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 سارة أكبر

 أعلنت شركة كويت إنرجي 
أنهـــا قامت ببيـــع حصة تبلغ 
٢٠٪ في امتياز برج العرب في 
مصر، لشـــركة «ايست ويست 
بتروليوم» الكندية املتخصصة 
في استكشـــاف وانتاج موارد 

النفط والغاز غير التقليدية.
  حيث تبقى «كويت إنرجي» 
املشـــغل المتياز بـــرج العرب 
باإلضافة إلى متلكها حلصة تبلغ 
٥٥٪ من االمتياز، بينما حتتفظ 
شركة غارب للخدمات البترولية، 
الشريك في هذا االمتياز، باحلصة 

املتبقية ومقدارها ٢٥٪.
   وبهذه املناسبة قالت نائبة 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي لشركة كويت إنرجي، 
سارة أكبر: «هذه اخلطوة متكن 
كويت إنرجي من مواءمة محفظة 

للموارد غير التقليدية في برج 
العرب». ومن جانبه، قال رئيس 
شركة «إيست ويست بتروليوم» 
التنفيـــذي، غريغ  والرئيـــس 
بإبرامنا  رينويك: «إننا سعداء 
هذه االتفاقية مع إحدى الشركات 
النفطيـــة اخلاصة والرائدة في 
الشـــرق األوســـط مثل كويت 
إنرجـــي، كما نتطلع ملشـــاركة 
الشركة الدراسات والتكنولوجيا 
الستكشاف املوارد غير التقليدية 
التي نقدمها بهدف زيادة انتاجية 

امتياز برج العرب».
  يذكر ان امتياز برج العرب 
يقع في غرب الصحراء املصرية 
وهي منطقـــة غنيـــة باملوارد 
الطبيعية، وهذه الصفقة خاضعة 
للموافقات الالزمة من احلكومة 

املصرية. 

أصولها مع استراتيجيتها للنمو 
على املدى الطويل، وذلك من خالل 
تعزيز القيمة فيها»، مضيفة: «إن 
هذه الشراكة مع (ايست ويست 
بتروليوم) متكن كويت إنرجي 
من تعزيز العمليات االستكشافية 

 لمصلحة «إيست ويست بتروليوم»

 «كويت إنرجي» تبيع  حصة ٢٠٪ 
  من امتياز برج العرب في مصر

 تقيمه وزارة التجارة والصناعة اليوم

 «الكويت الدولي» يشارك 
  في المؤتمر الرابع لغسيل األموال

 أعلـــن بنك الكويت  
الدولي عن مشـــاركته 
فـــي املؤمتـــر الرابـــع 
الذي  لغسيل األموال، 
التجارة  تقيمه وزارة 

والصناعـــة ممثلة في مكتـــب مكافحة عمليات 
غسيل األموال، وذلك حتت عنوان «ساهم معنا 
في مكافحة عمليات غسيل األموال»، خالل الفترة 

بني ١٣ و١٥ اجلاري.
  واوضح البنـــك في بيان صحافي أن املؤمتر 
سيتطرق إلى عدة محاور منها: التعاون الدولي 
وآليات التنسيق من خالل األجهزة املختصة بدول 
العالم في محاربة جرائم غسيل األموال ومتويل 
اإلرهاب، وإبراز جهود الكويت املبذولة للتصدي 
لعمليات غسيل األموال بهدف رفع درجة الوعي 
سواء للعاملني بكافة قطاعات الدولة احليوية أو 
شرائح املجتمع، مشيرا إلى أن املؤمتر سيعمل 
أيضا على توضيح اآلثار السلبية جلرائم غسيل 
األموال علـــى األنظمة االقتصادية واالجتماعية 

والسياسية، باإلضافة 
إلى مناقشة مواضيع 
أخرى ذات صلة بأعمال 

املؤمتر.
  وسوف تعقد على 
هامش املؤمتـــر ورش عمل وحلقات نقاشـــية 
تعنى باجلهـــود واملتطلبـــات الدولية ملكافحة 
عمليات غسيل األموال ومتويل اإلرهاب، خاصة 
التوصيات املتعلقة باملؤسسات املالية واملهن غير 
املالية لتطبيق مبدأ «اعرف عميلك» والتحقيق 
واملقاضاة في جرائم غســـيل األموال، باإلضافة 
إلى التدابير الوقائية للمؤسســـات املالية التي 
تشمل العناية الواجبة املتعلقة مبكافحة جرائم 

غسيل األموال.
  وأشار «الدولي» إلى انه يولي أهمية خاصة 
للمشاركة في املؤمترات االقتصادية، خصوصا 
فيما يتعلق بتقدمي خدمات أفضل في مجال العمل 
املصرفي، انطالقا من حرصه على توفير البيئة 

املناسبة وحتقيق أقصى سبل األمان للعمالء. 

 منال محسن

 كشفت الرئيس التنفيذي في 
شركة املستشارون العامليون 
منال محســـن عن تدشـــني 
شراكة تدريبية حصرية مع 
«جمعية االخصائيني املعتمدين 
في مكافحة غســـيل األموال 
(ACAMS)، والتـــي تتخذ من 
الواليات املتحدة األميركية مقرا 
لها، موضحة في الوقت نفسه 
ان هذه الشـــراكة تهدف إلى 
تدريب واعتماد األفراد العاملني 
في مجال الكشف عن عمليات 
غسيل األموال في املؤسسات 
املعنية للحصول على شهادة 
«اخصائي معتمد في مكافحة 
غسيل األموال»، وهي الشهادة 
التي ستستفيد منها شريحة 
واسعة من العاملني في القطاع 
املالي واملسؤولني احلكوميني 

املتخصصني في هذا املجال.
  وقالت محسن: «يأتي توقيع 
مذكرة التفاهم هذه مع جمعية 
االخصائيـــني املعتمديـــن في 
مكافحة غســـيل األموال بهدف 
تقدمي خدمات تدريبية معتمدة 
الكويـــت لتطوير وصقل  في 
مهارات األفراد وتعزيز خبراتهم 
في مجال مكافحة غسيل األموال 
واالســـتفادة من أحدث الطرق 
والتقنيـــات املختصة في ذات 
املجال، حيث تؤهلهم هذه الدورة 
للتقدم إلى االمتحان الدولي الذي 
يخولهم احلصول على شهادة 
(اخصائي معتمد في مكافحة 
غسيل األموال)، باإلضافة إلى 
عضوية اجلمعيـــة املذكورة. 
وعـــن «جمعيـــة االخصائيني 
املعتمدين في مكافحة غســـيل 
الواليات املتحدة  األموال» في 
األميركية، اعتبرت محسن ان 
هذه اجلمعية هي اجلهة الرائدة 
على مستوى العالم من حيث 
القدرة على تأهيـــل وتدريب 
األفراد ذوي الكفاءة في مجال 
مكافحة غسيل األموال للحصول 
علـــى شـــهادة «االخصائـــي 
املعتمـــد في مكافحة غســـيل 
األموال»، وتضم في عضويتها 
االخصائيـــني املعتمدين الذين 
اجتازوا امتحاناتها في مختلف 
أرجاء العالم، كما توفر اجلمعية 

الدورة  الى أن هذه  اشـــارت 
إلى كافة املؤسسات  موجهة 
املالية من البنوك وشـــركات 
الصرافة وشركات االستثمار 
املدرجة  والشركات املساهمة 
وغيـــر املدرجـــة واجلهـــات 
الرقابيـــة احلكومية وجهات 
تنفيذ القانون واجلهات التي 
متارس نشاط التمويل العقاري 
وشركات التأمني وإعادة التأمني 
التأمـــني، وكذلك  ووســـاطة 
القانونية ومكاتب  املكاتـــب 
احملاماة ومكاتب احملاســـبة 
االستشـــارية  والشـــركات 
وشـــركات الوســـاطة املالية 
وغيرها من اجلهات ذات الصلة 
بقضايا مكافحة غسيل األموال 
ومتويل اإلرهاب، مضيفة أن 
برامج مكافحة عمليات غسيل 
األموال أصبحت من البرامج 
التدريبية شبه اإللزامية على 
جميع املنتسبني لهذه اجلهات. 
واختتمت محسن حديثها قائلة 
«لقد بادرنـــا بتقدمي برنامج 
مراجعة هذه الشهادة املهنية 
املعتمـــدة باللغة العربية مع 
إمكانيـــة أداء االختبار أيضا 
العربية، وذلك بهدف  باللغة 
توفير التدريب املالئم ملسؤولي 
مكافحة غســـيل األموال في 
الكويت للقيام بأداء مهامهم 
وفـــق معايير محـــددة وفي 
إطار واضح من السياســـات 
واإلجراءات الســـليمة، حيث 
العمل  ان صياغة إجـــراءات 
ونظم الرقابة الداخلية تتطلب 
اكتساب اخلبرات في التعرف 
على كيفية تنفيذ جرائم غسيل 
األموال وكيفية مكافحتها، من 
أجل دعم الشركات في متابعة 
وتنفيـــذ ما جاء به املشـــرع 
الكويتي حتـــى ال تقع حتت 
طائلة القانون وتتكبد غرامات 
مالية كبيـــرة، لهذا حرصنا 
على تنظيـــم هذه الدورة في 
الكويت بالتعاون مع جمعية 
االخصائيـــني املعتمدين في 
مكافحة غسيل األموال ونوجه 
دعوتنا لـــكل اجلهات املهتمة 
للمشاركة في برنامج مراجعة 

هذه الشهادة.

فرصا للتطور الوظيفي والربط 
الشـــبكي لألفراد املهتمني بهذا 
التخصص من خالل تقدمي أعلى 
التعليم والتدريب،  مستويات 
كما تقوم أيضا بالترويج لوضع 
وتطبيق السياسات واإلجراءات 
الســـليمة في مجـــال مكافحة 
غسيل األموال، وتوفير قنوات 
التي يســـتطيع من  التواصل 
خاللها املتخصصون في مكافحة 
غسيل األموال ومتويل اإلرهاب 
التعاون مع نظرائهم في جميع 

أنحاء العالم.

ACAMS مميزات شهادة  

  وأوضحت محسن أن شهادة 
«االخصائي املعتمد في مكافحة 
غسيل األموال» هي أعلى شهادة 
مهنية دولية في هذا التخصص 
حيث تعطي حلامليها صفة 
املتخصص امللم بكافة جوانب 
مكافحة غسيل األموال، وتزوده 
باالستراتيجيات واملمارسات 
الالزمة للوفاء باملعايير الدولية 
ملكافحة غسيل األموال ومتويل 
اإلرهـــاب، وتوفر له األدوات 
الالزمـــة لتطويـــر مهاراته 
وخبراته املهنيـــة، وتؤهله 
للعمل في مجموعة واســـعة 
من القطاعات املهنية املختلفة 
إلى «مســـؤول  التي حتتاج 
التزام» مثل املصارف، واجلهات 
الرقابيـــة احلكومية وجهات 
إنفاذ القانون، واملؤسســـات 
املالية.وحول  املالية وغيـــر 
اجلهات ذات االهتمام باحلصول 
على هذه الشـــهادة املعتمدة، 

 تمنح شهادة إخصائي معتمد ألول مرة في الكويت

 شراكة حصرية بين «المستشارون العالميون» 
  و«ACAMS» للتدريب على مكافحة غسيل األموال

 أعلنــــت مجموعة طيران اجلزيرة أمس أنها 
رفعت رأسمال شركة «سحاب لتأجير الطائرات»، 
وهي شركة مملوكة بالكامل للمجموعة، من ٢٠ 
مليون دينار إلى ٢٩ مليون دينار، وذلك ملواصلة 

انتهاز الفرص اجلديدة التي يقدمها السوق.
  وبهذه املناســــبة، قال رئيس مجلس إدارة 
مجموعة طيران اجلزيرة مروان بودي في تصريح 
صحافي: «توفر شركة سحاب العديد من الفوائد 
التي دفعت املجموعة الستحواذها ومنها اإليرادات 
الثابتة التي يوفرها قطاع تأجير الطائرات واملنفذ 
إلى قطاع التأجير العاملي، واليوم نرى املزيد من 
هذه الفرص في قطاع تأجير الطائرات ونتطلع 
النتهازها مع امتام عملية رفع رأسمال الشركة 

من خالل موارد داخلية للمجموعة».
  اجلدير بالذكر أن شركة «سحاب» تأسست 
في أكتوبر ٢٠٠٨ وبدأت بتأجير الطائرات لشركة 
طيران اجلزيرة كأول عميل لها، وفي فبراير ٢٠١٠، 
استحوذت مجموعة طيران اجلزيرة على شركة 

«سحاب» بالكامل كخطوة أولى ورئيسية في 
تنفيذ استراتيجية املجموعة للتكامل العمودي 
والتي تسعى الى االســــتثمار باخلدمات التي 

تساند عمليات النقل اجلوي التجاري.
  ومتتلك مجموعة طيران اجلزيرة ١١ طائرة 
من طراز «إيرباص A٣٢٠»، وتقوم «ســــحاب» 
بتأجير ست طائرات منها لشركة طيران اجلزيرة، 
وأربع طائرات أخرى لـ «فيرجن أميركا» وهي 
من شركات الطيران األسرع منوا في الواليات 
املتحدة، وطائرة أخيرة لعميل لم يتم اإلعالن 

عنه بعد.
  وقد حققت مجموعة طيران اجلزيرة، وهي 
مدرجة بســــوق الكويت لــــألوراق املالية، أداء 
قياســــي خالل الربع الثالث من العام احلالي، 
مسجلة أرباحا بلغت ٤٫٤ ماليني دينار، وتضم 
املجموعة كال من شــــركة طيران اجلزيرة التي 
تتخذ من الكويت مقرا لها وشــــركة «ســــحاب 

لتأجير الطائرات». 

 لمواصلة انتهاز الفرص الجديدة بالسوق

 «طيران الجزيرة» تزيد رأسمال 
  «سحاب لتأجير الطائرات»  ٩ ماليين دينار

 جانب من املشاريع املزمع طرحها

 تتضمن تسهيالت وحوافز مالية تنافسية

 في تقريرها األسبوعي الخاص لـ «األنباء»

 «المزايا القابضة» تستعد إلطالق حزمة  مشاريع 
للمستثمرين اإلماراتيين والكويتيين في دبي

 «المثنى»: السوق يترنح وسط أجواء عالمية من عدم الثقة 
 قالت شركة املثنى لالستثمار في تقريرها 
األسبوعي اخلاص لـ «األنباء» ان املؤشر 
السعري لسوق الكويت لألوراق املالية 
تابع مسيرته بشكل مستو ليغلق على ارتفاع طفيف 
بلغ ٣٫١ نقاط بعدما شهد ارتفاعا خالل تداوالت األسبوع 
بلغ ٤٧٫١ نقطة، وكذلك شــــهد كل من املؤشر الوزني 
للسوق ومؤشر املثنى MUDX ارتفاعا هامشيا بلغ ٢٫١٥ 

نقطة و٥٫٩ نقاط بالترتيب خالل نفس الفترة.
  واشــــار التقرير الى أن معظم مؤشــــرات السوق 
شهدت انخفاضا في مستويات التقلب ما عدا املؤشر 
الوزني، حيث نقص مستوى تقلب املؤشر السعري 
لسوق الكويت لألوراق املالية بنسبة ٧٫١٢٪ مبا يعادل 
 MUDX وسجل مؤشر املثنى (Pbs) ٢٠٦ نقاط أساسية
تراجعا في مستوى التقلب بنسبة ٦٫١٢٪ مبا يعادل 
٣٧٧ نقطة أساسية (pbs) ليكون األقل تقلبا خالل نفس 
املدة، في حني ســــجل املؤشر الوزني لسوق الكويت 
لألوراق املالية نسبة تقلب بلغت ١٢٫٥٣٪ مبا يعادل 
١٦٠ نقطة أساسية (pbs) ليكون أكثر املؤشرات تقلبا 

خالل األسبوع.

   وبشــــكل عام، اســــتمرت مؤشــــرات التداول في 
االنخفاض مصحوبة بتراجع حجم التداول بنســــبة 
٨٫٤٪ حيث شهدت خمسة من الثمانية مؤشرات منوا 
في حجم التداول، وتصدر مؤشر العقارات حركة منو 
احلجم بنســــبة ٤١٫٧٪ في حني تصدر مؤشر البنوك 
حركة انخفاض حجم التداول بنسبة ٦١٫٦٪ خالل تداول 

األسبوع املنتهي في التاسع من ديسمبر اجلاري.
  وقاد سهم شركة جيزان القابضة النمو في حجم 
تداول قطاع العقار بنســــبة ٨٤٨٫٢٪ متبوعا بسهم 
شــــركة أبيار للتطوير العقاري بنسبة ١١٨٫٦٩٪ ثم 
سهم شركة العقارات املتحدة بنسبة ٤٢٫٦٧٪، حيث 
يعادل مجموع نسب الشركات الثالث نسبة ٧٥٪ من 
احلجم الكلي لهذا القطاع. أما من حيث القيمة، فقد شهد 
السوق انخفاضا بلغ ٣٠٫٩٪ مقارنة مع األسبوع قبل 
املاضي، حيث شهدت ثالثة قطاعات من أصل ثمانية 
منوا في القيمة بقيادة قطاع غير الكويتي (٤٣٫٨٥٪)، 
تبعه قطاع العقارات (٢٩٫٤٦٪) ثم قطاع االستثمار 
(٨٫٣٥٪)، بينما شهد قطاع البنوك (٢١٫٣٨٪) انخفاضا 

بالقيمة بلغت نسبة ٦٠٫١٪ خالل نفس املدة. 

 قال الرئيس التنفيذي ملكتب 
عمليات شركة املزايا القابضة في 
دبي م.نايف العوضي ان الشركة 
تستعد إلطالق حزمة مشاريع 
متميزة للمستثمرين اإلماراتيني 

والكويتيني في دبي.
العقاري  القطاع  أن    وأوضح 
فـــي دبي يتوجه حاليا بشـــكل 
حثيث نحو تعزيز مســـتويات 
النضج املنتظرة منذ فترة الفورة 
الشاملة التي شهدتها اإلمارة خالل 
العقد األخير، واضعا بذلك حدا 
للمخاوف الناجتة عن عدم كبح 
جماح األسعار املتصاعدة بسبب 
جملة من العوامل املرافقة للطفرة 

العقارية.
  وأضاف العوضي قي تصريح 
صحافي أن األســـواق العقارية 
اخلليجية عامة، وســـوق دبي 
خاصـــة، شـــهدت العديـــد من 
أثـــرت في  التـــي  املمارســـات 
الوضع العقاري عامة على أكثر 
من صعيد، كان بعضها إيجابيا 
وبعضها سلبيا من قبيل: البيع 
على اخلريطة، وكثرة الوسطاء 
واملضاربـــني غير املتخصصني، 
وضبابية التقارير االقتصادية، 
املبرر ألســـعار  واالرتفاع غير 
البيع والتأجير ملختلف املساحات 

املكتبية والتجارية.
  منوهـــا الى ان دبي تســـعى 
النضج بشكل  لتوجيه أســـس 
مستمر من خالل إشراف مباشر 

ودقيق.
  ولفـــت بالقـــول: «من خالل 
تعاملنا الدائم اليوم مع اجلهات 
احلكوميـــة فـــي اإلمـــارة ومع 
مؤسسة التنظيم العقاري ودائرة 
األراضي واألمالك في دبي تبدو 
جلية التغيرات احلاصلة لناحية 
تنظيم عالقة املطور واملستثمر 
واحلكومة، مما يزيد من فاعلية 
التعامـــل والتواصـــل بني هذه 
اجلهات كافة، ولقد بات واضحا 
تغير طبيعـــة احلركة العقارية 
في ســـوق دبي العقاري كذلك، 
حيث انتقلنا من سياسة البيع 
الســـريع إلى سياسة املشاريع 
طويلة األمد، واملشـــاريع املدرة 

املزيد بالقابلية نفسها من الكفاءة 
املنبثقة أيضا عن الدعم املستمر 
من قبل املســـتثمرين أنفسهم، 
من جهة، والى ما تضمه سوق 
دبي العقارية من صفات هائلة 
استثمارا وتشريعا وفرصا حالية 

ومستقبلية واعدة وكبيرة».
  وقال: «تفكر الشـــركات بكل 
ما ميكن ان يتناسق مع الوضع 
اجلديد املتجه لالســـتقرار في 
الســـوق، مـــن جهتنـــا بعد أن 
عملنا خالل الفترة املاضية على 
التأسيس السم عريق وسمعة 
طيبة للمزايا في السوق، وأقمنا 
العديد من املشاريع الرائدة، فقد 
انتهت شركتنا من وضع اللمسات 
األخيرة على ســـلة مشـــاريع 
مخصصة لإلماراتيني والكويتيني 
وعموم اخلليجيني في دبي، وقد 
انطلقت هذه املشاريع بعد دراسة 
حلركة تداوالت العقارات، وطبيعة 
املرحلة اجلديدة للقطاع، وخرجت 
بنتائج مهمة حول طبيعة األسواق 

العقارية احلالية في املنطقة».
  وأكد العوضي تقدمي ان هذه 
االمور تتضمن تسهيالت مالية 
مغريـــة للمســـتثمرين ضمن 
استراتيجية الشركة التي تعتمد 
على تشجيع منو القطاع، وفتح 
أمـــام توجهات جديدة  الطريق 
للمستثمرين العقاريني، وهو األمر 
الذي تتوقع لـــه مزايا القابضة 
جناحا كبيرا قد يفتح الباب أمام 
شركات أخرى للسير في االجتاه 

ذاته.
  وشـــدد على أن شركة املزايا 
تتطلع الستقطاب شريحة جديدة 
من املســـتثمرين وهي شريحة 
رجال األعمـــال، وذلك من خالل 
توفير شـــقق فندقية مفروشة 
في مشـــروع سكاي جاردنز في 
مركز دبي املالي العاملي، تخول 
نزالءهـــا اإلقامة فيهـــا من يوم 
حتى ســـتة أشـــهر، وتوفر لهم 
خدمـــات وتســـهيالت متميزة 
بأسعار مناسبة جدا، إلى جانب 
االستفادة من كل املزايا املتواجدة 
في منطقة مركز دبي املالي العاملي 

اإلستراتيجية. 

العوائد املضمونة  للدخل، ذات 
وإن كانت أقل من تلك التي اعتاد 
عليها املطورون خالل السياسات 

السابقة».
  وبني: «إذا ســـلمنا أن إعادة 
نهوض القطاع العقاري تتطلب 
تصحيحات أخرى في مجال سياسة 
القروض البنكية، وشروط التعاقد 
في البيع والشراء، والعودة إلى 
الواقعية في العوائد االستثمارية، 
اخلدمـــات  مســـتوى  ورفـــع 
العقارية، وتخفيض رســـومها، 
وتقدمي التســـهيالت واحملفزات 
للمستثمرين وتصحيح قواعد 
وشروط التنافس املشروع، فإن 
كل هذه العوامل تتطلب تضافر 
اجلهـــود بني جميـــع القطاعات 
املعنيـــة اخلاصـــة واحلكومية 
لتســـريع بدء مرحلة النهوض 
في قطاع العقـــار ثم القطاعات 

االقتصادية األخرى».
  وفـــي الســـياق ذاتـــه، ذكر 
العوضي انه استنادا الى نتائج 
القابضة  املزايا  مراقبة شـــركة 
حلركة القطاع العقاري في إمارة 
دبي بيعا وتأجيرا في املساحات 
التجارية واملكتبية والسكنية، 
وحسب نتائج حتليالت وتقارير 
وحـــدة اإلحصـــاءات اخلاصة 
بالشـــركة فإنها تـــرى ان هناك 

استقرارا ملموسا في املشاريع 
ذات طابع التملك احلر من حيث 
البيع على الرغم من تأثير زيادة 
املعروض من املساحات السكنية 
بنحو ١٠٠ ألف وحدة قابلة للزيادة 
مع قرب انتهاء الربع األخير للعام 

احلالي ٢٠١٠.
  ونـــوه الـــى انه فـــي خضم 
التكهنات التـــي حتيط بالواقع 
املصرفي- العصب األساســـي 
لتحريك عجلة القطاع العقاري 
وما أثير حوله من التســـاؤالت 
املتعلقـــة ببـــدء فتـــح احلظر 
املفـــروض على الســـيولة منذ 
األزمة الى اآلن- تعتمد الشركات 
الكبرى ذات األسماء الكبيرة في 
السوق على أبعاد أخرى تتمثل 
فيما حتمله جعبتها من استكمال 
اجناز مشاريعها القدمية، وتقدمي 
مشاريع جديدة ذات مواصفات 
جتمـــع فيها بـــني االرتكاز على 
سمعتها فيما حققته من نتائج 
ســـابقة على ارض الواقع خالل 
التي أعقبت  املرحلة احلرجـــة 
األزمة املالية مـــن جهة، وعلى 
ثقة مستثمريها بصواب توجهها 
نحو مشاريع جديدة، وحرصهم 
املستمر على دعمها، وهو ما يدفع 
بعجلة منو القطاع العقاري الى 
األمام السيما في ظل وجود أسماء 

شركات ومطورين كبار آخرين 
في عالم العقار.

  وحول هـــذا التوجه، أوضح 
العوضـــي: «اننا نؤكد  م.نايف 
ثقتنا في ســـوق دبي العقارية، 
ونحن مستمرون في املضي قدما 
في تثبيت أقدامنا فيه، وننطلق 
التشـــريعية  البيئة  من أهمية 
والبنية التحتية في اإلمارة من 
جهة، وقدرتنا على اســـتكمال 
تطوير مشـــاريعنا وتسليمها 
حسب املواعيد املقررة، خصوصا 
أننا منتلك العديد من البصمات 
املتميزة في جملة من املشاريع 
املختلفة في دبي مثل «ســـكاي 
غاردنز» و«بزنس افنيو» اللذين 
مت إجنازهما بشكل كامل متاما، 
و«الفيال» التي باشـــرنا تسليم 
وحداتها إلى أصحابها والتي نعمل 
حاليا على بيع وحداتها املتبقية 
والتي مت إجنازها بالكامل وهي 
مصممة على الطراز اإلســـباني 
وتضم حمام ســـباحة وحدائق 
مرافقة، و«كيو بوينت» الذي يعد 
في طور اإلجناز حاليا».، مضيفا: 
«إن هذه الثقة املتبادلة مع عمالئنا 
زادت مـــن قاعدة مســـتثمرينا، 
ودفعتهـــم الـــى انشـــاء عالقة 
مشتركة تقوم على أسس واثقة 
في قدرة الشـــركة على تطوير 

 تقـرير 


