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مشروع »فيرمونت النخلة جميرا«

باعتباره فرصة مثالية للمستثمرين الراغبين في تنويع استثماراتهم العقارية

المشروع يتيح امتالك غرفة فندقية فئة 5 نجوم وعوائد سنوية تبلغ 10% خالل السنوات الخمس األولى

»إيفا للفنادق« تطلق مشروعها الثاني ضمن نظام
ملكية الشقق الفندقية في »فيرمونت النخلة جميرا« 

أعلنت ش���ركة ايفا للفنادق 
واملنتجع���ات، أكبر مس���تثمر 
أجنبي في نخلة جميرا عن إطالق 
مش���روعها الثاني ضمن نظام 
ملكية الشقق الفندقية مبنطقة 

الشرق األوسط.
وأوضحت الشركة في بيان 
صحافي، أمس، أن نظام ملكية 
الش���قق الفندقي���ة ف���ي فندق 
النخلة جميرا ميثل  فيرمونت 
فرص���ة مثالية للمس���تثمرين 
الراغبني في تنويع استثماراتهم 
العقاري���ة وتعزيزها بخيارات 
اخرى مجزية جتمع بني العائد 
املضمون واملتحقق من إيجارها 
وإمكانيات منو رأس املال القوية، 
فضال عن إمكانية االس���تمتاع 

بعطلة خالية من املتاعب.
النظ���ام  ه���ذا  ويتي���ح 
للمستثمرين فرصة امتالك غرفة 
فندقية مفروشة بالكامل تتميز 
مبعايير الفخامة الفندقية فئة 5 
جنوم، وعوائد سنوية تبلغ %10 
خالل السنوات اخلمس االولى 
تضمنها ايفا للفنادق واملنتجعات 
من خالل نظ���ام التأجير، كما 
تضمن ايفا للفنادق اعادة شراء 
الشقة الفندقية مجددا بعد خمس 
سنوات من افتتاح الفندق بنسبة 
10% اعلى م���ن القيمة العادية 
للشقة. وميكن للمالكني االقامة 
30 يوما بالس���نة واالستمتاع 
باملراف���ق الرائع���ة واملتكاملة 
التي تديرها فيرمونت للفنادق 

واملنتجعات. 

قطاع الملكية الفندقية األسرع 
نموا في العالم 

وفي هذا السياق صرح، رئيس 
العمليات لدى شركة ايفا للفنادق 
واملنتجعات ويرنر بيرغر بأن 
الفندقية يعد  امللكي���ة  »قطاع 
العقارية  القطاعات  أحد أسرع 
منوا في العالم الفتا الى أن ايفا 

فندقية فخمة تديرها ش���ركة 
عاملية عريق���ة. ونحن واثقون 
م���ن أن هذا املفهوم س���يحقق 
للمستثمرين جميع طموحاتهم 
وتطلعاتهم االستثمارية وأكثر 

من ذلك بكثير. 

شراء شقة فندقيـــة يحقـق 
عوائد جيدة

ومن جهته، قال نائب رئيس 
إدارة العم���الء في ايفا للفنادق 
واملنتجعات بياراس مورياتي 
انه بعد أن وصلت فوائد الودائع 
املصرفية إلى مستويات متدنية 
قياسية، يعد خيار شراء شقة 
فندقية خاصة من البدائل املغرية 
ألولئ���ك الراغبني ف���ي تنويع 
وتوسيع العائد على استثماراتهم 

املختلفة.
اجلدير بالذكر ان فيرمونت 
للفنادق واملنتجعات س���تكون 
مس���ؤولة عن جمي���ع األعمال 
االدارية، التسويقية والترويجية 
وكل ما يتعلق بخدمة وصيانة 

الفندق.
ويقع فندق فيرمونت نخلة 
جميرا في اجل���زء الغربي من 
جذع نخل���ة جمي���را، وقد مت 
اس���تكمال بن���اء الفندق حتى 
الطابق العلوي. وسيضم الفندق 
الش���اطئي 381 غرفة فندقية، 
وأجنحة فندقية، مفروشة بشكل 
كامل، وذات ش���رفات واس���عة 
تط���ل على حدائ���ق وأحواض 
العربي  الس���باحة واخللي���ج 
ودبي مارينا. كما يضم الفندق 
قاعات وجتهي���زات املؤمترات، 
وعددا من املطاعم املختارة، صالة 
رياضية مجهزة بش���كل كامل، 
ونادي »ويلو سترمي« الصحي، 
ومرافق ترفيهية خارجية، مبا 
في ذلك منطقة شاطئية خاصة، 
وأحواض الس���باحة، والنادي 

الرياضي، ونادي األطفال.

للفنادق واملنتجعات هي الشركة 
االولى التي اطلقت هذا املفهوم 
في الشرق األوسط واستقطب 
خالل فترة قصيرة إقباال واسعا، 
السيما في أسواق إقليمية مهمة 
مثل دبي التي تعد نسبة اإلشغال 
الفندقية فيها من بني أعلى النسب 

في العالم«.
وبينت الشركة أنه في األوقات 
احلرجة يستطيع املستثمرون 
االعتماد على استثماراتهم في 
ش���قة فندقية فخم���ة في دبي. 
فوفقا لدراسة نشرتها مؤسسة 
إس تي آر غلوب���ال في يونيو 
2009 أن دب���ي في طليعة املدن 
العاملية من حيث نسب اإلشغال 
الفندقي���ة، وقد تفوقت في هذا 
اجلانب على باريس ونيويورك 
وسنغافورة وطوكيو وغيرها. 
الفنادق واملنتجعات  ومازالت 
الشاطئية في دبي حتقق إيرادات 

أكبر للغرفة الواحدة مقارنة مع 
غيرها من الفنادق واملنتجعات 

غير الشاطئية.
وقد شهد مطار دبي الدولي 
منوا متواصال خالل األش���هر 
الثمانية األولى من عام 2009، 
حيث منت حركة املس���افرين 
بنسبة 6.7%، فيما سجلت أشهر 
صيف هذا العام منوا مضاعفا. 
وهذا يخالف، على نحو واضح، 
تراجع حركة املس���افرين في 
مطارات العالم بنسبة 7% خالل 
العام وفقا لتقرير صادر  هذا 
عن املجلس الدولي للمطارات. 
مطار دبي يتجه نحو حتقيق 
رقم قياسي عاملي جديد يتمثل 
في 40.5 مليون مسافر خالل 
عام 2009، فيما يتوقع أن تصل 
حركة املس���افرين خالل عام 
2010 إل���ى أكثر من 46 مليون 

مسافر.

ومازالت األرقام املنش���ورة 
اخلاصة بنسب اإلشغال الفندقية 
وحرك���ة املس���افرين تظهر أن 
دبي قد حافظ���ت على مكانتها 
العاملية املرموق���ة بالرغم من 
األزمة االقتصادية العاملية. مطار 
دبي الدولي ه���و الوحيد الذي 
مازال يحق���ق منوا إيجابيا من 
حيث حركة املسافرين الدوليني، 
بني أول عشرة مطارات اشغاال 
بالعالم. وم���ن املؤكد أن أرقام 
حرك���ة املس���افرين املذكورة 
ستنعكس بطريقة إيجابية لترفع 

نسب اإلشغال في الفنادق.
واختت���م بيرغ���ر قائال ان 
هن���اك طلبا إقليمي���ا قويا من 
قبل املس���تثمرين على احللول 
العقاري���ة االس���تثمارية التي 
حتقق لهم عوائد مالية مجزية، 
ومتكنهم في الوقت نفس���ه من 
قضاء إجازة ممتعة في وجهة 

جورج كوبر وخالد الكندري أثناء توقيع االتفاقية

الوطنية،  وقعت اخلط���وط 
ومجموعة خدمات احلج والعمرة 
)مواسم( اتفاقا حصريا يقضي 
بنقل جميع حجاج بيت اهلل احلرام 
املسافرين مع حملة »مواسم« على 

منت الناقلة املتميزة.
ومت توقيع عقد االتفاقية بني 
الوطني���ة ومجموعة  اخلطوط 
خدمات احلج والعمرة )مواسم( 
الرئيس���ي للخطوط  املبنى  في 
املاض���ي  الوطني���ة األس���بوع 
التنفيذي  الرئي���س  بحض���ور 
للخطوط الوطنية جورج كوبر 
ورئيس القطاع التجاري بالشركة 
ديڤي���د إيفان���ز، فيما حضر من 
جانب »مواسم« العضو املنتدب 

والرئيس التنفيذي خالد الكندري وثامر التميمي 
املستشار بالشركة.

وقد أعرب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
للخطوط الوطنية عبدالس���الم البحر عن اعتزازه 
بوقوع اختيار شركة »مواسم« على اخلطوط الوطنية 
لتكون الناقل احلصري للحجاج خالل موسم احلج 
املقبل، مش���يرا إلى أن ذلك يعكس النجاح الكبير 
للخطوط الوطنية منذ انطالقتها خصوصا أن هذه 
االتفاقية أتت بعد فترة بسيطة من تدشني خط جدة 

أحدث وجهات اخلطوط الوطنية.
وقال البح���ر »نحن فخورون به���ذه االتفاقية 
وبقدرتنا على تقدمي باقة م���ن اخلدمات املتميزة 
التي تتناغم مع مستوى خدمات مجموعة خدمات 
احلج والعمرة � مواسم، خصوصا ملا للشركة من 
تاريخ عريق في مجال تنظيم حمالت احلج والعمرة 
وللثقة الكبيرة والسمعة الطيبة التي تتمتع بها في 
الكويت«، مش���يرا إلى أن توافق خدمات »مواسم« 
وم���ا لها من باع طويل في هذا املجال مع اخلطوط 
الوطنية دليل عل���ى جناح اخلطوط الوطنية منذ 
انطالقتها في نيل ثقة ضيوفنا لتكون بذلك اخليار 

األول في الكويت للسفر املتميز.
بدوره قال العضو املنتدب والرئيس التنفيذي 
ملجموعة خدمات احلج والعمرة )مواس���م( خالد 
الكندري ان الش���ركة س���عيدة بتوقيع هذا العقد 
احلصري مع اخلطوط الوطنية، مبينا أن »مواسم« 
تفخر بالعمل مع شركة وطنية كويتية تستطيع أن 
تقدم خدمات عالية ومتميزة بهذا املستوى العاملي، 
وأضاف »من خالل هذه االتفاقية فإننا نطمح إلى 
متيز حجاجنا من خالل خدمات اخلطوط الوطنية 
مما يساعدنا على تقدمي خدمة مميزة لهم وتسهيل 
مناسك احلج ووجدنا في اخلطوط الوطنية الشريك 
األمثل في ذلك«، مبينا أن اخلطوط الوطنية لديها 
مبنى خاص للطيران وهو مبنى الشيخ سعد للطيران 
العام مما مينحها متيزا وتفردا ال مثيل له في الكويت. 

مضيفا »متلك اخلط���وط الوطنية أدوات وجتربة 
طيران متميزة وفخمة متيزها عن شركات الطيران 
األخرى مما جعلها الشريك املثالي لنا«، مبينا انه 
مبوجب هذه االتفاقية فقد غطت شركة مواسم جميع 
رحالتها ملوسم احلج هذا العام، معربا عن أمله في 
أن تتطور الش���راكة مع اخلطوط الوطنية لتكون 
وكيال حصريا جلميع الرحالت لش���ركة مجموعة 

خدمات احلج والعمرة في السنوات املقبلة.
يذكر أن شركة مجموعة خدمات احلج والعمرة هي 
شركة مساهمة كويتية مقفلة أنشئت حديثا بشراكة 
بني شركة الرتاج لالستثمار وحملة الكندري وتهدف 
في عملها إلى تقدمي خدمات متكاملة وراقية لضيوف 
الرحمن مبعايير عاملية على مستوى وسائل النقل 
واإلقامة والضيافة واألضاحي وسائر املستلزمات 
الضرورية وحتى الترفيهية، مستندة في ذلك إلى 
اخلبرة العريقة حلملة الكندري في هذا املجال واملمتدة 
أكثر من 20 عام���ا أصبحت خاللها واحدة من أكثر 
احلمالت التي حتظى بثقة احلجاج واملعتمرين في 
الكويت، وتنال درجة االمتياز مع مرتبة الش���رف 
حسب معايير وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
عدة مرات، عالوة على التقدير واالحترام من السلطات 
املختصة في اململكة العربية الس���عودية الشقيقة. 
وتأتي شراكة »مواسم« مع اخلطوط الوطنية ملوسم 
احلج احلالي مبثابة تتويج لعمل الشركتني، إذ تعمل 
اخلطوط الوطنية على تقدمي خدمات متميزة ومتكاملة 
الوطنية  لضيوفها املسافرين. وتس���ير اخلطوط 
رحالتها بانتظام انطالقا من مبنى الش���يخ س���عد 
للطيران العام لتكون بذلك شركة الطيران الوحيدة 
في الكويت التي تطلق رحالتها من مبنى منفصل 
عن مبنى مطار الكويت الدولي، موفرة بذلك راحة 
وسهولة ال مثيل لها لضيوفها، وللخطوط الوطنية 
أسطول يتكون من أربع طائرات يسير رحالت إلى 
ثماني وجهات وهي دبي والبحرين والقاهرة وبيروت 

ودمشق وعمان وشرم الشيخ.

في سعي الشركتين لتقديم خدمات مميزة لعمالئهما

»الخطوط الوطنية« ناقاًل حصريًا لحجاج 
»مواسم« لخدمات الحج والعمرة


