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ق لها في الكويت المشاريع التي يسوَّ

سجلت منطقة مكة المكرمة أعلى نسبة فــي عــدد المستحقين 
للدعم السكني في السعودية بـ 195 ألفًا و658 مستحقًا، من العدد 
النهائي لمستحقي الدعم السكني الذي بلغ 754 ألفًا و570 مستحقًا 
في جميع مناطق المملكة، من إجمالي عدد المتقدمين لبوابة إسكان 

في بداية التقديم البالغ 960 ألفًا و397 متقدمًا.
وجاءت الرياض ثانية بإجمالي 153.932 مستحقًا، وذلك بحسب 
ت منطقة الــحــدود  مــا أوضــحــتــه وزارة اإلســـكـــان أمـــس، فيما جـــاء
الشمالية أقــل مناطق المملكة لناحية عــدد المستحقين بـــ 5748 

مستحقًا.
وأشــارت االسكان إلــى أبــرز اعتراضات المتقدمين، جــاءت ممن 
كانوا يحتاجون إلى تحديث بياناتهم لدى األحوال المدنية، مثل 
المطلقات الالتي ال يوجد لهن إثبات واقعة زواج أو طالق أوال يملكن 

تاريخًا معينا لحالتهن، وكذلك األرامل الالتي ال يملكن واقعة الوفاة 
أو عــدم إضــافــة األبــنــاء، أو ممن باسمه عـــداد كهرباء على مسكن 
غير مناسب، إضافة إلى المتقدمين الذين تواجدوا خارج المملكة 
ألكثر من 90 يومًا، وعــدد ممن يملك صّك أرض، ثم انتقلت ملكية 
هذه األرض إلى غيره قبل خمس سنوات، حيث طلبت الــوزارة من 
كل هــذه الفئات وغيرها استكمال اعتراضاتهم ليتسنى للوزارة 
قبولها، ووضعهم في قوائم االنتظار الخاصة بوزارة االسكان في 

مناطقهم التي يسكنونها.
وأكـــدت الــــوزارة حرصها مــن خــالل هــذه الــضــوابــط على إعطاء 
المستحق ما يستحق وفق أعلى درجات الشفافية، إضافة إلى عدم 
إلزام أي معترض بمراجعة الوزارة، واالكتفاء بتقديم االعتراضات 

بأشكالها كافة عبر أيقونة خاصة في بوابة اسكان.
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«عوائد االستثمار في العقار الكويتي األعلى في العالم»

بلوبرينت؟
- بــلــوبــريــنــت شــركــة اســتــشــارات 
اســـتـــثـــمـــاريـــة عـــقـــاريـــة متخصصة 
فـــي شــــؤون االســتــثــمــار فـــي الــعــقــار 
البريطاني، وتسعى إلــى أن تكون 
حجر أساس في الفكر االستثماري 
الــمــتــخــصــص فـــي الــعــقــار الـــدولـــي، 
وتأسست من قبل مجموعة كبيرة 
مــــــن الـــــخـــــبـــــراء فــــــي ســـــــوق الـــعـــقـــار 
واالســـتـــثـــمـــار مـــن أفــــــراد وشـــركـــات، 
واستطاعت الشركة أن تقرن اسمها 
بكبريات شركات التطوير العقاري 
فــــي الـــعـــالـــم ورواد االســــتــــشــــارات 

العقارية.
وتتمتع بلوبرينت بخبرة وتاريخ 
في هذا القطاع بفضل حلفائها في 
قطاعات االستثمار العقاري كافة، 
تــتــنــوع مــنــتــجــات الــشــركــة لتشمل 
مختلف مناحي الفرص االستثمارية 
العقارية العالمية، وذلك بهدف بناء 
عــالقــة اســتــراتــيــجــيــة مــع عمالئها، 
يشمل ذلك الفرص االستثمارية في 
الــعــقــار السكني أو الــتــجــاري الــذي 
ينقسم إلى مكاتب إداريــة ومحالت 

تجارية ومخازن.
وتوفر الشركة للعميل منتجات 
استثمارية عقارية متنوعة عبر 
حلفائها المتخصصين في السوق 
البريطاني، إذ أن بلوبرينت تحوز 
تمثيل كبريات شركات التطوير 
الـــعـــقـــاري فـــي بــريــطــانــيــا كــشــركــة 
بـــيـــركـــلـــي وأكـــــــس ون، وتـــتـــصـــدر 
األولـــــــى قـــائـــمـــة أكـــبـــر الــمــطــوريــن 
العقاريين في لندن وجنوب شرق 
إنــجــلــتــرا، أمـــا األخــيــر فــأحــد أكبر 

المطورين في شمال إنجلترا.
وأبرمت الشركة اتفاقيات عديدة 
مـــع شـــركـــات تــنــص عــلــى مــنــح حق 
حصري لـ بلوبرنت لتسويق جميع 
مــنــتــجــات تــلــك الــشــركــات الــعــقــاريــة 
داخل السوق الكويتي، منها شركة 
نــايــت فــرانــك إحـــدى أكــبــر الشركات 
االســتــشــاريــة الــعــقــاريــة فـــي الــعــالــم 
وتــتــخــذ مـــن لــنــدن مــقــرا لــهــا و لها 
أكثر من 43 فرعًا حول العالم لخدمة 
عمالئها، وتشمل مظلة خدماتها 
تقييم الــعــقــارات وإدارتـــهـــا وإعـــداد 
دراســـــات الــجــدوى وإدارة الــثــروات 
والصناديق االستثمارية العقارية، 
وبيع وتسويق المشاريع العقارية 
حــــــول الــــعــــالــــم، وتــــأســــســــت شــركــة 
نـــايـــت فـــرانـــك عــــام 1896 مــيــالديــة، 
وتتحالف هذه الشركة في الكويت 
مع شركة بلوبرينت لالستشارات 
الــعــقــاريــة فـــي تــســويــق مشاريعها 
السكنية والتجارية وإدارة الثروات 
والصناديق االستثمارية لعمالئها. 

الخدمات االستشارية

- تتميز بلوبرينت بأنها الشركة 
الـــوحـــيـــدة فـــي الــكــويــت الـــتـــي تــقــدم 
خدمات استشارية متكاملة للعمالء 
والمستثمرين في العقار البريطاني 
عــبــر الـــجـــهـــات اإلخــتــصــاصــيــة في 
بـــريـــطـــانـــيـــا، مـــنـــهـــا االســــتــــشــــارات 
الــضــريــبــيــة والـــقـــانـــونـــيـــة، وتــقــيــيــم 
الـــــعـــــقـــــارات وإدارة الــــعــــقــــار وبــيــع 
وتــأجــيــره وصــيــانــتــه وخــالفــهــا من 
األمــور العقارية، وتتم تلك األعمال 

كــــافــــة عـــبـــر طــلــيــعــة مــــن الـــشـــركـــات 
الـــمـــتـــخـــصـــصـــة فــــــي هــــــــذا الـــــشـــــأن، 
ومعتمدة من قبل الجهات الحكومية 
البريطانية لتقديم تلك االستشارات.

وتـــقـــدم الــشــركــة أيـــضـــًا خــدمــات 
الــتــمــويــل الـــعـــقـــاري بـــأنـــواعـــه كــافــة، 
الــتــقــلــيــدي واإلســــالمــــي لــكــل أنــــواع 
العقار سواء كان التجاري أو السكني 
بــمــدد تــمــويــلــيــة قــصــيــرة وطــويــلــة، 
وبـــأســـعـــار فـــائـــدة هـــي األفـــضـــل في 
الــســوق، وبنسبة تصل إلــى 70 في 
الــمــئــة مـــن قــيــمــة الـــعـــقـــار، حــيــث أن 
عـــددًا كبيرًا من الشركات الكويتية 
والمواطنين، قامت الشركة بتمويلهم 

لشراء عقارات في بريطانيا.

البريطاني؟
- السوق البريطاني منظم جدًا من 
خالل تشريعات قانونية وسياسات 
مالية تحمي االستثمارات العقارية 
بأنواعها كافة  وتحمي المستثمر، 
ويتمتع الــســوق البريطاني بنمو 
اقــــــتــــــصــــــادي كـــــبـــــيـــــر، وجــــاذبــــيــــتــــه 
للمستثمرين الــدولــيــيــن، وسهولة 
تــأســيــس األعـــمـــال ونــشــاط الحركة 
التمويلية هــنــاك، وكــانــت المملكة 
الــمــتــحــدة خـــالل الــســنــوات األخــيــرة 
الماضية، قبلة للكثير مــن األمـــوال 
العالمية، كما أن الظروف السياسية 
فــي منطقة الــشــرق األوســــط دفعت 
الكثير من المستثمرين نحو التوجه 
إلى االستثمار في الــدول األوروبية 

وخصوصًا بريطانيا.
وال يـــــــــــزال الـــــــســـــــوق الـــــعـــــقـــــاري 
البريطاني يشهد زخمًا متواصًال، 
بــــــاإلضــــــافــــــة إلــــــــــى أن الــــقــــوانــــيــــن 

والتشريعات هناك تعتبر من أكثر 
القوانين العالمية شفافية ومرونة، 
وعلى سبيل المثال النظام الضريبي 
هناك، يعتبر مرنا وقابال للتشكل 
على حسب المستجدات التي تطرأ 
عــلــى الــــســــوق، نــاهــيــك عـــن الــعــالقــة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة بـــيـــن الــمــســتــثــمــريــيــن 
الكويتيين وقطاع العقار البريطاني.

البريطاني عام 2015؟
- هناك ترقب لنتائج االنتخابات 
الـــقـــادمـــة فـــي مـــايـــو، والــتــشــريــعــات 
الضريبية المتوقعة، إال أن معظم تلك 
القرارات ستؤثر في العقارات الفاخرة 
في وسط لندن ويتوقع لتلك المنطقة 
حفاظها على أسعارها وانخفاض 
نسبة المبيعات فيها خالفا لمنطقة 
شــرق لندن التي ستواصل نموها 
مدعومة بحجم المشاريع المقررة 
فيها وشبكات البنى التحتية التي 
بدأ العمل فيها وتقدمت فيها أيضا 

شبكات النقل.
أما العقار التجاري، فما زال يشهد 
طــلــبــا عــالــمــيــا ولــكــن نــمــو أســعــاره 
سيتوقف وسيتجه المستثمرون 
إلى تفضيل العقارات التي فيها شرط 
زيادة قيمة اإليجار بفترات محددة 
مسبقًا وبقيمة محددة أيضًا وذلك 
تفاديًا ألي جمود عقاري مستقبلي 
أو زيـــادة فــي أســعــار الــفــائــدة، حيث 
االستثمار في شرق لندن أفضل من 

وسطها في عام 2015.

االستثمار في الكويت

أم االستثمار في الخارج؟
- مــن واجـــب المستثمر دارســة 
إمــــكــــانــــيــــاتــــه ورغـــــبـــــاتـــــه وشـــكـــل 
محفظته االستثمارية مــن حيث 
الـــتـــنـــوع والــــتــــوزيــــع الـــجـــغـــرافـــي، 
ونــجــد أفــضــل عـــوائـــد االســتــثــمــار 
فـــي الـــســـوق الـــعـــقـــاري الــكــويــتــي، 
وال يوجد لها منافس في العالم، 
ولكن لدينا مشكلة أساسية، وهي 
أنــه رغــم وجـــود مـــالءة مالية لدى 
األفراد والشركات، ال توجد قنوات 
استثمارية لتوظيف هذا األمــوال 
خالفا للعقار ما أدى إلى تضخم 

العقار الكويتي بشكل مبالغ به.
ويـــــعـــــتـــــبـــــر االســــــتــــــثــــــمــــــار فـــي 
العقار الــدولــي فرصة ألصحاب 
األمـــــــوال الــصــغــيــرة لــالســتــثــمــار 
فـــي أصـــــول عـــقـــاريـــة تــحــفــظ لهم 
أمــــوالــــهــــم الـــتـــي ال يــــجــــدون لــهــا 
مأمنا في الكويت، خصوصا في 
ظـــل إنــخــفــاض عـــوائـــد الــوديــعــة، 
واعتبر أن المقارنة بين العقار 
الــكــويــتــي والــبــريــطــانــي مــقــارنــة 
غير صحيحة، فالعقار الــدولــي 
يجب أن يكون مكمًال للمحفظة 
االستثمارية ويهدف إلى التنويع 
فـــي تـــوزيـــع األصـــــــول، لـــذلـــك فــإن 
العقار البريطاني مكمل للمحفظة 
اإلســـتـــثـــمـــاريـــة ولـــيـــس مــنــافــســًا 
لـــلـــعـــقـــار الـــكـــويـــتـــي، ألن الـــعـــقـــار 
الكويتي من األفضل في العوائد 

عالميًا خالل السنوات األخيرة.
ولكن يتوجب على المستثمر 
الـــكـــويـــتـــي تــــوخــــي الـــــحـــــذر عــنــد 
الــتــفــكــيــر فـــي االســتــثــمــار خـــارج 
دولـــة الــكــويــت، ومــعــرفــة قوانين 
الـــــدولـــــة، وحـــالـــتـــهـــا الــســيــاســيــة 
واالقــتــصــاديــة، وأن تــكــون هناك 
معلومات كافية عن العقار، ومن 
الضروري أن تكون هناك خدمات 
مــــســــانــــدة لـــلـــعـــقـــار مـــــن خـــدمـــات 
صـــحـــيـــة وخـــــدمـــــيـــــة، ويــــجــــب أن 
تكون هناك حرية في نقل األموال 
وإخــراجــهــا وأن يــقــوم بــالــســؤال 
عن الطلب والعرض في المنطقة 
التي يريد شراء العقار فيها، وعن 
معدل اإليجارات في تلك المنطقة، 
ومـــن الــمــهــم أن يــعــرف الــقــوانــيــن 
الضريبية حيث أن هناك عناصر 
في القوانين الضريبية يمكن أن 

تخفض  من قيمة االستثمار. 
وفـــي الــحــقــيــقــة، هــنــاك أكــثــر من 
100 عــنــصــر تـــحـــدد االتـــجـــاهـــات 
االســــتــــثــــمــــاريــــة الـــصـــحـــيـــحـــة، مــن 
المفترض األخذ بها، إذ أن معظم 
الــمــســتــثــمــريــن يـــــأخـــــذون قــــــرارات 
خــاطــئــة فـــي االســتــثــمــار فـــي دولـــة 

معينة، بسبب عدم األخذ بالعوامل 
التي تحدد االتجاهات الصحيحة 

أو عدم العلم بها.

االهتمام باالستثمار

الــمــحــلــي فـــي االســـتـــثـــمـــار بــالــعــقــار 
الدولي؟ 

- كــمــا أســلــفــنــا فـــإن الكويتيين 
هم األعلى استثمارا خارج بلدهم 
لعوامل عديدة ما ولد عرضا كبيرا 
مـــن شـــركـــات الــتــســويــق لــلــعــقــارات 
الدولية، ولألسف الشديد فإن معظم 
تــلــك الـــعـــروض ال جــــدوى حقيقية 
منها، وهناك العديد من العروض 
الوهمية، أو عروض يتم تسويقها 
بمعلومات غير صحيحة ومغرية، 
لتجذب المستثمر المحلي، فعلى 
سبيل الــمــثــال عـــرض شــــراء منزل 
فــي واليـــة نــيــويــورك فــي الــواليــات 
المتحدة األمــيــركــيــة بقيمة 1000 
دينار، وبــمــردود مــادي نسبته 10 
فـــي الــمــئــة ســنــويــا، مـــدفـــوع منها 
مقدمًا لمدة ثــالث سنوات، نظريًا 
هـــــذا الـــعـــرض مــثــالــي فـــي ظــاهــره 
لــالســتــثــمــار والــــشــــراء، لــكــن واقــعــه 
عــكــس ذلــــك تــمــامــًا فــهــذه الــمــنــازل 
تــــم االســــتــــحــــواذ عــلــيــهــا مــــن أحـــد 
البنوك مقابل ديون متعثرة للمالك 
األساسيين بمبالغ زهيدة جدًا، إثر 
األزمـــة العالمية االقتصادية التي 
مازالت تلقي بظاللها على مناطق 
عديدة من العقارات في شتى أنحاء 
العالم وبالذات الواليات المتحدة 

األميركية.

عليه المستثمرون المحليون بكثرة؟
- ال يوجد نــوع معين، فهناك 
مستثمرون يــريــدون االستثمار 
في عقارات مدرة للدخل، وهؤالء 
يتجهون لالستثمار في العقارات 
الــتــجــاريــة كـــاألســـواق أو مباني 
الــمــكــاتــب أو مــبــانــي الــتــصــنــيــع 
أو ســكــن الــطــلــبــة، بسبب ارتــفــاع 
عوائدها التي تصل إلى نحو 10 
في المئة سنويا من قيمة العقار.

وهـــنـــاك مـــن يــريــد شــــراء عــقــار 
لكي يستخدمه خالل فترة السفر 
والــســيــاحــة، وهـــذا الــنــوع يختار 
عــــقــــاراتــــه وفــــقــــا لــــألمــــاكــــن الــتــي 
يعشقها، ويفضل اإلقــامــة فيها، 
وهناك من يريد شراء عقار بهدف 
حفظ أمواله في أماكن آمنة وهذا 
النوع يفضل الشراء في قلب لندن 
أو في وسط المدن الرئيسية في 

بريطانيا.

المشكلة اإلسكانية

الكويت؟
- يـــمـــكـــن حــــل ارتـــــفـــــاع األســــعــــار 
والمشكلة اإلسكانية من خالل إصدار 
مجموعة من القوانين والتشريعات 
الضريبية، للحد من االستحواذ على 
األراضــــي وعـــدم احتكارها، ولــو تم 
تطبيق جزء منها فسيكون عالجا 

ألمراض العقار السكني بالكويت.
وتتمثل هذه التشريعات في زيادة 
رسوم التسجيل العقاري، حيث تبلغ 
فــي الــوقــت الحالي 1 فــي المئة، في 
حين يجب التدرج في رسم التسجيل 
العقاري، وكلما ارتفع سعر العقار 
ارتــفــعــت رســــوم الــتــســجــيــل، وبــهــذه 
الطريقة تستفيد الدولة من األموال، 
وتحد من دخــول التجار في العقار 

السكني.
كما ينبغي فــرض ضريبة على 
عدد مرات البيع، والتدرج في حساب 
الـــرســـوم ايــضــا، لــألشــخــاص الــذيــن 
يملكون مجموعة مــن األراضــــي أو 
ما يسمى بـ"بلوك"، إضافة الى فرض 
ضريبة ارتــفــاع قيمة الــعــقــار، وهي 
الضريبة التي تفرضها الدولة على 
الــعــقــارات المستخدمة للمضاربة، 
والـــــتـــــي يـــحـــقـــق الــــمــــضــــاربــــون مــن 
ورائها أرباحا، بينما ال تطبق على 
العقارات السكنية أو العقارات التي 

يتم تطويرها.
ويجب فرض ضريبة دخل على 
عقار السكن الخاص، إذ إن المتاجرة 
بــالــســكــن الـــخـــاص أصـــبـــح تــوجــهــا 
فـــي الــكــويــت، فـــال يــجــوز الــمــتــاجــرة 
بالسكن الخاص ألنه من األساسيات، 
وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن أي دخـــــل يتحقق 
للمستثمر مــن ورائــــه يجب ان يتم 

تحصيل ضريبة عليه.
كما ينبغي منع االستحواذ على 
األراضــــي فــتــرات كــبــيــرة، عــن طريق 
فرض رســوم ترتفع كل سنة، حيث 
إن بعض القوانين تنص على انه إذا 
امتلك الشخص أرضا لمدة تجاوزت 
خــــمــــس ســــــنــــــوات ولــــــــم يــســتــخــرج 
تــرخــيــص بــنــاء خــاللــهــا ال يــحــق له 

البناء إطالقا ويضطر الى بيعها.
وقد تفنن المسوقون في إبتكار 
وسائل تسويق تروج لهم منتجاتهم 
وتبيع األصول المسمومة للكويتيين 
وأنا شخصيًا أثني وبشدة على دور 
وزارة التجارة والصناعة في مكافحة 
تلك الشركات والتخفيف من آثارها 

على المجتمع الكويتي.

s.alshammari@aljarida.com نستقبل آراءكم بشأن صفحات «الجريدة» العقارية على البريد اإللكتروني

مشعل الملحم

قال نائب رئيس مجلس اإلدارة، الرئيس التنفيذي 
في بلوبرينت لالستشارات االستثمارية العقارية 
مشعل الملحم، إن «هناك أكثر من ١٠٠ عنصر 

تحدد االتجاهات االستثمارية الصحيحة من 
المفترض أن يتم األخذ بها، إذ إن معظم 

المستثمرين يأخذون قرارات خاطئة  في االستثمار 
في دولة معينة، لعدم األخذ بالعوامل التي تحدد 

االتجاهات الصحيحة أو عدم العلم بها». 
وأضاف الملحم في حواره مع «الجريدة» ان 

 خارج بلدهم 
ً
الكويتيين هم األعلى استثمارا

لعوامل عدة، مما ولد عرضا كبيرا من شركات 
التسويق للعقارات الدولية، ولألسف الشديد ان 

معظم تلك العروض غير ذات جدوى حقيقية.
وتابع ان أفضل عوائد االستثمار نجدها في السوق 

العقاري الكويتي وال يوجد لها 
منافس في العالم، ولكن لدينا مشكلة 

أساسية هي أنه رغم وجود مالءة مالية 
لدى األفراد والشركات ال توجد قنوات 

استثمارية لتوظيف هذا األموال 
بخالف العقار، مما أدى إلى تضخم العقار 

الكويتي بشكل مبالغ فيه، وفي ما يلي نص الحوار:

: حل المشكلة اإلسكانية  الملحم لـ &
يتطلب سن تشريعات ضريبية 

«اإلسكان السعودية»: سنقدم ١٠٠ ألف منتج عام ٢٠١٥
كـــشـــف وكــــيــــل وزارة االســــكــــان 
للدراسات والتخطيط في المملكة 
العربية السعودية المهندس محمد 
الزميع، عن توجه لدى الوزارة لتوزيع 
أكـــثـــر مـــن 100 ألــــف مــنــتــج سكني، 
تــشــمــل أراضــــــي مـــطـــورة وقـــروضـــًا 
خــالل عــام 2015، مضيفًا أن جميع 
مـــيـــزانـــيـــات واعــــتــــمــــادات مــشــاريــع 

الــوزارة، تم رصدها، ولن تتأثر بأي 
طارئ على ميزانية الدولة.

وقال الزميع، إن الــوزارة تتعامل 
اآلن مع أكثر من 750 ألف طلب من 
إجمالي نحو مليون طلب، تم رفعها 
إلى الــوزارة عبر بوابة "اسكان"، أي 
الموقع المخصص الستقبال طلبات 
الــدعــم الــســكــنــي، مــضــيــفــًا، "أنــجــزنــا 

عــمــًال كــبــيــرًا قــبــل الــبــدء باستقبال 
ل في تنظيم استقبال 

َّ
الطلبات، تمث

طلبات الدعم، واستقينا معلوماتنا 
عبر التواصل مع 13 جهة حكومية 
لجميع المعلومات، وتأسيس قاعدة 
بيانات ضخمة ساهمت في تسهيل 
اإلجراءات الالحقة وتسريع وتيرتها 

لتحديد مستحقي الدعم السكني".

وأوضح أن الوزارة يتوافر لديها 
اآلن 306 آالف منتج سكني، سيتم 
تخصيصها وتوزيعها حسب جدول 
زمني سيعلن عنه قريبًا، وقد تم في 
وقــت سابق اعتماد 13 ألــف وحــدة 
سكنية، وزع جزء منها في "جازان"، 
وبــــدأ قــبــل أيــــام فــي "بـــريـــدة" تــوزيــع 
جـــزء آخــــر، وُيــنــتــظــر اإلعــــالن قريبًا 

عن توزيع الوحدات المخصصة في 
كــل مــن "خــيــبــر" و"صــامــطــة" و"حفر 

الباطن" ومدن أخرى.
وذكـــــر أن عــــدد الــمــشــاريــع الــتــي 
يــجــري العمل فــي بنيتها التحتية 
حاليًا يبلغ 13 مشروعًا، ينتظر أن 
توفر أراضي مطورة تكفي إلنشاء 53 
ألف وحدة سكنية، إضافة إلى العمل 
حــالــيــًا عــلــى تــرســيــة 29 مــشــروعــًا، 
يـــتـــوقـــع أن تـــوفـــر أراضـــــــي مـــطـــورة 
تكفي إلنشاء ما يزيد على 31 ألف 
وحدة سكنية، مشيرا إلى أن تكلفة 
المشاريع التي يجري العمل عليها 

حاليًا يبلغ أكثر من 56 مليار ريال.
وقال الزميع، إن صندوق التنمية 
العقاري، قدم خالل السنوات األربع 
الـــمـــاضـــيـــة 200 ألـــــف قـــــرض تبلغ 
قيمتها 97 مليون ريال، أي ما يعادل 
25 فــي المئة مــن إجمالي مــا قدمه 
الـــصـــنـــدوق مــنــذ تــأســيــســه قــبــل 41 
د في الوقت نفسه على  عامًا، وشــدَّ
 المزيد من 

ّ
عدم رغبة الــوزارة بضخ

القروض في الوقت الــراهــن، خشية 
تسبب ذلــك فــي ارتــفــاع الطلب على 
األراضي وبالتالي تضخم أسعارها.
العربية

«المملكة» تبيع حصتها في «موفنبيك بر دبي»
قـــامـــت شـــركـــة الــمــمــلــكــة لـــالســـتـــثـــمـــارات الــفــنــدقــيــة، 
إحــدى الشركات المملوكة لشركة المملكة القابضة، 
ببيع حصتها بنسبة 100 في المئة في فندق وشقق 
"موڤنبيك بر دبــي" إلــى شركة استثمارية مقرها في 

اإلمارات، بقيمة 360 مليون ريال.
وقالت شركة المملكة القابضة إنه تم إنجاز الصفقة 

في 28 نوفمبر 2014.
من جانبه، ذكر رئيس مجلس إدارة شركة المملكة 

القابضة االمير الوليد بن طالل أن هذه الصفقة تسطر 
إنـــجـــازا جـــديـــدا فـــي ســجــل نــجــاحــات شــركــة المملكة 
القابضة، ضمن استراتيجية تحقيق عوائد قيمة من 

استثمارات الشركة في األسواق ذات النمو السريع.
وتــهــتــم شــركــة الــمــمــلــكــة لــالســتــثــمــارات الــفــنــدقــيــة، 
ومقرها الرئيسي في دبي، بحيازة وتطوير الفنادق 
والمنتجعات التي تتركز على األســـواق الناشئة في 

الشرق األوسط وآسيا وإفريقيا.

«النخبة العقاري - أبوظبي» يستقطب 
مشاريع بـ ١٠٠ مليار دوالر

تــشــارك مجموعة مــن الشركات 
الــــعــــقــــاريــــة الـــمـــحـــلـــيـــة والـــعـــربـــيـــة 
والـــعـــالـــمـــيـــة فــــي مـــعـــرض الــنــخــبــة 
الــعــقــاري- أبــوظــبــي، الــــذي تنظمه 
ألول مــــــــرة فــــــي دولــــــــــة اإلمـــــــــــارات 
مجموعة شركات "إسكان غلوبل" 
الكويتية، خالل الفترة من 26 إلى 
29 يناير المقبل بمركز أبوظبي 

الوطني للمعارض.
وقالت الشيخة فاطمة الصباح، 
رئـــيـــس مــجــلــس إدارة مــجــمــوعــة 

شــــــركــــــات "إســــــكــــــان غـــــلـــــوبـــــل"، إن 
"المشاريع التي سيجري طرحها 
بــمــعــرض الــنــخــبــة الـــعـــقـــاري تــقــدر 
قيمتها بــنــحــو 100 مــلــيــار دوالر 
أمـــيـــركـــي تــــتــــوزع مــــا بـــيـــن ســكــنــي 

واستثماري وسياحي".
وذكرت الصباح في تصريحات 
صحافية أن المشاريع تتواجد في 
مختلف دول الــعــالــم، ومـــن بينها 
دولـــة اإلمــــارات العربية المتحدة، 
مشيرة إلــى أن اخــتــيــار "أبــوظــبــي" 

كـــمـــحـــطـــة أولـــــــــى لــــتــــوســــع نـــشـــاط 
الشركة الخارجي جاء بسبب القوة 
الشرائية الكبيرة التي يحظى بها 

السوق اإلماراتي.
وأكـــــــدت أن الـــمـــعـــرض ســيــتــيــح 
الـــفـــرصـــة إلتــــمــــام صـــفـــقـــات الــبــيــع 
والـــشـــراء الــمــبــاشــر، ولــيــس مجرد 
إتمام الصفقات أو طرح المشاريع، 
مما يجعل منه فرصة مناسبة جدًا 
لشريحة كبيرة من األفراد والتجار 

والشركات.

بالنسبة لخطط ومشاريع الشركة المستقبلية، أوضح الملحم أن  
الشركة تسعى إلى تعزيز مكانتها في الخليج العربي لتكون المستشار األول 
في السوق البريطاني لكل أنواع الخدمات العقارية ويشمل ذلك خدمات 
االستشارات الضريبية والقانونية المتعلقة بالعقار وخدمات التقييم 

واإلدارة و الشراء والبيع وغيره.
وتحت شعار "استثمر حيث يصنع التاريخ المستقبل"، تقيم شركة 
"جليارد هومز" البريطانية، أول معرض لها في الكويت، وكذلك شركة "نايت 
فرانك" البريطانية، عرضًا خاصًا في مقر شركة بلوبرينت لالستشارات 
العقارية للتعريف بمشروع "مارينا وارف" الذي يتم تشييده حاليًا في 
العاصمة البريطانية لندن، وذلــك في الفترة بين 8 و 20 يناير المقبل، 
وهو عبارة عن مشروع سكني متكامل يتم تشييده حاليًا من قبل شركة 
مساكن "جليارد" ويقع في "زون 2" بلندن ثاني أهم منطقة بعد زون 1، وال 
يبعد المشروع سوى دقائق مشيًا عن شبكات النقل الرئيسية التي تربط 

السكان بوسط لندن.


