
لعمالء الحسابات المصرفية وتشمل تأمين األفراد واألسرة على مستوى العالم

الفوزان: «بيتك» يقدم وثيقة تأمين تكافلي جديدة لحماية العائلة
يبدأ بيت التمويل الكويتــــي (بيتك) اعتبارا من اليوم تقدمي 
خدمة جديدة لعمالء احلســــابات املصرفية، عبــــارة عن وثيقة 
تأمني تكافلي باسم «وثيقة حماية العائلة» تغطى مختلف دول 
العالم على مدار العام مقابل رسوم سنوية، تؤمن تغطية للفرد 
أو العائلة لثالث حــــاالت تنتج عن حادث، هي الوفاة أو اإلعاقة 
الكاملة أو العالج، فبينما يتراوح مبلغ التغطية في حالة الوفاة 
بني ١٠ و ٢٥ ألف دينار فإن الرســــوم تبدأ من ٣٦ دينارا للسنة، 
ويختلف حجم التغطية سواء للوفاة أو العجز الكلى أو العالج، 
للفرد أو األســــرة، وفقا لقيمة الرسوم التي تشمل ٤ مستويات 

تناسب مختلف شرائح العمالء.
وأوضح مساعد املدير العام للقطاع املصرفي في بيتك محمد 
الفوزان أن اخلدمة اجلديدة خطوة ضمن برنامج تأميني تكافلي 
شامل بعنوان «تكافل بيتك» مت إطالقه بالتعاون مع شركة املثنى 
للتأمني التكافلي يهــــدف حلماية جميع أفراد العائلة ويوفر لهم 
الراحة واألمان، حيث يحمي املشترك وأفراد عائلته من خطر نقص 
أو عدم توفر املوارد املالية عنــــد وقوع احلوادث الطارئة داخل 
الكويت وخارجها، مع إمكانية اختيار قيمة التغطية املختارة من 
خالل جدول رسوم يدفعها املشترك بأربعة مستويات تبدأ من ٣٦ 
إلى ١٤٤ دينارا سنويا، فيما تتراوح التغطيات للوفاة أو العجز 
الكلى بســــبب احلوادث بني ١٠ آالف و ٢٥ ألف دينار، ومصاريف 

العالج بني ١٠٠٠ و ٢٥٠٠ دينار.
وأشــــار الفوزان إلى أن بيتك بدأ في تقدمي خدمة تأمني السفر 
التي قدمت في وقت سابق ولقيت إقباال كبيرا من العمالء، مما دفع 
بيتك إلى إجراء بحوث ودراســــات بغرض توسيع مجال اخلدمة 
إلى أنشطة جديدة وأعمال إضافية، ومن املتوقع أن ميتد برنامج 
«تكافل بيتك» خالل الفترة املقبلة إلى العديد من املجاالت مبا يغطي 
االهتمامات واالحتياجات العديدة للعمالء وعائالتهم، مشيرا الى 
أن بيتك يتوقع إقباال كبيرا على اخلدمة اجلديدة في ظل اإلقبال 
املتنامي على خدمات ومنتجات التأمني االسالمى، باإلضافة إلى 
املزايا العديدة التي تتمتع بها وجتعلها األفضل على مســــتوى 
السوق، وميكن احلصول على اخلدمة من خالل مراجعة الفروع 

.call center أو اخلدمة الهاتفية
وأكد الفوزان حــــرص «بيتك»، الدائم علــــى تقدمي املزيد من 
اخلدمات واملنتجات اجلديدة في مختلف مجاالت أنشــــطته على 
تنوعها وشــــموليتها ملعظم جوانب حياة الفرد واألسرة انطالقا 
من ريادة بيتك ومسيرته الناجحة ألكثر من ٣٠ عاما وما يحقق 
من اجنازات وجناحات على املستوى احمللى والدولي بشكل يوفر 
لعمالئه االســــتفادة من أرقى وأفضل مســــتويات األداء مبعايير 
عاملية ال تقل عن نظيرتها في املؤسسات املالية والبنوك العاملية 

محمد الفوزانالكبرى. وفيما يلي جدول بالرسوم والتغطيات.

أكد وجوب انخفاض أسعار الفائدة لتتواءم مع مثيالتها في الدول المجاورة

«بيان»: المحافظة على أسعار األصول وتدفق التمويل 
وحزمة التحفيز أعمدة أساسية لمشروع االستقرار المالي

المطوع: محكمة التمييز قضت بإلغاء
قرارات مدير السوق السابق ضد «بيان»

أكد رئيس مجلس إدارة شــــركة بيان لالســــتثمار فيصل 
المطـــوع حصـــول الشـــــــركة عــلى حكــــــم صــادر عــن 
محكـمــــــة التمييز يقضــي بإلغــاء قــرارات مــدير ســــــوق 
الكــويت لألوراق المالية السابق وقرارات لجنة التأديب وكل 
ما ترتب عليها من آثار في حق رئيس مجلس إدارة شــــركة 

بيان لالستثمار.
ويعتبر هذا الحكم حلقة في سلسلة أحكام سابقة أصدرها 
القضاء الكويتي العادل بإلغاء قرار لنفس المدير، مع كل ما 

يترتب عليه من آثار.
وفي اإلطار أشــــاد فيصل المطوع بنزاهة وعدالة القضاء 
الكويتي الذي ثبت رؤيته ووثق حقوقه وأكد صحة موقفه، 
في حين أعرب عن قناعته بأن للنجاح ثمنا يدفعه كل مناضل 

فيصل املطوعلتحقيقه.

عاطف توفيقعبداهللا املال

(محمد ماهر)جانب من مشروعات الشركة في مرسى علم 

األخضر يسيطر على تداوالت األسواق الخليجية األسبوع الماضي
ذكر التقرير عن تداوالت أســـواق املال اخلليجية ان 
مؤشراتها اكتســـت باللون األخضر في نهاية األسبوع 
املاضي، فيما شكل سوق الكويت لألوراق املالية االستثناء 
الوحيد حيث ســـجل مؤشـــره تراجعا. وشهدت جميع 
األسواق منوا في مؤشـــرات التداول مقارنة باألسبوع 
قبل املاضي باســـتثناء ســـوق الكويت لألوراق املالية 
والسوق املالي السعودي. وتأثر سوق الكويت لألوراق 
املالية بعمليات جني أرباح تعززت بتأخر عرض خطة 
فريـــق العمل االقتصادي على مجلـــس األمة إلى بداية 
مارس. من ناحية أخرى، تعرض السوق املالي السعودي 
ملضاربات متكن السوق رغم عنها من االحتفاظ بتماسكه، 
أما أسواق اإلمارات فقد شهدت عودة ظهور االستثمارات 
األجنبية التي ساهمت مع األموال الوطنية في تنشيط 
حركة الشراء ودفعت سوق دبي املالي وسوق أبوظبي 
لألوراق املالية لتسجيل مكاسب جيدة ملؤشراتهما على 

املستوى األسبوعي.

وعلى صعيد األداء األسبوعي، استطاع سوق دبي املالي 
أن يسجل حتوال الفتا، إذ متكن من شغل املرتبة األولى في 
األسبوع املاضي، وذلك بعد أن كان أكثر األسواق خسارة 
في األسبوع الذي ســـبقه، وأغلق مؤشر السوق مسجال 
منوا نسبته ٥٫٢٨٪ عند مستوى ١٫٥٠٨٫٨٦ نقطة، وقد لقي 
املؤشـــر دعما من النمو الواضح في نشاط التداول الذي 
انعكس على أغلب قطاعات الســـوق لتســـجل ارتفاعات 
جيدة بقيادة قطاعي االســـتثمار والعقارات. فيما شغل 
سوق أبوظبي لألوراق املالية املرتبة الثانية، وذلك بعد 
أن أغلق مؤشره عند مســـتوى ٢٫٢٥٤٫٥٥ نقطة مسجال 
ارتفاعا بنســـبة ٣٫٦٩٪، وقد ارتفعت مؤشـــرات التداول 
فيه أسوة بسوق دبي املالي، مما ساهم في ارتفاع معظم 
قطاعات السوق. املرتبة الثالثة، كانت من نصيب سوق 
مسقط لألوراق املالية، إذ مكن األداء اجليد لقطاعات السوق 
الثالثة وخاصة قطاع الصناعة مؤشـــر السوق من إنهاء 
أسبوعه مسجال منوا بنسبة ٢٫١٦٪ ليغلق عند مستوى 

٤٨٠٩٫٥٨ نقطة. أما السوق األقل حتقيقا للمكاسب، فكان 
السوق املالي الســـعودي الذي منا مؤشره بنسبة ١٫١١٪ 
حني أغلق عند مستوى ٤٫٨٤٧٫٦٢ نقطة، بدعم من ارتفاع 
معظم قطاعات السوق وخاصة قطاعي الزراعة والصناعات 
البتروكيماوية. من جانب آخر، انفرد سوق الكويت لألوراق 
املالية بتسجيل اخلسائر ملؤشـــره، حيث تراجع متأثرا 
باألداء السلبي الذي ساد جميع قطاعات السوق باستثناء 
قطاع التأمني، حيث دفع قطاعا االســـتثمار والعقار على 
وجه اخلصوص مؤشر السوق إلى إنهاء األسبوع املاضي 

كخاسر وحيد بني أسواق األسهم اخلليجية.
وعلى صعيد األداء السنوي، فقد انفرد السوق املالي 
السعودي بتسجيل املكاسب ملؤشره، حيث استطاع أن 
يســـجل منوا منذ بداية العام بنسبة ٠٫٩٣٪. بينما كان 
ســـوق الدوحة لألوراق املالية هو أكثر األسواق تكبدا 
للخسائر، إذ تراجع مؤشره بنسبة ٢٣٫٨٥٪ مقارنة مع 

إقفال ٢٠٠٨.

قال التقرير األسبوعي لشركة 
بيان لالستثمار إن أزمة مالية مثل 
التــــي منر بها خالل هــــذه الفترة 
ال ميكن معاجلتهــــا بكفاءة دون 
االستخدام الرشــــيد للمال العام، 
وهذا أمر يجب أن نعترف ونسلم به 
ونعمل من خالله، وكل من يحاول 
غير ذلك فهو في حقيقة أمره يزيد 

من التكلفة على املال العام.
وذلك ألننــــا نعرف جميعا كم 
هي كبيرة هذه التكلفة في الوقت 
احلالي وكم زادت من خالل تأخرنا 
في املعاجلة الســــليمة في الوقت 
املناسب، وكم ستزداد أكثر فأكثر إذا 
ما تأخرنا طويال في وضع احللول 
املناسبة لهذه األزمة، وهذا ما فعلته 
معظم دول العالم املتحضر. فلنكن 
واقعيني ولنعمل على عالج تداعيات 

األزمة بشكل حرفي.
وذكر التقرير ان خالل هذه األيام، 
تناقش اللجنة املالية في مجلس 
األمة مشــــروع تعزيز االستقرار 
املالي في الدولة احملول إليها بصفة 

االستعجال من احلكومة.
وبرأينا أن األعمدة األساسية 
التي نرى وجوب تركيزها في هذا 
املشروع هي ثالثة محاور تفاصيلها 
فيما يلي: أولها، محاولة احملافظة 
على أسعار األصول واستقرارها 
 Fair) بعد تقريبها إلى قيمها العادلة
Value)، حيث أن هذه األصول تشكل 
جزءا كبيــــرا من رهونات لصالح 
املصــــارف احملليــــة، والتي يركز 
مشروع االســــتقرار املالي بشكل 
أساسي ومحق على حمايتها من 

تداعيات األزمة احلالية.
ثانيها، هو تدفق التمويل في 
النظام االقتصــــادي، فهو مبنزلة 
تدفق الدم في شريان جسم اإلنسان 
وبدونــــه لــــن يســــتطيع النظام 

االقتصادي أن يتعافى.
وثالثها، وجوب وضع حزمة 
حتفيزية متكاملة تشــــتمل على 
عناصر مالية ونقدية وتشريعية، 
فمن الناحية املالية، يجب املضي 
في مشاريع تنموية كثيرة تخلفنا 
طويال في تنفيذها. وعلى الصعيد 
النقدي، يجب أن تشــــهد أسعار 
الفائدة تخفيضــــا كبيرا لتتواءم 
مع مثيالتها فــــي الدول املجاورة 

ودول العالم املتحضر.
أما تشريعيا، فمن الضروري 
العمل الفوري على إجراء تعديالت 
جذرية وإقرار سريع إما لقوانني 
بالية أو لسن قوانني جديدة مثل 
قوانني اخلصخصة والشــــركات 
والعقار والسكن اخلاص ومشاريع 
البنــــاء والتشــــغيل والتحويــــل 

.(B.O.T)
فبدون هذه األضالع الثالثة، لن 
نستطيع أن نعالج األزمة بشكل 

سريع وفعال.

حركة التداول

التــــداوالت قال  وعلى صعيد 
التقرير ان سوق الكويت لألوراق 

املاضي، بلغت نسبته ٣٫١٨٪ حيث 
أنهى تداوالت األسبوع عند ٣٫١١٣٫٨ 

نقطة.

متوسطات التداول

انخفضت املتوسطات اليومية 
التداول خالل  جلميع مؤشــــرات 
األســــبوع املاضي، حيث تراجع 
املتوســــط اليومي لقيمة التداول 
بنسبة ٢٦٫٢٩٪ بعد أن بلغ ٦٣٫٥٨ 
مليون دينار في حني تراجع متوسط 
حجم التداول بنسبة ١٤٫٧٣٪ ليصل 
إلى ما يقارب ٣١٨٫٩٦ مليون سهم، 
بينما بلغ املتوسط اليومي لعدد 
املنفــــذة ٦٫٧٢٨ صفقة  الصفقات 

بانخفاض نسبته ٢٠٫٩٠٪.

تداوالت القطاعات

شغل قطاع اخلدمات املركز األول 
جلهة حجم التداول خالل األسبوع 
املاضي، إذ بلغ عدد األسهم املتداولة 
للقطاع ٥٢٣٫٨٥ مليون سهم شكلت 
٣٢٫٨٥٪ من إجمالي تداوالت السوق، 
فيما شغل قطاع االستثمار املرتبة 
الثانية، حيث بلغت نسبة حجم 
مــــن إجمالي  تداوالتــــه ٢٥٫٨٤٪ 
السوق، إذ مت تداول ٤١٢٫١٥ مليون 
سهم من القطاع. أما من جهة قيمة 
البنوك  التداول، فقد شغل قطاع 
املرتبة األولى، إذ بلغت نسبة قيمة 
تداوالته إلى السوق ٣١٫٢٢٪ بقيمة 
إجمالية ٩٩٫٢٤ مليون دينار فيما 
شغل قطاع اخلدمات املرتبة الثانية، 
إذ بلغت نسبة قيمة تداوالته إلى 
السوق ٢٧٫٢٣٪ وبقيمة إجمالية 

٨٦٫٥٨ مليون دينار. 

القيمة الرأسمالية

الرأســــمالية  القيمة  تراجعت 
املالية  الكويت لألوراق  لســــوق 
بنســــبة ٣٫٢٤٪ خالل األســــبوع 
املاضي لتصل إلــــى ٢٨٫٠٤ مليار 
دينار بنهاية تداوالت األســــبوع، 
حيث انخفضت القيمة الرأسمالية 
الســــوق مقابل  جلميع قطاعات 
ارتفاعها لقطاع واحد فقط. وقد 
تصــــدر قطاع االســــتثمار الئحة 
القطاعات املتراجعة، إذ انخفضت 
قيمته الرأســــمالية بنسبة بلغت 
١٠٫١٦٪ بعــــد أن وصلت إلى ٣٫١٨ 
مليــــارات دينار. جاء بعده قطاع 
الــــذي وصلــــت قيمته  العقــــار 
الرأسمالية إلى ١٫٩١ مليار دينار. 
مسجال انكماشا نسبته ٨٪، وحل 
قطاع الصناعة ثالثا جلهة نسبة 
التراجع، والتي بلغت ٤٫٤٨٪ لتصل 
قيمته الرأسمالية إلى ٢٫١٠ مليار 
دينار. هذا وكان قطاع الشركات غير 
الكويتية أقل القطاعات انخفاضا 
حيث وصلت قيمته الرأســــمالية 
إلــــى ٣٫٢٢ مليارات دينار بعد أن 
تراجعت بنسبة ٠٫٢٧٪، وفي املقابل 
سجل قطاع التأمني منوا في قيمته 
الرأسمالية خالل األسبوع املاضي 
بنسبة ٣٫٨٨٪ لتصل إلى ٣٩١٫٦٣ 

مليون دينار.

املاليــــة قــــد متكن مــــن حتقيق 
استقرار نسبي في األيام األخيرة 
من األسبوع املاضي بعد تعرضه 
لنكسة حادة في بداية األسبوع، 
وكان الســــوق قد بدأ بتســــجيل 
التراجعات مع نهاية األسبوع قبل 
املاضي والتي بدت وكأنها عمليات 
جني أرباح طبيعية، إال أنها حتولت 
خالل األسبوع املاضي إلى موجة 
انخفاض حادة جاءت كردة فعل 
أولية على أخبار تأخر مناقشــــة 
مشروع االستقرار املالي في مجلس 
األمة إلى بداية شهر مارس، إذ عاد 
القلق واخلوف إلى نفوس املتداولني 
بسبب احلديث عن احتمال تعطيل 
أو عرقلة املشروع، أي مبعنى آخر 
غياب العامل اإليجابي الذي ساهم 
بشكل أساسي في صعود السوق 
خالل األسبوعني السابقني. إال أن 
السوق سرعان ما استوعب هذه 
األخبار مع عودة النشاط الشرائي 
بشكل تدريجي، وخصوصا على 
األسهم القيادية، ما ساهم في متاسك 
السوق وتعويض جزء من اخلسائر 

املتكبدة خالل األسبوع.
وعلى صعيد التداوالت اليومية، 

تراجع السوق في أول أيام التداول، 
استكماال ملا بدأه في اليوم األخير 
من األســــبوع قبل املاضي، وسط 
انخفاض ملحوظ في مؤشــــرات 
التداول الثالثة، والتي اســــتمرت 
في التراجع في اليوم التالي، غير 
أن عمليات البيع املكثفة خالل يوم 
االثنني فاقمت من خسائر السوق 
بشــــكل كبير، فوصلت في نهاية 
اليوم إلى ٢٫٤٩٪ بالنسبة للمؤشر 
السعري فيما تكبد املؤشر الوزني 
خسارة نسبتها ٤٫٤٢٪. وعلى الرغم 
من استمرار تراجع السوق خالل 
يوم الثالثاء، إال أن حدة اخلسائر 
خفت بشكل ملحوظ، ما مثل بداية 
عودة السوق للتماسك، وبالفعل، 
متكنت مؤشرات السوق من االرتفاع 
يوم األربعاء بعــــد تذبذبها خالل 
جلسة التداول التي شهدت ارتفاعا 
التــــداوالت،  فــــي حجم  ملحوظا 
واستمر النشاط على ذات املنوال 
في آخر أيام األسبوع، وفيما أقفل 
املؤشــــر الســــعري على خسارة 
بســــيطة، أنهى املؤشــــر الوزني 
تداوالت اليوم على ارتفاع مقبول، 
وقد أغلق املؤشــــر السعري عند 

٦٫٦١٣٫٩ نقطة بانخفاض نسبته 
٤٫٣٨٪، بينما أنهى املؤشر الوزني 
تداوالت األسبوع عند ٣٤٨٫٥٣ نقطة 
متراجعا بنسبة ٣٫١٠٪ عن إغالق 

األسبوع الذي سبقه.

مؤشرات القطاعات

وسجلت جميع قطاعات سوق 
الكويت لألوراق املالية تراجعا في 
مؤشراتها بنهاية األسبوع املاضي، 
فيما منا مؤشر قطاع واحد فقط، 
وتصدر قطاع االستثمار القطاعات 
اخلاسرة حيث أقفل مؤشره عند 
٥٫٧٧٥٫١ نقطة منخفضا بنســــبة 
٨٫٥٨٪، تبعه قطاع العقار في املركز 
الثاني مع خسارة مؤشره بنسبة 
٦٫٨٨٪ بعد أن أغلق عند ٢٫٩٥٣٫٩ 
نقطة، ثم قطاع الصناعة ثالثا مع 
فقدان مؤشــــره ما نسبته ٤٫٩٦٪ 
ليقفــــل عنــــد ٤٫٣٨٦٫٥ نقطة. أما 
أقل القطاعات تراجعا فكان قطاع 
الكويتية والذي  الشــــركات غير 
أغلق مؤشره عند ٧٫٣٨٧٫٠ نقطة 
متراجعا بنسبة ٠٫٤٢٪. من ناحية 
أخرى، سجل قطاع التأمني منفردا 
منوا في مؤشــــره خالل األسبوع 

خالل افتتاحها معرض الشركة السنوي أمس ولمدة أسبوع

الثاقب: «مجموعة الجيداء» تعتزم التوسع في مصر 
وتنجز  عددًا من المشاريع العقارية بالكويت

اقامــــت مجموعة شــــركات 
العالميــــة للتطوير  الجيــــداء 
العقاري امس معرضها العقاري 
الســــنوي االول بمقر الشركة 
والمقام لمدة ٧ ايام في الفترة 

من ١٤ الى ٢١ فبراير الجاري.
وفي هذا االطار قالت رئيسة 
مجلس االدارة وفيقة احمد الثاقب 
ان الشركة حققت تقدما كبيرا 
من خالل النشــــاط التشغيلي 
للشركة ســــواء داخل الكويت 
او في جمهورية مصر العربية 
التي تعد القبلة االســــتثمارية 
للمجموعة فيما يخص المشاريع 
العقارية والسياحية في مدينة 
مرسى علم الواقعة في الشمال 
المصرية  الشــــرقي للعاصمة 

القاهرة.
واثنــــت الثاقب على جميع 
العاملين بالشــــركة سواء في 
الكويــــت او مصــــر من خالل 
ما قدمــــوه ويقدمونه من جهد 
وعمل متفان السيما مدير عام 
المجموعة عامر عبدالعزيز الذي 
توصل وفريق العمل لتحقيق 
االهداف المنوطــــة بهم والتي 
ادت الــــى النجاح الذي حققته 
مجموعة الجيداء خالل ٣ سنوات 

من تأسيسها.
واضافت ان الشركة من خالل 
مالءتها المالية متعددة االدوات 
استطاعت ان تقهر الظرف الذي 
تمر به المنطقة من خالل االزمة 
الماليــــة التــــي ارهقت جموع 
المستثمرين بال استثناء، الفتة 
الى ان النمو الســــريع لحركة 
المقاوالت يرجع إليماننا الشديد 
بمستقبل الكويت تحت القيادة 
الحكيمة لصاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد.
ونوهــــت الى انــــه في ظل 
ذلك بذلت الشــــركة الكثير من 
الجهــــد حتى تمكنــــت في ظل 
المنافسة الشديدة من احتالل 
موقعها المتميز بين شــــركات 

المقاوالت.

جذب المستثمرين

ومن جهــــة اخرى اكد نائب 
رئيس مجلس االدارة عبداهللا 
نجيب المال على ان الشــــركة 
ارتأت منذ تأسيســــها التركيز 
على االستثمار في مصر كونها 
دولة تتمتع بمقومات اساسية 
اســــتطاعت مــــن خاللها جذب 
المستثمرين العرب واالجانب 
لالستثمار في جميع االنشطة 
ســــواء العقارية او السياحية 

وغيرهم من اوجه االستثمار.
وكشــــف المــــال النقاب عن 
جملة من المشــــاريع في مصر 
والتي تبلــــغ ١٠ ماليين دوالر 
مشــــيرا الى ان الشركة خالل 
العام ٢٠٠٨ انجــــزت عددا من 

المشــــاريع داخل الكويت منها 
ثالث بنايات سكن استثماري في 
منطقة المهبولة بقيمة اجمالية 
للمشروع ١٫٧٥٠ مليون دينار، 
وكذلك انجــــاز مبنى للجمعية 
الكويتية لرعاية المعاقين بقيمة 
تقديرية للمشــــروع ٢٥٠٫٠٠٠ 
الف دينار، الفتا الى المشاريع 
الشركة  التي تنفذها  الضخمة 
حاليا في مصــــر وخاصة في 

مدينة مرسى علم.
بــــدوره، قــــال المدير العام 
الجيــــداء عامــــر  لمجموعــــة 
عبدالعزيز ان الشركة استطاعت 
تحقيــــق نجاحــــات كبيرة في 
جمهورية مصر العربية من خالل 
تحقيق الحلم االســــطوري في 
مدينة مرسى علم، فندق ومجمع 
زين السياحي والترفيهي، مشيرا 
الى ان المدينة تتمتع بمميزات 
جغرافية وتاريخية تجعلها قبلة 

لالستثمار مستقبال.
واعلن عبدالعزيز عن انجاز 
الشركة لفندق زين السياحي 
والمســــمى «واحة زين» خالل 
العــــام ٢٠٠٨، الفتــــا إلــــى انه 
المشاريع السكنية  احد اجمل 
الفندقية في مدينة مرسي علم 
ويطل على ساحل البحر االحمر 
مباشرة، مبينا ان قيمة المشروع 

١٠ ماليين جنيه مصري.
الشركة بعد  واستطرد بأن 
انجازها لهذا المشروع «واحة 
زين» بدأت في توسيع انشطتها 
االســــتثمارية في مرسى علم، 
مشــــيرا الى ان الشركة بصدد 
تنفيذ مشــــروع «زين ٢» الذي 
يحتوي على العديد من الوحدات 
إلى ان  الراقية، الفتا  السكنية 
المشروع يقع على مساحة ٥٠ 
الف متر مربــــع على ان تكون 
نسبة المباني ٤٠٪ من المساحة 
الكلية لالرض وباقي المساحة 
مخصصة للحدائق والمساحات 
الخضــــراء بكلفة اجمالية ٣٥٠ 

مليون جنيه.

بوابة مرسى علم

واضــــاف عبدالعزيــــز ان 
الشركة بصدد االنتهاء من تنفيذ 

بوابة مرسى علم الواقعة على 
طريق مرســــى علم ـ الغردقة 
حيث تتمتع بالشكل المعماري 
الجميل مــــع الحفاظ على مبدأ 
الرقــــي والفخامة، موضحا ان 
البوابــــة تتكون من ٣ حجرات 
منها اثنتان على جانبي الطريق، 
واحدة لضباط االمن واالخرى 
لسكن الجنود، اما الثالثة فتقع 
بجزيرة الطريق وتشمل خدمات 
السيارات على الطريق، مبينا انه 
سيتم تسليم البوابة لمحافظة 
البحر االحمر فور االنتهاء من 
انشائها في وقت قريب، مؤكدا 
ان قيمة تنفيذهــــا ٢٫٥ مليون 

جنيه.
ورأى المدير العام للجيداء 
انه من الضروري ان يتم تنفيذ 
ممشى رئيسي لمدينة مرسى 
علم يحتوي على اقامة العديد 
من المحال التجارية والمطاعم 
واالستراحات، مشيرا ان الممشى 
يمتد بطول ١٤ كيلومترا بكلفة 
اجماليــــة ٥٠٠ مليــــون جنيه 
تقريبا.وبيــــن عبدالعزيز ان 
الشركة تنفذ حاليا احد المشاريع 
العمالقة يقع بقلب  السياحية 
مدينة مرسى علم مقابل المقر 
الحالي لمجلس المدينة، موضحا 
ان المشروع ينقسم الى ثالث 
مراحل تنفيذية تخدم المجمع 
وتتدرج هــــذه الخدمات بتقدم 
العمل، مبينا ان قيمة المشروع 
٥٠٠ مليون جنيه، ويتكون من 
موقف النتظار السيارات سعة 
٢٠٠ سيارة وايضا عدة مداخل 
رئيســــية الســــتيعاب الطاقة 
التشغيلية للمجمع وايضا مركز 
تجاري ووحدات منفصلة كل 
وحدتين متصلتين معا، وتتكون 
من غرفتيــــن وصالة وحمام، 

وڤيالت مميزة من طابقين.
واكد مدير التسويق بالشركة 
عاطف توفيق ان االزمة المالية 
لن تؤثر على استكمال مشروعات 
الشــــركة في مصر، مشيرا الى 
ان الشركة تسير بخطى ثابتة 
نحو تحقيق الهدف من انجاز 
المشروعات العقارية والسياحية 

العمالقة بمدينة مرسى علم.

المال: ١٠ ماليين دوالر جملة استثمارات المجموعة بمصر خالل ٢٠٠٨

قيمة االشتراك (د.ك)

خطة ٤ خطة ٣ خطة ٢ خطة ١ نوع االشتراك

٨٤ ٦٠ ٤٨ ٣٦ الفرد

١٤٤ ١٢٠ ٩٦ ٦٠ العائلة

جدول حدود التغطية (د.ك)
خطة ٤ خطة ٣ خطة ٢ خطة ١ التغطية

٢٥٫٠٠٠ ٢٠٫٠٠٠ ١٥٫٠٠٠ ١٠٫٠٠٠ الوفاة بسبب حادث

٢٥٫٠٠٠ ٢٠٫٠٠٠ ١٥٫٠٠٠ ١٠٫٠٠٠ العجز الكلي بسبب حادث

٢٫٥٠٠ ٢٫٠٠٠ ١٫٥٠٠ ١٫٠٠٠ مصاريف العالج بسبب حادث

(محمد ماهر)السوق في انتظار اقرار مشروع قانون فريق العمل احلكومي

االحد 
١٥ فبراير ٢٠٠٩   اقتصاد


