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اس���تقطب جناح بنك 
بوبيان في معرض العقار 
واالستثمار املقام حاليا في 
املع���ارض مبنطقة  ارض 
الكثير من  مشرف اهتمام 
زوار املعرض الراغبني في 
التعرف اكثر على اخلدمات 
واملنتج���ات الت���ي يقدمها 
البنك والذي يعيش حاليا 
مرحلة جديدة تس���تهدف 
استقطاب شرائح مختلفة 
من العمالء من خالل الشعار 
الذي يرفع���ه بتقدمي أعلى 
مستويات اخلدمة واجلودة 
في ظل املنافس���ة الشديدة 

التي يشهدها السوق الكويتي.
ويبذل موظفو البنك املتواجدين في املعرض 
قص���ارى جهدهم في تعريف ال���زوار ورواد 
املعرض بكل أنواع املنتجات واخلدمات التي 
يقدمها بنك بوبيان باعتباره من البنوك التي 
تعمل وفق أحكام الشريعة االسالمية والتي 
تلقى منتجاتها وخدماتها إقباال متزايدا يوما 

بعد يوم.
ويق���دم بنك بوبيان اش���كاال مختلفة من 
التمويل اإلسالمي ومن ذلك متويل السيارات 
واألثاث وااللكتروني���ات واملعدات والقوارب 
واملواد اإلنش���ائية الى جانب متويل منفعة 
التعلي���م وغيرها من أش���كال التمويل التي 
تستهدف مختلف الش���رائح وتلبي مختلف 

الرغبات.
ويتمتع متويل بنك بوبيان مبجموعة من 
املزايا من بينها تأمني دين مجاني إلى جانب 

عدم إلزام الراغبني في احلصول على التمويل 
بتحويل الراتب على البنك مع توفير أفضل 
نظم األقساط الشهرية. كما يتيح البنك ايضا 
مجموعة متنوعة من احلسابات املتوافقة مع 
أحكام الشرعية اإلسالمية من بينها احلساب 
اجلاري وحس���اب التوفير الى جانب حساب 
الودائع الثابتة وحساب الراتب كما يوفر أيضا 
لعمالئ���ه مجموعة منوعة من البطاقات منها 
بطاقات الس���حب اآللي واالئتمان الى جانب 
البطاقات مسبقة الدفع. يذكر ان معرض العقار 
واالستثمار الذي تنظمه مجموعة توب اكسبو 
للمعارض واملقام حت���ت رعاية نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون 
اإلسكان الشيخ احمد الفهد سيستمر في استقبال 
ال���زوار والراغبني في التع���رف على خدمات 

ومنتجات بنك بوبيان حتى يوم اجلمعة.

عيسى خدادة في جناح البنك عقب افتتاح املعرض

)كرم دياب(جناح شركة دار الكوثر مبعرض العقار واالستثمار 

»بوبيان« يستقطب اهتمام الزوار الراغبين 
في التعرف على خدماته ومنتجاته المختلفة 

»الزامل« و»السرحان العقارية« تطرحان مشروع »دار العز 1«
أعلن المدير العام والشريك المؤسس 
لكل من ش���ركة الزامل والس���رحان 
العقارية وشركة السرحان والحميدان 
العقارية محمد السرحان عن طرحهم 
والول مرة في الكويت كال من مشروع 
»برج دار العز 1« والمملوك من جانب 
شركة السرحان والحميدان العقارية 
والذي يقع في مدينة البسيتين الطبية 
مالصقا للكلية الطبية الملكية االيرلندية 
بجوار مستشفى الملك حمد الجديد في 

البسيتين.
واوضح السرحان في بيان صحافي 
أمس أن البرج يعتبر ثاني مش���اريع 
الشركة في البحرين بعد النجاح الكبير 
الذي حققه بيع برج دار العز في المنامة 
الواقع على ش���ارع المعارض، حيث 
تعتبر الش���ركة أول شركة في تاريخ 
البحري���ن تطرح نظ���ام التملك الحر 

للشقق السكنية والتجارية.
وبين أن الش���ركة س���تطرح ثاني 
مش���اريعها في مملك���ة البحرين في 
منتجع العرين الصحراوي وهو مشروع 
ايليجنس سيتي الذي يقع في موقع 
اس���تراتيجي من المنتج عند المدخل 
الش���رقي في اعلى نقط���ة ارتفاع من 
المنتجع، مم���ا يوفر له اطاللة فريدة 
على الصحراء وباقي مناطق المنتجع، 
ويعتبر المش���روع اضخم مش���اريع 

الشركة في مملكة البحرين.
واضاف السرحان قائال: ان من اهم 
مشاريعنا العقارية الجاري تشييدها 

في مملكة البحرين هو مشروع »دار 
العز 1« الواقع في مدينة البس���يتين 
الطبية مالصقا للكلية الطبية الملكية 
االيرلندية ومجاورا لمستشفى الملك 
حمد الجديد، حيث تس���تمر عمليات 
االنشاء على قدم وساق والتي وصلت 
الى الطابق الخامس حاليا، وكذلك فإننا 
حققنا مبيعات تتجاوز 50% من اجمالي 
وحدات المشروع خالل االشهر االربعة 
الماضية ونتوقع استمرار عمليات البيع 

خالل هذه الفترة.
أما مشروع ايليجنس سيتي والذي 
يعتبر أضخم مش���اريع الشركة في 
منتجع العرين الصحراوي الرائد من 
نوعه في منطقة الشرق االوسط، فقال 
السرحان: مشروع ايليجنس سيتي اول 
مشاريعنا العقارية في منتج العرين 
الصحراوي واالضخم ضمن مشاريعنا 
العقارية، حيث يقع المش���روع على 
مساحة أرض 23.500 الف متر مربع 
عند المدخل الشرقي للمنتجع، ويجاور 
العديد من  ايليجنس سيتي  مشروع 
المش���اريع والمرافق الحيوية داخل 
منتجع العرين اضافة الى العديد من 
المرافق المجاورة للمدينة، حيث يقع 
المنتجع بالق���رب من حلبة البحرين 
الدولية لسباقات الفورميال واحد والتي 
تزداد ش���عبيتها في كل عام وتشكل 
عامل جذب سياحي فريد للمنطقة بما 
فيها مشروع ايليجنس سيتي، اضافة 
الى قرب المشروع من منتجع بنيان 

تري الصحراوي الفريد وكذلك الحديقة 
المائية »جنة دلمون المفقودة«.

وتمت تسمية المشروع »ايليجنس 
سيتي« بهذا االسم للميزات الراقية التي 
يمتاز بها، فيضم المش���روع اكثر 55 
وحدة سكنية عبارة عن ڤلل وشاليهات 
راقي���ة في اط���ار م���ن الخصوصية 
المتناهية والراقية، كما يحوي المشروع 
اكثر من 6 آالف متر مربع مس���احات 
تجارية من خالل المبنى التجاري في 
واجهة المشروع والمكون من 3 أدوار، 
وسيحتوي على مركز تجاري وخدمي 
صغي���ر وناد صحي وس���وبرماركت 
وكافيهات ومرافق اخرى تخدم سكان 
المشروع، كما يوفر المشروع خيارات 
عدي���دة الختي���ار الوحدة الس���كنية 
انواع  المش���روع 5  المالئمة، فيوفر 
من الڤلل السكنية متعددة المساحات 
والتقسيمات، وتتميز الوحدات بأناقة 
التصميم وجودة التشطيبات التي تمتاز 
بها الشركة طوال فترة عملها وسمعتها 
في السوق البحريني، وتتميز جميع 
وحدات المشروع بانها تحتوي جميعها 
على حمامات سباحة خاصة لكل ڤيال او 
شاليه، كما ان الشركة ستوفر خدمات 
السداد الميسر للعمالء خالل المعرض 
باالضافة الى خدمات تمويلية للعمالء 
مميزة جدا، كما تتيح الش���ركة حرية 
االختيار للعمالء م���ن خالل امكانية 
شراء وحدات المشروع كأراض سكنية، 

وانشاء الڤلل عليها مستقبال.

»هال الذهبية« تسّوق مشروعين عمالقين

الصفار: »دار الكوثر العقارية« تسّوق %13.5
من مشروع ضيوف السبطين للشقق الفندقية بكربالء

أعلن خالل مشاركة الشركة في معرض العقار واالستثمار عن التفاوض على تسويق 4 مشاريع

البرج بنظام صكوك االنتفاع وتكلفته تقدر بـ 750 مليون دوالر وبارتفاع 12 طابقًا

أحمد الصفار

بني 3 و12 مليون دينار.
وأكد ان الشركة في املراحل 
النهائية لتسويق هذه املشاريع 
وس���تعلن عنها ف���ي الوقت 

املناسب.
هذا وقد ذك���ر الصفار ان 
املس���تثمرين يركزون حاليا 
التي  على املشاريع املطورة 

تدر عوائد عالية.
وقال ان هناك إحجاما من 
قبل البنوك لتمويل الشركات، 
مش���يرا الى ان هناك تفرقة 
الش���ركات  التمويل بني  في 
وان الشركة تنتهج سياسة 
مس���تقبلية من أهم مالمحها 
توفير أدوات متويلية مباشرة 

من خاللها.
ولف���ت الى ان األس���واق 
بدأت تنتعش وبدأت األزمة 
املالية العاملية تنتهي خاصة 
مع عودة التمويل للس���وق 

وانتعاش البورصات.

تس���وق هذا املش���روع بنظام 
صكوك االنتفاع »التامي شير«، 
مبينا ان تكلفة املشروع تقارب 
ال� 750 ملي���ون دوالر على ان 
يقام خالل 3 سنوات، علما ان 
األرض ملكا ل� »العتبة احلسينية 
املقدسة« وهو مشروع بنظام 

.B.O.T �ال
وبني ان الشركة تقدم لعمالئها 
الذاتي على ان  التمويل  خدمة 
يدفع العميل 5% مقدما »بحدود 
350 دينارا« ويتم تقسيط باقي 
املبلغ على فترة ال� 3 س���نوات 
م���ن دون فوائد، علما ان قيمة 
القسط الش���هري تقدر ب� 190 

دينارا كويتيا.
ولفت الى ان إجمالي اسعار 
الوحدات تبدأ من 7400 دينار 
وتصل الى 12 ألف دينار، وذلك 
حسب املساحة، موضحا ان مدة 
»التامي شير« تصل الى 23 سنة 
هجرية ومقدارها أس���بوع من 

وقال انه من املتوقع االنتهاء 
من حجز جميع وحدات املرحلة 
القليلة  االولى خالل األش���هر 

املقبلة.
وذكر انه مت بيع أدوار كاملة 
من املشروع، موضحا ان تكلفة 
الدور تتراوح بني 40 و45 مليون 
دوالر. وتوقع الصفار ان يتم 
تسويق 25% من املشروع بعد 
العقار  انقضاء فترة »معرض 

واالستثمار«.
وع���ن برج الريح���ان الذي 
تسوقه الش���ركة في اإلمارات 
أفاد الصفار بأنه مت تس���ويق 
20% من الب���رج خالل فترة 3 

اشهر فقط.
من جهة أخرى، كشف الصفار 
عن ان الشركة تتفاوض حاليا 
لتسويق 4 مشاريع »3 مشاريع 
ف���ي دول خليجي���ة وعربية 
ومشروع بالكويت«، مشيرا الى 
ان قيمة الصفقة الواحدة تتراوح 

عاطف رمضان
كش���ف املدير العام لشركة 
العقاري���ة أحمد  الكوث���ر  دار 
الصفار عن ان الشركة متكنت 
من تسويق 13.5% من املرحلة 
األولى ملشروع ضيوف السبطني 
للشقق الفندقية، مشيرا الى ان 
»دار الكوثر« بدأت في تسويق 

املشروع منذ أقل من شهرين.
وأضاف الصفار في تصريحه 
للصحافيني امس خالل املؤمتر 
الصحافي الذي أقامته الشركة 
ف���ي جناحها  املناس���بة  بهذه 
العقار واالس���تثمار  مبعرض 
الدولية ان  املع���ارض  بأرض 
»ضيوف الس���بطني للش���قق 
الفندقي���ة« عبارة عن ش���قق 
فندقية مبستوى 5 جنوم متت 
فيها مراعاة تعاليم الش���ريعة 
الغ���راء ومتت���از  اإلس���المية 
مبوقعها الكائن في قلب كربالء 

بالعراق.
وأش���ار الى ان »دار الكوثر 
العقارية« تسوق هذا املشروع 
الذي هو عبارة عن فندق بارتفاع 
12 طابقا على مساحة 10 آالف 
متر مربع منها 7 آالف متر مربع 
»مس���احة البناء«، موضحا ان 
املساحة اخلضراء تقدر ب� 3 آالف 
متر مربع وان إجمالي مسطح 

البنيان يقارب 86 ألف متر.
وقال الصفار ان هذا املشروع 
يح���وي مهبط���ني لطائ���رات 
البرج يحوي  الهليكوبتر وان 
340 وحدة من الشقق الفندقية، 
كما ان الطابق األخير من البرج 
يحوي كذلك مناذج »رئاس���ية 
وملكية«، هذا الى جانب خدمة 
احلراسة األمنية، وسيكون في 
حسينيتني وحضانة لألطفال 
ومركز رجال أعمال ومول صغير 

يتكون من 30 محال.
وأوضح الصفار ان الشركة 

قال مدير الش��ؤون اله��ندسية لشركة هال ال�ذهبية م.ناصر 
القالف، إحدى ش����ركات مجموعة جوهرة الفنار، ان الشركة 
تس�����عى دائما إلى تفعيل الحرك����ة االقتصادية في منطقة 
الخليج، وتس������اهم جديا في دفع مسيرة التنمية الشاملة 
داخل الكويت وخارجها، ومن خالل ذلك فإنه س�����ي�تم طرح 
وتس����ويق مش����روعين عمالقين يمثالن ع��المة ب��ارزة في 

اقتصاد المنطقة. وأوضح أن المشروع األول هو »جوهرة 
صاللة« ال����ذي يمثل مدينة عصري����ة متكاملة في منطقة 
ريس����وت العمانية، تبعد 4 كيلومترات عن ميناء صاللة 
وتمتد على حوالي 300 ألف متر مربع، وهي أساسا مدينة 
عصرية متنوعة المجاالت إذ تجمع بين السياحة والتجارة 
والصناعة والخدمات، وقد تم استكمال إنجاز البنية التحتية 
وفق المواصفات القياسية العالمية للمناطق االقتصادية 

في وقت قياسي.
وبين أن المشروع الثاني هو »المنطقة الحرة بالمزيونة« 
والذي يقع في منطقة استراتيجية مهمة، ويبعد 4 كيلومترات 
عن الحدود العمانية اليمنية، ويمتد على ما يقارب 3 ماليين 
متر مربع، وجاء اختيار هذه المنطقة بالذات نظرا إلى حجم 
التبادل التجاري بين الجمهورية اليمنية وسلطنة عمان 
ودول مجلس التع����اون الخليجي، حيث قارب في الثالث 
سنوات األخيرة 6 مليارات دوالر سنويا، حيث تعتبر هذه 
المنطقة بوابة حيوية ومعبرا رئيس����يا يربط شرق آسيا 

بمنطقة القرن االفريقي.
واس����ت�نادا إلى هذه المعطيات، جمعت المنطقة الحرة 
بالمزيونة نشاطات اقتصادية متن�وعة كالم�صانع وال�مخازن 
والمعارض والمحالت التجارية والمباني السك�نية والفنادق 
والثروة الحيوانية والزراعية التي تتميز اليمن بوفرتها.

كل عام.
من جانب آخر، قال الصفار ان 
الشركة تقدم »ضمانا« للعميل، 
مشيرا الى انه في حال عدم تسلم 
العميل لوحدته بعد 3 سنوات 
تتم إعادة املبلغ له كامال اضافة 
الى فائدة مقدارها 10% وان هذه 

اخلدمة اختيارية.

جناح بنك بوبيان املشارك في املعرض 


