش����يكات 
 ،SWIFT« « املصرفية ومتري����ر احلواالت املصرفية
مشيرا إلى أنه سيتم توسيع وتطوير هذه اخلدمات 
باس����تمرار حرصا على خدمة عمالئنا خارج السوق احمللي واستيفاء 
جميع احتياجاتهم، حيث يتمتع »بيتك« ببنية تقنية متطورة تؤهله 
دائم����ا من تطوير خدماته ومنتجاته وط����رح أخرى جديدة تقدم قيما 
مضافة لألس����واق والعمالء. ولفت إلى أن����ه ينبغي على العميل بداية 
لالستفادة من هذه الباقة اجلديدة من اخلدمات التقدم إلى أحد الفروع 

داخل الكويت مصطحبا وثيقة السفر الرسمية. 
اجلدير بالذكر ان »بيتك« ميتلك 52 فرعا مصرفيا منتشرة في مناطق 
الكويت اجلغرافية، وكذل����ك 9 فروع مصرفية في البحرين، التي تعد 
أحد أبرز األس����واق املالية اإلقليمية ومركزا هاما لكبريات املؤسسات 
املالي����ة واملصرفية العاملية، كما ميتلك 8 فروع في ماليزيا، وعدد 145 
فرعا في السوق التركية، ومن خالل تواجده املكثف في السوق التركية 
يقوم »بيتك« بدور اجلسر املالي واالقتصادي الذي يربط بني الكويت 
وأس����واق اخلليج من جهة والسوق التركي من جهة أخرى. كما يقوم 
من خالل تواجده في ماليزيا بذات الدور في الربط بني أسواق الكويت 

واخلليج وبني أسواق دول شرق آسيا.

»المسار« تنظم معرض العقار الرمضاني 21 أغسطس المقبل برعاية الفهد  تشمل السحب النقدي والتحويل والعموالت عبر 214 فرعًا حول العالم 

سعود مراد  محمد العمر

آر. سيتارامان يتسلم اجلائزة 

إقبال كبير على سيارات »جاكوار« محليا

و»فوربس«، و»داو جونز«، 
و»فوكس لألعمال التجارية«، 
و»سكاي نيوز«، ومؤسسة 
»بلومب���رغ« ومجموعة من 
قن���وات ووس���ائل اإلعالم 
اإلقليمية لالستزادة من ارائه 
واحلصول على تعليقاته في 

القضايا املهمة.
وعل���ى صعي���د األلقاب 
التي حازها خالل مش���واره 
املالي واملصرفي،  في املجال 
حصل سيتارامان على »جائزة 
التميز ألفضل رجال املصارف« 
وذلك في ابريل من عام 2009، 
كما مت اختياره للحصول على 
لقب »رج���ل العام في قطاع 

املصارف« خالل عام 2007.
كما حصل في عام 2008 
على لقب »أفضل مدير تنفيذي 
في قطاع الصناعة املصارفية 
بالشرق األوسط«، الى جوار 
عدد كبير من اجلوائز واأللقاب 
املرموقة والتي حصل عليها 
بناء على مساهماته وخبراته 
في مجال اخلدمات املصرفية 
والبن���وك، حي���ث مت منحه 
ايضا جائزة »جولندز للتميز 
البنكي« من قبل فرع املؤسسة 
العاملية للهنود غير املقيمني 
في اململكة املتحدة، وجائزة 
»براند ليدرشيب« وذلك خالل 
القمة السابعة عشرة للعالمات 
التجارية في اسيا، وذلك في 

سبتمبر من عام 2008.

املصرفية اإلقليمية والعاملية. 
وبهذه املناسبة، قال رئيس 
مجلس ادارة شركة »سي بي اي 
املالية«، دومينيك دي سوسا: 
»لق���د مت االعتراف وتكرمي كل 
الرواد في هذه الصناعة على 
مس���اهمتهم ف���ي حتقيق منو 
ملؤسساتهم خالل هذه األوقات 
بالتحديد والتي مت خاللها اختبار 

أدائهم في مواجهة االزمات«.
اجلدير بالذكر ان سيتارامان 
يتمتع برصي���د خبرات متتد 
ألكث���ر من عقدين ف���ي مجال 
األعمال املصرفية وتكنولوجيا 
واالستش���ارات  املعلوم���ات 
البنكية، وتزخر سيرته الذاتية 
بالعديد م���ن االجنازات، بدأها 
بعمل���ه كمحاس���ب قانوني، 

حاصال على ش���هادة عليا في 
مج���ال تكنولوجيا املعلومات 
ونظم إدارة الشركات، كما حاز 
أعلى تصنيف في بكالوريوس 
التج���ارة بع���د حصوله على 

امليدالية الذهبية. 
وباعتب���اره واح���دا م���ن 
املصرفيني ذوي اخلبرة واألكثر 
احتراما على الصعيد اإلقليمي، 
والذي يعترف له بحنكته في 
التجارة واالستثمارات  مجال 
املصرفية، يصنف سيتارامان 
من بني افضل االقتصاديني في 
منطق���ة دول مجلس التعاون 
اخلليجي، تسعى خلفه القنوات 
اإلعالمية ووكاالت االنباء مثل 
»سي ان بي س���ي«، و»بي بي 
العاملية«، و»رويترز«،  س���ي 

حصل الرئي���س التنفيذي 
لبنك الدوحة ار. س���يتارامان، 
احد البن���وك القطرية الرائدة 
في تقدمي اخلدمات املتميزة في 
الكويت، على جائزة »املساهمة 
املتميزة في الصناعة« ملجهوداته 
املتميزة وس���جله احلافل في 
الصناعة املصرفية في منطقة 

الشرق االوسط.
وقد حصل سيتارامان على 
هذا التكرمي لدوره كمصرفي في 
»بنك الدوحة« وكذلك ألعماله 
اخليرية على صعيد مساهماته 
االجتماعية، واهتمامه بشؤون 
البيئة واحملافظة عليها، مما أهله 
للفوز باجلائزة عن جدارة من 
قبل اكبر املتخصصني في مجال 

الصناعة واألعمال.
وتسلم سيتارامان اجلائزة 
العاشر  املرموقة خالل احلفل 
لتوزي���ع جوائ���ز الصناع���ة 
املصرفية في الشرق األوسط 
لعام 2010 في حفل عشاء فخم 
أقيم ف���ي فندق أبراج اإلمارات 

بدبي في 16 يونيو اجلاري.
وحصل س���يتارامان على 
ل���� »بنك  اجلائ���زة تكرمي���ا 
الدوحة« كمؤسسة ولشخصه، 
املتميز في مجال  ادائهما  على 
الصناعة املصرفية، خالل احلفل 
الذي نظمته »سي بي اي املالية« 
بالشراكة مع معهد »حوكمة« 
حلوكمة الشركاء، ومبشاركة 
أكثر من 330 خبيرا في الصناعة 

وإن ما نراه لدينا اليوم مختلف 
متاما عم����ا يواجهه غيرنا في 
مجال صناعة السيارات، وأعتقد 
أن جميع اجلهود املبذولة في 
صناعة سيارات اجلاكوار من 
ناحي����ة اإلنتاج والتس����ويق 
واخلدمة واملبيعات ينعكس 
حقا على األرقام املسجلة وعلى 
اجلوائز التي مت حصدها، إنني 
أتطلع لالجتماع بعمالئنا الذين 
ينتظرون بفارغ الصبر سيارة 
إكس جي اجلديدة وأنا أعلم أن 
هذا سوف يساهم في إضافة 
النجاح إلى جاكوار في شركة 

الزياني«.

أفضل مستورد لسيارات جاكوار 
في الشرق األوس����ط واملشرق 
العربي وأفريقي����ا، وحتى اآلن 
في ه����ذا العام تفوق����ت بثبات 
على جميع األسواق، وهي تهدف 
إلى االس����تمرار في هذا التفوق 

واحملافظة عليه.
 ومن املتوقع أن تؤدي هذه 
الزيادة في املبيعات إلى ارتفاع 
أكثر مع وصول سيارة »جاكوار 
اكس جي« اجلديدة الفاخرة هذا 
الشهر إلى شركة الزياني وهي 
السيارة املنتظرة بفارغ الصبر، 
وكان ع����دد كبير من العمالء قد 
قاموا بحجز الس����يارة اجلديدة 

مسبقا، وسوف يتم تسليم اكس 
جي اجلديدة للعمالء في األسابيع 
املقبلة، أما العمالء املتحمسون 
والذين لم يتخذوا القرار النهائي 
بامتالك السيارة اجلديدة، فهناك 
ل����دى معرض  انتظارهم  ف����ي 
الزياني س����يارة »جاكوار اكس 
جي« كاملة املواصفات للتمتع 

بتجربة قيادتها.
وفي هذا الص����دد، قال مدير 
مبيعات »جاكوار« في ش����ركة 
الزياني فهد العنزي: »كان هناك 
اندفاع شهدناها في عام 2009 مع 
استمرار اإلجنازات العظيمة في 
عام 2010، مع ما حتقق حتى اآلن، 

حققت مبيعات جاكوار لدى 
شركة الزياني ارتفاعا مستمرا، 
بالرغم م����ن الركود االقتصادي 
امللحوظ في السوق، وخصوصا 
في صناعة السيارات، فحتى نهاية 
مايو املاضي كانت املبيعات قد 
ازدادت بنس����بة قدرها 30% عن 
نفس الفترة من عام 2009، هذه 
النسبة املئوية الرائعة جدا قد 
حتققت مع األخذ بعني االعتبار 
جميع الصعوبات االقتصادية 
التي واجهتها الشركات واألفراد 

على حد سواء.
ويعود هذا النجاح إلى عوامل 
كثيرة، ب����دءا باالهتمام املتزايد 
وامللحوظ بسيارات جاكوار، مع 
انضمام سيارة جاكوار إكس إف 
وترحيب الزياني باألعضاء اجلدد 
الذين انضموا إلى العائلة ساعد 
على ازدياد عدد العمالء بشكل 
كبير، وتشمل قاعدة العمالء اآلن 
مختل����ف األذواق واملتطلبات، 
باإلضافة إلى ذلك جاكوار إكس 
كي التي تغير شكلها التزال حتى 
اليوم واحدة من أكثر السيارات 
الرياضية املرغوب فيها بالسوق 

الكويتية.
 وثم����ة عام����ل آخ����ر، وهو 
التي حققتها  الهائلة  اإلجنازات 
شركة الزياني نتيجة للتطورات 
املستمرة في العديد من األقسام، 
إلى  الت����ي أدت  هذه اإلجنازات 
حصول الش����ركة عل����ى جائزة 


