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»جلوبال جلف جابر« تسعى 
لتقديم فرص في واليات عمان

»السلطنة العقارية« تطرح
أراضي استثمارية بسلطنة عمان

ق����ال رئيس مجلس االدارة في ش����ركة جلوب����ال جلف جابر علي 
عبدالعزيز ان الشركة تسعى لتقدمي أفضل األسعار واملواقع العقارية في 
جميع واليات سلطنة عمان مبساندة استشاريني عمانيني متخصصني 
لهم خبرات طويلة يعتمد عليها، حرصا منا على ان تس����تمر العالقة 
الدائمة بني اإلنسان واألرض التي حتمل حتت طياتها العنوان احلقيقي 
للبقاء.  وقال: اليوم نأتي بأسلوب حديث نقرأ مرئيات مستقبل العقار 
في السلطنة وباخلصوص على الش����ريط الساحلي ملنطقة الباطنة 
وبالتحديد واليات املصنعة، الس����ويق، اخلاب����ورة، صحم، وصحار 
التي متثل املركز الوسطى بني مسقط ودبي والتي تبعد عن اجلهتني 
بنحو 170 كيلومترا، ومن جانب آخر فإنه بالنسبة للطريق الساحلي 
الذي بدأت اجلهات احلكومية بس����لطنة عمان اإلسراع في إجراء نزع 
ملكيات األمالك املتأثرة بالشارع، مما سيجعل من الشريط الساحلي 

قبلة للسياح وعشاق الشواطئ.

صرح نائب رئيس مجلس االدارة واملدير العام لش����ركة السلطنة 
العقارية فيصل الفضلي بأن الشركة ستقدم خالل فترة املعرض عدة 
مشاريع، وبالتحديد في س����لطنة عمان، حيث تطرح أراضي سكنية 
وجتارية مميزة في والية املضيبي في املنطقة الش����رقية مبساحات 
مختلفة تبدأ من 600 متر مربع وتتميز هذه االراضي بقربها من املناطق 
الس����كنية وقربها من الشارع العام، كما تبعد عن مركز الوالية 5 كلم 
تقريبا، باالضاف����ة الى أراض اخرى في محافظة الباطنة، وبالتحديد 
في والية الس����ويق وبالقرب من البحر، وتعتبر هذه االراضي كاملة 
اخلدمات والبنى التحتية، مشددا على ان اسعار هذه االراضي ستكون 
مفاجأة املعرض، خصوصا في ظل االوضاع االقتصادية احلالية والتي 

تعد فرصة حقيقية للراغبني في االستثمار االمثل.
كما تطرح الش����ركة ايضا وألول مرة في السوق الكويتي وحدات 
)شقق سكنية( في والية العامرات في العاصمة مسقط، وذلك مبساحات 
مختلفة وبتس����هيالت في الدفع تصل لغاية س����نتني وضمان ايجار 

يصل لغاية %10.

مشاريع في فرنسا وعمان ومصر واألردن تستعرضها 
شركات بمعرض العقار واالستثمار في دورته الجديدة

انضمت مجموعة جديدة من الش����ركات الى 
كوكبة الش����ركات املش����اركة في معرض العقار 
واالستثمار )معرض املعارض العقارية في الكويت( 
الذي تنظمه مجموعة توب اكسبو لتنظيم املعارض 
واملؤمترات بالتعاون مع شركة معرض الكويت الدولي 
في صالة رقم )6( بأرض املعارض الدولية مبشرف خالل الفترة من 12 
الى 16 ابريل اجلاري حتت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 

االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
الش����يخ أحمد الفهد. فقد أعلنت ش����ركة »أمتار« العقارية انها بصدد 
طرح حزمة من املشاريع العقارية االستثمارية والسكنية في فرنسا 
وسويسرا وسلطنة عمان ومصر كون تلك املناطق ذات جذب سياحي 
واستثماري واعد ومضمون، إضافة إلى ذلك فإن تلك املشاريع ستلبي 

تطلعات الباحثني دائما عن الرفاهية والهدوء والطبيعة الساحرة. 
كما أعلنت ش����ركة دار الكوثر العقارية إحدى شركات »املجموعة 

اخلليجية للتنمية واالستثمار« مشاركتها بحزمة مشاريع مميزة تصل 
قيمتها الى نحو 132 مليون دوالر، وصرح نائب املدير العام في الشركة 
أيوب الصفار قائال »الشركة تتجه إلى تطرح هذه احلزمة من املشاريع 
خالل املعرض نظرا لتفاعل الس����وق العقاري وبدء نشاطه وصحوته 
م����ن جديد بعد أن أثبتت البيوع في الس����وق أن األزمة املالية انتهت 
بالفعل. وفيما يلي مش����اريع الشركات املشاركة باملعرض وتصاريح 

املسؤولني فيها:

»سما المتحدة للتطوير العقاري« 
أنجزت  7 مشاريع سكنية في 2009

»الحقيبة العقارية« ستطرح مجموعة
من المشاريع في عمان والمغرب ومصر

التنفيذي  الرئي���س  أش���اد 
لشركة س���ما املتحدة للتطوير 
العق���اري د.وليد حمادة بقدره 
الشركة املنظمة للمعرض على 
اس���تقطاب كوكبة مختلفة من 
رواد العقار على املستوى احمللي 
واإلقليمي والدولي. وعن أنشطة 
الش���ركة حتدث حم���ادة قائال: 
رغم قسوة الفترة املاضية منذ 
بدايتها في الربع الرابع من عام 
2008 واستمرارها في 2009 إال 
ان الشركة استطاعت أن تقوم 
بتنفيذ 7 مشاريع سكنية وبيعها 
بالكامل، كما استطاعت الشركة 

من حتقي���ق عوائ���د مرتفعة 
الذي���ن قمنا  الكرام  لعمالئه���ا 
باس���تثمار وحداتهم السكنية 
وتأجيره���ا خالل العام املاضي 
وحتقيق عائد سنوي ال يقل عن 
10%، وأضاف د.حمادة نحن ال 
نتحدث عن اجنازاتنا بل ندعها 
تتحدث عنا، وهدفنا األساسي هو 
حتقيق أكبر فائدة ممكنة لعمالئنا 
الكرام في اقل فترة زمنية. وعن 
طبيعة االس���تثمار في اململكة 
األردنية الهاشمية حتدث قائال: ان 
اململكة األردنية الهاشمية أرض 
خصبة لالستثمار على جميع 

األصعدة وخصوصا في القطاع 
العقاري لالستقرار األمني الذي 
تعيش���ه اململكة بفضل القيادة 
احلكيم���ة التي تدير دفة البالد 
التي تكفل  وإصدارها للقوانني 
حق املس���تثمر وهذا ما جعلها 
دولة جاذبة ومشجعة لالستثمار، 
كما أن اململكة األردنية الهاشمية 
اس���تطاعت أن تخطو خطوات 
س���ريعة نحو النمو العمراني 
والبن���ى التحتي���ة وفي مجال 
االستثمار وقد تضاعف االستثمار 
الكويتي في اململكة األردنية إلى 

أكثر من 7 مليارات دوالر.

قال مدير عام شركة احلقيبة 
العقارية عادل القلوشي ان الشركة 
تأسست في العام 1999، وقد مارست 
منذ حينها النشاط العقاري من 
خالل شراء وبيع العقارات بشتى 
أنواعها داخل الكويت ثم توجهت 
نحو العقارات الدولية في العام 
2002، بدخول سوق العقار في عدد 
من الدول العربية كسلطنة عمان 

واململكة املغربية وجمهورية مصر 
العربي����ة. باإلضافة الى دخولنا 
لع����دد م����ن األس����واق العقارية 
العاملية. واس����تعرض األسواق 
التي تعمل بها املؤسس����ة مبتدئا 
بس����لطنة عمان قائال: استطعنا 
خالل س����نوات طويلة من العمل 
العقار  املتواصل معرفة س����وق 
في السلطنة بشكل جيد ميكننا 

من توفير أهم وأفضل العروض 
العقارية املختلفة لعمالئنا، حيث 
ان����ه يوجد لدينا ع����دد كبير من 
العقارات سواء كانت سكنية أو 
سكنية - جتارية أو جتارية أو 
صناعية. وأض����اف قائال: أما في 
اململكة املغربية، فقد تعاقدنا مع 
إحدى شركات العقار املتخصصة 

في املغرب.

»أمتار العقارية« تطرح
مشاريع مميزة في فرنسا وعمان ومصر

الصفار: »مؤسسة رفيرا« تعرض مشاريع 
متنوعة في األردن ومصر وسلطنة عمان

»األمراء الدولية« تطرح مشاريع 
جديدة في 8 دول عربية وأجنبية

والتميز حيث يق����ع بعضها في 
وسط العاصمة واآلخر على بعد 
1 كم من جنيڤ مع إطاللة خالبة 
على بحيرة ليمان، مشيرا إلى أن 
املش����اريع مجهزة بكل اخلدمات 
األساسية للمعيشة من كهرباء وماء 
وشبكات إنذار وغيرها من املميزات 
األخرى التي من ش����أنها االرتقاء 
العاملية.  باملشاريع إلى مستوى 
وكشف الكاظمي النقاب عن مشروع 
سكني بجمهورية مصر العربية 
تطرحه الشركة للمرة األولى حيث 
يتمتع مبوقع فريد ومتميز بوسط 
البلد بالقرب من ميدان التحرير 
وفندق الفورس����يزون واجلراند 
حياة، واملشروع عبارة عن برج 
سكني مكون من 11 طابقا األدوار 
ال� 5 األولى جتاري والباقي شقق 
سكنية مبساحات تبدأ من 145م 
وتصل إلى 235م مزودة مبواقف 

للسيارات.

املناطق ذات اجلدوى االقتصادية 
العالية واألسعار املميزة. وحول 
املشاريع في فرنسا وسويسرا قال 
الكاظمي انها عبارة عن مجموعة 
من املشاريع تشمل أراضي وڤلال 
وشققا راقية تتمتع مبواصفات 
متكاملة للباحثني عن اخلصوصية 

قال رئيس مجلس إدارة شركة 
أمتار العقارية عدنان الكاظمي ان 
الش����ركة بصدد طرح حزمة من 
املش����اريع العقارية االستثمارية 
والسكنية في فرنسا، سويسرا، 
س����لطنة عمان ومصر كون تلك 
املناط����ق ذات ج����ذب س����ياحي 
واس����تثماري واع����د ومضمون، 
إضافة إلى ذلك فإن تلك املشاريع 
س����تلبي تطلعات الباحثني دائما 
الرفاهية والهدوء والطبيعة  عن 
الس����احرة. وأضاف أن النشاط 
العقاري الذي تش����هده السلطنة 
حاليا على خلفية االهتمام احلكومي 
بتطوير البنية التحتية فيها وتنفيذ 
املشاريع ذات العائد املادي املجزي 
وإضافة مش����اريع جذب سياحي 
وصناع����ي من ش����أنها النهوض 
باقتص����اد الس����لطنة كان الدافع 
وراء اجتاه أمتار إلى طرح أراض 
سكنية وجتارية وصناعية في تلك 

انعك���س عليها حديثا باختيار 
البتراء لتك���ون إحدى عجائب 
الدنيا الس���بع. وبني ان نشاط 
مؤسسة رفيرا ال يقتصر فقط 
على اململكة األردنية الهاشمية 
بل يتعداها إلى س���لطنة عمان 
ذات التاريخ العريق الذي يعشقه 
الغربية  من مر على السواحل 
للمحيط الهندي وبحر العرب، 
وشاهد بعينيه تاريخ السلطنة 
املشهود بامتداد سواحل افريقيا 
الشرقية والس���احل اجلنوبي 
للجزي���رة العربية، وس���لطنة 
عم���ان بامتداده���ا اجلغرافي 
أضفى عليها س���حرا وجماال، 
وأسبغ على مجاالت االستثمار 
الزراعي والتجاري والس���كني 
واالستثماري التي نتوالها في 
سلطنة عمان فرصا استثمارية 
ثمينة نقدمها لعمالئنا بتسهيالت 
الدفع واختي���ارات ملواطن  في 
اجلمال والثروة فيها وحتقيق 

أفضل الفرص االستثمارية.

تطرح »األمراء الدولية 
العقارية« مشاريع جديدة 
للمرة األولى في املعرض 
وذلك استمرارا لسياسات 
العام  املدي���ر  وأف���كار 
ورئيس مجلس اإلدارة 
حسني دش���تي للتطلع 
أكبر قدر  الى حتقي���ق 
من رغبات واحتياجات 
العم���الء والراغبني في 
او  الفردي  االس���تثمار 
على مستوى الشركات 

وحتقيق اكبر قدر من الفوائد على رأس املال املستثمر 
باملجال العقاري وحتقيق أكبر قدر من رغبات واحتياجات 
العمالء وامتنانهم ولترسيخ فكرة ان »األمراء الدولية 
العقارية« األولى والرائدة في املجال العقاري لالستثمار 

باململكة األردنية الهاشمية وغيرها من الدول.
وقال دش���تي ان من أولى اهتماماتنا هو التواصل 
املستمر مع العميل وتقوية عالقة بناءة معه ومحاولة 
جذب عمالء جدد للتعرف على احتياجات الس���وق من 
خالل رغباتهم واهتماماتهم العقارية ودراستها بعناية 
وترجمتها على أرض الواقع بتوفير احتياجاتهم حسب 
رغباته���م من خالل املتوافر وفي حدود ما تس���مح به 
القوانني والنظم التي تنظم عمليات االستثمار العقاري 
للمستثمرين األفراد او الشركات االستثمارية. وإدراكا 
ملا مضى أوضح حسني دشتي ان اعضاء مجلس إدارة 
الشركة باألردن والكويت يقودون حملة حتقيق أعلى 
عائد استثماري للعميل وفتح آفاق استثمارية جديدة 
ومتجددة. وقال حسني دشتي ان هناك فرصة متميزة 
لرجال االعمال واملس���تثمرين باخللي���ج العربي عامة 
والكويت على وج���ه اخلصوص ليتعرفوا على فرص 
االستثمار والتسهيالت واخلدمات التي تقدمها اجلهات 

املعنية في األردن.

من حيث نوعية األراضي سواء 
كانت س���كنية – استثمارية – 
زراعي���ة – صناعية – جتارية، 
وكذلك من حيث األسعار ومن 
حيث تنوع املناطق املستثمرة 
خاصة أن املوق���ع الفريد الذي 
حتتله اململكة األردنية الهاشمية 
على طريق التجارة العاملي القدمي 
جعل منها قبلة لتكوين املمالك 
ذات الس���حر التاريخ���ي الذي 

التس���ويقي  املدير  ص���رح 
ملؤسسة رفيرا للتجارة العامة 
واملقاوالت محم���د الصفار بأن 
الش���ركة مت���ارس مه���ام بيع 
وتسويق األراضي والعقارات 
في اإلمارات ومصر وس���لطنة 
عمان باالضافة الى بيع وتسويق 
األراض���ي باململك���ة األردنية 
الهاش���مية. وأض���اف الصفار 
قائ���ال: لقد وضعت مؤسس���ة 
رفيرا على عاتقها أن تس���تثمر 
ف���ي كل ما هو مضم���ون لكي 
تضمن لعمالئها أفضل استثمار 
بأفضل وأأمن الطرق من طرق 
االستثمار ومازلنا نأخذ بأيدي 
عمالئنا الكرام في دولة الكويت 
ملساعدتهم على اقتناص أفضل 
الفرص االستثمارية الفريدة في 
عالم العقار. وقال: لقد اتسعت 
رقعة نشاطات مؤسسة رفيرا 
العقارية ف���ي اململكة األردنية 
الهاش���مية بحث تتناسب مع 
جميع احتياجات عمالئنا الكرام 

أيوب الصفار

عدنان الكاظمي

محمد الصفار

حسني دشتي

»دار الكوثر العقارية« تطرح 4 مشاريع بـ 132 مليون دوالر
أعلن����ت ش����ركة »دار الكوثر 
العقارية« إحدى شركات »املجموعة 
اخلليجية للتنمية واالس����تثمار« 
مشاركتها بحزمة مشاريع مميزة 
تصل قيمتها نحو 132 مليون دوالر. 
وصرح نائب املدير العام في الشركة 
أيوب الصفار قائال: الشركة تتجه 
إلى طرح هذه احلزمة من املشاريع 
خالل املعرض نظرا لتفاعل السوق 
النشاط وصحوته  العقاري وبدأ 
من جديد بع����د أن أثبتت البيوع 
في السوق أن األزمة املالية انتهت 
بالفعل. وقال الصفار إن الشركة 
ستقوم خالل املعرض بتسويق 4 

مشاريع عمالقة في كل من الرياض 
وسلطنة عمان والعراق واإلمارات 
وهي مشاريع أبراج سكنية وفنادق 
وأراض. ولف����ت الصف����ار إلى أن 
الشركة حترص خالل الوقت احلالي 
على املشاركة في املعارض العقارية 
املتميزة التي تقام داخل أو خارج 
الكويت نظرا ألهمية املش����اريع 
العقارية وحتسن أوضاع السوق 
العقاري في الوقت احلالي مقارنة 
إلى أن  بالفترات السابقة. وأشار 
الشركة تقوم حاليا بتقدمي أغلب 
مشاريعها وحتديدا مشاريع سلطنة 
عمان بأقس����اط مرنة، في حني أن 

الشركة طرحت أخيرا أراضي حزمة 
مشاريعها في سلطنة عمان بنظام 
األقساط املرنة RHD والذي سجل 
جناحا في توفير حلول متويلية 
خالل الفترة السابقة. وأكد الصفار 
أن عروض األقساط التي تطرحها 
الشركة القت استحسانا كبيرا من 
قبل العمالء، حيث ان هذه العروض 
حققت نتائج ايجابية خالل الربع 
األول من العام. ولفت إلى أن الشركة 
تقدم فرصا مميزة خالل املعرض 
تتضمن بلوكات ومشاريع متكاملة 
ومباني وفنادق ووحدات باإلضافة 
إلى تقدمي أراض في ساحل الباطن 

في عمان والتي تتميز بقربها من 
البحر وبأسعار مناسبة للغاية.

وتقدم الشركة أيضا خالل فترة 
املعرض مشروع فندق »ضيوف 
السبطني« املطروح مؤخرا من قبل 
الشركة في السوق الكويتي والذي 
يعد أول فندق من فئة 5 جنوم في 
مدينة كربالء الت����ي تعتبر ثاني 
مركز جتمع ديني في العالم بعدد 
زوار يصل إلى 9 ماليني زائر في 
وقت واحد، وتصل كلفة املشروع 
نحو 750 ملي����ون دوالر وبنظام 
صكوك االنتفاع املعروف ب�»التامي 

شير«.


