
عبر تشـــريعات وتســـهيالت، 
مشيرا إلى ان غياب التشريعات 
والتســـهيالت في الكويت يدفع 
املستثمرين العقاريني إلى الهروب 
باستثماراتهم في اسواق اقليمية 
وهذا يبدو واضحا من استقطاب 
سلطنة عمان حلصة كبرى من 
العقارية  الكويتية  االستثمارات 
حيث ان الكويتيـــني في املرتبة 
الثانية خليجيا في عدد املتملكني 
لألراضي في سلطنة عمان حيث 
ازداد العـــدد خالل العام املاضي 
ووصلت نسبة املتملكني إلى أكثر 
من ٥٠٪ ومن املتوقع ازدياد هذه 
النسبة خالل العامني املقبلني، كما 
أن رسوم البيع في سلطنة عمان 
ثابتة لم يطرأ عليها أي تغيير منذ 
عام ١٩٧٠ وهـــي ٣٪ على الثمن، 
وتعد هذه النسبة متدنية جدا إذا 
ما قورنت برسوم التسجيل في 
الدول األخرى، وتتيح السلطنة 
فرصة متلك األجنبي للمشاريع 

بنسبة ١٠٠٪.
وأوضح أن املؤسسة تطرح 
في املعرض مجموعة مميزة من 
األراضي للتملك في سلطنة عمان، 
متت دراستها بعناية وعمق على 
أسس اســـتثمارية استراتيجية 
من ناحية املوقع ومسار احلركة 
التنموية في السلطنة، لتحقيق 
أفضل عائد اســـتثماري مرجو 

للعميل.
وأضاف أن الشركة تركز في 
املعرض على جلب أفضل الفرص 
املتوافرة في منطقـــة املصنعة 
ومحافظة الباطنة، كونها متتاز 
بقربها من اكبر املشاريع السياحية 
مثل املدينة الزرقـــاء، وأفاد بأن 
املؤسســـة ســـتطرح عروضـــا 
عقارية واستثمارية أخرى مغرية 
للتملك في السلطنة، والتي سيتم 
كشف النقاب عنها في املعرض، 
وتناسب جميع شرائح العمالء، 
النصائح  الى خدمـــة  باالضافة 
واالستشارات العقارية، وتوفير 

جميع الضمانات.

«اإلدارة الكويتية»

من جهته توقع مدير عام شركة 
االدارة الكويتية محمد العوضي 
النسبي املخصص  الوزن  زيادة 
لالستثمارات في السوق العقاري 
احمللي نتيجة التراجع القياسي 
الذي دفع  ألسعار االسهم، االمر 
املستثمرين إلى التحول من االسهم 
إلى العقار مجددا، مشيرا إلى أن 
الشركة تطرح في املعرض أراضى 
سكنية في منطقة الطيب بوالية 
عبري في سلطنة عمان التي من 
املتوقع ان تصبح منطقة جذب 
عقارية وفيها مطار عبري الدولي، 
طريق السعودية - عمان، جامعة 
عبري، كما ان منطقة الطيب قريبة 
من اإلمارات على مسافة ساعة زمن 
- وتقع على بعد ١٣٠ كيلومترا من 
ميناء ألصحار و١٢٠ كيلومترا من 
ميناء الدقم وتقع على طريق نزوة 
– صاللة السريع، كما ستسوق 
الشركة ايضا قسائم في السلطنة 

في مواقع مميزة.

ومغرية ومتاحة للجميع موضحا 
أن «تساهيل» ستطرح في املعرض 
عروضا مميزة وذات استثمار واعد، 
فمثال في سلطنة عمان ستكون 
هنـــاك أراض جتارية وصناعية 
وسكنية وسياحية ذات عائد كبير 
للمستثمر، وبناء على الدراسات 
التي متت من قبل القســـم الفني 
بالشركة فإن تساهيل تتوقع منوا 
للسوق العقاري في سلطنة عمان 
بواقع ٣٠٪ إلى نهاية ٢٠٠٩ بعد 
الركود الذي شهده منذ شهر ابريل 
املاضي حيث ان جفاف السيولة 
والتراجع القياسي ألسعار األسهم 
سيدفع املستثمرين لزيادة الوزن 
النســـبي املخصص لالستثمار 
العقاري ألنه األكثر امانا األمر الذي 
العماني  العقاري  يجعل السوق 

أرضية خصبة للشراء.
وبالنسبة لألردن فاألراضي 
القريبة من املنطقة االقتصادية 
التنموية والقريبــــة من املطار 
اجلديد ســــيكون لها شأن كبير 
في املستقبل القريب، خصوصا 
مناطق الباعــــج ـ الزبيدية ـ أم 
اجلمال أم الســــراب ـ املكيفتة ـ 
االشــــرافية واملناطــــق األخرى 
القريبة منها، أما أراضي اخلفجي 
في اململكة العربية الســــعودية 
فإنها أراض واعدة حيث شهدت 
املنطقة تطورا كبيرا جدا في مجال 
االعمار والبنية التحتية وجار اآلن 
تشييد الواجهة البحرية للخفجي 
حيث املتنفس اآلمن لألسر وحتمل 
اخلصوصية الكاملة وخصوصا 
أن موقع األراضي قريبة من البحر 
ومن احلدود الكويتية وكأنك في 

الكويت دون الشعور بالغربة.
وبخصوص أراضي لبنان فهي 
ذات طلة جميلة حيث األحراش 
واملناظـــر اخلالبة واألراضي في 
تصنيفها زراعي ولكن ميكنك بناء 
ڤيال عليها ومساحاتها تزيد على 
١٠٠٠ متر مربع في بعلبك وفرصة 
جيدة لالستثمار ولبنان تعتبر 
من الدول التي ال تتأثر أراضيها 
بأي حالة سياسية فتظل أسعارها 
في ارتفاع مســـتمر واالستثمار 
فيها جيد وكذلك ميكنك استغاللها 

كمصيف لك وألسرتك.
أما أراضي ســـورية فهي في 
يبرود ذات ارتفاع ١٧٠٠ عن سطح 
البحر فالصيف فيها جميل جدا 
والشتاء أجمل بسبب وجود الثلوج 
علمـــا ان األراضي زراعية وتبدأ 
مســـاحاتها من ٢٠٠٠ متر مربع 
وميكن بنـــاء ڤيال عليها وتكون 
مصيفا جيدا للمستثمرين وتقوم 
تســـاهيل فرع يبرود بزراعتها 
وتسويرها وبنائها حسب النماذج 
املتوافرة وبحسب خيارات العمالء 
أما الفرص العقارية في سورية 

فهي مفاجأة استثنائية 

«أميال الخليج»

من جانبه طالب مدير التسويق 
واملبيعـــات في مؤسســـة أميال 
اخلليج العقارية سعود بوعركي 
العقاري  احلكومة بدعم السوق 

محمد العوضيسعود بوعركي نادر احلبيب ماجد اجلاسم

الحبيب: على الحكومة اإلسـراع فـي طرح المشـاريع التنموية الكبرى وإعطـاء القطاع الخـاص الفرصة لتنفيذها

الجاسـم: العقار االسـتثمار األكثر أمانًا رغم التداعيات السـلبية لألزمـة المالية والرغبة في االحتفـاظ بـ «الكاش»

بوعركـي: المسـتثمرون الكويتيـون يبحثـون عـن التسـهيالت فـي األسـواق اإلقليمية خـارج حـدود بالدهم

جناح مبعرض املسار للعقار واالستثمار في دورته السابقة

األزمة العقارية الراهنة «مفتعلة» والسوق قادر 
على تخطيها وتحقيق معدالت نمو مجزية

المشاركون في معرض العقار واالستثمار أكدوا ضرورة مضاعفة الجهود الترويجية وقت األزمات

عمر راشد
أكد عدد من الشركات املشاركة 
في معرض العقار واالستثمار الذي 
انطلقت انشــــطته امس بحضور 
عدد كبير من الشــــركات العقارية 
احمللية على اهمية توقيت املعرض 
في اتاحة الفرصة امام الشــــركات 
لترويج منتجاتها، خاصة ان األزمات 
تتطلب مزيدا من اجلهود الترويجية 
ملنتجاتهــــا بدال مــــن االعراض عن 

املشاركة.
ووصــــف املشــــاركون األزمــــة 
العقارية الراهنة بأنها مفتعلة وان 
قدرة السوق العقاري على االنتعاش 

وعودة الروح مجددا إليه حاضرة خاصة وانه يعج 
بالكثير من الفرص االستثمارية الواعدة.

وبينوا ان األزمــــات تفرض الكثير من التحديات 
علــــى القطاع اخلاص في الكويت ودول اخلليج وان 
املعرض احلالي سيثبت بال شك قدرات الشركات على 

البقاء ومن لديه القدرة على االستمرار.
وفيما يلي التفاصيل:

اكد مدير إدارة التســــويق في شــــركة باز للنظم 
العقارية د.خالد الشمري ان معرض العقار واالستثمار 
هو امل الشــــركات العقارية الراغبة في االستمرار، 
مشــــيرا الى ان األزمة املالية التي تواجه الشــــركات 
العقارية حتتاج الى مزيد من املشاركة واالنفاق لترويج 
املنتجات وليس االعراض عن املشاركة، مشيرا الى 
ان األزمة احلالية مفتعلة وال تعبر عن واقع السوق 
العقاري املليء بالفرص املغرية جدا وميكن االستفادة 

منها ومن عوائدها االستثمارية.
وقال ان باز للنظم العقارية لم تتأثر كثيرا بواقع 
األزمة الراهنة وذلك ألنها تقوم بطرح منتجات اسالمية 
قادرة على حماية نفســــها من اية تداعيات ســــلبية 

لألزمة املالية العاملية.
واشار الشمري الى املنتجات العقارية التي سيتم 
طرحها من قبل الشركة بحدود ١٫٥ مليار دوالر وتركز 
على نظام حصص املشاع والذي ينصب على متلك 
الوقت دون متلك العني وهو يعني قيام الشــــخص 

بتملك الوحدة خالل العام وفي وقت محدد.
وبني ان منتجات الشركة توجد في دبي وفيلالمار 

في البحرين ومنازل العني في مكة املكرمة.
وحول تدشــــني معرض العقار واالســــتثمار في 

الظروف الراهنة، اشار الشمري الى 
ان املفروض تسويقيا قيام الشركات 
بدخول املعارض وجذب زبائن اكثر 
لتقليل اخلسائر الناجمة عن األزمة 
املالية والتي تتعرض لها الكثير من 

الشركات.
التســــويق  واضاف ان مديري 
عليهم مضاعفة جهودهم الترويجية 
بدال من العزوف عن دخول املعارض 
العقارية ويجب التوجه الى مضاعفة 
اجلهود التسويقية، منوها الى ان 
معــــرض العقار واالســــتثمار هو 
امل الشركات في االستمرار داخل 

السوق.
وتوقع الشمري انتعاش السوق العقاري مجددا 
بعــــد االنتهاء من تداعيات األزمة الراهنة وتأثيراتها 
السلبية على الســــوق والتي من املفترض االنتهاء 
منها بعد اإلعالن عن النتائــــج املالية للربع األخير 

من عام ٢٠٠٨.
وبدوره رأى العضو املنتدب في شركة توب العقارية 
وليد قدومي ان األزمات تفرض على الشركات العقارية 
مضاعفة جهودها الترويجية وتواجدها بالســــوق، 

كذلك زيادة اعالناتها.
واضاف ان الســــوق في وقت األزمات يحتاج الى 
بث الثقة في نفوس األفراد والتواصل بني الشركات 

واألفراد عن اي وقت مضى.
واشار الى ان شــــركة توب العقارية حترص من 
خالل مشــــاركتها على تنويع اخليارات امام األفراد 
والشــــركات من خالل تنويع املنتجــــات املطروحة، 
موضحا ان العقار احمللي واخلليجي ميلك الكثير من 
الفرص االستثمارية ذات العوائد االستثمارية اجليدة 
والتي حتتاج الى ضرورة اقتناصها، موضحا انها لن 

تتكرر مرة اخرى.
وبــــني قدومي ان الفرص التي تعرضها الشــــركة 
عادة ما تأتي من السوق اخلارجي الى السوق احمللي 
وذلك لعوائدها االســــتثمارية اجليدة وكذلك لتنوع 
خياراتها، موضحا انها تتركــــز في االمارات بإمارة 

دبي وعجمان والشارقة.
وابــدى قــدومي تفــاؤله بالســوق العقاري وبقدرته 
على تصحيح مساره مجددا وحتقيق مزيد من النمو 
بعد فترة «اخلمول» التي اصابته نتيجة األزمة املالية 

احلالية والتي سيتعافى منها السوق قريبا.

مخطط ألحد مشروعات بيراميزا للفنادق واملنتجعات

املراد  الســــكنية  األبراج 
تســــويقها حتمل اســــم 
«املشــــربية رزيدنــــس» 
وهي عبــــارة عن برجني 
توأمني مخصصني للغايات 
ويخضعان  الســــكنية، 
لقانون التملك احلر، ومن 
املتوقــــع اجنازهما خالل 
الربــــع األخير مــــن ٢٠١١ 
البرجان من ٢٥  ويتألف 
طابقا للبرج، ويضم كل 
طابق ١٢ شقة بغرفة نوم 
واحدة و٤ شقق بغرفتي 
نوم، ليصل العدد اإلجمالي 
للشقق السكنية في البرجني إلى ٨٠٠ شقة 
سكنية. كما يضم كل برج ٧ طوابق مخصصة 

كمواقف للسيارات تتسع لـ ٤١٧ سيارة.
وأشــــار الى ان كل برج ميتاز مبساحات 
واسعة في الطابق األرضي مخصصة لبيع 
التجزئة، ومجموعــــة متميزة من اخلدمات 
الترفيهية مثل ناد صحي وجيمنازيوم في 
الطابق األخير من البرج، وحوض سباحة 
وجاكوزي وسونا وغيرها من اخلدمات التي 
ستمنح املالك املزيد من الراحة والرفاهية.

 وحول االسعار قال القدومي أنها مناسبة 
جدا وتبدأ من ٥٧٥ درهما للقدم املربع، مبينا 
بأن الشركة املطورة للمشروع تقدم تسهيالت 
مناسبة في الســــداد تصل لغاية ٣٦ شهرا 
ودون فوائد، مضيفا ان املجموعة ستطرح 
أيضا عددا من الفرص العقارية الســــكنية 
والتجارية في دبي والشارقة مبينا أن تلك 
املشــــاريع قيد االجناز ومنهــــا ما هو جاهز 

للتسليم خالل شهرين.
وبني أن الشركة بصدد طرح ما تبقى من 
مشروع األراضي الســــكنية باألردن والتي 
تقع في ام احلصينيات وام السراب باملفرق 
وهي أراض مفروزة وجاهزة للبناء، مشير 
الى ان منطقــــة املفرق تعد اآلن من املناطق 
احليوية باألردن كونها أحد أهم مناطق التنمية 

االقتصادية في اململكة.
ومن املشــــاريع األخرى التي ستعرضها 
الشــــركة أيضا عبارة عن أراض استثمارية 
في بريطانيا وفي عــــدة مناطق من أبرزها 
منطقة صري وســــانت البانز، موضحا ان 
األراضي اســــتثمارية ومفروزة مبساحات 
تبدأ من ٥٠٠ متر مربع وبأســــعار تبدأ من 
٩٥٠٠ جنيه اســــترليني، وملكية األراضي 

حرة وملختلف اجلنسيات.

أعلنت مجموعة توب 
للتســــويق العقاري عن 
مشــــاركاتها في معرض 
العقــــار والــــذي تنظمه 
مجموعة املسار ويستمر 
حتــــى ٢٦ يناير اجلاري 
الراية، حيث  في قاعــــة 
تقدم املجموعة من خالل 
املعرض فرصا استثمارية 
ناجحة لعمالئها وتعرض 
باقة مميزة من املشاريع 
الســــكنية في جمهورية 
مصــــر العربيــــة ودولة 
الى  اإلمــــارات باإلضافة 

أراض اســــتثمارية وســــكنية فــــي األردن 
وبريطانيا.

وبهذه املناســــبة قال العضــــو املنتدب 
للمجموعة، وليد القدومي، ان املجموعة وضمن 
سياستها في دعم صناعة املعارض بالكويت 
وخصوصا العقارية منها فإنها تشارك بهذا 
املعرض، وتهدف من خالل مشــــاركتها إلى 
استقطاب شريحة من املستثمرين للتملك 
واالستثمار في املشاريع املعروضة، باإلضافة 
ملا تشكله هذه املعارض أيضا من أهمية في 
فتح قنوات استثمارية جديدة واستقطاب 
عمالء ومســــتثمرين جدد للمشــــاريع التي 
تعرضها املجموعة وخللق حالة من التواصل 
أيضا مع عمــــالء املجموعة مبختلف أماكن 

تواجدهم.
التي تعرضها املجموعة  وعن املشاريع 
باملعرض قال القدومي بأن املجموعة تعرض 
خالل املعرض أحدث املشاريع العقارية التي 
تعمل على تسويقها وهي مشاريع سكنية 
وسياحية تقع في جمهورية مصر في مناطق 
شرم الشيخ، وسهل حشيش بالغردقة، وبني 
القدومي، أن تلك املشــــاريع هي للتملك مع 
إمكانية تشــــغيلها من قبل الشركة املطورة 
واعتبر القدومي أن الوحدات السكنية والتي 
تبدأ من استديو وحتى فلل من اربع غرف نوم 
تعد فرصة استثمارية مناسبة للمستثمرين 
ملناسبة أســــعارها ملختلف الشــــرائح وملا 
تتضمنه أيضا من امتيازات عديدة تقدمها 
الشركة املالكة واملطورة للمشاريع مجموعة 

بيراميزا للفنادق واملنتجعات.
وعن املشروع الثاني قال القدومي بأنه 
مشروع أبراج سكنية تطوره شركة عوالي 
لالستثمار العقاري في إمارة عجمان ويقع 
مباشــــرة على شــــارع اإلمارات، مضيفا ان 

وليد القدومي

د.خالد الشمري

«توب العقارية» تعلن مشاركتها في المعرضتتمة المنشور ص٣٢
القدومي: نعرض باقة من المشاريع السكنية في مصر واإلمارات 
باإلضافة إلى أراض اسـتثمارية وسـكنية فـي األردن وبريطانيا

الشـمري: ١٫٥ مليـار دوالر فرصـًا اسـتثمارية تطرحهـا «بـاز للنظـم 
العقاريـة» أثنـاء أنشـطة المعـرض وتركز علـى نظام حصص المشـاع

أقوى تجمع عقاري تقيمه مجموعة «المسار» يطرح فرصًا عقارية واستثمارية في معرض العقار واالستثمار الكويتي الـ ١٧

االحد
٢٥ يناير ٢٠٠٩   اقتصاد




