
اقتصاداالثنين  23  اغسطس  2010   34

خالل افتتاحه معرض العقار الرمضاني بمشاركة أكثر من 25 شركة عقارية محلية وعربية

الفوزان ومراد خالل زيارتهما جناح »األنباء«

اهتمام كبير في أول يوم افتتاح املعرض من املهتمني بالقطاع العقاري تسويق املرحلة الثالثة من مشروع مدينة صباح االحمد البحرية في جناح »أجوان اخلليج«

الفوزان مستمعا لشرح من شركة أجوان اخلليج حول مشروع مدينة صباح األحمد البحرية 

مسؤولو بنك بوبيان وضيوف حفل االفتتاح في جناح البنك 

»الرعاية السكنية« تستعرض المخططات 
والمرافق العامة في المعرض

مشاركة متميزة لـ »االستثمار األجنبي«  إقبال كبير على جناح »بوبيان« في المعرض 
أعلنت املؤسسة العامة للرعاية السكنية عن مشاركتها في املعرض، 
مش��يرة الى ان مشاركتها تتمثل عبر جناح خاص لها يحتوي على 
صور ومخططات املشاريع اإلسكانية التي تظهر اجلهود احلكومية 
املبذولة في مجال توفير الرعاية الس��كنية للمواطنني واملش��اريع 
اخلدمية واملباني العامة التي من شأنها ان توفر الراحة واالستقرار 
للمواطنني في هذه املدن الكبيرة، حيث متت إضافة أهم التطورات 
عل��ى تصاميم البيوت في هذه املدن.وأكدت املؤسس��ة في بيان لها 
انه س��يتم عرض املخططات للوحدات السكنية واخلدمات واملرافق 
العام��ة، وذلك حرصا من املؤسس��ة العامة للرعاية الس��كنية على 
ايص��ال املعلومات الدقيقة للمواطنني الذي��ن ينتظرون تخصيص 
الس��كن املناسب لهم في املس��تقبل القريب مشددة على أن الهدف 
من املشاركة في مثل هذه املعارض هو توعية املواطنني ومعرفة ما 
توصل��ت إليه هذه املدن أوال بأول وإيص��ال املعلومة الى املواطنني 
الراغبني في احلصول على مس��كن في هذه املدن. وافاد البيان ان 
املؤسسة تقوم بتخطيط وتصميم وتنفيذ الضواحي واملدن اإلسكانية 

متكاملة اخلدمات.

االس����تثمارات االجنبية إلى البالد 
في مختلف القطاع����ات بالتوازي 
م����ع تعزيز النش����اط االقتصادي 
وتطوير البنية التحتية مش����يرة 
إلى أن القانون رقم 8 لس����نة 2001 
في شأن تنظيم االستثمار املباشر 
لرأس املال األجنب����ي في الكويت 
يوفر ضمانات عديدة للمس����تثمر 
العديد من  إلى  األجنبي باإلضافة 
املميزات والت����ي من أهمها امللكية 
األجنبي����ة التي تص����ل إلى %100 
وكذلك االعف����اءات اجلمركية على 
املعدات واآلالت واملواد األولية التي 
يحتاجها املشروع، كما ان القانون 
يتيح للمستثمر إعفاءات ضريبية 
تصل إلى 10 سنوات من تاريخ البدء 

الفعلي للمشروع.

أعلنت رئيس قس����م الترويج 
والتس����ويق في مكتب اس����تثمار 
رأس امل����ال األجنبي هيا البس����ام 
عن املشاركة في املعرض، مؤكدة 
أن املش����اركة ته����دف الى تعريف 
املستثمرين بالفرص االستثمارية 
املتاحة في الكويت عبر القطاعات 
االستثمارية املختلفة والتي تصب 
في صال����ح تنفيذ الرغبة األميرية 
السامية بتحويل الكويت الى مركز 
مالي وجتاري اقليمي متوقعة ان 
يشهد جناح املكتب في املعرض اقباال 
جيدا مشيرة إلى أن جناح املكتب 
يضم فريقا م����ن الكوادر الوطنية 
الشابة التي تس����تهدف التسويق 
للفرص االس����تثمارية املتاحة في 
الكويت. وش����ددت البسام على ان 

مكتب استثمار رأس املال األجنبي 
يهدف من خالل مشاركته في املعرض 
إلى تأكيد دوره في اخلطة التنموية 
احلكومي����ة من خالل اس����تقطاب 

يشهد جناح بنك بوبيان في معرض العقار 
الرمضاني إقباال كبيرا من اجلمهور الراغب في 
التع���رف على اخلدمات التي يقدمها البنك وفق 
أحكام الشريعة اإلسالمية خاصة التمويلية منها 
والتي تهم قطاعا كبيرا من املواطنني.  وقام موظفو 
البنك باستعراض ابرز اخلدمات واملنتجات التي 
يقدمها البنك باالضافة الى شرح أهم املزايا التي 
تتمتع بها هذه املنتجات وما يجعلها األفضل على 
مستوى البنوك اإلسالمية في الكويت باالضافة 
الى عرض للمنتجات التي طرحها البنك مؤخرا 
مبناس���بة الش���هر املبارك.  وكان البنك قد قام 
بالتعاون مع شركة أبيات بطرح أول متويل من 
نوعه في الكويت يتيح للعمالء احلصول على 
تس���هيالت متويلية حتى 10000 دينار تقسط 
على 7 سنوات دون حتميل العميل أي أرباح أو 
أعباء مالية إضافية عن املبلغ الذي ينفقه خالل 

جتديد منزله بالكامل. 

هيا البسام

أحمد يوسف
افتتح مدير عام املؤسسة العامة 
الفوزان  للرعاية السكنية م.علي 
معرض العقار الرمضاني أول من 
أمس والذي يقام حتت رعاية نائب 
رئيس مجلس الوزراء للش����ؤون 
االقتصادية ووزير الدولة للتنمية 
ووزير الدولة لش����ؤون االسكان 
الشيخ احمد الفهد، وسط حضور 
امل����ال واألعمال  كثيف من رجال 
واملهتمني بالقطاع العقاري. وقال 
م.الفوزان خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقده عقب جولته في املعرض 
ان املعارض العقارية مهمة ولها أثر 
فعال في حتريك السوق العقاري 
وأيضا تعك����س مدى التكامل بني 
القطاعني احلكومي واخلاص. وأكد 
على أن مثل هذه املعرض تعد عامال 
مساعدا في زيادة النمو في مجال 
التنمية العقارية والس����كنية في 
الكويت، السيما ان اإلقبال عليها 
كبي����ر، مثل ما ش����اهدناه في هذا 

املعرض.
وفي رده على س���ؤال حول 
التعديالت املنتظرة على قانون 
التكاليف، قال  املدن منخفضة 
الفوزان: »انه سيتم عرض قانون 
التكاليف على  املدن منخفضة 
مجلس ال���وزراء خالل الفترة 
املقبلة وتعديل الضوابط اخلاصة 
آلية  بالقان���ون إلضافة بن���د 
التمويل، سواء كان عبر صندوق 
او من خ���الل البنوك والقطاع 
اخلاص«. وأكد م.علي الفوزان 
ان املؤسسة مقبلة على طرح 
العديد من املش���اريع السكنية 
الس���كنية »استثمارية  وغير 
وجتارية« في الفترة املقبلة مبا 
فيها طرح جديد للمدن منخفضة 
التكاليف بعد تعديل قانونها من 
مجلس الوزراء ومجلس األمة 
»السيما ان املشروع مت طرحه 
في منتصف أغسطس اجلاري، 
ولكن لم تتقدم أي شركة للدخول 

في املزايدة عليه«.

مدينة الخيران

وقال الفوزان انه سيتم طرح 
»مدينة اخليران« قبل نهاية 2010 

القري����ب، حيث يتمي����ز مبوقعة 
االستراتيجي الرائع ويقع في قلب 
املركز املالي والتجاري في منطقة 
شرق ويتكون من 59 طابقا بارتفاع 
270 مت����را ويحتوي على 11 دورا 
سكنيا و39 طابقا جتاريا و5 طوابق 
ميزانني، وهو ذو تصميم معماري 
فاخر ويلبي كاف����ة االحتياجات 
العصرية لألف����راد واالحتياجات 
العملية للشركات بشكل عام ورجال 
األعمال بشكل خاص. واشار إلى ان 
مهمة تطوير وتسويق برج املتحدة 
العقارات املتحدة  تتوالها شركة 
التي تعتبر احدى أعرق الشركات 
العقارية في الكويت باالشتراك مع 
)كيو.انترناشيونال. كونسلتنس( 
ودار )اس.اس.اتش( لالستشارات 
الهندس����ية وأن الب����رج متع����دد 
االستخدام وس����تخصص األدوار 
العليا في البرج للمكاتب التجارية 
والشركات االس����تثمارية، بينما 
سيكون باقي البرج شققا سكنية 
راقية، مبواصفات وتش����طيبات 
فاخ����رة، على أن تك����ون األدوار 
األولى عب����ارة عن مجمع جتاري 
يضم العديد من األسواق املختلفة 
ومواقف للسيارات، تيسيرا على 

قاطني ومرتادي البرج. 
الزنكوي أن الشركة  وأضاف 
اجتهت حاليا لتسويق وحدات البرج 
على اجلهات احلكومية والقطاع 
اخل����اص في إط����ار حرصها على 
تنوع املستفيدين من البرج حيث 
انه يجري تسويق وحدات البرج 
وباشرت الشركة بالفعل عمليات 
التأجير، كما ان الش����ركة تسوق 
أيضا مكاتب جتارية متميزة في 
البرج مبساحات واسعة باإلضافة 
إلى مكاتب جتارية متصلة عموديا 
عبر عدة طوابق. يذكر ان املعرض 
تنظمه ش����ركة مجموعة املس����ار 
للمعارض ويقام خالل الفترة من 
21 إلى 24 أغسطس اجلاري ويقدم 
فرصا عقارية فريدة لشريحة كبيرة 
من املهتمني من خالل تنوع املشاريع 
العقارية التي تتوزع ما بني الكويت 
التعاون اخلليجي  ودول مجلس 
وعدد من الدول العربية والعاملية، 
كما يقدم املعرض أيضا مشاركات 
للش����ركات العقاري����ة إلى جانب 
التي ستتفرغ  التمويل  ش����ركات 
لتقدمي خدمة القروض اإلسكانية 
واالستهالكية التي تساهم وتعزز 
من فرص حص����ول املواطن على 
بيت العمر واحلصول على القرض 

املطلوب حتت سقف واحد.

على أساس شركة مساهمة إضافة 
الى طرح أراض غير س����كنية في 
املزاد العلن����ي في منطقة املطالع 
للقطاع اخل����اص لتقدمي خدمات 
للمواطنني بحسب الهيكل التنظيمي 
للمدينة، ويتوق����ع االنتهاء منها 
خالل السنوات األربع او اخلمس 
القادمة. وأوضح الفوزان انه سيتم 
طرح مشاريع مدينة املطالع العام 
املقبل وهي عبارة عن مدن متكاملة 
تضم العقار الس����كني والتجاري 
الكويت،  واالستثماري في شمال 
مش����يرا الى انه لن يت����م بيع أي 
أراض في هذه املنطقة قبل إعطاء 
األراضي للمقاولني. وبني ان طرح 
هذه األراضي واملشاريع سيؤدي 
الى حتريك س����وق العقار احمللي 
ويعكس التكامل بني القطاع اخلاص 
والعام السيما مع بدء تنفيذ هذا 
املشروع واملباشرة في اجناز البنى 

التحتية فيه.

القطاع العقاري

من جانبه، قال مدير عام شركة 

مجموعة املسار لتنظيم املعارض 
الش����ركة املنظمة  واملؤمترات - 
ملعرض العقار الرمضاني - سعود 
مراد ل� »األنباء« ان احلضور القوي 
من كبرى الشركات العقارية يدل 

على حترك السوق العقاري.
وأك����د أيضا عل����ى ان املتابعة 
احلثيثة من قبل املهتمني بالقطاع 
العقاري في الكويت لهذا املعرض 
إمنا تؤكد وج����ود فرص عقارية 
مثم����رة ف����ي املعرض يس����عون 

القتناصها.
وأشار إلى أن جميع املؤشرات 
تؤكد ان القطاع العقاري قد جتاوز 
األسوأ من األزمة املالية العاملية التي 

أثرت على االقتصاد احمللي.
وتوقع مراد أن الفترة املقبلة 
ستشهد انتعاشا على صعيد القطاع 
العق����اري، الس����يما ان املعارض 
العقاري����ة متثل حجر الزاوية في 

حتريك السوق العقاري.
وأكد أن جميع الفرص اجلديدة 
العقارية  التي تطرحها الشركات 
تالقي تس����ويقا جي����دا عبر هذه 
املعارض والتي جتذب أيضا املهتمني 
بالقطاع العقاري. وقال ان األزمة 
قد عمقت لدى املهتمني باالستثمار 
في القطاع العقاري مفهوم احلرص 

على انتقاء الفرص العقارية.
وأشار إلى أن هناك العديد من 
الفرص االستثمارية التي حترص 

مجموعة املسار على عرضها من 
خالل شركاتها املشاركة في املعرض 
على اجلمهور والتي قد ال تتوافر 

في أي من املعارض األخرى.
وذكر م����راد أن املعرض ميثل 
فرصة للمواطن����ني الباحثني عن 
السكن اخلاص في الكويت مبختلف 
أنواعه س����واء كان ڤيال أو شققا 
سكنية أو حتى أرضا للبناء، كما 
أنه مناسبة لعقد الصفقات العقارية 
وتوقيع االتفاقيات االستثمارية من 
خالل املعرض، مش����يرا إلى تركز 
املشاركات على الشركات العقارية 
بصفة خاصة إلى جانب الشركات 
التمويلي����ة حتى ال يفقد املعرض 

هويته العقارية.
وأشار مراد إلى أن املعرض يقدم 
فرصا عقارية فريدة لشريحة كبيرة 
من املهتمني من خالل تنوع املشاريع 
العقارية التي تتوزع ما بني الكويت 
التعاون اخلليجي  ودول مجلس 
وعدد من الدول العربية والعاملية، 
كما يقدم املعرض أيضا مشاركات 
للش����ركات العقاري����ة إلى جانب 
التي ستتفرغ  التمويل  ش����ركات 
لتقدمي خدمة القروض اإلسكانية 
واالستهالكية التي تساهم وتعزز 
من فرص حص����ول املواطن على 
بيت العمر واحلصول على القرض 

املطلوب حتت سقف واحد.
وأعرب مراد عن أمله في إلغاء 

قانوني الرهن العقاري 8 و9 اللذين 
تس����ببا في إحلاق أض����رار بالغة 
وكبيرة بالقطاع العقاري، ولم يؤديا 
الغرض الذي صدرا من اجله وهو 
تخفيض األسعار، بل على العكس 
متاما فقد ارتفعت أسعار العقارات 

وبصورة مبالغ فيها.
وفي لقاءات متفرقة ل� »األنباء« 
خالل جولتها باملعرض، قال رئيس 
مجلس اإلدا رة والعضو املنتدب في 
شركة أجوان اخلليج العقارية لؤي 
القطامي ان الشركة تطرح ألول مرة 
أكبر مشروع عقاري في الكويت، 
وهو املرحلة الثالثة ملشروع مدينة 

صباح األحمد البحرية.
ان الشركة تقدم  الى  وأش����ار 
أراضي س����كنية بواجهات بحرية 
ضمن املرحلة الثالثة، حيث تتمتع 
األراضي مبظل����ة امللكية اخلاصة 

وعلى مساحات كبيرة.
وأكد على ان هذا املشروع اعتمد 
على أح����دث ما توصل اليه العلم 
احلديث في مجال إنشاء املدن، وذلك 
من حيث التخطيط واالجناز لكل من 
خدمات البنية التحتية واملرافق.

وأشار الى ان تولي شركة اجوان 
اخلليج العقارية مسؤولية تسويق 
املرحلة الثالثة من املشروع يعكس 
الثق����ة التي حتظى بها الش����ركة 
ويك����رس مكانته����ا في الس����وق 
احمللي، كما ان مؤشرات االقبال على 

املشروع قبل بدء تسويقه رسميا 
تشير الى ان السوق احمللي ورغم 
التداعيات السلبية لالزمة املالية 
العاملية مازال قادرا على استيعاب 
املشاريع اجلديدة والتجاوب معها 
بشرط ان تكون املشاريع املطروحة 
جيدة وتلبي احتياجات العمالء.

مشاريع متنوعة

العام  املدير  ق����ال  من جانبه، 
العاملية  ملجموع����ة أوريجين����ال 
فواز العدواني ان الشركة تطرح 
حزمة م����ن املش����اريع املتنوعة، 
وأبرزها مشروع سرايا اخليران 
في منطقة اخليران ضمن مشروع 
آللئ اخليران )املرحلة األولى( في 
جنوب مدينة الكويت. وأضاف ان 
املشروع يتكون من قسائم سكنية 
عدة بإطالل����ة مميزة على البحر، 
ويحتوي مشروع سرايا اخليران 
على 100 ڤيال مت تصميمها برؤية 
هندسية معمارية حديثة تضارع 

الشاليهات مكانة وأجواء. 
وعن أسعار الڤلل، قال العدواني 
انها تنفرد بأسعار تناسب معظم 
ش����رائح العمالء من حيث توافر 
االحتياجات وجمال التصميم ودقة 
التنفيذ، معتبرا أن مشروع سرايا 
اخليران باكورة مشاريع مجموعة 
أوريجين����ال العاملية في الكويت، 
حيث ميث����ل املش����روع العقاري 

األكث����ر طموحا وفخام����ة وتفردا 
بكل املقاييس. ولفت العدواني إلى 
أن الشركة تسوق خالل املعرض 
مشروع سرايا البحر، الذي يتكون 
من 2000 ڤيال ومنزل س����كني في 
موقع استراتيجي شرقي احملرق 
في مملك����ة البحرين من تصاميم 
مختلفة عدة، فضال عن تس����ويق 
البحر في  مشروع جزيرة أمواج 
البحرين الذي يضم 359 ڤيلال على 
الواجهة البحرية، وشاليهات وشققا 
تغطي ما مساحته حوالي 53 ألف 

متر مربع.

برج المتحدة

من جانبه، قال مدير أول تسويق 
في شركة العقارات املتحدة حيدر 
الزنكوي ان الشركة تسوق مشروع 
برج املتحدة البالغ تكلفته 80 مليون 
دينار والذي م����ن املتوقع انتهاء 
العمل به ف����ي العام 2011 ليعانق 
السحاب، ومن املرتقب اجناز أعمال 
البناء والتكسية اخلارجية بنهاية 
الصيف، وأعمال التشطيب الداخلي 
بنهاية مايو 2011 على أن تتوافر 
الوحدات لإليج����ار او التملك في 

منتصف العام 2011. 
وذكر أن مشروع برج املتحدة 
العمل لسلس����لة  باك����ورة  ميثل 
مشاريع تعتزم شركة أبراج املتحدة 
القابضة تنفيذها في املس����تقبل 

)محمد ماهر(م.علي الفوزان وسعود مراد يقصان شريط افتتاح معرض العقار الرمضاني أول من أمس

الفوزان: قانون المدن منخفضة التكاليف
 سيعرض على مجلس الوزراء إلضافة آلية التمويل

مراد:القطاع العقاري تجاوز األسوأ من األزمة
 والمعارض تحرك السوق ..وقانونا 8 و9 ألحقا ضررًا بالغا بالعقار


