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أعلن الرئيس التنفيذي 
العينات���ي  لمجموع���ة 
انه   � العيناتي  عبدالسالم 
لدى المجموعة 6 أبراج في 
مناطق الجفير والعدلية وأم 
الحصم في مملكة البحرين، 
وتوفر هذه األبراج حوالي 
265 وحدة س���كنية وهي 
عبارة عن شقق تتكون من 
3 غرف، باإلضافة للمنافع، 
ومكاتب ومعارض وصاالت 
رياضية وغيرها وس���يتم 
االنته���اء م���ن جميع هذه 
المشاريع حسب التواريخ 

المحددة لها.
وبين العينات���ي أن المجموعة قد طورت منتجا متميزا في 
جزيرة الريف بمملكة البحرين وهو عبارة عن برجين فخمين 
كش���قق راقية من الدرجة األولى وذات إطالل���ة بحرية رائعة 
لكل الش���قق ويس���مى المبنى لمار »أي ماء الذهب« وسيتملك 
عمالؤنا صكوكا إس���المية تخول لحاملها تملك حصة زمنية 
على مدى 50 عاما وبأس���عار في متناول الجميع تب��دأ من 3.8 

دن�انير لليلة.
واشار الى أن جزيرة الريف هي واحدة من أرقى المناطق في 
البحرين وتقع خل���ف المرفأ المالي وتبعد عن مطار البحرين 
بحوالي 2.5 كيلو وعن الس���يتي سنتر بحوالي 320 مترا وعن 

السيف بحوالي 420 مترا.
كما ان الجزيرة بها عدد من المرافق الحيوية مثل مجمع تجاري، 

ناد صحي، نادي يخوت، شاطئ خاص، حدائق ومنتزهات.
وبين أن المجموعة وقد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة أوروبية 
لتسويق عقارات في »النمسا« وهي بأسعار تنافسية، تقع على 

ضفاف بحيرة ومطلة على جبال تمتاز بمناظر خالبة.
كما وقعت الشركة اتفاقية تسويق مشاريع شركة األرجوان 
الكويتية لتس���ويق مش���اريعها العقارية بمحافظه 6 أكتوبر 

بجمهورية مصر العربية داخل مملكة البحرين.

قال مدير تسويق شركة الوفاء 
لالعمار أكرم القحطاني ان الشركة 
ستقوم بطرح 4 مشاريع تناسب 
جميع العمالء، فاملشروع األول 
في إم���ارة الش���ارقة وهو برج 
منازل توي���ن والذي يضم 462 
شقة س���كنية ومجمعا جتاريا 
يتكون من 15 محال ومجموعة من 
املكاتب باإلضافة إلى 487 موقف 
ويقع ف���ي منطقة اخلان بجوار 
بحيرتي املمزر واخلان وهي من 
املناطق الواعدة والتي ش���هدت 
طفرة عقارية في الفترة املاضية 
وحافظت عليها أما املشروع الثاني 
ففي اململكة العربية السعودية � 
منطقة حفر الباطن � بحي النايفية 
مبخطط سكني جتاري معتمد من 
البلدية وهو عبارة عن مجموعة 
من األراضي مبواقع مميزة وتبدأ 
مس���احاتها من 450 مترا مربعا 
إلى 880 مت���را مربعا لألراضي 
السكنية ومن مساحة 3000 متر 
مربع لألراضي التجارية ويتميز 
املش���روع مبوقع���ه املميز على 

طريق الرياض السريع وبقربه من 
قلب احلفر وأما املشروع الثالث 
فسيكون عبارة عن أراض مختلفة 
في سلطنة عمان � صاللة ومسقط 
واملنطقة الش���رقية � مبساحات 
مختلفة ومواقع مميزة واملشروع 
الرابع عبارة عن مشروع أراض 
 Forest Beach سكنية في مشروع
في جمهورية بلغاريا في محافظة 

.Byala

ادارة  قال رئيس مجل���س 
ش���ركة اس���كان املش���تركة 
البليهيس ان  العقارية ناصر 
الشركة ستعرض خالل فترة 
وجودها في املعرض مجموعة 
م���ن املش���روعات العقاري���ة 
االستثمارية الكبرى في مصر، 
واضاف انه من بني املش���اريع 
ستعرض مشروع مدينة ناصر 
السكنية حيث تقع على طريق 
مصر االسماعلية التابع جلهاز 
العبور وهي عبارة عن مدينة 
ذات طابع خاص تلبي احتياجات 
جميع شرائح املجتمع وجميع 

فئاته حيث ان نسبة البناء على 70% من املساحة والباقي مساحات 
خضراء وحمامات س���باحة، اضافة الى وجود اخلدمات املميزة 
»مجمع تعليمي � مول جتاري � مركز طبي ومس���اجد« ومرافق 

وطرق واسعة اسفلتية.
واكد البليهيس انه يستطيع القول انه قد انتهى عصر احتكار 
املدن السكنية لفئات خاصة من املجتمع حيث ميثل مشروع مدينة 
ناصر السكنية قفزة نوعية في هذه املشروعات، واشار البليهيس 
الى ان احدث املشروعات التي ستقوم الشركة بطرحها في السوق 
العقاري وهو عبارة ع���ن منتجع فيفيان حيث يقع على طريق 
مصر إس���كندرية الصحراوي وهو عبارة عن منتجع كومباوند 

متكامل اخلدمات حيث يتمتع باخلصوصية والرفاهية.

صرح املدير العام لش���ركة 
دار اجلزيرة ماجد العريان، بان 
الشركة ستطرح خالل مشاركتها 
في املعرض عدة مشاريع مميزة 
ومتنوع���ة في اململكة االردنية 
الهاشمية تعود ملكيتها بالكامل 
للشركة، حيث ستطرح للزوار 
مجموعة من االراضي السكنية 
ذات اخلدم���ات املتكاملة )بنية 
حتتية كامل���ة(، باالضافة الى 
عدة بلوكات لقس���ائم سكنية 
وجتارية واصلة اخلدمات ولها 
مستقبل واعد، وكذلك ستطرح 
عدة مشاريع الراض زراعية في 

اماك���ن متفرقة وقريبة من اخلدمات. واض���اف العريان قائال لقد 
وفرت دار اجلزيرة هذه املشاريع سواء كانت قطع اراض مفروزة 
او مشاريع قامت الشركة بتطويرها بحيث يكون مناسبا ملا يبحث 
عنه املستثمر سواء باملواقع املميزة التي لها مستقبل استثماري 
قريب او باال سعار املناسبة التي ال ترهق ميزانية من يبحث عن 

االستثمار.
واضاف واملتتبع الخبار العقار في السوق االردني خالل االزمة 
العاملية وما جرى لالس���واق االوروبية او الشرق اوسطية، يجد 
ان تأثره كان طفيفا وذلك لتدني االس���عار في هذا السوق مقارنة 

بقرائنه من اسواق محيطة.

قال مدير عام شركة تساهيل 
العقارية نادر احلبيب ان الشركة قد 
تخطت مرحلة األزمة االقتصادية 
العاملية واستطاعت على مدى 18 
شهرا املاضية االحتفاظ باألصول 
والوفاء بالتزاماتها وانها بدأت في 
تنفيذ اخلطة املوضوعة لسنة 2010 
والتي تتلخص في إنشاء احملافظ 
العقارية الصغيرة واملتوس����طة 
وبإمكان األسر والعوائل واألفراد 
ان تؤسسها عن طريقنا والدخول 
فيها واملشاركة مفتوحة للجميع 
وان رأس املال لهذه احملافظ يحدده 
العمالء  العميل او مجموعة من 
متفقني وباإلمكان املش����اركة في 
هذه احملافظ بشكل فردي أيضا 
بأي مبلغ مهما كان ألن في النهاية 
ستكون محفظة جماعية. مؤكدا ان 
تساهيل ميكنها إدارة هذه احملافظ 
مبا تتمت����ع باخلبرة الكافية في 
هذا املج����ال. وبخصوص العقار 
العماني قال ان األسعار قد هوت 
في بعض الواليات الى 84% وهذا 
النزول يجعل األسعار مغرية جدا 
وأرضية خصب����ة وان 2010 هو 
أنسب وقت للشراء والدخول الى 

الفردية  السوق سواء بالطريقة 
او بإنشاء احملافظ. ومن لم يبدأ 
بالشراء واالستثمار في هذه السنة 
فسيندم في سنة 2011 التي ستشهد 
قفزة عاملية لألسعار. كما ان العقار 
العماني يتمتع بأنسب األسعار 
بسبب الهبوط احلاد الذي شهده 
هذا القطاع في سنة 2009 وبهذا 
الش����راء وإنشاء احملافظ  يكون 
ميكن أن يأتي بارباح سريعة بأقل 
رأسمال وبنسبة تصل الى أكثر 

من 22% خالل 3 اشهر.

التنفيذي  المدير  أوضح 
للقطاع العقاري في ش���ركة 
الفرص الكويتية خالد القالف 
ان الش���ركة حرص���ت على 
المشاركة في المعرض نظرا 
العقاري  الس���وق  النتعاش 
نوعا ما وهو ما شجعنا على 

المشاركة.
وأض���اف ان األزمة مثلما 
خلفت وراءها انخفاضا في 
العقاري  الس���وق  تعامالت 
فإن هناك العديد من الفرص 
السانحة للمستثمرين والتي 
تشكل فرصا يصعب تكرارها 

في المس���تقبل، حيث س���نقوم بعرض جملة من العقارات في 
مواقع مختلفة من سلطنة عمان وبمساحات مختلفة وأسعار 

مميزة.
وأش���ار إلى ان الشركة قد توس���عت في مجاالت هندسية 
كالخرسانة سابقة اإلجهاز والتي تعتبر إضافة جديدة للفرص 
وللمستثمرين الراغبين في تطوير عقاراتهم من خالل كلفة ومدة 
إنجاز أقل وقد بدأت الشركة بتنفيذ عدد من المشاريع في هذا 
الخصوص بكل من الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية 
وذلك من خالل اتفاقيات تعاون مع عدد من الشركات العقارية 

لتقديم هذه التقنية لمشاريعهم العقارية.
وأوضح أن الفرص الكويت��ية في إط�ار التحويل لش���ركة 
مس���اهمة مقفلة وقد تم االنتهاء من اللم�سات األخيرة لدخول 
ش���ركة األمانة المت�حدة القابض�ة كش�����ريك إستراتيجي في 
الفرص الكويتية العقارية باس���تح�واذها على ح�صة مؤث�رة 
بالش���ركة. كما أضاف انه قد تم االنتهاء من وضع اللمس���ات 
النهائية على مشروع لؤلؤة السيب السكني والذي من المتوقع 
أن يتم البدء بتس���ويقه ابتداء من شهر أكتوبر المقبل والذي 
يعتبر مشروعا سكنيا يستهدف شريحة العمانيين الراغبين 
في السكن االقتصادي وس���يكون ذلك المشروع متميزا نظرا 

لموقعه من العاصمة مسقط.

شركات تعلن مشاركتها بمعرض العقار واالستثمار
أعلنت مجموعة توب اكسبو لتنظيم املعارض 
واملؤمترات عن اكتمال استعداداتها النطالقة 
أنشطة معرض العقار واالستثمار ـ معرض 
املعارض العقارية في الكويت ـ الذي تنظمه 
املجموعة بالتعاون مع شركة معرض الكويت 
ــرف خالل الفترة  ــي في صالة رقم 6 بأرض املعارض الدولية مبش الدول
ــؤون  من 12 الى 16 ابريل اجلاري برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للش
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
الشيخ أحمد الفهد، وقد أعلنت العديد من الشركات العقارية عن مشاركتها 

في هذا احلدث املهم.
فقد صرحت شركة مزايا املتحدة العقارية بأنها ستطرح مشروع بامليرا 
بدرمي الند ـ 6 أكتوبر ـ القاهرة ومشروع ابراج الفرسان ويقع املشروع 
على الطريق الرئيسي للطريق الدائري باملعادي أمام مجمع كارفور املعادي 

وغيرها من املشاريع مبصر واالمارات.
كما ذكرت شركة الوفاء لالعمار انها ستقوم بطرح 4 مشاريع تناسب 
جميع العمالء، فيما أعلنت مجموعة العيناتي ان لديها 6 أبراج في مناطق 
ــتقوم بطرحها خالل  اجلفير والعدلية وأم احلصم في مملكة البحرين، س
املعرض، كما ستطرح شركة دار اجلزيرة عدة مشاريع مميزة ومتنوعة في 

اململكة األردنية الهاشمية تعود ملكيتها بالكامل للشركة. كما قالت الشركة 
ــروع ترانكويلو  ــتقوم بعرض مش الكويتية - األوروبية القابضة انها س
السياحي بجمهورية سريالنكا وهو عبارة عن مجموعة أراض سكنية داخل 
ــمل فندق 5 جنوم ومبنى مول جتاري باإلضافة  منتجع خمس جنوم يش
إلى مجموعة من الشقق السكنية نظام استوديو وغرفة وصالة وغرفتني 
ــتركة العقارية انها ستعرض خالل  ــركة إسكان املش وصالة، كما قالت ش
فترة وجودها في املعرض مجموعة من املشروعات العقارية االستثمارية 
الكبرى في مصر. وفيما يلي مشاريع الشركات املشاركة باملعرض وتصاريح 

املسؤولني فيها:

8تنظمه مجموعة توب إكسبو بالتعاون مع »معرض الكويت الدولي« خالل الفترة من 12 إلى 16 الجاري
العيناتي: »مجموعة العيناتي« تعرض

6 أبراج سكنية تمّلك حر بالبحرين

 القحطاني: »الوفاء لإلعمار«
تطرح 4 مشاريع متنوعة

البليهيس: »إسكان العقارية« 
تعرض مجموعة مشاريع بمصر

العريان: »دار الجزيرة« ستطرح 
عدة مشاريع في األردن 

الحبيب: »تساهيل العقارية«
تخطت األزمة وأوفت بالتزاماتها

القالف: »الفرص الكويتية« تطرح
عقارات في مواقع مختلفة من عمان

عبدالسالم العيناتي

أكرم القحطاني

ناصر البليهيس

ماجد العريان

نادر احلبيب

خالد القالف

الغريب: »مزايا المتحدة« تطرح مشاريع في مصر

النامي: »الكويتية األوروبية« تطرح مشروعًا في سريالنكا

صرح املدير العام لشركة مزايا املتحدة العقارية 
هشام الغريب بأن االستثمار في العقارات استثمار 
طويل األم����د حيث تتميز دورة العقارات بأنها ليس 
لديها وقت مح����دد تنتهي عنده مبعنى أنها تبدأ من 
نقطة وتعود إلى نف����س النقطة بعد حتقيق العائد 
املادي املرجو منها واملرجح بأن يكون على سبيل املثال 
العائد املرجو من استثمار الشخص سواء للعقار أو 
األراضي يس����اوي 25% الى 50% أو أكثر. وأضاف أن 
»مزايا« ستقوم خالل املعرض بعرض مجموعة كبيرة 
وجديدة من املشروعات العقارية في مصر والتي يتوقع 
أن تس����تقطب هذه املشاريع اهتمام زوار املعرض ملا 
تشهده مصر حاليا من طفرة استثمارية في العديد من 
املجاالت أهمها االستثمار العقاري والسياحي اللذان 
ميثالن محورا أساسيا من محاور التنمية ملا حتظى 

به مصر من املقومات التي جعلت منها أرضا صاحلة جلذب االستثمارات 
االجنبية واحمللية وما تقدمه احلكومة من سياس����ات اصالحية تهدف 
الى جذب االستثمار حيث يجوز للمستثمر العربي واألجنبي االستثمار 
في مصر طبقا للشروط التي حتددها هيئة االستثمار وكذلك يتمتعون 
بحوافز االس����تثمار التي حتددها الهيئة، وال يوجد حد أدنى لالستثمار 
ولكن ينصح بأن يعتمد على دراسات السوق الواقعية. وأضاف ان الشركة 
ستطرح مشروع بامليرا بدرمي الند � 6 أكتوبر � القاهرة والذي يحتوي 

على مناذج رائعة من الشقق السكنية ذات املساحات 
املختلفة، ومشروع كسكادا املرحلة الثانية الكيلو 64 
القاهرة � اإلسكندرية الصحراوي، ويتكون املشروع 
من مجمع س����كنى راق يتكون م����ن مجموعة ڤيالت 
فاخرة التصاميم والتشطيبات مبساحات وتصميمات 
مختلفة لتغطية كل أذواق راغبي التملك باملش����روع 
وتسهيالت في الس����داد دون فوائد، ومشروع ابراج 
الفرسان ويقع املشروع على الطريق الرئيسي للطريق 
الدائري باملعادي أمام مجمع كارفور املعادي ويتكون 
املش����روع من أبراج سكنية تشمل مساحات مختلفة 
وشققا سكنية مبساحات وتصميمات مختلفة لتغطية 
كل أذواق راغبي التملك في املش����روع. وفي السياق 
نفسه، أكد الغريب أن املشروعات التي تطرحها الشركة 
ل����م تقتصر على مصر فقط وذلك حرصا على تقدمي 
اكثر من مشروع خالل املعرض، مؤكدا في هذا الصدد ان الشركة قد أعدت 
مجموعة من املشروعات اجلديدة في كل من االمارات واململكة األردنية 
الهاشمية ويأتي اختيار الشركة في تزويد عمالئها الكرام ووفقا لرغباتهم 
بعرض مشروع »جاردن بالزا تاور« الذي يقع بإمارة الشارقة مباشرة 
عل����ى حديقة »النهدة« التي تبعد عن مطار دبي الدولي ب� 6 كيلومترات 
فقط والبرج يشتمل على 7 مناذج مختلفة من مساحات ترضي جميع 

األذواق والرغبات مبواصفات عالية اجلودة في التشطيب. 

صرح مدير عام الشركة الكويتية االوروبية 
ــركة  ــة عبد اللطيف حمد النامي ان الش القابض
ــروع ترانكويلو السياحي  ــتقوم بعرض مش س
بجمهورية سريالنكا، مبينا ان الشركة تعتبر من 
اولى الشركات العربية واخلليجية التي تعمل في 
ــتثمار العقاري السياحي بسريالنكا  مجال االس
مبنطقة كالبيتيا واملشروع عبارة عن مجموعة 
اراض سكنية داخل منتجع خمس جنوم يشمل 

فندق 5 جنوم وميني مول جتاري باالضافة الى 
مجموعة من الشقق السكنية نظام استوديو وغرفة 
وصالة وغرفتني وصالة والتي تبدأ ايضا من خالله 
تقدمي نوع جديد من االستثمار في امتالك الشقق 
واستثمارها بعائد سنوي مضمون للمشتري عن 
طريق الشركة وقد صرح بان الشركة الكويتية 
ــركة مساهمة كويتية  االوروبية القابضة هي ش
مقفلة )قابضة( تأسست بهدف العمل في مجال 

ــتثمار العقاري مبا  االستثمار وخصوصا االس
ــمله من شراء وتطوير املشروعات العقارية  يش
املختلفة وتقدميها للمشترين واملستثمرين مبا 
يحقق طموحاتهم احلالية واملستقبلية داخل الكويت 
ــطتها في التشغيل  وخارجها باالضافة الى انش
واملتاجرة واالستئجار واالستثمار وامتالك الفنادق 
واملنتجعات السياحية والصحية باالضافة الى بعض 

املشاريع الترفيهية والتجارية االخرى.

هشام الغريب


