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الشيخ منر فهد الصباح وكيل وزارة التجارة في جناح الشركة

صرح���ت مدي���رة إدارة 
العامة واالتصال  العالقات 
في الشركة التجارية العقارية 
عبير البحر بأنه قد مت البدء 
بالتأجير في مجمع اجلمان 
السكني الذي يعد أحد إبداعات 
العقارية  التجارية  الشركة 
املعمارية حي���ث يقع على 
مساحة أرض 7.950متر مربع 
في منطق���ة املهبولة مقابل 
الفحيحيل السريع.  طريق 
يتكون املشروع من برجني 
سكنيني باإلضافة إلى مواقف 
س���يارات ومحالت جتارية 

خلدمة املستأجرين.
يضم املش���روع وحدات 
سكنية مبساحات مختلفة 
منها شقق مكونة من ثالث 
غرف ن���وم وغرفتني نوم 
وغرفة نوم واحدة باإلضافة 
 Town House إلى ڤلل منفصلة
مكونة م���ن 3 أدوار وكذلك 
 Pent شقق مكونة من طابقني
House. يحيط ويتداخل مع 
املشروع مساحات خضراء 
مزودة بكافة وسائل الترفيه 
والراحة العصرية كألعاب 

تشارك شركة املساكن في 
العقار واالستثمار  معرض 
املقام حاليا في أرض املعارض 
مبشرف والذي يستمر حتى 
يوم السبت املوافق 4/ 5/ 2013، 
حيث تقوم الشركة بتسويق 
مشروع س����كني في مدينة 
العزيزية  اخلبر – منطق����ة 
العربية السعودية  باململكة 
وال����ذي أطل����ق عليه اس����م 
األصداف، ويتكون املشروع 
من جتمعات ڤلل سكنية مت 
تصميمه����ا وتنفيذها وفقا 
ألعلى املعايير واملقاييس في 

عالم اإلنشاءات السكنية. 
ه����ذا وص����رح م. نبيل 
اخلالد مدير عام الشركة بأن 
مشروع األصداف يعتبر من 
املتكاملة  املشاريع السكنية 
وذلك بس����بب موقعه املميز 
الواعد  ومس����تقبل املنطقة 
عل����ى الصعيدين الس����كني 
واالستثماري. وأكد اخلالد 
أن مشروع األصداف يعتبر 

متط���ورة لألطفال وممرات 
مائي���ة لتكون بيئة داخلية 
بخالفة البيئة احمليطة حول 

املشروع.
كما يتوافر في املشروع 
عدد م���ن احملالت التجارية 
وصالة متع���ددة األغراض 

فرص����ة حقيقي����ة للراغبني 
باالستثمار في القطاع العقاري 
في اململكة السعودية وخاصة 
املواطن الكويتي نظرا لقرب 

إضافة الى ناد صحي للرجال 
وآخر منفصل للس���يدات. 
وقد مت تزويد املشروع بكل 
الذكي���ة وخدمات  األنظمة 
التشغيل واإلدارة احلديثة 
ووس���ائل احلراسة واألمن 

على مدار الساعة.

الكويت  مدينة اخلبر م����ن 
والعوائد العالية لالستثمار 
العقاري في املنطقة الشرقية 

من اململكة.

»املساكن« تشارك في معرض العقار واالستثمار

»التجارية العقارية« تبدأ التأجير مبجمع جمان السكني

)اسامه ابوعطية( جانب من عمومية »البريق القابضة« 

قالت نائب رئيس مجلس 
اإلدارة لشركة البريق القابضة 
دانة النص����ار إن »البريق« 
بص����دد وض����ع اللمس����ات 
األخيرة للدراس����ة اخلاصة 
بإنشاء مصبغة مركزية ذات 
طاقة استيعابية عالية تتيح 
للش����ركة املنافسة بالسوق 
احمللي احلصول على الكثير 
من العقود مع مختلف الفنادق 
الكبرى واملؤسسات احلكومية 
وغير احلكومية مما سيكون 
له األثر الكبير برفع اإليرادات 
اإلجمالية للشركة والوصول 
الربحية املخطط  أرقام  إلى 
لها خالل الفت����رة القصيرة 

القادمة.
وأضاف����ت النصار خالل 
للصحافيني  تصريحاته����ا 
عقب انتهاء أعمال اجلمعية 
العمومية العادية التي انعقدت 
أم����س ف����ي وزارة التجارة 
والصناع����ة أن »البري����ق« 
املواقع  بصدد إيجاد بعض 
اجلديدة لفتح فروع جديدة 
لعالمة »سانك اسك« وذلك 
لتغطية مناطق أوسع داخل 
الكويت ولتلبية احتياجات 
عم����الء الش����ركة الذين هم 
بازدياد مستمر، مشيرة إلى 
أن الشركة تسعى خالل العام 
اجلاري إلى توسعة أنشطتها 
التشغيلية وذلك من خالل 

شركاتها التابعة.

وذكرت أن الشركة تبنت 
خطة مس����تقبلية طموحة 
تسعى من خالل إستراتيجيتها 
املختلفة لدعم أهداف الشركة 
وحتقيق الربحية في املستوى 
القصير واملستقبلي، وذلك من 
خالل االستثمار في العنصر 
البشري للش����ركة وتطوير 
البحوث  التس����ويق  أعمال 

والعمليات.
وتابعت أن النتائج املالية 
املجمعة للفترة املالية املنتهية 
في 31 ديسمبر 2012 أسفرت 
عن حتقيق خسائر دفترية 
بقيم����ة 109.7 آالف دين����ار، 
مقارنة مع خس����ائر قدرها 
أل����ف دين����ار وذلك   463.6
2011، حيث  العام  في نهاية 
استطاعت الشركة تخفيض 
 %76 بنس����بة  خس����ائرها 
فانخفضت خسارة السهم من 

3.86 فلوس للعام 2011 إلى 
0.91 فلس للعام 2012.

إلى أن إجمالي  وأشارت 
إي����رادات الش����ركة ارتفعت 
 ،2011 العام  بنسبة 30%عن 
وارتفعت اإليرادات التشغيلية 
للش����ركة م����ن 307.2 آالف 
دينار، إلى 352.9 ألف دينار 
بنسبة 15%، األمر الذي يعكس 
اخلطوات اجلادة للش����ركة 
املستمرة في توسيع أنشطتها 
التشغيلية والتركيز عليها.

وذكرت ان الشركة متكنت 
م����ن تخفي����ض املصاريف 
االدارية والتش����غيلية عن 
العام 2011، بنسبة 3% حيث 
بلغت املصاري����ف االدارية 
والتشغيلية االخرى للعام 
2012 حوال����ي 473.4 ال����ف 
دين����ار، مقارنة م����ع 488.6 
الف دينار، هذا وقد وافقت 
اجلمعية العمومية للشركة 
عل����ى جميع بن����ود جدول 
االعمال والتي ابرزها املوافقة 
على توصية مجلس االدارة 
بعدم توزيع ارباح عن السنة 
املالية املنتهية في 31 ديسمبر 
2012، كما متت املوافقة على 
اس����تقالة اعض����اء مجلس 
االدارة وانتخاب اعضاء جدد 
هم كل من احم����د العماني، 
جنوى البش����ر ومحمد بدر 

اجلوعان.
أحمد مغربي   ٭

)اسامة ابوعطية(  فؤاد بوشهري خالل عمومية »االولى لالستثمار العقاري«  

التويجري متوسطا موظفات البنك خالل اللقاء 

كشف رئيس مجلس ادارة 
الشركة االولى لالستثمار 
العقاري فؤاد بوشهري عن 
ان الشركة تدرس الدخول 
في أس���واق عقارية خارج 
الكويت خالل الفترة املقبلة، 
الى تركيز الشركة  مشيرا 
على تطوير اس���تثماراتها 
العقاري���ة احلالي���ة وأخذ 
احليط���ة واحل���ذر نتيجة 
ارتف���اع أس���عار العقارات 
بش���كل كبير خالل الفترة 

املاضية.
واضاف بوشهري خالل 
عمومية الشركة التي عقدت 
امس بنسبة حضور بلغت 
إيرادات  87% أن إجمال���ي 
الشركة للعام 2012 بلغت 
1.39 ملي���ون دينار بزيادة 
العام  نس���بتها 19.5% عن 
2011 وبل���غ صافي االرباح 
1.03 مليون دينار مقارنة ب� 
767 ألف دينار للعام 2011 
بزيادة نسبتها 35% وبلغت 
أصول الشركة 17.4 مليون 

دينار.
واشار الى حرص الشركة 

نظم بنك بوبي���ان لقاء 
خاص���ا ملوظفاته في فروع 
السيدات حيث جرى تبادل 
العديد من  اآلراء ومناقشة 
الت���ي تتعلق  املوضوعات 
العم���الء بعيدا عن  بخدمة 
األج���واء الرس���مية للعمل 

والروتني اليومي.
وجاء اللقاء الذي شارك 
فيه نائب الرئيس التنفيذي 
عبداهلل النجران التويجري 
البنك  في إط���ار سياس���ة 
التركيز  وتوجه���ه نح���و 
واالهتمام بشريحة العمالء 
من السيدات باعتبارهن من 
أهم شرائح املجتمع السيما 
أنهن دائم���ا بحاجة نوعية 
خاصة من اخلدمات املصرفية 

التي تلبي طموحاتهن.
املع���روف ان بنك  ومن 
بوبيان يقدم خدماته للسيدات 
من خالل فروع خاصة موزعة 
في مختلف مناطق الكويت 
خاصة تلك التي تتمتع بكثافة 
عالية مثل حولي، اجلهراء، 

خيطان، كيفان واألندلس.
وأكد التويجري في كلمته 
للموظفات ان املس���تقبل ال 
يزال يحمل الكثير خلدمات 
السيدات س���واء من خالل 
الفروع  املزيد م���ن  افتتاح 
او طرح خدمات ومنتجات 
مصرفي���ة جدي���دة تلب���ي 

طموحاتهن.
التويج����ري  وش����كر 
الف����روع على  موظف����ات 
اجلهود الت����ي يبذلهن في 
سبيل حتقيق شعار البنك 
»نعمل بإتقان « وحرصهن 
على تقدمي أعلى مستويات 
اخلدمة للعميالت وحتقيق 

التخ���ارج من بعض  على 
االستثمارات املتعثرة وغير 
املدرة للدخل وشراء البنايات 
االس���تثمارية في مختلف 
الداخلية وكذلك  املناط���ق 
العاشرة وتطوير  املنطقة 

البنايات قيد اإلنشاء.
العمومي���ة  وأق���رت 
توزيع أرباح نقدية بنسبة 

كافة متطلباتهن املصرفية. 
ويقدم بنك بوبيان لعميالته 
الس���يدات باقة خاصة  من 
حلساب الراتب وهي »أنت« 
الت���ي مت تصميمه���ا لك���ي 
تناسب االحتياجات اخلاصة 
بالسيدات ومن أهم مزاياها 
احلصول عل���ى بطاقة ڤيزا 
االئتمانية مجانا للسنة األولى 
الس���يارات  إيقاف  وخدمة 
املجانية في العديد من املطاعم 
واملجمعات واألماكن احليوية 
وخدمة املساعدة الشخصية 
الى جانب  احمللية املجانية 
اخلصوم���ات والع���روض 
املميزة من كبرى الشركات 

واحملالت.
البنك جلميع  كما يتيح 
عميالت���ه املش���اركة ف���ي 
الترويجية »حول  حملت���ه 
راتب���ك واخت���ر هديت���ك« 
والتي تش���مل جميع عمالء 
املميزة  الرواتب  حس���ابات 

5% بقيم���ة 761 ألف دينار 
وتخويل مجلس اإلدارة ببيع 
عقارات الشركة أو رهنها أو 
استبدالها أو إعطاء الكفاالت 
أو عقود القروض عمال بنص 
املادة 25 من النظام األساسي 
كذلك التعامل مع أطراف ذات 

صلة.
عاطف رمضان  ٭

»أن���ت« »وياك« وحس���اب 
النخبة »بالتينيوم « حيث 
يق���وم العميل أوال باختيار 
هديته من بني مجموعة مميزة 

من الهدايا.
ومن ب���ني ه���ذه الهدايا 
س���بائك الذهب والقس���ائم 
الشرائية املنوعة من مجموعة 
مميزة من العالمات التجارية 
التي تشمل أرقى  واحملالت 
واملجوه���رات  الس���اعات 
واملالبس وقس���ائم شرائية 
من أفخم املطاعم إلى جانب 
قسائم لتذاكر سفر من أفضل 
وكاالت السفر واشتراكات 
في القنوات الرياضية. بعد 
ذلك يكون أمام العميل فرصة 
أخرى ملضاعفة جائزته من 
خالل منح���ه فرصة لربح 
واحدة من اجلوائز الكبرى 
التي تشمل قسائم شرائية 
تب���دأ قيمتها من ألف دينار 

وحتى عشرة آالف دينار.

عموميتها وزعت 5% نقداً للمساهمني عن 2012

من باب التواصل الدائم معهن

بوشهري: مليون دينار أرباح »األولى لالستثمار العقاري« 

»بوبيان« ينظم لقاء خاصاً ملوظفات فروع السيدات

عمومية الشركة وافقت على استقالة مجلس اإلدارة وانتخاب أعضاء جدد

النصار: »البريق« بصدد وضع اللمسات األخيرة 
إلنشاء مصبغة مركزية ذات طاقة استيعابية عالية


