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... و»الحديبي والرهيف« تطرح
أراضي في األردن والسعودية وبريطانيا

أعلن املدير العام في شركة الحديبي 
والرهيف العقارية عبد الرحمن سعود 
ال���ح���دي���ب���ي أن ال���ش���رك���ة ت���ح���رص ع��ل��ى 
ف��ي ه��ذا املعرض  ت��ك��ون مشاركتها  أن 
م��ن خالل  تهدف  وفعالة حيث  مميزة 
م��ش��ارك��ت��ه��ا إل����ى اس��ت��ق��ط��اب ش��ري��ح��ة 
م������ن امل����س����ت����ث����م����ري����ن خ����ص����وص����ا ب��ع��د 
س��ل��س��ل��ة ال��ن��ج��اح��ات امل��ت��واص��ل��ة ال��ت��ي 
ح��ق��ق��ت��ه��ا ال��ش��رك��ة ف���ي ال���س���وق امل��ح��ل��ي 
واستقطابها  االقليمية  االس��واق  وفي 
باالضافة  املستثمرين  من  كبير  لعدد 
مل��ا تشكله امل��ع��ارض أي��ض��ا م��ن أهمية 
ف���ي ف��ت��ح ق���ن���وات اس��ت��ث��م��اري��ة ج��دي��دة 

واستقطاب عمالء ومستثمرين جدد.
وذك������ر أن ال���ش���رك���ة س���ت���ط���رح خ���الل 
م���ش���ارك���ت���ه���ا ف����ي امل����ع����رض م��ج��م��وع��ة 

م����ن االراض���������ي ال��س��ك��ن��ي��ة وال���ت���ج���اري���ة 
والسعودية  االردن  في  واالستثمارية 
وبريطانيا، مشيرا إلى أن االراضي التي 
ستطرحها الشركة تمتاز بمساحاتها 
امل��خ��ت��ل��ف��ة وم��واق��ع��ه��ا امل��ت��م��ي��زة، فضال 
ع���ن اس���ع���اره���ا ال��ت��ن��اف��س��ي��ة م���ؤك���دا أن 
الشركة لديها أراض سكنية في مدينة 
ال��خ��ف��ج��ي ال���س���ع���ودي���ة ك���م���ا ان ل��دي��ه��ا 
املفرق  بمحافظات  االردن  ف��ي  اراض���ي 
وارب��د والطفيلة كما ان لديها اراضي 
بيدفورد  مدينة  في  للبناء  مخصصة 

البريطانية.
وأرجع الحديبي تركيز الشركة على 
الى  االردن والسعودية  االستثمار في 
االردن يتمتع  أن  أه��م��ه��ا  ع���دة  أس��ب��اب 
له  وأمني مشهود  باستقرار سياسي 

بني دول املنطقة، كما أن نظام التملك 
ل��ل��م��س��ت��ث��م��ري��ن  ب��ال��ن��س��ب��ة  االردن  ف����ي 
هو  وال��ع��رب  والخليجيني  الكويتيني 
ن��ظ��ام تملك ح��ر 100 ف��ي امل��ئ��ة، ناهيك 
االردن  ف���ي  ال���ع���ق���ارات  اس���ع���ار  أن  ع���ن 
تعتبر رخيصة نسبيا وتناسب فئات 
امل��س��ت��ث��م��ري��ن ك���اف���ة، ك��م��ا أن���ه���ا ت��م��ت��از 

بعوائدها املستقبلية املجزية.
أم��������ا ب����ال����ن����س����ب����ة ل����الس����ت����ث����م����ار ف��ي 
ال����س����ع����ودي����ة، ف����أوض����ح ال���ح���دي���ب���ي أن 
شركته  فيها  استثمرت  التي  املناطق 
ت���ع���ت���ب���ر م���ن���اط���ق واع����������دة، خ��ص��وص��ا 
ب���ال���ن���س���ب���ة مل���ن���ط���ق���ة ال����خ����ف����ج����ي ال���ت���ي 
ستشهد ان��ش��اء م��ط��ار ي��ق��ع ع��ل��ى بعد 
انشاء  عن   

ً
منها، فضال مترا  كيلو   25

اك����ب����ر م������ول ت����ج����اري ف���ي���ه���ا ي���ق���ع ع��ل��ى 

مساحة 45 ألف متر مربع، وهي أمور 
ي���ج���رى ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذه��ا ح��ال��ي��ًا 
ال��خ��ف��ج��ي، كما  ض��م��ن م��خ��ط��ط تعمير 
الخليج  دول  من  تعتبر  السعودية  أن 
ال��ع��رب��ي ال���ت���ي س��ي��ت��م ال��ت��ن��ق��ل خ��الل��ه��ا 
بالبطاقة الذكية التي يجرى تنفيذها 
م��ج��ل��س  م���س���ت���وى دول  ع���ل���ى  ح���ال���ي���ًا 

التعاون الخليجي.
وح���������ول اس������ب������اب ت�����وج�����ه ال���ش���رك���ة 
ل�����الس�����ت�����ث�����م�����ار ف���������ي س�����������وق ال�����ع�����ق�����ار 
ال��ب��ري��ط��ان��ي، ق���ال ال��ح��دي��ب��ي إن أس��ع��ار 
امل��ت��ح��دة سجلت  ف��ي اململكة  االراض����ي 
ارتفاعا بواقع 92 في املئة في السنوات 
العشرين املاضية وبالتالي فإنه ورغم 
ال���ت���داع���ي���ات ال��س��ل��ب��ي��ة ل����الزم����ة امل��ال��ي��ة 
العاملية إال ان االستثمار في بريطانيا 

يمثل خيارا استثماريا جيدا حتى في 
ظل األزمة حيث انه يوفر عوائد جيدة 
العاملي بدأ  العقاري  السوق  أن  مؤكدا 
يشهد مؤشرات وبشائر على استعادة 
ع���اف���ي���ت���ه م���ت���وق���ع���ا ان ي����دخ����ل م��رح��ل��ة 
االنتعاش اعتبارا من بداية 2010 على 
وقع تحسن االداء االقتصادي العاملي 

وخروجه من مرحلة االنكماش.

بالتزامن مع مشاركتها في »العقار الرمضاني« و»كويت عزنا«

»توب العقارية« تطلق حملتها التسويقية
ملشاريع استثمارية في األردن ومصر وبريطانيا

أع��ل��ن��ت م��ج��م��وع��ة ت����وب ل��ل��ت��س��وي��ق 
العقاري عن اطالق حملتها التسويقية 
ل��ع��دد م���ن م��ش��اري��ع��ه��ا ال��ع��ق��اري��ة تحت 
ش��ع��ار »االرض أس���اس ال���ث���روة« وذل��ك 
من خالل طرح 3 مشاريع أراض سكنية 
في االردن ومشروعني استثماريني في 
مع  متزامنة  الحملة  وتأتي  بريطانيا، 
مشاركة املجموعة خالل شهر رمضان 
الرمضاني  العقار  معرض  في  امل��ب��ارك 
الذي تنظمه مجموعة املسار في فندق 
الراية خالل الفترة 24 الى 27 أغسطس 
الجاري ومعرض »كويت عزنا« والذي 
ينظم في قاعة الشيخة سلوى الصباح 
الى  الفترة 25  املارينا خ��الل  في فندق 

27 الشهر الجاري.
للمجموعة  امل��ن��ت��دب  ال��ع��ض��و  وق����ال 
ول��ي��د ال��ق��دوم��ي ان امل��ج��م��وع��ة وض��م��ن 
سياستها ف��ي دع���م ص��ن��اع��ة امل��ع��ارض 
منها  العقارية  خصوصا  الكويت  ف��ي 
وتهدف  املعارض،  بهذه  تشارك  فانها 
م���ن خ����الل م��ش��ارك��ت��ه��ا إل����ى اس��ت��ق��ط��اب 
ش����ري����ح����ة م�����ن امل���س���ت���ث���م���ري���ن ل��ل��ت��م��ل��ك 
واالس��ت��ث��م��ار ف��ي امل��ش��اري��ع امل��ع��روض��ة، 
ب���االض���اف���ة مل���ا ت��ش��ك��ل��ه ه����ذه امل���ع���ارض 
أي����ض����ا م�����ن أه����م����ي����ة ف�����ي ف����ت����ح ق����ن����وات 
عمالء  واستقطاب  جديدة  استثمارية 
وم��س��ت��ث��م��ري��ن ج����دد ل��ل��م��ش��اري��ع ال��ت��ي 
من  ح��ال��ة  ولخلق  املجموعة  تعرضها 

ال��ت��واص��ل أي��ض��ا م��ع ع��م��الء املجموعة 
بمختلف اماكن تواجدهم.

وأض���اف ال��ق��دوم��ي ان االزم���ة املالية 
انعكاسات  من  صاحبها  وم��ا  العاملية 
س���ل���ب���ي���ة ع����ل����ى م���خ���ت���ل���ف ال����ق����ط����اع����ات 
االقتصادية وتأثر القطاع العقاري بها 
وال��ذي أدى ال��ى خلق حالة من الركود 
القطاع خالل االشهر املاضية وما  في 
ص��اح��ب ت��ل��ك ال��ف��ت��رة م���ن ت���راج���ع كبير 
في االسعار والتي ع��ادت الى منطقها 
ال��ط��ب��ي��ع��ي االن وب���ع���ي���دا ع���ن ت��أث��ي��رات 
الطفرة العقارية التي شهدتها املنطقة 

وال�����ع�����ال�����م خ�������الل ال�����س�����ن�����وات ال���خ���م���س 
املاضية.

وب���ني ال��ق��دوم��ي أن ال���وض���ع ال��راه��ن 
ق���د خ��ل��ق ف���رص���ا اس��ت��ث��م��اري��ة ع��ق��اري��ة 
جديدة وبأسعار تعد مناسبة ومميزة 
ل��ل��ش��رائ��ح امل��ت��وس��ط��ة وش���رائ���ح ال��دخ��ل 

املحدود.
وأض�����اف ال���ق���دوم���ي ب����أن ال��ت��وق��ع��ات 
تشير ال��ى أن أس��ع��ار ال��ع��ق��ارات ستبدأ 
ف���ي ال��ص��ع��ود ال��ت��دري��ج��ي اع���ت���ب���ارا من 
بداية العام املقبل، مشيرا الى أن الوقت 
الراهن يعد فرصة مميزة للمستثمرين 

بالشراء.

القدومي  قال  املجموعة  وعن حملة 
إن االس��ت��ث��م��ار ف���ي االراض������ي ق���د حقق 
للمستثمرين على مدى  أرباحا كبيرة 
من  الكثيرين  أن  ال��ى  مشيرا  العصور، 
أصحاب الثروات كانت أساس ثرواتهم 
والتي شهدت  ب��االراض��ي  املتاجرة  من 
ح�����االت ب��ي��ع غ��ي��ر م��س��ب��وق��ة ح��ت��ى في 
ظ��ل االزم���ة ال��راه��ن��ة، وأض���اف القدومي 
إن�������ه وم�������ن خ�������الل ه�������ذا امل���ن���ط���ل���ق ف����ان 
الفرص  م��ن  مجموعة  تضع  املجموعة 
االستثمارية في قطاع االراضي والتي 
على  وآمنا  مضمونا  استثمارا  تشكل 

مدى االوقات.
وب��ني ال��ق��دوم��ي ب��أن ال��ش��رك��ة بصدد 
ط������رح م����ش����اري����ع االراض�����������ي ال��س��ك��ن��ي��ة 
باالردن والتي تقع في ام الحصينيات 
وام ال��س��راب واالش��رف��ي��ة ب��امل��ف��رق وهي 
اراض مفروزة وجاهزة للبناء، واضاف 
املناطق  املفرق تعد االن من  ان منطقة 
ال��ح��ي��وي��ة ف���ي االردن ك��ون��ه��ا أح���د أه��م 
مناطق التنمية االقتصادية في اململكة، 
القدومي بأن كافة االحصائيات  وذكر 
الكويتيني  املستثمرين  أن  ال���ى  تشير 
ف��ي ق��ط��اع االراض����ي ب����االردن يشكلون 
دائما النسبة االكبر من اجمالي حجم 
التداوالت العقارية باململكة وقد كانت 
ال����زي����ادة م��ل��ح��وظ��ة ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر خ��الل 

األشهر الستة املاضية.

وم���������ن امل������ش������اري������ع األخ��������������رى ال����ت����ي 
ع��ب��ارة عن  اي��ض��ا  ال��ش��رك��ة  ستعرضها 
وفي  بريطانيا  ف��ي  استثمارية  اراض 
مناطق ع��دة م��ن أب��رزه��ا منطقة صري 
وس����ان����ت ال����ب����ان����ز، وأض�������اف ال���ق���دوم���ي 
ان االراض���������ي اس���ت���ث���م���اري���ة وم����ف����روزة 
ب��م��س��اح��ات ت���ب���دأ م���ن 500 م��ت��ر م��رب��ع 
ج��ن��ي��ه   9500 م������ن  ت�����ب�����دأ  وب������اس������ع������ار 
اس���ت���رل���ي���ن���ي، وم��ل��ك��ي��ة االراض��������ي ح���رة 

وملختلف الجنسيات.
م��ن جانب آخ��ر، أش��ار القدومي الى 
أن امل��ج��م��وع��ة ب��ص��دد ط���رح ب��ن��اي��ة قيد 
الخامس  التجمع  منطقة  ف��ي  االن��ش��اء 
بالقاهرة الجديدة، وتقع »بناية البشر« 
وامل��ؤل��ف��ة م��ن 4 أدوار ف��ي م��وق��ع مميز 
وم��ط��ل��ة ع��ل��ى ح��دي��ق��ة ع��ام��ة ب��االض��اف��ة 
الى قربها من أكبر املشاريع التجارية 
وبني  باملنطقة،  واملعاهد  والجامعات 
القدومي بأن البناية ستسلم في يوليو 
تسهيالت  العميل  منح  وسيتم   2010
بالسداد تصل ملدة 24 شهرا ومن دون 

فوائد.
لزيارة  املستثمرين  القدومي  ودع��ا 
والتعرف  باملعرضني  املجموعة  جناح 
ع���ن ك��ث��ب ع��ل��ى امل���ش���اري���ع امل���ع���روض���ة، 
امل����ج����م����وع����ة س���ت���ق���دم  ال�������ى أن  م����ش����ي����را 
م���ج���م���وع���ة م�����ن ال���ت���س���ه���ي���الت ب���ال���دف���ع 

للعمالء.

وليد القدومي

يشارك فيه عميد التسويق العاملي الدكتور فيليب كوتلر 

مجموعة الخليج تقيم مؤتمرا دوليا
عن التسويق في البحرين أكتوبر املقبل

أك�����������د ال�������رئ�������ي�������س ال����ت����ن����ف����ي����ذي 
ال��ح��داد  ع��دن��ان  الخليج  ملجموعة 
س���ي���اس���ت���ه���ا  ف������ي  امل����ج����م����وع����ة  أن 
ستقيم  ال��ع��امل��ي��ة  ن��ح��و  التوسعية 
مؤتمرا دوليا في البحرين برعاية 
شركات عاملية وإقليمية وذلك في 
12 أك���ت���وب���ر امل��ق��ب��ل ت��ح��ت ع��ن��وان 
(ال���ت���س���وي���ق... وص��ن��اع��ة ال��ف��رص) 
الدكتور  العاملي  التسويق  لعميد 
ف��ي��ل��ي��ب ك���وت���ل���ر وه�����و اح�����د أش��ه��ر 
املدربني في فن صناعة التسويق 

واملبيعات.
امل���ؤس���س���ات  ال�����ح�����داد ان  وأك�������د 
العاملية  وال��ش��رك��ات  االق��ت��ص��ادي��ة 
أص����ب����ح����ت ت������واج������ه ف������ي امل���رح���ل���ة 

الحالية وخاصة الخليجية منها 
ن���وع���ا م����ا م����ن ال���ت���غ���ي���ر ف����ي ح��ج��م 
عملها  وكيفية  إعمالها  ون��وع��ي��ة 
بسبب اختالف آلية العمل نتيجة 
األزمة املالية التي نتج عنها نوع 
خ����اص م���ن ال��ت��ح��دي��ات وامل��ش��اك��ل 
اإلداري�������������ة ال�����ج�����دي�����دة وأص���ب���ح���ت 
تعاني أي��ض��ا ف��ي ال��وق��ت ذات���ه من 
ع��دم ق��درت��ه��ا على ال��ح��ص��ول على 
بالشكل  املؤهل  البشري  العنصر 
ال�������ذي ي���ح���ق���ق أه���������داف امل���ؤس���س���ة 
ال��ت��س��وي��ق��ي��ة واإلن��ت��اج��ي��ة ف���ي ظل 
بسبب  وذل���ك  الحديثة  امل��ت��غ��ي��رات 
األزم�����ة امل��ال��ي��ة ال��ت��ي ف��رض��ت آل��ي��ة 
جديدة ومغايرة عما سبق وتعود 

عليه السوق. 
وأضاف ان التسويق الصحيح 
ي����ب����دأ ق���ب���ل ال���ت���ص���ن���ي���ع وي��س��ت��م��ر 
 ب��ع��د وص�����ول امل��ن��ت��ج إل��ى 

ً
ط���وي���ال

األس����واق وع��ل��ي��ه ف��ال ي��ج��ب النظر 
إلى التسويق على انه فن تصريف 
منتجات الشركة فحسب، كما يجب 
عدم الخلط بني التسويق والبيع، 
إن  بل  ألنهما عنصران متضادان 
فن  أن��ه  على  إليه  ينظر  التسويق 
مسبوقة  غير  ج��دي��دة  قيمة  خلق 
تساعده  للمستهلك  أهمية  وذات 
ع��ل��ى أن ي��ح��ص��ل ع��ل��ى ق��ي��م��ة أكبر 
من عملية الشراء وذل��ك من خالل 
عناصر الجودة والخدمة والقيمة 

املضافة.
وت��اب��ع »م��ن امل��ع��روف أن عملية 
ال��ب��ي��ع ت���ب���دأ ب��ع��د ع��م��ل��ي��ة اإلن���ت���اج 
 ب��ي��ن��م��ا ي��ب��دأ ال��ت��س��وي��ق قبل 

ً
ف��ع��ال

ذل����ك ب��ك��ث��ي��ر ف��ه��و واج�����ب ال��ش��رك��ة 
وال�����ذي ي��ت��ط��ل��ب م��ن��ه��ا ت��ح��دي��د ما 
ال���ذي يجب  ال��ن��اس وم���ا  يحتاجه 
يحدد  كما  توفيره  كشركة  عليها 
التسويق كيفية إطالق املنتج في 
األس�����واق، وس��ع��ر ال��ب��ي��ع، وطريقة 
ال����ت����وزي����ع، وأف����ك����ار ال����ت����روي����ج ف��ي 
حني يراقب التسويق كذلك نتائج 
سن العروض الخاصة،  البيع وُيّحّ
وي���ح���دد م���ا إذا ك����ان ي��ج��ب وم��ت��ى 

عدنان الحداديجب إنهاء عرض خاص«.

جناح »بيتك« في بيت الزكاة

شارك بيت التمويل الكويتي (بيتك) ممثال بالقطاع 
ال��ت��ج��اري ف���ي ج��ن��اح ت��س��وي��ق��ي خ���اص مل��وظ��ف��ي بيت 
واملنتجات  ال��خ��دم��ات  بسلة  تعريفهم  ب��ه��دف  ال��زك��اة 
العمالء ضمن  التواصل مع  اط��ار تعزيز اساليب  في 
خطة تسويقية شاملة تستهدف الوصول لشرائحهم 
املختلفة في اماكن تواجدهم وتقديم معلومات ورؤية 

شاملة عن »بيتك«.
وقد تواجد »بيتك« في بيت الزكاة بغرض تسويق 
خدمات ومنتجات القطاع التجاري وتقديم معلومات 
واضحة وابراز الرؤية الشاملة حول »بيتك« وخدماته 
ادائ��ه، بهدف  ومنتجاته واسلوب عمله وخصوصية 
م��واك��ب��ة ال��ط��ل��ب وتسهيل اج����راء امل��ع��ام��الت ف��ي اق��رب 
انطباع  تحقيق  ف��ي  يساهم  م��ا  للعميل،  ممكن  مكان 

اي���ج���اب���ي ل����دى م��وظ��ف��ي ال��ه��ي��ئ��ة م���ن خ����الل ال��ت��واص��ل 
امل��ب��اش��ر م��ع ال��ع��م��الء، وي���ؤدي ال��ى استقطاب شرائح 

مهمة من العمالء.
وي��ق��دم م��وظ��ف��و »ب��ي��ت��ك« ع��رض��ا م��ف��ص��ال ملجموعة 
اإلنشائية  امل���واد  مرابحة  مثل  ال��خ��دم��ات  م��ن  متميزة 
وال������ق������وارب واألج�����ه�����زة ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة واالل���ك���ت���رون���ي���ة 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى م��راب��ح��ة األث����اث وخ���دم���ات ال��س��ي��ارات 
ال���ج���دي���دة وامل��س��ت��ع��م��ل��ة، ع�����الوة ع��ل��ى ع����رض األس���س 
»بيتك«  عمل  منها  ينطلق  ال��ت��ي  الشرعية  وال��ث��واب��ت 
وال���ت���ي م��ي��زت م��س��ي��رت��ه ع��ل��ى م���دى 30 ع��ام��ا اتسمت 
بااللتزام الشرعي وتطوير سلة متنوعة من الخدمات 
في  يحتاجه  م��ا  ك��ل  يجد  العميل  وامل��ن��ت��ج��ات جعلت 

»بيتك«.

سارة الهاشمي تفوز بـ 20 ألف دينار
في سحب حساب »حصادي« من »األوسط«

أج���������رى ب����ن����ك ال����ك����وي����ت وال�����ش�����رق 
التاسع  األس��ب��وع��ي  األوس���ط سحبه 
لبرنامج »حصادي« الجديد بتاريخ 
12 أغسطس 2009، وقد فازت سارة 
ب����اق����ر ح���س���ن ال���ه���اش���م���ي ب���ال���ج���ائ���زة 
ال��ف  ال��ك��ب��رى بمبلغ 20  األس��ب��وع��ي��ة 

دينار.
وف���از بمبلغ 1000 دي��ن��ار ك��ل من: 
ع���ب���دال���ل���ه ص���ال���ح م��ح��م��د ال��ت��م��ي��م��ي، 
وح���ات���م ع��ل��ي س��ي��ف ال���دي���ن م��ش��رق��ي، 
وش����ان����درا م��ه��ن��درا ب��ات��ي��ا، وي��وس��ف 
ب��در، اوملاسك  أحمد الخباز لحساب 

مشعل محمد الشمري. 
االجمالية  ال��ج��وائ��ز  قيمة  وت��ص��ل 
ل��ع��رض »ح���ص���ادي« وامل��ق��دم��ة خ��الل 
ف��ت��رة الحملة ال��ى 10 م��الي��ني دي��ن��ار، 
ويعد هذا البرنامج من أكبر عروض 
االدخ����ار امل��ط��روح��ة ل��ب��رام��ج السحب 

في الكويت.
وي������ت������ي������ح امل��������وس��������م ال������ج������دي������د ل���� 
»ح����ص����ادي« ف����رص ف����وز ك��ب��ي��رة في 
ج����م����ي����ع س����ح����وب����ات����ه ح����ي����ث ي���خ���ول 
تلقائيا  العميل  »حصادي«  برنامج 
ايداع  السحوبات عن طريق  لدخول 
م���ب���ل���غ 50 دي������ن������ارا ب���ح���د أدن��������ى ف��ي 
ح��س��اب »ح���ص���ادي«، وكلما ضاعف 
اي����داع����ات����ه ت���ض���اع���ف���ت م���ع���ه���ا ف���رص 
ال���ف���وز، وي��ت��م��ي��ز ه���ذا ال��ع��رض أيضا 
راتبه  بتحويل  العميل  ال��ت��زام  بعدم 
السحوبات  ه��ذه  في  للدخول  للبنك 

واملصنفة كالتالي:
أوال: 6 م��الي��ني دي��ن��ار رات��ب��ا م��دى 

ال���ح���ي���اة (ج����ائ����زت����ان ب��ق��ي��م��ة م��ل��ي��ون 
دينار لكل فائز، و4 جوائز بقيمة 500 
الف دينار لكل فائز، وع��دد 8 جوائز 

بقيمة 250 الف دينار لكل فائز).
ث���ان���ي���ا: 2 م���ل���ي���ون دي����ن����ار ج���وائ���ز 
الف  أسبوعية (80 جائزة بقيمة 20 
دينار لكل فائز، و400 جائزة بقيمة 

1000 دينار لكل فائز).
ث���ال���ث���ا: 2 م���ل���ي���ون دي����ن����ار ج���وائ���ز 
متميزة »5500 جائزة« (1000 جائزة 
ج��ائ��زة  و1000  دي���ن���ار،   1000 بقيمة 
ج��ائ��زة  و1000  دي����ن����ار،   500 ب��ق��ي��م��ة 
ج��ائ��زة  و2500  دي���ن���ارا،   250 ب��ق��ي��م��ة 

بقيمة 100 دينار).

أحد الفائزين يتسلم جائزته

• القدومي: الوضع
الراهن خلق فرصا

استثمارية وبأسعار 
مناسبة للشرائح 

املتوسطة والدخل 
املحدود 

عبد الرحمن الحديبي

»أوريجينال« تسوق »سرايا الخيران«
في »معرض العقار الرمضاني«

أعلنت مجموعة أوريجينال العاملية 
ع����ن م���ش���ارك���ت���ه���ا ف����ي م����ع����رض ال���ع���ق���ار 
ال���رم���ض���ان���ي ال������ذي ت��ن��ظ��م��ه م��ج��م��وع��ة 
امل��ع��ارض وامل��ؤت��م��رات  امل��س��ار لتنظيم 
وان���ط���ل���ق���ت ف���ع���ال���ي���ات���ه أم������س االث���ن���ني 
وتستمر إلى 27 أغسطس الجاري في 
قاعة الراية بفندق كورت يارد ماريوت 
وي�����ق�����ام ت���ح���ت ش����ع����ار »أق���������وى ت��ج��م��ع 
ع��ق��اري ف��ي ال��ك��وي��ت« وي��ط��رح مشاريع 
متنوعة تتوزع على الكويت والخليج 
وباقي دول العالم واستقطب 35 شركة 
ع��ق��اري��ة م��ح��ل��ي��ة وخ��ل��ي��ج��ي��ة ف��ض��ال عن 

البنوك. 
وأوض�������ح امل����دي����ر ال����ع����ام مل��ج��م��وع��ة 
أوري��ج��ي��ن��ال ال��ع��امل��ي��ة ف���واز ال��ع��دوان��ي 
أن الشركة ستواصل خالل مشاركتها 
ف����ي امل����ع����رض ت���س���وي���ق ص����ك����وك ح��ق 
ان���ت���ف���اع ش���ال���ي���ه���ات س����راي����ا ال���خ���ي���ران 
وهو صك يعطي مالكه حق االنتفاع 
لفترة معينة خالل العام وملدة زمنية 
محددة، مشيرا الى أن الشاليهات تم 
معمارية  هندسية  برؤية  تصميمها 
ح���دي���ث���ة وت���ق���ع ع���ل���ى ال���ب���ح���ر، ك���م���ا أن 
م��ن االختيار  ي��وف��ر مساحة  امل��ش��روع 
ع��ب��ر ط����رح ن���م���اذج م��ت��ن��وع��ة ب��أس��ع��ار 

ت���ت���ن���اس���ب م����ع م���ع���ظ���م ال����ش����رائ����ح م��ن 
العمالء من حيث توافر االحتياجات 
وجمال التصميم ودقة التنفيذ، مبينا 
أن الشركة قامت من اجل تقديم افضل 
خدمة للعمالء واطالعهم على مراحل 
ال����ب����ن����اء، ب���ت���دش���ني م���وق���ع ال���ك���ت���رون���ي 
ملجموعة اوريجينال العاملية يوضح 
لفتح  واي��ض��ا  املنتهية  البناء  م��راح��ل 
م���ج���ال ال���ت���س���وي���ق م����ن خ�����الل امل���وق���ع، 

ي���م���ك���ن الي ع���م���ي���ل م���ش���اه���دة  ح����ي����ث 
جميع النماذج من الشاليهات وحجز 

املناسب الحتياجاته.
وم���ن ج��ان��ب��ه أك���د امل��دي��ر التنفيذي 
محمد  العاملية  اوريجينال  شركة  في 
املشلوم أن الصكوك عبارة عن وسيلة 
المتالك حق االنتفاع الدوري بوحدات 
الحاجة  دون  طويلة  ل��ف��ت��رات  ع��ق��اري��ة 
للملكية الكاملة للعقار، كما أنها تتميز 

بتلبية احتياجات ومتطلبات شرائح 
مختلفة من املنتفعني سواء مواطنون 
أو خليجيون أو أجانب وبما يتوافق 
م����ع ط��ب��ي��ع��ة األس��������واق امل��خ��ت��ل��ف��ة، ف��ي 
الوقت الذي تعتبر فيه أداة استثمارية 
جديدة صالحة للراغبني في االنتفاع 
ب��االس��ت��ث��م��ار  وللمهتمني  ب��ال��وح��دات 
ال��ع��ق��اري أي��ض��ا، ف��ض��ال ع��ن ان��ه��ا أداة 
اقتصادية  ج���دوى  ذات  استراتيجية 
ع��ال��ي��ة مل��ن ي��رغ��ب ف��ي االس��ت��ث��م��ار ال��ى 
ج���ان���ب االن���ت���ف���اع ال��ش��خ��ص��ي، ك��م��ا أن 
ص��ك��وك س��راي��ا ال��خ��ي��ران م��ت��واف��ق��ة مع 

أحكام الشريعة االسالمية.
وأض���������اف ت�����م ت���ص���م���ي���م ك�����ل ش��ال��ي��ه 
م���ع مسبح  ادوار  ث���الث���ة  م���ن  ل��ي��ت��ك��ون 
داخلي الضفاء أجواء من الخصوصية 
ال��ع��ائ��ل��ي��ة ف���ي ك���ل ش���ال���ي���ه، ال����ى ج��ان��ب 
م��س��اح��ات خ��ض��راء داخ��ل��ي��ة وخ��ارج��ي��ة 
الشاليهات.  بني  عامة  مسابح  وأيضا 
التي عرضتها  أن األسعار  ال��ى  مشيرا 
ال����ش����رك����ة ل���ل���ش���ال���ي���ه م������دروس������ة وت���ع���د 
تنافسية جدا مقارنة بأسعار الوحدات 
امل��م��اث��ل��ة ف���ي ال���س���وق، اذ ان��ه��ا تناسب 
م��خ��ت��ل��ف ش���رائ���ح امل��ج��ت��م��ع. الف���ت���ا ال��ى 
أن أه��م م��ا يميز امل��ش��روع ان مجموعة 

»أوري�����ج�����ي�����ن�����ال ال����ع����امل����ي����ة« ه�����ي ال���ت���ي 
س��ت��ت��ول��ى ادارت�����ه م��ب��اش��رة م���ع امل��راف��ق 
التابعة، ما يعزز الثقة أكثر باملشروع 
ف�����ي ض�������وء ال����خ����ب����رة امل����ت����راك����م����ة ال���ت���ي 
تمتلكها االدارة التنفيذية في الشركة، 
مع ما تتمتع به من مرونة في التعامل 

وتلبية احتياجات العمالء.
واف�����اد ان م���ش���روع س���راي���ا ال��خ��ي��ران 
يعد باكورة مشاريع الشركة في دولة 
الكويت وه��و امل��ش��روع األك��ث��ر طموحا 
وفخامة وتفردا بكل املقاييس ويتمتع 
التي تجعل منه  امل��زاي��ا  م��ن  بمجموعة 
م��ن��ت��ج��ع��ا ت��رف��ي��ه��ي��ا ف����ري����دا، ي��ت��ن��اس��ب 
م��ع ح��اج��ة امل��واط��ن��ني الم��اك��ن ترفيهية 
اب��رز  ان  وق���ال  أس��ره��م،  تطلعات  تلبي 
تلك امل��زاي��ا وق��وع��ه على ال��خ��ور الثاني 
ال��ق��ري��ب م��ن ال��ب��ح��ر، وال��ت��ص��ام��ي��م التي 
عكست رؤية هندسية معمارية تناسب 
اطاللة  مع  الشاليهات،  وأج���واء  مكانة 
العربي.  الخليج  ش��اط��ئ  على  س��اح��رة 
وب��االض��اف��ة ال��ى ذل��ك يمكن تجهيز كل 
داخلي إلضفاء  شاليه بحمام سباحة 
مزيد من الخصوصية على املكان كما 
تتوافر حمامات سباحة خارجية بني 

الشاليهات.

محمد املشلوم فواز العدواني

ارتفعت مليار درهم بنهاية الربع الثاني مقارنة بالربع االول

قيمة الرهونات العقارية في دبي
تقفز إلى 8 مليارات درهم إماراتي

العقارية  ال��ره��ون  قيمة  ت��ج��اوزت 
ال���ص���ادرة ف��ي دب���ي مبلغ 8 م��ل��ي��ارات 
دره����م إم���ارات���ي خ���الل ال���رب���ع ال��ث��ان��ي 
 ب��ال��رب��ع 

ً
م���ن ال���ع���ام ال���ح���ال���ي، م���ق���ارن���ة

األول التي تجاوزت مبلغ 7 مليارات 
دره��������م ام�������ارات�������ي، وذل��������ك وف����ق����ًا إل���ى 
»دب��ي ف��وك��اس«، املنتج ال��ذي طورته 
»ريدن. كوم« بالتعاون مع »مؤسسة 
العقاري« (RERA) و»دائرة  التنظيم 

أراضي وأمالك دبي« في دبي. 
������ع������د »ري������������دن. ك���������وم« ال���ش���رك���ة 

ُ
وت

املتخصصة في مجال توفير خدمات 
امل���ع���ل���وم���ات ع���ب���ر ش���ب���ك���ة االن���ت���رن���ت 
ال��ت��ي ت��رك��ز ع��ل��ى األس�����واق ال��ع��ق��اري��ة 
يعاني  وبينما  ال��واع��دة.  البلدان  ف��ي 
م��ن مرحلة تصحيح حرجة،  ال��س��وق 
إل��ى اإلج���راءات  ت���زداد الحاجة  حيث 
التنظيمية والشفافية ضمن القطاع، 
ت��ق��وم ال��ح��ك��وم��ات ب��ات��خ��اذ خ��ط��وات 
مناسبة لتحقيق االستقرار بالنسبة 
ال�����ى أس����ع����ار ال����ع����ق����ارات وك���س���ب ث��ق��ة 
فرص  إت��اح��ة  وبالتالي  املستثمرين 

النمو لقطاع الرهن العقاري.
ك��م��ا أف����اد م��ص��در »دب����ي ف��وك��اس« 
 1365 لنحو  39 مصرفًا  عن تسجيل 
من  الثاني  الربع  خ��الل  عقاريًا  رهنًا 
العام الحالي. وقد قدم »بنك أبوظبي 
عقارية  قروضا   (ADCB) التجاري« 
بقيمة 1.86 مليار دره��م إماراتي من 
91 معاملة أجراها خالل فترة ثالثة 
أش���ه���ر. ي��ل��ي��ه »ب��ن��ك دب���ي اإلس���الم���ي« 
(DIB)، والذي سجل قروضا عقارية 
بلغت قيمتها نحو 1.83 مليار درهم 
بينما  ل���ه،  م��ن 151 معاملة  إم���ارات���ي 
 (NBD) »ال���وط���ن���ي ق�����دم »ب���ن���ك دب�����ي 
 تزيد قيمته على 1.07 مليار 

ً
تمويال

دره�����م إم����ارات����ي ع��ل��ى ش��ك��ل ق���روض 
معاملة   80 م��ا مجموعه  ف��ي  عقارية 

خالل الربع الفائت. 
وق����ال ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لشركة 

ك��وم« أحمد كايهان: »تشهد  »ري���دن. 
دول�������ة اإلم�����������ارات ح���ال���ي���ًا ت��ص��ح��ي��ح��ًا 
ان��ح��داري��ًا ف��ي م��ع��دالت ال��ق��روض إلى 
ديناميكيات  تستمر  ح��ي��ث  ال��ق��ي��م��ة، 
ال�����س�����وق ف�����ي ال����ت����ح����ول، م���م���ا ي��ج��ع��ل 
ال��ع��ق��اري أكثر استقطابًا  س��وق دب��ي 
النهائيني.  واملستخدمني  للمشترين 
وم���ع ت��زاي��د ع���دد ال��ب��ن��وك ال��ت��ي توفر 
معدالت قروض تنافسية خالل هذه 
ف��م��ن الطبيعي  األزم����ة االق��ت��ص��ادي��ة، 
أن ي��ب��ل��غ س����وق ال���ره���ن ال���ع���ق���اري في 
دبي هذه القيمة املرتفعة بالرغم من 
املعلومات  االن��ك��م��اش. وت��وف��ر  ح��ال��ة 
اتجاهًا إيجابيًا  ف��وك��اس)  (دب���ي  م��ن 
ب���ال���ن���س���ب���ة إل�������ى ال������ره������ن ال����ع����ق����اري، 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى غ��ي��ره��ا م��ن البيانات 
ال��ت��ي ي��م��ك��ن أن ت��ق��دم اط��الع��ًا واس��ع��ًا 
ب��ال��ن��س��ب��ة إل���ى امل��س��ت��خ��دم��ني الت��خ��اذ 

القرارات املدروسة«.
وي���وف���ر »دب�����ي ف����وك����اس« م��ص��درًا 
 
ً
للمعلومات الحديثة واألكثر تفصيال

ح���ول ص��ف��ق��ات االس��ت��ث��م��ار ال��ع��ق��اري 
بالنسبة إلى سوق دبي اعتمادًا على 
ق���اع���دة ب��ي��ان��ات م��ت��ك��ام��ل��ة ت��ع��ود إل��ى 

عام 1973. كما تشتمل على وظائف 
إدخ����ار ال��وق��ت م��ث��ل خ��رائ��ط ال��ح��رارة 
والجداول  البيانية  الرسوم  وأجهزة 
ال���ت���ح���ل���ي���ل.  وأدوات  امل���ت���خ���ص���ص���ة 
وباإلضافة إلى »دبي فوكاس«، توفر 
على  تشتمل  منتجات  ك���وم«  »ري���دن 
 (INDEXFocus) فوكاس«  »إنديكس 
 (RETAILFocus) »و»ريتايل فوكاس
و»خ���������دم���������ات م�����ع�����ل�����وم�����ات األع������م������ال 
ج��م��ع  وي����ت����م   (REBIS) ال����ع����ق����اري����ة« 
امل��ع��ل��وم��ات وال���ب���ي���ان���ات امل��س��ت��خ��دم��ة 
ف�����ي »خ�����دم�����ات م���ع���ل���وم���ات األع����م����ال 
ال����ع����ق����اري����ة« م�����ن م�����ص�����ادر م��خ��ت��ل��ف��ة 
والبرقيات  الصحف  فيها  بما  ع��دة، 
اإلخ����ب����اري����ة وامل�����ج�����الت وم���ؤس���س���ات 
األب���������ح���������اث وامل�������ؤس�������س�������ات امل����ال����ي����ة 
وال�������وك�������االت ال����ع����ق����اري����ة وال����ش����رك����ات 
ال��ق��ان��ون��ي��ة وال��ب��ل��دي��ات وامل��ؤس��س��ات 
االستشارية،  وال��ش��رك��ات  الحكومية 
ق��ب��ل فريق  ي��ت��م تنظيمها م��ن  وال��ت��ي 
لتصبح  وال��ب��ي��ان��ات  األب���ح���اث  إدارة 
بمثابة استقصاء للمعلومات، حيث 
يتم نشرها على موقعها االلكتروني 
وال���ن���ش���رات اإلخ���ب���اري���ة ع��ب��ر ال��ب��ري��د 

االلكتروني.
عتبر مجموعة 

ُ
واختتم كايهان: »ت

بتوفير  اللتزامنا  نتيجة  منتجاتنا 
وال��دق��ي��ق��ة حول  الحديثة  امل��ع��ل��وم��ات 
األسواق العقارية املحلية واإلقليمية، 
وذل����ك م��ن اج���ل ت��زوي��د رواد ال��ق��ط��اع 
ب��م��راج��ع��ة م��ف��ص��ل��ة ل��ل��وض��ع ال��ح��ال��ي 
ل��ل��س��وق وب��ال��ت��ال��ي م��س��اع��دت��ه��م على 
ات����خ����اذ ال�����ق�����رارات ال��ص��ح��ي��ح��ة. وق���د 
أط��ل��ق��ن��ا ح��ت��ى اآلن أرب���ع���ة م��ن��ت��ج��ات 
تلبي االحتياجات املحددة لعمالئنا. 
مختلف  وإدراج  ل��ت��ط��وي��ر  ون��س��ع��ى 
املميزات الجديدة في كافة منتجاتنا، 
وال�������ذي ي���أت���ي ض���م���ن إط������ار أه���داف���ن���ا 
مل��س��اع��دة ع��م��الئ��ن��ا م���ن خ���الل توفير 
قة بالقطاع«. 

ّ
البيانات الدقيقة املتعل

أحمد كايهان

»بيتك« يسوق منتجاته وخدماته في بيت الزكاة


