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عبدالعزيز الرومي 

فهد العجمي

الرومي: تقدمي موعد 
تسليم وحدات 
املرحلة األولى

 خالل الفترة من 1 إلى 4 يوليو املقبل

»منازل« تسوق مشروعها السكني »ليان«
خالل مشاركتها في معرض »عمار يا مصر«

العجمي: »البترول الوطنية« مستعدة للمشاريع اجلديدة

»إعمار األهلية«: العقار يحقق تداوالت بـ 1.068مليار دينار خالل مايو
كشف التقرير العقاري الشهري 
الصادر عن شركة إعمار األهلية 
للخدمات العقارية ان قطاع العقار 
االس����تثماري تص����در ت����داوالت 
العقارية حيث ش����هد  القطاعات 
أعلى معدل تداول له منذ أكثر من 
عامني، وذلك بصعود كبير مدفوعا 
بتداوالت نشطة خالل شهر مايو 
املاضي نتيجة النطالق احملفظة 
امللياري����ة التي دفع����ت بها هيئة 
االستثمار إلى السوق بهدف تعديل 
أوضاعه وتنمية موارده وتعزيزا 
لنشاطه. وقال التقرير ان ارتفاع 
معدل التداوالت العقارية في السوق 
مؤخرا يأتي بفعل وفرة السيولة مع 
وجود الفرص في القطاعات الثالثة 
الرئيسية )االستثماري � السكني � 
التجاري( والتي جذبت املستثمرين 
واحملاف����ظ والصناديق القتناص 
الفرص املتاحة في الس����وق على 
ضوء التوقعات بارتفاعات حتمية 
ومؤكدة على األص����ول العقارية 
املقبلة وخصوصا  خالل الشهور 
مع نهاي����ة الربع األخير من العام 
احلال����ي، والربعني األول والثاني 

من العام املقبل 2012، واملتوقع ان 
يشهدا تعافيا للشركات من تداعيات 

األزمة االقتصادية.
الس����وق  ان  التقرير  وأضاف 
العقاري الس����كني اليزال بحاجة 
شديدة للتنظيم والدعم احلكومي 
خاصة مع رفض القانون لتدخل 
الشركات في القطاع السكني ومنعهم 
من امتالك األراضي السكنية للحد 
من االحتكار وهو األمر الذي دعا 
قياديي الشركات العقارية وخبراء 
السوق لعقد اجتماعات وندوات 
للتعبير عن رفضهم قانوني 8 و9 
اللذين منعا الش����ركات من شراء 
وبي����ع العقارات الس����كنية لعدم 
التهاب أسعارها حسب اشتراطات 
إصدار الشركات املقفلة بعدم االجتار 

بالسكن اخلاص.
ولفت التقري����ر إلى ان العقار 
التجاري يظل رهني عودة الشركات 
احمللية لس����ابق عهدها ونشاطها 
حتى ميكن وان يستعيد هذا القطاع 
عافيته كونه يعتمد بشكل رئيسي 
على قدرة الشركات املالية والتي 
بدورها تنفق على تأجير او امتالك 

املساحات من األبراج التي تراجعت 
حركة تسويقها بشكل سلبي خالل 
العامني املاضيني عقب ابتالع األزمة 
املالية األخضر واليابس لدى القطاع 
اخلاص والذي يعتمد عليه االقتصاد 
الوطني بش����كل كبير في تطوير 

واستثمار األموال.
وأشار التقرير إلى أهمية الدور 
احلكوم����ي إلعادة املزيد من الثقة 
للسوق بتعديل التشريعات التي 
جتذب املستثمر العاملي واإلقليمي 
للسوق ومس����اهمته في التنمية 
فضال عن عودة تنظيم عمل خطة 
التنمية والتي تساهم في تطوير 
وتنمية الكويت في ضوء انش����اء 
الداعمة للسوق وتوقع  املشاريع 
أن تس����تمر وتيرة االنتعاش في 
الت����داوالت العقارية خالل الفترة 
القادمة مدفوعا برغبة رأس املال 
العائدات م����ن األصول  بحص����د 
العقارية والت����ي حتقق معدالت 

منو تكاد تنعدم مخاطرها.
وقال التقرير ان إجمالي قيمة 
التداوالت بلغ 1.068.9 مليار دينار 
خالل ش����هر مايو مرتفعا بنسبة 

تقدر بنحو 212% مقارنة بش����هر 
أبريل 2011 حيث س����جل إجمالي 
التداوالت ما قيمته 441.7 مليون 
دينار وبني التقرير ان النش����اط 
العقاري شهد تناميا بعد أن طرحت 
احللول واملعاجلات االئتمانية من 
قبل املؤسسات والبنوك التمويلية 
السيما التي مت إقرارها من اجلهات 
الرس����مية والتي ستدفع بتطوير 
الس����وق العقاري عل����ى مختلف 

قطاعاته في الفترة املقبلة.
وأوض����ح التقرير ان تداوالت 
قطاع العقار السكني بلغت 180.052 
مليون دينار خالل مايو 2011 املاضي 
بواق����ع 770 صفقة م����ا بني عقود 
ووكاالت بانخفاض بلغت نسبته 
32% عن شهر أبريل املاضي والذي 
سجلت تداوالته 243.7 مليون دينار 
ويأتي تراجع الطلب على السكن 
اخلاص جراء تراجع الطلب بسبب 
موسم الصيف. وذكر التقرير ان 
القطاع االس����تثماري سجل منوا 
نتيجة للطفرة احلاصلة في ظل 
حركة جيدة من العرض والطلبات 
لعبت احملافظ االستثمارية خاللها 

دورا كبي����را بهدف إع����ادة طرح 
العق����ارات التي امتلكتها بس����عر 
أفضل في الشهور القادمة إلى جانب 
توجه بعض الش����ركات العقارية 
للتقدم إلى البنوك لشراء عمارات 
الرهن وذلك  اس����تثمارية بنظام 
انطالقا من التوقعات املستقبلية 
بنمو العقارات االستثمارية وهو 
ما سيؤدي إلى مزيد من النشاط 

على هذا القطاع الواعد.
وعلى صعيد القطاع التجاري، 
ذك����ر التقري����ر ان قط����اع العقار 
التجاري ش����هد تراجع����ا طفيفا 
أبريل املاضي حيث  باملقارنة مع 
سجلت تداوالته خالل مايو املاضي 
بقيمة بلغ����ت 35.9 مليون دينار 
بنسبة انخفاض تقدر بنحو %28 
أبريل املاضي والذي سجلت  عن 
تداوالته 49.07 مليون دينار، ويأتي 
هذا التراجع نتيجة الرتفاع قيمة 
التجارية مقابل ضعف  العقارات 
املوارد والتي تسببت في عزوف 
رؤوس األم����وال من التوجه نحو 
امت����الك أو اس����تثمار العق����ارات 

التجارية.

أعلن رئي���س مجلس إدارة 
شركة منازل للت�طوير العقاري 
� مص���ر � عبدالعزيز المجرن 
الرومي، الشركة المالكة لمشروع 
ليان ريزدنس بالتجمع الخامس، 
أن الشركة بصدد االشتراك في 
معرض »عمار يا مصر«، الذي 
يقام بفندق انتركونتنتال سيتي 
ستارز بمدينة نصر بالقاهرة 
خالل الفت���رة من 1 – 4 يوليو 

المقبل.
ف����ي  ال�روم���ي  واوض���ح 
تصري��ح صح�اف��ي: ان ال�ش�ركة 
ستعرض خالل م�شاركتها في 
المع���رض المراح���ل الت��الية 
لمش���روع »لي���ان« بنف���س 
شروط البي��ع المي�سرة دون 

ت�عديل.
واش���ار الى انه تأكيدا على 
مصداقية ش��ركة منازل للتطوير 
العقاري وج�دي�تها في تن�فيذ 
العقارية في  اول مش���اريعها 
مصر ف�قد قامت بتقدي�م مفاج�أة 
س��ارة لحاجزي المرحلة االولى 
من المش���روع بتق�ديم موعد 
تسلي�م الوحدات خالل عام كامل 

الكويت � كونا: أكد رئيس مجلس 
االدارة والعضو املنتدب في شركة 
البترول الوطني����ة الكويتية فهد 
العجمي اهمية مشروعي )املصفاة 
اجلديدة والوقود البيئي( مشيرا 
الى انهما »سيحققان نقلة نوعية 

للقطاع النفطي الكويتي«.
وقال العجمي ل� »كونا« في اول 
تصريح صحافي له عقب تسلمه 
مهام منصبه اجلديد ان املشروعني 
»م����ن ش����أنهما حتقي����ق الزيادة 
املس����تهدفة من الطاقة التكريرية 
وفقا الستراتيجية مؤسسة البترول 
الكويتية وحتسني املنتجات مبا 
يتناسب مع االحتياجات احمللية 
السياسة  للطاقة ويتماش����ى مع 

التصديرية«.
واوضح العجمي ان »البترول 
الوطنية« مستعدة ومهيأة لتنفيذ 
مشروع املصفاة الرابعة والوقود 
البيئي »متى م����ا أتت التعليمات 
بتنفيذهما« الفتا الى ان مشروع 
البيئي سيجعل املصافي  الوقود 
الكويتي����ة قادرة عل����ى تصنيع 
البترولية مبا يتناسب  املنتجات 

مع املقاييس العاملية في حني ان 
املصفاة سوف تنتج زيت وقود ذا 

نسبة منخفضة من الكبريت.
واش����ار الى ان هذه املشاريع 
من ش����أنها تعزيز احملافظة على 
البيئة الكويتية وحتسني املشتقات 
كما ونوعا وحتقيق مردود مادي 
وبيئي وحتقيق قيمة مضافة لعمل 
الشركة بشكل عام وتعظيم االرباح، 
الفتا الى ان من اهداف املشروعني 
)املصفاة والوقود البيئي( حتقيق 
البترول  استراتيجية مؤسس����ة 
الكويتية الرامية الى رفع الطاقة 
التكريري����ة الى 1.4 مليون برميل 

نفط يوميا.
وحول خططه ف����ي »البترول 
الوطني����ة« خالل الفت����رة املقبلة 
اوضح العجم����ي ان اول ما يأتي 
اولوياته هو االهتمام  في س����لم 
بالعنصر البش����ري، الفتا الى ان 
تشجيع الشباب الكويتي على العمل 
في القطاع النفطي هو محل اهتمامه 
إلتاحة الفرصة للشباب الكويتي 
في املساهمة بتنمية مجتمعه من 
خالل احلاقهم ب����دورات تدريبية 

وبرامج مهنية متخصصة.
وب����ني ان القطاع النفطي لديه 
خطة مس����تقبلية لتوظيف 2200 
املقبلة  الفترة  كادر كويتي خالل 
وستحظى شركة البترول الوطنية 

بنسبة كبيرة منهم.
ووعد العجمي بتشجيع القطاع 
اخلاص ليكون شريكا في النجاح 
مع ش����ركة البترول الوطنية في 
اشارة الى شكوى القطاع اخلاص 
وبالتحديد شركتا االولى للوقود 
والسور لتسويق الوقود من قلة 
املنتجات البترولية التي متنح لها 
لتس����ويقها. وأملح الى انه سوف 
يعمل خالل الفت����رة املقبلة على 
تدارس احتياجات السوق احمللي 
ليكون هناك حكم على االمور بشكل 
عادل مع وضع آلية للرقابة الشديدة 
حتى ال يساء التعامل مع املنتجات 

البترولية الكويتية.
وعن برامج الصيانة في مصافي 
الشركة اكد العجمي ان لها جداول 
زمنية محددة مسبقا وانه البد من 
االلتزام بهذه البرامج في الصيانة، 
مش����يرا الى انه اطلع عليها خالل 

اجتماعه مع نواب العضو املنتدب، 
مؤك����دا حرصه عل����ى تنفيذ هذه 
البرامج للصيانة مبا يحقق االهداف 
منها واهمها سالمة العاملني ومن ثم 
سالمة املنشآت وذلك وفقا ألساليب 
علمية حديثة ووفق افضل املقاييس 

العاملية.
وقال العجمي ان سالمة وراحة 
العاملني امر ال ميكن املساومة عليه 
»ما نريده ان يعود كل موظف الى 
عائلته ساملا معافى« مشددا على ان 
العنصر البشري هو االهم واالبقى 
اضافة الى ان هذا العنصر هو القادر 
على نقل الشركة الى مصاف شركات 
التكرير العاملية. واوضح انه اوصى 
خ����الل االجتماع بن����واب العضو 
املنتدب بضرورة تضافر اجلهود 
في هذه املرحلة الدقيقة التي متر 
بها صناعة النفط في العالم كله وما 
يواكبها من حتديات ووضع مصلحة 
الكويت فوق كل اعتبار، الفتا الى 
ان اسلوبه في العمل يعتمد على 
الالمركزية وان يتحمل كل شخص 
مسؤولياته مؤكدا ضرورة العمل 

بروح الفريق الواحد.

ولفت  ال���ى توافر وحدات 
اخرى تس���لم خ�الل 6 شهور 
ويت���م س���داد باق���ي الثم���ن 
 عل���ى اقس����اط ت�ص���ل ال���ى

5 س�نوات.

للتطوير العق�اري تتفرد بعرض 
جزء من وحدات مشروع »ليان« 
التي يمك���ن التعاقد معها اآلن 
وسداد 15% فقط ويتم االستالم 

فورا.

دون اي اعب���اء اضافية حيث 
ان سياسة الشركة البيعية ال 
تشترط سداد اي دفعات عند 

التسليم.
 واك���د ان ش���ركة من���ازل 

تصميم جديد لوحدات املشروع

جانب من املرحلة األولى من مشروع »ليان«

على األسعار، حيث انخفضت 
األقس����اط بنسبة 11% باملقارنة 
بعام 2009، وباملقابل مت حتقيق 
أرباح متواضعة لعام 2010 مقابل 
خس����ارة لعام 2009 بنس����بة 
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ووافقت اجلمعية العمومية 
على جمي����ع البن����ود الواردة 
على جدول األعمال ومن أهمها 
املصادقة على تقريري مجلس 
اإلدارة ومراق����ب احلس����ابات، 
العمومية  امليزاني����ة  واعتماد 
للس����نة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2010، كما مت انتخاب 
مجلس إدارة جديد للثالث سنوات 
املقبلة وهم: بدر سليمان العثمان 
ممثال عن الشركة العاشرة إلدارة 
املش����اريع، وناصر س����ليمان 
الدرباس، وعبداهلل سعود البدر 
مم�ثال عن شركة املنار للتمويل 
واإلجارة، وأح�مد خال الغنيم، 

وأحمد محمود عبداهلل.
محمود فاروق  ٭

االطار فيما بني البنوك.
اما الشق الثاني من البرنامج 
فيتضمن اجلانب العملي حيث 
س����يقوم املتدربون بزيارة الى 
مجموعة من االدارات الرئيسية 
في البنك كالتسويق واخلدمات 
املصرفي����ة لالف����راد والفروع 
واملوارد البشرية لالطالع على 
آلية عملها واكتس����اب بعض 
اخلب����رات البس����يطة في هذه 

املجاالت.
 ٭

وأكدت أن »املتحد« يتعامل 
مع شكاوى العمالء بكل اهتمام 
وجدي����ة، الفتة إلى أن كس����ب 
العميل يأت����ي على قمة  رضا 
أولويات أي بنك يسعى للتميز 
مبكانة مرموق����ة على خارطة 

املصارف.

سواء من األقساط أو مستويات 
أرباح الشركات بل على العكس 
أرباح الشركات بجملة  تأثرت 
من املتغيرات التي طرأت على 
السوق العام املاضي واملتمثلة 
بتراجع حجم األقساط وزيادة 

املنافسة في السوق.
وأكد عل����ى أهمية ضرورة 
اتب����اع »اخلليجي����ة للتأم����ني 
اكتتابية  التكافلي« لسياس����ة 
صحيحة من قبل جميع شركات 
التأمني واالبتعاد عن املنافسة 
التي س����تلقي بظاللها س����لبا 
القطاع فيما لو استمرت  على 
بصورتها احلالية من دون ادراك 
الرقابة  ملخاطرها وم����ن دون 
الضرورية من قبل إدارة التأمني 
مع جتاوزها حدود املنطق وما 
هو متعارف عليه تأمينيا على 

املستوى اإلقليمي والعاملي.
وأوضح أنه ال يجوز اعتبار 
قطاع التأمني في الكويت مبنأى 
عن قطاع التأمني العاملي، فنتائج 
ش����ركات التأم����ني العاملة في 
الدولة ونتائج شركات التأمني 
في املنطق����ة جزء ال يتجزأ من 

نتائج قطاع التأمني العاملي.
واستعرض العثمان النتائج 
املالية للشركة موضحا تراجع 
التأمينية  مستوى األقس����اط 
نتيجة التخفيضات التي متت 

الس����وق بالصورة التي حتقق 
االه����داف املرجوة. وينقس����م 
البرنامج التدريبي الى ش����قني 
االول نظري ويتم تنظيمه في 
قاعة التدريب الرئيسية في فرع 
البنك )الدروازة( ويتضمن فكرة 
عامة ومختص����رة عن البنوك 
االسالمية وطريقة عملها والفرق 
بينها وب����ني البنوك التقليدية 
واملزايا التي تتمتع بها واالقبال 
على خدماتها ومنتجاتها خالل 

السنوات االخيرة.
كما يتضمن ايضا احلسابات 
اخلاصة بالبنوك االس����المية 
وحتديدا تلك املس����تخدمة في 
بنك بوبيان واملزايا التي تتمتع 
بها هذه احلسابات وما متنحه 
امتيازات خاصة  لعمالئها من 
الى جانب محاضرة حول اهمية 
جودة اخلدمة واملنافسة في هذا 

البنك »شريعة وحسن معاملة« 
قد حتول إلى واقع ملموس شعر 

به عمالء املتحد.
وثمنت دشتي في تصريح 
صحاف����ي إقرار بن����ك الكويت 
املركزي آللي����ة تعامل البنوك 
العمالء، موضحة  مع شكاوى 
أن البنك األهلي املتحد يؤيد أي 
قرارات تهدف إلى مراعاة حقوق 
العمالء والعمل على إرضائهم 
وزيادة قنوات التواصل معهم 
للتع����رف عل����ى مقترحاتهم 

وشكاواهم.

أك����د نائب رئي����س مجلس 
اإلدارة والرئي����س التنفي����ذي 
للش����ركة اخلليجي����ة للتأمني 
التكافلي ناصر س�ليمان الدرباس 
حرص مجلس ادارة الش����ركة 
املالية  على مراجعة احمل��فظة 
بصفة دورية وانتقاء األعمال 
اجلي������دة ف����ي ظ�����ل املخاطر 
املوجودة حاليا بالسوق، الفتا 
إلى قيام »اخلليجية« بتخفيض 
مصاريفها اإلدارية والعمومية 
بنسبة 40% خالل العام املاضي، 
وهو ما أثر على نتائج الشركة 

التشغيلية.
ف����ي  الدرب����اس  واض����اف 
تصريحات على هامش اجلمعية 
العمومية للشركة التي عقدت 
أمس بنسبة حضور بلغت %76، 
إدارة الشركة ال تس��تطيع  أن 
الس����وق  التف����اؤل بأوض����اع 
احمللي خالل املستقبل املنظور، 
الكويتي  أن السوق  خصوصا 
بات يشهد حالة تنافسية شديدة 
بني أكثر من 32 ش����ركة تأمني 

حاليا.
من جانبه قال رئيس مجلس 
إدارة الش����ركة بدر س����ليمان 
العثمان في كلمة للمس����اهمني 
ألقاه����ا بالنيابة عن����ه ناصر 
الدرب��اس ان ال�ش��ركة ال��عاملية 
بشكل عام لم ترتق خالل العام 
املاضي إلى مستويات ميكن القول 
بأنها وصلت إلى مراحل التعافي 
التام من تداعيات األزمة، أما على 
الصعي����د احمللي فقد تواصلت 
نسب النمو االقتصادي بالوتيرة 
نفسها التي استمرت عليها في 

األعوام السابقة.
أما فيما يتعلق بقطاع التأمني 
وفي ظ����ل احلج����م الكبير من 
الشركات وتراجع أعمال التأمني 
بس����بب انخفاض األقساط من 
قطاعات االنشاءات والتأمينات 
البحري����ة إل����ى جان����ب تأمني 
السيارات نتيجة تراجع املبيعات 
لم يشهد أي نسب منو إطالقا 

اعلن بنك بوبيان عن اطالق 
املرحل����ة االولى م����ن برنامج 
التدري����ب الصيفي املخصص 
للشباب في اطار سعيه الكسابهم 
اخلبرات االولية التي متنحهم 
فرصة التعرف على اجواء العمل 
في البن����وك والقطاع املصرفي 
الذي دائما م����ا يكون االختيار 
االول للشباب للعمل في القطاع 
اخلاص. وقال مدير عام مجموعة 
املوارد البشرية في البنك عادل 
احلماد في كلم����ة القاها خالل 
افتتاح البرنام����ج ان البنك ال 
يدخر جهدا في تنظيم مثل هذه 
النوعية من االنشطة والدورات 
التدريبية والتي تهدف الى صقل 
خبرات الشباب خاصة من هم 
ف����ي مرحلة ما قب����ل االلتحاق 
باجلامعة الى جانب ملء الفراغ 
الذي ميكن ان يواجههم خالل 
فترة الصيف. واضاف ان تصميم 
البرنامج املخصص للش����باب 
من س����ن 14 الى 18 عاما راعى 
العديد من االمور التي تتعلق 
بطبيعة هؤالء الشباب الى جانب 
اعمارهم خاصة انهم اليزالون 
في س����ن صغيرة وبحاجة الى 
الكثير من املعرفة التي متكنهم 
من االس����تعداد ملرحلة ما بعد 

اجلامعة.
واكد احلماد ان بنك بوبيان 
يعي متاما اهمية تدريب الشباب 
في مرحلة ما قبل الدخول الى 
سوق العمل واعدادهم بالصورة 
املطلوبة ومبا يؤهلهم لدخول 

متاشيا مع إقرار بنك الكويت 
املركزي لضوابط جديدة للتعامل 
مع شكاوى العمالء، أعلن البنك 
األهلي املتحد عن اس����تعداده 
الكامل لتلقى مالحظات وشكاوى 
الش����كاوى  العمالء في وحدة 
إيج����اد احللول  للعم����ل على 
املناسبة ملعاجلة هذه الشكاوى 
والتعرف على مدى رضاهم عن 
اخلدمات املقدمة لهم من البنك 

األهلي املتحد.
وفى هذا الصدد، أكدت رئيس 
إدارة مراقبة اجلودة في البنك 
األهلي املتحد، سحر دشتي، أن 
حرص البنك على رضا عمالئه 
ينبع من إستراتيجيته في ظل 
عمل����ه وفق أحكام الش����ريعة 
اإلس����المية والتي حتض على 
الس����ماحة ف����ي التعامل وحل 
ش����كاوى العمالء من جذورها 
لتحس����ني اخلدمة ومنع تكرار 
الش����كوى، الفتة إلى أن شعار 

»اخلليجية« خفضت األقساط بنسبة %11

الدرباس: السوق الكويتي يشهد حالة 
تنافسية شديدة بني 32 شركة تأمني

 »املتحد« يؤكد تطوير وحدة شكاوى العمالء

»بوبيان« يطلق املرحلة األولى من برنامج
التدريب الصيفي للطلبة لعام 2011 

)قاسم باشا( ناصر الدرباس مترئسا اجلمعية العمومية 

عادل احلماد في لقطة جماعية مع الطلبة املتدربني


