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عمر راشد 16
علمت »األنباء« م���ن مصادرها أن مجلس إدارة املقاصة العقارية 
اجتمع اخلمي���س املاضي وأقر البيانات املالية لعام 2009، كما وافق 
األعضاء على انتخاب فيصل الش���ايع رئيس���ا ملجلس اإلدارة وعلى 

املسلم نائبا له. 
وقد أقرت العمومية جدول األعمال الذي تضمن اعتماد امليزانية العامة 

للشركة وكذلك إقرار بند املصروفات اإلدارية عن العام احلالي.

وقد ناقشت اجلمعية العمومية مالمح خطة العمل املقبلة التي تنوي 
الش���ركة تنفيذها في املرحلة املقبلة والتي ترتكز على دفع الشركة 
للعمل في السوق والتي س���تعزز مواردها من خالل العموالت التي 
حتصلها الش���ركة على الصفقات العقارية التي تتم من خاللها، كما 
ناقش االجتماع تطور عمل جلنة املقاصة املشكلة من البلدية والعدل 
وممثلني من الشركة والتي شكلها وزير التجارة أحمد الهارون للوقوف 

على األسباب التي تقف وراء عدم تشغيل الشركة حتى اآلن.

»المقاصة العقارية« انتخبت الشايع  رئيسًا لمجلس إدارتها

تداول 416 عقارًا بقيمة 107 ماليين دينار خالل فبراير  ضمن المرحلة النهائية لتطبيق خطة إعادة الهيكلة وبدعم أكثر من 80% من المستثمرين والبنوك

نصف مليار دينار سيولة العقار »المتوقعة« 
في الربع األول من العام الحالي 

»دار االستثمار« تعلن رسميًا تقدمها
بطلب الحماية القانونية وفق قانون »االستقرار«

أعلنت شركة دار االستثمار 
عن بدئها تطبيق عملية احلماية 
القانوني����ة وذلك وف����ق بنود 
املالي  قانون تعزيز االستقرار 

في الكويت.
وجاء في بي����ان صادر عن 
الشركة تلقت »األنباء« نسخة 
منه أن ش����ركة دار االستثمار 
تقدمت بعد عقد سلس����لة من 

االجتماعات مع اللجنة التنسيقية وبحضور البنوك واملستثمرين 
في كل من الكويت، ودبي ولندن حيث مت إعالمهم بخيار االنضمام 
إلى قانون تعزيز االس����تقرار املالي في الكوي����ت، وكيفية إيجاد 
احلماي����ة القانونية حتت مظلة قانون تعزيز االس����تقرار املالي، 
تقدمت شركة دار االستثمار بطلب إلى الدائرة املختصة في محكمة 
االستئناف في الكويت لتوفير إجراءات احلماية القانونية لتنفيذ 
خطة إعادة الهيكلة والتي القت دعم الغالبية العظمى من البنوك 

واملستثمرين.
اجلدير بالذكر أنه متت املوافقة على بنود خطة إعادة الهيكلة 
املقترحة من قبل ما يزيد على 80% من البنوك واملستثمرين ماعدا 
فئة بسيطة من املستثمرين والتي ال تزال ترفض اخلطة مع العلم 

بأن تطبيق خطة إعادة الهيكلة 
ينص على إيفاء دار االستثمار 
لكامل مستحقاتها املالية جلميع 

البنوك واملستثمرين. 
وذكر البيان إن قرار االنضمام 
إلى قانون تعزيز االستقرار املالي 
يوفر الضمان����ات القانونية التي 
تسعى لها ش����ركة دار االستثمار 
واللجنة التنس����يقية في س����بيل 
تطبيق خط����ة إعادة الهيكلة التوافقية في ظل وجود معارضة من قبل 
األقلي����ة من املس����تثمرين والتي قد تعوق عملي����ة تطبيق خطة إعادة 

الهيكلة. 
وجاء في البيان »إن خيار انضمام دار االستثمار إلى قانون تعزيز 
االستقرار املالي بعد أن وافق عليه مجلس إدارة الشركة باإلجماع، لن 
يؤثر على الوضع القانوني والتشغيلي للشركة من ناحية النشاط 
التجاري، حيث ستواصل ش���ركة دار االستثمار أعمالها باعتبارها 
شركة اس���تثمارية ذات محفظة تضم أصوال تش���غيلية ذات قيمة 
مضافة تعمل في مختلف القطاعات واألسواق. إن دار االستثمار في 
غنى عن أي مساعدة مالية لإليفاء بالتزاماتها املالية، بل تسعى إلى 

توفير اإلطار القانوني لتطبيق خطة إعادة الهيكلة«.

إدارة التسجيل العقاري والتوثيق من 1 إلى 24 فبراير 2010

المحافظة
العقود المسجلة

المحافظة
الوكاالت العقارية

مخازنتجارياستثماريخاصصناعيتجارياستثماريخاص
2000العاصمة25020العاصمة

5200حولي654610حولي

3000الفروانية464010الفروانية

19000مبارك الكبير63100مبارك الكبير

2000األحمدي443600األحمدي

0000اجلهراء12100اجلهراء

31200املجموع25512440املجموع

قيمة التداوالت العقارية خالل شهري فبراير ويناير
التغيرينايرفبرايرالعقار

)23.2%(59.473.2السكن اخلاص

)135.1%(43.8102.4االستثماري

)16.7%(3.82.5التجاري

���املخازن

)66.4%(107178.1اإلجمالي

بلغت 80 عق���ارا موزعة على 
السكن اخلاص بعدد 44 عقارا، 
فيما جاءت تداوالت االستثماري 
بعدد 36 عقارا وخلت تداوالت 
التجاري واملخازن من أي حركة 

عليها خالل الشهر. 
 وعلى مس���توى الوكاالت 
لم تشهد تداوالت شهر فبراير 
في محافظة األحمدي أية حركة 
عليها اال في اخلاص الذي شهد 
تداوالت عقارين فقط وجاءت 
التج���اري واخلاص  تداوالت 
واالس���تثماري خالية من أية 

تداوالت عقارية. 

»مبارك الكبير«
في المرتبة الرابعة 

 وفي املرتبة الرابعة جاءت 
محافظة مب���ارك الكبير بعدد 
64 عقارا ف���ي العقود موزعة 
بواقع 63 في الس���كن اخلاص 
وعقار في االس���تثماري، فيما 
جاءت تداول الوكاالت العقارية 
بواقع 19 عقارا تركزت جميعها 
في الس���كن اخلاص لتتصدر 
بذلك احملافظة تداول الوكاالت 

العقارية. 
 وفي املرتبة اخلامسة جاءت 
العاصم���ة بعدد 27  محافظة 
عقارا موزعة بواقع 25 عقارا 
في السكن اخلاص وعقارين في 
التجاري، فيما اقتصرت تداول 
ال���وكاالت العقارية فيها على 
عقارين فقط في السكن اخلاص 
وخلت تداوالت االس���تثماري 
أية  والتجاري واملخ���ازن من 

تداوالت. 
 وفي املرتبة األخيرة جاءت 
اجلهراء بعدد 13 عقارا موزعة 
على الس���كن اخل���اص بواقع 
12 عق���ارا وعق���ار واح���د في 
االستثماري فيما خلت تداول 
الوكاالت فيها من أي حركة خالل 
شهر فبراير على مستوى جميع 

قطاعاتها.

العقارية 43.8 مليونا في فبراير 
مقارنة بتداوالت بلغت 102.4 
مليون في شهر يناير، وفيما 
تراجع���ت تداوالت الس���كني 
واالستثماري في فبراير مقارنة 
بشهر يناير، ارتفعت تداوالت 
العقار التجاري بنسبة %16.7 
حيث بلغت تداوالته عن شهر 
فبراير 3.8 ماليني دينار مقارنة 
ب� 2.5 مليون في شهر يناير. 

383 عقدًا و33 وكالة في فبراير 

 وعل���ى مس���توى العقود 
والوكاالت املتداولة خالل شهر 
فبراير، بلغ عدد العقود املتداولة 
383 عقدا تشكل 92% من إجمالي 
العق���ارات املتداولة، فيما بلغ 
عدد الوكاالت املتداولة 33 وكالة 

بنسبة 7.9% من اإلجمالي.

»حولي« تتصدر التداوالت

 وعلى مستوى احملافظات 
جاءت محافظة حولي لتتصدر 
ب���ني  العقاري���ة  الت���داوالت 
الس���ت حيث بلغ  احملافظات 
إجمالي العقود التي مت تداولها 
112 عقارا نصيب اخلاص منها 
56 عقارا واالس���تثماري بلغ 
46 عقارا فيما جاءت تداوالت 
التجاري بواف���ع عقار واحد 

فقط. 
 وفي املرتبة الثانية جاءت 
الفروانية  تداوالت محافظ���ة 
بإجمالي عقارات بلغت 87 عقارا 
موزعة بواقع 46 في الس���كن 
اخلاص و40 في االستثماري 
وعق���ار في التج���اري وعلى 
مستوى الوكاالت لم يتم تداول 
س���وى 3 عقارات في السكن 

اخلاص طوال الشهر. 

»األحمدي« في المرتبة الثالثة

 وج���اءت »األحم���دي« في 
املرتبة الثالث���ة بعد »حولي« 
و»الفروانية« بع���دد عقارات 

 وبينت أن احلديث اجلاري 
حاليا في السوق حول اجتاه 
وجدي���ة احلكومة لتأس���يس 
ش���ركات مس���اهمة للبدء في 
تنفيذ مش���روعاتها التنموية 
العام احلالي س���يدفع  نهاية 
باجتاه تعزيز السوق العقاري 
وبشكل ملحوظ خالل املرحلة 

املقبلة.

416 عقارا بـ 107 ماليين دينار 

 ووفق���ا إلحصائيات إدارة 
العقاري والتوثيق  التسجيل 
ف���ي وزارة الع���دل، فإن عدد 
العقارات املتداولة في ش���هر 
فبراير بل���غ 416 عقارا بقيمة 
107 ماليني دينار موزعة على 
مستوى السكن اخلاص بعدد 
286 عقارا بقيمة 59.4 مليون 
دينار تبلغ نسبتها 55.5% من 
إجمالي القيمة املتداولة، فيما 
بلغ عدد العقارات املتداولة في 
العقار االستثماري 126 عقارا 
بقيمة 43.8 مليون دينار نسبتها 
40.9% واحتل القطاع التجاري 
القطاعات  الثالثة بني  املرتبة 
املتداولة بقيمة 3.8 ماليني دينار 
تشكل نسبتها 3.6% من إجمالي 
املتداولة، وجاء قطاع  القيمة 
املخازن دون ت���داوالت خالل 

شهر فبراير. 
 ومبقارنة التداوالت العقارية 
القطاعي بني  على املس���توى 
شهري فبراير ويناير، فإن تلك 
التداوالت ووفقا ملعيار القيمة، 
شهدت تراجعا على مستوى 
السكن اخلاص بنسبة %23.2 
حيث بلغت تداوالت الس���كن 
اخلاص في شهر فبراير 59.4 
مليون دين���ار مقارنة بقيمة 
تداوالت بلغ���ت 73.2 مليون 
في ش���هر يناير املاضي، وقد 
تراجعت تداوالت االستثماري 
بنس���بة 135.1% مقارنة بشهر 
فبراير حيث بلغت التداوالت 

عمر راشد 
 رغم تراجع قيمة العقارات 
املتداولة خالل ش���هر فبراير 
بنس���بة 66.4% مقارنة بشهر 
يناير، حيث بلغت 107 ماليني 
دينار، إال أن تل���ك التداوالت 
اقتصرت عل���ى 24 يوما فقط 
الوطنية«  بس���بب »األعي���اد 
والتي لم تش���هد فيها احلركة 

أي تداوالت. 
 وقد أشار عقاريون ل�»األنباء« 
ال���ى أن العقار يتجه لتحقيق 
فورة نشاط في مارس اجلاري 
مدفوعا بالنشاط امللحوظ على 
تداوالت السكن اخلاص والعقار 
االستثماري خاصة في املناطق 
اخلارجية والذي بدأ مالحظته 
من قبل الوسطاء وجتار العقار 
في النصف الثاني من ش���هر 

فبراير. 
 ووفقا ملصادر عقارية التي 
أشارت في تصريح ل� »األنباء« 
ال���ى أن تداوالت العقار بلغت 
285.1 مليون دينار خالل شهري 
يناير وفبراير، متوقعة استمرار 
العقار السكني  االنتعاش في 
واالستثماري خالل شهر مارس 
والذي قد يدفع بسيولة العقار 
خالل���ه إلى مس���توى ال� 200 
مليون دين���ار وهو ما يعني 
بلوغ الت���داوالت العقارية في 
الرب���ع األول من العام احلالي 
ملستوى نصف مليار دينار. 

 وبينت أن���ه وعلى الرغم 
مما يعانيه العقار التجاري من 
تراجع واضح، إال أن تداوالته 
ارتفعت في شهر فبراير مقارنة 
بشهر يناير بنسبة 16.7% في 
داللة على انتعاش أدائه ولو 
بش���كل »طفي���ف« تفاعال مع 
األجواء اإليجابية التي عززتها 
التنمي���ة االقتصادية  خط���ة 
واالجتماعي���ة، الفت���ة الى أن 
الدخول في ش���راء 4 عقارات 
جتارية تركزت في محافظات 
و»حول���ي«  »الفرواني���ة« 
و»العاصم���ة« »خالل فبراير 
وكانت وراء زي���ادة تداوالت 

»التجاري« خالل فبراير. 
 وأوضحت أن فرق التداوالت 
التي بلغت أسبوعا كامال بني 
ش���هري يناير وفبراير كانت 
وراء التراجع في سيولة العقار 
حيث اقتصرت تداوالت فبراير 
على 24 يوما فقط في مقابل 31 

يوما خالل يناير. 

تداوالت »التجاري« ترتفع بنسبة 16.7% خالل شهر فبراير مقارنة بيناير

اقتصار التداوالت على 24 يوماً في فبراير أدى لتراجع السيولة بنسبة %66.4 

285.1 قيمة العقارات املتداولة في يناير وفبراير من العام احلالي


