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العقار االستثماري 
والسنوات العجاف

رأي عقاري

مقيم وخبير عقاري

من املتوقع ان تشهد املرحلة املقبلة الكثير من املفاجآت 
على صعيد قطاع العقار االستثماري الذي بدأ بالفعل 

يشهد حالة من اجلمود فيما يتعلق بتداوالته.
فعند مقارنة ت��داوالت العقار االس��تثماري حتى 
نهاية ش��هر أغس��طس املاضي مع الفترة نفسها من 
الع��ام 2014 نرى ان هناك انخفاضا بنس��بة 22% من 
القيمة اإلجمالية ملبيعات العقار، حيث انخفضت قيمة 
مبيعات العقار االستثماري من 263 مليون دينار حتى 
نهاية اغسطس 2014 إلى نحو 205 ماليني دينار بنهاية 

اغسطس 2015.
اما على صعيد نسبة اإلشغال في القطاع االستثماري 
فإنه ميكن القول أن مؤشر نسب االشغال شهد انخفاضا 
طفيفا خالل النصف االول من العام 2015 مقارنة بالربع 
االول من العام، وال ش��ك أن هناك أسباب عديدة تقف 
وراء ذلك االمر من بينها استمرار هبوط سعر النفط من 
96 دوالرا تقريبا في سنة 2014 إلى نحو 46 دوالرا في 
2015، أي بنسبة هبوط بلغت نحو 52%، علما بأن التوقعات 
تشير إلى اس��تمرار هذا الهبوط تقريبا حتى يالمس 
العش��رين دوالرا في ال� 2016، السيما في ظل دخول 
ايران السوق العاملية بعد رفع العقوبات عنها وبالتالي 

وجود فائض اضافي في سوق النفط العاملي.
كذل��ك جند أن هناك عوامل أخ��رى أصبحت تؤثر 
س��لبا على قطاع العقار االستثماري من بينها سياسة 
توقيف العمالة الوافدة وتقليصها الى مليون شخص في 
غضون السنوات املقبلة مما سيتسبب في ضعف حقيقي 
في الطلب على استئجار الشقق وبالتالي انخفاض في 
قيمة االيجار وتقليص في عدد املش��اريع التي حتتاج 

الى األيدي العاملة.
إن ه��ذه العوامل وغيرها من العوامل السياس��ية 
واالقتصادية االقليمية والعاملية، إمنا تنذر بأن هناك 7 
س��نوات عجاف آتية ال محالة على هذا القطاع، خاصة 
أن الوضع الداخلي في الكويت مازال غير واضح سواء 
على املستوى السياسي أو االقتصادي مع عدم وجود 

رؤيا أو برنامج اقتصادي حكومي.
إن كثرة املعروض من الشقق االستثمارية في الوقت 
الراهن من شأنها أن تؤدي الى هبوط القيمة االيجارية 
والهبوط احلاد في قطاع العقار االستثماري خالل العام 
2016 وه��و الهبوط الذي يتوقع له أن يس��تمر فترة 

تتراوح ما بني 5 و7 سنوات عجاف.

أمني سر احتاد العقاريني قيس الغامن لـ »األنباء«:

املنطقة احلرة بـ »الشويخ« »تكوتت« وكسرت القوانني العاملية

من توزي���ع او بناء مجمعات 
حكومي���ة عليها، فق���د كان 
ه���دف القانون منذ إنش���ائه 
العمل حسب  الستينيات  في 
املصلحة العامة، كما ان املزاد 
سيخلق زيادة كبرى في أسعار 

أراضي الدولة.
ولذلك اقت���رح على احلكومة 
االستفادة من أراضي خيطان 
من خالل عملها بنظام »شقق 
كمباوند« او شقق»س���اميتي 
تاش هاوس« للشباب املتزوجني 
حديثا مبس���احات 250 مترا، 
وتلك هي النظرة املستقبلية 
للمن���ازل في الفت���رة املقبلة 
ويج���ب ان تطبقها احلكومة 
الطلبات  أزم���ة  للخروج من 

اإلسكانية.
املثال، منطقة  فعلى س���بيل 
املطالع وزع���ت على 12 ألف 
طلب، ولكن لو طبقت احلكومة 

عواص���م مختلفة ف���ي البالد 
وأس���عار كل عاصمة تختلف 
عن األخرى سواء في العرض 
والطل���ب او األس���عار، ومن 
رؤيتي الشخصية فان قياس 
سعر ارض او مجموعة أراض 
مجاورة ال ميكن ان يعبر عن 
العق���اري في  الس���عر  واقع 

البالد.

ما رؤيتك ألسعار تأجير 
العقار السكني في 
احملافظات الست؟

٭ تعتمد أسعار العقار على 
العرض والطلب، ومن املمكن 
ان يكون هناك انخفاض ولكن 
ال نس���تطيع ان نحدد نسبة 
االنخفاض بشكل دقيق جدا، 
ألن كل منطق���ة له���ا كيانها 
واحتياجاتها، فال نس���تطيع 
مقارنة الفروانية باملهبولة او 

الفحيحيل او مناطق العاصمة 
فلكل منطقة متطلباتها، كما ان 
لكل العقارات »عمر« اي عدد 

سنوات عمره من البناء.

كيف ترى تثمني قطعة 
10 في خيطان وإعادة 
طرحها من جديد في 

مزاد؟
٭ هذا خطأ كبير، فنظام نزع 
امللكية يجب ان يكون للمنفعة 
العامة، وهو ان األرض املنزوعة 
يع���اد توزيعه���ا وف���ق حق 
االستفادة للمطالبني بأراٍض 
سكنية للمواطنني وليس في 
إعادة طرحه���ا باملزاد العلني 
كي تدر املزيد من األرباح على 
ميزانية الدولة، فما هو هدف 
احلكومة من ن���زع امللكية ما 
لم يكن هناك مش���روع قائم 
ملستحقي تلك األراضي سواء 

ان بعض املنازل او الش���قق 
بيعت بسعر رخيص او سعر 
أعلى من سعر السوق، فهناك 

هل ترى ان أسعار 
العقار السكني في 

البالد متضخمة بشكل 
أعلى من الفترات 

املاضية؟
٭ قياس تضخم أسعار العقار 
إل���ى ع���دة معايير،  يحتاج 
واملشكلة ليس���ت في تذبذب 
األسعار، بل فيما يتم تداوله 
بوسائل التواصل االجتماعي 
والقنوات اإلعالمية حول التكهن 
والتنب���ؤ وبناء مواضيع عن 
أسعار ال صحة لها في الوجود، 
فاملعلومات املس���توحاة عن 
أسعار العقار واحلديث عنها 
في املنتديات ال يوجد بها أي 
تكامل، حيث ان قياس حجم 
التضخم يجب ان يكون عبر 

دراسة مستفيضة.
ومن الصعب قياس األسعار 
الس���وقية وأخذه���ا من مبدأ 

قيس الغامن 

وال يخف����ى عل����ى أحد 
أن الس����بب الرئيسي وراء 
التداوالت  انخفاض حركة 
العقارية هو غياب أصحاب 
التجار  القرار والكثير من 
في إجازات طويلة نوعا ما 
خارج البالد، ما يتسبب في 
العادة في جتميد العديد من 
القرارات والصفقات حلني 
عودة املسؤولني وأصحاب 

القرار.
وبن����اء على ذل����ك فقد 
توقع خب����راء عقاريون ان 
العقاري  يستأنف السوق 
حركته من جديد بعد طول 
ركود، السيما في ظل توافر 
السيولة النقدية الكبيرة لدى 
البنوك والتجار وشريحة 
كبيرة من املضاربني الذين 
يبحثون عن الفرص السانحة 

القتناصها.
العق����اري  اخلبي����ر 
الدغيش����م قال  عبدالعزيز 
إن سوق العقار في الكويت 
عانى من اجلمود خالل الفترة 
املاضي����ة، لكن ذلك االمر ال 
يعني أن أس����عار العقارات 
قد انخفض����ت، حيث ظلت 
أسعار الكثير من العقارات 
متماسكة بشكل كبير على 
الرغم من تراجع الطلب في 
ظل ارتفاع االسعار، مؤكدا 
أن هبوط سوق العقار يبقى 

مختلفا عن هبوط سوق االسهم، 
ذلك أن سوق االسهم يتأثر عادة 
بالعديد من العوامل والظروف 
االقتصادية والسياس����ية، في 
السلبية  التأثيرات  حني تبقى 
على سوق العقار محدودة في 

االغلب.
وأضاف أنه حتى على فرض 
البس����يط في أسعار  التراجع 
العقارات بني فترة وأخرى في 
ظل غياب التداوالت أو ضعف 
الطلب، إال أن هذا التراجع ال يؤثر 
في الغالب على جتار العقار وال 
يكبدهم اخلسائر املالية الكبيرة 
كما هو حال سوق االسهم، لذا 
يظل السوق العقاري هو املالذ 
اآلمن لدى شريحة كبيرة من 

التجار واملتداولني.
ونفى الدغيش����م أن يكون 
النخفاض أسعار النفط احلالي 
تأثير على أسعار العقار، بدليل 
أن أس����عار االراضي والقسائم 
الس����كنية في مختلف مناطق 
الكويت ما زالت في مستوياتها 
املرتفعة، مدلال على كالمه باملزاد 
العقاري الذي شهده قصر العدل 
منتصف شهر سبتمبر املاضي 
والذي انتهى ببيع 22 قسيمة في 
أبوفطيرة بأسعار تفوق االسعار 
التي افتتح به����ا املزاد وخالل 

فترة قصيرة نسبيا. 
من ناحيته، اعتبر اخلبير 
العق����اري محم����د املخيزمي أن 

بوجود انخفاض فعلي في 
العقار االستثماري  اسعار 
بشكل خاص بنسب تراوحت 
بني 15 و20%، حيث أكد أن 
سعر املتر االستثماري في 
مناطق حولي والس����املية 
والفروانية قد انخفض من 
1700 و1800 دينار إلى نحو 
1400 دين����ار للمتر، وذلك 
كله في ظل وجود عروض 
كبيرة ومبان كثيرة. وتوقع 
الغيص أن تتواصل هبوط 
أس����عار العقار خالل العام 
2016 طاملا استمرت االوضاع 
السياسية واالقتصادية على 
حالها، فاالقتصاد العاملي ما 
زال يعان����ي، كما أن البنك 
املركزي األميركي عجز عن 
رفع س����عر الفائدة في ظل 
العاملي  معاناة االقتص����اد 

بشكل عام.
احلكوم����ة  إن  وق����ال 
الكويتية كانت قادرة على 
التدخل لدعم القطاع العقاري 
في االوضاع العادية، حيث 
تابعنا كيف ضخت الدولة 
مليارات الدنانير من خالل 
احملفظة العقارية املليارية 
وغيرها، لكنها لن تستطيع 
ذلك مج����ددا في ظل العجز 
احلالي في امليزانية، لذا فإن 
كافة املؤشرات احلالية تشير 
العقار  النخفاض أس����عار 

خالل العام القادم.
الغيص وصف  ورفض 
الهبوط احلالي في أسعار 
العقار بالكويت بالتدهور، 
مؤك����دا أن الهبوط احلالي 
يعتب����ر هبوط����ا طبيعيا، 
وأقرب ما ميكن أن يوصف 
أنه »تصحيح« ألسعار  به 
تضخمت وآن لها أن تعود 
الطبيعي بعد  إلى وضعها 
التضخم،  فترة طويلة من 
وذلك حتى يتمكن املواطن 
الع����ادي من ش����راء عقار 

محلي.

غير صائ����ب، ذلك أن مثل هذا 
القرار سيتسبب في أزمة نقص 
السيولة، ومن ثم التأثير سلبا 
على القطاع العقاري في الكويت 
الذي سيشهد نوعا من االرتباك 
في حال شحت السيولة النقدية 
في السوق، وعندها فقط ميكن 
أن نتوقع ركود حركة التداوالت 
العقارية وهبوط أسعار العقار، 
لكن الضغط حينها س����يكون 
منصبا على العقار االستثماري 
الذي سيشهد هبوطا في العوائد 
وم����ن ثم تزعزع ه����ذا القطاع 

احليوي املهم.
ورأى املخيزمي أن تأثيرات 
ذلك كل����ه مبا فيه����ا القرارات 
احلكومية االخيرة لن تتضح 
بش����كل جلي قب����ل منتصف 
القادم 2016، خاصة أنه  العام 
كما هو معروف فإن هبوط أو 
تراجع أس����عار وقيم العقار ال 
تتضح س����ريعا كما هو حال 
س����وق االس����هم، وإمنا يكون 
التراجع تدريجيا بطيئا بنسبة 
بسيطة في مختلف القطاعات 

الس����وق العقاري في الكويت 
التأثيرات  يخضع للعديد من 
الت����ي م����ن بينه����ا االوضاع 
العام����ة للبالد،  االقتصادي����ة 
واالوضاع السياسية احمللية 
واالقليمية، وأس����عار النفط.. 
وغيرها م����ن العوامل االخرى 
املؤث����رة على وضع الس����وق 

بشكل عام.
وأش����ار إل����ى أن املتتب����ع 
للوضع العام في الكويت يرى 
أن االنخف����اض املس����تمر في 
أسعار النفط قد أجبر احلكومة 
الكويتية على تخفيض الدعم 
عن بعض الس����لع، فضال عن 
التفكير في تطبيق سيناريو 
الضريبة، والتفكير كذلك في 
موضوع رفع الدعم عن التموين 
والبنزين واخلدمات الصحية 
املجانية، ذلك أن هبوط اسعار 
النفط من شأنه أن يتسبب في 
عجز كبير ف����ي امليزانية على 

املدى الطويل.
وقال إن قرار احلكومة في 
الس����ندات يعتبر قرارا  طرح 

العقارية.
واستدرك املخيزمي قائال إن 
أقل القطاعات العقارية تضررا 
في الوقت الراهن سيكون قطاع 
العقار السكني، ذلك أن الطلب 
على العقار السكني مازال في 
مستويات مرتفعة جدا، ناهيك 
عن عدم طرح احلكومة أراضي 
جديدة للسكن اخلاص، لكنه لم 
يستبعد في الوقت نفسه هبوط 
املناطق  أس����عار االراضي في 
إلى  اخلارجية بنس����بة تصل 
20% على املدى املتوسط، في 
حني قال إن أسعار األراضي في 
املناطق الداخلية لن تتأثر جراء 

أي تراجع في األسعار.
م����ن جانب����ه، رأى املطور 
واخلبير العقاري حسني الغيص 
أن السوق العقاري مقبل على 
انخفاض في جميع قطاعاته بال 
استثناء، وإن كان ذلك بنسب 
متفاوتة تتراوح ما بني 5 و%20 
بحسب كل قطاع من القطاعات 

املختلفة.
ودلل الغي����ص على كالمه 

طرح سندات  حكومية سيتسبب 
في نقص السيولة وسيؤثر سلبًا على العقار

حسني الغيصعبدالعزيز الدغيشم محمد املخيزمي

في ظل توجه احلكومة الصدار سندات مالية لسد العجز املالي 
املتوقع في السنة املالية 2016/2015، توقع عقاريون لـ»األنباء« 
ان تتسبب السـندات احلكومية في نقص السـيولة في األسواق 
وبالتالي ستؤثر سلبا على القطاع العقاري الذي سيشهد حالة من 

الركود في حركة التداوالت العقارية وهبوط األسعار.
وأجمع العقاريون على ان طرح السندات احلكومية سيصيب 
العقار االستثماري ويؤدي الى هبوط عوائده بشكل كبير، مشيرين 
الى ان تلك االنعكاسات السلبية سوف تظهر على قطاع العقار قبل 

منتصف العام املقبل.

حسني الغيص: 
هبوط أسعار  العقار 

في 2016 أمر طبيعي 
وتصحيح البد منه

محمد املخيزمي: 
ركود متوقع في حال 

سحبت السندات 
االموال العقارية

عبدالعزيز الدغيشم: 
هبوط سوق العقار 

يبقى مختلفًا عن هبوط 
سوق األسهم

مقابلة

بيوتا على النظام االجنليزي 
»ساميتي تاش هاوس« لكان 
استفاد منها اكثر من 20 ألف 
طل���ب، احلكومة اليوم قادرة 
على تصحيح عمليات تطوير 
البناء، لكن في الفترة املقبلة ال 
نعلم إلى اين نحن ذاهبون في 

ظل هبوط أسعار النفط.
برأيكِ لم تعاني األبراج 

التجارية في شرق 
من قلة الطلب وكثرة 
العرض في التأجير؟

٭ لنكن صريحني، بالتسعينيات 
ارتأينا كاحتاد للعقاريني مع 
مجموعة من أعضاء املجلس 
البلدي من خالل جلنة عقارية 
ان يتم تشجيع العقاريني في 
السوق احمللي عن طريق رفع 
نس���بة البناء 40% للعاصمة 
و30% للمدين���ة، والهدف من 
املش���روع هو إعادة جتميل 

وتغيير شكل العقار الكويتي 
بشتى أنواعه والنهوض به إلى 
درجات أخرى، وذلك متاشيا مع 
تطورات العواصم اخلليجية 
املج���اورة مثل دب���ي وقطر 

والسعودية.
ولك���ن ترك���ت العاصمة في 
الكويت ملدة طويلة من دون 
تطوير حتى أصبح شكلها ال 
يواكب حجم الدولة ومقدراتها، 
التي  البن���اء  وكانت نس���بة 
طرحناه���ا مش���جعة للبناء 
بالنسبة للمستثمرين، وكان 
الحت���اد العقاري���ني دور في 
تشجيع أصحاب رؤوس األموال 
في االستثمار باألبراج التجارية، 
ويعود الهدف من تلك املشاريع 
الى جتمي���ل منظر العاصمة 
ولم يكن لدينا أي خلفية عما 
سيحدث في املستقبل من جانب 

انهيار األسواق العاملية.

قال اخلبير العقاري وأمني سر احتاد العقاريني قيس الغامن ان الفترة املقبلة ستشهد املزيد من التطورات بالنسبة للسوق العقاري، موضحا ان احلكومة اليوم قادرة على تصحيح أوضاع السوق العقاري خصوصا في ظل 
هبوط أسعار النفط، ويرى الغامن ان السوق العقاري اليزال يحتاج إلى تقدمي يد العون احلكومية في عمل الدراسات لتحديد أسعار التضخم واالرتفاع بشكل دوري، فاالحتاد يقوم بتلك الدراسات، إال أنه في النهاية يجب 

أن يكون هذا الدور منوطا باحلكومة في عمل الدراسات، موضحا ان مواقع التواصل االجتماعي وغيرها من وسائل التواصل مكتظة باألخبار التي يبنى عليها أسعار العقار بشكل خاطئ، فهناك مناطق وعواصم في البالد 
تختلف في أسعارها وفي العرض والطلب عليها وال ميكن حتديد أسعار البيع والشراء إال من خالل دراسة مستفيضة يتم من خاللها رصد الواقع العقاري، وفيما يلي تفاصيل املقابلة:

حوار: يوسف الزم
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