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الزي�ادة  متوس�ط   %10
المتوقع�ة ف�ي أس�عار العق�ار 
الكويت  مناط�ق  مس�توى  على 
الحال�ي الع�ام  نهاي�ة  حت�ى 

الحدي�ث ع�ن التقييمات 
قطاع�ات  س�يُضر  العق�اري�ة 
عدي�دة فاألزم�ة الت�زال قائمة 

تميي�ز »بيت�ك« س�يجعل 
أكث��ر  الم�حل�ي�ة  ال�بن�وك 
تش�ددًا ف��ي من�ح االئتم�ان

العق�ار يعان�ي من ش�ح الس�يولة وعل�ى الحكوم�ة المب�ادرة بتنفيذ مش�اريعها التنموية النتش�ال الس�وق م�ن الركود 
50% م�ن عقارات الخليج »كويتية« واس�تثماراتنا في رأس الخيمة بح�دود ال� 60% وتأثرها بتداعي�ات األزمة المالية طبيعي

وهل ستشمل تلك الزيادة كل مناطق الكويت؟ 
ال، فاملناطق التي انخفضت أسعارها بسبب 
تداعيات األزمة والتي متتد من املناطق الداخلية 
إلى شرق القرين هي التي سيطولها االنتعاش 
ولكن في العموم سيطول االنتعاش جميع املناطق 
بالكويت وإن بنس���ب مختلفة، فبعض املناطق 
اخلارجية انخفضت أس���عارها بنسب تتراوح 

بني 40 و%10. 
وكيف تقرأ ما كتب عن نزول في أسعار العقار 

في شرق القرين من 40-50%؟
لألسف بعض وسائل اإلعالم غالت في تقديرها 
لهبوط األسعار وبشكل كبير وهو األمر الذي أثر 
في حركة العقار بالس���لب وزاد من حدة األزمة 
رغم أن النزول لم يصل إلى تلك النسب املرتفعة، 
ولو وصلنا إلى مستوى ال� 50% أو ال� 40% حلدث 
انهيار حاد وهذا األمر لم يحدث، واألصح القول 
ان هناك انخفاضات متدرجة من املناطق الداخلية 
إلى منطقة شرق القرين وهي انخفاضات تراوحت 

من 5 إلى %20.
ما سبب عزوف بعض املستثمرين الكويتيني عن 

االستثمار داخل الكويت؟
 األسباب وراء ذلك تعود وبالدرجة األولى إلى 
انخفاض أسعار األراضي في دول مثل اإلمارات 
وسلطنة عمان مقارنة بأراضي الكويت إضافة 
إلى تسهيل اإلجراءات اخلاصة بالتراخيص وتلك 
االس���تثمارات وإن كانت نعمة إال أنها في وقت 
األزمات قد تتحول إلى نقمة بس���بب خروجها 
املفاجئ من السوق وهو ما يؤدي إلى تراجعات 
حادة في األسعار على كافة املستويات وهو ما 
حدث في بعض ال���دول بالفعل، وهناك إمارات 
تأثرت بشكل أقل مثل رأس اخليمة في االمارات 
العربية املتحدة وذلك النخفاض االس���تثمارات 
األجنبية ولم تتأثر بالتالي االستثمارات الكويتية 
فيها والتي يبلغ نسبة متلك الكويتيني فيها من 

60% إلى 70% تقريبا.

»التجاري« بعيد عن التحليل

هناك ابتعاد دائما في حتليل السوق عن »التجاري« 
و»االستثماري« و»الصناعي« رغم أهميتها في حجم 

التداوالت العقارية؟
الكالم صحيح، ولكن حتليل السوق العقاري 
ينصب على »اخلاص« و»االستثماري« الرتباطهم 
أكثر بعمل األفراد والشركات أما التجاري واملخازن 
والصناعي فله متخصصون في السوق العقاري 
بخالف السكن اخلاص واالستثماري الذي يتم 
التداول عليه بش���كل كبير وخاص���ة املناطق 

اخلارجية.
حتدثنا عن زيادة متوقعة في اخلاص بنسبة الـ%10، 

فهل ستطول الزيادة االستثماري والتجاري؟
أعتقد أن قطاع »االس���تثماري« و»السكني« 
رغم النزول الذي يعاني منه الس���وق العقاري 

مع بدء األزمة املالية العاملية في االختفاء التزال 
ــرة بتداعيات األزمة، فهل  التقييمات العقارية متأث

عادت أسعار األصول إلى االرتفاع مرة أخرى؟ 
أعتق���د أن احلديث عن تقيي���م العقارات في 
هذا التوقيت س���يتضرر منه اجلميع وإن كانت 
هناك ب���وادر إيجابية في اخل���روج من األزمة، 
إال أن الس���وق العقاري اليزال بحاجة إلى كثير 
من احملفزات، وأوضح لك أن أس���عار األصول 
العقارية لم تس���تعد جزءا من خسائرها بل إن 
األس���عار التزال عند مستواها قبل األزمة وهو 
ما يجعلني متحفظا في اإلعالن عن التقييمات 

العقارية حاليا. 
هل تعتقد أن حكم متييز بيتك سيؤثر على أسعار 

السكن اخلاص؟ 
أعتقد أن السوق العقاري سيتنفس الصعداء 
بعد حكم »بيتك« مع السماح ملالكي السكن اخلاص 
بالرهن والتمويل العقاري وهو ما س���يؤدي إلى 
حتقيق انتعاشة حقيقية للسوق العقاري في املرحلة 
املقبل���ة، ميكن من خاللها عودة أس���عار األصول 
العقارية إلى االرتفاع ولو بشكل تدريجي، والسر 
يكمن في قيام أف���راد بعملية مبادلة بني احملافظ 
االستثمارية والسكن اخلاص وهي مبادالت خفيفة 
تتم عبر األفراد والشركات وستكون مبنزلة وقود 

التداوالت العقارية في الفترة املقبلة. 

انتعاش طفيف

ــوق العقاري حاليا مير بانتعاش  ذكرت أن الس
ــكنية  ــادالت بني القطاعات الس ــببه املب طفيف س

واالستثمارية؟ 
املبادالت بني السكني واالستثماري ستعطي 
السوق بوادر انتعاش حقيقية في الفترة املقبلة، 
وهناك طلبات موجودة حاليا ملبادالت بني القطاع 
السكني واالستثماري لالستفادة من القانون، كما 
توجد مبادالت في االجتاه املعاكس من الس���كن 
املبادالت  إلى االس���تثماري، وحرك���ة  اخلاص 
تلك سوف حتقق انتعاشة حقيقية في السوق 

العقاري. 
ــبة االنتعاش املقدرة التي ستولدها  وما هي نس

حركة التبديل تلك؟ 
نسبة االنتعاش العقاري في السوق لو استمرت 
تلك احلركة ستتراوح بني 30 و40% في احلركة، 
وأود أن أوض���ح هنا أن تلك العروض موجودة 
في الس���وق العقاري حاليا وهناك طلبات لدى 

مكاتب السمسرة العاملة. 

10٪ زيادة في األسعار

عادة ما تتولد عن حركة املبادالت إما زيادة في 
السيولة أو األسعار؟ 

نعم، وأتوقع أن تتحرك األس����عار على مس����توى 
العق����ارات بأنواعها بنس����بة 10% حت����ى نهاية العام 

احلالي. 

إال أنه اليزال متماس���كا، وأرى أن كال منهما له 
متخصصون يعملون في مجاله وسبب اهتمام 
شريحة كبيرة من األفراد بالسكن االستثماري 
واخلاص يعود ألن كال منهما ميثل الشريحة األكبر 
من التداوالت العقارية وذلك ألن أسعارهما تكون 
في متناول اليد وليست بالضخامة املوجودة في 

التجاري واالستثماري.

خفض اإليجارات

تفنيشات املقيمني أثرت على حجم إشغال الوحدات 
االستثمارية، فهل تتوقع خفضا في اإليجارات خالل 

املرحلة املقبلة؟
أعتقد أن خفض إيجارات الوحدات االستثمارية 
»أمر طبيعي«، والتاجر الذكي أو صاحب االستثمار 
علي���ه أن يق���وم بخفض اإليج���ار ألن الوضع 
االقتصادي اليزال يعاني م���ن تداعيات األزمة 
املالية، واملؤجر يبحث اآلن عن السعر األرخص 
ومن ثم فإنه ينتقل إلى أقل األماكن إيجارا وعلى 
املستثمر أن يحافظ على السكان في املبنى الذي 
ميلكه وأال يترك الع���ني لديه خالية، من خالل 
املبادرة بخفض اإليجار من 20-30 دينارا للحفاظ 

على حصته السوقية من سوق التأجير.
ــروعات  ــف تقيم توجه احلكومة لتنفيذ مش كي

تنموية؟
نحن نس���مع كالما منذ س���نوات عن توجه 
احلكومة لتنفيذ مشروعات تنموية عمالقة ولكن 
السوق لم يلمس تنفيذا جديا في السوق العقاري، 
ونحن إلى اآلن لم نخرج من إطار األمنيات في 
تنفيذ مشاريع الدولة التنموية رغم الدراسات 
واملشاريع التي مت اإلنفاق عليها لتحديد التكاليف 

والنفقات وغير ذلك.

تراجع األسعار

تقارير عقارية تناولت توقف التراجع في أسعار 
ــارات بنهاية الربع الثاني في اإلمارات، ما مدى  العق

صحة تلك التقارير؟
تختلف أوضاع السوق العقاري في اإلمارات 
من إمارة إلى أخرى، فإمارة رأس اخليمة لم تتأثر 
أسعار العقار فيها كثيرا ارتفاعا أو انخفاضا لعدم 
وجود استثمارات أجنبية فيها ومن ثم كانت درجة 
تأثرها أقل، وشهدت إمارة الشارقة تداوالت هادئة 
مؤخرا في مبادرة لتحقيق انتعاشة حقيقية في 
املستقبل ولكنها لم تتحرك بنفس الدرجة التي 

وجدت في فترة ما قبل األزمة.

تأثيرات األزمة

ــتثمارات الكويتية بتطورات  وما مدى تأثر االس
السوق العقاري اإلماراتي؟

بال شك تأثرت االستثمارات الكويتية بدرجات 
متفاوتة من سوق آلخر حسب كل إمارة وحسب 
نوعه وما حدث له طبيعي في ظل تداعيات األزمة 
الراهنة، وفي إمارة مثل رأس اخليمة جند أن ما 
يتراوح من 60-70% من مالك العقارات مستثمرين 
كويتي���ني وفي كل أنواع العقار وهم موجودون 
في السوق منذ فترة طويلة، أما إمارة دبي فنجد 
تأثرها باألزمة املالية كبير جدا بس���بب هروب 
الكثير من االستثمارات األجنبية التي اعتمدت 

عليها اإلمارة في نهضتها االقتصادية.
ــهيالت االئتمانية دور في زيادة  وهل كان للتس

لهيب األزمة العقارية بدول اخلليج؟
األزم���ة العقارية في دول اخلليج يعود جزء 
كبي���ر منها إلى التس���هيالت االئتمانية التي مت 
منحها للس���وق العقاري في ظل التنافس احلاد 
بني البنوك لإلقراض املتزايد دون دراسة حقيقية 
للضمانات التي قدمت مقابل تلك القروض وبعد 
اندالع أزمة الرهن العقاري في الواليات املتحدة 
وانتقال عدواها إلى دول اخلليج الرتباطها الواضح 
بالسوق العقاري هناك، فإن تداعيات األزمة اندلعت 
ككرة الثلج. واألمر األكثر خطورة هو أن األزمة 
أثرت في أس���عار األصول املرهونة وهو ما دفع 
البنوك لطلب ضمانات إضافية لقروضها، مع عجز 

األفراد والشركات عن تلبية الطلب عليها.

 بداية، هل تتفق مع رؤية البعض التي تربط بني 
التسهيالت االئتمانية وأزمة العقار في الكويت؟ 

 أتف���ق متاما م���ع هذه املقول���ة، فمع دخول 
مغامرين لالستثمار في السوق العقاري ومع عدم 
الدراية يقومون بالدخول في السوق واحلصول 
على تس���هيالت ائتمانية ألصول عقارية وهذه 
التسهيالت ال يتم استخدامها في التطوير العقاري، 
والبن���وك احمللية كانت تق���وم بإعطاء صاحب 
األصل العقاري 30% من قيمة العقار وهو ما عمل 
على زيادة قاعدة امللكية في الس���وق العقاري، 
فبدال من وجود عمارة واحدة عندي يقوم املالك 
باحلصول على 3 عمارات من خالل تس���هيالت 
البنوك التي غالت في إقراض األفراد للحصول 
على عوائد دون متابعة القرض واستثماره ومن 
ثم عند وقوع األزمة املالية العاملية وجعل قيمة 

األصول تتبخر كالفقاعة. 

البنوك وتسييل الرهونات

ــا تبحث عن مخرج للحصول على  البنوك حالي
أموالها ولو باللجوء إلى تسييل الرهونات لديها، ما 

هو تعليقكم على ذلك؟ 
موضوع التسييل سيكون صعبا على البنوك، 
وليس من مصلحتها أن تبدأ فيه ألنها ستخسر 
كثيرا، وسيؤدي األمر إلى إحلاق ضرر شديد بقيم 
األصول وسيؤدي إلى كارثة محققة واالقتصاد 

سيتعرض لضرر شديد. 
وماذا ستفعل البنوك إزاء هذا امللف؟ 

أعتقد أن احلل أمام البنوك سيكون عليها متديد 
فترات االستحقاق للعمالء وهو أنسب احللول لها 
ومن الصعب على البنوك اللجوء للتسييل في 
ظل األزمة الراهنة سواء على مستوى األفراد أو 
الشركات وإن انتهت املدة عليهم أن يعطوا مددا 
أخرى لعمالئهم حتى يقوموا بتكييف أوضاعهم 

املالية وسداد التزاماتهم.
ــأن العمالء الذين ال يريدون الدفع أو  وماذا بش

زيادة نسب الضمان؟
هذا النوع من األشخاص تتم محاسبته، ويجب 
التفرقة بينه وبني األشخاص الذين يريدون السداد 
ويكافحون في سداد ما عليهم من التزامات مادية 

وهذا النوع يجب إمهاله للسداد. 
ــوق العقاري وحتديدا إلى سيادة  نعود إلى الس
لغة »التفاؤل احلذر« التي تسود األوساط بعد حكم 

متييز بيتك بشأن الرهن والتمويل العقاري؟ 
نعم، فالتف���اؤل احلذر يأتي بس���بب زيادة 
تشدد البنوك في إقراض الشركات وفتح قنوات 
التمويل وأعتقد أن التسهيالت االئتمانية لن تعود 
بالوتيرة نفسها، وعلى العكس فإن البنوك احمللية 
ستتجه إلى التردد في اإلقراض والسبب يعود إلى 
تشدد البنك املركزي في تعليماته اخلاصة إلى 
البنوك والتي تأتي بسبب تداعيات األزمة التي 
طالت القطاع املصرفي سواء البنوك التقليدية 
أو اإلس���المية واإلسالمية والبد أن يكون هناك 
حتفظ من بعض البنوك مبا فيها بيت التمويل 
الكويتي، فنسبة اإلقراض على الضمان لن تكون 

بنفس الوتيرة أو النسبة. 

شح السيولة

ــح السيولة والتردد في منح  البعض يرى أن ش
االئتمان هما مشكلة السوق العقاري وليست القوانني 

املنظمة للعقار؟ 
نعم، فالسوق العقاري يعاني من شح السيولة 
وبات من الصعب عليه املقاومة دون متويل وهو 

أصبح كاملريض الذي يحتاج إلى دواء.
في اعتقادك متى يبدأ العقار في التعافي والعودة 

إلى االنتعاش؟ 
من الصعب حتديد وقت للتعافي واألمر يتوقف 
على عودة السيولة مرة أخرى، وقد يعود السوق 
إلى االنتعاش ملراحله قبل األزمة خالل عامني أو 
ثالثة أعوام، ولكن حتديد املدة ال ميكن التكهن 
به، فاألمر كما ذكرت في الس���ابق يتوقف على 
عدد من العوامل ومنها فتح التمويل أمام األفراد 

والشركات.

عمر راشد 

رغم األجواء التفاؤلية التي عاش�تها األوساط العقارية بصدور حكم متييز بيتك 

بش�أن الرهن والتمويل العقاري، إال أن تعافي السوق العقاري ملراحل ما قبل األزمة 

اليزال بعيد املنال وفق ما أفاد به عضو مجلس إدارة شركة املناخ الوطنية للتقديرات 

العقارية عبدالعزيز الدغيشم الذي توقع عودة االنتعاش إلى السوق العقاري خالل 

عامني أو ثالثة أعوام. 

 وفي حوار ش�امل ل� »األنباء« أوضح الدغيشم أن الس�وق العقاري يشهد حاليا 

عمليات مبادلة بني عقارات استثمارية وسكن خاص وهي ما ميكن أن حترك أسعار 

العقارات في كل مناطق الكويت مبتوسط زيادة 10%، مشيرا الى أن السوق العقاري 

اليزال يعاني من جفاف الس�يولة وذلك على خلفية ت�ردد البنوك في منح االئتمان 

للشركات أو األفراد. 

 وقال إن البنوك س�تزداد لغة احلذر لديها في منح االئتمان للشركات واألفراد 

بعد احلكم بسبب تشدد البنك املركزي في ضوابط اإلقراض اخلاصة بها على خلفية 

تداعيات األزمة املالية العاملية ووجود مخصصات كبيرة لدى البنوك على رهونات 

العم�الء التي حصلوا على قروض مقابلها وما قد تتعرض له البنوك من ضغط بس�بب 

انخفاض قيم األصول العقارية وهو ما يش�كل ضغطا عليها مصحوبا بحذر شديد في 

منح االئتمان. 

 وأكد الدغيشم أن معاجلة ملف الرهونات لدى البنوك احمللية بالتسييل يعد 

أمرا خطيرا للغاية وال ميكن االقتراب منه بالتسييل ألن ذلك سيعرض السوق العقاري 

ملوجة حادة من انخفاض األسعار، مما يعني انهيارا لقيم األصول العقارية. 

واش�ار الدغيش�م الى أن أس�واق املنطقة التزال أكثر جذبا لدى املستثمرين 

الكويتيني ألسباب عدة على رأسها انخفاض األسعار مقارنة بالكويت وكذلك حجم 

التسهيالت التي يحصل عليها املستثمر من صدور التراخيص وغيرها من اإلجراءات، 

مستدركا أن بعض اإلمارات في دولة اإلمارات العربية املتحدة بدأت في التعافي من 

األزمة وأسعار العقارات فيها بدأت في االنتعاش مجددا.  وأوضح أن نسبة ما بني 50 

و60%  والتي تشكل النسبة األكثر استثمارا بني دول اخلليج ملستثمرين كويتيني، 

مضيفا أن إمارتي الشارقة ورأس اخليمة لم تتضررا كثيرا باألزمة املالية وأن األسعار 

بهما لم تتأثر بتداعياتها. وفيما يلي التفاصيل:

الدغيشم: البنوك المحلية مطالبة بمد أجل السداد لعمالئها
وعدم االقتراب من الرهونات بالتسييل تجنبًا لخسائر فادحة

عضو مجلس اإلدارة في شركة المناخ للتقديرات العقارية في حوار شامل لـ »األنباء« 

)أحمد باكير(الدغيشم متحدثا للزميل عمر راشد

عبدالعزيز الدغيشم


