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االحد  6نوفمبر 2016

خالل الفترة من  7إلى  12نوفمبر الجاري

معرض الكويت الدولي للعقار ينطلق غد ًا
مبشاركة  60شركة تعرض  250مشروعا ً
أعلنت مجموعة توب اكسبو لتنظيم املعارض واملؤمترات عن اكتمال استعداداتها إلطالق فعاليات الدورة التاسعة ملعرض الكويت الدولي للعقار
غدا والذي تنظمه املجموعة بأرض املعارض مبشرف في القاعة  8خالل الفترة من  7إلى  12نوفمبر اجلاري وسط مشاركة  60شركة عقارية ومالية
واســتثمارية تعرض اكثر من  250مشــروعا بنحو  15دولة خليجية وعربية وعاملية ،برعاية وزير التجارة والصناعة د .يوسف العلي وحضور
عبداهلل العنزي الوكيل املساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة ،حيث تتنوع املشاركات في املعرض وقد استعرض عدد من املشاركني املشاريع
التي سيتم طرحها في املعرض والتي تتوزع بني عدة دول ،من ابرزها الكويت واإلمارات والسعودية وسلطنة عمان وبريطانيا وكندا وتركيا.

مشاريع مميزة من الكويت واإلمارات والسعودية وسلطنة عمان وبريطانيا وكندا وتركيا
خليل« :كويت إلدارة املشاريع» تقدم
لعمالئها فرصا عقارية في الكويت والسعودية

محمدي« :مرابحات للحلول العقارية»
تطرح مشاريعها في مكة املكرمة وتركيا

أبوعمارة« :اململكة اخلليجية»
تسعى للعب دور إقليمي فعال في مجال العقار

استهل نائب الرئيس التنفيذي إلدارة التطوير
والتسويق في شركة كويت إلدارة املشاريع داني
خليل حرص الشركة على املشاركة والتواجد في
املعــارض والفعاليات العقاريــة وذلك لتعريف
العمالء واجلمهور على احدث املشاريع ،حيث ان
اهم استثماراتنا احلالية تتركز في مكة واملدينة،
وهذا األمر يعطي أمانا للشــركة ،كونها مرتبطة
بشعائر الدين االسالمي ،الذي سيبقى قائما الى
آخــر الزمان ،الى جانــب اســتثمارنا في مدينة
النويصيــب البحرية في الكويــت ،وحتديدا في
قطاع الســياحة العائلية ،وأول املشــاريع التي
أصبحت مرتبطة باسم الشركة بقوة هو مشروع
«روضة الصفوة» الواقع في املدينة املنورة باململكة
العربية الســعودية ،والذي هو عبارة عن فندق
داني خليل
مطل على ساحة احلرم النبوي الشريف والبقيع
وهو أول فندق في املدينة املنورة يطرح للتملك بنظام حق االنتفاع ملدة  18عاما
هجريــا ويتميز مبوقعه االســتراتيجي في املنطقة اجلنوبية مــن احلرم املدني،
وبإطاللته املباشرة واملتفردة على احلرم النبوي الشريف.

أعلنت مجموعة مرابحات للحلول العقارية،
الشركة الرائدة في سوق العقار في الكويت والشرق
األوسط وشمال أفريقيا عن مشاركتها في معرض
الكويت الدولي للعقار وحول هذه املشاركة حتدث
مدير التسويق باملجموعة عادل محمدي حول أحدث
مشاريع الشــركة فقال انه قد مت التعاقد مؤخرا
مع مجموعة سينباش العاملية على بيع وتسويق
أحدث مشاريعها وأكثرها متيزا في إسطنبول وهو
مشروع كوين سنترال بارك بومونتي االستثماري
السكني في إسطنبول QUEEN CENTRAL PARK
 ،BOMONTI ISTANBULحيث يقع مشروع كوين
سنترال بارك في منطقة بومونتي وهي منطقة من
مناطق إسطنبول القدمية والتي تعيش في يومنا
احلالــي جزء من ماضيها مــن خالل ثقافة إعادة
عادل محمدي
احياء منطقة بومومنتي والتي دخلت خالل خمسة
ســنوات في طورها الثاني من خالل املشــاريع العقارية املتجددة التي تتم فيها.
كما أشار عادل محمدي إلى العروض خاصة التي سيتم طرحها من خالل املعرض
علــى صكوك مكة املكرمة في «برج هاجر» الواقع ضمن مشــروع «أبراج البيت»
مقابل احلرم املكي الشريف مباشرة وعلى بعد خطوات من باب امللك عبدالعزيز،
والذي يدار من قبل سلسلة فنادق ومنتجعات موڤنبيك العاملية .وهو املنتج الذي
يتم تطويره باســتمرار خصوصا لتمكني املستثمرين واألفراد من االستفادة من
التواجد في قلب مكة املكرمة وملدة  18عاما مع توفير نسبة كبيرة تفوق  %80من
تكاليف االقامة هناك .اما عن مشروع «سلطان سويتس» والذي يقع في اجلانب
األوروبي من اسطنبول في تركيا بالقرب من مطار أتاتورك الدولي ،فقال محمدي
ان «مرابحات» متتلك مجموعة من األجنحة الفندقية الفاخرة متنوعة التصاميم
واملساحات في مشروع جديد لشركة  nefالتركية ،يتم تسويقها إما بنظام صكوك
تبــادل ملــدة  35عاما أو بنظام التملك احلر أو بنظام التملك مع إمكانية تشــغيل
واستثمار اجلناح بعقود محددة املدة.

أعلنت اململكة اخلليجية عن مشاركتها في املعرض
وقال ابراهيم ابو عمارة مدير املبيعات في اململكة
اخلليجية عن هذه املشــاركة :اهم املشــاريع التي
ستطرحها خالل املعرض وأبرزها على االطالق هو
مشــروع فندق مجموعة احلرمني املتحدة باملدينة
املنــورة في املنطقة املركزية بجوار مســجد النبي
ژ وهــو عبارة عن برج فندقــي  5جنوم يضم 3
ابراج بواقع  640غرفة فندقية ،والذي يتم االنتهاء
من تنفيذه خالل  18شهرا ،على ان يتم تنفيذه على
مرحلة واحدة ،موضحا ان شــركته توفر للعمالء
وحــدات بديلة حلني االنتهاء مــن التنفيذ.وأضاف
نطرح هذا املشــروع بأسعار تنافسية تناسب كل
املســتويات ومختلف الفئات واملكانيات والدخول
وفقا لنظام صكوك التملك ملدة  25سنة ،هذا عالوة
ابراهيم ابوعمارة
على املزايا العديدة للمشروع والتي من أهمها قربه
من املسجد النبوي الشريف وانخفاض عامل اخلطورة وارتفاع األمان والضمان في
املقابل كونه منتجا عقاريا ناجحا وآمنا وبكل قطاعاته في اطهر بقعة مباركة باململكة
العربية السعودية .واستطرد ابو عمارة :تسعى اململكة اخلليجية للعب دور اقليمي
فعال في مجال العقار مع التوســع التدريجي في الدول املســتهدفة من خالل توفير
فرص عقارية مجدية بهدف حتقيق عوائد مجزية ومستمرة لعمالئها ومساهميها وذلك
بتنفيذ مشاريع التطوير واالستثمار واملختارة وتبني املجموعة رؤيتها بالتركيز على
تلبية احتياجات العمالء وكسب ثقتهم من حيث املصداقية واالحتراف.

املطيري« :أموال الكويت» اكتسبت ثقة عمالئها
مبصداقية مشاريعها اجلاهزة للتسليم الفوري
قال املدير التنفيذي والشريك في شركة أموال
الكويت العقارية فالح املطيري ان الشركة تسعى من
خالل هذا املعرض إلى مواصلة التعريف مبشاريعها
املتنوعة والتواصل املباشر مع العمالء .وأضاف:
«أموال الكويت» من أكبر الشركات العقارية في
الكويت واكتسبت ثقة عمالئها مبصداقية مشاريعها
اجلاهزة للتســليم الفــوري ومميزاتها املتنوعة
وباحلديث عن املشــاريع والفرص االستثمارية
التي سيتم عرضها خالل املعرض قال املطيري:
نطرح خالله شاليهاتنا املميزة في منطقة اخليران،
باإلضافة ملشروعاتنا املميزة في كل من جمهورية
مصــر العربية واجلمهورية التركية وجمهورية
البوسنة والهرسك باإلضافة إلى جديد مشروعاتنا
في اسبانيا في مدينة برشلونة بالتحديد وجميعها
فالح املطيري
مشاريع قائمة وجاهزة للتسليم الفوري.
وحول مشــاريع تركيــا قال املطيري :نطرح  4مشــاريع مميــزة في محافظة
طربزون التركية ذات الطبيعة الساحرة واخلالبة ،وهي محافظة في شمال تركيا
مكتملة اخلدمات وتتميز بطقس رائع في أحضان الطبيعة اجلميلة ،ومشروعاتنا
عبارة عن مجمعات سكنية متكاملة وحتتوي على مجمع جتاري ضخم ومالعب
وأسواق وتشتمل على جميع اخلدمات وتتوافر احلراسة على مدار الساعة وتوجد
مســاحات مختلفة من الوحدات السكنية ،وعن مشــروع اسبانيا قال :مشروعنا
عبارة عن مجمع سكني متكامل اخلدمات في مدينة برشلونة الساحرة واملشروع
جاهز للتسليم الفوري وأسعار الوحدات تبدأ من  20ألف دينار.

احلضرم« :بورمتان» االستثمارية البريطانية
تطرح مشاريع وخدمات متنوعة
اعتبرت الرئيسة التنفيذية ملجموعة «بورمتان
االستثمارية البريطانية» شذى بدر احلضرم أن
املشــاركة في معرض الكويت الدولي للعقار من
أهم املشاركات ،نظرا لإلقبال الشديد على سوق
العقار البريطاني في الفترة األخيرة ،وخصوصا
أن مجموعــة بورمتان لديها ما مييزها عن باقي
الشركات ،على اعتبار أنها شركة بريطانية مسجلة
فــي غرفة التجــارة والصناعــة البريطانية كما
أنها تعتبــــر هي املالك واملطور للعقار وليست
مسوقا له.
وأضافت أن مشــاريع الشــركة تتنوع ما بني
(أراض وأبراج سكنية ومراكز جتارية ومستشفيات
وغيرها) ،كما تفتخر الشركة بأن من أشهر زبائنها
شذى احلضرم
وزارة الصحــة البريطانيــة ووزارة الشــؤون
االجتماعيــة والعمل البريطانية ووزارة البيئة البريطانية ،فضال عن أنها متتلك
مشاريع في عدة مدن بريطانية مثل لندن ،مانشستر ،ليدز ،برادفور ،نيوكاسل،
ليڤربول وبرمنجهام.

الفضلي« :السلطنة العقارية» تواصل مسيرتها العقارية
وتشارك في املعرض مبشروع بناية أفنان2
كشفت شركة السلطنة العقارية للجمهور العام
املهتم في االستثمار والتطوير العقاري في سلطنة
عمان بتصريح أدلى به فيصل الفضلي املدير العام
للشركة أن الســلطنة العقارية تعتزم املشاركة
في املعرض حيث أكد الفضلي أن املشاركات في
احملافل واملعارض العقارية اصبحت محل أنظار
واهتمام العديد من املستثمرين العقاريني مبختلف
مســتوياتهم وأن املشاركات في هذه احملافل لها
العديد من الفوائد ،ومن أهمها االتصال املباشــر
مع العمالء املرتقبني والراغبني في اقتناص فرص
مناسبة وآمنة.
وصرح الفضلي بأن الشركة قامت بتسليم 4
مشاريع في عام  2016وهي مشروع برج االميرة
 2في مسقط ومشاريع ڤلل صاللة وبناية أفنان1
فيصل الفضلي
وڤلل األصالة 1في مدينة صاللة .وأشار الفضلي
الى أن الشركة تسعى إلى تقدمي أجود أنواع املواد في التشطيبات وأكد أن عمالء
املشاريع أثنوا بلسان حالهم على جودة التشطيبات وأنها من أميز أماكن املعيشة
على مستوى السوق العماني سواء في مسقط أو صاللة.

إندرسباي :ال بوادر
على معاناة سوق العقارات البريطاني
تطلق مجموعة توب العقارية مشاريع جديدة
فــي بعض مدن اململكة املتحــدة املزدهرة خارج
لندن .وبعد القيام بعدة زيارات ودراسة األسواق
احمللية ،حــددت مجموعة توب العقارية املواقع
الواعدة في اململكة املتحدة لالستثمار وستعرض
هذه الفــرص خالل املعرض وقــد صرح ادريان
اندرسباي مدير تطوير األعمال مبجموعة توب
العقاريــة ملنطقــة اململكة املتحــدة وأوروبا بأن
مواقع املشاريع تشمل مدن مانشستر وليڤربول
وبرمنغهام وباسينستوك .وأضاف :وكان هناك
كالم كثير في األشهر األخيرة عن خروج بريطانيا
مــن االحتاد األوروبي وتأثير هذا على االقتصاد
البريطاني ،وفي الوقت احلالي ال توجد أي بوادر
على معاناة سوق العقارات البريطانية كما كان
ادريان اندرسباي
يخشى البعض في حال صوتت اململكة املتحدة
على اخلروج من االحتاد األوروبي .وتابع :ويقوم مشتري العقارات األجانب بشراء
العقارات في اململكة املتحدة بأحجام ضخمة منذ هذا القرار املفاجئ للمملكة املتحدة
باخلــروج من االحتاد األوروبي .وتلقى سماســرة العقارات فــي اململكة املتحدة
أعدادا هائلة من االستفسارات من مشترين من الصني والشرق األوسط وأوروبا
والذين يبحثون عن صفقات جيدة بعد انخفاض سعر اجلنيه االسترليني ألدنى
مستوياته منذ أكثر من  20سنة ،ما جعل سعر الصرف مواتيا جدا للمستثمرين
األجانــب .وأضاف :وخالل املعرض ،تواصل مجموعة توب العقارية ،التي تعمل
كوكيل حصري لشركات سفن كابيتال ونايت نوكس في كل من الكويت وقطر ،بناء
عالقاتها الناجحة من خالل عرض عقارات حصرية في جميع أنحاء اململكة املتحدة.

السياحة الدينية لم تتأثر باألوضاع اجليوسياسية وتزداد عاما عن عام

مشاركات مميزة

ريتشي :ترايدل الكندية تشارك في معرض الكويت الدولي للعقار 2016

جيمس ريتشي ومحمد القدومي بعد توقيع االتفاقية

تعتبر ترايدل من الشركات الرائدة
في مجــال التطوير العقــاري وبناء
الشــقق الســكنية في كندا وتتمتع
بخبرة تتجاوز  80عاما في بناء املنازل.
وحتى تاريخه ،تولت مجموعة شركات
ترايدل املسؤولية عن إنشاء أكثر من
 80الف منزل.
إن ترايــدل عازمــة علــى تطوير
مجمعات شقق سكنية تلبي احتياجات
أصحاب املنــازل في الوقت احلاضر
مع احملافظــــة على رفاهيـة األجيال
القادمة.
تعمل الشــركة علــى حتقيق هذا
الهدف من خالل التركيز على اإلبداع
واالبتــكار مبــا فــي ذلك الشــبكات
االجتماعيــة والتصميم الذي يراعي

احملافظة على البيئة واألداء في مجال
البناء وإدارة الشركات .تلتزم ترايدل
التزاما شــديدا ببناء وحدات سكنية
بأعلى معايير اجلودة وفازت تقريبا
بكافــة اجلوائز في هــذا القطاع عن
التميز في التصميم ،وخدمة العمالء
واملبيعات والتسويق والبناء .تتطلع
ترايــدل إلــى مواصلة هــذا التاريخ
الطويل الذي تفخر به من احلصول
على جوائز التميز ولديها حاليا أكثر
من  20مجمع شقق سكنية جديد قيد
اإلنشاء في منطقة تورنتو الكبرى.
وبصفتها أكبر شركة لبناء الشقق
الســكنية املســتدامة في كندا ،تأخذ
ترايدل دورها القيادي واملســؤولية
امللقاة عليها على محمل اجلد.

ولهذا السبب نلتزم ببناء مجمعات
ســكنية تراعي البعد البيئي وكفاءة
استخدام الطاقة وتوفير أماكن صحية
للعيش فيها .وتقود ترايدل مسيرة
إنشــاء وتطوير الشــقق الســكنية
املستدامة في كندا حيث أنشأت أكثر
من  ٪20من املباني السكنية متعددة
االســتخدامات املعتمدة وفقا ملعايير
.LEED
هــذا وقد صرح جيمس ريتشــي
نائــب الرئيــس التنفيــذي لقطــاع
املبيعات والتسويق قائال« :بالنيابة
عــن ترايدل ،نحن متحمســون لهذه
الفرصة اجلديدة للعمل مع مجموعة
توب العقارية في الكويت .وباعتبارنا
إحدى الشــركات الرائــدة في مجال

تطوير الشــقق الســكنية فــي كندا،
نتشرف بإتاحة الفرصة لنا لعرض
بيوتنا على املجتمع الكويتي .إن مجمع
تن يورك الذي نقوم بإنشــائه ،على
األخص نظرا ملوقعه في قلب وسط
مدينــة تورونتو واألجنحة املتميزة
التي يضمها في األدوار العليا سوف
يكون جذابا للغاية للمجتمع الكويتي».
هذا ،وسيشارك فريق ترايدل في
معرض الكويت الدولي للعقار 2016
الذي سوف يقام في أرض املعارض
بالكويت  -مشــرف  -القاعة رقم 8
خالل الفترة من  12- 7نوفمبر 2016
وعرض مشاريع الشركة املتميزة في
وســط مدينة تورونتــو وتورونتو
الكبرى.
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ﻫﺒﻮط ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز 500
ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻣــﺆﺷــﺮ ﺳـﺘــﺎﻧــﺪرد آﻧــﺪ ﺑــﻮرز  500ﻓــﻲ ﺧـﺘــﺎم ﺗـﻌــﺎﻣــﻼت ﺑــﻮرﺻــﺔ وول ﺳﺘﺮﻳﺖ أﻣــﺲ ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ
ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻓﻲ أﻃﻮل ﻣﻮﺟﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ ﺧﻼل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  35ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻊ
اﺳﺘﻤﺮار ﺣﺬر اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﺘﻨﻔﻬﺎ اﻟﻐﻤﻮض .وﻧﺰل ﻣﺆﺷﺮ داو ﺟﻮﻧﺰ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  42.39ﻧﻘﻄﺔ أو  0.24ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻴﻐﻠﻖ ﻋﻨﺪ  17888.28ﻧﻘﻄﺔ .وﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز
 500ﺑﻤﻘﺪار  3.48ﻧﻘﻄﺔ أو  0.17ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  2085.18ﻧﻘﻄﺔ .واﻧﺨﻔﺾ ﻣﺆﺷﺮ ﻧﺎﺳﺪاك اﻟﻤﺠﻤﻊ 12.04
ﻧﻘﻄﺔ أو  0.24ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻴﻨﻬﻲ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪ  5046.37ﻧﻘﻄﺔ.

اﺳﺘﻘﻄﺐ  60ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻌﺮض  250ﻣﺸﺮوﻋﴼ ﻣﻦ  15دوﻟﺔ

»ﺗﻮب إﻛﺴﺒﻮ« ﺗﻄﻠﻖ ﻣﻌﺮض اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻌﻘﺎر ﻏﺪﴽ
»ﺗﺮاﻳﺪل« ﺗﺸﺎرك ﺑﻤﺠﻤﻊ
»ﺗﻦ ﻳﻮرك« ﻓﻲ ﻛﻨﺪا
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أﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﺗـ ــﻮب اﻛ ـﺴ ـﺒــﻮ ﻟـﺘـﻨـﻈـﻴــﻢ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎرض
واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات ﻋﻦ اﻛﺘﻤﺎل اﺳﺘﻌﺪادﺗﻬﺎ ﻻﻃــﻼق ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻟ ـ ــﺪورة اﻟـﺘــﺎﺳـﻌــﺔ ﻟـﻤـﻌــﺮض اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻟـﻠـﻌـﻘــﺎر –
ً
اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺮاﺋﺪ واﻟﻤﻤﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ -ﻏﺪا واﻟﺬي
ﺗﻨﻈﻤﻪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺄرض اﻟﻤﻌﺎرض ﺑﻤﺸﺮف ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋﺔ
 8ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة  12-7ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2016وﺳــﻂ ﻣﺸﺎرﻛﺔ 60
ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرﻳﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺗﻌﺮض اﻛﺜﺮ ﻣﻦ 250
ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﺑﺤﻮاﻟﻲ  15دوﻟــﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ وﻋﺮﺑﻴﺔ وﻋﺎﻟﻤﻴﺔ،
وﺑــﺮﻋــﺎﻳــﺔ وزﻳ ــﺮ اﻟـﺘـﺠــﺎرة واﻟـﺼـﻨــﺎﻋــﺔ د .ﻳــﻮﺳــﻒ اﻟﻌﻠﻲ
وﺣـﻀــﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟـﻌـﻨــﺰي اﻟــﻮﻛـﻴــﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺸﺆون
اﻟﻔﻨﻴﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة،
واﺳ ـﺘ ـﻬــﻞ ﻧــﺎﺋــﺐ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ﻹدارة اﻟـﺘـﻄــﻮﻳــﺮ
واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻮﻳﺖ ﻹدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ داﻧﻲ ﺧﻠﻴﻞ
ﺣﺮص اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻪ واﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرض
واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﻪ وذﻟﻚ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻤﻼء واﻟﺠﻤﻬﻮر
ﻋﻠﻰ اﺣﺪث اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ وﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺪاﺋﻢ ﻣﻌﻬﻢ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻄﺮح اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر داﺧــﻞ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ وذﻟﻚ
ﻟﻮﺟﻮد ﻃﻠﺐ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻳﺤﺔ
ً
ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ .وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻨﻮﻳﺼﻴﺐ
واﻟﻤﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻟﻴﻬﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻔﺎﺧﺮة
وﻳﺄﺗﻲ ﻣﻨﺘﺠﻊ ﻛﻲ ﺑﻲ ام ﻟﻴﺴﺪ ﺣﺎﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺺ
اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺎﻟﻴﻬﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ .
ﻛ ـﻤــﺎ ان اﻫ ـ ــﻢ اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎراﺗ ـﻨــﺎ اﻟ ـﺤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﺗ ـﺘــﺮﻛــﺰ ﻓ ــﻲ ﻣﻜﺔ
ً
واﻟ ـﻤــﺪﻳ ـﻨــﺔ ،وﻫ ــﺬا اﻷﻣ ــﺮ ﻳﻌﻄﻲ أﻣــﺎﻧــﺎ ﻟـﻠـﺸــﺮﻛــﺔ ،ﻛﻮﻧﻬﺎ
ً
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻻﺳﻼﻣﻲ ،اﻟﺬي ﺳﻴﺒﻘﻰ ﻗﺎﺋﻤﺎ
اﻟ ــﻰ آﺧ ــﺮ اﻟ ــﺰﻣ ــﺎن ،اﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرﻧــﺎ ﻓــﻲ ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ
ً
اﻟﻨﻮﻳﺼﻴﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﺗـﺤــﺪﻳــﺪا ﻓــﻲ ﻗﻄﺎع
اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺣــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﺋ ـﻠ ـﻴــﺔ.وأول اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟ ـﺘــﻲ أﺻـﺒـﺤــﺖ
ﻣــﺮﺗ ـﺒ ـﻄــﺔ ﺑــﺎﺳــﻢ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﺑ ـﻘــﻮة ﻫ ــﻮ ﻣـ ـﺸ ــﺮوع »روﺿـ ــﺔ
اﻟﺼﻔﻮة« اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،واﻟﺬي ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻓﻨﺪق ﻣﻄﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﺔ
اﻟﺤﺮم اﻟﻨﺒﻮي اﻟﺸﺮﻳﻒ واﻟﺒﻘﻴﻊ.
ً
وذﻛ ــﺮ ﺧﻠﻴﻞ ﺑــﺄن اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﻣﻀﺖ أﺧ ـﻴــﺮا ﻋـﻘــﺪا ﺣﺼﺮﻳﺎ
ﻟـﺘـﺴــﻮﻳــﻖ ﻣ ـﺸــﺎرﻳــﻊ ﺷــﺮﻛــﺔ ﺑــﺮوﺟـﻴـﺒـﻴــﺎز اﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﻪ وﻣــﻦ
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اﻫــﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ ﻣـﺸــﺮوع ﺑﻮﺗﺎﻧﻴﻚ اﻟــﻮاﻗــﻊ ﻓــﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﻪ
اﻟﺨﻀﺮاء ﺑﻮرﺻﺎ وﺳﻨﻘﻮم ﺑﻄﺮح اﺣﺪث ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ ﻓﻲ
اﺟﻤﻞ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﺮﻛﻴﻪ اﺳﻄﻨﺒﻮل وﺑــﻮرﺻــﺎ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﺟﺎﻫﺰة ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻢ .
وﻗـ ــﺎل ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣــﺮاﺑ ـﺤــﺎت ﻟـﻠـﺤـﻠــﻮل اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرﻳــﺔ ،ﻣــﺪﻳــﺮ
اﻟ ـﺘ ـﺴــﻮﻳــﻖ ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻋـ ـ ــﺎدل ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪي اﻧ ـ ــﻪ ﻗ ــﺪ ﺗــﻢ
ً
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ أﺧـﻴــﺮا ﻣــﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﻴﻨﺒﺎش اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺑـﻴــﻊ وﺗـﺴــﻮﻳــﻖ أﺣ ــﺪث ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ وأﻛ ـﺜــﺮﻫــﺎ ﺗـﻤـﻴــﺰا ﻓﻲ
إﺳﻄﻨﺒﻮل وﻫﻮ ﻣﺸﺮوع ﻛﻮﻳﻦ ﺳﻨﺘﺮال ﺑﺎرك ﺑﻮﻣﻮﻧﺘﻲ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﺴﻜﻨﻲ ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻊ ﻣﺸﺮوع
ﻛﻮﻳﻦ ﺳﻨﺘﺮال ﺑﺎرك ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻮﻣﻮﻧﺘﻲ وﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ إﺳﻄﻨﺒﻮل اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ.
ﻛﻤﺎ أﺷــﺎر ﻋــﺎدل ﻣﺤﻤﺪي إﻟﻰ أن اﻟﻌﺮوض ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ
ﺳﻴﺘﻢ ﻃــﺮﺣـﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل اﻟـﻤـﻌــﺮض ﻋـﻠــﻰ ﺻـﻜــﻮك ﻣﻜﺔ
اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﻓﻲ »ﺑﺮج ﻫﺎﺟﺮ« اﻟﻮاﻗﻊ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮوع »أﺑﺮاج
اﻟﺒﻴﺖ« ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺤﺮم اﻟﻤﻜﻲ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ
ﺧﻄﻮات ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ،واﻟﺬي ﻳﺪار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻓـﻨــﺎدق وﻣﻨﺘﺠﻌﺎت ﻣﻮﭬﻨﺒﻴﻚ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ .وﻫﻮ
ً
اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮه ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻻﻓ ــﺮاد ﻣــﻦ اﻻﺳـﺘـﻔــﺎدة ﻣــﻦ اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ
ً
ﻗﻠﺐ ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ وﻟﻤﺪة  18ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ﺗﻔﻮق  80ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﻗﺎﻣﺔ ﻫﻨﺎك .واﻟﻌﺮوض
اﻷﺧــﺮى اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺼﻜﻮك »ﻣﻨﺘﺠﻊ أﻛﻮاﻣﺎرﻳﻦ« اﻟﻮاﻗﻊ
ﻋـﻠــﻰ ﺷــﺎﻃــﺊ اﻟـﻨــﻮﻳـﺼـﻴــﺐ وﻫ ــﻮ »ﻣـﻨـﺘـﺠــﻊ أﻛــﻮاﻣــﺎرﻳــﻦ«
ً
اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ أول ﻣﺸﺮوع ﻣﺮﺧﺺ رﺳﻤﻴﺎ ﻳﻄﺮح ﺑﻨﻈﺎم
ﺻﻜﻮك اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
أﻣ ــﺎ ﻋــﻦ ﻣ ـﺸــﺮوع »ﺳ ـﻠ ـﻄــﺎن ﺳــﻮﻳ ـﺘــﺲ« واﻟـ ــﺬي ﻳـﻘــﻊ ﻓﻲ
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷوروﺑــﻲ ﻣﻦ اﺳﻄﻨﺒﻮل ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ
ﻣـﻄــﺎر أﺗــﺎﺗــﻮرك اﻟــﺪوﻟــﻲ ،ﻓـﻘــﺎل ﻣﺤﻤﺪي ان »ﻣــﺮاﺑـﺤــﺎت«
ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺟﻨﺤﺔ اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ اﻟﻔﺎﺧﺮة ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ واﻟﻤﺴﺎﺣﺎت ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺸﺮﻛﺔ nef
اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ و ﻣﺸﺮوع ﻣﺪى رﻳﺰﻳﺪﻧﺴﻴﺰ – داون ﺗﺎون دﺑﻲ .
أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض
وﻗــﺎل اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﺑــﻮ ﻋﻤﺎرة ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻋــﻦ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ :اﻫـ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟﺘﻲ

اﻟﺤﻀﺮم» :ﺑﻮرﺗﻤﺎن«
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺮح ﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﻋﺘﺒﺮت اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
»ﺑــﻮرﺗـﻤــﺎن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
ﺷ ـ ــﺬى اﻟـ ـﺤـ ـﻀ ــﺮم أن اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻓــﻲ
ﻣ ـ ـﻌ ــﺮض اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻘــﺎر
ﻣــﻦ أﻫ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺎت ،ﻧ ـﻈــﺮا ﻟــﻺﻗـﺒــﺎل
اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ
ﻓــﻲ اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة ،وﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ أن
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻮرﺗﻤﺎن ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰﻫﺎ
ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ،
وأﻛــﺪت اﻟﺤﻀﺮم ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺗـﻨـﺘـﻬــﺞ اﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺔ وﻓ ـﻜــﺮ ﺧــﺎص
ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟـﻌـﻘــﺎري ،ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ
ذﻟﻚ إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ وﺗﻮاﺟﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
ﻣ ـﻨــﺬ ﻋ ــﺎم  ،1996ﺣ ـﻴــﺚ اﻧ ـﻬــﺎ ﻣﻘﻴﻤﺔ
ﻓــﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑﺼﻔﺔ داﺋـﻤــﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ ﻣ ـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﻋ ــﻦ ﻛـﺜــﺐ،
وﻣﻘﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫﻮ ﻓﻲ ﻟﻨﺪن.
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧـﺒــﻪ ﻗــﺎل ﻣــﺪﻳــﺮ اﻟـﻤـﺒـﻴـﻌــﺎت ﻓﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻮرﺗﻤﺎن ﻣﺎﻟﻜﻮم ﺳﻜﺮﻟﻴﺖ
ان »ﺑـ ــﻮرﺗ ـ ـﻤـ ــﺎن« ﺗ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ أول ﺷــﺮﻛــﺔ

π«∏N ÊGO

Ωö†◊G iò°T
اﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎرﻳ ــﺔ ﺑ ــﺮﻳ ـﻄ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻳـﻤـﺘـﻠـﻜـﻬــﺎ
ﻣــﻮاﻃــﻦ ﻛــﻮﻳـﺘــﻲ وﺧـﻠـﻴـﺠــﻲ ،ﻛـﻤــﺎ وأن
ﻣـ ـﺠـ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ ﺑـ ــﻮرﺗ ـ ـﻤـ ــﺎن ﻣ ـﺴ ـﺠ ـﻠــﺔ ﻓــﻲ
ﺑــﺮﻳـﻄــﺎﻧـﻴــﺎ ﻣـﻨــﺬ ﻋ ــﺎم  2008وﺗ ـﻤــﺎرس
ﻧـ ـﺸ ــﺎﻃـ ـﻬ ــﺎ اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻤـ ــﺎري ﻓ ـ ــﻲ ﻋ ــﺪة
ﻣ ـ ـﺠ ــﺎﻻت ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺎت
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ.

أﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺖ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت
ﺗــﺮاﻳــﺪل ﻓــﻲ ﻛ ـﻨــﺪا اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺮض ﺣ ـﻴــﺚ ﺗـﻠـﺘــﺰم
ﺑـ ـﺒـ ـﻨ ــﺎء ﻣـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻌ ــﺎت ﺳ ـﻜ ـﻨ ـﻴــﺔ
ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ وﻛﻔﺎءة
اﺳـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪام اﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ وﺗــﻮﻓ ـﻴــﺮ
أﻣﺎﻛﻦ ﺻﺤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ.
وﺗﻘﻮد ﺗﺮاﻳﺪل ﻣﺴﻴﺮة إﻧﺸﺎء
وﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟ ـﺸ ـﻘــﻖ اﻟـﺴـﻜـﻨـﻴــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﺪاﻣــﺔ ﻓــﻲ ﻛ ـﻨــﺪا ﺣﻴﺚ
أﻧـ ـ ـﺸ ـ ــﺄت أﻛ ـ ـﺜـ ــﺮ ﻣ ـ ــﻦ  20ﻓــﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣــﻦ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
ﻣـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﺪدة اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺪاﻣـ ــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﺘ ـﻤــﺪة وﻓـ ـﻘ ــﺎ ﻟـﻤـﻌــﺎﻳـﻴــﺮ
 .LEEDﻳـﺘــﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺑـﻨــﺎء
ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﺮاﻳﺪل ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻮارد ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﺒــﺎﻧــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﻮاﻓـ ـﻘ ــﺔ ﻣــﻊ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺒﻨﺎء اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ .إن
ﻣ ـﺒ ـﻨــﻰ ﺗـ ــﺮاﻳـ ــﺪل اﻟ ـﻨ ـﻤــﻮذﺟــﻲ
ﻳ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﻬ ـ ـﻠـ ــﻚ ﻛ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺮﺑـ ـ ــﺎء أﻗ ـ ــﻞ
ﺑــﻮاﻗــﻊ  33ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ واﻟـﻐــﺎز
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أﻗــﻞ ﺑــﻮاﻗــﻊ  59ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ واﻟ ـﻤ ـﻴــﺎه اﻟ ـﻌــﺬﺑــﺔ أﻗــﻞ
ﺑــﻮاﻗــﻊ  40ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑ ـﻨ ـﻤــﻮذج اﻟ ـﺒ ـﻨــﺎء اﻟـﻤــﺮﺟـﻌــﻲ.
ﺗ ـﻔ ـﺨــﺮ ﺗـ ــﺮاﻳـ ــﺪل ﺑـﺤـﺼــﻮﻟـﻬــﺎ
ﻋ ـﻠــﻰ ﺟ ــﺎﺋ ــﺰة ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻨــﺎء
اﻟ ـ ـﺼـ ــﺪﻳ ـ ـﻘـ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻴ ـﺌ ــﺔ ﻟ ـﺴ ـﺘــﺔ
ﻣـ ـ ـ ــﺮات واﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﻣ ـﻨ ـﺤ ــﺖ ﻟ ـﻬــﺎ
ﻣ ـ ـ ــﻦ ﻗ ـ ـﺒـ ــﻞ ﻗ ـ ـ ـﻄ ـ ــﺎع ﺻـ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ
اﻟ ـﺒ ـﻨــﺎء وﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ اﻷراﺿـ ـ ــﻲ.
وﺻ ـ ـ ـ ــﺮح ﺟـ ـﻴـ ـﻤ ــﺲ رﻳ ـﺘ ـﺸ ــﻲ
ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي
ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

ﺳﺘﻄﺮﺣﻬﺎ ﺧــﻼل اﻟﻤﻌﺮض واﺑــﺮزﻫــﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻃــﻼق ﻫﻮ
ﻣـﺸــﺮوع ﻓﻨﺪق ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
اﻟـﻤـﻨــﻮرة ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑـﺠــﻮار ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﻲ
ﺻﻠﻰ اﻟـﻠــﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳـﻠــﻢ وﻫــﻮ ﻋـﺒــﺎرة ﻋــﻦ ﺑــﺮج ﻓﻨﺪﻗﻲ 5
ﻧﺠﻮم ﻳﻀﻢ  3اﺑﺮاج ﺑﻮاﻗﻊ  640ﻏﺮﻓﺔ ﻓﻨﺪﻗﻴﺔ ،واﻟﺬي ﻳﺘﻢ
اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﺧﻼل  18ﺷﻬﺮا ،ﻋﻠﻰ ان ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬه
ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ واﺣــﺪه ،ﻣﻮﺿﺤﺎ ان ﺷﺮﻛﺘﻪ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﻌﻤﻼء
وﺣﺪات ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﺤﻴﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
وأﺿﺎف ﻧﻄﺮح ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺎﺳﻌﺎر ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ
ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮﻳــﺎت وﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ اﻟ ـﻔ ـﺌــﺎت واﻻﻣ ـﻜــﺎﻧ ـﻴــﺎت
واﻟﺪﺧﻮل وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎم ﺻﻜﻮك اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻟﻤﺪة  25ﺳﻨﺔ ،ﻫﺬا
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺸﺮوع.
واﺳـ ـﺘـ ـﻄ ــﺮد اﺑ ـ ــﻮ ﻋ ـ ـﻤ ــﺎرة ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳ ـﺤــﻪ ﻋ ــﻦ اﻟـﻤـﻤـﻠـﻜــﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ :ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻌﺐ دور
اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻘﺎر ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ
ﻓــﻲ اﻟ ــﺪول اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓــﺮص ﻋﻘﺎرﻳﺔ
ﻣ ـﺠــﺪﻳــﺔ ﺑـ ـﻬ ــﺪف ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ ﻋ ــﻮاﺋ ــﺪ ﻣ ـﺠــﺰﻳــﺔ وﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮة
ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ وﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻬﺎ وذﻟﻚ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
واﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر واﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘــﺎرة وﺗـﺒـﻨــﻲ اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ رؤﻳﺘﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺟﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﻼء.
وﻗﺎل اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي واﻟﺸﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ أﻣﻮال اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻓﺎﻟﺢ اﻟﻤﻄﻴﺮي ان اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا
اﻟﻤﻌﺮض إﻟﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ
واﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء ،
وأﺿـ ــﺎف » :أﻣـ ــﻮال اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ« ﺳـﺘـﻄــﺮح ﺧــﻼل اﻟﻤﻌﺮض
ﺷــﺎﻟـﻴـﻬــﺎت اﻟـﻤـﻤـﻴــﺰة ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟ ـﺨ ـﻴــﺮان  ،ﺑــﺎﻻﺿــﺎﻓــﺔ
ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎﺗﻨﺎ اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻣﺼﺮ واﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ وﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ واﻟﻬﺮﺳﻚ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺟــﺪﻳــﺪ ﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﻨﺎ ﻓــﻲ اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺮﻟﺸﻮﻧﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ وﺟﺎﻫﺰة ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻢ
اﻟﻔﻮري .
وﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﺸﺮوع أﻣــﻮال اﻟﺨﻴﺮان ﻗــﺎل اﻟﻤﻄﻴﺮي:
اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻌﺮﻳﺾ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻫﻮ »ﻋﻄﻠﺔ ﺑﻼ اﺟﺎزة«،
وﻫ ــﻮ ﻳ ـﻬــﺪف ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟـﺴـﻴــﺎﺣــﺔ اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ  ،وﻳﺘﻜﻮن
اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﺷﺎﻟﻴﻬﺎت ﺟﺎﻫﺰة.

ً
ﻗﺎﺋﻼ» :ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺗﺮاﻳﺪل،
ﻧ ـ ـﺤـ ــﻦ ﻣ ـ ـﺘ ـ ـﺤ ـ ـﻤ ـ ـﺴ ــﻮن ﻟـ ـﻬ ــﺬه
اﻟـ ـﻔ ــﺮﺻ ــﺔ اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة ﻟـﻠـﻌـﻤــﻞ
ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗــﻮب اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
ﻓــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ .وﺑــﺎﻋ ـﺘ ـﺒــﺎرﻧــﺎ ،
ﻧ ـﺘ ـﺸ ــﺮف ﺑ ــﺈﺗ ــﺎﺣ ــﺔ اﻟ ـﻔــﺮﺻــﺔ
ﻟـ ـﻨ ــﺎ ﻟ ـ ـﻌـ ــﺮض ﺑ ـﻴ ــﻮﺗـ ـﻨ ــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ .إن ﻣﺠﻤﻊ
ﺗ ـ ـ ـ ــﻦ ﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮرك اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺬي ﻧ ـ ـﻘـ ــﻮم
ﺑ ـ ــﺈﻧ ـ ـﺸ ـ ــﺎﺋ ـ ــﻪ ،ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻷﺧـ ـ ــﺺ
ً
ﻧﻈﺮا ﻟﻤﻮﻗﻌﻪ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ وﺳﻂ

ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗــﻮروﻧـﺘــﻮ واﻷﺟﻨﺤﺔ
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة اﻟـﺘــﻲ ﻳﻀﻤﻬﺎ ﻓﻲ
اﻷدوار اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺳــﻮف ﻳﻜﻮن
ً
ﺟ ـ ــﺬاﺑ ـ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻐــﺎﻳــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ
اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ« ﻫ ـ ـ ـ ــﺬا وﺳـ ـ ــﻮف
ﻳ ـ ـﺸـ ــﺎرك ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ ﺗـ ــﺮاﻳـ ــﺪل ﻓــﻲ
ﻣ ـ ـﻌـ ــﺮض اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﻲ
ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﻌـ ـ ـﻘ ـ ــﺎر  2016وﻋـ ـ ـ ــﺮض
ﻣ ـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة
ﻓــﻲ وﺳ ــﻂ ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ ﺗــﻮروﻧـﺘــﻮ
وﺗﻮروﻧﺘﻮ اﻟﻜﺒﺮى.

اﻧﺪرﺳﺒﻲ :ﻻ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎرات
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ ﺧﺮوج ﻣﻦ اﻟﻴﻮرو

اﻟﻔﻀﻠﻲ :اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
ﺗﺸﺎرك ﺑﻤﺸﺮوع »أﻓﻨﺎن «2
ﻗ ــﺎل ﻓـﻴـﺼــﻞ اﻟـﻔـﻀـﻠــﻲ اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟـﻌــﺎم
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ان اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻗــﺎﻣــﺖ ﺑـﺘـﺴـﻠـﻴــﻢ  4ﻣ ـﺸــﺎرﻳــﻊ ﻓ ــﻲ ﻋــﺎم
 2016وﻫﻲ ﻣﺸﺮوع ﺑﺮج اﻻﻣﻴﺮة  2ﻓﻲ
ﻣﺴﻘﻂ وﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻠﻞ ﺻﻼﻟﺔ و ﺑﻨﺎﻳﺔ
أﻓ ـﻨــﺎن 1و ﻓـﻠــﻞ اﻷﺻ ــﺎﻟ ــﺔ 1ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺻــﻼﻟــﺔ وأﺷ ــﺎر اﻟﻔﻀﻠﻲ ﺑــﺄن اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﺟﻮد أﻧﻮاع اﻟﻤﻮاد
ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻄﻴﺒﺎت.
وﻣ ـ ــﻦ ﺟ ـﻬــﺔ أﺧ ـ ـ ــﺮى ،ﻛ ـﺸــﻒ اﻟـﻔـﻀـﻠــﻲ
ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟ ـ ـﻤ ــﺮاد ﻃــﺮﺣ ـﻬــﺎ ﻓــﻲ
ﻣ ـ ـﻌ ــﺮض اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻘــﺎر
ً
ﻣـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻨ ــﺎ أن اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺔ ﺳـ ـ ــﻮف ﺗ ـﻄــﺮح
ﻣـﺸــﺮوع ﺑﻨﺎﻳﺔ »أﻓ ـﻨــﺎن  «2ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺻــﻼﻟــﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋــﻮﻗــﺪ اﻟـﻐــﺮﺑـﻴــﺔ وﻫــﻮ
اﻟﻤﻜﻤﻞ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣـﺸــﺎرﻳـﻌـﻬــﺎ واﻟــﺬي
ﻳﺘﻜﻮن اﻟﻤﺒﻨﻰ ﻣﻦ  5أدوار وﻳﺤﺘﻮي
ﻋ ـﻠ ــﻰ  20وﺣـ ـ ــﺪة ﺳ ـﻜ ـﻨ ـﻴــﺔ ﺑـﻤـﺨـﺘـﻠــﻒ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺎﺣـ ــﺎت واﻟ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻤ ـ ــﺎذج وﺑـ ـﻔـ ـﺘ ــﺮة
أﻗ ـﺴــﺎط ﻟ ـﻤــﺪة  03ﺷـﻬــﺮ ﺑ ــﺪون ﻓــﻮاﺋــﺪ
ً
وأﻳﻀﺎ ﺳﻮف ﺗﻜﻮن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺣﺪات
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ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﻠ ـ ــﻖ ﻣـ ـ ـﺠـ ـ ـﻤ ـ ــﻮﻋ ـ ــﺔ ﺗـ ـ ــﻮب
اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ ﺣ ــﺰﻣ ــﺔ ﻣ ـﺸــﺎرﻳــﻊ
ﺟ ـ ـ ــﺪﻳ ـ ـ ــﺪة ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺑ ـ ـﻌـ ــﺾ ﻣـ ــﺪن
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﺰدﻫﺮة
ﺧﺎرج ﻟﻨﺪن.
وﺻـ ــﺮح ادرﻳ ـ ــﺎن اﻧــﺪرﺳ ـﺒــﺎي
ﻣـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺮ ﺗـ ـ ـﻄ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺮ اﻷﻋ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎل
ﺑ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﺗـ ــﻮب اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرﻳــﺔ
ﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟـﻤـﻤـﻠـﻜــﺔ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة
وأوروﺑـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻗ ــﺎﺋ ــﻼ أن ﻣ ــﻮاﻗ ــﻊ
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺸ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﻊ ﺗ ـ ـﺸ ـ ـﻤـ ــﻞ ﻣ ـ ــﺪن
ﻣـ ــﺎﻧ ـ ـﺸ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﺮ وﻟـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ــﺮﺑ ـ ــﻮل
وﺑﺮﻣﻨﻐﻬﺎم وﺑﺎﺳﻴﻨﺴﺘﻮك.
واﺿـ ـ ــﺎف وﻛ ـ ــﺎن ﻫ ـﻨ ــﺎك ﻛــﻼم
ﻛﺜﻴﺮ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻦ
ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑـ ــﻲ وﺗــﺄﺛـﻴــﺮ ﻫــﺬا ﻋﻠﻰ
اﻻﻗـﺘـﺼــﺎد اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ,وﻓﻲ
اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟـﺤــﺎﻟــﻲ ﻻ ﺗــﻮﺟــﺪ أي
ﺑ ـ ـ ــﻮادر ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﻌ ــﺎﻧ ــﺎة ﺳــﻮق
اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرات اﻟـﺒــﺮﻳـﻄــﺎﻧـﻴــﺔ ﻛﻤﺎ
ﻛﺎن ﻳﺨﺸﻰ اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ ﺣﺎل
ﺻــﻮﺗــﺖ اﻟـﻤـﻤـﻠـﻜــﺔ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـ ـﺨ ــﺮوج ﻣ ــﻦ اﻻﺗ ـﺤــﺎد
اﻷوروﺑﻲ.

»∏°†ØdG π°ü«a
ﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﺄﺛﻴﺚ اﻟــﺮاﻗــﻲ اﻟــﺬي ﻳﺴﺎﻋﺪ
اﻟﻤﺸﺘﺮي اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ
ً
ﺷﺨﺼﻴﺎ أو اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ
ً
أو اﻟﻤﻮﺳﻤﻲ وأﻳﻀﺎ ﻗﺎل اﻟﻔﻀﻠﻲ ﺑﺄن
اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﺳــﻮف ﺗـﻘــﻮم ﺑـﻄــﺮح ﻣـﺸــﺮوع
ﻓـ ـﻠ ــﻞ اﻟـ ـﻨـ ـﺴـ ـﻴ ــﻢ 1ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ ﻋــﻮﻗــﺪ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ.

»Ñ°SQófCG ¿ÉjQOCG
وأﺿ ـ ــﺎف وﺧـ ــﻼل اﻟ ـﻤ ـﻌــﺮض،
ﺗـ ـ ــﻮاﺻـ ـ ــﻞ ﻣ ـ ـﺠ ـ ـﻤـ ــﻮﻋـ ــﺔ ﺗـ ــﻮب
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻮﻛﻴﻞ
ﺣ ـ ـ ـﺼ ـ ــﺮي ﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺎت ﺳ ـﻔــﻦ
ﻛ ــﺎﺑ ـ ـﻴ ـ ـﺘ ــﺎل وﻧ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺖ ﻧ ــﻮﻛ ــﺲ
ﻓ ــﻲ ﻛ ــﻞ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ وﻗ ـﻄــﺮ،
ﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻼﻗ ــﺎﺗـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻨــﺎﺟ ـﺤــﺔ
ﻣ ـ ــﻦ ﺧـ ـ ــﻼل ﻋـ ـ ــﺮض ﻋ ـ ـﻘـ ــﺎرات
ﺣ ـﺼــﺮﻳــﺔ ﻓ ــﻲ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ أﻧ ـﺤــﺎء
اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻠ ـﻜــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪة .وﻗـ ــﺎل
اﻧﺘﻘﻠﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻔﻦ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل
ﻣــﻦ ﻧ ـﺠــﺎح إﻟ ــﻰ ﻧ ـﺠــﺎح ﺧــﻼل

اﻻﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮا اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
ﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺪ أن ﺑـ ـ ــﺎﻋـ ـ ــﺖ ﺑـ ـﻨـ ـﺠ ــﺎح
ﻣـﺸــﺮوﻋـﻬــﺎ اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﻋـﺸــﺮ ﻓﻲ
ﺑﺮﻣﻨﻐﻬﺎم ,وﺗﺘﻄﻠﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻵن إﻟــﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺤﻔﻈﺘﻬﺎ
ﻓ ــﻲ ﻣ ــﻮاﻗ ــﻊ رﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﺔ ﺧ ــﺎرج
ﺑﺮﻣﻨﻐﻬﺎم ﻣﺜﻞ آﺧﺮ ﻣﺸﺮوع
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺔ وﻫـ ـ ـ ـ ــﻮ ﺗـ ـﺸ ــﺮﺷ ــﻞ
ﺑ ــﻼﻳ ــﺲ ﻓـ ــﻲ ﺑــﺎﺳ ـﻴ ـﻨ ـﺴ ـﺘــﻮك
وﻳﻘﻊ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ 40
دﻗﻴﻘﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻟﻨﺪن
وﻳـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺮ ﻣـ ـ ـﺠـ ـ ـﻤ ـ ــﻮﻋ ـ ــﺔ ﺗـ ـ ــﻮب
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ أن ﺗﻌﻠﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺘﻬﺎ
اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﺟـﻨـﺒــﺎ إﻟ ــﻰ ﺟ ـﻨــﺐ ﻣﻊ
ﺳ ـﻔــﻦ ﻛــﺎﺑ ـﻴ ـﺘــﺎل اﻟ ـﺘــﻲ ﻟــﺪﻳـﻬــﺎ
ً
ﺣ ـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺎ ﻣ ـ ـﻜـ ــﺎﺗـ ــﺐ ﻓـ ـ ــﻲ دﺑـ ــﻲ
ﻧـ ـﻈ ــﺮا ﻻرﺗـ ـ ـﻔ ـ ــﺎع اﻟـ ـﻄـ ـﻠ ــﺐ ﻣــﻦ
ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون
ﻟ ـ ـ ـ ــﺪول اﻟـ ـﺨـ ـﻠـ ـﻴ ــﺞ اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ.
أﻣ ـ ـ ـ ــﺎ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺸ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﻊ اﻷﺧ ـ ـ ـ ــﺮى
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺳـ ــﻮف ﺗـ ـﻌ ــﺮض ﺧــﻼل
اﻟﻤﻌﺮض ﻓﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل
وﻣــﺎﻧ ـﺸ ـﺴ ـﺘــﺮ اﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻴــﻦ ﻳـﻨـﻈــﺮ
إﻟ ـﻴ ـﻬ ـﻤــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ أﻧ ـﻬ ـﻤــﺎ ﻣــﺮﻛــﺰ
اﻟﻨﻔﻮذ ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل.

ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺿﺒﺎﺑﻴﺔ اﺗﻔﺎق »أوﺑﻚ«

»اﳌﺮﻛﺰ« :ﺗﻔﺎوت أداء اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ
أﺷــﺎر ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ »اﻟﻤﺮﻛﺰ« ﻋﻦ
اﻷﺳ ـ ــﻮاق ﻟـﺸـﻬــﺮ أﻛ ـﺘــﻮﺑــﺮ إﻟ ــﻰ أن أداء اﻟ ـﺒــﻮرﺻــﺎت
ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟ ـﺸــﺮق اﻷوﺳ ــﻂ وﺷ ـﻤــﺎل أﻓــﺮﻳـﻘـﻴــﺎ ﻛــﺎن
ً
ﻣﺘﻔﺎوﺗﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ .وﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺷﻬﺪ ﻣﺆﺷﺮ
ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮزﻧﻲ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻃﻔﻴﻔﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.6
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻮق اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻤﻌﺪل 6.9
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،ﺗــﻼه ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟـﺴــﻮق اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ) 5.5ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ( ،واﻟـﺴــﻮق اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ) 5.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ( ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣــﺆﺷــﺮات ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋـﻤــﺎن ) 4.3ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ( ،ودﺑــﻲ ) 4.1ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ( ،وأﺑﻮﻇﺒﻲ ) 3.9ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ(.
وﻟـﻔــﺖ ﺗﻘﺮﻳﺮ »اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ« إﻟــﻰ أن اﻟـﺴــﻮق اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺣﻘﻘﺖ أﻃﻮل ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺴﻦ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ
ً
ﻣــﻦ ﺳـﻨـﺘـﻴــﻦ ﻣـﺴـﺘـﻔـﻴــﺪة ﻣــﻦ ﺗ ـﻔــﺎؤل اﻟـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮﻳــﻦ
واﻟـ ـﺘ ــﻮﻗـ ـﻌ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻷﻓ ـ ـﻀـ ــﻞ ﻟ ـﻤ ـﺼــﺎرف
اﻟـﻤـﻤـﻠـﻜــﺔ .وﻗ ــﺪ ﺑــﺎﻋــﺖ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدﻳــﺔ أﻛـﺒــﺮ
إﺻﺪار ﺳﻨﺪات ﺳﻴﺎدﻳﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ) 17.5ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(
ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳــﺦ اﻷﺳ ــﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ،ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧــﻪ أن ﻳــﺆدي

إﻟ ــﻰ ﺗـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟـﺴـﻴــﻮﻟــﺔ وﺳـ ــﺪاد دﻓ ـﻌــﺎت اﻟـﻤـﻘــﺎوﻟـﻴــﻦ،
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺸﺄن
اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺘﻌﺴﺮة.
وﻣ ـ ــﻦ ﺟ ـﻬــﺔ أﺧ ـ ـ ــﺮى ،ﺷـ ـﻬ ــﺪت اﻷﺳـ ـ ـ ــﻮاق اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻳــﺔ
ً
اﻧﺘﻌﺎﺷﺎ ﺑﻌﺪ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺻﻨﺪوق
اﻟﻨﻘﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻋﻠﻰ ﻗــﺮض ﺑﻘﻴﻤﺔ  12ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وﻗﺪ اﺳﺘﻤﺮت اﻟﺘﻜﻬﻨﺎت ﺑﺄن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻳﻤﻜﻦ
أن ﻳﻘﻮم ﺑﺨﻔﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻟﻤﺼﺮي ﺑﻌﺪ وﺻﻮل
اﻟ ـﻔــﺮق ﺑ ـﻴــﻦ ﺳ ـﻌــﺮ اﻟ ـﺼــﺮف اﻟــﺮﺳ ـﻤــﻲ واﻟ ـﺴ ـﻌــﺮ ﻓﻲ
اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ،ﻓﻲ ﻇﻞ
اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﺷﺒﻪ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﺠﻨﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء
ﻣﻨﺬ إﻳﻘﺎف اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات
اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﻟﻤﺼﺮ ﻫــﺬا اﻟﺸﻬﺮ ،ﻣﺎ اﺿﻄﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻳــﺔ إﻟ ــﻰ إﻧـ ـﻔ ــﺎق  500ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دوﻻر ﻟ ـﺸــﺮاء
اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻔﻮرﻳﺔ.
وأوﺿﺢ ﺗﻘﺮﻳﺮ »اﻟﻤﺮﻛﺰ« أن اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ
إﻗـﺒــﺎل ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﻊ
أدت إﻟــﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮ ﺳــﻮق ﻣﺴﻘﻂ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺷﻬﺪ

ً
اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ً
ً
ﻧﺎﺗﺠﺎ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﻊ
ﺣﺎدا
ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻮق دﺑﻲ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷرﺑــﺎح ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ أﺳﻮاق
اﻟـﺴـﻠــﻊ واﻟ ـﻌ ـﻤــﻼت اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ .وﻋ ـﻠــﻰ ﺻـﻌـﻴــﺪ اﻟﻘﻴﻢ
اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺳــﻮاق اﻟﺘﻲ اﻣﺘﺎزت ﺑﻌﻼوة ﻓﻲ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل
ً
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺮب ﺑﻤﻜﺮر رﺑﺤﻴﺔ ) 18ﺿﻌﻔﺎ(،
ً
ً
وﻗﻄﺮ ) 14.3ﺿﻌﻔﺎ( ،واﻷردن ) 14.2ﺿﻌﻔﺎ( ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺳﻮاق اﻟﺘﻲ ﺟﺮى اﻟﺘﺪاول ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺨﺼﻢ ﻛﻞ
ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﻤﻜﺮر رﺑﺤﻴﺔ ) 8.5أﺿﻌﺎف( ،ودﺑﻲ )8.8
أﺿﻌﺎف( ،وﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ) 9.3أﺿﻌﺎف(.
وأﺷ ــﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن أداء أﺳـﻬــﻢ اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﻤﻤﺘﺎزة
ً
ً
ﻛـ ــﺎن ﻣ ـﺘ ـﻔــﺎوﺗــﺎ أﻳ ــﻀ ــﺎ ﺧـ ــﻼل اﻟ ـﺸ ـﻬــﺮ ،ﺣ ـﻴــﺚ أﻧـﻬــﻰ
ﻛــﻞ ﻣــﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫـﻠــﻲ اﻟـﺘـﺠــﺎري )اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ( وﺷﺮﻛﺔ زﻳﻦ )اﻟﻜﻮﻳﺖ( اﻟﺸﻬﺮ ﺑﻤﻜﺎﺳﺐ
ﺑﻠﻐﺖ  33.5%و 16.4%ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﻟﻴﻜﻮﻧﺎ ﺑﺬﻟﻚ
ً
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗــﺮاﺟــﻊ أداء ﺷــﺮﻛــﺔ ﻣـﺸــﺎرﻳــﻊ
اﻷﻓ ـﻀــﻞ أداءً ،
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻣ ـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﺘــﺎزة اﻷﺧـ ــﺮى،
ً
ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪت اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  10ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻋﻠﻰ

ً
اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ زﻳــﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  8ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ
اﻷرﺑ ـ ــﺎح اﻟـﺼــﺎﻓـﻴــﺔ ﻟـﻔـﺘــﺮة اﻷﺷ ـﻬــﺮ اﻟـﺘـﺴـﻌــﺔ اﻷوﻟ ــﻰ
ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ .وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،اﻧﺘﻌﺶ أداء أﺳﻬﻢ اﻟﺒﻨﻚ
اﻷﻫﻠﻲ اﻟﺘﺠﺎري ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض أرﺑﺎﺣﻪ
ً
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪا ﻣﻦ
ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.6ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
اﻟ ــﻮﻓ ــﺮة اﻟـﻤـﺘــﻮﻗـﻌــﺔ ﻓــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻴــﻮﻟــﺔ ﻓــﻲ اﻟ ـﺴــﻮق ﺑﻌﺪ
إﺻﺪار اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻟﺴﻨﺪات ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻻرﺗﻔﺎع
اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻲ ﻋﺠﺰﻫﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ.

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
وﺟـﻤـﻌــﺖ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ  17.5ﻣـﻠـﻴــﺎر دوﻻر
أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ أﺿﺨﻢ إﺻﺪار ﻟﻠﺴﻨﺪات اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ،ﺑﻬﺪف ﺳﺪ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟ ـﻨــﺎﺗــﺞ ﻋــﻦ اﻟ ـﺘــﺮاﺟــﻊ اﻟ ـﺤــﺎد ﻓــﻲ أﺳـﻌــﺎر
اﻟﻨﻔﻂ .وﻣــﻦ اﻟﻤﻘﺪر أن اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻗــﺪ ﺑﺎﻋﺖ ﺳﻨﺪات
ﺑــﺎﻟــﺪوﻻر اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺑـﻌــﺪ ﺧـﻤــﺲ ﺳـﻨــﻮات
ﺑﻌﺎﺋﺪ ﻳﺒﻠﻎ  135ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪات
اﻟـﺨــﺰﻳـﻨــﺔ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺸــﺎﺑـﻬــﺔ ،وﺳ ـﻨ ــﺪات ﻟﻌﺸﺮ

ﺳ ـﻨــﻮات ﺑـﻤــﺪى ﻓــﺮق  165ﻧﻘﻄﺔ أﺳ ــﺎس ،وﺳـﻨــﺪات
ﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﺑﻤﺪى ﻓﺮق  210ﻧﻘﺎط أﺳﺎس.

اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
وارﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ ﺧﺎم ﺑﺮﻧﺖ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ  53.14دوﻻرا
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 9ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ وﻳ ـﻐ ـﻠــﻖ اﻟ ـﺸ ـﻬــﺮ ﻋ ـﻨــﺪ  48.3دوﻻرا
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﺗـﻔــﺎق دول أوﺑــﻚ ﻟﺨﻔﺾ
إﻧ ـﺘــﺎج اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻟ ـﺨــﺎم ﻟـﺒـﻌــﺾ اﻟ ـﻌــﻮاﺋــﻖ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟ ـﺸ ـﻬــﺮ ،ﺣـﻴــﺚ اﻋ ـﺘــﺮﺿــﺖ ﻛــﻞ ﻣــﻦ إﻳـ ــﺮان واﻟ ـﻌــﺮاق
ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹﻧﺘﺎج ،وﻗﺪ
رﻓﻀﺖ اﻟﺪوﻟﺘﺎن اﻵن اﻟﺤﺪ ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﻬﻤﺎ ﻟﻠﻨﻔﻂ
اﻟـ ـﺨ ــﺎم .وﺗ ـﻄ ـﻠــﺐ اﻟـ ـﻌ ــﺮاق ،وﻫ ــﻲ ﺛــﺎﻧــﻲ أﻛ ـﺒــﺮ دوﻟــﺔ
ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ،ﻣﻨﺤﻬﺎ إﻋﻔﺎءات ﻣﻦ
أي ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻮﻗﻒ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ
اﻷﺣ ــﺪاث اﻟـﻘــﺎﺋـﻤــﺔ ﻓـﻴـﻬــﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳـﺒــﻖ أن ﺣﺼﻠﺖ
دول أﻋﻀﺎء أﺧﺮى ﻣﻨﻬﺎ إﻳﺮان وﻟﻴﺒﻴﺎ وﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ
ﻋﻠﻰ إﻋﻔﺎءات.
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أنهت مجموعة «توب إكسبو» ،لتنظيم املعارض
واملؤتمرات ،استعداداتها إلطالق فعاليات الدورة
التاسعة ملعرض «الكويت الدولي للعقار» التجمع
العقاري الرائد واملميز في الكويت ،غدًا في أرض
املعارض بمشرف في القاعة  ،8والذي يستمر حتى 12
نوفمبر الجاري.
ويشهد املعرض مشاركة  60شركة عقارية ومالية
واستثمارية ،تعرض اكثر من  250مشروعًا في  15دولة
خليجية وعربية وعاملية.ويقام الحدث برعاية وزير
التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي ،وحضور الوكيل
املساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة عبدالله العنزي.

املعرض من تنظيم «توب إكسبو» ويستمر حتى  12الجاري

«الكويت الدولي للعقار» ينطلق غدًا في «أرض املعارض»

أبو عمارة« :اململكة
الخليجية» تلعب
دورًا ً
فعاال بالقطاع

الفضلي«:السلطنة»
تشارك بمشروع
«أفنان ّ »2
املميز

محمدي« :مرابحات»
تعتمد إستراتيجية
مبتكرة وفريدة

املطيري« :أموال
الكويت» اكتسبت
الثقة بمصداقيتها

خليل« :كويت
إلدارة املشاريع»
تواصل ّ
التوسع

أندرسبي:
ال بوادر على معاناة
العقارات البريطانية

الحضرم« :بورتمان»
تطرح مشاريع
في لندن وغيرها

ريتشي« :ترايدل»
ّ
تسوق شققًا سكنية
في تورونتو

ك ـش ـف ــت امل ـم ـل ـك ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة
عـ ــن م ـش ــارك ـت ـه ــا فـ ــي املـ ـع ــرض،
ال ــذي يحظى بـمـشــاركــة متميزة
مــن شــركــات كــويـتـيــة وخليجية
وعربية ودولـيــة ضخمة ،تطرح
خ ــال ــه م ـج ـمــوعــة م ــن امل ـشــاريــع
العقارية والـفــرص االستثمارية
وتكشف عن استثمارات ضخمة
سيتم تنفيذها.
وق ــال مــديــر عــام املبيعات في
الـشــركــة إبــراهـيــم أبــو ع ـمــارة ،إن
أه ــم امل ـشــاريــع ال ـتــي ستطرحها
خ ـ ــال امل ـ ـعـ ــرض واب ـ ــرزه ـ ــا عـلــى
اإلط ـ ـ ـ ــاق ،ه ـ ــو م ـ ـش ـ ــروع ف ـن ــدق
مـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـ ـحـ ــرمـ ــن املـ ـت ـح ــدة
ب ــامل ــدي ـن ــة امل ـ ـنـ ــورة فـ ــي امل ـن ـط ـقــة
امل ــرك ــزي ــة ،وه ــو ع ـب ــارة ع ــن بــرج
ف ـنــدقــي  5ن ـج ــوم ي ـضــم  3أب ــراج
بواقع  640غرفة فندقية ،والــذي
يـتــم االن ـت ـهــاء مــن تـنـفـيــذه خــال
 18ش ـه ـرًا ،عـلــى ان يـتــم تنفيذه
على مرحلة واحــدة ،موضحًا ان
شــرك ـتــه ت ــوف ــر لـلـعـمــاء وح ــدات
بديلة لحن االنتهاء من التنفيذ.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف أن ـ ـهـ ــا ت ـ ـطـ ــرح ه ــذا
املـ ـ ـش ـ ــروع بـ ــأس ـ ـعـ ــار ت ـنــاف ـس ـيــه
ت ـ ـن ـ ــاس ـ ــب ك ـ ــاف ـ ــة امل ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــات
وم ـخ ـت ـل ــف ال ـ ـف ـ ـئـ ــات ،م ـب ـي ـن ــًا أن
الـ ــدخـ ــول وفـ ـق ــًا ل ـن ـظ ــام ص ـكــوك
ال ـت ـم ـل ــك ملـ ـ ــدة  25سـ ـن ــة ،عـ ــاوة
عـلــى امل ــزاي ــا ال ـعــديــدة لـلـمـشــروع
ومـ ــن أه ـم ـه ــا ق ــرب ــه م ــن املـسـجــد
الـ ـنـ ـب ــوي الـ ـش ــري ــف وان ـخ ـف ــاض
عــامــل الـخـطــورة وارت ـفــاع األمــان
وال ـ ـض ـ ـمـ ــان فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،ك ــون ــه
مـنـتـجــا ع ـق ــاري ــا نــاج ـحــا وآم ـنــا
وبكافة قطاعاته في أطهر بقعة
باململكة العربية السعودية.
وأك ــد أب ــو ع ـمــارة أن «اململكة
الـخـلـيـجـيــة» تـسـعــى لـلـعــب دور
إقليمي فـعــال فــي مـجــال العقار،
مع التوسع التدريجي في الدول
امل ـس ـت ـه ــدف ــة ،مـ ــن خ ـ ــال تــوف ـيــر
ف ــرص ع ـقــاريــة امل ـج ــدي ــة ،بـهــدف
تحقيق عوائد مجزية ومستمرة
لعمائها ومساهميها ،بتنفيذ
م ـشــاريــع الـتـطــويــر واالسـتـثـمــار
وامل ـ ـ ـخ ـ ـ ـتـ ـ ــارة ،وتـ ـبـ ـن ــي رؤيـ ـتـ ـه ــا
بالتركيز على تلبية اجتياجات
العماء وكسب ثقتهم من حيث
املـصــداقـيــة واالح ـت ــراف ،وإيـجــاد
ف ـ ـ ـ ــرص اس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة عـ ـق ــاري ــة
م ـت ـنــوعــة وم ـت ــواف ـق ــة م ــع أح ـكــام
الشريعة االسامية ،وذات دخل
منافس ونمو مستمر.

أفاد املدير العام في شركة
ال ـس ـل ـط ـنــة ال ـع ـق ــاري ــة فـيـصــل
ال ـف ـض ـل ــي ،ب ـ ــأن «ال ـس ـل ـط ـنــة»
تـنــوي املـشــاركــة فــي املـعــرض،
م ـ ــؤك ـ ـدًا أن امل ـ ـش ـ ــارك ـ ــات فــي
املـحــافــل وامل ـعــارض العقارية
اصبحت محل أنظار واهتمام
الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد مـ ـ ــن امل ـس ـت ـث ـم ــري ــن
الـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــن ب ـ ـم ـ ـخ ـ ـت ـ ـلـ ــف
مستوياتهم.
وق ـ ـ ــال إن امل ـ ـشـ ــاركـ ــات فــي
هــذه املـحــافــل لها الـعــديــد من
الفوائد ،ومن أهمها االتصال
املباشر مع العماء املرتقبن
وال ـ ـ ــراغـ ـ ـ ـب ـ ـ ــن ف ـ ـ ــي اق ـ ـت ـ ـنـ ــاص
فــرص مناسبة وآمـنــة ،مبينًا
أن ال ـشــركــة قــامــت بتسليم 4
مـشــاريــع فــي عــام  2016وهي
م ـ ـشـ ــروع «ب ـ ـ ــرج األمـ ـ ـي ـ ــرة »2
ف ــي م ـس ـق ــط ،ومـ ـش ــاري ــع فـلــل
ص ــال ــة و«بـ ـن ــاي ــة أفـ ـن ــان ،»1
وفلل «األصــالــة  »1في مدينة
صالة.
وأشـ ـ ـ ــار ال ـف ـض ـل ــي إلـ ـ ــى أن
ال ـش ــرك ــة ت ـس ـعــى إل ـ ــى تـقــديــم
أج ـ ـ ـ ـ ـ ــود أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواع امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواد ف ــي
التشطيبات ،وأك ــد أن عماء
املشاريع أثنوا بلسان حالهم
على جودة التشطيبات وأنها
من أكثر أماكن املعيشة تميزًا
على مستوى السوق العماني
سواء في مسقط أو صالة.
وكـ ـ ـ ـش ـ ـ ــف عـ ـ ـ ــن املـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع
املـ ـ ـ ــراد ط ــرح ـه ــا فـ ــي م ـعــرض
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ـ ــدول ـ ــي ل ـل ـع ـق ــار،
م ـب ـي ـنــًا أن ال ـش ــرك ــة سـتـطــرح
م ـ ـشـ ــروع بـ ـن ــاي ــة «أفـ ـ ـن ـ ــان »2
فـ ــي م ــديـ ـن ــة صـ ــالـ ــة مـنـطـقــة
عــوقــد ال ـغــرب ـيــة ،وه ــو املكمل
لـسـلـسـلــة مـشــاريـعـهــا وال ــذي
ي ـت ـك ــون امل ـب ـن ــى م ــن  5أدوار
وي ـ ـح ـ ـتـ ــوي عـ ـل ــى  20وح ـ ــدة
سكنية بمختلف املـســاحــات
والـ ـنـ ـم ــاذج ،وب ـف ـت ــرة أق ـســاط
ملدة  30شهر من دون فوائد.

أك ـ ـ ـ ــد م ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـت ـ ـسـ ــويـ ــق ف ــي
م ـج ـم ــوع ــة م ــرابـ ـح ــات ل ـل ـح ـلــول
ال ـ ـع ـ ـق ـ ــاري ـ ــة ،ع ـ ـ ـ ــادل مـ ـحـ ـم ــدي،
مـشــاركـتـهــا فــي امل ـع ــرض ،مبينًا
أن ـ ــه ت ــم ال ـت ـع ــاق ــد م ــع مـجـمــوعــة
«س ـ ـي ـ ـن ـ ـبـ ــاش ال ـ ـعـ ــامل ـ ـيـ ــة» ل ـب ـيــع
وتـ ـس ــوي ــق أحـ ـ ـ ــدث م ـش ــاري ـع ـه ــا
وأك ـث ــره ــا ت ـم ـي ـزًا ف ــي إسـطـنـبــول
وهـ ــو مـ ـش ــروع «ك ــوي ــن س ـن ـتــرال
بـ ــارك بــومــون ـتــي» االس ـت ـث ـمــاري
السكني في إسطنبول «QUEEN
CENTRAL PARK BOMONTI
 ،»ISTANBULبـ ـحـ ـي ــث ي ـقــع
مشروع كوين سنترال بــارك في
منطقة بــومــونـتــي وه ــي منطقة
مــن مناطق إسطنبول القديمة،
والتي تعيش اليوم الحالي جزءًا
م ــن مــاض ـي ـهــا م ــن خ ـ ــال ث ـقــافــة
إعــادة احياء منطقة بومومنتي،
وال ـت ــي دخ ـل ــت خ ــال  5س ـنــوات
فـ ــي طـ ــورهـ ــا الـ ـث ــان ــي مـ ــن خ ــال
املشاريع العقارية املتجددة التي
تتم فيها.
وأشار إلى أن مشروع «كوين
سـنـتــرال ب ــارك» السكني ،يتألف
مــن  900وح ــدة سكنية فــي بــرج
ً
واح ــد مــع  48م ـحــا ت ـجــاريــًا ،إذ
يتم بـنــاؤه على مساحة  15الف
متر مربع ،مبينًا أنه تم تصميمه
ليحتوي عـلــى وح ــدات استديو
وش ـقــق بـغــرفـتــي نـ ــوم ،و 3غــرف
ن ــوم ،و 4غــرف نــوم وبمساحات
تـتــراوح بــن  85مـتـرًا مربعًا إلى
 240مترًا مربعًا.
وذك ــر أن مـنـطـقــة لـيـفـنــت تقع
على بعد  7دقــائــق فـقــط ،ويبعد
عـ ــن مـ ـط ــار إس ـط ـن ـب ــول ال ــدول ــي
 20دق ـي ـقــة ف ـق ــط ،ك ـمــا أن ــه يملك
إط ــال ــة مـمـيــزة عـلــى الـبــوسـفــور
والـ ـق ــرن ال ــذه ـب ــي واط ــال ــة على
البحر ،في حن يحتوي املشروع
ع ـلــى ح ــدائ ــق خـ ـض ــراء ف ــي قـلــب
إسطنبول بمساحة  11ألف متر
م ــرب ــع وم ــراف ــق خ ــدم ـي ــة مـمـيــزة
وأهـ ـمـ ـه ــا ال ـ ـسـ ــاونـ ــا وم ـن ـت ـج ــع،
ومـ ــركـ ــز لـ ـي ــاق ــة ومـ ــاعـ ــب تـنــس
وكـ ـ ــرة سـ ـل ــة ،وم ـس ــاب ــح داخ ـل ـيــة
مـ ـغـ ـلـ ـق ــة وخ ـ ــارج ـ ـي ـ ــة م ـف ـت ــوح ــة
وم ـم ــرات مـخـصـصــة لـلـمـمــارســة
ريــاضــة املشي والــركــض ،ومكان
م ـ ـخ ـ ـصـ ــص ل ـ ـل ـ ـح ـ ـفـ ــات ي ـم ـك ــن
استخدامها للحفات الخاصة.

ق ـ ـ ـ ــال امل ـ ـ ــدي ـ ـ ــر الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي
ال ـ ـشـ ــريـ ــك ف ـ ــي شـ ــركـ ــة أم ـ ـ ــوال
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــة ف ــال ــح
امل ـط ـيــري ،إن ال ـشــركــة تسعى
م ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ــال ه ـ ـ ـ ـ ــذا امل ـ ـ ـعـ ـ ــرض
إلـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ــواص ـ ـ ـلـ ـ ــة الـ ـتـ ـع ــري ــف
ب ـ ـم ـ ـشـ ــاري ـ ـع ـ ـهـ ــا امل ـ ـت ـ ـنـ ــوعـ ــة،
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل امل ـ ـ ـبـ ـ ــاشـ ـ ــر م ــع
الـ ـعـ ـم ــاء ،م ـب ـي ـنــًا أن «أمـ ـ ــوال
ال ـكــويــت» مــن أك ـبــر الـشــركــات
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــاريـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي ال ـ ـك ـ ــوي ـ ــت،
واك ـ ـت ـ ـس ـ ـبـ ــت ث ـ ـقـ ــة ع ـم ــائ ـه ــا
بـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــداقـ ـ ـي ـ ــة مـ ـش ــاريـ ـعـ ـه ــا
ال ـج ــاه ــزة لـلـتـسـلـيــم ال ـف ــوري
ومميزاتها املتنوعة.
وأض ــاف أن الشركة تطرح
خـ ــال املـ ـع ــرض شــالـيـهــاتـهــا
املـمـيــزة فــي منطقة الـخـيــران،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى مـشــروعــاتـهــا
املميزة فــي كــل مــن جمهورية
مـصــر الـعــربـيــة والجمهورية
التركية وجمهورية البوسنة
وال ـ ـهـ ــرسـ ــك ،بـ ــاالضـ ــافـ ــة إل ــى
جـ ـ ــديـ ـ ــد مـ ـ ـش ـ ــروع ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــا ف ــي
إسبانيا في مدينة برشلونة
ب ــال ـت ـح ــدي ــد ،وه ـ ــي جـمـيـعـهــا
م ـ ـشـ ــاريـ ــع ق ــائـ ـم ــة وجـ ــاهـ ــزة
للتسليم الفوري.
وذك ـ ـ ــر أن مـ ـش ــروعـ ـه ــا فــي
إس ـبــان ـيــا عـ ـب ــارة ع ــن مجمع
سكني متكامل الخدمات في
مــدي ـنــة بــرش ـلــونــة ال ـســاحــرة،
وهو جاهز للتسليم الفوري،
الفتًا إلى أن أسعار الوحدات
ت ـبــدأ م ــن  20أل ــف دي ـن ــار ،في
حـ ــن أن م ـ ـشـ ــروع ال ـبــوس ـنــة
عبارة عن فلل وأراض سكنية
في مجمع سكني متكامل في
موقع مميز للغاية.

أوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح نـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــب ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي إلدارة الـ ـتـ ـط ــوي ــر
وال ـت ـس ــوي ــق ،ف ــي ش ــرك ــة «كــويــت
إلدارة امل ـش ــاري ــع» دانـ ــي خـلـيــل،
حـ ــرص ال ـش ــرك ــة ع ـلــى امل ـشــاركــة
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواج ـ ـ ــد ف ـ ـ ــي امل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــارض
والـفـعــالـيــات الـعـقــاريــة ،لتعريف
الـعـمــاء والـجـمـهــور عـلــى احــدث
امل ـ ـشـ ــاريـ ــع ولـ ـلـ ـت ــواص ــل ال ــدائ ــم
م ـ ـع ـ ـهـ ــم ،مـ ـبـ ـيـ ـن ــًا أن ـ ـ ـهـ ـ ــا تـ ـط ــرح
االستثمار داخل السوق الكويتي
املحلي ،لــوجــود طلب كبير على
العقار الكويتي ،من قبل شريحة
كبيرة من عمائها.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن ال ـ ـشـ ــركـ ــة
ت ـ ـس ـ ـت ـ ـعـ ــد ح ـ ــالـ ـ ـي ـ ــًا لـ ـتـ ـشـ ـغـ ـي ــل
م ـ ـش ـ ــروع ـ ـه ـ ــا ال ـ ـس ـ ـي ـ ــاح ـ ــي ف ــي
م ـن ـط ـقــة ال ـن ــوي ـص ـي ــب ،وامل ــؤل ــف
م ــن م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـشــال ـي ـهــات
الـ ـبـ ـح ــري ــة الـ ـ ـف ـ ــاخ ـ ــرة ،إذ ي ــأت ــي
منتجع «كي بي إم» ليسد حاجة
كبيرة مــن النقص ال ــذي يعانيه
ق ـطــاع الـشــالـيـهــات الـبـحــريــة في
ال ـكــويــت ،السـيـمــا فــي مــا يتعلق
بالشاليهات ذات الخصوصية
الـتــي يــوفــرهــا املـنـتـجــع .وأك ــد أن
أهم استثمارات الشركة الحالية
تـتــركــز ف ــي مـكــة وامل ــدي ـن ــة ،وه ــذا
األمـ ـ ـ ــر ي ـع ـط ــي أمـ ــانـ ــًا ل ـل ـش ــرك ــة،
كــونـهــا مــرتـبـطــة بـشـعــائــر الــديــن
اإلسامي ،الى جانب استثمارها
فــي مدينة النويصيب البحرية
فــي الكويت ،وتحديدًا فــي قطاع
السياحة العائلية ،مبينًا أن أول
املشاريع التي أصبحت مرتبطة
باسم الشركة بقوة هــو مشروع
«روض ـ ـ ــة الـ ـصـ ـف ــوة» الـ ــواقـ ــع فــي
املدينة املنورة باململكة العربية
السعودية ،وهو عبارة عن فندق
مطل على ساحة الحرم النبوي
الـ ـش ــري ــف والـ ـبـ ـقـ ـي ــع ،وه ـ ــو أول
فـنــدق فــي املــديـنــة امل ـنــورة يطرح
للتملك بنظام حق االنتفاع ملدة
 18عامًا هجريًا ،ويتميز بموقعه
االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـجـ ــي ف ـ ــي امل ـن ـط ـق ــة
ال ـج ـن ــوب ـي ــة م ــن الـ ـح ــرم امل ــدن ــي،
وبــإطــال ـتــه امل ـبــاشــرة وامل ـت ـفــردة
ع ـل ــى الـ ـح ــرم ال ـن ـب ــوي ال ـشــريــف
والبقيع.
وذكر خليل أن الشركة وقعت
عقدًا حصريًا ،لتسويق مشاريع
شــركــة «بــروج ـي ـب ـيــاز» الـتــركـيــة،
ومـ ــن أهـ ــم م ـشــاري ـع ـهــا م ـش ــروع
ب ــوت ــانـ ـي ــك ال ـ ــواق ـ ــع فـ ــي امل ــدي ـن ــة
ال ـخ ـضــراء ب ــورص ــة ،والـ ــذي يعد
مـ ــن أهـ ـ ــم وأك ـ ـبـ ــر امل ـ ـشـ ــاريـ ــع فــي
املنطقة.

ت ـ ـط ـ ـلـ ــق م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة ت ـ ــوب
العقارية مشاريع جديدة في
بـعــض م ــدن املـمـلـكــة املـتـحــدة
املزدهرة خارج لندن ،وحددت
بـ ـع ــد الـ ـقـ ـي ــام بـ ـع ــدة زي ـ ـ ــارات
ودراسـ ـ ـ ــة األسـ ـ ـ ــواق امل ـح ـل ـيــة،
املواقع الواعدة في بريطانيا
لــاسـتـثـمــار وسـتـعــرض هــذه
الفرص خال املعرض.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح م ـ ــدي ـ ــر ت ـط ــوي ــر
األعـ ـم ــال ف ــي م ـج ـمــوعــة تــوب
ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة مل ـن ـط ـق ــة امل ـم ـل ـك ــة
املـ ـتـ ـح ــدة وأوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا ،أدري ـ ـ ــان
أندرسبي ،أن مواقع املشاريع
تـ ـ ـشـ ـ ـم ـ ــل م ـ ـ ـ ـ ــدن م ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر
ول ـ ـ ـي ـ ـ ـفـ ـ ــربـ ـ ــول وبـ ــرم ـ ـن ـ ـغ ـ ـهـ ــام
وب ــاسـ ـيـ ـنـ ـسـ ـت ــوك ،م ـب ـي ـن ــًا أن
هناك كاما كثيرا في األشهر
األخيرة عن خروج بريطانيا
م ـ ـ ـ ــن االت ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
وتــأث ـيــر ه ــذا عـلــى االقـتـصــاد
البريطاني.
وقال إنه في الوقت الحالي
ال توجد أي بوادر على معاناة
ســوق الـعـقــارات البريطانية،
كما كــان يخشى البعض في
حــال صوتت اململكة املتحدة
ع ـل ــى الـ ـ ـخ ـ ــروج مـ ــن االتـ ـح ــاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،الف ـ ـت ـ ــًا إل ـ ـ ـ ــى أن
م ـش ـتــري ال ـع ـق ــارات األج ــان ــب
يـ ـق ــوم ــون ب ـ ـشـ ــراء الـ ـعـ ـق ــارات
فــي اململكة املـتـحــدة بأحجام
ضخمة ،منذ ال ـقــرار املفاجئ
لـلـمـمـلـكــة امل ـت ـحــدة بــال ـخــروج
من االتحاد األوروبي.
وتـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــع أن س ـ ـم ـ ــاس ـ ــرة
العقارات في اململكة املتحدة،
ت ـ ـل ـ ـقـ ــوا أعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدادًا هـ ــائ ـ ـلـ ــة مــن
االس ـت ـف ـســارات ،مــن مشترين
مــن الـصــن وال ـشــرق األوس ــط
وأوروبا ،والذين يبحثون عن
صفقات جيدة ،بعد انخفاض
س ـع ــر ال ـج ـن ـي ــه اإلس ـتــرل ـي ـنــي
ألدنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوي ـ ــات ـ ــه م ـن ــذ
أك ـث ــر م ــن  20س ـن ــة ،م ــا جعل
س ـع ــر الـ ـص ــرف م ــوات ـي ــا ج ـدًا
للمستثمرين األجانب.

اع ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـ ــرئـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـن ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــذيـ ـ ــة ملـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة
«بـ ـ ــورت ـ ـ ـمـ ـ ــان االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة
ال ـ ـبـ ــري ـ ـطـ ــان ـ ـيـ ــة ،ش ـ ـ ـ ــذى بـ ــدر
الـ ـحـ ـض ــرم ،أن املـ ـش ــارك ــة فــي
مـ ـ ـع ـ ــرض الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ال ـ ــدول ـ ــي
لـلـعـقــار ،مــن أه ــم امل ـشــاركــات،
ن ـظ ـرًا ل ــإق ـب ــال ال ـش ــدي ــد على
ســوق الـعـقــار البريطاني في
ال ـف ـت ــرة األخـ ـ ـي ـ ــرة ،م ـب ـي ـنــة أن
«بورتمان» لديها ما يميزها
ع ـ ــن بـ ـقـ ـي ــة الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ،ع ـلــى
اعتبار أنها شركة بريطانية
م ـس ـج ـلــة ف ــي غ ــرف ــة ال ـت ـج ــارة
والصناعة البريطانية ،وهي
املالك واملطور للعقار وليست
مسوقا له.
وقـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــت إن م ـ ـ ـشـ ـ ــاريـ ـ ــع
الشركة تتنوع مــا بــن أراض
وأب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج سـ ـكـ ـنـ ـي ــة ومـ ـ ــراكـ ـ ــز
تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ـ ـ ــة وم ـ ـس ـ ـت ـ ـش ـ ـف ـ ـيـ ــات
وغـ ـ ـ ـي ـ ـ ــره ـ ـ ــا ،وت ـ ـف ـ ـت ـ ـخـ ــر ب ـ ــأن
مـ ــن أشـ ـه ــر زب ــائـ ـنـ ـه ــا ،وزارة
الصحة البريطانية ،ووزارة
الشؤون االجتماعية والعمل
الـبــريـطــانـيــة ،ووزارة البيئة
الـبــريـطــانـيــة ،الف ـتــة إل ــى أنها
ت ـم ـت ـل ــك م ـ ـشـ ــاريـ ــع فـ ـ ــي عـ ــدة
م ـ ــدن ب ــري ـط ــان ـي ــة م ـث ــل ل ـنــدن
ومانشستر وليدز وبرادفور
ون ـ ـ ـيـ ـ ــوكـ ـ ــاسـ ـ ــل ولـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــرب ـ ــول
وبرمنغهام.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــرم
أن املـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوع ـ ـ ــة تـ ـنـ ـتـ ـه ــج
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة وف ـك ــرا خــاصــا
بالتطوير العقاري ،يساعدها
على ذلك إقامتها وتواجدها
ف ـ ـ ــي بـ ــري ـ ـطـ ــان ـ ـيـ ــا مـ ـ ـن ـ ــذ ع ـ ــام
 ،1996ب ـح ـي ــث أنـ ـه ــا مـقـيـمــة
ف ــي بــريـطــانـيــا بـصـفــة دائ ـمــة
ملتابعة كافة مشاريع الشركة
عــن كـثــب ،منوهة بــأن مقرها
هو في لندن.
م ـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه قـ ـ ـ ـ ــال م ــدي ــر
املبيعات في املجموعة مالكوم
سـ ـك ــرلـ ـي ــت ،إن «بـ ــورت ـ ـمـ ــان»
تعتبر أول شركة استثمارية
بــريـطــانـيــة يـمـتـلـكـهــا مــواطــن
كويتي وخليجي ،كما وأنها
مـسـجـلــة ف ــي بــري ـطــان ـيــا منذ
عــام  2008وتـمــارس نشاطها
االستثماري في عدة مجاالت
بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مـ ـ ــع الـ ـسـ ـلـ ـط ــات
الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة ،م ـن ـه ــا م ـج ــال
االستثمار الـعـقــاري الخاص
بتملك وتطوير بناء املشاريع
العقارية في بريطانيا.

تـ ـتـ ـمـ ـت ــع ش ـ ــرك ـ ــة «تـ ـ ــرايـ ـ ــدل»
للتطوير العقاري وبناء الشقق
الـ ـسـ ـكـ ـنـ ـي ــة فـ ـ ــي ك ـ ـ ـنـ ـ ــدا ،ب ـخ ـب ــرة
تتجاوز  80عامًا في بناء املنازل،
وقد تولت مسؤولية إنشاء أكثر
من  80الف منزل.
وأك ــدت «تــرايــدل» أنها عازمة
ع ـل ــى ت ـط ــوي ــر م ـج ـم ـع ــات شـقــق
س ـ ـك ـ ـن ـ ـيـ ــة ،تـ ـلـ ـب ــي اح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات
أص ـ ـح ـ ــاب املـ ـ ـن ـ ــازل ف ـ ــي ال ــوق ــت
الـ ـح ــاض ــر ،مـ ــع امل ـح ــاف ـظ ــة عـلــى
رفــاهـيــة األج ـيــال ال ـقــادمــة ،الفتة
إل ـ ــى أنـ ـه ــا ت ـع ـمــل ع ـل ــى تـحـقـيــق
ه ــذا ال ـه ــدف م ــن خ ــال الـتــركـيــز
عـلــى اإلبـ ــداع واالب ـت ـكــار بـمــا في
ذل ـ ــك الـ ـشـ ـبـ ـك ــات االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة،
والتصميم الذي يراعي املحافظة
ع ـلــى ال ـب ـي ـئــة واألداء ف ــي مـجــال
البناء وإدارة الشركات.
وت ـ ـل ـ ـتـ ــزم «ت ـ ـ ــراي ـ ـ ــدل» ب ـب ـن ــاء
وح ــدات سكنية بــأعـلــى معايير
الـ ـج ــودة ،وف ـ ــازت تـقــريـبــًا بـكــافــة
الـ ـج ــوائ ــز ف ــي ه ـ ــذا الـ ـقـ ـط ــاع عــن
ال ـت ـم ـيــز ف ــي ال ـت ـص ـم ـيــم ،وخــدمــة
ال ـع ـمــاء وامل ـب ـي ـعــات والـتـســويــق
وال ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــاء ،وهـ ـ ـ ــي تـ ـتـ ـطـ ـل ــع إلـ ــى
مــواص ـلــة ه ــذا ال ـتــاريــخ الـطــويــل
الذي تفخر به من الحصول على
ج ــوائ ــز ال ـت ـم ـيــز ،ولــدي ـهــا حــالـيــًا
أكثر من  20مجمع شقق سكنية
جــديــد ق ـيــد اإلن ـش ــاء ف ــي منطقة
تورنتو الكبرى.
وأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب نـ ـ ــائـ ـ ــب ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي لـ ـقـ ـط ــاع امل ـب ـي ـع ــات
والتسويق جيمس ريتشي ،عن
حماسه لـهــذه الفرصة الجديدة
ل ـل ـع ـم ــل مـ ــع م ـج ـم ــوع ــة «تـ ـ ــوب»
ال ـع ـق ــاري ــة ف ــي ال ـك ــوي ــت ،مـشـيـرًا
إلـ ــى أن ـه ــا وب ــاع ـت ـب ــاره ــا إح ــدى
ال ـ ـشـ ــركـ ــات الـ ـ ــرائـ ـ ــدة فـ ــي م ـج ــال
تطوير الشقق السكنية في كندا،
ت ـت ـش ــرف ب ــإت ــاح ــة ال ـف ــرص ــة لـهــا
ل ـع ــرض ب ـيــوت ـهــا ع ـلــى املـجـتـمــع
الكويتي.
وقـ ــال إن مـجـمــع «ت ــن ي ــورك»
في قلب وســط مدينة تورونتو،
سيكون جذابًا للغاية للمجتمع
الكويتي ،الفتًا إلى أنها ستشارك
ف ــي مـ ـع ــرض «الـ ـك ــوي ــت ال ــدول ــي
لـ ـلـ ـعـ ـق ــار» ،لـ ـع ــرض م ـشــاري ـع ـهــا
امل ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــزة ف ـ ـ ــي وس ـ ـ ـ ــط م ــديـ ـن ــة
تورونتو وتورونتو الكبرى.

