
الرياض - واس 

راأ�س خادم احلرمني ال�شريفني 
اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك 
اجلل�شة،  الله-،  -حفظه  �شعود 
ال����وزراء  ع��ق��ده��ا جمل�س  ال��ت��ي 
ال��ي��م��ام��ة مب��دي��ن��ة  ق�����ش��ر  ، يف 
املجل�س  اأ���ش��در  وق��د  الريا�س 
ع��ددًا من ال��ق��رارات، من بينها 
امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ن��ظ��ام ���ش��ن��دوق 
وتنظيم  ال��ع��ام��ة  اال���ش��ت��ث��م��ارات 
امل���رك���ز ال�������ش���ع���ودي ل���أع��م��ال 
االقت�شادية وجاء يف القرارين  

كما يلي:
جمل�س  ق���راري  يف  النظر  بعد 
 )5  /  12( رق������م  ال���������ش����ورى 
3-1440ه��������،   -27 وت����اري����خ 
ورقم )131 / 35( وتاريخ 5- 

االط���������ع  وبعد  8-1440ه���، 
على التو�شية املعدة يف جمل�س 
والتنمية  االقت�شادية  ال�شئون 
د(   /  40/  36  -  1( رق�����م 
وتاريخ 14-7-1440ه���، قرر 
على  املوافق�����ة  ال��وزراء  جمل�س 
اال�شتثمارات  �شن���دوق  نظام 

مر�ش��وم  اأُع��������د  وق��د  العام�ة، 
ملك�ي بذلك.

وب�����ع�����د االط�������������ع ع����ل����ى م��ا 
رف��ع��ه م��ع��ايل وزي����ر ال��ت��ج��ارة 
واال���ش��ت��ث��م��ار، وب��ع��د االط����ع 
يف  امل��ع��دت��ني  التو�شيتني  على 
جمل����������س ال�شئون االقت�شادية 

والتنمي������������ة رقم )4 - 17 / 40 
/ د( وتاريخ 9-4 -1440ه�، 
– 32 / 40 / د(  ورق��م )13 
وتاريخ 23-6-1440ه���، قرر 
املوافق��������������ة  ال��وزراء  جمل�����س 
ال�شعودي  امل��رك��ز  تنظيم  على 

ل�أعمال االقت�شادية.

أمالك- محمد السيف

اأ�شدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل قرارًا اإداريًا ين�س على اأنه 
يجب على جميع االأ�شخا�س اخلا�شعني لتعليمات ت�شعري املعام�ت 
الذين يكون املوعد النهائي لتقدمي االإقرارات ال�شريبية والزكوية 

ا�شتكمال مناذج ت�شعري املعام�ت وتقدميها للهيئة.
واأو�شحت الهيئة اأن يوم الث�ثاء 30 / 4 / 2019م، املوافق 25/ 
اخلا�شعني  االأ�شخا�س  جلميع  النهائي  املوعد  هو  1440ه����،   /8
اإق��رارات��ه��م  بتقدمي  نظاًما  واملُ��ل��زم��ني  املعام�ت  ت�شعري  لتعليمات 
ال�شريبية يف الفرتة من 2019/1/1م، وحتى 30 / 4 / 2019م، 

الإكمال منوذج ت�شعري املعام�ت وتقدميها للهيئة.
ت�شعري  تعليمات  اعتمدت  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  اأن  يذكر 
تطبيق  اإل��ى  تهدف  التي  2019م،   /  2  /  15 بتاريخ  امل��ع��ام���ت 
الوعاء  تاآكل  ملكافحة  الدول  بني  عليها  املتفق  ال�شريبية  املعاجلات 
ال�شريبي وحتويل االأرباح، الذي تهدف من خ�له منظمة التعاون 
االقت�شادي والتنمية مع دول جمموعة الع�شرين G20، اإلى تطبيق 
االأ�شخا�س  اأو  املرتبطني  االأ���ش��خ��ا���س  ب��ني  املحايد  ال�شعر  م��ب��داأ 

اخلا�شعني لل�شيطرة.

AMLAK    ريـــاالن
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أمالك- خاص

العزيزية  اإط���ل��ة  م��زاد  تكتل  ك�شف 
جهات  ع��دة  هنالك  اأن  املكرمة  مبكة 
�شراء  يف  رغبتها  اأب��دت  ا�شتثمارية 
امل��خ��ط��ط ب��غ��ر���س اال���ش��ت��ث��م��ار ف��ي��ه، 
اجلاذبة  املقومات  كل  لوجود  ن�شبة 
ن�شاط  ب���ؤرة  املخطط  التي جتعل من 

اقت�شادي ُمدر للدخل.
واأو��������ش�������ح حم����م����د ب�����ن ع����ب����د ال���ل���ه 
ال�����رادي رئ��ي�����س ال��ت��ك��ت��ل يف ح��وار 
اأم����ك  م��ع��ه �شحيفة  اأج��رت��ه  خ��ا���س 

اأن عددًا من رجال االأعمال  العقارية 
وامل�شتثمرين والعقاريني ظلوا طوال 
م�شتمر  توا�شل  على  الفائتة  االأي���ام 
م���ع ال��ت��ك��ت��ل، م���ؤك��دي��ن ح�����ش���ره��م 
الث�ثاء  ي��وم  يقام  ال��ذي  امل���زاد  لهذا 
املوافق 2019/4/30م- بعد �ش�ة 
من  يعتر  ح��ي��ث  م��ب��ا���ش��رة،  الع�شر 
منطقة  م�شتوى  على  امل����زادات  اأه���م 
م��ك��ة امل��ك��رم��ة.. واأو����ش���ح ال����رادي 
)���ش��رك��ة  م���ن  ي��ت��ك��ون  ال��ت��ك��ت��ل  اأن  
الرادي ل��شتثمار العقاري وتنظيم 
احلم�د  ب��ن��در  وم�ؤ�ش�شة  امل����زادات، 

وم�ؤ�ش�شة  العلنية،  امل���زادات  لإق��ام��ة 
عبد الله بن را�شد الثبيتي  للمزادات، 
اال�شتثمارية(،  مكة  ك��ن��وز  و���ش��رك��ة 

ون��ب��ع��ت ف���ك���رة ت��ك��وي��ن��ه ن�����ش��ب��ة الأن 
قيمة  وي�شكل  ج��دًا  �شخم  امل�شروع 
املكرمة،  مكة  يف  كبرية  اقت�شادية 
جهود  لتكامل  كهذا  م��زادًا  ويحتاج 
عدة جهات حتى يتم التنظيم بال�شكل 
امل��ط��ل��وب وي��ح��ق��ق اأف�����ش��ل ال��ن��ت��ائ��ج 

الأ�شحاب العقار.
وت���وق���ع ال�����رادي اأن ي�����ش��ه��د امل���زاد 
تناف�شًا قويًا بني امل�شتثمرين ورجال 
االأع����م����ال وال�����ش��ن��ادي��ق ال�����ش��ي��ادي��ة 

والعقارية.....
                                  البقية �س10

مزاد »إطاللة العزيزية« بمكة المكرمة.. 30 أبريل الجاري

جهات استثمارية تبدي رغبتها لالستثمار في المخطط 

أقر تنظيم المركز السعودي لألعمال االقتصادية

مجلس الوزراء يوافق على نظام صندوق 
االستثمارات العامة 

اإلقرار الضريبي 
ألغراض التسعيرات 

في 30 أبريل  جدة –جيهان الشريف 
 

مبادرة  الإط���ق  االإ���ش��ك��ان   وزارة  ت�شتعد 
ت��ت��ع��ل��ق  ب���رب���ط ف����وات����ري ���ش��رك��ت��ي امل���ي���اه 
مطلع  من  اعتبارا  »اإي��ج��ار«  مع  والكهرباء 

يوليو القادم. 
االإلكرتونية  ال�شبكة  ع�شو  ذل��ك  اأو���ش��ح 
عبدالرحمن  »اإي���ج���ار«  االإي���ج���ار  خل��دم��ات 

ال�شماري. 
اأقيمت  عمل  ور�شة  خ�ل  ال�شماري  وقال 
بجدة،  �شكيب  �شيتي  على هام�س معر�س 
اإن الوزارة تدر�س التوجه للمزيد من الربط 
اأخ���رى مثل وزارت���ي  ج��ه��ات حكومية  م��ع 

ال�شحة والتعليم يف بوابة »اإيجار«.
اإلزاميا  �شيكون  اإي��ج��ار  عقد  اأن  واأ���ش��اف 
املقبلة  الفرتة  خ�ل  التجاري  القطاع  على 
ال��ق��ري��ب��ة ع��ل��ى غ����رار االإل������زام يف ال��ق��ط��اع 

ال�شكني.
يف  اأط���ل���ق���ت  االإ�����ش����ك����ان  وزارة  وك����ان����ت 
االإل��ك��رتون��ي��ة  ال�����ش��ب��ك��ة   ،2018 ف���راي���ر 
خلدمات االإيجار »اإيجار«، وذلك بالتعاون 
و  و»ال����ع����دل«  »ال���داخ���ل���ي���ة«  وزارات  م���ع 

»االت�شاالت«.
وتوفر �شبكة »اإيجار« العديد من اخلدمات 
التاأجريية،  العملية  الأط���راف  االإلكرتونية 
كتوثيق العقود، وال�شداد االإلكرتوين، مع 
جميع  يف  كافة  العقاريني  الو�شطاء  اإل��زام 
مدن اململكة بتوثيق عقد االإيجار املوحد يف 
ال�شبكة االإلكرتونية خلدمات االإيجار، وهو 

ا. العقد املعتمد ب�شفته �شنًدا تنفيذيًّ

ربط فواتير الكهرباء 
والمياه بإيجار مطلع 

يوليو القادم

2

رئيس التحرير يكتب

أوّثق ... ال أثق
على الرغم من اأن �شوق العقار يعتر من 
اأكر االأ�شواق حراكا وجذبا ل��شتثمار، 
اأن����ه ي��ك��ت��ن��ف��ه ال��ك��ث��ري م���ن ال��غ��م��و���س  اإال 
هذا  على  الدخ�ء  بع�س  من  املمار�شات 

القطاع احليوي الكبري.
ال��ع��ق��ار  ���ش��م��ا���ش��رة  اأن ك��وال��ي�����س  وجن����د 
ب��ال��ك��ث��ري م��ن اخلبايا  م�����ش��ت��م��رة، وت��زخ��ر 

والق�ش�س التي يطول �شرحها..
محمد البرادي
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أوّثق ... ال أثق

رئيس التحرير
azizes@amlakmail.net

عبدالعزيز العيسى

االأ���ش��واق  اأك��ر  م��ن  يعتر  العقار  اأن �شوق  م��ن  ال��رغ��م  على 
حراكا وجذبا ل��شتثمار، اإال اأنه يكتنفه الكثري من الغمو�س 
احليوي  القطاع  ه��ذا  على  ال��دخ���ء  بع�س  م��ن  امل��م��ار���ش��ات 

الكبري.
وجند اأن كوالي�س �شما�شرة العقار م�شتمرة، وتزخر بالكثري 
20عاما  فمنذ  �شرحها..  يطول  التي  والق�ش�س  اخلبايا  من 
الظ�م( ويف  العقار )�شوق  الدخول يف �شوق  اأح��اول  وانا 
اأف�شل، لي�س ب�شبب قلة خرتي ولكن ب�شبب بع�س  كل مرة 
املمار�شات التي يقوم بها الدخ�ء على �شوق العقار، والذين 
ال يحرتمون اأدبياته ومبادئه، على العك�س من رجال االأعمال 
ي��ت��م��ي��زون بعقلية اح��رتاف��ي��ة،  ال��ذي��ن  ال�����ش��رف��اء  وال��ع��ق��اري��ني 
من  تاأتي  التي  الفو�شوية  املمار�شات  وي�شتنكرون  ومهنية، 

قبل ما اأ�شميتهم بدخ�ء العقار.
ففي كل مرة كنت اتعهد بعدم العودة ل�شوق �شم�شرة العقار، 
ولكن  االأ�شهم  بحركة  �شبيهة  تكون  تكاد  تقلبات  من  به  ملا 
العقار،  ب�شوق  يعمل  من  مع  اجتمعت  فكلما  خ�شائر،  اأق��ل 
ي�شفني باملجنون وعدم معرفة ما ينفعي واأعود الكرة وراء 
اأقدم عرو�شا  اأفلح، ويف كل مرة  الكرة ولكني ل�أ�شف مل 
وفر�شا عقارية ذهبية مبا�شرة من �شديقي ف�ن ل�شديقي 
ف�ن.. ول�أ�شف اكت�شف بال�شدفة بعد فرتة ماقمت بعر�شه 
بكل �شدق واأمانة وثقة قد مت بيعه! لي�شبح جمهودي جمرد 
هراء وم�شيعة وقت.. وعلى الرغم من  اأن البائع مل ي�شبق له 
اأن عر�س مثل تلك والبع�س يكون يف اخلارج مقيما، اأي ال 
دليل له اإال مبا قدمته �شخ�شيا للم�شرتي، اأو ممثل امل�شرتي 

�شخ�شيا..
بامللز  للبيع  فندق  فر�شة  علي  ُعر�شت  امل��رات،  اإح��دى  ويف 
من �شم�شار عقاري ومن امللل وعدم الثقة بالعقاريني حولتها 
اأك��م��ل  ل��ه  ال��ت��وا���ش��ل وق��ل��ت  ل�شاحب مكتب ع��ق��ار م��ع رق���م 
مهمتك.. رد: تثق بالعار�س، قلت له: وال اأثق بك، ات�شل به، 
االأخري  فقام  �شحيح!  عر�شه  ما  واأن  �شادق  اأنه  فالطبيعي 
باط�ع م�شرتي جديد على الفر�شة وطلب االأوراق واأخريا 

بيع من اأطراف اآخرين! 
ال��ت��وب��ة يف العقار٬  اإع����ن  وح��اول��ت ول��ل��م��رة االأخ����رية قبل 
ثقتي  وك��ان��ت  املكرمة  مبكة  ذهبية   فر�شة  علي  وُع��ر���ش��ت  
يف  مبكتبه  له  ذهبت  ثم  ب�شديق،  ات�شاال  كبرية..فاأجريت 
بالريا�س وكنت هذه املرة  متحم�س ومهيئا  الفي�شلية  برج 
املعلومات  امل�شرتي..فطلب مني بع�س  بها  الأي  حركة يقوم 
كل  على  و�شيجيب  مبا�شرة  امل��ال��ك  على  �شات�شل  ل��ه  فقلت 
ف�شجلت  بنف�شه،  العقار  مالك  ورد  ..فات�شلت  ا�شتف�شاراتك 
بجوال اآخر فيديو املحادثة وهو ي�شاهدين وقلت له اأوّثق ..ال 
اأثق !.واأخريا التزال كوالي�س بع�س �شما�شرة العقار ي�شعب 
العقار  يفتقر �شوق  فيه م�شقة..فلماذا  فهمها، ف�شمان حقك 

للم�شداقية!!.

أخبــــــار

أمالك - متابعات 

ال��ع��ق��اري يف وزارة  ال��ت��ط��وي��ر  ق���ال م�����ش��ت�����ش��ار    
االإ�شكان  وزارة  اإن  ال�شرهان  مم��دوح  االإ�شكان 
اإط���ق  عن  اأعلنت  اخلا�س  القطاع  مع  بال�شراكة 
63 م�شروعًا توفر قرابة 120 األف وحدة �شكنية، 
للم�شروع  امل�شتفيد  اختيار  مراعاة حرية  فيها  مت 
والت�شميم املنا�شب له، وتتميز جميع هذه امل�شاريع 
جممعات  كونها  اإل��ى  اإ�شافة  املنا�شبة،  باأ�شعارها 
���ش��ك��ن��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة اخِل����ْدم����ات وامل����راف����ق ال��ع��ام��ة، 
وكهرباء،  مياه  من  التحتية  البنية  فيها  وتتكامل 
و�شرف �شحي، واأر�شفة واإن��ارة وغريها، وكما 
مت مراعاة مقومات جودة احلياة بتوفري م�شاحات 
م�شروعًا   46 اأن  مبّينًا  اخل�����ش��راء،  للم�شطحات 
منها بداأ بناوؤها يت�زع يف خمتلف مناطق ومدن 
هناك  اأن  كما  فيها،  فعلًيا  الت�شليم  وب��داأ  اململكة، 
تباًعا خ�ل  ُت�شلَّم  �شوف  امل�شاريع  ع��دًدا من هذه 
اخل��ارط��ة  على  البيع  برنامج  وح���ول  ال��ع��ام.  ه��ذه 
ودوره يف زيادة املعرو�س من الوحدات ال�شكنية 
نتائج  نلم�س  »ب��داأن��ا  ال�شرهان:  ق��ال  ال�شوق،  يف 
هذه التجربة من خ�ل االإقبال على هذه امل�شاريع، 
الفتًا  غالبيتها«،  يف  اجل��ي��دة  احل��ج��وزات  ون�شب 
لزيادة  له كحل مهم  ال��دول اجتهت  اأن معظم  اإل��ى 
املعرو�س العقاري، ولتوفري حلول مي�شرة ل�أ�شر 
اأهمها توفري وحدات باأ�شعار تناف�شية، اإذ ترتاوح 
بني  امل�شاريع  هذه  يف  ال�شكنية  الوحدات  اأ�شعار 

250 األف وحتى 750 األف ريال.

شراكة »اإلسكان« 
مع القطاع الخاص 

تضخ 120 ألف وحدة 
سكنية

أمالك - واس

ق����ام م���ع���ايل وزي�����ر االإ���ش��ك��ان 
االأ�شتاذ ماجد احلقيل بتد�شني 
ال�شكنية  اجل���وه���رة  ���ش��اح��ي��ة 
)اأحد م�شاريع �شكني الكرى( 
ال��ت��ي ت��ق��ع ���ش��م��ال م��دي��ن��ة ج��دة 
بالقرب من مدينة امللك عبدالله 
م�شاحتها  وتبلغ  ال��ري��ا���ش��ي��ة، 
م��ل��ي��وين م���رت م���رب���ع، وت��وف��ر 
اأكرث من 7200 وحدة �شكنية، 
كما رعى معاليه انط�ق ملتقى 
���ش��ك��ن��ي رب����ع ال�����ش��ن��وي ال���ذي 
���ش��ه��د االإع��������ن ع���ن اإج���م���ايل 
ا�شتفادت  التي  االأ���ش��ر  اأع���داد 

التي  ال�شكنية  اخل��ي��ارات  م��ن 
ي���ق���دم���ه���ا ال�����رن�����ام�����ج، ح��ي��ث 
متكنت اأربعون األف اأ�شرة من 
اخل��ي��ارات  تلك  م��ن  اال�شتفادة 
ه��ذا  م���ن  االأول  ال���رب���ع  خ����ل 

العام.
»�شكني« يف  برنامج  واأو�شح 
 14٬232 اأن  ���ش��ح��ف��ي  ب��ي��ان 
قوائم  يف  امل�شّجلني  من  اأ�شرة 
و���ش��ن��دوق  االإ����ش���ك���ان  وزارة 
التنمية العقارية، ا�شتفادت من 
واحل��ل��ول  ال�شكنية  اخل��ي��ارات 
التمويلية التي اأتاحها الرنامج 
املا�شي،  م��ار���س  �شهر  خ���ل 
�شكنت  اأ���ش��رة   7٬257 بينهم 

بذلك  لي�شل  ف��ع��ل��ي��ًا،  م��ن��ازل��ه��ا 
ا�شتفادت  التي  االأ�شر  اإجمايل 
املتنوعة  الرنامج  من خيارات 

منذ ب��داي��ة ال��ع��ام اجل���اري اإل��ى 
خمتلف  يف  اأ���ش��رة   40٬237

مناطق اململكة.

تدشين »ضاحية الجوهرة«
على مساحة مليوني متر مربع بجدة 

الرياض-أمل الشريف 

ارتفاعا  ال��ع��ق��اري  التمويل  �شهد 
من  ال��راب��ع  ال��رب��ع  منذ  ت�شاعديا 
العام املا�شي، و�شواًل اإلى الربع 
ال����ذي مت  ال���ع���ام  ه���ذا  م���ن  االأول 
األ��ف  اأك���رث م��ن 28  خ���ل��ه توقيع 
مل�شتفيدي  ��ا  ���ش��ك��ن��يًّ دع���ًم���ا  ع��ق��د، 
وزارة االإ�شكان و�شندوق التنمية 
العقود  اإجمايل  لي�شل  العقارية، 
التي فرغ من توقيعها منذ اإط�ق 
ال��ع��ق��اري  الق���������ر�س  ب��رن��ام��ج 

املدع�����������وم اإلى 84 األف عق����������������د.
 اأو�شح ذلك واأ�شار امل�شرف العام 
العقارية  التنمية  ���ش��ن��دوق  ع��ل��ى 
خالد بن حممد العمودي الفًتا اإلى 
هذه  خ���ل  العقاري  التمويل  اأن 
الفرتة �شجل معدالت قيا�شية يف 
العقاري،  والقطاع  البنوك  تاريخ 
حيث اإنه وبح�شب بيانات م�ؤ�ش�شة 
������ع خ���ل  ال��ن��ق��د ف�����اإن م���ا ق���د ُوقِّ
تقريًبا  يعادل  املا�شيني  ال�شهرين 
الن�شف  خ����ل  امل��ق��دم��ة  ال��ع��ق��ود 
ك���ام���ً�،  امل���ا����ش���ي  ال���ع���ام  االأول 

م�شددًا على اأن معدل االإقرا�س من 
يف  التم�يلية  وامل�ؤ�ش�شات  البن�ك 
االأعوام املا�شية يقارب نحو 2000 

قر�س عقاري �شهريًا.
التنمية  ���ش��ن��دوق  ال���ت���زام  واأك�����د 
�شهريًا  ال��دع��م  ب���اإي���داع  ال��ع��ق��اري��ة 
اإج��م��ايل  ب��ل��غ  اإذ  ل��ل��م�����ش��ت��ف��ي��دي��ن، 
عقود التمويل املدعومة عن طريق 
ال������وزارة وال�����ش��ن��دوق اأك����رث من 
العقاري  التمويل  عقود  من   %84
ال��ت��ي ق��دم��ت��ه��ا ال��ب��ن��وك واجل��ه��ات 

التمويلية.

ارتفاع تصاعدي للتمويل العقاري منذ العام الماضي

أمالك - واس

ب��رئ��ا���ش��ة خ����ادم احل��رم��ني ال�����ش��ري��ف��ني امللك 
حفظه   - �شعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �شلمان 
ال�شعودية  العربية  اململكة  ت�شت�شيف  الله- 

الجتماعات  ع�شرة  اخلام�شة  ال��دورة  اأعمال 
ال�شبت  يومي  الع�شرين  جمموعة  ق��ادة  قمة 
لعام  الثاين  ربيع  �شهر  من   7 و   6 واالأح���د 
1442 ه� املوافق 21 و 22 من �شهر نوفمر 

من عام 2020 م يف العا�شمة الريا�س.

القمة  اأع��م��ال  با�شت�شافة  اململكة  ورح��ب��ت 
حيث يرتاأ�س خادم احلرمني ال�شريفني امللك 
�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود - حفظه الله 
- اجتماع قادة جمموعة الع�شرين التي تعد 
ببحث  يعنى  دويل،  اقت�شادي  منتدى  اأه��م 
العاملي،  الق��ت�����ش��اد  على  امل���ؤث��رة  الق�شايا 
وت�شكل دول جمموعة الع�شرين ثلثي �شكان 
االقت�شاد  حجم  م��ن   %  85 وت�شم  ال��ع��امل، 

العاملي، و75 % من التجارة العاملية.
للقمة  رئا�شتها  خ���ل  م��ن  اململكة  وتتطلع 
ال��ت��ع��اون مع  تعزيز  اإل���ى  م  ع��ام 2020  يف 
لتحقيق  االأع�������ش���اء  ال�����دول  م���ن  ���ش��رك��ائ��ه��ا 
اأهداف املجموعة، واإيجاد توافق دويل حول 
جدول  يف  املطروحة  االقت�شادية  الق�شايا 
االقت�شاد  ا�شتقرار  حتقيق  بهدف  االأعمال، 
التي  الع�شرين  جمموعة  قمة  وتعد  العاملي. 
االأولى  فهي  تاريخية،  الريا�س  ت�شت�شيفها 
م��ن ن��وع��ه��ا ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال��ع��امل ال��ع��رب��ي؛ 
اإقليميا  للمملكة  املحوري  الدور  يعك�س  مما 

ودوليًا.

برئاسة خادم الحرمين الشريفين
المملكة تستضيف قمة مجموعة العشرين 2020
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الرياض - متابعات 

اأو������ش�����ح ب���رن���ام���ج ر����ش���وم 
اأن  ال���ب���ي�������ش���اء  االأرا�������ش������ي 
ع����دة اأرا��������س ب��ي�����ش��اء خ��ام 
ك��ب��رية يف م��دي��ن��ة ال��ري��ا���س 
مت  ل��ل��ر���ش��وم  خا�شعة  ك��ان��ت 

تطويرها من قبل مالكها.
واأ����ش���ار ال��رن��ام��ج اإل����ى اأن 
م�شاحة االأر�س تبلغ 711٬9 
األ������ف م����رت م����رب����ع، وق�����د مت 
من  كامً�  تخطيطها  اعتماد 
البلدية  ال�ش�ؤون  وزارة  قبل 

والقروية.
وت�����وق�����ع ب����رن����ام����ج ر����ش���وم 
ال��ب��ي�����ش��اء توفري  االأرا����ش���ي 
اأر�س  اأكرث من 1200 قطعة 

جراء تطويرها.
ا�شتمراره  ال��رن��ام��ج  واأك���د 
الر�شوم  فر�س  موا�شلة  يف 
امل�شتهدفة  االأرا����ش���ي  ع��ل��ى 
ي��ت��م حت��ري��ره��ا ب�شكل  ح��ت��ى 

اأح��د  لتحقيق  وذل���ك  ك��ام��ل، 
املتمثل  ال���رن���ام���ج  اأه������داف 
مب����ك����اف����ح����ة امل�����م�����ار������ش�����ات 
داخل  ل�أرا�شي  االحتكارية 
م�شددًا  ال��ع��م��راين،  ال��ن��ط��اق 
اأنه ال توجد  يف نف�س الوقت 
تطبيق  على  ا�شتثناءات  اأي 
ال���ر����ش���وم ع���ل���ى االأرا�����ش����ي 
ال����واق����ع����ة داخ��������ل ال���ن���ط���اق 
امل��دن  جميع  يف  امل�شتهدف 

التي ُفر�شت فيها الر�شوم.
واأ����ش���ار ال��رن��ام��ج اإل����ى اأن 
اإجناز  عند  تطبَّق  ال  الر�شوم 
ت���ط���وي���ر االأر���������س ب��اع��ت��م��اد 
امل��خ��ط��ط اع��ت��م��ادا ن��ه��ائ��ي��ًا اأو 
تاريخ  من  �شنة  خ�ل  بنائها 
�����ش����دور »اأم��������ر ال�������ش���داد« 
حتفيز  ب��ه��دف  وذل���ك  عليها، 
ت��ط��وي��ر االأرا�����ش����ي وزي����ادة 
امل���ع���رو����س م���ن االأرا�����ش����ي 
املطورة ومكافحة املمار�شات 

االحتكارية.

تطوير المزيد من 
األراضي البيضاء الخام 

بمنطقة الرياض  

 الرياض - محمد السبيعي

اأو�شح املتحدث الر�شمي لوزارة االإ�شكان 
»�شكني«  اأن  ال�����ش��وي��ل��م  ���ش��امل  ب��ن  �شيف 
يوا�شل تقدمي خدماته للم�شتفيدين بح�شب 

وذلك  وقدراتهم،  ورغباتهم  احتياجاتهم 
ال�����وزارة ع��ل��ى ت�شريع  اإط����ار ح��ر���س  يف 
للم�شاكن، وتقدمي اخلدمة  املواطنني  متّلك 
برنامج  م��ع  متا�شًيا  اأف�����ش��ل،  ب�شكل  لهم 
ب��رن��ام��ج روؤي����ة اململكة  اأح���د  الإ���ش��ك��ان - 

2030- الذي ي�شتهدف رفع ن�شبة التمّلك 
 ،2030 ع��ام  بحلول   %70 اإل���ى  ال�شكني 
لتوفري  »�شكني«  اأنه �شمن جهود  م�شيًفا 
ال��رن��ام��ج  ب���داأ  منا�شبة  �شكنية  خ��ي��ارات 
ج��دي��ًدا  �شكنًيا  م�����ش��روًع��ا   46 تنفيذ  يف 
بال�شراكة مع القطاع اخلا�س يف خمتلف 
مناطق اململكة، وتوفر اأكرث من 100 األف 
املنا�شبة  باأ�شعارها  تتميز  �شكنية،  وح��دة 
امل�شجلني  امل��واط��ن��ني  م��ن  ك��ب��رية  ل�شريحة 
ترتاوح  حيث  االإ�شكان،  وزارة  قوائم  يف 
بني 250 األف وحتى 750 األف ريال، مع 
مراعاة جودتها وااللتزام الدقيق مبراحل 
الوقت  يف  للمواطنني  وت�شليمها  تنفيذها 
امل�شاريع  من  املزيد  �شيتبعها  كما  املحدد، 
ت��وّف��ر من��اذج  يف خمتلف امل��ن��اط��ق، ال��ت��ي 
ت�شمل  ال�شكنية  ال���وح���دات  م��ن  م��ت��ن��وع��ة 
الفلل وال�شقق والتاون هاو�س �شمن بيئة 
والبنية  اخلدمية  املرافق  متكاملة  �شكنية 

التحتية.

»سكني« يوفر خيارات سكنية متعدد للمستحقين

الرياض - واس

ا���ش��ت��ع��ر���س جم��ل�����س ال�����ش���ؤون 
االق���ت�������ش���ادي���ة وال���ت���ن���م���ي���ة يف 
ق�شر  يف  عقده  ال��ذي  اجتماعه 
ال���ي���م���ام���ة ب����ال����ري����ا�����س خ����ل 
االجتماع عددًا من املو�شوعات 
البارزة،  االقت�شادية والتنموية 
مكتب  من  املقدم  التقرير  منها 
مبجل�س  امل�������ش���روع���ات  اإدارة 
والتنمية  القت�شادية  ال�ش�ؤون 
ال��ع��ام  م��ن  االأول  ال��رب��ع  ل��ف��رتة 
ت�شمن حتليً�  اجلاري، والذي 

لأعماله  الإح�شائية  للم�ؤ�شرات 
والتكليفات  ال���ق���رارات  وح��ال��ة 
وال�����ت�����و������ش�����ي�����ات، ون����وع����ي����ة 

امل���خ���رج���ات واالإط�������ار ال��زم��ن��ي 
املقرر الإجنازها.

ك����م����ا اط�����ل�����ع امل����ج����ل���������س ع��ل��ى 

وزارة  م����ن  امل����ق����دم  ال���ع���ر����س 
االق���ت�������ش���اد وال���ت���خ���ط���ي���ط يف 
������ش�����اأن حت���ل���ي���ل من�����و ال����ن����اجت 
وامل�شتمل  االإج���م���ايل،  امل��ح��ل��ي 
ع��ل��ى اإي����ج����از يف ����ش���اأن اأب����رز 
وط���ي��ل��ة  مت��شطة  امل����ؤ����ش���رات 
امل������دى امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��اال���ش��ت��دام��ة 
االقت�شادية، ومعدالت ا�شتثمار 
وم�شتويات  اخل��ا���س،  القطاع 
االإن��ف��اق احل��ك��وم��ي، وق��د اتخذ 
املو�شوعات  تلك  حيال  املجل�س 
ال���ت���و����ش���ي���ات ال�����زم����ة ووج����ه 

حيالها مبا راآه.

مجلس الشؤون االقتصادية 
يناقش موضوعات اقتصادية وتنموية بارزة

الرياض - متابعات 

االإ�شكان  وزارة  وكيل  ك�شف 
امل�������ش���اع���د ل���ل�������ش����ؤون ال��ف��ن��ي��ة 
امل��ه��ن��د���س ع��ب��دال��ل��ه احل��م��اد اأن 
منطقة مكة املكرمة ت�شهد حالًيا 
للوحدات  م�شروعًا   15 تنفيذ 
القطاع  مع  بال�شراكة  ال�شكنية 
امل�شاريع  تلك  اخلا�س، وجميع 
امل�شجلني  للم�شتفيدين  متاحة 
ال��وزارة، حيث توفر  يف قوائم 
اأكرث من 50 األف وحدة �شكنية، 
ب����االإ�����ش����اف����ة اإل�������ى اخل����ي����ارات 
ال�شكنية االأخرى املتاحة، مبّيًنا 
تطوير  ت�شتهدف  ال����وزارة  اأن 

من  م2  م��ل��ي��ون   65 م���ن  اأك����رث 
االأرا���ش��ي ال��وزاري��ة يف منطقة 
م��ك��ة امل��ك��رم��ة م��وزع��ة ب��ني ع��دة 
مدن يف 47 م�شروع، منها 23 
م�شروعًا بداأ تطويرها مب�شاحة 

اإجمالية تتجاوز 45 مليون م2 
وتوفر اأكرث من 51 األف منتج، 
االإجن���از  ن�شبة  متو�شط  ويبلغ 
امل�شاريع  بهذه  التحتية  للبنية 
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»مكة المكرمة«  والقطاع الخاص 
ينفذان 15 مشروعاً سكنياً مشتركاً 

أخبــــــار

الرياض- عبد هللا العمري 

�شعيا التاحة كل اخليارات، اأ�شافت 
ال���ب���واب���ة االإل���ك���رتون���ي���ة ل��رن��ام��ج 
االإ�شكان  ل���وزارة  التابع  »�شكني« 
عدًدا من املخططات اجلديدة �شمن 
طرحتها  التي  ال�شكنية  املخططات 
للم�شتفيدين  لتتيح  م�ؤخًرا،  الب�ابة 
ال���راغ���ب���ني يف خ���ي���ار االأرا�����ش����ي 
ال�شكني  املخطط  اختيار  املجانية 
املنا�شب لهم اإلكرتونًيا دون احلاجة 
ل��زي��ارة ف��روع ال����وزارة، وذل��ك يف 
ا�شتحداث  اإلى  الدائم  ال�شعي  اإطار 
ح����ل����ول اإل����ك����رتون����ي����ة ت�������ش���اع���د يف 
امل�شتحقني  املواطنني  على  الت�شهيل 

وت�����وف�����ري امل�����زي�����د م�����ن اخل����دم����ات 
البوابة  وّفرت  اإذ  لهم،  االإلكرتونية 
ف��ي��م��ا  خم���ط���ط���ًا،   62 االآن  ح���ت���ى 
�شيتبعها املزيد من املخططات خ�ل 

الفرتة املقبلة.
يف  االإ���ش��ك��ان  وزارة  واأو���ش��ح��ت 

اأنها فعلت االختيار  بياٍن �شحايف، 
ل��� 13 خمطًطا ج��دي��ًدا  االإل��ك��رتوين 
نحو  ت��وف��ر  مناطق   6 على  م��وزع��ة 
ج����اري  جم���ان���ي���ة  �����ا  اأر������شً  6852
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  اأع���م���ال  ا���ش��ت��ك��م��ال 
امل��ي��اه  �شبكات  ت�شمل  ال��ت��ي  ف��ي��ه��ا، 

وال��ك��ه��رب��اء واالت�����ش��االت واالإن����ارة 
واالأر������ش�����ف�����ة و����ش���ف���ل���ت���ة ال���ط���رق 
واحل��دائ��ق  اخل�شراء  وامل�شطحات 
وغريها، باالإ�شافة لتخ�شي�س عدد 
من املواقع للمرافق اخلدمية العامة، 
وت�����ش��م��ن��ت امل���خ���ط���ط���ات اجل���دي���دة 
خم��ط��ط��ني مب��ن��ط��ق��ة ال��ب��اح��ة حت��وي 
اأر�س  اأر�س وخمطط  1016 قطعة 
التابعة  �شكاكا  مبحافظة  االأ�شغال 
ملنطقة اجلوف الذي يوفر نحو 240 
اأر���س، و4 خمططات مبنطقة  قطعة 
ع�����ش��ري وخم��ط��ط ظ���ه���ران اجل��ن��وب 
وخمطط حمايل اخلوارم ويوفران 
النما�س  وخم��ط��ط  اأر����ش���ا   1578

وخمطط �شمال اأبها .

طرح 6852 أرضا مجانية 
في 6 مناطق بالمخططات السكنية

أمالك - متابعات 

مبقرها  ل��شتثمار  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ا�شتعر�شت 
وف��د  عراقي رفيع  اأم��ا  الريا�س  الرئي�شي مبدينة 
امل�����ش��ت��وى م��ك��ون م��ن اأك���رث م��ن 70 رج���ل اأع��م��ال 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س يف جمهورية  ع��راق��ي مي��ث��ل��ون 
العراق ال�شقيقة،  التطورات التي ت�شهدها اململكة، 
وذل����ك ع��ل��ى ه��ام�����س زي����ارة ف��خ��ام��ة دول����ة رئي�س 

الوزراء العراقي حاليا اإلى اململكة.
التطورات  اأهم  اللقاء ا�شتعرا�س  كما جرى خ�ل 
اال���ش��ت��ث��م��اري  امل��ج��ال  يف  امل��م��ل��ك��ة  ت�شهدها  ال��ت��ي 
ت�شجيع  و�شبل  ال��ت��ع��اون  واأوج���ه  واالق��ت�����ش��ادي، 
قدم  كما  ال�شديقني.  البلدين  يف  اخلا�س  القطاع 
الفريق التنفيذي يف الهيئة عر�شًا عن روؤية اململكة 
2030، ت��� ذل���ك ���ش��رح م��وج��ز ع��ن االإج������راءات 
والت�شهي�ت التي تقدمها الهيئة لل�شركات الراغبة 
فيه،  واال�شتثمار  ال�شعودية  ال�شوق  دخ���ول  يف 
وم�شاهمة القطاعات الواعدة يف تنويع االقت�شاد، 
ودع���م ب��رن��ام��ج ال��ت��ح��ول ال��وط��ن��ي 2020، وذل��ك 
ذات  احلكومية  اجلهات  مع  والتعاون  بالتن�شيق 
ال��ع���ق��ة. م��ن ج��ان��ب��ه ث��م��ن حم��اف��ظ ال��ه��ي��ئ��ة العامة 
والتجارية  االقت�شادية  اللجنة  رئي�س  ل��شتثمار، 
والتنموية يف جمل�س التن�شيق ال�شعودي العراقي، 
املهند�س اإبراهيم العمر هذه الزيارة والتي تهدف 
اإلى تعزيز توجه قيادة البلدين نحو تنمية وتعميق 

الع�قات اال�شرتاتيجية واالقت�شادية

   »هيئة الستثمار« 
تستعرض الفرص 

االستثمارية 
بالقطاعات الواعدة 

بالمملكة

أمام وفد 
عراقي رفيع المستوى



إعــــــــالن5        العدد  172           السنة الثامنة           األحد   21  أبريل 2019م     



6        العدد  172           السنة الثامنة           األحد   21  أبريل  2019م     

دردشة إدارية

د. حسام يوسف

dr_hossam22@yahoo.com

شركـــات

الفرص الذهبية
اإن احلظ هو اأن تكون م�شتعدًا، هكذا يقول مثل �شيني.. 
اإه��دار  م��ن  ب��داًل  لذلك  حظك،  زاد  معرفتك  زادت  فكلما 
الوقت وت�شييعه يف اأ�شياء ال فائدة منها وال طائل، واأن 
يف  وف�شلك  التعي�س،  حظك  تنعى  اأن  يف  ع��م��رك  تنفق 
حتقيق اأح�مك وما ت�شبو اإليه يف حياتك. . ا�شتعد للحظ 
حتى  الغتنامها  وا�شتعد  للفر�شة،  نف�شك  وجهز  ال�شعيد 
الأنك  اأو  لها،  ا�شتعدادك  عدم  ب�شبب  هباء  منك  ت�شيع  ال 
من  تتمكن  بحيث  املعلومات  من  الكايف  القدر  تعرف  ال 
ا�شتغ�لها.. كان دزرائيلي يقول �شر النجاح هو املثابرة 

على الهدف.
الكايف  بالقدر  وتتمتع  م�شتعد  ب��اأن��ك  ت�شعر  كنت  ف���اإذا 
اأنك  وتاأكد  الفر�شة،  عن  واأبحث  فاخرج  املعلومات،  من 
�شتقتن�شها عندما جتدها.. يق�ل املتخ�ش�ش�ن نادرًا ما 
عمل  ثوب  يف  متخفية  تاأتي  الأنها  الفر�شة  النا�س  ي��درك 
�شاق، وال�شاهد من احلديث اأنه ال يوجد بديل عن العمل 
لذلك تقبل ما ال مفر منه.. وتخيل �شعورك بعد اأن تعمل 
النجاح  بع�س  حققت  قد  وتكون  عدة،  ل�شنوات  باجتهاد 
بال�شخ�س  ي�شفونك  وه��م  حولك  من  النا�س  و�شت�شمع 
والتعب  املعاناة  حجم  يعلمون  ال  بالطبع  وهم  املحظوظ، 

واملجهود الذي بذلته قبل الو�شول اإلى هذه املكانة .
يعتقد بع�س النا�س اأنهم نالوا حظهم من احلياة حتى اإن 
كان قلي�.. رمبا الأنهم اأ�شابوا جناحًا معينًا يف م�شريتهم 
من  تعود  ولن  مهمة  فر�شًا  فاتتهم  رمبا  باأنه  وي�شعرون 
جديد .. واآخرون يتخيلون اأن لكل اإن�شان عددًا حمدودًا 
ي�شري  الواقع  يقابلها يف حياته، ولكن  التي  الفر�س  من 
اأنه ال توجد فر�شة واح��دة لكل �شخ�س، ف��اإذا فاتته  اإلى 
ظل يف مكانه ب� حراك، فكل يوم جديد يحمل بني طياته 
فر�شة جديدة يف احلياة، ويف العمل واالإنتاج، واإ�شافة 

حجر يف حائط النجاح.
اإن اأ�شحاب هذا الفكر هم الفا�شلون فقط ممن توقفوا عن 
ال�شعي بعد اأول ف�شل تعر�ش�ا له يف حياتهم، وه�ؤلء هم 

من �شّوقوا اإلى اأن الفر�شة تاأتي مرة واحدة.
وتعرت�س  باحلياة  لها  نتعر�س  ال��ت��ي  االأزم����ات  اأن  كما 
اأف�شل  تكون  اأن  املمكن  من  االأح��ي��ان  بع�س  يف  طريقنا 
الذي  والف�شل  العقبات  هذه  فمثل  يحدث يف حياتنا،  ما 
وحقائق  اأ���ش��ي��اء  على  عيوننا  يفتح  البع�س  ل��ه  يتعر�س 
وخ��رات مل نكن نراها من قبل، ورمب��ا مل نكن نت�شور 

وجودها باحلياة من االأ�شا�س.

أمالك - خاص

حت���ت اإ����ش���راف جل��ن��ة امل�����ش��اه��م��ات 
�شركة  ت��ط��رح  »ت�شفية«  ال��ع��ق��اري��ة 
ال�شفوة  ال��ع��ق��اري��ة خم��ط��ط  اإت���ق���ان 
بجدة يف مزاد علني يقام بعد ع�شر 
2019/04/24م  االأرب���ع���اء  ي���وم 
امل������واف������ق 1440/08/19ه�������������������، 
ويعتر  املخطط،  م��وق��ع  يف  وذل���ك 

املتميزة  االأح��ي��اء  اأح���د  »ال�����ش��ف��وة« 
يف  العمراين  النطاق  داخ��ل  ويقع 
بقربه  املخطط  �شمال جدة، ويتميز 
من البحر االأحمر، ويحيط به عدد 
من املجمعات ال�شكنية ذات االأهمية 
واخلدمية،  واالقت�شادية  التجارية 
مثل مطار امللك عبدالعزيز الدويل، 
وجممع امللك عبدالله الطبي ومدينة 

جدة االقت�شادية. 

اأكد عبدالعزيز  ال�شدد    ويف هذا 
ال��ر���ش��ي��د م��دي��ر ع���ام ���ش��رك��ة اإت��ق��ان 
العقارية �شعادته بالتعاون مع  جلنة 
جنحت  التي  العقارية  امل�شاهمات 
يف فرتة وجيزة يف حل الكثري من 
امل�شاهمات املتعرثة واإعادة احلقوق 
اأن  الر�شيد  واأو���ش��ح  الأ�شحابها، 
بها  بلوكًا  املخطط يحتوي على 32 
482 قطعة اأر�س �شكنية وجتارية، 
وميتد املخطط على م�شاحة اإجمالية 
األف مرت مربع، ويقع  قدرها 291 
واالأك��رث  ال�شياحية  املنطقة  �شمن 
الو�شول  ب�شهولة  ويتمتع  حيوية، 
اإليه من عدة حماور رئي�شية، منها 
ط��ري��ق احل���رم���ني وط���ري���ق امل��دي��ن��ة 
امل����ن����ورة وط���ري���ق االأم������ري ن��اي��ف، 

هذه  م�شاحة  اأن  الر�شيد  واأ�شاف 
القطع ترتاوح بني 400 مرت مربع 

اإلى 1500 مرت مربع.
البنيات  جميع  اأن  الر�شيد  واأك���د 
ال��ت��ح��ت��ي��ة واخل����دم����ات االأ���ش��ا���ش��ي��ة 
امل���ط���ل���وب���ة ل��ل��م��ج��م��ع��ات ال�����ش��ك��ن��ي��ة 
والتجارية يف املخطط قد اكتملت، 

واحلدائق  الوا�شعة  ال�شوارع  مثل 
ومع توفر عدٍد من املرافق اخلدمية، 
ال�شفوة  خمطط  جلاهزية  م�شريًا 
م���ن خ���ط����ط الإن��������ارة وال��ك��ه��رب��اء 
الهاتف  و�شبكات  الطرق  ور�شف 
وامل���ي���اه، وحم���ط���ات ال���وق���ود، مما 
لراغبي  وج��اذب��ة  ج��ي��دة  بيئة  يهيئ 
عن   والباحثني  واال�شتثمار  ال�شكن 

قطعة اأر�س �شكنية اأو جتارية. 
اأن املخطط يبعد  ومما يجدر ذكره 
عن املدينة االقت�شادية وبرج اململكة 
7 دق��ائ��ق وع��ن البحر االأح��م��ر، 5 
ال�شمالية  اأبحر  �شرم  وعن  دقائق، 
دقائق   8 ع��ن  يبعد  فيما  دق��ائ��ق،   7
عن جامعة امللك عبدالله وعن مطار 

امللك عبدالعزيز 20 دقيقة.

أمالك - خاص

اأك���م���ل حت���ال���ف )م���ؤ���ش�����ش��ة 
ال���������������رادي ل��������ش���ت���ث���م���ار 
امل����زادات  وتنظيم  ال��ع��ق��اري 
احلم�د  بن  بندر  وم�ؤ�ش�شة 
الإق����ام����ة امل���������زادات ال��ع��ل��ن��ي��ة 
للعقارات(  النوي�شر  و�شركة 
م��زاد  لتنظيم  ا���ش��ت��ع��دادات��ه 
قطعة   183 فيه  ُتطرح  علني 
اخل��ري  ب��ح��ي  �شكنية  اأر�����س 
����ش���م���ال م���دي���ن���ة ال���ري���ا����س 
وذل��ك خ���ل اأي��ام 24-23-
1440/8/25ه������������ امل���واف���ق 

28-29-2019/4/30م 
مبا�شرة  الع�شر  �ش�ة  بعد 

ب�������ال�������ق�������رب م��������ن م�����ع����ب 
امللك  طريق  على  االأكادميية 

فهد.
وم����ن ج��ه��ت��ه، اأب������دى حممد 
ع���ب���دال���ل���ه ال��������رادي امل���دي���ر 
ال��ع��ام »مل���ؤ���ش�����ش��ة ال����رادي« 

ال���ت���ح���ال���ف،  يف  ال�������ش���ري���ك 
���ش��ع��ادت��ه ب��ط��رح ه���ذا امل���زاد 
جتربة  لتقدمي  ي�شعى  ال��ذي 
امل����زادات  تنظيم  يف  رائ����دة 
ال��ق��ي��م��ة  وذات  ال����ك����ب����رية 
ال���رادي  وو���ش��ف  العالية، 

باأنها ذات  اأر�س حي اخلري 
وج��اذب  ا�شرتاتيجي  موقع 
ل���ل���م�������ش���ت���ث���م���ري���ن ورج�������ال 
االأعمال واملواطنني الراغبني 
مميز،  ح��ي  يف  ال�شكن  يف 
امل�شاحات  تنوع  اإلى  م�شريًا 

فر�شة  تتيح  التي  املطروحة 
اآمال  االختبار االأمثل وتلبي 

الكثري من امل�شرتين.
اأو����ش���ح  اآخ������ر،  ويف اجت������اٍه 
الرادي اأن م�ؤ�ش�شته �شتطرح 
يوم ال�شبت 1440/8/28ه��� 

مزادًا   2019/4 املوافق24/ 
ل��ب��ي��ع 13 ع��ق��ارًا  ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ًا 
بن  ال�شيخ  ت��رك��ة  م��ن  متنوعًا 
حم��م��د امل���اج���د وذل����ك ب��ف��ن��دق 
رافال كمبن�شكي - الريا�س، 
ح����ي����ث مت�����ت�����از ال�����ع�����ق�����ارات 
الكبرية  بامل�شاحات  املطروحة 
اأح����ي����اء  ويف  وامل���ت���و����ش���ط���ة 
ع��ال��ي��ة  ���ش��ك��ان��ي��ة  ك��ث��اف��ة  ذات 
للقيمة  م�����ش��ريًا  ب��ال��ري��ا���س، 
لبع�س  ال��ع��ال��ي��ة  ال���ت���اأج���ريي���ة 
القائمة؛  التجارية  ال��ع��ق��ارات 
مما تزيد من قيمتها ال�شوقية، 
وتوقع الرادي اأن ت�شهد هذه 
من  ك��ب��ريًا  تناف�شًا  امل�����زادات 

قبل املهتمني.

أمالك - خاص

م�شاركتها  ل��شتثمار  لدن  �شركة  توا�شل 
معر�س  ب��ن��ج��اح يف  ال��ف�����ش��ي��ة  ورع��اي��ت��ه��ا 
 15 يف  انطلق  ال���ذي  ج��دة  �شكني  اك�شبو 
اأبريل اجلاري وي�شتمر حتى 25 من نف�س 
ال�شهر، وتاأتي م�شاركة »لدن« يف املعر�س 
يف  والتطوير  البناء  مراحل  ال�شتعرا�س 
م�����ش��اري��ع االإ����ش���ك���ان وع���ر����س ال���وح���دات 
ال�شكنية املنا�شبة لزوار املعر�س يف جناح 

متميز يف الت�شميم.
عبد  ب��ن  �شليمان  رح���ب  امل��ن��ا���ش��ب��ة،  وب��ه��ذه 
لل�شركة،  التنفيذي  الرئي�س  الباتلي  العزيز 

توافدوا  الذين  و�شركائها  ال�شركة  بعم�ء 
وامل��راح��ل  ال�شكنية  امل�شاريع  اآخ��ر  ملعرفة 

برنامج  م�شاريع  لها  و�شلت  التي  العملية 
�شكني التي تنفذها �شركة لدن ل��شتثمار، 

اال�شت�شارات  من  حزمة  اجلناح  يقدم  كما 
وال��ت�����ش��ه��ي���ت ل��ل��راغ��ب��ني يف ال��ت��م��ل��ك يف 
مدينتي ج���دة وم��ك��ة امل��ك��رم��ة، و���ش��رع��ت » 
التحتية  البنية  وجتهيز  اإن�����ش��اء  يف  ل���دن« 
الت�شاميم  اع��ت��م��اد  مت  اأن  بعد  مل�شاريعها 
البيع  ترخي�س  على  وح�شلت  الهند�شية 

على اخلارطة.
ومما يجدر ذكره اأن  �شركة لدن ل��شتثمار 
بداأت يف تنفيذ م�شروع »جوهرة الر�شيفة« 
من  اأك����رث  وي��وف��ر  امل��ك��رم��ة  مب��ك��ة  ال�شكني 
»فينان«  وم�شروع  �شكنية،  وح��دة   1035
بجدة الذي يحتوي على 1407 �شقة �شكنية، 

وك�هما تابع لوزارة االإ�شكان.

يقع في المنطقة السياحية والحيوية .. وبإشراف »تصفية«
»إتقان« تطرح مخطط الصفوة في مزاد علني األربعاء 24 أبريل بجدة  

البرادي والحمود والنويشر  في التنظيم
طرح 183 قطعة سكنية في مواقع متميزة في حي الخير بالرياض 

الراعي الفضي للمعرض
»لدن لالستثمار« تستعرض مشاريعها السكنية في اكسبو سكني جدة

عبدالعزيز الر�شيد

ALSAFWA LAYOUT

من إرشيف لدن لالستثمار
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في البداية حدثنا عن فكرة 
التكتل؟

لبيع  التكتل  تكوين  ف��ك��رة  نبعت 
ن�شبة  العزيزية  اإط�لة  خمطط 
ج��دًا  �شخم  امل�����ش��روع  الأن 
اقت�شادية  قيمة  وي�شكل 
كبرية يف مكة املكرمة، 
ويحتاج مزادا كهذا 

لتكامل جهود 
جهات  ع��دة 
ح���ت���ى ي��ت��م 

تكون  ل��ذا  امل��ط��ل��وب،  بال�شكل  التنظيم 
الرادي  )م�ؤ�ش�شة  ي�شمل  رباعي  تكتل 
امل��زادات،  وتنظيم  العقاري  ل��شتثمار 
وم�ؤ�ش�شة بندر احلم�د لإقامة املزادات 
را�شد  ب��ن  الله  عبد  وم�ؤ�ش�شة  العلنية، 
مكة  كنوز  و�شركة  للمزادات،  الثبيتي  
اال�شتثمارية( حتى نحقق اأف�شل النتائج 

الأ�شحاب العقار.
ماهي مميزات أرض مخطط 

إطاللة العزيزية؟
يقع املخطط يف موقع ا�شرتاتيجي 
واحل��رم  املقد�شة  امل�شاعر  ب��ني 
املكي، وهذا املوقع املميز يزيد 
واإن�شاء  فيه  التناف�س  ق��وة  من 
وجت��اري��ة  �شكنية  ا���ش��ت��ث��م��ارات 
اأن  اأود  وك���ذل���ك  ف���ي���ه،  واع������دة 
له  املخطط مرخ�س  اأن  اإلى  اأ�شري 
اأدوار وملحق، وغريها   6 بالبناء 
م�����ن امل����م����ي����زات ال����ت����ي جت���ت���ذب 

امل�شتثمرين.
من هم المستهدفون 

من المزاد؟
ك���ل رج����ال االأع����م����ال وامل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
وال�����ش��ن��ادي��ق ال��ع��ق��اري��ة وال�����ش��ن��ادي��ق 
ال�����ش��ي��ادي��ة، وال��ه��ي��ئ��ات احل��ك��وم��ي��ة ذات 

ال�شلة، ونتوقع اأن ي�شهد املزاد تناف�شًا 
كبريًا القتناء هذا املخطط اجلاذب، كما 
امل�شتثمرين  بني  حتالفات  تكوين  نتوقع 
املخطط  مل�شاحة  وذل���ك  امل����زاد  ل��دخ��ول 

الكبرية واملزايا االقت�شادية املحفزة. 
هل تواصلت معكم جهات 

لشراء المخطط؟ 
نعم، هناك عدة جهات ا�شتثمارية، اأبدت 
املخطط  ه��ذا  يف  اال�شتثمار  يف  رغبتها 
مل���ا ي��ت��م��ي��ز ب���ه م���ن ع����دة م���زاي���ا ن��وع��ي��ة، 
االأع��م��ال  رج��ال  اأن  اإل��ى  باالإ�شافة  ه��ذا 
ط��وال  ظ��ل��وا  وال��ع��ق��اري��ن  وامل�شتثمرين 
مع  م�شتمر  توا�شل  على  الفائتة  االأي��ام 
املزاد  التكتل، م�ؤكدين ح�ش�رهم لهذا 
منطقة  على م�شتوى  االأميز  يعتر  الذي 

مكة املكرمة.

برزت مؤسسة البرادي 
لالستثمار العقاري وتنظيم 

المزادات في تصفية 
وقسمة التركات، حدثنا عن 

أبرز نشاط شركتكم في هذا 
المجال؟

ل��دي��ن��ا احل��م��د ل��ل��ه خ���رة مت��ت��د الأك���رث 
اأنني  اأق��ول  اأن  �شنة وميكنني  من 30 
الرتكات  ق�شمة  يف  متخ�ش�س   اأول 
من  اأك��رث  ونفذنا  العينية،  والعقارات 
560 مزادًا باالإ�شافة اإلى ذلك ق�شمت 
م���ن مناطق  ع���دد  ت���رك���ات ك��ث��رية يف 

اململكة، ومن اأبرز هذه الرتكات:
 تركة ال�شيخ عبد الرحمن الفريان.
 تركة ال�شيخ مو�شى حممد العليان.

 تركة اأبناء اأبرهيم اللحيدان.
 تركة فهد العوي�شة.

 وغ��ريه��ا م��ن ال��رتك��ات ال��ت��ي حتتاج 
اإلى خرة وعلم وحكمة.

ماهي القطاعات التي تعمل 
فيها المؤسسة؟ 

عمليات  ال��رادي«  »م�ؤ�ش�شة  مار�شت 
كل  يف  والت�شفية  والق�شمة  التقييم 
�شكني  جت�����اري  ال���ع���ق���ار،  ق���ط���اع���ات 

�شناعي وزراعي واأرا�شي خام.
حدثنا قلياًل عن مؤسسة 

البرادي؟
م�ؤ�ش�شة الرادي لال�شتثمار العقاري 
يف  متخ�ش�شة  ال��ع��ل��ن��ي��ة  وامل�������زادات 
ال��رتك��ات  وت�شفية  امل�����زادات  تنظيم 
العينية  ال��ع��ق��ارات  وق�شمة  والتقييم 
كما  وتتمتع  ال�شركاء،  اأو  الورثة  بني 
اأ���ش��ل��ف��ت ب��خ��رة اأك����رث م���ن 30 ع��ام��ًا 
ع�شويات  ولها  العقاري.  املجال  يف 

والتقدير  التقييم  جل��ان  من  كثري  يف 
الر�شمية واالأهلية.

واحرتافية  مبهنية  ال�شوق  يف  وتعمل 
ع���ال���ي���ة ج��ع��ل��ت��ه��ا حم����ل ث���ق���ة امل��ح��اك��م 
ال���ع���ام���ة وحم���اك���م ال��ت��ن��ف��ي��ذ وب��ع�����س 
اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة ال���ت���ي اأوك���ل���ت 
ل��ه��ا ال��ك��ث��ري م���ن امل���ه���ام يف ال�����ش��اأن 
يف  وا�شع  ن�شاط  ولل�شركة  العقاري. 
والتقييم،  والتحكيم  اال���ش��ت��ث��م��ارات 
ب��درا���ش��ة جميع اجل��وان��ب  ت��ق��وم  حيث 
عاداًل  تقييمًا  وتقييمه  بالعقار  املتعلقة 
املعنية  االأط����راف  جلميع  وتو�شيحه 
بذلك وق�شمته بني الورثة اأو ال�شركاء.

محمد بن عبد هللا البرادي 
في سطور

 مدير عام مؤسسة البرادي 
لالستثمار العقاري وتنظيم 

المزادات ورئيس التكتل.
 م���ن ال���ك���ف���اءات ال��وط��ن��ي��ة 
ال���م���ع���روف���ة ع��ل��ى م��س��ت��وى 
المملكة، حيث يمتلك خبرات 
عريضة في القطاع العقاري 
وقسمة التركات والعقارات 

العينية.
 م���ت���خ���ص���ص ف�����ي إق���ام���ة 
ويحمل  العقارية  ال��م��زادات 
خ���ب���رات ب��ن��ح��و ث��الث��ي��ن ع��ام��ا 
التركات  قسمة  مجال  ف��ي  

والعقارات العينية.
ال������ع������دي������د م���ن  ي����ح����م����ل   
ال�����ش�����ه�����ادات وال���ت���زك���ي���ات 
في  المحلية  وال��م��ش��ارك��ات 
ال��ع��ق��اري  التقييم  م��ج��االت 

والقسمة والتصفية.
 أش���������رف ع����ل����ى م����ج����االت 
الثابتة  ال��ع��ي��ن��ي��ة:  ال��ق��س��م��ة 
والمنقولة، عقارية, صناعية, 

زراعية, أرض خام وغيرها.
  ح���ص���ل ع���ل���ى ش����ه����ادات 
العقاري  التثمين  في  عديدة 
في  متخصصة  ج��ه��ات  ع��دة 

هذا المجال.

 أمالك- خاص
عبدالله  مل�ؤ�ش�شة  العام  املدير  الثبيتي  را�شد  بن  عبدالله  اأكد 
بن را�شد الثبيتي للمزادات مبكة املكرمة جاهزية تكتل مزاد 
خمطط اإط�لة العزيزية ال�شتقبال رجال االأعمال وامل�شتثمرين 
الث�ثاء  ي��وم  �شيقام  ال��ذي  امل��زاد  يف  العقارية  وال�شناديق 
املوافق 2019/4/30م- بعد �ش�ة الع�شر مبا�شرة، بقاعة 
اإط�لة  خمطط  لبيع  وذل��ك  التخ�ش�شي،  بحي  الكرى  مكة 

العزيزية.
اأم����ك  ل�شحيفة  خ��ا���س  ت�����ش��ري��ح  ال��ث��ب��ي��ت��ي، يف  واأو����ش���ح 
ال���ع���ق���اري���ة، اأن خم��ط��ط اإط����ل���ة ال���ع���زي���زي���ة، ي��ت��م��ي��ز مب��وق��ع 
ا�شرتاتيجي، وذلك بقربه من احلرم املكي وامل�شاعر ومراكز  
ال�اجهة اجلن�بية، مما ي�ؤهله لإقامة  الت�ش�ق، حيث يت�شدر 
اأبراج على م�شاحته، حيث يبعد عن احلرم بنحو 1700 مرت، 

وعن امل�شاعر بنحو 700 مرت فقط، وهو بهذا املوقع يتو�شط 
امل�شاعر وميكن للحاج، اأو املعتمر الو�شول اإليها ما�شيًا.

يوجد  ما  ن��ادرًا  املخطط  اأر���س  قطعة  اأن  »الثبيتي«  واأ�شاف 
جهات  ه��ن��اك  اأن  مو�شحًا  وامل��وق��ع،  احل��ج��م  ب��ه��ذا  مثيل  لها 
ا�شتثمارية و�شناديق عقارية و�شيادية اأبدت رغبتها للدخول 
امل��رب��ع  امل���رت  ���ش��ع��ر  اأن  واأب�����ان  امل��خ��ط��ط.   يف  كم�شتثمرين 
ل�أرا�شي املطورة حول املخطط يرتاوح ما بني 7-10 اآالف 

ريال.
وعن الدخل ال�شنوي املتوقع اأ�شار الثبيتي اأنه عند اال�شتثمار 
يف املخطط يرتاوح ما بني 200 اإلى 300 مليون ريال �شنويًا، 
اإقبال  �شبب  يف�شر  وه��ذا  وال��ع��م��رة،  احل��ج  موا�شم  غ��ري  م��ن 
، من  العديدة ل��شتحواذ على املخطط  اجلهات اال�شتثمارية 

اأجل اال�شتثمار فيه خا�شة ل�شركات احلج الكرى.

 أمالك- خاص
ك��ش��ف م��ح��م��د ب��ن ع��ب��د هللا ال���ب���رادي  مدير 
العقاري  لالستثمار  البرادي  مؤسسة  عام 
وت��ن��ظ��ي��م ال����م����زادات ورئ���ي���س ت��ك��ت��ل م���زاد 
كافة  اكتمال  عن  العزيزية  إطاللة  مخطط 
االس���ت���ع���دادات إلق��ام��ة م����زاد ب��ي��ع مخطط 

الثالثاء  العلني يوم  بالمزاد  العزيزية  إطاللة 
بعد  2019/4/30م-  الموافق  1440/8/25ه������ 
الكبرى  مكة  بقاعة  مباشرة،  العصر  ص��الة 
وأوضح  جدة،  مكة-  طريق  التخصصي-  بحي 
قطعة  م��ن  يتكون  المخطط   أن  ال��ب��واردي 
و363  ألف   125 مساحتها  تبلغ  واح��دة  أرض 

مدينة  في  تقع  خ��ام،  أرض  وهي  مربعًا  مترًا 
مكة المكرمة، شمال محبس الجن، وتتميز 
قريب  مميز  استراتيجي  بموقع  القطعة 
من المشاعر والحرم المكي، جاء ذلك خالل 
الحوار التالي الذي أجرته معه صحيفة أمالك 

العقارية:

على مساحة أكثر من 125 ألف متر مربع بمكة المكرمة

محمد البرادي رئيس تكتل مزاد أرض إطاللة  

العزيزية:الموقع االستراتيجي والندرة تجذبان 

المستثمرين والعقاريين 

عبدهللا الثبيتي: 
»إطاللة 

العزيزية« 
مخطط مرغوب 

لشركات الحج

عبر 30 عامًا من 
الخبرة نظمنا أكثر من  

560 تصفية ومزاداً 
عقاريًا.. وتاريخنا 
ناصع في قسمة 

التركات

»تكتل إطاللة 
العزيزية« يكمل 

جاهزيته.. وتنافس 
الهيئات والصناديق 
العقارية يحتدم قبل 

إطالق المزاد

عبدهللا الثبيتي

محمد البرادي

حــــــــــــــــوار
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الزمان: الثالثاء 25/ 1440/٠٨هـ الموافق 2019/٤/30م

- بعد صالة العصر 

المكان : قاعة مكة المكرمة - حي التخصصي طريق مكة - جدة

الموقع: شمال محبس الجن

بأمر محكمة التنفيذ بمكة المكرمة يطرح تكتل
"مزاد إطاللة العزيزية" مخطط أرض إطاللة العزيزية في المزاد العلني.

 المساحة الكلية: 125363 متر مربع .
المخطط معتمد من أمانة العاصمة المقدسة.

شروط دخول المزاد

إحضــــــــار شيــــــــــك مصـــــدق من
محكمة التنفيذ بمكة المكرمة
بمبلغ 5 مليون ريــــــال من قيمــة

الشراء.
إتمـــــام البيــــــع خاضع لموافقـــــة

المحكمة.
يلتــــزم المشتري تسليم كامل
المبلغ في خالل 10 أيــــام من بدء
المـــــزاد، وإذا تخلـــف يعــــاد المزاد

على حسابه.
علم  بأن السعي على المشتري
بنسبة 2.5 % للتكتل المشــــرف

على المزاد.

مزاد
علني
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أربعة خطوات للخدمة
ميكن اال�شتفادة من اخلدمة اجلديدة 
عر اأربعة خطوات تتمثل يف الدخول 
www.moj. العدل  وزارة  بوابة  اإلى 
االإلكرتونية،  اخلدمات  ثم   ،gov.sa

اختيار  واأخ����ريًا  ال��ع��دل،  كتابات  ث��م 
التحقق من ال�شك العقاري، من خ�ل 
اإدخ����ال رق���م ال�����ش��ك وت��اري��خ��ه، كما 

ميكن الو�شول لها عن طريق الرابط 
اإلى  للجميع،  املتاحة  وتهدف اخلدمة 
ح��ف��ظ وق���ت وح���ق���وق امل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن، 
اإ�شافة  العقارية،  التعام�ت  وتي�شري 
اإلى تقدمي املعلومات باأعلى دقة، حيث 
من  التحقق  امل�شتفيد  اأ�شبح مبقدور 
احل�شور  قبل  ال�شك  وفعالية  �شحة 

لكتابة العدل.

صفحة موحدة لتسجيل 
الملكية واإلفراغ العقاري

وتاأتي اخلدمة يف ظل اإتاحة وزارة 
ال���ع���دل ع���ر ب��واب��ت��ه��ا االإل��ك��رتون��ي��ة 
ت�شجيل  خل��دم��ات  م��وح��دة  �شفحة 
والتي  ال��ع��ق��اري،  واالإف����راغ  امللكية 
تقدم عددًا من اخلدمات االإلكرتونية 
منها، خدمة التقدم بطلب اإلكرتوين 

ل�����إف����راغ ال���ع���ق���اري، االأم�����ر ال���ذي 
يخت�شر نحو 70 % من االإجراءات؛ 
ل��ي��ت��ج��ه امل�����ش��ت��ف��ي��د ب��ع��ده��ا م��ب��ا���ش��رة 

لكاتب العدل الإكمال املبايعة.
ود�شنت الوزارة خدمة طلب حتديث 
ال�شك العقاري اإلى �شك اإلكرتوين، 
حيث يتم رفع الطلب ب�شورة ال�شك 
اإل��ك��رتون��ي��ًا م��ع ال��وث��ائ��ق االأخ����رى، 

وع��ن��د اك��ت��م��ال ال��ط��ل��ب ي��ت��م اإر���ش��ال 
�شكه  ال���ش��ت���م  للم�شتفيد  ر���ش��ال��ة 

االإلكرتوين.
واأك������������دت ال�������������وزارة اأن���������ه مي��ك��ن 

بال�شك  للم�شتفيد نقل ملكية عقاره 
االإل���ك���رتوين ب��وق��ت ال ي��ت��ج��اوز 60 
يوفر  م��ا  مقابل،  دون  وم��ن  دقيقة 

اجلهد والوقت.

تلسيم 
المستحقين أراضيهم

�شحايف،  بيان  يف  الرنامج  واأو�شح 
اأر����س  قطعة   383 �شمل  الت�شليم  اأن 
ل��ل��م��واط��ن��ني امل�����ش��ت��ح��ق��ني يف م��ن��ط��ق��ة 
يف  اأر�شا   164 اإل��ى  اإ�شافة  الريا�س، 
م��واط��ن��ا  و529  امل��ك��رم��ة،  م��ك��ة  منطقة 
ا�شتلم اأر�شه املجانية يف منطقة جنران، 
ويف منطقة احلدود ال�شمالية مت ت�شليم 

95 اأر�شًا، و22 اأر�شًا يف ع�شري، و53 
اأرا�شًا يف منطقة الق�شيم، كذلك �شلمت 
�شكنية  اأر����ش���ًا   72 االإ���ش��ك��ان  وزارة 
يف  اأر���ش��ًا  و117  ال��ب��اح��ة،  منطقة  يف 
املنطقة ال�شرقية، كما ت�شلم 16 مواطنًا 
و11  جمانية،  اأرا���س  تبوك  منطقة  يف 
املدينة  اأم��ا منطقة  مواطنًا يف اجل��وف، 
امل���ن���ورة ف��ل��ق��د ب��ل��غ جم��م��وع االأرا����ش���ي 
ال�شكنية املجانية التي مت ت�شليمها 180 
اأر���س يف جازان،  اأر�شًا، مقابل 202 

و232 اأر�شًا يف منطقة حائل.
من جهته، اأّكد املتحدث الر�شمي لوزارة 
ال�شويلم  ���ش��امل  ب���ن  ���ش��ي��ف  االإ����ش���ك���ان 
ا����ش���ت���م���رارًا  ت���اأت���ي  اخل���ط���وة  ه����ذه  اأن 
ل��ع��م��ل��ي��ات ال��ت�����ش��ل��ي��م ال��ت��ي ت��ع��م��ل عليها 
الوزارة ل�أرا�شي املجانية يف خمتلف 
امل��ح��اف��ظ��ات مب�����ش��اح��ة ت�����رتاوح م���ا بني 
ال��واح��دة،  للقطعة   527 اإل���ى  م2   450
مطلع  اأعلن  »�شكني«  برنامج  اأن  مبّينًا 
العام اجلاري عن تخ�شي�شه ل� 50 األف 
جمموع  لي�شبح  جمانية،  اأر���س  قطعة 

االأرا������ش�����ي امل��خ�����ش�����ش��ة ل��ل��م��واط��ن��ني 
 207٬296( ال��رن��ام��ج  ان���ط����ق  م��ن��ذ 
املناطق  جميع  ت�شمل  جمانية(  اأر����س 
وذلك  الفئات  خمتلف  منها  وا�شتفادت 

يف  املدخلة  امل�شتفيدين  لرغبات  وف��ق��ًا 
تتوا�شل  حيث  ال�شكني،  ال��دع��م  ب��واب��ة 
ع��م��ل��ي��ات ال��ت�����ش��ل��ي��م يف خم��ت��ل��ف م��دن 

وحمافظات اململكة.

خيارات متعددة
احل�شول  خيار  »يعتر  ال�شويلم:  وقال 
التي  اأحد اخليارات  اأر�س جمانية  على 
مل�شتفيديه،  »�شكني«  ب��رن��ام��ج  يقدمها 
ت��ن��وي��ع اخل����ي����ارات مب���ا يلبي  ح��ي��ث مت 
يف  امل�شجلني  امل��واط��ن��ني  جميع  رغ��ب��ات 
برامج الدعم ال�شكني، الفتًا اإلى اأن هذه 
على  احل�شول  اأي�شًا  ت�شمل  اخل��ي��ارات 
في� جاهزة �شمن م�شاريع الوزارة، اأو 
وحدة �شكنية حتت االإن�شاء يف م�شاريع 

الوزارة بال�شراكة مع القطاع اخلا�س، 
اإ���ش��اف��ة اإل����ى احل�����ش��ول ع��ل��ى ال��ق��ر���س 
�شكنية  وح��دة  ل�شراء  املدعوم  العقاري 
جاهزة من ال�شوق، اأو للبناء الذاتي ملن 
ميلكون اأرا�س، وحتويل التمويل القائم 
متلكوا  الذين  للم�شتفيدين  مدعوم  اإل��ى 

خ�ل فرتة انتظارهم.
اختيار المخطط 
السكني إلكترونيًا

ك��ان��ت ال��ب��واب��ة االإل���ك���رتون���ي���ة ل��رن��ام��ج 
اأت���اح���ت يف وق���ت �شابق  ق��د  »���ش��ك��ن��ي« 
خ��ا���ش��ي��ة اخ���ت���ي���ار امل���خ���ط���ط ال�����ش��ك��ن��ي 
امل���ن���ا����ش���ب م����ن ق���ب���ل امل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن م��ن 
االأرا�شي املجانية »املنح« وفق رغباتهم 
ال�شعي  اإط��ار  يف  وذل��ك  واحتياجاتهم، 
اإلكرتونية  حلول  ا�شتحداث  اإل��ى  الدائم 
ت�����ش��اع��د يف ال��ت�����ش��ه��ي��ل ع��ل��ى امل��واط��ن��ني 
اخلدمات  من  املزيد  وتوفري  امل�شتحقني 

االإلكرتونية لهم.
برنامج  م��ن  ال��ث��ال��ث��ة  امل��رح��ل��ة  اأن  وذك���ر 
»�شكني 2019« �شملت تخ�شي�س 200 
 50 منها  ومتويليًا،  �شكنيًا  خيارًا  األ��ف 
األف وحدة �شكنية بال�شراكة مع القطاع 
اخلا�س و50 األف اأر�س �شكنية جمانية، 
اإ�شافة اإلى 100 األف قر�س مدعوم من 
مع  بال�شراكة  العقارية  التنمية  �شندوق 

البن�ك وامل�ؤ�ش�شات التم�يلية.

 الرياض- محمد السبيعي
 نجح  برنامج  »سكني« التابع 
ل���وزارة اإلس��ك��ان ف��ي تحقيق 
واصل  حيث  عديدة،  نجاحات 
السكنية  األراض�����ي  تسليم 
من  للمستفيدين  المجانية 
البرنامج ممن تم التخصيص 
الشهرية  الدفعات  في  لهم 
الماضية، حيث تم خالل شهر 
مارس الماضي تسليم 2076 
ف��ي  ت����وزع����ت  أرض  ق��ط��ع��ة 

مختلف مناطق المملكة.

»العدل« تنجز 2225 عملية 

تحقق للصك العقاري عبر البوابة اإللكترونية

»سكني« يواصل توزيع آالف األراضي 

المجانية للمواطنين خالل بمناطق المملكة

+966 50 547 8417
+966 59 931 7752

البابطين لالستثمارات العقارية
المصداقية في التعامل

نسّوق عقارك

تقاريــــــــر

  أمالك- تقارير
التحقق  عمليات  ع��دد  بلغت 
اإلل���ك���ت���رون���ي م���ن ال��ص��ك��وك 
ال����ع����ق����اري����ة ع����ب����ر ال����ب����واب����ة 
اإللكترونية للوزارة نحو 2225 

عملي��������ة خ���������الل 20 ي����������ومًا.
ال��ع��دل،  وزارة  ذل��ك  كشفت 
وأط���ل���ق���ت ال����������وزارة خ��دم��ة 
العقاري  الصك  من  التحقق 
إل����ك����ت����رون����ي����ًا ف�����ي م��ن��ت��ص��ف 

ش���ه���ر رج�������ب، ل��ت��ن��ض��م إل���ى 
تغني  ال��ت��ي  ال��خ��دم��ات  قائمة 
ال��م��س��ت��ف��ي��دي��ن ع����ن زي�����ارة 
التحول  بعد  ال��ع��دل،  كتابات 
ال��رق��م��ي ف���ي ال��ت��وث��ي��ق ال���ذي 

أع��ل��ن��ه م��ع��ال��ي وزي����ر ال��ع��دل 
رئ����ي����س ال���م���ج���ل���س األع���ل���ى 
الدكتور وليد  الشيخ  للقضاء 
مطلع  الصمعاني  محمد  بن 

العام الجاري.

د. وليد الصمعاني
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الدراساتإدارة األمالك التقييم المزاداتالتسويق

فكر مبتكر ورؤية جديده

هويتنا

أمالك - خاص

الإدارة  ب�����ش��م��ة  ����ش���رك���ة  اأك���م���ل���ت 
للم�شاركة  جت��ه��ي��زات��ه��ا  ال���ع���ق���ارات 
يف م��ع��ر���س ال���ري���ا����س ل��ل��ع��ق��ارات 
»ري�شتاتك�س  العمراين  والتطوير 
الفرتة  يف  ينطلق  وال���ذي   ،»2019
احل���ايل  اأب����ري����ل   24  -21 ب���ني  م���ا 
يف م���رك���ز ال���ري���ا����س ل��ل��م��ع��ار���س 
وامل����ؤمت���رات ب��رع��اي��ة م��ع��ايل وزي��ر 

االإ�شكان ماجد احلقيل.
االأ���ش��ت��اذ  امل��ن��ا���ش��ب��ة، ك�شف  وب��ه��ذه 
التنفيذي  الرئي�س  العلوان  عبدالله 
لل�شركة عن اإط�ق الهوية الب�شرية 
اجل����دي����دة ل��ل�����ش��رك��ة وال���ت���ي ت��اأت��ي 
مواكبة للتطور الكبري الذي ت�شهده 
»ب�����ش��م��ة«، واأك�����د ال��ع��ل��وان اأن����ه مت 
ت�شميم ال�شعار الذي يلبي متطلبات 
امل���رح���ل���ة واإع��������الن روؤي�������ة ج���دي���دة 
الت�ش�يق  يف  الح���راف���ي���ة  جت�����ش��د 

ت�شمل  وال���ت���ي  ال��ع��ل��م��ي��ة؛  ب��ال��ط��رق 
درا����ش���ة ال��ع��م���ء االأك�����رث اح��ت��م��اال 
وتخ�ش�شاتهم واهتماماتهم وتقدمي 
معهم  وت��ع��زز  لهم،  احل��ل��ول  اأف�شل 
ال�شراكة لتحقيق اأف�شل النتائج يف 

ال�شوق العقاري.
 واأم�����اط ال��ع��ل���ان ال��ل��ث��ام ع��ن خطة 
ال�شراكات  املزيد  عقد  يف  ال�شركة 
واملُ�������ش���ي ق����دم����ًا ل��ع��م��ل حت��ال��ف��ات 
وت���ع���اون م���ع ج��م��ي��ع ال��ع��ام��ل��ني يف 

ال�شوق  تطور  مع  وال�شيما  ال�شوق 
واالأنظمة التي ت�شهل اإبرام حتالفات 
»ب�شمة«  م�شاركة  اأن  مبينًا  ق��وي��ة، 
يف م��ع��ر���س »ري�����ش��ت��ات��ك�����س« ت��اأت��ي 
للتوا�شل مع العم�ء الكرام وتقدمي 
اجلديد لهم واالجتماع مع اأ�شحاب 
لنا  يتيح  واح��د  �شقف  حتت  القرار 
التعاون  اأوج���ه  تعزيز  يف  الفر�شة 
وع��ق��د امل��زي��د م��ن ال��ت��ف��اه��م��ات التي 

تعزز مكانتنا يف ال�شوق.  
وعن التكهنات التي تكتنف القطاع 
يف  تفاوؤله  العل�ان  اأب��دى  العقاري 
يحدث  اأن  وت��وق��ع  امل��ق��ب��ل��ة،  ال��ف��رتة 
ال�شوق  يف  وملحوظ  كبري  حت�شن 
العر�س  ت���وازن حركتي  م��ن خ���ل 
والطلب، وتبعًا لذلك �شتزداد حركة 
املبيعات وكذلك �شت�شهد مواد البناء 
االأ�شعار  يف  انخفا�شًا  االأ�شا�شية 
ي��ن��ع�����س ق���ط���اع امل����ق����اوالت وال��ب��ن��اء 

والت�شييد.

أمالك - خاص

وجهت �شركة ال�شفو املحدودة 
�شكرها  ال���ع���ق���اري  ل��ل��ت�����ش��وي��ق 
االأعمال  رج��ال  لكل  وتقديرها 
�شاركوا  ال��ذي��ن  وامل�شتثمرين 
تركة  لت�شفية  االأول  امل��زاد  يف 
ال�����ش��ي��خ ب���ن حم��م��د امل���اج���د - 
الكبري  وللح�شور  الله-  رحمه 
م���ن ك���اف���ة امل��ه��ت��م��ني ب��ال��ق��ط��اع 
ال��ع��ق��اري ال��ذي��ن ���ش��اه��م��وا يف 

اإجناح املزاد.
الرئي�س  اأبدى  املنا�شبة،  وبهذه 
بن  عبدالله  لل�شركة  التنفيذي 
را�شد الفر�شان �شعادته بنجاح 
املزاد وحتقيقه اأهدافه املرجوة، 
وع��������زا ال����ف����ر�����ش����ان ال���ن���ج���اح 
للت�شويق  امل��زاد  الأعمال  الكبري 
الله  م��ن  التوفيق  بعد   - اجليد 
واخل��ط��ط  وت��ع��ال��ى-،  �شبحانه 

امل���درو����ش���ة ف��ي��ه وف����ق م��راح��ل 
حم����ددة ح��ت��ى ت�����ش��ل امل��ع��ل��وم��ة 
لكل  املزاد  عقارات  الكاملة عن 
ع�وة  ه��ذا  امل�شتهدفة،  الفئات 
ع��ل��ى ال��ت��ن��ظ��ي��م ال����رائ����ع ال���ذي 
بي�شر  امل�شاركة  للجميع  اأت���اح 
و�ش��شة، م�شريًا اإلى اأن �شركة 
اأق����دم �شركات  م��ن  »ال�����ش��ف��و« 
امل��زادات وتتمتع بخرة كبرية 

يف تنظيم مثل هذه الت�شفيات 
اأن  الفر�شان  واأب���ان  الكبرية، 
ال�����ش��رك��ة ل��ه��ا ق���اع���دة ب��ي��ان��ات 
ك���ب���رية م����ن ال�������ش���رك���اء ت�����ش��م 
وخليجيني  حمليني  م�شتثمرين 
جتمعنا بهم تفاهمات وم�شالح 
م�����ش��رتك��ة م���ن ���ش��اأن��ه��ا ت��رق��ي��ة 
اال�شتثمار  يف  العمل  وتطوير 
موجهًا  ال��ع��ق��اري،  والت�شويق 

����ش���ك���ره وت���ق���دي���ره ل�����ش��ح��ي��ف��ة 
اأم��������ك ال���ع���ق���اري���ة ل��ت��غ��ط��ي��ت��ه��ا 

املتميزة لفعاليات املزاد.
���ش��رك��ة  اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل���دي���ر 
للت�شويق  امل���ح���دودة  ال�����ش��ف��و 
ال���ع���ق���اري ن��ظ��م��ت ي����وم االأح����د 
املوافق 7 اأبريل اجلاري الدفعة 
ال�شيخ  م��زاد تركة  االأول��ى من 
الله،  امل��اج��د، رح��م��ه  ب��ن حممد 
بالريا�س،  موفمبييك  بفندق 
العقارات  من  جمموعة  و�شمل 
ومباين  اال�شتخدامات  متنوعة 
وم���راك���ز جت��اري��ة يف خمتلف 
وع��دٍد  الريا�س،  مدينة  اأن��ح��اء 
م�����ن االأرا��������ش�������ي ال���ت���ج���اري���ة 
اال���ش��ت��ث��م��اري��ة ب���اأح���ي���اء امل��ل��ق��ا 
واملروج واملربع، وعمائر وفلل 
متنوعة امل�شاحات وعلى مواقع 
جاذبة يف عدد من اأحياء مدينة 

الريا�س.

عبدهللا العلوان يتوقع ازدياد حركة المبيعات
»شركة بصمة« تشارك في معرض الرياض 

للعقارات وتدشن هويتها البصرية 

تغطية متميزة لصحيفة أمالك
عبدهللا الفرشان يبدي سعادته بنجاح مزاد عقارات 

الماجد ويشكر  رجال األعمال  

عبد هللا العلوان
عبد هللا الفرشان

شركـــات
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أبوظبي - مكتب أمالك

واإقليميًا  حمليًا  م��ط��ورًا   80 من  اأك��رث  مب�شاركة 
وب��رع��اي��ة  ال���ع���امل  م���ن 10 دول ح����ول  ودول����ي����ًا 
نهيان  اآل  ال�شيخ حممد بن زايد  ال�شمو  �شاحب 
ال�شيخ هزاع بن  اأبوظبي، افتتح �شمو  ويل عهد 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
ال�13  ال��دورة  املا�شي،  الث�ثاء  اأبوظبي،  الإم��ارة 
 .»2019 اأب��وظ��ب��ي  �شكيب  »�شيتي  معر�س  م��ن 
وا�شتمرت فعاليات املعر�س ث�ثة اأيام يف مركز 
اخلمي�س  ي��وم  حتى  للمعار�س  الوطني  اأبوظبي 
اأب��ري��ل اجل����اري، وا���ش��ت��ع��ر���ش��ت م��ن خ�له   18
حتدد  التي  امل�شاريع  اأحدث  امل�شاركة  ال�شركات 

اجتاهات ال�ش�ق يف عقارات اأب�ظبي.   
عنوانًا  ميثل  وو�شفه  باملعر�س  ه��زاع  واأ���ش��اد 
ال�شوق  هذا  ي�شكلها  التي  اال�شتثمارية  للجاذبية 
�شمن حزمة من احلوافز االقت�شادية واملعي�شية 
والتنموية املتكاملة، مبينًا اأنه مراآة حليوية ال�شوق 
العقاري يف اأبوظبي. وقدم عدد من قادة االأعمال 
حول  م�شجعة  اأف��ك��ارًا  امللهمني  العامليني  والفكر 
القطاعني  بني  وال�شراكات  ال�شتثمار  اجتاهات 
العام واخلا�س واال�شتدامة وت�شجيع اال�شتثمار 

يف معر�س �شيتي �شكيب اأبوظبي. 
ال��ع��دي��د من  امل����ؤمت���ر  ويف ذات الجت�����اه، غ��ط��ى 
العرو�س  من  �شل�شلة  مع  الرئي�شية  املو�شوعات 
ال���ت���ق���دمي���ي���ة وال���ت���ف���اع���ل���ي���ة وامل���ن���اق�������ش���ات ح���ول 
بتي�شريها  �شتقوم  التي  االإقليمية  اال�شتثمارات 
هيئة من خراء االأعمال العامليني، يف �شل�شلة من 

حلقات النقا�س والعرو�س التقدميية.
فعاليات رئي�شية  املعر�س على 3  اأجندة  وت�شمل 
املقام  �شكيب«  �شيتي  »م���ؤمت��ر  وه��ي:  م�شاحبة 
يف  ل���ب��ت��ك��ار  امل�شتقبلية  االآف�����اق  ���ش��ع��ار  حت���ت 

املجالني التنظيمي والتقني.
�شكيب«  �شيتي  »ح����وارات  م��ع  بالتزامن  وذل���ك 
وامل�ش�ؤولني  القرار  تتميز مب�شاركة �شناع  التي 
من جانب القطاع احلكومي واخلا�س، باالإ�شافة 
مل�شاركة طيف وا�شع من اخلراء واملتخ�ش�شني 
يف امل��ج��ال ال��ع��ق��اري ب��ه��دف ال��ت��ب��اح��ث يف اأه��م 
من  تعزز  اأ�شا�شية  عوامل  ت�شكل  التي  الق�شايا 
مع  ليتما�شى  به  االرتقاء  وت�شمن  القطاع  تطور 

متغريات الع�شر ومتطلبات امل�شتقبل.

رسم اتجاهات السوق 
في المنطقة

معرض سيتي 
سكيب أبوظبي 

يستقبل أكثر من 80 
مطوراً من 10 دول 

أمالك - خاص

العقارية  اأم�����ك  �شحيفة  مب�����ش��ارك��ة 
�شركة  وتنظيم  املتخ�ش�س  ال��راع��ي 
امل�ؤمترات،  املعار�س  لتنظيم  رامتنان 
ت�شت�شيف الريا�س معر�س الريا�س 
ل���ل���ع���ق���ارات وال���ت���ط���وي���ر ال���ع���م���راين 
»ري�شتاتك�س 2019«، خ�ل الفرتة ما 
بني 21- 24 اأبريل احلايل يف مركز 
ال��ري��ا���س ل��ل��م��ع��ار���س وامل�����ؤمت����رات، 
ال�����ش��رك��ات  ك���رى  ت�شتعر�س  ح��ي��ث 
القطاعني  م�شاريع عقارية جديدة يف 

ال�شكني والتجاري واال�شتثماري.  
ري�شتاتك�س  معر�س  دورة  وتتزامن 
لهذا العام مع النم� امللح�ظ والتفاوؤل 

منذ  العقاري  ال�شوق  يف  �شاد  ال��ذي 
وان��ت��ع��ا���س حركتي  ال��ع��ام  ه��ذا  مطلع 
ال���ع���ر����س وال���ط���ل���ب وب��������روز رغ��ب��ة 
واال�شتثمار،  ال�شراء  يف  امل�شتثمرين 
ه��ذا  دورة  ت��ك��ون  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
العام خمتلفة من الدورات ال�شابقة يف 
عر�شها املزيد من امل�شاريع ال�شكنية؛ 

م��ط��ورًا قد  اأك��رث من 50  اأن  وخا�شة 
بال�شراكة  بداأوا يف تنفيذ م�شاريعهم 
�شكني،  وبرامج  االإ�شكان  وزارة  مع 
املعر�س  اأع��م��ال  تت�شمن  اأن  ويتوقع 
جمموعة من الفعاليات امل�شاحبة التي 
وور���س  ون���دوات  حما�شرات  ت�شمل 
عمل ت�شتعر�س واقع �شوق االإ�شكان 

يف اململكة واآليات دعمه وتنميته. 
ال��ف��راج  ح�شني  ق��ال  املنا�شبة  وب��ه��ذه 
ال����رئ����ي���������س ال����ت����ن����ف����ي����ذي مل���ع���ار����س 
معر�س  اإن  العقارية«،  »ري�شتاتك�س 
ه�����ذا ال����ع����ام ���ش��ي��ك��ون خم��ت��ل��ف��ًا ع��ن 
احلراك  اإل��ى  ن�شبة  ال�شابقة  ال��دورات 
ال������ذي ان���ت���ظ���م ال���ق���ط���اع ال���ع���ق���اري، 
و�شخامة  اأه��م��ي��ة  ال���ف���راج  واأو����ش���ح 
قطاع اال�شتثمار العقاري واالإ�شكاين 
يف اململكة، وتاأثري التنظيمات وبرامج 
املطورين  وم�شاريع  االإ�شكان  وزارة 
وامل�شتثمرين، م�ؤكدًا م�شاركة جهات 
ح��ك��وم��ي��ة ع����دي����دة ب���ج���ان���ب ك���ري���ات 
�شركات التطوير العقاري واالإ�شكاين 

يف املعر�س.

البيع  وخا�شة  العقار،  جم��ال  يعتر 
ت�شهد  التي  املجاالت  اأكرث  وال�شراء، 
تقلبات يف االأ�شعار، لذلك  ت�شاحبها 
م�شللة،  ومعلومات  اإ�شاعات  اأحيانا، 
ي�شاعد يف  ن�شرها البع�س من وقت 
التوا�شل  م��واق��ع  يف  خا�شة  الآخ���ر، 
االج���ت���م���اع���ي، مم���ا ي��خ��ل��ق ن���وع���ًا من 
ال��ف��و���ش��ى وال�����ش��ب��اب��ي��ة، خ��ا���ش��ة ما 

يتعلق باملزادات العقارية.
ول���ق���د ظ��ل��ل��ن��ا ن�����ش��اه��د ع���ر و���ش��ائ��ل 
عددا  واالأخ��رى  الفينة  بني  التوا�شل 
من مقاطع فيديو تتعلق ببيع عقارات 
نا�شر  ع��ل��ن��ي��ة، وجن���د  م������زادات   يف 
امل��ق��ط��ع ي��ت��ح��دث ع��ن ان��ه��ي��ار ال��ع��ق��ار، 
لكن ل�أ�شف تعد هذه مغالطة للواقع 
روؤي��ة  يعك�س  حيث  حقيقة،  ولي�شت 
الت�شوير  مغايرة وذلك عندما يكون 
م�شور  يو�شح  وال  معني  م���زاد  يف 
املقطع هل هذا مزاد اأول، اأم ثاين اأم 

ثالث..!!
 واأود هنا اأن اأو�شح �شيئًا مهمًا، من 
امل��زادات،  الطويلة يف  خ���ل خرتي 
م��زاد  ع��ن  مقطع م�شور  اأت���اك  ف���اإذا 

كم  ت�����ش��األ:  اأن  عليك  فيجب  م��ع��ني، 
رقم املزاد املقام على العقار املذكور؟ 
اأم مزاد  اأم ثاين  اأول،  هل هو م��زاد 
االأول،  امل��زاد  ال�شعر يف   الأن  ثالث، 
احلقيقي  ال�شعر  ع��ن  ي��ع��ر  ال  غ��ال��ب��ا 
ورمبا  التثمني  ق��ارب  اإذا  اإال  للعقار، 
الثاين،  امل��زاد  ال�شعر يف  حتى   وال 
لكن الفي�شل يكون يف املزاد الثالث.

ول���ذل���ك جن���د اأن امل�����ش��رتي ال��راغ��ب 

ي��ح�����ش��ر  ال  ال����ع����ق����ارات  �����ش����راء  يف 
اإال عند  غ��ال��ب��ا  امل�����ش��دق��ة  ال�����ش��ي��ك��ات 
ح�����ش��وره  يف امل���زاد ال��ث��ال��ث، ..اأم���ا 
ا�شرتاتيجيا  عقارًا  العقار  ك��ان   اإذا 
منها  مزايا،  بعدة  ويتميز  ومرغوبا، 
املوقع اال�شرتاتيجي املدر للدخل، اأو 
ي�شم اأرا���ش��ي مب��واق��ع مم��ي��زة، ففي 
هذه احلالة يتم بيع العقار يف املزاد 

االأول.

النظام  اأن  يجد  ل��ل��م��زادات  واملتتبع 
على  يوافق  التنفيذ  ملحاكم  الق�شائي 
بيع العقار باملزاد اإذا كان �شعر البيع 
م��ق��ارب��ا م��ن التثمني وي��ت��م  ذل��ك بعد 
ثانية  مرة  ويعاد  للقا�شي،   الرجوع 
وثالثة اإذا مل يحقق قيمته يف التثمني 
بيع  يتم  الغالب  ففي  منها،  قريب  اأو 
العقار يف املزاد الثالث اإذا مل يحقق 

القيمة املطلوبة املقاربة للتثمني.
واأنا �شخ�شيا لدي جتارب يف  تنظيم 
مزادات حماكم التنفيذ، فاأذكر جيدًا 
االأول  امل���زاد  اإق��ام��ة  اإح��داه��ا عند  اأن 
م�شدق  ب�شيك  زب��ون  اأي  يح�شر  مل 
الثاين واأم��ا يف املزاد  امل��زاد  وكذلك 
ال���ث���ال���ث ف��ت��م اإح�������ش���ار 9 ���ش��ي��ك��ات 
التثمني،  ح�شب  البيع  ومت  م�شدقة 
ي�����ش��ورون مقاطع  ال��ذي��ن  ل��ذل��ك على 
�شادقني  ي��ك��ون��وا  اأن  امل�����زادات  ع��ن 
رقم  للنا�س،  اأنف�شهم وي�شرحون  مع 
املزاد ، اأول اأم ثاين اأم ثالث، وعليهم 
فو�شى،  خ��ل��ق  يف  ي�����ش��اه��م��وا  ال  اأن 
ون�����ش��ر اإ����ش���اع���ات وم��ع��ل��وم��ات غري 

�شحيحة.

جدة - جيهان الشريف

عار�شة  �شركة  اأكرث من 50  مب�شاركة 
�شملت 6 دول، اختتم معر�س »�شيتي 
وذل��ك  اأعماله  م���ؤخ��را،  ج���دة«،  �شكيب 
و���ش��ط ت���ق��ع��ات اإي��ج��اب��ي��ة ل��ل��غ��اي��ة جت��اه 
املحلية  ال��ع��ق��اري��ة  ال�����ش��وق  م�����ش��ت��ق��ب��ل 
اال�شتثمارية  واإم��ك��ان��ات��ه��ا  اململكة  يف 
قوي  ح�شور  �شهد  حيث  اخل��ارج��ي��ة، 
ل����ل����زوار ط�����وال ف��ع��ال��ي��ات امل��ع��ر���س، 
املعر�س  مكانة  تنامي  اإل��ى  باالإ�شافة 
دورت���ه  ان��ط���ق  قبيل  اإي��ج��اب��ي  ب�شكٍل 

املقبلة يف عام 2020 .
انطلقت  ق��د  امل��ع��ر���س  فعليات  وك��ان��ت 

م�����ش��اء اجل��م��ع��ة 5 اأب���ري���ل وا���ش��ت��م��رت 
رعاية  حت��ت  وذل��ك  منه،  ال�شابع  حتى 
كرمية من معايل وزير االإ�شكان ماجد 

وكيل  وافتتحه  احل��ق��ي��ل،  عبدالله  ب��ن 
ال��ع��ق��اري  ل��ل��ت��ط��وي��ر  االإ���ش��ك��ان  وزارة 
حممد الغزواين، وجت�ل على عدد من 

و�شاهد  باملعر�س  امل�شاركة  االأجنحة 
جار  التي  للم�شاريع  ع��دي��دة  عرو�شًا 
واجلهات  ال�شركات  لدى  عليها  العمل 
اأكرث  قدم  فيما  املعر�س،  امل�شاركة يف 
من 30 خبريًا افادات مهمة يف القطاع.
وم���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال م��ه��ن��د مي����ان، مدير 
البوادر  من  الكثري  »ر�شدنا  املعر�س: 
وال��ت��وج��ه��ات امل�����ش��ج��ع��ة ل��ل��غ��اي��ة؛ حيث 
العربية  باململكة  العقارات  �شوق  ت�شهد 
ال�����ش��ع��ودي��ة حت����والت ن��وع��ّي��ة م��دف��وع��ة 
واجلهود  ب��امل��ب��ادرات  االأول  امل��ق��ام  يف 
اال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا احل��ك��وم��ة 
ما  املعر�س  وا�شتقطب   . ال�شعودّية، 
يزيد عن 8 اآالف من امل�شرتين املُهتمني، 

الفتني  وزخ��م��ًا  من��وًا  املعر�س  وي�شهد 
املقّومات  ب�شبب  املقبلة  املرحلة  خ���ل 
لل�شوق، والتي �شجعتنا على  االإيجابية 
يف  اجل���دي���د  ال��ف��رع��ي  مكتبنا  اف��ت��ت��اح 
ال��دائ��م  احل�����ش���ر  اأن  ون���ؤك��د  اململكة، 
�شي�شهم  للمعار�س«  »اإنفورما  ل�شركة 

يف تعزيز ع�قتنا مع اأ�شواق اململكة.
ب��رع��اي��ة  ح���ظ���ي  امل���ع���ر����س  اأن  ي���ذك���ر 
اإع�مية متخ�ش�شة من �شحيفة اأم�ك 
العقارية ورعاية ذهبية من �شركة اإتقان 
العقارية، و�شارك يف املعر�س العقاري 
من  �شخ�س   200 م��ن  اأك���رث  ال�شخم 
مم��ث��ل��ي اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة وك���رى 

�شركات القطاع اخلا�س.

معرض
الرياض 

للعقارات 
»ريستاتكس 

2019« ينطلق في 
21 أبريل الحالي

المزادات 

بين الحقيقة 

واإلشاعة..

برعاية ومشاركة 
صحيفة أمالك العقارية 

وجهة نظر ...

خالد بن صالح التويجري

بحضور 200 ممثل حكومي و30 متحدثًا 
ٍ»سيتي سكيب جدة«يختتم فعالياته بمشاركة أكثر من 50 شركة عقارية
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أمالك - علي بخاري 
 
العقارية  اأم����ك  �شحيفة  برعاية 
ال�شابعة  ال���دورة  فعاليات  تنطلق 
ال�شعودي  ال��ف��ن��ادق  معر�س  م��ن 
خ�����ل  وذل���������ك  ب�����ج�����دة   2019
اأب��ري��ل  اإل����ى 23  ال���ف���رتة م���ن 21 
اجل������اري م���ع جم��م��وع��ة وا���ش��ع��ة 
 CPD م���ن امل���م���ي���زات ون�������دوات
والعديد  امل�شتمر  الذاتي  للتطوير 
م��ع خ��راء  التوا�شل  ف��ر���س  م��ن 
ال�����ش��ن��اع��ة، ي��وف��ر ه���ذا احل���دث، 

التجارية  ل���أع��م��ال  من�شة  وه���و 
ب���ني رج�����ال االأع����م����ال وال��ف��ن��ي��ني 
اململكة،  يف  ال�شيافة  جم��ال  يف 
روؤي��ة ب��زاوي��ة 360 درج��ة لقطاع 
ع�مة   100 خ���ل  م��ن  ال�شيافة 

اأن��ح��اء  جت��اري��ة ع��امل��ي��ة م��ن جميع 
العامل تعر�س منتجاتها اخلا�شة 
بالت�شميمات الداخلية واالإ�شاءة، 
التكنولوجيا،  ال��ب��دن��ي��ة،  ال��ل��ي��اق��ة 
املطابخ  م��ع��دات  النظافة،  االأم���ن، 

وال��غ�����ش��ي��ل، ال��ف��ن��ادق، امل��ط��اع��م، 
وامل�شروبات  املاأكوالت  التموين، 

وغريها.
ومن املتوقع اأن يزور هذا احلدث 
اأكرث من 6500 من املتخ�ش�شني 
امل�شتويات  ك��ل  م��ن  ال��ق��ط��اع   يف 
الفنادق  م���ك  العامني،  ك��امل��دراء 
امل�شرتيات  وم��دي��ري  وم�شغليها 
وامل���������ش����م����م����ني وامل����ه����ن����د�����ش����ني 
التنفيذيني،  الطهاة  امل��ع��م��اري��ني، 
واملهند�شني  االإي�����رادات  م��دي��ري 

العاملني يف �شناعة ال�شيافة. 

أمالك - عبير الجربوع 
 
�شراكة  ات��ف��اق��ي��ة  ال��ع��ق��اري��ة  اأم�����ك  �شحيفة  وق��ع��ت 
امل��ح��دودة،  الريا�س  معار�س  �شركة  مع  اإع�مية 
ال�شركة املنظمة الأكر املعار�س والفعاليات املتميزة 
مب��خ��ت��ل��ف م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة، ح��ي��ث ت��رع��ى مبوجبه 
»اأم�������ك« اإع����م���ي���ًا، ج��م��ي��ع  ف��ع��ال��ي��ات وم��ع��ار���س 

ال�شركة للعام 2019م.
التحرير  رئي�س  اأم����ك  ج��ان��ب  م��ن  االتفاقية  وق��ع 
�شركة  جانب  وم��ن  العي�شى  العزيز  عبد  االأ���ش��ت��اذ 
الت�شويق  م��دي��ر  امل����ح����دودة،  ال��ري��ا���س  م��ع��ار���س 

والع�قات العامة حممد بن �شليمان اآل ال�شيخ.
تاأتي  االتفاقية  ه��ذه  اأن  التحرير  رئي�س  واأو���ش��ح 
التي  االإع�مية  والتحالفات  ال�شراكات  اإط��ار  يف 
املتميزة بني  للع�قة  تعزيزا  اأم���ك، وكذلك  تنفذها 
امل��ح��دودة  ال��ري��ا���س  م��ع��ار���س  و���ش��رك��ة  ال�شحيفة 
اأي�����ش��ا �شمن  ت��اأت��ي  كما  ط��وي��ل��ة،  ل�شنوات  امل��م��ت��دة 
وم�شاندة  دع��م  يف  »اأم����ك«  �شحيفة  ا�شرتاتيجية 
القطاع  تخدم   التي  والفعاليات  االأن�شطة  خمتلف 
ال�شحيفة  اأن  م����ؤك���دًا  والق��ت�����ش��ادي،  ال��ع��ق��اري 
�شتوا�شل متيزها يف رعاية  خمتلف فعاليات �شركة 
2019م،  العام  خ�ل  املحدودة  الريا�س  معار�س 
التي  املعار�س  مبختلف  اأن�شطتها  لتوثيق   اإ�شافة 

تقيمها ال�شركة. 
   من جهته،  قال اآل ال�شيخ اإن اختيارهم ل�شحيفة 
التي  الأهمية  ي�ؤكد  التفاقية،  ه��ذه  لت�قيع  اأم��الك 
للقطاع  املحدودة  الريا�س  معار�س  �شركة  توليها 
االإع�مي وما له من دور كبري يف عك�س الفعاليات 
اختيارهم  اأن  اإل���ى  م�����ش��ريًا  املختلفة،  واالأن�����ش��ط��ة 
ل�شحيفة اأم�ك، ياأتي اأي�شا، ن�شبة ملا تتميز به من 
احرتافية اإع�مية ومهنية عالية، يف توثيق وتغطية 
واأن  واالقت�شادية،  العقارية  والفعاليات  املعار�س 
االتفاقية نتاج طبيعي لتعاون الطرفني مع بع�شهما 

البع�س منذ �شنوات طويلة. 

ع��ق��اري��ة كرى  م����زادات  ع�شرة  م��ن  اأكرث 
املبارك،  رم�شان  �شهر  قبل حلول  تنفذ  قادمة 
يف ال��ري��ا���س وم��ك��ة وج���دة وال��دم��ام وتتنوع 

العقارات بني خام ومطور وقائم.

ال�����ش��ع��ودي��ة  احل���ك���وم���ة  ا���ش��ت��ث��م��ار  م�شاريع 
الطاقة  من  جيجاواط   41 الإنتاج  دوالر  109مليار 
ال�شم�شية �شعودي اإلينك�س2019« »املعر�س الدويل 

22 للكهرباء يقام 29 اأبريل و1 مايو 2019م.

برعاية وم�شاركة �شحيفة اأم�ك العقارية 
معر�س الريا�س للعقارات ري�شتاتك�س 2019 
وامل��ط��ورون  احل����ايل..  اأب��ري��ل   21 يف  ينطلق 
ي�شتعر�شون اأهم امل�شاريع العقارية ال�شخمة..

امل��ت��خ�����ش�����ش��ني..  م���ن   6500 مب�شاركة 
ورعاية متخ�ش�شة من �شحيفة اأم�ك العقارية 
يف  ينطلق   2019 ال�شعودي  الفنادق  معر�س 

21 اأبريل احلايل بجدة

�شحيفة اأم�ك ت�شارك يف معر�س االأمن 
اإنرت�شك  احل��رائ��ق«  م��ن  واحل��م��اي��ة  وال�ش�مة 
الثالثة  ن�شخته  يف  ب��ج��دة   »2019 ال�شعودية 
حتت �شعار »ال�ش�مة واحلماية املدنية والتقنية 
.. حلول تكاملية م�شتقبلية« مب�شاركة اأكرث من 

150 عار�شًا من 20 دولة.

يف  ال��ع��ق��اري��ة  اأم������ك  ���ش��ح��ي��ف��ة  ت�شارك 
جدة  اإك�شبو  »�شكني  معر�س  فعاليات  تغطية 
2019«.. ويت�شلم م�شتفيدي االإ�شكان التنموي 

وحدات �شكنية جديدة.

اأ�شعار االأرا�شي ال�شكنية يف بع�س املدن 
الكرى اأ�شبحت يف املزادات مقبولة خ�شو�شًا 

االأرا�شي امل�شموح فيها البناء 4اأدوار .

تويتـــــــــــر
ينطلق اليوم األحد بجدة

معرض الفنادق السعودي يستضيف 6500 متخصص 
ويستقبل 100 عالمة تجارية عالمية

معرض الطاقة المتجددة ينطلق 29 أبريل بالرياض

»أمالك« راعياً 
إعالمياً لفعاليات 

شركة معارض 
الرياض للعام2019

عدسة 
أمــــــــــالك

حضور الفت لشركات التطوير في أكسبو سكني جدة

ال�شعودية  احل��ك��وم��ة   ا���ش��ت��ث��م��ار  م�����ش��اري��ع 
من  جيجاواط   41 الإنتاج  دوالر  109مليار 
اإلينك�س2019«  �شعودي  ال�شم�شية  الطاقة 
»امل���ع���ر����س ال������دويل ال���ث���اين وال��ع�����ش��رون 

ل��ل��ك��ه��رب��اء و ال��ط��اق��ة امل���ت���ج���ددة واالإن������ارة 
 29 ي��ق��ام  ال��ط��اق��ة،  وت��ول��ي��د  وتقنية_املياه 
مع  ب��ال��ت��زام��ن  2019م،  م��اي��و  و1  اأب���ري���ل 

»امللتقى ال�شعودي للطاقة امل�شتدامة«


