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االقتصادية

لن����دن � كونا: أكد عميد الس����لك 
اململكة  الديبلوماسي س����فيرنا في 
الدويس����ان حرص  املتح����دة خالد 
الدائم عل����ى تعزيز ودعم  الكويت 

بنيتها االقتصادية االساسية.
وقال الدويسان، في ندوة بعنوان 
الكويت«  »الفرص االستثمارية في 
اقيمت اول من امس في غرفة التجارة 
العربي����ة � البريطانية، ان الكويت 
قام����ت باقرار العديد م����ن القوانني 
املهم����ة كإقامة منطقة  االقتصادية 
ح����رة تعفي املس����تثمرين من دفع 
الضرائب واجلمارك املقررة باالضافة 
الى منح عدد من االمتيازات االخرى 
التي تصب في املقام االول ملصلحة 

املستثمرين.
واش����ار الى انه في ع����ام 2001 
الكويتية قانونا  اصدرت احلكومة 
يقضي بالسماح لالجانب بحق متلك 
اسهم الشركات الكويتية ألول مرة 

في تاريخها.
وذكر الدويسان انه في عام 2001 
صدر مرسوم آخر عمل على تنظيم 
املباشر لرؤوس االموال  االستثمار 
االجنبية وقدم للمستثمرين العديد 
من املزايا كاالعفاء من ضريبة الدخل 
والرسوم االخرى ملدة عشر سنوات 
ال����ى حق حتوي����ل االرباح  اضافة 

واالموال الى اخلارج.
واض����اف ان احلكوم����ة تعهدت 
بتقدمي ضمانات بتعويض املستثمرين 
بتعويضات مجزية في حال تأميمها 

ألي مشروع اجنبي داخل البالد.
وقال الس����فير الدويسان ان ما 
يجعل البيئة االستثمارية جاذبة في 
الكويت في الوقت احلاضر هو بدء 
سلسلة من املشروعات االقتصادية 
الطموح داخل الب����الد وفي منطقة 

اخلليج عامة.
وق����ال »ان مجل����س االمة اصدر 
قرارا باملوافق����ة على خطة التنمية 
االقتصادية مبيزانية بلغت نفقاتها 
129 مليار دوالر على املش����روعات 
الكب����رى خ����الل الس����نوات االربع 

املقبلة«.

واض����اف الدويس����ان »ان خطة 
التنمي����ة تهدف الى تعزيز س����عة 
النفط وحتديث منش����ات  انتاجية 
النفط مبيزانية تبلغ 87 مليار دوالر«، 
مش����يرا الى ان »اخلطة تهدف الى 
حتس����ني الوضع املالي االقتصادي 
والوضع التجاري وتقليل االعتماد 

الكلي على ايرادات النفط«.
واوضح ان اخلطة تشمل تشييد 
مدينة جتارية ضخمة اطلق عليها اسم 
»مدينة احلرير« بتكلفة تقديرية تصل 
الى 77 مليار دوالر متضمنة انشاء 
ميناء رئيسي وطريق بري مبساحة 
16 ميال وخط سكة حديد وخط مترو 
انفاق، كما تشمل اخلطة تخصيص 
ميزانية اضافية لعدد من مشروعات 
البنية األساس����ية خاصة في مجال 

خدمات الصحة والتعليم.
وق����ال »ان احلكوم����ة الكويتية 
برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد اقرت في فبراير املاضي 
تخصيص نفق����ات مالية تصل الى 
16.6 ملي����ار دوالر ف����ي العام االول 
س����تطرح من خاللها مشاريع على 
القطاع اخلاص بقيمة تصل الى 7.7 

مليارات دوالر«.
واكد الدويسان ان خطة التنمية 
التي اقرتها الكويت جتعلها من بني 
مصاف املراكز املالية املزدهرة ومن 
بني اهم البوابات التجارية في منطقة 

دول جنوب غرب آسيا.

منى الدغيمي
قال مصدر مطلع ل� »األنباء« ان ش���ركة رساميل 
للهيكلة املالية انضمت الى حتالف يرتب ملش���روع 
تنموي طرحته الدولة بالتعاون مع احد البنوك االملانية، 
واضاف املصدر ان الشركة بصدد العمل على مشروع 
اع���ادة هيكلة ملديونية احد عمالئها باململكة العربية 
السعودية بالتعاون مع البنك االملاني ذاته وذلك في 

اطار اتفاقية تعاون وقعتها الشركة في وقت سابق مع 
البنك. ورفض املصدر حتديد طبيعة املشروع التنموي 
في الوقت الراهن، اال انه اكد على ان املشروع يأتي في 
اطار اجلهود التي تبذلها الشركة جلذب االستثمارات 
االجنبية الى الكويت، مشيرا الى ان شركة رساميل 
تتعاون مع البنك االملاني لتمويل مشاريع في منطقة 

اخلليج.

»رساميل« تنضم إلى تحالف يرتب لمشروع تنموي محلي مع بنك ألماني

الشمالي: الكويت مقبلة على تنفيذ عدد من المشاريع االستثمارية في سورية

االسكان خلدمة هذه املؤسسة 
وبنفس الوقت خلدمة املواطنني 
الس����وريني احملتاجني للسكن 
ومساعدة احلكومة السورية 
على تنظي����م املواقع وخاصة 

مناطق العشوائيات.
من جانبه قال سفير الكويت 
لدى س����ورية عزيز الديحاني 
الذي ش����ارك ف����ي اجتماعات 
الوزير الشمالي مع املسؤولني 
السوريني ان زيارة وزير املالية 
الكويتي الى سورية مهمة في 
هذا التوقيت وناجحة وجاءت 
في اطار ترتيبات استثمارية 
كويتية في س����ورية ستأتي 
تأكيدا للعالق����ات الطيبة بني 

البلدين.
واضاف الديحاني ان هناك 
العديد من املشاريع االستثمارية 
الكويتية التي ستقام في سورية 
بناء على توجيهات سامية من 
صاحب السمو االمير والرئيس 

السوري بشار االسد.
واقام سفير الكويت مأدبة 
الشمالي  غداء تكرميا للوزير 
حضرها اعضاء الوفد املرافق 
الس����فارة وممثلو  واعض����اء 
املكاتب الفنية الكويتية العاملة 

في سورية.

دمش����ق � كونا: أعلن وزير 
املالي����ة مصطفى الش����مالي ان 
الكويت مقبلة على تنفيذ عدد من 
املشاريع االستثمارية في سورية 
مبا يجسد العالقات املتميزة بني 

البلدين والشعبني الشقيقني.
وجاء كالم الشمالي في تصريح 
أدلى به أمس ل� »كونا« في ختام 
الى س����ورية استغرقت  زيارة 
يومني وأجرى خاللها محادثات 
مع رئيس الوزراء السوري محمد 
ناجي عط����ري ووزيري املالية 
محمد احلسني والسياحة سعداهلل 

اغا القلعة.
وأضاف: »لقد تشرفت بنقل 
رسالة من سمو رئيس مجلس 
الوزراء الى أخيه رئيس وزراء 
سورية محمد ناجي عطري وأيضا 
متنياته الى سورية باملزيد من 

التقدم«.
وقال انه مت خالل اجتماعه مع 
عطري بحث الكثير من املواضيع 
املتعلقة بالنشاط االستثماري 
الكويتي في سورية وفي الوقت 
نفسه االطالع على سير بعض 
املش����اريع التي تنفذها الكويت 

في سورية.
وأوضح انه وجد كل التفهم 
والدعم والعون من املسؤولني 
السوريني للخطوات واملشاريع 
املقدمة على تنفيذها الهيئة العامة 
لالستثمار او الشركة الكويتية 
املتحدة لالستثمار في سورية.

وأش����ار الى ان على رأس هذه 
املشاريع ما مت االتفاق عليه سابقا 
من اقامة صرح استثماري يجسد 
وميثل العالقات الكويتية � السورية 
كاشفا عن انه اطلع والوفد املرافق 
له على عدد م����ن املواقع »ونحن 
اآلن في مرحلة دراسة لهذه املواقع 

من جديد«.
وكشف عن ان وفدا من الهيئة 
العامة لالستثمار سيزور دمشق 
خالل األس����بوع املقبل ملناقشة 
املعنيني في هذا األمر، معربا عن 
أمله في ان يستقر الرأي خالل 
الفترة املقبل����ة على ماهية هذا 
املشروع االستثماري وموقعه.

وأكد الشمالي »ان اقامة هذا 
املشروع في سورية ميثل العالقة 
السورية � الكويتية املتميزة على 
الدوام وباستمرار سواء كانت في 
عهد سمو األمير الراحل الشيخ 
جابر األحمد والرئيس السوري 

الراحل حافظ األس����د او الفترة 
احلالية في عهد صاحب السمو 
الكويت والرئيس بشار  األمير 

األسد«.
واضاف ان الكل مهتم بإقامة 
هذا املشروع الذي يعبر عن عالقة 
متميزة ورغبة سمو االمير الراحل 
الش����يخ جابر األحمد والرئيس 
الراحل حافظ األسد، مشيرا الى 
ان الكوي����ت مقدم����ة على اقامة 
مجموعة من املشاريع في املجال 

االستثماري او املجال النفطي.
وأك����د ان كل ه����ذه االم����ور 
وخالل الفت����رة القريبة القادمة 
سترى النور بعد ارسال وفود 
كويتية متثل هذه القطاعات الى 

سورية. 
ولفت الوزير الشمالي الى انه 
اللجنة  انعقاد  مت حتديد موعد 
الوزارية الكويتية � الس����ورية 
املشتركة للتعاون االقتصادي 
وس����يكون في الربع الثالث من 

هذا العام في الكويت.
واكد »ان االستمرار في عقد 
الدوري����ة للجان  االجتماع����ات 
الزيارات  املش����تركة وتب����ادل 
وخاصة بني املعنيني بالش����أن 
االقتصادي أمر مهم جدا للجانبني 
ملتابعة كل ما مت اتخاذه من قرارات 
وتذليل الصعوبات التي تواجهنا 
سواء في املجال االستثماري او 

غيره«.
وحول عالق����ات الصندوق 

الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية مع سورية ونشاطاته 
املستقبلية فيها قال الشمالي ان 
دور الصندوق وتعاونه مستمر 
مع سورية مشيرا الى ان هناك 
مشاريع للصندوق مازالت قيد 
التنفيذ »وبنفس الوقت نحن 
على اس����تعداد للنظر في أي 
مش����روع تتقدم به احلكومة 
السورية للصندوق لدراستها 
وفق اولوياتها« مؤكدا ان الكويت 

على استعداد للدخول في أي 
مشروع تقدمه سورية.

وحول نش����اطات الشركة 
الكويتية املتحدة لالس����تثمار 
في س����ورية قال الشمالي ان 
الشركة بدأت تتحرك بسرعة 
جيدة لتغطية كافة االحتياجات 
املوجودة في سورية وخصوصا 
ف����ي مجال االس����كان وتوفير 

السكن للمواطن السوري.
وأعلن انه مت اشهار شركة 

متخصصة متفرعة عن الشركة 
الكويتية املتحدة لالس����تثمار 
لتغطية ه����ذا اجلانب بالذات 
وهناك تعديالت لكي تتماشى 
م����ع القانون ال����ذي اصدرته 
سورية بزيادة رأسمال الشركة 
ووضع الترتيبات التي تتالءم 

مع هذا القانون.
واض����اف ان املس����ؤولني 
السوريني سيعطون الشركة 
مجاالت واسعة للعمل في قطاع 

اجتمع مع رئيس الوزراء السوري وأشار إلى زيارة وفد من الهيئة العامة لالستثمار خالل األسبوع المقبل

خالد الدويسان

لقطة جماعية لرئيس مجلس الوزراء السوري محمد ناجي عطري أثناء اجتماعه مع مصطفى الشمالي والوفد املرافق رئيس مجلس الوزراء السوري محمد ناجي عطري أثناء اجتماعه بوزير املالية مصطفى الشمالي

وزير السياحة السوري يطلع الشمالي على مشروع الصرح احلضاريمصطفى الشمالي يرافقه وزير السياحة السوري سعداهلل آغا القلعة في جولة تفقدية لعدد من املواقع السورية

تراجع السيولة في السوق العقاري في الربع األول
بمقدار 42.6 مليون دينار مقارنة بالربع األخير لعام 2009

أظه���رت احص���اءات إلدارتي 
العقاري والتوثيق  التسجيل 
العدل أن مس���توى  ب���وزارة 
العقاري  السيولة في السوق 
خالل الربع االول من العام احلالي سجل انخفاضا 
مح���دودا مبقدار 42.6 ملي���ون دينار لتصل الى 
526.3 مليون دينار مقارنة بحجم السيولة في 
الربع االخير من العام املاضي والتي بلغت 568.9 

مليون دينار.
وج���اء في احصاءات وزارة العدل ان اجمالي 
قيمة بيوعات العقود والوكالت للربع االول بلغ 
526.3 مليون دينار، منها 422 مليون دينار عقودا 
و104.3 ماليني دينار وكاالت وهي اعلى مبا نسبته 
12.6% من مثيلتها في الربع االول من العام املاضي 
والبالغة 467.6 مليون دينار وبلغ نصيب السكن 
اخلاص )عقودا ووكاالت( من االجمالي نحو %57.3 
مقابل 36.7% في الرب���ع االول من العام املاضي 
فيما بلغ نصيب االستثماري نحو 38.2% مقابل 

30.7% للرب���ع االول من العام املاضي اما العقار 
التجاري فقد بلغ نصيبه نحو 4.5% مقابل %32.2 
للرب���ع االول 2009 وبلغ نصي���ب عقار املخازن 

نحو %0.05.
ووفقا الحصاءات ادارتي التسجيل العقاري 
والتوثيق بوزارة العدل للفترة من 4 الى 8 ابريل 

اجلاري.
فإن عدد العقارات املتداولة للعقود بالنسبة 
للعقار اخلاص 108 عقارات مببلغ قدره 16.9 مليون 
دينار، كما انه بلغ عدد العقار االس���تثماري 58 
عقارا بقيمة 41.2 مليون دينار، وبلغ عدد العقار 
التجاري 5 عقارات بقيمة 5.9 ماليني دينار، وبلغ 
عدد عقار املخازن الذي مت تداوله خالل هذه الفترة 
8 عقارات بقيمة 323.2 ألف دينار، فيما لم يشهد 

العقار الصناعي أي حترك خالل هذه الفترة.

تداول العقود العقارية

وبلغ عدد اجمالي العقارات املتداولة خالل 

الفترة من 4 الى 8 ابريل اجلاري 179 عقارا مقارنة 
باألسبوع السابق حيث كان اجمالي العقارات 
املتداولة 304 عقارات وذلك بانخفاض مؤشر 
تداول العقود بواقع 124 عقارا، فيما انخفضت 
حركة تداول العقار اخلاص للفترة نفسها بواقع 

140 عقارا مقارنة باألسبوع السابق.
وجاء في احصاءات وزارة العدل ان العقار 
االستثماري قد ارتفع بواقع 12 عقارا، في حني 
ان العقار التجاري سجل ارتفاعا بواقع عقارين، 
كما ان عقار املخازن ايضا ارتفع بواقع  عقارين 

خالل هذه الفترة.

تداول الوكاالت العقارية

املتداولة للوكاالت  العق���ارات  وحول عدد 
العقاري والتوثيق في  التس���جيل  بإدارت���ي 
وزارة العدل خالل الفت���رة من 4 الى 8 ابريل 
اجلاري، فقد بلغ عدد العقار اخلاص 15 عقارا 
مببلغ قدره 2.8 مليون دينار، وبلغ عدد العقار 

االس���تثماري  عقارا واح���دا مببلغ قدره 600 
الف دينار.

ومن الواضح انه لم يشهد العقار التجاري 
او الصناع���ي او املخازن اي حترك خالل هذه 

الفترة.
اما عن مؤشر تداول الوكاالت العقارية فقد 
كان اجمالي العق���ارات املتداولة خالل الفترة 
م���ن 4 الى 8 ابريل اجل���اري 16 عقارا، مقارنة 
باالسبوع السابق حيث بلغ اجمالي العقارات 
املتداولة 66 عقارا، وذلك بانخفاض مؤشر تداول 
الوكاالت العقارية بواقع 50 عقارا، ومن املالحظ 
بالنس���بة للعقار اخلاص ان مؤشره انخفض 
بواقع 48 عقارا، فيما انخفض مؤش���ر تداول 
الوكاالت العقارية بالنسبة للعقار االستثماري 

بواقع عقارين.
وقد استقر مؤشر تداول الوكاالت العقارية 
بواقع »صفر« عقار بالنسبة للعقارين »التجاري« 

و»املخازن«.

تداول 58 عقاراً استثمارياً بقيمة 41.2 مليون دينار

الدويسان:87 مليار دوالر
  لتعزيز إنتاجية النفط وتحديث منشآته

خالل ندوة أقيمت في غرفة التجارة العربية ـ البريطانية

التقرير االحصائي االسبوعي لحركة الوكاالت بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق
خالل الفترة من 2010/4/4 حتى 2010/4/8

الوكاالت العقارية
صناعيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة

10000العاصمة )1(

31000حولي )2(

10000الفروانية )3(

100000مبارك الكبير )4(

00000االحمدي )5(

00000اجلهراء )6(

151000املجموع

التقرير اإلحصائي األسبوعي لحركة تداول العقار بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق 
خالل الفترة من 4 وحتى 8 الجاري

العقود المسجلة
صناعيمخازنتجارياستثماريخاصالمحافظة

41100العاصمة )1(

3115100حولي )2(

249180الفروانية )3(

2217100مبارك الكبير )4(

2216000األحمدي )5(

50100اجلهراء )6(

10858580املجموع

تقرير


