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االربعاء  2نوفمبر 2016

ينطلق في الفترة من  7إلى  12نوفمبر الجاري ..ويستقطب  60شركة تعرض  250مشروعاً من  15دولة

مشاريع مميزة من الكويت والسعودية والبوسنة
وتايلند وتركيا مبعرض «الكويت الدولي للعقار»

أعلنت مجموعة توب إكســبو لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن اكتمال اســتعداداتها إلطالق فعاليات الدورة التاسعة لمعرض الكويت
الدولي للعقار ،الذي تنظمه المجموعة بأرض المعارض بمشرف في القاعة  8خالل الفترة  12-7نوفمبر الجاري وسط مشاركة  60شركة
عقارية ومالية واســتثمارية تعرض اكثر من  250مشــروعا بنحو  15دولة خليجية وعربية وعالمية ،وقد اســتعرض عدد من المشاركين
المشاريع التي سيتم طرحها في المعرض التي تتوزع بين عدة دول من أبرزها الكويت والسعودية واإلمارات والبحرين ومصر والبوسنة
وتايلند وتركيا.

الصفران« :الدقة العقارية»
تطرح مشاريع في اخلفجي والطائف
االســتثمار اآلمن بات هاجسا لكل من يسعى
لتحقيق ذلك بكل الوسائل ومن هنا احتل االستثمار
العقاري أعلى مراتب االستثمار أمنا وأقلها مخاطرة
وأوفرها ربحا.وفي سماء تنافست فيه العديد من
الشركات االستثمارية والعقارية برق جنم مؤسسة
الدقة العقارية بتقدمي كل ما هو متميز ومضمون
من خالل مشاركاتها الفعالة واملستمرة في املعارض
العقارية وطرح ما هو مميز وجديد بأسعار تنافسيه
ومن هذا املنطلق ،اكد عضو مجلس اإلدارة مشاري
عبداحلميد الصفران أن املؤسسة تسعى من خالل
مشــاركتها في هذا املعرض بعرض مجموعة من
املشاريع املتميزة في السعودية في كل من مدينة
اخلفجي الســاحلية ومدينة الطائف الســياحية
بالتعــاون مع استشــاريني ومختصني القتناص
أفضل الفرص املتاحة في مجال استثمار األراضي.

مشاري الصفران

السعدون :مشروع كاتاماران

سيكون معلم ًا مميز ًا في البحرين
قال حمد جاسم السعدون ،عضو مجلس اإلدارة
واملدير العام املساعد لشركة اليال العقارية إن الشركة
قد تأسست بالشــراكة بني شركة اجنازات للتنمية
العقارية (شــركة مســاهمة عامة كويتية) وشركة
فيرست العقارية (شركة مساهمة مقفلة بحرينية).
وقامت شــركة اليــال العقارية بتطويــر برج اليال
ريزدنــس في عــام  2014في منطقة الســيف مقابل
مجمع سيتي سنتر ،وبدأت الشركة في شهر مارس
من عام  2016بالبدء بتطوير أكبر مشــاريعها أبراج
الكاتاماران في منطقة الســيف مقابل أضخم مجمع
جتاري في مملكة البحرين مجمع الســتي ســنتر.
وقال السعدون إن تصميم مشروع كاتاماران يضم
برجني متجاورين مجموع شققهما  571شقة ،موزعة
بني  311شقة في البرج الشرقي و 260شقة في البرج
حمد جاسم السعدون
الغربي ،وسيتم بناؤهما على ارض مساحتها 6500
متر مربع تقريبا .باإلضافة الى أن مشــروع الكاتاماران يحتل موقعا اســتراتيجيا في
قلب ضاحية الســيف في مملكة البحرين ويضم نخبة واســعة مــن املطاعم واملقاهي
واحملالت .واختتم السعدون بالقول :يقوم مشروع كاتاماران بتوفير فرصة حياة حديثة
امتزجت بني متعة املدينة وحياة العمل ومن املتوقع أن يكون املعلم املميز في البحرين.

الشريفي« :بافاريا»
تطلق مشاريع سكنية محلية متميزة
قال رئيس مجلس ادارة شركة مجموعة بافاريا الدولية بدر الشريفى ان الشركة
ســتطرح خالل مشاركتها في املعرض مشــاريعها املتعددة التي تقع في ضاحية
صباح الســالم ،والتي تضم العديد من النماذج الســكنية املتنوعة واملســاحات
املختلفة .وأشار إلى أن مشاريع «بافاريا» متتاز بأعلى ضمان للجودة في أعمال
البناء ومســتوى التشطيب وتنوع اخلدمات ،كما أن مجموعة بافاريا تعتبر هي
املالك جلميع مشاريع الشركة ،وأيضا هي املنفذ جلميع األعمال االنشائية (شركة
بافاريا للتجارة العامة واملقاوالت) وكذلك املسوق احلصري ملشاريع الشركة فقط
وذلك في محاولة للجمع بني أرقى التشطيبات واخلدمات مع أقل األسعار مقارنة
باألسعار احلالية في السوق احمللي .ودعا زوار املعرض الى زيارة جناح الشركة
في املعرض ،وذلك قبل اتخاذ قرار الشــراء ،خاصة في ظل املميزات الكبيرة التي
تتمتع بها مشــاريع الشركة في السوق احمللي ،األمر الذي يجعلها من بني أفضل
اخليارات للمســتثمرين واملواطنني الباحثني عن التميز في شــقق التمليك .وبني
أن الشركة حترص على أن يتم التواصل مع العمالء مباشرة حيث ان املصداقية
ومعاييــر اجلــودة حتتم علينا التعاقد املباشــر مــع العميل بعيدا عن شــركات
التســويق األخرى ،ومن أجل ذلك فإن الشركة ال تقوم بتسويق أي مشاريع غير
مملوكة للمجموعة .وتابع :ان املعايير الصارمة التي تتبناها الشركة تفرض عليها
البناء وفق أحدث التصاميم العصرية املناسبة جلميع األذواق وجتهيز الوحدات
السكنية بأعلى مســتويات اجلودة وااللتزام باملخططات والقوانني الصادرة من
اجلهات الرسمية سواء داخل الكويت أو خارجها.

جناح «تبارك» في املعرض السابق

املطوع« :أركان املعتمدة»
تطلق مشروعها «سكن الطالبات» في تركيا

البدر« :برستيج» تسوق عدة مشاريع
في البوسنة وتركيا وصاللة والطائف

أعلن املدير التنفيذي لشــركة أركان املعتمدة
عبداهلل مبارك سعدون املطوع عن بدء تسويق
مشــروع «األبرار» لســكن الطالبات ،الواقع في
مدينة «يلــوا» التركية ،الذي يضم مجموعة من
الوحــدات العقارية الطالبية التي تتيح للعمالء
االســتثمار بأكثر أنواع االســتثمارات العقارية
أمانا وثباتا واســتمرارا ،ضمن ســكن للطالبات
في أكثــر الدول كثافة طالبيــــة وعدد جامعات،
وبعوائد اســتثمارية مميــــــزة ومجزية تفوق
الودائع البنكية التقليدية.
وقال املطوع إن املشــروع يحمــل بني طياته
العديد من مقومات النجاح التي من أهمها موقعه
اجلغرافي القريب جدا مبسافة  100متر عن اجلامعة،
وفي مدينة «يلوا» التي تضم العديد من اجلامعات
عبداهلل املطوع
واملعاهد التعليمية واملدارس اخلاصة واحلكومية،
ذلــك أنها تضم ما يقارب  5كليات حالية يقصدها أكثر من  25ألف طالب وطالبة
بني مستمر ومستجد ،باإلضافة الى مبان جامعية قيد اإلنشاء واملتوقع مستقبال
زيادة عدد الطلبة بشكل عام في احملافظة بشكل كبير وكثيف ،الى جانب طبيعة
االستثمار اآلمــــــن فـــي واحدة مـــن اكثر املناطق أمانا واستقـــرارا ومنوا حول
العالم .وحول أهم ما يتميز به مشــروع «األبرار لسكن الطالبات» قال املطوع إن
املشــروع يحتوي على العديــد من اخلدمات التي متيزه عن غيره من املشــاريع
املشابهة ،والســيما أن األمر يتعلق بأمن وسالمة الطالبات ،حيث يضم املشروع
خدمات أمن وحراسة على مدار الساعة ،مشرفة تربوية ترعى الطالبات ومسؤولة
عنهن ،خدمة املواصالت من السكن الى الكليات والعكس وعلى هذا النحو ،كاميرات
مراقبة ،انترنت السلكي ( )wi-fiمجاني ،وعيادة طبية.

قال املدير التنفيذي وعضو مجلس االدارة في
شركة برستيج املتحدة العقارية نواف البدر ان
مشاركة برستيج تأتي لتسويق عدة مشاريع في
جمهورية البوسنة والهرسك وتركيا وصاللة في
سلطنة عمان ومدينة الطائف في اململكة العربية
السعودية.
وأكد نواف البدر ان تخصصنا في االستثمار
العقاري في البوسنة ناجت من متابعتنا الطويلة
لهذا الســوق الواعد ،الذي بدأ باالزدهار وبشكل
كبير في السنوات األخيرة ،وبعد سلسلة جناحات
حققتها الشــركة في السوق البوسني من خالل
االنتهاء من خمسة مشاريع وبيعها بالكامل وتطرح
الشــركة احدث مشــاريعها في البوسنة ،ومنها
مشــروع منتجع الكويت وهــو منتجع متكامل
نواف البدر
اخلدمــات واملرافــق الترفيهيــة واالســتثمارية
والسياحية وهو املشروع الوحيد في قلب العاصمة البوسنية سراييڤو ويحتوي
على جميع اخلدمات من حراسة ومطاعم ومقاه ومسجد وحدائق ومالعب لالطفال
وميتاز بإطاللة رائعة على العاصمة البوســنية سراييڤو ،وأيضا تطرح الشركة
مشروع (ريان) ذا االطاللة الساحرة واملوقع املميز بالقرب من سنتر مدينة فيسكو
واملطل على نهر البوســنة العظيم واخلط السريع وبالقرب من محطة الباصات
والقطارات وبالقرب من املجمعات التجارية واملطاعم واملقاهي.
وتســــوق الشر كــة شققا وڤيالت سكنية جاهزة فــــي إسطنبول األوروبية
في مدينة بهجة شــهير الراقية والتي تتميز مبوقع مميـــــز بالقرب مــــن مطار
اتاتورك والذي يشــمل جميع اخلــــدمات واملرافق األساســية التــي حتتاج اليها
االسرة اخلليجية.

املشلوم :االستثمار العقاري
األمثل حالي ًا في تايلند

صقر« :تبارك القابضة»
تطرح أضخم مشاريعها بالقاهرة اجلديدة

عن مشاركة شركة مسلك العقارية في املعرض،
قال املدير العام محمد املشلوم انها جاءت لتجسد
اهتمام وحرص الشركة على التواجد واملشاركة
في هذه املعارض العقارية املتخصصة والتي تعزز
تفاعلهــا مع األنشــطة االقتصادية التي تقام في
الكويت بصفة عامة ،باالضافة إلى تأثيره اإليجابي
البالغ علــى احلركــة الترويجية والتســويقية
للشــركة ،معتبرا املعرض مبنزلــة النافذة التي
يطل من خاللها على قاعدتنا اجلماهيرية العريضة
والطريق املباشر الذي يصلنا مبختلف الشرائح
املجتمعية األخرى الستقطابهم وتعريفهم بتميز
مشــروعات شركة مســلك العقارية ونشاطاتها
وخدماتهــا املتنوعة ،تناســب كل راغبي التملك
العقاري مبشــروعات الشركة والتي نقدمها لهم
محمد املشلوم
وفــق أعلى معايير ومســتويات اخلدمة إقليميا
ودوليا .وأكد املشــلوم حرص مســلك العقارية على املشــاركة في املعرض نظرا
للعديد مــن معطياته اإليجابية بدءا بكونه متخصصا واثبت جناحاته من خالل
قــدرة منظميه على متيزهم وانفرادهم لتقدمي األفضل طيلة الســنوات املاضية،
ناهيــك عن انه يحظى مبشــاركة واســعة واهتمام كبير من قبــل فئة كبيرة من
املواطنني واملستثمرين في القطاع العقاري وراغبي التملك.
كما ان املشــاريع في جميع انحاء مملكة تايلند في بانكوك العاصمة ،بوكيت،
وأيضا في مدينة باتايا حيث جتمع ما بني جمال الطبيعة وروعة املعالم السياحية
والترفيهية ،فضال عن توافر كل اخلدمات ،وهذا ما يجعل مدينة باتايا التايلندية
من أفضل املدن التي يفضلها السائح دائما وال ميل من زيارتها ،فهي بحق مدينة
جتمع على ارضها كل مقومات السعادة والراحة في مكان واحد مما يجعلها االفضل
استثماريا واقتصاديا.
وأضاف :تقع مدينة باتايا على الساحل الشرقي خلليج تايلند على بعد حوالي
 165كم جنوب شرق بانكوك ،مبا يعادل ساعة ونصف الساعة بالسيارة من مطار
العاصمــة التايلندية بانكوك ،وتعد من أهم املناطق الســياحية في تايلند ،وهي
مدينة ســاحلية بدأت تســتقبل السياح منذ أوائل التســعينيات ملا تتميز به من
جمال وروعة الشــواطئ واملناظر الطبيعية اخلالبة وتعدد األنشــطة الرياضية
وتنوع الرحالت الســياحية الرائعة .وأشــار املدير العام الى أن املشاريع جاهزة
للتســليم الفوري بأسعار تنافسية ومفروشــة بالكامل ،وتتميز املشاريع بتعدد
الوحدات واألحجام واإلطالالت مع جميع اخلدمات من مطاعم وحمامات سباحة،
وصاالت ألعــــــاب رياضيـــــــة قسم خاص للرجال وآخر للنســاء ،والعديد من
اخلدمات األخرى.

صرح وليد صقر مدير فرع الكويت ملجموعة
تبارك القابضة بان املجموعة نفذت نسبة تقارب
 %75من إنشاءات احدث مشروعات الشركة بالقاهرة
اجلديدة وهو مشــروع ناينتي افينيو بالتجمع
اخلامس والذي ســيبدأ تســليم مرحلته األولى
صيف  2017وبالفعل مت فتح باب احلجز للمشروع.
وأفاد بــأن هذه الفترة تعد االنســب للتعاقد
والمتالك العقار مبصر وذلك بسبب فرق العملة
بني الدينار واجلنيه في الوقت احلالي وبخصوص
مشروع ناينتي افينيو والذي يعتبر اكثر املواقع
متيزا بالتجمع اخلامس ،أفاد بأن املشروع سكني
جتاري اداري على مستوى عاملي راق ويقع ناينتي
افينيو على شارع التسعني الشارع الرئيسي في
القاهــرة اجلديدة ويطل على اجلامعة األميركية
وليد صقر
اجلديدة وجامعة املســتقبل وحتيط به املدارس
الدولية مثل مدرســة احلياة ومدرسة  M.S.Aكما حتيط به النوادي الكبيرة مثل
نادي اجلزيرة ونادي الزهور ويقـــــع بالقرب من اكبر الفنادق الفخمة مثل J.W
 & marriotفندق  Dusit Thaniوايضا علـــــى بعد خطـــــوات من احملالت التجارية
الشــهيرة ،ففى ناينتي افينيو انت تعيــش في قلب القاهرة اجلديدة ،حيث ميتد
املشــــروع على مســاحة  200ألف متر مربع وقــــــد متــــــت االســتعانة بكبرى
الشــركات األميركية  W.A.T.Gلعمـــــل التصميمـــــــات املعمارية والرســومات
الهندسية للمشروع.
كما أشــار الى ان مشــروع ناينتــي افينيو هو املعيار اجلديــد للحياة الراقية
فاملشروع يوفر احلياة الفريدة التي فيها املزيج املثالي من الراحة والهدوء فانت
تتمتــع بحياة هادئة داخل ارقى كمباوند بالتجمع اخلامس حيث األمان واحلياة
فــي ســام وهدوء والتي هــي صفات احليــاة املتوازنة فقد مت تصميم مشــروع
ناينتي افينيو لكي يالئم كل االذواق واالحتياجات فقد مت تقســيم املشــروع الى
ثــاث مناطق :املنطقــة األولى خصصت لراغبي الهدوء ولذلــك فقد قمنا بتزويد
هــذه املنطقة بالورود والنوافير لكي تعطي قمة االحســاس بالهدوء والســكينة
& ،املنطقــة الثانية خصصت للعائالت ولهذا فقد خصصنا منطقة ألعاب خاصة
باالطفال وزودناها بحمامات ســباحة خارجية وأخــرى مغطاة للخصوصية &،
املنطقــة الثالثة خصصت للشــباب راغبي احليــاة احلديثة ولهــذا فقد زودناها
مبنطقة خاصة للشــوي وناد صحي متكامل على أعلى مســتوى .وأشــار الى ان
مشروع ناينتي افينيو مت تصميمه وتصميم وحداته على ايدي اكبر املتخصصني
ليتم تسليمها كاملة التشطيب سوبر ديلوكس بأعلى معايير اجلودة وبذلك هي
االستثمار اآلمن لك ولألسرة وهذا لتميز املوقع.
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ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺰﻳﻒ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻷﺳﻬﻢ اﻷوروﺑﻴﺔ

اﻷرﺑﻌﺎء  02ﺻﻔﺮ 1438ﻫـ
 02ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  - 2016اﻟﻌﺪد 2907

ارﺗﻔﻌﺖ اﻷﺳـﻬــﻢ اﻷوروﺑ ـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺳﺒﻴﻠﻬﺎ ﻟــﻮﻗــﻒ اﻻﺗـﺠــﺎه اﻟـﻨــﺰوﻟــﻲ اﻟــﺬي اﺳﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻣــﺪى ﺳﺖ
ﺟﻠﺴﺎت وﻛﺎن ﻣﺼﺪر اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻬﺎ ﻫﻮ ﺳﻬﻢ ﺷﻞ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻋﻼن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻠﻰ
ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت .وارﺗﻔﻊ ﺳﻬﻢ روﻳــﺎل داﺗــﺶ ﺷﻞ  3.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﻋــﻼن ﻋﻦ ﻧﻤﻮ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ
اﻷﺳﺎﺳﻲ  18ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﺘﺠﺎوزا ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ان اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺘﻮﻗﻌﺎت .وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ اﻧﺨﻔﺾ ﺳﻬﻢ ﺑﻲ.ﺑﻲ واﺣﺪا ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ
رﻏﻢ ان ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﺟﺎء أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت.

ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  7إﻟﻰ  12ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

»ﺗﻮب ُإﻛﺴﺒﻮ« :اﻛﺘﻤﺎل اﻻﺳﺘﻌﺪادات ﳌﻌﺮض اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻌﻘﺎر

اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﻄﻠﻖ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻓﺮﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻣﺼﺮ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻟﺒﻮﺳﻨﺔ
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أﻋﻠﻨﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗــﻮب اﻛﺴﺒﻮ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻌﺎرض واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات ﻋﻦ
اﻛـﺘـﻤــﺎل اﺳـﺘـﻌــﺪادﺗـﻬــﺎ ﻻﻃــﻼق ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟ ــﺪورة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻟﻤﻌﺮض
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻟـﻠـﻌـﻘــﺎر – اﻟـﺘـﺠـﻤــﻊ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎري اﻟــﺮاﺋــﺪ واﻟـﻤـﻤـﻴــﺰ ﻓﻲ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ -واﻟـ ــﺬي ﺗـﻨـﻈـﻤــﻪ اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﺑ ــﺄرض اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎرض ﺑﻤﺸﺮف
ﻓــﻲ اﻟـﻘــﺎﻋــﺔ  8ﺧــﻼل اﻟـﻔـﺘــﺮة  12-7ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2016وﺳــﻂ ﻣـﺸــﺎرﻛــﺔ 60
ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرﻳﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺗﻌﺮض اﻛﺜﺮ ﻣﻦ  250ﻣﺸﺮوع
ﺑﺤﻮاﻟﻲ  15دوﻟــﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ وﻋﺮﺑﻴﺔ وﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ,وﻗــﺪ اﺳﺘﻌﺮض ﻋﺪد
ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض واﻟﺘﻲ
ﺗـﺘــﻮزع ﺑﻴﻦ ﻋــﺪة دول ﻣــﻦ اﺑــﺮزﻫــﺎ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ واﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ واﻻﻣ ــﺎرات
واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮ واﻟﺒﻮﺳﻨﺔ وﺗﺎﻳﻠﻨﺪ وﺗﺮﻛﻴﺎ.
أﻋـﻠــﻦ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ أرﻛــﺎن اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﻄﻮع
ﻋــﻦ ﺑــﺪء ﺗـﺴــﻮﻳــﻖ ﻣ ـﺸــﺮوع »اﻻﺑ ـ ــﺮار« ﻟـﺴـﻜــﻦ اﻟ ـﻄــﺎﻟ ـﺒــﺎت ،اﻟــﻮاﻗــﻊ ﻓﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ »ﻳﻠﻮا« اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ،واﻟﺬي ﻳﻀﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺄﻛﺜﺮ أﻧﻮاع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
ً
ً
ً
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ أﻣــﺎﻧــﺎ وﺛـﺒــﺎﺗــﺎ واﺳ ـﺘ ـﻤــﺮارا  ,وﺑـﻌــﻮاﺋــﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﻤﻴﺰة
وﻣﺠﺰﻳﺔ ﺗﻔﻮق اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ .
وﻗﺎل اﻟﻤﻄﻮع ان اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﺤﻤﻞ ﺑﻴﻦ ﻃﻴﺎﺗﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎت
ً
اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺘﻲ ﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ ﻣﻮﻗﻌﻪ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﺟﺪا ﺑﻤﺴﺎﻓﺔ 100
ﻣﺘﺮ ﻋﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﻪ . ,
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻛﺸﻒ اﻟﻤﻄﻮع ﻋﻦ ان اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﺘﺎح
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻓ ــﺮاد واﻟﺠﻨﺴﻴﺎت وﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟـﺸــﺮاﺋــﺢ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺷــﺮاء وﺣــﺪة ﻋـﻘــﺎرﻳــﺔ ﻟﻄﺎﻟﺒﺔ واﺣ ــﺪة ﻓـﻘــﻂ أو وﺣﺪﺗﻴﻦ
ﻟﻄﺎﻟﺒﺘﻴﻦ أو ﻏــﺮﻓــﺔ ﻛــﺎﻣـﻠــﺔ )ﻳـﺼــﻞ اﻟ ـﻌــﺪد ﺑــﺎﻟـﻐــﺮﻓــﺔ اﻟــﻮاﺣــﺪة اﻟــﻰ 4
ﻃﺎﻟﺒﺎت( ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﺑﺸﺮاء ﻏﺮﻓﺘﻴﻦ أو أﻛﺜﺮ،
ذﻟــﻚ أﻧــﻪ ﻛـﻠـﻤــﺎ زاد اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣــﻦ ﻛـﻤـﻴــﺔ اﻟــﻮﺣــﺪات اﻟـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ ﻛﻠﻤﺎ
زاد اﺟـﻤــﺎﻟــﻲ اﻟ ـﻌــﻮاﺋــﺪ اﻟـﺘــﻲ ﻳﺤﻘﻘﻬﺎ ،وﺑــﺎﻟـﺘــﺎﻟــﻲ ﻓــﺎن أﻓـﻀــﻞ أﻧــﻮاع
ً
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺷﺮاء ﺷﻘﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ أو ﺷﻘﺘﻴﻦ وأﻛﺜﺮ  ,ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن
اﻟﺸﻘﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﺑﻬﺎ  4ﻏﺮف ﺑﺎﺟﻤﺎﻟﻲ  14ﻃﺎﻟﺒﺔ.
وأﺷـ ــﺎر اﻟ ــﻰ ان اﻟ ـﻌــﻮاﺋــﺪ اﻻﺟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺘــﻮﻗـﻌــﺔ ﻓــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻨــﻮع ﻣﻦ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻔﻮق ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟــﻮداﺋــﻊ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﺗﺼﻞ
ﻟﺴﺘﺔ أﺿﻌﺎﻓﻬﺎ وﻗﺪ ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ  ،,وﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻣﻊ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ دراﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮي اﻏﺴﻄﺲ وﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ،
ﻛﻤﺎ وﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻋﺎدة اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ أي وﻗﺖ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور 36
ً
ﺷﻬﺮا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ أول ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻋﻦ
اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ .
وﻗ ــﺎل رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﺷــﺮﻛــﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑــﺎﻓــﺎرﻳــﺎ اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ ﺑــﺪر
اﻟ ـﺸــﺮﻳ ـﻔــﻲ ان اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﺳ ـﺘ ـﻄــﺮح ﺧـ ــﻼل ﻣ ـﺸــﺎرﻛ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺮض
ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺿﺎﺣﻴﺔ ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ ،واﻟﺘﻲ
ﺗﻀﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ واﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
وأﺷﺎر اﻟﻰ ان ﻣﺸﺎرﻳﻊ »ﺑﺎﻓﺎرﻳﺎ« ﺗﻤﺘﺎز ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﻟﻠﺠﻮدة ﻓﻲ
أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺸﻄﻴﺐ وﺗﻨﻮع اﻟﺨﺪﻣﺎت ،ﻛﻤﺎ ان ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ً
ﺑــﺎﻓــﺎرﻳــﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫــﻲ اﻟـﻤــﺎﻟــﻚ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ،وأﻳ ـﻀــﺎ ﻫﻲ
اﻟﻤﻨﻔﺬ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻻﻧﺸﺎﺋﻴﺔ )ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺎﻓﺎرﻳﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻟ ـﻤ ـﻘــﺎوﻻت( وﻛــﺬﻟــﻚ اﻟـﻤـﺴــﻮق اﻟـﺤـﺼــﺮي ﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﻓﻘﻂ
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وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ أرﻗﻰ اﻟﺘﺸﻄﻴﺒﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻊ أﻗﻞ
اﻷﺳﻌﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ .
وﺗﺎﺑﻊ » ان اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺼﺎرﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﺒﻨﺎء وﻓﻖ أﺣــﺪث اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷذواق
وﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟــﻮﺣــﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟـﺠــﻮدة واﻻﻟـﺘــﺰام
ﺑﺎﻟﻤﺨﻄﻄﺎت واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺳﻮاء داﺧﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺖ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ.
وذﻛﺮ ان ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻤﻴﺰت ﺑﺎﻻﺗﻘﺎن واﻟﺠﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻧﺎﻟﺖ رﺿــﺎء اﻟﻌﻤﻼء ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز ،اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي أدى اﻟــﻰ ﻃــﺮح ﻋﺪة
ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﺎﺣﻴﺔ ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻟﺘﻲ
ﺗﻘﻊ ﻓــﻲ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻃــﺮﻳــﻖ اﻟﻔﺤﺎﺣﻴﻞ اﻟـﺴــﺮﻳــﻊ ﻣــﻊ اﻟــﺪاﺋــﺮى اﻟـﺴــﺎدس،
وﺗﻤﺘﺎز ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ وﺣﺠﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ وﻗﺮﺑﻬﺎ
ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻜﻮﻳﺖ وأﻛــﺪ أﻧــﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺸﻴﻴﺪ اﻟﺒﻨﺎء ﺑﺄﻓﻀﻞ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻳﻠﺒﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ واﻟﺠﻮدة
ﺣﻴﺚ ﻧﻬﺘﻢ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻋــﺪة ﺧــﺪﻣــﺎت وﻣــﺰاﻳــﺎ ﻟﻠﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ،أﻧــﺪﻳــﺔ ﺻﺤﻴﺔ
)رﺟــﺎﻟــﻰ  -ﻧـﺴــﺎﺋــﻲ( ،ﻣــﺮﻛــﺰ رﺟــﺎل أﻋـﻤــﺎل واﻧـﺘــﺮﻧــﺖ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ،ﻣﻮاﻗﻒ
ﻟﻠﺴﻴﺎرات )اﻟﺴﺮداب  +ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﻈﻠﻠﺔ( ،ﻣﻮل ﺗﺴﻮق ﺻﻐﻴﺮ.
وﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻗﺎل اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ
ﺑﺮﺳﺘﻴﺞ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻧﻮاف اﻟﺒﺪر ان ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺮﺳﺘﻴﺞ ﺗﺎﺗﻲ
ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻋﺪة ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ واﻟﻬﺮﺳﻚ وﺗﺮﻛﻴﺎ وﺻﻼﻟﺔ ﻓﻲ
ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن وﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻄﺎﺋﻒ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
وأﻛـ ــﺪ ﻧـ ــﻮاف اﻟ ـﺒ ــﺪر ان ﺗـﺨـﺼـﺼـﻨــﺎ ﻓ ــﻲ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎري ﻓﻲ
اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ ﻧــﺎﺗــﺞ ﻣــﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻨﺎ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻟـﻬــﺬا اﻟـﺴــﻮق اﻟــﻮاﻋــﺪ ،اﻟــﺬي
ﺑــﺪأ ﺑــﺎﻻزدﻫــﺎر وﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻻﺧـﻴــﺮة ،وﺑﻌﺪ ﺳﻠﺴﻠﺔ
ﻧﺠﺎﺣﺎت ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺒﻮﺳﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻧﺘﻬﺎء
ﻣ ــﻦ ﺧ ـﻤ ـﺴــﺔ ﻣ ـﺸــﺎرﻳــﻊ وﺑ ـﻴ ـﻌ ـﻬــﺎ ﺑــﺎﻟ ـﻜــﺎﻣــﻞ وﺗـ ـﻄ ــﺮح اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ اﺣ ــﺪث
ﻣـﺸــﺎرﻳـﻌـﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟـﺒــﻮﺳـﻨــﺔ .وﻣـﻨـﻬــﺎ ﻣ ـﺸــﺮوع ﻣﻨﺘﺠﻊ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ وﻫــﻮ
ﻣﻨﺘﺠﻊ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﺮاﻓﻖ ،واﻳﻀﺎ ﺗﻄﺮح اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺸﺮوع
) رﻳـﺎن ( ذو اﻻﻃﻼﻟﺔ اﻟﺴﺎﺣﺮة.
وﺗﻄﺮح اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺸﺮوع ) ﻧﺴﻤﺔ – اﻟﻄﺎﺋﻒ ( اﻟﺬي ﻳﻌﺪ أول ﻣﺠﻤﻊ
ﺳﻜﻨﻲ ﻳﺒﻨﻰ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﻤﻠﻚ اﻟـﺤــﺮ ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟـﻄــﺎﺋــﻒ ،وﻣﺴﺎﺣﺘﻪ
ﺗﺘﺠﺎوز  34أﻟﻒ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ،وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ  177وﺣﺪة ،ﺗﺘﻮزع ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
ً
ﺷﻘﻖ وﻓﻠﻞ ﻣﺘﻼﺻﻘﺔ وﻓﻠﻞ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ،ﻣﻨﻮﻫﺎ ﺑﺄن اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﺘﻤﺘﻊ
ﺑﺎﻃﻼﻟﺔ راﺋﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻄﺎﺋﻒ.
وﺗﻄﺮح اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻳﻀﺎ ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﺮوة ﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن اﻟــﺬي ﻳﻘﻊ
ﻓــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻇـﻔــﺎر ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻــﻼﻟــﺔ ﻓــﻲ ﻗﻠﺐ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋــﻮﻗــﺪ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺤﺎذﻳﺔ ﻟﺸﺎرع اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻗﺎﺑﻮس وﻳﺘﻜﻮن اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ
ﻃﻮاﺑﻖ و 27ﺷﻘﺔ ﺳﻜﻨﻴﺔ وﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺷﻘﻖ ﺑﻌﺪة ﻧﻤﺎذج وﻋﻠﻰ
ﺣﺮاﺳﺔ وﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ .
وﺗ ـﺴــﻮق اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﺷـﻘـﻘــﺎ وﻓ ـﻴــﻼت ﺳـﻜـﻨـﻴــﺔ ﺟــﺎﻫــﺰة ﻓــﻲ اﺳـﻄـﻨـﺒــﻮل
اﻻوروﺑ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ ﺑﻬﺠﺔ ﺷﻬﻴﺮ اﻟــﺮاﻗ ـﻴــﺔ واﻟ ــﺬي ﻳﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻻﺳﺮة وﻫﻤﺎ ﻋﺒﺎرة
ﻋﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻴﻦ ﻣﺘﺠﺎورﻳﻦ )رﺑﻮة  -ﺳﻜﺎي(.
وﺻﺮح وﻟﻴﺪ ﺻﻘﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺮع اﻟﻜﻮﻳﺖ  -ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺒﺎرك اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ .

»ﻣﺴﻠﻚ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ« ﺗﻮﻓﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﻣﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ
ﻗﺎل اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﻠﻚ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﻠــﻮم ان ﻣ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺮض
ﺟ ــﺎءت ﻟـﺘـﺠـﺴــﺪ اﻫ ـﺘ ـﻤــﺎم وﺣ ــﺮص اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﺟﺪ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰز ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺑــﺎﻻﺿــﺎﻓــﺔ اﻟ ــﻰ ﺗــﺄﺛ ـﻴــﺮه اﻻﻳ ـﺠــﺎﺑــﻲ اﻟ ـﺒــﺎﻟــﻎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﺮوﻳﺠﻴﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
وأﻋ ـ ـﻠ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﻠــﻮم ان اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﺳ ـﺘ ـﻘــﻮم ﺑ ـﻄــﺮح
ﻣـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﻤ ـﻠ ـﻜــﺔ ﺗ ــﺎﻳ ـﻠ ـﻨ ــﺪ ﺣـ ـﻴ ــﺚ اﻟ ـﺘ ـﻤ ـﻠــﻚ
ً
واﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر اﻵﻣ ـ ــﻦ ﻧـ ـﻈ ــﺮا ﻟ ـﻤــﺎ ﻳ ـﺸ ـﻬــﺪه اﻟــﻮﻗــﺖ
اﻟ ـﺤــﺎﻟــﻲ ﻣــﻦ اﺿ ـﻄــﺮاﺑــﺎت اﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ وﻧــﺰاﻋــﺎت
وﺧــﻼﻓــﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓــﻲ ﺑـﻌــﺾ اﻟ ــﺪول ،ﺣـﻴــﺚ ان
ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﻌﻴﺪة ﻛﻞ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻷﺣﺪاث.
ﻛﻤﺎ ان اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻧﺤﺎء ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ
ﻓﻲ ﺑﺎﻧﻜﻮك اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ،ﺑﻮﻛﻴﺖ ،واﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ

ﺑــﺎﺗــﺎﻳــﺎ ﺣ ـﻴــﺚ ﺗ ـﺠ ـﻤــﻊ ﻣ ــﺎ ﺑ ـﻴــﻦ ﺟ ـﻤــﺎل اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌــﺔ
وروﻋﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
ﺗﻮاﻓﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت.
واﺷ ـ ــﺎر اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻌــﺎم ﺑ ــﺎن اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ ﺟــﺎﻫــﺰة
ﻟﻼﺳﺘﻼم اﻟـﻔــﻮري ﺑﺎﺳﻌﺎر ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻣﻔﺮوﺷﺔ
ﺑــﺎﻟـﻜــﺎﻣــﻞ ،وﺗـﺘـﻤـﻴــﺰ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ ﺑـﺘـﻌــﺪد اﻟــﻮﺣــﺪات
واﻻﺣ ـ ـﺠـ ــﺎم واﻻﻃ ـ ـ ـ ــﻼﻻت ﻣ ــﻊ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت
ﻣــﻦ ﻣـﻄــﺎﻋــﻢ وﺣـﻤــﺎﻣــﺎت ﺳـﺒــﺎﺣــﺔ ،ﺻ ــﺎﻻت اﻟـﻌــﺎب
رﻳــﺎﺿ ـﻴــﺔ ﻗ ـﺴــﻢ ﺧ ــﺎص ﻟ ـﻠــﺮﺟــﺎل وآﺧـ ــﺮ ﻟـﻠـﻨـﺴــﺎء،
واﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت اﻻﺧ ـ ــﺮى .وأﺿـ ــﺎف ﻛﻤﺎ
ﺳ ـﺘ ـﻘــﺪم اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﻓــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺮض ﺗـﺴـﻬـﻴــﻼت ﻋــﺪة
ﺣـﻴــﺚ ﺗــﻮﻓــﺮ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ اﻣـﻜــﺎﻧـﻴــﺔ ﺗﻤﻠﻚ اﻟـﻌـﻘــﺎرات
وأﻃـ ــﻮل ﻣ ــﺪة ﺗـﻘـﺴـﻴــﻂ ﺑـﻤــﺎ ﻳـﻨــﺎﺳــﺐ ﻛــﻞ اﻟـﻌـﻤــﻼء
وﺑ ـ ــﺪون أي ﺷ ـ ــﺮوط اﺋ ـﺘ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﺣ ـﻴــﺚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
اﻟﻌﻤﻼء ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻌﻘﺎرات واﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﺪﻳﺪ
ﻛﺎﻣﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎرات.
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ان اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﻔﺬت ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﺎرب  75ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻧﺸﺎءات اﺣﺪث
ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺠﺪﻳﺪة وﻫﻮ ﻣﺸﺮوع ﻧﺎﻳﻨﺘـﻲ اﻓﻴﻨﻴـﻮ
ﺑﺎﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟـﺨــﺎﻣــﺲ واﻟ ــﺬي ﺳﻴﺒﺪأ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺮﺣﻠﺘﻪ اﻻوﻟ ــﻰ ﺻﻴﻒ
 2017وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﻢ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺤﺠﺰ ﻟﻠﻤﺸﺮوع.
وأﻓﺎد ان ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﺗﻌﺪ اﻻﻧﺴﺐ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ وﻻﻣﺘﻼك اﻟﻌﻘﺎر ﺑﻤﺼﺮ
وذﻟــﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻓــﺮق اﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪﻳﻨﺎر واﻟﺠﻨﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ
وﺑﺨﺼﻮص ﻣـﺸــﺮوع ﻧﺎﻳﻨﺘﻲ اﻓﻴﻨﻴﻮ واﻟــﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻛﺜﺮ اﻟﻤﻮاﻗﻊ
ﺗﻤﻴﺰا ﺑﺎﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺨﺎﻣﺲ أﻓــﺎد ان اﻟﻤﺸﺮوع ﺳﻜﻨﻲ ﺗﺠﺎري اداري
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻤﻲ راق وﻳﻘﻊ ﻧﺎﻳﻨﺘـﻲ اﻓﻴﻨﻴـﻮ ﻋﻠﻰ ﺷﺎرع اﻟﺘﺴﻌﻴﻦ
اﻟ ـﺸ ــﺎرع اﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﻲ ﻓــﻲ اﻟ ـﻘــﺎﻫــﺮة اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة وﻳـﻤـﺘــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺎﺣﺔ  200اﻟــﻒ ﻣﺘﺮ ﻣــﺮﺑــﻊ وﻗــﺪ ﺗــﻢ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻜﺒﺮي اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻻﻣــﺮﻳـﻜـﻴــﺔ  W.A.T.Gﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎت اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ واﻟــﺮﺳــﻮﻣــﺎت
اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع وﺗﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻟﻴﻜﻮن ﻋﻼﻣﺔ ﻓﺎرﻗﺔ
ﻓﻲ ﻗﻠﺐ اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ 3
ﻣـﻠـﻴــﺎرات ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺼﺮي وﻳﻀﻢ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟـﻌــﺎم ﻟﻠﻤﺸﺮوع وﺣــﺪات
ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻣﻤﻴﺰة ﺗــﺪار ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟـﺒـﻴــﻮت اﻟــﺬﻛـﻴــﺔ وﺗﺘﻤﻴﺰ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻮﺣﺪات ﺑﺎﻃﻼﻻت راﺋﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻮارع رﺋﻴﺴﺔ او ﻻﻧﺪﺳﻜﻴﺐ ،وﻳﻀﻢ
اﻟﻤﺸﺮوع اﻳﻀﺎ ﻣﻮﻻ ﺗﺠﺎرﻳﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ .
وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺸﺮوع ﻧﺎﻳﻨﺘﻲ اﻓﻴﻨﻴﻮ ﻟﻜﻲ ﻳﻼﺋﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻻذواق
واﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﻨﺎﻃﻖ  :اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻻوﻟ ــﻰ ﺧﺼﺼﺖ ﻟــﺮاﻏـﺒــﻲ اﻟ ـﻬــﺪوء وﻟــﺬﻟــﻚ ﻓـﻘــﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑـﺘــﺰوﻳــﺪ ﻫــﺬه
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮرود واﻟﻨﻮاﻓﻴﺮ & اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت
وﻟ ـﻬــﺬا ﻓـﻘــﺪ ﺧﺼﺼﻨﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـﻌــﺎب ﺧــﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻻﻃـﻔــﺎل وزودﻧــﺎﻫــﺎ
ﺑ ـﺤ ـﻤــﺎﻣــﺎت ﺳ ـﺒــﺎﺣــﺔ ﺧــﺎرﺟ ـﻴــﺔ وأﺧـ ـ ــﺮى ﻣ ـﻐ ـﻄــﺎة ﻟـﻠـﺨـﺼــﻮﺻـﻴــﺔ &
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻠﺸﺒﺎب راﻏﺒﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ وﻟﻬﺬا
ﻓﻘﺪ زودﻧﺎﻫﺎ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺸﻮي وﻧــﺎدي ﺻﺤﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ
اﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى.
وﻻن ﺗﺒﺎرك اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻫﻲ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
واﻟـﺘـﻄــﻮﻳــﺮ ﻓــﻲ ﺟـﻤـﻬــﻮرﻳــﺔ ﻣـﺼــﺮ اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ  ..ﻓـﺴــﻮف ﺗـﻘــﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ »ﻣـﻮل ﻧﺎﻳﻨﺘـﻲ اﻓﻴﻨﻴـﻮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ« ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺪ اﻛﺒﺮ ﻣﻮل ﺗﺠﺎري
ﺑﺎﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ  66000ﻣﺘﺮ وﺳﻮف ﻳﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ واﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻋﻢ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ وارﻗﻰ اﻟﻤﺎرﻛﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻣﺠﻤﻊ ﺳﻴﻨﻤﺎت ﻣﻜﻮن ﻣﻦ  6أدوار ﻋﺮض ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ
اﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى وﺗﻨﻔﺮد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺒﺎرك ﺑــﺄن ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﺪﻗﻴﺔ
ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻤﻼك ﻣﺸﺮوع »ﻧﺎﻳﻨﺘـﻲ اﻓﻴﻨﻴـﻮ«.
وأﺷـ ــﺎر ﺻـﻘــﺮ اﻟ ــﻰ ان اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﺑ ــﺪأت ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ اﺣ ــﺪث ﻣـﺸــﺮوﻋــﺎت
اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﺑــﺎﻟـﻘــﺎﻫــﺮة ﻓــﻲ ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ ﻧـﺼــﺮ وﻫــﻮ ﻣ ـﺸــﺮوع ﻛــﺎﺑـﻴـﺘــﺎل اﻳﺴﺖ
وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﻢ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺤﺠﺰ ﻟﻠﻤﺸﺮوع واﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻛﺜﺮ اﻟﻤﻮاﻗﻊ
ﺗﻤﻴﺰا ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮاﺋﺢ
وﺑﺘﺴﻬﻴﻼت ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد ﺣﺘﻰ  5ﺳﻨﻮات وﺗﻌﺪ ﻫﺬه ﻓﺮﺻﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻤﻠﻚ ﺑﺎﺳﻌﺎر وﻃــﺮق ﺳــﺪاد ﻣﺒﺘﻜﺮة ..وﻳﺸﻤﻞ  20ﻋﻤﺎرة ﺳﻜﻨﻴﺔ
داﺧ ــﻞ ﻛـﻤـﺒــﻮﻧــﺪ ﻣ ـﺤــﺎط ﺑ ـﺴــﻮر وﺑ ــﻮاﺑ ــﺎت واﻣ ــﻦ  24ﺳــﺎﻋــﺔ وﺗﺘﻤﻴﺰ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺣﺪات ﺑﺎﻃﻼﻻت راﺋﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻮارع رﺋﻴﺴﺔ او ﻻﻧﺪﺳﻜﻴﺐ،
وﺗﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ  88ﻣﺘﺮا وﻳﻮﺟﺪ وﺣﺪات ﻏﺮﻓﺘﻴﻦ
وﺛﻼث ﻏﺮف ﻟﻨﻠﺒﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﻴﻞ اﻟﺮاﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﻜﻦ او
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر .
ﻛﻤﺎ أﺷــﺎر اﻟــﻰ ان ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺒﺎرك ﺗﻘﺪم ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ اﻻﺳﺘﻼم
واﻟﺴﻜﻦ اﻟﻔﻮري ﺑﻤﺸﺮوﻋﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎدي و 6اﻛﺘﻮﺑﺮ  ..وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﻢ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳــﺎﻧــﺪري ﺗــﺎورز واﻟــﺬي ﻳﻌﺪ ﻣــﻦ اﻓﻀﻞ وارﻗــﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎدي اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم اﻟـﻴــﻮم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺗﺒﺎرك ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﻤﻠﻚ ﺑﻮاﺣﺪ ﻣﻦ أرﻗﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
وﻫــﻮ »ﻣـﻌـ ـ ــﺎدي ﺳـ ـ ــﺎﻧــﺪري« وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫــﺬا اﻟـﻤـﺸــﺮوع ﻧـﻤــﻮذﺟــﺎ ﻓﺮﻳﺪا
وﻣﻤﻴﺰا ﻟﻠﺴﻜﻦ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.

»اﻟﺪﻗﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ« ﺗﻄﺮح ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﻓﻲ اﻟﺨﻔﺠﻲ واﻟﻄﺎﺋﻒ
أﻛ ــﺪ ﻋـﻀــﻮ ﻣـﺠـﻠــﺲ إدارة اﻟــﺪﻗــﺔ
اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرﻳــﺔ ﻣ ـﺸــﺎري ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ
اﻟﺼﻔﺮان ﺑــﺄن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺴﻌﻰ
ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل ﻣ ـﺸــﺎرﻛ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ ﻫــﺬا
اﻟـﻤـﻌــﺮض ﺑـﻌــﺮض ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻣﻦ
ﻣ ــﺪﻳـ ـﻨ ــﺔ اﻟـ ـﺨـ ـﻔـ ـﺠ ــﻲ اﻟ ـﺴــﺎﺣ ـﻠ ـﻴــﺔ
وﻣ ــﺪﻳـ ـﻨ ــﺔ اﻟـ ـﻄ ــﺎﺋ ــﻒ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺣ ـﻴــﺔ
ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎون ﻣ ـ ــﻊ اﺳ ـﺘ ـﺸ ــﺎرﻳ ـﻴ ــﻦ
¿GôØ°üdG …QÉ°ûe
وﻣ ـﺨ ـﺘ ـﺼ ـﻴــﻦ ﻻﻗ ـﺘ ـﻨ ــﺎص أﻓ ـﻀــﻞ
اﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺮص اﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﺎﺣ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﺠــﺎل
اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻻراﺿﻲ .ﻫﺬا وﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ان ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟ ـﺘــﻲ ﺳ ــﻮف ﻳـﺘــﻢ ﻋــﺮﺿـﻬــﺎ ﺧ ــﻼل اﻟ ـﻤ ـﻌــﺮض ﺗ ـﺘــﻼءم ﻣــﻊ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ .ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ
ﺧــﻼل ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻨﻮك اﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﺗﺴﻬﻴﻼت دﻓــﻊ ﻣﺎدﻳﺔ
ﻣﻐﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻟﻤﻦ ﻳﺮﻳﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻛﺜﺮ
اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻣﻨﺎ .

اﻟﺴﻌﺪون  :ﻣﺸﺮوع ﻛﺎﺗﺎﻣﺎران
ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻌﻠﻤﴼ ﻣﻤﻴﺰﴽ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
أﺷ ــﺎر ﺣـﻤــﺪ ﺟــﺎﺳــﻢ اﻟ ـﺴـﻌــﺪون،
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة واﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟ ـﻌــﺎم اﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪ ﻟـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟـﻴــﺎل
اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرﻳــﺔ اﻟـ ــﻰ ان اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﻗﺪ
ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ
اﻧ ـ ـﺠـ ــﺎزات ﻟـﻠـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرﻳــﺔ
وﺷ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ ﻓـ ـﻴ ــﺮﺳ ــﺖ اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ
)ﺑﺤﺮﻳﻨﻴﺔ( .وﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻴﺎل
اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرﻳــﺔ ﺑـﺘـﻄــﻮﻳــﺮ ﺑ ــﺮج اﻟـﻴــﺎل
رﻳـ ــﺰدﻧـ ــﺲ ﻓـ ــﻲ ﻋ ـ ــﺎم  2014ﻓــﻲ
¿hó©°ùdG óªM
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻴﻒ ،وﺑﺪأت اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻓــﻲ ﺷﻬﺮ ﻣــﺎرس ﻣــﻦ ﻋــﺎم 2016
ﺑﺎﻟﺒﺪء ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ أﻛﺒﺮ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ أﺑﺮاج اﻟﻜﺎﺗﺎﻣﺎران ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟـﺴـﻴــﻒ ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ أﺿـﺨــﻢ ﻣﺠﻤﻊ ﺗ ـﺠــﺎري ﻓــﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻣﺠﻤﻊ اﻟـﺴـﺘــﻲ ﺳـﻨـﺘــﺮ .وﻗ ــﺎل اﻟـﺴـﻌــﺪون ان ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣـﺸــﺮوع
ﻛــﺎﺗــﺎﻣــﺎران ﻳﻀﻢ ﺑﺮﺟﻴﻦ ﻣﺘﺠﺎورﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﺷﻘﻘﻬﻤﺎ 571
ﺷـﻘــﺔ ،ﺑــﺎﻻﺿــﺎﻓــﺔ اﻟــﻰ ان ﻣـﺸــﺮوع اﻟـﻜــﺎﺗــﺎﻣــﺎران ﻳﺤﺘﻞ ﻣﻮﻗﻌﺎ
ً
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﺿﺎﺣﻴﺔ اﻟﺴﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ .واﺧﺘﺘﻢ
اﻟﺴﻌﺪون ان ﻣﺸﺮوع ﻛﺎﺗﺎﻣﺎران ﻳﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﺣﻴﺎة ﺣﺪﻳﺜﺔ.

َﱢ َ
»ﺳﺘﻴﺖ ﺳﺘﺮﻳﺖ« و»اﳌﺤﻠﻠﲔ اﳌﺎﻟﻴﲔ« ﻳﻜﺘﺸﻔﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮﴽ ﺧﻔﻴﴼ ﻟﻸداء
أﻛﺪت دراﺳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻧﺸﺮﻫﺎ اﻟﻴﻮم ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﺘﻴﺖ
ﺳ ـﺘــﺮﻳــﺖ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﻠــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﺤــﻮث اﻟـﺘـﻄـﺒـﻴـﻘـﻴــﺔ وﻣـﻌـﻬــﺪ
اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴـﻴــﻦ اﻟـﻤـﻌـﺘـﻤــﺪﻳــﻦ ،ان اﻟ ـﻨ ـﺠــﺎح رﻫــﻦ
ﱡ
ﺑﺘﺤﻮل ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻗﻄﺎع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺧﺒﺮاﺋﻪ ﻣــﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ
ﻋﻤﺎدﻫﺎ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷداء اﻟــﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻷﻫـ ـ ــﺪاف ﻟ ـﻀ ـﻤــﺎن ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ أﻫ ـ ــﺪاف اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء ﻃــﻮﻳـﻠــﺔ
اﻷﻣ ــﺪ ﺑﺸﻜﻞ أﻓ ـﻀــﻞ .وأﻛـ ــﺪت اﻟ ــﺪراﺳ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺻــﺪرت
ﱢ
وﻣﺘﻐﻴﺮ
ﺗـﺤــﺖ ﻋ ـﻨــﻮان» :اﻟ ـﻌ ـﺜــﻮر ﻋـﻠــﻰ ﻓ ــﺎي :اﻟـﺤــﺎﻓــﺰ
ً
ً
ُ
ﻌﺎﻣﻞ »ﻓﺎي« ﻳﺘﺮك ﺗﺄﺛﻴﺮا اﻳﺠﺎﺑﻴﺎ
اﻷداء اﻟﺨﻔﻲ« ،ان ﻣ ِ
ﻋـﻠــﻰ اﻷداء اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﻲ ،ورﺿ ـ ــﺎء اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء ،وﺗـﻔــﺎﻋــﻞ
َ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ.
ﱢ
ﱡ
ُ
ﻌﺎﻣﻞ »ﻓــﺎي« ﺗﺠﻤﻊ اﻷﻏ ــﺮاض واﻟـﻌــﺎدات
وﻳﻤﺜﻞ اﻟﻤ ِ
َ
واﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻘﺎﻃﻊ اﻷﻫﺪاف واﻟ ِﻘﻴﻢ واﻷﻓﺮاد
واﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺎت واﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء .وﻃــﺮﺣــﺖ اﻟ ــﺪراﺳ ــﺔ ﺛــﻼﺛــﺔ
أﺳـﺌـﻠــﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟــﻰ ﻧـﻈــﺮﻳــﺔ اﻟ ـﺤــﻮاﻓــﺰ )ﻧـﻈــﺮﻳــﺔ اﻟـﻘــﺮار

ـﺎﻣــﻞ »ﻓ ــﺎي« وﻫــﻲ :ﻣــﺎ اﻟــﺬي
اﻟــﺬاﺗــﻲ( ﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻟـ ُـﻤـﻌـ ِ
ﻳﺤﻔﺰﻛﻢ ﻟــﻸداء ﺑﺸﻜﻞ ﻋــﺎم ﻓﻲ ﺳﻴﺎق دورﻛــﻢ اﻟﺮاﻫﻦ
ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ؟ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺳﺒﺐ اﺳﺘﻤﺮارﻛﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع
ادارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر؟ ﻫﻞ ﺗﺼﻔﻮن ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻜﻢ ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﻣﺠﺮد ﻋﻤﻞ أو ﻣﻬﻨﺔ أو وﻇﻴﻔﺔ؟
وﻛﺸﻔﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻘﺎب ﻋﻦ ان ُ
ﻌﺎﻣﻞ »ﻓﺎي« ﻳﺘﻤﺘﻊ
اﻟﻤ ِ
ﺑﻌﻼﻗﺔ اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ واﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ واﺳﻌﺔ
ﻣﻦ اﺟﺮاءات ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷداء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ رﺿﺎ اﻟﻌﻤﻼء
َ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟﻌﻤﻞ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ
وﺗﻔﺎﻋﻞ
اداﻣﺔ اﻟﻘﻄﺎع واﺳﺘﻘﻄﺎب رﺿﺎ اﻟﻌﻤﻼء ﻟﻌﻘﻮد ﻣﻘﺒﻠﺔ.
وأوﺿﺤﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ان ارﺗﻔﺎع ُ
ﻌﺎﻣﻞ »ﻓــﺎي« ﻧﻘﻄﺔ
اﻟﻤ ِ
واﺣﺪة ﻳﻌﺰز اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺗﺤﻘﻴﻖ أداء ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻣﻤﺘﺎز
ﺑﻨﺴﺒﺔ  28ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺰز اﺣﺘﻤﺎﻻت اﺳﺘﻘﻄﺎب
درﺟ ــﺔ ﻣـﻤـﺘــﺎزة ﻣــﻦ رﺿ ــﺎء اﻟـﻌـﻤــﻼء ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.55ﻓﻲ
َ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ودرﺟ ــﺔ ﻣﻤﺘﺎزة ﻣــﻦ ﺗﻔﺎﻋﻞ

اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ  57ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ .وﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺗﻌﻠﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ،ﻗﺎﻟﺖ ﺳﻮزان َدﻧﻜﺎن ،اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﺘﻴﺖ ﺳﺘﺮﻳﺖ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ» :ان ﺑﻨﺎء
ﺛـﻘــﺎﻓــﺔ وﺑـﻴـﺌــﺔ ﻣﺘﻨﺎﻏﻤﺘﻴﻦ ﻣــﻊ اﻷﻏ ـ ــﺮاض واﻟ ـﻌــﺎدات
واﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﻤﻨﺢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
َ
ﻣ ـﺴ ـﺘــﺪاﻣــﺔ ﻣ ـﻔ ـﻴــﺪة ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤــﻼء واﻟ ـ ـ ُـﻤ ـ ــﺰ ﱢودﻳ ـ ــﻦ أﻧـﻔـﺴـﻬــﻢ
ﱢ
اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ .وﻋﻨﺪﻣﺎ
واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ﻓﻲ
َ
ُﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺧﺒﺮاء اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﻮﻓﻴﺮ أداء ﺟﻴﺪ ﻓﻲ ﻇﻞ
ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وآﻓ ــﺎق زﻣﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ،
ﻳﻨﻔﺼﻞ ﺷﻐﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﺳﻮاق ﻋﻦ أﻏﺮاﺿﻬﻢ
اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف ﺑﻌﻴﺪة اﻷﻣﺪ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺨﺪﻣﺘﻬﻢ .وﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ
ّ
اﻟﺘﻔﻮق وﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ
اﻷداء اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻰ
ً
ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ُ
ﻌﺎﻣﻞ »ﻓﺎي« أﻳﻀﺎ ﻷﻧﻪ ﺣﺎﻓﺰ
اﻟﻤ ِ
ﻳـﺴـﺘـﻬــﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻏـ ــﺮاض ﺗﻤﺜﻞ أﻓ ـﻀــﻞ اﻣـﻜــﺎﻧـﻴــﺎت

اﻷداء ﺧﻼل ﻣﺨﺘﻠﻒ دورات اﻷﺳﻮاق«.
ﻣ ــﻦ ﻧــﺎﺣ ـﻴ ـﺘ ـﻬــﺎ ،ﻗــﺎﻟــﺖ رﻳ ـﺒ ـﻴ ـﻜــﺎ ِﻓ ـ ـﻨـ ـ ِـﺪر ،ﻋ ـﻀــﻮ ﻣﻌﻬﺪ
اﻟـﻤـﺤـﻠـﻠـﻴــﻦ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴـﻴــﻦ اﻟـﻤـﻌـﺘـﻤــﺪﻳــﻦ ورﺋ ـﻴــﺲ ﻣ ـﺒــﺎدرة
»ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ« اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ اﻟﻤﻌﻬﺪ ،وﻫﻲ
ﻋـﺒــﺎرة ﻋــﻦ ﺟﻬﺪ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻃــﻮﻳــﻞ اﻷﻣــﺪ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ
اﻟﺮؤﻳﺔ ﻳﺨﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ» :ﻳﻌﺘﺒﺮ ُ
ﻌﺎﻣﻞ
اﻟﻤ ِ
ّ
اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻔﻘﻮد ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة أﻃــﻮل ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺐ
»ﻓــﺎي«
ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻻدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر .وﻋﻠﻰ ﻏــﺮار أي
ﻧﻈﺎم ﺑﻴﺌﻲ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻗﻄﺎع ادارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻰ ﻋﻼﻗﺎت
ُ
ﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ .وﺗـﻈـ ِـﻬــﺮ اﻟــﺪراﺳــﺔ أﻧــﻪ ﺣﻴﻦ ﻳﻐﻴﺐ اﻟﻬﺪف
ﱠ
ﻳﺘﺸﻮه اﻟ ـﺘــﻮازن ،وﻳﺼﺒﺢ
اﻟــﺬي ﻳﺨﻔﻒ ﻣــﻦ اﻟﺸﻐﻒ
واﻟﺤﻮاﻓﺰ وﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﻣــﺮ ﺗﺘﺤﻤﻞ
ﺗﻨﺎﻏﻢ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ً
أﻛﺜﺮ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ
اﻟﻀﺮر .وﻟــﻦ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻓﻮاﺋﺪ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺧﺒﺮاء اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

ﻋﻠﻰ ُ
ﻌﺎﻣﻞ »ﻓــﺎي« ﻋﻠﻰ اﻋــﺎدة اﻟ ـﺘــﻮازن اﻟــﻰ ﻗﻄﺎع
اﻟﻤ ِ
ً
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﺤﺴﺐ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺳﺘﻘﻮم أﻳﻀﺎ ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ
ﻛﻞ ﺷﻲء ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎ اﻟﺒﻴﺌﻲ واﻛﺘﺸﺎف ﻃﺮق ﺟﺪﻳﺪة
ّ
واﻟﺘﻔﻮق«.
ﻟﻼزدﻫﺎر
ُ
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ َدﻧ ـ ـﻜـ ــﺎن» :ﺗ ـﻈ ـ ِـﻬ ــﺮ اﻟـ ــﺪراﺳـ ــﺔ ﺑ ــﻮﺿ ــﻮح ان
ً
ّ ً
ُ
ﻣﺘﻐﻴﺮا ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ
ﻌﺎﻣﻞ »ﻓﺎي« ﻳﺸﻜﻞ
اﻟﻤ ِ
ﻻﻋـ ـ ــﺎدة ﺿ ـﺒــﻂ ﺳ ـﻠــﻮﻛ ـﻴــﺎت ﺧـ ـﺒ ــﺮاء اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر وأن
ً
ً
اﻟﻘﻴﺎدات ﺗﻠﻌﺐ دورا ﺣﺎﺳﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل .اذ اﻧﻪ
ُ
ﻌﺎﻣﻞ »ﻓــﺎي« ،ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
ﻣﻦ ﺧــﻼل ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤ ِ
أوﻟﺌﻚ اﻟﺨﺒﺮاء ﺗﺠﺎوز ﻫﺪف ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻋﺎﺋﺪاﺗﻬﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﻨﺢ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﻢ .وﺣﻴﻦ ﻳﻔﻌﻠﻮن
ذﻟﻚ ،ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺗﺤﺴﻴﻦ أداء ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﻢ وﻛﺴﺐ ﺛﻘﺔ
َ
وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﻢ .وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎع
ووﻻء ﻋﻤﻼﺋﻬﻢ
ً
ﺷﻐﻮف ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﻧﺤﻦ ﻧﻌﺘﻘﺪ ان ﻫﺬا ﻳﺸﻜﻞ اﻛﺘﺸﺎﻓﺎ
ﻓﺎﺋﻖ اﻷﻫﻤﻴﺔ«.
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أكملت مجموعة «توب إكسبو» لتنظيم املعارض واملؤتمرات،
استعداداتها إلطالق فعاليات الدورة التاسعة ملعرض «الكويت
الدولي للعقار» ،التجمع العقاري الرائد واملميز في الكويت ،والذي
تنظمه بأرض املعارض بمشرف في القاعة  8من  7إلى  12نوفمبر
الجاري.
ويشهد املعرض مشاركة  60شركة عقارية ومالية واستثمارية،
تعرض أكثر من  250مشروعًا في نحو  15دولة خليجية وعربية
وعاملية.
واستعرض عدد من املشاركني املشاريع التي سيتم طرحها
في املعرض ،والتي تتوزع بني عدة دول ،من أبرزها الكويت
والسعودية واإلمارات والبحرين مصر والبوسنة وتايلند وتركيا.

«توب إكسبو» تطلقه  7الجاري في «أرض املعارض»

مشاركات جديدة في «الكويت الدولي للعقار»

ّ
الشريفي« :بافاريا» توفر
مشاريع سكنية محلية
متميزة
أفـ ــاد رئ ـي ــس مـجـلــس إدارة شــركــة
م ـج ـمــوعــة ب ــاف ــاري ــا ال ــدولـ ـي ــة ب ــدر
الشريفي ،أن الشركة ستطرح خال
مشاركتها في املعرض ،مشاريعها
امل ـت ـع ــددة ال ـت ــي ت ـقــع ف ــي ضــاحـيــة
صباح السالم ،والتي تضم العديد
م ــن الـ ـنـ ـم ــاذج ال ـس ـك ـن ـيــة امل ـت ـنــوعــة
واملساحات املختلفة.
وأش ــار إلــى أن مشاريع «بــافــاريــا»
تـمـتــاز بــأعـلــى ضـمــان لـلـجــودة في
أعمال البناء ومستوى التشطيب
وتنوع الخدمات ،كما أن املجموعة
تعتبر املــالــك لجميع مشاريعها،
واملنفذ لجميع األعمال اإلنشائية
(ش ــرك ــة ب ــاف ــاري ــا ل ـل ـت ـجــارة الـعــامــة
وامل ـ ـقـ ــاوالت) ،وامل ـس ــوق الـحـصــري
مل ـشــاري ـع ـهــا ،ف ــي م ـح ــاول ــة للجمع
بــني أرقــى التشطيبات والخدمات
مع أقــل األسعار مقارنة باألسعار
الحالية في السوق املحلي.
ودعا زوار املعرض إلى زيارة جناح
الشركة ،قبل اتخاذ قرار الشراء ،في
ظــل املـمـيــزات الكبيرة التي تتمتع
بها مشاريعها في السوق املحلي،
األمــر الــذي يجعلها من بني أفضل
الخيارات للمستثمرين واملواطنني
ال ـب ــاح ـث ــني عـ ــن ال ـت ـم ـي ــز فـ ــي شـقــق
التمليك.
وب ــني أن الـشــركــة تـحــرص عـلــى أن
يتم التواصل مع العماء مباشرة،
إذ إن املصداقية ومعايير الجودة
ُ
ت ـح ـت ــم ع ـل ـي ـهــا ال ـت ـع ــاق ــد امل ـب ــاش ــر
مـ ــع ال ـع ـم ـي ــل ب ـع ـي ـدًا عـ ــن ش ــرك ــات
الـتـســويــق األخـ ــرى ،مــؤك ـدًا أنـهــا ال
ت ـقــوم بـتـســويــق أي م ـشــاريــع غير
مملوكة لها.
وتـ ـ ــابـ ـ ــع ال ـ ـشـ ــري ـ ـفـ ــي أن امل ـع ــاي ـي ــر
ال ـصــارمــة ال ـتــي تـتـبـنــاهــا الـشــركــة،
ت ـفــرض عليها الـبـنــاء وف ــق أحــدث
ال ـت ـص ــام ـي ــم ال ـع ـص ــري ــة امل ـنــاس ـبــة
لجميع األذواق ،وتجهيز الوحدات
السكنية بأعلى مستويات الجودة،
وااللـ ـت ــزام بــاملـخـطـطــات والـقــوانــني
الـ ـص ــادرة م ــن ال ـج ـهــات الــرسـمـيــة،
سواء داخل الكويت أو خارجها.
وذكــر أن مشاريع الشركة السابقة
تميزت باالتقان والجودة العالية،
التي نالت رضــا العماء بامتياز،
األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي أدى إل ـ ــى ط ـ ــرح ع ــدة
م ـ ـشـ ــاريـ ــع س ـك ـن ـي ــة ف ـ ــي ض ــاح ـي ــة
صباح السالم االستثمارية ،والتي
تقع فــي ملتقى طــريــق الفحيحيل
السريع مع الدائري السادس.

الصفران« :الدقة» تطرح
مشاريع في الخفجي
والطائف
أكد عضو مجلس اإلدارة في شركة
الدقة العقارية مشاري عبدالحميد
الصفران ،أن االستثمار اآلمن بات
هــاجـســا لـكــل م ــن يـسـعــى لتحقيق
ذل ــك بـكــل الــوســائــل ،وأن ــه مــن هنا
اح ـت ــل االس ـت ـث ـمــار ال ـع ـق ــاري أعـلــى
م ــرات ــب االس ـت ـث ـم ــار أمـ ـن ــا وأق ـل ـهــا
مخاطرة وأوفرها ربحا.
وقــال إنــه في سماء تنافست فيها
العديد من الشركات االستثمارية
والـ ـعـ ـق ــاري ــة ،ب ـ ــرق ن ـج ــم مــؤس ـســة
ال ــدق ــة الـ ـعـ ـق ــاري ــة ،ب ـت ـقــديــم ك ــل مــا
ه ــو مـتـمـيــز وم ـض ـم ــون م ــن خ ــال
مشاركاتها الفعالة واملستمرة في
امل ـعــارض الـعـقــاريــة ،وط ــرح مــا هو
مميز وجديد بأسعار تنافسية.
وأض ـ ـ ــاف الـ ـصـ ـف ــران أن املــؤس ـســة
تـسـعــى م ــن خـ ــال م ـشــارك ـت ـهــا في
هذا املعرض ،إلى عرض مجموعة
مــن املـشــاريــع املـتـمـيــزة فــي اململكة
ال ـع ــرب ـي ــة ال ـس ـع ــودي ــة ،ف ــي ك ــل مــن
مدينة الخفجي الساحلية ومدينة
الطائف السياحية ،بالتعاون مع
استشاريني ومختصني ،القتناص
أف ـضــل ال ـفــرص املـتــاحــة فــي مجال
استثمار األراضي.
وذكر أن كافة املشاريع التي سيتم
عرضها خال املعرض ،تتاءم مع
كافة املستثمرين ،إذ توفر الشركة
ج ـم ـي ــع ال ـت ـس ـه ـي ــات الـ ــازمـ ــة مــن
خال تعاملها مع بنوك إسامية.

السعدون« :اليال» ّ
تقدم
مشروع «كاتاماران»
في البحرين
أش ـ ـ ـ ـ ــار ع ـ ـضـ ــو م ـ ـج ـ ـلـ ــس اإلدارة
املدير العام املساعد لشركة اليال
الـعـقــاريــة حمد جــاســم الـسـعــدون،
إلى أن الشركة تأسست بالشراكة
ب ـ ــني شـ ــركـ ــة إن ـ ـ ـجـ ـ ــازات لـلـتـنـمـيــة
الـعـقــاريــة (شــركــة مـســاهـمــة عامة
كويتية) ،وشركة فيرست العقارية
(شركة مساهمة مقفلة بحرينية).
وقـ ــال إن «الـ ـي ــال» قــامــت بتطوير
بــرج «ال ـيــال ريــزدنــس» عــام 2014
في منطقة السيف ،مقابل مجمع
س ـي ـتــي س ـن ـتــر ،وبـ ـ ــدأت ف ــي شهر
م ـ ـ ــارس امل ـ ــاض ـ ــي ،ب ـت ـط ــوي ــر أك ـبــر
مـشــاريـعـهــا «أبـ ــراج ال ـكــاتــامــاران»
فــي منطقة السيف مقابل مجمع
«سيتي سنتر».
وأض ـ ـ ــاف الـ ـسـ ـع ــدون أن تـصـمـيــم
مشروع «كاتاماران» ،يضم برجني
متجاورين مجموع شققهما 571
ش ـق ــة ،م ــوزع ــة ب ــني  311ش ـقــة في
ال ـ ـبـ ــرج الـ ـش ــرق ــي و 260ش ـق ــة فــي
ال ـب ــرج ال ـغ ــرب ــي ،وس ـي ـتــم بـنــاؤهــا
عـلــى ارض مـســاحـتـهــا  6500متر
مربع تقريبا.
وتــابــع أن مـشــروع «الـكــاتــامــاران»
ي ـح ـتــل م ــوق ـع ــا إس ـتــرات ـي ـج ـيــا فــي
قـلــب ضــاحـيــة الـسـيــف ف ــي مملكة
ال ـب ـحــريــن ،وي ـض ــم نـخـبــة واس ـعــة
م ــن امل ـط ــاع ــم وامل ـق ــاه ــي واملـ ـح ــال،
وتـ ـت ــواف ــر ف ـي ــه كـ ــل س ـب ــل ال ــراح ــة
والرفاهية ،بحيث يختار الشخص
اإلط ــال ــة ع ـلــى امل ــدي ـن ــة أو املـنـظــر
البحري الجميل ،في حني تحتوي
األبـ ـ ـ ــراج ع ـل ــى صـ ـ ــاالت ري ــاض ـي ــة،
وسبا وصالون للسيدات ،وسونا
وغ ـ ــرف بـ ـخ ــار ،وب ــرك ـت ــي سـبــاحــة
خارجية وداخـلـيــة ،وصــالــة للعب
األطفال ،ومطاعم ،ومقاه ،وسوبر
ماركت ،وثاثة مستويات ملواقف
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــارات تـ ـتـ ـس ــع لـ ـنـ ـح ــو 600
سيارة.

املطوع« :أركان املعتمدة»
ّ
تدشن «األبرار» لسكن
الطالبات

البدر« :برستيج املتحدة»
تتواجد في البوسنة
وتركيا وصاللة والطائف

صقر« :تبارك القابضة»
ّ
تسوق أحدث مشاريعها
في القاهرة الجديدة

املشلوم« :مسلك»
ّ
تركز على االستثمار
في تايلند

أعلن املدير التنفيذي لشركة أركان
املعتمدة عبدالله مـبــارك سعدون
امل ـ ـ ـطـ ـ ــوع ،ب ـ ـ ــدء تـ ـس ــوي ــق مـ ـش ــروع
«األب ــرار» لسكن الطالبات ،الواقع
فــي مدينة «يـلــوا» التركية ،والــذي
يـ ـض ــم مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ــن ال ـ ــوح ـ ــدات
ال ـع ـق ــاري ــة ال ـط ــاب ـي ــة ،ال ـت ــي تـتـيــح
لـلـعـمــاء االس ـت ـث ـمــار بــأكـثــر أن ــواع
االستثمارات العقارية أمانا وثباتا
واستمرارًا ،ضمن سكن للطالبات
في أكثر الدول كثافة طابية وعدد
ج ــام ـع ــات ،وب ـع ــوائ ــد اس ـت ـث ـمــاريــة
م ـم ـي ــزة وم ـج ــزي ــة تـ ـف ــوق ال ــودائ ــع
البنكية التقليدية.
وتابع أن الشركة مسؤولة بالكامل
ع ـ ــن املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ،م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة دف ــع
املـسـتـحـقــات مـثــل رس ــوم الصيانة
والـ ـض ــريـ ـب ــة الـ ـسـ ـن ــوي ــة وف ــواتـ ـي ــر
ال ـك ـه ــرب ــاء واملـ ـ ــاء وال ـ ـغـ ــاز ،وتـسـلــم
اإلي ـج ــارات مــن الـطــالـبــات وصــرف
روات ـ ـ ـ ــب امل ــوظـ ـف ــني الـ ـع ــامـ ـل ــني فــي
مرافقه.وكشف املطوع أن االستثمار
فــي املـشــروع مـتــاح لجميع األف ــراد
والـجـنـسـيــات وملـخـتـلــف الـشــرائــح،
بـحـيــث يـسـتـطـيــع املـسـتـثـمــر ش ــراء
وحـ ــدة ع ـقــاريــة لـطــالـبــة واحـ ــدة أو
وحــدتــني لطالبتني أو غرفة كاملة
(يصل العدد بالغرفة الواحدة إلى
 4ط ــال ـب ــات) ،ك ـمــا يـمـكـنــه الـتــوســع
بشراء غرفتني أو أكثر ،إذ إنه كلما
زاد املستثمر مــن كمية الــوحــدات
العقارية كلما زاد إجمالي العوائد
التي يحققها.ورأى أن أفضل أنواع
االسـتـثـمــار يتمثل فــي ش ــراء شقة
كــام ـلــة أو ش ـق ـتــني وأكـ ـث ــر ،مـنــوهــا
ب ــأن ال ـش ـقــة ال ــواح ــدة ب ـهــا  4غــرف
بإجمالي  14طالبة .وأشــار إلى ان
العوائد اإلجمالية املتوقعة في هذا
الـنــوع مــن املـشــاريــع ،تـفــوق بكثير
عوائد الودائع البنكية التقليدية،
وتصل لستة أضعافها وقد تكون
أك ـث ــر ب ـك ـث ـيــر ،م ـب ـي ـنــا أنـ ــه بــإم ـكــان
امل ـس ـت ـث ـم ــر والـ ـعـ ـمـ ـي ــل اسـ ـت ــرج ــاع
رأس ـم ــال ــه خـ ــال سـ ـن ــوات قـصـيــرة
فــي الـظــروف املتوسطة واملـمـتــازة،
ف ــي ح ــني ي ـتــم ت ــوزي ــع ال ـع ــوائ ــد مع
نهاية كل سنة دراسية في شهري
اغـسـطــس وسبتمبر مــن كــل سنة.
وذك ــر أن ــه يـحــق للمستثمر إع ــادة
الـبـيــع فــي أي وق ــت ،بـعــد م ــرور 36
شـ ـهـ ـرًا مـ ــن تـ ــاريـ ــخ أول ع ــائ ــد مــع
ً
ارتـفــاع القيمة العقارية مستقبا
عن السعر الحالي.

كـ ـش ــف امل ـ ــدي ـ ــر الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ع ـضــو
مجلس اإلدارة في شركة برستيج
املتحدة العقارية ،نــواف الـبــدر ،أن
مشاركة «برستيج» تأتي لتسويق
ع ـ ـ ـ ــدة مـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع ف ـ ـ ــي جـ ـمـ ـه ــوري ــة
الـ ـب ــوسـ ـن ــة والـ ـ ـه ـ ــرس ـ ــك ،وت ــركـ ـي ــا،
وصالة في سلطنة عمان ،ومدينة
ال ـ ـطـ ــائـ ــف فـ ـ ــي املـ ـمـ ـلـ ـك ــة ال ـع ــرب ـي ــة
السعودية.
وأكـ ـ ـ ــد ال ـ ـب ـ ــدر أن ت ـخ ـص ـص ـن ــا فــي
االستثمار العقاري فــي البوسنة،
ناتج مــن متابعتها الطويلة لهذا
السوق الواعد ،الذي بدأ باالزدهار
وبشكل كبير في السنوات األخيرة،
وب ـعــد سـلـسـلــة ن ـجــاحــات حققتها
الـشــركــة فــي ال ـســوق الـبــوسـنــي من
خ ـ ــال االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء م ـ ــن  5م ـش ــاري ــع
وبيعها بالكامل.
وأش ـ ــار إل ــى أن ـه ــا س ـت ـطــرح أح ــدث
مـشــاريـعـهــا ف ــي ال ـبــوس ـنــة ،ومنها
مشروع «منتجع الكويت» متكامل
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات واملـ ـ ــرافـ ـ ــق ال ـتــرف ـي ـه ـيــة
واالسـتـثـمــاريــة والـسـيــاحـيــة.وذكــر
أن «ب ــرسـ ـتـ ـي ــج امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة» ت ـط ــرح
أيضا مشروع «ريـان» ،ذي اإلطالة
الساحرة واملوقع املميز بالقرب من
سـنـتــر مــديـنــة فـيـسـكــووقــال الـبــدر
إن ال ـشــركــة ت ـطــرح أي ـضــا م ـشــروع
«نسمة  -الـطــائــف» ،الــذي يعد أول
مجمع سكني يبنى بنظام التملك
الحر في مدينة الطائف ،ومساحته
تتجاوز  34ألف متر مربع ،ويتكون
من  177وحدة ،تتوزع ما بني شقق
وفلل متاصقة وفلل مستقلة.
وت ــاب ــع أن ال ـش ــرك ــة تـ ـط ــرح أي ـضــا
مـ ـش ــروع «املـ ـ ـ ــروة  »6ف ــي سـلـطـنــة
عمان ،الذي يقع في مدينة صالة
بمحافظة ظ ـفــار ،فــي قـلــب منطقة
ع ــوق ــد ال ـغــرب ـيــة امل ـح ــاذي ــة ل ـشــارع
السلطان قابوس ،وهي من املناطق
ال ـس ـك ـن ـي ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـق ــع ف ـ ــي وس ــط
املحافظة ،مبينا أن املشروع يتكون
م ــن  5ط ــواب ــق و 27ش ـقــة سـكـنـيــة.
وذكر أن «برستيج املتحدة» تسوق
ً
أيضا شققا وفـلــا سكنية جاهزة
في اسطنبول األوروبية ،في مدينة
بهجة شهير الراقية في مشروعني
متجاورين (ربوة  -سكاي).

لفت مدير فرع الكويت  -ملجموعة
تبارك القابضة وليد صقر ،إلى أن
املجموعة نفذت نحو  75فــي املئة
من إنشاءات أحدث مشاريعها في
ال ـق ــاه ــرة ال ـج ــدي ــدة ،وه ــو م ـشــروع
«ن ــايـ ـنـ ـت ـ ـ ــي أفـ ـيـ ـنـ ـي ـ ـ ــو» بــال ـت ـج ـمــع
ال ـخ ــام ــس وال ـ ـ ــذي س ـي ـب ــدأ تـسـلـيــم
مــرحـلـتــه األولـ ــى فــي صـيــف .2017
واعتبر أن هذه الفترة تعد األنسب
للتعاقد والمتاك العقار في مصر،
بـسـبــب فـ ــرق ال ـع ـم ـلــة ب ــني الــدي ـنــار
والجنيه في الوقت الحالي ،مبينا
أن «ناينتي أفينيو» يقع في أكثر
املــواقــع تميزًا بالتجمع الخامس،
وهـ ـ ــو م ـ ـشـ ــروع س ـك ـن ــي وتـ ـج ــاري
وإداري عـلــى مـسـتــوى عــاملــي راق،
ويقع على شارع التسعني الشارع
الــرئ ـي ـســي ف ــي ال ـق ــاه ــرة ال ـجــديــدة،
وي ـط ــل ع ـلــى ال ـجــام ـعــة األم ـيــرك ـيــة
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة وجـ ــام ـ ـعـ ــة امل ـس ـت ـق ـب ــل.
وأش ـ ــار إل ــى أن م ـش ــروع «نــايـنـتـ ــي
أفـ ـيـ ـنـ ـي ـ ـ ــو» ه ـ ــو امل ـ ـع ـ ـيـ ــار ال ـج ــدي ــد
للحياة الراقية ،فهو يوفر الحياة
الـفــريــدة الـتــي فيها املــزيــج املثالي
من الراحة والـهــدوء ،كاشفا أنه تم
تصميمه لكي يائم كافة األذواق
واالح ـت ـي ــاج ــات ،وتـقـسـيـمــه إل ــى 3
مناطق ،خصصت األول ــى لراغبي
الهدوء ،والثانية للعائات ،بينما
خصصت املرحلة الثالثة للشباب
راغ ـب ــي ال ـح ـيــاة ال ـحــدي ـثــة.وبــني أن
الـ ـش ــرك ــة س ـت ـق ــوم ب ـت ـن ـف ـيــذ (م ـ ـ ــول
نــاي ـن ـت ـ ــي أف ـي ـن ـي ـ ــو الـ ـع ــامل ــي) ،أكـبــر
م ــول ت ـج ــاري بــالـتـجـمــع الـخــامــس
عـلــى مـســاحــة  66أل ــف مـتــر مــربــع،
وسيشمل كافة الخدمات العصرية
وال ـتــرف ـي ـه ـيــة م ــن م ـطــاعــم عــامل ـيــة،
وأرقى املاركات التجارية ،ومجمع
سينمات مـكــون مــن  6دور عــرض
س ـي ـن ـمــائــي ع ـل ــى أعـ ـل ــى م ـس ـتــوى.
وأشـ ـ ـ ـ ــار صـ ـق ــر إل ـ ـ ــى أن «تـ ـ ـب ـ ــارك»
بـ ــدأت بـتـنـفـيــذ أحـ ــدث مـشــاريـعـهــا
فــي الـقــاهــرة فــي مدينة نصر وهو
م ـش ــروع «كــاب ـي ـتــال إي ـس ــت» ،وهــو
مـشــروع سكني على مستوى عال
وراق وبــأسـعــار تنافسية تناسب
كافة الشرائح.
ولـ ـ ـف ـ ــت إلـ ـ ـ ــى أن «ت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــارك» تـ ـق ــدم
لعمائها فرصة التسلم و السكن
ال ـف ــورى فــي مـشــاريـعـهــا بــاملـعــادي
و 6أكتوبر ،إذ تم تنفيذ «ساندري
تاورز» ،كما تقدم مشروع «معــادي
سـ ـ ــانــدري» ،ال ــذي يعتبر نموذجا
فريدًا للسكن واالستثمار.

ذكـ ــر امل ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـش ــرك ــة مـسـلــك
ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة مـ ـحـ ـم ــد املـ ـ ـشـ ـ ـل ـ ــوم ،أن
امل ـ ـشـ ــاركـ ــة ف ـ ــي امل ـ ـ ـعـ ـ ــرض ،تـجـســد
اهتمامها وحرصها على التواجد
وامل ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة فـ ـ ــي ه ـ ـ ــذه امل ـ ـعـ ــارض
العقارية املتخصصة ،والتي تعزز
تفاعلها مع األنشطة االقتصادية
التي تقام في الكويت بصفة عامة،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى تــأث ـيــره اإلي ـجــابــي
ال ـب ــال ــغ ع ـلــى ال ـح ــرك ــة الـتــرويـجـيــة
والتسويقية للشركة.
واع ـت ـبــر امل ـع ــرض بـمـثــابــة الـنــافــذة
الـ ـت ــي ت ـط ــل ال ـش ــرك ــة م ــن خــال ـهــا،
ع ـ ـلـ ــى قـ ــاعـ ــدت ـ ـهـ ــا الـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ــري ــة
الـ ـع ــريـ ـض ــة والـ ـ ـط ـ ــري ـ ــق املـ ـب ــاش ــر،
الـ ــذي يـصـلـهــا بمختلف الـشــرائــح
املجتمعية األخـ ــرى الستقطابهم
وتـعــريـفـهــم بـتـمـيـيــز مـشــروعــاتـهــا
ونشاطاتها وخدماتها املتنوعة،
تناسب كل راغبي التملك العقاري
بمشروعاتها ،والـتــي تقدمها لهم
وفـ ــق أع ـل ــى م ـعــاي ـيــر وم ـس ـتــويــات
الخدمة إقليميا ودوليا.
وأكـ ـ ــد امل ـش ـل ــوم ح ـ ــرص «م ـس ـل ــك»،
ع ـلــى امل ـش ــارك ــة ف ــي امل ـع ــرض نـظـرًا
لـلـعــديــد مــن معطياته اإليـجــابـيــة،
ب ـ ــدءًا ب ـك ــون ــه م ـت ـخ ـص ـصــا واث ـب ــت
نجاحاته من خــال قــدرة منظميه
عـلــى تميزهم وان ـفــرادهــم ،لتقديم
األف ـضــل طيلة الـسـنــوات املــاضـيــة،
ناهيك انه يحظى بمشاركة واسعة
واهتمام كبير مــن قبل فئة كبيرة
م ــن امل ــواط ـن ــني وامل ـس ـت ـث ـمــريــن في
القطاع العقاري وراغبي التملك.
وش ـ ــدد امل ـش ـل ــوم ع ـلــى أن ال ـشــركــة
ستقوم بطرح مشاريع في مملكة
تايلند ،حيث التملك واالستثمار
اآلمـ ـ ـ ــن ن ـ ـظ ـ ـرًا مل ـ ــا يـ ـشـ ـه ــده ال ــوق ــت
الحالي من اضطرابات اقتصادية
ون ــزاع ــات وخ ــاف ــات سـيــاسـيــة في
بعض الدول.
وأضـ ـ ـ ــاف أن م ــدي ـن ــة ب ــات ــاي ــا تـقــع
عـ ـل ــى الـ ـس ــاح ــل الـ ـش ــرق ــي لـخـلـيــج
تايلند ،على بعد  165كلم جنوب
ش ــرق بــان ـكــوك ،بـمــا ي ـع ــادل ســاعــة
ونـ ـص ــف الـ ـس ــاع ــة ب ــالـ ـسـ ـي ــارة مــن
مطار العاصمة التايلندية ،وتعد
م ــن أهـ ــم امل ـن ــاط ــق ال ـس ـيــاح ـيــة فــي
تايلند ،وهي مدينة ساحلية حتى
بــدأت تستقبل السياح منذ أوائــل
التسعينات.

