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أعلنت مجموعة توب للتس���ويق العقاري عن مش���اركتها 
ورعايتها البالتيني���ة ملعرض العقار، وق���ال مدير املبيعات 
باملجموعة محمد فرغلي ثابت ان املجموعة وضمن سياستها 
في دع���م صناعة املع���ارض بالكويت وخصوص���ا العقارية 
منها فإنها تش���ارك في هذا املعرض ملا تشكله هذه املعارض 
م���ن أهمية في فتح قنوات اس���تثمارية جديدة واس���تقطاب 
عمالء ومس���تثمرين جدد للمشاريع التي تعرضها املجموعة 
وخللق حالة من التواصل أيضا مع عمالء املجموعة مبختلف 
أماكن تواجدهم. وأض���اف ان توب العقارية تعمل دوما على 
تق���دمي كل ما هو مميز ومجد لعمالئها من املش���اريع وتضع 
 بني أيدي عمالئها رصيدا كبي���را من اخلبرة واالحترافية في

القط���اع العق���اري ومب���ا يحقق أه���داف عمالئه���ا مبختلف 
استثماراتهم.

وقال ثاب���ت ان املجموعة وبفضل من اهلل كانت قد حققت 
خالل فترة األزمة العاملية نسبة جيدة من املبيعات وخصوصا 
مش���اريع املجموعة في بريطانيا والتي تش���تمل على أراض 
استثمارية وش���قق سكنية في عدة مناطق، وأضاف ثابت ان 

الس���وق العق���اري البريطاني قد تراجع نوعا ما في بداي���ة األزمة العاملية إال أنه 
كان من أس���رع األسواق عودة للنشاط واحليوية واستقطب القطاع العقاري في 
بريطانيا عددا من الصناديق السيادية اخلليجية وشريحة كبيرة من املستثمرين 
مبختلف فئاتها والتي ساهمت وبشكل واضح في انتعاش القطاع العقاري والذي 
زادت فيه أس���عار العقارات بنس���ب متفاوتة معتمدة على موقع العقار ونوعيته 
وبني ثابت أن التقارير الدورية التي تصدر عن النش���اط العقاري تبني أن أسعار 
العق���ارات زادت حوالي 25% عما وصلت إليه إب���ان األزمة بينما بلغ االرتفاع في 
األراضي الزراعية واالس���تثمارية إلى أكثر من 13% خالل العام احلالي. وأشار إلى 

أن املجموع���ة ومن خالل ما تعرضه من مش���اريع متنوعة 
في عدد من الدول العربية والعاملية، ملس���ت اهتماما كبيرا 
من املس���تثمرين بالس���وق البريطاني ومن هنا كان تركيز 
املجموعة على التوسع بطرح مشاريع جديدة في بريطانيا 
وخصوصا في قطاع األراضي االستثمارية والذي لقي إقباال 
كبيرا لدى املس���تثمرين في دول اخلليج العربي.  وقال ان 
األراضي االس���تثمارية في بريطانيا تشهد حالة شراء غير 
مس���بوقة في بريطانيا، فاليوم أصبح احلصول على ارض 
خام كبيرة أم���را صعبا، فاملعروض اجليد واملناس���ب من 
األراضي يقل كثيرا عن الطلب والذي يشكل فيه املطورون 
العقارون في بريطانيا املشتري األول باإلضافة إلى مستثمرين 
كبار من دول ش���رق آسيا وأوروبا وعدد من الدول العربية 
مما س���اهم في ارتفاع أس���عار األراضي اخلام إلى الضعف 
تقريبا. وبني أن املجموعة حترص دوما على اختيار املواقع 
املميزة لألراضي التي تطرحها، حيث تكون األراضي قريبة 
أو مالصقة للمناطق السكنية باإلضافة إلى قربها من الطرق 
الرئيسية وتوفر جميع اخلدمات باملنطقة من ماء وكهرباء 
وغاز وغيرها من اخلدمات التي جتعل من األرض فرصة مناس���بة للتطوير على 
املديني املتوس���ط والبعيد. وكشف أن املجموعة قد قامت مؤخرا باالتفاق مع أحد 
املكاتب االستشارية املعتمدة في بريطانيا وذلك إلعداد الدراسات الالزمة وجتهيز 
الوثائق الضرورية لتقدمي طلبات حتويل األراضي من استثمارية إلى أراض سكنية 
والتعامل مع اجلهات البلدية املعنية في س���بيل وضع جميع املشاريع التي قامت 
املجموعة بتسويقها ضمن خطة املجالس البلدية املستقبلية عند اختيار املناطق 
للتطوير، وبني ثابت أن املجموعة تعمل وباستمرار ملا فيه مصلحة عمالئها وتعمل 

على أن تكون استثماراتهم مع املجموعة مجدية وذات فائدة. 

أعلن مدير تطوير األعمال في شركة رواج للتسويق العقاري 
إياد قدومي عن مشاركة الش���ركة في املعرض حيث ستعرض 
في جناحها مشاريعها العقارية التي حازت على وكالة تسويقها 
بالفترة الس���ابقة والتي تتميز بنس���بة إجناز عالية أو فترات 
تس���ليم قصيرة نس���بيا باإلضافة إلى تنوع مواقعها جغرافيا 
حيث تتواجد هذه املشاريع في كل من جمهورية مصر العربية 
واململكة األردنية الهاشمية وقبرص وتركيا باإلضافة لوحدات 

سكنية ببرج هاجر مبكة املكرمة.
وأضاف قدومي أن مشاريع مصر العقارية عبارة عن مشروعني 
عقاريني تقوم شركة أعيان لالس���تثمار بتطويرهما حيث يقع 
مش���روع مارفل س���يتي في منطقة التجمع اخلامس بالقاهرة 
اجلدي���دة، ويعد أقرب جتمع س���كني ملقر اجلامع���ة األميركية 
اجلديد. ويتكون من ش���قق سكنية فاخرة مشطبة بالكامل من 
اخلارج ونصف تش���طيب من الداخل. أما مشروع جرين ويفز 
فيقع في احلي الس���ادس عش���ر من مدينة الشيخ زايد ومقابل 
مقر النادي األهلي اجلديد، ويتكون من ڤلل وش���قق في جتمع 

سكني مخدوم بالكامل.
 وقال ان الش���ركة س���تقوم بعرض وحدات عقارية ألربعة مشاريع بشرم الشيخ 
متنوعة باملوقع ومتميزة بالتشطيبات وجاهزة للتسليم الفوري وقريبة جدا من مطار 
ش���رم الشيخ الدولي ومن ضمنها مشروع منتجع فيفا ريف ومنتجع ذا فيو ومنتجع 

مشارق ومنتجع واحة شاطئ القرش.
وأش���ار الى أن مشاريع اململكة األردنية الهاشمية املعروضة مت اختيارها من ضمن 
مشاريع عديدة لتميزها من حيث نوعية التطوير واخلدمات باإلضافة إلى متانة وكفاءة 
املطورين املختارين. حيث سيتم عرض مشروع ريف عمان الذي تطوره شركة دارات 
الريف العقارية التابعة لشركة دارات القابضة، ويقع املشروع في منطقة جوبة التابعة 
حملافظة جرش وقريبة جدا من العاصمة عمان، ويتمتع مبوقعه املالصق لقرية جوبة 
التي تتوافر فيها كل اخلدمات، ويتكون املشروع من )51( فيال على أراض زراعية تبدأ 
مس���احتها من 3600 متر مربع ضمن مجمع مس���ور ويقدم كافة اخلدمات من حراسة 

ونظافة وزراعة وصيانة باإلضافة إلى مجمع خدمي يشمل حمام 
سباحة وناديا صحيا ومحالت جتارية خلدمة مالك منازل املشروع، 
وقد مت بيع وجتهيز 20% من وحدات املش���روع ومت إجناز البنية 

التحتية على أعلى مستوى بالكامل.
أما املشروع اآلخر فهو مشروع ڤلل النبالء منتجع صفا مبنطقة 
جرش والذي تطوره شركة دار اإلدارة التي دأبت على التفرد بتقدمي 
حلول إس���كانية مميزة عبر تطوير مش���اريع في ضواحي املدن 
ذات الطبيعة اخلالبة ونقل األنشطة احلضرية خارج ازدحامات 
املدن إلى الريف وتوفير منتج عقاري بأعلى قيمة تنافس���ية في 

اجلودة والسعر. 
باإلضافة إلى أنه فرصة لالستثمار القصير األجل بإعادة البيع 
عند انتهاء املشروع بالكامل واستثمار طويل األجل بإعادة تأجيرها 
بعائد ال يقل عن 7%، ويتميز املشروع بإطاللة مائية خالبة ومميزة 
على بحيرة س���د امللك طالل ومت تسويق وبيع أكثر من 30% من 
وحدات املش���روع الذي يتكون من 102 بي���ت ريفي ضمن مجمع 
سكني مخدوم بالكامل ويوفر املطور للمشترين خدمة التقسيط 
على املطور لسنة بدون مرابحة مع إمكانية التقسيط لفترات أطول 

من خالل شركات متويل أردنية ووفق أحكام الشريعة اإلسالمية.
على صعيد آخر ذكر قدومي أن مشروع سنان السكني الواقع في منطقة صبنجة 
في تركيا والتي تبعد 80 كم عن مطار صبيحة الدولي، وتتميز ڤلل املشروع بإطاللتها 
على بحيرة صبنجة املشهورة ويضم املشروع 38 ڤيال مبساحة بناء إجمالية 180 
متر مربع لكل فيال موزعة على دورين ومتوسط مساحة األرض لكل فيال تبدأ من 
300 متر مربع باإلضافة إلى منطقة خدمات اجتماعية تضم حمام س���باحة مغطى 
للنس���اء وآخر للرجال وناديا صحيا رياضيا مع توافر ممرات ومساحات خضراء 
ومس���احة أللعاب األطفال ومحاطا بسور يعطي نوعا من اخلصوصية للمشروع 
ومت بحمداهلل جتهيز الطرق والبنية التحتية وحتقق بيع 20% من وحدات املشروع 
باإلضافة إلى اكتشاف نبع ماء داخل املشروع سيتم جتهيزه خلدمة سكان وحدات 

املشروع

أكد مدير املبيعات اإلقليمي لشركة ماس 
العاملية صالح العبدلي حرص الشركة على 
املساهمة في املعارض العقارية، التي تعد 
فرصة جيدة للتواصل مع عمالء الشركة 
وتعريفهم بكل ما هو جديد لديها، مشيرا 
إلى أن إقامة املعارض العقارية متثل فرصة 
جي����دة ملتابعة اكبر عدد من املش����روعات 
العقاري����ة مجتمع����ة حتت س����قف واحد 
وهي فرصة مثالي����ة للمقارنة بني جميع 
املش����روعات العقارية املطروحة واختيار 

األنسب منها.
وقال ان الشركة استطاعت خالل األعوام 
املاضية استقطاب أعداد كبيرة من العمالء 
الراغبني في التملك في أطهر بقاع األرض 
وبالتحديد في برج زمزم جراند لألجنحة 
الفندقية الفاخرة، مشيرا إلى أن برج زمزم 
واململوك لشركة منشآت للمشاريع العقارية 

يعد املش����روع األول من نوعه في مك����ة املكرمة وفق نظام البناء 
.B.O.T والتشغيل والتسليم

وأضاف أن شركة ماس العاملية وهي الذراع التسويقية لشركة 

منشآت للمش����اريع تخصصت في تقدمي 
املبتكرة  العقارية  التس����ويقية  اخلدمات 
مبهنية عالية املستوى تتميز ببيع وإدارة 
صكوك االنتفاع، مش����يرا إلى أن الصكوك 
هي وثيقة معدة حسب الشريعة اإلسالمية 
تعطي مالكها حق استخدام إحدى وحدات 
املشروع لفترة زمنية محددة خالل العام 

الهجري وطيلة سنوات التعاقد.
وأكد أن مش����اركة الشركة في املعرض 
تأتي في إطار محاوالتها لتكريس حضورها 
ومشاركاتها الفاعلة في النشاطات االقتصادية 
بش����كل عام واملعارض العقارية حتديدا، 
خاصة أن الشركة تهدف دائما إلى التواصل 
مع عمالئها احلاليني واملستهدفني، إلى جانب 
رغبتها في عرض منتجاتها ونش����اطاتها 
املختلفة، األمر الذي يساهم بصورة كبيرة 
في التعريف بالشركة وبالتالي جذب املزيد 
من العمالء. وكش����ف العبدلي عن أن شركة ماس ستقدم عروضا 
خاصة تشجيعية ومفاجآت سارة لعمالئها خالل فترة املعرض.

التنفيذية لش���ركة  املدي���رة  أعربت 
الباحث الكويتي العقاري )كي بي.اف( 
عهود الروضان عن سعادتها للمشاركة 
باملعرض ال���ذي يعتبر احلدث العقاري 
األضخم في الكويت، وصرحت بأنه من 
خالل املشاركة في املعرض نستأنف ما 
بدأناه في احلملة األولى والتي أطلقتها 
الش���ركة في املعرض السابق في شهر 
ابريل حتت شعار »سوق عقارك ويانا« 
والقائمة على تس���هيل وتيسير عرض 
العقارات بش���كل مدروس  وتس���ويق 
وبطرق متط���ورة، حيث كانت النتائج 
للحملة ممتازة ومشجعة لالستمرار بها 
ملا القيناه من إقبال واستحسان العمالء 
ومالك العقارات من شركات وأفراد وبذلك 
نعلن عن استمرار حملة »سوق عقارك 
ويانا« حيث تدعو شركة الباحث الكويتي 
العقاري من جديد كل مالك العقارات ومن 
يرغب في تسويق عقاره لزيارة جناحها 

اخلاص في املعرض.

إياد قدومي

محمد فرغلي ثابت

صالح العبدلي

50 شركة عقارية ومالية تعرض 100 مشروع عقاري
 في 20 دولة بمعرض الكويت الدولي للعقار 

أعلنت مجموعة من الش�ركات العقارية عن مشاركتها في معرض الكويت الدولي للعقار – احلدث العقاري 
االضخم في الكويت- والذي تنظمه مجموعة توب اكس�بو بالتعاون مع ش�ركة معرض الكويت الدولي بأرض 
املعارض الدولية مبش�رف خالل الفترة من 11 الى 15 اكتوبر اجلاري وبرعاية وكيل التجارة والصناعة رشيد 

الطبطائي، وقد اس�تقطب املعرض في دورته احلالية حوالي 50 شركة عقارية ومالية لتعرض أكثر من 100 
مشروع عقاري في 20 دولة خليجية وعربية وعاملية، وقد استعرضت عدد من الشركات املشاركة مشاريعها 

في املعرض.. وفيما يلي التفاصيل:

ثابت: السوق العقاري البريطاني مازال نشيطا 
ويستقطب العديد من الصناديق السيادية والمستثمرين

قدومي: »رواج« تطرح مشاريع عقارية 
في مصر واألردن وقبرص وتركيا ومكة المكرمة

العبدلي: »ماس« ستقدم عروضًا خاصة تشجيعية 
ومفاجآت سارة لعمالئها خالل فترة المعرض

ذكرت شركة املساكن 
الدولية للتطوير العقاري 
أنها س���وف تش���ارك في 
مع���رض الكويت الدولي 
للعقار حيث س���تعرض 
أخ���ر التصامي���م الت���ي 
طورتها في مواقع مميزة 
في ضاحية العقيلة قطعة 
2 وقطع���ة 3 ومت اختيار 
عدد من التصاميم بأفكار 
جدي���دة وع���دد اكبر من 
الغرف مبا يتناس���ب مع 
متطلبات األسرة الكويتية 
وتوجد أربعة مناذج من 
الڤلل اجلاهزة يتميز كل 
تصميم عن اآلخر حسب 
موق���ع األرض واالعتماد 

على مبدأ الصاالت املفتوحة والكبيرة باإلضافة 
إلى وجود الديوانية وغرف للخدم وعدد )6( 
غرف نوم )4( غرف نوم منها رئيسية بحيث 
حتتوي كل غرفة على احلمام اخلاص بها وقد 
مت ربط هذه الڤلل مع التصميم الداخلي بأسلوب 
معماري حديث، كما تتنوع الواجهات اخلاصة 
بالڤلل بني الطابع الكويتي للواجهات مع الطراز 
األندلسي بالعمارة من حيث األقواس والقرميد 
وقد صممت األسوار اخلارجية بأسلوب معماري 

يعطي جم���اال للواجهات 
والڤي���ال بش���كل خاص 
وخصوصي���ة بالنس���بة 

لألحواش اخلارجية.
وفي هذا الس���ياق قال 
عض���و مجل���س اإلدارة 
ونائب العضو املنتدب في 
الش���ركة أحمد املاجد انه 
املواطنني زيارة  بإم���كان 
املع���رض املقام في أرض 
املعارض لإلط���الع على 
هذه التصاميم واإلطالع 
على األسعار اخلاصة بكل 
ڤيال. حيث تتميز هذه الڤلل 
بأنها تخص النخبة حيث 
مت تسميتها من قبل الشركة 
بڤلل النخبة مبا تتميز به 

هذه الڤلل من موقع وتصميم ممتاز.
وأضاف ان الش���ركة ستس���تمر في تقدمي 
عروضها القوية مبا يخص املالك الذين ميتلكون 
أراضي س���كنية أو من تخصص لهم أرض من 
الرعاية السكنية حيث ستتابع الشركة حملة 
الرعاية الس���كنية التي بدأتها قبل عامني وبلغ 
ع���دد املواطنني الذين قامت الش���ركة بتطوير 
أراضيهم ما يفوق ال�� 150 ڤيال سكنية في مختلف 

مناطق الكويت.

صرح مدي���ر تطوير 
االعمال في شركة الخليج 
المتحدة وضاح الصانع 
بأن الشركة ستقوم خالل 
المعرض بتسويق مشروع 
الواق���ع ضمن  جواه���ر 
مش�����روع مدينة صباح 

االحمد البحرية.
وذكر الصانع ان مدينة 
صباح االحمد البحرية تعد 
انج���ازا حضاريا وبيئيا 
فري���دا من نوع���ه على 
المنطقة، وهي  مستوى 
تعد اول مدينة ساحلية 
متكاملة في الكويت، وانها 
انفردت بع���دم تجاوزها 
على البيئة البحرية عن 

طري���ق ردم البحر بل عل���ى العكس ادخلت 
مياه البحر الى مناطق سبخة للغاية محولة 
اياها الى بيئة غنية ومتفاعلة، وبهدف اتاحة 
الفرص���ة للمواطنين والوافدين لكي ينعموا 
بحياة افضل وبصورة اقرب للطبيعة في بيئة 
ساحلية مريحة، وقد اخذ بعين االعتبار عند 
انشاء المدينة ان تكون صديقة للبيئة حيث 
ان المياه داخل المدينة منسجمة تماما مع مياه 
الخليج العربي ومتوافقة مع شروط ومعايير 
الهيئة العامة للبيئة، كما ان حماية الكائنات 

والزراعي���ة  البحري���ة 
المتواجدة داخل المدينة 
وتوفير بيئة مناس���بة 
لتكاثره���ا كانت من اهم 
المعايير التي اخذت بعين 
االعتبار، وتتميز مدينة 
صب���اح االحمد البحرية 
بجمال شواطئها واطاللتها 
البحري���ة واس���تحداث 

شواطئ بحرية جديدة.
وتح���دث الصانع عن 
الفريد لالراضي  الموقع 
الش���ركة  الت���ي تق���وم 
المدينة  بتس���ويقها في 
والتي اطلقت عليها اسم 
»جواهر«، حيث انها تقع 
في قلب المدينة وتتميز 
بقربه���ا من الس���احل ومن جمي���ع المرافق 
العام���ة، كما انه يتوافر فيها جميع الخدمات 
التكنولوجي���ة، وتحوي مس���احات متنوعة 
م���ن االراضي والتي تت���راوح ما بين 480م2 

و700م2.
واختتم الصانع بأن »جواهر« هي فرصة 
استثمارية واعدة لجميع المستثمرين بإذن اهلل 
تعالى، خاصة الشباب حديثي الزواج، وذلك 
نظرا لالسعار المناسبة باالضافة الى تطابق 

القسائم مع شروط بنك التسليف.

أعلنت ش����ركة ماجيك 
هوم العقارية احدى شركات 
ماجيك اإلنشائية أنها ومن 
خالل مشاركتها في معرض 
العقار بصدد طرح احدث 
مشاريعها السكنية »مجمع 
ام ج����ي ام« والذي يتميز 
الرائع وس����ط  مبوقع����ه 
مدينة الكويت وتشطيباته 
الفاخ����رة الت����ي تقدم من 
م����اركات عاملي����ة والتي 
تعودت أن تقدمها ماجيك 
ه����وم العقارية في جميع 
مجمعاتها إلرضاء جميع 
أذواق العم����الء املتميزين 
لديها وتقدم ماجيك هوم 
املشروع بأسعار تنافسية 

وبوسائل تسعى من خاللها إلرضاء جميع أذواق 
طبقات املجتمع الكويتي.

وقد صرح بهذه املناسبة مدير العالقات العامة 
بالشركة محمد السليم، حيث شدد على أهمية 
املعرض، وذكر السليم أن من أهم أهداف املعرض 

ف����رص اس����كانية  تقدمي 
واس����تثمارية للمواطنني، 
السليم أن  وأضاف أيضا 
التي  التحدي����ات  من أهم 
الش����ركة توفير  تتبناها 
س����كن ومب����ان لعمالئها 
مبواصفات عالية اجلودة 
وفق املقاييس املرعية عامليا 
والتح����دي يكون اكبر في 
حالة عرض هذه املساكن 
واملباني بأقل األسعار بل 
إنها تصل إلى اقل من سعر 
السوق حتى يتسنى جلميع 
الكويتي  شرائح املجتمع 
متلكه����ا، والتي لم تقدمها 
أي شركة عقارية أخرى.  
وأشار السليم الى بضرورة 
حماية املشتري والعميل من الناحية القانونية 
وذلك وص����وال إلى أعلى مس����توى من الكفاءة 
اخلدمية التي تضمن مستوى متميزا من اخلدمة 
يقدم لعم����الء ماجيك هوم العقارية احلاضرين 

واملستقبلني.

أحمد املاجد

محمد السليم

الماجد: »المساكن« تطرح ڤلل النخبة
في ضاحية العقيلة

الصانع: »الخليج المتحدة« تسّوق مشروع 
»جواهر« الكائن في مدينة صباح األحمد البحرية

أكد أن المدينة ُتعد إنجازًا حضاريًا وبيئيًا فريدًا من نوعه على مستوى المنطقة

السليم: »ماجيك هوم« تطلق مشاركتها  بعروض 
مميزة في شقق التمليك والشاليهات الفاخرة

الروضان: »الباحث الكويتي 
العقاري« تستأنف حملتها 
األولى »سوق عقارك ويانا«

تنظمه مجموعة توب إكسبو بالتعاون مع معرض الكويت الدولي بأرض المعارض الدولية في مشرف 11 الجاري 

وضاح الصانع


