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لمدة 5 سنوات وبهدف تمويل أعمال التوسعة الجديدة في »األڤنيوز«

افتتاح فرع جديد للبنك وزيادة أجهزة الصراف اآللي بالمرحلة الثانية في »األڤنيوز« خالل 2011
أعلن بنك الكويت الدولي عن 
توقيع عقد متويل مع ش���ركة 
املباني لزيادة التس���هيالت إلى 
25 ملي���ون دين���ار ملدة خمس 
س���نوات، وذلك بغرض متويل 
التوسعة اجلديدة من مشروع 

مجمع األڤنيوز.
وذك���ر »الدول���ي« في بيان 
صحافي أنه بصدد وضع أجهزة 
للصرف اآللي، كما سيتم افتتاح 
فرع جدي���د للبنك في املرحلة 
الثانية من األڤنيوز، مشيرا إلى 
أنه يتوقع أن يس���تقبل الفرع 
اجلديد عمالء البنك خالل هذا 
العام. وقال رئيس مجلس إدارة 
بن���ك الكويت الدولي الش���يخ 
محمد اجل���راح الصب���اح في 
تعليقه على هذه املناسبة: »ان 
هذا التعاون يؤكد ثقة الدولي 
املباني باعتبارها  في ش���ركة 
إح���دى الش���ركات الرائدة في 
القطاع العقاري وحرص البنك 
على استمرار العالقة الثنائية 
املتميزة مع الشركة«.وأوضح 
الش���يخ محمد اجلراح أن بنك 
الكويت الدولي يقدم هذا التمويل 
في إط���ار رغبته ف���ي تعزيز 
التجارية ودفع عجلة  احلركة 
التنمية االقتصادية في البالد، 
مبين���ا أن هذا التمويل يعكس 
رؤية »الدولي« جتاه الشركات 
التي تتمتع بسمعة  الكويتية 

طيبة، وتقدمي الدعم الالزم لها 
ملساعدتها في تنفيذ مشاريعها 
التنموية الكبرى.وأشار إلى أن 
األڤنيوز يعتبر احد املشاريع 
العقارية الرائدة في الكويت، فهو 
يعتبر من أكثر املعالم شهرة على 
مستوى منطقة الشرق األوسط، 
كما أنه يجمع حتت سقفه العديد 
من األنشطة التجارية التي توفر 
بدورها مساحة كبيرة للحركة 

الش���رائية.من جانبه، وصف 
اإلدارة العضو  رئيس مجلس 
املنتدب لش���ركة املباني محمد 
عبدالعزيز الشايع توقيع هذا 
الدولي  الكويت  العقد مع بنك 
بأنه عالمة على الثقة الكبيرة 
املباني بصفة عامة  في شركة 
وفي مش���روع األڤنيوز بصفة 

خاصة«.
وأضاف الش���ايع: ان شركة 

املباني تعمل حاليا على تكثيف 
جهودها لالنتهاء من أعمال إنشاء 
التوسعة اجلديدة من األڤنيوز، 
والتي من املتوقع أن يتم االنتهاء 
منها خالل الربع الثاني من العام 
2012، وذلك بتكلفة إجمالية تصل 
إلى 150 مليون دينار )أكثر من 
500 مليون دوالر(، وبذلك تصل 
التكلفة اإلجمالية لألڤنيوز إلى 
370 مليون دينار )1.250 مليار 

دوالر(.يذكر أن التوسعة اجلديدة 
من األڤنيوز متتد على مساحة 
تبلغ 100 ألف متر مربع وحتتوي 
عل���ى مواقف س���يارات بطاقة 
اس���تيعابية تبل���غ نحو 3500 
سيارة، وتتضمن مناطق مختلفة 
افنيو، برستيج،  تشمل غراند 
املجمع، سوكو إضافة إلى املنطقة 
اخلاصة بالبازار ومنطقة السوق 

الكويتي القدمي.

»الدولي« يرفع حدوده االئتمانية مع »المباني« إلى 25 مليون دينار 

رجب حامد محمد حيات 

اجلراح والشايع يوقعان على االتفاقية

الشيخ محمد اجلراح ود.محمود أبوالعيون خالل استقبال محمد الشايع وفريق عمل »املباني«

.. ويتبادالن وثائق العقود

لقطة جماعية لفريقي عمل »الدولي« و»املباني« يتوسطهما الشيخ محمد اجلراح ومحمد الشايع الشيخ محمد اجلراح مصافحا محمد الشايع عقب توقيع االتفاقية

لتوعية وتثقيف المتعاملين بالمشغوالت الذهبية

أعلن الرئيس التنفيذي لش���ركة مجوهرات الزمردة محمد 
حيات عن إطالق خدمة »مستشاري« التي تعد السابقة األولى 

في األسواق العربية والكويت.
وأوضح حيات خالل احتفالية الشركة مبرور 33 سنة على 
تأسيسها أن هذه اخلدمة تأتي ضمن سلسلة اخلدمات االجتماعية 
التي تقدمها شركة الزمردة لتوعية وتثقيف املتعاملني باملشغوالت 
الذهبية واألحجار الكرمية في السوق احمللي والتي بدأتها الشركة 
بخدمة مركز املعلومات ودورات تعليم املاس واالس���تثمار في 

الذهب وحمالت »ابدأ االستثمار بشراء غرام«.
 حيث مزجت الشركة في خدمة مستشاري بني اخلصوصية 
ف���ي التعامل واالحترافي���ة في تطبيقات العم����ل في املع�ادن 

الثمينة.
وبنينّ ان هذه اخلدمة جاءت لتلبي��ة احتياج��ات الس�وق في 
ظل االرتفاعات املتتالية ألسعار املعادن الثمينة وخصوصا الذهب 
والفضة الن كليهم���ا ميثالن مكانة خاصة في املجتمع العربي 
وال يخلو أي بيت كويتي من طلب النصيحة في اتخاذ القرارات 
الصحيحة للشراء أو البيع أو االستثمار أو التبديل أو التكسير 
للمعادن الثمينة وهذه اخلدمة تقدم بشكل مجاني وتهدف إلى 

تنمية وتطوير قطاع املعادن الثمينة بالسوق احمللي. 
من جانبه أوضح مدير قسم السبائك بالشركة رجب ح��امد 
ان بداية التفكير في اخلدمة جاءت استجابة لطلب��ات الس��وق 
وإش���باعا لرغبات كل املتعاملني بالشركة خصوصا في الفترة 
األخيرة التي كثرت فيها احلاجة التخاذ قرارات سريعة تتواكب 

مع االرتفاعات املتتالية للذهب والفضة.
 مما استدعى احلاجة إلى وجود استشارات متعددة تالئم كل 
ش���رائح املجتمع واغلبها يتعلق باستفسارات املواطن العادي 
حول أفضل أوق��ات الش���راء والبيع وكيفية االس���تفادة م��ن 
الذهب كزينة وخزين�ة، وأفض�ل ط�رق االس���تثم��ار احمللي��ة 

والعاملية.

» مجوهرات الزمردة« تطلق
 خدمة »مستشاري«


