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Sharjah Waterfront City makes its debut at Cityscape Kuwait 2015 

Following the huge success
achieved at Cityscape Global
2015 in the UAE, Sharjah Oasis
Real Estate Development, a rising
real estate developer in the region,
has announced the participation of
its most iconic project, Sharjah
Waterfront City, in Cityscape
Kuwait 2015. The project will be
showcased on stand C20 at
Kuwait International Fairgrounds
from Dec 9-11, 2015.

Hayssam El Masri, president

of Sharjah Oasis Real Estate,
said: “After the huge success of
the project and the great
response we received from the
investors in our first Cityscape
participation in Dubai, we decid-
ed to expand and take our project
to Kuwait market, which is a key
market for us as it greatly con-
tributes to the success of our
project. Kuwait has always been
a key player in this region and we
are delighted to have the oppor-

tunity to showcase Sharjah
Waterfront City to our Kuwaiti
investors. At Sharjah Oasis Real
Estate, the team provides tai-
lored investment opportunities to
our partners’ needs, and as part
of our participation at Kuwait
Cityscape, we will be providing
newly structured investment
opportunities in Sharjah
Waterfront City’s Commercial,
Residential and Entertainment
Segments.”

The developer also announced
progress in the completion of the
infrastructure for its first phase as
per the timeline, and construction
is set to begin by beginning of
2016, making a power move for
the year to meet the clients’
ambitions and expectations. 

Keeping in line with Sharjah’s
robust plans to attract 10 million
visitors to its emirate by 2021,
Sharjah Oasis Real Estate is
dedicated and committed in

enhancing the quality and pres-
ence of Sharjah’s Real Estate
Economy Sharjah Waterfront City
is a newly anticipated real estate
project that suits its own nature
and landscape creating a luxuri-
ous and environmental friendly
city, in a family oriented experi-
ence where residents will run-
through the true meaning of a
utopian lifestyle combined with
the equality of opportunity and
possibility.

Hayssam El Masri,
President of the Sharjah

Oasis Real Estate
Development.

Moody’s upgrades Gulf Bank rating to A3
TREG offers residential
development in Liverpool
KUWAIT CITY, Nov 30: Mohamed
Farghaly Thabet, Executive Manager
Utopia Real Estate Group (an associate of
Top Real Estate Group) said that having
entered into exclusive agreement with
Seven Capital, a firm specialized in real
estate development in central and north-
ern UK regions, the Group will offer its
projects on exclusive basis in Kuwait and
Qatar. It will offer Seven Strand Project
located in Liverpool. Farghaly added that
Liverpool is known for its prosperity with
brilliant and global characteristics.

Due to the city’s significant interest in
arts and sports, it became an exciting place
attracting approximately 75 million visi-
tors every year. He
said that the city is
characterized by its
many world-class
museums, galleries
and theaters. There are
also many high quality
shopping centers and
shops as well as restau-
rants of different
cuisines. Farghaly
pointed out that the
city, which is the
fourth largest city in
UK, has four universi-
ties with about 18 thousand students from
various countries of the world. In addition,
the city is characterized by its deep-rooted
history where there are more than 2,500
historic buildings marked by their architec-
tural and engineering beauty.

On the other hand, UNESCO placed
the city on UNESCO World Heritage

List. With respect to the real estate
aspect, Farghaly said that statistics indi-
cates that the volume of real estate proj-
ects in the city currently exceeds £7 bil-
lion and that return on lease in the city
ranges from 5-8% depending on the prop-
erty location and advantages.

With respect to the project back-
ground, Farghaly said that it is a residen-
tial building located in the city’s main
street, (The Strand Street). The building
is one of beautiful historical buildings,
and it will be converted into residential
apartments with up-to-date quality fea-
tures and specifications. He added that
the apartments will comprise studio to 2
bedrooms with various spaces and prices
starting from £92 thousand. He pointed
out that the acquisition is 125 years lease-
hold, indicating that the project is under
construction and handover will take place
in 2016.

He added that the client will pay 30%
advance payment and the outstanding
balance will be paid upon handover. He
indicated that the payment and contract
procedures will be processed through the
client’s lawyer or a lawyer recommended
by the Group.

He explained that the Group’s lawyer
examined all project related documents
before offering it to our clients. Farghaly
pointed out that the project is in a prime
location in the center of the City and is
just steps away from the river, the shop-
ping malls and governmental and com-
mercial centers of the city in addition to
distinct overlooks on the river and beau-
tiful historical buildings in the City. 

Farghaly

Outlook stable; improvements in asset quality, core profitability cited

KUWAIT CITY, Nov 30:
Moody’s Investors Service,
one of the world’s leading
international credit ratings
agency, has upgraded Gulf
Bank’s long term deposit
rating to “A3” from
“Baa1” and the standalone
baseline credit assessment
(BCA) to “ba1” from
“ba2”. The Bank’s short-
term deposit ratings were
affirmed at Prime-2 and
Moody’s has revised the
outlook on long-term rat-
ings to stable from posi-
tive. 

The upgrade in ratings is signifi-
cant as it comes in an era of declining
oil prices and a weakening global
economy. With this upgrade the bank
today has three “A” ratings from all
leading rating agencies in the world. 

This progress has been recognized
not only by Moody’s, but also by the
other two leading international credit
ratings agencies, Standard & Poor’s
(S&P) and Fitch Ratings over the last
several years. In June 2015, S&P
raised Gulf Bank’s long-term credit
rating to “A-”, with a stable outlook.

The ratings upgrade noted the
Bank’s long-term growth and
rebuilding strategy. Fitch Ratings has

Gulf Bank’s long-term issuer default
rating (IDR) at “A+” and this is
reflective of the work completed by
the bank in undertaking a wide rang-
ing restructure of its portfolio and
working out significant volumes of
impaired loans. It also reflects the
bank’s lower risk appetite. 

According to Moody’s, the recent
rating upgrade action was driven by
the continuing improvements in asset
quality and provisioning coverage
metrics, the strengthening of the
bank’s risk management practices, a
further reduction of balance sheet
risk, the expectation that core prof-
itability will remain resilient and cap-
italization buffers will remain ade-
quately driven by a conservative
implementation of Basel III capital
requirements by the Central Bank of
Kuwait.

They also noted the Bank’s
improvements in risk-management

practices and tightened underwriting
standards. The Bank’s continued
reduction in credit concentrations
and lessened exposure to high-risk
segments was also cited, along with
its resilient core profitability and ade-
quacy of its capital buffers.

Gulf Bank’s management team,
with the support and guidance from
the Chairman of the Board, and its
staff remain committed to continuing
our policy of prudency and good
governance. The Bank has continued
to make steady progress and reach
milestones in its growth strategy. It
has achieved this by restructuring,
focusing on streamlining operations,
improving service, and introducing
products that better serve customers. 

The Bank has also made signifi-
cant investments towards enhancing
its infrastructure, systems and
processes and is also actively recruit-
ing outstanding talent. The products

and services enhancement is pro-
gressing well and over the last year,
the Bank has revamped two of its
customer segment proposition and
new accounts coming from those
segments have grown at double digit
rates.

The Bank’s credit cards business
has also continued its strong per-
formance with double digit loan
growth. Recently, the Bank also
launched is loyalty program Gulf
Rewards along with a special tech-
nology platform to facilitate redemp-
tions.

In terms of wholesale banking, our
corporate banking group was reor-
ganized to reflect key market seg-
ments and to deliver a broader suite
of products and services with faster,
more efficient customer service for
local needs.

Other innovations include new
cash management products, a new
collections system, and series of
process automation initiatives to
improve controls in our branches
have also been implemented.

Gulf Bank is currently celebrating
its 55th anniversary and remains
committed to being innovative, rais-
ing standards, and setting the bench-
mark for banking excellence in the
region. 

For more information, visit one of
Gulf Bank’s 56 branches, call the
Customer Contact Center on
1805805, or visit the bank’s bilingual
website at www.e-gulfbank.com.

A group picture during the event

Focus on debt capital market opportunities and Islamic bonds

KAMCO, GBSA hold conference in Kuwait
KUWAIT CITY, Nov 30: KAMCO Investment Company, a
leading investment company with one of the largest AUMs in
the region, and winner of the prestigious Kuwait Asset
Manager of the Year Award 2015, hosted the debt capital
market conference in Kuwait in partnership with The Gulf
Bond and Sukuk Association (GBSA). The event coincided
with the introduction of new by-laws by Kuwait’s Capital
Markets Authority (CMA) directed towards enhancing the
rate of bonds and sukuk issuance. 

Faisal Sarkhou, Chief Executive Officer of KAMCO,
said, “Hosting and participating in the ‘Debt Capital
Market Opportunities for Corporates’ conference reflects

our role as one of the leading investment companies in the
local and regional markets. Shedding the light on impor-
tant economic issues helps map out the attractive invest-
ment opportunities within the local market. It is our duty to
support the local market by organizing professional con-
ferences and seminars that bring together an array of per-
spectives from specialized analysts to international
experts.” 

Sarkhou delivered the opening speech at the conference,
emphasizing the importance of debt capital market opportu-
nities and Islamic bonds. He also highlighted the ways of
strengthening the local framework and regulations related to

Event to be held on Dec 6th and 7th in Bahrain

KFH platinum sponsor of AAOIFI-WB confab
KUWAIT CITY, Nov 30: Accounting and
Auditing Organization for Islamic
Financial Institutions (AAOIFI) and the
World Bank today announced Kuwait
Finance House Group (KFH-Group) as the
Platinum Sponsor for the 10th Annual
AAOIFI — World Bank Conference on
Islamic Banking and Finance to be held in
the Kingdom of Bahrain on the 6th and 7th
of December 2015.

The event, also supported by the Central
Bank of Bahrain (CBB), is set to gather
more than 300 global financial industry
experts to address key issues sup-porting
and hindering growth in the sector. In par-
ticular, the conference will focus on the
continued development of international
Islamic capital markets including Sukuk,
Islamic private equity, venture capital and
“crowd funding”. As in previous years, dis-
cussions will also center on progress being
made in standardisation and harmonisation
of international Islamic financial practices,
a key precursor to the effective globaliza-
tion of the industry and the adoption of
Islamic financial instruments and practices
worldwide.

KFH-Group, considered a pioneer in
Islamic banking and finance with opera-
tions across the GCC, MENA region and
Asia, is a long standing sponsor of the
event and other industry initiatives geared
at supporting development and excellence.
Representing KFH-Group at the confer-
ence will be Group Chief Financial Officer
Shadi Zahran, and, Board Member and
CEO — KFH Investment Company Emad
Al-Monayea.

As KFH-Group is a leading Islamic
financial institution and one which has
taken Islamic banking, finance and invest-
ing to global markets, it is delighted to sup-

KFH branch
port this annual conference dedicated to
strengthening the prospects and perform-
ance of our industry. KFH-Group has long
taken a pioneering role in the development
of Islamic finance and fully supporting the
work of AAOIFI and the World Bank in
seeing Islamic instruments and capital
markets further unify and expand.”

Dr Hamed Hassan Merah, Secretary
General, AAOIFI, added, “We thank KFH-
Group for its ongoing leadership and sup-
port for the industry. As one of the oldest
Islamic financial institutions, KFH-Group
has long played an important role in help-
ing drive the kind of advancement and
innovation that this annual conference
aims to harness and drive forward. The
industry today has achieved significant
growth and expansion in the Islamic world
and beyond and we are pleased to join
together with industry leaders to discuss
and adopt the right strategies for this next

stage of growth.”
The event will commence with the

launch of AAOIFI’s new standards publi-
cations and digital versions at a Gala
Dinner on the 6th of December 2015 which
will be attended by AAOFI, World Bank
and CBB representatives as well as high
level industry executives, scholars and aca-
demics. 

The conference will be followed on the
8th through 11th of December 2015 by a
number of training sessions including
those to become an AAOIFI Certified
Shari’a Adviser and Auditor (CSAA) and
Certified Islamic Professional Accountant
(CIPA). CSAA and CIPA are designed for
Islamic finance professionals to enhance
their technical skills and understanding and
assist in the application of AAOIFI stan-
dards across the Islamic banking and
finance industry globally. 

the issuance of bonds and sukuk in
accordance with the CMA’s new by-
laws. 

The President of the GBSA,
Michael Grifferty said, “Only a few
companies have taken advantage of
bond/sukuk markets to extend their
liability profiles and diversify their
investor base. These new rules pro-
vide considerably more certainty for
the process and improve the prospects
for companies to fund in the capital
market. We salute the hard work of
the CMA and its willingness to con-
sult the market in finalizing these reg-
ulations. We are proud to have con-
tributed to their development.” 

Ananthakrishnan Prasad, Deputy
Division Chief in the Middle East and
Central Asia Department at the
International Monetary Fund, com-
mended the discussion with an
overview of the economic outlook in
the GCC region.

Senior Vice President and Head of
Investment Banking at KAMCO, Omar
Zaineddine led the panel discussion on
bonds and sukuk transactions featuring
industry experts. A second lively
debate led by Alex Roussos, partner at
Dentons concluded the event. The dis-
cussion shed light on current investor
preferences and brought about the
interesting views of speakers from
Interactive Data Corporation and
Euroclear who deliberated the
resources available to improve trans-
parency and attract investors to the
Kuwaiti market.

A side shot of one of the panel discussions

Turkey to shoulder wage hike burden
ISTANBUL, Nov 30, (RTRS):
Turkey’s government will try to shoul-
der some of the burden from a planned
minimum wage hike, the minister of
industry said on Monday.

Fikri Isik made the comment in an
interview with Bloomberg HT TV. The
government plans to increase the mini-
mum wage by 30 percent from the start
of next year, a pledge that is expected
to cost the private sector around $9.2
billion and has sparked fears about job
losses. 

Meanwhile, Turkey’s household
debt is at “reasonable and sustain-
able” levels, the central bank said in
its financial stability report released

on Monday.
The bank also said that improvement

in the current account balance was sup-
ported by positive developments in
trade and moderate growth in con-
sumer loans.

Turkey’s trade deficit narrowed 42.5
percent year-on-year to $3.62 billion in
October, the official statistics office
said on Monday, compared with a
deficit of $3.91 billion in preliminary
data from the trade ministry.

The deficit stood at $6.29 billion in
the same period a year earlier. In the
first ten months of the year, the deficit
narrowed 22.2 percent to $52.73 bil-
lion, the data showed.

Photo from the event

Al-Dawli inaugurates its 28th branch at Saad Al-Abdullah area
After the recent opening of its branch at
Remal Complex in Fahaheel, Kuwait
International Bank (KIB) inaugurated its
28th branch at Saad Al-Abdullah area
in Jahra, under the patronage of
Former Army Chief of Staff Army Air
Marshal, Fahad Ahmad Al-Amir, Jahra
Governor and Sheikh Mohamed Al-
Jarrah Al-Sabah, KIB Chairman, as
well as Mohamed Said El-Saka, Acting
Chief Executive Officer & GM -
Financial Control & Planning

Department and a number of KIB’s
managers. 

Sheikh Mohamed Al-Jarrah said:
“The inauguration of the new Jahra
branch translates the bank’s expansion
strategy aiming to provide its innovative
services and solutions to customers
wherever they are to meet their needs
and expectations”. He added that
choosing Jahra area, one of the most
dynamic local provinces, is a strategic
decision that came as a result of its vital

significance with its high population
and dynamic purchase power. Thus,
the bank will be closer to existing and
potential customers offering them the
best Islamic banking services and
products.

Al-Jarrah confirmed that the new
branch is equipped with the best-in-
class technologies, as well as well-
trained and friendly staff who are quali-
fied to provide a full range of Sharia-
compliant services and products.
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KUWAIT: KAMCO Investment Company, a
leading investment company with one of
the largest AUMs in the region, and winner
of the prestigious Kuwait Asset Manager of
the Year Award 2015, hosted the debt capital
market conference in Kuwait in partnership
with The Gulf Bond and Sukuk Association
(GBSA). The event coincided with the intro-
duction of new by-laws by Kuwait’s Capital
Markets Authority (CMA) directed towards
enhancing the rate of bonds and sukuk
issuance. 

Faisal Sarkhou, Chief Executive Officer of
KAMCO, said, “Hosting and participating in
the ‘Debt Capital Market Opportunities for
Corporates’ conference reflects our role as
one of the leading investment companies in
the local and regional markets. Shedding the
light on important economic issues helps
map out the attractive investment opportu-
nities within the local market. It is our duty
to support the local market by organizing
professional conferences and seminars that
bring together an array of perspectives from
specialized analysts to international experts.” 

Sarkhou delivered the opening speech at

the conference, emphasizing the impor-
tance of debt capital market opportunities
and Islamic bonds. He also highlighted the
ways of strengthening the local framework
and regulations related to the issuance of
bonds and sukuk in accordance with the
CMA’s new by-laws. 

The President of the GBSA, Michael
Grifferty said, “Only a few companies have
taken advantage of bond/sukuk markets to
extend their liability profiles and diversify
their investor base. These new rules provide
considerably more certainty for the process
and improve the prospects for companies to
fund in the capital market. We salute the
hard work of the CMA and its willingness to
consult the market in finalizing these regula-
tions. We are proud to have contributed to
their development.”  

Ananthakrishnan Prasad, Deputy
Division Chief in the Middle East and Central
Asia Department at the International
Monetary Fund, commended the discussion
with an overview of the economic outlook in
the GCC region.

Senior Vice President and Head of

Investment Banking at KAMCO, Omar
Zaineddine led the panel discussion on
bonds and sukuk transactions featuring
industry experts. A second lively debate led

by Alex Roussos, partner at Dentons con-
cluded the event. The discussion shed light
on current investor preferences and brought
about the interesting views of speakers from

Interactive Data Corporation and Euroclear
who deliberated the resources available to
improve transparency and attract investors
to the Kuwaiti market. 

KAMCO hosts debt capital market conference
Conference in partnership with The Gulf Bond and Sukuk Association 

KUWAIT: A group photograph of  the debt capital market conference in Kuwait.

ABU DHABI: Etihad Airways participated in the United Arab
Emirates’ 44th National Day celebrations by hosting more
than 2,000 staff and their families at a special marquee event
held today at the airline’s headquarters in Abu Dhabi.

The cultural activities commenced with the UAE National
Anthem performed by the UAE National Symphony
Orchestra. This was followed by a Harbiya traditional dance. 

Family entertainment included face painting and games,
henna hand painting, a falconry show and a UAE themed

photographic exhibition. An Emirati food truck and live tra-
ditional Emirati cooking also featured at the event.

Khaled Al-Mehairbi, Etihad Airways’ Senior Vice President
of Government and Aero Political Affairs, said: “In a few days,
we will mark one of the most important dates in the coun-
try’s annual calendar - the 44th year since the unification of
the seven Emirates. 

“Today we remember the founders of the UAE, who came
together on 2 December 1971 to witness the birth of our

nation. I am delighted to see both Emiratis and expatriate
colleagues and friends drawing inspiration from ‘the spirit of
the Union’.”  

Departments based at the airline’s headquarters decorat-
ed their office spaces to celebrate the UAE National Day
throughout the week, embracing the national spirit and par-
ticipating in the festivities and celebrations. 

A number of staff competitions were also arranged as
part of the celebration including an Emirati-themed talent

show, best decorated department, and best dressed Emirati.
Winners received complimentary brunches and dinners at
the capital’s finest restaurants and hotels.

“Our national airline and the government of Abu Dhabi
work hand-in-hand to develop the Emirate as a hub of hos-
pitality, aviation, culture and commerce between the East
and West. Today we celebrate this collaboration and recog-
nise the economic, social and cultural gifts that the UAE
have given us,” Al-Mehairbi added.

KUWAIT: Mohammed Waleed Al-Qaddoumi, Deputy
Managing Director, Marketing and Manager, Canada
branch of Top Real Estate Group (TREG) said that the
Group is proud to offer its clients in Kuwait and Qatar one
of the best real estate residential projects in Birmingham,
UK. This project is developed by Seven Capital, a firm spe-
cializing in real estate development across central and
northern UK. Al-Qaddoumi added that Birmingham is the
second largest city in Britain following the Capital City of
London and was ranked on the top of Western Europe’s
top 10 most attractive cities for investments. Many banks
and private companies moved their head offices to
Birmingham due to its unique location in UK and lower
costs of living and accommodation as compared to
London. He added that over the past years, above four bil-
lion Pound were injected in infrastructure projects in the
city to develop the same. Al-Qaddoumi said that the city
has five major universities and four colleges with about 73
thousand students, out of them about 10 thousand stu-
dents come from the Far East and Middle East regions. He
pointed out that the city offers many job opportunities
and attract staff for various sectors from several regions.
These factors help the real estate residential segment in
the region prosper and grow demand. On the other hand,
private companies execute dozens of residential and
commercial developments in the City and its downtown
area. Upon completion of such developments, the City is
set to become one of the most beautiful emerging cities
in Europe.

With respect to the project background, Al-Qaddoumi
said that it comprises residential buildings to be executed
in several phases. The development is located approxi-
mately one mile away from the railway station and shop-
ping center in the City. Al-Qaddoumi indicated that Phase
I consists of 291 luxury apartments ranging from studio to
three bedrooms with different spaces and the prices start
from £ 134 thousand. The acquisition is for renewable
leasehold term of 125 years, adding that the project is
under construction and handover will take place at the

end of 2017. With respect to payment terms, he said that a
client will pay 30 percent advance payment and the out-
standing balance has to be paid upon handover. He indi-
cated that the payment and contract procedures will be
processed through the client’s lawyer or a lawyer recom-
mended by the Group. Al-Qaddoumi explained that the
Group’s lawyer examined all project related documents
before offering it to our clients.

Al-Qaddoumi said that Birmingham is the fastest grow-
ing City in UK and significant real estate activities made it
the most attractive destination for investors. Good returns
on lease can be realized ranging from 5-8 percent per
annum while a property under construction realizes
about 25 percent upon completion of construction. On
the other hand, annual growth rate of property value in
the city ranges from 5-10 percent depending on the loca-
tion, specifications and benefits of the property. Al-
Qaddoumi stressed that the Group, given its deep-rooted
experience in UK real estate market, advises its clients to
invest in this project and in Birmingham, which is set to
witness a major shift in increasing values of properties
over the next five years. Early investment in the City will
achieve a positive return in the future.

Etihad Airways honors UAE’s 44th National Day with passion and pride 

TREG offers a unique residential

development project in Birmingham

Mohammed Waleed 
Al-Qaddoumi

Mohammed Thabet

ABU DHABI: Etihad Airways employees form a ‘44’ outside the airline’s headquarters in Abu Dhabi to celebrate the UAE’s 44th
National Day. 

ABU DHABI:  (left to right): Etihad Airways executive team) Vice President Corporate Safety and Quality
Captain Majed Al-Marzouqi; Senior Vice President of Government and Aero Political Affairs Khaled Al-
Mehairbi; Senior Vice President Corporate and International Affair Hareb Al-Muhaiy; and Vice
President Abu Dhabi Hub Ali Al-Shamsi cutting the commemorative UAE National Day cake.  
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متتاز مدينة 
ليڤربول بوجود 

العديد من 
املتاحف العاملية 

واملعارض 
واملسارح

أكثر من
70 شركة 

ومؤسسة عقارية 
متخصصة تشارك 

في املعرض 
الذي تنظمه 

مجموعة »إسكان 
جلوبل«

وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي في زيارة جلناح بنك الكويت الصناعي خالل فعاليات املؤمتر

»الصناعي« شريك إستراتيجي ملؤمتر الصناعيني اخلامس عشر
ساهم بنك الكويت الصناعي 
كشريك استراتيجي في مؤمتر 
الصناعيني اخلامس عشر الذي 
بدأت فعالياته األسبوع املاضي 
لتنطلق معها مجموعة من أوراق 
التي تعنى بالصناعة  العمل 
والتطوير الصناعي في دول 
التع����اون اخلليجي،  مجلس 
وقد كان املؤمتر حتت الرعاية 
الكرمية لصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، حتت 
شعار: »االس����تثمار األجنبي 
املباشر وأثره في الصناعات 
اخلليجية«، حض����ر املؤمتر 
العديد م����ن وزراء الصناعة 
والتجارة والطاقة اخلليجيني 
م����ع لفي����ف من رج����ال املال 
واألعمال املهتمني في التنمية 

الصناعية اخلليجية.
وبه����ذه املناس����بة صرح 
عبداحملسن يوسف احلنيف 
رئي����س مجل����س إدارة بنك 
ب����أن  الكوي����ت الصناع����ي، 
البن����ك كش����ريك  مش����اركة 
استراتيجي في املؤمتر تأتي 
في سياق مساهماته لتفعيل 
عملية التنمية الصناعية في 
البنك  الكويت، حيث حرص 
على توفير التمويل للمشاريع 
الصناعية اجلديدة أو التوسع 
ف����ي املش����اريع القائمة منذ 

تأسيسه عام 1973، كما يقدم 
اخلدم����ات املالية واملصرفية 
املتكاملة واالستشارات الفنية 
للصناعيني، ويساهم بشكل 
فع����ال في تش����جيع القطاع 
اخلاص لالستثمار في القطاع 
الصناعي من خالل دراس����ة 
وترويج الفرص االستثمارية 
الصناعية واملبادرة في تأسيس 
املشروعات الواعدة، كما يوفر 
البنك للمس����تثمر الصناعي 
خيار التمويل الصناعي وفق 
أحكام الش����ريعة اإلسالمية، 
ويدي����ر محفظ����ة الصناعي 
للمشروعات الصغيرة لدعم 
املواطنني في مجاالت احلرف 

واملش����روعات الصغيرة في 
مختل����ف القطاع����ات، ه����ذا 
باإلضافة ال����ى إدارة محفظة 

للتمويل الزراعي.
ومن أهم التوصيات التي 
يسعى لها املؤمتر هي حتديد 
سياس����ات واضحة لتطوير 
التنموي����ة في دول  اخلطط 
املجلس مبنية على  مجموعة 
املقومات جلذب  متكاملة من 
املستثمر األجنبي، كما يسعى 
إلى وضع استراتيجية طموحة 
القط����اع الصناعي   لتطوير 
والنه����وض به يك����ون أبرز 
توجهاته����ا ج����ذب املزيد من 

االستثمارات األجنبية.

مشعل امللحم

عبدالغني اجلمالوليد صقر هاني احلاج

على هامش توقيع عقد شراكة إدارة العقارات الفاخرة

يفتتح غداً برعاية السفير املصري ووكيل وزارة التجارة املساعد

امللحم: مصلحة الضرائب البريطانية
تتجه  لزيادة رسوم تسجيل شراء العقارات

كبرى الشركات العقارية تشارك في معرض »عمار يا مصر«

ص����رح م.مش����عل امللحم 
الرئي����س التنفيذي لش����ركة 
بلوبرين����ت لالس����تثمارات 
العقارية البريطانية أن هنالك 
توجها من مصلحة الضرائب 
لزيادة رسوم تسجيل شراء 
العق����ارات اخلاصة بالتأجير 
 »buy to let« �والتي تسمى ب
وكذلك العق����ارات املخصصة 

للعطالت.
ويهدف هذا القرار املتوقع 
العام  تطبيقه م����ع منتصف 
املقب����ل 2016 إل����ى تخفيض 
الغير مملوكة  العقارات  عدد 
واملسكونة في ذات الوقت، فيما 
ال يشمل هذا القرار املنازل التي 
تقل قيمتها عن 40 ألف جنيه 

استرليني.
وأضاف امللحم أن مصلحة 
الضرائب البريطانية تستمر 
ف����ي تطبيق أنظم����ة جديدة 
بني فترة وأخرى وتهدف من 
ذلك إلى منح االس����تقرار في 
الس����وق العقاري البريطاني 

تنطلق مساء الغد أنشطة 
معرض »عمار يا مصر« في 
دورته اخلامسة عشر، حيث 
تعده وتنظمه الشركة املتحدة 
للتسويق وتنظيم املعارض 
»UNIEXPO« بالتع���اون مع 
شركة عمار يا مصر لتنظيم 
املعارض والتسويق العقاري، 
وذلك بفندق كراون بالزا قاعة 
البرك���ة برعاي���ة وحضور 
السفير املصري لدى الكويت 
ياس���ر عاطف ووكيل وزارة 
التجارة والصناعة املساعد 
الدولية  لش���ؤون املنظمات 
والتجارة اخلارجية الشيخ 
من���ر الصب���اح، وبحضور 
عدد من كبار رجاالت الدولة 
والسلك الديبلوماسي ورجال 
األعمال وشركات االستثمار 

واملهتمني بالشأن العقاري.
وانضمت ش���ركة تبارك 
إل���ى مجموع���ة  القابض���ة 
العقارية  الشركات املصرية 
املش���اركة مبع���رض »عمار 
يا مصر«، وبهذه املناس���بة 
الكويت -  صرح مدير فرع 
ملجموع���ة تبارك وليد صقر 
بأن املجموعة بدأت في تنفيذ 
أحدث مشروعاتها بالقاهرة 
اجلديدة وهو مشروع نانيتي 
افينو بالتجمع اخلامس، حيث 
مت بالفع���ل فتح باب احلجز 
للمش���روع الذي يعتبر من 
املواقع متيزا بالتجمع  اكثر 

اخلامس.
وأش���ار صق���ر إل���ى أن 
املشروع سكني جتاري إداري 
على مستوى عاملي راق ويقع 
في ش���ارع التسعني الشارع 
الرئيسي في القاهرة اجلديدة، 
ويضم املش���روع أيضا موال 
جتاريا عامليا مفتوحا ويدار 
من قبل شركة عاملية ويبلغ 
حجم االستثمار في املشروع 
اكثر م���ن 1.3 ملي���ار جنيه 
مصري، ويقام على مساحة 

66 ألف متر مربع.
وتنفرد مجموعة تبارك 
بأن تقدم خدمات فندقية على 

ومن����ع املضارب����ة فيه ومنع 
إلى أن كافة  التالعب، وأشار 
اإلي����رادات الضريبية تصب 
في تنمية اخلدمات في الدولة 
الوجهة  التي ما زالت تعتبر 
االس����تثمارية األولى لألفراد 
والش����ركات حول العالم في 

القطاع العقاري.
من جانب آخر أعلن امللحم 
عن عقد شراكة جديد من نوعه 
في مج����ال إدارة العقارات مت 
توقيعه مع وكالة »لندن إلدارة 
العقارات الفاخرة« والتي تتخذ 
من منطقة »مايفير« البريطانية 

مقرا لها. 
وأشار امللحم في تصريحه 
إلى أن شراكة بلوبرينت مع 
وكالة لن����دن إلدارة العقارات 
يعتبر إضافة مميزة للخدمات 
التي تقدمها الشركة ألصحاب 
امللكيات العقارية في وس����ط 
لندن، فمن أهم تلك اخلدمات 
خدمة »الكونسيرج« التي تعنى 
بإدارة العقار واالعتناء به أثناء 

اعلى مستوى ملالك مشروع 
ناينتي افنيو.

وقد انضمت للمش���اركة 
 B2B باملعرض أيضا شركة
لالستثمار والتسويق العقاري 
وهي ش���ركة متخصصة في 
تقدمي االستشارات العقارية 
واملفاضل���ة واملقارن���ة بني 
املشاريع السكنية املختلفة 
ومساعدة العميل على اتخاذ 
قرار الشراء في أي منها مبا 
يناس���ب متطلباته وقدراته 
املالية، حيث تقدم الش���ركة 
ه���ذه اخلدم���ة مجانا ودون 
أي مقابل، علما أن الش���ركة 
معتم���دة من اكث���ر من 20 
مطورا عقاريا وأكثر من 60 
مشروعا عقاريا مختلفا للبيع 
املباشر دون أي أتعاب إضافية 
أو مصاري���ف، حيث تتوزع 
تلك املشاريع ما بني القاهرة 
اجلدي���دة و6 أكتوبر والعني 
السخنة والساحل الشمالي 
وسهل حشيش وشرم الشيخ 
وغيرها وتضم الشركة العديد 
القطاعات املختلفة مثل  من 
الس���ياحية  العقارات  قطاع 

والسكنية وغير السكنية.
كما تشارك شركة بداية 
العقارية في املعرض، وبهذه 
املناسبة صرح مدير املبيعات 
هاني احلاج بأن الشركة بداية 
الرائدة  هي إحدى الشركات 
في مجال االستثمار العقاري 
في القاهرة اجلديدة والتجمع 
اخلامس، وذلك ألنها تعتمد على 

فترة غياب املالك ويشمل ذلك 
فحص كل اخلدمات الصحية 
والكهربائية في البيت بشكل 
دوري وزيارة العقار وتنظيفه 
وترتيبه وصيانة مرافقه بشكل 
مستمر، كما يشمل ذلك خدمة 
ما قبل وصول املالك، وتقدم 
هذه اخلدمة فرصة توفير كل 
األطعمة في الثالجة واملشروبات 
والعصائر وجتهيز غرف النوم 

وتنظيف العقار.
وأض����اف امللح����م أن هذه 
الشراكة اجلديدة توفر للمالك 
ميزة تأجير عقاراتهم إن رغبوا 
في ذلك وإيداع اإليجارات في 
حساباتهم واختيار املستأجرين 
املناسبني وتوقيع العقود معهم 
وتشمل هذه اخلدمة خدمات 
التأجير طويلة املدى وقصيرة 
املدى، كما تقدم شركة »لندن 
إلدارة العقارات الفاخرة« ميزة 
املترتبة  الفواتير  تسديد كل 
على العقار من كهرباء أو ماء أو 

أي فواتير ضريبية أخرى.

خالصة خبرة طويلة تفوق 
ال� 10 سنوات ألكفأ املهندسني 
واالستشاريني والفنيني في 

مجال العقارات.
وقال احلاج إن الش���ركة 
تعمل على توفير املساحات 
املتنوعة وتخطيط واستغالل 
املساحات لكل متر في الوحدات 
السكنية كما تتم مراعاة تقليل 
الهدر في املساحات، كما تهتم 
الشركة باجلراجات وتصميمها 
بش���كل يرضي العمالء، كما 
تهتم الشركة بتصميم واجهات 
مودرن تليق بتميز عمالئها 
إل���ى جانب  أم���ام اآلخرين 
احلرص على تنويع أنظمة 

وبرامج السداد.
كم���ا انضم���ت ملعرض 
»عمار يا مص���ر« مجموعة 
شركات رؤية وهي من اكبر 
الشركات التي تعمل في مجال 
االستثمار العقاري في مصر 

وخارجها.
وقال رئيس مجلس اإلدارة 
عبد الغني اجلمال إن الشركة 
استطاعت في الفترة االخيرة 
مواكبة آليات السوق وزيادة 
استثماراتها وتنوعها ما بني 
السكني والسياحي والترفيهي 
وقد انفتحت الش���ركة على 
العاملية والعربية  الس���وق 
واألوروبية لتصبح »رؤية« 
من كبرى الشركات في اخلليج 
احلاصلة على وكاالت حصرية 

داخل تركيا وإسبانيا.
وتنضم أيضا شركة دلتا 

كابيتال إلى الشركات املشاركة 
في املعرض، حيث تقدم أول 
مشروعاتها »مارينا دلتا« أول 
واكبر منتجع سياحي متكامل 
في الدلتا 7 كيلو غرب مدينة 
املنصورة اجلدي���دة والذي 
يعد أول مش���روعات شركة 
دلت���ا كابيتال في إطار خطة 
طموح ذات نظرة مستقبلية 
لبناء عدد من املش���روعات 

املشابهة.
وص���رح العضو املنتدب 
للش���ركة محمد عبداجلواد 
بأن الفكرة املبتكرة للمشروع 
والتي تعد االولى من نوعها 
جللب نفس نوعية اخلدمات 
والترفي���ة ال���ذي حتظى به 
منطقة الساحل الشمالي إلى 
الدلت���ا لتتمكن العائالت من 
االستمتاع دون قطع مسافات 
طويلة كان على رأس أولويات 

شركة كابيتال دلتا.
إل���ى  أيض���ا  وتنض���م 
الشركات املشاركة باملعرض 
ش���ركة تعمير لإلنشاءات، 
حيث تؤكد أن رس���التها هي 
الواعي في مجال  االستثمار 
البناء والتشييد لصالح األفراد 
والهيئات واملؤسسات اخلاصة 
واحلكومية من خالل منظومة 
عمل متكاملة تتسم بالكفاءة 
واملرونة وتلتزم باملصداقية 
واجلودة والس���عر املناسب 
لتح���ل املعادل���ة الصعب���ة 
الس���كن  للش���باب وتوفير 

املناسب لهم.

فهد بوقماز

محمد فرغلي

عبدالرحمن النصف منال رمزي

مشروع ستراند في ليڤربول 

يقام على أرض املعارض خالل الفترة من 14 إلى 19 ديسمبر

»مينا« و»هومز« و»واصل« العقارية
تشارك في معرض النخبة العقاري

»توب العقارية« تطرح مشروعاً سكنياً في ليڤربول

أعلن���ت كل من ش���ركة 
مينا العقارية وشركة هومز 
العقاري���ة وش���ركة واصل 
العقارية عن مشاركتها في 
معرض النخبة العقاري الذي 
تنظمه مجموعة إسكان جلوبل 
لتنظيم املعارض واملؤمترات 
على أرض املعارض الدولية 
مبشرف خالل الفترة من 14 
إلى 19 ديس���مبر مبشاركة 
أكثر من 70 شركة ومؤسسة 

عقارية متخصصة.
املناس���بة، قال  وبه���ذه 
التنفيذي بالوكالة  الرئيس 
في ش���ركة مين���ا العقارية 
النص���ف إن  عبدالرحم���ن 
مشاركة »مينا« ستتضمن 
تسويق مشروعاتها احلالية 
والقادمة من خالل التواجد في 
السوق الكويتي، حيث يتميز 
املستثمر الكويتي باختياراته 
االستثمارية ذات الطابع املميز 

والعوائد املستقرة.
وأضاف أن الشركة ستطرح 
خالل الدورة احلالية للمعرض 
مشروعها في مدينة صبنجة 
التركية »منظرة الس���كني« 
والذي يعني باللغة التركية 
االطالل���ة الطبيعي���ة، الفتا 
إلى أن هذا املشروع يعتبر 
رابع املشاريع العقارية التي 
نفذتها شركة مينا العقارية 
في اجلمهورية التركية خالل 
السنوات السابقة، حيث قامت 
بتسليم كل املشاريع خالل 
صيف عام 2013، بعدد 114 ڤيال 
سكنية لعمالئها من الكويت 
ودول اخلليج العربي، وبذلك 
تعتبر شركة مينا العقارية 
أكبر مطور عقاري كويتي في 

منطقة صبنجة التركية.
النص���ف أن  وأوض���ح 
العقارية تعمل  شركة مينا 
على قدم وساق لالنتهاء من 
األعمال اإلنشائية اخلاصة 
باملشروع حيث تتجاوز نسبة 
اإلجناز أكثر من 95%، علما 
أنه من املتوقع االنتهاء من 
كل األعمال وتسليم املشروع 
للعمالء نهاية شهر ديسمبر 

اجلاري.
وقال ان مشروع »منظرة 
السكني« يتألف من 54 ڤيال 
س���كنية بتصامي���م رائعة 
وإطالل���ة بانورامي���ة على 
بحيرة صبنجة الش���هيرة، 
حيث مت���ت مراع���اة أعلى 
درجات اخلصوصية للعمالء 
ال���ى املواصفات  باإلضافة 
العالي���ة في ج���ودة البناء 
والتش���طيبات، كما راعت 
ف���ي تصميمه���ا  الش���ركة 
التضاري���س  للمش���روع 
الطبيعي���ة للموقع وزيادة 
نس���بة املناط���ق اخلضراء 
بأقصى قدر ممكن، ويحتوي 
املشروع على نوعني من الڤلل 
منها ڤلل منفصلة/ مستقلة 
تتك���ون من  3 غ���رف نوم 
وغرفة معيش���ة م���ع بركة 
سباحة خارجية باإلضافة 
الى غرفة وحمام للمساعدة 
املنزلي���ة، وڤل���ل متصلة/ 

ق����ال املدي����ر التنفيذي 
ملجموعة يوتوبيا العقارية 
الش����ركة الزميلة ملجموعة 
»ت����وب العقاري����ة« محمد 
فرغلي ثابت ان املجموعة، 
وبع����د اتفاقه����ا احلصري 
مع ش����ركة س����فن كابيتال 
التطوير  واملتخصصة في 
العق����اري مبناطق وس����ط 
وش����مال بريطانيا لعرض 
مشاريعها حصريا في الكويت 
وقطر، تعرض مشروع سفن 
ستراند والكائن في مدينة 
ليڤربول. وأضاف فرغلي انه 
من املعروف عن ليڤربول 
إنها مدينة مزدهرة ومتتاز 
بأنها مدينة أنيقة وعاملية، 
وحلرص املدينة الكبير على 
الفن����ون والرياضة جعلها 
مكانا مثيرا ولتستقطب نحو 

75 مليون زائر كل عام.
وأض���اف: متتاز املدينة 
بوجود العديد من املتاحف 
العاملية واملعارض واملسارح، 
العديد من  وهناك أيض���ا 
مراكز التس���وق واحملالت 
التجاري���ة ذات اجل���ودة 
العالية واملطاعم مبختلف 
انواعه���ا. وبني فرغلي بان 
املدين���ة والت���ي تعد رابع 
أكبر مدن بريطانيا يوجد 
فيها 4 جامعات تضم نحو 
18 أل���ف طالب من مختلف 
دول العال���م باإلضافة إلى 
املدينة متتاز بتاريخها  أن 
العريق حي���ث يوجد فيها 
اكثر من 2500 مبنى تاريخي 
متتاز بجماله���ا املعماري 
والهندس���ي فيما وضعت 

متالصقة تتكون من غرفتي 
نوم رئيسية وغرفة معيشة 
وغرفة للمساعدة املنزلية، كما 
يحتوي على مركز اجتماعي 
للس���كان ومالعب لألطفال، 
ومصليات للرجال والنساء، 
ومن اجلدير بالذكر اإلشارة 
إلى أن جمي���ع الڤلل مؤثثة 
الراحة  ومفروش���ة لتوفير 

للعمالء.
وأضاف أن من أهم األمور 
التي حرصت عليها الشركة 
هي خدمات الصيانة واالدارة 
واحلراسة على مدار الساعة، 
من خ���الل تخصيص فريق 
متكامل لهذا الغرض، لينعم 
السكان بأقصى قدر ممكن من 
األمن واخلصوصية والراحة، 
وذلك من خالل إدارة العقار 

بعد التسليم.
كما أش���ار الى ان شركة 
مين���ا العقارية تعمل حاليا 
عل���ى تصمي���م وتطوي���ر 
مشاريع جديدة في منطقة 
الشرق األوسط سيتم االعالن 
عنها الحقا فور االنتهاء من 
التصامي���م والتراخي���ص 
الالزمة للبدء باإلنش���اءات 

والتسويق.

هومز العقارية

من جانبها، قالت مديرة 
املبيعات في ش����ركة هومز 
العقاري����ة من����ال رمزي إن 
»هومز« تس����عى دائما الى 
تقدمي افضل الفرص العقارية 
لعمالئها ومن هنا فقد سعت 
الشركة إلى توفير الكثير من 
خيارات االستثمار العقاري 
املتمي����ز في بع����ض بلدان 
العالم التي توفر فرصا جيدة 
لالستثمار العقاري املتميز، 
والتي كان من بينها كل من 
اجلمهورية التركية واجنلترا، 
وذلك من خالل اختيار العقار 
املناسب الذي يتيح مساحة 
جي����دة وموقعا متوس����طا 
في امل����دن وحالة جيدة من 
الصيانة باإلضافة الى السعر 

اجليد.
وأضاف����ت أن مش����اريع 
الشركة في تركيا متتاز بأنها 
تقع ف����ي اجلانب االوروبي 
من مدينة اسطنبول، والتي 
تتمت����ع بقربها م����ن جميع 
املراكز االجتماعية واملرافق 
احليوية والتي تتوافر بها 
تس����هيالت كبرى للسداد، 
باإلضاف����ة إل����ى العديد من 
الف����رص االس����تثمارية في 

اليونسكو املدينة على قائمة 
مناطق التراث العاملي. وعن 
اجلانب العقاري، قال فرغلي 
ان االحصائيات تشير الى 
ان حجم املشاريع العقارية 
في املدينة حاليا يتجاوز 7 
مليارات جنيه استرليني 
وان العائ���د االيجاري في 
املدينة ما بني 5 و 8% وفقا 

ملوقع ومزايا العقار.
وحول املشروع قال فرغلي 
انه عبارة عن مبنى سكني 
يقع في الش����ارع الرئيسي 
باملدينة ش����ارع س����تراند 
واملبنى من املباني التاريخية 
اجلميلة ف����ي املدينة ويتم 
الى شقق سكنية  حتويله 
ضم����ن مواصفات عصرية 
وعالية اجل����ودة. وأضاف: 
تتألف الشقق من استديو 
الى 2 غرفة نوم، ومبساحات 
متنوعة وأس����عار تبدأ من 
92 ألف جنيه اس����ترليني، 
مبينا الى ان التملك ملدة 125 
سنة قابلة للتجديد. وأشار 
الى ان املشروع قيد اإلنشاء 

اململك����ة املتحدة، والتي من 
أبرزها مش����روع الش����ركة 
احلالي مبدينة مانشستر التي 
تتمتع بالرفاهية والتسليم 
الفوري واالستثمار اجليد 
بعائد 13% سنويا، والعديد 
من املش����اريع االستثمارية 
اجلي����دة االخرى داخل مدن 
عدة باململكة التي توفر عوائد 

استثمارية مرتفعة.

واصل العقارية

الرئيس  من جهته، قال 
التنفي����ذي لش����ركة واصل 
العقارية فهد حامد بوقماز 
ان مشاركة الشركة في هذا 
املعرض تهدف إلى التواجد 
بالدرجة االول����ى، ومن ثم 
عرض مش����روعها العقاري 
املميز في جمهورية البوسنة 
والذي يحمل اسم مشروع 

»النخبة العقاري«.
وأض����اف أن مش����روع 
النخب����ة العق����اري مملوك 
للش����ركة بنس����بة %100، 
ويتألف من 13 ڤيال مستقلة 
مما يضفي عليه جانبا من 
اخلصوصي����ة، حيث راعت 
الشركة عند تصميم املشروع 
إضف����اء طابع اخلصوصية 
الذي يتناس����ب مع األسرة 
الكويتية واخلليجية، سواء 
من خالل التصميم اخلارجي 
أو الداخل����ي، م����ع تق����دمي 
تسهيالت بالدفع من خالل 
دفعات مريحة وميسرة متتد 
على عدة سنوات لتناسب 

جميع شرائح املجتمع.
وتابع بوقماز ان مشروع 
»النخبة« يق����ع في منطقة 
فيسكو الس����ياحية ويبعد 
عن وس����ط املدينة 3 كيلو 
مت����رات فق����ط، مبعنى أنه 
قريب م����ن جميع اخلدمات 
التي  واملراف����ق الضرورية 
من بينها مطاعم وكافيهات 

ومواصالت.
واختتم بوقماز تصريحه 
الوقت احلالي  بالق����ول إن 
يعتب����ر من أفض����ل أوقات 
البوس����نة  االس����تثمار في 
ألسباب عديدة، منها دخول 
رؤوس األم����وال اخلليجية 
واألجنبية بشكل ملحوظ في 
اآلونة األخيرة، وتضاعف 
الس����ياح بعدد كبير، فضال 
األم����ن واألمان  عن عنصر 
الذي س����اهم في تزايد حدة 
االس����تثمارات هناك بشكل 

ملحوظ جدا.

والتسليم سيكون في الربع 
الثالث من العام 2016. 

وأوضح أن العميل يدفع 
دفع����ة مقدمة 30% والباقي 
عند التسلم، مشيرا الى أن 
إجراءات الدفع والتعاقد تتم 
من خالل محامي العميل أو 
احملامي الذي تزكيه املجموعة، 
مبينا ان محامي املجموعة  
درس كل مستندات املشروع 
قبل عرض����ه على عمالئنا. 
وبني فرغلي ان املشروع في 
موقع مميز وس����ط املدينة 
ويبعد خط����وات عن النهر 
التس����وق واملراكز  ومركز 
احلكومي����ة والتجارية في 
املدينة باإلضافة الى اطالالت 
النهر واملباني  مميزة على 
التاريخي����ة اجلميل����ة في 

املدينة. 
وخت����م فرغل����ي قائال: 
ننصح عمالءنا باالستثمار 
في هذا املشروع املميز وفي 
هذه املدينة العريقة والتي 
توف����ر عوائد جي����دة على 

االستثمار العقاري.
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أسعار صرف العمالت العربية

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

الملحم: بريطانيا تتجه لزيادة رسوم تسجيل شراء العقارات
على هامش توقيع عقد شراكة إدارة العقارات الفاخرة

صــــــــــرح الـــــمـــــهـــــنـــــدس مـــشـــعـــل 
الملحم الرئيس التنفيذي لشركة 
بلوبرينت لالستثمارات العقارية 
البريطانية أن هنالك توجها من 
مصلحة الضرائب لزيادة رسوم 
تسجيل شراء العقارات الخاصة 
 buy to"بالتأجير والتي تسمى بـ
let" وكذلك العقارات المخصصة 

للعطالت.
ويــهــدف هـــذا الـــقـــرار المتوقع 
تطبيقه في منتصف العام المقبل 
إلى تخفيض عدد العقارات غير 
الــمــمــلــوكــة والــمــســكــونــة فــي ذات 
الـــوقـــت، فـــي حــيــن ال يــشــمــل هــذا 
القرار المنازل التي تقل قيمتها 

عن 40,000 جنيه استرليني.

وأضــــاف الــمــلــحــم أن مصلحة 
الضرائب البريطانية تستمر في 
تطبيق أنظمة جديدة بين فترة 
وأخرى وتهدف من ذلك إلى منح 
االســتــقــرار فــي الــســوق الــعــقــاري 
البريطاني ومنع المضاربة فيه 
ومـــنـــع الـــتـــالعـــب، وأشـــــار إلــــى أن 
جميع اإليرادات الضريبية تصب 
فــي تنمية الــخــدمــات فــي الــدولــة 
الـــتـــي مــــا زالــــــت تــعــتــبــر الــوجــهــة 
االســـتـــثـــمـــاريـــة األولــــــــى لــــألفــــراد 
والشركات حول العالم في القطاع 

العقاري .
مــن جــانــب آخـــر، أعــلــن الملحم 
عقد شــراكــة جــديــد مــن نــوعــه في 
مجال إدارة العقارات تم توقيعه 

مع وكالة "لندن إلدارة العقارات 
الفاخرة " التي تتخذ من منطقة 

"مايفير" البريطانية مقرا لها.  
وأشـــار الملحم فــي تصريحه 
إلـــــى أن شــــراكــــة بـــلـــوبـــريـــنـــت مــع 
وكــــالــــة لــــنــــدن إلدارة الـــعـــقـــارات 
تعتبر إضــافــة مميزة للخدمات 
الــتــي تقدمها الــشــركــة ألصحاب 
الــمــلــكــيــات الـــعـــقـــاريـــة فـــي وســط 
لـــنـــدن، فــمــن أهــــم تــلــك الــخــدمــات 
خدمة "الكونسيرج" التي تعنى 
بــإدارة العقار واالعتناء به أثناء 
فترة غياب الــمــالك، ويشمل ذلك 
فحص جميع الخدمات الصحية 
والــكــهــربــائــيــة فـــي الــبــيــت بشكل 
دوري وزيــــارة الــعــقــار وتنظيفه 

وترتيبه وصيانة مرافقه بشكل 
مــســتــمــر، كــمــا يشمل ذلـــك خدمة 
مـــا قــبــل وصـــــول الـــمـــالك، وتــقــدم 
هذه الخدمة فرصة توفير جميع 
األطعمة في الثالجة والمشروبات 
والعصائر وتجهيز غــرف النوم 

وتنظيف العقار.
وأضــــــــــــاف الــــمــــلــــحــــم أن هــــذه 
الــشــراكــة الــجــديــدة تــوفــر للمالك 
ميزة تأجير عقاراتهم إن رغبوا 
فـــي ذلــــك وإيــــــداع اإليــــجــــارات في 
حساباتهم واختيار المستأجرين 
المناسبين وتوقيع العقود معهم، 
وتــشــمــل هــــذه الـــخـــدمـــة خــدمــات 
التأجير طويلة المدى والقصيرة 
الـــمـــدى، كــمــا تــقــدم شــركــة "لــنــدن 

إلدارة الــعــقــارات الــفــاخــرة" ميزة 
تسديد جميع الفواتير المترتبة 
على العقار من كهرباء أو ماء أو 

أية فواتير ضريبية أخرى.
يــــــذكــــــر أن الــــمــــلــــحــــم أكــــــــــد أن 
"بلوبرينت" تسعى باستمرار إلى 
تقديم جميع الخدمات المحترفة 
والمتطورة للمستثمرين في العقار 
البريطاني، وأن الشركة استطاعت 
أن تتحالف مــع كــبــرى الــشــركــات 
الــعــالــمــيــة لــتــوفــيــر مــجــمــوعــة من 
الــخــدمــات االستثمارية العقارية 
المتخصصة، ومنها خدمة إعادة 
الـــبـــيـــع لــلــعــقــار وخــــدمــــة الــتــقــيــيــم 
وخـــــدمـــــات الـــتـــمـــويـــل اإلســــالمــــي 

مشعل الملحموالتقليدي.

«الصناعي» شريك استراتيجي لمؤتمر الصناعيين 
ساهم بنك الكويت الصناعي 
كشريك استراتيجي فــي مؤتمر 
الصناعيين الخامس عشر، الذي 
بدأت فعالياته األسبوع الماضي، 
لتنطلق معها مجموعة من أوراق 
الــعــمــل الـــتـــي تــعــنــى بــالــصــنــاعــة 
والـــتـــطـــويـــر الــصــنــاعــي فـــي دول 

مجلس التعاون الخليجي. 
وأقيم المؤتمر برعاية كريمة 
مــــن ســـمـــو أمـــيـــر الــــبــــالد الــشــيــخ 
صــــبــــاح األحــــــمــــــد، تـــحـــت شـــعـــار 
"االســتــثــمــار األجــنــبــي الــمــبــاشــر 
وأثره في الصناعات الخليجية"، 
وحــــــضــــــره الـــــعـــــديـــــد مــــــن وزراء 
الـــصـــنـــاعـــة والــــتــــجــــارة والـــطـــاقـــة 
الخليجيين مع لفيف من رجال 
الــــــمــــــال واألعــــــــمــــــــال الـــمـــهـــتـــمـــيـــن 

بالتنمية الصناعية الخليجية.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك 
الكويت الصناعي عبدالمحسن 
الحنيف، فــي تصريح صحافي، 
ان مـــــشـــــاركـــــة الـــــبـــــنـــــك كـــشـــريـــك 
استراتيجي في المؤتمر تأتي في 
سياق مساهماته لتفعيل عملية 
التنمية الصناعية فــي الكويت، 
حــيــث حـــرص الــبــنــك عــلــى توفير 

الــتــمــويــل لــلــمــشــاريــع الصناعية 
الجديدة أو التوسع في المشاريع 
القائمة منذ تأسيسه عام 1973. 
وأضـــــــاف الــحــنــيــف ان الــبــنــك 
يـــقـــدم ايـــضـــا الـــخـــدمـــات الــمــالــيــة 
والـــــــمـــــــصـــــــرفـــــــيـــــــة الـــــمـــــتـــــكـــــامـــــلـــــة 
واالستشارات الفنية للصناعيين، 
ويساهم بشكل فعال في تشجيع 
الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص لـــالســـتـــثـــمـــار 
فــــــي الـــــقـــــطـــــاع الـــــصـــــنـــــاعـــــي، مــن 
خــــالل دراســــــة وتــــرويــــج الــفــرص 
االستثمارية الصناعية والمبادرة 

في تأسيس المشروعات الواعدة. 
وزاد: "كــمــا يــوفــر للمستثمر 
الـــــصـــــنـــــاعـــــي خــــــيــــــار الــــتــــمــــويــــل 
الصناعي وفــق أحــكــام الشريعة 
اإلســــــالمــــــيــــــة، ويــــــديــــــر مــحــفــظــة 
الصناعي للمشروعات الصغيرة 
لـــدعـــم الــمــواطــنــيــن فـــي مــجــاالت 
الحرف والمشروعات الصغيرة 
في مختلف القطاعات، إضافة الى 
إدارة محفظة للتمويل الزراعي".

ومـــــن اهـــــم الـــتـــوصـــيـــات الــتــي 
يـــســـعـــى لـــهـــا الـــمـــؤتـــمـــر تــحــديــد 

ســـــيـــــاســـــات واضــــــحــــــة لـــتـــطـــويـــر 
الــــخــــطــــط الــــتــــنــــمــــويــــة فــــــي دول 
المجلس، مبنية على  مجموعة 
مــتــكــامــلــة مـــن الــمــقــومــات لــجــذب 
المستثمر األجنبي، كما يسعى 
إلى وضع استراتيجية طموحة 
لـــصـــنـــاعـــي  ا لـــــقـــــطـــــاع  ا  لتطوير 
والــــــنــــــهــــــوض بــــــه لــــيــــكــــون أبــــــرز 
تـــوجـــهـــاتـــهـــا جــــــذب الــــمــــزيــــد مــن 

االستثمارات األجنبية.

العلي في جناح البنك

«إيكويت» تواصل دعمها لجمعية المكفوفين
تــــــــواصــــــــل شـــــــركـــــــة إيـــــكـــــويـــــت 
لــلــبــتــروكــيــمــاويــات، أول شــراكــة 
عالمية كويتية فــي هــذا القطاع 
الــــصــــنــــاعــــي، دعــــمــــهــــا لــجــمــعــيــة 
المكفوفين الكويتية، مــن خالل 
تـــــزويـــــد أعـــضـــائـــهـــا بــمــجــمــوعــة 
مــن أجــهــزة بــرايــل إيـــزيـــس، التي 
تــدعــم األشـــخـــاص ذوي اإلعــاقــة 
الـــبـــصـــريـــة، لـــدخـــول واســـتـــخـــدام 

شبكة االنترنت بصفة مستقلة.
وقــــــالــــــت مـــــســـــاعـــــدة الـــرئـــيـــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــعـــالقـــات الـــعـــامـــة 
واإلعـــــالم والــعــالقــات الحكومية 
فــي شــركــة ايــكــويــت عبير العمر: 
"تــعــتــمــد شـــراكـــتـــنـــا مــــع جــمــعــيــة 
المكفوفين الكويتية على تحقيق 
الــتــنــمــيــة الـــمـــســـتـــدامـــة الــشــامــلــة 
فــي كــل الــقــطــاعــات ذات الــعــالقــة، 
بما فيها توعية المجتمع حول 
األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية، 
ودمجهم مع غيرهم من األفراد".

وأضـــافـــت الــعــمــر: "ولــتــحــقــيــق 
هــذه األهــداف االستراتيجية، تم 
خــالل 2014 إطـــالق حملة نرسم 
االبتسامة 2، بالشراكة بين شركة 
ايـــكـــويـــت وجــمــعــيــة الــمــكــفــوفــيــن 

الـــكـــويـــتـــيـــة، ومـــشـــاركـــة مــوظــفــي 
الشركة وأسرهم وطلبة المدارس 
وأعضاء الجمعية، حيث تضمنت 
الحملة إقامة معرض اشتمل على 
األعمال الفنية التي تم إنتاجها 
من قبل المشاركين مع تخصيص 

كل العوائد لمصلحة الجمعية".
وتــابــعــت الــعــمــر، الــتــي تتولى 
كــــذلــــك رئـــــاســـــة فــــريــــق ايـــكـــويـــت 

للتنمية المستدامة، "مع إدراكنا 
ألهــمــيــة تــطــويــر قــــــدرات أعــضــاء 
جمعية المكفوفين الكويتية، يسر 
شركة ايكويت أن تقدم لهم أجهزة 
برايل ايزيس كجزء من رحلتنا 

معا كشركاء في النجاح".
من جانبه، ذكر رئيس مجلس 
إدارة جمعية المكفوفين الكويتية 
فــايــز الــعــازمــي: "تــســعــى جمعية 

المكفوفين الكويتية منذ إنشائها 
عام 1972 إلى دمج ذوي اإلعاقة 
البصرية مع كل فئات المجتمع، 
من خــالل فعالياتها وأنشطتها 
الثقافية واالجتماعية، ومنذ تلك 
السنين برهن الكفيف الكويتي 
أنه يمتلك مواهب خالقة وقدرات 

مميزة نالت تقدير الجميع".

«إيكويت» تقدم الدعم للجمعية

«أرزاق»: االنتهاء من تأسيس
 في الكويت

ً
 عقاريا

ً
٢٦ مشروعا

أعلنت شركة مشاريع أرزاق، الرائدة في مجال مقاوالت 
 وإحدى الشركات التابعة ألرزاق العقارية، 

ً
العقار محليا

تنفيذ 26 مشروعا عقاريا منذ تأسيسها عام 2007 بين 
عــقــارات استثمارية وسكنية وتجارية، لتمهد الطريق 
بذلك نحو المزيد من المشروعات العقارية واالنشائية 

في المستقبل.
ومن جهته، قال الخبير العقاري والمدير التنفيذي في 
شركة مشاريع أرزاق خالد شموه إن مجهودات سنوات 
 باالنتهاء من تنفيذ مشروع عقاري 

ً
عديدة تكللت مؤخرا

سكني (فيال)، وقامت أرزاق االنشائية بوضع المخططات 
وتنفيذ أعمال الحفر والتدعيم والتأسيس والتشطيب.

وأضــــاف شــمــوه أنـــه خـــالل الــفــتــرة الــمــاضــيــة، انــتــهــت 
الشركة من إطالق عدد من المشاريع السكنية في منطقة 
المنقف لمصلحتها ولمصلحة الغير، في خطوة للتركيز 
ات بــاعــتــبــاره احـــد الـــروافـــد الــهــامــة  عــلــى قــطــاع االنـــشـــاء
لاليرادات، لتضع بذلك الشركة اسمها ضمن أحد أكبر 

ات. االسماء البارزة في عالم المقاوالت واالنشاء

 في ليفربول
ً
 سكنيا

ً
«توب العقارية» تطرح مشروعا

ذكـــــــــــر الـــــــمـــــــديـــــــر الــــتــــنــــفــــيــــذي 
لــمــجــمــوعــة يــوتــوبــيــا الــعــقــاريــة 
(الــــشــــركــــة الـــزمـــيـــلـــة لــمــجــمــوعــة 
تــــــوب الــــعــــقــــاريــــة) مـــحـــمـــد ثــابــت 
ان الـــمـــجـــمـــوعـــة، بـــعـــد اتـــفـــاقـــهـــا 
الحصري مع شركة سفن كابيتال 
الــــمــــتــــخــــصــــصــــة فـــــــي الــــتــــطــــويــــر 
العقاري في مناطق وسط وشمال 
بــريــطــانــيــا لـــعـــرض مــشــاريــعــهــا 
حصريا بالكويت وقطر، تعرض 
مشروع سفن ستراند، الكائن في 

مدينة ليفربول.
وقــال فرغلي إن من المعروف 
عن ليفربول انها مدينة مزدهرة، 
وتــــمــــتــــاز بـــأنـــهـــا مـــديـــنـــة انــيــقــة 
وعالمية، ولحرصها الكبير على 
الفنون والرياضة جعلها مكانا 
مـــثـــيـــرا لــتــســتــقــطــب حــــوالــــي 75 
مليون زائر كل عام، وتمتاز ايضا 
بـــوجـــود الـــعـــديـــد مـــن الــمــتــاحــف 
العالمية والمعارض والمسارح، 
والــــعــــديــــد مـــــن مـــــراكـــــز الـــتـــســـوق 

والمحالت التجارية ذات الجودة 
الـــعـــالـــيـــة والـــمـــطـــاعـــم بــمــخــتــلــف 

انواعها. 
واضــــــــاف ان الـــمـــديـــنـــة، الــتــي 
تــعــد رابــــع اكــبــر مـــدن بريطانيا، 
توجد بها اربــع جامعات، تضم 
نحو 18 الــف طالب مــن مختلف 

دول الـــعـــالـــم، إضــــافــــة الـــــى انــهــا 
تمتاز بتاريخها الــعــريــق، حيث 
يوجد فيها اكثر من 2500 مبنى 
تـــــاريـــــخـــــي، وتــــمــــتــــاز بــجــمــالــهــا 
المعماري والهندسي، ووضعتها 
"اليونسكو" على قائمة مناطق 

التراث العالمي. 

وعن الجانب العقاري، زاد ان 
االحصائيات تشير الى ان حجم 
المشاريع العقارية فــي المدينة 
حاليا يتجاوز 7 مليارات جنيه 
اســتــرلــيــنــي، والــعــائــد االيـــجـــاري 
فيها بين 5 و8 فــي الــمــئــة، وفقا 

لموقع ومزايا العقار.

محمد فرغلي

«مينا» و«هومز» و«واصل» تشارك في «النخبة»
أعـــلـــنـــت شـــركـــتـــا مـــيـــنـــا وهـــومـــز 
العقاريتان مشاركتهما في معرض 
الـــنـــخـــبـــة الــــعــــقــــاري، الـــــــذي تــنــظــمــه 
مــجــمــوعــة إســـكـــان غــلــوبــل لتنظيم 
المعارض والمؤتمرات على أرض 
المعارض الدولية بمشرف، من 14 
إلــــى 19 ديــســمــبــر، بــمــشــاركــة أكــثــر 
مـــن 70 شـــركـــة ومـــؤســـســـة عــقــاريــة 

متخصصة.
بـــهـــذه الــمــنــاســبــة، قــــال الــرئــيــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي بــــالــــوكــــالــــة فـــــي "مــيــنــا 
الــعــقــاريــة" عبدالرحمن النصف إن 
مشاركة "مينا" ستتضمن تسويق 
مشروعاتها الحالية والقادمة، من 
خالل الوجود في السوق الكويتي، 
حــيــث يتميز المستثمر الكويتي 
باختياراته االستثمارية ذات الطابع 

المميز والعوائد المستقرة.
وأضـــــاف الــنــصــف ان الــشــركــة 
ســتــطــرح خـــالل الـــــدورة الــحــالــيــة 
للمعرض مشروعها فــي مدينة 
صــــبــــنــــجــــة الـــــتـــــركـــــيـــــة "مــــنــــظــــرة 
الـــســـكـــنـــي"، الـــــذي يــعــنــي بــالــلــغــة 
التركية اإلطاللة الطبيعية، الفتا 
إلى أن هذا المشروع يعتبر رابع 
المشاريع العقارية التي نفذتها 
الشركة في تركيا خالل السنوات 
السابقة، حيث قامت بتسليم كل 
المشاريع خالل عام 2013، بعدد 
114 فــيــال سكنية لعمالئها من 
الــكــويــت ودول الــخــلــيــج، وبــذلــك 
تعتبر أكبر مطور عقاري كويتي 

في منطقة صبنجة التركية.
وأوضح أن الشركة تعمل على قدم 
وساق لالنتهاء من األعمال اإلنشائية 
الخاصة بالمشروع، حيث تتجاوز 
نسبة اإلنجاز أكثر من 95 في المئة، 
علما أنه من المتوقع االنتهاء من كل 

األعمال وتسليم المشروع للعمالء 
نهاية ديسمبر الجاري.

مينا العقارية

ولــفــت الــنــصــف إلــــى أن مــشــروع 
"منظرة السكني" يتألف من 54 فيال 
سكنية بتصاميم رائـــعـــة واطــاللــة 
بـــانـــورامـــيـــة عــلــى بــحــيــرة صبنجة 
الشهيرة، حيث تمت مــراعــاة أعلى 
درجات الخصوصية للعمالء، إضافة 
الــى المواصفات العالية في جودة 

البناء والتشطيبات.
وتـــابـــع ان الـــشـــركـــة راعـــــت في 
تصميمها للمشروع التضاريس 
الطبيعية للموقع وزيــادة نسبة 
المناطق الخضراء بأقصى قدر 
ممكن، ويحتوي المشروع على 
نـــوعـــيـــن مــــن الـــفـــلـــل، مــنــفــصــلــة - 
مستقلة، تتكون من 3 غرف نوم 
وغرفة معيشة مع بركة سباحة 
خارجية، اضافة الى غرفة وحمام 
للمساعدة المنزلية، وفلل متصلة 

- متالصقة تــتــكــون مــن غرفتين 
نــــــوم رئـــيـــســـيـــة وغــــرفــــة مــعــيــشــة 
وغرفة للمساعدة المنزلية، كما 
يــحــتــوي عــلــى مـــركـــز اجــتــمــاعــي 
لــــلــــســــكــــان ومــــــالعــــــب لــــالطــــفــــال، 
ومـــصـــلـــيـــات لـــلـــرجـــال والـــنـــســـاء. 
الــجــديــر بــالــذكــر أن جميع الفلل 
مؤثثة ومفروشة لتوفير الراحة 

للعمالء.
واضاف ان من أهم االمور التي 
حــرصــت عليها الشركة خدمات 
الصيانة واالدارة والحراسة على 
مدار الساعة، من خالل تخصيص 
فريق متكامل لهذا الغرض، لينعم 
الــســكــان بــأقــصــى قـــدر ممكن من 
األمن والخصوصية والراحة، من 

خالل ادارة العقار بعد التسليم.
وأشــــــــار الـــــى ان شــــركــــة مــيــنــا 
الــــعــــقــــاريــــة تـــعـــمـــل حــــالــــيــــا عــلــى 
تصميم وتطوير مشاريع جديدة 
في منطقة الشرق االوسط سيتم 
االعالن عنها الحقا فور االنتهاء 
مـــــن الـــتـــصـــامـــيـــم والـــتـــراخـــيـــص 

الـــــــالزمـــــــة لــــلــــبــــدء بـــــاالنـــــشـــــاءات 
والتسويق.

هومز العقارية

مــــــن جــــانــــبــــهــــا، ذكــــــــــرت مــــديــــرة 
المبيعات في شركة هومز العقارية 
منال رمزي أن "هومز" تسعى دائما 
الــى تقديم افضل الــفــرص العقارية 
لعمالئها، لذا سعت إلى توفير الكثير 
مـــن خــــيــــارات االســتــثــمــار الــعــقــاري 
الــمــتــمــيــز فـــي بــعــض بـــلـــدان الــعــالــم 
التي توفر فرصا جيدة لالستثمار 
الـــعـــقـــاري الــمــتــمــيــز، ومــنــهــا تــركــيــا 
وانكلترا، مــن خــالل اختيار العقار 
المناسب الذي يتيح مساحة جيدة 
وموقعا متوسطا في المدن وحالة 
جيدة من الصيانة إضافة الى السعر 

الجيد.
وأضــــــافــــــت رمــــــــزي ان مـــشـــاريـــع 
الشركة في تركيا تمتاز بأنها تقع 
فـــي الــجــانــب األوروبـــــــي مـــن مدينة 
إسطنبول، التي تتمتع بقربها من 

جميع المراكز االجتماعية والمرافق 
الحيوية التي تتوفر بها تسهيالت 
كــبــرى لــلــســداد، إضــافــة إلـــى العديد 
من الفرص االستثمارية في المملكة 

المتحدة.
وزاد ان أبرز هذه الفرص مشروع 
الشركة الحالي بمدينة مانشستر 
الــتــي تتمتع بالرفاهية والتسليم 
الــفــوري واالســتــثــمــار الجيد بعائد 
13 فــي المئة سنويا، والــعــديــد من 
الـــمـــشـــاريـــع االســـتـــثـــمـــاريـــة الــجــيــدة 
االخــــرى داخـــل مـــدن عـــدة بالمملكة 
التي توفر عوائد استثمارية مرتفعة.

واصل العقارية

من جهتها، كشفت شركة واصل 
العقارية عن مشاركتها في معرض 
النخبة العقاري، حيث قال الرئيس 
التنفيذي للشركة فهد بوقماز إن 
مشاركة الشركة فــي هــذا المعرض 
تهدف إلى التواجد بالدرجة االولى، 
ومــن ثــم عــرض مشروعها العقاري 
المميز في البوسنة، والـــذي يحمل 

اسم مشروع النخبة العقاري.
وأضـــــــــاف بــــوقــــمــــاز ان مـــشـــروع 
الــنــخــبــة الـــعـــقـــاري مــمــلــوك للشركة 
بنسبة 100 في المئة، ويتألف من 
13 فيال مستقلة مما يضفي عليه 
جانبا من الخصوصية، حيث راعت 
الشركة عند تصميم المشروع إضفاء 
طابع الخصوصية الـــذي يتناسب 
مــع األســــرة الكويتية والخليجية، 
سواء من خالل التصميم الخارجي 
أو الــداخــلــي، مــع تــقــديــم تسهيالت 
فــي الــدفــع مــن خــالل دفــعــات مريحة 
ومــيــســرة تــمــتــد عــلــى عــــدة ســنــوات 

لتناسب جميع شرائح المجتمع.

عبدالرحمن النصف فهد بوقماز منال رمزي

 
ً
«التسوق الدولي» ينطلق اليوم تزامنا

مع حلول موسم الشتاء والمخيمات
تنطلق صــبــاح الــيــوم فــعــالــيــات مــعــرض الــتــســوق الــدولــي، 
تــزامــنــا مـــع بـــدايـــة حــلــول مــوســمــي الــشــتــاء والــتــخــيــيــم، ومــا 
صاحبه من إقبال رواد البر والمخيمات، وتستمر فعالياته 

حتى 12 الجاري.
ويشارك في المعرض، الذي تحتضنه ارض المعارض الدولية 
بمشرف في القاعة (4B)، أكثر من 150 شركة تمثل 120 جناحا 
ت تستعرض بضائعها من  لمجموعة من الشركات التي جــاء

ماركات مختلفة أجنبية ومحلية تحت سقف واحد.
وتـــعـــرض هــــذه الـــشـــركـــات، الـــتـــي تــمــثــل مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
االستهالكية، ابتداء من المواد الغذائية كالحلويات السورية 
والفواكه المجففة الذائعة الصيت، اضافة الى القطنيات السورية 
والمالبس الشتوية من العباءات والفروات السورية المميزة من 

الجلد والشامواه.
وتتوافر ايضا الكماليات والمشغوالت اليدوية كالمطرزات 
والــمــفــروشــات واألثـــــاث الــصــدفــي الــدمــشــقــي الــمــشــغــول يــدويــا 
والزجاج المعشق، والعطور ومواد التجميل والمالبس والدراريع 
والشيالت، والعباءات النسائية والمالفع والبخور، واكسسوارات 

غرف النوم والشراشف وأطقم اللحف والمناشف.
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»توب« العقارية تطرح 
مشروعًا سكنيًا في ليفربول

ق����ال امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��وع��ة »ي��وت��وب��ي��ا« 
العقارية )الشركة الزميلة ملجموعة توب العقارية( 
م���ح���م���د ف���رغ���ل���ي ث����اب����ت، ب������أن امل���ج���م���وع���ة وب��ع��د 
كابيتال«،  »س��ف��ن  ش��رك��ة  م��ع  الحصري  اتفاقها 
ف��ي مناطق  ال��ع��ق��اري  ال��ت��ط��وي��ر  ف��ي  املتخصصة 
وس����ط وش���م���ال ب��ري��ط��ان��ي��ا ل���ع���رض م��ش��اري��ع��ه��ا 
ح��ص��ري��ا ف���ي ال��ك��وي��ت وق���ط���ر، ت��ع��رض م��ش��روع 

»سفن ستراند« الكائن في مدينة ليفربول.
واض���اف فرغلي »م��ن امل��ع��روف ع��ن ليفربول 
انها مدينة مزدهرة وتمتاز بكونها مدينة أنيقة 
وع��امل��ي��ة، ول��ح��رص امل��دي��ن��ة ال��ك��ب��ي��ر ع��ل��ى ال��ف��ن��ون 
والرياضة جعلها مكانًا مثيرًا، وتستقطب نحو 

75 مليون زائر كل عام«.
وأك������د »ت���م���ت���از امل���دي���ن���ة ب����وج����ود ال���ع���دي���د م��ن 
وهناك  وامل���س���ارح،  وامل��ع��ارض  العاملية  امل��ت��اح��ف 
اي���ض���ا ال���ع���دي���د م���ن م���راك���ز ال���ت���س���وق وامل���ح���ات 
بمختلف  واملطاعم  العالية  الجودة  ذات  التجارية 
انواعها«، الفتًا إلى أن املدينة التي تعد رابع أكبر 
ارب��ع جامعات تضم  م��دن بريطانيا يوجد فيها 
18 الف طالب من مختلف دول العالم، باإلضافة 
ال���ى أن امل��دي��ن��ة ت��م��ت��از ب��ت��اري��خ��ه��ا ال��ع��ري��ق، حيث 
يوجد فيها اكثر من 2500 مبنى تاريخيًا، تمتاز 
إلى  اإلش���ارة  مع  والهندسي،  املعماري  بجمالها 
مناطق  قائمة  على  املدينة  »اليونسكو« وضعت 

التراث العاملي. 
وع�����ن ال���ج���ان���ب ال����ع����ق����اري، ق�����ال ف���رغ���ل���ي ب���ان 
االح���ص���ائ���ي���ات ت��ش��ي��ر ال����ى ان ح��ج��م امل��ش��اري��ع 
مليارات   7 ي��ت��ج��اوز  حاليا  امل��دي��ن��ة  ف��ي  العقارية 

جنيه استرليني، وان العائد االيجاري في املدينة 
ما بني 5 - 8 في املئة، وفقا ملوقع ومزايا العقار.

وح�����ول امل����ش����روع، أك����د ف��رغ��ل��ي ب���ان���ه ع��ب��ارة 
ع���ن م��ب��ن��ى س��ك��ن��ي ي��ق��ع ف���ي ال���ش���ارع ال��رئ��ي��س��ي 
ف��ي امل��دي��ن��ة ش���ارع س��ت��ران��د وامل��ب��ن��ى م��ن املباني 
الى  تحويله  ويتم  املدينة،  في  الجميلة  التاريخية 
شقق سكنية ضمن مواصفات عصرية وعالية 

الجودة.
 2 ال��ى  استديو  م��ن  الشقق  وتتألف  واض���اف 
غرفة نوم، وبمساحات متنوعة واسعار تبدأ من 
ملدة  التملك  ان  مبينا  استرليني،  جنيه  ال��ف   92

125 سنة قابلة للتجديد.
امل��ش��روع قيد  ال��ى ان  م��ن ناحية ثانية، اش���ار 
الثالث من  الربع  اإلنشاء، والتسليم سيكون في 
ال��ع��م��ي��ل ي��دف��ع دف��ع��ة  ال���ع���ام 2016، م��وض��ح��ًا أن 
مقدمة 30 في املئة والباقي عند التسلم، مشيرا 
ال��ى ان إج����راءات ال��دف��ع وال��ت��ع��اق��د تتم م��ن خال 
محامي العميل أو املحامي الذي تزكيه املجموعة.
بدراسة  ق��ام  املجموعة  أن محامي  إل��ى  ولفت 
ك���اف���ة م���س���ت���ن���دات امل����ش����روع ق���ب���ل ع���رض���ه ع��ل��ى 
العماء مشيرا إلى أن املشروع في موقع مميز 
في وسط املدينة ويبعد خطوات عن النهر ومركز 
التسوق واملراكز الحكومية والتجارية في املدينة، 
باإلضافة الى إطاالت مميزة على النهر واملباني 

التاريخية الجميلة في املدينة. 
وأضاف »ننصح عماءنا االستثمار في هذا 
والتي  العريقة  املدينة  ه��ذه  وف��ي  املميز،  املشروع 

توفر عوائد جيدة على االستثمار العقاري«.

واجهة املشروعمحمد فرغلي

يقام في أرض املعارض بني 14 و19 الجاري

»مينا« و»هومز« تشاركان في »النخبة« العقاري
أع���ل���ن���ت ك����ل م����ن ش���رك���ة م��ي��ن��ا 
ال������ع������ق������اري������ة، وش�������رك�������ة ه����وم����ز 
ال�����ع�����ق�����اري�����ة، م���ش���ارك���ت���ه���م���ا ف��ي 
م����ع����رض »ال����ن����خ����ب����ة« ال���ع���ق���اري 
»إسكان  مجموعة  تنظمه  ال��ذي 
ج����ل����وب����ل« ل���ت���ن���ظ���ي���م امل�����ع�����ارض 
واملؤتمرات على أرض املعارض 
ال���دول���ي���ة ب��م��ش��رف ب���ن 14 و19 
ال�����ج�����اري، ب���م���ش���ارك���ة أك���ث���ر م��ن 
ع���ق���اري���ة  70 ش���رك���ة وم���ؤس���س���ة 

متخصصة.
وق��������ال ال����رئ����ي����س ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
العقارية،  »مينا«  ف��ي  بالوكالة 
ال������ن������ص������ف، إن  ع�����ب�����دال�����رح�����م�����ن 
م����ش����ارك����ة »م����ي����ن����ا« س��ت��ت��ض��م��ن 
ت��س��وي��ق م��ش��روع��ات��ه��ا ال��ح��ال��ي��ة 
واآلت��ي��ة م��ن خ���الل ال��ت��واج��د في 
ال����س����وق امل���ح���ل���ي، ح���ي���ث ي��ت��م��ي��ز 
باختياراته  الكويتي  املستثمر 
االستثمارية ذات الطابع املميز 

والعوائد املستقرة.
ستطرح  الشركة  أن  وأض��اف 
الحالية للمعرض  الدورة  خالل 
م��ش��روع��ه��ا ف��ي م��دي��ن��ة صبنجة 
ال���ت���رك���ي���ة )م���ن���ظ�������رة ال���س���ك���ن���ي(، 
وال�����ذي ي��ع��ن��ي ب��ال��ل��غ��ة ال��ت��رك��ي��ة 
اإلط�������الل�������ة ال����ط����ب����ي����ع����ي����ة، الف����ت����ًا 
إل������ى أن ه������ذا امل�����ش�����روع ي��ع��ت��ب��ر 
راب����ع امل��ش��اري��ع ال��ع��ق��اري��ة ال��ت��ي 
ن���ف���ذت���ه���ا ال����ش����رك����ة ف������ي ت���رك���ي���ا 
خ��الل ال��س��ن��وات امل��اض��ي��ة، حيث 
ق��ام��ت ب��ت��س��ل��ي��م ك��اف��ة امل��ش��اري��ع 
خ���الل ص��ي��ف ع���ام 2013، ب��ع��دد 
من  لعمالئها  سكنية  فيال   114

الكويت ودول الخليج.
»مينا  ب��أن  النصف  وأوض���ح 
ال�����ع�����ق�����اري�����ة« ت���ع���م���ل ع����ل����ى ق����دم 
وس������اق ل���الن���ت���ه���اء م����ن األع���م���ال 
ب��امل��ش��روع،  ال��خ��اص��ة  اإلنشائية 
ح��ي��ث ت���ت���ج���اوز ن��س��ب��ة اإلن���ج���از 
أك����ث����ر م����ن 95 ف����ي امل����ئ����ة، ع��ل��م��ا 
ب��أن��ه م���ن امل��ت��وق��ع االن���ت���ه���اء من 
املشروع  وتسليم  األع��م��ال  كافة 
ل�����ل�����ع�����م�����الء ن������ه������اي������ة دي����س����م����ب����ر 

الجاري.

»م���ن���ظ���رة  م����ش����روع  ان  وق�������ال 
م���ن 54 فيال  ي��ت��أل��ف  ال��س��ك��ن��ي« 
سكنية بتصاميم رائعة واطاللة 
بانورامية على بحيرة صبنجة 
ال���ش���ه���ي���رة، ح��ي��ث ت��م��ت م���راع���اة 
أع����ل����ى درج���������ات ال���خ���ص���وص���ي���ة 
ل������ل������ع������م������الء، ب��������اإلض��������اف��������ة ال������ى 
امل��واص��ف��ات ال��ع��ال��ي��ة ف��ي ج��ودة 
راعت  كما  والتشطيبات،  البناء 
الشركة في تصميمها للمشروع 
للموقع  الطبيعية  التضاريس 
وزيادة نسبة املناطق الخضراء 
ب��أق��ص��ى ق���در م��م��ك��ن، وي��ح��ت��وي 
امل��ش��روع على ن��وع��ن م��ن الفلل 
مستقلة   / منفصلة  ف��ل��ل  م��ن��ه��ا 
ت��ت��ك��ون م��ن 3 غ��رف ن��وم وغ��رف��ة 
م����ع����ي����ش����ة م�������ع ب������رك������ة س���ب���اح���ة 
خ��ارج��ي��ة، ب��اإلض��اف��ة ال���ى غرفة 
وح����م����ام ل���ل���م���س���اع���دة امل���ن���زل���ي���ة، 
م���ت���الص���ق���ة  م���ت���ص���ل���ة /  وف�����ل�����ل 
ن������وم  غ�������رف�������ة   2 م���������ن  ت������ت������ك������ون 
وغرفة  معيشة  وغرفة  رئيسية، 
للمساعدة املنزلية، كما يحتوي 
للسكان  اج��ت��م��اع��ي  م��رك��ز  ع��ل��ى 
وم���الع���ب ل��الط��ف��ال، وم��ص��ل��ي��ات 
الجدير  وم��ن  وال��ن��س��اء.  للرجال 
إل���ى أن جميع  ب��ال��ذك��ر اإلش����ارة 
لتوفير  ومفروشة  مؤثثة  الفلل 

الراحة للعمالء.
واض������اف ان م���ن أه����م االم����ور 

ال���ت���ي ح���رص���ت ع��ل��ي��ه��ا ال��ش��رك��ة 
واالدارة  الصيانة  خ��دم��ات  ه��ي 
الساعة،  م��دار  ال��ح��راس��ة على  و 
م������ن خ��������الل ت���خ���ص���ي���ص ف���ري���ق 
ال���غ���رض، لينعم  ل��ه��ذا  م��ت��ك��ام��ل 
من  ممكن  ق��در  بأقصى  السكان 
وال��راح��ة،  األم��ن و الخصوصية 
وذلك من خالل ادارة العقار بعد 

التسليم.
ان ش���رك���ة  ال��������ى  أش���������ار  ك����م����ا 
»م�������ي�������ن�������ا« ال������ع������ق������اري������ة ت���ع���م���ل 
ح��ال��ي��ا ع��ل��ى ت��ص��م��ي��م وت��ط��وي��ر 
م����ش����اري����ع ج����دي����دة ف����ي م��ن��ط��ق��ة 
ال��ش��رق األوس���ط، سيتم اإلع��الن 
ع��ن��ه��ا الح���ق���ا ف���وراالن���ت���ه���اء م��ن 
ال����ت����راخ����ي����ص  و  ال�����ت�����ص�����ام�����ي�����م 
ات  ال������الزم������ة ل����ل����ب����دء ب�����اإلن�����ش�����اء

والتسويق.

العقارية »هومز« 
م����ن ج���ان���ب���ه���ا، ق����ال����ت م���دي���رة 
امل���ب���ي���ع���ات ف����ي ش���رك���ة »ه���وم���ز« 
ال�����ع�����ق�����اري�����ة م�����ن�����ال رم������������زي، ان 
دائ��م��ًا لتقديم  ت��س��ع��ى  »ه���وم���ز« 
أف�������ض�������ل ال��������ف��������رص ال�����ع�����ق�����اري�����ة 
سعت  فقد  هنا  وم��ن  لعمالئها، 
ال��ش��رك��ة إل���ى ت��وف��ي��ر ال��ك��ث��ي��ر من 
خ����ي����ارات االس���ت���ث���م���ار ال��ع��ق��اري 
امل���ت���م���ي���ز ف����ي ب���ع���ض م����ن ب���ل���دان 
جيدة  فرصًا  توفر  التي  العالم 

ل��الس��ت��ث��م��ار ال���ع���ق���اري امل��ت��م��ي��ز، 
وال���ت���ي ك����ان م���ن ب��ي��ن��ه��ا ك���ل م��ن 
تركيا وانكلترا، وذلك من خالل 
اخ��ت��ي��ار ال��ع��ق��ار امل��ن��اس��ب ال���ذي 
ي��ت��ي��ح م��س��اح��ة ج���ي���دة وم��وق��ع��ا 
متوسطا في املدن وحالة جيدة 
م����ن ال���ص���ي���ان���ة ب����اإلض����اف����ة ال���ى 

السعر الجيد.
وأضافت أن مشاريع الشركة 
في  تقع  بأنها  تمتاز  تركيا  في 
ال���ج���ان���ب األوروب�������ي م���ن م��دي��ن��ة 
اس�����ط�����ن�����ب�����ول، وال�������ت�������ي ت���ت���م���ت���ع 
ب����ق����رب����ه����ا م������ن ج����م����ي����ع امل�����راك�����ز 
الحيوية  وامل��راف��ق  االجتماعية 
وال���ت���ي ت���ت���واف���ر ب��ه��ا ت��س��ه��ي��الت 
ك��ب��رى ل��ل��س��داد، ب��اإلض��اف��ة ال��ى 
العديد من الفرص االستثمارية 
امل��ت��ح��دة، وال��ت��ي من  ف��ي اململكة 
الحالي  الشركة  أبرزها مشروع 
تتمتع  التي  مانشستر  بمدينة 
ب��ال��رف��اه��ي��ة وال��ت��س��ل��ي��م ال��ف��وري 
واالس��ت��ث��م��ار ال��ج��ي��د ب��ع��ائ��د 13 
ف���ي امل��ئ��ة س���ن���وي، وال��ع��دي��د من 
الجيدة  االستثمارية  امل��ش��اري��ع 
االخرى داخل مدن عدة باململكة 
ال��ت��ي ت��وف��ر ع��وائ��د اس��ت��ث��م��اري��ة 

مرتفعة.
 

العقارية »واصل« 
أكدت شركة واصل  بدورها، 

ال�����ع�����ق�����اري�����ة م����ش����ارك����ت����ه����ا ف���ي 
امل����ع����رض، ح���ي���ث ق�����ال ال��رئ��ي��س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ش��رك��ة ف��ه��د حامد 
ال��ش��رك��ة  ب���وق���م���از ان م���ش���ارك���ة 
ف����ي ه�����ذا امل����ع����رض ت���ه���دف إل���ى 
االولى، ومن  بالدرجة  التواجد 
ث��م ع���رض م��ش��روع��ه��ا ال��ع��ق��اري 
البوسنة،  جمهورية  في  املميز 
وال���������ذي ي���ح���م���ل اس������م م���ش���روع 

العقاري«. »النخبة 
م��������ش��������روع  أن  وأض�����������������������اف 
»ال���ن���خ���ب���ة ال�����ع�����ق�����اري« م��م��ل��وك 
امل��ئ��ة،  ف��ي   100 بنسبة  للشركة 
ف��ي��ال مستقلة   13 م��ن  وي��ت��أل��ف 
م��م��ا ي��ض��ف��ي ع��ل��ي��ه ج��ان��ب��ا م��ن 
ال����خ����ص����وص����ي����ة، ح����ي����ث راع������ت 
امل��ش��روع  عند تصميم  ال��ش��رك��ة 
إض�����ف�����اء ط����اب����ع ال���خ���ص���وص���ي���ة 
ال���������ذي ي����ت����ن����اس����ب م������ع األس�������رة 
ال��ك��وي��ت��ي��ة وال��خ��ل��ي��ج��ي��ة، س���واء 
الخارجي  التصميم  خ��الل  م��ن 
ت����ق����دي����م  م��������ع  ال��������داخ��������ل��������ي،  أو 
ت���س���ه���ي���الت ب���ال���دف���ع م����ن خ���الل 
تمتد  وميسرة  مريحة  دف��ع��ات 
ع���ل���ى ع������دة س�����ن�����وات ل��ت��ن��اس��ب 

جميع شرائح املجتمع.
ان مشروع  بوقماز  وأوض��ح 
»ال����ن����خ����ب����ة« ي����ق����ع ف�����ي م��ن��ط��ق��ة 
عن  ويبعد  السياحية  فيسكو 
س��ن��ت��ر امل���دي���ن���ة 3 ك��ي��ل��و ف��ق��ط، 
ب��م��ع��ن��ى أن����ه ق���ري���ب م���ن ج��م��ي��ع 
ال��خ��دم��ات وامل��راف��ق ال��ض��روري��ة 
ال�������ت�������ي م��������ن ب����ي����ن����ه����ا م����ط����اع����م 

وكافيهات ومواصالت.
ال����ح����ال����ي  ال������وق������ت  أن  وب��������ن 
ي����ع����ت����ب����ر م�������ن أف������ض������ل أوق����������ات 
االس������ت������ث������م������ار ف�������ي ال����ب����وس����ن����ة 
ألس���ب���اب ع���دي���دة م��ن��ه��ا دخ���ول 
ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة  االم�����������وال  رؤوس 
في  ملحوظ  بشكل  واالج��ن��ب��ي��ة 
األونة األخيرة، وتضاعف عدد 
 
ً
ال��س��ي��اح ب��أع��داد ك��ب��ي��رة، فضال

عن عنصر االمن واألم��ان الذي 
االستثمارات  ت��زاي��د  ف��ي  ساهم 

بشكل ملحوظ.

عبدالرحمن النصف منال رمزي فهد بوقماز



أصدر تقرير »املرشد« ليكشف جراح »الخاص« 

اتحاد العقاريني: سعر املتر السكني قفز بــ 109 %
»توب العقارية تطرح مشروعًا 

سكنيًا في برمنجهام
قال نائب العضو املنتدب للتسويق ومدير 
ف���رع ك��ن��دا مل��ج��م��وع��ة ت���وب ال��ع��ق��اري��ة محمد 
ول���ي���د ال���ق���دوم���ي ان امل���ج���م���وع���ة ت��ف��خ��ر ب���ان 
تقدم لعمالئها في الكويت وقطر واحدا من 
أفضل املشاريع العقارية السكنية في مدينة 
برمنجهام البريطانية والتي تطوره شركة 
سيفن كابيتال واملتخصصة ف��ي التطوير 
العقاري في مناطق وسط وشمال بريطانيا 
. وأض����اف ال��ق��دوم��ي ب���ان م��دي��ن��ة برمنجهام 
ت��ع��د ث��ان��ي اك��ب��ر م��دي��ن��ة ف��ي ب��ري��ط��ان��ي��ا بعد 
ال��ع��اص��م��ة ل���ن���دن وق����د اخ���ت���ي���رت ع��ل��ى رأس 
ق���ائ���م���ة اك����ب����ر ع���ش���ر م������دن اوروب������ي������ة غ��رب��ي��ة 
ان��ت��ق��ل��ت اليها  ل��الس��ت��ث��م��ار فيما  اس��ت��ق��ط��اب��ا 
امل��ق��رات الرئيسة للعديد م��ن البنوك  معظم 
وال��ش��رك��ات الخاصة بسبب موقعها املميز 
في بريطانيا والنها ارخص معيشة وسكنا 
م���ن ال��ع��اص��م��ة ل��ن��دن . وح����ول امل���ش���روع ق��ال 

القدومي بانه عبارة عن مبان سكنية تنفذ 
على عدة مراحل وتقع على بعد ميل واحد 
تقريبا من محطة القطارات ومركز التسوق 
في املدينة، وبينَّ القدومي ان املرحلة االولى 
ف��اخ��رة تتكون  تتألف م��ن 291 شقة سكنية 
م��ن اس��ت��دي��و ال���ى 3 غ���رف ن���وم، وبمساحات 
م��ت��ن��وع��ة واس���ع���ار ت��ب��دأ م��ن 134 ال���ف جنيه 
ق���اب���ل���ة  اس����ت����رل����ي����ن����ي، وال����ت����م����ل����ك 125 س����ن����ة 
للتجديد.  واضاف بان املشروع قيد االنشاء 
والتسليم في نهاية 2017. وح��ول الدفعات 
قال ان العميل يدفع دفعة مقدمة بواقع 30 
في املئة والباقي عند التسليم، مشيرا الى 
ان اج����راءات ال��دف��ع وال��ت��ع��اق��د تتم م��ن خالل 
م��ح��ام��ي ال��ع��م��ي��ل او امل��ح��ام��ي ال�����ذي ت��زك��ي��ه 
املجموعة مبينا بان محامي املجموعة، قد 
ق��ام ب��دراس��ة جميع مستندات امل��ش��روع قبل 

عرضه على عمالئنا.

العائلة الكويتية يتوجب 
عليها إدخار ما يعادل عشر 

سنوات من مدخولها بالكامل 
لتتمكن من شراء منزل

 أسعار األراضي ارتفعت
في 2013 بنسبة تجاوزت 
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م�رشوع كيتل وورك�س يف برمنجهامحممد القدومي

.. وتطرح مشروعًا في ليفربول
ق�����������ال امل���������دي���������ر ال����ت����ن����ف����ي����ذي 
ملجموعة يوتوبيا العقارية 
ال��زم��ي��ل��ة ملجموعة  )ال��ش��رك��ة 
ت���������وب ال������ع������ق������اري������ة( م���ح���م���د 
ف��رغ��ل��ي ث��اب��ت ان امل��ج��م��وع��ة 
وب����ع����د ات���ف���اق���ه���ا ال���ح���ص���ري 
م�����ع ش����رك����ة س���ف���ن ك���اب���ي���ت���ال 
وامل��ت��خ��ص��ص��ة ف���ي ال��ت��ط��وي��ر 
ال��ع��ق��اري ف���ي م��ن��اط��ق وس��ط 
وش���م���ال ب��ري��ط��ان��ي��ا ل��ع��رض 
م����ش����اري����ع����ه����ا ح����ص����ري����ا ف��ي 
ال������ك������وي������ت وق������ط������ر ت����ع����رض 
م��������ش��������روع س�����ف�����ن س�����ت�����ران�����د 
والكائن في مدينة ليفربول. 
ف�����رغ�����ل�����ي، ان م��ن  وأض������������اف 
امل���ع���روف ع��ن ل��ي��ف��رب��ول انها 
م����دي����ن����ة م������زده������رة وت���م���ت���از 
بأنها مدينة أنيقة وعاملية 
ولحرص املدينة الكبير على 
ال���ف���ن���ون وال���ري���اض���ة جعلها 
م���ك���ان���ا م���ث���ي���را ول��ت��س��ت��ق��ط��ب 
ح���وال���ي 75 م��ل��ي��ون زائ����ر كل 
ع���ام. وع��ن ال��ج��ان��ب العقاري 
ق��ال فرغلي ان االحصائيات 
تشير الى ان حجم املشاريع 

ال��ع��ق��اري��ة ف��ي امل��دي��ن��ة حاليا 
م���ل���ي���ارات جنيه  ي���ت���ج���اوز 7 
ال����ع����ائ����د  اس����ت����رل����ي����ن����ي وان 
ف��ي املدينة مابي  االي��ج��اري 
مل���وق���ع  امل����ئ����ة وف����ق����ا  ف�����ي   8-5

ومزايا العقار.
وح���ول امل��ش��روع ق���ال فرغلي 
ان������������ه ع���������ب���������ارة ع���������ن م���ب���ن���ى 
س����ك����ن����ي ي����ق����ع ف������ي ال�����ش�����ارع 
ال��رئ��ي��س ف���ي امل��دي��ن��ة ش���ارع 
ستراند واملبنى من املباني 
ال����ت����اري����خ����ي����ة ال���ج���م���ي���ل���ة ف��ي 
امل������دي������ن������ة وي������ت������م ت���ح���وي���ل���ه 
ال�������ى ش����ق����ق س���ك���ن���ي���ة ض��م��ن 
م��واص��ف��ات ع��ص��ري��ة وعالية 
ال����ج����ودة، وأض������اف وت��ت��أل��ف 
ال���ش���ق���ق م����ن س���ت���دي���و ال�����ى 2 
غ�����رف�����ة ن���������وم، وب����م����س����اح����ات 
م��ت��ن��وع��ة وأس����ع����ار ت���ب���دأ من 
92 ال����ف ج��ن��ي��ه اس��ت��رل��ي��ن��ي، 
م��ب��ي��ن��ا ال����ى ان ال��ت��م��ل��ك مل��دة 
ل��ل��ت��ج��دي��د،  125 س��ن��ة ق��اب��ل��ة 
وأش����ار ال���ى ان امل��ش��روع قيد 
االن���ش���اء وال��ت��س��ل��ي��م سيكون 
ف���ي ال���رب���ع ال��ث��ال��ث م���ن ال��ع��ام 

2016.  واض��اف ب��ان العميل 
ي���دف���ع دف���ع���ة م��ق��دم��ة 30 في 
امل��ئ��ة وال��ب��اق��ي عند التسليم 
مشيرا الى ان اجراءات الدفع 
وال����ت����ع����اق����د ت����ت����م م�����ن خ����الل 
محامي العميل او املحامي 
الذي تزكيه املجموعة، مبينا 
ب����ان م��ح��ام��ي امل��ج��م��وع��ة قد 
قام بدراسة جميع مستندات 
امل����ش����روع ق���ب���ل ع���رض���ه ع��ل��ى 

عمالئنا،. 

انطالق معرض »التسوق الدولي« اليوم
ال��ي��وم فعاليات »معرض  تنطلق ص��ب��اح 
التسوق الدولي« تزامنا مع بداية حلول 
م���وس���م ال���ش���ت���اء، وم���وس���م ال��ت��خ��ي��ي��م وم��ا 
البر واملخيمات،  اقبال رواد  صاحبه من 
وت��س��ت��م��ر ف��ع��ال��ي��ات��ه ح��ت��ى 12 دي��س��م��ب��ر 

امل���ع���رض  ف����ي  ال����ح����ال����ي.  وي����ش����ارك   2015
الدولية  املعارض  وال��ذي تحتضنه ارض 
ب��م��ش��رف ف��ي ال��ق��اع��ة )4B( أك��ث��ر م��ن 150 
ش���رك���ة ت��م��ث��ل 120ج���ن���اح���ًا مل��ج��م��وع��ة م��ن 

الشركات. 

قال تقرير )املرشد العقاري( الصادر عن اتحاد العقاريي 
ال��ك��وي��ت��ي��ي ان ق��ط��اع ال��س��ك��ن ال��خ��اص ف��ي ال��ك��وي��ت م���ازال 
يعاني قلة العرض وتزايد الطلب ما أدى الى ارتفاع كبير 

في األسعار خالل السنوات القليلة املاضية.
وأضاف التقرير ان هناك ارتفاعا كبيرا في أسعار أراضي 
السكن الخاص خالل السنوات السبع املاضية حيث بلغ 
امل��رب��ع ع��ام 2007 ح��وال��ي 334 دينارا  متوسط سعر املتر 
ال���ى 698 دي���ن���ارا للمتر ع���ام 2014 أي ما  ك��وي��ت��ي��ا ليقفز 
يعادل ارتفاعا بنسبة 109 %. وأوضح ان أسعار األراضي 
ترتفع بنسبة 11 % سنويا حتى عام 2014، الفتا الى ان 
ع��ام 2013 بالذات ارتفعت فيه األسعار بشكل كبير جدا 
ت��ج��اوزت 27 % و»ال��ع��ائ��ل��ة الكويتية وبحسب  وبنسبة 
م��ت��وس��ط ال��دخ��ل ي��ت��وج��ب عليها ادخ����ار م��ا ي��ع��ادل عشر 

سنوات من مدخولها بالكامل لتتمكن من شراء منزل«.
وذكر ان دولة الكويت تضم مناطق عمرانية على مساحة 
1000 كيلومتر مربع وتعدادا سكانيا يعادل أربعة ماليي 
ي��ق��ارب 200 م��ل��ي��ار دوالر أميركي  ق��وم��ي��ا  نسمة ون��ات��ج��ا 
بالتالي يمكن مقارنة االرتفاعات الحاصلة في قطاعها 
ال��ع��ق��اري م��ع م��دن كبيرة ف��ي أوروب���ا وال��والي��ات املتحدة. 
ال��ك��وي��ت تضمن بشكل اج��م��ال��ي ح��وال��ي 118٫5  وب���ينَّ ان 
ألف قسيمة أرض مخصصة للسكن الخاص منها 141٫4 
أل��ف قسيمة أرض تم تطويرها باقامة منازل عليها أما 
األراض��ي الباقية فتبلغ 44 الف قطعة أرض وهي شاغرة 
ف��ي أرب���ع مناطق ه��ي مدينة  لكنها تتركز بنسبة 61 % 
صباح األحمد السكنية والخيران البحرية ومدينة جابر 
األحمد وشمال غرب الصليبيخات »وكلها مناطق جديدة 

مازالت تحت التطوير«.
وأش����ار ال���ى أن���ه ل��و ت��م اس��ت��ث��ن��اء امل��ن��اط��ق األرب����ع امل��ذك��ورة 
ف��ان نسبة األراض���ي املتاحة للسكن لكل مناطق الكويت 
ال تتعدى 10٫8 % م��ن اج��م��ال��ي األراض����ي وه���ذا م��ا يفاقم 
م��ن مشكلة ارت��ف��اع أس��ع��ار البيوت واألراض����ي ف��ي جميع 

امل���ن���اط���ق ت���ق���ري���ب���ا. وق������ال ت���ق���ري���ر )امل����رش����د ال����ع����ق����اري( ان���ه 
وبالنظر الى وجود هذا النقص الحاد في السكن الخاص 
تشهد األنشطة التأجيرية تزايدا ملحوظا حيث تعيش 
ع��ائ��الت ع��دي��دة ف��ي ب��ي��وت أو شقق م��س��ت��أج��رة، مبينا ان 
ال��وح��دات التأجيرية في مناطق السكن  هناك نوعي من 
ال��ن��وع األول ش��ق��ق مبنية داخ��ل  ال���ى ان  ال���خ���اص. ول��ف��ت 
م��ن��ازل س��ك��ن خ���اص ت��م ب��ن��اؤه��ا ع��ل��ى ع���دة ط��واب��ق ويظل 
م��ال��ك ال��ع��ق��ار ال��ش��اغ��ل األك��ب��ر ل��ه��ا بينما ي��ت��م ت��أج��ي��ر تلك 
الشقق ل��ع��ائ��الت كويتية أاخ���رى »وه��ن��اك أك��ث��ر م��ن 4300 
منزل تم بناؤها على هذا النظام«. وأوضح ان تلك املنازل 
ت��ض��م ح��وال��ي 51 أل���ف ش��ق��ة ف��ي ح��ي يبلغ ال��ش��اغ��ر منها 
ح��وال��ي 1300 ش��ق��ة أي ان نسبة ش��غ��ل ال��ش��ق��ق امل��وج��ودة 
داخ��ل منازل السكن الخاص بلغت 97 % وه��ي أعلى من 
ت��ل��ك ال��ن��س��ب��ة ف��ي م��ن��اط��ق ال��س��ك��ن االس��ت��ث��م��اري )ال��ع��م��ائ��ر 
ال��ط��ل��ب على  ارت��ف��اع  ال���ى  السكنية( م��ؤك��دا ان ذل���ك يشير 
الشقق داخل املناطق السكنية. وأفاد بأن متوسط ايجار 
الشقة في مناطق السكن الخاص فاق نظيره االستثماري 
حيث بلغ 371 دينارا شهريا مقارنة ب� 313 دينارا لشقق 
العمائر السكنية عازيا ارتفاع االيجارات الى وجود شقق 
ال��خ��اص م��ق��ارن��ة م��ع السكن  كبيرة الحجم داخ���ل السكن 
االستثماري. وق��ال التقرير انه ورغ��م ان طريقة احتساب 
ال��ك��وي��ت ال تشمل  ب��دول��ة  ف��ي أس��ع��ار املستهلك  التضخم 
اسعار املنازل او االراضي لكن تظل هناك عالقة قوية بي 
ات��ج��اه��ات اس��ع��ار ال��ع��ق��ار وتضخم م��ؤش��رات االس��ت��ه��الك. 
وأضاف انه ورغم ان املنازل ال يتم شراؤها وبيعها يوميا 
م��ن ق��ب��ل ال��ع��ائ��الت ف���ان التغير ف��ي أس��ع��ار امل��ن��ازل يحدد 
امل��ب��ل��غ ال���واج���ب ع��ل��ى ال��ع��ائ��ل��ة ادخ�����اره ل���ش���راء م��ن��زل وف��ي 
ال��ح��اد للسعر ف��ان��ه ي��ف��رض عليها ضغط  ح���ال االرت���ف���اع 
مادي على قدرة تلك العائالت للصرف على سلع يومية 
أخرى. وبي ان املشكلة تكمن في ان قطاع السكن الخاص 
ف��ي ظ��ل وج���ود طلب على استئجار  ي��ج��ذب املستثمرين 

الشقق من قبل العائالت التي ال تملك منازل ويقوم هؤالء 
امل��س��ت��ث��م��رون ب��ب��ن��اء امل���ن���ازل ع��ل��ى ش��ك��ل ش��ق��ق وت��أج��ي��ره��ا 
وه�������ذا ي������دل ع���ل���ى ان ال���س���ك���ن ي���ت���م اس����ت����خ����دام����ه ب���غ���رض 

استثماري وليس لالستخدام املخصص له بشكل كامل.
وأكد انه وبدخول االموال االستثمارية الى قطاع االسكان 
يتم استبعاد العديد من العائالت الراغبة في شراء منزل 
خارج السوق بسبب عدم وجود دخل كاف لديها يواجه 

ذلك االرتفاع الحاد في أسعار املنازل.
وش���دد على ان النمو ف��ي ك��ل م��ن اس��ع��ار امل��ن��ازل وال��دخ��ل 
ال��ع��ائ��ل��ي ي��ج��ب ان ي��ك��ون م��ت��ق��ارب��ا وه����ذا ي��ح��ص��ل عندما 
يتم ع��رض امل��زي��د م��ن االراض���ي للسكن ال��خ��اص وتطوير 
املزيد من املدن السكنية الجديدة ذات الخدمات املتكاملة 
ملواجهة هذا النقص الحاد في العرض. وقلل التقرير من 
تأثير املضاربات في السوق العقاري على أسعار السكن 
الخاص قائال ان هناك تحليال قام به غطى 19800 عقار 
ت��داول��ه مرة  ت��م  م��ت��اح للبيع تبي ان 14864 ع��ق��ارا منها 
ال���8 سنوات املاضية بالتالي ال يمكن  واح��دة فقط خ��الل 
ال��ت��داوالت املضاربية  تصنيف تلك الصفقات ف��ي قائمة 
ال��ب��ي��وع��ات ك��ان��ت ب��ه��دف االس��ت��خ��دام الشخصي  وان تلك 
او االس��ت��ث��م��ار ط��وي��ل االج���ل. وب��ي ان ه��ن��اك 4196 صفقة 
متكررة مثلت حوالي 21 % من اجمالي قيمة الصفقات 
ال��ع��ق��اري��ة امل��س��ج��ل��ة خ����الل 8 س���ن���وات »ون��ع��ت��ق��د ان ه��ذه 
الصفقات تندرج تحت قائمة التداوالت املضاربية حيث 
تم بيع وش��راء تلك العقارات بدون اي تغيير في حالتها 
او تطويرها«. وأوضح التقرير ان هذا النوع من الصفقات 
ت���رك���ز ف���ي م��ن��اط��ق ال���خ���ي���ران واب�����و ف��ط��ي��رة وال��ف��ن��ي��ط��ي��س 
وامل��س��اي��ل، م��ؤك��دا ان ه��ن��اك بعض امل��ؤش��رات على وج��ود 
مضاربة في قطاع السكن الخاص لكن ال يرقى ذل��ك الى 
االخ��ذ ب��ه كسبب رئيس الرت��ف��اع االس��ع��ار الن االص��ل هو 
تزايد الطلب االسكاني بشكل كبير بينما ال يوجد هناك 

ارتفاع في املعروض.

»أجيليتي« ترعى حملة للبيئة »تسوى نحميها«
ع���ق���دت ال���ه���ي���ئ���ة ال���ع���ام���ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة م��ؤت��م��رًا 
ص���ح���اف���ي���ًا ش����م����ل اإلع����������الن ع�����ن ال����رع����اي����ة 
املاسية لشركة إجيليتي لحملة »تسوى 
ن��ح��م��ي��ه��ا« ال��ت��ي ت��ن��ظ��م��ه��ا ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 
للبيئة وحضر املؤتمر الصحافي كل من 
ال��دك��ت��ور خ��ال��د ال��ع��ن��زي - م��دي��ر ال��ع��الق��ات 
العامة والتوعية البيئية للهيئة العامة 
للبيئة، وعبد الله الشبيب - رئيس اللجنة 
اإلعالمية في الهيئة وفجر بهزاد  املدير 
ال��ع��ام لشركة كلوف ميديا وامل��س��ؤول عن 
الحملة، ومدير عام شركة اجيليتي محمد 

حسي الكندري. 
وقال عبدالله الشبيب ان شركة اجيليتي 
م���ن أه���م ال��ش��رك��ات ال��ك��وي��ت��ي��ة ال��ت��ي تعمل 
ع���ل���ى ح���م���اي���ة ال��ب��ي��ئ��ة ح���ي���ث ت���ؤم���ن ب����دور 
ال��ع��ام��ة للبيئة وأهميتها وتدعم  الهيئة 
جميع توجهاتها، مؤكدا أن حماية البيئة 
ل���م ت��ع��د ق���اص���رة ع��ل��ى ال��ح��ك��وم��ة ف��ق��ط بل 
ي��ج��ب ع��ل��ى ال��ج��م��ي��ع االف�������راد وال���ش���رك���ات 

خاصة أو عامة املساهمة فيها. 
 م��ن جانبه اوض��ح محمد الكندري مدير 
ع��ام شركة اجيليتي أن الشركة يسعدها 
دع�������م م������ب������ادرة ال���ه���ي���ئ���ة ال����ع����ام����ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة 
)ت��س��وى نحميها( وال��ت��ي ت��ه��دف إل��ى رفع 
ال��وع��ي ال��ع��ام ح���ول امل��وض��وع��ات البيئية 
في الكويت والتي تم إطالقها في الكويت 
تزامنًا مع تبني الدولة القواني الدولية 

والسياسات الخاصة بحماية البيئة. 
واض�����اف ال��ك��ن��دري أن اج��ي��ل��ي��ت��ي ت��ح��رص 
ع����ل����ى دع�������م وح����م����اي����ة ال���ب���ي���ئ���ة م�����ن خ����الل 
م��ب��ادرات ع��دة ضمن برنامج للمسؤولية 
ال��ع��ش��ر سنوات. ومن  ق��راب��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة 
ال��ت��ق��دم في  ض��م��ن ه���ذه املبادرات  إح�����راز 
القيام  ال��ش��رك��ة ع��ل��ى البيئة و  ت��أث��ي��ر  ف��ه��م 
ب���إج���راء ال��ت��غ��ي��ي��رات ال���الزم���ة ف���ي أع��م��ال��ه��ا 
م��ن أج��ل ال��وص��ول ألف��ض��ل امل��م��ارس��ات في 
ه��ذا امل��ج��ال.  ونوه ال��ك��ن��دري ال��ى ان��ه على 
م�����دار ال���س���ن���وات األرب������ع امل��اض��ي��ة نجحت 
اج��ي��ل��ي��ت��ي، ب��ق��ي��اس ال��ب��ص��م��ة ال��ك��رب��ون��ي��ة 

ف��ي م��ا ي��ق��ارب 75 ف��ي امل��ئ��ة م��ن عملياتنا 
اللوجيستية األساسية. إضافة إلى العمل 
مع العمالء على برامج ذات فاعلية عالية 
إلدارة القضايا البيئية. وع��ل��ى الصعيد 
املحلي تتخذ خطوات لتحسي التأثير من 
خالل طرق متعددة ذات أهمية ملجتمعنا 
وأعمالنا في نفس االتجاه،  كما تستمر 
ف���ي امل��ش��ارك��ة ف���ي ال���ح���وار ح���ول ال��ق��ض��اي��ا 
البيئية املهمة م��ع شركائها م��ن املجتمع 

املدني ورواد الصناعة.
واض���������������اف: خ������الل ال������ع������ام������ي امل�����اض�����ي�����ي، 
ب�����������دأت اج����ي����ل����ي����ت����ي دراس��������������ة اس�����ت�����خ�����دام 

الطاقة الشمسية لتقليل استخدام الكهرب
اء في عملياتها ونتطلع إلى اعتماد هذه 
ال���ب���ن���ى  ق����ري����ب����ا في تطبيقات  ال���ت���ق���ن���ي���ة 
ال��ت��ح��ت��ي��ة. ب���دوره���ا ق���ال���ت ف��ج��ر ب���ه���زاد ان 
ال��ن��ج��اح ال��ت��ي ت��ح��ق��ق��ه ال��ح��م��ل��ة ال��ت��وع��وي��ة 
ال���ح���ال���ي���ة ل���ه���و ن����ت����اج ال����دع����م وامل����س����ان����دة 
الصادقة م��ن الشركات الكويتية الكبيرة 
والفاعلة في السوق والتي تثبت يومًا بعد 
أن��ه��ا تهتم بكل م��ا يتعلق باملجتمع  آخ��ر 
وب��ت��ط��وي��ره وه���ذه امل���رة أظ��ه��رت الشركات 
ال����ك����ب����ي����رة م����ث����ل إج���ي���ل���ي���ت���ي ح����س����ا ك���ب���ي���را 

باملسؤولية تجاه البيئة ومقتضياتها.

لقطة جماعية للم�صاركني يف امل�ؤمتر ال�صحايف

حممد فرغلي
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 OƒæH  ìƒ°Vh  ÖÑ°ùH  á«FÉ°†≤dG  ihÉYódG  √òg  øe  πFÉW  ’  ¿CG  º¡æe OƒæH  ìƒ°Vh  ÖÑ°ùH  á«FÉ°†≤dG  ihÉYódG  √òg  øe  πFÉW  ’  ¿CG  º¡æe
 ¿CÉ°ûH GPÉeh .?»YóªdG hCG »μà°ûªdG ∞°U »a ∞≤J ’ ób »àdG á«bÉØJ’G ¿CÉ°ûH GPÉeh .?»YóªdG hCG »μà°ûªdG ∞°U »a ∞≤J ’ ób »àdG á«bÉØJ’G
 ø«∏eÉ©dG »bÉHh ¢†jôªàdG áÄ«g AÉ°†YGh É¡FÉÑWCG IQóbh êÓ©dG õcGôe ø«∏eÉ©dG »bÉHh ¢†jôªàdG áÄ«g AÉ°†YGh É¡FÉÑWCG IQóbh êÓ©dG õcGôe
 øjôNB’G ≈dEG ihó©dG ∫É≤àfG ™æe äGAGôLE’ ≥«bódG ≥«Ñ£àdG ≈∏Y É¡«a øjôNB’G ≈dEG ihó©dG ∫É≤àfG ™æe äGAGôLE’ ≥«bódG ≥«Ñ£àdG ≈∏Y É¡«a
 iód πgh .?ø«∏eÉYh ≈°Vôe øe õcGôªdG √òg ábhQCG πNGO øjóLGƒàªdG iód πgh .?ø«∏eÉYh ≈°Vôe øe õcGôªdG √òg ábhQCG πNGO øjóLGƒàªdG
 IOÉ©dG  »a  ≈ª°ùJ  á°ü°üîàe  á«æa  áæéd  âjƒμdG  »a  áë°üdG  IQGRh IOÉ©dG  »a  ≈ª°ùJ  á°ü°üîàe  á«æa  áæéd  âjƒμdG  »a  áë°üdG  IQGRh
 ihó©dG äÉjƒà°ùe áÑbGôe É¡àª¡e ,(äÉHhôμ«ªdG ihóY ¢SÉ«b áæéd) ihó©dG äÉjƒà°ùe áÑbGôe É¡àª¡e ,(äÉHhôμ«ªdG ihóY ¢SÉ«b áæéd)
 äÉ«Ø°ûà°ùªdG  ™«ªL  »a  äÉ°Shô«ØdG  hCG  º«KGôédG  hCG  äÉHhôμ«ªdÉH äÉ«Ø°ûà°ùªdG  ™«ªL  »a  äÉ°Shô«ØdG  hCG  º«KGôédG  hCG  äÉHhôμ«ªdÉH

 .?É«eƒj ¿ƒμj ¿CG OÉμj πμ°ûH á°UÉîdGh á«eƒμëdG .?É«eƒj ¿ƒμj ¿CG OÉμj πμ°ûH á°UÉîdGh á«eƒμëdG
 ¿ƒ°ü°üîàªdG  AÉÑWC’G  ¬«∏Y  ≥∏WCG  ÉÄ«°T  ÉæaôY  Iô«NC’G  äGƒæ°ùdG  »a ¿ƒ°ü°üîàªdG  AÉÑWC’G  ¬«∏Y  ≥∏WCG  ÉÄ«°T  ÉæaôY  Iô«NC’G  äGƒæ°ùdG  »a
 »àdG ¢VGôeC’G »gh , »àdG ¢VGôeC’G »gh ,"≈Ø°ûà°ùªdG »a áÑ°ùàμªdG äÉHhôμ«ªdG ihóY≈Ø°ûà°ùªdG »a áÑ°ùàμªdG äÉHhôμ«ªdG ihóY"
 Iô°ûàæe  äÉHhôμ«e  É¡H  âÑÑ°ùJ  á«ë°üdG  õcGôªdG  A’õf  É¡H  ÜÉ°üj Iô°ûàæe  äÉHhôμ«e  É¡H  âÑÑ°ùJ  á«ë°üdG  õcGôªdG  A’õf  É¡H  ÜÉ°üj
 ≈∏Y  ¿ƒ°üàîªdG  ócDƒj  Gò¡dh  .»ë°üdG  õcôªdG  hCG  ≈Ø°ûà°ùªdG  πNGO ≈∏Y  ¿ƒ°üàîªdG  ócDƒj  Gò¡dh  .»ë°üdG  õcôªdG  hCG  ≈Ø°ûà°ùªdG  πNGO
 áaÉ¶ædG äÉLQO ≈∏Y á¶aÉëªdÉH á«ë°üdG õcGôªdG √òg º≤J ºd GPEG ¬fCG áaÉ¶ædG äÉLQO ≈∏Y á¶aÉëªdÉH á«ë°üdG õcGôªdG √òg º≤J ºd GPEG ¬fCG
 .IOQGh ¢Vôe …CÉH ≈°VôªdG áHÉ°UEG ä’ÉªàMG ¿EÉa º«≤©àdG äÉWGôà°TGh .IOQGh ¢Vôe …CÉH ≈°VôªdG áHÉ°UEG ä’ÉªàMG ¿EÉa º«≤©àdG äÉWGôà°TGh
 çÉKCG  øe  ≈°VôªdÉH  §«ëj  Ée  πc  ≈dEG  ¿ƒ°üàîªdG  A’Dƒg  ô¶æj  Gò¡dh çÉKCG  øe  ≈°VôªdÉH  §«ëj  Ée  πc  ≈dEG  ¿ƒ°üàîªdG  A’Dƒg  ô¶æj  Gò¡dh
 êÓ©dG  πMGôe  øe  á∏Môe  …CG  »a  â∏ª©à°SG  á«ÑW  Iõ¡LCGh  äGhOCGh êÓ©dG  πMGôe  øe  á∏Môe  …CG  »a  â∏ª©à°SG  á«ÑW  Iõ¡LCGh  äGhOCGh
 ¿hô¶æj A’Dƒg ¿EG  ∫ƒbCG  ,≈Ø°ûà°ùªdG »a ø«∏eÉ©dG áaÉc ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH ¿hô¶æj A’Dƒg ¿EG  ∫ƒbCG  ,≈Ø°ûà°ùªdG »a ø«∏eÉ©dG áaÉc ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH
 ´Gƒ`̀fG  ø`̀e  ´ƒ`̀f  …CÉ`̀ H  ihó`̀©`̀dG  QOÉ°üe  ø`̀e  πªàëe  Qó°üªc  É¡«dEG ´Gƒ`̀fG  ø`̀e  ´ƒ`̀f  …CÉ`̀ H  ihó`̀©`̀dG  QOÉ°üe  ø`̀e  πªàëe  Qó°üªc  É¡«dEG
 äÉHhôμ«ªdG √òg πãªd É©jô°S ÓbÉf áÄ«ÑdG √òg ôÑà©Jh πH äÉHhôμ«ªdG äÉHhôμ«ªdG √òg πãªd É©jô°S ÓbÉf áÄ«ÑdG √òg ôÑà©Jh πH äÉHhôμ«ªdG

 .AGƒ°S óM ≈∏Y ≈Ø°ûà°ùªdG »a ø«∏eÉ©dG ø«Hh ≈°VôªdG ø«H .AGƒ°S óM ≈∏Y ≈Ø°ûà°ùªdG »a ø«∏eÉ©dG ø«Hh ≈°VôªdG ø«H
 ø«eCÉàdG IOÉYEG äÉcô°ûH Iõ«ªàªdG ÉæJÉbÓY ∫ÓN øe »ª∏Y ≈dEG Éªf ó≤d ø«eCÉàdG IOÉYEG äÉcô°ûH Iõ«ªàªdG ÉæJÉbÓY ∫ÓN øe »ª∏Y ≈dEG Éªf ó≤d
 øe áÑbGôe á«LÓ©dG É¡Ñ«dÉ°SCGh á«Hô¨dG äÉ«Ø°ûà°ùªdG áaÉc ¿CG á«ªdÉ©dG øe áÑbGôe á«LÓ©dG É¡Ñ«dÉ°SCGh á«Hô¨dG äÉ«Ø°ûà°ùªdG áaÉc ¿CG á«ªdÉ©dG
 ,á∏jƒW äGƒæ°S òæe ΩÉ¡ªdG √ò¡H πª©Jh ≈ª°ùªdG Gòg πªëJ ¿Ééd πÑb ,á∏jƒW äGƒæ°S òæe ΩÉ¡ªdG √ò¡H πª©Jh ≈ª°ùªdG Gòg πªëJ ¿Ééd πÑb
 ¬jód πªY ≥jôØc ¿ƒ∏ª©j ¿ƒ°ü°üîàe AÉÑWCG É¡FÉ°†YCG ø«H øe ¿ƒμj PEG ¬jód πªY ≥jôØc ¿ƒ∏ª©j ¿ƒ°ü°üîàe AÉÑWCG É¡FÉ°†YCG ø«H øe ¿ƒμj PEG
 á«ªdÉ©dG  áª¶fC’G  »YGôj  ≈Ø°ûà°ùªdG  ¿CG  ≈∏Y  ó«cCÉà∏d  á∏eÉμàe  á£N á«ªdÉ©dG  áª¶fC’G  »YGôj  ≈Ø°ûà°ùªdG  ¿CG  ≈∏Y  ó«cCÉà∏d  á∏eÉμàe  á£N
 øe äÉ°Shô«ØdGh Éjô«àμÑdG ∫É≤àfG ™æªd ,º«≤©àdGh áaÉ¶ædG ô«jÉ©e »a øe äÉ°Shô«ØdGh Éjô«àμÑdG ∫É≤àfG ™æªd ,º«≤©àdGh áaÉ¶ædG ô«jÉ©e »a
 ájÉªëdh ,≈Ø°ûà°ùªdG »a ø«∏eÉ©dG á«≤Hh »Ñ£dG QOÉμdGh ≈°VôªdG ≈dEGh ájÉªëdh ,≈Ø°ûà°ùªdG »a ø«∏eÉ©dG á«≤Hh »Ñ£dG QOÉμdGh ≈°VôªdG ≈dEGh
 ∫É≤àfG  ôWÉîe  ¢†Øîdh  ,º¡«dEG  ihó©dG  ∫É≤àfG  øe  ø«©LGôªdGh  QGhõdG ∫É≤àfG  ôWÉîe  ¢†Øîdh  ,º¡«dEG  ihó©dG  ∫É≤àfG  øe  ø«©LGôªdGh  QGhõdG
 GPEGh .áÄHhC’G QÉ°ûàfG ™æe πLCG øe ≈fOC’G √óM ≈dG äÉHhôμ«ªdG ihóY GPEGh .áÄHhC’G QÉ°ûàfG ™æe πLCG øe ≈fOC’G √óM ≈dG äÉHhôμ«ªdG ihóY
 ≥Ñ£j  ’  á«ë°üdG  õcGôªdG  øe ≥Ñ£j  ’  á«ë°üdG  õcGôªdG  øe  " "ø«°Sø«°S"  ¿CG  áæé∏dG  √òg  âØ°ûàcG  Ée ¿CG  áæé∏dG  √òg  âØ°ûàcG  Ée
 ºéf  ób  ô«jÉ©ªdG  √òg  ≥«Ñ£J  ΩóY  ¿CGh  ,á«ë°üdG  ô«jÉ©ªdG  ¢†©H ºéf  ób  ô«jÉ©ªdG  √òg  ≥«Ñ£J  ΩóY  ¿CGh  ,á«ë°üdG  ô«jÉ©ªdG  ¢†©H
 õcôªdG πNOCG »àdG ∂∏J ô«Z iôNCG ¢VGôeCÉH ¬F’õf ¢†©H áHÉ°UEG ¬æY õcôªdG πNOCG »àdG ∂∏J ô«Z iôNCG ¢VGôeCÉH ¬F’õf ¢†©H áHÉ°UEG ¬æY
 ≈Ø°ûà°ùªdG  IQGOEG  áWÉMEÉH  áæé∏dG  √òg  Ωƒ≤J  òFóæY  ,É¡LÓ©d  É¡ÑÑ°ùH ≈Ø°ûà°ùªdG  IQGOEG  áWÉMEÉH  áæé∏dG  √òg  Ωƒ≤J  òFóæY  ,É¡LÓ©d  É¡ÑÑ°ùH
 ,á«Hô¨dG ∫hódG »a Gòg .ΩRÓdG PÉîJ’ ôeC’ÉH á«æ©ªdG ø«eCÉàdG äÉcô°Th ,á«Hô¨dG ∫hódG »a Gòg .ΩRÓdG PÉîJ’ ôeC’ÉH á«æ©ªdG ø«eCÉàdG äÉcô°Th
 ∞«dÉμàdG ójõJh êÓ©dG äGôàa ∫ƒ£J ’ ≈àM »∏ëªdG ™°VƒdG ¿CÉ°ûH GPÉªa ∞«dÉμàdG ójõJh êÓ©dG äGôàa ∫ƒ£J ’ ≈àM »∏ëªdG ™°VƒdG ¿CÉ°ûH GPÉªa

 äÉcô°T  óÑμàJ  ’  ≈àMh  ,á«dÉªdG äÉcô°T  óÑμàJ  ’  ≈àMh  ,á«dÉªdG
 áªLÉædG ôFÉ°ùîdG øe ójõªdG ø«eCÉàdG áªLÉædG ôFÉ°ùîdG øe ójõªdG ø«eCÉàdG

 .?äÉ°†jƒ©àdG øY .?äÉ°†jƒ©àdG øY
 AÉ`̀Ñ`̀WC’G ó``̀MCG ™`̀e ô`̀HÉ`̀Y AÉ`̀≤`̀d »`̀ ah AÉ`̀Ñ`̀WC’G ó``̀MCG ™`̀e ô`̀HÉ`̀Y AÉ`̀≤`̀d »`̀ ah
 á«ë°üdG  õcGôªdG  óMCG  »a  ø«∏eÉ©dG á«ë°üdG  õcGôªdG  óMCG  »a  ø«∏eÉ©dG
 ¢`̀VGô`̀eC’G  ø`̀e  ¿CG  ô`̀ cP  ,á«∏ëªdG ¢`̀VGô`̀eC’G  ø`̀e  ¿CG  ô`̀ cP  ,á«∏ëªdG
 ôÑY  π`̀≤`̀à`̀æ`̀J  »``̀à``̀ dG  á`̀ ©`̀ FÉ`̀ °`̀ û`̀ dG ôÑY  π`̀≤`̀à`̀æ`̀J  »``̀à``̀ dG  á`̀ ©`̀ FÉ`̀ °`̀ û`̀ dG
 hCG  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  »a  äÉHhôμ«ªdG hCG  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  »a  äÉHhôμ«ªdG
 RÉ¡édG   äÉHÉ¡àdG  á«ë°üdG  õcGôªdG RÉ¡édG   äÉHÉ¡àdG  á«ë°üdG  õcGôªdG
 ÜÉ¡àdGh  ó∏édG  äÉHÉ¡àdGh  »°ùØæàdG ÜÉ¡àdGh  ó∏édG  äÉHÉ¡àdGh  »°ùØæàdG
 á«dƒÑdG  ∂dÉ°ùªdGh  »FÉHƒdG  óÑμdG á«dƒÑdG  ∂dÉ°ùªdGh  »FÉHƒdG  óÑμdG
 »a  ójQƒdG  Iô`̀HG  õNh  AÉæKG  ∂dòch »a  ójQƒdG  Iô`̀HG  õNh  AÉæKG  ∂dòch

 øe  Égô«Zh  ájò¨àdG  πFGƒ°S  äÉLÓY  ∫ÓN  øe  hCG  ΩódG  π≤f  äÉ«∏ªY øe  Égô«Zh  ájò¨àdG  πFGƒ°S  äÉLÓY  ∫ÓN  øe  hCG  ΩódG  π≤f  äÉ«∏ªY
 Ωƒ≤J  Gò¡dh  .É¡dÓN  øe  äÉHhôμ«ªdG  π≤àæJ  »àdG  á«LÓ©dG  Ö«dÉ°SC’G Ωƒ≤J  Gò¡dh  .É¡dÓN  øe  äÉHhôμ«ªdG  π≤àæJ  »àdG  á«LÓ©dG  Ö«dÉ°SC’G
 áeRÓdG  äÉWÉ«àM’G  áaÉc  PÉîJÉH  á«Hô¨dG  ∫hó`̀dG  »a  äÉ«Ø°ûà°ùªdG áeRÓdG  äÉWÉ«àM’G  áaÉc  PÉîJÉH  á«Hô¨dG  ∫hó`̀dG  »a  äÉ«Ø°ûà°ùªdG
 äÉ«∏ªY AÉæKG hCG  á«MGôédG äÉ«∏ª©dG ∫ÓN AGƒ°S ihó©dG ∫É≤àfG ™æªd äÉ«∏ªY AÉæKG hCG  á«MGôédG äÉ«∏ª©dG ∫ÓN AGƒ°S ihó©dG ∫É≤àfG ™æªd
 AÉÑW’G ¢ùHÓeh ΩÉ°ùLCGh á«Ñ£dG äGhOC’G çƒ∏J áé«àf hG ΩódG Öë°S AÉÑW’G ¢ùHÓeh ΩÉ°ùLCGh á«Ñ£dG äGhOC’G çƒ∏J áé«àf hG ΩódG Öë°S

  .≈°Vôª∏d á«Ñ£dG ájÉYôdG ºjó≤J AÉæKCG õcôªdG »a ø«ªdÉ©dGh  .≈°Vôª∏d á«Ñ£dG ájÉYôdG ºjó≤J AÉæKCG õcôªdG »a ø«ªdÉ©dGh
 ºZôdÉHh ¬fCG âØ°ûàcG ádÉ≤ªdG √òg ºYóJ áeƒ∏©e …CG øY »ãëH ∫ÓN ºZôdÉHh ¬fCG âØ°ûàcG ádÉ≤ªdG √òg ºYóJ áeƒ∏©e …CG øY »ãëH ∫ÓN
 á«ë°üdG  ô«jÉ©ªdG  áaÉc  ≥«Ñ£J  ≈∏Y  ¢UôëdG  »a  á«dÉ©dG  áLQódG  øe á«ë°üdG  ô«jÉ©ªdG  áaÉc  ≥«Ñ£J  ≈∏Y  ¢UôëdG  »a  á«dÉ©dG  áLQódG  øe
 ≈∏Y  äócCG  á«ª∏Y  äÉ°SGQO  ¿CG  ’EG  ,áeó≤àªdG  ∫hódG  äÉ«Ø°ûà°ùe  »a ≈∏Y  äócCG  á«ª∏Y  äÉ°SGQO  ¿CG  ’EG  ,áeó≤àªdG  ∫hódG  äÉ«Ø°ûà°ùe  »a
 ¿ƒHÉ°üj  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  √ò`̀g  »a  ≈°VôªdG  øe  π`̀ bC’G  ≈∏Y  % ¿ƒHÉ°üj  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  √ò`̀g  »a  ≈°VôªdG  øe  π`̀ bC’G  ≈∏Y  %5  ¿CG ¿CG
 ≈Ø°ûà°ùªdG  »a  êÓ©dG  º¡«≤∏J  AÉæKG  á«Hhôμ«e  äÉHÉ¡àdGh  ¢VGôeCÉH ≈Ø°ûà°ùªdG  »a  êÓ©dG  º¡«≤∏J  AÉæKG  á«Hhôμ«e  äÉHÉ¡àdGh  ¢VGôeCÉH
 »a  % »a  %1010  øe  ôãcCG  ≈dEG  ™ØJôJ  ájƒÄªdG  áÑ°ùædG  √òg  ¿CG  ≈dEG  Iô«°ûe øe  ôãcCG  ≈dEG  ™ØJôJ  ájƒÄªdG  áÑ°ùædG  √òg  ¿CG  ≈dEG  Iô«°ûe
 ∫ƒM Ωƒëj ób …òdG ∂°ûdG ÖÑ°ùHh .á«eÉædG ∫hódG »a á«ë°üdG õcGôªdG ∫ƒM Ωƒëj ób …òdG ∂°ûdG ÖÑ°ùHh .á«eÉædG ∫hódG »a á«ë°üdG õcGôªdG
 ÜÉ«Z  QGôμJh  Iôãc  ÖÑ°ùH  ,á«eÉædG  ∫hódÉH  á≤∏©àªdG  % ÜÉ«Z  QGôμJh  Iôãc  ÖÑ°ùH  ,á«eÉædG  ∫hódÉH  á≤∏©àªdG  %1010  `dG  áë°U `dG  áë°U
 ôãcCG »≤«≤ëdG ºbôdG ¿CG ó≤àYCG »æfEÉa ,á«fGó«ªdG hCG á«≤«≤ëdG áeƒ∏©ªdG ôãcCG »≤«≤ëdG ºbôdG ¿CG ó≤àYCG »æfEÉa ,á«fGó«ªdG hCG á«≤«≤ëdG áeƒ∏©ªdG
 ΩÉbQC’G √òg »a ´õØªdG ¿CG ’EG .á°SGQódG øª°V QƒcòªdG ºbôdG øe ô«ãμH ΩÉbQC’G √òg »a ´õØªdG ¿CG ’EG .á°SGQódG øª°V QƒcòªdG ºbôdG øe ô«ãμH
 πNGO á«Hhôμ«ªdG ihó©dG √òg øY áéJÉædG äÉ«aƒdG áÑ°ùf ¿CG á«ª∏©dG πNGO á«Hhôμ«ªdG ihó©dG √òg øY áéJÉædG äÉ«aƒdG áÑ°ùf ¿CG á«ª∏©dG
 ø«HÉ°üªdG  ≈°VôªdG  ø«H  % ø«HÉ°üªdG  ≈°VôªdG  ø«H  %5050  ≈dG  π°üJ  ób  ,á«Hô¨dG  äÉ«Ø°ûà°ùªdG ≈dG  π°üJ  ób  ,á«Hô¨dG  äÉ«Ø°ûà°ùªdG
 ø«Hh áÑ°ùàμªdG áYÉæªdG ¢ü≤f øe ¿ƒfÉ©j øjòdG hCG á«fÉWô°S ¢VGôeCÉH ø«Hh áÑ°ùàμªdG áYÉæªdG ¢ü≤f øe ¿ƒfÉ©j øjòdG hCG á«fÉWô°S ¢VGôeCÉH
 ¢VGôeC’G  √òg  πãe  ¿CG  É°†jCG  ∞°SDƒªdGh  .ΩÉY  πμ°ûH  êóîdG  ∫ÉØWC’G ¢VGôeC’G  √òg  πãe  ¿CG  É°†jCG  ∞°SDƒªdGh  .ΩÉY  πμ°ûH  êóîdG  ∫ÉØWC’G
 êÓ©dG  »≤∏àd  ∫ƒWCG  IôàØd  çƒμªdG  ≈∏Y  ≈°VôªdG  ôÑéJ  á«Hhôμ«ªdG êÓ©dG  »≤∏àd  ∫ƒWCG  IôàØd  çƒμªdG  ≈∏Y  ≈°VôªdG  ôÑéJ  á«Hhôμ«ªdG
 ¿ƒãμªj  ≈°VôªdG  ¿CÉch  .ihó©∏d  áÑÑ°ùªdG  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  √òg  πNGO ¿ƒãμªj  ≈°VôªdG  ¿CÉch  .ihó©∏d  áÑÑ°ùªdG  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  √òg  πNGO
 ¢VGôeCÉH º¡àHÉ°UEG »a ÖÑ°ùdG »g øcÉeCG »a êÓ©dG »≤∏àd ∫ƒWCG Ióe ¢VGôeCÉH º¡àHÉ°UEG »a ÖÑ°ùdG »g øcÉeCG »a êÓ©dG »≤∏àd ∫ƒWCG Ióe
 ºgQGhR  ≈∏Yh  º¡«∏Y  á«ë°üdG  AÉÑYC’G  IOÉjR  »a  ÖÑ°ùdG  »gh  ,iôNCG ºgQGhR  ≈∏Yh  º¡«∏Y  á«ë°üdG  AÉÑYC’G  IOÉjR  »a  ÖÑ°ùdG  »gh  ,iôNCG
 πμ°ûH êÓ©dG ∞«dÉμJ áØYÉ°†e øY ∂«gÉf ,¬∏ªcCÉH »Ñ£dG QOÉμdG ≈∏Yh πμ°ûH êÓ©dG ∞«dÉμJ áØYÉ°†e øY ∂«gÉf ,¬∏ªcCÉH »Ñ£dG QOÉμdG ≈∏Yh

 .®ƒë∏e .®ƒë∏e
 á«Hô¨dG ∫hódG »a äÉ«Ø°ûà°ùªdG ´É°VhCÉH ≥∏©àJ ΩÉbQC’G √òg πc ¿CG ßM’ á«Hô¨dG ∫hódG »a äÉ«Ø°ûà°ùªdG ´É°VhCÉH ≥∏©àJ ΩÉbQC’G √òg πc ¿CG ßM’
 Gƒ≤∏àj »μd á«é«∏îdG ∫hódG »æWGƒe øe ≈°VôªdG πc É¡«dEG CÉé∏j »àdG Gƒ≤∏àj »μd á«é«∏îdG ∫hódG »æWGƒe øe ≈°VôªdG πc É¡«dEG CÉé∏j »àdG
 õcGôªdG áÄ«ÑH ∂dÉH Éªa ,IQƒ£àªdG á«ë°üdG ÉgõcGôe »a ∑Éæg êÓ©dG õcGôªdG áÄ«ÑH ∂dÉH Éªa ,IQƒ£àªdG á«ë°üdG ÉgõcGôe »a ∑Éæg êÓ©dG
 πg :∫AÉ°ùàf äÉ«£©ªdG √òg ≈∏Y AÉæHh .?âjƒμdG »a ÉfóæY á«ë°üdG πg :∫AÉ°ùàf äÉ«£©ªdG √òg ≈∏Y AÉæHh .?âjƒμdG »a ÉfóæY á«ë°üdG
 iôJ »gh »ë°üdG ø«eCÉàdG äGóbÉ©J »a ∫ƒNódÉH ø«eCÉàdG äÉcô°T πÑ≤J iôJ »gh »ë°üdG ø«eCÉàdG äGóbÉ©J »a ∫ƒNódÉH ø«eCÉàdG äÉcô°T πÑ≤J
 É¡æ«YCG  ΩÉeCG  áë°VGh  á°UÉîdGh  á«eƒμëdG  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  áÄ«H  á©«ÑW É¡æ«YCG  ΩÉeCG  áë°VGh  á°UÉîdGh  á«eƒμëdG  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  áÄ«H  á©«ÑW
 ¢SÉfCG  ≈∏Y  ø«eCÉàdÉH  äÉcô°ûdG  √òg  πÑ≤J  ∞«ch  .?¢ùª°ûdG  ìƒ°Vh ¢SÉfCG  ≈∏Y  ø«eCÉàdÉH  äÉcô°ûdG  √òg  πÑ≤J  ∞«ch  .?¢ùª°ûdG  ìƒ°Vh
 ób  Éªe  ,äÉ«Ø°ûà°ùªdG  πNGO  ∫ÉÑ≤à°S’G  äÓØM  áeÉbEG  ≈∏Y  GhOƒ©J ób  Éªe  ,äÉ«Ø°ûà°ùªdG  πNGO  ∫ÉÑ≤à°S’G  äÓØM  áeÉbEG  ≈∏Y  GhOƒ©J
 øe  πªàëe  ihó©d  á°VôY  ºgQGhR  º¡©eh  º¡°ùØfCG  ≈°VôªdG  π©éj øe  πªàëe  ihó©d  á°VôY  ºgQGhR  º¡©eh  º¡°ùØfCG  ≈°VôªdG  π©éj
 äÉ°†jƒ©àdG ºjó≤J ≈∏Y ø«eCÉàdG äÉcô°T πÑ≤J ∞«ch .?Ühôμ«e …CG äÉ°†jƒ©àdG ºjó≤J ≈∏Y ø«eCÉàdG äÉcô°T πÑ≤J ∞«ch .?Ühôμ«e …CG
 »a  -  ≈Ø°ûà°ùªdG  ™e  ácQÉ°ûªdÉH »a  -  ≈Ø°ûà°ùªdG  ™e  ácQÉ°ûªdÉH  – –  ój  º¡d  ¿CG  ±ô©J  »g  ,≈°Vôªd ój  º¡d  ¿CG  ±ô©J  »g  ,≈°Vôªd
 ¿Éc áMOÉa ôFÉ°ùN ø«eCÉàdG äÉcô°T óÑμJ »dÉàdÉHh º¡LÓY ∞«dÉμJ IOÉjR ¿Éc áMOÉa ôFÉ°ùN ø«eCÉàdG äÉcô°T óÑμJ »dÉàdÉHh º¡LÓY ∞«dÉμJ IOÉjR

 .?É¡«aÓJ hCG É¡æe óëdG ¿ÉμeE’ÉH .?É¡«aÓJ hCG É¡æe óëdG ¿ÉμeE’ÉH
 á«àjƒμdG  ø«eCÉàdG  äÉcô°T  OóY  ¿CG  á≤«≤ëd  á°üMÉa  Iô¶f  Oôée  ¿EG á«àjƒμdG  ø«eCÉàdG  äÉcô°T  OóY  ¿CG  á≤«≤ëd  á°üMÉa  Iô¶f  Oôée  ¿EG
 7  øe  ¢†ØîfG  ób  »ë°üdG  ø«eCÉàdG  ´hô°ûe  »a  ácQÉ°ûª∏d  á∏gDƒªdG øe  ¢†ØîfG  ób  »ë°üdG  ø«eCÉàdG  ´hô°ûe  »a  ácQÉ°ûª∏d  á∏gDƒªdG
 äÉeƒ∏©e øe √ÓYCG √ÉfôcP Ée ≈∏Y ócDƒJ ,ø«àcô°T ≈dEG ø«eCÉJ äÉcô°T äÉeƒ∏©e øe √ÓYCG √ÉfôcP Ée ≈∏Y ócDƒJ ,ø«àcô°T ≈dEG ø«eCÉJ äÉcô°T
 »ë°üdG ø«eCÉàdÉH ø«à≤∏©àªdG ø«à≤HÉ°ùdG Éæ«àdÉ≤e »a ¬«dEG  Éfô°TCG  Éeh »ë°üdG ø«eCÉàdÉH ø«à≤∏©àªdG ø«à≤HÉ°ùdG Éæ«àdÉ≤e »a ¬«dEG  Éfô°TCG  Éeh

 .≥FÉ≤M øe øjóYÉ≤àª∏d .≥FÉ≤M øe øjóYÉ≤àª∏d

ø«eCÉà∏d ∫GõZ ácô°T IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ø«eCÉà∏d ∫GõZ ácô°T IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ \

 º°†æJ IójóL äÉcô°T
"ô°üe Éj QÉªY" ¢Vô©e ≈dEG

 á°ùeÉîdG  ¬`̀ JQhO  »a  ô°üe  Éj  QÉªY  ¢Vô©e  äÉ«dÉ©a  ≥∏£æJ   á°ùeÉîdG  ¬`̀ JQhO  »a  ô°üe  Éj  QÉªY  ¢Vô©e  äÉ«dÉ©a  ≥∏£æJ  
 º«¶æJh ≥jƒ°ùà∏d IóëàªdG ácô°ûdG ¬ª¶æJh AÉ©HQ’G óZ Ωƒj Iô°ûY º«¶æJh ≥jƒ°ùà∏d IóëàªdG ácô°ûdG ¬ª¶æJh AÉ©HQ’G óZ Ωƒj Iô°ûY
 " "ô°üe  Éj  QÉªYô°üe  Éj  QÉªY"  ácô°T  ™e  ¿hÉ©àdÉH ácô°T  ™e  ¿hÉ©àdÉH  " "UNIEXPOUNIEXPO"  ¢VQÉ©ªdG ¢VQÉ©ªdG
 áYÉb GRÓH ¿hGôc ¥óæØH ∂dPh …QÉ≤©dG ≥jƒ°ùàdGh ¢VQÉ©ªdG º«¶æàd áYÉb GRÓH ¿hGôc ¥óæØH ∂dPh …QÉ≤©dG ≥jƒ°ùàdGh ¢VQÉ©ªdG º«¶æàd
 IQGRh  π«chh ∞WÉY ô°SÉj  …ô°üªdG  ô«Ø°ùdG  Qƒ°†Mh ájÉYôH  ¬côÑdG IQGRh  π«chh ∞WÉY ô°SÉj  …ô°üªdG  ô«Ø°ùdG  Qƒ°†Mh ájÉYôH  ¬côÑdG
 IQÉéàdGh  á«dhódG  äÉª¶æªdG  ¿hDƒ°ûd  óYÉ°ùªdG  áYÉæ°üdGh  IQÉéàdG IQÉéàdGh  á«dhódG  äÉª¶æªdG  ¿hDƒ°ûd  óYÉ°ùªdG  áYÉæ°üdGh  IQÉéàdG
 ∑QÉÑJ ácô°T âª°†fGh .ìÉÑ°üdG ∂dÉªdG ó¡a ôªf ï``«°ûdG á«LQÉîdG ∑QÉÑJ ácô°T âª°†fGh .ìÉÑ°üdG ∂dÉªdG ó¡a ôªf ï``«°ûdG á«LQÉîdG
 ¢Vô©ªH ácQÉ°ûªdG ájQÉ≤©dG ájô°üªdG äÉcô°ûdG áYƒªée ≈dEG á°†HÉ≤dG ¢Vô©ªH ácQÉ°ûªdG ájQÉ≤©dG ájô°üªdG äÉcô°ûdG áYƒªée ≈dEG á°†HÉ≤dG
 áYƒªéªd  âjƒμdG ´ôa ôjóe ìô°U áÑ°SÉæªdG √ò¡Hh áYƒªéªd  âjƒμdG ´ôa ôjóe ìô°U áÑ°SÉæªdG √ò¡Hh " "ô°üe Éj QÉªYô°üe Éj QÉªY"
 É¡JÉYhô°ûe çóMCG  ò«ØæJ »a äCGóH áYƒªéªdG  ¿G  ô≤°U ó«dh ∑QÉÑJ É¡JÉYhô°ûe çóMCG  ò«ØæJ »a äCGóH áYƒªéªdG  ¿G  ô≤°U ó«dh ∑QÉÑJ
 å«M ¢ùeÉîdG ™ªéàdÉH ƒæ«aG »à«fÉf ´hô°ûe ƒgh IójóédG IôgÉ≤dÉH å«M ¢ùeÉîdG ™ªéàdÉH ƒæ«aG »à«fÉf ´hô°ûe ƒgh IójóédG IôgÉ≤dÉH
 ™bGƒªdG  ôãcG  øe ôÑà©j  …òdG  ´hô°ûª∏d  õéëdG  ÜÉH  íàa  π©ØdÉH  ºJ ™bGƒªdG  ôãcG  øe ôÑà©j  …òdG  ´hô°ûª∏d  õéëdG  ÜÉH  íàa  π©ØdÉH  ºJ

.¢ùeÉîdG ™ªéàdÉH Gõ«ªJ.¢ùeÉîdG ™ªéàdÉH Gõ«ªJ
 ájDhQh ájQÉ≤©dG ájGóHh …QÉ≤©dG QÉªãà°SÓd  ájDhQh ájQÉ≤©dG ájGóHh …QÉ≤©dG QÉªãà°SÓd B2B øe πc âæ∏YG Éªc øe πc âæ∏YG Éªc
 »a ø«cQÉ°ûªdG áªFÉb ≈dG äGAÉ°ûfÓd ô«ª©Jh ∫Éà«HÉc ÉàdOh ájQÉ≤©dG »a ø«cQÉ°ûªdG áªFÉb ≈dG äGAÉ°ûfÓd ô«ª©Jh ∫Éà«HÉc ÉàdOh ájQÉ≤©dG

.¢Vô©ªdG.¢Vô©ªdG

Ö∏£dG á∏bh á«Ñ∏°ùdG πeGƒ©dG ÖÑ°ùH

ájQÉ≤©dG äÉ©LGôàdG ΩÉY 2016 :¿Gó«ÑdG

á«°VÉªdG äGƒæ°S 7 `dG ∫ÓN QÉ©°SC’G »a Iô«Ñc äÉYÉØJQG ≈dEG QÉ°TCG
Ö∏£dG ójGõJh ¢Vô©dG í°T øe »fÉ©j ∫GRÉe ¢UÉîdG øμ°ùdG ´É£b :"ó°TôªdG"

IôNÉØdG  äÉ«μ∏ªdG  IQGOEG  ácGô°T  ó≤Y  â©bh "âæjôHƒ∏H "
äGQÉ≤©dG AGô°T π«é°ùJ Ωƒ°SQ IOÉjõd ¬éàJ á«fÉ£jôÑdG ÖFGô°†dG áë∏°üe : ºë∏ªdG

á«æμ°S ≥≤°T ≈dEG ¬∏jƒëJ ºàjh á«îjQÉàdG »fÉÑªdG øe

∫ƒHôØ«d  »a  »æμ°S  ´hô°ûe  ≥∏£J "ájQÉ≤©dG  ÜƒJ"
 ájQÉ≤©dG  É«HƒJƒj  áYƒªéªd  …ò«ØæàdG  ôjóªdG  ∫Éb    ájQÉ≤©dG  É«HƒJƒj  áYƒªéªd  …ò«ØæàdG  ôjóªdG  ∫Éb   
 »∏Zôa óªëe »∏Zôa óªëe " "ájQÉ≤©dG ÜƒJ áYƒªéªd á∏«eõdG ácô°ûdGájQÉ≤©dG ÜƒJ áYƒªéªd á∏«eõdG ácô°ûdG"
 ácô°T  ™e …ô°üëdG  É¡bÉØJG  ó©Hh  áYƒªéªdG  ¿ÉH  âHÉK ácô°T  ™e …ô°üëdG  É¡bÉØJG  ó©Hh  áYƒªéªdG  ¿ÉH  âHÉK
 »a  …QÉ≤©dG  ôjƒ£àdG  »a  á°ü°üîàªdGh  ∫Éà«HÉc  øØ°S »a  …QÉ≤©dG  ôjƒ£àdG  »a  á°ü°üîàªdGh  ∫Éà«HÉc  øØ°S
 Éjô°üM É¡©jQÉ°ûe ¢Vô©d É«fÉ£jôH ∫Éª°Th §°Sh ≥WÉæe Éjô°üM É¡©jQÉ°ûe ¢Vô©d É«fÉ£jôH ∫Éª°Th §°Sh ≥WÉæe
 øFÉμdGh ófGôà°S øØ°S ´hô°ûe ¢Vô©J ô£bh âjƒμdG »a øFÉμdGh ófGôà°S øØ°S ´hô°ûe ¢Vô©J ô£bh âjƒμdG »a
 øY  ±hô©ªdG  øe  »∏Zôa  ±É°VGh  ∫ƒHôØ«d  áæjóe  »a øY  ±hô©ªdG  øe  »∏Zôa  ±É°VGh  ∫ƒHôØ«d  áæjóe  »a
 á≤«fG áæjóe É¡fÉH RÉàªJh IôgOõe áæjóe É¡fG ∫ƒHôØ«d á≤«fG áæjóe É¡fÉH RÉàªJh IôgOõe áæjóe É¡fG ∫ƒHôØ«d
 á°VÉjôdGh ¿ƒæØdG ≈∏Y ô«ÑμdG  áæjóªdG ¢Uôëdh á«ªdÉYh á°VÉjôdGh ¿ƒæØdG ≈∏Y ô«ÑμdG  áæjóªdG ¢Uôëdh á«ªdÉYh
 πc ôFGR ¿ƒ«∏e  πc ôFGR ¿ƒ«∏e 7575 »dGƒM Ö£≤à°ùàdh Gô«ãe ÉfÉμe É¡∏©L »dGƒM Ö£≤à°ùàdh Gô«ãe ÉfÉμe É¡∏©L
 ∞MÉàªdG øe ójó©dG OƒLƒH áæjóªdG RÉàªJh ±É°VGh .ΩÉY ∞MÉàªdG øe ójó©dG OƒLƒH áæjóªdG RÉàªJh ±É°VGh .ΩÉY
 øe ójó©dG É°†jG ∑Éægh ,ìQÉ°ùªdGh ¢VQÉ©ªdGh á«ªdÉ©dG øe ójó©dG É°†jG ∑Éægh ,ìQÉ°ùªdGh ¢VQÉ©ªdGh á«ªdÉ©dG
 á«dÉ©dG  IOƒédG  äGP  ájQÉéàdG  äÓëªdGh  ¥ƒ°ùàdG  õcGôe á«dÉ©dG  IOƒédG  äGP  ájQÉéàdG  äÓëªdGh  ¥ƒ°ùàdG  õcGôe

 »∏Zôa ø«Hh .É¡YGƒfG ∞∏àîªH ºYÉ£ªdGh »∏Zôa ø«Hh .É¡YGƒfG ∞∏àîªH ºYÉ£ªdGh
 ¿óe  ôÑcG  ™HGQ  ó©J  »àdGh  áæjóªdG  ¿ÉH ¿óe  ôÑcG  ™HGQ  ó©J  »àdGh  áæjóªdG  ¿ÉH
 º°†J äÉ©eÉL ™HQG  É¡«a óLƒj É«fÉ£jôH º°†J äÉ©eÉL ™HQG  É¡«a óLƒj É«fÉ£jôH
 ∫hO  ∞∏àîe  øe  ÖdÉW  ∞dG   ∫hO  ∞∏àîe  øe  ÖdÉW  ∞dG  1818  »dGƒM »dGƒM
 RÉàªJ  áæjóªdG  ¿G  ≈dG  áaÉ°V’ÉH  ºdÉ©dG RÉàªJ  áæjóªdG  ¿G  ≈dG  áaÉ°V’ÉH  ºdÉ©dG
 ôãcG  É¡«a  óLƒj  å«M  ≥jô©dG  É¡îjQÉàH ôãcG  É¡«a  óLƒj  å«M  ≥jô©dG  É¡îjQÉàH
 É¡dÉªéH  RÉàªJ  »îjQÉJ  ≈æÑe   É¡dÉªéH  RÉàªJ  »îjQÉJ  ≈æÑe  25002500  øe øe
 â©°Vh  Éª«a  »°Sóæ¡dGh  …QÉ`̀ª`̀©`̀ª`̀dG â©°Vh  Éª«a  »°Sóæ¡dGh  …QÉ`̀ª`̀©`̀ª`̀dG
 ≥WÉæe  áªFÉb  ≈∏Y  áæjóªdG  ƒμ°ùfƒ«dG ≥WÉæe  áªFÉb  ≈∏Y  áæjóªdG  ƒμ°ùfƒ«dG
 …QÉ≤©dG  ÖfÉédG  øYh  .»ªdÉ©dG  çGôàdG …QÉ≤©dG  ÖfÉédG  øYh  .»ªdÉ©dG  çGôàdG
 ≈dG  ô«°ûJ  äÉ«FÉ°üM’G  ¿ÉH  »∏Zôa  ∫Éb ≈dG  ô«°ûJ  äÉ«FÉ°üM’G  ¿ÉH  »∏Zôa  ∫Éb
 áæjóªdG  »a  ájQÉ≤©dG  ™jQÉ°ûªdG  ºéM ¿G áæjóªdG  »a  ájQÉ≤©dG  ™jQÉ°ûªdG  ºéM ¿G
 ¿Gh »æ«dôà°SG ¬«æL QÉ«∏e  ¿Gh »æ«dôà°SG ¬«æL QÉ«∏e 7 RhÉéàj É«dÉM RhÉéàj É«dÉM
 % %8-5 ø«HÉe áæjóªdG »a …QÉéj’G óFÉ©dG ø«HÉe áæjóªdG »a …QÉéj’G óFÉ©dG

 ¬fG »∏Zôa ∫Éb ´hô°ûªdG ∫ƒMh.QÉ≤©dG ÉjGõeh ™bƒªd É≤ah ¬fG »∏Zôa ∫Éb ´hô°ûªdG ∫ƒMh.QÉ≤©dG ÉjGõeh ™bƒªd É≤ah
 »a  »°ù«FôdG  ´QÉ°ûdG  »a  ™≤j  »æμ°S  ≈æÑe  øY  IQÉÑY »a  »°ù«FôdG  ´QÉ°ûdG  »a  ™≤j  »æμ°S  ≈æÑe  øY  IQÉÑY
  á«îjQÉàdG  »fÉÑªdG  øe ≈æÑªdGh  ófGôà°S  ´QÉ°T  áæjóªdG  á«îjQÉàdG  »fÉÑªdG  øe ≈æÑªdGh  ófGôà°S  ´QÉ°T  áæjóªdG
 á«æμ°S  ≥≤°T  ≈dG  ¬∏jƒëJ  ºàjh  áæjóªdG  »a  á∏«ªédG á«æμ°S  ≥≤°T  ≈dG  ¬∏jƒëJ  ºàjh  áæjóªdG  »a  á∏«ªédG
 ±É°VGh  ,IOƒ`̀é`̀dG  á«dÉYh  ájô°üY  äÉØ°UGƒe  øª°V ±É°VGh  ,IOƒ`̀é`̀dG  á«dÉYh  ájô°üY  äÉØ°UGƒe  øª°V
 äÉMÉ°ùªHh ,Ωƒf áaôZ  äÉMÉ°ùªHh ,Ωƒf áaôZ 2 ≈dG ƒjóà°SG øe ≥≤°ûdG ∞dÉàJh ≈dG ƒjóà°SG øe ≥≤°ûdG ∞dÉàJh
 ,»æ«dôà°SG  ¬«æL  ∞dG   ,»æ«dôà°SG  ¬«æL  ∞dG  9292  øe  CGóÑJ  QÉ©°SGh  áYƒæàe øe  CGóÑJ  QÉ©°SGh  áYƒæàe
 ,ójóéà∏d  á∏HÉb  áæ°S   ,ójóéà∏d  á∏HÉb  áæ°S  125125  Ióªd  ∂∏ªàdG  ¿G  ≈dG  Éæ«Ñe Ióªd  ∂∏ªàdG  ¿G  ≈dG  Éæ«Ñe
 ¿ƒμ«°S  º«∏°ùàdGh AÉ°ûf’G ó«b ´hô°ûªdG ¿G ≈dG QÉ°TGh ¿ƒμ«°S  º«∏°ùàdGh AÉ°ûf’G ó«b ´hô°ûªdG ¿G ≈dG QÉ°TGh

 . .20162016 ΩÉ©dG øe ådÉãdG ™HôdG »a ΩÉ©dG øe ådÉãdG ™HôdG »a

 ø«jQÉ≤©dG  OÉëJG  øY  QOÉ°üdG  (…QÉ≤©dG  ó°TôªdG)  ôjô≤J  ∫É`̀b   ø«jQÉ≤©dG  OÉëJG  øY  QOÉ°üdG  (…QÉ≤©dG  ó°TôªdG)  ôjô≤J  ∫É`̀b  
 á∏b »fÉ©j ∫GR  Ée âjƒμdG  »a ¢UÉîdG  øμ°ùdG  ´É£b ¿EG  :ø««àjƒμdG á∏b »fÉ©j ∫GR  Ée âjƒμdG  »a ¢UÉîdG  øμ°ùdG  ´É£b ¿EG  :ø««àjƒμdG
 ∫ÓN  QÉ©°SC’G  »a  ô«Ñc  ´ÉØJQG  ≈dEG  iOCG  Éªe  Ö∏£dG  ójGõJh  ¢Vô©dG ∫ÓN  QÉ©°SC’G  »a  ô«Ñc  ´ÉØJQG  ≈dEG  iOCG  Éªe  Ö∏£dG  ójGõJh  ¢Vô©dG

.á«°VÉªdG á∏«∏≤dG äGƒæ°ùdG.á«°VÉªdG á∏«∏≤dG äGƒæ°ùdG
 Gô«Ñc ÉYÉØJQG äó¡°T ¢UÉîdG øμ°ùdG »°VGQCG QÉ©°SCG ¿CG ôjô≤àdG ±É°VCGh Gô«Ñc ÉYÉØJQG äó¡°T ¢UÉîdG øμ°ùdG »°VGQCG QÉ©°SCG ¿CG ôjô≤àdG ±É°VCGh
 ™HôªdG ôàªdG ô©°S §°Sƒàe ≠∏H å«M á«°VÉªdG ™Ñ°ùdG äGƒæ°ùdG ∫ÓN ™HôªdG ôàªdG ô©°S §°Sƒàe ≠∏H å«M á«°VÉªdG ™Ñ°ùdG äGƒæ°ùdG ∫ÓN
 ΩÉY ôàª∏d GQÉæjO  ΩÉY ôàª∏d GQÉæjO 698698 ≈dG õØ≤«d É«àjƒc GQÉæjO  ≈dG õØ≤«d É«àjƒc GQÉæjO 334334 »dGƒM  »dGƒM 20072007 ΩÉY ΩÉY

.áÄªdG »a .áÄªdG »a 109109 áÑ°ùæH ÉYÉØJQG ∫OÉ©j Ée …CG  áÑ°ùæH ÉYÉØJQG ∫OÉ©j Ée …CG 20142014
 ≈àM Éjƒæ°S áÄªdG »a  ≈àM Éjƒæ°S áÄªdG »a 1111 áÑ°ùæH ™ØJôJ »°VGQC’G QÉ©°SCG  ¿CG  í°VhCGh áÑ°ùæH ™ØJôJ »°VGQC’G QÉ©°SCG  ¿CG  í°VhCGh
 QÉ©°SC’G  ¬«a  â©ØJQG  äGòdÉH   QÉ©°SC’G  ¬«a  â©ØJQG  äGòdÉH  20132013  ΩÉY  ¿CG  ≈`̀dEG  Éàa’   ΩÉY  ¿CG  ≈`̀dEG  Éàa’  20142014  ΩÉY ΩÉY
 á«àjƒμdG á∏FÉ©dG á«àjƒμdG á∏FÉ©dG" h áÄªdG »a  h áÄªdG »a 2727 äRhÉéJ áÑ°ùæHh GóL ô«Ñc πμ°ûH äRhÉéJ áÑ°ùæHh GóL ô«Ñc πμ°ûH
 äGƒæ°S ô°ûY ∫OÉ©j Ée QÉNOG É¡«∏Y ÖLƒàj πNódG §°Sƒàe Ö°ùëHh äGƒæ°S ô°ûY ∫OÉ©j Ée QÉNOG É¡«∏Y ÖLƒàj πNódG §°Sƒàe Ö°ùëHh

."∫õæe AGô°T øe øμªààd πeÉμdÉH É¡dƒNóe øe∫õæe AGô°T øe øμªààd πeÉμdÉH É¡dƒNóe øe
 ôàeƒ∏«c  ôàeƒ∏«c 10001000 áMÉ°ùe ≈∏Y á«fGôªY ≥WÉæe º°†J âjƒμdG ¿CG ôcPh áMÉ°ùe ≈∏Y á«fGôªY ≥WÉæe º°†J âjƒμdG ¿CG ôcPh
 ÜQÉ≤j É«eƒb ÉéJÉfh áª°ùf ø«jÓe ™HQCG ∫OÉ©j É«fÉμ°S GOGó©Jh ™Hôe ÜQÉ≤j É«eƒb ÉéJÉfh áª°ùf ø«jÓe ™HQCG ∫OÉ©j É«fÉμ°S GOGó©Jh ™Hôe
 á∏°UÉëdG äÉYÉØJQ’G áfQÉ≤e øμªj »dÉàdÉH »cô«eCG Q’hO QÉ«∏e  á∏°UÉëdG äÉYÉØJQ’G áfQÉ≤e øμªj »dÉàdÉH »cô«eCG Q’hO QÉ«∏e 200200

.IóëàªdG äÉj’ƒdGh ÉHhQhCG »a Iô«Ñc ¿óe ™e …QÉ≤©dG É¡YÉ£b »a.IóëàªdG äÉj’ƒdGh ÉHhQhCG »a Iô«Ñc ¿óe ™e …QÉ≤©dG É¡YÉ£b »a
 ¢VQCG  ∞`̀dCG   ¢VQCG  ∞`̀dCG  118^5118^5  ƒëf  »dÉªLEG  πμ°ûH  øª°†J  âjƒμdG  ¿CG  ø«Hh ƒëf  »dÉªLEG  πμ°ûH  øª°†J  âjƒμdG  ¿CG  ø«Hh
 áeÉbEÉH Égôjƒ£J ºJ ¢VQCG ∞dCG  áeÉbEÉH Égôjƒ£J ºJ ¢VQCG ∞dCG 141^4141^4 É¡æe ¢UÉîdG øμ°ù∏d á°ü°üîe É¡æe ¢UÉîdG øμ°ù∏d á°ü°üîe
 IôZÉ°T »gh ¢VQCG ∞dG  IôZÉ°T »gh ¢VQCG ∞dG 4444 ≠∏ÑJ »àdG á«bÉÑdG »°VGQC’G ÉeCG É¡«∏Y ∫RÉæe ≠∏ÑJ »àdG á«bÉÑdG »°VGQC’G ÉeCG É¡«∏Y ∫RÉæe
 ìÉÑ°U áæjóe »g ≥WÉæe ™HQCG »a áÄªdG »a  ìÉÑ°U áæjóe »g ≥WÉæe ™HQCG »a áÄªdG »a 6161 áÑ°ùæH õcôàJ É¡æμd áÑ°ùæH õcôàJ É¡æμd
 ÜôZ ∫Éª°Th óªMC’G ôHÉL áæjóeh ájôëÑdG ¿Gô«îdGh á«æμ°ùdG óªMC’G ÜôZ ∫Éª°Th óªMC’G ôHÉL áæjóeh ájôëÑdG ¿Gô«îdGh á«æμ°ùdG óªMC’G

."ôjƒ£àdG âëJ âdGR ’ IójóL ≥WÉæe É¡∏chôjƒ£àdG âëJ âdGR ’ IójóL ≥WÉæe É¡∏ch" äÉîÑ«∏°üdG äÉîÑ«∏°üdG
 áÑ°ùf ¿EÉa  IQƒcòªdG  ™HQC’G  ≥WÉæªdG  AÉæãà°SG  ºJ ƒd  ¬fCG  ≈dEG  QÉ°TCGh áÑ°ùf ¿EÉa  IQƒcòªdG  ™HQC’G  ≥WÉæªdG  AÉæãà°SG  ºJ ƒd  ¬fCG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 »a   »a  10^810^8  ió©àJ  ’  âjƒμdG  ≥WÉæe  πμd  øμ°ù∏d  áMÉàªdG  »°VGQC’G ió©àJ  ’  âjƒμdG  ≥WÉæe  πμd  øμ°ù∏d  áMÉàªdG  »°VGQC’G
 QÉ©°SCG ´ÉØJQG á∏μ°ûe øe ºbÉØj Ée Gògh »°VGQC’G »dÉªLEG øe áÄªdG QÉ©°SCG ´ÉØJQG á∏μ°ûe øe ºbÉØj Ée Gògh »°VGQC’G »dÉªLEG øe áÄªdG

.ÉÑjô≤J ≥WÉæªdG ™«ªL »a »°VGQC’Gh äƒ«ÑdG.ÉÑjô≤J ≥WÉæªdG ™«ªL »a »°VGQC’Gh äƒ«ÑdG
 ¢ü≤ædG  Gòg  OƒLh  ≈dEG  ô¶ædÉH  ¬fEG  (…QÉ≤©dG  ó°TôªdG)  ôjô≤J  ∫Ébh ¢ü≤ædG  Gòg  OƒLh  ≈dEG  ô¶ædÉH  ¬fEG  (…QÉ≤©dG  ó°TôªdG)  ôjô≤J  ∫Ébh
 ÉXƒë∏e  GójGõJ  ájô«LCÉàdG  á£°ûfC’G  ó¡°ûJ  ¢UÉîdG  øμ°ùdG  »a  OÉëdG ÉXƒë∏e  GójGõJ  ájô«LCÉàdG  á£°ûfC’G  ó¡°ûJ  ¢UÉîdG  øμ°ùdG  »a  OÉëdG
 ¿CG Éæ«Ñe IôLCÉà°ùe ≥≤°T hCG äƒ«H »a IójóY äÓFÉY ¢û«©J å«M ¿CG Éæ«Ñe IôLCÉà°ùe ≥≤°T hCG äƒ«H »a IójóY äÓFÉY ¢û«©J å«M

.¢UÉîdG øμ°ùdG ≥WÉæe »a ájô«LCÉàdG äGóMƒdG øe ø«Yƒf ∑Éæg.¢UÉîdG øμ°ùdG ≥WÉæe »a ájô«LCÉàdG äGóMƒdG øe ø«Yƒf ∑Éæg
 ºJ ¢UÉN øμ°S ∫RÉæe πNGO á«æÑe ≥≤°T ∫hC’G ´ƒædG ¿CG ≈dEG âØdh ºJ ¢UÉN øμ°S ∫RÉæe πNGO á«æÑe ≥≤°T ∫hC’G ´ƒædG ¿CG ≈dEG âØdh

 Éªæ«H É¡d ôÑcC’G πZÉ°ûdG QÉ≤©dG ∂dÉe π¶jh ≥HGƒW IóY ≈∏Y ÉgDhÉæH Éªæ«H É¡d ôÑcC’G πZÉ°ûdG QÉ≤©dG ∂dÉe π¶jh ≥HGƒW IóY ≈∏Y ÉgDhÉæH
 øe  ôãcCG  ∑Éægh øe  ôãcCG  ∑Éægh"  iôNG  á«àjƒc  äÓFÉ©d  ≥≤°ûdG  ∂∏J  ô«LCÉJ  ºàj iôNG  á«àjƒc  äÓFÉ©d  ≥≤°ûdG  ∂∏J  ô«LCÉJ  ºàj

."ΩÉ¶ædG Gòg ≈∏Y ÉgDhÉæH ºJ ∫õæe ΩÉ¶ædG Gòg ≈∏Y ÉgDhÉæH ºJ ∫õæe 43004300
 ≠∏Ñj  ø«M  »a  á≤°T  ∞dCG   ≠∏Ñj  ø«M  »a  á≤°T  ∞dCG  5151  »dGƒM  º°†J  ∫RÉæªdG  ∂∏J  ¿CG  í°VhCGh »dGƒM  º°†J  ∫RÉæªdG  ∂∏J  ¿CG  í°VhCGh
 IOƒLƒªdG ≥≤°ûdG π¨°T áÑ°ùf ¿CG …CG á≤°T  IOƒLƒªdG ≥≤°ûdG π¨°T áÑ°ùf ¿CG …CG á≤°T 13001300 »dGƒM É¡æe ôZÉ°ûdG »dGƒM É¡æe ôZÉ°ûdG
 ∂∏J øe ≈∏YCG »gh áÄªdG »a  ∂∏J øe ≈∏YCG »gh áÄªdG »a 9797 â¨∏H ¢UÉîdG øμ°ùdG ∫RÉæe πNGO â¨∏H ¢UÉîdG øμ°ùdG ∫RÉæe πNGO
 ¿CG GócDƒe (á«æμ°ùdG ôFÉª©dG) …QÉªãà°S’G øμ°ùdG ≥WÉæe »a áÑ°ùædG ¿CG GócDƒe (á«æμ°ùdG ôFÉª©dG) …QÉªãà°S’G øμ°ùdG ≥WÉæe »a áÑ°ùædG

.á«æμ°ùdG ≥WÉæªdG πNGO ≥≤°ûdG ≈∏Y Ö∏£dG ´ÉØJQG ≈dG ô«°ûj ∂dP.á«æμ°ùdG ≥WÉæªdG πNGO ≥≤°ûdG ≈∏Y Ö∏£dG ´ÉØJQG ≈dG ô«°ûj ∂dP
 √ô«¶f ¥Éa ¢UÉîdG øμ°ùdG ≥WÉæe »a á≤°ûdG QÉéjEG §°Sƒàe ¿CÉH OÉaCGh √ô«¶f ¥Éa ¢UÉîdG øμ°ùdG ≥WÉæe »a á≤°ûdG QÉéjEG §°Sƒàe ¿CÉH OÉaCGh
 GQÉæjO   GQÉæjO  313313  Ü  áfQÉ≤e  Éjô¡°T  GQÉæjO   Ü  áfQÉ≤e  Éjô¡°T  GQÉæjO  371371  ≠∏H  å«M  …QÉªãà°S’G ≠∏H  å«M  …QÉªãà°S’G
 Iô«Ñc ≥≤°T OƒLh ≈dEG äGQÉéjE’G ´ÉØJQG ÉjRÉY á«æμ°ùdG ôFÉª©dG ≥≤°ûd Iô«Ñc ≥≤°T OƒLh ≈dEG äGQÉéjE’G ´ÉØJQG ÉjRÉY á«æμ°ùdG ôFÉª©dG ≥≤°ûd

.…QÉªãà°S’G øμ°ùdG ™e áfQÉ≤e ¢UÉîdG øμ°ùdG πNGO ºéëdG.…QÉªãà°S’G øμ°ùdG ™e áfQÉ≤e ¢UÉîdG øμ°ùdG πNGO ºéëdG
 QÉ©°SCG  »a  ºî°†àdG  ÜÉ°ùàMG  á≤jôW  ¿CG  º`̀ZQ  ¬`̀fG  ôjô≤àdG  ∫É`̀bh QÉ©°SCG  »a  ºî°†àdG  ÜÉ°ùàMG  á≤jôW  ¿CG  º`̀ZQ  ¬`̀fG  ôjô≤àdG  ∫É`̀bh
 øμd »°VGQ’G hG ∫RÉæªdG QÉ©°SG πª°ûJ ’ âjƒμdG ádhóH ∂∏¡à°ùªdG øμd »°VGQ’G hG ∫RÉæªdG QÉ©°SG πª°ûJ ’ âjƒμdG ádhóH ∂∏¡à°ùªdG
 äGô°TDƒe ºî°†Jh QÉ≤©dG QÉ©°SG äÉgÉéJG ø«H ájƒb ábÓY ∑Éæg π¶J äGô°TDƒe ºî°†Jh QÉ≤©dG QÉ©°SG äÉgÉéJG ø«H ájƒb ábÓY ∑Éæg π¶J

.∑Ó¡à°S’G.∑Ó¡à°S’G

 âæjôHƒ∏H  ácô°ûd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  QÉ°TG   âæjôHƒ∏H  ácô°ûd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  QÉ°TG  
 ºë∏ªdG π©°ûe á«fÉ£jôÑdG ájQÉ≤©dG äGQÉªãà°SÓd ºë∏ªdG π©°ûe á«fÉ£jôÑdG ájQÉ≤©dG äGQÉªãà°SÓd
 Ωƒ°SQ  IOÉjõd  ÖFGô°†dG  áë∏°üe  øe  ¬LƒJ  ≈dG Ωƒ°SQ  IOÉjõd  ÖFGô°†dG  áë∏°üe  øe  ¬LƒJ  ≈dG
 »àdGh  ô«LCÉàdÉH  á°UÉîdG  äGQÉ≤©dG  AGô°T  π«é°ùJ »àdGh  ô«LCÉàdÉH  á°UÉîdG  äGQÉ≤©dG  AGô°T  π«é°ùJ
 äGQÉ≤©dG  ∂`̀dò`̀ch    äGQÉ≤©dG  ∂`̀dò`̀ch   buy to letbuy to let"  ``̀H  ≈ª°ùJ ``̀H  ≈ª°ùJ

. äÓ£©∏d á°ü°üîªdG. äÓ£©∏d á°ü°üîªdG
 ΩÉ©dG ∞°üàæe ™e ¬≤«Ñ£J ™bƒàªdG QGô≤dG ±ó¡jh ΩÉ©dG ∞°üàæe ™e ¬≤«Ñ£J ™bƒàªdG QGô≤dG ±ó¡jh
 ô«¨dG  äGQÉ≤©dG  OóY  ¢†«ØîJ  ≈dEG   ô«¨dG  äGQÉ≤©dG  OóY  ¢†«ØîJ  ≈dEG  20162016  πÑ≤ªdG πÑ≤ªdG
 ’  Éª«a  ,  âbƒdG  äGP  »a  áfƒμ°ùªdGh  ácƒ∏ªe ’  Éª«a  ,  âbƒdG  äGP  »a  áfƒμ°ùªdGh  ácƒ∏ªe
 øY É¡àª«b  π≤J  »àdG  ∫RÉæªdG  QGô≤dG  Gòg  πª°ûj øY É¡àª«b  π≤J  »àdG  ∫RÉæªdG  QGô≤dG  Gòg  πª°ûj

. »æ«dôà°SG ¬«æL . »æ«dôà°SG ¬«æL 40^00040^000
 á«fÉ£jôÑdG ÖFGô°†dG áë∏°üe ¿CG ºë∏ªdG ±É°VCGh á«fÉ£jôÑdG ÖFGô°†dG áë∏°üe ¿CG ºë∏ªdG ±É°VCGh
 iôNCGh Iôàa ø«H IójóL áª¶fCG ≥«Ñ£J »a ôªà°ùJ iôNCGh Iôàa ø«H IójóL áª¶fCG ≥«Ñ£J »a ôªà°ùJ
 ¥ƒ°ùdG »a QGô≤à°S’G íæe ≈dEG ∂dP øe ±ó¡J h ¥ƒ°ùdG »a QGô≤à°S’G íæe ≈dEG ∂dP øe ±ó¡J h
 ™æeh  ¬«a  áHQÉ°†ªdG  ™æeh  »fÉ£jôÑdG  …QÉ≤©dG ™æeh  ¬«a  áHQÉ°†ªdG  ™æeh  »fÉ£jôÑdG  …QÉ≤©dG
 á«Ñjô°†dG äGOGôjE’G áaÉc ¿CG ≈dEG QÉ°TCG h , ÖYÓàdG á«Ñjô°†dG äGOGôjE’G áaÉc ¿CG ≈dEG QÉ°TCG h , ÖYÓàdG

 »a äÉeóîdG  á«ªæJ »a Ö°üJ »a äÉeóîdG  á«ªæJ »a Ö°üJ
 ôÑà©J  â`̀ dGR  É`̀e  »àdG  á`̀dhó`̀dG ôÑà©J  â`̀ dGR  É`̀e  »àdG  á`̀dhó`̀dG
 ≈``dhC’G  ájQÉªãà°S’G  á¡LƒdG ≈``dhC’G  ájQÉªãà°S’G  á¡LƒdG
 ºdÉ©dG  ∫ƒM  äÉcô°ûdGh  OGôaCÓd ºdÉ©dG  ∫ƒM  äÉcô°ûdGh  OGôaCÓd

. …QÉ≤©dG ´É£≤dG »a. …QÉ≤©dG ´É£≤dG »a
 ºë∏ªdG  ø`̀∏`̀YCG  ô`̀ NBG  ÖfÉL  ø`̀e ºë∏ªdG  ø`̀∏`̀YCG  ô`̀ NBG  ÖfÉL  ø`̀e
 øe ó`̀jó`̀L á`̀cGô`̀°`̀T ó`̀≤`̀Y ø`̀Y øe ó`̀jó`̀L á`̀cGô`̀°`̀T ó`̀≤`̀Y ø`̀Y
 äGQÉ≤©dG IQGOEG  ∫Éée »a ¬Yƒf äGQÉ≤©dG IQGOEG  ∫Éée »a ¬Yƒf
 ¿óæd ¿óæd  " "  ádÉch  ™e  ¬©«bƒJ  ºJ ádÉch  ™e  ¬©«bƒJ  ºJ
 »àdGh »àdGh" IôNÉØdG  äGQÉ≤©dG IQGOE’ IôNÉØdG  äGQÉ≤©dG IQGOE’
 " "ô«ØjÉeô«ØjÉe"  á≤£æe  ø`̀e  òîàJ á≤£æe  ø`̀e  òîàJ

  . É¡d Gô≤e á«fÉ£jôÑdG  . É¡d Gô≤e á«fÉ£jôÑdG
 ¬ëjô°üJ  »`̀a  ºë∏ªdG  QÉ`̀ °`̀ TCGh ¬ëjô°üJ  »`̀a  ºë∏ªdG  QÉ`̀ °`̀ TCGh

 IQGOE’ ¿óæd ádÉch  ™e âæjôHƒ∏H ácGô°T ¿CG  ≈dEG IQGOE’ ¿óæd ádÉch  ™e âæjôHƒ∏H ácGô°T ¿CG  ≈dEG
 »àdG  äÉeóî∏d  Iõ«ªe  áaÉ°VEG  ôÑà©J   äGQÉ≤©dG »àdG  äÉeóî∏d  Iõ«ªe  áaÉ°VEG  ôÑà©J   äGQÉ≤©dG
 »a  ájQÉ≤©dG  äÉ«μ∏ªdG  ÜÉë°UC’  ácô°ûdG  É¡eó≤J »a  ájQÉ≤©dG  äÉ«μ∏ªdG  ÜÉë°UC’  ácô°ûdG  É¡eó≤J

 ∂∏J  º``̀gCG  øªa  ,¿ó`̀æ`̀d  §`̀°`̀Sh ∂∏J  º``̀gCG  øªa  ,¿ó`̀æ`̀d  §`̀°`̀Sh
 " "êô«°ùfƒμdGêô«°ùfƒμdG  " "  áeóN  äÉeóîdG áeóN  äÉeóîdG
 QÉ`̀≤`̀©`̀dG IQGOEÉ`````̀ H ≈`̀æ`̀©`̀J »`̀ à`̀ dG QÉ`̀≤`̀©`̀dG IQGOEÉ`````̀ H ≈`̀æ`̀©`̀J »`̀ à`̀ dG
 Iô`̀à`̀a AÉ``̀ æ``̀ KCG ¬``̀H AÉ``̀æ``̀à``̀Y’Gh Iô`̀à`̀a AÉ``̀ æ``̀ KCG ¬``̀H AÉ``̀æ``̀à``̀Y’Gh
 ∂dP  πª°ûjh  ∑Ó`̀ª`̀dG  ÜÉ`̀«`̀Z ∂dP  πª°ûjh  ∑Ó`̀ª`̀dG  ÜÉ`̀«`̀Z
 á«ë°üdG  äÉeóîdG  áaÉc  ¢üëa á«ë°üdG  äÉeóîdG  áaÉc  ¢üëa
 πμ°ûH  â«ÑdG  »a  á«FÉHô¡μdGh πμ°ûH  â«ÑdG  »a  á«FÉHô¡μdGh
 ¬Ø«¶æJh  QÉ≤©dG  IQÉ`̀ jRh  …QhO ¬Ø«¶æJh  QÉ≤©dG  IQÉ`̀ jRh  …QhO
 πμ°ûH ¬≤aGôe áfÉ«°Uh ¬Ñ«JôJh πμ°ûH ¬≤aGôe áfÉ«°Uh ¬Ñ«JôJh
 ∂`̀dP  πª°ûj  É`̀ª`̀c  ,  ôªà°ùe ∂`̀dP  πª°ûj  É`̀ª`̀c  ,  ôªà°ùe
 ,∑ÓªdG  ∫ƒ°Uh  πÑb  Ée  áeóN ,∑ÓªdG  ∫ƒ°Uh  πÑb  Ée  áeóN
 á°Uôa  á`̀eó`̀î`̀dG  √ò``̀g  Ωó`̀≤`̀ Jh á°Uôa  á`̀eó`̀î`̀dG  √ò``̀g  Ωó`̀≤`̀ Jh
 áLÓãdG »a áª©WC’G áaÉc ô«aƒJ áLÓãdG »a áª©WC’G áaÉc ô«aƒJ
 ΩƒædG  ±ôZ  õ«¡éJh  ôFÉ°ü©dG  h  äÉHhô°ûªdG  h ΩƒædG  ±ôZ  õ«¡éJh  ôFÉ°ü©dG  h  äÉHhô°ûªdG  h

. QÉ≤©dG ∞«¶æJh. QÉ≤©dG ∞«¶æJh
 ôaƒJ  IójóédG  ácGô°ûdG  √òg  ¿CG  ºë∏ªdG  ±É°VCGh ôaƒJ  IójóédG  ácGô°ûdG  √òg  ¿CG  ºë∏ªdG  ±É°VCGh

 »a  Gƒ`̀Ñ`̀ZQ  ¿EG  º¡JGQÉ≤Y  ô«LCÉJ  Iõ«e  ∑Óª∏d »a  Gƒ`̀Ñ`̀ZQ  ¿EG  º¡JGQÉ≤Y  ô«LCÉJ  Iõ«e  ∑Óª∏d
 QÉ«àNGh  º¡JÉHÉ°ùM  »a  äGQÉ`̀é`̀jE’G  ´Gó``jEGh  ∂dP QÉ«àNGh  º¡JÉHÉ°ùM  »a  äGQÉ`̀é`̀jE’G  ´Gó``jEGh  ∂dP
 º¡©e  Oƒ≤©dG  ™«bƒJ  h  ø«Ñ°SÉæªdG  øjôLCÉà°ùªdG º¡©e  Oƒ≤©dG  ™«bƒJ  h  ø«Ñ°SÉæªdG  øjôLCÉà°ùªdG
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رويرتز  جتريه  �شهري  م�شح  �أظهر 
مديري  ل��ت��ف��اوؤل  طفيفا  تناميا 
جتاه  �لأو���ش��ط  �ل�����رق  �شناديق 
�لأ�شهم يف �ملنطقة نتيجة �نخفا�ض 
لل�شند�ت  �لتوقعات  ولكن  �لقيم 
توقعات  ب�شبب  �شلبية  �أك��ر  بدت 

رفع �أ�شعار �لفائدة �لمريكية.
من   14 �شمل  �ل��ذي  �مل�شح  و�أظهر 
كبار مديري �ل�شناديق و�أجرى على 
مدى �لأ�شبوع �لأخري �أن 29 يف �ملئة 
خم�ش�شاتهم  رفع  يتوقعون  منهم 
�لأ�شهر  يف  �ملنطقة  يف  للأ�شهم 
21 يف  توقع  بينما  �ملقبلة  �لثلثة 

�ملئة خف�شها.
كبري�  تغري�  �لتوقعات  هذه  ومتثل 
�ملا�شي  �ل�شهر  م�شح  نتائج  عن 
من  �ملئة  يف   21 ن�شبة  ذك��رت  �ذ 
�مل�شاركني فيه �إنهم يتوقعون خف�ض 
توقعت  بينما  �لأ�شهم  خم�ش�شات 

ن�شبة �شبعة يف �ملئة زيادتها.
يف  �لقيم  حت�شن  �لرئي�شي  و�ل�شبب 
�ل�شهر  م�شح  ن�ر  منذ  �أ�شو�ق  عدة 
نزول  �لأ�شهم  نزلت  �ذ  �ملا�شي 
حاد� يف �لعديد من �لبور�شات ففي 
دبي على �شبيل �ملثال نزل �ملوؤ�ر 

.%9
ق�شم  م��دي��ر  يا�شني  حممد  وق���ال 
�لأ�شهم يف بنك �بوظبي �لوطني دفع 
�لنفط  لأ�شعار  �مل�شتمر  �لنخفا�ض 
القيم للهبوط نتيجة ال�ضغوط على 
مغرية  جعلها  ما  �لأ�شهم  �أ�شعار 
للم�شتثمرين على �لأجلني �ملتو�شط 

و�لطويل.
ويف �لوقت نف�شه قالت ن�شبة %36 
من مديري �شناديق �ل�رق �لأو�شط 
لأ�شول  �ملخ�ش�شات  �شتخف�ض  �نها 

 %7 ن�شبة  وذك��رت  �لثابت  �لدخل 
فقط �إنها �شرتفع �ملخ�ش�شات وهي 
�طلق  منذ  �شلبية  �لأك��ر  �لنتيجة 

�مل�شح يف �شبتمرب 2013.
 %14 توقع  �ملا�شي  �ل�شهر  ويف 
من  �لفئة  لهذه  خم�ش�شاتهم  خف�ض 

�لأ�شول بينما توقع 7% زيادتها.
�لتوقعات  هو  ذلك  �أ�شباب   و�أحد 
يف  �لمريكية  �لفائدة  �أ�شعار  برفع 
دي�شمرب ف�شل عن تر�جع �لتدفقات 
يقل�ض  ما  �خلليجية  �لبنوك  على 
�لفائدة  �أ�شعار  ويرفع  �ل�شيولة 
�لقبال  م��ن  ويحد  �لآج���ل  ق�شرية 
على �ل�ر�ء �لذي كان �شببا يف دعم 
�ل�شنو�ت  مدى  على  �خلليج  �شند�ت 

�لقليلة �ملا�شية.

و�نح�ر دعم �مل�شرتين �أكر نتيجة 
حلكومات  �ملالية  �لقو�ئم  تدهور 
�خلليج مما ز�د من قلق �مل�شتثمرين 

�إز�ء �لدين يف �ملنطقة.
وقال تامر كمال مدير �إد�رة �ل�شول 
يف بنك �لحتاد �لوطني يف �أبوظبي 
�شتحدد �لعائد�ت �حلالية ف�شل عن 
وترية رفع �أ�شعار �لفائدة �لمريكية 
توزيع  �ملقبلني  �لعامني  خ��لل 
فئات  على  للمخ�ش�شات  �ل�شناديق 

�ل�شول.
�أ�شو�ق �لأ�شهم 

�لعربية  �لم�����ار�ت  دول���ة  ت��ظ��ل 
�ملتحدة �ل�شوق �ملف�شلة بني �أ�شو�ق 
من  �ملئة  يف   36 وتوقع  �ملنطقة. 

مديري �ل�شناديق زيادة خم�ش�شات 
�لأ�شهم �لإمار�تية يف �لأ�شهر �لثلثة 
�ملقبلة بينما توقع �شبعة يف �ملئة 
خف�شها مقابل 50% و7% يف �مل�شح 

�ل�شابق.
وقال �شبا�شتيان حنني رئي�ض �إد�رة 
�لوطني يف  �مل�شتثمر  لدى  �لأ�شول 
�أبوظبي �لنظرة �لعامة زيادة �لوزن 
��شا�شيات  تتيح  �لتي  �ل���دول  يف 

�قت�شادية جيدة.
�لكر  كانت  �لم��ار�ت  �أن  و�أ�شاف 
مع  �لتعامل  كيفية  ب�شاأن  و�شوحا 
باأي  مقارنة  �لرخي�ض  �لنفط  حقبة 
دولة �خرى يف �ملنطقة �لتي كانت 
وفعالية  �شفافية  �أق��ل  حكوماتها 

جتاه �ل�شيا�شات �لتي تتبناها.

�ل�شعودية  ل��لأ���ش��ه��م   بالن�شبة 
لزيادة  �لتوقعات  ن�شبة  ت�شاوت 
 .%29 عند  وخف�شها  �ملخ�ش�شات 
ويف �ل�شهر �ملا�شي ت�شاوت �لكفتان 

ولكن بن�شبة %36.
 وحت�شنت قيم �لأ�شهم يف �ل�شعودية 
تعلن  ومل  �مل��ا���ش��ي  �ل�شهر  منذ 
تفا�شيل  بعد  �ل�شعودية  �حلكومة 
��شتقر�ر  �أج��ل  من  ��شرت�تيجيتها 
حقبة  يف  للدولة  �ملالية  �لو�شاع 
�لنفط �لرخي�ض وقال عدد كبري من 
ي�شرتو�  لن  �نهم  �ل�شناديق  مديري 
�لأ�شهم �ل�شعودية حتى تعلن وز�رة 
�ملالية ميز�نية 2016 يف دي�شمرب.

�ل�شناديق  تبنت  ذ�ته  �لوقت  ويف 
موقفا �شلبيا جتاه �لأ�شهم �مل�رية 
�لتي  �لجنبي  �لنقد  �أزم��ة  ب�شبب 
وب�شبب  �لعملة  قيمة  بخف�ض  تهدد 
م�ضاعر االحباط جراء بطء وترية 

�ل�شلحلت �لقت�شادية.
 وتوقع 29% من �مل�شاركني خف�ض 
�مل�رية  للأ�شهم  �ملخ�ش�شات 
�شريفعون  �نهم   %14 قال  بينما 
�لأكر  �لنظرة  وهي  �ملخ�ش�شات 
وتبنى  �مل�شح.  �طلق  منذ  �شلبية 
�يجابية  نظرة  �ل�شناديق  مديرو 
�ل�شهر  يف  �مل�رية  �لأ�شهم  جتاه 

�ملا�شي.
�شلبية  �ل��ن��ظ��رة  ج����اءت  ك��م��ا 
�لتوتر�ت  ب�شبب  �لرتكية  للأ�شهم 
تركيا  ا�ضقاط  عقب  اجليو�ضيا�ضية 
ونتيجة  رو�شية  ع�شكرية  طائرة 
�ل�شلحات  �إز�ء  �لقلق  ح��ال��ة 
�لقت�شادية �لتي �شتنفذها �حلكومة 
بعد فوز حزب �لعد�لة �لتنمية يف 

�لنتخابات.

�لدول  بع�ض  �هتمام  �أ�شباب  على  �ل�شوء  تقرير  �ألقى 
لها  علقة  ل  �أنها  حني  يف  خا�ض،  ب�شكل  بال�شادر�ت 

بتلبية �لحتياجات �لأ�شا�شية ل�شعوبها.
�أن �لكثري من �ملعار�شني للتجارة  �إلى  و�أ�شار �لتقرير 
ل  �ل�شادر�ت  �أن  يرون  �لقت�شادية  و�لعوملة  �حلرة، 
متثل �حتياجات �أ�شا�شية لل�شعوب مثل �لتعليم و�لرعاية 
�ل�شحية، و�لإ�شكان، و�لطاقة، و�ملياه، و�لت�شالت، 

و�لأمن، و�لقانون، و�لرتفيه.
�لأول،  �ملقام  �لت�شاوؤل خاطئ يف  �أن  �لتقرير  و�عترب   
حيث �إن �حلكومات �لتي تهتم ب�شعوبها فعل ينبغي لها 

�لرتكيز على �ل�شادر�ت.
 يرى كثريون اأن اقت�ضاد ال�ضوق ال ميثل �ضوى اجل�ضع، 
فهو نظام ال يهتم فيه اجلميع اإال مب�ضاحلهم ال�ضخ�ضية 
فح�شب، �إل �أن �لو�قع ي�شري �إلى �أنه نظام يربط مقد�ر ما 

يح�شل عليه �ل�شخ�ض بحجم ما يقدمه للآخرين.
 يحتم اقت�ضاد ال�ضوق على اجلميع النظر والقلق ب�ضاأن 
م�شدر  تعترب  �حلاجات  هذه  لأن  �لآخرين،  �حتياجات 

رزق.
 ي�شجع �قت�شاد �ل�شوق على �لتخ�ش�ض، �أن ت�شبح دولة 
ما جيدة للغاية يف جمموعة من �ملهار�ت �أو �ملنتجات، 
لت�شتبدل ذلك مبليني �ملنتجات �لأخرى �لتي ل تعرف 
كيفية �شنعها، لينتهي �لأمر باإنتاج �أ�شياء قليلة و�ر�ء 

كل �شيء �آخر من �لدول �لأخرى.
 تعترب هذه �مللحظة �شحيحة بالن�شبة للأفر�د كما هي 
للأحياء، و�ملدن، و�لوليات، و�لدول، ففي كل مدينة 
وحمطات  جتميل،  و�شالونات  بقالة،  حمال  توجد 
وهي  �ملحلي،  �ملجتمع  تخدم  �شينما  ودور  وق��ود، 
�لأن�شطة �لتي يعتربها �لقت�شاديون غري قابلة للتد�ول، 

لأنها مل ت�شع يف �عتبارها �لعملء بعيدي �ملنال.
يعلم  ل  �أخرى  منتجات  يريدون  �حلي  مو�طني  �أن  �إل   
تنتج  ل  �ملدن  معظم  �إن  حيث  �شنعها،  كيفية  �أحدهم 
و�لأفلم،  و�لأدوي��ة،  و�ل�شيار�ت،  �لغذ�ئية،  �مل��و�د 
ودفع  �أخرى،  �أماكن  من  ل�شتري�دها  بحاجة  هم  لذلك 

ثمنها من خلل ��شتبد�ل ما ينتجون مع �خلارج.
ولكن ميكن للدول االأخرى اأن ت�ضرتي هذه املنتجات من 
مكان اآخر، لذا فاإن ال�ضلع واخلدمات التي ميكن ملكان 
ما �أن يبيعها للمو�طنني يف دول �أخرى يعترب عامل مهما 

يف ت�شكيل نوعية �حلياة فيها، وقدرتها على �لبقاء.
 وعلى �لنقي�ض من �لأن�شطة غري قابلة �لتد�ول، حتتاج 
�إقناع  من  متكنها  قوية  قاعدة  �إل��ى  �لت�شدير  �أن�شطة 
�لعملء يف �خلارج ب�ر�ئها بدل من �لجتاه خليار�ت 
�أخرى، وهو ما يعني �أن �ل�شادر�ت يجب �أن متتلك معدل 

جذابا من اجلودة، والتكلفة.
يف  منتجاتها  جاذبية  زي��ادة  �أج��ل  من  �ل��دول  حتتاج   
اخلارج اإما لتح�ضني اجلودة واالإنتاجية واإما اإلى خف�ض 
�لأجور، حيث �إن كلما �رتفعت �لإنتاجية وجودة �أن�شطة 
مع  للعمال  دفعه  ميكن  ال��ذي  االأج��ر  ارتفع  الت�ضدير 

�لبقاء يف �ملناف�شة.
�لت�شدير، كما هو  �لت�شغيل يف �شناعة  �رتفع  يف حال 
عائد�ت  على  تعتمد  ل  �لتي  �لأماكن  معظم  يف  �حلال 
النفط، فاإن االأجور التي ميكن اأن يتحملها قطاع الت�ضدير 
ميكن اأن توؤثر على اأجور اجلميع يف املدينة، وبالتايل 

فاإنه من م�ضلحة اجلميع حت�ضني قطاع الت�ضدير.
�إلى  �لت�شدير  �أن�شطة  �لكبرية، متيل  �ملناف�شة  ب�شبب   
ب�شكل  و�لإنتاجية  �لتكنولوجية  للتطوير�ت  �خل�شوع 
�أ�رع من �أي جزء �آخر يف �لقت�شاد، مع �لتهديد �مل�شتمر 

�إلى  بالنظر  �حلال  هو  مثلما  �لآخرين،  �ملناف�شني  من 
�آيفون و�أثره على نوكيا، و�لنفط �ل�شخري و�أوبك.

 متيل �لدول �لناجحة �إلى �لتحرك من ت�شدير �لب�شائع 
�ل�شناعية �لب�شيطة تقنًيا و�لتي متتلك تناف�شية كافية 

لت�شديرها �إلى منتجات �أكر تعقيًد�.
 يف عام 1963 كانت �شلة �شادر�ت تايلند حتتوي على 
�لأرز  مثل  و�ملعدنية  �لزر�عية  �ملنتجات  من   %97
�أ�شبحت   2013 ع��ام  بحلول  اأن��ه  حني  يف  وامل��ط��اط، 
�شكلت  بينما  �لإجمايل،  من   %20 �ملنتجات متثل  هذه 

�ملاكينات و�ملو�د �لكيميائية %56.
 يظهر هذ� �لتحول يف كل �لدول �لنامية خارج منظمة 
�إلى حد كبري بقدرة  �أن �لنجاح يرتبط  �أوبك، يف حني 
يف  ح��دث  كما  �لتحول،  ه��ذ�  حتقيق  على  �ل�شعوب 

�شنغافورة، وتركيا مثل.

�لعقارية  مينا  �ركة  من  كل  �أعلنت 
و����رك���ة ه��وم��ز �ل��ع��ق��اري��ة عن 
�لنخبة  معر�ض  يف  م�شاركتهما 
جمموعة  تنظمه  �ل���ذي  �ل��ع��ق��اري 
�ملعار�ض  لتنظيم  جلوبل  �إ�شكان 
�ملعار�ض  �أر���ض  على  و�ملوؤمتر�ت 
من  �لفرتة  خلل  مب�رف  �لدولية 
�أكر  مب�شاركة  دي�شمرب   19 �إلى   14
عقارية  وموؤ�ش�شة  �ركة   70 م��ن 

متخ�ش�شة.
�لرئي�ض  ق��ال  �ملنا�شبة  وب��ه��ذه 
مينا  �ركة  يف  بالوكالة  �لتنفيذي 
�أن  �لن�شف  عبد�لرحمن  �لعقارية 

ت�شويق  �شتت�شمن  مينا  م�شاركة 
من  و�ملقبلة  �حلالية  م�روعاتها 
�لكويتي  �ل�شوق  يف  �لتو�جد  خلل 
�لكويتي  �مل�شتثمر  يتميز  حيث 
باختيار�ته �ل�شتثمارية ذ�ت �لطابع 

�ملميز و�لعو�ئد �مل�شتقرة.
خلل  �شتطرح  �ل�ركة  �أن  و�أ�شاف 
�لدورة �حلالية للمعر�ض م�روعها 
منظ�رة  �لرتكية  �شبنجة  مدينة  يف 
�ل�شكني و�لذي يعني باللغة �لرتكية 
�لإطللة �لطبيعية، لفتًا �إلى �أن هذ� 
�مل�شاريع  ر�ب��ع  يعترب  �مل�����روع 
مينا  �ركة  نفذتها  �لتي  �لعقارية 

الرتكية  اجلمهورية  يف  العقارية 
خلل �ل�شنو�ت �ل�شابقة، حيث قامت 
بت�شليم كافة �مل�شاريع خلل �شيف 
�شكنية  فيل   114 بعدد   ،2013 عام 
�خلليج  ودول  �لكويت  من  لعملئها 
مينا  �ركة  تعترب  وبذلك  �لعربي، 
�أكرب مطور عقاري كويتي  �لعقارية 

يف منطقة �شبنجة �لرتكية.
مينا  �ركة  ب��اأن  �لن�شف  و�أو���ش��ح 
و�شاق  ق��دم  على  تعمل  �لعقارية 
�لإن�شائية  �لأع��م��ال  من  للإنتهاء 
تتجاوزة  حيث  بامل�روع  �خلا�شة 
علما   %95 من  �أكر  �لإجن��از  ن�شبة 

كافة  من  �لنتهاء  �ملتوقع  من  باأنه 
للعملء  �مل�روع  وت�شليم  �لأعمال 

نهاية �شهر دي�شمرب �حلايل.
مينا  ���رك��ة  �ن  �ل���ى  �أ���ش��ار  ك��م��ا 
ت�شميم  على  حاليا  تعمل  �لعقارية 
منطقة  يف  جديدة  م�شاريع  وتطوير 
عنها  �لعلن  �شيتم  �لو�شط  �ل�رق 
�لت�شاميم  من  �لنتهاء  فور  لحقا 
للبدء  �ل���لزم���ة  و�ل��رت�خ��ي�����ض 

بالن�شاء�ت و�لت�شويق.

العدد )2493(  الثالثاء  1  ديسمبر  2015

فرغلي: المباني التاريخية يتم تحويلها
 شققًا سكنية بمواصفات عصرية 

السعودية: البنوك تمنح 1461.6 مليار ريال 
قروضًا للقطاعين الحكومي والخاص 

ملجموعة  �لتنفيذي  �ملدير  ق��ال 
يوتوبيا �لعقارية �ل�ركة �لزميلة 
حممد  �لعقارية  ت��وب  ملجموعة 
وبعد  �ملجموعة  �إن  ثابت  فرغلي 
�شفن  �ركة  مع  �حل�ري  �تفاقها 
�لتطوير  يف  و�ملتخ�ش�شة  كابيتال 
و�شمال  و�شط  مناطق  يف  �لعقاري 
بريطانيا لعر�ض م�شاريعها ح�ريا 
م�روع  تعر�ض  وقطر  �لكويت  يف 
مدينة  يف  و�لكائن  �شرت�ند  �شفن 
من  �ن  فرغلي  و����ش��اف  ليفربول 
مدينة  �نها  ليفربول  عن  �ملعروف 
�نيقة  باأنها مدينة  مزدهرة ومتتاز 
�لكبري  وعاملية وحلر�ض �ملدينة  
على �لفنون و�لريا�شة جعلها مكانا 

مثري� ولت�شتقطب نحو 75 مليون ز�ئر كل عام. و��شاف 
�لعاملية  �ملتاحف  من  �لعديد  بوجود  �ملدينة  ومتتاز 
و�ملعار�ض و�مل�شارح، وهناك �ي�شا �لعديد من مر�كز 

ذ�ت  �لتجارية  و�ملحلت  �لت�شوق 
اجلودة العالية واملطاعم مبختلف 
�ملدينة  �أن  فرغلي  وبني  �نو�عها. 
و�لتي تعد ر�بع �أكرب مدن بريطانيا 
ت�شم  جامعات  �رب��ع  فيها  يوجد 
نحو 18 �لف طالب من خمتلف دول 
�ملدينة  �ن  �لى  بال�شافة  �لعامل 
حيث  �ل��ع��ري��ق  بتاريخها  مت��ت��از 
مبنى   2500 من  �ك��ر  فيها  يوجد 
�ملعماري  بجمالها  متتاز  تاريخي 
�ليون�شكو  و�شعت  فيما  و�لهند�شي 
�لرت�ث  مناطق  قائمة  على  �ملدينة 
العقاري  اجلانب  وعن  العاملي. 
ت�شري  �لح�شائيات  �أن  فرغلي  قال 
�لى �ن حجم �مل�شاريع �لعقارية يف 
�ملدينة حاليا يتجاوز 7 مليار�ت جنيه ��شرتليني و�ن 
�لعائد �ليجاري يف �ملدينة مابني 5-8% وفقا ملوقع 

ومز�يا �لعقار.

�أظهرت �لن�رة �ل�شهرية �ل�شادرة 
�لعربي  �ل��ن��ق��د  م��وؤ���ش�����ش��ة  ع��ن 
�لقرو�ض  �إجمايل  �أن  �ل�شعودية، 
للقطاع  �لبنوك  منحتها  �لتي 
�شهر  بنهاية  و�خلا�ض  �حلكومي 
�أكتوبر 2015 بلغت 1461.6 مليار 

ريال.
�رتفعت  ف��ق��د  ل�����ش��ام��ا  ووف��ق��ا 
�لبنوك  م��ن  �ملقدمة  �ل��ق��رو���ض 
للقطاع  �ل�شعودية،  و�مل�شارف 
�خلا�ض بنهاية �شهر �أكتوبر 2015 
لت�شل �إلى 1351 مليار ريال وذلك 
بارتفاع قدره 5%، مقارنة بنف�ض 
و�لتي  �ملا�شي  �لعام  من  �لفرتة 

بلغت �آنذ�ك 1287 مليار ريال.
�ملمنوحة  �لقرو�ض  بلغت  كما 
 110.6 نحو  �حلكومي  للقطاع 
مليار�ت ريال بارتفاع قدره %13 
�لعام  من  �لفرتة  بنف�ض  مقارنة 

�ملا�شي.

�لتغري20142015�لفرتة
+ 12%11361268يناير
+ 11%11481278فرب�ير
+ 10%11671288مار�ض
+ 9%11801292�بريل
+ 9%11961309مايو
+ 10%12151331يونيو
+ 10%12211337يوليو

+ 8%12331337�أغ�شط�ض
+ 7%12521341�شبتمرب
+ 5%12871351�أكتوبر
----1261نوفمرب
----1256دي�شمرب

�بقاءخف�ضزيادة
1- هل تتوقع زيادة/خف�ض/�إبقاء ن�شبة ��شتثمارك يف �أ�شهم �ل�رق 

�لأو�شط يف �لأ�شهر �لثلثة �ملقبلة؟
437

2- هل تتوقع زيادة/خف�ض/�إبقاء ن�شبة ��شتثمارك يف �أدو�ت �لدخل 
�لثابت يف �ل�رق �لأو�شط يف �لأ�شهر �لثلثة �ملقبلة؟

158

3- هل تتوقع زيادة/خف�ض/�إبقاء ن�شبة ��شتثمارك يف �لأ�شهم يف �لدول 
�لتالية يف �لأ�شهر �لثلثة �ملقبلة؟

 

518�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
347قطر

446�ل�شعودية
248م�ر

1310تركيا
347�لكويت

 

قروض البنوك للقطاع الخاص أكتوبر 2015 مليار ريال

نتائج المسح

مديرو صناديق الشرق األوسط يتفاءلون بأداء  األسهم 
ونظرة سلبية تجاه السندات نتيجة انخفاض القيم

صادرات الدول يجب أن تمتلك معداًل جذابًا من الجودة والكلفة لترويج منتجاتها

مينا وهومز  تشاركان في معرض 
النخبة العقاري بأرض المعارض

بوقماز : الوقت الحالي أفضل 
أوقات االستثمار في البوسنة

رمزي: هومز تطرح مشاريع
 في تركيا وإنكلترا

�لعقارية  و����ش��ل  �ركة  �أك���دت 
�لنخبة  معر�ض  يف  م�شاركتها 
�لرئي�ض  ق��ال  حيث   �ل��ع��ق��اري 
�لتنفيذي لل�ركه فهد بوقماز �إن 
م�شاركة �ل�ركة يف هذ� �ملعر�ض 
بالدرجة  �لتو�جد  �إل��ى  تهدف 
�لولى، ومن ثم عر�ض م�روعها 
جمهورية  يف  �ملميز  �لعقاري 
��شم  يحمل  و�ل����ذي  �لبو�شنة 

م�روع �لنخبة �لعقاري.
�لنخبة  م�����روع  �أن  و�أ����ش���اف 
بن�شبه  لل�ركه  مملوك  �لعقاري 
فيل   13 م��ن  وي��ت��األ��ف   ،%100
جانب  عليه  ي�شفي  مما  م�شتقلة 
ر�عت  حيث  �خل�شو�شية،  م��ن 

يتنا�شب  �لذي  �إ�شفاء طابع �خل�شو�شية  �ل�ركة عند ت�شميم �مل�روع 
مع �لأ�رة �لكويتية و�خلليجية.وتابع بوقماز يقول �ن م�روع �لنخبة 
يقع يف منطقة في�شكو �ل�شياحية ويبعد عن �شنرت �ملدينة 3 كيلو فقط، 

مبعنى �أنه قريب من جميع �خلدمات و�ملر�فق �ل�رورية.
�أف�شل  من  يعترب  �حلايل  �لوقت  �إن  بالقول  ت�ريحه  بوقماز  و�ختتم 
�أوقات �ل�شتثمار يف �لبو�شنة لأ�شباب عديده منها دخول روؤو�ض �لأمو�ل 
عدد  وت�شاعف  �لخرية،  �لونة  ملحوظ يف  ب�شكل  و�لجنبية  �خلليجية 
�شاهم يف  �لذي  و�لمان  �لمن  عن�ر  عن  ف�شًل  كبرية،  باعد�د  �ل�شو�ح 

تز�يد حدة �ل�شتثمار�ت هناك ب�شكل ملحوظ جد�. 

قالت مديرة �ملبيعات يف �ركة 
�أن  رمزي  منال  �لعقارية  هومز 
هومز  ت�شعى د�ئمًا لتقدمي �ف�شل 
�لفر�ض �لعقارية لعملئها ومن 
هنا فقد �شعت �ل�ركة �إلى توفري 
�لإ�شتثمار  خيار�ت  من  �لكثري 
من  بع�ض  يف  �ملتميز  �لعقاري 
فر�شًا  توفر  �لتي  �لعامل  بلد�ن 
�لعقاري  للإ�شتثمار  ج��ي��دة 
بينها  من  كان  و�لتي  �ملتميز، 
الرتكية  اجل��م��ه��وري��ة  م��ن  ك��ل 
و�جنلرت� وذلك من خلل �ختيار 
يتيح  �ل��ذي  �ملنا�شب  �لعقار 
م�شاحة جيدة وموقعا متو�شط يف 
�ملدن وحالة جيدة من �ل�شيانة 

باالإ�ضافة ايل ال�ضعر اجليد.
يف  �ل�ركة  م�شاريع  �أن  و�أ�شافت 
تركيا متتاز باأنها تقع يف اجلانب 
��شطنبول،  مدينة  من  �لوروب���ي 
جميع  من  بقربها  تتمتع  و�لتي 
و�ملر�فق  �لإجتماعية  �مل��ر�ك��ز 
ت��ت��وف��ر بها  �حل��ي��وي��ة و�ل���ت���ي 
ت�شهيلت كربى لل�شد�د، بالإ�شافة 
�يل �لعديد من �لفر�ض �لإ�شتثمارية 

من  و�لتي  �ملتحدة،  �ململكة  يف 
�حلايل  �ل�ركة  م�روع  �برزها 
تتمتع  �لتي  مان�ش�شرت  مبدينة 
�لفوري  و�لت�شليم  بالرفاهية 
 %13 بعائد  اجليد  واالإ�ضتثمار 
�مل�شاريع  من  و�لعديد  �شنوي، 
االإ�ضتثمارية اجليدة االخرى داخل 
توفر  �لتي  باململكة  ع��دة  م��دن 

عو�ئد ��شتثمارية مرتفعة.

توقع 29% من المشاركين خفض المخصصات لألسهم المصرية

خالل الفترة من 14 إلى 19 ديسمبر الحالي

• محمد فرغلي

• فهد بوقماز
• منال رمزي

لوفتهانزا تتفق مع  300 ألف 
موظف لوقف اإلضراب

بيل غيتس و27 مستثمراً يخصصون 
ًا لتمويل الطاقة النظيفة  صندوق

و�فقت �ركة لوفتهانز� �لأملانية على توقيع �تفاق مع 300 �ألف 
من موظفيها، يف م�شعى لوقف �لإ�ر�بات �لتي �أثرت �شلًبا على 

�أعمال �ل�ركة.
وذكرت �ل�ركة �لأملانية �لعاملة يف جمال �لطري�ن  �أن �لتفاق 
 2.250 بقيمة  ين�ض على منح �ملوظفني مدفوعات ملرة و�حدة 

�ألف يورو، بالإ�شافة �إلى زيادة بن�شبة %2.2.
عمال  وكذلك  �لأر�ض،  على  لوفتهانز�  موظفي  �لتفاق  وي�شمل 

�ملطاعم، وتكنولوجيا �ملعلومات، و�ل�شحن، و�ل�شيانة.
وكانت �ل�ركة �لأملانية قد و�جهت �أطول �إ�ر�ب يف تاريخها يف 

وقت �شابق من �ل�شهر �حلايل، ما �أثر على 500 �ألف م�شافر.
�لطيارين،  مع  لتفاق  تتو�شل  �أن  لوفتهانز�  ل�ركة  ويتبقى 
�لعمل  �لإ�ر�ب عن  �إلى  دعو�  و�لذين  �لطائر�ت،  وطو�قم عمل 

ملدة �أ�شبوع يف بد�ية �ل�شهر �حلايل.

�ل�شهري  �مل��ل��ي��اردي��ر  ك�شف 
و�أغ��ن��ى رج��ل يف �ل��ع��امل بيل 
�شندوق  تفا�شيل  عن  جيت�ض 
�لطاقة  ����ش��ت��خ��د�م  لتمويل 
�لنظيفة يف �لبلد �لتي �لتزمت 
�أمو�ل عامة للبحث  بتخ�شي�ض 

و�لتنمية يف هذ� �لقطاع.
�إلى  ين�شم  �أن  �مل��ق��رر  وم��ن   
من   27 عن  يقل  ل  ما  جيت�ض 
�خلا�ض  �لقطاع  م�شتثمري 
�لطاقة،  �ئتلف  ي�شمى  فيما 
�إفريقيا  يف  رجل  �أغنى  ومنهم 
د�جنتو،  �أليكو  �لنيجريي 
بابا  ع��ل��ي  ���رك��ة  ورئ��ي�����ض 
وميج  م���ا،  ج���اك  �ل�شيني 
 Hewlett ويتمان رئي�ض �ركة

.Packard Enterprise Co
عن  ���ش��ادر  ب��ي��ان  وبح�شب   
فاإن  �لمريكي  �لأبي�ض  �لبيت 
�شوف  �لتحالف  ��شتثمار�ت 

تعمل على حتمل �ملخاطر �لتي 
يف  �لطاقة  ل�ركات  ت�شمح 
مرحلة مبكرة بتحويل �أفكارها 

من �ملعامل �إلى �ل�شوق.
�أن  �إل����ى  �ل��ب��ي��ان  و�أ����ش���ار   
يتعاونون  �شوف  �مل�شتثمرين 
�لعامل،  ح��ول  دول��ة   19 م��ع 
�ملتحدة،  �ل���ولي���ات  منها 
وت�شيلي،  و�ل�شني،  و�لهند، 
ي�شكلون  و�لذين  و�ل�شعودية، 
�لأبحاث  تقريًبا من   %80 معا 
�لطاقة  مب��ج��ال  �خل��ا���ش��ة 

�لنظيفة حول �لعامل.
�لإعلن  يتم  �أن  �ملتوقع  ومن   
�لر�شمية  �لتو�أمة  مبادر�ت  عن 
�ملتحدة  �لأم����م  م��وؤمت��ر  يف 
يعقد  و�ل��ذي  �ملناخ،  لتغري 
دي�شمرب   11 حتى  باري�ض  يف 
بح�شور �أكر من 140 من قادة 

�لعامل.

• عبدالرحمن النصف
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