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تنظمه المجموعة الخليجية وينطلق 27 الجاري

خالل مشاركتها في معرض تنظمه »آنة جروب« 

دمج »المزايا القابضة« و»دبي األولى« .. قائم

»بيتك«: ارتفاع نسبة العمالة الوطنية إلى %63

30 شركة في معرض التطوير السياحي في مسقط

»تساهيل« تطرح أراضي في لبنان والسعودية واألردن
أعلنت ش���ركة تس���اهيل 
العقارية مشاركتها في املعرض 
الذي  السادس  الدولي للعقار 
آن���ة جروب  تنظمه ش���ركة 
لتنظيم املعارض واملؤمترات 
خالل الفترة م���ن 26 إلى 29 

أكتوبر اجلاري.
وقال املدير العام لش���ركة 
تساهيل العقارية نادر احلبيب 
ان الشركة سوف تطرح عدة 
مش���اريع في عدد من البلدان 
العربي���ة وه���ى األردن عمان 
وس���ورية ولبن���ان واململكة 
العربية السعودية عبارة عن 

أراض سكنية وجتارية وزراعية 
في مناطق متعددة وبأسعار 
ممي���زة ومغرية جدا ومتاحة 

للجميع.
ولفت احلبيب إلى أن الشركة 
سوف تقدم عروضا مميزة ذات 
استثمار واعد، فمثال في سلطنة 
عمان س���تكون هن���اك أراض 
جتارية وصناعية وسكنية ذات 
عائد كبير للمس���تثمر، وبناء 
التي متت من  الدراسات  على 
قبل القسم الفني بالشركة فإن 
تساهيل تعلن للزبائن الكرام 
العقاري في عمان  أن السوق 

سيقفز قفزات كبيرة بعد الركود 
الذي ش���هده منذ شهر ابريل 
املاضي حيث ان قلة السيولة 
والنزول احلاد لسوق األسهم 
واخلسائر املترتبة على سوق 
األس���هم والبورصة فإن هذا 
قد جعل من الس���وق العماني 
العقاري أرضية خصبة للشراء 
من دون تردد ألن هذا التوقف 
مؤقت وأن األس���عار ستقفز 
م���ن جديد لالرتفاع بنس���بة 
تصل حتى نهاية السنة %30 
مما س���يحقق أرباحا معوضا 

اخلسائر السابقة.

 أعلنت املجموعة اخلليجية للتنمية واالستثمار 
أنها تستعد إلقامة معرض تطوير السياحة واالستثمار 
والذي س����يعقد في مسقط خالل الفترة من 27 إلى 

30 أكتوبر املقبل. 
 وقال نائب رئيس مجلس اإلدارة في املجموعة 
أحمد الصفار إن املجموعة اس����تقطبت حتى اآلن ما 
يقارب 30 شركة من مختلف الدول اخلليجية والعاملية، 
ستقدم مشاريع بقيمة إجمالية خالل املعرض بحدود 
3 مليارات دوالر، باإلضافة إلى 6 شركات كويتية. 
ولفت الصفار إلى أن الشركات املشاركة في املعرض 
س����تقدم الكثير من املشاريع املميزة، باإلضافة إلى 
العروض الكبيرة على جميع املشاريع في مختلف دول 
املنطقة.  وأضاف »ستقوم الشركات بطرح مشاريعها 
خالل املعرض وبأسعار مميزة، والتي ستكون فرصة 

ذهبية ملقتنصي العق����ارات في الدول اخلليجية والعربية واألوروبية 
كافة، والدول التي تلقى إقباال كبيرا على شراء وبيع العقارات وحتقق 

عوائد جيدة خالل فترات قصيرة«.
وبني الصفار أن الش����ركات املشاركة تتوقع أن 
يكون هذا التجمع الكبير في مس����قط خالل أكتوبر 
املقبل بداية قوية للمجموعة أن تستمر في تنظيم 
املعارض التي تهدف إلى تطوير السياحة واالستثمار 

والعقار في املنطقة.
 وقال إن املجموعة استكملت بيع تقريبا أغلبية 
املس����احات املتوافرة ملشاركة الش����ركات العقارية 
واالستثمارية والتمويلية من دول اخلليج وبعض 
الدول العربية. وبنينّ أن املعرض سيساهم في منو 
وتشجيع املستثمرين مبختلف مستوياتهم لالستثمار 
في العقار، مشيرا إلى أن املجموعة تعي متاما أهمية 
هذا القطاع وتأثيره على املستوى االقتصادي احمللي 
والدولي حيث ان صناعة املعارض باتت من الصناعات 
أو القطاع����ات الضرورية لنمو اقتص����اد أي دولة ترمي إلى الرقي في 

مستواها االقتصادي بقطاع بعيد عن القطاع النفطي.

أعلن بي����ت التمويل الكويتي 
»بيتك« عن احتضانه ل� 60 كويتيا 
وكويتي����ة من حديث����ي التخرج 
للتدريب على رأس العمل واالنضمام 
بعد اجتياز فترة التدريب إلى أسرة 
»بيتك« في الفروع املصرفية ومركز 
االتصال، وذلك ضمن سعي »بيتك« 
العاملة لديه  الكوادر  إلى تعزيز 
بالعناصر الوطنية والذين تزيد 
نسبتهم في »بيتك« عن 63% من 

إجمالي العاملني.
املوارد  إدارة  وأوضح مدي����ر 
البشرية محمد عبدالرحمن اجلالل 
في كلم����ة ترحيبي����ة باملعينني 
اجل����دد إن العم����ل ف����ي »بيتك« 
يعد فرص����ة متميزة ملن يريد أن 
يصقل ش����خصيته ملا تتمتع به 
بيئة العمل من تنوع في قطاعات 
العمل االقتصادية ما بني املصرفي 
والتجاري واالستثماري والعقاري 
وهو ما يجعل املوظف على دراية 
وعلم مبختلف مجاالت االقتصاد 
عالوة على ما يقدمه »بيتك« من 
دعم مس����تمر ملوظفيه ومنحهم 
الثقة إلثبات قدرتهم على صناعة 

القرار.
وأض����اف أن عاملي����ة »بيتك« 
وانتشاره اليوم في أكثر من دولة 
وتقدمي خدماته عبر أكثر من 175 
فرعا حول العالم يدعو موظفينا 

للفخر واالعتزاز باالنتماء إلى هذه 
املؤسسة والتي تعلم املوظف أدوارا 
جديدة قد ال تتوافر في مؤسسات 
أخ����رى ع����الوة عل����ى الصبغة 
اإلسالمية التي نحرص أن نؤسس 
املوظف عليها من خالل التعامل 
الراقي ومتثيل »بيتك« أمام العميل 
بواجهة إيجابية تعبر عن الصناعة 
املصرفية اإلسالمية مشيرا إلى أن 
معيار التقييم احلقيقي في »بيتك« 
هو ما يبذل����ه املوظف من عطاء 
وجهد ومثابرة.وتابع اجلالل أن 

»بيتك« كان واليزال منطلقا لرواد 
االقتصاد اإلسالمي وقد حتقق ذلك 
عبر مناذج عديدة كما أن دور املرأة 
في »بيتك« ال يقل عن دور الرجل 
فلدينا أكثر من 30 قيادية اليوم 
الفروع املصرفية والتجارية  في 
وكذلك اإلدارات األخرى مستشهدا 
بالنموذج اإليجابي هيا الس����هلي 
التي استطاعت أن تؤسس اليوم 
أول شركة كويتية نسائية وهذه 
املرأة هي من رواد »بيتك« الالتي 
بذلن اجلهد لصناعة الشخصية 

القادرة على قيادة العمل.
من جانبه أكد مدير إدارة الفروع 
عماد عبدالعزيز الصرعاوي على 
أن اختيار »بيت����ك« لهذه الدفعة 
من املعينني اجلدد جاء بناء على 
املتقدمني  معايير وأسس لتقييم 
إل����ى أن عملية  للعمل، مش����يرا 
االختي����ار الدقيقة للموظف تأتي 
أهميتها كون����ه مصدر أي جناح 
حتققه املؤسسة، كما أن »بيتك« 
يدرك أن االستثمار احلقيقي هو 

في العنصر البشري.

وأضاف الصرعاوي أن »بيتك« 
على الرغم من تأثيرات األزمة املالية 
العاملية عل����ى االقتصاد الكويتي 
إال أن سياس����ة »بيتك« مستمرة 
في فتح فروع وقن����وات جديدة 
للتواصل مع العمالء حيث سيتم 
افتتاح خمسة فروع جديدة حتى 
نهاية العام احلالي كما بني خالل 
كلمته للمعين����ني اجلدد بأن ثقة 
العميل في »بيتك« والعاملني فيه 
يجب أن تكون نصب أعني املوظفني 

دائما.

 أحمد يوسف
أكدت مصادر مسؤولة في شركة »املزايا 
القابضة« على أن خيار دمج شركتي »املزايا 
القابضة« و»دبي االولى« مازال قائما وان 

املزايا تدرس هذا اخليار من آن لآلخر.
وأضافت ف����ي تصريح����ات خاصة ل� 
»األنباء« انه مت إرج����اء هذا اخليار حاليا 
لعدم ثبوت جدواه في الوقت الراهن، الفتة 
الى أنه تتم اعادة النظر في دراسة جدوى 
االندماج بني الش����ركتني كلما رأت الشركة 

أن الفائدة املرجوة باتت مجدية.
وقالت في ردها على س����ؤال »األنباء« 
عن جدوى تسويق مشاريع شركة املزايا 
القابضة خالل معرض ستي اسكيب دبي 
2009: »إننا المس����نا التركيز على عملية 
استعادة الثقة من خالل الشركات املشاركة 
باستعراض معدالت اإلجناز الفعلي ونسب 

التسليم في املش����روعات القائمة بدال من 
إطالق مشاريع عقارية جديدة«. وأشارت 
الى أن عمليات البيع والشراء في املعرض 
شبه متوقفة، اال أن اجلدية من قبل الشركات 
العارضة، كانت تؤكد على أن »اس����تعادة 
الثقة« من اجلميع امر بات مؤكدا، في انتظار 
عودة التعافي الكامل لقطاع العقار. وعن 
اس����تكمال حالة التعافي للسوق العقاري 
باخلليج، قالت املصادر ان الربع االول من 
2010 س����يكون مبثابة املؤشر القوي على 
انتهاء حالة الرك����ود، فيما أحملت الى انه 
ببداية الربع الثاني من 2010 ستكون مالمح 
التعافي أخذت في االكتمال. وقالت ان الشركة 
تطمح الى أن تصل مبستويات مشاريعها 
قيد التنفيذ من 70% الى 100% خالل الفترة 
املقبلة، كما قامت الش����ركة بتعديل بعض 
خططها التس����ويقية من عملية البيع الى 

اإليجار، وذلك من اجل تعظيم عوائد الشركة. 
وأضافت ان شركة املزايا لم توقف العمل 
في أي من مشاريعها حيث ان النسبة األكبر 
من تلك املشاريع مت بيعها، ما وفر السيولة 
الالزمة إلجناز األعمال وتسليم املشاريع 
إلى أصحابها. وقالت ان الشركة من خالل 
اعادة تقييم وجهة اس����تثماراتها احلالية 
توفر منوا متوازنا في العوائد على مدى 4 
سنوات مقبلة، مشيرة إلى أن هناك تنوعا 
في األصول املدرة للدخل لدى الشركة منها 
على سبيل املثال ال احلصر مشروع »كلوفر 
كلينيك«، الذي يتوقع االنتهاء منه قريبا، 
حيث مت اجناز اكثر من 80% منه. يذكر أن 
مشروع »كلوفر كلينيك« يتألف من 19 طابقا 
مبس����احة 600 متر مربع للطابق الواحد 
خلدمة العيادات مبختلف مساحاتها والتي 
تتنوع بني 200 و300 و600 متر مربع، الى 

جانب مبنى مالصق مؤلف من 7 أدوار خلدمة 
ال� »بوتيك كلينيك« وميتد على مس����احة 
130 مترا مربعا للطابق الواحد، عالوة على 
طابق متخصص للمختبرات الطبية، وآخر 
لالشعة الطبية، وآخر كمركز صحي للعالج 
الطبيعي، باإلضافة إلى صيدلية متخصصة 
مبساحة تفوق ال� 150 مترا مربعا بالطابق 
األرضي، ويضم »كلوفر كلينيك« سردابا 
كامال مبساحة القسيمة ميكنها استيعاب ما 
يفوق 200 سيارة خلدمة العيادات والعمالء، 
كما سيوفر املشروع خدمات متعددة للزوار 
مثل خدمة ركن السيارات، ومجموعة من 
املقاهي وغيره����ا، وكانت املزايا قد أبرمت 
في وقت سابق عقدا لتطوير هذا املشروع 
بنظام ال� B.O.T، حيث من املتوقع أن تبلغ 
تكلفة هذا املش����روع 7 ماليني دينار، وأن 

يحقق إيرادات تتراوح بني 15 � %20.

أحمد الصفار

نادر احلبيب

الصرعاوي واجلالل يتوسطان املعينات اجلدد

.. و»أمار سيتي« تطرح مشاريع  جديدة
في مصر واألردن

العقارية  أمار س���يتي  أعلنت ش���ركة 
مش���اركتها في نفس املعرض، وقال مدير 
التس���ويق في شركة أمار سيتي العقارية 
رأف���ت محمد إبراهيم في بيان صحافي إن 
الشركة تسعى من خالل مشاركتها في هذا 
املعرض إلى زيادة التشجيع على االستثمار 
العقاري وتقوية وحتفيز االستثمار العقاري 

اخلارجي الذي يعد من االستثمارات ذات 
العائد القوى والسريع.

وأشار رأفت إلى أن الشركة ستقدم كل ما 
هو جديد من العقارات اخلارجية لعمالئها، 
وسوف تطرح العديد من األراضي والعقارات 
املختلفة في كل من مصر ومشاريع متنوعة 

في اململكة األردنية الهاشمية.

األيوب: استثمارات ناجحة  لـ»أعيان« 
في »أسواق القرين«

9.8 ماليين دينار أرباح »الكويتية ـ الصينية« 
بربحية 12.24 فلساً للسهم

أعلنت الشركة الكويتية الصينية االستثمارية 
عن نتائجها املالية للنصف األول من العام 2009، 
حيث حققت أرباحا صافية قدرها 9.8 ماليني دينار 
مقارنة بخس���ارة بلغت 8.7 مالي���ني دينار للفترة 
ذاتها من العام املنصرم، وإيرادات بلغت 10.7 ماليني 
دينار للنصف األول من العام 2009، فيما س���جلت 
ربحية للسهم بلغت 12.24 فلسا للنصف األول من 

العام 2009. 
وقال العضو املنتدب في الشركة الكويتية الصينية 
االستثمارية أحمد احلمد: »لقد شهدنا تدحرج األسواق 
العاملية خالل األشهر الثمانية عشر األخيرة، ومع ذلك، 
جنحت الشركة الكويتية الصينية االستثمارية في 
إدارة هذه األوقات الصعبة ومتكني أساسها لتواصل 

طريقها في اقتناص الفرص القيمة«.
وأضاف: »كما أننا سنواصل التركيز على أسواق 
معينة في آسيا من خالل تطوير فرص استثمارية 
تلبي احتياجات ومتطلبات مساهمينا وتستفيد من 

املرحلة املبكرة من عودة هذه األسواق«.
وتأسست الشركة الكويتية الصينية االستثمارية 
في الكويت عام 2005 وتختص الشركة باالستثمارات 
في الدول اآلس���يوية في قطاع���ات الطاقة والعقار 

والزراعة والبنية التحتية والتمويل. 
يذكر ان الشركة الكويتية الصينية االستثمارية 
تأسست في الكويت برأسمال قدره 80 مليون دينار 
مبرسوم أميري لتطوير الفرص االستثمارية من خالل 
شركة متخصصة إلدارة األصول في آسيا. وتوظف 
الشركة اليوم فريقا من اخلبراء اآلسيويني وتدير 
أصوال بقيمة إجمالية تبل���غ أكثر من 450 مليون 
دوالر، ومن مساهمي الشركة الرئيسيني كل من هيئة 
االستثمار الكويتية، وهي صندوق الثروة السيادي 
في الكويت، وش���ركة االستثمارات الوطنية، وهي 
أحد أبرز البنوك االستثمارية في الشرق األوسط، 
وصناعات الغامن، واحدة من كبريات الشركات في 

الشرق األوسط.

صرح مس���اعد املدير العام 
لقطاع العقار في شركة أعيان 
لإلج���ارة واالس���تثمار، أحمد 
األيوب، بأن اس���تثمار شركة 
أعيان في مشروع أسواق القرين 
هو مشروع جتاري واعد، حيث 
متتلك أعيان مجموعة كبيرة من 
املجمعات التجارية في املنطقة. 
وتعتبر القسائم الكثيرة التي 
متلكها الش���ركة أصال ثابتا ذا 
قيمة متزايدة، إضافة لكونها 
تدر عائدا شهريا ثابتا وبعائد 
س���نوي مجز، ومص���درا من 

مصادر السيولة للشركة. 
وأعلن األيوب، عن استعداد 
مكتب شركة أعيان في أسواق 
القري���ن الس���تقبال طلب���ات 
العمالء الراغبني في استئجار 
أو اس���تثمار محالت جتارية 
في أسواق القرين، وذلك فيما 
التي متلكها  القس���ائم  يخص 
أعيان في أسواق القرين )قسائم 
أبو فطيرة احلرفية( والتي مت 
بالفعل تأجير جزء كبير منها. 
مضيف���ا ان مكت���ب أعيان في 
القرين مسؤول أيضا  أسواق 

العقارات املؤجرة  عن متابعة 
والتعام���ل مع املس���تأجرين 
وتسهيل أعمالهم. وأضاف ان 
قسائم أعيان في أسواق القرين 
تتوزع على مواق���ع مختلفة 
وممي���زة وتتكون م���ن ثالثة 
أدوار )س���رداب – دور أرضي 
– دور أول(، وتتنوع األنشطة 
واألغراض التي يتم الترخيص 
لها فمنها ما هو حرفي ومنها ما 

هو للمعارض والوكاالت.
القرين  وتعتب���ر أس���واق 

أبو فطيرة احلرفية(  )قسائم 
األكبر م���ن نوعها في الكويت 
وتتميز مبوقعه���ا اجلغرافي 
الكويت  املتوس���ط حملافظات 
إليها من  وس���هولة الوصول 
جميع املناطق، إضافة إلى تنوع 
وشمولية اخلدمات والبضائع 
املوجودة فيه���ا تلبية جلميع 
أذواق واحتياجات العمالء. وقد 
افتتحت األسواق في بداية السنة 
احلالية وشهدت إقباال ملحوظا 
من قبل الشركات واملؤسسات 

واألفراد.
وذك���ر األي���وب أن قط���اع 
العقار في شركة أعيان يتولى 
الش���ركة  إدارة عقارات  حاليا 
املختلفة والبحث عن أس���واق 
جدي���دة والتف���اوض بش���أن 
العقاري���ة املتاحة،  الف���رص 
إضاف���ة إلى تطوي���ر األصول 
اجلديدة واحلالية لدى الشركة 
مبا ي���ؤدي إلى تعظيم قيمتها 
والعائد املتوقع منها، مبا في ذلك 
إعادة تأهيلها أو بنائها بغرض 
إعادة تأجيرها بالقيمة السوقية 

اجلديدة لها.

أحمد األيوب

رأفت إبراهيم 


