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»المركز«: توقعات بارتفاع أسعار العقار االستثماري بين 5% و15% في 2010
والرسملة. ويشير حتليل السيناريو احملتمل إلى أن هذا االنكماش 
س���يؤدي إلى منو في مستويات األسعار مبعدل يتراوح بني %5 
و15%، ويتوقع التقرير انكماشا مبعدل 5% في اسعار االيجارات 

خالل النصف االول من عام 2010. 

العقارات المكتبية

وعن العقارات املكتبية قال التقرير ان مساهمة شريحة العقارات 
املكتبية ارتفعت في الناجت احمللي اإلجمالي االسمي للقطاع غير 
النفطي من 28% خالل عام 2002 إلى 39% خالل عام 2008، مؤدية 
إلى منو متزايد في الطلب، وهذا النمو املتزايد في الطلب قد توقف 
مع بداية التباطؤ االقتصادي في عام 2008، والذي سيتحول إلى 
النمو مج���ددا خالل عام 2010، ومن املتوقع للقطاع غير النفطي 
أن يعكس اجتاهه إلى األعلى مبقدار 4% حسب تقديرات صندوق 
النقد الدولي في 2010، وهو ما يعادل ضعف النمو املتوقع للناجت 
احمللي اإلجمالي للقطاع النفطي، وإن كان ذلك املعدل أدنى بكثير 
من املس���تويات التاريخية، ومع تكش���ف أبعاد األزمة، انكمشت 
أسعار العقارات املكتبية مبعدل تراوح بني 30% و 50% في مدينة 
الكوي���ت، ومبعدل 25% � 40% في املناط���ق األخرى، وهي أعلى 
معدالت لالنكماش بني شرائح القطاع العقاري، ومتاثل متوسط 

هبوط األسعار املعلنة في دبي.
وذك���ر التقرير ان القيم االيجارية انكمش���ت مبعدل 45% في 
مدينة الكويت ومعدل 20% � 25% في املناطق األخرى، لتتس���ع 
بذلك معدالت الرس���ملة بنسبة 2% � 3.5% حيث تبلغ حاليا %9، 
ويتوقع تقرير املركز أن كمية العرض القادم في شريحة العقارات 
املكتبية سوف تدفع بالقيم االيجارية تنازليا مبعدل 1 � 2 دينار 
للمتر املربع شهريا، مؤدية باألسعار إلى االنكماش مبعدل %15 � 
20%، ويشير التقرير أيضا إلى أن انكماش األسعار سيكون أكبر 
في املواقع الثانوية نتيج���ة لتركز العرض القادم للعقارات من 

الفئة )أ( في مدينة الكويت.
وعن عقارات التجزئة أشار التقرير إلى ان اجتاهات مشابهة في 
هذه الشريحة التي انكمشت القيم االيجارية فيها مبعدل تراوح بني 
15% و30%، مع توسع في معدالت الرسملة مبقدار 2% � 3%، غير 
أن االجتاهات في إنشاء املؤسسات تشير إلى أن عدد املؤسسات 
اجلدي���دة قد بلغ القاع خالل الربع األول من عام 2009 وارتد إلى 
األعلى، ما سيؤدي إلى توقف انكماش الطلب الذي من املفترض 
له أيضا أن يفضي إلى تراجع في مقدار انكماش األسعار السائدة 
حتى اآلن، ويتوقع التقرير ان تنكمش االيجارات واألسعار بنسبة 

تقل كثيرا عن 10% خالل عام 2010.

عام 2009، األمر الذي يش���ير إلى حترك إيجابي لألس���عار بينما 
يظل الفارق بني معدل الرسملة ومعدالت أسع������ار الفائدة على 
اإلقراض املصرفي عند مس���توى 4%، ورغم أنه س���ي�����كون من 
الصع���ب على املرء أن يقترض من البنوك ويحصل على ه������ذا 
الفارق بالنظر إلى األوض���اع الراهنة لإلقراض، فإن هذا الفارق 
يوحي مبقدار عالوة املخاطر التي يتم أخذها في االعتبار ضمن 

األسعار احلالية.
وذكر التقرير أن نسبة الشغور لم تصل إلى مستويات تنذر 
باخلطر، فإن التقرير يتوقع لهذا الفارق أن ينخفض مبعدل يتراوح 
بني 2% و3% خالل عام 2010 على حسب حركة معدالت االقراض 

احليوي.
قط�اع تأجي�ر العقارات: تش���تهر 
الكوي���ت كباق���ي دول اخلليج 
بع���دد املقيمني غي���ر الكويتيني 
املتنامي، إذ يشكل األجانب أكثر 
من 70% تقريبا من سكان الكويت، 
ومب���ا أن متلك العقارات ممنوع 
على األجانب، فان قطاع تأجير 
العقارات، أو م���ا يعرف محليا 
بالعقارات االستثمارية، يعتبر 
أنشط أسواق التأجير في البالد. 
فحسب إحصائية شبه رسمية، 
ميلك أكثر من 20% من املواطنني 
األفراد عمارات استثمارية تؤجر 
فيها الشقق، كما تنشط العديد من 
الشركات العقارية وغير العقارية 

في هذا املجال. 
ويعتبر بيت التمويل الكويتي 
العبا رئيس���يا في هذا السوق، 
باإلضافة إلى شركة أعيان لإلجارة 
واالستثمار التي طرحت حلوال 
لتأجير الشقق املنتهية بالتملك. 
وقد تبعها عدد من الشركات في 
العائد  أما  املفهوم.  تطبيق هذا 
على هذا النوع من االس���تثمار 
فيعد مرتفع���ا في الكويت وقد 
وصل ف���ي األعوام املاضية إلى 
املالية  15% سنويا. لكن األزمة 
احلالية حدت من منو هذا القطاع 
ومن العائد عليه بسبب تسريح 
آالف املوظفني غير الكويتيني من 
أعمالهم، مما أضطرهم للعودة 
العرض  إلى أوطانهم، وبسبب 
الذي ينمو بش���كل صاروخي 
مقابل طلب متباطئ. كما أضرت 
العقارات  األزمة بقطاع تأجير 
التجارية، وقطاع تأجير املخازن 
التي تنشط فيه بشكل رئيسي 

شركة أجيليتي. 
قطاع صنادي�ق وصكوك اإلجارة: في 
حني اليزال سوق صكوك اإلجارة 
ضعيفا في الكويت، يبدو سوق 
صناديق اإلجارة في أفضل حال، 
ويعتبر بنك الكويت الوطني رائدا 
ف���ي هذا املج���ال، إذ ما يلبث أن 
يطلق صندوقا لإلجارة إال ويتم 
تغطية االكتتاب فيه بعد 24 ساعة 
فقط. وهذا ما ي���دل على توجه 
إلى األدوات  املستثمرين األفراد 
أثناء  املالية اآلمن���ة، خصوصا 
التي ش���هدها  فترة االضطراب 
املالية  الكويت لألوراق  س���وق 
في نهاية عام 2008 و2009، ومن 
أبرز مدي���ري صناديق اإلجارة 
بيت التمويل الكويتي وش���ركة 
الدولي���ة لإلجارة واالس���تثمار 
وبيت االستثمار اخلليجي وشركة 

االستثمارات الصناعية.

التوصيات 

وتوصي »س���بائك« باعتبار 
نظ���ام التأجي���ر م���ن مقومات 
برنامج اإلصالح املالي واإلداري 
في البالد، ألنه سيفتح الباب أمام 
تدفق االستثمار ورؤوس األموال 
وتوسيع رقعة النشاط االقتصادي 
وإيجاد فرص عمل جديدة، ومن 
املهم إدخال التأجير ضمن املقررات 
الدراسية في الكليات املختصة.

التقرير  تن���اول 
لشركة  الشهري 
س���بائك لإلجارة 
واالس���تثمار سوق 
التأجي���ر في الكوي���ت وكيفية 
توزع القطاعات فيه، ومدى تقدمه 
ومنوه في األعوام القليلة املاضية، 
وتداعيات األزمة املالية العاملية 
احلالية عليه، حيث قال التقرير 
ان سوق التأجير احمللي يعتبر 
جزءا صغيرا من السوق العاملي 
الذي تتع���دى قيمته التريليون 
دوالر، وينقسم بني نوعي التأجير: 
التشغيلي والتمويلي. وإذا كان 
النوع األول منتشرا في املنطقة 
والكويت من���ذ زمن، ظهر نظام 
التمويل���ي للمعدات  التأجي���ر 
والتجهيزات ألول مرة في العالم 
خالل خمسينيات القرن املاضي 
في الواليات املتحدة األميركية ثم 
انتقل في الستينيات إلى أوروبا 
إلى بقية  واليابان، وبعد ذل���ك 
دول العالم ليبلغ عدد الدول التي 
تتعامل بعقود التأجير التمويلي 
اليوم حوال���ي 50 دولة، وقد مت 
تطوير هذا النظام ليصبح مصدرا 
من مص���ادر التمويل في جميع 
الدول املتقدمة، بحيث أصبح منو 
حجم عقود التمويل موازيا لنمو 

اقتصاديات هذه الدول. 
التأجير  وفيما يلي قطاعات 
في الكويت وأوضاعها اليوم في 

ظل األزمة املالية العاملية:
 قط�اع تأجي�ر الس�يارات: يعتبر 
سوق تأجير السيارات من أقدم 
أسواق التأجير في الكويت واألكثر 
جتزئة، وينقسم العاملون فيه إلى 
4 أقسام: أوال: شركات محلية مثل 
»مصطفى كرم« و»أعيان لإلجارة 
واالس���تثمار«، ثاني���ا: مكاتب 
أو فروع لش���ركات عاملية مثل 
»أفيس« و»بدجت« و»هيرتز«، 
السيارات  ثالثا: وكالء مصنعي 
مثل »تويوتا« و«جنرال موتورز« 
ورابعا: مكاتب صغيرة يتخطى 

عددها 250 مكتبا.
وال يعتبر السوق، الذي يضم 
75 ألف مركب���ة، منظما مبا فيه 
الكفاية، إال أن الشركات الكبرى 
تس���يطر على حص���ة 80% منه 
تقريبا، ويبلغ حجم السوق احمللي 
اليوم حوال���ي 1.4 مليار دوالر، 
في حني تستحوذ وحدات قطاع 
التأجير على نسبة تتراوح بني 
30% و35% من مبيعات السيارات 
سنويا، وذلك بفضل منو السوق 
وبهدف جتديد أساطيل الشركات 
واملكات���ب. وتش���كل احلكومة 
الكويتي���ة العميل األكبر لقطاع 
تأجير السيارات بفضل مناقصات 
الرسمية  الوزارات واملؤسسات 
القطاع  املختلف���ة وخصوص���ا 

النفطي. 
وحس���ب معلوم���ات ش���به 
الطلب على  رس���مية، تراج���ع 
خدم���ات تأجير الس���يارات في 
الكويت خالل النصف األول من 
عام 2009 بنسب تتراوح بني %10 
و20% بسبب ضغوط األزمة املالية 

السوق النامي، إال أن األزمة أتت 
لتصيب هذا القطاع مبقتل، فمع 
ركود احلركة التجارية بني الدول 
وانخفاض أسعار النقل البحري، 
انخفضت في الوقت احلالي عوائد 
القطاع. ومع  االستثمار في هذا 
انتعاش االقتصاد العاملي، تبدو 
الصورة املستقبلية للقطاع أكثر 
إشراقا مما هو متوقع، خصوصا 
إذا عادت حركة التجارة العاملية 
إلى نش���اطها املعتاد، وتش���كل 
األسواق الناشئة، ومنها الكويت، 

العمود الفقري لهذا النشاط. 
قطاع تأجي�ر املع�دات: بعد عام 
الكوي���ت طفرة  2003 ش���هدت 
عقاري���ة كبيرة، متثلت في بناء 
عشرات األبراج التجارية ومئات 
العمارات االستثمارية. هذه الطفرة 
س���اهمت في منو سوق تأجير 
معدات التشييد والبناء للمقاولني 
احملليني واألجانب. وقد تأسست 
شركات متخصصة في هذا املجال 
أبرزها شركة إمداد التابعة لشركة 
أعيان لإلجارة واالستثمار، كما برز 
اسم الدولية لإلجارة واالستثمار، 
ويلعب الوكالء احملليون لشركات 
تصنيع معدات البناء العاملية مثل 
كاتربيلر دورا ب���ارزا أيضا في 
سوق التأجير. ويسيطر األفراد 
وأصحاب املش���اريع الصغيرة 
على حوالي 80% من سوق تأجير 
معدات البناء والذي يعتبر سوقا 

ضخما جدا. 
واشار التقرير إلى ان سوق 
تأجير املعدات الطبية شهد منوا 
كبيرا في األعوام الثالثة املاضية 
مع بناء مستشفيات خاصة جديدة 
وتدشني عشرات العيادات، ومن 
املتوقع أن يبقى هذا القطاع ناميا 
خصوصا مع تركيز احلكومة على 
تطوير القطاع الطبي عبر بناء 
مستشفيات جديدة وزيادة سعة 
مستشفيات قدمية، وستلجأ وزارة 
الصحة الستئجار املعدات الطبية 
احلديثة من خالل طرح املناقصات. 
وقد تأسست شركة ساب مد في 
أبري���ل 2009م لتطوير منتجات 
اإلجارة في األجه���زة واملعدات 
الطبية، كما تنشط شركة أعيان 
لإلجارة واالستثمار في هذا القطاع 

اخلمس���ة املاضية، م���ع الطفرة 
النفطية واملالية التي ش���هدتها 

منطقة اخلليج العربي.
وأشار التقرير الى انه وعلى 
الرغم من أن الش���ركات العاملية 
لتأجير الطائ���رات ترزح اليوم 
حتت وطأة الديون بسبب األزمة 
االقتصادية، إال أن الوضع يبدو 
منضبطا محليا. فسوق السفر 
احمللي ينمو باستمرار بفضل حب 
املواطنني للسياحة خارج البالد، 
والعدد الكبير للمقيمني األجانب. 
وصحيح أن العديد من الشركات 
املؤج���رة للطائرات ق���د يواجه 
الذي  ارتفاع تكاليف االقتراض 
سيؤدي بالتالي إلى زيادة التكلفة 
على شركات الطيران املستأجرة 
وعلى الركاب إال أن هذا النوع من 
الش���ركات عادة ما يستفيد من 
حاالت الركود عندما تؤخر شركات 
املكلفة  الطائرات  الطيران شراء 
وتتجه للتأجير، كما تس���تغل 
ش���ركات التأجير هذه األوضاع 
بهدف احلصول على أسعار أفضل 
من املصنعني. وينتظر الس���وق 
احمللي اليوم خصخصة اخلطوط 
اجلوية الكويتية، إذ قد ينتج عن 
العملية توسعات جديدة في سوق 

تأجير الطائرات.
قطاع تأجير الس�فن: نشط سوق 
تأجير الس���فن في دول مجلس 
التعاون اخلليج���ي في األعوام 
اخلمسة املاضية بفضل جتارة 
النفط والسلع، ولم تكن الكويت 
مستثناة في هذا املجال، إذ تعتبر 
ش���ركة ناقالت النفط الكويتية 
وشركة املالحة العربية املتحدة، 
ومقرها الكويت، من أبرز عمالء 
تأجي���ر وش���راء الس���فن ف���ي 

املنطقة. 
اش���ار التقرير الى ان شركة 
م���اري تامي للناق���الت البحرية 
والش���حن تأسس���ت في أبريل 
2006م وبدأت متارس نش���اطها 
في تأجير السفن. وكان السوق 
احمللي يعتمد بشكل خاص على 
التأجير التمويلي وعلى مبادرات 
فردية للشركات في هذا املجال. 
وقد سعت ش���ركات تأجير عدة 
في الب���الد لالس���تفادة من هذا 

على القطاع، خصوصا إذا علمنا 
أن القطاع لم يكن نشطا بفضل 
املواس���م الس���ياحية بل بفضل 
استئجار الش���ركات للسيارات. 
وبفعل تضرر قطاع الش���ركات، 
تأثر س���وق التأجير أيضا، لذا 
بادرت ش���ركات التأجير بتقدمي 
تخفيضات على األسعار بنسب 

تتراوح بني 15% و %20. 
قطاع تأجير الطائرات: يعتبر سوق 
تأجير الطائرات في الكويت من 
األنش���ط في املنطقة من حيث 
الشركات املؤجرة واملستأجرة، 
فم���ع حتري���ر س���وق الطيران 
احمللي، تأسست شركة اجلزيرة 
للطيران االقتصادي، وش���ركة 
اخلطوط الوطنية، وشركة لويد 
اير للشحن، باإلضافة إلى شركة 
اخلطوط اجلوية الكويتية. وهذه 
الش���ركات أصبحت من العمالء 
الكبار للطائرات املستأجرة، كما 
تعتبر شركة آالفكو لتمويل شراء 
وتأجير الطائرات من أبرز الالعبني 
اإلقليميني في سوق التأجير، وهي 
تدير أسطوال من 26 طائرة مؤجرة 
كما في نهاية سنتها املالية في 30 
سبتمبر 2009، وهي تقدم خدماتها 
ل� 15 شركة طيران حول العالم 
منها اخلطوط الوطنية واخلطوط 
التركية واملاليزية والسعودية 
واألردنية، وتوفر الشركة أيضا 
التأجير التمويلي باإلضافة إلى 

التأجير التشغيلي.
وب���ني التقرير انه إلى جانب 
آالفكو، أسست شركة اجلزيرة في 
أكتوبر 2008 شركة سحاب لتأجير 
الطائرات بالتعاون مع ش���ركة 
الوطني لالستثمار وبنك »دي في 
بي« وبرأسمال 375 مليون دوالر، 
وستقوم »سحاب لاليجار« بتوفير 
التجارية املتوس���طة  الطائرات 
احلجم والكبيرة احلجم في الشرق 

األوسط واألسواق الصاعدة.
م���ن جانب آخ���ر، يعمل في 
السوق احمللي أيضا شركات تأجير 
الطائرات اخلاصة وأبرزها شركة 
التي تأسست  املتحدة للطيران 
عام 2003 وتدير اليوم 3 طائرات 
من طراز امبراير 135، وقد أظهر 
القط���اع ككل منوا ف���ي األعوام 

تراوح بني 20% و30%، أما بالنسبة لعام 2010، فإن التقرير يتوقع 
انتعاش األسعار بنسبة 5% الى 10% مدعومة بارتفاع الطلب من 
قبل املقتدرين ماديا واجلهود الرامية الى تطوير مواقع جديدة.

وعن العقارات االستثمارية )الشقق السكنية( بنينّ التقرير ان 
النمو في عدد السكان الوافدين، والذي بدوره يعتمد أيضا على 
النمو في النشاط االقتصادي، هو العامل الرئيسي احملدد للتوقعات 
املستقبلية لهذه الشريحة، فقد اتسعت معدالت الرسملة بنسبة 
تت���راوح بني 2% و3% خالل األزمة، وهذا ما يؤدي إلى توقف في 
منو عدد السكان الوافدين. غير أن معدالت الرسملة قد انكمشت 
مبقدار 50 نقطة أس���اس من مس���توياتها في الرب���ع الثاني من 

قال تقرير شركة املركز املالي الكويتي 
»املركز« حول قطاع العقار احمللي انه من 
املتوقع ألسعار العقارات االستثمارية، والتي 
تعني شريحة الشقق السكنية، أن ترتفع من 
مس���توياتها احلالية بنسبة تتراوح  بني 5% و15% في عام 2010، 
كما يتوقع التقرير ألسعار العقارات املكتبية أن تنكمش مبعدل 
يتراوح ب���ني 15% و20% على خلفية االنكماش احملتمل في القيم 
االيجارية بسبب كمية العرض القادمة، في حني يتوقع التقرير 
تراجعا في مقدار انكماش األسعار احلاصل حاليا في قطاع العقار 
التجاري كما يتوقع التقرير انكماش بنس���بة 10% في األس���عار 

واإليجارات خالل النصف االول من عام 2010.

المعامالت العقارية

وع���ن املعامالت العقارية أوضح التقرير أن الوضع اإلجمالي 
يشير إلى أن مستوى النشاط انعطف في نوفمبر 2009 من االجتاه 
التنازلي الذي بدأه منذ مستويات الذروة في ابريل 2008، ويشير 
التقرير الى ان مستويات النشاط انكمشت بنسبة 65% منذ نقطة 
الذروة على صعيد حجم التعامالت من حيث العدد وبنسبة %62 

من حيث القيمة قبل االنعطاف.
وفي حني أن القيود على اإلقراض ومنع ش���ركات االستثمار 
العقاري من االجتار بعقارات الس���كن اخلاص مبوجب القانون 
رقم 8 والقانون رقم 9 لعام 2008، كانت هي األسباب الرئيسية 
لالنكماش في النش���اط العقاري، إال أن تفاقم االنكماش في منو 
اإلق���راض نتيجة لألزمة املالية والتباطؤ االقتصادي، يؤدي إلى 
إطالة أمد االنكماش في نشاط التعامل العقاري. ويتوقع تقرير 
املركز انتعاش���ا مستداما في اجتاهات التعامالت خالل عام 2010 

مدعوما بالنمو االقتصادي ومنو االقراض.
وعن العقار الس���كني اخلاص قال التقرير انه يتوقع بحلول 
عام 2015 ان يكون هناك 64 الف طلب على السكن ستضاف إلى 
طلبات اإلسكان املعلقة حاليا والتي يبلغ عددها اآلن 92.223 وحدة 
سكنية، وسيرتفع الطلب من قبل شريحة الكويتيني املقتدرة ماديا 
الذين سيفضلون شراء العقارات من مالك األراضي املتوافرة في 

السوق مع انتعاش االقتصاد في 2010.
 وهناك مشاريع سكنية متنوعة في مراحل مختلفة من اإلنشاء، 
وميكن أيضا اإلعالن عن مزيد من هذه املشاريع ملواكبة هذا الطلب 
املتزايد على السكن، وتشير مستويات األسعار في السوق الثانوية 
لقطع األراضي إلى أن األسعار تتعافى من مستوياتها املنخفضة 
مبعدل متوس���ط يتراوح بني 15% و20% بعد انكماش���ها مبعدل 

مع احتماالت انكماش أسعار العقارات المكتبية بمعدل يتراوح بين 15% و%20

انتعاش كبير متوقع ألسعار العقار السكني في 2010

وحدات قطاع التأجير تستحوذ على نسبة تتراوح بني 30% و35% من مبيعات السيارات سنويا

»سبائك«:  1.4 مليار دوالر حجم سوق تأجير السيارات المحلي 
80% من سوق تأجير المعدات يسيطر عليها األفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة

تق��ارير

أبرز الشركات المحلية التي تمارس التأجير 
أغراض الشركةتاريخ التأسيسالشركة

أعيان لإلجارة 
تعمل املجموعة بصورة رئيسية في أنشطة اإلجارة واالستثمار.4 يناير 1999واالستثمار

8 سبتمبر أصول لالستثمار
1999

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في بيع سلع استهالكية 
مبوجب عقود مرابحات ومساومات وعمليات التأجير التمويلي 

والتشغيلي.

الدولية لإلجارة 
9 مايو 1999واالستثمار

العمل بصورة أساسية في جميع أنشطة التمويل واالستثمار 
كاملساهمة في شركات اإلجارة الوطنية وترتيب عمليات التمويل 

اجلماعي.

1952مصطفى كرم
يتمركز النشاط الرئيسي لتأجير السيارات في فرع األحمدي 

والشويخ، وأكبر تعاقدات هذا القسم هي مع القطاع النفطي وعديد 
من اجلهات احلكومية والشركات احمللية.

أالفكو لتمويل شراء 
وتأجير الطائرات

21 مارس 
2000

متويل شراء الطائرات وتأجيرها وتقدمي خدمات اإلدارة والتسويق 
واخلدمات االستشارية مبجال صناعة الطيران. 

تأجير الطائرات اخلاصة والهيليكوبتر لرجال األعمال والشركات مارس 2003املتحدة للطيران
وغيرها من القطاعات.

رابطة الكويت 
1 مايو 1982واخلليج للنقل

خدمات املناولة في املوانئ وحتميل وتفريغ السفن والنقل البري 
والبحري وخدمات البواخر ووكاالتها، وايجار واستئجار وسائل 

النقل والتحميل واملستودعات والبرادات. 

أجيليتي )املخازن 
العمومية(

17 سبتمبر 
1979

جتهيز واقامة وادارة وتأجير املخازن بجميع أشكالها، تخزين 
البضائع وفقا لنظام اإليداع حتت اإلشراف اجلمركي داخل املناطق 

اجلمركية أو خارجها. 

6 مارس مبرد للنقل
1996

نقل البضائع متلك وإيجار واستئجار وسائل النقل والتحميل 
بجميع أنواعها، متلك وإيجار واستئجار األراضي والعقارات 

الالزمة لتحقيق أغراض الشركة واستيراد وتصدير وبيع وتأجير 
وسائل النقل املختلفة.

املشاريع املتحدة 
للخدمات اجلوية

4 ديسمبر 
2000

تقدمي اخلدمات األرضية وخدمات التنظيف والتموين للطائرات 
وتوفير خدمات تأجير الطائرات. 

صناعات التبريد 
والتخزين

8 مارس 
1973

القيام بإنشاء مخازن التبريد العامة في املوانئ الكويتية وتأجير 
هذه املخازن على مستوردي ومصدري املواد الغذائية املجمدة، 

شراء وبيع وإيجار واستئجار العقارات واألراضي الالزمة ألغراض 
الشركة.

تأجير املعدات الثقيلة التي تستخدم في أعمال البناء وتشييد يونيو 2005إمداد لتأجير املعدات
العمران.

سبائك لإلجارة 
أبريل 2007واالستثمار

تبني منتجات اإلجارة بجميع أنواعها وصورها أهمها اإلجارة 
التشغيلية واإلجارة التمويلية باإلضافة الى أدوات متويل إسالمية 

أخرى كالتورق واالستصناع.

1997املدير للنقل
توفير خدمات نقل ووسائل النقل اخلاص جلميع أنواع املناسبات 
واألحداث، وحتديدا النقل في املناطق الداخلية من خالل تشغيل 

أسطول من احلافالت التي تضم شاحنات وسيارات. 

أغسطس بيت اإلجارة القابضة
2006

بيع وشراء وتأجير السيارات وتقييم األصول ومنح الضمانات، 
والعقارات، باإلضافة إلى تقدمي اخلدمات األخرى املساندة لها 

كالتأمني التكافلي والصيانة وخدمات ما بعد التأجير.
سحاب لتأجير 

الطائرات
13أكتوبر 

2008
توفير الطائرات التجارية املتوسطة احلجم والكبيرة احلجم في 

الشرق األوسط واألسواق الناشئة.

املسار لإلجارة 
2005واالستثمار

االستثمار في القطاعات العقارية والصناعية والزراعية وغيرها 
وإدارة األموال وإنشاء الصناديق والتمويل والوساطة واإلقراض 

واالقتراض واإلجارة

ماري تامي للناقالت 
أبريل 2006البحرية والشحن

شراء ومتلك وإيجار وتأجير وبيع السفن والبواخر التجارية 
املتخصصة في نقل البضائع واملواد اخلام واملنتجات النفطية 

باإلضافة إلى ممارسة أنشطة التأجير التمويلي والتشغيلي للسفن 
والبواخر.

املنار للتمويل 
نوفمبر 2003واإلجارة

منح التسهيالت االئتمانية للمستهلكني وتقدمي جميع منتجات 
التأجير مثل التأجير التشغيلي أو املنتجات التمويلية وحشد 

املوارد للتمويل وترتيب عمليات متويل جماعي باإلجارة
عمار للتمويل 

واإلجارة
22فبراير 

االستثمار في قطاعات مختلفة وممارسة التأجير2004

تقدمي خيارات تأجير السيارات من جميع الفئات2006األولوية للسيارات

عناية لتأجير 
2007املعدات الطبية

تقدمي خدمة التأجير التشغيلي مع الصيانة، والتأجير التمويلي 
للمعدات الطبية بجميع أنواعها التشخيصية، ومعدات املختبرات، 

واألسنان والبيوميديكل

ساب مد للخدمات 
الطبية

13 أبريل 
2009

شراء وبيع وتأجير األجهزة واملعدات الطبية واألثاث الطبي وغير 
الطبي واللوازم اخلاصة وجتهيز املستشفيات واملراكز والعيادات 

الطبية والصحية
< المصدر: سوق الكويت لألوراق المالية، مواقع الشركات على االنترنت، أبحاث »سبائك«


