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صاهود: اتحاد العقاريين يقاضي مرّوجي الشائعات العقارية 
والحديث عن 50% شواغر في البناء »أسطوانة مشروخة«

 خالل إعالنه عن رعاية شركته لمهرجان عروض الكويت األول في مايو الجاري

9% عوائد االستثمار العقاري ونسبة األشغال بلغت 90% في بعض مناطق حولي والسالمية
تأسيس مجمع على مساحة 32 ألف متر مربع أوائل 2011 ونسعى لتأسيس صناديق عقارية
الصحافيون: معلوماتنا تستند إلى مصادر عقارية وغياب الشفافية سببه قصور الجهات الرسمية

جانب من املؤمتر الصحافي

الشركات املتعثرة التي تواجه عجزا في تنفيذ املشاريع اخلاصة بها.

اشتباك مع الصحافيين

واشتبك عدد من الصحافيني مع ما ذكره الصاهود من غياب املصداقية 
في اإلع����ام ملقني اللوم على رجال األعم����ال باعتبارهم املصدر األول 
للمعلوم����ة العقارية وكذلك قصور املعلوم����ات والبيانات الواردة من 
اجلهات الرس����مية، معتبرين احتاد العقاريني الذي ميثل ماك العقار 
أحد أهم اجلهات التي تعاني مثل هذا القصور وذلك الفتقاده البيانات 

الصحيحة والرسمية التي ميكن االعتماد عليها.
ووج����ه البعض اللوم لكام الصاهود مش����يرين إل����ى انه بدال من 
محاكمة الصحافيني على جتار العقار توضيح ما يحدث في الس����وق 

خال املرحلة املقبلة.

20% من القيمة المضافة

إلى ذلك، أشار املدير العام في شركة رؤى للخدمات اإلعامية املتكاملة 
ثابت يوسف الى أن مهرجان عروض الكويت األول يشارك فيه عدد من 
الشركات واملؤسسات االقتصادية الكبرى في الكويت، مبينا أن مشاركة 
القطاع العقاري تأت����ي ملواصلة عروضه القوية من خال طرح أحدث 
املش����اريع املتنوعة وتكثيف العروض خال فترة املهرجان ليستفيد 

منها اجلميع سواء الشركات او األفراد.
وب����ني أن العقار الذي ميثل 20% من القيم����ة املضافة في القطاعات 
غير النفطية و25% من إجمالي التس����هيات االئتمانية هو أحد الروافد 
االقتصادية الهامة التي التزال يعتمد عليها لتعافي االقتصاد من األزمة 

واخلروج بأداء جيد لاقتصاد. 

يبلغ العائد في����ه على الودائع 2% وهو ما يعني أن 
أصحاب الودائع يقومون بدفع 0.5% على الزكاة وهو 
ما يؤدي إلى تش����جيع األفراد على سحب ودائعهم 

الشخصية لاستثمار في السوق العقاري.

مصالح شخصية

وأضاف ان هناك مصالح شخصية يبثها مغرضون 
لتحقيق مصالح معينة، وذلك في رده على س����ؤال 
»األنباء« حول الش����ائعات التي تثار عليه من وقت 
آلخر، مبينا أن بعض الشركات التي فشلت مجالس 
إداراتها في حماية مس����اهميها م����ن تداعيات األزمة 
حتاول أن تلصق الشائعات بالغير لتبرير مواقفهم، 
مؤكدا أن السوق العقاري ينطلق مرة أخرى وبثبات 

خاصة مع انتهاء تداعيات األزمة املالية.

منح االئتمان

وانتقد الصاهود ما وصفه بتردد البنوك في منح التمويل للشركات 
واألفراد اجلادين في الس���وق العقاري واصفا األمر بأنه »غير مبرر« 

ويحتاج إلى إعادة النظر مع عودة السوق العقاري للتعافي.
وزاد بأن البيروقراطي���ة التي تعانيها الكويت والتي تقف وراءها 
بلدي���ة الكويت تقف وراء عدم تنفيذ املش���اريع الكبرى، موضحا أن 
فجائي���ة القوانني وتغييرها من حني آلخر ه���ي األخرى من العوامل 
احملبطة والتي تعيد مرة أخرى الدورة املس���تندية لتنفيذ املش���اريع 
إلى املربع األول ألي مستثمر وهو ما يأخذ وقتا طويا للحصول على 

التراخيص والبناء مرة أخرى.

فجائية القوانين

ووصف الصاهود بأسلوبه التعبيري »فجائية 
القوانني« في الكويت بأنها تشبه دوران األرض حول 
الشمس وهو ما يعطل مسيرة املشاريع االستثمارية 
مرة أخرى. وقال إن الشركة نفذت مع بلدية الكويت 
تنفيذ برج بحدود 32 دورا على مسطح تبلغ مساحته 
226 مت���را مربعا فقط وهو يعد األول من نوعه في 
الكويت الذي ينفذ بالش���راكة م���ع بلدية الكويت، 
كاشفا النقاب عن تنفيذ تصميم مجمع جتاري على 
مس���احة 32 ألف متر مربع، على أن يكون التنفيذ 

بداية العام املقبل.

صفقات »جامبو«

وفي استعراض للمشاريع التي أعلن عنها خال املرحلة املاضية، 
لفت الى أن مفاوضات أولية جترى حاليا بني عدد من الشركاء لإلعان 
عن صفقة »جامبو« إال أنها لم تصل بعد للمفاوضات النهائية، مبينا 

أن قيمة الصفقة وطبيعتها سيعلن عنهما الحقا.
واش���ار الى أن مجموعة من العقاريني قدموا للجهات املعنية عبر 
مكتب التنمية العقارية مقترحا بحل األزمة اإلسكانية عبر تنفيذ 100 

ألف وحدة سكنية دون أن تكلف الدولة شيئا.
وقال إن فكرة تكوين صناديق عقارية مع مجموعة من التجار قائمة 
وهي احدى األفكار حلل أزمة الس����يولة في الس����وق التي تعاني منها 

عمر راشد 
كشف رجل األعمال سعود صاهود املطيري عن تكليف احتاد العقاريني 
أحد املكاتب االستشارية القانونية بوضع آلية من شأنها متكني رجال 
األعمال في القطاع العقاري، وكذلك الشركات العاملة في القطاع العقاري 

من مقاضاة األفراد الذين يبثون شائعات خاطئة في السوق.
ولفت الصاهود، خال مؤمتر صحافي، أمس، مبناسبة رعاية شركة 
س����عود صاهود املطيري ملهرجان عروض الكويت األول الذي سيقام 
ف����ي أرض املع����ارض خال الفترة من 13 إل����ى 22 مايو اجلاري الى أن 
هناك بعض التقارير اش����ارت إلى أن نس����بة الشواغر في البناء بلغت 
50%، وهو ما يتناقض مبا يحدث على أرض الواقع حيث بلغت نسبة 
اإلش����غال في بعض مناطق حولي والساملية ألكثر من 90% خاصة في 

العقار االستثماري والسكني.

مسرحيات »غير واقعية«

ووصف الصاهود تلك التقارير بأنها مس����رحيات ال متت للحقيقة 
بصلة، مستدركا بأن العقار االستثماري استعاد أسعاره التي كان عليها 
قبل األزمة وأن هناك نش����اطا ملحوظا على السكن اخلاص في معظم 
مناط����ق الكويت، وأن العقار التجاري بات لانتعاش مجددا مع دخول 

احلكومة في استئجار بعض العقارات التجارية.
وقال إن االعتماد على سجل البطاقات املدنية لتحديد نسب الشواغر 
يعد مؤشرا ناقصا، مستدركا بأن هناك مؤشرات أخرى يجب أخذها في 
احلس����بان منها التأكد من املصادر نفسها، مشيرا إلى أن االستثمار في 

العقار هو أكثر أنواع االستثمارات أمانا وأقل مخاطرة.
وبني أن العائد على االستثمارات العقارية يبلغ 9% في الوقت الذي 

سعود صاهود املطيري

الهنيدي رئيسًا لمجلس إدارة »الحياة العقارية«
أعلنت شركة الحياة الدولية الع�قارية 
عن تشكيل مجلس إدارتها الجديد الذي ضم: 
حسن علي الهنيدي )رئيسا لم��جلس اإلدارة 
والعضو المنتدب(، وسعيد يوسف المير 

)نائبا لرئيس مجلس اإلدارة(، وعضوية كل 
من: خالد عم��ار العمار، وعلي فهد المهنا، 

وعبداإلله عبداهلل المطوع.
الجدي���ر بالذكر أن اجتم���اع الجمعية 

العمومية الع��ادية للشركة والذي انعقد 
بتاري���خ 27 ابريل ال��ماضي، ك��ان قد ت�م 
خاله انتخ���اب أعضاء مجل���س اإلدارة 

الجديد.

 الرشود: »بيتك« يدرس طرح
منتج بيع وشراء السبائك الذهبية

»المتخصص«: االستثمار العقاري يحتاج لتخطيط سليم
التقري���ر  ق���ال 
األسبوعي لشركة 
ل�م�ت�خ�ص����ص  ا
العقارية ان البعض 
يعتقد أن االستثمار العقاري المتميز حكر 
على فئة معينة من التجار أو مستثمرين 
عقاريين فقط دون غيرهم، حيث يتطلب 
كثيرا من المال والخب���رة والمعرفة في 
التعام���ل مع هذا النوع من االس���تثمار، 
فيقال على من يبني عقارا أيا كان حجمه 
أو نوعه إن���ه عقاري، ولكن الصحيح أن 
المشروع العقاري الناجح حاله كأي عمل 
آخر ال يحتاج من يرغب في الدخول فيه 
إلى أكثر من معرفة الخطوات الصحيحة 
للب���دء، كما أن المي���زة فيه هي أن حجم 
االستثمار فيه متفاوت وال يلزم أن تملك 

مايين لكي تبدأ.
وأضاف التقرير إذا كان التسويق في 
مجمله يهدف إلى خلق العميل، وذلك عن 
طريق تحقيق رغبة العميل فيما يرجوه 
في المنتج، فإن التس���ويق العقاري يكاد 
يكون عكس ما سبق فهو يهدف إلى بيئة 

العمل أو يهدف إلى وجود العقار نفسه، 
وخلق قيمة جديدة غير مسبوقة يوضح 

أهميتها للعميل مستقبا وحاضرا.
فاب���د للعق���اري الناج���ح أن يكون 
مستشعرا ما يدور حوله باحثا عن الجديد 
واألماكن الجديدة التي يستطيع أن يرسم 
لها مستقبا أوضح وأفضل لكي يطرحها 

ويقوم بالترويج لها.
العقاري يختلف باختاف  فالس���وق 
فصول الس���نة وعليه أن يدرك ان هناك 
من العقارات التي تروج في الصيف وأخرى 
في فصل الشتاء، أما الخريف فهو يكون 
بمثابة انتقال نشاط المكتب العقاري من 
الحركة إلى السكون والبحث عن الصفقات 
الصغيرة التي ال تأخذ من الوقت كثيرا، 
أما الربيع فهو تحضير لما س���يأتي من 

أيام الصيف.
وأشار التقرير الى أن العقاري الطموح 
البد ان يكتشف بنفس���ه مواطن الرغبة 
عند الناس في الشراء أو البحث عن مكان 
معين ثم يقوم بمبادرة توفيره وعرضه 

على الجميع دون استثناء.

فالمسوق العقاري ال ينتظر أن يأتي إليه 
احد ليقول له اشتر لي أو بع، بل هو من 

يقول عليك أن تشترى هذا وتبيع ذلك.
وبين التقرير أنه لكي تبدأ اس���تثمارا 
عقاريا ناجحا يجب عليك تحديد الميزانية 
المراد استثمارها بحيث تكون إما متوافرة 
بالكامل وإما بالتمويل عن طريق بنوك أو 
شركات التمويل مع تحديد الشريحة التي 
ترغب أن تستهدفها باستثمارك حيث تحدد 
هل هي شريحة متوسطة أو دنيا أو عليا، 
وتحديد قطاع العقار الذي ترغب االستثمار 
فيه، فهل ترغب في أن تغطي الطلب على 
السكني أو التجاري، وهل ستكون ڤلا أم 
عمائر، واختيار األرض المناسبة ومساحتها 
لعمل المش���روع، وأهمية زيارة عدد من 
المش���اريع العقارية المشابهة والتعرف 
على نقاط الضع���ف لتافيها والمميزات 

التي يمكن االستفادة منها.
وأخيرا وجه التقرير إلى ضرورة ربط 
االس���تثمار العقاري بالف���رص العقارية 
المتاحة مع دراس���ة العوامل المؤثرة في 

نجاح ذلك المشروع العقاري.

ودائع البنك بالعمالت األجنبية توزع أضعاف العوائد المقدمة بالسوق 

عبدالوهاب الرشود

قال مدير إدارة اخلزانة في 
الكويتي )بيتك(  التمويل  بيت 
عبدالوهاب الرش����ود ان بيتك 
� يدرس فتح باب بيع وش����راء 
س����بائك الذهب للجمهور وانه 
املوافقات الشرعية  بصدد اخذ 
والتش����ريعية الازم����ة وعلى 
ضوئها س����يتم حتدي����د موعد 
طرح املنتج، ورمبا بعد اتخاذ 
اإلجراءات واالستعدادات الازمة 
ميكن تق����دمي املنتج قبل نهاية 
العام احلال����ي، وقد مت تطبيقه 
بنج����اح في فروع بيتك بتركيا 
وماليزيا وحقق نتائج ممتازة 
من حيث إقبال العماء ومن حيث 
العائد، مشيرا في الوقت نفسه 
إلى أن ودائ����ع بيتك بالعمات 
األجنبية قد حققت أعلى العوائد 
على مستوى السوق احمللي خال 
الربع األول م����ن العام احلالي 
وأنها بلغت فيما يتعلق بالدوالر 
األميركي واجلنيه االسترليني 
الضعف، وانه رغم تدني أسعار 
العوائد على الدين����ار، إال إنها 
تعتبر األعل����ى مقارنة بعوائد 
العم����ات العاملية، وقد وزعت 
الوديعة الثاثية »لبيتك« %1.5 
بنهاية الرب����ع األول.  وأوضح 
الرشود في تصريح صحافي أن 
منتج بيع وشراء سبائك الذهب 
يتم وفق األسعار العاملية اليومية 
للذهب، وقد مت طرح هذا املنتج 
فعليا في بنوك بيتك في تركيا 
وماليزيا ولقي استحسانا كبيرا 
من العماء وإقباال، حيث مييل 

الكثيرون لاحتفاظ باملعدن األصفر 
على سبيل االس����تثمار أو حفظ 
القيمة واحلماية من التقلبات في 
األسعار واألسواق، كما انه مصدر 
سريع للحصول على السيولة عند 

احلاجة.
وش����دد الرشود على أن بيتك 
يعم����ل مببدأ العدالة واملس����اواة 
ف����ي توزيع العوائ����د بني صغار 
وكبار املودعني حيث ان العوائد 
املعلنة لودائع املبالغ التي ميكن 
االس����تثمار فيها تبدأ من 10 آالف 
دينار، 10 آالف دوالر، 5 آالف جنيه 
إسترليني، 5 آالف يورو، هي واحدة 
مبعنى أن العميل الذي يودع احلد 
األدنى يستحق العائد مثل نظيره 
الذي يودع املايني، اى انه ال يتم 
توزيع العائد بحسب حجم مبلغ 
املودع وهو املب����دأ الذي يتم في 
بعض األماكن ويتنافى مع العدالة 
واملساواة بني العماء وفيه مخالفة 

تقــرير

توزيعات بيتك للودائع األجنبية للربع األول والوديعة الثالثية بالدينار
الربع األولالمدةالعملة

الدوالر األميركي

1.075%3 شهور
1.110%6 شهور
1.150%9 شهور
1.178%12 شهرا

الربع األولالمدةالعملة

اليورو

0.42%3 شهور
0.44%6 شهور
0.45%9 شهور
0.47%12 شهرا

الربع األولالمدةالعملة

اجلنيه االسترليني

0.988%3 شهور
1.042%6 شهور
1.056%9 شهور
1.080%12 شهرا

الربع األولالمدةالعملة
1.5%3 شهورالدينار

شرعية واضحة.
الزيادة امللحوظة في  وارجع 
الودائع األجنبية  العوائد عل����ى 
لدى بيتك والت����ي تزيد أضعافا 
عن السوق إلى أنها ثمرة لسياسة 
»بيتك« االستثمارية التي تراعي في 
كل خطوة 3 عناصر رئيسية، هي 
املوافقة الشرعية التي تعتبر مصدر 

أم����ان واطمئنان للعميل والبنك، 
والتحفظ مبعنى اخلطوات املدروسة 
بعناية والقائمة على أسس مهنية 
وعلمية سليمة والتحوط وفيه يتم 
اتخاذ كل اإلجراءات والترتيبات 
التي تضمن الس����امة ومواجهة 
التغيرات والتط����ورات املتوقعة 

وغير املتوقعة


