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ٍ الرشيدي افتتحه بحضور الوزير المفوض التجاري المصري وفعالياته تستمر حتى غد

»إسكان جلوبل« أطلقت معرض القاهرة الدولي العقاري
أكبر جتمع للعقارات املصرية

طارق عرابي

افتتــح الوكيــل املســاعد 
لشــؤون الرقابــة التجاريــة 
وحماية املســتهلك في وزارة 
التجــارة والصناعــة عيــد 
الرشــيدي مساء األربعاء في 
فندق اجلميرا معرض القاهرة 
الدولي العقاري الذي تنظمه 
مجموعــة إســكان جلوبــل 
لتنظيم املعارض واملؤمترات 
حتــت رعاية وزيــر التجارة 

والصناعة.
ويختص املعرض بطرح 
املشــاريع والفرص العقارية 
داخل جمهورية مصر العربية 
اكبــر املطوريــن  مبشــاركة 
العقاريني والشركات املصرية.
وأعدت »إســكان جلوبل« 
باقة من الفعاليات املصاحبة 
للمعرض الذي يستمر حتى 
غد السبت، حيث توجد هدايا 
فورية وسحوبات على مدار 

أيامه األربعة.
وفي رده على سؤال حول 
الســوق املصــري وجــدوى 
الشــراء اآلن قــال: فــي ظــل 
انخفاض أسعار العقارات في 
مصر حاليا بعد حترير سعر 
صــرف الدوالر األميركي فإن 
الشراء حاليا في مصر يعتبر 
مجديا اقتصاديا للراغبني في 

التملك في مصر.
العالقات  وثمن الرشيدي 
الكويتية املصرية التي وصفها 
باملتميزة عبر السنني ومؤكدا 
على أهمية مثل هذه املعارض 

العقارية املتخصصة.
ونصح الرشيدي املواطنني 
والوافدين الراغبني في شراء 
التوجه  العقارات بضــرورة 
إلــى املعــارض املرخص لها 
من الوزارة وليس عن طريق 
شبكة اإلنترنت ملا يحمله ذلك 

من مخاطر.
وقال الوكيل املســاعد إن 
املشاركني في املعرض يقدمون 
للجمهور أفضل ما لديهم من 
مشــروعات ســكنية تتمتع 
بتنــوع األذواق عــالوة على 
التسهيالت املقدمة مما يوفر 
على اجلمهور عناء البحث عن 

متطلباته.
ولفت إلى أهمية مثل هذه 
املعارض العقارية املتخصصة 
السيما أنها تقام حتت رقابة 
مباشــرة من وزارة التجارة 
والصناعة ممــا مينحها ثقة 
في املشاريع التي يتم طرحها 

خاللها.
من جانبها، قالت الشيخة 
فاطمة حمود الصباح رئيس 
مجلس إدارة »إسكان جلوبل«: 
اطلقنــا أولى دورات معرض 
القاهــرة الدولــي للعقار في 
الكويت مبشاركة مميزة من 
شــركات ومؤسسات عقارية 
تطرح مشاريع وفرصا عقارية 
قوية داخــل جمهورية مصر 

العربية.
وأضافت: تربط الشعبني 
الشقيقني الكويتي واملصري 
عالقات قوية وتاريخ مشترك 
ونسعى من خالل تنظيم هذا 
املعــرض إلــى توطيــد هذه 
العالقات ومد جسور التعاون 
االقتصــادي واإلســهام فــي 

تنشيط االقتصادات الوطنية 
لكال البلدين.

واستطردت بقولها: نحرص 
دائما على أن تكون معارض 
وفعاليــات املجموعـــة ذات 
مردود وعائد لكافـــة املشاركني 
فيهــا، فمــن جهــة حتــرص 
املجموعــة علــى أن حتقــق 
الشــركات املشــاركة أهدافها 
البيعية والتســويقية، ومن 
جهة ثانية حتــرص على ان 
يحقق العمالء والزوار أهدافهم 

االستثمارية.
»إســكان  إن  وأضافــت: 
جلوبــل« وباعتبارها واحدة 
من الشركات الرئيسية العاملة 
في مجال تنظيــم الفعاليات 
واملعارض العقارية، ال تدخر 
جهــدا فــي ســبيل االرتقــاء 
بصناعة املعــارض العقارية 

في الكويت.
واختتمـــــــت الصبــــاح 
تصريحهــا بتوجيه الشــكر 
لوزيــر التجــارة والصناعة 
علــى  العــــلي  د.يوســف 
رعايتــه للمعــرض وتقدمت 
بجزيل الشكر جلميع الرعاة 
والشــركات املشــاركة فــي 
املعــرض متمنيــة التوفيــق 

والنجاح للجميع.

االستثمارات في مصر بإجمالي 
استثمارات بلغ 15 مليار دوالر، 
وأبرزها االســتثمار العقاري 
الـــــذي يعــــد أحــد روافــد 

التنمية. 
وأضــاف: حركــة التبادل 
التجاري بني البلدين تشــهد 
تطورا ومنوا مطــردا، حيث 
الصــادرات  قيمــة  زادت 
املصريــة مــن 263.2 مليون 
دوالر خــالل العــام 2011 إلى 
475 مليون دوالر خالل العام 
2015، وخــالل النصف األول 
من العام احلالي بلغت 203.1 
ماليني دوالر، وباملقابل ارتفعت 
قيمة الواردات املصرية من 58 
مليون دوالر خالل العام 2011 
إلى 109.8 ماليني دوالر خالل 
العام 2015 في حني بلغت خالل 
النصف األول من العام احلالي 

31.3 مليون دوالر.
وأضــاف: وتبلــغ قيمــة 
فــي  الكويتيــة  املســاهمة 
املشروعات االستثمارية املقامة 
في مصر نحو 3 مليارات دوالر 
وعدد املشروعات االستثمارية 

املشتركة 1021 مشروعا.
وأوضــح عــادل ان مصر 
في عهد السيســي استعادت 
مكانتهــا سياســيا وتســعى 

من جانبــه، أعرب الوزير 
املفــوض التجــاري املصري 
في الكويت مدحت عادل عن 
ســعادته بتنظيــم معــرض 
القاهرة الدولي للعقار، معتبرا 
أن مثــل هــذا املعرض يصب 
في صالح االقتصاد الوطني 
لكال البلدين من جهة ويعتبر 
مبنزلــة تأكيد على مدى قوة 
ومتانة العالقات بني الكويت 

ومصر.
وأكــد عــادل ان معــرض 
القاهرة الدولي للعقار يحظى 
مبباركة اجلهات احلكومية في 
جمهورية مصر العربية ممثلة 
فــي الهيئة املصريــة العامة 
للمعارض واملؤمترات بوزارة 

الصناعة والتجارة.
واســتطرد بقولــه: نؤكد 
نحن مــن جانبنا على دعمنا 
الالمحدود لكل ما من شــأنه 
تعزيــز العالقــات الثنائيــة 
بــني البلديــن ونقــدم كل ما 
فــي اســتطاعتنا للدفع بهذه 

العالقات نحو االمام.
وأضاف: العالقات التجارية 
واالقتصاديــة بــني البلديــن 
تتميــز باملتانــة والقوة عبر 
السنني، وحتتل الكويت املركز 
الثالث عربيا من حيث حجم 

إلعادة بنــاء اقتصادها وفق 
اســس علميــة وصحيحــة، 
وتعمــل اجلهــات الرســمية 
باالســتثمار  الصلــة  ذات 
ورؤوس األمــوال األجنبيــة 
على تسهيل عملــية دخـــول 
رؤوس األموال العربية فـــي 
االستثمار داخـــل جمهورية 
العربيــة باإلضافــة  مصــر 
للقضــاء علــى أي ســلبيات 

تواجه املستثمرين.
وكشــف عادل عن ســعي 
الســلطات املصريــة لبلورة 
العديد من املشروعات العمالقة 
خالل الفترة املقبلة معربا عن 
أمله في أن يكون مؤمتر »شرم 
الثاني«  الشــيخ االقتصادي 
املزمــع عقده في مارس 2017 
استكماال للمؤمتر االول، مثمنا 
الدور الكويتي العظيم الذي 
كان لــه أكبر أثــر في اجناح 

املؤمتر األول.
الوزيــر املفوض  وأشــاد 
التجاري املصري مدحت عادل 
باملعارض العقارية في الكويت 
والتي تستقطب عددا كبيرا من 
الشــركات املصرية لتسويق 
املشاريع العقارية املصرية. 

وقــال عــادل ان املعارض 
العقاريــة فــي الكويت قوية 

وهنــاك اقبــال كبيــر عليها، 
مشيدا بتنوع فرص االستثمار 
العقــاري فــي مصــر ســواء 
القاهــرة او التجمــع واملــدن 
اجلديدة او الساحل الشمالي 
الشــيخ والغردقــة  وشــرم 
التســهيالت  وغيرها وكذلك 
فــي الدفع التي تتناســب مع 

دخول مختلف األسر.
وأضــاف: نشــيد بجهود 
مجموعة إسكان جلوبل الداعمة 
الوطني  لتنشــيط االقتصاد 
وتقوية العالقات بني الكويت 
وجمهوريــة مصــر العربية، 
وسعدت كثيرا بالنجاح الكبير 
الــذي حققه معرض ومؤمتر 
النخبة العقاري في جمهورية 
مصر العربية في شهر يوليو 
التوصيات  املاضي، وكانــت 
التي خرج بها املؤمتر متميزة 
وتصــب في صالــح التنمية 

والتطوير العقاري.
وأضــاف: حقــق معرض 
ومؤمتــر النخبــة العقــاري 
فــي جمهورية مصر العربية 
جناحــات قويــة، وتناولــت 
محــاور املؤمتــر االقتصادي 
قضايا مهمة وجوهرية وخرج 

بتوصيات ونتائج ممتازة.
وأضاف: »إسكان جلوبل« 
من الشركات الرائدة في قطاع 
صناعة املعارض واملؤمترات 
املتخصصة، وموافقة السلطات 
معــارض  علــى  املصريــة 
وفعاليات املجموعة تؤكد على 
أهمية تلك املعارض ودعمها 

لالقتصاد الوطني.
الوزير املفوض  واختتــم 
تصريحه معربــا عن تفاؤله 
القاهــرة  بنجــاح معــرض 
الدولي للعقار ومجددا دعوته 
املستثمرين الكويتيني للدخول 
في السوق املصري ومتعهدا 
بتقدمي كل التســهيالت التي 
تشــجعهم وتذليــل جميــع 
العقبــات التي قد تعوق ذلك 

األمر.
مــن جانبه، قــال محمود 
التنفيذي  الرئيــس  عفيفــي 
للمجموعــة: نشــعر بالفخر 
دورة  أول  نطلــق  ونحــن 
من دورات معــرض القاهرة 
الدولي للعقار كأول معارضنا 
بالعقــارات  املتخصصــة 

املصرية.
وأضاف: يندرج املعرض 
حتــت مظلة معارض النخبة 
العقارية التي ننظمها والتي 
اكتســبت ثقة عمالئنا داخل 
الكويت وفي منطقة اخلليج 

العربي والشرق األوسط.
واستطرد بقوله: تشارك 
في املعرض مجموعة متميزة 
من كبار املطورين العقاريني 
والشركات املصرية والكويتية 
باقــة مــن  وتطــرح خاللــه 
املشــاريع والفرص العقارية 
داخل جمهورية مصر العربية.
وأضــاف: يعتبر املعرض 
فرصــة متميــزة لتســويق 
مشروعات الشركات املصرية 
الكويتــي  الســوق  داخــل 
والتعريف بتلك املشروعات 
املتاحــة، والعمل  والفــرص 
علــى تســليط الضــوء على 
املشروعات العقارية املوجودة 

في مصر.

الرشيدي والوزير املفوض املصري والشيخة فاطمة وعفيفي خالل قص شريط االفتتاح

املمثل املصري محسن منصور من ضمن ضيوف املعرض

الرشيدي والصباح يستمعان لشرح حول أحد املشاريع

اهتمام من جانب العمالء

..وجولة في املعرض

جانب من املعرض

الرشيدي:
ننصح املواطنني 

واملقيمني الراغبني 
في التملك خارج 

الكويت بالشراء
من املعارض 

العقارية
املرخص لها

عادل:
املعرض يحظى 
مبباركة اجلهات 

احلكومية
في جمهورية
مصر العربية

الصباح:
عالقات قوية

وتاريخ مشترك
تربط

بني الشعبني 
املصري
والكويتي

عفيفي:
املعرض فرصة 
متميزة لتسويق 

مشروعات 
الشركات املصرية 

داخل السوق 
الكويتي


