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اكتمال مشاركات معرض العقار واالستثمار بدخول  7  شركات جديدة
أعلنت مجموعة »توب اكس�بو« لتنظيم املعارض واملؤمترات عن 
اكتمال مشاركات الشركات العقارية في أنشطة معرض العقار واالستثمار 
»معرض املعارض العقارية في الكويت« الذي تنظمه املجموعة بالتعاون 
مع شركة معرض الكويت الدولي في صالة رقم 6 بأرض املعارض الدولية 
مبشرف خالل الفترة من 12-16 ابريل اجلاري وبرعاية وحضور نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان الش�يخ أحمد الفهد  هذا وقد أعلنت 7 
شركات عقارية جديدة عن مشاركتها في هذا احلدث املهم، حيث أعلنت 

شركة س�لتيك إلدارة العقار عن عرضها ملجموعة كبيرة من اخلدمات 
والعروض االستثمارية في بلغاريا باإلضافة الى ان الشركة تدير عقارات 

ألكثر من 200 عميل في بلغاريا.
كما أعلنت ش�ركة البقيع الدولي عن عرضها ألراض سكنية وزراعية 
وجتارية وصناعية في األردن وسلطنة عمان، مشيرة الى ان كل األراضي 
التي تطرحه�ا املجموعة هي أراض مخدومة جي�دا وقريبة من أماكن 

التجمع العمراني.
  في حني أعلنت شركة الدرة جلوبال العقارية عن طرحها عدة مشاريع 

مناسبة جلميع العمالء من حيث املواقع املميزة بالقاهرة واالسكندرية 
والساحل الشمالي، ومنها مشروع »شارم هايتس« وهو من أرقى وأجمل 

املشاريع العقارية االستثمارية بشرم الشيخ.
واعلنت ش�ركة امالك العقارية عن طرح مشروعني جديدين ضمن 
مشاركتها االولى في مدينة الغردقة سهل حشيش »ريفيرا بالزا« وهو عبارة 

عن منتجع سياحي مبستوى 5 جنوم ويقع مباشرة على الشاطئ.
وفيما يلي تصاريح املسؤولني في الشركات التي أعلنت عن مشاركتها 

في املعرض: 

تنظمه »توب إكسبو« بالتعاون مع »معرض الكويت« 12 الجاري برعاية الشيخ أحمد الفهد

قنصوه: »الدرة جلوبال« تعرض مشروع 
»شارم هايتس« في شرم الشيخ

بعض األراضي جاهزة لالستثمار والتطوير الفوري

»زين« تواصل تصدر قائمة الشركات من حيث الكمية والقيمة

الصراف: »البقيع الدولي« تعرض أراضي سكنية
 وزراعية وتجارية وصناعية في األردن وسلطنة عمان

مؤشر»جلوبل« لقطاع االتصاالت الخليجي
 يسجّل تراجعاً هامشياً وسط ترقب لنتائج الربع األول

قال تقرير شركة بيت االستثمار 
العاملي )جلوب����ل( انه مع دخول 
شركات االتصاالت اخلليجية مرحلة 
اإلفصاح عن بياناتها املالية لفترة 
الربع األول املنتهي في 31 مارس 2010 ومع ترقب من جانب 
املستثمرين، أنهى مؤشر »جلوبل« لقطاع االتصاالت اخلليجي 
تداوالت األسبوع املنتهي في 8 ابريل 2010 مسجال تراجعا 
هامشيا بنسبة 0.09% وصوال إلى مستوى 311.61 نقطة، هذا 
وقد انخفض إجمالي القيمة السوقية للقطاع بواقع 89.30 

مليون دوالر وصوال إلى 101.11 مليار دوالر. 
وأوض����ح التقرير ان قطاع االتصاالت اخلليجي ش����هد 
تراجعا في أنشطة التداول هذا األسبوع، حيث انخفضت كمية 
األسهم املتداولة بنسبة 37.82% وصوال إلى 68.79 مليون 
سهم بإجمالي قيمة تداوالت بلغت 367.55 مليون دوالر أي 
بانخفاض بلغت نسبته 32.62% مقارنة باألسبوع السابق. 
وذكر ان الكمية املتداولة لقطاع االتصاالت استحوذت على 
ما نس����بته 1.66% من إجمالي الكمية املتداولة في األسواق 
اخلليجية. بينما اس����تحوذت القيمة املتداولة للقطاع على 

ما نس����بته 5.19% من إجمالي القيمة املتداولة في األسواق 
اخلليجية. 

وأشار التقرير الى ان س����هم شركة االتصاالت املتنقلة 
)زين الكويت( تصدر قائمة األسهم من حيث الكمية والقيمة 
املتداولة حيث استحوذ خالل تداوالت هذا األسبوع على ما 
نسبته 27.85% )19.16 مليون سهم( بقيمة )92.09 مليون 
دوالر( أي ما نس����بته 27.85%، جاء سهم شركة اتصاالت 
قطر )كيوتل( األكثر ارتفاعا بارتفاعه بنسبة بلغت %5.02 
ليغلق عند 158.90 رياال قطريا، بينما كان س����هم مؤسسة 
اإلم����ارات لالتصاالت أكبر املتراجعني بانخفاضه بنس����بة 
2.30% ليغلق عند 10.60 دراهم إماراتية. وأشار التقرير الى 
ان وكالة التصنيف االئتماني »كابيتال ستاندردز« وضعت 
تصنيف ش����ركة الوطنية لالتصاالت وفق املقياس العاملي 
عند درجة »-A« وتصنيفها وفق املقياس احمللي عند درجة 
»–AA« في حني جاءت النظرة املس����تقبلية سلبية، وذكرت 
الوكالة أن درجة »-A« تعكس مالءة الش����ركة بالنس����بة 
لالعبني العامليني، في حني يعكس التصنيف »-AA« وضع 

مالءة الشركة نسبة إلى نظيراتها احمللية.

منحت »سيسكو« العاملية � عمالقة شبكات االتصاالت 
في العالم � شركة احتاد اتصاالت )موبايلي( جائزة »أفضل 
مشروع مركز بيانات مبتكر« لعام 2010م، هذا وقد ترشح 
للجائزة العديد من الشركات العاملية، وكان من أبرز املنافسني 
على اجلائزة مع موبايلي كل من شركة »Onet« الپولندية 

وشركة »Telecom«، جنوب أفريقيا.
وأعلنت شركة »زين السعودية« لالتصاالت امس أنها 
أبرمت مؤخرا اتفاقيات جتوال دولي مع مشغلني جدد حول 
العالم ليبلغ العدد اإلجمالي للمشغلني 329 مشغال في 151 
دولة اتفقت »زين« معها بهدف االستفادة من خدمة التجوال 
الدول����ي. وقدمت »اتصاالت« اإلماراتية التقرير الس����نوي 
عن عام 2009 لتكاليف املنتج����ات واخلدمات التي تقدمها 
لعمالئه����ا إلى الهيئة العامة لتنظي����م قطاع االتصاالت في 
الدولة وذلك تنفيذا لتش����ريعات الهيئة والتي تتطلب من 
»اتصاالت« تزويد الهيئة مبعلومات حول تكاليف املنتجات 
واخلدمات التي تقدمها املؤسس����ة لعمالئها للحصول على 
موافقة مس����بقة على تغييرات األس����عار والعروض التي 

تعتزم املؤسسة إطالقها.

أنانييف: »سلتيك« تدير عقارات 
بوعركي: »أميال الخليج« تعرض ألكثر  من 200 عميل في بلغاريا 

شققًا وأراضي في سلطنة عمان

الشركة تسوق وحدات سكنية للتمليك

التس���ويق  ق���ال مدي���ر 
أميال  والمبيعات في شركة 
الخليج س���عود بوعركي ان 
الش���ركة تعم���ل حاليا على 
تس���ويق وحدات س���كنية 
للتمليك في س���لطنة عمان 
تتمث���ل في ش���قق متعددة 
المساحات وبمواقع اختيرت 
بدقة وأضاف: يقع المشروع 
األول بوالية صحار التي تمتاز 
الحيوي على بحر  بموقعها 
العرب مما يجعلها بوابة لدول 
المنطقة وم���ا يصاحبها من 
تطور منقطع النظير في شتى 

المجاالت وعلى مختلف المس���تويات المعيشية واالقتصادية 
والعمرانية والس���ياحية والصناعية ومن أهم هذه المشاريع 
ميناء صحار الصناعي وكذلك إنش���اء المطار الجديد بالوالية 

والمجمعات التجارية والفنادق الكبرى.
 وبين أن الشركة تسوق شققا سكنية في صاللة التي تتميز 
بأجوائها وس���حر الطبيعة الخالبة، وقد تم اس���تقبال طلبات 

العمالء للمشروع منذ مطلع الشهر الجاري.

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة 
س����لتيك إلدارة العقار كاستيمير 
انانييف عن مشاركة الشركة في 
العقار وعرض مجموعة  معرض 
كبيرة من اخلدم����ات والعروض 
االستثمارية في بلغاريا، مشيرا إلى 
أن الشركة تدير عددا من املشروعات 
االستثمارية وكذلك تقوم باإلشراف 

املالئم على اإلنشاء.
وأوضح أن الش����ركة ستلتقي 
الكويت لتقدمي  باملستثمرين من 
صورة أكثر شمولية وتفصيال عن 
التي تقدمها لهم بلغاريا  الفرص 
خالل انشطة املعرض، مشيرا الى 
ان بلغاريا تقع على مس����احة 111 
ألف متر مربع من الطبيعة اخلالبة 
ش����مال اليونان وتركيا، مبينا ان 
املناخ املعتدل ساعد بلغاريا على 
الغني����ة باملوارد  تطوير األرض 
الطبيعية والتربة اخلصبة وتأمني 
جمي����ع الظروف ملعيش����ة رائعة 
واالستمتاع باملنتجات ذات املذاق 
الرائع واجلودة الفائقة، ناهيك عن 

صوفيا. واش����ار ال����ى ان بلغاريا 
حتتل موقعا متميزا على اخلريطة 
االستراتيجية األوروبية حيث تقع 
في مفترق طرق وممرات جتارية 
عدة أوروبي����ة دولية، األمر الذي 
يجعلها مناس����بة أكثر من غيرها 
لالس����تثمارات وتطوير األعمال 
والتجارة وبعد ع����ام 2007 وهو 
الذي أصبحت بلغاريا فيه  العام 
عضوا على قدم املساواة في احلقوق 
باالحتاد األوروبي، وجتارب البلد 
في النم����و االقتصادي والتجاري 
العاصمة صوفيا  الس����ريع، فإن 
تتيح ظروفا معيش����ية ممتازة، 
وفرص����ا متميزة للمس����تثمرين 
هنا، حيث التزال أسعار العقارات 
رخيص����ة مقارنة ب����دول االحتاد 
األوروب����ي األخ����رى، وعلى مدار 
السنوات األخيرة، الحظنا تزايد 
االهتمام األجنبي بقطاع السياحة، 
ومش����روعات الطاق����ة، وتطوير 
التجارة، والترفيه، ومراكز األعمال 

في العديد من مناطق البالد. 

الفرص الرائعة لألعمال والسياحة 
على مدار 378 كم من شواطئ البحر 
األس����ود املترامية، واجلبال التي 
تتيح ممارس����ة التزلج، والعيون 
احلارة وغيرها. وذكر ان الشركة 
تدير حاليا بنجاح عقارات ألكثر من 
200 عميل )أغلبهم من األجانب(، 
في املنتجعات البحرية واجلبلية 
ببلغاريا، باإلضافة إلى العاصمة 

خليفة: »أمالك العقارية« تطرح 
مشروعين جديدين في مدينة الغردقة  

البنداري: »النيل العقارية« تعرض
 مشروع هضبة األهرام بمصر بأسعار مميزة

 أعلن مدير التسويق بشركة 
النيل العاملي���ة العقارية محمد 
البن���داري ع���ن ط���رح احدث 
املش���اريع بجمهوري���ة مصر 
العربية مبدينة حدائق األهرام 
خالل مشاركة الشركة باملعرض، 
وأضاف: وتتميز املدينة )هضبة 
األه���رام( باله���دوء والرفاهية 
واملناظر اخلالبة فهي مطلة على 

األهرام���ات الثالثة وأبو الهول 
واملدينة على ربوة مرتفعة تتيح 
جلميع سكانها مشاهدة األهرامات 
املدينة أيضا  بوضوح وتتميز 
بوجود س���ور خارجي مرتفع 
وتوجد بها اربع بوابات لألمن 
واحلراسة باالضافة الى احلدائق 
الداخلية والن���وادي واملدارس 
التامة.  اخلاصة واخلصوصية 

وأشار أيضا الى ان الشركة تطرح 
للراغبني باالس���تثمار أراضى 
سكنية بجوار مدينة الشروق 
بأسعار مريحة وامتيازات هائلة 
فهي مث���ال تبعد عن )مدينتي( 
10 دقائ���ق وتبعد ع���ن مدينة 
الرح���اب 15 دقيقة وهى مقابل 
املجمع الطبي العاملي وبأسعار 

تناسب اجلميع.

أعلن املدير التنفيذي لشركة الدرة جلوبال العقارية أشرف قنصوه 
عن طرح عدة مشاريع مناسبة جلميع العمالء من حيث املواقع املميزة 
بالقاهرة واالسكندرية والساحل الشمالي، ومنها وهو االهم في ظل هذا 
الركود وتباطؤ سير الس����وق العقاري في هذه الفترة مشروع )شارم 
هايتس( وهو من أرقى وأجمل املش����اريع العقارية االستثمارية بشرم 
الش����يخ من حيث املوقع واخلدم����ات والرفاهية واملتع����ة واألهم وهو 
االستثمار القوى في هذه الفترة كما تعودنا جميعا على مقولة شائعة 
وهى العقار ميرض وال ميوت ولكن العقار بشرم الشيخ ال ميرض وال 
ميوت من حيث عائد االس����تثمار الكبير وهو في معدالت مرتفعة دائما 
من واقع التقارير وامليزانيات املعتمدة حيث ميثل العائد نسبة من %18 
الى 25% من اجمالي ثمن العقار باالضافة الى ارتفاع سعر العقار سنويا. 
كما عودنا عمالؤنا الكرام الصدق والشفافية فقد مت االنتهاء من املرحلة 
األولى ومت تس����ليمها للعمالء على أكمل وجه وقمنا بفتح باب احلجز 

باملرحلة الثانية من أول شهر أبريل 2010. 

أك���د رئيس مجل���س إدارة 
الدولي للتجارة  البقيع  شركة 
العامة ناصر الصراف أن مشاركة 
العقار  ش���ركته في مع���رض 
واالستثمار إمنا تركز على طرح 
مجموعة من األراضي السكنية 
والزراعية والتجارية والصناعية 
املميزة في كل من اململكة االردنية 

الهاشمية وسلطنة عمان.
وأشار إلى أن كل األراضي 
التي تطرحه���ا املجموعة هي 
أراض مخدومة جيدا وقريبة 
من أماك���ن التجمع العمراني، 
مبعنى أن املشتري لن يضطر 

إلى االنتظار كثيرا لالس���تفادة من األرض التي 
سيشتريها، بل أن بعض األراضي جاهزة لالستثمار 
والتطوي���ر الفوري، خاص���ة أن كثيرا من هذه 
األراضي تتمتع بوجود اخلدمات الرئيسية من 
ماء وكهرباء، على اعتب���ار وقوعها بالقرب من 
املناطق الس���كنية املأهولة ف���ي كل من األردن 

وسلطنة عمان.
وأضاف الصراف أن عمالء الشركة لن يعانوا 
صعوبة في عمليات متويل شراء هذه األراضي، 
خاصة ان ش���ركته قد اتفقت م���ع البنك العربي 

اإلس���المي للتمويل في األردن 
الراغبني في  العم���الء  لتمويل 
الشراء بشروط سهلة وميسرة، 
الس���يما أن بع���ض األراضي 
االس���تثمارية الواقعة مبنطقة 
البح���ر املي���ت تص���ل قيمتها 
اإلجمالية إل���ى نحو 220 ألف 

دينار.
وأكد الصراف على أن اختيار 
الشركة لسوقي اململكة األردنية 
الهاش���مية وسلطنة عمان إمنا 
يرجع لعدة أسباب رئيسية أولها 
األس���عار املناسبة التي تتمتع 
بها األراضي فيهم���ا، وثانيها 
االستقرار األمني والسياس���ي فيهما، فضال عن 
عوامل التش���جيع االس���تثماري والقوانني التي 
تتيح للمستثمرين من جميع أنحاء العالم التملك 
والتصرف العقاري دون قيود أو تعقيدات، ناهيك 
عن أن أسواق هاتني الدولتني تعتبر من األسواق 
الواعدة وذات املستقبل اجليد على صعيد املنطقة 
العربية والعالم أجمع.جدير بالذكر أن شركة البقيع 
الدولي هي ش���ركة عقارية كويتية تأسست عام 
2003 وتتخصص في بيع وشراء وتداول العقارات 

مبختلف أنواعها داخل الكويت وخارجها. 

اعل���ن مدير ش���ركة امالك 
العقارية علي خليفة عن مشاركة 
الشركة في معرض العقار وأنها 
ستقوم بطرح مشروعني جديدين 
ضمن مشاركتها االولى في مدينة 
الغردقة سهل حشيش )ريفيرا 
بالزا( وهو عبارة عن منتجع 
سياحي مبستوى خمس جنوم 
ويقع مباشرة على الشاطيء. 

ان املشروع ميتاز  وأضاف 
البحر  باطالل���ة خالبة عل���ى 
االحمر حي���ث حتتضن زرقة 
السماء والبحر باللون املروج 
اخلضراء ملالعب اجلولف ضمن 
12 حم���ام س���باحة وبحيرات 
صناعية ومجموعة كبيرة من 
الكافتريات في االماكن املغلقة 
والهواء الطلق وخدمة الغرف 
ومالعب تن���س ومركز غوص 

ونواد صحية ومساج محالت 
الترفيه  وبزارات وكل وسائل 
من العاب مائية ونواد خاصة 
لالطفال وقد اخذت الشركة على 
عاتقها معادلة اجلودة العالية 

والسعر االقل، واضاف ان منتجع 
بالزا هو بحق واحة لالستجمام 

في ارقى مدن مصر.
واشار خليفة الى ان الشركة 
ستطرح ايضا مشروع العجمي 
بيت���ش وهو عب���ارة عن برج 
سكني على ش���اطيء العجمي 
مبدينة االس���كندرية بأسعار 
تنافس���ية وعلى بعد 300 متر 
عن البحر باطاللة مباشرة على 
شاطئ البحر االبيض املتوسط 
ووجهات بحرية صممت على 
الطراز الكالس���يكي مع وجود 
امني على مدار الساعة ومواقف 
خاصة للم���الك. وبني ان طرح 
العجمي بيتش هو  مش���روع 
اجلزء االهم من سياسة الشركة 
لتقدمي افضل خدمة للمستهلك 

الكويتي.

أشرف قنصوه 

علي خليفة 

كاستيمير انانييف 

ناصر الصراف 

سعود بوعركي 

تق��رير

»لجنة التعريف باإلسالم« 
تشارك في المعرض 

اعلن مدير تسويق املش��اريع اخليرية بلجنة التعريف 
باإلس��ام حمود اإلبراهيم عن مشاركة اللجنة في معرض 
العقار واالس��تثمار، مشيرا الى أن مشاركة جلنة التعريف 
باإلسام في معرض العقار تعد األولى من نوعها للجنة من 
اللجان اخليرية في معرض للعقار واالس��تثمار. موضحا 
أن اللجن��ة تهدف من وراء هذه املش��اركة إلى تفعيل دور 
الوقف وبيان دوره البارز في تنمية وردف العمل الدعوي 

واخليري.
وحض اإلبراهيم على ضرورة ابراز أهمية التس��ويق، 
ودوره البارز واحلثي��ث في دفع عجلة العمل الدعوي إلى 
االمام، وتابع: نس��عى إلى زرع مفهوم جديد للتسوق بني 
اجلمهور وهو التسوق مع اخلالق جل وعا فما اربحها من 
جتارة تلك التي تنفع اإلنسان يوم »ال ينفع مال وال بنون«، 
ويختتم تصريحه بسعي التعريف باإلسام احلثيث نحو 
حتقيق جملة من األهداف والطموحات من خال احترافها 
العمل املؤسس��ي الناجح، والذي يقوم بدراس��ة احتياجات 

السوق ثم يقوم بترجمتها على ارض الواقع. 


