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تنظمه »توب إكسبو« بالتعاون مع »معرض الكويت« على أرض المعارض حتى 16 الجاري تحت رعاية الشيخ أحمد الفهد

انطالق معرض العقار واالستثمار اليوم وانضمام 8 شركات جديدة
تنطلق صباح اليوم أنشطة 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 
وبرعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 

لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ أحمد الفهد. 
وقد انضمت 8 ش�ركات جديدة الى كوكبة املش�اركني في املعرض 

حيث أعلنت املجموعة اخلليجية للتنمية واالس�تثمار أنها ستشارك في 
معرض مبشروع فندق ضيوف السبطني في كربالء بقيمة 750 مليون دوالر 
ومشروع النرجس والطوس البالغ كلفتهما 92 مليون دوالر أي بقيمة اجمالية 
للمشروعني ب� 842 مليون دوالر، كما كشفت شركة ماس العاملية عن أنها 
ستطرح عرضا جديدا لكل من يشتري صكوك االنتفاع في برج زمزم خالل فترة 
املعرض.كما صرحت مجموعة تبارك القابضة بأنها ستقوم بتقدمي العديد 
من العروض الكثيرة لعمالئها خالل املعرض وهذا على جميع مشروعاتها 

املعروضة بجمهورية مصر العربية وهي مشروع مدينة بيتي مبنطقة أكتوبر 
� أبراج معادي كاونتي باملعادي � قرية فانتازيا بالبحر االحمر � مزارع جنات 
وڤيالت معادي هايتس بخصومات تصل إلى 7% كما أن املجموعة ستقوم 
بتقس�يط جميع الوحدات على الش�ركة ودون فوائد وستقدم تسهيالت 

بالتقسيط على 84 شهرا ومبقدم يبدأ من 10%من قيمة العقار.
وفيما يلي تصاريح املسؤولني في الش�ركات التي أعلنت عن رعايتها 

للمعرض.

»تبارك القابضة« تقدم نسب خصم »المجموعة الخليجية« تطرح مشروعين ب� 842 مليون دوالر
تصل إلى 7% على مشاريعها في مصر

 »آمار سيتي العقارية« تعرض
 أراضي وشققًا سكنية في األردن ومصر

 »الكويت ومسقط للتجارة العامة« 
تطرح عروضًا خاصة في عمان

الفروع  صرحت مدير ع���ام 
مبجموعة تبارك القابضة مبنطقة 
الدرب���اس بأن  أمينة  اخللي���ج 
املجموعة ستقوم بتقدمي العديد 
الكثيرة لعمالئها  العروض  من 
خالل املعرض وهذا على جميع 
مشروعاتها املعروضة بجمهورية 
مصر العربية وهي مشروع مدينة 
بيتي مبنطق���ة أكتوبر – ابراج 
معادي كاونتي باملعادي – قرية 
فانتازيا بالبحر األحمر – مزارع 

جنات وڤيالت معادي هايتس.
وقالت سوف تقدم املجموعة 
نسب خصم تصل إلى 7% اثناء 

فترة املعرض كما أن املجموعة س���تقوم بتقسيط 
جميع الوحدات على الشركة وبدون فوائد وستقدم 
تسهيالت تصل إلى 84 شهرا أقساطا ومبقدم يبدأ 

من 10%من قيمة العقار.
واستعرضت الدرباس االستراتيجية التي تهدف 
لها الش���ركة في هذه الفترة، مبينة أن املجموعة 
تعد من كبرى الش���ركات التي تستثمر في مجال 
العقار بجمهورية مصر العربية. واكثر ما مييزها 
هو حرصها على تنوع املشاريع من شقق سكنية 
وفيالت فاخرة وش���اليهات وفن���ادق على البحر 
ومزارع في عمق الريف املصري العصري وموالت 
جتارية وكل هذه املشاريع في أماكن راقية ومميزة 

وواعدة، ومن املشاريع اجلديدة 
التي ستبدأ املجموعة في تطويرها 
خالل الفترة القادمة مشروع بناء 
3000 وحدة سكنية في منطقة 
التجمع اخلامس بجوار اجلامعة 
االميركية. واملش���روع يعد من 
أكبر املشاريع في املنطقة حيث 
تقوم الشركة بالبناء على 25%من 
املس���احة الكلية لألرض وباقي 
املساحة بنسبة 75% مساحات 
خضراء وطرق داخلية وخدمات. 
الش���ركة حاليا بتنفيذ  وتقوم 
املخطط���ات في كب���رى املكاتب 
االستشارية بالواليات املتحدة 
األميركية وستعلن قريبا عن انطالق البدء في هذا 

املشروع الكبير.
وأف���ادت الدرباس أن املجموع���ة تتجه حاليا 
الى االس���تثمار في السوق السعودي وخاصة في 
منطق���ة اخلفجي وحفر الباط���ن نظرا لقرب هذه 
املنطقة للكويت ورغبة الكويتيني في متلك قطع 
اراض فيها نظيرا لزيادة العائد االستثماري لهذه 
االراضي والذي يصل إلى 30% س���نويا في بعض 
املناطق، والذي شجع املجموعة على هذا االجتاه هو 
تلبية متطلبات السوق العقاري ووجود ترخيص 
استثماري للمجموعة باململكة العربية السعودية 

منذ عام 1997.

»ماس العالمية« تطرح مفاجأة على صكوك برج زمزم
كش���فت ش���ركة ماس 
الرائدة في مجال  العاملية 
التسويق العقاري عن أنها 
ستطرح عرضا جديدا لكل 
من يشتري صكوك االنتفاع 
في برج زمزم خالل فترة 
معرض العقار واالستثمار، 
وص���رح مدي���ر املبيعات 
اإلقليم���ي لش���ركة ماس 
العبدلي  العاملية ص���الح 
مبناسبة مشاركة الشركة 
في املعرض بأن العرض 
اجلديد سيتضمن مفاجأة 
للمتعاقدي���ن اجلدد على 

شراء صكوك االنتفاع في مشروع زمزم جراند 
لألجنحة الفاخرة في أطهر بقاع األرض واملطل 
على احلرم املكي الش���ريف مش���يرا إلى أن 
الصكوك هي وثيقة معدة حس���ب الشريعة 
اإلسالمية تعطي مالكها حق استخدام إحدى 
وحدات املشاريع التي تقوم الشركة بتسويقها 

لفترة زمنية محددة.
وأش���ار العبدلي ال���ى أن برج زمزم يعد 
املشروع األول من نوعه في مكة املكرمة وفق 
نظام البناء والتشغيل والتسليم واملعروف 
دوليا B.O.T وتبلغ مدة االنتفاع 20 عاما هجريا، 
وهو أحد أبراج مشروع »أبراج البيت« الذي 
يتكون من 7 أبراج، ويقع برج زمزم في املكان 
الذي كانت حتتله قلعة أجياد الشهيرة سابقا، 
ويحتوي على 5 أنواع من األجنحة الفندقية 
تناسب جميع األذواق واالحتياجات وعددها 
1314 جناحا فندقيا تقع في 33 طابقا سكنيا 
كما يحتوي البرج على عدة طوابق للخدمات 
شاملة األسواق واملطاعم الفاخرة واملصليات 
البرج بقربه  الس���يارات، ويتميز  ومواقف 
من بوابة امللك عبدالعزيز )مائة متر فقط( 

وس���احة اتصال مباشرة 
باحلرم وتتم إدارة البرج 
من قبل شركة »أكور« وهي 
إحدى الش���ركات العاملية 
املتخصصة في إدارة فنادق 

اخلمسة جنوم.
الش���ركة  أن  وأك���د 
تخصص���ت ف���ي تقدمي 
التس���ويقية  اخلدم���ات 
املبتكرة مبهنية  العقارية 
عالية املستوي تتميز ببيع 
وإدارة الصكوك، وأصبحت 
الشركة خالل فترة وجيزة 
علما من أعالم تسويق وبيع 
وإدارة برنامج صكوك االنتفاع، مع العلم بأن 
شركة ماس العاملية هي الذراع التسويقية 

لشركة منشآت للمشاريع العقارية.
واستعرض برج زمزم في سطور قائال: 
وحدات الب���رج مؤثثة مبواصفات األجنحة 
الفندقية ذات الدرجة األولى في الفنادق العاملية 
حي���ث إنه صمم برؤية هندس���ية معمارية 
تناسب أجواء مكة املكرمة، واالتصال املباشر 
مع ساحات احلرم املكي الشريف، حيث يبعد 
املجمع عن بوابة امللك عبدالعزيز مسافة 100 
متر فقط باالضافة الى اإلطاللة املباشرة على 
احلرم املكي الشريف. ويضم البرج مصاعد 
خاصة تعمل وفق أنظمة ذكية، حيث يخدم 
برج زمزم 36 مصعدا ومجمع أسواق متطورا 
مقاما على مساحة 70.000 متر مربع، يحوي 
س���احة كبرى للمطاعم، بها أش���هر املطاعم 
العاملي���ة واحمللية واش���ار الى وجود نظام 
خاص لنقل األذان والصالة من احلرم مباشرة 
إلى األجنحة الس���كنية، ويشمل أيضا على 
مصلى داخل املجمع والس���احات املجاورة 

يكفي حلوالي 50 ألف مصل. 

 من خالل رؤيتها في استغالل 
أفضل األسعار لتملك العقار األردني 
الذي يتنوع بني أراض س����كنية � 
م����زارع مصنفة س����كنيا وأخرى 
مصنفة صناعيا ومبان في مختلف 
أنح����اء اململكة املقبلة على تنمية 
واضحة من خالل تنفيذ مجموعة 

مشاريع ضخمة فيها.
ومب����ا ان اململكة ه����ي الدولة 
الوحيدة ف����ي العالم العربي التي 
تس����تطيع ان تؤمن استثمارات 
مجزية للمس����تثمر الصغير من 
خالل أراضيها التي مازالت خاما 
وأس����عارها في متن����اول اجلميع 
)ولكن متلك العق����ار يحتاج الى 
صبر ونف����س طويل(، ومقومات 
اململكة من استقرار سياسي ومناخ 
متوسطي معتدل وأماكن سياحية 
بارزة مثل: جرش- والبتراء التي 
صنفت من عجائب الدنيا السبع، 
فهذا يشجع املستثمر على اختيار 
املكان األصلح واخلصب لالستثمار 
الناجح. وصرحت مديرة العالقات 
العامة بالشركة نوال السعدي بان 
»آمار سيتي« تس����عى من خالل 
متلكها مجموعة أراض وعقارات 
اململك����ة وفي قل����ب املنطقة  في 
الى حتقيق اجنح  االس����تثمارية 

اعلنت شركة الكويت ومسقط 
للتج����ارة العام����ة ع����ن طرح 4 
مخططات كاملة في مختلف مناطق 
سلطنة عمان، وقال رئيس مجلس 
االدارة نبيل املس����قطي اننا نرى 
ان الوقت مناس����ب ج����دا العادة 
العقار وخصوصا  االستثمار في 
في س����لطنة عمان وذلك لرخص 
اسعار االراضي ولكون السلطنة 
مستمرة في خطتها التنموية والتي 
تشتمل على الكثير من املشاريع 
ومن ضمنها توسعة وبناء خمسة 
مطارات في مختلف ارجاء السلطنة 
ومن هذه املطارات سيبنى مطار 
دولي ف����ي والية صحار. واضاف 
املسقطي ان الشركة قد تنبهت الى 
هذا املوضوع لذا طرحنا مخططا 
كامال في والي����ة صحار وواليات 

قريبة منها.
وقال املسقطي انه ومن خالل 
التجربة واخلب����رة الكبيرة التي 
مررن����ا بها خالل مش����اركتنا في 
املعارض في الس����نوات السابقة 
ومبا لدينا من خبرة في الس����وق 

االستثمارات لعمالئها من اجلالية 
األردنية واملواطنني اخلليجيني بأقل 
األس����عار وتس����هيالت في الدفع، 
وطرحها ملجموعة مشاريع مختلفة 
في اململكة األردنية الهاشمية مثل 
املزارع املنوعة واملصنفة »صناعي 
– سكني« في منطقة املفرق ومما 
مييز هذه املشاريع أنها قريبة من 
الطريق السريع الذي يفصل األردن 
عن كل من »سورية – السعودية- 
العراق« واألراضي السكنية املميزة 
تتوافر فيه����ا كل اخلدمات »ماء- 
كهرباء – تليفون« مبساحات من 
500 ال����ى 750 مترا مربعا لقطعة 

الكويتي ومبا لدينا من خبرة في 
بي����ع العديد م����ن االراضي داخل 
وخارج السلطنة فاننا واثقون من 
ان السوق سيعود على ما كان عليه 
خصوصا ان الوضع االقتصادي بدأ 
يتحسن وان االوضاع السيئة قد 
مرت واحلمدهلل، وعن املخططات 
املطروحة قال املسقطي ان الشركة 
لديها 4 مخططات في واليات مختلفة 
وهي والية صحار ووالية السويق 

األرض الواحدة. 
وتطرح الش����ركة م����ن خالل 
املعرض أيضا ش����ققا سكنية في 
منطقة اجلبيهة في عمان األردن 
بالقرب من اجلامعة األردنية تصلح 
للس����كن اخلاص حي����ث املنطقة 
مرغوبة م����ن العوائل اخلليجية، 
وخصوصا الكويتية منها وممكن 
اس����تغالل هذه الشقق كاستثمار 
بحيث تؤجر للطالب الذين يدرسون 
في اجلامعة األردنية الذين ال يقل 

عددهم عن خمسة آالف طالب. 
وأضاف����ت وجريا على عادتها 
تسعى شركة »آمار سيتي« ومبا 
انها اختيرت كوكيل حصري ألكثر 
من شركة مصرية في الكويت لطرح 
مجموعة ش����قق – ڤلل- في أرقى 
املدن اجلديدة في جمهورية مصر 
العربية كمش����روع »كنانة« في 6 
أكتوبر الذي هو عبارة عن شقق 
مبساحات مختلفة تبدأ من 80م2 
الى 140م2 بأسعار مدروسة جدا 
تخدم املقيمني واملوظفني املصريني 
الكويتيني بإقساط  واملستثمرين 
ملدة خمس سنوات وتسليم الشقق 
سيتم خالل ثالت سنوات والذي 
مييز هذا املشروع ان الشقق ستكون 

كاملة التشطيبات عند تسلمها.

ووالية املصنعة والعاصمة مسقط.
ففي والية صحار توجد لدينا 20 
قس����يمة في منطقة احملارة وهي 
منطقة جيدة وقريبة من البحر علما 
ان والية صحار تعتبر من الواليات 
املهمة وتعتبر الوالية الثانية بعد 
محافظة مسقط العاصمة من حيث 
االهمية، خصوصا بعد اكتمال امليناء 
وبدء انشاء مطار صحار الدولي. 
اما في والية السويق فتوجد لدينا 
12 قطعة فقط في منطقة اخلضرة 
وهي منطقة معروفة في السويق 
وقد مت بيع كثير من االراضي فيها 
سابقا، وتعتبر والية السويق من 
الواليات التي مت البناء بها كثيرا 
في السنوات السابقه. اما املخطط 
الثالث فيقع في والية املصنعة وهي 
من الواليات القريبة من مشروع 
مدينة الزرقاء ومن اقرب الواليات 
الى العاصمة مس����قط وهي تبعد 
عنها س����اعة واحدة فقط، وهناك 
العديد م����ن االراضي املتفرقة في 
جميع مناطق السلطنة وهناك ايضا 

الشقق السكنية.

أعلن نائ���ب رئيس مجلس 
اإلدارة في املجموعة اخلليجية 
للتنمية واالستثمار أحمد الصفار 
ان املجموعة ستشارك في املعرض 
مبشروع فندق ضيوف السبطني 
في كربالء بقيمة 750مليون دوالر 
النرجس والطوس  ومش���روع 
البالغ كلفتهما 92 مليون دوالر 
أي بقيمة اجمالية للمشروعني 

ب� 842 مليون دوالر. 
وقال ان املجموعة س���تقدم 
خالل املعرض احدث مش���روع 
عقاري ف���ي املنطقة في كربالء 
حيث س���تقدم الشركة مشروع 
الواقع  فندق ضيوف السبطني 
على ش���ارع طويريج في قلب 
كربالء ومبس���افة ال تزيد على 
1400 متر عن العتبة العباسية 

املقدسة.
وأوضح الصفار أن مساحة 

املشروع نحو 10 آالف متر مربع 
مبني منها 7 آالف متر والباقي 
مساحات خضراء مبسطح بناء 
بلغ أكثر من 86 ألف متر مربع 
وبخدمات فندقية من فئة اخلمس 
جنوم، وأضاف أن الشركة ستقدم 
نحو 17280 سريرا في املرحلة 
األولى من البي���ع وذلك بنظام 
صكوك االنتفاع املعروفة بالتامي 

شير.
إل���ى أن  وأش���ار الصف���ار 
مشروع النرجس الذي تشارك 
في���ه املجموعة في املعرض هو 
مش���روع طرحته مؤخرا ويعد 
أقوى وأروع مشاريعها العقارية 
املقامة في سلطنة عمان، وقيمته 

80 مليون دوالر.
وتاب���ع الصفار »مش���روع 
النرجس يق���ع في والية بركاء 
في سلطنة عمان مبساحة 42.173 

ألف مت���ر مرب���ع، ومت توزيع 
مكونات املشروع توزيعا محوريا 
بحيث يتم استغالل املساحات 
املكونة للمش���روع. وأشار إلى 
أن املش���روع يتكون من فندق 
في الواجهة الشمالية الشرقية 

يعتبر مدخال رئيسيا للمشروع 
ويتكون من 4 طوابق، حيث حتتل 
املساحة التجارية الدور األرضي، 
وتتكون م���ن املطاعم واملقاهي 
واالستقبال ومركز خدمة رجال 
األعمال ومحالت جتارية خلدمة 
الفندق«، ولفت الصفار إلى أن 
الفندق يشمل 153 غرفة موزعة 
على 3 طوابق، حيث تتنوع من 
غرف فندقية وأجنحة فندقية. 
وأكد الصفار أن هذا املشروع 
الكبار  يستهدف املس���تثمرين 
الراغب���ني في تطوي���ر أفضل 
املش���اريع العقاري���ة املتاح���ة 
واملناسبة خالل الوقت الراهن.

من جان���ب آخر قال الصفار 
ان مشروع الطوس في اإلمارات 
والبالغ كلفته )12 مليون دوالر(، 
هو برج يتك���ون من 22 طابقا، 
موزعة على طابق سفلي وطابق 

أرض���ي ال���ذي يعتب���ر املدخل 
الرئيس���ي للبرج ويعتبر بهوا 
فندقي���ا راقي���ا، ويتكون من 5 
طواب���ق مواقف س���يارات ذات 
قدرة استيعابية جيدة ويتكون 
كذلك من 15 طابقا سكنيا بنموذج 
سكني متكرر يحتوي كل دور 
على 8 مناذج من الشقق موزعة 
الغرفة والصالة  بنم���اذج ذات 
وخدماتهم، الفتا إلى أن إجمالي 
الشقق في البرج يصل 120 شقة 

مختلفة التصاميم.
وأكد الصفار أن برج الطوس 
يقع في قلب املشاريع العمرانية 
الرائدة في أرجاء دولة اإلمارات 
العربي���ة املتحدة بش���كل عام، 
وإمارة دبي والش���ارقة بشكل 
خاص، حيث يق���ع في منطقة 
النهدة بالقرب من مركز صحاري 

التجاري وحديقة النهدة.

أحمد الصفار

صالح العبدلي

نوال السعدي

نبيل املسقطي 

»رواج« تطرح مشاريع في مصر
قال��ت نائب مدير إدارة التس��ويق والعالقات العامة بش��ركة رواج 
للتسويق العقاري نوف الودعاني انه وبناء على الدراسات األخيرة التي 
أعدتها إدارة الدراسات واالستشارات في الشركة تقرر تكثيف وتنويع 
املشاركات في املعارض العقارية نتيجة وجود رغبة من قبل املستثمرين 
باالستفادة من الظروف االقتصادية بتحقيق استثمارات عقارية بأقل 
تكلفة، وجاءت الدراس��ة تفصيلية لتشمل الشرائح املستهدفة وبيانات 
الدخل ونوعية املش��اريع ومناطقها اجلغرافية حول العالم، ومن ضمن 
املواقع التي حصلت على نسب طلب عالية لدى اجلمهور هي املشاريع 
العقاري��ة في جمهورية مص��ر العربية، وتش��ارك رواج في املعرض 
مبشروعي مارفل سيتي وجرين ويفز اململوكني لشركة أعيان لإلجارة 

واالستثمار في جمهورية مصر العربية.
من اجلدير بالذكر أن املرحلة األولى من مشروع مارفل سيتي الواقع 
ضمن مدينة القاهرة اجلديدة في التجمع اخلامس سيتم تسليم وحداتها 
للم��الك في املوعد قبل نهاية العام احلالي حيث تفوق نس��بة اإلجناز 
حاليا 70% فيما تبلغ نسبة اإلجناز في املرحلة الثانية من املشروع %42، 
ويتكون املش��روع من وحدات سكنية ومركز جتاري ومبنى خدمات، 
ويعتب��ر هو األقرب ملوق��ع اجلامعة األميركية حيث يط��ل على بوابة 

اجلامعة بشكل مباشر.
أما مشروع جرين ويفز فيقع ضمن مدينة الشيخ زايد ويحوي على 
68 ڤيال سكنية و528 شقة وناديا رياضيا واجتماعيا ومحالت جتارية 
إضافة ملبنى اخلدمات، ويتميز موقع املش��روع مبالصقته ملش��روع 
بفرلي هيلز ويطل مباشرة على النادي األهلي اجلديد، حيث يقع على 
أعلى هضبة في مدينة الشيخ زايد ويعتبر تصميم املشروع من أرقى 
التصامي��م في املنقط��ة حيث متت مراعاة اخلصوصية بش��كل كبير 
لتتكامل مع حداثة التصميم، وفي كال املشروعني متت مراعاة أن تكون 
النس��ب األعلى للمساحات اخلضراء، وتوفير أنظمة أمنية متخصصة 
على مدار 24 ساعة ومواقف سيارات خاصة لكل وحدة سكنية وصيانة 
عامة للمش��روع مدى احلياة، باإلضافة خلدمات الستاليت واإلنترنت 

.FIBER OPTICS بنظام

»راية جروب« تطرح شققًا سكنية في مكة المكرمة 
ش�����رك��ة  انضم��ت 
»راية جروب« العقارية إلى 
املشاركني في املعرض وأكد 
مدير التسويق واملشاريع 
بالشركة خالد القحطاني 
على أهمية املشاركة في 
معرض املعارض العقارية، 
والذي يعتبر من املعارض 
التي ستس���هم في إعادة 
وتنمية حركة العقار في 

الكويت.
الش���ركة  واضاف ان 
ستقدم خالل فترة املعرض 
فرصا استثمارية لعمالئها 

ولزوار املعرض الكرام من خالل طرح مشروع 
الروشن 3 السكني وهو عبارة عن سلسلة 
مشاريع س���كنية في مكة املكرمة وبنظام 
التملك وذلك في أفضل بقاع األرض وبأرقى 
وأحدث أحياء العاصمة املقدس���ة وأكثرها 
ازدهارا لالستثمار الس���كني، ولقربها من 
احلرم حيث تبعد مس���افة 5 كيلومترات، 
وقربها من اخلدمات الضرورية واملهمة مثل 
األسواق الرئيسية وهايبر ماركت باإلضافة 
إلى س���هولة الوصول للمشروع حيث يقع 
بالقرب من الطريق الدائ���ري الثالث ومن 
محور شارع إبراهيم اخلليل املؤدي مباشرة 

إلى املسجد احلرام.
ويتكون املشروع من 4 أدوار بواقع 32 
شقة سكنية ومبس���احات تبدأ من 87م2، 

ومناذج متعددة تتناسب 
مع جمي���ع االحتياجات 
باإلضافة إلى مواقف خاصة 
للمالك وغرف للسائقني.

ويأت��ي املش�������روع 
الروشن  ضمن سلس���لة 
السكني حيث مت االنتهاء 
من الروش���ن 1 وس���يتم 
التس���ليم خ���الل الفترة 
املقبلة، باإلضافة إلى بيع 
الروش���ن 2 بالكامل وهو 
قيد اإلنشاء وجار حاليا 
البناء في الروش���ن 3 في 

املراحل األولى.
وستقدم الشركة فرصا استثمارية لزوار 
املعرض وذلك من خالل تقدمي تس���هيالت 
مالية في الدفعات واألقساط ملدة سنة من 
دون فوائد على أن تكون الدفعات واألقساط 
مرنة ويس���تطيع العميل أن يختار قسطه 
بنفسه باإلضافة إلى الدفعات الشهرية وسوف 
تكون األسعار في متناول اجلميع ولم تطرح 
ف���ي دولة الكويت من قب���ل، باإلضافة إلى 
اس���تخراج صك امللكية الذي يتيح للعميل 
االنتفاع والتملك ملدة 99 سنة وفق الشروط 
والضوابط الش���رعية في اململكة العربية 
السعودية والتي حتفظ حق املستثمر، ولفت 
الى ان هناك فرصا استثمارية أخرى ستقدمها 
الشركة لعمالئها وزوار املعرض وستالقي 

استحسان اجلميع.

خالد القحطاني

»الدقة العقارية« تعرض  مشاريع 
بالسعودية ومصر والمغرب 

اكد املدير العام لشركة الدقة العقارية 
وليد الصفران ان الش��ركة س��تقدم 
باملعرض العديد من املشاريع في اململكة 
العربية السعودية حيث تطرح خالل فترة 
املعرض اراضي س��كنية واستثمارية 
مميزة في مدينة اخلفجي الس��احلية، 
كما عززت الش��ركة اس��تثماراتها في 
اململكة في مدين��ة الطائف اضافة الى 
استثمارات الشركة في سلطنة عمان، 
وقد حرصت الشركة ايضا على االهتمام 
بالعقار في جمهورية مصر العربية حيث 

تقدم الش��ركة مجموعة متميزة من الوحدات السكنية في مناطق »املعادي 
اجلديدة، التجمع اخلامس، الشروق« بأسعار تنافسية ومساحات مختلفة، 
وتتجه الش��ركة في االس��تثمار العقاري لزبائن اململكة املغربية واسبانيا 
واوروبا حيث تعرض مجموعة من الش��قق الس��كنية ف��ي مدينة مراكش 

ومدينة طنجة املطلة على البحر وجنوب اسبانيا.
وقال الصفران: حترص شركة الدقة العقارية كل احلرص على التميز 
في انتقاء افضل املواقع والفرص االس��تثمارية املميزة وبأسعار تنافسية 
لتلبية رغبات مختلف ش��رائح املجتمع مع توفير الضمانات القانونية مما 
يضمن ربحية عالية لعمالئها الكرام االمر الذي يحقق لهم اهدافهم املرجوة 

من االستثمار في انشطة سوق العقار.

وليد الصفران

أمينة الدرباس


