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معرض املعارض العقارية في الكويت (١٣- ١٧ اكتوبر)

% %
أعلنت مجموعة من الشركات العقارية عن مشاركتها في معرض العقار واالستثمار، معرض املعارض العقارية في الكويت، والذي 

تنظمه مجموعة توب اكسبو على ارض املعارض الدولية في مشرف خالل الفترة ١٣-١٧ اكتوبر الجاري وبرعاية وزير التجارة والصناعة 

ووزير الدولة لشؤون مجلس االمة أحمد باقر العبدالله. وقد استقطب املعرض في دورته الحالية نحو ٧٥ شركة عقارية ومالية لتعرض 

أكثر من ٢٥٠ مشروعًا عقاريًا في ١٥ دولة خليجية وعربية وعاملية. وقد استعرض عدد من الشركات املشاركة مشاريعها في املعرض 

على النحو التالي:

ــة«توب العقارية» ــوع ــن ــت ــــــرص عــــقــــاريــــة م ـــم ف ـــدي ـــق ت

ــــــة ــــــي وأوروب ــــة  ــــي ــــرب وع خـــلـــيـــجـــيـــة  دول  ـــــي  ف ــــع  ــــاري ــــش م عـــــــرض  ــــل:  ــــع ــــش امل  ¶

أعلنت مجموعة توب للتسويق العقاري عن 

واالستثمار،  الــعــقــار  مــعــرض  فــي  مشاركتها 

فـــرصـــًا اســـتـــثـــمـــاريـــة ناجحة  حـــيـــث ســـتـــقـــدم 

لعمالئها وستعرض باقة مميزة من املشاريع 

السكنية في دبي والشارقة وعجمان باالضافة 

االردن  فـــي  اســتــثــمــاريــة وســكــنــيــة  أراض  الــــى 

وبريطانيا.

املهندس  للمجموعة  الــتــســويــق  مــديــر  وقـــال 

أن  على  تــحــرص  املجموعة  ان  املشعل  حسني 

تـــكـــون مــشــاركــتــهــا فـــي هــــذا املـــعـــرض مميزة 

وفعالة، حيث تهدف من خالل مشاركتها إلى 

اســتــقــطــاب شــريــحــة مــن املــســتــثــمــريــن للتملك 

واالستثمار في املشاريع املعروضة، خصوصا 

للمجموعة  املتواصلة  النجاحات  سلسلة  بعد 

الـــســـوق املــحــلــي وفـــي االســـــواق الخليجية  فـــي 

املستثمرين  مـــن  كــبــيــر  لـــعـــدد  واســتــقــطــابــهــا 

باالضافة ملا تشكله املعارض أيضا من أهمية 

واستقطاب  استثمارية جديدة  قنوات  فتح  في 

عـــمـــالء ومــســتــثــمــريــن جــــدد لــلــمــشــاريــع التي 

تعرضها املجموعة. 

عددا  تمتلك  املجموعة  أن  املشعل  وأضـــاف 

من املشاريع السكنية في االردن باالضافة الى 

بريطانيا،  في  االستثمارية  املشاريع  من  عــدد 

وأضــــــــاف: وتــعــتــبــر املـــجـــمـــوعـــة أيـــضـــا وكيال 

حصريا لعدد من املشاريع العقارية االماراتية 

املشاريع  أن  املــشــعــل  وبـــني  املــنــطــقــة،  دول  فـــي 

مشاريع  هــي  املجموعة  بتسويقها  تقوم  التي 

سكنية وتجارية وصناعية في دبي والشارقة 

وعجمان.

أبرز املشاريع

التي  املــــشــــاريــــع  أبــــــرز  مــــن  أن  ـــــى  ال وأشـــــــار 

الـــشـــركـــة فـــي املـــعـــرض مشروع  ســتــعــرضــهــا 

مشربية ريزيدنس والكائن في امارة عجمان، 

وأضــــاف أن املـــشـــروع والــــذي يــقــع عــلــى شارع 

االمارات يعد من أكبر وأفخم املشاريع العقارية 

املرحلة  الــتــي تنفذ فــي مدينة عــوالــي، وتــتــألــف 

االولى من طرح برجني سكنيني يحتويان على 

٨٠٠ شقة بمساحات متفاوتة وتتألف من غرفة 

الى ثالث غرف نوم.

الــتــي تعمل على   وقـــال املــشــعــل ان االبـــــراج 

العقاري  لالستثمار  عــوالــي  شــركــة  تطويرها 

تعد االفضل حاليا في املنطقة كونها صممت 

فيها  الهندسية وروعــي  املعايير  وفقا الفضل 

الخدمات  جــمــيــع  تـــوافـــر 

العصرية والتي ستجعل 

الــســكــن فــيــهــا أكثر  مـــن 

راحـــــــــــــة ورقـــــــــيـــــــــا، وبـــــني 

الـــــخـــــدمـــــات  جــــمــــيــــع  أن 

ـــــــراج،  ســـتـــتـــوافـــر فــــي االب

وحــــول االســـعـــار اوضح 

وتبدأ  جــدا  مناسبة  أنــهــا 

للقدم  درهــــمــــًا   ٥٧٥ مــــن 

الشركة  أن  مبينا  املــربــع، 

املــطــورة لــلــمــشــروع تقدم 

تــســهــيــالت مــنــاســبــة في 

الـــســـداد تــصــل لــغــايــة ٣٦ 

شهرا ومن دون فوائد.

برج بينيكل

وحــــول املـــشـــروع الــثــانــي، قـــال املــشــعــل انه 

يقع فــي دبــي مــاريــنــا وتــطــوره شــركــة تايجر 

املشاريع  تنفيذ  فــي  طويلة  خبرة  لديها  التي 

العقارية العمالقة في االمارات تمتد لعشرين 

عــامــا، ويعد مــشــروع بــرج بينيكل واحـــدا من 

ابرز املشاريع التي تنفذها الشركة في مرسى 

دبي ويتألف من ٧٧ دورًا 

ســكــنــيــًا، ويــحــتــوي على 

املميزة  الــخــدمــات  جميع 

سريعة  مـــصـــاعـــد  مـــــن 

ومـــســـابـــح ونـــــاد صحي 

أعــمــال وغيرها  ومــركــز 

من املميزات التي تجعل 

مـــــن الـــــبـــــرج واحـــــــــدا من 

أرقى االبراج في مرسى 

دبـــــي، وبــــني املــشــعــل أن 

الــــشــــركــــة املــــــطــــــورة قد 

في   ٥٦ ــــلــــدور  ل وصـــلـــت 

أن  املتوقع  ومــن  التنفيذ 

يــتــم االنــتــهــاء مــن البرج 

خالل ١٨ شهرا.

.. وستايل

أمـــا املـــشـــروع الــثــالــث والـــــذي تـــطـــوره شركة 

ستايل هوم للتطوير العقاري، فهو برج ستايل 

ويقع في امارة الشارقة في منطقة الخان مقابل 

قناة القصباء، ويطل على بحيرة الخان وشارع 

التعاون، وأشار املشعل الى أن البرج يتكون من 

دور أرضي و٦ أدوار مواقف سيارات باالضافة 

الى ٣٣ دورًا سكنيًا تتألف من غرفة وغرفتني 

الهيكل  اعــــمــــال  أن  وبـــــني  نــــــوم.  غـــــرف  وثــــــالث 

املتوقع  ومــن  االنتهاء،  على  قاربت  قد  االســود 

تسليم الوحدات ملالكها خالل ١٥ شهرا. ولفت 

الى أن أسعار الشقق مناسبة ملختلف الشرائح 

االستثمارية. 

األردن

الشركة  أن  املــشــعــل  بـــني  اخـــــر،  مـــن جـــانـــب 

بــصــدد طـــرح مــا تبقى مــن مــشــروع االراضي 

السكنية باالردن والتي تقع في ام الحصينيات 

بــاملــفــرق وهــي اراض مــفــروزة وجــاهــزة للبناء 

وتبدأ مساحاتها من ٧٥٠ مترًا مربعًا، واضاف 

أن منطقة املفرق تعد االن من املناطق الحيوية 

التنمية  بـــــــاالردن كــونــهــا احـــــدى أهــــم مــنــاطــق 

االقتصادية في اململكة، واشار الى ان مجموعة 

حاليا  تقام  والتجارية  السكنية  املــشــاريــع  مــن 

بــالــقــرب مــن مــوقــع املــشــروع وابــرزهــا مشروع 

يعطي  مما  االردنيني  املهندسني  نقابة  اسكان 

وبالتالي  واالزدهـــــــار  لــلــنــمــو  فــرصــة  للمنطقة 

االستثمار  على  وعالية  مميزة  عــوائــد  تحقيق 

في هذا القطاع.

.. وبريطانيا

الــتــي ستعرضها  املـــشـــاريـــع االخـــــرى  ومــــن 

بريطانيا  فــي  استثمارية  اراض  هــي  الــشــركــة 

وفـــي مــنــاطــق عـــدة مــن أبـــرزهـــا منطقة صري 

الــبــانــز، وأضـــاف املشعل ان االراضي  وســانــت 

اســتــثــمــاريــة ومــــفــــروزة بــمــســاحــات تـــبـــدأ من 

٩٥٠٠ جنيه  مــن  تبدأ  وبــاســعــار  ٥٠٠ متر مربع 

وملختلف  حـــرة  االراضــــي  وملكية  اســتــرلــيــنــي، 

الجنسيات.

وأشــار املشعل إلى أن املجموعة تعد واحدة 

التسويق  في  املتخصصة  الشركات  أكبر  من 

العقاري في دولة الكويت، حيث تقدم املجموعة 

الدراسات واالستشارات التسويقية، باإلضافة 

العقارية  لــلــمــشــاريــع  املــبــاشــر  الــتــســويــق  إلــــى 

الـــعـــقـــاريـــة ملشاريع  الـــشـــركـــات  مـــن  ملــجــمــوعــة 

متنوعة خليجية وعربية وبريطانية. وأضاف أن 

املجموعة تسعى من خالل مشاريعها املنتقاة 

بعناية أن تقدم خدمة مميزة وفرصًا استثمارية 

ناجحة لعمالئها في الكويت والخليج من خالل 

خبرتها الرائدة في هذا املجال.

«مساكن» ـــان» ـــي «ج

«اخلليجية للتنمية» «البركة الدولية»
«أمار سيتي»

طرح فلل سكنية
في العقيلة واملهبولة 

استعراض
املشاريع في الخيران

أكد رئيس مجلس 

البركة  شــركــة  إدارة 

العقارية  الــــدولــــيــــة 

مـــــــهـــــــلـــــــهـــــــل جـــــــاســـــــم 

الشركة  ان  املــــضــــف 

تعد إحدى الشركات 

العقارية املتخصصة 

في التطوير العقاري 

املتميزة  لــلــمــشــاريــع 

اختيار  مــــــن  ا  بــــــــــدء

أفضل املواقع وإعداد 

التصاميم،  أرقـــــــــى 

بــــــــــاإلضــــــــــافــــــــــة إلــــــــى 

الشركة  تــــخــــصــــص 

املشاريع  بـــتـــنـــفـــيـــذ 

عن  والتعمير  بالبناء  مباشرة  والقيام 

طريق جهاز متخصص من املهندسني 

فـــي البناء  الــعــريــقــة  الـــخـــبـــرة  أصـــحـــاب 

لجميع املشاريع.

وقــــــامــــــت شـــــركـــــة الـــــبـــــركـــــة الــــدولــــيــــة 

الــعــقــاريــة بــطــرح مــشــروعــهــا األول في 

«فلل  اســم  الــخــيــران تحت  منطقة آللــئ 

تصميمه  تــــم  والـــــــذي  الـــــالجـــــون»  درة 

الــكــويــتــيــة التي  لــلــعــائــالت  خــصــيــصــا 

تنشد التميز والخصوصية، وقد القى 

املشروع نجاحا كبيرا عند طرحه على 

تقريبا   (٪٦٠) بيع  تــم  حيث  الجمهور 

٢٠٠٨، وسوف  بداية عام  الفلل في  من 

املــتــبــقــيــة ومحدودة  الــفــلــل  يــتــم عـــرض 

واالستثمار  العقار  معرض  فــي  الــعــدد 

الدولي  الــــكــــويــــت  مــــعــــرض  فــــي  املــــقــــام 

من  بالفترة   (٨) رقـــم  قــاعــة   – بمشرف 

أكتوبر   ١٧ إلــــى   ١٣

الجاري.

بـــــــاإلضـــــــافـــــــة إلـــــى 

املـــشـــروع، تقوم  هـــذا 

الــــــــشــــــــركــــــــة حـــــالـــــيـــــا 

بــــــــــــاإلعــــــــــــداد لـــــطـــــرح 

مشروعها الثاني في 

الــخــيــران وهـــو «فلل 

البحرية»  الــــنــــزهــــة 

يــشــمــل عدد  والـــــــذي 

٣٥ شاليهًا بتصميم 

للشريحة  مـــنـــاســـب 

الجمهور  مــن  األكــبــر 

مــــــــن حــــــيــــــث بــــــراعــــــة 

وبساطة  الــتــصــمــيــم 

حيث  جــدا،  منافسة  وبأسعار  التنفيذ 

األسر  مــن  العديد  متناول  فــي  ستكون 

الـــكـــويـــتـــيـــة، وســــــوف يـــتـــم اإلعـــــــالن عن 

املـــشـــروع فــي حــيــنــه، عــلــمــا بــأنــه قــد تم 

من  للبناء  الــالزمــة  التراخيص  إصـــدار 

الجهات الرسمية.

وهذا ما يتعلق بمشاريع الشركة في 

الــكــويــت، إال أن الــشــركــة فــي طــور طرح 

سواء  العقارية  املشاريع  من  مجموعة 

أو  استثمارية  أراض  صفة  على  كانت 

صناعية أو إسكانية في كل من سلطنة 

السعودية  الـــعـــربـــيـــة  واملـــمـــلـــكـــة  ــــمــــان 
ُ
ع

مــســتــقــبــال، وكــذلــك فــي آســيــا وتحديدًا 

في اندونيسيا وهي البلد الذي يتميز 

بـــالـــقـــفـــزة الـــعـــقـــاريـــة الــضــخــمــة والـــــذي 

املشاريع  في  كبيرًا  تطورًا  اخيرًا  شهد 

اإلسكانية.

توسيع االستثمارات
واملشاريع لتشمل الشرق األوسط

ثالثة مشاريع سكنية

أردنية مناطق  في ثالث 

•  سمير القدومي

الــعــام في  أعــلــن عــضــو مجلس اإلدارة واملــديــر 

شــركــة أمــــار ســيــتــي ســمــيــر الــقــدومــي ان الشركة 

العقار  ســوف تركز خــالل مشاركتها في معرض 

واالستثمار على طرح خمسة مشاريع سكنية في 

مناطق حيوية مختلقة في األردن تقع في روضة 

األمير علي ١ وروضة االمير علي ٢ واألشرفية وأم 

السراب واملنارة وعمرة وعميرة. وقال ان الشركة 

قــامــت بعناية فــي اخــتــيــار هــذه املــشــاريــع واألخذ 

بــعــني االعـــتـــبـــار تــطــور هــــذه املــنــاطــق ونهضتها 

مستقبال قــبــل طــرحــهــا فــي الــســوق الــعــقــاري في 

دولة الكويت. 

مواقع  اختارت  الشركة  ان  إلــى  القدومي  ولفت 

املـــشـــاريـــع بــعــد إعــــالن املــلــك عــبــدالــلــه الــثــانــي عن 

إقـــامـــة مــنــطــقــة تــنــمــويــة واقــتــصــاديــة خــاصــة في 

محافظة املفرق حيث ان هذه املحافظة لها أهمية 

إلــى ثــالث دول  استراتيجية كبيرة في األردن وذلــك لكونها محطة رئيسية للوصول 

 ان املشاريع تحظى باهمية كبيرة 
ً
وهــي السعودية والــعــراق وســوريــا. واضــاف قائال

كونها ستطرح في وقت أعلنت فيه األردن عن إقامة ميناء بري ومطار شحن جوي في 

تلك املحافظة.

أسعار تنافسية

الدراسات  املنطقة رخيصة وانــه حسب  ان األسعار مازالت في تلك  القدومي  وذكــر 

قابلة لالرتفاع خالل السنوات السبع القادمة. مشيرا الى أن الشركة تركز استثماراتها 

املستثمرين.  على  املمتاز  بالعائد  والــتــي ستعود   
ً
مستقبال الــواعــدة  املناطق  تلك  فــي 

انها ستكون تنافسية وبمتناول جميع  وعن اسعار قطع األراضــي في املشاريع قال 

الشرائح حيث ان الشركة تمتاز بسرعة وانجاز املعامالت وتوثيق االوراق لدى الهيئات 

في  العقارية  لالستشارات  العالم  عبر  لشركة  امتالكها  بسبب  املختصة،  الحكومية 

العقارية وشراء  االستشارات  األردنــيــة متخصصة في مجال  الشركة  أن  األردن حيث 

وبيع األراضي. 

وعن نشاطات الشركة اشار القدومي إلى ان شركته تقوم بتوفير الخدمات العقارية 

لتسويق  تأسست  حيث  الــعــقــار  مــجــال  فــي  ومتخصصة  واألفـــــراد،  للشركات  الكاملة 

الشركات، كما  لكبريات  ايضًا استشارات ودراســـات جــدوى  األردن. وتقدم  العقار في 

استضافت اخيرا وفودا من مختلف الدول تمثل شركات عقارية كبرى من اجل دراسة 

الفرص االستثمارية في األردن.

أعلنت شركة املساكن الدولية 

(مساكن) عن  العقاري  للتطوير 

مــشــاركــتــهــا فـــي مــعــرض العقار 

واالستثمار.

وقــــال رئــيــس مــجــلــس اإلدارة 

بالشركة  املــــنــــتــــدب  والــــعــــضــــو 

ســـــعـــــود عــــبــــد الــــعــــزيــــز األيـــــــوب 

مجموعة  ســتــطــرح  الــشــركــة  ان 

مـــن املـــشـــاريـــع املــحــلــيــة فـــي هذا 

مشروع  بـــيـــنـــهـــا  مـــــن  املـــــعـــــرض 

باإلضافة  الــخــيــران،  شــالــيــهــات 

ومتنوعة  مــمــيــزة  تشكيلة  إلـــى 

منطقتي  في  السكنية  الفلل  من 

العقيلة.

وبــاإلضــافــة إلــى هــذه املــشــاريــع أوضـــح األيـــوب أن 

الشركة ستستمر في تقديم حملة «ارض وقرض» التي 

أصبحت بمكانة جزء ال يتجزأ من عمل «املساكن»، 

خاصة بعد أن أصبحت هذه العملة بمنزلة الركيزة 

الفقري للشركة فــي ظــل إيقاف  األســاســيــة والــعــمــود 

بعد  واإلئتمان  التمويل  أنشطة 

الضوابط الجديدة التي وضعها 

بنك الكويت املركزي، وكذلك في 

ظــل ارتــفــاع أســعــار مـــواد البناء 

الـــــتـــــي جعلت  الـــــعـــــوامـــــل  وهـــــــي 

قادرين  غـــيـــر  املـــواطـــنـــني  أغـــلـــب 

على شراء األراضــي السكنية أو 

لبيوتهم  البناء  عمليات  تمويل 

السكنية.

وفــي هــذا الصدد بني األيوب 

الكويت  فـــــي  الـــســـكـــن  أزمــــــــة  أن 

أصــبــحــت تــتــفــاقــم حــالــيــًا حيث 

قـــال ان هـــذه األزمــــة وصــلــت إلى 

في  أنــهــا  كما  حاليًا،  منتصفها 

ازديــاد خاصة في ظل عــدم تدخل أي طــرف حكومي 

أو غير حكومي لحل هذه األزمة التي أضرت بالسوق 

الــعــقــاري بــالــكــويــت كــمــا أضــــرت بــاملــواطــن الكويتي 

في الوقت ذاته من دون أن تلوح في األفق أي بوادر 

النفراج هذه األزمة.

الخليجية  املجموعة  أعلنت 

للتنمية واالستثمار مشاركتها 

في معرض العقار واالستثمار، 

اإلدارة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس  وأكـــــــد 

بـــــن طاهر  بـــــن عــــلــــوي  فـــيـــصـــل 

الـــــــــذيـــــــــب حـــــــــــرص املـــــجـــــمـــــوعـــــة 

املناسبات  فـــي  املـــشـــاركـــة  عــلــى 

والفعاليات االقتصادية الكبرى 

واملـــعـــارض املــؤثــرة واملــهــمــة في 

املــنــطــقــة، وذلــــك بــالــتــمــاشــي مع 

استراتيجية التواصل مع جميع 

في  واملتداولة  املهتمة  األطياف 

القطاع العقاري واالستثماري.

الـــــســـــوق  ان  الـــــــذيـــــــب  وذكـــــــــــر 

فـــي الفترة  أثـــبـــت  قـــد  الـــعـــقـــاري 

األخــيــرة صالبته وثــبــاتــه، وذلـــك مــن خــالل تماسكه 

وصــــمــــوده فـــي األزمــــــة املـــالـــيـــة األخــــيــــرة الـــتـــي ألقت 

بظاللها على جميع األوضاع االقتصادية في العالم، 

وأن السوق العقاري كان أقل الخاسرين بني جميع 

القطاعات االقتصادية األخرى. وقد بني أن األسواق 

العقارية تشهد إقباال ملحوظا عن القطاعات األخرى 

وزيــــادة فــي نموها خــاصــة فــي األســــواق الخليجية 

األخيرة  للسنوات  فيها  االرتــفــاع  وتيرة  كانت  التي 

بشكل متصاعد.

واالستثمار  للتنمية  الخليجية  املجموعة  وعــن 

صرح الذيب بانضمام شركة دار الكوثر الخليجية 

دار  وشركة  املجموعة  ألعضاء  البحرين  مملكة  في 

للبناء والتعمير في صاللة بسلطنة عمان  الغنايم 

بــاإلضــافــة لــألعــضــاء الــســابــقــني وهـــم شــركــة اململكة 

للتطوير العقاري صاللة سلطنة عمان وشركة دار 

الــكــوثــر العقارية فــي دولـــة الــكــويــت وشــركــة النخبة 

املتحدة وشركة  العربية  اإلمــارات  بدولة  الخليجية 

املــمــلــكــة لـــخـــدمـــات االســـتـــثـــمـــار فـــي مــســقــط سلطنة 

عمان.

وأكــد الذيب أن من أهــم السياسات في املجموعة 

هي فتح أســواق شرق أوسطية 

وعاملية جديدة وذلك باقتناص 

الــفــرص املوجودة  أفضل وأبـــرز 

في السوق واملبنية على عوامل 

التنمية الشاملة.

عوائد قياسية

ومــــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، أكــــد 

الـــــــــذيـــــــــب تـــــحـــــقـــــيـــــق املـــــحـــــافـــــظ 

االســتــثــمــاريــة والــعــقــاريــة التي 

وأعضاؤها  املجموعة  تــديــرهــا 

السنوات  قياسية خــالل  عــوائــد 

األخيرة، وأن املجموعة ستعمل 

وبالذات  املشاريع  تطوير  على 

نتائج  لتحقيق  منها  العقارية 

أفضل وأشمل.

وأضاف أن املجموعة قد حققت األهداف الرئيسية 

لــالســتــثــمــار فــي أســــواق اإلمــــــارات الــعــربــيــة املتحدة 

وبريطانيا  واألردن  والــســعــوديــة  عــمــان  وســلــطــنــة 

مؤكدا استمرار املجموعة في إطالق مشاريع عقارية 

غير تقليدية ومبدعة وتتميز بالطرح الراقي، مشيرا 

بتلبية جميع  املجموعة سيقوم  فريق عمل  أن  إلــى 

االستفسارات من خالل خبراته الطويلة في السوق 

العقاري.

هي  العقارية  الكوثر  دار  أن  مؤكدا  الذيب  وتابع 

الكويت، مشيرا  دولــة  فــي  املجموعة  املمثلة ألعــمــال 

إلـــى أن اســتــراتــيــجــيــة املــجــمــوعــة هـــي عـــدم التوقف 

بــاإلبــداع عند أي حاجز أو إنــجــاز، بل التوصل إلى 

االقتصادية  القطاعات  ملختلف  وأشــمــل  أبعد  رؤيــة 

واالستثمارية، والتجدد املستمر في ابتكار واغتنام 

الـــذيـــب تصريحه  الـــفـــرص االســـتـــثـــمـــاريـــة. واخـــتـــتـــم 

بــزيــارة جناح  املــعــرض كافة بالتفضل  بــدعــوة زوار 

لـــالطـــالع عــلــى أحـــــدث وأبــــــرز املشاريع  املــجــمــوعــة 

لــكــل املشاركني  مــتــمــنــيــا  الــعــقــاريــة واالســـتـــثـــمـــاريـــة 

والزوار النجاح والتوفيق.

الخيران شاليهات  مشروع  بتسويق  البدء  األيـــوب:   ¶

٢٠٠٨ بداية  من  الفلل  من   ٪٦٠ بيع  املضف:   ¶

وتنافسية مــنــاســبــة  األســـعـــار  الــقــدومــي:   ¶

النمو تجاوز ٥٠٠٪ على األصول عام ٢٠٠٧
ــة واإلقــلــيــمــيــة ــي ــل ــح ــا امل ــه ــع ــاري ــش ــرض م ــع ــت ¶ الــعــمــيــري: الــشــركــة س

العميري  خــلــيــفــة  مــشــعــل  قــــال 

شركة  إدارة  مــــجــــلــــس  رئـــــيـــــس 

شركة  إن  الـــخـــلـــيـــجـــيـــة  الـــــســـــالم 

جـــيـــان الـــعـــقـــاريـــة نــجــحــت خالل 

قفزات  فــي تحقيق  فــتــرة وجــيــزة 

فــــي نـــســـب نـــمـــو األصـــــــــول، حيث 

عــام ٢٠٠٧ نسبة نمو  فــي  حققت 

عــلــى أصولها.  الــــــــ٥٠٠٪  جـــــاوزت 

وذكــر العميري أن «جــيــان»، التي 

خالل  مــــن   ٢٠٠٦ عــــــام  تـــأســـســـت 

مجمعات  شـــــركـــــة  بــــــني  شــــــراكــــــة 

األسواق التجارية وشركة السالم 

إنجاز  مــــن  تــمــكــنــت  الــخــلــيــجــيــة، 

الـ٣٠  قيمتها  تـــجـــاوزت  صــفــقــات 

مــلــيــون ديــنــار وتــحــقــيــق نــمــو في 

األصــــول تــجــاوز الـــــــ٥٠٠٪، وتدير 

الشركة حاليا مشروعات تتجاوز 

دينار  مــــلــــيــــون  الــــــــــــ٥٠  قـــيـــمـــتـــهـــا 

كويتي.

أن«جيان»  إلـــى  اشـــارتـــه  وبــعــد 

العقار  مــــعــــرض  فـــــي  ســــتــــشــــارك 

واالستثمار أكد العميري على ان 

قامت  الشركة  إدارة  استراتيجية 

منذ بداية التأسيس بالعمل على 

توفير فرص واضحة املعالم تكون 

نقطة انطالق لكل نشاط، ومن ثم 

املال  ورأس  التمويل  زيـــادة  طلب 

حـــتـــى يـــتـــم تــحــقــيــق الـــكـــفـــاءة في 

اســتــخــدام األصـــول، وعليه وبعد 

استقطاب  فـــــي  الــــشــــركــــة  نــــجــــاح 

مـــشـــروعـــات إســتــراتــيــجــيــة يمكن 

األساسية  الــــــنــــــواة  اعــــتــــبــــارهــــا 

لــالنــطــالق والـــتـــوســـع، فــقــد بدأنا 

املال  رأس  زيـــــــادة  فـــكـــرة  دراســـــــة 

التي  األنــــشــــطــــة  هـــــــذه  لـــتـــمـــويـــل 

بالفعل بــدأنــا فــي إجـــراءت زيادة 

رأســمــال الــشــركــة، وإعـــادة ترتيب 

هذه  على  بناء  والخطط  الــفــرص 

الزيادة.

بدأت  الـــشـــركـــة  أن  الـــــى  ولـــفـــت 

مراحل توسعاتها في السعودية، 

السعودي  الـــســـوق  يــعــتــبــر  حــيــث 

مــن األســــواق الــواعــدة ذات النمو 

القادمة،  املــرحــلــة  خـــالل  الــســريــع 

وقد باشرت الشركة بفتح فرع لها 

في اململكة للمساعدة في متابعة 

وتنمية أعمالها ومشروعاتها 

كـــمـــا قـــامـــت الـــشـــركـــة فــــي وقت 

ســـــــابـــــــق بــــــــشــــــــراء مـــــبـــــنـــــى قــــديــــم 

وتطوير مجمع تجاري في موقع 

مــجــاور ملركز سلطان فــي منطقة 

اسلوب  خــــــالل  مـــــن  الـــفـــحـــيـــحـــيـــل 

مميز في التصميم سيضفي ملسة 

مميزة على املنطقة بشكل عام.

الجدير بالذكر أن شركة جيان 

ستقوم بــعــرض وتــســويــق بعض 

واإلقليمية  املــحــلــيــة  مــشــاريــعــهــا 

فـــــي معرض  مـــشـــاركـــتـــهـــا  خــــــالل 

الــعــقــار واالســتــثــمــار، وقـــد  قامت 

الـــشـــركـــة فـــي وقــــت ســـابـــق بطرح 

وتــســويــق مــجــمــوعــة أراضـــــي في 

الـــخـــيـــران بقيمة  لـــؤلـــؤة  مـــشـــروع 

دينار  مـــلـــيـــون  الــــــــــ١٧  تـــــجـــــاوزت 

الــعــام املــاضــي، كــمــا قــامــت بطرح 

مشاريع لبيع شاليهات بأحجام 

ومـــســـاحـــات مــخــتــلــفــة فـــي مدينة 

الـــــخـــــيـــــران. هــــــذا بــــاإلضــــافــــة إلى 

تطوير مجمع مكاتب في املنطقة 

الحرة.

الشركة ستقوم  ان  الــى  واشـــار 

بـــطـــرح نــســبــة الـــــزيـــــادة فــــي رأس 

املــــال عــلــى مــجــمــوعــة مـــحـــددة من 

اإلستراتيجيني  املـــســـتـــثـــمـــريـــن 

الــكــويــت وخارجها،  دولــــة  داخــــل 

رؤيتها  تـــحـــقـــيـــق  لـــــدعـــــم  وذلـــــــــك 

لتكون إحدى الشركات الرائدة في 

واالستثمار  والــتــنــمــيــة  الــتــطــويــر 

الــــعــــقــــاري، مــــؤكــــدا حـــــرص املالك 

الحاليني على البقاء في حصص 

لقناعتهم  الشركة  داخــل  رئيسية 

بتوجهاتها.

•  مشعل العميري

•  سعود األيوب

•  فيصل بن طاهر 

•  مهلهل املضف

•  حسني املشعل


