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تراجع س����عر برميل النفط الكويتي إلى مستوى 77.65 دوالر في 12
التعامالت الدولية امس مقارنة بتعامالت اليوم الذي سبقه.

وقالت مؤسسة البترول الكويتية امس ان سعر خام النفط الكويتي 
بلغ يوم الثالثاء املاضي 77.88 دوالرا للبرميل وهو مستوى جيد. ومن 
جانبها قالت األمان����ة العامة ملنظمة الدول املصدرة للبترول »أوپيك« 
مبقرها في ڤيينا امس إن سعر سلة خاماتها ارتفع فقط بشكل طفيف 
إلى 77.32 دوالرا اول من أمس. وتشهد اسعار النفط في الوقت احلالي 

حالة من االستقرار بسبب انخفاض سعر الدوالر في االسواق العاملية 
ودخول املضاربني الى اسواق النفط مرة اخرى السيما مع بقاء العوامل 
االساسية للس����وق من عرض وطلب واحتياطيات على حالها تقريبا. 
وكانت منظمة الدول املص����درة للبترول )أوپيك( قد ذكرت مؤخرا أن 
»املسائل الساخنة« مثل ارتفاع معدالت املضاربة في البورصات العاملية 
املعنية بالطاقة واضطراب الس����وق النفطي العاملي وتقلبات االسعار 

كانت السمة االساسية التي متيز بها فصل الصيف احلالي.

الخام الكويتي يتراجع إلى 77.65 دوالرًا للبرميل

استمرار تداعيات 
أزمة دبي على السوق 
المحلي لمدة تصل إلى 
3 سنوات

ما بين 30% و%40 
نسبة تراجع األصول 
العقارية في دبي

التخارج من 
االستثمارات بات 
صعبًا في ظل انخفاض 
القيمة السوقية

بدر العلي

الغانم: أزمة دبي جعلت تأسيس محفظة 
 تحرير الرهونات المليارية أمرًا ملحًا 

العقارات الكويتية في دبي »تائهة« بين »تكلفة االنتظار« و»مخاطر التسييل«
مع توقع استمرار أزمة دبي لـ 3 سنوات مقبلة وغياب الشفافية حول حجم تعرضها

الغيص: إدارة السوق تفتقد الصفة القانونية إللزام 
الشركات العقارية بإعالن انكشافها على مديونية دبي

العلي: خسائر كبيرة 
يتكبدها المغامرون بقرار التسييل

 قال أمني س����ر احتاد 
العقاري����ني قيس الغامن 
إن العق����ار بع����د اندالع 
أزم����ة مديوني����ة دب����ي 
بات بحاج����ة ملحة إلى 
تأسيس صندوق لتحرير 
الرهونات بقيمة ال تقل 
ع����ن 5 ملي����ارات دينار 
وذلك إلتاحة الفرصة أمام 
البنوك للتحرك على جهة 
متويل الشركات املتعثرة 
التدخ����ل إلنقاذ  وكذلك 
األص����ول املتعثرة التي 
بات����ت متثل حجر عثرة 

أمام السوق العقاري. 
 ونف����ى الغامن م����ا ردده البعض من عودة 
األم����وال املهاجرة إلى الس����وق العقاري مرة 
أخرى، مبررا ذلك بأمرين األول غياب التميز 
في السوق العقاري بالكويت وغياب احلوافز 
التي من ش����أنها جذب االستثمارات وعودتها 

مرة أخرى إلى الس����وق 
العقاري، مستدركا بأن 
األمر الثاني يتمثل في أن 
سوق دبي ليس خطرا وما 
مت إعالنه هو أمر عادي 
يتمثل في إعادة جدولة 
ديون شركتني وهو أمر 
يأتي في إطار ما يتم على 
العاملي وليس  املستوى 

اإلقليمي أو احمللي. 
 ولفت الغامن الى أن 
احلكومة باتت مطالبة عن 
أي وقت مضى بضرورة 
تعديل النظرة التنموية 
للبيئ����ة االقتصادية من 
خالل تشجيع القطاع اخلاص باألفعال ال األقوال 
وإش����راكه في العمل التنم����وي واالقتصادي 
وذلك من خالل تعديل قانون 7 لس����نة 2008 
وكذلك تعديل قانوني 8، 9 في الرهن والتمويل 

العقاري. 

العق���اري  اخلبي���ر 
حس���ني الغيص فجر 
مفاجأة من نوع خاص 
إدارة  أن  أك���د  ح���ني 
السوق ليس���ت لديها 
أدوات قانونية متكنها 
الش���ركات  إل���زام  من 
العقارية باإلفصاح عن 
حجم مديونياتها، الفتا 
الى أن أزمة االستثمارات 
العقارية في دبي تتمثل 
في وجود شركات عقارية 
ورقية وأخرى ال متلك 
استثمارات حقيقية في 

األصول بإمارة دبي.
وب���ني أن هناك ش���ركات عقارية وأفرادا 
ميلكون عقارات ضخمة معرضة لالنخفاض 
في قيمها السوقية، وال يستطيعون التخارج 
اآلن بس���بب تراجع تلك القيمة ملس���تويات 

متدنية.
وأبدى الغيص دهشته من الق���ول بع���ودة 
األموال املهاجرة وانتعاش الس���وق العق���اري، 
متس���ائال من أين تأت���ي الس���يول���ة ف���ي 

ظ���ل غي��اب تسيي���ل 
األصول والتخوف م��ن 
البي���ع من قبل األفراد 
والشرك��ات في املرحلة 

الراهنة؟
تدخ���ل  أن  وب���ني 
الرقابية في  اجله���ات 
السوق العقاري غائب، 
خاص���ة أن بعض تلك 
اجلهات دون أن يكشف 
اسمها ستتضرر في حال 
انكشاف بعض الشركات 
على مديونية دبي، الفتا 
الرهونات  أزمة  الى أن 
العقارية والتي تتراوح 
ب���ني 13 و15 مليار دينار تعد قنبلة موقوتة 
ف���ي وجه العقار وتطوره على املس���توى 
احملل���ي، مستدركا أن ما ذكرته بعض املكاتب 
الفني���ة عن وجود فقاعات في سوق دبي لم 
تظهر بعد ق���د أثار الكثير من املخاوف لدى 
املس���تثمرين وهو أمر بالغ اخلطورة ليس 
على دبي وحدها وإمنا على اقتصاد اإلمارات 

بشكل عام.

الرئيس التنفيذي في شركة بيت االستثمار اخلليجي 
بدر العلي رأى أنه م���ن الصعوبة مبكان التخارج من 
أصول الشركات العقارية املوجودة في دبي باعتباره 
أمرا غير متاح حاليا بس���بب اخلسائر التي قد تلحق 
الشركات العقارية في املرحلة الراهنة وبسبب تراجع 

قيمها السوقية بنسبة كبيرة. 
وأوضح أن االستثمار في دبي اليزال جاذبا للكثيرين 
خاصة في القطاع العقاري وذلك ألن أسعار العقار تأخذ 
وقتا في الصعود ومن ثم فإن البيع االنفعالي قد يكلف 
الش���ركات تكلفة كبيرة على أساس أن البيع لألصول 

في املرحلة الراهنة سيكون خطرا للغاية. 
وقال إن تكلفة »االنتظار« ستكون أفضل بكثير من 
تكلفة »التس���ييل« والتي ستعيد الشركات إلى املربع 

األول لتداعيات األزمة املالية على السوق العقاري.

 أك����د رئيس مجلس 
إدارة ش����ركة األول����ى 
د.محم����د  لالس����تثمار 
العلوش أن إدارة السوق 
الب����د لها م����ن مخاطبة 
الشركات العقارية املدرجة 
ملعرفة درجة انكشافها 
على مديونية دبي، الفتا 
الى أن غيابها س����يؤثر 
سلبا على شفافية السوق 
وسيزيد األمور غموضا 
وهو ما س����يضاعف من 
تكلفة وتداعيات األزمة 

على السوق. 
إلى  العلوش   ولفت 

أن أزمة دبي موجودة منذ عام وعلى الشركات 
العقارية أن تبادر بإعالن انكش����افها وبشكل 
واض����ح للمتداولني حت����ى ال يحدث خلط في 
ذهن املتداولني جراء الشائعات املوجودة هنا 

وهناك. 

 ورأى أن التخ����ارج 
بات صعبا أمام الشركات 
العقاري����ة، الفتا الى أن 
االنتظار مطلوب التضاح 
ال����رؤى ح����ول وض����ع 
مديونية »دبي العاملية« 

و»نخيل«. 
 وحول املطلوب من 
احلكومة في الفترة املقبلة، 
قال إن احلكومة مطالبة 
بدعم املشاريع التنموية 
ومعاجلة األزمة املالية من 
خالل التدخل املباشر في 
مساندة الشركات بشراء 
األص����ول واملديونيات 

اخلاصة بها خالل الفترة املقبلة. 
 وبني أن السوق وصلت أسعار األسهم فيه 
إلى مستويات دون قيمتها الدفترية ومن ثم لم 
يعد هناك قاع أكثر مما هو موجود من تداعيات 

سلبية أفرزتها األزمة املالية العاملية. 

املنتدب  أشار العضو 
في شركة مجموعة توب 
العاملي���ة وليد  اكس���بو 
قدومي إلى أنه ال خوف من 
تداعيات أزمة مديونية دبي 
على االستثمارات الكويتية 
في العق���ار، الفتا الى أن 
تلك الشركات استفادت 
من فورة النشاط العقاري 
وحققت أرباحا طائلة من 

وراء تلك االستثمارات.
الى أن  ولفت قدومي 
األزمة العاملية أثرت بشكل 
سلبي على القطاع العقاري 
وتضررت منها الشركات 

جميعا وليس الكويتية فحس���ب، مستدركا أن 
سوق دبي كان قد بدأ يتنفس الصعداء مع وجود 
مؤش���رات إيجابية باخلروج من األزمة املالية 
العاملية وخروج املضاربني من السوق واستقرار 

االستثمارات طويلة املدى.
وقال إن أزمة مديونية »دبي العاملية« و»نخيل« 
ليس لها تأثير س���لبي على أسعار العقار ألنه 
وصل إلى احلد األدنى، مشيرا الى أن ما مت إعالنه 

من إعادة هيكلة ديون دبي 
بتأجيل سداد مستحقاتها 
أمرا مقب���وال وما مت هو 
تضخيم لألمور في غير 
محله م���ن جانب العديد 

من وسائل اإلعالم.
وردا على تأثير إعالن 
إمارة دب���ي تخليها عن 
ضمان ديون دبي العاملية، 
أشار قدومي إلى أن متلك 
حكومة دبي في شركة ال 
يعني دعمها ألن هناك فرقا 
بني سيادة الدولة وملكية 
احلكوم���ة ف���ي جزء من 
رأسمال إحدى الشركات 

العاملة فيها وإن كانت متتلك جزءا فيها.
وحول وضع الش���ركات العقارية في دبي، 
قال قدومي إن 90% من الشركات العقارية قامت 
بتسويق مشاريعها والنسبة املتبقية قيد اإلنشاء 
هي أيضا مباعة، مس���تدركا أن تنفيذ املشاريع 
العمالقة في دبي مت تأجيلها حتت وطأة األزمة 
املالي���ة العاملية وهو أمر يح���دث في كل دول 

العالم.

العلوش: على إدارة السوق مطالبة الشركات 
العقارية باإلفصاح عن انكشافها

قدومي: 90% من المشاريع الكويتية 
في دبي تم تسويقها

خالد بن سالمة

بن سالمة: تداعيات أزمة مديونية دبي 
مستمرة 3 سنوات 

املدير العام في شركة املباني العقارية خالد بن سالمة 
أكد أن التخارج هو أفضل شيء في الوقت الراهن، الفتا 
الى أن األيام املقبلة تنبئ بأن املش���كلة أكبر بكثير من 
املتوقع، مستدركا بان البنوك ستضغط على الشركات 
للحصول على مديونياتها جتاه الش���ركات املستثمرة 
هناك وهو أمر يجعل بيع األصول أمرا في غاية الصعوبة 

مع انخفاض قيمتها السوقية بشكل كبير. 
بن سالمة رأى أن تداعيات األزمة ستضرب االقتصاد 
على مدى زمني يتراوح بني عامني و3 أعوام وهو أمر 
قد يؤدي إلى الكثير من التداعيات على السوق العقاري 

في الكويت. 
وحول عودة األموال املهاجرة من دبي إلى الكويت، 
لم يس���تبعد عودة تلك األموال خاصة في ظل وجود 

فرص استثمارية جيدة في الفترة املقبلة.

عمر راشد
بني إمكانية التخارج واالس�تمرار في سوق العقار في إمارة دبي، تقف الشركات العقارية حائرة بعد تكلفة االنتظار 
ونار التس�ييل على وقع تداعيات انفجار أزمة مديونية دبي والتي وصفته�ا رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب في 
أدفانتج لالستشارات والتدريب صفاء الهاش�م بأنها فوق استيعاب أي أحد مؤكدة أن حجم االنكشاف قد يتعدى ال� 
5 مليارات دوالر، فيما توقع رئيس احتاد العقاريني توفيق اجلراح أن األزمة ستؤدي إلى تخارج الشركات العقارية من 

استثماراتها. 
وفي حتقيق أجرته »األنباء« بعد مرور 10 أيام على اندالع األزمة حول إمكانية التخارج من استثمار الشركات العقارية 
في دبي والشفافية العقارية الغائبة حول حجم انكشاف تلك الشركات في غياب واضح للجهات الرقابية حول االضطالع 
مبس�ؤولياتها جتاه األزمة، رأى فيه غالبية املشاركني من املستثمرين العقاريني أن التخارج بات صعبا خاصة في ظل 

انخفاض القيمة السوقية للكثير من تلك األصول مبا يتراوح بني 30 و40% تقريبا. 
ولفت البعض إلى أن عودة األموال املهاجرة هو أمر »مضحك« متسائلة مباذا تعود؟ وكيف تعود في ظل غياب العوامل 

اجلاذبة لالستثمار العقاري والتعقيدات التشريعية والبيروقراطية التي تواجه تلك االستثمارات. 
ورأى آخرون أن الس�وق العقاري بحاجة فورية لتأس�يس محفظة مليارية بقيمة 5 مليارات دينار لتحرير الرهونات 
لدى البنوك احمللية، الفتني الى أن السوق يحتاج إلى تغيير في منط التنمية السائد من خالل إشراك القطاع اخلاص 

  .B.O.T �وتعديل نظام ال
وتوقع آخرون استمرار تداعيات األزمة على السوق العقاري ملدة قد تصل إلى 3 سنوات، متوقعني أن حتمل األيام 

املقبلة ما هو أسوأ وأن املشكلة أكبر من املتوقع.

د.محمد العلوشقيس الغامن

وليد قدوميحسني الغيص


