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االربعاء ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ اقتصـاد

١٠ عوامل تدعم أسعار العقار السكني بالكويت.. 
بينها ارتفاع معدالت الزواج

املتزايد في عدد حــاالت الزواج التي 
باتــت تتــراوح مــا بــني ١٠ و١٢ ألف 
حالة سنويا، وفي مقابل ذلك عجزت 
احلكومة عن توفير الســكن املناسب 
للمواطن، لذلك تسببت حاجة املواطنني 
الفعلية للسكن برفع االسعار بشكل 
مســتمر، منذ نهايــة جائحة كورونا 

وحتى يومنا هذا.
ولفــت إلــى أن املالحــظ أن حجم 
تــداوالت القطاع الســكني انخفضت 
بشكل كبير بســبب ارتفاع االسعار، 
لكن ما نالحظه في الوقت نفســه هو 
اســتمرار العروض وبنفس االسعار 
املرتفعــة، وإن كان حجــم الصفقات 
الفعلية ال يوازي صفقات الســنوات 
االخيرة، ما يدل على أننا أصبحنا أمام 
مرحلة جديدة، فإما أن تثبت احلكومة 
جديتها في معاجلة االزمة االسكانية، 
أو أن األسعار قد تواصل االرتفاع من 
جديد بســبب قلة العــرض وارتفاع 

الطلب وحاجة املواطنني للسكن.
وخلص العوضي إلى القول «إما أن 
تبدأ احلكومة بطرح مشاريع اسكانية 
جديدة وإشراك القطاع اخلاص وإقرار 
قانون الرهن العقاري وقانون املطور 
العقاري وإنشاء شركات حكومية تعمل 
بالتعاون مع القطاع اخلاص لتطوير 
مدن اسكانية جديدة، وإال فإن استقرار 
االســعار على معدالتهــا احلالية هو 
املصيــر احملتــوم، بل رمبــا واصلت 
االســعار ارتفاعها من جديد، وحتى 
لو لم يحدث ذلك فإن االنخفاض (إن 
حدث) ســيكون محدودا جدا، بسبب 
استمرار طلب املواطنني وحاجتهم الى 
السكن اخلاص الذي بات شحيحا جدا 

في ظل كل املعطيات السابقة».

بدوره، قال رئيس احتاد العقاريني 
والرئيــس التنفيذي لشــركة أعيان 
العقارية  إبراهيم العوضي إن أسعار 
القطاع الســكني في الكويت وصلت 
إلى قيم غير مسبوقة ومرتفعة بشكل 
مبالغ فيه، مضيفا أنه بات من املالحظ 
أن نسب االرتفاع خالل العام املاضي 
وكذلك خالل النصف االول من العام 
احلالي وصلت إلى قيم أصبحت بعيدا 

عن متناول املواطن.
وأضاف أن هناك عددا من العوامل 
التي أثرت على أسعار القطاع السكني، 
منها ما يرتبط باجلانب العاملي املتعلق 
مبوضوع التضخم، ومنها ما يرتبط 
بحاجة املواطن الفعلية للسكن، لكن 
واقــع احلال يشــير إلــى أن االرتفاع 
الذي شهدته أســعار السكن اخلاص 
بالكويــت، اكبر بكثيــر مما حدث في 

باقي دول العالم.
واستطرد العوضي يقول إن هناك 
عوامل أخرى ساهمت في ارتفاع اسعار 
العقار السكني، منها حاجة املواطنني 
للسكن اخلاص، السيما في ظل االرتفاع 

العقارية، ولعل هذا مؤشر على أن هناك 
تصحيحا قادما بأسعار العقار السكني 
وليس هبوطا أو انهيارا، فاالنهيار ال 
يحــدث إال في حال وقــوع كوارث أو 
حروب، لكن في ظــل الوضع احلالي 
نتوقع تصحيحا في االسعار في ظل 
حالة الركود احلالية، علما بأن نسبة 
التصحيح املتوقعة لن تزيد على ١٠٪ 
في أسوأ أحوالها، متاما كما يحدث في 
املزادات العلنية التي تشــهد تراجعا 
بنســبة ١٠٪ فــي حال لــم يتقدم أحد 
للمزايدة في بعض املزادات العقارية 

التي تقيمها وزارة العدل.
وتابــع حيدر «انــا ضد من يعطي 
أمال للمواطنني بهبوط العقار بحيث 
ان املواطن ينتظر الهبوط وقد تضيع 
عليه الكثير مــن الفرص، يجب على 
املواطن الباحث عن العقار أن يراقب 
السوق، وفي حال وجد العقار املناسب 
له من حيث املواصفات وامليزانية فال 
تعطه ظهــرك اليوم، بحيث انك قد ال 
تستطيع شراءه غدا وعندها قد تدفع 

أكثر في عقار أقل مواصفات».

ومن ثم زيادة أسعار العقار السكني».
وقال إن هناك كذلك قرار التسجيل 
العقاري الذي نص على حتويل معامالت 
السكن اخلاص التي تقل اسعارها عن 
٣٠٠ ألف دينار إلى خبير الدراية الذي 
يقوم برفع الســعر عن مستوى ٣٠٠ 
ألف بهدف منع املواطن من احلصول 
على القرض اإلسكاني للمرة الثانية، 
ولعــل هذا األمــر يعتبر أحــد األمور 
التي ساهمت في ارتفاع أسعار السكن 
اخلاص ومنعت انخفاضه، أضف إلى 
كل ما سبق ارتفاع أسعار مواد البناء 
وتكلفة األيدي العاملة التي وبال شك 
تلعب دورا رئيسيا في ارتفاع تكلفة 

البناء ومن ثم ارتفاع قيمة العقار.
ويؤكــد حيدر على أنه ومع كل ما 
سبق ذكره، فإن مسألة العرض والطلب 
تلعب دورا في هذا الصدد، حيث تشير 
املؤشــرات واملعطيات احلالية إلى أن 
العقار سيقوم بتصحيح نفسه بنفسه، 
حيــث بدأنا نرى ترددا كبيرا من قبل 
املواطنني على شراء العقار السكني، 
باإلضافة إلى انخفاض أعداد الصفقات 

اخلاص خالل النصف األول من العام 
احلالي مقارنة بالفترة املماثلة من عام 
السابق، إال أن أسعار العقار السكني 

لم تنخفض».
وسرد حيدر أسباب ذلك مبينا أن 
أغلب العقارات السكنية احلالية مؤجرة 
وتدر عوائد تتــراوح بني ٥ و٧٪، أما 
السبب الثاني فهو عدم وجود بدائل عن 
االستثمار العقاري في الكويت، ناهيك 
عن أن السكن عبارة عن حاجة أساسية 
ال ميكــن تأجيلهــا او تأخيرها، األمر 
الذي يدفع الكثير من املواطنني (غير 
املضاربني) إلى شراء العقار السكني 
حتى لو بأســعار مرتفعــة (في حال 

قدرته املادية).
واستطرد قائال «باإلضافة إلى ذلك 
كلــه، فــإن القــرارات احلكومية التي 
صدرت مؤخرا هي السبب الرئيسي في 
مواصلة ارتفاع أسعار العقار السكني، 
فعلى ســبيل املثــال هناك حديث عن 
الئحة جديدة للبناء تتضمن السماح 
ببناء ســردابني واالرتفــاع بواقع ٢٠ 
مترا، االمر الذي سيرفع من كلفة البناء 

طارق عرابي

بات اتخاذ قرار شراء عقار سكني 
أمرا محيرا خالل األيام الراهنة، إثر حالة 
من الغموض تسيطر على السوق منذ 
بداية العــام احلالي، في ظل االرتفاع 
الكبير في أسعار العقارات واألراضي 
السكنية، وسيطرة حالة من اجلمود 
على التداوالت التي انخفضت في ذلك 
القطاع بنســبة تناهز الـــ٥٠٪ خالل 
النصف األول من العام احلالي (٢٠٢٢) 
مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وتلخص حيرة املواطنني الراغبني 
في امتالك عقار ســكني في التوقيت 
املناسب للشراء في ظل تغير التوقعات 
بشــأن األســعار إذ وســط إمكانيــة 
النخفاضهــا، واحتماالت أخرى تؤكد 
ثباتها وأنها لن تنخفض أبدا، بل على 
العكس توجد آراء تؤكد أنها ستواصل 
االرتفــاع من جديد بعد فترة اجلمود 
التي طال أمدها لفترة طويلة هذه املرة.
وفــي هذا الصــدد، أكــد عقاريون 
لـ«األنباء» أن أسعار العقارات السكنية 
إن لــم تواصل االرتفاع خــالل العام 
احلالي، فإنها بالتأكيد لن تنهار، لكن قد 
تشهد تصحيحا طفيفا بنسبة تراجع 
ال تزيد على ١٠٪ على املدى املتوسط.

ويرى عقاريون أن هناك ١٠ عوامل 
تدعم ارتفاع أســعار العقار الســكني 

كالتالي:
١ـ  أغلــب العقــارات مؤجرة وتدر من 

٥ إلى ٧٪ عوائد.
٢ـ  عــدم وجود بدائل عن االســتثمار 

العقاري في الكويت.
٣ ـ الســكن عبارة عن حاجة أساسية 

ال ميكن تأجيلها أو تأخيرها.
٤ ـ الالئحة اجلديدة والســماح ببناء 

سردابني واالرتفاع ٢٠ مترا.
٥ ـ حتويل معامالت الســكن اخلاص 
التي تقل أسعارها عن ٣٠٠ ألف دينار 

إلى خبير الدراية.
٦ ـ ارتفاع أســعار مواد البناء وكذلك 

زيادة أجور األيدي العاملة.
٧ ـ االرتفــاع املتزايــد في عدد حاالت 
الزواج ملا بني ١٠ و١٢ ألف حالة سنويا.
٨ ـ متغيرات اقتصادية بقلة العرض 
وارتفاع الطلب إثــر حاجة املواطنني 

للسكن.
٩ـ  الدعم الذي تقدمه احلكومة ألسعار 

الكهرباء واملاء في السكن اخلاص.
١٠ ـ ظاهرة اســتغالل العقار اخلاص 
بتحويلــه إلى شــقق ســكنية.. وإلى 

التفاصيل: 
يقول نائب رئيس االحتاد الكويتي 
لوسطاء العقار عماد حيدر، «على الرغم 
من انخفاض أعداد صفقات تداول العقار 

عقاريون أكدوا لـ «األنباء» أنها قد تصحح لكن لن تنهار.. معدالتها ثابتة عند مستويات مرتفعة رغم تراجع التداوالت

إبراهيم العوضيعماد حيدر

ــني ٥ و٧٪ ــد ب ــرة بعوائ ــا مؤج ــض وأغلبه ــم تنخف ــعار ل ــدر: األس ــاد حي عم
إبراهيـم العوضـي: األسـعار تأثـرت عامليـًا بالتضخـم واحلاجـة الفعليـة للسـكن

التحويل إلى شققاملضارب.. من يتوقف عن الشراء 
قال حيدر إن من يتوقف عن الشــراء 
اليــوم هو املضارب أمــا من لديه حاجة 
للســكن أو التطويــر فيجــب أال يتردد، 
فصحيح أن هناك مؤشرات على الهبوط، 
لكن في املقابل هناك قرارات تساعد على 
الصعود، وال أحد يعلم اي اجلوانب هو 

املؤثر اكثر، مضيفا أنه إذا كان هناك ١٠٠ 
عقار معروض في السوق، فثق متاما أن 
٨٠ منها ليســت للبيــع، وإمنا أصحابها 
مترددون أو انهم يسعون الى تقييم سعر 
بيوتهــم، مبعنى أن ٢٠٪ مــن العقارات 

املعروضة أصحابها جادون.

قــال العوضي إن ظاهرة اســتغالل العقار اخلاص من قبل 
بعــض التجــار، من خالل شــراء العقار وحتويله إلى شــقق 
ســكنية ثم االســتثمار فيه من خــالل التأجير للحصول على 
عوائــد أعلى من القطاع االســتثماري، ناهيك عن جاذبية هذا 
القطاع بســبب الدعم الذي تقدمه احلكومة ألســعار الكهرباء 

واملاء في هذا القطاع.

تأجيل الضريبة اجلمركية على السجائر 
اإللكترونية ونكهاتها حتى يناير ٢٠٢٣

علي إبراهيم

أصدر مديــر اإلدارة العامة للجمارك 
باإلنابة سليمان عبدالعزيز الفهد، تعليمات 
جمركيــة بتأجيــل خضــوع الســجائر 
اإللكترونية وسوائلها سواء كانت بنكهة 
أو من دون ملدة ٤ أشهر لتطبق الضريبة 
اجلمركية بنسبة ١٠٠٪ من ١ يناير ٢٠٢٣ 

بدال من ١ سبتمبر ٢٠٢٢.
ووفقــا للتعلميــات اجلمركيــة التي 
حملت رقم ٧٢ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تأجيل 
تطبيــق خضوع اخلراطيــش احملتوية 
على نيكوتني ذات االستخدام مرة واحدة 
وعبوات السوائل أو اجلل احملتوية على 
نيكوتني سواء كانت منكهة أو غير منكهة 
للضريبة للرسوم اجلمركية بنسبة ١٠٠٪ 
إلى ١ يناير ٢٠٢٣ بدال من ١ سبتمبر املقبل.

وتأتي تلك التعليمات إحلاقا للتعليمات 
اجلمركية رقم ١٩ لســنة ٢٠٢٢ الصادرة 
فــي فبرايــر ٢٠٢٢ بشــأن تطبيق ما مت 

اســتحداثه في البند الرئيسي ٢٤٠٤ من 
الفصــل ٢٤ من نظام التعرفة اجلمركية 
املوحــدة لــدول مجلس التعــاون لدول 
اخلليج العربيــة، بخضوع اخلراطيش 
احملتوية على نيكوتني ذات االســتخدام 
مرة واحدة منكهة وغير منكهة وعبوات 
السوائل أو اجلل احملتوية على نيكوتني 
منكهة أو غير منكهة للضريبة اجلمركية 

بنسبة ١٠٠٪.
وتضمنــت التعليمــات أنــه وفقا ملا 
تقتضيه مصلحة العمل فقد تقرر تأجيل 

خضوع ٤ أصناف للضريبة كالتالي:
١- خراطيش محتوية على نيكوتني ذات 

االستخدام مرة واحدة منكهة.
٢- خراطيــش محتوية علــى نيكوتني 
ذات االستخدام مرة واحدة غير منكهة.

٣- عبوات سوائل أو جل محتوية على 
نيكوتني منكهة.

٤- عبوات سوائل أو جل محتوية على 
نيكوتني غير منكهة.

قبل دخولها حيز النفاذ مطلع سبتمبر

«الشراكة» متدد التأهل ملشروعي «شمال 
الزور» و«اخليران» حتى ٦ سبتمبر املقبل

محمود عيسى

ذكــرت مجلة ميد أن هيئة مشــروعات 
الشــراكة بــني القطاعني العــام واخلاص 
مــددت حتــى ٦ ســبتمبر املقبــل األجــل 

النهائي أمام شركات املقاوالت والتحالفات 
املعنية بتطوير مشــروعي شمال الزور ٢ 
و٣ واخليران ١ املســتقلني للطاقة واملياه، 
وذلك بدال من املوعد السابق والذي انتهى 

يوم ١٦ أغسطس اجلاري.

«الدرونز» و«الروبوتات».. حلول خليجية ألزمة اإلمدادات!
محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن جائحة 
كورونا عملت كمحفز للتحول 
نحــو الرقمنة فــي صناعة 
اخلدمات اللوجستية، حيث 
خلقت حتديات غير مسبوقة 
الرعاية  للحكومات وأنظمة 
الصحية والشركات في جميع 
أنحــاء العالم، باإلضافة الى 
ايجــاد املرونة والقدرة لدى 
أصحاب املصلحة على نحو 
حدد نتائج الصراع مع الوباء 
الذي طال أمده. ولعبت سالسل 
التوريــد وشــركات اخلدمات 
اللوجســتية دورا مهمــا فــي 
التعامل مــع األزمة، وضمان 
تدفــق اإلمــدادات األساســية 
مع التغلب علــى اضطرابات 
النقل، والقيود املفروضة على 
احلركة، والتقلبات الهائلة في 
العرض والطلب، ولم تكن هذه 
مهمة سهلة بالنسبة لصناعة 
معقدة في جوهرها وواسعة 
االنتشار فيما اتسعت الفجوات 
في سالسل التوريد في غمرة 

التحديات.
وفي هذا املنعطف، متكنت 
الرقمنة مــن إثبات مزاياها، 
وتســارعت االجتاهات التي 
كانت جارية بالفعل في هذا 
القطــاع، ففي عامــي ٢٠٢٠ 
و٢٠٢١، حتولــت شــركات 
اخلدمات اللوجستية حللول 
مبتكرة بهدف احلفاظ على 

التوريد في قطاع  سالســل 
اللوجســتية في  اخلدمــات 
بعض دول اخلليج كاإلمارات، 
لكن التكلفة األقــل للعمالة 
هناك تخفض بشكل كبير من 
احلاجة إلى اختيار املزيد من 

األنظمة اآللية.
ويقــول أحــد اخلبــراء: 
الرقمنــة  أن  ادراك  «علينــا 
ال تتعلــق فقــط بالتخلص 
مــن االيدي العاملــة، ولكن 
باستخدام العمالة لعمليات 

أكثر إنتاجية».
ومن املهم أيضا االستثمار 
فــي التدريب ورفع املهارات 
عندما يتعلق األمر بالرقمنة. 
فقــد أفادت الدراســات التي 

سيحدثه من اضطراب.
وتناولــت املجلــة دور 
تقنيــة العمالت االفتراضية 
- البلوكتشــني فــي ايجــاد 
احللول احملتملة واملساعدة 
بخلــق إدارة آمنة وشــفافة 
للمعامالت من خالل شــبكة 
المركزية من شــأنها افساح 
املجــال بســهولة لتحســني 
نظم وتطبيقات املساءلة في 

العمليات اللوجستية.
شــبكة  جنــاح  ولكــن 
بلوكتشني يرجع إلى مشاركة 
أصحاب املصلحة في جميع 
املجاالت، وهي مشكلة حالت 
دون اعتمادهــا علــى نطاق 
واسع حتى اآلن، ويقول ممثل 
في املنطقة احلرة في دبي انه 
ال ميكن لطرف واحد أن ينجح 
إذا كان هــو الكيــان الوحيد 
الذي يقوم بذلك، ان يدا واحدة 
ال تصفق، وبالتالي فان كل 
فــرد فــي سالســل التوريد 

مطالب باملشاركة.
يقــول متحــدث آخر إن 
األولويات تغيرت أيضا منذ 
الوباء، مؤكــدا أن املصنعني 
يتــرددون في الكشــف عن 
التفاصيل احلساسة املتعلقة 
بصناعاتهم، مضيفا ان هؤالء 
كانــوا أكثــر حــذرا بشــأن 
املعلومــات املتعلقة بحركة 
البضائــع. وقد يحد هذا من 
جناح العملة االفتراضية على 

املدى القريب.

أجرتها شــركة ماكينزي اند 
كومباني أيضا بأن ١٪ فقط 
من الشــركات التي شــملها 
االســتطالع لديهــا ما يكفي 
من املواهب الرقمية الداخلية 
سالســل  حتســني  إلدارة 

التوريد.
وختمت ميــد بالقول ان 
الشركات تســتثمر بنشاط 
على اجلبهة الرقمية، حسب 
مــا يقوله املمثل في املنطقة 
احلرة، ورمبا ال تكون حركتها 
بالسرعة التي يريدها الناس، 
لكنهــا متضــي. وبصفتنــا 
صانعي القرار، فإننا بحاجة 
إلعداد أنفسنا وكذلك موظفينا 
لهــذا التحــول الهائــل وما 

جائحة «كورونا» حفزت التحول نحو الرقمنة بالصناعة اللوجستية في املنطقة والعالم

العمليات في أصعب الظروف.
الدراســات  ووجــدت 
االســتقصائية التي أجرتها 
العاملية  شركة االستشارات 
ماكينزي انــد كومباني أنه 
عندمــا يتعلق األمر بتعزيز 
مرونة سالسل التوريد، فان 
الشركات تركز على مجاالت 
الرؤيــة املســتقبلية  مثــل 
االضطرابــات  ومراقبــة 

وحتليالت املخاطر.
في غضــون ذلــك، يرى 
العديــد من الالعبني في هذا 
املضمار أن هناك مجاال حللول 
أخرى مثل الطائرات املسيرة 
بــدون طيــار والروبوتــات 
واملزيــد من أمتتــة عمليات 


