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 معرض الكويت الدولي للعقار 
يواصل استقطاب املزيد من الشركات 

أعلنت مجموعة من الشركات العقارية عن مشاركتها في معرض الكويت الدولي للعقار  الذي 

تنظمه مجموعة توب اكسبو بالتعاون مع شركة معرض الكويت الدولي بارض املعارض الدولية 

بمشرف خالل الفترة من ٩ الى ١٣ نوفمبر الجاري، وبرعاية سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة 

 ٤٥ استقطب حوالي  الحالية  دورتــه  في  املعرض  ان  اكسبو»  «تــوب  وأوضــحــت  الطبطبائي.  رشيد 

شركة عقارية ومالية لتعرض أكثر من ١٠٠ مشروع عقاري في ١٧ دولة خليجية وعربية وعاملية. 

وقد استعرضت بعض الشركات املشاركة مشاريعها في املعرض على النحو التالي:

تحت شعار «اقبض إيجار عقارك كل ثالثة أشهر مقدما وارتاح»

الصقعبي: «املشتركة العاملية العقارية» 
تطرح خدمتها الجديدة إلدارة العقارات

بعائد سنوي يصل لغاية ٣٠٪

اليعقوب: «الكويتية األوروبية» تطرح مشروعا 
سياحيا متكامال يضم فندق ٥ نجوم في سريالنكا

أعلنت الشركة املشتركة العاملية العقارية التي تعد 

الذراع العقارية لشركة املجموعة املشتركة للمقاوالت 

طرحها لبرنامج «ارتاح» الذي تقوم من خالله الشركة 

أو  للشركات  العقارات ســواء  إلدارة  بتقديم خدماتها 

لالفراد.

املهندس  للشركة  العام  املدير  قــال  املناسبة  وبهذه 

الشركة  تطرحه  الـــذي  الــبــرنــامــج  ان  الصقعبي  طـــارق 

للمتقاعدين،  الــعــقــاريــة  الــخــدمــات  مـــن  الــعــديــد  يــقــدم 

بحيث تقوم الشركة بتسديد االيجارات املستحقة من 

تاريخ  العقارات بشكل مسبق حتى ثالثة أشهر من 

استحقاقها طوال فترة التعاقد وبشكل مقدم.

من  الشركة  يمنع  البرنامج  ان  الصقعبي  واضــاف 

الـــرجـــوع الـــى مــالــك الــعــقــار «املــتــعــاقــد» فــي حـــال تعثر 

تحصيل االيجارات من املستأجرين، بحيث يكون من 

لتحصيل  فقط  املستأجر  على  الــرجــوع  الشركة  حــق 

االيجارات املتأخرة، مشيرا الى ان الشركة ستقوم عبر البرنامج بإعادة 

تجهيز وتسويق الوحدات العقارية الشاغرة، وكذلك الوحدات غير املؤجرة 

بأحدث االساليب التسويقية الحديثة.

واوضح الصقعبي ان البرنامج يتيح للشركة تمثيل 

مالك العقارات في الدوائر الحكومية واملكاتب الهندسية 

تنفيذها سواء  ومتابعة  الصيانة  عقود  وكذلك  كافة، 

الصيانة الدورية أو الجذرية، هذا باالضافة الى اشرافها 

على أمن وسالمة العقار وامكان توفير حراس األمن 

واالشراف عليهم والحفاظ على نظافة العقار.

ولـــفـــت الــصــقــعــبــي الــــى ان الـــشـــركـــة ســتــعــمــل على 

والعمل  املستأجرين  ومــشــاكــل  مــالحــظــات  استقبال 

عــلــى حــلــهــا بــأفــضــل واســــرع الــطــرق وأقــــل التكاليف 

وبشكل يومي باالضافة الى تقديم التقارير الشهرية 

التي توضح مدى رضا املستأجرين عن مستوى أداء 

الشركة والخدمات التي يتم انجازها.

ســســت بــرأســمــال ٣ ماليني 
ُ
واضــــاف ان الــشــركــة أ

دينار وذلك القتناص الفرص العقارية محليا ودوليا 

مميز  بقالب  تقدمها  التي  العقارية  الخدمات  كــل  تقديم  الــى  باالضافة 

ومتطور.

للشركة  العام  املدير  اليعقوب  محمد  قال 

(شركة  لــــقــــابــــضــــة  ا االوروبـــــــيـــــــة  ـــتـــيـــة  ـــكـــوي ال

التي  قـــابـــضـــة)  مـــقـــفـــلـــة  كـــويـــتـــيـــة  مـــســـاهـــمـــة 

االستثمار،  العمل في مجال  بهدف  تأسست 

يشمله  بما  الــعــقــاري  االســتــثــمــار  خصوصا 

العقارية  املـــشـــروعـــات  وتـــطـــويـــر  شــــراء  مـــن 

واملستثمرين  للمشترين  وتقديمها  املختلفة 

واملستقبلية  الحالية  طموحاتهم  يحقق  بما 

باالضافة  وخـــارجـــهـــا  الــكــويــت  دولــــة  داخــــل 

واملتاجرة  الـــتـــشـــغـــيـــل  فــــي  انـــشـــطـــتـــهـــا  ـــــى  ل ا

الفنادق  وامــتــالك  واالســتــثــمــار  واالســتــئــجــار 

باالضافة  والصحية  السياحية  واملنتجعات 

والتجارية  الــتــرفــيــهــيــة  املــشــاريــع  بــعــض  الـــى 

االخرى.

بتقديم  املـــعـــرض  فـــي  الـــشـــركـــة  وتــــشــــارك 

(مشروع  ســـريـــالنـــكـــا  بـــجـــمـــهـــوريـــة  مـــشـــروعـــاتـــهـــا  احــــــدى 

يضم  متكامل  سياحي  مــشــروع  عــن  عــبــارة  وهــو  ترنكيلو) 

بعرض  الــــشــــركــــة  وتـــــقـــــوم  نــــجــــوم   ٥ فــــنــــدق 

بمساحات  السكنية  االراضي  من  مجموعة 

مميزة  راقية  سكنية  فيلالت  لبناء  مختلفة 

املـــشـــروع بما  الــتــصــمــيــم عــلــيــهــا داخــــل هـــذا 

وذلك  واملستثمرين،  املشترين  أهداف  يحقق 

بسريالنكا  العقار  لسوق  وافية  دراسة  بعد 

عليه  يحصل  الــذي  الــســنــوي  املــمــيــز  والــعــائــد 

 ٪٣٠ الــــى   ٪٢٥ مـــن  يـــصـــل  ـــــذي  ل وا املــســتــثــمــر 

. يا سنو

واملعيشة  السكن  متعة  الى  باالضافة  هذا 

خالبة  طبيعة  من  به  تتميز  ملا  املنطقة  بتلك 

ان مشروع  حــيــث  مــتــعــددة،  وأوجـــه ســيــاحــة 

السياحية  كالبيتيا  منطقة  في  يقع  ترنكيلو 

السنوية  الــســيــاحــيــة  بــاالحــتــفــاالت  املــعــروفــة 

بتسويق  الشركة  وتقوم  الخالبة.  والطبيعة 

كوكيل  العقارية  هوب  يوني  من خالل شركة  املشروع  وبيع 

وخارجها. الكويت  دولة  في  لها  حصري  تسويق 

اعــــــــــــــلــــــــــــــنــــــــــــــت 

مـــــــــــجـــــــــــمـــــــــــوعـــــــــــة 

اوريــــــــــــجــــــــــــنــــــــــــال 

الـــــــــــــعـــــــــــــاملـــــــــــــيـــــــــــــة 

مـــشـــاركـــتـــهـــا في 

املـــــعـــــرض وافــــــاد 

املشلوم  مــحــمــد 

التنفيذي  املــديــر 

لــــــلــــــمــــــجــــــمــــــوعــــــة 

ستقوم  انـــــــهـــــــا 

بــــــــــمــــــــــواصــــــــــلــــــــــة 

مشروع  تسويق 

الخيران  ســـرايـــا 

الــــــــــــــــــــــــــــذي يــــــعــــــد 

العاملية  اوريجينال  مجموعة  شركة  مشاريع  باكورة 

في دولة الكويت، حيث تم تصميمه كمنتجع سياحي 

الحدائق  مثل  الترفيهية  الوسائل  جميع  من  متكامل 

ذو املساحات الخضراء الواسعة باالضافة الى مسابح 

عـــامـــة يـــصـــل عــــددهــــا الـــــى تــســعــة مـــســـابـــح خصصت 

لالطفال والكبار.

ولــفــت الـــى ان اهـــم مـــا يــمــيــز املـــشـــروع ان مجموعة 

اوريجينال العاملية هي التي ستتولى ادارته مباشرة 

املنتجع  التابعة، حيث تم تحديد مقر في  املرافق  مع 

الحراسة  اعمال  وملتابعة  املنتجع  الدارة  مقرا  ليكون 

والصيانة والنظافة ونظافة حمامات السباحة.

وافــــاد املــشــلــوم بـــأن املــجــمــوعــة مستمرة فــي تنفيذ 

مراحل البناء في مشروع سرايا الخيران وانها ملتزمة 

في التسليم في املواعيد املحددة لتسليم الشاليهات، 

حــيــث ان مــراحــل الــبــنــاء وصــلــت الـــى مــراحــل متقدمة 

التشطيبات الخارجية والداخلية.

وصـــرح بـــأن املــجــمــوعــة ســتــقــوم بــطــرح الشاليهات 

الخيران  بنظام صــكــوك ســرايــا  وايــضــا  الــحــر  للتملك 

وهي حق انتفاع ملدة ٢٠ سنة لشاليه مفروش بالكامل 

مع خدمة التنظيف اليومي خالل فترة املعرض وذلك 

بتسهيالت بالدفع على ١٢ شهرا.

للحلول  مــرابــحــات  أعلنت شــركــة 

الــــعــــقــــاريــــة عـــــن مـــشـــاركـــتـــهـــا كـــــراع 

بالتيني في معرض الكويت الدولي 

مدير  قــال  املناسبة،  وبهذه  للعقار. 

مرابحات  بــشــركــة  املــبــيــعــات  ادارة 

الشافعي  محمد  العقارية  للحلول 

ان مرابحات ستقوم خالل املعرض 

باتاحة الفرصة للراغبني في التملك 

املشاريع  ارقـــــــى  فــــي  واالســــتــــثــــمــــار 

املــطــروحــة فــي اجــمــل الــبــقــاع واملدن 

حيث حرصت مرابحات على انتقاء 

افــضــل املــشــاريــع بــعــد عــمــل دراسة 

وتــقــيــيــم لــكــل مـــشـــروع مـــن ضمنها 

الشيخ،  شـــرم  بمدينة  شـــرم الجـــون 

مشروع  القاهرة،  في  الريم  مشروع 

امــــواج فــي ســيــدي عــبــدالــرحــمــن في 

تـــــالل االرز  مــــشــــروع  االســــكــــنــــدريــــة 

وفــالــوغــا هــايــتــس وجـــنـــات فالوغا 

في لبنان.

ستطرح  الــــشــــركــــة  ان  واضـــــــــاف 

القاهرة  ــــ  ـ وحـــــدات ريــــم ريـــزيـــدنـــس 

ـــــ لــلــبــيــع خـــــالل املــــعــــرض حـــيـــث تم  ـ

كبيرة  مجموعة  لــتــقــدم  تصميمها 

والتاون  للفيلالت  االخــتــيــارات  مــن 

هــــاوس مـــن حــيــث املــســاحــة املبنية 

ومـــســـاحـــة الـــحـــدائـــق حــولــهــا حيث 

تتميز ريم ريزيدنس بمنح قاطنيها 

الخصوصية في السكن مع الحفاظ 

على الحياة االجتماعية في املناطق 

الترفيهية. وبناء على هذا االساس، 

تم توفير ٤ تصاميم مختلفة والتي 

التسهيالت  كــــل  بـــتـــوفـــيـــر  تـــمـــيـــزت 

والــــخــــدمــــات املــــســــانــــدة، وتــــتــــراوح 

املــســاحــات مــا بــني ١٩١ و ٤٠٠ متر 

مربع تم تصميمها حتى تتالءم مع 

متطلبات العائلة العصرية.

جنات  ان  الــــشــــافــــعــــي  واوضــــــــــح 

فــالــوغــا ـ لــبــنــان ـ عــبــارة عــن مجمع 

سكني يحوي على ١١ فيلال فخمة 

حيث تتراوح املساحة بني ٧١٥ مترا 

مربعا و١٤٣٨ مترا مربعا، وتنتشر 

متر   ٣٠٠٠٠ مـــســـاحـــة  عـــلـــى  الـــفـــلـــل 

باملناظر  املحاطة  االرض  مــن  مربع 

فيلال  لكل  حيث  الخالبة  الطبيعية 

األمان  الخصوصية،  مــن  كبير  قــدر 

ومــنــظــر بـــانـــورامـــي، بــاالضــافــة الى 

للتسلية  واسعة  خضراء  مساحات 

وتمضية اجمل االوقات مع العائلة 

والنشاطات  بالرفاهية  لالستمتاع 

املــمــيــزة، خــاصــة فــي مــوســم االعياد 

وفــصــل الــصــيــف فــي لــبــنــان، ويقدم 

خيارا   ١١ فالوغا»  «جنات  مشروع 

الى  الفخمة باالضافة  الفيلالت  من 

التصاميم  الــهــنــدســيــة،  املـــقـــومـــات 

الداخلية واملناظر الطبيعية.

واشار ايضا الى مشروع فالوغا 

يــتــألــف مـــن ١٩ فيلال  الـــــذي  هـــومـــز 

فخمة تتراوح مساحة الواحدة بني 

٤٩٠ مترا مربعا، و٥٥٠ مترا مربعا، 

عـــلـــى مساحة  الـــفـــيـــلـــالت  وتــنــتــشــر 

االرض  مـــــن  مـــربـــعـــا  مــــتــــرا   ٢٦٦٥٠

املحاطة باملناظر الطبيعية الخالبة 

ويـــقـــدم مـــشـــروع فــالــوغــا هــومــز ١٩ 

الفيلالت بــاالضــافــة الى  خــيــارا مــن 

التصاميم  الــهــنــدســيــة،  املـــقـــومـــات 

الداخلية واملناظر الطبيعية.

وعــن مــشــروع تــالل االرز فــي عني 

زحـــلـــتـــا، فـــقـــد اشــــــار الـــشـــافـــعـــي الى 

انـــــه مــــشــــروع مــجــتــمــعــي مــنــظــم ذو 

يـــقـــدم خدمات  عـــالـــيـــة  خــصــوصــيــة 

باالمان.  تتميز  حصرية  قيمة  ذات 

ويتمتع مشروع تالل االرز بوجود 

شـــبـــكـــات بـــنـــى تــحــتــيــة نـــفـــذت على 

العاملية  الــجــودة  مــن  اعلى مستوى 

لضمان ارقى الخدمات لقاطنيها.

واكد الشافعي ان الشركة ستسوق 

فــــي املــــعــــرض صـــكـــوك الـــتـــبـــادل في 

مشروع شــرم الجــون وهــو املشروع 

االول من نوعه على مستوى املنطقة 

الذي يتم فيه تطبيق مفهوم صكوك 

االنتفاع االسالمية، واالستفادة من 

متعة االقــامــة فــي وحـــدات املشروع، 

الفتا الى ان هذه الخطوة اتت بهدف 

العائلة  لدى  املتزايدة  الرغبة  تلبية 

مــــشــــاريــــع تضمن  عــــلــــى  املـــســـلـــمـــة 

عــلــى خصوصيتها  املــحــافــظــة  لــهــا 

وتراعي التقاليد االسالمية.

للتسويق  تــــــوب  مـــجـــمـــوعـــة  اعـــلـــنـــت 

العقاري عن مواصلة حملتها التسويقية 

لــعــدد من  املــاضــي  الشهر  اطلقتها  الــتــي 

مشاريعها العقارية تحت شعار «األرض 

اســـــاس الــــثــــروة» وذلـــــك مـــن خــــالل طرح 

ثالثة مشاريع اراضي سكنية في االردن 

بريطانيا  فــي  استثماريني  ومــشــروعــني 

مشاركة  مع  متزامنة  الحملة  وتتواصل 

املــجــمــوعــة فــي مــعــرض الــكــويــت الدولي 

للعقار الذي تنظمه مجموعة توب اكسبو 

بارض املعارض الدولية بمشرف.

باملجموعة  املــــشــــاريــــع  مــــديــــر  وقـــــــال 

محمد فرغلي ثابت ان املجموعة وضمن 

ســيــاســتــهــا فـــي دعــــم صــنــاعــة املعارض 

بــالــكــويــت وخـــصـــوصـــا الـــعـــقـــاريـــة منها 

من  املعرض وتهدف  بهذا  فانها تشارك 

الى استقطاب شريحة  خالل مشاركتها 

واالستثمار  لــلــتــمــلــك  املــســتــثــمــريــن  مـــن 

فـــي املــشــاريــع املـــعـــروضـــة، بــاالضــافــة ملا 

تشكله هـــذه املــعــارض ايــضــا مــن اهمية 

التواصل ايضا مع عمالء املجموعة  من 

بمختلف اماكن تواجدهم.

واضاف ثابت ان االزمة املالية العاملية 

وما صاحبها من انعكاسات سلبية على 

وتأثر  االقــتــصــاديــة  الــقــطــاعــات  مختلف 

الـــعـــقـــاري بــهــا والــــــذي ادى الى  الـــقـــطـــاع 

الــركــود في القطاع خالل  خلق حالة من 

االشهر املاضية وما صاحب تلك الفترة 

من تراجع كبير في االسعار والتي عادت 

عن  وبعيدا  االن  الطبيعي،  منطقها  الــى 

التي شهدتها  العقارية  الطفرة  تأثيرات 

السنوات الخمس  املنطقة والعالم خالل 

املــاضــيــة، وبــني ثــابــت ان الــوضــع الراهن 

عقارية  اســـتـــثـــمـــاريـــة  فــــــرص  خـــلـــق  قـــــد 

ومميزة  مناسبة  تعد  وباسعار  جديدة 

الدخل  املـــتـــوســـطـــة وشــــرائــــح  لـــلـــشـــرائـــح 

املحدود. واضاف ان التوقعات تشير الى 

الصعود  في  العقارات ستبدأ  اسعار  ان 

التدريجي اعتبارا من بداية العام املقبل، 

الراهن يعد فرصة  الوقت  ان  الى  مشيرا 

مميزة للمستثمرين بالشراء.

قـــــــال ثابت  املــــجــــمــــوعــــة،  عــــــن حـــمـــلـــة 

بــــان االســتــثــمــار فـــي االراضــــــي قـــد حقق 

مدى  عــلــى  للمستثمرين  كــبــيــرة  اربــاحــا 

الــعــصــور، مــشــيــرا الـــى ان الــكــثــيــريــن من 

ثرواتهم  اســاس  كانت  الثروات  اصحاب 

مــن املــتــاجــرة بـــاالراضـــي والــتــي شهدت 

فــي ظل  بيع غير مسبوقة حتى  حـــاالت 

االزمـــة الــراهــنــة، واضـــاف ثــابــت انــه ومن 

خــالل هــذا املنطلق فــان املجموعة تضع 

الــفــرص االســتــثــمــاريــة في  مجموعة مــن 

قــطــاع االراضـــي والــتــي تشكل استثمارا 

مضمونا وامانا على مدى االوقات.

وبـــني ثــابــت ان الــشــركــة بــصــدد طرح 

مشاريع االراضي السكنية باالردن والتي 

السراب  وام  الــحــصــيــنــيــات  ام  فـــي  تــقــع 

مفروزة  اراض  وهــي  باملفرق  واالشرفية 

منطقة  ان  واضـــــــاف  لـــلـــبـــنـــاء،  وجــــاهــــزة 

الحيوية  املــنــاطــق  مـــن  االن  تــعــد  املـــفـــرق 

بــاالردن كونها احد اهم مناطق التنمية 

االقتصادية في اململكة، وبني ثابت ان كل 

املستثمرين  ان  الــى  تشير  االحصائيات 

الــكــويــتــيــني بـــقـــطـــاع االراضــــــــي بــــــاالردن 

يشكلون دائما النسبة االكبر من اجمالي 

وقد  باململكة  العقارية  الــتــداوالت  حجم 

كانت الزيادة ملحوظة بشكل كبير خالل 

االشهر العشرة املاضية.

ومـــــــــــن املــــــــشــــــــاريــــــــع االخـــــــــــــــــرى الـــــتـــــي 

ســتــعــرضــهــا الـــشـــركـــة ايـــضـــا عـــبـــارة عن 

بــريــطــانــيــا وفي  فـــي  اســتــثــمــاريــة  اراض 

عـــدة مــنــاطــق مـــن ابـــرزهـــا مــنــطــقــة صري 

وسانت البانز واضاف ثابت ان االراضي 

استثمارية ومفروزة بمساحات تبدأ من 

٥٠٠ متر مربع وبأسعار تبدأ من ٩٥٠٠ 

جنيه استرليني. وملكية االراضــي حرة 

وملــخــتــلــف الــجــنــســيــات، وبــــني ثـــابـــت ان 

االراضي في بريطانيا قد استقطبت على 

مدى االعوام الخمسة املاضية اآلالف من 

مــخــتــلــف دول مجلس  مـــن  املــســتــثــمــريــن 

التعاون وعــدد من الــدول العربية مبينا 

بأن النسبة االكبر كانت من املستثمرين 

الــكــويــتــيــني، واضــــــاف ثـــابـــت بــــأن الفرق 

االسترليني  الــجــنــيــه  صــــرف  ســعــر  فـــي 

مقابل الدينار الكويتي قد عزز من حجم 

املــبــيــعــات خــــالل الــفــتــرة الـــراهـــنـــة، وحث 

املــســتــثــمــريــن عــلــى االســـتـــفـــادة مـــن هذه 

الحالة في الوقت الراهن.

الكويتي  الــتــجــاري  البنك  أعــلــن 

عـــن مــشــاركــتــه ورعـــايـــتـــه ملعرض 

الـــكـــويـــت الـــــدولـــــي لـــلـــعـــقـــار، حيث 

ســيــتــواجــد الــبــنــك بــجــنــاح خاص 

املصرفية  خــــدمــــاتــــه  لــــعــــرض  بـــــه 

احتياجات  تــلــبــي  الــتــي  املــتــنــوعــة 

زائري املعرض.

وبــهــذه املناسبة اكــد مــديــر عام 

علي  لــألفــراد  املصرفية  الــخــدمــات 

الرئيسي  البنك  هــدف  ان  املديهيم 

املـــشـــاركـــة هـــو دعم  مـــن وراء هــــذه 

كـــل االنــشــطــة االقـــتـــصـــاديـــة، حيث 

يعتبر هذا املعرض فرصة سانحة 

منتجات  مـــــن  لــــديــــه  مـــــا  لــــعــــرض 

بأنواعها  بـــــالـــــقـــــروض  تـــتـــعـــلـــق 

التمويلية  والــخــدمــات  املــخــتــلــفــة، 

املنتجات  مــــن  وغـــيـــرهـــا  املـــمـــيـــزة، 

املصرفية التي يمكن تعريف زوار 

املعرض بآخر التطورات التي قام 

بطرحها مؤخرا. كما اشار الى أن 

هذا املعرض يستحوذ على اهتمام 

افــــــراد املجتمع  نــســبــة كــبــيــرة مـــن 

العقار  تأمني  ناحية  من  الكويتي 

التمويل  وتــــأمــــني  لـــهـــم  املـــنـــاســـب 

املطلوب له من خالل كل الشركات 

العقارية والبنوك التي تشارك به.

البنك  أن  املـــديـــهـــيـــم  واوضـــــــــح 

مصادر  تنويع  استطاع  التجاري 

مــنــتــجــاتــه واربـــاحـــه خـــالل الفترة 

تنويع  الـــــى  بــــاالضــــافــــة  املـــاضـــيـــة 

واملالية  املــــصــــرفــــيــــة  مـــنـــتـــجـــاتـــه 

التي  التكنولوجيا  على  املعتمدة 

املالية  للمؤسسات  خيارا  تعد  لم 

يساهم  توجها  وانــمــا  واملصرفية 

في تلبية متطلبات العمالء االخذة 

في التزايد والتنوع.

واكد املديهيم ان البنك التجاري 

املتواصل  يحرص من خالل عمله 

الطويلة  الـــــســـــنـــــوات  مـــــــدى  عــــلــــى 

مكانته  تــــعــــزيــــز  عــــلــــى  املــــاضــــيــــة 

الــقــطــاع املصرفي  الــتــنــافــســيــة فــي 

املحلي كمنشأة رائدة حيث خطى 

الــبــنــك خــطــوات ثــابــتــة ورائـــــدة في 

مــجــال خــدمــة الــعــمــالء عــلــى نحو 

صحيح ومالئم تمشيا مع اهداف 

االدارة العامة التي تتمحور حول 

الخدمة املميزة.

احمد  صــــــــرح 

العضو  املـــــاجـــــد 

املـــــــنـــــــتـــــــدب لــــــدى 

املساكن  شــــركــــة 

الدولية للتطوير 

الـــــــعـــــــقـــــــاري بـــــأن 

الشركة ستستمر 

من خالل املعرض 

لالقبال  نــــــظــــــرا 

بحملة  الـــشـــديـــد 

«ابني  تـــســـويـــق 

ارضك» الصحاب 

الرعاية السكنية.

لتملك  وذلــــــــك 

بـــــــــيـــــــــت الــــــعــــــمــــــر 

في  باستمرارها 

تــســويــق حملة ابــنــي ارضـــك الصــحــاب اراضــــي الرعاية 

الف  مــن ٤٦،٦٦٦  تــبــدأ  السكنية عــن طــريــق تقديم فيلال 

تتوافق  مربعا  مــتــرا   ٤٧٠ بــنــاء  بمساحة  كويتي  ديــنــار 

مع شروط بنك التسليف واالدخــار شاملة للمخططات 

الــهــنــدســيــة والــتــراخــيــص مـــع الــعــمــل عــلــى اعـــــداد فريق 

عمل متكامل للمساهمة في انهاء جميع معامالت بنك 

التسليف واالدخار.

ومــــن جــهــة اخـــــرى ســتــقــوم الــشــركــة بـــطـــرح مشاريع 

القسائم  مــن  عـــدد  مــن  يــتــألــف  العقيلة  بمنطقة  جــديــدة 

السكنية بحيث تكون جميعها متميزة من حيث موقع 

االراضي او املخطط.

ولــفــت املـــاجـــد الـــى ان الــقــســائــم الــجــديــدة تــتــكــون من 

٥ غـــرف نـــوم وصــالــة وصـــالـــون مــع ديــوانــيــة مــع االخذ 

وغرفة خاصة  للخادمة  غرفة خاصة  وجــود  باالعتبار 

للسائق.

ً
بتسهيالت بالدفع على ١٢ شهرا

املشلوم: «أوريجنال» تطرح 
شاليهات للتملك الحر وبنظام 

صكوك سرايا الخيران

«مرابحات» راع بالتيني

•  من املعرض السابق

«توب العقارية» تواصل حملتها التسويقية تحت شعار «األرض أساس الثروة»

«المساكن» تطرح مشاريع جديدة بمنطقة العقيلة«التجاري» يرعى المعرض

الشافعي: نطرح مشاريع فالوغا 
هومز وجنات فالوغا والريم

ثابت: نقدم مجموعة من األراضي االستثمارية 
والسكنية في األردن وبريطانيا ومصر

املديهيم: فرصة لعرض منتجات تتعلق 
بالقروض والخدمات التمويلية

املاجد: مستمرون في املساهمة 
في ايجاد الحلول االسكانية 

من خالل حملة «ابني ارضك»

•  طارق الصقعبي •  محمد اليعقوب

•  احمد املاجد•  علي املديهيم

•  محمد الشافعي

•  محمد املشلوم

•  محمد فرغلي


