
»جوهرة البستان« تتألق بنمط استثماري مختلف

»آمار سيتي« تطرح مشاريع متعددة
في تركيا وأملانيا

»مسلك«: تسهيالت وحلول ميسرة 
للسداد مبشروعاتها في تركيا

»ماجيك هوم« تقدم مشاريع متنوعة في تركيا

»جنائب« تعرض مشاريع منتقاة في تركيا

مجموعة »النامي« تطرح مشاريع طموحة

أس���عار الفائدة باملصارف 
على املدخرات والودائع مما 
جعل املستثمرين يفضلون 
االستثمار في العقار والذي 
يظل صاحب األفضلية من 
حيث العائد االس���تثماري 
الذي  حاليا نحو 9 12% بل 
يرتفع ف���ي بعض احلاالت 
إلى ما يقارب 15% في قطاع 
عملية اعادة البيع، أما في 
النشاطات العقارية األخرى 
كما هو بالنسبة للتطوير 
العقاري فإن مجال الربحية 
مرتفع ويقدر ما بني 25 و%30. 
وتعليقا على التزام الشركة 
الدائم بتعزيز قطاع العقارات 
في اجلمهورية التركية قال 
النجار ان الرؤية وااللتزام 
الراسخ شجعا الشركة على 
االستمرار في توفير أفضل 
العقارات في السوق التركي 
بهدف تعزيز عملية التنمية 

على جميع الصعد. 
النجار معرض  واعتبر 
الدول���ي للعقار  الكوي���ت 
مبثابة منصة استراتيجية 
مهمة للشركة لتدشني أحدث 
مش���روعاتها، مؤك���دا أن 
مشروع »جوهرة البستان- 
اسطنبول« قد جذب انتباه 
املستثمرين من املؤسسات 
واألفراد من خالل خصائصه 

الفريدة.

في الوقت ذاته أن أس���عار 
العق���ارات ف���ي طرابزون 
أرخص كثيرا من أس���عار 
اس���طنبول. وأوض���ح أن 
»آمار سيتي« وبالتحالف مع 
شريكها AKS في طرابزون، 
فإنها تقدم للعمالء عوائد 
العقاري  على االس���تثمار 
هناك بواق���ع 25%، حيث 
يت���م توثي���ق ه���ذا البند 
ضمن عقود العمالء. وحول 
أحدث مش���اريع الشركة 
في طرابزون كشف عبده 
عن طرح مشروع »خليج 
ب���ارك ريزيدنس« املؤلف 
من 4 بلوكات تطل 3 منها 
إطاللة مباشرة على البحر 
في منطق���ة »ميرا« وعلى 
بعد 1.5 كيلومتر من قلب 
املدينة و2 كيلو من املطار، 
إلى جانب مشروعني آخرين 
 »VIP هما مشروع »آرسن
ومشروع »آرسن 7«، وذلك 
بعد جناح الشركة بالتحالف 
مع شركة AKS في تسليم 
وثائق العمالء في مشروع 
»بيرالند 1001«، وتس���ليم 
مشروع »سفير بروجكت« 
ش���قة(،   800( بالكام���ل 
فيما س���يتم تسليم عمالء 
مش���روعي »أكوا مارين« 
بالتينيوم«  و»أكوامارين 
منتصف العام 2016 وبحسب 

اخلطة املوضوعة لذلك.

)كوشاداس���ي( وحصريا 
لشركة ماجيك هوم مشاريع 
 )Capital&EgeDekor( شركة
التركي���ة والت���ي وضعت 
نفس���ها في املرتبة األولى 
في مجال التطوير العقاري 
وما تتميز به الش���ركة من 
انضباط والتزام في مواعيد 

التسليم والدقة فيه.

النام���ي ان  واض���اف 
املجموعة تطمح الى أن يكون 
لها في االيام القادمة موقعا 
العقاري  اكبر في السوق 
الكويت���ي واخلليجي من 
خالل املشاريع النوعية مبا 
انها شركة مالكة ومطورة 
وتطم���ح الى ان يكون لها 
ريادة نوعية وخاصة من 
خالل اجلودة السعر وحجم 

واخلدمات املطروحة. 

أنه من ه���ذا املنطلق قامت 
ش���ركة البس���تان الدولية 
بطرح مش���روع »جوهرة 
الذي يعد أحد  البس���تان« 
الت���ي تلبي  املش���روعات 
الراغبة  الفئة  احتياج تلك 
بافضل العوائد االستثمارية. 
وح���ول اهم م���ا ميتاز به 
مشروع جوهرة البستان قال 
النجار ان املشروع يتمتع 
بالعديد من املزايا، من اهمها 
املوقع املتميز لنقطة مركزية 
داخل اسطنبول األوروبية، 
كما أن أروع سمات اجلودة 
لهذا املش���روع تتجسد في 

تكامل خدماته.
إلى أن املشروع  وأشار 
يوفر للقاطنني فيه الهدوء 
الذي يشبه  واالس���تجمام 
الس���اعني  احللم لقاطنيه 
الى االبتعاد عن الضغوط 
املرتبطة بإيقاع احلياة احلالي 
الذي يتسم بالسرعة الفائقة، 
مضيفا أن���ه يلخص كل ما 
سبق الفلسفة التي تتبناها 
الشركة ازاء املفاهيم اجلديدة 
واملتط���ورة من اجل تأمني 
مركز الصدارة في هذا املجال 
النجار  التنافسي. وتطرق 
إلى مناخ االستثمار العقاري 
ان  احلالي في تركيا، فقال 
املناخ العام لالستثمار في 
العق���اري مازال  القط���اع 
االفض���ل بس���بب تدن���ي 

أن كل بلوك يتألف من 16 
شقة وبأسعار تبدأ من 350 
ألف ليرة تركية. وأش���ار 
إلى أن املس���تثمر في هذا 
املشروع س���يحصل على 
انتهاء املشروع  عائد بعد 
بواقع 30%، مؤكدا أن هذا 
املشروع يعد االول من نوعه 
الذي يطل إطاللة مباشرة 

على البحر.
أما املشروع الثاني الذي 
سيطرح في املعرض فهو 
مش���روع يقع في املنطقة 
نفس���ها ويحم���ل اس���م 
»أليجنت ڤيال إسطنبول«، 
ويضم 2000 ڤيال VIP، تبدأ 
أسعارها من 3 ماليني دوالر 
حتى 5 ماليني دوالر، مؤكدا 
أن املشروع ميتاز باحتوائه 
على جميع اخلدمات واملرافق 
التي يحتاج اليها أي منتجع 
متكامل. كذلك قال عبده ان 
الشركة تطرح مجموعة من 
املشاريع اجلديدة في مدينة 
»طرابزون« التي أصبحت 
تشهد توجها كبيرا يفوق 
التوجه عل���ى جميع املدن 
التركية األخرى، وذلك ملا 
متتاز ب���ه »طرابزون« من 
من���اخ وطبيع���ة ومواقع 
سياحية، فضال عن إطاللتها 
عل���ى البحر االس���ود من 
جهة وقربها من جورجيا 
من اجلهة االخرى، مؤكدا 

في مدينة طرابزون الواعدة 
والتي تتميز بخصوصية عن 
باقي مدن تركيا وأصبحت 
في اآلون���ة األخيرة مزارا 
رسميا للمصيفني الكويتيني 
ألسباب عديدة منها البيئة 
اإلسالمية امللتزمة، وكذلك 
الطقس البارد صيفا، وهناك 
 Trabzon Park يقف مشروع
Residence ال���ذي يختص 
البحر  بإطاللة خالبة على 
االس���ود والذي يبعد عن 
سنتر املدينة نحو 6 دقائق 
وعن البحر بنحو 850 مترا 
فقط، ويتميز أيضا بسعة 
املساحة لكل شقة حيث تبدأ 
من 181 وتنتهي عند 189 م2، 
ويتميز ايضا بتشطيب رائع 
يتناسب مع الذوق الرفيع 
للمواطن الكويتي، وبسعره 

املناسب جدا.
وقال ان���ه على الطرف 
اآلخ���ر م���ن تركي���ا، في 
جنوب غ���رب تركيا، وفي 
مدين���ة اجلم���ال وامل���ال 

من خ���الل طرح مجمعات 
السكنية والفلل وأيضا في 
اس���طنبول. وعالوة على 
ذلك مشاريع في البوسنة 

والهرسك.
وقال النامي سوف يكون 
للمجموعة دور في السوق 
العقاري من خالل التنوع 
املوجود لديها وكذلك سوف 
يكون هناك تنافس شريف 
مع زميالتها من الشركات 
املشاركة في هذا املعرض، 
وايضا سوف يكون عرض 
املرة باملنتج  الشركة هذه 
التام حيث انها متتلك اآلن 
بعض املش���اريع اجلاهزة 
لتسليم املفتاح، ويستطيع 
العميل من خالل شرائه اي 
منتج من منتجاتنا العقارية 
ان يستفيد منه مباشرة من 
خالل حتويل صك امللكية 
مباشرة واالس���تفادة من 
العقار سواء من السكن او 

االستثمار.

البستان  اعلنت شركة 
انها  الدولي���ة للعق���ارات 
النق���اب ع���ن  ستكش���ف 
مشروعات جديدة تطرحها 
الس���وق  للمرة االولى في 
الترك���ي، وذل���ك خ���الل 
مشاركتها في املعرض، ذكر 
اإلدارة  ذلك رئيس مجلس 
العقارية  البستان  بشركة 
يوسف محمود النجار الذي 
ان الوضع االقتصادي  أكد 
العام باالضافة الى تضاؤل 
الفرص االستثمارية بالعالم 
العربي، أسباب دفعت الكثير 
من املستثمرين واالفراد إلى 
تغيير النهج والتفكير من 
جتميد املدخرات، الى توظيف 
الفوائض املالية واستغاللها 
االستغالل االمثل. وأضاف 

املبيعات  ق���ال مدي���ر 
آمار سيتي محمد  لشركة 
عب���ده ان مش���اركة »آمار 
سيتي« حافلة بالعديد من 
املشاريع اجلديدة واملميزة 
والتي تطرحها الشركة في 
كل من تركيا وأملانيا على 
وجه اخلصوص، ملا تتميز 
به كل دولة من عوامل جذب 
للمس���تثمرين من ش���تى 
العال���م. وأضاف  أنح���اء 
الت���ي  أن أول املش���اريع 
ستطرحها الشركة خالل 
املعرض سيكون في منطقة 
»بيوتش���ك ماجي���ك« في 
اسطنبول، وهو عبارة عن 
11 بلوكا سكنيا و4 بلوكات 
جتارية تطل جميعها على 
البحر مباشرة، مشيرا إلى 

أعلنت شركة مسلك العقارية عن اشتراكها 
وانضمامها إلى مع����رض العقار. وعن هذه 
املشاركة قال املدير العام محمد املشلوم انها 
جاءت لتجسد اهتمام وحرص الشركة على 
التواجد واملشاركة في هذه املعارض العقارية 
املتخصصة والتي تعزز تفاعلها مع األنشطة 
االقتصادية التي تقام في الكويت بصفة عامة 
باإلضافة إلى تأثي����ره االيجابي البالغ على 
احلركة الترويجية والتس����ويقية للشركة، 
معتبرا املعرض مبنزلة النافذة التي يطل من 
خاللها على قاعدتنا اجلماهيرية العريضة 
والطريق املباشر الذي يصلنا مبختلف الشرائح 
املجتمعية األخرى الستقطابهم وتعريفهم 
الش����ركة ونشاطاتها  بتمييز مش����روعات 
وخدماتها املتنوعة وطرق الس����داد امليسرة 
التي يفضلها املستثمرين وتصل لكل راغبي 
التملك العقاري مبشروعات الشركة والتي 
نقدمها لهم وفق أعلى معايير ومس����تويات 
اخلدمة اقليميا ودوليا. وأكد املشلوم حرص 
الش����ركة ومن خالل مشاركتها في فعاليات 
املعرض على تسليط الضوء على التسهيالت 

املالية وطرق السداد امليسرة واملميزة التي 
أعدتها لتواكب تطلعات وطموحات عمالئها 
من املواطنني واملقيمني، كما ستقدم الشركة في 
املعرض تسهيالت عدة حيث توفر لعمالئها 
امكانية متلك العقارات وأطول مدة تقسيط 
مبا يناسب قدرات العمالء وبدون أي شروط 
ائتمانية حيث يستطيع العمالء متلك العقارات 
وتسلمها قبل تسديد كامل قيمة العقارات.

وأعلن املشلوم أن الشركة انتهت تقريبا 
 Soft Maslak من تسويق 90% من مشروعها
مبنطقة موداني����ا في بورصة - تركيا ولم 
يتبق منه غير 10% فقط من الوحدات السكنية 
وڤيالت الدوبلكس العائلية املميزة واملطلة 
على بحر مرمرة باطاللة بانورامية مباشرة 
والتي تقدمها شركة مسلك كاملة التشطيب 
وكاملة األثاث واألجهزة، كما ستطرح الشركة 
 Fly Salmiya مشروعها اجلديد بقلب اسطنبول
املكون من وحدات سكنية فاخرة مكونة من 
غرفة أو غرفتني أو ثالث غرف مع االستقبال 
فضال عن عائداتها األستثمارية التي تصل 

إلى %22.

قال املستشار واخلبير 
التس���ويق  ف���ي  الدول���ي 
العقاري ومدير  والتحكيم 
تسويق شركة ماجيك هوم 
العقارية شريف منتصر ان 
رسالة الشركة هي اجلودة 
والدقة والرقي وهدفنا الدائم 
هو تلبية رغبات عمالئنا 
على أكمل وجه، وفلسفتنا 
هي متلك عمالئن���ا عقارا 
آمنا. واضاف منتصر ومن 
خالل هذا اإلط���ار واملنهج 
دعونا نسافر معا للتعرف 
على مش���اريعنا هناك في 
جمهوري���ة تركي���ا حيث 
الت���ي يقصدها  الواجه���ة 
العقاريون  املس���تثمرون 
في الكوي���ت، ملا تتمتع به 
تركيا من طبيعة س���احرة 
وسوق واعد مفتوح أمام كل 
املستثمرين على املستوى 
العاملي، وهذا يتضح جليا من 
وضع تركيا االقتصادي بني 
دول العالم، دعونا نذهب معا 
ألحد مشاريعنا، خصوصا 

العامة  أعلنت شركة جنائب للتجارة 
أنها بصدد تقدمي مش���اريع منتقاة بشكل 
جيد من بينها مشروعان للسكن الفاخر 
في بورصة وطرابزون، حيث من املقرر أن 
تطرح الشركة مشروعا في مدينة بورصة 
 TUANA التركية يحمل اسم مشروع توانا
والذي يتكون من 13 بناية كل بناية 6 طوابق 
في مجمعني كبيرين لكل مجمع سكني سور 
وبوابة خاصة وأمن على مدار الساعة ويقع 
على مساحة 55 ألف متر، كما تتوافر في 
كل مجمع ساحات ألعاب لألطفال ومسابح 
مغلقة وناد صحي وحمامات تركي وساونا 
وغرف تبديل مالبس. وميتاز هذا املشروع 
بأن الش���ركة املالكة واملنفذة له أال وهي 
شركة alps هي واحدة من الشركات الرائدة 

وذات التصاميم والتشطيبات املتميزة، كما 
ان املشروع يقع بالقرب من أهم الشوارع 

الرئيسية التجارية في مدينة بورصة.
أما في طرابزون فتطرح شركة جنائب 
كوكيل حصري املجمع اخلاص الذي تنفذه 
ش���ركة س���وميال والذي مت اجنازه وهو 
املشروع الوحيد اجلاهز للتسليم في مدينة 
طرابزون كمجمع متكامل تتوافر فيه خدمات 
األمن ومالعب األطفال وحمامات السباحة 
والسوانا والكافتيريا. ولدى جنائب كذلك 
مجموعة من أهم املشاريع السكنية الرائدة 
واملتنقلة في إسطنبول والتي يصل عددها 
الى 8 مش���اريع يأتي على رأسها مشروع 
inovi الذي يعد بحق مدينة متكاملة اخلدمات 

وسياحة دائمة.

النامي  صرح د.نام���ي 
النامي  رئيس مجموع���ة 
القابضة ورئيس مجلس 
ادارة شركة الدعم االقليمية 
بأن املجموعة سوف تقوم 
بطرح مش���اريع طموحة 
من خالل املشاركة في هذا 

املعرض.
النام���ي ان  وأض���اف 
التي سوف  اهم املشاريع 
تطرحه���ا املجموعة خالل 
املعرض ه���ي عقارات في 
اململكة العربية السعودية 
الشقيق وحتديدا منطقة 
االس���تراتيجية،  حائ���ل 
واملشروع السكني مخدوم 
التحتية والطرق  بالبنية 
)األس���فلت( واإلنارة مع 
موافق���ة فوري���ة للبناء 
وايضا مشاريع في مدينة 
الطائ���ف. واض���اف كذلك 
نطرح مشاريع في تركيا في 
منطقة طرابزون الساحلية 
الس���ياحية واس���طنبول 

يوسف النجار

محمد عبده

شريف منتصر 

د.نامي النامي

»برج« تسّوق مشروع »برج الباباز«
بـ 1.2 مليار دوالر

ق مشاريع »البيت العاملي« تسوِّ
في تركيا والكويت

»دار العز« تقدم عروضاً ملشاريع بتركيا

»رمياكس« تطرح أكبر فرص استثمارية 
في البوسنة وتركيا

قال مدير عام ش���ركة برج العقارية العاملية عمر اجلمال ان 
الشركة قامت بإطالق أول مشاريعها حتت اسم مشروع »برج 
الباباز«. ويأتي هذا املش���روع على ش���كل مدينة مقامة حول 
العديد من البحيرات الطبيعية وسط الغابات واملناظر اخلالبة 
وبتكلف���ة تبلغ مليارا ومائة الف دوالر. ويقع املش���روع على 
مساحة اجمالية تصل الى ثالثة 
ماليني وخمس���مائة الف متر 
مربع. ويشتمل املشروع على 
مجموعة من الفنادق الفخمة 
التجارية واملرافق  واالسواق 
املخصصة للتسلية والترفيه 
ومالع���ب ون���واد ومراك���ز 
للمؤمت���رات واالجتماع���ات 
باإلضافة الى وحدات سكنية 
فخمة تق���ام بطريقة مبتكرة 
حول بحي���رات وحدائق يتم 
إنشاؤها وفق أرقى املعايير 
العاملية، محققة بذلك رغبات 
املقيمني والزوار ورجال االعمال 
القادمني اليها لغايات العمل واالستجمام. وسيشكل املشروع 
بيئ���ة ميتزج فيها التاريخ واحلياة العصرية بأس���لوب يبرز 

جتارب احلياة النابضة بعبق املاضي وبريق احلاضر.

قال مدير عام مؤسسة البيت العاملي خالد الشراح إن املؤسسة 
تعد مؤسسة عقارية متخصصة في بيع األراضي والعقارات داخل 
جمهورية البوسنة والهرسك، مؤكدا أن املؤسسة تتطلع إلى تطوير 

وتوسيع حجم عملها هناك خالل املرحلة املقبلة. 
وأضاف أن املؤسسة تعمل على تكريس جهودها من أجل حتقيق 
بالفائدة  عوائد معقولة تعود 
عليها وعل����ى عمالئها الكرام، 
وذلك من خالل تسويق مشاريع 
استثمارية تلبي أهداف املؤسسة 
وبأسعار في متناول اجلميع، كما 
أنها تتطلع جاهدة إلى التوسع 
في مشاريعها املستقبلية في 
مناطق ودول أكثر، خاصة أن 
تركيزه����ا احلالي ينحصر في 

الكويت والبوسنة. 
وأش����ار الش����راح إل����ى أن 
مؤسس����ة البيت العاملي متتاز 
بأنها تعمل وتسوق ملشاريع 
إن  بالكامل، حيث  مملوكة لها 
معظم األراضي واملش����اريع مكتملة البنية للتسهيل على العمالء 
من حيث البناء واالستثمار، الفتا إلى أن إجمالي مساحات األراضي 
التي متلكها املؤسس����ة تقارب 80 الف مت����ر مربع، كما أنها تقوم 
ببناء وحدات سكنية، فضال عن تخليص كل أنواع املعامالت داخل 

جمهورية البوسنة من بيع وشراء واستثمار وإعادة بيع.

صرح مدير املبيعات في شركة دار العز فهد املطوع ان املعارض 
من وسائل االتصال املهم مع العمالء وتزداد هذه األهمية بالنسبة 
للمعارض املتخصصة والتي نش����ارك فيها باستمرا نظرا لنجاح 
املعارض السابقة حيث نقوم بتقدمي وعرض عدة مشاريع في تركيا 
)يلوا جنارجك – بورصة – صبنجة – اس����طنبول – طرابزون(، 
والهدف التواصل املباشر مع عمالئنا الذين نأمل أن نقوم بتلبية 
احتياجاتهم في مجال التطوير والتسويق العقاري وتقدمي خدمات 
متميزة. وتقوم دار العز العقارية بتطوير مشروع سكني راق في 
اجمل مناطق تركيا وهي مدينة يلوا جنارجك التي تعتبر من اهم 
املناطق السياحية املتميزة بشواطئها وبطبيعتها اخلالبة، وهو 
مشروع دار العز وهو عبارة عن مجمع سكني )كمبوند( متكامل 
اخلدمات بتش����طيبات عالية اجلودة ومبساحات مختلفة، والذي 
يتميز باملوقع االستيراتيجي الذي يبعد 200 متر من بحر مرمرة 
ويتميز ايضا بقربه من اخلدمات الرئيسية ومراكز التسوق واجلامعة 
وامليناء واملواصالت فضال عن انها تغطي جميع احتياجات العمالء، 
وتقدم دار العز تسهيالت تناسب جميع شرائح املجتمع الكويتي 
واخلليجي. واكد املطوع ان دار العز تعمل وفق خطط مستقبلية 

مدروسة قائمة على دراسة السوق واحتياجات املستثمر.

صرح الرئيس التنفيذي لش����ركة رمياكس الدولية العقارية 
خالد قطوم، بأنه نظرا لكون شركة رمياكس من الشركات الرائدة 
في بيع األراضي والعقارات بالبوس����نة وبن����اء على الثقة التي 
منحنا إياها عمالؤنا الكرام في الكويت وبناء على إميان الشركة 
بتقدمي املصداقية لعمالئها، فقد أخذت على عاتقها تقدمي الفرص 
االستثمارية بالسعر احلقيقي 
في دولة البوسنة وتوفير كل 
الضمان����ات القانونية لضمان 
حقوق العميل واملشتري داخل 
دولة البوسنة.  وأضاف قطوم 
أنه سيتم طرح مجموعة أراض 
بعدة مواق����ع مميزة ومختلفة 
بعاصمة البوسنة )سراييڤو( 
قريبة من املط����ار واخلدمات 
وترخيص سكني جاهزة للبناء 
إرضاء ملتطلبات سوق العقار 
بالكوي����ت وهذه األراضي ذات 
موق����ع ممي����ز وتعتبر فرصة 
لالستثمار والسياحة من حيث 
قربها من مركز املدينة واملطار ووصول الكهرباء واملاء واخلدمات 
فيها وسوف يتم طرحها على هيئة قطع مبساحات مختلفة وبأسعار 

تبدأ من 3500 دينار للقطعة الواحدة. 

 عمر اجلمال

خالد الشراح

خالد قطوم
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»توب إكسبو« تطلق 
معرض الكويت الدولي للعقار

»5 إلى 10 أكتوبر«

املشاريع املسّوقة باملعرض من تركيا تشكل 40% من املشاركات


