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• عبدالعزيز الدغيشم

من االنخفاضات خالل الفترات المقبلة

دفعــت الشركــات لخفــض اإليجــارات

توقعات بأن يعاود السوق انتعاشه من جديد خالل الربع األخير
أظهرت االحصائيات العقارية
منوا في أعداد الصفقات العقارية
بنسبة  % 11بزيادة سنوية بواقع
 45عقارا وقد ارتفع اجمالي أعداد
ال��ع��ق��ارات امل��ت��داول��ة ف��ي يونيو
 2017الى  446عقارا مقارنة بـ
 401عقار في يونيو .2016
وأضاف أن هناك عقارات معروضة
في بعض مناطق الكويت وهذا
يشير إلى ان الوضع ليس جيدا ً
بالنسبة ملالك العقار وال��ذي من
امل��ت��وق��ع ان ي��ق��وم��وا بتخفيض
اإلي���ج���ارات او أس��ع��ار العقار
جلذب أنظار املستثمرين موضحا
ان حركة بيع وش��راء العقارات
بجميع القطاعات تراجعت بنحو
 % 31م��ن قيمتها خ�لال الربع
الثاني من العام احلالي مقارنة
بنفس الفترة من العام . 2015
واش���ار ال��غ��امن ال��ى ان التقارير
تشير الى تراجع القيمة االجمالية
للعقارات امل��ت��داول��ة ف��ي يونيو
املاضي بنسبة  % 13وبواقع 26.9
مليون دينار لتصل الى 177.4
مليونا ً مقابل  204.3ماليني دينار
في يونيو .2016
وأضاف في حال استمرار تراجع
الطلب بعد انتهاء موسم الصيف
فسيظهر التخوف لدى املستثمرين
ويبدأون بخفض األسعار بنحو
 50دي���ن���ارا الس��ي��م��ا ف��ي ض��وء
األوض���اع االقتصادية الراهنة
موضحا أن العرض في العقار
االستثماري يفوق الطلب.
وذك��ر الغامن أن أي تأثير سلبي
على القطاع االستثماري سيرتد
على القطاعات االخ��رى السيما
القطاع االسكاني إذ أنها في النهاية
محافظ استثمارية موضحا ان

القطاع االسكاني سيشهد مزيدا
من االنخفاض في االسعار بداية
العام املقبل السيما في املناطق
اخلارجية.
وأشار إلى وجود انخفاض حاليا ً
باألسعار في القطاعني السكني
واالس��ت��ث��م��اري بشكل متفاوت
وم���ن م��ك��ان آلخ���ر م��ت��وق��ع��ا ان
يشهد السوق العقاري املزيد من
االنخفاض مستقبال.
وعزا الغامن تأثر القطاع العقاري
إل��ى خ���روج شريحة كبيرة من
املستثمرين من البورصة خالل
الفترة السابقة وتوجهها بقوة
نحو السوق العقاري عن طريق
االقتراض من البنوك مضيفا ان
بعضهم ال ميتلك اخلبرات الكافية
في هذا القطاع.
وب�ين أن التوزيعات احلكومية
للمدن اجلديدة ساهمت في تراجع
قطاع العقار وانخفاض اسعاره
إلى جانب هجرة شرائح كبيرة من
الوافدين للقطاع االستثماري.
وتوقع ان تكون الفترة املقبلة
ايجابية على املواطن الذي يريد
ش��راء منزل خاص فيما ستكون
سلبية ع��ل��ى ال��ت��اج��ر املستثمر
ناصحا املواطنني بالتريث وعدم
ال��ش��راء حاليا واالنتظار لشهر
يناير املقبل حيث يتوقع انخفاض
االسعار واستقرارها.
م��ن جانبه ق��ال اخلبير واملقيم
ال��ع��ق��اري عبدالعزيز الدغيشم
ان التراجع الكبير ال��ذي شهدته
الصفقات العقارية خالل الفترة
امل��اض��ي��ة يعتبر طبيعيا ج��دا
بالنسبة للسوق العقاري الكويتي
خاصة أن شهر يونيو املاضي
ت��زام��ن م��ع دخ��ول شهر رمضان

وف��ي ال��وق��ت نفسه دخ��ول فترة
االجازات والعطلة املدرسية وهي
الفترة التي تشهد خ��روج أع��داد
كبيرة من التجار واملواطنني في
اجازاتهم الصيفية والسنوية.
وأوض����ح ان ال��ق��ط��اع ال��ع��ق��اري
مي��ر مبوجة رك��ود مؤملة دفعت
الباحثني عن ف��رص استثمارية
مغرية لتوجيه أنظارهم صوب
األس���واق اخلارجية بعد أن ظل
لعقود املتنفس الرئيسي للمستثمر
احمللي.
وأشار الى ان التقارير العقارية
تشير الى أن حركة بيع وشراء
العقارات فقدت في الربع الثاني
من العام احلالي نحو  % 31من
قيمتها مقارنة بالفترة املقابلة من
 2015وان قيمة عمليات البيع
وال��ش��راء انخفضت ف��ي القطاع
االستثماري ال��ذي ميثل وح��دات
اإلقامة للوافدين عادة بنسبة 45
 %وفي القطاع السكني الذي يغلب
املواطنون على سكانه بنسبة 31
.%
وتابع أن السوق العقاري الكويتي
مازال يشهد موجة عالية من الطلب
على ال��ع��ق��ار وحت��دي��دا السكني
واالستثماري اللذين ظال الطلب
عليهما مرتفعا في ظل احجام عن
البيع بسبب حالة الترقب التي
يعيشها السوق حاليا مشيرا الى
أن املستثمر اجل��اد هو من يقوم
بالشراء حاليا مقتنصا الفرص
املناسبة.
وأكد ان تراجع قيمة العقار تسبب
في ارتفاع أعداد العقارات املتداولة
في يونيو  2017بنظيرتها للفترة
نفسها م��ن ال��ع��ام امل��اض��ي فقد
أظهرت االحصائيات العقارية

منوا في أعداد الصفقات العقارية
بنسبة  % 11بزيادة سنوية بواقع
 45ع��ق��ارا حيث ارت��ف��ع اجمالي
أعداد العقارات املتداولة في يونيو
 2017الى  446عقارا مقارنة بـ
 401عقار في يونيو .2016
وأش���ار ال��ى أن��ه على ال��رغ��م من
الترقب الشديد الذي يعيشه قطاع
العقار في الكويت اال أن الطلب على
العقار لم ينقطع اذ مازالت نسبة
طلبات الشراء على نفس معدلها
السابق لكن ال��ف��رق الوحيد في
هذه األيام هو أن املواطن الكويتي
أص��ب��ح أك��ث��ر انتقائية لسكنه
اخلاص كما أنه أصبح أكثر تريثا ً
خاصة في ظل احلديث عن تراجع
في أسعار بعض املناطق السكنية
أم���ا بالنسبة للمستثمر فإنه
مازال يتطلع الى شراء العقارات
االستثمارية امل��درة للدخل وذات
املواقع املميزة واألسعار املناسبة.
وتوقع أن يعاود السوق انتعاشه
م��ن ج��دي��د خ�ل�ال ال��رب��ع األخير
من العام احلالي خاصة في ظل
اس��ت��م��رار ال��ط��ل��ب ع��ل��ى القطاع
ال��ع��ق��اري ال��ك��وي��ت��ي ال���ذي ي��رى
الكثيرون أنه من أكثر القطاعات
أم��ان��ا واس��ت��ق��رارا ع��ل��ى صعيد
املنطقة بشكل عام.
م��ن جانبه ق��ال اخلبير واملقيم
العقاري أحمد األحمد ان نسبة
تراجع القطاع العقاري تتراوح
بني  10و % 20في اغلب املناطق
بعد ارتفاع املعروض ومن املتوقع
دخ��ول ع��دد كبير م��ن العقارات
التجارية واالستثمارية خالل
العام احلالي االمر الذي من املتوقع
على القيمة االيجارية والسعرية
للعقارات في معظم املناطق.
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• أحمد األحمد

األحمد:
الدغيشم :
عمليات البيع تراجع القطاع
والشراء فقدت يتراوح بين
 10و% 20
 % 31من
قيمتها خالل في أغلب
المناطق
الربع الثاني
وت��اب��ع ان ه��ن��اك ان��خ��ف��اض في
أسعار العقارات في بعض املناطق
الس��ي��م��ا امل��ن��اط��ق ال��ب��ع��ي��دة عن
اخلدمات حيث ان هناك انخفاض
في منطقة اخليران.
وأش��ار ال��ى أن انخفاضا ً أسعار
العقار السكني في بعض املناطق
دون غيرها ج��اء نتيجة لظهور
مدن جديدة قريبة منها فتأثرت
أسعار العقار الواقع في املناطق
القدمية نتيجة لرغبة قاطنيها في
متلك منازل جديدة وعلى الرغم
م��ن ذل��ك االنخفاض ف��إن أسعار
العقارات القدمية مازالت مرتفعة.
وأوضح االحمد :أما في العاصمة
واملناطق القريبة منها فأسعار
العقارات السكنية مستقرة وإن
ك��ان هناك انخفاض فهو بنسب
ال تذكر كما أنه ال توجد في هذه
املناطق منازل حديثة للبيع وكمية
العقارات املتداولة قليلة جداً.
وب�ين ان حالة السوق العقاري
احمللي تتسم خالل الفترة القصيرة
املاضية واحلالية بالهدوء وثبات
األس��ع��ار واس��ت��ق��راره��ا وه��ن��اك
نوع من الركود في التداول وذلك
ألسباب عديدة منها فترة الصيف
واألعياد.
وتابع بشكل عام الي��زال القطاع
العقاري يحقق أرقاما مليونية
حيث إن هناك مبيعات في القطاع
السكني وصلت الى مبالغ كبيرة
إذ إن هناك سيولة عالية لدى
املواطنني واملستثمرين.
وق��ال األح��م��د :لقد شهد القطاع
ال��ع��ق��اري ط���رح م��ج��م��وع��ة من
املشاريع منذ النصف الثاني من
العام  2016وحتى نهاية النصف
االول من العام احلالي ملشاريع
عقارية بكلفة إجمالية تتراوح
ب�ين  2و 2.5مليار دوالر التي
تبلغ مساحتها نحو  227ألف متر
مربع في منطقة الشعب البحري
وم��ش��اري��ع ع��ق��اري��ة ع��م�لاق��ة مت
طرحها خالل العام املاضي تقدر بـ
 220مليون دينار .
وق��د جت���اوزت قيمة ال��ع��ق��ارات
املبيعة منذ بداية العام احلالي
وحتى يونيو  1.2مليار دينار
حيث إن هناك سيولة كبيرة غير
مستغلة فالعقار ه��و السلعة

الوحيدة التي تخرج لها املليارات.
وأضاف أن أرخص صفقات العقار
السكني في جميع احملافظات خالل
شهر مايو  2017كانت في منطقة
اخل��ي��ران مبينا ان��ه مت تسجيل
ارض مساحة  400متر بقيمة 60
ألف دينار.
وتركزت الصفقات املتدنية سعريا ً
للبيوت احلكومية ف��ي املناطق
القدمية فكانت االرخص الفردوس
وال��واح��ة واالح��م��دي مبتوسط
سعر  130الف دينار.
وبني ان حركة السوق العقاري
خ��ل�ال  2016ان��ع��ك��س��ت على
املزادات العقارية التي عقدت لبيع
مئات األراض��ي والعقارات حيث
شهد العام أكثر من  10م��زادات
ع��ق��اري��ة ل��م حت��ق��ق ف��ي أغلبها
األه��داف املنشودة منها حتى أن
بعض هذه امل��زادات لم يتمكن من
بيع كامل األراض���ي والعقارات
املطروحة فيها كما ألغيت بعض
امل��زادات بسبب عدم اإلقبال فيما
ألغيت مزادات أخرى قبل أن تعقد
بسبب ظروف السوق العامة.
وأكبر املزادات العقارية أقيم خالل
نوفمبر املاضي في احملكمة الكلية
على نحو  180قسيمة سكنية في
أبوفطيرة بيعت جميعها مببلغ
وصل إلى  36مليون دينار حيث
ك��ان ه��ذا امل���زاد األك��ب��ر م��ن نوعه
على مستوى الكويت خالل العام
احلالي من حيث العدد والقيمة.
واشار الى ان تلك املتغيرات تظهر
في البيئة احمليطة مع استمرار
تراجع مستويات متوسط أسعار
أراضي السكن اخلاص في نهاية
 2016ع��ن ال��ع��ام ال��س��اب��ق له
مصحوبة بانخفاض متوسطات
األسعار في العقار االستثماري
وكذلك في القطاع التجاري أيضا.
وب��ع��د أن ك��ان��ت م��ع��دالت النمو
في أسعار قطاع السكن اخلاص
تشهد حتسنا استقرت وتيرتها
في بعض الفترات الفصلية في
 2015إال أنها أظهرت انخفاضا
في نهاية  .2016وقد شهد نهاية
 2016حركة ارتفاع فيما يخص
سعر املتر بعد اجتاه تنازلي قبل
ذل��ك كما ت���زداد وت��ي��رة معدالت
االنخفاض في القطاع التجاري.

