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 من تنظيم توب أكسبو في أرض المعارض 

معرض العقار واالستثمار ينطلق غدًا
تنطلق غدا فعاليات معرض العقار واالستثمار ـ معرض املعارض العقارية في الكويت ـ الذي تنظمه مجموعة توب اكسبو لتنظيم املعارض واملؤتمرات بالتعاون مع شركة معرض الكويت 

الدولي في صالة رقم 6 بأرض املعارض الدولية بمشرف خالل الفترة من 16إلى 12 ابريل الجاري وبرعاية وحضور معالي الشيخ أحمد الفهد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 

االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان. وقد أعلنت العديد من الشركات العقارية عن مشاركتها في هذا الحدث املهم، وقد استعرضت بعض الشركات 

املشاركة مشاريعها في املعرض.

الشمري: نعرض حصص املشاعالقناعي: فرصة لعرض املنتجات

«أركان» تطرح مشروعًا في الخيرانالشافعي: مشاريع في مصر ولبنان وتركيا

«أوريجينال»: مشروع في مصر والكويتاملاجد: مواقع مميزة في العقيلة

الرغبات والتطلعات.

الــقــنــاعــي ان بــنــك بوبيان  وذكـــر 

من  مختلفة  انــواعــا  لعمالئه  يقدم 

التمويل بأيسر الطرق واإلجراءات 

وضـــمـــن إطــــــار وأحــــكــــام الــشــريــعــة 

اإلســـالمـــيـــة الـــســـمـــحـــاء، ومـــــن ذلـــك 

تــــمــــويــــل الــــــســــــيــــــارات والـــــــقـــــــوارب 

األثاث  وتمويل  البحرية  واملعدات 

وااللـــكـــتـــرونـــيـــات وتـــمـــويـــل املـــــواد 

االنــــشــــائــــيــــة، الــــــى جــــانــــب تــمــويــل 

مــنــفــعــة الــتــعــلــيــم لــجــمــيــع املــــدارس 

والـــجـــامـــعـــات الـــخـــاصـــة واملــعــاهــد 

الكويت.  داخـــل  الكبرى  التدريبية 

واضــــــاف ان تــمــويــل بــنــك بــوبــيــان 

يــتــمــتــع بــمــجــمــوعــة مـــن املـــزايـــا من 

بينها تأمني دين مجاني الى جانب 

عـــدم الــــزام الــراغــبــني فــي الحصول 

عـــلـــى الـــتـــمـــويـــل بــتــحــويــل الـــراتـــب 

على بوبيان مع توفير افضل نظم 

االقساط الشهرية املريحة.

أفضل  لضمان  لها،  دقيقة  مواصفات 

فائدة ملالك تلك الصكوك.

كما طرحت شركة باز مؤخرا، آخر 

مــشــاريــعــهــا فــــي مــنــطــقــة مـــرســـى عــلــم 

فــــي جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة عــلــى 

شاطئ البحر األحمر، تضمن منتجعا 

تمتد  بحرية  بــواجــهــة  فــاخــرا،  فندقيا 

ألكــثــر مــن 70 مــتــرا، بــمــحــاذاة املمشى 

السياحي ملدينة مرسى علم، واجنحته 

املــتــنــوعــة واملــتــمــيــزة بــإطــالالتــهــا على 

الــبــحــر األحـــمـــر وحـــمـــامـــات الــســبــاحــة 

الــشــالالت  ذات  الــخــضــراء  واملسطحات 

املــــائــــيــــة، وخــــــيــــــارات كـــثـــيـــرة ألحـــجـــام 

األجنحة والغرف، والعديد من املحالت 

التجارية وسالسل املطاعم العاملية.

وفـــــــــي الــــــخــــــتــــــام، شـــــكـــــر الـــــدكـــــتـــــور 

الــــشــــمــــري الــــجــــهــــة املـــنـــظـــمـــة (شــــركــــة 

على  املــعــارض  لتنظيم  اكسبو)  تــوب 

جهودها وحسن تعاونها مع الجهات 

املشاركة.

شامل.. وغيرها من املرافق.

الثالث فهو مشروع  املــشــروع  أمــا 

«بــــــــون فــــيــــل» احــــــــدى أجــــمــــل الـــقـــرى 

السياحية في راس سدر، الذي صمم 

وفق أرقى معايير التصميم املعماري 

والتنسيق الخارجي، ويوفر للعمالء 

عــــددًا كــبــيــرًا مـــن االخـــتـــيـــارات لتملك 

الــــوحــــدة الــســكــنــيــة مــــا بــــني فـــيـــال أو 

شاليهات أو وحدات فندقية مجهزة 

وبتصميمات  الــتــجــهــيــزات  بـــأحـــدث 

وتــرضــي  تلبي  مختلفة  ومــســاحــات 

يــتــيــح مــشــروع  كــمــا  جــمــيــع األذواق. 

«بــون فيل» حق التملك مدى الحياة 

وليس ملدة 99 عاما فقط، كما هو في 

باقي املشروعات في سيناء. 

كـــذلـــك ســتــطــرح الـــشـــركـــة مــشــروع 

«تــولــيــب تــــركــــواز» فـــي تــركــيــا، الـــذي 

تــبــلــغ قــيــمــتــه اإلجـــمـــالـــيـــة نــحــو 200 

ويـــقـــع على  أمـــيـــركـــي،  مــلــيــون دوالر 

اإلجــمــالــيــة  مــســاحــتــهــا  تــبــلــغ  أرض 

نحو 120 ألف متر مربع، ويتألف من 

بــإجــمــالــي وحـــدات  بــرجــًا سكنيًا   11

وحــــدة..   1188 عــددهــا  يــبــلــغ  سكنية 

ويـــــضـــــم مـــــشـــــروع تــــولــــيــــب تـــــركـــــواز 

مجموعة من الشقق الفخمة الواقعة 

في مجموعة من األبراج السكنية في 

مدينة اسطنبول التركية.

للمستثمرين  املـــشـــروع  فــلــل  تــقــديــم 

بأسعار مناسبة وفترة سداد بدون 

أيـــــة الــــتــــزامــــات اضـــافـــيـــة ملـــــدة ســنــة 

ميالدية من تاريخ الشراء وباملستوى 

الكويت  الــذي تعودت «أركـــان  نفسه 

العقارية» على تقديمه للمالك، علما 

بأنه من املتوقع تسليم املشروع في 

شهر يناير 2011.

وأفـــاد الــشــايــع أن االســتــثــمــار في 

الـــقـــطـــاع الـــعـــقـــاري هــــو االســتــثــمــار 

الــذي أثبت صموده في وجه االزمة 

الكويت  بها  مــرت  التي  االقتصادية 

القطاع بالشكل  لم يتأثر هذا  حيث 

الذي تأثرت فيه أوجه األستثمارات 

األخـــرى، خاصة أن مــن استثمر في 

هذا القطاع في الكويت تجنب حدوث 

تــأثــيــرات كــبــيــرة عــلــى اســتــثــمــاراتــه.

الـــقـــطـــاع  هـــــــذا  يـــــــدر  زال  مــــــا  حــــيــــث 

بالقطاعات  مقارنة  الــعــوائــد  أفضل 

االســـتـــثـــمـــاريـــة األخـــــــرى. كــمــا تــوقــع 

بـــــدء تـــعـــافـــي الــــوضــــع االقـــتـــصـــادي 

بــــشــــكــــل عـــــــــام فـــــــي دولـــــــــــة الــــكــــويــــت 

في  الحكومة  لبدء  حتمية  كنتيجة 

التي  الكبيرة  التنموية  مشاريعها 

ســتــؤثــر بــشــكــل مــبــاشــر فـــي جميع 

أوجه النشاطات االستثمارية سواء 

في القطاع الحكومي أو الخاص.

السكنية التي بدأتها قبل عامني وبلغ 

عــــدد املـــواطـــنـــني الـــتـــي قـــامـــت الــشــركــة 

فيال   150 يفوق  ما  أراضيهم  بتطوير 

الــكــويــت  مــنــاطــق  مختلف  فــي  سكنية 

حيث تتولى الشركة عملية البناء منذ 

العميل  إســكــان  حتى  القسيمة  تسلم 

مـــــن حـــيـــث الـــتـــصـــمـــيـــم والـــتـــراخـــيـــص 

البناء ومرحلة ما  الهندسية ومرحلة 

بعد البناء من صيانة دوريــة تقدمها 

لـــلـــفـــلـــل وتـــــقـــــوم الــــشــــركــــة بــتــخــلــيــص 

املواطن من عناء متابعة معاملة بنك 

التسليف واالدخـــار مــن خــالل تجهيز 

بنك  إلنــجــاز معاملة  كامل  فريق عمل 

التسليف واالدخــار. وما على املواطن 

سوى مراجعة مقر الشركة وهي التي 

اإلجـــراءات  كــافــة  مــن  باالنتهاء  تتكفل 

وقـــد جــهــزت الــشــركــة حــالــيــًا مجموعة 

تصاميم جديدة بأفكار ورؤية جديدة 

وستستمر بطرح فيال بمبلغ (46666 

ديـــنـــارا كــويــتــيــا) بــمــواصــفــات معينة 

تــتــطــابــق مـــع شـــــروط بــنــك الــتــســلــيــف 

وبإمكان املواطن التدخل بكل تفاصيل 

الفيال من حيث التصميم والتشطيبات 

من  استقباله  سيتم  حــيــث  الــداخــلــيــة، 

مــدرب  بالشركة  مهندسني  فريق  قبل 

ومــــؤهــــل خــصــيــصــًا لـــهـــذا املــــجــــال مــن 

خالل املعرض او مقر الشركة.

تاركا  التفاصيل،  من  املزيد  يعطي 

الـــفـــرصـــة لــــــزوار املـــعـــرض لــلــتــعــرف 

واالطـــالع عن قــرب واالستماع إلى 

شـــــرح مــفــصــل عــــن تـــلـــك الـــعـــروض 

مـــن املــســوقــني فـــي جـــنـــاح الــشــركــة. 

وأوضــــح أن «أورجــيــنــال الــعــاملــيــة» 

تــقــوم بــتــســويــق هـــذه املــشــاريــع في 

الـــكـــويـــت تــنــفــيــذا لــعــقــد مـــوقـــع مــع 

مــجــمــوعــة عـــامـــر املـــصـــريـــة بــحــيــث 

تــــكــــون األولـــــــــى وكــــيــــال تــســويــقــيــا 

للثانية في دولة الكويت.

زوار  املـــــشـــــلـــــوم  مــــحــــمــــد  ودعــــــــــا 

الكويتيني  املــواطــنــني  املــعــرض مــن 

الراغبني في  الكويت  واملقيمني في 

تملك وحدات عقارية في مصر إلى 

زيــــارة جــنــاح مجموعة أورجــيــنــال 

الـــعـــاملـــيـــة لــلــتــعــرف عــــن قـــــرب عــلــى 

مــكــونــات املــشــاريــع الــتــي تعرضها 

ومواصفاتها ومواقعها الساحرة.

وأشار املشلوم الى أن املجموعة 

ســتــقــوم بـــطـــرح املــتــبــقــي مـــن الــفــلــل 

لدى مشروع سرايا الخيران، حيث 

سرايا الخيران في مراحله النهائية 

وان تسليم الفلل سوف يكون خالل 

السنة الجارية. 

عــلــى اخـــر مــســتــجــدات الــســوق 

واالســـواق  الكويتي  الــعــقــاري 

الــخــارجــيــة. واضـــــاف ان هــذه 

املعارض تعتبر فرصة جيدة 

الحلول  لعرض  بوبيان  لبنك 

واملـــنـــتـــجـــات الــــتــــي يــطــرحــهــا 

الــعــمــالء، خصوصا  ملــخــتــلــف 

ان  بالتمويل حيث  ما يتعلق 

البنك لديه الكثير من الحلول 

التمويلية التي تلبي مختلف 

اخـــتـــيـــارًا ذكـــيـــًا وعــمــلــيــًا لــحــجــاج 

بـــيـــت الــــلــــه الـــــحـــــرام ومــعــتــمــريــه، 

ومــــشــــروع فـــنـــدق كـــوبـــثـــورن فــي 

منطقة بورسعيد في دبــي، الذي 

اصــــبــــح بـــحـــكـــم مـــوقـــعـــه الـــخـــيـــار 

األمــثــل لـــزوار دبـــي، ســـواء للعمل 

أو للترفيه، حيث تم بيع صكوك 

انــتــفــاع تـــراوحـــت مــدتــهــا مـــن 30 

الـــى 50 ســنــة، وفـــق نــظــم محكمة 

بـــاز بوضع  قــامــت شــركــة  اإلدارة 

الحياة املثالية من حيث التناغم 

املباني والطبيعة  بني مساحات 

الترفيهية،  واألمــاكــن  الــخــضــراء 

 عن وقوعه وسط مجموعة 
ً
فضال

مــن املــشــاريــع الــراقــيــة وقــربــة من 

أرقـــــــى املـــســـتـــشـــفـــيـــات واملـــعـــاهـــد 

الــتــعــلــيــمــيــة واملـــــــدارس املــتــمــيــزة 

واألسواق الشهيرة.

أمـــــا املـــــشـــــروع الـــثـــانـــي الــــذي 

تطرق له الشافعي فهو مشروع 

«غــــــــــاردن هـــيـــلـــز» الـــــواقـــــع عــلــى 

مــربــع  مـــتـــر  ألــــــف  مـــســـاحـــة 630 

الشمالية  الــتــوســعــات  بمنطقة 

بجوار نادي الصيد في مدينة 6 

اكتوبر، الذي يحتوي على 4000 

عاملية  ومــــدارس  سكنية  وحـــدة 

ومــــركــــز تــــجــــاري ومــــركــــز طــبــي 

مــن 608م2 الــى 660 م2 ، ونظم 

الــبــنــاء  والــتــشــطــيــب بــمــا يلبي 

، علما  املستثمرين  رغــبــات  كــل 

بـــأنـــه تــــم االنــــتــــهــــاء مــــن أعـــمـــال 

األولــى  للدفعة  األســـود  الهيكل 

مـــن فــلــل املـــشـــروع. كــمــا أوضـــح 

(املالك)  املستثمرين  أن  الشايع 

وثــيــقــة حــرة  عــلــى  سيحصلون 

عــــنــــد شـــــرائـــــهـــــم الحــــــــــدى فــلــل 

املشروع بكامل مساحة األرض، 

وتـــــتـــــمـــــيـــــز جــــمــــيــــع األراضــــــــــــي 

بـــــواجـــــهـــــتـــــني (بــــــطــــــن وظـــــهـــــر) 

م   5) كبيرة  سباحة  وحمامات 

الــى  X 10م) وارتـــــــدادات تــصــل 

60م كما أن بعض الفلل تحوي 

ديوانيات منفصلة.

كما أن الشركة حرصت على 

أحـــــمـــــد املـــــاجـــــد عــــضــــو مــجــلــس 

املنتدب  الــعــضــو  ونــائــب  اإلدارة 

انــــــه بـــإمـــكـــان املــــواطــــنــــني زيــــــارة 

املعرض املقام في أرض املعارض 

لـــإلطـــالع عــلــى هــــذه الــتــصــامــيــم 

واإلطالع على األسعار الخاصة 

بكل فيال. واضــاف: وتتميز هذه 

الفلل بأنها تخص النخبة حيث 

الشركة  قبل  مــن  تسميتها  تمت 

النخبة بما تتميز به هذه  بفلل 

الفلل من موقع وتصميم ممتاز.

وســتــســتــمــر الـــشـــركـــة بــتــقــديــم 

عــــروضــــهــــا الــــقــــويــــة بـــمـــا يــخــص 

املــــــالك الــــذيــــن يــمــتــلــكــون أراضـــــي 

لــهــم  تـــخـــصـــص  ســـكـــنـــيـــة او مـــــن 

حيث  السكنية  الرعاية  من  أرض 

ســتــتــابــع الــشــركــة حــمــلــة الــرعــايــة 

بــــــــعــــــــرض مـــــــــشـــــــــروع بــــــورتــــــو 

مــــاريــــنــــا الـــــــــذي يــــعــــد مـــفـــخـــرة 

في  العقاري  التطوير  مشاريع 

مـــصـــر بــــاإلضــــافــــة إلـــــى عـــرض 

مـــشـــاريـــع ال تـــقـــل أهـــمـــيـــة مــثــل 

مارينا  بورتو  جولف  مشروع 

ومــــــشــــــروع بــــــورتــــــو الـــســـخـــنـــة 

ومشروع بورتو كايرو، مشيرا 

إلــــى أن هــــذه املـــشـــاريـــع تــعــود 

عامر  مــجــمــوعــة  إلـــى  ملكيتها 

املـــصـــريـــة. وكــشــف املــشــلــوم أن 

خصت  العاملية»  «أوريــجــيــنــال 

املــعــرض بــعــروض وتسهيالت 

ستدهش الزوار كونها مبتكرة 

أن  يسبق  ولـــم  وغــيــر مسبوقة 

قدمتها شــركــة أخـــرى، دون أن 

اعـــــــــلـــــــــن بـــــــنـــــــك بــــــــوبــــــــيــــــــان عــــن 

رعــايــتــه الــذهــبــيــة ملــعــرض الــعــقــار 

واالســــتــــثــــمــــار، وقـــــــال مــــديــــر عـــام 

مـــجـــمـــوعـــة الــــخــــدمــــات املــصــرفــيــة 

والـــــــدعـــــــم املـــــصـــــرفـــــي فــــــي الـــبـــنـــك 

الــبــنــك يسعى  الــقــنــاعــي ان  نـــاظـــم 

دائــمــا الــى املــشــاركــة فــي املــعــارض 

الــــتــــي تــســتــقــطــب اعــــــــــدادا كــبــيــرة 

مـــــــن الـــــجـــــمـــــهـــــور وذلــــــــــــك بــــهــــدف 

التعريف والترويج لكل الخدمات 

واملــنــتــجــات الـــتـــي يــقــدمــهــا الــبــنــك 

ملختلف الشرائح في الكويت. 

واوضــــح الــقــنــاعــي ان املــعــارض 

الــــعــــقــــاريــــة ومــــــن بـــيـــنـــهـــا مـــعـــرض 

العقار واالستثمار تعتبر من اهم 

الكويت  تشهدها  الــتــي  املــعــارض 

املميزة  الـــعـــروض  بسبب  ســنــويــا 

االقبال  الى جانب  التي تحتويها 

الكبير الذي تشهده هذه املعارض 

بسبب رغبة الكثيرين في التعرف 

كشف الدكتور خالد الشمري مدير 

للنظم  بــاز  فــي شركة  التسويق  إدارة 

العقارية، عن االستمرار بطرح منتجها 

اسم  عليه  أطلقت  الـــذي  االســتــثــمــاري 

حصص املــشــاع، الــذي سيطرح خالل 

معرض العقار واالستثمار، وحصص 

املــــــشــــــاع هــــــي نـــــظـــــام مـــلـــكـــيـــة خـــاصـــة 

وينتفع  الــعــني،  دون  للمنفعة  مشاعة 

بموجبها كــل شــريــك بــجــزء معني من 

الــعــني املــشــتــرك ولــفــتــة زمــنــيــة مــحــددة 

بنسبة حصته فى املشاع، ويكون ذلك 

منسوبا إلى إجمالي قيمة الحصص 

فـــي الــعــني املـــشـــاع، وقــــد أكــــد عــــدد من 

املرجعيات الفقهية صحة هذا النظام 

مـــن الــنــاحــيــة الــشــرعــيــة وتــطــابــقــه مع 

الشريعة اإلسالمية. 

وشــمــلــت مـــشـــاريـــع شـــركـــة بــــاز في 

مجال حصص املشاع، مشروع منتجع 

منازل العني في مكة املكرمة، وهو أول 

منتجع في قلب مكة املكرمة، ما يجعله 

أعــلــنــت شــركــة مــرابــحــات للحلول 

العقارية عن مشاركتها كراع بالتيني 

املناسبة  وبهذه  العقار،  معرض  في 

واملبيعات  التسويق  إدارة  مدير  قال 

بشركة مرابحات محمد الشافعي ان 

املعرض على  الشركة ستعمل خــالل 

تسويق عدد من املشاريع السياحية 

املتميزة املنتشرة في عدد من الدول 

الـــعـــربـــيـــة، مــــن بــيــنــهــا مــــشــــروع ريـــم 

ريـــزدنـــس الــســكــنــي، ومـــشـــروع شــرم 

الجون، ومشروع بون فيل ومشروع 

غاردن هيلز، وهي مشاريع سياحية 

وســكــنــيــة فــــي مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة فــي 

مصر، باإلضافة إلى مشروع توليب 

تــركــواز الــكــائــن فــي تــركــيــا ومــشــروع 

منتجع الشبانية في لبنان.

باختصار  الــشــافــعــي  واســتــعــرض 

هــذه املشاريع بــدءًا من مشروع «ريم 

ريزدنس» الواقع ضمن مشروع مدينة 

«الشيخ زايد» في العاصمة املصرية، 

والذي يعتبر أحد أهم املشاريع التي 

ان   
ً
قائال لعمالئها،  الشركة  تسوقها 

مـــا يــمــيــز هــــذا املــــشــــروع هـــو وقــوعــه 

عـــلـــى هــضــبــة مــرتــفــعــة عـــلـــى املـــحـــور 

املــركــزي املــؤدي الــى مدينة 6 أكتوبر 

«ريــم  ليحقق  مــيــدان جهينة  بــجــوار 

ريزيدنس»، والذي يوفر أعلى معايير 

صـــــــرح املــــهــــنــــدس مــــعــــاذ مــحــمــد 

الــرئــيــس للتطوير  نــائــب  الــشــايــع – 

الــعــقــاري فــي شــركــة أركــــان الــكــويــت 

الـــعـــقـــاريـــة حـــــرص الـــشـــركـــة الــــدائــــم 

عــلــى املـــشـــاركـــة فـــي مــعــرض الــعــقــار 

واالســتــثــمــار، الـــذي تــقــوم بتنظيمه 

واالشـــراف عليه شركة تــوب اكسبو 

لتنظيم املعارض واملؤتمرات، حيث 

دائـــمـــا يــحــقــق االســـتـــفـــادة الــكــبــيــرة 

لــكــل مـــن املــشــاركــني والـــــــزوار، وذلـــك 

ملــا لــهــذه الــشــركــة والــقــائــمــني عليها 

مــن بـــاع طــويــل وخـــبـــرات فــي نجاح 

املعارض العقارية في دولة الكويت 

وحــرصــهــم الـــدائـــم عــلــى املــصــداقــيــة 

واخـــتـــيـــار الـــشـــركـــات املـــشـــاركـــة فــي 

الخدمات  معارضهم وتقديم أفضل 

لكل من املشاركني والزوار. 

لـــــذلـــــك حـــــرصـــــت شـــــركـــــة أركــــــــان 

الـــــكـــــويـــــت الـــــعـــــقـــــاريـــــة عـــــلـــــى طـــــرح 

وتــــــســــــويــــــق مـــــــشـــــــروع أركــــــــــــــان فـــي 

الــخــيــران والــواقــع فــي منطقة آللــىء 

الــخــيــران (مــديــنــة املــســتــقــبــل) خــالل 

بنوعيته  سيخالف  الـــذي  املــعــرض 

وأســـــعـــــاره كــــل مــــا تــــم تـــنـــفـــيـــذه مــن 

مـــشـــاريـــع فــــي تـــلـــك املـــنـــطـــقـــة، حــيــث 

يتميز بالخصوصية واالستقاللية 

التامة ومساحات األراضي الكبيرة 

تــســتــعــد شـــركـــة املــســاكــن الــدولــيــة 

لــلــتــطــويــر الـــعـــقـــاري لــلــمــشــاركــة فــي 

مـــــعـــــرض الـــــعـــــقـــــار حــــيــــث ســـتـــعـــرض 

الشركة اخر التصاميم التي طورتها 

في مواقع مميزة في ضاحية العقيلة 

اخــتــيــار عدد  قطعة 2 وقطعة 3 وتــم 

من التصماميم بأفكار جديدة وعدد 

اكـــبـــر مـــن الـــغـــرف بــمــا يــتــنــاســب مع 

ويوجد  الكويتية،  األســرة  متطلبات 

أربعة نماذج من الفلل الجاهزة يتميز 

كــل تصميم عــن اآلخــــر حــســب موقع 

األرض واالعتماد على مبدأ الصاالت 

املــفــتــوحــة والــكــبــيــرة بـــاإلضـــافـــة الــى 

وجــــــــود الــــديــــوانــــيــــة وغــــــــرف لــلــخــدم 

وعدد 6 غرف نوم و4 غرف نوم منها 

رئــيــســيــة بــحــيــث تــحــتــوي كـــل غــرفــة 

عــلــى الـــحـــمـــام الـــخـــاص بــهــا وقــــد تم 

ربط هذه الفلل مع التصميم الداخلي 

بأسلوب معماري حديث، كما تتنوع 

الـــواجـــهـــات الــخــاصــة بــالــفــلــل مـــا بني 

الــــطــــابــــع الـــكـــويـــتـــي لــــلــــواجــــهــــات مــع 

بالعمارة من حيث  األندلسي  الطراز 

األقـــــــــواس والـــقـــرمـــيـــد، وقـــــد صــمــمــت 

األسوار الخارجية بأسلوب معماري 

يــعــطــي جـــمـــاال لــلــواجــهــات والــفــيــلــال 

بالنسبة  وخصوصية  خــاص  بشكل 

لــــألحــــواش الـــخـــارجـــيـــة، وقـــــد صـــرح 

يـــــــــرى املـــــــديـــــــر الــــتــــنــــفــــيــــذي فـــي 

مـــجـــمـــوعـــة أوريــــجــــيــــنــــال الـــعـــاملـــيـــة 

العقاري  القطاع  أن  املشلوم  محمد 

يــشــهــد تـــطـــورا مــلــحــوظــا مـــن حيث 

ارتــــفــــاع قــيــمــة األصــــــول الــعــقــاريــة، 

إلــى اندفاع هــذا القطاع  مما يشير 

يستحقها  الـــتـــي  مــكــانــتــه  لــيــشــغــل 

كأحد مكونات االقتصاد الكويتي، 

مــمــا يــعــد مـــؤشـــرا عــلــى أن الــقــطــاع 

اســتــوعــب تــداعــيــات األزمـــــة املــالــيــة 

بمناسبة  املشلوم  وتوقع  العاملية. 

حـــلـــول مـــعـــرض الـــعـــقـــار ومــشــاركــة 

املـــجـــمـــوعـــة فـــيـــه أن يـــشـــهـــد ســـوق 

الــعــقــار نشاطا بــوتــيــرة أســـرع مما 

كـــان عليه الــعــام الــفــائــت، وهـــو أمــر 

قـــــال انـــــه ســيــنــعــكــس إيـــجـــابـــا عــلــى 

ارتــفــاع قيمة األصــول العقارية في 

السوق املحلي التي سيكون لها أثر 

الشركات  أوضــاع  إنعاش  في  بالغ 

الطلب  العقارية، وبالتالي تنشيط 

على الوحدات العقارية سواء داخل 

أو خارج الكويت.

وتعليقًا على مشاركة املجموعة 

فـــــــي املـــــــعـــــــرض قـــــــــال املـــــشـــــلـــــوم ان 

أوريــجــيــنــال الــعــاملــيــة ســـوف تــقــوم 

«باز للنظم العقارية»بنك بوبيان راع ذهبي

 بالتيني
ٍ
الشايع: االستثمار العقاري صامد«مرابحات» راع

 في سوق العقار «المساكن» تعرض فلل النخبة
ً
المشلوم توقع نشاطا

«توب العقارية» تعرض 

شققا سكنية في بريطانيا

«دينار» تسدل الستار 

على فلل املهنا ـ الخيران

أعــــلــــنــــت مـــجـــمـــوعـــة تــــوب 

لــــلــــتــــســــويــــق الــــــعــــــقــــــاري عـــن 

مـــــشـــــاركـــــتـــــهـــــا ورعـــــايـــــتـــــهـــــا 

الــبــالتــيــنــيــة ملـــعـــرض الــعــقــار 

واالســــتــــثــــمــــار, وقـــــــال مـــديـــر 

محمد  باملجموعة  املــشــاريــع 

فرغلي ثابت ان أبرز املشاريع 

ســـتـــكـــون شــقــقــا ســكــنــيــة فــي 

تطورها مجموعة  بريطانيا 

كومر هومز، وهي شركة بريطانية تمتد خبرتها الكثر من 25 

الــعــقــاري, وخــالل املــعــرض سنعرض  عاما فــي قطاع التطوير 

بــارك  كونت  رويـــال  وهــو  االول  فاملشروع  مميزين,  مشروعني 

بالقطار  دقيقة   20 حــوالــي  تبعد  التي  منطقة بوشي  فــي  يقع 

عـــن لـــنـــدن, ويــعــد املـــشـــروع مـــن أرقــــى املــشــاريــع الــتــي تقدمها 

املجموعة, حيث يقع املبنى السكني على مساحة 100 هكتار 

من االراضي الخضراء, فقد كان مبنى املشروع مقرا للجامعة 

الى وحدات  الشركة بتحويله  االميركية في بريطانيا وقامت 

سكنية وفقا الرقى املعايير واملواصفات العصرية، فأصبحت 

وحداته عصرية في مبنى تاريخي يوصف في بريطانيا بأنه 

من املباني التاريخية ذات الفئة الثانية.

وتــعــرض الــشــركــة مــن خـــالل املــعــرض الـــوحـــدات السكنية 

والــبــالــغــة 58 وحــــدة وتــتــألــف مــن غــرفــة نـــوم الـــى اربــــع غــرف 

بــاالضــافــة الــى مــكــونــات الشقة مــن صـــاالت ومــنــافــع، وقــد تم 

تقسيم الشقق لتخدم مختلف رغبات وحاجات املالك، ومراعاة 

التشطيبات  انهاء  أمر  العمالء فقد تركت  الشركة الذواق  من 

الــذي  للمشتري  وألـــوانـــه  املــطــبــخ  وتجهيز  للشقق  الــداخــلــيــة 

منح عدة خيارات للتشطيبات والتي تلبي ذوقــه. كما تمنح 

اطــالالت  مــع  التامة  الخصوصية  ملالكها  السكنية  الــوحــدات 

كبيرة  أيضا مساحة  املــشــروع  الــحــدائــق. ويضم  مميزة على 

من املالعب ومناطق الركض باالضافة الى وجود ناد صحي 

الرياضية،  املعايير  الرقـــى  ووفــقــا  بالكامل  مجهز  وريــاضــي 

وكـــذلـــك وجــــود مــســبــح كــبــيــر مــغــطــى بــاالضــافــة الـــى صـــاالت 

ومقهى، ويمتاز املشروع املحاط بسور كامل بتوافر الحراسة 

وقد  الداخلية،  بالكاميرات  واملــراقــبــة  الساعة  مــدار  على  فيه 

وفـــرت الشركة أيــضــا مــواقــف ســيــارات للمالك بــاالضــافــة الى 

مواقف للزوار.

اوشــني فيوز ويقع مباشرة على  الثاني فهو  املــشــروع  أمــا 

ويموث  منطقة  في  وتحديدا  بانك  ساند  البريطاني  الساحل 

وبعدد  مبان سكنية  ثمانية  من  املشروع  ويتألف  ببورتالند، 

مــن غرفة لتصل  والــغــرف فتبدأ  املــســاحــات  600 شقة مختلفة 

الــى 4 غــرف دبلوكس، ويعد املشروع واحــدا من أهــم املشاريع 

االلــعــاب  دورة  فــي  املــشــاركــني  لكونه سيخدم  املنطقة  تلك  فــي 

االوملبية املائية في عام 2012 وتعد املنطقة مقصدا لكل محبي 

االبحار وااللعاب املائية في اوروبا. 

ومن املشاريع االخرى التي ستعرضها الشركة ايضا عبارة 

عن اراض استثمارية في بريطانيا وفي عدة مناطق واعدة. 

وأضاف ثابت ان االراضــي استثمارية ومفروزة بمساحات 

تـــبـــدأ مــــن 500 مـــتـــر مـــربـــع وبـــاســـعـــار تـــبـــدأ مــــن 9500 جــنــيــه 

استرليني، وملكية االراضي حرة وملختلف الجنسيات.

وأشار ثابت الى أن املجموعة ستقوم أيضا بعرض عدد من 

عدد  عبارة  املشاريع  أن  وبــني  الشارقة،  في  السكنية  املشاريع 

مــن الــشــقــق السكنية فــي عـــدة ابــــراج بمناطق الــنــهــدة والــخــان 

الدفعات  فــي طريقة  تكمن  الــعــرض  فــي  والــجــديــد  والقاسمية، 

حيث يدفع املشتري 40% من قيمة الشقة كدفعة مقدمة والباقي 

على أقساط شهرية ملدة 40 شهرا وبدون فوائد. 

صرح هاني عبد الهادي، 

الــــتــــســــويــــق  إدارة  مــــــديــــــر 

واملــــــبــــــيــــــعــــــات، بـــــــــأن شــــركــــة 

ديــنــار الــدولــيــة قــامــت ببناء 

أساسها  على  استراتيجية 

تــــــم تــــقــــديــــم بـــــديـــــل يــتــمــتــع 

وذلــك  الالمتناهية  االقتصادية  والــجــدوى  الكافية  باملرونة 

بتوظيف «حق االنتفاع»، ومن هنا قام القطاع الخاص بدولة 

العقود  مــدار  العقارية على  التنمية  في  فاعل  بــدور  الكويت 

الطاقات  املاضية, لكننا نعتقد أن ما يقدمه ال يتناسب مع 

الفاعلة التي تتوفر في القطاع الخاص.

وربما يكون قد جاء الوقت ليتبنى القطاع الخاص دورا 

البنية  تطور  ذلــك  ليشمل  العقارية,  التنمية  فــي  عمقا  أكثر 

الــتــحــتــيــة واســـتـــحـــداث مـــدن جـــديـــدة بــمــا يــخــفــف الـــعـــبء عن 

القطاع الحكومي. ويتركز نشاط قطاع العقار الكويتي على 

االحتياجات املحلية مما يجعله في منأى عن التأثر باألزمات 

االقتصادية العاملية في املدى القصير.

وقـــد حــرصــت شــركــة ديــنــار الــدولــيــة عــلــى تــوفــيــر الــفــرص 

ـ  االستثمارية وذلــك بإسدال الستار على مشروع فلل املهنا 

الخيران، الذي يعد باكورة نجاح الشركة من خالل تسويق 

الوحدات السكنية (الشاليهات) وعددها 36 شاليهًا، موزعة 

على 6 قسائم تم تجهيزها وتأثيثها بمستوى الخمس نجوم 

املواطن  احتياجات  مع  تتناسب  التي  الــراحــة  وسائل  وبكل 

الكويتي املتميز دائما في الذوق الرفيع.

ومن ناحية أخرى، أكد عبد الهادي حرص الشركة الشديد 

خالل االشهر املاضية على االشتراك في كل أو معظم معارض 

العقار واالستثمار في دولة الكويت لقناعتنا الكاملة بأهمية 

القرب من الجمهور والتواصل معه باستمرار.


