
لالستفادة من المشاريع المجدية المتاحة في مختلف القطاعات

خالل زيارته جناح «المثنى للتأمين التكافلي» في معرض الفرص للشركات

«المتحدة للتسويق» تبدأ استعداداتها إلقامة
منتدى االستثمار الخليجي األول في سورية

باقر يشيد بدور شركات التأمين التكافلي
في دعم االقتصاد المحلي وصناعة المال اإلسالمية

قام وزير التجارة والصناعة احمد باقر بزيارة 
جناح شــــركة املثنى للتأمني التكافلي في معرض 
الفرص للشركات، وكان في استقباله نائب رئيس 
مجلس اإلدارة عبدالعزيز البدر ومساعد املدير محمد 
الســــبيعي ورئيس دائرة التسويق محمد صوان 

ومجموعة من موظفي الشركة.
ونوه باقر بأهمية دور شركات التأمني التكافلي 
التي باتت أحد أعمدة االقتصاد الوطني  ومساهمتها 
في الصناعة املالية اإلســــالمية، كما أشاد الوزير 
بازدهار سوق التأمني التكافلي في الفترة األخيرة، 
وأكد دعم الدولة لهذا السوق، معتبرا أن املعرض 
يوفر فرصة مهمة الطالع الزوار على نشاط التأمني 

التكافلي وغرس املعنى احلقيقي ملفهوم التكافل بني 
صفوف املجتمع.

واستمع الوزير لشرح مختصر من البدر حول 
اخلدمات التأمينية التكافلية املتنوعة التي تقدمها 
املثنى، الذي شــــدد أيضا على دور الدولة في دعم 
صناعة التأمني اإلســــالمي، وأهمية إتاحة الفرصة 
لشركات التأمني في الدخول كمؤمن على ممتلكات 
الدولة حلمايتها من املخاطر، حيث ان اغلب مؤسسات 
الدولة داخل الكويت وخارجها غير خاضعة للتأمني، 
مما يخرج حجما كبيــــرا من األصول من التغطية 
التأمينية ويخفض حجم أقساط التأمني وعدم تأمينها 

سيحمل الدولة أعباء عند حدوث الكوارث.

أعلنــــت الشــــركة املتحــــدة 
للتســــويق وتنظيــــم املعارض 
واملؤمترات عن بدء استعداداتها 
إلقامة منتدى االستثمار اخلليجي 
األول في ســــورية بالتعاون مع 
هيئة االستثمار واملؤسسة العامة 
للمناطق احلرة في سورية ويقام 
في قصر املؤمترات في دمشق في 
النصف األول من شــــهر مارس 

املقبل.
وبهذه املناســــبة، قال املدير 
العام لهيئة االستثمار السورية 
فــــي بيان  د.احمــــد عبدالعزيز 
صحافي انــــه انطالقا من أهمية 
االستثمار كمصدر لتمويل عملية 
النمو االقتصادي وتأمني فرص 
العمل يعقد منتدى االســــتثمار 
اخلليجــــي األول فــــي دمشــــق 
مبشاركة واســــعة من عدد من 
املســــتثمرين ورجــــال األعمال 
السوريني واخلليجيني، مضيفا 
ان هذا املنتدى يكتســــب أهمية 
خاصة كونه يسعى لالستفادة 
من حجم االســــتثمارات املتاحة 
الفرص واملشــــاريع  واقتناص 
اإلســــتراتيجية واملهمة لعملية 
التنمية في سورية في املرحلتني 

احلالية واملستقبلية.
وأوضح عبدالعزيز ان جهودا 
بذلت لتطوير البيئة االستثمارية 
في ســــورية ومتت االســــتعانة 
باخلبرات الدولية لتحسني مناخ 
االستثمار، وان الظروف املالئمة 
تستكمل لتشجيع االستثمارات 
وتنويعهــــا وتوجيههــــا جتاه 
القطاعات الواعدة وجتاوز جميع 

املعوقات.
ولفت الى صدور العديد من 
التشريعات والقوانني التي ساهمت 
في جعل سورية من أفضل املواقع 
التي تقصدهــــا رؤوس األموال 
إلقامة مشاريع استثمارية ذات 
ربحية جيدة، مشيرا الى انه مت 
فتح اغلب القطاعات االقتصادية 
أمام القطاع اخلاص، مضيفا ان 

اإلجراءات اإلصالحية التي اتخذتها 
احلكومــــة أعطت دفعــــة مهمة 
لالستثمار في مختلف املجاالت، 
وانه مت إنشــــاء العديد من املدن 
الصناعية واملناطق احلرة التي 
جنحت في استيعاب استثمارات 
واعــــدة، وهو أمر قــــال انه مكن 
سورية من دخول عالم التنمية 

واالستثمار من أوسع أبوابه.
وأضــــاف أن االســــتثمار في 
ســــورية يشــــكل قصــــة جناح 
مســــتمرة ال تتمثــــل في حجم 
املباشرة  التدفقات االستثمارية 
فحســــب بل فــــي توجههــــا الى 
قطاعات متنوعة، السيما الصناعة 
والزراعة والسياحة واخلدمات 
املالية واملصرفية وتكنولوجيا 
املعلومــــات واالتصــــاالت، مما 
يدل على اجلاذبيــــة والعائدية 
التــــي تتميز بهــــا كل القطاعات 

االقتصادية دون استثناء.
وتطرق عبدالعزيز الى قانون 
تشــــجيع االستثمار رقم ٨ الذي 
يسمح للمستثمر بتملك واستئجار 
األراضي والعقارات الالزمة إلقامة 
مشروعه أو توسيعه ولو جتاوزت 
املساحة سقف امللكية احملددة في 
القوانني واألنظمة النافذة، كما ان 
املشاريع تتمتع بعدم املصادرة او 
نزع امللكية او احلد من التصرف 
في ملكية االستثمارات وعائداتها، 
كما ان هنــــاك العديد من املزايا 

االخرى التي توفر للمستثمر بيئة 
جاذبة حتقق له الفائدة املرجوة 
من اســــتثماراته، هذا الى جانب 
توفر اليد العاملة املاهرة واملواد 
االولية الالزمة لكثير من املشاريع 

املطروحة.
وقال ان اهم الشــــركات التي 
حتقق جناحات في استثماراتها في 
سورية مجموعة اخلرافي الكويتية 
التي نفذت استثمارات مشاريع 
عديدة ومتنوعة ولديها موافقات 
لتنفيذ مشاريع اخرى، وشركة نور 
لالستثمار املالي التي حصلت على 
موافقة احلكومة السورية لتنفيذ 
مشــــروع مصفاة نفط وشركة 
تأمني تكافلي، وشــــركة العقيلة 
التي اسست شركة طيران خاصة 
وشركة تأمني تكافلي باالضافة 
الى مشــــاريع تطويــــر عقاري 
ومجموعة عارف االســــتثمارية 
التي لديها خطط لتنفيذ مشاريع 
مبليارات الدوالرات، ومن االمارات 
هناك شــــركة اعمار التي تعتزم 
تنفيذ مشاريع ضخمة مبليارات 
الدوالرات ومجموعة الفطيم التي 
اعلنت مؤخــــرا عن نيتها تنفيذ 
مشروع عقاري بحجم استثمارات 
يصل الى مليار دوالر، ومن قطر 
هناك شركة الديار القطرية التي 
لديها برنامج استثماري طموح 
جدا، ومن السعودية ايضا هناك 
استثمارات في قطاعات مختلفة 
حققت جناحــــات كبيرة وهناك 
خطط اخرى لتنفيذ مشاريع من 
قبل مجموعات وشركات سعودية 
اخرى، هذا باإلضافة إلى شركات 
كبرى حققت جناحات كبيرة في 
سورية ابرزها شركة فروموجوري 
بيل وسوبايك الفرنسيتان النتاج 
اجلبنة املطبوخة وشركة نستله 
السويســــرية وشــــركة السكر 
الوطنية املساهمة املقفلة وشركة 
سايبا االيرانية لصناعة السيارات 
وشركة بينيتون االيطالية النتاج 

املالبس اجلاهزة.

د.أحمد عبدالعزيز

الوزير باقر في جناح شركة املثنى باملعرض

ومؤتمراتمعارض
في ندوة من تنظيم «الجيداء العالمية» عن واقع االستثمار في البحر األحمر

بحصول غرايير كازير على المرتبة األولى في فئة استشاريي الخدمات

المال: مستعدون للتعاون مع مستثمرين خليجيين
لزيادة حجم االستثمارات من دول المنطقة في مرسى علم

المجموعة العربية للسيارات تحصد المركز األول
 في بطولة فورد اإلقليمية لتميز الخدمات ٢٠٠٨

فازت المجموعة العربية للســــيارات، وكالء فورد 
ولينكولن وميركوري في الكويت، ببطولة شــــركة 
فورد االقليمية لتميز خدمة العمالء لعام ٢٠٠٨، حيث 
جاء استشاري الخدمات غرايير كازير من المجموعة 
في المرتبة األولى بين المتنافســــين من وكالء فورد 
في المنطقة في فئة استشــــاريي الخدمات، وعن فئة 
فنيي الخدمات، فقد ذهب المركز األول إلى ســــانجابا 
ديفاتاجي من العربية لتسويق السيارات وكالء فورد 

ولينكولن وميركوري في سلطنة عمان.
وبهذه المناسبة قال مدير خدمة العمالء في فورد 
الشــــرق األوسط كريس نويل «نتوجه بأحر التهاني 

للفائزين الذين أبدوا مهارة عالية في تقديم الخدمات 
المتميزة للعمالء، كما نعبر عن سعادتنا بتنظيم هذه 
المسابقة التي ال تنحصر أهميتها في كونها منافسة 
للحصول على اللقب، بل تتعدى ذلك إلى كونها تحفز 
فــــرق خدمة العمالء على تقديــــم أفضل الخدمات في 

قطاع السيارات بالشرق األوسط».
وأضاف «يشــــكل تحدي فورد لتميــــز الخدمات، 
التي تنظمه الشركة للعام الثاني على التوالي، حافزا 
كبيرا الستشاريي وفنيي الخدمات لتطوير مهاراتهم 
وإغناء خبراتهم في ســــبيل تحقيق أعلى مستويات 

رضا العمالء.

وأوضــــح ان المشــــاركين يقومون فــــي البداية 
باســــتعراض مهاراتهم والتنافس فيمــــا بينهم على 
مستوى الوكالة، ليتأهل الفائزون منهم بعد ذلك إلى 
المسابقة اإلقليمية ليتنافسوا مع الفائزين من بقية 
الوكاالت، وقــــد واجه تقنيو الخدمات تحديات بالغة 
الصعوبة والدقة شملت تحــديد األعطــال وإصلــاحها 
في مركبات حقيقية، بينما تتحدد نتيجة المسابقة عن 
فئة استشــــاريي الخدمات على أساس المهارات التي 
يبديها المتنافسون في التعامل بأسلوب لبق مع كل 
عميل وتحديد الخدمــــات التي يحتاجها، ودقتهم في 

كتابة تقارير الخدمات.

(أسامة البطراوي)ندوة «واقع االستثمار» ويبدو عبداهللا املال وطاهر فرحات متوسطني املشاركني فيها وعادل حجاب وم.عامر عبدالعزيز (يسارا)

جانب من احلضور

لقطة جماعية الستشاري وفنيي اخلدمات املشاركني في البطولة

عبداهللا املال مقدما درعا تذكارية للسفير املصري طاهر فرحات

 فواز كرامي
كشف نائب رئيس مجلس 
االدارة فــــي مجموع شــــركات 
اجليــــداء العاملية عبداهللا املال 
عن الفرص االستثمارية الكبيرة 
أمام املستثمرين من دول اخلليج 
في منطقة مرسى علم، السيما 
للموقــــع اجلغرافــــي والبنى 
التحتية الكبيرة التي متتلكها 
هذه املدينة كاشفا عن االنتهاء 
من مشروع فندق اخلمس جنوم 
زين واحد في نهاية ســــبتمبر 
الى  العام املقبل، مشــــيرا  من 
استثمار الشركة ألكثر من ١٠ 
ماليني دينار في هذا املشروع 
احليوي واالقتصادي، السيما ان 

٧٠٪ من املشروع مت اجنازه.
حديث املال جاء خالل الندوة 
التي نظمتها مجموعة شركات 
العاملية بالتعاون مع  اجليداء 
جمعية مستثمري مرسى علم 
في مصر والسفارة املصرية في 
الكويــــت امس، حيث لفت الى 
الضمانات والتســــهيالت التي 
تقدمها محافظة البحر االحمر 
للمستثمرين الكويتيني بشكل 
عام وملســــتثمري مرسى علم 
بشــــكل خاص كاشفا عن عزم 
مجموعة شركات اجليداء ضخ 
املزيد من االستثمارات في هذه 
املنطقة احليوية والتي تتمتع 
مبوقع سياحي مميز مطل على 

البحر األحمر.
وتطرق املال العضو املؤسس 
في جمعية مستثمري مرسى 
علــــم الى رؤيته املســــتقبلية 
املتضمنة زيادة حجم استثمارات 
املجموعة في جمهورية مصر 
العربية بشــــكل عام ومرسى 

علم بشــــكل خاص ملا تتمتع 
به مصر من مناخ اســــتثماري 
متميــــز وتســــهيالت كبيــــرة 
ومقومات ســــياحية عظيمة، 
الفتا الى تشجيعه للمستثمرين 
الكويتيــــني على التعاون معه 
وتكوين كيانات اv  ستثمارية 
كبيرة لزيادة حجم االستثمار 

في مرسى علم.
وأشــــاد املال مبشــــروعات 
اخلرافــــي في منطقــــة البحر 
االحمر إلعطائها زخما وحراكا 
للمنطقة وجذب السياح إليها 
ان كان من خالل مطار مرسى 
علم الدولي، حيث ساهم بتوفير 
البوابة اجلوية الدولية الى مصر 
من اجلنوب على ساحل البحر 
االحمر منذ افتتاحه في نهاية 
٢٠٠١ من خالل ٣ رحالت ملصر 
القاهرة  للطيران مباشرة من 

ملدينة مرســــى علــــم، اضافة 
الكبيــــر والفريد  الى الصرح 
من نوعه فــــي مصر واملتمثل 
مبارينــــا اليخوت التي تعتبر 
حجر االساس لسياحة اليخوت 
في مصر باالضافة الى إنشائها 
القــــرى واملناطق  للعديد من 
السياحية. مضيفا ان حتويل 
قرية مرسى علم الى مدينة تضم 
اكثر من ٩ آالف غرفة فندقية 
واكبر مارينا لليخوت لهو دليل 
جديد على االهمية الكبيرة لهذه 
املنطقة على اخلريطة السياحية 

العاملية.
بدوره أكد سفير جمهورية 
مصــــر العربية لــــدى الكويت 
طاهر فرحات على دور املشاريع 
االستثمارية سواء الكويتية في 
الكويت  او املصرية في  مصر 
العالقة  على تعميق أواصــــر 

املتينة بني البلدين والشعبني 
الشــــقيقني وتساهم في زيادة 
التالحم الذي تعمق مع تدفق 
االستثمارات الكويتية الى مصر 
مشجعا املستثمرين الكويتيني 
او الوافدين املصريني في الكويت 
على االستثمار في مرسى علم 
القطاعات كافة السياحية  في 

واخلدمية.
وبالنســــبة لدور احلكومة 
املصريــــة في تشــــجيع جذب 
االســــتثمار بني منســــق عام 
البحرية  االستثمار واالنشطة 
البحر االحمر عادل  مبحافظة 
حجاب «فان الدولة متمثلة في 
جميع الهيئات واالدارات تقوم 
على خدمة االســــتثمارات في 
مصر حيث قامت باتخاذ عدة 
اجراءات من شــــأنها التسهيل 
والتشجيع على زيادة االستثمار 

مبنطقة البحر االحمر وخاصة 
مرســــى علم مبا يوفر مناخا 
مناسبا وامن للمستثمرين في 

كل مجاالت االستثمار.
وكانت الندوة باشرت اعمالها 
بتقدمي شرح مفصل من مدير 
عام مجموعة شــــركة اجليداء 
العامليــــة م.عامــــر عبدالعزيز 
عن واقع املشاريع والتقدم في 
اجنازها وتنفيذها في منطقة 
مرســــى علم، مشــــيرا الى ان 
مشــــروعات مجموعة اجليداء 
العاملية في مرسى علم تسير 
بخطى سريعة ويتم دراستها 
وتنفيذها على أيدي خبراء في 
مجال التشييد والبناء وتتمتع 
بسرعة اجناز عالية من خالل 
التعاون الذي القته املجموعة 
من السلطات املصرية مبحافظة 

البحر االحمر.

«مكان العقارية» شاركت في أنشطة دورة
علوم التسويق واإلدارة في جامعة الكويت

أعلنت شركة مكان املتحدة 
العقارية عن مشاركتها ورعايتها 
ألنشطة دورة تدريبية في علوم 
التسويق واإلدارة في جامعة 
الكويت، والتـــي نظمها نادي 
اإلدارة والتسويق – كلية العلوم 
اإلدارية- في اجلامعة، على مدى 
٣ أيام. ومنح املشاركون فيها 
شهادة معتمدة من األكادميية 
البريطانية للمتدربني، وقد أتت 
هذه اخلطوة انسجاما مع دور 
شركة مكان املتحدة االجتماعي، 
التي  وكذلك في سياق اخلطة 
الشـــركة للمساهمة  اعتمدتها 
فـــي النشـــاطات األكادمييـــة 
واالجتماعيـــة التي تنبثق من 
مفهوم املسؤولية االجتماعية 
والتي كرســـتها الشركة كأحد 
الرئيســـية في  أهـــم األركان 

إستراتيجية عملها.
وفي هذا السياق قال مدير 
إدارة تطوير األعمال في شركة 
مكان املتحـــدة ثامر أبل: تأتي 
رعايتنا ألنشـــطة هذه الدورة 
ضمن سلســـلة من النشاطات 
االجتماعيـــة واألكادميية التي 

ان هذه النشاطات تكتسب أهمية 
كبيرة بالنســـبة لشركة مكان 
أنها متكنها  املتحدة خصوصا 
الطـــالب املتميزين  من رصد 
املقبلة من األجيال  والكفاءات 
اجلديدة خدمة ألهداف التنمية 
التي طاملا نادت بهـــا قيادتنا 
احلكيمـــة من خـــالل دعوتها 
الوطنية  الكفاءات  إلى توطني 
وتوفيـــر البيئـــة املالئمة لها 

واحتضانها.
وبني أن مجلس اإلدارة أولى 
منذ تأسيس الشـــركة مفهوم 
املسؤولية االجتماعية أهمية 
كبيرة وباتت واحدا من األركان 
اإلستراتيجية ضمن خطة عملها، 
مشيرا إلى ان التواجد بقوة في 
بعض االنشطة املهمة واملرتبطة 
باملجتمع يعكس التزام الشركة 
باملسؤولية االجتماعية ويكرس 
جانبا من هذا العنصر ســـيتم 
اســـتكماله في املرحلة املقبلة 
مـــن خـــالل خطـــة متكاملة 
تنبثق من مفهوم املســـؤولية 
االجتماعيـــة تشـــمل مختلف 

شرائح املجتمع. 

ثامر أبل

تنوي شـــركة مـــكان املتحدة 
املشاركة فيها بقوة خالل العام 
املقبل، مشـــيرا إلى ان تواجد 
الشركة في الدورة لم يقتصر 
على توفير الدعم فقط بل يهدف 
إلى اجلمع بني املفاهيم النظرية 
خالل الـــدورة والتطبيق على 
أرض الواقع عبر عرض جتربة 

بعض كوادر الشركة.
وأوضح: «كما نهدف من خالل 
هذه الرعاية إلى دعم وتطوير 
القدرات واملواهب الشابة على 
مستوى الكويت واملنطقة، كما 

الثالثاء
اقتصاد٢٥ نوفمبر ٢٠٠٨  


