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بمشاركة  60شركة تعرض  250مشروعاً من  15دولة

«توب إكسبو» تستعد إلطالق فعاليات
معرض الكويت الدولي للعقار
أعلنت مجموعة توب اكســبو لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن اكتمال اســتعداداتها إلطالق فعاليات الدورة التاسعة لمعرض الكويت
الدولي للعقار الذي تنظمه المجموعة بأرض المعارض بمشــرف في القاعة  8خالل الفترة  12-7نوفمبر  2016وســط مشــاركة  60شــركة
عقارية ومالية واستثمارية تعرض اكثر من  250مشروعا بحوالي  15دولة خليجية وعربية وعالمية ،وقد استعرض عدد من المشاركين
المشــاريع التي ســيتم طرحها في المعرض والتي تتوزع بين عدة دول من أبرزها الكويت والســعودية واإلمارات وسلطنة عمان واألردن
ومصر والبوسنة وبلغاريا وتركيا.

بدر العناز« :العناز العقارية»
تطرح مشروعا ً مميزا ً في «بورصة» التركية

العنزي :فندق متكامل اخلدمات
في مكة املكرمة

صابر :باقة من املشاريع اخلليجية واألوروبية
مبواقع مميزة وأسعار تنافسية

قال مدير عام شركة العناز العقارية بدر العناز
إن املشاركة في املعرض ستتضمن إطالق الشركة
ألحدث مشــاريعها العقارية فــي تركيا ،أال وهو
مشروع (دورانزهاوسز )DURANS HOUSES -
الواقع في مدينة بورصة ،والذي يعد املشــروع
التطويري السابع للشركة في تركيا بعد النجاح
املذهل الذي حققته الشركة على صعيد املشاريع
الســابقة التي القت رواجا وإقباال كبيرا من قبل
املهتمني العرب واخلليجيني الباحثني عن عقارات
فاخرة ومضمونة في تركيا.
وأضاف أن املشروع يأتي في ظل الطلب املتنامي
على شراء شقق ووحدات في مدينة بورصة التركية
التي تشــهد إقبال الكثير من السياح اخلليجيني
مؤخــرا بفضل طبيعتها اخلالبة ،وكثرة األماكن
بدر العناز
السياحية بها ،باإلضافة إلى طقسها املعتدل وبعدها
عــن االزدحامات اخلانقة التي تشــهدها مناطق أخرى فــي تركيا .وقال العناز إن
املشروع ميثل ثورة جديدة في عالم العقار ،فهو عبارة عن مشروع سكني متكامل،
ميتــاز بإطاللته الرائعة وتصاميمه الداخليــة واخلارجية التي جاءت على أعلى
مستوى ليتحقق بذلك حلم املالك في حياه فريدة.
وحـــــول أهم مميــــــزات املشروع قال العنــــاز إن املشروع الــــذي يقع على
مســاحة  3500متر مربع عبارة عن ثالث عمارات ســكنية ،تتألف كل عمارة من
 6طوابــق وكل طابــق به شــقتان فقط ،فيما يضم املشــروع الكثير من اخلدمات
الضرورية التي من بينها (مســبح كبير خاص باملشــروع ،ومســبح آخر مغلق
للنســاء ،وســاحات للعب األطفال ،وأماكن للمشي وممارســة الرياضة ،وحديقة
للراحة ،وأماكن مخصصة لوقــــوف السيارات ،ســـــاونا ،حمامات تركية ،مركز
رياضي وهو ما يعكس االهتمام باجلانب االجتماعي للســاكنني) ،مشــيرا إلى ان
كل تلــك املميزات من شــأنها أن تســاعد العميل على حتقيق عوائد اســتثمارية
مستقبلية واعدة.

صرح فيصل العنــزي رئيس مجلس اإلدارة
لشركة مجموعة املتطورون لالستثمارات العقارية
بأنــه مت االتفاق مع شــركة قلــب الكويت إلدارة
وتشــغيل فندق توفييــل كندلى في مكة املكرمة
والذي يبعد عن احلــرم املكي حوالي  1200متر،
وقــال ان الفندق تديره املجموعة يتكون من 116
وحدة سكنية مفروشــة بكامل خدماتها ويوجد
بالفنــدق اجلديد مصلى كبير يتســع لعدد 300
مصل وتوجد حضانة لألطفال للتســلية أيضا،
ومجلس رجال منفصل (ديوانية) باإلضافة الى
مطعم بوفيه راق خلدمــة املعتمرين واحلجاج،
وتوجد خدمة توصيل من وإلى احلرم املكي بسيارة
جديدة وميتاز الفندق بإدارة متكاملة على أعلى
مســتوى من خدمات التنظيف وغسيل املالبس
فيصل العنزي
والتحميل والتنزيل لألمتعة.
وبني العنزي أنه مت تشطيب الفندق وجتهيزه بالكامل قبل  5شهور الستقبال
املعتمرين واحلجاج الى بيت اهلل احلرام.
مــن جهته صــرح محمد فهد املســعود الرئيــس التنفيذي لشــركة مجموعة
املتطورون لالســتثمارات العقارية بأنه مت تأسيس شركة مساهمة مصرية سنة
 2015بنسبة شراكة كويتية بلغت  %98لالستثمار في القطاع الزراعي والعقاري،
وقد مت تخصيص قطعة أرض زراعية مســاحتها ( 3000فدان زراعي)  12مليون
متر مربع إلنتاج احملاصيل الزراعية واإلنتاج احليواني.
وذكر املسعود أنه سوف يتم طرح جزء من األراضي للبيع للراغبني بالشراء
خالل فترة املعرض.

قال محمد صابر املدير التنفيذي لشركة األمانة
العقارية إن الشركة ستقدم خالل مشاركتها في
املعرض العديد من املشاريع في أكثر من دولة من
أهمها (اململكة العربية السعودية ،سلطنة عمان،
دولة اإلمارات وكذلك بعض الدول األوربية مثل
تركيــا وبلغاريا) ،حيث تطرح أراضي ســكنية
وجتاريــة وزراعية مميــزة في مدينــة القصيم
والطائف ومدينة اخلفجي الساحلية مبساحات
تصــل الى 1000م ،تتميز بقربها من البحر وذات
عائد اســتثماري مضمون وبأسعار تنافسية ما
تلبي احتياجــات املواطنني واملســتثمرين ،كما
أكد صابر أن املســتثمرين الكويتيني في القطاع
العقــاري باململكــة العربية الســعودية ميثلون
النسبة األعلى من بني املستثمرين اخلليجيني ،وأن
محمد صابر
معظم استثمارات الكويتيني في القطاع العقاري
تتركز في املنطقة الشرقية ومدينة الرياض ،معتبرا الشركات الكويتية أحد أهم
عمالء الغرفة التجارية السعودية على صعيد االستثمار اخلليجي عند مقارنتها
بحجم الطلبات الواردة لالستثمار.
وأشــار صابر الى إقبال شــريحة كبيرة من املســتثمرين الكويتيني (شركات
وأفـــــراد) الى متلــــك الوحدات السكنيـــــــة واألراضي السكنية والتجارية إما
لغرض االستثمار أو سكن خاص في كل من مناطق القصيم واخلفجي والرياض
والطائف.

الهذال :لـ «الديار» مشاريع مملوكة
وحصرية في البوسنة وتركيا
صـــرح المدير اإلقليمي لشركة الديار العقارية
عقيل الهــــذال بأن شـــــركة الديــــــار العقارية
أصبحــت ضمن كبرى الشــركات العقارية التي
تقــوم بتســويق وتطوير المشــاريع الخارجية
وخصوصا مشــاريع البوســنة وتركيا ،بفضل
اإلمكانــات اإلدارية المتطــورة التي تمتلكها من
خالل فريق تسويقي وتطويري مؤهل بشكل كبير
واختيارها ألفضل المشاريع المتميزة في مواقعها
وتصاميمها وأسعارها إضافة إلى مشاركاتها في
المعارض العقاريـــة المقـــامة في الكويت وكذلك
دول المنطقة ،واستخدامها لألدوات التسويقية
الفاعلة.
وبين الهذال انه بعد انتهاء  %95من مبيعات
منتجــع (المنتزه -إليجا) تطرح شــركة الديار
عقيل الهذال
العقارية المالكة والمطورة ألحــــدث مشاريعها
في سراييڤو بحي إليجا منتجع (لؤلؤة  -إليجا) تم طرحه للعمالء ويعد المنتجع
من المشاريع المتميزة فـــــي المنطقـــــة ،هذا المنشأ المعماري الجبلـــي يتدرج
على أكثر من  65000متر مربع من المســاحات الخضراء والشوارع الواسعــــــة
وبحيرة اصطناعية على مساحة  2000متر مربع ولذلك إن كنت تبحث عن مالذ
صيفي لالسترخاء والراحة فتأكد أن فيــــــات وشقـــق منتجعنا ستلبي جميع
احتياجاتك.
وأضــاف :وعند اكتمــال منتجع (لؤلؤة  -اليجا) ســينعم ســاكنوه بخدمات
ووســائل راحة ذات مقاييس عالمية ،مركز ترفيهي ،ناد رياضي ،حمام ســباحة
داخلــي ،مطعم ومقهى في الديوانية وســيتم توفير خدمــات توصيل من المطار
ووكالة سياحية ومركز تأجير السيارات وإدارة األعمال.
واكــــد الهذال ان المشروع الذي تقوم الشركــــة بتسويقـــه وتطويره  -وهي
المالكة لــــــه « -منتجع المنتزه  -إليجا» وهو بمساحــــة إجمالية تقدر بـ 120
ألــف متــر مربع وهو يقــع في منطقة إليجــا إحدى مناطق وضواحــي العاصمة
سراييڤو ،ويتميز موقع المشروع بقربه من الخدمات الرئيسية ومراكز التسوق
ونبع البوســنة الشــهير ،وكذلك قربه من المطار ،حيث يبعد عنه مسافة ال تزيد
علــى  4كــم .ويتميز منتجــع المنتزه بإطاللتــه الخالبة وباحتوائــه على جميع
الخدمات األساسية.

الشراح :مركز البيت العاملي
يشارك مبجموعة من املشاريع املتنوعة
وقال املدير العام لشركة مركز البيت العاملي
العقاري خالد الشراح ان الشركة تعمل في مجال
بيع العقارات واألراضي في جمهورية البوسنة
والهرســك ،حيث انها تتطلع لتطوير وتوســيع
حجــم اعمالها في املنطقة ،الفتا الى أن الشــركة
تعتبر من اقدم الشركات العاملة داخل جمهوريه
البوسنة.
وأضاف أن الشــركة تقوم باإلضافة الى ذلك
ببناء الوحدات السكنية وتخليص جميع أنواع
املعامالت داخل جمهورية البوسنة من حجوزات
فنادق وتأجير الشقق السكنية والسيارات تيسيرا
على عمالئها الكرام.
فــي الوقت نفســه أكد الشــراح أن الشــركة
ستســتغل فرصة انعقاد املعرض من أجل طرح
مشروعها اجلديد في سلطنة عمان والذي يطرح
خالد الشراح
بالشراكة مع شركة آدم للهندسة واالستشارات،
مبينا أن املشــروع عبارة عــن مجموعة من الڤيالت الراقية التشــطيب اجلاهزة
للتسليم الفوري بأسعار مميزة ،إلى جانب عدد من الشقق السكنية داخل صاللة
بسلطنة عمان.
وتابع الشراح يقول ان الشركة تقوم كذلك بتسويق مشاريع في عدد من الدول
مثل تركيا واسبانيا ومصر وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العقارية لتوفير
املشــاريع الالزمة واملناســبة لعمالئها الكرام من حيث االلتزام مبواعيد التسليم
والفائدة للمســتثمرين والعمالء ،معربا عن اســتعداد كامل طاقم الشركة خلدمة
العمالء على الوجه االكمل.

أحد أجنحة املعرض املشاركة

التركاوي :طرح وتسويق
عدة مشاريع عقارية خليجية وعربية وأوروبية
صرح سامر التركاوي املدير العام لدار الرؤية
العقارية عن طرح وتسويق عدة مشاريع عقارية
فــي منطقة اخلليج وحتديدا فــي دولة اإلمارات
العربية املتحدة باإلضافة الى مشاريع في اململكة
األردنية الهاشمية وعدة مشاريع في تركيا وبلغاريا
وجورجيا.
وأشار الى تتنوع هذه املشاريع بحيث تلبي
أذواق العميــل واملســتثمر اخلليجــي من حيث
التصميم واخلدمات واملواقع املتميزة واألسعار
املنافسة التي يصل معدالت الفوائد السنوية فيها
الى  %8وما فوق.
سامر التركاوي

الرفاعي« :جود العقارية» تطرح مشروع فندق
«أڤنيو» في إسطنبول بتركيا
وقال املدير العام في مجموعة «جود العقارية»
محمد الرفاعي ان املجموعة بصدد طرح عدد من
املشــاريع العقاريــة الواعدة فــي كل من هولندا
وفرنســا وأملانيا ،مشــيرا إلى أن هذه املشاريع
ستكون منافسا قويا للعديد من املشاريع املطروحة
حاليا في الســوق العقاري الكويتــي .أما خالل
مشاركته احلالية في معرض الكويت الدولي للعقار
والــذي قال انه يعد أحد اكبر املعارض العقارية
في الكويت ،فقد أشــار إلى أنها ستتضمن طرح
مشروع فندق (أڤنيو) الكائن مبدينة اسطنبول
بتركيا ،حيث يتألف املشــروع من مجموعة من
الشقق الفندقية التي تضم مرافق وخدمات مميزة.
مــن ناحيته قال املدير التنفيذي للشــركة احمد
الهــواري ان جود العقارية اســتقبلت عام 2016
محمد الرفاعي
بأقوى العروض العقارية ،وذلك ان معايير اجلودة
واملصداقية حتتــم علينا االحتكاك باجلمهور والتعرف على انطباعاتهم وآرائهم
ورغباتهم .وأضاف :تأتي أهمية املشاركة في معرض الكويت الدولي للعقار خللق
الفرص املميزة لتحقيق الفائدة للعمالء ،مؤكدا أن ما مييز الشركة هو تخصصها
بالعمل في جمهورية تركيا والتي ما زالت حتظى بقبول كبير لدى شريحة كبيرة
من املستثمرين واملواطنني الكويتيني واخلليجيني.

املطوع« :دار العز» تطرح مشاريعها السكنية في
عدة مدن تركية وتقدم استثمارات عقارية مميزة
أكد مدير املبيعات في شركة دار العز العقارية
فهد املطوع أن الشركة ستطرح خالل املعرض عددا
من مشاريعها في مدن يلوا جنارجك وطرابزون
واسطنبول وبورصة التركية والكويت .وأشار إلى
أن «دار العز» هي مالك األرض ومطور املشروع
واملسوق ،مؤكدا أن مشاريع الشركة متتاز مبواقعها
املميــزة في قلب املدن التركية ،إلى جانب تقدمي
استثمارات عقارية في متناول اجلميع.
وأضاف :وســنقوم بطرح مشروع في كل من
بورصة وطرابزون وميتاز باملوقع االستراتيجي
مبساحات مختلفة وتشــطيبات عالية اجلودة.
وأضــاف أن أحد أهم مشــاريع الشــركة احلالية
هو مشروع «دار العز» في «يلوا جنارجك» الذي
ســوف يتــم االنتهاء منه مع نهايــة العام ،2016
فهد املطوع
مبينا أن املشــروع عبارة عن «كمبوند» متكامل
يضــم مجموعة من املرافق التي مــن بينها مصلى ومنطقة ألعاب أطفال وحديقة
خاصــة ،حيث يبعد هذا املشــروع عن بحر مرمــرة  200متر ويتميز أيضا بقربه
من اخلدمات الرئيســية واملواصالت واملســجد واجلامعة ومراكز التسوق ،فضال
عن أنها تغطي جميع احتياجات العمالء ،وكذلك يبعد املشروع عن سنتر مدينة
جنارجك  1.8كلم وعن ســنتر مدينة يلوا  13كلم ،فيما يبعد عن إسطنبول بواقع
 30دقيقة عن طريق اجلسر اجلديد ،وعلى بعد  30دقيقة عن بورصة بالسيارة.
وأكد أن «يلوا» متتاز بأنها منطقة استثمارية تشهد حاليا حركة تطويرية للبنية
التحتية فيها ،ومت افتتاح اجلســر الذي يربطها بإســطنبول ،علما أن هذا اجلسر
سيســتمر بالســير حتى منطقة «أزمير» مرورا ببورصة ،ما سيقلل املسافة إلى
«أزمير» بواقع ثالث ساعات ونصف الساعة بالسيارة.
ومضــى املطوع يقول إن مشــروع «يلوا جنارجك» ميتــاز بقربه عن اجلامعة
اجلديدة املتكاملة واملناطق الســياحية ومراكز التســوق والفنــادق ،ما يعني أن
هذه املنطقة تعتبر من املناطق الواعدة التي حتظى باســتقطاب شــريحة كبيرة
من املستثمرين.
وحول تفاصيل املشروع قال املطوع إنه يضم مجموعة من الوحدات السكنية
املختلفة املســاحة ،حيث تتوافر فيه شــقق غرفتني ،ثــاث ،أربع وخمس غرف،
بواقع  40شقة ،ما يعطي العميل خيارات متعددة تتناسب مع متطلبات كل منهم،
وبتشطيبات عالية اجلودة.
وكذالك مشروع إسطنبول بيليك دوزو ميتاز باملوقع االستراتيجي ،بعيدا عن
االزدحام وبالقرب من األنشطة االجتماعية مراكز التسوق والترفيه واملستشفيات
واملدارس واجلامعات ،باإلضافة الى الشاطئ بحر مرمرة واملارينا ،جميع احتياجات
العائلة على مســافة دقائق من املشروع وسهولة زيارة املشروع عبر املواصالت
املتنوعــة ،حيــث إن منطقة بيليــك دوزو هي القلب األخضر اجلميل في القســم
األوربي املتطور.
وأشــار إلى أن اإلقبال على تركيا مازال كبيــرا ،فضال عن أنه يعتبر االختيار
األنسب بفضل التطور املستمر الذي تشهده اجلمهورية التركية على كافة املجاالت،
فضال عن القوانني املشــجعة على االســتثمار والتملك ،وتقدم دار العز تسهيالت
تناسب جميع شرائح املجتمع وتقدمي عروض حصرية ومميزة.

املزيد :مشاريع سكنية
في البوسنة وتركيا وأوروبا
وقال الرئيس التنفيذي لشركة تألق العقارية
د.أحمد هذال املزيد ان الشركة متكنت من حتقيق
أهدافها األولية بإمتام بيع  %70من منتجع (كنتري
ســايد ســراييڤو) جمهورية البوسنة والهرسك
الــذي يحتوي على أكثر من  170وحدة ســكنية
متنوعة ،في ظــل الظروف االقتصادية احلالية،
وان املنتجع يعتبر من املنتجعات الكبرى ويتميز
بالرفاهية والفخامة ومزود بجميع وسائل الراحة
واالستجمام للعمالء ،حيث شهد إقباال كبيرا نظرا
ملوقعه وإطالالته اخلالبة.
وأضـــــاف ان شركة تألق العقارية ستطرح
خالل املعرض والفتـــــــرة القادمــــــة مشاريع
متنوعــة داخل تركيا وخاصــة في املناطق التي
تتمتع بسحر الطبيعــــة كمـــــدن «طرابزون-
د.أحمد املزيد
صباجنة  -أنطاليا».
وتتجه للسوقني االسباني واألملاني حتت شعار
استثمر أموالك بأمان ،حيث ان الشركة تقوم حاليا بالتفاوض للشراكة والتحالف
مع كبرى الشركات املطورة إلنشاء مشاريع استثمارية بعوائد مجزية ومرضية
سيتم طرحها للمستثمرين في املستقبل القريب.

اقتصاد
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 60شركة تطرح  250مشروعًا حول العالم

«توب إكسبو» أنهت استعداداتها إلطالق
الدورة التاسعة من «الكويت الدولي للعقار»
أن ـه ــت م ـج ـمــوعــة تـ ــوب إكـسـبــو
لـتـنـظـيــم امل ـ ـعـ ــارض وامل ــؤتـ ـم ــرات،
اس ـت ـع ــدادات ـه ــا إلط ـ ــاق فـعــالـيــات
الــدورة التاسعة ملعرض «الكويت
الدولي للعقار» ،التجمع العقاري
ال ـ ـ ــرائ ـ ـ ــد وامل ـ ـم ـ ـيـ ــز فـ ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت،
والـ ــذي تـنـظـمــه املـجـمــوعــة بــأرض
املـ ـع ــارض ب ـم ـشــرف ف ــي ال ـق ــاع ــة 8
من  7إلى  12نوفمبر  ،2016وسط
مشاركة  60شركة عقارية ومالية
واس ـت ـث ـم ــاري ــة ،ت ـع ــرض أك ـث ــر مــن
 250م ـشــروعــا ف ــي نـحــو  15دول ــة
خليجية وعربية وعاملية.
واستعرض عدد من املشاركني
املـ ـش ــاري ــع الـ ـت ــي س ـي ـت ــم طــرح ـهــا
ف ــي املـ ـع ــرض ،وال ـت ــي ت ـت ــوزع بني
عـ ـ ــدة دول مـ ــن أب ـ ــرزه ـ ــا ال ـك ــوي ــت
والـسـعــوديــة واإلم ـ ــارات وسلطنة
عـمــان واألردن ومـصــر والبوسنة
وبلغاريا وتركيا.

«العناز»
وأف ــاد مــديــر عــام شــركــة العناز
العقارية بــدر العناز ،أن املشاركة
فـ ــي امل ـ ـعـ ــرض س ـت ـت ـض ـمــن إطـ ــاق
أحـ ـ ـ ـ ــدث مـ ـش ــاريـ ـعـ ـه ــا الـ ـعـ ـق ــاري ــة
فـ ـ ــي تـ ــرك ـ ـيـ ــا ،أال وهـ ـ ـ ــو م ـ ـشـ ــروع
(دورانـ ـ ـ ــزهـ ـ ـ ــاوسـ ـ ـ ــز DURANS -
 )HOUSESال ـ ــواق ـ ــع فـ ــي مــدي ـنــة
ب ـ ــورص ـ ــة ،والـ ـ ـ ــذي ي ـع ــد املـ ـش ــروع
التطويري السابع لها في تركيا،
بعد الـنـجــاح املــذهــل ال ــذي حققته
ع ـلــى صـعـيــد امل ـش ــاري ــع الـســابـقــة،
ً
وال ـ ـ ـتـ ـ ــي القـ ـ ـ ــت رواجـ ـ ـ ـ ـ ــا وإق ـ ـ ـبـ ـ ــاال
ك ـب ـي ـرًا م ــن ق ـب ــل امل ـه ـت ـمــني ال ـع ــرب
والخليجيني الباحثني عن عقارات
فاخرة ومضمونة في تركيا.
وقــال إن املـشــروع يأتي في ظل
الطلب املتنامي على ش ــراء شقق
ووحـ ـ ـ ـ ـ ــدات ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة ب ــورص ــة
ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــة ،الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـشـ ـه ــد إق ـ ـبـ ــال
الـكـثـيــر م ــن ال ـس ـيــاح الخليجيني،
بفضل طبيعتها الخابة ،وكثرة
األماكن السياحية بها ،باإلضافة
إلـ ـ ــى ط ـق ـس ـه ــا املـ ـعـ ـت ــدل وب ـع ــده ــا
ع ــن االزدح ـ ــام ـ ــات ال ـخــان ـق ــة ال ـتــي
تشهدها مناطق أخرى في تركيا.
وتابع العناز أن املشروع يمثل
ثـ ـ ــورة ج ــدي ــدة ف ــي ع ــال ــم ال ـع ـق ــار،
ف ـهــو عـ ـب ــارة ع ــن مـ ـش ــروع سكني
متكامل ،يمتاز بإطالته الرائعة
وتصاميمه الداخلية والخارجية،
ال ـتــي جـ ــاءت عـلــى أع ـلــى مستوى
ليتحقق بذلك حلم املاك في حياه
فريدة.
وبـ ـ ــني أن املـ ـ ـش ـ ــروع يـ ـق ــع عـلــى
م ـســاحــة  3500م ـتــر م ــرب ــع ،وهــو
ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن  3عـ ـ ـم ـ ــارات س ـك ـن ـيــة،
ت ـتــألــف ك ــل عـ ـم ــارة م ــن  6طــوابــق
وكــل طــابــق بــه شقتان فـقــط ،فيما
يضم املشروع الكثير من الخدمات
الـ ـض ــروري ــة ،ومـ ــن بـيـنـهــا مسبح
كبير وخــاص باملشروع ،ومسبح
آخر مغلق للنساء ،وساحات للعب
األطفال ،وأماكن للمشي وممارسة
الرياضة ،وحديقة للراحة ،وأماكن
م ـخ ـص ـص ــة لـ ــوقـ ــوف ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات،
وساونا ،وحمامات تركية ،ومركز
رياضي ،وهو ما يعكس االهتمام
بالجانب االجتماعي للساكنني.
وأشــار إلى ان كل تلك املميزات
م ــن ش ــأن ـه ــا أن ت ـس ــاع ــد ال ـع ـم ـيــل،
عـلــى تـحـقـيــق ع ــوائ ــد اسـتـثـمــاريــة
مستقبلية واعدة.

«املتطورون لالستثمارات»
لـ ـف ــت رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس اإلدارة
ل ـش ــرك ــة م ـج ـم ــوع ــة «املـ ـتـ ـط ــورون
لــاسـتـثـمــارات الـعـقــاريــة» ،فيصل
ال ـ ـع ـ ـنـ ــزي ،إل ـ ـ ــى أن ـ ـ ــه ت ـ ــم االت ـ ـفـ ــاق
مـ ــع ش ــرك ــة ق ـل ــب الـ ـك ــوي ــت إلدارة
وت ـش ـغ ـيــل ف ـن ــدق تــوف ـي ـيــل كـنــدلــى
فــي مكة املكرمة ،وال ــذي يبعد عن
الحرم املكي نحو  1200متر.
وبـ ـ ـ ـ ـ ــني أن الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدق تـ ـ ــديـ ـ ــره
املجموعة ويتكون من  116وحدة
سكنية مفروشة بكامل خدماتها،
وي ــوج ــد ب ــه م ـص ـلــى ك ـب ـيــر يتسع
لنحو  300مصل وتوجد حضانة
لألطفال للتسلية أيضا ،ومجلس
رجـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـنـ ـفـ ـص ــل (ديـ ـ ــوان ـ ـ ـيـ ـ ــة)،
بــاإلضــافــة إل ــى مطعم بــوفـيــه راق
لخدمة املعتمرين والحجاج ،الفتا
إلــى أنــه توجد خدمة توصيل من
وإلى الحرم املكي بسيارة جديدة،
ويمتاز بإدارة متكاملة على أعلى
م ـس ـت ــوى م ــن خ ــدم ــات الـتـنـظـيــف
وغ ـ ـس ـ ـيـ ــل املـ ـ ــابـ ـ ــس وال ـت ـح ـم ـي ــل
والتنزيل لألمتعة.
وب ــني ال ـع ـنــزي أن ــه تــم تشطيب
ال ـف ـنــدق وت ـج ـه ـيــزه بــال ـكــامــل قبل
 5أشـ ـه ــر ،الس ـت ـق ـب ــال امل ـع ـت ـمــريــن
والحجاج إلى بيت الله الحرام.
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،أشـ ـ ـ ـ ــار ال ــرئـ ـي ــس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـل ـشــركــة م ـح ـمــد فـهــد
املـ ـسـ ـع ــود ،إل ـ ــى أن ـ ــه تـ ــم تــأس ـيــس
شركة مساهمة مصرية سنة 2015
بنسبة شــراكــة كويتية بلغت 98
في املئة لاستثمار في القطاعني
الــزراعــي وال ـع ـقــاري ،موضحا أنه
تم تخصيص قطعة أرض زراعية
م ـس ــاح ـت ـه ــا  3000فـ ـ ــدان زراعـ ـ ــي
أو  12م ـل ـيــون م ـتــر مــربــع إلن ـتــاج
امل ـح ــاص ـي ــل الـ ــزراع ـ ـيـ ــة واإلن ـ ـتـ ــاج

الحيواني ،الفتا إلــى أنــه تــم طرح
جزء من األراضــي للبيع للراغبني
بالشراء خال فترة املعرض.

«األمانة»
مـ ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـت ـ ــه ،أعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب امل ـ ــدي ـ ــر
التنفيذي لشركة األمانة العقارية
محمد حمدان صابر ،عن سعادته
لـ ـلـ ـمـ ـش ــارك ــة ف ـ ــي املـ ـ ـع ـ ــرض ال ـ ــذي
يـعـكــس م ــدى ال ـت ـطــور ال ـهــائــل في
اسـتـقـطــاب ال ـعــديــد م ــن الـشــركــات
الـعـقــاريــة ،مــن مختلف ال ــدول ،في
دليل على نجاح الشركة املنظمة.
وقـ ـ ـ ــال إن «األم ـ ـ ــان ـ ـ ــة» س ـت ـقــدم
خ ــال ف ـت ــرة امل ـع ــرض ال ـعــديــد من
امل ـش ــاري ــع ،ف ــي أك ـثــر م ــن دول ــة من
أهمها ،اململكة العربية السعودية،
وسـلـطـنــة ع ـمــان ،ودول ــة اإلم ــارات
الـعــربـيــة امل ـت ـحــدة ،وب ـعــض ال ــدول
األوروبية مثل تركيا وبلغاريا.
وقال صابر إن «األمانة» ستقدم
خ ــال ف ـتــرة امل ـع ــرض ،ال ـعــديــد من
املـ ـش ــاري ــع فـ ــي امل ـم ـل ـك ــة ال ـعــرب ـيــة
السعودية ،وتطرح أراضي سكنية
وتـ ـج ــاري ــة وزراع ـ ـي ـ ــة م ـم ـي ــزة فــي
مدين ــة القصيم والطائف ومدينة
الـخـفـجـ ــي الـســاحـلـيــة ،بمساحات
تـ ـص ــل إل ـ ـ ــى  1000م ـ ـتـ ــر ،ت ـت ـم ـيــز
ب ـقــرب ـهــا م ــن ال ـب ـح ــر وذات عــائــد
اس ـت ـث ـم ــاري م ـض ـم ــون وبــأس ـع ــار
ت ـنــاف ـس ـيــة ،م ــا ي ـل ـبــي اح ـت ـيــاجــات
املواطنني واملستثمرين.
وأكـ ـ ــد ص ــاب ــر أن امل ـس ـت ـث ـمــريــن
الـكــويـتـيــني ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـع ـقــاري
ب ــامل ـم ـل ـك ــة ال ـع ــرب ـي ــة ال ـس ـع ــودي ــة،
يـمـثـلــون الـنـسـبــة األع ـل ــى م ــن بني
املستثمرين الخليجيني ،منوها
بأن معظم استثمارات الكويتيني
ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـع ـق ــاري ت ـتــركــز في
املنطقة الشرقية ومدينة الرياض،
ومـ ـعـ ـتـ ـبـ ـرًا ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـك ــوي ـت ـي ــة
أحــد أهــم عـمــاء الـغــرفــة التجارية
السعودية على صعيد االستثمار
الخليجي ،عند مقارنتها بحجم
ال ـط ـل ـب ــات ال ـ ـ ـ ـ ــواردة لــاس ـت ـث ـمــار.
وأش ــار صــابــر إلــى إقـبــال شريحة
كبيرة من املستثمرين الكويتيني
(ش ـ ــرك ـ ــات وأف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادا) ،إلـ ـ ــى تـمـلــك
ال ـ ــوح ـ ــدات ال ـس ـك ـن ـيــة واألراضـ ـ ـ ــي
السكنية والـتـجــاريــة ،إمــا لغرض
االستثمار او سكن خاص في كل
م ــن م ـنــاطــق ال ـق ـص ـيــم والـخـفـجــي
والرياض والطائف.
وبـ ـ ـ ــني أن «األم ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــة» ت ـل ـت ــزم
ب ـتــوف ـيــر الـ ـح ــل األمـ ـث ــل ل ـل ـع ـمــاء،
وت ـهــدف لتصميم خـلــق مستقبل
متميز للعماء ،من خــال اعتماد
شــامــل وحـقـيـقــي وم ـت ـكــامــل آللـيــة
اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار املـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة،
ال ـتــي ت ـعــود بــال ـفــائــدة املـضـمــونــة
والربحية األكيدة ،ما يعنى العمل
ع ـلــى ت ـطــويــر وت ـح ـســني مـخـتـلــف
املـشــروعــات العقارية فــي مختلف
املواقع وتشجيع التقدم واالبتكار
باستخدام خبرة فريدة في مجال
التنمية الـعـقــاريــة وخـلــق الـثــروة،
م ـش ــددًا عـلــى أن ـهــا مـلـتــزمــة دائـمــا
ب ــأن ت ـكــون ق ــوة ايـجــابـيــة للتغير
للعماء.

ّ
ممثلو الشركات في جهوزية تامة لتلبية احتياجات العمالء

فيصل العنزي

بدر العناز

أحمد املزيد

عقيل الهذال

فهد املطوع

خالد الشراح

«دار الرؤية»
فــي الــوقــت نفسه ،كشف املدير
ال ـ ـع ـ ــام ل ـ ـ ـ ــدار الـ ـ ــرؤيـ ـ ــة الـ ـعـ ـق ــاري ــة
س ـ ــام ـ ــر ال ـ ـ ـتـ ـ ــركـ ـ ــاوي ،ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ط ــرح
وت ـســويــق ع ــدة م ـشــاريــع عـقــاريــة
في منطقة الخليج ،وتحديدًا في
دول ــة اإلم ـ ــارات الـعــربـيــة املـتـحــدة،
باإلضافة إلى مشاريع في اململكة
االردنية الهاشمية وعدة مشاريع
ف ــي ج ـم ـهــوريــة تــرك ـيــا وب ـل ـغــاريــا
وجورجيا.
وأشار إلى تنوع هذه املشاريع
بـ ـحـ ـي ــث تـ ـلـ ـب ــي أذواق ال ـع ـم ـي ــل
واملـسـتـثـمــر الـخـلـيـجــي ،م ــن حيث
الـتـصـمـيــم وال ـخــدم ـ ــات واملـ ـ ـ ــواقــع
املتميزة واألسعار املنافسة ،والتي
تـصــل م ـعــدالت ال ـفــوائــد السنوية
فيها إلى  8في املئة وما فوق.

«دار العز»
ك ـم ــا أك ـ ــد م ــدي ــر امل ـب ـي ـع ــات فــي
ش ــرك ــة دار الـ ـع ــز الـ ـعـ ـق ــاري ــة فـهــد
املطوع ،أن الشركة ستطرح خال
املـعــرض ،عــددًا من مشاريعها في
مـ ــدن ي ـل ــوا ج ـن ــارج ــك وط ــراب ــزون
واس ـط ـن ـب ــول وبـ ــورصـ ــة ال ـتــرك ـيــة
والكويت.
وأش ــار إل ــى أن «دار ال ـعــز» هي
املــالــك لــارض ومـطــور املـشــروع و
املسوق ،مؤكدًا أن مشاريع الشركة
تمتاز بمواقعها املميزة فــي قلب
امل ـ ـ ــدن ال ـت ــرك ـي ــة وم ــديـ ـن ــة ص ـبــاح
االحمد البحريه في الكويت ،إلى
جانب تقديم استثمارات عقارية
في متناول الجميع.
ولـ ـف ــت إل ـ ــى ط ـ ــرح مـ ـش ــروع فــي
بورصة وطرابزون يمتاز باملوقع
اإلستراتيجي بمساحات مختلفة
وتـ ـشـ ـطـ ـيـ ـب ــات عـ ــال ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـجـ ـ ــودة،
م ـض ـي ـف ــا أن أحـ ـ ــد أهـ ـ ــم م ـش ــاري ــع
الشركة الحالية هو مشروع «دار
ال ـعــز» فــي «ي ـلــوا ج ـنــارجــك» الــذي
سيتم االنتهاء منه مع نهاية العام
 ،2016مبينا ان املشروع عبارة عن

سامر التركاوي

محمد صابر

محمد الرفاعي

«كمبوند» متكامل يضم مجموعة
من املرافق التي من بينها مصلى
ومـنـطـقــة ال ـع ــاب اط ـف ــال وحــديـقــة
خاصة.
وذكر أن املشروع يبعد عن بحر
م ــرم ــرة  200م ـتــر ،ويـتـمـيــز أيـضــا
ب ـق ــرب ــه م ــن الـ ـخ ــدم ــات الــرئـيـسـيــة
واملــواصــات واملسجد والجامعة
ً
ومــراكــز الـتـســوق ،فـضــا عــن أنها
تغطي جميع احتياجات العماء.
وأشـ ــار إل ــى أن امل ـش ــروع يبعد
ع ــن س ـن ـتــر مــدي ـنــة ج ـن ــارج ــك 1.8
كيلو ،وعــن سنتر مدينة يلوا 13
كـيـلــو ،فـيـمــا يـبـعــد عــن اسطنبول
بواقع  30دقيقة عن طريق الجسر
الجديد ،وعلى بعد  30دقيقة عن
بورصة بالسيارة.
وأكـ ـ ــد أن يـ ـل ــوا تـ ـمـ ـت ــاز بــأن ـهــا
منطقة اسـتـثـمــاريــة تشهد حاليا
حــركــة تـطــويــريــة للبنية التحتية
فيها ،إذ تــم افـتـتــاح الجسر الــذي
يربطها فــي اسطنبول ،مبينا أن
ه ـ ــذا ال ـج ـس ــر س ـي ـس ـت ـمــر بــالـسـيــر
ح ـ ـتـ ــى مـ ـنـ ـطـ ـق ــة أزم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــر ،م ـ ـ ـ ــرورًا
بـبــورصــة ،مــا سيقلل املسافة إلى
أزم ـي ــر ب ــواق ــع  3س ــاع ــات ونـصــف
الساعة بالسيارة.
ول ـفــت امل ـط ــوع إل ــى أن مـشــروع
«يـ ـل ــوا جـ ـن ــارج ــك» ي ـم ـت ــاز بـقــربــه
مــن الـجــامـعــة ال ـجــديــدة املتكاملة
وامل ـ ـنـ ــاطـ ــق الـ ـسـ ـي ــاحـ ـي ــة ومـ ــراكـ ــز
ال ـت ـســوق وال ـف ـن ــادق ،م ــا يـعـنــي أن
ه ــذه املـنـطـقــة تـعـتـبــر م ــن املـنــاطــق
الــواعــدة التي تحظى باستقطاب

شريحة كبيرة من املستثمرين.
وذك ـ ـ ـ ـ ــر أن ـ ـ ـ ــه ي ـ ـضـ ــم م ـج ـم ــوع ــة
م ــن ال ــوح ــدات الـسـكـنـيــة املختلفة
امل ـ ـسـ ــاحـ ــة ،ب ـح ـي ــث ت ـ ـتـ ــوافـ ــر ف ـيــه
شقق مــن غــرفـتــني ،وث ــاث ،وأربــع
وخمس غــرف ،بواقع  40شقة ،ما
يـعـطــي الـعـمـيــل خ ـي ــارات مـتـعــددة
تتناسب مــع متطلبات كــل منهم،
وبتشطيبات عالية الجودة.
ون ــوه ب ــأن م ـش ــروع إسـطـنـبــول
ب ـي ـل ـي ــك دوزو ي ـ ـم ـ ـتـ ــاز ب ــامل ــوق ــع
اإلسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراتـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـج ـ ـ ــي ،ب ـ ـ ـع ـ ـ ـي ـ ـ ـدًا ع ــن
االزدحـ ـ ــام وبــال ـقــرب م ــن األنـشـطــة
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة مـ ـ ــراكـ ـ ــز الـ ـتـ ـس ــوق
والترفيه واملستشفيات واملدارس
والجامعات ،باإلضافة إلى شاطئ
بحر مرمرة واملارينا.
وأشار إلى أن اإلقبال على تركيا
ً
مــازال كبيرًا ،فضا عن أنه يعتبر
االخـتـيــار األنـســب بفضل التطور
املستمر الذي تشهده الجمهورية
الـ ـت ــركـ ـي ــة عـ ـل ــى كـ ــافـ ــة املـ ـ ـج ـ ــاالت،
ً
فضا عن القوانني املشجعة على
االستثمار والتملك ،إذ تقدم «دار
ال ـع ــز» تـسـهـيــات ت ـنــاســب جميع
شرائح املجتمع ،كما ّ
تقدم عروضا
حصرية ومميزة.

امل ـشــاريــع ال ـخــارج ـيــة ،خصوصا
مشاريع البوسنة وتركيا ،بفضل
اإلم ـ ـكـ ــانـ ــات اإلداري ـ ـ ـ ـ ــة امل ـت ـط ــورة
ال ـتــي تـمـتـلـكـهــا ،م ــن خ ــال فــريــق
تـ ـس ــويـ ـق ــي وت ـ ـط ـ ــوي ـ ــري م ــؤه ــل
بشكل كبير ،واختيارها ألفضل
امل ـشــاريــع املـتـمـيــزة فــي مواقعها
وتصاميمها وأسعارها ،إضافة
إلـ ــى م ـش ــارك ــات ـه ــا ف ــي امل ـع ــارض
العقارية املقامة في الكويت ودول
ً
املـنـطـقــة ،فـضــا عــن استخدامها
لألدوات التسويقية الفاعلة.
وب ــني الـ ـه ــذال أن ــه ب ـعــد انـتـهــاء
 95فــي املـئــة مــن مبيعات منتجع
(املنتزه  -اليجا) ،تطرح «الديار»
املالكة واملطورة ألحدث مشاريعها
ف ــي ســرايـيـفــو بـحــي إل ـي ـجــا ،وهــو
منتجع «لؤلؤة  -اليجا» ،الذي تم
طرحه للعماء.
وق ـ ـ ـ ــال إن املـ ـنـ ـتـ ـج ــع يـ ـع ــد مــن
امل ـش ــاري ــع امل ـت ـم ـيــزة ف ــي املـنـطـقــة،
ويـ ـت ــدرج ع ـل ــى أك ـث ــر م ــن  65أل ــف
متر مربع من املساحات الخضراء
وال ـ ـ ـشـ ـ ــوارع الـ ــواس ـ ـعـ ــة ،وب ـح ـي ــرة
صناعية على مساحة  2000متر
م ــرب ــع ،م ـب ـي ـنــا ان ـ ــه ف ــي ح ـ ــال ك ــان
الـعـمـيــل يـبـحــث ع ــن م ــاذ صيفي
ل ــاس ـت ــرخ ــاء وال ـ ــراح ـ ــة ،ف ـ ــإن فـلــل
وش ـق ــق امل ـن ـت ـجــع س ـت ـل ـبــي جـمـيــع
االحتياجات.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ـ ـ ـ ــه ع ـ ـنـ ــد اكـ ـتـ ـم ــال
منتجع (لــؤلــؤة  -الـيـجــا) سينعم
ساكنوه بخدمات ووســائــل راحة
ذات م ـق ــاي ـي ــس عـ ــامل ـ ـيـ ــة ،وم ــرك ــز

«الديار»
مـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـي ـ ـتـ ــه ،أش ـ ـ ـ ــار املـ ــديـ ــر
اإلقليمي لشركة الديار العقارية
عقيل الـهــذال ،إلــى أنها أصبحت
ضمن كـبــرى الـشــركــات العقارية
ال ـت ــي ت ـق ــوم ب ـت ـســويــق وت ـطــويــر

تــرفـيـهــي ،ون ــاد ري ــاض ــي ،وحـمــام
سـبــاحــة داخ ـلــي ،ومـطـعــم ومقهى
فــي الــديــوانـيــة ،كـمــا سيتم توفير
خدمات توصيل من املطار ووكالة
سياحية ومركز تأجير السيارات
وإدارة األعمال.
وأك ــد ال ـهــذال أن امل ـشــروع الــذي
تقوم الشركة بتسويقه وتطويره
وه ـ ــي امل ــالـ ـك ــة ل ـ ــه ،وه ـ ــو مـنـتـجــع
امل ـ ـن ـ ـتـ ــزه  -إل ـ ـي ـ ـجـ ــا» ،يـ ــأتـ ــي ع ـلــى
مساحة إجمالية تقدر بـ  120ألف
مـتــر مــربــع ،وه ــو يـقــع فــي منطقة
إلـيـجــا إح ــدى مـنــاطــق وضــواحــي
العاصمة سراييفو ،ويتميز بقربه
م ــن ال ـخــدمــات الــرئـيـسـيــة ومــراكــز
التسوق ونبع البوسنة الشهير،
وقربه من املطار ،بحيث يبعد عنه
مسافة ال تزيد على  4كلم.
ولفت إلى تميز منتجع املنتزه
بإطالته الخابة وباحتوائه على
جميع الـخــدمــات األســاسـيــة مثل،
امل ـس ـجــد وس ــوب ــر م ــارك ــت ون ـظــام
أمني متكامل على مــدار الساعة،
وم ـم ـش ــى داخـ ـ ـل ـ ــي ،ون ـ ـ ــاد صـحــي
م ـت ـك ــام ــل ،وديـ ــوان ـ ـيـ ــات وم ــاع ــب
ري ـ ــاض ـ ـي ـ ــة ،وخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات ص ـح ـي ــة،
وم ـك ـتــب خ ــدم ــات س ـيــاح ـيــة ،كما
تتنوع الوحدات السكنية بني فلل
مـنـفـصـلــة وف ـلــل م ــزدوج ــة وشـقــق
ودب ـل ــوك ـس ــات ب ــأح ـج ــام مـتـبــايـنــة
وب ـت ـص ــام ـي ــم م ـت ـط ــورة تـتـنــاســب
م ــع م ـت ـط ـل ـبــات الـ ـس ــوق ال ـكــوي ـتــي
وبـتـشـطـيـبــات عــالـيــة ال ـج ــودة ،ما
ج ـع ــل اإلقـ ـب ــال ك ـب ـيــرا ع ـل ــى ش ــراء
وحداته.
وأفـ ــاد أن ــه تــم ت ـجــاوز أك ـثــر من
 95ف ــي امل ـئ ــة م ــن امل ـب ـي ـعــات خــال
فترة قياسية ،بسبب تميز موقعه
وخدماته وتميز أسعار الوحدات
السكنية املـبــاعــة ،األم ــر ال ــذي دفع
ال ـ ـشـ ــركـ ــة إل ـ ـ ــى ت ــوسـ ـي ــع م ـس ــاح ــة
املـشــروع فــي املرحلة املقبلة ،لكي
يـصــل مـجـمــوع مـســاحــة امل ـشــروع
أكثر من  200ألف متر مربع.

«البيت العاملي»
في سياق متصل ،كشف املدير
العام لشركة مركز البيت العاملي
العقاري خالد الشراح ،أن الشركة
ت ـع ـمــل ف ــي م ـج ــال ب ـيــع ال ـع ـق ــارات
واألراضي في جمهورية البوسنة
وال ـ ـهـ ــرسـ ــك ،م ـب ـي ـنــا أنـ ـه ــا تـتـطـلــع
لتطوير وتــوسـيــع حجم اعمالها
في املنطقة.
ول ـفــت إل ــى أن ال ـشــركــة تعتبر
مـ ـ ــن أق ـ ـ ـ ــدم الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ال ـع ــام ـل ــة
داخ ــل جمهوريه البوسنة وهي
تـقــوم بــاإلضــافــة إل ــى ذل ــك ،ببناء
الـ ــوحـ ــدات ال ـس ـك ـن ـيــة وتـخـلـيــص
ج ـم ـيــع أن ـ ـ ــواع املـ ـع ــام ــات داخ ــل
ج ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــوريـ ـ ــة الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـن ـ ـ ــة ،م ــن
حجوزات فنادق وتأجير الشقق
السكنية والسيارات تيسيرًا على
عمائها.
وشــدد الـشــراح على أن الشركة
س ـت ـس ـت ـغــل ف ــرص ــة امل ـ ـعـ ــرض ،مــن
أجــل طــرح مشروعها الـجــديــد في
سلطنة عمان ،بالشراكة مع شركه
آدم للهندسة واالستشارات ،مبينا
أن امل ـش ــروع ع ـبــارة عــن مجموعة
م ـ ــن الـ ـفـ ـل ــل ال ـ ــراقـ ـ ـي ـ ــة ال ـت ـش ـط ـي ــب
الجاهزة للتسليم الفوري بأسعار
مميزة ،إلى جانب عدد من الشقق
الـسـكـنـيــة داخـ ــل صــالــة بسلطنة
عمان.
وت ــاب ــع أن ال ـشــركــة ت ـقــوم كــذلــك
ب ـت ـســويــق م ـش ــاري ــع ف ــي عـ ــدد مــن
الدول مثل تركيا واسبانيا ومصر،
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع أك ـ ـبـ ــر الـ ـش ــرك ــات

الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــة لـ ـت ــوفـ ـي ــر امل ـ ـشـ ــاريـ ــع
الــازمــة واملناسبة لعمائها ،من
حـيــث االل ـت ــزام بـمــواعـيــد التسليم
والفائدة للمستثمرين والعماء،
مـعــربــا ع ــن اس ـت ـعــداد كــامــل طــاقــم
الـ ـش ــرك ــة لـ ـخ ــدم ــة الـ ـعـ ـم ــاء عـلــى
الوجه األكمل.

«جود»
من جهة أخرى ،أكد املدير العام
ف ــى م ـج ـمــوعــة «ج ـ ــود ال ـع ـقــاريــة»
م ـح ـمــد الـ ــرفـ ــاعـ ــي ،أن امل ـج ـمــوعــة
ب ـص ــدد طـ ــرح عـ ــدد م ــن امل ـش ــاري ــع
الـ ـعـ ـق ــاري ــة الـ ـ ــواعـ ـ ــدة ،فـ ــي كـ ــل مــن
هــولـنــدا وفــرنـســا واملــانـيــا ،مشيرًا
إل ـ ــى أن ه ـ ــذه املـ ـش ــاري ــع س ـت ـكــون
منافسا قويا للعديد من املشاريع
املـ ـ ـط ـ ــروح ـ ــة ح ــالـ ـي ــا ف ـ ــي الـ ـس ــوق
العقاري الكويتى.
وقـ ـ ـ ــال إن ـ ــه خ ـ ــال م ـش ــارك ـت ـه ــا
الـ ـح ــالـ ـي ــة ف ـ ــي م ـ ـعـ ــرض ال ـك ــوي ــت
الدولي للعقار ،أحد اكبر املعارض
ال ـع ـق ــاري ــة ف ــي ال ـك ــوي ــت ،سـتـطــرح
«جـ ـ ــود» مـ ـش ــروع ف ـن ــدق «أف ـن ـيــو»
الكائن بمدينة اسطنبول بتركيا،
ال ـ ـ ــذي ي ـت ــأل ــف مـ ــن م ـج ـم ــوع ــة مــن
الشقق الفندقية التي تضم مرافق
وخدمات مميزة.
من ناحيته قال املدير التنفيذي
للشركة أحمد الهواري ،إن «جود»
اس ـت ـق ـب ـل ــت ال ـ ـعـ ــام  2016ب ــأق ــوى
العروض العقارية ،إذ إن معايير
الجودة واملصداقية تحتم عليها
االح ـت ـك ــاك بــال ـج ـم ـهــور وال ـت ـعــرف
ع ـ ـلـ ــى ان ـ ـط ـ ـبـ ــاعـ ــات ـ ـهـ ــم وآرائـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم
ورغباتهم.
واضــاف أن أهمية املشاركة في
مـعــرض الـكــويــت ال ــدول ــي للعقار،
تـ ــأتـ ــي ل ـخ ـل ــق الـ ـ ـف ـ ــرص املـ ـمـ ـي ــزة،
لتحقيق الـفــائــدة للعماء ،مؤكدًا
أن ما يميز الشركة هو تخصصها
ب ــال ـع ـم ــل فـ ــي ج ـم ـه ــوري ــة ت ــرك ـي ــا،
وال ـ ـتـ ــي م ـ ــازال ـ ــت ت ـح ـظ ــى ب ـق ـبــول
ك ـب ـي ــر لـ ـ ــدى ش ــريـ ـح ــة كـ ـبـ ـي ــرة مــن
املستثمرين واملواطنني الكويتيني
والخليجيني.

«تألق»
مـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـي ـ ـتـ ــه ،قـ ـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس
التنفيذي لـشــركــة تــألــق العقارية
ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــور أح ـ ـمـ ــد ه ـ ـ ـ ــذال املـ ــزيـ ــد،
إن ال ـش ــرك ــة ت ـم ـك ـنــت م ــن تـحـقـيــق
أهــدافـهــا األول ـي ــة ،بــإتـمــام بـيــع 70
في املئة من منتجع «كنتري سايد
سراييفو» في جمهورية البوسنة
والهرسك ،الذي يحتوي على أكثر
من  170وحدة سكنية متنوعة ،في
ظل الظروف االقتصادية الحالية.
وأضـ ـ ـ ــاف أن امل ـن ـت ـج ــع يـعـتـبــر
مــن املـنـتـجـعــات ال ـك ـبــرى ،ويتميز
بالرفاهية والفخامة ،وهــو مزود
بكافة وسائل الراحة واالستجمام
ً
للعماء ،إذ شهد إقباال كبيرًا نظرا
ملوقعه وإطاالته الخابة.
وتـ ــابـ ــع أن «ت ـ ــأل ـ ــق» س ـت ـطــرح
خـ ــال املـ ـع ــرض والـ ـفـ ـت ــرة املـقـبـلــة
م ـشــاريــع مـتـنــوعــة داخـ ــل تــركـيــا،
خصوصا في املناطق التي تتمتع
بسحر الطبيعة كمدينة طرابزون،
وصبنجة وأنطاليا ،الفتا إلى أنها
تتجه للسوق اإلسباني واألملاني
ت ـح ــت شـ ـع ــار «اس ـت ـث ـم ــر أم ــوال ــك
بأمان» ،ومنوها بأنها تقوم حاليا
بــالـتـفــاوض لـلـشــراكــة والـتـحــالــف
مع أكبر الشركات املطورة إلنشاء
مـ ـش ــاري ــع اس ـت ـث ـم ــاري ــة ،ب ـع ــوائ ــد
مجزية ومــرضـيــة ،سيتم طرحها
ل ـل ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن فـ ـ ــي امل ـس ـت ـق ـب ــل
القريب.

«العناز» تطرح
مشروعًا ّ
مميزًا في بورصة
«املتطورون
لالستثمارات»
ّ
تقدم فندقًا متكامالً
في مكة
«األمانة» ّ
تسوق فرصًا
عديدة بأسعار تنافسية
«دار الرؤية» تتواجد
في الخليج والعالم العربي
وأوروبا
«دار العز» تطلق
مشاريعها السكنية
في تركيا
«الديار» تستعرض
منتجعاتها
في البوسنة وتركيا
«البيت العاملي» تعرض
مجموعة من املشاريع
املتنوعة
«جود» تواصل بيع
فندق «أفنيو»
في إسطنبول
«تألق» تبيع وحدات
سكنية في البوسنة
وتركيا وأوروبا
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ً
ﻗﺎﻟﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ إن إﺣﺪى ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ وﻗﻌﺖ ﻋﻘﺪا ﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻘﻴﻤﺔ  10.75ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ) 35.4ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(.
وأوﺿﺤﺖ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ أن اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺘﻬﺎ إﻧﺸﺎءات اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ،
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،% 99ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﺸﺎء وإﻧـﺠــﺎز وﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺮاﻓﻖ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻳﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.

ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  7إﻟﻰ  12ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋﺔ  8ﺑﺄرض اﳌﻌﺎرض ﺑﻤﺸﺮف

 9ﺷﺮﻛﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻨﻀﻢ ﳌﻌﺮض اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻌﻘﺎر

أﻋـ ـﻠـ ـﻨ ــﺖ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﺗ ـ ــﻮب اﻛـ ـﺴـ ـﺒ ــﻮ ﻟـﺘـﻨـﻈـﻴــﻢ
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻌ ـ ــﺎرض واﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ــﺆﺗ ـ ـ ـﻤ ـ ــﺮات ﻋـ ـ ــﻦ اﻛـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎل
اﺳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪادﺗـ ـﻬ ــﺎ ﻻﻃ ـ ـ ــﻼق ﻓـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـ ـ ــﺪورة
اﻟـﺘــﺎﺳـﻌــﺔ ﻟـﻤـﻌــﺮض اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻟﻠﻌﻘﺎر
– اﻟ ـﺘ ـﺠ ـﻤــﻊ اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎري اﻟـ ــﺮاﺋـ ــﺪ واﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻴــﺰ ﻓــﻲ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ -واﻟ ــﺬي ﺗﻨﻈﻤﻪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑــﺄرض
اﻟﻤﻌﺎرض ﺑﻤﺸﺮف ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋﺔ  8ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
 12-7ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2016وﺳﻂ ﻣﺸﺎرﻛﺔ  60ﺷﺮﻛﺔ
ﻋـﻘــﺎرﻳــﺔ وﻣــﺎﻟـﻴــﺔ واﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرﻳــﺔ ﺗ ـﻌــﺮض اﻛﺜﺮ
ً
ﻣﻦ  250ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﺑﺤﻮاﻟﻲ  15دوﻟﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ
وﻋــﺮﺑـﻴــﺔ وﻋــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ ،وﻗــﺪ اﺳـﺘـﻌــﺮض ﻋــﺪد ﻣﻦ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﺘــﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﻃﺮﺣﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض.
وﻗــﺎل ﻣﺪﻳﺮ ﻋــﺎم ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻨﺎز اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﺪر
اﻟﻌﻨﺎز إن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض ﺳﺘﺘﻀﻤﻦ
إﻃــﻼق اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻷﺣــﺪث ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ،أﻻ وﻫﻮ ﻣﺸﺮوع )دوراﻧﺰﻫﺎوﺳﺰ–
 (DURANS HOUSESاﻟ ــﻮاﻗ ــﻊ ﻓ ــﻲ ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ
ﺑــﻮرﺻــﺔ ،واﻟ ــﺬي ﻳـﻌــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع اﻟـﺘـﻄــﻮﻳــﺮي
اﻟـﺴــﺎﺑــﻊ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓــﻲ ﺗــﺮﻛـﻴــﺎ ،ﻓـﻬــﻮ ﻋـﺒــﺎرة ﻋﻦ
ﻣ ـﺸــﺮوع ﺳـﻜـﻨــﻲ ﻣ ـﺘ ـﻜــﺎﻣــﻞ ،ﻳ ـﻤ ـﺘــﺎز ﺑــﺈﻃــﻼﻟـﺘــﻪ
اﻟــﺮاﺋ ـﻌــﺔ وﺗـﺼــﺎﻣـﻴـﻤــﻪ اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ واﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ
اﻟ ـﺘــﻲ ﺟـ ــﺎءت ﻋ ـﻠــﻰ اﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى ﻟﻴﺘﺤﻘﻖ
ﺑﺬﻟﻚ ﺣﻠﻢ اﻟﻤﻼك ﻓﻲ ﺣﻴﺎه ﻓﺮﻳﺪة.
وﺣ ــﻮل أﻫ ــﻢ ﻣ ـﻤ ـﻴــﺰات اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع ﻗ ــﺎل اﻟـﻌـﻨــﺎز
إن اﻟـﻤـﺸــﺮوع اﻟ ــﺬي ﻳـﻘــﻊ ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺴــﺎﺣــﺔ 3500
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻋـﺒــﺎرة ﻋــﻦ ﺛــﻼث ﻋـﻤــﺎرات ﺳﻜﻨﻴﺔ،
ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻛﻞ ﻋﻤﺎرة ﻣﻦ  6ﻃﻮاﺑﻖ وﻛﻞ ﻃﺎﺑﻖ ﺑﻪ
ﺷﻘﺘﺎن ﻓﻘﻂ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻀﻢ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ً
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟـﻀــﺮورﻳــﺔ ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ ان ﻛــﻞ ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﻤﻴﺰات ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻮاﺋﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ واﻋﺪة.
وﺻﺮح ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻌﻨﺰي رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮرون ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرﻳــﺔ ﺑــﺄﻧــﻪ ﺗ ــﻢ اﻻﺗـ ـﻔ ــﺎق ﻣ ــﻊ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻗﻠﺐ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻹدارة وﺗ ـﺸ ـﻐ ـﻴــﻞ ﻓـ ـﻨ ــﺪق ﺗــﻮﻓـﻴـﻴــﻞ
ﻛـﻨــﺪﻟــﻰ ﻓــﻲ ﻣـﻜــﺔ اﻟـﻤـﻜــﺮﻣــﺔ واﻟـ ــﺬي ﻳـﺒـﻌــﺪ ﻋﻦ
اﻟ ـﺤــﺮم اﻟـﻤـﻜــﻲ ﺣــﻮاﻟــﻲ  1200ﻣـﺘــﺮ ،وﻗ ــﺎل ﺑــﺎن
اﻟﻔﻨﺪق اﻟــﺬﻳــﻦ ﺗــﺪﻳــﺮه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ
 116وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻣﻔﺮوﺷﺔ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ
وﻳﻮﺟﺪ ﺑﺎﻟﻔﻨﺪق اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﺼﻠﻰ ﻛﺒﻴﺮ ﻳﺘﺴﻊ
ﻟﻌﺪد  300ﻣﺼﻠﻲ.
ﻣـ ــﻦ ﺟ ـﻬ ـﺘــﻪ ﺻ ـ ــﺮح ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ ﻓـ ـﻬ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻌــﻮد
اﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي ﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛ ــﺔ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ

اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻄــﻮرون ﻟــﻼﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرات اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرﻳــﺔ ﺑــﺄﻧــﻪ
ﺗــﻢ ﺗــﺄﺳـﻴــﺲ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻣـﺴــﺎﻫـﻤــﺔ ﻣـﺼــﺮﻳــﺔ ﺳﻨﺔ
 2015ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ ﺷ ــﺮاﻛ ــﺔ ﻛــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ﺑـﻠـﻐــﺖ 98%
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟــﺰراﻋــﻲ واﻟـﻌـﻘــﺎري
وﻗـ ــﺪ ﺗ ـﻤــﺖ ﺧ ـﺼ ـﻴــﺺ ﻗ ـﻄ ـﻌــﺔ أرض زراﻋ ـﻴ ــﺔ
ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ) 3000ﻓــﺪان زراﻋ ــﻲ (  12ﻣﻠﻴﻮن
ﻣ ـﺘــﺮ ﻣ ــﺮﺑ ــﻊ ﻹﻧـ ـﺘ ــﺎج اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﺻ ـﻴــﻞ اﻟ ــﺰراﻋ ـﻴ ــﺔ
واﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ ﻛﻤﺎ وذﻛــﺮ اﻟﻤﺴﻌﻮد أﻧﻪ
ﺳ ــﻮف ﻳ ـﺘــﻢ ﻃ ــﺮح ﺟ ــﺰء ﻣــﻦ اﻷراﺿ ـ ــﻲ ﻟﻠﺒﻴﻊ
ﻟﻠﺮاﻏﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮاء ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻤﻌﺮض.
وﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪان ﺻﺎﺑﺮ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟـﺸــﺮﻛــﺔ اﻷﻣــﺎﻧــﺔ اﻟـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ ان اﻷﻣــﺎﻧــﺔ ﺳــﻮف
ﺗـ ـﻘ ــﺪم ﺧ ـ ــﻼل ﻓـ ـﺘ ــﺮة اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺮض اﻟـ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ ﻓــﻲ أﻛ ـﺜــﺮ ﻣــﻦ دوﻟـ ــﺔ ﻣــﻦ أﻫ ـﻤ ـﻬــﺎ )
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  -ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن-
دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ
ﻣﺜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺎ  -وﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ(.
وزاد ان ﺷﺮﻛﺔ اﻻﻣﺎﻧﺔ ﺳﻮف ﺗﻘﺪم ﺧﻼل ﻓﺘﺮة
اﻟﻤﻌﺮض اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜـ ـ ــﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻄﺮح ﺧــﻼل ﻓﺘﺮة
اﻟﻤﻌﺮض أراﺿــﻰ ﺳﻜﻨﻴﺔ وﺗﺠﺎرﻳﺔ وزراﻋﻴﺔ
ﻣﻤﻴﺰة ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨ ــﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ واﻟﻄﺎﺋﻒ وﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟﺨﻔﺠ ـ ـ ــﻰ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﺑﻤﺴﺎﺣﺎت ﺗﺼﻞ اﻟﻰ
1000م ،ﻣ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮا اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ أﺣــﺪ
أﻫﻢ ﻋﻤﻼء اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ﺻﻌﻴﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ
ﺑﺤﺠﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮاردة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر.
وﺻ ـ ـ ــﺮح ﺳ ــﺎﻣ ــﺮ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺮﻛـ ــﺎوي اﻟـ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـﻌ ــﺎم
ﻟ ــﺪار اﻟــﺮؤﻳــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرﻳــﺔ ﻋـ ـ ـ ــﻦ ﻃ ــﺮح وﺗـﺴــﻮﻳــﻖ
ﻋ ــﺪة ﻣ ـﺸــﺎرﻳــﻊ ﻋ ـﻘــﺎرﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ
وﺗﺤﺪﻳﺪا ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻻردﻧﻴﺔ
اﻟ ـﻬــﺎﺷ ـﻤ ـﻴــﺔ وﻋ ـ ــﺪة ﻣ ـﺸــﺎرﻳــﻊ ﻓ ــﻲ ﺟـﻤـﻬــﻮرﻳــﺔ
ﺗﺮﻛﻴﺎ وﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ وﺟﻮرﺟﻴﺎ.
واﺿـ ـ ـ ــﺎف ﺗ ـﺘ ـﻨ ــﻮع ﻫ ـ ــﺬه اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ ﺑـﺤـﻴــﺚ
ﺗﻠﺒﻲ اذواق اﻟﻌﻤﻴﻞ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
ﻣــﻦ ﺣـﻴــﺚ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟـﺨــﺪﻣـ ــﺎت واﻟﻤ ــﻮاﻗﻊ
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة واﻻﺳـﻌــﺎر اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻳﺼﻞ
ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻰ  8%وﻣﺎ
ﻓﻮق.
وأﻛـ ــﺪ ﻣــﺪﻳــﺮ اﻟـﻤـﺒـﻴـﻌــﺎت ﻓــﻲ ﺷــﺮﻛــﺔ دار اﻟـﻌــﺰ
اﻟـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ ﻓﻬﺪ اﻟـﻤـﻄــﻮع أن اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﺳﺘﻄﺮح
ً
ﺧﻼل اﻟﻤﻌﺮض ﻋﺪدا ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺪن
»ﻳﻠﻮا ﺟﻨﺎرﺟﻚ« و»ﻃﺮاﺑﺰون« و»اﺳﻄﻨﺒﻮل«
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و»ﺑ ــﻮرﺻ ــﺔ« اﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺔ واﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ .واﺷ ــﺎر إﻟــﻰ
أن »دار اﻟـ ـﻌ ــﺰ« ﻫ ــﻲ ﻣ ــﺎﻟ ــﻚ اﻻرض وﻣ ـﻄــﻮر
اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﻤﺴﻮق ،واﺿــﺎف وﺳــﻮف ﻧﻘﻮم
ﺑـ ـﻄ ــﺮح ﻣ ـ ـﺸـ ــﺮوع ﻓـ ــﻲ ﺑـ ــﻮرﺻـ ــﺔ وﻃ ـ ــﺮاﺑ ـ ــﺰون
وﻳﻤﺘﺎز ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺑﻤﺴﺎﺣﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﺗﺸﻄﻴﺒﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة.
وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎف أن أﺣـ ـ ــﺪ أﻫـ ـ ــﻢ ﻣـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ
اﻟـﺤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻫــﻮ ﻣ ـﺸــﺮوع »دار اﻟ ـﻌــﺰ« ﻓــﻲ »ﻳـﻠــﻮا
ﺟﻨﺎرﺟﻚ« اﻟــﺬي ﺳﻮف ﻳﺘﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻪ ﻣﻊ
ً
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم  ،2016ﻣﺒﻴﻨﺎ ان اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﺒﺎرة
ﻋــﻦ »ﻛـﻤـﺒــﻮﻧــﺪ« ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳـﻀــﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺮاﻓﻖ.
وﺻ ـ ــﺮح اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻹﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤــﻲ ﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟ ــﺪﻳ ــﺎر
اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرﻳــﻪ ﻋـﻘـﻴــﻞ اﻟـ ـﻬ ــﺬال ﺑ ــﺄن ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟــﺪﻳــﺎر
اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرﻳــﺔ أﺻـﺒـﺤــﺖ ﺿـﻤــﻦ ﻛ ـﺒــﺮى اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت
اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗـ ـﻘ ــﻮم ﺑ ـﺘ ـﺴــﻮﻳــﻖ وﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ
ً
اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ وﺧـﺼــﻮﺻــﺎ ﻣﺸﺎرﻳﻊ

اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ وﺗﺮﻛﻴﺎ.
وﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻬ ــﺬال ﺑــﺎﻧــﻪ ﺑ ـﻌــﺪ اﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء  % 95ﻣﻦ
ﻣـﺒـﻴـﻌــﺎت ﻣـﻨـﺘـﺠــﻊ )اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘــﺰة_اﻟ ـﻴ ـﺠــﺎ( ﺗـﻄــﺮح
ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟــﺪﻳــﺎر اﻟـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ اﻟـﻤــﺎﻟـﻜــﺔ واﻟـﻤـﻄــﻮرة
ﻻﺣﺪث ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺮاﻳﻴﻔﻮ ﺑﺤﻲ إﻟﻴﺠﺎ
ُ
ﻃﺮﺣﻪ ﻟﻠﻌﻤﻼء
ﻣﻨﺘﺠﻊ )ﻟﺆﻟﺆة_اﻟﻴﺠﺎ( ﺗﻢ
واﻛﺪ اﻟﻬﺬال ﺑﺎن اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺑـﺘـﺴــﻮﻳـﻘــﻪ وﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮه – وﻫ ــﻲ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻜــﻪ ﻟ ــﻪ -
»ﻣﻨﺘﺠﻊ اﻟـﻤـﻨـﺘــﺰة – إﻟـﻴـﺠــﺎ« وﻫــﻮ ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ  120أﻟﻒ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ وﻫﻮ ﻳﻘﻊ
ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ إﻟﻴﺠﺎ إﺣــﺪى ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺿﻮاﺣﻲ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺳﺮاﻳﻴﻔﻮ.وﻗﺎل اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻌﻘﺎري ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺸﺮاح
ان اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﺗـﻌـﻤــﻞ ﻓــﻲ ﻣ ـﺠــﺎل ﺑـﻴــﻊ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرات
واﻻراﺿﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ واﻟﻬﺮﺳﻚ،
ﺣـﻴــﺚ إﻧـﻬــﺎ ﺗﺘﻄﻠﻊ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﺗــﻮﺳـﻴــﻊ ﺣﺠﻢ
اﻋـﻤــﺎﻟـﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ.،واﺿــﺎف أن اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ

ﺗ ـﻘــﻮم ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ اﻟ ــﻰ ذﻟ ــﻚ ﺑ ـﺒ ـﻨــﺎء اﻟــﻮﺣــﺪات
وﺗـﺨـﻠـﻴــﺺ ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻧـ ــﻮاع اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎﻣــﻼت داﺧــﻞ
اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﺠﻮزات ﻓﻨﺎدق وﺗﺄﺟﻴﺮ اﻟﺸﻘﻖ
واﻟﺴﻴﺎرات.
وﻗـ ـ ــﺎل اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻓ ــﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »ﺟﻮد
اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرﻳــﺔ« ﻣـﺤـﻤــﺪ اﻟــﺮﻓــﺎﻋــﻲ إن اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ
ﺑ ـﺼــﺪد ﻃ ــﺮح ﻋ ــﺪد ﻣــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ
اﻟﻮاﻋﺪة ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﻮﻟﻨﺪا وﻓﺮﻧﺴﺎ واﻟﻤﺎﻧﻴﺎ،
ً
ً
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻨﺎﻓﺴﺎ
ً
ﻗ ــﻮﻳ ــﺎ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟ ـﻤ ـﻄــﺮوﺣــﺔ
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
وأﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر إﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻰ أﻧـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺎ ﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺘ ـ ـﻀ ـ ـﻤـ ــﻦ ﻃ ـ ــﺮح
ﻣـ ـﺸ ــﺮوع ﻓـ ـﻨ ــﺪق )أﻓـ ـﻨـ ـﻴ ــﻮ( اﻟـ ـﻜ ــﺎﺋ ــﻦ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ
اﺳﻄﻨﺒﻮل ﺑﺘﺮﻛﻴﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺄﻟﻒ اﻟﻤﺸﺮوع
ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻘﻖ اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ
ﻣﺮاﻓﻖ وﺧﺪﻣﺎت ﻣﻤﻴﺰة.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ ﻗﺎل اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﺣﻤﺪ

اﻟ ـﻬــﻮاري ان ﺟــﻮد اﻟـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ اﺳﺘﻘﺒﻠﺖ ﻋﺎم
 2016ﺑ ــﺄﻗ ــﻮى اﻟﻌﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ،وذﻟ ــﻚ
ﻷن ﻣ ـﻌــﺎﻳ ـﻴــﺮ اﻟـ ـﺠ ــﻮدة واﻟ ـﻤ ـﺼــﺪاﻗ ـﻴــﺔ ﺗﺤﺘﻢ
ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻻﺣـﺘـﻜــﺎك ﺑﺎﻟﺠﻤﻬﻮر واﻟـﺘـﻌــﺮف ﻋﻠﻰ
اﻧﻄﺒﺎﻋﺎﺗﻬﻢ واراﺋﻬﻢ ورﻏﺒﺎﺗﻬﻢ.
وﻗ ـ ـ ــﺎل اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬي ﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﺗــﺄﻟــﻖ
اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرﻳــﺔ اﻟــﺪﻛ ـﺘــﻮر أﺣ ـﻤــﺪ ﻫـ ــﺬال اﻟ ـﻤــﺰﻳــﺪ إن
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻷوﻟﻴﺔ
ﺑﺄﺗﻤﺎم ﺑﻴﻊ ) (70%ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﻊ )ﻛﻨﺘﺮي ﺳﺎﻳﺪ
ﺳــﺮاﻳ ـﻴ ـﻔــﻮ( ﺟ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳــﺔ اﻟ ـﺒــﻮﺳ ـﻨــﺔ واﻟ ـﻬــﺮﺳــﻚ
اﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـﺤ ـﺘــﻮي ﻋ ـﻠــﻰ أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ  170وﺣ ــﺪة
ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ.
واﺿــﺎف ﺑــﺎن ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺄﻟﻖ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺳﺘﻄﺮح
ﺧ ــﻼل اﻟ ـﻤ ـﻌــﺮض واﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة اﻟ ـﻘــﺎدﻣــﺔ ﻣـﺸــﺎرﻳــﻊ
ﻣـﺘـﻨــﻮﻋــﺔ داﺧـ ــﻞ ﺗــﺮﻛـﻴــﺎ وﺧــﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻟـﻤـﻨــﺎﻃــﻖ
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗ ـﺘ ـﻤ ـﺘــﻊ ﺑ ـﺴ ـﺤ ــﺮ اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻌــﺔ ﻛ ـﻤــﺪﻳ ـﻨــﺔ
)ﻃﺮاﺑﺰون -ﺻﺒﺎﻧﺠﺔ – أﻧﻄﺎﻟﻴﺎ(.
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