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خالل الفترة من  12 - 7نوفمبر 2016

معرض الكويت الدولي للعقار يستقطب  60شركة تعرض  250مشروعا ً
أعلنــت مجموعــة تــوب
اكســبو لتنظيــم املعــارض
واملؤمتــرات عــن اكتمــال
استعداداتها إلطالق فعاليات
الــدورة التاســعة ملعــرض
الكويــت الدولــي للعقــار،
والــذي تنظمــه املجموعــة
بأرض املعارض مبشرف في
القاعة  8خالل الفترة 12 - 7
نوفمبر  2016وسط مشاركة
 60شــركة عقاريــة وماليــة
واستثمارية تعرض أكثر من
 250مشروعا بحوالي  15دولة
خليجية وعربية وعاملية ،وقد
استعرض عدد من املشاركني
املشاريع التي سيتم طرحها
في املعــرض والتــي تتوزع
بــن عــدة دول مــن أبرزهــا
الكويت والسعودية واإلمارات
والبحرين ومصــر وإيطاليا
وبلغاريا وفرنسا وبريطانيا
والنمســا والبوسنة وأميركا
وتايلند وتركيا.
«توب العقارية»

أعلنــت مجموعــة تــوب
العقاريــة عــن بــدء طرحها
الرسمي ملجموعة من املشاريع
املميزة في مناطق مختلفة من
بانكوك ،وقال املدير التنفيذي
للمجموعة محمد فرغلي ثابت
بأن طرح هذه املشاريع يأتي
انطالقا من ســعي املجموعة
املستمر لتقدمي أفضل الفرص
العقارية في السوق العقاري
الدولي مبختلف مناطقه ومبا
يضمن للمستثمر قيمة مضافة
الستثماره وشدد فرغلي على
أن املجموعــة ملتزمة بتقدمي
األفضل لعمالئها ومبا يحقق
لهم راحة البال واالســتثمار
الناجح حيث ال تألو املجموعة
جهــدا في البحــث عن أفضل
املشــاريع فــي األســواق
املستهدفة من خالل عملها مع
مجموعــة من كبار املطورين
العقاريــن في تلك األســواق
لضمان تســليم املشاريع في
مواعيدهــا وضمــان جودتها
ومتيز مواقعها وأسعارها.
وكانــت مجموعــة تــوب
العقاريــة قــد تعاقــدت مــع
شــرك أجنل للعقارات والتي
تعتبر واحدة من أكبر شركات
الوساطة العقارية في مملكة
لتســويق باقة متميــزة من
املشاريع في مناطق متميزة
في بانكوك.
وبسؤاله عن املشاريع التي
تعاقدت عليها املجموعة أجاب
فرغلي اننا ســنقوم بطرح 5
مشاريع متميزة منها مشروع
سكاي ووك والواقع في منطقة
براكنوجن والتي تبعد أقل من
 10دقائــق عن شــارع العرب
واملوالت التجارية الرئيسية
واملستشفيات في بانكوك التي
يرتادها العديد من املواطنني
العــرب ،ويتكون املشــروع
من فندق  4جنوم الى جانب
مبنى إداري يشــغله العديد
من املطاعــم واملقاهي والتي
تعمل على مدار الســاعة الى
جانب برجني ســكنيني يبلغ
ارتفاعهما  50طابقا ومنطقة
خدمات تشمل عيادات طبية
وصالونات جتميل ومنطقة
مطاعــم مكشــوفة وتتنــوع
الوحــدات املطروحــة فــي
املشــاريع ما بني استديو إلى
غرفتني وصالة مبساحات تبدأ
من  40مترا مربعا إلى  102متر
مربع وبأسعار منافسه.
«إنفينتي العقارية»

كشــف الرئيس التنفيذي
لشــركة إنفينتــي العقاريــة
د.خالــد الشــمري عــن عدد
من املشــاريع اجلديــدة التي
تعتزم الشــركة طرحها أمام
عمالئها فــي القريب العاجل
في عدد من األسواق العاملية
اجلاذبة ،مشــيرا إلى أن هذه
املشاريع تقع في أكثر األسواق
طلبا واســتقرارا سواء كانت
مــن الناحيــة السياســية أو
االقتصاديــة .وأضــاف ان
الشركة قد انتهت بالفعل من
تنفيذ مشــاريع في أســواق
وجمهورية البوسنة والهرسك
واجلمهورية التركية ووسط
ڤيينا أيضا ،وذلــك في إطار
استراتيجية الشركة الرامية
الختيار األســواق املســتقرة
والتــي مــن شــأنها ان توفر
السكن والعوائد االستثمارية
املجدية لعمالئها ســواء على
املدى املتوسط أو البعيد.
وأكد الشــمري ان اختيار
األسواق التي تعمل بها «شركة
إنفينتي» هي اختيارات تأتي
بعد دراسات مستفيضة لهذه
األسواق ســواء من الناحية
السياسية أو االقتصادية أو
األمنية ،وذلك لضمان جدوى
االســتثمار في تلك األسواق
مــن جهــة ،وبالتالــي ضمان
حتقيق أعلى العوائد للشركة
وملستثمرينا من جهة أخرى.

محمد فرغلي

د.خالد الشمري

متيم مصطفى

محمد احلفار

نائلة جميل

حسني املبارز

إيهاب عالم

محمد فاروق

فرغلي:
توب العقارية تطرح
باقة منوعة من
املشاريع اجلاهزة
وقيد اإلنشاء
في بانكوك

وحــول املشــاريع اجلديــدة
للشركة قال ان الشركة بصدد
طرح مشــروع عقاري مميز
(منتجع إنفينتي) في منطقة
«اوســنيك» فــي جمهوريــة
البوســنة والهرســك ،حيث
يقع هذا املشروع على أرض
تبلغ مساحتها اإلجمالية نحو
 37ألف متر مربــع ،ويتألف
من  57وحــدة تتنوع ما بني
ڤلل ســكنية وشــقق سكنية
مبســاحات وإطالالت جميلة
وجذابة ،إلى جانب مجموعة
من اخلدمات واملرافق الرئيسية
التــي تخدم ســكان وقاطني
املشروع من ســوبر ماركت،
مطعم ومقهى ،مسجد ،مناطق
ألعاب ونوافير مائية مميزة.
وحول سبب تركيز شركتنا
علــى جمهوريــة البوســنة
والهرسك قال د.الشمري انه
يكفي البوســنة فخــرا بأنها
ووفقا لتقدير منظمة السياحة
العاملية أثبتت بأنها صاحبة
ثالث أعلى نســبة معدل منو
في السياحة بالعالم بني عامي
 1995و ،2020خاصة بعد ان مت
تصنيفها كواحدة من أفضل
املدن في العالم ،ســواء فيما
يتعلق في اجلوانب التاريخية،
الدينية أوالثقافية.
وأضــاف أنــه فــي اآلونة
األخيرة مت ترشيح «سراييڤو»
باعتبارهــا واحدة من أفضل
املــدن الـ  10األوائــل للزيارة
في عــام  ،2010فيمــا الزالت
تلك الدولة تعتبر واحدة من
املناطــق غير املكتشــفة في
املنطقــة اجلنوبية من جبال
األلب ،مع مساحات شاسعة من
الطبيعة البرية التي تساعد
على جذب املغامرين ومحبي
الطبيعة.
كما قال الشمري ان السوق
التركــي يعــد أحد األســواق
الواعدة التي اهتمت الشركة
بدخولــه واالســتثمار فيــه،
مشــيرا إلى استمرار الشركة
بتســويق «صكوك اإلجارة»
ملجموعة «فنــادق إنفينتي»
في منطقة تقسيم الواقعة في
اجلمهورية التركية ،وأضاف
أن أبــرز مشــاريع الشــركة
احلاليــة هنــاك تتمثــل فــي
مجموعة «إنفينتي لألجنحة
الفندقيــة ـ تقســيم» ،والتي
تقع في قلب منطقة تقســيم
الواقعة في مدينة اسطنبول
باجلمهورية التركية ،والتي
تتميز بسحر الطبيعة وعراقة
التاريخ ،فهي ملتقى السياحة
التركية .وأضاف ان الشركة
قسمت املباني في ذلك املشروع
إلــى عــدة أجنحــة فاخــرة
ومتنوعــة تناســب األســرة
اخلليجية ،إلى جانب مجموعة
من املرافق الفندقية التي من
بينها مطعم على سطح أحد
املباني للتمتع باملناظر اخلالبة

للمنطقــة ،ومعهــد صحــي،
وحوض ســباحة ،باإلضافة
إلى صالة األلعاب الرياضية،
واحلمــام التركي ،واملســاج،
واألجنحــة البونارامية ذات
األسقف الزجاجية املتحركة.

مثل مشروع ( )Signatureفي
مدينة  Ammanesseالفرنسية
والتي تبعد  10دقائق بالسيارة
عن مدينة جينڤ السويسرية.
ويتمتع املشــروع بإطالالت
رائعة على جبال األلب.

«بيوت العالمية»

«آفاق المستقبل»

قــال املديــر التنفيــذي
لشــركة بيوت العاملية متيم
مصطفــى ان شــركة بيــوت
ســتعرض فــي جناحها أحد
اهم املشــاريع املقامــة حاليا
فــي جمهورية مصر العربية
وحتديدا في مدينة «مرســى
علم» وهو مشروع «اكويس»
الذي يقع مباشرة على ساحل
البحر األحمر ،ويعد املشروع
أحد أضخــم املنتجعات التي
تقام حاليا في املدينة ،حيث
يوفر املشــروع ڤلال وشققال
واســتديوهات مبســاحات
مختلفة وبأسعار وتسهيالت
فــي الســداد غير مســبوقة
وميتاز املنتجع بتوافر حمامات
ســباحة للكبــار والصغــار
ومناطــق مخصصة لأللعاب
املائية ومركز جتاري.
وعــن تركيا قال مصطفى
ان بيوت مستمرة في عرض
مشروع انلوجو بعد أن وقعت
منذ فترة عقود شراكة حصرية
مــع احــدى كبــرى شــركات
التطوير العقاري في اسطنبول
وهــي شــركة «أوزوتيلــر»
لتســويق مشــاريعها فــي
الكويت .ويعد ذلك املشروع
أحد أفضل املشــاريع املقامة
حاليا في اسطنبول األوروبية
فــي منطقــة «بهجه شــهير»
ويحتوى علــى مول جتاري
والعديــد من اخلدمــات مثل
حمامات الســباحة واملقاهي
واملناطــق املخصصة أللعاب
األطفال وقاعات السينما.
وأضاف مصطفى أن شركة
بيوت لها السبق في الدخول
الى الســوق البلغاري ،حيث
عقدت شراكات استراتيجية
مع كبرى شــركات التطوير
العقاري لتسويق مشاريعها
حصريــا فــي الكويت وتقدم
مجموعة من املشاريع املتميزة
في مدن «صوفيا ـ بلوفديف ـ
فارنا ـ برجاس ـ كوشاريتسا
ـ بانســكو) ،من املشاريع ما
يتمتع بإطالالت بحرية وأخرى
جبليــة .حيــث ان بلغاريــا
من الدول التــي تنعم مبناخ
سياســي واقتصادي مستقر
ويتوافــد عليها الســياح من
شتى بقاع العالم.
وتتميز بلغاريا بالشواطئ
اخلالبة والطبيعة اجلبلية التي
تكسوها األشجار وتكثر فيها
ينابيع املياه املعدنية واآلثار
املقدونية .وأفاد مصطفى بأن
الشــركة تطرح خــال فترة
املعرض مشاريع أخرى مميزة

صرح محمد احلفار املدير
التنفيــذي آلفــاق املســتقبل
بأنــه مت بيــع املرحلة األولى
والثانية لبرج آفاق في منطقة
اجلفير في مملكــة البحرين
الــذي يعــد ثالــث مشــروع
للشــركة وهــو مختلف كليا
عــن مشــاريعنا الســابقة،
حيث يتكون مــن  23طابقا،
الطوابق الـ  6األولى تشــمل
صالــة االســتقبال ومواقف
الســيارات وناديــا صحيــا
متكامــا ومســابح ،وميتــاز
أيضا بشكله البانورامي ،كما
أن هذا املشروع مختلف كليا
من حيث مســاحات الشــقق
بالنسبة للمشروعني اآلخرين
ويعد من املباني الذكية ألنه
يحتـــــوي علــى مجموعات
عديدة للخدمات املتكاملة التي
توفر شــعور الرضا واألمان
للمالك.
وأضاف :وأيضا من ضمن
مشاريعنا في مملكة البحرين:
برج فيتا وأبراج ناصر ،وقال
انه مت تسليم مشروع برج فيتا
جلميع عمالئنا وانتهينا من
عملية التأجير للمستثمرين
فيه ،ويقع برج فيتا في منطقة
اجلفير ،التي تعتبر في وسط
مملكة البحريــن حيث يبعد
عــن املطار مســافة  10دقائق
ويقع البرج في منطقة حيوية،
وهناك الفنادق اخلمس جنوم
واملراكــز التجارية واملطاعم
وتبعد عن منطقة السيف 10
دقائق.
وأضاف :يتكون برج فيتا
مــن  24دورا ـ الدور األرضي
عبارة عن صالة استقبال و5
أدوار مواقف سيارات و 18دورا
متكررة شقق سكنية ويتكون
كل دور من  8شــقق مختلفة
املساحة قابلة للفرز والدمج،
بحيث ميكن ضم أكثر من شقة
مــع بعضها أو فــوق بعضها
وفق رغبة العميل وتقسيمها
أو حتويلهــا إلى دور مفتوح
على حســب رغبــة العميل،
ومن دون حتميل العمالء أي
مصاريــف إضافيــة .كما ان
األدوار من الـ  20إلى الطابق
الـ  23شقق دوبليكس ،وميتاز
برج «فيتا» مبنظره اجلذاب
املغطى بالزجاج بالكامل «نظام
بانوراما» فضال عن احتوائه
على مجموعة مــن اخلدمات
املتكاملــة للمــاك والتي من
بينها مســبح لألطفال وآخر
للكبــار وناد صحــي متكامل
بأحــدث األجهــزة الرياضية

من جهة أخرى ،قال املبارز
ان شــركته ســتعرض كذلك
من خــال املعرض مجموعة
مــن املشــاريع العقاريــة في
«أزميت» ومنها كارسو على
البحر األسود مباشرة ويبعد
عن مطار صبيحة  75كم فقط،
حيث حصلت شركة جاردينيا
العقارية على وكالة تسويق
حصريــة لــكل املشــروعات
اخلاصة مع شــركة «أوكشو
أوغلو» التي تعتبر من أكبر
شركات التطوير العقاري في
تركيا.
«جرين سيتي»

الشمري:
«إنفينتي العقارية»
تركز استثماراتها
في البوسنة
والنمسا وتركيا
والكويت
احلفار:
آفاق املستقبل
تطرح مجموعة
من األبراج السكنية
في مناطق عدة
مبملكة البحرين
نائلة جميل:
اجلمال العقارية
تواصل طرح
مشاريعها املتميزة
في مجال شقق
التمليك
بالكويت
املبارز« :جاردينيا»
تطلق مشاريع
عقارية في مصر
وإيطاليا وبلغاريا
وتركيا

الريف األوروبي وجهة استثمارية منذ عقود

واستراحة للسكان ومواقف
للسيارات مخصصة لكل شقة.
«الجمال العقارية»

أعلنــت شــركة اجلمــال
العقارية (املسوق احلصري
ألبراج اليوســفي السكنية)
عن مشــاركتها فــي املعرض
وحول هذه املشــاركة ،قالت
مديرة املبيعات بالشركة نائلة
جميل ان شركة اجلمال وبعد
ان انتهت من تسليم مشروع
أبراج «اليوسفي  »8الواقع في
منطقة صباح السالم ،أعدت
مشــاريع جديــدة مــن بينها
مشروع لشــقق التمليك في
منطقة بنيد القار ،مؤكدة في
الوقت ذاته ،تركيز الشركة على
أعلى مســتويات التشطيب،
فضــا عــن اختيــار املواقع
املميــزة فــي أفضــل املناطق
االستثمارية املرغوبة والتي
من بينها بنيد القار وصباح
الســالم وحولــي .وأكــدت
ان مشــروع بــرج «االلفــن»
الواقع في منطقة بنيد القار،
سيتضمن مجموعة من شقق
التمليك ذات املساحات الكبيرة
التي تناسب شروط ومتطلبات
قرض التسليف ،حيث تصل
مســاحات هــذه الشــقق إلى
 116متــرا مربعا ،علما ان هذا
املشروع سيكون جاهزا للسكن
بنهاية العام .2017
وقالت ان «أبراج اليوسفي»
متيزت خالل ســنوات عملها
السابقة بالتشطيبات السوبر
ديلوكــس ،واملصداقيــة في
مواعيــد التنفيذ والتســليم،
فضال عن املواصفات املميزة
التــي تتوافــق مــع شــروط
ومتطلبــات بيت التســليف
واالدخار ،هــذا باالضافة إلى
خدمات الصيانة واألمن وما
تتضمنه مــن خدمات ما بعد
البيع ،وباقي اخلدمات االخرى
املتعلقة بــإدارة أمالك الغير
وتأجير الوحدات الســكنية
للمالك الراغبني في استثمارها.
أما فيما يتعلق مبشــروع
«أبراج اليوسفي  »8فقالت ان
الشــركة حرصت على زيادة
مواقف الســيارات بناء على
طلب عدد من العمالء ،فضال
عن إطالالت الشقق السكنية
فــي املشــروع والتــي تطــل
جميعها على البحر من خالل
إطاللة خالبة ،مشيرة إلى ان
املشروع يتألف من  4عمارات
سكنية تقع على أرض تبلغ
مســاحتها  4600متــر مربع،
حيث ترتفع كل عمارة بواقع
 19دورا ،ضمن مجمع متكامل
اخلدمات.
واختتمــت اجلمــال بــان
الشــركة حرصت على تقدمي
مجموعة من العروض اخلاصة
على عدد من الشقق في منطقة
الســاملية وبنيد القار ،وذلك

تركيا الوجهة األكثر استقطابا للمستثمرين

بهدف تشــجيع العمالء على
الشراء واستغالل الفرصة التي
قد ال تتكرر مرة أخرى.
«جاردينيا»

قال املدير التنفيذي لشركة
جاردينيــا العقارية حســن
املبارز ان الشــركة قد قررت
املشــاركة بأفضــل مــا لديها
من العــروض احلصرية في
هــذا املعــرض فــي عــدد من
الدول األوروبيــة التي يأتي
على رأسها إيطاليا وبلغاريا
باإلضافة الى أرقى املشروعات
في مصر وتركيا .وقال املبارز
ان الشــركة ســتقوم بتقدمي
أفضل مشــاريعها احلصرية
في مصر من أفضل الشركات
املصريــة العقاريــة وتتمثل
فــي شــركة شــمال أفريقيــا
والتي تتميز برفاهية احلياة
وجميــع اخلدمــات وأفضــل
األسعار وتسهيالت الدفع .من
أهم املشــاريع اآلن في شركة
شمال افريقيا هي مشروعاتها
السكنية في القاهرة اجلديدة
في كمبونــد قطامية جارينز
كمبوند ڤيالت راق وعلى أعلى
مستوى من اخلدمات وكذلك
كمبوند نيســت كايرو املميز
بالقرب من اجلامعة األمريكية
في قلب التجمع اخلامس ،كما
تتوسع الشركة في مشروعاتها
داخل مصر في مدينة السادات
على طريق مصر إســكندرية
الصحراوي بتطوير مشروع
نيســت الســادات وهــو أول
كمبونــد ڤيــات وعمــارات
فندقية للراحة والرفاهية في
مدينة السادات يشمل مناطق
جتارية وفنادق ومركزا طبيا
دوليــا وخدمات اخرى عالية
اجلــودة .وأضاف ان من اهم
هذه املشاريع يقع في جزيرة
«سيردينيا» بإيطاليا ويضم
عــددا محدودا مــن الوحدات
السكنية التي تطل كلها على
شاطئ «ازميراندا» ،حيث متتاز
هذه املدينة بأنها تضم النخبة،
هذا إلى جانب مشــروع آخر
في «توســكانا» التي تشتهر
مبــزارع العنــب والبيــوت
الريفيــة اجلميلــة واملناظر
الطبيعية اخلالبة ،فضال عن
قربها من ميالنو وبيزا .كذلك
قال املبارز ان الشركة ستطرح
 3مشاريع جديدة في «بلغاريا»
في مدينة «فارنا» األول يقع
علــى تلة مرتفعــة وبإطاللة
بحرية كاملة لكل الشقق ،فيما
يقع املشروع الثاني على البحر
مباشرة فارنا ،علما ان هذين
املشروعني جاهزان للتسليم
الفوري مع تسهيالت بالدفع،
فيما يقع املشروع الثالث على
البحر األسود ويضم مجموعة
مــن وحدات النخبة املصممة
علــى الطــراز اإليطالــي مع
تشطيبات  5جنوم.

قال مدير عام شركة جرين
سيتي العقارية محمد فاروق
ان «جرين ســيتي» تســعى
دائما الى تقدمي باقة متنوعة
مــن املشــروعات العقاريــة
املختلفة بعوائد اســتثمارية
مجزية ،لتشــكل حافزا جيدا
ومشجعا للمستثمر العقاري
على االستثمار بأمان وبعوائد
مجزية.
في هذا الصدد ،كشف فاروق
عن طرح الشــركة ملشــروع
 Univa Residenceفــي تركيا
والذي هو عبارة عن كمبوند
سكني متكامل اخلدمات مصمم
على أحدث الطرازات املعمارية
ومخصــص لســكن الطلبــة
اجلامعيــن ،وميتاز مبوقعه
الفريد ،حيث يبعد عن بوابة
جامعة ســقارية مبا يقل عن
 500متر تقريبا ،ما يساعد على
سهولة احلركة والتنقالت ،مع
توافر جميع اخلدمات اإلدارية
والترفيهية .وحول مساحات
الوحدات الطالبية في املشروع
قال انها تبدأ من  45مترا مربعا
وتصل إلى  90مترا ،في حني
تبدأ األسعار من  15ألف دينار
وبالتقسيط على سنتني دون
فوائد.
في الوقت نفسه ،أكد فاروق
ان الشــركة ســتطرح خالل
املعرض مشــروعات عقارية
مختلفــة مبدينة اســطنبول
األوروبية مبساحات تبدأ من
 47مترا مربعا وتصل الى 200
متر مربع ،وبأسعار تبدأ من
 17ألــف دينار مبواقع مميزة
مبنطقة بهجة شهير ،علما ان
هذه العقارات ستكون جاهزة
للتسليم بعد  6أشهر.
كذلــك تطرق فــاروق إلى
مشــروع Dobson Bay Club
والــذي قــال انه عبــارة عن
كمبونــد ســكني متكامــل
اخلدمــات مبدينــة فينيكس
بوالية أريزونا األميركية ،الفتا
إلى ان املشــروع يقع بالقرب
من جميع اخلدمات الترفيهية
والسكنية ،ومبساحات تبدأ من
 105أمتار مربعة ،وأسعار تبدأ
من  148ألف دوالر ،مع تقدمي
خدمة إعــادة التأجير للمالك
الراغبني في استثمار الوحدات
في التأجير بعوائد استثمارية
تبدأ من  %9سنويا.
«مسلك الخير»

صــرح الرئيس التنفيذي
لشركة مسلك اخلير العقارية
إيهــاب عــام بــأن الشــركة
قامت مؤخرا باستقطاب عدد
مــن املوظفــن ذوي اخلبرة
والكفــاءة ،حيــث افتتحــت
الشــركة فرعها الثاني داخل
الكويت مبشــاركة عــدد من
عمالئهــا وتزامــن تســلمهم
وثائقهم العقارية مع افتتاح
مقر الشركة اجلديد.
ومن ناحية أخرى ،صرح
عالم بأن الشركة قامت بتوقيع
عقود حصرية لبعض املشاريع
بدبي منها مشروع على طريق
الشيخ زايد وبإطاللة على قناة
دبي وأيضا مشاريع مبنطقة
الفورجان ملا تتميز به املنطقة
من قربها من سيتي سنتر دبي
وبأسعار تبدأ من  42ألف دينار
فقط.
هــذا وقد حرصت شــركة
مســلك اخليــر علــى تلبيــة
رغبة املســتثمر الكويتي في
االستثمار باجنلترا من خالل
التعاقد على مشاريع متميزة
بلندن وبأســعار تبدأ من 32
ألف دينار فقط وباســتثمار
مضمــون ملــدة  5ســنوات
وعوائد عالية تصل إلى %10
ســنويا .كما أشــار عالم الى
ان الشــركة أصبحت تنهض
وتستمر وتتوسع مبصداقيتها
وبالثقة التي طاملا جمعت بينها
وبــن عمالئهــا ،حيث يطرح
فرع الشــركة بلندن والكائن
فــي كناري وورف مشــروعا
فــي القريــب العاجل مبدينة
مانشستر وبالك بوول ،تقدم
فيه شقق سكنية تتكون من
غرفــة إلى  3غــرف وبعوائد
تصل إلى  %11من قيمة الوحدة،
حيث يتسلم العميل عوائده
شــهريا مــن مقــر الشــركة
بالكويت.

 20وأﻋﻤﺎل
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ﻛﺮواﺗﻴﺎ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺤﻼل

اﻷﺣﺪ  29ﻣﺤﺮم 1438ﻫـ
 30أﻛﺘﻮﺑﺮ  - 2016اﻟﻌﺪد 2904

ﺑﺮوﻛﺴﻞ  -ﻛﻮﻧﺎ :ﺗﻌﺘﺰم ﻛﺮواﺗﻴﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺤﻼل ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ أوﺑﺎﺗﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ
اﻟﺜﺎﻧﻲ وﺣﺘﻰ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ اﺣﺘﻔﺎﻻ ﺑﻤﺮور  100ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺮاﻓﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﻼم .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
ﻗﻠﺔ اﻟﺠﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﻛﺮواﺗﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ  60أﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺮواﺗﻴﻴﻦ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﻢ  4٫5ﻣﻼﻳﻴﻦ
ﻧﺴﻤﺔ اﻻ اﻧﻬﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﻨﺸﺎط ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وازدﻫﺎر ﻛﺮواﺗﻴﺎ .وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ
ﺷﻬﺎدة اﻟﺠﻮدة ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺤﻼل ﻓﻲ ﻛﺮواﺗﻴﺎ أﻟﺪن دﻳﻐﻮﻧﺶ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ )ﻛﻮﻧﺎ( ان » 28دوﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ
اﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳﺘﺸﺎرك ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﺪث اﻟﺬي ﺳﺘﻔﺘﺘﺤﻪ رﺋﻴﺴﺔ ﻛﺮواﺗﻴﺎ ﻛﻮﻟﻴﻨﺪا ﻏﺮاﺑﺎر ﻛﻴﺘﺎروﻓﻴﺘﺶ«.

ﻳﻀﻢ  250ﻣﺸﺮوﻋﴼ ﻣﻦ  15دوﻟﺔ

»ﺗﻮب إﻛﺴﺒﻮ« ﺗﻄﻠﻖ ﻣﻌﺮض اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻌﻘﺎر ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ  60ﺷﺮﻛﺔ
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اﻋﻠﻨﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻮب اﻛﺴﺒﻮ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻌﺎرض واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات ﻋﻦ اﻛﺘﻤﺎل اﺳﺘﻌﺪاداﺗﻬﺎ ﻻﻃﻼق ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺪورة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻟﻤﻌﺮض اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻌﻘﺎر
– واﻟﺬي ﺗﻨﻈﻤﻪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺄرض اﻟﻤﻌﺎرض ﺑﻤﺸﺮف ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋﺔ  8ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة  12 - 7ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2016وﺳﻂ ﻣﺸﺎرﻛﺔ  60ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرﻳﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ
واﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺗﻌﺮض اﻛﺜﺮ ﻣﻦ  250ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﺑﺤﻮاﻟﻲ  15دوﻟﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ وﻋﺮﺑﻴﺔ وﻋﺎﻟﻤﻴﺔ .وﻗﺪ اﺳﺘﻌﺮض ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ
ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮزع ﺑﻴﻦ ﻋﺪة دول ﻣﻦ اﺑﺮزﻫﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻻﻣﺎرات واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮ واﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
ﻵﻓﺎق اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ أﻧﻪ ﺗﻢ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺒﺮج
واﻟﻨﻤﺴﺎ واﻟﺒﻮﺳﻨﺔ واﻣﻴﺮﻛﺎ وﺗﺎﻳﻠﻨﺪ وﺗﺮﻛﻴﺎ .وﺻﺮح ﻣﺤﻤﺪ زﻳﺎد اﻟﺤﻔﺎر اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ً
ﻣﺸﺎرﻳﻌﻨﺎ
ﻋﻦ
ﻛﻠﻴﺎ
آﻓﺎق ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻔﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺸﺮوع ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﻫﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ  23ﻃﺎﺑﻘﺎ،
ً
اﻟﺴﺘﺔ ﻃﻮاﺑﻖ اﻷوﻟﻰ ًﺗﺸﻤﻞ ﺻﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل وﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات وﻧﺎدﻳﺎ ﺻﺤﻴﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ وﻣﺴﺎﺑﺢ ،وﻳﻤﺘﺎز أﻳﻀﺎ ﺑﺸﻜﻠﻪ اﻟﺒﻨﻮراﻣﻲ ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬا
اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺴﺎﺣﺎت اﻟﺸﻘﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﻴﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ وﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺬﻛﻴﺔ وﻷﻧﻪ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻋﺪﻳﺪة
ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﺷﻌﻮر اﻟﺮﺿﻰ واﻷﻣﺎن ﻟﻠﻤﻼك .واﺿﺎف وأﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻫﻤﺎ  :ﺑﺮج ﻓﻴﺘﺎ وأﺑﺮاج
ﻧﺎﺻﺮ وﻗﺎل اﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺸﺮوع ﺑﺮج ﻓﻴﺘﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ واﻧﺘﻬﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻴﻪ.
واﺿ ــﺎف وﻳـﺘـﻜــﻮن ﺑــﺮج ﻓﻴﺘﺎ ﻣــﻦ أرﺑـﻌــﺔ
ً
وﻋﺸﺮﻳﻦ دورا – اﻟــﺪور اﻷرﺿــﻲ ﻋﺒﺎرة
ﻋ ــﻦ ﺻ ــﺎﻟ ــﺔ اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﺎل وﺧ ـﻤ ـﺴــﺔ أدوار
ً
ﻣــﻮاﻗــﻒ ﺳ ـﻴ ــﺎرات وﺛـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ ﻋـﺸــﺮ دورا
ﻣﺘﻜﺮرة ﺷﻘﻖ ﺳﻜﻨﻴﺔ وﻳﺘﻜﻮن ﻛــﻞ دور
ﻣ ــﻦ ﺛ ـﻤــﺎﻧــﻲ ﺷ ـﻘــﻖ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ اﻟـﻤـﺴــﺎﺣــﺔ
ﻗــﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻔﺮز واﻟﺪﻣﺞ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﺿﻢ
أﻛ ـﺜ ـ ـ ـ ــﺮ ﻣ ــﻦ ﺷ ـﻘــﺔ ﻣ ــﻊ ﺑ ـﻌ ـﻀ ـﻬــﺎ أو ﻓــﻮق
ﺑﻌﻀﻬﺎ وﻓــﻖ رﻏﺒﺔ اﻟﻌﻤﻴـﻞ وﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ
أو ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ اﻟﻰ دور ﻣﻔﺘﻮح ﻋﻠﻰ ﺣﺴ ــﺐ
رﻏﺒﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ ،وﻣﻦ دون ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻌﻤﻼء
أي ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﺿﺎﻓﻴﺔ .ﻛﻤﺎ أن اﻷدوار ﻣﻦ
اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﻰ اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﺷﻘﻘﺎ .أﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺑ ــﺮاج ﻧــﺎﺻــﺮ ﻓﻘﺪ
ﺗﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ ﺻﻜﻮك اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣﻦ
ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟـﺒـﺤــﺮﻳــﻦ وﻫ ــﻮ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع اﻟــﺬي
ﻳﻌﺪ أول ﻣﺸﺮوع ﺗﻄﺮﺣﻪ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺬي
ﻳ ـﻘــﻊ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ اﻟ ـﺒ ـﺴ ـﻴ ـﺘ ـﻴــﻦ ﻳ ـﻌــﺪ ﻣــﻦ
اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺣــﺮﺻـﻨــﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ اﺣـﺘــﺮاﻓــﻲ ﺣﻴﺚ ﺑﻴﻌﺖ
اﻟ ــﻮﺣ ــﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑــﺎﻟـﻜـ ــﺎﻣــﻞ ﻟﻠﻌﻤﻼء،
وﻛﺸﻒ اﻟﻨﻘﺎب ﻋﻦ اﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻃﺮح
ﻣﺸﺮوع ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻔﻴﺮ ﻳﺘﻜﻮن
ﻣﻦ  300ﺷﻘﺔ.

اﻟﺤﻔﺎر :آﻓﺎق
اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﻄﺮح
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻷﺑﺮاج اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﺟﻤﻴﻞ» :اﻟﺠﻤﺎل
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ« ﺗﻮاﺻﻞ
ﻃﺮح ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ
اﳌﺘﻤﻴﺰة ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل ﺷﻘﻖ
اﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ
اﳌﺒﺎرز:
»ﺟﺎردﻳﻨﻴﺎ« ﺗﻄﻠﻖ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻘﺎرﻳﺔ
ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
وﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ وﺗﺮﻛﻴﺎ
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اﻟﺠﻤﺎل اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
وأﻋـ ـﻠـ ـﻨ ــﺖ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟـ ـﺠـ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎرﻳــﺔ
)اﻟـﻤـﺴــﻮق اﻟﺤﺼﺮي ﻷﺑ ــﺮاج اﻟﻴﻮﺳﻔﻲ
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ( ﻋﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض
وﺣ ـ ــﻮل ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻗــﺎﻟــﺖ ﻣــﺪﻳــﺮة
اﻟـﻤـﺒـﻴـﻌــﺎت ﺑــﺎﻟـﺸــﺮﻛــﺔ :ﻧــﺎﺋـﻠــﺔ ﺟـﻤـﻴــﻞ ان
ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﺠ ـﻤــﺎل وﺑ ـﻌ ــﺪ أن اﻧ ـﺘ ـﻬــﺖ ﻣﻦ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣ ـﺸــﺮوع أﺑـ ــﺮاج »اﻟـﻴــﻮﺳـﻔــﻲ «8
اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ ،ﻓﺎﻧﻬﺎ
ﻗــﺪ اﻋ ــﺪت ﻣ ـﺸــﺎرﻳــﻊ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﻣﺸﺮوع ﻟﺸﻘﻖ اﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻨﻴﺪ
اﻟـ ـﻘ ــﺎر ،ﻣــﺆﻛــﺪة ﻓــﻲ ذات اﻟــﻮﻗــﺖ ﺗﺮﻛﻴﺰ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺸﻄﻴﺐ،
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻓﻲ
أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ
واﻟ ـﺘــﻲ ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﻨﻴﺪ اﻟ ـﻘــﺎر وﺻـﺒــﺎح
اﻟ ـﺴــﺎﻟــﻢ وﺣ ــﻮﻟ ــﻲ .وأﻛ ـ ــﺪت أن ﻣ ـﺸــﺮوع
ﺑﺮج »اﻻﻟﻔﻴﻦ« اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻨﻴﺪ
اﻟـﻘــﺎر ،واﻟــﺬي ﺳﻴﺘﻀﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺷﻘﻖ اﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ذات اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮوط وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻗﺮض
اﻟﺘﺴﻠﻴﻒ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺼﻞ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻫﺬه
ً
اﻟ ـﺸ ـﻘــﻖ اﻟـ ــﻰ  116ﻣ ـﺘــﺮا ﻣــﺮﺑ ـﻌــﺎ ،ﻋـﻠـﻤــﺎ
ً
ﺑـ ــﺄن ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮوع ﺳ ـﻴ ـﻜــﻮن ﺟ ــﺎﻫ ــﺰا
ﻟـﻠـﺴـﻜــﻦ ﺑ ـﻨ ـﻬــﺎﻳــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎم  .2017وﻗــﺎﻟــﺖ
ان »أﺑ ـ ـ ــﺮاج اﻟ ـﻴــﻮﺳ ـﻔــﻲ« ﺗ ـﻤ ـﻴــﺰت ﺧــﻼل
ﺳﻨﻮات ﻋﻤﻠﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﻄﻴﺒﺎت
اﻟ ـﺴــﻮﺑــﺮ دﻳ ـﻠــﻮﻛــﺲ ،واﻟ ـﻤ ـﺼــﺪاﻗ ـﻴــﺔ ﻓﻲ
ً
ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
اﻟ ـﻤــﻮاﺻ ـﻔــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻴــﺰة اﻟ ـﺘــﻲ ﺗ ـﺘــﻮاﻓــﻖ
ﻣــﻊ ﺷــﺮوط وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺑﻴﺖ اﻟﺘﺴﻠﻴﻒ
واﻻدﺧﺎر.،
أﻣ ـ ــﺎ ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻖ ﺑـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮوع »أﺑـ ـ ــﺮاج
اﻟﻴﻮﺳﻔﻲ  «8ﻓﻘﺎﻟﺖ ان اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺮﺻﺖ
ﻋ ـﻠــﻰ زﻳـ ـ ــﺎدة ﻣ ــﻮاﻗ ــﻒ اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎرات ﺑـﻨــﺎء
ً
ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻋــﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
اﻃــﻼﻻت اﻟﺸﻘﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع
واﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻄــﻞ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺒـﺤــﺮ ﻣﻦ
ﺧﻼل إﻃﻼﻟﺔ ﺧﻼﺑﺔ.
واﺧ ـﺘ ـﺘ ـﻤــﺖ اﻟ ـﺠ ـﻤــﺎل ﺗ ـﻘــﻮل ان اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ
ﺣ ــﺮﺻ ــﺖ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ
اﻟﻌﺮوض اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﻘﻖ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ وﺑﻨﻴﺪ اﻟﻘﺎر.

ﺟﺎردﻳﻨﻴﺎ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
ﻗﺎل اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺟﺎردﻳﻨﻴﺎ
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻤﺒﺎرز ان اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺪ
ﻗــﺮرت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻣــﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟـﻌــﺮوض اﻟﺤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟﻤﻌﺮض
ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺄﺗﻲ
ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻲ أرﻗﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وﺗﺮﻛﻴﺎ.
وﻗﺎل اﻟﻤﺒﺎرز ان اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ
أﻓﻀﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ اﻟﺤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
ﻣﻦ أﻓﻀﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
وﺗ ـﺘ ـﻤ ـﺜــﻞ ﻓـ ــﻲ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﺷـ ـﻤ ــﺎل اﻓــﺮﻳ ـﻘ ـﻴــﺎ
واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﻟﺤﻴﺎة وﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺨﺪﻣﺎت وأﻓﻀﻞ اﻷﺳﻌﺎر وﺗﺴﻬﻴﻼت
اﻟـ ــﺪﻓـ ــﻊ.ﻣـ ــﻦ اﻫـ ـ ــﻢ اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ اﻻن ﻓــﻲ
ﺷﺮﻛﺔ ﺷﻤﺎل اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻫﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﻬﺎ
اﻟ ـﺴ ـﻜ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻫ ــﺮة اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة ﻓﻲ
ﻛ ـﻤ ـﺒــﻮﻧــﺪ ﻗ ـﻄــﺎﻣ ـﻴــﺔ ﺟ ــﺎرﻳ ـﻨ ــﺰ ﻛـﻤـﺒــﻮﻧــﺪ
ﻓ ـﻴــﻼت راق وﻋ ـﻠــﻰ أﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى ﻣﻦ
اﻟﺨﺪﻣﺎت وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻤﺒﻮﻧﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﺎﻳﺮو

ﻓﺮﻏﻠﻲ» :ﺗﻮب اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ« ﺗﻄﺮح ﺑﺎﻗﺔ
ﻣﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ ﺑﺎﻧﻜﻮك

اﻟﻤﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻓﻲ ﻗﻠﺐ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺨﺎﻣﺲ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻮﺳﻊ
اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺸــﺮوﻋــﺎﺗـﻬــﺎ داﺧ ــﻞ ﻣﺼﺮ
ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟ ـﺴــﺎدات ﻋﻠﻰ ﻃــﺮﻳــﻖ ﻣﺼﺮ
اﺳ ـ ـﻜ ـ ـﻨـ ــﺪرﻳـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺼـ ـ ـﺤ ـ ــﺮاوي ﺑ ـﺘ ـﻄــﻮﻳــﺮ
ﻣـﺸــﺮوع ﻧﻴﺴﺖ اﻟ ـﺴــﺎدات .وأﺿ ــﺎف ان
ﻣﻦ اﻫﻢ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺟﺰﻳﺮة
»ﺳ ـﻴــﺮدﻳ ـﻨ ـﻴــﺎ« ﺑــﺎﻳـﻄــﺎﻟـﻴــﺎ وﻳ ـﻀــﻢ ﻋــﺪدا
ﻣ ـﺤــﺪودا ﻣــﻦ اﻟــﻮﺣــﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻄﻞ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻃﺊ »ازﻣﻴﺮاﻧﺪا« ،ﻫﺬا
اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺸﺮوع آﺧﺮ ﻓﻲ »ﺗﻮﺳﻜﺎﻧﺎ«،
ً
ﻓ ـﻀــﻼ ﻋ ــﻦ ﻗــﺮﺑ ـﻬــﺎ ﻣ ــﻦ ﻣ ـﻴــﻼﻧــﻮ ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ
وﺑ ـﻴــﺰا .ﻛــﺬﻟــﻚ ﻗ ــﺎل اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎرز ان اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ
ﺳ ـﺘ ـﻄــﺮح ﺛــﻼﺛــﺔ ﻣ ـﺸــﺎرﻳــﻊ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﻓﻲ
»ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ« ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ »ﻓﺎرﻧﺎ« اﻻول ﻳﻘﻊ
ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ وﺑﺈﻃﻼﻟﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﻟﻜﻞ اﻟﺸﻘﻖ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﻊ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ً
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ ﻣـﺒــﺎﺷــﺮة ﻓــﺎرﻧــﺎ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن
ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﻦ ﺟﺎﻫﺰﻳﻦ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻢ
اﻟﻔﻮري ﻣﻊ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﻊ
اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻻﺳﻮد.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻗﺎل اﻟﻤﺒﺎرز ان ﺷﺮﻛﺘﻪ
ﺳـﺘـﻌــﺮض ﻛــﺬﻟــﻚ ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل اﻟـﻤـﻌــﺮض
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻓﻲ
»أزﻣـﻴــﺖ« ﻛﺎرﺳﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻻﺳــﻮد
وﻣـﺒــﺎﺷــﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ ﺣﻴﺚ ﺣﺼﻠﺖ
ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺎردﻳﻨﻴﺎ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ وﻛﺎﻟﺔ
ﺗ ـﺴــﻮﻳــﻖ ﺣ ـﺼــﺮﻳــﺔ ﻟ ـﻜــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوﻋــﺎت
اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ﻣــﻊ ﺷــﺮﻛــﺔ »أوﻛ ـﺸــﻮ أوﻏـﻠــﻮ«
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ.

ﻣﺴﻠﻚ اﻟﺨﻴﺮ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
وﺻ ـ ــﺮح اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي ﻟـﺸــﺮﻛــﺔ
ﻣﺴﻠﻚ اﻟﺨﻴﺮ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻳﻬﺎب ﻋﻼم أن
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺆﺧﺮا ﺑﺎﺳﺘﻘﻄﺎب
ﻋ ـ ــﺪد ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤــﻮﻇ ـﻔ ـﻴــﻦ ذوي اﻟ ـﺨ ـﺒــﺮة
واﻟ ـ ـﻜ ـ ـﻔـ ــﺎءة ،ﺣ ـﻴــﺚ اﻓ ـﺘ ـﺘ ـﺤــﺖ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ
ﻓﺮﻋﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻋـ ـ ــﺪد ﻣ ـ ــﻦ ﻋـ ـﻤ ــﻼﺋـ ـﻬ ــﺎ واﻟـ ـ ـ ـ ــﺬي ﺗ ــﺰاﻣ ــﻦ

اﺳ ـﺘــﻼﻣ ـﻬــﻢ وﺛــﺎﺋ ـﻘ ـﻬــﻢ اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ ﻣــﻊ
اﻓ ـﺘ ـﺘــﺎح ﻣ ـﻘــﺮ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ .وﻣــﻦ
ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧــﺮى ﺻﺮح ﻋﻼم ﺑﺄن اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﻮد ﺣﺼﺮﻳﺔ ﻟﺒﻌﺾ
اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ ﺑــﺪﺑــﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻣ ـﺸــﺮوع ﻋﻠﻰ
ﻃــﺮﻳــﻖ اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ زاﻳ ـ ــﺪ وﺑ ــﺈﻃ ــﻼﻟ ــﺔ ﻋﻠﻰ
ﻗ ـﻨــﺎة دﺑ ــﻲ وأﻳ ـﻀــﺎ ﻣـﺸــﺎرﻳــﻊ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻔﻮرﺟﺎن ﻟﻤﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ
ﻗﺮﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺘﻲ ﺳﻨﺘﺮ دﺑﻲ وﺑﺄﺳﻌﺎر
ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ  42أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻓﻘﻂ.
ﻫﺬا وﻗﺪ ﺣﺮﺻﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﻠﻚ اﻟﺨﻴﺮ
ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ رﻏﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻓ ــﻲ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر ﺑــﺈﻧ ـﻜ ـﻠ ـﺘــﺮا ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﺑﻠﻨﺪن
وﺑ ــﺄﺳـ ـﻌ ــﺎر ﺗـ ـﺒ ــﺪأ ﻣ ــﻦ  32أﻟـ ــﻒ دﻳ ـﻨــﺎر
ﻛــﻮﻳ ـﺘــﻲ ﻓ ـﻘــﻂ وﺑــﺎﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر ﻣـﻀـﻤــﻮن
ﻟ ـﻤــﺪة ﺧـﻤــﺲ ﺳ ـﻨــﻮات وﻋــﻮاﺋــﺪ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺼﻞ اﻟــﻰ  10%ﺳﻨﻮﻳﺎ .وأﺷــﺎر ﻋﻼم
اﻟـ ـ ــﻰ أن اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ أﺻـ ـﺒـ ـﺤ ــﺖ ﺗـﻨـﻬــﺾ
وﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮ وﺗـ ـﺘ ــﻮﺳ ــﻊ ﺑ ـﻤ ـﺼــﺪاﻗ ـﻴ ـﺘ ـﻬــﺎ
وﺑــﺎﻟـﺜـﻘــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﻃــﺎﻟـﻤــﺎ ﺟـﻤـﻌــﺖ ﺑﻴﻨﻬﺎ
وﺑـ ـﻴ ــﻦ ﻋ ـﻤــﻼﺋ ـﻬــﺎ ،ﺣ ـﻴــﺚ ﻳـ ـﻄ ــﺮح ﻓــﺮع
اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﺑ ـﻠ ـﻨــﺪن واﻟ ـﻜــﺎﺋــﻦ ﻓ ــﻲ ﻛ ـﻨــﺎري
وورف ﻣـﺸــﺮوﻋــﺎ ﻓــﻲ اﻟـﻘــﺮﻳــﺐ اﻟﻌﺎﺟﻞ
ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ وﺑﻼك ﺑﻮول ،ﺗﻘﺪم
ﻓـﻴــﻪ ﺷـﻘـﻘــﺎ ﺳـﻜـﻨـﻴــﺔ ﺗـﺘـﻜــﻮن ﻣــﻦ ﻏــﺮﻓــﺔ
اﻟ ــﻰ ﺛ ــﻼث ﻏ ــﺮف وﺑ ـﻌــﻮاﺋــﺪ ﺗـﺼــﻞ اﻟــﻰ
 11%ﻣــﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟــﻮﺣــﺪة ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻠﻢ
اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻮاﺋﺪه ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ .وأﺧـﻴــﺮا اﺧﺘﺘﻢ ﻋــﻼم ﻛﻠﻤﺘﻪ
ﺑــﺈﻳـﻀــﺎح ﻣ ــﺪى اﻫـﺘـﻤــﺎم اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟـﺼـﻌـﻴــﺪ اﻷول ﺑ ـﺒ ـﻨــﺎء ﺟ ـﺴــﻮر اﻟـﺜـﻘــﺔ
ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻣ ـﺸــﺎرﻳــﻊ ﻣ ـﺘ ـﻤ ـﻴــﺰة وﻧ ـﺴــﺐ اﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر
واﺿ ـﺤ ــﺔ وﻣــﻮاﻋ ـﻴــﺪ ﺗـﺴـﻠـﻴــﻢ ﻣ ـﺤــﺪدة،
ﻛﻤﺎ أﻛﺪ أﻳﻀﺎ أن اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ارﺿﺎء
اﻟﻌﻤﻼء وارﺗﻴﺎﺣﻬﻢ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﻓ ــﻲ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ ﻣ ــﺮاﺣ ــﻞ ﻣ ــﺎ ﻗ ـﺒــﻞ اﻟـ ـﺸ ــﺮاء
وﺑـﻌــﺪه ﻫــﻲ ﺳﻤﺔ ﻣــﻦ ﺳﻤﺎت اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﻠﻚ اﻟﺨﻴﺮ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.

ﻣﺼﻄﻔﻰ» :ﺑﻴﻮت« ﺳﺘﻘﺪم ﺧﺼﻮﻣﺎت وﺗﺴﻬﻴﻼت ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  100ﺷﻬﺮ
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ﻗﺎل اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻴﻮت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﻤﻴﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ
ان ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﻮت ﺳﻮف ﺗﻌﺮض ﻓﻲ ﺟﻨﺎﺣﻬﺎ أﺣﺪ اﻫﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
ً
ً
اﻟـﻤـﻘــﺎﻣــﺔ ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ ﻓــﻲ ﺟـﻤـﻬــﻮرﻳــﺔ ﻣـﺼــﺮ اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ وﺗ ـﺤــﺪﻳــﺪا ﻓﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ )ﻣﺮﺳﻰ ﻋﻠﻢ( وﻫﻮ ﻣﺸﺮوع )اﻛﻮﻳﺲ( اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ.
وﻋﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻗﺎل ﻣﺼﻄﻔﻰ ان ﺑﻴﻮت ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ﻋﺮض ﻣﺸﺮوع
اﻧﻠﻮﺟﻮ ﺑﻌﺪ أن وﻗﻌﺖ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻋﻘﻮد ﺷــﺮاﻛــﺔ ﺣﺼﺮﻳﺔ ﻣﻊ
أﺣــﺪ ﻛـﺒــﺮى ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟـﺘـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟـﻌـﻘــﺎري ﻓــﻲ اﺳـﻄـﻨـﺒــﻮل وﻫــﻲ
ﺷﺮﻛﺔ )أوزوﺗﻴﻠﺮ( ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ.
وأﺿ ــﺎف ﻣﺼﻄﻔﻰ أن ﺷــﺮﻛــﺔ ﺑـﻴــﻮت ﻟـﻬــﺎ اﻟـﺴـﺒــﻖ ﻓــﻲ اﻟــﺪﺧــﻮل
اﻟ ــﻰ اﻟ ـﺴــﻮق اﻟ ـﺒ ـﻠ ـﻐــﺎري ﺣـﻴــﺚ ﻋ ـﻘــﺪت ﺷــﺮاﻛــﺎت اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ
ﻣــﻊ ﻛ ـﺒــﺮى ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟـﺘـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎري ﻟـﺘـﺴــﻮﻳــﻖ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ
ً
ﺣـﺼــﺮﻳــﺎ ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓــﻲ ﻣــﺪن )ﺻــﻮﻓـﻴــﺎ – ﺑﻠﻮﻓﺪﻳﻒ  -ﻓﺎرﻧﺎ

– ﺑــﺮﺟــﺎس – ﻛﻮﺷﺎرﻳﺘﺴﺎ  -ﺑﺎﻧﺴﻜﻮ( .وأﻓــﺎد ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﺄن
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻄﺮح ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻤﻌﺮض ﻣﺸﺎرﻳﻊ أﺧﺮى ﻣﻤﻴﺰة ﻣﺜﻞ
ﻣـﺸــﺮوع) (Signatureﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ  Ammanesseاﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻟﺘﻲ
ﺗﺒﻌﺪ  10دﻗــﺎﺋــﻖ ﺑــﺎﻟـﺴـﻴــﺎرة ﻋــﻦ ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ ﺟﻴﻨﻒ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ.
وﻣﺸﺮوع آﺧﺮ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻮرﺻﺔ وﻫﻮ ﻣﺸﺮوع )ﺑﻮﺗﻨﻴﻚ( اﻟﺬي
ً
ﻳﻌﺪ أﺣﺪ أﻗﻮى اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ وﻳﻌﺘﺒﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺴﻜﻨﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .ﻛﺬﻟﻚ ﺳﻮف
ﺗﻌﺮض اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺸﺮوع )ﺑﻴﺖ ﻣﻜﺔ( واﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ
اﻟﺤﺮم اﻟﻤﻜﻲ اﻟﺸﺮﻳﻒ وﻳﻘﺪم اﻟﻤﺸﺮوع ﺧﻴﺎرات ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﺸﻘﻖ ﺑــﺈﻃــﻼﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .وﺑــﻮﺟــﻪ ﻋــﺎم ﺳــﻮف ﺗﻘﺪم اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻤﻌﺮض ﺧﺼﻮﻣﺎت وﺗﺴﻬﻴﻼت ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد ﺗﺼﻞ
ً
اﻟﻰ  100ﺷﻬﺮ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﻮف ﺗﻄﺮح ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺮوع ﻓﻲ
اﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر وﻃﺮق دﻓﻊ ﻣﻤﻴﺰة.

اﻋ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺖ ﻣـ ـ ـﺠـ ـ ـﻤ ـ ــﻮﻋ ـ ــﺔ ﺗ ـ ــﻮب
اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ ﻋ ــﻦ ﺑـ ــﺪء ﻃــﺮﺣ ـﻬــﺎ
اﻟ ـ ــﺮﺳـ ـ ـﻤ ـ ــﻲ ﻟـ ـﻤـ ـﺠ ـ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺸ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺰة ﻓــﻲ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣــﻦ ﺑﺎﻧﻜﻮك
وﻗ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪﻳـ ــﺮ اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ ﻓــﺮﻏ ـﻠــﻲ
ﺛﺎﺑﺖ ان ﻃﺮح ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
ﻳ ـ ــﺄﺗ ـ ــﻲ اﻧ ـ ـﻄـ ــﻼﻗـ ــﺎ ﻣ ـ ــﻦ ﺳ ـﻌــﻲ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
أﻓـ ـﻀ ــﻞ اﻟـ ـﻔ ــﺮص ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴــﻮق
اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎري اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ
ﻣـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﻃـ ـ ـﻘ ـ ــﻪ وﺑـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎ ﻳـ ـﻀـ ـﻤ ــﻦ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺮ ﻗ ـﻴ ـﻤــﺔ ﻣ ـﻀــﺎﻓــﺔ
ﻻﺳﺘﺜﻤﺎره.
وﻛـ ـ ـ ــﺎﻧـ ـ ـ ــﺖ ﻣ ـ ـﺠ ـ ـﻤ ـ ــﻮﻋ ـ ــﺔ ﺗ ـ ــﻮب
اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ ﻗـ ــﺪ ﺗـ ـﻌ ــﺎﻗ ــﺪت ﻣــﻊ
ﺷﺮﻛﺔ أﻧﺠﻞ ﻟﻠﻌﻘﺎرات واﻟﺘﻲ
ﺗـ ـﻌـ ـﺘـ ـﺒ ــﺮ واﺣـ ـ ـ ـ ــﺪة ﻣ ـ ــﻦ ﻛـ ـﺒ ــﺮى

»∏Yôa óª
ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟــﻮﺳــﺎﻃــﺔ اﻟـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ
ﻓ ــﻲ ﺑــﺎﻧ ـﻜــﻮك ﻟ ـﺘ ـﺴــﻮﻳــﻖ ﺑــﺎﻗــﺔ
ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ.
وزاد ﻓ ــﺮﻏـ ـﻠ ــﻲ ﺳـ ـ ــﻮف ﻧ ـﻘــﻮم

ﺑ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺮح ﺧ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺔ ﻣ ـ ـﺸـ ــﺎرﻳـ ــﻊ
ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺸﺮوع ﺳﻜﺎي
ووك واﻟـ ـ ــﻮاﻗـ ـ ــﻊ ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ
ﺑــﺮاﻛ ـﻨــﻮﻧــﺞ واﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﺒـﻌــﺪ اﻗــﻞ
ﻣ ــﻦ ﻋ ـﺸــﺮ دﻗ ــﺎﺋ ــﻖ ﻋ ــﻦ ﺷ ــﺎرع
اﻟ ـﻌــﺮب واﻟـ ـﻤ ــﻮﻻت اﻟـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ
اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴـ ـﺴ ــﺔ واﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺸ ـﻔ ـﻴــﺎت
ﻓ ــﻲ ﺑــﺎﻧ ـﻜــﻮك اﻟ ـﺘــﻲ ﻳــﺮﺗــﺎدﻫــﺎ
اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪ ﻣـ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻤ ــﻮاﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﻦ
اﻟﻌﺮب،وﻳﺘﻜﻮن اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ
ﻓﻨﺪق ارﺑــﻊ ﻧﺠﻮم اﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﻣﺒﻨﻲ اداري ﻳﺸﻐﻠﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣــﻦ اﻟـﻤـﻄــﺎﻋــﻢ واﻟـﻤـﻘــﺎﻫــﻲ اﻟــﻲ
ﺟ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺐ ﺑـ ــﺮﺟ ـ ـﻴـ ــﻦ ﺳ ـﻜ ـﻨ ـﻴ ـﻴــﻦ
ﻳـﺒـﻠــﻎ ارﺗ ـﻔــﺎﻋ ـﻬ ـﻤــﺎ  ٥٠ﻃــﺎﺑـﻘــﺎ
ﺗﺘﻨﻮع اﻟــﻮﺣــﺪات اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ
ﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺎرﻳـ ـ ــﻊ ﻣـ ـ ـ ــﺎ ﺑـ ـﻴ ــﻦ
اﺳﺘﺪﻳﻮ اﻟﻰ ﻏﺮﻓﺘﻴﻦ وﺻﺎﻟﺔ
وﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ.

»إﻧﻔﻴﻨﺘﻲ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ« ﺗﺮﻛﺰ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ واﻟﻨﻤﺴﺎ وﺗﺮﻛﻴﺎ واﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻛـ ـﺸ ــﻒ اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي
ﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ اﻧ ـﻔ ـﻴ ـﻨ ـﺘــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرﻳــﺔ
د.ﺧـ ــﺎﻟـ ــﺪ اﻟـ ـﺸـ ـﻤ ــﺮي ﻋ ــﻦ ﻋــﺪد
ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺎرﻳـ ــﻊ اﻟ ـ ـﺠـ ــﺪﻳـ ــﺪة
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺰم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻃﺮﺣﻬﺎ
أﻣ ـ ــﺎم ﻋ ـﻤــﻼﺋ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻘــﺮﻳــﺐ
اﻟﻌﺎﺟﻞ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺠﺎذﺑﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ
ان اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ اﻧ ـﺘ ـﻬــﺖ ﺑــﺎﻟـﻔـﻌــﻞ
ﻣـ ـ ــﻦ ﺗـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬ ﻣـ ـ ـﺸ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﻊ ﻓــﻲ
أﺳ ــﻮاق ﺟـﻤـﻬــﻮرﻳــﺔ اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ
واﻟـ ـﻬ ــﺮﺳ ــﻚ وﺗ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺎ ووﺳ ــﻂ
ً
ﻓـ ـﻴـ ـﻴـ ـﻨ ــﺎ أﻳـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﺎ ،وذﻟ ـ ـ ـ ــﻚ ﻓــﻲ
اﻃـ ــﺎر اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ
اﻟ ــﺮاﻣـ ـﻴ ــﺔ ﻻﺧ ـﺘ ـﻴــﺎر اﻷﺳ ـ ــﻮاق
اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ
أن ﺗ ــﻮﻓ ــﺮ اﻟ ـﺴ ـﻜــﻦ واﻟ ـﻌــﻮاﺋــﺪ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺠﺪﻳﺔ.
وﺣـ ــﻮل اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة
ﻟـ ـﻠـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﻗ ـ ـ ــﺎل ان اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ
ﺑ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺪد ﻃـ ـ ـ ـ ــﺮح ) ﻣـ ـﻨـ ـﺘـ ـﺠ ــﻊ
اﻧ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ـﻨ ـ ـﺘـ ــﻲ ( ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻣـ ـﻨـ ـﻄـ ـﻘ ــﺔ

…ôª°ûdG ódÉN.O
»اوﺳـ ـ ـﻨـ ـ ـﻴ ـ ــﻚ« ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﺒــﻮﺳ ـﻨــﺔ
واﻟ ـﻬــﺮﺳــﻚ ،وﺗـﺒـﻠــﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ
اﻻﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﺤﻮ  37أﻟــﻒ ﻣﺘﺮ
ﻣﺮﺑﻊ ،وﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ  57وﺣﺪة
ﺗﺘﻨﻮع ﻣﺎ ﺑﻴﻦ وﻓﻠﻞ ﺳﻜﻨﻴﺔ
وﺷـ ـﻘ ــﻖ ﺳ ـﻜ ـﻨ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻤ ـﺴــﺎﺣــﺎت
واﻃﻼﻻت ﺟﻤﻴﻠﺔ.

وﺣ ــﻮل اﻟ ـﺴــﻮق اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ اﻟــﺬي
ﺗ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻓ ـﻴــﻪ »اﻧ ـﻔ ـﻴ ـﻨ ـﺘــﻲ« ﻗــﺎل
اﻟﺸﻤﺮي ﺑﺄن »ﻓﻨﺪق اﻧﻔﻴﻨﺘﻲ
ﻓﻴﻴﻨﺎ« اﻟ ــﺬي ﻳـﻘــﻊ ﻓــﻲ وﺳــﻂ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ  -اﻟﻨﻤﺴﺎ ﻳﺘﺄﻟﻒ
ﻣﻦ  76وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻣ ـ ـ ــﺎ ﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ ﻏ ـ ـ ـ ــﺮف وأﺟ ـ ـﻨ ـ ـﺤـ ــﺔ
ً
ﻓﺎﺧﺮة .ﻣﻨﻮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار
اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﺑ ـﺘ ـﺴ ــﻮﻳ ــﻖ »ﻓـ ـﻨ ــﺪق
اﻧـ ـﻔـ ـﻴـ ـﻨـ ـﺘ ــﻲ ﻓـ ـﻴـ ـﻴـ ـﻨ ــﺎ« ﺑ ـﻨ ـﻈــﺎم
»ﺻ ـﻜــﻮك اﻻﺟـ ـ ــﺎرة« وﻳـﺘـﻤـﻴــﺰ
ﺑـ ـ ـ ـ ــﺈدارة اﺳ ــﻼﻣ ـ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ـﺌ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﺳﺘﻤﺮار
اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﺑ ـﺘ ـﺴــﻮﻳــﻖ »ﺻ ـﻜــﻮك
اﻻﺟــﺎرة« ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ »ﻓﻨﺎدق
اﻧﻔﻴﻨﺘﻲ« ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ
اﻟـ ــﻮاﻗ ـ ـﻌـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻬ ــﻮرﻳ ــﺔ
اﻟ ـﺘــﺮﻛ ـﻴــﺔ ،وأﺿـ ـ ــﺎف أن أﺑ ــﺮز
ﻣـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﺤــﺎﻟ ـﻴــﺔ
ﻫ ـﻨــﺎك ﺗـﺘـﻤـﺜــﻞ ﻓ ــﻲ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ
»اﻧﻔﻴﻨﺘﻲ ﻟﻸﺟﻨﺤﺔ اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ
– ﺗﻘﺴﻴﻢ«.

»ﺟﺮﻳﻦ ﺳﻴﺘﻲ« ﺗﻄﺮح ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ وﻣﺼﺮ
اﺷ ـ ـ ـ ـ ــﺎر ﻣـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺮ ﻋ ـ ـ ـ ــﺎم ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ
ﺟ ـ ــﺮﻳ ـ ــﻦ ﺳ ـ ـﻴ ـ ـﺘ ــﻲ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻘـ ــﺎرﻳـ ــﺔ
ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎروق اﻟﻰ ان »ﺟﺮﻳﻦ
ً
ﺳ ـﻴ ـﺘــﻲ« ﺗ ـﺴ ـﻌــﻰ داﺋـ ـﻤ ــﺎ اﻟــﻰ
ﺗـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ ﺑـ ــﺎﻗـ ــﺔ ﻣـ ـﺘـ ـﻨ ــﻮﻋ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺸ ـ ــﺮوﻋ ـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔ ــﺔ
ﺑـﻌــﻮاﺋــﺪ اﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرﻳــﺔ ﻣﺠﺰﻳﺔ
ﺣ ـﻴــﺚ ﺳ ـﻴ ـﺘــﻢ ﻃـ ــﺮح ﻣ ـﺸــﺮوع
 Univa Residenceﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﻣـ ـﺨـ ـﺼ ــﺺ ﻟـ ـﺴـ ـﻜ ــﻦ اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺔ
اﻟ ـﺠــﺎﻣ ـﻌ ـﻴ ـﻴــﻦ ،ﻛ ـﻤــﺎ ﺳـﺘـﻄــﺮح
اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﻣ ـﺸــﺮوﻋــﺎت ﻋـﻘــﺎرﻳــﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑـﻤــﺪﻳـﻨــﺔ اﺳﻄﻨﺒﻮل
اﻻوروﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﺑ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺎﺣـ ــﺎت
ﺗ ـ ـﺒ ــﺪأ ﻣـ ــﻦ  47ﻣ ـ ـﺘ ــﺮا ﻣــﺮﺑ ـﻌــﺎ
وﺗـﺼــﻞ اﻟــﻰ  200ﻣـﺘــﺮ ﻣــﺮﺑــﻊ،
وﺑــﺄﺳ ـﻌــﺎر ﺗ ـﺒــﺪأ ﻣــﻦ  17أﻟــﻒ
دﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﺎر وﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻜـ ــﻮن ﺟـ ــﺎﻫـ ــﺰة
ﻟﻼﺳﺘﻼم ﺑﻌﺪ  6أﺷﻬﺮ.

¥hQÉa óª
وﺗـﻄــﺮق ﻓ ــﺎروق اﻟــﻰ ﻣـﺸــﺮوع
 Dobson Bay Clubوﻫ ــﻮ
ﻋـ ـﺒ ــﺎرة ﻋ ــﻦ ﻛ ـﻤ ـﺒــﻮﻧــﺪ ﺳـﻜـﻨــﻲ
ﻣ ـﺘ ـﻜــﺎﻣــﻞ اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت ﺑـﻤــﺪﻳـﻨــﺔ

ﻓ ـﻴ ـﻨ ـﻴ ـﻜــﺲ ﺑ ــﻮﻻﻳ ــﺔ ارﻳ ــﺰوﻧ ــﺎ
اﻻﻣ ـ ـﻴ ـ ــﺮﻛ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ،وﺑـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎﺣ ــﺎت
ﺗـﺒــﺪأ ﻣــﻦ  105ﻣـﺘــﺮ ﻣــﺮﺑــﻊ ﻣﻊ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ اﻋــﺎدة اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ
ﻟﻠﻤﻼك اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟ ـ ـ ـ ــﻮﺣ ـ ـ ـ ــﺪات ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺄﺟ ـ ـﻴـ ــﺮ
ﺑﻌﻮاﺋﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ
 9%ﺳﻨﻮﻳﺎ.
أﻣـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﺻ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﺪ ﻣـ ـﺼ ــﺮ
ﻓﺴﺘﻘﺪم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت
ﺳ ـﻜ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔــﺔ ﺑ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ
اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﻤﺴﺎﺣﺎت
ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔــﺔ ﺗـ ـﺒ ــﺪأ ﻣـ ــﻦ 120م2
وﺗـﺼــﻞ اﻟــﻰ 400م 2ﺑــﺄﺳـﻌــﺎر
ﺗـ ـﺒ ــﺪأ ﻣ ــﻦ  600أﻟـ ــﻒ ﺟـﻨـﻴـﻬــﺎ
وﺑـ ـﻤـ ـﻘ ــﺪم ﺗـ ـﺒ ــﺪأ ﻣ ــﻦ  60أﻟــﻒ
ﺟـ ـﻨـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ وﺑـ ــﺄﻧ ـ ـﻈ ـ ـﻤـ ــﺔ ﺳـ ـ ــﺪاد
ﺗ ـﺼــﻞ اﻟ ــﻰ  100ﺷ ـﻬــﺮ ﺑ ــﺪون
ﻓﻮاﺋﺪ.
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الدورة التاسعة من املعرض األبرز تنطلق  7نوفمبر

«الكويت الدولي للعقار»
يستقطب  60شركة تطرح  250مشروعًا
أعلنت مجموعة «توب إكسبو»
ل ـت ـن ـظ ـيــم امل ـ ـعـ ــارض وامل ــؤتـ ـم ــرات،
اك ـ ـت ـ ـمـ ــال اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات ـ ـهـ ــا إلط ـ ــاق
فعاليات ال ــدورة التاسعة ملعرض
«الكويت الدولي للعقار» (التجمع
ال ـ ـع ـ ـق ـ ــاري ال ـ ـ ــرائ ـ ـ ــد واألبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرز فــي
الكويت) ،والــذي تنظمه املجموعة
عـلــى أرض امل ـع ــارض بـمـشــرف في
الـقــاعــة  8خ ــال الـفـتــرة بــن  7و12
نوفمبر املقبل ،وســط مشاركة 60
شركة عقارية ومالية واستثمارية،
تـ ـع ــرض أكـ ـث ــر مـ ــن  250م ـشــروعــا
بنحو  15دول ــة خليجية وعربية
وعاملية.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــد اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض عـ ـ ـ ـ ـ ــدد م ــن
امل ـش ــارك ــن امل ـش ــاري ــع ال ـت ــي سيتم
طرحها في املعرض ،والتي تتوزع
ب ــن دول ع ـ ــدة ،أبـ ــرزهـ ــا ال ـك ــوي ــت،
والسعودية ،واإلمارات ،والبحرين،
وم ـ ـصـ ــر ،وإيـ ـط ــالـ ـي ــا ،وبـ ـلـ ـغ ــاري ــا،
وف ــرن ـس ــا ،وبــري ـطــان ـيــا ،والـنـمـســا،
وال ـب ــوس ـن ــة ،وأمـ ـي ــرك ــا ،وتــاي ـل ـنــد،
وتركيا.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت م ـ ـج ـ ـم ـ ــوع ـ ــة «تـ ـ ـ ـ ــوب
ال ـع ـق ــاريــة» ب ــدء طــرح ـهــا الــرسـمــي
مل ـج ـم ــوع ــة مـ ــن املـ ـش ــاري ــع امل ـم ـيــزة
فــي مـنــاطــق مختلفة مــن بــانـكــوك.
وقــال املــديــر التنفيذي للمجموعة
م ـح ـم ــد ف ــرغـ ـل ــي ث ـ ــاب ـ ــت ،إن ط ــرح
ه ــذه امل ـش ــاري ــع يــأتــي ان ـطــاقــا من
سـعــي املـجـمــوعــة املـسـتـمــر لتقديم
أفضل الفرص العقارية في السوق
العقاري الدولي بمختلف مناطقه،
وبـ ـم ــا ي ـض ـم ــن ل ـل ـم ـس ـت ـث ـمــر قـيـمــة
مضافة الستثماره.
وشدد فرغلي على أن املجموعة
ملتزمة بتقديم األفضل لعمائها،
وب ـ ـمـ ــا يـ ـحـ ـق ــق لـ ـه ــم راح ـ ـ ـ ــة الـ ـب ــال
واالسـ ـتـ ـثـ ـمـ ــار ال ـ ـنـ ــاجـ ــح ،حـ ـي ــث ال
تــألــو املـجـمــوعــة جـهــدا فــي البحث
عــن أف ـضــل امل ـشــاريــع فــي األس ــواق
امل ـس ـت ـهــدفــة م ــن خـ ــال عـمـلـهــا مع
مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ــن ك ـ ـبـ ــار املـ ـط ــوري ــن
العقارين في تلك األسواق لضمان
تـسـلـيــم امل ـش ــاري ــع ف ــي مــواع ـيــدهــا،
وضمان جودتها وتميز مواقعها
وأسعارها.
وكـ ـ ــانـ ـ ــت «تـ ـ ـ ـ ـ ــوب الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــة»
قـ ــد تـ ـع ــاق ــدت مـ ــع شـ ـ ــرك «أن ـ ـجـ ــل»
للعقارات ،والتي تعتبر واحدة من
أك ـبــر شــركــات الــوســاطــة الـعـقــاريــة
لتسويق باقة متميزة من املشاريع
في مناطق متميزة في بانكوك.
م ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،ك ـ ـشـ ــف ال ــرئـ ـي ــس
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ـ ـشـ ــركـ ــة «إن ـف ـي ـن ـت ــي
العقارية» الدكتور خالد الشمري
ع ــن عـ ــدد م ــن املـ ـش ــاري ــع ال ـج ــدي ــدة
الـتــي تعتزم الـشــركــة طرحها أمــام
عـمــائـهــا ف ــي ال ـقــريــب ال ـعــاجــل في
عدد من األسواق العاملية الجاذبة،
مـشـيـرًا إل ــى أن ه ــذه املـشــاريــع تقع
في أكثر األس ــواق طلبا واستقرارًا
ً
سواء كانت من الناحية السياسية
أو االقتصادية.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن ال ـ ـشـ ــركـ ــة ان ـت ـه ــت
بــال ـف ـعــل م ــن ت ـن ـف ـيــذ م ـش ــاري ــع فــي
أسواق البوسنة والهرسك وتركيا
ووس ـ ـ ــط ف ـي ـي ـنــا أي ـ ـضـ ــا ،فـ ــي إطـ ــار
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة الـ ـش ــرك ــة ال ــرامـ ـي ــة
الخـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق املـ ـسـ ـتـ ـق ــرة،
والـتــي مــن شأنها أن تــوفــر السكن
وال ـع ــوائ ــد االس ـت ـث ـمــاريــة املـجــديــة
لـ ـعـ ـمـ ــائـ ـهـ ــا سـ ـ ـ ـ ـ ــواء عـ ـ ـل ـ ــى امل ـ ـ ــدى
املتوسط أو البعيد.
وأك ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـشـ ـ ـم ـ ــري أن اخـ ـتـ ـي ــار
األسواق التي تعمل بها «إنفينتي»
هــي اخـتـيــارات تأتي بعد دراســات
مستفيضة لهذه األسواق سواء من
الناحية السياسية أو االقتصادية
أو األمـنـيــة ،وذل ــك لـضـمــان جــدوى
االس ـت ـث ـمــار ف ــي ت ـلــك األسـ ـ ــواق من
ج ـه ــة ،وب ــال ـت ــال ــي ض ـم ــان تحقيق
أعلى العوائد للشركة وملستثمرينا
من جهة أخرى.
وعن املشاريع الجديدة للشركة،
قال إن الشركة بصدد طرح مشروع
عقاري مميز (منتجع إنفينتي) في
منطقة «اوس ـن ـيــك» فــي جمهورية
البوسنة والهرسك ،حيث يقع هذا
املشروع على أرض تبلغ مساحتها
اإلجمالية نحو  37ألف متر مربع،
وي ـتــألــف م ــن  57وح ــدة تـتـنــوع ما
ب ــن ف ـل ــل س ـك ـن ـيــة وش ـق ــق سـكـنـيــة
ب ـ ـم ـ ـسـ ــاحـ ــات وإطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت ج ـم ـي ـلــة
وجــذابــة ،إلــى جــانــب مجموعة من
الخدمات واملــرافــق الرئيسية التي
ت ـخ ــدم س ـك ــان وق ــاط ـن ــي امل ـش ــروع
مــن سوبر مــاركــت ،مطعم ومقهى،
م ـس ـجــد ،م ـنــاطــق أل ـع ــاب ونــواف ـيــر
مائية مميزة.
وح ـ ـ ـ ــول سـ ـب ــب الـ ـت ــركـ ـي ــز ع ـلــى
البوسنة ،أوضح الشمري أنه يكفي
البوسنة فخرًا بأنها ووفقا لتقدير
منظمة الـسـيــاحــة الـعــاملـيــة أثبتت
بــأنـهــا صــاحـبــة ثــالــث أع ـلــى نسبة
م ـعــدل نـمــو فــي الـسـيــاحــة بالعالم
بن عامي  1995و ،2020خصوصا
بعد أن تــم تصنيفها كــواحــدة من
أفـضــل امل ــدن فــي الـعــالــم ،س ــواء في
مــا يتعلق بــالـجــوانــب التاريخية،
الدينية أو الثقافية.
من ناحيته ،قال املدير التنفيذي
لـ ـش ــرك ــة ب ـ ـيـ ــوت الـ ـع ــاملـ ـي ــة ،تـم ـيــم

مصطفى ،إن الشركة ستعرض في
جناحها أحد أهم املشاريع املقامة
ح ــال ـي ــا ف ــي م ـص ــر ،وتـ ـح ــديـ ـدًا فــي
مدينة مــرســى عـلــم ،وهــو مشروع
«اكـ ـ ــويـ ـ ــس» الـ ـ ــذي يـ ـق ــع م ـب ــاش ــرة
على ساحل البحر األحـمــر .ويعد
امل ـشــروع أح ــد اضـخــم املنتجعات
الـ ـت ــي تـ ـق ــام ح ــالـ ـي ــا فـ ــي امل ــديـ ـن ــة،
ً
حيث يــوفــر امل ـشــروع فـلــا وشققا
واستديوهات بمساحات مختلفة
وبأسعار وتسهيات فــي السداد
غ ـيــر م ـس ـبــوقــة .وي ـم ـت ــاز املـنـتـجــع
بـتــوافــر حـمــامــات سـبــاحــة للكبار
والـ ـصـ ـغ ــار ومـ ـن ــاط ــق مـخـصـصــة
لالعاب املائية ومركز تجاري.
وع ـ ـ ــن تـ ــرك ـ ـيـ ــا ،ق ـ ـ ــال م ـص ـط ـفــى
ان «بـ ـي ــوت» م ـس ـت ـمــرة ف ــي عــرض
مشروع «انلوجو» بعد أن وقعت
مـنــذ فـتــرة عـقــود شــراكــة حصرية
مع إحدى كبرى شركات التطوير
الـ ـعـ ـق ــاري فـ ــي اسـ ـطـ ـنـ ـب ــول ،وه ــي
شـ ــركـ ــة «أوزوتـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـل ـ ـ ــر» ل ـت ـس ــوي ــق
مشاريعها في الكويت.
وي ـ ـ ـعـ ـ ــد ذلـ ـ ـ ـ ــك املـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــروع أح ـ ــد
أفضل املشاريع املقامة حاليا في
اسـطـنـبــول األوروب ـي ــة فــي منطقة
بهجه شهير ،ويحتوي على مول
تـ ـج ــاري وال ـع ــدي ــد م ــن ال ـخــدمــات
مثل حمامات السباحة واملقاهي
وامل ـ ـنـ ــاطـ ــق املـ ـخـ ـصـ ـص ــة أللـ ـع ــاب
األطفال وقاعات السينما .ويمتاز
املشروع بإطاالت رائعة على بحر
مرمرة وبحيرة كوشكتشكموجيه.
وأضـ ـ ـ ــاف م ـص ـط ـفــى أن شــركــة
«ب ـيــوت» لـهــا الـسـبــق فــي الــدخــول
إلى السوق البلغاري ،حيث عقدت
ش ــراك ــات اسـتــراتـيـجـيــة مــع كبرى
شركات التطوير العقاري لتسويق
مشاريعها حـصــريــا فــي الـكــويــت،
وت ـ ـقـ ــدم م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن امل ـش ــاري ــع
امل ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــزة ف ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ــدن :ص ــوفـ ـي ــا،
وب ـل ــوف ــدي ــف ،وف ــارن ــا ،وب ــرج ــاس،
وكــوشــاري ـت ـســا ،وبــان ـس ـكــو ،ومــن
املـ ـش ــاري ــع مـ ــا ي ـت ـم ـتــع ب ــإط ــاالت
بحرية وأخرى جبلية.
وأف ـ ـ ـ ــاد م ـص ـط ـف ــى أن ال ـش ــرك ــة
تـ ـ ـط ـ ــرح خـ ـ ـ ـ ــال فـ ـ ـت ـ ــرة املـ ـ ـع ـ ــرض
مـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع أخ ـ ـ ـ ـ ــرى م ـ ـم ـ ـيـ ــزة م ـثــل
م ـش ــروع « »Signatureف ــي مدينة
« »Ammanesseالفرنسية ،والتي
ت ـب ـعــد  10دق ــائ ــق ب ــال ـس ـي ــارة عــن
مـ ــدي ـ ـنـ ــة جـ ـنـ ـي ــف الـ ـس ــويـ ـس ــري ــة.
ويتمتع املشروع بإطاالت رائعة
على جبال األلب.
بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ص ـ ـ ــرح مـ ـحـ ـم ــد زي ـ ــاد
الـحـفــار املــديــر التنفيذي ل ـ «آف ــاق
امل ـس ـت ـق ـبــل» أنـ ــه ت ــم ب ـي ــع املــرح ـلــة
األول ـ ــى وال ـث ــان ـي ــة ل ـ ــ«بـ ــرج آفـ ــاق»
فـ ــي م ـن ـط ـقــة ال ـج ـف ـي ــر فـ ــي مـمـلـكــة
ال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــن ،والـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـعـ ــد ث ــال ــث
م ـش ــروع ل ـل ـشــركــة ،وه ــو مختلف
كليا عن مشاريعنا السابقة حيث
يتكون من  23طابقا ،الستة األولى
تشمل صالة االستقبال ،ومواقف
السيارات وناديا صحيا متكاما
ومسابح.
ويمتاز أيضا بشكله البنورامي
ك ـم ــا أن ه ـ ــذا املـ ـ ـش ـ ــروع مـخـتـلــف
كـلـيــا مــن حـيــث مـســاحــات الشقق
بــالـنـسـبــة لـلـمـشــروعــن اآلخ ــري ــن،
ويـ ـع ــد م ــن املـ ـب ــان ــي ال ــذكـ ـي ــة ألن ــه
يـحـتــوي عـلــى مـجـمــوعــات عــديــدة
من الخدمات املتكاملة التي توفر
ش ـع ــور ال ــرض ــا واألم ـ ـ ــان ل ـل ـمــاك.
وأضـ ـ ـ ــاف مـ ــن ض ـم ــن م ـشــاري ـع ـنــا
أي ـضــا فــي مـمـلـكــة الـبـحــريــن :بــرج
«فيتا» ،وأبراج «ناصر».
وقال انه تم تسليم مشروع برج
«فيتا» لجميع عمائنا ،وانتهينا
من عملية التأجير للمستثمرين
ف ـيــه ،ح ـيــث ي ـقــع ب ــرج «ف ـي ـتــا» في
منطقة الـجـفـيــر ،الـتــي تعتبر في
وسط مملكة البحرين ،حيث يبعد
عن املطار مسافة  10دقائق ،ويقع
ال ـب ــرج ف ــي مـنـطـقــة ح ـيــويــة حيث
تــوجــد فـنــادق ذات خمس نجوم،
ومــراكــز تجارية ومطاعم وتبعد
عن منطقة السيف  10دقائق.
وي ـت ـك ــون بـ ــرج «ف ـي ـت ــا» م ــن 24
دورًا ،ال ـ ــدور األرض ـ ــي ع ـب ــارة عن
صالة استقبال و 5أدوار مواقف
سـيــارات ،و 18دورًا متكررة شقق
سـكـنـيــة ،وي ـت ـكــون ك ــل دور م ــن 8
ش ـق ــق م ـخ ـت ـل ـفــة املـ ـس ــاح ــة قــاب ـلــة
للفرز والــدمــج ،بحيث يمكن ضم
أكـ ـث ــر مـ ــن ش ـق ــة مـ ــع ب ـع ـض ـه ــا أو
فــوق بعضها وف ــق رغـبــة العميل
وتقسيمها أو تحويلها إلــى دور
مفتوح على حسب رغبة العميل،
وم ـ ــن دون ت ـح ـم ـيــل الـ ـعـ ـم ــاء أي
مصاريف إضافية.
أمـ ــا ش ــرك ــة ال ـج ـم ــال ال ـع ـقــاريــة
(املـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــوق ال ـ ـ ـح ـ ـ ـصـ ـ ــري ألبـ ـ ـ ـ ــراج
الـ ـي ــوسـ ـف ــي ال ـس ـك ـن ـي ــة) فــأع ـل ـنــت
مـشــاركـتـهــا ف ــي املـ ـع ــرض .وح ــول
هـ ـ ـ ــذه املـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ،قـ ــالـ ــت م ــدي ــرة
املبيعات بالشركة نائلة جميل ،ان
شركة الجمال وبعد أن انتهت من
تسليم مشروع أبــراج «اليوسفي
 »8ال ـ ــواق ـ ــع فـ ــي م ـن ـط ـق ــة ص ـب ــاح
الـســالــم ،فإنها قــد اع ــدت مشاريع
جــديــدة مــن بينها مـشــروع لشقق
الـتـمـلـيــك فــي منطقة بـنـيــد ال ـقــار،

تركيا ...الوجهة األكثر استقطابًا للمستثمرين

خالد الشمري

محمد الحفار

نائلة جميل

إيهاب عالم

تميم مصطفى

محمد فاروق

مــؤكــدة تركيز الشركة على أعلى
ً
مستويات التشطيب ،فـضــا عن
اختيار املــواقــع املميزة في أفضل
امل ـنــاطــق االسـتـثـمــاريــة املــرغــوبــة،
وال ـ ـتـ ــي مـ ــن ب ـي ـن ـه ــا ب ـن ـي ــد الـ ـق ــار
وصباح السالم وحولي.
وب ـ ـي ـ ـن ـ ــت أن م ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروع ب ـ ــرج
«األلـفــن» الواقع في منطقة بنيد
القار ،والذي سيتضمن مجموعة
من شقق التمليك ذات املساحات

ال ـك ـب ـي ــرة الـ ـت ــي ت ـن ــاس ــب شـ ــروط
ومتطلبات قرض التسليف ،حيث
تصل مـســاحــات هــذه الشقق إلى
 116م ـت ـرًا مــرب ـعــا ،عـلـمــا ب ــأن هــذا
امل ـش ــروع سـيـكــون جــاه ـزًا للسكن
بنهاية العام .2017
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ــت إن «أبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج
اليوسفي» تميزت خــال سنوات
ع ـم ـل ـهــا ال ـس ــاب ـق ــة بــالـتـشـطـيـبــات
ال ـســوبــر دي ـل ــوك ــس ،وامل ـصــداق ـيــة

فــي مــواعـيــد الـتـنـفـيــذ والـتـسـلـيــم،
ً
فـ ـض ــا ع ــن امل ــواصـ ـف ــات امل ـم ـيــزة
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي تـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواف ـ ـ ــق م ـ ـ ـ ــع ش ـ ـ ـ ــروط
وم ـ ـت ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــات ب ـ ـيـ ــت ال ـت ـس ـل ـي ــف
واالدخــار ،باإلضافة إلى خدمات
الصيانة واألم ــن ،ومــا تتضمنها
من خدمات ما بعد البيع ،وباقي
الخدمات األخــرى املتعلقة بإدارة
أمـ ــاك ال ـغ ـيــر وتــأج ـيــر ال ــوح ــدات
ال ـ ـس ـ ـك ـ ـن ـ ـيـ ــة لـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــاك ال ـ ــراغـ ـ ـب ـ ــن
باستثمارها.
أمـ ــا ف ــي م ــا ي ـت ـع ـلــق ب ـم ـشــروع
«أب ـ ــراج الـيــوسـفــي  ،»8فـقــالــت ان
ال ـ ـشـ ــركـ ــة حـ ــرصـ ــت عـ ـل ــى زي ـ ـ ــادة
م ـ ــواق ـ ــف الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارات ب ـ ـنـ ــاء ع ـلــى
ً
ط ـل ــب ع ـ ــدد م ــن الـ ـعـ ـم ــاء ،ف ـضــا
عــن إط ــاالت الشقق السكنية في
املـ ـش ــروع والـ ـت ــي ت ـطــل جـمـيـعـهــا
عـ ـل ــى ال ـ ـب ـ ـحـ ــر ،مـ ـشـ ـي ــرة إل ـ ـ ــى أن
املـ ـش ــروع ي ـتــألــف م ــن  4ع ـم ــارات
س ـك ـن ـي ــة تـ ـق ــع عـ ـل ــى أرض تـبـلــغ
مساحتها  4600متر مربع ،حيث
ترتفع كل عمارة بواقع  19دورا،
ضمن مجمع متكامل الخدمات.
وفــي سياق متصل ،أفــاد املدير
ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـش ــركــة «ج ــاردي ـن ـي ــا»
الـ ـعـ ـق ــاري ــة حـ ـس ــن املـ ـ ـب ـ ــارز ،ب ــأن
ال ـشــركــة قـ ــررت امل ـش ــارك ــة بــأفـضــل
ما لديها من الـعــروض الحصرية
في هذا املعرض في عدد من الدول
األوروبـيــة التي يأتي على رأسها
إيطاليا وبلغاريا ،باإلضافة إلى
أرقى املشروعات في مصر وتركيا.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال املـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــارز ان ال ـ ـشـ ــركـ ــة
ستقوم بتقديم أفضل مشاريعها
ال ـح ـص ــري ــة ف ــي م ـص ــر م ــن أف ـضــل
ال ـ ـشـ ــركـ ــات املـ ـص ــري ــة الـ ـعـ ـق ــاري ــة،
وتتمثل في شركة شمال أفريقيا،
والـ ـت ــي ت ـتـم ـيــز بــرفــاه ـيــة ال ـح ـيــاة
وجميع الخدمات وأفضل األسعار
وتسهيات الدفع.
وم ـ ــن أه ـ ــم املـ ـش ــاري ــع اآلن فــي
شركة شمال أفريقيا ،مشروعاتها

«مسلك الخير»:
مشاريع في دبي وبريطانيا
أش ــار الــرئـيــس التنفيذي لشركة مسلك الخير العقارية،
إيهاب عام إلى أن الشركة قد قامت أخيرًا باستقطاب عدد من
املوظفن ذوي الخبرة والكفاءة ،حيث افتتحت الشركة فرعها
الـثــانــي داخ ــل الـكــويــت بـمـشــاركــة ع ــدد مــن عـمــائـهــا ،وال ــذي
تزامن استامهم وثائقهم العقارية مع افتتاح مقر الشركة
الجديد .وصرح عام أن الشركة قامت بتوقيع عقود حصرية
لبعض املشاريع بدبي ،منها مشروع على طريق الشيخ زايد،
وبإطالة على قناة دبي وأيضا مشاريع بمنطقة الفورجان ملا
تتميز به املنطقة من قربها من «سيتي سنتر» دبي ،وبأسعار
تبدأ من  42ألف دينار فقط.
كما حرصت شركة مسلك الخير على تلبية رغبة املستثمر
في االستثمار بانكلترا من خال التعاقد على مشاريع متميزة
بـلـنــدن ،وبــأسـعــار تـبــدأ مــن  32ألــف ديـنــار فـقــط ،وباستثمار
مضمون ملدة  5سنوات وعوائد عالية تصل إلى  10في املئة
سنويا .كما أشــار إلى أن الشركة أصبحت تنهض وتستمر
وتتوسع بمصداقيتها وبالثقة التي طاملا جمعت بينها وبن
عمائها ،حيث يطرح فرع الشركة بلندن والكائن في «كناري
وورف» مشروعا في القريب العاجل بمدينة مانشستر وباك
ب ــوول ،تقدم فيه شققا سكنية تتكون مــن غرفة إلــى  3غرف
وبعوائد تصل إلى  11في املئة من قيمة الوحدة حيث يتسلم
العميل عوائده شهريا من مقر الشركة بالكويت.

حسني املبارز

ال ـس ـك ـن ـيــة ف ــي ال ـق ــاه ــرة ال ـجــديــدة
ف ــي ك ـم ـبــونــد «ق ـط ــام ـي ــة جــاري ـنــز
كمبوند» وهي فيات راقية وعلى
أع ـ ـلـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى م ـ ــن ال ـ ـخـ ــدمـ ــات،
وكــذلــك «كـمـبــونــد نـيـســت كــايــرو»
امل ـ ـم ـ ـيـ ــز بـ ــال ـ ـقـ ــرب مـ ـ ــن الـ ـج ــامـ ـع ــة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي ق ـ ـلـ ــب ال ـت ـج ـم ــع
ال ـخ ــام ــس ،ك ـمــا ت ـتــوســع ال ـشــركــة
فــي مـشــروعــاتـهــا داخ ــل مـصــر في
مدينة السادات على طريق مصر
اس ـك ـنــدريــة ال ـص ـح ــراوي بتطوير
مـشــروع «نيست ال ـس ــادات» ،وهو
أول «ك ـم ـبــونــد» ف ـيــات وع ـم ــارات
ف ـنــدق ـيــة ل ـل ــراح ــة وال ــرف ــاه ـي ــة فــي
مــدي ـنــة الـ ـس ــادات ،يـشـمــل مـنــاطــق
ت ـج ــاري ــة وف ـ ـنـ ــادق ومـ ــرك ـ ـزًا طـبـيــا
دول ـ ـيـ ــا وخ ـ ــدم ـ ــات أخـ ـ ـ ــرى عــال ـيــة
الجودة.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن م ـ ـ ــن أهـ ـ ـ ـ ــم ه ـ ــذه
املشاريع ذاك الذي يقع في جزيرة
سـ ـي ــرديـ ـنـ ـي ــا ب ــإيـ ـط ــالـ ـي ــا ،وي ـض ــم
عـ ـ ـ ـ ــددا مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدودا مـ ـ ــن الـ ـ ــوحـ ـ ــدات
ال ـس ـك ـن ـيــة الـ ـت ــي ت ـط ــل ك ـل ـهــا عـلــى
شــاطــئ «ازم ـيــرانــدا» ،حيث تمتاز
هــذه املدينة بأنها تضم النخبة،
إلـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب م ـ ـ ـشـ ـ ــروع آخـ ـ ـ ــر فــي
«توسكانا» التي تشتهر بمزارع
العنب والبيوت الريفية الجميلة
ً
واملناظر الطبيعية الخابة ،فضا
عن قربها من ميانو مدينة وبيزا.
وأوض ـ ـ ـ ــح امل ـ ـب ـ ــارز أن ال ـش ــرك ــة
س ـت ـطــرح ث ــاث ــة م ـش ــاري ــع جــديــدة
في بلغاريا في مدينة فارنا ،األول
ي ـقــع ع ـلــى ت ـلــة مــرتـفـعــة وبــإطــالــة
بـ ـ ـح ـ ــري ـ ــة ك ـ ــامـ ـ ـل ـ ــة لـ ـ ـك ـ ــل ال ـ ـش ـ ـقـ ــق،
فـيـمــا ي ـقــع املـ ـش ــروع ال ـث ــان ــي على
الـبـحــر م ـبــاشــرة ،عـلـمــا ب ــأن هذين
امل ـ ـشـ ــروعـ ــن جـ ـ ــاهـ ـ ــزان ل ـل ـت ـس ـل ـيــم
ال ـ ـفـ ــوري م ــع ت ـس ـه ـيــات ب ــال ــدف ــع،
ف ـي ـمــا ي ـقــع املـ ـش ــروع ال ـث ــال ــث على
الـبـحــر األس ـ ــود ،وي ـضــم مجموعة
من وحــدات النخبة املصممة على
الـطــراز االيـطــالــي مــع تشطيبات 5
نجوم.
مــن جهة أخ ــرى ،قــال امل ـبــارز ان
شركته ستعرض كــذلــك مــن خال
امل ـع ــرض م ـج ـمــوعــة م ــن امل ـشــاريــع
ال ـع ـق ــاري ــة ف ــي أزمـ ـي ــت «ك ــارس ــو»
على البحر االسود ومباشرة على
البحر ،ويبعد عــن مطار صبيحة
75ك ــم ف ـقــط ،حـيــث حـصـلــت شــركــة
«جاردينيا» العقارية على وكالة
تسويق حصرية لكل املشروعات
الخاصة مع شركة «أوكشو أوغلو»
الـ ـت ــي ت ـع ـت ـب ــر مـ ــن أكـ ـب ــر ش ــرك ــات
التطوير العقاري في تركيا.
فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،ذكـ ـ ــر م ــدي ــر ع ــام
شــركــة «جــريــن سيتي الـعـقــاريــة»،

محمد فــاروق ،ان «جرين سيتي»
ت ـس ـعــى دائـ ـم ــا إل ـ ــى ت ـق ــدي ــم بــاقــة
متنوعة من املشروعات العقارية
امل ـخ ـت ـل ـف ــة بـ ـع ــوائ ــد اس ـت ـث ـم ــاري ــه
مـ ـج ــزي ــة ،ل ـت ـش ـك ــل ح ـ ــافـ ـ ـزًا ج ـي ـدًا
وم ـش ـج ـعــا لـلـمـسـتـثـمــر ال ـع ـق ــاري
عـلــى االسـتـثـمــار بــأمــان وبـعــوائــد
مجزية.
وكشف فاروق عن طرح الشركة
ملـشــروع « »Univa Residenceفي
تركيا ،وهو عبارة عن «كمبوند»
سكني متكامل الخدمات مصمم
وف ــق أح ــدث الـ ـط ــرازات املـعـمــاريــة
وم ـ ـ ـخ ـ ـ ـصـ ـ ــص لـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــن الـ ـطـ ـلـ ـب ــة
ال ـج ــام ـع ـي ــن ،ويـ ـمـ ـت ــاز ب ـمــوق ـعــه
الـ ـف ــري ــد ،ح ـي ــث ي ـب ـعــد ع ــن ب ــواب ــة
جــام ـعــة «س ـق ــاري ــه» ب ـمــا ي ـقــل عن
 500متر تقريبا ،ما يساعد على
س ـهــولــة ال ـحــركــة وال ـت ـن ـقــات ،مع
تــوافــر جـمـيــع ال ـخــدمــات اإلداريـ ــة
وال ـت ــرف ـي ـه ـي ــة .وحـ ـ ــول م ـســاحــات
الــوحــدات الطابية فــي املـشــروع،
قــال انها تبدأ مــن  45مترًا مربعا
وتـ ـص ــل إل ـ ــى  90م ـ ـت ـ ـرًا ،فـ ــي حــن
تـبــدأ األس ـع ــار مــن  15أل ــف ديـنــار
وبالتقسيط على سنتن من دون
فوائد.
في الوقت نفسه ،أكد فاروق أن
ال ـشــركــة سـتـطــرح خ ــال املـعــرض
مـ ـ ـش ـ ــروع ـ ــات ع ـ ـقـ ــاريـ ــة م ـخ ـت ـل ـفــة
ب ـم ــدي ـن ــة اس ـط ـن ـب ــول األوروبـ ـ ـي ـ ــة
بـ ـمـ ـس ــاح ــات ت ـ ـبـ ــدأ مـ ــن  47م ـت ــرا
مربعا وتصل الى  200متر مربع،
وبأسعار تبدأ من  17ألــف دينار
ب ـم ــواق ــع م ـم ـيــزة بـمـنـطـقــة بهجة
شـهـيــر ،عـلـمــا ب ــأن ه ــذه الـعـقــارات
ستكون جــاهــزة لاستام بعد 6
أشهر.
وكـ ـ ــذلـ ـ ــك تـ ـ ـط ـ ــرق فـ ـ ـ ـ ـ ــاروق إلـ ــى
مـ ـش ــروع «،»Dobson Bay Club
والذي قال انه عبارة عن «كمبوند
س ـ ـك ـ ـنـ ــي» م ـ ـت ـ ـكـ ــامـ ــل ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
بمدينة فينيكس بوالية اريزونا
األمـيــركـيــة ،الفـتــا إلــى أن املـشــروع
يقع بالقرب مــن جميع الخدمات
الترفيهية والسكنية ،وبمساحات
تـ ـ ـب ـ ــدأ مـ ـ ــن  105أم ـ ـ ـتـ ـ ــار م ــرب ـع ــة
وبأسعار تبدأ من  148ألف دوالر،
مــع تـقــديــم خــدمــة إع ــادة التأجير
لـ ـلـ ـم ــاك ال ـ ــراغـ ـ ـب ـ ــن ب ــاس ـت ـث ـم ــار
الـ ــوحـ ــدات ف ــي ال ـتــأج ـيــر ب ـعــوائــد
اسـتـثـمــاريــة ت ـبــدأ م ــن  9ف ــي املـئــة
سنويا.
أما على صعيد مصر فستقدم
ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــة م ـ ـ ـشـ ـ ــروعـ ـ ــات س ـك ـن ـي ــة
مختلفة بمنطقة التجمع الخامس
بالقاهرة بمساحات مختلفة تبدأ
مــن  120م ـت ـرًا مــربـعــا وت ـصــل إلــى
 400متر مربع وبأسعار تبدأ من
 600ألــف جنيه ،وبمقدم يبدأ من
 60ألـ ــف ج ـن ـيــه ،وبــأن ـظ ـمــة س ــداد
تـ ـص ــل إلـ ـ ــى  100شـ ـه ــر مـ ــن دون
فوائد.
ك ـمــا تـعـلــن ال ـشــركــة ع ــن أح ــدث
م ـشــروعــات ـهــا ال ـس ـك ـن ـيــة بمنطقة
مـ ـس ــاك ــن شـ ـ ـي ـ ــرات ـ ــون ب ــالـ ـق ــاه ــرة
بالقرب من مطار القاهرة ،ومنطقة
مصر الجديدة ،وهو مشروع يقع
عـلــى مـســاحــة  40أل ــف مـتــر مــربــع
ب ـم ـس ــاح ــات م ـخ ـت ـل ـفــة ،وخ ــدم ــات
ت ــرفـ ـيـ ـهـ ـي ــة وإداري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة م ـت ـك ــام ـل ــة،
وأنظمة سداد تصل إلى  5سنوات
من دون فوائد.

«توب العقارية»
تطرح مشاريع متنوعة
في بانكوك
«إنفينتي»:
استثمارات في البوسنة
والنمسا وتركيا
«بيوت العاملية»
ّ
تقدم خصومات
وتسهيالت في السداد
«آفاق املستقبل»:
أبراج سكنية مميزة
في البحرين
«الجمال العقارية»:
شقق تمليك
بمواصفات عالية
في الكويت
«جاردينيا» :مشاريع
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