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شركات جديدة تنضم إلى المشاركين في معرض الكويت الدولي للعقار 
أعلنت مجموعة جديدة من الش�ركات العقارية، ويبلغ عددها 8 شركات عن مشاركتها في معرض الكويت الدولي للعقار احلدث العقاري األضخم 
في الكويت والذي تنظمه مجموعة توب اكسبو بالتعاون مع شركة معرض الكويت الدولي بأرض املعارض الدولية مبشرف خالل الفترة من 9 الى 13 
نوفمبر اجلاري حتت رعاية وكيل وزارة التجارة والصناعة رش�يد الطبطبائي. هذا وقد اس�تقطب املعرض في دورته احلالية حوالي 45 شركة عقارية 
ومالية لتعرض أكثر من 100 مشروع عقاري في 17 دولة خليجية وعربية وعاملية. فقد اعلنت شركة جلف العقارية عن طرح مجموعة أراض مفرزة في 
عدة محافظات مختلفة باالردن، ومن أهم ما مييز الشركة وجود مشاريع تخدم شريحة كبيرة من العمالء الباحثني عن وحدات سكنية في قلب عمان أو 
أراض باالردن. كما اعلنت مجموعة شركات الوفاء لإلعمار انها ستطرح مشروع أراض في بلغاريا والذي انفردت به الشركة بعد دراسة مستفيضة وبحث 

علمي واقتصادي أثمر طرح املشروع في الكويت ومشاريع أراض جتارية وسكنية مميزة ونادرة في سلطنة عمان وشقق الشارقة ودبي وعجمان وأراضي 
حفر الباطن بالسعودية ومشروع حي الطبيعة بتركيا.

وكشفت شركة تساهيل العقارية عن انها ستطرح عدة مشاريع في عدد من البلدان العربية وهي )األردن � عمان � لبنان � سورية � اململكة العربية 
السعودية( وهي عبارة عن أراض سكنية وجتارية وزراعية في مناطق متعددة وبأسعار مميزة ومغرية جدا ومتاحة للجميع. وأضافت أن الشركة ستقدم في 
املعرض عروضا مميزة وذات اس�تثمار واعد. على صعيد متصل قالت شركة داري جروب العقارية أنها ستطرح حزمة من املشاريع العقارية في سلطنة 

عمان بعوائد مربحة وقياسية، خصوصا بعد جناح مشاريعها التي طرحتها في وقت سابق في عمان.

تنظمه مجموعة توب إكسبو خالل الفترة من 9 إلى 13 الجاري بأرض المعارض الدولية 8
العنزي: »جلف العقارية« تعرض وحدات 
سكنية تحت اإلنشاء بالعاصمة األردنية

الفضلي: »السلطنة العقارية« تطرح أراضي
بسلطنة عمان وبتسهيالت للدفع تصل لعامين

صرح نائب رئيس مجلس 
اإلدارة واملدي����ر العام لش����ركة 
السلطنة العقارية فيصل الفضلي 
مبشاركة الشركة في املعرض 
ال����ذي يعك����س م����دى التطور 
املتس����ارع في جذب العديد من 
الشركات العقارية من مختلف 
الدول مما يدل على جناح الشركة 
املنظمة توب إكسبو باإلضافة 
إلى رواج سوق العقار في دول 
املنطقة والكويت حتديدا على 
التي  املالية  الرغم من األزم����ة 

نعيشها.
وقال ان ش����ركة الس����لطنة 

العقارية تقدم خالل فترة املعرض عدة مش����اريع 
وبالتحديد في سلطنة عمان حيث تطرح أراض سكنية 
وجتارية مميزة باملنطقة الشرقية مبساحات مختلفة 
تبدأ من 600 متر مربع وتتميز هذه األراضي بقربها 
من املناطق السكنية وقربها من الشارع العام كما 
تبعد عن مركز الوالية نحو 5 كم تقريبا باإلضافة 
إلى أراضي أخرى في محافظة الباطنة وبالقرب من 

البحر وتعتبر هذه األراضي كاملة 
اخلدمات والبنى التحتية، مشددا 
على أس����عار هذه األراضي التي 
ستكون مفاجأة املعرض خصوصا 
في ظل األوضاع االقتصادية احلالية 
والتي تعد فرصة حقيقة للراغبني 

في االستثمار األمثل. 
كم����ا تط����رح الش����ركة أيضا 
وألول مرة في الس����وق الكويتي 
وحدات )شقق سكنية( في والية 
العامرات في العاصمة مسقط وذلك 
مبساحات مختلفة وبتسهيالت في 
الدفع تصل لغاية سنتني وضمان 

إيجار يصل لغاية %10. 
وأشار الفضلي إلى التقدم الهائل والسريع في 
عدد املشاريع التنموية في سلطنة عمان والتي تقدر 
قيمتها باملليارات التي تشتمل على مطارات دولية 
وداخلية ومشاريع س����ياحية ضخمة في مختلف 
احملافظات ومشاريع خدماتية أخرى، مما يؤكد على 
املستقبل الزاهر واالستثمار اآلمن جلميع مستثمري 

السلطنة.

الجاسم: »الوفاء لإلعمار« تطرح
مشروع الڤلل السكنية في بلغاريا

المشايخي: »داري جروب« تطرح حزمة 
مشاريع في عمان بعروض جديدة

صرح رئيس مجل���س اإلدارة واملدير العام 
لش���ركة بان جلف العقارية خلف العنزي بأن 
الش���ركة تعمل في املجال العق���اري ومن أهم 
املشاريع لديها باململكة الهاشمية االردنية مشروع 
»دانيا«، حيث يتضمن املشروع وحدات سكنية 
حتت االنشاء مبساحات مختلفة بأرقى الضواحي 

بالعاصمة االردنية عمان. 
كما تعرض الش���ركة اراضي مفرزة في عدة 
محافظات مختلف���ة باململكة ومن أهم ما مييز 

الشركة وجود مش���اريع تخدم شريحة كبيرة 
من العمالء الباحثني عن وحدات س���كنية في 
قلب عمان او اراضي باالردن حيث تقدم شركة 
بان جلف تس���هيالت في السداد لتتناسب مع 

اجلميع.
واشاد رئيس مجلس االدارة من جانبه باملعرض 
الدولي وبالقائمني عليه واجلهود التي يبذلونها 
لنجاح املعرض، معتبرا اياه من اجنح املعارض 

العقارية التي تقام على ارض الكويت.

تقدم تسهيالت في السداد لتتناسب مع جميع الفئات

بضمان إيجار يصل لغاية %10

محمد الصفار

مزاحم املشايخي

فيصل الفضلي

قال مدير إدارة التس���ويق 
الوفاء  مبجموع���ة ش���ركات 
لإلعمار مساعد اجلاسم، ان اسم 
الشركة قد ارتبط بثقة العامة 
ومحط أنظار املنافسني بالسوق 
العق���اري ومصدر يس���تقي 
املتعاملون كون اخلبرة  منه 
واألس���اليب العلمية احلديثة 
املتبعة في التعامل والتسويق 
قد فتحت آفاقا جديدة في عالم 

العقار واالستثمار.
ومن هذا املنطلق حرصت 
الوفاء على التواجد في معرض 
الكويت الدولي للعقار، لتبقى 

الوفاء على اتصال دائم بعمالئها بجميع املواقع 
واحملافل من خالل االستشارة أو املشاريع املثمرة 

التي تعرضها الشركة لالرتقاء 
مبستوى متميز من االستثمار 
واملردود املجزي الذي يتفاخر 
به العميل مثل مشروع أراضي 
بلغاريا التي انفردت به الوفاء 
دونا عن ش���ركات العقار بعد 
دراسة مستفيضة وبحث علمي 
واقتصادي أثمر طرح املشروع 
الكويت ومشاريع أراض  في 
جتارية وسكنية مميزة ونادرة 
في سلطنة عمان وشقق الشارقة 
ودبي وعجمان وأراضي حفر 
الباطن بالسعودية ومشروع 
حي الطبيعة بتركيا، ومفاجأة 
املعرض مشروع الڤلل السكنية في بلغاريا حيث 

الطبيعة واجلمال.

قال الم�دير الع�ام لش���ركة داري ج���روب الع�قارية مزاحم 
المشايخ�ي ان ال�ش��ركة س���تط��رح ح��زمة م��ن الم��ش�اري�ع 
العقارية في سلطنة ع�مان بعوائد مربحة وقي��اسي�ة خ��صوصا 
بعد نجاح مش���اريعها الت���ي ط�رحتها ف�ي وقت س����ابق في 

عمان.
واشار إلى ان السوق العقاري بدأ في النهوض التدريجي وهو 
الوقت المناسب لالستثمار، نظرا لتراجع األسعار في السوق 
العقاري في الفترة الس���ابقة مما يتيح توافر الفرص العديدة 

للمستثمرين القتناصها. 
وأضاف ان الشركة س���تطرح أراضي سكنية وتجارية في 
جميع واليات السلطنة وخصوصا في والية المصنعة ووالية 
الس���ويق ووالية الخابورة باالضافة ال���ى عروض ومفاجآت 

ستطرحها في المعرض.

الصفار: »مؤسسة رفيرا« تعرض مشاريع متنوعة
من أراض وڤلل وشاليهات في مصر واألردن وعمان

 القلوشي: »الحقيبة العقارية« تطرح مجموعة
من األراضي والشقق السكنية في عمان والمغرب ومصر

تضمن لعمالئها أفضل استثمار

اخلالب���ة حتت املاء والش���عاب 
املرجانية الرائعة.

وبني الصفار ان الشركة قامت 
مؤخرا بالتعاون مع مؤسس���ة 
رفي���را بطرح وحدات س���كنية 
العجمي باإلسكندرية/  مبنطقة 
مبصر، وقد نفذت تلك الوحدات 
بأكملها باالضافة الى بيع شاليهات 
في رأس سدر مبصر كما قامت 
أيض���ا ببي���ع أراض مبختلف 
االستعماالت )سكني/ جتاري/ 
صناعي( ب���األردن وبيع أراض 
ببريطانيا في مناطق )س���تار 

منستر/ أكسفورد/ كامبردج(.
ومن املشاريع اجلديدة للشركة 
بالتع���اون مع مؤسس���ة رفيرا 
بناء وحدات س���كنية مبحافظة 
ظفار )صاللة( مبنطقة الدهاريز 
التي تعتبر من املناطق احلديثة 
التي تتوافر فيها جميع اخلدمات 
م���ن )كهرباء/ وم���اء/ وتلفون/ 
وش���وارع( وقريب���ة من البحر 

بحوالي 300م.
وأيضا مش���روع مرسى علم 
مبصر واملكون من وحدات سكنية 

وشاليهات ومحالت جتارية.

والش���اليهات والڤلل السياحية 
والش���قق بجمهوري���ة مص���ر 
العربية وبيع وتسويق العقارات 
واألراضي السكنية واالستثمارية 
والزراعية والتجارية في سلطنة 
عمان باالضافة الى بيع وتسويق 
األراض���ي باململك���ة األردني���ة 

الهاشمية.
وقال: لقد وضعت مؤسس���ة 
رفيرا على عاتقها أن تس���تثمر 
في كل م���ا هو مضم���ون لكي 
تضمن لعمالئها أفضل استثمار 
بأفضل وأأم���ن الطرق وما زلنا 
نأخذ بأيدي عمالئنا في الكويت 
ملساعدتهم على اقتناص أفضل 
الفرص االستثمارية الفريدة في 

عالم العقار.
وأضاف: لقد اتس���عت رقعة 
نشاطات املؤسس���ة في االردن 
بحيث تتناسب مع كل احتياجات 
عمالئنا من حيث نوعية األراضي 
»سكنية � استثمارية � زراعية � 
صناعي���ة � جتارية« وكذلك من 
حيث األسعار ومن حيث تنوع 
املناطق املس���تثمرة خاصة ان 
املوقع الفريد الذي حتتله اململكة 

وشاهد بعينيه تاريخ السلطنة 
املشهود بامتداد سواحل افريقيا 
الش���رقية والس���احل اجلنوبي 
للجزيرة العربية، وسلطنة عمان 
بامتداده���ا اجلغرافي ما أضفى 
عليها س���حرا وجماال، وأسبغ 
على مجاالت االستثمار الزراعي 
والتجاري والسكني واالستثماري 
التي نتوالها في سلطنة عمان 
فرصا استثمارية ثمينة نقدمها 
لعمالئنا بتس���هيالت في الدفع 
واختي���ارات ملواط���ن اجلمال 
والثروة فيه���ا وحتقيق أفضل 

الفرص االستثمارية.
واضاف: وميتد نشاط استثمار 
إلى أرض  مؤسسة رفيرا أيضا 
الكنانة جمهورية مصر العربية 
حيث األراضي والعقارات املختلفة 
العقارات  واملتنوع���ة وأيض���ا 
السياحية والتي متتاز مبوقعها 
على شواطئ البحر األحمر، حيث 
الشعب املرجانية والرمال الذهبية 
الناعمة والتي تعد من احملميات 
الصحية أيضا في شبه جزيرة 
سيناء حيث املياه النقية الصافية 
ورياض���ة الغ���وص والطبيعة 

صرح مدير التسويق ملؤسسة 
رفيرا للتجارة العامة واملقاوالت 
محم���د الصفار بأن املؤسس���ة 
تعتبر إحدى املؤسسات الكويتية 
الرائدة في عالم االستثمار املالي 
والعق���اري والس���ياحي داخل 
وخارج الكويت وعلى مستوى 
دول اخللي���ج العرب���ي والدول 
العربية الشقيقة مثل جمهورية 
مصر العربية واململكة األردنية 
الهاشمية واجلمهورية اللبنانية 

وغيرها من البلدان العربية.
وأض���اف: منذ أن تأسس���ت 
مؤسسة رفيرا عام 1996 انصب 
جل اهتمامها مبا لها من خبرات 
وكف���اءات عل���ى خل���ق فرص 
استثمارية فريدة والبحث عن 
كل ما هو جديد ومتميز في كل 
مكان من العالم ملنحه لعمالئها 
بطريقة احترافية تنمي من عائد 
استثماراتهم وتؤمن مدخراتهم 
والتي تتسم بالشفافية واملصداقية 
ومن نش���اطات املؤسسة: بيع 
وتسويق األراضي والعقارات في 
دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
وبيع وتسويق العقارات واألراضي 

قال مدير عام ش����ركة احلقيبة العقارية عادل القلوشي 
ان الشركة تأسست في العام 1999 وقد مارست منذ حينها 
النشاط العقاري وذلك بشراء وبيع العقارات بشتى أنواعها 

داخل الكويت.
وأضاف: وقد توجهت املؤسسة نحو العقارات الدولية 
في العام 2002، حيث اننا قد اقتحمنا سوق العقار في عدد 
من الدول العربية الشقيقة كسلطنة عمان واململكة املغربية 
وجمهورية مصر العربية. باالضافة الى دخولنا لعدد من 

االسواق العقارية العاملية.
واستعرض القلوشي االسواق التي تعمل بها املؤسسة 
مبتدئا بسلطنة عمان قائال: استطعنا خالل سنوات طويلة 
من العمل املتواصل معرفة سوق العقار في السلطنة بشكل 
جيد ميكننا م����ن توفير أهم وأفضل الع����روض العقارية 
املختلف����ة لعمالئنا، حيث انه يوجد لدين����ا عدد كبير من 
العقارات سواء كانت سكنية أو سكنية جتارية أو جتارية 
أو صناعية، باإلضافة إلى املخططات الس����كنية في أفضل 
املناطق العمانية على اإلطالق، إضافة إلى عدد من الڤيالت 
والشقق السكنية مبواصفات عالية اجلودة، وكذلك بالنسبة 

لألراضي السياحية ذات املساحات الشاسعة واملناطق املهمة 
التي تش����هد إقباال منقطع النظير من قبل املستثمرين في 
اخلليج العربي واملنطقة العربية على حد س����واء. ونظرا 
للطفرة العمرانية واالستثمارية التي تشهدها سلطنة عمان 
الشقيقة، وكذلك املناخ االقتصادي املتميز، فلقد سعينا بقدر 
املستطاع ألن تغطي عروضنا معظم املناطق العمانية، حيث 
اننا ومن خالل وكالئنا املعتمدين في السلطنة نغطي جميع 
واليات منطقة الباطنة، والتي تعتبر العصب االقتصادي 
والصناعي لعمان، وكذلك شتى مناطق صاللة، ووالية صور، 
باإلضافة إلى العقارات املتنوعة في العاصمة مسقط، ولهذا 
فلقد قمنا في مطلع الع����ام املنصرم بإضافة خدمة جديدة 
إلى خدماتنا، وهي خدمة اإلنشاء املعماري، حيث اننا نوفر 
للعمالء إمكانية بناء عقاراتهم ومتابعة شتى مراحل البناء، 
وذلك كي نضمن لهم اجلودة والسعر املناسب وراحة البال، 
كذلك فإنه يوجد لدينا ممثل قانوني في السلطنة وهو عبارة 
عن مكتب استشارات قانونية به نخبة من احملامني، وذلك 
كي يتم متابعة كافة اإلجراءات القانونية على أكمل وجه.

واض����اف قائال: أما في اململكة املغربية، فقد تعاقدنا مع 

إحدى شركات العقار املتخصصة في املغرب، وبذلك قد حصلنا 
على وكالة حصرية داخل عدد من الدول اخلليجية لعدد من 
املشاريع واملنتجعات العمالقة في املغرب، حيث اننا نوفر 
للعمالء مجموعة من الشقق والڤيالت واملنتجعات الفريدة 

من نوعها في أهم املواقع في مدينتي مراكش وطنجة.
وحول مشاريع جمهورية مصر العربية قال القلوشي 
اننا نوفر مجموعة من ش����تى أنواع العقارات في مختلف 
املناط����ق في مصر، حيث وفرنا لعمالئنا كبرى املش����اريع 
السكنية في أرقى املناطق السكنية كمدينة الشروق واألصيل 
وكارفور املعادي مبواصفات عالية اجلودة، باإلضافة إلى 
اإلس����كندرية والساحل الشمالي، حيث وفرنا مجموعة من 
الشقق الفاخرة والشاليهات، هذا ويوجد لدينا أيضا ممثل 

قانوني هناك.
واختتم بالقول: وجدير بالذكر أن الش����ركة قد افتتحت 
سوقا جديدا في االحتاد األوروبي، وذلك بتعاقدنا مع إحدى 
كبرى الشركات املختصة في مجال العقار األوروبي، وذلك 
كي نوفر للعمالء باقة من متنوعة من العقارات في ش����تى 

الدول األوروبية.

على طريق التجارة العاملي القدمي 
جعل منها قبلة لتكوين املمالك 
الذي  التاريخ���ي  الس���حر  ذات 
انعكس عليه���ا حديثا باختيار 
البتراء لتك���ون إحدى عجائب 

الدنيا السبع.
وقال ان نش���اط املؤسسة ال 
يقتص���ر فقط عل���ى االردن بل 
إلى سلطنة عمان ذات  يتعداها 
التاريخ العريق الذي يعش���قه 
من مر على الس���واحل الغربية 
العرب،  الهندي وبحر  للمحيط 

»النجف لالستثمار« 
تعرض مخططات 

أراض بعمان
قال رئيس مجلس ادارة 
النجف لالستثمار جنف بن 
حم��د العجمي انه امتدادا 
للعالقات اجليدة بني سلطنة 
عمان والكويت عبر البحر، 
فإن الشركة تواصل توطيد 
الروابط بني البلدين لتوثيق 
أواصر ال��ود بني البلدين 
عبر األرض. فاألرض صلة 
بالوجود، وصلة  اإلنسان 
اإلحس��اس ب��ني األبن��اء 
واجل��دود وب��ني املاضي 
واحلاض��ر. و»النج��ف 
لالس��تثمار« تس��هم في 
هذا الهدف األخوي السامي 
لتربط خبراتها العقارية مع 
إذ نعتز بعالقتنا  الكويت 
العقارية الوثيقة مع شريكنا 
وممثلنا في الكويت علي 
حس��ني الصيدل��ي الذي 
س��اهم في إبراز خبراتنا 
في العمل امليداني العقاري 

في مخططات السلطنة.

الحبيب: »تساهيل العقارية« تعرض أراضي سكنية 
وتجارية وزراعية في مناطق متعددة وبأسعار مميزة 

صرح مدير عام شركة تساهيل العقارية نادر 
احلبيب بأن الشركة ستطرح عدة مشاريع في عدد 
من البلدان العربية وهي »األردن � عمان � لبنان � 
سورية �� اململكة العربية السعودية« وهي عبارة 
عن أراض س���كنية وجتارية وزراعية في مناطق 
متعددة وبأس���عار مميزة ومغري���ة جدا ومتاحة 

للجميع.
وأضاف أن الشركة ستقدم في املعرض عروضا 
مميزة وذات استثمار واعد، فمثال في سلطنة عمان 
ستكون هناك أراض جتارية وصناعية وسكنية 
وس���ياحية ذات عائد كبير للمستثمر، وبناء على 
الدراسات التي متت من قبل القسم الفني بالشركة، 
فإنها تؤكد أن الس���وق العقاري في عمان سيقفز 
قفزات كبيرة بعد الركود الذي ش���هده منذ السنة 

املاضية، حيث ان قلة السيولة والنزول احلاد لسوق األسهم واخلسائر 
املترتبة على س���وق البورصة ستجعل املستثمرين يتوجهون إلى 
القطاع العقاري ألنه القطاع اآلمن، وهذا قد يجعل من السوق العماني 
العقاري أرضية خصبة للشراء من دون تردد، ألن هذا التوقف توقف 
مؤقت، وأن األسعار ستقفز من جديد لالرتفاع بنسبة تصل في نهاية 

السنة إلى 30% مما سيحقق أرباحا معوضا اخلسائر السابقة.

وبالنس���بة ل���ألردن قال احلبي���ب: فاألراضي 
املعروضة قريبة من املنطقة االقتصادية التنموية 
ومن املطار اجلديد، وس���يكون لها شأن كبير في 
املستقبل القريب، خصوصا مناطق الباعج � الزبيدية 
� أم اجلمال البشرية � أم السراب � املكيفتة � األشرافية 

واملناطق االخرى القريبة منها.
أما ع���ن أراضي اخلفجي ف���ي اململكة العربية 
السعودية، فبني أنها أراض واعدة، حيث ان املنطقة 
قد شهدت تطورا كبيرا جدا في مجال األعمار والبنية 
التحتية، وجار اآلن تش���ييد الواجه���ة البحرية 
للخفجي، حيث انها املتنفس اآلمن لألسر وحتمل 
اخلصوصية الكاملة، خصوصا أن موقع األراضي 
قري���ب عن البحر ومن احل���دود الكويتية بدرجة 

تشعرك بأنك في الكويت دون الشعور بالغربة.
وبخصوص أراضي لبنان، فهي ذات طلة جميلة حيث األحراش 
واملناظر اخلالبة فهي أراض في تصنيفها زراعي، ولكن ميكنك بناء 
ڤلل عليها ومس���احاتها تزيد على ألف متر مربع في بعلبك وفرصة 
جيدة لالس���تثمار، ولبنان تعتبر من الدول التي ال تتأثر أراضيها 
بأي حالة سياسية فتبقى أسعارها بارتفاع مستمر واالستثمار فيها 

جيد، وكذلك ميكنك استغاللها كمصيف لك وألسرتك.

تقدم عروضًا مميزة وذات استثمار واعد
مساعد اجلاسم

 نادر احلبيب


