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وتتنافــس الشركــــــات 
املشاركة في املعرض لتقدمي 
العقارية املختلفة،  عروضها 
بهدف استقطاب أكبر شريحة 
ممكنة من املستثمرين واألفراد 
الراغبني في متلك عقارات في 
تلك الدول، سواء بهدف السكن 
أو االستثمار، حيث حترص 
الشركات املشاركة في املعرض 
على تقــدمي أفضل العروض 
العقارية التي من شــأنها أن 
توفر فرصــا جذابة ملختلف 
شرائح املستثمرين الباحثني 
عن مثل هذه الفرص في مثل 

هذا الوقت.

«مرابحات للحلول العقارية»
من بني الشركات املشاركة 
في املعرض طرحت مجموعة 
العقارية  مرابحات للحلــول 
مجموعــة مــن مشــاريعها 
املميــزة واملوزعــة على عدد 
مــن الدول بــدءا مــن تركيا، 
السيما ان الشــركة كانت قد 
تعاقدت مؤخرا مع مجموعة 
لبيــع  العامليــة  ســينباش 
وتســويق أحدث مشاريعها 
وأكثرها متيزا في إسطنبول 
وهو مشروع كوين سنترال 
بارك بومونتي االســتثماري 

السكني في إسطنبول.
ويقــع هــذا املشــروع في 
منطقة بومونتي وهي منطقة 
من مناطق إسطنبول القدمية 
والتي تعيش في يومنا احلالي 
جزءا مــن ماضيها من خالل 
ثقافــة إعــادة إحيــاء منطقة 
بومونتي والتي دخلت خالل 
خمس ســنوات فــي طورها 
الثانــي مــن خالل املشــاريع 
العقارية املتجــددة التي تتم 

فيها.
إلى مشـــــروع  باإلضافة 
»ســلطان ســويتس« والذي 
يقع في اجلانب األوروبي من 
اسطنبول في تركيا بالقرب من 
مطار أتاتورك الدولي، حيث 
متتلــك »مرابحات« مجموعة 
من األجنحة الفندقية الفاخرة 
املتنوعة التصاميم واملساحات 
في مشروع جديد لشركة نيف 
التركيــة، يتم تســويقها إما 
بنظام صكوك تبادل ملدة 35 
عامــا أو بنظــام التملك احلر 
أو بنظــام التملك مع إمكانية 
تشــغيل واســتثمار اجلناح 

بعقود محددة املدة.
وقد مت تتويج نظام صكوك 
تبادل بنظــام جديد عصري 
ومبتكر وهو »صكوك تبادل 
بلــس« والــذي يجمــع بــني 
مشاريع الشركة في الكويت 
ومكــة املكرمة وإســطنبول، 
ويتيح ملالكها فرصة اختيار 
وجهــة مختلفــة كل عام عن 
الــذي يســبقه والعام  العام 
الذي يليــه باإلضافة للعديد 
مــن املميزات. تأتــي صكوك 
تبــادل بلس بفئتني، الفضية 
والذهبية ولكل منهما مواسم 

وأجنحة مختلفة.
كذلــك تقــدم »مرابحات« 
عروضــا علــى صكــوك مكة 
املكرمة في »برج هاجر« الواقع 
ضمن مشروع »أبراج البيت« 
مقابل احلرم املكي الشــريف 
مباشرة وعلى بعد خطوات من 
باب امللك عبدالعزيز، والذي 
يدار من قبل سلســلة فنادق 
ومنتجعات موڤنبيك العاملية.

»كويت إلدارة المشاريع«
من جانبها، تطرح شركة 
كويت إلدارة املشاريع فرصا 
اســتثمارية جذابــة داخــل 
الســوق الكويتــي، الســيما 
انها تســتعد حاليا لتشغيل 
مشــروعها الســياحي فــي 
منطقــة النويصيب واملؤلف 
من مجموعة من الشــاليهات 
البحرية الفاخرة، والذي يأتي 
ليسد حاجة كبيرة من النقص 
الذي يعانيه قطاع الشاليهات 
البحرية في الكويت، السيما 
فيمــا يتعلــق بالشــاليهات 
التــي  اخلصوصيــة  ذات 
يوفرها املنتجع، حيث متتاز 
شــاليهات ومرافــق املنتجع 
املختلفة بالتركيز على عنصر 
التــي تطلبها  اخلصوصيــة 
األسرة الكويتية واخلليجية 
احملافظة مما يتيح لألســرة 
الكويتيــة قضــاء عطلة ذات 
طابع خاص. كذلك تستعرض 

الشركة استثماراتها العقارية 
في مكة واملدينة، والتي يأتي 
على رأسها مشروع »روضة 
الصفوة« الواقــع في املدينة 
املنــورة بالســعودية، وهو 
عبــارة عن فنــدق مطل على 
ساحة احلرم النبوي الشريف 
والبقيع وهــو أول فندق في 
املدينة املنورة يطرح للتملك 
بنظــام حق االنتفــاع ملدة 18 
عاما هجريا ويتميز مبوقعه 
االســتراتيجي فــي املنطقــة 
اجلنوبية مــن احلرم املدني، 
وبإطاللته املباشرة واملتفردة 
على احلرم النبوي الشريف 
والبقيــع وقربه الشــديد من 
باب مصلى النساء على وجه 
اخلصوص والذي ال يبعد أكثر 
من 150 مترا، ويجسد الفندق 
النموذج املثالي للمشاريع ذات 
اخلدمات املتكاملة حيث يقدم 
باقة مــن اخلدمــات املتفردة 
والتي تضعه في مصاف أفضل 

فنادق املدينة املنورة.

»المملكة الخليجية« 
أما بالنسبة لشركة اململكة 
اخلليجية فهي تطرح مشروع 
فنــدق مجموعــة احلرمــني 
املتحدة الواقع ضمن املنطقة 
املركزية باملدينة املنورة بجوار 
املسجد النبوي، وهو عبارة 
عن برج فندقي 5 جنوم يضم 3 
أبراج بواقع 640 غرفة فندقية، 
والذي يتم االنتهاء من تنفيذه 
خالل 18 شــهرا، على ان يتم 
تنفيذه علــى مرحلة واحدة، 
موضحــا ان شــركته توفــر 
للعمــالء وحدات بديلة حلني 

االنتهاء من التنفيذ.
وميتــاز هــذا املشــروع 
بإمكانية االستثمار فيه وفقا 
لنظام صكوك التملك ملدة 25 
ســنة، هذا عالوة على املزايا 
العديدة للمشروع والتي من 
أهمها قربه من املسجد النبوي 
وانخفــاض عامــل اخلطورة 
وارتفاع األمان والضمان في 
املقابــل كونه منتجــا عقاريا 
ناجحا وآمنا بكل قطاعاته في 
أطهر بقعــة مباركة باململكة 

العربية السعودية.
وكما هو معروف عن اململكة 
اخلليجية فإنها تسعى للعب 
دور إقليمي فعــال في مجال 
العقار مع التوسع التدريجي 
في الدول املســتهدفة، وذلك 
من خالل توفير فرص عقارية 
مجديــة بهدف حتقيق عوائد 
مجزية ومســتمرة لعمالئها 

الكويــت مشــروع »أمــوال 
اخليران« الذي يهدف لتشجيع 
السياحة الداخلية، فيما تطرح 
خارجيا مشروع إسبانيا الذي 
هو عبارة عن مجمع ســكني 
متكامل اخلدمــات في مدينة 
برشــلونة الســاحرة جاهــز 
للتسليم الفوري بأسعار تبدأ 
من 20 ألف دينار، فيما تطرح 
الشركة مشروعا عقاريا آخر 
في البوســنة عبارة عن ڤلل 
وأراض ســكنية فــي مجمع 
سكني متكامل في موقع مميز 

للغاية.

»أركان المعتمدة«
أركان  شــركة  كشــفت 
املعتمدة عن مشــروع سكن 
الطالبــات في تركيــا، والذي 
الوحدات  يضم مجموعة من 
العقارية الطالبية التي تتيح 
للعمالء االستثمار بأكثر أنواع 
االســتثمارات العقارية أمانا 
وثباتــا واســتمرارا، ضمــن 
سكن للطالبات في أكثر الدول 
كثافة طالبية وعدد جامعات، 
وبعوائد اســتثمارية مميزة 
ومجزية تفوق الودائع البنكية 

التقليدية.
وميتاز مشــروع »األبرار 
لســكن الطالبات« باحتوائه 
علــى العديــد مــن اخلدمات 
الضرورية، الســيما ان األمر 
يتعلق بأمن وسالمة الطالبات، 
حيث يضم املشروع خدمات 
أمــن وحراســة علــى مــدار 
الساعة، مشرفة تربوية ترعى 
الطالبات ومســؤولة عنهن، 
خدمة املواصالت من السكن 
إلى الكليــات والعكس وعلى 
هذا النحو، كاميرات مراقبة، 
 )wi-fi( إنترنــت الســلكي
مجاني، عيادة طبية، مصاعد 
حديثة، نظام تدفئة مركزية، 
كافتيريا، غرفة غسيل، مكتبة 

علمية.
كمــا وميتــاز املشــروع 
مبوقعه اجلغرافي القريب جدا 
مبسافة 100 متر عن اجلامعة 
فــي مدينة »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 بــني مســتمر ومســتجد، 
باإلضافة ملبــان جامعية قيد 
اإلنشــاء واملتوقع مســتقبال 
زيادة عدد الطلبة بشكل عام 
فــي احملافظــة بشــكل كبير 

برادفورـ  نيوكاسلـ  ليڤربول 
وبرمنجهام(. وأعلنت املجموعة 
انها تنتهج استراتيجية وفكرا 
خاصــا بالتطويــر العقاري، 
يســاعدها على ذلك تواجدها 
في بريطانيــا من خالل املقر 
الرئيســي في لندن، كما انها 
مســجلة فــي بريطانيــا منذ 
عام 2008 ومتارس نشــاطها 
االستثماري في عدة مجاالت 
الســلطات  مــع  بالتعــاون 
البريطانيــة، منهــا مجــال 
االســتثمار العقاري اخلاص 
بتملك وتطوير بناء املشاريع 
العقارية في بريطانيا، حيث 
تؤمن املجموعة بالتخصص 
الســوق  علــى  والتركيــز 

البريطاني.
وتتنوع أنشطة املجموعة 
ما بني االســتثمار واخلدمات 
العقارية لتشمل: االستشارات 
االســتثمارية والهندســية، 
القانونيـــــــة  والشـــــؤون 
واالستشارات في كل ما يخص 
العقار في بريطانيا، خدمات 
التمويــل العقــاري، احملافظ 
االســتثمارية، تأجير وإدارة 
العقــار وكل ما يشــملها في 
معامالت تخــص )الكهرباء ـ 
املاءـ  البلديةـ  تراخيص البناء 
ـ تراخيص املقاييس واجلودة 

وكافة الشؤون الهندسية(.

»تبارك القابضة«
بدورها، تعرض مجموعة 
تبــارك القابضــة عــددا مــن 
املشاريع العقارية في مختلف 
مناطــق مصــر، حيــث ترى 
املجموعــة أن الوقت احلالي 
يعتبر األنسب للتعاقد وامتالك 
العقار في مصر، بسبب فرق 
العملة بني الدينار واجلنيـــــه 

فـــي الوقت احلالي.
وتطرح املجموعة مشروع 
ناينتــي أڤينيو، الذي يعتبر 
أكثر املواقــع متيزا بالتجمع 
اخلامس، والذي ميثل مجمعا 
ســكنيا جتاريــا إداريــا على 
مســتوى عاملــي راق، ويقع 
على شارع التسعني الشارع 
الرئيسي في القاهرة اجلديدة 
ويطل على اجلامعة األميركية 
اجلديدة وجامعة املســتقبل 
وحتيط بــه املدارس الدولية 
مثل مدرسة احلياة ومدرسة 
M.S.A، كما حتيط به النوادي 
الكبيرة مثــل نادي اجلزيرة 
ونادي الزهور ويقــــع بالقرب 
من أكبر الفنـــادق الفخمـــة 
مثــل J.W marriot & فنـــدق 

ومســاهميها، وذلــك بتنفيذ 
مشاريع التطوير واالستثمار 
املختارة والتركيز على تلبية 
احتياجــات العمالء وكســب 
ثقتهــم من حيــث املصداقية 
واالحتــراف وإيجــاد فرص 
اســتثمارية عقارية متنوعة 
ومتوافقة مع أحكام الشريعة 
اإلسالمية السمحة وذات دخل 

منافس ومنو مستمر.

»توب العقارية«
أما مجموعة توب العقارية 
فقد طرحت مشــاريع جديدة 
في بعض مدن اململكة املتحدة 
املزدهرة خــارج لندن، حيث 
كانت الشركة قد حددت املواقع 
الواعــدة في اململكــة املتحدة 
لالســتثمار والتــي شــملت 
مــدن مانشســتر وليڤربول 

وبرمنغهام وباسينستوك.
املعــرض تواصل  وخالل 
مجموعة توب العقارية، التي 
تعمل كوكيل حصري لشركات 
سفن كابيتال ونايت نوكس 
في كل من الكويت وقطر، بناء 
عالقاتهــا الناجحة من خالل 
عرض عقــارات حصرية في 
جميع أنحاء اململكة املتحدة، 
الســيما انها تتطلع اآلن إلى 
توســيع محفظتها في مواقع 
رئيســية خــارج برمنغهــام 
مثل آخر مشــروع للشــركة 
وهــو تشرشــل باليــس في 
باسينستوك ويقع املشروع 
على بعــد 40 دقيقة فقط من 
لندن وفي موقع متميز بوسط 
املدينة ولهــذا يجذب اهتمام 
املستثمرين احملليني والدوليني 
على حد ســواء. كذلك تطرح 
شركة توب العقارية مشاريع 
عقاريــة متنوعــة في كل من 
ليڤربول ومانشســتر اللتني 
ينظر إليهما على أنهما مركز 
النفوذ في الشمال، حيث تعتبر 
الكبرى  منطقــة مانشســتر 
هي املنطقة األسرع منوا في 
اململكة املتحدة، حيث تشهد 
منوا كبيرا في االقتصاد، كما 
يشهد االستثمار العقاري في 
مانشستر ازدهارا ملحوظا، ما 
يجعل التوقيت احلالي األمثل 
لالستثمار هناك، حيث تشكل 
منطقة مانشستر الكبرى املكان 
املثالي لشراء وتأجير الوحدات 

املتميزة في اململكة املتحدة.

»أموال الكويت«
بدورهــا، تطــرح شــركة 
أموال الكويــت العقارية في 

وكثيــف، إلى جانــب طبيعة 
االستثمار اآلمن في واحدة من 
أكثر املناطق أمانا واستقرارا 

ومنوا حول العالم.

»ترايدل الكندية«
أما شركة ترايدل الكندية 
فإنها تستعرض حاليا مشاريع 
متميــزة فــي وســط مدينة 
تورونتو وتورونتو الكبرى، 
حيث تعد »ترايدل« الشركة 
الرائــدة في مجــال التطوير 
العقاري وبناء الشقق السكنية 
في كندا وتتمتع بخبرة تتجاوز 
80 عاما في بناء املنازل. كما 
تولت مجموعة شركات ترايدل 
املسؤولية عن إنشاء أكثر من 

80 ألف منزل.
أنهــا  وتؤكــد »ترايــدل« 
عازمة على تطوير مجمعات 
شقق سكنية تلبي احتياجات 
أصحــاب املنازل فــي الوقت 
احلاضــر مــع احملافظة على 
القادمــة،  رفاهيــة األجيــال 
كمــا تعمل في الوقت نفســه 
على حتقيق هــذا الهدف من 
خــالل التركيز علــى اإلبداع 
واالبتكار مبا في ذلك الشبكات 
الذي  االجتماعية والتصميم 
يراعــي احملافظة على البيئة 
واألداء في مجال البناء وإدارة 
الشــركات، علما انهــا تلتزم 
التزاما شــديدا ببناء وحدات 
سكنيـــــة بأعلــى معاييــر 

اجلودة.
ومن خالل مشاركتها تطرح 
»ترايدل« مجمع »تن يورك« 
الذي تقوم بإنشائه داخل كندا، 
والذي ميتاز مبوقعه وســط 
مدينة تورونتــو واألجنحة 
املتميــزة التــي يضمهــا في 
األدوار العليا، وهو املشروع 
الذي ســيكون جذابا للغاية 

للمجتمع الكويتي.

»بورتمان االستثمارية«
بدورهــا، تطرح مجموعة 
االســتثمارية  »بورمتــان 
البريطانية« مشاريع عقارية 
تتنــوع بــني )أراض وأبراج 
ســكنية ومراكــز جتاريــة 
وغيرهــا(،  ومستشــفيات 
كمــا تفتخر الشــركة بأن من 
أشهر زبائنها )وزارة الصحة 
البريطانية ـ وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل البريطانية 
البريطانية(،  البيئة  ووزارة 
فضال عن أنها متتلك مشاريع 
في عدة مــدن بريطانية مثل 
)لنــدن ـ مانشســتر ـ ليدز ـ 

Dusit Thani وعلى بعد خطوات 
من احملالت التجارية الشهيرة. 
ويبلــغ حجم االســتثمار في 
املشروع اكثر من 3 مليارات 
جنيــه مصــري، فيمــا يضم 
العــام للمشــروع  املخطــط 
وحدات ســكنية مميزة تدار 
بتكنولوجيــا البيوت الذكية 
الوحــدات  وتتميــز جميــع 
بإطالالت رائعة على شوارع 
رئيسية او الندسكيب، ويضم 
املشــروع ايضا موال جتاريا 
مفتوحا عامليا ويدار من خالل 
شركة عاملية ويتميز بتواجد 
املــاركات واملطاعــم العاملية 
والتــي يتم تقدمي عــدد منها 

ألول مرة في مصر.

»بيوت العالمية«
أما »بيوت العاملية«، فإنها 
تعرض فــي جناحهــا داخل 
املعــرض أحد أهم املشــاريع 
املقامــة حاليا فــي جمهورية 
مصــر العربيــة وحتديدا في 
مدينــة )مرســى علــم( وهو 
مشروع )اكويس( الذي يقع 
مباشــرة على ســاحل البحر 
األحمر، حيث يعد املشــروع 
أحد أضخــم املنتجعات التي 
تقام حاليا في املدينة، ذلك انه 
يوفر فلال وشققا واستديوهات 
مبساحات مختلفة وبأسعار 
وتســهيالت في الســداد غير 
مســبوقة تصل لـ 100 شهر، 
فيمــا ميتاز املنتجــع بتوافر 
حمامــات ســباحة للكبــار 
والصغار ومناطق مخصصة 
لأللعاب املائية ومركز جتاري. 

»آمار سيتي«
من ناحيتها، تعرض شركة 
آمار سيتي منتجها العقاري 
املبتكر الذي يناسب مختلف 
شرائح العمالء، والذي يعتبر 
حــال مثاليا لشــريحة كبيرة 
من املســتثمرين، والســيما 
في ظل الظروف االقتصادية 
والسياســية احلاليــة التــي 
يشهدها العالم بعد انخفاض 
وتراجــع  النفــط  أســعار 
اقتصاديات العديد من الدول، 
حيــث بدأت الشــركة مؤخرا 
بتملك عمارات استثماريـــة في 
أملانـيــــا قابلـــــة للتحول إلى 
شقق فندقية، فيما تعمل حاليا 
على طرح هـــــذه الوحــدات 
علــى املســتثمرين من خالل 
حصص مستقلـــة بسعر 2000 
دينار للحصة الواحدة، وبعائد 
سنوي قدره 13%، على أن يتم 
التخارج من هذه احلصص بعد 

3 سنوات من التملك.
 وتعتبــر هــذه املنتجات 
مناسبة جدا لألوضاع احلالية 
التــي يبحث فيها املســتثمر 
عن فرص ذات عوائد مجدية 
ومخاطر محدودة، والسيما في 
ظل تراجع العديد من األسواق 
واألدوات االستثمارية األخرى 
عن حتقيق العوائد املرجوة في 
ظل تقلبات األسواق احلالية.

»دار الجوار«
أما مشــاركة شــركة »دار 
اجلــوار« فإنهــا تتركز على 
طرح مشاريع عقارية مميزة 
في تركيا، حيث تطرح الشركة 
مشــروعها االســتثماري في 
مدينة »أنقرة« الذي يستهدف 
اخلليجيــني  املســتثمرين 
االســتثماري،  للجانــب 
واملواطنــني األتــراك جلانب 
السكن واالنتفاع، فاملشروع 
عبــارة عــن مدينة ســكنية 
مصغــرة تبعد عن أنقرة مبا 
يقارب 6 كيلومترات، ويضم 
20 مبنى ســكنيا تضم 1500 
شــقة و60 ڤيال ومستشــفى 
وكليــــة دراســات ومدرسة 
وفندقــا ومجمعــني جتاريني 
و3 أبـراج جتارية ومسطحات 

مائية ومسطحات خضراء.
كذلــك تقوم »دار اجلوار« 
بالتسويق احلصري لكمبوند 
ســكني 7 جنــوم فــي مدينة 
اسطنبول األوروبية، يتألف 
من 8 أبراج متصلة تضم أكبر 
ممشــى متصل على السطح 
بطول 1300 متر، الى جانب 3 
مســابح و3 مقاه، حيث تطل 
هذه األبــراج علــى البحيرة 
مباشــــرة، حيث يبدأ ســعر 
املتر فـــي املشروع من 5000 

دوالر. احد املشاريع املعروضة من تركيا

كندا وجهة استثمار اكثر اماناتركيا واهتمام كبير من املستثمرين

»مرابحات«
تطرح »كوين 

سنترال بارك« 
أحدث مشاريعها في 

إسطنبول

»كويت إلدارة 
املشاريع« تطرح 

فرصًا استثمارية جذابة 
داخل الكويت

»اململكة اخلليجية« 
تطرح فندق مجموعة 

احلرمني املتحدة 
بجوار املسجد النبوي

»توب العقارية« 
تواصل بناء عالقاتها 

الناجحة بعرض 
عقارات حصرية

في اململكة املتحدة

»أركان املعتمدة« 
تطرح مشروع سكن 

الطالبات
في تركيا

»ترايدل الكندية« 
تعرض مشاريع 

متميزة في وسط 
مدينة تورونتو

فعالياته مستمرة حتى مساء السبت المقبل

معرض »الكويت الدولي للعقار«
يواصل تقدمي عروضه املتنوعة للعمالء

تتواصل على أرض املعارض الدولية مبشــرف فعاليات الدورة التاســعة من معرض الكويت الدولي للعقار الذي تنظمه مجموعة توب اكسبو 
لتنظيم املعارض واملؤمترات، حتت رعاية وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي

والذي ستســتمر فعالياته حتى نهاية يوم الســبت 12 اجلاري، وتشــارك فيه 60 شركة عقارية واســتثمارية ومالية، من بينها 4 بنوك محلية، 
تطرح أكثر من 250 مشروعا عقاريا موزعة على أكثر من 15 دولة حول العالم من أبرزها )الكويت، اإلمارات، السعودية، البحرين، سلطنة عمان، 

األردن، مصر، بريطانيا، فرنسا، أميركا، أملانيا، بلغاريا، إسبانيا، النمسا، البوسنة، كندا وتركيا(.

جناح بورمتان في املعرض



املشاركون يهدفون 
إلى استقطاب أكبر 
شريحة من العمالء

املشاريع املطروحة 
تناسب الفئات كافة 
في السوق املحلية

إقبال من الباحثني 
عن االستثمارات

املمّيزة حول العالم

العمالء الراغبون
بالسكن أو االستثمار 

يستعلمون عن الفرص 
في أجنحة الشركات

فعاليات املعرض تستمر حتى 12 الجاري في »أرض املعارض«

شركات »الكويت الدولي للعقار« 
تتنافس على تقديم أفضل الفرص حول العالم

تــتــواصــل عــلــى أرض املــعــارض 
ــيــــة فــــي مــــشــــرف، فــعــالــيــات  الــــدولــ
الـــــــــــدورة الــــتــــاســــعــــة مـــــن مـــعـــرض 
»الــكــويــت الـــدولـــي لــلــعــقــار«، الــذي 
إكسبو«  »تـــوب  مجموعة  تنظمه 
ــعــــارض واملـــؤتـــمـــرات،  لــتــنــظــيــم املــ
تــــحــــت رعــــــايــــــة وزيــــــــــر الــــتــــجــــارة 
والــصــنــاعــة يــوســف الــعــلــي، حتى 

مساء 12 نوفمبر الجاري.
ويشارك في املعرض 60 شركة 
من  ومالية،  واستثمارية  عقارية 
بينها 4 بنوك محلية، تطرح أكثر 
موزعة  عقاريًا،  مشروعًا   250 من 
على اكثر من 15 دولة حول العالم 
مـــن أبـــرزهـــا الــكــويــت، واإلمــــــارات، 
والــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة، والــــــبــــــحــــــريــــــن، 
ومصر،  واألردن،  عمان،  وسلطنة 
وبــريــطــانــيــا، وفــرنــســا، وأمــيــركــا، 
وأملـــانـــيـــا، وبــلــغــاريــا، وإســبــانــيــا، 
ــا، والــــبــــوســــنــــة، وكـــنـــدا  ــمــــســ ــنــ والــ

وتركيا.
وتــتــنــافــس الــشــركــات املــشــاركــة 
في املعرض، على تقديم عروضها 
ــهــــدف  الـــــعـــــقـــــاريـــــة املــــخــــتــــلــــفــــة، بــ
استقطاب أكبر شريحة ممكنة من 
املستثمرين واألفــراد الراغبني في 
تملك عقارات في تلك الدول، سواء 

بهدف السكن أو االستثمار.
وتـــحـــرص الـــشـــركـــات املــشــاركــة 
فـــي املـــعـــرض، عــلــى تــقــديــم أفــضــل 
ــتــــي مــن  ــة، الــ ــاريــ ــقــ ــعــ الـــــعـــــروض الــ
شـــأنـــهـــا أن تـــوفـــر فـــرصـــًا جـــذابـــة 
ــــح املـــســـتـــثـــمـــريـــن،  ــرائـ ــ ملـــخـــتـــلـــف شـ
الباحثني عن مثل هذه الفرص في 

مثل هذا الوقت.

»مرابحات للحلول«
طـــرحـــت مــجــمــوعــة »مــرابــحــات 
من  مجموعة  العقارية،  للحلول« 
واملــوزعــة على  املميزة  مشاريعها 
ــدءًا مـــن تــركــيــا،  ــ ــدول بـ ــ ــدد مـــن الــ عــ
تعاقدت  قد  كانت  بعدما  السيما 
العاملية  مــع مــجــمــوعــة ســيــنــبــاش 
أحــدث مشاريعها  لبيع وتسويق 
وأكـــثـــرهـــا تــمــيــزا فـــي إســطــنــبــول، 
وهو مشروع »كوين سنترال بارك 
السكني  االستثماري  بومونتي« 
الــواقــع في منطقة  في إسطنبول، 
بومونتي وهي منطقة من مناطق 

إسطنبول القديمة.
وتسوق الشركة أيضًا مشروع 
»سلطان سويتس« والذي يقع في 
اسطنبول  مــن  األوروبــــي  الجانب 
ــا بــــالــــقــــرب مـــــن مـــطـــار  ــيــ ــركــ فـــــي تــ

أتاتورك الدولي.
مجموعة  »مرابحات«  وتمتلك 
مــن األجــنــحــة الــفــنــدقــيــة الــفــاخــرة، 
مــتــنــوعــة الــتــصــامــيــم واملــســاحــات 
فـــي مـــشـــروع جـــديـــد لــشــركــة نيف 
التركية، يتم تسويقها إما بنظام 
صــكــوك تـــبـــادل ملــــدة 35 عـــامـــًا، أو 
ــر أو بــنــظــام  بـــنـــظـــام الــتــمــلــك الـــحـ
ــة تــشــغــيــل  ــيــ ــانــ ــكــ ــع إمــ ــ الـــتـــمـــلـــك مــ
واستثمار الجناح بعقود محددة 

املدة.
ــام »صـــكـــوك  ــظــ وتــــــم تـــتـــويـــج نــ
ــام جــــديــــد عــصــري  ــنـــظـ تـــــبـــــادل« بـ
ــكــــوك تـــبـــادل  ــو »صــ ــ ومـــبـــتـــكـــر، وهـ
بلس« والــذي يجمع بني مشاريع 
املكرمة  الكويت ومكة  الشركة في 
وإسطنبول، ويتيح ملالكها فرصة 
اخــتــيــار وجــهــة مــخــتــلــفــة كـــل عــام 
ــــذي يــســبــقــه والـــعـــام  عــــن الــــعــــام الــ
من  للعديد  باإلضافة  يليه،  الــذي 

املميزات. 
وتــأتــي صــكــوك »تـــبـــادل بلس« 
ولكل  والذهبية  الفضية  بفئتني، 
مختلفة،  وأجــنــحــة  مــواســم  منها 
كــمــا تـــقـــدم »مــــرابــــحــــات« عــروضــًا 
على صكوك مكة املكرمة في »برج 
ــواقـــــع ضـــمـــن مـــشـــروع  هــــاجــــر« الـــ
»أبراج البيت« مقابل الحرم املكي 
ــبــــاشــــرة، وعــــلــــى بــعــد  الـــشـــريـــف مــ
خطوات من باب امللك عبد العزيز، 
والــــــــــذي يــــــــدار مـــــن قــــبــــل ســلــســلــة 
ــــادق ومـــنـــتـــجـــعـــات مــوفــنــبــيــك  ــنـ ــ فـ
ــــذي يتم  الــعــاملــيــة، وهــــو املــنــتــج الـ
تــــطــــويــــره بـــاســـتـــمـــرار خــصــيــصــًا 
لــتــمــكــني املـــســـتـــثـــمـــريـــن واالفــــــــراد 
ــفـــادة مـــن الـــتـــواجـــد في  ــتـ مـــن االسـ
قــــلــــب مــــكــــة وملــــــــدة 18 عـــــامـــــًا، مــع 
في   80 تفوق  كبيرة  نسبة  توفير 
املــئــة مـــن تــكــالــيــف اإلقـــامـــة هــنــاك، 
ــعـــــــروض األخــــــــرى  ــن الـــــ ــ  عــ

ً
ــا ــ ــــضـ فـ

ــع  ــتـــجـ ــنـ ــــوك »مـ ــكـ ــ ــــصـ الـــــخـــــاصـــــة بـ
أكـــوامـــاريـــن« الـــواقـــع عــلــى شاطئ 
ــــت، وهــــو  ــويـ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ ــيــــب بـ ــنــــويــــصــ الــ
يعتبر  الذي  أكوامارين«  »منتجع 
رســـمـــيـــًا  مــــرخــــص  مـــــشـــــروع  أول 
ــكــــوك املــنــفــعــة  ــرح بـــنـــظـــام صــ ــطــ يــ
فــي الــكــويــت، والــــذي يــعــد بمثابة 
فرصة مناسبة لكل مواطن ومقيم 
الــكــويــت لــاســتــمــتــاع  عــلــى أرض 
ــازة ســـنـــويـــة ال تـــنـــســـى فــي  ــ ــإجــ ــ بــ
ــام، ضــمــن مــنــتــجــع سياحي  كـــل عــ
عــــائــــلــــي مــــــــــزود بــــكــــافــــة وســــائــــل 
كافة  ويوفر  واالستجمام،  الراحة 
األنشطة الترفيهية واالجتماعية، 
باإلضافة إلى الرياضات البحرية.

»كويت إلدارة املشاريع«
من جانبها، تطرح شركة كويت 

إلدارة املشاريع فرصًا استثمارية 
جـــذابـــة داخـــــل الـــســـوق الــكــويــتــي، 
ــا تـــســـتـــعـــد حــالــيــًا  ــ ــهـ ــ ــا وأنـ ــمـ ــيـ السـ
لتشغيل مشروعها السياحي في 
من  واملــؤلــف  النويصيب،  منطقة 
مجموعة من الشاليهات البحرية 
الفاخرة، والذي يأتي ليسد حاجة 
كــبــيــرة مــن الــنــقــص الــــذي يعانيه 
قـــطـــاع الــشــالــيــهــات الــبــحــريــة في 
الـــكـــويـــت، الســيــمــا فـــي مـــا يتعلق 
الــخــصــوصــيــة  ذات  بــالــشــالــيــهــات 

التي يوفرها املنتجع.
ــرافــــق  ــتــــاز شـــالـــيـــهـــات ومــ ــمــ وتــ
املــــنــــتــــجــــع املـــخـــتـــلـــفـــة بـــالـــتـــركـــيـــز 
ــر الــــخــــصــــوصــــيــــة،  ــ ــنـــــصـ ــ عـــــلـــــى عـ
ــرة الــكــويــتــيــة  ــ الـــتـــي تــطــلــبــهــا االســ
والــخــلــيــجــيــة املــحــافــظــة، مــا يتيح 
لـــأســـرة الــكــويــتــيــة قـــضـــاء عطلة 

ذات طابع خاص. 
وتــــــــــســــــــــتــــــــــعــــــــــرض الــــــــشــــــــركــــــــة 
اســتــثــمــاراتــهــا الــعــقــاريــة فـــي مكة 
واملدينة، والتي يأتي على رأسها 
الواقع  مشروع »روضــة الصفوة« 
فــي املــديــنــة املـــنـــورة بــالــســعــوديــة، 
وهـــو عــبــارة عــن فــنــدق مــطــل على 
ســـاحـــة الـــحـــرم الـــنـــبـــوي الــشــريــف 
والبقيع، وهو أول فندق في املدينة 
بنظام حق  للتملك  املنورة يطرح 
االنـــتـــفـــاع ملــــدة 18 عـــامـــًا هــجــريــًا، 
ويــتــمــيــز بــمــوقــعــه اإلســتــراتــيــجــي 
الحرم  مــن  الجنوبية  املنطقة  فــي 
ــبــــاشــــرة  املــــــدنــــــي، وبــــإطــــالــــتــــه املــ
ــفــــردة عـــلـــى الــــحــــرم الــنــبــوي  ــتــ واملــ
الشديد  وقربه  والبقيع،  الشريف 
من باب مصلى النساء على وجه 
أكثر  والــــذي ال يبعد  الــخــصــوص 

من 150 مترًا.
ــمــــوذج  ــنــ ــد الــــفــــنــــدق الــ ويــــجــــســ
الخدمات  ذات  للمشاريع  املثالي 
املــتــكــامــلــة، بــحــيــث يــقــدم بــاقــة من 
الــخــدمــات املــتــفــردة والــتــي تضعه 
املدينة  فــنــادق  أفضل  فــي مصاف 

املنورة.

»اململكة الخليجية«
الخليجية«  »اململكة  شركة  أما 
ــرح مــــــــشــــــــروع فــــنــــدق  ــ ــ ــطـ ــ ــ فـــــهـــــي تـ
مجموعة الحرمني املتحدة، الواقع 
املــركــزيــة باملدينة  املــنــطــقــة  ضــمــن 
املـــنـــورة بــجــوار املــســجــد الــنــبــوي، 
ــرج فـــنـــدقـــي 5  ــ ــبــــارة عــــن بـ ــو عــ ــ وهـ
نــجــوم يــضــم 3 أبــــراج بــواقــع 640 
غرفة فندقية، والذي يتم االنتهاء 
مــن تنفيذه خــال 18 شــهــرًا، على 
أن يتم تنفيذه على مرحلة واحدة.

وتوفر الشركة للعماء وحدات 
التنفيذ،  بديلة لحني االنتهاء من 
بإمكانية  املــشــروع  هــذا  يمتاز  إذ 
االستثمار فيه وفقًا لنظام صكوك 
ملــدة 25 سنة، عــاوة على  التملك 
املــــزايــــا الــــعــــديــــدة، وأهـــمـــهـــا قــربــه 
مــن املــســجــد الــنــبــوي، وانــخــفــاض 
عــامــل الــخــطــورة، وارتـــفـــاع األمـــان 
والضمان في املقابل، كونه منتجا 
ــا وبــكــافــة  ــنــ ــا نـــاجـــحـــا وآمــ ــاريـ ــقـ عـ
مباركة  بقعة  أطــهــر  فــي  قطاعاته 

باململكة العربية السعودية.
الخليجية«  »املــمــلــكــة  وتــســعــى 
للعب دور إقليمي فعال في مجال 
العقار، مع التوسع التدريجي في 
الدول املستهدفة، من خال توفير 
ــة مــــجــــديــــة بـــهـــدف  ــاريــ ــقــ ــــرص عــ ــ فـ
ومستمرة  مجزية  عوائد  تحقيق 
بتنفيذ  ومــســاهــمــيــهــا،  لعمائها 
مـــشـــاريـــع الــتــطــويــر واالســتــثــمــار 
واملــخــتــارة والــتــركــيــز عــلــى تلبية 
احتياجات العماء، وكسب ثقتهم 
واالحــتــراف،  املصداقية  مــن حيث 
وإيجاد فرص استثمارية عقارية 
مـــتـــنـــوعـــة ومـــتـــوافـــقـــة مــــع أحـــكـــام 
الــشــريــعــة اإلســامــيــة وذات دخــل 

منافس ونمو مستمر. 

»توب«
مجموعة  قدمت  ناحيتها،  مــن 
تــــوب الــعــقــاريــة مــشــاريــع جــديــدة 
فـــي بــعــض مــــدن املــمــلــكــة املــتــحــدة 
ــــدن، بــحــيــث  ــنـ ــ املــــــزدهــــــرة خـــــــارج لـ
كــانــت الــشــركــة قــد حـــددت املــواقــع 
ــتـــحـــدة  الـــــــواعـــــــدة فـــــي املـــمـــلـــكـــة املـ
لــاســتــثــمــار، والـــتـــي شــمــلــت مــدن 
وبرمنغهام  وليفربول  مانشستر 

وباسينستوك. 
وتـــــواصـــــل مـــجـــمـــوعـــة »تــــــوب« 
ــتــــي تـــعـــمـــل كــوكــيــل  ــة، الــ ــقــــاريــ الــــعــ
لــشــركــات ســفــن كابيتال  حــصــري 
ونايت نوكس في كل من الكويت 
وقـــطـــر، بــنــاء عــاقــاتــهــا الــنــاجــحــة 
من خال عرض عقارات حصرية 
املتحدة،  اململكة  أنحاء  في جميع 
الســيــمــا وأنـــهـــا تــتــطــلــع اآلن إلــى 
ــيـــع مــحــفــظــتــهــا فــــي مـــواقـــع  تـــوسـ
رئــيــســيــة خــــارج بــرمــنــغــهــام، مثل 
ــروع وهـــــــو »تـــشـــرشـــل  ــ ــشــ ــ آخـــــــر مــ
الــذي  باسينستوك،  فــي  بــايــس« 
ــقـــة فــقــط  ــيـ ــلـــى بـــعـــد 40 دقـ ــقـــع عـ يـ
ــع مــتــمــيــز  ــ ــوقـ ــ ــدن وفـــــــي مـ ــ ــنـ ــ ــن لـ ــ مــ
بــوســط املــديــنــة، ويــجــذب اهتمام 
والــدولــيــني  املحليني  املستثمرين 

على حد سواء. 
وتـــــــطـــــــرح »تــــــــــــــوب« مــــشــــاريــــع 
ــة فــــــي كــــــل مــن  ــنــــوعــ ــتــ ــة مــ ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ عـ

ليفربول ومانشستر اللتني ينظر 
النفوذ  مــركــز  أنــهــمــا  عــلــى  إليهما 
في الشمال، بحيث تعتبر منطقة 
مانشستر الكبرى املنطقة األسرع 
اململكة املتحدة، وتشهد  نموًا في 
ــاد، كما  ــتـــصـ نـــمـــوًا كــبــيــرًا فـــي االقـ
ــقـــاري في  يــشــهــد االســـتـــثـــمـــار الـــعـ
ما  مــلــحــوظــًا،  ازدهـــــارًا  مانشستر 
يــجــعــل الــتــوقــيــت الــحــالــي األمــثــل 

لاستثمار هناك.

»أموال الكويت«
ــا تـــطـــرح شـــركـــة أمــــوال  ــدورهــ بــ
ــة مـــــشـــــروع  ــ ــاريــ ــ ــقــ ــ ــعــ ــ ــ الــــــكــــــويــــــت ال
فـــي منطقة  املـــمـــيـــزة  الــشــالــيــهــات 
الـــــــــخـــــــــيـــــــــران، بــــــــاإلضــــــــافــــــــة إلــــــى 
ــــن مــصــر  ــل مــ ــ ــــي كــ مــــشــــاريــــعــــهــــا فــ
ــيـــة والـــبـــوســـنـــة والـــهـــرســـك،  وتـــركـ
ــا الـــجـــديـــد  ــهـ  عــــن مـــشـــروعـ

ً
فــــضــــا

فـــي بــرشــلــونــة اإلســـبـــانـــيـــة، وهــي 
جميعها مشاريع قائمة وجاهزة 

للتسليم الفوري. 
وتـــطـــرح الـــشـــركـــة فـــي الــكــويــت 
مـــــــشـــــــروع »أمـــــــــــــــوال الــــــخــــــيــــــران«، 
الــســيــاحــة  لتشجيع  يــهــدف  الــــذي 
الــداخــلــيــة، فــيــمــا تــطــرح خــارجــيــًا 
إسبانيا وهــو عبارة عن  مشروع 
الخدمات  متكامل  سكني  مجمع 
فــــي مـــديـــنـــة بـــرشـــلـــونـــة الـــســـاحـــرة 
بأسعار  الــفــوري  للتسليم  جــاهــز 
ــار، فــيــمــا  ــ ــنـ ــ تـــبـــدأ مــــن 20 ألـــــف ديـ
تــطــرح الــشــركــة مــشــروعــًا عــقــاريــًا 
فلل  البوسنة، عبارة عن  في  آخــر 
واراض سكنية في مجمع سكني 

متكامل في موقع مميز للغاية.

»أركان املعتمدة«
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، كــشــفــت 
شركة أركان املعتمدة عن مشروع 
والذي  تركيا،  في  الطالبات  سكن 
ــدات  ــ ــوحـ ــ ــن الـ ــ يـــضـــم مـــجـــمـــوعـــة مـ
الــعــقــاريــة الــطــابــيــة، الـــتـــي تتيح 
أنــواع  بأكثر  االســتــثــمــار  للعماء 
ــًا  ــانـ االســــتــــثــــمــــارات الـــعـــقـــاريـــة أمـ
ــتـــمـــرارًا، ضــمــن سكن  وثــبــاتــًا واسـ

لــلــطــالــبــات فــي أكــثــر الــــدول كثافة 
طابية وعدد جامعات، وبعوائد 
استثمارية مميزة ومجزية تفوق 

الودائع البنكية التقليدية. 
ويـــــمـــــتـــــاز مــــــشــــــروع »األبــــــــــــرار 
على  باحتوائه  الطالبات«  لسكن 
الضرورية،  الخدمات  مــن  العديد 
الســيــمــا وأن األمــــر يــتــعــلــق بــأمــن 
الــطــالــبــات، بحيث يضم  وســامــة 
خــدمــات أمــن وحــراســة على مــدار 
الــســاعــة، ومــشــرفــة تــربــويــة ترعى 
الــــطــــالــــبــــات ومـــــســـــؤولـــــة عـــنـــهـــن، 
ــــات مــــن الــســكــن  ــــواصـ وخــــدمــــة املـ
هذا  وعلى  والعكس  الكليات  إلــى 
النحو، وكاميرات مراقبة، إنترنت 
وعــيــادة  مـــجـــان،   )wi-fi( الســلــكــي 
طــبــيــة، ومــصــاعــد حــديــثــة، ونــظــام 
تدفئة مركزية، وكافيتريا، وغرفة 

غسيل، ومكتبة علمية. 
ــاز املـــــــشـــــــروع بـــمـــوقـــعـــه  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ويـ
الــجــغــرافــي الــقــريــب جـــدا بمسافة 
100 متر، عن الجامعة في مدينة 
ــديـــد مــن  ــعـ »يــــلــــوا« الـــتـــي تـــضـــم الـ
التعليمية  واملــعــاهــد  الــجــامــعــات 
والحكومية،  الــخــاصــة  واملـــــدارس 
إذ إنها تضم مــا يــقــارب 5 كليات 
ألف   25 أكثر من  حالية يقصدها 
ــا بــــني مــســتــمــر  ــة مــ ــبـ ــالـ طـــالـــب وطـ

ومستجد.

»ترايدل«
شركة  تستعرض  جهتها،  مــن 
مشاريع  حاليًا  الكندية  »ترايدل« 
ــنــــة  مـــــتـــــمـــــيـــــزة، فــــــــي وســــــــــط مــــديــ
ــو الـــكـــبـــرى،  ــتــ ــورونــ تــــورونــــتــــو وتــ
بــحــيــث تــعــد الــشــركــة الــــرائــــدة في 
مــجــال الــتــطــويــر الــعــقــاري، وبــنــاء 
الشقق السكنية في كندا، وتتمتع 
بخبرة تتجاوز 80 عامًا في بناء 

املنازل. 
ــمــــوعــــة شــــركــــات  وتــــــولــــــت مــــجــ
ــرايــــدل« املــســؤولــيــة عـــن إنــشــاء  »تــ
أكثر من 80 الف منزل، وتؤكد أنها 
عازمة على تطوير مجمعات شقق 
سكنية تلبي احتياجات أصحاب 

ــنـــازل فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر، مع  املـ
املــحــافــظــة عــلــى رفــاهــيــة األجــيــال 

املقبلة.

»بورتمان«
ــة  ــوعـ ــمـ ــجـ بــــــــدورهــــــــا تــــــطــــــرح مـ
»بــــــــــورتــــــــــمــــــــــان االســــــتــــــثــــــمــــــاريــــــة 
ــبــــارة عــن  ــــي عــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة«، وهـ
شركة بريطانية مسجلة في غرفة 
البريطانية،  والصناعة  الــتــجــارة 
واملـــالـــك واملـــطـــور لــلــعــقــار وليست 
ــــرح مـــشـــاريـــع  ــطـ ــ ــا، تـ ــ ــهـ ــ ــا لـ مــــســــوقــ
ــقــــاريــــة، تـــتـــنـــوع مــــا بــــني أراض  عــ
تــجــاريــة  وأبـــــراج سكنية ومـــراكـــز 

ومستشفيات وغيرها.
ــر الـــــشـــــركـــــة بــــــــأن مــن  ــخــ ــتــ ــفــ وتــ
الــصــحــة  )وزارة  زبــائــنــهــا  أشـــهـــر 
الــــشــــؤون  ووزارة  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، 
البريطانية  والعمل  االجتماعية 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة،  الـــبـــيـــئـــة  ووزارة 
 عـــن أنــهــا تــمــتــلــك مــشــاريــع 

ً
فــضــا

ــة مــثــل  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ فـــــي عــــــدة مــــــدن بـ
ــدز  ــ ــيــ ــ ــ لــــــــنــــــــدن، ومـــــانـــــشـــــســـــتـــــر ول
وليفربول  ونيوكاسل  وبــرادفــور 

وبرمنغهام. 
وتـــــــــنـــــــــتـــــــــهـــــــــج املــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة 
إســــتــــراتــــيــــجــــيــــة وفــــــكــــــرا خـــاصـــا 
ــعـــقـــاري، يــســاعــدهــا  بــالــتــطــويــر الـ
ذلــك تواجدها في بريطانيا  على 
ــيــــســــي فــي  ــرئــ ــر الــ ــ ــقـ ــ مـــــن خـــــــال املـ
ــلـــة فــي  ــا مـــســـجـ ــ ــهـ ــ ــا أنـ ــمــ ــدن، كــ ــ ــنــ ــ لــ
 2008 عـــــــــــام  ــذ  ــ ــنــ ــ مــ بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا 
وتـــمـــارس نــشــاطــهــا االســتــثــمــاري 
ــدة مـــجـــاالت بــالــتــعــاون مع  فـــي عــ
السلطات البريطانية، منها مجال 
ــــاري الــــخــــاص  ــقـ ــ ــعـ ــ ــار الـ ــمــ ــثــ ــتــ االســ
بــتــمــلــك وتـــطـــويـــر بـــنـــاء املــشــاريــع 
الــعــقــاريــة فـــي بــريــطــانــيــا، بحيث 
ــة بــالــتــخــصــص  ــمـــوعـ تــــؤمــــن املـــجـ
والتركيز على السوق البريطاني. 
ــنــــوع أنـــشـــطـــة املـــجـــمـــوعـــة  ــتــ وتــ
ــار والـــخـــدمـــات  ــمـ ــثـ ــتـ ــا بــــني االسـ مــ
ــارات  ــشـ ــتـ الـــعـــقـــاريـــة لــتــشــمــل االسـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــــدسـ ــنـ ــ ــهـ ــ االســــــتــــــثــــــمــــــاريــــــة والـ
والـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــؤون الــــــــقــــــــانــــــــونــــــــيــــــــة 

واالســـتـــشـــارات فــي كــل مــا يخص 
الــعــقــار فـــي بــريــطــانــيــا، وخــدمــات 
ــــاري، واملـــحـــافـــظ  ــقـ ــ ــعـ ــ الـــتـــمـــويـــل الـ
وإدارة  ــيـــر  وتـــأجـ ــة،  ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ االسـ
ــل مـــــا يـــشـــمـــلـــهـــا فــي  ــ ــ ــار، وكـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
واملــاء  الكهرباء  تخص  مــعــامــات 
ــــص الـــبـــنـــاء  ــيـ ــ ــراخـ ــ والــــبــــلــــديــــة وتـ
وتـــراخـــيـــص املــقــايــيــس والـــجـــودة 

وكافة الشؤون الهندسية.

»تبارك القابضة«
فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، تـــعـــرض 
مــجــمــوعــة تـــبـــارك الــقــابــضــة عـــددا 
من املشاريع العقارية في مختلف 
مـــــنـــــاطـــــق مــــــصــــــر، بــــحــــيــــث تـــــرى 
املجموعة أن الوقت الحالي يعتبر 
الــوقــت األنــســب للتعاقد وامــتــاك 
العقار بمصر، بسبب فرق العملة 
بــني الــديــنــار والــجــنــيــه فــي الــوقــت 

الحالي. 
ــرح املـــجـــمـــوعـــة مـــشـــروع  ــ ــطـ ــ وتـ
»نــايــنــتــي أفــيــنــيــو«، الــــذي يعتبر 
ــر املـــــواقـــــع تـــمـــيـــزًا بــالــتــجــمــع  ــثــ أكــ
ــــذي يــمــثــل مجمعًا  الـــخـــامـــس، والــ
ــًا إداريــــــــــــــًا عــلــى  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ســـكـــنـــيـــًا تـ
ويـــقـــع على  راق،  عـــاملـــي  مــســتــوى 
الرئيسي  الشارع  التسعني  شــارع 
الجديدة، ويطل على  القاهرة  في 
ــديـــدة  ــة األمـــيـــركـــيـــة الـــجـ ــعـ ــامـ الـــجـ
وجـــامـــعـــة املــســتــقــبــل وتـــحـــيـــط بــه 
ــيــــة مـــثـــل مـــدرســـة  املـــــــــدارس الــــدولــ
كما   ،»M.S.A« ومـــدرســـة  الــحــيــاة 
تحيط بــه الـــنـــوادي الــكــبــيــرة مثل 

نادي الجزيرة ونادي الزهور.

»بيوت العاملية«
ــيـــة« فــإنــهــا  ــاملـ ــعـ ــيــــوت الـ أمـــــا »بــ
تــــــعــــــرض فـــــــي جــــنــــاحــــهــــا داخـــــــل 
املعرض، أحد أهم املشاريع املقامة 
حاليًا في جمهورية مصر العربية 
وتــحــديــدًا فــي مدينة مــرســى علم، 
ــــو مــــشــــروع »أكـــــويـــــس«، الــــذي  وهـ
يــقــع مــبــاشــرة عــلــى ســاحــل البحر 
األحمر، بحيث يعد املشروع أحد 
ــتــــي تــقــام  أضــــخــــم املـــنـــتـــجـــعـــات الــ

 
ً
حــالــيــا فـــي املـــديـــنـــة، ويـــوفـــر فــلــا
وشــقــقــًا واســـتـــديـــوات بــمــســاحــات 
مختلفة وبأسعار وتسهيات في 
السداد غير مسبوقة تصل لـ 100 

شهر.
ــاز املــــنــــتــــجــــع بــــتــــوافــــر  ــ ــتــ ــ ــمــ ــ ويــ
حمامات سباحة للكبار والصغار 
ــعـــاب  ومــــنــــاطــــق مـــخـــصـــصـــة لـــألـ
املائية ومركز تجاري، كما تطرح 
الشركة مشروعًا عقاريًا في تركيا 
تحت اسم مشروع »أنلوجو« بعد 
عقود شراكة  فترة  منذ  وقعت  أن 
حــصــريــة مـــع أحــــد أكـــبـــر شــركــات 
إسطنبول،  في  العقاري  التطوير 
لتسويق  )أوزوتيلر(  وهــي شركة 
مــشــاريــعــهــا فـــي الـــكـــويـــت، بحيث 
ــروع احـــــد افــضــل  ــ ــشـ ــ يـــعـــد ذلـــــك املـ
ــة حــــالــــيــــًا فــي  ــ ــامـ ــ ــقـ ــ ــع املـ ــ ــاريــ ــ ــشــ ــ املــ
منطقة  فــي  األوروبـــيـــة  إسطنبول 

)بهجة شهير(.

»آمار سيتي«
ــن نــاحــيــتــهــا تـــعـــرض شــركــة  مــ
آمــــــار ســيــتــي مــنــتــجــهــا الـــعـــقـــاري 
يــنــاســب مختلف  الـــــذي  املــبــتــكــر، 
الـــعـــمـــاء، والــــــذي يعتبر  شـــرائـــح 
 مــثــالــيــًا لــشــريــحــة كــبــيــرة من 

ً
حـــا

ــــي ظــل  ــريـــن، الســـيـــمـــا فـ ــمـ ــثـ ــتـ املـــسـ
االقتصادية والسياسية  الظروف 
ــتـــي يــشــهــدهــا الــعــالــم  الـــحـــالـــيـــة الـ
بــــعــــد انــــخــــفــــاض أســـــعـــــار الـــنـــفـــط 
ــع اقـــتـــصـــادات الــعــديــد من  ــراجـ وتـ
الدول، بحيث بدأت الشركة بتملك 
عـــمـــارات اســتــثــمــاريــة فـــي أملــانــيــا 
فندقية،  إلــى شقق  للتحول  قابلة 
وتـــعـــمـــل حـــالـــيـــًا عـــلـــى طـــــرح هـــذه 
ــدات عــلــى املــســتــثــمــريــن من  الــــوحــ
خـــــال حـــصـــص مــســتــقــلــة بــســعــر 
الــــواحــــدة،  لــلــحــصــة  ديـــنـــار   2000
وبـــعـــائـــد ســـنـــوي وقــــــــدره 13 فــي 
املـــئـــة، عــلــى أن يــتــم الـــتـــخـــارج من 
هذه الحصص بعد 3 سنوات من 

التملك.

»دار الجوار«
من جهة أخرى، تركزت مشاركة 
الــجــوار« في املعرض،  شركة »دار 
على طرح مشاريع عقارية مميزة 
ــرح مــشــروعــهــا  ــطــ ــي تـــركـــيـــا، وتــ فــ
االســـتـــثـــمـــاري فـــي مــديــنــة أنـــقـــرة، 
والــــــــذي يـــســـتـــهـــدف املــســتــثــمــريــن 
الخليجيني للجانب االستثماري، 
واملواطنني االتراك لجانب السكن 

واالنتفــاع.
ويـــــعـــــد املـــــــشـــــــروع عــــــبــــــارة عــن 
عن  تبعد  مصغرة  سكنية  مدينة 
6 كيلومترات،  يــقــارب  بــمــا  أنــقــرة 
ويـــضـــم 20 مــبــنــى ســكــنــيــًا تــضــم 
ومستشفى  فيا  و60  شقة   1500
وكلية دراســـات ومــدرســة وفندقا 
أبـــــراج  ــاريـــني و3  ومــجــمــعــني تـــجـ
ــيـــة  ــائـ ــــات مـ ــــحـ ــــطـ ــــسـ تـــــجـــــاريـــــة ومـ

ومسطحات خضراء. 
وتقوم »دار الجوار« بالتسويق 
الــــحــــصــــري لـــكـــمـــبـــونـــد ســـكـــنـــي 7 
ــبـــول  ــنـ ــطـ نـــــجـــــوم فــــــي مــــديــــنــــة اسـ
األوروبـــــيـــــة، يــتــألــف مـــن 8 أبــــراج 
متصلة تضم أكبر ممشى متصل 
على السطح بطول 1300 متر، إلى 
جانب 3 مسابح و3 مقاه، بحيث 
ــراج عــلــى البحيرة  ــ تــطــل هـــذه األبـ

مباشرة.

جناح »بورتمان« في املعرض

وحدات مناسبة لكل الفئات
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تتواصل على أرض املعارض 
الدولية مبشرف فعاليات ال��دورة 
التاسعة من معرض الكويت الدولي 
للعقار الذي تنظمه مجموعة توب 
اكسبو لتنظيم املعارض واملؤمترات 
حت���ت رع���اي���ة وزي�����ر ال��ت��ج��ارة 
والصناعة د.يوسف العلي، والذي 
ستستمر فعالياته حتى نهاية يوم 
السبت املوافق 12 نوفمبر اجلاري، 
والذي تشارك فيه 60 شركة عقارية 
واستثمارية ومالية، من بينها 4 
بنوك محلية، تطرح أكثر من 250 
مشروعا عقاريا موزعة على اكثر 
من 15 دولة حول العالم من ابرزها 
)ال��ك��وي��ت، االم����ارات، السعودية، 
البحرين، سلطنة عمان، األردن، 
مصر، بريطانيا، فرنسا، أميركا، 
أملانيا، بلغاريا، اسبانيا، النمسا، 

البوسنة، كندا وتركيا(.
وتتنافس الشركات املشاركة 
ف��ي امل��ع��رض ف��ي ت��ق��دمي عروضها 
العقارية املختلفة بهدف إستقطاب 
اكبر شريحة ممكنة من املستثمرين 
واالف��راد الراغبني في متلك عقارات 
في تلك الدول، سواء بهدف السكن أو 
االستثمار، حيث حترص الشركات 
املشاركة في املعرض على تقدمي 
افضل العروض العقارية التي من 
شأنها أن توفر فرصا جذابة ملختلف 
شرائح املستثمرين الباحثني عن 

مثل هذه الفرص في مثل هذا الوقت.

مرابحات للحلول العقارية
وم��ن ب��ني ال��ش��رك��ات املشاركة 
ف���ي امل���ع���رض ط��رح��ت مجموعة 
مرابحات للحلول العقارية، الشركة 
الرائدة في سوق العقار في الكويت 
والشرق األوس��ط وشمال أفريقيا، 
مجموعة م��ن مشاريعها املميزة 
واملوزعة على عدد من ال��دول بدءا 
من تركيا، ال سيما وأن الشركة كانت 
ق��د تعاقدت م��ؤخ��را م��ع مجموعة 
سينباش العاملية لبيع وتسويق 
أح��دث مشاريعها وأكثرها متيزا 
في إسطنبول وهو مشروع كوين 
سنترال بارك بومونتي االستثماري 
السكني في إسطنبول، الواقع في 
منطقة بومونتي وه��ي منطقة من 
مناطق إسطنبول القدمية والتي 
تعيش ف��ي ي��وم��ن��ا احل��ال��ي ج��زءا 
من ماضيها من خالل ثقافة إعادة 
احياء منطقة بومونتي والتي دخلت 
خ��الل خمسة س��ن��وات ف��ي طورها 
الثاني من خالل املشاريع العقارية 
املتجددة التي تتم فيها، باإلضافة 
إل��ى م��ش��روع »سلطان سويتس« 
وال��ذي يقع في اجلانب األوروب��ي 
م��ن اسطنبول ف��ي تركيا بالقرب 
من مطار أت��ات��ورك ال��دول��ي، حيث 
متتلك »م��راب��ح��ات« مجموعة من 
األجنحة الفندقية الفاخرة متنوعة 
التصاميم واملساحات في مشروع 
جديد لشركة نيف التركية، يتم 
تسويقها إما بنظام صكوك تبادل 
ملدة 35 عاما أو بنظام التملك احلر 
أو بنظام التملك مع إمكانية تشغيل 

واستثمار اجلناح بعقود محددة 
املدة.

كويت إلدارة املشاريع
من جانبها تطرح شركة كويت 
إلدارة املشاريع فرصا إستثمارية 
جذابة داخ��ل السوق الكويتي، ال 
سيما وأنها تستعد حاليا لتشغيل 
مشروعها السياحي ف��ي منطقة 
النويصيب واملؤلف من مجموعة 
من الشاليهات البحرية الفاخرة، 
وال���ذي يأتي ليسد حاجة كبيرة 
م��ن ال��ن��ق��ص ال���ذي يعانيه قطاع 
الشاليهات البحرية في الكويت، 
ال سيما فيما يتعلق بالشاليهات 
ذات اخلصوصية ال��ت��ي يوفرها 
املنتجع، حيث مت��ت��از شاليهات 
ومرافق املنتجع املختلفة بالتركيز 
ع��ل��ى عنصر اخل��ص��وص��ي��ة التي 
تطلبها االسرة الكويتية واخلليجية 
احملافظة مما يتيح لألسرة الكويتية 
قضاء عطلة ذات طابع خاص. كذلك 
تستعرض الشركة استثماراتها 
العقارية في مكة واملدينة، والتي 
يأتي على رأسها مشروع »روضة 
الصفوة« الواقع في املدينة املنورة 
ب��ال��س��ع��ودي��ة، وال����ذي ه��و ع��ب��ارة 

عن فندق مطل على ساحة احلرم 
النبوي الشريف والبقيع وهو أول 
ف��ن��دق ف��ي امل��دي��ن��ة امل��ن��ورة يطرح 
للتملك بنظام ح��ق االن��ت��ف��اع ملدة 
18 عاما هجريا ويتميز مبوقعه 
االستراتيجي في املنطقة اجلنوبية 

من احلرم املدني.

اململكة اخلليجية
 ام��ا بالنسبة لشركة اململكة 
اخلليجية فهي تطرح مشروع فندق 
مجموعة احلرمني املتحدة الواقع 
ضمن املنطقة امل��رك��زي��ة باملدينة 
امل��ن��ورة ب��ج��وار املسجد النبوي، 
وال��ذي هو عبارة عن ب��رج فندقي 
5 جنوم يضم 3 ابراج بواقع 640 
غرفه فندقيه، والذي يتم االنتهاء من 
تنفيذه خالل 18 شهرا، على ان يتم 
تنفيذه على مرحلة واحده، موضحا 
ان شركته توفر للعمالء وح��دات 
بديلة حلني االنتهاء من التنفيذ. 
ومي��ت��از ه���ذا امل��ش��روع بإمكانية 
االستثمار فيه وفقا لنظام صكوك 
التملك مل��دة 25 سنه، ه��ذا ع��الوة 
على املزايا العديدة للمشروع والتي 
من أهمها قربه من املسجد النبوي 
وانخفاض عامل اخلطورة وارتفاع 

األم��ان والضمان في املقابل كونه 
منتج عقاري ناجح وام��ن وبكافة 
قطاعاته ف��ي اطهر بقعه مباركه 

باململكة العربية السعودية.

توب العقارية
اما مجموعة توب العقارية فقد 
طرحت مشاريع جديدة في بعض 
مدن اململكة املتحدة املزدهرة خارج 
لندن، حيث كانت الشركة قد حددت 
املواقع الواعدة في اململكة املتحدة 
ل��الس��ت��ث��م��ار وال��ت��ي ش��م��ل��ت م��دن 
مانشستر وليفربول وبرمنغهام 
وباسينستوك. وخ���الل املعرض 
تواصل مجموعة ت��وب العقارية، 
التي تعمل كوكيل حصري لشركات 
سفن كابيتال ونايت نوكس في كل 
من الكويت وقطر، بناء عالقاتها 
الناجحة من خالل عرض عقارات 
حصرية في جميع أنحاء اململكة 
امل��ت��ح��دة، ال سيما وان��ه��ا تتطلع 
اآلن إل���ى ت��وس��ي��ع محفظتها في 
مواقع رئيسية خ��ارج برمنغهام 
مثل آخ��ر م��ش��روع للشركة وهو 
تشرشل باليس في باسينستوك 
ويقع املشروع على بعد 40 دقيقة 
فقط م��ن ل��ن��دن وف��ي م��وق��ع متميز 

بوسط املدينة ولهذا يجذب اهتمام 
املستثمرين احملليني والدوليني على 

حد سواء

أموال الكويت
ب��دوره��ا ت��ط��رح ش��رك��ة أم���وال 
الكويت العقارية مشروع الشاليهات 
امل��م��ي��زة ف���ي م��ن��ط��ق��ة اخل���ي���ران، 
باالضافة إلى مشاريعها في كل من 
مصر وتركية والبوسنة والهرسك، 
فضال ع��ن مشروعها اجل��دي��د في 
برلشونة االسبانية، وال��ت��ي هي 
جميعها مشاريع قائمة وجاهزة 
للتسليم الفوري. ففي الكويت تطرح 
الشركة مشروع »أم��وال اخليران« 
ال���ذي ي��ه��دف لتشجيع السياحة 
ال��داخ��ل��ي��ة، فيما ت��ط��رح خارجيا 
مشروع اسبانيا ال��ذي هو عبارة 
عن مجمع سكني متكامل اخلدمات 
في مدينة برشلونة الساحرة جاهز 
للتسليم الفوري بأسعار تبدأ من 
20 ألف دينار، فيما تطرح الشركة 
مشروعا عقاريا آخر في البوسنة 
عبارة عن فلل واراض��ي سكنية في 
مجمع سكني متكامل في موقع مميز 

للغاية.

أركان املعتمدة
أما شركة أركان املعتمدة فإنها قد 
كشفت عن مشروع سكن الطالبات 
في تركيا، وال��ذي يضم مجموعة 
م��ن ال��وح��دات العقارية الطالبية 
التي تتيح للعمالء االستثمار بأكثر 
أنواع االستثمارات العقارية أمانا 
وث��ب��ات��ا واس��ت��م��رارا، ضمن سكن 
للطالبات ف��ي أك��ث��ر ال���دول كثافة 
طالبية وع��دد جامعات، وبعوائد 
استثمارية مميزة ومجزية تفوق 
الودائع البنكية التقليدية. وميتاز 
مشروع »األب��رار لسكن الطالبات« 
بإحتوائه على العديد من اخلدمات 
الضرورية، السيما أن االمر يتعلق 
بأمن وسالمة الطالبات، حيث يضم 
امل��ش��روع خ��دم��ات أم��ن وح��راس��ة 
على مدار الساعة، مشرفة تربوية 
ترعى الطالبات ومسؤولة عنهن، 
خ��دم��ة امل����واص����الت م���ن ال��س��ك��ن 
إل��ى الكليات والعكس وعلى هذا 
النحو، كاميرات مراقبة، إنترنت 
السلكي )wi-fi( مجاني، عيادة 
طبية، مصاعد حديثة، نظام تدفئة 
مركزية، كافيتريا، غرفة غسيل، 
مكتبة علمية. كما وميتاز املشروع 
مبوقعه اجل��غ��راف��ي ال��ق��ري��ب جدا 
مبسافة 100 متر عن اجلامعة في 
مدينة »ي��ل��وا« التي تضم العديد 
من اجلامعات واملعاهد التعليمية 

واملدارس اخلاصة واحلكومية.

ترايدل الكندية
أم���ا ش��رك��ة ت���راي���دل ال��ك��ن��دي��ة 
فإنها تستعرض حاليا مشاريع 
متميزة في وسط مدينة تورونتو 
وت��ورون��ت��و ال��ك��ب��رى، ح��ي��ث تعد 
»ترايدل« الشركة الرائدة في مجال 
التطوير ال��ع��ق��اري وب��ن��اء الشقق 

السكنية في كندا وتتمتع بخبرة 
تتجاوز 80 عاما في بناء املنازل. 
وح��ت��ى ت���اري���خ���ه، ك��م��ا وت��ول��ت 
مجموعة شركات ترايدل املسئولية 
عن إنشاء أكثر من 80 الف منزل. 
وتؤكد »ت��راي��دل« أنها عازمة على 
تطوير مجمعات شقق سكنية تلبي 
اح��ت��ي��اج��ات أص��ح��اب امل��ن��ازل في 
الوقت احلاضر مع احملافظة على 
رفاهية األجيال القادمة، كما وتعمل 
في الوقت نفسه على حتقيق هذا 
الهدف من خالل التركيز على اإلبداع 
واالب��ت��ك��ار مب��ا ف��ي ذل��ك الشبكات 
االجتماعية والتصميم الذي يراعي 
احملافظة على البيئة واألداء في 
م��ج��ال ال��ب��ن��اء وإدارة ال��ش��رك��ات، 
علما بأنها تلتزم ال��ت��زام��ا شديدا 
ببناء وحدات سكنية بأعلى معايير 

اجلودة. 

بورمتان االستثمارية
ب����دوره����ا ت���ط���رح م��ج��م��وع��ة 
»ب������ورمت������ان االس���ت���ث���م���اري���ة 
البريطانية« والتي هي عبارة عن 
شركة بريطانية مسجلة في غرفة 
التجارة والصناعة البريطانية، 
كما وأنها تعتبر هي املالك واملطور 
للعقار وليست مسوق لها، تطرح 
م��ش��اري��ع ع��ق��اري��ة ت��ت��ن��وع م��ا بني 
)أراض���ي وأب���راج سكنية ومراكز 
جت��اري��ة ومستشفيات وغيرها(، 
كما وتفتخر الشركة بأن من أشهر 
زبائنها )وزارة الصحة البريطانية 
– وزارة ال��ش��ئ��ون االجتماعية 
والعمل البريطانية ووزارة البيئة 
البريطانية(، فضال عن أنها متتلك 
مشاريع ف��ي ع��دة م��دن بريطانية 
مثل ) لندن – مانشستر– ليدز– 
ب��رادف��ور- نيوكاسل– ليفربول 
وبرمنجهام(. وكما أعلنت املجموعة 
فإنها تنتهج استراتيجية وفكر 
خاص بالتطوير العقاري، يساعدها 
على ذل��ك تواجدها ف��ي بريطانيا 
من خ��الل املقر الرئيسي في لندن 
كما وأن��ه��ا مسجلة ف��ي بريطانيا 
منذ ع��ام 2008 ومت��ارس نشاطها 
االس��ت��ث��م��اري ف���ي ع���دة م��ج��االت 
بالتعاون مع السلطات البريطانية، 
منها م��ج��ال االس��ت��ث��م��ار العقاري 
اخل����اص ب��ت��م��ل��ك وت��ط��وي��ر ب��ن��اء 
املشاريع العقارية في بريطانيا، 
حيث تؤمن املجموعة بالتخصص 

والتركيز على السوق البريطاني. 
وتتنوع أنشطة املجموعة ما بني 
االستثمار واخل��دم��ات العقارية 
لتشمل: االستشارات االستثمارية 
والهندسية، الشئون القانونية 
واالس��ت��ش��ارات ف��ي ك��ل م��ا يخص 
العقار في بريطانيا، خدمات التمويل 
ال��ع��ق��اري، احمل��اف��ظ االستثمارية، 
تأجير وإدارة العقار وكل ما يشملها 
ف��ي م��ع��ام��الت ت��خ��ص )ال��ك��ه��رب��اء 
– املاء – البلدية – تراخيص البناء 
– تراخيص املقاييس واجل���ودة 

وكافة الشئون الهندسية(.

تبارك القابضة
بدورها تعرض مجموعة تبارك 
القابضة عدد من املشاريع العقارية 
في مختلف مناطق مصرن حيث ترى 
املجموعة ان الوقت احلالي يعتبر 
ال��وق��ت األن��س��ب للتعاقد وامتالك 
العقار مبصر، بسبب فرق العملة 
ب��ني ال��دي��ن��ار واجل��ن��ي��ه ف��ي الوقت 
احلالي. وتطرح املجموعة مشروع 
ناينتي أفينيو، ال��ذي يعتبر أكثر 
امل��واق��ع متيزا بالتجمع اخلامس، 
والذي ميثل مجمعا سكنيا جتاريا 
إداري����ا على مستوى ع��امل��ي راق، 
ويقع على شارع التسعني الشارع 
الرئيسي في القاهرة اجلديدة ويطل 
على اجلامعة األميركية اجلديدة 
وج��ام��ع��ة املستقبل وحت��ي��ط به 
املدارس الدولية مثل مدرسة احلياة 
وم��درس��ة M.S.A، كما حتيط به 
النوادي الكبيرة مثل نادي اجلزيرة 
ون��ادي ال��زه��ور ويقع بالقرب من 
 J.W أك��ب��ر ال��ف��ن��ادق الفخمة مثل
 Dusit Thani فندق & marriot
وع��ل��ى بعد خ��ط��وات م��ن احمل��الت 

التجارية الشهيرة. 

بيوت العاملية
اما »بيوت العاملية« فإنها تعرض 
في جناحها داخل املعرض أحد أهم 
املشاريع املقامة حاليا في جمهورية 
مصر العربية وحتديدا في مدينة 
)م���رس���ى ع���ل���م( وه����و م��ش��روع 
)اكويس( ال��ذي يقع مباشرة على 
ساحل البحر األح��م��ر، حيث يعد 
املشروع أحد أضخم املنتجعات التي 
تقام حاليا في املدينة، ذلك انه يوفر 
فلال وشققا واستديوهات مبساحات 
مختلفة وبأسعار وتسهيالت في 

السداد غير مسبوقة تصل ل� 100 
شهر، فيما ميتاز املنتجع بتوافر 
حمامات سباحة للكبار والصغار 
ومناطق مخصصة لأللعاب املائية 

ومركز جتاري. 

آمار سيتي
من ناحيتها تعرض شركة آمار 
سيتي منتجها ال��ع��ق��اري املبتكر 
ال����ذي ي��ن��اس��ب م��خ��ت��ل��ف ش��رائ��ح 
العمالء، وال��ذي يعتبر حال مثاليا 
لشريحة كبيرة من املستثمرين، 
السيما في ظل الظروف االقتصادية 
والسياسية احلالية التي يشهدها 
العالم بعد انخفاض أسعار النفط 
وت��راج��ع اقتصاديات العديد من 
ال��دول، حيث بدأت الشركة مؤخرا 
بتملك عمارات استثمارية في أملانيا 
قابلة للتحول إلى شقق فندقية، فيما 
تعمل حاليا على طرح هذه الوحدات 
على املستثمرين من خالل حصص 
مستقلة بسعر 2000 دينار للحصة 
ال��واح��دة، وبعائد سنوي وق��دره 
%13، على أن يتم التخارج من هذه 
احلصص بعد 3 سنوات من التملك. 

دار اجلوار
أم����ا م���ش���ارك���ة ش���رك���ة »دار 
اجل���وار« فإنها تتركز على طرح 
مشاريع عقارية مميزة في تركيا، 
حيث تطرح الشركة مشروعها 
االستثماري ف��ي مدينة »أن��ق��رة« 
وال����ذي ي��س��ت��ه��دف املستثمرين 
اخلليجيني للجانب االستثماري، 
واملواطنني االت��راك جلانب السكن 
واالنتف��اع، فاملشروع عبارة عن 
مدينة سكنية مصغرة تبعد عن 
انقرة مبا يقارب 6 كيلومترات، 
وي��ض��م 20 مبنى سكنيا تضم 
1500 شقة و60 فيال ومستشفى 
وكلية دراس��ات ومدرسة وفندق 
ومجمعني جت��اري��ني و3 أب���راج 
جت���اري���ة وم��س��ط��ح��ات م��ائ��ي��ة 
ومسطحات خضراء. كذلك تقوم 
»دار اجلوار« بالتسويق احلصري 
لكمبوند سكني 7 جنوم في مدينة 
اسطنبول األوروب��ي��ة، يتألف من 
8 أبراج متصلة تضم أكبر ممشى 
متصل على السطح بطول 1300 
م��ت��ر، ال���ى ج��ان��ب 3 م��س��اب��ح و3 
مقاه، حيث تطل هذه األب��راج على 

البحيرة مباشرة.
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جناح بورمتان في املعرض

فعالياته تستمر حتى مساء السبت املقبل

معرض الكويت الدولي للعقار يواصل تقدمي عروضه املتنوعة للعمالء
»م��������راب��������ح��������ات« ت����ت����ع����اق����د م�������ع »س�����ي�����ن�����ب�����اش« ل����ت����س����وي����ق أح�����������دث م����ش����اري����ع����ه����ا ف�������ي إس����ط����ن����ب����ول
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تطرحها خالل مشاركتها احلالية في معرض الكويت الدولي للعقار

»أموال الكويت« تكشف النقاب عن أحدث مشاريعها في مصر وتركيا
تواصل شركة أموال الكويت العقارية 
ط���رح مشاريعها امل��ت��م��ي��زة ف��ي ال��س��وق 
ال��ك��وي��ت��ي، وك��ش��ف��ت ال��ش��رك��ة ع��ن جديد 
مشاريعها ف��ي ك��ل م��ن جمهورية مصر 

العربية وجمهورية تركيا.
وقال املدير التنفيذي والشريك في شركة 
أموال الكويت العقارية السيد فالح املطيري 
يسرنا أن نعلن عن مشاريعنا اجلديدة 
والتي نطرحها بشكل حصري في السوق 
الكويتي، كما يسرنا أن نعلن عن طرح كل 
هذه املشاريع خالل مشاركتنا احلالية في 
معرض الكويت الدولي للعقار املقام على 
أرض امل��ع��ارض ال��دول��ي��ة مبشرف خالل 
الفترة من 7 وحتى 12 نوفمبر اجل��اري 
ونتشرف بزيارتكم جلناحنا في املعرض 
وال��ت��ع��رف ع��ل��ى خ��دم��ات��ن��ا ومشاريعنا 

اململوكة للشركة بالكامل.
وأضاف : حيث نطرح حاليا مشروعنا 
اجلديد في جمهورية تركيا في محافظة 
ط��راب��زون ال��س��اح��رة، وامل��ش��روع عبارة 
ع��ن فندق 5 جن��وم ف��ي موقع مميز يبعد 
عن املطار 3 دقائق باطاللة مباشرة على 
البحر، وامل��ش��روع حتفة معمارية ذات 
مخطط رائع، وتتكون وحدات الفندق من 

مساحات مختلفة »ستديو 35 متر، غرفة 
وص��ال��ة 75 م��ت��ر، غرفتني وص��ال��ة 105 
متر«، واملشروع في مراحله املتقدمة حاليا 
والتسليم منتصف العام 2017، ونقدم 
خالل املعرض احلالي عرض خاص حيث 
مننح العمالء فرصة تقسيط قيمة الوحدات 

على سنة كاملة ودفع مقدم فقط 30%.
وع���ن م��ش��روع ال��ش��رك��ة اجل��دي��د في 
جمهورية مصر العربية ق��ال املطيري : 
نطرح كذلك م��ش��روع مميز ف��ي مصر هو 
مشروع جنوب اجليزة، مساحة املشروع 
الكاملة 6 ألف ف��دان وننفذ حاليا املرحلة 
االولى منه على مساحة 1550 فدان وهي 
جاهزة للتسليم الفوري، املشروع عبارة 
عن فلل متميزة، كل فيال مكونة من طابقني 
وحت��ت��وي على ع��دد 7 غ��رف أرب���ع غرف 
منهم ماستر باالضافة إلى مطبخ أمريكي 
في الطابق االرضي ومطبخ حتضيري في 
الطابق االول، باالضافة غلى غرفة خادمة 
وغرفة غسيل ومنطقة شواء على السطح، 
ولكل فيال حمام سباحة خ��اص مبساحة 
5*10 متر وكل املساحة احمليطة بالفيال 

مزروعة بالكامل.
وأضاف : يتميز املشروع مبوقع ممتاز 

حيث يبعد 15 دقيقة فقط ع��ن مدينة 6 
اكتوبر ويبعد عن مطار القاهرة الدولي 60 
كيلو متر وعن اهرامات اجليزة 45 كيلومتر 
وعن مدينة زويل 40 كيلومتر وعن بحيرة 
ق��ارون 20 كيلومتر وع��ن نهر النيل 15 
كيلومتر، وأسعار الفلل تبدأ من 50 ألف 

دينار كويتي.
وباحلديث عن باقي املشاريع والفرص 

االستثمارية التي سيتم عرضها خالل 
امل��ع��رض ق���ال امل��ط��ي��ري : ن��ط��رح خالله 
شاليهاتنا املميزة ف��ي منطقة اخل��ي��ران، 
باالضافة ملشروعاتنا املميزة في كل من 
جمهورية مصر العربية واجلمهورية 
التركية وجمهورية البوسنة والهرسك 
باالضافة إلى جديد مشروعاتنا في اسبانيا 
في مدينة برلشونة بالتحديد وجميعها 

مشاريع قائمة وجاهزة للتسليم الفوري.
وباحلديث عن مشروع أم��وال اخليران 
ق��ال امل��ط��ي��ري : ال��ع��ن��وان ال��ع��ري��ض لهذا 
املشروع هو »عطلة بال اجازة«، وهو يهدف 
لتشجيع السياحة الداخلية، ويتكون 
امل��ش��روع م��ن شاليهات ج��اه��زة تتكون 
م��ن 6 غ��رف ن��وم ماستر وغ��رف��ة خادمة 
وحمام سباحة خاص ومصعد خاص لكل 
شاليه، ويتميز املشروع بإطاللة مباشرة 
على البحر »اخل���ور« وتتمتع شاليهاته 
باخلصوصية التامة واملساحات الكبيرة 
التي متنح األسرة الكويتية الكبيرة راحة 
مطلقة، ونطرح املشروع بأسعار تبدأ من 
50 أل��ف دينار كويتي، ونقدم لعمالءنا 
هدايا فورية عبارة عن سيارة حديثة لكل 

عميل.

فالح املطيري

ال����ن����وي����ص����ي����ب ف��������ي  ال�����س�����ي�����اح�����ي  م�����ش�����روع�����ه�����ا  ل����ت����ش����غ����ي����ل  ت����س����ت����ع����د  امل�������ش�������اري�������ع  إلدارة  ك������وي������ت 
امل����م����ل����ك����ة اخل����ل����ي����ج����ي����ة ت����ط����ل����ق م�������ش�������روع ف������ن������دق »احل��������رم��������ن امل������ت������ح������دة« ب�����امل�����دي�����ن�����ة امل������ن������ورة
ت������������وب ال�������ع�������ق�������اري�������ة ت���������واص���������ل ال������ع������م������ل ك������وك������ي������ل ل��������ع��������دة ش���������رك���������ات ف���������ي ال�������ك�������وي�������ت وق�����ط�����ر
أم�����������وال ال�����ك�����وي�����ت ال�����ع�����ق�����اري�����ة ت�����ط�����رح م������ش������روع ال����ش����ال����ي����ه����ات امل�����م�����ي�����زة ف������ي م���ن���ط���ق���ة اخل�����ي�����ران

احد املشاريع املعروضة في تركيا

تركيا واهتمام كبير من املستثمرين





الغرفة تستضيف وفدًا من سويسرا 
تستضيف غرفة تجارة وصناعة الكويت وفدا من جمهورية سويسرا برئاســـة غيليوم بارازون 
– عمدة مدينة جنيف، وذلك في لقاء ستقيمه الغرفة للفعاليات االقتصادية الكويتية مع الوفد 
الضيف بهدف مناقشة سبل توطيد العالقات االقتصادية بين البلدين الصديقين والتعرف على 
الفرص المتاحة في شتى المجاالت وتشجيع الشركات الكويتية للدخول في شراكات تجارية 
 
ً
واستثمارية مع نظرائهم من جمهورية سويسرا، حيث يضم الوفد في عضويته (13) عضوا
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فعالياته تستمر حتى مساء السبت املقبل

معرض الكويت الدولي للعقار يواصل عروضه املتنوعة
تــتــواصــل عــلــى أرض الــمــعــارض الــدولــيــة بمشرف 
فــعــالــيــات الـــــــدورة الــتــاســعــة مـــن مـــعـــرض الــكــويــت 
الــذي تنظمه مجموعة توب اكسبو  الدولي للعقار 
لــتــنــظــيــم الــــمــــعــــارض والــــمــــؤتــــمــــرات تـــحـــت رعـــايـــة 
وزيــر التجارة والصناعة د.يــوســف العلي، والــذي 
ستستمر فعالياته حتى نهاية يوم السبت المقبل 
والـــذي تــشــارك فيه 60 شركة عقارية واستثمارية 
ومالية، من بينها 4 بنوك محلية، تطرح أكثر من 
250 مشروعا عقاريا موزعة على اكثر من 15 دولة 

حول العالم.
وتـــتـــنـــافـــس الــــشــــركــــات الـــمـــشـــاركـــة فــــي الـــمـــعـــرض 
فـــي تــقــديــم عــروضــهــا الــعــقــاريــة الــمــخــتــلــفــة بــهــدف 
اكــبــر شــريــحــة ممكنة مــن المستثمرين  اســتــقــطــاب 
واالفــراد الراغبين في تملك عقارات في تلك الدول، 
ســـواء بــهــدف السكن أو االســتــثــمــار، حيث تحرص 
الشركات المشاركة في المعرض على تقديم افضل 
 
ً
العروض العقارية التي من شأنها أن توفر فرصا
جذابة لمختلف شرائح المستثمرين الباحثين عن 

مثل هذه الفرص في مثل هذا الوقت.
ومن بين الشركات المشاركة في المعرض طرحت 
مــجــمــوعــة مــرابــحــات لــلــحــلــول الــعــقــاريــة، مجموعة 
مــن مــشــاريــعــهــا الــمــمــيــزة والــمــوزعــة عــلــى عـــدد من 
 من تركيا، ال سيما أن الشركة كانت قد 

ً
ا الدول بدء

تعاقدت مــؤخــرا مــع مجموعة سينباش العالمية 
لبيع وتــســويــق أحـــدث مشاريعها وأكــثــرهــا تميزا 
فــي اســطــنــبــول وهـــو مــشــروع كــويــن ســنــتــرال بــارك 
بــومــونــتــي االســتــثــمــاري الــســكــنــي فـــي اســطــنــبــول، 
الــى مــشــروع «سلطان سويتس» والــذي  باالضافة 
يقع في الجانب األوروبــي من اسطنبول في تركيا 
حــيــث تمتلك «مــرابــحــات» مــجــمــوعــة مــن األجنحة 
الفندقية الفاخرة متنوعة التصاميم والمساحات 
فــــي مــــشــــروع جـــديـــد لـــشـــركـــة نـــيـــف الـــتـــركـــيـــة، يــتــم 
 
ً
تــبــادل لمدة 35 عاما امــا بنظام صكوك  تسويقها 

أو بنظام التملك الحر أو بنظام التملك مع امكانية 
الــمــدة،  تشغيل واستثمار الجناح بعقود مــحــددة 
 أنـــه تــم تــتــويــج نــظــام صــكــوك تــبــادل بنظام 

ً
مــؤكــدا

جــديــد مـــن عــصــري ومــبــتــكــر وهـــو «صـــكـــوك تــبــادل 
بـــلـــس» والــــــذي يــجــمــع بــيــن مـــشـــاريـــع الـــشـــركـــة في 
الــكــويــت ومــكــة الــمــكــرمــة واســطــنــبــول، كــذلــك تــقــدم 
 على صكوك مكة المكرمة في 

ً
«مرابحات» عروضا

«بــرج هاجر» الواقع ضمن مشروع «أبــراج البيت» 
الــحــرم المكي الشريف مباشرة وعــلــى بعد  مقابل 
خــطــوات مــن بـــاب الــمــلــك عــبــد الــعــزيــز، والــــذي يــدار 
مــــن قـــبـــل ســلــســلــة فــــنــــادق ومــنــتــجــعــات مــوڤــنــبــيــك 
 عن العروض األخرى الخاصة 

ً
العالمية. هذا فضال

الــواقــع على شاطئ  أكــوامــاريــن»  بصكوك «منتجع 
بــالــكــويــت وهـــو «منتجع أكــوامــاريــن»  النويصيب 
 يطرح 

ً
الـــذي يعتبر أول مــشــروع مــرخــص رســمــيــا

بنظام صكوك المنفعة في الكويت.

كويت إلدارة املشاريع

مــن جانبها تــطــرح شــركــة كــويــت الدارة المشاريع 
الــســوق الكويتي،   استثمارية جــذابــة داخـــل 

ً
فــرصــا

 لتشغيل مشروعها 
ً
أنــهــا تستعد حــالــيــا ال سيما 

الــســيــاحــي فـــي مــنــطــقــة الــنــويــصــيــب والـــمـــؤلـــف من 

مجموعة من الشاليهات البحرية الفاخرة، والذي 
الــذي يعانيه  يأتي ليسد حاجة كبيرة من النقص 
قــطــاع الــشــالــيــهــات الــبــحــريــة فــي الــكــويــت، ال سيما 
فيما يتعلق بالشاليهات ذات الخصوصية التي 
يـــوفـــرهـــا الـــمـــنـــتـــجـــع،. كــــذلــــك تـــســـتـــعـــرض الـــشـــركـــة 
الــعــقــاريــة فــي مكة والــمــديــنــة، والتي  استثماراتها 
يأتي على رأسها مشروع «روضة الصفوة» الواقع 
في المدينة المنورة بالسعودية، والذي هو عبارة 
عن فندق مطل على ساحة الحرم النبوي الشريف 
والبقيع وهو أول فندق في المدينة المنورة يطرح 

.
ً
 هجريا

ً
للتملك بنظام حق االنتفاع لمدة 18 عاما

اململكة الخليجية

اما بالنسبة لشركة المملكة الخليجية فهي تطرح 
مشروع فندق مجموعة الحرمين المتحدة الواقع 
ضمن المنطقة المركزية بالمدينة المنورة بجوار 
المسجد النبوي، والذي هو عبارة عن برج فندقي 5 
نجوم يضم 3 ابراج بواقع 640 غرفة فندقية، والذي 
يتم االنتهاء من تنفيذه خالل 18 شهرا، على ان يتم 

تنفيذه على مرحلة واحدة.
وكــمــا هــو مــعــروف عــن المملكة الخليجية فانها 
تسعى للعب دور اقليمي فعال في مجال العقار مع 
التوسع التدريجي في الدول المستهدفة، وذلك من 
خــالل توفير فــرص عقارية مجدية بهدف تحقيق 
عــوائــد مــجــزيــة ومــســتــمــرة لعمالئها ومساهميها 
ــــــك بــتــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع الـــتـــطـــويـــر واالســـتـــثـــمـــار  وذل
والمختارة والتركيز على تلبية احتياجات العمالء 

وكسب.

توب العقارية

امــا مجموعة تــوب العقارية فقد طــرحــت مشاريع 
جديدة في بعض مدن المملكة المتحدة المزدهرة 
خارج لندن، حيث كانت الشركة قد حددت المواقع 
الــمــتــحــدة لالستثمار والــتــي  الـــواعـــدة فــي المملكة 
شــمــلــت مــــدن مــانــشــســتــر ولـــيـــفـــربـــول وبــرمــنــغــهــام 

وباسينستوك. وخالل المعرض تواصل مجموعة 
توب العقارية، التي تعمل كوكيل حصري لشركات 
ســفــن كــابــيــتــال ونــايــت نــوكــس فــي كــل مــن الكويت 
وقــطــر، بــنــاء عــالقــاتــهــا الــنــاجــحــة مــن خـــالل عــرض 
عقارات حصرية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، 
ال سيما انها تتطلع اآلن الى توسيع محفظتها في 
مــواقــع رئيسة خــارج برمنغهام مثل آخــر مشروع 
فـــي باسينستوك  لــلــشــركــة وهـــو تــشــرشــل بــاليــس 
وكذلك تطرح شركة توب العقارية مشاريع عقارية 
مــتــنــوعــة فــي كــل مــن لــيــفــربــول ومــانــشــســتــر اللتين 
ينظر اليهما على أنهما مركز النفوذ في الشمال، 
حيث تعتبر منطقة مانشستر الكبرى هي المنطقة 
 
ً
األسرع نموا في المملكة المتحدة حيث تشهد نموا

 في االقتصاد.
ً
كبيرا

أموال الكويت

بــــدورهــــا تـــطـــرح شـــركـــة أمــــــوال الـــكـــويـــت الــعــقــاريــة 
مــشــروع الشاليهات المميزة فــي منطقة الخيران، 
باالضافة الى مشاريعها في كل من مصر وتركيا 
 عن مشروعها الجديد 

ً
والبوسنة والهرسك، فضال

فــــي بـــرشـــلـــونـــة االســـبـــانـــيـــة، والــــتــــي هــــي جــمــيــعــهــا 
الـــفـــوري. ففي  قــائــمــة وجـــاهـــزة للتسليم  مــشــاريــع 
الــكــويــت تــطــرح الــشــركــة مــشــروع «أمــــوال الــخــيــران» 
الــداخــلــيــة، فيما  الــســيــاحــة  الــــذي يــهــدف لتشجيع 
 مـــشـــروع اســـبـــانـــيـــا، فــيــمــا تــطــرح 

ً
تـــطـــرح خـــارجـــيـــا

 آخر في البوسنة.
ً
 عقاريا

ً
الشركة مشروعا

أمـــا شــركــة أركــــان الــمــعــتــمــدة فــانــهــا قــد كــشــفــت عن 
مــشــروع ســكــن الــطــالــبــات فــي تــركــيــا، والــــذي يضم 
مــجــمــوعــة مـــن الـــوحـــدات الــعــقــاريــة الــطــالبــيــة الــتــي 
تتيح للعمالء االستثمار بأكثر أنواع االستثمارات 
الــعــقــاريــة أمـــانـــا وثــبــاتــا واســـتـــمـــرارا، ضــمــن سكن 
لــلــطــالــبــات فـــي أكـــثـــر الــــــدول كــثــافــة طــالبــيــة وعـــدد 
جــامــعــات، وبــعــوائــد اســتــثــمــاريــة مــمــيــزة ومــجــزيــة 
تفوق الودائع البنكية التقليدية. أما شركة ترايدل 
 مشاريع متميزة 

ً
الكندية فانها تستعرض حاليا

وســط مدينة تــورونــتــو وتــورونــتــو الــكــبــرى، حيث 
الــرائــدة فــي مجال التطوير  تعد «تــرايــدل» الشركة 
الــعــقــاري وبــنــاء الشقق السكنية فــي كندا وتتمتع 
بخبرة تتجاوز 80 عاما في بناء المنازل. وحتى 
تـــاريـــخـــه، كـــمـــا تـــولـــت مــجــمــوعــة شــــركــــات تـــرايـــدل 

المسؤولية عن انشاء أكثر من 80 الف منزل.
ومن خالل مشاركتها تطرح «تــرايــدل» مجمع «تن 
يورك» الذي تقوم بانشائه داخل كندا، والذي يمتاز 
بموقعه وسط مدينة تورونتو واألجنحة المتميزة 
الــمــشــروع  الــعــلــيــا، وهـــو  الــتــي يضمها فــي األدوار 

 للغاية للمجتمع الكويتي.
ً
الذي سيكون جذابا

بــدورهــا تــطــرح مجموعة «بــورتــمــان االستثمارية 
البريطانية» والتي هي عبارة عن شركة بريطانية 
مسجلة في غرفة التجارة والصناعة البريطانية، 
كــمــا وأنـــهـــا تــعــتــبــر هـــي الــمــالــك والـــمـــطـــور لــلــعــقــار 
 لها، تطرح مشاريع عقارية تتنوع 

ً
وليست مسوقا

مـــا بــيــن (أراض وأبــــــراج ســكــنــيــة ومـــراكـــز تــجــاريــة 
ومستشفيات وغيرها)، كما وتفتخر الشركة بأن 
مــن أشــهــر زبــائــنــهــا (وزارة الــصــحــة الــبــريــطــانــيــة – 
الـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة والــعــمــل البريطانية  وزارة 
 عن أنها تمتلك 

ً
ووزارة البيئة البريطانية)، فضال

مــشــاريــع فـــي عــــدة مــــدن بــريــطــانــيــة مــثــل ( لــنــدن – 
بــرادفــور- نيوكاسل– ليفربول  لــيــدز–  مانشستر– 

وبرمنجهام).

تبارك القابضة

 
ً
بـــدورهـــا تــعــرض مــجــمــوعــة تــبــارك الــقــابــضــة عـــددا
مــن المشاريع العقارية فــي مختلف مناطق مصر 
حــيــث تــــرى الــمــجــمــوعــة ان الـــوقـــت الــحــالــي يعتبر 
الـــــوقـــــت األنـــــســـــب لـــلـــتـــعـــاقـــد وامـــــتـــــالك الــــعــــقــــار فــي 
الــديــنــار والجنيه  الــعــمــلــة بــيــن  مــصــر، بسبب فـــرق 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي. وتـــطـــرح الــمــجــمــوعــة مــشــروع 
الــمــواقــع تميزا  أكــثــر  الـــذي يعتبر  ناينتي أفينيو، 
 
ً
 سكنيا

ً
الــخــامــس، والـــذي يمثل مجمعا بالتجمع 

 عــلــى مــســتــوى عــالــمــي راق، ويــقــع 
ً
 اداريــــــا

ً
تــجــاريــا

على شــارع التسعين الشارع الرئيس في القاهرة 
الجديدة ويطل على الجامعة األميركية الجديدة 
الــمــدارس الدولية  وجامعة المستقبل وتحيط به 
ويــبــلــغ حــجــم االســتــثــمــار فـــي الـــمـــشـــروع اكــثــر من 
3 مــلــيــارات جــنــيــه مـــصـــري، فــيــمــا يــضــم المخطط 
الــــعــــام لـــلـــمـــشـــروع وحـــــــدات ســكــنــيــة مـــمـــيـــزة تــــدار 
بتكنولوجيا البيوت الذكية. أما «بيوت العالمية» 
فــانــهــا تــعــرض فــي جناحها داخـــل الــمــعــرض أحــد 
أهم المشاريع المقامة حاليا في جمهورية مصر 
الــعــربــيــة وتــحــديــدا فــي مــديــنــة (مــرســى عــلــم) وهــو 
الــذي يقع مباشرة على ساحل  مشروع (اكــويــس) 
الــبــحــر األحــمــر، حــيــث يــعــد الــمــشــروع أحـــد أضخم 
الــمــديــنــة، كذلك  تــقــام حاليا فــي  الــتــي  المنتجعات 
 فــي تــركــيــا تحت 

ً
 عــقــاريــا

ً
تــطــرح الــشــركــة مــشــروعــا

اسم مشروع انلوجو بعد أن وقعت منذ فترة عقود 
شــراكــة حــصــريــة مــع أحـــد أكــبــر شــركــات التطوير 
الــعــقــاري فــي اســطــنــبــول وهـــي شــركــة (أوزوتــيــلــر) 
الــكــويــت، حيث يعد ذلك  لتسويق مشاريعها فــي 
المشروع احد افضل المشاريع المقامة حاليا في 

اسطنبول األوروبية في منطقة (بهجة شهير).

آمار سيتي

آمــار سيتي منتجها  =مــن ناحيتها تعرض شركة 
الــعــقــاري الــمــبــتــكــر الــــذي يــنــاســب مــخــتــلــف شــرائــح 
الــــعــــمــــالء، والــــــــذي يــعــتــبــر حــــال مـــثـــالـــيـــا لــشــريــحــة 
كبيرة مــن المستثمرين، السيما فــي ظــل الظروف 
االقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة الــحــالــيــة الــتــي يشهدها 
الـــعـــالـــم بـــعـــد انـــخـــفـــاض أســــعــــار الـــنـــفـــط وتــــراجــــع 
اقتصاديات العديد من الــدول، حيث بــدأت الشركة 
مـــؤخـــرا بــتــمــلــك عـــمـــارات اســتــثــمــاريــة فـــي ألــمــانــيــا 
 
ً
قابلة للتحول الى شقق فندقية، فيما تعمل حاليا
عــلــى طـــرح هـــذه الـــوحـــدات عــلــى الــمــســتــثــمــريــن من 
خالل حصص مستقلة بسعر 2000 دينار للحصة 
الــواحــدة، وبعائد سنوي وقــدره %13، على أن يتم 
الـــتـــخـــارج مـــن هــــذه الــحــصــص بــعــد 3 ســـنـــوات من 

التملك.

دار الجوار

الــجــوار» فانها تتركز على  أمــا مشاركة شركة «دار 
طرح مشاريع عقارية مميزة في تركيا، حيث تطرح 
الشركة مشروعها االستثماري في مدينة «أنقرة» 
والــذي يستهدف المستثمرين الخليجيين للجانب 
االســتــثــمــاري، والــمــواطــنــيــن االتــــراك لــجــانــب السكن 
ــاع، فــالــمــشــروع عـــبـــارة عـــن مــديــنــة سكنية  ـــ واالنــتــفـــ
يــقــارب 6 كيلومترات،  انــقــرة بما  مصغرة تبعد عــن 
تـــضـــم 1500 شـــقـــة و60  ويـــضـــم 20 مــبــنــى ســكــنــيــا 
 
ً
فيال ومستشفى وكلية دراســــات ومــدرســة وفندقا
أبــراج تجارية ومسطحات  ومجمعين تجاريين و3 
مائية ومسطحات خضراء. كذلك تقوم «دار الجوار» 
بالتسويق الحصري لكمبوند سكني 7 نجوم في 
مــديــنــة اســطــنــبــول األوروبــــيــــة، يــتــألــف مـــن 8 أبــــراج 
متصلة تضم أكبر ممشى متصل على السطح بطول 
1300 متر، الى جانب 3 مسابح و3 مقاه، حيث تطل 
هذه األبراج على البحيرة مباشرة، حيث يبدأ سعر 

المتر في المشروع من 5000 دوالر. 

خالل انعقاد الجمعية العمومية

الخرافي: استمرار «إنجاز» دليل
على نجاحات بتحقيق أهدافها 

ن
َّ

«املصالح العقارية» تدش
أطول برج سكني في الكويت

عـــقـــدت جــمــعــيــة انــــجــــاز الـــكـــويـــتـــيـــة جــمــعــيــتــهــا 
العمومية الثالثة، بحضور بدر الخرافي، نائب 
رئيس مجلس االدارة لجمعية انجاز الكويتية، 
وبــمــشــاركــة األعـــضـــاء والــقــائــمــيــن عــلــى أعــمــال 

الجمعية.
وقـــد تــم خـــالل االجــتــمــاع عـــرض تــقــريــر مجلس 
الـــمـــنـــتـــهـــيـــة فــي  الــــمــــالــــيــــة  الــــســــنــــة  االدارة عـــــن 
2016/6/31، والتي أشارت الى أن أعداد الطلبة 
الــبــرامــج التعليمية والتربوية  المشاركين فــي 
التي تنمي المهارات الريادية لدى الشباب في 

ازدياد مستمر.
وفـــي كلمة ألــقــاهــا بـــدر الــخــرافــي، نــائــب رئيس 
الــكــويــتــيــة،  انــــجــــاز  لــجــمــعــيــة  مـــجـــلـــس االدارة 
خــالل االجــتــمــاع بــدأهــا بالترحيب بالحضور، 
واســـتـــعـــرض خــاللــهــا أهــــم انــــجــــازات الــجــمــعــيــة 
: «ان استمرار جمعية انجاز الكويتية دليل 

ً
قائال

على نجاحات مستمرة بتحقيقها لألهداف التي 
أنشأت ألجلها، وال نستثني من تلك النجاحات 
دور الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، 

والـــتـــي لــهــا دور كــبــيــر فـــي دعـــم جــمــعــيــة انــجــاز 
الــكــويــتــيــة. فـــان انــتــشــار بــرامــج انــجــاز الــريــاديــة 
والقيادية اليوم على اختالف مضامينها يثبت 
مـــدى جــديــة الــعــمــل عــلــى تــحــقــيــق مـــا تــطــمــح له 
الجمعية من تعليم وتدريب وتأهيل جيل قادر 
على خــوض غمار الحياة المهنية العملية من 
خــالل برامجنا الــمــتــعــددة، والــتــي تــنــدرج تحت 
ثالثة محاور رئيسة وهي الريادة، والجهوزية 

للعمل، والمعرفة المالية».
هـــذا وقـــد تــم خـــالل االجــتــمــاع مناقشة مــشــروع 
الــمــيــزانــيــة الــمــقــتــرحــة لــلــســنــة الــمــالــيــة 2017، 
والموافقة على اعادة تعيين مراقب الحسابات 
أرنـــســـت ويـــونـــغ الــعــيــبــان والــعــصــيــمــي كــمــدقــق 
قـــانـــونـــي لـــلـــعـــام الـــــقـــــادم. وقـــــد جـــــرت الــمــوافــقــة 
عــلــى انــتــخــاب أعــضــاء مــجــلــس االدارة الــجــديــد 
«بـــالـــتـــزكـــيـــة»، بــعــد ابــــــراء ذمــــة مــجــلــس االدارة 
 بترشيحهم 

ً
تـــقـــدم 12 مــرشــحــا الـــســـابـــق، وقــــد 
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أعـــلـــنـــت شــــركــــة الـــمـــصـــالـــح الــــعــــقــــاريــــة عــن 
االفــتــتــاح الــرســمــي لــبــرج الــمــصــالــح الفاخر 
 والـــــذي يــعــد أطـــول 

ً
الــمــكــون مـــن 40 طــابــقــا

مجمع سكني في الكويت.
يضم برج المصالح، بموقعه االستراتيجي 
فــــي وســـــط مــنــطــقــة بـــنـــيـــد الـــــقـــــار، 78 شــقــة 
سكنية راقــيــة وواســعــة مــكــونــة مــن 3 غــرف 
الطويل،  المدى  نوم ومتاحة لاليجار على 
بــــاطــــالالت رائــــعــــة عـــلـــى الـــبـــحـــر والـــمـــديـــنـــة. 
ويـــــضـــــم كــــــل طـــــابـــــق فــــــي الــــــبــــــرج شـــقـــتـــيـــن 
 
ً
ســكــنــيــتــيــن فـــقـــط، لــمــنــح الـــســـكـــان شـــعـــورا
البرج  بالخصوصية والــرقــي. كما ويشمل 
حــدائــق طبيعية، وحـــوض ســبــاحــة جــديــد، 
 
ً
ومـــنـــطـــقـــة تـــرفـــيـــهـــيـــة مـــخـــصـــصـــة حـــصـــريـــا

لـــلـــســـكـــان الـــمـــقـــيـــمـــيـــن، الــــــى جــــانــــب وجـــــود 
الساعة، ومواقف سيارات  مــدار  األمــن على 
مـــخـــصـــصـــة لــــلــــســــكــــان، وخــــــدمــــــة انــــتــــرنــــت 
المجمع وصالة  أرجـــاء  فــي جميع  متوفرة 
ألــعــاب ريــاضــيــة ومــالعــب تنس وســكــواش، 
ومـــالعـــب لـــألطـــفـــال بـــاالضـــافـــة الــــى وجـــود 
لتلبية  محالت للتسوق «مصالح سكوير» 

اليومية.  المقيمين  احتياجات 

العام  المدير  الــصــالــح،  وقــال محمد داوود 
العقارية: «نحن فخورون  المصالح  لشركة 
الجديد، «قمة  المصالح   بافتتاح برج 

ً
جــدا

الرفاهية»، بكل ما يضمه من مرافق، ليكون 
 يــضــفــي الــمــزيــد من 

ً
 مــمــيــزا

ً
مـــركـــزا ســكــنــيــا

الكويت.  فــي  الــعــقــاري  المشهد  الــرقــي على 
الخليج  المميز على شــارع   لموقعه 

ً
ونظرا

العربي، على مقربة من مدينة الكويت ومن 
التجارية، فان  الترفيهية والمراكز  المرافق 
الــمــثــالــي للسكن، فقد  الــخــيــار  المجمع هــو 
المناظر  صممنا كــل شقة سكنية لتلتقط 

الخالبة من كل النوافذ البانورامية». 
وأضاف الصالح: «يسرني كذلك اعالمكم أن 
 .

ً
فــورا المستأجرين  البرج جاهز الستقبال 

كــمــا أنـــنـــا قــمــنــا بــتــســهــيــل حــجــز الــمــواعــيــد 
لــلــقــيــام بــجــولــة فــي الــشــقــق الــســكــنــيــة وذلــك 
عـــبـــر مــوقــعــنــا االلـــكـــتـــرونـــي الـــجـــديـــد. يــعــد 
الــى محفظة  المصالح اضــافــة مميزة  بــرج 
العقارية، كما ويؤكد على  المصالح  شركة 
طموحنا المستقبلي في أن نكون من رواد 
السكنية  العقاريين للمشاريع  المطورين 

في الكويت».
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«البروتني» تنضم
إلى «هوريكا 2017»

في ظل اقبال أكثر من 70 شركة من الشركات الرائدة في 
الغذائية والتجهيزات  قطاعات الضيافة والــصــنــاعــات 
السياحة والسفر والنقل والشحن،  الفندقية وشــركــات 
عــلــى الـــمـــشـــاركـــة فـــي مـــعـــرض هـــوريـــكـــا الـــكـــويـــت 2017، 
الـــذي تنظمه شــركــة لــيــدرز جـــروب بــالــتــعــاون مــع شركة 
هوسبيتاليتي سيرفيسز، تحت رعاية وحضور وزير 
االعـــــالم وزيــــر الـــدولـــة لـــشـــؤون الــشــبــاب الــشــيــخ ســلــمــان 
الحمود، أعلنت شركة البروتين الكويتية عن مشاركتها 

في الرعاية الذهبية للمعرض.
وعـــن أهــمــيــة الــمــشــاركــة فــي الــمــعــرض، الـــذي يــقــام خــالل 
الفترة من 16 الى 18 يناير، في قاعة 8 بأرض المعارض 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة مــــشــــرف، 
صـــــرح نـــائـــب الــرئــيــس 
ـــــبـــــروتـــــيـــــن  لــــــشــــــركــــــة ال
الــــــكــــــويــــــتــــــيــــــة ســـــعـــــود 
الـــفـــوزان بـــأن «هــوريــكــا 
الكويت» يعد مناسبة 
مـــــمـــــيـــــزة أمـــــــــــام شــــركــــة 
الــــبــــروتــــيــــن الـــكـــويـــتـــيـــة 
لـــــتـــــرويـــــج مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا 
الــــعــــالــــمــــيــــة والـــتـــأكـــيـــد 
على تميزها وجودتها 
مـــقـــارنـــة بــمــنــافــســيــهــا، 
مــــبــــيــــنــــا أنــــــــــه فـــــــي ظـــل 
تــــواجــــد صـــنـــاع الـــقـــرار 
في خبراء قطاع الضيافة، سواء كانوا من دوائر األغذية 
والـــمـــشـــروبـــات أو مـــن خـــبـــراء الــطــهــي، وكـــذلـــك أصــحــاب 
الــمــشــاريــع الــغــذائــيــة االســـتـــثـــمـــاريـــة، وكـــذلـــك الــعــامــلــيــن 
فــي مــجــال الــتــســويــق والــمــشــتــريــات، تــكــون هــنــاك فرصة 
مواتية لطرح أفكار جديدة مع خبراء الطهي والضيافة 
العالمية تمهيدا لفتح  الوكاالت  وبحضور ممثلي هذه 

قنوات جديدة لتسويق منتجات الشركة.
الكويتية» لديها  الــبــروتــيــن  أن «شــركــة  وأضـــاف ســعــود 
تـــاريـــخ عـــريـــق يـــزيـــد عـــن 43 عـــامـــا فـــي عــمــلــيــات تــوزيــع 
الــمــواد الــغــذائــيــة عــلــى الــفــنــادق والــجــمــعــيــات والمخابز 
والـــمـــطـــاعـــم والــمــســتــشــفــيــات ومــــراكــــز الـــســـوبـــر مـــاركـــت، 
العالمية، كما  التجارية  الوكاالت  ولديها عدد كبير من 
الــذي يثقون في  الزبائن  أنها تمتلك قاعدة واسعة من 
خدماتها ومنتجاتها، ما مكنها من تحقيق مكانة رائدة 
الــفــاخــرة ذات  المنتجات  أفــضــل تشكيلة مــن  تــوزيــع  فــي 
الجودة العالية من المأكوالت والمشروبات التي ترضي 

الكويتي. المستهلك 
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