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»SLS AMG الوطني«: فارس المحري يفوز بـ »مرسيدس كوبيه«
أعلن بنك الكويت الوطني ان عميله فارس أحمد عبداهلل احملري فاز 
بسيارة املرسيدس كوبيه فئة SLS AMG موديل 2011 الفاخرة، في السحب 

الثالث واألخير من حملة بطاقات »الوطني« في مقر البنك الرئيسي.
وقد منحت هذه احلمل����ة، التي انطلقت في األول من يونيو املاضي 
واس����تمرت حتى 14 اجلاري، حاملي بطاقات »الوطني« فرصا لدخول 
س����حوبات للفوز بإحدى 3 سيارات مرسيدس فاخرة. وبهذه املناسبة، 
ق����ال نائب مدير عام مجموعة اخلدمات املصرفية الش����خصية في بنك 
الكويت الوطني عبداهلل النجران التويجري، في تصريح صحافي: »ان 
بنك الكويت الوطني باعتباره مؤسسة مصرفية رائدة يسعى دائما إلى 
جت����اوز توقعات العمالء ويحرص على ابت����كار أرقى وأفضل اخلدمات 
واملنتجات املصرفية املترافقة بعروض مجزية ومزايا عديدة، الس����يما 
في مجال البطاقات التي يتصدر الوطني سوقها على املستويني احمللي 
واإلقليمي باعتباره أحد أهم مصدري البطاقات«. من جهته، أعرب الفائز 
فارس احملري عن س����عادته البالغة بفوزه بهذه اجلائزة القيمة، قائال: 

»أشكر بنك الكويت الوطني على هذه السيارة الفخمة«.

ف����ي البداي����ة، أش����ار مدير 
التسويق في شركة باز للنظم 
العقاري����ة أحمد الش����مري الى 
ان الش����ركات الكويتية تفضل 
املشاركة في املعارض احمللية عن 
املعارض اخلارجية لإلمكانيات 
الكبي����رة التي ميكن من خاللها 

حتقيق مزيد من اإليرادات عبر 
تسويق املشاريع.

ولفت الشمري إلى أن السوق 
يعاني من وجود شركات وهمية 
تسوق عددا من املشاريع ما يؤدي 
بني  منافس����ة غير شريفة  إلى 

الش����ركات العقارية املوجودة.
وكشف الش����مري عن طرح 
العقارية مش����روعا  باز للنظم 
كبيرا بنظام حصص املشاع في 
الكويت في الربع األول من العام 

املقبل.
التي يتم  وحول املش����اريع 
تس����ويقها ف����ي املع����رض من 
خالل الشركة، أوضح الشمري 

الش����ركة تطرح 3 مشاريع  أن 
رئيسية بقيمة 1.5 مليار دوالر 
الس����عودية ودبي ومرسى  في 
علم في مص����ر بنظام حصص 
املشاع، موضحا أن الشركة قامت 
بتسويق كامل مشروعها في دبي 
و80% من مشروع مكة و40% من 

مشروع مرسى علم.

حصص المشاع

وأض���اف أن نظام حصص 
املش���اع مل���دى احلي���اة الذي 
تطرحه الشركة لعمالئها يعد 
م���ن املنتج���ات اجلديدة على 
الس���وق الكويت���ي وقد القت 

ترحيبا واسع النطاق بني عدد 
كبير من املستثمرين العقاريني 

داخل وخارج الكويت.
ومن جانب���ه، أوضح مدير 
التسويق واملبيعات في  إدارة 
العقارية هاني  ش���ركة دينار 
العبد الهادي أن الشركة بدأت 
في تسويق منتجع فارس في 
منطق���ة اخليران، الفتا الى أن 
املنتجع عبارة عن ش���اليهات 
وڤلل مطلة على البحر مباشرة 
على مس���احة 400 متر مربع 
ويتكون م���ن دورين وميتاز 
ب���أن اس���تراتيجية الش���ركة 
الواجهة السياحية  تركز على 

العقارية في الكويت. وبني أن 
الشركة متخصصة في السياحة 
العقارية وذل���ك جلاذبية هذا 
العقارات للعائالت  النوع من 

الكويتية.

مشاريع خارج الكويت

الش���ركة  وح���ول خط���ة 
العبدالهادي  املستقبلية، لفت 
ال���ى انها تدرس إقامة عدد من 
املشروعات خارج الكويت بقيمة 
إلى 20 ملي���ون دينار،  تصل 
مستدركا بأن قيمة املشروعات 
سوف يتم حتديدها بناء على 
دراسات اجلدوى التي ستقوم 

بها الشركة خالل املرحلة املقبلة. 
وأضاف أن منتجات الش���ركة 
املالية  تراعي ظ���روف األزمة 
واحتياجات املس���تثمرين من 
خالل دراس���ات سوقية تعزز 

وضع الشركة مستقبال.
واختتم العبد الهادي حديثه 
بالقول بأن إقرار خطة التنمية من 
شأنه إعطاء مؤشر إيجابي على 
تطوير القدرات التنظيمية للسوق 
العقاري وتعزيز دوره في األداء 

االقتصادي بشكل عام.
وبدوره، أوضح مدير التسويق 
في ش���ركة فور كويت العقارية 
ان الشركة تقوم  الهندال  نواف 

بعرض ف���رص عقارية تتجاوز 
قيمتها ربع مليار دينار تتنوع في 
العقارات االستثمارية واألراضي 
السكنية في منطقة شرق القرين، 
مبين���ا أن هناك إقب���اال من قبل 
املستثمرين على هذا النوع من 
األراض���ي والعق���ارات الرتفاع 
عوائده���ا وقدرته���ا على جذب 
املس���تثمرين، إضافة ملناسبتها 

لدخول الكثير من املواطنني.

تراجع االستثمارات

وأكد املدير العام في شركة 
العيدي العقارية ربيع العيدي 
ان حركة االستثمارات الكويتية 

في القطاع العقاري بس���لطنة 
عمان ش���هدت تراجعا بسبب 
التي  املالية  تداعيات األزم���ة 
التزال آثاره���ا موجودة حتى 
اليوم، مس���تدركا بان السوق 
العقاري وإن شهد ارتفاعا طفيفا 
في األسعار إال أنه اليزال دون 
املس���توى املأم���ول.  وبني أن 
املع���ارض العقارية التي تقام 
في الكويت جتد صدى واسعا 
العمانية وذلك  لدى الشركات 
لألهمي���ة الكبيرة التي توليها 
تلك الشركات للسوق الكويتي 
املليء بالفرص االس���تثمارية 

الواعدة.

الفائز فارس احملري يتسلم مفتاح السيارة املرسيدس من عبداهلل النجران التويجري

وبقياسات مختلفة حسب حاجة 
العم���الء، حيث ان مس���احات 
غ���رف التخزين تت���راوح بني 
املتر ونصف املتر إلى 40 مترا 

مربعا. 
وأوضح أن مركز التخزين 
الشخصي يتمتع مبوقع متميز 
ويتوسط جميع مناطق العاصمة 
ويتميز بقربه من املطار وميناء 
الشويخ واملنطقة احلرة باإلضافة 
إل���ى أهم املناط���ق الصناعية 
والتجارية، الفتا الى أن أهم ما 
مييز املركز هو توفير خدمات 
التحميل والتنزيل بدون حدود 
العمالء وكذلك  مفروضة على 
التأجير األس���بوعي  إمكانية 
والشهري والسنوي وتوفير 
خدمات احلراسة واألمن على 
مدار الساعة وان املركز مفتوح 
طوال اليوم وفي العطل الرسمية 
لكي يتمكن من خاللها العميل 
من نق���ل املواد املخزنة في أي 
وقت يشاء كما يحتفظ العميل 
مبفاتيح املخزن لضمان مبدأ 
اخلصوصية، حيث ان جميع 
مخازن الشركة مكيفة بالكامل 
وستكون املرحلة الثانية بنفس 
مواصفات املرحلة األولى لكي 

تكون متممة لها.

اكتسبتها الشركة عن السوق 
خالل فترة عملها وأن الشركة 
ستسعى في املستقبل القريب 
الى زيادة أس���طول شاحناتها 
تلبية للزيادة املتوقعة في حجم 
الطلب على خدمات الشركة علما 
بأن الشركة ملتزمة مع عمالئها 
في االلتزام بالوقت والتنظيم 

الفعال. 

التخزين الذاتي

وأضاف أن الشركة أطلقت 
مؤخرا املرحلة األولى من خدمة 
التخزين الذاتي على مس���احة 
تفوق 6.000 متر مربع وبتكلفة 
اجمالي���ة تبلغ 6 ماليني دينار 
وأنها بصدد إعداد املخططات 
األولية لتجهيز املرحلة الثانية 
لكي تكون مكملة للمرحلة األولى 
علما بأن فكرة املشروع انطلقت 
بعد دراسة احتياجات السوق 
والتي تلمس���تها الشركة بعد 
عمل دراسات سوقية مختلفة، 
مشيرا الى أن املخزن الشخصي 
املذكور ه���و أول وأكبر مركز 
تخزين من هذا النوع في الكويت 
ومنطقة الشرق األوسط وهو 
مجهز بالكامل بغرف تتناسب 
املتعددة  التخزين  مع أغراض 

إلى الروالت الشفافة وامللونة 
والس���يلوفان والفوم واملواد 
التغليف  الالصقة وحقائ���ب 
واألقف���ال بأحجامها وأنواعها 
املختلفة وسيتبع ذلك افتتاح 
أفرع أخرى في مناطق الكويت 
املختلفة إلعطاء عمالء الشركة 
فرصة الوصول ملنتجاتها بكل 

سهولة ويسر.
وأش���ار الى أن شركة باك 
ان م���وف للتج���ارة العام���ة 
واملقاوالت توفر مجموعة من 
خيارات النقل املختلفة والتي 
الس���وق احمللي  تتناسب مع 
من خالل املعرفة الكبيرة التي 

أعلن رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لشركة »باك 
إن م���وف« القابض���ة إبراهيم 
أديب العوضي أن الشركة ومن 
خالل ش���ركاتها التابعة بدأت 
في التوسع في مجال خدمات 
الشحن والنقل الدولي من خالل 
التوقيع على اتفاقية ش���راكة 
مع احدى الشركات الرائدة في 
الفلبني وذلك لتوس���يع نطاق 
عمليات النقل والشحن الدولي 

ملنطقة شرق آسيا.
وأوضح العوضي في تصريح 
صحافي أن الش���ركة س���تبدأ 
بإطالق هذه اخل��دمة من خالل 
شركة س��مارت موف خلدمات 
حزم البضائ���ع في دبي وهي 
شركة متخصصة في مجال النقل 
والتغ���ليف لقطاع التجزئة في 
اإلمارات، باإلضافة إلى شركة 
بيك باك العاملية والتي تعتبر 
اللوجس���تية للشركة  الذراع 
في  البحري���ن واملتخ��صصة 
الش���حن اخلارجي  في مجال 
اللوجيستية، على  واخلدمات 
أن تبدأ اخلدمة الفعلية مع بداية 
املقبل بع���د أن تكون  أكتوبر 
الشركة قد أمتت عملية إنشاء 
قاعدة وكالئها في دول العالم 
املختلفة لتتمكن الشركة من نقل 
جميع املواد واملعدات واألجهزة 
اخلاصة بعمالئها جلميع دول 

العالم. 

الفرع األول

وبني أن الشركة ومن خالل 
ش���ركة باك ان موف للتجارة 
العام���ة واملقاوالت س���تقوم 
خالل اكتوب���ر املقبل بافتتاح 
أول أفرعه���ا لعرض منتجات 
الش���ركة املختلفة في منطقة 
الش���ويخ الصناعية من مواد 
التغليف املتنوعة والتي سيتم 
تصنيعها خصيصا للش���ركة 
والتي متتاز باملتانة واجلودة 
العالية وإمكانية االس���تخدام 
املتعدد وستغطي املواد املزمع 
عرضها كافة احتياجات عمالء 
الش���ركة لعملي���ات التغليف 
الذاتي وس���يكون  والتخزين 
امل���واد املعروضة  ب���ني  م���ن 
كرات���ني بأحجام ومقاس���ات 
وأنواع مختلفة لتتناسب مع 
احتياج���ات العمالء باإلضافة 

6 ماليين دينار تكلفة مركز التخزين الشخصي األول في الشرق األوسط

العوضي: »باك إن موف« تطلق خدمات النقل
والشحن الدولي بحلة جديدة أكتوبر المقبل

الشركة ستبدأ بإطالق الخدمة من خالل »سمارت موف« لخدمات حزم البضائع في دبي

إبراهيم العوضي

وسط حضور »جيد« من المستثمرين والمواطنين في اليوم الثاني لمعرض العقار الثامن

فرص عقارية بقيمة تتجاوز مليار دينار
وبدء تنفيذ مشاريع الخطة أنعش سيولة العقار

تطرح العقاريـة«  للنظم  »باز  الشـمري: 
فرصًا عقارية بقيمة 1.5 مليار دوالر في 3 دول

العيـدي: تراجع االسـتثمارات العقارية 
للكويت في سلطنة عمان بسبب تداعيات األزمة

العبدالهادي: »دينار العقارية« تنفذ مشروعات 
تصل قيمتهـا إلى 20 مليون دينـار خارج الكويت

فرصًا  تسـّوق  كويـت«  »فـور  الهنـدال: 
عقارية بقيمة ربع مليـار دينار خالل المعرض

نواف الهندالربيع العيديأحمد الشمري هاني العبدالهادي

عمر راشد

وسط حضور ملحوظ من قبل املستثمرين، ومبنتجات عقارية تفوق املليار دينار، أكد عدد من مسؤولي الشركات 
املشـاركة في معرض العقار الثامن الذي تختتم نشاطاته اليوم وسـط إقبال »جيد« من املستثمرين العقاريني أن 
التواجد في املعارض العقارية أمر هام للغاية جلذب املواطنني والتعريف باملنتجات العقارية التي يتم تسـويقها، 
مشيرين إلى أن املعارض العقارية من أهم النوافذ لتسويق املشاريع خاصة أن األزمة املالية أدت إلى تكبد الكثير 
من الشركات خسـائر ودفعت مبنتجاتها إلى حافة الركود.  وبينوا أن خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية دفعت 

األسعار لالنتعاش وأوجدت حالة من التفاؤل بني املستثمرين العقاريني ودفعت صناعة املعارض العقارية للتطور 
خاصة أن هناك الكثير من اسـتثمارات القطاع اخلاص في القطاع العقاري خارج الكويت حتتاج إلى نافذة للتعريف 
بها. ولفتوا الى أن املعارض العقارية املقامة داخل الكويت أوجدت الرغبة لدى الشركات اخلليجية لالستفادة من 
تسـويق منتجاتها، خاصة أن الثقافة العقارية ودرجة املخاطرة االستثمارية أعلى في الكويت من نظيرتها في دول 
مجلس التعاون اخلليجي. وأوضحوا ان العقار في الكويت يحتاج إلى قوانني »مرنة« تساهم في تطوير وتعزيز القدرات 

االستثمارية للشركات. وفيما يلي التفاصيل:


