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يوتوبيا للعقارات تطرح باقة متنوعة من يوتوبيا للعقارات تطرح باقة متنوعة من 
المشاريع الجاهزة للتسليم في تايالند المشاريع الجاهزة للتسليم في تايالند 

أعــلــنــت مــجــمــوعــة يــوتــوبــيــا لـــلـــعـــقـــارات عـــن بــــدء طــرحــهــا 
الرسمي ملجموعة من املشاريع املميزة في مناطق مختلفة 
من تايالند داخــل السوق القطري، وقــال املدير التنفيذي 
ــأن طـــرح هــذه  للمجموعة الــســيــد مــحــمــد فــرغــلــي ثــابــت، بـ
املـــشـــاريـــع يـــأتـــي انـــطـــالقـــا مـــن ســعــي املــجــمــوعــة املــســتــمــر 
لتقديم أفضل الفرص العقارية في السوق العقاري الدولي 
بمختلف مناطقه، وبما يضمن عوائد حقيقية للمستثمر 
سواء عوائد تأجيرية أو عوائد ناتجة عن نمو رأس املال 
املستثمر، وشدد فرغلي على أن املجموعة ملتزمة بتقديم 
األفضل لعمالئها وبما يحقق لهم راحة البال واالستثمار 
الــنــاجــح، حــيــث ال تــألــو املــجــمــوعــة جـــهـــًدا فـــي الــبــحــث عن 
أفضل املشاريع في األســـواق املستهدفة من خــالل عملها 
مع مجموعة من كبار املطورين العقاريني في تلك األسواق 
لضمان تسليم املشاريع في مواعيدها وضمان جودتها 

وتميز مواقعها وأسعارها وعوائدها.
وأضــاف فرغلي أن الشركة تقوم بتسويق مشاريع شركة 
ــدة مـــن أكــبــر  ــ ــتـــي تــعــتــبــر واحــ ســانــســيــري لـــإلنـــشـــاءات والـ
الشركات العقارية في مملكة تايالند وتمتلك خبرة كبيرة 
تزيد على ٣١ عاما وقد تم إدراج شركة سانسيري في سوق 
األوراق املالية في تايالند منذ عام ١٩٩٦ ويبلغ رأسمالها 
حوالي ٢٧ مليار بات تايالندي (٨٥٠ مليون دوالر تقريبا)، 
وبسؤاله عن املشاريع التي تعاقدت عليها املجموعة أجاب 
فرغلي بأن املجموعة سوف تقوم بطرح خمسة مشاريع 
متميزة منها مشروع رئيسي في بانكوك بالقرب من أبرز 
الــتــي يــرتــادهــا العديد  املناطق السياحية واملستشفيات 
إلــى جانب طــرح مشروع ذي إطاللة  من املواطنني العرب 
بحرية في بتايا وثالثة مشاريع متنوعة في بوكيت تالئم 

مختلف الشرائح.
وأضــــاف أن الـــوحـــدات املــطــروحــة فــي املــشــاريــع تــتــنــوع ما 
بني أستوديو إلى أربــع غرف وصالة بمساحات تبدأ من 
٣٥ مــتــرا مربعا إلــى ٢٦٦ مــتــرا مربعا وبــأســعــار تــبــدأ من 

٢٨٠ ألـــف ريــــال قــطــري وتــســلــم الــشــقــق مــفــروشــة بالكامل 
بأثاث فاخر يقوم باختياره العميل من بني مجموعة من 

الخيارات املتاحة لدى الشركة.
كــمــا أضـــاف فــرغــلــي أن املــشــاريــع املــطــروحــة تــمــتــاز بأنها 
مشاريع متكاملة حيث إن شركة سانسيري متخصصة 
فـــي مــشــاريــع املــجــمــعــات الــســكــنــيــة املــتــكــامــلــة ويـــضـــم كل 

مـــشـــروع خـــدمـــات األمـــــن والـــحـــراســـة عــلــى مـــــدار الــســاعــة 
بــاإلضــافــة إلــى حــمــامــات ســبــاحــة، صــالــة ألــعــاب رياضية، 
خدمات فندقية متكاملة تشمل استقبال وخدمات تنظيف 
للشقق وخالفه إلى جانب مرافق صحية متكاملة تشمل 
ســاونــا، جــاكــوزي ومناطق مخصصة للشوي والحفالت 

العائلية.

ــد فــرغــلــي عــلــى أن املــجــمــوعــة تــطــرح عـــوائـــد إيــجــاريــة  وأكــ
إلــى ٧٪ وبعقود مضمونة  تــتــراوح بــني ٦  للشقق بنسب 
تصل إلى سنتني، وقد نبه فرغلي إلى أن السوق التايالندي 
من األسواق املضمونة جدا بخصوص التأجير ملا يمتلك 
مــن مــقــومــات ســيــاحــيــة كــبــيــرة وتــوفــر للمناطق الــجــاذبــة 

للسائحني من جميع أنحاء العالم.

� محمد فرغلي

بعوائد استثمارية مجزية..السيد محمد فرغلي يعلن: 

Web:www.toprealestategroup.com
Mob: +٠٣٣ ٣٣ ٤٤٤ ٩٧٤ ٧٠٨ ٤٤ ٧٧٣ - ١١١ ٤٨ ٦٦٨ facebook.com / toprealestategroup toprealestategr toprealestategr



العدد 10173     |    الثاثاء 12 رجب 1437هـ  |    19 أبريل 2016م

7 أسواق

ذكرت وزارة السياحة العمانية أنه من المتوقع أن يتم البدء الفعلي في 
تنفيذ مشروع منتجع "رأس الحد"، الذي تنفذه شركة "الديار القطرية" 

بالشراكة مع الشركة العمانية للتنمية السياحية "عمران"، في يناير من 
العام المقبل.

يضم فنادق وفلل وأسواقً ومركزً للحياة البرية

 بدء تنفيذ
 »الديار-رأس الحد« 

في عمان يناير المقبل

 الدوحة   نور الحملي

وقالت الوزارة إن الش��ركة تقوم 
حالي��ً بالفحوص��ات الميدانية 
عل��ى أرض المش��روع من خال 
إح��د الش��ركات المتخصصة، 
كم��ا قامت بتعيين استش��اري 

المشروع.
 وكان مصدر مس��ؤول قد أكد
ل� "^" بداية الشهر الجاري 
أن "الديار القطرية" تنتظر تسلم 
إقامة مش��روع  المزم��ع  اأرض 
"رأس الحد" عليها من قبل وزارة 
أنه  العمانية، مضيفً  السياحة 
تمت مناقش��ة ه��ذا اأمر خال 
لق��اء توضيحي نهاية الش��هر 
الماض��ي، عقدته غرف��ة تجارة 
وصناعة عمان بمحافظة جنوب 
المشروع  منفذي  بين  الشرقية، 

اأعمال  وأصح��اب وصاحب��ات 
بالمحافظة.

وذك��ر ممث��ل ش��ركة "الديار 
القطري��ة" خال اللق��اء أن أرض 
المش��روع لم يتم تسليمها من 
وزارة السياحة وا تعرف الشركة 

اأسباب في ذلك.

خطاب 
وف��ي بيان صحاف��ي، أصدرته 
العماني��ة،  الس��ياحة  وزارة 
أوضحت فيه أن الشركة تقدمت 
في  الم��ؤرخ  بخطابها  لل��وزارة 
17 أكتوب��ر 2015 بطلب تعديل 
ح��دود أرض المش��روع، وعلي��ه 
ت��م مخاطب��ة وزارة اإس��كان 
استقطاع جزء من اأرض الواقع 
به��ا الطريق اأس��فلتي، وعليه 
تم إصدار رس��م مساحي جديد 

لتصبح  المشروع  أرض  لقطعة 
مس��احتها 1.971 ملي��ون متر 

مربع تقريبً. 
وقال��ت ال��وزارة إنه ف��ي إطار 
التع��اون الوثي��ق بي��ن حكومة 
س��لطنة عم��ان وحكومة دولة 
قط��ر وتفعي��ل التع��اون بي��ن 
البلدي��ن ف��ي كاف��ة المجاات 
ااقتصادي��ة من خ��ال اللجنة 
العمانية القطرية المش��تركة، 
ففي 2 أكتوبر 2014 وقعت وزارة 
السياحة اتفاقية تطوير مشروع 
منتج��ع رأس الحد مع ش��ركة 
الدي��ار القطري��ة لتطوي��ر رأس 
الحد بالش��راكة مع الش��ركة 
العماني��ة للتنمية الس��ياحية 
"عم��ران"، حي��ث ت��م اعتم��اد 
ااتفاقية من قب��ل وزارة المالية 

بتاريخ 11 مارس 2015.

ض��خ  ااتفاقي��ة  وتضمن��ت 
القط��اع  ف��ي  اس��تثمارات 
الس��ياحي، الذي يعتبر أحد أهم 
عمان،  في س��لطنة  القطاعات 
حيث أسست ااتفاقية لشراكة 
بي��ن كل م��ن ش��ركة الدي��ار 
العمانية  والش��ركة  القطري��ة 
"عمران"  الس��ياحية  للتنمي��ة 
ممثل��ة لحكوم��ة الس��لطنة 
بنس��بة 30% إل��ى 70%، بهدف 
متع��دد  المش��روع  تطوي��ر 

ااستخدامات.

مشروع ضخم 
وفلا  فنادق  المش��روع  ويضم 
وأس��واقا ومركزا للحياة البرية، 
وتبلغ مس��احته 1.8 مليون متر 
اإجمالية  التكلفة  وتقدر  مربع، 
للمرحلة اأولى منه بنحو 2.36 

مليار ريال، وتش��مل إنشاء فندق 
من فئ��ة 5 نجوم يحت��وي على 
100 غرف��ة، إلى جان��ب 50 فيا 
فندقي��ة و150 في��ا س��كنية 
ومنطقة للس��وق بمس��احة 7 
 آاف مت��ر مربع، وم��ن المتوقع 
اانتهاء من هذه المرحلة بنهاية 

عام 2018.
المرحل��ة  ستش��مل  بينم��ا 
الثانية إضافة 100 غرفة فندقية 
جديدة بتصنيف 5 نجوم، فضا 
ع��ن 196 فيا س��كنية ومركز 
للحي��اة البري��ة على مس��احة 
تزي��د عل��ى 10 آاف مت��ر مربع، 
 بينما تتضم��ن المرحلة الثالثة 
إضافة 200 غرفة فندقية جديدة 
إلى جانب 50 فيا فندقية و179 
فيا س��كنية، فضا عن تطوير 
سوق آخر بمس��احة تتجاوز 16 

ألف متر مربع، إضافة إلى مركز 
متخصص للحياة البحرية.

الرابعة واأخيرة  أما المرحل��ة 
فستش��مل إضاف��ة 150 غرفة 
فندقية و50 فيا فندقية، و175 
وتطوير  جدي��دة  س��كنية  فيا 
مركز تراثي متخصص ومنطقة 
الموظفين  مخصصة لس��كن 
بقدرة استيعابية تصل إلى 836 

موظفا.
وأكدت ش��ركة الديار القطرية 
أنها "مستمرة في القيام بتنفيذ 
مش��روع رأس الحد الس��ياحي 
ال��ذي يتبن��ى ط��رازا صديق��ا 
للبيئة، ويوفر ع��ددا من مصادر 
الجذب السياحي الفريدة ضمن 
مخط��ط ش��امل يتضمن قرية 
تراثي��ة تجس��د تاري��خ الثقافة 

العمانية الحافل.

مجسم مشروع رأس الحد التابع لشركة الديار القطرية

فرغلي: عوائد إيجارية للشقق تصل إلى %7

»يوتوبيا للعقارات« تطرح مشاريع جاهزة 
متنوعة في تاياند

 ̂  الدوحة  

يوتوبي��ا  مجموع��ة  كش��فت 
طرحه��ا  ب��دء  ع��ن  للعق��ارات 
الرسمي لمجموعة من المشاريع 
الممي��زة ف��ي مناط��ق مختلفة 
من مملكة تاياند داخل الس��وق 
القطري، حيث أكد السيد محمد 
فرغلي ثاب��ت، المدي��ر التنفيذي 
ب��أن ط��رح ه��ذه  للمجموع��ة، 
المشاريع يأتي انطاقا من سعي 
لتقديم  المس��تمر  المجموع��ة 
في  العقاري��ة  الف��رص  أفض��ل 
السوق العقارية الدولي بمختلف 
عوائد  يضم��ن  وبم��ا  مناطق��ه 
للمستثمر، سواء كانت  حقيقية 
عوائد تأجيرية أو عوائد ناتجة عن 
نمو رأس المال المستثمر، وشدد 
السيد فرغلي على أن المجموعة 
ملتزمة بتقديم اأفضل لعمائها 
وبم��ا يحق��ق له��م راح��ة البال 
وااستثمار الناجح، حيث ا تدخر 
المجموعة جهدا في البحث عن 

اأس��واق  في  المش��اريع  أفضل 
المس��تهدفة من خ��ال عملها 
م��ع مجموعة من كبار المطورين 
العقاريي��ن ف��ي تل��ك اأس��واق 
لضمان تس��ليم المش��اريع في 
مواعيده��ا وضمان جودتها وتميز 

مواقعها وأسعارها وعوائدها.

تسويق 
تق��وم  الش��ركة  أن  وأض��اف 
ش��ركة  مش��اريع  بتس��ويق 
سانسيري لإنش��اءات، التي تعد 
واحدة من أكبر الشركات العقارية 
في مملك��ة تاياند وتمتلك خبرة 
كبي��رة تزيد ع��ن 31 عام��ا، وقد 
تم إدراج ش��ركة سانس��يري في 
س��وق اأوراق المالي��ة في تاياند 
منذ عام 1996 ويبلغ رأس��مالها 
حوال��ي 27 ملي��ار ب��ات تاياندي 
)850 مليون دوار تقريبا(. وبسؤال 
الس��يد فرغل��ي عن المش��اريع 
التي تعاق��دت عليها المجموعة 
أشار إلى أنه س��وف تقوم يوتوبيا 

العقارية بطرح خمس��ة مشاريع 
متميزة، منها مشروع رئيسي في 
بانكوك بالق��رب من أبرز المناطق 
الس��ياحية والمستشفيات التي 
يرتاده��ا العديد م��ن المواطنين 
الع��رب إلى جانب طرح مش��روع 
ذي إطال��ة بحري��ة ف��ي بتاي��ا، 
 وثاث��ة مش��اريع متنوع��ة ف��ي 
بوكيت تائم مختلف الش��رائح. 
كما أن الوح��دات المطروحة في 
المش��اريع تتنوع ما بين استوديو 
إلى أربع غرف وصالة بمس��احات 
تبدأ من 35 مت��را مربعا إلى 266 
مترا مربعا، بأس��عار تبدأ من 280 
ألف ريال قطري، وتس��لم الشقق 
فاخر  بأث��اث  بالكامل  مفروش��ة 
يق��وم باختياره العمي��ل من بين 
مجموعة من الخي��ارات المتاحة 

لدى الشركة. 

تكامل 
المطروحة  المش��اريع  وتمتاز 
بأنها متكاملة، حيث إن ش��ركة 

سانس��يري متخصص��ة ف��ي 
مش��اريع المجمعات السكنية 
المتكاملة، ويضم كل مش��روع 
خدم��ات اأمن والحراس��ة على 
إلى  باإضافة  الس��اعة،  م��دار 
وصال��ة  الس��باحة،  حمام��ات 
ألعاب رياضية، وخدمات فندقية 
اس��تقبال  تش��مل  متكامل��ة 
للش��قق  تنظي��ف  وخدم��ات 
وخافه، إلى جانب مرافق صحية 
متكاملة تشمل ساونا وجاكوزي 
ومناط��ق مخصص��ة للش��ي 
والحف��ات العائلي��ة. وأوض��ح 
الس��يد فرغل��ي أن المجموعة 
تط��رح عوائد إيجارية للش��قق 
بنس��ب تتراوح بي��ن 6 إلى %7 
إلى  تص��ل  مضمونة  وبعق��ود 
س��نتين، وأن الس��وق التاياندي 
م��ن اأس��واق المضمونة جدا 
بش��أن التأجير، وذل��ك امتاكه 
مقومات س��ياحية كبيرة وتوفر 
للمناطق الجاذبة للسائحين من 
جميع أنحاء العالم. وذكر فرغلي 

المجموعة س��تطرح عرضا  أن 
خاصا لعمائها، حيث س��تقوم 
بتحمل كل  المطورة  الش��ركة 
رس��وم التس��جيل والملكي��ة 

أية وح��دة يتم ش��راؤها خال 
ه��ذا الش��هر، وذل��ك إيمانا من 
المجموعة بأن المس��تثمر يأتي 

على رأس أولوياتها.

محمد فرغلي

»أكزونوبل« تدخل سوق مواد الطاء 
واأصباغ القطرية

 ̂  الدوحة  

أعلنت كل من أكزونوبل وش��ركة 
المحور لإنش��اءات والتنمية عن 
ش��راكة جديدة من خال تأسيس 
ش��ركة أكزونوب��ل ذ.م.م، وذل��ك 
لدعم وترسيخ تواجدها في سوق 

مواد الطاء واأصباغ القطري.
وقد تم تأس��يس هذه الش��ركة 
التعاون  أوج��ه  كأح��د  الجدي��دة 

بين الش��ركتين بهدف بيع وتوزيع 
جميع منتج��ات أكزونوبل في دولة 
قطر. سابقا كانت إحدى الشركات 
تقوم  المحور  لش��ركة  الشقيقة 
الم��وزع لمنتج��ات أصباغ  ب��دور 
البحري��ة وم��واد طاء  أكزونوب��ل 

الحماية.
وقد أفاد السيد/ محمد عبدالله 
الس��ليطي م��ن ش��ركة المحور 
قائا: "نحن سعداء بهذه الشراكة 

الجدي��دة مع أكزونوب��ل، ولطالما 
كان تعاونن��ا المس��تمر معه��م 
مثمرا وناجحا. نمتلك خبرة كبيرة 
في الس��وق القط��ري ونتطلع إلى 
تنمية فرص الس��وق بشكل كبير، 

كشركة واحدة في قطر".
وقال الس��يد/ بيتر توملنس��ون 
المدير اإداري أكزونوبل في الشرق 
اأوس��ط: "تلعب قط��ر دورا هاما 
ف��ي تحقي��ق اس��تراتيجية النمو 

الشرق  التي نش��دها في منطقة 
اأوس��ط. ومن خال هذه الشراكة 
س��نتمكن من بيع وتوزي��ع كامل 
منتجاتنا من طاءات اأداء وأصباغ 
الديك��ور مثل ديلوكس لمش��اريع 
واإنش��اءات  التحتي��ة  البني��ة 
والمقاوات التي تنمو بشكل كبير 
في قط��ر. نتطلع إل��ى العمل مع 
شركائنا وعمائنا لدعم وبناء هذا 

السوق الهام". بيتر توملنسون




	Thailand M Farghly Monday 18.04.2016 Alsharq Qatar
	Thailand PR, Alarab Tuesday 19.04.2016
	Thailand PR, Alraya Tuesday 19.04.2016

