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قال مدير املعرض بشركة مجموعة اجلابرية 
للمعارض واملؤمترات محمود عفيفي بأن البنك 
األهلي املتحد أعلن عن رعايته املاسية ملعرض 
املال واالستثمار الذي ينطلق في 17مايو اجلاري 
ويق���ام حتت رعاي���ة وزير املالي���ة مصطفى 

الشمالي.
وأوضح عفيفي أن رعاية البنك األهلي املتحد 
جاءت مل���ا ميثله املعرض من أهمية كبيرة في 
زيادة عمليات االستثمار وتنمية املوارد املالية 
لالقتصاد وللشركات املشاركة مبينا بأن الصيرفة 
اإلس���المية قوية والعالم جميعا يش���هد بذلك 
وخاصة في األزمة األخيرة التي لم تشهد انهيار 
أي بنوك إسالمية ملا تعتمده من سياسة حكيمة 
لذلك جتد حاليا ان الش���ركات وبعد فترة من 

التوقف عن الدخول في مشاريع جديدة وبدأت اآلن الدخول في 
االستثمار بكل أشكاله ما أعطى منوا اقتصاديا هائال في الفترة 
املاضية بعد الركود الذي أصاب جميع القطاعات لفترات طويلة 
ومازالت الش���ركات واملؤسسات تعلن عن مشاركتها وهذا يدل 
على انه يوجد حاليا في السوق الكويتي حراك اقتصادي قوي، 
فاإلقبال على املش���اركة في املعرض بهذا احلجم يدل على ذلك 

مما يؤكد ثقتنا في رغبة الش���ركات الكويتية 
على االس���تثمار واقتح���ام الصعاب في أحلك 

الظروف.
وأكد عفيفي ان الصناديق واحملافظ االستثمارية 
تلع���ب دورا كبيرا ومهما في تطوير الصناعة 
املالية وتوفر افضل الفرص للمستثمرين على 
حد س���واء عن طريق جمع مواردهم وادارتها 
من خالل مؤسسات مالية لتحقيق املزايا التي 
ال ميكن ان تتحقق لهم منفردين فضال عن ان 
تلك الصناديق واحملافظ تتعرض الى اقل نسبة 
مخاطر خاصة في ظل األوضاع السائدة حاليا 
بعد األزمة املالية وما تبعها من مشكالت جمة 

على مستوى االقتصاد العاملي ككل.
وبني ان املعرض س���يضم مجموعة كبيرة 
من الشركات املش���اركة الرائدة في مجال الصناديق والصكوك 
واحملافظ محليا ودوليا وس���وف يتم تبادل األعمال بينها كما 
سيساعد على التعرف على احدث الصناديق واحملافظ املوجودة 
املطروحة ومن أهداف املعرض الرئيس���ية طرح اخلدمات على 
العمالء بشكل مباشر والتعرف على هواجسهم وتبديد اخلوف 

من اإلقبال على االستثمار.

أعلن��ت ش��ركة االهلي 
املتحد للتموي��ل عن تقدمي 
العقاري  التمويل  منتج��ات 
املطروحة لعمالء  اجلدي��دة 
املتحد في  مجموعة االهلي 
دول اخللي��ج من املصريني 
العاملني باخلارج ومواطني 
دول مجلس التعاون اخلليجي، 
وذلك خالل مش��اركتها في 
للعقار  املع��رض املص��ري 
واالس��تثمار السادس الذي 
تنظم��ه الش��ركة املتح��دة 
للتسويق وتنظيم املعارض.

وذكرت الش��ركة في بيان صحافي امس ان املعرض يضم 
أكبر الش��ركات العقارية املصرية، باالضافة الى شركة االهلي 
املتح��د للتمويل »الراعي التمويلي احلصري للمعرض« والتي 
تضع نص��ب أعينها عمالء مجموعة االهل��ي املتحد في دول 

اخلليج وبصفة خاصة الكويت.
وفي هذا الس��ياق، قال الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب 
لشركة االهلي املتحد للتمويل عمرو عطا اهلل ان قرار املشاركة 
في املعرض املصري للعقار واالستثمار السادس يرجع الى اميان 
الشركة الشديد بأهمية توسيع قاعدة عمالئها في الكويت كمنارة 

أساسية وأحد أكثر االسواق اهمية في الوطن العربي.
وأش��ار الى ان مساعي الشركة في تقدمي منتجات التمويل 
العق��اري اجلدي��دة واملتميزة لعمالئها م��ن زوار املعرض في 
مستهل بداية جوالتها التسويقية بدول اخلليج بصفتها شركة 
مملوكة ملجموعة البنك االهل��ي املتحد الذي يعتبر من افضل 
البنوك االقليمية، حيث حصل البنك االهلي املتحد على العديد 
من اجلوائ��ز احمللية واالقليمية في عامي 2008 و2009، منها: 
جائزة »أفضل بنك ملعامالت النقد االجنبي في منطقة الش��رق 

االوسط« لعامي 2008 و2009 من مجلة »جلوبال فاينانس«.
وكذلك جائزة »أفضل بنك في الشرق االوسط« لعامي 2007 
و2008 من مجلة »يورومنى« وجائزة »أفضل بنك في الشرق 
االوسط« من مجلة »ذي بانكر«، ومتتلك املجموعة شبكة واسعة 
من الفروع تصل الى 118 فرعا منها 26 فرعا داخل مصر، ومن 
هنا جاءت أهمية تواجد الشركة، وذلك للتعريف مبنتجات التمويل 
العقاري والتي تواكب متطلبات العمالء لشراء وحدات سكنية 
داخل مصر، حيث تهدف الى متويل االفراد الراغبني في شراء 
أو بناء أو تشطيبات العقارات السكنية من املصريني ومواطني 
دول مجل��س التعاون اخلليجي املقيمني داخل أو خارج مصر 

سواء كانوا موظفني أو رجال أعمال وذوي املهن احلرة.

يفتتحه السفير المصري طاهر فرحات تحت شعار »عمار يا مصر«

انطالق المعرض المصري للعقار واالستثمار اليوم بمشاركة 36 شركة

محمد عبد الغني عامر عبدالعزيزشريف منتصر حمود العرو علي خليفة

يطرح في الكويت بنظام السياحة 
العالجية حيث توجد باملشروع 
عيادة طبية متخصصة في عالج 
أمراض العظام بالرمال املش���عة 
املوجودة في املنطقة والتي تسمى 
أرض الشفاء بإطاللة مباشرة على 
البحر األحمر حيث لن تستطيع 
العني التمييز ب���ني زرقة البحر 
ولون الس���ماء الصافية، وأيضا 
»كرير هيل���ز« وهو منتجع يقع 
بأجمل مناطق الساحل الشمالي 
ويضم وحدات سكنية بأسعار لن 
تصدق وتس���ليم فوري مبسافة 
ال تتجاوز 250 مترا عن س���احل 
البحر األبيض املتوسط ومساحات 
وأس���عار تناس���ب كل األذواق 
واإلمكاني���ات، وكذل���ك تعرض 
الشركة »العجمي بيتش« وهذا 
بعد جناحه وتعيد الشركة طرح 
باقي الوحدات في منطقة السالم 
بالعجمي باإلس���كندرية بأسعار 
اقتصادية للغاية ومساحات تلبي 
احتياجات األسرة وتبعد فقط 300 

متر عن البحر.
من جانبه قال العضو املنتدب 
والشريك االستراتيجي لشركة 
العرو  إسكان املش���تركة حمود 
ان الش���ركة س���تعرض خ���الل 
مشاركتها في املعرض مجموعة من 
املشروعات العقارية االستثمارية 

الكبرى في مصر.
وأضاف ان من ضمن املشاريع 
التي ستعرض أولى مشروعاتها 
الس���كني والذي  منتجع فيفان 
يقع على طريق مصر إسكندرية 
الصحراوي وعلى بعد دقائق من 

قلب القاهرة حيث يتمتع بالعديد 
املميزات واخلدمات ووجود  من 
األس���واق التجارية واملس���اجد 
واملالعب واملساحات اخلضراء، 
الرعاية الصحية،  وأيض���ا دور 
مضيفا أن ه���ذا املنتجع يعتبر 
مبثابة طفرة في السوق العقاري، 
أيضا تعرض مشروع مدينة ناصر 
الس���كنية حيث تقع على طريق 
مصر االس���ماعلية التابع جلهاز 
العبور وهي عب���ارة عن مدينة 
ذات طاب���ع خ���اص تلبي جميع 
ش���رائح املجتمع وجميع فئاته 
حيث ان نسبة البناء على 70% من 
املساحة والباقي مساحات خضراء 
إلى  وحمامات س���باحة، إضافة 
وجود اخلدمات املميزة )مجتمع 
تعليمي � مول جتاري � مركز طبي 
ومساجد( ومرافق وطرق واسعة 

وأسفلتيه.
بدوره قال مدير شركة املجد 
للهندسة العامة واملقاوالت - فرع 
الكويت شريف منتصر إن النجاح 
في التس���ويق مرهون بالتقييم 
السليم للفرص التسويقية املتاحة 
وهذا نت���اج س���نني طويلة من 
اخلبرات التسويقية عبر جتارب 
عديدة من العمل الناجح واملثمر 
وذلك من خالل خبراتنا الطويلة 
في مجال التسويق العقاري وعلى 
الرغم م���ن األزمة املالية العاملية 
فان السوق مقبل على انفراجة في 
عالم التسويق العقاري وشواهد 
ذلك ه���و التطور الس���ريع في 
السوق العقاري في دول اخلليج 
العربي ومصر وسورية ولبنان، 

وذلك النج���اح مرهون باخلطط 
التي من  الناجحة  التس���ويقية 
شأنها فتح السوق العقاري على 
مصراعيه أمام االستثمار فيه، مما 
يجعلنا ننظر للمستقبل العقاري 
بعيون ميلؤها األمل في مستقبل 

عقاري مشرق.
من جانبه كش���ف مدير عام 
شركة اجليداء العاملية للتطوير 
العقاري عام���ر عبدالعزيز عن 
قرب انتهاء الش���ركة من تنفيذ 
ع���دد من املش���روعات العقارية 
والسياحية في جمهورية مصر 
العربية، وأوضح أن املشاريع في 
مصر موزعة ب���ني مختلف مدن 
مص���ر اجلديدة واالس���كندرية 
والغردقة ومرس���ى علم، مشيرا 
الى  أن املشروع األبرز بينها هو 
»فندق زين« وقد قاربت الشركة 
على االنتهاء من���ه، متوقعا في 
الوق���ت ذات���ه أن ينتهي تنفيذه 
املقبل وهو يحتوي  العام  بداية 
على وحدات فندقية مبستوى 5 
جن���وم ويتميز بتوافر اخلدمات 
التي تساعد املستثمر على انتهاز 
الفرص واخلدمات املقدمة له من 
خالل تأجير اإلدارة الوحدة له في 
األوقات التي ال يستخدمها ليحقق 
بذلك ربحا مس���تمرا، باإلضافة 
الستمتاعه بالوحدة وقتما يشاء، 
هذا باإلضافة ملش���روعني األول 
مشروع سراية رويال بالزا ويقع 
في اإلس���كندرية مبنطقة جليم 

ومطل على البحر مباشرة.
وأشار إلى أن املشروع اآلخر 
هو مشروع السراية ريزورت ويقع 

في مدينة الغردقة مبنتجع سهل 
حش���يش، موضحا أن املشروع 
يأتي ضمن احد املنتجعات الفاخرة 
ويحتوي على ڤيالت فاخرة بحديقة 
خاصة على مساحة 176032 مترا 
مربعا مشيرا إلى أن املباني تقع 
على نسبة 4% من إجمالي املساحة 
الكلية، على أن تقس���م ال� 60 % 
الباقية على املساحات اخلضراء 
وحمامات السباحة وشالالت املياه 
وبحيرة كبيرة مساحتها 5000 
متر والكباري ومواقف السيارات 
وتطرق خليفة إلى الكش���ف عن 
مشروع يقع في منطقة التجمع 
اخلامس »زهوة كالس« ويقع في 
حي الزهوة عل���ى بعد خطوات 
من اجلامعة األميركية ومشروع 
البارون فيرست الذي يقع بحي 
بالقاهرة، باإلضافة  املهندس���ني 
إلى مشاريع عديدة باإلسكندرية 
ومنها مشروع برج األنصار في 
ستانلي، وأيضا كل من مشروعي 
اليكس بالزا وكليوباترا ريزورت 
في كليوباترا باإلضافة إلى مشروع 
بدر بالزا بسموحة، باإلضافة إلى 
مشاريع متميزة مبنطقة الهانوفيل 
والنخي���ل وبيانك���ي ووجن���ت 

والعصافرة ولوران.
العام  املدير  من جانبه ق���ال 
لش���ركة جولدن الند لالستثمار 
العق���اري محم���د عبدالغني ان 
الشركة تقدم خالل املعرض عمارات 
س���كنية في مدينة نصر بأماكن 
متميزة جدا ومبساحات بني 180م 
و260 مترا وعمارات سكنية فاخرة 
مبدينة العبور مبساحات بني 105 

و205 مترات وجميع املش���اريع 
قائم���ة والتش���طيبات النهائية 
جارية على أعلى مستوى ومزوده 
بأحدث وأرقى املصاعد من ماركة 
فوجي اليابانية جلميع العمارات، 
باإلضافة إلى املميزات األخرى التي 
سترونها عند زيارتكم للمعرض، 
وأشار عبد الغني خالل تصريحاته 
إلى أن الش���ركة تقدم تسهيالت 
كبيرة باإلضافة إلى إعطاء نسبة 
خصم مغرية خالل فترة املعرض، 
الفتا إلى أن جميع املش���روعات 
واألراضي مسجلة ومن املمكن أن 
يتم تسديد األقساط في الكويت 
أو في مصر وفقا لرغبة العميل، 
وأكد أن الس���وق املصري واعد 
بالنس���بة للعقار املصري وذلك 
لوجود إقبال عربي وخاصة من 
املواطنني الكويتيني الذين يسعون 

لشراء وحدات لهم في مصر.
وق���ال عبدالغن���ي ان حجم 
التي تعرضها الشركة  املشاريع 
ف���ي املعرض تقدر ب� 100 مليون 
جنيه ومن أهم املميزات انه ميكن 
للعمي���ل معاينة الوح���دة التي 
يختارها على الطبيعة وهذا يؤكد 
مصداقية الش���ركة في املشاريع 
التي تعرضها باملعرض، وقال ان 
الشركة لديها خطط مستقبلية بعد 
تسليم هذه الوحدات والبدء في 
مشاريع أخرى بالتجمع اخلامس 
والعبور وجار إعداد الرسومات 

النهائية لها قريبا.

تنطلق في السادسة من مساء 
اليوم في قاعتي نورا وهدى مبركز 
املؤمترات والرويال س���ويت في 
فندق موڤنبيك باملنطقة احلرة 
انشطة املعرض املصري للعقار 
واالستثمار السادس حتت شعار 
»عمار يا مصر« ويفتتحه السفير 
املصري بالكويت طاهر فرحات 
بحضور مكثف من أعضاء السلك 
الديبلوماس���ي ورجال األعمال 
واملستثمرين الكويتيني واملصريني 

والعرب.
ويس���تمر املعرض على مدى 
5 أيام يعرض خاللها عش���رات 
املشروعات االستثمارية العقارية 
من أراضي بناء ووحدات سكنية 
وش���قق وڤيالت ومزارع وقرى 
سياحية ومنتجعات وغيرها من 
االنشطة االستثمارية في مختلف 
األنحاء بجمهورية مصر العربية، 
وتشارك في املعرض 36 شركة 
ومؤسسة عقارية، ويفتح املعرض 
أبوابه للزوار في الفترة الصباحية 
من الساعة العاشرة وحتى الواحدة 
ظهرا ومن الساعة اخلامسة وحتى 
العاشرة مساء فيما عدا اجلمعة 
حيث يفتح أبواب���ه من الرابعة 

وحتى احلادية عشرة مساء.
وتقيم املعرض الشركة املتحدة 
للتس���ويق وتنظي���م املعارض 
بالتنس���يق مع االحت���اد الدولي 
لرجال االعمال مبصر وبإشراف 
من الهيئة العامة لشؤون املعارض 
الدولية وبالتعاون  واألس���واق 
التجاري  التمثي���ل  مع مكت���ب 
واالقتصادي املصري بالكويت، 
كما يقام املعرض برعاية مجموعة 
اخلرافي التي تشارك مبشروعها 
العمالق بورت غالب أس���طورة 
البحر األحمر وال���ذي يعد درة 
اس���تثمارات املجموعة في مصر 
على ساحل البحر األحمر مبرسى 

علم.
املناس���بة أعلن مدير  وبهذه 
شركة أمالك علي خليفة ان الشركة 
العديد من املشروعات  ستطرح 
اجلديدة ضمن مشاركتها في هذا 
املعرض من بينها »أورجانيك« 
ريزرت في مدينة الغردقة مكادي 
باي أجمل مدن مصر أول منتجع 

»األهلي المتحد للتمويل« 
يشارك في المعرض

عمرو عطا اهلل

»األهلي المتحد« يعلن رعايته الماسية 
لمعرض المال واالستثمار 

فندق وريزيدنس موڤنبيك برج هاجر مكة  
يحصل على شهادة »الهاسب«

حصل فن���دق وريزيدنس 
موڤنبيك برج هاجر مكة على 
شهادة »حتليل املخاطر والتحكم 
بالنق���اط احلرج���ة« املعروفة 
بشهادة الهاسب HACCP، ليكون 
بذلك أول فندق في مدينة مكة 
املكرمة يحصل على هذه الشهادة 
املرموقة والتي تصب في جهود 
الساعية بشكل حثيث  الفندق 

لالرتقاء مبستويات اجلودة.
وبهذه املناسبة قال مدير عام 
فندق وريزيدنس موڤنبيك برج 
هاجر مكة عمر بوجليد »نفخر 
بحصولنا على هذه الش���هادة، 
حيث تعد هذه الشهادة من بني 7 
شهادات حصلت عليها املجموعة 
في املنطقة، ف���ي وقت تنتظر 
فنادق أخرى احلصول على هذه 
الشهادة في وقت الحق من العام 
احلالي. وتعزز شهادة اجلودة 
تلك من موقفنا الذي يشدد على 
أهمية معايير اجلودة والتعامل 
اآلم���ن مع الطع���ام خصوصا 

بالنسبة للسياح الدينيني«.

وأوض���ح أن اململكة العربية 
الس���عودية تعول على السياحة 
الدينية وتع���د حجر الزاوية في 
صناع���ة الس���ياحة بأكملها في 
اململكة. وتش���ير احصاءات إلى 
الدينية في  الس���ياحة  أن قطاع 
الس���عودية متكن م���ن توليد 7 
مليارات دوالر )25.7 مليار درهم( 
من العوائد السنوية خالل العام 
2009، فيما يتوقع أن يرتفع عدد 

الدينيني بنسبة %6.5  الس���ياح 
سنويا مرتفعا من 12 مليون حاج 
ومعتمر في 2009 إلى أكثر من 15 

مليونا في 2013.
من جانب آخر أعرب بوجليد 
عن اس���تعداد الفندق الستقبال 
العديد من الس���ياح م���ن الدول 
العربية ومجلس التعاون اخلليجي 
او ال���دول األجنبي���ة. حيث من 
املتعارف عليه أن الدول اخلليجية 

تعد من أكثر ال���دول ارتفاعا في 
معدالت االنف���اق خاصة اجلانب 

السياحي.
وأضاف بوجليد »افتتاح هذه 
األجنح���ة املبهرة ه���و جزء من 
اخلطة العامة للوصول إلى طاقة 
إلى 800 غرفة  استيعابية تصل 
بحلول شهر اغسطس 2010، لنكون 
جاهزين وفي الوقت املالئم لشهر 

رمضان املبارك«.

محمود عفيفي 

أحد أجنحة الفندقعمر بوجليد


