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 ذكرت شركة نقل وجتارة املواشي في بيان نشر 
علـــى موقع البورصة امس أنه قد حتدد إلجراء 
التحقيق بشأن الدعوى املقامة من الشركة ضد 
مكتب عقاري في االمارات جلسة في ٢٢ فبراير 

اجلاري مبحكمة رأس اخليمة باإلمارات.

 تحديد جلسة التحقيق
  في دعوى «المواشي» ٢٢ الجاري 

 أفادت شركة الفنادق الكويتية في بيان نشر 
على موقع البورصة بقيام شركة املباني املتحدة 
بتعيني احمد سليمان احلصان ممثال لها في مجلس 
ادارة الشركة بدال من محمد عبد الصاحب الصالح 

وذلك ابتداء من ٣١ يناير املاضي.  

 أحمد الحصان ممثًال لـ «المباني»
  في «الفنادق الكويتية» 

املؤشر 
السعري 

٦٧٣٤٫٣
بتغير قدره

-١٢٫٧

 العيبان: «الدولية الكويتية» ستعود بقوة لسوق االستثمارات في الكويت
 عقدت جمعياتها العمومية لألعوام من ٢٠٠٤ حتى ٢٠٠٩ وعودة السهم للتداول يمثل أولوية للمجلس الجديد 

 البحر: الشركة استطاعت تجاوز كل الصعاب 

 لقطات من الجمعية

ــار املالك ان  ــر بوصفه احد كب ــال طالل البح  ق
الشركة تعتبر واجهة لالستثمار في الكويت ونفخر 
ــزو، الفتا الى ان  ــرت به من اجنازات بعد الغ مبا م
الشركة شهدت ٢٠ عاما من املعاناة ولكنها استطاعت 

جتاوز كل الصعاب.
  وأضاف البحر ان الشركة فتحت صفحة جديدة 
وهي تعد اآلن من أنظف الشركات في الكويت، حيث 
ال توجد عليها مديونيات ألي جهة. وأوضح انه متت 
التسوية بني الشركة والهيئة العامة لالستثمار التي 
ــركة، حيث مت سداد جميع  متتلك نحو ٣١٪ في الش

ــدا، معربا عن أمله في ان تظل  مديونيات الهيئة نق
الشركة تستعيد ريادتها في الكويت.

  وحول عودة سهم الشركة للتداول في البورصة 
ــيتولى هذا  قال البحر أن مجلس االدارة اجلديد س
األمر وسيوليه اهتماما كبيرا الفتا إلى أن التوقعات 
تشير إلي امكانية عودة السهم خالل الربع األول أو 

الربع الثاني على أقصى تقدير.
ــرى مرفوعة  ــود قضايا اخ ــؤاله عن وج   وبس
ــركة أوضح البحر أن هناك بعض القضايا  ضد الش

الصغيرة والتي لن يكون لها تأثيرا على الشركة. 

  قال صالح السلمي أحد كبار املستثمرين 
في الشركة ان انعقاد تلك اجلمعيات يعتبر 
يوما مهما في تاريخ مجموعة ايفا، مؤكدا على 
انه يعكس بعد نظر إدارة املجموعة من قبل 
والتي متثل نهجا واستراتيجية وضعها رئيس 

املجموعة املغفور له جاسم البحر.
  وأضاف ان املجموعة مازالت تسير على 
هداه وقد استطاعت بذل املجموعة ان تثبت انها 
قادرة على إعادة األصول اجليدة الى نشاطها، 
وقد أدت الشركة ما عليها من التزامات جتاه 
املدنيني، وقد استطعنا ان نعيد هذا الصرح 

مجددا لنعيدها الى وضعها الطبيعي.
ــركة مجلس إدارتها مكونا من     انتخبت الش
ــاط وهم على  ــاء وعضوين احتي ثمانية أعض
ــركة النزهة الدولية العقارية،  النحو التالي: ش
وشركة ضاحية كيفان العقارية، وشركة ضاحية 
ــمة  ــركة ضاحية الدس ــة العقارية، وش اخلالدي
ــة العقارية،  ــركة ضاحية العديلي العقارية، وش
ــركة  ــامية العقارية، وش ــركة ضاحية الش وش
ــركة  ــتثمارية احتياط أول وش الضاحية االس
منارة االفق العقارية احتياط ثاني، على ان يتم 

ــتثمار عند  تعيني ممثلني عن الهيئة العامة لالس
انعقاد االجتماع األول ملجلس إدارة الشركة.

   حتفظ ممثل الهيئة العامة لالســـتثمار 
أسامة فريح على بعض البنود الدارجة في 
جداول أعمال ميزانيات الشركة وهي البنود 
٤ و٥ و٦ لألعـــوام مـــن ٢٠٠٤ وحتى ٢٠٠٨ 
وعلى البنود رقم ٣ و٥ و٦ للعام ٢٠٠٩ حيث 
ذكر ممثل الهيئة ان حتفظ الهيئة جاء لعدم 
وجودها في تلك السنوات وليس ألي مخالفات 
ارتكبت، وفي سياق متصل أبدى ممثل وزارة 
التجارة والصناعة حتفظه على تأخير الشركة 
في تقدمي بياناتها املالية ومت تســـجيل هذا 
التحفظ، ومتت املوافقـــة على جميع بنود 

جداول األعمال.
ــال  نض اإلدارة  ــس  مجل ــس  رئي ــب  نائ    
ــركة عادت للحياة بعض  ــعود قال ان الش املس
ــتمر طويال لتعود الشركة  ــير اس مخاض عس
ــركات  للواجهة مرة أخرى كواحدة من أهم الش
االستثمارية الفعالة، مضيفا ان هذه العودة تأتي 
ــي  بعد مفاوضات وحوارات متعددة بني مجلس

اإلدارة السابق واحلالي استمرت طويال. 

 الشركة تعرضت للشطب والتصفية وطلب اإلفالس والحجز على جميع أصولها 
وافق بنك الكويت املركزي على ان 
تظل الشركة استثمارية خاضعة 
لرقابته، مشيرا الى أن الشركة 
ستعمل كأي شركة استثمار في 
الكويت في ظـــل وضعها املالي 
املتميز، كاشـــفا ســـعي مجلس 
اإلدارة الى إعادة ســـهم الشركة 
للتداول بسوق الكويت لألوراق 
املالية باعتبارها شركة مساهمة 
عامة مدرجـــة بقوة القانون في 

السوق.
  تنفيذ األحكام القضائية

الشـــركة ســـتقوم  ان    وأكد 
حاليا بتنفيذ األحكام القضائية 
التي صدرت لصاحلها بشـــراء 
املديونيات اخلاصـــة بها وفقا 
ألحكام قانون شراء املديونيات، 
وســـيصبح لدى الشركة مالءة 
مالية متكنهـــا من تدوير عجلة 
استثماراتها وتنميتها، مبا يعود 

بالنفع على املساهمني.
  وبـــني العيبان ان الشـــركة 
تعرضت كغيرها من الشركات 
االســـتثمارية لبعض املشاكل 
بسبب الغزو العراقي وانعكاساته 
الســـلبية على جميع شـــركات 
االســـتثمار التي طلبـــت آنذاك 
الدولة لتخطي  مســـاعدتها من 
تلـــك املصاعب، إال ان الشـــركة 
الوحيدة من بني شركات  كانت 
االستثمار التي لم تشتر الدولة 
مديونيتها جتـــاه عمالئها، مما 
أضاف صعوبات إضافية عليها 
وإزاء هذا الوضع سعى مجلس 
اإلدارة في ذلك الوقت الى محاولة 
توفيق أوضاع الشركة سواء عن 
طريق دمجها مع الشركة الكويتية 
لالستثمار أو عن طريق رسملة 

ديونها. 

 شريف حمدي
  أفاد رئيس مجلس إدارة الشركة 
الدولية الكويتية لالستثمار حامد 
العيبان بأن مجلس ادارة الشركة 
اجلديد ســــيعقد اول اجتماعاته 
االسبوع املقبل، الفتا إلى انه سيتم 
في هذا االجتماع تشكيل املجلس 
وانتخاب رئيــــس جديد وعضو 

منتدب للشركة.
  وأكــــد العيبان في تصريحات 
صحافية عقــــب انعقاد عموميات 
الشــــركة ألعــــوام ٢٠٠٤ و٢٠٠٥ 
و٢٠٠٩  و٢٠٠٨  و٢٠٠٧  و٢٠٠٦ 
بنســــبة حضور ٨٦٪ ان اول أمر 
ســــتتم مناقشته من قبل املجلس 
الكويت  ادارة سوق  هو مخاطبة 
لألوراق املالية بشأن عودة سهم 
الشــــركة الى التــــداول مجددا في 

البورصة.
  وذكر العيبان ان الشركة ستعود 
بقوة الى الســــوق االســــتثماري 
في الكويــــت، الفتا إلى انها متلك 
استثمارات متنوعة بني االستثمار 
في األســــهم وامللكيــــات اخلاصة 
واالستثمارات اخلارجية املتنوعة، 
مؤكــــدا على ان العــــودة للتداول 
ستكون في وقت قريب كونها شركة 
مساهمة عامة وهو ما يجعل عودتها 

للتداول قريبة.
العامة  الهيئــــة  ان    وأوضــــح 
لالستثمار من خالل متلكها أكثر 
من ٣١٪ من أسهم الشركة تعتبر 
املستفيد األول من عودتها للتداول، 
الفتا إلى ان هناك شركات خاصة 
العودة  مــــن  عديدة ستســــتفيد 
للتداول، مشــــيرا إلــــى ان أصول 
الشركة من االسهم املدرجة تصل 
الى نحو ١٦٫٢ مليون دينار وهذا 
املبلغ ميثل ٣٨٪ من أصول الشركة، 
كما ان هناك مساهمات خاصة تبلغ 

للشطب والتصفية وطلب اإلفالس 
واحلجز علــــى جميــــع أصولها 
فتصدى لها مجلس اإلدارة لكل تلك 
االجراءات، مبينا انه لو لم يتخذ 
مجلــــس اإلدارة هذا املوقف لتمت 

تصفية الشركة أو إفالسها.
  وأشار الى انه لو كان حدث 
ذلـــك لترتبـــت عليه خســـارة 
جلميع األطراف سواء الدائنون 
أو املســـاهمون، حيث استطاع 
مجلس اإلدارة السابق واحلالي 
احلفاظ على بقاء الشركة والعمل 
على تنمية أصولها والتفاوض 
مع الدائنني وســـداد هذه املبالغ 
الطائلة لهم في وقت قصير وفي 
وقت عصيب أثناء األزمة املالية 
العاملية، وبذلك عـــادت الفائدة 
على املســـاهمني الذين ميلكون 
اآلن شركة استثمار ال تعاني من 
مديونيـــات للبنوك، مؤكدا انها 
تتمتع بوضـــع مالي متميز بني 
شركات االســـتثمار العاملة في 

الكويت.
  وأعـــرب العيبان عن تفاؤله 
ملستقبل الشركة خاصة بعد ان 

االتفاقية من حيث سداد األقساط 
ورهن أصول مملوكة للشركة.

  وذكر ان من جملة املبالغ املسددة 
حتى ١٩٩٩/٧/٣١ مبلغ ٣٥٫١ مليون 
دينار منها ٢٦٫٥ مليون دينار من 
أصول املديونية ومبلغ ٨٫٥ ماليني 

دينار عبارة عن فوائد.
  ولفت إلى اجتياز الشركة جميع 
املصاعب التي واجهتها جراء الغزو 
العراقي الغاشم، وما استتبعه ذلك 
من آثار أدت الى حتمل الشــــركة 
مديونية ثقيلة طوال هذه السنوات، 
مبينا ان مجلــــس اإلدارة احلالي 
والسابق بذال كل الوسائل املمكنة 
من أجل إعادة الشركة الى مسيرتها 

االولى.
  وأضاف ان الشــــركة تعرضت 
بوضوح وبشكل موجز إلى جملة 
من االجراءات واملصاعب، مؤكدا 
على إصرار مجلسي اإلدارة السابق 
واحلالي على احلفاظ على بقائها 
واســــتمرارها بــــل وحرصه على 
ممارسة الشركة ألنشطتها وتنمية 

أصولها رغم تلك املصاعب.
  وأوضح ان الشركة تعرضت 

نحو ٤٫٧ ماليني دينار متثل ١١٪، 
وهنــــاك نحو ٢٪ أســــهم أجنبية 
مدرجــــة في اخلــــارج، فضال عن 
مســــاهمات في صناديق تقدر بـ 
٤٪، وان العقارات متثل نحو ٣٪ 
واالستثمارات األخرى تشكل نحو 

٣٪، وودائع تشكل نحو ٣٢٪.
  وأكد العيبان على ان الشركة 
قامت خالل الفترة املاضية بسداد 
العامة لالستثمار  ديونها للهيئة 
الكويتــــي للتنمية  والصنــــدوق 
والبالغــــة ١٢٥٫٨ مليــــون دينار، 
منها مبلغ ٣٥٫٩ مليون دينار خالل 
الفترة من ١٩٩٦ وحتى ١٩٩٩ بناء 
على اتفاق تسوية موقعة في عام 
١٩٩٦، ثم قامت بسداد نحو ٩٠٫٧ 
مليون نقدا بعد اتفاقية الســــداد 

في عام ٢٠٠٨.
  وقال العيبان خالل حديثه عن 
السبل  أوضاع الشركة ان جميع 
أغلقت أمامها، ما جعلها تدخل في 
مفاوضات جادة مع دائنيها، وهو 
ما أسفر عن جناحها في التوصل 
الى اتفاق ســــداد في عــــام ١٩٩٦ 
وقد التزمت الشركة بأحكام هذه 

(سعود سالم)   العيبان أثناء إدارة اجلمعيات العمومية 

 «الدولي»: إشارات قوية بتخطي العقار لمناخ االنكماش وتحوله إلى التعافي 
 قال التقرير الســـنوي لبنك 
الكويت الدولي عن سوق العقار 
في الكويت عن عام ٢٠١٠، ان سوق 
العقار الكويتي عام ٢٠١٠ خرج من 
مستوى القاع الذي كان قد هبط 
إليه خالل عام ٢٠٠٩. حيث ارتفع 
حجم تداوالت الســـوق «عقود 
ووكاالت» في عام ٢٠١٠ بنسبة 
١٧٫٦٪ ليصل إلى ٢٫٢٣٠٫٤ مليون 
دينار، كما ارتفع كذلك العدد الكلي 
للصفقات بنسبة ٤٠٫٣٪ ليصل 
إلى ٧٫٣٧٠ صفقة حسبما تشير 
إليه النشرات الرسمية الصادرة 
من إدارات التســـجيل العقاري 

والتوثيق بوزارة العدل. 
التحســـن    وقد حتقـــق هذا 
امللحوظ في نشاط سوق العقار 
الكويتي جراء العديد من العوامل 
من بينها: عدم اســـتقرار حركة 
التداول بسوق الكويت لألوراق 
املالية، وبقاء أسعار الفائدة على 
الودائع املصرفية عند معدالت 

متدنية. 
  واشار التقرير الى انه يستفاد 
مـــن البيانات الرســـمية عودة 
النشـــاط الكلي للسوق لدائرة 
التي كان عليها خالل  األوضاع 
عام ٢٠٠٨ مما يعطي إشارات قوية 
بتخطي ســـوق العقار الكويتي 
ملناخ االنكمـــاش وبرر حتوله 
إلـــى مصاف التعافـــي، وليبرر 
املقولة الشائعة ملالك العقار في 
الكويـــت من أن «العقار ميرض 

وال ميوت». 
  وقد لعب قطاع العقار السكني 
دورا رئيسيا في حتقق االجتاه 
التصاعدي لنشاط سوق العقار 
الكويتي خالل عام ٢٠١٠، إذ أخذت 
حصة فـــي التزايد من ٤٢٪ عام 
٢٠٠٨ ثم إلى ٤٤٪ عام ٢٠٠٩ ثم 

إلى ٥٧٪ عام ٢٠١٠.
  وبعد تراجع معدل الصفقة 

  وتعكس مؤشـــرات ســـوق 
العقـــار الكويتـــي توافر زيادة 
ملموسة في العرض تتفاوت من 
قطاع آلخر ويســـتدل على ذلك 
من: زيادة املســـاحات الشاغرة 
بالقطـــاع التجاري واملخصصة 
ألغـــراض املكاتـــب واحملـــالت 
التجارية والتي تقدرها مصادر 
متخصصة مبا يزيد على ١٨٠ ألف 
متر مربع للمكاتب اإلدارية فقط 
وهو ما يزيد كثيرا على الطاقة 

االستيعابية لها بالسوق.
  باالضافة الى زيادة مستمرة 
في عرض الشـــقق االستثمارية 
القدمية  البنايات  نتيجة إحالل 
ببنايـــات جديـــدة توفر عرضا 
الشـــقق، الســـيما  متزايدا من 
في ضوء تعديـــل بعض أحكام 
القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ في 
شأن الرعاية السكنية والتي مت 
مبوجبها السماح لبنك التسليف 
واالدخار مبنح قرض ســـكني 
للمـــرأة الكويتية املطلقة طالقا 
بائنا واملـــرأة الكويتية األرملة، 
فمن شـــأن هذا القانون حتفيز 

الطلب على الشقق. 
  فضال عن زيادة متوقعة خالل 
سنوات تنفيذ خطة التنمية في 
عرض وحدات السكن اخلاص مبا 
يزيد على ٢٢٫٠٠٠ وحدة سكنية 
جديدة، وباإلضافة إلى ذلك فإن 
هنالك عوامـــل خارجية أخرى، 
تؤثر في الســـوق العقاري من 
شأنها العمل على استقرار نشاط 

سوق العقار الكويتي منها: 
  يضاف الى ذلك، تزايد فرص 
االســـتثمار املتاحـــة باخلارج، 
الســـيما مبنطقة اخلليج، ففي 
اإلمارات وحدهـــا تزايدت أعداد 
العقارات اململوكة ملســـتثمرين 
كويتيني من ٧٫٧٠٣ عقارات عام 
إلى ١٥٫٣٩١ عقارا  ٢٠٠٧ وصوال 

فرص عودة االنتعاش بقطاعي 
االستثماري العقاري والتجاري 
العقاري رهن تسارع املعدل العام 
لتعافي االقتصاد الكويتي برمته، 
فإن صدور العديد من اإلجراءات 
احلكومية املرتبطة بتنظيم سوق 
العقار الكويتي وترقية نشاطه 
أن تســـاعد في إعادة قدر كبير 
من الثقة لالستثمار بهذا القطاع 
االقتصادي احليوي الســـيما ما 
ميكن أن تســـفر عنه توصيات 
جلنة تنظيم الســـوق العقاري، 
املقاصة  واحتماالت بدء تفعيل 
العقارية، إضافة إلى إمكانية إعادة 
النظر في تطبيق القانونني رقمي 

٨ و٩ لسنة ٢٠٠٨. 
  وجتدر اإلشارة إلى أن السوق 
العقاري مازال بحاجة ماسة إلى 
أدوات قيـــاس معيارية  اعتماد 
تعكس شفافية تامة وقدرا عاليا 
املهنية وفي حركة األسعار  من 
بالســـوق، وهو ما ســـينعكس 
مســـتقبال على تنظيم السوق 
العقاري، من احلالة السائدة حاليا 
من عدم التنظيم وباألخص في 
قطاع إمتام الصفقات العقارية 

قد واصل تراجعه للعام الثاني 
علـــى التوالـــي. فالقيمة الكلية 
للتداوالت قد سجلت عام ٢٠١٠ 
هبوطا نســـبته ٣٫٨٪ عن العام 
العام ٢٠٠٨،  ٢٠٠٩ و٣٧٫٤٪ عن 
أما العدد اإلجمالي للصفقات فقد 
اجته عام ٢٠١٠ إلى االرتفاع مبا 
نسبته ٢٢٫٧٪ عن العام السابق، 
األمر الذي يعكس تركز التداوالت 
على العقارات األرخص نسبيا. 
القطاع    ويبـــدو أن نشـــاط 
االستثماري خالل عام ٢٠١٠ قد 
تأثر سلبيا بزيادة العرض مقابل 
تباطؤ الطلب حتت وطأة تناقص 
معدل منو الوافدين إلى الكويت 
(وذلك إلى ٢٫٨٪ في يونيو ٢٠١٠ 
بدال من ٣٫٨٪ للعامني السابقني 
حسبما تشير إليه بيانات الهيئة 
العامـــة للمعلومـــات املدنية)، 
وانكماش العوائـــد املتأتية من 
اإليجارات نسبيا وتشدد البنوك 
نسبيا بسياسة التمويل العقاري، 
بالقـــدر الـــذي حد نســـبيا من 
فرص منو االستثمار جتاه هذا 
القطاع، إضافة إلى تشدد البلدية 
في تطبيـــق تعليماتها املتعلقة 

بالبنايات املخالفة. 
  وقد تنوع تركـــز التداوالت 
في هذا القطاع ليشـــمل كال من 
املناطق التي تشهد كثافة عالية 
من املقيمني كالساملية والفروانية 
وحولي واملناطق الشاملة لشقق 
التمليك والعقارات االستثمارية 
األرخص نسبيا كاملهبولة وصباح 

السالم وأبو حليفة. 

  قطاع العقار التجاري

  سجل نشاط العقار التجاري 
خالل عام ٢٠١٠ انحسارا ملحوظا 
باملقارنة مع العام السابق، وجاء 
النشاط في العام ٢٠١٠ كامتداد 
الذي  التراجعي  متصل لالجتاه 

كان قد رصد في العام ٢٠٠٩.
   وتراجعـــت القيمـــة الكلية 
لتداوالت هذا القطاع خالل العام 
٢٠١٠ نسبته ٢٥٫٢٪ عن عام ٢٠٠٩ 
ونسبته ٥٢٫٥٪ عن عام ٢٠٠٨. كما 
انخفض العدد اإلجمالي للصفقات 
خالل عام ٢٠١٠ نســـبته ٢٨٫٦٪ 
عن عام ٢٠٠٩ وبنسبة٪٥٩٫٤ عن 

عام ٢٠٠٨. 
  وافاد «الدولي» بأنه بينما تظل 

لتطبيق قرار احلكومة بفرز ودمج 
قسائم السكن اخلاص أكبر األثر 
في ذلك إذ ارتبط النشـــاط في 
بعض أجزائه بصفقات ملساحات 
صغيرة تتراوح ما بني ١٠ امتار 
مربعة إلى ١٠٠ متر مربع فقط.

  ٥- انخفـــاض معدل ســـعر 
اخلصم الذي يشـــجع املواطنني 
على االقتراض من خالل القروض 
املواطنني  التي تشجع  املقسطة 
على االســـتفادة منهـــا في دعم 
قدراتهم الشرائية ملواد البناء. 

  وقد تركز معظم نشاط قطاع 
العقار السكني اخلاص في عدد 
من املناطق الســـكنية اجلديدة 
البيعية  القيمة  والعقارات ذات 
األرخص نسبيا السيما األراضي 

الفضاء. 

  قطاع العقار االستثماري

العقـــار  قطـــاع    تعـــرض 
االستثماري خالل عام ٢٠١٠ إلى 
تباطؤ نسبي قياسا إلى ما كانت 
عليه األوضاع خالل عام ٢٠٠٩. 
واملالحظة اجلديرة باالهتمام، هي 
أن نشاط قطاع العقار االستثماري 

الواحدة لعموم السوق في عام 
٢٠٠٩ وذلك إلى ٢٦٠ ألف دينار 
بدال من ٣٧٠ ألـــف دينار للعام 
٢٠٠٨، عاد املعدل للصعود مرة 
أخرى في العام ٢٠١٠ وذلك إلى 

٣٦٠ ألف دينار.

  قطاع العقار السكني

  متيز نشـــاط قطـــاع العقار 
السكني خالل عام ٢٠١٠ بانتعاش 
ملحوظ وذلك لكال املؤشـــرين، 
قيمة التـــداول وعدد الصفقات، 
واألهم من ذلك أن نشاط قطاع 
العقار السكني في عام ٢٠١٠ قد 
تصاعد بشكل الفت ليصبح أعلى 
مما كان عليه عام ٢٠٠٨ وفي هذا 
الصدد قد تعود موجة االنتعاش 
النسبي في هذا القطاع احليوي 

إلى عدة عوامل أهمها: 
  ١- صدور قرار مجلس الوزراء 
أوائل عام ٢٠١٠ والذي يســـمح 
بالبناء في سبع مناطق سكنية 
جديدة وهي: جابر األحمد، وسعد 
العبـــداهللا، وصبـــاح األحمد، 
واملسيلة، والصديق، والفنيطيس، 

وأبوفطيرة. 
  ٢- تركز تـــداول العديد من 
الصفقات على األراضي الفضاء 
البيعية األرخص  القيمـــة  ذات 
نسبيا، ومثال ذلك مدينة صباح 

األحمد البحرية. 
  ٣- صدور قرار وزير التجارة 
والصناعة «أوائل ديسمبر» بعدم 
متديد املهلة التي منحها قانون 
٨ و٩ لســـنة ٢٠٠٨ للشـــركات 
واملؤسسات، وقد شدد القرار على 
ضرورة بيع الشركات ملا متلكه 
من أراض ســـكنية غير مطورة 

قبل مارس من عام ٢٠١١.
  ٤- شـــمول نشـــاط السوق 
للعديد من الصفقات التي متت 
على مساحات مجتزأة، حيث كان 

٢٠٠٩ بحســـب تقرير إحصائي 
صادر عن وزارة املالية اإلماراتية، 
مع االخذ بعني االعتبار االجتاه 
التفاؤلي لسوق الكويت لألوراق 
املالية السيما في حالة انتعاش 

النشاط في السوق احلالية. 
  ولفت «الدولي» الى ان حتفيز 
الطلب بســـوق العقار الكويتي 
يقتضي اســـتيفاء مجموعة من 
احملفزات من بينها: اســـتكمال 
اإلصالحات التنظيمية بالسوق 
وتطبيق أدوات ذات مهنية عالية 
التميز في مجال قياس نشـــاط 
السوق وحركة أسعاره، وتوسيع 
قاعدة فرص األشغال عبر تنفيذ 
مشـــروعات اخلطـــة التنموية 
وسرعة حتقيق التعافي االقتصادي 
مبا سينعكس على زيادة الطلب 
على القطاع االستثماري والقطاع 
التجاري، وتسارع حتقق الرؤية 
االستراتيجية للدولة بتحويل 
إلى مركز مالي جتاري  الكويت 
إقليمي هام وما يقتضيه ذلك من 
صياغة اإلطار القانوني وتنفيذ 
مشـــروعات في مجـــال البنية 
التحتية واخلدمات العامة بحيث 
يتم على أساسه انطالق األعمال 
املالية والتجارية بصورة نشطة 
مما يوفر حال جذريا لتشـــغيل 
وحدات املكاتب اإلدارية بالعقار 
التجـــاري ويرفع مـــن معدالت 
العوائد لديه لدرجة جتعله أكثر 
جاذبية لقطاعات املستثمرين. 

الـــى ضـــرورة    باالضافـــة 
مراجعة القانونني ٨ و٩ لســـنة 
٢٠٠٨ واملتعلقني بقطاع السكن 
اخلاص واللذين يحظران على 
التعامل في  الشركات والبنوك 
أراضي وعقارات السكن اخلاص 
بالشراء أو البيع أو الرهن وذلك 
أزمة السكن  للمساهمة في حل 

اخلاص. 

 معدل قيمة الصفقة الواحدة (المتوسط السعري) باأللف دينار 
 ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  ٢٠١٠ 

 ٣٧٠  ٢٦٠  ٣٠٠  عموم السوق 

 ٢١٠  ٢١٠  ٢٣٠  السكن اخلاص 

 ٥٥٠  ٥٢٠  ٤٠٠  االستثماري 

 ٢٫٧٠٠  ٣٫٠١٠  ٣٫١٦٠  التجاري 

٢٠١٠ 
 تجاري
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