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  «رؤية اقتصادية من المنظور الشرعي»
  كتاب يروي قصة تأسيس «بيتك» 

 «الخليج» ومعهد بالتينوم الصحي 
  يقدمان حزم خدمات مختارة للعمالء 

  صـــدر مؤخـــرا كتاب 
«رؤيـــة اقتصاديـــة من 
الشـــرعـــي»  املنظــــــور 
البكري  للدكتور طـــارق 
التجربة  متناوال ومؤرخا 
الشخصية ملؤسس ورائد 
العمل املصرفي االسالمي 
الكويت الشيخ أحمد  في 
بزيع الياسني، ويستعرض 
الكتاب في فصوله الثمانية 
التجربة املصرفية االسالمية 
بدءا بالرؤية مرورا بالفكرة 
وصوال الى العمل املصرفي 
االسالمي بشكله املؤسساتي 
في الكويت من خالل انشاء 
بيـــت التمويـــل الكويتي 

(بيتك).
  يروي الكتاب في فصله الثالث مرحلة تأسيس 
بنك اسالمي في الكويت (بيت التمويل الكويتي) 
وتوجه الشيخ البزيع في سبعينيات القرن املاضي 
الى طرح بيت التمويل االسالمي ومبادرته الطالق 
الفكرة وعرضها على بعض املعنيني وبينهم وزيرا 
االوقاف والشؤون االسالمية آنذاك يوسف جاسم 

احلجة واملالية عبدالرحمن سالم العتيقي. 
   ويذكر الكتاب بعد ذلك أنه مت عام ١٩٧٧ تأسيس 
بيت التمويل الكويتي قبل ان يبدأ عمله رســـميا 
في ٢٨ اغســـطس عام ١٩٧٨ برأسمال بلغ عشرة 
ماليني دينار كويتي فقط وليكلف الشيخ الياسني 

باطالق العمل فيه ورئاسة 
مجلس ادارته، ويشير الى 
ان الشيخ الياسني لم يكن 
مـــن خريجـــي اجلامعات 
وان دراســـته التي عرفها 
جيله فـــي الكويت كانت 
في مدرسة املباركية التي 
الى جامعة  انطلق منهـــا 
احلياة مستعرضا كيف انه 
بدأ عمله في ميدان التجارة 
في سن مبكرة وفق تعاليم 
وقيم االسالم، ويتحدث عن 
الســـيرة العملية للشيخ 
البزيع وتقلده العديد من 
املناصب واملهمات حيث كان 
عضوا في مجلس ادارة بنك 
الكويت املركزي ورئيسا 
ملجلس ادارة بيت التمويل الكويتي ورئيسا ملجلس 
ادارة بيـــت التمويل التركي وعضوا في مجالس 
ادارات الهيئة اخليرية االسالمية العاملية وعضوا 
في غرفة جتارة وصناعة الكويت فضال عن العديد 

من املناصب االخرى.
   وحـــول الكتاب يقول عميد كلية الشـــريعة 
والدراسات االسالمية السابق رئيس الهيئة الشرعية 
في دار الرقابة لالستشـــارات الشرعية االستاذ 
الدكتور محمد الطبطبائي ان البزيع احد مجددي 
هذا العصر في فقه املعامالت املالية االســـالمية 

وأحد رواده على مستوى العالم. 

 أعلن بنك اخلليج أمس عن تعاونه مع معهد 
بالتينوم الصحي للرجال ليتمكن عمالء بنك اخلليج 
من احلصول على حـــزم خدمات مختارة يقدمها 
املعهد لهم عندما يقومون باستخدام بطاقات بنك 
اخلليج لدفع قيمة اشتراكاتهم، حيث ان العرض 
ســـار على جميع أفرع املعهد، وستتضمن حزم 
اخلدمات املختارة، جلسات مساج، تدريب اسكواش 
وتدريبـــا على رياضات الدفـــاع عن النفس، إلى 
جانـــب العديد من اخلدمات األخـــرى وذلك ملدة 

ثالثة أسابيع.

  اجلدير بالذكـــر أن برنامج املكافآت لدى بنك 
اخلليج حائز جائزة مجلة «بانكر ميدل إيست» 
كـ«أفضل برنامج والء» حيث يقدم هذا البرنامج، 
وهو األقوى من نوعه واألوسع نطاقا في الكويت، 
مجموعة واسعة من العروض الرائعة، وخصومات 
كبيرة باإلضافة إلى قسائم الشراء املتوافرة اآلن 
لدى أكثر من ١٥٨ تاجرا في ٣٠٠ محل في الكويت، 
وقد مت تصميـــم برنامج مكافآت اخلليج لتزويد 
العمالء مبجموعة كبيرة من املكافآت حسب نوع 

حسابهم. 

 الفارس: «مدينة صباح السالم الجامعية»
  من أكبر مشاريع خطة التنمية بكلفة ١٫٦ مليار دينار

منفصلني أحدهما للذكور وآخر 
لإلناث ويتكون احلرم الرئيسي 
لكل منهما من ٩ كليات وموقعني 
للكليات املستقبلية واحلرم الطبي 
لكل منهما من ٥ كليات، مشيرة 
الى ان البرنامج يسير بخطوات 
ثابتة نحو االنتهاء من مشروع 

اجلامعة بأسرع وقت.
  وأشارت إلى أن عملية تنفيذ 
السالم  مشــــروع مدينة صباح 
اجلامعية ـ جامعة الكويت تأتي 
على مراحل متعددة، والتي تشتمل 
على جمع املعلومات والبيانات 
من مراكز العمل باجلامعة ملعرفة 
االحتياجات اخلاصة بهم، والعمل 
على إعداد املخططات اخلاصة بهذه 
املباني وتصميمها من قبل مستشار 
املشروع، كما يتضمن التصميم 
وجتهيــــز جميــــع االحتياجات 
ومخططات التأثيث، ويليها إعداد 
مستندات العقد وطرح املشاريع 
املناقصات  عن طريــــق جلنــــة 
املركزية في إجراء يستغرق قرابة 
الثمانية أشهر، مؤكدة في الوقت 
ذاته أنه سيتم طرح املشاريع على 
شركات مقاوالت عاملية بالتضامن 

مع مقاولني محليني.
  وبينت الفــــارس ان اجلامعة 
والبرنامج اإلنشائي حريصون 
كل احلرص على إشراك القطاع 
اخلاص احمللي في تنفيذ مشروع 
اجلامعة، حيــــث أهلت اجلامعة 
عدد ٢٨ شــــركة محلية وعاملية 
لتنفيذ مشــــروع اجلامعة، كما 
مت شــــرط التضامن مع شركات 
محلية للشركات العاملية الراغبة 
في املشاركة خاصة أن املشاريع 
تعد ضخمة وذات تكلفة إجمالية 

عالية. 

الدولة إلنشاء اجلامعــة تقـــدر 
بـ ١٫٥٩٧ مليار دينار.

  وذكرت بأن الدولة خصصت 
مســــاحة تقدر بحوالي ٦ ماليني 
متر مربع يضم املشروع ١٤ كلية 
في حرمــــني (رئيســــي، طبي)، 
ومت التعاقد مع مستشــــار عاملي 
لتخطيط املدينة لتستوعب حوالي 
٤٠ ألف طالب وطالبة و١٠ آالف من 
أعضاء هيئة التدريس واإلداريني 
ليصبح قوامها اإلجمالي ٥٠ ألف 

نسمة.
  وأضافــــت الفــــارس قائلــــة: 
«سيتبع كلية الهندسة في التنفيذ 
كليــــة اآلداب وكلية التربية ومت 
بالفعل طرحهما في مناقصة شهر 
يونيو من عام ٢٠١٠ ومت استقبال 
العروض من شــــركات املقاوالت 
املؤهلة ويقوم البرنامج اإلنشائي 
حاليا بدراســــة هــــذه العروض 
وســــوف يقوم بالبدء بإجراءات 

الترسية قريبا».
  وأوضحت الفارس ان املخطط 
الســــالم  الهيكلي ملدينة صباح 
اجلامعيــــة ينقســــم إلى حرمني 

 أعلن البرنامج اإلنشائي بجامعة 
الكويت والذي يقوم باإلشراف على 
تنفيذ مشروع مدينة صباح السالم 
اجلامعيــــة ـ جامعة الكويت عن 
مشــــاركته في منتدى االستثمار 
في مشاريع التنمية حتت شعار 
«مشاريع التنمية بوابة مستقبل 
الكويت»، والذي تنظمه شــــركة 
كويت إكسبو لتنظيم املعارض 
واملؤمترات بالتعاون مع جمعية 
املهندســــني الكويتيــــة وجامعة 
الكويت متمثلة في كلية العلوم 
اإلدارية خالل الفترة من ١٨ الى١٩ 
يناير املقبل في فندق شيراتون 
الكويت، حتــــت رعاية وحضور 
نائــــب رئيس مجلــــس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشؤون التنمية واإلسكان الشيخ 

أحمد الفهد.
  وبهذه املناســــبة قالت مديرة 
البرنامج اإلنشــــائي ملشــــروع 
مدينة صباح السالم اجلامعية ـ 
جامعة الكويت د.رنا الفارس ان 
البرنامج يتولى اإلشــــراف على 
تنفيذ مشاريع اجلامعة الكبرى 
واتخاذ اإلجراءات اخلاصة بعملية 
االجناز، مشيرة إلى ان مشروع 
إنشاء اجلامعة صدر بقانون رقم 
٢٠٠٤/٣٠، وأعطيت اجلامعة فترة 
١٠ سنوات لتنفيذ واجناز مدينة 
فــــي منطقة  جامعيــــة متكاملة 

الشدادية.
  وبينت الفارس ان مدينة صباح 
السالم اجلامعيةـ  جامعة الكويت 
تعتبر من أكبر املشاريع في خطة 
الكويت التنموية بل وتعتبر من 
أكبر املشاريع على مستوى منطقة 
اخلليج والشرق األوسط، مشيرة 
إلى ان امليزانيــــة املرصودة من 

 أعلنت عن مشاركة البرنامج اإلنشائي بمنتدى «مشاريع التنمية بوابة مستقبل الكويت» 

 المعرض المصري للعقار واالستثمار السابع يختتم أنشطته اليوم

املول التجاري، يضاف إلى ذلك 
املسجد واحلضانة واملركز الطبي، 
كما أن هناك العمارات السكنية 
ذات املشـــهد احلضاري والراقي 

لواجهات العمارات املتميزة.
  

  الراية للتطوير العقاري
  وفـــي ســـياق ذي صلة، قال 
إدارة بشـــركة  عضو مجلـــس 
الراية للتطوير العقاري والتنمية 
الزراعية خالد متولي ان الشركة 
تشـــارك في املعـــرض املصري 
للعقـــار واالســـتثمار الســـابع 
من أجل مواصلة مســـيرتها في 
العمل على تنمية واســـتصالح 
األراضي الصحراوية وحتويلها 
إلى مشروعات استثمارية، وان 
مشروع مزارع وندرفل هو املشروع 
اخلامس مبنطقة الطريق الدوليـ  
وادي النطرون املتفرع من طريق 
ـ اإلسكندرية ومساحة  القاهرة 
إلى  املشروع مائة فدان مقسمة 
قطع مساحة كل منها ٢٫٥ فدان يتم 
تسليمها مزروعة بأشجار (رمان 
الوندرفل) وهي نـــوع أميركي 
يعطي عائدا اســـتثماريا كبيرا، 
موضحا أن الشركة تقوم بطرح 
ذلك املشروع في معرض العقار 
املصري بنظام تسهيالت تصل 

إلى ٣٦ شهرا دون فوائد.

  أمالك

  بدوره، قال املدير العام لشركة 
أمالك علي خليفة ان الشركة تطرح 
العديد من املشروعات اجلديدة في 
املعرض املصري للعقار واالستثمار 
السابع من بينها مشروع البيت 
الســـعيد مبدينة الســـادس من 
أكتوبر مبساحات ومناذج متنوعة، 
واملشروع يحتوي على مجموعة 
الڤيالت والشـــقق السكنية  من 
ويتميز مبوقع رائع، ومشـــروع 
ماريـــن العبور بعـــروس املدن 
اجلديدة العبور ـ منطقة الڤيالت 
وهـــي عبارة عـــن مجموعة من 
الشقق واحملالت التجارية والڤيالت 
ترضي جميـــع األذواق ويتميز 
املشـــروع بالواجهات املميزة مع 
توافر جميع اخلدمات من مصعد 
وحدائق محيطة باملباني، ومشروع 
أمواج الشاطئ وهي وحدات مكونة 
من خمسة طوابق وتتميز بإطاللة 
مباشرة على البحر األبيض الكيلو 

٢٦ بالساحل الشمالي. 

التركية بشكل  وتهتم احلكومة 
كبير ومتواصل بدعم املستثمرين 
وتنشيط فرص االستثمار وفتح 
مجاالت جديدة وبتسهيالت افضل، 
ولدينا قاعدة عمالء جيدة، كما 
أن «بيتـــك ـ تركيا» كان ومازال 
في توسع مستمر، داخل تركيا 
وفى االسواق املهمة املجاورة لها، 
مضيفا: «لقد اعتمدنا منذ البداية 
العمالء  على معرفة احتياجات 
في تركيا ممـــا مكننا من ابتكار 
املنتجات واخلدمات التي حتقق 
مطالبهم، كما أنه في الوقت نفسه 
هناك طلب كبير على املنتجات 
واخلدمات اإلسالمية من قبل عدد 
العمالء واملستثمرين  كبير من 
في الســـوق التركي، حيث كان 
عدد البنـــوك العاملة في تركيا 
قليال، ورغم تناقصه من ٨٨ بنكا 
في ٢٠٠٢ إلى ٥٥ بنكا اليوم فإن 
حصة البنوك اإلسالمية ومعدل 

منوها ارتفعا إلى حد كبير». 

وشواطئ البحر األحمر الدافئة.

  المصرية الهندسية

  من جانبه، قال نائب رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
الهندســـية  للشـــركة املصرية 
العقاري  للتنمية واالســـتثمار 
م.حســـام مصطفى ان الشركة 
تعرض فـــي جناحها باملعرض 
املصـــري للعقار واالســـتثمار 
مشروعها املتكامل واحة الريحان 
والـــذي يبعد عشـــر دقائق من 
ميدان الرمايـــة حيث التصميم 
املتكامل فما  الرائع للكومباوند 
أن تدخـــل مـــن احـــدى بوابتي 
الواحة اال وتشعر باالستقاللية 
واخلصوصية فالكومباوند محاط 
بسور كبير يحيط كامل مساحة 
املدينة كاملة والتي تبلغ ثالثني 
فدانـــا - مت التخطيـــط لها ألن 
تكون رقعة خضراء يقام عليها 
٤٩ عمارة سكنية مستقلة، يقام 
فيما بينها البحيرات الصناعية 
ومناطق ألعاب األطفال وممشى 
رياضي للتجول والتنزه داخل 

املدينة.
  وأضاف أن الشوارع الداخلية 
يصل عرضها إلى ٢٦م وتنسيقها 
الـــذي ال يخلو مـــن املزروعات 
اجلميلـــة وأشـــجار النخيل في 
اجلزيرة الوسطى للطريق وهناك 

  وأكد أن جودة األصول التي 
يتمتع بها«بيتك-تركيا» وتركيزه 
على نوعية التمويل، إضافة إلى 
زيادة الضمانات، ساهمت في قدرة 
البنك على مواجهة األزمة املالية، 
ومتكينه من مواصلة أنشطته 
االســـتثمارية، مشـــيرا إلى أن 
«بيتك ـ تركيا» حقق منوا كبيرا 
في زيادة األرباح واألصول منذ 
بدء تأثيرات األزمة، كما استطاع 
البنك طـــرح منتـــج جديد هو 
صندوق االســـتثمار في الذهب 
الذي يعد االول مـــن نوعه في 
سوق اسطنبول املالي، واصدار 
صكوك بقيمة ١٠٠ مليون دوالر مت 
تغطيتها بنسبة ١٥٠٪ مما يعكس 

الثقة في البنك ومستقبله. 
  وقال العمر إن: «بيتكـ  تركيا» 
ركز في أنشـــطته على قطاعي 
التجزئة لألفراد، وكذلك متويل 
الشركات في سوق يبلغ حجم 
صادراته السنوية تريليون دوالر، 

منتجات عقارية جديدة ومبتكرة 
جلميع عمالئهـــا، بحيث تتميز 
بأعلى جودة وبأسعار تنافسية 
ومتتلك الشركة مساحات كبيرة 
العديد من  فـــي  من األراضـــي 
األماكن املتميـــزة والتي تصلح 
إلقامة مشروعات عقارية سكنية 
وجتارية وسياحية متنوعة، وقد 
أطلقت املجموعة مؤخرا باكورة 
الســـياحية على  مشـــروعاتها 
ساحل البحر األحمر والذي يعد 
من املشـــروعات الفريدة، حيث 
يضيف هذا املشروع بعدا جديدا 
لقضاء العطلة األسبوعية وجميع 
العطالت على مدار العام وتتعهد 
العاملي بتنفيذ  مجموعة املركز 
منتجات عقارية متميزة تتناسب 

مع احتياجات عمالئنا األعزاء.
  وأشار إلى أن املجموعة تطرح 
في جناحها باملعـــرض منتجع 
ديزواليكس الذي يشغل مساحة 
٣٨٧ ألف متر مربع، ويضم منتجع 
ديزواليكـــس وحدات ســـكنية 
وسياحية وفندقية تطل مباشرة 
على بحيرات ومسطحات خضراء 
تصل مساحتها ألكثر من ٦٥٪ من 
إجمالي مساحة املنتجع، ويضمن 
لك منتجـــع ديزواليكس اإلقامة 
في بيئة صحية محاطة باملناطق 
الطبيعية اخلالبة التي حتتضنها 
املياه الفيروزية والهواء املنعش 

وكذلك نحو ٤٠٪ زيادة في الودائع، 
إضافة إلى تعزيز االنتشــــار من 
خالل عدد كبير من الفروع يعتزم 
ان تصــــل بنهاية الربع االول من 
العام املقبل الى ٢٠٠ فرعا، في وقت 
تتزايد فيه معدالت االرباح وحقوق 
املساهمني وحجم الودائع بنسب 

تتراوح بني ٣٠٪ و٤٠٪ سنويا.

الى أن املشروع اكتمل والوحدات 
جاهزة للتســـليم الفوري ودعا 
اجلمهور لزيارة املشـــروع على 
الطبيعـــة واالطالع على فخامة 

الوحدات وموقعها املتميز.

  كاسكادا

  أما مدير عام تسويق ومبيعات 
مشروعات كاســـكادا بالقاهرة 
مليـــاء النعمة فقد أشـــارت إلى 
أهمية املعرض املصري للعقار 
العديد  الذي يطرح  واالستثمار 
من الفرص االستثمارية، وأضافت: 
اننا نطـــرح العديد من الفرص 
فـــي طريق مصر اإلســـكندرية 
السادس  الصحراوي ومحافظة 
إلـــى جانب منطقة  أكتوبر  من 
سيدي عبدالرحمن نطرح مشروع 
كاسكادا سيدي عبدالرحمن والتي 
تتميز بأنها منطقة جذب سياحي 
عاملي لوقوعها بني ثالثة مطارات 

دولية.

  المركز العالمي

إدارة    وقال رئيـــس مجلس 
مجموعة املركـــز العاملي محمد 
شريف ان مشـــاركة املجموعة 
في املعـــرض املصـــري للعقار 
واالســـتثمار الســـابع تاتي في 
إطار ســـعيها الدائـــم لتحقيق 
الهدف الرئيسي لها وهو توفير 

ســـالمة اخلطط وبرامج العمل 
التـــي يتبناهـــا البنـــك ومتيز 
األداء  التي تعتمد على  النتائج 
التشغيلي وجودة االصول وطرح 
املنتجات واخلدمـــات املبتكرة 
املالئمـــة الحتياجات شـــرائح 
العمالء وتقدميها بأفضل وأرقى 
املعايير العاملية ومقاييس اجلودة 
والدقة واألمـــان، وهو ما جعل 
بيتك تركيـــا يحتل موقعا مهما 
على الساحة املصرفية التركية 
ويحقق توســـعات ملموسة في 
الدول املجاورة بإنشـــاء بنوك 
فـــي البحريـــن ودبـــى وأملانيا 
وكازاخستان باإلضافة الى تنفيذ 
العديد من الصفقات واملشاريع 

املهمة.
العمــــر في تصريح    وأوضح 
صحافي أن «بيتك ـ تركيا» حقق 
منــــذ ٢٠٠٧ حتى اليوم زيادة في 
اإليرادات بنســــبة ٧٠٪، وزيادة 
بنســــبة ١٠٠٪ من حيث األصول، 

 رفعـــت وكالـــة التصنيـــف 
االئتماني (فيتش) تصنيف بيت 
التمويل الكويتي التركي «بيتك 
تركيا» لعجز املصدر عن السداد 
بالعملة احمللية على املدى البعيد 
الى BBB في حني جاءت النظرة 
املستقبلية ايجابية، وقالت الوكالة 
العاملية ان تصنيف «بيتك تركيا» 
يستند الى امكانية تلقيه الدعم 
الالزم من مساهمه الرئيسي بيت 
الذي  الكويتي (بيتك)  التمويل 
ميلك ٦٢٫٢٪ من اسهمه، وذلك في 
تأكيد جديد على قوة ومتانة البنك 
ومتيز أدائه وفرص النمو الكبيرة 
التي يتمتع بها في السوق التركي 
واسواق الدول املجاورة بعد ان 
استطاع بناء دور مهم في الربط 
بني االسواق اخلليجية والتركية 

والدول املجاورة لهما.
  وقـــال رئيس مجلس االدارة 
في «بيتك تركيا» محمد سليمان 
العمر ان هـــذا التصنيف يؤكد 

 تختتم مســـاء اليوم أنشطة 
املعـــرض املصـــري للعقـــار 
واالستثمار السابع بعدما حقق 
جناحا كبيرا وإقباال جماهيريا 
الفتـــا ورضا تاما مـــن اجلهات 
املشـــاركة على ما مت عرضه من 
مشروعات جديدة وفرص عقارية 
واســـتثمارية متميزة تناسب 
قطاعا عريضا من اجلمهور سواء 
املســـتثمر أو الراغب في اقتناء 
وحدة سكنية مناسبة وعرض 
املعرض أنواع متعددة من الفرص 
من بينها أراض زراعية وأراض 
للبناء وشقق وڤيالت وشاليهات 
ومزارع وقرى سياحية ومجمعات 

سكنية وموالت جتارية.
  وتقيم املعرض الشركة املتحدة 
للتســـويق وتنظيـــم املعارض 
(بوني اكسو) بالتعاون مع مكتب 
التجاري واالقتصادي  التمثيل 
املصري بالكويت وحتت إشراف 
العامة لشؤون  الهيئة املصرية 
املعـــارض واألســـواق الدولية 
الدولي  وبالتنسيق مع االحتاد 
لرجال األعمال «عمار يا مصر» 
مبصر، ويقام املعرض حتت رعاية 
الكويت  الســـفير املصري لدى 

طاهر فرحات.

  رؤية العقارية

  ومبناســـبة اختتام أنشطة 
املعـــرض، قال رئيـــس مجلس 
إدارة مجموعة شـــركات رؤية 
ان  الغني اجلمال  العقارية عبد 
املجموعـــة تعرض في املعرض 
املصري للعقار واالستثمار السابع 
العديد من املشروعات العقارية 
التي تناسب اجلميع سواء من 
املصريني العاملني في الكويت أو 
من املواطنني الكويتيني الراغبني 
في اقتناء وحدة سكنية في مصر 
القطاع  أموالهم في  او استثمار 

االستثماري العقاري املصري.
أنه مـــن بني  إلـــى    وأشـــار 
التـــي تطرحهـــا  املشـــروعات 
مجموعة رؤية العقارية، مشروع 
«واحة رؤية» بالساحل الشمالي 
ومشروع «عجيبة ستار» مبدينة 
مرسى مطروح وهي قرى سياحية 
متميـــزة بها العديد من الڤيالت 
والشـــاليهات والوحـــدات التي 
تناســـب اجلميع وفي مواجهة 

البحر على الساحل الشمالي.

  النخيل للتنمية العقارية

  بدوره، قـــال رئيس مجلس 
إدارة شـــركة النخيـــل للتنمية 
العقارية محمد الديب ان الشركة 
تعرض فـــي جناحها باملعرض 
املصـــري للعقار واالســـتثمار 
مدينـــة النخيل وهي عبارة عن 
مدينة ســـكنية على مساحة ٢٦ 
فدان تقع على الطريق الدائري 
بجوار كارفور مدخل مدينة نصر 
ومتتاز باملســـطحات اخلضراء 
الواسعة حيث متثل املباني ٤٠٪ 

من مساحة املشروع.
  وأضـــاف الديـــب ان مدينة 
النخيل تتميز بواجهاتها الفاخرة 
الرخام باإلضافة  ومداخلها من 
للمصاعـــد والســـاللم املتميزة 
الواســـعة وخدماتها  وطرقهـــا 
املتنوعة مـــن املوالت التجارية 
واألمن واحلراســـة علـــى مدار 
الساعة وكذلك خدمات الصيانة 

للطرق واحلدائق.
إدارة    وقال رئيـــس مجلس 
مجموعـــة عمائر العقارية أنس 
الشـــني ان املجموعـــة تعرض 
في جناحهـــا باملعرض املصري 
مشروع عمائر مدينة نصر بالقرب 
من مطار القاهرة الدولي، مشيرا 

 عرض مئات الفرص االستثمارية في جميع أنحاء مصر

BBB فيتش» ترفع تصنيف «بيتك تركيا» إلى» 
 أكدت على النظرة المستقبلية المستقرة للبنك 

 العمر: األعراف المهنية والضوابط ومعرفة احتياجات العمالء ركائز أساسية للنجاح

 المعرض فرصة كبيرة لعرض المشروعات السكنية 
 قال مدير عام شركة االحتاد الدولي لرجال 
االعمال في مصر محمد منير مدكور ان املعرض 
يعتبر فرصة كبيرة لعرض مشروعات سكنية 
ــرة اجلديدة ومدينة ٦ اكتوبر  جديدة في القاه
والعبور ومدينة الشروق واالسكندرية ومرسى 
مطروح، كما يعرض عددا من الشقق على نيل 
القاهرة ومجموعة منتقاة من الڤيالت السكنية 
والشاليهات في القرى السياحية واملنتجعات في 
ــمالي والعني السخنة ورأس سدر  الساحل الش
ــرم الشيخ واالسكندرية بخالف  والغردقة وش
االراضي الفضاء التي تصلح لبناء الڤيالت في 

أرقى املناطق.
  وأضاف قائال: «ان املؤشرات تشير الى فرص 
لتسويق العقارات بشكل ناجح، خاصة بعد فترة 
ركود عقاري استمر على مدى األزمة املالية العاملية، 

الن الناس احجموا عن الشراء انتظارا الستقرار 
ــكلة التي  االوضاع االقتصادية عامليا، لكن املش
تواجهها هي املشروعات املستهلكة التي يتكرر 
ــاول االبتعاد  ــتراكها في املعرض، لذلك نح اش
عن تلك املشاريع التي لها عشر سنوات حتاول 

تسويق منتجاتها».
ــري للعقار  ــرض املص ــار الى ان املع   واش
ــابع يأتي تأكيدا للتعاون البناء  واالستثمار الس
بني الشركة املتحدة للتسويق وتنظيم املعارض 
واالحتاد الدولي لرجال االعمال في مصر، وشكر 
ــتثمرين الكويتيني واجلالية  اجلمهور من املس
ــم للمعرض وعلى ثقتهم  املصرية على زيارته
به والتي تضع عليه مسؤولية كبرى في اختيار 
ــروعات للمشاركة في  ــركات واملش أفضل الش

املعرض. 


