
السبت
27  مارس 2010

17
االقتصادية

الفهد: الكويتيون يعون قضية اإلنتاج.. وخطة التنمية تعتمد على تطوير العنصر البشري
لدى افتتاحه معرض »كويت فيجن«

محمد راتب
الوزراء  قال نائ���ب رئي���س 
للش���ؤون االقتصادي���ة ووزير 
االس���كان والتنمية الشيخ احمد 
الفهد ان اي خطة تنموية حتتاج 
الى تكاتف االيدي وتعتمد على 

العنصر البشري وتطويره.
كالم الفهد جاء خالل تصريح 
صحافي عق���ب افتتاحه معرض 
كويت فيجن اول من امس والذي 
اكد من خالله ان الكويتيني اصبحوا 
يع���ون متاما قضية االنتاج وان 
هناك مجاالت من املمكن ان يعتمد 
االنسان على نفسه من خاللها وان 

يقدم قيمة مضافة لوطنه.
بالق���ول: بعيدا عن  واضاف 
االحراجات السابقة التي قد تكون 
مرتبطة بعادات وتقاليد، فإن هذه 
التقاليد لم تعد اليوم عائقا امام 
العمل، ألن اجدادنا علمونا االنتاج 

والعمل من اجل هذا الوطن.
وقال الفهد: انا سعيد وفخور 
بان ارعى هذا املعرض الذي تقيمه 
مجموعة من الشباب املتحمسني 
الذين حاولوا ان يجعلوا من هذا 
املعرض ملتقى لصغار املستثمرين 
ورجال وسيدات االعمال، باالضافة 
الى ايجاد مساحات لهم في معرض 

مميز مثل هذا.
وبني الفهد ان مثل هذه املعارض 
بدأت تنتش���ر ف���ي الكويت وان 
الشباب  الوطنية من  املشاركات 
والش���ابات بدأت ايضا تنتش���ر 
بشكل ايجابي، متمنيا في ختام 
تصريحه ان تترجم هذه االحالم 
البسيطة الى مشاريع كبيرة في 

املستقبل.
من جانب آخر، قال املدير العام 
للمعرض واملشروع احمد البنوان 
ان املعرض واملشروع يهدف الى 
مد جسور االمل والثقة بني رؤى 
مبتكرة وعقول خالقة لش���باب 
كويتي���ني من جه���ة واصحاب 

 وفي املرتبة الثالثة جاءت 
مب����ارك الكبير بع����دد 11 عقارا 
ترك����زت جميعها في الس����كن 
اخل����اص ولم تش����هد تداوالت 
االستثماري والتجاري واملخازن 
والصناعي أي حركة على تلك 

التداوالت خالل تلك الفترة. 
 وعل����ى مس����توى محافظة 
اجله����راء، ترك����زت التداوالت 
العقارية في 9 عقارات معظمها 
في العقار اخلاص ولم تش����هد 
تداوالت االستثماري والتجاري 
واملخازن والصناعي أي حركة 

على التداوالت العقارية. 
 وجاءت العاصمة في الترتيب 
األخير بعدد 3 عقارات فقط حيث 
لم تشهد تداوالت االستثماري 
والتجاري واملخازن أي ح�����ركة 
على تداوالت خالل األس����بوع، 
وقد ترك����زت تداوالت احملافظة 
مث��ل اجله����راء ومبارك الكبير 

في السكن اخلاص.

بعدد 15 عقارا، حيث نش����طت 
التداوالت في »حولي«مدفوعة 
بتداوالت نشطة شهدها العقار 
االستثماري خالل تلك الفترة، 
حيث بلغت حرك����ة التداوالت 
العقاري����ة 15 عق����ارا موزع����ة 
عل����ى أس����اس 7 عق����ارات في 
السكن اخلاص و8 عقارات في 
االس����تثماري وخلت تداوالت 
التجاري واملخازن والصناعي 
من أي حركة على مستوى حركة 

التداوالت. 
وشهدت محافظة الفروانية 
حركة تداوالت نش����طة خالل 
األسبوع بعدد 15 عقارا موزعة 
على أس����اس الس����كن اخلاص 
بواقع 12 عقارا واالس����تثماري 
بواقع عقارين والتجاري بواقع 
عقار واحد، فيما خلت تداوالت 
التجاري واملخازن والصناعي 
من أي حركة عليها خالل تلك 

الفترة. 

عقارين، أم���ا عقارات املخازن 
والصناعي فقد استقر املؤشر 

دون تغيير.
   وعل����ى مس����توى حركة 
الوكاالت العقارية املتداولة، فقد 
ارتفع حجم العقارات املتداولة 
بواق����ع 8 عقارات، حيث بلغت 
التداوالت العقارية 12 عقارا من 
مستوى 4 عقارات خالل األسبوع 

قبل املاضي. 

»األحمدي« في الصدارة

وعلى مس����توى احملافظات 
جاءت محافظ����ة األحمدي في 
الصدارة بعدد 29 عقارا موزعة 
في الس����كن اخلاص بواقع 20 
عقارا واالس����تثماري بواقع 9 
عقارات، فيم����ا خلت تداوالت 
التجاري واملخازن والصناعي من 
أية حركة عليها خالل أسبوع. 
 وفي املرتبة الثانية جاءت 
محافظتا »حولي« والفروانية 

عمر راشد
العقارية  التداوالت  شهدت 
أداء قويا على مستوى القيمة 
والعدد وفقا آلخر اإلحصائيات 
التسجيل  إدارة  الصادرة عن 
العقاري والتوثيق في وزارة 
العدل، حيث بلغ حجم التداوالت 
العقارية في الفترة من 7 إلى 11 
مارس 26.8 مليون دينار قيمة 
تداول 94 عقارا بزيادة قدرها 
10.6 ماليني دينار على مستوى 
القيمة االسبوع قبل املاضي، 

بنسبة منو قدرها %65. 

82 عقارا للعقود
 و12 عقارا للوكاالت

 وج���اءت الزيادة مدفوعة 
بزيادة ع���دد العقود املتداولة 
عق���ارا  82 بلغ���ت   الت���ي 
 متثل 87.2% من إجمالي عدد 
املتداولة، فيما جاء  العقارات 
عدد الوكاالت املتداولة 12 عقارا 
نسبتها 12.7%، وبلغت تداوالت 
العقار اخلاص 74 عقارا بقيمة 
18.4 ملي���ون دينار، فيما بلغ 
العقار االس���تثماري 19 عقارا 
بقيمة 8.1 ماليني دينار وجاء 
املرتبة  التج���اري في  العقار 
األخي���رة من حي���ث نوعية 
املتداولة حيث لم  العق���ارات 
يتم تداول س���وى عقار واحد 

بقيمة 225 ألف دينار.

»الخاص« يقود االرتفاع

وفي مقارنة حركة التداوالت 
العقارية على مستوى العقود 
خ���الل أس���بوعني، أش���ارت 
اإلحصائيات املتوافرة الى أن 
إجمالي التداوالت العقارية شهد 
ارتفاعا في حركة املؤشر العقاري 
بواقع 25 عقارا، وفي التفاصيل 
ارتفع املؤشر العقاري للعقار 
اخل���اص بواقع 29 عقارا وأما 
بالنسبة لالستثماري والتجاري 
واملخازن، فقد انخفض مؤشر 
العق���ار االس���تثماري بواقع 
عقاري���ن والتج���اري بواقع 

او  رؤوس االموال م���ن االفراد 
من الش���ركات واملؤسسات من 
جهة اخرى، وذلك في سبيل ان 
جتد الهمم الكويتية داعما ومموال 
ميهد لها طريقا لتعلو بالكويت 
الى القمة كما هي دائما وستظل 
ابناء وبنات  ابدا بسواعد  كذلك 

الكويت.
واكد البنوان ان املعرض يجمع 
بني جدرانه الهمة في العطاء واالمل 
باالميان بشباب يطمح للمستقبل 
وفرص وظيفية متنوعة، مشيرا الى 
ان الرغبة في العمل حتركها موهبة 
فطرية ال تصق���ل اال بالتدريب، 
لذلك يتواجد ف���ي املعرض عدد 
من اجلامع���ات اخلاصة ومعاهد 
التدريب الرشاد الطامحني ملستقبل 

اكادميي افضل.

عمر راشد
ش����هدت التداوالت العقارية عقد صفقات في 
منطقتي اجلابري����ة وحولي بقيمة تقترب من 3 
ماليني دينار وتركزت على السكن االستثماري 
واخلاص، فقد مت بيع مدرسة على مساحة 3844 
مترا في منطقة اجلابرية بقيمة 1.6 مليون دينار 

كسكن خاص.

كما شهدت التداوالت ابرام صفقة عقارية بقيمة 
1.3 مليون دينار متثلت في بيع بناية استثماري 
على مساحة 1607 امتار في منطقة حولي. وعلى 
الرغم من ان السوق شهد حركة واضحة في سيولة 
العق����ار، اال ان تفضيالت االفراد تركزت في عقد 
صفقات عقارية صغيرة على مس����توى العقود 

والوكاالت بعيدا عن الصفقات اجلامبو.

صفقتان عقاريتان بقيمة 2.9 مليون دينار

لقطة عامة لألجنحة املشاركة في معرض كويت فيجن  .. وفي لقطة جماعية بجناح بنك بوبيان

الشيخ أحمد الفهد يقص شريط افتتاح معرض »كويت فيجن«

»سيولة العقار« تنتعش بـ %65
 بالغة 26.8 مليون دينار في أسبوع 

السكن الخاص يقود حركة التداوالت العقارية بعدد 74 عقاراً بقيمة 18.4 مليون دينار 
»األحمدي« تتصدر حركة التداوالت على مستوى المحافظات بعدد 29 عقارًا

بعدد 94 عقارًا توزعت بين 82 عقدًا و12 وكالة 

التقرير اإلحصائي األسبوعي لحركة الوكاالت بإدارتي التسجيل العقاري 
والتوثيق خالل الفترة من 2010/3/7 حتى 2010/3/11

الوكاالت العقارية
صناعيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة

00000العاصمة )1(

60000حولي )2(

20000الفروانية )3(

10000مبارك الكبير )4(

30000األحمدي )5(

00000اجلهراء )6(

120000املجموع

بلغ عدد العقارات املتداولة للوكاالت خالل هذا األسبوع:
العقار اخلاص 12 عقارا مببلغ قدره 2.692.340 مليون دينار

هذا ولم يشهد العقار االستثماري او التجاري او الصناعي او املخازن اي حترك لهذا األسبوع

)سعود سالم(.. ومتجوال في أجنحة املعرض


