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15% زيادة متوقعة في أسعار 
العقارات مبصر خالل 2014

القاهرة ـ ناهد إمام

كش���فت توقع���ات خبراء 
اإلس���كان والتشييد عن ارتفاع 
أسعار الوحدات بالسوق العقارية 
خالل العام احلالي بنسبة تصل 
ارتفاع س���عر  الى 15% نتيجة 
العمل���ة الدوالري���ة األميركية. 
وقال الرئيس التنفيذي لشركة 
كولدوي���ل بانك���ر � نيو هومز 
للتسويق خالد بهيج ان ارتفاع 
أسعار الوحدات بالسوق العقارية 
خالل الع���ام احلالي يرجع إلى 
العقار  املتراكم عل���ى  الطل���ب 
باإلضاف���ة إلى ارتفاع أس���عار 
صرف اجلنيه أمام الدوالر إلى 
جانب ارتفاع أسعار مواد البناء. 
وأوضح ان القاهرة اجلديدة من 
أكثر املدن جذبا للش���راء داخل 
مصر والتي اس���تحوذت على 
نسبة 65% من الوحدات التي مت 
تسويقها من خالل الشركة 2013 
املتبقية  بينما توزعت احلصة 
بني مدينة أكتوبر والشيخ زايد 
وغيرها م���ن املدن، موضحا ان 
املساحات الصغيرة داخل السوق 
تالقي إقباال كبي���را من راغبي 
الش���راء خالل الفترة احلالية. 
من ناحية أخرى، شهدت أسعار 
الوحدات الس���كنية في منطقة 
ارتفاعا ملحوظا خالل  الزمالك 
امت���دادا للزيادة  العام احلالي 
احملقق���ة الع���ام املاضي، حيث 
بلغ سعر املتر للوحدة السكنية 
القدمية واملتش���طبة بني 8000 
و11000 جنيه بينما سعر املتر 
في الوحدات السكنية اجلديدة 
البناء  بني 12000 و15000 جنيه، 

ً »الكويتية األرضية« تعتزم التوسع إقليميا
قال املدير العام في شركة 
الكويتية األرضية  اخلطوط 
خالد حمادة إن الشركة تسعى 
خالل الفترة املقبلة إلى توسيع 
نشاطها إقليميا بعد أن أثبتت 
وجودها داخل السوق احمللي 
من خالل التركيز على نشاطها 
األساسي وهو النقل والتحميل 
والتراخي���ص  والش���حن 
والتخزين والتأمني دون تنويع 
املصادر حتى تكون املخاطرة 

قليلة.
وأضاف في بيان صحافي 
أن شركات القطاع اللوجستي 
تلعب دورا في زيادة كفاءة أداء 
قطاع اخلدمات، مما يؤكد أن 
هناك شركات كويتية قادرة على 
تقدمي أفضل خدمة لوجستية 
حس���بما تقتضيه متطلبات 
الس���وق العاملي���ة والتي من 
أهمها خدمات النقل اللوجستي 
إلى  األميركي، والذي يحتاج 
دق���ة عالية م���ن حيث تقدمي 
أعلى معايير اجلودة، والتي 
أثبتتها الشركات الكويتية من 
خالل تعاقداتها الس���ابقة مع 
اجليش األميركي التي مازالت 

مستمرة.
وذك���ر أن جن���اح القطاع 
اللوجس���تي مرهون بتطوير 
خالد حمادةاجلودة وتقلي���ل الكلف ذات 

»الوطني« يطلق تصميماً مميزاً خلدماته »اإللكترونية«
خالل الزيادة امللحوظة لعدد 
املعام���الت املصرفية التي 
تتم عبر هذه القنوات من 
قبل عمالء البنك الوطني، 
ويأتي ذلك في ظل س���عي 
البن���ك الوطني املتواصل 
إلى تطوير قنوات اخلدمة 
اإللكترونية لديه وإطالق 
خدمات جديدة باستمرار 
بهدف احلفاظ على جسور 
العمالء  تواصل قوية مع 
والبقاء بالقرب منهم وتلبية 
احتياجاتهم في كل األوقات 

وأينما وجدوا.

واألمان واخلدمات املتنوعة 
املجانية التي توفرها، وقد 
أض���اف البنك الوطني لهذا 
التصميم اجلديد العديد من 
املميزات واخليارات املبتكرة 
واملنظم���ة بطريقة جديدة 
الراحة واليس���ر  ملزيد من 
لتلبية احتياجات العمالء.

وأض���اف اخلض���ر أن 
الوطني  البن���ك  قن���وات 
املصرفية البديلة من إنترنت 
وهواتف ذكية تتمتع بأعلى 
التط���ور واألمان  معايير 
عامليا، وينعكس ذلك من 

ع���ام مجموع���ة اخلدمات 
املصرفية الشخصية لدى 
الوطني  الكوي���ت  البن���ك 
احمد خالد اخلضر إن بنك 
الكويت الوطني حريص على 
تعزيز خدماته عبر القنوات 
البديلة وتطويرها ملتزما 
بتوفير أعلى درجات األمان 
واملرونة، ألن احلفاظ على 
جودة اخلدمة يبقى في مقدمة 
أولويات���ه. وتتميز خدمة 
»الوطني عب���ر اإلنترنت« 
بتصميمها العصري محتفظة 
الس���هولة واملرونة  مبزايا 

أطلق بنك الكويت الوطني 
تصميم���ا جدي���دا خلدمته 
اإللكتروني���ة  املصرفي���ة 
»الوطني عب���ر اإلنترنت« 
األكثر تطورا وأمانا خلدمة 
عمالئه في الكويت وخارجها، 
وذل���ك انطالقا من س���عيه 
املس���تمر لتطوير خدماته 
ومنتجات���ه وتبني أحدث 
التكنولوجي���ة  األنظم���ة 
العاملية ليكون  واملعايي���ر 
األقرب إلى عمالئه وضمان 
خدمتهم على النحو األمثل.
وق���ال مس���اعد مدي���ر 

 احمد اخلضر

شاركت الوطنية لالتصاالت، 
إح���دى ش���ركات مجموع���ة 
Ooredoo، في أنشطة املعرض 
 Life n’« السنوي للسلع الراقية
Style«، والذي تستمر فعالياته 
حتى اليوم 24 أبريل في قاعة 

البركة بفندق كراون بالزا.
املع���رض على  يحتوي 
مجموع���ة متنوع���ة م���ن 
الراقية  الكمالي���ة  الس���لع 
واالكسس���وارات املنزلي���ة 
واملالب���س  والديك���ور 
واالكسس���وارات وغيرها، 
ومتيز املع���رض الذي يقام 
سنويا هذا العام باستضافة 
رجال األعمال والفنانني من 
الكوي���ت ولبن���ان ومصر 
وتركيا. ويأتي دعم شركة 
الوطنية لالتص���االت لهذا 
املعرض إميانا من الشركة 

جناح »الوطنية لالتصاالت« في املعرض

»Life n’ Style« ملعرض ٍ »الوطنية لالتصاالت« راع

»شوارعنا تنزف إلى متى؟!« برعاية »التجاري«
البنك مؤخرا والهادفة إلى إحياء 
التراث الكويتي القدمي والتذكير 
بأهمي����ة الع����ادات الكويتية 
وأمناط احلياة التي عاش����ها 
اآلباء واألج����داد في املاضي. 
وقد قام وزير التربية ووزير 
التعليم العالي أحمد املليفي 
بزيارة جناح البنك التجاري 
مقدما الشكر والتقدير للبنك 
التج����اري عل����ى رعايته هذا 
امللتقى، متمنيا املزيد من التقدم 

واالزدهار للبنك التجاري.
ويواصل البنك التجاري 
الكويتي سياسته الرامية إلى 
دعم مسيرة التنمية في الكويت 
من خالل مشاركته ورعايته 
لألنشطة والفعاليات املجتمعية 
التي تهتم بالشباب وتساهم 
في تنمية قدراتهم وحتقيق 
طموحاتهم، حيث يرى التجاري 
ان العنص����ر البش����ري أحد 
املقومات األساسية للتنمية 

والتطور.

جانبي السرعة واإلشارات 
الضوئية.

وقد صاح����ب هذا املتلقى 
جناح خاص بالبنك التجاري 
لتعريف اجلمهور بحملة »يا 
زين تراثنا« الثالثة التي أطلقها 

وأضافت ان���ه من مصلحة 
اجلميع وجود توعية مرورية 
لكل أطياف املجتمع من أولياء 
أم���ور والطلب���ة بضرورة 
احترام اإلرشادات املرورية 
وقواعد الطريق خاصة في 

ش����ارك البن����ك التجاري 
برعاي����ة ملتق����ى ومعرض 
»شوارعنا تنزف إلى متى؟!« 
الذي نظمته ثانوية الروضة � 
بنات وبحضور وزير التربية 
ووزير التعليم العالي أحمد 
املليفي، بهدف توعية وإرشاد 
الطلبة وقائدي املركبات من 
املواطن����ني واملقيمني بأهمية 
احلفاظ احترام قواعد املرور 

وااللتزام بها.
وفي هذا السياق، صرحت 
مس���اعد املدير العام � إدارة 
اإلعالن والعالقات العامة � 
أماني الورع � بان مشاركة 
البنك في ملتقى »شوارعنا 
تن���زف إلى مت���ى؟!« تأتي 
ضمن املسؤولية االجتماعية 
التي يتبناها التجاري جتاه 
مجتمعه وتستهدف الشباب 
والش���ابات الذين يشكلون 
الغالبية في مجتمعنا وفئة 
عزيزة وجديرة باالهتمام، 

املليفي خالل زيارته جناح البنك التجاري

بدع���م األعمال واملش���اريع 
وتقدي���را منه���ا للفنان���ني 
الناشئة.  يشمل  واملواهب 

املعرض جناحا خاصا للشركة 
عرض فيه األجهزة التي مت 
إطالقها في الفترة األخيرة كما 

منح فريق الوطنية للجمهور 
فرصة االطالع على العروض 
اخلاص���ة واملمي���زة والتي 
تلبي احتياجات الش���ركات 
واملتوس���طة  الصغي���رة 
عل���ى وج���ه اخلصوص، 
تواجد من الوطنية كل من 
العامة  العالقات  مس���ؤول 
فهد الفهد ومن مبيعات كبار 
الشخصيات تركي الشمري 
ومن برنام���ج جنوم أحمد 
حمدان. قدمت الوطنية كذلك 
تعريفا لزوار املعرض بأفضل 
برنامج مكافآت من نوعه في 
الكويت »جن���وم«، والذي 
مينح أعض���اءه خصومات 
ومكاف���آت م���ن العديد من 
املتاجر واملطاعم والفنادق 
وخصوم���ات عل���ى تذاكر 

الطيران.

العالقة بالنقل الدولي، وتبني 
ممارس���ات جتارية تتفق مع 
املعايير الدولية وإزالة احلواجز 
غي���ر الضروري���ة املوجودة 
ضمن السياقات االقتصادية 
واالجتماعية والسياسية في 
الدولة، من أجل حتقيق نظام 
فع���ال للقطاع اللوجس���تي، 
وإيجاد آليات التنس���يق بني 
العاملي���ة املتعلقة  األنظم���ة 

بالنقل.
وأوضح أن هناك عراقيل 
حتيط باخلدمات اللوجستية 
في البالد، ملا يواجهه من عقبات 
التقلب الدائم في أسعار الشحن 
م���ن قبل م���زودي اخلدمات، 
والتغيرات املستمرة في األنظمة 
واللوائح احلكومية، والقوانني 
العاب���رة للحدود،  التجارية 
واالزدحام ف���ي حركة املرور 
س���واء في املوانئ أو شوارع 
البلد، موضحا أنه من الصعب 
إجناز أي جتارة عاملية أو عملية 
استيراد أو تصدير عاملية أو 
عملية نقل للمواد األولية أو 
املنتجات وتصنيعها دون دعم 
لوجستي احترافي، ومتنوعة 
في التخزين، واملعاجلة املادية 
والتغلي���ف ف���ي صناديق أو 
حاويات، ضمن خطوط النقل 

البرية والبحرية واجلوية.

وأش���ار إلى أن���ه من أهم 
معوقات النقل اللوجستي فرض 
ضريبة الدخل على الترانزيت 
بني منطقة وأخرى مما يلحق 
ض���ررا كبي���را مبصاري���ف 
اللوجستية، مما  الش���ركات 
تش���كل تلك املصاريف على 
نقل شركات اللوجستية ونقل 
استثماراتها إلى املوانئ األخرى 
بالدول املجاورة والبحث عن 
فرص استثمارية خارج نطاق 
عملها من أجل جني أرباح ملالك 
الشركات، التي حتاسب مجالس 
إدارتها من خ���الل جمعياتها 

العمومية.

ونصف تشطيب فقط ويختلف 
السعر على حسب موقع الوحدة 
السكنية داخل شوارع الزمالك أو 
تطل على النيل مباشرة. وقال 
إبراهيم زيدان مدير أحد مكاتب 
التسويق العقاري ان األسعار في 
منطقة الزمالك وفي نفس الوقت 
للعديد من األسباب في مقدمتها 
ندرة وجود وحدات سكنية فارغة 
في الزمالك في الوقت الذي يوجد 
طلب متزايد على الشراء في تلك 
إلى أن هناك  املنطقة. وأش���ار 
أسبابا أخرى الرتفاع األسعار 
مثل زيادة سعر العملة الدوالرية 
األميركية وارتفاع أسعار مواد 
البناء خاصة األسمنت واحلديد. 
وق���ال ان الش���قق القدمية في 

التداول على  التي يتم  الزمالك 
بيعها ال تتجاوز 50 شقة فقط، 
مشيرا إلى أن سعر الشقة القدمية 
املتشطبة مساحة 100 متر يبلغ 
حوال���ى 1.250 ملي���ون جنيه، 
والشقة اجلديدة نصف تشطيب 
مبلغ 1.200 مليون جنيه، وتعد 
شوارع منصور محمد � املرعشلى 
� محمود مظهر من أشهر الشوارع 
في الزمالك. وبالنسبة للوحدات 
السكنية قانون قدمي أو تنازل في 
الزمالك يصل س���عرها إلى 2.5 
مليون جنيه مساحة 220 مترا 

وإيجار شهرى 300 جنيه.


