
أمالك - خاص

�إطالق  �لإ�سكان  �عتز�م وز�رة  ك�سفت م�سادر مطلعة عن 
خالل  وذل��ك  )جت��دي��د(  �ل�سكنية  �لتجديد  قرو�ض  م��ب��ادرة 
�ل��رب��ع �ل��ث��اين م��ن �ل��ع��ام �حل��ايل 2019، وت��ه��دف �مل��ب��ادرة 
�جل��دي��دة �إل���ى ت��ن��وي��ع وت��و���س��ي��ع د�ئ����رة �ل��ق��رو���ض �ملقدمة 
و�سيانتها  �لقدمية  �مل��ن��ازل  �سر�ء  و�إمكانية  �ل���وز�رة؛  من 
�مل��دع��وم.  �لقر�ض  خ��الل  م��ن  ح�سنة  بقرو�ض  وجت��دي��ده��ا 
وج�����اءت ه���ذه �مل���ب���ادرة ت��ل��ب��ي��ة ل��رغ��ب��ة ���س��ري��ح��ة ك��ب��رة من 
�ملو�طنني ب�سر�ء م�ساكن م�ستخدمة يف �لأحياء �لقائمة يف 

معظم مدن �ململكة وخا�سة �ملدن �لكبرة.
جاهزيته  �كتمال  ع��ن  �لإ���س��ك��ان  برنامج  �أك��د  جهته،  وم��ن 
�ملتعلقة  �جل��و�ن��ب  كافة  در����س��ة  مو�سحًا  �مل��ب��ادرة  لإط���الق 
حاجة  لتالئم  و�لتنقيح  للتطوير  خ�سعت  �ل��ت��ي  ب��امل��ب��ادرة 
�ملو�طن، ومن �ملتوقع �أن يكون عمر �ملبنى �مل�ستهدف �أكرث 
تاريخ  من  �أ�سهر   6 مل��دة  �مل��ب��ادرة  وت�ستمر  �سنو�ت،   8 من 

�إطالقها. 
هي  )جت��دي��د(  �ل�سكنية  �لتجديد  ق��رو���ض  م��ب��ادرة  وتعترب 
�لذي  منزله  �سر�ء  للمو�طن  تتيح  حيث  نوعها  من  �لأول��ى 
ح�سب  وجتديده  يريده  �ل��ذي  �ل�سكني  �حلي  ويف  ينا�سبه 
�قتنا�ض  من  �مل�ستفيد  كما متكن  وبقرو�ض ح�سنة،  رغبته 

فر�ض �لعر�ض �ملنا�سبة �لتي تظهر يف �ل�سوق �لعقاري. 

أمالك - خاص
 
�مل��ق��اول��ني و�لعقاريني  م��ن  ع���ددد  ط��ال��ب 
ب��و���س��ع ح��ل��ول  �ل��ع��الق��ة  �جل���ه���ات ذ�ت 
عاجلة لظاهرتي �لعمالة �ل�سائبة و�ملقاول 
غ��ر�مل��ع��ت��م��د �ل��ت��ي ظ��ل��ت ول��ف��رة طويلة 
موؤكدين  و�ملقاولت  �لبناء  �سوق  ت�سويه 
�أن �أ���س��ع��ار �ل��ب��ن��اء و�ل��ت�����س��ي��ي��د �حل��ال��ي��ة 
جاء  �لعقار،  �أ�سعار  حركة  مع  تتنا�سب 
�ل��ذي  �ل�سامل  �ل���س��ت��ط��الع  ذل��ك خ��الل 
�لعقارية  �أم���الك  �سحيفة  معهم  �أج��رت��ه 
و�لت�سييد  �ل��ب��ن��اء  م����و�د  �أ���س��ع��ار  ح���ول 
ت�سير  �أ�سا�سي  يف  تلعبه من دور  وما 
ب��و���س��ل��ة �ل��ت��ط��وي��ر �ل��ع��ق��اري و�لأع���م���ال 
�لتباين  م��دى  �إل��ى  م�سرين  �لإن�سائية، 
�لبناء و�لت�سييد و�لتي  �أ�سعار مو�د  يف 
تختلف ح�سب �ل�سوق و�لعر�ض و�لطلب 
وك����ذل����ك ت��خ��ت��ل��ف م����ن م��ن��ط��ق��ة لأخ�����رى 
وحجم  و�لت�سييد،  �لبناء  حلركة  وف��ق��ًا 
�مل�����س��اري��ع �ل��ت��ي حت���ت �لإن�������س���اء و�ل��ت��ي 
تعزز بدورها من حركة �لبيع و�ل�سر�ء. 
وتوقع �مل�ستطلعون �أن ي�سهد �سوق �لبناء 
�حلر�ك،  من  مزيدً�  م�ستقبال  و�لت�سييد 
ن�سبة  �إلى �أن هناك �لعديد من �مل�ساريع 
�لتي يتم �سخها مبختلف مناطق �ململكة 
���س��و�ء ك��ان��ت م�����س��اري��ع خ��ا���س��ة �أو تلك 
�مل�ساريع �لتي تقوم بها وز�رة �لإ�سكان 
�لقطاع �خلا�ض ممثال يف  بالتعاون مع 
و�ملقاولت،  �لعقاري  �لتطوير  �سركات 
وهذ� بدوره �سوف يوفر خيار�ت كبرة 
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أمالك - واس

�أط��ل��ق خ��ادم �حل��رم��ني �ل�سريفني 
�مل���ل���ك ���س��ل��م��ان ب����ن ع��ب��د�ل��ع��زي��ز 
م�ساريع  �أربعة  �ملا�سي  �لأ�سبوع 
�لريا�ض  مدينة  يف  كربى  نوعية 
ت��ب��ل��غ ت��ك��ل��ف��ت��ه��ا �لإج���م���ال���ي���ة 86 
»م�����س��روع  ت�سمل  ري����ال،  م��ل��ي��ار 
حديقة �مللك �سلمان« و »م�سروع 
»م�سروع  و  �خل�سر�ء«  �لريا�ض 
»م�سروع  و  �ل��ري��ا���س��ي«  �مل�سار 
جتعل  ح��ي��ث  �آرت«،  �ل���ري���ا����ض 
�لعا�سمة  �لنوعية  �مل�ساريع  ه��ذه 

�أك��رب �لوجهات  �إح���دى  �ل��ري��ا���ض 
�إقليميا  ج���ذب  ومنطقة  �ل��ع��امل��ي��ة، 

وعامليٍا. 
وتعد حديقة �مللك �سلمان- �إحدى 
�أك��رب حد�ئق  �مل�ساريع �لأرب��ع��ة-  
 13.4 �ل��ع��امل مب�ساحة  �مل��دن يف 
�أر���ض  يف  وت��ق��ام  مربع  كيلومر 
قاعدة �مللك �سلمان �جلوية )مطار 
�أك��رب  �ل��ق��دمي(، م�سكلة  �ل��ري��ا���ض 

حد�ئق �ملدن يف �لعامل.
�لريا�سي«  »�مل�سار  م�سروع  �أما 
ك��ي��ل��وم��رً�،   135 ب��ط��ول  فيتميز 
لربط  �ل��ري��ا���ض،  مدينة  خم��رق��ًا 

بني و�دي حنيفة يف غرب �ملدينة 
وو�دي �ل�سلي يف �سرقها، وي�سم 
�أن�سطة ريا�سية وثقافية وترفيهية 
كيلومرً�   85 بينها  م��ن  وبيئية، 
للهو�ة،  �ل��در�ج��ات  م�سار�ت  من 
م�����س��ار�ت  م��ن  ك��ي��ل��وم��رً�  و135 
ل��ل��م��ح��رف��ني، و123  �ل����در�ج����ات 

كيلومرً� من م�سار�ت �خليول.
»�لريا�ض  م�سروع  يهدف  فيما 
�ل��ري��ا���ض  م��دي��ن��ة  لتحويل  �آرت« 
ميزج  مفتوح  فني  معر�ض  �إل���ى 
وذل��ك  و�ملعا�سرة،  �لأ���س��ال��ة  ب��ني 
�أك��رث من 1000  من خ��الل تنفيذ 

عمل ومعلم فني من �إبد�ع فنانني 
�جلمهور  �أم���ام  وعامليني  حمليني 
يف خم��ت��ل��ف �أرج�������اء �ل���ري���ا����ض، 
لت�سّكل �أكرب م�ساريع فن �لأماكن 
�ل���ع���ام���ة يف �ل����ع����امل. وي��ت�����س��م��ن 
ت��غ��ط��ي:  ب����ر�م����ج  �مل�������س���روع 10 
�لأح����ي����اء �ل�����س��ك��ن��ي��ة، �حل���د�ئ���ق، 
�ل�ساحات  �مل��ي��ادي��ن،  �مل��ت��ن��زه��ات، 
�ل��ع��ام��ة، حم��ط��ات �ل��ن��ق��ل �ل��ع��ام، 
�مل�ساة،  ج�سور  �ل��ط��رق،  ج�سور 
�لوجهات  وكافة  �ملدينة،  مد�خل 

�ل�سياحية يف �ملدينة... 
يتبع �ض8 -11

أطلقها  الملك سلمان.. بتكلفة 86 مليار ريال..
 أربعة  مشاريع نوعية كبرى تجعل الرياض
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عبدالعزيز العيسى

يعد قطاع �لعقار و�حد� من �أكرث �لقطاعات �جلاذبة لال�ستثمار، 
�أن��ه يتعر�ض ملمار�سات  �إل  ب��ه،  يتمتع  �ل��ذي  ورغ��م عامل �جل��ذب 
�سلبية، من قبل �لأجانب، وب�سورة خا�سة يف جمال �لت�سويق » 

بيع، �سر�ء، تاأجر« �أدت لت�سويه �سورته.
�سريحة  توجد  بل  �لوطنية،  للكفاء�ت  يفتقر  ل  �لعقاري  فالقطاع 
�لعقار  ت�سويق  جم��ال  يف  �لعامل  �ل�سعودي  �ل�سباب  من  كبرة 
�أنهم  قوية..�إل  �سنو�ت، و�كت�سب خرب�ت عري�سة وعالقات  منذ 
يت�سبثون  �لذين ماز�لو�  �لأجانب  قبل  تناف�سًا كبرً� من  يجدون 
بهذ� �لقطاع �حليوي، ونتيجية ملمار�ساتهم �خلاطئة ظهرت �لعديد 

من �ل�سلبيات �لتي �سوهت وجه هذ� �لقطاع.
ميار�سون  �لأجانب  ه��وؤلء  �أن  �ل�سلبية  �ملمار�سات  �أب��رز  وتتمثل 
ب��ي��ع، ���س��ر�ء، ت��اأج��ر« ���س��و�ء ك���ان ع��رب بع�ض  ت�سويق �ل��ع��ق��ار« 
حيث  ف��ردي��ة،  ب�سورة  �أو  �سعوديون،  ميتلكها  �لتي  �ملوؤ�س�سات 

تفتقر هذه �ملمار�سات لأخالقيات قطاع �لعقار و�أدبياته.
�لغر�مات  �أنظمة  ل��و�ئ��ح   �لأج��ان��ب  ��ستغل  فقد  ذل��ك  �إل��ى  �إ�سافة 
على �للوحات �لإعالنية غر �ملرخ�سة �لتي �أدت �إلى حتول بع�ض 
�ملن�ساآت �لعقارية �إلى �لإعالن بدون و�سع ��سم، فقط  جمرد رقم 
كبرة  مكا�سب  لتحقيق  �خلا�سة  مل�سلحتهم  ��ستغلوها  �ت�سال، 
عرب ت�سويق �لعقار  وذلك على ح�ساب �سريحة كبرة من �سباب 

�لوطن.
ومن �لظو�هر �ل�سلبية �مللفتة للنظر �نت�سار �لت�سويق �لعقاري من 
وذلك  بل خارجها،  فقط،  �ململكة  د�خ��ل  من  لي�ض  �لأج��ان��ب،  قبل 
با�ستخد�م �أرقام �سعودية، �أو بر�مج �لإنرنت ومو�قع �لتو��سل، 
�إلى ترخي�ض، وهذ� بدوره �أدى لت�سيق �لفر�ض  لأنها ل حتتاج 

على �ملو�طنني �لعاملني يف قطاع �لعقار.
�أغلب هذه �لأرق��ام، حيث  وقد يتفاجاأ �لبع�ض عند �لت�سال على 
وقد  �أجنبي!  بل  �سعودية،  �أو  �سعوديا  لي�ض  عليك  ي��رد  من  يجد 
�أو �لأردن،  يكون �لرد من خارج  �ل�سعودية، من  م�سر، مثاًل، 

�أو بع�ض دول  �خلليج ليبد�أ يف �لتو��سل معك عرب و�ت�ض �ب.
�أ�سعار  يف  �مل�ساربات  ظهرت  �ل�سلبية  �ملمار�سات  لهذ�  ونتيجة 
هذ�  بع�ض  ت��ف��رز  وق��د  �ل�سعوديني،  غ��ر  �لو�سطاء  ب��ني  �ل��ع��ق��ار، 
�مل�ساربات نوعا من �مل�ساجر�ت، بني �مل�ساربني �لأجانب نف�سهم، 
كل و�حد منهم يدعي �أنه هو من جلب �لزبون، لياأخذ ح�سته من 

�لت�سويق، و�أغلب �ل�سحايا من �ملو�طنات �لر�غبات يف �ل�سر�ء.
�أف����رزت و�ق��ع��ًا �سلبيًا خ��ط��رً� ينبغي  ه��ذه �مل��م��ار���س��ات �خل��اط��ئ��ة 
وز�رة  يف  �مل�سوؤولني  قبل  م��ن  ومتابعة،  بحزم  جت��اه  �لت�سرف 
�لتجارة و�جلهات �لأخرى ذ�ت �لعالقة، وهذ� ل يحتاج �إلى جهود 
بالت�سالت  لتقوم  رقابية  جهة  تخ�سي�ض  ميكن  حيث  ك��ب��رة، 
وحمركات  �لإلكرونية  �ملو�قع  على  �لت�سال  ب��اأرق��ام  ع�سو�ئيًا 
�لبحث ملعاجلة هذ� �خللل، �لذي يقلل من فر�ض �ل�سباب �ل�سعودي 

يف هذ� �ملجال �حليوي �ملهم.
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�ل���وزر�ء  على حد دخل �ل�سخ�ض  و�ف��ق جمل�ض 
�لطبيعي �لذي يعد م�ستحقا للدعم �ل�سكني، بعد 
�ل�ساأن،  بهذ�  �ملالية  وزي��ر  مقرح  على  �لط��الع 

وفق ما �أوردت �جلريدة �لر�سمية.
�ل�سخ�ض  �أن يكون حد دخل  �لقر�ر على  ون�ض 
للدعم،  �مل�ستحق  �لطبيعية  �ل�سفة  �ل�سعودي ذي 
�لو�رد  �لدعم(  )م�ستحق  تعريف  �إليه يف  �مل�سار 
يف �ملادة �لأولى من نظام �لتمويل �لعقاري، وفقًا 
ملا هو معمول به يف �ل�سو�بط �لو�ردة يف تنظيم 
�ل��وزر�ء  جمل�ض  بقر�ر  �ل�سادر  �ل�سكني،  �لدعم 
رق��م 82، ب��الإ���س��اف��ة �إل���ى م��ا ه��و معمول ب��ه يف 
برنامج �لتمويل �لعقاري �ملدعوم �ملعمول به يف 

�سندوق �لتنمية �لعقارية.

الرياض - أحمد العمري

بن عاطف  �إبر�هيم  �سرورة  قام حمافظ 
�مل�ستحقني  من  ع��دد  بت�سليم  �ل�سهري،  
�لإ���س��ك��ان  وز�رة  ق��و�ئ��م  يف  �مل�سجلني 

�ملخ�س�سة  �أر��سيهم  �سرورة  مبحافظة 
بح�سور  ���س��ك��ن��ي،  ب��رن��ام��ج  �سمن  ل��ه��م 
مدير عام فرع وز�رة �لإ�سكان باملنطقة 
وذل��ك  �ل�سقور؛  حممد  م��ان��ع  �ملهند�ض 
تعمل  �لتي  �لت�سليم  لعمليات  ��ستمر�ر� 

�ل�سكنية،  ل��الأر����س��ي  �ل������وز�رة  عليها 
�لقطع  .وبلغت  �سكني«  »برنامج  �سمن 
قطعة   )545( �ل��ن��زه��ة  مبخطط  �مل��وزع��ة 
�سكنية مب�ساحة �إجمالية 500 مر مربع 

للقطعة �لو�حدة.
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�لعدل،  �أ�سهمت جهود وز�رة 
و�ل����ه����ادف����ة يف رف�����ع ك���ف���اءة 
�ملرتبطة  �لق�سائية  �لإجر�ء�ت 
و�ملايل،  �لقت�سادي  بال�ساأن 
ب��ي��ئ��ة  دع�������م وحت���������س����ني  يف  
�لأعمال وت�سجيع �ل�ستثمار، 
تعزيز  على  �نعك�ض  م��ا  وه��و 
�ل�سعودي،  �لق�ساء  ت�سنيف 
�أهد�ف  و�إبر�زه عامليًا، كاأحد 
وفقًا  �لإ�سر�تيجية،  �ل��وز�رة 
ل���ربن���ام���ج �ل���ت���ح���ول �ل��وط��ن��ي 
جم����ددً�  و�ل���ت���اأك���ي���د   ،2020
يف  �لق�ساء  نز�هة  م��دى  على 
�ململكة و��ستقالليته، وقابليته 
�حلر�ك  مع  و�لتفاعل  للتطور 
�لق���ت�������س���ادي و�ل�������س���ر�ك���ات 
�لتي  �لعاملية  و�ل�ستثمار�ت 

�ل�سعودي  �ل�����س��وق  ي�سهدها 
و�مل�سروعات  للتوجهات  وفقًا 
�لتي  �لعمالقة  �ل�ستثمارية 
ت�ستهدفها روؤية �ململكة 2030 

وخططها �لطموحة.
و�أ����س���ه���م���ت �خل����ط����و�ت �ل��ت��ي 

على  �سو�ء  �ل���وز�رة  �تخذتها 
�سعيد �لبنية �لتحتية و�ملتثملة 
يف �إن�ساء �ملحاكم �ملتخ�س�سة 
�ململكة،  م��ن��اط��ق  خمتلف  يف 
و�ل������ت������ي �أك�����م�����ل�����ت �أخ����������رً� 
�ملحاكم  ب���اإط���الق  منظومتها 

وكذلك  و�لعمالية،  �لتجارية 
�أعلى  حد  عن و�سع  �لإع���الن 
جل��ل�����س��ات �ل��ت��ق��ا���س��ي ومب���دة 
لتحديد  ي��وم��ًا   20 تتجاوز  ل 
م��وع��د �ل��ن��ظ��ر يف �ل��ق�����س��اي��ا، 
�مل��م��اط��الت و�إط��ال��ة  للحد م��ن 
م�����دد �ل���ت���ق���ا����س���ي، �إ����س���اف���ة 
�إل����ى دع���م ب���ر�م���ج �مل�����س��احل��ة 
وتفعيل �أنظمة �لتحكيم، حيث 
���س��اه��م��ت ت��ل��ك �مل���ب���ادر�ت يف 
اإ�ساعة الرتياح يف الأو�ساط 
�ملتعاملة  و�ملالية  �لقت�سادية 
م����ع �لأن���ظ���م���ة �لق��ت�����س��ادي��ة 
و�ل�ستثمارية يف �ململكة، كما 
�لت�سنيفات  ع��ل��ى  �ن��ع��ك�����س��ت 
ت�سدرها  �ل��ت��ي  و�مل��وؤ���س��ر�ت 
كان  و�لتي  �لدولية  �ملنظمات 
�آخرها تقدم �ململكة يف موؤ�سر 

�إنفاذ �لعقود 24 مرتبة.

الرياض - محمد  السبيعي 

وقع برنامج �لإ�سكان �لتنموي �لتابع لوز�رة �لإ�سكان �تفاقية 
“MCC” بهدف توفر وحد�ت  بناء وح��د�ت �سكنية مع �سركة 
منطقة  كل  �حتياج  وفق  �لأ�سد حاجة،  لالأ�سر  مالئمة  �سكنية 

من مناطق �ململكة.
وج���رى ت��وق��ي��ع �لت��ف��اق��ي��ة ب��ح�����س��ور م��ع��ايل وزي���ر �لإ���س��ك��ان 
�لعام  �مل�سرف  كّل من  بني  عبد�لله �حلقيل  بن  ماجد  �لأ�ستاذ 
م��ازن  �ملهند�ض  �لعقاري  و�لتنظيم  �لتنموي  �لإ���س��ك��ان  على 
�لد�وود، ومدير م�ساريع �لبناء ب�سركة »MCC« ليو �سي يان، 
�إذ �تفق �لطرفان على �لعمل معًا لبناء وحد�ت �سكنية جديدة 
�ملرحلة  مناطق متثل جزء من  يف 12 مدينة وحمافظة يف 4 
�سيليها  و�لتي  �لتنموي،  بالإ�سكان  �لبناء  �لأولى �سمن خطة 
لحقًا م�ساريع �أخرى لتغطية �ملزيد من �ملناطق عرب �تفاقيات 

يف مر�حلها �لأخرة لالإعالن.
و�أو�سح �لربنامج يف بيان �سحايف �أن هذه �لتفاقية و�لتي 
تاأتي �سمن �ملرحلة �لأولى من م�ساريع �لبناء، �ستغطي 4 من 
�ملنورة  �ملدينة  �ملكرمة،  مكة  )�لريا�ض،  �ململكة، وهي  مناطق 
موقع   14 يف  ف���ورً�  �لبناء  �أع��م��ال  �ستبد�أ  حيث  و�لق�سيم(، 
موزعة على 12 حمافظة من حمافظات �ململكة، وهي )�لزلفي، 
ث���ادق، ���س��ق��ر�ء، رم���اح، �خل���رج، �ل��دو�دم��ي، رن��ي��ة، خلي�ض، 

ر�بغ، ينبع، �حلناكية و�لنبهانية.

موافقة 
مجلس الوزراء 

على حد دخل 
الشخص الطبيعي 

»اإلسكان« تسلم أراضي لعدد من للمستحقين

مبادرات  وزارة العدل تعزز بيئة األعمال 
واالستثمار في المملكة 

اإلسكان التنموي 
توقع اتفاقية  لبناء 

وحدات سكنية
 في 4 مناطق

أخبــــــار

053 810 8085
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شركة إتقان العقاريةقريبًا
تعلن قرب البيع بالمزاد العلني

يربط الذي  مباشرًة  الرابع  الدائري  امتداد طريق  على  بوقوعه  المخطط   يتميز 
 أحياء مكة المكرمة مع طريق المدينة المنورة وطريق القصيم الجديد وطريق
 جدة ، ومرتبط بشبكة طرق سريعة طريق الملك فيصل المؤدي إلى المسجد
إلى المؤدي  السيل  التنعيم وطريق  إلى مسجد  المؤدي  الحج   الحرام وطريق 

الطائف الرياض
 فرصة التملك داخل حد الحرم األراضي جاهزة للبناء والسكن الفوري المخطط
إسكان تمليك  شقق  للمستثمرين  متاحة  خيارات   ، وتجاريا  سكنيًا   منتعش 

للحجاج والمعتمرين والزوار
االفراغ فوري بعد البيع مباشرًة

جاهز للبناء والسكن الفوري
مساحات مختلفة تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع

مخطط الريان
مكة المكرمـــة  

ُفرصة الُعمر ،،،، َتملك في أطهر بقاع األرض

9 2  0 0 0  1 0 1 9
0550053000
0539962000

www.etqaan.sa/raian
info@etqaan.sa

مساجد مدارس حدائق

سكنيتجـاري
حدائق مساجد

الطريق الدائري الرابع
طريق الملك فيصل

المسجد الحرام
منى

مخطط
 الــريـان

جبل النور

الطريق الدائري الرابع
طريق الملك فيصل

المسجد الحرام
منى

مخطط
 الــريـان

جبل النور

856

854855

714

381

397

323

إشتراطات

 المخطط 

أربعة أدوار ودور مواقف سيارات ومبيتات 
نسبة البناء 65 ٪ في الدور األرضي
نسبة البناء 75 ٪ في باقي األدوار
الشـوارع التجاريـة   32 – 100مترًا
الشوارع السكنية   15 – 20 متـرا

مميزات المخطط

إعــــــــالن
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أمالك- متابعات 

وجه خادم �حلرمني �ل�سريفني 
�مللك �سلمان بن عبد�لعزيز �آل 
�سعود � �أيده �لله � �أثناء �طالعه 

على م�سروع �مل�سار �لريا�سي 
�لريا�ض  مدينة  م�ساريع  �أحد 
�لأرب���ع���ة �ل��ك��ربى �ل��ت��ي �أع��ل��ن 
�ملا�سي  �لثالثاء  �إطالقها  عن 
بني  �لر�بط  �لطريق  بت�سمية   ،

طريق �مللك خالد غربًا وطريق 
�جلنادرية �سرقًا، با�سم طريق 
بن  �سلمان  ب��ن  �لأم����ر حم��م��د 

عبد�لعزيز .
بن  �لأم��ر حممد  ويعد طريق 
�أح��د  عبد�لعزيز،  ب��ن  �سلمان 
�أه�����م ط����رق م��دي��ن��ة �ل��ري��ا���ض 
�حل���ي���وي���ة، ومي��ت��د ب��ط��ول 30 
كيلو مر، ويقام على �متد�ده 
م�����س��روع �مل�����س��ار �ل��ري��ا���س��ي 
للم�ساة  م�سار�ت  ي�سم  �ل��ذي 
وركوب  �لهو�ئية  و�ل��در�ج��ات 
�خليل، وجمموعة متنوعة من 
و�لفنية  �لريا�سية  �مل��ن�����س��اآت 
و�لثقافية و�لرفيهية و�لبيئية 

و�ملو�قع �ل�ستثمارية .

أمالك- متابعات

�أظ������ه������رت خ���م�������ض م������و�د 
�خلر�سانة  وه���ي  �إن�����س��ائ��ي��ة 
�جل����������اه����������زة و�حل�������دي�������د 
و�لأ�����س����م����ن����ت و�ل���ك���ي���اب���ل 
و�لأخ���������س����اب، ت��ب��اي��ن��ًا يف 
�أ����س���ع���اره���ا خ�����الل �ل���ع���ام 
�سجل  �إذ   ،2018 �ملا�سي 
�سلعتني  �أ���س��ع��ار  م��ت��و���س��ط 
ت���ر�ج���ع���ا م���ق���اب���ل �رت���ف���اع 
مقارنة  وذل��ك  �سلع،  ث��الث 
مب��ت��و���س��ط �أ����س���ع���اره���ا يف 

.2017
�إل��ى  ��ستند  لر�سد  ووف��ق��ا 
ب��ي��ان��ات ر���س��م��ي��ة، ت��ر�ج��ع 
م���ت���و����س���ط ����س���ع���ر ك����ل م��ن 
�خل�����ر������س�����ان�����ة �جل������اه������زة 
ب��ن�����س��ب��ة 4.2  و�لأ����س���م���ن���ت 

يف �مل��ائ��ة مب��ا ي��ع��ادل نحو 
�ملكعب،  للمر  ري���ال   7.6
يعادل  مبا  �ملائة  يف  و0.7 
0.1 ريال للكي�ض 50 كيلو 
وبلغ  �ل��ت��و�يل،  على  جر�مًا 
�ملكعب  �ملر  �سعر  متو�سط 
�ل����و�ح����د م����ن �خل��ر���س��ان��ة 
نحو   2018 يف  �جل���اه���زة 
بنحو  م��ق��ارن��ة  ري����ال   173
 ،2017 يف  ري���ال   180.6

�أما �لأ�سمنت فبلغ متو�سط 
ك��ي��ل��و  �ل��ك��ي�����ض 50  ���س��ع��ر 
جر�ما نحو 12.7 ريال يف 
ريال   12.8 مقابل   2018
�مل���ق���اب���ل،  2017.يف  يف 
�رت����ف����ع����ت �أ�����س����ع����ار ث���الث 
يف  �إن�سائية  �سلع  �أو  م��و�د 
»�لكيابل«  �أكرثها   ،2018
بن�سبة 16.3 يف �ملائة ومبا 
للمر  ري�����ال   4.4 ي���ع���ادل 

�لطويل ليبلغ متو�سط �سعر 
�مل���ر �ل��ط��ويل ن��ح��و 31.6 
م��ق��اب��ل   2018 يف  ري������ال 
 .2017 يف  ري����ال   27.2
كما  �سجلت �أ�سعار �حلديد 
يف   12.9 بن�سبة  �رت��ف��اع��ا 
ي���ع���ادل 290.8  �مل���ائ���ة مب���ا 
ري���ال ل��ك��ل ط��ن ح��دي��د، �إذ 
ب��ل��غ م��ت��و���س��ط ���س��ع��ر �ل��ط��ن 
 2541.7 نحو   2018 يف 
م��ق��اب��ل   2018 يف  ري������ال 
ري��ال يف 2017   2250.9
�خلر�سانة  تر�جعت  ..فيما 
يف   11.1 بن�سبة  �جلاهزة 
�ملائة مبا يعادل 21.7 ريال 
للمر  ري�����ال   194.7 م���ن 
�مل��ك��ع��ب �ل��و�ح��د �إل���ى 173 
�لو�حد  �ملكعب  للمر  ري��ال 

يف عام 2018 . 

أمالك - خاص

للزكاة  �لعامة  �لهيئة  ك�سفت 
�لزكوي  �لوعاء  �أن  و�لدخل 
�لتمويل  و���س��رك��ات  للبنوك 
لكن   %2.5 ع��ن��د  ي��ت��غ��ر  مل 
تغرت طريقة �لو�سول لهذ� 

�ل���وع���اء لح��ت�����س��اب �ل��زك��اة، 
و�أو�����س����ح ح��م��ود �حل��رب��ي، 
للهيئة  �ل��ر���س��م��ي  �مل��ت��ح��دث 
�أن  ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  م��ق��اب��ل��ة  يف 
�ل��ق��و�ع��د ب��ال��الئ��ح��ة �جل��دي��دة 
ت�������س���ل �إل�������ى وع�������اء زك����وي 
باأن�سطة  ي��اأخ��ذ  ج���دً�  و����س��ح 

�لأم���و�ل  وم�����س��ادر  �لتمويل 
هذه  �أ���س��ول  يف  �مل�ستخدمة 

�ملوؤ�س�سات و�ل�سركات.
�أ���س��درت  ق��د  �لهيئة  وك��ان��ت 
�ل��الئ��ح��ة �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة جل��ب��اي��ة 
ف�سول   9 تت�سمن  �ل���زك���اة 
���س��رح��ت  م�����ادة  ���س��م��ل��ت 33 

وم��ا  �لتح�سيل  كيفية  فيها 
مطلع  فيما حددت  به،  يتعلق 
موعدً�  2020م  �لقادم  �لعام 
جاءت  وقد  �لالئحة.  لتطبيق 
�ل��الئ��ح��ة �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة جل��ب��اي��ة 
�لتغير�ت،  من  بعدٍد  �لزكاة 
حت�سني  يف  �أب���رزه���ا  يتمثل 

�ل��زك��اة  حت�سيل  �إج������ر�ء�ت 
مب����ا ي��ح��ق��ق �أع����ل����ى درج�����ات 
�لل��ت��ز�م و�ل��ك��ف��اءة، وزي���ادة 
�لأم��ر  و�ل��و���س��وح  �ل�سفافية 
جذب  على  �سينعك�ض  �ل���ذي 
�ل����س���ت���ث���م���ار وزي���������ادة ث��ق��ة 

�مل�ستثمرين.

ومن �لتغير�ت �لتي �سيكون 
لها �أثر �إيجابي كبر جاء يف 
للعقار�ت  �ل��زك��وي��ة  �مل��ع��اجل��ة 
حت��ت �ل��ت��ط��وي��ر �لأم����ر �ل��ذي 
�سيدعم �سناعة تطوير �لعقار 
هذه  يف  �ل�ستثمار  وي�سجع 

�ل�سناعة. 

تسمية أحد أهم طرق الرياض بـاسم 
»طريق األمير محمد بن سلمان«  

أسعار 
مواد البناء  

تشهد تبايناً 
في األسعار  

بمختلف 
أسواق 
المملكة

الزكاة والدخل: 
تغييرات في طريقة 
الوصول الحتساب 

الزكاة.. والبداية في 2020

معرض االستثمار 
العقاري األكبر واألكثر

 تأثيرًا في مصر

سّجل اآلن ووفر 50 ج.م.

 مركز مصر للمعارض الدولية، 
محور المشير طنطاوي - القاهرة الجديدة

 27 – 30 مارس 2019
للمستثمرين  والمخّصص  البالد  في  الرائد  العقاري  المعرض  هو  مصر  سكيب  سيتي 
أهم  فيه  وتستعرض  العقاري  القطاع  في  والمتخّصصين  المنازل  شراء  في  والراغبين 
الشركات العارضة في السوق أحدث مشاريعها التي تخدم العمالء الذين يتطّلعون إلى 

االستمتاع بأعلى مستويات المعيشة.

أصل العقار في مصر
 نربــط بيــن النــاس والمــدن واألفكار

انضم للمحادثات #سيتي_سكيب_مصر

 الصحيفة الرسمية
باللغة االنجليزية

جهات الرعاية البالتينية  الصحيفة العقاريةالراعي األساسي
 الرسمية

أول جريدة عقارية متخصصة مصر والعالم العربى
R  E   A   L      E  S  T  A    T  E     N   E   W  S   P   A  P  E  R

 الشريك التلفزيوني
اإلقليمي

 الجريدة المحلية
الرسمية لألعمال

 الجريدة اليومية
الرسمية

 الخطوط الجوية
الرسمية

الناقل الرسمي الشريك اإلعالمي
 المحلي

 الشريك اإلعالمي
المحلي

 صحيفة األعمال
 الرسمية

 الشريك اإلعالمي المنظمون
اإلقليمي
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أمالك- أمل الحامد

�ملعتمدين  للمقيمني  �ل�����س��ع��ودي��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  ق��ام��ت 
�لتقييم  لأعمال  �ملهني  �لدليل  باإ�سد�ر   ، »تقييم« 
وذل��ك  �ل��ع��ام��ة؛  للمنفعة  �مللكية  ن���زع  لأغ���ر�����ض 

ل�ستطالع �لآر�ء حوله قبل 24 مار�ض �جلاري.
�لدليل يتكون من  �إن  لها  بيان  �لهيئة يف  وقالت 
تكلفة  لأ�سعار  ��سر�سادي  ودل��ي��ل  مهني  دليل 
و�مل�ستمالت  و�لغر��ض  و�لتح�سينات  �لإن�ساء�ت 
�لعامة.  للمنفعة  �لعقار�ت  ملكية  ن��زع  لأغ��ر����ض 
�سامال  عمليا  دلياًل  يعد  �أن��ه  تقييم«   « و�أ�سافت  
�لتي يجب على  تف�سيلي �خلطو�ت  ب�سكل  يحدد 
جلان  يف  �مل�ساركني  �للجان  و�أع�����س��اء  �ملقّيمني 
�لعتبار  بعني  و�أخ��ذه��ا  بها  �لقيام  �مللكية  ن��زع 
�لتقييم  معاير  مع  متو�فق  مهني  تقرير  لتقدمي 
�ملهني  �لدليل  �إ���س��د�ر  �أن  و�أو�سحت،  �لدولية. 
�ل�سامي  �لأم���ر  على  ب��ن��اء  ي��اأت��ي  �لتقييم  لأع��م��ال 
للمقّيمني  �ل�����س��ع��ودي��ة  �لهيئة  بتوجيه  �ل��ق��ا���س��ي 
ب�سكل  وحتديثه  �لدليل  هذ�  باإ�سد�ر  �ملعتمدين 
ي�سرح  �ل��دل��ي��ل  ه��ذ�  �أن  �لهيئة،  وبينت  دوري. 
يقوم  �أن  ي��ج��ب  �ل��ت��ي  �خل���ط���و�ت  ج��م��ي��ع  للمقيم 
فنية  وثيقة  ويعترب  �لتقييم،  عملية  لتنفيذ  بها 
�لعالقة  ذ�ت  و�لأنظمة  �لت�سريعات  مع  تتكامل 
عملية  فهم  يف  وي�ساعد  �مللكية،  ن��زع  نظام  مثل 
�لتقييم و�خلطو�ت �لتي متر بها كما ي�ساهم يف 
�لتي  و�ملعلومات  �لقيمة  ��ستنتاج  كيفية  �إي�ساح 
جرى �ل�ستناد عليها من �أجل �لتو�سل �إلى هذه 

�لنتيجة.

الرياض- محمد السبيعي

حت���ف���ي���زً� ل��ل��م�����س��اري��ع �ل�����س��غ��رة 
�لتنمية  �سندوق  ق��ام  و�ملتو�سطة، 
ب���ر�جم���ه  �إط��������ار  �ل�������س���ن���اع���ي يف 
�ملتخ�س�سة باإطالق برنامج »�آفاق« 
وتعزز  �مل�����س��ارع   ه��ذه  تدعم  �لتي 

رو�د �لأعمال.

�لوطنية  �ملن�ساآت  �ل�سندوق  ودعا 
�ل�ستفادة من  �إلى  �لعمال  ورو�د 
مميز�ت  من  يوفره  وم��ا  �لربنامج 
ت�������س���اع���د ع���ل���ى حت���ق���ي���ق �ل���ن���ج���اح 

و�لتطور.
وي���ق���وم ب��رن��ام��ج »�آف�������اق« ب��ت��وف��ر 
�ل����دع����م ل���ل���م���ن�������س���اآت �ل�����س��ن��اع��ي��ة 
ورو�د  و�مل���ت���و����س���ط���ة  �ل�������س���غ���رة 

�لأع��م��ال م��ن خ��الل ع��دة م�سار�ت 
م�سارين؛  �ل�سندوق  منها  �أط��ل��ق 
منو  بتحفيز  �لأول  �مل�����س��ار  ُي��ع��ن��ى 
�مل��ن�����س��اآت �ل�����س��ن��اع��ي��ة �ل�����س��غ��رة 
و�مل��ت��و���س��ط��ة �ل���و�ع���دة، م��ن خ��الل 
ت���ق���دمي ع����دد م���ن �مل����ز�ي����ا �مل��ت��ع��ل��ق��ة 
�ل�سماح  وم����دد  �ل�����س��د�د  ب��ف��ر�ت 
للقرو�ض  �ملبكر  �ل�سرف  و�أهمها 

�ل�سناعية،  �ملن�ساآت  منو  لت�سريع 
�لأع��م��ال  رو�د  ل��دع��م  ث���اٍن  وم�سار 
�ل�سناعية،  �لقطاعات  خمتلف  يف 
حا�سنات  مع  �ل�سر�كة  خ��الل  من 
برنامج  مثل  �لأع��م��ال،  وم�سرعات 
»ب������ادر« حل��ا���س��ن��ات وم�����س��رع��ات 
�لتقنية �لتابع ملدينة �مللك عبد�لعزيز 

للعلوم و�لتقنية.
�لدعم  جانب  �إل��ى  �لربنامج  ويقدم 
�مل��������ايل وح�����زم�����ة م�����ن �خل����دم����ات 
�لت�سجيعية  �ل�ست�سارية و�حلو�فز 
عن  ف�سال  �لأع��م��ال،  رو�د  لتمكني 
لال�ستفادة  �لخ��ر�ع��ات  �أ�سحاب 
�ل�سناعية«  �ملن�ساآت  »م�سرعة  من 
�ل��ت��اب��ع��ة ل��ربن��ام��ج ب����ادر يف �إط���ار 
بني  �ل�سر�تيجي  �لتعاون  �تفاقية 
�ل�����س��ن��دوق �ل�����س��ن��اع��ي وب��رن��ام��ج 
�أعمال«  »م�سرعة  �أطلق  �لذي  بادر 
و�لحتياجات  �لثغر�ت  �سد  بهدف 

�ملتفاوتة يف �ملجال �ل�سناعي. 

أمالك - واس 

�أعلنت �لهيئة �لعامة لال�ستثمار، 
»بال  م�سابقة  �لت�سجيل يف  بدء 
ح������دود« حت���ت ���س��ع��ار »���س��ب��ب 
�لأ�سباب  �إل��ى  لي�ساف  ث��ام��ن« 
�ل�����س��ب��ع��ة �ل��ت��ي ���س��ب��ق �إع��الن��ه��ا 
من  �لتي جتعل  �لأ�سباب  كاأهم 
ر�ئدة  ��ستثمارية  �ململكة وجهة 

عامليًا.
وت���ع���د م�����س��اب��ق��ة »ب����ال ح����دود« 
�لوطنية  �لت�سويقية  �مل�سابقة 
�لأولى من نوعها لتقدمي �ململكة 
�ل��ع��رب��ي��ة �ل�����س��ع��ودي��ة ك��وج��ه��ة 

����س��ت��ث��م��اري��ة ر�ئ�������دة ع���امل���ي���ًا، 
حتى  ت�ستمر  �أن  �مل��ق��رر  وم���ن 
�ملقبل.  �ل�سهر  م��ن  �أب��ري��ل   17

�لهيئة  حمافظ  وكيل  وك�سف 
ل��ل��ت�����س��وي��ق و�لت�������س���ال خ��ال��د 
�مل�����س��ارك��ة  ف��ر���س��ة  �أن  ط��ا���ض؛ 

�أمام جميع  �مل�سابقة متاحة  يف 
ط����الب وط���ال���ب���ات �جل��ام��ع��ات 
�ملبتعثني  وك��ذل��ك  �ل�����س��ع��ودي��ة، 

م���ن �أب���ن���اء وب���ن���ات �ل���وط���ن يف 
�خل�������ارج، �ب����ت����د�ًء م���ن �ل��ي��وم 
�لأح������د وت�����س��ت��م��ر مل����دة ���س��ه��ر، 
م�سابقة  �ساأن  من  �أن  �إلى  لفتًا 
�ملجتمع  �إدم�����اج  ح����دود«  »ب���ال 
�لطالبي؛ ل�سيما طلبة �لت�سال 
و�لت�سويق، يف فهم �لتوجهات 
نحو  للمملكة  �لإ���س��ر�ت��ي��ج��ي��ة 

��ستقطاب �ل�ستثمار�ت.
و�أ�����س����اف خ���ال���د ط���ا����ض؛ �أن 
لالبتكار  من�سًة  تعد  �مل�سابقة 
و�لأف����ك����ار �خل���الق���ة يف ت��ق��دمي 
وط��ن��ن��ا �ل���غ���ايل دول����ي����ًا، وه��ي 
حتفيز  نحو  نوعها  من  �لأول���ى 

تقدمي  ل��ان��خ��راط يف  ال��ط��اب 
�ل��ع��امل. �إل���ى  ت�سويقيًا  �ململكة 

�ملتخ�س�سني  م��ن  ع���دد  وع��م��ل 
�لت�سويقي  �ملحتوى  �إث���ر�ء  يف 
و�لإع������الم������ي ُق���ب���ي���ل �ن���ط���الق 
ن�����س��ر ثقافة  ب��ه��دف  �مل�����س��اب��ق��ة، 
�لت�سويق و�لتو��سل و�مل�ساركة 
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة و�إث������ر�ء �مل��ح��ت��وى، 
وت���ع���زي���ز م���ف���ه���وم �ل��ت�����س��وي��ق 
�إ�سر�تيجي  كخيار  و�لت�سال 
يف ج���ذب �ل���س��ت��ث��م��ار�ت عرب 
�إح��������دى م������ب������ادر�ت �ل���ت���ح���ول 
يف  »��ستثمر  م��ب��ادرة  �لوطني 

�ل�سعودية«.

أمالك - واس 

�ل�سناعية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  ���س��ن��دوق  د���س��ن 
»تناف�سية«  برنامج  �سمن  �ل�سعودي 
»متويل  بينها  من  �ملنتجات  من  حزمة 
حت�����س��ني ك���ف���اءة �ل���ط���اق���ة« و »مت��وي��ل 
�حتياجات  لتلبية  �ل��رق��م��ي«  �ل��ت��ح��ول 
�مل�����س��ت��ث��م��ري��ن ب��ه��دف حت�����س��ني ك��ف��اءة 
�ل���ط���اق���ة وخ���ف�������ض ك��ل��ف��ة �ل��ت�����س��غ��ي��ل، 
بالإ�سافة �إلى توظيف �أحدث �لتقنيات 
يف ت��ط��وي��ر �آل���ي���ات �ل��ع��م��ل وحت�����س��ني 
�لإن���ت���اج���ي���ة وذل�����ك م���ن خ����الل ت��ق��دمي 

جمموعة من �ملحفز�ت.
�ل�����س��ن��اع��ي �أول   ووق����ع �ل�����س��ن��دوق 
�ت���ف���اق���ي���ة مت����وي����ل ل��ت��ح�����س��ني ك���ف���اءة 
�ل��ط��اق��ة م��ع ���س��رك��ة �مل�����س��رة �ل��دول��ي��ة 

�مل��ح��دودة  �ل�سناعية  ل��ال���س��ت��ث��م��ار�ت 
حمطة  لإن�ساء  ري��ال  مليون   25 مببلغ 
ج����دي����دة ل��ت��ول��ي��د �ل���ط���اق���ة م����ن خ���الل 
يعتمد  للتوليد  جديد  نظام  ��ستحد�ث 
برناجما  وي��وف��ر  و�ل��ب��خ��ار.  �لكهرباء 
»مت���وي���ل حت�����س��ني ك���ف���اءة �ل���ط���اق���ة« و 
من  �لعديد  �لرقمي«  �لتحول  »متويل 
مثل  �ل�ستثنائية  و�حل���و�ف���ز  �مل��ز�ي��ا 
�أط��ول ل تقل عن  �إتاحة ف��ر�ت �سد�د 

�إل��ى  ت�سل  �سماح  وم���دد  ���س��ن��و�ت،   7
�إجر�ء�ت خمت�سرة  24 �سهرً� و�تباع 
ت�����س��ت��غ��رق 8 �أ���س��اب��ي��ع ب��ح��د �أق�����س��ى 
بالإ�سافة �إلى تقدمي خدمات ��ست�سارية 
�لتقدمي  متطلبات  وح��ول  متخ�س�سة. 
»تناف�سية«  ب��رن��ام��ج  م��ن  ل��ال���س��ت��ف��ادة 
ك�����س��ف �ل�������س���ن���دوق �ل�����س��ن��اع��ي �أن 
�مل�سروع  يكون  �أن  تت�سمن  �ملتطلبات 
قائما و�أن تكون �لتقنية �ملر�د تنفيذها 
م��درو���س��ة وجم��دي��ة جت���اري���ا. وي��ع��ول 
برناجمه  على  �ل�سناعي  �ل�����س��ن��دوق 
حتول  يحقق  ب��اأن  »تناف�سية«  �جل��دي��د 
باململكة  �ل�سناعية  �لقاعدة  يف  نوعيا 
ب�سفته �ملمكن �ملايل �لرئي�ض لربنامج 
و�خلدمات  �لوطنية  �ل�سناعة  تطوير 

�للوج�ستية.

الرياض- متابعات 

ك�����س��ف��ت جل��ن��ة �مل�����س��اه��م��ات 
موؤخر�  »ت�سفية«   �لعقارية 
�ل���ع���ام  �أجن���������زت يف  �أن�����ه�����ا 
در����س��ة  2018م،  �مل��ا���س��ي 
مت���ت  م���������س����اه����م����ة،   165
منها،  م�ساهمة   65 ت�سفية 
م�����س��اه��م��ة   14 و����س��ت��ب��ع��دت 
تبني بعد در��ستها �أنها خارج 
بينما  �ل��ل��ج��ن��ة.  �خ��ت�����س��ا���ض 
متعرثة  م�ساهمة   51 دخلت 

جديدة �إلى مهام �للجنة.
هذه  �أن  �للجنة  و�أو���س��ح��ت 
�لإجن�������������از�ت حت���ق���ق���ت ب��ع��د 
مبهامها  �ل��ل��ج��ن��ة  ق��ام��ت  �أن 

�لقانونية، �ملالية و�لت�سويقية 
وغ�����ره�����ا، ف���ف���ي �جل���و�ن���ب 
�لقانونية، �أقامت �للجنة 384 
و  و�سرعية،  قانونية  در��سة 
24 جل�سة م�ساءلة لأ�سحاب 
�مل�ساهمات، و101 ق�سية مت 
�إلى  بالإ�سافة  فيها،  �لر�فع 

49 ق�سية �سدرت بها �أحكام 
نهائية، كما جرت متابعة 70 
���س��ن��د� ت��ن��ف��ي��ذي��ا ���س��د ُم���الك 
جت��اوزت  مببالغ  �مل�ساهمات 
2.5 مليار ريال، مت حت�سيل 
م��ن��ه��ا.  ري�����ال  م��ل��ي��ون   126
يف  ��ستعادت  �للجنة  وكانت 

 252 ح����و�يل  2018م  ع���ام 
�إل��ى  و�سرفها  ري���ال  مليون 
�إ���س��اف��ة  م�����س��اه��م��ًا،   1،465
ري�����ال  م����الي����ني   510 �إل�������ى 
مل�ستحقيها.  ���س��رف��ه��ا  ج����اٍر 
وق���د ب��ل��غ �إج��م��ايل م��ا حققته 
جل��ن��ة �مل�����س��اه��م��ات �ل��ع��ق��اري��ة 
تاأ�سي�سها قبل  »ت�سفية« منذ 
نهاية  وح��ت��ى  ���س��ن��و�ت  ع�سر 
�لعام 2018م، 632 م�ساهمة 
ت�سفية  متت  در��ستها،  متت 
300 م�ساهمة منها، فيما بلغ 
��ستعادته  مت��ت  م��ا  �إج��م��ايل 
مليار،   7.1 تاأ�سي�سها  منذ 
مليار ريال  رف منه 6.6  �سُ

�إلى 33،164 م�ساهما. 

هيئة االستثمار  تعمل على جعل  المملكة وجهة استثمارية عالمية

»الصندوق الصناعي« 
يمول مشاريع تحسين »كفاءة الطاقة«

لجنة المساهمات العقارية »تصفية« تكشف 
عن إنجازات السنة الماضية

هيئة المقيمين 
تصدر دليل تقييم 

العقار ألغراض 
نزع الملكية 

للمنفعة العامة

إطالق 
»آفاق« 

لتحفيز 
المشاريع 
الصغيرة 

والمتوسطة 
ورواد 

األعمال 
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أمالك - خاص

�لإ�سكان  وزي��ر  معايل  تفقد 
م����اج����د �حل���ق���ي���ل م�������س���اري���ع 
�سركة لدن لال�ستثمار �لتابعة 
ل�����ل�����وز�رة يف ج�������دة، ح��ي��ث 
تفا�سيل  ع��ل��ى  معاليه  �ط��ل��ع 
ومم���ي���ز�ت م�����س��روع ف��ي��ن��ان 
ي��اأت��ي  �ل���ذي  لل�سركة  �ل��ت��اب��ع 
مع  �ل�����وز�رة  ���س��ر�ك��ة  �سمن 

�لقطاع �خلا�ض. 
وم����ن ج��ه��ت��ه، ق����دم �لأ���س��ت��اذ 
عر�سًا  قوت  �آل  عبد�لرحمن 
م���ت���م���ي���ز� ل���ل���وزي���ر و�ل����وف����د 
�مل��ر�ف��ق ل��ه ورج���ال �لأع��م��ال 
�سعادته  مبديًا  و�لإعالميني، 
�ل���ت���ي تعترب  �ل����زي����ارة  ب���ه���ذه 
حم���ف���زً� ل��ل��ُم�����س��ي ق���دم���ًا يف 

����س��ر�ت��ي��ج��ي��ة �ل�����س��رك��ة مع 
م���وؤك���دً�  �لإ����س���ك���ان،  وز�رة 
ج��اه��زي��ة �ل�����س��رك��ة لن��ط��الق 

م�سروع �سكني ي�سع ب�سمته 
�لعمر�نية يف مدينة جدة. 

حديثه  يف  ق��وت  �آل  وك�سف 

�أث������ن������اء �ل�������زي�������ارة ع�����ن ب����دء 
مر�حل  لتنفيذ  �ل�ستعد�د�ت 
�لأول���ى مل�سروع  �لإن�����س��اء�ت 
فينان �ل�سكني �لذي يقع يف 
�سمال مدينة جدة يف م�ساحة 
تبلغ 171.250م���رً� مربعًا، 
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى �أب�������ر�ج ت��وف��ر 
وتتميز  �سكنية،  �سقة   1407
و�لنماذج  �لت�ساميم  بتنوع 
�لتي يقدمها �مل�سروع، حيث 
ت�����س��ل م�����س��اح��ات �ل���وح���د�ت 
م���رً�   245 �إل�����ى  �ل�����س��ك��ن��ي��ة 
م��رب��ع��ًا، وب��اأ���س��ع��ار ت��ب��د�أ من 
وباأق�ساط  ري���ال،  األ��ف   320
�سهرية مدعومة �لأرباح تبد�أ 
وي�����س��م  ري�������اًل،   1069 م���ن 
�مل�������س���روع م����ر�ف����ق خ��دم��ي��ة 
م���ت���ك���ام���ل���ة وح�����د�ئ�����ق ع���ام���ة 

وم�ساجد، �إ�سافة �إلى مو�قع 
خم�س�سة للمد�ر�ض. 

وعن موقع م�سروع »فينان« 
�أن  ق���وت  �آل  �أب����ان  �ل�سكني 
�مل���وق���ع ����س��ر�ت��ي��ج��ي وي��ق��ع 
عبد�لله  �مل��ل��ك  م��دي��ن��ة  ب��ج��و�ر 
من  مقربة  وع��ل��ى  �لريا�سية 
�ملنورة، وميثل  �ملدينة  طريق 
فر�سة جاذبة لر�غبي �ل�سكن 

من �مل�ستهدفني.
ف���ي���ن���ان م���������س����روع ���س��ك��ن��ي 

مبو��سفات ��ستثنائية:
 عدم وجود قيمة م�سافة.

و�لبنيات  �لأر����ض  جمانية   
�لتحتية.

�ل����ن����ط����اق  ي�����ق�����ع د�خ�����������ل   
�لعمر�ين.

 ب��ي��ت ذك����ي ي���وف���ر �ل���ر�ح���ة 

�لرفاهية يف م�سروع �سكني 
متكامل.

�لكهرباء  منظومة  تكامل   
و�لت�سالت.

 م�������س���اف���ات م���ت���ب���اع���دة ب��ني 
�لأبر�ج ت�سمن �خل�سو�سية.

يتمتع  ���س��ك��ن��ي  م�������س���روع   
ب�������س���و�رع و�����س���ع���ة و�إن������ارة 

خارجية.
�ل�سكنية  للوحد�ت   ت�سميم 

به مل�سات جمالية �ساحرة.
 ت���ك���ام���ل م���ن���ظ���وم���ة �مل���ي���اه 

و�ل�سرف �ل�سحي.
 دع������م �ل�����دول�����ة ل��ل��ت��م��وي��ل 
�خلا�ض بالوحد�ت �ل�سكنية.
 جودة متميزة ب�سعر �أقل.

 م���������س����اح����ات خ���������س����ر�ء.. 
وحد�ئق عامة.

أمالك- خاص

عن  �لعقارية  �إتقان  �سركة  ك�سفت 
طرحها قريبًا ملخطط �لريان مبكة 
�لطريق  على  يقع  و�ل��ذي  �ملكرمة 
�ل��د�ئ��ري �لر�بع �مل��وؤدي �إل��ى جدة 
و�لطائف، وقريب من طريق �مللك 
�حل��رم  �إل���ى  ي�سل  �ل���ذي  في�سل 
�ملكي وطريق �حلج �أحد �ل�سو�رع 
�مل���ك���رم���ة،  �ل��رئ��ي�����س��ي��ة يف م���ك���ة 
�ملخطط  �أن  »�إت��ق��ان«  و�أو���س��ح��ت 
مب���وق���ع���ه �ل����س���ر�ت���ي���ج���ي ي��ع��ت��رب 
�ل�سكنية  �مل��خ��ط��ط��ات  �أف�����س��ل  م��ن 
�ملقد�سة  ب��ال��ع��ا���س��م��ة  و�ل��ت��ج��اري��ة 
�إذ ي��ب��ع��د ع��ن �مل�����س��ج��د �حل����ر�م 7 
ك��ي��ل��وم��ر�ت وع����ن م�����س��ع��ر مني 
4 ك��ي��ل��وم��ر�ت وق��ري��ب ج���دً� من 
عرفات ومزدلفة، ويتميز باكتمال 
�خل���دم���ات �لأ���س��ا���س��ي��ة و�ل��ب��ن��ي��ات 

بو��سطة  ��ي��دت  ���سُ �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��ت��ي��ة 
�أف�سل �ل�سركات �ملتخ�س�سة.

��ستثمارية  ويتميز �ملخطط بروؤية 
ث��اق��ب��ة ت��ت��م��ا���س��ى م���ع �ل�����س��ي��ا���س��ة 
�لتو�سعية و�لتنموية �لتي �نتظمت 
�مل��ن��ط��ق��ة ل��ت�����س��ت��وع��ب �خل���دم���ات 
�مل��ق��دم��ة لأك���رث م��ن 3 م��الي��ني من 
ُو�سعت  حيث  �لرحمن،  �سيوف 
تتمثل  للمخطط  عامة  ��سر�طات 
يف ع��ر���ض �ل�����س��و�رع �ل��ت��ج��اري��ة 
 100  -  32 ب���ني  ت������ر�وح  �ل���ت���ي 

م��رً�   20  -  15 و�ل�سكنية  م��ر 
�أدو�ر  لأربعة  �لبناء  ي�سمح  بينما 
يف  �لبناء  م�ساحة  تكون  �آن  على 
�لدور �لأول 65% وتزد�د يف بقية 

�لأدو�ر لت�سل �إلى %75.
وب��ه��ذه �مل��ن��ا���س��ب��ة، �أك����د �لأ���س��ت��اذ 
�لعام  �مل��دي��ر  �لر�سيد  عبد�لعزيز 
�ل����ري����ان  خم���ط���ط  �أن  ل���ل�������س���رك���ة 
�أميز  �ل�سكني �لتجاري يعترب من 
�مل��خ��ط��ط��ات �ل�����س��ك��ن��ي��ة �مل��ت��ك��ام��ل��ة 
مب���ك���ة �مل����ك����رم����ة، و�أع�����������رب ع��ن 

ليمثل  �مل��خ��ط��ط  ب��ط��رح  ���س��ع��ادت��ه 
�لعمر�ين  للنطاق  حقيقية  �إ�سافة 
مب��ك��ة �مل��ك��رم��ة ل���وج���ود �ل��ب��ن��ي��ات 
مبو��سفات  ُن��ف��ذت  �ل��ت��ي  �لتحتية 
�لر�سيد  وط��م��اأن  عاملية،  وج���ودة 
�مل�����س��ت��ث��م��ري��ن ور�غ����ب����ي �ل�����س��ك��ن 
�ملياه  �سبكات  تو�سيل  باكتمال 
�ل�سرف  و�لت�����س��الت  �لكهرباء 
و�أ�سار  �ل��ط��رق،  و�إن���ارة  �ل�سحي 
وعدد  خ�سر�ء  م�ساحات  لوجود 
و�ملر�فق  و�مل�ساجد  �حلد�ئق  من 
مو�سحًا  �ملخطط،  يف  �حلكومية 
تقع  �ل���س��ت��ث��م��اري��ة  �مل����و�ق����ع  �أن 
متنوعة  رئ��ي�����س��ي��ة  ����س���و�رع  ع��ل��ى 
وتتيح  و�ل���و�ج���ه���ات  �مل�����س��اح��ات 
�قت�سادية  �أن�سطة  يف  �ل�ستثمار 
ذهبية  فر�سة  تعترب  مما  متعددة، 
ل��رج��ال �لأع���م���ال ل��ال���س��ت��ف��ادة من 

�لفر�ض �ملطروحة مبكة �ملكرمة. 
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�سل�سلة  �أول�����ى  �ل���ق���اه���رة  ت�����س��ت��ق��ب��ل 
فعاليات معار�ض وموؤمتر�ت �سيتي 
�سكيب يف 24 مار�ض �حلايل، �لتي 
بني  �ملقبل،  �أب��ري��ل   18 حتى  تتنقل 
وتهدف  و�أب��وظ��ب��ي،  وج��دة  �لقاهرة 
»�إنفورما« �ل�سركة �ملنظمة من خالل 
 2019 ���س��ي��ك��ب  »���س��ي��ت��ي  من�ستها 
م��ظ��ل��ة جت��م��ع �سناع  ت��ق��دمي  �إل����ى   «
و�أه��م  �ل��ر�ئ��دة  و�ملوؤ�س�سات  �ل��ق��ر�ر 
�مل�����س��ت��ث��م��ري��ن يف ق��ط��اع �ل��ع��ق��ار�ت 
�إل����ى ����س��ت�����س��اف��ة نخبة  ب��الإ���س��اف��ة 
ل�ستعر��ض  و�ملخت�سني  �خل���رب�ء 
مالمح �ل�سوق �لعقاري يف خمتلف 

ب���ل���د�ن �مل��ن��ط��ق��ة وت�����س��ل��ي��ط �ل�����س��وء 
و�لفر�ض  �لتحديات  جمموعة  على 
تنظيم جم��م��وع��ة من  ع��رب  �ل���و�ع���دة 

�لفعاليات �مل�ساحبة للمعار�ض. 
معر�ض  �أن  �إن��ف��ورم��ا  و�أو���س��ح��ت 

موؤمتر  ي�سبقه  م�سر  �سكيب  �سيتي 
ينطلق يومي �لأحد 24 و25 مار�ض 
فعاليات  �نطالق  قبل  وذل��ك  �ملقبل، 
�ملعر�ض يف �لفرة بني يومي 27-

30 من نف�ض �ل�سهر.

�إلى  بعدها  �سكيب«  »�سيتي  وينتقل 
»مركز جدة للمنتديات و�لفعاليات« 
يف �مل��م��ل��ك��ة �ل��ع��رب��ي��ة �ل�����س��ع��ودي��ة، 
�إقامة معر�ض  فعالياته  ت�سمل  حيث 
�أب��ري��ل،  ب��ني يومي 7-5  �ل��ف��رة  يف 
�ملعر�ض  من  �لأخ��ر  �ليوم  وي�سهد 
تعزيز  ب��ه��دف  ع��م��ل  ور���س��ة  تنظيم 
جت���رب���ة �ل�������زو�ر، وي��ن��ه��ي »���س��ي��ت��ي 
�لأول  �لربع  خ��الل  جولته  �سكيب« 
من �لعام �جلاري يف مركز �أبوظبي 
�ست�سمل  حيث  للمعار�ض،  �لوطني 
قائمة فعالياته �إقامة معر�ض ي�ستمر 
3 �أيام، بني 16-18 �أبريل مع �أجندة 
حافلة بالأن�سطة �لغنية �لتي تت�سمن 

�إقامة موؤمتر يف �أولى �أيامه.

قريبًا.. 
»إتقان 

العقارية« 
تطرح 

»مخطط 
الريان« 

المتكامل 
في المزاد 

العلني بمكة 
المكرمة

القاهرة 
تستقبل 
»سيتي 
سكيب 

مصر2019« 
في 

27 مارس 
الحالي
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بيع  يف  �ل��ع��ق��اري��ة«  و�أد�ر  �ل��ع��ق��اري��ة«  »�أدي����ر  �سركتا  جنحت 
�مل��ز�د �لعلني �لذي نظمته م�ساء  �أع��ايل مكة يف  كامل خمطط 
من  كبر  ح�سور  و�سط  بجدة،  ليلتي  بقاعة  �ملا�سي  �لثالثاء 
رجال �لأعمال و�مل�ستثمرين �لذين تناف�سو� يف �سر�ء �أر��سي 
�لتجارية  �لقطع  �ملخطط �ملختلفة، حيث �سجل �ملر �ملربع يف 
�لتي ي�سمح فيها �لبناء لثالثة �أدو�ر 3150 ريال، فيما تر�وح 
�إلى 3540 ريال، و�ل�ستثماري �لذي  �ل�سكني ما بني 2750 
بني 4800  ما  �ملربع  �ملر  قيمة  تر�وحت  �أدو�ر   8 فيه  ي�سمح 

�إلى 5150 ريال.
وي�سم �ملخطط  867 قطعة �سكنية وجتارية مب�ساحات متنوعة 
تطلعات  يلبي  �ل���ذي  �لخ��ت��ي��ار  م��رون��ة  للم�ستثمرين  �أت��اح��ت 
ورغبات خمتلف �أنو�ع �ل�ستثمار �ل�سكني و�لتجاري ويعترب 

�ملخطط �إ�سافة �إلى عقار�ت مكة �ملكرمة �حليوية. 
�أن  و«�أد�ر«  »�أدي��ر«  للم�سروع  �مل�سوقة  �ل�سركات  و�أو�سحت 
�لتنموية  �لنه�سة  مع  ومتما�سيًا  مو�كبًا  ياأتي  �ملخطط   طرح 
للم�سجد  �لثالثة  و�لتو�سعة  �ملقد�سة  �لعا�سمة  ت�سهدها  �لتي 
�حلر�م �لذي يبعد عن �ملخطط 10 كيلومر�ت، فيما يبعد عن 
�إطاللة جتارية على طريق  �لقطار 6.5 كيلومرً�، وله  حمطة 
م��ك��ة – ج���دة �ل�����س��ري��ع ع��ل��ى ط���ول 1400 م��ر د�خ���ل �حل��رم 
�ملكي، مما جعلت منه موقعًا ��سر�تيجيًا موؤهاًل جلذب روؤو�ض 
�لأمو�ل و�مل�ستثمرين يف �لقطاع �لتجاري و�ل�سكني على حٍد 
�لد�ئري  �لطريق  بالقرب من  يقع  �ملخطط  �أن  �سو�ء؛ وخا�سة 
�لر�بع، وتبلغ �مل�ساحة �لإجمالية للمخطط حو�يل مليون مر 

مربع.
و�أكد �مل�سوقون للمخطط �أن مكونات »�أعايل مكة« �ل�ستثمارية 
�أن  ينتظر  �لتي  �ملقد�سة  �لعا�سمة  طبيعة  مع  لتتالءم  ُو�سعت 
ت�����س��ت��وع��ب �أك����رث م��ن م��ل��ي��وين ز�ئ����ر ي�����س��ت��ف��ي��دون م��ن م��و�ق��ع 
 695 من  م�ساحاتها  تبد�أ  قطع  لها  خ�س�ض  �لتي  ��ستثمارية 
تبد�أ  فيما  �أدو�ر،   8 على  �ملبنى  يحتوي  �أن  على  مربعًا،  م��رً� 
م�ساحات �لقطع �ل�سكنية من 425 مرً� مربعًا على �أن يحتوي 
�ملبنى على  3 �أدو�ر، وم�ساحات �ل�سكني – �لتجاري تبد�أ من 

410 مرً� مربعًا وعلى �أن حتتوي على 3 �أدو�ر.

»أدير العقارية« 
و»أدار العقارية« ابدعتا 

في التنظيم . .
نجاح باهر لمزاد 

مخطط أعالي مكة 
ونسبة البيــــع 
تحقـــــــق100 %

اطمأن على االستعدادات لبدء عمليات اإلنشاءات
وزير اإلسكان يزور »لدن لالستثمار« ويتفقد مشروع فينان السكني 

شـــــركات

عبد�لعزيز �لر�سيد
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ارتفاع األسعار مستقبال
ب��امل��ق��اول  ��ستطالعها  �أم����الك  ��ستهلت   
مرو�ن فوزي  �لذي �أ�سار �إلى �أن  �أ�سعار 
ومقبولة،  منا�سبة  �مل��ق��اول   »م�سنعية« 
وذل��ك  �مل��ق��اول��ني  ب��ني  تناف�سًا  ه��ن��اك  و�أن 

�سخها  يتم  �ل��ت��ي  �مل�����س��اري��ع  �إل���ى  ن�سبة  
مب��خ��ت��ل��ف م��ن��اط��ق �مل��م��ل��ك��ة ����س���و�ء ك��ان��ت 
�لتي  �مل�ساريع  تلك  �أو  خا�سة  م�ساريع 

تقوم بها وز�رة �لإ�سكان.
 و�أو�سح فوزي �أن �لأ�سعار باملر �ملربع 
ك��ال��ت��ايل: �مل�����س��ط��ح ���س��ام��ل �مل�����و�د 360 
و�لت�سطيب   ، للعظم  ري����ال،   400 �إل����ى 
ف��اإذ� كان  800 ري��ال على �ملر �مل�سطح، 

�لت�سطيب متو�سط ن�ض مليون ريال.
�لبناء  م���و�د  �أ���س��ع��ار  ترتفع  �أن  وت��وق��ع   
وكذلك »م�سنعية �ملقاول« م�ستقبال نتيجة 
ت�سهدها  �ل��ت��ي  و�لت�سييد  �لبناء  حل��رك��ة 
�ململكة حاليا، كما طالب ب�سرورة و�سع 
حلول عاجلة لظاهرة �لعمالة �ل�سائبة يف 
�لق�ساء  وكذلك  و�لت�سييد  �لبناء  �سوق 

وكذلك ظاهرة �ملقاول غر �ملعتمد.
انخفاض بنسبة 15%  

�أما �ملقاول عاطف ح�سني ) �سركة �لأفق 
ب���د�ي���ة حديثة  �أو����س���ح يف  ل��ل��م��ق��اولت( 
ل���« �أم���الك« �أن��ه يف �ل��وق��ت �حل��ايل هناك 
�نخفا�ض ب�سورة عامة يف �مل�سنعية �لتي 
�أي�سا  تقريبا،   %15 ب��ح��و�يل  �نخف�ست 
�ملحلية،  �لبناء  م��و�د  يف  �نخفا�ض  هناك 
ون�ستطيع �أن نقول �أن �أ�سعارهم مناف�سة 

ومنا�سبة تتنا�سب مع �أ�سعار �لعقار. 
وع����ن �أ����س���ع���ار �ل��ع��ظ��م و���س��ع��ر �حل��دي��د، 
�أو���س��ح �أن��ه��ا  يف ح���دود 2400  ري��ال، 

خر�سانة 150 ريال ، �أما �لت�سطيب ففيه 
�نخفا�ض بن�سبة15% تقريبا . 

ت�سهد  �أن  ح�سني  عاطف  �ملقاول  وتوقع 
عامة  ب�����س��ور  و�لت�سييد  �ل��ب��ن��اء  �أ���س��ع��ار 
�رتفاعا  يف �مل�ستقبل يف حال ��ستمر�ر 
���س��خ �مل���زي���د م���ن �مل�����س��اري��ع ، لأن ذل��ك 
»�مل�سنعية«  �أ�سعار  �رتفاع  �إلى  �سيوؤدي 

و�لأيدي �لعاملة، ومو�د �لبناء.
 المصنعية والعقار مناسبة

م���ن ج��ان��ب��ه �أق�����ر �مل����ق����اول ع��ب��د �ل��ع��زي��ز 
ب���ن م���ب���ارك ب��ان��خ��ف��ا���ض ت��ك��ال��ي��ف �ل��ب��ن��اء 
مو�سحًا  �ملقاولت،  �سوق  يف  و�لت�سييد 
�مل��رب��ع،  للمر  ري���ال  ب��ن��اء عظم 500  �أن  
130ت�سليم  �ملربع  للمر  ري��ال  م�سنعية  
�أن   �إل����ى  م�����س��ر�  ري�����ال.  م��ف��ت��اح 1100 
تتنا�سب   و�مل�سنعية،  �لبناء  مو�د  �أ�سعار 
م���ع �أ���س��ع��ار ب��ي��ع �ل���ع���ق���ار�ت يف �ل��وق��ت 
�حل����ايل و�ل���ت���ي ت�����س��ه��د ب���دوره���ا �أي�����س��ا 
بالتاأكيد  وه���ذ�  �لأ���س��ع��ار  يف  �نخفا�سا 

ي�����س��ب يف �جت�����اه م�����س��ل��ح��ة �مل���و�ط���ن، 
لعدد من  �لإ�سكان  �أن �سخ وز�رة  مبينًا 
من  لعدد  و�إ�سر�كها  �ل�سكنية  �مل�ساريع 
�ملقاولني و�ملطورين يف م�ساريعها ي�سب 
�إل��ى  ���س��ت��وؤدي  لأن��ه��ا  �لعامة  �مل�سلحة  يف 
للمو�طن يف  �خل��ي��ار�ت  م��ن  م��زي��د  خلق 

�ختيار م�سكنه �ملنا�سب.
الطلب والعرض

من جهته، �أكد �ملقاول و�مل�سوق �لعقاري 
���س��وق  �لأ����س���ع���ار يف  �أن  �ل���ه���ز�ع،  ف��ه��د 
منا�سبة  حاليًا  ع��ام��ة  ب�سورة  �مل��ق��اولت 

ج���د�، م��ب��ي��ن��ًا �أن �ل��ع��ظ��م ي����ر�وح م��ا بني 
300 �لى 350 ريال للمر �ملربع  وعلى 
�إلى 1250 للمر �ملربع  �ملفتاح من 800 
وذل�����ك  ح�����س��ب ن��وع��ي��ة �ل��ت�����س��ط��ي��ب �ل��ت��ي 
�لتي  �لأ���س��ب��اب  وح���ول  �ل��زب��ون،  يطلبها 
�إن ذلك  قال  �لأ�سعار  �رتفاع  �إل��ى  ت��وؤدي 
يحدث ب�سبب �لرتفاع يف �لطلب مع قلة 

�لعر�ض.
 وعن  كرثة �مل�ساريع �لتي حتت �لت�سييد 
وه���ل ل��ه��ا ت��اأث��ر ع��ل��ى �ل��ط��ل��ب ع��ل��ى م��و�د 
�لبناء �أو�سح �لهز�ع �أن  تاأثرها  ب�سيط 

ليوؤثر على �ل�سوق،  لأن �لأ�سعار ترتفع 
مع  متما�سيًة  و����س���ر�ًء  ب��ي��ع��ًا  وتنخف�ض 

�أ�سعار �ل�سوق و�ملو�د.
أول سيدة مقاولة

»موؤ�س�سة  م�ساعل  �أم  �ملقاولة  قالت  فيما 
�نا   ( �ل��ع��ام��ة«:  للمقاولت  �لأمل��ا���ض  ف�ض 
�لعربية  �ململكة  يف  م��ق��اول��ة  �سيدة  �أول 
�ل��ن�����س��اء،  ت���دع���م���ون  ولزم  �ل�����س��ع��ودي��ة 
و�أر�م��ك��و�  �سابك  �سركة  م��ن  �متنى  كما 
�ل�سعوديني  للمقاولني  �لنظر  و�سكيكو 

ومايعتمدون على �ل�سركات �لأجنبية( . 
و�أ����س���ارت يف ح��دي��ث��ه��ا لأم����الك �إل����ى �أن 
 %3 بن�سبة  �إرتفعت  �لبناء  �سوق  �أ�سعار 
لكن فقط يف �ملو�د، لكن ذلك على ح�سب 
حيث  �ملنطقة،  وح�سب  �لأر����ض  م�ساحة 
ح�سب  على  يكون  �لأ�سعار  �ختالف  �أن 
�ملنطقة، وقالت: )ياأخذ مقاول من �ل�سارع 
�لبيت  وبالنهاية  معتمد  مقاول  وماياأخذ 
�ل��ل��ي ���س��و�ه��ا �مل��ق��اول �ل��غ��ر معتمد غر 
�سليم ، و�للي يبي يبني بيت لزم �لبلدية 
�ملعتمد(،  �مل��ق��اول  وتعتمد  ح��ل  ت�����س��وف 
�مل�����س��اري��ع �لتي  ل��ك��رثة  ت��ك��ون  �أن  ون��ف��ت 
حتت �لت�سييد تاأثر على �لطلب على مو�د 
�لبناء، حيث قالت ) كل ماكرثت �مل�ساريع 
ينمو �لقت�ساد ، طبعًا نحن ظلمنا كثرً� 
�سمعة  وت�سويه  �ل�سائبة  �لعمالة  ب�سبب 

�ملقاولني �ملعتمدين �ل�سعوديني(.

استطالع 
فهد العتيبي

تلعب أسعار مواد البناء 
والتشييد دورًا أساسيًا في 

تسيير حركة بوصلة التطوير 
العقاري واألعمال اإلنشائية, 

وخاصة في ظل سياسية 
السوق المفتوح، وتتباين 

أسعار مواد البناء والتشييد 
وتختلف العرض والطلب, 

صحيفة أمالك العقارية 
استطلعت عددًا من المهتمين 

والمختصين والمقاولين حول 
أسعار مواد البناء الحالية، 

ومدى تأثيرها على واقع السوق 
العقاري، حيث طالب عدد منهم 

بحل عاجل للعمالة السائبة 
والقضاء على ظاهرة المقاول 

غير المعتمد، مؤكدين أن 
أسعار البناء والتشييد الحالية 

تتناسب مع أسعار العقار.

أكدوا أن أسعار البناء تتناسب مع أسعار العقار..

مقاولون وعقاريون يطالبون بحل عاجل 
لظاهرة العمالة السائبة والمقاول غير 

المعتمد

جدة- جيهان الشريف

�أم��الك  �سحيفة  م��ن  متخ�س�سة  �إع��الم��ي��ة  ب��رع��اي��ة 
�لعقارية، �ختتمت م�ساء �خلمي�ض �ملا�سي فعاليات 
�لبناء  معر�ض  م��ن  و�لع�سرين  �لثامنة  �لن�سخة 
�أُقيم يف مدينة  �لذي  �ل�سعودي 2019   و�لديكور 
جدة  خالل �لفرة ما بني 18 �إلى21 مار�ض �حلايل 
مبركز جدة للمنتديات و�لفعاليات، ويوفر �ملعر�ض 
و�لأث����اث  و�ل��دي��ك��ور  �ل��ب��ن��اء  ���س��ن��اع��ة  م�ستلزمات 

و�لأ�سطح و�ملعد�ت �لثقيلة حتت �سقف و�حد.
شركات الديكور والمقاوالت 

والتطوير العقاري
وُح����ظ����ي �مل���ع���ر����ض مب�������س���ارك���ة �أك������رث م����ن 300 
����س���رك���ة دول����ي����ة وحم���ل���ي���ة ����س��ت��ع��ر���س��ت �أح�����دث 
�لأعمال  رج��ال  تو�فد  فيما  وخدماتها،  منتجاتها 
للتعرف  �مل�ساريع  ك��ربى  ووك���الء  و�مل�ستثمرون 
�ملنتجات  و�آخ���ر  �ل�سناعة  �جت��اه��ات  �أح���دث  على 
و�خل���دم���ات، و�ج��ت��ذب معر�ض �ل��ب��ن��اء و�ل��دي��ك��ور 

�لعقاري  �لتطوير  �سركات  �لعام  لهذ�  �ل�سعودي 
و�ملقاولت و�ملوردين و�ل�سناعيني لال�ستفادة من 
�مل�ساركون يف جمال  يوفرها  �لتي  �خل��رب�ت  على 
تقنيات �لبناء �حلديثة يف �أق�سام متخ�س�سة للعديد 
�ل��ر�ئ��دة،  و�لدولية  �ملحلية  �لتجارية  �لأ�سماء  من 
جمال  يف  �ل��ع��ار���س��ون  ��ستعر�ض  جهتهم،  وم��ن 
و�لتقنيات  �لبتكار�ت  من  جديدة  مناذج  �لديكور 
وتتناف�ض  و�لت�سييد،  �لبناء  �سوق  يحتاجها  �لتي 
منتجاتها  �أح��دث  �إب��ر�ز  �ملتخ�س�سة يف  �ل�سركات 

وخدماتها للعمالء.
فرص استثمارية

بين المصنعين والموردين
ويعترب �ملعر�ض من�سة مثالية لتاأ�سي�ض م�سروعات 
�لعالقات  وت��ع��زي��ز  �ت��ف��اق��ي��ات،  و�إب����ر�م  م�سركة، 
ا  �لتجارية مع �لوكالء و�ملوزعني، حيث قدم فر�سً
مع  و�مل���وزع���ني  �مل�سنعني  ب��ني  ه��ائ��ل��ة  ����س��ت��ث��م��اري��ة 
ويتميز  و�ملخت�سني،  �لأعمال  رج��ال  من  عمالئهم 
�ملنطقة  يف  و�لأح���دث  �لأ�سخم  هو  عر�ض  باإقامة 

ملعد�ت و�آلت �لبناء �لثقيلة، حيث يجمع حتت �سقف 
وم�سممني  وم�ست�سارين  عقار�ت  مطوري  و�ح��د 
ومم��ث��ل��ني ل�����س��ن��اع��ة �ل��ب��ن��اء و�ل���دي���ك���ور وم����وردي 
قيد  و�مل�ساريع  �لقائمة  �لبناء  م�ساريع  م�ستلزمات 
�لتي  �لعمالقة  �مل�ساريع  �لأخ�����ض  وعلى  �لإن�����س��اء 

ترجم �أهد�ف روؤية �ململكة 2030.

استقطاب عمالء جدد
وخ����الل �أي�����ام �ل��ع��ر���ض ع��ك��ف �ل��ع��ار���س��ون على 
��ستقطاب عمالء جدد من  بعد �أن �أعلنت �حلكومة 
�لتحتية  �لبنية  م�����س��اري��ع  تنفيذ   يف  مو��سلتها 
وكذلك  �مل�ساكن،  على  �مل��ت��ز�ي��دة  �لطلبات  وتلبية 
�لتي  �لكبرة  و�مل�ساريع  �لنقل  �حتياجات  تلبية 

�ل�سركات  م�ساريع  بجانب  تنفيذها،  �لدولة  تعتزم 
و�تاح  بها.  �ملرتبطة  �لأخ��رى  و�خلدمات  �لكبرة، 
�ملعر�ض من خالل �جتماع �ل�سركات مع �أ�سحاب 
�لقطاعني  بني  لل�سر�كة  ��ستثمارية  فر�سًا  �لقر�ر 
�ل���ع���ام و�خل����ا�����ض ع���رب �ل����دخ����ول يف �مل�����س��اري��ع 

�حلكومية �ملتنوعة.
التعريف بطرق البناء الحديثة

وبهذه �ملنا�سبة، �أو�سح نائب رئي�ض جمل�ض �إد�رة 
�ملعر�ض  �أن  �لب�سام،  ب�سام  ب��ن  زي���اد  ج��دة  غ��رف��ة 
�ل�سركات  م��ن  �مل��زي��د  على  للتعرف  فر�سة  ميثل 
و�لت�سميم  و�لديكور  و�لت�سييد  �لبناء  جم��ال  يف 
�لبناء  بطرق  لتعريفهم  للمقاولني  فر�سة  و�أي�سًا 
�مل�سنعة  ل��ل�����س��رك��ات  �ل��وق��ت  نف�ض  ويف  �حل��دي��ث��ة 
�جل��دي��دة  و�ب��ت��ك��ار�ت��ه��ا  �جل��دي��دة  منتجاتها  لتقدم 
�سو�ء يف جمال �لت�سطيبات �أو �ملجالت �مليكانيكية 
�ل�سغرة  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات  وف��ر���س��ة  و�ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، 
و�ملتو�سطة للمبادرة باأخذ وكالت ل�سركات دولية 

�أو �لبدء يف �لت�سنيع.

فرص استثمارية بين المصنعين والموردين

معرض البناء والديكور يختتم فعالياته بجدة وأكثر من 300 شركة في صاالت العرض

عبدالعزيز بن مبارك
مقاول

فهد الهزاع
مسوق العقاري

عاطف حسين
شركة األفق للمقاوالت

مروان فوزي
مقاول

المقاول مبارك: 
أسعار مواد البناء 

والمصنعية  تتناسب  
مع انخفاض أسعار  

العقار 

المقاول حسين : 
هناك انخفاض بنسبة 

تصل إلى 15 % في 
أسعار سوق التشييد 

والبناء 

مروان: أتوقع 
ارتفاعًا في األسعار 

مستقبال نسبة الزدياد 
حركة البناء التي 
تشهدها المملكة

المقاولة أم مشاعل: 
أنا أول سيدة مقاولة 
في المملكة وأطالب 

بدعم  سيدات 
األعمال

المسوق العقاري 
الهزاع: ارتفاع الطلب 
وقلة العرض بسوق 
العقار تؤدي الرتفاع 

األسعار

استطالع
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تحويل مدينة الرياض 
إلى معرض مفتوح 

و����س��ت��م��ع خ�����ادم �حل���رم���ني �ل�����س��ري��ف��ني 
بهذه  �مل��ق��ام  �ملعر�ض  على  �ط��الع��ه  �أث��ن��اء 
�ساحب  من  مف�سل  �سرح  �إل��ى  �ملنا�سبة 
�سلمان  ب��ن  حممد  �لأم���ر  �مللكي  �ل�سمو 
بن عبد�لعزيز �آل �سعود، ويل �لعهد نائب 
�ل��دف��اع،  وزي���ر  �ل����وزر�ء  جمل�ض  رئي�ض 
تقوم  �لتي  �لأرب��ع��ة  �مل�ساريع  ه��ذه  ح��ول 
برئا�سة  �لكربى«  �مل�ساريع  جلنة  عليها« 
ن�سيب  م�ساعفة  �إل���ى  وت��ه��دف  ���س��م��وه، 
�لفرد من �مل�ساحة �خل�سر�ء يف �لريا�ض 
16 �سعفًا، عرب �إن�ساء �أكرب حد�ئق �ملدن 
يف �ل��ع��امل، وز�رع���ة �أك���رث م��ن 7 ماليني 
�أنحاء  كافة  يف  �سجرة  �ملليون  ون�سف 
مدينة �لريا�ض، �إلى جانب تعزيز �جلو�نب 
من  �إن�ساء جمموعة  و�لفنية عرب  �لثقافية 
و�سالت  و�ملعار�ض  و�مل�سارح  �ملتاحف 
وحتويل  �لفنون،  و�أك��ادمي��ي��ات  �ل�سينما 
مدينة �لريا�ض �إلى معر�ض مفتوح ز�خر 
بالأعمال �لإبد�عية من خالل تنفيذ 1000 
م��ع��ل��م وع��م��ل ف��ن��ي م��ن �إب���د�ع���ات فنانني 
حمليني وعامليني، وت�سجيع �ل�سكان على 

و�ت�����ب��اع  �ملختلفة  �ل��ري��ا���س��ات  مم��ار���س��ة 
اإن�����س��اء  اأمن����اط �سحية يف احل��ي��اة، ع��ر 
م�سار ريا�سي يربط �سرق �ملدينة بغربها 

بطول 135 كيلومر�.
أكبر حدائق المدن في العالم 
بمساحة 13.4 كيلو متر مربع  

�أك��رب حد�ئق  �سلمان..  �مللك  تعد حديقة   
كيلو   13.4 مب�ساحة  �ل��ع��امل  يف  �مل���دن 
�مللك  قاعدة  �أر���ض  وتقام يف  مربعَا  مر 

�سلمان �جلوية )مطار �لريا�ض �لقدمي(، 
�ل��ع��امل،  �مل���دن يف  �أك���رب ح��د�ئ��ق  م�سكلة 
يتو�سط  �لذي  �ملحوري  مبوقعها  وتتميز 
م��دي��ن��ة �ل���ري���ا����ض، وي��رت��ب��ط ب�����س��ت��ة من 
طرقها و�سر�يينها �لرئي�سية، ومب�سروع 

خم�ض  عرب  �لعام  للنقل  عبد�لعزيز  �مللك 
حم��ط��ات على �خل��ط �لأخ�����س��ر م��ن قطار 
�ل���ري���ا����ض، و10 م���ن حم��ط��ات ح��اف��الت 
�لريا�ض، مما ي�سهل �لو�سول �إلى �ملوقع 

من كافة �أرجاء �ملدينة.

9.3 مليون متر مربع 
مساحة خضراء

ومت �ل��ت��خ��ط��ي��ط حل��دي��ق��ة �مل���ل���ك ���س��ل��م��ان 
ترفيهي   - بيئي  م�سروع  مبثابة  لتكون 
ح��د�ئ��ق  ي�سم  ����س��ت��ث��م��اري،   - ث��ق��ايف   -
ومناطق خ�سر�ء و�ساحات مفتوحة تزيد 
مربع،  م��ر  مليون   9.3 على  م�ساحتها 
ت�����س��م��ل: )ح��دي��ق��ة ب��ال��ط��ر�ز �لإ���س��الم��ي، 

حد�ئق عمودية، حديقة �ملتاهة �لزر�عية، 
�إلى  �إ�سافة  و�لفر��سات(  �لطيور  حممية 
كيلو   7.5 بطول  للم�ساة  د�ئ���ري  م�سار 
تتو�سط  �ل��ت��ي  »�ل�����و�دي«  ومنطقة  م���ر، 
مربع،  مر  �أل��ف   800 مب�ساحة  �حلديقة 
و�ملعامل  �ملائية  �لعنا�سر  م��ن  وجمموعة 

و�لأيقونات �لفنية.

مسارح ومرافق 
ثقافية بالحديقة

ملكي  »جم��م��ع  ع��ل��ى  �حل��دي��ق��ة،  وت�ستمل 
للفنون« يقام على م�ساحة تزيد على 400 
وطنيًا  م�سرحًا  وي�سم  مربع،  مر  �أل��ف 
م�سارح  وخم�سة  م��ق��ع��د،   2500 ب�سعة 
م��غ��ل��ق��ة م��ت��ن��وع��ة �لأح�����ج�����ام، وم�����س��رح��ا 
ي�ستوعب  �ل��ط��ل��ق  �ل���ه���و�ء  يف  خ���ارج���ي���ًا 
8000 م�ساهد، �إلى جانب جممع لل�سينما 
ي�سم ثالث قاعات، و�أكادمييات ومعاهد 
�لب�سرية،  �ل��ف��ن��ون  )�أك��ادمي��ي��ة  للفنون: 
�لفنون،  معهد  �لتمثيل،  فنون  �أكادميية 

يعنى  تعليمي  ومركز  �ملو�سيقى(  ومعهد 
بتنمية مو�هب �لأطفال.

من  جمموعة  على  �حل��دي��ق��ة  حت��ت��وي  كما 
�سبعة  �إقامة  يف  تتمثل  �لثقافية،  �ملر�فق 
م��ت��اح��ف م��ت��ن��وع��ة: )م��ت��ح��ف �ل���ط���ر�ن، 
�لغابات،  متحف �لفلك و�لف�ساء، متحف 
متحف  �لعمارة،  متحف  �لعلوم،  متحف 
�إلى �ساحات  �لو�قع �لفر��سي( �إ�سافة 
مر  �أل���ف   40 م�ساحة  على  لالحتفالت 

مربع.

مرافق صحية ورياضية
�ملر�فق  من  جمموعة  �حلديقة  وحتت�سن 
»ملعب  بينها:  من  و�ل�سحية،  �لريا�سية 
�لرويال جولف« �لذي يقام على م�ساحة 
ريا�سي  م��رب��ع، وجممع  م��ر  �أل��ف   850
ملعب  مربع،  مر  �أل��ف   50 م�ساحة  على 
�ملظلي  �لقفز  مركز  �لفر��سي،  �لو�قع 
وم�سار  للفرو�سية،  وم��رك��ز  و�ملناطيد، 
ل��ل��ج��ري و�ل���در�ج���ات �ل��ه��و�ئ��ي��ة، �إ���س��اف��ة 
�إلى عدد من �ملر�فق �لرفيهية من بينها: 
م�ساحة  على  تقام  ترفيهية  �ألعاب  منطقة 
لالألعاب  وحديقة  مربع،  مر  �أل��ف   100
�ملائية على م�ساحة 140 �ألف مر مربع، 
وج�سر  وب��رج  �لعائلي،  للرفيه  وم��رك��ز 

�مل�ساهدة.
مبثابة  ي��ك��ون  ل��ل��زو�ر  م��رك��زً�  ت�سم  كما 
م���رك���ز ت��ع��ري��ف��ي � ب��ي��ئ��ي � ث���ق���ايف، ي��ق��ام 
�أل������ف م����ر م���رب���ع،  ع���ل���ى م�������س���اح���ة 80 
عن  ت��ف��اع��ل��ي��ة  م��ع��رو���س��ات  ع��ل��ى  ي�ستمل 
�حل��دي��ق��ة، و���س��الت م��ت��ع��ددة �لأغ��ر����ض 
لالأطعمة  وم��ن��اف��ذ  ل��الج��ت��م��اع��ات  وق��اع��ة 
و�مل�سروبات، �إلى جانب منطقة خم�س�سة 
ومناطق  و�ل��ن��ب��ات��ات،  �لأ���س��ج��ار  مل�ساتل 

و�ساحات مفتوحة.

مرافق سكنية 
وتجارية وفندقية

وحت��ت��وي �حل��دي��ق��ة ع��ل��ى م��ر�ف��ق �سكنية 
بينها:  م��ن  وفندقية،  وجت��اري��ة  ومكتبية 
جممعات للمباين �ل�سكنية توفر 12 �ألف 
توفر  فندقا  و16  �سكنية خمتلفة،  وح��دة 
2300 وحدة فندقية، وم�ساحات جتارية 
للمطاعم و�ملقاهي وقطاع �لبيع بالتجزئة 
تزيد م�ساحتها على 500 �ألف مر مربع، 
وجممعات للمباين �ملكتبية تبلغ م�ساحتها 

600 �ألف مر مربع.

عربات تنقل ذكية
�لذكية  �لتنقل  عربات  با�ستخد�م  وتتميز 
د�خل  و�لدر�جات  �لكهربائية  و�ملركبات 
�حلديقة، يف �لوقت �لذي تتوفر فيه كافة 
تتمثل  و�لتي  �لعامة،  و�خلدمات  �ملر�فق 
يف: �مل�ساجد، و�ملر�كز �لأمنية و�ل�سحية 
و�لتعليمية و�لجتماعية وطرق �خلدمات 
وممر�ت للم�ساة ومبان ملو�قف �ل�سيار�ت 
مر  �ألف   280 �لإجمالية  م�ساحتها  تبلغ 

مربع موزعة يف �أطر�ف �حلديقة.

بتكلفة 86 مليار ريال..

خادم 
الحرمين 

الشريفين 
يطلق أربعة  

مشاريع نوعية 
كبرى في الرياض

أمالك : واس

 

أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 

األسبوع الماضي 4 مشاريع نوعية كبرى في مدينة الرياض 

»مشروع  تشمل  ريال،  مليار   86 اإلجمالية  تكلفتها  تبلغ 

و  الخضراء«  الرياض  الملك سلمان« و »مشروع  حديقة 

»مشروع المسار الرياضي« و »مشروع الرياض آرت«.

مشاريع 

الرياض الجديدة تحقق 

أهداف رؤية 2030  

وتوفر 70 ألف فرصة 

عمل جديدة

 زارعة أكثر 
من 7 ماليين ونصف 

المليون شجرة..
وإنشاء مجموعة 

من المتاحف 
والمسارح

مشاريع كبرى

مشروع حديقة 
الملك سلمــــــان
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8 مكونات رئيسية في المسار.. 
ومعالم وأيقونات فنية تنتشر 

على امتداد المشروع
مي��ت��د م�����س��روع »�مل�������س���ار �ل��ري��ا���س��ي » 
مدينة  خم��رق��ًا  م���رً�،  كيلو   135 بطول 
ب��ني و�دي حنيفة يف  ل��رب��ط  �ل��ري��ا���ض، 
غرب �ملدينة وو�دي �ل�سلي يف �سرقها ، 
وي�سم �أن�سطة ريا�سية وثقافية وترفيهية 
وبيئية، من بينها 85 كيلو مرً� من م�سا 
�رت �لدر�جات للهو�ة، و135 كيلو مرً� 
للمحرفني،  �ل���در�ج���ات  م�����س��ار�ت  م��ن 
و123 كيلو مرً� من م�سار�ت �خليول، 
على طول  للم�ساة  وم�سجرً�  �آمنًا  وممرً� 
�مل�سار، �إلى جانب جمموعة من �لبو�بات 
و�مل���ح���ط���ات و�ل����س���ر�ح���ات ل��ل��در�ج��ني 
و�مل��ت��ن��زه��ني ع��ل��ى ط���ول �م���ت���د�د �مل�����س��ار 
د�خل �ملدينة. ويف و�دي حنيفة وو�دي 
للدر�جني  ترفيهية  تقدم خدمات  �ل�سلي، 
و�مل���ت���ن���زه���ني، وحت����ت����وي ع���ل���ى م��ق��اه��ي 

ومتاجر متنوعة.

8 مكونات رئيسية في المسار
وي�����س��م �مل�������س���ار م�����س��ط��ح��ات خ�����س��ر�ء 
 3 على  تزيد  مب�ساحة  مفتوحة  ومناطق 
يتم  مربع،  مر  �ملليون  ون�سف  ماليني 
�سجرة  �أل���ف   120 بو��سطة  ت�سجرها 
بن�سبة  �ملعاجلة  باملياه  رّي��ه��ا  يتم  ج��دي��دة 
100 % ، ف�ساًل عن جمموعة من �ملعامل 
على  تنت�سر  �ل��ت��ي  �ل��ف��ن��ي��ة  و�لأي���ق���ون���ات 

�متد�د �مل�سار.
وي���ت���ك���ون �مل�������س���ار �ل���ري���ا����س���ي، م����ن 8 
م��ك��ون��ات رئ��ي�����س��ي��ة ت��ت��وزع ب��ني �أج��ز�ئ��ه 

�ملختلفة، ت�سمل:

1 ـ مسار وادي حنيفة: 
�لذي ميتد بطول 29.5 كيلو مرً� �بتد�ء 
حتى  �سمال  �لدرعية  يف  �لعلب  �سد  من 
ط��ري��ق �مل��دي��ن��ة �مل��ن��ورة ج��ن��وب��ًا، وي�سم 
و�ملحرفني،  �لهو�ة  للدر�جني  م�سار�ت 
ويرتبط  و�خل��ي��ول،  للم�ساة  وم�����س��ار�ت 
�ل��در�ج��ات  رك��وب  على  للتدريب  مبركز 
ب��ج��و�ر ح��ي �ل�����س��ف��ار�ت، وي��ح��ت��وي 13 
�ل���و�دي ي�سم  �م��ت��د�د  حمطة على ط��ول 

�ل��در�ج��ات،  ل�سيانة  م��رك��زً�  منها:  ك��ل 
وم���ق���اه���ي م���ت���ن���وع���ة وم���ت���اج���ر خل��دم��ة 

�ملتنزهني و�لريا�سيني.

2 ـ منطقة الفنون:
 3 بطول  خالد  �مللك  طريق  �سرق  متتد   
كيلو مر�ت، وت�سم �أن�سطة ثقافية وفنية 
وترفيهية، وم�سار�ت للم�ساة و�لدر�جات 
�إل��ى  للمتنزهني،  وج��ل�����س��ات  و�خل���ي���ول، 
و�ملعار�ض  �مل��ر�ك��ز  م��ن  جمموعة  جانب 
و�مل��ك��ت��ب��ات و�ل���س��ت��دي��وه��ات و���س��اح��ات 

وقاعات  �لفنون  ومنتديات  �ل��ع��رو���ض، 
�ملحا�سر�ت ومناطق ��ستثمارية. 

3 ـ منطقة اإليسن :
�لإي�����س��ن من  ع��ل��ى جم���رى و�دي  ت��ق��ع   
����س���ارع ���س��وي��د ب���ن ح���ارث���ة ح��ت��ى غ��رب 
مر،  كيلو   3.5 بطول  فهد  �مللك  طريق 
على  منخف�سة  مائية  ق��ن��اة  وتتو�سطها 
م�سار�ت  يحتوي  مفتوح  متنزه  �سكل 
للم�ساة و�لدر�جات وجل�سات للمتنزهني 
مب�سار  وت��رت��ب��ط  ��ستثمارية،  وم��ن��اط��ق 
علوي يت�سل مبركز �مللك عبد�لله �ملايل .

4 ـ المنطقة الترفيهية:
 ت���ق���ع ����س���رق ط���ري���ق �مل���ل���ك ف���ه���د ح��ت��ى 
ط��ري��ق ع��ث��م��ان ب��ن ع��ف��ان، ب��ط��ول �أرب��ع��ة 
ك��ي��ل��و م����ر�ت، وت�����س��م ج�����س��ر� مت�سال 
ب���ط���ول40 كيلو  �مل��ح��رف��ني  ل���ل���در�ج���ني 
مرً�، وم�سارً� �أر�سيًا للدر�جني �لهو�ة، 
�إلى جممع �لعرو�ض �ل�سينمائية  �إ�سافة 
�لطلق،  �لهو�ء  يف  و�سينما  و�مل�سرحية، 

لل�سوت  وع��رو���ض  للفعاليات  وم��و�ق��ع 
�ملدرجات  من  وعدد  �لتفاعلية،  و�ل�سوء 
طبيعية،  ت���الل  �سكل  ع��ل��ى  و�مل��ت��ن��زه��ات 
�ملياه،  ب��رذ�ذ  م��زودة  مفتوحة  و�ساحات 
من  �سل�سلة  �لعنا�سر  ه��ذه  على  وت��ط��ل 
و�لتجارية  و�ملكتبية  �ل�سكنية  �مل��ر�ف��ق 

�ملتاحة لال�ستثمار.

5 ـ المنطقة الرياضية:
عفان  بن  عثمان  طريق  �سرق  من  متتد   
�إل���ى ���س��رق ط��ري��ق �مل��ط��ار ب��ط��ول 5 كيلو 
م��وق��ع��ًا  ع��ل��ى 60  وت�����س��ت��م��ل   ، م�����ر�ت 
ريا�سيًا من بينها : 16 ملعب كرة قدم، 
مك�سوفًا  ملعبًا  و12  مغطى،  ملعبًا  و18 
و�ساحة  و�لتن�ض،  و�ل�سلة  �لطائرة  لكرة 

للتزلج.
�ملنطقة على »برج ريا�سي«  كما حتتوي 
على  ل��ل��ت��دري��ب  م��الع��ب و����س���الت  ي�سم 
ب��ي��ن��ه��ا: �جل���ري،  م��ن  ري��ا���س��ات خمتلفة 
�جل���ول���ف، �مل���الك���م���ة، �ل�����س��ل��ة، �ل��ت��ن�����ض، 
�لت�سلق  �مل���اء،  ك��رة  �ل�سباحة،  �لري�سة، 
،�لرماية، هوكي �جلليد وغرها، �إ�سافة 
�لأدو�ر  يف  ل���ل���در�ج���ات  م�����س��م��ار  �إل����ى 
�ل�سفلية، ويقام �إلى جو�ر �لربج م�سمار 
ل�سباقات  �لأر������ض  ���س��ط��ح  حت���ت  م��غ��ل��ق 

�لدر�جات �لهو�ئية.
�ملنطقة  ه��ذه  نهاية  يف  �مل�����س��ار  وي��رت��ب��ط 
مب�����س��ار ج��ان��ب��ي مي��ر ع��رب ط��ري��ق �مل��ط��ار 
ل��ي��ح��ي��ط ب��ج��ام��ع��ة �لأم��������رة ن������ورة ب��ن��ت 

عبد�لرحمن.

6 ـ المنطقة البيئية: 
متتد من �سرق طريق �ملطار حتى طريق 
 14 بطول  �ل�سلي  و�دي  على  �جلنادرية 
مرتفع  م�سار  على  م��رً�، وحتتوي  كيلو 
ل��ل��در�ج��ني �مل��ح��رف��ني، وم�����س��ار �أر���س��ي 
للم�ساة  وم�����س��ار�ت  �ل���ه���و�ة  ل��ل��در�ج��ني 
�مل���ج���اورة،  ب��الأح��ي��اء  مت�سلة  و�جل����ري 
اإلى جانب  للتوقف،  ونقاط وا�سرتاحات 
مناطق لتعليم زر�عة �لنباتات و�ملحافظة 
جمالت  يف  متخ�س�سة  ومو�قع  عليها، 
�ل�ستد�مة �لبيئية، وحقول وبيوت حممية 

ل��ت��ط��وي��ر �ل���ب���ذور و�مل��ن��ت��ج��ات �ل��زر�ع��ي��ة 
�إلى  �إ�سافة  �لع�سوية،  �لأغ��ذي��ة  و�إن��ت��اج 
وجمموعة  �لرويحية،  �ملناطق  من  عدد 
من �ملر�فق �ل�سكنية و�لأ�سو�ق �لتجارية 

و�ملطاعم و�ملقاهي.

7 ـ منطقة وادي السلي: 
من  �ل�����س��ل��ي  و�دي  ع��ل��ى  �مل�������س���ار  مي��ت��د 
����س��ت��اد �مل��ل��ك ف��ه��د �ل����دويل ج��ن��وب��ًا حتى 
متنزه بنبان �سماًل بطول 53 كيلومرً�، 
للمحرفني  للدر�جات  م�سار�ت  وي�سم 
وم�������س���ار�ت ل��ل��م�����س��اة ول���رك���وب �خل��ي��ل 
�إ�سافة  و����س��ر�ح��ة،  حمطة   15 تتخللها 

�إلى مناطق للنزهات �لربية و�لتخييم. 

8 ـ متنزه الكثبان الرملية: 
�سرق  ج��ن��وب  �لرملية  �ملنطقة  يف  ي��ق��ام 
مطار �مللك خالد �لدويل على م�ساحة تبلغ 
م�سار�ت  وي�سم  مربعًا،  م��رً�  كيلو   20
ل����ل����در�ج����ات �جل��ب��ل��ي��ة و�ل�������س���ح���ر�وي���ة 
ل���ل���م���ح���رف���ني، وم������رك������زً� ل��ل��ف��رو���س��ي��ة 
وم�����س��ام��ر ل���رك���وب �خل���ي���ل، وم���رك���زً� 
للزو�ر وحمطات و��سر�حات وجممعات 
ل���ل���در�ج���ني، وم��ن��ت��ج��ع��ًا ف��ن��دق��ي��ًا ري��ف��ي��ًا، 
ومر�فق �سكنية متنوعة، وحد�ئق نباتية 
ل��ل��ح��ي��و�ن��ات مب�ساحة  ���س��ف��اري  وح��دي��ق��ة 
5 ك��ي��ل��و م�����ر�ت م��رب��ع��ة، �إ����س���اف���ة �إل���ى 
متعرج  م�سار  عبارة عن  بارز  فني  معلم 
بارتفاع 50 مرً� على �سكل وردة، يتيح 
و�لإطاللة  �أعاله  �إلى  �ل�سعود  للدر�جني 

على �ملناطق �لطبيعية �ملجاورة.
�لريا�سي،  �مل�سار  ط��ول  على  وت��ت��وزع 
جم���م���وع���ة م�����ن �مل������ر�ف������ق و�خل�����دم�����ات 
�إلى  �إ�سافة  �مل�ساجد،  يف  تتمثل  �لعامة، 
و�لتعليمية  و�ل�سحية  �لأم��ن��ي��ة  �مل��ر�ك��ز 
يف  �ل�سيار�ت،  ومو�قف  و�لجتماعية، 
�لوقت �لذي يرتبط فيه �مل�سار بثالثة من 
خطوط �سبكة قطار الريا�ض هي ) اخلط 
و�خل��ط  �لبنف�سجي،  و�خل���ط  �لأ���س��ف��ر، 
�لأزرق ( وباأربع حمطات لقطار �لريا�ض 
من بينها حمطة مركز �مللك عبد�لله �ملايل 

�لرئي�سية.

مشروع 
المسار الرياضي   

مشروع
المســــار

الريـــــــاضي

120 ألف شجرة
جديدة

8 مكونات رئيسية
في المسار

مسار
وادي حنيفة

 منطقة
الفنون

 القناة
 المائية

المنطقة
الترفيهية

 المنطقة
الرياضية

المنطقة 
 البيئية

منطقة وادي
السلي

متنزه الكثبان
الرملية

مشاريع كبرى
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يهدف  لمضاعفة نصيب 
الفرد من المساحة الخضراء 

بالرياض 16 ضعفًا 
�ل��ري��ا���ض �خل�سر�ء  م�����س��روع  ي��ه��دف 
�مل�ساحة  م��ن  �ل��ف��رد  ن�سيب  رف��ع  �إل���ى 
�خل�����س��ر�ء يف �مل��دي��ن��ة م��ن 1.7 م��رً� 
مربعًا حاليًا ، �إلى 28 مرً� مربعًا ، مبا 
�لآن،  عليه  هي  عّما  �سعفًا   16 يعادل 
�خل�����س��ر�ء  �مل�����س��اح��ات  ن�سبة  وزي�����ادة 
�لإجمالية يف �ملدينة من 1.5 % حاليا 
كيلومرً�   541 ي��ع��ادل  مب��ا   %  9 �إل���ى 
مربعًا ، وذل��ك م��ن خ��الل زر�ع���ة �أك��رث 
�ملليون �سجرة،  من 7 ماليني ون�سف 

يف �أنحاء �لريا�ض كافة .

مرافق صحية وبيئية وتعليمية
ويغطي برنامج �لت�سجر يف �مل�سروع 
مبا  �ملدينة،  ومكونات  عنا�سر  معظم 
متنزهًا   43 ح��دي��ق��ة،   3330 ي�سمل: 
 6000 م�������س���ج���د،   9000 ك�����ب�����رً�، 
وكلية،  ج��ام��ع��ة  م��ن�����س��اأة  م��در���س��ة، 64 
من�ساأة   1670 �سحية،  من�ساأة   390
طويل  م��ر  كيلو   16.400 حكومية، 
موقع   2000 و�ل��ط��رق،  �ل�سو�رع  من 

مر  كيلو   1.100 �ل�سيار�ت،  ملو�قف 
طويل من »�لأحزمة �خل�سر�ء« �سمن 
خ��ط��وط امل��راف��ق ال��ع��ام��ة ) اأب����راج نقل 

�لبرول(،  �أنابيب  وم�سار�ت  �لكهرباء 
 272 ، �أر���ض ف�ساء  قطعة  �أل��ف   175

كيلو مرً� من �لأودية ورو�فدها.

ول���ت���وف���ر ك���م���ي���ات �ل�������ري �مل��ط��ل��وب��ة 
�سبكات  �إن�������س���اء  ���س��ي��ت��م  ل��ل��م�����س��روع، 
�لتي  �ملعاجلة  �ملياه  با�ستخد�م  جديدة 
تهدر يف �لأودي���ة، مما ي�سهم يف رفع 
 90 م��ن  �مل��دي��ن��ة  يف  ��ستغاللها  م��ع��دل 
�أك��رث من  �إل��ى  �أل��ف مر مكعب حاليًا، 

مليون مر مكعب يوميًا مب�سيئة �لله.

72 نوعا مختارًا 
من األشجار المحلية

و�سيتم ��ستخد�م 72 نوعا خمتارً� من 
�لكثيف  �ل��ظ��ل  ذ�ت  �ملحلية  �لأ���س��ج��ار 
�ل��ري��ا���ض، يف  بيئة مدينة  ت��الئ��م  �ل��ت��ي 

�ل���وق���ت �ل�����ذي ���س��ي��ج��ري ف��ي��ه ت��وف��ر 
من:  و�ملمكنة  �لد�عمة  �ملتطلبات  كافة 
�مل�سروع  لتغذية  م�ساتل  �سبكة  �إن�ساء 
ب��ال�����س��ت��الت، وت���ط���وي���ر �ل��ت�����س��ري��ع��ات 
و�ل�سو�بط �لعمر�نية لتعزيز �لت�سجر 
يف �مل�������س���اري���ع �ل���ع���ام���ة و�خل���ا����س���ة، 
�ملجتمع  فئات  لكافة  �حلو�فز  وتقدمي 
لت�سجيعهم على �مل�ساركة يف مبادر�ت 

ت�سجر تطوعية.

تحسين جودة الهواء 
وزيادة نسبة األوكسجين

مب�سيئة  �لت�سجر  �أع��م��ال  و�ست�سهم 

�ل��ه��و�ء عرب  �ل��ل��ه، يف حت�سني ج���ودة 
�حل����د م���ن ث����اين �أوك�����س��ي��د �ل��ك��رب��ون 
ب����ني 3 و 6 %  م����ا  ت�������ر�وح  ب��ن�����س��ب 
و�لرطوبة  �لأوك�سجني  ن�سبة  وزي��ادة 
وخف�ض  �لهو�ء،  يف  �لغبار  وتقلي�ض 
درج��ات �حل���ر�رة مبقد�ر 1.5 �إل��ى 2 
درج����ة م��ئ��وي��ة خ���الل ف�����س��ل �ل�سيف 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى �مل���دي���ن���ة، ومب���ق���د�ر 8 
مناطق  �سمن  تقريبا  مئوية  درج���ات 
�ل��ت�����س��ج��ر �مل��ك��ث��ف، و�مل�����س��اه��م��ة يف 
خف�ض ��ستهالك �لطاقة، وزيادة قدرة 
�لأم��ط��ار  م��ي��اه  ��ستيعاب  على  �ملدينة 

و��ستغاللها و�حلد من �آثارها.

عوائد اقتصادية 
بقيمة 71 مليار ريال

ممار�سة  على  �مل�سروع  �سي�ّسجع  كما 
اأمناط تنقل �سحية بني �سكان املدينة، 
وت��ع��زي��ز �ل��ت��و����س��ل �لج��ت��م��اع��ي فيما 
ب���ني ك��اف��ة ف��ئ��ات �مل��ج��ت��م��ع، وحت�سني 
ب�سكل عام  م��وؤ���س��ر�ت ج���ودة �حل��ي��اة 
يف �ملدينة، يف �لوقت �لذي ي�سهم يف 
�لريا�ض  على  �قت�سادي  عائد  حتقيق 
بنحو 71 مليار ريال عام 2030، وذلك 
نفقات:  تقلي�ض  يف  دوره  خ��الل  م��ن 
�لكهرباء  ��ستهالك  �ل�سحية،  �لرعاية 
هدر  وتر�سيد  �ل��ع��ق��ار�ت  قيمة  ورف��ع 
و��ستبد�لها  �ل��ري،  يف  �ل�سرب  مياه 
�لوقت  يف  �ملعاجلة.  للمياه  ب�سبكات 
��ستثمارية  ف��ر���س��ًا  ف��ي��ه  يطلق  �ل���ذي 
ج���دي���دة �أم�����ام �ل��ق��ط��اع �خل���ا����ض يف 
و�لت�سجر  و�لب�ستنة  �مل�ساتل  �أعمال: 
و�أعمال  �حل��د�ئ��ق  وتن�سيق  وت�سميم 

�لري.

مشروع 
الرياض الخضراء

مشروع
الريــــــاض

الخضـــــراء

16.400 كيلو
متر طولي 

الطرق

2000 موقع
لمواقف

السيارات

1.100 كيلو 
من األحزمة

الخضراء

175 ألف
قطعة أرض

فضاء

272 كيلو مترا
من األودية
وروافدها

3330
حديقة

43 متنزهًا
كبيرًا

9000
مسجد

6000
مدرسة

64 منشأة
جامعة وكلية

390 منشأة
صحية

يهدف لمضاعفة نصيب
الفرد من المساحة
الخضراء بالرياض

16 ضعفًا 
زيادة نسبة المساحات

الخضراء إلى 9 % .
541 كيلومترًا مربعا

مساحة خضراء.
زراعة أكثر من 7.5 ماليين

شجرة.

مرافق صحية وبيئية
وتعليمية

بنبات تحتية

عوائد اقتصادية
بقيمة 71 مليار ريال

1670 منشأة
حكومية

مشاريع كبرى
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يحول مدينة الرياض إلى معرض 
فني مفتوح يمزج بين األصالة 

والمعاصرة
�إلى  �آرت«  »�لريا�ض  م�سروع  ويهدف 
حتويل مدينة �لريا�ض �إلى معر�ض فني 
مفتوح ميزج بني �لأ�سالة و�ملعا�سرة، 
وذلك من خالل تنفيذ �أكرث من 1000 
ع��م��ل وم��ع��ل��م ف��ن��ي م���ن �إب������د�ع فنانني 
حم��ل��ي��ني وع��امل��ي��ني �أم����ام �جل��م��ه��ور يف 
�أكرب  لت�سّكل  �لريا�ض،  �أرج��اء  خمتلف 

م�ساريع فن �لأماكن �لعامة يف �لعامل.
تغطي:  بر�مج   10 �مل�سروع  ويت�سمن 
�لأحياء �ل�سكنية، �حلد�ئق، �ملتنزهات، 
�مل��ي��ادي��ن، �ل�����س��اح��ات �ل��ع��ام��ة، حمطات 
ج�سور  �ل��ط��رق،  ج�سور  �ل��ع��ام،  �لنقل 
�مل�ساة، مد�خل �ملدينة، وكافة �لوجهات 
ه��ذه  وت�سمل  �مل��دي��ن��ة:  يف  �ل�سياحية 

�لرب�مج:
لفنانني  معار�ض  �ل��ف��ن:  �ساحات   -  1
تتيح  �مل��دي��ن��ة  ���س��اح��ات  م��رم��وق��ني يف 

�لتفاعل بني �لفنانني و�ل�سكان.
وتنفيذ  ت�سميم  �مل����رح:  ح��د�ئ��ق   -  2
فنانني  قبل  �لأح��ي��اء من  �أل��ع��اب حد�ئق 

معروفني.
جمموعة  ن�سر  �لريا�ض:  جو�هر   -  3
من �لأعمال �لفنية �لقّيمة يف �لوجهات 

�ل�سياحية باملدينة.
بو�بات  تنفيذ  �ل��ري��ا���ض:  ب��و�ب��ات   -  4

بت�ساميم  �لريا�ض  مدينة  مد�خل  عند 
�إبد�عية.

5 - ميادين �لفن: �إقامة جم�سمات فنية 
يف �أهم تقاطعات طرق �ملدينة. 

6 - حمطات �لفن: ن�سر �أعمال فنية يف 
حمطات قطار وحافالت �لريا�ض.

7 - �لفن �لعابر: ت�سميم ج�سور �مل�ساة 
�ملدينة  ت��ر�ب��ط  لتعزيز  فنانني  قبل  م��ن 

وت�سجيع حركة �مل�ساة.
فنية  �أع���م���ال  تنفيذ  �ل��ف��ن:  و�دي   -  8
�أودي��ة �ملدينة ون�سر  تتنا�سب مع طبيعة 
با�ستخد�م  �جل�����س��ور  على  فنية  �أع��م��ال 

�لإ�ساءة.
9 - متنزه �لفنون: �إقامة متنزه للفنون 
يحوي جمموعة من �لأعمال و�ملج�سمات 

�لفنية.
فني  معلم  �إق��ام��ة  �لريا�ض:  معلم   -  10

يرمز ملدينة �لريا�ض.
�حتفال  تنظيم  �ل��ن��ور:  �حتفالية   -  11
�سنوي يعر�ض �أعمال فنية تفاعلية تعتمد 

على �لإ�ساءة.

آفاق جديدة 
للحركة اإلبداعية 

و�سي�سهم م�سروع »�لريا�ض �آرت« يف 
�لإبد�عية  للحركة  ج��دي��دة  �آف���اق  �إط���الق 
�ل��ري��ا���ض حا�سنة  �مل��دي��ن��ة، وج��ع��ل  يف 
ل���الأع���م���ال �ل��ف��ن��ي��ة �لإب���د�ع���ي���ة وم��ل��ت��ق��ى 

للفنانني و�ملخت�سني و�ملهتمني من كافة 
م�ساهمته  ج��ان��ب  �إل����ى  �ل���ع���امل،  �أرج�����اء 
�لفنانني  �أم���ام  مم��ي��زة  فر�سة  خلق  يف 
�ملحليني و�لعامليني لطرح �إبد�عاتهم �أمام 
�لقيم  وت��ع��زي��ز  �مل��دي��ن��ة،  وزو�ر  ���س��ك��ان 
�ملجتمعية و�لتفاعل �حل�ساري و�لتبادل 
�ملعريف و�لتعاون �لإبد�عي يف �ملجتمع، 
و�لرفيهية  �ل�سياحية  �حلركة  وحتفيز 

يف �ملدينة.

توفير 70 ألف
 فرصة عمل جديدة

وتاأتي هذه �مل�ساريع �لأربعة يف �إطار 
حتقيق �أهد�ف »روؤية �ململكة 2030 »، 
�إيجاد 70  �أن ت�سهم يف  �ملتوقع  ومن 
�ألف فر�سة عمل جديدة للمو�طنني يف 
خمتلف �لقطاعات، كما �ستوفر فر�سا 
�مل�ستثمرين  �أم��ام  و�ع��دة  ��ستثمارية 
من د�خل �ململكة وخارجها، باإجمايل 
 50 بنحو  قيمتها  ت��ق��ّدر  ��ستثمار�ت 
�سكنية  م�ساريع  ت�سمل:  ريال،  مليار 
و�سحية  وتعليمية  ومكتبية  وفندقية 

وريا�سية وترفيهية وجتارية.
وي���ج���ري ح��ال��ي��ا ����س��ت��ك��م��ال �إع�����د�د 
�لدر��سات و�لت�ساميم لهذه �مل�ساريع 
�لتي من �ملقرر �نطالق �أعمال تنفيذها 
خ����الل �ل��ن�����س��ف �ل���ث���اين م���ن �ل��ع��ام 

�حلايل 2019م .

مشروع 
الرياض آرت

مشــــروع
الرياض

آرت

تنفيذ أكثر من 1000 عمل
ومعلم فني من إبداع

فنانيـــــــــن محليين
وعالميين أمام 

الجمهور

معرض فني
مفتوح يمزج بين

األصالة والمعاصرة

ميادين الفن: 
إقامة مجسمات 

فنية

محطات الفن: 
أعمال فنية 

في محطات قطار 
وحافالت الرياض

الفن العابر: 
جسور مشاة 

بها بصمة 
فنانين

وادي الفن: 
أعمال فنية 

تتناسب
 مع طبيعة 

أودية المدينة

معلم الرياض: 
إقامة معلم فني 

يرمز لمدينة 
الرياض

ساحات الفن: 
معارض لفنانين

مرموقين

حدائق المرح: 
تصميم وتنفيذ 
ألعاب حدائق 

األحياء

جواهر الرياض: 
نشر أعمال فنية 

قّيمة في الوجهات 
السياحية بالمدينة

بوابات الرياض: 
بوابات بتصاميم 

إبداعية

متنزه الفنون: 
متنزه للفنون 

يحوي مجموعة 
من األعمال 
والمجسمات

 الفنية

احتفالية النور: 
أعمال فنية 

تفاعلية تعتمد 
على اإلضاءة

مشاريع كبرى
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تفضيل الوحدات
 السكنية الجاهزة

و�أكد برنامج »�سكني« �لتابع لوز�رة �لإ�سكان 
يف تقريره �ل�سهري �لثاين خالل هذ� �لعام، 
و�ل���ذي �أ���س��دره يف م��ار���ض �حل���ايل �أن عدد 
�ل�سكنية  ��ستفادت من �خليار�ت  �لتي  �لأ�سر 
و�حللول �لتمويلية �لتي قدمها �لربنامج خالل 
2018م قد جتاوز 157 �ألف �أ�سرة، كما تطرق 
وت�سهيل   ،2019 يف  »�سكني«  مل�ستهدفات 

طريق  ع��ن  �سعودية  �أ���س��رة  �أل���ف   200 متلك 
�أحد �حللول �ل�سكنية و �لتمويل �لعقاري �لتي 
يقدمها »�سكني« من �سر�ء للوحد�ت �جلاهزة 
�لإن�ساء، حتويل  �لوحد�ت حتت  �ل�سوق،  من 
�لقر�ض �لعقاري �لقائم �إلى دعم، فلل �لوز�رة 
�ل�سكنية  �لأر����س��ي  �لذ�تي،  �لبناء  �جلاهزة، 
�ملجانية، و�لقرو�ض �ل�سكنية للع�سكريني على 

ر�أ�ض �لعمل.
�ملوقع  على  �ملن�سور  �ل��ذي  �لتقرير  وبح�سب 
��ل ن��ح��و 50  �لإل���ك���روين ل��ل��ربن��ام��ج ف��ق��د ف�����سَّ
على  �حل�سول  �ل�سعودية  �لأ�سر  من  �ملئة  يف 
كاأحد �خليار�ت  �ل�سوق،  وحد�ت جاهزة من 
قدمها  �ل��ت��ي  �ل��ت��م��وي��ل��ي��ة  و�حل���ل���ول  �ل�سكنية 
�لأ�سرة  لتمكني  �أه��د�ف��ه  �إط��ار  يف  �لربنامج، 
�سمن  �لأول  �مل�سكن  �م��ت��الك  م��ن  �ل�سعودية 
�لتي  �لعقاري  �لتمويل  وت�سهيالت  �خليار�ت 

يقدمها بال�سر�كة مع �لقطاع �خلا�ض.
46 مشروعًا سكنيًا في 16 مدينة 

و��ستعر�ض �لتقرير متابعة تنفيذ 46 م�سروعًا 

ون�سب  �ململكة،  ح��ول  مدينة   16 يف  م��وزع��ة 
�لوحد�ت و�حلجوز�ت يف كل  �لإجناز وعدد 
م�سروع، بالإ�سافة للم�ساريع �جلاهزة و�لتي 
بلغ عددها 38 م�سروعًا مبتو�سط �أ�سعار 350 
�إقباًل  �مل�ساريع  ت�سهد هذه  ري��ال، حيث  �أل��ف 

�نعك�ض على ن�سب �حلجوز�ت فيها.
ك��م��ا ت���ن���اول �ل��ت��ق��ري��ر �ل�����س��ه��ري �لأر�����س���ي 
حيث  �ملخططات،  وتطوير  �ملجانية  �ل�سكنية 
�سهر  خ��الل  جديدة  خمططات   9 �إ�سافة  متت 
�أر������ض يف 4  ق��ط��ع��ة  ل��ت��وف��ر 5646  ف���رب�ي���ر 
خالل  م��ن  �لإ���س��ك��ان  وز�رة  وتتيح  م��ن��اط��ق، 
برنامج »�سكني« من�سة �إلكرونية تعر�ض من 
خاللها �ملخططات �ل�سكنية ب�سكل �إلكروين، 
�ملنا�سبة  لالأر�ض  �لختيار  للم�ستفيد  يتيح  ما 
يف  تتوزع  �سكنيًا  خمططًا   51 �سمن  من  له 
خمتلف مناطق ومدن �ململكة، وميكن �لطالع 
عليها من موقع »�سكني«، وت�سمن �خلدمات 
�أطلقها »���س��ك��ن��ي«، وع���دد من  �ل��ت��ي  �جل��دي��دة 

�لأخبار ذ�ت �لعالقة بالقطاع �لعقاري.

200 ألف مواطن 
مستهدفون في 2019

�أ�سماء  عن  �أعلن  »�سكني«  برنامج  �أن  يذكر 
هذ�  �ل���س��ت��ف��ادة  م��و�ط��ن ميكنهم  �أل���ف   200
يوفرها  �ل��ت��ي  �ملتنوعة  �خل��ي��ار�ت  م��ن  �ل��ع��ام 
تتيح  و�ل���ت���ي   ،»2019 »���س��ك��ن��ي  ب���رن���ام���ج 
م�ساريع  �سمن  �جلاهزة  �ل�سكنية  �لوحد�ت 
بال�سر�كة  �لإن�ساء  حتت  و�لوحد�ت  �ل��وز�رة 
�ملجانية  و�لأر����س��ي  �لعقاريني  �ملطورين  مع 
�ملدعومة لال�ستفادة من  �لعقارية  و�لقرو�ض 
�سر�ء �لوحد�ت �جلاهزة من �ل�سوق، و�لبناء 
�ل���ذ�ت���ي مل���ن مي��ل��ك��ون �لأر������س����ي، ومت��وي��ل 
�ل��ق��ر���ض �ل��ق��ائ��م، �ن��ط��الق��ًا م���ن ����س��ت��ه��د�ف 
ت�سريع �لتمّلك ورفع ن�سبته �إلى 70% بحلول 
�لإ�سكان  برنامج  لأه��د�ف  وفقًا   2030 ع��ام 
�ململكة 2030«، وتقلي�ض  »�أحد بر�مج روؤية 
�أكرث  �سكنية  فر�ض  و�إت��اح��ة  �لنتظار  قو�ئم 
مناطق  كل  �ملجتمع يف  فئات  ت��الءم خمتلف 

�ململكة.
12.88 ألف أسرة 
مستفيدة في يناير

�لإ�سكان  لوز�رة  �لر�سمي  �ملتحدث  و�أو�سح 
ب���ن ����س���امل �ل�����س��وي��ل��م �أن »���س��ك��ن��ي«  ���س��ي��ف 
بح�سب  للم�ستفيدين  خدماته  تقدمي  يو��سل 
وذل��ك  وق��در�ت��ه��م،  ورغ��ب��ات��ه��م  �حتياجاتهم 
�ل��وز�رة على ت�سريع متّلك  �إط��ار حر�ض  يف 
لهم  �خل��دم��ة  وت��ق��دمي  للم�ساكن،  �مل��و�ط��ن��ني 
�لأ�سر  ع��دد  �أن  �إل��ى  وُي�سار  �أف�سل.  ب�سكل 
�سهر  خالل  »�سكني«  برنامج  من  �مل�ستفيدة 
�أ�سرة، وبلغ  �ألف  بلغ 12.88  يناير �ملا�سي 
على  �حل�سول  من  متكنت  �لتي  �لأ�سر  ع��دد 

منازل 6499 �أ�سرة �سعودية.

تغطيــــة

وزارة اإلسكان تصدر تقرير شهر مارس 

26 ألف أسرة استفادت من »سكني«.. 13,538 أسرة سكنت 

أمالك - تغطية

 

أعلنت وزارة اإلسكان أن 

إجمالي أعداد األسر التي 

استفادت من الخيارات 

السكنية والحلول التمويلية 

التي قدمها البرنامج بلغ 

26,005 أسرة، منهم 13,538 

أسرة تمكنت من الحصول 

على منازل، منذ بداية 2019م 

وحتى نهاية شهر فبراير, 

فيما بلغ عدد األسر التي 

استفادت خالل الشهر 

الماضي من الخيارات 

السكنية وحلول التمويل 

العقاري التي قدمها 

البرنامج والذي بلغ 13.128 

أسرة، منها 7.039 أسرة 

تمكنت من السكن. 

2019
 

13,538 26,005
 

 

2019

200,000 157,000 
  

2018

50%
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 - .
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المشاريع السكنية الجديدة .. 

وضبابية أسلوب الحياة

تقوم وز�رة �لإ�سكان مبحاولت لو�سع حلول �سكنية، وكذلك 
�لتي  �حللول،  تلك  يف  �لإ�سهام  حت��اول  �ل�ستثمارية  �جلهات 
تبدو �إلى �لآن ع�سية على �حلل! هذ� �لنطباع جتدد بزيارتي 
مبعار�ض  �ل�سرقية  �ملنطقة  يف  �أق��ي��م  �ل���ذي  �سكني  ملعر�ض 
�لظهر�ن �لدولية، ومن خالل �ملالحظة �ل�سخ�سية لحظت �أن 
من  ملجموعة  بالإ�سافة  جيدة،  بجهود  تقوم  �لإ�سكان  وز�رة 
�ل�سركات �ل�ستثمارية �لتي حتاول و�سع حلول خمتلفة لأزمة 

�ل�سكن.
حتتوي  ج��ي��دة  �سكنية  وح���دة  �إي��ج��اد  جم���رد  لي�ض  فال�سكن 
�مل��اء،   : مثل  �ل�سكنية،  �لوحدة  يف  �لأ�سا�سية  �خلدمات  على 
�أن  �ملنطقي  فلي�ض من  �ل�سحي، وغرها،  �ل�سرف  �لكهرباء، 
�أو  �لإ���س��ك��ان  وز�رة  تذكرها  �لأ�سا�سية،  �ملقومات  ه��ذه  تعد 
مدنية  ح�سارة  فيها  بالد  يف  ونحن  �ل�ستثمارية.  �ل�سركات 

و�أعناقنا ت�ست�سرف روؤية وطنية عظيمة وو�عدة .
ث��م��ة جم��م��وع��ة ك��ب��رة م��ن �خل��دم��ات ي��ح��ب ت��وف��ره��ا يف �حل��ي 
�ل�سكني، خدمات: تعليمية، طبية، �جتماعية، ريا�سية، ثقافية، 
�لأر����س��ي  �أو  �ل�سكنية  �ل��وح��د�ت  من  فكثر  وغ��ره��ا،  بيئية، 
�ملمنوحة، بعيدة عن �ملدن، و�ملر�كز �خلدمية �ملهمة يف �ملدينة 
�حلياة  �أ�سلوب  �إل��ى  جيدً�  تلتفت  �أن  يلزم  �ل�سكنية  �حللول   .
لقاطني هذه �لوحدة �ل�سكنية، يلزم عند �إقامة م�سروع �سكني 

�أن ي�ساأل ُمن�سئ هذه �لوحدة عدة �أ�سئلة منها :
�أين �ملوؤ�س�سات �لتعليمية لهذ� �حلي من �لرو�سة �إلى �لثانوية؟ 
و�أين مر�كز �لتموين و�لت�سوق بكافة �أ�سكاله و�أنو�عه ؟ و�أين 
�حلي  هذ�  ل�سكان  و�لرفيهي  و�لثقايف  �لجتماعي  �ملتنف�ض 

�لذي �سيقام عليه �مل�سروع ؟
�ل�سكن �أ�سلوب حياة بجب �أن تكون فيه مقومات حلياة متزنة، 
وجميلة، م�ستثمرة. �أ�سلوب �حلياة هذ� من جودة �حلياة �لتي 
�إقامة  �أم��ا   .2030 �لعظيمة  �لوطنية  �ل��روؤي��ة  مفاهيم  من  هي 
م�ساريع �أو �أحياء �سكنية ل تتوفر فيها �خلدمات، فهذ� �أ�سبه 
بتدوير �ملعوقات! مبعنى �أن نتخل�ض من �أزمة �ل�سكن باأي حل 
�ملو��سالت  م�ستوى  على  �أزم���ات  خلقنا  ول��و  حتى  وطريقة، 
و�ل�����س��ح��ة، وه��ذ�  �ل��ب��ل��دي��ات، و�لتعليم،  و  و�مل���دن  و�ل��ط��رق، 
�لأ�سلوب يفاقم �مل�ساكل ول يحلها. وو�سع �حللول دون �لأخذ 
�لوطنية،  �لروؤية  مع  يتما�سى  ل  �لكلية  �لنتائج  �حل�سبان  يف 
كما يقلل جدً� من من�سوب �ل�سعادة و�لر�سا عند �مل�ستفيدين 
من هذه �حللول �ل�سكنية، مما ينعك�ض �سلبًا على قبول فئات 

جديدة بهذه �حللول.
فعدم   ، وك��ب��رة  و����س��ع��ة  �سكنية  بحلول  عهد  حديثو  ون��ح��ن 
�لر�سا و�ل�سعادة عند �مل�ستفيدين يف �أو�ئل حلول �مل�سكالت 
�ل�سكنية، �سي�سكل �أزمة ثقة من �أ�سعب بكثر جدً� من �إيجادها 

�لأول.

كتبت/ ُمَظاِهر آل خميس

وجهة نظر
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البيع على الخارطة تجربة عالمية
وخالل كلمة �لفتتاح �أكد ماجد �حلقيل 
�لبيع على �خلارطة �لذي  �أهمية برنامج 
ُيعد من �لأن�سطة �لتطويرية  وبه جتارب 
ع��امل��ي��ة �أث��ب��ت��ت جن��اح��ه��ا يف �ل��ك��ث��ر من 
�ل���دول ح��ول �ل��ع��امل  ، لف��ًت��ا �إل���ى تبني 
�ل��وز�رة من خالل �سر�كتها مع �لقطاع 
�خل��ارط��ة  على  �لبيع  منتجات  �خل��ا���ض 
»�مل�ساريع حتت �لإن�ساء« من �أجل متكني 
و�سعر  عالية  بجودة  �لتملك  من  �ملو�طن 
للدعم  �ملتعددة  �خليار�ت  كاأحد  منا�سب 
�ل�����س��ك��ن��ي �ل����ذي ت��ق��دم��ه ح��ك��وم��ة خ���ادم 
 - �ل��ل��ه  يحفظه  �ل�����س��ري��ف��ني -  �حل��رم��ني 

للمو�طنني.
و�أ�ساف �حلقيل: خالل �لفرة �ملا�سية، 
�إطالق �ملرحلة �لأولى من برنامج  ومنذ 
خ��ط��ت   2017 ع�����ام  م��ط��ل��ع  »����س���ك���ن���ي« 
�ل��وز�رة خطو�ت كبرة يف هذ� �ملجال، 
�أطلقها  �لتي  �مل�ساريع  عدد  و�سل  حيث 
م��ن 69 م�سروعًا  �أك���رث  �إل���ى  �ل��ربن��ام��ج 
�أل��ف وح��دة �سكنية يف  توفر نحو 130 
�إ�سافة  �ململكة،  وم��دن  مناطق  خمتلف 
�إلى ع�سر�ت �مل�ساريع �لتي مت �لرخي�ض 
مما  �خل��ا���ض  �لقطاع  �أر����س��ي  على  لها 
تطبيقات  لتبني  �لإيجابي  �لتناف�ض  �أتاح 

ت��ق��ن��ي��ات �ل��ب��ن��اء ودع����م �ل��ت��وج��ه لتوطني 
م�����س��ان��ع �إن���ت���اج ه���ذه �ل��ت��ق��ن��ي��ات وب��ذل��ك 
رفع ن�سبة �لعتماد على �ملحتوى �ملحلي 

لتحقيق �أحد �أهم �أهد�ف �ململكة 2030.
»وافي« محفز 

للعقاريين والمطورين
و�أو�����س����ح �حل���ق���ي���ل: »خ�����الل �ل��ن�����س��خ��ة 
�لأول������ى م���ن �مل��ع��ر���ض مت ����س��ت��ع��ر����ض 
جمال  يف  �لناجحة  �لنماذج  من  �لعديد 
�خل��ارط��ة،  على  �ل�سكنية  �ل��وح��د�ت  بيع 
�لإقليمي  �أو  �ملحلي  �مل�ستوى  على  �سو�ء 
�ل��دويل، فيما ي�ستهدف �ملعر�ض يف  �أو 
ن�سخته �حلالية؛ �لتعريف بنماذج �أخرى 

�أثبتت جناحها«.
وح����ول ب��رن��ام��ج �ل��ب��ي��ع و�ل��ت��اأج��ر على 
�أن  �إل��ى  �أ���س��ار معاليه  �خل��ارط��ة »و�يف« 
على  يقت�سر  ل  »و�يف«  �لربنامج  دور 
ون�سبة  �مل�����س��اري��ع  ومتابعة  �لرخي�ض 
�إجن���ازه���ا وج��ودت��ه��ا ب���ل ي��ت��ج��اوز ذل��ك 
كمحفز رئي�ض لتاأهيل مطورين عقاريني 
م�����س��اري��ع متميزة  خ��ل��ق  ع��ل��ى  ق���ادري���ن 
تفعيل  �سرورة  �إلى  لفتا  عالية،  بجودة 
�ل���ق���ط���اع �ل���ع���ق���اري مب��خ��ت��ل��ف �أ���س��ك��ال��ه 
نحو  تن�سيط  على  ق���ادًر�  كونه  و�أدو�ت���ه 

100 ن�ساط اقت�سادي ب�سكل مبا�سر.

تجربة رائدة لدولة اإلمارات 
برنامج  �حلقيل  �سكر  كلمته  نهاية  ويف 
و�ملعر�ض  �ملنتدى  �إقامته  على  »و�يف« 
�ل�سوق  �إث��ر�ء  على  عمله  فريق  وحر�ض 
�ل��ع��ق��اري��ة ب��ك��ل ج��دي��د يف ه���ذ� �مل��ج��ال، 
يف  �لأ�سقاء  حل�سور  �سكره  عن  معرًبا 
�لذين  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة 
مت���ي���زت م�����س��ارك��ت��ه��م ب��ال���س��ت��ف��ادة من 
�ل��ت��ق��ن��ي��ات �حل��دي��ث��ة وق���د وج����دت ق��ب��وًل 
و�إع���ج���اب���ًا م���ن �مل�����س��ارك��ني، ك��م��ا �سكر 
�سركات  م��ن  �لعار�سني  جميع  �حلقيل 
�لهند�سية  و�مل��ك��ات��ب  �لعقارية  �لتطوير 
و�مل��ح��ا���س��ب��ي��ة وم���وؤ����س�������س���ات �ل��ت��م��وي��ل 
�حل��ا���س��رة يف »و�ف��ي��ك�����ض2019 وق��ام 
وزي���ر �لإ���س��ك��ان خ���الل �حل��ف��ل بتكرمي 
�لرعاة �مل�ساركني يف �ملعر�ض و�ملنتدى، 
�لرب�مج  �آليات  من  عدد  توقيع  ذلك  تلى 
�ل���ت���ع���اون���ي���ة، ���س��م��ل��ت ه��ي��ئ��ة �أب������و ظ��ب��ي 

�لعمر�ين  �لتخطيط  ود�ئرتي  لالإ�سكان 
مبدينة  و�لأم��الك  و�لأر��سي  و�لبلديات 
دب�����ي، �إ����س���اف���ة �إل�����ى ع��ق��د �ت��ف��اق��ي��ة بني 
برنامج »و�يف« و�لهيئة �لعامة للمن�ساآت 
�ل�سغرة و�ملتو�سطة، و�أخرى مع �ملعهد 

�لعقاري �ل�سعودي.
تدشين المعرض المصاحب

عقب ذلك، د�سن وزير �لإ�سكان �ملعر�ض 
�مل�ساحب للمنتدى �لذي يجمع عددً� من 
و�ملوؤ�س�سات  �لعقاري  �لتطوير  �سركات 
�لتمويلية، �إ�سافة �إلى �ملكاتب �لهند�سية 
عدد  ع��ر���ض  خ��الل��ه  وي��ت��م  و�ملحا�سبية، 
م��ن �ل��ت��ج��ارب �ل��دول��ي��ة يف جم��ال �سر�ء 
�لبيع  بنظام  �ل�سكنية  �ل��وح��د�ت  ومتلك 
على �خلارطة »�مل�ساريع حتت �لإن�ساء«، 
ويعر�ض فيه عددً� من �ملنتجات �لعقارية 
�ملتنوعة، وي�ستعر�ض جتارب �ل�سركات 

�ملحلية و�لإقليمية و�لتجربة �لإمار�تية.

تكامل مبادرات الوزارة
�ل��ع��ام على  �مل�����س��رف  �أل��ق��ى  وم��ن جهته، 
�ل��ت��ط��وي��ر �ل��ع��ق��اري رئ��ي�����ض جل��ن��ة �لبيع 
و�لتاأجر على �خلارطة حممد �لغزو�ين 
كلمة رحب فيها بامل�ساركني يف �لن�سخة 
�ل��ث��ان��ي��ة م��ن »و�ف��ي��ك�����ض«، م���وؤك���دً� �أن��ه��ا 
حت��م��ل �ل��ع��دي��د م��ن �مل��ل��ف��ات �مل��ه��م��ة �لتي 
بنظام  ال��ع��ق��اري  التطوير  ن�ساط  ت��خ��دم 

�لبيع على �خلارطة.
و�أ����س���اد �ل���غ���زو�ين ب��ت��ك��ام��ل م���ب���ادر�ت 
�أجل  �ل��وز�رة مبختلف تخ�س�ساتها من 
ر�سمتها  �لتي  �ل�سر�تيجيات  حتقيق 
�لعقارية  �خل��ي��ار�ت  ت��ع��دد  �ل����وز�رة يف 
�إل����ى رف���ع ن�سبة  ل��ل��م��و�ط��ن��ني و�ل�����س��ع��ي 
�ملحافظة على �جلودة  �مل�ساكن مع  متلك 
�ململكة،  لروؤية  حتقيقا  �ملنا�سب  و�ل�سعر 
�لإ����س���ك���ان يف دع��م  م��ث��م��ن��ًا دور وزي����ر 

برنامج »و�يف«.

ك�����س��ف  م���������س����ارك����ت����ه،  ويف 
يف  �مل�سارك  �لإم��ار�ت��ي  �لوفد 
�أهمية  عن    »2019 »و�فيك�ض 
لعملية  ق��ان��وين  تنظيم  وج���ود 
�ل��ب��ي��ع ع��ل��ى �خل���ارط���ة ل��ي��زرع 
�ل��ث��ق��ة يف ج��م��ي��ع �لأط�������ر�ف، 
و�ع��ت��م��اد �ل�����س��ع��ر �لأ���س��ا���س��ي 
�ل��ذي ل ميكن جت��اوزه،  للبيع 
تنمية  �إد�رة  م��دي��ر  و�أو����س���ح 
وت���ط���وي���ر �ل���ق���ط���اع �ل���ع���ق���اري 
ب���د�ئ���رة �ل��ت��خ��ط��ي��ط �ل��ع��م��ر�ين 
و�لبلديات يف �لإمار�ت ر��سد 
�ل��ك��ع��ب��ي خ�����الل ج��ل�����س��ة ع��م��ل 
�لعمر�ين  »�لتخطيط  ب��ع��ن��و�ن 
�لدعم  دور  �حل��ي��اة«،  وج���ودة 
�حل��ك��وم��ي وم��ر�ق��ب��ة �لأج��ه��زة 
على  �لبيع  لعمليات  �ملخت�سة 
�نه دور  �إلى  �خلارطة، م�سرً� 
م���ه���م ج�����د� يف ����س���م���ان ع���دم 

�لتالعب.

المبادئ االستراتيجية 
لتخطيط اإلسكان

�مل��ن��اق�����س��ة مت  ج��ل�����س��ات  ويف 
�لإم��ار�ت،  جتربة  ��ستعر��ض 
�ل��ت��ط��وي��ر  ع��م��ل��ي��ات  و�إد�رة 
�لتقليدية،  �ل��ن��م��اذج  �ل��ع��ق��اري 
و�حل��دي��ث��ة، وت��ك��ام��ل و���س��ائ��ل 
�ل��ن��ق��ل �ل���ع���ام م���ع �مل�����س��اري��ع 
�حلكومي  و�لدور  �لإ�سكانية، 

كما  �لإ�سكان،  قطاع  دع��م  يف 
�ملهند�ض  �جل��ل�����س��ة  يف  حت���دث 
م�����وؤي�����د خم�������س���ع و�مل���ه���ن���د����ض 
ح�������س���ني �ل���ي���ه���ي���ب���ي ع�����ن �أه�����م 
�ملبادئ �ل�سر�تيجية لتخطيط 
�لإ�����س����ك����ان، ورب������ط �ل�����س��ك��ن 
�لتنمية،  وخ��دم��ات  ب��امل��ر�ف��ق، 
و�ل�ستد�مة، وتي�سر �حل�سول 
ع��ل��ي��ه��ا، ك���م���ا ���س��ه��د �مل��ن��ت��دى 

ع���ر����ض ع�����دد م����ن �ل���ت���ج���ارب 
�لدولية يف جمال �سر�ء ومتلك 
�لوحد�ت �ل�سكنية بنظام �لبيع 
حتت  »�مل�ساريع  �خلارطة  على 
ع��ددً�  فيه  �لإن�����س��اء«، ويعر�ض 
من �ملنتجات �لعقارية �ملتنوعة، 
وي�ستعر�ض جتارب �ل�سركات 
و�لتجربة  و�لإقليمية،  �ملحلية 

�لإمار�تية.

مؤسسة التنظيم 
العقاري اإلماراتي

م���ن ج���ان���ب���ه، �أو�����س����ح م���دي���ر ع��ام 
�لأر�������س�����ي و�لأم���������الك يف دب���ي 
�لبيع  �أن  جم��رن  ب��ن  بطي  �سلطان 
على �خلارطة يعد من �أف�سل مناذج 
ع��ل��ى م�ستوى  �ل��ع��ق��اري  �ل��ت��ط��وي��ر 
 2007 ع���ام  �أن  مبينًا  �لإ���س��ك��ان، 
�لتنظيم  م��وؤ���س�����س��ة  �إن�����س��اء  ���س��ه��د 
�ل���ع���ق���اري، وب��ع��د ����س���دور ق��ان��ون 
قانوًنا  �أُ���س��در  �ل�سمان؛  ح�ساب 
�آخًر� يعنى بالت�سجيل �ملبدئي، فيما 
�أخ����رى تخت�ض  �أن��ظ��م��ًة  �إن�����س��اء  مت 
دبي  قو�نني  �أن  �إل��ى  م�سًر�  فيها، 
على  للبيع  حديثًة  �أنظمًة  و�سعت 
�خلارطة، لفتا �إلى �أن �لد�ئرة يف 
ا  عر�سً �ستقدم  »و�فيك�ض2019« 
جلميع �لرب�مج �خلا�سة للبيع على 
�خلارطة، معرًبا عن �سكره لوز�رة 

�لإ�سكان على �ل�ست�سافة.

»وافي« محفز للعقاريين والمطورين

»وافيكس 2019« يختتم فعالياته بجدة 
ويكشف عن 69 مشروعاً توفر 130 ألف 

وحدة سكنية 

أنظمة حديثة في دبي 

الوفد اإلماراتي يكشف أهمية التنظيم القانوني للبيع على الخارطة

أمالك- متابعات

بمشاركات دولية ومحلية 

اختتم، مؤخرًا، منتدى 

ومعرض »وافيكس2019« 

لمشاريع البيع على 

الخارطة في نسخته الثانية 

فعالياته التي استمرت 

في الفترة ما بين الفترة 

9 - 11 مارس الحالي، بفندق 

الهيلتون بجدة وذلك 

برعاية وزير اإلسكان ماجد 

الحقيل، وبمشاركة دولة 

اإلمارات العربية المتحدة 

كضيف شرف، وعدد من 

المختصين، والجهات ذات 

العالقة بالشأن العقاري 

داخل المملكة وخارجها, 

وُحظي المعرض برعاية 

إعالمية من صحيفة أمالك 

العقارية.

ك���������س����ف����ت �ل����ل����ج����ن����ة 
�مل���ن���ظ���م���ة ل��ف��ع��ال��ي��ات 
م����ن����ت����دى وم���ع���ر����ض 
»و�فيك�ض2019« عن 
�أف�سل  جائزة  �إط��الق 
مطور عقاري، لتكون 
حافزً� ر�ئدً� للو�سول 
�إلى �أف�سل م�ستويات 
ت�������س���م���ي���م وت���ن���ف���ي���ذ 
وت�����س��وي��ق م�����س��اري��ع 
�خلارطة،  على  �لبيع 
وب��ي��ن��ت �ل��ل��ج��ن��ة �أن��ه��ا 
�ل���س��ت��ف��ادة  �ستمكن 
�لتو��سل  قنو�ت  من 
ن�����س��ر  يف  �مل���خ���ت���ل���ف���ة 
ث���ق���اف���ة »�ل���ب���ي���ع ع��ل��ى 
وحتفيز  �خل���ارط���ة«، 
�ل�سركات على �بتكار 

�مل�����س��اري��ع و�لآل���ي���ات 
وتطويرها  و�لأف��ك��ار 
وت�����س��ج��ي��ع �مل��ن�����س��اآت 
�بتكار  على  �ملختلفة 
ب���ر�م���ج ت�����س��اع��د يف 

�لبيع على �خلارطة.
و���س��ت�����س��ه��م �جل���ائ���زة 
�ل��ق��ر�ر�ت  تفعيل  يف 
�مل����ت����ع����ل����ق����ة ب���ت���وف���ر 
لكل  �ملنا�سب  �ل�سكن 

ف�����رد، وت��ف��ع��ي��ل دور 
و�لدر��سات  �لأبحاث 
�ل��ب��ي��ع  م�����س��اري��ع  يف 
ع�������ل�������ى �خل��������ارط��������ة 
و�ل���ت�������س���ج���ي���ع ع��ل��ى 
بها، وتكرمي  �لتو�سع 
�مل��ن�����س��اآت و�لأف������ر�د 
�أ�سحاب �لدور �ملميز 
ال���ن�������س���اط  ه�������ذا  يف 

�لعقاري.

»وافيكس2019« تطلق 
جائزة أفضل مطور عقاري
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تحويل ا�راضي الزراعية إلى سكنية أو صناعية أو إستراحات
إستخـــراج القرارات المساحية ل�راضي الخام السكنية من ا�مانة

القيام بجميع ا�عمال المساحية

ً
 خبرة في مجال المساحه 48 عاما

نقوم بتحويل
ا�راضي الزراعية

إلى سكنية

ترخيصالوطني للمساحة
رقم 76

رفع مساحي - كنتوري - تبتير - ربط با�قمار الصناعية
رسم بالكمبيوتر - استخراج القرارات المساحية ل�راضي الخام الكبيرة

 4631640     4616254    4640276 (011)
4162459(011) 0509005876 0505419087

المكتب

أهمية دور التقنيات 
المالية »فنتك« 

قطاع  »دور  ع��ن��و�ن  حت��ت  جل�سة  ويف 
�ل��ت��ق��ن��ي��ات �مل���ال���ي���ة »ف���ن���ت���ك« يف ���س��وق 
�ملجال  �أّمن خرب�ء يف  �لعقاري  �لتمويل 
�لتقنيات  قطاع  دور  �أهمية  عن  حتدثو� 
�لتمويل  �ملالية »فنتك« يف تطوير �سوق 
�لتقنية  منظومة  ودعم  باململكة  �لعقاري 
مركزً�  لت�سبح  باململكة  للنهو�ض  �ملالية 
�لبنوك  ي�سمل  �مل��ال��ي��ة  للتقنيات  م��ه��م��ًا 
و�جلامعات  و�ل�سركات  و�مل�ستثمرين 
ي�سهم يف  �لدولة، مبا  موؤ�س�سات  وكافة 
�لتعامالت  وزي��ادة  �مل��ايل  �ل�سمول  دع��م 
�ملالية �لرقمية، و�سارك بالنقا�ض كل من 
�سندوق  على  �لعام  �مل�سرف  م�ست�سار 
بن  من�سور  �لأ���س��ت��اذ  �لعقارية  �لتنمية 
لل�سركة  �لتنفيذي  و�لرئي�ض  ما�سي، 
�لأ���س��ت��اذ  �مل�����س��اك��ن  لتمويل  �ل�����س��ع��ودي��ة 
عبد�لإله �ل�سيخ، و�مل�سرف �لعام ملبادرة 
�لإ���س��ك��ان  ب����وز�رة  �ل��ب��ن��اء  تقنية  حتفيز 
�لأ�ستاذ مهاب بننت، ونائب رئي�ض مركز 
�لأ�ستاذ  �لوطني  �لرقمي  �لتحّول  وحدة 
عبد�للطيف �لعبد�للطيف، ومديرة فنتك 

�ل�سعودية �لأ�ستاذة جنود �ملليك.

تطوير التمويل العقاري 
لشراء المنازل

�إ�سهام  كيفية  �خل���رب�ء  ��ستعر�ض  كما 
تطوير  يف  فنتك  �ملالية  �لتقنيات  قطاع 
للم�ستفيدين  �ل��ع��ق��اري  �لتمويل  ���س��وق 
و�ل�سكن  �مل��ن��ازل  ���س��ر�ء  �ل��ر�غ��ب��ني يف 
�ملالئم، وكذلك م�ستقبل قطاع �لتقنيات 
�ملالية فنتك يف �سوق �لتمويل �لعقاري، 
فنتك  �ملالية  �لتقنيات  �أن  �إل��ى  م�سرين 
ت�سعى لدعم جمال تكنولوجيا �ملعلومات، 
وت��ط��وي��ر �مل��ن��ت��ج��ات و�خل���دم���ات، ودع��م 

�لعقاري  �ل�سوق  وتنمية  �لأعمال  ري��ادة 
منتجات  ت��ط��وي��ر  وت�����س��ج��ي��ع  ب��امل��م��ل��ك��ة، 
�لتكامل  ل��دع��م  �لتكنولوجيا  وخ��دم��ات 
�مل���ايل و�مل��ج��ت��م��ع غ��ر �ل��ن��ق��دي، وك��ذل��ك 
معاجلة �لإدماج �ملايل، كما تدعم �ملبادرة 
من���و ���س��ن��اع��ة �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �حل��ي��وي��ة 
وت��ن��وي��ع �لق��ت�����س��اد �ل�����س��ع��ودي، وخلق 
فر�ض للوظائف عالية �ملهارة للمو�طنني 
و�ملو�طنات، وتنمية ر�أ�ض �ملال �لب�سري.
80 مليار حاجة �سوق �لتمويل باململكة 

ماجد  �لإ�سكان  وزي��ر  �أك��د  جهته،  وم��ن 

ع��ب��د�ل��ل��ه �حل��ق��ي��ل خ���الل م�����س��ارك��ت��ه يف 
بتاأ�سي�ض  ق��ام��ت  �ل�����وز�رة  �أن  �مل���وؤمت���ر 
ب��رن��ام��ج دع����م �مل��ت��ع��رثي��ن ����س���و�ء ك��ان��ت 
وق��ائ��ي��ة �أو ب��ر�م��ج ط��وي��ل��ة، و�أ���س��ار �إل��ى 
�لعقاري  �لتمويل  قطاع  يف  �لنمو  �أن   
موؤكدً�  �لتعرث،  يف  �أي�سا  منو  ي�ساحبه 
باململكة  �ل��ع��ق��اري  �ل��ت��م��وي��ل  ق��ط��اع  �أن 
ري��ال  مليار  �إل��ى 80  ب��ني 60  م��ا  يحتاج 
���س��ن��وًي��ا. و�أ����س���اف �أن ه��ن��اك رغ��ب��ة من 
يف  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  حكومة 
بني  ما  �ل�سعودية  يف  �لتملك  ن�سبة  رفع 

�أن �سوق  م��وؤك��د�  ���س��ن��وًي��ا،  �إل���ى 7 %   6
�لإ�سكان �سوق و�عد و�ساعد، و�أ�ساف 
�حلقيل �أن �ل��وز�رة تطمح �إلى رفع عدد 
�أل��ف   15 �إل���ى  للمنازل  �ملتملكة  �لأ���س��ر 
�أنه بدعم من  �إلى  �أ�سرة �سهريا، م�سر� 
هذ�  �أ�سبح  �خلا�ض  و�لقطاع  �حلكومة 

�لرقم قريبا. 
مقابالت مع مستثمرين بالخارج

مقابلة  �إج���ر�ء  �أن���ه مت  �حلقيل  و�أو���س��ح 
مع عدد كبر من �مل�ستثمرين من خارج 
�ململكة �لعربية �ل�سعودية مب�ساركة �سركة 
بهذه  ت��ف��اوؤل  وه��ن��اك  للتمويل«،  »�إع���ادة 
ي�ساعد  ه��ذ�  �أن  �إل��ى  م�سرً�  �مل��ق��اب��الت، 
يف م�ساعفة �لأهد�ف لتعزيز �ل�ستثمار 
�لثقة  �أن  �لعقاري، وموؤكًد�  �لتمويل  يف 
�لقطاع  ويف  بال�سعودية  �ل�ستثمار  يف 

�ل�سكني ب�سكل خا�ض، ل حمدودة.
وبالن�سبة �إلى نتائج بر�مج �لوز�رة، قال 
متميزً�  عامًا  �سيكون  �جل��اري  �لعام  �إن 
ع��ام 2020  يكون  �أن  على  يف �حل�ساد 
�لقطاع  �أن  مبينًا  �حل�����س��اد،  تاأكيد  ه��و 
�خلا�ض �سيكون له دور كبر يف متكني 
خالل  �ل�سعودية  يف  �ل��ع��ق��اري  �ل��ق��ط��اع 

�لفرة �لقادمة.

�أو����س���ى �مل���وؤمت���ر �ل�����س��ع��ودي 
 »5 »���س��اي��رك  للعقار  �ل����دويل 
�لوطنية  �للجنة  نظمته  �ل��ذي 
�ل���ع���ق���اري���ة مب��ج��ل�����ض �ل���غ���رف 
»دور  ب���ع���ن���و�ن  �ل�������س���ع���ودي���ة 
تعظيم  �ل��ع��ق��اري يف  �ل��ق��ط��اع 
�إج�����م�����ايل �ل�����ن�����اجت �مل���ح���ل���ي« 
�ل�سندوق  حتويل  ب�سرورة 
�لعقاري لبنك �إ�سكاين وتعزيز 
ورفع �ملهنية �لعقارية بتكوين 
و�إن�ساء كليات متخ�س�سة يف 
�أ�سدر  كما  �لعقاري،  �لقطاع 

عدد� من �لتو�سيات.
أبرز توصيات مؤتمر 

»سايرك 5«
�ملرجع  للعقار  �لعامة  �لهيئة 

�لرئي�ض ل�سناعة �لعقار
للعقار  �لعامة  �لهيئة  �عتبار 
�مل���رج���ع �ل��رئ��ي�����ض ل�����س��ن��اع��ة 
�ل��ع��ق��ار يف ت��ط��وي��ر وت��ع��دي��ل 
ك��اف��ة �لأن��ظ��م��ة و�لإج������ر�ء�ت، 
ن���ق���ل ك��اف��ة  و�لإ�������س������ر�ع يف 
�خ���ت�������س���ا����س���ات �ل��ت�����س��ج��ي��ل 
�ل��ع��ي��ن��ي يف وز�رت������ي �ل��ع��دل 
و�لقروية  �لبلدية  و�ل�����س��وؤون 

�إلى  �لأخ��رى  �ملعنية  و�جلهات 
�لهيئة �لعامة للعقار بالإ�سافة 
�إلى توثيق �لأ�سول �لعقارية، 
و�ل����س���ت���ف���ادة م���ن �ل��ت��ج��ارب 
كالتجربة  �ل��دول��ي��ة  �ل��ن��اج��ح��ة 
م�����س��األ��ة  �ل�����س��ن��غ��اف��وري��ة يف 

�لت�سجيل �لعيني.
سن األنظمة 

والبرامج المحفزة
����س���ن �لأن����ظ����م����ة و�ل�����رب�م�����ج 
�مل����ح����ف����زة ل��ت��م��ك��ني �ل���ق���ط���اع 
�ل�ستثمار  وحتفيز  �لعقاري 
و�ل���ق���ط���اع���ات  �مل�����ج�����الت  يف 
كال�سناعة  للعقار  �مل�ساحبة 
و�ل������رف������ي������ه و�ل�����ري�����ا������س�����ة 

و�ل�سحة، وغرها.
تحويل الصندوق 
العقاري إلى بنك 

إسكاني
حت���وي���ل ����س���ن���دوق �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�ل��ع��ق��اري �إل����ى ب��ن��ك �إ���س��ك��اين 
عملية  يف  �أك���رب  دورً�  يلعب 
بر�مج  وفق  �ملبا�سر  �لتمويل 
حم�����ددة، �إل����ى ج��ان��ب �أه��م��ي��ة 
�لعقارية  �مل�سروعات  متويل 

�لقيمة  ذ�ت  �خل��ا���ض  للقطاع 
�لوطني،  لالقت�ساد  �مل�سافة 
م����ن خ�����الل ب����ر�م����ج مت��وي��ل��ي��ة 
ح���ك���وم���ي���ة ع���ل���ى غ�������ر�ر ب��ن��ك 

�ل�سادر�ت.
التعاون بين هيئة العقار 
وهيئة المحتوى المحلي 
�لتعاون  �أهمية  على  �لتاأكيد 
بني �لهيئة �لعامة للعقار وهيئة 
و�مل�سريات  �ملحلي  �ملحتوى 
�حل��ك��وم��ي��ة لق������ر�ح �أن��ظ��م��ة 
ت�ساهم  وم��ن��ت��ج��ات  وب���ر�م���ج 
�ملحلي  �مل��ح��ت��وى  ت��ع��ظ��ي��م  يف 
يف �لقطاعات �لتنموية، وحث 
�لدولة  لعقار�ت  �لعامة  �لهيئة 
و�أن��ظ��م��ة  �إج������ر�ء�ت  لت�سهيل 
�ل�ستثمار يف عقار�ت �لدولة 
لتعظيم �لعائد على �ل�ستثمار.
إنشاء كليات متخصصة 

في القطاع العقاري 
رف���ع �مل��ه��ن��ي��ة �ل��ع��ق��اري��ة منها 
للمقيمني  �لعامة  �لهيئة  قيام 
�ل�����س��ع��ودي��ني �مل��ع��ت��م��دي��ن قبل 
�إ�سد�ر ت�سريح ممار�سه مهنة 
ا���س��رتاط  ال��ع��ق��اري،  التقييم 

م����ز�ول����ة �ل���ع���م���ل يف �إح�����دى 
بالتقييم  �ملخت�سة  �ل�سركات 
مل���دة ل ت��ق��ل ع��ن ���س��ن��ت��ني، مع 
يف  متخ�س�سة  كليات  �إن�ساء 
لتدري�ض  �ل��ع��ق��اري،  �ل��ق��ط��اع 
مبا  �لقطاع  و�أن�سطة  جم��الت 
ي���ت���و�ءم م��ع م��ت��ط��ل��ب��ات �سوق 

�لعمل م�ستقباًل.
إعادة النظر في آلية 
تطبيق نظام رسوم 

األراضي البيضاء
تطبيق  �آل��ي��ة  �لنظر يف  �إع���ادة 
ن����ظ����ام ر������س�����وم �لأر�������س�����ي 
�لبي�ساء مبا يعزز منو �لقطاع 
�ل��ع��ق��اري، و�أمت��م��ة �إج����ر�ء�ت 
�جل���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة �مل��ع��ن��ي��ة 
�لأر��سي  ��ستعمالت  لتعديل 
�مل��م��ل��وك��ة ل��ل��ق��ط��اع �خل��ا���ض 
ورف������ع م�����س��ت��وى �ل��ت��ن�����س��ي��ق 
ب��ي��ن��ه��م، و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى �إي��ج��اد 
�حللول �لعادلة �ملنا�سبة لإنهاء 
ق�����س��اي��ا ���س��ك��وك �لأر�����س���ي 
و�ل�سادرة  و�ملوقوفة  �مللغاة 
و�ملتد�ولة  �لعدل  كتابات  من 

يف خمتلف مناطق �ململكة.

التقنيات المالية »فنتك« تحمي بيانات مستفيدي التمويل العقاري 

80 مليار ريال حاجة التمويل العقاري سنوياً.. ومعالجة خاصة للمتعثرين

»سايرك 5« يوصي بإنشاء كليات خاصة 
بالعقار وتحويل العقاري لبنك إسكان

الرياض- محمد السبيعي

أكد مشاركون متخصصون 
وعقاريون في مؤتمر »تمويل 

اإلسكان في السعودية« 
الذي عقد مؤخرًا بالرياض  
أن قطاع التقنيات المالية 
»فنتك« يأتي انسجامًا مع 
رؤية المملكة 2030 بهدف 

حماية البيانات الخاصة 
بالمستفيدين من التمويل 

العقاري في المملكة، 
وكذلك العمل على نقل 

الملكية وأتمتة اإلجراءات 
الحكومية لما يسهم في 

تطوير السوق العقاري 
بالمملكة، والمساعدة 

على تطوير قطاع اإلسكان 
في المملكة من خالل 

الشفافية وتقليص الكلفة 
بين المقرضين حتى يمكنهم 

تحويل صك الملكية 
بسهولة.

تقــــــارير
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www.cityscapejeddah.com

احصــل على تذكرتك

بجذبــه مشــتري المنــازل والمطوريــن العقارييــن والمســتثمرين 
والمهنييــن والجهــات الحكوميــة مــن المنطقــة والعالــم، يحظــى 
ــة لتســهيل فــرص االســتثمار  ــة مثالي ســيتي ســكيب جــدة بمكان
العقــاري ومصــدر رئيســي الكتشــاف أهــم الفــرص وتوليــد طــرق 

جديــدة للنمــو االقتصــادي وقيــادة التغييــر االنتقالــي.

 المعــرض العقــاري الدولي الرائد 
فــي المملكة العربية الســعودية

5 - 7  أبريل 2019
29 رجب - 2 شعبان 1440

مركز جدة للمنتديات والفعاليات

تحت رعاية معالي وزير اإلســكان
األســتاذ ماجد بن عبدالله الحقيل 

بدعم من

 شريك المواطنةالراعي الرئيسي
العالمية

المنظموندولة الشرف  الشريك اإلعالمي
اإلقليمي

الراعي الذهبي

إعــــــــالن



رئيس التحرير: 
عبد العزيز بن عبداهلل العيسى 
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أمالك - خاص 
 

�أم���الك  �سحيفة  وم�����س��ارك��ة  ب��رع��اي��ة 
�ل���ع���ق���اري���ة ت��ن��ط��ل��ق يف م���دي���ن���ة ج���دة 
جدة  �سكيب  �سيتي  معر�ض  فعاليات 
�ل��ع��ق��اري وذل����ك يف �ل���ف���رة م���ا بني 
جدة  مبركز  �لقادم  �أبريل  من   7  -5
ل��ل��م��ن��ت��دي��ات و�ل��ف��ع��ال��ي��ات، وي��ه��دف 
�ململكة  روؤية  �أهد�ف  ملو�كبة  �ملعر�ض 
�لتنوع  حتقيق  �إل��ى  و�لهادفة   2030
يف �لقت�ساد بعيدً� عن قطاع �لنفط، 
�لعقاري  �لقطاع  م�ساهمة  وم�ساعفة 
على  و�ل��ع��م��ل   ، �ململكة  �ق��ت�����س��اد  يف 
د�خ��ل  ج��ذ�ب��ة  ��ستثمارية  بيئة  خلق 
�مل��م��ل��ك��ة، وُي��ح��ظ��ى �مل��ع��ر���ض ب��رع��اي��ة 
�ل��غ��رف��ة  ودع������م  �لإ�����س����ك����ان  وز�رة 

�لتجارية بجدة.
ومن �ملتوقع �أن ت�سارك يف �ملعر�ض، 

�لذي تبلغ م�ساحته 9000 مر مربع، 
�أكرث من 50 �سركة عقارية متخ�س�سة 
م�ساريعها  �أح����دث  ف��ي��ه  ت�ستعر�ض 
�ل��ع��ق��اري��ة �أم�����ام �مل��ه��ت��م��ني و�ل�����زو�ر 
و�أ����س���ح���اب �ل���ق���ر�ر و�مل�����س��ت��ث��م��ري��ن 
�ل��ع��ق��اري��ني �ل��ع��امل��ي��ني و�لإق��ل��ي��م��ي��ني، 

و�ستتمكن �جلهات �مل�ساركة من عقد 
مو�ئد م�ستديرة مل�ستثمري �لعقار�ت 

ومناق�سة تفا�سيل ق�سايا �لقطاع.
�ملعر�ض  مدير  �أك��د  �ملنا�سبة،  وبهذه 
�سركات  ك��ربى  م�ساركة  مي��ان  مهند 
و�لدولية،  و�لإقليمية  �ملحلية  �لعقار 

و�أ�سار ميان لوجود من�سة للفعاليات 
بالن�سبة  �لأه���م���ي���ة  ذ�ت  �مل�����س��اح��ب��ة 
ل��ل��ح�����س��ور و�ل���ف���ئ���ات �مل�����س��ت��ه��دف��ة، 
ح��ي��ث ت��ق��دم �ل��ع��دي��د م��ن ور����ض عمل 
�خل���رب�ء وبع�ض  فيها  ي�����س��ارك  �ل��ت��ي 
�مل�������س���وؤول���ني �حل��ك��وم��ي��ني، وف��ع��ال��ي��ة 
يف  للعقار�ت  �سكيب  �سيتي  ج��و�ئ��ز 
يف  للتميز  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة 
و�لهند�سة  �ل��ع��ق��اري  �لتطوير  جم��ال 
للتناف�ض  تنعقد  و�ل��ت��ي  �مل��ع��م��اري��ة، 
�لعامليني  �مل��ع��م��اري��ني  �ملهند�سني  ب��ني 

و�ملطورين �لعقاريني �لر�ئدين.
ج��دة«  �سكيب  »�سيتي  و�سيت�سمن 
لأول م���رة م�����س��ارك��ة ك��ب��ار م��ط��وري 
�لعقار�ت يف م�سر، �إلى جانب وز�رة 
�لإ����س���ك���ان �مل�����س��ري��ة �ل���ت���ي ت��ع��ر���ض 
جمموعة من �لفر�ض �ل�ستثمارية من 

�لدولة �إلى �جلمهور �ل�سعودي. 

في حال أن قمت بأخذ 
تمويل من البنك في أي 
حساب يجب على أمين 

الحساب إيداع مبلغ 
التمويل فيه؟

مبالغ تخ�ض  �أي  �إي��د�ع   ل يجوز 
�مل�سروع �إل يف ح�ساب �ل�سمان.

كيف يمكن ألمين الحساب 
الصرف من حساب 

الضمان؟ 
 ب���ع���د �����س���ت���الم وث���ي���ق���ة �ل�����س��رف 
و�ملوقعة من كل من �ملطور �لعقاري، 
�ملحا�سب  و  �لهند�سي،  �ل�ست�ساري 

�لقانوين.

من هم المخولون 
بالتوقيع على وثيقة 

الصرف؟
 �مل��ط��ور �ل��ع��ق��اري، �ل���س��ت�����س��اري 

�لهند�سي، و �ملحا�سب �لقانوين.

ما هي السجالت التي 
يشترك في إعدادها 

كل من المطور وأمين 
الحساب؟

 ����س���ج���ل ل����ك����ل م���������س����ٍر، ���س��ج��ل 
بالتدفقات �لنقدية حل�ساب �ل�سمان، 
���س��ج��ل ب��امل��دف��وع��ات �لن�����س��ائ��ي��ة من 
�حل�ساب و�لأ�سا�ض �مل�ستندي �ملبني 
ب��اأي  و���س��ج��ل  �ل�����س��رف  عملية  عليه 

م�سروفات �إد�رية �أخرى.

من �مل�����س��وؤول ع��ن ت�����س��اق��ط  �مل��ن�����س��اآت 
�ل�سغرة و�ملتو�سطة وخ�سائرها.؟

برعاية  �سحيفة �أمالك �لعقارية..
�ل��ب��ن��اء و�ل���دي���ك���ور2019 يختتم   م��ع��ر���ض 
فعالياته بجدة.. و300 �سركة دولية وحملية 

ت�ستعر�ض �أحدث �ملنتجات. 

من�سة  تطلقان  و«�لتجارة«  »�لإ�سكان« 
�ل�سكنية  �ل��وح��د�ت  م��ن  �مل��زي��د  لتوفر  ب��ن��اء 

لالأ�سر �لأ�سد حاجة.

�أ�سدرت �لالئحة �لتنفيذية من 9 ف�سول 
و�لتح�سيل...  �جلباية  �سرحت  مادة   33 و 
�لهيئة �لعامة للزكاة و�لدخل: �لوعاء �لزكوي 
للبنوك و�سركات �لتمويل 2.5%.. وتغر�ت 

يف طريقة �لو�سول لحت�ساب �لزكاة.

للعقار�ت  �لإيجار  �إي��ر�د�ت  �سعف  مع 
�ل��ت��ج��اري��ة، م��الك �ل��ع��ق��ار ي��ق��درون �لو�سع 
�لقت�سادي لل�سوق مع تاأخر �أو عدم �سد�د 
بعقود  �ل��ع��ق��ار�ت  و  �لأر����س��ي  م�ستثمرين 
ط��وي��ل��ة، وي��ت��ع��اط��ف��ون م��ع��ه��م خل��ل��و �أو ع��دم 
وجود �مل�ستاأجرين، و�سركة )�إجادة �لبلدية( 
جتيد بالغر�مات �لت�سريع يف �إقفال �ملن�ساآت 

�ل�سغرة و�ملتو�سطة.

و�أد�ر  �لعقارية«  »�أدي��ر  �سركتا  جنحت 
�أعايل مكة،  بيع كامل خمطط  �لعقارية« يف 
ح��ي��ث ���س��ج��ل �مل���ر �مل���رب���ع �ل��ت��ج��اري �ل���ذي 
فيما  ري��ال   3150 �أدو�ر  لثالثة  فيه  ي�سمح 
�إل��ى 3540  ب��ني 2750  م��ا  �ل�سكني  ت���ر�وح 
ريال و�ل�ستثماري �لذي ي�سمح فيه 8 �أدو�ر 
تر�وحت قيمة �ملر �ملربع ما بني 4800 �إلى 

5150 ريال.

تويتـــــــــــر

تويتـــــــــــر

برعاية إعالمية متخصصة من »صحيفة أمالك«
فعاليات معرض سيتي سكيب جدة العقاري 

تنطلق في 5 أبريل القادم 

أعرف أكثر

عدسة 
أمــــــــــالك

مشاركة صحيفة أمالك في معرض البناء والديكور بجدة


