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Promising opportunities offered by real estate market

‘Acquisition in Turkey remains a demand by investors’
KUWAIT CITY, Jan 10: As a part
of its policy to frequently visit and
follow up the projects marketed by
the Group and to ensure that such
projects have been or are executed
according to the agreed standards,
Waleed Al-Qaddoumi, Managing
Director of Top Real Estate Group
and Mohamed Farghaly, the Group’s
Exective manager have recently visited the projects located in the Turkish
Republic, which are promoted by the
Group. The visit covered the regions
of Istanbul, Bodrum and Kusadasi.
Al-Qaddoumi expressed his full
satisfaction with the progress of the
projects under construction, which,
will be delivered on time. The visit
also included a meeting with a number of the Company’s clients who
took over their residential apartments
in several projects, notably Terrace
Tema and Terrace Mix, which were
executed by Inanlar Real Estate
Development Company. On the other
hand, the customers expressed their
satisfaction with the projects quality
and variety of services offered therein
with utmost happiness to have a prop-

Serdar Inan, Inanlar owner explains to Al-Qaddoumi the stages of construction in the Terrace Lotus Project in the presence of Farghaly and Ms Gulson.

erty in Turkey.
Al-Qaddoumi stated that Inanlar
projects have signiﬁcantly attracted
customers from Kuwait, Qatar and
Saudi Arabia where Top Real Estate
Group managed to market and sell the
largest proportion in these projects

due to its great conﬁdence in the
developer who executes the projects
according to the highest engineering
standards. Their projects offer high
quality and commitment to high-end
distinctive ﬁnishing in those projects.
Al-Qaddoumi added: Furthermore,

conﬁdence in the Turkish real estate
market is a critical factor, which
enabled the Group to market the largest number of units despite negative
events that took place during 2016 in
Turkey or other regions of the world.
Such events had impact on the performance of various sectors including
real estate industry, which witnessed
slowdown and decline in sales in the
majority of world countries including
Turkey.
Al-Qaddoumi added that the
events that took place in Turkey
such as failed coup attempt, terrorist
acts in several areas or the decline
the Turkish currency etc., did not
hinder the economic and urban
activity in the country, and did not
limit the demand for acquisition of
property in Turkey. Conﬁdence in
Turkey’s economic and political
potential and its ability to overcome
adversity and hardships enhanced
the continuing attraction of different
segments of investors, particularly
in the real estate sector.
Al-Qaddoumi added that the
Group is currently doing highly

successful business with Inanlar
Company over the past ﬁve years and
continues to promote the Company’s
projects in Kuwait, Qatar and a
number of Arab countries. There
comes on the top of such projects the
Terrace Lotus Project located in Beylikdüzü, Istanbul. He added that the
project offers unique prime location
on E-65 Highway, which provides
easy transportation where it is possible to access the main education,
health and shopping centers within
few minutes. He pointed out that the
project is located just 10 minute drive
from Ataturk Airport, 3 minutes from
TIM Highway, 6 minutes from Edo
Naval Bus Station and 15 minutes
from the Marmara. The distance will
also be only minutes from the new
underground station, which is set to
be completed in 2019.
Al-Qaddoumi added that Terrace Lotus apartments, which are
located in the most expensive and
most beautiful sites in the area, have
different sizes ranging from 90 to 240
square meters. The project comprises
40 ﬂoor at height of 150 meters. The

project has 149 residential units and
44 retail shops in the shopping mall.
Apartment spaces vary from 1, 2, 3
or 4 bedrooms with prices starting
from TL 567 thousand. The advance
payment is 20% and the progress
payment is 20% while the remaining
amount will be paid in 40 monthly
installments. The project is set to be
completed by Q4 in 2017 with estimates and projections that there will
be an increase of 40% in the property
value upon completion of the project
implementation.
On the other hand, Al-Qaddoumi
said that the Group would offer a
limited number of units in the Terrace Mix and Terrace Tema projects,
which are ready for immediate occupation with payment facilities up to
24 months. Al-Qaddoumi stated that
the acquisition in Turkey remains a
demand by investors seeking to utilize
the promising opportunities offered
by the real estate market, particularly
at the present period as the Turkish
Lira have been declining against the
Kuwaiti Dinar, which constitutes a
great beneﬁt for the buyers.

Al-Tijari exclusive offer
from Infiniti Al Babtain

A group photo of the Protégés program graduates

Ooredoo proud of Protégés achievements
Ooredoo, the fastest network in Kuwait, is proud
of the achievements of the 6th generation of
the Protégés youth development program. The
mentor-based program focuses on giving students an unparalleled experience to hone their
skills and instill the values of leadership and innovation in them.
Commenting on this, Ooredoo Corporate
Communications Senior Director Mijbil Alalyoub
said: “We take great pride in our sponsorship of
Protégés; an effective and life changing program
that allows youth to gain essential and practical skills and knowledge that will allow them to
grow with a stronger sense of direction. Moreover, youth have long been a key element of
our Corporate Social Responsibility strategy and

by taking part in this initiative we are given the
chance to directly contribute to the development
of our youth’s skills and know-how, and in turn
their future as decision makers and the leaders
of tomorrow’s Kuwait”.
The 6th generation of the Protégés titled
their project “Waseelah,” an Arabic word that
means ‘path’ or ‘way.’ Waseelah is a platform
that strives to raise awareness that all talents
are inﬂuential, and motivate the general public
to express themselves through various forms
of art. It has culminated in the musical production entitled the Key of Life, which uses music
and acting to demonstrate the types of classical Arabic music.
Ooredoo Kuwait has also played an active

role in supporting Protégés activities, which include the lecture presented by Professor Fathi Al
Khamisi’s on the revolutionary work of the Egyptian musician Sayed Darwish, and the introductory session that was held with the main mentors
for this season of Protégés.
The Protégés program was launched in 2010,
with the objective to mentor youth between the
age of 16 and 24 by local iconic ﬁgures in different ﬁelds. The program aims to reinforce the
social and personal skills of youth, develop their
self-awareness and improve their critical and
creative thinking. The program includes workshops, projects and open discussion circles.
This year’s program was kicked off early July
and will continue for 6 weeks.

KUWAIT CITY, Jan 10: Commercial
Bank of Kuwait announced its cooperation with Abdulmohsen Abdulaziz
Al Babtain Company, the authorized
agent of Inﬁniti vehicles in Kuwait by
launching special and distinct offer on
selected models of the luxury vehicles
Inﬁniti with the advent of the new year.
The offer provides customers with
the chance to get an instant discount
of KD 500 when getting Inﬁniti vehicle models Q50 or QX70 ﬁnanced
by the Bank. In addition to the above
discount, customers will enjoy further
beneﬁts including one year free comprehensive insurance, ﬁve year warranty open mileage, third party insurance and free window tinting and body
protection.
The Bank always endeavors to offer distinctive ﬁnancing services and
discounts to its customers by cooperating and entering into partnerships with
several retailers and companies which
provide excellent products & services.
Inﬁniti is a leading brand of luxury
vehicles and it is manufactured by
Japan-based Nissan Motor Company
targeting premium customers who are

looking for a fantastic car with amazing performance, incomparable comfort and advanced safety precautions.
Customers wishing to avail this
exclusive offer or to get more details
on the above vehicles can visit Abdulmohsen Abdulaziz Al Babtain Company’s Inﬁniti Showroom at Al Rai,
Fourth Ring Road.

Learn and lead with ‘Generation Z’ graduation

Zain selects 5 to 1-year internship
KUWAIT CITY, Jan 10: Zain Group,
a leading mobile telecom innovator in
eight markets across the Middle East
and Africa, announces the selection
of ﬁve talented Kuwaiti nationals to
participate in the company’s year-long
graduate training program, dubbed
‘Generation Z’. The recently revamped
program is targeted at candidates who
display high levels of entrepreneurial
ﬂair, who will be able to inject a startup
mindset during their time at Zain
Group.
The successful candidates were
handpicked following a rigorous assessment process and will be placed on
the year-long course, which will test
their knowledge, enhance their learning
through targeted development, and
support them to cultivate their ideas
in ways that are customer-centric and
relevant.
The ‘Generation Z’ Youth Empowerment Initiative is the brainchild of
Zain Group Vice-Chairman Bader Al
Kharaﬁ, a keen supporter of developing and empowering Kuwaiti youth
and builds on the Zainers 2.0 graduate
program that was launched in September 2015, which has witnessed several
graduates gain successful employment
opportunities with Zain Group as fulltime staff.
Zain Group ensured the details of the
‘Generation Z’ program were shared
with relevant potential candidates
throughout Kuwait by promoting it extensively on Zain Group’s career page
online, and by placing further details on
other social media outlets. In November 2016, the company produced and
launched a commercial on YouTube to
promote the activity and to appeal to
aspiring ‘Generation Z’ applicants.
Commenting on the commencement of the innovative new program,
Zain Group Vice-Chairman, Bader Al
Kharaﬁ said, “We believe entrepreneurship is an important way to help
commercial entities grow and capture
new market opportunities. It combines
having a daring attitude, with the ability
to identify market opportunities and
translate them into successful commercial operations.
The Vice-Chairman continued, “I
welcome the ﬁve graduates joining us,
and congratulate them for their selection. Over the weeks and months ahead,
we look forward to charting how they
progress, and are keen to witness their
contribution to Zain’s entrepreneurial
outlook and digital lifestyle aspirations.”
The selection process for the
‘Generation Z’ program showcases the
extent to which Zain went to identify
the right caliber of participant. There
were over 150 initial applications, with

Etihad Airways plane

Greater choice, more travel options

Etihad Airways introduces
third daily flight to Riyadh

Zain Group Vice-Chairman Bader Al Kharaﬁ (right), and Zain Group CEO Scott Gegenheimer (left), pose with the
ﬁve selected ‘Generation Z’ high caliber Kuwaiti nationals.

Bank committed to inclusive banking services

NBK 6 branches to serve special needs clients
KUWAIT CITY, Jan 10: Driven by its
mission to introduce the best banking
solutions for customers and in support
of the Central Bank of Kuwait instructions and regulations that urge banks
to provide tailored services for people
with special needs, NBK has dedicated
6 fully-equipped branches in various
governorates to accommodate people
with special needs.
NBK’s Head of Branches, Ghadeer
Al Awadi stated that the bank is committed to develop inclusive banking
services that cater to all segments, including customers with special needs;
whether the blind, deaf or people
with physical disability. That’s why
6 branches were fully equipped as per
the highest international standards to
welcome and accommodate customers with special needs from the moment they arrive until the moment they
leave.
Al Awadi added that the bank currently offers designated services in

all branches for this segment, like:
reserved and clearly marked parking
spaces, as well as wheelchair friendly
access to the branch and ATMs. Yet,
NBK has recently implemented additional services
and measures
across selected
branches,
which are: Fahaheel Al Saheli, Mubarak
Al Kabeer, Cinema Salmiya,
Al Awadi
Saad Al Abdullah, Rehab and
Head Ofﬁce to further support our customers with special needs.
Besides, the 6 branches are managed by a team of well-trained staff
to communicate in sign language, in
addition to services for the visually
impaired and disabled customers such

as Braille printing facilities inside the
branch, iPads providing speech to text
functionality for visually-impaired,
easily accessible safe deposit boxes,
and debit and credit cards with photo
functionality for easy identiﬁcation,
when requested.
Moreover, NBK’s ATMs are
equipped with Braille keypads and a
headset jack for voice guidance commands to assist customers in conducting their transactions privately, as well
as employing extra security measures
inside the ATM room to guarantee
customers’ safety and personal wellbeing at all times.
Al Awadi concluded by afﬁrming
that this step stems from the bank’s
strict adherence to CBK’s latest instructions and regulation to equip one
branch in each governorate to serve
people with special needs, as well as
translates NBK’s mission to deliver
world-class banking services that cater
to all segments.

40 making it through to pre-interview
assessment. Of those 40 candidates, 30
were selected to attend the Assessment
Day held on 4 January, 2017. This
interaction consisted of a structured
face-to-face interview, group exercise
and a case study presentation on online
gaming. Candidates had to present their
ﬁndings to a large audience of assessors
including the Zain Group ViceChairman, and at the end of the day, the
successful ﬁve candidates were selected.

The candidates will enjoy their ﬁrst
day of the program on 10 January,
2017, marking the commencement
of their rigorous year-long training
schedule. Over the period they will
be challenged, tested, enlightened
and forged into young professionals
ready to lead. The ultimate goal of the
program is for graduates to design and
pitch a new value proposition for Zain,
which if approved, will be implemented
commercially.

During the course of the program
participants will be helped to cultivate
ideas in ways that are customer-centric
and relevant. They may have an idea
that needs some additional work or are
looking to bounce the idea off new colleagues. Zain offers ways to push that
thinking further.
Developmental areas of interest to
Zain include Big Data, digital services,
mobile money, data analytics, and
innovation.

ABU DHABI, UAE, Jan 10: Etihad
Airways is introducing a third daily
ﬂight on the Abu Dhabi — Riyadh
route, effective Feb 1, 2017.
The extra services underscore the
airline’s commitment to offer guests
greater choice and more travel options
between the capital cities of the United
Arab Emirates and the Kingdom of
Saudi Arabia.
The new daily late night departures
from both Abu Dhabi and Riyadh are
timed to allow guests to spend full
days in either city. Arrivals into Abu
Dhabi International Airport provide
guests with more connections to early
morning services to Europe, North
America and the Indian Subcontinent.
These include London, Paris, Frankfurt, New York, Delhi and Mumbai.
Together with a Boeing 777 and the
recently-introduced Boeing 787 on the
route, the new service will increase the
number of weekly seats to 10,600 between Abu Dhabi and Riyadh. Codeshare partner ﬂynas will continue to
operate a daily ﬂight on the route.
Kevin Knight, Etihad Aviation
Group Chief Strategy and Planning
Ofﬁcer, said: “Our expanded services

between Abu Dhabi and Riyadh are in
line with Etihad Airways’ strategy to
offer more choice, greater frequency
and additional travel options when
aircraft availability and market conditions permit.
“The extra ﬂights will cater to the
strong demand between the two capital cities, and bring closer our global
network to Riyadh over our Abu Dhabi
hub.”
Etihad Airways launched scheduled
ﬂights to the Kingdom of Saudi Arabia with services to Riyadh in 2004,
and has steadily grown capacity with
additional frequencies and aircraft upgrades to its current double daily operation.
From Feb 1, the airline will operate
70 return ﬂights each week to and from
four Saudi cities. On the Riyadh route
alone, Etihad Airways has ﬂown more
than 2.5 million guests since 2004.
Etihad Airways’ ﬂights to Riyadh,
Jeddah, Madinah and Dammam are
complemented by Saudi codeshare
partner ﬂynas, whose dedicated services between Abu Dhabi and Riyadh,
Jeddah and Dammam provide travellers with even more choice.

Daily ﬂight schedule between Abu Dhabi and Riyadh, effective Feb 1, 2017:
Flight No. Origin
Departs Destination
Arrives
EY 315
Abu Dhabi 01:55
Riyadh
02:45
EY 316
Riyadh
04:15
Abu Dhabi
07:00
EY 317
Abu Dhabi 10:15
Riyadh
11:15
EY 318
Riyadh
16:25
Abu Dhabi
19:10
EY 351 * Abu Dhabi 21:00
Riyadh
22:00
EY 352 * Riyadh
22:50
Abu Dhabi
01:35+1
XY 220 ** Abu Dhabi 14:45
Riyadh
15:45
XY 219 ** Riyadh
09:35
Abu Dhabi
12:20
Note: All departures and arrivals are listed in local time.
* Additional daily ﬂights operated by Etihad Airways.
** Flights operated by codeshare partner ﬂynas.
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IEI Kuwait membership: The
Institution of Engineers (India),
Kuwait chapter invites all its members

Frequency
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily

Aircraft
Boeing 777-300
Boeing 777-300
Boeing 787-9
Boeing 787-9
Airbus A320
Airbus A320
Airbus A320
Airbus A320

to update their membership information for the year 2016-17 and actively
participate in the chapter activities.
Indian engineers residing in Kuwait
are welcome to join the pool of more
than 700,000 engineers by becoming
corporate or non-corporate members
of The Institution of Engineers (India).
IEI, Kuwait Chapter conducts many
technical events for the beneﬁts of its
members. We have upcoming technical seminar in August and a mega

Continued on Page 27
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NBK holds training course
for economics journalists
KUWAIT: NBK Personal Banking Services
Deputy General Manager Mohammed
Al-Othman said that local banks are
capable of facing credit declines especially in personal loans with the help of
special packages that could attract new
clients, focus on mega projects and geographical expansion in various markets.
Speaking to trainees attending NBK’s
training course organized for economics
reporters in various audio-visual media,

Al-Othman said that NBK was keen on
implementing the regulations and
guidelines issued by the central bank
regarding personal loans.
He also discussed the new regulations issued in this regard. The training
course was launched on October 22 and
is scheduled to last till April.
Al-Othman said NBK launched special
services for people with special needs by
providing special ATM machines with

vocal instructions. He also noted that
some employees received special training on using sign language and printing
forms with Braille language and ATM
cards with clients’ photos.
Al-Othman said NBK operates the
largest network of branches in Kuwait
with 68 branches and 270 ATM machines,
over 1600 employees and over a million
clients. “Some clients are the fourth generation of our clients”, he pointed out.

Investor-demand prompts Top Real
Estate Group acquisitions in Turkey
Al-Qaddoumi sees opportunities in Turkey property market
KUWAIT: As a part of its policy to
frequently visit and follow up the
projects marketed by the Group
and to ensure that such projects
have been or are executed according to the agreed standards, Waleed
Al-Qaddoumi, Managing Director of
Top Real Estate Group and
Mohamed Farghaly, the Group’s
Exective manager have recently visited the projects located in the
Turkish Republic, which are promoted by the Group.
The visit covered the regions of
Istanbul, Bodrum and Kusadasi. AlQaddoumi expressed his full satisfaction with the progress of the
projects under construction, which,
will be delivered on time. The visit
also included a meeting with a
number of the Company’s clients
who took over their residential
apartments in several projects,
notably Terrace Tema and Terrace
Mix, which were executed by

Inanlar Real Estate Development
Company. On the other hand, the
customers expressed their satisfaction with the projects quality and
variety of services offered therein
with utmost happiness to have a
property in Turkey.
Al-Qaddoumi stated that Inanlar
projects have significantly attracted
customers from Kuwait, Qatar and
Saudi Arabia where Top Real Estate
Group managed to market and sell
the largest proportion in these projects due to its great confidence in
the developer who executes the
projects according to the highest
engineering standards. Their projects offer high quality and commitment to high-end distinctive finishing in those projects. Al-Qaddoumi
added: Furthermore, confidence in
the Turkish real estate market is a
critical factor, which enabled the
Group to market the largest number of units despite negative events

that took place during 2016 in
Turkey or other regions of the
world. Such events had impact on
the performance of various sectors
including real estate industry, which
witnessed slowdown and decline in
sales in the majority of world countries including Turkey. AlQaddoumi
added that the events that took
place in Turkey such as failed coup
attempt, terrorist acts in several
areas or the decline the Turkish currency etc., did not hinder the economic and urban activity in the
country, and did not limit the
demand for acquisition of property
in Turkey. Confidence in Turkey’s
economic and political potential
and its ability to overcome adversity
and hardships enhanced the continuing attraction of different segments of investors, particularly in
the real estate sector.
Al-Qaddoumi added that the
Group is currently doing highly suc-

Serdar Inan, Inanlar owner explains to Al-Qadddoumi the stages of construction in the Terrace
Lotus Project in the presence of Farghali and Gulson.

cessful business with Inanlar
Company over the past five years
and continues to promote the
Company’s projects in Kuwait, Qatar
and a number of Arab countries.
There comes on the top of such
projects the Terrace Lotus Project
located in Beylikduzu, Istanbul. He
added that the project offers unique
prime location on E-65 Highway,
which provides easy transportation
where it is possible to access the
main education, health and shopping centers within few minutes. He
pointed out that the project is located just 10 minute drive from Ataturk
Airport, 3 minutes from TIM
Highway, 6 minutes from Edo Naval
Bus Station and 15 minutes from the
Marmara. The distance will also be
only minutes from the new underground station, which is set to be
completed in 2019.
Al-Qaddoumi added that Terrace
Lotus apartments, which are located in the most expensive and most
beautiful sites in the area, have different sizes ranging from 90 to 240
square meters. The project comprises 40 floor at height of 150 meters.
The project has 149 residential units
and 44 retail shops in the shopping
mall. Apartment spaces vary from 1,
2, 3 or 4 bedrooms with prices starting from TL 567 thousand. The
advance payment is 20% and the
progress payment is 20% while the
remaining amount will be paid in 40
monthly installments. The project is
set to be completed by Q4 in 2017
with estimates and projections that
there will be an increase of 40% in
the property value upon completion of the project implementation.
On the other hand, Al-Qaddoumi
said that the Group would offer a
limited number of units in the
Terrace Mix and Terrace Tema projects, which are ready for immediate
occupation with payment facilities
up to 24 months. Al-Qaddoumi stated that the acquisition in Turkey
remains a demand by investors
seeking to utilize the promising
opportunities offered by the real
estate market, particularly at the
present period as the Turkish Lira
have been declining against the
Kuwaiti Dinar, which constitutes a
great benefit for the buyers.

DETROIT: Fiat Chrysler representative Tim Kuniskis addresses the media
after the Pacifica minivan from Fiat Chrysler won utility vehicle of the year at
the North American International Auto show yesterday. —AP

Fiat Chrysler announces
creation of 2,000 US jobs
WASHINGTON: Fiat Chrysler on Sunday
announced it was creating 2,000 jobs in the
United States, coming as President-elect
Donald Trump has been publicly scolding
automakers for investing in Mexico. The
American-Italian firm will invest $1 billion
by 2020 in two of its factories in the
Midwestern states of Michigan and Ohio,
where the new jobs will be based, the company said in a statement coming on the eve
of the Detroit auto show.
The Warren Truck Assembly Plant in
Michigan will produce the Jeep Wagoneer
and Grand Wagoneer, as well as the Ram
heavy duty truck which is currently produced in Mexico, the company said.
The Toledo Assembly Complex in Ohio
will build a new Jeep pickup truck. “FCA US
is further demonstrating its commitment to
strengthening its US manufacturing base,”
it said, adding that it has created 25,000
jobs in the country since 2009.
Trump, who campaigned on promises
of creating industrial jobs in the American
heartland, took to Twitter this past week
to blast automakers with operations or
plans to build plants in Mexico. He
slammed General Motors for making some
of its Chevy Cruze models south of the
border, and Toyota, which is building a
new plant there.
Today, US automaker Ford announced it
was scrapping construction of a $1.6 billion
plant in Mexico to instead invest in the
United States and create 700 jobs, citing a
“vote of confidence” in the economic agen-

da of the incoming president. Fiat Chrysler
so far has escaped Trump’s Twitter wrath,
but it’s due to start importing Jeep
Compass models from Mexico as soon as
this month.
The company was rebuilt in 2009 after
its predecessor the Chrysler Group went
bankrupt and required a federal bailout to
stay in business. It has three manufacturing
sites in Mexico-in Toluca, Ramos Arizpe and
Saltillo-where it produces pickups as well
as the Fiat Fremont and the Fiat 500.
Other auto groups have preemptively
said they will be flexible in the new era of
American politics.
“We are pragmatic, we will adapt to
any situation,” said the chief of the
Renault-Nissan alliance, Carlos Ghosn,
speaking at the Consumer Electronics
Show in Las Vegas.
In December, American air conditioner
manufacturer Carrier backed off a planned
transfer of 1,000 jobs to the Mexico, after a
deal with Trump-and for $7 million in tax
cuts.
Mexico’s relatively low wages, its proximity to the US market and the free trade
deals the country has with 46 countries
make it attractive to foreign investors.
The main pact is the North American
Free Trade Agreement (NAFTA) that Mexico
enacted with the United States and Canada
in 1994. During the campaign Trump
relentlessly attacked NAFTA, promising to
renegotiate or withdraw from the agreement all together. —AFP

2nd VW employee arrested
over emissions scheme
Gulf Bank announces
winners of Al-Danah
daily draws
KUWAIT: Gulf Bank held its AlDanah daily draws on 8 January
2017 announcing the names of its
winners for the week of 2 January
- 5 January 2017. The Al-Danah
daily draws include draws each
and every working day for two
prizes of KD 1,000 per winner.
The winners are:
(Monday 2/1): Ibrahim Ahmad
Ibrahim Al-Rashed, Abdulredha
Abdullah Ali Ashkanani
( Tuesday 3/1): Khalid Fahad
Abdullah Al-Raqem, Abdullah
Jasem Mohammed Al-Durea
( Wednesday 4/1): Khalifa
Mohammed Ibrahim Al-Baloushi,
Ahmad Hussain Ahmad Bahrouh
(Thursday 5/1): Waleed Hamad
Mohammed Al-Sumait, Fahad
Nasser Fahad Al-Mutawa
Gulf Bank’s Al-Danah 2017
draw lineup includes daily draws
(2 winners per working day each
receive KD1000). Al-Danah’s 1st
Quarterly draw for the prize of
KD200,000 will be held on 30
March, the 2nd quarterly draw for
the prize of KD250,000 will be
held on 29 June and the 3rd quarterly draw for the prize of
KD500,000 will be held on 28
September.
The final Al-Danah draw for
KD1 million will be held on 11
January, 2018 whereby the AlDanah millionaire will be
announced.

Five reasons why the Al-Danah
account is the best:
1) Kuwait’s single biggest yearly
cash prize of KD 1 million
2) Kuwait’s biggest quarterly cash
prizes, up to KD500,000
3) Two winners of KD1,000 every
working day
4) The most chances to win
5) Only Bank that transfers your
chances to win from year to
year
Only Al-Danah makes millionaires.
Al-Danah also offers a number
of unique services including: the
Al-Danah Deposit Only ATM card
which helps account holders
deposit their money at their convenience; as well as the Al-Danah
calculator to help customers calculate their chances of becoming
an Al-Danah winner.
Gulf Bank’s Al-Danah account is
open to Kuwaiti and non-Kuwaiti
residents of Kuwait. Customers
who open an account and/or
deposit more will enter the draw
within two days. To take part in
the Al-Danah 2017 upcoming
quarterly and yearly draws, customers must have an Al-Danah
account containing at least KD
200; customers can visit one of
Gulf Bank’s 56 branches, transfer
on line, or call the Customer
Contact Center on 1805805 for
assistance and guidance.

DETROIT: The Volkswagen executive who once
was in charge of complying with US emissions
regulations has been arrested in connection with
the company’s emissions-cheating scandal, a person briefed on the matter said yesterday.
Oliver Schmidt, who was general manager of
the engineering and environmental office for VW
of America, was arrested during the weekend in
the federal criminal investigation, said the person, who didn’t want to be identified because
they are not authorized to speak on the case.
Schmidt is the second VW employee to be
arrested as the probe led by the US Attorney’s
Office in Detroit continues. The New York Times
reported that he’s expected to be arraigned
Monday on a conspiracy charge in a federal
courtroom in Detroit.
Schmidt’s bio for a 2012 auto industry conference said Schmidt was responsible for ensuring
that vehicles built for sale within the US and
Canada comply with “past, present and future air
quality and fuel economy government standards
in both countries.” It says he served as the company’s direct factory and government agency
contact for emissions regulations.
Volkswagen has admitted that it programmed
diesel-powered vehicles to turn pollution controls on during tests and turn them off in realworld driving. The scandal has cost VW sales and
has tarnished its brand worldwide. A lawsuit filed
last year by the New York state attorney general
said that Schmidt “played an important role” in
concealing the deception from regulators.
Volkswagen said in a statement yesterday that
it is cooperating with the Justice Department in
the probe. “It would not be appropriate to comment on any ongoing investigations or to discuss
personnel matters,” the statement said. A message was left Monday for a Justice Department
spokeswoman in Detroit. Peter Carr, a Justice
spokesman in Washington, did not immediately
return an email seeking comment. Herbert Diess,
a member of Volkswagen AG’s board of management, appeared in Detroit Sunday evening to

introduce a new version of VW’s Tiguan SUV
ahead of the North American International Auto
Show. He wouldn’t comment when asked if some
Volkswagen executives refused to come to the
auto show for fear of being arrested.
“I’m here, at least,” he said.
Asked about the Justice Department investigation, Diess also wouldn’t comment, but said he
hopes it’s resolved “as soon as possible.”
The company has agreed to either repair the
cars or buy them back as part of a $15 billion settlement approved by a federal judge in October.
Volkswagen agreed to pay owners of 2-liter
diesels up to $10,000 depending on the age of
their cars. In October, VW engineer James Robert
Liang, of Newbury Park, California, pleaded guilty
to one count of conspiracy to defraud the government and agreed to cooperate with investigations in the U.S. and Germany. Liang was the first
person to enter a plea in the wide-ranging case,
and authorities were expected to use him to go
after higher-ranking VW officials.
A grand jur y indic tment against Liang
detailed a 10-year conspiracy by Volkswagen
employees in the US and Germany to repeatedly
dupe US regulators by using sophisticated emissions software. The indictment detailed e-mails
between Liang and co-workers that initially
admitted to cheating in an almost cavalier manner but then turned desperate after the deception was uncovered.
Tests commissioned by the nonprofit
International Council on Clean Transportation in
2014 found that certain Volkswagen models with
diesel engines emitted more than the allowable
limit of pollutants. More than a year later,
Volkswagen admitted to installing the software
on about 500,000 2-liter diesel engines in VW
and Audi models in the US Later the company
said some 3-liter diesels also cheated.
The Environmental Protection Agency found
that the 2-liter cars emitted up to 40 times the
legal limit for nitrogen oxide, which can cause
human respiratory problems. —AP

Venezuela
boosts minimum
wage by 50%
CARACAS: Embattled President Nicolas
Maduro on Sunday raised the minimum wage
by 50 percent in Venezuela, a country with
astronomical inflation. Maduro said he was
raising the minimum wage to 40 bolivars,
about 60 dollars at the highest official
exchange rate, or $12 on the black market.
“To get the year started, I have decided
to raise the minimum wage,” the president
sad on his weekly show on state television.
The wage comes with an additional food
bonus of about 93 dollars, which did not
change. Venezuela grapples with the
world’s highest inflation rate-set to hit 475
percent this year, according to the
International Monetary Fund.
As the Latin American country flounders
through a devastating economic crisis, inflation has gutted the value of the bolivar.
Venezuela has been rocked by low prices
for its key export, oil. Now in its third year of
a deep recession, it is facing severe shortages of food, medicine and basic household goods.
Maduro blames the crisis on a “capitalist
conspiracy” backed by the United States. His
opponents say it was caused by the failure of
18 years of leftist policies under Maduro and
Chavez.
Nearly 80 percent of Venezuelans disapprove of Maduro’s leadership, according to a
recent survey by polling firm Datanalisis. —AFP
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القدومي :التملك في
تركيا مطلب لكثير
من المستثمرين
قام العضو المنتدب لمجموعة توب العقارية وليد القدومي والمدير التنفيذي
للمجموعة محمد فرغلي مؤخرا بزيارة المشاريع التي تعمل المجموعة على
تسويقها في الجمهورية التركية حيث شملت الزيارة مناطق إسطنبول وبدروم
وكوشاداسي ،وتأتي هذه الزيارة ضمن سياسات توب العقارية في متابعة المشاريع
التي تعمل المجموعة على تسويقها من فترة أخرى وللتأكد من أنها نفذت أو تنفذ
وفقا للمعايير المتفق عليها والتي تعمل المجموعة على تسويقها من فترة أخرى.

وليد القدومي

الجديدة التي سوف يتم اانتهاء منها في
عام .2019

الدوحة ^

وقد أعرب القدومي عن ارتياحه التام لسير
أعمال المشاريع التي هي قيد اإنشاء والتي
ستسلم في مواعيدها فيما شملت الزيارة
أيض��ا االتق��اء بعدد من عماء الش��ركة
الذين اس��تلموا شققهم الس��كنية في
عدة مشاريع من أبرزها مشروعا تيراس تيما
وتي��راس ميكس ،واللذان نفذتهما ش��ركة
أنانار للتطوير العقاري فيما أعرب العماء
ع��ن رضاهم من مس��توى المش��اريع وما
تتضمنه من خدمات متنوعة وس��عادتهم
اأكبر بتملك عقار في تركيا.
الثقة بالمطور
وقال السيد وليد القدومي :إن مشاريع
ش��ركة أنانار قد اقت استقطابا كبيرا
للعماء من الكويت وقطر والس��عودية
فيم��ا قام��ت مجموعة ت��وب العقارية،
بتس��ويق وبيع النس��بة اأكبر في هذه
المش��اريع لثقته��ا الكبي��رة بمط��ور
المش��روع والذي يلتزم بتنفيذ المشاريع
وفقا أعلى المعايير الهندس��ية وتمتاز
مش��اريعهم بالجودة العالي��ة واالتزام
بالتش��طيبات الراقية والمميزة في تلك
المش��اريع ,وأضاف :إن عام��ل الثقة في
الس��وق العقارية التركية ه��و ما مكن
المجموع��ة أيض��ا من تس��ويق العدد
اأكبر من الوحدات بالرغم مما ش��هده
العام  2016من أحداث سلبية سواء في
تركي��ا أو معظم دول العال��م وانعكاس
ذلك على أداء مختلف القطاعات ومنها

رئيس شركة أنانار يشرح للقدومي مراحل البناء في مشروع تيراس لوتس

العقار الذي ش��هد تباط��ؤا وتراجعا في
المبيع��ات في معظم دول العالم ومنها
تركيا .إا أن ذلك وغيره لم يوقف النشاط
ااقتص��ادي والعمراني ف��ي الدولة ولم
يوق��ف الطلب عل��ى تمل��ك العقار في
تركيا فالثق��ة بالقوة ااقتصادية لتركيا
وقدرتها على تج��اوز المحن والمصاعب
عززت من اس��تمرار استقطابها لشرائح
متنوعة م��ن المس��تثمرين وخصوصا

«سوني» تطرح أحدث منتجاتها
في معرض «»CES

بالقطاع العقاري.
وألمح الس��يد القدومي أن المجموعة
تعم��ل حالي��ا وبنجاح مميز مع ش��ركة
أنانار منذ خمس س��نوات وهي مستمرة
بعرض مشاريع الشركة في الكويت وقطر
وعدد من الدول العربية وسيكون على رأس
تلك المشاريع مش��روع تيراس لوتس في
بيليكدوزو بإس��طنبول .ويمتاز المشروع
بموقعه الفريد على طريق أي -65السريع

مما يوفر سهولة اانتقال بصورة ممتازة
حيث م��ن الممكن الوصول إل��ى مراكز
التعليم والصحة والتسوق الرئيسية في
المنطقة خال دقائق معدودة .ويقع على
بع��د  10دقائق من مطار أتاتورك و 3دقائق
من طريق تي أي أم الس��ريع و 6دقائق من
محطة باصات أي��دو البحرية و 15دقيقة
من مرمرة .وس��وف تكون المسافة أيضا
دقيقت��ان فقط من محط��ة مترو اأنفاق

مواقع متميزة
وأكد الس��يد وليد القدومي أن شقق
تي��راس لوت��س تق��ع في أغل��ى وأجمل
المواقع ف��ي المنطقة تتراوح أحجامها
م��ن  90إل��ى  240مترا مربع��ا ,ويتكون
المشروع من  40طابقا بارتفاع  150مترا
 ,ويتضمن المشروع  149وحدة سكنية
و 44مح��ا تجاري��ا في مول التس��وق.
وتتنوع مس��احات الش��قق من 3 ،2 ،1
أو  4غ��رف نوم وأس��عارها تبدأ من 567
ألف ليرة تركية فيما تبلغ قيمة الدفعة
المقدم��ة  %20ودفع��ة اإنج��از %20
ويس��دد الباقي على  40قسطا شهريا.
وس��وف يت��م اانته��اء من المش��روع
بحل��ول الربع اأخير من ع��ام  2017مع
تقدي��رات وتوقعات بزيادة بنس��بة %40
ف��ي قيم��ة العقار عن��د اانته��اء من
تنفيذ المش��روع .ومن جانب آخر أوضح
القدومي أن المجموعة س��تطرح عددا
محدودا من الوحدات في مشاريع تيراس
ميكس وتيما الجاهزين للسكن الفوري
بتسهيات سداد تصل لغاية  24شهرا.
وقائا :إن التملك في تركيا يبقى مطلبا
للعديد من المستثمرين الذين يسعون
لاس��تفادة م��ن الفرص الواع��دة التي
تؤمنها السوق العقارية وخصوصا في
الوق��ت الراهن الذي تش��هد فيه الليرة
التركية تراجع��ا مقابل الدينار الكويتي
وهو ما يشكل فائدة كبيرة للمشترين.

«كريستال اجونز» تستهدف الشراكة
مع المطورين العقاريين في قطر
الدوحة ^

تلفزيون برافيا بين المنتجات الرائدة التي قامت سوني بعرضها

الدوحة ^

كشفت س��وني النقاب عن أحدث
منتجاته��ا لع��ام  2017وذلك من
خال مشاركتها في معرض CES
 2017الذي عقد حديثا في مدينة
اس فيجاس بالوايات المتحدة.
وع��رض جناح س��وني خال هذا
الع��ام أح��دث مب��ادرات وعروض
الش��ركة م��ع التركي��ز عل��ى
المنتجات الم��زودة بتقنية HDR
والت��ي م��ن ش��أنها تع��زز جودة
الص��ورة .وحرص��ت س��وني على
توفير أشكال الدعم لزوار جناحها
إذ توفر لهم فرصا لتجربة منتجات
س��وني المتنوعة على أرض الواقع
ب��دءا م��ن المنتج��ات المنزلي��ة
الترفيهي��ة مث��ل التلفزيونات 4K
 HDR TVsواأجهزة الس��معية
الت��ي تنتج تجرب��ة صوتية ثاثية
اأبعاد بشكل تفصيلي .باإضافة

إل��ى ذل��ك تمك��ن ال��زوار تجربة
الكامي��رات والع��رض الضوئ��ي،
لوحة المفاتيح الخاصة باألعاب.
والجدي��ر بالذكر أن تلك المنتجات
مصممة خصيصا لتوفير العديد
من التجارب الممتعة للمستخدم
بما ف��ي ذلك دقة وجمال المحتوى
الذي يهتم به المستهلك.
وخال المؤتم��ر الصحافي الذي
عقدته شركة س��وني ،قدم رئيس
الشركة والرئيس التنفيذي السيد
كازو هيراي للجمهور باقة واسعة
م��ن المنتجات والمحت��وى المزود
بتقني��ة  .HDRث��م أعل��ن هيراي
عن قائمة مختلف��ة من منتجات
سوني التي تسهم في إثراء الحياة
اليومية للعماء وتلبي لهم كافة
متطلباتهم مما تفوق توقعاتهم،
فضا عن مبادرات الشركة الرامية
إلى توسيع إمكانيات اإلكترونيات
ااستهاكية.

عقدت شركة «كريستال اجونز» العالمية
المتخصصة في مج��ال تطوير البحيرات
الكريس��تالية سلس��لة من ااجتماعات
مع أبرز ش��ركات التطوير العقاري في قطر
لتس��ليط الض��وء على الف��رص المتاحة
لاس��تفادة م��ن النمو في أعداد الس��ياح
واإي��رادات المتوقعة في قطاع الس��ياحة
خال السنوات المقبلة.
وقال كارلوس س��ااس المدي��ر اإقليمي
لمنطق��ة الش��رق اأوس��ط في ش��ركة
«كريس��تال اجون��ز»« :يبح��ث العدي��د
م��ن المطوري��ن ف��ي ه��ذه المنطقة عن
المزاي��ا الخاصة والفري��دة مثل البحيرات
الكريستالية التي نطورها باعتبارها تشكل
إضافة جمالية واضح��ة ومرافق ترفيهية
عملية ومستدامة .وتتميز شركتنا بتقديم
معدات مميزة للعوائد ااستثمارية بفضل
العقارات والخيارات السكنية الراقية التي
يمكنها ااس��تفادة م��ن إطالتها المائية
على البحيرات الكريستالية».
وته��دف قط��ر اس��تقبال ما بي��ن  7و9
مايين سائح س��نويا وفقا للهيئة العامة
للسياحة وذلك بفضل استثمارات ضخمة
في قطاع السياحة تقدر بنحو  45-40مليار
دوار ضم��ن إطار ااس��تراتيجية الوطنية
لقطاع الس��ياحة  .2030وق��د وصل عدد
الزوار في عام  2013إلى  3مايين ش��خص،
ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى ما بين 4.3
و 5مايين زائر في ع��ام  2022بالتزامن مع
استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة
القدم.
وأضاف سااس قائا« :تتمتع قطر بوجود
العديد من ناطحات السحاب المستقبلية
والوجهات البارزة ولديها القدرة والمقومات
أن تصب��ح واح��دة م��ن أه��م اأس��واق
الس��ياحية والعقارية على مستوى العالم
وخاصة بفضل ااس��تثمارات الكبيرة في

كارلوس سااس

مش��اريع البني��ة التحتية الرئيس��ية في
جميع أنحاء الباد».
وتش��مل المش��اريع الجدي��دة في قطر
مجموع��ة متنوعة من الش��قق والفيات
والوحدات الس��كنية والفنادق ومجمعات
اأعم��ال والمراف��ق الطبي��ة والجامعات
والمدارس ومنافذ التجزئة الواسعة ومركزا
ثقافيا.
وأردف كارلوس س��ااس بالقول« :حرصنا
على تطوي��ر تقنياتن��ا المتط��ورة لتوفير
قيم��ة كبي��رة بتكلفة منخفض��ة ،حيث
يس��تهلك نظام الترش��يح بالموجات فوق
الصوتية طاقة تعادل  %2من الطاقة التي
تستهلكها أنظمة الترش��يح التقليدية.
وتحت��اج بحيراتن��ا الكريس��تالية لنصف
كمية المياه التي تحتاجها حديقة بنفس
الحج��م وأق��ل بنس��بة  %30م��ن ملعب
للجول��ف .وهذا ما يس��اعدنا على تحقيق
المزي��د من النمو والتوس��ع ف��ي مختلف

أنح��اء العالم ،م��ن خال تقدي��م أفضل
الحلول طويلة اأمد وبأس��عار منافس��ة
لش��ركائنا في منطقة الش��رق اأوس��ط
وش��مال إفريقي��ا والهند رغ��م التحديات
المناخي��ة والجغرافية ،وخاصة مع قدرتنا
على استخدام أي نوع من المياه مما يقلل
بالتالي م��ن الحاجة إلى اس��تهاك موارد
المياه العذبة».
واس��تعرض س��ااس تقنية منع التبخر
الجدي��دة أول م��رة ف��ي الدوح��ة ،وه��ي
تكنولوجي��ا متط��ورة تس��هم بخف��ض
معدات هدر المياه بنسبة تصل إلى %70
ما يعزز مكانة «كريستال اجونز» في مجال
ااس��تدامة ،ويتم تطويره��ا خصيصا في
كندا وتشمل مادة خاصة تضاف إلى الماء
لنش��ر طبقة غير مرئية مض��ادة للتبخر
يمكن اس��تخدامها في مختل��ف درجات
ح��رارة المياه وتتمي��ز بقدرتها على تحمل
كافة ظروف الرياح والمطر.
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ال يوجد سعر مستهدف محدد للنفط

«أوپيك» :الكويت تلعب دورا ً مهما ً في استقرار سوق النفط

قال األمني العام ملنظمة
البلــدان املصــدرة للنفــط
(أوپيك) محمد باركيندو إن
الكويت اضطلعت على مدى
سنوات طويلة بدور قيادي
وبنّاء داخل «أوپيك» من أجل
إعادة التوازن واالستقرار
الــى الســوق العامليــة ما
أكســبها احترامــا من قبل
دول املنظمة ومن خارجها.
وأضــاف باركيندو في
مقابلــة أجرتهــا «كونــا»
أن الــدور الكويتي ســاهم
فــي التوصل الــى االتفاق
التاريخــي لــوزراء نفــط
(أوپيــك) في ڤيينــا نهاية
نوفمبــر املاضي والقاضي
بخفض اإلنتاج مبقدار 1.2
مليون برميل يوميا.
وأشــار الــى أن اختيار
الكويــت لرئاســة جلنــة
املراقبة الوزارية باالجماع
للتنسيق بني الدول املنتجة
للنفــط الـــ 24األعضاء في
«أوپيك» وخارجها يعكس
مكانــة وأهمية الكويت في
حتقيــق اســتقرار ســوق
النفط.

وذكــر باركينــدو ان
الكويت تعد من بني الدول
اخلمس األولى التي أسست
منظمة «أوپيك» واصبح لها
على مدى ســنوات طويلة
صوتــا قائــدا ومعتدال في
تثبيت استقرار سوق النفط
العاملية.
وكشف أمني عام «أوپيك»
أن اللجنة الوزارية املعنية
مبراقبــة تطبيــق اتفــاق
خفض انتاج النفط ستعقد
اجتماعها القادم بفيينا في
 21يناير اجلاري ملدة يومني.

محمد باركيندو

وأوضــح أن الهدف من
هذا االجتماع مراجعة اتفاق
ڤيينــا اخلــاص بخفــض
اإلنتاج والنظر في تطورات
ســوق النفط فيما يتعلق
مبعادلة اإلنتاج واألسعار
بعد اعالن ڤيينا التاريخي
اخلاص بخفض اإلنتاج.
وقال انه ســيجتمع مع
وزير النفط ووزير الكهرباء
واملاء عصام املرزوق خالل
زيارتــه املقــررة للكويت
اليوم االحد بعد زيارة قطر
للتباحث معه بشأن اجتماع

الكويت تخفض إنتاج النفط في يناير وفقا ً التفاق «أوپيك»
رويترز :قال مسؤول في قطاع النفط
إن الكويت قلصت إنتاج النفط في يناير إلى
نحو  2.707مليون برميل يوميا لتصل إلى
املستوى املستهدف إلنتاجها في إطار اتفاق
املنظمة على خفض اإلمدادات.
وتنضم الكويت بذلك للســعودية أكبر
مصدر للنفط في العالم والتي قلصت إنتاجها
أيضا هذا الشــهر مبا ال يقل عن  486ألف

برميل يوميا إلى املستوى املستهدف البالغ
 10.058ماليني .ومبوجب اتفاق أوپيك وافقت
الكويت على تقليص اإلنتاج بواقع  131ألف
برميل يوميا اعتبــارا من األول من يناير
مقارنة مع إنتاجها األساسي في أكتوبر الذي
بلغ  2.838مليون برميل يوميا.
وقال مصدر مطلع في القطاع إن الكويت
أنتجت  2.9مليون برميل يوميا في ديسمبر.

جلنــة املراقبــة الوزاريــة
القادم في ڤيينا ومســائل
اخــرى معنيــة بتطورات
السوق النفطية العاملية.
وحــول مــدى التــزام
املنتجــن باتفــاق ڤيينــا
خلفض اإلنتــاج ،قال أمني
عــام «أوپيــك» :ليس لدي
أي شــك في التــزام الدول
املنتجــة الـــ 24مــن داخل
املنظمــة وخارجهــا بهــذا
االتفاق والعمل على تطبيقه
وسحب الفائض اإلنتاجي
املوجود في الســوق ومبا
يدعم األسعار.
وحــول إمكانية حتديد
سقف رسمي ألسعار النفط
عند معدل  55دوالرا للبرميل
في اليوم ،قال باركيندو انه
«في اطار سياسة املنظمة
ال يوجد ســعر مســتهدف
محدد فنحن نركز على إعادة
التوازن واالستقرار لسوق
النفــط العامليــة والحظنا
بالفعل اســتجابة إيجابية
جدا من الســوق بعد قرار
املنتجــن األخير في ڤيينا
بخفض معدالت اإلنتاج».

الكويت الـ  4باملنطقة في ترسية عقود املشاريع
محمود عيسى

ذكــرت مجلة «ميــد» أن الكويت حلت في
املركز الرابع بني دول مجلس التعاون اخلليجي
ودول منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا
– مينا – من حيث قيمة املشروعات التي متت
ترســيتها خالل ديسمبر املاضي بقيمة بلغت
 867مليون دوالر ،فيما حلت الســعودية في
املركــز االول بقيمة  2.8مليــار دوالر ،وتلتها
االمــارات بواقع  1.3مليــار دوالر ثم قطر في
املركز الثالث بواقع  1.2مليار دوالر.
ومن بني العقود التي أرســيت في الكويت
إنشــاء قاعدتــن جويتــن ومركــز معلومات
وتنسيق ومبنى مركزي حلساب وزارة الدفاع
بقيمــة  46مليــون دوالر ،وبناء مستشــفيني
احدهما في محافظة اجلهراء واالخر في محافظة
االحمدي بـ  530مليون دوالر.

وأضافــت املجلة ان النمو الذي حققته كل
من الكويت وقطر والسعودية والزيادة الكبيرة
في قيمة عقود املشاريع التي متت ترسيتها لم
متكنها من مجاراة قيمة العقود التي ارســيت
فــي نوفمبر ،حيــث ان ترســيات العقود في
منطقــة مينا في ديســمبر املاضــي بلغت 7.1
مليارات دوالر مقارنة مع  15.6مليار دوالر في
نوفمبر مبا نســبته  ،%45.5والذي كان ثاني
اعلى قيمة تسجلها ترسيات العقود خالل عام
 ،2016ولم تتفوق عليها اال قيمة العقود التي
ارســيت في يناير من العام ذاته والتي بلغت
 16.8مليار دوالر.
واشارت املجلة الى ان قطاع النفط والغاز
استمر بوتيرته السابقة في ترسيات العقود
حيث ســاهمت عقود ارامكو بقيمة  2.7مليار
دوالر واستحوذت عقود مصفاة النفط والوقود
النظيف في راس تنورة على نصيب االسد منها.

«مركز اآلراء اخلليجية» يختتم ورشته
التدريبية «إدارة مراكز الدراسات»

«الشال» ..2017 :ينذر ببدء سياسة نقدية انكماشية
ذكــر تقريــر الشــال
االقتصادي ان بورصة الكويت
فقــدت  %27.5من ســيولتها
في  2016مقارنة بالسنة التي
سبقتها ،وما يتم تداوله حاليا
من إجــراءات محتملة حول
نوايــا حكوميــة ،للتدخــل
بضخ ســيولة لشراء أسهم،
أي تنشيط جانب الطلب ،أو
التدخل للشراء من أجل الدعم،
هو استنساخ لنفس اخلطايا

القدمية ،فاألثر سيكون وقتيا،
ومعظم األموال ستذهب في
االجتاه اخلاطئ ،ثم تسحب
حصيلتها من سيولة السوق،
لتعود أوضاع السوق أسوأ
مما كانت.
وقــال التقريــر انه قد ال
يصدق ما يتردد حاليا حول
نوايا تدخل احملفظة الوطنية،
ولكننــا مع التدخل من دون
استنســاخ لتجارب املاضي

الفاشلة ،فانحسار الثقة طال
كثيرا ،والظروف االقتصادية
واجليوسياسية صعبة ،وعام
 2017ينذر ببدء سياسة نقدية
انكماشية والتدخل يفترض
أن يكون مدروس ومحترف،
والهدف هو وقف انتقال أزمة
أســعار األصول إلى القطاع
املصرفــي ،عندها ســترتفع
تكلفة مواجهتها عدة أضعاف.
ولفــت التقريــر الــى ان

انحســار الثقــة على مدى 9
ســنوات ،يحتــاج إلى رؤية
مركبة محترفة وليس إلبرة
تنشيط وقتي ،فلو افترضنا
أن احلكومــة راغبة وقادرة
على ضخ سيولة بنحو مليار
دينار ،فاملليار أقل قليال من
 %4مــن القيمــة الســوقية
للشركات املدرجة ،ودورته
ـ أي مضاعفاتــه ـ ســتكون
قصيــرة األمــد أي أن أثرها

مؤقــت ،ويتبــع زوال أثرها
مزيد من انحسار الثقة .وكل
التجارب املماثلة في السابق
فشــلت ،االســتثناء الوحيد
كان عندمــا قامــت احلكومة
بالتركيــز بشــكل أكبر على
جانب العرض ،وقامت بخفض
جانب املعروض من األسهم،
أو سحب مدروس لعدد كبير
من الشركات من التداول بدءا
من عام .1986

ارتفاع اإلصدارات أدى لتحويل مسار السيولة بعيد ًا عن أسواق األسهم

«الوطني» :إصدار السندات قد ينعش األسهم اخلليجية
ذكر تقرير بنك الكويت الوطني أن أسواق
األسهم اخلليجية شــهدت أداء جيدا في الربع
األخير من العام  ،2016حيث سجل مؤشر مورغان
ستانلي للعائد اإلجمالي لدول مجلس التعاون
اخلليجي ارتفاعا ملحوظا بنسبة  ٪16خالل ربع
السنة ومتكن من ان ينهي تداوالت العام بنمو
 ٪9.5بفضل األداء القوي للســوق الســعودي
خالل الربع الرابع ،إال ان األســواق األخرى لم
تبل نفس البالء ،وأنهى البعض منها تداوالته
دون تغيير يذكر .واســتقرت القيمة السوقية
ألســواق دول مجلس التعاون عند  951مليار
دوالر مــع نهاية الربع مســجلة منوا بلغ 106
مليــارات دوالر في الربع الرابع وما قيمته 50
مليار دوالر في .2016
وارتفعت مستويات السيولة في األسواق
بصورة ملحوظة في الربــع الرابع ،بدافع من
ازدياد أنشطة السوق السعودي .فقد بلغ متوسط

إجمالي التحــركات اليومية فــي الربع الرابع
من العام  2016حوالي  1.2مليار دوالر مسجال
ارتفاعا بواقع  ٪50مقارنة مبتوســطات الربع
الثالث من العام  .2016وقد أدى ارتفاع إصدارات
السندات السيادية إلى حتويل مسار السيولة
بعيدا عن أسواق األسهم.
ومــع توجــه احلكومــات اخلليجيــة فــي
الوقــت احلاضر إلى جمع األمــوال عن طريق
إصدار سندات عاملية عوضا عن االعتماد على
االقتراض احمللي ،فقد تشــهد أنشــطة أسواق
األســهم مزيدا مــن االنتعاش .ولفــت التقرير
إلــى أن األســهم الكويتية ســجلت منوا جيدا
وارتفــع املؤشــر الوزني بواقــع  ٪8في الربع
الرابع ،وارتفعت معنويات املستثمرين بدافع
من إمتام االستحواذ الذي طال انتظاره لشركة
إماراتية على «امريكانا» .كما كان الرتفاع أرباح
الشركات املدرجة في التسعة أشهر األولى من

العــام املاضي وقعا مفاجئا على الســوق على
الرغم من تراجعها  ٪6على أساس سنوي ،حيث
أتت نتائج عينة من  11شركة كبرى أكثر ارتفاعا
عن املتوســطات املتوقعة وبنسبة  .٪19وكان
إجمالي كمية األســهم املتداولة اعلى في الربع
الرابــع بعد ان تراجعت إلى أدنى مســتوياتها
في األشهر السابقة.
وبلغ متوســط القيمــة املتداولة يوميا 46
مليون دوالر في الربع الرابع ،مقابل  22مليون
دوالر بالربع الثالث .وكان أداء السوق السعودي
متميــزا في الربع الرابع من العام  ،2016بدافع
من جناح برنامج مبيعات السندات احلكومية،
حيث يبدو أن قيام احلكومة ببيع سندات عاملية
بقيمة قياسية بلغت  17.5مليار دوالر قد أحدث
نقلة في معنويات الســوق .وقد ارتفع مؤشر
تداول بواقع  ٪33منذ بداية ربع السنة وحتى
تاريخه وانهى تداوالت العام مرتفعا .٪5

«توب العقارية» :االنتهاء من «تيراس لوتس» بتركيا نهاية 2017
زار العضــو املنتــدب
ملجموعــة تــوب العقارية
وليــد القدومــي واملديــر
التنفيذي للمجموعة محمد
فرغلــي مؤخرا املشــاريع
التي تعمل املجموعة على
تســويقها في اجلمهورية
التركيــة ،حيــث شــملت
الزيارة مناطق اسطنبول
وبــدروم وكوشاداســي.
وذلك ضمن سياســتها في
زيارة ومتابعة املشــاريع
التي تعمل املجموعة على
تسويقها من فترة ألخرى
وللتأكد مــن انها نفذت او
تنفذ وفقا للمعايير املتفق
عليها.
وأعــرب القدومــي عن
ارتياحه التام لسير أعمال
املشــاريع التــي هــي قيد
اإلنشــاء والتــي ستســلم
في مواعيدها ،فيما شملت
الزيارة ايضا االلتقاء بعدد
مــن عمالء الشــركة الذين
تسلموا شــققهم السكنية
في عدة مشاريع من أبرزها
مشــروعي «تيراس تيما»
و«تيراس ميكس» واللذين
نفذتهما شــركة «انانالر»
للتطوير العقاري.
وأعــرب العمــاء عــن
رضاهــم عــن مســتوى
املشاريع وما تتضمنه من
خدمات متنوعة وسعادتهم
الكبــرى بتملــك عقار في
تركيا.
وقــال القدومــي ان
مشاريع شــركة «انانالر»
قد القت اســتقطابا كبيرا
للعمالء من الكويت وقطر
والســعودية ،فيمــا قامت
مجموعــة تــوب العقارية
بتســويق وبيع النســبة

سردار انان يشرح للقدومي وفرغلي مراحل تطور مشروع تيراس لوتس
بحضور جلسان

القدومي :الثقة
بتركيا ع ّززت
من استقطاب
املستثمرين
املجموعة مستمرة
بعرض مشاريع
الشركة في الكويت
وعدد من الدول
العربية

الكبرى في هذه املشــاريع
لثقتهــا الكبيــرة مبطــور
املشــروع والــذي يلتــزم
بتنفيذ املشاريع وفقا ألعلى
املعايير الهندسية ومتتاز
مشاريعهم باجلودة العالية
وااللتــزام بالتشــطيبات
الراقية واملميــزة في تلك
املشاريع.
وأضاف« :عامــل الثقة
في السوق العقاري التركي
هو ما مكن املجموعة ايضا
من تســويق العدد األكبر
مــن الوحدات علــى الرغم
مما شــهده العام  2016من
أحداث ســلبية ســواء في
تركيا او معظم دول العالم
وانعــكاس ذلك علــى أداء
مختلــف القطاعات ومنها
العقار الذي شــهد تباطؤا
وتراجعــا في املبيعات في
معظــم دول العالم ومنها
تركيا».
ولفت القدومــي قائال:
«على الرغــم من األحداث
التــي حصلت فــي تركيا
ســواء من حيث االنقالب
الفاشل او األعمال اإلرهابية
التــي حدثــت فــي عــدة

مواقــع او تراجــع ســعر
العملة التركية إال ان ذلك
وغيره لم يوقف النشــاط
االقتصــادي والعمرانــي
فــي الدولــة ولــم يوقــف
الطلب على متلــك العقار
في تركيــا ،فالثقة بالقوة
االقتصادية والسياســية
لتركيا وقدرتها على جتاوز
احملن واملصاعب عززت من
استمرار استقطابها لشرائح
متنوعة من املســتثمرين
وخصوصــا بالقطــاع
العقاري».
وأضــاف القدومــي ان
املجموعــة تعمــل حاليــا
وبنجاح مميز مع شــركة
«انانــار» منــذ خمــس
ســنوات وهــي مســتمرة
بعرض مشــاريع الشركة
في الكويت وقطر وعدد من
الدول العربية ،وســيكون
علــى رأس تلك املشــاريع
مشروع تيراس لوتس في
بيليكدوزو باسطنبول.
وقال« :ميتاز املشروع
مبوقعــه الفريــد علــى
طريــق أي 65-الســريع،
ما يوفر ســهولة االنتقال
بصورة ممتازة ،حيث من
املمكن الوصول إلى مراكز
التعليم والصحة والتسوق
الرئيسية في املنطقة خالل
دقائــق معــدودة .ويقــع
املشــروع علــى بعــد 10
دقائق من مطار أتاتورك و3
دقائق من طريق تي أي أم
السريع و 6دقائق من محطة
باصات ايدو البحرية و15
دقيقة من مرمرة .وستكون
املسافة أيضا دقيقتني فقط
مــن محطة متــرو األنفاق
اجلديدة التي سيتم االنتهاء

منها في عام .»2019
وأردف قائــا« :شــقق
(تيــراس لوتس) تقع في
اغلــى واجمــل املواقع في
املنطقــة تتراوح أحجامها
من  90إلى  240مترا مربعا،
ويتكون املشــروع من 40
طابقا بارتفــاع  150مترا،
ويتضمن املشروع على 149
وحدة ســكنية و 44محال
جتاريا في مول التسوق.
وتتنوع مساحات الشقق
من  3 ،2 ،1أو  4غرف نوم
وأسعارها تبدأ من  567ألف
ليرة تركية فيما تبلغ قيمة
الدفعة املقدمة  %20ودفعة
اإلجناز  %20ويسدد الباقي
علــى  40قســطا شــهريا.
وسيتم االنتهاء من املشروع
بحلول الربع األخير من عام
 2017مع تقديرات وتوقعات
بزيــادة بنســبة  %40في
قيمة العقــار عند االنتهاء
من تنفيذ املشروع».
مــن جانب آخر ،أشــار
القدومي الى ان املجموعة
ستطرح عددا محدودا من
الوحــدات فــي مشــروعي
تيــراس ميكــس وتيمــا
اجلاهزين للسكن الفوري
بتسهيالت سداد تصل لغاية
 24شهرا.
وقال ان التملك في تركيا
يبقــى مطلبــا للعديد من
املستثمرين الذين يسعون
لالســتفادة مــن الفــرص
الواعدة التي يؤمنها السوق
العقــاري وخصوصــا في
الوقت الراهن الذي تشهد
فيه الليرة التركية تراجعا
مقابل الدينار الكويتي وهو
مــا يشــكل فائــدة كبيرة
للمشترين.

تكرمي احد املشاركني في الورشة

تكرمي مشارك آخر

اختتم مركز اآلراء اخلليجية الستطالعات
الرأي ورشــته التدريبية «ورشة ادارة مراكز
الدراسات واملشــاريع البحثية» والتي عقدها
في مقر املركز ،حتت إدارة املشرف العام على
املركز د .سامر أبو رمان ،ومبشاركة نخبة من
املشاركني من الكويت وخارجها.
وقــد تناولت محــاور الورشــة التعريف
مبراكز الدراسات ودورها وأهميتها ومهامها،
باإلضافــة الــى توصيات العمــل باملراكز مبا
يتعلق في الصورة الذهنية ،واملنتجات البحثية،
والنشاطات ،وادارة امليزانية ،وادارة الباحثني.
كما متت مناقشة معايير تقييم مراكز الفكر
والدراسات وحتقيق الشروط من بعض اجلهات
العاملية كمشروع جامعة بنسلفانيا Global Go
 ،To Think Tank Indexومركز االمارات للدراسات
االستراتيجية ،حيث مت تصنيف هذه املعايير
حسبما يرتبط بطبيعة عمل املؤسسة البحثية
ذاتها ،ودورها ومهماتها ،وما يرتبط بالقدرة
على دعــم اتخاذ القرار وصناع السياســات،

والقدرة على اإلسهام األكادميي الفعال ،وأخيرا
ما يرتبط بالكفاءة في التواصل مع املجتمع.
ويأتي من اهم املتطلبات التي حتقق الوصول
ملركز دراسات مؤثر وقوي وفاعل على املستوى
احمللي والدولي ،كل من :املضمون ،والشــكل،
والتوقيت ،واملرونة ،والسرعة ،واحللول أكثر
من التشخيص ،والتجاوب مع األحداث .باإلضافة
الســتراتيجية التأثير لدى مراكز الدراســات
والبحوث والعالقة مع باملجتمع وآلية التعامل
معها ،ومن هذه الفئات :متخذ القرار ،واإلعالم،
النخبة ،واألكادمييني ،واجلمهور العام ،واملراكز
األخرى .وأخيرا ،أهم مالمح قوة وتأثير املشاريع
البحثية وكيفية تنفيذها وادارتها.
اجلديــر بالذكر أن مركــز اآلراء اخلليجية
هو بيت خبرة كويتي مســتقل ،وقد سبق أن
عقد عشرات اللقاءات والبرامج التدريبية في
مجال بحوث الرأي العام والدراسات ،باإلضافة
لتنفيذه عشرات الدراسات االستطالعية لصالح
جهات في الكويت وخارجها.

جانب من الورشة التدريبية
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« »Ooredooتستعرض إدارة
الحسابات على مواقع التواصل

ّ
متحدثًا خالل الدورة
الشالل

نظمت شــركــة « ،»Ooredooحلقة تدريبية
ملوظفي املجلس األعلى للتخطيط والتنمية،
بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي،
في مقرها الرئيسي ،قدمها مدير أول الرعايات
واملسؤولية االجتماعية والتواصل االجتماعي
يوسف الشالل.
تم اختيار « »Ooredooلكونها من رواد إدارة
بــرامــج الـتــواصــل االجـتـمــاعــي فــي الـكــويــت في
القطاع الخاص ،ملا قدمته من أعمال وأنشطة
مـمـيــزة ،وكــونـهــا األسـ ــرع ن ـم ـوًا بــن حـســابــات
التواصل االجتماعي في القطاع الخاص.
وتضمنت الدورة التدريبية املقدمة ملوظفي
إدارة ال ـعــالقــات الـعــامــة واإلع ـ ــالم ،فــي األمــانــة
الـعــامــة للمجلس األعـلــى والتخطيط ،العديد
من األنشطة ،ومشاركة الخبرات.
واش ـت ـم ـل ــت الـ ـ ـ ــدورة ع ـل ــى ك ـي ـف ـيــة تــأسـيــس
حـ ـس ــاب ــات ع ـل ــى أسـ ـ ــس قـ ــويـ ــة ،الس ـت ـم ــراري ــة
التفاعل فــي عالم الـتــواصــل االجتماعي ،ومن
أبرزها كيفية تذليل التحديات والصعوبات،
التي قد يواجهها املوظفون الذين سيديرون
هذه الحسابات.
وتــم شــرح كيفية إدارة الحسابات والعمل
على أس ــاس فــريــق جـمــاعــي ،مبني على مهام
واض ـ ـ ـحـ ـ ــة ،ومـ ـ ــركـ ـ ــزة ل ـت ـق ـس ـي ــم املـ ـس ــؤولـ ـي ــات
واملتابعة لكل موظف واملـســؤولـيــات املوجهة
إليه.
وتـ ـ ــم تـ ـق ــدي ــم أبـ ــرزاألن ـ ـش ـ ـطـ ــة وال ـف ـع ــال ـي ــات

الناجحة الـتــي قدمتها « ،»Ooredooفــي عالم
التواصل االجتماعي ومشاركتها مع املوظفن،
لتزويدهم بالخبرات الالزمة ،وكيفية استغالل
الفرص واملتابعة الدائمة ألهم األحــداث ،التي
يمكن االستفادة منها في حسابات التواصل
االجـتـمــاعــي .وتــم التركيز على تحديد الفئة
الـعـمــريــة والـشــريـحــة امل ـخ ـتــارة مــن املـتــابـعــن،
وي ــرج ــع لـتـحــديــد تــوجــه ال ـح ـســاب ف ــي بــرامــج
التواصل االجتماعي ،إليصال الرسائل الالزمة
ولتحقيق األهداف املطلوبة على أكمل وجه.
ف ــي ن ـهــايــة الـ ـ ـ ــدورة ،ت ــم ف ـتــح ب ــاب األسـئـلــة
ملوظفي إدارة الـعــالقــات الـعــامــة واإلعـ ــالم ،في
األمــانــة الـعــامــة للمجلس األعـلــى والتخطيط،
وت ــم اسـتـقـبــال اق ـتــراحــات ـهــم ووج ـه ــات النظر
واإلجابة عن جميع األسئلة.
وأك ـ ــدت « »Ooredooأن ـه ــا ت ــول ــي ال ـش ـبــاب
النصيب األكبر من إستراتيجيتها للمسؤولية
االجـتـمــاعـيــة ،بـحـيــث تـسـعــى عـلــى م ــدار الـعــام
لـلـتـعــاون مــع مختلف الـجـهــات فــي القطاعن
الحكومي والخاص ،إلثراء تجربة الشباب.
ووق ـعــت ال ـشــركــة فــي وق ــت ســابــق ،اتـفــاقـيــة
تـ ـع ــاون م ــع وزارة ال ــدول ــة لـ ـش ــؤون ال ـش ـبــاب،
تسعى مــن خاللها لــدعــم امل ـب ــادرات الشبابية
كراع رسمي
التي ترعاها الوزارة ،كما شاركت ٍ
لحفل تكريم الجهات التطوعية ،الــذي أقامته
ال ــوزارة تزامنًا مــع الـيــوم العاملي للتطوع في
أوائل ديسمبر املاضي.

إطالق «نيسان درايف إنوفيشن»

طرازات مناسبة لجميع العمالء

أط ـل ـقــت ش ــرك ــة ن ـي ـســان ال ـش ــرق األوسـ ــط،
بــرنــامــج اخـتـبــار ق ـيــادة ال ـس ـيــارات «نيسان
دراي ـ ـ ـ ــف إنـ ــوف ـ ـي ـ ـشـ ــن» ،املـ ـص ـ ّـم ــم خـ ّـص ـي ـصــًا
لـعـمــالئـهــا املـحـتـمـلــن ح ـســب شخصيتهم،
وال ـ ـ ـ ــذي ي ـت ـي ــح لـ ـه ــم اخـ ـتـ ـب ــار تـ ـج ــرب ــة غـيــر
مسبوقة.
وتـ ـن ــدرج هـ ــذه ال ـخ ـط ــوة ف ــي إط ـ ــار سعي
«نيسان» ،لتخطي حدود توقعات عمالئها
الحالين واملحتملن وتقديم األفضل لهم،
وق ــد رك ــزت عـلــى م ــوض ــوع اخ ـت ـبــار الـقـيــادة
الــذي بقي مــن الـتـجــارب الثابتة فــي القطاع
لعقود طويلة من الزمن.
وقــال املدير التنفيذي في الشركة ،سمير
شرفان ،إن «نيسان» ترفع شعار «إبداع يثير
ال ـح ـمــاس» ،وه ــو شـعــار ينبغي أال يقتصر
عـلــى عـمــالئـهــا الـحــالـيــن ف ـقــط ،مـشـيـرًا إلــى
أنـهــا تتيح لجميع املهتمن بـقـيــادة إحــدى
سـيــاراتـهــا ال ـجــديــدة فــرصــة خ ــوض تجربة
مصممة خصيصًا ملواكبة تطلعاتهم.
وأضاف شرفان أن السيارات التي يقودها
ال ـج ـم ـيــع ت ـش ـكــل ان ـع ـك ــاس ــًا لـشـخـصـيــاتـهــم،
ولهذا فإن توفير تجربة مصممة خصيصًا
لـلـتـفــاعــل م ــع ال ـع ـمــالء املـحـتـمـلــن ومــواك ـبــة
تطلعاتهم الشخصية ،يظهر التزام «نيسان»
الــراســخ بــإرســاء معايير جــديــدة فــي مجال
خدمة وكسب رضا العمالء.

اختبار «نيسان درايف إنوفيشن»
ويشكل ً
ً
ان ـطــالقــة قــويــة ملـسـيــرة الـعـمــالء املحتملن،
ّ
بطريقة تميز الشركة عن منافسيها.
وأشـ ــار شــرفــان إل ــى أن ــه بــاالس ـت ـفــادة من
االنتشار الهائل ملواقع التواصل االجتماعي،
يـ ـمـ ـك ــن ملـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــي م ـ ـن ـ ـصـ ــات «تـ ــوي ـ ـتـ ــر»
و«فيسبوك» حجز مواعيد إلجراء اختبارات
ال ـق ـيــادة عـبــر الــوســم ( ،)NissanME#أو من
خالل «إعادة تغريد» املنشور الرئيسي عبر
حساب (@ ،)NissanMEمبينًا أنه قبل أن يتم
حجز وتأكيد موعد اختبار القيادة ،يطلب
مــن املشاركن اإلجــابــة عــن عــدد مــن األسئلة
املباشرة ،بما فيها كتابة أسمائهم الكاملة،
وال ـس ـيــارة الـتــي يملكونها حــالـيــًا ،وأي من
س ـ ـيـ ــارات «نـ ـيـ ـس ــان» ي ــرغ ـب ــون بــاخ ـت ـبــارهــا
(«س ـن ـت ــرا»« ،أل ـت ـي ـمــا»« ،مــاك ـس ـي ـمــا»« ،إك ــس
ت ــري ــل»« ،ب ــات ــرول») ،وم ــن هــم موسيقييهم
املفضلن.
ولفت إلى أنه سيتم استخدام املعلومات
ال ـتــي تــم جمعها عـبــر ه ــذا امل ـســح القصير،
لـ ـت ــوفـ ـي ــر ت ـ ـجـ ــربـ ــة ق ـ ـ ـيـ ـ ــادة مـ ـخـ ـصـ ـص ــة مــع
االستماع إلــى األغــانــي املفضلة للمشاركن
أثناء اختبار القيادة ،كما يتم أيضًا تحديد
مـ ـس ــارات االخ ـت ـب ــار ال ـف ــردي ــة ع ـل ــى ط ــرق ــات
م ـخ ـت ـل ـفــة ،لـتـسـلـيــط الـ ـض ــوء ع ـلــى الـ ـق ــدرات
االستثنائية لكل طراز.

اقتصاد
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من مجلة « »World Financeالعاملية

«بيتك للوساطة» تحصد جائزة
«أفضل وسيط مالي إسالمي»
ف ــازت شــركــة «بيتك للوساطة
امل ــالـ ـي ــة» ،ال ـتــاب ـعــة ل ـشــركــة بيتك
ك ــاب ـي ـت ــال ل ــالس ـت ـث ـم ــار ،ب ـجــائــزة
«أفـ ـض ــل وسـ ـي ــط م ــال ــي إس ــالم ــي
ل ـ ـع ـ ــام  ،»2016ض ـ ـمـ ــن جـ ــوائـ ــز
الـتـمــويــل اإلس ــالم ــي  ،2016الـتــي
ُ
تـنـظـمـهــا سـنــويــًا مـجـلــة «World
 »Financeالعاملية في لندن.
وتأتي الجائزة بهدف االحتفاء
ب ــأب ــرز الـ ـش ــرك ــات االس ـت ـث ـم ــاري ــة
واملــؤس ـســات املــالـيــة ،الـتــي تعمل
ف ــي قـ ـط ــاع ال ـت ـم ــوي ــل اإلس ــالم ــي،
وتسليط الضوء على أهــم وأكبر
املشروعات والبرامج التطويرية،
الـ ـت ــي تـ ـت ــواف ــق فـ ــي م ـعــامــالت ـهــا
املالية مع أحكام الشريعة.
وقـ ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس إدارة
«بـ ـيـ ـت ــك ل ـ ـلـ ــوسـ ــاطـ ــة» ،ع ـب ــدال ـل ــه
عيسى العلي ،إن التتويج بهذه
ال ـ ـجـ ــائـ ــزة ي ــأت ــي تـ ـق ــديـ ـرًا لـ ـل ــدور
الفاعل في توفير خدمة ذات قيمة
مضافة للعمالء في سوق الكويت
لــأوراق املالية ،وتأكيدًا للكفاءة
ُ
ّ
املهنية في تداول األصول والسلع
في األسواق املحلية العاملية.

العلي :التتويج
بالجائزة يأتي
تقديرًا للدور الفاعل
في توفير خدمات
ذات قيمة مضافة
عبدالله العلي

وأشار إلى أن «بيتك للوساطة»
توفر لعمالئها خدمات الوساطة
املالية ،في سوق الكويت لأوراق
امل ــالـ ـي ــة ،ع ـب ــر ف ــري ــق مـتـخـصــص
لخدمة العمالء فــي أي وق ــت ،من
خـ ــالل تـقـنـيــة حــدي ـثــة ومــوظ ـفــن
أك ـفــاء ومـنـتـجــات مــالـيــة متوافقة
مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـعـ ـل ــي ان ال ـش ــرك ــة
تعتبر إحــدى الشركات املرخص

ل ـه ــا ،ب ـم ــزاول ــة ن ـش ــاط الــوســاطــة
في سوق الكويت لــأوراق املالية
مـ ـ ــن قـ ـب ــل هـ ـيـ ـئ ــة أس ـ ـ ـ ـ ــواق املـ ـ ـ ــال،
ومــزاولــة ت ــداول السلع واألص ــول
ف ــي األس ـ ــواق املـحـلـيــة والــدول ـيــة،
بـ ـت ــرخـ ـي ــص م ـ ــن ك ـ ـبـ ــرى أس ـ ـ ــواق
السلع في العالم.
ولـفــت إلــى أن الـجــائــزة تعكس
ري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة «بـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــك لـ ـ ـل ـ ــوس ـ ــاط ـ ــة»،
وخبراتها الواسعة في الوساطة

املــال ـيــة ،وعـمـلـيــات الـ ـت ــداول ،بما
ي ـ ـتـ ــوافـ ــق م ـ ــع أحـ ـ ـك ـ ــام ال ـش ــري ـع ــة
اإلس ـ ـ ــالمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،كـ ـ ـم ـ ــا تـ ـ ــؤكـ ـ ــد ث ـق ــة
ال ـع ـم ــالء م ــن ال ـش ــرك ــات واألفـ ـ ــراد
ب ـك ـفــاء ت ـهــا وت ـم ـيــزهــا ف ــي تـقــديــم
ال ـح ـل ــول امل ـب ـت ـكــرة ل ـل ـع ـمــالء ،بما
ي ـل ـبــي ط ـمــوحــات ـهــم وتــوقـعــاتـهــم
االستثمارية.
وتـ ـح ــرص «ب ـي ـتــك ل ـلــوســاطــة»
على مواصلة تميزها واملحافظة

عـ ـل ــى ري ـ ــادتـ ـ ـه ـ ــا ،وف ـ ـ ــق ال ـخ ـط ــط
املوضوعة في كافة األســواق ،مع
الـتــركـيــز عـلــى ال ـس ــوق الـكــويـتــي،
إذ يـ ــرسـ ــخ ه ـ ـ ــذا ال ـ ـن ـ ـجـ ــاح ال ـ ــذي
حـ ـقـ ـقـ ـت ــه مـ ـ ـ ــدى مـ ـهـ ـنـ ـي ــة وت ـ ـنـ ــوع
األعمال وتميزها على مستويات
ع ــدي ــدة ،وقــدرت ـهــا عـلــى املنافسة
فــي الكويت واألس ــواق اإلقليمية
وال ـعــامل ـيــة ،م ــن خ ــالل اسـتـنــادهــا
إلـ ــى أرضـ ـي ــة ص ـل ـبــة وأداء فــريــد
وفــق املعايير العاملية ،باإلضافة
إلـ ــى اإلس ـتــرات ـي ـج ـيــة املــوضــوعــة
والتي تهدف إلى االرتقاء بخدمة
العميل بالدرجة األولى.
واخـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــارت مـ ـجـ ـل ــة «World
 »Financeاملـتـخـصـصــة بــالـشــأن
املالي واملصرفي ،واملجلة األكثر
ش ـه ــرة ف ــي س ــوق ل ـن ــدن لـ ــأوراق
املــالـيــة« ،بيتك للوساطة املالية»
لهذه الجائزةً ،
بناء على توصيات
لجنة تحكيم خــاصــة ،مؤلفة من
خ ـ ـبـ ــراء وم ـح ـل ـل ــن مـتـخـصـصــن
حــول الـعــالــم ،إذ تــم التقييم وفق
ّ
مجموعة من األســس واملــؤشــرات
واملعطيات واملعايير املعتمدة.

اطلع على سير مشاريع «توب» في عدد من املدن

األحداث املختلفة لم توقف
القدومي:
ّ
الطلب على تملك العقار في تركيا
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــو امل ـ ـ ـن ـ ـ ـتـ ـ ــدب
ملجموعة تــوب العقارية وليد
ال ـق ــدوم ــي ،وامل ــدي ــر الـتـنـفـيــذي
ل ـل ـم ـج ـمــوعــة م ـح ـم ــد ف ــرغ ـل ــي،
ب ــزي ــارة امل ـشــاريــع ال ـتــي تعمل
املـجـمــوعــة عـلــى تسويقها في
ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـت ــرك ـي ــة ،ضمن
سياستها في زيــارة ومتابعة
املشاريع التي تعمل املجموعة
ع ـ ـلـ ــى تـ ـس ــويـ ـقـ ـه ــا م ـ ـ ــن فـ ـت ــرة
ألخرى ،وللتأكد من أنها نفذت
أو تنفذ وفقًا للمعايير املتفق
عليها.
وشـ ـمـ ـل ــت الـ ـ ــزيـ ـ ــارة م ـنــاطــق
اس ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــول وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدروم
وك ـ ـ ــوش ـ ـ ــاداس ـ ـ ــي ،وق ـ ـ ــد أعـ ـ ــرب
ال ـق ــدوم ــي ع ــن ارت ـي ــاح ــه ال ـتــام
لسير أعمال املشاريع التي هي
قـيــد اإلنـ ـش ــاء ،وال ـت ــي ستسلم
ف ــي م ــواع ـي ــده ــا ،فـيـمــا شملت
الزيارة ايضًا االلتقاء بعدد من
العمالء الذين تسلموا شققهم
ال ـس ـك ـن ـيــة ف ــي ع ـ ــدة م ـش ــاري ــع،
مــن ابــرزهــا مـشــروعــا «تـيــراس
تـ ـيـ ـم ــا» و«ت ـ ـ ـيـ ـ ــراس م ـي ـك ــس»،
والـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــذان نـ ـف ــذتـ ـهـ ـم ــا ش ــرك ــة
«أنانالر» للتطوير العقاري.
وأعــرب العمالء عن رضاهم
م ــن م ـس ـت ــوى املـ ـش ــاري ــع ،وم ــا
تتضمنه من خدمات متنوعة
وسعادتهم األكبر بتملك عقار
في تركيا.
وق ــال الـقــدومــي إن مشاريع
«أن ــان ــالر» قــد القــت استقطابًا
ك ـب ـي ـرًا ل ـل ـع ـم ــالء مـ ــن ال ـك ــوي ــت
وقطر والسعودية ،فيما قامت
«تـ ـ ـ ــوب» الـ ـعـ ـق ــاري ــة ب ـت ـســويــق
وبـيــع النسبة األك ـبــر فــي هــذه
امل ـ ـشـ ــاريـ ــع ،ل ـث ـق ـت ـهــا ال ـك ـب ـي ــرة
بمطور املشروع ،والذي يلتزم
بتنفيذ املـشــاريــع ،وفقًا ألعلى
امل ـعــاي ـيــر ال ـه ـنــدس ـيــة ،وتـمـتــاز
ب ــالـ ـج ــودة ال ـع ــال ـي ــة واالل ـ ـتـ ــزام
بالتشطيبات الراقية واملميزة
في تلك املشاريع.
وأض ــاف الـقــدومــي أن عامل
الـ ـثـ ـق ــة فـ ــي ال ـ ـسـ ــوق الـ ـعـ ـق ــاري
ال ـت ــرك ــي ،ه ــو م ــا م ـكــن «ت ــوب»
أيضًا من تسويق العدد األكبر
مـ ــن الـ ـ ــوحـ ـ ــدات ،ب ــال ــرغ ــم مـمــا
شهده الـعــام  2016مــن أحــداث
س ـل ـب ـيــة ،سـ ـ ــواء ف ــي ت ــرك ـي ــا أو
معظم دول الـعــالــم ،وانعكاس
ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ع ـ ـ ـلـ ـ ــى أداء مـ ـخـ ـتـ ـل ــف
القطاعات ،ومنها العقار الذي
ش ـه ــد تـ ـب ــاطـ ـؤًا وت ــراجـ ـع ــًا فــي
املبيعات في معظم دول العالم
ومنها تركيا.
وتابع القدومي أنــه بالرغم
م ـ ــن األح ـ ـ ـ ـ ــداث ال ـ ـتـ ــي حـصـلــت
فـ ــي ت ــركـ ـي ــا ،س ـ ـ ــواء مـ ــن حـيــث
االن ـق ــالب ال ـفــاشــل ،أو األعـمــال
اإلرهابية التي حدثت في عدة
مــواقــع أو تــراجــع سعر العملة
التركية ،إال أن ذلــك وغـيــره لم
ي ــوق ــف ال ـن ـش ــاط االق ـت ـص ــادي
وال ـع ـم ــران ــي ف ــي الـ ــدولـ ــة ،ولــم
ي ـ ــوق ـ ــف ال ـ ـط ـ ـلـ ــب ع ـ ـلـ ــى ت ـم ـلــك
ال ـع ـق ــار ف ــي ت ــرك ـي ــا ،مـبـيـنــًا أن
الـ ـثـ ـق ــة ب ــالـ ـق ــوة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
وال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـتـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــا،
وق ــدرت ـه ــا ع ـلــى ت ـج ــاوز املـحــن
واملصاعب ،عززت من استمرار
استقطابها لـشــرائــح متنوعة
م ــن امل ـس ـت ـث ـمــريــن وخ ـصــوصــًا
بالقطاع العقاري.
وذكر القدومي أن املجموعة
تعمل حاليًا وبنجاح مميز مع
«أنانالر» منذ  5سنوات ،وهي

سردار أنان يشرح للقدومي وفرغلي وجلسان مراحل تطور «تيراس لوتس»

مـسـتـمــرة ب ـعــرض مـشــاريـعـهــا
ف ــي ال ـكــويــت وق ـطــر وعـ ــدد من
الـ ـ ـ ـ ــدول ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة ،وسـ ـيـ ـك ــون
على رأسـهــا مـشــروع «تـيــراس
لـ ـ ـ ــوتـ ـ ـ ــس» فـ ـ ـ ــي ب ـ ـي ـ ـل ـ ـي ـ ـكـ ــدوزو
باسطنبول.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدومـ ـ ـ ــي أن
املشروع يمتاز بموقعه الفريد
على طريق أي -65السريع ،ما
يوفر سهولة االنتقال بصورة
ممتازة ،إذ من املمكن الوصول
إل ــى مــراكــز الـتـعـلـيــم والـصـحــة
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـسـ ـ ــوق الـ ــرئ ـ ـي ـ ـس ـ ـيـ ــة ف ــي
املنطقة خالل دقائق معدودة.
ولـفــت إل ــى أن امل ـشــروع يقع
على بعد  10دقــائــق مــن مطار
أتــاتــورك ،و 3دقائق من طريق
«تي أي أم» السريع ،و 6دقائق
مـ ــن م ـح ـط ــة بـ ــاصـ ــات «إي ـ ـ ــدو»
ال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــة ،و 15دق ـ ـي ـ ـقـ ــة مــن
مــرمــرة ،على أن تكون املسافة

أيضًا دقيقتن فقط من محطة
م ـتــرو األن ـف ــاق ال ـجــديــدة الـتــي
يتم االنتهاء منها عام .2019
وأشـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـقـ ــدومـ ــي إل ـ ـ ــى أن
ش ـقــق «تـ ـي ــراس ل ــوت ــس» الـتــي
تـقــع فــي أغ ـلــى وأج ـمــل املــواقــع
في املنطقة ،تتراوح أحجامها
من  90إلى  240مترًا مربعًا ،إذ
يتكون امل ـشــروع مــن  40طابقًا
بــارتـفــاع  150م ـتــرا ،ويتضمن
ً
 149وحــدة سكنية و  44محال
ت ـ ـجـ ــاريـ ــًا ف ـ ــي م ـ ـ ــول الـ ـتـ ـس ــوق،
بينما تتنوع مساحات الشقق
من  3 ،2 ،1أو  4غرف نوم وتبدأ
أس ـع ــاره ــا م ــن  567ألـ ــف لـيــرة
تركية ،فيما تبلغ قيمة الدفعة
امل ـق ــدم ــة  20ف ــي املـ ـئ ــة ،ودف ـعــة
اإلن ـج ــاز  20فــي امل ـئــة ،ويـســدد
الباقي على  40قسطا شهريا.
ولفت إلى أنه سيتم االنتهاء
مـ ــن املـ ـ ـش ـ ــروع بـ ـحـ ـل ــول ال ــرب ــع

األخـ ـ ـي ـ ــر م ـ ــن ع ـ ـ ــام  ،2017مــع
تـ ـق ــدي ــرات وت ــوقـ ـع ــات ب ــزي ــادة
ب ـن ـس ـبــة  40فـ ــي املـ ـئ ــة بـقـيـمــة
العقار عند االنتهاء من تنفيذ
املشروع.
وتابع القدومي أن املجموعة
س ـت ـط ــرح ع ـ ـ ــددًا مـ ـ ـح ـ ــدودًا مــن
ال ـ ـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ـ ــدات فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـش ـ ــروع ـ ــي
«تـ ـ ـي ـ ــراس مـ ـيـ ـك ــس» و«تـ ـيـ ـم ــا»
ال ـج ــاه ــزي ــن ل ـل ـس ـكــن الـ ـف ــوري،
بتسهيالت ســداد تصل لغاية
 24ش ـه ـرًا ،مـنــوهــًا ب ــأن التملك
في تركيا يبقى مطلبًا للعديد
من املستثمرين الذين يسعون
لالستفادة من الفرص الواعدة
التي يؤمنها السوق العقاري
وخصوصًا فــي الــوقــت الراهن
الذي تشهد فيه الليرة التركية،
تراجعًا مقابل الدينار ،وهو ما
يشكل فائدة كبيرة للمشترين.

املجموعة مستمرة
بعرض مشاريعها
في الكويت وقطر
وعدد من الدول العربية
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تعاقدت مع «إعمار» اإلماراتية لتكون وكيلها التسويقي في الكويت

فتحي لـ

محمد فتحي

« :القصور احلديثة» لديها  5مشاريع في هولندا بقيمة  41مليون دينار

الشركة تسعى لزيادة قاعدة عمالئها

حوار :هشام املنشاوي
أكد رئيس مجلس اإلدارة في شركة القصور احلديثة
إلدارة تطوير األراض���ي والعقارات وشركة «آب كويت
العقارية» محمد فتحي خالل مقابلة لـ «الوسط» ان املجموعة
تسعى ومن خالل مشاريعنا في هولندا ودبي ان تزيد قاعدة
العمالء ،والسيما االنتقال من شركة تسويقية للمشاريع
العقارية إلى شركة تقوم على تطوير العقارات في بلدان
عدة».
وأش��ار فتحي إل��ى أن املجموعة تعاقدت على تسويق
مشاريع عقارية كثيرة خالل العام  ،2016وجتدد اتفاقيات
جديدة خالل العام اجلديد ،بعد ان استطاعت ان تكون لديها
الريادة في أسواق عدة منها السوق الهولندي ،الفتا إلى أنه
خالل الـ  6أشهر املاضية قامت املجموعة بتكثيف أعمالها
من خالل توقيع  4اتفاقيات تسويقية إقليمية حصرية في
هولندا من خالل أربع مدن في اململكة هي ارنهيم وروتردام
وماستريخت وأمستردام وقمنا بالتنويع من الفكر التسويقي
للمجموعه من خالل طرح بيوت وشقق وشاليهات.
وفيما يلي نص املقابلة على النحو التالي :
< ما هي التعاقدات اجلديدة للشركة وأيضا التي قامت
بتوقيعها؟
املجموعة قامت بالتعاقد مع أكبر أسماء من الشركات
املطورة في عالم العقار سواء في هولندا أو دبي ،منها
شركة ي��ورو ب��ارك��س وتعتبر م��ن الشركات الكبيرة
لتسويق مشروع ب��ورت فان أمستردام ،وكذلك شركة
سيتا رومانا مبشروع رائع في مدينة روت��ردام وأيضا
شركة تو باركن التي تعاقدنا معها من خالل مشروع
فالكينبيرج ،وشركة دروم بارك التي قمنا بتجديد عقدنا
معهم باتفاقية تسويقة على مدار العام املاضي لتسويق

مشاريع ضخمة في هولندا

امل�����ج�����م�����وع�����ة ت����س����ع����ى وم����������ن خ�����ل����ال م�����ش�����اري�����ع�����ه�����ا ف��������ي ه������ول������ن������دا ودب������������ي ان ت������زي������د ق��������اع��������دة ال����ع����م��ل�اء
ت����������وق����������ي����������ع  4ات�����������ف�����������اق�����������ي�����������ات ت��������س��������وي��������ق��������ي��������ة إق��������ل��������ي��������م��������ي��������ة ح����������ص����������ري����������ة ب����������ه����������ول����������ن����������دا م��������������ن خ���������ل���������ال أرب�����������������������ع م�������������������دن ف��������������ي امل������م������ل������ك������ة
اح�����ت�����ف�����ل�����ت م��������ؤخ��������را ب����ت����س����ل����ي����م  50وث�����ي�����ق�����ة م����ل����ك����ي����ة ش�����ال�����ي�����ه�����ات ل����ع����م��ل�ائ����ه����ا خ�����ل����ال ال��������ع��������ام احل�����ال�����ي
مشروع درووم بارك سبارنفودا
وان املجموعة تعمل على ان يكون عمالئها يتمتعون
بنسبة أم��ان كبيرة من خالل وثيقة ملكية ص��ادرة من
مكتب ال��ع��دل ف��ي ه��والن��دا ،باإلضافة إل��ى فتح مكتب
تابع للمجموعة في روت��ردام بهدف إدارة جميع األمور
العقارية التي تخص العمالء.
< ما الذي متيز به املجموعة من بني الشركات التسويقية
في الكويت؟
ـ ما مييزنا في أعمالنا هو اننا نقوم ببيع العقار من
خالل دفع قيمة التعاقد والتي حتول مباشرة إلى كاتب
العدل في هولندا باسم العميل حتى يتم توثيق التعاقد
هناك ما ميثل ذلك مصداقية وشفافية عالية للشركة،
وضمان حق العميل ،وكذلك متابعة املكتب اخلاص لنا
هناك باقي االجراءات املتعلقة بالعقار».
ورغ��م ان عمر املجموعة ال يتعدى الـ  6سنوات ،إال
أنها استطاعت وم��ن خ�لال فريق عمل وإدارة مصرية
 100في املئة حتقيق جناحات كبيرة في عالم التسويق

العقاري داخ��ل الكويت مبشاريع مميزة عبر شركات
كبيرة في دول عدة وتسويق ما يقارب من  ٢٥مشروعا
ومت تسليمهم للعمالء ،كما أن عام  2016كان سعيدا
عليها بعد بيع  150وحدة في مشاريع مبختلف البلدان
التي تعمل فيها.
< ما هدف املجموعة خالل العام  2017بعد جناحها في
2016؟
ـ املجموعة تهدف من خالل التسويق املتميز ملشاريعها
ان تسعى الستقطاب عمالء جدد عبر العمالء احلاليني في
الشركة وذلك يأتي من خالل تعاقداتنا مع شركات مميزة
وتسليم مشاريع في الوقت احمل��دد وكذلك االج��راءات
السليمة في حتويل ملكية العقار إلى العميل عبر مكتب
العدل في البلد التي نعمل بها».
وان املجموعة احتفلت مؤخرا بتسليم  50وثيقة ملكية
شاليهات لعمالئها خالل العام احلالي ،الفتا في الوقت
نفسه إلى أن املجموعة جددت عديد من االتفاقيات مع
شركات».

القدومي :التملك في تركيا يعد مطلبا للعديد من املستثمرين
الذين يسعون لالستفادة من الفرص التي يؤمنها السوق العقاري

سردار انان يشرح للقدومي مراحل البناء في مشروع تيراس لوتس بحضور فرغلي وجلسان

ضمن سياستها في زيارة ومتابعة املشاريع
التي تعمل املجموعةعلى تسويقها من فترة
الخ��رى وللتاكد م��ن انها نفذت او تنفذ وفقا
للمعايير املتفق عليها فقد قام العضو املنتدب
ملجموعة توب العقارية وليد القدومي واملدير
التنفيذي للمجموعة محمد فرغلي مؤخرا بزيارة
املشاريع التي تعمل املجموعة على تسويقها في
اجلمهورية التركية حيث شملت الزيارة مناطق
اسطنبول وب���دروم وك��وش��اداس��ي وق��د اع��رب
القدومي عن ارتياحه التام لسير اعمال املشاريع
التي هي قيد االنشاء والتي باذن الله ستسلم في
مواعيدها فيما شملت الزيارة ايضا االلتقاء بعدد
من عمالء الشركة الذين استلموا شققهم السكنية
في عدة مشاريع من ابرزها مشروعي تيراس
تيما وت��ي��راس ميكس وال��ذي��ن نفذتهما شركة
انانالر للتطوير العقاري فيما اعرب العمالء عن
رضاهم من مستوى املشاريع وما تتضمنه من
خدمات متنوعة وسعادتهم االكبر بتملك عقار
في تركيا.
وق��ال القدومي ان مشاريع شركة انانالر
قد الق��ت استقطابا كبيرا للعمالء من الكويت
وقطر والسعودية فيما قامت وبتوفيق من الله
مجموعة توب العقارية بتسويق وبيع النسبة
االكبر في هذه املشاريع لثقتها الكبيرة مبطور
املشروع وال��ذي يلتزم بتنفيذ املشاريع وفقا
العلى املعايير الهندسية ومتتاز مشاريعهم

باجلودة العالية وااللتزام بالتشطيبات الراقية
واملميزة في تلك املشاريع ،واض��اف القدومي
وك��ذل��ك ف��ان عامل الثقة ف��ي ال��س��وق العقاري
التركي هو ما مكن املجموعة ايضا من تسويق
العدد االكبر من ال��وح��دات بالرغم مما شهده
العام  2016من احداث سلبية سواء في تركيا
او معظم دول العالم وانعكاس ذلك على اداء
مختلف القطاعات ومنها العقار ال��ذي شهد
تباطؤا وتراجعا في املبيعات في معظم دول
العالم ومنها تركيا .واضاف القدومي انه بالرغم
من االح��داث التي حصلت في تركيا س��واء من
حيث االنقالب الفاشل او االعمال االرهابية التي
حدثت في ع��دة مواقع او تراجع سعر العملة
التركية اال ان ذل��ك وغيره لم يوقف النشاط
االقتصادي والعمراني في الدولة ولم يوقف
الطلب على متلك العقار في تركيا فالثقة بالقوة
االقتصادية والسياسية لتركيا وقدرتها على
جت��اوز احمل��ن واملصاعب ع��ززت م��ن استمرار
استقطابها لشرائح متنوعة من املستثمرين
وخصوصا بالقطاع العقاري.
واضاف القدومي بان املجموعة تعمل حاليا
وبنجاح مميز م��ع شركة ان��ان�لار منذ خمس
سنوات وهي مستمرة بعرض مشاريع الشركة
ف��ي الكويت وقطر وع��دد م��ن ال���دول العربية
وسيكون على راس تلك امل��ش��اري��ع مشروع
تيراس لوتس

في بيليكدوزو باسطنبول .واضاف وميتاز
امل��ش��روع مبوقعه الفريد على طريق أي-65
السريع مم��ا يوفر سهولة االن��ت��ق��ال بصورة
مم��ت��ازة حيث م��ن املمكن ال��وص��ول إل��ى مراكز
التعليم والصحة والتسوق الرئيسية في املنطقة
خالل دقائق معدودة .واض��اف ويقع املشروع
على بعد  10دقائق من مطار أتاتورك و 3دقائق
من طريق تي أي أم السريع و 6دقائق من محطة
باصات اي��دو البحرية و 15دقيقة من مرمرة.
وس��وف تكون املسافة أيضا دقيقتان فقط من
محطة مترو األنفاق اجلديدة التي سوف يتم
االنتهاء منها في عام .2019
واضاف القدومي وشقق تيراس لوتس التي
تقع في اغلى واجمل املواقع في املنطقة تتراوح
أحجامها من  90إلى  240متر مربع ،ويتكون
امل��ش��روع م��ن  40ط��اب��ق ب��ارت��ف��اع  150متر،
ويتضمن املشروع على  149وحدة سكنية و44
محل جتاري في مول التسوق .وتتنوع مساحات
الشقق من 3 ،2 ،1أو  4غرف نوم واسعارها تبدأ
من  567الف ليرة تركية فيما تبلغ قيمة الدفعة
املقدمة  20باملئة ودف��ع��ة اإلجن���از  20باملئة
ويسدد الباقي على  40قسط شهري .وسوف
يتم االنتهاء من املشروع بحلول الربع االخير من
عام  2017مع تقديرات وتوقعات بزيادة بنسبة
 40باملئة في قيمة العقار عند االنتهاء من تنفيذ
املشروع.

في حني ان املجموعة تسعى ملخاطبة العمالء من
خ�لال مشاريعها بشكل يليق ب��ه��م ،وذل���ك م��ن خالل
الرحلة االستكشافية التي تقوم بها الشركة للعمالء
حتى يشاهدون املشروع قبل توقيع العقود ،وهي فكرة
تسويقية ناجحة وتضمن للعميل ان يرى على الطبيعة
وحدته التي سيقوم بشرائها.
< ما هي مشاريع هولندا التي تقوم الشركة بتسويقها؟
ـ املجموعة جنحت بنسبة  100في املئة من خالل
تسليم الوثائق للعمالء وانها تسعى لزيادة هذا الرقم
خالل العام املقبل ،بعد ان تأكدت انها تقدم خدمة مميزة
للعمالء وأيضا تسويق مشاريع فريدة من نوعها في
السوق الكويتي.
واملجموعة تسوق  5مشاريع في هولندا بإجمالي
 1200وح��دة ما بني بيوتا وشقق وشاليهات بقيمة
إجمالية تقارب الـ  41مليون دينار ،الفتا إلى أن املجموعة
حققت السبق ف��ي ال��س��وق الكويتي م��ن خ�لال تسليم
اخلمسني وثيقة وتسليمهم الوحدات في الوقت احملدد.

< وماذا عن سوق دبي؟
ـ فيما يتعلق بسوق دبي نسعى لتسويق مشاريع
مميزة في دبي كما هو احلال في مشاريعنا في هولندا،
وقمنا ببيع اراضي وحققنا نسبة مبيعات عالية خالل
وقت قصير ،باإلضافة إلى أن املجموعه استطاعت خالل
العام احلالي ،التعاقد مع شركات مطورة كبيرة ومميزة
في دبي مثل شركة أعمار بصفة ان نكون الوكيل لها في
الكويت وكذلك شركة دبي بروبرتز وشركة احلبتور
وشركة شوبا هارتلند وشركة دانوب بروبريتز وشركة
نشاما وف��ي الوقت نفسه تركيز الشركة في تسويق
مشاريع مهمة وكبيرة في دبي جاء بسبب اميان الشركة
مبا يقدمه واملجهودات الكبيرة من قبل الشيخ محمد بن
راشد ال مكتوم الرجل الذي البد وان ويفتخر به كل عربي
ومتتعه بعقلية كبيرة قام من خاللها بتطوير دبي.
وسوق دبي سيكون سوقا مميزا قريبا وسيحقق طفرة
مقبلة تعود على املستثمرين بالنجاح في استثماراتهم
العقارية.
< ما هي طرق السداد للمشاريع التي تسوقها املجموعة؟
ـ طرق السداد في املشاريع املطروحة في املجموعة
«كنا نعتمد سابقا على الدفع بنظام الكاش ،ولكن حاليا
نقوم على ط��رق تسويقية جديدة ومنها اقساط على
دفعات تصل إلى  7سنوات في دبي».
واملجموعة تتجه إل��ى أس���واق ج��دي��دة منها املانيا
والنمسا واجنلترا ،باإلضافة إلى ان املجموعة تهدف
في املقام األول واألخ��ي��ر إل��ى بيع عقار سكني وليس
استثماري.
واملجموعة فتحت فرعا جديدا لها في السوق الكويتي
خلدمة عمالئها بعد ان تضاعف عددهم بشكل الفت خالل
الفترات السابقة ،وبسبب املشاريع املميزة التي نقوم
على تسويقها.

شركاء جدد في مكتب ميسان وشركاه
يسر مكتب ميسان إي تي وشركاه اإلع�لان
املاميني مايكل يدغر وطارق
عن انضمام كل من حُ
يحيى كشريكني جديدين في املكتب اعتبارا من1
يناير .2017
وصرَحبدر اجليعان الشريك األول في املكتب
«بأنه لشرف لنا انضمام كل من مايكل وطارق
إلينا كشريكني جديدين وذلك نظرا ملساهمتهما
القيمة على صعيد توسيع قاعدة عمالئنا وإرساء
سمعتنا محليا وإقليميا».
مايكل يدغر ،متخصص في مجال الشركات
ومتويلها واألوراق املالية وصناديق االستثمار
وعمليات الدمج واالستحواذ وفي كافة املسائل
التجارية واملالية وسيكون مايكل مسؤوال عن
إدارة مكتب ميسان – البحرين وهو أول فروع
مكتب ميسان خ��ارج الكويت في خطة التوسع
اإلقليمية للمكتب .خالل السنوات املاضية ،قدم
مايكل املشورة إلى عدد من الشركات اإلقليمية
والعائلية في دول مجلس التعاون اخلليجي
وإل��ى شركات أميركية عديدة في دول مجلس
التعاون اخلليجي .كما مثل مايكل شركات عامة
وخاصة في كافة اجلوانب القانونية للصفقات
واالمتثال الرقابي واستراتيجية األعمال .مايكل
حائز على درجة البكالوريوس في األعمال وعلى
اإلجازة في القانون من جامعة هوفسترا.
ط���ارق يحيم تخصص ف��ي ق��وان�ين أس��واق
امل��ال ويتمتع بخبرة واسعة في مجال عمليات
ال��ط��رح ال��ع��ام األول����ي واإلدراج وإص����دارات
األس��ه��م وأدوات ال��دي��ن وصناديق االستثمار

مايكل يدغر

طارق يحيم

كما وتطبيق أحكام حوكمة الشركات وهو قاد
بنجاح مجموعة من إص���دارات األوراق املالية
خالل العام املنصرم .ويشمل اختصاص طارق
أيضا عمليات االندماج واالستحواذ وعمليات
اخلصخصة ومشاريع اإلصالح املالي ومبادرات
تطوير اإلجراءات التنظيمية في مجال الترخيص
لألعمال واالستثمار في الكويت .وخالل السنوات
املاضية ،عمل طارق عن قُرب مع عدد من الهيئات
احلكومية على مشاريع تطوير قوانني وقواعد

تنظيمية عديدة منها قانون الشركات ،قواعد
األسهم والسندات والصكوك وتطوير إجراءات
التراخيص التجارية واالستثمارية وقوانني
اخلدمة املدنية وغيرها من م��ب��ادرات التطوير
التشريعي والرقابي في الكويت .ط��ارق حائز
على اإلج���ازة في القانون من جامعة القديس
يوسف في بيروت وعلى شهادة املاجستير في
التحكيم وف��ي األع��م��ال التجارية من اجلامعة
اللبنانية وجامعة باريس.

 Ooredooتنظم حلقة تدريبية في التواصل
االجتماعي ملوظفي املجلس األعلى للتخطيط والتنمية
نظمت ،،Ooredooحلقة تدريبية ملوظفي
امل��ج��ل��س األع��ل��ى للتخطيط والتنمية وذل��ك
بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وذلك
مبقر الشركة الرئيسي في Ooredooالكويت،
قدمها مدير أول الرعايات واملسؤولية االجتماعية
والتواصل االجتماعي يوسف الشالل .مت إختيار
 Ooredooلكونها من رواد إدارة برامج التواصل
اإلجتماعي في الكويت في القطاع اخل��اص ملا
قدمته من أعمال وأنشطة مميزة وكونها األسرع
من��وا ب�ين حسابات ال��ت��واص��ل اإلجتماعي في
القطاع اخل���اص .تضمنت ال���دورة التدريبية
املقدمة ملوظفني إدارة العالقات العامة واإلعالم
في األمانة العامة للمجلس األعلى والتخطيط
العديد من األنشطة ومشاركة اخلبرات ومن أبرز
محاور هذه الدورة هي كيفية تأسيس حسابات
على أسس قوية إلستمرارية التفاعل في عالم
التواصل اإلجتماعي ،ومن أبرزها كيفية تذليل

صورة جماعية

التحديات والصعوبات التي قد يواجهها املوظفني
الذين سيديرون هذه احلسابات .من جانب آخر
مت ش��رح كيفية إدارة احلسابات والعمل على

أس��اس فريق جماعي مبني على مهام واضحة
وم��رك��زة لتقسيم املسؤوليات واملتابعة لكل
موظف واملسؤوليات املوجهة إليه.
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اﻟﻨﻔﻂ ﻳﺮﺗﻔﻊ واﳌﺸﺘﺮون ﺣﺬرون

اﻷﺣﺪ  10رﺑﻴﻊ اﻵﺧﺮ 1438ﻫـ
 08ﻳﻨﺎﻳﺮ  - 2017اﻟﻌﺪد 2964

ﻧﻴﻮﻳﻮرك » -روﻳ ـﺘــﺮز« :ﺳﺠﻞ اﻟﻨﻔﻂ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻃﻔﻴﻔﺎ ﺑﻔﻌﻞ اﻹﻗـﺒــﺎل اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟـﺸــﺮاء ﺑﻌﻘﻮد
آﺟﻠﺔ ﻟﻴﻨﻬﻲ اﻟﺨﺎم اﻷﺳﺒﻮع ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﺤﺪودة ﺑﻔﻌﻞ ﺻﻌﻮد اﻟﺪوﻻر واﻟﺸﻜﻮك ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺰام
ﻣﻨﺘﺠﻲ أوﺑﻚ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﺨﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج.
ً
وارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ ﻟﺨﺎم اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﺰﻳﺞ ﺑﺮﻧﺖ  21ﺳﻨﺘﺎ إﻟﻰ  57.10دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ
ً
ﻓــﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺮﻛﻬﺎ ﻓــﻲ ﻧﻄﺎق  56.28إﻟــﻰ  57.47دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ .وﺣﻘﻖ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻜﺎﺳﺐ
ﻟﻸﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.

ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷرﺑﺎح ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ  2019ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺸﺮﻛﺔ

ﱡ
»اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ« :ﺗﺴﻠﻢ  10ﻃﺎﺋﺮات ﺑﻮﻳﻨﻎ ﻓﻲ  6أﺷﻬﺮ
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 24ﻃﺎﺋﺮة ﺗﺨﺪم
 36وﺟﻬﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ودوﻟﻴﺔ
ارﺗﻔﺎع اﻟﺤﺼﺔ
اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 % 32واﻟﺴﻌﺔ
زادت % 40
ﺗﻮﻗﻌﺎت
ﺑﺒﻠﻮغ اﻟﺮﻛﺎب
إﻟﻰ  3ﻣﻼﻳﲔ ﺧﻼل
اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ

»ehôdG É°TQ
ﺣﻘﻘﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،اﻟﻨﺎﻗﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﻧﻤﻮا ﻣﺘﺴﺎرﻋﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  2016ﺷﻬﺪت ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﺠﺎزات اﻟﺒﺎرزة ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ
اﻟﺘﻄـﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﻴﺮان.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ،أﻣﺲ ،أﻧﻪ ﻣﻊ ﻣﺮور ﻋﺎم  ،2016أﺣــﺮزت اﻟﺸﺮﻛﺔ
ً
ﻧـﻤــﻮا ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ،ﺑــﺪأت ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد رؤﻳــﺔ واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟــﺬرﻳــﺔ ﺗـﻬــﺪف إﻟﻰ
ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﺎﻗﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻔﺨﺮ ﺑﺎﻟـ»اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ«،
وﻋﺰزﺗﻬﺎ ﻣﻊ وﺻﻮل أﺳﻄﻮل ﻃﺎﺋﺮاﺗﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﻼم  ١٠ﻃﺎﺋﺮات ﺑﻮﻳﻨﻎ ﺧﻼل  ٦أﺷﻬﺮ
ً
ً
ﺗﻌﺰﻳﺰا ﻹﺳﻄﻮل اﻟﻨﺎﻗﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ.ﺗﺪﻳﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ أﺳﻄﻮل ﻣﻦ اﻟﻨﺎﻗﻼت اﻟﺠﻮﻳﺔ
اﻟﺬي ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  24ﻧﺎﻗﻠﺔ ﺗﺨﺪم  36وﺟﻬﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﻋﺎﻟﻤﻴﺔ .إن ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﺳﻄﻮل
اﻟـﺠــﻮي ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻷداء اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻛــﺎن اﺣــﺪ رﻛــﺎﺋــﺰ اﻧ ـﺠــﺎزات .2016
اﺳﺘﻠﻤﺖ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﻋــﺎم  ،2016أوﻟــﻰ ﻃﺎﺋﺮاﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻃــﺮاز ﺑﻮﻳﻨﻎ
» 300ER-777ﻓﻴﻠﻜﺎ« ذات اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ وﻓﻲ  2017/1/1اﺳﺘﻠﻤﺖ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺛﺎﻧﻲ
ﻃﺎﺋﺮاﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻃــﺮاز ﺑﻮﻳﻨﻎ ﻓﻲ » 300ER-777أم اﻟـﻤــﺮادم« ،وﻫﻲ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺻﻔﻘﺔ
ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻃﺎﺋﺮات ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻮع ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﺑﺤﻠﻮل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 .2017ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ »اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ« ﻋﻠﻰ أن ﺗﻀﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﺳﻄﻮﻟﻬﺎ ﻃﺎﺋﺮات اﺧــﺮى ﻣﻦ
ﻃﺮاز اﻳﺮﺑﺎص  A350ﻋﺪد  10ﻃﺎﺋﺮات وأﺧﺮى ﻣﻦ ﻃﺮاز  A320neoﻋﺪد  15ﻃﺎﺋﺮة
ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ اﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم .2021

ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ
أﻋﻠﻨﺖ إدارة ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ  2016أن اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﺳﺘﺼﻞ إﻟــﻰ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋــﺎم  2019واﻧﻬﺎ ﺗﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﻫــﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ
واﺿﺤﺔ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت ورﻓﻊ اﻳﺮادات اﻟﺸﺮﻛﺔ.
وﺑﺪأت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  2016ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وﻋﻤﺪت ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ
ﻓﻲ رﻓﻊ اﻳــﺮادات اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 2016
إﻟﻰ  32%وزادت ﻗﺪرة اﻟﺴﻌﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ﺑﻨﺴﺒﺔ  40%وزادت ﻋﺪد اﻟﺮﺣﻼت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،15%ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻋــﺰزت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻬﺎت اﻟﺘﻲ
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ﺗﺤﻘﻖ رﺑﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
ووﺿـﻌــﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻄﻂ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣــﻊ ﻋــﺮوض اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﺗــﻢ ﻣــﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻛﻞ اﻟﻮﺟﻬﺎت .ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪل ﻋﻮاﺋﺪ/إﻳﺮادات/رﺑﺤﻴﺔ ﻟﻜﻞ
ﻣﺤﻄﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﻓﻲ ﻋﺎم  2016رﻓﻊ ﻣﻌﺪل إﺷﻐﺎل ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
ً
 2016وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺼﻞ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ راﻛﺐ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة 2017
وﺑﻌﺪ أن ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﻌﻤﻞ دراﺳ ــﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻷوﺿ ــﺎع اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ،أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  2016ﻋﻦ ﺑﺪء ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮواﻟﺨﻄﺔ اﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ،وﺿﻌﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ أﺳﺲ ﻣﺘﻄﻮرة ﻟﻤﺴﻴﺮﺗﻬﺎ وأﻫﺪاف
واﺿﺤﺔ .وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺒﺎرزة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﺳﺘﺒﺪال اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﺘﻲ أﻣﻀﺖ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﻓــﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ واﻃ ــﻼق اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة ،ﻛــﺬﻟــﻚ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺘﻄﻮرة ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ أﺳﻄﻮﻟﻬﺎ ﻟﻀﻤﺎن ﻛﻔﺎءة أﻛﺒﺮ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺘﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ
ﻋﻠﻰ اﻟــﺮﻛــﺎب .وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫــﺬه اﻟﺨﻄﺔ ،وﺿﻌﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺟــﺪول زﻣﻨﻲ ﺳﻴﺴﺘﻐﺮق
ﺧﻤﺲ ﺳـﻨــﻮات »اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺨﻤﺴﻴﺔ« ﺑــﺪأت ﺑﺘﻨﻔﻴﺬه ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ،2016وﺧــﻼل ﻫﺬه
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺳﺘﻤﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻤﺮاﺣﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺳﺘﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺸﺮﻛﺔ
وﻗﺪراﺗﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ أﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻷﺳﻮاق
اﻟـﻤـﺠــﺎورة .ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺎد ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﻬﻤﺔ ﺧــﻼل ﻓﺘﺮة
زﻣﻨﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة ،ﻟﻴﺒﺪأ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﺘﻠﻤﺲ ﺑﻮادر اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.
أﻃـﻠـﻘــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟـﺨـﻄــﻮط اﻟـﺠــﻮﻳــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ﻓــﻲ أﻛـﺘــﻮﺑــﺮﻣــﻦ ﻋ ــﺎم  2016اﻟـﻌــﻼﻣــﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﺎدت ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻃﺮح اﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮ اﻷزرق
اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺰ ﺑﻪ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻮن ،ﻟﻴﻮاﻛﺐ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ .رﻛﺰت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات
اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺋﺮ اﻷزرق ﻟﻴﻈﻬﺮ وﻫﻮ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮ
واﻟﺴﻤﺎء ﻟﺘﺠﺴﻴﺪ اﻻﺳﻢ اﻟﺬي ﻃﺎﻟﻤﺎ ُﺳﻤﻴﺖ ﺑﻪ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
وﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟــﻰ ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳــﺦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﻏﻴﺮت ﺟــﺪول ﻃﻴﺮاﻧﻬﺎ ﻣــﻊ اﻃــﻼق اﻟﺠﺪول
اﻟﺸﺘﻮي ﻓﻲ ﺷﻬﺮ اﻛﺘﻮﺑﺮ  ،2016وﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺟﻬﺪ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
واﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﻗﺪم ﺟﺪول اﻟﺸﺘﺎء اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﺰاﻳﺎ ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻠﺮﻛﺎب

إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ..ﻓﻤﻦ أﺟﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ!

إﺿﺮاب اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ودﻣﺞ اﻹدارات أﻓﻘﺪا
اﻟﺮوح اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟﻨﻔﻂ
ﻃ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺐ اﻟ ـ ـﺨ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺮ اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺨـ ـﺼ ــﺺ ﻓــﻲ
ﺗـﻜــﺮﻳــﺮ وﺗـﺴــﻮﻳــﻖ اﻟـﻨـﻔــﻂ ﻋـﺒــﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ
اﻟﻌﻮﺿﻲ وزﻳــﺮ اﻟﻨﻔﻂ وزﻳــﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
واﻟ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎء ﻋـ ـ ـﺼ ـ ــﺎم اﻟ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ــﺮزوق ﺑ ـﻄ ـﻠــﺐ
اﻻﻟﺘﻘﺎء ﺑﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﻨﻔﻂ وﻣــﻦ ﻳﻤﺜﻠﻬﻢ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻨ ـﻘ ــﺎﺑ ــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻌــﺪ ﻟ ـﻘــﺎﺋــﻪ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎدات وذﻟ ـ ــﻚ ﻟ ــﻼﻃ ــﻼع ﻋ ــﻦ ﻗــﺮب
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻣ ـ ـﺸـ ــﺎﻛـ ــﻞ اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮﻇ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﻦ وﻋـ ـﻤ ــﻞ
اﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ اﺟــﺮاء ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﻣ ـﺒ ـﻜــﺮ ﻟــﻼﻃ ـﻤ ـﺌ ـﻨــﺎن ﻋ ــﻦ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ اﻟــﺮﺿــﺎ
واﻻرﺗ ـﺒــﺎط اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ
وﻧـ ـﺤ ــﻮ ﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰ ﻣ ـﺸــﺎﻋــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﺔ
ﻟ ــﺪى اﻟـﻤــﻮﻇــﻒ واﻟ ـﻘ ـﻴــﺎدي ،اﻻﺳـﺘـﺒـﻴــﺎن
ﻫ ـ ـ ــﻮ ﻣـ ـ ــﺆﺷـ ـ ــﺮ ﺣ ـ ـﻘ ـ ـﻴ ـ ـﻘ ــﻲ وﻳ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪ أﺣ ـ ــﺪ

أﻃﺎﻟﺐ اﻟﻮزﻳﺮ
ﺑﻌﻤﻞ اﺳﺘﺒﻴﺎن
ﻟﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺑﲔ
اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ
 4.5ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت
دوﻻر ﺣﺠﻢ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
ﺣﺘﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ
2014
اﻹدارة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻻ
ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﻟﺘﻤﻴﺰ دون
ﻃﺎﻗﺎت ﺑﺸﺮﻳﺔ

ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻫﺪاﻓﻬﺎ وﻣﻌﻠﻮم
ان اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺧﻄﻂ
واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺣﺘﻰ ﻋﺎم  2030وﻋﺎم
 2040ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد
ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ ﻗﺪرات وﻣﻬﺎرات
ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻄﺎء واﻻﺳـﺘـﻤــﺮار ،ﻓﻤﻦ
ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎدات اﻟـ ـﻤ ــﻮﺟ ــﻮدة ﺳـﻴـﺴـﺘـﻤــﺮ
ﻓــﻲ ﻣــﻮﻗـﻌــﻪ ﻋـﻨــﺪ ﺣـﻠــﻮل ﺳـﻨــﺔ  2030او
!2040؟ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب
اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻋﻦ اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
وﻫﻢ ﻣﻦ ﺳﻴﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻠﻚ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺣﺎﺿﺮا وﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.
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 4.5ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت
وﻗ ـ ــﺎل اﻟ ـﻌــﻮﺿــﻲ ﻗ ــﺪ ﻻ أﺑ ــﺎﻟ ــﻎ ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ
اﻗــﻮل ان ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟـﻐــﺎز ﻫﻲ ﻣﻦ
اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﺎت اﻻﻛ ـﺜــﺮ اﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ
وﺗﺤﻈﻰ ﻫﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت واﺳﻌﺔ ﻣﻊ ﻋﺪة
ﺻـ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺎت ﻋــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻓـ ـﻬ ــﺬه اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﺔ
ﻟ ـﻴ ـﺴــﺖ ﻣــﺮﺗ ـﺒ ـﻄــﺔ ﺑـ ـﺘ ــﺰوﻳ ــﺪ اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎرات
ﺑﺎﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﺴﻴﺎرة ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ
ﻣ ــﻮاد ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ واﺳـ ــﻼك وارﺿ ـﻴــﺎت
واﻃ ـ ـ ــﺎرات وﺣ ـﺘــﻰ اﻟـ ـﺸ ــﻮارع ﻣــﺮﺻــﻮﻓــﺔ
ﺑ ـﻤــﻮاد اﺳـﻔـﻠـﺘـﻴــﺔ وﻏ ـﻴــﺮﻫــﺎ ﻣــﻦ وﺳــﺎﺋــﻞ
اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟـ ـﻤ ــﻮاد اﻟ ـﺘــﻲ ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﺨــﺪم ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻳــﻮﻣــﻲ
وﻗــﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺗـﺠــﺎرة اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز
ﺣــﻮاﻟــﻲ  4.5ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت دوﻻر اﻣﻴﺮﻛﻲ
ﺳﻨﻮي ﻗﺒﻞ ان ﺗﻬﺒﻂ اﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ
ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم .2014

ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﻨﻔﻂ
وأؤﻛـ ـ ــﺪ ﻫ ـﻨــﺎ أن اﻟ ـﻤــﻮﻇــﻒ ﻫ ــﻮ اﻟ ـﺜــﺮوة
اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﻴــﺔ ﺷ ـﻌــﺎر ﺗ ـﺤــﺮص اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ
داﺋ ـ ـﻤ ـ ــﺎ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﺘ ــﺄﻛـ ـﻴ ــﺪ ﻋ ـﻠ ـﻴ ــﻪ واﺑـ ـ ـ ــﺮاز
ﻣــﻮﻇـﻔـﻴـﻬــﺎ اﻋــﻼﻣ ـﻴــﺎ ،ودون ﺷــﻚ ﻫـﻨــﺎك
ﻗ ـﻴــﺎدات ﻣﺨﻠﺼﺔ ﺗـﻌـﻤــﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟــﻚ
ﻋﻠﻰ ارض اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﺒﻌﺾ اﻻﺧﺮ اﺑﺪى
ﺣــﺮﺻــﺎ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻈـﻬــﻮر اﻻﻋــﻼﻣــﻲ ﻛﺮﺟﻞ
اﻟﻌﺎم ﺑﻴﻨﻤﺎ أداء ﻗﻄﺎﻋﻪ ﻣﺘﺪن! ﻣﺆﺷﺮات
ﻣـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ﻳـ ـﺠ ــﺐ اﻟ ــﻮﻗ ــﻮف
ﻋﻨﺪﻫﺎ ودراﺳﺘﻬﺎ.
 1-اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ اﻟ ـﻀ ـﻌ ـﻴ ـﻔــﺔ واﻟ ـﻀ ـﺌ ـﻴ ـﻠــﺔ

ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓــﻲ اﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻋﺎم .2016
 2اﻻﺿ ـ ـ ـ ــﺮاب اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم ﻟ ـﻠ ـﻤــﻮﻇ ـﻔ ـﻴــﻦ ﻓــﻲاﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ اﺑﺮﻳﻞ .2016
 3ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ اﺣ ــﺪ اﻟ ـﻘــﺎدﻳ ـﻴــﻦ ﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺎﻗــﺪﻣﻊ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﺟﻨﺒﻴﺔ دون ﺣﻞ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ
اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﺎوض.
 4إﻟـﻐــﺎء ﻣﻨﺎﺻﺐ ودﻣــﺞ ادارات ﻗﻠﺺﻓ ــﺮص ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟـﻤــﻮﻇـﻔـﻴــﻦ ﻣ ــﺎ اﺿـﻌــﻒ
اﻟﺮوح اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ واﻟﺤﻤﺎﺳﺔ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﺣﺪوث ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ
ﻓــﻲ أي ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻔﻄﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻳﺴﺘﻨﺒﻂ
ﻣﻨﻪ اﻓﺘﻘﺎر ﺑﻌﺾ ﻗﻴﺎداﺗﻬﺎ اﻟﻰ ﻣﻬﺎرات
اﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
وﺑ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎء ﻋـ ـ ــﻼﻗـ ـ ــﺎت ﻋ ـ ـﻤـ ــﻞ ﻧـ ــﺎﺟ ـ ـﺤـ ــﺔ ﻣــﻊ
ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ودﻻﻟــﺔ واﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻓﺘﻘﺎد
ﻗ ــﺪرات اﺟ ــﺮاء اﻟـﺘـﻔــﺎوض اﻟـﻨــﺎﺟــﺢ وﺣﻞ
اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ دون ﺗﻌﻘﻴﺪ وﺗﺠﻨﺐ اﻻﺿﺮاب
وﺗﺒﻌﺎﺗﻪ.

ﻃﺎﻗﺎت ﺑﺸﺮﻳﺔ
وﻗـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـﻌـ ــﻮﺿـ ــﻲ اﻧ ـ ـ ــﻪ وﺑـ ـﺴـ ـﺒ ــﺐ ﻫ ــﺬه
اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰ اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ
اﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺎت ﻟ ـ ــﺬى ﻳ ـﺘ ــﻮﺟــﺐ ان ﺗ ـﻜــﻮن
اﻻدارة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﺗــﺮﻗــﻰ ﻟﻬﺬا
اﻟ ـﺘ ـﻤ ـﻴــﺰ ،ﻛ ـﻴــﻒ ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻄ ـﻴــﻊ ان ﺗـﻜـﺘـﺴــﺐ
وﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪم واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ دون
ان ﺗﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻃﺎﻗﺎت ﺑﺸﺮﻳﺔ وﻗﻴﺎدات
ﻣﺘﻌﻄﺸﺔ ﻟﻠﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ اﻗﺮب اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ
ﻟـ ـﻬ ــﺎ؟ ﺗ ـﺸ ـﺘ ـﻬــﺮ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﻛـ ـﺴ ــﻮن ﻣــﻮﺑـﻴــﻞ
ﺑــﺎﻻﻧ ـﻀ ـﺒــﺎط واﻟـ ـﻤـ ـﻬ ــﺎرات اﻟـﻤــﺆﺳـﺴـﻴــﺔ

اﻟـﻌــﺎﻟـﻴــﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟــﺪﻳـﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﺣﺘﻰ اﺻﺒﺤﺖ اﻻوﻟﻰ ﻋﻠﻰ
ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ،وﺗـﺘـﻤـﻴــﺰ ﺷــﺮﻛــﺔ ﺷﻞ
اﻟـﻬــﻮﻟـﻨــﺪﻳــﺔ ﺑـﻤـﻬــﺎرات ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ
اﺛـ ــﺎرت اﻋ ـﺠــﺎب ﻛــﻞ ﻣـﻨــﺎﻓـﺴـﻴـﻬــﺎ ﺑﺴﺒﺐ
ﻛﻮادرﻫﺎ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﻛﻤﺎ ﺗﺸﺘﻬﺮ ﺷﺮﻛﺔ
ﺑــﻲ ﺑــﻲ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺑــﺪﻗــﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻟ ـ ــﺪراﺳ ـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻨ ـﻴــﺔ اﻟــﺮﻓ ـﻴ ـﻌــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﻳﺴﺘﺸﻬﺪ ﺑﻬﺎ اﻗﻮى ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ وﻫﺬا ﻣﺎ
ﻳﺪﻋﻮﻧﺎ اﻟﻴﻮم ﻟﻠﺘﺴﺎؤل ﺑﻤﺎذا ﺗﺸﺘﻬﺮ
ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ؟ ﻧﺘﺴﺎءل
ﻫـ ــﻞ ﺗ ـﻌ ـﻴ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻤــﻮﻇ ـﻔ ـﻴــﻦ وﻓ ـ ــﻖ ﻋ ـﻘــﻮد
اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ اﻓـﻀــﻞ؟ ﻛﻴﻒ ﻧـﺤــﺪد ادوات
اﻻﺧﺘﻴﺎر؟ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻﺧﺘﻴﺎر؟ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن
ﻣــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻘــﻮل ان ﺗ ـﺸ ـﺘــﺮط درﺟـ ــﺔ ﺟﻴﺪ
ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ وﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻘﻮل
ﺗـﻌـﻴـﻴــﻦ اﻻﺟ ـﻨ ـﺒــﻲ ﺑــﺪرﺟــﺔ ﻣ ـﻘ ـﺒــﻮل؟ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺨﻠﻞ ﻫﻨﺎ؟!.

اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول
وأﺷﻴﺮ ﻫﻨﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻨﻔﻂ ﻛﺴﻠﻌﺔ ﻟﻴﺲ
ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻟﻔﺮد اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻘﻂ
ﺑﻞ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت
اﻟ ـ ــﺪول وﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت واﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﺎت
اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ ﻓﻬﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺸﺆون
اﻟﻨﻔﻂ ،وﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺧﺮى
ﻓــﺎﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﺔ اﻟـﻨـﻔـﻄـﻴــﺔ ﺗ ـﺤ ـﺘــﺎج اﻟـ ــﻰ ﻛﻢ
ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮ ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ــﻮﻇـ ــﺎﺋـ ــﻒ وﻣـ ـ ــﻦ ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠــﻒ
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺤﺮص اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم
ﻟ ـﺘ ـﻄــﻮﻳــﺮ وﺗ ـﻨ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻮاردﻫـ ــﺎ اﻟـﺒـﺸــﺮﻳــﺔ
واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻻ ﺗﺒﺘﻌﺪ ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻓﻬﻲ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻰ ﺣﺴﻦ
اﺧ ـﺘ ـﻴــﺎر ﻣــﻮﻇ ـﻔ ـﻴ ـﻬــﺎ واﻟ ـﻤ ـﻔــﺎﺿ ـﻠــﺔ ﺑـﻴــﻦ
ﻗ ـﻴــﺎدﻳ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻟ ـﻤــﻞء اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﺻــﺐ اﻟ ـﺸــﺎﻏــﺮة
وان ﻛــﺎﻧــﺖ ﺑ ـﻌــﺾ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت اﻻﺧ ـﺘ ـﻴــﺎر
واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻔـ ــﺎﺿ ـ ـﻠـ ــﺔ ﻟ ـ ــﻢ ﺗـ ـﺨـ ـﻠ ــﻮ ﻣ ـ ــﻦ ﺑ ـﻌــﺾ
اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﻣــﺎ دﻓــﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
اﻟـ ــﻰ رﻓـ ــﻊ اﻟ ـﺘ ـﻈ ـﻠ ـﻤــﺎت واﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﻳــﺎ ،ﻛﻤﺎ
ﺗ ـﺴ ـﻌــﻰ اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ اﻓ ـﻀــﻞ
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺑﻬﺪف رﻓﻊ اﻟﻜﻔﺎءة
وﺗـﺤـﺴـﻴــﻦ اﻻﻧ ـﺘــﺎﺟ ـﻴــﺔ وزﻳـ ـ ــﺎدة اﻟــﻮﻋــﻲ
ﺑــﺎﻻﻣــﻦ واﻟـﺴــﻼﻣــﺔ وان ﻗﻠﺼﺖ اﻟﺤﺼﺔ
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.

ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻮﺻﻮل واﻟﻤﻐﺎدرة ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع وﺟﻬﺎت ﺷﺒﻜﺘﻬﺎ إﻟﻰ  36وﺟﻬﺔ
دوﻟﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﺗﻨﺎﺳﺒﺖ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻮﺟﻬﺎت »اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ« ﻣﻊ ﺧﻄﻂ ورﺣﻼت اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ
ﻣﻦ ﺷﺮاﺋﺢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،واﺻﺒﺤﺖ اﻟﺮﺣﻼت أﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ،
وﺷﻬﺪت زﻳــﺎدات ﻓﻲ ﻋــﺪد اﻟــﺮﺣــﻼت ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻮﺟﻬﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﺗــﺮددا ،ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻨﺪن،
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻤﺠﻤﻮع  10رﺣﻼت أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ ،ورﺣﻠﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﻧﻴﻮﻳﻮرك -
ً
ﺟــﻮن ﻛﻨﻴﺪي ،وﺛــﻼث رﺣــﻼت إﺿﺎﻓﻴﺔ أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ إﻟــﻰ اﺳﻄﻨﺒﻮل ،ﻟﺘﺼﻞ ﻣﺠﻤﻮع
ً
اﻟﺮﺣﻼت إﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ إﻟﻰ  10رﺣﻼت أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ.
ووﺻــﻞ ﻣﺠﻤﻮع ﻋــﺪد اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺘﻲ أﺿﻴﻔﺖ إﻟــﻰ »ﺟــﺪول اﻟﺸﺘﺎء« إﻟــﻰ  32رﺣﻠﺔ
إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ .وﻛﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻻﻃﻼق اﻟﺠﺪول اﻟﺸﺘﻮي اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﻓﺈن زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﺮﺣﻼت ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  15ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﺪاول اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻛﻤﺎ أن ﺟﻤﻴﻊ ﻃﺎﺋﺮات اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻻ ﺗﺒﻴﺖ ﻓﻲ
اﻟﺨﺎرج اﻵن وﻫﻲ ﺧﻄﻮة أوﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
ﻛﻢ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2016وﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت
اﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﺮﺣﻼت وﻋﺪد اﻟﻮﺟﻬﺎت ،ﻋﻦ
ﺧﺪﻣﺔ وﺟﻬﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻠﻴﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ دون ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

ﺷﺮاﻛﺎت اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
أﻣﺎدﻳﻮس :أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2016اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﻠﻮل أﻟﺘﻴﺎ أﻣﺎدﻳﻮس واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻧﻈﻢ إدارة اﻟﻤﻮارد وﺧﺪﻣﺔ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺑــﺮاﻣــﺞ وأﻧﻈﻤﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻟـﻤـﻐــﺎدرة وﻣــﺮاﻗـﺒــﺔ اﻟﺘﺤﻤﻴﻞ
وﺧﺪﻣﺔ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ وﺑﺮاﻣﺞ وﻻء اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ،واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ اﻟﺬﻛﻴﺔ.
اﻟـﻤـﻄــﺎر :ﺗــﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑــﻮاﺑــﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﻄﺎر
ﺑﻬﺪف ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﻟﻬﻢ .ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻠﺖ
ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟـﺨـﻄــﻮط اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻣــﻮاﻓـﻘــﺔ ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﺒﻨﻰ اﻟ ـﻄ ـﻴــﺮان اﻟﻤﺴﺎﻧﺪ
ﻟﻠﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﻲ .2017

»زﻳﻦ« ﺗﺠﻤﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  10أﻃﻨﺎن
ﻣﻼﺑﺲ ّ
ﺗﺒﺮﻋﺎت ﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ
أﻋﻠﻨﺖ زﻳﻦ ﻋﻦ ﺟﻤﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  10.5أﻃﻨﺎن ﻣﻦ
اﻟﻤﻼﺑﺲ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ،وذﻟﻚ
ّ
ّ
اﻟﺘﺒﺮع ﺑﺎﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ
ﺧــﻼل ﺣﻤﻠﺔ
ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﻣــﻊ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ﻟــﻺﻏــﺎﺛــﺔ
واﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وذﻛـ ــﺮت اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﻓــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ أن ﻫــﺬه
اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﻣﺪ ﻳﺪ
اﻟﻌﻮن واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﻨﻬﻢ ﻣــﻊ ﺗــﺰاﻣــﻦ ﻓﺼﻞ
اﻟﺸﺘﺎء اﻟﻘﺎرس.

وﺑﻴﻨﺖ زﻳــﻦ أﻧﻬﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻫــﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪى أﺳﺒﻮﻋﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺨﺼﻴﺺ أرﺑﻊ
ّ
ّ
ﻟﻠﺘﺒﺮﻋﺎت ﻣــﻮزﻋــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺻﻨﺎدﻳﻖ
ّ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﻮﻳﺦ وﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ﻓﻲ ﻛﻴﻔﺎن
ّ
ّ
وﻛﻠﻴﺔ
وﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻮﻳﺦ
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺒﺘﺮول ﻓﻲ اﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻻﻗﺖ
ّ
ً
ً
اﻟـﺤـﻤـﻠــﺔ إﻗ ـﺒ ــﺎﻻ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮا ﻣــﻦ ﻗـﺒــﻞ ﻣــﻮﻇ ـﻔــﻲ زﻳــﻦ
واﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ واﻟـﻄــﺎﻟـﺒــﺎت اﻟــﺬﻳــﻦ ﺟـﻤـﻌــﻮا أﻛـﺜــﺮ ﻣﻦ
 10.5أﻃﻨﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺑﺲ ،وﺗﻢ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﻣﻤﻦ ﻫﻢ ﻓﻲ أﻣﺲ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻺﻏﺎﺛﺔ.

اﻟﻘﺪوﻣﻲ :ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻﴼ واﻋﺪة
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎري
ﻗﺎم اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻮب اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
وﻟﻴﺪ اﻟﻘﺪوﻣﻲ واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ً
ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ ﻓ ــﺮﻏ ـﻠ ــﻲ أﺧ ـ ـﻴ ـ ــﺮا ﺑ ـ ــﺰﻳ ـ ــﺎرة اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ
اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻌـﻤــﻞ اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﺗـﺴــﻮﻳـﻘـﻬــﺎ ﻓﻲ
اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳــﺔ اﻟ ـﺘــﺮﻛ ـﻴــﺔ ﺣ ـﻴــﺚ ﺷـﻤـﻠــﺖ اﻟــﺰﻳــﺎرة
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﻄﻨﺒﻮل وﺑﺪروم وﻛﻮﺷﺎداﺳﻲ.
وﻗــﺪ اﻋــﺮب اﻟﻘﺪوﻣﻲ ﻋﻦ ارﺗﻴﺎﺣﻪ اﻟﺘﺎم ﻟﺴﻴﺮ
اﻋﻤﺎل اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻗﻴﺪ اﻻﻧﺸﺎء واﻟﺘﻲ
ﺑﺎذن اﻟﻠﻪ ﺳﺘﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﻮاﻋﻴﺪﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺷﻤﻠﺖ
اﻟﺰﻳﺎرة اﻳﻀﺎ اﻻﻟﺘﻘﺎء ﺑﻌﺪد ﻣﻦ ﻋﻤﻼء اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ اﺳ ـﺘ ـﻠ ـﻤــﻮا ﺷـﻘـﻘـﻬــﻢ اﻟـﺴـﻜـﻨـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﻋــﺪة
ﻣ ـﺸــﺎرﻳــﻊ ﻣــﻦ اﺑ ــﺮزﻫ ــﺎ ﻓــﻲ ﻣ ـﺸــﺮوﻋــﻲ ﺗ ـﻴــﺮاس
ﺗ ـﻴ ـﻤــﺎ وﺗ ـ ـﻴـ ــﺮاس ﻣ ـﻴ ـﻜــﺲ واﻟـ ـﻠ ــﺬﻳ ــﻦ ﻧـﻔــﺬﺗـﻬـﻤــﺎ
ﺷﺮﻛﺔ اﻧــﺎﻧــﻼر ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟـﻌـﻘــﺎري ﻓﻴﻤﺎ اﻋــﺮب

اﻟـﻌـﻤــﻼء ﻋــﻦ رﺿــﺎﻫــﻢ ﻣــﻦ ﻣـﺴـﺘــﻮى اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
وﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﺳﻌﺎدﺗﻬﻢ
اﻻﻛﺒﺮ ﺑﺘﻤﻠﻚ ﻋﻘﺎر ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ.
وﻗــﺎل اﻟﻘﺪوﻣﻲ ان ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺷﺮﻛﺔ اﻧــﺎﻧــﻼر ﻗﺪ
ﻻﻗــﺖ اﺳـﺘـﻘـﻄــﺎﺑــﺎ ﻛـﺒـﻴــﺮا ﻟـﻠـﻌـﻤــﻼء ﻣــﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﻗـ ـﻄ ــﺮ واﻟـ ـﺴـ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻗ ــﺎﻣ ــﺖ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ
ﺗــﻮب اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﺘﺴﻮﻳﻖ وﺑﻴﻊ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻻﻛﺒﺮ
ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ ﻟﺜﻘﺘﻬﺎ اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮة ﺑﻤﻄﻮر
اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﺬي ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ وﻓﻘﺎ
ﻻﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ .واﺿﺎف اﻟﻘﺪوﻣﻲ
وﺷ ـﻘــﻖ ﺗـ ـﻴ ــﺮاس ﻟــﻮﺗــﺲ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗ ـﻘــﻊ ﻓ ــﻲ اﻏـﻠــﻰ
واﺟﻤﻞ اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﺘﺮاوح أﺣﺠﺎﻣﻬﺎ
ً
ً
ﻣﻦ  90إﻟﻰ  240ﻣﺘﺮا ﻣﺮﺑﻌﺎ ،وﻳﺘﻜﻮن اﻟﻤﺸﺮوع
ً
ً
ﻣﻦ  40ﻃﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎرﺗﻔﺎع  150ﻣﺘﺮا.
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«بيتك للوساطة» تفوز بجائزة أفضل وسيط
مالي إسالمي لعام 2016
فازت شركة بيتك للوساطة المالية ،التابعة لشركة
بيتك كابيتال لالستثمار ،بجائزة «أفضل وسيط مالي
إسالمي لعام  ،»2016ضمن جوائز التمويل اإلسالمي
 ،2016الـتــي تنظمها سنويا مجلة World Finance
العالمية فــي ل ـنــدن ،بـهــدف االحـتـفــاء بــأبــرز الـشــركــات
االستثمارية والمؤسسات المالية التي تعمل في قطاع
التمويل اإلســامــي ،وتسليط الـضــوء على أهــم وأكبر
الـمـشــروعــات وال ـبــرامــج الـتـطــويــريــة الـتــي تـتــوافــق في
معامالتها المالية مع أحكام الشريعة.
وقال رئيس مجلس ادارة «بيتك  -للوساطة» عبدالله
العلي ،عقب تسلم الجائزة ،إن التتويج بهذه الجائزة
يأتي تقديرا للدور الفاعل في توفير خدمة ذات قيمة
مـضــافــة للعمالء فــي س ــوق الـكــويــت لـ ــأوراق المالية،
وتأكيدا على الكفاءة المهنية في تداول األصول والسلع
في األسواق المحلية العالمية.

وأضــاف العلي ان «بيتك للوساطة» توفر لعمالئها
خــدمــات الــوســاطــة المالية فــي ســوق الكويت ل ــأوراق
المالية ،عبر فريق متخصص لخدمة العمالء في أي
وقت ،من خالل تقنية حديثة وموظفين أكفاء ومنتجات
مالية متوافقة مع احكام الشريعة اإلسالمية.
وأشار الى ان الشركة تعتبر إحدى الشركات المرخص
لها بمزاولة نشاط الوساطة في سوق الكويت لألوراق
المالية من قبل هيئة أسواق المال ،وكذلك مزاولة تداول
السلع واألصول في األسواق المحلية والدولية بترخيص
مــن كبرى أس ــواق السلع فــي العالم .وذكــر ان الجائزة
تعكس ري ــادة «بـيـتــك لـلــوســاطــة» وخـبــراتـهــا الــواسـعــة
في الوساطة المالية وعمليات التداول بما يتوافق مع
أحكام الشريعة االسالمية ،كما تؤكد ثقة العمالء شركات
وأفرادا بكفاءتها وتميزها في تقديم الحلول المبتكرة
للعمالء بما يلبي طموحاتهم وتوقعاتهم االستثمارية.

«ذي بانكر» :الصالح «وزير مالية عام »2017
على مستوى الشرق األوسط
أعلنت مجلة «ذي بانكر» التابعة لجريدة فايننشال
تايمز االقتصادية منحها أنــس الصالح لقب (وزيــر
مالية عام  )2017على مستوى الشرق األوسط.
وقــالــت المجلة إن هــذا اللقب تمنحه فــي كــل عام
لتكريم المسؤولين الذين قدموا إسهامات متميزة
نحو تحقيق النمو واالستقرار االقتصادي لبلدانهم
وقــت األزم ــات المالية .وأك ــدت أن دول ــة الـكــويــت تعد
األنجح بين نظيراتها دول الخليج في تحييد آثار
انـخـفــاض أس ـعــار الـنـفــط ،إذ مــن الـمـتــوقــع أن تحقق
ً
البالد نموا بنسبة  2.5في المئة من الناتج المحلي
اإلجمالي عام  ،2016نظرا لوضعها المالي المتين في
الداخل والخارج .وأوضحت أن هذا النمو سيتحقق
نتيجة اإلجراءات الحكومية لتحسين بيئة االستثمار،
وااللتزام بالصرف السخي على المشاريع الرأسمالية،

القدومي :التملك في تركيا مطلب العديد من المستثمرين
قال القدومي إن التملك في
تركيا يبقى مطلبا للعديد من
المستثمرين الذين يسعون إلى
االستفادة من الفرص الواعدة
التي يؤمنها السوق العقاري،
وخصوصا في الوقت الراهن
الذي تشهد فيه الليرة تراجعا
مقابل الدينار.

ضمن سياستها في زيارة ومتابعة المشاريع
التي تعمل المجموعة على تسويقها من فترة
ألخ ــرى ،وللتأكد مــن أنـهــا نـفــذت أو تنفذ وفقا
للمعايير المتفق عليها ،قــام العضو المنتدب
لمجموعة توب العقارية وليد القدومي ،والمدير
الـتـنـفـيــذي لـلـمـجـمــوعــة مـحـمــد فــرغـلــي مــؤخــرا،
بــزيــارة المشاريع الـتــي تعمل المجموعة على
تسويقها في تركيا ،حيث شملت الزيارة مناطق
إسطنبول وبدروم وكوشاداسي.
وأعرب القدومي عن ارتياحه التام لسير أعمال
المشاريع التي قيد االنشاء والتي ستسلم في
مواعيدها ،وشملت الزيارة ايضا التقاء عدد من
عمالء الشركة الذين تسلموا شققهم السكنية
في عدة مشاريع ،أبرزها مشروعي تيراس تيما
وتيراس ميكس ،واللذين نفذتهما شركة انانالر
للتطوير العقاري ،واعــرب العمالء عن رضاهم
من مستوى المشاريع ،وما تتضمنه من خدمات
متنوعة وسعادتهم االكبر بتملك عقار في تركيا.
واض ـ ــاف ان م ـش ــاري ــع ش ــرك ــة ان ــان ــار القــت
اسـتـقـطــابــا ك ـب ـيــرا لـلـعـمــاء م ــن ال ـكــويــت وقـطــر
والسعودية ،فيما قامت مجموعة توب العقارية
بتسويق وبيع النسبة االكبر في هذه المشاريع،
ل ـث ـق ـت ـهــا ال ـك ـب ـي ــرة ب ـم ـط ــور الـ ـمـ ـش ــروع ،وال ـ ــذي
يلتزم بتنفيذ المشاريع ،وفقا ألعلى المعايير
الهندسية ،وتمتاز مشاريعه بالجودة العالية
وااللتزام بالتشطيبات الراقية والمميزة.

تراجع المبيعات
وذك ـ ــر الـ ـق ــدوم ــي« :وك ــذل ــك فـ ــإن ع ــام ــل الـثـقــة

«األعمال الكويتي» بدبي يطلق
منصته اإللكترونية
أطلق مجلس األعمال الكويتي في دبــي واإلم ــارات الشمالية منصته
اإللكترونية الرسمية ،التي تتضمن كل الخدمات التي يقدمها.
وقــال المجلس فــي بيان صحافي ،إن «المنصة اإللكترونية ستتيح
الفرصة الستقبال عضويات رجال األعمال والشركات الكويتية المرتبطة
بأعمال تجارية ومهنية في دبي واإلمارات الشمالية».
وأضــاف أن «المنصة التي تم إطالقها باللغتين العربية واإلنكليزية
تهدف الــى التعريف بالمجلس واهــدافــه وخدماته وانشطته ،باإلضافة
ً
الى كونها مصدرا ألهم األخبار والمستجدات التي تهم مجتمع األعمال
الكويتي» .وأوضــح المجلس أن الموقع اإللكتروني يتيح تقديم طلبات
االش ـتــراك فــي عضويته لمختلف الـشــركــات ،ورواد األعـمــال والمهنيين
الكويتيين المقيمين في اإلمارات أو ممن تربطهم عالقة تجارية أو مهنية
ً
بسوق دبي واإلمارات الشمالية ،وفقا لعدد من فئات العضوية والمزايا
الممنوحة .وأشــار إلــى أن المنصة اإللكترونية تتضمن صفحة خاصة
باألعضاء تشتمل على قائمة الخدمات الحصرية التي يوفرها المجلس،
بما في ذلك الشراكات الموقعة مع الجهات الحكومية والخاصة اإلماراتية،
لمنح أعضاء المجلس تسهيالت ومميزات حصرية لمزاولة أعمالهم ،وفتح
آفاق أرحب أمامهم.
ً
ّ
وبين أن الموقع يوفر عددا من الدراسات والتقارير المتخصصة بشأن
واقــع األعـمــال بــدبــي واإلم ــارات الشمالية ،واط ــاع رجــال ورواد األعـمــال
الكويتيين على الفرص التجارية والقوانين والمبادرات ،بما يعزز سبل
التعاون التجاري واالقتصادي بين مجتمعي األعمال في دبي والكويت.
يذكر أن مجلس األعمال الكويتي تأسس العام الماضي تحت مظلة غرفة
دبي كمنظمة مستقلة غير ربحية ،تهدف إلى تعزيز الخبرات والفرص،
والعالقات لرجال األعمال والمهنيين والشركات الكويتية العاملة في امارة
دبي واإلمارات الشمالية.

«رينو البابطين» تعلن الفائز
بحملة «»Shake & Win
أع ـل ـن ــت ش ــرك ــة عـبــدالـمـحـســن
ع ـبــدال ـعــزيــز ال ـبــاب ـط ـيــن ،ال ـم ــوزع
الـمـعـتـمــد ل ـس ـي ــارات «ريـ ـن ــو» في
الكويت ،الفائز األول جينو إبين
بحملة « ،»Shake & Winوقدمت
له جائزة ،وهي عام من الصيانة
ال ـم ـج ــان ـي ــة ،ب ـم ـنــاس ـبــة الـحـمـلــة
أطلقتها في نوفمبر الماضي.
وأوض ـحــت أن الحملة متاحة
لجميع أصحاب سيارات «رينو»
في دول مجلس التعاون ومصر،
وب ــدأت فــي  27نوفمبر الماضي
حـ ـت ــى  10الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري .وم ـج ـم ــوع
الرابحين سيصل إلى  25رابحا،
وس ـي ـت ــم اإلعـ ـ ــان ع ــن أس ـمــائ ـهــم
أسبوعيا .ولفتت إلى أنه لالشتراك
ف ــي الـحـمـلــة ي ـجــب ع ـلــى الـعـمــاء
تحميل تطبيق «»My_Renault
على هواتفهم ،ودخول حساباتهم،
وه ــز أجـهــزتـهــم لــدخــول السحب
ع ـ ـلـ ــى جـ ـ ــوائـ ـ ــز قـ ـيـ ـم ــة مـ ـ ــن ب ــاق ــة
اإلكسسوارات بقيمة  400يورو ،أو
عام من الصيانة المجانية ،فضال
عن الجائزة الكبرى سيارة «رينو
كابتشر» ،التي سيتم اإلعــان عن
الفائز بها في  20الجاري.
ويوفر تطبيق «»My_Renault
الــراحــة للعمالء ،بجعل حياتهم
أسهل قليال ،من خــال توفير كل

م ــا يـحـتــاجــونــه ف ــي م ـك ــان واح ــد
إلدارة س ـي ــارت ـه ــم .وبــاس ـت ـخــدام
التطبيق صيانة سيارات رينو لن
تكون مربكة للعمالء ،وستمنحهم
سهولة أكثر للتواصل مع وكيل
الـخــدمــة األق ــرب إليهم وتطلعهم
إلى العروض الحصرية والكتيبات
الخاصة بسياراتهم .أيضا يوفر
التطبيق نصائح وأخبارا مفيدة
بسيارات رينو ومواعيد صيانة
الـسـيــارات .وتعد حملة «Shake
 »& Winجــزءا من مبادرات رينو
المستمرة في االستثمار ،وإطالق
التقنيات الرقمية الحديثة ،لتوفير
أحدث الخدمات لعمالئها ،وتقديم
تجربة مجزية ألصحاب سيارات
«رينو» في السوق المحلي.
وأفادت رينو بأنه نظرا لزيادة
استخدام العمالء لهواتفهم الذكية،
ف ــإن ـه ــا تـ ـح ــرص ع ـل ــى ال ـت ـعــريــف
بـمــزايــا الـعــامــة ال ــرائ ــدة «ري ـنــو»،
من خالل تطبيق صمم خصيصا
لمواكبة تطلعاتهم ،ال ــذي يتيح
ال ـف ــوز لـلـجـمـيــع .وأم ـل ــت «ري ـن ــو»
م ــن خ ــال إطـ ــاق تـطـبـيــق «_My
 »Renaultأن تحقق قيمة مضافة
للعمالء المخلصين ،وأن يساهم
في تعزيز العالقة التكنولوجية
التي تربطها بهم على الدوام.

بالسوق العقاري التركي هو ما مكن المجموعة
أيضا من تسويق العدد األكبر من الوحدات ،رغم
ما شهده عام  2016من أحداث سلبية ،سواء في
تركيا أو معظم دول العالم ،وانعكاس ذلك على
أداء مختلف القطاعات ،ومنها العقار الذي شهد
تباطؤا وتراجعا في المبيعات في معظم دول
العالم ومنها تركيا».
واوض ــح انــه رغــم األح ــداث الـتــي حصلت في
تركيا ،سواء من حيث االنقالب الفاشل أو األعمال
اإلرهابية التي حدثت في عدة مواقع أو تراجع
سعر العملة التركية ،فإن ذلك وغيره لم يوقف
النشاط االقتصادي والعمراني في الدولة ،ولم
يوقف الطلب على تملك العقار بتركيا ،فالثقة
بالقوة االقتصادية والسياسية لتركيا وقدرتها
على تجاوز المحن والمصاعب عززت استمرار
استقطابها لشرائح متنوعة من المستثمرين
وخصوصا بالقطاع العقاري.
وأشار الى ان المجموعة تعمل حاليا وبنجاح
مميز مع شركة انانالر منذ خمس سنوات ،وهي
مستمرة فــي عــرض مشاريع الشركة بالكويت
وقطر وعــدد من الــدول العربية ،وسيكون على
رأس تلك المشاريع مشروع تيراس لوتس في
بيليكدوزو باسطنبول.
وتابع« :ويمتاز المشروع بموقعه الفريد على
طريق أي -65السريع ،ما يوفر سهولة االنتقال
بصورة ممتازة ،حيث من الممكن الوصول إلى
مراكز التعليم والصحة والتسوق الرئيسية في
المنطقة خالل دقائق معدودة».
وزاد القدومي« :ويقع المشروع على بعد 10
دقــائــق مــن مطار أتــاتــورك و 3دقــائــق مــن طريق

١٧

اقتصاد

تي أي أم السريع ،و 6دقائق من محطة باصات
ايدو البحرية ،و 15دقيقة من مرمرة ،وستكون
المسافة أيضا دقيقتين فقط مــن محطة مترو
األنفاق الجديدة التي سيتم االنتهاء منها عام
.»2019
وبين ان شقق تـيــراس لــوتــس ،التي تقع في
أغ ـلــى وأج ـم ــل ال ـم ــواق ــع ف ــي الـمـنـطـقــة ،ت ـتــراوح
أحجامها من  90إلى  240مترا مربعا ،ويتكون
ال ـم ـش ــروع م ــن  40طــاب ـقــا ب ــارت ـف ــاع  150مـتــرا
ويتضمن  149وحدة سكنية و 44محال تجاريا
في مول التسوق.
وق ــال إن مـســاحــات الـشـقــق تـتـكــون مــن  1و2
و 3و 4غرف نــوم ،وأسعارها تبدأ من  567ألف
ليرة تركية ،فيما تبلغ قيمة الدفعة المقدمة 20
في المئة ،ودفعة اإلنجاز  20في المئة ،ويسدد
الباقي على  40قسطا شهريا ،وسيتم االنتهاء
من المشروع بحلول الربع االخير من عام ،2017
مع تقديرات وتوقعات بزيادة بنسبة  40في المئة
في قيمة العقار عند االنتهاء من تنفيذ المشروع.
والـ ـم ــح الـ ــى ان ال ـم ـج ـمــوعــة س ـت ـط ــرح ع ــددا
محدودا من الوحدات في مشاريع تيراس ميكس
وتـيـمــا الـجــاهــزيــن للسكن ال ـف ــوري بتسهيالت
سداد تصل إلى  24شهرا ،مضيفا ان التملك في
تركيا يبقى مطلبا للعديد من المستثمرين الذين
يـسـعــون لــاسـتـفــادة مــن ال ـفــرص ال ــواع ــدة التي
يؤمنها السوق العقاري ،وخصوصا في الوقت
الــراهــن ال ــذي تشهد فيه الـلـيــرة تــراجـعــا مقابل
الدينار ،وهو ما يشكل فائدة كبيرة للمشترين.

محذرة في الوقت نفسه أن الكويت ستتعرض على
الـمــدى الـطــويــل لتحديات مالية أشــد إذا مــا استمر
اعتمادها الرئيسي على العائدات النفطية.
وأشارت المجلة إلى أن الوزير الصالح أعد لمواجهة
تلك التحديات برنامجا طموحا لالصالحات بالتعاون
مع باقي الجهات الحكومية ،والذي يدل على الرغبة
الجدية للحكومة الكويتية في استعادة التوازن المالي
وتنويع االقتصاد.
ووصفت برنامج اإلصــاح الكويتي بأنه األفضل
خليجيا «إال أن تنفيذ بـنــوده كاملة سيعتمد على
المناخ السياسي للبالد ورغم ذلك فإن تكريم الوزير
الصالح جاء لتقديمه ذلك المسار اإلصالحي ،الذي
يمثل رؤية بعيدة المدى للتعامل مع التحديات الكبيرة
التي تواجه الدول المصدرة للنفط حول العالم».

أنس الصالح

اقتصاد

العدد ( )2892االحد  8يناير 2017
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 Ooredooتنظم حلقة تدريبية لموظفي المجلس األعلى للتخطيط والتنمية
نظمت �رشكة  Ooredooحلقة تدريبية ملوظفي
املجل�س الأعلى للتخطيط والتنمية وذلك بالتعاون
مع برنامج الأم��م املتحدة الإمنائي وذل��ك مبقر
ال�رشكة الرئي�سي يف  Ooredooالكويت ،قدمها
مدير �أول الرعايات وامل�س�ؤولية االجتماعية
والتوا�صل االجتماعي يو�سف ال�شالل.
و ت�ضمنت ال��دورة التدريبية املقدمة ملوظفني
�إدارة العالقات العامة والإعالم يف الأمانة العامة
للمجل�س الأعلى والتخطيط العديد من الأن�شطة
وم�شاركة اخلربات ومن �أبرز حماور هذه الدورة هي
كيفية ت�أ�سي�س ح�سابات على �أ�س�س قوية لإ�ستمرارية

التفاعل يف عامل التوا�صل الإجتماعي ،ومن �أبرزها
كيفية تذليل التحديات وال�صعوبات التي قد
يواجهها املوظفني الذين �سيديرون هذه احل�سابات.
من جانب �آخ��ر مت �رشح كيفية �إدارة احل�سابات
والعمل على �أ�سا�س فريق جماعي مبني على مهام
وا�ضحة ومركزة لتق�سيم امل�س�ؤوليات واملتابعة
لكل موظف وامل�س�ؤوليات املوجهة �إليه.
بالإ�ضافة �إل��ى ذل��ك ،مت تقدمي �أب���رز الأن�شطة
والفعاليات الناجحة التي قدمتها  Ooredooيف
عامل التوا�صل الإجتماعي وم�شاركتها مع املوظفني
لتزويدهم باخلربات الالزمة وكيفية ا�ستغالل

البورصة

الفر�ص واملتابعة الدائمة لأهم الأحداث التي ميكن
الإ�ستفادة منها يف ح�سابات التوا�صل الإجتماعي.
كما مت ال�ترك��ي��ز على حت��دي��د الفئة العمرية
وال�رشيحة املختارة من املتابعني ،ويرجع هذا
الرتكيز املبا�رش والتام لتحديد توجه احل�ساب يف
برامج التوا�صل الإجتماعي لإي�صال الر�سائل الالزمة
ولتحقيق الأهداف املطلوبة على �أكمل وجه.
يف نهاية ال��دورة مت فتح باب الأ�سئلة ملوظفني
�إدارة العالقات العامة والإعالم يف الأمانة العامة
للمجل�س الأعلى والتخطيط ومت ا�ستقبال اقرتاحاتهم
ووجهات النظر والإجابة على جميع الأ�سئلة.

الساير تشارك في هوريكا الكويت 2017
يف �إطار الإقبال املتوا�صل من ال�رشكات
العاملة يف قطاع ال�ضيافة وال�صناعات
الغذائية والتجهيزات الفندقية علي
امل�شاركة يف معر�ض هوريكا ،2017
�أعلنت �رشكة ال�ساير عن ان�ضمامها
�إيل امل��ع��ر���ض ال���ذي تنظمه �رشكة
ليدرز جروب لال�ست�شارات والتطوير

بالتعاون مع �رشكة هو�سبيتاليتي
�سريف�سيز وتنطلق دورته حتت رعاية
وزي��ر الإع�لام ووزي��ر الدولة ل�ش�ؤون
ال�شباب ال�شيخ �سلمان احلمود ،خالل
الفرتة من � 16إل��ى  18يناير احلايل
�صالة رق��م  8ب���أر���ض املعار�ض،
مب�شاركة �أكرث من � 80رشكة وم�ؤ�س�سة

رائدة يف جماالت ال�ضيافة وال�صناعات
ال��غ��ذائ��ي��ة وال��ت��ج��ه��ي��زات الفندقية
وال�سياحة والنقل والطاقة.
وقال املدير التجاري عبدالكرمي وحيد
�إن م�صنع ال�ساير للمرطبات ا�ستهلت
�أن�شطته باحل�صول على وكاالت ح�رصية
ملنتجات العالمة التجارية �أر�سي كوال

 951مليار دوالر القيمة السوقية للبورصات
الخليجية مع نهاية العام الماضي
قال تقرير البنك الوطني �أن �أ�سواق
أداء جيد ًا
الأ�سهم اخلليجية �شهدت � ً
يف الربع الأخ�ير من العام 2016
حيث �سجل م�ؤ�رش مورغان �ستانلي
للعائد الإج��م��ايل ل���دول جمل�س
التعاون اخلليجي ارتفاع ًا ملحوظ ًا
بن�سبة  %16خالل ربع ال�سنة ومتكن
من ان ينهي ت��داوالت العام بنمو
بلغت ن�سبته  %9.5بف�ضل الأداء
ال��ق��وي لل�سوق ال�سعودي خالل
الربع الرابع من العام � .2016إال
ان الأ�سواق الأخ��رى مل تبل نف�س
البالء و�أنهى البع�ض منها تداوالته
دون تغيري يذكر .وا�ستقرت القيمة
ال�سوقية لأ���س��واق دول جمل�س
التعاون عند  951مليار دوالر مع
نهاية الربع م�سجلة من��و ًا بلغت
قيمته  106مليارات دوالر يف الربع
الرابع من العام  2016وما قيمته
 50مليار دوالر يف العام .2016
و�أ�ضاف اما على ال�صعيد العاملي،
فقد حققت معظم �أ���س��واق الأ�سهم
�أرب��اح�� ًا جيدة يف ال��رب��ع الرابع
من العام  2016ب��ري��ادة ال�سوق
الأم�ي�رك���ي .حيث ارت��ف��ع م�ؤ�رش
مورغان �ستانلي للعائد الإجمايل
العاملي الذي يقي�س �أداء الأ�سهم
يف الأ���س��واق املتقدمة بواقع %5
يف الربع الرابع من العام ،2016
منهي ًا ت��داوالت العام بنمو بلغت
ن�سبته .%10وقد ا�ستمرت م�ستويات
التذبذب تقل عن م�ستويات نهاية
ال��ع��ام  2015وب���داي���ات العام
2016على الرغم من االرتفاعات
العابرة بني احل�ين والآخ���ر عند
ح��ل��ول الأح������داث ال���ك�ب�رى مثل
االنتخابات الأمريكية واجتماعات
الفيدرايل الأمريكي.
وتابع التقرير قد �شكلت االنتخابات
الأمريكية ح��اف��ز ًا �أ�سا�سي ًا خالل
ال��رب��ع ال��راب��ع م��ن ال��ع��ام 2016

وحددت نتائجها املفاجئة وترية
هذا الربع والعام ب�أكمله .حيث
ا�ستقبلت �أ�سواق الأ�سهم الأمريكية
ف��وز ترامب بحما�س كبري ،الأمر
الذي دفع مب�ؤ�رش �أ�س �أند بي 500
�ستاندرد �أند بورز وم�ؤ�رش داو جونز
ال�صناعي �إل���ى موا�صلة حتقيق
ارتفاعات غري م�سبوقة ،و�أنهى
امل�ؤ�رشين تداوالت الربع الرابع من
العام  2016بنمو بلغت ن�سبته %3
و %9على التوايل .من جهة �أخرى،
كانت خطوة االحتياطي الفيدرايل
املتمثلة يف رفع �أ�سعار الفائدة يف
منت�صف دي�سمرب قد انعك�ست بالفعل
على الأ�سعار� ،إال ان �أ�سواق الأ�سهم

ا�ستمدت دفعة جديدة من النظرة
امل�ستقبلية الأكرث ت�شدد ًا لالحتياطي
الفيدرايل.
وبني التقرير ان الأ�سهم الكويتية
�سجلت منو ًا جيد ًا وارتفع امل�ؤ�رش
الوزين بواقع %8يف الربع الرابع.
وقد ارتفعت معنويات امل�ستثمرين
بدافع من امت��ام اال�ستحواذ الذي
طال انتظاره ل�رشكة �إماراتية على
امريكانا .كما كان الرتفاع �أرباح
ال�رشكات امل��درج��ة يف الت�سعة
�أ�شهر الأولى من العام  2016وقع ًا
مفاجئ ًا على ال�سوق على الرغم من
تراجعها بواقع  %6على �أ�سا�س
�سنوي.

وزيرة االستثمار :نجاح جهود بناء الثقة
بين الحكومة والمستثمرين
للهيئة حممد خ�ضري وا�ستعر�ض
املجل�س -خالل اجتماعه م�سودة
م�رشوع قانون اال�ستثمار اجلديد
يف �صورتها النهائية واملعرو�ض
على جمل�س الدولة حاليا و�أكدوا
ترحيب �أع�ضاء احتاد امل�ستثمرين
وال�صناعات والغرف التجاريه
وجمعيات رج���ال الأع��م��ال به
و�أ���ش��اد �أع�ضاء جمل�س الإدارة
ب�أداء الهيئة املتميز حيث علق
ع�ضو جمل�س الإدارة حممد فريد

خمي�س �إن �أداء الهيئة املتميز
يف ظل التحديات احلالية فاق
ال��ت��وق��ع��ات ب���دوره ق��ال ع�ضو
جمل�س الإدارة �أح��م��د الوكيل
�إن احت��اد الغرف التجارية قد
�أب���دى ت�أييده مل����شروع قانون
اال�ستثمار اجلديد و�إن اال�ستثمار
م�س�ألة حتمية لالقت�صاد امل�رصي
وعليه يجب دعم كافه الأن�شطة
اال�ستثمارية وتقدمي كل الدعم
والت�سهيالت له.

المركزي :استمرار ارتفاع االحتياطيات الدولية
توقع البنك املركزي امل�رصي ا�ستمرار االجتاه
الإيجابي ال�صعودي لرقم �صايف االحتياطيات
الدولية كنتيجة لربنامج الإ�صالح الذي تبنته
الدولة وحالة اال�ستقرار التي ت�شهدها البالد
وال��ت��ي �أ�سفرت ع��ن �إزال���ة االختناق يف �سوق
ال�رصف وع��ودة تدفقات النقد الأجنبي �إلى
اجلهاز امل�رصيف الذي ا�ستعاد مكانته يف قيادة
�سوق ال�رصف الأجنبي و�أ�شار البنك املركزي �إلى
�أن نهاية العام املا�ضي �شهد تطور ايجابيا يف
رقم �صايف الإحتياطيات الدولية الذي ارتفع �إلى
نحو  24.3مليار دوالر �أمريكي وفقا للمركز يف
 31/12/2016كما يعد هذا الرقم �أعلى م�ستوى
ي�صل �إليه احتياطي النقد الأجنبي منذ �أغ�سط�س
 2011وبزيادة قدرها 3ر1مليار دوالر �أمريكي
عن �شهر نوفمرب  2015يذكر �أن هذا الرقم يغطي

الواردات ملدة خم�سة �أ�شهر وهو �أعلى من احلدود
الآمنة املتعارف عليها عامليا والتي تبلغ ثالثة
�شهور وتت�ضح مدى �إيجابية هذا التعايف يف رقم
الإحتياطي مبقارنته ب�أدنى م�ستوى و�صل �إليه هذا
الرقم والذي بلغ نحو 14.3مليار دوالر �أمريكي
يف نهاية مار�س  2013ولفت املركزي �إلى �أن هذ
التطور تزامن مع عدة م�ؤ�رشات �إيجابية طر�أت
منذ تاريخ حترير �سعر ال�رصف يف  3نوفمرب
 2016متثلت يف زيادة موارد البنوك من العملة
االجنبية لنحو  7مليارات دوالر �أمريكي وقيام
البنوك بتنفيذ عمليات التجارة اخلارجية بنحو
 9مليارات دوالر �أمريكي تت�ضمن ال�سلع الغذائية
الأ�سا�سية والتموينية باال�ضافة ال��ى الآالت
وامل��ع��دات وقطع الغيار وم�ستلزمات الإنتاج
والأدوية والأم�صال.

فالي إيجيبت تستعد لتدشين خط طيران
جديد بين مصر وموسكو
�أعلنت م�صادر مطلعة بقطاع الطريان
املدين مب�رص �أن �رشكة فالي �إيجيبت
ت�ستعد لتد�شني خط طريان جديد
بني م�رص ومو�سكو بعد ا�ستئناف
احلركة اجلوية بني البلدين خالل
الأيام القادمة بعد توقفها �أكرث من
عام منذ �سقوط الطائرة الرو�سية
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دينارا لألوقية

مؤشرات األداء تدفع باتجاه زيادة التدفقات النقدية

األسواق العربية فشلت في جذب سيولة
جديدة رغم التحسن
�أو�ضح تقرير �أ�سبوعي �أن الن�شاط
اجليد الذي �سجلته بور�صات �أ�سواق
املال العربية واخلليجية ،كان له
دور كبري يف حت�سني املزاج الإيجابي
العام للم�ستثمرين ،و�ساهم يف فرز
املزيد من فر�ص اال�ستثمار التي
قام الأفراد واملحافظ اال�ستثمارية
باقتنا�صها ،لكنه ف�شل يف جذب
�سيولة وم�ستثمرين جدد حتى الآن.
و�أو�ضح التقرير ال�صادر عن جمموعة
«���ص��ح��ارى» للخدمات املالية،
�أن هذا الأداء جاء يف الوقت الذي
اجته فيه امل�ستثمرون واملتعاملون
�إلى ال�رشاء االنتقائي على الأ�سهم
املتو�سطة والدفاعية ،التي كان
لها دور مبا�رش يف حت�سني ظروف
التجميع على عدد كبري من الأ�سهم
وتعزيز م�ؤ�رشات اال�ستقرار.
مع الإ�شارة �إلى �أن م�ؤ�رشات الأداء
امل�سجلة لدى بور�صات املنطقة،
تدفع باجتاه زيادة التدفقات النقدية
من قبل الأف��راد وامل�ؤ�س�سات خالل
جل�سات التداول القادمة؛ لال�ستفادة
من ال��ظ��روف الإيجابية املحيطة
التي تعترب حمفزة لال�ستثمار.
قيم ال�سيولة
وبني التقرير �أن التح�سن امل�سجل
ال���ذي �أظ��ه��رت��ه جل�سات ال��ت��داول
املا�ضية ،مل ينعك�س حتى الآن على
قيم ال�سيولة املتداولة للو�صول �إلى
امل�ستويات امل�ستهدفة ،التي تعمل
ب�شكل مبا�رش وغري مبا�رش على جذب
املزيد من املتعاملني اجلدد ،ودعم
قرارات زيادة املراكز على الأ�سهم
املتداولة من الأحجام والقطاعات
كافة.
و�أ�شار �إلى �أن ا�ستمرار تركز ال�سيولة
على الأ�سهم املعروفة بتوزيعات

نقدية مرتفعة ومالءة مالية قوية،
قللت م��ن ال��ت ��أث�يرات الإيجابية
الإجمالية لقيم ال�سيولة التي مت
تداولها خ�لال الأ�سبوع املا�ضي؛
نظرا ال�ستمرار تركزها على �أ�سهم
وقطاعات حم���ددة ،دون �أن متتد
لت�شمل الأ�سهم اجليدة كافة على
م�ستوى الأ�سعار وم�ؤ�رشات النمو
خالل الفرتة القادمة.

مكا�سب جيدة يف دبي
حققت �سوق دب��ي مكا�سب معتربة
خ�لال تعامالت الأ�سبوع املا�ضي
مدفوعة م��ن �أ�سهم معينة ،ويف
مقدمتها �أ�سهم الت�أمني مع ارتفاع
كبري ل�سهم �أمان ،حيث ارتفع م�ؤ�رش
ال�سوق العام بواقع  86.52نقطة �أو
ما ن�سبته  %2.45ليقفل عند م�ستوى
 3530.88نقطة.
كما ارتفعت �أحجام وقيم التعامالت
باملقارنة مع الأ�سبوع الأ�سبق،
حيث قام امل�ستثمرون بتناقل ملكية
 2.34مليار �سهم بقيمة  2.15مليار
دره��م .وعلى ال�صعيد القطاعي،
ارتفع قطاع الت�أمني بن�سبة %7.6
تاله قطاع العقارات بن�سبة %3.5
�شا�شات خ�رضاء يف �أبوظبي
حققت �سوق �أبوظبي مكا�سب جيدة
خ�لال تعامالت الأ�سبوع املا�ضي
بدعم قادته �أ�سهم الت�أمني ،وذلك
ب��ال��ت��زام��ن م��ع تطبيق الوثيقة
املوحدة للت�أمني على املركبات
وحالة التفا�ؤل يف نتائجها املالية
للعام اجلاري ،حيث ارتفع م�ؤ�رش
ال�سوق العام بواقع  55.59نقطة،
�أو ما ن�سبته  %1.22ليقفل عند
م�ستوى  4601.96نقطة.
وقام امل�ستثمرون بتناقل ملكية 566

مليون �سهم بقيمة  803مليون درهم.
وعلى ال�صعيد القطاعي ،ارتفع
قطاع الت�أمني بن�سبة  %11.94تاله
قطاع البنوك بن�سبة  %1.67تاله
قطاع العقارات بن�سبة .%1.21
ال�سعودية ترتاجع
�سجلت ال�سوق ال�سعودية تراجعا
طفيفا خ�ل�ال ت����داوالت الأ�سبوع
املا�ضي ،و�سط تباين �أداء الأ�سهم
والقطاعات ،حيث تراجع امل�ؤ�رش
العام بواقع  11.70نقطة� ،أو ما
ن�سبته  %0.16ليقفل عند م�ستوى
 7198.73نقطة ،و�سط انخفا�ض
�أحجام وقيم التداوالت ،حيث قام
امل�ستثمرون بتناقل ملكية  1.3مليون
�سهم بقيمة  24.9مليار ريال.
ارتفاع جماعي يف الكويت
�سجلت م�ؤ�رشات ال�سوق الكويتية
الثالثة ارتفاعا يف �أدائ��ه��ا خالل
تداوالت الأ�سبوع املا�ضي ،يف ظل
تراجع الأح��ج��ام وقيم ال�سيولة،
حيث ارتفع م�ؤ�رش ال�سوق ال�سعري
بواقع  83.1نقطة� ،أو ما ن�سبته
 %1.45ليقفل عند م�ستوى 5831.19
نقطة ،كما ارتفع امل�ؤ�رش الوزين
بن�سبة  %1.25لريبح 4.77نقطة،
و�صعد م�ؤ�رش كويت  15بن�سبة %1.5
رابحا  13.22نقطة.
وانخف�ضت �أح��ج��ام وقيم التداول
بن�سبة  %5.9و %9.6على التوايل،
حيث ق��ام امل�ستثمرون بتداول
 885.56مليون �سهم بقيمة 80.73
مليون دينار ،نفذت من خالل 18.07
�ألف �صفقة.
وارتفعت القيمة ال�سوقية لل�سوق
مبقدار  330مليون دينار� ،أو ما
ن�سبته  %1.26لت�صل �إلى م�ستوى

 26.59مليار دينار ،مقارنة بنحو
 26.26مليار دي��ن��ار يف الأ�سبوع
املا�ضي.
�صعود قيا�سي يف قطر

ارت��ف��ع��ت ال�����س��وق القطرية خالل
ت���داوالت الأ�سبوع املا�ضي و�سط
تباين يف قيم ال�سيولة والأحجام،
حيث ارت��ف��ع امل ��ؤ��شر ال��ع��ام �إلى
م�ستوى  10717نقطة ،بواقع 280
نقطة �أو ما ن�سبته .%2.69
وانخف�ضت �أحجام التداوالت بينما
ارتفعت قيمتها بن�سبة %4.51
و %16.4على الرتتيب ،حيث قام
امل�ستثمرون بتداول  39.2مليون
�سهم بقيمة  1.13مليار ريال.
وارتفعت �أ�سعار �أ�سهم � 32رشكة،
بينما تراجعت �أ�سعار �أ�سهم 10
��شرك��ات وا�ستقرت �أ�سعار �أ�سهم
�رشكتني اثنتني .وارتفعت القيمة
ال�سوقية �إلى 575.797مليار ريال
بن�سبة  ،%2.19مقارنة بـ 563.466
مليار ريال يف الأ�سبوع ال�سابق.
خ�سائر يف البحرين
�سجلت البور�صة البحرينية تراجعا
خ�لال ت���داوالت الأ�سبوع املا�ضي
ب�ضغط من القطاعات كافة ،حيث
تراجعت بواقع  14.05نقطة� ،أو ما
ن�سبته  %1.15ليقفل عند م�ستوى
 1206.40نقطة.
وانخف�ضت قيم و�أحجام التداوالت،
حيث قام امل�ستثمرون بتناقل ملكية
 25.9مليون �سهم ،بقيمة 2.7مليون
دينار نفذت من خالل � 361صفقة.
وارتفعت �أ�سعار �أ�سهم � 5رشكات،
مقابل ت��راج��ع لأ�سعار �أ�سهم 10
�رشكات وا�ستقرار لأ�سعار �أ�سهم 3
�رشكات.

لالستفادة من الفرص الواعدة التي يؤمنها السوق العقاري

أخبار مصرية

قالت وزي���رة اال�ستثمار داليا
خور�شيد �إن فريق عمل اال�ستثمار
جنح خالل الفرتة ال�سابقة يف
حتقيق �إجنازات يلم�سها جمتمع
الأعمال على �أر�ض الواقع لبناء
الثقة بني احلكومة وامل�ستثمرين
جاء ذلك اجتماع جمل�س �إدارة
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة لال�ستثمار
واملناطق احلرة الدوري برئا�سة
وزيرة اال�ستثمار وح�ضور �أع�ضاء
املجل�س والرئي�س التنفيذي

 ،RC colaومازا  ، Maaza -وكلوب
�صودا  ،CLUB SODA -الفتا �إلى
�أن امل�صنع جنح يف الوقت ذات��ه يف
احل�صول على امتياز تعبئة عالمة
رويال كروان ،ROYAL CROW -
ل��ل��م����شروب��ات ال��ع��امل��ي��ة وم����شروب
الطاقة.MAGIC -

-

-

النفط
51.92
دوالراً

بو�سط �سيناء وقالت امل�صادر يف
ت�رصيحات �صحافية ام�س ال�سبت:
�إن �رشكة ف�لاي �إيجيبت تعد من
�رشكات الطريان اخلا�صة والتي
ت�سمى منخف�ضة التكاليف وهي
�رشكة م�ساهمة م�رصية حتتفظ
جمموعة �رشكات طلعت م�صطفى

بالن�صيب الأكرب وت�ستخدم طائرات
من طراز بوينج  800\737اجلديدة
وت�سعى ال�رشكة لزيادة �أ�سطولها
�إلى  12طائرة خالل خم�س �سنوات
ك��م��ا ت�ستعد ال����شرك��ة لتد�شني
خطني جديدين �إل��ى كل من لندن
وباري�س.

القدومي :التملك في تركيا مطلب العديد من المستثمرين
�ضمن �سيا�ستها يف زي��ارة ومتابعة
امل�شاريع التي تعمل املجموعةعلى
ت�سويقها من فرتة الخ��رى وللتاكد
من انها نفذت او تنفذ وفقا للمعايري
املتفق عليها فقد قام الع�ضو املنتدب
ملجموعة ت���وب ال��ع��ق��اري��ة وليد
القدومي واملدير التنفيذي للمجموعة
حممد فرغلي م�ؤخرا بزيارة امل�شاريع
التي تعمل املجموعة على ت�سويقها
يف اجلمهورية الرتكية حيث �شملت
ال��زي��ارة مناطق ا�سطنبول وب��دروم
وكو�شادا�سي وقد اعرب القدومي عن
ارتياحه التام ل�سري اعمال امل�شاريع
التي هي قيد االن�شاء والتي باذن
الله �ست�سلم يف مواعيدها فيما �شملت
ال��زي��ارة اي�ضا االل��ت��ق��اء ب��ع��دد من
عمالء ال�رشكة الذين ا�ستلموا �شققهم
ال�سكنية يف عدة م�شاريع من ابرزها
م����شروع��ي ت�يرا���س تيما وتريا�س
ميك�س والذين نفذتهما �رشكة انانالر

للتطوير العقاري فيما اعرب العمالء
عن ر�ضاهم من م�ستوى امل�شاريع وما
تت�ضمنه من خدمات متنوعة و�سعادتهم
االكرب بتملك عقار يف تركيا.
وق��ال القدومي ان م�شاريع �رشكة
ان��ان�لار ق��د الق��ت ا�ستقطابا كبريا
للعمالء من الكويت وقطر وال�سعودية
فيما قامت وبتوفيق من الله جمموعة
توب العقارية بت�سويق وبيع الن�سبة
االك�ب�ر يف ه��ذه امل�شاريع لثقتها
الكبرية مبطور امل�رشوع والذي يلتزم
بتنفيذ امل�شاريع وفقا العلى املعايري
الهند�سية ومتتاز م�شاريعهم باجلودة
العالية وااللتزام بالت�شطيبات الراقية
واملميزة يف تلك امل�شاريع ,وا�ضاف
القدومي وكذلك فان عامل الثقة يف
ال�سوق العقاري الرتكي هو ما مكن
املجموعة اي�ضا من ت�سويق العدد
االكرب من الوحدات بالرغم مما �شهده
العام  2016من احداث �سلبية �سواء يف

المعنويات االقتصادية بمنطقة
اليورو ترتفع أكثر من المتوقع
�أظهرت بيانات املفو�ضية الأوروب��ي��ة �أن
املعنويات االقت�صادية مبنطقة اليورو فاقت
التوقعات بكثري يف دي�سمرب بف�ضل زيادة
التفا�ؤل يف فرن�سا و�أملانيا وهولندا وارتفاع
توقعات الت�ضخم بني امل�ستهلكني.
و�أظهر امل�سح ال�شهري للمفو�ضية �أن م�ؤ�رش
املعنويات االقت�صادية بالدول الت�سع ع�رشة
الأع�ضاء مبنطقة اليورو ارتفع �إلى  107.8يف
دي�سمرب من  106.6يف نوفمرب متجاوزا بكثري
متو�سط الأمد الطويل البالغ . 100
وكان خرباء اقت�صاد توقعوا ارتفاع م�ؤ�رش
املعنويات �إلى  106.8فقط.
على �صعيد منف�صل زاد م�ؤ�رش املفو�ضية
ملناخ الأع��م��ال �إل��ى  0.79م�سجال �أعلى
م�ستوياته منذ يونيو  2011ح�ين بلغ
.1.03
وحت�سنت جميع مكونات م�ؤ�رش املعنويات
االقت�صادية �إذ ارتفع م�ؤ�رش املعنويات يف
قطاع ال�صناعة �إلى  0.1نقطة من  1.1-يف
نوفمرب ليتجاوز بكثري متو�سط الأمد الطويل
البالغ . 6.5-

تركيا او معظم دول العامل وانعكا�س
ذلك على اداء خمتلف القطاعات ومنها
العقار الذي �شهد تباط�ؤا وتراجعا يف
املبيعات يف معظم دول العامل ومنها
تركيا .وا�ضاف القدومي انه بالرغم
من االح��داث التي ح�صلت يف تركيا
�سواء من حيث االنقالب الفا�شل او
االعمال االرهابية التي حدثت يف عدة
مواقع او تراجع �سعر العملة الرتكية
اال ان ذلك وغريه مل يوقف الن�شاط
االقت�صادي وال��ع��م��راين يف الدولة
ومل يوقف الطلب على متلك العقار
يف تركيا فالثقة بالقوة االقت�صادية
وال�سيا�سية لرتكيا وقدرتها على
جتاوز املحن وامل�صاعب عززت من
ا�ستمرار ا�ستقطابها ل�رشائح متنوعة
من امل�ستثمرين وخ�صو�صا بالقطاع
العقاري.
وا�ضاف القدومي �أن املجموعة تعمل
حاليا وبنجاح مميز مع �رشكة انانالر

منذ خم�س �سنوات وه��ي م�ستمرة
بعر�ض م�شاريع ال�رشكة يف الكويت
وق��ط��ر وع���دد م��ن ال����دول العربية
و�سيكون على را���س تلك امل�شاريع
م�رشوع تريا�س لوت�س يف بيليكدوزو
با�سطنبول.
وم��ن جانب اخ��ر ق��ال القدومي بان
املجموعة �ستطرح ع��دد حم��دود من
الوحدات يف م�شاريع تريا�س ميك�س
وتيما اجل��اه��زي��ن لل�سكن الفوري
بت�سهيالت ���س��داد ت�صل لغاية 24
�شهر.
وقال بان التملك يف تركيا يبقى مطلبا
للعديد من امل�ستثمرين الذين ي�سعون
لال�ستفادة من الفر�ص الواعدة التي
ي�ؤمنها ال�سوق العقاري وخ�صو�صا
يف الوقت الراهن ال��ذي ت�شهد فيه
اللرية الرتكية تراجعا مقابل الدينار
الكويتي وهو ما ي�شكل فائدة كبرية
للم�شرتين.

السعودية تضخ استثمارات
عمالقة بقطاع التكنولوجيا
يوا�صل �صندوق ر�ؤية �سوفت بنك ا�ستهدافه للفر�ص
اال�ستثمارية الواعدة ،بعد �إطالقه ب�رشاكة بني
�صندوق اال�ستثمارات العامة ال�سعودي ،وجمموعة
�سوفت بنك اليابانية ،ومن املتوقع له �أن يحقق
هدفه بالو�صول �إلى قيمة  100مليار دوالر ت�ستثمر
بقطاعات التكنولوجيا املتطورة.
ويعتزم م�ؤ�س�س �رشكة �أوراكل ،الري �إلي�سون� ،إلى
جانب كل من �رشكة كوالكوم وفوك�سكون ،اال�ستثمار
يف �صندوق ر�ؤية �سوفت بنك واالن�ضمام �إلى �أبل
يف التغطية املالية لل�صندوق التكنولوجي الذي
يعد �صندوق اال�ستثمارات العامة ال�سعودي �أكرب
امل�ستثمرين فيه بح�سب فاينان�شال تاميز.
و�ضخ �صندوق اال�ستثمارات العامة ال�سعودي �أكرث
من  184مليار ريال « 49مليار دوالر» يف ا�ستثمارات
خمتلفة بعد �إعادة هيكلته يف عام  ،2015بح�سب
االقت�صادية.
وتوزع هذه اال�ستثمارات بني  168.8مليار ريال «45

مليار دوالر» يف �صندوق التقنية العاملي �سوفت
بنك ،و 13.1مليار ريال « 3.5مليارات دوالر» يف
�رشكة �سيارات الأج��رة عرب تطبيق على الهواتف
الذكية �أوبر ل�سيارات الأجرة.و�إ�ضافة �إلى  1.9مليار
ريال ن�صف مليار دوالر يف من�صة نون الإلكرتونية،
ي�ضاف �إليها �رشاء يف  % 50من جمموعة �أديبتيو
القاب�ضة املحدودة التي مل يتم حتديد قيمة ال�صفقة
خاللها.
فيما �أعلنت وكاالت الأنباء عن نية ال�صندوق التقدم
بعر�ض �رشاء مركز امللك عبدالله املايل بقيمة 30
مليار ريال ثمانية مليارات دوالر ،ودرا�سته ل�رشاء
ح�صة يف �رشكة �أكوا باور ال�سعودية.
ويف ال�سياق ذاته� ،أظهرت بيانات وزارة املالية �أن
العوائد املتحققة من �صندوق اال�ستثمارات العامة
قد بلغت  15مليار ريال يف  ،2016ونف�س العوائد
عام  ،2015ما يعني حتقيق ال�صندوق عوائد قيمتها
 30مليار ريال �آخر عامني بعد �إعادة هيكلته.
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اﻟﻘﺪوﻣﻲ :اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ

زﻳﺎرات ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﳌﻤﺜﻠﻲ }ﺗﻮب اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ{ ﳌﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﻓﻲ زﻳﺎرة وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﺘﺮة ﻷﺧﺮى وﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
أﻧﻬﺎ ﻧﻔﺬت أو ﺗﻨﻔﺬ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﻗﺎم اﻟﻌﻀﻮ اﳌﻨﺘﺪب ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻮب اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﻟﻴﺪ اﻟﻘﺪوﻣﻲ
واﳌﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻏﻠﻲ ﻣﺆﺧﺮا ﺑﺰﻳﺎرة اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺷﻤﻠﺖ اﻟﺰﻳﺎرة ﻣﻨﺎﻃﻖ إﺳﻄﻨﺒﻮل وﺑﺪروم وﻛﻮﺷﺎداﺳﻲ وآﻋﺮب اﻟﻘﺪوﻣﻲ ﻋﻦ ارﺗﻴﺎﺣﻪ
ً
اﻟﺘﺎم ﻟﺴﻴﺮ أﻋﻤﺎل اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻗﻴﺪ اﻹﻧﺸﺎء واﻟﺘﻲ ﺑﺈذن اﻟﻠﻪ ﺳﺘﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﻮاﻋﻴﺪﻫﺎ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺷﻤﻠﺖ اﻟﺰﻳﺎرة أﻳﻀﺎ
اﻻﻟﺘﻘﺎء ﺑﻌﺪد ﻣﻦ ﻋﻤﻼء اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻠﻤﻮا ﺷﻘﻘﻬﻢ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪة ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﺗﻴﺮاس ﺗﻴﻤﺎ
وﺗﻴﺮاس ﻣﻴﻜﺲ واﻟﻠﺬان ﻧﻔﺬﺗﻬﻤﺎ ﺷﺮﻛﺔ اﻧﺎﻧﻼر ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري.
ﻓﻴﻤﺎ أﻋ ــﺮب اﻟـﻌـﻤــﻼء ﻋــﻦ رﺿــﺎﻫــﻢ
ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺸﺎرﻳﻊ وﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ
ﻣــﻦ ﺧــﺪﻣــﺎت ﻣـﺘـﻨــﻮﻋــﺔ وﺳـﻌــﺎدﺗـﻬــﻢ
اﻷﻛﺒﺮ ﺑﺘﻤﻠﻚ ﻋﻘﺎر ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ .وﻗﺎل
اﻟﻘﺪوﻣﻲ إن ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺷﺮﻛﺔ اﻧﺎﻧﻼر
ﻗﺪ ﻻﻗــﺖ اﺳﺘﻘﻄﺎﺑﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻟﻠﻌﻤﻼء
ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻗﻄﺮ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ
ﻗﺎﻣﺖ وﺑﺘﻮﻓﻴﻖ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺗ ـ ــﻮب اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ ﺑ ـﺘ ـﺴ ــﻮﻳ ــﻖ وﺑ ـﻴــﻊ
اﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ اﻷﻛ ـﺒــﺮ ﻓــﻲ ﻫ ــﺬه اﳌـﺸــﺎرﻳــﻊ
ﻟﺜﻘﺘﻬﺎ اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮة ﺑـﻤـﻄــﻮر اﳌـﺸــﺮوع
واﻟ ـ ـ ــﺬي ﻳ ـﻠ ـﺘ ــﺰم ﺑـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬ اﳌ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ
وﻓ ـﻘ ــﺎ ﻷﻋ ـﻠ ــﻰ اﳌ ـﻌــﺎﻳ ـﻴــﺮ اﻟـﻬـﻨــﺪﺳـﻴــﺔ
وﺗـ ـﻤـ ـﺘ ــﺎز ﻣ ـﺸ ــﺎرﻳ ـﻌ ـﻬ ــﻢ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺠ ــﻮدة
اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺔ واﻻﻟ ـ ـﺘـ ــﺰام ﺑﺎﻟﺘﺸﻄﻴﺒﺎت
اﻟﺮاﻗﻴﺔ واﳌﻤﻴﺰة ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﺸﺎرﻳﻊ.
وأﺿﺎف اﻟﻘﺪوﻣﻲ وﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻋﺎﻣﻞ
اﻟﺜﻘﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺴــﻮق اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺘﺮﻛﻲ
ً
ﻫ ــﻮ ﻣ ــﺎ ﻣـﻜــﻦ اﳌـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ أﻳ ــﻀ ــﺎ ﻣﻦ
ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻌﺪد اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﺷﻬﺪه اﻟﻌﺎم  ٢٠١٦ﻣﻦ
أﺣ ـ ـ ــﺪاث ﺳـﻠـﺒـﻴــﺔ ﺳـ ـ ــﻮاء ﻓ ــﻲ ﺗــﺮﻛـﻴــﺎ
أو ﻣـﻌـﻈــﻢ دول اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ واﻧ ـﻌ ـﻜــﺎس
ذﻟ ــﻚ ﻋﻠﻰ أداء ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎر اﻟ ــﺬي ﺷﻬﺪ ﺗﺒﺎﻃﺆا
وﺗــﺮاﺟـﻌــﺎ ﻓــﻲ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻓــﻲ ﻣﻌﻈﻢ
دول اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻣﻨﻬﺎ ﺗﺮﻛﻴﺎ .وأﺿﺎف
اﻟ ـﻘــﺪوﻣــﻲ أﻧ ــﻪ رﻏ ــﻢ اﻷﺣـ ـ ــﺪاث اﻟـﺘــﻲ
ﺣـ ـﺼـ ـﻠ ــﺖ ﻓـ ـ ــﻲ ﺗـ ــﺮﻛ ـ ـﻴـ ــﺎ ﺳـ ـ ـ ـ ــﻮاء ﻣــﻦ
ﺣﻴﺚ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻔﺎﺷﻞ أو اﻷﻋﻤﺎل
اﻹرﻫ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺣ ــﺪﺛ ــﺖ ﻓ ــﻲ ﻋــﺪة
ﻣـ ــﻮاﻗـ ــﻊ أو ﺗـ ــﺮاﺟـ ــﻊ ﺳ ـﻌ ــﺮ اﻟـﻌـﻤـﻠــﺔ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ إﻻ أن ذﻟﻚ وﻏﻴﺮه ﻟﻢ ﻳﻮﻗﻒ
اﻟ ـﻨ ـﺸــﺎط اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدي واﻟـﻌـﻤــﺮاﻧــﻲ
ﻓــﻲ اﻟــﺪوﻟــﺔ وﻟــﻢ ﻳﻮﻗﻒ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ
ﺗ ـﻤ ـﻠــﻚ اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎر ﻓ ــﻲ ﺗ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺎ ﻓــﺎﻟـﺜـﻘــﺔ
ﺑــﺎﻟـﻘــﻮة اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ وﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎوز اﳌﺤﻦ
واﳌـ ـﺼ ــﺎﻋ ــﺐ ﻋـ ـ ــﺰزت ﻣـ ــﻦ اﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮار
اﺳﺘﻘﻄﺎﺑﻬﺎ ﻟـﺸــﺮاﺋــﺢ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮﻳــﻦ ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع
اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎري .وأﺿـ ـ ــﺎف اﻟ ـﻘ ــﺪوﻣ ــﻲ أن
اﳌـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﺗـﻌـﻤــﻞ ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ وﺑـﻨـﺠــﺎح
ﻣﻤﻴﺰ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ اﻧﺎﻧﻼر ﻣﻨﺬ ﺧﻤﺲ
ﺳ ـ ـﻨـ ــﻮات وﻫ ـ ــﻲ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮة ﺑ ـﻌــﺮض
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻗﻄﺮ
وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺳﻴﻜﻮن
ﻋـﻠــﻰ رأس ﺗـﻠــﻚ اﳌ ـﺸــﺎرﻳــﻊ ﻣـﺸــﺮوع
ﺗ ـ ـﻴـ ــﺮاس ﻟ ــﻮﺗ ــﺲ ﻓـ ــﻲ ﺑ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ـﻜــﺪوزو

ﺧﺪﻣﺎت إﻋﻼﻧﻴﺔ

ﺑ ــﺈﺳـ ـﻄـ ـﻨـ ـﺒ ــﻮل .وأﺿـ ـ ـ ــﺎف وﻳ ـﻤ ـﺘ ــﺎز
اﳌﺸﺮوع ﺑﻤﻮﻗﻌﻪ اﻟﻔﺮﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ
أي  ٦٥ -اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻣﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﺳﻬﻮﻟﺔ
اﻻﻧﺘﻘﺎل ﺑﺼﻮرة ﻣﻤﺘﺎزة ﺣﻴﺚ ﻣﻦ
اﳌﻤﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ
اﳌ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ ﺧ ـ ــﻼل دﻗـ ــﺎﺋـ ــﻖ ﻣ ـ ـﻌـ ــﺪودة.
وأﺿ ــﺎف وﻳـﻘــﻊ اﳌ ـﺸــﺮوع ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ
 ١٠دﻗــﺎﺋــﻖ ﻣــﻦ ﻣـﻄــﺎر أﺗ ــﺎﺗ ــﻮرك و ٣
دﻗﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻲ أي أم اﻟﺴﺮﻳﻊ
و  ٦دﻗﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ ﺑﺎﺻﺎت اﻳﺪو
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.

¶ ﺳﺮدار اﻧﺎن رﺋﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ اﻧﺎﻧﻼر ﻳﺸﺮح ﻟﻠﻘﺪوﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﺗﻴﺮاس ﻟﻮﺗﺲ ﺑﺤﻀﻮر ﻓﺮﻏﻠﻲ وﺟﻠﺴﺎن

ﺧﻼل ﻗﻤﺔ ﺷﺮﻛﺎء ﺳﻴﺴﻜﻮ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة

اﻟﺴﻼم ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﻔﻮز ﺑﺠﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻌﺎم 2016
أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻴﻜﺴﻮ ،إﺣﺪى أﺑﺮز ّ
رواد ﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻟـﺘـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺎ ﻓــﻲ اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ،ﻣـﻨــﺢ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟـﺴــﻼم
ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﺷﺮﻳﻚ ﻓﻲ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻟﻌﺎم  2016ﻧﻈﻴﺮ أداﺋﻬﺎ اﳌﺘﻤﻴﺰ،
وذﻟ ــﻚ ﺧ ــﻼل ﻗـﻤــﺔ ﺷــﺮﻛــﺎء ﺳﻴﺴﻜﻮ اﻟـﺘــﻲ ُﻋـﻘــﺪت
ّ
وﺗﺄﺳﺴﺖ
ﻓﻲ ﺳﺎن ﻓﺮﻧﺴﻴﺴﻜﻮ ﺑﻜﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ.
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻼم ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻗﺒﻞ ً 28
ﻋﺎﻣﺎ ،وﻫﻲ
ّ
اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓــﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻠﻮل
إﺣــﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺘﻨﻮﻋﻬﺎ وﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ
ً
وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟ ـﺸــﺮق اﻷوﺳ ـ ــﻂ .وﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋـﻠــﻰ ﻫــﺬا
اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ،ﻗﺎل ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺪﻳﺐ ،اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺴﻼم ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ» :ﻧﻌﺘﺰ ﺑﻌﻼﻗﺘﻨﺎ اﳌﺘﻴﻨﺔ
واﻟــﺪاﺋ ـﻤــﺔ ﻣــﻊ ﺷــﺮﻛــﺎﺋـﻨــﺎ ﻓــﻲ ﺳـﻴـﺴـﻜــﻮ ،ﻓﺒﻔﻀﻞ
ﻫ ـ ــﺬه اﻟـ ـﺸ ــﺮاﻛ ــﺔ ﻳ ـﺘ ـﺴ ـﻨــﻰ ﻟ ـﻨ ــﺎ ﺗ ــﺰوﻳ ــﺪ ﻋـﻤــﻼﺋـﻨــﺎ
ﺑﺤﻠﻮل ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى .ﻟﺬا ،ﻳﺴﻌﺪﻧﺎ

¶ ﺧﻼل اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ

ً
ﺗﺘﻮﻳﺠﺎ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ
ﻹﻧ ـﺠــﺎزاﺗ ـﻨــﺎ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻨــﺎﺋ ـﻴــﺔ .ﻧـﺤـﻈــﻰ ﻓ ــﻲ ﺷــﺮﻛــﺔ
اﻟﺴﻼم ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ راﺋــﺪة ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺣﻠﻮل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻣﻌﻘﺪة وﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
ً
ﺑـﺘـﻜـﻠـﻔــﺔ ﻣ ـﻌ ـﻘــﻮﻟــﺔ ،وﻫـ ــﺬه اﻟ ـﺠ ــﺎﺋ ــﺰة ﺗ ـﻘــﺪم ﻣ ـﺜــﺎﻻ
آﺧــﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎﺣﻨﺎ اﳌـﺴـﺘـﻤــﺮ«ُ .ﺻﻤﻤﺖ ﺟﻮاﺋﺰ
ً
ﺗﻜﺮﻳﻤﺎ ﻷﻓﻀﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻗﻤﺔ ﺷﺮﻛﺎء ﺳﻴﺴﻜﻮ
اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ﻟﺴﻴﺴﻜﻮ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﻬﺎ اﳌﺘﻤﻴﺰة
ً
ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ
وﻟﻜﻲ ﺗﺮﺳﻲ
اﳌﻨﺎﻃﻖ واﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻴﺴﻜﻮ.
وﺗـﺘـﻀـﻤــﻦ أﺑ ــﺮز ﻣ ـﺠــﺎﻻت اﻟ ـﺠــﻮاﺋــﺰ :اﳌـﻤــﺎرﺳــﺎت
اﳌﺒﺘﻜﺮة ،واﻟﻨﺠﺎح اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ،
واﻟ ـ ـﺒـ ــﺮاﻣـ ــﺞ اﻹﺳ ـﺘ ــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﺮﻛ ــﺰ ﻋـﻠــﻰ
ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻷﻋـﻤــﺎل ،واﻏﺘﻨﺎم اﻟـﻔــﺮص اﻟﺠﺪﻳﺪة،
وﻣﻘﺎرﺑﺎت اﳌﺒﻴﻌﺎت .ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ.

ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻬﺎ اﳌﻤﻴﺰة ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻔﺎﺧﺮة

إﻳﻔﺮ ﻓﺎﺷﻦ ﻟﻜﺠﺮي ﺗﺘﺒﻮأ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ }ﺟﺎﻟﻴﺮي ﻻﻓﺎﻳﻴﺖ{ ﻛﺘﺎرا ﺑﻼزا ـ ﻗﻄﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻔﺎﺧﺮة :دوﻟﺘﺸﻲ آﻧﺪ ﻏﺎﺑﺎﻧﺎ ،اﺗﺮو ،ﺟﻴﺎﻧﻔﻴﺘﻮ روﺳﻲ
ﺟﻴﻤﻲ ﺗﺸﻮ ،إل ﻛﻲ ﺑﻴﻨﻴﺖ ،ﻟﻲ ﺳﻴﻼ ،ﻣﺎﻧﻮﻟﻮ ﺑﻼﻧﻴﻚ ،روﺑﺮﺗﻮ ﻛﺎﻓﺎﻟﻲ ،رﻳﻨﻴﻪ ﻛﺎوﻓﻴﻼ،
ﺳﻠﻔﺎﺗﻮري ﻓﻴﺮاﻏﺎﻣﻮ ،ﺗﻮم ﻓﻮرد وﻓﺎﻟﻨﺘﻴﻨﻮ ﺗﺤﺠﺰ ﻟﻬﺎ ﻣﻨﻔﺬا ﻣﻬﻤﺎ ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﻳﻔﺮ ﻓﺎﺷﻦ ﻓﻲ "ﻏﺎﻟﻴﺮي ﻻﻓﺎﻳﻴﺖ" ﻛﺘﺎرا ﺑﻼزا.
أﻛﺪت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻳﻔﺮ ﻓﺎﺷﻦ ﻟﻜﺠﺮي ﻓﻲ ﻗﻄﺮ واﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺘﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﺣﺠﺰ ﻣﺴﺎﺣﺎت اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻣﻊ ﺟﺎﻟﻴﺮي ﻻﻓﺎﻳﻴﺖ ﻓﻲ ﻛﺘﺎرا ﺑﻼزا،
ﻣﻦ ﺧﻼل إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﳌﺘﺎﺟﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺮاﻗﻴﺔ واﻷﻛﺜﺮ ﺷﻬﺮة ﺣﻮل
اﻟﻌﺎﻟﻢ.
إن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻳـﻔــﺮ ﻓــﺎﺷــﻦ ﻟﻜﺠﺮي ﺗﻠﻌﺐ
ً
دورا رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻓــﻲ ﻣﺠﺎل اﳌــﻮﺿــﺔ ﻓــﻲ ﻛﻞ
ﻣﻦ ﻗﻄﺮ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ
اﻟــﻮﻛ ـﻴــﻞ اﳌـﻌـﺘـﻤــﺪ ﻟـﺘـﺴــﻮﻳــﻖ اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻟـﻌــﻼﻣــﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟــﺮاﺋــﺪة ﻓــﻲ اﻷزﻳ ــﺎء
اﻟﻔﺎﺧﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ دوﻟﺘﺸﻲ آﻧﺪ ﻏﺎﺑﺎﻧﺎ
)اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ واﻟﺮﺟﺎﻟﻴﺔ واﻷﻃ ـﻔــﺎل( ،اﺗــﺮو،
ﺟ ـﻴــﺎﻧ ـﻔ ـﻴ ـﺘــﻮ روﺳـ ـ ـ ــﻲ ،ﺟ ـﻴ ـﻤــﻲ ﺗـ ـﺸ ــﻮ ،إل
ﻛــﻲ ﺑﻴﻨﻴﺖ ،ﻟــﻲ ﺳـﻴــﻼ ،ﻣــﺎﻧــﻮﻟــﻮ ﺑﻼﻧﻴﻚ،
روﺑـ ـ ــﺮﺗـ ـ ــﻮ ﻛ ـ ــﺎﻓ ـ ــﺎﻟ ـ ــﻲ ،رﻳـ ـﻨـ ـﻴ ــﻪ ﻛ ــﺎوﻓـ ـﻴ ــﻼ،
ﺳ ـ ـﻠ ـ ـﻔـ ــﺎﺗـ ــﻮري ﻓ ـ ـﻴـ ــﺮاﻏـ ــﺎﻣـ ــﻮ ،ﺗ ـ ـ ــﻮم ﻓ ـ ــﻮرد
وﻓﺎﻟﻨﺘﻴﻨﻮ.
وﺗـﺴـﻌــﻰ اﳌـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل اﻻﻓـﺘـﺘــﺎح
ﻓﻲ ﻏﺎﻟﻴﺮي ﻻﻓﺎﻳﻴﺖ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺘﺸﺎر
أﻛـﺒــﺮ ﻟﻌﻼﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﻗﻄﺎع
اﻟ ــﺮﻓ ــﺎﻫ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻗ ـﻄ ــﺮ ـ ﻣ ـﻤ ــﺎ ُﻳ ـﻨ ـﻈ ــﺮ إﻟ ـﻴــﻪ
ﻛﺨﻄﻮة ذﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮﺻﺎ
َ
ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ.

وﻣ ـﻨ ــﺬ اﻹﻋ ـ ـ ــﻼن ﻋ ـﻨ ـﻬ ــﺎ ،ﻳ ـﺤ ـﻈــﻰ ﺗ ــﻮاﺟ ــﺪ
ﻏ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺮي ﻻﻓ ــﺎﻳ ـﻴ ــﺖ ﻓ ــﻲ ﻗ ـﻄ ــﺮ ﺑــﺎﻫ ـﺘ ـﻤــﺎم
ﻛـﺒـﻴــﺮ ﻓــﻲ ﻫ ــﺬه اﻟـﺼـﻨــﺎﻋــﺔ ،ﺣـﻴــﺚ ﻣﻬﺪت
ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﺑ ــﻦ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻄــﺮﻳــﻖ أﻣ ــﺎم
ﻏ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺮي ﻻﻓ ــﺎﻳ ـﻴ ــﺖ ﻟ ـﻠ ـﺘــﻮاﺟــﺪ ﻓ ــﻲ ﻗـﻄــﺮ،

وﻣﻨﺢ ﻫــﺬه اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ
واﻟــﺮاﻗ ـﻴــﺔ ﻣــﻮﻗـﻌــﺎ ﻓــﻲ ﻛ ـﺘــﺎرا ﺑ ــﻼزا ﺣﻴﺚ
ﺳ ـﻴ ـﺘــﻢ ﻗــﺮﻳ ـﺒــﺎ اﻓ ـﺘ ـﺘ ــﺎح وﺟ ـﻬ ــﺔ أﻳـﻘــﻮﻧـﻴــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺠ ــﺰﺋ ــﺔ ،اﻟـ ـﻀـ ـﻴ ــﺎﻓ ــﺔ ،اﻟـ ـﺘ ــﺮﻓـ ـﻴ ــﻪ ،اﻟ ـﻔــﻦ
واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺈدارة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ.
وﻗ ــﺎل اﻟـﺴـﻴــﺪ ﻧـﺒـﻴــﻞ ﻋـﻠــﻲ ﺑــﻦ ﻋـﻠــﻲ ﻧﺎﺋﺐ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ
ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم" :ﻳﺴﻌﺪﻧﺎ ﻗﺮار ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻳـ ـﻔ ــﺮ ﻓ ــﺎﺷ ــﻦ ﻟ ـﻜ ـﺠ ــﺮي ﺑ ـﺤ ـﺠ ــﺰ ﻣ ـﺴــﺎﺣــﺔ
ﺿـﻤــﻦ واﺣ ــﺪ ﻣــﻦ أﻛـﺜــﺮ اﳌـﺘــﺎﺟــﺮ اﻟـﻔــﺎﺧــﺮة
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻔ ـﻴــﺪة ﺑ ــﺬﻟ ــﻚ ﻣ ــﻦ ﺑـﻴـﺌــﺔ
اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟــﺮاﻗـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻏﺎﻟﻴﺮي
ﻻﻓﺎﻳﻴﺖ" وأﺿﺎف :ﺑﻬﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺳﺘﻌﺰز
ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ اﻳ ـﻔــﺮ ﻓــﺎﺷــﻦ ﻟـﻜـﺠــﺮي اﻧـﺘـﺸــﺎر
ﻋــﻼﻣــﺎﺗـﻬــﺎ اﻟـﻌــﺎﳌـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺳ ــﻮق اﳌﻨﺘﺠﺎت
اﻟـﻔــﺎﺧــﺮة اﳌﺤﻠﻴﺔ ،وﻛــﺬﻟــﻚ ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ
إرﺿــﺎء ﻋﺸﺎق اﻟﺘﺴﻮق اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻄﻠﻌﻮن
إﻟﻰ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺗﺴﻮق ﻣﺤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ.
وأﻛﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﻧﺒﻴﻞ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻓﻲ ﺧﺘﺎم
ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻠﻰ أن اﻟـﺠــﻮ اﻟـﻌــﺎم ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ﻓﻲ
ﻛـﺘــﺎرا ﺑ ــﻼزا وﺑــﻮﺟــﻮد ﻏــﺎﻟـﻴــﺮي ﻻﻓﺎﻳﻴﺖ
ﻳ ـﻬ ــﺪف إﻟـ ــﻰ ﺧ ـﻠ ــﻖ ﺗ ـﺠ ــﺮﺑ ــﺔ ﺗ ـﺴ ــﻮق ﻏـﻴــﺮ
ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ.
وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ
ﻋﻠﻲ ﺗﺠﺮي ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻣﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻌــﻼﻣــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ اﻟـﻌــﺎﳌـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺣﺠﺰ ﻣﻮﻗﻊ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﻴﺮي
ﻻﻓﺎﻳﻴﺖ وﻛﺘﺎرا ﺑﻼزا.

