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رشيد الطبطبائي والشيخ مالك الصباح والسفيران السوري والتونسي في جناح توب العقارية

ناصر املري خالل عمومية »نور لالتصاالت«

وليد القدومي 

القدومي: »مدينة صباح األحمد البحرية« تتربع على قائمة 
المشاريع المحلية المعروضة في معرض الكويت الدولي للعقار 

»األرجوان« تطرح  مشاريع عقارية جديدة في مصر »سنان«: 40%  نسبة البيع في مشروع صبنجة بتركيا
ذكر املدير التنفيذي لشركة سنان العقارية عبداهلل 
الرش����دان أن اإلقبال زاد في الفترة األخيرة بش����كل 
ملحوظ على ڤلل مشروع صبنجة في تركيا من قبل 
العائالت الكويتية خصوصا أن كل من زار املشروع 
واطل����ع على مرافق منطقة صبنجة بادر بحجز ڤيال 
وإمتام عملية البيع، مؤكدا أن نسبة البيع في املشروع 
ق����د وصلت إلى 40% ونتوقع إمت����ام بيع كل املواقع 
املميزة خالل املعرض. وذكر الرشدان أن كل من زار 
املشروع الحظ التقدم اإلنشائي في املشروع واطمأن 
الى س����ير العملية اإلنش����ائية، خصوصا أنه قد مت 
االنتهاء من أعمال البنية التحتية وسوف يتم البدء 
ببناء الڤلل مطلع االسبوع املقبل على أن يتم تسلم 
الڤيال العينة منتصف ديس����مبر املقبل ثم تستكمل 
األعم����ال اإلنشائية لباقي الڤلل ليتم تسلمها بإذن 

اهلل شهر أغسطس املقبل. وبني الرشدان أن شركة سنان العقارية وهي 
شركة تركي����ة مملوكة بالكامل ملستثمرين كويتيني قد اختارت بعناية 
موق�����ع املشروع والذي يبلغ حجمه 27.380 مترا مربعا يتكون من 38 

ڤيال محاطة بسور خارجي باإلضافة إلى مبنى خدمات 
اجتماعي����ة والذي يضم حمام سباحة مغلقا للنساء 
وحمام سباح���ة مفتوح�����ا للرجال واألطفال وناديا 

صحيا وممشى ومالعب لألطف�����ال.
وذكر الرشدان أن املشروع يقع في منطقة صبنجة 
والتي تعد أقرب مصيف وأقرب مكان ملمارسة رياضة 
التزحلق على اجلليد ملدينة اسطنبول حيث تبعد عن 
منطقة تقس����يم 110 كيلومترات وعن مطار صبيحة 
الدولي 80 كيلومترا ويصلهم طريق سريع ذو ثالث 
ح����ارات. وتتميز املنطقة باملرتفعات اجلميلة والتي 
لها إطالل����ة مميزة على بحيرة يص����ل طولها إلى 5 
كيلومترات، علما أن املشروع يقع على ارتفاع 230 مترا 
عن سطح البحر مما يعطي لها اطاللة رائعة وسهولة 
الوصول اليه، كما تضم منطقة صبنجة العديد من 
املزروعات واألشجار وينابيع املاء الصاحلة للشرب، وبني الرشدان ان 
مشروع سنان السكني قد مت اكتشاف منبع ماء صالح للشرب ومجرى 

نهري صغير أضافا قيمة للمشروع.

صرح رئيس مجلس اإلدارة شركة األرجوان 
املتح���دة العقارية خالد العجمي بأن الش���ركة 
ستطرح مشروعني مميزين خالل رعايتها الذهبية 
ملعرض العقار، األول سياحي عقاري استثماري 
واآلخر عقاري سكني مبدينة 6 اكتو بر بالقاهرة 

بأسعار تنافسية ومميزة للجميع.
وذكر العجمي ان األرجوان السياحية ستعمل 
على طرح مشروع ضمن مدينة صباح األحمد 
البحرية حيث الس���ياحة العائلي���ة، مبينا ان 
املشاركات السابقة للمشروع كان لها اهتم����ام 
كبير من اجلميع حيث متيز املش������روع مبزايا 
السياحة واالستثمار  عديدة تضمن للمشتري 

واألمان في وقت واحد.
وأوضح العجمي ان املشاريع التي تطرحها 

األرجوان السياحية هي مش���اريع مملوكة للشركة سواء متلك 
جزئ���ي أو كلي وال يوجد أي مش���اريع تس���ويقية للغير حيث 
بتملك العقار نعمل على تطبيق مفهوم الس���ياحة واالس���تثمار 

بش���كل كامل وبحرية مطلقة تضمن للعمي���ل 
األمان واالس���تقرار، حيث يتمتع املشت������ري 
بالسياحة واالستثمار بوقت واح������د، واملميز 
في هذه املشاريع قوة الضمان واألمان للمشتري 
من قبل الشركة حيث يحق للمشتري استرجاع 

ماله في أي وقت خالل فترة التعاقد.
وقال ان توجهاتنا تتغير حسب تغير متطلبات 
السوق وان سوق اليوم ه�����و سوق السياحة 
العائلية مما دفعنا لالهتم�����ام بذلك وعليه مت 
اختيار مدينة صباح األحم�����د البحرية كانطالقة 
أولية لبداية مشاريعن�����ا املستقبلية وغيرها 
من الدول التي تع�����ود ملكيتها للشركة بالكامل 
واملتمثلة في األردن � القاهرة � ش���رم الشيخ، 
وجار االتفاق على شراكة رئيسية م����ع كل من 
تركيا � لبنان � البحرين، ولدى الشركة خطط توسعي�����ة حتى 
نهاية 2016 لتشمل 23 دولة تضاف إلى السياحة العائلي����ة ومن 

وقت آلخر سيتم اإلعالن عنها لعمالئنا.

انطلقت صباح أمس األول وبرعاية وكيل وزارة التجارة والصناعة رش�يد الطبطبائي وبحضور 
حشد من السفراء والشخصيات االقتصادية واالجتماعية، فعاليات معرض الكويت الدولي للعقار 
� احلدث العق�اري االضخم في الكويت � الذي تنظمه مجموعة توب اكس�بو لتنظيم املعارض 
واملؤمترات بالتعاون مع شركة معرض الكويت الدولي في صالة رقم »4« بأرض املعارض الدولية 
مبشرف وتستمر انشطته حتى يوم اجلمعة املقبل. وقال العضو املنتدب للمجموعة وليد القدومي 
ان انعقاد املعرض خالل هذه الفترة وبهذا احلش�د الكبير من الشركات العقارية وكم املشاريع 
املعروضة يعد حدثا مميزا ويعطي انطباعا جيدا بأن الشركات العقارية في الكويت قد جتاوز عدد 

كبير منها تداعيات األزمة املالية العاملية التي وضعت القطاع العقاري خالل العام املاضي في حالة 
جمود وتراجع كبيرة في التداول مما انعكس سلبا على عدد كبير من الشركات التي مرت بظروف 
وأوقات عصيبة أدت إلى توقف البعض وخروج عدد ال بأس به من الالعبني الكبار من السوق، لكن 
إصرار البعض على الصمود والوقوف بوجه األزمة والتعامل معها بحكمة وعقالنية جعل من إمكانية 
استمرار هذه الشركات أمرا حتميا ومقدرا، واليوم تشكل مشاركة 50 شركة بهذا املعرض لتعطي 
الثقة للجمهور ولتؤكد أن القطاع العقاري قد بدأ فعليا في التعافي وعاد الكثيرون وبكل ثقة ليقدموا 

مختلف خدماتهم ومنتجاتهم العقارية بأكثر من 20 دولة حول العالم.

بريطانيا مازالت تتربع على قائمة الدول 
اجلاذبة للتملك واالستثمار، وخصوصا 
للمستثمرين من الكويت ودول املنطقة، 
فحج����م االس����تثمارات اخلليجية في 
بريطانيا في تزايد وكثير من املشاريع 
الكبرى الت����ي تنفذ في بريطانيا حاليا 
يقف خلفها مستثمرون خليجون، وفي 
املعرض تقدم فرص مميزة ملش����اريع 
شقق سكنية فاخرة في لندن ومشاريع 
البريطاني،  الساحل  أخرى متتد حتى 
فتمل����ك العقار في بريطانيا يس����تفاد 
منه في الوقت الراهن لنزول أس����عاره 
وفرق س����عر صرف العملة، باإلضافة 
إلى ذلك تعرض مجموعة من األراضي 
االستثمارية والزراعية في عدة مواقع 

من الريف البريطاني.
من فرنسا تعرض شقق سكنية في 
الفرنس����ية والتي  باريس والريفييرا 
متتاز بأجوائها الرائعة على مدار العام، 
أما سويسرا فتقدم أيضا مجموعة من 
الشقق السكنية، والتي تنفذها شركات 
إلى  ومستثمرون كويتيون. باإلضافة 

مشاريع من اسبانيا.
من تركيا تعرض مشاريع متنوعة 
سكنية وسياحية في العاصمة وعدد من 
املناطق السياحية والتي تنفذها شركات 
كويتي����ة. ودعا القدومي املس����تثمرين 
واملواطن����ني واملهتمني لزيارة املعرض 
والتعرف على كل هذه الفرص املعروضة 
وما تقدمه الشركات املشاركة من تسهيالت 
وامتيازات، فاليوم قد يكون أفضل للشراء 

والفرص املعروضة قد ال تتكرر.

سكنية في عمان والزرقاء ومناطق أخرى 
باململكة بأس����عار تنافسية وتسهيالت 
كبيرة في السداد. وقال ان لبنان مازال 
قبلة للس����ياحة واالستثمار، والبلد لم 
يتأثر العقار فيه كثيرا باألزمة العاملية، 
فاألس����عار في ارتفاع واالستثمار فيه 
مازال يحقق عوائد مجدية للمستثمرين، 
وهناك فرص تعرض لتملك شقق سكنية 
في بيروت. س����ورية والتي استقطبت 
عددا كبيرا من الشركات العقارية خالل 
السنوات املاضية لتنفيذ مشاريع سكنية 
وتنموية كبيرة، تعرض أراضي سكنية 
واستثمارية وسياحية في مواقع مختلفة 
وقريبة من مشاريع التطوير العمراني 
التي تنفذها عدة شركات ومستثمرين 
خليجيني. وبني أن العراق وعلى الرغم 
من األوضاع التي مير بها، إال أن املشاريع 
التي تخدم زوار العتبات واألماكن املقدسة 
مازالت تستقطب أعدادا كبيرة يوميا، 
فاليوم تعرض مشاريع صكوك وانتفاع 
ملشاريع فندقية في كربالء والتي تستقبل 
سنويا ماليني الزوار، فاالستثمار مجد 
في هذه املش����اريع والت����ي من املتوقع 
أن تزداد أعدادها خالل الثالث سنوات 
القادمة. وذكر أن املغرب نظرا لتمتعه 
مبوقع اس����تراتيجي وحيوي ولقربه 
من أوروبا شجع ذلك املستثمرين على 
التوج����ه لهذا البلد والذي نفذ فيه عدد 
كبير من املش����اريع لشركات خليجية 
وكويتية، واليوم يعرض في املعرض عدد 
من الشقق السكنية في طنجة وفرص 
اس����تثمارية في مواقع أخرى. وذكر أن 

بالسلطنة أمرا مجديا وذا فائدة عالية 
للمستثمرين«.

وأوض����ح قائال: »مملك����ة البحرين 
ترتبط بعالق����ات تاريخية مع الكويت 
ومستثمريها، فالكثير من مشاريع اململكة 
مملوكة لشركات ومستثمرين من الكويت 
والذين ساهموا بشكل كبير في حركة 
التطوير العمراني، وفي املعرض تعرض 
مجموعة من املشاريع السكنية والتي 
تشمل ڤلال وشققا سكنية في عدة مواقع 
مميزة من العري����ن الى جزيرة الريف 
لتشمل أيضا فرصا مميزة في السيف 

واجلفيير والبساتني«.
الدول العربية

تتواص����ل الع����روض التنافس����ية 
للشركات التي تعرض مشاريع متنوعة 
من جمهورية مصر العربية، وما مييز 
هذه املشاريع أسعارها املتفاوتة والتي 
تلبي حاج����ات مختلف فئات املجتمع، 
فاملشاريع تتنوع ما بني مشاريع سكنية 
القاهرة واإلسكندرية إلى مشاريع  في 
سياحية في شاليهات ومنتجعات بشرم 

الشيخ والغردقة والساحل الشمالي. 
أما اململكة األردنية الهاشمية والتي 
يتربع املستثمر الكويتي على قائمة أكثر 
واكبر املس����تثمرين فيها منذ سنوات، 
فالعرض الي����وم يتفاوت ما بني أراض 
س����كنية وزراعية وجتارية في مناطق 
متفرقة وعلى رأس����ها محافظة املفرق 
ومأدبا والتي تشكل االستثمارات فيها 
نسبة كبيرة، باإلضافة إلى عرض شقق 

املتحدة، فهناك مشاريع عديدة تعرض من 
دبي وابوظبي والشارقة، أبراج سكنية 
عديدة وفي مواقع مختلفة، وما مييزها 
اليوم أسعارها وتسهيالت السداد، فبعد 
عصر الطفرة أصبحت األسعار في متناول 
اجلميع، ففرص����ة التملك اليوم متاحة 
أكثر من أي وقت مضى، عدد ال بأس به 
من املشاريع جاهزة لالستثمار والسكن 

الفوري.
وأضاف القدومي: »في سلطنة عمان مت 
خالل السنوات املاضية املتاجرة باألراضي 
فقط، ولكن اليوم وفي املعرض اختلف 
احلال فمع أهمية األرض واالس����تثمار 
فيه����ا إال أن عددا من الش����ركات يطرح 
مشاريع سكنية وسياحية وجتارية في 
السلطنة في مسقط وصاللة، ومشاريع 
متنوعة في عدة مناطق، فمازال االستثمار 

الكويت تتزايد وذلك في ظل النقص الكبير 
في املشاريع اإلسكانية والتي اعتادت قبل 
خمس سنوات على وجود عدد كبير من 
الشركات التي اهتمت بهذا القطاع وقدمت 
عددا ال بأس به من املشاريع اإلسكانية 
وحققت للمواطن����ني فرصة متلك بيت 
العمر مبناطق عدة وبأسعار مناسبة، 
إال أن هذا القطاع قد شهد تراجعا ابان 
عصر الطفرة العقارية التي وجد فيها 
الكثيرون فرص����ا للربحية العالية في 
قطاعات ودول أخرى، إال أن عددا قليال من 
تلك الشركات مازال محافظا على موقفه 
كمس����اهمة من القطاع اخلاص بتقدمي 
معاجلة للمش����كلة اإلسكانية، وسيجد 
زائر املعرض عددا من املشاريع السكنية 
من ڤلل وشقق في عدة مواقع مختلفة 
من الدولة باإلضافة إلى عروض تنفيذ 
الڤلل السكنية للمستفيدين من أرض 
وقرض. من اململكة العربية السعودية، 
مازالت مك����ة املكرمة وما تتمتع به من 
مكانة وقدسية عالية لدى جميع املسلمني 
حتظى باهتمام الكثيرين الذين يسعون 
إلى التملك فيها، فاملعرض يشهد مشاركة 
مجموعة من املشاريع والعروض التي 
تبدأ من صكوك االنتفاع إلى التملك ملدة 
99 عاما مبواقع مختلفة منها ما هو حول 

احلرم املقدس والى ضواحي مكة. 
أس����عار متفاوتة وتسهيالت كبيرة 
تقدمها الشركات للمستثمرين. باالضافة 
الى مشاريع س����كنية واراض مبواقع 
اململكة وخصوصا منطقة  متفرقة من 
اخلفجي. أما من دولة اإلمارات العربية 

عروض وخدمات ومنتجات س����تجعل 
من فرصة متلك العقار أمرا في متناول 
اجلميع، واستعرض القدومي من خالل 
هذا التقرير ملخصا للمشاريع املعروضة 

في املعرض.
دولة الكويت

وتابع القدومي: من املشاريع املميزة 
التي تنفذ ف����ي الكويت والتي تعد من 
مفخرة املشاريع السياحية والعمرانية، 
مشروع مدينة صباح االحمد البحرية، 
حيث يتنافس عدد من الش����ركات على 
تقدمي مجموعة من الڤلل والش����اليهات 
ذات املواقع املميزة واألسعار التنافسية، 
ومن لم تسمح له إمكانياته بالتملك في 
املدينة فمازال لديه الفرصة لالستفادة 
من اإلقامة والتمتع بخدمات املنطقة من 
خالل صكوك االنتف����اع التي تعرضها 

الشركات وبأسعار مقبولة. 
وأضاف أن الدورة احلالية للمعرض 
تش����هد عرض مجموعة من املش����اريع 
اجلاهزة للسكن واالستثمار والتي مت 
إيصال التيار الكهربائي إليها باإلضافة 
إلى طرح مجموعة من الشاليهات املؤثثة، 
وهو ما يعزز من مصداقية تلك الشركات 
وما طرحته خالل املرحلة املاضية من 
قدرتها على اإليف����اء بالتزاماتها جتاه 
عمالئها ومستثمريها، مبينا أن مشاريع 
مدينة صب����اح األحمد البحرية مازالت 
تتربع عل����ى قائمة الع����رض والطلب 
بالكوي����ت. وعن القطاع الس����كني قال 
القدومي ان الطلب����ات على العقار في 

وقال القدوم����ي ان القطاع العقاري 
قد ش����هد منذ بداية العام حركة تداول 
على مختلف قطاعات العقار وأصبحت 
احلالة النفسية أكثر مرونة وتقبال لدى 
املستثمرين الذين أثرت فيهم األزمة كثيرا 
وعاد اليوم األمر إلى طبيعته وأصبح 
الت����داول واملتاجرة بالعق����ار أمرا البد 
منه وخصوصا إذا ما علمنا أن اجلميع 
قد أصب����ح يعي حقيق����ة موقفه املالي 
واالستثماري وما يتوقعه من إيرادات 
من أسهمه ومس����اهماته في الشركات، 
فبعد عامني من عم����ر األزمة أصبحت 
األم����ور أكثر وضوحا ونضوجا، والبد 
للعجلة أن تستمر في الدوران وأن تأخذ 
الدورة االقتصادية مكانها في مختلف 
القطاعات. وبني القدومي ان األزمة قد 
خلقت واقعا جدي����دا ووضعت القطاع 
العقاري على مساره الصحيح سواء من 
حيث األسعار أو من حيث كم املشاريع 
املعروضة، وأض����اف أن عصر الطفرة 
العقارية وارتفاع أسعار النفط وانعكاس 
ذلك على أسعار البناء، قد جعلت أسعار 
العقار تقفز وبشكل كبير إلى أضعاف 
مس����توياتها املنطقية والواقعية، وزاد 
األمر بالء كثرة املضاربني في السوق، 
وهو ما حرم الكثيرين من فرصة متلك 
العقار، فاليوم أصبح مبقدور مختلف 
فئات املجتمع من ذوي الدخل احملدود 
واملتوس����ط أو حتى الدخل العالي من 
أن حتقق أمنياتها بالتملك واالستثمار 
بالعق����ار. وذكر أن املعرض ومن خالل 
الش����ركات املشاركة فيه وما تقدمه من 

قال إن مشاركة 50 شركة بالمعرض تؤكد على تعافي القطاع العقاري

المري: »نور لالتصاالت« وّقعت اتفاقية 
لالستحواذ على حصة في شركة تابعة ل� »منت تكنولوجي«

الس���عودية وتخضع  العربية 
االتفاقية ملجموعة من الشروط 

التنظيمية واألداء.

بنود العمومية

العمومي���ة  وق���د ش���هدت 
اعتراضات كثي���رة على بنود 
ج���دول أعمالها كاف���ة إال أنها 
وافقت ف���ي النهاية على جميع 
بنودها والتي أهمها تقرير مجلس 
اإلدارة عن نشاط الشركة خالل 
السنة املالية املنتهية في في 31 
ديسمبر 2009 واملصادقة عليه، 
وتقرير مدققي احلس���ابات عن 
السنة املالية املنتهية ومصادقة 
امليزاني���ة العمومية والبيانات 
املالي���ة واملوافقة على التعامل 
مع أطراف ذات صلة، واملوافقة 
على توصية مجلس اإلدارة بعدم 
توزيع أرباح نقدية عن السنة 

املالية املنتهية.
وافق���ت العمومية على عدم 
صرف مكاف���أة أعضاء مجلس 
اإلدارة عن السنة املنتهية وإخالء 
وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق 
بتصرفاتهم القانونية عن السنة 

املالية في 31 ديسمبر 2009.
وعن احلصة السوقية للشركة 
ذكر امل���ري أن نور لالتصاالت 
تسيطر على ما يقارب من %20 
من اخلدمات املضافة في السوق 
احملل���ي، الفتا إل���ى أن الفترة 
املاضية ل� »ن���ور« كانت فترة 

تأسيسية.

وأشار املري إلى أن صناعة 
االتصاالت والتكنولوجيا شهدت 
أعلى مع���دالت االنكماش خالل 
العقدين املاضيني، فقد ارتفعت 
حدة املنافس���ة ألعلى مستوى 
لها في العال���م كله، مما وضع 
ضغوطا كبي���رة على هوامش 

التشغيل.

اتفاقية استحواذ

وذكر املري أن ش���ركة نور 
لالتصاالت وقعت اتفاقية نهائية 
لالستحواذ على حصة في شركة 
تابعة لشركة منت تكنولوجي 
في الشرق األوسط املتخصصة 
في مجال توفير حلول البطاقات 
املس���بقة الدف���ع والرواتب في 
اإلم���ارات العربية وفي اململكة 

وهي مؤشر ميريل لينش لسلة 
االتص���االت ف���ي دول مجلس 
التع���اون اخلليجي ومؤش���ر 
فاينانشيال تاميز وبورصة لندن 

لالتصاالت في آسيا.
وزاد املري قائال: من الطبيعي 
أن تنتقل صناعة االتصاالت من 
مرحلة النمو حيث كان يتضاعف 
انتشار أجهزة االتصاالت املتنقلة 
إل���ى مرحلة تتس���م مبزيد من 
النض���ج، ويأتي ه���ذا النضج 
مصاحبا بانخفاض في معدالت 
منو قيمة األس���هم وارتفاع في 
معدالت األرباح بصفة عامة، فقد 
حققت مجموعة األردن لالتصاالت 
وفرانس تليكوم أرباحا متميزة 
على مستوى العالم بلغت نسبتها 

من 8 إلى %9«.

مجلس إدارة الشركة نواف جابر 
اخلالد الصباح، مشيرا الى أن عام 
2009 ش���هد مزيدا من مصاعب 
العالم،  والكساد على مستوى 
وفي مختلف الصناعات، مؤكدا أنه 
منذ عام 2008 وحتى نهاية العام 
2009 هبطت مؤشرات االتصاالت 
العاملية بنحو 34% في املتوسط، 
موضحا أن املؤشرات متثلت في 
مؤشر مورجان ستانلي العاملي 
لالتص���االت، ومؤش���ر مرجان 
س���تانلي لالتص���االت اخلاص 
مبنطقة أوروبا والشرق األوسط 
وإفريقيا ومؤشر األسهم اخلاصة 

العاملية املدرجة.
وذكر أنه وفي نفس الفترة 
هبط أيضا متوسط أداء مؤشرات 
االتصاالت اإلقليمية بنحو %36 

عاطف رمضان 
أكد نائب رئيس مجلس إدارة 
ش���ركة نور لالتصاالت ناصر 
أن الشركة تسيطر على  املري 
حوالي 20% من اخلدمات املضافة 
إلى  في السوق احمللي، مشيرا 
أن الشركة متكنت من احملافظة 
على رؤوس أموال املس���اهمني 
ووضع القواعد الالزمة ملستقبل 

استثماري زاهر.
وأضاف املري خالل عمومية 
الشركة التي عقدت أمس بنسبة 
حضور بلغت 59.14% أن الشركة 
ال يوج���د عليها أي���ه مديونية 
وتتمتع بوض���ع نقدي ممتاز، 
ت���در املوجودات  أن  متوقع���ا 
االحتياطي���ة للش���ركة أرباحا 
مجزية وأنه���ا تخطط لتوزيع 

منح ملساهميها.
واس���تطرد قائال: بالنسبة 
النمو  الس���ريعة  للموجودات 
فنتوقع حتقيق عوائد توفر قدرا 
من السيولة من ناحية ومزيدا من 

املخصصات من ناحية أخرى.
إلى أن الشركة  ولفت املري 
ستطوي السياسة املطورة التي 
تتبعها على اجلمع بني األسهم 
املدرة لألرباح وتلك ذات القيمة 
املرتفعة للعائدات، واالستثمار 
في الشركات الناشئة والناضجة 
الش���رق األوس���ط والهند  في 

والشركات الغربية.
وتال املري التقرير السنوي 
خالل العمومية نيابة عن رئيس 

عموميتها أقرت عدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين

خالد العجميعبداهلل الرشدان

»أكسفورد بزنس جروب« تمدد شراكتها
مع مكتب استثمار رأس المال األجنبي

أعلنت شركة أكسفورد بزنس جروب عن توقيع 
اتفاقية شراكة للعام الثاني على التوالي مع مكتب 
استثمار رأس املال األجنبي التابع لوزارة التجارة 
والصناعة في الكويت، وذلك إلعداد اإلصدار املقبل 
»التقرير: الكويت 2011« حول اقتصاد الدولة وفرص 

االستثمار بها.
وفي ضوء االتف���اق املوقع بني الطرفني يتولى 
مكتب استثمار رأس املال األجنبي تزويد فريق أبحاث 
أكسفورد بزنس جروب، باملعلومات والتحليالت املهمة 
عن األنشطة االقتصادية في الدولة والالزمة لتحرير 

املطبوعة االقتصادية السنوية عن الكويت.
وفي هذا الصدد، أعربت مديرة فرع شركة أكسفورد 
بزنس جروب في الكويت، بيتول كاكالوجلو، عن 
ثقتها في أن مكتب استثمار رأس املال األجنبي سيقدم 
مساهمات قيمة للتقرير املقبل، في وقت تتسارع 

فيه مسيرة التوسع االقتصادي في الكويت.
وأضافت أنه »منذ أن استهلت املجموعة عملياتها 
ف���ي الكويت متكنت من التوثي���ق الدقيق جلميع 
التغي���رات االقتصادية في الكوي���ت، مبا في ذلك 
اإلصالحات احلكومية ومنو قطاعاتها غير النفطية، 
إضافة إلى مشاريع قطاع النفط«، الفتة الى أن املكتب 
يقوم بدور فعال في دفع عجلة التنمية االقتصادية 
في البالد من خالل دعم املش���اريع االس���تثمارية، 

ومؤكدة ثقتها في أن االطالع الواس���ع على أجواء 
األعمال في الكويت سيساهم في إثراء قيمة املطبوعة 

االقتصادية املقبلة.
من جانبه، قال رئيس مكتب استثمار رأس املال 
األجنبي الشيخ مشعل جابر األحمد: إن املكتب يتطلع 
للعمل مجددا مع »أكس���فورد بزنس جروب« التي 
وصفها بأنها املصدر الرائد ملعلومات االقتصادات 
الناشئة حول العالم، خاصة في ظل تواصل النتائج 
اإليجابية لإلصالحات االقتصادية احلكومية، وأكد 
أن التقرير س���يلقي الضوء على العديد من فرص 
االستثمار الناجتة عن سياسة التوسع االقتصادي 

في الكويت.
اجلدير بالذكر ان »التقرير: الكويت 2011« يصدر 
بالتعاون مع مكتب اس���تثمار رأس املال األجنبي، 
وسيعد التقرير املقبل، دليال مهما للعديد من الشؤون 
السياس���ية واالقتصادية في الكويت، مبا في ذلك 
البنية التحتية والقطاع املصرفي والتطورات التي 
تشهدها جميع القطاعات في الدولة، حيث سيشتمل 
على مجموعة واسعة من املقابالت مع أبرز رجال 
األعمال وأهم الشخصيات السياسية واالقتصادية 
فيها، كما سيحتوي على حتليالت مفصلة ومهمة 
للمس���تثمرين األجانب، إضافة إلى أقسام خاصة 

إلحياء الذكرى ال� 50 الستقالل البالد.

للعام الثاني على التوالي وإلصدار المطبوعة االقتصادية »التقرير: الكويت 2011«

الشيخ مشعل جابر األحمد وبيتول كاكالوجلو أثناء توقيع اتفاقية الشراكة 


