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عبدالرحمن احلديبي  محمد املشلوم  فواز العدواني

»أوريجينال« تواصل تسويق صكوك سرايا الخيران في معرض العقار الرمضاني
»الحديبي والرهيف« تطرح أراضي في األردن والسعودية وبريطانيا

أعلنت مجموع����ة أوريجينال 
العاملية عن مشاركتها في معرض 
الذي تنظمه  الرمضان����ي  العقار 
مجموعة املسار لتنظيم املعارض 
واملؤمترات والذي انطلقت انشطته 
أمس االثن����ن وتس����تمر إلى 27 
أغسطس اجلاري في قاعة الراية 
بفندق كورت يارد ماريوت ويقام 
حتت شعار »أقوى جتمع عقاري في 
الكويت« ويطرح مشاريع متنوعة 
تتوزع على الكويت واخلليج وباقي 
دول العالم واستقطب 35 شركة 
عقارية محلي����ة وخليجية فضال 

عن البنوك 
وفي هذا السياق قال املدير العام 
ملجموعة أوريجينال العاملية فواز 
العدواني أن الشركة ستواصل خالل 
مش����اركتها في املعرض تسويق 
صكوك حق انتفاع شاليهات سرايا 
اخليران وهو صك يعطي مالكه حق 
االنتفاع لفترة معينة خالل العام 
وملدة زمنية محددة، مش����يرا الى 
أن الشاليهات مت تصميمها برؤية 
هندس����ية معمارية حديثة وتقع 
على البحر، كما أن املشروع يوفر 
مس����احة من االختيار عبر طرح 
مناذج متنوعة بأسعار تتناسب 
مع معظم الشرائح من العمالء من 
حيث توافر االحتياجات وجمال 
التصميم ودقة التنفيذ، مبينا أن 
الشركة قامت من اجل تقدمي افضل 
خدمة للعمالء واطالعهم على مراحل 
البناء، بتدش����ن موقع الكتروني 
ملجموعة اوريجينال العاملية يوضح 
مراحل البناء املنتهية وايضا لفتح 
مجال التسويق من خالل املوقع، 
حيث ميكن الي عميل مش����اهدة 
جميع النماذج من الشاليهات وحجز 

املناسب الحتياجاته. 

حق االنتفاع

من جانبه أكد املدير التنفيذي 

اخلي���ران يعد باكورة مش���اريع 
الشركة في الكويت وهو املشروع 
األكثر طموحا وفخامة وتفردا بكل 
املقاييس ويتمتع مبجموعة من 
املزايا الت���ي جتعل منه منتجعا 
ترفيهيا فريدا، يتناسب مع حاجة 
املواطن���ن الماكن ترفيهية تلبي 
تطلعات أسرهم، وقال ان ابرز تلك 
املزايا وقوعه على اخلور الثاني 
القريب من البحر، والتصاميم التي 
عكست رؤية هندسية معمارية 
تناسب مكانة وأجواء الشاليهات، 
مع اطاللة س���احرة على شاطئ 
اخللي���ج العربي. وباالضافة الى 
ذلك ميكن جتهيز كل شاليه بحمام 
سباحة داخلي إلضفاء مزيد من 
امل���كان كما  اخلصوصي���ة على 
تتوافر حمامات سباحة خارجية 

بن الشاليهات.

 »الحديبي والرهيف«

من جانبه أعلن املدير العام في 
شركة احلديبي والرهيف العقارية 
عبدالرحمن س���عود احلديبي أن 
الش���ركة حترص على أن تكون 
مشاركتها في هذا املعرض مميزة 
وفعال���ة حيث ته���دف من خالل 
مشاركتها إلى استقطاب شريحة 
من املس���تثمرين خصوصا بعد 
سلسلة النجاحات املتواصلة التي 
حققتها الشركة في السوق احمللي 
وفي االسواق االقليمية واستقطابها 
لعدد كبير من املستثمرين باالضافة 
ملا تشكله املعارض أيضا من أهمية 
في فتح قنوات استثمارية جديدة 
واس���تقطاب عمالء ومستثمرين 

جدد.
وذكر أن الش���ركة س���تطرح 
خالل مش���اركتها ف���ي املعرض 
مجموعة من االراضي الس���كنية 
والتجارية واالستثمارية في االردن 
والس���عودية وبريطانيا مشيرا 

في شركة اوريجينال العاملية محمد 
املش���لوم أن الصكوك عبارة عن 
وس���يلة المتالك ح���ق االنتفاع 
الدوري بوحدات عقارية لفترات 
طويل���ة دون احلاج���ة للملكية 
الكاملة للعق���ار، كما أنها تتميز 
بتلبي���ة احتياج���ات ومتطلبات 
ش���رائح مختلفة م���ن املنتفعن 
س���واء مواطنن أو خليجين أو 
أجانب ومب���ا يتوافق مع طبيعة 
األسواق املختلفة، في الوقت الذي 
تعتبر فيه أداة استثمارية جديدة 
صاحل���ة للراغبن ف���ي االنتفاع 
بالوحدات وللمهتمن باالستثمار 
العقاري أيضا، فضال عن انها أداة 
استراتيجية ذات جدوى اقتصادية 
عالية ملن يرغب في االستثمار الى 
جانب االنتفاع الشخصي، كما أن 
صكوك سرايا اخليران متوافقة مع 

أحكام الشريعة االسالمية.
ان���ه مت تصميم كل  وأضاف 
ش���اليه ليتكون من ثالثة ادوار 
مع مسبح داخلي الضفاء أجواء 
من اخلصوصية العائلية في كل 
شاليه، الى جانب مساحات خضراء 
داخلية وخارجية وأيضا مسابح 
عامة بن الشاليهات، مشيرا الى 
أن األسعار التي عرضتها الشركة 
للشاليه مدروسة وتعد تنافسية 
ج���دا مقارنة بأس���عار الوحدات 
املماثلة في السوق، اذ انها تناسب 
مختلف ش���رائح املجتمع. الفتا 
الى أن أهم ما مييز املش���روع ان 
مجموعة أوريجينال العاملية هي 
التي ستتولى ادارته مباشرة مع 
املرافق التابعة، م���ا يعزز الثقة 
أكثر باملشروع في ضوء اخلبرة 
الت���ي متتلكها االدارة  املتراكمة 
التنفيذية في الشركة، مع ما تتمتع 
به من مرونة في التعامل وتلبية 

احتياجات العمالء.
وافاد بأن مش���روع س���رايا 

إلى أن االراضي التي ستطرحها 
الشركة متتاز مبساحاتها املختلفة 
ومواقعه���ا املتمي���زة، فضال عن 
اس���عارها التنافس���ية مؤكدا أن 
الش���ركة لديها أراض سكنية في 
مدينة اخلفجي السعودية كما ان 
لديها اراضي في االردن مبحافظات 
املفرق واربد والطفيلة كما ان لديها 
اراضي مخصصة للبناء في مدينة 

بيدفورد البريطانية.
وأرج���ع احلديب���ي تركي���ز 
الشركة على االستثمار في االردن 
والسعودية الى أسباب عدة أهمها 
أن االردن يتمتع باستقرار سياسي 
وأمني مشهود له بن دول املنطقة، 
كما أن نظ���ام التملك في االردن 
بالنسبة للمستثمرين الكويتين 
واخلليجي���ن والعرب هو نظام 
متلك ح���ر 100%، ناهيك عن أن 
اسعار العقارات في االردن تعتبر 
رخيصة نس���بيا وتناسب كافة 
فئات املستثمرين، كما أنها متتاز 

بعوائدها املستقبلية املجزية.
أما بالنس���بة لالستثمار في 
الس���عودية فقد أوضح احلديبي 
أن املناطق التي اس���تثمرت فيها 
ش���ركته تعتبر مناط���ق واعدة، 
خاصة بالنسبة ملنطقة اخلفجي 
التي ستشهد انش���اء مطار يقع 
على بعد 25 كيلومترا منها، فضال 
عن انشاء اكبر مول جتاري فيها 
يق���ع على مس���احة 45 ألف متر 
مربع، وهي أم���ور يجري العمل 
على تنفيذها حاليا ضمن مخطط 
تعمير اخلفجي، كما أن السعودية 
تعتبر م���ن دول اخلليج العربي 
التي سيتم التنقل خاللها بالبطاقة 
الذكية التي يجري تنفيذها حاليا 
على مستوى دول مجلس التعاون 

اخلليجي.
وحول اسباب توجه الشركة 
لالس���تثمار ف���ي س���وق العقار 

البريطاني قال احلديبي أن أسعار 
االراضي في اململكة املتحدة سجلت 
ارتفاعا بواقع 92% في السنوات 
العشرين املاضية وبالتالي فإنه 
ورغم التداعيات السلبية لالزمة 
املالية العاملية اال ان االستثمار في 
بريطانيا ميثل خيارا استثماريا 

جيدا حتى ف���ي ظل األزمة حيث 
انه يوف���ر عوائد جيدة مؤكدا أن 
السوق العقاري العاملي بدأ يشهد 

مؤشرات وبشائر على استعادة 
عافيته متوقعا ان يدخل مرحلة 
االنتعاش اعتبارا من بداية 2010 

على وقع حتسن االداء االقتصادي 
العامل���ي وخروجه م���ن مرحلة 

االنكماش.

العدواني: صكوك س�رايا الخيران توفر خيارات متنوعة بأسعار تناسب احتياجات العمالء
المشلوم: صكوك االنتفاع أداة ذات جدوى اقتصادية عالية لمن يرغب في االستثمار
الحديبي: األراضي في بريطانيا س�جلت ارتفاعا بواقع 92% في السنوات العشرين الماضية

»وثرة العقارية« تطرح شققاً للتمليك
تستعد مجموعة وثرة العقارية للمشاركة 
في معرض العقار الرمضاني، والذي انطلقت 
انش���طته امس وتستمر الى 27 اغسطس 
اجلاري وذل���ك من خالل طرح العديد من 

مشاريع شقق التمليك في البالد.
وبهذه املناسبة اوضح مدير التسويق 
ف���ي جوه��رة الهندي العقارية املس���وق 
احلصري ملشاريع مجموع��ة وثرة العقارية 
لشقق التملي��ك فيص��ل الهندي ان وثرة 
س���تطرح خالل املع�����رض العدي��د م��ن 
شقق التمليك التي تناسب جميع االذواق 
وبأس���عار متفاوتة من اجل تلبية الطلب 
املتزايد على منتج شقق التمليك من قبل 

املواطنن واملقيمن.
واضاف الهندي ان مجموعة وثرة العقارية منذ تأسيسها 
في العام 2001 جنحت في تطوير اكثر من 28 بناية بنظام 
شقق التمليك حيث استطاع تسويق جميع هذه الوحدات 

السكنية منذ ذلك احلن.
واوضح ان الفترة املقبلة ستشهد طرح العديد من مشاريع 

التمليك اجلديدة في مناطق الشعب البحري 
والساملية وابوحليفة باالضافة الى منطقة 

املهبولة.
وأضاف ان مجموعة وثرة جنحت في 
تسليم أكثر من 560 شقة ملالكها موضحا 
ان وثرة تس���عى الى تطوير منتج شقق 
التمليك ومبا يتماش���ى مع الذوق الرفيع 
للعميل الكويتي حيث تس���تمر مجموعة 
وثرة في إدخال اجلديد من تصاميم البناء 

احلديثة في مشاريعها املتالحقة.
واوضح ان مجموع���ة وثرة العقارية 
س���تطرح خالل املعرض احلال���ي بدائل 
متويلية للراغبن في ش���راء شقق متليك 

بنظام االقساط.
واشار الى ان طرح مشاريع جديدة ينطبق عليها شروط 
القرض االسكاني املمنوحة من قبل بنك التسليف واالدخار 
وفي اخلتام كش���ف الهندي عن توجه لدى مجموعة وثرة 
العقارية إلنشاء مشاريع شقق التمليك في كل من البحرين 

ولبنان في املستقبل القريب.

نّفذت أكثر من 28 مشروعًا للتمليك بالكويت

فيصل الهندي


