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في المصارف دفع كثیرین منھم إلى » المحبوسة«خوف المودعین على ودائعھم 
وتجنّب مخاطر أي انھیار أكبر لسعر صرف » تحریرھا«التفكیر في أي طریقة لـ 

اللیرة، بأي وسیلة ممكنة، ومنھا استثمارھا في العقارات. فیما المصارف، من جھتھا، 
م مقایضة أموالھم بشقق وعقارات، حتى باتت تستغل ذعر المودعین عارضة علیھ

 .منافسة جدیة للوسطاء العقاریین
 

المصارف تحولت «العقاریة، یؤّكد أن » رامكو«رجا مكارم، المدیر العام لشركة 
حرفیاً إلى وسیط عقاري، وھي أكبر منافس للوسطاء العقاریین حالیاً من خالل 



وھذه السلوكیات ». بودائع لدیھالجوئھا إلى عرض مقایضة عقارات وشقق وأراٍض 
لیست ولیدة الساعة، إذ بدأتھا المصارف منذ فترة غیر قلیلة. إال أنھا، مع تأّزم «

وقاحة ». الوضع االقتصادي، زادت من وتیرة ھذه العروض بشكل متسارع
باالتصال، مباشرة، بعدد من المتمّولین «المصارف وصلت إلى حد قیام بعضھا 

یھم للبیع بأسعار جذّابة. وھي تمادت في تصرفاتھا غیر وعرض شقق وأراٍض عل
الالئقة إلى درجة لم تتواَن فیھا عن فضح أسماء المالكین الذین یرغبون في بیع 

عقاراتھم، وھو أمر مستھجن. إذ أن الوساطة العقاریة تفرض احترام خصوصیة 
 .«الزبائن وعدم فضح أسمائھم

استفادة «لبورصة العالمیة، یلفت إلى جھاد الحكیّم، االستراتیجي في أسواق ا
المصارف من الظروف الراھنة لخفض حجم مطلوباتھا عبر اللجوء إلى ھذه 

 Capital المقایضات مع المودعین الذین وجدوا أنفسھم مضطّرین لالختیار بین الـ
Control وبالتالي االحتفاظ بودائعھم في المصرف، مع عدم القدرة على التصرف ،

ایضتھا بعقارات رھنھا مودعون آخرون كضمانة لقروض تعذّر بھا وبین مق
 .«سدادھا

في الوقت الراھن سیُحقق عائدات أقّل » مقایضاتھا«العقارات أو » بیع«ورغم أن 
للمصارف من القیمة األساسیة التي ُسجلت بھا ھذه العقارات، بحكم تراجع األسعار، 

تمال تدھور األسعار بشكل أكبر إال أنھ قد یكون أھون الشّرین، خصوصاً في ظل اح
في المرحلة المقبلة. أضف إلى ذلك أنھ سیكون من المفید للمصارف تجنّب تكرار 

قرن ال تجربة المحافظ العقاریة التي حملتھا إبّان األزمة العقاریة أواخر تسعینیات
 .الماضي

 طلب على العقارات
المودعین القلقین على  ما یتّم تداولھ عن زیادة في الطلب على العقارات من قبل

 ھجمة«مصیر ودائعھم، یؤكده عقاریون، برغم إشارتھم إلى أنھ ال یمكن الحدیث عن 
وفي ھذا اإلطار یقول الخبیر العقاري وسام مبارك إنھ، بحسب المعطیات ». عقاریة

الطلب على العقارات ارتفع أخیراً وخاصة على األراضي، مع «المتوافرة، فإن 
عین على أن یكون الدفع بالدوالر، إما نقداً أو من خالل شیكات إصرار أغلب البائ

 .«مصرفیة



 بدأت إدارات المصارف تعرض على المتمّولین عقارات للبیع بأسعار جذّابة

 
الطلب على العقارات یختلف بحسب كل «إن » رامكو«بدوره، یقول المدیر العام لــ

لف دوالر یسأل عن أ ۲۰۰حالة ووفق حجم الودیعة في المصرف. فمن یملك 
 »عقارات بھذا السعر، ومن یملك ملیوناً یسأل عن عقار بھذا المبلغ، وھكذا دوالیك.

رغم إمكانیة ھبوط األسعار بشكل أكبر في المستقبل بحسب تطور «ویلفت الى أنھ 
األوضاع، إال أن أغلب الناس یفكرون من منطلق كل یوم بیومھ. فالبعض قد یخاف 

ً من االنتظار أكثر ح  .«تى ولو كان تراجع األسعار مضمونا
في المقلب اآلخر، فإن الخوف من المستقبل دفع كثیراً من البائعین إلى التراجع عن 
بیع عقارات كانوا عرضوھا للبیع سابقاً مفّضلین االحتفاظ بھا كضمانة، انطالقاً من 

األمر  أن ال جدوى من الحصول على أموال في الحساب ال یُمكن التصّرف بھا. لكن
یختلف بالنسبة إلى المدینین ومن لدیھم استحقاقات مادیة ضاغطة ال مفّر منھا، أو في 

حال كان الدفع بالدوالر نقداً أو من خالل حسابات في الخارج لكّل من البائع 
 .والشاري
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