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محفظة «أعيان العقارية»  70مليون دينار وندرس دخول السوقني البريطاني واألميركي

العوضي لـ «األنباء» :ال فرص لدينا بالكويت إال مبشروعات «الشراكة»
االســتثمار الثالث فيتمثل في
شــركة بــرج هاجــر العقارية
اململوكة بنســبة  %31.5ومتلك
الشركة فندق «املوڤنبيك» مبكة
بإجمالــي  1200غرفــة فندقية،
وبتكلفة اجمالية للمشروع بلغت
 120مليون دينار.

طارق عرابي
تسعى «أعيان العقارية» الى زيادة
اســتثماراتها داخل الكويت من خالل
مشروعات هيئة الشــراكة وكذلك
التركيز على التوسع خارجيا مع دراسة
دخول أســواق غير عربية للمرة األولى
منها بريطانيا وأميركا مبا يضيف مرونة
أكبر للمحفظة العقارية التي وصلت قيمتها
الى  70مليون دينار .هذا ما اكده الرئيس
التنفيذي لشركة أعيان العقارية ابراهيم
العوضي في حواره لـ «األنباء» واكد خالله
أن استراتيجية الشركة تقوم على ثالثة
محاور رئيسية هي الدخول في استثمارات
ذات مخاطر منخفضة وحتقيق العوائد
املناسبة ،واحملافظة على أداء الشركة
الثابت ،واالستمرار في عملية توزيع األرباح
على املساهمني ،وهي االستراتيجية التي
لم حتد عنها الشركة منذ تأسيسها حتى
يومنا هذا ،وفي تفاصيل احلوار:

كم يبلغ حجم احملفظة
العقارية لشركة أعيان
العقارية؟
٭ محفظة أعيان العقارية مقسمة
الى عقار اســتثماري وجتاري
داخل الكويت وخارجها ،حيث
يبلغ اجمالي حجم هذه احملفظة
 70مليون دينار.
هل لديكم نية لدخول
أسواق جديدة؟
٭ في احلقيقة ،اننا ندرس دخول
أكثر من سوق من بينها السوق
البريطاني والسوق األميركي،
وذلــك امــا من خالل مشــاريع
ذات عوائد ثابتــة أو من خالل
التطوير العقاري ،حيث نتجه
الى مشاريع التطوير العقاري
في بريطانيا ،واملشــاريع ذات
العوائــد في أميــركا ،ونأمل أن
يشهد العام  2017احلصول على
مشاريع واستثمارات جديدة في
تلك األسواق.
هل لديكم نية للتخارج
من أي استثمارات عقارية
خالل العام احلالي؟
٭ ميكــن القــول بــأن أغلــب
األصــول احلالية التي متتلكها
أعيان العقارية أصول مستقرة
ومدرة للدخل وعوائدها ممتازة،
لكن هذا ال مينــع التخارج من

إبراهيم العوضي

لدينا مستويات سيولة
جيدة تساعدنا على
التوسع رغم التزامنا
بالتوزيعات النقدية
ال يوجد لدينا أي أصل
للبيع وال نية للتخارج
من أي استثمار حالي ًا
قادرون على امتصاص
آثار الزيادة اجلديدة
في أسعار الكهرباء
طلبنا إعادة ترخيص
«عنان» لتخطيطنا
إدارة محافظ عقارية
مستقبالً

أي أصول في حال حصلنا على
سعر مميز لها ،خاصة أن هناك
قاعدة عامة في الســوق تقول
إن كل شــيء متاح للبيع .لكن
بشكل عام نؤكد أنه ال يوجد لدينا
أي أصل معــروض للبيع ،كما
أننا ال منلك النية للتخارج من
أي أصل من األصول في الوقت
احلاضر ،لكن في حال تلقينا أي
عروض مغرية فيمكن أن نعيد
النظر في هذا األمر ،خاصة أننا
كشركة نسعى دائما الى حتقيق
األرباح وتوفير السيولة املناسبة
لتحقيق التوزيعات النقدية.
أين تتوزع استثمارات
«أعيان» في الوقت
الراهن؟
٭ تعمل شركة أعيان العقارية
في عدد من أسواق املنطقة بدءا
من ســوق الكويــت والبحرين
والســعودية ومصــر ودبــي
وعمان .وهناك  3اســتثمارات
أساســية لدى أعيان العقارية،
األول عبارة عن مشروع «برج
ومجمع يال» الواقع في منطقة
الفحيحيل والذي بدأ تشــغيله
التجريبي في فبراير  2017على ان
يكون االفتتاح الرسمي في مايو
من العام نفسه ،أما االستثمار
الثاني فيتمثل في شركة «عنان»
للتمويل العقاري املتخصصة في
التمويل العقاري داخل الكويت
برأســمال  30مليون دينار ،أما

ما هو انعكاس التعرفة
اجلديدة ألسعار الكهرباء
واملاء على محفظتكم
العقارية؟
٭ كما هــو معروف فإن القرار
األساسي لرفع السعر كان يصل
الى  25فلسا للكيلوواط في العقار
التجاري وهي ضخمة ،وذلك قبل
أن تصدر اللجنة الوزارية املعنية
تخفيض الســعر الى  5فلوس
للكيلواط وهو ما يجعلنا قادرين
على امتصاص آثار هذه الزيادة
من خالل حتسني أداء املجمعات
التجارية ،واتخاذ وسائل جديدة
حلفظ وتوفير الطاقة ،وابتكار
أمور جديدة لتحسني العوائد.
تصل ديون الشركة
الى  23مليون دينار
والعائد على األصول %2
كيف ترى األداء املالي
ومدلوالت تلك املؤشرات؟
٭ تســتمر الشــركة فــي نهج
توزيع األرباح النقدية وأسهم
املنحة ،مع احملافظة على حجم
األرباح الثابتة .ومع آخر ميزانية
عن العام  2016حققت الشــركة
أرباحا بواقع  2.744مليون دينار
وبنسبة منو  ،%6.6وال شك ان

قال تقرير صادر عن بنك
الكويــت الدولي إن الســوق
العقــاري ســجل أداء جيــدا

ما تأثير انخفاض
اجلنية املصري على
استثماراتكم في مصر؟
٭ بالنسبة للمشروع العقاري
الذي دخلنــا به في مصر ،فهو
عبارة عن مشــروع عقاري في
التجمــع اخلامس يدار من قبل
الشركة األم من خالل محفظة،
حيث مت تطوير وبناء وبيع هذا
االستثمار قبل انخفاض سعر
اجلنيه.
ما التاثير الذي حلق

أكد العوضي أن املشــروع الذي تنفذه «أعيان لالجارة» والذي
متتلك شــركة أعيان العقارية حصة منه وهو مشروع جتاري
في منطقة اجلهراء بات قاب قوسني أو أدنى من التشغيل.
واشار الى ان املشروع عبارة عن مول يقع على مساحة  12الف
متر مربع ويطل على طريق الدائري السادس باجلهراء الصناعية
ويتكون من دور أرضي وأول وسرداب مخصص كمساحات
جتارية ،وسرداب آخر مخصص كمواقف سيارات ،مؤكدا أنه
مت االنتهاء من أعمال البناء وتسلم املشروع من املقاول ،حيث
جتري حاليا أعمال التأجير والتجهيز الفتتاح املجمع.

«الدولي» %10 :تراجع ًا سنوي ًا
مببيعات العقار إلى  672مليون دينار
نسبيا خالل الربع األول من
 ،2017وذلك برغــم التراجع
الــذي شــهده مؤشــر قيمة

هل سياسة التوزيعات
تعوق فرص الشركة
للتوسع وهل ميكن
تعديلها باملستقبل؟
٭ لدينا سيولة نقدية جيدة ،كما
أن لدينا استثمارات ذات عوائد
ثابتة ومنتظمة ستساعدنا على
الدخول في استثمارات جديدة
ستخدم اســتراتيجية الشركة
في حتقيق الربح والتوزيعات.

«مول اجلهراء» قاب قوسني
أو أدنى من بدء التشغيل

خالل الربع األول ..وانتعاش السوق مرهون بتوزيع البيوت وحتسن النفط والفائدة

املبيعــات اإلجماليــة ،إال أن
مستويات التراجع كانت أبطأ
إذا ما قورنت بفترات مرحلية

ذلــك االمر منســجم مــع خطة
واستراتيجية الشركة ،فيما يبلغ
حجم األصول احلالية  119مليون
دينار مقارنة بـ 105ماليني دينار
فــي  ،2015فيما انخفض حجم
املطلوبات من  29الى  23.8مليون
دينار ،فيما بلغ اجمالي حقوق
املساهمني  76مليون ،وااليرادات
التشغيلية  7.7ماليني دينار ،أما
اجمالي ديون الشركة فتقدر بـ
 23مليون دينار مقابل موجودات
تصل الى  119مليون دينار.

ســابقة ،كما أن مؤشر العدد
اإلجمالي للصفقات قد ارتفع
للربــع الثاني علــى التوالي
ليسجل أفضل مستوياته منذ
ما يزيد على السنة.
كمــا اســتمرت حركــة
التراجع في مؤشرات األسعار،
إال أن مســتويات التراجــع
بقيــت متفاوتــة ومرتبطــة
بخصائص العقار واملنطقة
اجلغرافية ،األمر الذي يشير
إلــى انتقائية أكبــر من قبل
مشتري العقارات ،واقتناص
املستثمرين لفرص استثمارية
مجديــة مرتبطــة بالعائــد
املتوقع من شــراء العقارات
في ظــل التراجع احلالي في
مستويات األسعار.
هــذا ،وال تــزال اآلفــاق
املســتقبلية لســوق العقار
املرتبطة وبشــكل أساســي
باملؤشرات االقتصادية على
املســتويني احمللي والعاملي،
حيــث يتوقــع أن يشــهد
الســوق اســتجابة إيجابية
في حال حتسن أسعار النفط
مستقبال ،كما سيستمر بالتأثر
نســبيا مبؤشــرات أخــرى
مثل توزيعات املســاكن من
قبل الهيئــة العامة للرعاية
السكنية ،ومستويات الفائدة
وأســعار اخلدمات املرتبطة
بالسكن.
تراجعت مبيعات السوق
العقــاري (عقــود ووكاالت)
خالل الربــع األول من 2017
بنحو  %4مقارنــة مع الربع
الرابع من  ،2016وبنحو %10
على أساس ســنوي ،لتبلغ
نحو  672مليون دينار.
فيما ارتفع مؤشــر العدد
اإلجمالي للصفقات العقارية
املســجلة في الســوق بنحو
 %16مقارنة بالربع السابق،
وبنحــو  %12علــى أســاس
سنوي ،ليستمر هذا املؤشر
في االزدياد للربع الثاني على
التوالي.
ملتابعة

التفاصيل على
موقع «األنباء»

بشركتكم بعد سحب
ترخيص «عنان» من قبل
هيئة أسواق املال؟ وهل
يوجد جديد في اجراءات
عودة الترخيص مرة
اخرى؟
٭ ســحب ترخيص النشاط
كان يتعلــق بجانــب ادارة
احملافظ العقاريــة ،علما بأن
الشــركة لم تكن متارس هذا
النشاط من األســاس ،لكننا
نفكر باســتخدامه باملستقبل
البعيد ،لذلــك تقدمنا بطلب
إلعادته من جديد وسلمنا كافة
االشتراطات لهيئة أسواق املال
وبانتظار موافقة الهيئة على

اعادة الترخيص مرة أخرى.
ما أهم املشاكل التي
تواجه الشركات العقارية؟
٭ هناك العديد من املشــاكل
التــي يأتــي علــى رأســها
عــدم وجود فــرص حقيقية
لالســتثمار ،وعــدم توافــر
املساحات الالزمة لالستثمار،
ناهيــك عــن ارتفاع أســعار
األراضي التي تقلل من جدوى
أي اســتثمار ،حيث إن قيمة
األرض في العديد من الدول
املجــاورة تعــادل  %20مــن
اجمالي حجم املشروع ،بينما
في الكويت العكس صحيح.

اذا ميكن القول إنه ال
يوجد أمامكم أي فرص
استثمارية مستقبلية في
الكويت؟
٭ هذا صحيح ،لذا فإننا كشركة
مساهمة نعول على املشروعات
التي ستطرح من قبل احلكومة
عن طريق هيئة الشــراكة بني
القطاعني العــام واخلاص ،أو
عن طريق أي مبادرة حكومية
جديــدة مثــل مشــاريع مدينة
جابر األحمد وصبــاح األحمد
الســكنيتني ،والتــي أعلنــت
املؤسســة العامــة للرعايــة
الســكنية عن وجــود  5فرص
استثمارية في هاتني املدينتني.

