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تقع في بريطانيا وإسبانيا وتركيا وكندا ودبي

ً
«توب» تختار «السند» وكيال حصريًا
لتسويق مشاريعها العاملية في مصر
وقـ ـع ــت ش ــرك ــة ال ـس ـن ــد ال ـع ـقــاريــة
وم ـقــرهــا ال ـق ــاه ــرة ،ومـجـمــوعــة تــوب
الـعـقــاريــة ومـقــرهــا الـكــويــت ،اتفاقية
للتعاون بينهما ،لتصبح «السند»
ال ــوك ـي ــل ال ـح ـص ــري لـلـمـجـمــوعــة في
مـصــر ،لتسويق نخبة مــن املشاريع
ال ـع ـق ــاري ــة امل ـت ـم ـي ــزة ف ــي بــري ـطــان ـيــا
وإس ـب ــان ـي ــا وت ــرك ـي ــا وكـ ـن ــدا وإم ـ ــارة
دبي ،والتي تتولى «توب» تسويقها
حصريا في املنطقة.
وي ـب ـلــغ ع ــدد ت ـلــك امل ـش ــروع ــات ما
ي ـقــارب  15مـشــروعــا عـقــاريــا منوعا،
م ــا ب ــني مـ ـش ــروع ــات ت ـح ــت اإلن ـش ــاء
وم ـ ـ ـشـ ـ ــروعـ ـ ــات جـ ـ ــاهـ ـ ــزة ل ـل ـت ـس ـل ــم
الفوري ،بمساحات مختلفة تبدأ من
األستديو وحتى الفلل املستقلة.
وأوضح العضو املنتدب ملجموعة
ت ــوب ال ـع ـقــاريــة ،ول ـيــد ال ـق ــدوم ــي ،أن
املـجـمــوعــة سـعــت مـنــذ إنـشــائـهــا إلــى
ت ـق ــدي ــم ع ـق ــار لـلـمـسـتـهـلــك ال ـع ــرب ــي،
يـ ـتـ ـمـ ـي ــز بـ ــال ـ ـعـ ــائـ ــد االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاري
امل ـ ـ ـجـ ـ ــزي وامل ـ ـض ـ ـم ـ ــون فـ ـ ــي الـ ــوقـ ــت
نـفـســه ،بــاإلضــافــة إلــى اتـخــاذ جميع
اإلج ـ ــراءات ال ــالزم ــة ،لـضـمــان سالمة
املــوقــف الـقــانــونــي لجميع املـشــاريــع
املعروضة.
وقـ ـ ـ ـ ــال إن «تـ ـ ـ ـ ـ ــوب» تـ ـعـ ـتـ ـب ــر مــن
أوئ ــل الـشــركــات الـعــربـيــة ،الـتــي تقوم
ب ـت ـس ــوي ــق املـ ـ ـش ـ ــروع ـ ــات ال ـع ـق ــاري ــة
األج ـن ـب ـيــة ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،م ـعــربــا عــن
سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون
م ــع «ال ـس ـن ــد» ،الـ ــذي يــأتــي ف ــي إط ــار
الـ ـتـ ـع ــاون م ــع ش ــرك ــاء ن ـج ــاح ج ــدد،
وفـ ـت ــح س ـ ــوق ك ـث ـي ــف مـ ـث ــل الـ ـس ــوق
امل ـ ـصـ ــري ال ـ ــذي ي ـت ـط ـلــع إل ـ ــى ف ــرص
جديدة.
مــن جـهـتــه ،ق ــال املــديــر التنفيذي
مل ـج ـم ــوع ــة ت ـ ــوب الـ ـعـ ـق ــاري ــة ،مـحـمــد
فــرغ ـلــي ث ــاب ــت ،إن االت ـفــاق ـيــة تشمل
تعيني شركة السند العقارية كوكيل
حصري لتسويق مشاريع املجموعة
داخـ ــل ال ـس ــوق املـ ـص ــري ،إي ـمــانــا من
«تـ ــوب» بــال ـفــرص ال ــواع ــدة ف ــي هــذه
األس ـ ـ ــواق ،ورغـ ـب ــة م ـن ـهــا ف ــي تـلـبـيــة
الطلبات املتزايدة من السوق املصري

«الغرفة» تعاود العمل
في فرع الشويخ
تباشر غرفة تجارة وصناعة الكويت أعمالها
م ـج ــددًا ،بـعــد االن ـت ـهــاء م ــن أع ـم ــال الـصـيــانــة في
فرعها الـكــائــن فــي منطقة الـشــويــخ ش ــارع جمال
عبدالناصر مدخل بنك الخليج .ويهدف إنشاء

القدوميّ :
نقدم
عقارًا يتميز بالعائد
االستثماري املجزي
واملضمون
فرغلي :التعاون
مع «السند» يأتي
إليمان «توب» بالفرص
الواعدة في مصر
محمد فرغلي ومجدي سعد يتبادالن االتفاقية

ل ــالس ـت ـث ـم ــار ،وال ـت ـم ـل ــك ف ــي أسـ ــواق
خارجية.
وقــال فرغلي إن اختيار «السند»
نتج عــن دراس ــة مستفيضة للسوق
املصري وأبرز الوكالء العاملني فيه،
إذ مل ـســت «تـ ـ ــوب» ت ــوف ــر ال ـك ـث ـيــر من
املـقــومــات االيـجــابـيــة داخ ــل الـشــركــة،
وأبـ ــرزهـ ــا اإلدارة امل ـح ـتــرفــة وطــاقــم
العمل املؤهل على أعلى مستوى ،إلى
جــانــب املـصــداقـيــة والسمعة الطيبة
التي تتمتع بهم.
وأكــد فرغلي أن «تــوب» ال تتنازل
عــن مـسـتــوى مـحــدد مــن الـكـفــاءة في
خ ــدم ــة ال ـع ـم ــالء ،ب ـح ـيــث ال يـقـتـصــر
دورها على القيام بالدور التسويقي
فقط ،بــل يتعداه إلــى تقديم وتوفير
ك ــاف ــة ال ـخ ــدم ــات امل ـت ـع ـل ـقــة ب ـمــا بعد
البيع.
وأض ـ ـ ــاف أن املـ ـجـ ـم ــوع ــة لــدي ـهــا
م ـعــاي ـيــر ص ــارم ــة ل ـل ـتــأكــد م ــن كــافــة
األمـ ـ ـ ــور ال ـت ـس ــوي ـق ـي ــة وال ـق ــان ــون ـي ــة،
التي تؤكد سالمة املوقف القانوني
ل ـل ـم ـشــروع ،وأن ع ــوائ ــد االس ـت ـثـمــار
ب ــه م ـجــزيــة وت ـم ـثــل ف ــرص ــة حقيقية

لـلـمـسـتـثـمــر ،مـ ـش ــددًا ع ـل ــى أن ط ــرح
ه ـ ــذه املـ ـش ــاري ــع ي ــأت ــي انـ ـط ــالق ــا مــن
سعي «توب» املستمر لتقديم أفضل
الفرص العقارية في السوق العقاري
الـ ــدولـ ــي ب ـم ـخ ـت ـلــف م ـن ــاط ـق ــه ،وب ـمــا
يضمن عــوائــد حقيقية للمستثمر،
س ـ ــواء ع ــوائ ــد ت ــأج ـي ــري ــة ،أو عــوائــد
ناتجة عن نمو رأس املــال املستثمر،
م ــن خ ــالل عـمـلـهــا م ــع مـجـمــوعــة من
ك ـبــار امل ـطــوريــن ال ـع ـقــاريــني ف ــي تلك
األسواق ،لضمان تسليم املشاريع في
مواعيدها ،وضمان جودتها وتميز
مواقعها وأسعارها وعوائدها.
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال رئ ـي ــس مجلس
إدارة «ال ـس ـن ــد» ب ــاس ــم ال ـشــرب ـي ـنــي،
إن ت ــوق ـي ــع ب ــروتـ ـك ــول الـ ـتـ ـع ــاون مــع
مجموعة توب العقارية ،هو استمرار
ملسيرة نجاحات الشركة خــالل عام
 ،2017إذ إنـ ــه ول ـل ـم ــرة األول ـ ــى يـتــم
تــوفـيــر ه ــذا الـحـجــم مــن امل ـشــروعــات
بتلك الدول للمستهلك املصري.
وأشار إلى سعي «السند» لتوقيع
هذا البروتوكول ،نظرا ملا ملسته في
السوق املصري ،من احتياج لتنويع

امل ـح ـف ـظــة ال ـع ـق ــاري ــة داخـ ـ ــل وخـ ــارج
م ـصــر ،ن ـظ ـرًا ل ـل ـظــروف االقـتـصــاديــة
الـ ـح ــالـ ـي ــة ،م ـب ـي ـن ــا أن ـ ــه تـ ــم اخ ـت ـي ــار
«توب» لتوقيع هذا البروتكول ،نظرًا
لـخـبــرتـهــا ال ـعــري ـقــة ف ــي ه ــذا امل ـجــال
والــذي بدأ منذ عام  1995حتى اآلن،
وانتشار مكاتبها ســواء البيعية أو
الخدمية ملا بعد البيع بالدول التي
تتواجد بها املشروعات.
من ناحيته ،أشار العضو املنتدب
فــي «ال ـس ـنــد» ،م ـجــدي س ـعــد ،إل ــى أن
تــوق ـيــع هـ ــذا الـ ـب ــروت ــوك ــول سـيـتـيــح
لـلـشــركــة ط ــرح م ـش ــروع ــات ع ـقــاريــة،
ت ـحــوي مـســاحــات ت ـبــدأ مــن  37مترًا
حـتــى الـفـلــل املستقلة بمساحة 245
مـ ـتـ ـرًا ،الفـ ـت ــا إلـ ــى وجـ ـ ــود تـ ـن ــوع فــي
األسعار للوحدات ،بحيث يبدأ سعر
الــوحــدة العقارية ببريطانيا من 50
ألف جنيه إسترليني ،في حني يبدأ
س ـعــر ال ــوح ــدة ب ـتــرك ـيــا م ــن  80ألــف
دوالر.
وأضـ ـ ــاف أن ع ــوائ ــد االس ـت ـث ـمــار
ت ـت ــراوح م ــا ب ــني  5إل ــى  10ف ــي املـئــة
كعائد إيجاري سنوي ،فيما تترتفع

ق ـي ـم ــة األص ـ ــل الـ ـعـ ـق ــاري ل ـل ــوح ــدات
لـتـصــل إل ــى  10فــي امل ـئــة سـنــويــا في
بعض املدن واملواقع املميزة فيها.
وأك ــد أن دور «الـسـنــد» بالتعاون
م ــع «ت ـ ــوب» ال يـقـتـصــر ع ـلــي تــوقـيــع
ال ـع ـق ــود ب ــني ال ـع ـم ــالء واملـ ـط ــوري ــن،
بـ ــل ي ـت ــم ت ـق ــدي ــم ك ــاف ــة ال ـت ـس ـه ـيــالت
واالسـتـشــارات الــالزمــة للعمالء ،بما
يـضـمــن لـهــم تـجــربــة ش ــراء متكاملة
وخالية من أي عقبات.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف س ـ ـعـ ــد أن امل ـ ـشـ ــاريـ ــع
املطروحة ،تلبي احتياجات شريحة
ك ـب ـيــرة م ــن املـسـتـثـمــريــن امل ـصــريــني،
الـ ــراغ ـ ـبـ ــني فـ ــي تـ ـن ــوي ــع م ـحــاف ـظ ـهــم
االستثمارية ،بحيث تتركز سياسة
الـشــركــة على تنويع مـصــادر الدخل
لعمالئها ،من خــالل انتقاء مشاريع
اس ـت ـث ـم ــاري ــة فـ ــي أمـ ــاكـ ــن م ـت ـنــوعــة،
ب ـم ــا ي ـض ـمــن ت ـق ـل ـيــل املـ ـخ ــاط ــر ،إل ــى
جــانــب تـعـظـيــم امل ـك ــاس ــب ،م ــن خــالل
التركيز على املشاريع املوجودة في
أماكن تحت التطوير في برمنغهام
ومــانـشـسـتــر ولـيـفــربــول عـلــي سبيل
املثال.

يتيح للحضور الحصول على  3000نقدًا

«الخليج» يجري غدًا مسابقة «صيد الكاش»
على هامش سحب «مليونير الدانة» باألفنيوز
ي ـ ــوم واح ـ ـ ــد ي ـف ـص ــل عـ ــن سـحــب
«مليونير الــدانــة» املرتقب مــن بنك
الـخـلـيــج ،مـلـيــون ديـنــار فــي انتظار
ال ـع ـم ــالء ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى مـفــاجــآت
ّقيمة وفعاليات ممتعة عديدة منها
املسابقة الفريدة من نوعها «صيد

الـكــاش» .فقد أشــار البنك في بيان
ل ــه ،إل ــى أن ــه عـ ــالوة ع ـلــى األنـشـطــة
والجوائز التي سبق وأعلن عنها،
س ـي ـق ــدم ل ـل ـح ـض ــور ف ــرص ــة ال ـف ــوز
بنحو  3000ديـنــار نـقـدًا ،مــن خالل
م ـس ــاب ـق ــة «صـ ـي ــد ال ـ ـ ـكـ ـ ــاش» ،ال ـت ــي

اقتصاد

سـتـتـيــح ل ـس ـتــة أشـ ـخ ــاص أو أكـثــر
مــن الـحـضــور فــرصــة ال ـفــوز بــاملــال،
الفـتــا إلــى أنــه مــا على الـحـضــور إال
أن ي ـخ ـطــوا داخ ـ ــل صـ ـن ــدوق مـلــيء
بــالـنـقــود املـتـطــايــرة والـتـقــاطـهــا في
 10ث ـ ــوان ،لـيـتـمـكـنــوا م ــن اس ـت ـبــدال

األوراق امل ـل ـت ـق ـطــة م ــن ال ـص ـن ــدوق
بمال نقدي فور انتهاء املدة املحددة
للمسابقة.
وبــني «الخليج» أن االشـتــراك في
مـســابـقــة «ص ـيــد ال ـك ــاش» مفتوحة
ل ـج ـم ـي ــع ال ـ ـحـ ــاضـ ــريـ ــن ف ـ ــي م ــوق ــع
ال ـح ــدث ف ــي«األف ـن ـي ــوز» ،ابـ ـت ـ ً
ـداء من
ال ـســاعــة الـســابـعــة م ـس ـ ً
ـاء ،إذ سيتم
اخ ـت ـي ــار اثـ ـن ــني م ــن املـ ـش ــارك ــني كــل
ن ـصــف س ــاع ــة ،م ـنــوهــا ب ــأن ــه يـجــب
على الحضور الراغبني في املشاركة
أن ي ـس ـج ـلــوا أس ـم ــاء ه ــم ف ــي مكتب
الـتـسـجـيــل ال ـقــريــب م ــن امل ـس ــرح في
«غـ ــرانـ ــد أفـ ـنـ ـي ــو» وس ـي ـت ــم اخ ـت ـيــار
األسماء بشكل عشوائي.
وكـ ـش ــف أن املـ ـش ــارك ــة م ـجــان ـيــة،
إذ سـيـفـتــح الـتـسـجـيــل ف ــي مسابقة
«صيد الـكــاش» املمتعة مــن الساعة
الـثــانـيــة بـعــد الـظـهــر حـتــى الـســاعــة
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السابعة مساء ً،قبيل بداية الحدث،
م ــع أن ـش ـط ــة ل ــأط ـف ــال م ــن ال ـســاعــة
ال ـ ـخـ ــام ـ ـسـ ــة م ـ ـ ـسـ ـ ـ ً
ـاء وتـ ـنـ ـتـ ـه ــي مــع
انطالق السحب رسميا عند الساعة
ً
مساء.
السابعة
وأكد البنك أن العائالت واألطفال،
سيستمتعون بجو من املرح واللهو
بوجود نشاط الرسم على الوجوه،
والحناء ،والبالونات ،وشخصيات
م ــن ال ــدم ــى امل ـت ـحــركــة وغ ـي ــره ــا من
األلعاب.
ولفت إلى أنه سيشارك في تقديم
هذا الحدث كل من الفنان الكوميدي
امل ـح ـبــوب خــالــد ال ـع ـقــروقــة الشهير
بـ ــ«ول ــد ال ـ ــدي ـ ــرة» ،وم ــذي ــع ال ــرادي ــو
املعروف خالد األنصاري ،باإلضافة
إلى محمد الصراف وهو املوسيقي
امل ــوه ــوب م ــن فــرقــة «ذا كــون ـســرت»
وممثل البنك.

الغرفة لهذا الـفــرع إلــى تسهيل إج ــراءات الفسح
الجمركي على منتسبيها ،إذ تمتد ساعات العمل
الرسمية لهذا الفرع من  8صباحا ولغاية 1:30
بعد الظهر من يوم األحد إلى يوم الخميس.

الطالع العمالء على آخر املستجدات التكنولوجية

« »VIVAتشارك في معرض
اإللكترونيات االستهالكية بأميركا
كشفت شــركــة االت ـصــاالت الكويتية )،(VIVA
ع ـ ــن م ـش ــارك ـت ـه ــا ف ـ ــي م ـ ـعـ ــرض اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــات
االستهالكية الــدولــي « ،»CES 2017وال ــذي يقام
في مدينة الفيغاس في واليــة نيفادا بالواليات
املتحدة األميركية من  5وحتى  8يناير.
وق ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ـ ــديــر إدارة ات ـصـ ـ ـ ــاالت الـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــركــات،
عبد الـ ـ ــرزاق ب ــدر العيس ــى ،إن تــواجــد «»VIVA
كـ ـشـ ــركة اتـصــاالت وحيدة من الكـ ــويت في هذا
امل ـع ــرض ،والـ ـ ـ ــذي ي ـص ــادف الـ ـ ـ ـ ــذكــرى الخمسني
على إطالق ــه ،يـ ــؤكد التزامها مــع ع ــمالئها في
اطــالعـهــم عـلــى آخ ــر املـسـتـجــدات وال ـت ـطــورات في
عالم التكنولوجيا في كل أنحاء الـ ـع ــالم ،مشيرًا
إلــى أنـهــا ستقوم بتغطية كــل فعاليات املعرض
عبر حساباتها على مواقع التواصل االجتماعي
«سناب تشات» و«إنست ــغرام» )@.(vivatelecom
وب ـ ـ ـ ــني أن ـ ـ ـ ــه مل ـ ـ ـ ــدة  50ع ـ ــام ـ ــا ،ك ـ ـ ـ ــان مـ ـع ــرض
اإللكترونيات االستهالكية الدولي «،»CES 2017
مـنـصــة اإلطـ ــالق لــالبـتـكــار والـتـكـنــولــوجـيــا الـتــي
غ ـيــرت وج ــه الـعــالــم ال ـجــديــد ،وه ــو ي ـقــام كــل عــام
فــي مدينة الس فيغاس ،التي تعد مكانا مميزًا
لـجـمـيــع ال ــذي ــن يـطـمـحــون إل ــى ازده ـ ــار وتـطــويــر
أعـمــالـهــم م ــن الـتـقـنـيــات االس ـت ـهــالك ـيــة ،وإدخـ ــال
ابتكارات الجيل املقبل إلى السوق.
وتوقع أن يتم طرح العديد من املنتجات التقنية
املبتكرة ،من مختلف الشركات حول العالم ،سواء
ال ـشــاشــات الــرقـمـيــة ،اواألج ـه ــزة الـنـقــالــة الــذكـيــة،
والـسـيــارات املستقبلية والـكــامـيــرات ،كما سيتم

الـتــركـيــز عـلــى الــواقــع املـعــزز واالف ـتــراضــي وعلى
تقنية الذكاء االصطناعي وعلم الروبوتات.
وس ـ ـي ـ ـش ـ ــارك فـ ـ ــي مـ ـ ـع ـ ــرض اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــات
االستهالكية الــدولــي ،أكـثــر مــن  3800شــركــة من
أض ـخ ــم الـ ـش ــر ّك ــات ع ـل ــى م ـس ـت ــوى الـ ـع ــال ــم ،بـمــن
ف ــي ذل ــك مـصــنـعــو ومـ ـط ــورو وم ـ ــوردو األج ـه ــزة
التقنية االستهالكية ،واملـحـتــوى ،ونـظــم تسليم
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ،وس ـي ـت ـض ـمــن ب ــرن ــام ــج املــؤت ـمــر
أكـثــر مــن  300جلسة بحضور  165ألــف شخص
م ــن  150ب ـل ـدًا .وتـعـتـبــر « »VIVAأح ــدث مشغل
لخدمات تكنولوجيا االتصال في الكويتِّ ،
وتقدم
مجموعة متكاملة مــن حـلــول االتـصــال املتنقلة،
وقد اكتسبت ومنذ دخولها السوق مركزًا مرموقا
في سوق االتصاالت .وتسعى الشركة ألن تجعل
ال ـتــواصــل أسـهــل عــن طــريــق تــوفـيــر تكنولوجيا
االتـصــاالت ونقل املعلومات والترفيه ،فــي إطــار
ي ـهــدف لـلـتــأثـيــر اإلي ـج ــاب ــي ع ـلــى ح ـيــاة الـعـمـيــل،
كـنـهــج أس ــاس ــي لـنـجــاحـهــا ،وأن ت ـك ــون الـعــالمــة
الـتـجــاريــة األولـ ــى فــي الـكــويــت مــن خ ــالل توخي
الشفافية ،والحيوية ،واإلرضاء والتفاعل.
وتـسـتـحــوذ الـشــركــة عـلــى نـسـبــة م ـتــزايــدة من
العمالء ،عن طريق توفير مجموعة مبتكرة من
الخدمات ذات القيمة املضافة.
وتقدم « »VIVAخدمة اإلنترنت املتنقل بسرعة
تصل إلى  100ميغابايت في الثانية ،المتالكها
أفضل وأحــدث شبكة اتصال من تقنيات الجيل
الرابع « »4GLTEاملتطورة في الكويت.
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«بلومبيرغ» :النفط ألعلى مستوى في  18شهر ًا
بعد تقرير «األنباء» بخفض إنتاج الكويت
قالت وكالــة بلومبيرغ
العامليــة ان أســعار النفط
قفــزت إلى أعلى مســتوى
لهــا في  18شــهرا وذلك في
اول تعامالت العام اجلديد.
واســتندت الوكالــة إلى
تقرير «األنباء» الذي انفردت
بنشره االحد املاضي والذي
أكــد بدء الكويت في خفض
اإلنتاج بواقع  130ألف برميل
يوميــا وهــو ما ســاهم في
االرتفاع الكبير في اســعار
النفط.
وجاء تخفيض الكويت
النتاجهــا ضمن اتفاق دول
«أوپيــك» بخفــض انتاجها
اعتبــارا مــن بدايــة يناير
اجلاري.
إلى ذلك ،سجلت أسعار
النفط أعلى مستوى في عام
ونصف خالل تداوالت أمس
بفضل آمال بأن ينجح اتفاق
بني املنتجني مــن «أوپيك»
ومن خارجهــا على خفض
إنتــاج النفــط  -والذي بدأ
ســريانه يوم األحــد -في
القضاء على تخمة املعروض
في السوق العاملية.
وارتفــع مزيــج برنــت
اخلام أكثر من  %2إلى 58.37
دوالرا للبرميل بزيادة 1.55
دوالر للبرميل مسجال أعلى
مستوى منذ يوليو .2015
وتراجع برنت قليال إلى

اسعار النفط تصعد بفضل آمال جناح اتفاق «أوپيك» على خفض اإلنتاج

النفط اقترب من
 60دوالراً للبرميل
خالل تداوالت
أمس

 58.22دوالرا ولكــن ظــل
مرتفعا  1.40دوالر.
وســجل اخلام األميركي
اخلفيف أعلى مســتوى في
 18شهرا وبلغ  55.24دوالرا
بزيادة  1.52دوالر للبرميل
وهو أيضا األعلى منذ يوليو
.2015
وفي األول من يناير بدأ
سريان االتفاق الذي توصلت
إليه «أوپيك» في نوفمبر مع
منتجني مستقلني مثل روسيا
بشأن خفض اإلنتاج بنحو
 1.8مليون برميل يوميا.

وقال هانز فان كليف كبير
احملللني االقتصاديني للطاقة
في بنك ايه.بي.ان امرو في
امســتردام« :الدالئل األولى
تلمــح إلــى أن تخفيضات
اإلنتــاج مــن املنتجــن في
أوپيك وخارجها تدعم اآلمال
بتقليص التخمة العاملية».
ويتفــق مــع كليــف في
الرأي ريــك ســبونر كبير
محللي السوق في سي.ام.
سي ماركتس .وقال سبونر:
«ستبحث السوق عن دالئل
على خفــض اإلنتاج .األمر

األكثر ترجيحــا أن أعضاء
«أوپيــك» واملنتجــن مــن
خارجها سيلتزمون باالتفاق
السيما في املراحل األولى».
ويتابع مستثمرون «أوپيك»
عن كثــب ملعرفة ما إذا كان
أعضــاء «أوپيك» ســيفون
بتعهداتهم بخفض اإلنتاج.
وقال تاماس فارجا كبير
محللي النفط مــن بي.في.
ام اويل اسوشــييتس« :إذا
كان عــام  2016عام األقوال
فينبغي أن يكون عام 2017
عام األفعال».

«ميد» :تردي أسعار النفط وعجز امليزانيات أهم سماتها

هذه أبرز احملطات االقتصادية في 2016
محمود عيسى

اســتعرضت مجلــة ميــد اهــم األحــداث
االقتصادية واالجتاهات التي شهدها عام 2016
وتأثيرها على النظرة املستقبلية ملنطقة الشرق
األوســط وشمال افريقيا ،وقالت ان هذا العام
متيــز بخفــض اإلنفاق احلكومــي وعجوزات
امليزانيــة ،وتقليص الوظائــف وتأخير دفع
املستحقات للشركات ،باإلضافة الى تخفيض
التصنيفات السيادية بني احلني واآلخر لبعض
دول املنطقة والتنبؤات بالنمو االقتصادي على
املستويني االقليمي والعاملي.
وجاءت األحداث االقتصادية خالل أشــهر
العام املاضي كما يلي:
٭ ينايــر :هبط ســعر خام برنــت في  18من
هذا الشهر الى  27.67دوالرا للبرميل ليسجل
أدنى سعر له منذ  13عاما ،وأعلنت السعودية
ميزانيتها لعام  2016بواقع  224مليار دوالر،
وخفضت النفقات بنسبة  %14عن العام السابق
مع توقــع عجز  78مليــار دوالر ،كما مت رفع
العقوبات الدولية عن إيران.
٭ فبراير :خفضت وكالة ستاندارد اند بورز
التصنيف السيادي لكل من السعودية وعمان
والبحرين.
٭ مــارس :مجلــس الــوزراء الكويتي يوافق
على فرض ضريبة  %10على أرباح الشركات،
ومصر تعلن تخفيض قيمة اجلنيه  %14وتبع
ذلك تعومي اجلنيه في نوفمبر ما جعل العملة
املصرية تخسر نحو  %50من قيمتها.
٭ ابريــل :مجلس الوزراء الســعودي يوافق
علــى رؤيــة  2030التــي تتضمــن إصالحات
اقتصادية شــاملة ،وحتدد  46هيئة حكومية
كأهداف للخصخصة وعلى رأسها شركة ارامكو،
واالمــارات تعلن أنها ستســجل في  2016أول
عجز في احلساب اجلاري منذ  37عاما.
٭ مايو :تســمية رئيس مجلس إدارة شــركة

ارامكــو خالــد الفالح وزيرا للطاقــة والثروة
املعدنية خلفا للوزير السابق علي النعيمي.
٭ يوليــو :قطر تعدل توقعات عجز امليزانية
لعام  2016من  %4.8الى  %7.8من الناجت احمللي
اإلجمالي ،وتخفيض تقديرات النمو  %0.4الى
.%3.9
٭ أغســطس :الكويت تخطط لبيع ما بني 20
و %30من اربع شركات نفط وبتروكيماويات
تابعة ملؤسســة البترول الكويتية ،ومجلس
الوزراء يقر سلســلة من اإلصالحات املتعلقة
بالدعم مبا في ذلك زيادة بنسبة  %83على أسعار
بعض احملروقات .وحاكم دبي يصدر مرسوما
بإحالة عدد من املسؤولني الى التقاعد املبكر.
٭ ســبتمبر :صندوق النقــد الدولي يتوصل
الى اتفاقية لدعم احلكومة املصرية بتسهيالت
متويل بقيمة  12مليار دوالر مدتها  3سنوات
لتعزيز اإلصالحات احلكومية.
٭ أكتوبــر :ســمو أمير البالد الشــيخ صباح
األحمد يصدر مرسوما بحل مجلس األمة.
٭ نوفمبر :مرشحو املعارضة يفوزون بنحو
 50مقعــدا في انتخابات مجلس األمة اجلديد،
واضعني بذلك حدا للمقاطعة السياسية التي
دامت اربع سنوات .والسعودية تستكمل بيع
أضخم إصدار للسندات تشهدها األسواق الناشئة
بقيمــة  17.5مليار دوالر في مســاعيها لســد
عجز امليزانية.
٭ ديســمبر :االتفــاق بني أوپيــك واملنتجني
املستقلني على خفض إنتاج النفط بواقع 600
ألــف برميل يوميا اعتبــارا من يناير احلالي،
ويأتي هذا االتفاق بعد اتفاق آخر في  30نوفمبر
على خفض اإلنتاج بنحــو  1.2مليون برميل
يوميا .والرئيس االيراني يعلن ميزانية بالده
للســنة املالية املنتهية في مارس  2018بنحو
 33مليار دوالر متضمنة زيادة نســبتها %50
في اإليرادات النفطية وأخرى بنســبة  %9في
املصروفات الرأسمالية.

خدمات إعالنية

في مجال التسويق العقاري الدولي داخل السوق المصري

«السند العقارية» و«توب العقارية» توقعان اتفاقية تعاون
وقعــت شــركة الســند
العقاريــة ومقرهــا القاهرة
ومجموعــة تــوب العقارية
ومقرهــا الكويــت اتفاقيــة
للتعــاون بينهمــا لتصبــح
شــركة الســند العقاريــة
الوكيل احلصري للمجموعة
في مصر لتسويق نخبة من
املشــاريع العقارية املتميزة
في بريطانيا ،إسبانيا ،تركيا،
كندا وإمارة دبي التي تتولى
مجموعــة تــوب العقاريــة
تســويقها باملنطقة العربية
بشــكل حصري .ويبلغ عدد
تلك املشــروعات مــا يقارب
اخلمسة عشر مشروعا عقاريا
منوعا ما بني مشروعات حتت
اإلنشاء ومشروعات جاهزة
للتسليم الفوري مبساحات
مختلفــة تبدأ من االســتديو
وحتى الفلل املستقلة.
وقد صرح وليد القدومي
العضو املنتدب ملجموعة توب
العقارية ان املجموعة سعت
منذ إنشائها الى تقدمي عقار
للمســتهلك العربــي يتميز
بالعائد االستثماري املجزي
واملضمون في الوقت نفسه
باالضافــة إلــى اتخاذ جميع
االجــراءات الالزمــة لضمان

محمد فرغلي ومجدي سعد يتبادالن االتفاقية

ستسوق
«السند»
ّ
ملشاريع متميزة
في بريطانيا
وإسبانيا وتركيا
وكندا ودبي

اإلنتاج الصناعي الصيني األعلى في  6سنوات
رويترز :أظهر مســح خاص لألنشطة امس أن نشاط
املصانــع الصينية منا بأكثر من املتوقع في ديســمبر مع
تسارع الطلب ليصل اإلنتاج إلى أعلى مستوى في نحو 6
سنوات ،مبا أعطى دفعة قوية لقطاع الصناعات التحويلية
في بداية .2017
وارتفع مؤشر كايشني/ماركت ملديري املشتريات في قطاع
الصناعات التحويلية إلى  51.9نقطة على أساس معدل في
ضوء العوامل املوسمية من  50.9نقطة في نوفمبر ،متجاوزا
توقعات احملللني التي دارت حول  50.7نقطة.
وحقق املؤشر زخما شيئا فشيئا بفضل انتعاش قطاعي
اإلقراض والبناء ليظل للشــهر السادس على التوالي فوق
مستوى  50نقطة الذي يفصل بني النمو واالنكماش.

سالمة املوقف القانوني جلميع
املشاريع املعروضة وتعتبر
مجموعــة تــوب مــن أوائل
الشركات العربية التي تقوم
بتسويق املشروعات العقارية
األجنبية في املنطقة .وأعرب
وليد القدومي عن ســعادته
بتوقيع بروتوكول التعاون
مع شركة الســند العقارية،
وصرح بأن هذا التوقيع يأتي
في إطار التعاون مع شركاء
جناح جدد وفتح سوق كثيف
مثل الســوق املصــري الذي
يتطلع إلى فرص جديدة.

وفــي معرض حديثه عن
االتفاقية ،صرح محمد فرغلي
ثابت املدير التنفيذي ملجموعة
توب العقارية بأن االتفاقية
تشمل تعيني شــركة السند
العقاريــة كوكيــل حصــري
لتسويق مشاريع املجموعة
داخل السوق املصري إميانا
منا بالفرص الواعدة في هذه
األسواق ورغبة من املجموعة
فــي تلبية الطلبات املتزايدة
من السوق املصري لالستثمار
والتملك في أسواق خارجية،
وأضــاف فرغلــي ان اختيار
شركة الســند العقارية نتج
عن دراسة مستفيضة للسوق
املصري وأبرز الوكالء العاملني
فيه وقد ملســنا توفر الكثير
من املقومات اإليجابية داخل
الشركة أبرزها االدارة احملترفة
وطاقم العمل املؤهل على أعلى
مستوى إلى جانب املصداقية
والسمعة الطيبة اللتني تتمتع
بهما الشركة .من جانبه ،قال
باسم الشربيني رئيس مجلس
إدارة شركة السند العقارية
ان توقيع بروتوكول التعاون
مع مجموعــة توب العقارية
هو استمرار ملسيرة جناحات
شركة السند العقارية خالل

عام  2017حيــث وألول مرة
يتــم توفير هــذا احلجم من
املشــروعات بتلــك الــدول
للمستهلك املصري ولقد سعت
السند العقارية لتوقيع هذا
البروتوكول نظرا ملا ملسته في
السوق املصري من احتياج
لتنويــع احملفظــة العقارية
داخل وخــارج مصــر نظرا
للظروف االقتصادية احلالية.
فــي حــن صــرح مجدي
سعد العضو املنتدب للسند
العقاريــة ان توقيــع هــذا
البروتوكــول ســيتيح لنــا
طــرح مشــروعات عقاريــة
حتوي مساحات تبدأ من 37
مترا حتى الفيالت املستقلة
مبســاحة  245مترا ،ويوجد
تنوع في األسعار للوحدات،
حيــث يبــدأ ســعر الوحدة
العقاريــة ببريطانيا من 50
ألف جنيه استرليني في حني
يبدأ ســعر الوحــدة بتركيا
من  80ألف دوالر وان عوائد
االستثمار تتراوح بني  %5و
 %10كعائد إيجاري ســنوي
فيمــا ترتفــع قيمــة األصل
العقاري للوحدات لتصل الى
حوالي  %10سنويا في بعض
املدن واملواقع املميزة فيها.

يقام في الس فيغاس بحضور  4آالف شركة عاملية

 VIVAتشارك مبعرض اإللكترونيات
االستهالكية الدولي في أميركا

أعلنت شــركة االتصاالت الكويتية ،VIVA
مشاركتها في معرض اإللكترونيات االستهالكية
الدولي  ،2017 CESوالذي يقام في مدينة الس
فيغــاس في والية نيفــادا بالواليات املتحدة
األميركية من  5حتى  8اجلاري.
وتعليقا على هذه املشاركة ،قال عبدالرزاق
العيســى ،مدير إدارة اتصاالت الشركات في
 :VIVAتواجد  VIVAكشــركة اتصاالت وحيدة
من الكويت في هذا املعرض ،والذي يصادف
الذكرى اخلمسني على إطالقه ،يؤكد التزام VIVA
مع عمالئها في اطالعهم على آخر املستجدات
والتطــورات في عالــم التكنولوجيــا في كل
أنحاء العالم .وأضاف« :ســنقوم بتغطية كل
فعاليات املعرض عبر حسابات  VIVAعلى مواقع
التواصل االجتماعي سناب تشات وإنستغرام
(@.)vivatelecom
وملدة  50عاما ،كان معرض اإللكترونيات
االستهالكية الدولي  2017 CESمنصة االطالق
لالبتكار والتكنولوجيا التي غيرت وجه العالم
اجلديــد .وهو يقــام كل عام فــي مدينة الس
فيغــاس ،التي تعد مكانا مميزا جلميع الذين
يطمحون إلــى ازدهار وتطويــر أعمالهم من
التقنيات االستهالكية وإدخال ابتكارات اجليل
القادم إلى السوق.
ومن املتوقع ان يتم طرح العديد من املنتجات
التقنية املبتكرة من مختلف الشــركات حول
العالم ،من الشاشات الرقمية ،األجهزة النقالة

الذكية ،السيارات املستقبلية والكاميرات ،كما
سيتم التركيز على الواقع املعزز واالفتراضي
وعلى تقنية الذكاء االصطناعي وعلم الروبوتات.
وسيشــارك فــي معــرض اإللكترونيــات
االستهالكية الدولي أكثر من  3800شركة من
أضخم الشــركات على مســتوى العالم ،مبن
في ذلك مصنعــو ومطورو وموردو األجهزة
التقنية االستهالكية ،واحملتوى ،ونظم تسليم
التكنولوجيا ،وسيتضمن برنامج املؤمتر أكثر
من  300جلسة بحضور  165ألف شخص من
 150بلدا.
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«األرجان» تحصد جائزتين عقاريتين في سلطنة عمان
حصدت شركة األرجان تاول
لالستثمار جائزة «أفضل
مشروع سكني ميسر» لعام
 2016من الجمعية العقارية
العمانية عن مشروع الواحة.

حـ ـ ـص ـ ــدت ش ـ ــرك ـ ــة األرج ـ ـ ـ ــان
الـعــالـمـيــة ال ـع ـقــاريــة جــائــزتـيــن
تقديريتين من القطاع العقاري
في سلطنة عمان ،لتضافا إلى
سلسلة الـتـقــديــرات والـجــوائــز
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي فـ ـ ـ ـ ـ ــازت بـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـشـ ــركـ ــة
فـ ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات ال ـم ــاض ـي ــة عــن
مشاريعها الرائدة في المنطقة.
وك ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــت ك ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ــن ش ـ ــرك ـ ــة
األرجان تاول لالستثمار ،التي
ت ـم ـت ـلــك «األرجـ ـ ـ ـ ــان ال ـعــال ـم ـيــة»
حـصــة ال ـشــريــك فـيـهــا ،وشــركــة
ت ــال ال ـق ــرم ال ـع ـقــاريــة الـتــابـعــة
لألرجان العالمية حصلتا على
الجائزتين عن مشروعي الواحة
وتالل القرم على التوالي.
وح ـ ـصـ ــدت ش ــرك ــة األرجـ ـ ــان
تاول لالستثمار جائزة «أفضل
م ـش ــروع سـكـنــي م ـي ـســر» لـعــام
 2016م ــن الـجـمـعـيــة الـعـقــاريــة
العمانية عــن مـشــروع الــواحــة،
الـ ـ ـ ـ ــذي هـ ـ ــو م ـ ـ ـشـ ـ ــروع م ـت ـع ــدد
االستخدامات يقع غرب والية
ب ــرك ــاء الـســاحـلـيــة ف ــي سلطنة
عمان.
وي ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــون ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروع م ــن
وحـ ـ ـ ـ ـ ــدات سـ ـكـ ـنـ ـي ــة ت ـت ـن ــاس ــب
مـ ــع ذوي الـ ــدخـ ــل ال ـم ـت ــوس ــط،
ومــرافــق خدماتية ،كالمدارس
والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاج ـ ـ ــد وال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدائـ ـ ـ ــق

حسين جواد مع راعي الحفل وفريق عمل «األرجان تاول»
وطـ ـ ـ ـ ــرق داخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة ومـ ـحـ ـط ــات
فــرعـيــة ،إضــافــة إل ــى الـخــدمــات
وال ـ ـت ـ ـس ـ ـه ـ ـيـ ــات ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـل ـب ــي
االحـتـيــاجــات الـيــومـيــة لسكان
المنطقة.
ويـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــد الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ع ـل ــى
مساحة  683959مترا مربعا،
حيث استكملت الشركة تطوير
المرحلة األولــى من المشروع،
ال ـ ــذي ش ـهــد طـلـبــا ك ـب ـيــرا على
ال ـ ــوح ـ ــدات ال ـس ـك ـن ـي ــة .وب ـ ــدأت

الشركة أخيرا تطوير المرحلة
الثانية من المشروع.
وق ـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس إدارة
ش ـ ــرك ـ ــة األرجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة
ال ـع ـقــاريــة ،م .خــالــد الـمـشـعــان:
«فـ ـ ـخ ـ ــورون ج ـ ــدا ب ــاإلنـ ـج ــازات
المتواصلة التي يحققها فريق
الـشــركــة فــي الـكــويــت وسلطنة
عمان والبحرين ،حيث تشهد
التقديرات على جودة المعيشة

واالستدامة في المشاريع التي
نقوم بتطويرها ،والتي تضيف
قيمة فــر يــدة إ ل ــى المجتمعات
ال ـ ـتـ ــي تـ ـ ـج ـ ــاوره ـ ــا ،اسـ ـتـ ـم ــدادا
لشعارنا (الحياة ...كما تحبها)،
التي تضع عمالءنا والمجتمع
ب ــأكـ ـمـ ـل ــه ف ـ ــي مـ ـق ــدم ــة م ـف ـه ــوم
مشاريعنا».

«هيرميس» تتوسع في أعمال قطاع
األسواق المبتدئة
أعـلـنــت الـمـجـمــوعــة الـمــالـيــة
هـيــرمـيــس ،الـمــؤسـســة المالية
الـ ـ ــرائـ ـ ــدة فـ ــي أس ـ ـ ـ ــواق الـ ـش ــرق
األوس ــط وشـمــال إفريقيا ،بدء
تنفيذ خطة التوسع في أعمال
قـطــاع األسـ ــواق الـمـبـتــدئــة ،في
إطــار تحول الشركة إلــى كيان
استثماري له تواجد فعال عبر
األس ـ ـ ــواق ال ـم ـب ـتــدئــة ،وتـغـطــي
عملياته مـجـمــوعــة كـبـيــرة من
االقتصادات المبتدئة والناشئة
ذات مقومات النمو الجذابة.
فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،أعـ ـ ــرب
الرئيس التنفيذي للمجموعة
المالية هيرميس كريم عوض
عــن اع ـتــزازه بـبــدء الـتــوســع في
أعـمــال القطاع الجديد لخدمة
عـ ـم ــاء الـ ـش ــرك ــة ف ــي األسـ ـ ــواق
المبتدئة حــول العالم ،تركيزا
ع ـل ــى خـ ــدمـ ــات الـ ــوسـ ــاطـ ــة فــي
األوراق ا ل ـم ــا ل ـي ــة وا لـ ـت ــرو ي ــج
وتغطية االكتتاب والبحوث.
وقـ ـ ـ ــال عـ ـ ــوض إن ال ـخ ـط ــوة
ال ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــدة تـ ـ ـ ـ ــأتـ ـ ـ ـ ــي ض ـ ـمـ ــن
االستراتيجية التي تم إعالنها
مطلع عام  ،2016والتي تتبلور

أه ــدافـ ـه ــا ف ــي ت ـن ـم ـيــة ال ـن ـطــاق
الـ ـجـ ـغ ــراف ــي ألع ـ ـمـ ــال ال ـش ــرك ــة
باألسواق المبتدئة ،مع تعظيم
المردود االيجابى للمساهمين.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ــى أن الـ ـش ــرك ــة
تـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــدف دعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم هـ ـ ـ ـ ــذه
االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة ،مـ ـ ــن خـ ــال
اس ـت ـق ـط ــاب وت ـع ـي ـيــن الـ ـك ــوادر
الماهرة مــع توظيف الخبرات
الـ ــواس ـ ـعـ ــة ال ـ ـتـ ــي يـ ـنـ ـف ــرد ب ـهــا
فريق العمل بشتى القطاعات
الرئيسية واإلدارات الداخلية.
وأضــاف أن المجموعة المالية
هيرميس كلفت الخبير البارز
علي خالپي بمنصب الرئيس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي لـ ـقـ ـط ــاع األسـ ـ ـ ــواق
ال ـم ـب ـت ــدئ ــة ،وي ـت ـم ـت ــع خــال ـپــي
بـخـبــرة واس ـعــة تبلغ  20عاما
مــن الـعـمــل بمختلف األس ــواق
المبتدئة والـنــاشـئــة ،ويحظى
بـ ـسـ ـج ــل حـ ــافـ ــل ب ـ ــاإلنـ ـ ـج ـ ــازات
ال ـم ـش ــرف ــة ف ــي أس ـ ـ ــواق ع ــدي ــدة
ت ـ ـش ـ ـمـ ــل لـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدن ون ـ ـ ـيـ ـ ــويـ ـ ــورك
وجوهانسبرغ.
ويـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـض ـ ـ ــم خ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـپ ـ ـ ــي إل ـ ـ ــى
المجموعة ا لـمــا لـيــة هيرميس

كريم عوض

بعد عمله بشركة Exotix Africa
الـ ـت ــي اش ـ ـتـ ــرك فـ ــي تــأسـيـسـهــا
وقيادتها ،وهي بنك استثمار
ت ـتــركــز أع ـم ــال ــه ع ـلــى األسـ ــواق
الـمـبـتــدئــة ،علما أن ــه عـمــل قبل
ذل ــك بـمـجـمــوعــة م ــن الـشــركــات
الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارزة بـ ـم ــا ف ـ ــي ذل ـ ـ ــك ب ــاك
روك ،وانفستك ،ورينيسانس
كابيتال.

«السند» و«توب» العقاريتان توقعان اتفاقية تعاون

راع ذهبي
«علي عبدالوهاب المطوع» ٍ
في مجال التسويق العقاري الدولي داخل السوق المصري
لمعرض «هوريكا »2017
أعـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــت ش ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـلـ ــي
عبدالوهاب المطوع مشاركتها
فــي الــرعــايــة الذهبية لمعرض
هــوريـكــا الـكــويــت  ،2017الــذي
سيقام تحت رعاية وزير اإلعالم
وزي ــر الــدولــة ل ـشــؤون الشباب
ال ـش ـيــخ س ـل ـمــان ال ـح ـم ــود ،من
 16إلى  18الجاري في صالة 8
بأرض المعارض.
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــديـ ــر ال ـت ـن ـف ـي ــذي
لـ ـلـ ـش ــرك ــة ،عـ ـل ــي ال ـ ـم ـ ـطـ ــوع ،إن
م ـ ـ ـعـ ـ ــرض ه ـ ــوري ـ ـك ـ ــا م ـ ـ ــن أه ـ ــم
المعارض التي تهتم بقطاعات
الضيافة والتجهيزات الفندقية،
ليس في الكويت فقط ،بل على
مستوى المنطقة ،كما أنــه من
ا لـمـعــارض المتخصصة التي
ت ـس ـهــم ب ـش ـكــل فـ ـع ــال ف ــي دع ــم
المشاريع التنموية وتشجيع
الشباب على االنخراط في قطاع
األعمال ،بما يسهم في تنويع
مصادر الدخل القومي.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ا لـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــرض
ي ـس ـت ـق ـط ــب ع ـ ـ ـ ــددا كـ ـبـ ـي ــرا مــن

الـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــراء وال ـ ـم ـ ـخ ـ ـت ـ ـص ـ ـيـ ــن
وصــان ـعــي ال ـق ــرار فــي مـجــاالت
الضيافة والصناعات الغذائية
وال ـت ـج ـه ـي ــزات ال ـف ـنــدق ـيــة على
المستويين المحلي والدولي.
وأشار إلى أن الشركة لديها
أكـثــر مــن  80عــامــا مــن الخبرة
والتميز ،وهي واحــدة من أبرز
الـ ـش ــرك ــات الـ ــرائـ ــدة ف ــي م ـجــال
ال ـب ـي ــع بــال ـت ـجــزئــة والـ ـت ــوزي ــع،
مضيفا أنها تستثمر في أكثر
مـ ــن  7قـ ـط ــاع ــات م ـخ ـت ـل ـفــة فــي
مجال البيع بالتجزئة ،وتمثل
أك ـثــر م ــن عــامــة  100تـجــاريــة
عالمية تقدمها للسوق الكويتي
الذي يشهد نموا مستمرا.
وذكـ ـ ـ ــر الـ ـمـ ـط ــوع أن ش ــرك ــة
علي عبدالوهاب المطوع تدير
أحــد أضـخــم عمليات التوزيع
وأكثرها تعقيدا على مستوى
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت بـ ـسـ ـع ــة ت ـخ ــزي ـن ـي ــة
تـتـجــاوز  250أل ــف مـتــر مــربــع،
بشكل استراتيجي يستهدف
ت ــوص ـي ــل أكـ ـث ــر مـ ــن  200أل ــف

علي المطوع

منتج يوميا للمستهلكين في
الدولة.
وأك ـ ــد حـ ــرص ال ـش ــرك ــة عـلــى
توفير أبرز العالمات التجارية
ال ـعــال ـم ـيــة ،وال ـت ــي م ــن خــالـهــا
ي ـتــم اس ـت ـي ــراد وت ـق ــدي ــم أفـضــل
المنتجات والسلع االستهالكية،
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـم ـ ـثـ ــل نـ ـ ـم ـ ــط ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة
العصري والمريح للمستهلكين.

وقعت شركة السند العقارية ،ومقرها القاهرة،
ومـجـمــوعــة ت ــوب ال ـع ـقــاريــة ،وم ـقــرهــا الـكــويــت،
اتفاقية للتعاون بينهما ،لتصبح األولى الوكيل
الحصري للمجموعة في مصر ،لتسويق نخبة
من المشاريع المتميزة في بريطانيا واسبانيا
وتــرك ـيــا وك ـن ــدا ودب ـ ــي ،وال ـت ــي ت ـتــولــى «ت ــوب»
تسويقها بالمنطقة ا لـعــر بـيــة بشكل حـصــري.
ويبلغ عدد تلك المشروعات نحو  15مشروعا
ع ـق ــاري ــا م ـنــوعــا ب ـيــن ت ـحــت االنـ ـش ــاء وج ــاه ــزة
لالستالم الفوري بمساحات مختلفة تبدأ من
االستديو حتى الفلل المستقلة.
وصـ ــرح الـعـضــو الـمـنـتــدب لـمـجـمــوعــة تــوب
العقارية وليد القدومي بــأن المجموعة سعت
م ـن ــذ ان ـش ــائ ـه ــا الـ ــى ت ـق ــدي ــم ع ـق ــار لـلـمـسـتـهـلــك
الـعــربــي يتميز بالعائد االسـتـثـمــاري المجزي
والمضمون في نفس الوقت ،إضافة الى اتخاذ
جميع االجراءات الالزمة لضمان سالمة الموقف
القانوني لجميع المشاريع المعروضة ،وتعتبر
مجموعة توب من اوائل الشركات العربية التي
تقوم بتسويق المشروعات العقارية االجنبية
في المنطقة.
واعــرب وليد القدومي عن سعادته بتوقيع
بروتوكول التعاون مع شركة السند العقارية،
مضيفا ان هذا التوقيع يأتي في اطار التعاون
مع شركاء نجاح جدد ،وفتح سوق كثيف مثل

السوق المصري الذي يتطلع الي فرص جديدة.
م ــن ج ـه ـت ــه ،ذكـ ــر ث ــاب ــت ال ـم ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي
لـمـجـمــوعــة تـ ــوب ال ـع ـقــاري ــة مـحـمــد فــرغ ـلــي أن
االتفاقية تشمل تعيين شركة السند العقارية
كوكيل حـصــري لتسويق مشاريع المجموعة
داخ ــل الـســوق الـمـصــري« ،إيـمــانــا منا بالفرص
الواعدة في هذه األسواق ،ورغبة من المجموعة
في تلبية الطلبات المتزايدة من السوق المصري
لالستثمار ،والتملك في أسواق خارجية».
وأض ـ ــاف فــرغ ـلــي أن اخ ـت ـيــار ش ــرك ــة الـسـنــد
الـعـقــاريــة نـتــج عــن دراس ــة مستفيضة للسوق
المصري وأبرز الوكالء العاملين فيه« ،ولمسنا
تــوافــر الكثير مــن الـمـقــومــات االيـجــابـيــة داخــل
الـ ـش ــرك ــة ،أبـ ــرزهـ ــا االدارة ال ـم ـح ـتــرفــة وط ــاق ــم
العمل المؤهل على أعلى مستوى ،إلــى جانب
المصداقية والسمعة الطيبة التي تتمتع بها
الشركة.
مــن جــانـبــه ،قــال رئـيــس مجلس ادارة شركة
الـسـنــد ال ـع ـقــاريــة بــاســم الـشــربـيـنــي إن توقيع
بروتوكول التعاون مع مجموعة توب العقارية
هــو اسـتـمــرار لمسيرة نـجــاحــات شــركــة السند
العقارية خالل عام  ،2017حيث والول مرة يتم
توفير هذا الحجم من المشروعات بتلك الدول
للمستهلك المصري.
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أفـ ـ ـ ــاد الـ ـعـ ـض ــو الـ ـمـ ـنـ ـت ــدب ل ـشــركــة

محمد فرغلي ومجدي سعد بعد توقيع االتفاقية
ال ـس ـن ــد ال ـع ـق ــاري ــة م ـج ــدي س ـع ــد بـ ــأن «تــوق ـيــع
هــذا البروتوكول سيتيح لنا طــرح مشروعات
عقارية تحوي مساحات تبدأ من  37مترا حتى
الفيالت المستقلة بمساحة  245مترا ،ويوجد
تنوع فــي االسـعــار لـلــوحــدات ،حيث يبدأ سعر
الوحدة العقارية في بريطانيا من  50الف جنيه
استرليني ،في حين يبدأ سعر الوحدة بتركيا
من  80الف دوالر.

ً
«الفرص العقارية» ينطلق  8الجاري بمشاركة  33شركة ومصرفا
ينطلق معرض الفرص العقارية،
الذي تنظمه شركة «أروما» لتنظيم
المعارض والـمــؤتـمــرات فــي فندق
ريجنسي البدع في الكويت  8يناير
ال ـجــاري حـتــى  11مـنــه ،بمشاركة
ً
 33شركة ومـصــرفــا ،لطرح أحــدث
مشاريعها ومنتجاتها وخدماتها
على المستثمرين والمواطنين.
وقـ ـ ــال رئـ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة
«أروم ـ ـ ـ ــا» ع ـب ــدال ـل ــه ال ـع ـن ــزي فــي
ت ـص ــري ــح بـ ـه ــذه ال ـم ـن ــاس ـب ــة ،إن
ً
ً
الـمـعــرض يـقــدم ع ــددا كـبـيــرا من
ال ـف ــرص الـحـقـيـقـيــة ف ــي الـقـطــاع
ال ـ ـع ـ ـق ـ ــاري ب ـم ـخ ـت ـل ــف أن ـ ــواع ـ ــه
وتشعباته وتحقيقه كل األغراض
التي يتم شراء العقار من أجلها
ع ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوى االس ـت ـث ـم ــاري
والترفيهي والسكني والسياحي
وغيرها.
ولفت العنزي إلــى أن القطاع
ً
ً
العقاري يــؤدي دورا حيويا في
االقتصاد الوطني مثلما يؤدي
ً
ً
دورا مهما في االقتصاد العالمي،
حـ ـي ــث أث ـ ـبـ ــت هـ ـ ــذا الـ ـقـ ـط ــاع أن ــه
يساهم بشكل كبير فــي تحديد
س ــرع ــة االن ـت ـع ــاش االق ـت ـص ــادي
ومستوى هذا االنتعاش وحتى
توجهاته.

السلطنة العقارية
مــن جـهـتــه ،ق ــال الـمــديــر الـعــام
لشركة السلطنة العقارية فيصل
ال ـف ـض ـلــي ،إن ال ـش ــرك ــة حــريـصــة
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـح ـ ـضـ ــور وال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة
فـ ــي كـ ــل الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات ال ـع ـق ــاري ــة
الممكنة بهدف طرح مشاريعها
ومـنـتـجــاتـهــا وال ـم ـحــاف ـظــة على
الـتــواصــل الـمـبــاشــر مــع جمهور
العمالء الحاليين والمحتملين،
ً
مؤكدا أن المشاريع االستثمارية،
التي تطرحها الشركة ذات عوائد
مضمونة تصل إلى  7في المئة
على مدى ثالث سنوات.
وأضـ ــاف الـفـضـلــي ،أن نشاط
ال ـشــركــة ال يـقـتـصــر عـلــى مـجــرد
ت ـن ـف ـي ــذ ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع الـ ـعـ ـق ــاري ــة
وت ـس ـل ـي ــم الـ ـ ــوحـ ـ ــدات ال ـس ـك ـن ـيــة
لـلـعـمــاء ،بــل يـمـتــد ليشمل إلــى
جــانــب ذل ــك كـلــه تـقــديــم خــدمــات
إدارة أمــاك الغير لكل الراغبين
فــي الـحـصــول عـلــى ه ــذه الـخــدمــة،

ال ــوح ــدات عـلــى الـمـسـتـثـمــريــن من
خالل حصص مستقلة بسعر 2000
دي ـنــار للحصة ال ــواح ــدة ،وبعائد
سـنــوي وق ــدره  13فــي المئة ،على
أن يتم التخارج من هذه الحصص
بعد  3سنوات من التملك.

«سمو األولى»

محمد فرغلي

ناصر الزايدي

سواء كانوا من عمالء الشركة أم ال.

في تركيا وإنكلترا والبوسنة ،منها
م ـشــروعــان فــي مــديـنــة إسـطـنـبــول
األوروبية.

القصور الحديثة
مـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ــان ـ ـ ـبـ ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـي ـ ــس
مـجـلــس إدارة مـجـمــوعــة الـقـصــور
الحديثة إلدارة وتطوير األراضــي
وال ـ ـع ـ ـق ـ ــارات م ـح ـم ــد فـ ـتـ ـح ــي ،إن
ال ـم ـج ـمــوعــة س ـت ــواص ــل ف ـتــح بــاب
الـ ـحـ ـج ــز فـ ــي أحـ ـ ـ ــدث م ـشــاري ـع ـهــا
ً
التي تعاقدت عليها أخـيــرا ضمن
ال ـعــديــد م ــن ال ـص ـف ـقــات اإلقـلـيـمـيــة
في مملكة هولندا ،ومنها مشروع
 POORT VAN AMSTERDAMمع
ش ــرك ــة  EUROPARCSف ــي مــديـنــة
أم ـس ـتــردام كــذلــك م ـشــروع CITTA
 ROMANAف ــي مــدي ـنــة روت ـ ــردام
و م ـ ـ ـشـ ـ ــروع  VALKENBERGمــع
شــركــة  TOPPARKENف ــي مــديـنــة
مــاسـتــريـخــت ،إضــافــة إل ــى تجديد
اتـ ـف ــاقـ ـي ــة الـ ـتـ ـس ــوي ــق م ـ ــع ش ــرك ــة
 SOMINUMا ل ـم ــا ل ـك ــة ل ـم ـش ــروع
DROOM PARK SPARNWOUDA
في مدينة أمستردام.
من ناحيته ،قال المدير التنفيذي
لشركة «كي بي آر» العقارية حسين
األباصيري ،إن مشاركة الشركة في
معرض الفرص العقارية يهدف إلى
تـقــديــم أف ـضــل ال ـع ــروض الـعـقــاريــة
ً
لديها ،مؤكدا حــرص الشركة على
ال ـت ــواص ــل ال ــدائ ــم وال ـم ـس ـت ـمــر مع
عمالئها في تقديم أفضل الخدمات
والفرص العقارية المميزة.
وأضاف األباصيري ،أن الشركة
لديها العديد من المشاريع المميزة
ً
في إنكلترا وتركيا والبوسنة ،الفتا
إل ــى أن ال ـشــركــة س ــوف ت ـطــرح في
المعرض العديد من المشروعات

حسام جاهين

حسين األباصيري

مارفل العقارية
وتشارك شركة «مارفل» العقارية
فــي المعرض تحت شـعــار «حلول
عقارية برؤية عصرية» ،حيث قال
مــديــر التسويق وتـطــويــر األعـمــال
فــي الشركة مصطفى محمود ،إن
مارفل العقارية رفعت ذلك الشعار
لها منذ اليوم األول النطالقها في
التسويق العقاري الدولي من أجل
ً
تأكيد تفردها وتميزها ،مبينا أن
الشركة حققت خالل فترة قياسية
من انطالقها المصداقية والتميز
والثقة لعمالئها من خالل تفردها
بــأكـبــر ت ـنــوع ع ـقــاري وخــدمــي في
ك ــل م ــن تــرك ـيــا وإس ـبــان ـيــا ومـصــر
وألمانيا والسعودية والبوسنة.
وأضاف محمود أنه تم اختيار
الـشــركــات «الـتــي نـقــوم بالتسويق
لها بعناية وح ــرص »،منوها بأن

أمير الوزير

محمد فتحي

مصطفى محمود

من ناحيته ،قال محمد المسعود
الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة
المتطورون لالستثمارات العقارية،
إن ــه ت ــم تــأس ـيــس شــركــة مساهمة
مصرية سنة  2015بنسبة شراكة
ك ــويـ ـتـ ـي ــة بـ ـلـ ـغ ــت  98فـ ـ ــي ال ـم ـئ ــة
لــاسـتـثـمــار ف ــي ال ـق ـطــاع ال ــزراع ــي
والعقاري.

 60ف ــي ال ـم ـئــة م ـســاحــات خ ـضــراء
وحمامات سباحة ومناطق خدمية،
ويـ ـض ــم الـ ـمـ ـش ــروع  1600وحـ ــدة
سكنية بـمـســا حــات مختلفة و93
فيال بمواقع متميزة.

جود العقارية
محمد الرفاعي

محمد عبده

غــال ـب ـيــة ال ـم ـشــاريــع ه ــي مـشــاريــع
ك ــويـ ـتـ ـي ــة بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإدارة م ـت ـخ ـص ـص ــة،
ً
موضحا أن مارفل العقارية تقدم
ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى م ـج ـمــوعــة جــديــدة
من المشاريع العقارية والخدمات
المتكاملة في تلك الدول.

م ـج ـل ــس إدارة ش ــر ك ــة م ـج ـمــو عــة
المتطورون لالستثمارات العقارية،
إن االتفاق تم مع شركة قلب الكويت
إلدارة وت ـش ـغ ـيــل ف ـن ــدق تــوفـيـيــل
كندلي في مكة المكرمة ،الذي يبعد
عن الحرم المكي حوالي  1200متر،
ً
الف ـت ــا إل ــى أن ال ـف ـنــدق ي ـت ـكــون من
 116وحدة سكنية مفروشة بكامل
خدماتها.

من جانبه ،كشف رئيس مجلس
اإلدارة والمدير العام لشركة جود
العقارية المتخصصة في تطوير
وتسويق العقارات محمد الرفاعي
عن انطالق مشروعها الجديد (فيو)
ف ــي ال ـعــاص ـمــة اإلداري ـ ـ ــة ال ـجــديــدة
بـجـمـهــوريــة مـصــر الـعــربـيــة ال ــذي
تمتلكه الشركة.
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال عـ ـض ــو مـجـلــس
اإلدارة وا لـ ـم ــد ي ــر اإلداري أ ح ـمــد
ال ـهــواري ،إن الـمـشــروع عـبــارة عن
مـجـمــع سـكـنــي عـلــى مـســاحــة 250
مبان و
ألــف متر مربع بــواقــع 40
ٍ

شيماء أبوحمر

محمد سويلم

فيصل الفضلي

المتطورون لالستثمارات
بدوره ،قال فيصل العنزي رئيس

مجموعة توب العقارية
وكشفت مجموعة توب العقارية
ال ـم ـشــاركــة ف ــي ال ـم ـعــرض ع ــن بــدء
ط ــرح ـه ــا ال ــرس ـم ــي م ـج ـمــوعــة مــن
ال ـم ـش ــاري ــع ال ـم ـم ـيــزة ف ــي مـنــاطــق
مـخـتـلـفــة م ــن ب ــان ـك ــوك ،ح ـيــث قــال
الـ ـم ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـل ـم ـج ـمــوعــة
محمد فرغلي ثابت ،إن طرح هذه
ً
المشاريع يأتي انطالقا من سعي
الـمـجـمــوعــة الـمـسـتـمــر إل ــى تقديم
أفضل الفرص العقارية في السوق
العقاري الدولي بمختلف مناطقه،
وبـ ـم ــا ي ـض ـمــن ل ـل ـم ـس ـت ـث ـمــر قـيـمــة
مضافة الستثماره.

«آمارسيتي»

من جهته ،قال مدير المبيعات
بشركة آ م ــار سيتي محمد عبده،
إن الشركة ستقوم بطرح منتجها
ال ـع ـقــاري الـمـبـتـكــر ،ال ــذي يناسب
م ـخ ـت ـلــف ش ــرائ ــح الـ ـعـ ـم ــاء ،ال ــذي
ً
ً
يعتبر حال مثاليا لشريحة كبيرة
من المستثمرين ،ال سيما في ظل
الظروف االقتصادية والسياسية
الحالية ،التي يشهدها العالم بعد
انـخـفــاض أس ـعــار الـنـفــط وتــراجــع
ً
اقتصادات العديد من الدول ،مبينا
ً
بـ ــأن «آم ـ ــار س ـي ـتــي» ب ـ ــدأت أخ ـي ــرا
بـتـمـلــك عـ ـم ــارات اس ـت ـث ـمــاريــة في
ألمانيا قابلة للتحويل إلــى شقق
فندقية ،حيث من المقرر طرح هذه

مــن نــاحـيـتــه ،قــال الـمــديــر الـعــام
ل ـش ــرك ــة س ـم ــو األولـ ـ ـ ــى ال ـع ـق ــاري ــة
أم ـيــر ال ــوزي ــر ،إن ال ـشــركــة تمكنت
مــن إت ـمــام بـيــع  100فــي الـمـئــة من
مـنـتـجــع ج ــوه ــرة س ــراي ـي ـف ــو 1في
مدة ال تتجاوز  4أشهر من تاريخ
طرح المشروع للبيع وهذه تعتبر
ف ـت ــرة ق ـيــاس ـيــه ف ــي ظ ــل ال ـظ ــروف
االقتصادية الصعبة التي تمر بها
المنطقة ،وذلك لما يوفره المنتجع
م ـ ــن خ ـ ــدم ـ ــات وم ـ ــراف ـ ــق ت ـن ــاس ــب
ال ـشــرائــح الـمـجـتـمـعـيــة المختلفة
ومــا يتمتع به من رفاهية لسكان
الخليج.

مركز البيت العالمي
أمــا نــائــب الـمــديــر الـعــام لشركة
م ــرك ــز ال ـب ـي ــت ال ـع ــال ـم ــي ال ـع ـق ــاري
الـ ـمـ ـش ــارك ــة فـ ــي مـ ـع ــرض ال ـف ــرص
العقارية محمد سويلم ،فقال ،إن
ً
الشركة تسعى دائما إلى المشاركة
فــي مثل هــذه المعارض الناجحة
لـتـقــديــم ع ــدة م ـشــروعــات متميزة
لعمالئها في البوسنة وإسبانيا
وتركيا مــن حيث السعر والعائد
والمصداقية في التعامل.
من جهتها ،قالت مدير المبيعات
والـ ـتـ ـس ــوي ــق فـ ــي ش ــرك ــة غ ـل ــوب ــال
سيزونسز شيماء أحمد أبوحمر
إن ال ـش ــرك ــة أص ـب ـح ــت م ــن ضـمــن
كـبــريــات الـشــركــات الـعـقــاريــة التي
تقوم بتسويق وتطوير المشاريع
ال ـخ ــارج ـي ــة ،ب ـف ـضــل اإلم ـك ــان ـي ــات
اإلداري ــة المتطورة التي تمتلكها
ال ـشــركــة م ــن خ ــال فــريــق تسويق
وتطوير مؤهل بشكل كبير ،إضافة
إلـ ـ ــى اخـ ـتـ ـي ــار أفـ ـض ــل ال ـم ـش ــاري ــع
المتميزة في مواقعها وتصاميمها
وأس ـع ــاره ــا وط ــرق تـســويـقـهــا في
ال ـك ــوي ــت ب ـش ـكــل خ ـ ــاص وال ــوط ــن
العربي بشكل عام مع استخدامها
لألدوات التسويقية الفعالة.
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ﻣﺎل

اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﺗﺘﺮاﺟﻊ

اﻷرﺑﻌﺎء  06رﺑﻴﻊ اﻵﺧﺮ 1438ﻫـ
 04ﻳﻨﺎﻳﺮ 2017م  -اﻟﻌﺪد 2961

أﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺗﺤﺎدي أن ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻧﺰل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ
دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻟﻴﻈﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻗﻴﺎﺳﻲ.
ﻗــﺎل ﻓــﺮاﻧــﻚ ﻳــﻮرﺟــﻦ ﻓــﺎﻳــﺲ رﺋـﻴــﺲ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺗ ـﺤــﺎدي »اﺳﺘﻤﺮ اﻟﺘﻄﻮر اﻹﻳـﺠــﺎﺑــﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم«.
وﺗﺎﺑﻊ »ﺗﺒﺎﻃﺄت اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻤﺮت ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻨﺬ أﺷﻬﺮ
اﻟﺼﻴﻒ وﻟﻜﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻻ ﻳﺰال ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺮﺗﻔﻊ«.

ﻣﺪﻋﻮﻣﴼ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺲ ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ

 %3.7ارﺗﻔﺎﻋﴼ ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ

ﻗـ ــﺎل ﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ ﻟــﻼﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر ان
اﻷﺳـﻬــﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺣﻘﻘﺖ أداء ﺟـﻴــﺪا ﻓــﻲ ﺷﻬﺮ
دﻳﺴﻤﺒﺮ ،ﺑﻘﻴﺎدة اﻷﺳﻬﻢ اﻷوروﺑﻴﺔ واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة .ارﺗ ـﻔ ـﻌــﺖ اﻷﺳـ ـﻬ ــﻢ اﻷوروﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻫــﺬا
اﻟ ـﺸ ـﻬــﺮ ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ  ٪5.7وﻓـ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـﻘ ـﻴــﺎس ﻣــﺆﺷــﺮ
» ،«Stoxx Europe 600ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء
ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺬي أﺟﺮي ﻓﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وﺗﺒﻌﻪ
اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء ﻣﺎﺗﻴﻮ رﻳﻨﺰي .وﻟﻌﺒﺖ
اﻷﺟـ ـ ــﻮاء اﻹﻳ ـﺠــﺎﺑ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﻧـﺘـﺠــﺖ ﻋــﻦ ﺗـﻤــﺪﻳــﺪ
اﻟـﺒـﻨــﻚ اﻷوروﺑ ـ ــﻲ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰي ﻟـﺒــﺮﻧــﺎﻣـﺠــﻪ ﺑـﺸــﺄن
اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻜﻤﻲ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋــﺎم  2017دورا
إﻳ ـﺠــﺎﺑ ـﻴــﺎ ﻓ ــﻲ دﻋ ــﻢ أداء أﺳ ـ ــﻮاق اﻷﺳـ ـﻬ ــﻢ .أﻣــﺎ
اﻟﺴﻠﻊ ﻓﻜﺎن أداؤﻫــﺎ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺎ ﺧــﻼل اﻟﺸﻬﺮ ﻣﻊ
اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺬﻫﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪2.2وارﺗﻔﺎع اﻟﻨﻔﻂ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪12.6ﻣﻊ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺒﺪء اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ
ﻓ ــﻲ اﻹﻧـ ـﺘ ــﺎج ﻓ ــﻲ ﺷ ـﻬــﺮ ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﻣ ــﻦ ﻗ ـﺒــﻞ اﻟ ــﺪول
اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ اﻷﻋـﻀــﺎء ﻓــﻲ اﻷوﺑــﻚ وﻏﻴﺮ اﻷﻋﻀﺎء
ﻓﻴﻬﺎ.
ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ــﺎت اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪة ،رﻓ ـ ــﻊ اﻻﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﻃــﻲ
اﻟـﻔـﻴــﺪراﻟــﻲ أﺳ ـﻌــﺎر اﻟـﻔــﺎﺋــﺪة ﻟـﻠـﻤــﺮة اﻷوﻟ ــﻰ ﻫــﺬا
اﻟـﻌــﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪0.25ﻓــﻲ إﺷــﺎرة إﻟــﻰ اﺳﺘﻤﺮار
اﻟ ــﺰﺧ ــﻢ ﻓ ــﻲ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎد اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ ﻣ ــﻊ اﻗ ـﺘــﺮاب
ﻣـ ـﻌ ــﺪل اﻟ ـﺘ ـﻀ ـﺨــﻢ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻬــﺪﻓــﺔ
واﻟـﺒــﺎﻟـﻐــﺔ  ٪2وﺗـﺤـﺴــﻦ ﻣ ـﻌــﺪل اﻟـﺒـﻄــﺎﻟــﺔ ﺣﻴﺚ
ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ إﻟــﻰ  %1.7ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ﺳﻨﻮي.
وارﺗﻔﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻟﻤﺪﻳﺮي اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت
ﻓﻲ ﻗﻄﻊ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ وﻓﻘﺎ ﻟـ » «Markitإﻟﻰ 54.2
ﻣﺴﺠﻼ ﺑﺬﻟﻚ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻃﻔﻴﻔﺎ ﻋﻦ ﻗﺮاءﺗﻪ اﻟﺘﻲ
ﺑﻠﻐﺖ  54.1ﻓــﻲ ﺷـﻬــﺮ ﻧــﻮﻓـﻤـﺒــﺮ .وارﺗـﻔـﻌــﺖ ﺛﻘﺔ

ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﺒﻨﻚ اﻷوروﺑﻲ
اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ
اﻟﻜﻤﻲ أﺳﻬﻢ ﻓﻲ
اﻧﺘﻌﺎش أداء أﺳﻮاق
اﻷﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻴﻮرو

اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ إﻟﻰ  113.7ﻓﻲ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ ،وﻫﻮ
أﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى ﻳـﺘـﺤـﻘــﻖ ﻣ ـﻨــﺬ ﺷ ـﻬــﺮ أﻏـﺴـﻄــﺲ
 .2011وﻫﺒﻄﺖ أواﻣﺮ ﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﻌﻤﺮة إﻟﻰ
 ٪4.6ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ دﻋﻤﻬﺎﺑــﺄواﻣــﺮ ﺷ ــﺮاء اﻟـﺴـﻠــﻊ اﻟــﺪﻓــﺎﻋـﻴــﺔ واﻟــﺮأﺳـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ
اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴـ ـﺴ ــﺔ .وﻳ ـ ـﺒـ ــﺪو أن ﻗ ـ ـﻄـ ــﺎع اﻹﺳـ ـ ـﻜ ـ ــﺎن ﻓــﻲ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻗﺪ ﻫﺒﻂ ﻣﻊ ﻫﺒﻮط ﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﻹﻧـ ـﺸ ــﺎءات اﻟـﺴـﻜـﻨـﻴــﺔ ﻋــﻦ اﻟـﻤـﺘــﻮﻗــﻊ إﻟ ــﻰ 1.09
ﻣﻠﻴﻮن ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺪدﻫﺎ اﻟﺬي
ﺑﻠﻎ  1.323ﻣﻠﻴﻮن ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ .وﺗﺤﺴﻨﺖ
ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟـﻤـﻨــﺎزل اﻟـﻘــﺎﺋـﻤــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻧـﺤــﻮ ﻣﻔﺎﺟﺊ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪0.7ﻟﺘﺒﻠﻎ  5.61ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟــﻰ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟـﻤـﻨــﺎزل اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة اﻟـﺘــﻲ ارﺗﻔﻌﺖ
إﻟﻰ  0.592ﻣﻠﻴﻮن ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ.
وﺳـﺠـﻠــﺖ أﺳ ـﻬــﻢ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﻣﻜﺎﺳﺒﺎ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪1.8ﻫــﺬا اﻟﺸﻬﺮ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻴﺎس ﻣﺆﺷﺮ
» «S&P 500ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ وزﻳــﺎدة اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارة ﺗﺮاﻣﺐ.
ارﺗﻔﻊ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻟﻰ %1.2
ﻓــﻲ ﺷـﻬــﺮ ﻧــﻮﻓـﻤـﺒــﺮ .وﻇ ــﻞ ﻣ ـﻌــﺪل اﻟـﺒـﻄــﺎﻟــﺔ ﻋﻨﺪ
ﻣـﺴـﺘــﻮى  %4.8ﻓــﻲ ﺷـﻬــﺮ دﻳـﺴـﻤـﺒــﺮ ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺎ
ﺑــﺬﻟــﻚ ﻋ ـﻠــﻰ أدﻧ ـ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى ﻟ ــﻪ ﻓ ــﻲ  11ﻋــﺎﻣــﺎ.
وﺗـﺤـﺴـﻨــﺖ ﺛ ـﻘــﺔ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻬـﻠــﻚ إﻟ ــﻰ  7-ﻓــﻲ ﺷﻬﺮ
دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺑﻌﺪ أن ﺑﻠﻐﺖ  8-اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،إﻻ
أن ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻧﺨﻔﻀﺖ إﻟﻰ  %5.9ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺑﻌﺪ أن ﺑﻠﻐﺖ
 %7.4ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ.
واﻧﺘﻌﺸﺖ اﻷﺳـﻬــﻢ ﻓــﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ
ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻣﻜﺎﺳﺒﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ %5.3
وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻴﺎس ﻣﺆﺷﺮ» «FTSE 100ﺑﻌﺪ ﻫﺒﻮﻃﻬﺎ
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ .%2.5
وﻳﺴﺘﻤﺮ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪﻳﺮي اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺎع
اﻟ ـﺘ ـﺼ ـﻨ ـﻴــﻊ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ اﻟ ـ ـﻴـ ــﻮرو ﻓ ــﻲ اﺗ ـﺠــﺎﻫــﻪ
اﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎﻋ ــﺪي إذ ﺳـ ـﺠ ــﻞ ﻗ ـ ـ ـ ــﺮاءة  54.9ﻟـﺸـﻬــﺮ
دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﻗﺮاءﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ
 54.1ﻓــﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ .إﻻ أن ﻣــﺆﺷــﺮ ﻣﺪﻳﺮي
اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻫﺒﻂ ﻓﻲ
ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ إﻟﻰ  53.1ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ 54.1ﻓﻲ ﺷﻬﺮ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ .وﺗﺴﺘﻤﺮ ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺴﻦ
ﻓﻲ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻦ  .5.1-وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
اﻷﺣــﺪاث اﻷﺧـﻴــﺮة ،ﺗﻈﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـﻴــﻮرو ﺗﺘﻤﻴﺰ
ﺑــﺎﻟ ـﻤــﺮوﻧــﺔ إذ ﻳـﺤـﻤــﻞ اﻟ ـﻌــﺎم اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ﺗـﺤــﺪﻳــﺎت

ﻋﻮاﺋﺪ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺸﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ 2016

ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻊ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ.
وﺳﺠﻠﺖ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻓﺎﺋﻀﺎ ﺗﺠﺎرﻳﺎ ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎﺿﻪ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ إﻟـ ــﻰ  152ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎر ﻳ ــﻦ ﻳــﺎﺑــﺎﻧــﻲ ﻓ ــﻲ ﺷﻬﺮ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻘﻴﻤﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ  496ﻣﻠﻴﺎر
ﻳــﻦ ﻳﺎﺑﺎﻧﻲ ﻓــﻲ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ .وﻫﺒﻄﺖ ﻛــﻞ ﻣﻦ
اﻟ ــﻮاردات واﻟ ـﺼــﺎدرات ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪8.8-و٪0.4-
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ .وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻈﻞ اﻟــﻮاردات
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣــﻊ اﺳـﺘـﻤــﺮار اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻴﻦ.
واﺧﺘﺎر ﺑﻨﻚ اﻟﻴﺎﺑﺎن اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة
ﻗ ـﺼ ـﻴــﺮ اﻷﺟ ـ ــﻞ ﻟ ــﺪﻳ ــﻪ وﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﻋ ــﺎﺋ ــﺪ اﻟ ـﺴ ـﻨــﺪات
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ أﺟﻞ  10ﺳﻨﻮات دون ﺗﻐﻴﻴﺮ .وارﺗﻔﻊ
ﻣــﺆﺷــﺮ ﻧﻴﻜﻲ ﻟـﻤــﺪﻳــﺮي اﻟـﻤـﺸـﺘــﺮﻳــﺎت ﻓــﻲ ﻗﻄﺎع
اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻟﻴﺒﻠﻎ  51.9ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑ ـ  51.3ﻓــﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ .وﻳﺴﺘﻤﺮ ﻣﺆﺷﺮ
ﺳﻌﺮ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻓﻲ اﺗﺠﺎﻫﻪ ﻧﺤﻮ
اﻻرﺗﻔﺎع إذ ارﺗﻔﻊ إﻟﻰ  %0.5ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ.
ﻛ ـﻤــﺎ ﺗـﺤـﺴــﻦ ﻣ ـﻌــﺪل اﻟ ـﺒ ـﻄــﺎﻟــﺔ ﺗـﺤـﺴـﻨــﺎ ﻃﻔﻴﻔﺎ
ﻟﻴﺼﻞ إﻟــﻰ  %3.1ﻓــﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ
اﻧﺨﻔﺾ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
إﻟــﻰ  %0.3ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس رﺑــﻊ ﺳـﻨــﻮي ﻓــﻲ اﻟﺮﺑﻊ
اﻟﺜﺎﻟﺚ .وﺗﺴﺘﻤﺮ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
أداء إﻳـﺠــﺎﺑــﻲ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %4.4ﻓــﻲ ﺷﻬﺮ
دﻳﺴﻤﺒﺮ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻴﺎس ﻣﺆﺷﺮ ».«Nikkei 225
أﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻟـﺼـﻴــﻦ ﻓـﻘــﺪ ﺗـﻌــﺎﻓــﺖ ﻛــﻞ ﻣــﻦ اﻟـ ــﻮاردات

واﻟ ـ ـﺼـ ــﺎدرات ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻬ ـﺒــﻮط اﻟـ ــﺬي ﺷ ـﻬــﺪﺗــﻪ ﻓﻲ
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ إذ ﺳﺠﻠﺖ أرﻗﺎﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ %13.0
و %5.9ﻋﻠﻰ اﻟـﺘــﻮاﻟــﻲ .ﻛﻤﺎ أﻇـﻬــﺮ ﻣــﺆﺷــﺮ ﺳﻌﺮ
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻋــﻼﻣــﺎت اﻟـﺘـﺤـﺴــﻦ ﻋـﻨــﺪ  2.3%ﻓﻲ
ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %0.2ﻋﻦ
اﻟ ـﺸ ـﻬــﺮ اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ .وارﺗـ ـﻔ ــﻊ ﻣــﺆﺷــﺮ »«Caixin
ﻟﻤﺪﻳﺮي اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ إﻟﻰ
 51.9ﻓ ــﻲ ﺷ ـﻬــﺮ دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ ﻣ ـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـﻤـﺴـﺘــﻮاه
اﻟ ـ ــﺬي ﺑ ـﻠــﻎ  50.9ﻓ ــﻲ ﺷ ـﻬــﺮ ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ .وأﻧ ـﻬــﺖ
اﻷﺳ ـ ــﻮاق اﻟـﻨــﺎﺷـﺌــﺔ اﻟـﺸـﻬــﺮ ﺑــﺎﻧـﺨـﻔــﺎض ﺑﻠﻐﺖ
ﻧﺴﺒﺘﻪ  ،٪0.1-وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﺗﺤﺴﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﺸﻬﺮ
اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﺣﻘﻘﺖ اﻷﺳ ـﻬــﻢ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ
ﺧ ـﺴــﺎرة ﺑﻨﺴﺒﺔ  %4.5وﻓ ـﻘــﺎ ﻟـﻘـﻴــﺎس اﻟـﻤــﺆﺷــﺮ
اﻟﻤﺮﻛﺐ ﻟﺴﻮق ﺷﻨﻐﻬﺎي ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺳــﻮاق اﻷﺳﻬﻢ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟـﺘـﻌــﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻓﻘﺪ اﻧـﻬــﺖ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ
ﺑــﺄداء إﻳﺠﺎﺑﻲ إذ ارﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %3.7ﻣﺪﻋﻮﻣﺎ
ﺑﺸﻜﻞ رﺋـﻴــﺲ ﺑــﺎﻻرﺗـﻔــﺎﻋــﺎت ﻓــﻲ أﺳـﻌــﺎر اﻟﻨﻔﻂ
وﺑ ــﺄداء اﻟـﺴــﻮق اﻟـﺴـﻌــﻮدي اﻟ ــﺬي أﻧـﻬــﻰ اﻟﺸﻬﺮ
ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  .%3ﻛــﺬﻟــﻚ ﻓــﻲ ﻗـﻄــﺮ ﻓـﻘــﺪ دﻓــﻊ
اﻻﻧــﺪﻣــﺎج اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺑـﻴــﻦ ﺛــﻼﺛــﺔ ﺑ ـﻨــﻮك ﻗﻄﺮﻳﺔ
ﻣــﺆﺷــﺮ ﺑــﻮرﺻــﺔ ﻗ ـﻄــﺮ ﻧ ـﺤــﻮ اﻻرﺗـ ـﻔ ــﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ
 .%6.6واﺳﺘﻤﺮت اﻷﺳﻬﻢ ﻓﻲ أﺑــﻮ ﻇﺒﻲ ودﺑﻲ
ﻓ ــﻲ ﺗـﺴـﺠـﻴــﻞ ﻣ ـﻜــﺎﺳــﺐ ﺑـﻠـﻐــﺖ ﻧـﺴـﺒـﺘـﻬــﺎ %5.5
و %5.1ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.

اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻷﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﻟ ـﻨــﺪن ) -روﻳ ـ ـﺘ ـ ــﺮز( :ارﺗـ ـﻔ ــﻊ اﻻﺳ ـﺘــﺮﻟ ـﻴ ـﻨــﻲ ﻷﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى ﻓﻲ
أﺳ ـﺒــﻮﻋ ـﻴــﻦ ﻣ ـﻘــﺎﺑــﻞ اﻟـ ـﻴ ــﻮرو أول أﻳـ ــﺎم اﻟـ ـﺘ ــﺪاول ﻓــﻲ ﻟ ـﻨــﺪن ﻟـﻌــﺎم
 - 2017ﺑﻌﺪ أن أﺷﺎر ﻣﺴﺢ إﻟﻰ أن ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟـﺘـﺤــﻮﻳـﻠـﻴــﺔ اﻟـﺒــﺮﻳـﻄــﺎﻧــﻲ ﻗـﻔــﺰ إﻟ ــﻰ أﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى ﻓــﻲ ﺳﻨﺘﻴﻦ
وﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻗﻔﺰ ﻣﺆﺷﺮ ﻣــﺪﻳــﺮي اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟـﺨــﺎص ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟ ـﺘ ـﺤــﻮﻳ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ أﺳ ـ ــﺎس ﺷ ـﻬ ــﺮي إﻟـ ــﻰ  56.1ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ ﻟـﻴـﺴـﺠــﻞ
أﻗــﻮى ﻗ ــﺮاءة ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻧﻴﻮ  .2014وﺗـﺘـﺠــﺎوز ﺗﻠﻚ اﻟ ـﻘــﺮاءة ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺘﻲ أﺷــﺎرت إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﺆﺷﺮ إﻟﻰ  53.1ﻧﻘﻄﺔ
ﻓﻲ اﺳﺘﻄﻼع أﺟﺮﺗﻪ روﻳﺘﺮز ﻣﺎ ﻳﻌﺰز إﺷﺎرات ﻋﻠﻰ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد
أﻧﻬﻰ ﻋﺎم  2016ﺑﺄداء ﻗﻮي.
ً
وﺻ ـﻌــﺪ اﻻﺳـﺘــﺮﻟـﻴـﻨــﻲ إﻟ ــﻰ  84.60ﺑـﻨـﺴــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻴــﻮرو ﺑـﻌــﺪ ﺻــﺪور
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻫﻮ أﻗﻮى ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺬ  22دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻟﻴﺮﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 0.6ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺧــﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺟــﺮى ﺗــﺪاوﻟــﻪ ﻋﻨﺪ 85.01
ً
ﺑﻨﺴﺎ ﻟﻠﻴﻮرو ﻗﺒﻞ ﺻﺪور ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺴﺢ.
وﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟــﺪوﻻر اﻟﻘﻮي ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ﺗﺤﻮل أداء اﻻﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ إﻟﻰ
اﻟﺼﻌﻮد ﻟﻴﺠﺮي ﺗﺪاوﻟﻪ ﻋﻨﺪ  1.2296دوﻻر ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﻣﻦ 1.2258
دوﻻر ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻳﺘﺮك اﻻﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ
 0.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻘﻂ ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻟﻴﻈﻞ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﻓ ــﻲ ﺷ ـﻬــﺮﻳــﻦ اﻟ ـﺒــﺎﻟــﻎ  1.2201دوﻻر واﻟ ـ ــﺬي ﺳـﺠـﻠــﻪ اﻷﺳ ـﺒــﻮع
اﻟﻤﺎﺿﻲ.

إﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ
ﻳﺴﺠﻞ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﻟ ـﻨــﺪن » -روﻳـ ـﺘ ــﺮز« :ﻗـﻔــﺰ إﻧ ـﺘــﺎج ﻗ ـﻄــﺎع اﻟـﺼـﻨــﺎﻋــﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﻓــﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ إﻟــﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓــﻲ ﻋﺎﻣﻴﻦ
وﻧﺼﻒ اﻟﻌﺎم ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
واﻟﺨﺎرج ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻴﻒ إﻟﻰ اﻹﺷــﺎرات ﻋﻠﻰ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﺧﺘﺘﻢ
ﻋﺎم  2016ﻗﻮﻳﺎ.
وارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺎرﻛﺖ /ﺳﻲ .آي .ﺑﻲ .إس ﻟﻤﺪﻳﺮي اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت
ﻓــﻲ ﻗـﻄــﺎع اﻟـﺼـﻨــﺎﻋــﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ إﻟــﻰ  56.1وﻫﻮ
أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻧﻴﻮ  2014ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  53.6ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ،
وﻳﺘﺠﺎوز ذﻟﻚ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﻓﻲ اﺳﺘﻄﻼع ﻟﻠﺮأي
أﺟﺮﺗﻪ روﻳﺘﺮز وأﺷﺎرت ﻟﻬﺒﻮط اﻟﻤﺆﺷﺮ إﻟﻰ  53.1ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة.
ﻛﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ أﻓﻀﻞ ﺣﺎﻻ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﻮﻗﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣــﻦ ﺧ ـﺒــﺮاء اﻻﻗـﺘـﺼــﺎد ﻓــﻲ أﻋ ـﻘــﺎب اﻟـﺘـﺼــﻮﻳــﺖ ﻟـﺼــﺎﻟــﺢ اﻟـﺨــﺮوج
ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺣﺰﻳﺮان ﻓﻲ ﻇﻞ ﻗﻮة
إﻧﻔﺎق اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ واﺳﺘﻤﺮار اﻷداء اﻟﻘﻮي ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت.
وأﻇﻬﺮ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪﻳﺮي اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺨﺎص ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ أن دﻓﺎﺗﺮ أواﻣﺮ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻟﻄﻠﺒﻴﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻧﻤﺖ
ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻗﺎﺑﻠﺘﻪ أﻳﻀﺎ زﻳﺎدة ﻓﻲ ﺿﻐﻮط اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺘﻬﺎ
اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ.

راع ذﻫﺒﻲ ﻟـ »ﻫﻮرﻳﻜﺎ«
»ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب« ٍ

ً
م .ك .م( ﻟــﺪﻳـﻬــﺎ أﻛ ـﺜــﺮ ﻣﻦ  80ﻋﺎﻣﺎ ﻣــﻦ اﻟـﺨـﺒــﺮة
أﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻋ ـﻠــﻲ ﻋ ـﺒــﺪاﻟــﻮﻫــﺎب اﻟ ـﻤ ـﻄــﻮع ﻋﻦ
واﻟﺘﻤﻴﺰ ،وﻫﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮاﺋﺪة
ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻟﻤﻌﺮض ﻫﻮرﻳﻜﺎ
ﻓــﻲ ﻣـﺠــﺎل اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ واﻟـﺘــﻮزﻳــﻊ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ
اﻟﻜﻮﻳﺖ  ،2017اﻟــﺬي ﺳﻴﻘﺎم ﺗﺤﺖ رﻋــﺎﻳــﺔ وزﻳــﺮ
أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓــﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  7ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
اﻹﻋـ ــﻼم وزﻳ ــﺮ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟ ـﺸــﺆون اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب اﻟﺸﻴﺦ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ،وﺗﻤﺜﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 100
ﺳـﻠـﻤــﺎن اﻟ ـﺤ ـﻤــﻮد ،ﺧــﻼل اﻟـﻔـﺘــﺮة ﻣــﻦ  16إﻟــﻰ 18
ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺔ رﻗﻢ  8ﺑﺄرض اﻟﻤﻌﺎرض.
ً
ً
اﻟﺬي ﻳﺸﻬﺪ ﻧﻤﻮا ﻣﺴﺘﻤﺮا.
وﻗ ــﺎل اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ﻟـﻠـﺸــﺮﻛــﺔ ﻋ ـﻠــﻲ ﻓﻴﺼﻞ
اﻟﻤﻄﻮع إن ﻣﻌﺮض ﻫﻮرﻳﻜﺎ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻤﻌﺎرض
وذﻛـ ـ ــﺮ اﻟـ ـﻤـ ـﻄ ــﻮع أن ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻲ ﻋ ـﺒــﺪاﻟــﻮﻫــﺎب
اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻬـﺘــﻢ ﺑـﻘـﻄــﺎﻋــﺎت اﻟـﻀـﻴــﺎﻓــﺔ واﻟـﺘـﺠـﻬـﻴــﺰات
اﻟ ـﻤ ـﻄــﻮع ﺗــﺪﻳــﺮ أﺣ ــﺪ أﺿ ـﺨــﻢ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎت اﻟ ـﺘــﻮزﻳــﻊ
ً
وأﻛـﺜــﺮﻫــﺎ ﺗﻌﻘﻴﺪا ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺑﺴﻌﺔ
اﻟ ـﻔ ـﻨــﺪﻗ ـﻴــﺔ ،ﻟ ـﻴــﺲ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓ ـﻘــﻂ ،ﺑ ــﻞ وﻋـﻠــﻰ
ﺗـﺨــﺰﻳـﻨـﻴــﺔ ﺗﺘﺠﺎوز  250أﻟﻒ ﻣـﺘــﺮ ﻣــﺮﺑــﻊ ،وذﻟــﻚ
ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ ،ﻛ ـﻤ ــﺎ اﻧ ـ ــﻪ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎرض
ﺑـﺸـﻜــﻞ اﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠــﻲ ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻬــﺪف ﺗــﻮﺻ ـﻴــﻞ أﻛـﺜــﺮ
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ دﻋﻢ
´ƒ£ŸG π°ü«a »∏Y
ً
ﻣﻦ  200أﻟﻒ ﻣـﻨـﺘــﺞ ﻳــﻮﻣ ـﻴــﺎ ﻟـﻠـﻤـﺴـﺘـﻬـﻠـﻜـﻴــﻦ ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﺘـﻨـﻤــﻮﻳــﺔ وﺗـﺸـﺠـﻴــﻊ اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب ﻋﻠﻰ
اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا ﺣﺮص اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ أﺑﺮز
اﻻﻧـ ـﺨ ــﺮاط ﻓــﻲ ﻗ ـﻄــﺎع اﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل ،ﺑ ـﻤــﺎ ﻳـﺴـﻬــﻢ ﻓﻲ
ﺗـﻨــﻮﻳــﻊ ﻣ ـﺼــﺎدر اﻟــﺪﺧــﻞ اﻟ ـﻘــﻮﻣــﻲ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن اﻟﻤﻌﺮض ﻳﺴﺘﻘﻄﺐ اﻟ ـﻌــﻼﻣــﺎت اﻟـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ ،واﻟ ـﺘــﻲ ﻣــﻦ ﺧــﻼﻟـﻬــﺎ ﻳـﺘــﻢ اﺳـﺘـﻴــﺮاد
ﻋﺪدا ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء واﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ وﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت وﺗﻘﺪﻳﻢ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﻤﻂ
اﻟ ـﻀ ـﻴــﺎﻓــﺔ واﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﺎت اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺘ ـﺠ ـﻬ ـﻴــﺰات اﻟ ـﻔ ـﻨــﺪﻗ ـﻴــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺼﺮي واﻟﻤﺮﻳﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻣﻊ ﺿﻤﺎن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
أﻓﻀﻞ اﻷﺳﻌﺎر ،واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﻣﺎن واﻟﻜﻔﺎء ة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﺪوﻟﻲ.
وأﺷﺎر إﻟــﻰ أن ﺷــﺮﻛــﺔ ﻋـﻠــﻲ ﻋـﺒــﺪاﻟــﻮﻫــﺎب اﻟـﻤـﻄــﻮع اﻟـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ )ش .ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت.

»اﻟﺴﻨﺪ« و»ﺗﻮب اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ« ﻳﻮﻗﻌﺎن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺼﺮي
وﻗـﻌــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟـﺴـﻨــﺪ اﻟـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ اﻟـﻤـﺼــﺮﻳــﺔ وﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﺗــﻮب اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
اﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻌــﺎون ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟـﺴـﻨــﺪ اﻟـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ اﻟــﻮﻛـﻴــﻞ
اﻟﺤﺼﺮي ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ﻓــﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ،اﺳـﺒــﺎﻧـﻴــﺎ ،ﺗــﺮﻛـﻴــﺎ ،ﻛـﻨــﺪا واﻣ ــﺎرة دﺑــﻲ واﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗــﻮب اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﺣ ـﺼــﺮي .وﻳ ـﺒ ـﻠــﻎ ﻋ ــﺪد ﺗ ـﻠــﻚ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوﻋــﺎت ﻣــﺎ ﻳ ـﻘــﺎرب اﻟـﺨـﻤـﺴــﺔ ﻋﺸﺮ
ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻋﻘﺎرﻳﺎ ﻣﻨﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺤﺖ اﻻﻧﺸﺎء وﻣﺸﺮوﻋﺎت
ﺟﺎﻫﺰة ﻟﻼﺳﺘﻼم اﻟﻔﻮري ﺑﻤﺴﺎﺣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﺴﺘﺪﻳﻮ وﺣﺘﻰ
اﻟﻔﻠﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ .وﻗﺪ ﺻﺮح وﻟﻴﺪ اﻟﻘﺪوﻣﻲ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺗــﻮب اﻟـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ ان اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳـﻌــﺖ ﻣـﻨــﺬ اﻧـﺸــﺎﺋـﻬــﺎ اﻟــﻰ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ ﻋﻘﺎر
ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﻤﺠﺰي واﻟﻤﻀﻤﻮن
ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻲ اﺗﺨﺎذ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن
ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ.
وﺻﺮح ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻏﻠﻲ ﺛﺎﺑﺖ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻮب اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
أن اﻻﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟـﺴـﻨــﺪ اﻟـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ ﻛــﻮﻛـﻴــﻞ ﺣﺼﺮي
ﻟـﺘـﺴــﻮﻳــﻖ ﻣ ـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ داﺧ ــﻞ اﻟ ـﺴــﻮق اﻟـﻤ ـﺼــﺮي إﻳ ـﻤــﺎﻧــﺎ ﻣﻨﺎ
ﺑﺎﻟﻔﺮص اﻟــﻮاﻋــﺪة ﻓﻲ ﻫــﺬه اﻷﺳــﻮاق ورﻏﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ
اﻟـﻄـﻠـﺒــﺎت اﻟـﻤـﺘــﺰاﻳــﺪة ﻣــﻦ اﻟ ـﺴــﻮق اﻟـﻤـﺼــﺮي ﻟــﻼﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر واﻟـﺘـﻤـﻠــﻚ ﻓﻲ
أﺳــﻮاق ﺧﺎرﺟﻴﺔ وأﺿــﺎف ﻓﺮﻏﻠﻲ ﺑﺄن اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻨﺪ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
ﻧﺘﺞ ﻋﻦ دراﺳﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﻀﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮي وأﺑﺮز اﻟﻮﻛﻼء اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻓﻴﻪ وﻗﺪ ﻟﻤﺴﻨﺎ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ
أﺑﺮزﻫﺎ اﻻدارة اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﺔ وﻃﺎﻗﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﻫﻞ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى إﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ واﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗــﺎل ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻨﺪ
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ان ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗــﻮب اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
ﻫــﻮ اﺳ ـﺘ ـﻤــﺮار ﻟـﻤـﺴـﻴــﺮة ﻧـﺠــﺎﺣــﺎت ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟـﺴـﻨــﺪ اﻟـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ ﺧــﻼل ﻋــﺎم
 2017ﺣﻴﺚ وﻻول ﻣﺮة ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﺤﺠﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺑﺘﻠﻚ
اﻟــﺪول ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻤﺼﺮي وﻟﻘﺪ ﺳﻌﺖ اﻟﺴﻨﺪ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻫﺬا
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اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺎ ﻟﻤﺴﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮي ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎج ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ
اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ داﺧﻞ ﻣﺼﺮ وﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ .ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺻﺮح ﻣﺠﺪي ﺳﻌﺪ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﻠﺴﻨﺪ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
ان ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻫﺬا اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل ﺳﻴﺘﻴﺢ ﻟﻨﺎ ﻃﺮح ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﺗﺤﻮي
ً
ً
ﻣﺴﺎﺣﺎت ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ  37ﻣﺘﺮا ﺣﺘﻰ اﻟﻔﻴﻼت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ  245ﻣﺘﺮا
وﻳﻮﺟﺪ ﺗﻨﻮع ﻓﻲ اﻻﺳﻌﺎر ﻟﻠﻮﺣﺪات ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺪأ ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
ﺑﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ  50اﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ اﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺒﺪأ ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة
ﺑﺘﺮﻛﻴﺎ ﻣﻦ  80اﻟــﻒ دوﻻر وان ﻋﻮاﺋﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎﺑﻴﻦ % 5
اﻟــﻰ  % 10ﻛﻌﺎﺋﺪ اﻳـﺠــﺎري ﺳﻨﻮي ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺻــﻞ اﻟﻌﻘﺎري
ﻟﻠﻮﺣﺪات ﻟﺘﺼﻞ اﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ  % 10ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺪن واﻟﻤﻮاﻗﻊ
اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻓﻴﻬﺎ.
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اإلمارات ارتفعت  %9والسعودية حققت  %4ومصر%76

علي عبدالوهاب راعي ًا ذهبي ًا لهوريكا 2017

ألماسة كابيتال :األسواق اإلقليمية

المطوع :المعارض المتخصصة تساهم

أنهت  2016في المنطقة الخضراء

�أنهت االقت�صادات الإقليمية عام  2016يف املنطقة
اخل�رضاء على الرغم من حالة التقلب ال�شديدة
وتفاقم الو�ضع اجليو�سيا�سي والنمو العاملي غري
امل�ؤكد والتباط�ؤ يف االقت�صادات الإقليمية والأحداث
الرئي�سية مثل خروج بريطانيا من االحتاد الأوروبي
وفوز دونالد ترامب باالنتخابات االمريكية� ،إال
�أن ذلك االرتفاع كان طفيفاً ،وذلك بح�سب تقرير
املا�سة كابيتال الأ�سبوعي.
وتعترب الإمارات العربية املتحدة ال�سوق الوحيدة
التي �أظهرت مكا�سب معقولة حمققة ارتفاع ًا و�صل
يف متو�سطه �إلى نحو  %9يف �أ�سواق كل من دبي
و�أبوظبي .حققت قطر �أي�ض ًا نتيجة طفيفة ،حيث
�أفلتت من الوقوع يف املنطقة احلمراء لعام 2016
من خالل �أداء جيد يف �شهر دي�سمرب .وباملثل فقد
كانت اململكة العربية ال�سعودية ت�شهد انخفا�ض ًا
�شام ً
ال لعام  2016حتى حلول �أكتوبر ،ولكن بف�ضل
الأداء اجليد يف الربع الرابع حققت مكا�سب �سنوية

بن�سبة .%4
بناءا على تقري خ�براء املا�سة كابيتال ال�سوق
امل�رصية التي حققت مكا�سب �سنوية و�صلت �إلى
 %76حتتاج �إل��ى تخفي�ضها ،فبح�سب القيمة
الدوالرية يجب �أن تكون يف املنطقة احلمراء لعام
 2016ب�سبب انخفا�ض قيمة عملتها �إلى ما يقرب من
.%50
على الرغم من انتهاء  2016يف املنطقة اخل�رضاء،
ال تزال هناك العديد من التحديات التي تواجه
الأ�سواق الإقليمية �سواء على م�ستوى االقت�صاد الكلي
واالقت�صاد اجلزئي .فعلى الرغم من �أن امل�شرتين
�سوف يبتهجون ب�أن حالة االنخفا�ض التي بد�أت يف
�أكتوبر  2014قد تكون انعك�ست� ،سوف يتبقى �أن
نرى ما �إذا كانت � 2016سوف ت�سجل انخفا�ض ًا يف
ال�سجالت ،حيث �أن العوامل التي �أظهرت و�أبرزت
الأقت�صادات الإقليمية و�أ�سواق ر�أ�س املال اخلا�صة
بها �سوف جتلب دورة جديدة من النمو امل�ستدام.

في البر للعام الثالث على التوالي

إيكويت واإلطفاء تواصالن
حملة خلك سالم
قامت الإدارة العامة للإطفاء و�رشكة
ايكويت للبرتوكيماويات مبوا�صلة
حملة خلك �سامل يف ال�بر للعام
الثالث على التوايل بهدف �سالمة
و�أمان �أ�صحاب املخيمات.
وقال مدير �إدارة العالقات العامة
والإعالم يف الإدارة العامة للإطفاء
العقيد خليل الأم�ير بعد النجاح
الذي حققته يف العامني املا�ضيني،
يتم موا�صلة حملة خلك �سامل يف
الرب بال�رشاكة مع �رشكة ايكويت،
حيث ت�شري الإح�صائيات املتعلقة
مبو�سم التخييم �إل���ى انخفا�ض
ن�سبة احلوادث مبعدل كبري مقارنة
بالأعوام ال�سابقة ،مما يعني الدور
الإيجابي الوا�ضح وامللمو�س لهذه
احلملة من ناحية التوعية ب�رضورة
احلر�ص عند التعامل مع م�سببات
احلرائق يف املخيمات مثل و�سائل
التدفئة مثل م��دف���أة الكريو�سني
و�إ�شعال الفحم وغاز الطبخ وتعبئة
مولدات الكهرباء بالوقود بالقرب
من م�صادر احلرارة .وكذلك ،ندعو
�أولياء الأم��ور �إلى ��ضرورة توعية
�أبنائهم ب�أهمية االبتعاد عن م�صادر
احلرارة والقيادة الآمنة للدراجات
النارية التي تزداد حوادثها خالل
ه��ذه الفرتة .وم��ن دون �شك ،ف�إن
�سالمة مرتادي ال�بر جهد جماعي
يتطلب توعية املجتمع حول كيفية
التعامل مع خمتلف املخاطر.
وقال مدير �إدارة ال�صحة وال�سالمة

�أعلنت �رشكة علي عبدالوهاب املطوع عن م�شاركتها
�أكرث من � 200ألف منتج يومي ًا للم�ستهلكني يف الدولة،
يف الرعاية الذهبية ملعر�ض هوريكا الكويت ،2017
م�ؤكدا حر�ص ال�رشكة على توفري �أب��رز العالمات
الذي �سيقام حتت رعاية وزير الإعالم ووزير الدولة
التجارية العاملية ،والتي من خاللها يتم ا�سترياد
ل�ش�ؤون ال�شباب ال�شيخ �سلمان احلمود ،خالل الفرتة
وتقدمي �أف�ضل املنتجات وال�سلع اال�ستهالكية ،التي
من � 16إلى  18يناير املقبل يف �صالة رقم  8ب�أر�ض
متثل منط احلياة الع�رصي واملريح للم�ستهلكني مع
املعار�ض.
�ضمان احل�صول على �أف�ضل الأ�سعار ،والت�أكيد على
وقال املدير التنفيذي لل�رشكة علي في�صل املطوع
م�ستويات الأمان والكفاءة العالية للمنتجات.
�إن معر�ض هوريكا هو من �أهم املعار�ض التي تهتم
وقال �إننا ا�ستطعنا بكل فخر حتقيق �أحد �أهدافنا
بقطاعات ال�ضيافة والتجهيزات الفندقية ،لي�س يف
لتوفري منتجاتنا املتنوعة يف كل �سوبر ماركت
الكويت فقط ،بل وعلى م�ستوى املنطقة ،كما انه من
ومنزل يف الكويت ،م�ضيفا �أن ال�رشكة متثل عدد ًا
املعار�ض املتخ�ص�صة التي ت�سهم ب�شكل فعال يف دعم
من �أهم العالمات التجارية الرائدة عاملي ًا يف جمال
امل�شاريع التنموية وت�شجيع ال�شباب على االنخراط
البيع بالتجزئة ،ف�ضال عن كونها املوزع احل�رصي
يف قطاع الأعمال ،مبا ي�سهم يف تنويع م�صادر الدخل
ملنتجات ب��روك�تر وقامبل وم�ستح�رضات رو�ش
القومي ،م�ضيفا �أن املعر�ض ي�ستقطب عددا كبريا
ال�صيدالنية منذ عام 1965م.
من اخلرباء واملخت�صني و�صانعي القرار يف جماالت
و�أ�ضاف �أن ال�رشكة تلتزم بتوريد املنتجات ذات
• علي املطوع
ال�ضيافة وال�صناعات الغذائية والتجهيزات الفندقية
اجلودة العالية من املطابخ والأدوات املنزلية،
على امل�ستويني املحلي والدويل.
الفتا �إلى �أنها الوكيل احل�رصي لعدد من املاركات العاملية ،الأوروبية
و�أ�شار �إلى �أن �رشكة علي عبدالوهاب املطوع التجارية لديها �أكرث منها والأمريكية ،مثل بو�ش و�سيمنز وكلفينتور وول��ف ،بالإ�ضافة
من  80عام ًا من اخل�برة والتميز ،وه��ي واح��دة من �أب��رز ال�رشكات �إل��ى جمموعات مطابخ  LaCornueونولتي واك�سرب�س و،WERY
الرائدة يف جمال البيع بالتجزئة والتوزيع ،م�ضيفا �أنها ت�ستثمر يف وهذه املنتجات املميزة تلبي احتياجات املنازل واملطاعم والفنادق
�أكرث من  7قطاعات خمتلفة يف جمال البيع بالتجزئة ،ومتثل �أكرث من وامل�ؤ�س�سات احلديثة على حد �سواء.
عالمة  100جتارية عاملية تقدمها لل�سوق الكويتي الذي ي�شهد منو ًا ومعر�ض هوريكا تنظمه �رشكة ليدرز ج��روب بالتعاون مع �رشكة
هو�سبيتاليتي �سريفي�زس للعام ال�ساد�س على التوايل ،وقد ارتفع عدد
م�ستمراً.
وذك��ر املطوع �أن �رشكة علي عبدالوهاب املطوع تدير �أح��د �أ�ضخم ال�رشكات امل�شاركة فيه �إلى �أكرث من � 80رشكة وم�ؤ�س�سة من ال�رشكات
عمليات التوزيع و�أكرثها تعقيد ًا على م�ستوى الكويت ب�سعة تخزينية الرائدة العاملة يف قطاعات ال�ضيافة وال�صناعات الغذائية والتجهيزات
تتجاوز � 250ألف مرت مربع ،وذلك ب�شكل ا�سرتاتيجي ي�ستهدف تو�صيل الفندقية وال�سياحة والنقل.

الراعي البالتيني لبرنامج مع حمد شو للموسم الثاني

زين ستواصل اهتمامها بأعمال األيادي
• جانب من احلملة

والبيئة يف �رشكة ايكويت حممد
ال�شمري �أف�ضل تعبري عن العالقة
التي تربط فيما بني الإدارة العامة
للإطفاء و�رشكة ايكويت يتمثل يف
كلمة ال�رشاكة ،حيث قامت اجلهتان
بتطبيق �شعار �رشكاء يف النجاح من
خالل التعاون ال�شامل يف جمموعة
م��ن امل���ب���ادرات ،م��ث��ل ي���وم رجل
الإط��ف��اء وبرامج تدريبية عاملية
م�شرتكة وحملة ال�سالمة يف كل
بيت �سامل وحملة ال�سالمة يف الرب
التي تتناول احتياطات ال�سالمة
العامة ،واملوقع الآمن للمخيمات،
ونواحي ال�سالمة املتعلقة بن�صب
وجتهيز والإقامة والنوم يف اخليام،
و���ض�رورة وج���ود م��ط��ف���أة حريق،
واالت�صال برقم  112عند مواجهة
�أي طارئ ،وغريها من الأم��ور ذات

العالقة ل�ضمان مراعاة كافة جوانب
ال�صحة وال�سالمة والبيئة التي متثل
�أهدافا ا�سرتاتيجية ل�رشكة ايكويت
كجزء من التنمية امل�ستدامة.
و�ضمن فعاليات احلملة� ،شارك عدد
من م�س�ؤويل وموظفي الإدارة العامة
للإطفاء و�رشكة ايكويت يف زيارات
�إلى جمموعة من املخيمات لإهداء
مطف�آت احل��ري��ق و�إ���س��داء ن�صائح
ال�سالمة وتوزيع كتيبات تت�ضمن
الإر�شادات التي ال بد من مراعاتها.
وعلى مدى الأع��وام ،ح�صدت �رشكة
ايكويت الكثري من التقدير املحلي
والعاملي يف جماالت ال�سالمة ،مثل
جائزة الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية وجوائز اجلمعية
االمريكية ملهند�سي ال�سالمة يف
العديد من القطاعات.

لتسويق  40شاليه ًا ضمن المرحلة األولى

القصور الحديثة جددت اتفاقية
مشروع في أمستردام

يف �أول��ى خطواتها نحو الريادة
ال��ع��ق��اري��ة لت�سويق العقارات
اخلارجية داخل الكويت ،ومتيزها
املتوا�صل للعام ال�سابع على
ال��ت��وايل ،ت��ب��د�أ ��شرك��ة الق�صور
احل��دي��ث��ة العقارية تعاقداتها
خالل العام اجلديد  2017بتجديد
�إتفاقية ت�سويق م�رشوع متميز يف
هولندا.
وك�شف رئي�س جمل�س الإدارة يف
�رشكة الق�صور احلديثة لإدارة
ت��ط��وي��ر الأرا����ض���ي وال��ع��ق��ارات
و�رشكة �آب كويت العقارية حممد
فتحي عن توقيع ال�رشكة وجتديد
�إتفاقية �إقليمية لت�سويق م�رشوع
درووم بارك �سبارنفودا يف مدينة
�أم�سرتدام الهولندية.
وقال فتحي �إن امل�رشوع يعترب
حتفه معمارية مميزية على �أر�ض
مملكة ه��ول��ن��دا ،الف��ت��ا �إل���ى �أن
امل�رشوع يقع علي بعد  10دقائق
من قلب مدينة �أم�سرتدام DAM
� SQUAREإيل جانب طابعها
التقليدي الهولندي حيث املوالت

في تنويع مصادر الدخل القومي

واملطاعم و�أماكن الرتفيه مبختلف
�أمناطها .و�أ�شار �إلى �أن املرحلة
الثانية من امل�رشوع تتكون من
� 40شاليه مق�سمة ايل نوعان هي
CUBE MAXIMAL, CUBE
 LA MERمب��ت��و���س��ط م�ساحة
للأر�ض  400مرت مربع ،ومتو�سط
م�ساحة �إن�شائية لل�شالية  70مرت
مربع ،يف حني تق�سم من الداخل
�إلى  2غرفة و 3غرف.
وب��ي�ن ان امل�����ش�روع كمبوند
ي��ق��دم ال��ع��دي��د م���ن اخل��دم��ات
املجانية ومنها الأمن واحلرا�سة
علي مدار اليوم والدخول واخلروج
ب��ك��روت �إل��ك�ترون��ي��ة �إيل جانب
وجود حمام �سباحة مغطى و�سونا
ومطعم وماركت وترا�س خارجي
ومواقف عامة ل�ضيوف ال�سكان
داخل الكمبوند ،ايل جانب �صالة
الإ�ستقبال ومنطقة �ألعاب الأطفال
مع م�رشفني وم�رشفات.
ومن �أهم ما مييز موقع امل�رشوع
لفت فتحي �إلى �أنه يتميز بقربه من
قلب مدينة �أم�سرتدام ،واالقرتاب

من الإنتهاء من ت�شييد واح��د من
�أك�بر م��راك��ز الت�سوق يف مملكة
هولندا علي بعد  7دقائق من �أر�ض
امل�رشوع.
وذكر ان امل�رشوع يتيح للعميل
داخ���ل ال��ك��وي��ت ف��ر���ص��ة حقيقة
للإ�ستثمار ،حيث يتم �إ�صدار
وثيقة امللكية فقط لل�شاليه با�سم
امل�شرتي فور �سداده لكامل مبلغ
ال�رشاء وم�صاريف الت�سجيل مع
الت�أكيد على �إ�رشاف غرفة التجارة
وال�صناعة الهولندية علي كامل
تفا�صيل العملية البيعية بدءا من
حتويل كامل املبالغ امل�سددة
من ح�ساب ال�شاليه مرورا بعملية
الت�سجيل ونقل ملكية ال�شاليه
فقط ،حيث تتولى ال�رشكة داخل
الكويت �إدارة كامل معاملة العميل
بد�أ من �سداده لكامل املبلغ وحتي
ا�ستالمه كامل الأوراق ،ال�سيما
و�أنها الوكيل ل�رشكة SOMINUM
ال�رشكة املالكة للم�رشوع داخل
الكويت ودول جمل�س التعاون
اخلليجي.

الكويتية الشابة
�أعلنت �رشكة زين لالت�صاالت
املتنقلة يف الكويت عن رعايتها
البالتينية للمو�سم الثاين من
الربنامج اجلماهريي التفاعلي
مع حمد �شو ،وال��ذي ُيعر�ض
على �شا�شة تلفزيون الراي كل
يوم �سبت يف متام ال�ساعة 10
م�ساء من تقدمي ال�شاب الكويتي
ً
حمد العلي املتميز يف و�سائل
التوا�صل االجتماعي.
وذك��رت ال�رشكة �أن رعايتها
لهذا الربنامج للمرة الثانية
على ال��ت��وايل �أت��ت من منطلق
حر�صها على دعم جهود و�أفكار
ال�����ش��ب��اب ال��ك��وي��ت��ي يف �شتّى
امل��ج��االت ،ومنها املجاالت
الفن ّية والرتفيهية ،وخا�صةً �أن
املو�سم الأول من الربنامج قد

حقق جناح ًا جماهريي ًا كبري ًا
يف العام .2015
و�أو���ض��ح��ت زي��ن �أن��ه وخا�صةً
مع انت�شار و�سائل التوا�صل
االجتماعي وازدياد �شعبيتها يف
الأعوام ال�سابقة ،ف�إن القنوات
الف�ضائية التقليدية باتت
تفتقر �إلى الربامج التلفزيونية
قرب امل�سافة بني جمهور
التي تُ ّ
و�سائل التوا�صل االجتماعي
والإعالم التقليدي ،مما يفوت
الفر�صة جلذب هذه ال�رشيحة
املهمة التي ميثّلها ال�شباب
ب�شكل رئي�سي ،وه��و الهدف
ال���ذي يعمل ال�برن��ام��ج على
حتقيقه من خالل حمتوى م�سل
ومبهر ب�إمكانيات احرتافية
عالية.

و�أكدت ال�رشكة �أن دعمها ملثل
ه��ذه الأف��ك��ار الإب��داع��ي��ة جاء
من منطلق حر�صها على �إبراز
امل���ب���ادرات ال�شبابية التي
تتفوق يف التفرد عن غريها من
خالل العمل اجلاد والإجناز،
خا�صةً و�أن الربنامج يهدف �إلى
ت�سليط ال�ضوء على الق�ضايا
التي تهم املجتمع الكويتي
يف خمتلف امل��ج��االت وب�شكل
�أ�سبوعي.
و�أ�ضافت زين �أن طاقم العمل
ي�ضم جمموعة واعدة من ال�شباب
الكويتي الذي يقود فريق �إعداد
ال�برن��ام��ج وجتهيز فقراته،
وال��ت��ي تتناول �أه��م الأح���داث
الأ���س��ب��وع��ي��ة يف املجتمع،
ب��الإ���ض��اف��ة �إل���ى م��ق��اب�لات مع

�شخ�صيات كويتية متميزة من
ويقدمه
خمتلف امل��ج��االت،
ّ
ال�شاب حمد العلي املعروف
يف و�سائل التوا�صل االجتماعي
با�سم حمد قلم ،وهو من �أبرز
املواهب الكويتية على �شبكات
التوا�صل وم��ن ال�شخ�صيات
الأكرث ت�أثري ًا فيها.
و�أكدت ال�رشكة ب�أنها �ستوا�صل
اهتمامها بالأعمال التي تقدمها
الأيادي الكويتية وخ�صو�ص ًا من
الفئات العمرية ال�شابة ،وذلك
رغبة منها يف تبنّي طموحاتهم
ولنقل ���ص��ورة ح�ضارية عن
املجتمع الكويتي ،فهدفها كان
ومازال ت�سليط ال�ضوء و�إبراز
الأعمال الوطنية يف املجاالت
كافة.

تنظمه ميسي فرانكفورت الشرق األوسط

معرض إنترسك ينطلق  22الحالي في دبي
تنطلق يف  22من يناير احلايل يف مركز دبي الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض،
الدورة التا�سعة ع�رشة لأكرب معر�ض للأمن وال�سالمة يف العامل �إنرت�سك ،وحتت
رعاية ال�شيخ من�صور بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،و�أكد منظمو املعر�ض يف مي�سي
فرانكفورت ال�رشق الأو�سط على منو عدد ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة يف
توفري حلول الأمن .من املنتظر �أن يكون هناك ت�أثري عميق لبزوغ �إنرتنت الأ�شياء
 IoTوهو ُ
امل�صطلح الذي برز حديث ًا ُيق�صد به اجليل اجلديد من الإنرتنت ال�شبكة
الذي ُيتيح التفاهم بني الأجهزة املرتابطة مع بع�ضها عرب بروتوكول الإنرتنت
وتقاربها مع حتليل الفيديو والذي يدعم �صناعة مراقبة الفيديو بال�رشق الأو�سط،
مع ا�ستمرار طم�س احلدود التقليدية لقطاع الأمن الإقليمي .و�رصح موردو حلول
الأمن العامليون امل�شاركون يف الدورة الـ  19ملعر�ض �إنرت�سك  2017التجاري
يف دبي �أن قطاع التجزئة يعد �أحد قطاعات ال�صناعة العديدة حيث ميكن ملراقبة
الفيديو توفري فوائد �صايف الأرباح �أكرث بكثري من فقدان الوقاية والتحكم.
وتعد �رشكة �أك�سي�س كوميونيكي�شنز ال�سويدية واحدة من �أكرث من  1.200عار�ض
يف �إنرت�سك ،و�سوف تعر�ض ت�شكيلة من احللول الذكية لتحليل الفيديو القائم
على بروتوكول الإنرتنت  IPالتي لها تطبيقات متعددة على م�ستوى جمموعة من
القطاعات ،مبا يف ذلك التجزئة.
و�أو�ضح جوهان �أكي�سون ،مدير تطوير الأعمال للتجزئة يف �أك�سي�س كوميونيكي�شنز
�أن جتار التجزئة الذين يرون �أن مراقبة الفيديو هي عبارة عن �آلة للحماية
من اخل�سارة تفوتهم فر�صة كبرية لال�ستفادة من بع�ض اال�ستخبارات يف املتجر
القوية جدا .وتابع �أكي�سون قائال :حني يفكر جتار التجزئة يف مراقبة الفيديو
يكون ذلك عادة يف �سياق الأمن واحلماية من اخل�سارة ،لكن هناك �ساحة �أخرى
كاملة توفري فيها مراقبة الفيديو قيمة هائلة :بتجميع ا�ستخبارات حقيقية داخل
املتجر ت�ساعد يف حت�سني الهوام�ش.
و�أ�ضاف :مع ت�ضمني التحليالت يف كامريات فيديو ال�شبكات ،ال ميكن ل�رشكات
التجزئة مراقبة �سلوك العمالء يف املتجر فح�سب ،و�إمن��ا جتمع �إح�صائيات
حقيقية لتح�سني �شكل املتجر ،املنتج و�أماكن املعرو�ضات ،وحتى التحقق من
االختناقات واملناطق امليتة يف املحل.

و�سوف ت�ستعر�ض �أك�سي�س كوميونيكي�شنز ت�شكيلتها الكاملة من حلول الأمن الذكية
يف �إنرت�سك  2017الذي يقام يف الفرتة من  24 – 22يناير يف مركز دبي الدويل
للم�ؤمترات واملعار�ض .وتعد ال�رشكة من بني �أكرب ع�رشة موردين للحلول الأمنية
يف العامل والتي �ست�شارك بقوة يف �أكرب معر�ض جتاري يف العامل للأمن وال�سالمة
والوقاية من احلرائق.
وت�أتي الدورة التا�سعة ع�رش ملعر�ض الأيام الثالث و�سط توقعات بنمو الإقبال
العاملي على حتليالت الفيديو �سنويا بن�سبة  %20من  1.69مليار دوالر يف 2016
�إلى  4.23مليار دوالر يف  2021ح�سب املوقع الإخباري �سكيوريتي ورلد .كما
ت�شارك يف �إنرت�سك � 2017رشكة  Agility Gridومقرها دبي حيث ت�ستعر�ض حلول
معدات وبرجميات مراقبة الفيديو ،وقد عملت ال�رشكة بالفعل على م�رشوع كبري
ب�أحد موالت قطر حيث قامت برتكيب �آالف الكامريات و�أكرث من  10بيتابايت
تخزين .و�أ�شار كو�ستا بوكوفاال�س ،الرئي�س التنفيذي يف � Agility Gridإلى
الطلب القوي يف قطاع التجزئة على حلول املراقبة وا�سعة النطاق ،حيث تلعب
البيانات الكبرية دورا رئي�سيا :،وقال :من املتوقع تطبيق حتليالت البيانات
الكربى والفهم الأف�ضل ل�سلوكيات النا�س والعمالء بوجه عام يف حتليالت الفيديو
– من ا�ستخدام التحقق عن طريق الوجه والربجميات البيومرتية �إلى متييز
العمالء من كبار ال�شخ�صيات عند دخولهم لأي منفذ جتزئة.
و�أ�ضاف قائال :بلغت حلولنا وا�سعة النطاق حتى  10بيتابايت 3,000 ،كامريا
و�أكرث من  100خوادم ت�سجيل .ومن خالل �إنرت�سك �سوف ن�ستعر�ض خط �آليات جديد
يلبي حاجات العمالء ممن لديهم متطلبات حلول متو�سطة احلجم للواقعية.
كما يعود مورد حلول املراقبة  IDISمن كوريا �إلى �إنرت�سك  ،2017ويتطلع �إلى
حماكاة ال�رشاكة الناجحة التي �أبرمتها مع �سيدار – �صانع و�رشكة جتزئة ت�أثيث
املنازل – �ضمن �إحدى الدورات ال�سابقة للمعر�ض.
و�أو�ضح هاري كوان ،املدير العام يف  IDISال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
قائال :كانت �أولى م�شاركات  IDISيف �إنرت�سك عام  ،2014ويف ذلك الوقت كانت
أداء ا�ستثنائيا دون حتميل موارد
�سيدار بحاجة �إلى نظام مراقبة �أمني حديث يقدم � ً
ال�رشكة عبئا ثقيال.

السند وتوب العقارية توقعان اتفاقية للتعاون في التسويق داخل مصر
وقعت �رشكة ال�سند العقارية ومقرها القاهرة
وجمموعة توب العقارية ومقرها الكويت اتفاقية
للتعاون بينهما لت�صبح �رشكة ال�سند العقارية الوكيل
احل�رصي للمجموعة يف م�رص لت�سويق نخبة من
امل�شاريع العقارية املتميزة يف بريطانيا ,ا�سبانيا ,
تركيا  ,كندا وامارة دبي والتي تتويل جمموعة توب
العقارية ت�سويقها باملنطقة العربية ب�شكل ح�رصي.
ويبلغ عدد تلك امل�رشوعات ما يقارب اخلم�سة ع�رش
م�رشوعا عقاريا منوعا ما بني م�رشوعات حتت االن�شاء
وم�رشوعات جاهزة لال�ستالم ال��ف��وري مب�ساحات
خمتلفة تبد�أ من الأ�ستديو وحتى الفلل امل�ستقلة.
وقال وليد القدومي الع�ضو املنتدب ملجموعة توب
العقارية ان املجموعة �سعت منذ ان�شاءها الى تقدمي
عقار للم�ستهلك العربي يتميز بالعائد اال�ستثماري
املجزي وامل�ضمون يف نف�س الوقت باال�ضافة ايل
اتخاذ جميع االجراءات الالزمة ل�ضمان �سالمة املوقف

ال��ق��ان��وين جلميع امل�شاريع املعرو�ضه وتعترب
جمموعة توب من اوئل ال�رشكات العربية التي تقوم
بت�سويق امل�رشوعات العقارية االجنبية يف املنطقة.
واعرب وليد القدومي عن �سعادته بتوقيع بروتوكول
التعاون مع �رشكة ال�سند العقارية و�رصح بان هذا
التوقيع ياتي يف اطار التعاون مع �رشكاء جناح جدد
وفتح �سوق كثيف مثل ال�سوق امل�رصي الذي يتطلع ايل
فر�ص جديدة.
ويف معر�ض حديثه عن االتفاقية� ،رصح حممد فرغلي
ثابت املدير التنفيذي ملجموعة توب العقارية �أن
االتفاقية ت�شمل تعيني �رشكة ال�سند العقارية كوكيل
ح�رصي لت�سويق م�شاريع املجموعة داخل ال�سوق
امل�رصي �إميانا منا بالفر�ص الواعدة يف هذه الأ�سواق
ورغبة من املجموعة يف تلبية الطلبات املتزايدة
من ال�سوق امل�رصي لال�ستثمار والتملك يف �أ�سواق
خارجية ،و�أ�ضاف فرغلي ب�أن اختيار �رشكة ال�سند

العقارية نتج عن درا�سة م�ستفي�ضة لل�سوق امل�رصي
و�أبرز الوكالء العاملني فيه وقد مل�سنا توفر الكثري
من املقومات االيجابية داخل ال�رشكة �أبرزها االدارة
املحرتفة وطاقم العمل امل�ؤهل على �أعلى م�ستوى �إلى
جانب امل�صداقية وال�سمعة الطيبة التي تتمتع بهم
ال�رشكة.
واكد فرغلي ان جمموعة توب العقارية ال تتنازل عن
م�ستوي حمدد من الكفاءة يف خدمة العمالء حيث ال
يقت�رص دورها علي القيام بالدور الت�سويقي فقط بل
يتعداه ايل تقدمي وتوفري كافة اخلدمات املتعلقة
مبا بعد البيع كما �أ�ضاف �أن املجموعة لديها معايري
�صارمة للت�أكد من كافة الآمور الت�سويقية والقانونية
التي ت�ؤكد علي �سالمة املوقف القانوين للم�رشوع
وان عوائد اال�ستثمار به جمزيه ومتثل فر�صة حقيقية
للم�ستثمر .وقد �أكد فرغلي �أن طرح هذه امل�شاريع
ي�أتي انطالق ًا من �سعي املجموعة امل�ستمر لتقدمي

�أف�ضل الفر�ص العقارية يف ال�سوق العقاري الدويل
مبختلف مناطقه ومبا ي�ضمن عوائد حقيقية للم�ستثمر
�سواء عوائد ت�أجريية �أو عوائد ناجتة عن منو ر�أ�س
املال امل�ستثمر من خالل عملها مع جمموعة من كبار
املطورين العقاريني يف تلك الأ�سواق ل�ضمان ت�سليم
امل�شاريع يف مواعيدها و�ضمان جودتها ومتيز
مواقعها و�أ�سعارها وعوائدها.
من جانبه قال با�سم ال�رشبيني رئي�س جمل�س ادارة
�رشكة ال�سند العقارية ان توقيع بروتكول التعاون مع
جمموعة توب العقارية هو ا�ستمرار مل�سرية جناحات
�رشكة ال�سند العقارية خالل عام  2017حيث والول
مرة يتم توفري هذا احلجم من امل�رشوعات بتلك الدول
للم�ستهلك امل�رصي ولقد �سعت ال�سند العقارية لتوقيع
هذا الربوتوكول نظرا ملا مل�سته يف ال�سوق امل�رصي
من احتياج لتنويع املحفظة العقارية داخل وخارج
م�رص نظرا للظروف االقت�صادية احلالية.

• محمد فرغلي ومجدي سعد يتبادالن االتفاقية

