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بمشاركة الحساينة وعودة

نابلس :انطالق فعاليات المعرض األول للتطوير العقاري
نابلس – انطلقت أمس ،فعاليات معرض نابلس األول للتطوير العقاري،
وتنظمه جمعية المطورين العقاريين في المدينة ،على مدار ثالثة أيام ،تحت
رعاية رئيس الوزراء د .رامي الحمد الله.
وشارك في حفل افتتاح المعرض ،الذي تستضيف فعالياته قاعات
مجموعة “القلعة” ،وزير األشغال العامة واإلسكان مفيد الحساينة ،ووزيرة
االقتصاد الوطني عبير عودة ،ومحافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب ،ورئيس
الجمعية محمد الشنار.
وفي هذا السياق ،أكد الحساينة ،في كلمة باإلنابة عن الحمد الله،
عناية الحكومة بقطاع اإلسكان ،الفتا إلى أهميته على الصعيدين الوطني
واالقتصادي.
وقال :إن القطاع العقاري قطاع حيوي ،ونحن ندرك التحديات التي تقف
أمام تطويره ،وفي مقدمتها االحتالل اإلسرائيلي الذي يحول دون تطوير
اقتصادنا ،عبر سيطرته على  62%من أراضي الضفة ،وسياسات واجراءات
مصادرة األراض��ي ،وغيرها ،ورغم ذلك فإننا عاقدون العزم على مواجهة
التحديات ،وإننا مستمرون على هذه األرض.
وبين أن الوزارة ستعمل على تذليل جانب من العقبات والتحديات الداخلية
التي يواجهها قطاع اإلسكان ،خاصة لجهة تطوير منظومة القوانين واألنظمة
المرتبطة به ،وذلك في اطار خطتها االستراتيجية لألعوام (.)2017-2022
(التتمة ص )6

المشاركون في حفل االفتتاح.
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بنك القدس يشارك في فعاليات المعرض

هدمي :تنظيم المعرض أمر حيوي لتسليط الضوء على واقع وانجازات القطاع العقاري
رام الله – يشارك بنك القدس ،في فعاليات معرض “نابلس األول للتطوير
العقاري” ،والذي تنظمه جمعية المطورين العقاريين في المدينة على مدار
ثالثة أيام تحت رعاية رئيس الوزراء د .رامي الحمد الله.
وأكد صالح هدمي ،مدير عام البنك ،أن مشاركة البنك في فعاليات
المعرض ،يمثل مسألة في غاية األهمية ،نظرا لحيوية الدور الذي يلعبه
المطورون العقاريون ،وألهمية القطاع العقاري وال��ذي يعد أحد دعائم
اقتصادنا الوطني ،بالتالي فإن تنظيم معرض يركز على التطوير العقاري من
شأنه أن يسلط الضوء على واقع وإنجازات هذا القطاع ،فضال عن التحديات
التي تفرض نفسها عليه.
وتابع :إن المعرض بما يتضمنه من فعاليات متنوعة ،من ندوات ولقاءات،
لهو أداة أساسية للعمل من أجل االرتقاء بهذا القطاع المهم ،إضافة إلى إن
تواجد عدد كبير من الشركات ،والبنوك تحت سقف واحد ،في اطار المعرض،
يعكس مدى األهمية البالغة لتنظيم هذا التظاهرة االقتصادية الكبيرة.
ً
ومضى قائال :إن القطاع العقاري أحد محاور اهتمام البنك ،بالتالي فإن
مشاركتنا في المعرض تجسد مدى التزامنا بالعمل من أجل دفع هذا القطاع
قدما ،إضافة إلى اعتقادنا بأن التطوير العقاري قطاع استراتيجي ،يجب أن
يحظى بمزيد من العناية واالهتمام من مختلف الجهات والمؤسسات ذات
الصلة ،خاصة أنه يرتبط بقطاع يتصل باألرض ،وله أبعاد مؤثرة على البعد
االقتصادي.
كما أش��اد هدمي بمبادرة جمعية المطورين العقاريين إلى تنظيم
المعرض ،والعالقة التي تربط بينه وبين البنك ،مضيفا “إننا نتطلع إلى تعزيز
شراكتنا مع الجمعية وقطاع المطورين العقاريين”.
وأشار إلى أن صناعة المعارض في فلسطين ،تشهد قفزة نوعية ،الفتًا إلى
دور المعارض في تحقيق التواصل بين العارضين والجمهور ،وهو األمر الذي
يندرج ضمن ركائز استراتيجيتنا في البقاء على تماس دائم مع الجمهور،
والعمل للوصول إليه في مختلف األماكن ،باعتبار أن ثقة الجمهور تمثل
رأسمالنا الحقيقي ،وهو األمر الذي تساهم المعارض في تحقيقه.

صالح هدمي.
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“سما للديكور” تؤكد أهمية المشاركة في المعرض
نابلس – قال بشار حنون ،مدير عام شركة “سما للديكور والتطوير
العقاري”“ ،إن المشاركة في معرض نابلس األول للتطوير العقاري،
بمثابة فرصة لكل شركة ،ولشركتنا بالذات الطالع الجمهور على مشاريعنا
وأعمالنا ،عالوة على كونه منصة تسويقية وترويجية مهمة ،وأداة للتواصل
بين مختلف الفاعلين في قطاع التطوير العقاري”.
وذكر أن وجود هذا الكم الكبير من الشركات في مكان واحد يمثل أداة
مهمة من أجل تبادل الخبرات وعرض آخر المستجدات في مجال نشاطها.
وبين أن تنظيم المعرض في نابلس يكتسب أهمية كبيرة السيما أنها
تمثل عاصمة اإلقتصاد الفلسطيني.
وقال :إن صناعة المعارض على قدر كبير من التطور على المستوى
العالمي وبالتالي فإننا نتطلع إلى مواكبة هذا التطور.
وأضاف :ان صناعة العقار في بالدنا تلعب دورا بالغ األهمية على الصعيد
اإلقتصادي ،من هنا فإن المعرض وسيلة ترويجية ال يستهان بها ونحن
نأمل أن يحقق أهدافه بما يعود ايجابا على الواقع اإلقتصادي في بالدنا.
وأثنى على دور جمعية المطورين العقاريين في نابلس لتنظيمها
للمعرض معربا عن أمله في أن يتحول إلى تقليد سنوي.
وبين أن الشركة تأسست العام  ،1998بمجهود خاص ،مضيفا “كانت
البداية في ش��ارع حيفا ،حيث كانت الشركه تقوم بتنفيذ المشاريع
الصغيرة ،وتشطيب المحال والشقق الصغيره ،وبعدها تم نقل مقر الشركه
الى رفيديا-شارع  ،15وتم فتح معرض للديكور ومواد البناء والدهانات،
وكافة المستلزمات المتعلقة بتشطيب الشقق ،والمحال والمشاريع.
وقال :من أهم أعمال الشركة ،تنفيذ مشاريع أعمال الديكور لمشروع
برافو في بلدة “بيت وزن” في نابلس ،عالوة على فرعي بنك االسكان في

نابلس وطولكرم ،ومعرض فرشات العفوري ،ومعارض “الكازار” في حي
“رفيديا” في المدينة ،فضال عن أعمال الديكور في مستوصف “التضامن”
وهو في نابلس أيضا.
واستدرك :على صعيد التطوير العقاري ،فإن أبرز المشارع التي نقوم
بتنفيذها العام الحالي ،تتضمن بناء عمارة “سما  ،”1و”سما  ،”2حيث
تقوم الشركة بتشطيب بعض الشقق لمن يرغب من المشترين بطريقه
عصرية ،و”سوبر ديلوكس” ،وتقوم ببيع شقق عظم حسب القدرة الماليه
للمشترين ،ولذوي الدخل المحدود للتيسير على المشترين.
وقال :لقد تطور القطاع العقاري في فلسطين خالل السنوات الماضية
بطريقه سريعة وملحوظة ،لكن بنسب مختلفة ،حيث حازت رام الله على
حصة األسد على حساب باقي مدن الضفه ،أما بالنسبة لواقع القطاع
العقاري في نابلس ،فإنه كان –وال يزال -يواجه العديد من الصعاب ،خاصة
في مجال البناء ،حيث اقتصر على منطقة صغيرة هي وسط البلد وأطرافها،
ما أدى الى ارتفاع أسعار األراض��ي ،وقلة فرص االستثمار في المناطق
البعيدة ،لعدم وجود الخدمات ومستلزمات الحياة الضرورية ،األمر الذي
انعكس في ارتفاع أسعار الشقق ،وحرمان ذوي الدخل المحدود من شراء
شقة ،أو محل ،أو أرض
وبين أن التحديات والصعوبات التي تواجهها الشركه في أداء دورها،
تتمثل في قلة األراض��ي النها محصوره في مناطق معينه وفي مركز
المدينة ،عالوة على ارتفاع أسعار األراضي ،وصعوبة تخليص (إنجاز) األمور
القانونية ألية قطعة أرض ،وعدم مشاركة البلدية في فتح الطرق وتوفير
الخدمات الالزمة بالشكل المطلوب ،وطبيعة األمور الروتينيه للتراخيص
في الدوائر الرسمية وبطئها.
بشار حنون.
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نفذت العديد من المشاريع الحيوية

“أيدياز” ..حضور الفت في مجال التصميم الداخلي والديكور
نابلس -تمثل شركة “أيدياز للتصميم الداخلي والديكور”
ومقرها في نابلس ،واحدة من الشركات التي تعمل في غير مجال،
وتشارك في فعاليات لمعرض األول للتطوير العقاري في المدينة.
وق��د تأسست الشركة المختصة أيضا بتصميم الحدائق
العام  ،2006كما يشير مديرها العام عزام المصري ،الحاصل على
بكالوريوس في التصميم الداخلي ،وماجستير في تخطيط وتصميم
الحدائق.
وتقدم الشركة خدمات تصميم وتنفيذ ،واشراف وادارة وتقييم
مشاريع اضافة للتدريب للطلبة.
كما تركز على تقديم محاضرات منهجية وتدريبية ،اضافة إلى
التنفيذ واعادة التأهيل للمشاريع التجارية والسكنية ،وتقديم كافة
االستشارات الهندسية ،وما يرتبط بها من مخططات هندسية.
وقد نفذت الشركة العديد من المشاريع الحيوية منذ انطالقة
نشاطها ،وحول ذلك يقول المصري :عمليا قمنا بتنفيذ مشاريع
مختلفة من تصميم تجاري وسكني خالل العامين الماضيين في
مختلف محافظات الضفة ولقطاعات مختلفة.
ويمضي قائال :على صعيد ادارة المشاريع واإلشراف كان من أبرز
مشاريعنا ،الطابق األول للمستشفى العربي التخصصي – نابلس،
وإع��ادة تأهيل المستشفى االنجيلي العربي ،والشركة العالمية
المتحدة للتأمين ،عالوة على المدرسة األميركية ،و”شاليهات”
القرية السياحية في أريحا ،عالوة على بلديتي سلفيت وبديا غرب
سلفيت ،ومشاريع خاصة بشركة “البيدر للتطوير العقاري”.
كما يلفت إلى أن بعض المشاريع ،تشمل أقساما خاصة بلدية

نابلس ،عبر انجاز طابقين واقسام ادارية ،اضافة إلى مشاريع تجارية
من مطاعم ،ومحال تجارية وموسسات مختلفة ،والعديد من المشاريع
السكنية والحدائق العامة.
وبخصوص مزايا المشاريع العقارية التي تنفذها الشركة ،يقول:
تهتم الشركة بتقديم تسهيالت مختلفة لذوي الدخل المحدود ،من
خالل عالقاتها في السوق والتجار عامة ،وتقديم تسهيالت مالية
اضافة إلى اعتماد انظمة التقسيط عبر التمويل البنكي.
وحول تقييمه لواقع القطاع العقاري في فلسطين عامة ،ونابلس
خاصة ،يقول المصري :هناك تطور ملحوظ لكن يخلو من اي اهتمام
من قبل القطاع الحكومي ،لذا نرجو توجيه التسهيالت لهذا القطاع،
فمثال عوضا عن تركيز التسهيالت البنكية على شراء سيارات ،نأمل
أن تتم زيادة اهتمام البنوك بتأهيل شقق سكنية ،ومشاريع تجارية.
وبالنسبة إلى التحديات أو الصعوبات التي تقف أمام أداء الشركة
دورها بالشكل المطلوب ،يقول مدير عام “أيدياز” :المشكلة لدينا
عندما نعتمد انظمة تيسير وتسهيل للعمالء في اغلب االحيان ،اذ ال
يوجد جسم قانوني يحمي اتعابنا او دفعاتنا المالية من جهة المالك،
بالتالي اليمكننا االيفاء بالتزاماتنا للتجار.
وفيما يتعلق بالمشاركة في المعرض ،أكد أهمية هذا الحدث،
معربا عن أمله في أن يصبح المعرض تقليدا سنويا.
ويردف :نتمنى أن تكون مشاركتنا دورية في هذا المعرض ،لما
له من أهمية لجهة اثبات تواجد الشرائح المختلفة في السوق ،ونحن
كشركة تصميم داخلي نتيح الفرصة للجميع ،لمعرفة آلية وطبيعة
عملنا عبر التواجد بفعالية في هذا الحدث المهم.

عزام المصري.
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تتمة المنشور على الصفحة االولى
وذكر أن تنفيذ المشاريع اإلسكانية الميسرة لبناء
أحياء سكنية جديدة ،سواء في المناطق الحضرية أو
الريفية ،يمثل أحد األولويات بالنسبة للوزارة.
كما تطرق إلى العوائد اإليجابية إلنشاء هيئة تسوية
األراضي ،الفتا إلى أن الحكومة تعمل على وضع قانون
جديد للمالكين والمستأجرين.
وذكر أنه ستتم قريبا مراجعة قانون تمليك الطبقات
والشقق والمحالت.
ون��وه إلى أهمية تنظيم المعرض في نابلس ،لما
تتمتع به من ثقل سكاني واقتصادي ،معتبرا أن اقامته
تجسد الحرص على االرتقاء بالقطاع العقاري.
وأكد تطلعه إلى أن يساهم المعرض في النهوض
بالقطاع العقاري ،والصناعات اإلنشائية بشكل عام،
منوها إلى أن المعرض يعنى بملف يمثل أحد أهم
أولويات المواطن واألسرة ،وهو الحصول على المسكن
المالئم.
ورك��ز ال��رج��وب ،على أهمية تنظيم المعرض في
نابلس ،مشيدا بدور الجمعية في هذا المجال.
وبين أن التطوير العقاري يشكل أحد القطاعات
الحيوية ،خاصة أنه يرتبط بعملية البناء والتنمية.
وأوضح أن جانبا من وجاهة تنظيم المعرض ،تتمثل
في كونه األول من نوعه ليس على مستوى نابلس ،بل
فلسطين.
واعتبر أن اقامة المعرض تمثل رسالة مفادها
ضرورة ضرورة إيالء عملية البناء والتطوير أقصى قدر من
االهتمام ،عبر تضافر جهود القطاعين العام والخاص.
وقال :إن شعبنا يمر بظروف عصيبة وبحاجة إلى جهد
كل مواطن ،وكل من لديه امكانيات ،داعيا إلى تغليب
الصالح العام على المصالح الفردية.
وتعرض إلى أن االقتصاد يمثل رافعة للدولة ،مشيرا
إلى حيوية الدور الملقى على كاهل القطاع الخاص.
كما ركز على أهمية اإلنجازات التي تحققت على
غير صعيد ،ال سيما في المجالين الدبلوماسي واألمني،
داعيا إلى العمل على الحفاظ على مكتسبات الشعب
الفلسطيني.
من ناحيته ،أثنى الشنار ،على كافة الجهود التي
بذلت في سبيل تنظيم المعرض ،الذي أشار إلى أنه
يعنى بقضية بالغة األهمية ،تتمثل في توفير السكن
المالئم لمختلف الفئات ،ال سيما ذوي الدخل المحدود،
والشبان.
وبين أن الجمعية نشأت حديثا ،وأنها تسعى عبر
المعرض إلى اثارة مشكلة السكن في نابلس ،مضيفا
“إن هذه المشكلة تحتاج إلى نظرة شمولية من كافة
القطاعات األهلية والشعبية والرسمية”.
وذكر أن فئات مجتمعية واسعة ال تستطيع توفير
السكن لها ،العتبارات عدة من ضمنها ارتفاع أسعار
األراضي والشقق في نابلس ،األمر الذي أكد أنه يهدد
األمن االجتماعي للمجتمع.
وأكد أن الجمعية تتطلع إلى اتخاذ الجهات ذات
الصلة اجراءات عملية على األرض ،في سبيل الحد من
مشكلة السكن في نابلس ،وقال عنها بأنها “المدينة
الثانية من حيث الكثافة السكانية بعد غزة”.
وأوض��ح أن أسعار األراض��ي باتت ال تطاق ،مضيفا
“إننا بحاجة إلى احداث تغيير في استعماالت األراضي
المحيطة بالمدينة”.
كما حث على التركيز على مسألة التنظيم وتسجيل
األراض��ي ،عالوة على العناية بالبنية التحتية ،وتوفير
الكهرباء لكافة المواقع التي قد تقام مشاريع إسكانية
عليها.
وبين أن هناك مسائل يجب القيام بها ،وعدم التذرع
باالحتالل لعدم أداء المهام المطلوبة ،معتبرا أن العناية
بملف األراضي يمثل مسؤولية وطنية.
وأش��اد ب��ال��دور ال��ذي يلعبه المطورون العقاريون
والمستثمرون ،لكنه أكد أن الكثير مما يجب القيام به
في سبيل دفع قطاع التطوير العقاري قدما.

وأث��ن��ى على كافة الجهات ال��راع��ي��ة ،والشركات
المشاركة في المعرض ،معربا عن أمله في يتمخض عنه
قرارات تنفيذية لبلورة خطة ،تتيح حصول ذوي الدخل
المحدود والشبان على السكن المناسب.
وفي كلمة العارضين ،قال جوزيف نائب المدير العام،
المدير االقليمي لبنك القاهرة عمان في فلسطين ،الراعي
الماسي للمعرض :إن تنظيم معرض نابلس األول للتطوير
العقاري في نابلس ،لهو مبعث فخر كبير ،خاصة أن هذا
القطاع يمثل أحد ركائز اقتصادنا الوطني ،وإن تواجدنا
ورعايتنا لهذا الحدث ،مثار سعادة واعتزاز كبير لنا.
وأوضح نسناس :لقد شكل قطاع العقار والمقاوالت
–وال ي��زال ،-أح��د لبنات النهوض باقتصادات ال��دول
المختلفة ،وهو ما ينطبق على بلدنا الغالي ،لكن عندما
نتحدث عن التطوير العقاري ،فإننا نتحدث عن مفهوم
ال يخلو من التخصصية والتنافس الكبير ،خاصة على
الصعيد العالمي.
وأردف :إن قطاع التطوير العقاري يمثل دعامة
أساسية من وجهة نظرنا للنهوض بالقطاع العقاري،
بما يعود إيجابا على عملية التنمية االقتصادية في
بالدنا ،بالتالي لم يكن غريبا على مؤسساتنا المالية ،ومن
ضمنها بنكنا ،بنك القاهرة عمان ،أن يخصص برامج
متنوعة تستهدف مختلف الفئات ذات الصلة ،سعيا
لتقديم أفضل خدمة.
وأردف :إن النجاحات التي حققتها البنوك ومن
ضمنها بنك القاهرة عمان ،لم تكن لتتحقق لوال المهنية
العالية التي تميز عملها ونشاطها ،ونحن نسعد بأن
نكون الرعاة الماسيين لهذه التظاهرة االقتصادية
الكبرى ،التي تنظمها جمعية المطورين العقاريين
في نابلس ،بالتالي فإننا نفخر بالشراكة التي تربطنا
بمختلف مؤسسات نابلس ومن ضمنها الجمعية ،التي
نتمنى لها كل تقدم ونجاح.
وأض��اف :إننا نعتقد أن تنظيم هذا المعرض ،لهو
أمر مهم لجهة جمع المواطنين ،والشركات والمؤسسات
المختلفة تحت سقف واحد ،سعيا لتحقيق المصلحة
الفضلى لكافة األطراف ،فال يمكن ألي قطاع أن يتطور
دون تضافر جهود مختلف الفاعلين فيه.
واستدرك :إن صناعة المعارض أساسية ألي اقتصاد
يريد أن يتطور ،ونحن كبنك نعنى في اط��ار رسالتنا
واستراتيجيتنا بالتواصل الدائم مع الجمهور ،والشركات
والمؤسسات المختلفة ،لذا فإننا نؤكد التزامنا الثابت
بمواصلة نهجنا في دعم مختلف المبادرات واألنشطة
االقتصادية والتنموية ،للوصول إلى ما هو أفضل لوطننا
ومواطنينا.
وتخلل االفتتاح ،جلسة نقاش ،شارك فيها كل من
الحساينة ،وع��ودة ،والرجوب ،ع�لاوة على رئيس غرفة
تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم ،ونائب رئيس لجنة
بلدية نابلس د .خالد ال��ق��ادري ،ونقيب المهندسين
مجدي صالح ،ونائب رئيس اتحاد المقاولين بشير حنني.
وفي هذا السياق ،ذكر الحساينة ،أن المعرض يتطرق
إلى احدى أهم المشاكل التي يعاني منها المجتمع،
وهي توفير السكن المالئم ،الفتا بالمقابل إلى ارتفاع
أسعار األراضي والشقق بشكل كبير.
وأشار إلى أن لدى “األشغال العامة” خطة في مجال
اإلسكان ،لكنها تتنظر توفير التمويل من بعض الجهات
التي تم مخاطبتها مثل البنك اإلسالمي للتنمية.
ول��ف��ت إل��ى م��ح��وري��ة ال���دور الملقى على كاهل
المستثمرين والقطاع الخاص ،في سبيل النهوض بقطاع
اإلسكان ،والحد من اإلشكالية المرتبطة به على صعيد
المجتمع.
وبين أن الوزارة على أتم االستعداد للعمل من أجل
تقديم التسهيالت ،التي تمكن المستثمرين والقطاع
الخاص من أداء الدور الواقع على كاهلهما بشكل أفضل.
أما عودة ،فتطرقت إلى أن الوزارة تولي عناية خاصة
لملف اإلسكان ،خاصة أنه يرتبط بقطاع تصل نسبة
مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي إلى نحو .11%

وذكرت أن الهامش الذي يمكن أن تلعبه “االقتصاد
الوطني” في مجال اإلسكان محدود بشكل عام ،ويتمثل
أساسا في العمل إليجاد فرص عمل.
وبينت أن اإلسكان يرتبط باألمن االجتماعي ،مشيرة
إلى ضرورة توفير السكن المالئم لذوي الدخل المحدود.
وم��ض��ت ق��ائ��ل��ة :إن��ن��ا نتطلع إل��ى توفير البيئة
االستثمارية )...( ،ولدينا خطط إلقامة مدن صناعية في
مختلف المحافظات.
بيد أنها نوهت إلى دور االحتالل في اعاقة عملية
التنمية االقتصادية في فلسطين ،ال سيما عبر القيود
التي تفرضها في المناطق المصنفة (ج) ،وتشكل غالبية
مساحة الضفة.
ورك��ز ال��رج��وب على دور االستيطان في الحد من
امكانية التمدد الطبيعي لنابلس ،بيد أنه دعا إلى اعتماد
طرق ابداعية للتغلب على مشكلة السكن.
وحث على التركيز على مسألة التخطيط ،على أن
يرتبط هذا األمر بالموارد المتاحة.
وتناول حيوية ال��دور المطلوب من القطاع الخاص
لالرتقاء بقطاع اإلسكان ،مبينا أن القطاع العام يضع
خططا نظرية ،بينما يحتاج تنفيذها إلى توفر االمكانيات
المادية ،وهو ما يفتقر إليه.
من جانبه ،اعتبر حنني ،أن المعرض يمثل حدثا في
غاية األهمية ،واصفا إياه بأنه “عرس وطني”.
وق��ال :موضوع السكن والعقار على قدر كبير من
األهمية ،وإننا نتطلع إلى الحفاظ على مصالح المواطن،
والمطور العقاري.
وأش��ار إلى ض��رورة االرتقاء بمستوى التعاون بين
مختلف الجهات المعنية بالقطاع العقاري ،من أجل
تجاوز العقبات التي تواجهه.
وأكد القادري ،أهمية المعرض ،باعتبار أنه يسلط
الضوء على احدى القضايا األساسية في نابلس ،وهي
ملف السكن ،مشيدا بدور الجمعية في تنظيمه.

ونوه إلى خصوصية وضع نابلس ،لجهة محدودية
مساحة األراضي المتاحة ،مبينا أن لدى البلدية مشروعا
لتوسيع الحدود الهيكلية ،لكنه أقر أن تنفيذ هذا األمر
ليس سهال ،بيد أنه أكد أنه في حال إنجاز ذلك ،سيكون
باإلمكان الحد من كلفة شراء الشقق.
وبين أن هناك مسؤولية كبيرة على عدة جهات ،من
ضمنها البنوك ،التي أشار إلى أن عليها دورا مهما لجهة
تقديم تسهيالت استثمارية ،وقروض بفوائد مخفضة.
وفي اإلطار ذاته ،أشاد هاشم بالمعرض ،مبينا أنه
حدث مهم ،ومنصة حوارية خاصة لقطاع العقار ،ما يتيح
البدء بالتفكير بوضع حلول لمشكلة السكن.
وحث الحكومة على تقديم حوافز للقطاع الخاص
لحيوية مساهمته في المجال العقاري.
كما ركز على أهمية صناعة المعارض ،داعيا إلى
إنشاء أرض للمعارض في شمال الضفة ،وأخ��رى في
جنوبها.
وتحدث الصالح ،عن الشراكة بين المهندسين
والمطورين العقاريين ،الفتا إلى الجهود المبذولة من قبل
النقابة للحد من أزمة السكن.
وبين أن توسيع حدود نابلس في حال تحققه ،يمكن
أن يحد من أزم��ة السكن بشكل ملحوظ ،لكنه رأى أن
ذلك ال ينفصل عن التركيز على مسألة تنظيم األراضي
واستخداماتها.
وتخلل حفل االفتتاح ،عرض فيلم قصير عن واقع
العقار في نابلس ،والصعوبات التي تواجه األزواج الشابة
في الحصول على سكن مالئم.
وك��ان ق��ام كل من الحساينة ،وع���ودة ،وال��رج��وب،
بالمشاركة في قص شريط االفتتاح.
يذكر أن المعرض ،يقام برعاية ماسية من بنك القاهرة
عمان ،وذهبية من شركة “سند للموارد اإلنشائية”،
وفضية من شركة “خالد هواش لألعمال الخشبية”،
وشركة “الفؤاد للمصاعد واألدراج الكهربائية”.

بنك فلسطين يشارك بجناح
مميز ضمن فعاليات المعرض
رام الله – يشارك بنك فلسطين ،بجناح مميز ضمن
فعاليات المعرض األول للتطوير العقاري ،الذي يقام
في نابلس ما بين  13-15من الشهر الحالي ،بمبادرة من
جمعية “المطورين العقاريين” في المدينة.
ويرى ثائر حمايل ،مدير ادارة التسويق في البنك،
أن المشاركة في ه��ذا الحدث االقتصادي ،تكتسب
أهمية كبيرة ،مبينا أن المعرض فرصة لجمع عدد كبير
من الشركات والمؤسسات والمهتمين بالقطاع العقاري
تحت سقف واحد ،بغية االطالع على واقعه ،والتعرف
على الشركات العاملة فيه عن كثب.
ويضيف حمايل :لقد حقق هذا القطاع إنجازات
مهمة ،وبات أحد ركائز االقتصاد الوطني ،بالتالي فإن
من األهمية بمكان الوقوف على الحال التي آل إليها هذا
القطاع.
ويلفت إل��ى أن المعرض يشكل منصة من أجل
تعريف الجمهور ،بالبرامج التي ينفذها البنك في مجال
الرهن العقاري وغيره.
ويقول :ل��دى بنك فلسطين برامج خاصة بقطاع
اإلسكان ،من ضمنها برنامج للرهن العقاري ،عالوة على
آخر للقروض الشخصية لغايات السكن ،من هنا فإننا
نتطلع إلى التركيز عليهما ضمن فعاليات المعرض.
ويردف :لدينا برنامج مميز في مجال الرهن العقاري،
وفي اطاره يتم تقديم قروض تصل فترة سدادها حتى
 25عاما بفوائد مميزة ،وضمن شروط معقولة ،من هنا فإن
المعرض أداة حيوية للتعريف بهذا البرنامج الهادف
إلى التسهيل على المواطنين ،عبر اتاحة المجال لهم
للتملك.

ثائر حمايل.

ويوضح أن أحد مزايا هذا البرنامج هو سهولة التعاطي
معه ،مبينا أن البنك يولي هذا البرنامج أهمية كبيرة.
ويقول :نحن كبنك نؤمن بأن القطاع العقاري واعد
ومهم ليس فقط من منظور اقتصادي ،بل ولمستقبل
مجتمعنا ،بالتالي فإننا نرى فيه ركيزة تنموية أساسية
القتصادنا الوطني.
وه��و يشير إل��ى أن تنظيم المعرض في نابلس،
أم��ر حيوي ،باعتبار أنها ذات ثقل كبير في المجال
االقتصادي ،عدا كونها عروس الشمال.
ويضيف :المعرض سيتيح لمواطني محافظات
شمال الضفة ،االطالع على تجربة الشركات المشاركة،
واقامته في واحدة من أكبر المدن وأكثرها حضورا في
المشهد االقتصادي مسألة بالغة األهمية.
ويمضي قائال :يمثل موقع نابلس االستراتيجي عامل
جذب أساسي ،وباعتقادي فإن مثل هكذا معارض يجب
أن تنظم في مختلف محافظات الضفة للتعريف بواقع
القطاع العقاري.
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ﺟﻮاﺋﺰ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  1500دوﻻر
وﺷﺎﺷــﺎت  LCDﺑﺎﻧﺘﻈﺎرﻛــﻢ !!
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