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املعتمدتني لتقييم العقارات في 
إطار قانون االســـتقرار املالي، 
كما أنه معتمد ضمن ٦ مكاتب 
العقارات  متخصصة بتقييـــم 
وإعداد الدراسات الفنية من قبل 
اجلهاز الفني لدراسة املشروعات 
التابع  التنمويـــة واملبـــادرات 
لوزارة املالية، وهو ما عزز من 
خطط البنك املستقبلية بتوسيع 
نطاق عمل قسم التقييم العقاري 
ليشمل املشروعات املشابهة ذات 
الطبيعة اخلاصة ضمن هذه الفئة 
وهو ما سيحقق درجة أعلى من 
املهنية واحلرفية بالعمل تتناسب 
مع سمعة قسم التقييم العقاري 
بهذا املجال، واآلمال املعقودة علية 

باملستقبل خلدمة الكويت. 

التنفيذ  العقارية قيد  املشاريع 
وإعداد التقارير اخلاصة بنسب 
اإلجناز بها والتنويه ألي مشاكل 
قد تعوق تطور البناء وتسليمه، 
كذلك يقوم قسم التقييم بدراسة 
وحتليـــل الكفـــاالت البنكيـــة 
للمشـــاريع اإلنشائية ودراسة 
ربحية املناقصات وإعداد دراسات 
اجلدوى للمشـــاريع العقارية، 
ويقترح البدائل التي حتقق أعلى 
مردود من املشروع، باإلضافة إلى 
ذلك يعد القسم التقارير العقارية 
ربع السنوية والتقرير السنوي 
العقاري والتقارير املتخصصة 

مبجاالت التشييد والبناء.
  ويعتبر قسم التقييم العقاري 
الرئيســـيتني  أحـــد اجلهتـــني 

 أكد بنـــك الكويـــت الدولي 
أن قســـم التقييم العقاري عبر 
رحلته في البنك منذ عام ١٩٧٣ 
يعـــد مرجعا رئيســـيا للعديد 
من اجلهـــات احلكوميـــة منها 
بنك الكويـــت املركزي والهيئة 
العامة لالستثمار، واملؤسسات 
املصرفية احمللية، وشـــركات 
العقارية واألفراد،  االســـتثمار 
الفتا إلى أن قسم التقييم يقدم 
خدماته لعمالء البنك واجلهات 
األخـــرى باإلضافـــة إلى تقدمي 
سلسلة خدمات متويلية متكاملة 
ومبتكرة تنال استحسان العمالء، 
وذلـــك للمصداقية التي يتمتع 
بها القسم وتفاعله مع السوق 
والسرية بالتعامل مع العمالء.

  وذكر البنك في بيان صحافي 
أن قسم التقييم العقاري يقدم 
أنواع  العقار لكل  خدمة تقييم 
الكويت، والتي  العقار داخـــل 
تضم: األراضي الفضاء، البيوت 
السكنية، البنايات االستثمارية، 
املجمعات التجارية، والعقارات 
ذات الطابع اخلاص مثل الفنادق، 
املستشفيات، املدارس اخلاصة، 
والقســـائم الصناعية وغيرها، 
مبينا أن عملية التقييم تعتمد 
على األسس واملبادئ والنظريات 
العلمية العامليـــة املعتمدة في 
التقييم العقاري، وذلك من خالل 
اتباع أكثر من أسلوب للتقييم 
يتناسب مع نوع العقار وموقعه 
وعمره واستغالله باملقارنة مع 
الوحـــدات املشـــابهة باملنطقة 

احمليطة بالعقار.
  ولفت إلى أن القســـم يزود 
اجلهات الطالبة للتقييم بتقرير 
العقار ومحتوياته  مفصل عن 
والوحدات الشـــاغرة به وحالة 
العقار ومالحظات القسم الفنية، 
ويرفق بالتقرير صورة للعقار 
وخريطة ملوقعه، وكل ذلك يتم 
من خالل نخبة من املهندســـني 
املهندســـني األكفاء  ومساعدي 
وذوي اخلبرة الكبيرة في السوق 

العقاري الكويتي.
  باإلضافـــة إلى ذلـــك يقوم 
قسم التقييم العقاري مبعاينة 

 «الصناعي» شارك في معرض «مبدعون كويتيون»
 شاركت محفظة متويل املشاريع الصغيرة 
املــــدارة من قبــــل بنك الكويــــت الصناعي في 
معرض «مبدعون كويتيون» الشــــبابي الرائد 
الذي اقيم في فندق موڤنبيك ـ املنطقة احلرة 
من ٣١ اكتوبر الى ٢ نوفمبر اجلاري، يعنى هذا 
املعرض بتعزيز روح املبادرة لدى الشــــباب 
من خالل متكني املقبلني على خوض جتاربهم 
املهنية في العمل احلر على فهم مجاالت العمل 

اخلاص ومتطلباته.
  من هذا املنطلق يأتي حرص احملفظة على 
املشاركة املستمرة في هذه النشاطات الفعالة 
تعزيزا الهدافها في خلــــق فرص جيدة لنمو 
املشــــاريع الصغيرة من خــــالل تقدمي خدمات 
التمويل امليسر لهذه املشــــاريع طبقا الحكام 
الشريعة االسالمية، باالضافة الى تنمية ثقافة 

 جانب من جناح محفظة متويل املشاريع الصغيرة باملعرضاالبداع والتفرد في مجال العمل احلر. 

 «برقان»: عرض حصري لالشتراك 
  في أكثر من ٧٥ قناة من «شوتايم»

 أعلن بنك برقان عن تقديم 
عرض ترويجي حصري لعمالئه 
من شـــبكة أوربت شـــوتايم، 
حيث يمكن هذا العرض المميز 
والحصري جميع حاملي بطاقات 
«برقان» المصرفية الحصول 
على مزايا عند االشـــتراك في 
شبكة أوربت شوتايم OSN وهي 
االســـتفادة من جهاز استقبال 
الجديـــد ذي   OSN HD BOX
تقنية HD مع التركيب مجانا 
واالستمتاع بمشاهدة أضخم 
األفالم وأحدث المواسم ألنجح 
المسلسالت في عروض أولى 

وحصريـــة، هذا وباإلضافة إلى منـــح ١٠٪ خصم على كل باقات 
القنوات األساسية. وقال البنك في بيان صحافي ان هذه الخطوة 
تؤكد حرصه على تقديم أعلى خدمات القيمة المضافة لعمالئه.

  في إشارة إلى هذا العرض المميز، قالت رئيس مديري قطاع 
الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان منيرة المخيزيم: 
«إننا سعداء بإطالق هذا العرض الترويجي المميز عند االشتراك 
بشبكة أوربت شوتايم لنقدم لجميع حاملي بطاقاتنا المصرفية 
مزايا ترفيهية خاصة وحصرية». وأضافت: «إننا نحرص على الدوام 
لنقدم لعمالئنا المزيد من العروض والخصومات والمزايا التي تعود 
عليهم بالفائدة والتوفير والرضا، وهذه الشراكة الجديدة مع شبكة 
OSN هي جزء من جهودنا المســـتمرة لتوسيع شبكة اتفاقياتنا مع 

الكثير من المؤسسات والشركات والمحالت التجارية». 

 عبد الرازق عضوًا بمجلس اإلدارة 
  ورئيسًا تنفيذيًا لـ «منا لالستثمار»

 أعلنت شركة منا لالستثمار عن 
تعيني شريف محمد عبد الرازق 
عضوا مبجلس اإلدارة ورئيســــا 
تنفيذيا للشركة في إطار مساعيها 
ملواصلة خطط التطوير والتوسع 
وتنمية حجم أعمالها وطرح املزيد 
من اخلدمات. وقالت الشركة في 
بيان صحافي ان عبد الرازق حاصل 
على ماجســــتير األسواق املالية 
من األكادمييــــة العربية للعلوم 
املاليــــة واملصرفيــــة، والدبلوم 
املهني العالــــي في إدارة احملافظ 
االستثمارية من احتاد املصارف 

 .A.B.A شريف عبد الرازق األميركية 

 توقيع مذكرة تفاهم بين إيرلندا الشمالية 
وتحالف «رينو ـ نيسان»

 وّقعـــت وزارتـــا التنميـــة 
اإلقليميـــة، والبيئة في ايرلندا 
الشمالية مذكرة تفاهم مع حتالف 
رينو ـ نيســـان لتعزيز تطور 
الكهربائية في  املركبات  وتقدم 
ايرلنـــدا، وقال وزيـــر التنمية 
اإلقليميـــة كونور ميرفي عقب 
توقيع املذكرة: «ستقوم وزارة 
التنمية اإلقليمية ووزارة البيئة 
من خالل هذه االتفاقية بالعمل 
معا مع رينو ونيسان واالستفادة 
من خبرتهمـــا ومهارتهما. كما 
حتظى هذه االتفاقية بترحيب 
خاص، حيث تأتي في وقت تعتزم 
فيه الوزارتـــان التقدم بعرض 
ملبادرة البنية التحتية للمركبات 
 «Plugged in Places» الكهربائية
في القريب العاجل. وباعتقادي 
أنها ستسهم في تعزيز عرضنا 
ومكانة إيرلندا الشمالية كمنطقة 
مبتكرة وحيوية تستقطب كبرى 

الشركات للعمل معها».
  وبدوره، قـــال وزير البيئة 
إدوين بووتس مرحبا بتوقيع 
املذكـــرة: «إنني على قناعة بأن 

اســـتخدام املركبات الكهربائية 
يعد بديال مهما للمركبات التي 
تعمل بالوقود املســـتخرج من 
باطن األرض، األمر الذي سيساعد 
على احلد من انبعاث الكربون 
في وسائل النقل واملساهمة في 
املوضوعات املتعلقة بتغير املناخ 
وجودة الهواء والضوضاء. كما 
تشمل املركبات الكهربائية جزءا 
النقل،  رائعا من مستقبلنا في 
وباعتقادي ان هـــذه االتفاقية 
من شأنها املساعدة على ضمان 
البدء في االستمتاع باملزايا التي 
توفرها هـــذه املركبات عاجال 

وليس آجال».
التفاهم،    ومبوجب مذكـــرة 
سيتم تكوين فرق عمل مشتركة 
لتقدمي اخلطط املقترحة لتأسيس 
شـــبكة بنية حتتية للمركبات 
ايرلنـــدا. كما  الكهربائيـــة في 
اتفقت وزارة التنمية اإلقليمية 
ووزارة البيئة على دراسة تقدمي 
حوافز جلعل املركبات الكهربائية 
أمرا أكثر ســـهولة للعمالء من 
حيث الشراء والتشغيل، فيما 

ـ نيسان  سيقوم حتالف رينو 
مبشـــاركة املعلومات واألفكار 
الشـــحن،  املتعلقة بشـــبكات 
وتزويد الطاقة، والتدريب على 
املركبة الكهربائية. كما سيساعد 
التحالف على تشجيع تطوير 
واستخدام املركبات الكهربائية 

في املنطقة.
  وقال تيري سايبورد، العضو 
املنتدب لرينو اململكة املتحدة: 
«تأتي اتفاقية اليوم مع ايرلندا 
الشمالية لتتيح فرصة فريدة 
الستكشاف التعاون عبر احلدود 
مع جمهورية ايرلندا وإمكانية 
الوصـــول إلى نقاط الشـــحن 
اخلاصة بها في اجلنوب والبالغ 
عددها ١٥٠٠ نقطة. ويعزز ذلك 
التزام حكومة ايرلندا الشمالية 
بالطاقة املتجددة، ما يجعل هذا 
البلد ســـوقا مناسبا لتشكيلة 
التـــي  الكهربائيـــة  املركبـــات 
سينتجها التحالف من دون أن 
تصـــدر أي انبعاثات كربونية، 
مبا فيها أربع مركبات من رينو 

بحلول عام ٢٠١٢». 

  تعرض أحدث المنتجات المنزلية وفق أسعار تناسب كل المداخيل 

 «دار الغانم» تطرح مفهومًا جديدًا للتسوق في الكويت

عن مواد البناء واألدوات الالزمة 
الستكمال األعمال في مشاريع 
البناء، ثم «أفكار»، وهي عبارة 
عن مركز املشاريع والتي تقدم 
ملالكي املنازل واملستشارين إدارة 
مشاريع متكاملة لبناء أي مبنى 
سواء كان ڤيال أو منزال أو عمارة 
باإلضافة الى خدمات التصميم 

الداخلي.
  وهنــــاك باقــــة متنوعة من 
الى  املكيفــــات  مــــن  املنتجات 
االثاث، تدعم جميعها في عراقتها 
اسم وسمعة الغامن في السوق 
الكويتية، هذا وقد أسست دار 
الغامن كمنصة للتســــوق املرن 
والسهل بأسلوب مرن وحيوي 
الــــى متعة  التســــوق  لتحول 
ال تضاهى الســــيما مع وجود 
الهوائية»  شعارها «الطاحونة 
العمالء  أبوابها لتستقبل  على 

وتفوق تطلعاتهم. 

أربع وحــــدات كالتالي: «هوم 
اند غاردن» التي تقدم تشكيلة 
ضخمة من املنتجات سواء لداخل 
املنزل أو للحديقة، و«رفلكشنز» 
وهــــي صالة عــــرض متكاملة 
للحمامــــات واكسســــواراتها، 
البناء»  ملــــواد  الغامن  و«مركز 
وهي مقصد للمحترفني الباحثني 

نختصر عليهم الوقت واجلهد 
في وقت واحد، لذا ابتكرنا مفهوم 
صالة عرض واحدة جتمع أربع 
وحدات متنوعة لتلبي متطلبات 
عمالئنا سواء كانوا من مالكي 
املقاولني أو  مــــن  أو  املنــــازل، 

املهندسني املعماريني».
  الى ذلك، تتضمن «دار الغامن» 

وحدة البناء في «الغامن» غاري 
هاتشر، وقال مايلز إن مهمتنا 
في دار الغامن هي تقدمي أحدث 
وأجمل املنتجات وفق أســــعار 

تناسب كافة املداخيل. 
  بدوره قال مدير وحدة البناء 
في الغامن غاري هاتشــــر: «لقد 
أردنــــا أن منيــــز عمالءنا بأن 

 محمود فاروق
إدارة وحدة    قــــال رئيــــس 
التجزئة فــــي صناعات الغامن 
اندرو مايلز ان دار الغامن تقدم 
مفهومــــا جديدا للتســــوق في 
الكويت، فهــــي تتضمن أربعة 
صاالت عرض حتت سقف واحد 
حيث توفر كل لوازم املنازل بدءا 
من احلمامات وصوال إلى مواد 
البناء باإلضافة إلى تأمني خدمات 
التصميم ثالثية األبعاد وإمكانية 
التقسيط وأيضا خدمة التوصيل 

والتركيب.
        جاء ذلك خالل استضافة 
صالة عرض «دار الغامن» اإلضافة 
إلى مجموعة شركات  اجلديدة 
الغامن وأوالده  يوســــف أحمد 
ممثلني عن الصحــــف احمللية 
مبختلف مرافقها إلطالعهم على 
أحــــدث املنتجات الالزمة لبناء 
املنازل وتزيينها، بحضور مدير 

 اندرو مايلز متوسطا قيادات العمل في دار الغامن لإلعالن عن املنتجات اجلديدة 

 تصميم جديد من املطابخ  ركن خاص للزهور والنباتات 

 دار الغانم تفتح أبوابها بالشويخ 
 افتتحت صالة عرض «دار الغامن» أبوابها في 
الشويخ الى جانب كراجات الغامن، لتنضم الى 
مجموعة شركات يوسف أحمد الغامن وأوالده 
ولتشكل معلما جديدا يضاف الى معالم الكويت 
ــعارها الطاحونة الهوائية. وتتألف «دار  مع ش
ــدات مختلفة هي: «هوم  الغامن» من أربع وح

اند غاردن»، «رفلكشنز»، «مركز الغامن للبناء» 
باالضافة الى «أفكار». وكل وحدة منها قد مت 
ــات ومتطلبات بناء  تصميمها لتلبية احتياج
ــقف واحد  املنزل وجميعها متوافرة حتت س
ــوق أمرا سهال ويحافظ  مما يجعل من التس

على وقت العميل وفق جهد أقل. 

 (سعد هنداوي)  منتجات عصرية وتصاميم ثالثية األبعاد 

 تخفيض بقيمة ٥٠٪ بعد الدقيقة العاشرة

 «ڤيڤا»: عرض حصري على خدمة التجوال للحجاج

في اململكة العربية السعودية عبر استخدام بطاقات 
الدفع املسبق «ســـوا» التابعة لشركة االتصاالت 

السعودية.
  و«ڤيڤا» إذ تتمنى للحجاج، حجا مبرورا وسعيا 
مشكورا، متنحهم من خالل هذا العرض الفرصة 
لتقبل التهاني والتبريكات، مقربة بذلك املسافات 

بينهم وبني أحبائهم. 

 أطلقت شركة االتصاالت الكويتية «ڤيڤا» عرضا 
على خدمة التجوال، حلجـــاج بيت اهللا احلرام، 
خالل تواجدهم في األراضي املقدســـة في اململكة 
العربية الســـعودية وذلك ملرافقتهم أثناء تأدية 

فريضة احلج.
  وتقـــدم «ڤيڤا» لعمالء الدفع اآلجل واملســـبق 
معا فرصة لالستفادة من هذا العرض احلصري، 
أثناء سفرهم في موسم احلج، للتواصل مع أهلهم 
وأصدقائهم، باحلصول على دقيقة مجانية بعد كل 
دقيقة خالل املكاملة، على أن يحصل العمالء على 

تخفيض بقيمة ٥٠٪ بعد الدقيقة العاشرة.
  فعلى سبيل املثال، عند قيام أحد عمالء التجوال، 
بالتحدث ملدة ١٥ دقيقة ألي جهة، لن تفرض أي أجور 
على الدقيقة الثانية والرابعة والسادسة والثامنة 
والعاشرة، وســـيحصل على خصم بنسبة ٥٠٪ 
من الدقيقة احلادية عشر، حتى الدقيقة اخلامسة 
عشرة. كما تقدم «ڤيڤا» لعمالء الدفع املسبق عرضا 
ميكنهم من إعادة تعبئة رصيدهم أثناء تواجدهم 

 برعايـــة وحضـــور وكيل 
وزارة التجارة والصناعة رشيد 
الطبطبائي تشهد ارض املعارض 
افتتاح  اليوم  الدولية مبشرف 
معرض اخلريف للعطور الذي 
تقيمه وتنظمه شركة معرض 
الكويت الدولي وتستمر عروضه 
خالل الفترة من ٢ الى ١٣ اجلاري. 
وقد أعلنت كل من شركة بودي 
سنتر برفيوم وعطورات أطياب 
املسرة انضمامها لكوكبة كبيرة 
من الشركات الراعية للمعرض 
فيما اكدت املشاركة في املعرض 
اكثر من ١٢٠ شركة ووكيل عطور 

محلي ودولي. وبهذه املناسبة، قال مدير التسويق 
في بودي سنتر برفيوم عمرو حسن ان معرض 
اخلريف للعطور يشكل أقوى حلقة اتصال مباشرة 
مع الزبائن تشـــارك فيها الشركة وهو بال منازع 
يعد اكبر تظاهرة لقطاع العطور تشهدها الكويت 
سنويا ويحظى بحجم كبير من الزخم اإلعالمي 
واجلماهيـــري امللحوظ ومن هنا يعتبر املعرض 
أكثرها جناحا وحتقيقا ألهدافه على املســـتويني 

احمللي واإلقليمي.
  وأوضح ان رعاية الشـــركة للمعرض للسنة 
الثانية على التوالي إمنا تأتي تأكيدا على النجاحات 
التي مت حتقيقها في الدورة الســـابقة وللتواصل 
مع القاعدة اجلماهيرية العريضة التي ارتبطت 
مع الشركة في املعرض بدورته السابقة. وبني ان 
منتجات بودي سنتر برفيوم ترتكز في مكوناتها 
الرئيسية على رحيق الزهور الطبيعية بجميع 
أنواعهـــا وهو ما مييـــز منتجاتها عن غيرها من 
املنتجات املماثلة في السوق، وفي هذا املوسم يركز 
املركز على معطرات الشـــعر برائحة ٦ من انواع 

الزهور احملببة، هذا الى جانب 
ما تطرحه الشركة من معطرات 
للجسم ومعطرات للمالبس ايضا 
بروائح افضـــل أنواع الزهور، 
كما تطرح الشركة مجموعتني 
جديدتني مكونة من الشور جل 
والبودي لوشـــن والبارفيوم 
ومعطر الشعر بروائح الزهور 

الزكية الفواحة. 
  مـــن ناحيته وصـــف مدير 
املبيعـــات لدى شـــركة أطياب 
الباشا معرض  املسرة عرفات 
اخلريف للعطور بأنه الوجهة 
األساسية في الكويت للتعريف 
بالعطور اجلديدة وتعرف الشركات على زبائنها، 
مشيرا الى ان هناك حالة من الترقب ملوعد انطالق 
املعرض حيث تترقبه الشركات وكذلك الزبائن على 
حد سواء إذ ان املعرض ميثل املكان األمثل لتتعرف 
الشـــركات على أذواق زبائنها وردة فعلهم على 
العطور اجلديدة التي يتم طرحها ألول مرة وعلى 
طلباتهم ورغباتهم. وحول اجلديد الذي تطرحه 
الشركة على زوار املعرض أوضح الباشا ان هناك 
١٨ منتجا شرقيا وفرنسيا تقدمها الشركة لزوارها 
في املعرض وكلها من انتاج معامل الشركة حيث 
متتلك مصنعا إلنتاج العطور وتغليفها وتعبئتها 
بأحدث الوسائل احلديثة، واضاف ان العطورات 
اجلديدة منها ما هو نسائي ومنها ما هو رجالي 
وهناك جانب العطورات التي جتمع بني االستخدام 
النسائي والرجالي والتي ترضي جميع األذواق 
وحتمل اســـماء: قيراط وصقـــر ولورين وحنني 
وفيرست ليدي وسكستي وان وصفا وتوباز وقلوب 
وشارمكس وفيرســـت نايت ومرمر والفيصلية 

وروافد ولوجني. 
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