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العقار التجاري ال يزال يعاني من تداعيات االزمة 

عالء بهبهانيعبدالرحمن احلمود

خالد املريخيأنس الصالح

»الدولية للتمويل« و»كويت إنفست« و»جيزان« تعلن عن البدء في مفاوضات االندماج

الغانـــــم:
 تمويــل األفــراد

ظل  في  صعبـًا  بات   
البنــوك  تشــدد 
التسهيالت منح  في 

الحمــــود: 
العقــاري  السـوق 
إلـــى  بحـاجــة 
للخروج  تشريعـات 
الجمود حالــة  من 

 : نـــي بهبها
شـروط صعبـة امام 
البنـوك إذا لجـأت 
للتسـييل والسـوق 
يعانـي مـن األزمـة 

 : مـي و لر ا
االندماج سيخلق 
جديدًا  كيانـــًا 
محلي  ثقـل  لـه 
إقليمي وتواجـد 

: لـــح لصا  ا
إسـتراتيجية  خطة 
للعمـل  للمجموعة 
مجـــاالت  فــي 
تشغيلية ومتخصصة

المريخــي: 
لالنضمـام  فرصـة 
لكيـان متخصـص 
تحقيق  علـى  قادر 
العـوائـد أفضـل 

الش���ركة  أعلنت كل من 
الدولية للتمويل وش���ركة 
القابضة  إنفس���ت  كوي���ت 
وشركة جيزان القابضة عن 
أن مجالس إدارات الشركات 
الثالث قد اجتمع اخلميس 
املاضي وقرر البدء في إجراء 
مفاوضات االندم���اج فيما 
بينها، وتشكيل جلنة ثالثية 
مشتركة تضم بعض أعضاء 
مجالس اإلدارات الثالثة من 
أجل إجراء مفاوضات االندماج 
واإلش���راف على الدراسات 
الفنية، علما بأن بنك الكويت 
املرك���زي قد أصدر موافقته 
على السير في إمتام إجراءات 
الدمج وذل���ك طبقا لقانون 

الشركات التجارية.
وصرح نائب رئيس مجلس 
اإلدارة والعض���و املنت���دب 
بالش���ركة الدولية للتمويل 
الرومي »أن  خليفة يوسف 
هذا االندماج سيخلق كيانا 
جديدا له ثقل محلي وتواجد 
إقليمي سيساعد الشركة على 
اقتناص الفرص االستثمارية 
املتاح���ة في ظ���ل الظروف 

االقتصادية احلالية«.
هذا وقد أوضحت املجموعة 
أنه سيتم الدخول في مرحلة 
التفاوض بني الشركات الثالث 
لتحديد اخلطوط العريضة 
لش���روط وأحكام االندماج، 
وبناء عليه يتم تكليف مكتب 

عاملي متخص���ص من أجل 
إعداد الدراسات الفنية وتقييم 
أصول الشركات الداخلة في 
االندماج لتعرض بعد ذلك 
تلك الدراسات على مجالس 
االدارات التخاذ القرار النهائي 
ف���ي ضوء هذه الدراس���ات 
وإعداد مشروع عقد االندماج 

الذي يعرض فيما بعد على 
اجلمعيات العمومية ملساهمي 
هذه الشركات إلقرار االندماج 

نهائيا.
ومن جهته صرح رئيس 
مجل���س اإلدارة والعض���و 
املنت���دب لش���ركة كوي���ت 
إنفست القابضة أنس خالد 

الصالح »أن هذا االندماج يعد 
خطوة لتكملة استراتيجية 
مجموعة ايفا في خلق كيانات 
متكامل���ة تعمل في مجاالت 
متخصصة، كما أنه سيعطي 
إمكانيات متطورة لش���ركة 
كويت إنفست للدخول في 
أنشطة جديدة لتقدمي خدمات 

متكاملة لعمالئها«.
اما رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لش���ركة 
جيزان القابضة خالد عبداهلل 
املريخي، قال »إن االندماج 
سيمنح شركة جيزان الفرصة 
لتكون ضمن كيان متخصص 
قادر على التوسع واملنافسة 
ويحقق للمس���اهمني عوائد 
مجزية نتيجة تقييم الشركة 
بسعرها العادل الذي يفوق 

سعرها السوقي احلالي«.
جت���در االش���ارة أن هذا 
االندماج اجلديد يأتي ضمن 
اخلطة التي أعلنتها مجموعة 
ايفا منذ عامني والتي تهدف 
إلى التركيز والتخصص بني 
شركات املجموعة مبا يضمن 
حتسني األداء وإعطاء مردود 
أفضل فض���ال عن تخفيض 
املصروف���ات، وق���د ب���دأت 
مجموعة ايفا أولى خطوات 
هذه اخلطة في شهر إبريل 
2008، وقبل حدوث األزمة 
املالي���ة العاملي���ة، عندم���ا 
أعلنت ع���ن االندماج األول 
بني ش���ركة الديرة القابضة 
والشركة الدولية للمشروعات 
االستثمارية، وكانت مجموعة 
ايفا أعلنت في ذاك الوقت أن 
هذا االندماج ستليه اندماجات 
أخرى لتحقيق أهداف اخلطة 
التي وضعتها  والسياسات 
املجموعة منذ فترة طويلة.

ضمن الخطة التي أعلنتها مجموعة إيفا منذ عامين وفي أول حالة من نوعها

عقاريون يطالبون الحكومة بتأسيس صناديق استثمارية
لتحرير البنوك المحلية من ملف الرهونات والخروج من نفق الركود

عمر راشد 

 سيطر ملف تسييل الرهونات على القطاع العقاري خالل األسبوع املاضي، ففيما أبدى العديد من العقاريني تخوفهم من قيام بنوك محلية بتسييل الضمانات 
لديها على خلفية تعثر عمالئها أفرادا وشركات عن السداد، أكدت مصادر مصرفية لـ »األنباء« أنه ال تسييل للرهونات وأن تعميم بنك الكويت املركزي في هذا األمر 
كان واضحا وصريحا، وأن التسييل لبعض رهونات العمالء يتم برغبة من العميل، مشيرة الى أن البنوك احمللية ملتزمة بعدم التسييل لعدد من األسباب أهمها: أن 
البيع في هذا التوقيت يعني خسـارة البنك أكثر من 50% من قيمة األصل وهو ما يعني مزيدا من اخلسائر املوجودة لدى البنوك احمللية والثاني أن تعميم البنك 
املركزي كان واضحا في عدم االقتراب أو املسـاس مبلف الرهونات املوجودة لدى البنوك احمللية وذلك حتى ال تنخفض أسـعار األصول بشـكل كبير، وهو ما 

سيؤثر على السوق العقاري بشكل كبير.
 وهذه التأكيدات حسمها رئيس مجلس إدارة البنك التجاري ورئيس احتاد املصارف عبد املجيد الشطي في بيان أصدره االحتاد نفى فيه أن يكون بنك الكويت 
املركزي قد مارس ضغوطا على البنوك احمللية لتسييل الرهونات لديها، وأن البنوك احمللية ملتزمة في هذا الصدد بتعميم بنك الكويت املركزي القاضي بعدم 

تسييل الرهونات. 
 مصادر عقارية، ورغم التطمينات التي أرسـلتها البنـوك احمللية، التزال تبدي تخوفها من إقدام بعض البنوك احمللية على التسـييل في ظل غياب احللول 

احلكومية القادرة على وضع حل لألداء االقتصادي الذي اليزال متذبذبا حتى مع بدء األزمة املالية.

البداية، أش���ار رئيس  في 
إدارة شركة املستثمر  مجلس 
العقاري عبدالرحمن احلمود إلى 
أن السوق العقاري في حاجة إلى 
التشريعات ويحتاج  أكثر من 
إلى دع���م حكومي، خاصة مع 
املالية على  احت���دام األزم���ة 
التي باتت  العقارية  الشركات 
ملزم���ة بالوف���اء بالتزاماتها، 

مستدركا بأن
التدخ���ل احلكوم���ي م���ن 
خالل محفظ���ة حكومية تقوم 
باالستثمار في فرص موجودة 
حاليا وبأسعار مغرية سيدفع 
إلى الصعود  العقاري  السوق 
مجددا وإخراجه من حلقة الركود 

االقتصادي التي يعانيها.
وأض���اف احلم���ود إلى أن 
السوق العقاري مير حاليا بأزمة 
س���يولة حقيقية ويحتاج إلى 
خطة إنقاذ حكومية س���ريعة، 
تعزز من استثماراتها وحتقق 

لها إيرادات وعوائد جيدة.

سيولة جديدة

أزمة  وف���ي ح���ل لع���الج 
الرهونات العقارية، أشار أمني 
العقاريني واخلبير  سر احتاد 
العقاري قي���س الغامن إلى أن 
متييز حك���م بيتك في قانوني 
8 و9 بش���أن الرهن والتمويل 
العقاري وان كان لصالح البنوك 
اإلسالمية، إال أنه أوقع االقتصاد 
في ارتباك بسبب تداعياته على 
البنوك التجارية التي باتت غير 

معنية باحلكم.
وقال إنه مع الشروط الصعبة 
التي وضعتها البنوك املركزية 
في دول اخلليج للحصول على 
متويل، فقد ب���ات صعبا على 
األفراد والش���ركات احلصول 
على قروض حلل أزمتها داعيا 
احلكومة إلى حترير البنوك من 
تبعات الرهونات العقارية من 

التي شهدت مبادالت بينها وبني 
االس���تثماري، واجت���اه طلبات 
من األفراد للشراء عليها، حيث 
أوضحت مصادر عقارية إلى أن 
العقار االستثماري استعاد أكثر 
من 20% م���ن قيمته في مناطق 
حول���ي والس���املية والفروانية 
وذلك باعتباره اس���تثمارا مدرا 
للدخل ويلقى إقب���اال كبيرا من 

الوافدين.

»الخاص« متماسك

كما ان سوق السكن اخلاص 
اليزال متماس���كا دون أن يشهد 
نزوال في املناط���ق الداخلية أو 
اخلارجية، وذلك على خلفية متسك 
البائع واملشتري باألسعار التي 
يريد البيع عليها، كما أن املشتري 
يريد طلبه بأقل األسعار املمكنة 
وهو ما أدى النخفاض العرض 
مقارنة بالطلب وهو ما رفع سعر 
البيوت بنسب تتراوح بني 25 و50 
ألف دينار في املناطق الداخلية، 
القسائم السكنية في  وارتفعت 
املناطق اخلارجية بنسب تتراوح 

من 20 و30 ألف دينار.

العقار التجاري متراجع

  وعلى الرغم من حتسن أداء 
السكن اخلاص واالستثماري، إال 
أن القطاع التجاري اليزال يعاني 
من تداعي���ات األزمة املالية، مع 
عزوف الكثير من الشركات عن 
التأجير ملواجهة تداعيات األزمة 
املالية الت���ي تواجهها من خالل 
ترش���يد النفقات إلى أقصى حد 
ممكن وهو ما يعني تراجع القيم 
اإليجاري���ة بنس���بة بلغت %50 
مقارنة مع القيم التي كانت تؤجر 

بها األبراج قبل ذلك.
وال يزال السوق في حالة ترقب 
لتنفيذ املشاريع احلكومية والتي 
من املمكن ان تقود االسعار الى 

االنتعاش مجددا.

خالل دعمها بس���يولة جديدة 
أو ش���راء تل���ك الرهونات من 
خ���الل صناديق اس���تثمارية 
جديدة والتي ستدر على الدولة 
عوائد جيدة م���ن خالل متلك 
أصول اس���تثمارية قوية غير 
مرتبطة بتداعيات األزمة املالية 
العاملية وهو ما سينعش األداء 
االقتصادي ويخرج العقار من 
حالة الركود إلى االنتعاش من 

جديد.

ضوابط مشددة أمام التسييل

األزم���ة املالية عب���ر عنها 
الرئيس التنفيذي في ش���ركة 
الس���راج املنير عالء بهبهاني 
وعل���ى هامش مش���اركته في 
معرض العقار الرمضاني الذي 
نظمته شركة »املسار« لتنظيم 
املعارض، حيث أش���ار إلى أن 
الرهونات لو مت  ملف تسييل 
فتحه سيؤدي إلى كارثة على 
أس���عار العقاري، إال أنه أبدى 
اعتقاده بأن امللف لو مت فتحه 
سيكون مرتبطا بقيود شديدة 
على البنوك احمللية التي ستقوم 
به، مس���تدركا أن البنوك التي 
تعطي التس���هيالت االئتمانية 
بات���ت أكثر حذرا، الفتا الى أن 
احلصول على التمويل أصبح 

طويلة ومعقدة.
ان األزمة التزال  وأض���اف 
التداوالت  أن  قائم���ة بدلي���ل 
العقاري���ة ال تخرج عن نطاق 

بعد صدور احلكم، مضيفا أن 
هناك مش���كلة تتلخص في أن 
من ميلكون عرض األراضي ال 
يرغبون في خفض السعر ومن 

صعبا ويحت���اج إلى إجراءات 
طويلة للتأكد من سالمة االئتمان 
وأن توظيفه سيتم في الغرض 
احملدد منه مع مروره بإجراءات 

بيع قسائم محدودة للغاية بعيدا 
عن املشاريع السكنية.

وأوضح أن أس���عار السكن 
اخلاص ارتفع���ت بحدود %10 

لديه الرغبة في الشراء ال يريد 
تصعيد ثمن الوحدة التي يريد 

شراؤها.
وقال بهبهباني ان الوضع 
احلالي أثر وبشكل كبير على 
حركة التداول العقارية التي تعد 
بطيئة للغاية، منوها أن األزمة 
الت���زال موج���ودة ومع غياب 
احللول احلكومية، فإن احلذر 
هو السائد لدى غالبية املتداولني 

في السوق العقاري.
العق���ار  ان  ال���ى  واش���ار 
االس���تثماري يحت���وي على 
فرص استثمارية جيدة بعوائد 
يتراوح بني 10 و12%، مضيفا أنها 
موجودة في مناطق الس���املية 
وحولي والكويت وهي موجودة 

بشكل ضئيل.
وأشار إلى ان معظم مشاريع 
الس���وق  إلى  الش���ركة موجهة 
العماني ويتمثل في شراء أراض 
وبنائها، وقمنا بشراء أراض بقيمة 
تصل إلى ملي���ون دوالر ونعيد 
طرحها من جديد على املستهلكني 

العمانيني.

انتعاش في »االستثماري«

وحول تط���ورات الس���وق 
العقاري، عادت احلركة من جديد 
عل���ى تداوالت الس���كن اخلاص 

توقعوا عودة األسعار مجددًا لالنتعاش في حال تنفيذها

عمر راشد
توقعت مصادر عقارية ل� »األنباء« استجابة السوق 
حلكم محكمة التمييز لصال���ح »بيتك« في قانوني 
8، 9 بشأن الرهن والتمويل العقاري خالل 3 أشهر، 
مستدركة ان األفراد سيكونون أكثر املستفيدين من 
احلكم وليس الشركات، مشيرة الى ان احلكم ينبغي 
تعميمه على جميع البنوك ليشمل البنوك التجارية، 

مستدركة بأن اجتاه املطالبات بعدم دستورية القانونني 
سيفتح الباب واسعا أمام القطاع العقاري للخروج 

من حلقة الركود التي تعيشها تداوالته منذ فترة.
ونوهت املصادر إلى ان الشركة العقارية تعاني من 
شح السيولة وحتتاج الى تخلي البنوك عن حذرها 
في منح االئتمان لبدء دورة النش���اط العقاري من 

جديد، والتي ال ميكنها التحرك دون متويل.

أسعار العقار تستجيب لحكم »التمييز« لـ »بيتك« خالل 3 شهور

االندماج احد محاور استراتيجيات الشركات املدرجة


