
 44  اقتصاد  االربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠١٠ 
 أعلن عن توزيع ٦١ مليون دوالر للعمالء

 يقام على مساحة ٧٣ ألف متر مربع وبكلفة مليار جنيه

 صندوق جلوبل «القناص ٢» يتخارج
  من مجموعة أفرجراندي محققًا ١٠٠٪ أرباحًا

 «منا القابضة» تتسلم المخططات الهندسية
 العنجري شاركت في منتدى  لـ «منا مول مصر» تمهيدًا الستخراج تراخيص البناء

  «الرائدات وسيدات األعمال» في جدة

خاص حتقق باستثمار الصندوق 
في مجموعة افرجراندي. وحتى 
وقت طـــرح اإلصدار األولي في 
نوفمبـــر ٢٠٠٩، كانت «جلوبل 
كابتال ماجنمنـــت» عضوا في 
مجلس إدارة مجموعة افرجراندي 
والـــذي شـــاركت مبوجبه في 
عمليات اتخاذ القرارات وقدمت 
مساهمات مهمة في كل مرحلة 

من مراحل العمل».
  وقد حقـــق صندوق جلوبل 
«القناص ٢» معدل عائد داخلي 
مقداره ٣٥٪ وعوائد مطلقة بنسبة 
١٠٠٪ من بيع حصته في مجموعة 
افرجراندي. علما أن الصندوق 
كان قد استثمر ٣٠ مليون دوالر 
أميركي في مجموعة افرجراندي 
في يونيو ٢٠٠٨ وتخارج بشكل 
كامل من االستثمار في املجموعة 

في نوفمبر ٢٠١٠.
   اجلدير بالذكر أن صندوق 
جلوبل «القناص ٢» تخارج من 
استثماراته في خمس شركات، 
من ضمنها مجموعة افرجراندي، 
محققا عوائـــد داخلية مبعدل 
٥٧٪ لتبلغ قيمة املبالغ املوزعة 
للعمالء املساهمني في الصندوق 

١٣٣ مليون دوالر. 

احلفر على أن يتم االنتهاء من 
تلك املرحلة فـــي الربع الثالث 
من العـــام ٢٠١١، ثم تبدأ بعدها 
مرحلة اإلنشـــاءات األساسية 
من قبل شركة مقاوالت عاملية 
سيتم اختيارها من خالل مناقصة 
عاملية سيتم طرحها نهاية الربع 
الثاني من عام ٢٠١١. كما أكدت 
مديرة التســـويق اإلقليمي في 
شركة منا القابضة مي عبداحلميد 
الفرج أن املؤشرات التسويقية 
للمشروع مطمئنة للغاية بفضل 
العديد من املزايا التي يتمتع بها 
املشروع والتي تعزز من إقبال 
املســـتثمرين عليه بالنسبة ملا 

يحتاجه السوق املصري.

متبادلة وجتارب رائدة».
  وقالت العنجري في تصريح 
بعد عودتها من املنتدى إن «زخم 
التجارب النسائية اخلليجية في 
مجــــاالت التنمية واالقتصاد في 
مدى زمنــــي قصير يبني إلى حد 
كبير حجم الطاقات الكامنة لدى 
املرأة في منطقتنا ودليل على أنه 
إذا أطلق العنان لهذه الطاقات فإن 
مسيرة التنمية اخلليجية سوف 
تتسارع بوتيرة مضاعفة على ما 

هي عليه اآلن».  

  وقد بدأت مجموعة افرجراندي 
مزاولـــة عملياتها فـــي مدينة 
غوانغزو في ١٩٩٦ ومتتلك حاليا 
مجموعة من األراضي مبساحة 
إجمالية تبلغ ٧٢٫٣٨ مليون متر 
مربع تغطـــي ٣٦ من أهم املدن 
الصينية كما تشارك في تطوير 

٧٣ مشروعا عقاريا.
   وعلق املدير الشـــريك في 
«جلوبل كابيتـــال ماجنمنت» 
راجيف نكانـــي قائال: «إمياننا 
القوي بإمكانات االستثمار في 
السوق الصيني بوجه عام وفي 
القطاع العقاري الصيني بوجه 

واملنطقة وله مساهمات وسابقة 
أعمال إقليميـــة ودولية كبيرة 
السيما في مجاالت االستشارات 
الهندسية ملشروعات املجمعات 

التجارية الضخمة املماثلة.
  مـــن جانبه، توقع مســـاعد 
العضو املنتدب للقطاع الهندسي 
في املجموعة الدولية للمشاريع 
القابضة م.وحيد لطفي أن يتم 
احلصول على تراخيص البناء 
من اجلهات املعنيـــة في الربع 
األول من عام ٢٠١١ ثم يتم بعدها 
البدء في مرحلة جتهيز املوقع 
باملقرات واملكاتـــب واخلدمات 
واألسوار املؤقتة والقيام بأعمال 
حفر األساسات وتدعيم جوانب 

واألنشطة النسائية املشتركة في 
دول املجلس كلها عوامل كفيلة 
بتسريع وتيرة التقارب في ظروف 

وأوضاع نساء اخلليج ككل».
  وكانــــت العنجــــري قد حلت 
على املنتــــدى ضيفة وحيدة من 
خارج اململكة بصفتها رئيســــة 
املرأة  لـ «ملتقى  اللجنة املنظمة 
اخلليجية االقتصادي» الذي كان 
عقد دورته األولى في أبريل املاضي 
الكويت حتت عنوان «املرأة  في 
الســــعودية والكويتية خبرات 

 أعلنــــت «جلوبــــل كابيتــــال 
ماجنمنــــت» ذراع إدارة األصول 
العاملي  البديلة لبيت االستثمار 
(جلوبل)، عــــن تخارج صندوق 
جلوبل القناص ٢، احد صناديق 
امللكيات اخلاصة الذي تديره الشركة 
ويستثمر في إصدارات االكتتابات 
العامة وما قبل االكتتابات العامة، 
بنجاح ومحققا عوائد مجزية من 
استثماره في «مجموعة افرجراندي 

العقارية».
   وسيقوم الصندوق بتوزيع 
٦١٫٢ مليـــون دوالر للعمـــالء، 
أي ما ميثل ٢٠٪ من رأســـمال 
الصنـــدوق، مـــن التخارج من 
افرجراندي باإلضافة  مجموعة 
إلى إيـــرادات حققها الصندوق 
من استثمارات أخرى. وتعتبر 
مجموعـــة افرجرانـــدي، وهي 
شـــركة قابضة مقرهـــا هونغ 
كونغ، من أكبر عشـــر شركات 
للتطويـــر العقاري في الصني. 
وتعمل الشركة في مجال التطوير 
العقاري، واالســـتثمار، وإدارة 
العقارات، والبناء والتشـــييد، 
وتسوية األراضي، وغيرها من 
اخلدمات املتعلقـــة بالتطوير 

العقاري في الصني.

 اعلنت شــــركة منــــا القابضة 
أنها أجنزت املخططات الهندسية 
النهائية ملشروع املجمع التجاري 
الذي تعتزم  الضخم «منا مول» 
الشــــركة تنفيذه عبر شــــركتها 
التابعة «الشركة الكويتية املصرية 
لالستثمار العقاري» في مصر على 
ارض مملوكة للمجموعة مبساحة 
٧٣ ألف متر مربع في الكيلو ٢٢ 
من طريق القاهرة اإلســــكندرية 
الصحراوي وبتكلفة إجمالية تقدر 

مبليار جنيه.
  وأوضـــح العضـــو املنتدب 
لشركة منا القابضة خالد اجلاسر 
في تصريح صحافي أن الشركة 
تســـلمت املخططات من مكتب 
الهندسية  صبور لالستشارات 
واستمع مسؤولوها لشرح مفصل 
ملجسم املشروع في حضور مكتب 
استشارات تسويقية عاملي، وفور 
اعتمادها من قبل الشـــركة ثم 
اجلهات املختصة سيتم إصدار 
تراخيص البنـــاء وذلك بعدما 
انتهت الشركة في وقت سابق 
من تراخيص األنشطة املختلفة 

للمشروع.
  وأكد مدير عام مكتب صبور 
م. حسام عبد املجيد حرصه على 
إجناح التجربة األولى للتعاون 
مع شركة منا القابضة خصوصا 
أن املكتب يعتبر من رواد العمارة 
والتخطيط العمراني في مصر 

 أثنت املديرة العامة لشــــركة 
«ليــــدرز غروب» لالستشــــارات 
العنجري على  والتدريب نبيلة 
فعاليات منتدى «الرائدات وسيدات 
األعمال» الــــذي انعقد في مدينة 
جدة في اململكة العربية السعودية 
األســــبوع املاضي يومــــي ٧ و٨ 
ديسمبر اجلاري برعاية صاحبة 
األميــــرة لولوة  امللكي  الســــمو 
الفيصل نائبة الرئيس واملشرفة 
العامة على مجلس أمناء «جامعة 

عفت».
  وقالت العنجري إن ما ملسته 
خالل املنتدى واللقاءات املصاحبة 
لــــه يؤكد مجــــددا أن تقدم املرأة 
اخلليجية ومساهمتها في تطوير 
دورها وتنمية مجتمعها قائم على 
قدم وساق وأنه ال شيء ميكن أن 
يوقف هذه املسيرة خاصة بعدما 
حتقق لها من اجنازات على جميع 
املستويات في السنوات القليلة 
املاضية، مؤكدة أن ذلك هو لسان 
حال املرأة في جميع دول مجلس 
التعاون لــــدول اخلليج العربية 
«وإذا كان مــــن تفاوت في وضع 
املرأة بني دولة وأخرى فإن الفترة 
القادمة والتفاعل املتزايد بني دول 
املجلــــس، سياســــيا واقتصاديا 
واجتماعيا، والنشاط املتزايد لألطر 

 راجيف نكاني

 البيت األبيض 

 شعار غوغل على شبكة اإلنترنت

 جناح «برقان» في املعرض

 ماجد العجيل يقص شريط افتتاح الفرع اجلديد ملصرف بغداد في لبنان 

 مسؤولو «منا القابضة» ومكتب صبور أمام مجسم املشروع

 نبيلة العنجري ودينا أبوعنق ود.ملى السليمان

 القاهرة ـ رويترز: اختلفت آراء احملللني الفنيني في رســــم صورة 
ملسار سوق األســــهم املصرية في العام املقبل بأدوات التحليل الفني 
وتراوحت توقعاتهم بني ارتفاع قد يصل إلى ٢٢٫٥٪ واالقتصار على 

حتركات عرضية في النطاقات احلالية.
  يرى البعض أن املؤشر الرئيسي للبورصة املصرية مرشح للوصول 
إلى مستويات فوق ٨٥٠٠ نقطة في عام ٢٠١١ وأن املؤشر الثانوي سيصل 
إلــــى ٩٠٠ نقطة من حوالي ٦٩٣٨ نقطة و٧٥٣ نقطة على الترتيب في 
منتصف ديسمبر، بينما يقول آخرون ان مؤشرات السوق ستستمر 

في حركتها العرضية إذا لم تخرج عن مستويات الدعم واملقاومة.
  بدأ املؤشر الرئيســــي للبورصة املصرية «إي.جي.اكس ٣٠» عام 
٢٠١٠ عند مستوى ٦٢٠٨ نقاط وحقق خالل العام مكاسب بلغت حتى 
منتصف ديسمبر نحو ١٣٪. بينما بدأ املؤشر الثانوي املؤلف من ٧٠ 
ســــهما العام عند مســــتوى ٦٤٢ نقطة وجتاوز أداؤه خالل ٢٠١٠ أداء 

املؤشر الرئيسي إذ ارتفع نحو ١٧٪.
  مــــن جهة أخرى، قال رئيس اجلمعيــــة العربية للمحللني الفنيني 
ســــامح أبوعرايس: «تشير املؤشرات الفنية إلى توقع استمرار األداء 
االيجابي للبورصة املصرية خالل الفترة القادمة حيث نتوقع أن يستمر 
األداء االيجابي في مختلف األسهم والقطاعات سواء في األجل القصير 
أو املتوســــط أو الطويل». وتابع «يستهدف املؤشر الرئيسي للسوق 
جتاوز مستوى ٧٠٠٠ نقطة بشكل مبدئي والوصول إلى مستوى ٧٢٠٠ 

نقطة في األجل القصير».
  يقيس املؤشــــر الرئيسي للســــوق أداء أكبر ٣٠ شركة بالبورصة 
املصرية من حيث رأسمالها السوقي. ويقول املوقع الرئيسي للبورصة 
املصرية انه يجب أال تقل نســــبة التداول احلر للشركة عن ١٥٪ كحد 
أدنى لكي يتم إدراجها في املؤشر مما يضمن ملشاركي السوق أن تعبر 
مكونات املؤشر بصدق عن الشركات ذات التداول النشط وأن املؤشر 

يعد مقياسا جيدا وموثوقا به للسوق املصرية.
  وأضاف: «املؤشر الرئيسي يستهدف الوصول إلى مستوى ٨٦٠٠ 

نقطة في األجل املتوسط».
  لكن رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم للسمسرة في األوراق 
املالية إبراهيم النمر يرى أن «السوق سيستمر في حركته العرضية 

ما دام محافظا على دعمه ومقاومته الرئيسيني من دون كسر».

 اعلن املركـــز املالي الكويتي 
عن مشاركته في مؤمتر جمعية 
الطاقة الدولية، الذي نظمه مؤخرا 
مجلس النفط في لندن، حيث مثل 
«املركز» في هذا املؤمتر فريق من 

إدارة النفط والغاز.
  وقال «املركز» في بيان صحافي 
ان هذا املؤمتر استحوذ على اهتمام 
العاملني في قطاع الطاقة وغيره 
من القطاعات املتعلقة لكونه رائدا 
في تعزيز شبكة التعارف ونقل 
املعرفة في مجال االستكشـــاف 
واإلنتاج والتطوير في احلقول 
النفطية، حيث حضره لفيف من 

الرؤساء التنفيذيني لكبرى الشركات العاملية العاملة في قطاع النفط 
والبنوك والشركات االستثمارية العاملية ومقدمي اخلدمات واملوردين. 
وقد تطرق املؤمتر إلى ابرز التحديات التي تواجه هذه الشركات في 
تطبيق إستراتيجيتها التوســـعية مع التركيز على مناقشة أفضل 
طـــرق تطوير االعمال من الناحية التقنيـــة واالقتصادية والفرص 

االستثمارية في هذا املجال.
  وقد قام نائب الرئيس في إدارة النفط والغاز في «املركز» نواف 
معرفي باملشـــاركة في حلقتني نقاشيتني متحورتا حول االستثمار 
في قطاع االستكشاف والتطوير، وإنتاج النفط والغاز في منطقتي 

الشرق األوسط وافريقيا.
  وقد ناقش معرفي العديد من احملاور املهمة قائال: «تواجه الشركات 
اخلاصة املستقلة العديد من التحديات للنمو، من أبرزها التحديات 
املالية املتعلقة بتوفير رأس املال ومدى قابلية الشـــركات والبنوك 
االســـتثمارية لتمويل هذا النشاط، مؤكدا أن الشراكة بني الشركات 
اخلاصـــة وحكومات الدول ضرورية مـــن اجل ضمان فرص اجناح 

عمليات االستكشاف والتطوير.

 «ياهو» تعتزم تسريح أكثر من ٦٠٠ موظف التوقعات تشير إلى ارتفاع يصل إلى ٢٢٫٥٪

 إلى أين تتجه مؤشرات
  البورصة المصرية في ٢٠١١؟

 «المركز» يشارك في مؤتمر
  جمعية الطاقة الدولية في لندن

 فرنسا تطبق «ضريبة غوغل»
  مطلع الشهر المقبل 

 باريس ـ د.ب.أ: قرر البرملان الفرنسي امس أن تطبق فرنسا ما 
يطلـــق عليه «ضريبة غوغل» على اإلعالنات اإللكترونية اعتبارا 

من األول من يناير املقبل.
  وستبلغ الضريبة على الشـــركات التي تتخذ من فرنسا مقرا 
لها ١٪ من صافي إجمالـــي املبالغ التي يتم إنفاقها على اإلعالنات 

بشبكة اإلنترنت.
  وأطلق على اإلجراء «ضريبة غوغل» ألنه كان يتم التفكير فيه 

في األصل كضريبة مباشرة على محرك البحث ومنافسيه.
  ومت التوصل حلل وسط بعد إجراء تغييرات كبيرة على مشروع 

القانون الذي اليزال يتعني أن تتم املوافقة عليه رسميا.
  ويبدو من املستبعد أن يتم رفض مشروع القانون.

  وفي بداية العام، دعا الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي إلى 
ضريبة إضافية على «غوغل» ومواقع البحث األخرى املنافسة.

  من جهة اخرى، قال مصدران مطلعان امس ان شركة اإلنترنت 
«ياهو» تعتزم تسريح اكثر من ٦٠٠ موظف.

  ومتثل عملية التسريح اجلديدة نسبة تتراوح بني ٤ و٥٪ من 
اجمالي موظفي الشـــركة البالغ عددهم ١٤١٠٠ في نهاية سبتمبر 

وفقا ملا أورده موقع «ياهو» على اإلنترنت.
  ويأتي تســـريح العمال بعد عامني من والية الرئيس التنفيذي 
لـ «ياهو» كارول بارتز في الوقت الذي تعمل فيه الشـــركة لزيادة 
اإليرادات وسط منافسة قوية من شركتي غوغل وفيس بوك وقد 

رفضت شركة ياهو التعليق. 

 إيالف: تعرضت سندات اخلزانة 
االميركية االسبوع املاضي الكبر 
عمليات بيع لها على مدار يومني 
منذ انهيار بنك ليمان براذرز في 
ســــبتمبر ٢٠٠٨، وارتفعــــت اآلن 
تكاليــــف اقتــــراض حكومة اكبر 
اقتصاد في العالم مبقدار الربع على 

مدى االسابيع االربعة املاضية.
  وذكر موقع ايالف االلكتروني: 
هذا االرتفاع احلاد يعتبر في اسعار 
الفائدة االميركيــــة امرا ذا اهمية 
كبيرة، وتقوم احلكومة االميركية 
اآلن بتقدمي خدمات عبر مبلغ مالي 
قدره ١٣٫٨ تريليون دوالر في ديون 
معلنة، وهو ما يجعلها على املدى 

الطويل اكبر مدين في العالم.
  وذهب العام املاضي مبلغ قدره 
٤١٤ مليار دوالر من اموال دافعي 
الضرائب االميركيني الى مدفوعات 
فائدة ســــيادية، وهو املبلغ الذي 
يزيد بحوالي اربع مرات ونصف 
املرة عــــن ميزانية وزارة التعليم 

االميركية.
  من جانب آخر، اكدت صحيفة 
«الديلي تلغراف» ان تكاليف خدمة 
الديون بلغت مثل هذه املستويات 
الفلكية على مــــدار العام املاضي 
واكثر، كما مت االبقاء على العائدات 
منخفضة تاريخيا واصطناعيا عن 
طريق «التخفيف الكمي»، مبعنى 
آخر املطبعة االفتراضية لرئيس 
الفيدرالي بن  مجلس االحتياطي 

قدره ١٫٠٥ تريليون استرليني، فإن 
البالد تقترب بسرعة من بلوغ نسبة 
ديون الى الناجت احمللي االجمالي 
قدرها ١٠٠٪ مقارنة بنسبة كانت 
تقدر بـ ٣٠٪ قبل عشــــرة اعوام، 
ومضت الصحيفة تقول ان اململكة 
املتحدة مازالــــت تنفق ٤٢ مليار 
استرليني سنويا على خدمة الديون 
السيادية بزيادة قدرها ٥٠٪ منذ 

العام ٢٠٠٨.
  وأوضحــــت ان البعض يقول 
ان االشارات املتنامية على تعافي 
االقتصاد االميركي تعتبر اشارات 
ايجابية بالنسبة الى البورصات، 
وهو مــــا يعني ان االمــــوال يتم 
حتويلها خارج سندات اخلزانة، 
وهو ما يتسبب في خفض اسعارها، 

مما يؤدي الى زيادة العائدات.
  وتابعــــت الصحيفة بتأكيدها 
على ان خفض الضرائب والتيقن 
من خفــــض الضرائــــب قد يعمل 
على تعزيز االستثمار في االعمال 

التجارية والنمو.
  ونقلت عن بعض الناس قولهم 
ان تكاليــــف االقتراض احلكومية 
ارتفعت في اميــــركا وغيرها من 
الدول، في الوقت الذي يقوم فيه 
الذي يشــــهد  االقتصاد االميركي 
حالة من التعافي اآلن بجذب اموال 
املســــتثمرين بعيدا من السندات 
الســــيادية وصوب االستخدامات 

االكثر انتاجية.

االقتراض اخلاصة باملانيا بنسبة 
٢٧٪ على مدار الشهر املاضي لتصل 
الى ٣٫٠٣٪، واعتبرت االسواق انه اذا 
ما كانت املانيا ترغب في «اعتبارها 
قوة اقتصادية كبرى في اوروبا» في 
االبقاء على اليورو، فإنها ستكون 
بحاجة في نهاية املطاف الى جمع 
كميات كبيرة من االموال الستيعاب 
الفوضى التي سببها العجز املالي 
عن ضبط النفس لغيرها من الدول 

االعضاء.
  ومع بلــــوغ ديــــون احلكومة 
البريطانية بصورة رسمية مبلغا 

برنانكي.
الــــى ان تكاليــــف    واشــــارت 
االقتراض تزيد اآلن على الشــــهر 
املاضي مبقدار ٢٨٪ مع بلوغ عائدات 
السندات التي تبلغ مدتها ١٠ اعوام 
نسبة قدرها ٣٫٣٣٥ خالل االسبوع 
املاضي، وهو عبء خدمة الديون 
الثقيل بالفعــــل القابل ألن يرتفع 

في املستقبل.
  فيما لفتت الصحيفة في سياق 
متصــــل الى ان معضلــــة الديون 
التي تشــــهدها منطقة  السيادية 
اليورو حاليا قد دفعت بتكاليف 

 أميركا تفشل في السيطرة على أكبر دين لها
  في التاريخ بعد ارتفاع تكاليف إقراضها

افتتاح   اعلن بنك برقان عن 
فرع ملصرف بغداد التابع له وذلك 
في لبنان يوم ١٣ ديسمبر اجلاري، 
وذلك ضمن حفل خاص أقيم بهذه 

املناسبة في العاصمة بيروت.
  وفي حديثه أمام كبار الضيوف 
واملدعوين لهذه املناســـبة، قال 
رئيس مجلـــس اإلدارة في بنك 
برقـــان ماجد العجيـــل «إن من 
دواعي سرورنا الكبير أن نعلن 
عن افتتـــاح فرع ملصرف بغداد 
اللبنانية بيروت،  العاصمة  في 
ويأتي هذه القرار باختيار بيروت 
جتاوبا مع االحتياجات املتنامية 
لعمالئنا هنا في لبنان، وسيوفر 
هذا الفرع اجلديد خدمات مصرفية 

شاملة لألفراد والشركات».
إلـــى  العجيـــل    وتطـــرق 
التوسع في بنك  اســـتراتيجية 

برقان قائال: «ترتكز استراتيجية 
التوسع اإلقليمي لدينا على اختيار 
األســـواق النامية والواعدة في 
الدول واألسواق التي متتلك عوامل 
االزدهار من الناحية االقتصادية 
والدميوغرافيـــة، وقـــد انطلقنا 
ابتداء من  التوسعية  بأنشطتنا 
الكويت واستطعنا حتقيق حضور 
طيب في سبع دول إقليمية خالل 

السنتني االخيرتني».
  وكان بنك برقان قد اســــتحوذ 
العــــام املاضي علــــى ٥١٫٧٩٪ من 
أسهم مصرف بغداد ليكون بذلك 
صاحب اكبر حصة في هذا املصرف، 
ولينضم إلى املؤسسات املصرفية 
التابعة ملجموعة بنك برقان التي 
أصبحت اليوم من أكبر املجموعات 
املصرفية في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا بعدد فروع يزيد 

على ١٣٠ فرعا وشبكة واسعة من 
أجهزة الســــحب اآللي بلغت ٢١٥ 

جهازا.
  اجلدير بالذكر ان مصرف بغداد 
تأسس وحصل على ترخيص العمل 
في األســــواق العراقية في العام 
١٩٩٢، ليتميز بتقدميه باقة متكاملة 
من اخلدمات املصرفيــــة لألفراد 
وللشــــركات. وتدير البنك شبكة 
فروع وصلت إلى ٣٢ فرعا إضافة 
إلى ٢٤ جهازا للسحب اآللي. ويعتبر 
مصرف بغداد من املؤسسات املالية 
واملصرفية املدرجة في سوق بغداد 

لألوراق املالية.
إلى مصــــرف بغداد،    وإضافة 
فإن البنــــوك التابعة لبنك برقان 
تضم أيضا البنك األردني الكويتي، 
بنك اجلزائر اخلليج، وبنك تونس 

العاملي.  

ــطة معرض  ــاركته في أنش ــان عن مش ــن بنك برق  أعل
ــكان الـ ١٤، حيث قدم لزوار املعرض تعريفا مبنتجاته  اإلس

وخدماته املصرفية.
  وقام فريق بنك برقان بالتواصل مع زوار املعرض حيث 
ــة واملتميزة التي  ــول املنتجات املتنوع ــم تعريفا ح قدم له
ــابات املصرفية  ــار الفريق إلى احلس يوفرها البنك، كما أش
ــاب التوفير  ــاب الثريا، وحس ــة حس ــك برقان وخاص لبن

واحلساب اجلاري وحساب يومي.
ــكان للعام  ــك برقان في معرض اإلس ــاركة بن   وعن مش
ــري قطاع اخلدمات  ــي قالت رئيس مدي ــث على التوال الثال
املصرفية الشخصية، مدير عام البنك منيرة املخيزمي: «منذ 
ــكان، فإننا الحظنا في  ــاركة في معرض اإلس ان بدأنا املش
ــتوى اإلقبال على خدماتنا ومنتجاتنا  كل عام زيادة في مس

املصرفية وحلولنا املالية». 

 التابع لـ «برقان» وضمن خططه للتوسع اإلقليمي 

 مصرف بغداد يفتتح فرعًا في لبنان
 «برقان» يعرف بخدماته

  في معرض اإلسكان الـ ١٤

 نواف معرفي


