
كش���فت ش���ركة السرب 
للتطوير العقاري انها ستطرح 
مشروع »منتجع الشراع « في 
مدينة صباح االحمد البحرية، 
الذي يتكون من ڤلل مبساحات 
واس���عة، وجميعها تطل على 
البح���ر مبس���احة اجمالي���ة 
للمشروع تقدر بحدود 5600 

متر مربع.
وقال نائب رئيس مجلس 
التنفيذي  االدارة والرئي���س 
في الشركة ناصر الراشد في 
بيان صحافي مبناسبة عرض 
وطرح املشروع خالل املعرض 
ان املش���روع يتكون من ڤلل 
مبس���احات تبدأ من 403 الى 

455 مترا، وجميع الڤلل تطل 
على البحر وحمامات السباحة 
وستكون على 5 مناذج مختلفة 

املساحات.
ولفت الراشد الى ان منتجع 
الشراع يقع في مدينة صباح 
البحري���ة في منطقة  االحمد 
اخليران، ويتكون املش���روع 
من ڤلل مبساحات كبيرة تالئم 
جميع االذواق، مشيرا الى انه 
مت توزي���ع الوحدات بطريقة 
مناس���بة ليتس���نى للجميع 
احلصول على اطاللة جميلة 
ومميزة للتمتع باملناظر اخلالبة 
ملوقع املنتجع وألجوائه املعتدلة 
وقربه من جمي���ع املنتزهات 

واملنتجعات األخرى واخلدمات. 
ويتمي���ز تصميم املنتجع بني 
املاضي واحلاضر ويكون على 
التطور  البوم والشراع  شكل 
احلديث واملبتكر لسوق العقار 
احلديث، وهو يتمتع بأحدث 
العالية اجلودة  املواصف���ات 
للمواد املستخدمة في البناء.

وتاب���ع: تصميم الوحدات 
يعتبر من التصاميم ذات الطابع 
اخلاص والفريد، ومييز شركة 
»السرب« توافر نواح عصرية 
حديث���ة راقية متطورة تالئم 
جميع األذواق الراقية، والشكل 
العام للوحدات له طابع ساحر 
وجذاب. واشار الى ان املشروع 

يتمتع بخدمات 5 جنوم راقية، 
منها االستقبال على مدار 24 
ساعة، اضافة الى وجود مطاعم 
ومقاٍه خاصة باملنتجع وخدمات 
اخرى جديدة وفريدة مبعايير 
عالية. يذكر ان السرب للتطوير 
العق���اري تأسس���ت مبفهوم 
عقاري جديد وحديث مغاير 
العقارية  الش���ركات  ملفاهيم 
األخرى، وتتناف���س بأحدث 
وارق���ى التصاميم واخلدمات 
العقارية اجلديدة،  واملميزات 
لتواكب احلقب���ة احلضارية 
ملفهوم العقار على املس���توى 
احمللي والدولي متاشيا مع ارقى 

األذواق ملستثمريها.

»السرب« تسوّق منتجع الشراع في صباح األحمد البحرية

»املستثمر« تقدم خدمات عقارية متنوعة

»السلطنة« تسوّق مشاريع متميزة في عمان

»آي ليد« تسوّق برامج متطورة خلدمة الشركات العقارية

قال مدير عام شركة السلطنة 
العقارية فيص����ل الفضلي ان 
الشركة وضعت نصب عينيها 
التواص����ل الدائم م����ع عمالئها 
بش����كل خاص وجميع شرائح 
اجلمهور املرتقب بش����كل عام 
من خالل حرص الشركة على 
املشاركة في احملافل واملعارض 
العقارية. وذكر الفضلي أنه على 
الرغم من الظروف االقتصادية 
املتردية ف����ي جميع القطاعات 
االقتصادية االخرى فإن العقار 
مازال هو االبن البار وهو الضمان 
احلقيقي لرأس املال وايضا هو 
العائد احلقيقي املضمون وبرأي 
اخلب����راء العقاريني في جميع 

انحاء الشرق االوسط 
ورك����ز الفضل����ي ف����ي هذا 
التصريح بتوجيه العمالء من 
جميع شرائح املجتمع باالستثمار 
في سلطنة عمان حيث انها مازالت 
بكرا وخصبة وقابلة لالستثمار 
وخصوصا في محافظة مسقط 
وصاللة وذلك ملا فيها من عوامل 
مشجعة لالستثمار والتي تصل 
عوائدها الى 10% وما فوق وذلك 
يعتمد على اخلدمات االضافية 
التي تتواف����ر بالعقار حيث ان 
اي خدمة اضافية يوجد مقابلها 

زيادة في العائد. 
واضاف الفضلي ان الشركة 
تقدم لعمالئها افضل اخلدمات 

العقارية كخدمة ما بعد البيع 
من خ����الل تأجي����ر العقارات 
والش����قق وادارتها واحملافظة 
عليها وصيانتها وذلك بتنسيق 
مع افرعها في محافظة مسقط 

وصاللة. 
وقال الفضلي ان الش����ركة 
من خالل مش����اركتها ستقوم 
بطرح مجموعة من املش����اريع 
املميزة في سلطنة عمان أبرزها 
مشروع مجمع الزهراء السكني 
في مدينة صاللة الغربية � منطقة 

القنطرة. 
واضاف الفضلي ان الشركة 
ستقدم عرضا خاصا لعمالئها 
خالل فترة املعرض بطرح هذه 

الشقق مؤثثة بالكامل بتشطيبات 
راقية وبلمسات فندقية. وذكر 
الفضلي أن املش����اريع التي مت 
تسليمها تشهد للشركة بالرقي 
ليتسنى لها االستمرار في العمل 
بج����ودة عالية وتقدمي االفضل 
دائما وخاصة ان الشركة خالل 
االيام القادمة ستنتهي من تسليم 
مش����روع املروة 3 ف����ي مدينة 
صاللة ومشروع االميرة 2 في 

مسقط. 
وأش����ار الفضل����ي ال����ى ان 
االستثمار كعائد ايجار او اعادة 
بيع في الشقق في مدينة صاللة 
اصبح مجديا وخاصة اذا كان في 

حالة جاهزة للتسليم.

أعلن����ت ش����ركة »آي ليد« 
للحلول املتكاملة عن مشاركتها 
ف����ي معرض الكوي����ت الدولي 
للعقار وتأتي هذه اخلطوة بعد 
مشاركتها الناجحة ب� 5 معارض 
في الكويت ودبي والسعودية 

ومصر خالل عام 2015.
وبهذه املناسبة، قال مدير 
املبيعات والتسويق بالشركة 
محمد الشافعي ان شركة »آي 
ليد« حريصة على التواجد في 
مثل ه����ذه الفعاليات الضخمة 
لتكون جنبا إلى جنب مع كل 
الش����ركات العقارية املشاركة 
والت����ي تأتي من داخل وخارج 

الكويت لتعرض مش����اريعها 
العقارية املختلفة، حيث يأتي 
دور »آي ليد« ليوفر ما حتتاجه 
هذه الش����ركات م����ن خدمات 
ومنتجات رائدة في مجال صناعة 
وتطوير تكنولوجيا املعلومات 

في القطاعني العام واخلاص.
وأضاف ان الشركة جنحت 
خالل السنوات القليلة املاضية 
في اجتذاب شريحة واسعة من 
الش����ركات الكبرى في منطقة 
اخلليج العربي والشرق األوسط 
بفضل تخصصها الفريد في هذا 
القطاع، السيما أنها توفر حلوال 
متكاملة تتناسب واحتياجات 

كل القطاعات من برامج األرشفة 
اإللكتروني����ة، برامج تس����يير 
األعمال )Workflow(، املراسالت، 
إدارة م����وارد األعمال  وبرامج 
)ERP( وذلك بأسعار تنافسية 
نظرا ألن جميع ما تقدمه الشركة 
هو من إنت����اج القوى املوظفة 
محليا. ومضى الشافعي يقول 
إن »آي ليد« استطاعت مؤخرا 
الولوج إلى عدد من أسواق دول 
اخلليج والشرق األوسط وشمال 
أفريقيا وآسيا وكذلك أوروبا، 
متوقعا أن تتضاعف مبيعات 
الشركة مع نهاية العام احلالي 

.2015

جدي����ر بالذك����ر ان آي ليد 
للحلول املتكاملة هي ش����ركة 
كويتية رائدة في مجال احللول 
البرمجية املتكاملة في منطقة 
اخلليج العربي، ومتتلك خبرة 
واس����عة ف����ي تق����دمي احللول 
البرمجية واخلدمات اخلاصة 
بالبرامج من خ����الل التقنيات 
املتعددة، حي����ث قامت بطرح 
سلسلة جديدة من حلول األعمال 
التي مت تصميمها بهدف زيادة 
إنتاجي����ة األعم����ال وتخفيض 
التكالي����ف عن طري����ق تعزيز 
ودعم عمليات البيع، التسويق 

وخدمات العمالء.

»امليثاق« تسّوق أراضي سكنية 
في صباح األحمد البحرية

خدمات قانونية يقدمها مكتب 
موضي الصباح باملعرض

»املستشار« تدير محافظ 
عقارية باحتراف

»املسيلة العقارية« تقدم خدمات 
متنوعة في املعرض

»عز كوت« تطرح مشروعي 
»برستيج« و»شاليهات مرميد«

أكد مدير املبيعات في مركز امليثاق املتحدة العقارية 
محمد احلسنانة ان الشركة سوف تقوم بتسويق أراض 
سكنية مبس����احات وواجهات بحرية مختلفة في مدينة 
صباح األحمد البحرية وبوثائق حرة، وهي مدينة من اكبر 
وأضخم املشاريع العقارية السكنية في الكويت كمدينة 
بحرية وقد اعتمدت على أعلى ما توصل إليه العلم احلديث 
من حيث إنشاء املدن والتخطيط واجناز البنى التحتية 
واملرافق العامة، كما أن مؤشرات إقبال عامة الناس على 

هذه املنطقة دالة على زيادة طلبهم عليها.
واضاف ان أس����عار األراضي في مدينة صباح األحمد 
البحري����ة باتت اقل قيمة من املناطق األخرى وهي أيضا 
ميزة في جذب شريحة من املواطنني إليها السيما احتواء 
مخططات املنطقة على مجمعات جتارية ومراس للقوارب 
واليخوت وذلك مقارنة باملناطق السكنية اجلديدة والقريبة 
منها. واضاف ومبا أن مدينة صباح األحمد البحرية متكاملة 
من جميع النواحي سوف تقام فيها مبان ومدارس ومساجد 

ومبان خلفر السواحل ومباني املقسمات الهاتفية.

أكدت احملامي����ة موضي الصباح م����ن مكتب موضي 
الصباح للمحاماة على أن مشاركتها في معرض الكويت 
الدولي للعقار الذي تنظمه مجموعة توب اكسبو لتنظيم 
املعارض واملؤمترات إمنا تنبع من منطلق اخلدمة والتواصل 
مع العمالء واملش����اركني في املعرض، وذلك بهدف تقدمي 
االستشارات القانونية والعقارية، خاصة بعد ان أصبح 
وجودها ضروريا باعتبارها الوكيل القانوني عن مجموعة 

توب اكسبو العقارية )اجلهة املنظمة للمعرض(. 
واضافت أن مش����اركة مكتبه����ا القانوني في املعرض 
أصبحت جزءا ال يتجزأ من هذا املعرض، حيث تستقبل 
في كل دورة من دورات املعرض شريحة كبيرة من العمالء 
الراغبني في االستفس����ار وطرح التساؤالت حول بعض 
قوانني التملك، والعقود، وغيرها من االمور املتعلقة بشراء 

ومتلك العقارات داخل وخارج الكويت.
وأكدت الشيخة موضي على ان جناحها في املعرض 
اصب����ح مبنزلة مرجع قانوني هام لش����ريحة كبيرة من 
العمالء، كما أن الش����ركات املشاركة أصبحت تعتمد على 

هذه االستشارات السريعة والفورية.

أكد مدير عام شركة املستشار العقارية جمال العامر 
أن ش����ركة املستش����ار العقارية )MU( التي تأسست في 
الع����ام 2000 اصبحت اليوم واحدة من اكبر الش����ركات 
الرائدة في مجال شقق التمليك وإدارة األمالك واحملافظ 

العقارية في الكويت. 
وأضاف ان الشركة ارتكزت منذ إنشائها على أساس 
راسخ من اخلبرة الكبيرة التي يتمتع بها أعضاء مجلس 
اإلدارة إضافة إلى املهنية واالحترافية بالعمل التي صقل 
بها اجلهاز التنفيذي للشركة مما أتاح لها أن تشهد منوا 
وتط����ورا ملحوظا في أعمالها لتصب����ح واحدة من أكبر 
الشركات العقارية الرائدة في السوق احمللي، وذلك قبل 
أن تتجه إلى الس����وق املصري، حيث قامت ببناء العديد 
من األبراج السكنية والتجارية بالقاهرة، فيما تعد حاليا 
خطة توسعية للتوجه نحو السوق األوربي عبر تركيا 
ومنها إلى الس����وقني األملاني والفرنسي، علما ان الشركة 
لديها فندق ضيافة في مدينة آلسي الفرنسية والتي تبعد 

عن جنيڤ 30 كيلو.

قالت شركة املس����يلة العقارية في بيان صحافي انها 
تأسست في العام 2008 وهي شركة عمانية كويتية تختص 
بجميع االستثمارات العقارية احمللية واخلليجية، حيث 
برزت الش����ركة محليا من خالل الصفقات الناجحة التي 
حققتها والتي عكست مدى مصداقية الشركة في التعامل 
مع السوقني الكويتي والعماني بشكل عام. ومنذ انطالقتها 
التزمت الشركة بتقدمي خدمات جتارية على مستوى ثابت 
ومبتكر في جميع األسواق، حيث تعمل الشركة كمستشار 
موثوق به بالنس����بة للكثير من العمالء، متدهم باألفكار 

واحللول املبتكرة.

أعلنت شركة »عز كوت للتطوير العقاري« والتي يندرج 
حتتها شركة راكو مسكو غروب للتطوير العقاري وشركة 
أبناء السور العقارية عن مشاركتها في املعرض. أعلن ذلك 
نائب الرئيس التنفيذي بالشركة سعود بدر املقلد الذي أكد 
ان مشاركة »عز كوت« ستتضمن طرح وتسويق مشروع 
»بريستيج« الواقع في منطقة اخليران والذي ميتاز بأنه 
مشروع سياحي ذو طابع حديث، ويضم مجموعة متنوعة 
من الوحدات والش����اليهات ذات املساحات املختلفة والتي 
تطل إطالالت بحرية وأخرى على حمامات السباحة الواقعة 
ضمن حدود املشروع. وأكد املقلد ان املشروع حظي بإقبال 
ملحوظ منذ اإلعالن عنه بسبب مميزاته املختلفة وأسعاره 
االستثنائية املنافسة، باإلضافة إلى العوائد الكبيرة ملنطقة 

اخليران بشكل عام.

»األمانة« تطرح شققًا 
سكنية في السعودية

قال مدير املبيعات والتسويق في شركة األمانة العقارية 
محمد حمدان صابر ان الشركة ستطلق مشاريع عقارية 
عبارة عن شقق وأراض س����كنية وجتارية وزراعية في 
اململكة العربية السعودية في مدينة اخلفجي والقريا العليا 
والرياض والدمام والطائف حيث تتميز باملساحات الكبيرة 
واالسعار اخليالية التي 
تبدأ من 3 آالف دينار، 
وذلك من اجل ان يكون 
ش����عارنا االس����تثمار 
العق����اري في متناول 

جميع الفئات. 
واش����ار صابر الى 
العقاري  الس����وق  ان 
السعودي بات من اعلى 
األس����واق التي حتقق 
العائ����د امل����ادي نظرا 
لعدة اس����باب، أهمها 
القوانني االستثمارية 
التي أتاحت للمستثمر 
اخلليجي الش����راء بطرق ميسرة ودون تعقيدات وكذلك 
النمو الس����كاني الرهيب وجيل جديد محتاج الى السكن 
واخلدمات، وكذلك انتعاش االقتصاد السعودي مع انفاق 
حكومي غير مسبوق وحتسني القوانني واالنظمة التجارية 
كما ان رخص األراضي املوجودة جعلت الشراء في متناول 
اجلميع وقد حقق السوق السعودي قفزة نوعية من حيث 
ارتفاع أسعار االراضى مما عزز الثقة بهذا السوق ولم يأت 
هذا االرتفاع من فراغ بل نتيجة للمشاريع العقارية التي 
اعتمدتها احلكومة وكذلك اإلقبال الشديد للمملكة العربية 
السعودية، كذلك الس����ماح من قبل السلطات السعودية 
بالتملك ملواطني دول اخلليج لالراضي التجارية، من دون 
تقيد التملك مبساحة معينة، ما أدى إلى اإلقبال الشديد 

على التملك من جميع دول اخلليج.

محمد صابر

»األولى« تطرح أبراج اليال 
السكني باملهبولة

ق شققًا  »كابيتال الند« تسوِّ
مفروشة بالشارقة

»أمان واستثمار« تسوق مشاريع بالكويت

صرح مس����اعد نائب الرئيس التنفيذي لشركة االولى 
لالس����تثمار العقاري زياد خالد الوهي����ب ان احد اهداف 
الشركة تطوير مشاريع تنموية مميزة من ناحية التصميم 
والتنفيذ والنشاط من بينها مشروع ابراج اليال السكني 
الواقع على الشريط الساحلي مبنطقة املهبولة مبساحة 

3.200 متر مربع، والذي 
يعتبر من اكبر وافخم 
املجمعات السكنية في 
املنطقة حي����ث يوفر 
شققا وڤلال ذات مستوى 
راق بنظ����ام التمل����ك، 
يتكون هذا املش����روع 
من برجني A&B بارتفاع 
25 طابقا ومجموع 61 
شقة مبساحات واسعة 
تقدر ب����� 119م2 مكونة 
من 3 غرف نوم وصالة 
ومطبخ، باالضافة الى 
10 ڤلل مبساحة 243م2 

مت تصميمها بشكل مميز بأعلى مستوى من التشطيبات.

قال رئيس مجلس اإلدارة لشركة كابيتال الند للتطوير 
العقاري سامي خالد العامر ان الشركة تعتبر إحدى الشركات 
الرائ����دة واملتخصصة في التس����ويق والتطوير العقاري 

فق����د عكفت الش����ركة 
على تعزي����ز مكانتها 
اإلستراتيجية الرفيعة 
من خ����الل تس����ويق 
مش����روعات  وإدارة 
عقارية واس����تثمارية 
عالية وبأسعار مميزة 
وخدمة التأجير للمالك 
بعد الش����راء. وقد مت 
بحمد اهلل بيع جميع 
وحدات جوهرة صاللة 
1 وجوه����رة صاللة 2 
ونحن نعمل اآلن على 
تسويق جوهرة مسقط 

1 كما تقوم الشركة بتسويق األراضي بسلطنة عمان، وكذلك 
العمارات التجارية بعائد استثماري يتجاوز %5.10. 

أعلن املدير التنفيذي لشركة أمان واستثمار للخدمات 
العقارية مشعل الراشد عن استعدادات الشركة ملواجهة املوسم 
العقاري اجلديد مبشاريع جديدة طور اإلنشاء ومشاريع 
جاهزة للتس����لم في مختلف مناطق الكويت واملرغوبة 

من قبل املس����تثمرين 
مثل حولي والساملية 
ولؤل����ؤة اخلي����ران. 
حيث أعلن عن توفير 
ف����رص اس����تثمارية 
بالنس����بة  جدي����دة 
»املستثمر  ملشروعي 
5« بحولي و»املستثمر 
6« بالس����املية اللذين 
بتشطيبات  يتميزان 
راقية وأسعار تنافسية 
تتماشى مع احتياجات 

السوق. 

زياد الوهيب

سامي العامر

مشعل الراشد

محمد الصفار

قال مديرعام شركة املستثمر 
العقاري الدولي محمد الصفار ان 
»املستثمرالعقاري الدولي« التي 
تأسست في العام 2004 كإحدى 
الشركات الكويتية املتخصصة 
في مجال االس����تثمار العقاري 
من خالل تطبيق استراتيجات 
مدروس����ة وواضحة، ارتكزت 
منذ إنشائها على أساس راسخ 
من اخلب����رة الكبيرة في مجال 
االستثمار العقاري، مما أتاح لها 
أن تشهد منوا وتطورا ملحوظا 
في أعمالها لتصبح واحدة من 
الشركات العقارية الرائدة في 
السوق احمللي في بيع وشراء 
األراضي والعقارات والتوسط 
والسمس����رة في املش����روعات 

التجارية والسكنية.
وأض����اف ف����ي تصريح له 
مبناسبة مش����اركة »املستثمر 
العق����اري« ف����ي املع����رض أن 
الش����ركة حرصت على العمل 
مبهني����ة واحترافي����ة وتقدمي 
أفضل اخلدمات والعروض ذات 
املستوى الراقي والتي حتقق رضا 
العمالء وتتجاوز توقعاتهم وفقا 
لدراسات واستشارات عقارية 
واقتصادية وفنية وهندسية، 
وتخضع جميع التعامالت التي 
أسس����ت الشركة من أجلها إلى 

أحكام الشريعة اإلسالمية. 
وأكد أن الش����ركة وضعت 
نصب عينيها عددا من االسس 
من انطالقتها من خالل معاملة 

اجلميع بعدالة وأمانة واحترام، 
وتنفيذ األعم����ال على قدر من 
املس����ؤولية والقب����ول بالنقد 
واحملاسبة من أي جهة كانت، 
والسعى الى خلق قيمة مضافة 
من خالل اخلدمات ذات اجلودة 

التي تقدمها.
وأوض����ح أن نش����اط إدارة 
االستثماربالشركة يرتكز على 
مبادئ عم����ل قوي����ة وقدرات 
تنافسية متميزة والبحث عن 
فرص استثمارية آمنة ومربحة 
وتعمل إدارة االس����تثمارعلى 
التطوير املستمر لالستثمارات 
القائمة طبقا ملجريات األحداث 
االقتصادي����ة  واالجتاه����ات 

املتوقعة.
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»توب إكسبو« تطلق 
معرض الكويت الدولي للعقار

»5 إلى 10 أكتوبر«

احلشد الكبير للشركات يثبت أن العقار هو االستثمار األفضل


