
اقتصادالسبت  8  مايو  2010   30

أعلنت شركة اسكان 
العقارية املشتركة عن 
انته���اء املرحلة االولى 
انش���اء منتج���ع  م���ن 
فيفان بجمهورية مصر 
العربية، حيث مت االنتهاء 
من مرحل���ة التصوير 
والتخطيط بشكل كامل 
ومت توصي���ل جمي���ع 
املرافق واخلدمات العامة 
للمنطقة إلنش���اء الڤلل 
الس���كنية فيها والبنية 
للمنتج���ع  التحتي���ة 
أصبحت متكاملة وجاهزة 
ويبعد منتجع فيفان عن 

مدينة 6 أكتوبر دقائق معدودة ويقع على 
طريق القاهرة � االسكندرية ويتميز املنتجع 
بالتخطيط احلديث املتناسق الذي يراعي 
املساحات اخلضراء في املنتجع واملرافق 
الترفيهية به ومساحته تتجاوز اقامة اكثر 

من 700 ڤيال.
وبهذه املناس���بة قال العضو املنتدب 
لش���ركة اسكان املش���تركة حمود العرو 
ان القطاع العق���اري في مصر قوي جدا 
ويس���توعب املزي����د من االس���تثمارات 
وفيه من الفرص االس���تثمارية الكثير، 
لذلك اجتهنا ص���وب جمهورية مص�����ر 
العربية الشقيقة لالستثمار فيها، حي�����ث 
جتاوزت اس���تثمارات الش���ركة اكثر من 
50 ملي���ون دوالر وهي قابلة للزيادة في 

السنوات املقبلة.
وأوضح ان الشركة ش����رعت في زيادة 
االستثمار مبص����ر، وذلك ألن معظم الطلب 
في مصر على اإلس���كان حقيقي وليس 
للمضاربة والتج����ارة مثلما يحدث في 
أماكن أخ�������رى، اض�����افة الى أن حجم 
الديون على العق����ارات تقترب من الصفر، 
ما يعطي شركات العقارات ثقة من جانب 
البنوك إلقراضها في ح���ال احلاجة لذلك 
إضافة الى أن العقلي���ة املصرية التزال 
تؤمن بأن أفضل ادخار يكمن في العقار 
مما يعزز من قوة القطاع في مواجهة اي 

ازمة قادمة.
وأضاف قائال: لقد انتهت كذلك الشركة 
من ما يقرب 60% من انشاء مدينة ناصر 
التي تقع على طريق القاهرة � االسماعيلية 
وتتميز مدين���ة ناصر بالتخطيط املنظم 
وهي مبني���ة على الطراز احلديث في كل 

شيء وهو املشروع الذي 
يعد االكبر الذي تسعى 
الشركة لالنتهاء منه في 
وقت قريب والعمل على 
تسويقه وتتميز مباني 
مدين���ة ناصر باحلداثة 
والعصري���ة، فجمي���ع 
مشاريعنا نقيمها بفكر 
اقتصادي جديد ومتطور 
واليوم متتلك »اسكان« 
مشاريع عديدة ومتنوعة 
في مصر، وذلك لتمتعها 
ببيئة اقتصادية مستقرة، 
حي���ث قامت من���ذ مدة 
بإجازة الكثير من القوانني 

املشجعة لالستثمار العقاري بها.
وأوضح العرو ان القطاع العقاري في 
الكويت بات يشهد معوقات كبيرة وكثيرة 
أثرت بشكل مباشر على عمليات التنمية 
في البالد منها على سبيل املثال ال احلصر 
قانونا 8 و9 لعام 2008 واللذان ينظمان 
متل���ك القطاع اخلاص ألراضي الس���كن 
اخلاص، حيث كان من املمكن إيجاد حلول 
عملية أكثر سهولة وتنظيما، وذلك خلفض 
أسعار القسائم السكنية ومنع املضاربات 
بدال من س���ن قوانني مبثل هذه الصرامة 

واللجوء إلى إيقاف الرهن العقاري.
وأش���ار إلى ضرورة إعادة النظر في 
القوانني املتعلقة باملؤسسة العامة للرعاية 
الس���كنية، وذلك بغرض تفعيل مشاركة 
القطاع اخلاص في مشاريع املؤسسة مشيرا 
أيضا إلى ضرورة طرح املزيد من األراضي 
السكنية األمر الذي سيؤدي تلقائيا خلفض 
األس���عار وتقليل االحتكار نظرا لزيادة 
العرض بدال من كي���ل االتهامات للقطاع 
اخلاص، مبينا أن���ه يأمل ان تنتهي هذه 
احلالة سريعا ألن الشركة تود ان تتوسع 
في مشاريعها كذلك في الكويت وفى كل 

الدول العربية.
وبني العرو ان الش���ركة حريصة كل 
احلرص على املشاركة في املعارض العقارية 
املصرية التي تقام بالكويت ملا تتمتع به 
العالقات املصرية � الكويتية باملتانة والقوة 
والثبات، لذلك جاءت مش���اركة الشركة 
في املعرض املصري للعقار واالستثمار 
السادس الذي يقام حاليا بفندق موڤنبيك 
ترجمة لذلك الفعل الذي حترص الشركة 

على تنفيذه.

والرفاهي���ة واجل���و اله���ادئ 
والطبيع���ة اخلالبة كما ميثل 
العائد من إعادة البيع نس���بة 
من 18% إل���ى 25% من إجمالي 
ثمن العقار سنويا، هذا باإلضافة 
إلى طرح مش���اريع جديدة في 
مدينة العبور والشروق ومدينة 
نصر. وتنظم املعرض الشركة 
املتح���دة للتس���ويق وتنظيم 
املعارض )UNIEXPO( باالشتراك 
الدول���ي لرجال  مع االحت���اد 
األعمال مبصر )عمار يا مصر( 
العامة  الهيئة  وبإش���راف من 
لش���ؤون املعارض واألسواق 
الدولية وبالتعاون مع مكتب 
التمثيل التجاري واالقتصادي 
املصري بالكوي���ت، كما يقام 
املع���رض برعاي���ة مجموعة 
اخلرافي. ونظرا لإلقبال الكبير 
الذي يشهده املعرض املصري 
للعقار واالستثمار على مدى 
دوراته السابقة في الكويت من 
العربية  املواطنني واجلاليات 
واملصريني العاملني بالكويت، 
يقوم املنظمون بإقامته مرتني 
خالل العام )دورة صيفية ودورة 
ش���توية(، كما تقوم اجلهات 
الرسمية املصرية مبنح ترخيص 
إلقامة املع���ارض العقارية في 
اخلارج بعد قيامها بالتأكد من 
جدية الشركات املشاركة ووجود 
املشروعات التي يتم تسويقها 
عل���ى أرض الواقع، مما جعل 
العمالء  املعرض يحظى بثقة 

واجلمهور في الكويت.

كبير مبساحة 30 ألف متر وناد 
اجتماعي ومسجد.

وأضاف ان هذه املشروع عبارة 
عن قرية زكية، مش���يرا إلى أن 
املرحلة األولى من املش���روع مت 
إنشاؤها وبيعها وهي عبارة عن 
150 ڤيال على مساحة 50 فدانا.

وأش���ار إلى أنه ج���ار حاليا 
تنفيذ املرحلة الثانية من املشروع 

وبيعها.
وبني أن مساحة البناء للڤلل 
تتراوح بني 125 و515 و645 مترا 
وأن مساحة األرض تتراوح أيضا 
بني 600 و800 و1000 متر مربع 
وأن سعر متر األرض بقيمة 2850 
جنيها وسعر متر املباني 2750 

للمتر املسطح.
ولفت إلى أن أس���عار الڤيال 
تبدأ م���ن 1.750 إل���ى 5 ماليني 
املباني  جنيه )حسب مساحات 
واألرض(، موضح���ا أنه���ا تقع 
بالقرب من اجلامعة األميركية في 
التجمع اخلامس مبدينة القاهرة 

اجلديدة. 

مثل )الطريق الدائري( وطريق 
)التجمع اخلامس(.

وأشار إلى أن الشركة تعمدت 
ان تس���لم الوحدات الس���كنية 
لعمالئها )كاملة التشطيب( نظرا 
ألن الشركة تتمتع بخبرات في 

هذا املجال.
وقال إن الشركة لديها مشاريع 
اخرى في الغردقة وسيتم اإلعالن 
عنه���ا خ���الل الفت���رة القريبة 

املقبلة.
من جانبه أفاد مدير أول إدارة 
أمناء االستثمار واملشروعات في 
املصرف املتحد هاني عبداملعطي 
بأن املصرف يطرح أراضي في 
املعرض في الهضبة الوس���طى 
في املقطم بالقاهرة، مشيرا إلى 
أنها تتميز بارتفاعها ب� 200 مترا 
فوق مستوى سطح البحر وأنها 
تبعد عن مي���دان التحرير ب� 12 

كيلومترا تقريبا.
وأضاف ان مساحات األراضي 
تبدأ من 400 متر إلى 13 ألف متر 
مربع وأن األس���عار تبدأ من 3 
آالف جنيه للمتر الواحد، إضافة 
إلى تسهيالت تتراوح فيما بني 
3 و4 و5 س���نوات، مؤك���دا أن 
املص���رف املتحد يق���دم خدمة 
العقاري والتسهيالت  التمويل 
التي تصل إلى 15 س���نة إضافة 
إلى منتج اس���مه ديار للتمويل 
العقاري حيث يتوافق مع أحكام 

الشريعة اإلسالمية الغراء.
وفي اإلط���ار ذاته قال املدير 
العام للشؤون الهندسية بشركة 
التعمير واإلس���كان لالستثمار 
العقاري )إحدى ش���ركات بنك 
التعمي���ر واإلس���كان( م.يحيى 
إمام إن الشركة تقدم في املعرض 
مشروعا رئيسيا اسمه »ليروا«، 
مشيرا إلى أنه عبارة 1700 فدان 
ويتكون م���ن 600 ڤيال بنماذج 
مختلف���ة )منفصل���ة ومتصلة 
وشبه متصلة( كذلك مول جتاري 

عاطف رمضان
في لق���اءات متفرقة أجرتها 
»األنب���اء« مع ع���دد من ممثلي 
الشركات املشاركة في املعرض 
البداية مع عضو مجلس  كانت 
إدارة شركة عمائر العقارية هاني 
العريني الذي أكد أن الشركة لديها 
مشروع في مدينة نصر عبارة عن 
وحدات سكنية متكاملة )كاملة 
التشطيب( عددها 1660 وحدة وأن 
مساحة الوحدة السكنية تتراوح 

بني 88 و120 مترا.
وأضاف العريني ان »عمائر 
العقاري���ة« تقدم ف���ي املعرض 
إلى  السداد تصل  تسهيالت في 
6 سنوات من دون متويل بنكي، 
موضحا أن هذا املشروع يخدم 
شريحة كبيرة من الشباب، خاصة 
ان األقساط تتناسب مع محدودي 

الدخل.
ولفت إلى أن املش���روع يقع 
في مدينة نصر التي تتوافر فيها 
خدم���ات البنية التحتية إضافة 
الرئيسية منه  الطرق  إلى قرب 

ومطاعم ومنتزهات وشواطئ 
رملية ومساحات شاسعة من 
الشعاب املرجانية باإلضافة إلى 
ثاني أكبر بحيرة صناعية في 
العالم، مما جعل بورت غالب 
مقصدا للس���ياحة العاملية في 
فترة وجي���زة وحصلت على 
العديد من التكرميات واجلوائز 
العديد من  الدولية ونظم���ت 
الس���ياحية والفنية  األنشطة 
العاملية، وتشارك  والرياضية 
مجموعة اخلرافي في املعرض 

بالرعاية الرسمية الرئيسية.
وفي لقاء مع رئيس مجلس 
إدارة شركة »فيرست جروب« 

إميل عوض، وهي إحدى الشركات 
املشاركة باملعرض، صرح بأن 
الشركة لديها مشاريع متميزة 
في أعظم وأجود األماكن بداخل 
القاهرة واملدن اجلديدة وتتميز 
هذه املشاريع بتصميمات رائعة 
وواجهات كالسيكية منها في 
القاهرة اجلديدة حي النرجس 
كما تعرض أيضا برج الفادي 
الذي يقع ف���ي منطقة املعادى 
بجوار كارف���ور وأيضا عمارة 
النور أعلى هضبة املقطم وعمارة 
الراعي أيضا في املعادى وتشمل 
هذه املشاريع وحدات سكنية 
ووح���دات جتاري���ة. وأضاف 

عوض أن هذه املش���اريع منها 
ما ه���و حتت اإلنش���اء ومنها 
أيضا اجلاهز للتس���ليم فورا، 
مشيرا إلى التسهيالت املميزة 

في الدفع.
أما ش���ركة ال���درة جلوبال 
العقاري���ة فتط���رح من خالل 
املعرض عده مشاريع مناسبة 
جلميع العمالء من، حيث املواقع 
املتميزة بالقاهرة واإلسكندرية 
الش���مالي، السيما  والساحل 
مشروع شرم هايتس وهو من 
أرقى وأجمل املشاريع العقارية 
االس���تثمارية بش���رم الشيخ 
م���ن حيث املوق���ع واخلدمات 

يواصل املع���رض املصري 
للعقار واالس���تثمار السادس 
انش���طته وجناحاته في مركز 
املؤمترات والرويال س���ويت 
بفن���دق املوڤنبيك في املنطقة 
احلرة مليناء الش���ويخ، حيث 
يختتم أعماله مساء غد وسط 
إقب���ال جماهي���ري ف���اق كل 
التوقعات وحقق تعاقدات مبا 
يزيد على مائتي مليون جنيه 
مصري خالل األي���ام املاضية 
ترك���زت ف���ي معظمه���ا على 
الش���قق والوحدات السكنية 
ف���ي املنتجع���ات الس���ياحية 

واألراضي.
يشارك في املعرض 36 شركة 
ومؤسسة عقارية واستثمارية 
م���ن الكوي���ت ومصر تعرض 
العقارية  عشرات املشروعات 
املتميزة والتي  واالستثمارية 
تناسب جميع فئات الدخل بينها 
وحدات سكنية فاخرة وغيرها 
الدخل بتسهيالت  ملتوس���طي 

كبيرة في السداد.
وفي مقدم���ة املعرض يأتي 
جناح مجموعة اخلرافي الذي 
يعرض املشروع االستثماري 
الس���ياحي الضخم في ميناء 
بورت غالب مبدينة مرسى علم 
على ساحل البحر األحمر والذي 
يعد درة استثمارات املجموعة 
في مصر مبا يضمه من وحدات 
سكنية سياحية ومارينا وبنية 
حتتي���ة متكاملة ومطار دولي 
وش���واطئ ومح���الت جتارية 

عاطف رمضان
ذكرت مصادر ل� »األنباء« أن إجمالي قيمة 
املش���اريع العقارية املطروحة في املعرض 
املصري للعقار واالستثمار السادس الذي 
تقام حاليا أنشطته في فندق املوفنبيك في 
املنطقة احلرة تزيد على 10 مليارات جنيه، 
مشيرين إلى أن إجمالي عدد هذه املشاريع 

يقدر ب� 42 مشروعا.
وتوقع���ت املص���ادر أن يحقق املعرض 

تعاقدات خالل فترة إقامته تزيد أيضا على 
500 ملي���ون جنيه، علما أن املعرض حقق 
تعاقدات تركزت في معظمها على الش���قق 
والوحدات السكنية في املنتجعات السياحية 

واألراضي.
وركز زوار املعرض على املشروعات التي 
تناسب جميع فئات الدخل، كما أن التسهيالت 
في السداد لعبت دورا كبيرا في عدد التعاقدات 

التي متت خالل فترة املعرض.

10 مليارات جنيه قيمة
 المشاريع العقارية في المعرض

العرو: استثمارات »إسكان العقارية« 
في السوق المصري تجاوزت الـ 50 مليون دوالر 

200 مليون جنيه مبيعات المعرض المصري للعقار واالستثمار في 3 أيام
يختتم أنشطته غدًا

م.يحيى إمام

م. مساعد الياسني 

حمود العرو 

هاني العريني

السفير املصري خالل تفقده ملجسم احد املشاريع في املعرض

..و»عمائر العقارية« تطرح 1660 وحدة سكنية 
وتسهيالت تصل لـ 6 سنوات في المعرض

»المصرف المتحد« يقّدم خدمة التمويل العقاري وتسهيالت تصل لـ 15 سنة

انخفاض مؤشر جلوبل لقطاع االتصاالت الخليجي
بنسبة 1.3% و»ڤودافون قطر« يتصدر قائمة التداول

الياسين: الحكومة أمام تحدي وضع خطة التنمية
 على طريق التنفيذ والقطاع الخاص يملك اإلمكانيات 

بانخفاضه بنسبة 5.19% ليغلق 
عند 50.25 رياالت سعوديا.

أخبار القطاع

واشار التقرير الى ان مجموعة 
االتصاالت السعودية أعلنت عن 
قيام شركة االتصاالت الكويتية 
)ڤيڤا( إحدى الشركات التابعة 
لها والتي تبلغ حصتها فيها %26 
بتوقيع اتفاقية متويل متوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية مع 
شركة هواوي تكنولوجيز وذلك 
بغرض متويل العقود التجارية 
املوقعة معها ملدة خمس سنوات 
بحيث يبدأ تاريخ التطبيق من 
1 ابري���ل 2010 ومببلغ إجمالي 
يصل إلى 270 مليون دوالر حيث 
تهدف هذه االتفاقية إلى متويل 
استكمال بناء شبكة االتصاالت 

في شركة ڤيڤا بالكويت.
 ه���ذا، وقد توق���ع الرئيس 
التنفيذي ملجموعة االتصاالت 
املتنقلة »زين« نبيل بن سالمة 
اجناز صفقة بيع أصول »زين 
أفريقيا« قبل نهاية مايو اجلاري. 
واضاف بن س���المة ان عملية 
التحويل مستمرة، وال توجد أي 
حتديات من شأنها إعاقة عملية 

حتويل األصول في أفريقيا.

إلى مشاريع فعلية  الفوائض 
بدال من العودة إلى تسرب هذه 
األموال إلى السوق املالي فقط 
نظرا لضيق الفرص التنموية 

املتاحة.
وبني أن ش���ركة تامي الين 
إلدارة املشاريع تعد شركة عاملية 
بإمكاناتها الفنية وش���راكاتها 
املختلفة وحجم املشاريع التي 
جنحت في إدارتها أو اإلشراف 
إقليمي���ا، مبينا أن من  عليها 
بني مواطن القوة والتميز لدى 
تامي الين إلدارة املشاريع هو 
الشراكات اإلس���تراتيجية مع 

شركات عاملية رائدة.

2020«. وبهذه املناس����بة، قال 
الياسني ان حرص شركة تامي 
الي����ن إلدارة املش����اريع على 
 B.O.T �املشاركة في مؤمتر ال
ينبع من قناعتها بأهمية تلك 
الذي تلعبه  املشاريع والدور 
ف����ي حتريك عملي����ة التنمية 
والعجلة االقتصادية بشكل عام، 
مشيرا إلى أن ظروف وتداعيات 
األزمة املالية العاملية تستدعي 
إعادة النظر سريعا في تذليل 
العقبات أمام مشاريع التنمية 
وطرحه����ا الى القطاع اخلاص 
النظام  ال����� BOT وهو  بنظام 
العاملي املعروف واملعمول به 
في كل انحاء العالم والذي أثبت 
النش����اط  كفاءته في حتريك 

االقتصادي.
وأش���ار ال���ى أن الفرص���ة 
أم���ام احلكومة  حاليا مواتية 
للوفاء بوعودها وطرح خطة 
التنمية للتنفيذ، الس���يما أن 
القط���اع اخل���اص متعط���ش 
حاليا ملثل هذه املشاركات، كما 
أن املصارف تتطلع الى تدوير 
عجلة التنمية لتقدمي التمويالت 
الالزمة ملشاريع تنموية حقيقية 
تعك���س إيجابا على االقتصاد 
احلقيقي للبالد، وتوجيه هذه 

بالتعاون مع ش����ركة اخلليج 
لتنظيم املعارض، والذي سيقام 
حتت رعاية نائب رئيس الوزراء 
للش����ؤون االقتصاية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ 
أحمد الفهد، وذلك خالل الفترة 
من 9 الى 10 مايو اجلاري والذي 
س����يقام حتت شعار »الكويت 

أعلن نائب املدير العام في 
شركة تامي الين إلدارة املشاريع 
الياسني  م.مساعد عبدالعزيز 
عن مشاركة الشركة في املؤمتر 
القطاع اخلاص  التاسع لدور 
في مشروعات التنمية والبنية 
التحتية التي تقام وفقا لنظام 
ال� B.O.T والذي تنظمه شركة 
مجمعات األس����واق التجارية 

بينما تصدر س���هم ش���ركة 
االتصاالت املتنقلة »زين الكويت« 
قائمة األس���هم من حيث القيمة 
بت���داول 72.79 ملي���ون دوالر 
مستحوذا على ما نسبته %23.34. 
وجاء سهم شركة ڤودافون قطر 
األكثر ارتفاعا بصعوده بنسبة 
بلغ���ت 6.15% ليغلق عند 9.50 

ريال قطرية.
بينما كان سهم شركة احتاد 
اتص���االت أكب���ر املتراجع���ني 

من إجمالي القيمة املتداولة في 
األسواق اخلليجية.

 وأشار التقرير الى ان سهم 
شركة ڤودافون قطر تصدر للمرة 
األولى على اإلطالق قائمة األسهم 
م���ن حيث الكمي���ة بعد أن كان 
ذلك حكرا على أسهم مجموعة 
زين خالل الفترة املاضية حيث 
اس���تحوذ خالل ت���داوالت هذا 
األسبوع على ما نسبته %30.77 

)23.42 مليون سهم(.

قال تقرير 
بيت االستثمار 
الع���امل������ي 
»جلوبل« ان 
األجواء اإليجابية التي عاش���ها 
مؤشر جلوبل لقطاع االتصاالت 
اخلليجي لم تستمر طويال، حيث 
أنهى املؤشر تداوالت األسبوع 
املنته���ي في 6 ماي���و منخفضا 
بنسبة 1.32% وصوال إلى مستوى 
297.60 نقطة، هذا وقد انخفض 
إجمالي القيمة السوقية للقطاع 
بواقع 1.29 مليار دوالر وصوال 

إلى 96.57 مليار دوالر.
 وأوض���ح التقرير ان قطاع 
االتصاالت اخلليجي شهد صعودا 
في أنشطة التداول هذا األسبوع، 
حي���ث ارتفعت كمية األس���هم 
املتداولة بنسبة 16.76% وصوال 
إلى 76.11 مليون سهم بإجمالي 
قيمة ت���داوالت بلغ���ت 311.92 
مليون دوالر أي بارتفاع بلغت 
نسبته 4.26% مقارنة باألسبوع 
السابق، وقد استحوذت الكمية 
املتداولة لقطاع االتصاالت على ما 
نسبته 2.92% من إجمالي الكمية 
املتداولة في األسواق اخلليجية، 
بينما استحوذت القيمة املتداولة 
للقطاع على ما نس���بته %4.51 

األجواء اإليجابية التي عاشها القطاع لم تستمر طوياًل مشاريع الـ B.O.T أثبتت كفاءة وفاعلية في معالجة األزمات وتحريك عجلة االقتصاد

تقـرير


