
 33  اقتصاد  االحد  ١٢  ديسمبر  ٢٠١٠   

 لألفراد والمؤسسات وحتى ٧٠٪ من قيمة األصل  

 يعقد خالل الفترة من ١٧- ١٨ يناير المقبل 

 «التسهيالت للتمويل العقاري» 
  تبدأ تمويل العقارات االستثمارية  

 «األنظمة الهندسية» تشارك 
  في مؤتمر البناء الحديث للمستشفيات 

 صرح رئيس مجلس ادارة 
التســـهيالت للتمويل  شركة 
العقاري احلـــارث عبدالرزاق 
اخلالد بأن الشركة اميانا منها 
بالدور املؤثر للشركات الصغيرة 
واملتوسطة ورجال االعمال ذوي 
النشاط العقاري االستثماري 
الدورة  في املساهمة بتحريك 
االقتصادية في السوق الكويتي، 
فانها تقوم حاليا وحسب خطة 
العمل االســـتراتيجي بتوفير 
التمويل العقاري لهذه الشريحة 
من فئات أصحاب االعمال رغم 
السائد من قبل  التمويل  شح 

املؤسسات املالية في السوق الكويتي لهذا القطاع منذ بدء االزمة 
املالية وأثرها على السوق الكويتي منذ أواخر العام ٢٠٠٨.

  وأفاد اخلالد بأن شروط التمويل سهلة وميسرة على أن يكون 
القرض بهدف اســـتثمار عقاري سواء كان شراء أو تطويرا ويتم 

متويل حتى ٧٠٪ من قيمة االصل بحد أقصى مليون دينار.
  وأعلن اخلالد ان الشركة بصدد البدء في تشغيل عملياتها في 
اململكة العربية السعودية وحتديدا في العاصمة الرياض من أجل 
توفير حلول خلدمات التمويل العقاري حيث ان السوق السعودي 
نشط وواعد والشركة قامت بالدراسات والتحاليل الالزمة لدخول 

وايجاد موطئ قدم لها في اململكة على املدى البعيد. 
  علما بأن شركة التسهيالت للتمويل العقاري هي شركة مساهمة 
مقفلة تأسســـت مطلع ٢٠٠٨ برأســـمال مدفوع بالكامل بقيمة ٢٥ 
مليون دينار خاضعة لرقابة بنك الكويت املركزي ومبلكية رئيسية 

لشركة التسهيالت التجارية. 

 أعلنـــت شـــركة مجموعة 
الهندسية مشاركتها  األنظمة 
في املؤمتـــر واملعرض الثاني 
للبناء احلديث للمستشفيات 
فـــي الكويت واملزمـــع إقامته 
خالل الفترة من ١٧ إلى ١٨ يناير 
٢٠١١ في مركز املؤمترات بفندق 
موڤنبيك املنطقة احلرة، برعاية 
وزير الصحة د.هالل الساير، 
الكويت  وبالتعاون مع معهد 
لألبحاث العلمية وقسم الهندسة 
املدنية بجامعة الكويت، وتنظمه 
العاملية  شركة يونيفرســـال 

للمعارض واملؤمترات.
  بدوره قال مدير عام الشـــركة م.أحمد العيسى إن هذا املؤمتر 
سيشجع الشركات احمللية والعاملية املتخصصة في بناء وجتهيز 
املستشفيات على استعراض أعمالها وخبراتها أمام املسؤولني في 
وزارة الصحة ووزارة األشغال باإلضافة إلى القطاع الطبي اخلاص، 
مؤكدا أن قرار «مجموعة األنظمة الهندسية» املشاركة في املؤمتر 
واملعرض، إمنا يأتي انطالقا من إميان الشركة بأن هذه املشروعات 
التنموية وأساليب إدارتها، تعتبر الداعم األساسي لتنفيذ اخلطة 
التنموية في الكويت التي أقرتها الســـلطة التشريعية والسلطة 

التنفيذية بناء على التوجيهات السامية لصاحب السمو األمير.
  وحول التقنيات التي ستعرضها املجموعة خالل املعرض، بني 
العيسى أن الشركة ستعرض تقنية البناء السريع بنظام الوحدات 
اجلاهزة pre-cast التي أثبتـــت جناحها عامليا ملا لها من جوانب 

ايجابية في توفير الوقت واجلهد، خاصة في هذا املجال. 

 احلارث اخلالد

 أحمد العيسى 

 الشركة تفتح فرعًا جديدًا في مطار الشيخ سعد العبداهللا

 «زين» تعزز من انتشار شبكة فروعها في الكويت 
تقدمي اخلدمات واملنتجات التي 
تتقابل مـــع طموحات ورغبات 

عمالئها».
  وأضاف «أن عدد عمالء الشركة 
في تزايد مستمر، فهي استطاعت 
أن حتافظ على موقعها الريادي 
في السوق، والذي عززته بطرح 
العديد من اخلدمات واملنتجات 
اجلديـــدة املبتكرة، موضحا أن 
تعزيز شبكة فروع زين وتوسيع 
قاعدة موزعيها املعتمدين يخدم 
هذا االجتاه ويوفر للشركة فرصا 

أكبر الستقبالهم.
  ووعد عمر بأن تواصل زين 
تقدمي أفضل اخلدمات واملنتجات 
لعمالئها وفـــق أفضل املعايير 
العاملية مـــع االرتقاء بأداء آلية 
العمل داخل جميع فروعها مما 
يتناسب مع حجم النمو في حجم 

قاعدة عمالئها. 

فرع مطار الشيخ سعد العبداهللا 
وجتديـــد فرع مطـــار الكويت 
الدولي الشهر املاضي يؤكد أنها 
تســـاهم بذلك في رفع مستوى 

متتلك أكبر شبكة فروع في البالد 
لتؤكد بذلك التزامها نحو عمالئها 
بـــأن تكون دائمـــا قريبة منهم 
باستمرار، مشيرا إلى أن افتتاح 

أنها   أعلنت شـــركة «زين» 
عززت من عدد فروعها املنتشرة 
في جميع أنحـــاء البالد، وذلك 
بافتتـــاح فرعهـــا اجلديـــد في 
العبداهللا  مطار الشيخ ســـعد 
في منطقة صبحان ليصل عدد 
إلى ٢٣ فرعا باإلضافة  فروعها 
إلى قاعدتها الكبيرة من موزعيها 

املعتمدين.
  وقال املدير التنفيذي لقطاع 
املبيعات في الشركة شفيق عمر 
ان «زين» تبحث دائما عن راحة 
العميل، وافتتاح فرع مطار الشيخ 
ســـعد العبداهللا يعزز مساعي 
الشركة في حتقيق هذا الهدف»، 
مشيرا إلى أن الشركة حرصت 
على أن تكون موجودة وقريبة 
من عمالئها مبا يسمح لهم إنهاء 

معاملتهم وبسهولة ويسر.
  وقال «من خالل شبكة الفروع 
الواسعة ميكن لعمالئنا االستفادة 
والتمتـــع بخدماتنا ومنتجاتنا 
العديدة، فخريطة االنتشار احمللي 
لزين تســـتهدف تغطية شبكة 
الفروع ملعظم املناطق السكانية 
والتجارية بحيث تكون زين في 

أقرب نقطة تواجد للعميل».
  وأضاف ان افتتاح فرع مطار 
الشيخ سعد العبداهللا يأتي في 
هذا السياق نظرا لتردد جمهور 
كبير من الرواد وبشكل يومي في 

املنطقة احمليطة باملطار.
  وأفاد عمر بأن «زين» تتبع 
سياسة توسع واضحة من خالل 
تعزيز شبكة فروعها وموزعيها 
املعتمدين، فهي تسعى في ذلك 
إلى توفير كل ما يلهم اآلخرين 
وأن تقدم منوذجا يحتذى في هذه 
الصناعة املتطورة، كما تطمح 
الى توفير بيئة اتصاالت متكاملة 

للعمالء.
 لقطة جماعية تضم شفيق عمر وموظفي الفرع اجلديد  وذكر أن الشركة تفخر بأنها 

 شفيق عمر يقص شريط افتتاح الفرع اجلديد 

 األولى إلى كل من بيروت وعمان واإلسكندرية والبحرين

 «الجزيرة» تستحوذ على حصة سوقية قيادية 
من بين الناقالت الكويتية خالل أكتوبر

 حصة طيران الجزيرة لشهر أكتوبر على الوجهات التي تشغل إليها 
 الحصة السوقية  الوجهة 

 (ALY + HBE)  ٤٦٪  الكويت – االسكندرية 
 ٣٥٪  الكويت – عمّان 
 ١٠٠٪  الكويت – حلب 

 ٧١٪  الكويت – أسيوط 
 ١٩٪  الكويت – البحرين 
 ٣١٪  الكويت – بيروت 
 ٤٣٪  الكويت – دمشق 

 ١٠٠٪  الكويت – دير الزور 
 ٧٪  الكويت – الدوحة 

 ١٤٪  الكويت – دبي 
 (SAW + IST) ١٣٪  الكويت – اسطنبول 

 ٥١٪  الكويت – األقصر 
 ٢١٪  الكويت – مشهد 

 ٤٨٪  الكويت – شرم الشيخ 
 املصدر: تقرير االدارة العامة للطيران املدني حلركة املسافرين 

خالل شهر أكتوبر ٢٠١٠ 

تنافسية في الشرق االوسط، 
حيث اســــتحوذت على حصة 
ســــوقية بلغت ٣١٪ على خط 
ـ بيروت، و٣٥٪ على  الكويت 
خط الكويتـ  عمان، و٤٦٪ على 
خط الكويتـ  االسكندرية، و٤٣٪ 

على خط الكويت ـ دمشق.
  وقــــد اســــتحوذت طيران 
اجلزيــــرة على أكبر حصة من 
بــــني الناقــــالت الكويتية الى 
الوجهات السياحية واملفضلة 
خالل عطالت نهاية االســــبوع 
مع حصة ســــوقية بلغت ١٣٪ 
على خط الكويت ـ اسطنبول، 
و٤٨٪ على خط الكويتـ  شرم 
الشيخ، و٥١٪ على خط الكويت 
ـ االقصــــر. يذكــــر أن «طيران 
اجلزيــــرة» حائزة على جائزة 
«أفضل شركة طيران» لعام ٢٠١٠ 
قدمتها «مجلة أرابيان بيزنس»، 
باالضافة الى اجلائزة الذهبية 
من قبل «ماجنوم أوبس أووردز 
٢٠١٠» وتشغل الشركة رحالت 
الى ١٧ وجهة في الشرق االوسط 
وشــــمال أفريقيا خالل موسم 

الشتاء. 

 أصــــدرت شــــركة طيران 
اجلزيرة تقريرها الشهري عن 
ادائها التشغيلي لشهر أكتوبر 
٢٠١٠، والــــذي كشــــف عن أن 
الشركة اســــتمرت على غرار 
األشهر املاضية في االستحواذ 
على حصة سوقية قيادية من 
بني جميــــع الناقالت الكويتية 
الى أغلبية الوجهات التي تشغل 
اليها، عدا الرحالت الى مدينتي 
الرياض وجدة كونها محدودة 
بعدد املقاعد املسموح بها مقابل 

الشركات الكويتية االخرى.
  ويعتمــــد التقريــــر علــــى 
العامــــة  احصائيــــات االدارة 
للطيران املدني املستقلة لشهر 
أكتوبر ٢٠١٠. كما كشف التقرير 
أن «طيــــران اجلزيرة» حققت 
خالل شهر أكتوبر نسبة التزام 
في جدول مواعيد السفر بلغت 
٩٥٪، مــــا يجعلها من الناقالت 
اجلوية االكثر التزاما مبواعيد 
الســــفر في الشــــرق االوسط.  
الشــــركة  أن  التقرير  وأضاف 
تواصل االستحواذ على حصة 
قيادية علــــى الوجهات االكثر 


