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مشاركات جديدة بمعرض العقار واالستثمار لعرض خدمات مالية
ومشاريع متنوعة في الكويت وبريطانيا ومصر ولبنان وتركيا

تنطلق غدا أنش�طة معرض العقار واالس�تثمار )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 حتى 16 ابريل اجلاري وبرعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ 
أحمد الفهد. وقد أعلنت مجموعة جديدة من الشركات العقارية عن مشاركتها في 

هذا احلدث املهم حيث قال بنك بوبيان ان البنك يسعى دائما الى املشاركة في 
املعارض التي تستقطب اعدادا كبيرة من اجلمهور وذلك بهدف التعريف والترويج 
جلميع اخلدمات واملنتجات التي يقدمها البنك ملختلف الشرائح في الكويت. كما 
قالت مجموعة توب للتسويق العقاري ان أبرز املشاريع التي ستعرضها املجموعة 
في املعرض ستكون شققا س�كنية في بريطانيا تطورها مجموعة كومر هومز وهي 
شركة بريطانية متتد خبرتها ألكثر من 25 عاما في قطاع التطوير العقاري كما ذكرت 

شركة مرابحات للحلول العقارية أن الشركة ستعمل خالل املعرض على تسويق عدد 
من املشاريع الس�ياحية املتميزة املنتشرة في عدد من الدول العربية، من بينها 
مشروع رمي ريزدنس السكني، ومشروع شرم الجون، ومشروع بون فيل ومشروع 
جاردن هيلز، وهي مشاريع سياحية وسكنية في مناطق مختلفة في مصر، باإلضافة 
إلى مشروع توليب تركواز الكائن في تركيا ومشروع منتجع الشبانية في لبنان. وفيما 

يلي ما ستعرضه 8 جهات أعلنت عن مشاركتها في املعرض:

الشافعي: »مرابحات« تعرض مجموعة 
من مشاريعها العقارية في مصر ولبنان وتركيا

الماجد: »المساكن الدولية«  تعرض ڤلل النخبة

الشمري: »باز للنظم العقارية« مستمرة
في عرض تجربتها الفريدة في حصص المشاع

»الدولي« يقدم تسهيالت ائتمانية 
بالتعاون مع »وثرة العقارية« خالل المعرض

»أوريجينال العالمية« تشارك بمشروعي 
بورتو مارينا وبورتو السخنة في مصر

وكشف املشلوم أن »أوريجينال 
العاملية« خصت املعرض بعروض 
وتسهيالت ستدهش الزوار كونها 
مبتكرة وغير مسبوقة ولم يسبق 
أن قدمتها شركة أخرى، دون أن 
يعطي املزيد من التفاصيل، تاركا 
الفرصة لزوار املعرض للتعرف 
واالطالع عن قرب واالستماع إلى 
ش����رح مفصل عن تلك العروض 
من املسوقني في جناح الشركة. 
وأوضح أن »أوريجينال العاملية« 
تقوم بتسويق هذه املشاريع في 
الكويت تنفي����ذا لعقد موقع مع 
مجموعة عام����ر املصرية بحيث 
تك����ون األولى وكيال تس����ويقيا 

للثانية في الكويت.

السوق احمللي التي سيكون لها أثر 
بالغ في إنعاش أوضاع الشركات 
العقارية، وبالتالي تنشيط الطلب 
على الوحدات العقارية سواء داخل 
أو خارج الكويت. وتعليقا على 
مش����اركة املجموعة في املعرض 
قال املش����لوم ان الشركة سوف 
تق����وم بعرض مش����روع بورتو 
مارينا الذي يعد مفخرة مشاريع 
التطوي����ر العق����اري ف����ي مصر 
باإلضافة إلى عرض مش����اريع ال 
تقل أهمية مثل مش����روع جولف 
بورتو مارينا ومش����روع بورتو 
السخنة ومشروع بورتو كايرو، 
مشيرا إلى أن هذه املشاريع تعود 
ملكيتها إلى مجموعة عامر املصرية. 

أكد املدير التنفيذي في مجموعة 
أوريجينال العاملية محمد املشلوم 
أن القطاع العقاري يشهد تطورا 
ملحوظا م����ن حيث ارتفاع قيمة 
األصول العقارية، ما يش����ير إلى 
اندفاع هذا القطاع ليشغل مكانته 
التي يس����تحقها كأح����د مكونات 
االقتصاد، ما يعد مؤشرا الى أن 
القطاع استوعب تداعيات األزمة 
املالية العاملية. وتوقع املش����لوم 
مبناس����بة حلول معرض العقار 
ومشاركة املجموعة فيه أن يشهد 
سوق العقار نشاطا بوتيرة أسرع 
مما كان عليه العام الفائت، وهو 
أمر قال انه سينعكس إيجابا على 
ارتفاع قيمة األصول العقارية في 

تستعد شركة املساكن الدولية 
للتطوير العقاري للمشاركة في 
معرض العقار حيث ستعرض 
التي  التصاميم  الش���ركة آخر 
طورتها ف���ي مواقع مميزة في 
ضاحية العقيلة قطعة 2 وقطعة 
3 ومت اختيار عدد من التصماميم 
بأفكار جديدة وع���دد اكبر من 
الغرف مبا يتناسب مع متطلبات 
األسرة الكويتية، ويوجد 4 مناذج 
الڤلل اجلاه���زة يتميز كل  من 
تصميم عن اآلخر حسب موقع 
األرض واالعتم���اد عل���ى مبدأ 
املفتوح���ة والكبيرة  الصاالت 

باإلضافة الى وجود الديوانية وغرف للخدم وعدد 
6 غرف نوم، 4 غرف نوم منها رئيس���ية بحيث 
حتتوي كل غرفة على احلمام اخلاص بها وقد مت 
ربط هذه الڤلل مع التصميم الداخلي بأس���لوب 
معماري حديث، كم���ا تتنوع الواجهات اخلاصة 
بالڤلل بني الطابع الكويت���ي للواجهات والطراز 
األندلسي بالعمارة من حيث األقواس والقرميد وقد 
صممت األسوار اخلارجية بأسلوب معماري يعطي 
جمال للواجهات والڤيال بشكل خاص وخصوصية 

بالنسبة لألحواش اخلارجية.
وقد صرح عضو مجلس اإلدارة ونائب العضو 

املنتدب بالشركة أحمد املاجد بأنه 
بإمكان املواطنني زيارة املعرض 
املقام في أرض املعارض لالطالع 
على ه���ذه التصاميم واالطالع 
على األسعار اخلاصة بكل ڤيال. 
واضاف وتتميز هذه الڤلل بأنها 
تخص النخبة حيث مت تسميتها 
من قبل الشركة بڤلل النخبة مبا 
تتميز ب���ه هذه الڤلل من موقع 

وتصميم ممتاز.
وستستمر الشركة في تقدمي 
عروضها القوية مبا يخص املالك 
الذين ميتلكون أراضي سكنية 
أو م���ن تخصص لهم أرض من 
الرعاية السكنية حيث س���تتابع الشركة حملة 
الرعاية السكنية التي بدأتها قبل عامني وبلغ عدد 
املواطنني التي قامت الشركة بتطوير أراضيهم ما 
يفوق 150 ڤيال سكنية في مختلف مناطق الكويت 
حيث تتولى الش���ركة عملية البناء منذ تس���لم 
القسيمة حتى إسكان العميل من حيث التصميم 
والتراخيص الهندسية ومرحلة البناء ومرحلة ما 
بعد البناء من صيانة دورية تقدمها للڤلل وتقوم 
الشركة بتخليص املواطن من عناء متابعة معاملة 
بنك التسليف واالدخار من خالل جتهيز فريق عمل 

كامل إلجناز معاملة بنك التسليف واالدخار.

كشف مدير إدارة التسويق في 
شركة باز للنظم العقارية د.خالد 
الشمري عن االستمرار في طرح 
منتجها االستثماري الذي أطلقت 
عليه اسم حصص املشاع، والذي 
سيتم طرحه خالل معرض العقار 
واالس����تثمار، وحصص املشاع 
هي نظام ملكية خاصة مش����اعة 
للمنفع����ة دون الع����ني، وينتفع 
مبوجبها كل ش����ريك بجزء معني 
من العني املشتركة ولفترة زمنية 
محددة بنسبة حصته في املشاع، 
ويكون ذلك منسوبا إلى إجمالي 

قيمة احلصص في العني املش����اع، وقد أكد عدد من 
املرجعيات الفقهية صحة ه����ذا النظام من الناحية 
الشرعية وتطابقه مع الشريعة اإلسالمية. وشملت 
مشاريع شركة باز في مجال حصص املشاع، مشروع 
منتجع منازل العني في مكة املكرمة، وهو أول منتجع 
في قلب مكة املكرمة مما يجعله اختيارا ذكيا وعمليا 
حلجاج بيت اهلل احلرام ومعتمريه، ومشروع فندق 

كوبثورن في منطقة بورس����عيد 
بدبي والذي أصبح بحكم موقعه 
اخليار األمثل لزوار دبي س����واء 
للعمل أو للترفيه، حيث مت بيع 
صكوك انتفاع تراوحت مدتها بني 
30 و 50 سنة، وفق نظم محكمة 
اإلدارة قامت ش����ركة باز بوضع 
مواصف����ات دقيقة له����ا، لضمان 
أفضل فائدة ملالك تلك الصكوك. 
كما طرحت شركة باز مؤخرا، آخر 
مشاريعها في منطقة مرسى علم 
في جمهورية مصر العربية على 
ش����اطئ البحر األحمر، وتضمن 
منتجعا فندقيا فاخرا، بواجهة بحرية متتد ألكثر من 
70 مترا، مبحاذاة املمشى السياحي ملدينة مرسى علم، 
وأجنحته املتنوعة واملتميزة بإطالالتها على البحر 
األحمر وحمامات السباحة واملسطحات اخلضراء ذات 
الشالالت املائية، وخيارات كثيرة ألحجام األجنحة 
والغرف، والعديد من احملالت التجارية وسالس����ل 

املطاعم العاملية.

وتقدمي خدماته املوافقة ألحكام 
الشريعة اإلسالمية، مؤكدا ان 
شركة وثرة العقارية تقوم دائما 
بالتنسيق مع بنك الكويت الدولي 
في إطار الشراكة اإلستراتيجية 
القائم���ة بينهما لتمويل األفراد 
الراغبني في متلك الشقق املنفذة 
من قبل املجموعة، وذلك حسب 
الش���روط االئتماني���ة بالبنك. 
وأوضح عبداهلل املطيري نائب 
مدير التسويق في مجموعة وثرة 
أن منتج ش���قق التمليك يلقى 
اهتماما كبيرا من قبل شريحة 
كبيرة من املواطنني الراغبني في 
السكن واالستثمار في البلد، الفتا 
إلى ان املجموعة قد قامت بإجناز 
وتنفيذ أكثر من 28 مش���روعا 
لشقق التمليك في البالد خالل 
ال� 10 املاضية، حيث  السنوات 
جنحت املجموعة في تس���ويق 
أكثر من 560 ش���قة، كاشفا عن 
خطط املجموعة لتنفيذ مشروعها 
اجلديد في منطقة الفنطاس ذي 
اإلطاللة البحرية خالل سبتمبر 

املقبل.

»الدولي« خالل املعرض متكن 
العمالء من احلصول على متويل 
بحد أقصى 70 ألف دينار، وتتميز 
مبرونة السداد التي تصل إلى 15 
عاما، وكذلك مرونة األقساط، إذ 
تصل فترة السماح للقسط األول 
حتى 6 أش���هر. من جانبه قال 
الرئيس التنفيذي ملجموعة وثرة 
العقارية مروي اخلالدي ان بنك 
الكويت الدولي حريص دائما على 
املشاركة في املعارض العقارية، 

الكبير على  نظرا لإلقب���ال 
الس���ابق، والنجاح  املع���رض 
املتميز الذي حققه البنك خالل 
مش���اركته املاضية، أعلن بنك 
الكويت الدولي انه سيش���ارك 
في املع���رض العق���اري املقرر 
إقامته خالل الفترة من 12 الى 16 
ابريل اجلاري في ارض املعرض 
الدولية مبشرف بجناح مجموعة 
وثرة العقارية. وصرحت املدير 
العام بالوكال����ة في بنك الكويت 
الدولي ضياء العصفور بأن البنك 
سيقدم خالل مشاركته في املعرض 
تس����هيالت ائتماني����ة ومنتجات 
إلى  وخدمات إس����المية متميزة 
زوار املعرض، وذلك بالتعاون مع 
مجموعة وثرة العقارية بغرض 
متويل شراء ش����قق سكنية في 
املشاريع التابعة ملجموعة وثرة، 
وفق شروط االئتمان في البنك في 
مناطق متعددة في الكويت مثل 
بنيد القار، أبو حليفة، والشعب 

البحري، واملهبولة.
وأوضح���ت العصف���ور ان 
التس���هيالت الت���ي س���يقدمها 

الشمالية بجوار نادي الصيد في 
مدين����ة 6 اكتوبر والذي يحتوي 
على 4000 وحدة سكنية ومدارس 
عاملية ومركز جتاري ومركز طبي 

شامل.. وغيرها من املرافق.
أما املشروع الثالث فهو مشروع 
»بون فيل« اح����دى أجمل القرى 
الس����ياحية في رأس سدر والذي 
صمم وفق أرقى معايير التصميم 
املعماري والتنس����يق اخلارجي، 
والذي يوفر للعمالء عددا كبيرا من 
االختيارات لتملك الوحدة السكنية 
ما بني ڤيال أو شاليهات أو وحدات 
فندقية مجهزة بأحدث التجهيزات 
وبتصميمات ومساحات مختلفة 

تلبي وترضي جميع األذواق.
كما يتيح مشروع »بون فيل« 
حق التمل����ك مدى احلياة وليس 
مل����دة 99 عاما فق����ط كما هو في 
باقي املش����روعات في س����يناء. 
كذلك س����تطرح الشركة مشروع 
»توليب تركواز« في تركيا والذي 
تبلغ قيمته اإلجمالية نحو 200 
مليون دوالر ويقع على أرض تبلغ 
مساحتها اإلجمالية نحو 120 ألف 
متر مرب����ع، ويتألف من 11 برجا 
سكنيا بإجمالي وحدات سكنية 
يبلغ عددها 1188 وحدة.. ويضم 
مشروع توليب تركواز مجموعة 
من الش����قق الفخمة الواقعة في 
مجموعة من األبراج السكنية في 

مدينة اسطنبول التركية.

املصرية، والذي يعتبر أحد أهم 
املش����اريع التي تسوقها الشركة 
لعمالئها، قائ����ال ان ما مييز هذا 
املشروع هو وقوعه على هضبة 
مرتفعة على احملور املركزي املؤدي 
ملدين����ة 6 أكتوبر بج����وار ميدان 
جهينة ليحقق »رمي ريزدنس«، 
املثالية من  أعلى معايير احلياة 
حيث التناغم بني مساحات املباني 
والطبيع����ة اخلض����راء واألماكن 
الترفيهية، فضال عن وقوعه وسط 
الراقية  مجموعة من املش����اريع 
وقرب����ه من أرقى املستش����فيات 
واملعاه����د التعليمي����ة واملدارس 

املتميزة واألسواق الشهيرة.
أما املشروع الثاني الذي تطرق 
له الشافعي فهو مشروع »جاردن 
هيلز« الواقع على مس����احة 630 
ألف متر مربع مبنطقة التوسعات 

التس����ويق  إدارة  قال مدي����ر 
واملبيعات في ش����ركة مرابحات 
للحلول العقارية محمد الشافعي 
ان الشركة ستعمل خالل املعرض 
على تس����ويق عدد من املشاريع 
السياحية املتميزة املنتشرة في 
عدد من الدول العربية، من بينها 
مش����روع رمي ريزدنس السكني، 
ومشروع شرم الجون، ومشروع 
بون فيل ومشروع جاردن هيلز، 
وهي مشاريع سياحية وسكنية 
ف����ي مناطق مختلف����ة في مصر، 
باإلضاف����ة إلى مش����روع توليب 
تركواز الكائن في تركيا ومشروع 

منتجع الشبانية في لبنان.
وأضاف أن هذه املشاريع كلها 
قد أصبحت مش����اريع معروفة، 
بل مفضلة لدى املواطن الكويتي 
والعربي، حيث القت الشركة إقباال 
كبيرا من قبل املواطنني الكويتيني 
والعرب على هذه املشاريع منذ 
طرحها في األسواق في الفترات 
السابقة املختلفة، نظرا ملا تتميز 
به هذه املشاريع من مواقع مميزة، 
وتصاميم معمارية جذابة، فضال 
عن اخلدمات املختلفة املصاحبة لكل 
هذه املشاريع من مرافق وخدمات 

ترفيهية وطبية.. وغيرها.
واس����تعرض باختصار هذه 
املش����اريع بدءا من مشروع »رمي 
ريزدنس« الواقع ضمن مشروع 
مدينة »الشيخ زايد« في العاصمة 

»التعريف باإلسالم« 
تشارك في المعرض

إستراتيجية جديدة ل� »دينار الدولية« 
صرح مدير إدارة التسويق واملبيعات هاني عبد الهادي 
بأن شركة دينار الدولية قامت ببناء استراتيجية على أساسها 
مت تقدمي بديل يتمتع باملرونة الكافية واجلدوى االقتصادية 
الالمتناهية وذل����ك بتوظيف »حق االنتفاع«، ومن هنا قام 
القطاع اخلاص بالكويت بدور فاعل في التنمية العقارية على 
مدار العقود املاضية، إال أننا نعتقد أن ما يقدمه ال يتناسب 

مع الطاقات الفاعلة التي تتوافر في القطاع اخلاص.
ورمبا يكون ق����د جاء الوقت ليتبن����ى القطاع اخلاص 
دورا أكثر عمقا في التنمية العقارية، ليش����مل ذلك تطور 
البنية التحتية واس����تحداث مدن جديدة مبا يخفف العبء 
عن القطاع احلكومي. ويتركز نشاط قطاع العقار الكويتي 
على االحتياجات احمللية مم����ا يجعله في منأى عن التأثر 

باألزمات االقتصادية العاملية في املدى القصير.
وأكد عبد الهادي حرص الشركة الشديد خالل الشهور 
املاضية على االش����تراك في كل أو معظ����م معارض العقار 
واالستثمار في الكويت لقناعتنا الكاملة بأهمية القرب من 

اجلمهور والتواصل معه باستمرار.

صرح املدير التسويقي 
للمشاريع اخليرية بلجنة 
التعريف باالسالم حمود 
االبراهيم عن مش����اركة 
اللجنة في معرض العقار 

واالستثمار.
مشيرا الى ان مشاركة 
جلنة التعريف باالسالم في 
معرض العقار واالستثمار 
تعد املشاركة االولى من 
نوعها للجنة من اللجان 
اخليرية في معرض العقار 

واالستثمار.
واوضح ان اللجنة تهدف من وراء مثل هذه املش����اركة 
الى تفعيل دور الوقف وبيان دوره البارز في تنمية وردف 

العمل الدعوي واخليري.
وحض االبراهيم على ضرورة ابراز اهمية التس����ويق 
وتسليط الضوء على ابراز دوره البارز واحلثيث في دفع 
عجلة العمل الدعوي الى االمام. وتابع: نسعى الى زرع مفهوم 
جديد للتسوق بني اجلمهور وهو التسوق مع اخلالق جل 
وعال ما اربحها من جتارة تلك التي تنفع االنسان يوم ال ينفع 
مال وال بنون. واختتم تصريحه بسعي التعريف باالسالم 
احلثيث نحو حتقيق جمل����ة من االهداف والطموحات من 
خالل احترافها للعمل املؤسسي الناجح والذي يقوم بدراسة 

احتياجات السوق ثم يقوم بترجمتها على ارض الواقع.

القناعي: »بوبيان« يعرض منتجات إسالمية لعمالء البنك

ثابت: »توب العقارية« تعرض شققًا سكنية في بريطانيا
للبناء، وأضاف أن منطقة املفرق 
تعد من املناطق احليوية باألردن 
كونه����ا من أهم مناط����ق التنمية 
اململكة، موضحا  االقتصادية في 
أن جمي����ع االحصائيات تش����ير 
أن املس����تثمرين اخلليجيني  الى 
بقطاع األراضي باألردن خصوصا 
من الكويت والس����عودية وقطر، 
يشكلون دائما النسبة األكبر من 
إجمالي حجم التداوالت العقارية 
باململكة وقد كانت الزيادة ملحوظة 
بش����كل كبير خالل الستة أشهر 

املاضية.
التي  ومن املش����اريع األخرى 
ستعرضها الش����ركة ايضا أراض 
استثمارية في بريطانيا وفي عدة 
مناطق واع����دة، وأضاف ثابت ان 
األراضي االس����تثمارية ومفروزة 
مبساحات تبدأ من 500 متر مربع 
وبأس����عار تبدأ م����ن 9500 جنيه 
استرليني، وملكية األراضي حرة 

وملختلف اجلنسيات.

وبعدد 600 شقة مختلفة املساحات 
والغرف فتبدأ من غرفة لتصل الى 
4 غرف دبلوكس، ويعد املشروع 
واحدا من أهم املش����اريع في تلك 
املنطقة كونه سيخدم املشاركني في 
دورة األلعاب االوملبية املائية في 
العام 2012 وكشف عن ان الشركة 

املطورة تعمل حاليا على طرح فكرة 
تقدمي عائد مضمون لاليجار ال يقل 

عن 8% لعدد من الوحدات.
وعن حملة املجموعة »األرض 
أس����اس الث����روة« ق����ال ثابت ان 
االس����تثمار في األراضي قد حقق 
أرباحا كبيرة للمستثمرين على مدى 
العصور مشيرا الى أن الكثيرين 
من أصحاب الثروات كانت أساس 
ثرواتهم من املتاجرة باألراضي التي 
شهدت حاالت بيع غير مسبوقة 
حتى في ظل األزمة الراهنة، وأضاف 
ثابت أنه من خالل هذا املنطلق فأن 
املجموعة تقوم مجموعة من الفرص 
االس����تثمارية في قطاع األراضي 
تشكل اس����تثمارا مضمونا وأمانا 

على مدى األوقات.
الش����ركة  ب����أن  وب����ني ثابت 
بصدد طرح مش����اريع األراضي 
السكنية باألردن والتي تقع في ام 
احلصينيات وام السراب واالشرفية 
باملفرق وهي اراض مفروزة وجاهزة 

تاريخي يوصف في بريطانيا بأنه 
من املبان����ي التاريخية ذات الفئة 

الثانية.
الش����ركة من خالل  وتعرض 
املعرض الوحدات السكنية والبالغة 
58 حدة تتألف من غرفة نوم الى 
اربع غرف باإلضافة الى مكونات 
الش����قة من صاالت ومنافع، وقد 
مت تقسيم الشقق لتخدم مختلف 
رغبات وحاجات املالك، ومراعاة من 
الشركة الذواق العمالء تركت أمر 
إنهاء التشطيبات الداخلية للشقق 
وجتهيز املطبخ وألوانه للمشتري 
الذي منح عدة خيارات للتشطيبات 
ولتلبي ذوقه. كما متنح الوحدات 
السكنية ملالكها اخلصوصية التامة 
مع اطالالت مميزة على احلدائق.

أما املشروع الثاني فهو اوشني 
فيوز ويقع مباشرة على الساحل 
البريطاني ساند بانك وحتديدا في 
منطقة وميوث ببورتالند، ويتألف 
املشروع من ثمانية مبان سكنية 

قال مدير املشاريع مبجموعة 
توب للتسويق العقاري محمد ثابت 
ان أبرز املشاريع التي ستعرضها 
املجموعة في املعرض س����تكون 
شققا سكنية في بريطانيا تطورها 
مجموعة كومر هومز وهي شركة 
بريطاني����ة متت����د خبرتها ألكثر 
م����ن 25 عاما في قط����اع التطوير 
العقاري، وخالل املعرض سنعرض 
مشروعني مميزين، فاملشروع األول 
وهو روي����ال كونت بارك يقع في 
التي تبعد حوالي  منطقة بوشي 
20 دقيقة بالقطار عن لندن، ويعد 
التي  املشروع من أرقى املشاريع 
تقدمها املجموعة، حيث يقع املبنى 
السكني على مساحة 100 هكتار من 
األراضي اخلضراء، فقد كان مبنى 
املشروع مقرا للجامعة األميركية في 
بريطانيا وقامت الشركة بتحويله 
الى وحدات س����كنية وفقا الرقى 
املعايي����ر واملواصفات العصرية، 
فأصبحت وحداته عصرية في مبنى 

أعلن بنك بوبيان عن رعايته الذهبية ملعرض 
العقار واالس����تثمار، وقال مدير عام مجموعة 
اخلدمات املصرفية والدعم املصرفي في البنك 
ناظم القناعي ان البنك يسعى دائما الى املشاركة 
في املعارض التي تس����تقطب اعدادا كبيرة من 
اجلمهور وذلك بهدف التعريف والترويج جلميع 
اخلدمات واملنتجات التي يقدمها البنك ملختلف 

الشرائح في الكويت.
وأوضح القناعي ان املعارض العقارية ومن 
بينها معرض العقار واالستثمار تعتبر من اهم 
املعارض التي تشهدها الكويت سنويا بسبب 
العروض املميزة التي حتتويها الى جانب اإلقبال 
الكبير الذي تشهده هذه املعارض بسبب رغبة 

الكثيرين في التعرف على اخر مستجدات السوق 
العقاري الكويتي واالسواق اخلارجية. وأضاف 
ان هذه املعارض تعتبر فرصة جيدة لبنك بوبيان 
لعرض احللول واملنتجات التي يطرحها ملختلف 
العمالء خصوصا ما يتعلق بالتمويل حيث ان 
البنك لديه الكثير من احللول التمويلية التي 
تلبي مختلف الرغبات والتطلعات. وذكر القناعي 
ان بنك بوبيان يقدم لعمالئه انواعا مختلفة من 
التمويل بأيسر الطرق واإلجراءات وضمن إطار 
وأحكام الشريعة اإلسالمية السمحاء ومن ذلك 
متويل السيارات والقوارب واملعدات البحرية 
ومتويل األثاث وااللكترونيات ومتويل املواد 
اإلنشائية الى جانب متويل منفعة التعليم جلميع 

املدارس واجلامعات اخلاصة واملعاهد التدريبية 
الكبرى داخل الكويت. وأضاف ان متويل بنك 
بوبي����ان يتمتع مبجموعة من املزايا من بينها 
تأمني دين مجاني الى جانب عدم الزام الراغبني 
ف����ي احلصول على التموي����ل بتحويل الراتب 
على بوبيان مع توفير أفضل نظم االقس����اط 

الشهرية املريحة.
من ناحية اخرى قال القناعي ان العام احلالي 
سيش����هد إطالق مجموعة مميزة من اخلدمات 
واملنتجات والتي تلبي رغبات الكثير من العمالء 
املس����تهدفني لبنك بوبيان والذي يشهد حاليا 
مجموعة من التغيرات التي تستهدف تطوير 

اخلدمات واملنتجات التي يقدمها البنك.
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