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دخل التأجير 
الشهري للمتر املربع 

يبلغ 20 يورو

»فرانكفورت« أبرز 
املناطق األملانية 

منواً في الفترة 
احلالية

أكدوا وجود بنية تشريعية وقانونية وضريبية واضحة

خبراء: السوق العقاري األملاني واعد.. و10% منو في أسعار الوحدات
طارق عرابي

أكــد خبــراء عقاريــون 
شاركوا في ندوة عن السوق 
العقــاري االملانــي علــى أن 
ســوق العقار االملاني يأتي 
فــي املرتبــة الثانيــة مــن 
حيث االهمية على مستوى 
االسواق العقارية االوروبية 
البريطانــي فــي  )الســوق 
املرتبة االولى(، فيما ميتاز 
الســوق األملاني بعــدد من 
االمتيازات التي جتعله سوقا 
جاذبا ومحبذا لشريحة كبيرة 
من املستثمرين االوروبيني 
واخلليجيني على حد سواء.

العقار السكني
وفي مستهل الندوة التي 
أقامتها »بلوبرينت« بالتعاون 
مع »جونز النغ السال«، قال 
رئيس شــركة »جونز النغ 
الرســال« أن ســوق العقار 
الســكني األملانــي يتمتــع 
مبواصفات خاصة به، حيث 
ترتفع فيه نســب األشغال، 
مرجعا ذلك الى ارتفاع أعداد 
السكان الى نحو 80 مليون 
نســمة على مستوى جميع 

املدن األملانية املختلفة.
وأشــار الــى ان املواطن 
االملاني ال يحبذ متلك العقار 
وامنا يفضل التأجير وذلك 
بسبب ارتفاع الضرائب التي 
تفرض على التمليك، ولعل 
ذلك ما يفسر ارتفاع الطلب 
على اســتئجار املنازل، لذا 
فانها تعتبر فرصة جيدة أمام 
املستثمر االجنبي الراغب في 
شراء العقار بغرض احلصول 
على عائد مستقر عن طريق 
اعادة تأجيره على املواطنني 

االملــان، خاصة اذا ما عرفنا 
أن دخــل التأجير الشــهري 
للمتر املربع يبلغ 20 يورو 
أي ان الدخل الشهري لوحدة 
مساحتها 50 مترا هو ١000 

يورو شهريا.
وبني ان فرانكفورت تعد 
من بني أبرز املناطق األملانية 
منوا خــال الفترة احلالية، 
حيث تصل نسب النمو في 
العقارية  الوحدات  اســعار 
هناك الى نحو ١0% سنويا، 
وهي نسب متميزة مقارنة 
بباقي املدن االملانية االخرى 
التي ال يصل متوسط نسب 

النمو فيها الى 5% سنويا.

خطوات التملك
بدوره اســتعرض رئيس 

كما يتم منح املشتري أسبوعني 
كحد ادنى للقيام باالجراءات 
املتعلقــة بالرهــن العقاري، 
يلــي ذلــك متابعة اجــراءات 
التصديقات على العقد والتي 
يقوم بها احملامي لدى كاتب 
العدل أو في السفارة األملانية 
بالكويت وتكلفتها بني 50 الى 

١00 يورو.
ولفت الــى أن التملك في 
أملانيا حر بنســبة ١00% وان 
عقود الشراء تتميز ببيانات 
مفصلة ما يضفي عليها مزيدا 
من الشفافية مع ضمان االلتزام 
مبعاييــر البناء والتشــييد، 
كمــا يحمي القانــون األملاني 
مشــترين العقار من حاالت 
افــاس قــد تصيــب املطور 
للعقار وذلــك من خال عدة 

و١٩% من قيمة العقار.

تمويل %54
بــدوره قــال املستشــار 
املالــي األول في شــركة »أن 
ال بي« بيتر كلينتون يتشر 
انه يحق للمستثمر األجنبي 
والكويتي الراغب في شــراء 
العقــار في أملانيــا احلصول 
على متويــل لشــراء العقار 
بنســبة تصل 54% من قيمة 
العقار بفائدة ١.25%، ما يعتبر 
عاما مشجعا للمستثمرين، 
خاصــة اذا مــا عرفنا أن مدة 
الرهن والسداد تصل الى ١0 
سنوات، حيث يقوم املشتري 
بدفــع مبلغ األصــل ومن ثم 
تقسيط املتبقي، مع العلم بأن 
هناك تشددا في االشتراطات 

العقــارات  قطــاع مبيعــات 
السكنية في شركة مشاريع 
»زابــل دينيــس ماروهــن« 
خطوات شراء ومتلك العقار 
في أملانيا واالجــراءات التي 
تتعلق بعملية التملك موضحا 
أن هناك رســوم يتــم دفعها 
بواقع 8.5% موزعة على النحو 
التالي:١% من قيمة العقار تأمني 
حجز الوحــدة العقارية، %6 
رســوم وطوابــع حكوميــة، 
١.5% رسوم تسجيل العقار، 

١%عمولة احملامي.
وأشــار الــى أن العميــل 
الراغــب في متلــك عقار في 
أملانيــا ملزم فــي بداية االمر 
بعمل توكيل رسمي للمحامي 
حتى يســتطيع متثيله أمام 
اجلهات احلكومية واخلاصة، 

اشتراطات ملزمة على األخير. 

الضرائب السنوية
وتطرق الى الضرائب التي 
يتم دفعها على العقار وتشمل 
ضريبة تسجيل العقار أو نقل 
امللكية عند البيع ومتثل %6 
من قيمة العقار، كذلك ضريبة 
البلديــة وتتــراوح بني 300 
و700 يورو سنويا، باالضافة 
الى ضريبة الدخل التي تبدأ 
من صفــر وتصل الــى %42 
من دخل العقار على حســب 
الشرائح املعتمدة لكل عقار، 
علــى أن يتم خصــم 2%منها 
سنويا قيمة استهاك العقار، 
باضافة الى ضريبة التركات 
التي يتم احتسابها عند نقل 
امللكية لورثة وتتراوح بني 7 

املتعلقة ببيــع العقار خال 
فترة القرض.

نمو مستقبلي
مــن جانبه قــال احملامي 
ام كــي«  فــي شــركة »بــي 
الرس كرويــدل إن مدينتــي 
فرانكفورت وبرلني تعتبران 
من أكثر املــدن االملانية التي 
يتوقع أن تشهد منوا ملحوظا 
خال الفترة املقبلة، باالضافة 
الى مدينتي ميونخ وهامبورغ، 
وان كانتا االخيرتني متتازان 
بارتفاع مقارنــة بغيرها من 
املدن االملانية، مشيرا الى ما 
تتمتع به املــدن االملانية من 
نظام قانوني ثابت واستدامة 
للدخل واســتقرار اقتصادي 

يدعم السوق العقاري.

جانب من احلضور  »ريليش كومار« جانب من احملاضرين في الندوة  

الصالح: متفائل 
باجتماع »أوپيك« 
املقبل.. واألسعار 

لن تستمر على 
حالها

50 إلى 60 دوالراً 
لبرميل النفط 
»سعر مقبول 

ومنطقي«

املشاريع في »نفط 
الكويت« مستمرة 

حسب اخلطة

افتتاح معرض الشيخ أحمد الجابر للنفط والغاز في مدينة األحمدي

»نفط الكويت«: إنتاجنا سيرتفع لـ 3.1 ماليني برميل قبل نهاية العام

أحمد مغربي

قال نائــب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير املالية ووزير 
النفط بالوكالة أنس الصالح: 
إن هناك توقعات بأن تتراوح 
أســعار النفــط بــني 50 و60 
دوالرا للبرميل خــال الـ ١0 
أو ١5 شــهرا املقبلة، مشــيرا 
الــى أنهــا توقعــات منطقية 
ومقبولــة، معربا عن تفاؤله 
بإمكانية الوصول إلى تفاهم 
خال اجتماع »أوپيك« املقبل 

املزمع عقده في ڤيينا.
تصريحات الصالح جاءت 
عقب افتتاحه معرض الشيخ 
أحمــد اجلابر للنفــط والغاز 
التابع لشــركة نفط الكويت 
مبحافظــة األحمــدي مســاء 
أمس االول بحضور الرئيس 

التنفيذي ملؤسســة البترول 
الكويتية نزار العدساني وعدد 

من قيادات القطاع النفطي.
وأشار الصالح الى انه من 
الواضح وبعد اجتماع ممثلي 
الدولــة املنتجــة للنفــط في 
اجلزائر واالتفاق الذي حدث 
كان هنــاك انعــكاس إيجابي 
على أسعار النفط، الفتا الى 
ان االجواء كلها كانت إيجابية 
فــي اجتمــاع اللجنــة الفنية 
املكلفة والتي لها اجتماع آخر 
قبل اجتمــاع )أوپيك( القادم 
واالجتماعات التي عقدت في 

اسطنبول.
انــه وعبــر  الــى  ولفــت 
االتصاالت مع وزراء الطاقة في 
دول مجلس التعاون أفادوا بأن 
األجواء اإليجابية هي السائدة 
حتــى مــن ممثلــي املنتجني 

وقــال: »تشــرفت بدعوة 
افتتــاح معــرض املغفور له 
الشــيخ أحمــد اجلابــر أمير 
الكويــت العاشــر، حيــث مت 
إنشــاء املعــرض االول فــي 
العام ١٩56، واآلن هذا املعرض 
اجلديــد ســيكون مفتوحــا 
للجمهور وهــو بالفعل رائع 
بالتاريخ الذي يتحدث عنه منذ 
بدايات اكتشاف النفط مرورا 
باإلنتاج واحلادث السيئ إبان 
الغزو الغاشم وحرائق اآلبار 
واجلهود التــي بذلت إلطفاء 

اآلبار املشتعلة«.

إنتاج الكويت
مــن جهتــه قــال الرئيس 
التنفيــذي فــي شــركة نفط 
الكويت جمال جعفر: ان الطاقة 
اإلنتاجية للشركة حاليا تصل 

الرئيســيني من خارج أوپيك 
»وهناك تفاؤل مســتمر وهو 
ينعكس على أســعار النفط 
التي نراها اآلن صعدت بشكل 
ملحوظ منذ اجتماع اجلزائر 

وحتى اآلن«.
العــام 20١5  بــأن  وأفــاد 
شــهد إلغاء اســتثمارات في 
إنتاج النفــط بنحو 26% من 
املبالــغ املرصودة وتراجعت 
كذلــك تلك االســتثمارات في 
20١6 والتوقعات بان نســبة 
مماثلة مــن التراجع أو اكثر 
بقليل ستكون في العام 20١7، 
موضحــا ان ذلك يســاعد في 
معادلــة الكفة مــا بني الطلب 
والعرض »ويفترض ان يساعد 
في انتقال األسعار الى ان تكون 
أســعار مقبولة بني املنتجني 

واملستهلكني«.

الى 3.075 مايني برميل يوميا، 
متوقعــا أن تصــل الى ١00.3 
مايني برميل قبل نهاية العام 
على ان تصل الى 3.١50 مايني 
برميل قبل نهاية مارس املقبل.
فــي  جعفــر  وأوضــح 
تصريحات ان املشاريع في 
شركة نفط الكويت مستمرة 
حسب اخلطة وهي متعددة 
بالنســبة للمشاريع الفنية 
التي تســاعد على الوصول 
للنسب املســتهدفة، مشيرا 
الى ان هناك مشاريع أخرى 
على وشك االنتهاء والتشغيل 
ومنها مشــروع مستشــفى 
االحمدي اجلديد الذي سيتم 
افتتاحه في شهر يناير املقبل 
التعمير  ومشــروع مبنــى 
اجلديد في شهر يوليو املقبل 
ومشروع مركز احلاسب اآللي 

اجلديد الذي سينتهي العمل 
فيه في نهاية 20١7.

وكان جعفر قد قال في كلمته 
أثناء االفتتاح ان معرض أحمد 
اجلابر للنفط والغاز هو صرح 
علمي وتربوي واجتماعي كبير 
يوثق تاريخ صناعة النفط في 
الكويت منذ عهــد املغفور له 
الشــيخ أحمد اجلابر الصباح 
رحمه اهلل والذي شهد العديد 
مــن االجنــازات االقتصاديــة 
العظيمة والتي يأتي على رأسها 
وفي الصدارة اكتشاف النفط 

وتصديره.
ولفــت الــى ان اكتشــاف 
النفــط كان لــه أبلــغ األثــر 
في تنميــة املجتمع الكويتي 
ونهضة الكويت واالرتقاء بها 
إلــى مصاف الــدول املتقدمة 
»ولذلك فقد كان من الطبيعي 
أن يسمى هذا الصرح مبعرض 
أحمد اجلابــر للنفط والغاز 
تخليــدا لذكــرى املغفور له 
وعرفانا بجهــوده املخلصة 
ودوره املتميز في بناء الكويت 

احلديثة«.
وأوضح انه في عام ١٩56 
افتتحت شــركة نفط الكويت 
معرضها األول والذي ارتبط 
بهــا وعبــر عــن هويتهــا من 
خال دوره البناء في تعريف 
أبنــاء املجتمع وزوار الكويت 
الكــرام بتاريــخ  وضيوفهــا 
صناعة النفط في الكويت وما 
شهدته من تطورات متاحقة 
منذ اكتشــافه وحتــى وقتنا 
الراهن »فــكان أحد الصروح 
املهمة واملعالم املتميزة لشركة 
نفط الكويــت خاصة ولدولة 

الكويت عامة«.

جولة في املعرض أنس الصالح ونزار العدساني وجمال جعفر ومحمد املطيري خالل قص شريط افتتاح معرض الشيخ أحمد اجلابر للنفط والغاز

لقطة تظهر معرض الشيخ أحمد اجلابر للنفط والغاز في مدينة األحمدي 

18.6 مليون دينار كلفة املعرض 
ذكر جمال جعفر أن معرض الشيخ أحمد 

اجلابر للنفط والغاز شيد على مساحة 
تقدر بنحو 60 ألف متر مربع وبتكلفة 

إجمالية تبلغ 18.6 مليون دينار شاملة البناء 
والتصميم الفريد والذي يعكس تاريخ النفط 

في البالد، حيث انه مستمد من مصادفة 
)األمونيت( ذلك الكائن البحري الذي ساهم 

في تكوين النفط قبل أن ينقرض منذ ماليني 
السنني.

وأضاف أن املعرض يعتبر أيقونة فريدة على 
مستوى البالد ملا يتميز به من مستوى علمي 

رفيع ومنهج تربوي حديث ميكنه من خدمة 
املجتمع مبختلف فئاته ومكوناته خصوصا 

طالب البحث العلمي واملدارس على اختالف 

مراحلهم العمرية حيث كانت النظرة 
الشمولية واملتوازنة بني التحصيل العلمي 

والبناء الفكري والتطوير املعرفي لدى الزائر 
عموما والطالب خصوصا بل ويعد مصدرا 

رئيسيا للثقافة النفطية في البالد.
وأوضح أن الشركة تسعى بالتعاون مع 
وزارة التربية جلعل هذا املعرض معلما 
تربويا ومرجعا علميا ومصدرا رئيسيا 

لتعريف الطالب بالصناعة النفطية التي تعد 
الشريان الرئيسي لالقتصاد الوطني، مبينا 

انه سيعكس الوجه احلضاري للكويت ويبرز 
دورها الرائد في مجال صناعة النفط والغاز 

على مستوى العالم بوصفها إحدى أكبر 
الدول املنتجة للنفط.


