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االقتصادية

عاطف رمضان
كش���ف املدير التنفيذي لشركة دار 
الكندري العقاري���ة حس���ن   اخللي���ج 
 ل� »األنباء« عن مشاريع عقارية جديدة 
تسوقها الشركة في الكويت والبحرين 
والس���عودية، مش���يرا الى ان املشاريع 
الكائن���ة في الكويت عب���ارة عن اراض 

سكنية في منطقة ابوفطيرة وان مساحة 
قطع���ة االرض الواحدة 400 متر ويقدر 
سعرها ب� 145 الف دينار. واضاف الكندري 
ان الشركة لديها مشروع »برج دار العز« 
في البحرين ويتكون من 20 طابقا ويحوي 
شققا سكنية للتمليك بأسعار تتراوح ما 
بن 60 و70 ألف دينار بحريني. ولفت 

الكندري الى ان الشركة تسوق ايضا في 
برج املروة الكائن في مكة املكرمة شققا 
س���كنية بنظام صكوك االنتفاع ملدة 23 
عاما وبأسعار تقدر ب� 3 و5 مالين ريال 
للشقة الواحدة، موضحا ان مساحة الشقة 
تقدر ب� 97 مت���را، علما ان الفندق يطل 

على احلرم املكي مباشرة.

»دار الخليج« تسوق مشاريع في الكويت والبحرين والسعودية

»الدولية لإلجارة« تعيد تشكيل
 مجلس اإلدارة برئاسة سامي العبدالهادي

تداول 98 عقارًا خاصًا بقيمة 24.5 مليون دينار 
و36 »استثماريا« بنحو 13.2 مليونًا

العصيمي لـ »األنباء«: السوق المحلي يشهد إقبااًل 
على العقارات التي تقارب أسعارها 500 ألف دينار

قيام البنوك بتكوين مخصصات من رؤوس أموال
مملوكة أو اكتتابات جديدة كارثة اقتصادية

الى حل���ول نهائية  الوصول 
حتقق مصالح اجلميع، مشيرا 
ال���ى ان التغيرات في مجلس 
التنفيذي���ة  واالدارة  االدارة 
هي بداية خلط���وات هيكلية 
مقبل���ة مت التفاهم عليها فيما 
بيننا، مشيرا الى ان املساهمن 
والدائنن س���يلحظون تغيرا 
ايجابيا وخطوات ملموس���ة 

في هذا االجتاه قريبا.
الناصر ان جناح  واضاف 
الدولية في سعيها سينعكس 
عل���ى تط���ور مل���ف األبراج 
وهيكلتها التي نحن اآلن نلتفت 
اليها لتخرج هي االخرى من 
احلال���ة احلرجة التي متر بها 
والتي ايضا في طريقها نحو 
حزمة من احللول التي تضعها 
هي االخرى على جادة الطريق 
لتمضي نح���و هيكلتها، الفتا 
ال���ى ان األبراج اصبحت اكثر 
من قبل جاهزة لهيكلتها ودعم 
مسيرتها، مؤكدا في ذات الوقت 
على ان معاجلة الدولية مرتكزة 
في معاجلة ملف االبراج ونحن 
نعمل على قدم وساق لوضع 
الطريق الصحيح  االثنن في 
وان االثنن يس���يران االن في 
هذا االجتاه، وسبق ان اعلنت 
عن توقيع االب���راج مع جهة 
استش���ارية لتكون مستشار 
الهيكلة باالضافة الى ما تعهدت 

به بزيادة رأسمال الشركة.
وكان مجل���س االدارة في 
الدولية قد اثن���ى على الدور 
الكبير لسمير الناصر وجمال 
الكندري في قيادة الشركة في 
مرحلة حرجة وباستحقاقات 
كبيرة كانت قاسية على اجلميع 
وش���كر املجل���س جهودهما 
وعطاءهما، مؤكدا ان دعمهما 
للش���ركة كان كبي���را ومقدرا 

ومخلصا.

اظهرت احصاءات ادارتي التسجيل العقاري 
والتوثي����ق بوزارة العدل للفت����رة من 30 مايو 
املاضي الى 3 اجلاري ان عدد العقارات املتداولة 
للعقود بالنسبة للعقار اخلاص 98 عقارا مببلغ 
قدره 24.5 مليون دينار، في حن بلغ عدد العقار 
االستثماري 36 عقارا بقيمة 13.2 مليون دينار، 
كما بلغ عدد العقار التجاري عقارا واحدا بقيمة 
2.6 مليون دينار، فيما لم يشهد عقار املخازن او 

الصناعي اي حترك خالل هذه الفترة.

تداول العقود العقارية

هذا وبلغ عدد اجمالي العقارات املتداولة خالل 
الفترة من 30 ماي����و املاضي الى 3 اجلاري 135 
عقارا مقارنة باالسبوع السابق، حيث كان اجمالي 
العقارات املتداولة 206 عقارات وذلك بانخفاض 
مؤشر تداول العقود بواقع 71 عقارا، فيما انخفضت 
حركة تداول العقار اخلاص للفترة نفسها بواقع 

59 عقارا مقارنة باالسبوع السابق.
وجاء ف����ي احصاءات وزارة العدل ان العقار 
االس����تثماري انخفض بواقع 12 عقارا، في حن 
ان العق����ار التجاري ارتف����ع بواقع عقار واحد، 
علما ان عقار الشريط الساحلي انخفض بواقع 

عقار واحد.
اما عن عدد العقارات املتداولة للوكاالت بادارتي 
التس����جيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل 
خالل الفترة من 30 مايو املاضي الى 3 اجلاري، 
فقد بلغ عدد العقار اخل����اص 5 عقارات مببلغ 
وقدره 1.1 مليون دينار، في حن بلغ عدد العقار 
االستثماري عقارا واحدا مببلغ وقدره 640 الف 
دينار، علما انه لم يش����هد العق����ار التجاري او 
الصناعي او املخازن اي حترك خالل هذه الفترة.
وعن مؤشر تداول الوكاالت العقارية، فقد كان 
اجمالي العقارات املتداولة خالل الفترة من 30 
مايو املاضي الى 3 اجل����اري 6 عقارات مقارنة 
باالسبوع السابق، حيث بلغ اجمالي العقارات 
املتداولة 7 عقارات وذلك بانخفاض مؤشر تداول 
الوكاالت العقارية بواقع عقار واحد، ومن املالحظ 
بالنسبة للعقار اخلاص ان مؤشره ارتفع بواقع 
عقار واحد، في حن انخفض مؤش����ر تداوالت 
الوكاالت العقارية بالنسبة للعقار االستثماري 

بواقع عقارين.
وقد استقر مؤشر تداول الوكاالت العقارية 
بواقع صفر عقار بالنس����بة للعقارين التجاري 

واملخازن.

الزامل مستشارا ملجلس االدارة 
يتابع ملفات الشركة الرئيسية 
التي أهمها هيكلة املديونية مع 
الدائنن باإلضافة الى التواصل 
معهم وإعادة بناء جدار الثقة 
ومقدرة الشركة على اخلروج من 
حالتها التي متر بها، باإلضافة 
الى ما سبق سيتولى املستشار 
إعادة بناء فريق العمل ليحقق 
تطلعات املساهمن واثبات جدية 
الشركة في التزاماتها باالضافة 
الى معاجل���ة امللفات املتعلقة 
الش���ركة وحتس���ن  بأصول 

جودتها.
وفي هذا السياق علق نائب 
رئيس مجلس االدارة س���مير 
الناصر على اخلطوات اجلديدة 
ف���ي الدولية لإلجارة قائال ان 
الش���ركة في طريقه���ا نحو 
أخبار ايجابية وبداية حقيقية 
لهيكلة الش���ركة وان اجلهود 
التي بذلت على مدى الشهور 
املاضية والتي شكلت تعاونا 
البنك االس���المي  بن كل من 
واالب���راج القابضة في وضع 
األمور ف���ي نصابها باالضافة 
الى اإلميان املشترك بإمكانيات 
الشركة لالستمرار باالضافة 
الى تعاون وتفهم الدائنن في 

عاطف رمضان
اكد اخلبير العقاري منصور العصيمي ل� »األنباء« ان العقارات 
ذات االسعار القريبة من ال� 500 الف دينار تلقى رواجا كبيرا في 
السوق الكويتي خالل الفترة االخيرة، مرجعا ذلك الى قلة السيولة 
املالية لدى املستثمرين نتيجة االزمة املالية العاملية وتراجع ارباح 

الشركات وإحجام البنوك عن التمويل.
واضاف العصيمي ان العقار االستثماري اليزال احلصان الرابح 
مقارنة بالعقارات التجارية والصناعية والسكنية، مرجعا ذلك الى 

انه عقار مدر للدخل في ظل تدني الفوائد البنكية.
واعرب العصيمي عن تفاؤله بعودة النشاط او االنتعاش مرة 
اخرى للسوق العقاري خالل الفترة املتبقية من العام احلالي في 
ظل املش���اريع التنموية التي تعتزم تنفيذها احلكومة والتقارير 

التي تشير الى تعافي االقتصاد العاملي.

قال بيان صادر عن الشركة 
الدولية لإلجارة واالستثمار ان 
ملف الشركة ملعاجلة أوضاعها 
بدأ يتط���ور خاصة في ضوء 
الرئيسن للشركة  دعم املالك 
وفي مقدمتهم ش���ركة األبراج 
القابض���ة والبنك اإلس���المي 
للتنمية والذي أس���فرت على 
مدى 3 اشهر عن الوصول الى 
الترتيبات تبدأ من  جملة من 
الداخ���ل وتنطلق الى اخلارج 
لتسهم في وضع الشركة على 
الطريق ومنها لتنطلق  جادة 

نحو اعادة هيكلتها.
البي���ان ان تصريح  وذكر 
رئيس مجلس االدارة والرئيس 
التنفيذي للشركة سمير الناصر 
خالل االيام املاضية تناول لغة 
تفاؤلية مبس���تقبل الش���ركة 
وبخطوات جتاه معاجلة أزمتها 
وتعثرها ونية الشركة التخاذ 
جملة من االجراءات واخلطوات 
الكفيلة بانطالق الشركة وقد 
اتضحت الصورة وانعكست 
جليا من خالل اجتماع مجلس 
االدارة االخي���ر ال���ذي عق���د 
مبنتصف االس���بوع املاضي 
ليتخذ املجلس قرارات جريئة 
بتوافق جمي���ع األعضاء على 
إعادة تشكيل املجلس وتعزيزه 
بقدرات ادارية قادرة على قيادة 
املرحلة احلرجة وتدعيم العالقة 

مع الدائنن.
وأشار البيان الى ان مجلس 
االدارة ف���ي الش���ركة الدولية 
لالجارة كان قد اجتمع الثالثاء 
املاضي واعاد تشكيل مجلس 
االدارة بالتزكي���ة على النحو 
التالي: سامي العبدالهادي رئيسا 
ملجلس االدارة وسمير الناصر 
نائبا للرئيس وخروج جمال 
الكندري ودخول محمد اجلاسر 
بدال منه، كما عن املجلس فيصل 

وأوض����ح أن ذلك يعرف في 
الغربي����ة بنظام  االقتص����ادات 
املستعمرات السكنية والتي تعتمد 
على وحدات س����كنية أقرب إلى 
االستديوهات ومبساحات تتراوح 
بن 40 و60 مترا ولكنها تتمتع 
بجميع اخلدمات خارج الوحدة 

من خالل مجمع خدمات.
أما ع����ن القط����اع التجاري 
فقد ذك����ر د. الصادي أنه يجب 
الكف عن إنشاء وحدات جديدة، 
مطالبا في الوقت ذاته بالعمل 
على حتديث الوحدات القائمة أو 
استبدالها بوحدات جديدة خاصة 
أنه أصبح العرض في هذا القطاع 
العقاري يزيد على حجم الطلب 
مما نتج عن ذلك حرق أسعار 
اإليجار في الوحدات التجارية 
بغرض حتقيق أي عائد لتغطية 
التكاليف أو لسداد املديونيات 
التي مت من خاللها إنش����اء هذه 
العقارات وميتد ذلك من املجمعات 
التجارية املخفضة التكاليف إلى 
الترفيهية  التجارية  املجمعات 
التي ال تعتمد إال على األسماء 
العاملية للمنتجات املختلفة التي 

يتم بيعها في هذه املجمعات.
واشار د.الصادي إلى أن العقار 
اإلداري مطالبا باستحداث آلية 
جديدة لتوطن الوظائف اإلدارية 
للشركات القائمة أو اجلديدة في 
هذه العقارات االدارية مع وجود 
إدارة مركزية للعقار تتولى خدمة 
جميع املستأجرين أو املتعاملن 
مع ه����ذا النوع م����ن العقار مبا 
يؤدي خلفض التكاليف وهو ما 
قد يساعد على زيادة أرباح هذه 
العقارات وقد يكون ذلك في شكل 

منتجع إداري.
الكثير من  وزاد قائال: هناك 
األمور التي ميكن قولها في مجال 
العق���ارات الترفيهي���ة والعقار 
الصناعي والطب���ي والتعليمي 
واخلدمي وهو ما يتمتع بفرص 
كبيرة لتحقيق الربح نظرا لعدم 
إش���باع احتياج هذه القطاعات 
العقارية بالكامل كما هو احلال في 
مجال العقار السكني أو التجاري 

أو اإلداري.

عاطف رمضان 
اقت����رح أس����تاذ اقتصاديات 
التمويل بجامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجي����ا وأحد األعضاء 
املؤسسن لفرع االحتاد العربي 
العقاري����ة بالكويت  للتنمي����ة 
ل� »األنباء«  د.حس����ن الصادي 
دخ����ول احلكومة وبق����وة في 
مج����ال ضمان أو منح القروض 
العقارية أو إنشاء شركات تأمن 
على هذه القروض تتولى الدولة 
متويلها واإلشراف والرقابة عليها 
للخروج من مأزق إحجام البنوك 
العقارية،  عن متويل الشركات 
مشيرا إلى أن ذلك يعتبر مبنزلة 
األمل الوحيد أمام هذه الشركات 
والقطاع العقاري بالكامل للخروج 

من هذه املشكلة.
وأض����اف د.الصادي أنه من 
الضروري أن تبحث الشركات 
العقارية عن آلية جديدة لتمويل 
املش����روعات العقارية اجلديدة 
أو حتت التنفيذ، مؤكدا أن هذا 
احلل لن يكون من خالل اندماج 
الشركات العقارية الصغيرة مع 
بعضها البعض لتكوين كيانا أكبر 
يس����تطيع التعامل مع السوق، 
مرجعا ذلك إلى أن هذا االندماج 
سيكون بن ش����ركات متعسرة 
وغير قادرة حاليا على االستمرار 
في تنفيذ مشروعاتها العقارية 
وهو ما يؤدي إلى حتقيق الكارثة 

وليس حل املشكلة.
وبن د.الصادي أن حل هذه 
املشكلة يكمن في أن تقوم الشركات 
العقارية بتكوين صناديق عقارية 
تقوم باالكتتاب فيها على أن يتم 
استخدام محصلة االكتتاب في 
هذه الصناديق في حل املشكالت 

التمويلية للشركات العقارية.
وأض����اف د.الصادي أن هذه 
الشركات العقارية البد أن تكون 
جادة وقادرة على حل املشاكل 
التي تس����ببت فيها م����ن وراء 
ممارستها اخلاطئة في تشغيل 
األموال التي مت احلصول عليها 
الستثمارها في القطاع العقاري، 
موضحا أنه مت اس����تثمار هذه 
االموال في محافظ أوراق مالية في 
البورصات احمللية والعاملية حلن 
احلاجة لهذه األموال األمر الذي 
أدى إلى انكشاف هذه الشركات 
التي قامت مبثل هذه  العقارية 
املمارسات على محافظ استثمارية 
ال ميكن تسييلها للقيام بتنفيذ 
األنشطة العقارية املتفق عليها 
في موعدها مم����ا نتج عن ذلك 

تعثر هذه املشروعات.
واستطرد د.الصادي قائال: إذا 
العقارية جادة  كانت الشركات 
في حل مشاكلها التمويلية التي 
عملت على إيجادها لنفسها فلماذا 
ال تساهم في صناديق عقارية 
أخرى أقرب م����ا تكون إلى بنك 
عقاري تكافل����ي أو فكر تكافلي 
إسالمي حلل مشاكل التمويل في 

القطاع العقاري. 
وذكر د.الصادي أن االستثمار 
العقاري الي����زال واعدا مقارنة 

باالستثمار في األسهم واألوراق 
املالية، مرجعا ذلك إلى احتفاظ 
العقارات بقيمتها فضال عن أنها 
تس����ترد عافيتها مرة أخرى مع 
مرور الزمن لكونها استثمارات 
مترض ولكنه����ا ال متوت بينما 
األسهم استثمارات قد متوت دومنا 

يظهر عليها أعراض املرض.
إل����ى أن املفاهي����م  وأش����ار 
االستثمارية في القطاع العقاري 
البد أن يتم جتديدها فليس من 
املتصور االستمرار في السعي 
القطاع  ف����ي  وراء االس����تثمار 
العقاري بنفس اآللية الس����ابقة 
التي هي على ش����كل اس����تثمار 
عقاري »س����كني« أو »جتاري« 
أو »إداري«، مؤكدا أن اخلروج 
من األزم����ة العقارية بعوائدها 
الس����لبية خالل  أو  املخفض����ة 
الفترت����ن احلالي����ة واملقبلة ال 
يتم من خالل االستثمار بنفس 
املفاهيم العقارية املوجودة حاليا 
ضاربا مثاال على ذلك بالقطاع 
العقاري السكني للوافدين الذي 
تشبع بدرجة كبيرة، متوقعا أن 

يقل العائد على االس����تثمار في 
هذا القطاع نظرا لعدم استقرار 
الظ����روف االقتصادي����ة التي ال 
تساعد على التنمية للعمل على 
إيجاد فرص عمل جديدة يتم من 
خاللها اس����تقدام عمالة جديدة 
من اخلارج مبا ي����ؤدي لزيادة 
الطل����ب على القطاع الس����كني 
العقاري وبالتالي حتقيق املردود 
االقتصادي من وراء االستثمار 

في هذا القطاع.
وذك����ر أن القط����اع العقاري 
السكني للمواطنن يعتمد حاليا 
على اإلحالل والتجديد، مشيرا 
إلى أن بناء وحدات سكنية جديدة 
املواليد  نتيجة لزيادة معدالت 
أو الدخل أمر محدود للغاية وال 
القطاع  انتعاشة في  إلى  يؤدي 
العقاري خاصة في ظل إحجام 

البنوك عن التمويل العقاري أو 
ارتفاع تكلفته.

وزاد د.الصادي قائال: لتحقيق 
مردود اقتصادي مرتفع من هذا 
القطاع كان يجب على املطورين 
العقارين السعي وراء مفاهيم 
عقارية جديدة في القطاع السكني 
وهذه املفاهيم تعتمد على حتويل 
الطلب من شكله احلالي إلى شكل 
جديد في هذا القطاع يعتمد على 
الشريحة الكبرى من الوافدين في 
الوحدات السكنية وذلك من خالل 
السعي وراء املساكن منخفضة 
التكاليف وذات املساحات احملدودة 
التي يتم تأجيرها للمستأجرين 
األفراد أو األس����ر الصغيرة في 
شكل منتجعات تتمتع بخدمات 
خارجية ولكن الوحدات السكنية 

تكاد تكفي للمعيشة.

أفاد د.حسن الصادي بأن الشركات العقارية 
س��وف تعاني من إحجام البن��وك عن متويل 
مشروعاتها خالل الفترة الزمنية املقبلة، مرجعا 
 ذلك إلى وج��ود محافظ عقاري��ة لدى البنوك

ال تستطيع س��داد ما هو مستحق عليها األمر 
الذي جعل البنوك تس��تمر ف��ي اإلحجام عن 
إقراض الشركات العاملة في القطاع العقاري أو 
حتى اإلقراض بضمان العقارات حتى يس��ترد 
السوق العقاري عافيته مرة أخرى ويستطيع 
تسديد الديون العقارية التي انكشفت لدى البنوك 
مم��ا يعرض البنوك ملخاطر ع��دم القدرة على 
االستمرار في أداء عملها نظرا لتوقف الكثير 
من الش��ركات العقارية عن س��داد مستحقات 
الديون التي حصلت عليها وفي نفس الوقت ال 
تستطيع البنوك تسييل الرهونات العقارية نظرا 
النخفاض قيمتها الس��وقية عن قيمة التغطية 
للقرض العقاري وبالتالي سوف تستمر البنوك 
ف��ي اإلحجام عن منح القروض العقارية خالل 

الفترة الزمنية املقبلة.
ولفت د.الصادي إلى أن البنوك لن تستطيع 
شطب الديون التي مت منحها بضمان رهونات 

عقارية من خالل املخصصات التي يتم تكوينها 
اآلن أو مت تكوينها سابقا، مشيرا إلى أن تكوين 
املخصصات في الوقت احلالي يعتمد بالدرجة 
األولى على أرباح البنوك والتي هي في حقيقة 
األمر أرباح غير محققة نتيجة إلعادة تقييم أصول 
يصعب تسييلها بأكبر من قيمتها الدفترية أو 
في شكل فوائد غير مدفوعة عن قروض توقفت 
عن الس��داد وبالتالي فإن مصدر أرباح البنوك 
هو أرباح غير محققة ال ميكن من خاللها شطب 

ديون حقيقية غير قادرة على السداد.
وأوض��ح أن ه��ذه البنوك ق��د تعتمد على 
زيادة رؤوس أموالها لتكوين هذه املخصصات 
واالحتياطيات األمر الذي يعني أن البنوك تقوم 
بتكوين مخصصات من رؤوس أموال مملوكة أو 
اكتتابات جديدة لتغطية ديون مت منحها بطريق 
اخلطأ مقابل رهون عقارية أو أسهم في ظل عدم 

استقراء اقتصادي جيد للسوق. 
وأكد د.الصادي أن هذا األمر يعد مبثابة كارثة 
اقتصادية، الفتا إلى أن تكوين هذه املخصصات 
واالحتياطيات في األصل يعتمد بالدرجة األولى 

على احتجاز األرباح وليس حقوق املالك.

الناصر: إعادة تشكيل المجلس تمهيدًا لبدء هيكلة المديونية مع الدائنين

دعم »البنك اإلسالمي« و»األبراج« لهيكلة »الدولية« عزز ثقة الدائنين

تعين فيصل الزامل مستشارًا لهيكلة المديونية مع الدائنين

وفق إحصاءات »العدل« في الفترة من 30 مايو الماضي إلى 3 يونيو الجاري

لقلة السيولة المالية لدى المستثمرين

سمير الناصر

الشركات العقارية مطالبة بالبحث عن آلية جديدة لتحويل مشاريعها

د.حسن الصادي

منصور العجمي

الصادي: دخول الحكومة لضمان منح القروض العقارية
سينتشل  القطاع ويعيده لالنتعاش

المفاهيم االستثمارية في القطاع العقاري البد أن يتم تجديدها

العقاري لشركة  التقرير  أشار 
كولدوي���ل بانكر العاملي���ة � فرع 
الكويت إلى رغبة مالك العقار في 
تس���ويق عقاراتهم في ظل تراجع 
حجم اإلش���غال في مختلف العقارات سواء االستثمارية أو 
التجارية إلى نسب تصل إلى نحو 50 و60%، ورفضهم في 
ذات الوقت العمولة التي حتصلها شركات التسويق العقاري 
والتي من ش���أنها رفع نسب اإلش���غال في العقار إلى نحو 
90% فيما إذا مت تسويقه بالطريقة املثلى واحملترفة وعرض 

السعر املناسب واملنافس.
وأكد التقرير على أن كثيرا من املالك يبخلون على شركات 
التس���ويق بالعمولة ويطلبون منها حتصيل العمولة من 
املس���تأجرين، هذا على الرغم من أن ظروف األزمة احلالية 
تتطل���ب تخفيف كافة األعباء امللقاة على عاتق املس���تأجر 
وإلغاء أي مصروفات أو رس���وم تزيد من القيمة اإليجارية 
س���واء تخص عمولة التس���ويق أو فواتير الكهرباء واملاء، 
حيث تعتبر تل���ك اخلطوات عوامل جذب للمس���تأجرين، 
إلى جانب أن تأمن عمولة ش���ركات التسويق يجعلها أكثر 
إبداعا في س���بل تسويق العقار وأكثر حرصا على تسويق 

جميع وحداته.
وتطرق التقرير إلى عمولة التس���ويق والتي تبلغ شهر 
إيجار حتصل نصف شهر من املالك ونصف شهر من املستأجر، 

بينم���ا توفر على املالك مبالغ طائلة تنتج عن ترك وحدات 
العقار ش���اغرة، مؤكدا أن أغلب امل���الك حاليا يبحثون عن 
مختلف الس���بل لتعظيم عوائد عقاراتهم املدرة للدخل من 
خالل تطويرها أو إدخال خدمات جتذب املستأجرين وحتقق 

لهم مزيدا من الراحة.
وبن التقرير أن تلك اخلطوات باتت أمرا ضروريا في ظل 
ندرة الفرص االستثمارية األخرى، حيث يعتبر العقار املدر 
اليوم أفضل سبل االستثمار التي حتقق عوائد للمستثمرين، 
حيث تتراوح عوائد العقارات االستثمارية ما بن 7 و%10، 
في حن تتراوح عوائد العق���ارات التجارية ما بن 4 و%6، 
مقارنة م���ع عوائد الودائع املصرفية الت���ي ال تتعدى %2، 
وعوائد االستثمار في سوق األسهم التي أصبحت مشكوكا 
في حتصيلها في ظل حتقيق أغلب الشركات خلسائر فادحة 

نتيجة لتداعيات األزمة املالية العاملية.
وأوضح التقرير أن أغلب املالك ال يدركون جدوى الوساطة 
وتسويق العقار وقيمتها في ظل الظروف احلالية التي مير 
بها السوق وندرة املستأجرين، مشيرا إلى أن هناك الكثير 
من العقارات التجارية واالستثمارية التي تعاني نسب شاغر 
عالية بس���بب تعنت املالك ورفضهم إسناد البناء لشركات 
تس���ويق متخصصة، حيث حتتم ظروف السوق احلالية 
على كل مالك أن يسعى جاهدا من خالل كل السبل لتحقيق 
أعلى نسب إشغال بدال من إسناد هذه املهمة حلارس العقار 

ولوحة إعالن »شقق لإليجار« املكتوبة بخط اليد.
وأكد التقرير أن إسناد إدارة العقارات لشركات أو مؤسسات 
متخصصة يحمي املالك من عمليات التالعب التي يقوم بها 
احل���راس إلى جانب أنه يؤم���ن للمالك ما بن 85 و90% من 
اإليرادات احلقيقية للعقار ويلعب دورا هاما في رفع كفاءة 
العقار وزيادة إيراداته، إلى جانب أنها تضمن له نسب إشغال 
مرتفعة تصل إلى 95% للعقارات، كما تخفف إدارة األمالك من 
قبل الشركات املتخصصة للعقار من عبء الصيانة ومتابعة 

العقار وتطويره وتقلص من مصاريفه ما بن 10 و%20.
وبن التقرير أن زيادة حجم الشواغر في أبراج املكاتب 
بالعاصمة يأتي بسبب دخول مخزون ضخم من املساحات 
التأجيرية في هذا القطاع، حيث من املتوقع أن يرتفع إجمالي 
حجم املساحات املعروضة من املكاتب التجارية خالل العام 
احلالي إلى 1.4 مليون متر مربع بزيادة تبلغ نحو 122 ألف 
متر مرب���ع وذلك مقابل انخفاض حجم الطلب على املكاتب 

اإلدارية في السوق.
أما على صعيد العقارات االس���تثمارية فقد بلغ مجموع 
الشقق اخلالية في مختلف محافظات الكويت حتى 31 ديسمبر 
من 2009 عدد 101 ألف شقة من أصل 264 ألف شقة وبنسبة 
شاغر بلغت 38%، فيما بلغ عدد احملالت الشاغرة في جميع 
احملافظات 34 ألف محل من أصل 105 آالف بنس���بة شاغر 

بلغت %32.

»كولدويل بانكر«: 101 ألف شقة خالية في مختلف 
محافظات الكويت بنهاية ديسمبر 2009

مالك العقار يبخلون على شركات التسويق بالعمولة

تقــرير


