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»ميد«: الكويت تطلب من الشركات إبداء الرغبة في مشروع سكة احلديد
محمود عيسى

قالت مجلة ميد إن هيئة الشراكة بني 
القطاعني العام واخلاص تعتزم اصدار 
طلب التعبير عن الرغبة في املشاركة 
مبشــروع ســكة احلديد الوطنية في 
الربع االول من 2٠17 وفقا ملا نســبته 
الى مديرة املشاريع في الهيئة فاطمة 
الكندري، التي اشارت الى ان الكويت 
اآلن بصدد تعيني املستشارين للشؤون 

املالية والقانونية والفنية.
وأضافت املجلة ان مشروع الهيئة 

العامة للنقل البري يتألف من 6 حزم، 
متت هيكلة احلزمتني االولى والثانية 
منها، وفقا لنظام املشاركة بني القطاعني، 

وتشمل على سبيل املثال:
٭ األعمــال املدنيــة ومنهــا التصميم 
والبنــاء والتمويل وأعمــال الصيانة 
الكبــرى لكل جوانب البنية التحتية، 
ومن املفروض ان تقوم الشركة العامة 

للمشروع بطرح اولي عام.
٭ املســار، ونظام الســكك احلديدية 
ومحطــة الركاب في مدينــة الكويت، 
والتصميم والبناء والتمويل، والصيانة.

٭ تشغيل شركة قطار الركاب، التشغيل 
والصيانة مبوجب عقد اخلدمات.

٭ تشــغيل شــركة قطــار الشــحن، 
التشــغيل والصيانــة مبوجــب عقد 

اخلدمات.
٭ مدير البرامج، ويكون مسؤوال بني 
امور اخــرى عــن ادارة التواصل بني 

االقسام املختلفة.
٭ سكك املســار وهذه ميكن شراؤها 
مــن قبل احلكومــة الكويتية أو هيئة 
السكك احلديدية بدول مجلس التعاون 
اخلليجي، ويتوقف ذلك على قرارات 

مجلس التعاون اخلليجي املشتركة.
وأشارت املجلة الى ان مشروع سكة 
احلديــد الوطنية يغطي مســافة 265 
كيلومترا، ومتتد مسافة 111 كيلومترا 
األولى من الشبكة بني احلدود الكويتية 
الســعودية في النويصيب الى مدينة 
الكويت، حيث ســيكون هناك محطة 
الركاب. وســوف تكــون اخلدمة التي 
تقدمها متفوقة، مع 6 رحالت للركاب 
يوميا. ويحتاج النظام الى  1٠ قاطرات 
ذات ســرعة قصــوى تصــل إلى 22٠ 

كيلومترا في الساعة.

»الكيماويات«: ترسية مشروع األولفينات 
الثالث بالربع األول من ٢٠١٧

كونــا: أكــدت نائبــة الرئيــس التنفيــذي 
لألوليفينــات والعطريات في شــركة صناعة 
الكيماويات البترولية الكويتية حسنية هاشم 
ان الربــع األول من عام 2٠17 سيشــهد توقيع 
عقود مقاول الدراســات الهندسية التفصيلية 
ملشروعي األوليفينات الثالث والعطريات الثاني 

املتكاملني مع مصفاة الزور في الكويت.
وقالــت هاشــم أمــس على هامــش منتدى 
)جيبــكا( لصناعة البتروكيماويات الســنوي 
احلادي عشر املقام في دبي ان املشروع املتكامل 
في مصفاة الزور من املتوقع االنتهاء من تنفيذه 
وبــدء إنتاجــه الفعلي خالل الربــع الثاني من 

عام 2٠22.
وأوضحت ان شــركة صناعــة الكيماويات 
البترولية الكويتية مقبلة على مشاريع جديدة 
خالل عام 2٠17، الفتة الى انها تدرس الدخول 
في عــدد من الفــرص االســتثمارية في مجال 

البتروكيماويات في آسيا وأميركا الشمالية.
وذكرت ان مصنع البروبلني التابع ملشروع 
الشــراكة أس كي أدفانس بني الشركة وشركة 
أس كي غاز الكورية، الذي مت افتتاحه في كوريا 
يونيــو املاضي وصلت طاقتــه اإلنتاجية الى 
1٠5% مــن الطاقة التصميميــة التي تبلغ 6٠٠ 

ألف طن سنويا.
وأضافــت ان شــركة صناعــة الكيماويات 
البترولية الكويتية متتلك في املشروع نسبة 
25% فيما تدرس تنفيذ مشــروع إنتاج البولي 
بروبلــني في كوريا. وأفادت بأنــه من املتوقع 
بدء اإلنتاج الفعلــي ملصنع االثيلني جاليكول 
التابع لشركة أم آي جلوبال التي متتلكها شركة 
ايكويــت إحدى الشــركات التابعة في النصف 
الثانــي من 2٠19، مؤكــدة ان الطاقة اإلنتاجية 
لهذا املصنع املقام في والية تكساس بالواليات 
املتحدة األميركية ســتبلغ 75٠ ألف طن متري 

»بيتك« يرصد إيجارات الربع الثالث من ٢٠١٦

ً إيجار الشقق ينخفض إلى ٢٦٠ دينار شهريا
عـرض تقريـر بيــت التمويل 
الكويتي )بيتك( معدل اإليجارات 
ونســب االشــغال في الســكن 
اخلــاص )أغلبــه مواطنــون( 
والعقارات االستثمارية )أغلبه 
مقيمون( والعقارات التجارية 
للربع الثالث من العام احلالي، 
حيث قال ان هنــاك تباينا في 
متوسطات القيم اإليجارية بني 
املناطق واملســاحات املختلفة 
لكل مستويات أنواع العقارات.
متوســط  يلــي  وفيمــا 

اإليجارات:

»السكن الخاص«
تتبايــن متوســطات القيم 
اإليجارية بني املناطق واملساحات 
املختلفة، فقد ســجل متوسط 
القيمــة اإليجاريــة فــي الدور 
األرضــي ثــالث غــرف وصالة 
مساحة 1٣5م2 في بناء السكن 
اخلاص مساحة 4٠٠ متر مربع 
خالل الربــع الثالــث 2٠16 في 
محافظة حولي بني 4٠٠ و55٠ 
دينارا، بينما تصل إلى حوالي 
6٠٠ و65٠ دينــارا فــي بعض 
املناطق املتميــزة من محافظة 
العاصمة، في حني يبلغ متوسط 
القيمــة اإليجارية في محافظة 
الفروانية من ٣2٠ إلى ٣7٠ دينارا 
ويصل في بعض املناطق املميزة 
إلى 4٠٠ دينار، ويتراوح بني ٣2٠ 
و45٠ دينارا في مناطق محافظة 
األحمدي بينما يرتفع في بعض 
املناطق إلى 55٠ دينارا، ويسجل 
في مناطق محافظة مبارك الكبير 
بني 4٠٠ و45٠ كما في مناطق أبو 
فطيرة والعدان وصباح السالم 
ويرتفع املتوسط ليصل إلى 5٠٠ 
دينــار و55٠ دينارا في مناطق 
أخرى، أما في محافظة اجلهراء 
فتتراوح القيمة اإليجارية ما بني 
٣٠٠ و42٠ دينــارا وتصــل في 
املناطق املتميزة إلى 45٠ دينارا.
ما زالت القيمــة اإليجارية 
للــدور الكامــل لعقار الســكن 
اخلاص مساحة 4٠٠ متر تتراوح 
بني 8٠٠ و9٠٠ دينار في محافظة 
حولي وتصل إلى 95٠ في بعض 
املناطق املميزة، فيما تزيد قليال 
إلى 1٠٠٠ دينار في بعض املناطق 
األكثــر متيــزا كما فــي منطقة 
الشعب، أما محافظة العاصمة 
فتتراوح القيمة اإليجارية في 
أغلب مناطق احملافظة بني 1٠٠٠ 
دينار و11٠٠ دينار فيما تتراوح 
بني 68٠ دينارا و78٠ دينارا في 
املناطق األقل متيزا، أما محافظة 
الفروانية فتبلغ بني 64٠ و74٠ 
دينارا في محافظة الفروانية، 
وتصل إلى 8٠٠ دينار في بعض 

األماكن املميزة.
وتتراوح في مناطق محافظة 
األحمدي بني 64٠ دينارا و74٠ 
دينــارا، بينما قد تصل القيمة 
اإليجارية إلى 8٠٠ دينار و9٠٠ 
دينار في بعض املناطق املميزة 
فــي احملافظة، في حــني تبلغ 
القيمــة اإليجارية في محافظة 
مبــارك الكبير مــن 8٠٠ دينار 
إلــى 9٠٠ دينار كما في منطقة 
أبو فطيرة وقد تصل إلى 1٠٠٠ 
دينار مثل منطقة املسايل، وفي 
محافظة اجلهراء تتراوح القيمة 
اإليجارية بني 6٠٠ و7٠٠ دينار.

أما متوسط القيمة اإليجارية 
للــدور الكامــل األول أو الدور 
الثانــي مــن عقــارات الســكن 
اخلــاص مســاحة 4٠٠ متــر 
فقد ســجلت 7٠٠ و8٠٠ دينار 
وتصــل إلــى 85٠ دينــارا في 
األماكــن املميــزة مــن مناطق 
حولي، وتزيــد على ذلك قليال 
لتصل إلى 9٠٠ دينار في بعض 
املناطق القليلة املتميزة، بينما 
في محافظة العاصمة تتراوح 
بني 9٠٠ دينار و1٠٠٠ في أغلب 
مناطق احملافظة، وفي مناطق 
محافظة الفروانية تتراوح بني 
54٠ و64٠ دينارا للدور الكامل، 
وتزيد على ذلك بعض األماكن 

لتصل إلى 7٠٠ دينار.
القيمــة اإليجارية  وتبلــغ 
في مناطــق محافظة األحمدي 
بني 6٠٠ و7٠٠ بينما تزيد على 
ذلــك بعض املناطــق األخرى، 
القيمــة اإليجارية  بينما تبلغ 
فــي مناطــق محافظــة مبارك 
الكبيــر بــني 6٠٠ و8٠٠ وتزيد 
علــى ذلك لتصل إلــى 9٠٠ في 
بعض املناطق باحملافظة، أما في 
محافظة اجلهراء فتتراوح القيمة 
اإليجارية بني 5٠٠ و6٠٠ دينار.

قيم إيجارات السكن االستثماري:
يبلغ متوسط سعر الشقة 
من غرفتني وصالة مساحة 6٠م 
في محافظة العاصمة بني ٣2٠ 
و٣4٠ دينــارا، بينمــا تتراوح 
القيمة اإليجارية لنفس املساحة 
في محافظة حولي بني 29٠ و٣٣٠ 
دينار، في حني تبلغ في محافظة 
الفروانية بني 27٠ و٣2٠ دينارا، 
وفي محافظة األحمدي بني 26٠ 
و29٠ دينــارا، بينمــا تتراوح 
بــني 29٠ دينــارا و٣2٠ دينارا 
في محافظة مبارك الكبير وبني 
27٠ و٣٠٠ في محافظة اجلهراء.

أما الشقق من غرفتني وصالة 
مســاحة 7٠ إلــى 74 مترا، فقد 
القيــم اإليجاريــة  تراوحــت 
لهــا بــني ٣5٠ و4٠٠ دينار في 

اجلديدة والتي بارتفاع أسعارها 
تشــكل ضغوطــا علــى القيم 
اإليجاريــة للعقــارات القدمية 
واملتاحة في السوق، وبالتالي 
عند خلوها يستطيع مالك العقار 
العمل على رفع القيمة االيجارية 

للمؤجر اجلديد.
ويعد متوسط تداول العقار 
أمرا مهمــا عند تقييــم القيمة 
االيجارية، حيث إن هناك مناطق 
مميزة مثل الشــعب واملرقاب 
وبنيــد القــار وشــرق وأماكن 
أخرى داخــل املناطق املتميزة 
مثل شارعي قطر والبحرين في 
الساملية والعقارات املطلة على 
الساحل وشارع قتيبة واملثني 
في منطقة حولي وهناك مناطق 
أقل متيزا مثل جليب الشيوخ 

وأبوحليفة وخيطان.
وقد انتشرت ظاهرة تأثيث 
العقارات وخصوصا للعقارات 
املتميزة وبالتالي تتحدد القيمة 
اإليجاريــة وفقا للمســتويات 
املختلفة، واألمــر الذي يجذب 
االنتباه هو اتساع دائرة التأجير 
في املناطق الداخلية التي يقطن 
فيها املواطنون الكويتيون، مثل 
منطقة سلوى والسرة وجنوب 

السرة وغيرها من املناطق.

قيم إيجارات العقارات التجارية: 
أما متوســط معــدل إيجار 
املتر التجاري للدور األرضي، 
فيتراوح متوسط اإليجار بني 25 
و45 دينارا للمتر املربع كما في 
منطقة حولي بينما يصل إلى 
٣5 دينــارا في املواقع املتميزة 
من مدينة الكويت، بينما يزيد 
على ذلك ليصل إلى 5٠ دينارا 
في منطقة الساملية، ويبلغ معدل 
إيجار املتــر املربع من املكاتب 
6.5 دنانير ويصل إلى 8 دنانير 
فــي بعــض األماكــن املتميزة 
واملساحات الكبيرة نسبيا في 
مدينــة الكويت، كمــا يتراوح 
في مناطق حولي والفحيحيل 
واملنقــف مــن 7 إلــى 8 دنانير 
ملتوسط املتر املربع ويصل إلى 9 
دنانير في بعض األماكن املتميزة 
في محافظة الفروانية أو ما يزيد 
على ذلك حسب املوقع ونوعية 
التشطيب وما يقدمه من خدمات 

للمستأجرين ورواد العقار.

قيم إيجارات القسائم الصناعية: 
انخفض متوســط الســعر 
التأجيري للمتر املربع الصناعي 
للــدور األرضي معارض خالل 
الربع الثالث ليتــراوح بني 12 
و2٠ دينارا في منطقة الشويخ 
الصناعية وكذلــك في منطقة 
إذ تختلــف األســعار  الــري، 
باختالف املواقع وباقي املميزات 
األخرى واملساحة، في حني يبلغ 
متوسط سعر املتر التأجيري 
للــدور األرضــي فــي منطقــة 
العارضيــة )املخازن( بني 6.5 
و8 دنانيــر، بينمــا يرتفع عن 
ذلك ليسجل من 1٠ إلى 18 دينارا 
ملتوسط سعر املتر التأجيري 
للدور األرضي في منطقة شرق 
األحمدي، بينما تراوحت األسعار 
في منطقة الفحيحيل الصناعية 
بني 12 و2٠ دينارا للمتر املربع 

في الدور األرضي.

محافظة العاصمــة، وبني ٣1٠ 
و٣6٠ دينارا في مناطق محافظة 
حولي، وتراوحت بني ٣٠٠ و٣4٠ 
دينارا في محافظة الفروانية، 
في حني تتــراوح في محافظة 
األحمدي بني ٣٠٠ و٣4٠ دينارا 
وفي محافظة مبارك الكبير بني 
٣25 و٣5٠ دينارا، وفي محافظة 
اجلهراء بني ٣1٠ و٣٣٠ دينارا.

أمــا الشــقق االســتثمارية 
مساحة من 8٠ إلى 85 مترا مربعا 
فقد ســجلت القيمة اإليجارية 
لهــا بــني 42٠ و45٠ دينارا في 
العاصمة، وتراوحت  محافظة 
بني ٣65 و44٠ دينارا في مناطق 
محافظة حولي، بينما تراوحت 

بني ٣5٠ 
و42٠ دينارا فــي محافظة 
الفروانيــة، في حــني تتراوح 
القيمة االيجارية بني ٣٣٠ و٣6٠ 
دينــارا في محافظــة األحمدي 
وتصــل إلــى ٣8٠ دينــارا في 
محافظــة مبــارك الكبير وإلى 

٣6٠ دينارا اجلهراء.
فــي حــني تتــراوح القيــم 
االيجارية للشقق مساحة 1٠٠ 
إلى 11٠ أمتــار مربعة بني 47٠ 
إلــى 54٠ دينــارا فــي مناطق 
محافظــة العاصمة، وبني 44٠ 
و52٠ دينارا في مناطق محافظة 
حولي، وتصل إلى 49٠ دينارا 
فــي بعــض مناطــق محافظة 
الفروانيــة، في حــني تتراوح 
القيمة االيجارية بني 42٠ و45٠ 
دينارا فــي محافظة األحمدي، 
بينما ترتفع في محافظة مبارك 
الكبير قليال لتتراوح بني 45٠ 
و48٠ دينارا، وتصل إلى قيمة 
تتــراوح بني 4٣٠ و46٠ دينارا 

في محافظة اجلهراء،
حيث تختلف األسعار وفقا 
للمناطــق املختلفــة ولنوعية 
التصميم والتشطيب واملوقع، 
ويعتبــر عمــر العقــار عامــال 
أساســيا في حتديد متوســط 
القيمة االيجارية، إال أننا نركز 
في التقرير على أسعار العقارات 

١١٠٠ دينار إيجار 
دور أرضي لسكن 

املواطنني

طابق أول أو ثان 
لسكن املواطنني 
لن يقل عن ٦5٠ 

ديناراً باحملافظات 
الرئيسية

خيارات الغرفتني 
للمقيمني بني ٦٠ 

و85 متراً فقط

اتساع دائرة التأجير 
في املناطق 

الداخلية التي 
يقطنها كويتيون

انتشار ظاهرة تأثيث 
العقارات وخصوصًا 
للعقارات املتميزة

متوسط تداول قيم اإليجارات للعقارات التجارية بالدينار 
في احملافظات »الربع الثالث ٢٠١٦«

متوسط تداول قيم اإليجارات للعقارات االستثمارية 
في احملافظات خالل »الربع الثالث ٢٠١٦«

متوسط القيم االيجارية لعقار السكن اخلاص مساحة ٤٠٠م٢ حديث البناء 
في احملافظات خالل »الربع الثالث ٢٠١٦«

متوسط سعر متر التأجير املربع )د.ك(


