
وّقعت عقدًا مع دبي الدولية لتنظيم مؤتمر االقتصاد الدولي بدبي

إكسبوتاتش: السوق الكويتي من األسواق 
الخصبة والمزدهرة في تقنيات المعارض

كشف املدير التنفيذي بشركة 
لتكنولوجيـــا  اكســـبوتاتش 
املعارض وفيق زين عن توقيع 
الشـــركة عقدا جديدا مع شركة 
الدولية وذلـــك لتنظيم  دبـــي 
وقائع مؤمتر االقتصاد الدولي 
الذي سيقام بدبي في األسبوع 
األول مـــن شـــهر يونيو املقبل 
والـــذي ســـيحضره نخبة من 
رجال االقتصاد واألعمال على 
مستوى العالم العربي والدول 
األجنبية باالضافة الى مشاركة 
واسعة من كبرى الشركات حيث 
وصل عدد الدول املشـــاركة في 
هذا املؤمتر الـــى ٥٠ دولة وما 
زال باب املشاركة مفتوحا حتى 

نهاية شهر مايو.
وأوضــــح توقيــــع شــــركة 
اكسبوتاتش هذا العقد ووقوع 
االختيار عليها لتنظيم انشطة 
هذا املؤمتر حيــــث تقدم لهذه 
الصفقة العديد من الشــــركات 
الدوليــــة املتخصصــــة أيضا 
في مجــــال تنظيــــم املعارض 

واملؤمترات.
وأكـــد ان منطقـــة الشـــرق 
العموم  األوســـط على وجـــه 
الكويتي على وجه  والســـوق 
اخلصوص من األسواق اخلصبة 
واملزدهرة بالنســـبة لســـوق 
تقنيات وتكنولوجيا املعارض 
وذلك في ظل منو هذا الســـوق 
وتزايد معدالت حجم االستثمار 
فيه وفي مجال األنشطة والبرامج 
املختلفة املرتبطة به، مؤكدا أن 

الشركة قد وضعت أسس ومناهج 
تتناسب مع طبيعة وشكل هذا 
املجال اجلديد خاصة أن هناك 
اقباال متزايدا من قبل العديد من 
الهيئات وعدد العمالء الراغبني 
في التعامل واالستفادة من هذا 
املنتج اجلديد من خالل خطط 
واستراتيجيات العمل التي يتم 
طرحها مبا يتناسب مع نوعية 
املعارض واألهداف املوضوعة 
مـــن أجل التوصـــل الى أفضل 
الذي  طـــرق األداء وبالشـــكل 
يضاهى تنظيم أفضل املعارض 

العاملية.
وأضاف أن الشـــركة تعتمد 
اســـتراتيجية حتقيـــق الهدف 
الدارج  ليـــس مبفهومها  ولكن 
الهدف املطلوب فقط،  بتحقيق 
موضحـــا أن هناك مفهوما آخر 
لدى اكسبوتاتش يتعلق باملفهوم 
املهني والذي يعني حتقيق الهدف 

وفيق زين

املطلوب فـــي الوقت احملدد من 
خالل قيام الشركة بتوفير كل 
اخلدمات األساسية واملساندة 
في عملية التســـويق وتنظيم 
املعارض واقامتها وذلك أيضا 
بتوفير كل اخلدمات ذات العالقة 
املباشرة أو غير املباشرة للجهة 
املنظمـــة للمعـــرض أو اجلهة 
املشاركة باملعرض عالوة على 
توفير اخلدمات التقليدية والتي 
مازالت تستأثر مبواصفات هذا 

القطاع املهم. 
اجلدير بالذكر ان اكسبوتاتش 
حتـــرص على مســـايرة النمو 
املتزايد في ســـوق تكنولوجيا 
تنظيم واقامة املعارض خاصة 
أن هناك منوا في هذا القطاع في 
منطقة الشرق األوسط بنسبة 
٤٠٪ ســـنويا وذلك نتيجة منو 
قطاع األعمال وازدهارها وزيادة 
احتياجـــات ومتطلبات رجال 
األعمال واملؤسسات والشركات 
املختلفة مـــن خالل تواجد هذا 
الوسيط اجلديد الذي يتم االعتماد 
عليه فـــي اجناح تلك املعارض 
من خالل اخلبرات العلمية التي 
اكتسبها ذلك الوسيط من خالل 
املشاركة في تنظيم واقامة العديد 
من املعارض املهمة والتي تشارك 
فيها جهات ومؤسسات عاملية 
على درايـــة كافية بذلك املنتج 
متوقعا تزايد االقبال على هذا 
املنتـــج خاصة فـــي ظل تطور 
التكنولوجيا وتزايد االقبال عليه 

خالل الفترة املقبلة. 

«شمس أبوظبي» أحدث مشاريعها بكلفة ٧٦٠ مليون دوالر

العطار: ١٫٢٥٠ مليار دوالر إجمالي
استثمارات «ميادين» في القطاع العقاري

أعلــــن الرئيــــس التنفيذي 
للشــــركة الوطنيــــة للميادين 
م.ناصر العطار ان حجم املشاريع 
لدى «ميادين» بلغ نحو ١٫٢٥٠ 
مليار دوالر خالل وقت قياسي 
من زيادة رأسمال الشركة الى 
١٠٠ مليون دينــــار وتركيزها 
بشكل واضح على االستثمار 

في القطاع العقاري.
العطار ان مشــــاريع  وقال 
العقارية متنوعة  «مياديــــن» 
االنشــــطة واالهداف، وما هي 
اال نواة لطموحات اكبر، خالل 

الفترة املقبلة.
وأضاف ان حجم االنشطة 
لدى «ميادين» يعكس املضي 
فــــي تطبيق  قدمــــا بنجــــاح 
وتنفيذ االستراتيجية واخلطة 
املوضوعة فــــي جانب االدارة 
العليا للشــــركة، مبينا ان كل 
املشاريع التي دخلتها ميادين 
طموحة واستراتيجية، حيث 
يتم انتقاء افضل الفرص التي 
تتماشــــى مع رؤية الشــــركة 

واستراتيجيتها.
وذكر ان من ابرز مشروعات 
الشــــركة حاليا هو «شــــمس 
ابوظبــــي» والذي تصل كلفته 
الــــى ٧٦٠ مليون دوالر، حيث 
حازت مياديــــن على قطعتي 
ارض فــــي مواقع متميزة جدا 
ضمن املشــــروع، حيث سيتم 
استخدامهما في اغراض متعددة، 
اذ تبلغ املساحة االجمالية ٢١٫٢ 
الف متر مربع، وبني العطار ان 
القطعة االولى من ارض شمس 
ابوظبي ستشمل برجني بارتفاع 

٥٠ طابقا لكل برج.
الى مبنيني تتراوح  اضافة 
ارتفاعاتهمــــا بــــني ٨ الــــى ١٢ 

التطوير  طابقا، وســــيتضمن 
االغراض الســــكنية واحملالت 
التجاريــــة واملكاتب ومواقف 

للسيــارات.
أما بالنسبة للقطعة الثانية 
العطار  من املشروع، فأوضح 
انه ســــيتم تطويرهــــا كبرج 
شاهق يتراوح ارتفاعه ما بني 
٥٣ طابقا واربعة مبان اخرى 
مختلفة االرتفاع بني ٨ الى ١٠ 

طوابق.
واضاف: سيشمل املشروع 
القطعة نفســــها ايضا مباني 
لالغراض الســــكنية واملكاتب 

واحملالت التجارية.
الــــى  العطــــار  وتطــــرق 
استثمارات الشركة في مجمع 
اعمار لالعمال تبلغ قيمته نحو 
١٥٢ مليــــون دوالر حيث متلك 
الشــــركة مبنيني، يحتوي كل 
منهما على ٦ طوابق للمكاتب، 

بنسبة اشغال ١٠٠٪.
وكشف ان «ميادين» حترص 
التنقيب  على تطبيق سياسة 
املســــتمر والبحث عن الفرص 
على اعتبار ان النجاح طريق 

ناصر العطار

مستمر وليس نهاية، وفي اطار 
ذلك، متكنت الشركة أخيرا من 
الدخول في احد املشــــروعات 
التي تتميز بأن مستقبلها واعد، 
واالســــتثمار فيها مجد وهي 
مشــــروع مدينة دبي املالحية، 
حيث ستستثمر ميادين نحو 
٢٢٠ مليون دوالر عبر شــــراء 
مســــاحة ٩٫٧ آالف متر مربع، 
بهدف تشــــييد مشروع ضخم 
عبــــارة عن مكاتــــب ومحالت 
جتارية، الفتا الى ان املشروع 
ســــيكون على مســــاحة ٢٫٣ 
مليون متر، وسيحتوي على 
قطاع جتاري وصناعي وسكني 
وترفيهي وخدمي، وذكر العطار 
ان «مياديــــن» متلكــــت حصة 
استراتيجية طويلة االجل في 
رأسمال شركة املزايا القابضة، 
احدى الشركات الرائدة في مجال 
التطوير واالستثمار العقاري، 
حيث تبلــــغ قيمة اســــتثمار 
مياديــــن في مزايــــا نحو ١٥٢ 
مليون دوالر، ما يؤكد سياسة 
التنوع، والتوسع دون ارتكاز 
الشــــركة على قطاع أو مجــال 

منفـــرد.
القطــــاع  وفيمــــا يخــــص 
العقــــاري، اكــــد ان «ميادين» 
لديها اهتمام باالستثمار حسب 
الفرصة واالولوية ســــواء في 
العقاري التجاري، والســــكني 
واالستثماري، وكذلك الدخول 
فــــي مشــــروعـــات عقاريـــة 
غيــــر تقليدية مــــن ترفيهــي 

وخدمــي.
وحتدث عــــن ان «ميادين» 
لديها طموح ألن تكون واحدة 
من الشركات العقارية الرائدة 

في منطقة اخلليج.

يشارك فيها المليفي والوزان والقصار

الجمعية االقتصادية تنظم اليوم
ندوة حول مشروع قانون ضريبة الدخل

كونا: تنظم اجلمعية االقتصادية 
الكويتية اليوم ندوة حول مشروع 
قانــــون ضريبة الدخل الشــــامل 
واملقترح من احلكومة. ويشارك 
في الندوة عضو مجلس االمة احمد 
املليفي ورئيس مجلس ادارة البنك 
الدولي عبدالوهاب الوزان والوكيل 
املساعد للشؤون املالية والضريبية 

في وزارة املالية فوزي القصار.
وقالت رئيسة اجلمعية روال 
دشتي في بيان صحافي امس ان 
املشاركني ســــيطرحون موضوع 
الضريبة وفــــق عدة محاور مثل 
الذي سيطرحه  القانوني  احملور 
النائب املليفــــي من خالل رؤيته 

القانونية للقانون.
واضافــــت دشــــتي ان الوزان 
بصفتــــه ميثل القطــــاع اخلاص 
ســــيتناول الضريبــــة من حيث 
تاثيرها على مســــيرة االقتصاد 
الوطنــــي خاصــــة فيمــــا يتعلق 
بالقطاع اخلــــاص. واوضحت ان 
اجلانب الفني والتطبيقي لقانون 
الضريبة واملقترح من قبل احلكومة 
القصار حيث سيركز  سيناقشه 
على املواد املكونة للقانون البالغ 

عددهــــا ٧٨ مادة.واكدت ان أهمية 
طرح املوضوع تأتي من انه ينسجم 
مع قضايا االصالح االقتصادي التي 
تعد من اوليات املجتمع الكويتي.

واشارت الى ان مشروع القانون 
سيســــاهم في حالة اقره مجلس 
االمة في زيادة حصيلة اخلزينة 
العامة للدولة وخلق العدالة بني 
شرائح املجتمع.وقالت ان املشروع 
املطروح يتطرق الى جميع انواع 
الدخول ويسعى الى حتقيق اهداف 

اقتصادية واجتماعية.

د. روال دشتي

«بيت التمويل» أبوظبي تشتري
شركة لتكنولوجيا المعلومات

دبي - رويترز: نقلت صحيفة «جلف نيوز» عن مدير االستثمار 
التنفيذي في شركة «بيت التمويل» ومقرها ابوظبي راميش ماهالينجام 
قوله امس ان شركته اشترت شركة «بارامونت كمبيوتر سيستمز» 
وهي شـــركة اقليمية متخصصة في تكنولوجيـــا امن املعلومات. 
وذكرت الصحيفة ان من بني املساهمني الرئيسيني في «بيت التمويل» 
شركتي «ابوظبي لالستثمار» و«املستثمر الوطني» وعددا من رجال 
االعمال في االمارات. ورفض ماهالينجام الكشف عن حجم الصفقة. 
ونشرت الصحيفة ان لـ «بيت التمويل» عمليات في ابوظبي وقطر 

والبحرين والكويت.

عموميتها انتخبت مجلس إدارتها الجديد

النفيسي: ٢٠٠ مليون دوالر حجم أعمال 
«أنظمة الكمبيوتر» خالل ٢٠٠٧

جانب من عمومية شركة أنظمة الكمبيوتر املتكاملة

عاطف رمضان
كشـــف رئيس مجلس ادارة شـــركة مجموعة 
انظمة الكمبيوتر املتكاملة سمير النفيسي عن ان 
حجم اعمال الشركة خالل العام ٢٠٠٧ يقدر بـ ٢٠٠ 
مليون دوالر، مشـــيرا الى ان الشركة أبرمت عقدا 
جديدا في اسواق اندونيسيا، وكذلك نيجيريا، كما 
ان الشركة دخلت ســـوقي تركيا واجلزائر خالل 

الفترة االخيرة.
جاء ذلك خالل تصريحه للصحافيني أمس عقب 
انتهاء عمومية الشـــركة العادية، حيث انتخبت 
اجلمعية العمومية التي عقدت بنسبة حضور ٩٥٪ 
مجلس ادارتها اجلديد للسنوات املقبلة، ومت تعيني 

٤ اعضاء مجلس ادارة من بيت التمويل الكويتي 
هم: سمير النفيســـي، خالد بودي، خالد السعيد 
وحمد العتيبي، ومت انتخاب عضو واحد من شركة 

املثنى لالستثمار هو هاشم احلنيان.
واضاف النفيسي ان عدد عمالء الشركة قارب 
الـ ٧٠ عميال من بنك أو مؤسســـة مالية اسالمية، 
موضحا ان الشركة لديها جروب «زين لالتصاالت» 
واتصاالت القابضة املصريـــة وMTN في جنوب 

افريقيا.
وأشار الى ان «بيتك» و«املثنى» ميتلكان نسبة 
٩٥٪ من رأسمال الشركة البالغ ١٣ مليون دينار وان 

الـ ٥٪ املتبقية ميثلها شريك سعودي.

ستتيح تدفق من ٣ إلى ٩ ماليين متر مكعب يوميًا

سورية وإيران توقعان اتفاقية المبادئ 
األولية لشراء الغاز اإليراني

دشتي: مناخ االستثمار السوري واعد 
بفضل التشريعات االقتصادية الجديدة

وصف رئيس مجلس ادارة شركة العقيلة للتأمـني التكافلـي 
عبد احلميد دشتي مناخ االستثمار في سورية بأنه مناخ ايجابي 
وواعد وذو جدوى اقتصادية عالية بفضل التسهيالت والتشريعات 

التي وفرتها القيادة السياسية مؤخرا في سورية. 
وأكد دشتي في تصريح صحافي امس أن كثيرا من شركات 
االستثمار في دول اخلليج العربي ومنها شركة العقيلة للتأمني 
التكافلي بدأت باالستثمار في سورية ملا ملسته هذه الشركات 
مــــن ظروف مواتية لالســــتثمار فــــي كل املراحل وخاصة في 

مجال األمن. 
وتوقع دشتي أن تبدأ شركة العقيلة للتأمني التكافلي مباشرة 
أعمالها خالل ثالثة أشهر بعد أن أكملت جميع مراحل اجنازاتها 
التحضيرية، وتعتبر الشركة أول شركة تأمني خاضعة ألحكام 
الشريعة االسالمية تعمل في السوق السورية برأسمال يبلغ 

ملياري ليرة سورية (حوالي ٤٠ مليون دوالر).
وتعد الشركة أحد مشاريع شركة عقيلة لالجارة والتمويل 
واالستثمار الكويتية في السوق السورية الى جانب عدة مشاريع 
أخرى مثل توسعة وتطوير مقام السيدة زينب، ومشروع لؤلؤة 
السورية للطيران بالشــــراكة مع اخلطوط اجلوية السورية، 
وشركة شام القابضة، اضافة الى اقامة ضاحية سكنية منوذجية 

تضم حوالي ٧٠ ألف وحدة سكنية.
وأواخــــر العام املاضي، أصدرت هيئة األوراق واألســــواق 
املالية الســــورية قرارا بطرح ٥١٪ من أسهم شركة «العقيلة» 
الكويتية للتأمني التكافلي االسالمي لالكتتاب العام للمواطنني 

السوريني وغير السوريني.
وكانت شــــركة العقيلة قد أعلنت عــــن التوصل الى اتفاق 
مع احلكومة السورية لتأسيس صندوق لالستثمار برأسمال 
٥٠٠ مليون دوالر ســــيطرح جزء من رأســــماله على االكتتاب 

العــام.
اجلدير بالذكر ان شــــركة العقيلة األساسية متارس نشاط 
التأمني التكافلي االسالمي وفق احكام الشريعة االسالمية والقيام 
بعمليات التأمني ضد احلريق والتأمني الهندسي والتأمني ضد 
احلوادث العامة والتأمني البحري والطيران واملركبات واملمتلكات 

واملسؤوليات وتكافل االسرة والتأمني الصحي.

دمشق - هدى العبود 
وقعت الشــــركة الســــورية للغاز والشركة 
الوطنيــــة االيرانية لتصدير الغاز في دمشــــق 
أمس على اتفاقية املبادئ األولية لشــــراء الغاز 
االيرانــــي والتي تضمنت مبادئ رئيســــية يتم 
مبوجبها اعداد عقد بيع وشراء غاز طبيعي من 
ايران الى ســــورية على ان تكون املباشرة في 
نهاية عام ٢٠٠٩ بالتوافق مع تاريخ اســــتكمال 
تنفيذ وصلة خط انابيب حلب كلس واستكمال 
الربط مع الشبكة التركية بتنفيذ وصلة أنابيب 

كلس تورك اوغلو. 
ووقع االتفاقية عن اجلانب الســــوري املدير 
العام للشركة السورية م.علي عباس وعن اجلانب 
االيراني معاون وزير النفط االيراني د.حســــني 

شيرازي. 
وبهذه املناســــبة أكد وزير النفط الســــوري 
م.سفيان العالو في تصريح صحافي عقب التوقيع 
ان هذه االتفاقية تأتي لتحديد بعض الشــــروط 
املتعلقة بنقل الغاز االيراني الى ســــورية عبر 
تركيا مشيرا الى ان اجلانبني السوري والتركي 
يعمالن بشــــكل مكثف وسريع الجناز ما تبقى 
من خطوط وأنابيب لنقــــل الغــاز في تركيـــا 

وسوريــة. 
وعبــــر العالو عــــن أمله فــــي أن تنجز هذه 

املشاريع وفق البرامج الزمنية احملددة ليصبح 
الغاز جاهزا في النصــــف الثاني من عام ٢٠٠٩ 
الفتا الى أن وزارة النفط أعلنت انشاء خط لنقل 
الغاز بني مدينة حلب واحلدود التركية مبا يكمل 
الشبكة الســــورية كما أن اجلانب التركي يقوم 
االن بتنفيذ حوالي ٩٤ كيلو مترا للوصول الى 

احلدود السوريـــة. 
وأوضــــح العالو أن كميات الغاز املوردة الى 
سورية ستسهم في دعم مصادر الطاقة في سورية 
وخلق تعاون أوسع من خالل استخدام هذا الغاز 
في تغذية مصانع ومحطــــات توليد ومجاالت 

أخرى مختلفة. 
ومن جانبه أشار شيرازي الى عمق عالقات 
التعاون السورية - االيرانية في مختلف املجاالت 
معربا عن اســــتعداد بالده لتطوير وتعزيز هذا 
التعاون مبا يحقق املصالح املشتركة للشعبني 

في البلدين الصديقني.
اجلدير بالذكــــر ان هذه االتفاقية ســــتدرج 
كميــــات الغـــاز املـــوردة الى ســــوريــــة وفق 
البرنامج الزمنــــي لالتفاقية من ٣ الى ٩ ماليني 
متـــر مكعـــب يوميا بعد ثالث سنوات من تاريخ 
تنفيذ االتفاقيــــة وسيتـــم نقـــل الغــــاز ضمن 
شــــبكة الغــــاز التركية الى احلـــدود التركيــة 

- السوريـــة. 

األولى من نوعها في العالم 

«دبي إنفينيتي» تطلق جزيرة الموضة
«إيال مودا» في مشروع «جزر العالم» بدبي

أعلنت «دبي انفينيتي القابضة» 
أمس عن اطالق جزيرة املوضة 
«ايال مودا»، وهي أول مشـــروع 
متعدد االستخدامات مخصص 
لألزيـــاء واملوضة فـــي العالم. 
وســـتضم هذه اجلزيرة، والتي 
تقع في مشروع «جزر العالم»، 
منتجعا لألزياء وڤيالت سكنية 
ذات هوية خاصـــة وبوتيكات 
راقية ومرافق فخمة للضيافة، 
وذلك بهدف ابـــراز دبي كمركز 
عاملي للموضة. وسيتولى عدد 
العامليني تصميم  من املصممني 

هذا املشروع.
وبهذه املناسبة قالت الرئيسة 
التنفيذية لشركة «دبي انفينيتي 
القابضة سميرة عبد الرزاق: «مت 
اطالق جزيرة املوضة (ايال مودا) 
لتكون مركزا رئيسيا للموضة في 
عموم منطقة الشـــرق األوسط، 
وجتمعا ألشـــهر جنوم املوضة 
واألزياء في العالم. كما ستشكل 
هذه اجلزيرة وجهة مبتكرة تضم 
حتت جناحها كل العمليات ذات 
الصلة بعالم األزياء، وسنعمل 
على تكـــرار هـــذه التجربة في 
أسواق ناشئة أخرى، من خالل 
التعاون في املجال العقاري مع 
أشهر العالمات التجارية في مجال 

األزياء في ظل شـــراكات تعود 
بالفائدة على جميع األطراف. ولن 
يقتصر التأثير االيجابي لذلك فقط 
على قطاعات العقارات الدولي، بل 
أيضا على أهم قطاعات املوضة 

والترفيه».
وأكدت أن مشروع «ايال مودا» 
سيتسم بأرقى مستويات الفخامة 
واألناقة بحيث يجذب اليه عشاق 
ومتتبعي املوضة واألزياء حول 
العالـــم، وأضافت: «ليس هناك 
أنسب من هذا املوقع الطالق هذا 

املفهوم املبتكر».
وســـيوفر مشـــروع جزيرة 
املوضـــة خدمـــات املســـاعدة 

سميرة عبدالرزاق

الشـــخصية في مجاالت األناقة 
والتجميـــل، اضافة الى تصميم 
املنازل املزودة بأروع املفروشات 
والفنون والتقنيات. كما سينعم 
ضيوف الفنادق ومالكي املباني 
أهـــم كبار  الســـكنية مبعاملة 
الشخصيات مع فرص حضور 
املناســـبات واحلصـــول علـــى 
اخلدمـــات واملنتجات بشـــكل 

حصري حول العالم.
وتابعت عبـــد الرزاق قائلة: 
«سيقدم مشروع جزيرة املوضة 
التجربـــة األكثر روعة في عالم 
املوضة، حيث سيوفر العديد من 
مرافق التسوق والترفيه واملطاعم. 
واننا نتعاون مع أشـــهر بيوت 
األزياء وأمهر املصممني املبدعني 
لتطوير جزيرة تتسم مبجتمعها 
احليوي املتكامل الذي يرقى الى 

أذواق ساكنيها وضيوفها».
من جانبه قال املدير التنفيذي 
ملشروع العالم حمزة مصطفى: 
«ينسجم تطوير جزيرة مخصصة 
لعشـــاق الفخامـــة واألناقة مع 
أمناط العيش الراقية التي يعد 
بها مشروع العالم. وجتسد هذه 
اجلزيرة مفهوما مبتكرا ورائعا 
نفخر باستضافته في مشروع 

العالم».

تصل قيمته إلى ٩ ماليين دينار

«دريك آند سكال» تفوز بعقد األعمال 
الكهربائية لـ «التعليم األساسي» 

فازت شركة «دريك آند سكال» 
بعقد تزويد األعمال الكهربائية 
والكهروميكانيكيـــة ملشـــروع 
املبنى التعليمي للبنني في كلية 
التعليم األساســـي في الكويت. 
حيث ســـتقوم الشركة بتوفير 
اعمال التكييف والتمديدات املائية 
والصرف الصحـــي، الى جانب 
توفير خدمات األنظمة املتقدمة 
الكهرباء، واالضاءة،  في توزيع 
البديلة، وانظمة األمن  والطاقة 
والســـالمة، واألنظمة السمعية 
والبصرية، واالتصاالت، وادارة 

املبنى.
وبهذه املناسبة وتعليقا على 
الفـــوز بهذا العقد قال مدير عام 
شـــركة دريك آند سكال خلدون 
الطبري: «ان شـــركة دريك أند 
ســـكال تعتـــز بثقـــة احلكومة 
العامة  بالهيئة  الكويتية ممثلة 
للتعليـــم التطبيقي والتدريب، 
حيث ســـتقوم الشركة كعادتها 
العاملية  بااللتـــزام بالشـــروط 
الراقية في تنفيذ هذا املشـــروع 
وتسليمه في وقته احملدد نهاية 

عام ٢٠١٠».
هذا وقد أعلنت شركة دريك 
آند ســـكال عـــن توقيعها عقد 
الرئيسي للمشروع مع  املقاول 
املجموعة املشتركة للمقاوالت، 

في حني سيتولي املكتب العربي 
الهندسية مهمة  لالستشـــارات 
الى جانب  الهندســـي  االشراف 
مجموعة «استشـــاريو منصور 
الكويت. ويتوقع  الرشدان» في 
أن تصل قيمة املشروع الى تسعة 
ماليني دينار.  واجلدير بالذكر أن 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب في الكويت قد أعلنت 
عن فوز «دريك آند سكال» بعقد 
املبنى التعليمي للبنني في واحدة 
من أهم كليات التعليم األساسي 
الدولة، واضعـــة ثقتها في  في 
هذه الشركة التي أثبتت قدرتها 
على القيام باألعمال الكهربائية 
والكهروميكانيكية وفق املواصفات 

العاملية.

توفـر خدمــات 
األنظمة المتقدمة 
تـوزيـــع  فـي 
واإلضاءة  الكهرباء 
البديلـة والطاقة 

من خالل ٨٣٩ جهاز سحب آلي

٢٫٨ مليون بطاقة مصرفية وائتمانية بالكويت 
سحبت ٢٫٢ مليار دينار في ٣ أشهر

كونا: شــــهد اســــتخدام البطاقات املصرفية 
واالئتمانية في الكويت منوا ملحوظا في السنوات 
االخيرة ما يســــاعد على سرعة انتقال املجتمع 
الكويتي الى مجتمع النقود البالستيكية كبديل 
املتعارف عليها، وحســــب  التقليدية  للنقــــود 
نشــــرة بنك الكويت املركزي ربع السنوية فان 
عدد البطاقــــات املصرفية واالئتمانية الصاحلة 
لالستخدام خالل الربع الثالث من العام املاضي 
بلغ نحو ٢٫٨ مليون بطاقة استخدمها حاملوها 
في االنفاق على احتياجاتهم سواء داخل الكويت 
او خارجهــــا بقيمــــة بلغت حوالــــي ٢٫٢ مليار 

دينـــار.
ومت رصد معــــدالت االنفاق من خالل اجهزة 
الســــحب اآللي سواء تلك املوجودة في الكويت 
(البالغ عددها ٨٣٩ جهازا) واالخرى املنتشرة حول 
العالم الى جانب اجهزة نقاط البيع في الكويت 
(البالغ عددها ١٥٨١٣ جهازا) وتلك املوجودة في 

مختلف دول العالم.
ويعتبر الرقم ٢٫٨ مليون بطاقة كبيرا مقارنة 
بحجم سكان الكويت البالغ نحو ٣ ماليني نسمة 
ويبدو مذهال اذا ما مت اســــتثناء نسبة كبيرة ال 
حتمل هذه البطاقات كالعمالة الهامشية واملنزلية 
اضافة الى االطفال، ومت انفاق هذه املبالغ بصورة 
مباشــــرة من خالل نقاط البيع التي استحوذت 
على نحو ٧١٠ ماليني دينار بينما مت اســــتخدام 
اجهزة السحب اآللي في سحب حوالي ١٫٥ مليار 
دينار منها ١٫٤ مليار دينار متت من خالل االجهزة 

املوجودة في الكويت.
وتنقسم البطاقات التي تصدرها البنوك احمللية 

الى قسمني االول البطاقات املصرفية التي تكون 
مرتبطة بحساب العميل مباشرة وتعتمد حركتها 
على حجم االموال املودعة في احلساب والثاني 
البطاقات االئتمانية التي تتيح للعميل الصرف 
والســــحب وفق حدوده االئتمانية املسموح بها 

من قبل بنكه.
وخالل الربع الثالث مــــن العام املاضي بلغ 
اجمالي ما مت انفاقه بواسطة البطاقات املصرفية 
التابعــــة لبنوك كويتية نحــــو ١٫٩ مليار دينار 
والباقي بواسطة بطاقات االئتمان الصادرة عن 
هذه البنوك، وبلغ اجمالي عمليات الدفع والسحب 
اآللي التي متت من خالل هذه االجهزة سواء في 
الكويــــت او خارجها نحــــو ٢٣٫٥ مليون عملية 
منها ١٠٫٣ ماليــــني عملية متت من خالل اجهزة 
نقاط البيع والباقي من خالل اجهـــزة السحــب 

اآللــي.
وتتنافس البنوك احملليــــة فيما بينها على 
احلصول على نسبة مؤثرة في سوق البطاقات 
عموما واالئتمانية على وجه اخلصوص في ظل 
منو االنفاق االســــتهالكي للمواطنني واملقيمني 
على حد سواء، ومن اوجه التنافس السحوبات 
الشــــهرية التي جتريها البنوك بني مستخدمي 
البطاقات االئتمانية واخلصومات الكبيرة التي 
تروج لها في احملال واملعارض التجارية الى جانب 
وجود حســــابات خاصة ملن هم دون سن الـ ١٨ 
حيث تتيح لهم فتح حساب مصرفي واحلصول 
على بطاقات مصرفية وائتمانية وهم من دون 
دخــــل ثابت اعتمادا على دخـــل او راتـــب ولي 

االمـــر.

تزايد معدالت حجم االستثمار بدول الشرق األوسط يدفع 
قطاع المعـارض للنمو واالزدهـار خالل المرحلـة المقبلة

(أحمد باكير)

الجانبـان السـوري والتركـي يعمـالن بشـكل مكثـف 
وسـريع إلنجاز ما تبقى من خطـوط وأنابيـب لنقل الغاز

االربعاء
٩ يناير ٢٠٠٨   اقتصاد


