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»الوطني لالستثمار«: 18.6% منو 

املؤشرات اخلليجية منذ بداية العام

قال تقرير شركة الوطني لالستثمار عن حركة األسواق 
العاملية، ان معظم األسواق ارتفعت في الفترة من 3 إلى 
10 مايو 2014 حيث س����جل مؤشر دول مجلس التعاون 
اخلليج����ي ارتفاعا بلغ 1.4% محققا بذلك أفضل أداء لهذه 
الفترة تاله مؤشر الشرق األوسط وشمال أفريقيا بنسبة 
1.2% ومؤشر األسواق النامية بنسبة 0.4% ومؤشر البرازيل 
وروسيا والهند والصني بنس����بة 0.3%. في حني تراجع 
مؤشر األمريكتني ومؤشر أوروبا تراجعا طفيفا لم يتجاوز 
نسبة 0.1% بينما تراجع مؤشر آسيا بنسبة 0.6%. وبالنظر 
ألداء األسواق منذ بداية العام، فقد ارتفعت معظم األسواق 
وكان أفضلها أداء مؤشر دول مجلس التعاون اخلليجي 
إذ بلغ ارتفاعه نس����بة 18.6% تاله مؤشر الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا بنسبة 18.1% ومؤشر أوروبا بنسبة %4.2 
واألمريكتني بنسبة 2.6% في حني لم يتجاوز ارتفاع مؤشر 
األسواق النامية نسبة 1.2%. أما أسوأ األسواق أداء فكان 
مؤشر آسيا إذ تراجع بنسبة 3.4% تاله مؤشر البرازيل 

وروسيا والهند والصني بانخفاض وصل إلى %2.7.

افتتاح معرض الكهرباء
واملاء الرابع غداً

اعلنت شركة العامر الكهربائية عن رعايتها الرئيسية 
ملؤمت����ر ومعرض الكويت الراب����ع للكهرباء واملاء، حتت 
رعاية وزير الكهرباء وامل����اء عبدالعزيز االبراهيم يعقد 
في الراديس����ون بلو غدا االربعاء 14 مايو ويس����تمر ملدة 
يوم����ني. وقال الرئيس التنفيذي ف����ي العامر الكهربائية 
عالء اسعد، ان رعايتنا لهذا احلدث جاءت لدعم مثل هذه 
االحداث والتي تقام على ارض الكويت وتشجيعا للدفع 
في تقدم الصناعة الكهربائية. وأشار اسعد في تصريح 
صحافي، ان انطالق هذا املؤمتر تزامن مع االحتفال مبرور 
خمسني عاما على انشاء الشركة في مايو من العام 1964، 
والتي لها باع طويل وخبرة عريقة في مقاوالت الكهرباء 
استمرت عدة اعوام ساهمت فيها العامر في نهضة الصناعة 
الكهربائية في الكويت واستقرار الطاقة وتنمية قدرتها 
التشغيلية. وأضاف ان من اولويات الشركة هو حتقيق 
اهداف الدولة في االس����تثمار في الطاقة النظيفة، مؤكدا 
ان العامر باش����رت ونفذت عددا من مش����روعات الطاقة 
الشمس����ية الكبرى، ومن اهمها مشروعا تغطية اسطح 
وزارة االش����غال والكهرباء بعازل ألواح من شأنه انارة 
70% من اضاءة الوزارتني والذي دخل بالفعل هذا الشهر 

حيز التنفيذ بعدما مت اختباره ملدة عام كامل.

لتصل إلى 351 مليون دينار

»الوطني«: 20% منو املبيعات العقارية مارس املاضي
وافاد بأن الش����قق الفردية 
شكلت أكثر من نصف إجمالي 
الصفقات في قطاع االستثمار 
وكان معظمها في منطقة املهبولة 
التي  الكاملة  املبان����ي  تبعتها 
شكلت 32% من إجمالي الصفقات 
ثم القسائم التي شكلت حصتها 

نسبة %11.
واوضح ان مبيعات القطاع 
التجاري ارتفعت بنسبة كبيرة 
بلغت 92% لتصل الى 42 مليون 
دينار في مارس من 22 مليون 
دينار في العام املاضي حيث مت 
تسجيل 12 صفقة منها صفقة 
بيع قسيمة في اجلهراء بقيمة 

11 مليون دينار.
وفيما يخص بنك االئتمان 
الكويتي قال ان قيمة القروض 
املقررة بلغت 29 مليون دينار 
خالل مارس املاضي مس����جلة 
انخفاضا بواقع 16 في املاضي 
عن عام مضى، مضيفا ان العام 
املاضي شهد نشاطا كثيفا إال أن 
التباطؤ الذي ش����هدته االشهر 
االخيرة قد يكون نتيجة تباطؤ 
ف����ي عملية توزي����ع االراضي 

السكنية.

كل صفقات القطاع السكني في 
مارس املاضي مقارنة باملباني 

اجلاهزة )البيوت(.
ولفت التقرير الى انه على 
اساس ربع سنوي فقد تصدرت 
محافظ����ة االحمدي أيضا بقية 
احملافظات بتس����جيل صفقات 
ش����كلت 33% من كل صفقات 
الربع االول تليها محافظة مبارك 
الكبير التي ش����هدت زيادة في 
الصفقات في منطقتي أبو فطيرة 
والفنيطيس. وذكر ان مبيعات 
قطاع االستثمار استقرت عند 
132 مليون دين����ار في مارس 
مسجلة ارتفاعا بواقع 9% على 
أساس سنوي كما شهد القطاع 
ارتفاعا في عدد الصفقات بواقع 
53% على أساس سنوي ليصل 
الى 195 صفق����ة بحلول نهاية 
مارس. واضاف ان متوسط حجم 
الصفقة الواحدة انخفض بواقع 
29% على أساس سنوي ليصل 
الى 680 ألف دينار، مبينا انه 
على أس����اس ربع سنوي فقد 
ارتفاعا  شهد قطاع االستثمار 
في املبيعات بواقع 35% مقارنة 

بالربع االول من عام 2013.

الس����ابقة، االمر  خالل االشهر 
الذي يعكس االنخفاض في عدد 
الوحدات السكنية املتوافرة في 
السوق. وأوضح ان الصفقات في 
محافظة االحمدي كانت االعلى 
بنس����بة 34% تبعتها محافظة 
الكبي����ر بحصة بلغت  مبارك 
25% وشكلت القسائم 57% من 

ليصل عددها الى 439 صفقة فان 
ذلك االنخفاض قابله ارتفاع في 
متوسط قيمة الصفقة الواحدة 
بواقع 32% على أساس سنوي 

ليصل الى 403 آالف دينار.
وقال انه على الرغم من قوة 
النمو السنوي فان مستويات 
االس����عار واجهت انخفاضات 

قال بنك الكويت الوطني ان 
القطاع العقاري الكويتي حقق 
زيادة في املبيع����ات العقارية 
خالل شهر مارس املاضي بنسبة 
20% على أساس سنوي لتصل 

الى 351 مليون دينار.
واضاف الوطني في تقريره 
االقتص����ادي ع����ن )الس����وق 
العق����اري( ان املبيعات خالل 
مارس املاضي س����جلت أعلى 
مس����توى لها هذا العام لتقفل 
الربع االول عن����د 923 مليون 
دينار، مبينا ان جميع القطاعات 
شهدت ارتفاعا في املبيعات مع 
التج����اري بأداء  القطاع  تفرد 

استثنائي.
وذكر ان القطاعني السكني 
واالستثماري حافظا على قوة 
أدائهما متوقعا أن يشهد قطاع 
العقار عاما آخر من االداء القوي 
حيث بلغت قيمة املبيعات في 
القطاع السكني 177 مليون دينار 
في مارس املاضي بزيادة بلغت 

19% سنويا.
واش����ار الى انه على الرغم 
من انخفاض ع����دد الصفقات 
بواقع 10% على أساس سنوي 

املبيعات العقارية في مارس تسجل اعلى مستوى لها خالل 2014

»توب العقارية« تطرح مشاريع في بريطانيا وتركيا
متكامل���ة اخلدمات باإلضافة 
إلى مواقع لعدد من الشركات 
البريطانية، وأضاف القدومي 
إلى أن اجمالي عدد األراضي في 
املشروع تبلغ نحو 300 قطعة 
مبساحات تبدأ من 675 مترا 
مربعا وبأس���عار تبدأ من 15 
ألف جنيه استرليني، مشيرا 
إل���ى أن ملكية األراضي حرة 

وملختلف اجلنسيات.
القدوم���ي أن موقع  وبني 
األراضي يبعد نحو 32 ميال 
عن ماربل ارش ونايتس بريدج 
في لندن، ونحو 37 ميال عن 
مطار هيث���رو ونحو 19 ميل 
عن مدينة ميلتون كيينز و3 
اميال عن مدينة لوتن. وبني 
أن املنطق���ة تربطها ش���بكة 
مواصالت متنوعة مع مختلف 

املدن البريطانية.

أنه في حال رغب املش���تري 
باستثمار شقته كسكن للطالب 
وهو ما ننصح به فان الشركة 
املطورة ومن خالل اتفاقيات 
الش���ركات  اإلدارة مع إحدى 
البريطانية املتخصصة تضمن 
للعميل عائدا إيجاريا مضمونا 
صافيا بنسبة 8% وملدة سنتني 
بينما يقوم العميل بعد انتهاء 
املدة إما بتجديد عقده مع شركة 
اإلدارة أو تولي تأجير وحدته 

بنفسه.
من جانب آخر س���تطرح 
املجموع���ة أيضا ع���ددا من 
األراض���ي االس���تثمارية في 
بريطانيا وتق���ع في منطقة 
كادجنتون - لوتن، ومتتاز 
األراضي مبوقعها املميز على 
ش���ارع رئيس���ي في املنطقة 
ومحاط���ة مبنطقة س���كنية 

أما املشروع الثاني فسيكون 
عبارة عن شقق بنظام االستديو 
تصلح كسكن خاص أو ميكن 
استثمارها كسكن طالب وبني 
 Pearl« القدومي بان مشروع
works« والذي يقع في مدينة 
شيفيلد ببريطانيا يتألف من 
53 ستديو مبساحات متفاوتة 
وتبدأ أس���عاره م���ن 67 ألف 
إلى  جنيه استرليني، وأشار 
أن نظ���ام الدفعات س���يكون 
50% عن���د التعاق���د والباقي 
عند التس���ليم مبينا أن كافة 
العميل  التي سيقوم  األموال 
بدفعها س���تبقى في حساب 
احملامي حلني االنتهاء من تنفيذ 

املشروع.
ان  القدوم���ي  وأض���اف 
الوحدات ستكون وفق نظام 
التأجير وملدة 200 سنة وبني 

وتسمى باسطنبول اجلديدة، 
مشيرا إلى أنه جار إنشاء أكبر 
مدينة ترفيهي���ة فيها )تيما 
بارك( باإلضافة إلى عدد من 
اجلامعات واملجمعات التجارية، 
وأض���اف أن املنطقة تتمتع 
بوجود شبكة طرق ومواصالت 
كبيرة تربطها مبختلف املناطق 
واملراكز الرئيس���ية باملدينة 

بشكل سلس وسريع.
وأضاف القدومي ان الشركة 
بصدد طرح مجموعة محدودة 
من الشقق باملشروع لالستالم 
الفوري مع دفع العميل دفعة 
مقدمة 25% من قيمة الش���قة 
والباقي على أقساط من دون 
فوائد ملدة 36 شهرا مبينا ان 
العميل ميكنه االستفادة من 
تأجير الشقة وحتقيق عوائد 

فورية عليها. 

قال نائب العضو املنتدب 
للتسويق في مجموعة توب 
العقارية محمد وليد القدومي 
ان املجموع���ة تواصل طرح 
مش���اريعها املميزة لعمالئها 
في اس���طنبول بتركيا وفي 

بريطانيا.
وأضاف أن ابرز املشاريع 
التي نعمل على عرضها حاليا 
مشروع تيراس تيما، وهو عبارة 
عن برجني سكنيني جاهزين 
أتاكنت،  للتسليم في منطقة 
وهي من املناطق الرئيس���ية 
واحليوية في اسطنبول وتبعد 
عن مطار اتاتورك نحو 8 كم 
بينما تبعد عن منطقة تقسيم 
وشارع االستقالل نحو 26 كم، 
وأشار القدومي إلى أن املنطقة 
تشهد حاليا تنفيذ أكبر عدد من 
املشاريع التي تنفذ باسطنبول 

محمد القدومي


