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»توب إكسبو«
تطلق معرض الكويت الدولي للعقار

07-12 نوفمبر 2016

ينطلق اليوم ويستمر حتى السبت املقبل.. برعاية وزير التجارة والصناعة

معرض الكويت الدولي للعقار يقدم أكثر من 250 مشروعاً ألكثر من 15 دولة
تنطلــق صبــاح اليــوم فعاليات معــرض الكويــت الدولي للعقــار، الذي تنظمــه مجموعة تــوب اكســبو لتنظيم املعــارض واملؤمتــرات علــى أرض املعــارض الدولية مبشــرف برعاية وزيــر التجارة 
والصناعــة د.يوســف العلي، وبحضــور الوكيل املســاعد للشــؤون الفنية وتنميــة التجارة عبــداهلل العنزي. وتســتمر فعاليات املعرض حتــى يوم الســبت 12 نوفمبر اجلاري، حيث تشــارك فــي فعالياته 
60 شــركة عقاريــة واســتثمارية ومالية، مــن بينها 3 بنــوك محلية، وتطــرح أكثر مــن 250 مشــروعا عقاريا موزعــة على اكثر مــن 15 دولة حــول العالم مــن ابرزها )الكويــت، االمارات، الســعودية،

البحرين، سلطنة عمان، األردن، مصر، بريطانيا، فرنسا، أميركا، أملانيا، بلغاريا، اسبانيا، النمسا، البوسنة، كندا وتركيا(. 

القدومي: العقار مازال وسيبقى هو االستثمار األفضل على مر العصور واألزمان
وبهذه املناسبة، قال العضو املنتدب 
ملجموعة توب اكســبو وليد القدومي: 
»يثبت هذا احلشد الكبير من الشركات 
العقاريــة للجميــع أن العقــار مــازال 
وسيبقى هو االســتثمار األفضل على 
مر العصور واألزمان، وهو األمر الذي 
جتلى بوضوح من خالل األزمات الكثيرة 
واملتتالية التي عصفت بأسواق املنطقة 
والعالم، سواء منها األزمات السياسية 
أو االقتصادية والتي ظل معها العقار 
في مأمن وبعيدا عن أي اهتزاز أو تأثر، 
بخالف غيره من القطاعات االقتصادية 
التي شــهدت تذبذبا وتراجعا ملحوظا 
فــي كل دول العالم، وخصوصا قطاع 
األسواق واالســهم الذي شهد تراجعا 
كبيــرا أطــاح باســتثمارات عــدد من 

الشركات والبنوك«.
واضاف القدومي ان ما تشهده املنطقة 
العربية من نزاعات وحروب باالضافة 
الى تراجع أســعار النفط بشكل كبير 
وتقليــص حجــم احلوافــز والنفقات 
ملوظفــي عدد مــن القطاعــات وايقاف 

من مشــاكل جند ان العقار مازال هدفا 
للعديد من الصناديق السيادية واحملافظ 

وشرائح املستثمرين املختلفة.
مــن جانب آخــر، اكــد القدومي أن 
مجموعة توب اكسبو حترص على ان 
تكون كل الشركات املشاركة باملعرض 
والشــروط  لالجــراءات  مســتوفاة 
واملتطلبات الالزمة التي تطلبها وزارة 

التجارة والصناعة.
واضاف نحن على ثقة بأن الشركات 
املشاركة حتظى بالثقة واملصداقية اال 
هــذا األمر ال يعفي العميــل اطالقا من 
التحري قبل الشراء سواء عن الشركة 
أو املشــروع أو مطور املشروع، وهي 
نصيحة نقدمها للمقبلني على الشراء 
بضرورة معاينة العقار وموقعه، فزيارة 
دولة العقار امر محبذ ومطلوب للتأكد 
من ســالمة التعاقد ولتجنب أي سوء 

تفاهم في املستقبل.
ولزيــادة حرصهــا علــى العميــل 
واملشارك فإن املجموعة أمنت وبشكل 
مجانــي تقــدمي خدمات االستشــارات 

وتأجيل عدد من املشاريع احلكومية، 
وكذلك تداعيــات خروج بريطانيا من 
الســوق االوروبي وانعكاس ذلك على 
ســعر صرف االســترليني قد قلصت 
وغيرها من العوامل السلبية احمليطة 
باملنطقــة من حجم التــداول العقاري 

بشكل عام.
اال ان وتيرة تداوله وحجم املبيعات 
فــي دول مختلفة كانت ضمن احلدود 
الطبيعيــة في الوقت الذي نتوقع فيه 
ان يرتفع الطلــب على العقار في عدد 
من الدول املســتقرة سياســيا وامنيا 
وخصوصا تلك التي أسعارها مشجعة 
وفرق عملتها مع الدينار لصالح املشتري 
والذي بالتأكيد هو املستفيد االول من 

ذلك. 
واشار الى ان العقار واالستثمار فيه 
يعــد فرصة ونرى فــي الوقت الراهن 
العديد من الفرص العقارية التي تستحق 
اقتناصها ملا فيها من مصلحة للمشتري 
على املديني القريب واملتوسط، الفتا الى 
انــه في ظل ما مير به العالم واملنطقة 

القانونيــة للعمــالء من خــالل مكتب 
احملاميــة موضــي الصبــاح وفريقها 
القانوني الذي ســيتواجد طوال فترة 
املعرض. واضاف: مبا ان حجم املشاريع 
املعروضة في املعرض من اجلمهورية 
التركية كبير فإن املجموعة تستضيف 
احملامية التركية جوزدان بابوجو للرد 
على استفسارات الزوار القانونية مجانا 
وذلك من خالل جناح خاص للمحامية 
فــي املعرض، ودعــا القدومــي الزوار 
لالستفادة من هذه اخلدمة واحلصول 
على ردود الستفســاراتهم قبل االقدام 

على الشراء.
وجدد القدومي نصائحه للمستثمرين 
قبل التعاقد والشراء بالتأكد من املشروع 
الذي تتواجد فيه الوحدة املراد شراؤها 
واملوقع الذي يتواجد بها، واالستعانة 
بجهات متخصصة للكشف عن العقار، 
والسؤال عن مالءة مطور العقار، خاصة 
في حال كان املشروع في طور االنشاء، 
وعــدم االعتماد فقط علــى رأي وكيل 
البيع أو الشــركة التي تســوق العقار 

ألنهم في النهاية يرغبون في تسويق 
املشروع أوال. 

وقال القدومي: »ال تغرنكم األسعار 
املنخفضة للعقارات وال تنبهروا كثيرا 
بوعــود العوائــد الكبيــرة، وانتبهوا 
إلمكانية اعــادة البيع فيمــا بعد، كما 
انه يجب استشارة محام عقاري في بلد 
العقار والتعرف على القوانني العقارية 
في البلد نفسه، وزيارة املشروع على 
أرض الواقع قبل توقيع العقد والتأكد 
من املوقع واملواصفات، وقراءة العقد 
بشــكل كامل ومراجعته من قبل محام 

أو مستشار متخصص في العقود«. 
وايضا التأكد من احتواء العقد على 
كل مــا مت االتفاق عليــه من مواصفات 
وامتيازات، فكثير من االمتيازات تقدم 
شفهيا وبالتالي ال ميكن الزام البائع بها 
اذا لم تكن بالعقد، واكد القدومي ان زيارة 
العميل لبلد العقار ومعاينة العقار قبل 
االلتزام تعاقديا ودفع اي مبالغ للمطور 
ستريح املشتري كثيرا وجتعله يتخذ 

القرار الصائب بالشراء من عدمه.

وليد القدومي

»تبيان«: الكويتيون ثالث أكبر 
املشترين في »سباركل تاورز«

»دار اجلوار« تطرح مشاريع 
في »أنقرة« و»إسطنبول األوروبية«

العرياني: نهدف إلى الترويج 
للسوق العقاري في »عجمان«

املزيد: »تألق العقارية« تطرح 
مشاريع في البوسنة وتركيا وأوروبا

أعلنت شركة تبيان للتطوير العقاري اإلماراتية أن املستثمرين 
الكويتيني يحتلون حتى اآلن املرتبة الثالثة بني إجمالي مالكي 
شقق مشروع سباركل تاورز في دبي مارينا واملرصع بروائع 
الكريســتال من سواروفسكي.  واشار املدير التنفيذي لشركة 
تبيان ناجي عالية الى وصول نسبة اإلجناز في املشروع الى 
أكثر من 80% بحسب التقرير الصادر 
عن دائرة األراضي واألمالك في دبي، 
ومخطط أن يكتمل املشروع خالل 

األشهر القليلة املقبلة.
وأضــاف عاليــة أن مشــروع 
سباركل تاورز يعتبراملشروع األول 
من نوعه في اإلمــارات واملنطقة، 
وذلك حتت شعار العالمة التجارية 
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والذي يستلهم عنصر الكريستال 
في أعمــال الديكــور الداخلية مبا 
فيها أنظمة اإلضاءة وتطبيقاتها.

وأضاف: يشيد املشروع في قلب 
مدينــة دبي وحتديدا فــي منطقة 
املارينــا، حيث يتألف مــن برجني: يرتفــع األول 29 طابقا، إذ 
يوفر لقاطنيه إطاللة بانورامية آســرة علــى مياه املارينا من 
ثالثة جوانب، أما الثاني فيتألف من 14 طابقا تطل على جميرا 
بيتش ريزيدنس مع إطاللة جزئية على منطقة املارينا والبحر. 
ويرتبط البرجان مببنى سكني ذي إطاللة جزئية على املارينا 
مكون من أربع طوابق وأرضي، األمر الذي يجعل جتربة العيش 
في هذه األبراج متعة ال مثيل لها. كما يعد سباركل تاورز أحد 
املشــاريع الفخمة والرائعة التي تطورها شــركة تبيان، التي 
حتظى بوجود رؤية مدروسة للتوسع وكسر حواجز املستحيل 
من خالل تطوير مشاريع عقارية تعتبر األولى من نوعها على 
مستوى املنطقة من حيث الفخامة والراحة، إضافة إلى تطويرها 
جملة من املشاريع الرائدة في املجاالت السياحية والترفيهية 
وقطاع الضيافة. وقال: توفر سواروفســكي مجموعة متنوعة 
تتســم بجــودة ال مثيل لهــا ومبهارة في التصنيــع واالبتكار 

واإلبداع التي تتجاوز صناعة الكريستال.

أكد مدير عام شركة دار اجلوار العقارية محمد حمزة 
أن مشــاركة »دار اجلــوار فــي املعرض« ســتتركز على 
طرح مشــاريع عقارية مميزة في تركيا، حيث ستطرح 
الشركة مشروعها االستثماري في مدينة »أنقرة« والذي 
يســتهدف املستثمرين اخلليجيني للجانب االستثماري، 
واملواطنني االتراك جلانب السكن 

واالنتفــاع.
 وأضاف حمزة أن املشروع 
عبارة عن مدينة سكنية مصغرة 
تبعــد عن انقرة مبــا يقارب 6 
كيلومترات، ويضــم 20 مبنى 
ســكنيا تضم 1500 شــقة و60 
ڤيال ومستشفى وكلية دراسات 
ومدرســة وفنــدق ومجمعــني 
جتاريــني و3 أبــراج جتاريــة 
ومسطحات مائية ومسطحات 
خضــراء. كذلك ســتقوم »دار 
اجلوار« بالتســويق احلصري 
لكمبونــد ســكني 7 جنوم في 
مدينة اســطنبول األوروبية، يتألف من 8 أبراج متصلة 
تضم أكبر ممشــى متصل على السطح بطول 1300 متر، 
الى جانب 3 مسابح و3 مقاه، حيث تطل هذه األبراج على 

البحيرة مباشرة.
 مشــيرا الى ان سعر املتر في املشروع يبدأ من 5000 

دوالر.
 وأكد حمزة على أن العقار التركي مازال يحتفظ ببريقه 
اجلذاب لدى شريحة كبيرة من املستثمرين الباحثني عن 
االســتثمار اآلمن واملجدي بعيدا عــن املخاطر، حيث ما 
زالت تركيا حتظى بقبول شريحة كبيرة من املستثمرين 
في ظــل االصالحات الكبيــرة واملتنامية التي تشــهدها 
مختلف مدن اجلمهورية، الى جانب العديد من املشاريع 
التنموية الكبرى التي رأت النور خالل السنوات األخيرة، 
والتي ساعدت في منو وازدهار البلد وجذب املستثمرين 

بصورة الفتة.

أوضــح مدير عــام دائرة األراضي واألمــالك في عجمان 
باإلمارات حارب العرياني أن الدائرة تهدف من وراء مشاركتها 
فــي معرض الكويــت الدولي للعقار إلى الترويج للســوق 
العقاري في إمارة عجمان وللتواصل مع املستثمرين الكويتيني 
وحتديــث بياناتهــم وطرق التواصل معهــم، باإلضافة إلى 
تعريــف زوار املعــرض بأبــرز 
خدمات الدائرة وجتربتها املتميزة 
في خدمة املتعاملني التي أثمرت 
حصول مركز خدمــة املتعاملني 
في الدائرة على تصنيف خمس 
جنوم وفق نظام النجوم العاملي 
لتصنيف اخلدمــات كأول دائرة 
حكوميــة محلية على مســتوى 
الدولــة يتــم تصنيفهــا في هذه 
الفئة. كما أكد العرياني أن الدائرة 
فخــورة بحصولها علــى املركز 
األول عربيا والتاســع عامليا في 
سهولة ممارسة أنشطة األعمال 
في تسجيل املمتلكات وفق التقرير 
الصــادر مــن البنك الدولي لعام 2016 مما يســاهم بشــكل 
مباشر في خلق بيئة استثمارية محفزة ورفع معدالت النمو 

االقتصادي في اإلمارة.

قال الرئيس التنفيذي لشــركة تألق العقارية د.أحمد هذال 
املزيد ان الشركة متكنت من حتقيق أهدافها األولية بإمتام بيع 
)70%( من منتجع )كنتري سايد سراييڤو( جمهورية البوسنة 
والهرسك الذي يحتوي على أكثر من 170 وحدة سكنية متنوعة، 
فــي ظل الظــروف االقتصاديــة احلاليــة، وأن املنتجع يعتبر 
الكبــرى ويتميز  من املنتجعــات 
بالرفاهية والفخامة ومزود بكافة 
وسائل الراحة واالستجمام للعمالء، 
حيث شهد إقباال كبيرا نظرا ملوقعه 

وإطالالته اخلالبة. 
وأضاف ان شركة تألق العقارية 
ســتطرح خالل املعرض والفترة 
القادمــة مشــاريع متنوعة داخل 
تركيا وخاصة باملناطق التي تتمتع 
بسحر الطبيعة كمدينة )طرابزون 
- صباجنــة - أنطاليــا(. وتتجه 
للسوق االســباني واألملاني حتت 
شعار استثمر أموالك بأمان، حيث 
ان الشركة تقوم حاليا بالتفاوض 
للشراكة والتحالف مع أكبر الشركات املطورة إلنشاء مشاريع 
اســتثمارية بعوائــد مجزيــة ومرضيــة ســوف يتــم طرحها 

للمستثمرين في املستقبل القريب.

ناجي عالية محمد حمزة

د. أحمد املزيدحارب العرياني

»ترايدل العقارية«: نفّذنا 80 ألف منزل في كندا
تتمتع شركة ترايدل 
الرائدة في مجال التطوير 
الشــقق  العقاري وبناء 
السكنية في كندا بخبرة 
تتجاوز 80 عاما في بناء 
املنازل، وحتى تاريخه، 
تولت مجموعة شركات 
ترايدل املســؤولية عن 
إنشــاء أكثر من 80 ألف 
منزل. وتعتــزم ترايدل 
تطوير مجمعات شــقق 
سكنية تلبي احتياجات 
أصحاب املنازل في الوقت 
احلاضــر مــع احملافظة 
علــى رفاهيــة األجيــال 
القادمة. وتعمل الشركة 
على حتقيق هذا الهدف 
من خــالل التركيز على 
اإلبداع واالبتكار مبا في 
ذلك الشبكات االجتماعية 
الذي يراعي  والتصميم 
البيئة  احملافظــة علــى 
واألداء فــي مجال البناء 

وإدارة الشركات.
وتلتزم ترايدل التزاما 
شــديدا ببنــاء وحــدات 
ســكنية بأعلــى معايير 
اجلودة وفــازت تقريبا 
بكافة اجلوائــز في هذا 
القطــاع عــن التميز في 

املناسب أن يقوم فريق 
العمل لدينا باســتغالل 
مهاراتهــم والتفاني في 
العمــل كل يوم من أجل 
مصلحة أصحاب املنازل 
وأســرهم واملجتمعــات 
التــي جتمعنــا. إن مــا 
لدينا من خبرات وحجم 
شركتنا يحقق االستفادة 
لعمالئنا في كل مرحلة.

وتقود ترايدل مسيرة 
إنشــاء وتطوير الشقق 
الســكنية املستدامة في 
كندا، حيث أنشأت أكثر من 
20% من املباني السكنية 
متعــددة االســتخدامات 
املعتمــدة وفقــا ملعايير 
LEED. ويتــم تصميــم 
وبنــاء مبانــي ترايــدل 
لتوفير املزيد من الطاقة 
واملوارد مقارنة باملباني 
املتوافقــة مــع قوانــني 
إن  البنــاء االعتياديــة. 
مبنى ترايدل النموذجي 
يستهلك كهرباء أقل بواقع 
33% والغاز الطبيعي أقل 
بواقع 59% واملياه العذبة 
أقل بواقــع 40% مقارنة 
بنموذج البناء املرجعي. 
تفخر ترايدل بحصولها 

التصميم، وخدمة العمالء 
واملبيعات والتســويق 
والبناء. وتتطلع ترايدل 
إلى مواصلة هذا التاريخ 
الطويل الــذي تفخر به 
من احلصول على جوائز 
التميــز ولديهــا حاليــا 
أكثر من 20 مجمع شقق 
سكنية جديد قيد اإلنشاء 
فــي منطقــة تورنتــو 
الكبــرى. وتبدأ اجلودة 
مــع وجــود اإلصــرار 
والعزمية لتحقيقها وأن 
نبــذل قصــارى جهدنا. 
تعلم ترايــدل أنه ليس 
هناك شيء أكثر شخصية 
من منزلك. وبالتالي فمن 

على جائزة شركة البناء 
الصديقــة للبيئــة لـ 6 
مــرات والتي منحت لها 
مــن قبل قطــاع صناعة 
البناء وتطوير األراضي.
هذا، وقد صرح نائب 
الرئيس التنفيذي لقطاع 
املبيعــات والتســويق 
جيمــس ريتشــي قائال: 
»بالنيابــة عــن ترايدل، 
نحن متحمســون لهذه 
الفرصة اجلديدة للعمل 
تــوب  مجموعــة  مــع 
العقاريــة فــي الكويت. 
إحــدى  وباعتبارنــا 
الشــركات الرائــدة فــي 
الشــقق  مجــال تطوير 
كنــدا،  فــي  الســكنية 
نتشرف بإتاحة الفرصة 
لنا لعرض بيوتنا على 

املجتمع الكويتي.
وأضــاف: »إن مجمع 
تــن يــورك الــذي نقوم 
بإنشــائه، على األخص 
نظــرا ملوقعه فــي قلب 
وســط مدينة تورونتو 
واألجنحة املتميزة التي 
يضمها في األدوار العليا 
ســيكون جذابــا للغاية 

للمجتمع الكويتي«.

جيمس ريتشي

ويلفروت: مجموعة توب إكسبو 
تدخل السوق الكندي

قال مستشار العالقات 
احلكوميــة والتخطيط 
االســتراتيجي برايــان 
ويلفروت ان هناك شيئا 
جديدا يتميــز باإلبداع 
مثيرا لالهتمام ســوف 
تشــهده تورنتو، كندا 
خالل الفترة من 16 الى 
18 مايو 2017.  واضاف: 
لقد جاءت مجموعة توب 
اكســبو، وهي شــركة 
رائدة في الترويج الدولي 
واملعارض ومتخصصة 
العقــارات  فــي مجــال 
إلى كندا  واالســتثمار، 
لتدشني املعرض الدولي 
لالستثمار العقاري حتت 
اســم الســوق العقاري 

الدولي الكندي. 
وبــني ان هذا احلدث 
ميثــل فرصــة فريــدة 
مــن  للمســتثمرين 
الكويت ومنطقة اخلليج 
للحضور إلى كندا حيث 

دوالر فــي عــام 2012، 
وتقوم هيئــة مفوضي 
التجارة الكندية بترويج 
الفرص التجارية الكندية 
في جميع أنحاء املنطقة 

بصورة فعالة. 
وقــال بالرغم من أن 
كندا فتحت سفارتها في 
الكويت فــي عام 1978، 
إال أن إقامــة العالقــات 
الديبلوماسية الرسمية 
كان في عام 1965. وقد 
جتلت العالقات الثنائية 
القوية بني كندا والكويت 
خالل حرب اخلليج عام 
1991 حيــث عمــل أفراد 
القوات املسلحة الكندية 
مــع القــوات املســلحة 
الكويتية، باإلضافة إلى 
الدور الذي لعبه رجال 
االطفــاء الكنديــون في 
إطفاء حرائق وانفجارات 
آبــار النفــط الكبيــرة. 
واضاف قائــال: أما اآلن 

يوجد مناخ استثماري 
جاذب يتميز باالستقرار. 
وقــال: وتعــد دول 
مجلس التعاون اخلليجي 
األولويــة  لــه  ســوق 
بالنســبة لكندا، حيث 
يشهد التبادل التجاري 
ارتفاعــا مطــردا علــى 
مدى الســنوات القليلة 
املاضية. فيما بلغ حجم 
التجــارة 6.8 مليــارات 

وأكثر من أي وقت مضى 
فتعتبر كندا املكان األمثل 
لالستثمار وعلى وجه 
اخلصــوص في منطقة 
تورنتو الكبرى. إن ريادة 
السوق الكندية من خالل 
إدراك اإلمكانات الهائلة 
لدولــة كندا قد ترجمت 
إلــى تقدمي عــرض في 
مركز تورنتو للمؤمترات 
الذي ســيضم أكثر من 
170 شركة عارضة منها 
شركات تطوير األراضي 
واجلهــات  والبنــاء 
احلكوميــة والبلديــات 
واملــدن والبنــوك الخ. 
لقــد أدوا واجبهم على 
وجه جيد وأدى ذلك إلى 
توفيــر فرصــة مجزية 
الدوليني  للمستثمرين 
إلبرام صفقات في سوق 
آمــن. واضاف: ســوف 
الكويت  يلقــي ســفير 

لدى كندا.

برايان ويلفروت
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»توب إكسبو«
تطلق معرض الكويت الدولي للعقار

07-12 نوفمبر 2016

اجلهوري: العقار اخلليجي 
أكثر القطاعات أماناً واستقراراً

»مجموعة بافاريا« تطلق مشاريع 
سكنية محلية متميزة

قــال مدير عام شــركة 
املسيلة املتحدة للعقارات 
علي اجلهوري ان »املسيلة 
املتحــدة« تعتبــر إحــدى 
الشــركات العقاريــة التي 
تختــص بأهــم األخبــار 
واملســتجدات فــي ســوق 
الفاخــرة والتي  العقارات 
تقع في أفضل وأرقى املواقع 
في منطقة الباطنة بسلطنة 
إلــى  باإلضافــة  عمــان، 
املشاريع العقارية اجلديدة. 
وأضاف أن ما يحيط بقطاع 
اإلسكان في سلطنة عمان 
حاليا إمنا يدعو بالفعل إلى 
التركيــز وتوجيه اجلهود 
نحو االستثمار األفضل من 
أجل تطــور املجتمع نحو 

التقدم.
وأشــار اجلهــوري إلى 
أن الســوق العقــاري فــي 
عمــان كغيره من أســواق 
العالــم، يتضمــن وجــود 
عقاريني نزهاء وشــركات 

على أنه ال يوجد ما يسمى 
بفشل االستثمار في العقار، 
وحجتهم في ذلك أن احلاجة 
إلى املسكن واملكتب ليست 
وليدة اليوم، وال تنحصر 
بفترة زمنية، بل هي حاجة 
قائمــة علــى الــدوام، لكن 
حجم الطلب على السلعة 
العقارية هو الذي يختلف 
بني احلني واآلخر بحســب 
عوامــل مختلفة ومتنوعة 
وأســباب أخرى مساندة، 
العقاري  التسويق  أبرزها 
الــذي يخلط البعض بينه 

وبني الترويج.
اخلبــراء  إن  وقــال 
أشــاروا إلى أن من يطرق 
العقاري  أبواب االستثمار 
عليه أن يتحلى بجملة من 
الصفــات، ومنهــا ما يأتي 
بحكم املمارســة لتحصيل 
اخلبــرة، أو ما يأتي بحكم 
التعليم والتدريب في إطار 
املمارسة، حيث قدم اخلبراء 

تعمــل بــكل مصداقيــة، 
وباملقابل فإن هناك أشخاصا 
آخرين يتعاملون بالنجش، 
واخلداع، واحللف الكاذب، 
وهــذا ما جعل بيئة العمل 
في ســوق العقــار متعبة 
جدا ملن أراد شــراء قطعة 
أرض أو فيــال صغيرة أو 
شــقة تؤويه هو وأسرته. 
وأشــار إلــى أن خبراء في 
السوق العقاري قد اتفقوا 

نصائح تستند إلى 6 قواعد 
ضامنــة لنتائج جيدة في 
احلد األدنى وخالل الظروف 

الطبيعية للسوق.
وحــول تلــك القواعــد 
الست، قال اجلهوري إنها 
تنحصــر بحســب أولئك 
ضــرورة  فــي  اخلبــراء 
االستثمار في املنطقة التي 
يعرفها املســتثمر ســواء 
تلك التي يعيش أو يعمل 
فيها، إذ يصبح املســتثمر 
عارفا مبزايــا تلك املنطقة 
ونوعية العقارات فيها ومن 
ثم يستثمر فيها ما يقلل من 
حجم املخاطرة. لكن اخلبراء 
ينصحون أيضا باالستثمار 
في املناطق املجاورة للحي 
الــذي يقطنــه ويعمل فيه 
الراغــب باالســتثمار، إلى 
جانب ضرورة االستثمار 
في العقار املنفذ مبواصفات 
عالية، ألن قيمته تزداد مع 

الزمن وال تنقص.

علي اجلهوري

»أركان املعتمدة« تطلق مشروعها 
بسكن الطالبات في تركيا

»برستيج املتحدة« تسوق مشاريع 
في البوسنة وتركيا وصاللة والطائف

أعلن املدير التنفيذي لشــركة أركان املعتمدة عبداهلل املطوع   
عن اطالق مشروع سكن الطالبات في تركيا، والذي يضم مجموعة 
من الوحدات العقارية الطالبية التي تتيح للعمالء االستثمار بأكثر 
أنواع االستثمارات العقارية أمانا وثباتا واستمرارا، ضمن سكن 
للطالبات في أكثر الــدول كثافة طالبية وعدد جامعات، وبعوائد 
اســتثمارية مميــزة ومجزية تفوق 

الودائع البنكية التقليدية. 
وقال املطوع إن املشروع يحمل بني 
طياته العديد من مقومات النجاح التي 
من أهمها موقعه اجلغرافي القريب جدا 
مبســافة 100 متر عن اجلامعة، وفي 
مدينــة »يلوا« التي تضم العديد من 
اجلامعات واملعاهد التعليمية واملدارس 
اخلاصة واحلكومية، ذلك أنها تضم ما 
يقارب 5 كليات حالية يقصدها أكثر من 
25 ألف طالب وطالبة ما بني مستمر 
ومســتجد، باإلضافة ملبان جامعية 
قيد اإلنشاء واملتوقع مستقبال زيادة 
عدد الطلبة بشكل عام في احملافظة 
بشكل كبير وكثيف، إلى جانب طبيعة االستثمار اآلمن في واحدة 
من اكثر املناطق أمانا واستقرارا ومنوا حول العالم.  وحول أهم ما 
يتميز به مشروع »االبرار لسكن الطالبات«، قال املطوع إن املشروع 
يحتوي على العديد من اخلدمات التي متيزه عن غيره من املشاريع 
املشابهة، السيما أن االمر يتعلق بأمن وسالمة الطالبات، حيث يضم 
املشــروع خدمات أمن وحراسة على مدار الساعة، مشرفة تربوية 
ترعى الطالبات ومسؤولة عنهن، خدمة املواصالت من السكن إلى 
الكليات والعكس وعلى هذا النحو، كاميرات مراقبة، إنترنت السلكي 
)wi-fi( مجاني، عيادة طبية، مصاعد حديثة، نظام تدفئة مركزية، 

كافيتريا، غرفة غسيل، مكتبة علمية.

قال املدير التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة في شركة برستيج 
املتحدة العقارية نواف البدر ان مشاركة برستيج تأتي لتسويق 
عدة مشاريع في البوسنة والهرسك وتركيا وصاللة في سلطنة 

عمان ومدينة الطائف في السعودية.
وأكد البدر ان تخصصنا في االستثمار العقاري في البوسنة 
ناجت مــن متابعتنــا الطويلة لهذا 
السوق الواعد، الذي بدأ باالزدهار 
وبشكل كبير في السنوات األخيرة، 
وبعد سلســلة جناحــات حققتها 
الشــركة في السوق البوسني من 
خالل االنتهاء من 5 مشاريع وبيعها 
بالكامــل، وتطرح الشــركة احدث 
مشــاريعها في البوســنة، ومنها 
مشروع منتجع الكويت وهو منتجع 
متكامل اخلدمات واملرافق الترفيهية 
واالســتثمارية والسياحية، وهو 
املشروع الوحيد في قلب العاصمة 
البوسنية سراييڤو ويحتوي على 
جميع اخلدمات من حراسة ومطاعم 
ومقاهي ومســجد وحدائق ومالعب لألطفــال وميتاز بإطاللة 
رائعة على العاصمة البوسنية سراييڤو، وايضا تطرح الشركة 
مشروع »ريان« ذا اإلطاللة الساحرة واملوقع املميز بالقرب من 
سنتر مدينة فيسكو واملطل على نهر البوسنة العظيم واخلط 
السريع وبالقرب من محطة الباصات والقطارات وبالقرب من 

املجمعات التجارية واملطاعم واملقاهي.. 
وتطرح الشركة ايضا مشروع »نسمة ـ الطائف« الذي يعد 
أول مجمع سكني يبنى بنظام التملك احلر في مدينة الطائف، 
ومساحته تتجاوز 34 ألف متر مربع، ويتكون من 177 وحدة، 
تتوزع ما بني شقق وڤلل متالصقة وڤلل مستقلة، مشيرا إلى 
أن املجمع يوفر خدمة احلراســة على مدار الساعة، ويحتوي 

على خدمات متكاملة.

عبداهلل املطوع

نواف البدر

الفضلي: »السلطنة العقارية« 
تعرض مشروع بناية »أفنان2«

كشــف املدير العام لشركة الســلطنة العقارية فيصل 
الفضلي عن أن الشــركة تشــارك في املعــرض العقاري 
وذلك نظرا ألهمية املعــارض العقارية والتي باتت محل 
أنظار واهتمام العديد من املستثمرين العقاريني مبختلف 
مســتوياتهم وأن املشــاركات في هذه احملافل لها العديد 
من الفوائد ومن أهمها االتصال 
املباشــر مع العمــالء املرتقبني 
والراغبــني فــي اقتناص فرص 

مناسبة وآمنة. 
وصرح الفضلي بأن الشركة 
قامت بتسليم 4 مشاريع في عام 
2016 وهي: مشروع برج االميرة 2 
في مسقط ومشاريع ڤلل صاللة 
وبناية أفنان1 وڤلل األصالة1 في 
مدينة صاللة وأشار الفضلي الى 
أن الشركة تسعى إلى تقدمي أجود 
أنواع املواد في التشطيبات وأكد 
أن عمالء املشاريع أثنوا بلسان 
حالهم على جودة التشطيبات 
وبأنهــا من أميز أماكن املعيشــة على مســتوى الســوق 
العماني ســواء في مســقط أو صاللة. ومن جهة أخرى، 
كشــف الفضلي عن املشــاريع املــراد طرحها في معرض 
الكويــت الدولي للعقار مبينا أن الشــركة ســوف تطرح 
مشــروع بناية أفنــان 2 في مدينة صاللــة منطقة عوقد 
الغربيــة وهو املكمل لسلســلة مشــاريعها حيث يتكون 
املبنى من 5 أدوار ويحتوي على 20 وحدة سكنية مبختلف 
املســاحات والنماذج وبفترة أقساط ملدة 30 شهرا بدون 
فوائد وأيضا سوف تكون جميع الوحدات شاملة التأثيث 
الراقي الذي يســاعد املشــتري املرتقب على اســتخدمها 
شــخصيا أو اســتثمارها بشــكل دائم أو موسمي وأيضا 
قال الفضلي بأن الشركة سوف تقوم بطرح مشروع ڤلل 
النســيم1 في منطقة عوقد الشــمالية وفي حي راق أمتاز 
بحسن اجلوار واإلطاللة البحرية وبتصميم هندسي فريد 
من نوعه، ويتكون مشروع ڤلل النسيم من 5 ڤلل سكنية 
مبســاحات مختلفــة وحتتوي على 5 غرف نوم ماســتر 
ومجلس للرجال وغرفة للطعــام وصالة عائلية وغرفة 
خادمة وغرفة غسيل ومطبخني وموقف سيارة داخلي. 

فيصل الفضلي

مشروع »توب العقارية« »ذا كابيتول« في كندا

قال رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة بافاريا 
الدولية بدر الشــريفي ان الشركة ستطرح خالل 
مشــاركتها في املعرض مشــاريعها املتعددة التي 
تقع في ضاحية صباح السالم، والتي تضم العديد 
من النماذج السكنية املتنوعة واملساحات املختلفة. 
وأشار إلى أن مشاريع »بافاريا« متتاز بأعلى ضمان 
للجودة في أعمال البناء ومستوى التشطيب وتنوع 
اخلدمات، كما أن مجموعة بافاريا تعتبر هي املالك 
جلميع مشاريع الشركة، وأيضا هي املنفذ جلميع 
األعمال اإلنشائية )شــركة 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 إلى زيارة جناح الشركة في 
املعرض، وذلك قبل اتخاذ قرار الشراء، خاصة في 
ظل املميزات الكبيرة التي تتمتع بها مشاريع الشركة 
في السوق احمللي، األمر الذي يجعلها من بني أفضل 
اخليارات للمستثمرين واملواطنني الباحثني عن التميز 

في شقق التمليك.
وبني الشــريفي أن الشركة حترص على أن يتم 
التواصل مع العمالء مباشــرة حيث ان املصداقية 
ومعايير اجلودة حتتم علينا التعاقد املباشــر مع 
العميل بعيدا عن شــركات التسويق األخرى، ومن 

أجل ذلك فإن الشركة ال تقوم بتسويق أي مشاريع 
غير مملوكة للمجموعة. وتابع »إن املعايير الصارمة 
التي تتبناها الشركة تفرض عليها البناء وفق أحدث 
التصاميم العصرية املناسبة جلميع األذواق وجتهيز 
الوحدات السكنية بأعلى مستويات اجلودة وااللتزام 
باملخططات والقوانني الصادرة من اجلهات الرسمية 
سواء داخل الكويت أو خارجها«. وذكر الشريفي أن 
مشاريع الشركة السابقة متيزت باإلتقان واجلودة 
العاليــة التي نالت رضا العمالء بامتياز، األمر الذي 
أدى إلى طرح عدة مشــروعات سكنية في ضاحية 
صباح السالم االستثمارية والتي تقع في ملتقى طريق 
الفحيحيل السريع مع الدائري السادس، ومتتاز هذه 
املنطقة بنوعية وحجم املشاريع العمالقة وقربها من 
جميع مناطق الكويت. وأكد الشريفي أنه سيتم تشييد 
البناء بأفضل تصميم هندسى حديث يلبى جميع 
احتياجات الرفاهية واجلودة حيث نهتم بتوفير عدة 
خدمات ومزايا للرفاهية منها أحواض سباحة )رجالي 
ـ أطفال ـ نســائي مغطى(، أندية صحية )رجالي ـ 
نسائي(، مركز رجال أعمال وإنترنت، مكتبة، صالة 
ألعاب أطفال، مصلى، مواقف للسيارات )السرداب 
+ مواقف مظللة(، مول تسوق صغير مكون من عدة 
محالت جتارية يراعى في استثمارها خدمة ساكني 
املجمع، حراســة على مدار الســاعة )مع كاميرات 
مراقبة(، استراحات خارجية حول أحواض السباحة.

احلضرم: »بورمتان« االستثمارية البريطانية 
تطرح مشاريع وخدمات متنوعة

اعتبرت الرئيســة التنفيذية مجموعة »بورمتان االستثمارية 
البريطانية شــذى بدر احلضرم، أن املشاركة في معرض الكويت 
الدولي للعقار من أهم املشاركات، نظرا لالقبال الشديد على سوق 
العقــار البريطانــي في الفترة األخيــرة، وخصوصا أن مجموعة 
بورمتــان لديها ما مييزها عن باقي الشــركات، علــى اعتبار أنها 
شــركة بريطانية مسجلة في غرفة 
البريطانيــة  التجــارة والصناعــة 
كمــا أنها تعتبر هــي املالك واملطور 
للعقار وليست مسوقا له.  وأضافت 
أن مشــاريع الشــركة تتنوع ما بني 
)أراض وأبراج سكنية ومراكز جتارية 
ومستشفيات وغيرها(، كما تفتخر 
الشركة بأن من أشهر زبائنها )وزارة 
الصحة البريطانية – وزارة الشؤون 
البريطانيــة  االجتماعيــة والعمــل 
ووزارة البيئــة البريطانية(، فضال 
عن أنها متتلك مشاريع في عدة مدن 
بريطانية مثل )لندن – مانشســتر– 
ليدز– برادفور- نيوكاسل– ليڤربول 
وبرمنغهام(. وأكدت على أن املجموعة تنتهج استراتيجية وفكرا 
خاصا بالتطوير العقاري، يساعدها على ذلك اقامتها وتواجدها في 
بريطانيا منذ عام 1996، حيث إنها مقيمة في بريطانيا بصفة دائمة 
ملتابعة كافة مشاريع الشركة عن كثب، ومقر الشركة هو في لندن. 
مــن جانبه قال مدير املبيعات فــي مجموعة بورمتان مالكوم 
ســكرليت أن »بورمتان« تعتبر أول شركة استثمارية بريطانية 
ميتلكها مواطن كويتي وخليجي، كما أن مجموعة بورمتان مسجلة 
في بريطانيا منذ عام 2008 ومتارس نشاطها االستثماري في عدة 
مجاالت بالتعاون مع السلطات البريطانية، منها مجال االستثمار 
العقــاري اخلاص بتملــك وتطوير بنــاء املشــاريع العقارية في 
بريطانيا، حيث تؤمن املجموعة بالتخصص والتركيز على السوق 
البريطاني. وأضاف أن أنشطة املجموعة تتنوع ما بني االستثمار 
واخلدمات العقارية لتشمل: االستشارات االستثمارية والهندسية، 
الشــؤون القانونيــة واالستشــارات في كل ما يخــص العقار في 
بريطانيا، خدمات التمويل العقاري، احملافظ االستثمارية، تأجير 
وادارة العقار وكل ما يشملها في معامالت تخص )الكهرباء – املاء 
– البلدية – تراخيص البناء – تراخيص املقاييس واجلودة وكافة 

الشؤون الهندسية(.

شذى احلضرم

الشمري: »إنفينتي العقارية« تركز استثماراتها 
في البوسنة والنمسا وتركيا والكويت

كشف الرئيس التنفيذي لشركة إنفينتي العقارية د.خالد 
الشمري عن عدد من املشاريع اجلديدة التي تعتزم الشركة 
طرحها أمام عمالئها في القريب العاجل في عدد من األسواق 
العاملية اجلاذبة، مشــيرا إلى أن هذه املشاريع تقع في أكثر 
األســواق طلبا واستقرارا سواء 
كانت من الناحية السياســية أو 

االقتصادية. 
وأضاف ان الشركة قد انتهت 
بالفعــل من تنفيذ مشــاريع في 
أســواق وجمهوريــة البوســنة 
والهرســك واجلمهورية التركية 
ووســط ڤيينا أيضــا، وذلك في 
إطار استراتيجية الشركة الرامية 
الختيار األسواق املستقرة والتي 
من شأنها أن توفر السكن والعوائد 
االســتثمارية املجديــة لعمالئها 
ســواء علــى املدى املتوســط أو 

البعيد.
د.خالد الشمري
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الهذال: »الديار« تطرح مشاريع مملوكة 
لها في البوسنة وتركيا

املدير االقليمي  صرح 
لشــركة الديــار العقارية 
عقيــل الهذال بأن شــركة 
العقارية أصبحت  الديار 
وهلل احلمد، ضمن كبرى 
الشــركات العقارية التي 
تقوم بتســويق وتطوير 
اخلارجيــة  املشــاريع 
مشــاريع  وخصوصــا 
البوســنة وتركيا، وذلك 
بفضل االمكانيات االدارية 
املتطــورة التــي متتلكها 
من خالل فريق تسويقي 
وتطويري مؤهل بشــكل 
كبيــر واختيارها ألفضل 
املشــاريع املتميــزة فــي 
وتصاميمهــا  مواقعهــا 
الى  وأســعارها، اضافــة 
مشــاركاتها في املعارض 
العقارية املقامة في الكويت 
املنطقــة،  دول  وكذلــك 
لــالدوات  واســتخدامها 

التسويقية الفاعلة. 
وبــني الهــذال انه بعد 

يتــدرج علــى أكثــر مــن 
65 الــف متــر مربــع من 
اخلضــراء  املســاحات 
الواســعة  والشــوارع 
وبحيــرة صناعيــة على 
مســاحة 2000 متر مربع 
ولذلك ان كنت تبحث عن 
مالذ صيفي لالســترخاء 
والراحــة فتأكد ان ڤيالت 
وشقق منتجعنا ستلبي 

جميع احتياجاتك. 
واكد الهذال ان املشروع 
الشــركة  تقــوم  الــذي 
بتســويقه وتطويــره – 
وهي املالكة له - »منتجع 
اليجــا« هــو  املنتــزه – 
مبساحة اجمالية تقدر بـ 
120 ألف متــر مربع وهو 
يقع في منطقة اليجا احدى 
مناطق وضواحي العاصمة 
ســراييڤو، ويتميز موقع 
املشروع بقربه من اخلدمات 
الرئيسية ومراكز التسوق 
الشهير،  البوســنة  ونبع 

انتهــاء 95% من مبيعات 
اليجا(  ـ  منتجع )املنتزه 
الديــار  تطــرح شــركة 
العقارية املالكة واملطورة 
الحــدث مشــاريعها فــي 
اليجــا  ســراييڤو بحــي 
منتجع )لؤلــؤة ـ اليجا( 
مت طرحــه للعمالء ويعد 
املنتجــع مــن املشــاريع 
املتميزة في املنطقة، هذا 
املنشــأ املعماري اجلبلي 

وكذلــك قربه مــن املطار، 
حيث يبعد عنه مسافة ال 
تزيد على 4 كم، كما تتنوع 
الوحدات السكنية بني ڤلل 
منفصلة وڤلــل مزدوجة 
ودبلوكســات  وشــقق 
بأحجام متباينة وبتصاميم 
متطــورة تتناســب مــع 
متطلبات السوق الكويتي 
وبتشطيبات عالية اجلودة 
مما جعل االقبال كبيرا على 
شــراء وحداتــه، حيث مت 
جتاوز اكثــر من 95% من 
املبيعات في فترة قياسية، 
وذلك بسبب متيز موقعه 
وخدماتــه وكذلــك متيــز 
أسعار الوحدات السكنية 
املبيعــة، األمــر الذي دفع 
الشركة الي توسيع مساحة 
املشــروع – فــي املرحلــة 
املقبلة – وذلك لكي يصل 
مجموع مساحة املشروع 
ألكثــر مــن 200 ألف متر 

مربع.

عقيل الهذال

التركاوي: »الرؤية العقارية« تطرح 
مشاريع خليجية وعربية وأوروبية

فاروق: »جرين سيتي« تطرح مشاريع 
في أميركا وتركيا ومصر

»سمو األولى«: بيع 100% من
 »جوهرة سراييڤو 1« في فترة قياسية

»الدقة العقارية« تطرح مشاريع 
في اخلفجي والطائف

صابر: »األمانة العقارية« تطرح مشاريع 
خليجية وأوروبية بأسعار تنافسية

املطوع: »دار العز« تطرح مشاريعها 
في تركيا وتقدم استثمارات مميزة

صرح ســامر التركاوي املدير العام لــدار الرؤية العقارية 
عن طرح وتســويق عدة مشاريع 
عقارية في منطقة اخلليج وحتديدا 
في دولة اإلمارات العربية املتحدة 
باإلضافة إلى مشــاريع في اململكة 
األردنية الهاشمية وعدة مشاريع 

في تركيا وبلغاريا وجورجيا.  
وأضاف: تتنوع هذه املشاريع 
العميــل  أذواق  تلبــي  بحيــث 
واملســتثمر اخلليجــي مــن حيث 
التصميــم واخلدمــات واملواقــع 
املتميزة واألسعار املنافسة، التي 
يصل معدالت الفوائد السنوية فيها 

إلى 8% وما فوق.

قال مدير عام شــركة جرين ســيتي العقارية محمد فاروق 
ان »جرين ســيتي« تســعى دائما الى تقدمي باقة متنوعة من 
املشروعات العقارية املختلفة بعوائد استثمارية مجزية، لتشكل 
حافزا جيدا ومشجعا للمستثمر العقاري على االستثمار بأمان 
وبعوائد مجزية. في هذا الصدد كشف فاروق عن طرح الشركة 
ملشروع Univa Residence في تركيا 
والذي هو عبارة عن كمبوند سكني 
متكامل اخلدمات مصمم على احدث 
الطــرازات املعماريــة ومخصص 
لسكن الطلبة اجلامعيني، وميتاز 
مبوقعــه الفريد، حيــث يبعد عن 
بوابة جامعة سقاريه مبا يقل عن 
500 متــر تقريبا، ما يســاعد على 
سهولة احلركة والتنقالت، مع توافر 
جميع اخلدمات االدارية والترفيهية. 
وحول مساحات الوحدات الطالبية 
في املشــروع قال إنها تبدأ من 45 
مترا مربعا وتصل إلى 90 مترا، في 
حني تبدأ االسعار من 15 الف دينار 
وبالتقســيط على ســنتني بدون فوائد. وفي الوقت نفسه أكد 
فاروق أن الشــركة ستطرح خالل املعرض مشروعات عقارية 
مختلفة مبدينة اســطنبول االوروبية مبســاحات تبدأ من 47 
متــرا مربعا وتصل الى 200 متر مربع، وبأســعار تبدأ من 17 
ألف دينار مبواقع مميزة مبنطقة بهجة شــهير، علما بأن هذه 
العقارات ســتكون جاهزة لالستالم بعد 6 أشهر. كذلك تطرق 
فــاروق إلى مشــروع Dobson Bay Club والذي قال إنه عبارة 
عن كمبوند ســكني متكامل اخلدمات مبدينة فينيكس بوالية 
اريزونا االميركية، الفتا إلى أن املشروع يقع بالقرب من جميع 
اخلدمات الترفيهية والسكنية، ومبساحات تبدأ من 105 امتار 
مربعة وأسعار تبدأ من 148 الف دوالر، مع تقدمي خدمة إعادة 
التأجير للمالك الراغبني باستثمار الوحدات في التأجير بعوائد 
استثمارية تبدأ من 9% سنويا. أما على صعيد مصر فستقدم 
الشــركة مشروعات سكنية مختلفة مبنطقة التجمع اخلامس 
بالقاهرة مبســاحات مختلفة تبدأ من 120 م2 وتصل إلى 400 
م2 بأســعار تبدأ من 600 ألــف جنيه ومبقدم يبدأ من 60 ألف 

جنيه وبأنظمة سداد تصل إلى 100 شهر بدون فوائد.

صرح الرئيس التنفيذي لشــركة سمو األولى العقارية م.علي 
الفرارجــي بأنها متكنــت من حتقيق املعادلــة الصعبة بإمتام بيع 
100% من منتجع جوهرة ســراييڤو 1 في مدة ال تتجاوز 4 شــهور 
من تاريخ طرح املشروع للبيع، وهذه تعتبر فترة قياسية في ظل 
الظروف االقتصادية الصعبة التي متر بها املنطقة، وذلك ملا يوفره 
املنتجع من خدمات ومرافق تفي جلميع 
الشرائح املجتمعية املختلفة ويتمتع 

به من رفاهية لسكان اخلليج.
ويأتي إعالن فتح بيع في مشروع 
جوهرة سراييڤو 2، وذلك استكماال 
لتقدمي أفضل االستثمارات العقارية 
ليكون األول من نوعه في دول البلقان 
حتت شعار »اترك مفتاح سياراتك« 
حيــث ان ســكانه ال يحتاجــون الى 
اســتخدام ســياراتهم في املواصالت 
لقربــه من جميــع اخلدمــات العامة 
الرئيســية ومنها ســيرا على األقدام 
4 دقائق من مركــز kozum التجاري 
و5 دقائق مركز bingo و7 دقائق من 
مركز إلياش التعليمي )جامعات، مدارس( و4 دقائق فقط من مركز 
إلياش االسالمي. وكما إنه يحتوي على 56 ڤيال على مساحة إجمالية 
27.000م فــي تلة خضــراء تطل على الطبيعة اخلالبة واألشــجار 
واألنهار، أما عن مساحات البناء للڤلل فهي تتكون من 155م، 170م، 

200م ومساحة األرض تبدأ من 350م إلى 480م.
وكما تقدم »ســمو« أيضا خدمة جديــدة وهي تصميم الديكور 
الداخلــي للمالك بخاصيــة احملاكاة مع الواقع. وبأســعار تبدأ من 
27.064 دينارا فقط متتلك ڤيلتك في قلب البوســنة، وحتت شعار 
ليــش تشــتري أغلى اآلن وبأســعار عام 2013 متتلك مع »ســمو« 

االســتثمار اآلمن بات هاجسا لكل من يسعى لتحقيق ذلك 
بكل الوسائل، ومن هنا احتل االستثمار العقاري أعلى مراتب 

االستثمار أمنا واقلها مخاطرة وأوفرها ربحا.
وفي ســماء تنافس فيها العديد من الشركات االستثمارية 
والعقاريــة برق جنم مؤسســة الدقة العقاريــة بتقدمي كل ما 
هــو متميــز ومضمون مــن خالل 
مشاركاتها الفعالة واملستمرة في 
املعــارض العقارية، وطرح ما هو 

مميز وجديد بأسعار تنافسية.
 ومــن هذا املنطلــق أكد عضو 
مجلس اإلدارة مشاري الصفران أن 
املؤسسة تسعى من خالل مشاركتها 
في هذا املعرض لعرض مجموعة 
من املشاريع املتميزة في السعودية 
بكل من مدينتي اخلفجي الساحلية 
والطائف السياحية بالتعاون مع 
استشــاريني ومختصني القتناص 
أفضــل الفرص املتاحــة في مجال 

استثمار األراضي.

أعرب محمد حمدان صابر املدير التنفيذي لشــركة األمانة 
العقارية عن سعادته للمشاركة في املعرض الذي يعكس مدى 
التطــور الهائل في اســتقطاب العديد من الشــركات العقارية 
من مختلف الدول وهذا دليل على جناح الشــركة املنظمة وان 
األمانة ســوف تقدم خالل فترة املعرض العديد من املشــاريع 
في أكثر من دولة من أهمها )اململكة 
العربية السعودية - سلطنة عمان 
- دولة اإلمارات وكذلك بعض الدول 
األوروبية مثل تركيا - وبلغاريا(.
وقــال صابر ان شــركة األمانة 
ســوف تقدم خالل فترة املعرض 
العديد من املشــاريع فــي اململكة 
الســعودية حيث تطرح  العربية 
خالل فترة املعرض أراضي سكنية 
وجتارية وزراعية مميزة في مدينة 
القصيم والطائف ومدينة اخلفجي 
الســاحلية مبســاحات تصل الى 
1000م، تتميــز بقربهــا من البحر 
وذات عائــد اســتثماري مضمون 
وبأسعار تنافسية مما يلبي احتياجات املواطنني واملستثمرين.

أكــد مدير املبيعات في شــركة دار العــز العقارية فهد املطوع 
أن الشــركة ســتطرح خالل املعرض عددا من مشاريعها في مدن 
»يلوا جنارجك« و»طرابزون« و»اسطنبول« و»بورصة« التركية 
والكويت.  واشــار إلــى أن »دار العز« هي مالــك االرض ومطور 
املشــروع واملســوق، مؤكدا أن مشاريع الشــركة متتاز مبواقعها 
املميزة في قلب املــدن التركية، إلى 
جانب تقدمي استثمارات عقارية في 
متناول اجلميع.  واضاف وسنقوم 
بطرح مشروع في بورصة وطرابزون 
ميتاز باملوقع االستراتيجي مبساحات 
مختلفة وتشطيبات عالية اجلود. 

وأضــاف أن أحــد أهم مشــاريع 
الشــركة احلالية هو مشــروع »دار 
العــز« في »يلــوا جنارجــك« الذي 
ســيتم االنتهاء منه مع نهاية العام 
2016، مبينا ان املشــروع عبارة عن 
»كمبوند« متكامل يضم مجموعة من 
املرافق التي من بينها مصلى ومنطقة 
العاب اطفال وحديقة خاصة، حيث 
يبعد هذا املشــروع عن بحر مرمرة 200 متر ويتميز ايضا بقربه 
من اخلدمات الرئيســية واملواصالت واملسجد واجلامعة ومراكز 

التسوق فضال عن انها تغطي جميع احتياجات العمالء.

سامر التركاوي

محمد فاروق

علي الفرارجي

مشاري الصفران

محمد حمدان

فهد املطوع 

جانب من املشاريع املعروضة

االستثمار في العقار التركي.. 
فرصة استثمارية مثالية

تعتبر أسعار العقارات في تركيا منخفضة مقارنة بالدول 
األوروبية األخرى حتى مع ارتفاع مســتويات االستثمار 
األجنبي. وهذا األمر يجعل ســوق العقارات التركي فرصة 
استثمارية مثالية. وإجماال، فقد تطور سوق اإلسكان التركي 
بنجاح على مدار العقد املاضي. واستحوذ قطاع العقارات على 
ما يقرب من 5% من الناجت احمللي اإلجمالي في العقد املاضي.
أما من ناحية االســتثمار، فقد ارتفع تدفق االستثمار 
األجنبي املباشــر إلى 16.5 مليار دوالر حيث بلغ نصيب 
قطاع العقارات والبناء 4.1 مليارات دوالر )24.8%( من إجمالي 
االستثمار األجنبي املباشــر في عام 2015. ووفقا لبيانات 
البنك املركزي التركي، فقد ارتفعت أسعار املنازل احلقيقية 
بواقع 14، 18، 9، و15% في تركيا واسطنبول وأنقرة وأزمير، 
على التوالي، في الفترة من يوليو 2015 حتى يوليو 2016. 
ووفقا ملؤشر أسعار املنازل نايت فرانك العاملي، جاءت 
املرتبة تركيا في املرتبة األولى في مؤشر 55 موقع في الربع 
الرابع من عام 2015 من حيث مؤشر منو السعر السنوي. 
شــهدت تركيا ارتفاعا على اساس ســنوي بنسبة %18.4، 
وبالتالي برزت كأعلى ســوق إسكان أداء في العالم متقدمة 
على نيوزيلندا والسويد وأستراليا. بلغ عدد املنازل املباعة 

في سوق العقارات التركي 1.289.320 وحدة في عام 2015، 
كذلك بدأت مبيعات العقارات لألجانب في االرتفاع بعد إلغاء 
قانون املعاملة باملثل في عام 2012. وفي عام 2015، مت بيع 
22.830 منزال لألجانب في تركيا مما ميثل ارتفاعا سنويا 

بواقع %20.4.
وفيما يتعلق مبيعات املنازل لألجانب، فقد كانت اسطنبول 
اإلقليم األعلى أداء حيث سجلت 7.493 معاملة بيع في عام 
2015، تليها أنطاليا بعــدد 6.072 معاملة بيع وبورصة مع 
1.501 معاملة بيع ويالوفا بعدد 1.425 معاملة بيع. ليس األمر 
سرا أن تركيا تعد واحدة من أفضل الوجهات للعرب سواء 
الســياحة أو االستثمار، ويفضل السياح العرب في الغالب 
األماكن اخلضراء والباردة وكذلك املدن واملناطق الساحلية 
الشهيرة في منطقة البحر األبيض املتوسط ومناطق بحر 
ايجه مثل موغال وانطاليا ومارماريس. كما يعد شمال تركيا 
املكان املفضل التالي للسفر واإلقامة مبا في ذلك مدن بولو 
وطرابزون ويالوفا. عند السفر إلى تركيا سواء مع مجموعات 
كبيرة أو مع األسر، فإنهم ال يعودون إلى الوطن دون زيارة 
اسطنبول للتســوق الفاخر وفرص اإلقامة. ويشهد قطاع 

الفنادق ازدهارا وله ارتباطات كبيرة.
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»توب إكسبو«
تطلق معرض الكويت الدولي للعقار

07-12 نوفمبر 2016

العنزي: »املتطورون« تطرح 
فندقاً متكامل اخلدمات في مكة

اندرسباي: »توب العقارية« 
تطرح فرصاً واعدة في بريطانيا

قــال فيصــل العنزي 
رئيــس مجلــس اإلدارة 
مجموعــة  لشــركة 
املتطورون لالستثمارات 
العقارية إنــه مت االتفاق 
مع شــركة قلب الكويت 
إلدارة وتشــغيل فنــدق 
توفييــل كندلــي في مكة 
املكرمة، الــذي يبعد عن 
احلــرم املكي نحــو 1200 
متــر، وقــال إن الفنــدق 
تديره املجموعة ويتكون 
مــن 116 وحــدة ســكنية 
مفروشة بكامل خدماتها 
ويوجــد بالفندق اجلديد 
مصلى كبير يتسع لـ 300 
مصلى وتوجــد حضانة 

أعلنــت مجموعة توب 
العقارية عن إطالق مشاريع 
جديــدة فــي بعــض مدن 
املزدهرة  املتحــدة  اململكة 
خارج لندن.  وقالت الشركة 
انــه وبعــد القيــام بعــدة 
زيارات ودراسة األسواق 
احمللية، حــددت مجموعة 
املواقــع  العقاريــة  تــوب 
الواعدة في اململكة املتحدة 
لالستثمار وستعرض هذه 
الفرص خالل املعرض وقد 
صرح ادريان اندرســباي 
مديــر تطويــر األعمــال 
مبجموعة تــوب العقارية 
ملنطقــة اململكــة املتحــدة 
وأوروبــا قائــال إن مواقع 
املشــاريع تشــمل مــدن 
وليڤربــول  مانشســتر 
وبرمنغهام وباسينستوك. 
وأضــاف وكان هناك كالم 
كثير في األشهر األخيرة عن 
خروج بريطانيا من االحتاد 
األوروبي وتأثير هذا على 
االقتصاد البريطاني، وفي 
الوقت احلالي ال توجد أي 

املعتمرين واحلجاج، كما 
توجــد خدمــة توصيــل 
مــن وإلــى احلــرم املكي 
بســيارة جديدة، وميتاز 
الفندق بإدارة متكاملة على 
أعلى مستوى من خدمات 
التنظيف وغسل املالبس 
والتنزيــل  والتحميــل 
لألمتعــة. وبــنّي العنزي 
أنــه مت تشــطيب الفندق 
وجتهيزه بالكامل قبل 5 
شهور الستقبال املعتمرين 
واحلجاج الــى بيت اهلل 

احلرام.
من جهته، صرح محمد 
فهــد املســعود الرئيــس 
التنفيذي لشركة مجموعة 

لألطفال للتســلية أيضا 
ومجلس رجــال منفصل 
)ديوانية(، باإلضافة الى 
مطعم بوفيه راق خلدمة 

اململكــة  فــي  العقــارات 
املتحدة أعــدادا هائلة من 
االستفسارات من مشترين 
والشــرق  الصــني  مــن 
األوســط وأوروبا والذين 
يبحثــون عــن صفقــات 
جيدة بعد انخفاض سعر 
اجلنيه االسترليني ألدنى 
مستوياته منذ أكثر من 20 
سنة مما جعل سعر الصرف 
مواتيا جدا للمســتثمرين 
األجانب. وأضاف وخالل 
املعرض، تواصل مجموعة 
توب العقارية، التي تعمل 
كوكيل حصري لشــركات 
سفن كابيتال ونايت نوكس 
في كل من الكويت وقطر، 
بنــاء عالقاتهــا الناجحــة 
من خالل عــرض عقارات 
حصريــة في جميع أنحاء 

اململكة املتحدة«.
انتقلت شــركة  وقــال 
ســفن كابيتــال من جناح 
إلى جنــاح خــالل االثني 
عشر شــهرا املاضية بعد 
أن باعت بنجاح مشروعها 

بوادرعلــى معاناة ســوق 
العقــارات البريطانية كما 
كان يخشــى البعــض في 
حال صوتت اململكة املتحدة 
على اخلــروج من االحتاد 
األوروبي. وأضاف: يقوم 
مشترو العقارات األجانب 
بشراء العقارات في اململكة 
املتحدة بأحجــام ضخمة 
منــذ هــذا القــرار املفاجئ 
للمملكة املتحدة باخلروج 

من االحتاد األوروبي. 
وقال: »تلقى سماسرة 

املتطورون لالستثمارات 
العقارية بأنه مت تأسيس 
شركة مســاهمة مصرية 
سنة 2015 بنسبة شراكة 
 %98 بلغــت  كويتيــة 
القطاع  لالســتثمار فــي 
الزراعــي والعقاري وقد 
قطعــة  تخصيــص  مت 
أرض زراعية مســاحتها 
)3000 فــدان زراعي( 12 
مليون متر مربع إلنتاج 
الزراعيــة  احملاصيــل 
واإلنتــاج احليواني، كما 
ذكر املســعود أنه سوف 
يتم طرح جزء من األراضي 
للبيع للراغبني في الشراء 

خالل فترة املعرض.

الثاني عشر في برمنغهام، 
وتتطلع الشــركة اآلن إلى 
توسيع محفظتها في مواقع 
رئيسية خارج برمنغهام 
مثل آخر مشروع للشركة 
وهو تشرشــل باليس في 
باسينستوك ويقع املشروع 
على بعــد 40 دقيقة فقط 
من لندن وفي موقع متميز 
بوسط املدينة ولهذا يجذب 
اهتمام املستثمرين احملليني 
والدوليني على حد سواء. 
وتواصــل  وأضــاف 
برمنغهــام جــذب اهتمام 
العالم كموقع اســتثماري 
جذاب حيث تنتقل البنوك 
الرئيسية إلى املدينة مثل 
اتش اس بي سي ورويال 
بنــك وف ســكوتالند. إن 
وصلــة لنــدن الســريعة 
اجلديــدة )HS2( تعنــي 
برمنغهــام أصبحت فقط 
على بعد 43 دقيقة من لندن 
األمــر الذي يغير الطريقة 
التي تتم بهــا األعمال بني 

املدينتني. 

فيصل العنزي

ادريان اندرسباي

فرغلي: »توب العقارية« تطرح مشاريع 
جاهزة وقيد اإلنشاء في بانكوك

»البستان« تقدم 
مشروعاً سكنياً في إسطنبول

احلفار: »آفاق املستقبل« 
تسوق مشاريع في البحرين

محمدي: »مرابحات للحلول العقارية« 
تطرح إستراتيجية عقارية مبتكرة

أعلنــت مجموعة تــوب العقارية عن بدء طرحها الرســمي 
ملجموعة من املشــاريع املميزة في مناطق مختلفة من بانكوك، 
وقال املدير التنفيذي للمجموعة محمد فرغلي ثابت إن طرح هذه 
املشاريع يأتي انطالقا من سعي 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 
واالستثمار الناجح، حيث ال تألو 
املجموعة جهدا في البحث عن أفضل 
املشاريع في األســواق املستهدفة 
مــن خالل عملها مــع مجموعة من 
كبــار املطورين العقاريني في تلك 
األسواق لضمان تسليم املشاريع في 
مواعيدها وضمان جودتها ومتيز 

مواقعها وأسعارها.
كما تشمل باقة املشاريع أماكن 
مختلفــة في ســنتر املدينة تتميز 
بقربها من كافة اخلدمات. وأضاف فرغلي أن املشاريع املطروحة 
متتاز بأنها مشــاريع متكاملة حيث يضم كل مشــروع خدمات 
األمــن واحلراســة على مدار الســاعة، باإلضافة الــى حمامات 
سباحة، صالة ألعاب رياضية، خدمات فندقية متكاملة تشمل 
اســتقبال وخدمات تنظيف للشــقق وخالفه الى جانب مرافق 
صحية متكاملة تشــمل ســاونا، جاكوزي ومناطق مخصصة 

للشوي واحلفالت العائلية.

قال يوسف النجار من شــركة البستان: إن الشركة ستقوم 
بتقدمي مشروع البستان األوروبي في أكثر املواقع املميزة مبدينة 
اســطنبول اجلانب األوروبي، مبينا أن املشــروع سيرتقي إلى 
مســتوى لم يعهد من قبل من خــالل التصميم املعماري األنيق 
واملتميز مع االهتمام بأدق التفاصيل. وأوضح ان املشروع يقع 
بالقرب من أكبر مول باسطنبول، هذا 
باالضافة الى اخلدمات املهمة التي 
حتيط باملشروع، حيث تهتم شركة 
إمــالك كونت وهي مالك املشــروع 
بإنشــاء وتفعيل اخلدمــات املهمة 
قبل ان تشرع في املشروع نفسه. 
وأكد بأنك ســتعيش في البســتان 
األوروبي أجمل األوقات في املساحات 
اخلضراء التي متثل 80% من مساحة 
املشروع وكثرة األنشطة االجتماعية 
ذات البصمــة الفريدة من حمامات 
سباحة مغطاة ومكشوفة وساونا 
ومركز لياقة والعديد من اخلدمات، 
وكل هذه إضافة إلي طرق األقساط 

املريحة جدا التي ممكن أن تصل إلى 10 سنوات.

صــرح محمد زياد احلفار املدير التنفيذي آلفاق املســتقبل 
بأنــه مت بيع املرحلتني األولــى والثانية لبرج آفاق في منطقة 
اجلفير في مملكة البحرين الذي يعد ثالث مشروع للشركة وهو 
مختلف كليا عن مشاريعنا السابقة حيث يتكون من 23 طابقا، 
الطوابق الستة األولى تشمل صالة االستقبال ومواقف السيارات 
وناديا صحيا متكامال ومســابح، 
وميتاز أيضا بشــكله البانورامي، 
كما أن هذا املشــروع مختلف كليا 
من حيث مساحات الشقق بالنسبة 
للمشــروعني اآلخريــن ويعد من 
املباني الذكية وألنه يحتوي على 
مجموعات عديدة للخدمات املتكاملة 
التي توفر شــعور الرضا واألمان 
للمالك. واضــاف: أيضا من ضمن 
مشاريعنا في مملكة البحرين: برج 
فيتــا وأبراج ناصــر. وقال انه مت 
تسليم مشــروع برج فيتا جلميع 
عمالئنا وانتهينا من عملية التأجير 
للمستثمرين فيه، حيث يقع برج 
فيتا في منطقة اجلفير، التي تعتبر في وسط مملكة البحرين 
حيث يبعد عن املطار مسافة 10 دقائق ويقع البرج في منطقة 
حيوية حيث هناك الفنادق ذات الـ 5 جنوم واملراكز التجارية 

واملطاعم وتبعد عن منطقة السيف 10 دقائق. 

أعلنت مجموعة مرابحات للحلول العقارية، الشركة الرائدة 
في سوق العقار في الكويت والشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
عن مشاركتها في معرض الكويت الدولي للعقار. وحول هذه 
املشاركة حتدث مدير التسويق باملجموعة عادل محمدي حول 
أحدث مشــاريع الشــركة، فقال بأنه قــد مت التعاقد مؤخرا مع 
مجموعة ســينباش العاملية على 
بيع وتســويق أحدث مشــاريعها 
وأكثرهــا متيــزا فــي إســطنبول 
وهو مشروع كوين سنترال بارك 
بومونتي االستثماري السكني في 
 QUEEN CENTRAL PARK إسطنبول
BOMONTI ISTANBUL، حيث يقع 
مشروع كوين ســنترال بارك في 
منطقة بومونتي وهي منطقة من 
مناطق إســطنبول القدمية والتي 
تعيش في يومنا احلالي جزءا من 
ماضيها من خالل ثقافة إعادة احياء 
منطقة بومونتي والتي دخلت خالل 
خمسة سنوات في طورها الثاني 

من خالل املشاريع العقارية املتجددة التي تتم فيها. 

 محمد فرغلي

يوسف النجار

محمد احلفار

عادل محمدي

مشاريع تتوسط الطبيعة اخلالبة

»دووم الكويت« 
تطرح مشاريع محلية وفي تركيا

قال مدير التخطيط والتطوير مبجموعة دووم الكويت العقارية 
محمود الصابوجني إن مشاركة »دووم الكويت« في املعرض تأتي 
في إطار مســؤوليتها كإحدى اهم واكبر الشــركات العقارية التي 
تعمل بالسوق العقاري الكويتي، مشيرا إلى أن املعارض العقارية 
لهــا دور فعال في احلركة االقتصادية العقارية في الســوق، إلى 
جانب التأثير اإليجابي على احلركة 
الترويجية والتسويقية للمشاريع. 
واعتبــر الصابوجنــي املعارض 
إحــدى أهــم النوافذ التــي تطل من 
خاللهــا أي شــركة علــى قاعدتهــا 
العريضــة واجلســر  اجلماهيريــة 
الذي يصلها مبختلف الشــرائح من 
العمالء، مبينــا أن »دووم الكويت« 
ستقوم من خالل مشاركتها احلالية 
بطرح مجموعة متنوعة من املشاريع 
العقارية داخل وخارج الكويت. أما 
على صعيد املشاريع اخلارجية فقال 
إن الشركة ستطرح مجمع )أداتاور( 
مبنطقة كوشاداســي بتركيا والذي 
يقع مبنطقة شــاطئ الســيدات التي تعد أحد املزارات السياحية 

للمدينة وأشهرها.

محمود الصابوجني

الفجي: »الراية املتحدة« تستثمر في 
السوق األوروبي واملاليزي واملصري

قــال الرئيــس التنفيذي لشــركة الراية املتحدة جاســم 
الفجــي ان الشــركة تعتزم املشــاركة في جميــع املعارض 
العقارية املهمة الداخلية واخلارجية وحريصة على التواجد 
فــي جميع الفعاليــات العقارية التــي تعتبرها نافذة مهمة 
للتواصل املباشر مع اجلمهور، كما أكد توجه »الراية املتحدة« 
لالستثمار في السوق األوروبي 
واملاليزي واملصري والتركي ملا 
توليه هذه األسواق العقارية من 
اهتمام كبير وملحوظ بالسياحة 
الدينيــة، مشــيرا إلــى تخطيط 
الشركة للتوسع خليجيا وإقليميا. 
وأفاد الفجي بأن »الراية املتحدة« 
شركة كويتية متخصصة تعمل 
في املجال العقاري كمالك ومطور 
في األســاس، وتعتبر الشــركة 
جديدة نوعا ما في السوق الكويتي 
ولكن وهلل احلمد جنحت في وضع 
بصمتها ونقش اسمها على صدر 
قائمة الشركات العاملة في املجال 
العقاري مبشروعاتنا املتميزة من ناحية اجلاهزية والتسليم 
الفوري باإلضافة إلى الصدق وااللتزام الكامل مع العمالء من 
ناحية الوقت والتسليم واخلدمة. وأضاف: ان استراتيجية 
عمل الشركة تقوم على السياحة الدينية في األماكن املقدسة، 
وترتكز رؤية عملنا على الوضوح املطلق والثقة املتبادلة 
مع العميل حيث ان املشاريع قائمة بالفعل وجاهزة للتسليم 
والتشــغيل الفوري، وتعمل الشركة على اختيار األسواق 
اآلمنــة ذات اجلدوى االقتصادية املجزية للدخول فيها بعد 
دراسة شاملة من قبل طاقم عمل مختص داخل الشركة وذي 

خبرة عالية في هذا املجال.

جاسم الفجي
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»توب إكسبو«
تطلق معرض الكويت الدولي للعقار
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عبده: »آمار سيتي« تطرح  منتجات في أملانيا

»مسلك العقارية«: طرح مشاريع في تايلند

قــال مديــر املبيعات 
آمــار ســيتي  بشــركة 
محمد عبده إن الشــركة 
ســتقوم بطرح منتجها 
العقــاري املبتكــر الذي 
يناسب مختلف شرائح 
العمالء، والــذي يعتبر 
حــال مثاليــا لشــريحة 
كبيرة من املستثمرين، 
السيما في ظل الظروف 
االقتصادية والسياسية 
احلاليــة التي يشــهدها 
العالــم بعــد انخفــاض 
النفط وتراجع  أســعار 

قال املدير العام لشركة 
العقاريــة محمــد  مســلك 
مشــاركة  ان  املشــلوم  
الشــركة باملعــرض جاءت 
لتجســد اهتمــام وحرص 
التواجــد  الشــركة علــى 
واملشاركة في هذه املعارض 
املتخصصــة  العقاريــة 
والتــي تعــزز تفاعلها مع 
التي  األنشطة االقتصادية 
تقــام فــي الكويــت بصفة 
عامة، باإلضافة إلى تأثيره 
االيجابي البالغ على احلركة 
الترويجيــة والتســويقية 
للشــركة، معتبرا املعرض 
مبنزلة النافــذة التي يطل 
من خاللهــا علــى قاعدتنا 

اقتصاديــات العديد من 
الدول.  وأضاف أن »آمار 
بــدأت مؤخرا  ســيتي« 
بتملك عمارات استثمارية 
في أملانيا قابلة للتحول 
إلى شقق فندقية، حيث 
من املقــرر أن يتم طرح 
الوحــدات علــى  هــذه 
املســتثمرين من خالل 
حصص مستقلة بسعر 
2000 دينــار للحصــة 
الواحدة، وبعائد سنوي 
وقــدره 13%، علــى أن 
يتــم التخــارج من هذه 

الســتقطابهم وتعريفهــم 
بتمييز مشــروعات شركة 
مسلك العقارية ونشاطاتها 
وخدماتها املتنوعة، تناسب 
كل راغبي التملك العقاري 
مبشروعات الشركة والتي 
نقدمها لهم وفق أعلى معايير 
ومستويات اخلدمة اقليميا 

ودوليا.
وأكــد املشــلوم حرص 
علــى  العقاريــة  مســلك 
املعــرض  فــي  املشــاركة 
نظرا للعديد من معطياته 
بكونــه  بــدءا  االيجابيــة 
متخصصا واثبت جناحاته 
من خالل قدرة منظميه على 
متيزهم وانفرادهم بتقدمي 

العريضــة  اجلماهيريــة 
والطريــق املباشــر الــذي 
يصلنا مبختلف الشــرائح 
األخــرى  املجتمعيــة 

احلصص بعد 3 سنوات 
من التملك. وأشــار إلى 
أن هذه املنتجات تعتبر 
مناســبة جدا لالوضاع 
احلالية التي يبحث فيها 
املستثمر عن فرص ذات 
عوائد مجدية ومخاطر 
محــدودة، الســيما في 
ظل تراجــع العديد من 
واالدوات  االســواق 
االستثمارية االخرى عن 
حتقيق العوائد املرجوة 
في ظل تقلبات االسواق 

احلالية.

األفضــل طيلــة الســنوات 
املاضيــة، ناهيــك عــن انه 
يحظى مبشــاركة واســعة 
واهتمــام كبيــر مــن قبــل 
فئــة كبيرة مــن املواطنني 
واملســتثمرين فــي القطاع 

العقاري وراغبي التملك.
وأعلن املشلوم أن الشركة 
ستقوم بطرح مشاريع في 
مملكة تايلند، حيث التملك 
واالســتثمار اآلمــن نظــرا 
ملا يشــهده الوقــت احلالي 
من اضطرابــات اقتصادية 
ونزاعات وخالفات سياسية 
فــي بعض الدول، حيث ان 
مملكة تايلند بعيدة كل البعد 

عن هذه األحداث.

محمد عبده

»أمان واستثمار«: مشاريع جديدة 
وأخرى جاهزة للتسليم

املبارز: »جاردينيا« تطلق مشاريع 
في مصر وإيطاليا وبلغاريا وتركيا

إيكوت: شقق سكنية في إسطنبول 
مبواقع وأسعار مميزة

»تبارك القابضة« تطرح أحدث وأضخم 
مشاريعها في القاهرة اجلديدة

أبوعمارة: »اململكة اخلليجية« 
تلعب دوراً إقليمياً فعاالً في العقار

قــال الرئيس التنفيذي لشــركة أمان واســتثمار للخدمات 
العقارية مشعل الراشد عن استعدادات الشركة ملواجهة املوسم 
العقاري اجلديد مبشاريع جديدة ومشاريع جاهزة للتسلم في 

مختلف مناطق الكويت املرغوبة من قبل املستثمرين. 
وأعلن الراشــد عن اجناز مشــروعي »املستثمر 5« بحولي 
و»املســتثمر 6« بالساملية بنسبة 
100% وجاهزيتهم للتسليم الفورى 
تأكيــدا ملبــدأ املصداقية مع عمالء 
الشركة ولتوفير فرص استثمارية 
للعمالء اجلدد الراغبني في االستثمار 
بعوائد فورية. واضاف: توسعت 
مشاريع الشــركة باخليران فبعد 
تسليم املستثمر7 باملرحلة االولى 
واللؤلؤة 2 باملرحلة الثانية والؤلؤة 
3 باملرحلة الثالثة ستطرح الشركة 
مشاريع جديد خالل املوسم العقاري 
اجلديد. وأكد مشــعل الراشد على 
إصرار الشركة على املضي بخطوات 
ثابتــة نحو التقدم والتوســع في 
املشــاريع لتقدمي فرص أكثر لكل العمالء الباحثني عن السكن 
واالستثمار، ومثلما عودنا عمالءنا الكرام بالكثير من العروض 
ستطرح الشركة العديد من املفاجآت التي ستنال إعجاب زوارها 

خالل فترة املعرض.

قال املدير التنفيذي لشركة جاردينيا العقارية حسني املبارز 
إن الشــركة قد قررت املشــاركة بأفضل ما لديها من العروض 
احلصرية في هــذا املعرض في عدد من الدول األوروبية التي 
يأتي على رأسها إيطاليا وبلغاريا باإلضافة الى أرقى املشروعات 
في مصر وتركيا. وقال املبارز ان الشركة ستقوم بتقدمي أفضل 
مشاريعها احلصرية في مصر من 
أفضل الشركات املصرية العقارية 
وتتمثل في شــركة شمال افريقيا 
والتــي تتميــز برفاهيــة احليــاة 
وجميع اخلدمات وأفضل األسعار 
وتسهيالت الدفع. من اهم املشاريع 
اآلن في شــركة شمال افريقيا هي 
مشــروعاتها السكنية في القاهرة 
اجلديدة في كمبوند قطاميه جارينز 
كمبونــد ڤيــالت راق وعلى أعلى 

مستوى من اخلدمات.
وقال املبارز إن الشركة ستطرح 
ثالثة مشاريع جديدة في »بلغاريا« 
في مدينة »فارنا« األول يقع على تلة 
مرتفعة وبإطاللة بحرية كاملة لكل الشقق، فيما يقع املشروع 

الثاني على البحر مباشرة فارنا.

قال مدير تطوير االعمال في تركيا ملجموعة توب العقارية 
ايكوت اكوســو: يســر املجموعــة وبصفتها وكيل التســويق 
والبيع احلصري ملشــاريع شركتي انانالر وغول، االعالن عن 
مشــروعني جديدين في ايســنيوت وبيليكدوزو وهما تراس 
لوتس وفيرا اسطنبول.  واضاف يوفر مشروع تراس لوتس 
نظرا ملوقعــه الفريد على الطريق 
الســريع E-5 ســهولة ممتــازة 
للتنقل. فمن املمكن للوصول الى 
مراكز التعليم والصحة والتسوق 
الرئيســية في املنطقــة في بضع 
دقائق. يقع املشــروع على بعد 10 
دقائق من مطار أتاتورك و3 دقائق 
من طريق تيم السريع، و6 دقائق 
الى من محطة سيباص و15 دقيقة 
مــن مرمرة. وأيضا ســوف يكون 
املشــروع على بعــد دقيقتني فقط 
من محطة مترو األنفاق اجلديدة، 
والتي سيتم االنتهاء منها بحلول 

عام 2019.
أعلن مدير فرع الكويت ملجموعة تبارك القابضة وليد 
صقــر أن املجموعة نفذت نســبة تقارب 75% من إنشــاء 
احدث مشروعات الشركة بالقاهرة اجلديدة وهو مشروع 
ناينتــي أفينيو بالتجمع اخلامس، الذي ســيبدأ تســليم 
مرحلته األولى صيف 2017، وبالفعل مت فتح باب احلجز 

للمشروع.
وأفــاد بأن هــذه الفترة تعد 
األنسب للتعاقد والمتالك العقار 
مبصر، بسبب فرق العملة بني 
الدينــار واجلنيــه فــي الوقت 

احلالي.
وبخصوص مشروع ناينتي 
أفينيو، الذي يعتبر أكثر املواقع 
متيــزا بالتجمــع اخلامس، أفاد 
صقر بأن املشروع سكني جتاري 
إداري على مستوى عاملي راق، 
ويقع ناينتي أفينيو على شارع 
التسعني الشــارع الرئيسي في 
القاهــرة اجلديــدة ويطل على 
اجلامعــة األميركية اجلديدة وجامعة املســتقبل وحتيط 
 ،M.S.A به املدارس الدولية مثل مدرســة احلياة ومدرسة
كما حتيط به النوادي الكبيرة مثل نادي اجلزيرة ونادي 
 J.W الزهور ويقع بالقرب مــن أكبر الفنادق الفخمة مثل
marriot & فندق Dusit Thani وأيضا على بعد خطوات من 
احملالت التجارية الشهيرة، ففي ناينتي أفينيو انت تعيش 
في قلب القاهرة اجلديدة، حيث ميتد املشروع على مساحة 
200 ألف متر مربع، وقد متت االستعانة بكبرى الشركات 
األميركية W.A.T.G لعمل التصميمات املعمارية والرسومات 
الهندســية للمشــروع، ومت التخطيط للمشــروع ليكون 
عالمة فارقة فــي قلب القاهرة اجلديدة، حيث يبلغ حجم 
استثماراته اكثر من 3 مليارات جنيه مصري ويضم املخطط 
العام للمشــروع وحدات سكنية مميزة تدار بتكنولوجيا 
البيــوت الذكية وتتميز جميــع الوحدات بإطالالت رائعة 
على شوارع رئيسية او الندسكيب، ويضم املشروع ايضا 
موال جتاريا مفتوحا عامليا ويدار من خالل شــركة عاملية 
ويتميز بتواجد املاركات واملطاعم العاملية والتي يتم تقدمي 

عدد منها ألول مرة في مصر.

اعلنت اململكة اخلليجية عن مشــاركتها في املعرض الذي 
يحظى مبشاركة متميزة من شركات كويتية وخليجية وعربية 
ودولية ضخمة تطرح خالله مجموعة من املشــاريع العقارية 
والفرص االستثمارية وتكشف عن استثمارات ضخمة سيتم 
تنفيذهــا. وقال مدير املبيعات في اململكــة اخلليجية ابراهيم 
ابو عمارة في تصريح صحافي عن 
هذه املشــاركة: اهم املشاريع التي 
سنطرحها خالل املعرض وابرزها 
علــى االطالق هو مشــروع فندق 
مجموعة احلرمني املتحدة باملدينة 
املنورة في املنطقة املركزية بجوار 
مســجد النبي ژ وهو عبارة عن 
برج فندقي 5 جنوم يضم 3 ابراج 
بواقع 640 غرفــة فندقية، والذي 
يتم االنتهاء مــن تنفيذه خالل 18 
شــهرا، على ان يتــم تنفيذه على 
مرحلة واحدة، موضحا ان شركته 
توفر للعمالء وحدات بديلة حلني 

االنتهاء من التنفيذ.

مشعل الراشد

حسني املبارز

ايكوت اكوسو

وليد صقر

ابراهيم ابو عمارة

جانب من معارض توب اكسبو

 »بيوت«: خصومات وتسهيالت
في السداد تصل لـ 100 شهر

قال املدير التنفيذي لشركة بيوت العاملية متيم مصطفى إن 
شركة بيوت سوف تعرض في جناحها أحد أهم املشاريع املقامة 
حاليا في جمهورية مصر العربية وحتديدا في مدينة )مرسى 
علم( وهو مشروع )اكويس( الذي يقع مباشرة على ساحل البحر 
األحمر، ويعد املشروع أحد أضخم املنتجعات التي تقام حاليا 
في املدينة، حيث يوفر املشــروع 
فلال وشققا واستديوهات مبساحات 
مختلفة وبأســعار وتسهيالت في 
السداد غير مسبوقة تصل لـ 100 
شهر وميتاز املنتجع بتوافر حمامات 
سباحة للكبار والصغار ومناطق 
مخصصــة لأللعاب املائية ومركز 

جتاري.
وعــن تركيا، قــال مصطفى إن 
»بيوت« مستمرة في عرض مشروع 
انلوجو بعــد أن وقعت منذ فترة 
عقــود شــراكة حصرية مــع أحد 
أكبر شركات التطوير العقاري في 
إسطنبول وهي شركة )أوزوتيلر( 

لتسويق مشاريعها في الكويت.
ويعد ذلك املشــروع احد افضل املشــاريع املقامة حاليا في 
إسطنبول األوروبية في منطقة )بهجة شهير( ويحتوي على 
مــول جتــاري والعديد من اخلدمــات مثل حمامات الســباحة 
واملقاهي واملناطق املخصصة أللعاب األطفال وقاعات السينما. 
وميتاز املشــروع بإطــالالت رائعة على بحــر مرمرة وبحيرة 

كوشكتشكموجيه.

متيم مصطفى

أكد املستشار القانوني 
النموذجيــة  للشــركة 
املتحدة د.سامح املغربي ان 
الشركة وعلى مدار عمرها 
تتبع استراتيجية ترتكز 
علــى توفيــر مجموعــة 
متنوعة من املشــروعات 
التــي تلبــي  العقاريــة 
متطلبــات واحتياجــات 

العميل الكويتي. 
وقال كمــا وانه ينظر 
العقاري  إلى االســتثمار 
آمــن  مــالذ  أنــه  علــى 
ومضمــون لالســتثمار، 
الظــروف  ظــل  وفــي 
احلاليــة مــن االنهيــار 

املســتمر ألســعار النفط 
وتقلبات أســواق األسهم 
والبورصات حول العالم 

»النموذجية املتحدة«: 
مشاريع ڤلل في كوشاداسي التركية

يبقى االستثمار العقاري 
هــو القطاع األنســب ذو 
العائد املضمون واملجدي 
لرؤوس األمــوال، وأكثر 
ما مييز مجال االستثمار 
العقــاري لشــركتنا هو 
انتقاؤه لألســواق اآلمنة 
واملســتقرة، والشــركة 
النموذجية ليست مجرد 
شــركة تســويق، بل هي 
املالــك واملطــور جلميع 
وتعــرض  مشــاريعها، 
مشــاريع قائمة وجاهزة 
للبيــع والتســليم بأقــل 
وبتســهيالت  األســعار 
كبيرة في السداد تتناسب 

مع جميع انــواع الدخل، 
واضاف وللشركة السبق 
والريــادة مــع شــركات 
أخــرى قالئل فــي العمل 
داخــل تركيا وخصوصا 
اسطنبول وكوشاداسي، 
والتــي زاد اإلقبال عليها 
اجلغرافــي  ملوقعهــا 
املميز، ولألسعار املميزة 
والتي تتميز بها املدينة، 
أنــواع  كل  وتوفيرهــا 
الرفاهيــة املمكنة إلعطاء 
املشــاريع العقارية فيها 
عنصر اجلذب االستثماري 
وكذلك اسطنبول املدينة 

السياحية الرائعة.

سامح املغربي

محمد املشلوم
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»توب إكسبو«
تطلق معرض الكويت الدولي للعقار

07-12 نوفمبر 2016

جميل: »اجلمال العقارية« 
تطرح شقق التمليك بالكويت

خليل: »كويت إلدارة املشاريع« تقدم 
فرصاً عقارية واستثمارية جديدة

أعلنت شركة اجلمال العقارية )املسوق احلصري ألبراج اليوسفي 
الســكنية( عن مشــاركتها في املعرض وحول هذه املشــاركة قالت 
مديرة املبيعات بالشــركة نائلة جميل: إن شــركة اجلمال وبعد أن 
انتهت من تســليم مشروع أبراج »اليوســفي 8« الواقع في منطقة 
صباح الســالم، فإنها قد اعدت مشــاريع جديدة من بينها مشــروع 
لشقق التمليك في منطقة بنيد القار، 
مؤكدة في ذات الوقت تركيز الشركة 
على أعلى مستويات التشطيب، فضال 
عن اختيار املواقع املميزة في أفضل 
املناطق االستثمارية املرغوبة والتي 
من بينها بنيد القار وصباح الســالم 
وحولي. وأكدت على أن مشروع برج 
»االلفني« الواقع في منطقة بنيد القار، 
والذي سيتضمن مجموعة من شقق 
التمليك ذات املساحات الكبيرة التي 
تناســب شــروط ومتطلبــات قرض 
التسليف، حيث تصل مساحات هذه 

الشقق إلى 116 مترا مربعا.

اكد نائب الرئيس التنفيذي إلدارة التطوير والتســويق في شركة 
كويت إلدارة املشاريع داني خليل حرص الشركة على املشاركة والتواجد 
في املعارض والفعاليات العقارية لتعريف العمالء واجلمهور باحدث 
املشاريع وللتواصل الدائم معهم مبينا أن الشركة تطرح االستثمار داخل 
السوق الكويتي احمللي وذلك لوجود طلب كبير على العقار الكويتي 
من قبل شريحة كبيرة من عمالئها. وأشار إلى أن الشركة تستعد حاليا 
لتشغيل مشروعها السياحي في منطقة النويصيب واملؤلف من مجموعة 
من الشاليهات البحرية الفاخرة ويأتي منتجع كي بي ام ليسد حاجة 
كبيرة من النقص الذي يعانيه قطاع الشاليهات البحرية في الكويت، 
السيما فيما يتعلق بالشاليهات ذات اخلصوصية التي يوفرها املنتجع، 
حيث متتاز شاليهات ومرافق املنتجع املختلفة بالتركيز على عنصر 
اخلصوصية التي تطلبها األســرة الكويتية واخلليجية احملافظة مما 

يتيح لألسرة الكويتية قضاء عطلة ذات طابع خاص.

نائلة جميل

املطيري: »أموال الكويت« من أكبر 
الشركات العقارية في الكويت

عالم: »مسلك اخلير« 
تطرح مشاريع في دبي وبريطانيا

قال املدير التنفيذي والشريك في شركة أموال الكويت العقارية 
فالح املطيري ان الشــركة تســعى من خالل هذا املعرض إلى 
مواصلة التعريف مبشاريعها املتنوعة والتواصل املباشر مع 
العمالء، وأضاف: »أموال الكويت« من أكبر الشركات العقارية 
في الكويت واكتسبت ثقة عمالءها مبصداقية مشاريعها اجلاهزة 
للتسليم الفوري ومميزاتها املتنوعة 
وباحلديث عن املشاريع والفرص 
االســتثمارية التي سيتم عرضها 
خالل املعرض قال املطيري: نطرح 
خالله شاليهاتنا املميزة في منطقة 
اخليــران، باالضافة ملشــروعاتنا 
املميزة في كل من جمهورية مصر 
التركيــة  العربيــة واجلمهوريــة 
البوســنة والهرســك  وجمهورية 
باالضافــة إلى جديد مشــروعاتنا 
في اســبانيا في مدينة برلشــونة 
بالتحديد وجميعها مشاريع قائمة 

وجاهزة للتسليم الفوري.

قال الرئيس التنفيذي لشركة مسلك اخلير العقارية إيهاب 
عالم إن الشركة قد قامت مؤخرا باستقطاب عدد من املوظفني 
ذوي اخلبــرة والكفاءة، حيث افتتحت الشــركة فرعها الثاني 
داخل الكويت مبشاركة عدد من عمالئها والذين تزامن تسلمهم 

وثائقهم العقارية مع افتتاح مقر الشركة اجلديد.
ومن ناحية أخرى صرح عالم 
بأن الشــركة قامت بتوقيع عقود 
حصريــة لبعض املشــاريع بدبي 
منها مشــروع على طريق الشيخ 
زايد وبإطاللة على قناة دبي وأيضا 
مشاريع مبنطقة الفورجان ملا تتميز 
به املنطقــة من قربها من ســيتي 
سنتر دبي وبأســعار تبدأ من 42 
ألف دينار فقط. هذا، وقد حرصت 
شركة مسلك اخلير على تلبية رغبة 
املســتثمر الكويتي في االستثمار 
باجنلتــرا من خــالل التعاقد على 
مشــاريع متميزة بلندن وبأسعار 
تبدأ من 32 ألف دينار كويتي فقط 
وباســتثمار مضمون ملدة خمس سنوات وعوائد عالية تصل 

إلى 10% سنويا.

فالح املطيري

ايهاب عالم

»أڤنيو العقارية« تطرح تسويقًا حصريًا 
ملشروع اليوسفي رزيدانس

قال املدير التنفيذي لشــركة أڤنيو العقاريــة، احلارث العلي انه 
من خالل مشــاركتنا باملعرض سيتم طرح تسويق حصري ملشروع 
اليوسفي رزيدانس الواقع في مدينة بورصة في التركيا، القائم على 
مساحة 12.681 م2، الواقع في قلب بورصة، إطاللة مباشرة على جبل 
أولــوداغ.  كما أكد »العلي« أن املشــروع كويتي 100% )أرضا وبناء( 
كما يتميز املشــروع بنظام الكمباوند 
يتكون من عدد )7( بنايات تتألف من 
156 وحدة سكنية، سوبر ماركت مكون 
من دورين، ناد صحي مكون من دورين 
)دور للرجال والثاني للنســاء(، عدد 
)2( حمام سباحة على مساحة 300 م2، 
ســتاليت مركزي، مواقف خاصة لكل 
وحدة سكنية، حديقة ألعاب لألطفال، 
أمن وحراســة وكاميرات مراقبة على 
مدار 24 ســاعة، مدخل واحد ومخرج 
واحــد، لتوفيــر أكبر قدر مــن األمان، 
محالت جتارية على جانبي املشروع، 

املشروع مسور بالكامل. حارث العلي

»اليال العقارية«: مشروع كاتاماران 
سيكون معلماً مميزاً في البحرين

أشــار عضو مجلس 
العــام  اإلدارة واملديــر 
اليال  املســاعد لشــركة 
العقارية حمد السعدون 
قــد  الشــركة  أن  الــى 
تأسســت بالشراكة بني 
شركة إجنازات للتنمية 
العقارية )شركة مساهمة 
عامة كويتية( وشــركة 
فيرست العقارية )شركة 
مساهمة مقفلة بحرينية(. 
اليــال  وقامــت شــركة 
العقاريــة بتطوير برج 
اليــال ريزدنس في عام 
2014 في منطقة السيف 
مقابــل مجمــع ســيتي 
ســنتر، وبدأت الشركة 
في مــارس 2016 بالبدء 
بتطوير أكبر مشاريعها 

تصميم مشروع كاتاماران 
يضم برجني متجاورين 
مجمــوع شــققهما 571 
شقة، موزعة بني 311 شقة 
في البرج الشرقي و260 
شقة في البرج الغربي، 
وسيتم بناؤها على ارض 
مساحتها 6.500 متر مربع 
تقريبا، وباإلضافة إلى أن 
مشروع الكاتاماران يحتل 
موقعا إســتراتيجيا في 
قلب ضاحية السيف في 
البحريــن ويضم نخبة 
واســعة مــن املطاعــم 
واحملــالت.  واملقاهــي 
وتتوافر فــي البرج كل 
الراحة والرفاهية  سبل 
بحيث يختار الشخص 
املدينة أو  اإلطاللة على 

الكاتامــاران في  أبــراج 
منطقــة الســيف مقابل 
أضخم مجمع جتاري في 
البحرين مجمع الســتي 

سنتر.
وقــال الســعدون إن 

املنظر البحري اجلميل. 
األبــراج على  وحتتوي 
صــاالت رياضية، ســبا 
للســيدات،  وصالــون 
ســونا وغــرف بخــار، 
بركتي سباحة خارجية 
وداخليــة، صالة للعب 
األطفــال، مطاعم، مقاه، 
ســوبر ماركــت، وثالثة 
ملواقــف  مســتويات 
السيارات تتسع لـ 600 
سيارة. واختتم السعدون 
بالقول: يقوم مشــروع 
كاتاماران بتوفير فرصة 
حياة حديثــة امتزجت 
بني متعة املدينة وحياة 
العمــل، ومن املتوقع أن 
يكون املعلــم املميز في 

البحرين.

حمد السعدون

عبداهلل: »امليثاق« تسوق أراضي سكنية 
في »صباح األحمد البحرية«

املبيعات  أكد مديــر 
في مركز امليثاق املتحدة 
العقاريــة عبدالرؤوف 
انــه ســيتم  عبــداهلل 
تسويق أراضي سكنية 
على البحر مبســاحات 
واجهات بحرية مختلفة 
في مدينة صباح األحمد 
البحرية وبوثائق حرة.

وأضاف: تعتبر مدينة 
صباح األحمد البحرية 
وأرقــى  اضخــم  مــن 
املشاريع التي نفذت من 
قبل القاطع اخلاص في 
الكويــت ومتتاز مدينة 
صباح االحمد البحرية 
البحريــة  بإطالالتهــا 
الســاحرة، باإلضافــة 
الى اخلدمات واملشاريع 
التجاريــة، حيــث يتم 
تشــييد عدة مشــاريع 
جتارية عامليــة ممثلة 
مبشــروع outlet ومــن 
املؤكد ان هذا املشــروع 
الضخم سيعطي زخما 
أكثر للمدينة وستكون 
الوجهة األولى لعشاق 
الرفاهية واالستجمام.

وقال: يقسم املشروع 
مراحــل  اربــع  الــى 
وسيكون ملدينة صباح 

285 وأكثر ما مييزها هو 
خلوها من الصف الثاني 
حيــث  )اخللفيــات(، 
القســائم  تكون جميع 
على البحر. كما حتوي 
الرابعة ايضا  املرحلــة 
علــى مرســى للقوارب 
واليخوت خــاص بها. 
ويكــون التمليــك فــي 
مدينــة صبــاح االحمد 
البحريــة متليــكا حرا 
مــدى احليــاة بوثيقة 
متلك مطابقة لشــروط 
بنك التسليف واالدخار.
وأشــار الــى انه في 
ظــل التنافس العقاري 
القائمــة  واملشــاريع 
فــي الكويــت تتصــدر 
مدينــة صبــاح االحمد 
البحريــة قائمة الطلب 
نظرا ألسعارها مقارنة 
األخــرى  باملناطــق 
التمليــك  وبوثيقــة 
ومستقبلها املشرق فور 
االنتهاء من املشــاريع 

التجارية القائمة.
وأضــاف ومــن بني 
تســويقية  شــركات 
عديــدة اختــص مركز 
املتحــدة  امليثــاق 
بتســويق  العقاريــة 

األحمــد البحرية ثالثة 
مداخــل رئيســية مــن 
طريــق امللــك فهــد بن 
عبدالعزيز عبر طريق 
278 ويعتبــر مدخــال 
للمراحل االولى والثانية 
والثالثــة وعبر طريق 
285 الذي سيكون مدخال 
للمرحلــة الرابعة فقط 
وتعتبر املرحلة الرابعة 
هــي املرحلــة املميــزة 
من بــني مراحل املدينة 
جميعــا حيــث متتــاز 
باخلصوصية والهدوء 
نظــرا لعــدد القســائم 
القليل فيها ومتتاز ايضا 
مبدخلهــا املنفصل عن 
باقي املراحل وهو طريق 

عقاري حضاري متطور 
ميزه عن باقي شركات 
التســويق، حيث يوفر 
امليثــاق املتحدة  مركز 
لعمالئــه  العقاريــة 
خدمــات عديدة وأهمها 
إطالق تطبيــق امليثاق 
على الهواتف احملمولة 
اذ يوفر تطبيق امليثاق 
للعميل إمكانية تصفح 
مخططــات كل مرحلــة 
على حدة والتعرف على 
موقع ومساحة وواجهة 
كل قســيمة باإلضافــة 
الــى قائمة كبيــرة من 
العقاريــة  العــروض 
املعروضــة للبيــع من 
أراض وشاليهات للبيع 
لإليجــار  وشــاليهات 
مرفقة بــكل التفاصيل 
املتعلقــة بــكل عرض. 
ويوفــر أيضــا تطبيق 
امليثــاق املجاني خدمة 
عــرض العميل لعقاره 
في مدينة صباح األحمد 
البحرية. ويحوي أيضا 
التطبيق تصويرا جويا 
ومقاطع ڤيديو ترويجية 
للمدينة كما ينشر آخر 
األخبار املتعلقة مبدينة 
صباح األحمد البحرية. 

عبد الرؤوف عبداهلل

الرفاعي: »جود العقارية« تطرح فندق 
»أڤنيو« في إسطنبول بتركيا

الشراح: »مركز البيت العاملي« 
يشارك مبجموعة مشاريع متنوعة

قال املدير العام في مجموعة »جود العقارية« محمد الرفاعي 
ان املجموعة بصدد طرح عدد من املشــاريع العقارية الواعدة 
في كل من هولندا وفرنسا وأملانيا، مشيرا إلى أن هذه املشاريع 
ستكون منافسا قويا للعديد من املشاريع املطروحة حاليا في 
السوق العقاري الكويتي. أما خالل مشاركته احلالية في معرض 
الكويت الدولي للعقار والذي قال انه 
يعد أحد اكبر املعارض العقارية في 
الكويت، فقد أشار إلى أنها ستتضمن 
طرح مشروع فندق »أڤنيو« الكائن 
مبدينة اســطنبول بتركيا، حيث 
يتألف املشــروع من مجموعة من 
الشقق الفندقية التي تضم مرافق 
وخدمات مميــزة. من ناحيته قال 
املديــر التنفيــذي للشــركة احمد 
الهواري ان جود العقارية استقبلت 
عام 2016 بأقوى العروض العقارية، 
وذلك ان معايير اجلودة واملصداقية 
حتتم علينا االحتــكاك باجلمهور 
والتعرف على انطباعاتهم وآرائهم 
ورغباتهــم. واضاف: تأتي أهمية املشــاركة مبعرض 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 شــريحة كبيرة 

من املستثمرين واملواطنني الكويتيني واخلليجيني.

وقال املدير العام لشركة مركز البيت العاملي العقاري خالد 
الشــراح ان الشــركة تعمل في مجال بيع العقارات واالراضي 
في جمهورية البوســنة والهرســك، حيث انها تتطلع لتطوير 
وتوســيع حجــم اعمالها فــي املنطقــة، الفتا الى ان الشــركة 
تعتبر من اقدم الشــركات العاملة داخل جمهورية البوســنة. 
واضاف أن الشركة تقوم باإلضافة 
الى ذلك ببناء الوحدات الســكنية 
وتخليــص جميع انواع املعامالت 
داخــل جمهوريــة البوســنة مــن 
حجوزات فنادق وتأجير الشــقق 
السكنية والسيارات تيسيرا على 
عمالئها الكرام. في الوقت نفســه، 
أكد الشــراح أن الشركة ستستغل 
فرصة انعقاد املعرض من أجل طرح 
مشروعها اجلديد في سلطنة عمان 
والذي يطرح بالشراكة مع شركة 
آدم للهندسة واالستشارات، مبينا 
أن املشروع عبارة عن مجموعة من 
الڤيالت الراقية التشطيب جاهزة 
للتســليم الفوري بأســعار مميزة، إلى جانب عدد من الشقق 
السكنية داخل صاللة بسلطنة عمان. وتابع الشراح يقول ان 
الشــركة تقوم كذلك بتسويق مشاريع في عدد من الدول مثل 
تركيــا واســبانيا ومصر وذلك بالتعاون مع كبرى الشــركات 
العقارية لتوفير املشــاريع الالزمة واملناسبة لعمالئها الكرام 
مــن حيث االلتزام مبواعيد التســليم والفائدة للمســتثمرين 
والعمالء، معربا عن استعداد كامل طاقم الشركة خلدمة العمالء 

على الوجه األكمل.

محمد الرفاعي

خالد الشراح

مشاركات مميزة في معارض سابقة


