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على بعد 30 يوماً من انطالق احلدث العقاري األبرز واألكبر في الكويت خالل الفترة من 7 إلى 10 مارس 2016 في فندق ريجنسي البدع

»معرض العقارات الكويتية والدولية«.. فرص عقارية ال تعوض

أحمد الصفار

الفروانية

السامليةاجلابرية

الشعب

منتجع برادايس االستثماري
في جورجيا

استثمر باخلليج 
التجاري في دبي

برج آفاق السكني
في مملكة البحرين

مدينة سيتي 
اليت في 

اإلسكندرية
فرص استثمارية 
مميزة في أملانيا

مشاريع عديدة مميزة بالكويت مشاريع تركية في مدينة يلوا جنارجك

شركة دار مائدتي تطرح منتجع برادايس االستثماري القائم 
في جورجيا، والذي يحتوي على العديد من الڤلل الفندقية 
»التجارية« داخل املنتج���ع الضخم الذي يحمل الترخيص 
الفندقي املرخص من احلكومة اجلورجية، كما أن هذه الڤلل 
تلبي احتياجاتكم من ناحية السكن ومن ناحية االستثمار 
اآلمن وس���ط جو رائع على طول فترات السنة وفي منتجع 
آمن وفعال لألطفال والشباب والعائالت في مختلف األنشطة. 

هذا كله فقط لدى منتجع برادايس االستثماري.

العقارية  الكوثر  دار 
إحدى شركات املجموعة 
للتنمي���ة  اخلليجي���ة 
تأسست  واالس���تثمار 
منذ أكثر من 12 س���نة، 
طرحت مشاريع عدة في 
العديد من أنحاء العالم 
كعمان واألردن واإلمارات 
والسعودية وبريطانيا، 
وم���ن أهم م���ا تطرحه 
استديوهات مبشروع برج 
AG الذي يتميز مبوقعه 
في قلب اخلليج التجاري 
ملدينة دبي وبجانب برج 

خليفة.

تقدم ش���ركة آفاق املستقبل مشروع 
برج آفاق الس���كني في مملكة البحرين � 
منطقة اجلفير وهو قيد اإلنش���اء والذي 
سيس���لم في ابريل 2017، حيث إن البرج 
يتكون من 23 طابق اس���تقبال � 5 أدوار 
مواقف س���يارات � ومن ال���دور 7 الى 23 
طوابق سكنية متكررة، الدور السادس ناد 
صحي متكامل ومسابح، توجد به مساحات 

مختلفة بني الغرفة والغرفتني.

يتمركز مش���روع مدينة 
الس���كنية  س���يتي الي���ت 
الذهب«  والتجارية »مدينة 
في قلب مدينة اإلسكندرية 
م���ن الناحية الش���رقية في 
منطقة سيدي بشر اجلديدة، 
وهو ما يجسد ذكاء اختيار 
املوقع ومتي���زه بقربه من 
شاطئ البحر وحدائق املنتزه، 
ويتكون املشروع من تسع 
عمارات سكنية على حرف 
U على، تبدأ املس���احات من 
90 م2 وحت���ى 200 م2 مع 
الدمج والدوبلكس  امكانية 
مع توافر مناذج مختلفة تلبي 
الرغبات وقد مت بدء  جميع 
الفعلي للوحدات،  التسليم 
ويتميز بتشطيبات فاخرة 

حسب اذواق العمالء.

رغبة منها في تلبية جميع 
رغبات عمالئها الكرام تقدم 
شركة أمار سيتي فرصا مميزة 
لالس���تثمار في جمهورية 
أملاني���ا االحتادي���ة وذل���ك 
بتقدمي مجموعة كبيرة من 
الفندقية  العمارات والشقق 
على أن تطرح هذه الوحدات 
على املستثمرين عن طريق 
حصص مشاع مستقلة سعر 
احلصة الواحدة 2000 دينار 
مع ضمان عائد سنوي %13 
وت���وزع األرباح مقدما على 
أقساط متساوية كل 6 أشهر 
خالل مدة االس���تثمار على 
ان يت���م التخ���ارج من هذه 
احلص���ص بعد 3 س���نوات 

وإعادة رأس املال بالكامل.

تطرح شركة رماس العقارية مشروع رماس الفروانية، 
والذي يقع في القطعة 5 قس���يمة 20 على مس���احة 1072م2 
ويتكون من تس���عة طوابق بإجمالي 27 شقة. أما مشروع 
رماس الساملية فيقع على شارع البالجات قطعة 153 قسيمة 
4 على مس���احة 1066م2 ويتكون من 13 طابقا بإجمالي 37 
ش���قة، ايضا مش���روع رماس اجلابرية مقابل جسر السرة 
قطعة 1ب ويتكون من مجمعني سكنيني قسيمة 170وقسيمة 
171 مبساحة اجمالية 1700 م2 وبإجمالي 50 شقة. اضافة إلى 
مشروع رماس الشعب البحري يقع على شارع االستقالل على 

مساحة 1200م2 ويتكون من 15 طابقا بإجمالي 35 شقة.

شركة دار العز تقدم مشروعها املميز في مدينة يلوا 
جنارجك قلب تركيا على بعد 200م فقط من بحر مرمرة، 
يقع املشروع في مدينة يلوا جنارجك التي تعتبر من أهم 
املناطق السياحية املتميزة بشواطئها وطبيعتها اخلالبة، 
وهو افضل اس���تثمار حيث أن مدينة يلوا تشهد حاليا 

العديد من املشاريع املهمة التي ستزيد اهميتها االقتصادية 
السيما مشروع اجلسر الذي يربط اسطنبول ومشروع 
اجلامعة وتطوير الطرق مما سيرفع من قيمة العقارات 
في يلوا، ويتميز املشروع بخدمات متكاملة، تشطيبات 

عالية اجلودة، مساحات مختلفة، وتسهيالت بالدفع.

على بعد 30 يوما من انطالق »معرض العقارات الكويتية 
والدولية« احل���دث العقاري األبرز واألكب���ر بالكويت على 
اإلطالق في النصف األول من العام احلالي، والذي س���يقام 
بفندق ريجنس���ي مبنطقة البدع من تنظيم ش���ركة اكسبو 

سيتي لتنظيم املعارض واملؤمترات.
وبهذه املناسبة أوضحت الشركة على لسان رئيس مجلس 
إدارتها أحمد الصفار أن األوضاع االقتصادية احلالية توفر 
فرصة أفضل للش���راء في عدة مواقع بالعالم وذلك بسبب 
توافر عدة مش���اريع عقارية وتباط���ؤ الطلب عليها مقارنة 

بنفس الوقت من العام املنصرم.
وأوضح الصفار أن هذه احلالة طبيعية احلدوث في الدورات 
االقتصادية املتعاقبة التي يعيشها العالم بني فترة وأخرى 
متأثرة باملتغيرات االقتصادية والسياسية والتي حتدد أمناط 
األوض���اع االقتصادية كافة، وبنينّ الصفار أن الوضع الراهن 
يصب في صالح املشتري غالبا وذلك من حيث السعر وجودة 
املشاريع العقارية والتي تسمح بأفضلية املقارنة واختيار 
األنسب واحلصول على تس���هيالت مالية أفضل من فترات 
سابقة موضحا أن هذه احلالة ال تستمر طويال كما عهدناها 

في الدورات االقتصادية السابقة على األغلب.
واختتم الصفار تصريحه بأن يبادر املستثمرون باستغالل 
الفرص احلالية بالسوق وذلك لالستفادة من احتمالية الطفرات 
املستقبلية للمشاريع والتركيز على املشاريع العقارية املدرة 
للعوائد التي كانت وال تزال أفضل وس���يلة استثمار جربها 

الناس على مر األيام وأكثرها أمنا بال منازع.

الصفار: األوضاع 
االقتصادية احلالية توفر 
فرصًا عقارية أفضل من 
حيث السعر واجلودة 

واالستثمار
في عدة مواقع بالعالم
 و الوضع الراهن يصب
في مصلحة املشتري


