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أعلنت شركة االرجوان املتحدة 
أنها تشارك حاليا في  العقارية 
الذي  العقار الرمضاني  معرض 
تنظمه مجموعة املسار لتنظيم 
املع���ارض واملؤمت���رات خالل 
الفترة من 21 إلى 24 أغس���طس 
اجلاري، ويقام حتت رعاية نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
الدولة لشؤون  اإلسكان ووزير 
التنمية الشيخ أحمد الفهد، وسط 
مشاركه أكثر من 25 شركة عقارية 

محلية وخليجية وعربية.
وأوضح رئيس مجلس االدارة 

في ش���ركة االرجوان املتحدة العقارية خال���د العجمي في تصريح 
صحافي أن الشركة رصدت اقباال قياسيا على جناحها في املعرض 
حيث تطرح مشاريع سياحية متنوعة للتملك العقاري أهمها مشروع 
اخليران والذي يحمل اسم »بلو بيتش ريزورتس« حتت شعار »ادفع 
قليال واستمتع واستثمر الكثير« والذي استقطب العديد من املهتمني 

بالتملك باخليران بأسلوب جديد.
وأضاف أن شركة األرجوان حلجز الفنادق والعقارات واملصحات 
العالجية اململوك���ة ل� »االرجوان« قامت بتطوي���ر منتج جديد في 
السوق ولكن بأسلوب متطور وجديد يسمح للعميل بالتملك العقاري 
للسياحة واالستثمار معا ولسنوات عديدة وخليارات متعددة ودون 
أي رس���وم للصيانة الس���نوية كما هو متعارف عليه حاليا، ومبا 

يتوافق مع إمكانية الفرد املادية.
واوضح ان املشتري الذي سيتعاقد مع الشركة سيتمكن من التملك 
في اخليران بأقس���اط مريحة جدا ومن خالل ذلك ميكنه االستغالل 
املباشر سواء لالس���تغالل اخلاص أو االستثمار املباشر، كما ميكن 
للعميل التصرف ف���ي الوحدة املنتفع بها ضمن آلية معينة تضمن 

له العائد السنوي اجليد.
وأش���ار الى انه طوال فترة متلك الفرد ملنتجنا س���تزداد قيمته 
السوقية بعكس ما يعرضه السوق احلالي، وذلك بسبب إضافة دول 
جديدة تضاف إلى ما لديه من مخزون سابق وبنفس الوقت ميكنه 
التصرف فيها سواء لغرض السياحة العائلية أو لغرض االستثمار 

املباشر ودون أي تكاليف على البلد املضاف للمشتري.
وقال العجمي إنه من خالل ذلك ميكن للعميل ش���راء منتجنا في 
اخليران ليتملك معه 4 دول أخرى بسعر اقل من سعر السوق احلالي 
لنفس املنتج، وبالتالي ميكنه اس���تثمار أي دولة لصاحله اخلاص 
س���واء بالبيع أو بالتأجير وبهذا يكون املشتري قد سوق ما اشتراه 
من شركتنا بغرض االستثمار املباشر أو لغرض السياحة العائلية، 
ناهيك عن ان العميل سيتم متلكه لهذه الدول بتواريخ مختلفة كليا 

لنفس السنة يتم اختيارها من قبل العميل نفسه.

خالد العجمي

عبدالسالم العيناتي د.خالد الشمري

»األرجوان« تطرح مشروع »بلو بيتش ريزورتس« في الخيران

.. و»الداو لالستثمار« تطرح 
صندوق »واعد« في المعرض

أعلنت شركة الداو لالستثمار 
عن مشاركتها بفاعلية في معرض 
العق���ار الرمضاني الذي تنظمه 
مجموعة املسار لتنظيم املعارض 
واملؤمترات خالل الفترة من 21 
إلى 24 أغسطس اجلاري، ويقام 
حتت رعاية نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية وزير 
الدولة لشؤون اإلسكان التنمية 
الشيخ أحمد الفهد وسط مشاركه 
أكثر من 25 شركة عقارية محلية 

وخليجية وعربية. 
وأوض���ح نائ���ب الرئي���س 
لش���ؤون التس���ويق في شركة 

الداو لالس���تثمار طارق اجلاسم أن الشركة طرحت خالل مشاركتها 
في املعرض صندوق »واعد« لالس���تثمار العقاري الذي حافظ على 
أدائه خالل املعرض ويعتبر صندوق »واعد« لالس���تثمار العقاري 
منتجا اس���تثماريا مميزا ومتوافقا مع أحكام الش���ريعة اإلسالمية، 
حيث يوفر فرص استثمار عقارية جاذبة في القطاع العقاري داخل 
وخارج الكويت في عدد من األسواق الناشئة، لتحقيق عوائد مالية 

متميزة وبدرجات أمان عالية.
واشار الى ان الصندوق يستثمر في العقارات املدرة للدخل، كما 
انه يوفر للمستثمرين الباحثني عن اقتناص الفرص أفضل الفرص 
العقارية املميزة داخل وخارج الكويت في ظل االنخفاض احلالي في 
أس���عار العقار الكويتي والدولي نتيجة التداعيات السلبية لالزمة 
املالي���ة العاملية ورغم ذلك فإن الصندوق حافظ على أدائه من خالل 
االستثمار في استثمارات عقارية آمنة في مجموعة من الدول اخلليجية 
والعربية الواعدة وحتت إش���راف متخصصني في مجال االستثمار 

والعقار مما يحقق األمان والعوائد املضمونة.
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أكدوا أنهم طرحوا مشاريع جديدة وبأسعار تنافسية

مشاركون في معرض العقار الرمضاني لـ »األنباء«: 
مشاريع متنوعة وسط إقبال كبير

ملدينة مرسى علم.
وفي اإلطار ذاته ذكر الرئيس 
التنفيذي ملجموع����ة »العيناتي« 
عبدالس����الم العيناتي ان الشركة 
شاركت في املعرض لطرح 6 أبراج 
في البحرين ف����ي منطقة اجلفير 
والعدلية وأم احلصم، مشيرا الى 
ان هذه األبراج توفر حوالي 265 
وحدة سكنية وهي عبارة عن شقق 
تتكون من 3 غرف إضافة للمنافع 
ومكاتب ومعارض وصاالت رياضية 

وغيرها.
هذا وتسوق ش����ركة اخلليج 
املتحدة في املعرض خدماتها مثل 
االستشارات والدراسات والتسويق 
والعالق����ات العام����ة واملبيع����ات 
والتأجير واالعداد اإلداري وإدارة 
العقارات وغيره����ا من اخلدمات 
العقاري����ة املتكاملة باإلضافة الى 
تس����ويق مجموعة من مشاريعها 
مثل مشروع لوقة كوارتر مجمع 
املرح����وم عب����داهلل عبداللطيف 

العثمان التجاري اخليري.

جنوم. الفتا الى ان أسعار العقارات 
بالكويت مرتفعة جدا، وان الكويت 
التزال مدرجة ف����ي جداول الدول 

غير السياحية.
من جانب����ه أفاد مدي����ر إدارة 
التسويق في ش����ركة باز للنظم 
العقاري����ة د.خالد الش����مري بأن 
الشركة تطرح منتج حصص املشاع 
الذي هو عب����ارة عن نظام ملكية 
خاصة مشاعة للمنععة دون العني 
وينتفع مبوجبها كل شريك بنسبة 
حصته في املشاريع، ويكون ذلك 
منسوبا الى اجمالي قيمة احلصص 
في العني املشاع. وقال ان الشركة 
شاركت في هذا املعرض لتعزيز 
االستثمار والتطبيق العملي ألنظمة 
االقتصاد االسالمي في قطاع العقار 
واالستثمار. ولفت الى ان الشركة 
طرحت مؤخرا بعض مشاريعها 
في منطقة مرس����ى علم في مصر 
تضمنت منتجع����ا فندقيا فاخرا 
بواجهة بحرية متتد ألكثر من 70 
مترا مبحاذاة املمش����ى السياحي 

األخير من العام احلالي.
وأضاف ان الش����ركة تس����وق 
في مع����رض العق����ار الرمضاني 
مشروع ڤلل املهنا � اخليران، الذي 
يعد باكورة مشاريع الشركة من 
الوحدات السكنية  خالل تسويق 
»الشاليهات« والتي يبلغ عددها 36 
شاليها، موزعة على 6 قسائم مت 
جتهيزها وتأثيثها مبستوى ال� 5 

في البداي����ة أكد مدي����ر إدارة 
التسويق واملبيعات في شركة دينار 
الدولية العقارية هاني عبدالهادي 
ان القاعدة األساس����ية للعقار هي 
ان  الى  الثابتة، مش����يرا  األصول 
األسهم أصول متغيرة وان املخاطر 
»معدومة بالثابت وموجودة في 
املتغير«، متوقعا تالشي تداعيات 
األزمة املالي����ة العاملية في الربع 

عاطف رمضان
أكد عدد من املشاركني في معرض العقار الرمضاني الذي انطلقت انشطته 
مساء األحد املاضي لـ»األنباء« ان العقار من األصول الثابتة والذي يتميز باألمان 
مقارنة باالستثمار في أسواق األوراق املالية. وتوقعوا ان تتالشى تداعيات األزمة 
املالية العاملية في الربع األخير من العام احلالي. وحترص الشركات العقارية 
املشاركة في املعرض الرمضاني على اثبات تواجدها في الساحة العقارية عبر 
طرح مشاريعها والتواصل مع عمالئها، خاصة ان هناك اقباال كبيرا من قبل جمهور 
املواطنني على بعض املنتجات أو املشاريع العقارية الكائنة سواء في الكويت 
أو الدول العربية أو الدول األوروبية. وتشارك في معرض العقار الرمضاني أكثر من 

25 شركة عقارية محلية واقليمية. وفيما يلي آراء بعض املشاركني باملعرض:


