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االقتصادية
189 مليون ريال عماني قيمة االكتتاب في سندات التنمية احلكومية
مسقط ـ »كونا«: أعلن البنك املركزي العماني أمس ان نتائج قيمة طلبات االكتتاب لالصدار الــ 39 من 
سندات التنمية احلكومية بلغت 189 مليونا و25 ألفا و700 ريال عماني.
وقال بيان صادر عن البنك املركزي العماني ان جملة قيمة السندات املخصصة لالصدار هي 150 مليون 
ريال عماني. وأوضح البيان ان العائد املقبول والسعر املقابل للعائد يصنف الى املتوسط بنسبة 2% للسعر 
109 رياالت و925 بيسة واحلد األعلى بنسبة 2.67% للسعر 102 ريال و275 بيسة واحلد األدنى 1.55% للسعر 
108 رياالت و155 بيسة. وأشار الى ان السندات اجلديدة سوف تصدر في العشرين من شهر ديسمبر 
اجلاري فيما سيكون تاريخ االستحقاق في العشرين من شهر ديسمبر 2016.
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جتاوباً مع شكوى جماعية من بعض العقاريني 

243 وحدة سكنية لذوي الدخل املتوسط

»األحمدي« في الصدارة بعدد 91 عقاراً

بكلفة 15 مليون دينار

»كولد ويل بانكر«: الشراء في مدينة  صباح األحمد 
البحرية لالستثمار والسكن .. واألسعار  مناسبة

»التجارة« تسعى لتشكيل جلنة لتعديل 
قرار  تنظيم املعارض العقارية

»أمالك كابيتال« تدرس االستثمار
 بنظام الـ B.O.T في برج جتاري بعوائد %23

تداول 145 عقارًا خاصًا بقيمة 24.5 مليون دينار
و33 عقارًا استثماريًا بـ 18.3 مليونًا

التقرير أن سعر المتر تراوح 
بي���ن 350 و400 دين���ار في 
أراضي غرب المسيلة للشوارع 
الداخلية، فيما يرتفع إلى 450 
دينارا للمتر في األراضي المطلة 
على الشوارع الرئيسية، فيما 
تصل قيم القسيمة 500 متر إلى 
نحو 225 ألف دينار، في حين 
كانت أسعارها تزيد قليال عن 
100 ألف دينار قبل عام فقط من 
اآلن، وكذلك الحال في قسائم 
منطقة أبو فطيرة التي تبلغ 
مس���احاتها 400 متر بأسعار 
تتراوح بي���ن 140 و165 ألف 
دينار، في حين كانت أسعارها 

أقل من المائة ألف دينار.
وعن المناط���ق الداخلية، 
أك���د التقرير أن الطلب عليها 
ال يتوقف ولكن أسعارها تحول 
دون إتمام أغلب الصفقات نظرا 
الرتفاع أسعارها، حيث يتراوح 
سعر المتر في المناطق على 
الدائ���ري الثالث والرابع بين 
680 و850 دين���ارا، في حين 
يرتفع إلى حدود األلف دينار 
ف�ي المناط�����ق على الدائري 
الثاني ويصل إلى نحو 1250 
دينارا عل���ى مناطق الدائري 

األول.

مشاكل بأن السلع العقارية ال يتم 
تسليمها للمشترين في الوقت 
احمل���دد أو أن هناك مماطلة في 

تسليمها.
هذا وق���د رحب���ت الوزارة 
خالل الفترة األخيرة الستقبال 
أو املنظمة  العقارية  الشركات 
للمع���ارض لدراس���ة العقبات 
الت���ي تواجهها ش���ريطة عدم 
املساس أو التفاوض في حقوق 

املستهلكني.
عاطف رمضان  ٭

الكيانات الكبرى املتخصصة في 
قطاعات املق����اوالت ومواد البناء 
والعق����ار، ويندرج حتت مظلتها 
عدد من األذرع التابعة منها »برقان 
للمقاوالت« و»برقان للخرسانة 
ال����ى »أميال  اجلاه����زة« إضافة 

العقارية« وغيرها.
أحمد يوسف  ٭

مستوى الوكاالت العقارية لم حتظ 
احملافظة بأي تداوالت عقارية خالل 

تلك الفترة.

مبارك الكبير ثالثًا

وجاءت محافظة مبارك الكبير 
في املرتبة الثالثة في التداوالت 
العقاري����ة بواقع تداول 25 عقارا 
تداول منه����ا 23 عقارا في العقار 
اخل����اص وعق����اران ف����ي العقار 
االس����تثماري وعلى مس����توى 
ال����وكاالت العقاري����ة ل����م حتظ 
احملافظة بأي ت����داوالت عقارية 

خالل هذا األسبوع.

الفروانية رابعا

وجاءت محافظة الفروانية في 
املرتبة الرابع����ة وذلك من خالل 
ت����داول 17 عقارا منه����ا 15 عقارا 
في العق����ار اخلاص وعقاران في 
العقار االستثماري وعلى مستوى 
الوكاالت العقارية لم حتظ احملافظة 
بأي ت����داوالت عقارية خالل تلك 

الفترة.

العاصمة خامسًا

وجاءت محافظة العاصمة في 
املرتبة اخلامسة من حيث التداوالت 
العقارية من خالل تداول 10 عقارات 
منها 9 عقارات في العقار اخلاص 
وعقار واحد في العقار االستثماري 
وعلى مستوى الوكاالت العقارية 
لم حت����ظ احملافظة بأي تداوالت 

عقارية خالل هذه الفترة.

الجهراء سادسًا

وجاءت محافظة اجلهراء في 
الترتيب السادس من خالل تداول 5 
عقارات تركزت جميعها في العقار 
اخلاص وعلى مستوى الوكاالت 
العقاري����ة ل����م حت����ظ احملافظة 
بأي ت����داوالت عقارية خالل تلك 

الفترة.
عاطف رمضان  ٭

طرقا حديثة في تس���ويق ما 
لديها من قسائم خالل األشهر 
المقبلة نظرا لإلقبال الشديد 
عل���ى مدينة صب���اح األحمد 
البحرية الت���ي تقدم نموذجا 

جديدا للسكن.
يذك���ر أن هن���اك عددا من 
الشركات التي بدأت في تنفيذ 
مشاريع تضم وحدات سكنية 
)شاليهات( ملكا خاصا بمدينة 
صباح األحمد المائية بتكلفة 
إنشاء متواضعة وتسهيالت 
السداد، وبعوائد تتراوح  في 
بي���ن 10 و12%، وه���ي تعتبر 
ع��وائد متم��ي���زة ف��ي ظ��ل 
الحال��ية  الس��وق  ظ����روف 
والرك��ود الذي يمر بمختلف 

القطاعات.
ولفت التقرير إلى استمرار 
ارتفاع أسعار العقارات السكنية 
في مختلف المناطق، وتزايد 
الطل���ب مقاب���ل ندرة  حجم 
المعروض والمطروح للبيع 
في السوق، حيث بلغت نسب 
االرتفاع لبعض المناطق بين 
30 و40% مقارنة باألس���عار 

بداية العام الحالي. 
وعن أس���عار األراضي في 
القرين، أوضح  منطقة شرق 

املعارض العقارية التي تقام في 
الكويت وليحك���م العالقة بني 
العقارية  املستهلك والشركات 
ولضمان حقوق املس���تهلكني 
حي���ث ان تصدي���ق أو توثيق 
األوراق اخلاص���ة بالعق���ارات 
التي تعرض في املعارض التي 
تقام ف���ي الكويت والكائنة في 
دول أجنبية أو صديقة أمر مهم 
وان الوزارة أصدرت هذا القرار 
بع���د ورود ش���كاوى إليها من 
بعض املستهلكني تفيد بوجود 

الشركة توسعة مصنع اخلرسانة 
اجلاهزة، حيث تستهدف الشركة 
احلص����ول على مش����اريع تصل 
قيمتها الى نحو 300 مليون دينار 
على مدار السنوات املقبلة وفقا 
ملا هو منتظ����ر طرحه في خطة 
التنمية من مشاريع.اجلدير بالذكر 
ان »أم����الك القابضة« تعتبر من 

خالل الفترة من 13 الى 17 نوفمبر 
املاضي، فقد أظهرت اإلحصاءات أن 
عدد العقار اخلاص بلغ 4 عقارات 
مببلغ قدره 580 ألف دينار، هذا 
ولم يشهد العقار االستثماري أو 
التجاري أو املخازن أو الصناعي 

أي حترك خالل هذا األسبوع.
أما عن مؤشر تداول الوكاالت 
العقارية، فإن إجمالي العقارات 
املتداولة خالل الفترة نفسها بلغ 4 
عقارات مقارنة باالسبوع السابق، 
حيث بلغ إجمالي العقارات املتداولة 
5 عقارات، وذلك بانخفاض مؤشر 
تداول ال����وكاالت العقارية بواقع 

عقار واحد.
ومن املالحظ بالنسبة للعقار 
اخلاص ان مؤشره استقر بواقع 
3 عق����ارات وانخف����ض العق����ار 
االس����تثماري بواقع عقار واحد 
واستقر العقاران التجاري واملخازن 

بواقع صفر عقار.

األحمدي في الصدارة

ووفقا إلحصائية وزارة العدل 
فإن محافظة األحمدي جاءت في 
املقدمة من بني احملافظات من حيث 
التداوالت العقارية خالل الفترة من 
13 إلى 17 نوفمبر املاضي، حيث 
بلغ عدد العقارات املتداولة 91 عقارا 
منها 77 عقارا في العقار اخلاص 
و13عقارا في العقار االستثماري 
وعقارا واحدا في العقار التجاري، 
أما على مستوى الوكاالت العقارية 
فقد حظي����ت احملافظة بتداول 4 
عقارات في العقار اخلاص خالل 

تلك الفترة.

حولي في المركز الثاني

واحتل����ت محافظ����ة حولي 
املرتبة الثانية من بني احملافظات 
من حي����ث الت����داوالت العقارية 
من خالل ت����داول 31 عقارا منها 
16 عقارا في العقار اخلاص و15 
عقارا في العقار االستثماري وعلى 

العقاري  التقري���ر  تناول 
لش���ركة كول���د وي���ل بانكر 
العالمية � فرع الكويت الطلب 
الذي تش���هده مدينة  الكبير 
صب���اح األحمد البحرية على 
شراء القسائم سواء للراغبين 
في السكن أو االستثمار، حيث 
انتشرت خالل الفترة األخيرة 
ف���ي مدين���ة صب���اح األحمد 
البحرية بمختل���ف مراحلها 
فكرة البناء والتأجير على هيئة 
شاليهات، خاصة في ظل ارتفاع 
قيم تأجير الشاليهات في إجازة 
نهاية األسبوع إلى نحو يصل 
إلى 400 و500 دينار.وأوضح 
التقرير أنه نظرا لزيادة الطلب 
على الشراء فقد شهدت أسعار 
القسائم ارتفاعا بنسب تتراوح 
بي���ن 20 و30%على حس���ب 
الموق���ع، حيث بات ش���راء 
المنازل فيها استثمارا رابحا 
نظ���را الرتفاع قيمة إيجارات 
الشاليهات إلى نحو 150 دينارا 
الواحدة، في حين  الليلة  في 
القسائم  البعض شراء  فضل 
وبناءها واعتبارها ش���اليها 
للعائلة كبديل للتأجير، حيث 
يبلغ سعر القسيمة على البحر 
)مساحة 1200 متر( من 260 إلى 

كش���ف��ت مص�ادر مطلع�ة 
ل� »األنباء« عن جتاوب وزارة 
التج���ارة والصناعة لعدد من 
الذين قدموا شكوى  العقاريني 
الفترة األخيرة  جماعية خالل 
تعبر عن استيائهم وتضررهم 
من القرار الوزاري رقم 214 لعام 
2010 الص���ادر من قبل الوزارة 
بشأن تنظيم املعارض العقارية 

بالكويت.
وأضافت املصادر ان الوزارة 
تس���عى حاليا لتشكيل جلنة 

قالت مصادر مطلعة ل� »األنباء« 
ان شركة أمالك كابيتال القابضة 
ت����درس مجموعة م����ن الفرص 
العقارية قصيرة املدى في السوق 
احمللي منها إنش����اء برج جتاري 
استثماري في منطقة الكويت بنظام 
ال� B.O.T بقيمة 15 مليون دينار، 
ميكن التخارج منه بعد 5 سنوات 

280 ألف دينار، وعلى الخط 
الثاني هناك قسائم بمساحة 
600 مت���ر تعرض بقيمة 130 
ألف���ا. وفي المرحل���ة الثانية 
تعرض قسائم بأسعار بين 185 
و208 آالف دينار، أما المرحلة 
الثالثة فقد يصل سعر المتر 
فيها إلى ما بي���ن 300 و350 
دينارا، خاصة للمس���احات 
الصغيرة الت���ي تتراوح بين 
600 و650 مت���را مربعا، في 
حين تراوح سعر القسيمة في  
مدينة صباح األحمد البحرية 
ما بين 215 و250 ألف دينار، 
المواطن  حيث يقبل عليه���ا 
نظرا إلى أن أسعارها مناسبة 
وغير مبالغ فيها، إلى جانب 
أن جميع القسائم لها إطاللة 

على البحر.
الجدير بالذك���ر أن هناك 
صفقات عدة تمت على منطقة 
صباح األحمد البحرية خالل 
الفترة األخيرة، حيث تراوحت 
مساحات القسائم ما بين 570 
و650 مت���را مربعا، في حين 
تراوحت األسعار بين 171 و195 
ألف دينار. ويتوقع البعض أن 
تبتدع بعض الش���ركات التي 
تمتلك قسائم وعقارات سكنية 

مكونة م���ن جه���ات حكومية 
ذات صلة لدراسة هذه املشكلة 
والعم���ل على إيج���اد احللول 
القرار  املناس���بة وتعديل هذا 
ال���ذي وصفه بعض  الوزاري 
العقاريني بأنه »سيدفع املعارض 
العقارية في الكويت إلى مزيد 

من التراجع«.
وكانت وجهة نظر »التجارة« 
في قرارها األخير الصادر بشأن 
تنظيم إقامة املعارض العقارية 
في الكويت أنها أصدرته لينظم 

بعوائد تصل الى %23.
وأشارت املصادر الى ان هناك 
مجموعة مش����اريع أخ����رى قيد 
الدراسة كلها في املجال العقاري 
تتبع خطة التنمية، وأنها ماضية 
نحو اس����تكمال ملف اإلدراج في 
البورصة، حسب الطلبات اجلديدة 
لهيئة أس����واق املال.وأكدت عزم 

تش����ير إحص����اءات إدارت����ي 
التسجيل العقاري والتوثيق في 
وزارة العدل خالل الفترة من 13 
إلى 17 نوفمبر املاضي الى أن هناك 
ارتفاعا في تداول العقارات مقارنة 
بالفترة من 30 أكتوبر املاضي إلى 
3 نوفمبر املاضي، حيث أظهرت 
اإلحص����اءات أن ع����دد العقارات 
املتداولة للعقود بالنسبة للعقار 
اخلاص بلغ 145 عقارا مببلغ قدره 
24.5 مليون دينار، في حني بلغ 
عدد العقارات االس����تثمارية 33 
عق����ارا بقيمة 18.3 مليون دينار، 
وبلغ عدد العقار التجاري عقارا 
واحدا بقيمة 640 ألف دينار، هذا 
ولم يشهد عقار الشريط الساحلي 
أو املخازن أو املعارض أي حترك 

خالل هذه الفترة.

تداول العقود

وجاء في اإلحصاءات أن إجمالي 
العقود العقارية خالل الفترة من 
13 الى 17 نوفمبر املاضي بلغ 179 
عقارا مقارنة باألسبوع السابق، 
حي����ث كان إجمال����ي العق����ارات 
املتداولة 151 عقارا وذلك بارتفاع 
مؤش����ر تداول العقود بواقع 28 
عقارا، فيما ارتفعت حركة تداول 
العقار اخلاص للفترة نفسها بواقع 
13 عقارا مقارنة باالسبوع السابق. 
وجاء في إحصاءات وزارة العدل 
ان مؤشر تداول العقود بالنسبة 
للعقار االستثماري ارتفع بواقع 
15 عقارا، فيما ارتفع مؤشر العقار 
التج����اري بواقع عق����ارا واحدا 
وانخفض املؤشر بواقع عقار واحد 
بالنسبة لعقار الشريط الساحلي 
واستقر املؤشر بواقع صفر عقارين 

املخازن واملعارض.

الوكاالت العقارية

أما ع����ن العق����ارات املتداولة 
لل����وكاالت بإدارتي التس����جيل 
العقاري والتوثيق في وزارة العدل 

ارتفاع التداول على العقارات اخلاصة واالستثمارية والتجارية وانخفاض عقار الشريط الساحلي واستقرار عقار املخازن 

جانب من الڤلل

 »بيتكـ  البحرين« يبدأ في تسليم  الڤلل السكنية بقرية إشبيلية
بدأ بيت التمويل الكويتي 
� البحرين )بيتك � البحرين( 
تسليم الڤلل السكنية في قرية 
اشبيلية، المشروع التطويري 
المتميز الذي يستهدف الفئات 
ذات الدخل المتوسط، في مملكة 
البحرين، وذلك ضمن جهود 
البنك للمساهمة في حل األزمة 
اإلسكانية بالبحرين، باإلضافة 
إلى تنويع مشاريعه العقارية 
بم���ا يضيف عوائ���د جديدة 
ومتنوعة ويحد من المخاطر، 
البحرين«   � إذ ينفذ »بيت���ك 
أربع���ة مش���اريع عقاري���ة 
رئيس���ية متعددة األغراض، 
البحري���ن، وديار  وهى درة 
المحرق، والواحة الصناعية، 
باإلضافة إلى مش���روع قرية 
التابع لشركة بيت  اشبيلية، 
العقاري، وهي شركة  اإلنماء 
مملوكة ل� »بيتك � البحرين« 
وشركة بيت اإلنماء العقاري 
في الكويت.  ويضم مشروع 
قري���ة اش���بيلية 243 وحدة 
سكنية بأسعار تناسب ذوى 
المتوسط المخصص  الدخل 
لهم المش���روع م���ن األصل، 
المرحلة  وقد تم االنتهاء من 
األولى، في حين س���تتضمن 
المرحلة الثانية من المشروع، 
الذي يضم  التجاري  المجمع 

التجارية وحضانة  المحالت 
لألطفال وأماكن الترفيه العائلي 
والخدمات األخرى في وسط 
المش���روع. ويتمتع مشروع 
قرية اشبيلية، بمستوى رفيع 
وتصاميم جميلة ويحتوي على 
مرافق متكاملة وبنية تحتية 

متطورة.
المنتدب  العض���و  وق���ال 
والرئيس التنفيذي ل� »بيتك 
� البحرين« عبدالحكيم الخياط 
خ���الل االحتف���ال بتس���ليم 
الڤلل،  إلى أصحاب  المفاتيح 
في حفل حض���ره العديد من 
كبار المدعوين والمسؤولين 
في البنك، انه تم االنتهاء من 
المش���روع في الوقت المحدد 
التحدي���ات والمصاعب  رغم 
»لقد كان العام الماضي عاما 
مليئا بالتحديات، ولكن بسبب 
تفاني وجهود ورغبة جميع 
األطراف المرتبطة بالمشروع 
التزاماتنا  الحفاظ عل���ى  في 
العقبات،  وتجاوز مختل���ف 
تمكنا بفضل اهلل من تحقيقه«. 

وأضاف الخياط »تمنح قرية 
الش���عور بالمعنى  اشبيلية 
الحقيقي للمجتمع السكني، 
إن تسليم الڤلل، يؤكد التزامنا 
الق���وي بتطوي���ر مجتمعات 
سكنية ذات مستويات عالمية، 
األمر ال���ذي يعزز من مركزنا 
المتقدم كمطورين وممولين 
رئيسيين في المنطقة، لدينا 
خبرة عقارية متطورة وممتدة 
على مدى أكث���ر من 30 عاما 
في الكويت وفى دول أخرى، 
وبيتك حري���ص على خدمة 
المجتمعات واألس���واق التي 
يعمل فيها، والمساهمة بدور في 
مواجهة المشاكل التي تعترض 
سبل تنميتها وتوسعها، ومن 
أبرزها المشكلة اإلسكانية، التي 
تتشابه كثير من معالمها في 
التعاون،  بعض دول مجلس 
وبالتالي فان التعاون وتبادل 
الخبرات، من ش���أنه تعظيم 
اإلمكاني���ات وتوفي���ر حلول 
للمش���كلة، خاصة إذا أتيحت 

الفرصة للقطاع الخاص«. عبداحلكيم اخلياط

3 صفقات قيمتها 4.1 ماليني دينار 
خالل أسبوع

كشفت إحصاءات إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة 
العدل خالل الفترة من 13 الى 17 نوفمبر املاضي عن 3 صفقات 

مليونية بقيمة 4.1 ماليني دينار تركزت جميعها في العقود 
املسجلة لصفقات البيع التي متت خالل هذه الفترة.

ومتت هذه الصفقات في العقارات االستثمارية حيث كانت 
عبارة عن بناية مساحتها 1000 متر بقيمة 1.22 مليون دينار 

كائنة في منطقة حولي وبناية أخرى مساحتها 1000 متر مببلغ 
قدره 1.200 مليون دينار كائنة أيضا في منطقة حولي وبناية 

مساحتها 817 مترا بقيمة 1.7 مليون دينار كائنة في منطقة 
حولي.

179 عقاراً إجمالي 
العقود العقارية

بارتفاع 28 عقاراً 
مقارنة باألسبوع 

السابق


