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أعلن املدير التنفيذي لشــركة أركان املعتمدة 
عبداهلل مبارك سعدون املطوع عن بدء تسويق 
مشــروع »األبرار« لســكن الطالبات، الواقع في 
مدينة »يلــوا« التركية، الذي يضم مجموعة من 
الوحــدات العقارية الطالبية التي تتيح للعمالء 
االســتثمار بأكثر أنواع االســتثمارات العقارية 
أمانا وثباتا واســتمرارا، ضمن ســكن للطالبات 
في أكثــر الدول كثافة طالبيــــة وعدد جامعات، 
وبعوائد اســتثمارية مميــــــزة ومجزية تفوق 

الودائع البنكية التقليدية. 
وقال املطوع إن املشــروع يحمــل بني طياته 
العديد من مقومات النجاح التي من أهمها موقعه 
اجلغرافي القريب جدا مبسافة 100 متر عن اجلامعة، 
وفي مدينة »يلوا« التي تضم العديد من اجلامعات 
واملعاهد التعليمية واملدارس اخلاصة واحلكومية، 

ذلــك أنها تضم ما يقارب 5 كليات حالية يقصدها أكثر من 25 ألف طالب وطالبة 
بني مستمر ومستجد، باإلضافة الى مبان جامعية قيد اإلنشاء واملتوقع مستقبال 
زيادة عدد الطلبة بشكل عام في احملافظة بشكل كبير وكثيف، الى جانب طبيعة 
االستثمار اآلمــــــن فـــي واحدة مـــن اكثر املناطق أمانا واستقـــرارا ومنوا حول 
العالم. وحول أهم ما يتميز به مشــروع »األبرار لسكن الطالبات« قال املطوع إن 
املشــروع يحتوي على العديــد من اخلدمات التي متيزه عن غيره من املشــاريع 
املشابهة، والســيما أن األمر يتعلق بأمن وسالمة الطالبات، حيث يضم املشروع 
خدمات أمن وحراسة على مدار الساعة، مشرفة تربوية ترعى الطالبات ومسؤولة 
عنهن، خدمة املواصالت من السكن الى الكليات والعكس وعلى هذا النحو، كاميرات 

مراقبة، انترنت السلكي )wi-fi( مجاني، وعيادة طبية.
قال حمد جاسم السعدون، عضو مجلس اإلدارة 
واملدير العام املساعد لشركة اليال العقارية إن الشركة 
قد تأسست بالشــراكة بني شركة اجنازات للتنمية 
العقارية )شــركة مســاهمة عامة كويتية( وشركة 
فيرست العقارية )شركة مساهمة مقفلة بحرينية(. 
وقامت شــركة اليــال العقارية بتطويــر برج اليال 
ريزدنــس في عــام 2014 في منطقة الســيف مقابل 
مجمع سيتي سنتر، وبدأت الشركة في شهر مارس 
من عام 2016 بالبدء بتطوير أكبر مشــاريعها أبراج 
الكاتاماران في منطقة الســيف مقابل أضخم مجمع 
جتاري في مملكة البحرين مجمع الســتي ســنتر. 
وقال السعدون إن تصميم مشروع كاتاماران يضم 
برجني متجاورين مجموع شققهما 571 شقة، موزعة 
بني 311 شقة في البرج الشرقي و260 شقة في البرج 
الغربي، وسيتم بناؤهما على ارض مساحتها 6500 

متر مربع تقريبا. باإلضافة الى أن مشــروع الكاتاماران يحتل موقعا اســتراتيجيا في 
قلب ضاحية الســيف في مملكة البحرين ويضم نخبة واســعة مــن املطاعم واملقاهي 
واحملالت. واختتم السعدون بالقول: يقوم مشروع كاتاماران بتوفير فرصة حياة حديثة 
امتزجت بني متعة املدينة وحياة العمل ومن املتوقع أن يكون املعلم املميز في البحرين. 

 صرح وليد صقر مدير فرع الكويت ملجموعة 
تبارك القابضة بان املجموعة نفذت نسبة تقارب 
75% من إنشاءات احدث مشروعات الشركة بالقاهرة 
اجلديدة وهو مشــروع ناينتي افينيو بالتجمع 
اخلامس والذي ســيبدأ تســليم مرحلته األولى 
صيف 2017 وبالفعل مت فتح باب احلجز للمشروع.
وأفاد بــأن هذه الفترة تعد االنســب للتعاقد 
والمتالك العقار مبصر وذلك بسبب فرق العملة 
بني الدينار واجلنيه في الوقت احلالي وبخصوص 
مشروع ناينتي افينيو والذي يعتبر اكثر املواقع 
متيزا بالتجمع اخلامس، أفاد بأن املشروع سكني 
جتاري اداري على مستوى عاملي راق ويقع ناينتي 
افينيو على شارع التسعني الشارع الرئيسي في 
القاهــرة اجلديدة ويطل على اجلامعة األميركية 
اجلديدة وجامعة املســتقبل وحتيط به املدارس 

الدولية مثل مدرســة احلياة ومدرسة M.S.A كما حتيط به النوادي الكبيرة مثل 
 J.W نادي اجلزيرة ونادي الزهور ويقـــــع بالقرب من اكبر الفنادق الفخمة مثل
marriot & فندق Dusit Thani وايضا علـــــى بعد خطـــــوات من احملالت التجارية 
الشــهيرة، ففى ناينتي افينيو انت تعيــش في قلب القاهرة اجلديدة، حيث ميتد 
املشــــروع على مســاحة 200 ألف متر مربع وقــــــد متــــــت االســتعانة بكبرى 
الشــركات األميركية W.A.T.G لعمـــــل التصميمـــــــات املعمارية والرســومات 

الهندسية للمشروع.
كما أشــار الى ان مشــروع ناينتــي افينيو هو املعيار اجلديــد للحياة الراقية 
فاملشروع يوفر احلياة الفريدة التي فيها املزيج املثالي من الراحة والهدوء فانت 
تتمتــع بحياة هادئة داخل ارقى كمباوند بالتجمع اخلامس حيث األمان واحلياة 
فــي ســالم وهدوء والتي هــي صفات احليــاة املتوازنة فقد مت تصميم مشــروع 
ناينتي افينيو لكي يالئم كل االذواق واالحتياجات فقد مت تقســيم املشــروع الى 
ثــالث مناطق: املنطقــة األولى خصصت لراغبي الهدوء ولذلــك فقد قمنا بتزويد 
هــذه املنطقة بالورود والنوافير لكي تعطي قمة االحســاس بالهدوء والســكينة 
&، املنطقــة الثانية خصصت للعائالت ولهذا فقد خصصنا منطقة ألعاب خاصة 
باالطفال وزودناها بحمامات ســباحة خارجية وأخــرى مغطاة للخصوصية &، 
املنطقــة الثالثة خصصت للشــباب راغبي احليــاة احلديثة ولهــذا فقد زودناها 
مبنطقة خاصة للشــوي وناد صحي متكامل على أعلى مســتوى. وأشــار الى ان 
مشروع ناينتي افينيو مت تصميمه وتصميم وحداته على ايدي اكبر املتخصصني 
ليتم تسليمها كاملة التشطيب سوبر ديلوكس بأعلى معايير اجلودة وبذلك هي 

االستثمار اآلمن لك ولألسرة وهذا لتميز املوقع.

االســتثمار اآلمن بات هاجسا لكل من يسعى 
لتحقيق ذلك بكل الوسائل ومن هنا احتل االستثمار 
العقاري أعلى مراتب االستثمار أمنا وأقلها مخاطرة 
وأوفرها ربحا.وفي سماء تنافست فيه العديد من 
الشركات االستثمارية والعقارية برق جنم مؤسسة 
الدقة العقارية بتقدمي كل ما هو متميز ومضمون 
من خالل مشاركاتها الفعالة واملستمرة في املعارض 
العقارية وطرح ما هو مميز وجديد بأسعار تنافسيه 
ومن هذا املنطلق، اكد عضو مجلس اإلدارة مشاري 
عبداحلميد الصفران أن املؤسسة تسعى من خالل 
مشــاركتها في هذا املعرض بعرض مجموعة من 
املشاريع املتميزة في السعودية في كل من مدينة 
اخلفجي الســاحلية ومدينة الطائف الســياحية 
بالتعــاون مع استشــاريني ومختصني القتناص 
أفضل الفرص املتاحة في مجال استثمار األراضي.

قال املدير التنفيذي وعضو مجلس االدارة في 
شركة برستيج املتحدة العقارية نواف البدر ان 
مشاركة برستيج تأتي لتسويق عدة مشاريع في 
جمهورية البوسنة والهرسك وتركيا وصاللة في 
سلطنة عمان ومدينة الطائف في اململكة العربية 

السعودية.
وأكد نواف البدر ان تخصصنا في االستثمار 
العقاري في البوسنة ناجت من متابعتنا الطويلة 
لهذا الســوق الواعد، الذي بدأ باالزدهار وبشكل 
كبير في السنوات األخيرة، وبعد سلسلة جناحات 
حققتها الشــركة في السوق البوسني من خالل 
االنتهاء من خمسة مشاريع وبيعها بالكامل وتطرح 
الشــركة احدث مشــاريعها في البوسنة، ومنها 
مشــروع منتجع الكويت وهــو منتجع متكامل 
اخلدمــات واملرافــق الترفيهيــة واالســتثمارية 

والسياحية وهو املشروع الوحيد في قلب العاصمة البوسنية سراييڤو ويحتوي 
على جميع اخلدمات من حراسة ومطاعم ومقاه ومسجد وحدائق ومالعب لالطفال 
وميتاز بإطاللة رائعة على العاصمة البوســنية سراييڤو، وأيضا تطرح الشركة 
مشروع )ريان( ذا االطاللة الساحرة واملوقع املميز بالقرب من سنتر مدينة فيسكو 
واملطل على نهر البوســنة العظيم واخلط السريع وبالقرب من محطة الباصات 

والقطارات وبالقرب من املجمعات التجارية واملطاعم واملقاهي. 
وتســــوق الشر كــة شققا وڤيالت سكنية جاهزة فــــي إسطنبول األوروبية 
في مدينة بهجة شــهير الراقية والتي تتميز مبوقع مميـــــز بالقرب مــــن مطار 
اتاتورك والذي يشــمل جميع اخلــــدمات واملرافق األساســية التــي حتتاج اليها 

االسرة اخلليجية.

عن مشاركة شركة مسلك العقارية في املعرض، 
قال املدير العام محمد املشلوم انها جاءت لتجسد 
اهتمام وحرص الشركة على التواجد واملشاركة 
في هذه املعارض العقارية املتخصصة والتي تعزز 
تفاعلهــا مع األنشــطة االقتصادية التي تقام في 
الكويت بصفة عامة، باالضافة إلى تأثيره اإليجابي 
البالغ علــى احلركــة الترويجية والتســويقية 
للشــركة، معتبرا املعرض مبنزلــة النافذة التي 
يطل من خاللها على قاعدتنا اجلماهيرية العريضة 
والطريق املباشر الذي يصلنا مبختلف الشرائح 
املجتمعية األخرى الستقطابهم وتعريفهم بتميز 
مشــروعات شركة مســلك العقارية ونشاطاتها 
وخدماتهــا املتنوعة، تناســب كل راغبي التملك 
العقاري مبشــروعات الشركة والتي نقدمها لهم 
وفــق أعلى معايير ومســتويات اخلدمة إقليميا 

ودوليا. وأكد املشــلوم حرص مســلك العقارية على املشــاركة في املعرض نظرا 
للعديد مــن معطياته اإليجابية بدءا بكونه متخصصا واثبت جناحاته من خالل 
قــدرة منظميه على متيزهم وانفرادهم لتقدمي األفضل طيلة الســنوات املاضية، 
ناهيــك عن انه يحظى مبشــاركة واســعة واهتمام كبير من قبــل فئة كبيرة من 

املواطنني واملستثمرين في القطاع العقاري وراغبي التملك.
كما ان املشــاريع في جميع انحاء مملكة تايلند في بانكوك العاصمة، بوكيت، 
وأيضا في مدينة باتايا حيث جتمع ما بني جمال الطبيعة وروعة املعالم السياحية 
والترفيهية، فضال عن توافر كل اخلدمات، وهذا ما يجعل مدينة باتايا التايلندية 
من أفضل املدن التي يفضلها السائح دائما وال ميل من زيارتها، فهي بحق مدينة 
جتمع على ارضها كل مقومات السعادة والراحة في مكان واحد مما يجعلها االفضل 

استثماريا واقتصاديا.
وأضاف: تقع مدينة باتايا على الساحل الشرقي خلليج تايلند على بعد حوالي 
165 كم جنوب شرق بانكوك، مبا يعادل ساعة ونصف الساعة بالسيارة من مطار 
العاصمــة التايلندية بانكوك، وتعد من أهم املناطق الســياحية في تايلند، وهي 
مدينة ســاحلية بدأت تســتقبل السياح منذ أوائل التســعينيات ملا تتميز به من 
جمال وروعة الشــواطئ واملناظر الطبيعية اخلالبة وتعدد األنشــطة الرياضية 
وتنوع الرحالت الســياحية الرائعة. وأشــار املدير العام الى أن املشاريع جاهزة 
للتســليم الفوري بأسعار تنافسية ومفروشــة بالكامل، وتتميز املشاريع بتعدد 
الوحدات واألحجام واإلطالالت مع جميع اخلدمات من مطاعم وحمامات سباحة، 
وصاالت ألعــــــاب رياضيـــــــة قسم خاص للرجال وآخر للنســاء، والعديد من 

اخلدمات األخرى. 

قال رئيس مجلس ادارة شركة مجموعة بافاريا الدولية بدر الشريفى ان الشركة 
ســتطرح خالل مشاركتها في املعرض مشــاريعها املتعددة التي تقع في ضاحية 
صباح الســالم، والتي تضم العديد من النماذج الســكنية املتنوعة واملســاحات 
املختلفة. وأشار إلى أن مشاريع »بافاريا« متتاز بأعلى ضمان للجودة في أعمال 
البناء ومســتوى التشطيب وتنوع اخلدمات، كما أن مجموعة بافاريا تعتبر هي 
املالك جلميع مشاريع الشركة، وأيضا هي املنفذ جلميع األعمال االنشائية )شركة 
بافاريا للتجارة العامة واملقاوالت( وكذلك املسوق احلصري ملشاريع الشركة فقط 
وذلك في محاولة للجمع بني أرقى التشطيبات واخلدمات مع أقل األسعار مقارنة 
باألسعار احلالية في السوق احمللي. ودعا زوار املعرض الى زيارة جناح الشركة 
في املعرض، وذلك قبل اتخاذ قرار الشــراء، خاصة في ظل املميزات الكبيرة التي 
تتمتع بها مشــاريع الشركة في السوق احمللي، األمر الذي يجعلها من بني أفضل 
اخليارات للمســتثمرين واملواطنني الباحثني عن التميز في شــقق التمليك. وبني 
أن الشركة حترص على أن يتم التواصل مع العمالء مباشرة حيث ان املصداقية 
ومعاييــر اجلــودة حتتم علينا التعاقد املباشــر مــع العميل بعيدا عن شــركات 
التســويق األخرى، ومن أجل ذلك فإن الشركة ال تقوم بتسويق أي مشاريع غير 
مملوكة للمجموعة. وتابع: ان املعايير الصارمة التي تتبناها الشركة تفرض عليها 
البناء وفق أحدث التصاميم العصرية املناسبة جلميع األذواق وجتهيز الوحدات 
السكنية بأعلى مســتويات اجلودة وااللتزام باملخططات والقوانني الصادرة من 

اجلهات الرسمية سواء داخل الكويت أو خارجها.

ينطلق في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر الجاري.. ويستقطب 60 شركة تعرض 250 مشروعاً من 15 دولة

مشاريع مميزة من الكويت والسعودية والبوسنة 
وتايلند وتركيا مبعرض »الكويت الدولي للعقار«

أعلنت مجموعة توب إكســبو لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن اكتمال اســتعداداتها إلطالق فعاليات الدورة التاسعة لمعرض الكويت 
الدولي للعقار، الذي تنظمه المجموعة بأرض المعارض بمشرف في القاعة 8 خالل الفترة 7-12 نوفمبر الجاري وسط مشاركة 60 شركة 
عقارية ومالية واســتثمارية تعرض اكثر من 250 مشــروعا بنحو 15 دولة خليجية وعربية وعالمية، وقد اســتعرض عدد من المشاركين 
المشاريع التي سيتم طرحها في المعرض التي تتوزع بين عدة دول من أبرزها الكويت والسعودية واإلمارات والبحرين ومصر والبوسنة 

وتايلند وتركيا. 

املطوع: »أركان املعتمدة«
تطلق مشروعها »سكن الطالبات« في تركيا

السعدون: مشروع كاتاماران
سيكون معلمًا مميزًا في البحرين

صقر: »تبارك القابضة«
تطرح أضخم مشاريعها بالقاهرة اجلديدة

الصفران: »الدقة العقارية«
تطرح مشاريع في اخلفجي والطائف

البدر: »برستيج« تسوق عدة مشاريع
في البوسنة وتركيا وصاللة والطائف

املشلوم: االستثمار العقاري
األمثل حاليًا في تايلند

الشريفي: »بافاريا«
تطلق مشاريع سكنية محلية متميزة

وليد صقر محمد املشلوم

نواف البدر 

»برستيج« تشارك مبشاريع متنوعةجناح »تبارك« في املعرض السابق

عبداهلل املطوع

حمد جاسم السعدون

مشاري الصفران 



أعلنت مجموعة تــوب اكسبو لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن 
الــــدورة التاسعة لمعرض  اكــتــمــال اســتــعــدادتــهــا الطـــالق فعاليات 
الــكــويــت الـــدولـــي لــلــعــقــار – الــتــجــمــع الــعــقــاري الـــرائـــد والــمــمــيــز في 
الــكــويــت- والـــــذي تــنــظــمــه الــمــجــمــوعــة بــــأرض الــمــعــارض بمشرف 
فــي الــقــاعــة 8 خــالل الــفــتــرة 7-12 نوفمبر 2016 وســط مــشــاركــة 60 
شركة عقارية ومالية واستثمارية تعرض اكثر من 250 مشروع 
بحوالي 15 دولــة خليجية وعربية وعالمية, وقــد استعرض عدد 
من المشاركين المشاريع التي سيتم طرحها في المعرض والتي 
تــتــوزع بين عــدة دول مــن ابــرزهــا الــكــويــت والــســعــوديــة واالمــــارات 

والبحرين مصر والبوسنة وتايلند وتركيا. 
أعــلــن المدير التنفيذي لشركة أركـــان المعتمدة عبدالله المطوع 
عــن بـــدء تــســويــق مــشــروع «االبــــــرار» لــســكــن الــطــالــبــات، الـــواقـــع في 
مدينة «يلوا» التركية، والذي يضم مجموعة من الوحدات العقارية 
الطالبية التي تتيح للعمالء االستثمار بأكثر أنواع االستثمارات 
, وبــعــوائــد استثمارية مميزة   

ً
 واســتــمــرارا

ً
 وثــبــاتــا

ً
أمــانــا العقارية 

ومجزية تفوق الودائع البنكية التقليدية .
 وقال المطوع ان المشروع يحمل بين طياته العديد من مقومات 
 بمسافة 100 

ً
النجاح التي من أهمها موقعه الجغرافي القريب جدا

متر عن الجامعه , . 
من جهة أخرى كشف المطوع عن ان االستثمار في المشروع متاح 
الــشــرائــح، حيث يستطيع  لجميع األفـــراد والجنسيات ولمختلف 
المستثمر شـــراء وحـــدة عــقــاريــة لطالبة واحــــدة فــقــط أو وحدتين 
لطالبتين أو غــرفــة كــامــلــة (يــصــل الــعــدد بــالــغــرفــة الـــواحـــدة الـــى 4 
طالبات)، فيما يمكن للمستثمر التوسع بشراء غرفتين أو أكثر، 
الــعــقــاريــة كلما  الـــوحـــدات  ذلـــك أنـــه كــلــمــا زاد المستثمر مــن كــمــيــة 
زاد اجــمــالــي الــعــوائــد الــتــي يحققها، وبــالــتــالــي فـــان أفــضــل أنـــواع 
 بأن 

ً
االستثمار يتمثل في شراء شقة كاملة أو شقتين وأكثر , علما

الشقة الواحدة بها 4 غرف باجمالي 14 طالبة. 
وأشـــــار الـــى ان الــعــوائــد االجــمــالــيــة الــمــتــوقــعــة فـــي هـــذا الـــنـــوع من 
الــودائــع البنكية التقليدية وتصل  المشاريع تفوق بكثير عوائد 
,، ويتم توزيع العوائد مع  لستة أضعافها وقد تكون أكثر بكثير 
نهاية كل سنة دراسية في شهري اغسطس وسبتمبر من كل سنة، 
كما ويحق للمستثمر اعادة البيع في أي وقت وذلك بعد مرور 36 
 عن 

ً
شهرا من تاريخ أول عائد مع ارتفاع القيمة العقارية مستقبال

السعر الحالي .
الــدولــيــة بــدر  وقـــال رئــيــس مجلس ادارة شــركــة مجموعة بــافــاريــا 
الــشــريــفــي ان الـــشـــركـــة ســتــطــرح خــــالل مــشــاركــتــهــا فـــي الــمــعــرض 
مشاريعها المتعددة التي تقع في ضاحية صباح السالم، والتي 
تضم العديد من النماذج السكنية المتنوعة والمساحات المختلفة 
وأشار الى ان مشاريع «بافاريا» تمتاز بأعلى ضمان للجودة في 
أعمال البناء ومستوى التشطيب وتنوع الخدمات، كما ان مجموعة 
 هي 

ً
بــافــاريــا تعتبر هــي الــمــالــك لجميع مــشــاريــع الــشــركــة، وأيــضــا

المنفذ لجميع األعمال االنشائية (شركة بافاريا للتجارة العامة 
والـــمـــقـــاوالت) وكــذلــك الــمــســوق الــحــصــري لــمــشــاريــع الــشــركــة فقط 

وذلك في محاولة للجمع بين أرقى التشطيبات والخدمات مع أقل 
األسعار مقارنة باألسعار الحالية في السوق المحلي . 

وتابع « ان المعايير الصارمة التي تتبناها الشركة تفرض عليها 
البناء وفق أحــدث التصاميم العصرية المناسبة لجميع األذواق 
الــجــودة وااللــتــزام  الــوحــدات السكنية بأعلى مستويات  وتجهيز 
بالمخططات والقوانين الصادرة من الجهات الرسمية سواء داخل 

الكويت أو خارجها. 
وذكر ان مشاريع الشركة السابقة تميزت باالتقان والجودة العالية 
التي نالت رضــاء العمالء بامتياز، األمــر الــذي أدى الــى طــرح عدة 
مشروعات سكنية في ضاحية صباح السالم االستثمارية والتي 
الــســادس،  الــدائــرى  الــســريــع مــع  تقع فــي ملتقى طــريــق الفحاحيل 
وتمتاز هذه المنطقة بنوعية وحجم المشاريع العمالقة وقربها 
البناء بأفضل  أنــه سيتم تشييد  من جميع مناطق الكويت  وأكــد 
تصميم هندسي حديث يلبي جميع احتياجات الرفاهية والجودة 
أنــديــة صحية  حيث نهتم بتوفير عــدة خــدمــات ومــزايــا للرفاهية، 
(رجــالــى - نــســائــي)، مــركــز رجـــال أعــمــال وانــتــرنــت، مكتبة، مواقف 

للسيارات (السرداب + مواقف مظللة)، مول تسوق صغير. 
ومن جهته قال المدير التنفيذي وعضو مجلس االدارة في شركة 
برستيج المتحدة العقارية نواف البدر ان مشاركة برستيج تاتي 
لتسويق عدة مشاريع في البوسنة والهرسك وتركيا وصاللة في 

سلطنة عمان ومدينة الطائف في السعودية.
 وأكـــــد نـــــواف الـــبـــدر ان تــخــصــصــنــا فـــي االســتــثــمــار الـــعـــقـــاري في 
الــذي  الــواعــد،  الــســوق  لــهــذا  نــاتــج مــن متابعتنا الطويلة  البوسنة 
بــدأ بــاالزدهــار وبشكل كبير في السنوات االخــيــرة، وبعد سلسلة 
نجاحات حققتها الشركة في السوق البوسني من خالل االنتهاء 
مـــن خــمــســة مـــشـــاريـــع وبــيــعــهــا بــالــكــامــل وتـــطـــرح الـــشـــركـــة احـــدث 
مــشــاريــعــهــا فــي الــبــوســنــة. ومــنــهــا مــشــروع منتجع الــكــويــت وهــو 
منتجع متكامل الخدمات والمرافق، وايضا تطرح الشركة مشروع 

( ريـان ) ذو االطاللة الساحرة. 
وتطرح الشركة مشروع ( نسمة – الطائف ) الذي يعد أول مجمع 
الــطــائــف، ومساحته  الــحــر فــي مدينة  سكني يبنى بنظام التملك 
تتجاوز 34 ألف متر مربع، ويتكون من 177 وحدة، تتوزع ما بين 
 بأن المشروع يتمتع 

ً
شقق وفلل متالصقة وفلل مستقلة، منوها

باطاللة رائعة على مدينة الطائف.
وتطرح الشركة ايضا مشروع المروة في سلطنة عمان الــذي يقع 
فــي محافظة ظــفــار مدينة صــاللــة فــي قلب منطقة عــوقــد الغربية 
المحاذية لشارع السلطان قابوس ويتكون المشروع من خمسة 
طوابق و27 شقة سكنية ويحتوي على شقق بعدة نماذج وعلى 

حراسة ونظام مراقبة .
وتـــســـوق الــشــركــة شــقــقــا وفـــيـــالت ســكــنــيــة جـــاهـــزة فـــي اســطــنــبــول 
الــراقــيــة والــــذي يشمل جميع  االوروبـــيـــة فــي مــديــنــة بهجة شهير 
الخدمات والمرافق االساسية التي تحتاجها االسرة وهما عبارة 

عن مشروعين متجاورين (ربوة - سكاي). 
وصرح وليد صقر مدير فرع الكويت - لمجموعه تبارك القابضة . 

ان المجموعة نفذت نسبة تقارب 75 في المئة من انشاءات احدث 
مشروعات الشركة بالقاهرة الجديدة وهو مشروع ناينتـي افينيـو 
الــخــامــس والـــذي سيبدأ تسليم مرحلته االولـــى صيف  بالتجمع 

2017 وبالفعل تم فتح باب الحجز للمشروع. 
وأفاد ان هذه الفترة تعد االنسب للتعاقد والمتالك العقار بمصر 
وذلــك بسبب فــرق العملة بين الدينار والجنيه في الوقت الحالي 
وبخصوص مــشــروع ناينتي افينيو والـــذي يعتبر اكثر المواقع 
أفــاد ان المشروع سكني تجاري اداري  تميزا بالتجمع الخامس 
على مستوى عالمي راق ويقع ناينتـي افينيـو على شارع التسعين 
الـــشـــارع الــرئــيــســي فـــي الــقــاهــرة الــجــديــدة ويــمــتــد الــمــشــروع على 
الــف متر مــربــع وقــد تــم االستعانة بكبري الشركات  مساحة 200 
االمــريــكــيــة W.A.T.G لعمل التصميمات المعمارية والــرســومــات 
الهندسية للمشروع وتم التخطيط للمشروع ليكون عالمة فارقة 
في قلب القاهرة الجديدة حيث يبلغ حجم استثماراته اكثر من 3 
الــعــام للمشروع وحــدات  مــلــيــارات جنيه مصري ويضم المخطط 
الــذكــيــة وتتميز جميع  الــبــيــوت  تـــدار بتكنولوجيا  سكنية مميزة 
الوحدات باطالالت رائعة على شوارع رئيسة او الندسكيب، ويضم 

المشروع ايضا موال تجاريا مفتوحا عالميا . 
وقد تم تصميم مشروع ناينتي افينيو لكي يالئم جميع االذواق 
واالحتياجات فقد تم تقسيم المشروع الى ثالث مناطق : المنطقة 
االولــــى خصصت لــراغــبــي الـــهـــدوء ولــذلــك فــقــد قمنا بــتــزويــد هــذه 
المنطقة بالورود والنوافير & المنطقة الثانية خصصت للعائالت 
ولــهــذا فــقــد خصصنا منطقة الــعــاب خــاصــة بــاالطــفــال وزودنــاهــا 
بــحــمــامــات ســبــاحــة خـــارجـــيـــة وأخــــــرى مــغــطــاة لــلــخــصــوصــيــة & 
المنطقة الثالثة خصصت للشباب راغبي الحياة الحديثة ولهذا 
فقد زودناها بمنطقة خاصة للشوي ونــادي صحي متكامل على 

اعلى مستوى.
والن تبارك القابضة هي الرائدة في منطقة الخليج في االستثمار 
والــتــطــويــر فــي جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة .. فــســوف تــقــوم الشركة 
بتنفيذ «مـول ناينتـي افينيـو العالمي» حيث يعد اكبر مول تجاري 
بالتجمع الخامس على مساحة 66000 متر وسوف يشمل جميع 
الخدمات العصرية والترفيهية من مطاعم عالمية وارقى الماركات 
التجارية ومجمع سينمات مكون من 6 أدوار عرض سينمائي على 
اعلى مستوى وتنفرد مجموعه تبارك بــأن تقدم خدمات فندقية 

على أعلى مستوى لمالك مشروع «ناينتـي افينيـو».
وأشـــــار صــقــر الـــى ان الــمــجــمــوعــة بــــدأت تــنــفــيــذ احــــدث مــشــروعــات 
الــشــركــة بــالــقــاهــرة فــي مــديــنــة نــصــر وهـــو مــشــروع كــابــيــتــال ايست 
وبالفعل تم فتح باب الحجز للمشروع والذي يعتبر اكثر المواقع 
تميزا في مدينة نصر بأسعار تنافسية تناسب جميع الشرائح 
وبتسهيالت في السداد حتى 5 سنوات وتعد هذه فرصة حقيقية 
للتملك باسعار وطــرق ســداد مبتكرة.. ويشمل 20 عمارة سكنية 
داخــــل كــمــبــونــد مــحــاط بــســور وبـــوابـــات وامــــن 24 ســاعــة وتتميز 
جميع الوحدات باطالالت رائعة على شوارع رئيسة او الندسكيب، 
وتبدأ المساحات بالمشروع من 88 مترا ويوجد وحدات غرفتين 
وثالث غرف لنلبي جميع احتياجات العميل الراغب في السكن او 

االستثمار . 
الــى ان مجموعة تبارك تقدم لعمالئها فرصة االستالم  كما أشــار 
والسكن الفوري بمشروعاتها بالمعادي و6 اكتوبر .. وبالفعل تم 
تنفيذ ســانــدري تـــاورز والـــذي يعد مــن افضل وارقـــي المشروعات 
الــيــوم مجموعة  الــجــديــدة كما تقدم  العقارية السكنية بالمعادي 
تبارك فرصة التملك بواحد من أرقى المشروعات العقارية السكنية 
وهــو «مــعــــــــادي ســــــــانــدري» ويعتبر هــذا الــمــشــروع نــمــوذجــا فريدا 

ومميزا للسكن واالستثمار.

توقف نزيف خسائر األسهم األوروبية
 ارتفعت األســهــم األوروبــيــة فــي سبيلها لــوقــف االتــجــاه الــنــزولــي الـــذي استمر على مــدى ست 
جلسات وكان مصدر الدعم الرئيسي لها هو سهم شل في أعقاب اعالن الشركة عن نتائج أعلى 
من التوقعات. وارتفع سهم رويــال داتــش شل 3.7 في المئة بعد االعــالن عن نمو صافي الربح 
األساسي 18 في المئة متجاوزا توقعات المحللين وقالت الشركة ان االنفاق الرأسمالي في العام 
المقبل سيكون عند الحد األدنى للتوقعات. وعلى النقيض انخفض سهم بي.بي واحدا بالمئة 

رغم ان صافي الدخل جاء أعلى من التوقعات. 16
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«الدقة العقارية» تطرح مشاريع 
في الخفجي والطائف

أكـــد عــضــو مــجــلــس إدارة الــدقــة 
الــعــقــاريــة مـــشـــاري عبدالحميد 
الصفران بــأن المؤسسة تسعى 
مــــن خـــــالل مــشــاركــتــهــا فــــي هـــذا 
الــمــعــرض بــعــرض مجموعه من 
المشاريع المتميزة في المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة فـــي كـــل من 
مــــديــــنــــة الـــخـــفـــجـــي الـــســـاحـــلـــيـــة 
ومــــديــــنــــة الــــطــــائــــف الــســيــاحــيــة 
بــــالــــتــــعــــاون مــــــع اســـتـــشـــاريـــيـــن 
ومــخــتــصــيــن القـــتـــنـــاص أفــضــل 
الـــــفـــــرص الــــمــــتــــاحــــة فـــــي مـــجـــال 

استثمار االراضي. هذا ومن الجدير بالذكر ان جميع المشاريع 
الــتــي ســـوف يــتــم عــرضــهــا خـــالل الــمــعــرض تـــتـــالءم مـــع جميع 
المستثمرين. حيث توفر الشركة جميع التسهيالت الالزمة من 
خــالل تعاملها مع بنوك اسالمية توفر تسهيالت دفــع مادية 
مغرية للموظفين والمتقاعدين لمن يريد االستثمار في اكثر 

المجاالت امنا .

السعدون : مشروع كاتاماران 
سيكون معلمًا مميزًا في البحرين

أشــــار حــمــد جــاســم الــســعــدون، 
عضو مجلس االدارة والمدير 
الـــعـــام الــمــســاعــد لــشــركــة الــيــال 
الـــعـــقـــاريـــة الــــى ان الـــشـــركـــة قد 
تأسست بالشراكة بين شركة 
انـــــجـــــازات لــلــتــنــمــيــة الــعــقــاريــة 
وشــــــركــــــة فــــيــــرســــت الـــعـــقـــاريـــة 
(بحرينية). وقامت شركة اليال 
الــعــقــاريــة بــتــطــويــر بـــرج الــيــال 
فــــي عـــــام 2014 فــي  ريـــــزدنـــــس 
منطقة السيف، وبدأت الشركة 
فــي شهر مــارس مــن عــام 2016 

بالبدء بتطوير أكبر مشاريعها أبراج الكاتاماران في منطقة 
الــســيــف مــقــابــل أضــخــم مجمع تــجــاري فــي مملكة البحرين 
مجمع الــســتــي ســنــتــر. وقـــال الــســعــدون ان تصميم مــشــروع 
كــاتــامــاران يضم برجين متجاورين مجموع شققهما 571 
شــقــة، بــاالضــافــة الــى ان مــشــروع الــكــاتــامــاران يحتل موقعا 
 في قلب ضاحية السيف في البحرين.  واختتم 

ً
استراتيجيا

السعدون ان مشروع كاتاماران يوفر فرصة حياة حديثة.

فيًا لألداء
َ
رًا خ يِّ

َ
«ستيت ستريت» و«املحللني املاليني» يكتشفان متغ

أكدت دراسة جديدة نشرها اليوم مركز شركة ستيت 
ســتــريــت الــمــســتــقــلــة لــلــبــحــوث الــتــطــبــيــقــيــة ومــعــهــد 
المحللين الــمــالــيــيــن الــمــعــتــمــديــن، ان الــنــجــاح رهــن 
ل ثقافة قطاع االستثمار وخبرائه مــن ثقافة  بتحوُّ
عمادها تحسين األداء الــى ثقافة تستهدف تحقيق 
األهــــــداف لــضــمــان تــحــقــيــق أهــــــداف الــعــمــالء طــويــلــة 
األمــــد بشكل أفــضــل. وأكـــــدت الـــدراســـة الــتــي صــدرت 
ر  تــحــت عـــنـــوان: «الــعــثــور عــلــى فــــاي: الــحــافــز ومتغيِّ
 
ً
 ايجابيا

ً
األداء الخفي»، ان ُمعاِمل «فاي» يترك تأثيرا

عــلــى األداء الــمــؤســســي، ورضـــــاء الــعــمــالء، وتــفــاعــل 
المستخَدمين في العمل.

ع األغـــراض والــعــادات  ل الُمعاِمل «فـــاي» تجمُّ
ِّ
 ويمث

والحوافز عند نقطة تقاطع األهداف والِقَيم واألفراد 
والــمــؤســســات والـــعـــمـــالء. وطـــرحـــت الــــدراســــة ثــالثــة 
أســئــلــة تستند الـــى نــظــريــة الــحــوافــز (نــظــريــة الــقــرار 

الــذاتــي) لتشخيص الــُمــعــاِمــل «فـــاي» وهـــي: مــا الــذي 
يحفزكم لـــألداء بشكل عــام في سياق دوركـــم الراهن 
في العمل؟ ما هو سبب استمراركم بالعمل في قطاع 
ادارة االستثمار؟ هل تصفون طبيعة عملكم بأنها 

مجرد عمل أو مهنة أو وظيفة؟
 وكشفت الدراسة النقاب عن ان الُمعاِمل «فاي» يتمتع 
بعالقة احصائية مهمة وايجابية مع تشكيلة واسعة 
من اجراءات تحسين األداء بما في ذلك رضا العمالء 
وتفاعل المستخَدمين فــي العمل، بحيث تستطيع 
ادامة القطاع واستقطاب رضا العمالء لعقود مقبلة. 
وأوضحت الدراسة ان ارتفاع الُمعاِمل «فــاي» نقطة 
واحدة يعزز احتماالت تحقيق أداء مؤسسي ممتاز 
بنسبة 28 في المئة، كما يعزز احتماالت استقطاب 
درجــــة مــمــتــازة مــن رضــــاء الــعــمــالء بنسبة 1.55 في 
المئة ودرجـــة ممتازة مــن تفاعل المستخَدمين في 

العمل بنسبة 57 في المئة.  وفي سياق تعليقها على 
نتائج الدراسة، قالت سوزان َدنكان، الرئيس العالمي 
لشركة ستيت ستريت للبحوث التطبيقية: «ان بناء 
ثــقــافــة وبــيــئــة متناغمتين مـــع األغــــــراض والـــعـــادات 
والحوافز يمكن ان يمنح المؤسسات ميزة تنافسية 
ديـــــن أنــفــســهــم  وِّ

َ
مـــســـتـــدامـــة مـــفـــيـــدة لــلــعــمــالء والـــــُمـــــز

لة النهائية. وعندما  والمجتمع بأكمله في المحصِّ
ب من خبراء االستثمار توفير أداء جيد في ظل 

َ
ُيطل

مقاييس غير مناسبة وآفــــاق زمنية غير مناسبة، 
ينفصل شغفهم بالتعامل مع األسواق عن أغراضهم 
الحقيقية المتمثلة في تحقيق األهداف بعيدة األمد 
للمستثمرين الذين يقومون بخدمتهم. وال يقتصر 
األداء االستثماري اليوم على التفّوق ويتوجب عليه 
 ألنه حافز 

ً
بالتالي التركيز على الُمعاِمل «فاي» أيضا

يــســتــهــدف تحقيق أغــــراض تمثل أفــضــل امــكــانــيــات 

األداء خالل مختلف دورات األسواق».
مـــن نــاحــيــتــهــا، قـــالـــت ريــبــيــكــا ِفــــنــــِدر، عــضــو معهد 
الــمــحــلــلــيــن الــمــالــيــيــن الــمــعــتــمــديــن ورئـــيـــس مــبــادرة 
«مستقبل القطاع المالي» التي طرحها المعهد، وهي 
عــبــارة عــن جهد عالمي طــويــل األمـــد لتطوير قطاع 
خدمات مالية واستثمارية جدير بالثقة ومستقبلي 
الرؤية يخدم المجتمع بشكل أفضل: «يعتبر الُمعاِمل 
«فـــاي» المتغّير المفقود منذ فترة أطــول مما يجب 
من النظام البيئي الدارة االستثمار. وعلى غــرار أي 
نظام بيئي يستند قطاع ادارة االستثمار الى عالقات 
ــظــِهــر الــدراســة أنــه حين يغيب الهدف 

ُ
متشابكة. وت

الـــتـــوازن، ويصبح  ه  الـــذي يخفف مــن الشغف يتشوَّ
تناغم المصالح والحوافز وفي نهاية األمــر تتحمل 
 في البيئة الجانب األكبر من 

ً
أكثر العناصر هشاشة

الضرر. ولــن تقتصر فوائد تركيز خبراء االستثمار 

على الُمعاِمل «فـــاي» على اعـــادة الــتــوازن الــى قطاع 
 بتسهيل 

ً
االستثمار فحسب، ولكنها ستقوم أيضا

كل شيء في نظامنا البيئي واكتشاف طرق جديدة 
لالزدهار والتفّوق».

ـــظـــِهـــر الـــــدراســـــة بـــوضـــوح ان 
ُ
 وأضــــافــــت َدنـــــكـــــان: «ت

 يمكن استخدامه 
ً
 مهما

ً
الُمعاِمل «فاي» يشكل متغّيرا

العـــــــادة ضــبــط ســلــوكــيــات خــــبــــراء االســـتـــثـــمـــار وأن 
 في هذا المجال. اذ انه 

ً
 حاسما

ً
القيادات تلعب دورا

من خــالل ترسيخ مفهوم الُمعاِمل «فــاي»، يستطيع 
أولئك الخبراء تجاوز هدف تحسين عائداتهم المالية 
باالضافة الى منح األولوية لعمالئهم. وحين يفعلون 
ذلك، يستطيعون تحسين أداء شركاتهم وكسب ثقة 
ووالء عمالئهم ومستخَدميهم. وبالنسبة لقطاع 
 
ً
شغوف بالنتائج، نحن نعتقد ان هذا يشكل اكتشافا

فائق األهمية».

قال المدير العام لشركة مسلك العقارية محمد 
الـــمـــشـــلـــوم ان مـــشـــاركـــة الـــشـــركـــة فــــي الــمــعــرض 
جــــاءت لــتــجــســد اهــتــمــام وحــــرص الــشــركــة على 
التواجد والمشاركة في هذه المعارض العقارية 
المتخصصة والتي تعزز تفاعلها مع األنشطة 
االقتصادية التي تقام في الكويت بصفة عامة 
بـــاالضـــافـــة الــــى تــأثــيــره االيـــجـــابـــي الــبــالــغ على 

الحركة الترويجية والتسويقية للشركة. 
وأعــــلــــن الـــمـــشـــلـــوم ان الـــشـــركـــة ســـتـــقـــوم بــطــرح 
مــــشــــاريــــع فـــــي مـــمـــلـــكـــة تـــايـــلـــنـــد حـــيـــث الــتــمــلــك 
 لــمــا يــشــهــده الــوقــت 

ً
واالســـتـــثـــمـــار اآلمـــــن نـــظـــرا

الــحــالــي مـــن اضـــطـــرابـــات اقــتــصــاديــة ونـــزاعـــات 
وخــالفــات سياسية فــي بــعــض الــــدول، حــيــث ان 
مملكة تايلند بعيدة كل البعد عن هذه األحداث.

كما ان المشاريع في جميع انحاء مملكة تايلند 
في بانكوك العاصمة، بوكيت، وايضا في مدينة 

بـــاتـــايـــا حــيــث تــجــمــع مـــا بــيــن جـــمـــال الــطــبــيــعــة 
وروعة المعالم السياحية والترفيهية فضال عن 

توافر جميع الخدمات. 
 واشـــــار الــمــديــر الـــعـــام بــــان الــمــشــاريــع جــاهــزة 
الــفــوري باسعار تنافسية ومفروشة  لالستالم 
بــالــكــامــل، وتــتــمــيــز الــمــشــاريــع بــتــعــدد الــوحــدات 
واالحـــــجـــــام واالطـــــــــالالت مــــع جــمــيــع الـــخـــدمـــات 
مــن مــطــاعــم وحــمــامــات ســبــاحــة، صـــاالت الــعــاب 
ريـــاضـــيـــة قــســم خــــاص لـــلـــرجـــال وآخـــــر لــلــنــســاء، 
والــعــديــد مـــن الــخــدمــات االخــــــرى. وأضـــــاف كما 
ســتــقــدم الــشــركــة فـــي الــمــعــرض تــســهــيــالت عــدة 
الــعــقــارات  امــكــانــيــة تملك  حــيــث تــوفــر لعمالئها 
وأطـــــول مـــدة تــقــســيــط بــمــا يــنــاســب كـــل الــعــمــالء 
ائــتــمــانــيــة حــيــث يستطيع  وبــــــدون أي شـــــروط 
العمالء تملك العقارات واستالمها قبل تسديد 

كامل قيمة العقارات.

«مسلك العقارية» توفر االستثمار األمثل في تايلند
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خالل الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر 

«توب إكسبو»: اكتمال االستعدادات ملعرض الكويت الدولي للعقار
طلق مشروعات فريدة في الكويت ومصر والسعودية واإلمارات والبحرين والبوسنة
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»توب إكسبو« تطلقه 7 الجاري في »أرض املعارض«

مشاركات جديدة في »الكويت الدولي للعقار«

الصفران: »الدقة« تطرح 
مشاريع في الخفجي 

والطائف

أكد عضو مجلس اإلدارة في شركة 
الدقة العقارية مشاري عبدالحميد 
الصفران، أن االستثمار اآلمن بات 
هــاجــســا لــكــل مـــن يــســعــى لتحقيق 
ذلـــك بــكــل الــوســائــل، وأنــــه مــن هنا 
احـــتـــل االســتــثــمــار الـــعـــقـــاري أعــلــى 
ــثـــمـــار أمـــنـــا وأقــلــهــا  ــتـ ــراتــــب االسـ مــ

مخاطرة وأوفرها ربحا. 
وقــال إنــه في سماء تنافست فيها 
االستثمارية  الشركات  من  العديد 
ــة، بـــــرق نـــجـــم مــؤســســة  ــاريــ ــقــ ــعــ والــ
ــة الـــعـــقـــاريـــة، بــتــقــديــم كــــل مــا  الــــدقــ
هــــو مــتــمــيــز ومـــضـــمـــون مــــن خـــال 
في  الفعالة واملستمرة  مشاركاتها 
املــعــارض الــعــقــاريــة، وطـــرح مــا هو 

مميز وجديد بأسعار تنافسية.
الــــصــــفــــران أن املــؤســســة  وأضـــــــاف 
تــســعــى مـــن خــــال مــشــاركــتــهــا في 
إلى عرض مجموعة  هذا املعرض، 
مــن املــشــاريــع املــتــمــيــزة فــي اململكة 
ــة، فــــي كــــل مــن  الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـ
مدينة الخفجي الساحلية ومدينة 
مع  بالتعاون  السياحية،  الطائف 
استشاريني ومختصني، القتناص 
أفــضــل الــفــرص املــتــاحــة فــي مجال 

استثمار األراضي. 
وذكر أن كافة املشاريع التي سيتم 
عرضها خال املعرض، تتاءم مع 
الشركة  إذ توفر  كافة املستثمرين، 
ــة مــن  ــ ــــازمـ جـــمـــيـــع الـــتـــســـهـــيـــات الـ

خال تعاملها مع بنوك إسامية.

السعدون: »اليال« تقّدم 
مشروع »كاتاماران« 

في البحرين

اإلدارة  ــلــــس  ــجــ مــ ــو  ــ ــــضـ عـ أشـــــــــــار 
اليال  لشركة  املساعد  العام  املدير 
الــعــقــاريــة حمد جــاســم الــســعــدون، 
إلى أن الشركة تأسست بالشراكة 
بـــــني شــــركــــة إنــــــجــــــازات لــلــتــنــمــيــة 
الــعــقــاريــة )شــركــة مــســاهــمــة عامة 
كويتية(، وشركة فيرست العقارية 
)شركة مساهمة مقفلة بحرينية(.

قــامــت بتطوير  »الـــيـــال«  إن  وقــــال 
بــرج »الــيــال ريــزدنــس« عــام 2014 
مجمع  مقابل  السيف،  منطقة  في 
ســيــتــي ســنــتــر، وبــــــدأت فـــي شهر 
مـــــــارس املـــــاضـــــي، بـــتـــطـــويـــر أكــبــر 
ــــراج الــكــاتــامــاران«  مــشــاريــعــهــا »أبـ
مجمع  مقابل  السيف  منطقة  فــي 

»سيتي سنتر«. 
الــــســــعــــدون أن تــصــمــيــم  وأضـــــــاف 
مشروع »كاتاماران«، يضم برجني 
متجاورين مجموع شققهما 571 
ــة بـــني 311 شــقــة في  شـــقـــة، مـــوزعـ
فــي  الـــشـــرقـــي و260 شـــقـــة  ــرج  ــبــ الــ
ــبـــرج الـــغـــربـــي، وســيــتــم بــنــاؤهــا  الـ
متر   6500 مــســاحــتــهــا  ارض  عــلــى 

مربع تقريبا.
وتــابــع أن مــشــروع »الــكــاتــامــاران« 
يــحــتــل مـــوقـــعـــا إســتــراتــيــجــيــا فــي 
قــلــب ضــاحــيــة الــســيــف فـــي مملكة 
الــبــحــريــن، ويـــضـــم نــخــبــة واســعــة 
ــقـــاهـــي واملـــحـــال،  مـــن املـــطـــاعـــم واملـ
ــر فـــيـــه كــــل ســـبـــل الــــراحــــة  ــتــــوافــ وتــ
والرفاهية، بحيث يختار الشخص 
اإلطــــالــــة عــلــى املـــديـــنـــة أو املــنــظــر 
البحري الجميل، في حني تحتوي 
األبــــــــراج عـــلـــى صــــــاالت ريـــاضـــيـــة، 
وسبا وصالون للسيدات، وسونا 
وغـــــرف بـــخـــار، وبـــركـــتـــي ســبــاحــة 
خارجية وداخــلــيــة، وصــالــة للعب 
األطفال، ومطاعم، ومقاه، وسوبر 
ماركت، وثاثة مستويات ملواقف 
لـــنـــحـــو 600  تـــتـــســـع  الــــــســــــيــــــارات 

سيارة. 

املطوع: »أركان املعتمدة« 
ن »األبرار« لسكن 

ّ
تدش

الطالبات

أعلن املدير التنفيذي لشركة أركان 
سعدون  مــبــارك  عبدالله  املعتمدة 
املــــــطــــــوع، بـــــــدء تــــســــويــــق مــــشــــروع 
الواقع  الطالبات،  لسكن  ــرار«  »األبــ
والــذي  التركية،  »يــلــوا«  فــي مدينة 
ــدات  ــ ــوحــ ــ ــن الــ ــ ــم مــــجــــمــــوعــــة مــ يــــضــ
ــتـــي تــتــيــح  الـــعـــقـــاريـــة الـــطـــابـــيـــة، الـ
لــلــعــمــاء االســتــثــمــار بــأكــثــر أنـــواع 
االستثمارات العقارية أمانا وثباتا 
للطالبات  سكن  ضمن  واستمرارًا، 
في أكثر الدول كثافة طابية وعدد 
جـــامـــعـــات، وبـــعـــوائـــد اســتــثــمــاريــة 
مـــمـــيـــزة ومـــجـــزيـــة تـــفـــوق الــــودائــــع 

البنكية التقليدية. 
وتابع أن الشركة مسؤولة بالكامل 
ــة دفــــع  ــيــ ــاحــ ــن نــ ــ ــن املـــــــشـــــــروع، مــ ــ عــ
املــســتــحــقــات مــثــل رســـوم الصيانة 
ــبــــة الـــســـنـــويـــة وفـــواتـــيـــر  والــــضــــريــ
الـــكـــهـــربـــاء واملــــــاء والــــغــــاز، وتــســلــم 
ــارات مــن الــطــالــبــات وصــرف  اإليـــجـ
ــفــــني الـــعـــامـــلـــني فــي  رواتـــــــــب املــــوظــ
مرافقه.وكشف املطوع أن االستثمار 
فــي املــشــروع مــتــاح لجميع األفـــراد 
والــجــنــســيــات وملــخــتــلــف الــشــرائــح، 
بــحــيــث يــســتــطــيــع املــســتــثــمــر شـــراء 
ــدة أو  ــ وحــــدة عــقــاريــة لــطــالــبــة واحـ
كاملة  غرفة  أو  لطالبتني  وحــدتــني 
)يصل العدد بالغرفة الواحدة إلى 
4 طـــالـــبـــات(، كــمــا يــمــكــنــه الــتــوســع 
بشراء غرفتني أو أكثر، إذ إنه كلما 
الــوحــدات  كمية  مــن  املستثمر  زاد 
العقارية كلما زاد إجمالي العوائد 
التي يحققها.ورأى أن أفضل أنواع 
االســتــثــمــار يتمثل فــي شـــراء شقة 
ــثــــر، مــنــوهــا  كــامــلــة أو شــقــتــني وأكــ
بــــأن الــشــقــة الــــواحــــدة بــهــا 4 غــرف 
بإجمالي 14 طالبة. وأشــار إلى ان 
العوائد اإلجمالية املتوقعة في هذا 
الــنــوع مــن املــشــاريــع، تــفــوق بكثير 
التقليدية،  البنكية  الودائع  عوائد 
وتصل لستة أضعافها وقد تكون 
ــه بــإمــكــان  ــ ــر بــكــثــيــر، مــبــيــنــا أنـ ــثـ أكـ
املـــســـتـــثـــمـــر والـــعـــمـــيـــل اســـتـــرجـــاع 
ــالـــه خــــال ســـنـــوات قــصــيــرة  ــمـ رأسـ
فــي الــظــروف املتوسطة واملــمــتــازة، 
فـــي حـــني يــتــم تـــوزيـــع الـــعـــوائـــد مع 
نهاية كل سنة دراسية في شهري 
كــل سنة. مــن  اغــســطــس وسبتمبر 

إعـــادة  يــحــق للمستثمر  أنـــه  وذكـــر 
الــبــيــع فــي أي وقـــت، بــعــد مـــرور 36 
شــــهــــرًا مــــن تــــاريــــخ أول عــــائــــد مــع 
 
ً
مستقبا العقارية  القيمة  ارتــفــاع 

عن السعر الحالي.

البدر: »برستيج املتحدة« 
تتواجد في البوسنة 

وتركيا وصاللة والطائف

كــــشــــف املـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي عــضــو 
مجلس اإلدارة في شركة برستيج 
أن  الــبــدر،  نــواف  العقارية،  املتحدة 
مشاركة »برستيج« تأتي لتسويق 
ــي جــــمــــهــــوريــــة  ــ ــ عـــــــــدة مـــــشـــــاريـــــع فـ
ــيــــا،  الــــبــــوســــنــــة والـــــهـــــرســـــك، وتــــركــ
وصالة في سلطنة عمان، ومدينة 
ــيـــة  ــربـ ــعـ ــلــــكــــة الـ ــــف فــــــي املــــمــ ــائـ ــ ــطـ ــ الـ

السعودية.
ــدر أن تـــخـــصـــصـــنـــا فــي  ــ ــبـ ــ الـ وأكــــــــد 
البوسنة،  فــي  العقاري  االستثمار 
لهذا  الطويلة  متابعتها  مــن  ناتج 
السوق الواعد، الذي بدأ باالزدهار 
وبشكل كبير في السنوات األخيرة، 
وبــعــد ســلــســلــة نــجــاحــات حققتها 
الــشــركــة فــي الــســوق الــبــوســنــي من 
ــاء مـــــن 5 مـــشـــاريـــع  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــال االنـ ــ خـ

وبيعها بالكامل.
وأشـــــار إلــــى أنـــهـــا ســتــطــرح أحـــدث 
مــشــاريــعــهــا فـــي الــبــوســنــة، ومنها 
مشروع »منتجع الكويت« متكامل 
ــدمــــات واملــــــرافــــــق الــتــرفــيــهــيــة  الــــخــ
واالســتــثــمــاريــة والــســيــاحــيــة.وذكــر 
تـــطـــرح  املــــتــــحــــدة«  »بـــرســـتـــيـــج  أن 
أيضا مشروع »ريـان«، ذي اإلطالة 
الساحرة واملوقع املميز بالقرب من 
ســنــتــر مــديــنــة فــيــســكــووقــال الــبــدر 
إن الــشــركــة تــطــرح أيــضــا مــشــروع 
»نسمة - الــطــائــف«، الــذي يعد أول 
مجمع سكني يبنى بنظام التملك 
الحر في مدينة الطائف، ومساحته 
تتجاوز 34 ألف متر مربع، ويتكون 
من 177 وحدة، تتوزع ما بني شقق 

وفلل متاصقة وفلل مستقلة. 
ــة تـــطـــرح أيــضــا  ــركـ ــع أن الـــشـ ــابــ وتــ
مــــشــــروع »املــــــــروة 6« فــــي ســلــطــنــة 
عمان، الذي يقع في مدينة صالة 
منطقة  قــلــب  فــي  ظــفــار،  بمحافظة 
ــة لــشــارع  عـــوقـــد الــغــربــيــة املـــحـــاذيـ
السلطان قابوس، وهي من املناطق 
ــقــــع فـــــي وســــط  ــــي تــ ــتـ ــ ــة الـ ــيـ ــنـ ــكـ الـــسـ
املحافظة، مبينا أن املشروع يتكون 
ــوابـــق و27 شــقــة ســكــنــيــة. مـــن 5 طـ

وذكر أن »برستيج املتحدة« تسوق 
جاهزة  سكنية   

ً
وفــلــا شققا  أيضا 

في اسطنبول األوروبية، في مدينة 
بهجة شهير الراقية في مشروعني 

متجاورين )ربوة - سكاي(.

صقر: »تبارك القابضة« 
تسّوق أحدث مشاريعها 

في القاهرة الجديدة

لفت مدير فرع الكويت - ملجموعة 
تبارك القابضة وليد صقر، إلى أن 
املئة  فــي   75 نفذت نحو  املجموعة 
من إنشاءات أحدث مشاريعها في 
الـــقـــاهـــرة الـــجـــديـــدة، وهــــو مــشــروع 
»نـــايـــنـــتـــــــي أفـــيـــنـــيـــــــو« بــالــتــجــمــع 
الـــخـــامـــس والـــــــذي ســـيـــبـــدأ تــســلــيــم 
مــرحــلــتــه األولــــى فــي صــيــف 2017.

واعتبر أن هذه الفترة تعد األنسب 
للتعاقد والمتاك العقار في مصر، 
بــســبــب فــــرق الــعــمــلــة بـــني الــديــنــار 
والجنيه في الوقت الحالي، مبينا 
أكثر  في  يقع  أفينيو«  »ناينتي  أن 
الخامس،  بالتجمع  تميزًا  املــواقــع 
ــاري  ــــروع ســـكـــنـــي وتــــجــ ــــشـ وهــــــو مـ
راق،  عــاملــي  مــســتــوى  عــلــى  وإداري 
ويقع على شارع التسعني الشارع 
الــرئــيــســي فـــي الـــقـــاهـــرة الــجــديــدة، 
ويـــطـــل عــلــى الــجــامــعــة األمــيــركــيــة 
ــديـــــدة وجــــامــــعــــة املـــســـتـــقـــبـــل. الـــــجـــ

ــار إلـــى أن مـــشـــروع »نــايــنــتـــــي  ــ وأشـ
ــد  ــديـ أفـــيـــنـــيـــــــو« هـــــو املــــعــــيــــار الـــجـ
الحياة  يوفر  فهو  الراقية،  للحياة 
املــزيــج املثالي  الــتــي فيها  الــفــريــدة 
من الراحة والــهــدوء، كاشفا أنه تم 
األذواق  كافة  يائم  لكي  تصميمه 
واالحـــتـــيـــاجـــات، وتــقــســيــمــه إلــــى 3 
لراغبي  األولـــى  خصصت  مناطق، 
بينما  للعائات،  والثانية  الهدوء، 
للشباب  الثالثة  املرحلة  خصصت 
راغـــبـــي الــحــيــاة الــحــديــثــة.وبــني أن 
ــــــول  ــقـــوم بــتــنــفــيــذ )مـ ــتـ الـــشـــركـــة سـ
نــايــنــتـــــي أفــيــنــيـــــو الـــعـــاملـــي(، أكــبــر 
مــــول تـــجـــاري بــالــتــجــمــع الــخــامــس 
عــلــى مــســاحــة 66 ألـــف مــتــر مــربــع، 
وسيشمل كافة الخدمات العصرية 
والــتــرفــيــهــيــة مـــن مــطــاعــم عــاملــيــة، 
التجارية، ومجمع  وأرقى املاركات 
مــن 6 دور عــرض  مــكــون  سينمات 
ســيــنــمــائــي عـــلـــى أعـــلـــى مــســتــوى.

ــى أن »تـــــبـــــارك«  ــ ــ إلـ وأشــــــــــار صــــقــــر 
ــــدث مــشــاريــعــهــا  ــدأت بــتــنــفــيــذ أحـ ــ بـ
فــي الــقــاهــرة فــي مدينة نصر وهو 
مـــشـــروع »كــابــيــتــال إيـــســـت«، وهــو 
مــشــروع سكني على مستوى عال 
تناسب  تنافسية  وبــأســعــار  وراق 

كافة الشرائح.
تـــقـــدم  »تــــــــبــــــــارك«  أن  إلــــــــى  ولـــــفـــــت 
السكن  و  التسلم  فرصة  لعمائها 
الـــفـــورى فــي مــشــاريــعــهــا بــاملــعــادي 
و6 أكتوبر، إذ تم تنفيذ »ساندري 
تاورز«، كما تقدم مشروع »معــادي 
نموذجا  يعتبر  الـــذي  ـــــانــدري«،  ســـ

فريدًا للسكن واالستثمار.

أكملت مجموعة »توب إكسبو« لتنظيم املعارض واملؤتمرات، 
استعداداتها إلطالق فعاليات الدورة التاسعة ملعرض »الكويت 

الدولي للعقار«، التجمع العقاري الرائد واملميز في الكويت، والذي 
تنظمه بأرض املعارض بمشرف في القاعة 8 من 7 إلى 12 نوفمبر 

الجاري.
ويشهد املعرض مشاركة 60 شركة عقارية ومالية واستثمارية، 

تعرض أكثر من 250 مشروعًا في نحو 15 دولة خليجية وعربية 
وعاملية.

واستعرض عدد من املشاركني املشاريع التي سيتم طرحها 
في املعرض، والتي تتوزع بني عدة دول، من أبرزها الكويت 

والسعودية واإلمارات والبحرين مصر والبوسنة وتايلند وتركيا. 
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املشلوم: »مسلك« 
ترّكز على االستثمار 

في تايلند

ــر املــــديــــر الــــعــــام لـــشـــركـــة مــســلــك  ــ ذكـ
الــــعــــقــــاريــــة مـــحـــمـــد املـــــشـــــلـــــوم، أن 
ــــرض، تــجــســد  ــعــ ــ ــة فـــــي املــ ــ ــــاركـ ــــشـ املـ
اهتمامها وحرصها على التواجد 
ــارض  ــ ــعـ ــ ــي هـــــــذه املـ ــ ــة فــ ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ واملــ
العقارية املتخصصة، والتي تعزز 
االقتصادية  األنشطة  مع  تفاعلها 
التي تقام في الكويت بصفة عامة، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى تــأثــيــره اإليــجــابــي 
الـــبـــالـــغ عــلــى الـــحـــركـــة الــتــرويــجــيــة 

والتسويقية للشركة.
واعــتــبــر املـــعـــرض بــمــثــابــة الــنــافــذة 
ــة مــــن خــالــهــا،  الـــتـــي تـــطـــل الـــشـــركـ
ــيــــريــــة  ــا الــــجــــمــــاهــ ــ ــهـ ــ ــدتـ ــ ــاعـ ــ ــــى قـ ــلـ ــ عـ
ــر،  ــاشــ ــبــ ــة والـــــطـــــريـــــق املــ ــريــــضــ ــعــ الــ
الــشــرائــح  بمختلف  يــصــلــهــا  ــذي  الــ
الستقطابهم  األخــــرى  املجتمعية 
وتــعــريــفــهــم بــتــمــيــيــز مــشــروعــاتــهــا 
املتنوعة،  وخدماتها  ونشاطاتها 
تناسب كل راغبي التملك العقاري 
لهم  تقدمها  والــتــي  بمشروعاتها، 
وفــــق أعـــلـــى مــعــايــيــر ومــســتــويــات 

الخدمة إقليميا ودوليا. 
ــلـــوم حـــــرص »مـــســـلـــك«،  ــشـ وأكــــــد املـ
عــلــى املـــشـــاركـــة فـــي املـــعـــرض نــظــرًا 
اإليــجــابــيــة،  مــن معطياته  لــلــعــديــد 
ــدءًا بـــكـــونـــه مــتــخــصــصــا واثـــبـــت  ــ ــ بـ
نجاحاته من خــال قــدرة منظميه 
لتقديم  وانــفــرادهــم،  تميزهم  عــلــى 
األفــضــل طيلة الــســنــوات املــاضــيــة، 
ناهيك انه يحظى بمشاركة واسعة 
كبيرة  فئة  قبل  مــن  كبير  واهتمام 
ــنـــني واملــســتــثــمــريــن في  مـــن املـــواطـ

القطاع العقاري وراغبي التملك. 
وشـــــدد املـــشـــلـــوم عــلــى أن الــشــركــة 
مملكة  في  مشاريع  بطرح  ستقوم 
واالستثمار  التملك  حيث  تايلند، 
اآلمــــــــن نــــظــــرًا ملـــــا يــــشــــهــــده الــــوقــــت 
اقتصادية  اضطرابات  من  الحالي 
ونـــزاعـــات وخـــافـــات ســيــاســيــة في 

بعض الدول.
ــنـــة بـــاتـــايـــا تــقــع  وأضــــــــاف أن مـــديـ
عـــلـــى الــــســــاحــــل الــــشــــرقــــي لــخــلــيــج 
جنوب  كلم   165 بعد  على  تايلند، 
شـــرق بــانــكــوك، بــمــا يـــعـــادل ســاعــة 
ونــــصــــف الــــســــاعــــة بـــالـــســـيـــارة مــن 
وتعد  التايلندية،  العاصمة  مطار 
ــم املـــنـــاطـــق الــســيــاحــيــة فــي  ــ مــــن أهـ
تايلند، وهي مدينة ساحلية حتى 
أوائــل  منذ  السياح  تستقبل  بــدأت 

التسعينات.

ر 
ّ
الشريفي: »بافاريا« توف
مشاريع سكنية محلية 

متميزة

ــاد رئـــيـــس مــجــلــس إدارة شــركــة  ــ أفـ
مــجــمــوعــة بـــافـــاريـــا الـــدولـــيـــة بـــدر 
الشريفي، أن الشركة ستطرح خال 
مشاركتها في املعرض، مشاريعها 
ــعـــددة الـــتـــي تــقــع فـــي ضــاحــيــة  ــتـ املـ
صباح السالم، والتي تضم العديد 
ــاذج الــســكــنــيــة املــتــنــوعــة  ــمـ ــنـ مــــن الـ

واملساحات املختلفة.
وأشـــار إلــى أن مشاريع »بــافــاريــا« 
تــمــتــاز بــأعــلــى ضــمــان لــلــجــودة في 
التشطيب  ومستوى  البناء  أعمال 
وتنوع الخدمات، كما أن املجموعة 
مشاريعها،  لجميع  املــالــك  تعتبر 
اإلنشائية  األعمال  لجميع  واملنفذ 
)شـــركـــة بـــافـــاريـــا لــلــتــجــارة الــعــامــة 
ــــاوالت(، واملـــســـوق الــحــصــري  ــقـ ــ واملـ
ملــشــاريــعــهــا، فـــي مـــحـــاولـــة للجمع 
والخدمات  التشطيبات  أرقــى  بــني 
باألسعار  مقارنة  األسعار  أقــل  مع 

الحالية في السوق املحلي. 
ودعا زوار املعرض إلى زيارة جناح 
الشركة، قبل اتخاذ قرار الشراء، في 
تتمتع  التي  الكبيرة  املــمــيــزات  ظــل 
بها مشاريعها في السوق املحلي، 
األمــر الــذي يجعلها من بني أفضل 
الخيارات للمستثمرين واملواطنني 
ــن الـــتـــمـــيـــز فــــي شــقــق  الـــبـــاحـــثـــني عــ

التمليك.
وبـــني أن الــشــركــة تــحــرص عــلــى أن 
يتم التواصل مع العماء مباشرة، 
الجودة  ومعايير  املصداقية  إن  إذ 
ــاقـــد املـــبـــاشـــر  ــتـــعـ ــتـــم عــلــيــهــا الـ ـــحـ

ُ
ت

ــدًا عــــن شـــركـــات  ــيـ ــعـ مــــع الـــعـــمـــيـــل بـ
ــــرى، مــؤكــدًا أنــهــا ال  الــتــســويــق األخـ
تــقــوم بــتــســويــق أي مــشــاريــع غير 

مملوكة لها. 
ــر  ــيـ ــايـ ــعـ املـ أن  ــي  ــفــ ــريــ ــشــ الــ ــابــــــع  وتــــ
الــصــارمــة الــتــي تــتــبــنــاهــا الــشــركــة، 
تــفــرض عليها الــبــنــاء وفـــق أحــدث 
الـــتـــصـــامـــيـــم الـــعـــصـــريـــة املــنــاســبــة 
لجميع األذواق، وتجهيز الوحدات 
السكنية بأعلى مستويات الجودة، 
وااللـــتـــزام بــاملــخــطــطــات والــقــوانــني 
الــــصــــادرة مـــن الــجــهــات الــرســمــيــة، 

سواء داخل الكويت أو خارجها. 
السابقة  الشركة  أن مشاريع  وذكــر 
العالية،  تميزت باالتقان والجودة 
بامتياز،  العماء  رضــا  نالت  التي 
األمـــــــر الـــــــذي أدى إلـــــى طـــــرح عـــدة 
ــــي ضـــاحـــيـــة  ــة فــ ــيـ ــنـ ــكـ ــــع سـ ــاريـ ــ ــــشـ مـ
صباح السالم االستثمارية، والتي 
الفحيحيل  طــريــق  ملتقى  فــي  تقع 

السريع مع الدائري السادس. 
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