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8 شركات جديدة تنضم لكوكبة املشاركني للحدث الذي سيستمر حتى 8 أكتوبر 

انطالق معرض الكويت الدولي للعقار اليوم مبجموعة كبيرة من املشاريع
املشاركة فيه ملتزمة بتنفيذ بنود 
القرار الوزاري اخلاص بتنظيم 
الكويت،  العقارية في  املعارض 
وقد أعلنت العديد من الشركات 
العقارية عن مشاركتها في هذا 
احلدث الهام. وقد استعرض عدد 
من الشركات املشاركة مشاريعها 

في املعرض.
هذا وقد اعلنت 8 جهات جديدة 
انضمامها لكوكبة املشاركني في 
املعرض حيث تس����تعد شركة 
»مرابحات« لطرح مشاريع عديدة 
تلبي رغبات السياحة العائلية 
من بينها مشاريع في مصر مثل 

مشروع شرم الجون في مدينة 
شرم الشيخ الساحلية، ومشروع 
بون فيل في مدينة رأس سدر، 
ومشروع »رمي ريزدنس« الواقع 
في مدينة الشيخ زايد، باإلضافة 
إلى مش����روع الشركة في لبنان 
وهو مشروع منتجع الشبانية، 
كما ستطرح شركة أمار سيتي 
املتميزة  عددا م����ن املش����اريع 
التي يأتي على رأسها مشروع 
»درمي الند« ف����ي مدينة ياالوه 
في تركي����ا وايضا مجموعة من 
األراضي السكنية في إمارتي رأس 
اخليمة وعجمان في دولة االمارات 

إلى  العربية املتحدة، باإلضافة 
مشاريع الشركة األخرى في كل 
من مصر واالردن، وهي املشاريع 
التي حتظى بإقبال كبير من قبل 
املستثمرين األفراد والشركات 

على حد سواء.
كما ستطرح مجموعة توب 
العقارية خدمة جديدة لعمالئها 
في اخلليج والش���رق االوسط 
تتثمل بتقدمي خدمة ادارة العقار 
في بريطانيا، وستشمل اخلدمة 
االدارة الكاملة للعقارات السكنية 
والتجارية واالس���تثمارية التي 
ميلكها املستثمرون في منطقة 

الكبرى ومناطق ميلتون  لندن 
كيينز وبرايتون.

وقال����ت ش����ركة ب����از للنظم 
العقاري����ة انها دأبت على تطوير 
األس����اليب احلديث����ة وتقدمي كل 
ما هو جدي����د في عالم العقار في 
مش����اريع وخدمات متنوعة على 
مر السنني للمحافظة على تربعها 
على عرش القمة ومواصلة النجاح 
واحدا تلو اآلخر وبدأ من مشروع 
فندق كبثورن في منطقة بورسعيد 
والذي أصبح بحكم موقعه اخليار 
األمثل لزوار دبي سواء للعمل أو 

للترفيه.

وذكر »بيتك« انه بصدد تقدمي 
التمويل عل���ى العقار الدولي في 
األردن وتركيا قريبا، باإلضافة إلى 
الدول التي يتم تقدمي اخلدمة فيها 
حاليا، عبر طرح مجموعة منتقاة 
من الفرص العقارية املتميزة في 
البلدين، وتوفير التمويل الالزم 
اقتناء هذه  الراغبني في  للعمالء 
العقارات، وحيث التباحث حاليا 
مع الش���ركات واجله���ات املالكة 
للعقارات في مراحله األخيرة، فإن 
»بيتك« يتطلع إلى توفير اخلدمة 
على العقارات في األردن وتركيا 

خالل الفترة القريبة املقبلة.

اليوم االثنني  ينطلق صباح 
وبرعاية وحضور وكيل وزارة 
التجارة والصناعة عبدالعزيز 
اخلالدي، معرض الكويت الدولي 
للعقار � احلدث العقاري االكبر 
في الكويت الذي تنظمه مجموعة 
توب اكس���بو لتنظيم املعارض 
بالتع���اون مع ش���ركة معرض 
الكويت الدولي في صالة رقم 8 
بأرض املعارض الدولية مبشرف 
خالل الفترة من 3 الى 8 أكتوبر 

اجلاري.
وأكدت املجموع���ة حرصها 
على أن تكون جميع الش���ركات 

القدومي: »توب العقارية« تقدم خدمة إدارة العقار في بريطانيا

»باز للنظم العقارية« تسعى لتطوير األساليب احلديثة في عالم العقار

»موضي الصباح للمحاماة« يقدم االستشارات القانونية والعقارية

»ڤيال للسياحة« و»دينار« تعمالن على مشاريع »بيراميزا السياحية«

كحيل: »مرابحات« تطرح مشاريعها في ومصر وتركيا

قال مدير ادارة العقارات في 
مجموعة ت���وب العقارية محمد 
القدومي ان املجموعة ومن خالل 
مشاركتها في هذا املعرض ستقدم 
خدمة جديدة لعمالئها في اخلليج 
والشرق االوسط تتثمل بتقدمي 
خدمة ادارة العقار في بريطانيا، 
وستشمل اخلدمة االدارة الكاملة 
للعقارات الس���كنية والتجارية 
واالس���تثمارية الت���ي ميلكه���ا 
املس���تثمرون في منطقة لندن 
الكبرى ومناطق ميلتون كيينز 

وبرايتون.
وب���ني القدوم���ي أن ما دفع 

التسويق في  إدارة  أفاد مدير 
شركة باز للنظم العقارية د.خالد 
الش����مري بأن رعاي����ة املعرض 
البالتيني����ة تأت����ي للتواصل مع 
عمالئنا، وكذلك ملا ملسناه من قوة 
الشركة املنظمة للمعرض والتي 
تق����وم بجهود فعالة في س����بيل 

الترويج لهذا املعرض.
وقال ان الش����ركة دأبت على 
تطوير األساليب احلديثة وتقدمي 
كل ما هو جديد في عالم العقار في 
مش����اريع وخدمات متنوعة على 
مر السنني للمحافظة على تربعها 
على عرش القمة ومواصلة النجاح 

حرصت احملامية الشيخة 
موضي الصباح من مكتب موضي 
الصباح للمحاماة على التواجد 
في املعرض لتقدمي االستشارات 
القانوني���ة والعقارية، خاصة 
بعد ان اصبح وجودها ضروريا 
باعتبارها الوكيل القانوني عن 
مجموعة توب اكسبو العقارية 
)اجلهة املنظمة للمعرض(، الفتة 
الى ان تواجدها هناك قد عزز 
من ثقة العمالء من جهة وسمعة 
ومصداقية املعرض من اجلهة 
االخ���رى. وقالت ان ش���ريحة 
كبيرة من العمالء كانوا قد زاروا 

باتت ش����ركتا ڤي����ال تراڤيل 
للسياحة الس����فر وشركة دينار 
الدولية اململوكتان لكل من ورثة 
املرحوم طالل العيار، ووائل احلمد 
اإلدارة والشريك،  رئيس مجلس 
بالعمل على نس����ق واحد وطرح 
مشاريع مشتركة، وقد جتلى ذلك 
بالكشف عن مشروع بيراميزا التي 
ستقوم شركة ڤيال تراڤيل بطرحه 
في مشاركتها من خالل املعرض 
العقاري وهو عبارة عن سلسلة 
فنادق بيراميزا املتواجدة في كل 
من شرم الشيخ واألقصر وأسوان 
والغردقة والقاهرة وسهل حشيش 

أعلنت ش���ركة مرابحات 
للحلول العقارية عن مشاركتها 
كراع بالتين���ي في املعرض، 
وقال مدير ع���ام »مرابحات« 
محم���د كحي���ل إن الش���ركة 
ستطرح من خالل مشاركتها 
كل مشاريعها العقارية املميزة 
التي حظيت ومازالت حتظى 
باهتمام وقبول شريحة كبيرة 
من املواطنني واملقيمني داخل 
إلى  الكويت، مشيرا  وخارج 
أن مشاريع مرابحات عديدة 
أنها توفر  ومتنوعة، مبعنى 
مجموعة كبيرة من االختيارات 

املجموعة لطرح مثل هذه اخلطوة 
هو الطل���ب املتزايد من عمالئنا 
ومس���تثمرينا عل���ى أن نقوم 
كمجموعة ب���ادارة عقاراتهم في 
بريطانيا ملا ملس���وه من جتارب 
ناجحة ومميزة م���ع املجموعة 
مبجاالت عقارية واس���تثمارية 
في السوق البريطاني وعدد من 
االس���واق اخلليجية والعربية، 
القدومي ان ش���ريحة  وأضاف 
كبي���رة من م���الك العقارات في 
بريطانيا تواجهها مشاكل عديدة 
ومتفاوتة ومتنوعة مع شركات 
ادارة العقار واملستأجرين والكثير 

منهم فق���د امواال وعوائد كبيرة 
جراء تراكم تلك املشاكل، وهذا 
بالطبع ناجت عن عدم وجود مالك 
العقار بشكل دائم ومتواصل في 
بريطانيا لالشراف والتواصل مع 
عقاراتهم وترك االمر لوكالء قد 
ال يحس���نون التصرف بالعقار 

وادارته.
وأضاف: من هنا جاء دورنا 
باملجموع���ة بتقدمي خدمة ادارة 
العقار حتت شعار »نهتم بعقارك 
كأنه عقارنا« فالتعامل مع عقارات 
املستثمرين سيكون وفقا لهذه 
أنه  القدومي  النظري���ة، وب���ني 

ومن أجل تقدمي اخلدمة املميزة 
فقد قام���ت املجموعة بالدخول 
في ش���راكة مع احدى الشركات 
العقارية البريطانية املتخصصة 
مبج���ال االدارة لالس���تفادة من 
خبرتها وامكانياتها في السوق 
العقاري البريطاني وليضاف اليها 
خبرة وامكانيات املجموعة بهذا 
املجال لتكون جميع هذه اخلبرات 
واالمكاني���ات مس���خرة لتقدمي 
اخلدمة املثلى للعميل ولضمان 
اجلودة والنوعية ومبا يضمن 
حتقيق أفضل العوائد على العقار 

واحملافظة عليه.

واحدا تلو اآلخر وبدأ من مشروع 
فندق كبثورن في منطقة بورسعيد 
والذي أصبح بحكم موقعه اخليار 
األمثل لزوار دبي سواء للعمل أو 
للترفيه، وتكون فتره التملك به 
30 عاما ومن ثم مشروع منتجع 
منازل العني في مكة املكرمة وهو 
أول منتجع في قلب مكة املكرمة ما 
يجعله اختيارا ذكيا وعمليا حلجاج 
بيت اهلل احلرام ومعتمريه وتكون 
فت����رة التملك فيه 50 عاما. حيث 
ميتد فندق منازل العني على مساحة 
3750 مترا مربعا مبوقع استراتيجي 
في منطقة شمال العزيزية )قرب 

منى( ما يجعله مناسبا للحركة 
باجتاه احلرم املكي سواء بالسيارة 
حيث ال يزي����د الوقت عن دقائق 
معدودة أو من خ����الل احلافالت 
اخلاصة لنقل قاطني الفندق من 
وإلى احلرم على مدار الس����اعة. 
وأخيرا وليس آخرا مشروع باز 
مارينا في منطقة »مرس����ى علم« 
الواقعة على شاطئ البحر األحمر 
في جمهورية مصر العربية والذي 
يتضمن منتجعا فندقيا بواجهة 
بحرية متتد ألكث����ر من 70 مترا، 
مبحاذاة املمشى السياحي ملدينة 
»مرسى علم« وأجنحته املتنوعة 

واملتمي����زة بإطاللتها على البحر 
الس����باحة  األحم����ر وحمام����ات 
ذات  اخلض����راء  واملس����طحات 
الشالالت املائية وخيارات كثيرة 
ألحجام األجنحة والغرف والعديد 
من احملالت التجارية وسالس����ل 
املطاع����م العاملي����ة. وتكون فترة 
التملك فيه بشكل دائم وغير محدد 
املدة وهناك مفاج����آت قادمة في 
القريب العاجل، وفي اخلتام شكر 
د.الشمري القائمني على مجموعة 
توب اكس����بو لتنظيم املعارض 
واملؤمترات الشركة املنظمة على 

حسن التنظيم والتعاون. 

جناح الشركة في املعرض خالل 
املشاركات السابقة لالستفسار 
عن طبيعة عقود البيع والشراء 
والتملك مستفيدين من خبرات 

املكتب في هذا املجال. 
وأش���ارت الشيخة موضي 
ان الشركات املشاركة في  الى 
املعرض ابدت من جانبها تعاونا 
كبيرا مع العم���الء، حيث قام 
العديد من اصحاب الش���ركات 
بتسليم العمالء عقود البيع قبل 
االتفاق عليها لتقدميها ملكتب 
احملاماة لالطالع عليها وابداء 
املالحظات بشأنها، مما كان له 

طيب االثر في نفوس العمالء 
الراغبني في الش���راء والتملك 

واالستثمار. 
وقالت ان اكثر استفسارات 
الزوار خالل املعارض السابقة 
كانت تتركز حول نقاط فسخ 
العق���د والش���روط اجلزائية 
العقود، وهي  املدونة في تلك 
التي قام مكتب  االستفسارات 
احملام���اة بتوضيحه���ا وازالة 
االبهام والغم���وض الذي كان 
يكتنف بعض هذه العقود في 
بعض االحيان، مشيرة الى ان 
فكرة تواجد مكتب احملاماة في 

املعرض القت اعجاب املشاركني 
فيه، كما أنها سهلت كثيرا من 
اجراءات البيع والشراء والرد 
الفوري على اي نقاط مبهمة. 
والن ه���ذه املش���اركة لم تكن 
االولى من نوعها بالنسبة ملكتب 
الشيخة موضي الصباح، فان 
العاملني في املكتب واملتواجدين 
ضمن جناح املعرض قد اصبحوا 
اكث���ر خب���رة في ال���رد على 
الزوار وتوضيح  استفسارات 
النقاط املبهمة بالنس���بة لهم، 
وذلك على حس���ب م���ا اكدته 

الشيخة موضي الصباح.

ودبي، وكون شركة ڤيال تراڤيل تعد 
من الشركات العمالقة واملعروفة في 
سوق السياحة بالكويت منذ فترة 
طويلة ولها باع في تقدمي جميع 
خدمات احلجوزات سواء كان ذلك 
لتذاكر الطي����ران أو الفنادق على 
مستوى العالم. وعليه، فإن شركة 
ڤيال ترافيل ستقوم بطرح مشروع 
بيراميزا لعمالئها الذين سيتوافر 
لهم امتالك عضوية في هذه الفنادق 
ملدة 15 عاما حيث س����تمكن هذه 
العضوية مالكها من االنتفاع مبدة 
اسبوعني متصلني أو منفصلني في 
احد فنادق بيراميزا سالفة الذكر 

وهي فنادق ومنتجعات سياحية 
راقية وذات ميزات ممتعة وتضفي 
على مس����تخدميها أجواء مفعمة 
بالراحة واالستجمام. وأشاد احلمد 
بإجنازات شركة دينار خالل العامني 
املاضي����ني وقد وصف احلمد هذه 
اإلجنازات التي مبنزلة الثيرموميتر 
الذي يقيس جناح شركة دينار في 
تسويق العديد من املشاريع احلالية 
التي ظهرت جتربة الش����ركة بها 
جلية من خالل ڤلل فارس واملهنا 

في منطقة لؤلؤة اخليران.
التسويق  إدارة  وكشف مدير 
واملبيعات بش����ركة دينار هاني 

عبدالهادي ع����ن االتفاقيات التي 
ابرمتها الشركة مؤخرا مع حتالفات 
القتصادين ذات مس����توى رفيع 
لتس����ويق مش����اريع جديدة ذات 
طاب����ع مميز عما ه����و معمول به 
لدى الشركات األخرى ممثلة هذه 
االتفاقيات في إحداها بصك ثالث 
احلرمني الشريفني الذي سيحقق 
حلم كل مسلم بالصالة في أولى 
القبلتني وثالث احلرمني الشريفني 
القدس الش����ريف، حيث أوشكت 
إدارة الشركة من االنتهاء من وضع 
اللمسات األخيرة في آلية االنتفاع 

من هذا الصك.

التي تناسب مختلف شرائح 
العمالء الراغبني في االستثمار 

السياحي العائلي.
وأض���اف ان »مرابحات« 
ستطرح على عمالئها مشاريع 
عديدة تلبي رغبات السياحة 
العائلية من بينها مش���اريع 
في مصر مثل مشروع شرم 
الجون في مدينة شرم الشيخ 
الساحلية، ومشروع بون فيل 
في مدينة رأس سدر، ومشروع 
الواقع في  »رمي ريزدن���س« 
مدينة الشيخ زايد، باإلضافة 
إلى مشروع الشركة في لبنان 

وهو مشروع منتجع الشبانية 
الواقع ضمن غابات الصنوبر 
في اجلمهورية اللبنانية والتي 
املناطق على  تعد أحد أشهر 
مستوى الشرق األوسط ملراقبة 
ظاهرة الكسوف واخلسوف، 
ناهيك عن مشاريع الشركة في 
تركيا والتي من بينها مشروع 
»بورصة م���ودرن« و«مدينة 
البوس���فور« و«اس���تانبول 

سراياالري«، وغيرها.
وأعرب كحيل عن أمله في 
أن يس���هم مع���رض الكويت 
الدولي للعقارات في تشجيع 

احلركة العقارية في الكويت، 
السيما أن هذا املعرض يأتي 
بعد فترة من الركود العقاري 
الذي شهدته الكويت واملنطقة 
على خلفية االحداث السياسية 
واالقتصادي���ة التي مرت بها 
خالل السنة املاضية، معتبرا 
أن هذا املعرض ميثل فرصة 
مناسبة للمستثمرين، السيما 
بع���د أن تقلص���ت الف���رص 
ف���ي املنطقة  االس���تثمارية 
العربية في ظل أجواء »الربيع 
العربي« الذي تشهده عدد من 

دول املنطقة.

محمد القدومي

د.خالد الشمري

احملامية الشيخة موضي الصباح

وائل احلمد

محمد كحيل 

االردني الذي ظل سوقا ثابتا 
ولم يتأثر باالزمة التي شهدتها 
اسواق تلك املنطقة اال بشيء 

بسيط جدا.
وقال قدومي ان امار سيتي 
قد اع���دت العدة للمش���اركة 
مبعرض العق���ار الدولي من 
خالل عدد من املشاريع املميزة 
التي يأتي على رأسها مشروع 
)درمي الند( في مدينة ياالوه 
في تركي���ا، والذي يتألف من 
كومباوند سكني يضم 44 ڤيال 
فاخرة والذي يعد واحدا من 
ارقى املشاريع في تلك املدينة، 
خاصة في ظل التوجه الكبير 
من قبل املستثمرين اخلليجيني 
الى السوق التركي الذي يحظى 
باالستقرار والثبات الدائمني. 
الش���ركة  ان  ومض���ى يقول 
س���تطرح كذلك مجموعة من 
االراضي السكنية في امارتي 
رأس اخليم���ة وعجم���ان في 

الفترة القريبة املقبلة.
إلى أن من ضمن  وأش���ار 
منتجات »بيتك« منتج متويل 
شراء العقار الدولي، الذي يشمل 
العالم بش���روط  معظم دول 
ميسرة، كفترة السداد التي تصل 
إلى 10 سنوات، بتمويل يصل 
إلى 70 ألف دينار بضمان الراتب 

ومبزايا متعددة أيضا.
وأضاف أن متويل ش���راء 
العقار الدول���ي اليزال يحتل 
أهمية كبيرة بني أنشطة بيتك 
العقارية عبر خدمات ومنتجات 
ينف���رد به���ا أو بالتعاون مع 
ش���ركات لها خب���رة في هذا 
املجال ف���ي اغلب دول العالم، 
ومبقدور »بيتك« أن يوفر في 
الوق���ت الراه���ن لعمالئه من 
املواطن���ني واملقيمني احملولة 
رواتبهم، متويل ش���راء عقار 
باخل���ارج بنظام س���داد مرن 
مع إمكانية دخول طرفني في 
العقد، مش���يرا الى ان انتقاء 
العميل للعقار الدولي املناسب 
سيحقق له فرصا استثمارية 
مميزة عند رغبته في التأجير 
وحتويل عق���اره ألصل مدر، 
كما أن اختياره للعقار املميز 
سيخلق له فرصا دورية لبيع 
عقاره بهامش ربح مناس���ب 
مس���تقبال، وهو م���ا يحرص 
عليه »بيتك« بتقدمي املشورة 
املناسبة واملساعدة على اتخاذ 

القرار املناسب.
وتوقع اخلميس أن يكون 

باالضافة ال���ى خدمات ادارة 
االمالك.

ان  الرفاع���ي على  وأك���د 
»عقارات فوريو« هي شركة 
محلية ودولية تعمل في مجال 
اخلدمات العقارية على املستوى 
احمللي والدولي، ولديها فريق 
الواسعة في  يتمتع باخلبرة 
مجال العقار احمللي والدولي، 
باالضافة الى كونه مطلعا على 
آخر املستجدات والتطورات 
في السوقني احمللي والدولي.
وأش���ار ال���ى ان عقارات 
فوريو تتواج���د في عدد من 
التي يأتي على رأسها  الدول 
الكويت والسعودية واالمارات 
وتركيا ومصر ولبنان، حيث 
انها تقوم بتس���ويق عقارات 
مختلفة متوافرة في كل تلك 
الدول وبأس���عار تنافس���ية، 
ناهيك عن خدم���ات التأجير 

واالستثمار العقاري.
ولفت الى ان موقع الشركة 
االلكتروني الذي يحمل عنوان 

قدومي: »أمار سيتي« تعرض مشاريع
في تركيا واألردن واإلمارات

»بيتك«: متويل العقار الدولي
في األردن وتركيا قريباً

»عقارات فوريو« تقدم خدمات عقارية متنوعة

دولة االمارات العربية املتحدة، 
باالضافة الى مشاريع الشركة 
االخ���رى في كل م���ن مصر 
واالردن، وهي املشاريع التي 
حتظ���ى باقبال كبير من قبل 
املستثمرين االفراد والشركات 

على حد سواء.

املعرض فرصة لتجار العقار 
واملطورين خاصة فيما يتعلق 
بشقق التمليك بعد إقرار بنك 
التسليف قانون املرأة اإلسكاني، 
كم���ا يعتبر املع���رض فرصة 
للباح���ث عن ف���رص عقارية 
سواء داخل الكويت أو خارجها، 
مشيرا إلى أن »بيتك« مستمر 
بتقدمي املشورة املالئمة للعميل 
م���ن منطلق اخلب���رة الفنية 
التي  العريق���ة  والتمويلي���ة 
يتمتع بها، وذلك من خالل فريق 
متكامل من الكفاءات والكوادر 
الكويتي���ة املؤهل���ة واملدربة 
بحرفية كاملة ومهنية عالية 
وفي ضوء الضوابط واإلجراءات 
والنظم املعم���ول بها من قبل 
الرقابية  الهيئات واجله���ات 

املختلفة. 

يعتبر   com.aqarat4u.www
اكب���ر موقع للعق���ارات على 
مستوى الشبكات االلكترونية 
حيث يض���م املوقع اكثر من 
2800 فرصة عقارية مختلفة، 
ال���ذي يوف���ر للعمالء  االمر 
واملس���تثمرين فرصا عديدة 
ومتنوعة تناس���ب مختلف 

الشرائح واملستويات.

أكد مدير عام ش���ركة امار 
سيتي سمير قدومي ان السوق 
العقاري في الكويت آخذ في 
االنتعاش من جديد وأن حركة 
العقارية آخذة في  التداوالت 
العودة الى طبيعتها السابقة، 
التداوالت  وذلك بدليل حجم 
العقارية التي يشهدها السوق 
على صعيد العقار الس���كني 
واالس���تثماري، مضيف���ا ان 
االقب���ال على املع���رض رغم 
اكبر  الظروف احلالي���ة جاء 

من املتوقع.
الطلب على  ان  وأض���اف 
العقار ال يتوقف ابدا سواء في 
السوق الكويتي او حتى اسواق 
املنطقة العربية االخرى، حيث 
نرى ان الطل���ب على العقار 
املصري مازال كبيرا وذلك على 
الرغم من االزمة السياسية التي 
شهدتها مصر مؤخرا، وكذلك 
احلال بالنسبة لسوق العقار 

يش���ارك بي���ت التموي���ل 
إدارة  الكويتي »بيت���ك« عبر 
العقار احمللي اعتبارا من اليوم 
املقبل،  االثنني وحتى السبت 
في معرض العقار واالستثمار، 
الدولية،  املع���ارض  ب���أرض 
حيث يقدم خدماته التمويلية 
جلميع أنواع العقارات السكنية 
واالس���تثمارية والتجاري���ة 
والصناعية احمللية، باإلضافة 
الدولي في  العقار  إلى متويل 
معظم بلدان العالم، مبا عرف 
عن »بيتك« من مهنية ومتيز، 
وشروط ميسرة تناسب مختلف 
ظروف العمالء، ويتواجد فريق 
متكام���ل م���ن املوظفني ذوي 
اخلبرة، لتقدمي االستشارات 
التجارية واالئتمانية واملصرفية 

والعقارية في موقع واحد.
وقال مدير إدارة العقار احمللي 
صالح عبدالعزيز اخلميس، ان 
»بيتك« بصدد تقدمي التمويل 
على العقار الدولي في األردن 
وتركيا قريب���ا، باإلضافة إلى 
الدول التي يتم تقدمي اخلدمة 
فيها حاليا، عبر طرح مجموعة 
منتقاة م���ن الفرص العقارية 
البلدين، وتوفير  املتميزة في 
التمويل الالزم للعمالء الراغبني 
في اقتناء هذه العقارات، وحيث 
التباحث حاليا مع الش���ركات 
واجلهات املالكة للعقارات في 
مراحله األخيرة، فإن »بيتك« 
يتطلع إلى توفير اخلدمة على 
العقارات في األردن وتركيا خالل 

أعلنت شركة عقارات فوريو 
عن مش���اركتها ف���ي معرض 
الذي  الدولي للعقار  الكويت 
تنظمه مجموعة توب اكسبو 
لتنظيم املعارض واملؤمترات 
الدولية  على ارض املعارض 
خالل الفترة من 3 الى 8 اكتوبر 

اجلاري.
وح���ول ه���ذه املش���اركة 
املبيعات بالشركة  قال مدير 
احم���د الرفاع���ي ان عقارات 
فوريو ستقدم لزوار املعرض 
مجموعة مختلفة من اخلدمات 
العقارية الت���ي يحتاجها اي 
عميل والتي من بينها خدمات 
 � العقارية )سكني  الوساطة 
جتاري � استثماري( وخدمة 
العقاري، وخدمة  االستثمار 
العقارات في مختلف  تأجير 

دول العالم.
ان الشركة تقوم  وأضاف 
كذلك بخدمات تسويق املشاريع 
العقارية، وتقدمي االستشارات 
العقارية احمللي���ة والدولية، 

سمير قدومي

صالح اخلميس 

أحمد الرفاعي 


