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االقتصادية

انخفضت أسعار العقارات التجارية في 
العاصمة بحوالي 26% منذ بداية األزمة وحتى 
اآلن، فيما تراوحت نسب التراجع في شوارع 
العاصمة بني 14 و41%، وذلك وفق الدراسة 

التي أعدتها شركة اجلال العقارية.
وقالت تقارير ان نسب الشواغر املتوقعة 
مع نهاية 2010 قد تصل الى 260 ألف متر ومن 

املتوقع ارتفاعها الى 30% في 2011، كما ان نسب 
املعروض من املكاتب التجارية نهاية العام 
احلال���ي قد يصل الى 1.4 مليون متر بزيادة 

122 ألف متر مربع عن العام املاضي.
وتوقعت التقارير ان تكون نسب التراجع 
املتوقعة ألس���عار العقارات التجارية داخل 

الكويت نهاية العام احلالي بحدود %35.

35% التراجع المتوقع ألسعار العقارات التجارية بنهاية 2009

اقتصاديون أكدوا لـ »األنباء« ضرورة التدخل إلنقاذ القطاع باعتباره أساس التحول إلى مركز مالي

»العقارات التجارية« بين حلول االستئجار الحكومي وضخ السيولة.. »محلك سر«
الحمود: مطلوب تأسيس صندوق ملياري لحل أزمة العقارات وحل مشاكل المالك والمقاول

الغيص: الرهونات العقارية تحتاج إلى حلول فورية إلنقاذ العقارات التجارية من الركود

الغانم: االستئجار سيصطدم باالعتراضات النيابية والحل في صندوق الرهونات

الجراح: االستئجار الحكومي سيخلق فرص ضخ السيولة دون تحميل المال العام أي أعباء
وبني أن األول���ى والثانية 
التمويل فيهما  البنوك  أوقفت 
والشركات صاحبة العقار ليس 
لديها مردود من تلك العقارات 
لس���داد ما عليها من أقس���اط 
للبن���وك والن���وع الثالث من 
العقارات لم تبدأ فيها مرحلة 
البناء بعد وبالتالي فالصندوق 

لن يوجه أمواله إليها.
ال���ى أن الصندوق   ولفت 
سيقوم بإيجاد مخارج وحلول 
أم���ام البنك واملق���اول واملالك 
آلية متويل  إيج���اد  من خالل 
حتدد نسب اإلقراض والفوائد 

املستحقة وكيفية السداد.
واشار احلمود الى ان الفرق 
بني الصن���دوق واملالك هو ان 
الصندوق ستكون لديه سياسة 
النف���س الطويل وسيس���اعد 
من خالل مس���اندته للعقارات 
املوجودة أو حتت اإلنشاء من 
الكويت  حتقيق هدف حتويل 
ملركز مالي من خالل زيادة وتيرة 
الدفع لبناء األبراج واالنتهاء من 
بقية األب���راج املوجودة حاليا 

بشكلها النهائي.
وبني أن العائد املتوقع من 
وراء تلك االستثمارات سيكون 
عاليا ألمرين أن الشراء حاليا 
سيكون بأسعار مغرية للغاية 
وتنافسية مبا يتراوح من 30 إلى 
40% تقريبا ومن ثم فإن العائد 
على رأس املال سيكون مرتفعا، 
باإلضافة أن االستثمار سيكون 
في أصول درجة املخاطرة فيه 
قليلة للغاية مقارنة بعدد آخر 

من الدول.

لن تسمن ولن تغني من جوع 
ما لم تواكبها حلول جذرية ملا 
يعانيه العقار من حالة تشاؤم 
انتابت الكثير من صناعه في 

الفترة األخيرة.
وأش���ار إلى أنه ورغم أزمة 
مديونية دبي، هناك ش���ركات 
تسعى حاليا للعمل على الدخول 
وبقوة على اخلط لالستثمار فيها 
إلميانها بقدرات وأهمية اإلمارة 
في تطوي���ر األداء االقتصادي 

خالل الفترة املقبلة.
احلمود أوضح أن تأسيس 
صندوق بحدود تتراوح من 500 
إلى مليار دينار قد يكون كافيا 
للخروج م���ن تداعيات األزمة 
الراهن���ة، على أن يتم  املالية 
توجيه أم���وال الصندوق إلى 
3 أن���واع من العقارات، األولى 
عقارات منتهية البناء والثانية 
عقارات حتت اإلنشاء والثالثة 

عقارات منتهية املخططات.

وستحرك األوضاع عما تعانيه 
في الوقت الراهن.

وأوضح الغيص ان مستقبل 
العق���ار بقطاعات���ه املختلفة 
ستحدده ميزانيات الشركات 
في نهاية السنة املالية والتي 
ستحدد مس���ار وشكل القطاع 
املقبلة  العقاري في املرحل���ة 
وعما إذا كان العقار سيتحرك 
أم ال، مضيفا أن الوقت الراهن 
اليزال غامضا في حتديد مسار 
واجتاهات العقار االستثماري 
والس���كني، وذل���ك بس���بب 
خضوع نس���بة كبيرة منهما 
البنوك والشركات  للرهن في 

االستثمارية.

صندوق ملياري

ومن ناحيته، أوضح رئيس 
إدارة شركة املستثمر  مجلس 
العقاري عبدالرحمن احلمود ان 
احللول اجلزئية مطلوبة ولكنها 

من جانبه بني رئيس مجلس 
االدارة والعضو املنتدب لشركة 
التجارية  مجمعات االس���واق 
توفيق اجلراح أن ما أثير من نية 
احلكومة عرض منطقة املرقاب 
للبيع بامل���زاد العلني وفق ما 
صرح به مدير عام املؤسس���ة 
العامة للرعاية السكنية خالل 
العام القادم سيضر كثيرا العقار 
التجاري ولن يجد مش���ترين 
نظرا حلالة التعثر الشديد التي 
تواجهها الشركات في السيولة 
البنوك من اإلقراض  وتخوف 
وهو أمر انعكس سلبا على األداء 

االقتصادي.
وقال إن ضخ السيولة بشكل 
غير مباشر قد يكون أحد األوجه 
الفترة  املطلوب تفعيله���ا في 
أزمة  املقبلة ملواجهة تداعيات 
العق���اري والتي منها  القطاع 
خفض نسبة س���عر اخلصم 
وهي بال شك ستخلق سيولة 

ق���درة القطاع عل���ى التحرك 
لتنفيذ مش���روعاته التنموية 

املطلوبة.
وأوضح أن القطاع التجاري 
مهدد بس���بب انخفاض حجم 
اإليجارات ملس���تويات متدنية 
للغاي���ة ال متكنه من التحرك، 
موضح���ا أن س���عر التجاري 
س���يصل إلى 5 دنانير للمتر، 
فيم���ا تظل الش���ركات عاجزة 
حتى عن االس���تئجار عند هذا 

املستوى.
وقال ان اقتراح رئيس احتاد 
العقاريني ال يخلو من وجاهة 
إال أنه سيصطدم مبعوقات من 
بينها وجود مب���ان حكومية 
جديدة في جنوب السرة قامت 
احلكومة بتأسيسها وإنشائها 
ومن ثم فإنه ليس من املعقول 
بالتأجير  أن تقوم احلكوم���ة 
أنفقت  وعندها مب���ان جديدة 

عليها الكثير.

أصلح وأفضل، مع بقاء الفائدة 
عل����ى صاحب الش����أن كما هي 

وحتصل خلدمة الصندوق.

السيولة إلنقاذ السوق

بدوره، قال اخلبير العقاري 
حسني الغيص ان مشكلة العقار 
التجاري باتت على احملك، فهذا 
الن���وع من العق���ارات يعاني 
الكثير بسبب تداعيات األزمة 
املالية ويجعل الكثير من تلك 
الشركات مهددة بعدم استكمال 
أبراجها لنقص السيولة الالزمة 
الستكمالها مع حدة أزمة البنوك 

احمللية.
ولف���ت الغي���ص إل���ى ان 
االقتصاد وقطاع العقارات على 
وجه اخلصوص بحاجة إلى ضخ 
س���يولة عاجلة إلنقاذ حركته 
من الدخول في مرحلة الكساد، 
الفتا إلى أن جوهر األزمة ليست 
التشريعات القائمة وإمنا عدم 

الوقت املناسب وغياب احللول 
املطلوبة، كل ذلك أوصل األمور 
إلى ما هي عليه، الفتا الى أنه 
اليوم ال تق���وم احلكومة  إلى 
بأخذ األمور بنظرة جدية جتاه 

املشاكل التي تزداد تأزما.
وبني أن استئجار احلكومة 
ملكاتب إدارية في األبراج املقامة 
سيؤلب مجلس األمة ويجعل 
احلديث عن ه���در املال العام 
العقار  وسيلة أساس���ية ضد 
واملالك بسبب محاباة البعض 

دون وجه حق.
وأش����ار الغامن إلى أن احلل 
الوحيد يتمثل في إنشاء صندوق 
يحرر البنوك من الرهونات حتى 
يتاح أم����ام البنوك التحرك من 
جديد وتخفيف احلمل عليها من 
مديونية الشركات، الفتا إلى أن 
األمر ليس بجديد وقامت به قطر 
واإلمارات والبد من حترير البنوك 
حتى تتحرك املشاريع بطريقة 

أمني سر احتاد العقاريني قيس 
الغامن رأى أن السوق العقاري 
يحتاج إلى أكثر من تلك األفكار 
التي وصفها باجل���ادة، إال أن 
حتقيقها قد يكون صعبا وغياب 
الرؤى الفاعلة والشاملة للسوق 
العقاري يحت���اج إلى وضوح 
التعامل وإشراك القطاع اخلاص 
وكذلك اإلسراع بتدشني محفظة 
لتحرير الرهونات في البنوك 
ال تق���ل قيمتها عن 5 مليارات 

دينار في الفترة املقبلة.
وق���ال إن فك���رة رئي���س 
العقاريني، س���تصطدم  احتاد 
باعتراضات نواب املجلس الذين 
س���يجدونها هدرا للمال العام 

ومحاباة للبعض دون اآلخر.
ولف���ت الى ان الطلب كونه 
يعبر عن حالة عامة بس���بب 
أن كثيرا من الش���ركات عليها 
التزامات وكذل���ك األفراد، كما 
أن عدم تص���رف احلكومة في 

عمر راشد
العقار يعاني من حالة انعدام االتزان، والسبب غياب احللول املتكاملة التي تضع قدمه على طريق 2010 بثبات في 

مواجهة تداعيات األزمة املالية وكذلك ما أفرزته تداعيات تأجيل دبي سداد مديونياتها إقليميا وعامليا.
وبجانب تلك التداعيات التزال األزمات الداخلية التي يواجهها القطاع من الغياب التش��ريعي بوجود قوانني 7، 8، 
9 لسنة 2008 إضافة إلى شح السيولة وتوقف العديد من املشروعات، تلقي بظاللها على وضع العقار خاصة العقار 
التجاري الذي يعاني ما يقارب مليوني متر من غياب املس��تأجرين األمر الذي يضع مس��تقبل األبراج التجارية في 

خطر خالل الفترة املقبلة.
»األنباء« استعرضت وجهة نظر العقاريني واملتخصصني في احللول املطلوبة إلنقاذ العقار التجاري ومدى إمكانية 

تنفيذها في الوقت الراهن، وحتاول استعراض مالمح األزمة التي يعيشها العقار التجاري في املرحلة الراهنة.
عيون العقاريني ش��اخصة باجتاه نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة للتنمية ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ أحمد الفهد إلنقاذ العقار من كبوته، هذا ما أعلنه رئيس احتاد العقاريني توفيق اجلراح 
في تعبير منه عن اآلالم التي كابدها القطاع منذ صدور تشريعات قانوني 8، 9 لسنة 2008 في شأن الرهن والتمويل 
العقاري وكذلك جمود التمويل من البنوك احمللية مع زيادة حدة الرهونات وعدم وجود أدوات متويلية طويلة األجل 

أمام الشركات للخروج من عثرتها االئتمانية.
حسني الغيص عبدالرحمن احلمود توفيق اجلراح قيس الغامن

قطاع العقارات التجارية يقف في مفترق طرق

من خالل 109 صفقات وبتراجع 34% عن الفترة نفسها من 2008

»كولدويل بانكر«: 332 مليون دينار 
تداوالت العقارات التجارية في 11 شهرًا

التقري���ر  ذك���ر 
العقاري لش���ركة 
كولدوي���ل بانكر 
ف���رع  العاملي���ة 
الكويت أن حجم التداول للعقارات التجارية 
في السوق احمللي منذ بداية العام احلالي 
وحتى نهاي���ة نوفمبر بلغ 332.3 مليون 
دينار بعدد 109 صفق���ات بتراجع تصل 
نس���بته إلى 34%عن الفترة نفس���ها من 
العام املاضي الذي بلغ فيه حجم التداول 
التجاري في 11 شهر 506.6 ماليني دينار 

بعدد 176 صفقة.
 وأش���ار التقرير إلى أن ش���هر يناير 
من العام احلالي حقق أعلى نسبة للتداوالت 
 على صعي���د قطاع العق���ارات التجارية 
بقيمة بلغت نحو 84 مليون دينار بعدد 
8 صفق���ات وذلك مقارنة م���ع 30 مليونا 
فقط تداوال للعقارات التجارية في يناير 
2008 بعدد 7 صفقات، فيما ش���هد شهر 
سبتمبر أدنى تداول للعقارات التجارية 
منذ بداية الع���ام احلالي محققا 3 ماليني 
دينار فق���ط لعدد ثالث صفقات جتارية، 
وذلك مقارنة مع 128 مليون دينار تداوالت 
للعقارات التجارية في سبتمبر 2008 بعدد 

25 صفقة.
وكانت أس���عار العقارات التجارية قد 
شهدت تراجعا ملحوظا على صعيد مختلف 

الش���وارع التجارية على حد سواء ولكن 
بنس���ب مختلفة ف���ي العاصمة ومناطق 
الساملية والفروانية وحولي والفحيحيل، 
فعلى سبيل املثال شهد شارع أحمد اجلابر 
في منطقة شرق هبوطا في سعر املتر من 
16 ألف دينار، وهو رقم قياس���ي حققته 
بعض الصفقات في الش���ارع خالل العام 
2007 و2008 وه���ي الفترة التي ش���هدت 
فيه���ا العقارات التجارية انتعاش���ة غير 
مس���بوقة، إلى ما بني 8.5 و7 آالف دينار 
للمتر وهو س���عر نراه اآلن في عدد من 
العقارات املعروضة في الش���ارع نفسه. 
وشهد شارع فهد السالم الذي يقع أيضا في 
قلب العاصمة انخفاضا في سعر املتر من 
12.5 ألف دينار إلى 7 آالف دينار، وشارع 
مبارك العبداهلل الذي هبط سعر املتر فيه 
من 7 إلى 5.5 آالف دينار، وشارع الهاللي 
الذي سجل سعر املتر فيه انخفاضا من 12 
ألفا إلى 8 آالف دينار في فترة وجيزة، أي 

منذ بداية األزمة أو قبلها بقليل.
وقد كان لتصريحات املسؤولني حول 
استعداد املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
لطرح أرض املرقاب التي تبلغ مساحتها 
470 ألف متر مربع للبيع باملزاد العلني بعد 
حتويل تخصيصها من السكني إلى التجاري 
خالل النصف األول من العام 2010 أثر كبير 
في تراجع مستويات األسعار في األراضي 

التجارية الواقعة داخل العاصمة.
وأكد التقري���ر أن إقدام احلكومة على 
التفكي���ر في التخلي ع���ن األراضي التي 
بحوزتها يعد في حد ذاته خطوة إيجابية 
ويجب الثناء عليه���ا كونه مطلبا قدميا 
جلميع العاملني في املجال العقاري مبختلف 
قطاعاته، السيما أن ذلك يعمل على مزيد 
من تخفيض أسعار العقارات في العاصمة 
الكويتية التي تضاهي في أسعارها العقارات 

في أغلى عواصم العالم.
وقد شهد س���عر املتر املربع للعقارات 
التجارية في شارع العثمان مبنطقة حولي 
تراجعا ليصل إلى 2200 دينار بعدما كانت 
أسعاره استقرت بعد األزمة عند سعر 3000 
دينار إال أنه ونتيجة لزيادة العرض مقابل 
ضعف الطلب استمر السعر في االنخفاض 
ليص���ل إلى هذا احلد، واجلدير بالذكر أن 
سعر املتر في هذا الشارع قد بلغ في ذروة 
انتعاش السوق 4.5 آالف دينار، واليوم 
يعرض بأقل من نصف هذا الس���عر وال 
يوجد من يش���تري، وجند الوضع نفسه 

في شارع تونس مبنطقة حولي.
وأشار التقرير إلى أن األسعار احلالية 
للعق���ارات التجارية في الس���وق تعتبر 
طبيعية بعد ما شاهدته من عمليات تراجع 
أثناء األزمة املالية العاملية، وأن األسعار 

اخليالية السابقة كانت مبالغا فيها.

تقــرير


