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القدومي: 250 مشروعاً لـ 73 شركة مبعرض الكويت الدولي للعقار

القوان����ني العقارية في نفس 
البلد، وزيارة املشروع على 
أرض الواقع قبل توقيع العقد 
والتأكد من املوقع واملواصفات، 
العقد بش����كل كامل  وقراءة 
ومراجعت����ه من قب����ل محام 
أو مستش����ار متخصص في 
العقود. والتأكد من احتواء 
العق����د على كل ما مت االتفاق 
عليه من مواصفات وامتيازات. 
فكثير م����ن االمتيازات تقدم 
شفهيا وبالتالي ال ميكن الزام 
البائع بها اذا لم تكن بالعقد. 
وأكد القدومي ان زيارة العميل 
العقار  العقار ومعاينة  لبلد 
قبل االلت����زام تعاقديا ودفع 
اي مبالغ للمطور س����تريح 
املشتري كثيرا وجتعله يتخذ 
القرار الصائب بالش����راء من 

عدمه.
وقال القدومي إن مجموعة 
توب اكس����بو حترص كثيرا 
الش����ركات  عل����ى ان تكون 
املش����اركة ف����ي املعرض من 
امللتزمة واملشهود  الشركات 
لها بالكف����اءة واملصداقية إال 
ان ذلك ال مينع مطلقا من ان 
يقوم العميل بطلب استشارة 
محام أو مختص قبل الشراء 
الى وجود  والتعاقد، وأشار 
اربع محامني في املعرض من 
الكويت واالم����ارات وتركيا 
وكندا لتقدمي النصح واملشورة 

لزوار املعرض.

ف����ي كل ال����دول املس����تقرة 
سياس����يا واقتصاديا، وعلى 
رأس����ها بالطبع اجلمهورية 
التركية التي أصبحت حتتل 
مؤخ����را مكانة كبي����رة في 
قلوب املواطن����ني الكويتيني 
واخلليجيني بفضل قوانينها 
املشجعة وأسعارها املناسبة 
وطبيعتها اخلالبة وتقاليدها 
احملافظة، مع محافظة العديد 
من االسواق االوروبية على 
مكانته����ا ف����ي االس����تقطاب 

التقليدي للمستثمرين.
النصح  القدومي  وج����دد 
للمستثمرين بأنه عليهم قبل 
التعاقد والش����راء التأكد من 
املش����روع الذي تتواجد فيه 
الوحدة املراد شراؤها واملوقع 
الذي يتواجد بها، واالستعانة 
بجهات متخصصة للكشف عن 
العقار، والس����ؤال عن مالءة 
مطور العقار، خاصة في حال 
كان املشروع في طور اإلنشاء، 
وعدم االعتماد فقط على رأي 
وكيل البيع أو الشركة التي 
تسوق العقار ألنهم في النهاية 
يرغبون في تسويق املشروع 
أوال. وقال القدومي: ال تغرنكم 
األسعار املنخفضة للعقارات 
وال تصدق����وا وعود العوائد 
الكبيرة، وانتبهوا إلمكانية 
البيع فيما بعد، كما انه يجب 
استش����ارة محام عقاري في 
بل����د العق����ار والتعرف على 

ش����هدت تذبذب����ا وتراجع����ا 
ملحوظا في كل دول العالم، 
وخصوصا قطاع االس����واق 
واالسهم والذي شهد تراجعا 
كبيرا أطاح باستثمارات عدد 
من الش����ركات والبنوك، بل 
إلى االفالس  ودفع بعضه����ا 

واالنهيار.
وأك����د القدوم����ي على ان 
العق����ار في  الطل����ب عل����ى 
إلى  الكويتي ينقسم  السوق 
قسمني، االول يتعلق بالطلب 
العقار احمللي وحتديدا  على 
التي  التمليك  منتجات شقق 
بدأت تزدهر والتي باتت تشهد 
طلبا من قبل شريحة كبيرة 
من املواطنني الذين أصبحوا 
يلجأون إلى مثل هذه املنتجات 
باعتبارها س����كنا مؤقتا لهم 
من جه����ة، واس����تثمارا آنيا 
ومستقبليا من اجلهة االخرى، 
السيما في ظل االرتفاع الكبير 
في أس����عار األراضي والڤلل 
الس����كنية وتكلفة البناء في 

الوقت احلالي.
أما الشق الثاني من الطلب 
فأشار القدومي إلى أنه يتركز 
في الطلب����ات املتزايدة على 
االستثمار في العقار اخلارجي 
سواء ألغراض االستثمار أو 
حتى لالستفادة منه كسكن 
ث����ان خ����ارج الكويت، حيث 
يتزاي����د طلب املواطنني على 
شراء عقارات وشقق سكنية 

كش����ف العضو املنتدب 
ملجموعة توب إكسبو لتنظيم 
املع����ارض واملؤمترات وليد 
القدوم����ي خ����الل تصري����ح 
صحافي مبناسبة االستعدادات 
التي جتريها الش����ركة حاليا 
لتنظيم معرض الكويت الدولي 
للعقار على أرض املعارض 
الدولية خالل الفترة من 17 إلى 
22 نوفمبر اجلاري وبرعاية 
وحضور سعادة وكيل وزارة 
التجارة والصناعة عبدالعزيز 
اخلالدي، عن ارتفاع في أعداد 
الشركات العقارية املشاركة في 
 املعرض لتصل إلى أكثر من 
73 شركة جاءت من مختلف 
العربي����ة واالجنبية  الدول 
لتشارك في إجناح مثل هذه 
التظاهرة السنوية املميزة من 
خالل طرح نحو 250 مشروعا 
في نح����و 15 دولة خليجية 

وعربية واجنبية.
الش����ركات  أن  وأض����اف 
العقارية املشاركة تنوعت ما 
بني شركات محلية ملشاريع 
داخل الكويت وأخرى أجنبية 
أو محلية متثل مشاريع من 
كل من دولة اإلمارات العربية 
العربية  اململك����ة  املتح����دة، 
البحرين،  السعودية، مملكة 
سلطنة عمان، اململكة األردنية 
الهاش����مية، جمهورية مصر 
العربية، إلى جانب مشاريع 
من بريطانيا، اميركا، أملانيا، 
بلغاريا، جورجيا، اسبانيا، 
التش����يك، البوسنة، فرنسا، 
الكونغو  سويسرا، وتركيا، 
وحجزت حتى اآلن أكثر من 
3400 مت����ر مربع داخل قاعة 

املعرض.
وأشار إلى أن هذا احلشد 
الكبير من الشركات العقارية 
ليثبت للجميع أن العقار مازال 
وسيبقى هو االستثمار االفضل 
على مر االيام، وهو االمر الذي 
جتل����ى بوضوح م����ن خالل 
االزمات الكثي����رة واملتتالية 
التي عصفت بأسواق املنطقة 
والعالم، سواء منها االزمات 
السياس����ية أو االقتصادي����ة 
والتي ظل معه����ا العقار في 
مأمن وبعيدا عن أي اهتزاز 
أو تأث����ر، بخ����الف غيره من 
القطاع����ات االقتصادية التي 

وليد القدومي

الشركة تقدم منتجات عقارية 
جديدة للمستثمرين في املجال 
العقاري والتي تتمتع بالعوائد 
االستثمارية املجزية خاصة في 
مشروع )برج الصفا وروضة 

الصفوة(.
وأوضح املطيري أن مشروع 
روضة الصفوة سيكون جاهزا 
للتشغيل خالل العام احلالي، 
وقال: »هناك إقبال كبير من 
قبل املستثمرين اخلليجيني 
وبالد شرق آس���يا على هذا 
املش���روع«. وتابع املطيري 
تصريحه تعريفا مبش���روع 
روضة الصف���وة في املدينة 
املنورة وهو عبارة عن فندق 
مطل على ساحة احلرم النبوي 
الش���ريف والبقيع وهو أول 
فندق في املدينة املنورة يطرح 
للتملك بنظ���ام )الصكوك( 
ويتميز باملوقع االستراتيجي 
باطاللة مباشرة ومنفردة على 
احلرم النبوي الشريف والبقيع 
وقربه الشديد من باب مصلى 
النساء على وجه اخلصوص 

والذي ال يتجاوز 150 مترا.
ويجس���د فن���دق روضة 
املثالي  النم���وذج  الصف���وة 

»كويت إلدارة املشاريع« تسّوق 
مشاريع مكة املكرمة واملدينة املنورة

»مرابحات« تطرح مشاريع في الكويت ومكة وإسطنبول

للمش���اريع ذات اخلدم���ات 
املتكاملة، حي���ث يقدم باقة 
املتفردة والتي  من اخلدمات 
تضعه في مصاف أفضل فنادق 

املدينة املنورة.

أكواماري���ن يقع على البحر 
مباشرة، حيث يتميز شاطئ 
الذهبية  املنتج���ع برمال���ه 
الناعمة، ومياهه الصافية، 
وبعده عن الصخور البحرية، 
مما يتيح لهواة األنش���طة 
البحرية ممارسة العديد من 
االنشطة والرياضات البحرية 

املمتعة بأمان وسهولة.
وحول باقي مرافق املنتجع 
أوضح البحيري أن املنتجع 
يحتوي على حمامات سباحة 
مظللة مزودة بجميع وسائل 
الراحة واالستجمام الالزمة، 
إلى جانب حمام سباحة مغلق 
خاص بالسيدات، كما يحتوي 
أيضا على مطع���م وكافيه 
يقدم���ان مجموعة متنوعة 
من االطباق احمللية والعاملية 
واملشاوي، مبا يتناسب مع 
مختلف األذواق، وس���وبر 
ماركت يلبي جميع احتياجات 
النزالء ويغنيهم عن اخلروج 
من املنتجع، وناد صحي لهواة 
الرياضة واللياقة  ممارسة 
البدنية يحتوي على مجموعة 
من أحدث األجهزة الرياضية. 
واختتم البحيري بقوله ان 
منتجع »أكوامارين« سيكون 
مبنزلة فرصة مناسبة لكل 
مواطن ومقي���م على أرض 
الكويت لالستمتاع بإجازة 
سنوية ال تنسى في كل عام، 
ضمن منتجع سياحي عائلي 
الراحة  مزود بكل وس���ائل 
واالستجمام بعيدا عن صخب 
املدينة وضوضائها بطرق 

سداد مريحة.

املغطى، متحف آياصوفيا، 
برج العذراء، والقصر الغارق، 
السلطان أحمد، برج  جامع 
اجللطة، قصر تش���يراغان، 
قصر كوتش���وك سو، قصر 
بيالربيه، محطة حيدر باشا، 
جامع السلطان أيوب، وقصر 
يلديز، باإلضافة إلى قربه من 

مراكز التسوق.
أما ع���ن أح���دث وأبرز 
مش���اريع »مرابحات« فقد 
أشار البحيري إلى مشروع 
الشركة الذي يقع على شاطئ 
مدينة النويصيب مبحافظة 
األحم���دي بالكوي���ت وهو 
»منتج���ع أكوامارين« الذي 
يعتبر أول مشروع مرخص 
رسميا يطرح بنظام صكوك 
املنفعة في الكويت، كما أنه 
يوفر كل األنشطة الترفيهية 
واالجتماعية، باإلضافة إلى 
الرياضات البحرية مما يوفر 
للعائل���ة الكويتي���ة إجازة 

ممتعة.
وقال البحيري إن املشروع 
يتألف من 99 وحدة فندقية 
سياحية، عبارة عن31 ڤيال 
و68 ش���اليها جميعها مطل 
على البح���ر، باإلضافة إلى 
مبنى إدارة املنتجع، ومبنى 
اخلدمات، وحمامات السباحة 
والعديد من املرافق االخرى 
الواقعة على جانبي املسطحات 
الذي  اخلضراء واألش���جار 
س���تجعل املنتج���ع يتميز 
بالهدوء والرومانسية خاصة 

في أوقات الليل اخلالبة.
منتج���ع  أن  وأض���اف 

الش���ركة فهو  س���تطرحه 
مشروع »سلطان سويتس« 
ف���ي اجلان���ب األوروب���ي 
من اس���طنبول ف���ي تركيا، 
وبالتحديد في منطقة أتاكوي 
بالقرب من العديد من املناطق 
املهم���ة بأس���طنبول، حيث 
متتلك »مرابحات« مجموعة 
من األجنحة الفندقية الفاخرة 
متنوعة التصاميم واملساحات 
في مش���روع جديد لشركة 
»nef« التركية، يتم تسويقها 
إما بنظام صكوك تبادل ملدة 
35 عاما أو بنظام التملك احلر 
أو بنظام التملك مع إمكانية 
تش���غيل واستثمار اجلناح 

بعقود محددة املدة.
إلى أن  البحيري  وأشار 
املش���روع يقع على مساحة 
20.000 مت���ر مربع ويضم 
مبان���ي س���كنية ومبان���ي 
جتاري���ة ومباني س���كنية 
وأخرى جتارية، كما يتمتع 
املشروع مبجمع جتاري ضخم 
مفتوح للهواء الطلق واألجواء 
األوروبية يستقبل أكثر من 

150.000 زائر يوميا.
ومضى البحيري يقول إن 
مشروع »سلطان سويتس« 
يقع بالقرب من مطار أتاتورك 
الدول���ي وبجان���ب مرك���ز 
املؤمترات ومركز »س���ي إن 
أر إكسبو«، على مسافة قريبة 
جدا من محطة املترو ومحطة 
املتروباص، وعدد من األماكن 
التاريخية في إس���طنبول 
مث���ل: قص���ر ت���وب كابي، 
قصر دوملابهتش���ة، السوق 

أعلنت ش���ركة مرابحات 
للحلول العقارية، الش���ركة 
الرائدة في سوق العقار في 
الكويت والش���رق األوسط 
وشمال أفريقيا عن مشاركتها 
الدولي  الكويت  في معرض 
للعقار وحول هذه املشاركة 
قال مدير قط���اع العمليات 
للمجموعة ع���الء البحيري 
إنها ستتضمن طرح منتجها 
العق���اري املبتك���ر »وثيقة 
االيجار الشرعية« مبشروع 
»ب���رج هاجر« الواقع ضمن 
مشروع »أبراج البيت« مبكة 
املكرمة ومقابل الكعبة املشرفة 
مباشرة وعلى بعد 100 متر 
فقط من باب امللك عبدالعزيز، 
والذي يدار من قبل سلسلة 
فنادق ومنتجعات موڤنبيك 
العاملية. وهو املنتج الذي يتم 
تطويره باستمرار خصيصا 
لتمكني املستثمرين واألفراد 
من االس���تفادة من التواجد 
في قلب مكة املكرمة وملدة 21 
عاما مع توفير نسبة كبيرة 
تفوق 80% من تكاليف اإلقامة 

هناك.
كما أش���ار البحيري إلى 
أن »مرابح���ات« بدأت عامها 
الرابع في تشغيل واستثمار 
وحداته���ا الفندقية في برج 
هاجر وتسكني العمالء، وقد 
متيز العام الثالث بتشغيل 
مميز وناجح ملوس���م شهر 
رمضان الكرمي، هذا ولم يشهد 
العام الثالث أي شكاوى أو 

مالحظات من العمالء.
أما املشروع الثاني الذي 

صرح فالح املطيري نائب 
الرئي���س التنفي���ذي إلدارة 
املبيعات بشركة كويت الدارة 
املشاريع بأن الشركة تشارك 
مشاركة مميزة في املعرض 
ك���راع بالتين���ي للمعرض 
ومبجموع���ة من املش���اريع 
الكبيرة واملميزة وهما مشروع 
برج الصف���ا في مكة املكرمة 
وفندق روض���ة الصفوة في 
املدين���ة املنورة ف���ي اململكة 
العربية الس���عودية وهذا له 
اثر كبير في اجناح السياحة 
الدينية ف���ي املنطقة والعالم 

االسالمي.
ان الشركة  واكد املطيري 
من خالل مشاركتها باملعرض 
س���تقوم بعرض املش���اريع 
وتعريف اجلمهور على فندق 
روضة الصفوة بنظام صكوك 
االنتفاع ملدة 20 عاما هجرية 
الذي يعد االه���م واالبرز في 
املدينة املنورة من خالل املدة 
واملوقع والس���عر واالطاللة. 
حي���ث ان »كوي���ت الدارة 
املش���اريع« تنفرد مبشروع 
روض���ة الصف���وة باملدينة 
فالح املطيرياملنورة. وأوضح املطيري أن 

عالء البحيري

»توب العقارية« تطرح شققاً سكنية في لندن

»ماس« تعلن مشاريع جديدة
في 3 دول رئيسية باملنطقة

»دينار الدولية« تقدم تسهيالت في الدفع
االستثمار في هذه الڤلل، حيث 
يقوم فريق املبيعات بتقدمي 
دراسة اجلدوى االقتصادية 
امل���ردود املج���دي من  ذات 
خالل منظوم���ة مت وضعها 
وفق دراسة محكمة ودقيقة 
مبنية على معطيات مؤكدة 
منذ ع���ام 2008 وحتى عام 
2014 وذلك مبا نسبته %40 
مع���دل الزيادة في أس���عار 
الڤلل، وقد اختارت الشركة 
هذا املعرض بالذات وفي هذا 
التوقيت لتعرض لعمالئها 
الكرام هذه املنظومة بعد أن 
بدأ املؤش���ر االقتصادي في 

القدومي الى سلسلة النجاحات 
الت����ي حققتها املجموعة في 
تسويق مدينة ميلتون كينيز 
ببريطاني����ا ومتكنها خالل 
الفترة املاضية من تسويق 
اكثر من 300 منزل وڤيال في 
املدينة ومت تسليم معظم تلك 
البيوت ملالكها وجار العمل 
على تس����ليم عدد آخر منها 
خالل الفترة احلالية ولغاية 
منتصف الع����ام القادم وفقا 
جلداول اإلجناز املعتمدة فإن 
املجموعة ستطرح مشاريع 
جديدة في املدينة في بداية 
الع����ام الق����ادم ف����ي مواقع 

مميزة.

الراغبني بالشراء والتملك في 
لندن.

ب����ان  القدوم����ي  وق����ال 
البريطانية لندن  العاصمة 
تع����د االبرز عاملي����ا من بني 
مختل����ف عواصم العالم في 
استقطابها للمستثمرين في 
القطاع العقاري ومن مختلف 
العالم ويعد املستثمر  دول 
اخلليجي بشكل عام من اكبر 
املستثمرين العقاريني في لندن 
سواء كانت جهات استثمارية 
حكومية او محافظ عقارية او 
افرادا، واضاف القدومي ونظرا 
لهذا االستقطاب الكبير فاننا 
العقاري  جند ان االستثمار 
في لن����دن في تصاعد ومنو 
مستمر ويحقق دوما أرباحا 
عالي����ة وممي����زة على قيمة 
العق����ار اذا احس����ن العميل 
االختيار وخصوصا ملوقع 
العقار في لندن وما يتمتع 
به م����ن مواصفات وخدمات 
والتزام����ات مالية س����نوية 
فليست كل املواقع في لندن 
ذات جذب للمستثمرين ومنها 
ما ال يحقق ارتفاعا جيدا على 
قيم����ة العقار، وأضاف ومن 
هنا فان دور مجموعة توب 
العقارية ومن خالل خبرتها 
العريقة والكبيرة في السوق 
العقاري البريطاني هو تقدمي 
املفيد واملثمر للمستثمر ومبا 
يحقق له عوائد جيدة على 
اس����تثماره وتأمني السكن 

الالئق واملناسب له.
م����ن جانب آخر، اش����ار 

قال نائب العضو املنتدب 
للتسويق في مجموعة توب 
العقارية محمد وليد القدومي 
إن املجموعة حرصت على أن 
تقدم خ����الل الدورة احلالية 
للمعرض مش����اريع جديدة 
الكويت  للمس����تثمرين في 
تتمثل في شقق سكنية في 
قلب العاصم����ة البريطانية 
لن����دن ومش����اريع مماثل����ة 
في لن����دن الكبرى واملناطق 
احمليط����ة به����ا والتي تعمل 
عل����ى تطويره����ا وتنفيذها 
الشركة الرائدة والكبيرة في 
بريطانيا باريت لندن وبنينّ 
القدومي ان طاقم التسويق 
واملستش����ارين العقاري����ني 
س����يتواجدون  للش����ركة 
خالل فترة املعرض لتقدمي 
املعلومات الالزمة للمهتمني 
واطالعهم على مناذج الشقق 
السكنية ومواقعها وأسعارها 
باإلضاف����ة ال����ى تعريفه����م 
باملواصفات والتش����طيبات 
التي تنفذها باريت  الراقية 

لندن مبختلف مشاريعها.
وأض����اف القدوم����ي انه 
سيكون بإمكان املستثمرين 
اختيار ش����قة احالمهم في 
لندن ومحيطها من اكثر من 
عش����رين مش����روعا سكنيا 
تنفذها الش����ركة حاليا منها 
م����ن ه����و جاهز للتس����ليم 
خالل هذا العام او منتصف 
العام الق����ادم وبنينّ القدومي 
بأن اسعار الشقق متفاوتة 
وتتوافق مع امكانيات العمالء 

 إسطنبول، »برستيج مودرن« 
)Prestij Modern( ف���ي مدينة 
إل���ى  بورص���ة، باإلضاف���ة 
مشروعي »ماوننت فيو هايد 
بارك« و»أكتوبر بارك«، حيث 
يقع األول في منطقة القاهرة 
اجلديدة والثاني في مدينة 6 

أكتوبر.

وشدد الش���هاب على أن هذه 
املشاريع ستكون منسجمة مع 
املعايير املهني���ة العامة التي 
درج���ت م���اس العاملية على 
اعتمده���ا عن���د التعاقد على 
طرح أي مشروع والتي اعتاد 
العمالء عليها في تعاملهم مع 
الشركة، س���واء جلهة توفر 
الثقة في الشركات املطورة لها 
ممن تتمتع بس���معة إيجابية 
وخب���رات طويل���ة، املعايير 
التي يتم تنفيذ املشاريع على 
أساسها، أو لكون التعاقد على 
مثل هذه املشاريع يأتي استنادا 
إلى دارسات ومؤشرات دقيقة، 
بحيث يأتي قرار تسويق أي 
مشروع مبنيا على مؤشرات 
صلبة ومتينة. يذكر أن شركة 
العاملية مستمرة خالل  ماس 
فعاليات املعرض بتس���ويق 
مش���اريعها املعروفة والتي 
تتناسب مع مختلف الشرائح 
وتناس���ب مختلف املتطلبات 
وأبرزها من بينها برج زمزم: 
والذي يعد وجهة رئيس���ية 
للمعتمرين واحلجاج إلى مكة 
املكرمة، وهو حتت إدارة العالمة 
الفرنس���ية الش���هيرة بوملان 
)Pullman(، باإلضافة إلى عدة 
مشاريع حيوية وبخصائص 
مختلفة ف���ي تركي���ا ومنها 
»باتش���هير« )BatiSehir( في 

ق���ال مدير التس���ويق في 
العاملية عبداهلل  شركة ماس 
جاس���م الش���هاب ان نسخة 
املعرض هذا العام تشكل حدثا 
فريدا بالنس���بة لشركة كون 
املعرض سيشهد اإلعالن عن 
طرح مشاريع جديدة باإلضافة 
إلى املشاريع السابقة واملوزعة 
على ثالث دول رئيس���ية في 
املنطقة، مش���يرا ف���ي الوقت 
نفسه إلى أن الشركة حترص 
في الوقت نفس���ه على انتقاء 
الفعاليات التي تش���ارك فيها 
بدقة سواء على املستوى احمللي 
أو اإلقليمي، وذلك مبا يتناسب 
مع مسيرتها كشركة قيادية في 

مجال التسويق العقاري. 
ولفت ان املعرض يكتسب 
أهمي���ة خاصة عل���ى قائمة 
الفعاليات السنوية للشركة، 
موضحا أن نسخة هذا العام 
ستشكل محطة مهمة بالنسبة 
ل�»ماس العاملية« كونها ستشهد 
اإلعالن عن مش���اريع جديدة 
مميزة، كاشفا أن هذه املشاريع 
ستش���كل بحق قيمة مضافة 
بالنسبة للشركة والعمالء على 
حد سواء، بالنظر إلى كونها 
س���توفر خيارات استثمارية 
جدي���دة ومتنوع���ة، كما انها 
ستش���كل مصدر دعم جديد 
املتنوعة.  حملفظة املش���اريع 

عالم العقار بالتزايد واإلقبال 
علي���ه بص���ورة واضح���ة 
وخصوصا انه قد لوحظ في 
اآلونة األخيرة اإلقبال املتزايد 
على ڤلل فارس اخليران ذات 
املوق���ع املتميز الذي جعلها 
متتاز مبواصفات وامتيازات 
خاصة انفردت بها هذه الڤلل 
ع���ن مثيلها من املش���اريع 
في نف���س املنطقة من أمان 
واستقرار وراحة واستجمام 
وإقبال منقطع النظير طيلة 
التي حتتوي  السنة  فترات 
بطياتها على العطل الرسمية 

واملناسبات.

وعليه فإن شركة دينار 
الدولية املسوق احلصري لڤلل 
فارس اخليران ستعلن عن 
التسهيالت في الدفع وطرق 
السداد وتقدمي الهدايا الفورية 
من خالل املعرض وطيلة فترة 

فعاليات املعرض.
وأضاف: أما فيما يخص 
ڤل���ل التمليك التي س���يتم 
عرضها في املعرض فستحظى 
بنصيب األسد من التسهيالت 
التي سيعلن عنها من خالل 
فعاليات املعرض وسيقوم 
املبيعات في الشركة  فريق 
بشرح واف للعديد من طرق 

قال مدير إدارة التسويق 
واملبيعات هاني العبدالهادي 
ان ش���ركة دين���ار الدولية 
تواص���ل وبالتع���اون مع 
ش���ركة دار فارس العقارية 
املالكة لڤلل فارس اخليران 
املزيد  استمرارها في تقدمي 
من اخلدمات التي يحتاجها 
العميل أثناء إقامته في الڤلل، 
وذلك من خالل تقدمي العديد 
من العروض التسويقية في 
بيع حقوق االنتفاع لفترات 
زمنية تتناسب مع احتياج 
العميل وفق تقدمي التسهيالت 

بالدفع والسداد.

محمد القدومي

عبداهلل جاسم الشهاب

هاني العبدالهادي


