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كونا: يترأس محافظ بنك الكويت املركزي الشيخ 
سالم العبدالعزيز الوفد الرسمي لبنك الكويت املركزي 
الذي سيشـــارك في االجتماع الـ 15 ملجلس اخلدمات 
املالية االسالمية املقرر عقده االثنني املقبل في العاصمة 

املاليزية كواالملبور.
وقال البنك املركزي في بيان صحافي ان املجتمعني 
سيناقشون موضوعات عدة مدرجة على جدول أعمال 

االجتماع من أهمها تقرير اجنازات املجلس خالل الفترة 
املاضية وما مت حتقيقه من تقدم في اجناز املهام املوكلة 
للمجلس وبخاصة في مجال اعداد االرشادات واملعايير 

الرقابية وخطة عمل املجلس لعام 2010.
كما ســـيناقش ايضا امليزانية التقديرية للمجلس 
للفترتني املاليتني في 2010 و2011 ومذكرة قبول أعضاء 

جدد للمجلس.

محافظ »المركزي« يترأس وفد الكويت الجتماع مجلس الخدمات المالية اإلسالمية بماليزيا

»كولدويل بانكر«: شركات إدارة األمالك توّفر  
للمالك أكثر من 90% من اإليرادات الحقيقية للعقار

قـــال التقرير العقاري لشـــركة »كولدويل 
بانكر العاملية« فرع الكويت ان إسناد إدارة 
العقارات لشركات أو مؤسسات متخصصة 
يؤمن للمالك ما بني 85 و90% من اإليرادات 
احلقيقية للعقار، ويلعـــب دورا مهما في رفع كفاءة العقار وزيادة 
إيراداته، إلى جانب أنه يضمن له نســـب إشغال مرتفعة تصل إلى 
90% أو 100% للعقارات، كما تخفف إدارة األمالك من قبل الشـــركات 
املتخصصـــة للعقار من عبء الصيانـــة ومتابعة العقار وتطويره 

وتقلص من مصاريفه ما بني 10و %20. 
وتناول التقرير أبرز املشاكل التي تواجه مالك العقارات والتي تشكل 
لهم قلقا مستمرا وأبرزها الصيانة وتعد أكبر مهمة تقوم بها الشركة 
املديرة للعقار، حيث تتضمن صيانة املكيفات والكهرباء والتمديدات 
الصحية واملصاعد واألســـقف واألسطح وغيرها من اخلدمات التي 
يحتاج لها العقار والتي تســـتطيع الشركة املديرة للعقار توفيرها 

بالسرعة املطلوبة من خالل فريق الصيانة املتخصص لديها.
كما أشار التقرير إلى إهمال بعض املالك للصيانة الدورية للعقار 
كونها حتملهم مبالغ كبيرة وهو األمر الذي ينعكس سلبا عند تثمني 
وتقييم العقارات ويقلل من ســـعر العقار بنســـبة تصل في بعض 
األحيان إلى 15% نظرا لكونه يحتاج إلى تطوير وترميم، حيث يجهل 

أو يتجاهل الكثير من املالك ذلك.
وبني أن حتديد أوقات الصيانة يختلف حسب حالة العقار وهو 
ما حتدده الشركة املديرة للعقار، فإذا كان العقار حديث العمر فإن 
صيانته تكون مكفولة من الشركات التي قامت بتركيب مكوناته سواء 
املصاعد أو املكيفات، وتكون حالة التمديدات الصحية والكهربائية 
جيدة، األمر الـــذي يجعل العقار ال يحتاج إلـــى صيانة على األقل 
خالل العام األول من تشـــغيله، أما العقارات التي يزيد عمرها عن 

خمس ســـنوات فإنها حتتاج إلى أربع دورات صيانة سنويا أي كل 
ثالثة أشهر، إلى جانب ذلك يكون هناك نوعان من الصيانة صيانة 

شتوية وأخرى صيفية.
وذكر التقرير أن أكثر مـــن 50% من مالك العقارات في الكويت 
مازالـــوا مؤمنني بإدارة احلارس للبناية وقيامـــه بكل املهام بداية 
من حتصيل اإليجار وجلب املستأجرين وحتى االتفاق مع مقاولي 
الصيانـــة، ومنحه كل الصالحيات للتعاقد بالنياية عن املالك الذي 
يترك لدى احلارس نســـخا موقعة من عقود اإليجار، على أن ميأل 
احلارس اســـم وبيانات الســـاكن اجلديد، وهـــو األمر الذي يجعل 
بعض احلراس يتصرفون في العقار بحرية مطلقة وقبول او رفض 
املستأجرين بحسب تقييمهم لهم، حيث ان بعضهم يقومون بحجز 
الشقق شاغرة لفترة طويلة حلني حصولهم على عموالت أو خلوات 
تتراوح قيمها ما بني 50 و200 دينار عن كل شقة، وهو األمر الذي 
يضر باملالك ويبعد الكثير من املستأجرين عن السكن بالبناية، إلى 
جانـــب أنه يقلل من عوائدها، كمـــا أن بعض احلراس يلجأون إلى 
بيع عقد احلراسة ألحد أقاربهم نظرا النشغالهم بعمل آخر، ويؤجر 
البعض غرفة احلراســـة من الباطن، حيث تقضي الشركة املديرة 
للعقار على كل هذه املشـــاكل، من خـــالل قيامها باختيار احلارس 

امللتزم ومتابعته بشكل مستمر.
وتطرق التقرير إلى مشاكل أخرى تواجه املالك تخص استغالل 
املستأجرين للعقارات في غير االستعماالت املتفق عليها ضمن العقود 
مثال أن تكون الوحدة للسكن اخلاص، ويتم استغاللها كمكتب إداري، 
حيث تستطيع الشـــركة املديرة للعقار التأكد من أغراض التأجير 
مسبقا ومتابعة الوحدات املؤجرة بشكل دوري، إلى جانب ذلك تقوم 
شركات إدارة األمالك بدور كبير في عمليات إخالء العقارات في حاالت 

الهدم أو عدم التزام املستأجرين بدفع اإليجارات.

أكثر من 50% من المالك مازالوا يؤمنون بإدارة الحارس للعقار

انتعاش بسوق العقارات اجلديدة يواجه إهماال في الصيانة الدورية

تقــرير

هل بات شراء المديونيات »الجزئي«
 حاًل وحيدًا إلخراج االقتصاد من كبوته الراهنة؟

المؤيدون: 5 مليارات دينار 
دفعتها الدولة في أزمة المناخ 
إلنقاذ فئة محدودة فلماذا ال 
تدفع  اآلن إلنقاذ اآلالف؟! 

الرافضون: الدولة ليست 
»شركة« وهناك مشاريع 
تنموية أولى بالتنفيذ لتحقيق 
العدالة االجتماعية

عمر راشد 
انعكســـت أجواء »الطوز« الذي عاشـــته 
الكويت الثالثاء املاضي على أجواء جلســـة 
مجلس األمة التي شهدت أول حالة بكاء لنائب 
في تاريـــخ احلياة البرملانية، وكذلك توجيه 
اللـــوم لنائب آخر على خلفية تداعيات أزمة 
الفحم املكلسن اثر نشر تقرير اللجنة اخلاصة 
بها في وســـائل اإلعالم ناهيك عن الشـــتائم 
والهوشات املصحوبة بالتهديد واألهم من هذا 
كله تأجيل مناقشة قروض املواطنني إلى 23 
ديسمبر حلني انتهاء اللجنة املالية من تقريرها 

وذلك بفارق صوتني لصالح التأجيل.
وليس ببعيد عن قاعة عبداهلل الســـالم، 
انعكست أجواء اجللسة على أسعار األسهم 
بشكل أعاد الســـوق إلى مربع أبريل املاضي 
بتراجع حاد بلغ في نهاية تداوالت جلســـة 
الثالثاء 201.7 نقطة دون إشـــارة إلى بوادر 

إنهاء التأزمي احلاد بني السلطتني.
وعودة لقضية شراء املديونيات واستعراض 
تطوراتهـــا فقد بلغت وفق آخر االحصائيات 
الواردة في بعض التقارير 6.2 مليارات دينار 
مع الفوائد، والتي زادت ارتفاعا منذ بدء احلديث 
عن شرائها أو شـــراء فوائدها بزيادة أرقام 
املتعثرين عن السداد مرة ونصف املرة تقريبا، 
وهي القضية التي شطرت الكويت إلى نصفني 
أواخر 2007 حني كان عدد املتعثرين ال يزيد عن 
10000 فقط، وانتهت مبرسوم أميري لتأسيس 
صندوق املعسرين بقيمة 300 مليون دينار 

كحل جزئي للمشكلة.
 وعلى الرغم من أن احتاد مصارف الكويت 
أقر بصعوبة تنفيذ توصيات نواب مجلس األمة 
بشراء املديونيات من خالل تفنيده ملقترحات 
النواب في هذا الصدد، رأى عدد من املدينني 

أن الدولة في الوقت الذي كان يباع النفط فيه 
بـ 6 أو 10 دوالرات للبرميل، دبرت احلكومة 5 
مليارات دينار لنجدة عدد قليل من األفراد في 
إشارة ألزمة املناخ، على أمل أن هؤالء سينقذون 
البلد، مبينني أن أفرادا مديونياتهم باملاليني 

مت سدادها وآخرون مديونياتهم لم 
تتعد 1000 دينار مطلوبون 

للسجون، متسائلني أي 
عدالة في األمر؟

ووفـــق   
ت  ئيـــا حصا إل ا
املتوافـــرة عـــن 
املطلوبني سدادا 
للقروض، فإن 
هناك 52 ألف 
مواطن عليهم 
أحكام ضبط 
في  وإحضار 
زادوا   2004
ألفا  إلـــى 62 
ثم   ،2005 في 

ارتفعت األعداد 
إلى 100 ألف في 

وهنـــاك   ،2006
3070 مواطنـــا في 

السجن املركزي بسبب 
القـــروض إضافة إلى 10 

آالف عليهم أحكام بالسجن 
والضبط واحلضور. وفي تعليق 

منها على تلـــك األرقـــام، أوضحت مصادر 
استثمارية أن حل قضية القروض بات مطلبا 
تنمويا باعتباره أحد أهم املخارج للقضاء على 
شح السيولة وفتح قنوات متويل جانبية بعد 

أن صمت البنوك آذانها عن متويل أو جدولة 
القروض عليها.

وعلى العكس، كمـــا قالت املصادر، هناك 
بنوك استولت على أصول شركات مرهونة 
ودون أحكام قضائية وغيرها قامت بتسييل 
رهوناتها. وبينت مصادر استثمارية 
أن شـــراء املديونيـــات ولو 
جزئيا بات أحد احللول 
املطلوب تفعيلها لكسر 
اجلمود الذي أصاب 
القطاعات  معظم 
ديـــة،  االقتصا
مستندة في ذلك 
إلى أن القطاع 
االســـتهالكي 
هـــو احللقة 
في  املفقودة 
تصريحـــات 
رغم  النواب 
العمود  أنـــه 
الفقري حلركة 
بقية القطاعات 
قطاعي  خاصة 
 » ف ر ملصـــا ا «
و»العقـــار« اللذين 
علـــى  يعتمـــدان 
التمويل االستهالكي في 

أرباحهما.
املصادر لفتت الـــى أن البنك 
املركزي بات أمام خيارين أحالهما مر، وهو 
إما أن يسمح للبنوك بضخ السيولة والسماح 
بفتح قنوات للتمويـــل أو العمل على زيادة 
الكاش في يد األفراد من خالل الســـماح لهم 

مبزيد من االقتراض.
وقالت إن التأخر في عالج أزمة املديونيات 
سيزيد من تكلفة اإلنقاذ، الفتة الى أن االقتصاد 
بحاجة إلـــى حزمة متكاملة من احللول وليس 
االعتماد على احملفظة الوطنية، مبينة أن االقتصاد 
في حاجة إلى 30 مليـــار دينار إلنعاش األداء 

االقتصادي.
وفي املقابل، تقف جهات أخرى ضد شراء 
املديونيات، حيث ان »الدولة ليســـت شركة 
تستنزف أموالها« وهي عبارة أطلقها وزير 
املالية السابق بدر احلميضي للرد على دعاوى 
اسقاط القروض وفوائدها عن كاهل املواطنني، 
مستدركا بأن األمر يعبر عن التفكير »املدلل« من 
قبل الشعب الذي يذهب إلى البنوك لالقتراض 
ثم يجبرون احلكومة على إسقاط القروض من 
خالل نواب املجلس وهي حالة رآها غريبة وال 

توجد في أي نظام اقتصادي حول العالم.
أما وزير املالية مصطفى الشمالي، فقد اختصر 
رأيه لدى توليه حقيبة وزارة املالية للمرة األولى 
في مشاريع النواب الشعبية التي تفتقر للمنطق 
االقتصادي بأن »أموال النفط ليست للبعزقة« 
وأن الفوائـــض النفطية يجـــب توجيهها وفق 
أولويات احلكومة االســـتراتيجية ومبا يخدم 

املصالح التنموية لألفراد واملجتمع.
وبني الوزيران احلميضي والشـــمالي أن 
النفضة النيابية إلســـقاط قروض املواطنني 
البالغ حجمها مع الفوائد 6.2 مليارات دينار، 
غيبت »مشاريع التنمية« التي تصل قيمتها 
على 200 مليار دوالر والتي اجتهدت احلكومة 
احلالية في حصرها ألكثر من 40 مشـــروعا 
تنمويا ضمن خطتها اخلمسية على أمل التعاون 
بني السلطتني والتي لم تشهد سوى االحتقان 

ومزيد من التأزمي. 


