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 كونا: تناولت مجلة «ميد» املتخصصة في شؤون االقتصاد في 
الشرق األوسط في عددها الصادر امس اجواء التفاؤل السائدة 
لدى األوساط االقتصادية بسبب خطة التنمية قائلة ان «الكويت 
بدأت بالسير في االجتاه الصحيح».وقالت املجلة االسبوعية ان 
خطة التنمية التي طرحتها الكويت استطاعت ان تعزز االقتصاد 
احمللي وتعطي اجواء من التفاؤل السيما ان بعض مشاريع هذه 
اخلطة بدأت في الظهور.واضافت ان خطة التنمية التي تقدر قيمتها 

بنحو ١٠٤ مليارات دوالر ستفتح املجال واسعا ملشاركة القطاع 
اخلاص الكويتي الذي يتمتع بخبرة كبيرة من خالل مشــــاركته 
بنحو ٢٨ مليار دوالر في هذه املشاريع اجلديدة.وعددت املجلة 
مشــــاريع خطة التنمية التي مت حتضيرها والتخطيط لها خالل 
العام احلالي مبا فيها خطــــة مترو االنفاق املقدرة بـ ٧ مليارات 
دوالر ومشــــاريع التنمية السياحية املقدرة بـ ٣ مليارات دوالر 

اضافة الى مشروع توسعة وتطوير مطار الكويت الدولي. 

 «ميد»: خطة التنمية تدفع للتفاؤل وتضع الكويت على المسار الصحيح

 ١١ ألف شخص في أول ٣ أيام  

 من خالل مبادرة صناع التغيير العالمي التابع للمجلس الثقافي البريطاني

 «بيتك»: ١٥٠ ألف مستخدم لـ«اآليفون» 
استفادوا من المصحف اإللكتروني في ٤ شهور

 الكويتية يارا الوزير شاركت ضمن ١٢ شابًا
  من الشرق األوسط في منتدى اقتصادي عالمي

 كونا: قــــال املجلــــس الثقافي 
البريطاني في الكويت ان الكويتية 
يارا الوزير شاركت ضمن ١٢ شابا 
من الشرق األوسط من مبادرة صناع 
التغيير العاملي التابعة للمجلس في 
منتدى اقتصادي عاملي عن الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا عقد أخيرا 
في املغرب.وأضاف املجلس في بيان 
صحافي ان هؤالء الشباب شاركوا 
الى جانب عــــدد من أكثر رجاالت 
السياسة وقادة االعمال نفوذا في 
العالم في ذلك املنتدى االقتصادي 
العاملي الذي عقد حتت شعار «الهدف 
البيان  واملرونة واالزدهار».ونقل 
عــــن الوزير قولهــــا ان املوضوع 
الرئيســــي الضمني للمنتدى كان 
يدور حول الطاقــــات التي ميكن 
ان يفجرها الشباب عبر التعليم، 
مضيفة ان الشباب شاركوا جميعا 
في عدد من النشــــاطات منها قمة 
التعليم ما قبل املنتدى واجتماع 
القيادات العاملية الشابة. وأضافت 
ان عددا من احملاضرين في املنتدى 
تطرقوا الى ما وصلت إليه منطقة 
الشرق األوسط الناضحة بالشباب 
دون ســــن الـ ٣٠ وبنسبة حتاكي 
الـ ٦٠٪ من مجموع سكان املنطقة 

داعني الى حصول الشــــباب على 
الفرص واملهارات واملعلومات التي 
يحتاجونها للنجاح وحتقيق الذات.

وذكرت الوزير ان األمر املشجع في 
املنتدى الذي عقد الشهر املاضي كان 
تلمس التفاؤل والرغبة الواضحة 
في منح الشباب الفرص والدوافع 
لتحقيق أقصى إمكانياتهم والسعي 

 وصل عدد مستخدمي هواتف االيفون الذين قاموا 
بتحميل برنامـــج «بيتك» «املصحف االلكتروني» 
الى ١٥٠ الف شـــخص منذ مت طرح البرنامج قبل 
٤ شهور وذلك اســـتمرارا القبال كبير يحظى به 
منذ طرحه، حيث بلغ عدد مســـتخدميه في االيام 
الثالثة االولى ١١ الف شخص، مما جعل البرنامج 
الذي اطلقه بيت التمويل الكويتى «بيتك» مجانا 
 iPad واآليباد iPhone ملســـتخدمي أجهزة اآليفون
واآليبود تاتش iPod touch يحتل املركز االول في 

قائمة البرامج في متجر الكويت انذاك.
  وذكر بيــــان صحافي صدر عــــن «بيتك» ان 
البرنامــــج لقى صدا ايجابيــــا كبيرا على صعيد 
االستخدام والتحميل، كما حظى بترحيب واشادة 
كبيرة من مستخدمي االيفون وفى مواقع االنترنت 
وبني عموم مستخدمي االجهزة التقنية احلديثة 
واملستفيدين منها، اذ يعد «بيتك» أول من يضع 
هذه اخلدمة بتصرف مســــتخدمي هذه النوعية 
من األجهزة التي تتمتع مبعدالت استخدام عالية 
وتتزايد أهميتها في مختلف بقاع العالم، مستهدفا 
مــــن وراء ذلك التعبير عن هويته، واملســــاهمة 
في نشــــر كتاب اهللا وإتاحة التعرف عليه على 
مستوى العالم. واجمعت الغالبية العظمى ممن 
قاموا بتحميل البرنامج على هواتفهم في رسائل 
الكترونية عبروا فيها عن شــــكرهم وتقديرهم 
ملبادرة «بيتك» باطالق هذا البرنامج بأن برنامج 
«املصحف االلكتروني» ومن خالل التجربة العملية 
وجد انه مليء باملزايا املتعددة، واضافوا من خالل 
تواصلهــــم االلكتروني مع «بيتك» بان البرنامج 
يتميز بواجهة تصميمية رائعة جدا ذات تنسيق 
عــــال ومتقن، كما انه عند الدخول للبرنامج فان 
الشاشة التي تلي الشاشة الرئيسية، لوحة تظهر 
للمســــتخدم موقعه احلالي في قراءة املصحف 
من حيث الســــورة واجلــــزء والصفحة للتذكير 
واالنتقال فور ذلك بلمسة واحدة ملتابعة القراءة من 
املكان الذي توقف عنده في املرة األخيرة، وميكن 
االنتقال بالسحب ميينا ويسارا مابني الصفحات 
املختلفة.ويتمكن املستخدم من تنزيل البرنامج 

من خالل «اآلب ســــتور»  App Store املوجود في 
األجهزة املذكورة، وذلك من خالل البحث عن كلمة 
«KFH» ومن ثم تســــجيل اسم املستخدم وكلمة 
السر اخلاصة بصاحب احلساب لدى «اآلي تونز»  
iTunes. يذكر أن «بيتك» كان أول البنوك احمللية في 
إطالق برنامجه اخلاص بأجهزة اآليفون وتوابعها 
والذي يضيف للمســــتخدم مزايا عديدة، كما أن 
هناك خدمات الكترونية أخرى وأدوات تواصل 
مستمرة مع العمالء من خالل شبكة الفيس بوك 
facebook وtwitter مــــا يجعلهم دائما على اطالع 
بكل ما هو جديد في أنشطته وخدماته ومنتجاته 
ليعزز دوره الرائد في توظيف التقنية في عالم 

الصيرفة. 

 واجهة البرنامج

 يارا الوزير

 العقود المسجلة 
 الشريط  تجاري  استثماري  خاص  المحافظة 

 صناعي  مخازن الساحلي 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ٢  ١٠  العاصمة (١) 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ١٢  ٤٥  حولي (٢) 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ١  ١٥  الفروانية (٣) 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢٧  مبارك الكبير (٤) 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ٢١  ٢٧  األحمدي (٥) 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ١  ٣  اجلهراء (٦) 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ٣٧  ١٢٧  املجموع 

 «حولي» تحافظ على صدارتها بتداول ٥٧ عقارًا

 تداول ١٧٩ عقارًا بقيمة ٤٨٫٥ مليون دينار
  و«الخاص» و«االستثماري» يتصدران النشاط

 شريف حمدي
  شــــهدت التداوالت العقارية حتسنا 
ملحوظا خــــالل الفترة مــــن ٣١ أكتوبر 
املاضي وحتى ٤ نوفمبر اجلاري مقارنة 
مع االسبوع االخير من أكتوبر املنصرم، 
وذلك على مستوى القيمة وعدد العقارات 
املتداولة، حيث شهدت تلك الفترة ارتفاع 
مؤشر التداوالت العقارية بواقع ٥٠ عقارا، 
كما ارتفعت القيمة االجمالية بنحو ٨٫٤ 

ماليني دينار.
  ووفقا آلخر احصائيات ادارة التسجيل 
العقاري والتوثيق في وزارة العدل بلغت 
السيولة ٤٨٫٥ مليون دينار بنسبة زيادة 
٢٠٫٩٪ مقارنة مع االســــبوع االخير من 
اكتوبر املاضي الــــذي بلغت القيمة فيه 
٤٠ مليــــون دينار، ومت تداول ١٧٩ عقارا 
بنسبة زيادة ٣٨٫٧٪ مقارنة مع االسبوع 
االخير من اكتوبر الذي شهد تداول ١٢٩ 

عقارا.
  وأظهر مؤشر تداول العقود املسجلة 
خالل الفترة ارتفاعــــا في إجمالي اعداد 
العقارات املتداولة بواقع ٤٤ عقارا، حيث 
ارتفع إجمالي اعداد العقارات من ١٢٠ إلى 
١٦٤ عقارا، وذلك على اثر ارتفاع مؤشر 

تداول العقــــار اخلاص بواقع ٣٠ عقارا، 
وارتفاع مؤشر تداول العقار االستثماري 
بواقــــع ١٦ عقارا، فيما انخفض مؤشــــر 
تداول العقار التجاري بواقع عقار واحد، 
وانخفض مؤشــــر تداول عقار املخازن 

بواقع عقار واحد.
املتداولة  العقارات    وعلى مســــتوى 
مبوجب العقود املســــجلة خالل الفترة 
من ٣١ أكتوبر وحتى ٤ نوفمبر فقد بلغت 
قيمتها نحو ٢٧٫١ مليون دينار لعدد ١٢٧ 
عقــــارا خاصا، و١٦٫٨ مليون دينار لعدد 
٣٧ عقارا اســــتثماريا، وظهر من خالل 
االحصائيــــة ان الســــكن اخلاص حظي 
بنصيب األســــد من قيمة التداول على 
مستوى العقود املسجلة، حيث استحوذ 

على ٦٤٫٣٪ منها.
  وبلغت قيمة العقارات املتداولة على 
مستوى التداول مبوجب الوكاالت العقارية 
٤٫١ ماليــــني دينار على اثــــر تداول عدد 
١٤ عقارا خاصا، و٤٥٠ ألف دينار جراء 
تداول عقار واحد استثماري، فيما كان 
هناك ارتفاع في إجمالي اعداد العقارات 
املتداولــــة بواقع ٦ عقارات، حيث ارتفع 
املؤشــــر من ٩ إلى ١٥ عقارا، وذلك على 

اثر ارتفاع مؤشر تداول العقار اخلاص 
بواقع ٧ عقارات، واستقرار مؤشر تداول 
العقار االســــتثماري بواقع عقار واحد، 
وانخفاض مؤشر تداول العقار التجاري 

بواقع عقار واحد.

  حولي في الصدارة

  ووفقا لالحصائية فإن محافظة حولي 
التزال حتافــــظ على صدارتهــــا لباقي 
احملافظات من حيث العقارات املتداولة، 
حيث بلغ عدد العقارات املتداولة ٥٧ عقارا 
توزعت على الســــكن اخلاص بواقع ٤٥ 
عقارا فيما بلغ تداول االســــتثماري ١٢ 
عقارا، وعلى مستوى الوكاالت تصدرت 
احملافظة باقي احملافظــــات من خالل ٥ 
عقارات اقتصرت على السكن اخلاص، 
تلتها محافظة االحمدي من خالل تداول 
٢٨ عقارا توزعت على الســــكن اخلاص 
بواقع ٢٧ عقارا و٢١ عقارا على مستوى 
االستثماري، فيما مت تداول ٥ عقارات في 
احملافظة من خالل الوكاالت العقارية بواقع 
٤ عقارات في السكن اخلاص وعقار واحد 
في االســــتثماري، تلتها محافظة مبارك 
الكبير، حيث مت تداول ٢٧ عقارا اقتصرت 

على السكن اخلاص فيما لم تتداول عقارات 
اخرى في احملافظة، وعلى مستوى محافظة 
الفروانية التي حلت في املرتبة الرابعة بني 
احملافظات فشهدت تداول ١٦ عقارا موزعة 
على السكن اخلاص الذي شهد تداول ١٥ 
عقارا فيما شهد االستثمارى تداول عقار 
واحد، فيما شهدت احملافظة تداول عقارين 
فقط على مســــتوى الوكاالت العقارية، 
تلتها محافظة العاصمة، حيث شــــهدت 
تداول ١٢ عقارا عبارة عن ١٠ عقارات في 
السكن اخلاص وعقارين في االستثماري، 
فيما شهدت العاصمة تداول عقارين فقط 
على مستوى الوكاالت العقارية، وحلت 
محافظة اجلهراء في املرتبة االخيرة بني 
محافظات الكويت الســــت وذلك بواقع 
تداول ٤ عقارات عبارة عن ٣ في السكن 
اخلاص وعقار واحد في االســــتثماري، 
فيما لم تتداول أي عقارات في احملافظة 

على مستوى الوكاالت العقارية.
  ولوحظ من خالل االحصائية املعدة 
عن الفترة من ٣١ اكتوبر وحتى ٤ نوفمبر 
انه لم تتداول أي عقارات على مستوى 
قطاعات التجاري او الشريط الساحلي 

أو املخازن او الصناعي.  

 عقود الوكاالت العقارية 
  خالل الفترة من ٢٠١٠/١٠/٣١  حتى ٢٠١٠/١١/٤ 

 صناعي  مخازن  تجاري  استثماري  خاص  المحافظة 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ٣  العاصمة (١) 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ٥  حولي (٢) 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ٢  الفروانية (٣) 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  مبارك الكبير (٤) 

 ٠  ٠  ٠  ١  ٤  األحمدي (٥) 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  اجلهراء (٦) 

 ٠  ٠  ٠  ١  ١٤  املجموع 

 ١٥٪ نسبة الزيادة المتوقعة مع حلول ٢٠١١

 «كولدويل بانكر»: توقعات بارتفاع أسعار الشقق في بيروت ٧٥٪ حتى ٢٠١٣
 تناول التقرير العقاري لشركة «كولدويل بانكر» 
العاملية ـ فرع الكويت حركة تداول الشقق السكنية 
في السوق العقاري اللبناني والتي شهدت استمرارا 
في ارتفاع معدالت أسعارها، خاصة في ظل املضاربات 
التي تتم بواسطة النظام الضريبي ونظام اإلقراض 
السكني، متوقعا أن يتكرر سيناريو األرقام القياسية 
التي حتققت حتـــى اآلن في عام ٢٠١٠ مرة أخرى في 
٢٠١١، خاصة في حال استمرار هدوء الوضع السياسي 
واألمني، وهو األمر الذي ســـيزيد مـــن الطلب على 

الشراء.
  وبني التقرير أن شوارع العاصمة اللبنانية بيروت 
وضواحيهـــا من املناطق الســـكنية أصبحت ممتلئة 
باملباني احلديثة، ولكن شراء العقارات بات حكرا على 
املضاربني واألثرياء واملهاجرين والعرب واألجانب، أما 
الطلب احمللي الطبيعي من املواطنني اللبنانيني، فبات 
يتركز على املناطق البعيدة، والتي ال تعتبر أسعارها 
مناسبة مع اإلمكانيات املادية للمواطنني كونها شهدت 
ارتفاعا غير مقبول إذ بلغ متوسط سعر املتر املربع 
للشقق املتواضعة التي ال تتجاوز مساحتها ١٥٠ مترا 

نحو ١٫٥٠٠ دوالر في عام ٢٠١٠.

  وتوقع التقرير أن يواصل ســـعر املتر في الشقق 
ارتفاعا إلى ٢٫٢٠٠ دوالر مع نهاية ٢٠١١ بنســـب تبلغ 
١٥٪، خاصة في ظل اإلقبال على الشراء من قبل غير 
املواطنني، إلى جانب متسك املالك باألسعار املرتفعة 
ورفضهم للبيع بأقل منها، فقد حققت بيروت زيادة 
في أسعار العقارات خالل العام احلالي بنسب تراوحت 

ما بني ١٠ و ١٥٪.
  أما مناطق املنت، فقد حققت أسعار العقارات فيها 
زيادة بني ٢٠و ٣٠٪، في حني أن مناطق أخرى حققت 
زيادة وصلت إلـــى ٥٠٪ مثل كفر ذبيان، كفر حباب، 
غزير، فتوح كسروان، الصفرا، فيما أسعار العقارات 
في منطقة جبيل ارتفعت ما بني ٦٠ و٧٠٪، أما مناطق 
اجلنـــوب، فقد تفاوتت الزيادة بحســـب املناطق، إال 
أن ارتفاع األســـعار في صيدا كان الفتا، حيث وصل 
إلى ما بني ٣٠ إلى ٤٠٪، في حني أن عام ٢٠٠٩ شـــهد 
ارتفاعا بني ١٥ و٢٠٪ فقط، خاصة بســـبب تداعيات 

األزمة املالية العاملية.
  أما بالنسبة إلى الشقق الشعبية، فالتزال أسعار 
املتـــر املربع في بعض املناطق البعيدة عن العاصمة 
واملدن الكبرى تتراوح ما بني ٥٠٠ و٨٠٠ دوالر للمتر، 

حيث لم يتوقع التقرير لهذه الشقق أن حتقق ارتفاعا 
كبيرا في أســـعارها خالل العام ٢٠١١، فيما ســـيكون 
معدل أسعار الشقق الشعبية في محيط بيروت بني 

١٫١٠٠ و١٫٢٠٠ دوالر.
  وتطرق التقرير إلى فورة البناء، التي قضت على 
املساحات الفضاء في بيروت الكبرى، وبدأت تنتقل إلى 
املناطق األخرى، وتساهم في املزيد من رفع األسعار 

غير املبرر.
  ونتيجـــة لذلك باتت قـــدرة ذوي الدخل احملدود 
ضعيفة لشراء الشقق، الســـيما ان أسعار العقارات 
والشقق السكنية باتت تتخطى قيمة القروض السكنية 
املمنوحة من املصـــارف واملؤسســـات املتخصصة 
باإلسكان، فيما ال تنطبق شروط املصارف التجارية 

على هذه الشريحة.
  وبني التقرير أن الفترة ما بني عامي ٢٠٠٥ و٢٠١٠ 
شهدت ارتفاع في أسعار الشقق إلى نحو ١٠ أضعاف 
السعر املعروض منذ ٦ سنوات، فيما يتوقع التقرير 
أن تبلغ نسب االرتفاع للشقق بني عامي ٢٠١٠ و٢٠١٣ 
إلى نحو ٧٥٪، حيث تعتبر بيروت ثاني أغلى عاصمة 
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في أسعار 

اإليجارات.
  وأشار التقرير إلى أن األمل الوحيد لتغيير املعادلة 
هو تراجعـــا بعض الشـــركات العقارية التي متتلك 
مشاريع عقارية عن متسكها باألسعار املرتفعة نظرا 
لكونها حققت خسائر فادحة أثناء األزمة املالية العاملية 
ولديها رغبة في حتريك السوق من جديد وتسويق ما 
لديها من مشاريع وحتقيق أرباح تظهر في ميزانياتها، 
وهو األمر الذي قد ينعكس انخفاضا في أسعار الشقق 
والعقارات التي تدخل ضمن مخزون هذه الشـــركات 

وغيرها من جتار العقار املضاربني في السوق.
  وبني التقرير أنه في السنوات اخلمس التي سبقت 
األزمة كان حجم الشقق الذي يشّيد ويعرض سنويا 
يصل إلى نحو ٢٥ ألف شـــقة، لكـــن بعد بدء األزمة 
املالية ارتفع هذا احلجم نظـــرا لتراجع الطلب وزاد 
حجم الشقق املعروضة إلى نحو ٣٥ ألف شقة، الفتا 
إلى أنه حتى نوفمبر من عام ٢٠١٠ بيع نحو ٢٠ ألف 
شقة فقط في جميع املناطق اللبنانية، كذلك مت البدء 
في تشييد ٢٥ ألف شقة إضافية، بانتظار صيف عام 
٢٠١١ الذي من املتوقع أن يشهد مضاعفة حلجم الشقق 

املعروضة. 

الى وجــــود إرادة في التغيير مبا 
ميكن الشــــباب من حتقيق بعض 
الطموحات.وقالت ان قضية املساواة 
بني اجلنسني أخذت حيزا مهما لدى 
الذين تناقشوا حول  املشــــاركني 
أهمية املساواة بني املرأة والرجل 
في التعليم وسوق العمل ومختلف 

مجاالت احلياة. 


