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حسني الغيص محمد الهاجريعبدالعزيز الدغيشمقيس الغامن

عقاريون لـ »األنباء«: السوق يبدأ في االنتعاش منتصف 2010
عمر راشد 

العقاريون يستقبلون 2010 بتصريحات »متشائلة« جمعت بني التفاؤل والتشاؤم أو لنقل الواقعية، متفقني على أن العقار واجه أوضاعا متأزمة وحلوال »غائبة« 
في 2009 وانتهى العام دون حلول لها.  وأفاد العقاريون »األنباء« بأن املشكالت التي أزمت العقار تنوعت بني الغياب التشريعي للقوانني املنظمة له، وكذلك 
عدم وجود تصور ملا سـيكون عليه العقار في 2010. وقالوا في 2009 لم يتم حل املشكلة وهي بدأت تعطي إفرازات سلبية لبعض املشكالت االقتصادية، 

وهو ما يعني أن العقار سيعاني من جراحه على األقل في الربع األول من 2010. 
ورغم غياب الصورة الواضحة عن أداء السـوق وتطوراته في 2010، إال أن خبراء ومحللني في السوق رأوا أن السوق العقاري سيشهد انتعاشا في قطاعاته، 

وإن كان محدودا بفعل احلاجة امللحة على بعض أنواعه وليس بفعل األوضاع االقتصادية وقانون العرض والطلب. 
وفيما يلي تفاصيل آراء العقاريني حول السوق في العام اجلديد:

لم جتد طريقا إلى النور ما يعني 
أن 2010 سيستقبله العقاريون 

بعامل ثقة منخفض. 
ولفت الى أن توقع األسعار 
بش���كل دقيق لن يكون فعاال 
بس���بب األوضاع السياس���ية 
املتقلب���ة التي تعيش���ها دول 
املنطقة في الوقت الراهن وهو 
ما ينعكس بشكل أو آخر على 
نفسية املستثمرين وترددهم ملا 

ستؤول إليه األوضاع. 

حركة تصحيح

أما اخلبير العقاري ورئيس 

من االنخفاض بسبب تداعيات 
األزمة، ما جعل البنوك تطالب 
بضرورة رفع قيمة الرهونات 
لتعويض اخلفض في األسعار 
والتي تختلف باختالف مناطق 

العقارات املرهونة. 
واختتم الغ���امن بالقول إن 
املشاريع التنموية التي أعلنت 
احلكومة ع���ن طرحها ال تزال 
مجرد حبر على ورق وهو ما 
يعني أن ع���ام 2009 كان عام 
إثبات  الناقصة رغم  األمنيات 
أمام مجلس  احلكومة قدراتها 
األمة إال أن مشروعاتها املعلنة 

الكافية لبناء منزل،  السيولة 
وحتى مع إسقاط الفوائد فإنه 
لن يستطيع جتميع السيولة 
املطلوبة لبناء بيت، الفتا الى 
أن البنوك لن تقرض املواطن 
حتى في حالة بناء بيت، موضحا 
أن أبواب الرهن العقاري التزال 

مغلقة أمام املواطنني للعمل. 
وأض���اف: أنا أتوقع ارتفاع 
األسعار بالشكل املطلوب، وذلك 
ألن العقار السكني يواجه نقص 
السيولة فيما اليزال الكثير من 
العقارات االستثمارية مرهون 
لدى البن���وك وقيمتها تعاني 

االقتصادية، وهو ما يعني أن 
العقار س���يعاني من جراحه 
على األقل في الربع األول من 

 .2010

االنتعاش »مفقود«

بدوره رأى اخلبير العقاري 
وأمني سر احتاد العقاريني قيس 
الطلب على  الغامن أن وق���ود 
السكني سيدفعه إلى االنتعاش، 
غير أنه تساءل ومن أين تأتي 
السيولة إذا سلمنا جدال بأن تلك 
الفرضيات سليمة وصحيحة. 
وأوضح أن املواطن ال ميتلك 

شركة املناخ الوطنية للتقديرات 
الدغيشم  العقارية عبدالعزيز 
فقال ان عام 2010 سيشهد حركة 
تصحيح للسوق العقاري في 
الربع األول تنبع قوتها من حل 
العقارية لدى  الرهونات  أزمة 
البنوك، مضيفا أن الربع الثاني 
سيشهد استمرارا لتلك احلركة، 
فيما يبدأ العقار في االنتعاش 

في الربع الثالث. 
ال���ى أن »التجاري«  ولفت 
سيستمر في حالة الركود التي 
يعانيها فيما يشهد االستثماري 
متاسكا والسكني سيكون هو 

الكويت ال منلك استثمارا إال في 
مجالني ال ثالث لهما وهما العقار 
والبورصة وهما مترابطان بشكل 
وثيق بسبب الرهونات، الفتا الى 
أن األشخاص الذين استخدموا 
سيولة البنوك مقابل الرهونات 
العقارية قد اس���تفادوا بشكل 
كبير من األزم���ة في مواجهة 
آخرين قاموا باستخدامها في 
س���وق األوراق املالية وبشكل 

مبالغ فيه. 
وقال في 2009 لم يتم حل 
املش���كلة وهي ب���دأت تعطي 
إفرازات سلبية لبعض املشكالت 

الفترة  ف���ي  الت���داوالت  قائد 
املقبلة. 

الدغيش���م أن هناك  ورأى 
حتفظات واضحة من قبل البنوك 
فيما يتعلق بالرهونات العقارية 
وهو ما يعني ضرورة تعديل 
األوضا ع خوفا من املجهول في 

الفترة املقبلة. 
وأشار الى أن تلك التحفظات 
إضافة لألوضاع السياسية غير 
واضحة في دول املنطقة ستكون 
من ب���ني األم���ور التي جتعل 
األمور غير واضحة للكثير من 

العقاريني في 2010. 
وق���ال رئيس مجلس إدارة 
شركة املناخ الوطنية إن قانون 
إس���قاط الفوائد لن يحل أزمة 
السيولة في السوق العقاري، 
مس���تدركا بأنه���ا ق���روض 
استهالكية ومقسطة صغيرة 
احلجم ولن تخرج الش���ركات 
وال السوق من ورطته احلالية، 
آمال أن يشهد العام املقبل مزيدا 
من التطور التشريعي والتراجع 
عن قانوني 8 و9 لسنة 2008 
العقاري  الرهن والتمويل  في 
وكذلك اإلسراع بتعديل قانون 
7 لسنة 2008 في تنظيم قانون 
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حالة من التردد 

وم���ن جانبه ق���ال رئيس 
مجلس إدارة احتاد السماسرة 
محمد الهاجري ان السوق حاليا 
مي���ر مبرحلة تردد ال أكثر وال 
أقل وه���ي حال���ة طبيعية ملا 
متر بها دول املنطقة والسوق 
العق���اري بشكل عام من تذبذب 
وانع���دام في الثقة بسبب غياب 
الفعالة  احلل������ول احلكومية 
الق���ادرة عل���ى تخطي األزمات 

الراهنة. 
ولفت الهاجري الى أن العقار 
ج���زء ال يتجزأ م���ن الوضع 
االقتصادي العام وما يحدث في 
بقية القطاعات االقتصادية يؤثر 
فيه بشكل أو بآخر، مستدركا 
بأن اخللط بني العمل العقاري 
واالستثمار في سوق األوراق 
املالية هو في واقع األمر مشكلة 
العم���ل على  رئيس���ية يجب 
تخطيها.  وقال إن »السكني« 
املالية  لم يتأثر كثيرا باألزمة 
الطلب عليه من  بسبب وقود 
قبل املواطنني، فيما س���يظل 
»التج���اري« متأثرا بتداعيات 

األزمة املالية. 

العقاري  بداية قال اخلبير 
الس���وق  إن  الغيص  حس���ني 
سيشهد ارتفاعا 15% في حجم 
تداول العقار السكني الذي لن 
تقل نسبة مساهمته عن 50% في 
إجمالي حجم التداوالت العقارية، 
مستدركا بأن هذا االرتفاع يأتي 
في ظل الطلبات املتزايدة على 
الس���كني والتي تنبع  العقار 
قوتها من تكفل الدستور بضمان 
سكن لكل مواطن وتسليف بنك 
االدخار، مشيرا الى أن السوق 
بات متعطشا لزيادة هذا النوع 
من العقارات مع ارتفاع شريحة 
الشباب الذين هم دون سن ال� 
20 عاما ما يعني أن التركيبة 
السكانية ستؤدي إلى مزيد من 
الطلب وهو ما سيحرك السوق 

في الفترة املقبلة. 
وق���ال إن حجم التداول في 
العقار السكني سيحتل املركز 
األول في حجم التداول العقاري 
الذي لن تقل نسبته عن %50 
وبارتفاع 15% من حجم تداول 

السوق. 
وع���ن توقعات���ه للعق���ار 
»التج���اري« أوضح أن العقار 
التجاري سيكون مكانك »راوح«، 
مضيفا أن هذا النوع من العقارات 
أمامه 5 سنوات للتعافي ألنه 
مرتبط بتداعيات األزمة املالية 
العاملية والبد لتحركه من تدخل 
حكومي فوري وعاجل للعمل 
على زيادة احلركة على العقار 

التجاري. 
ال���ى أن »التجاري«  ولفت 
مرتبط وبشكل رئيسي بعمل 
الشركات التي تعاني من أزمة 
سيولة واضحة وهو ما يعني 
التجاري  ف���ي  أن االنفراج���ة 
السيولة لدى  مرتبطة بزيادة 

تلك الشركات. 
 وكرر الغيص ما ذكره آنفا 
من أن شح السيولة سيجعل 
من طرح أراضي املرقاب للبيع 
باملزاد العلني عملية غير ناجحة 
بسبب عدم قدرة السوق على 
استيعاب طرح هذا النوع من 
االستثمار الذي يساوي مئات 
املاليني من الدنانير والثاني أن 
األفراد والش���ركات ال ميلكون 
السيولة الكافية للشراء حاليا، 
العمل في  مستدركا بأن بديل 
مثل هذا النوع من االستثمارات 
هو طرح تلك األراضي بنظام 
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 وق���ال الغي���ص: نحن في 

حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي وبقيمة 673 مليون دينار

»كولدويل بانكر«: تراجع متوسط التداول الشهري للسكن الخاص %64
ذكر التقرير العقاري لش����ركة كولدويل بانكر 
العاملية فرع الكويت أن السوق العقاري احمللي 
ش����هد عدد 3194 صفقة عقارية لقطاع السكن 
اخلاص منذ بداية العام 2009 حتى نهاية شهر 
نوفمبر املاضي بقيمة بلغت 673 مليون دينار وذلك بتراجع نسبته 
34% عن الفترة نفس����ها من العام 2008. وأشار التقرير إلى تراجع 
املتوس����ط الشهري حلجم التداول في قطاع السكن اخلاص من 157 
مليون دينار في 2008 إلى 56 مليونا بانخفاض نس����بته 64%، وقد 
س����جل ش����هر نوفمبر أعلى قيمة للتداول محققا 105 ماليني دينار 
تداوالت عقود ووكاالت في حني كان يناير هو األقل تداوال مسجال 
م����ا قيمته 37 مليون دينار تداوالت في قطاع العقارات الس����كنية. 
وبني أن قطاع العقارات الس����كنية مثل نحو 40%من إجمالي قيمة 
التداوالت العقارية في العام 2009 البالغة 1.678 مليار دينار حتى 
نهاية نوفمبر، وهى ذات النس����بة التي مثله����ا القطاع من إجمالي 
التداوالت خالل العام 2008 والتي بلغ خاللها 1.019 مليار دينار من 

2.7 مليار إجمالي قيم التداوالت العقارية في 2008. 
وس����رد التقرير ما شهده قطاع العقار الس����كني خالل العام 2009 
من تغييرات كان لها بالغ األثر في حتويل مسيرته من الركود إلى 
االنتعاش والتي كان أبرزها خالل النصف الثاني من العام فوز بيت 
التمويل الكويتي بالقضية املرفوعة ضد قانوني 8 و9 لسنة 2008، 
وهو ما اس����تفادت منه جميع البنوك اإلسالمية العاملة في السوق 
احمللي بالتبعية، حيث س����مح لها بالتعامل مع العقارات السكنية 
ورهنها مقابل منح التمويل. وقد تفاعل الس����وق احمللي مع احلكم، 
األمر الذي كان متنفسا للمواطنني الراغبني في شراء السكن اخلاص 
من ناحية والشركات العقارية التي متتلك عقارات سكنية وترغب في 
التخلص منها حتى تتوافق مع قانوني 8 و9 لسنة 2008 قبل انتهاء 
املهلة من ناحية أخرى. ومن ثم جاء قرار مجلس الوزراء باستثناء 
7 مدن س����كنية جديدة من القرار الصادر في العام 2003 بشأن عدم 
الس����ماح بالبناء في املناطق التي لم تكتمل بنيتها التحتية، حيث 
كان هذا القرار إيجابيا إلى درجة كبيرة وأنعش حركة التداول على 
العقارات السكنية بشكل ملحوظ، األمر الذي صب في اجتاه تصاعد 
األسعار من جديد، خاصة في تلك املناطق التي شملها القرار وهي 
مدينة جابر األحمد، مدينة س����عد العبداهلل، مدينة صباح األحمد، 

ومناطق املس����يلة والصديق والفنيطيس وأبوفطي����رة. وقد جاء 
ه����ذا القرار في وقت كان قطاع العقار الس����كني فيه قد بدأ يتنفس 
الصع����داء بعدما مر بفترة ركود طويلة قاربت العام ونصف العام 
منذ صدور القانونني رقمي 8 و9 لس����نة 2008 في فبراير من العام 
املاضي، حيث بدأت حركة السوق تعود من جديد في يونيو املاضي 
عقب فوز بيت التمويل الكويتي باحلكم ضدها. ثم جاء إعالن نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
اإلسكان الش����يخ أحمد الفهد بإصدار قرارات تشمل تسهيالت ملنح 
القروض من خالل بنك التس����ليف واالدخار وهو األمر الذي جعل 

س����وق العقارات السكنية يشهد مزيدا من احلركة واالنتعاش. وقد 
تضمنت القرارات خفض الفائدة السنوية املقررة من البنك إلى جانب 
إعادة إقراض املواطن الذي باع عقاره وسدد مديونيته دون خصم 
مبلغ من القرض وكذلك اس����تثناء القسائم السكنية التي كانت في 
األصل بيوت سكنية حكومية من شرط املساحة املنصوص عليها 
بالئحة اإلقراض والتي تنص على أال تقل مس����احة األرض عن 375 
مترا لالستفادة من القرض، حيث أصبح هذا الشرط ملغى بالنسبة 
لتلك القسائم حتديدا. وعلى أثر تلك العوامل ارتفعت األسعار بنسب 

تتراوح بني 28 و%50.

أكدوا أن العام الحالي لن يكون أفضل لغياب الحكومة عن حل أزماته »المزمنة«

الغانم: من أين يأتي االنتعاش ومنابع التمويل أمام المواطنين يابسة؟!
الدغيشم: »السكني« وقود التداول و»االستثماري« متماسك

الغيص: 5 سنوات أمام »التجاري« للخروج من الركود
الهاجري: التردد ينتاب حركة البيع والشراء بسبب غياب المحفزات

تقـرير

»التجاري« في حالة ركود في الـ 5 سنوات املقبلة


