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 مرزوق الرشدان  عماد الثاقب  سلوى ملحس   وليد اجلري   عبدالرحمن احلمود 

 انخفاض أرباح الشركات العقارية ٧٥٪  سيولة السوق في ٢٠١١ على المحك 
 وفقا للبيانات الصـــادرة عن إدارة 
التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة 
العدل حتى نهاية نوفمبر املاضي، فقد 
بلغت جملة العقود والوكاالت العقارية 
التي مت بيعها حتى نهاية نوفمبر ٢٠١٠ 
ما قيمته ١٩٧٨ مليون دينار وزعت بواقع 
١٧٦٤ مليون دينـــار على العقود و٢١٤ 
مليون دينار للوكاالت العقارية. وبلغ 
نصيب السكن اخلاص عقودا ووكاالت 
من اإلجمالي ما نسبته ٥٥٫١٪، فيما بلغ 
نصيب االستثماري ٣٤٪ والتجاري نحو 

٩٫٨٪ واملخازن ١٫١٪.
   وعند مقارنـــة معدل قيمة بيوعات 
الصفقـــات العقارية خالل ما مضى من 
٢٠١٠ باملعدل اإلجمالي لقيمة الصفقة في 
٢٠٠٩، جند أن هناك تراجعا في متوسط 
قيمة الصفقـــة الواحدة ببلوغها ٢٩٤٫٨ 
ألف دينار مقارنة بنحو ٣٦٠ ألف دينار 
خالل ٢٠٠٩ بانخفاض نسبته ١٨٫١٪ والذي 
يعود فـــي جزء منه إلى ارتفاع نصيب 
الســـكن اخلاص من إجمالي البيوعات 
وفي جزء آخر منـــه إلى انخفاض عام 

في األسعار.
   وقد انخفض معـــدل قيمة الصفقة 

الواحدة في السكن اخلاص واالستثماري 
والتجاري بنســـب ١٫٧٪ و١٨٫٥٪ و٥٫١٪ 
على الترتيـــب بينما ارتفع معدل قيمة 
الصفقة الواحدة على مستوى املخازن 

مبا نسبته ٣٨٪.
   وفيما يتعلق بإجمالي سيولة السوق 
خالل العام احلالي، ومع فرض استمرارية 
معدالت التداول العقارية عند مستواها، 
فإن قيمة تداوالت السوق عقودا ووكاالت 
ستصل إلى ٢١٥٧٫٨ مليون دينار مرتفعة 
بواقع ١٤٫٩٪ عما كانت عليه في ٢٠٠٩.

   وعنـــد مقارنة أداء الســـوق خالل 
السنوات الثماني املاضية، فإن ٢٠١٠ يأتي 
في الترتيب الثامن من حيث الســـيولة 
خالل الفترة من ١٩٩٩ حتى ٢٠١٠ مقارنة 
مبستوى سيولة السوق في ٢٠٠٩ والتي 

بلغت ١٨٧٨ مليون دينار.
   وعلـــى الرغم من ارتفاع مســـتوى 
الســـيولة في ٢٠١٠ مقارنة بعام ٢٠٠٩، 
إال أن الكثير من احملاذير توحي بتراجع 
سيولة السوق في بداية ٢٠١١ ما لم يبدأ 
قطاع العقار في إعطاء مؤشرات للتعافي 
بسبب األرقام الضخمة املرتبطة باخلطة 

التنموية اخلمسية.  

 دفعت البيئة التشـــغيلية الصعبة 
التي تواجهها الشركات العقارية والركود 
في السوق العقاري إلى تراجع إيرادات 
الشركات العقارية بنسبة ٢٤٪ لتصل 
إلى ٢٣٧٫٤ مليون دينار، متوقعا تراجع 
ربحية القطاع خالل املدى املتوســـط 
ضعيفـــة وحتت ضغط شـــح مصادر 

اإليرادات وانكماش االئتمان.
  ووفـــق التحليـــالت اخلاصة بأداء 
الشركات العقارية املدرجة في السوق 
خالل فترة األشـــهر الـ ٩ املاضية، فإن 
الشـــركات العقارية تراجعت أرباحها 
وإيراداتها بشـــكل ملحوظ خالل فترة 
األشهر الـ ٩ األولى من السنة احلالية 
مقارنة بالفترة املقابلة من عام ٢٠٠٩، 
حيث استمرت ربحية القطاع في التدهور 
وانخفض صافي الربح املجمع بنسبة 
٧٥٪ ليصل إلى ١٦٫٣ مليون دينار، مقارنة 
بنحو ٦٦٫٣ مليون دينار في األشهر الـ 

٩ األولى من ٢٠١٠.
  ووفـــق ما أشـــارت إليـــه التقارير 
املتخصصة وحسب ميزانيات الشركات 
العقارية املدرجة، فإن الشركات العقارية 
كانت أكثر القطاعات تضررا في ربحيتها 

نتيجة الركود الذي يعانيه العقار منذ 
فترة وكذلـــك التراجعات احلادة التي 
شهدها السوق منذ بدء األزمة املالية في 
سبتمبر ٢٠٠٨، حيث لم يتمكن قطاع 
الشركات العقارية املدرجة خالل فترة 
األشـــهر الـ ٩ األولى من عام ٢٠١٠ من 
مجـــاراة بقية القطاعات من حيث منو 
األرباح إذ كان القطاع الوحيد الذي سجل 
تراجعا في أرباحه حيث قامت ٣٤ شركة 
عقارية من أصل ٣٨ شركة مدرجة ضمن 
القطاع باإلعالن عن نتائجها املالية لفترة 
األشـــهر الـ ٩ املنتهية في ٣٠ سبتمبر 

.٢٠١٠
  وقد استحوذت االستثمارات العقارية 
على اجلزء األكبر من إجمالي موجودات 
القطاع على مدى األعوام السابقة حيث 
بلغ معدل حصة االستثمارات من إجمالي 
القطاع ٥٦٪ منذ عام ٢٠٠٦ وحتى نهاية 
سبتمبر ٢٠١٠، كما ارتفعت االستثمارات 
العقارية للقطاع مبعدل منو ســـنوي 
مركب تخطى الـ ١٣٪ لتســـجل حوالي 
٣٫٢٨ مليارات دينار في نهاية سبتمبر 
٢٠١٠ مقارنة مع ٢٫٠٥ مليار دينار نهاية 

عام ٢٠٠٦. 

بأهمية املنتجات املطروحة من 
قبل تلك الشركات، الفتة إلى أن 
الشركات اجتهت إلى تنفيذ بعض 
املنتجات العقارية ذات العوائد 
اجليدة مثل العيــــادات الطبية 
التي تعد من أهم املنتجات التي 
القت رواجــــا كبيرا خالل العام 

احلالي. 
   وأضافت أنه في مقابل تنفيذ 
الشــــركات لعدد من مشاريعها 
املؤجلة في فترة ما قبل األزمة 
املاليــــة، اليزال العقار التجاري 
يعاني مــــن الركود على خلفية 
زيــــادة املعروض عــــن الطلب 
وتراجع اإلنفاق من قبل الشركات 
تخفيضا خلسائرها الكبيرة في 
تداعيات األزمة املالية العاملية. 
   وقالــــت إن العــــام احلالي 
فــــي األداء  وإن شــــهد تراجعا 
على خلفية تداعيات األزمة، إال 
أن خطة التنميــــة املليارية من 
املتوقع أن تعــــزز من أدائه في 
٢٠١١، باإلضافــــة إلى بدء تعافي 
الشــــركات من تداعيات األزمة 

املالية العاملية. 

  استمرار «االستثماري» في الصعود

   وبدوره، أوضح املدير العام 
في شركة اإلمناء العقارية وليد 
العقار االستثماري  أن  اجلري 
اليزال األكثـــر جاذبية لقطاع 
كبير من املســـتثمرين األفراد 
والشركات والذي يحقق عائدا 
يتـــراوح بـــني ٩٪ و١٠٪ وهو 
عائد جعل الكثير من أصحاب 
املدخـــرات الصغيرة في قطاع 
البنوك يتجه إلى االســـتثمار 
في العقار باعتباره األفضل بني 

القطاعات العقارية حاليا. 
   ولفت الى أن تطبيق قانون ٩ 
لن يؤثر كثيرا على السكن اخلاص 
رغم وجود بعض التخوفات على 
األسعار بسبب طرح الكثير من 
األراضي وقسائم السكن اخلاص، 
مشيرا إلى أن ن ما يتم استغالله 
من مساحة الكويت في القطاع 
العقاري ال تتعدى نســــبته ٧٪ 

من اإلجمالي. 
   وقال إن محدودية العرض 
بالنســــبة للطلب فــــي البيوت 
والقسائم السكنية يجعل السكن 
اخلاص األكثر جاذبية بالنسبة 

لالستثمار. 
   وأشار إلى أن تراجع تأجير 
املتر املربع من ١١ إلى ٥ و٦ دنانير 
في العقار التجاري يعكس أزمة 
حقيقية يعانيها القطاع والذي 
من املتوقع أن تدفع خطة التنمية 
املليارية من أدائه باجتاه صعود 
األسعار، متوقعا أن يكون عام 
٢٠١١ أفضــــل من العــــام احلالي 
على خلفية الكثير من العوامل 
املشجعة أبرزها تعافي السوق 
العقاري بشكل كبير من تداعيات 

األزمة املالية. 

 في البداية، قال مساعد املدير 
العام لقطــــاع التمويل في بيت 
الكويتي (بيتك) عماد  التمويل 
العقاري  الوضــــع  أن  الثاقــــب 
«مطمئن» وفي حالة «ممتازة» 
على مستوى العقار االستثماري 
والسكن اخلاص، مستدركا أن 
هناك إشكالية في األسعار فيما 
يتعلق بالسكن اإلداري والعقار 
التجاري الذي يعاني ركودا من 
حيث األسعار والعائد منذ اندالع 

األزمة املالية العاملية.
   وقــــال إن وضــــع العقــــار 
االســــتثماري متميز ومستوى 
األســــعار فيه قارب مستويات 
األسعار في فترة ما قبل األزمة 
املالية حاليا، الفتا الى أن العائد 
فيه «متصاعد» بفضل ما يتمتع 
بــــه القطاع من عوائد جيدة في 
كثير مــــن املناطــــق اخلارجية 

والداخلية. 
   وبــــني الثاقــــب أن العقــــار 
التجــــاري اليزال األكثر تضررا 
بني القطاعات العقارية املختلفة 
خصوصا املكاتب اإلدارية وعلى 
وجه أكثر حتديــــدا في منطقة 
العاصمة، في ظل فائض العرض 
وانخفاض الطلب وجلوء كثير 
من الشركات لتقليص مكاتبها 
ضمن سياسة ترشيد النفقات، 
نتيجة ملا خلفته األزمة املالية من 

تداعيات على هذه الشركات.
   وأضــــاف أن تأثــــر القطاع 
التجاري يتفــــاوت من منطقة 
ألخــــرى، فدرجــــة التأثــــر أقل 
فــــي مناطق حولي والســــاملية 
واألحمــــدي والفحيحيــــل التي 
تختلــــف عــــن العاصمة، حيث 
حجم املساحات املخصصة لغرض 
اإلشغال التجاري أقل إضافة إلى 
أن حجم احملال التجارية أصغر 
نســــبيا لذا لم يكــــن تضررها 
كبيرا فيما جاء هذا التضرر عند 
احلدود الطبيعية في إطار تقلبات 
القسائم  السوق. وحول وضع 
الصناعية، قال الثاقب إنها تشهد 
حاليا استقرارا بعد أن كانت قد 

تأثرت في بدايات األزمة. 
   ولفت إلى أن قطاع الســــكن 
اخلــــاص لن يعاني كثيرا إذا مت 
تطبيقه ولن تتأثر به سوى فئة 
محــــدودة من املــــالك ال تتعدى 
نسبتهم من ١٠ الى ٢٠٪ من األفراد 

وأصحاب الشركات. 
   وقــــال إن هناك تفاؤال بأداء 
شــــركة املقاصة العقارية التي 
تعد نافذة حقيقية ومن خاللها 
تتحقق الشــــفافية في التعامل 
مع العقارات التي يتم شراؤها 
أو بيعها، كما سيتم من خاللها 
توفير اإلحصائيات والبيانات 
إليها املستثمرون  التي يحتاج 
العقاريون في الداخل واخلارج، 
وأشــــار إلى أن خطــــة التنمية 
ستعزز كثيرا من وضع السوق 
العقاري بشكل عام وأداء الشركات 

بشكل خاص. 

   تشريعات العقار «قاصرة»

   ومن ناحيته، أشــــار رئيس 
احتاد العقاريني ورئيس مجلس 
إدارة شركة مجمعات األسواق 
التجاريــــة توفيــــق اجلراح أن 
التشــــريعات املنظمة للســــوق 
العقاري التزال قاصرة وال تخدم 
وضع الســــوق وال املواطنني ال 
من قريب وال من بعيد حيث ان 
قانوني ٨، ٩ في الرهن والتمويل 
العقاري على الســــكن اخلاص 
لم مينع املضاربة ولم يؤديان 
إلى خفض األســــعار بل زادت 
األسعار على عكس ما كان يريد 

القانون. 
أنه على     واستدرك اجلراح 
الرغم من أن تلك التشــــريعات 
قاصــــرة إال أن علينا احترامها 
ألنها صادرة عــــن القضاء ولم 
يكن املشرع الكويتي يريد منها 
العامة،  سوى حتقيق املصالح 
إال أن واقع األمور أثبت أن تلك 

القوانني لم تكن موفقة. 
   وبني اجلراح أن ٢٠١١ تتطلب 
أكثر من مستوى  التحرك على 
لتحريك السوق العقاري ودخوله 
في مرحلــــة التعافي معددا تلك 

املطالب في: 
  ـ تأجيــــل فــــرض تطبيــــق 

  ٣ ســــنوات للخــــروج مــــن 
«األزمة»

   ومن جهته، قال رئيس مجلس 
اإلدارة والعضــــو املنتــــدب في 
شركة «أبيار» للتطوير العقاري 
مرزوق الرشدان إن تنفيذ خطة 
التنمية االقتصادية واالجتماعية 
مســــؤولية حكومية بالدرجة 
األولــــى، الفتا الى أن تأثير ذلك 
على الســــوق العقاري محدود 
للغايــــة فاألزمة التــــي يعانيها 
السوق باألســــاس هي مشكلة 

متويل عقاري. 
   وبني الرشدان أن العقار في 
٢٠١٠ متكــــن من اخلــــروج ولو 
جزئيا من األزمة من خالل حتقيق 
أداء «جيد» في العقار االستثماري 
رغم أن العقار التجاري سيكون 
أمامه وقت للتعافي من تداعيات 
األزمة املالية بســــبب الظروف 
االقتصادية الصعبة التي تعاني 
منها الكثير من الشركات ووقف 
التوسع لديها والتركيز  خطط 
على إعادة هيكلة أصولها وسداد 

مديونياتها. 
   وفي رؤيته لعام ٢٠١١، أشار 
الرشدان إلى أن عام ٢٠١١ سيكون 
عاما صعبا لقطاع العقارات في 
دول اخلليج، مبينا أن دبي حتتاج 
ما بني سنتني إلى ثالث سنوات 
للعودة إلى مستواها الطبيعي، 

لتحسني وتطوير السوق العقاري 
في املرحلة املقبلة. 

  أزمة «تشريع» و«تمويل»

   ووصــــف رئيــــس مجلس 
العقاري  إدارة شركة املستثمر 
عبدالرحمــــن احلمــــود األزمة 
بالقــــول إن األوضاع  العقارية 
الراهنة املنظمة للقطاع العقاري 
إن لم تتغيــــر فالعقار في ٢٠١١ 
لن يكون أســــعد حاال من العام 

احلالي. 
   وقال إن هنــــاك الكثير من 
العوامــــل التي حــــدت من أداء 
القطاع العقاري في ٢٠١٠ أبرزها 
أن ٩٥٪ من أراضي الدولة مملوكة 
للحكومــــة في وقت تنادي فيه 
احلكومة بأهميــــة دور القطاع 
اخلــــاص في تعزيــــز القدرات 
التنمويــــة، كمــــا أن قانون ٧ 
لسنة ٢٠٠٧ املنظم ملشاريع الـ 
«B.O.T» قضــــى على مبادرات 
القطاع اخلاص بشــــكل كامل، 
إضافــــة إلى قانونــــي ٨، ٩ في 
الرهن والتمويل العقاري على 

السكن اخلاص. 
   وتطرق احلمود إلى اإلشكالية 
التجارية  األبراج  التي تعيشها 
منذ ٢٠٠٤، حيث تفاعل القطاع 
اخلاص مع دعوة صاحب السمو 
األمير في حتول الكويت إلى مركز 

الســــكن اخلاص  الغرامة على 
ملدة سنة أخرى وذلك للتكيف 
معها واستيعابها من قبل األفراد 

والشركات. 
  ـ إيجاد آلية لتعديل قانوني 
٨، ٩ في الرهن والتمويل العقاري 
على السكن اخلاص واللذين أديا 
إلى الكثير من املثالب في السوق 

العقاري. 
  ـ املطالبة بوضع قانون جديد 
العقاري من  الســــوق  لتطوير 
خالله يتم التفرقة بني املضاربة 
واملتاجرة وتطوير التشريعات 
العقارية املنظمة للسوق خالل 

املرحلة املقبلة. 
  ـ استحداث ما يعرف باملناطق 
اجلديــــدة والتي من خاللها يتم 
فصل بعض الوحدات اإلسكانية 
مثل املدن العمالية عن الســــكن 
االستثماري وهو ما يحتاج إلى 
قوانني جديدة ألنظمة البناء التي 
يتم تطبيقها مــــن قبل البلدية 

واملجلس البلدي. 
  ـ تنظيــــم عمل بيع الشــــقق 
والوحدات اإلسكانية الصغيرة 
احلجــــم وذلــــك ملواجهة نقص 

األراضي املتاحة للبيع.
  ـ تخصيــــص أراض لبنــــاء 
مدارس ومستشــــفيات حتى ال 
تزيد أسعار تلك األراضي بشكل 

مبالغ فيه. 

كمــــا أن فوز قطر باســــتضافة 
مونديال ٢٠٢٢ ســــيعزز كثيرا 
العقــــاري ويدفعه  من قطاعها 
للخروج من تداعيات األزمة املالية 
سريعا بسبب حجم املشروعات 
اإلنشائية الضخم التي من املتوقع 

تنفيذها. 
   وبني أن العقار في السعودية 
يتمتع بوضع صحي أفضل عن 
غيره في دول اخلليج حاليا وبه 

الكثير من الفرص الواعدة. 
   وأعاد الرشدان تأكيده على 
أهمية التمويل العقاري، واصفا 
العقار بأنه أكثر القطاعات تضررا 
مــــن األزمة واألكثر صعوبة في 
احلصول على متويل من البنوك 
رغم متتع الكثير من الشركات 

بأصول جيدة. 
   وبني أن السوق العقاري حاليا 
ليس في وضــــع ازدهار ولكنه 
يعيش أسوأ حاالته منذ فترة، 
مشيرا إلى أن ما يشهده السوق 
من تراجع في قيمة األصول ال 
يعكــــس قيمتها احلقيقية وهي 
دورة طبيعيــــة تأتــــي مع حدة 
تداعيات األزمة املالية التي مير 

بها السوق حاليا. 
   وتوقــــع الرشــــدان خروج 
الســــوق من حالة الركود التي 
مير بها خالل السنتني املقبلتني 
مبديا أهمية تنفيذ مشاريع اخلطة 

مالي وجتاري وأفرط الكثير من 
املستثمرين في التفاؤل باحلصول 
علــــى تســــهيالت ائتمانية من 
البنوك محليا وخارجيا، إال أن 
الكثير من تلك العقارات تعاني 
األمرين من اندالع تداعيات األزمة 

املالية. 
   وقال إن املطلوب فتح أبواب 
التمويل أمام الشــــركات اجلادة 
التي لديهــــا مالءة مالية وكذلك 
السعي لتغيير البيئة التشريعية 
احلاكمــــة ألداء القطاع العقاري 
للخروج من تداعيات األزمة املالية 

العاملية. 
   وطالب احلمود بعقد حوار 
الكثير من  اقتصــــادي يضــــم 
االقتصاديني في املجاالت املختلفة 
وذلك ملناقشة ما مت تنفيذه من 
خطة التنمية واملتوقع لها خالل 
املرحلة املقبلة وما هو املطلوب 
تنفيذه حتى تؤتي تلك اخلطة 

ثمارها املنشودة. 

   بدء التعافي من تداعيات «األزمة»

   ومن جانبهــــا، قالت نائب 
الرئيس التنفيذي في شركة املزايا 
للتطوير العقاري سلوى ملحس 
ان عام ٢٠١٠ شهد تنفيذ وتشغيل 
العديد من املشاريع التي مت البدء 
فيها خالل أعوام ما قبل األزمة 
وذلك إميانا من الشركات العقارية 

 عقاريون: تغيير القوانين المنظمة للعقار وتوافر التمويل 
شرطان ضروريان لخروج العقار من أزمته في ٢٠١١ 

 عمر راشد 
   العقار في ٢٠١١ اليزال يقع بني منطقتي التفاؤل والتشـاؤم، 
ويعيش حالة من التأرجح بني املنطقتني، فاجلانب التشاؤمي يرى 
أن العام املقبل لن يكون أفضل من سـابقه في ظل انعدام الفرص 
االستثمارية وانسـداد قنوات التمويل أمام الشركات العقارية من 
قبل البنوك وتراجع األداء التشريعي للكثير من القوانني احملبطة 
وعلى رأسـها قانونا ٨، ٩ في الرهن والتمويل العقاري على السكن 
اخلاص ونية احلكومة تطبيق قوانني جديـدة ومنها فرض ضريبة 

قدرهـا ١٠ دينارات على كل متر مربع في السـكن اخلاص خالل 
مارس املقبل وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من تدهور أسعار األصول 
العقارية والتأثير سـلبا على وضع مالك تلـك األراضي أفرادا كانوا 
أم مؤسسات أو شـركات.   وقد اسـتعرضت «األنباء» آراء عدد من 
املسؤولني واملتخصصني في القطاع العقاري للوقوف على وجهة 
نظرهم في أداء السوق خالل العام احلالي وتوقعاتهم في ٢٠١١ 
واحللول التي يتطلعون لتنفيذها للخروج من تداعيات األزمة املالية 

التي اليزال السوق يعيش تداعياتها وفقا آلرائهم. 

 أكدوا لـ «األنباء» أنه حائر بين آمال العقاريين وقصور التشريعات ونقص التمويل وتوقعات تنفيذ الخطة 

 توفيق اجلراح 

 الرشدان: تعافي العقار بدأ في نهاية ٢٠١٠ وأتوقع التعافي بشكل كامل خالل ٣ سنوات


