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االقتصادية

تستقبل غرفة جتارة وصناعة الكويت رئيس 
جمهورية جزر القمر املتحدة احمد عبداهلل سامبي 
يوم الثالثاء املقبل يرافقه وفد رفيع املستوى وكبير 

العدد من أصحاب األعمال والشركات القمرية.
حيث سيعقد ملتقى اقتصادي كويتي ـ قمري 
خــــالل الفترة من 12ـ  13 يناير والذي يتيح فرصة 
للتبادل التجاري وعرض مشاريع استثمارية متنوعة 

في جميع املجاالت بــــني البلدين الصديقني وهي: 
انشــــاء فندق 4 جنوم، مركز طبي خاص، واجهة 
بحرية، مصنع ملح، منتجع سياحي 5 جنوم، مصنع 
أسمنت، خدمة الدفع املسبق للكهرباء، مزرعة لألبقار، 
مركز إلنتاج احلليب، املشــــروع السياحي »جنات 
القمر«، مركز لالتصاالت، سوق للمحميات الزراعية 

واخلضروات، وإنشاء خطوط نقل بحرية.

ملتقى اقتصادي كويتي ـ قمري بالغرفة الثالثاء المقبل

»حولي« بالصدارة ومبارك 
الكبير خالية من تداول 
الوكاالت

»الخاص« يقود التراجعات 
الحادة في تداول العقار 
بنسبة %60

33.5% تراجع سيولة العقار بـ 2009 بالغًا 1.8 مليار دينار

أسبوعني، فإنه في الوقت الذي لم تشهد احملافظة 
أي تغييرات في حركة تداول الوكاالت والتي 
لم يتجاوز عددها عقارين في السكن اخلاص، 
فإن حركة العقود في حولي شهدت زيادة في 
عقود الســـكن اخلاص بواقع 3 عقارات من 17 
إلى 20 عقارا، فيما تراجعت عقود االستثماري 
من 9 إلى 3 عقارات بتراجع 6 عقارات خالل تلك 
الفترة.  وبانخفاض 7 عقارات، احتلت »مبارك 
الكبير« املرتبة الثانية في حركة التداوالت والتي 
تركزت في الســـكن اخلاص للعقود املتداولة 
على مســـتوى احملافظات، فقد شهدت العقود 
حركة تداول بلغت 16 عقدا تركزت في السكن 
اخلاص، فيما خلت تداوالت »االســـتثماري« 
و»التجاري« و»املخازن« و»الصناعي« من أي 

تداوالت عقارية. 
 وفي املقابل لم تشهد حركة تداول الوكاالت 

في احملافظة أي تغيرات تذكر حيث خلت تداوالت 
جميع القطاعات من أي تداوالت تذكر عليها. 
كما جاءت محافظة األحمدي في املرتبة الثالثة 
بعـــدد 12 عقارا توزعت بواقـــع 7 عقارات في 
الســـكن اخلاص و5 عقارات في االستثماري 
على مســـتوى العقود، فيمـــا خلت التداوالت 
العقارية على مستوى الوكاالت العقارية من 

أي حتركات. 
 ومبقارنة حركة التداول خالل أسبوعني، فقد 
شهد تداول العقود تراجعا حادا على مستوى 
العقود من 85 إلى 7 عقارات في السكن اخلاص 
ومن 12 عقارا في االســـتثماري إلى 5 عقارات، 
فيما تراجعت الوكاالت العقارية بشكل كبير 
بلغت نسبته 100% لتصبح تداوالت األسبوع 
املمتـــد من 21 إلى 24 ديســـمبر خالية من أي 

حركة تذكر.

عقارا إلى 5 عقارات بتراجع نسبته 93.8% وهو 
أكثر التراجعات حدة خالل شهر ديسمبر. 

وعلى مستوى السيولة األسبوعية، شهدت 
الفترة املمتدة من 21 الى 24 ديســـمبر سيولة 
عقارية بلغت 21.3 مليون دينار ملجموع 75 عقارا 
على مستوى العقود والوكاالت، كان للعقود 
نصيب األسد عددا وقيمة، حيث بلغت نسبة 
العقود 93.3% من إجمالي عدد العقود، فيما كان 

نصيبها 93.4% على مستوى القيمة.
وقد تصـــدرت حولي تـــداول العقار على 
مســـتوى العقود خالل الفترة املمتدة من 21-
24 ديســـمبر 2009، بعدد 23 عقارا، منها 20 
عقارا في اخلاص و3 عقارات في االستثماري، 
فيما لم يشـــهد املخازن والتجاري والصناعي 

أي تداوالت. 
 وفي مقارنة حلركة تـــداول العقود خالل 

عمر راشد 
شـــهدت 2009 انخفاضا في سيولة العقار 
بنسبة 33.5% في مقابل 2008، وذلك وفقا ملا 
ذكره تقرير الشـــال االقتصادي، حيث بلغت 
السيولة 1835.3 مليون دينار في مقابل 2758.6 
مليون دينار ومتراجعة مبا نسبته 58.7% عن 
املســـتوى القياسي في 2007 حني بلغت نحو 

4446.6 مليون دينار. 
وبوصول العقار لهذا املستوى من السيولة 
في 2009، فإن الســـوق العقـــاري خالل العام 
املاضي يكون قد حقق الترتيب الثامن وسط 
تداوالت األحد عشر عاما املاضية وذلك خالل 

الفترة املمتدة من 1999 الى 2009. 
وعلى الرغم من غياب احللول في السوق 
العقاري خالل 2010، إال أن التوقعات تشير الى 
أن الســـوق في اجتاه حتقيق منو طفيف في 
التداوالت، ما لم تؤثر فيه أي عوامل اقتصادية 
أو سياسية غير محســـوبة تعطي دافعا آخر 
النخفـــاض الطلب أو ارتفاعه مرة أخرى على 

مختلف األنشطة العقارية. 

»الخاص« يقود التراجعات

ووفقا ألحدث البيانات اإلحصائية الصادرة 
عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل، 
فقد شهد السكن اخلاص تراجعا حادا في عدد 
العقارات املتداولة في الفترة من 21ـ  24 ديسمبر 
مقارنة بالفترة املمتدة من 13 الى 17 ديسمبر 
2009، حيث أشارت حركة تداول العقود الى أنه 
مبقارنة الفترتني، هناك تراجع التداوالت بواقع 

101 عقار، من 171 عقارا إلى 70 عقارا. 
وكان التراجـــع األكبر من نصيب الســـكن 
اخلاص حيث تراجعت التـــداوالت بواقع 89 
عقارا بنســـبة 60% خالل الفترتني، وبالنسبة 
لالستثماري والتجاري واملخازن، فقد انخفض 
العقار االستثماري بواقع 13 عقارا، في مواجهة 
ارتفاع العقار التجاري بواقع عقار واحد وقد 
استقرت عقود املخازن خالل الفترتني دون تغيير 
يذكر.  وتشـــير البيانات على مستوى تداول 
الوكاالت العقارية الى أن حركة تداول الوكاالت 
العقارية شهدت انخفاضا حادا شهدته من 81 

انتعاش »مؤقت« في »السكني« و»االستثماري« ينقلب لركود على المدى البعيد

تداوالت »االستثماري« و»اخلاص« في 2010 إلى االنتعاش

حركة تداول العقود خالل أسبوع وفقا للمحافظات)*(
صناعيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة
30100العاصمة
203000حولي

81000الفروانية
160000مبارك الكبير
75000األحمدي
51000اجلهراء
5910100املجموع

* خالل الفترة املمتدة من 21 ـ 2009/12/24

اعلنت شركة األولى للتمويل 
القطرية عن مشاركتها في املؤمتر 
الدولي العاشر للمؤسسات املالية 
اإلسالمية الذي ينطلق في الكويت 
11 اجلاري حتت رعاية نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
التنمية  الدولة لشــــؤون  ووزير 
ووزير الدولة لشــــؤون اإلسكان 

الشيخ أحمد الفهد.
ومن أبرز ما مييز املؤمتر في 
العاشرة تخصيص ندوة  دورته 
تعريفية بالصناعة املالية اإلسالمية 
للهيئات الديبلوماسية املتواجدة 
في الكويت والتي تفاعلت بشكل 
إيجابي بتأكيد حضورها للمؤمتر 
واملشاركة في الندوة التعريفية.

جدير بالذكر أن املؤمتر الدولي 
للمؤسسات املالية اإلسالمية ينعقد 
منذ عشر ســــنوات في العاصمة 
التي متتاز باحتضانها  الكويتية 
ألكبر عدد من املؤسســــات املالية 
اإلســــالمية التي تعمــــل بالكامل 
وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية 
الغراء، والتــــي متتاز أيضا بأنها 
أكبر حجم للموجودات  حتتضن 
العالم عدا شركات  على مستوى 
التأمني والصناديق االستثمارية. 
وبفضــــل اهلل حقق هــــذا املؤمتر 

الذي ال تزال فيه حتديات البقاء 
واالستمرار والنمو تفرض نفسها 
املالية  على مستقبل الصناعة 
اإلســــالمية، حيث ان »األولى 
للتمويل« مواظبة على التزامها 
بالرسالة اجلوهرية التي تدعو الى 
الريادة في مجال الصناعة املالية 
اإلسالمية، فـ »األولى« حترص 
على عرض خدماتها - ومنتجاتها 
- وأعمالها مبواصفات تتصف 
بالتكامل واجلــــودة واإلبداع، 
وأن تكون مؤهلة تأهيال راقيا 
لتلبية حاجات أسواق العمالء، 
وأن تسخر ألجل ذلك االستثمار 
املناســــب في املوارد البشرية، 
وزيادة االنفاق على تطوير البنية 
التحتية والقانونية والتقنية، 
حيــــث ان »األولى« تصبو الى 
أن حتقق دائمــــا قيمة مضافة 
لعمالئها ومورديها وموظفيها 
ومساهميها ومجتمعها، فضال 
عــــن أن »األولى« أثارت اهتمام 
مختلف األوســاط االقــتصادية 
واملاليــــة من خــــالل جتربتها 
املتميــــزة في بناء العالقات مع 
مختلف فئات قطاع املوردين، 
وبناء حتالفات معهم على قاعدة 

»تطوير األعمال«.

جناحات جعلت منه احلدث األبرز 
الذي تلتقي فيه املؤسسات املالية 
اإلسالمية الكويتية بشكل خاص 
واخلليجية بشــــكل عام مع جمع 
غفير مــــن خبراء الصناعة املالية 

اإلسالمية والفقهاء األفاضل.

وتأتــــي مشــــاركة »األولــــى 
للتمويل« في الوقت الذي أثبتت 
فيه الصناعة املالية اإلسالمية أنها 
قادرة على النمو بثبات إبان األزمات 
املالية والذي ساهم بانتشارها في 
قــــارات العالم أجمع، وفي الوقت 

كشف رئيس املجموعة املتحدة للمصاعد بندر 
اجلري عن قيام الشركة بتطوير نوعية جديدة من 
املصاعد يطلق عليها »هوم ليفت« والتي تتميز 
بعــــدم حاجتها لغرفة ماكينة والبئر التي تأخذ 
حيزا كبيرا من مكان وجود املصعد، موضحا ان 
هذا التطوير يعتبر األول من نوعه في الكويت 
ومنطقة اخلليج وهو نقلة نوعية كبيرة في عالم 
املصاعد وتزداد أهميته للڤلل والبيوت التي ال 

توجد بها مساحة تكفي لبئر مصعد.
وأوضـــح اجلري في تصريـــح صحافي ان 
املصعد يتميـــز بتكنولوجيا vvvf التي جتعل 
اســـتخدامه أكثر نعومة وانسيابية وفي نفس 
الوقت قوة في احلركة صعودا وهبوطا بدون 
إحداث اي اهتـــزازات او اصطدامات للمصعد 

باالضافة الى سهولة التحكم في عدد األبواب اجلانبية للمصعد 
وهو األمر الذي لم يكن متوافـــرا من قبل في املصاعد العادية، 
مشـــيرا الى ان نظام الـ vvvf يوفر 50% مـــن الطاقة الكهربائية 

املستغلة لتشغيله مقارنة باملصعد العادي.

وذكـــر ان فكرة تطوير هـــذا املصعد جاءت 
تلبية لالحتياجات احلالية للڤلل والبيوت التي 
 ال يوجد ببعضها آبار للمصاعد، ما يجعل مصعد

الـ »هوم ليفت« حال لتلك الڤلل او املنازل التي ال 
يخصص فيها مكان لوجود مصعد وفي الوقت 
نفسه يوفر تكلفة إنشاء البئر كونكريت املخصص 
للمصعـــد العادي إذ يتم تشـــغيله بنظام فيز 

واحد او ثالثة.
واضاف ان هذا املصعد يتميز بسرعة تركيبه 
وتشغيله إذ ال يتجاوز هذا األمر 15 يوما كما انه 
متوافر على شكل البانوراما الزجاجية، الفتا الى 
ان الشركة قامت بتصدير هذه التكنولوجيا الى 
دول اخلليج واألردن وهو األمر الذي ســـاهمت 

فيه الهيئة العامة للصناعة.
وأشار الى ان الشركة تسعى باستمرار لتطوير مجال تكنولوجيا 
املصاعد مبا يتناسب مع احتياجات السوق احمللي والعاملي، وهو 
األمر الذي يتطلب متابعة دؤوبة ومستمرة لهذا السوق، وما يجد 

فيه من تكنولوجيا.

»الكويتية« ناقل رسمي للمؤتمر
مؤسســــة  أعلنــــت 
اخلطوط اجلوية الكويتية 
عن رعايتها ألنشطة املؤمتر 
الدولي العاشر للمؤسسات 

املالية اإلسالمية.
وقــــال مديــــر دائــــرة 
العامة واإلعالم  العالقات 
عادل بورســــلي ان رعاية 
مؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية للمؤمتر تأتي في 
اطار حرصها على ان تكون 
الرسمي للمؤمتر،  الناقل 
العاشر  الذي يعقد للعام 
التوالــــي ويحتضن  على 

الصناعة املالية اإلسالمية مبا يؤكد حتول الكويت الى مركز مالي 
في املنطقة، وهو النهج الذي تدعمه السياسات احلكومية ملا ميثله 

من انفتاح واستقطاب لرؤوس األموال وتوطني االستثمارات.

»األولى للتمويل« القطرية تشارك في المؤتمر 
الدولي العاشر للمؤسسات المالية اإلسالمية

الجري: »المتحدة للمصاعد« تطّور مصعد 
الـ »هوم ليفت« بدون غرفة ماكينة وبئر

عادل بورسلي

بندر اجلري


