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العقــار فــي ســطور لحظيــة هــو باكــورة االصــدارات التــي يقدمهــا مركــز الدراســات و البحــوث فــي دروازة 
ــة كتبــت فــي الشــأن العقــاري الكويتــي  ــذي يشــتمل علــى 147 مقال ــة ، هــذا االصــدار ال الصفــاة العقاري

حيــث تناولــت هــذه المقــاالت أحــداث عقاريــة حدثــت فــي وقــت كتابــة المقالــة . 

ــرة  ــق الخب ــا وف ــردها و تحليله ــة و س ــداث العقاري ــات لألح ــي اال متابع ــا ه ــة م ــاالت العقاري ــذه المق ه
المتواضعــة لنــا فــي الســوق العقــاري الكويتــي التــي ابتــدأت رحلتهــا منــذ مــارس 2007 و ربــط هــذه الخبــرة 
ــذي اســتحدث فــي عــام  بالبحــوث و الدراســات التــي يقــوم بهــا مركــز الدراســات و البحــوث القســم ال
2019 لنشــر و تعزيــز الثقافــة العقاريــة التــي نعتقــد أنهــا الطريــق الســليم لتنظيــم ســوق مبعثــر ويفتقــد 

للكثيــر مــن الترتيــب . 

دروازة الصفــاة العقاريــة التــي بــدأت عملهــا فــي مجــال التســويق العقــاري فــي عــام 2007 حاولــت مــن 
ــي الدخــول  ــل الســريع ف ــاري و التنق ــي التســويق العق ــة ف ــع األســاليب الحديث ــة اســتخدام جمي البداي
بالتســويق االلكترونــي وجــدت أنــه لزامــا عليهــا و مــن الواجــب االجتماعــي أن تدفــع فــي نشــر الثقافــة 

العقاريــة بعــدة طــرق منهــا المرئيــة و المكتوبــة و المســموعة . 

مقاالتنــا فــي هــذا االصــدار بدأنــا بكتابتهــا منــذ عــام 2019 عــن طريــق كتابــة مقالــة أســبوعيا و تطرقــت 
ــة  ــى مناقشــة أســباب القضي ــة ال ــا باالضاف ــا و تحليله ــي وقته ــر لألحــداث ف هــذه المقــاالت بشــكل كبي
االســكانية و التطــرق الــى بعــض الحلــول مــن وجهــة نظرنــا الخاصــة و قراءاتنــا فــي هــذا الشــأن ، كمــا 
اشــتملت هــذه المقــاالت علــى وضــع حلــول و اقتراحــات لتنظيــم ســوق الوســاطة العقاريــة و مناقشــة 

بعــض القــرارات التــي تمــس الســوق العقــاري . 

نتمنــى فــي هــذا األصــدار األول أن نكــون قــد وضعنــا بعــض النقــاط علــى الحــروف و ســاهمنا ولــو بجــزء 
بســيط فــي نشــر الثقافــة العقاريــة فــي دولتنــا الحبيبــة الكويــت . 

الكاتب
فهد المؤمن
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رحلــة األلــف ميــل تبــدأ بخطــوة وهــذا االصــدار هــو الخطــوة األولــى فــي إنشــاء مكتبــة عقاريــة كويتيــة تكــون 
أرشــيف عقــاري لمــن يرغــب فــي الرجــوع ألي حــدث أو موضــوع عقــاري ســواء كان الموضــوع فنــي أو تاريخــي 
أو وثائقــي ، نعــم نحــن فــي مركــز الدراســات و البحــوث فــي دروازة الصفــاة العقاريــة نؤمــن أن التوثيــق العلمــي 
و الفنــي ألي مجــال يســاعد فــي نهــوض هــذا القطــاع و يعطيــه صبغــة علميــة تســاعد المتصديــن لــه فــي فهمــه 

وتطويــره . 

القطــاع العقــاري لــم يعــد كالســابق هــو بيــع و شــراء و ايجــاد مســكن فقــط القطــاع العقــاري أصبــح اآلن علــم يــدرس 
و صناعــة تتطــور لتوفيــر بيئــة عيــش مالئمــة لالنســان كــي يجــد الراحــة و الطمأنينــة و الســكن للــروح قبــل 

الجســد ، و ممارســة أنشــطته اليوميــة بشــكل صحــي و آمــن . 

لذلــك لــم يعــد عملنــا فــي دروازة الصفــاة العقاريــة منصبــا فقــط علــى التســويق العقــاري و لكــن أصبحــت العمليــة 
البحثيــة فــي الشــأن العقــاري قســم أساســي تســعى دروازة الصفــاة لتطويــره والنهــوض بــه ، و ختامــا نتمنــى أن 

يحــوز هــذا االصــدار علــى رضــاء المهتميــن فــي هــذا الشــأن . 
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ــى مســتوى  ــعار عل ــاع باألس ــي اإلرتف ــه ف ــى ذروت ــد وصــل إل ــام 2007 ق ــي ع ــاري ف كان الســوق العق
جميــع العقــارات ســواء كانــت العقــارات الســكنية أو اإلســتثمارية أو التجاريــة و أيضــا علــى مســتوى 
العقــارات الدوليــة ســواء التــي كانــت فــي ســلطنة عمــان أو اإلمــارات و كانــت هنــاك ســيولة رهيبــة 
تتــداول فــي العقــار فالــكل آنــذاك كان يســتطيع شــراء عقــارات ممــا أدى إلــى حصــول تضخمــات 

ــة :  ــل اآلتي ــة العوام ــا المتواضع ــة نظرن باألســعار و كان مــن أســبابها حســب وجه

- التمويــل البنكــي كان مفتوحــا علــى مصراعيــه لتمويــل مــن يريــد شــراء عقــار و الضوابــط كانــت بســيطة 
جدا.

- كان مسموحا للشركات التداول بالعقارات السكنية كشراء األراضي و بنائها و من ثم إعادة البيع
 أو المضاربة السريعة . 

ــس -  ــن ) المســايل - الفنيطي ــوب الســره و مناطــق شــرق القري ــدة كجن ــور مناطــق ســكنية جدي - ظه
أبوفطيــره - العقيلــة ( .

- بالنســبة للعقــار الدولــي كانــت األســعار تبــدأ مــن 1٥00 دينــار بالنســبة لألراضــي الســكنية فــي عمــان 
فأصبــح توجــه الشــباب للشــراء لإلســتثمار . 

فهــذه العوامــل ســاعدت كثيــرا فــي حصــول تــداوالت عاليــة علــى العقــار ســواء علــى المســتوى المحلــي أو 
الدولي.

2008 األزمة المالية العالمية :
ــات المتحــدة األمريكيــة و التــي  ــي الوالي فــي عــام 2008 ظهــرت بشــكل مفاجــئ أزمــة الرهــن العقــاري ف
ألقــت بظاللهــا علــى العالــم بأســره و كانــت القشــة التــي قصمــت ظهــر األقتصــاد العالمــي ككل و مــن ضمنــه 
الســوق العقاريــة فخّيــم الركــود األقتصــادي علــى جميــع األســواق و بــدأت الشــركات الكبــرى تعلــن خســائر 
ماليــة رهيبــة ال ســيما البنــوك العالميــة ممــا أثــر بشــكل مباشــر علــى الســوق العقــاري الكويتــي و ظهــرت 
قوانيــن لتنظيــم عمليــات التمويــل و شــراء العقــارات كــردة فعــل طبيعيــة للتعامــل مــع أي أزمــة و مــن ضمــن 

هــذه الضوابــط : 
- سن قانون يمنع تداول الشركات في العقار السكني و يمنعها من شراء العقارات السكنية .

- سن قانون الضريبة على األراضي الفضاء كي يتم الحد من إحتكار األراضي الفضاء . 

- إيقاف التمويل العقاري من البنوك بشكل مؤقت ووضع ضوابط أكثر صرامة . 

- النظر في أسعار الفائدة لتتالئم مع السيولة الموجودة بالسوق العقاري . 

و أســتمر الركــود فــي الســوق العقــاري لمــدة 3 ســنوات تقريبــا ممــا أدى إلــى نــزول فــي أســعار العقــارات 
و حصــول تصحيــح باألســعار .

 13 نوفمبر 2019



مؤسسة دروازة الصفاة العقارية

10
التاريخ : 

2011 بدء اإلنتعاش : 
فــي عــام 2011 بــدء الســوق العقــاري تدريجيــا بالتعافــي و االنتعــاش لتبــدأ حقبــة مــن جديــدة مــن 

التــداوالت بالســوق العقــاري و ســاعدت علــى ذلــك بعــض العوامــل نطــرح منهــا اآلتــي :
- أصبــح التمويــل العقــاري ِمــن البنــوك مبنــي علــى ضوابــط معينــة و هــذا التمويــل أعــاد بعــض الســيولة 

للســوق العقــاري 

ــن  ــر م ــدد كبي ــرح ع ــذي أدى لط ــى األراضــي الفضــاء و ال ــة عل ــون الضريب ــق قان ــدأ ســريان تطبي -  ب
ــراء .  ــن بالســكن بالش ــراد الراغبي ــاعدت األف ــي بالســوق س األراض

- طــرح مشــروع مدينــة صبــاح األحمــد البحريــة المرحلــة الثالثــة و كانــت إشــعار األراضــي مناســبة 
جــدا للشــراء فــي هــذه المنطقــة ممــا شــكل تــداول كبيــر فــي هــذه المنطقــة إلــى ســنة 2014 . 

2014 ركود جديد يخّيم على السوق العقاري : 
بعــد اإلنتعــاش الــذي ســاد الســوق العقــاري مــن عــام 2011 و الــذي وصــل إلــى تضخــم فــي األســعار عــام 
2014 و الــذي أدى إلــى عــدم قــدرة الكثيــر مــن المتداوليــن لشــراء عقــارات ســواء للســكن أو لإلســتثمار 

حيــث أصبحــت العقــارات ال تعطــي جــدوى إقتصاديــة مغريــة للشــراء بــدء الركــووود . 

هــذا الركــود بالســوق إســتمر بثبــات األســعار فــي 2014 و بــدء بالنــزول إبتــداء مــن 201٥ و بــدأت عمليــة 
تصحيــح فــي األســعار و وصــل النــزول لنســبة تتــراوح مــن 20 إلــى 40 % فــي أغلــب المناطــق بإســتثناء 
بعــض المناطــق الداخليــة التــي لــم تتأثــر كثيــرا بالنــزول و ذلــك لنــدرة العــروض فيهــا و الرغبــة 
ــح  ــداهلل الســالم و أســتمر التصحي ــة عب ــل الشــامية و الشــويخ الســكنية و ضاحي ــا مث الشــديدة عليه

باألســعار إلــى عــام 2017 . 

2017 الثبات ثم اإلنتعاش التدريجي : 
بــدأت األســعار بالتوقــف عــن النــزول فــي عــام 2017 و تــم ثابــت األســعار و بــدأ التــداول بشــكل خجــول 

الشــراء للعقــارات المناســبة مــع إحتياجــات الراغبيــن بالســكن و اإلســتثمار و التطويــر . 

فــي عــام 2018 بــدأ التــداول بشــكل أفضــل و أنتعــش الســوق العقــاري بشــكل ملحــوظ و ذلــك بعــد طــرح 
مجموعــة كبيــرة مــن األراضــي الســكنية فــي منطقــة المســايل و كانــت أســعارها مناســبة جــدا للشــراء 
فــأدى هــذا األمــر إلــى دخــول المواطنيــن الراغبيــن بالســكن للشــراء بهــذه المنطقــة و هــذا التــداول ألقــى 
بظاللــه علــى مناطــق أخــرى كجنــوب الســره ممــا أدى إلــى زيــادة الطلــب و قلــت العــرض و هــذا بــدوره 

أدى إلــى زيــادة باألســعار فــي العقــارات و عــودة الــروح للســوق العقــاري . 

2019 التداول المنطقي : 
بدايــة 2019 تــم المبالغــة بعــض الشــيء فــي أســعار العقــارات ممــا أدى إلــى التريــث بالشــراء مــن قبــل 
الراغبيــن بالســكن و عــدم المســاعدة فــي عــودة التضخــم باإلســعار و هــذا يــدل علــى تزايــد الوعــي لــدى 
المتداوليــن بالســوق لمنــع حــدوث التضخــم المبالــغ باألســعار و أصبــح الشــراء للعقــارات التــي تعــرض 

بأســعار مناســبة . 

 13 نوفمبر 2019



المقاالت العقارية

11
التاريخ : 



مؤسسة دروازة الصفاة العقارية

12
 20 نوفمبر 2019التاريخ : 

ال�ة -2-الم�ة

رق  سلسل�ة �ش
ن  ر�ي

ال�ة
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ماهي مناطق شرق القرين : ) المسايل ، الفنيطيس ، ابوفطيره ( 
البداية ... 

ــت  ــن عــام 2003 حيــث كان ــا م ــا بالســوق تقريب ــور هــذه المناطــق و تداوله ــة ظه ــت بداي كان
هــذه المناطــق غيــر منظمــة و ال يوجــد بهــا بنيــة تحتيــة و ذلــك ألنهــا كانــت منطقــة مســتغلة 
مــزارع و اســتراحات و أيضــا مقــرات تخزيــن لبعــض الشــركات ، فقامــت الحكومــة بتنظيــم هــذه 

المنطقــة و تخصيصهــا للســكن الخــاص . 
ــا و أقبــل عليهــا مــن  ــدأ التــداول فــي هــذه المناطــق بأســعار تبــدأ مــن 40 ألــف دينــار تقريب ب
كانــت لديــه نظــرة مســتقبلية أن هــذه المنطقــة ستشــكل موقــع مميــز للســكن فــي المســتقبل 

و هــذا مــا حصــل بالفعــل . 
و قــد ســاعد فــي إرتفــاع هــذه المنطقــة بشــكل الفــت دخــول الشــركات العقاريــة آنــذاك و شــراء 
مجموعــة أراضــي و إعــادة بيعهــا ) المضاربــة ( ممــا لفــت إنتبــاه المواطنيــن إلــى هــذه المنطقــة 

و توجههــم للشــراء . 
الطفرة ...

كانــت طفــرة هــذه المناطــق فــي عــام 2007 حيــث حققت أســعار خيالية جدا بســبب المضاربات 
و دخــول الشــركات فــي هــذه المضاربــات بحيــث وصــل ســعر المتــر فــي هــذه الفتــرة إلــى 4٥0 
دينــار و هــذا الســعر كان يعتبــر خيالــي جــدا فــي هــذه الفتــرة لمناطــق ليــس بهــا بنيــة تحتيــة .

األزمة ...
فــي عــام 2008 و مــع بــدأ األزمــة اإلقتصاديــة العالميــة انكســرت أســعار هــذه المناطــق بشــكل 
ســريع و تأثــرت بشــكل ملحــوظ حيــث وصلــت نســبة النــزول إلــى 40 % أوال بســبب األزمــة و 
ثانيــا بســبب ســن قانــون الضريبــة علــى األراضــي الفضــاء و قانــون منــع الشــركات مــن التملــك 
ــرة  ــى كث ــا أدى إل ــن األراضــي مم ــص م ــة للتخل ــذه الشــركات مهل ــاء ه بالســكن الخــاص وإعط
العــرض و أيضــا قلــة الطلــب حيــث أن األزمــة العالميــة خيمــت بظاللهــا علــى الســوق العقــاري 

و ســاهمت بركــود و نــزول اســتمر 3 ســنوات تقريبــا . 
وســاعد هــذا النــزول بدخــول تجــار األراضــي و إنتهــاز هــذه الفرصــة و الشــراء بأســعار 

مناســبة لهــم للمضاربــة بهــا مســتقبال .
و هــذا ماحصــل بالفعــل ففــي بدايــة عــام 2011 بــدأت عجلــة الســوق العقــاري بالــدوران و كانــت 
هــذه المناطــق هــي المحــرك األساســي حيــث شــكلت الوجهــة الرئيســّية للمواطنيــن الراغبيــن 
بالشــراء للســكن و كانــت األســعار فــي المتنــاول و ســاهم هــذا اإلقبــال بإرتفــاع تدريجــي 

باألســعار فــي هــذه المناطــق و مناطــق أخــرى إلــى نهايــة عــام 2014 . 
التصحيح ... 

ــذي وصلــت اليــه مناطــق شــرق القريــن فــي 2014 و المبالغــة فيهــا  بعــد التضخــم باألســعار ال
خاصــة بعــد اعطــاء تصاريــح البنــاء فــي منطقتــي ابوفطيــرة و الفنيطيــس زاد العــرض بشــكل كبيــر 
النتهــاز فرصــة الظفــر بهــذه األســعار الخياليــة فجائــت النتيجــة عكســية حيــث صــار المعــروض 
أكثــر مــن المطلــوب فبــدأت عمليــة التصحيــح باألســعار و النــزول التدريجــي الــذي وصــل الــى 

2٥ % تقريبــا الــى نهايــة 2017 و بدايــة 2018 . 
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المسايل تقود االنتعاش ... 

فــي بدايــة عــام 2018 تــم طــرح مــا يقــارب 2٥0 أرض فــي منطقــة المســايل ذات مواقــع مختلفــة 
و كانــت أســعارها مناســبة للســوق ممــا أدى الــى نشــاط تدريجــي بالســوق العقــاري حيــث كانــت 
األســعار ثابتــة و لــم ترتفــع الــى أن أنتهــت هــذه األراضــي و قــل العــرض ممــا أدى الــى ارتفــاع 

باألســعار فــي مناطــق شــرق القريــن بشــكل عــام . 

الخالصة ... 
مــن خــالل هــذا الســرد الموجــز لحركــة األراضــي فــي مناطــق شــرق القريــن يتبيــن لنــا أن هــذه 
ــى األرتفــاع و العكــس  المناطــق تعتبــر مؤشــر لحركــة الســوق فعندمــا ترتفــع تقــود الســوق ال

صحيــح فــي حــال الركــود بهــذه المناطــق فــإن الســوق يتأثــر بهــذا الركــود . 
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ال�ة -٣-الم�ة
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ال�ة

 29 نوفمبر 2019
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مــن أصعــب األمــور التــي تواجــه المواطنيــن قــرار بيــع المنــزل لإلنتقــال مــن منطقــة ألخــرى بغــرض 
القــرب مــن األهــل أو التوســع بالبنــاء نظــرا لكبــر العائلــة و الــخ مــن األســباب التــي تدعــو المواطــن 

لقــرار البيــع مــن أجــل األنتقــال لســكن آخــر .
أين تكمن الصعوبة : 

صعوبــة القــرار تكمــن فــي الحصــول علــى العقــار المناســب بعــد بيــع العقــار فتبــدأ الحيــرة باألســئلة 
اآلتيــة : 

- هــل أبحــث عــن العقــار المناســب أو أدفــع عربــون لشــراء عقــار و مــن ثــم أقــوم بعــرض العقــار 
الخــاص بــي ؟ 

- هل أقوم بعرض العقار أو بيع العقار و من ثم أبحث عن عقار مناسب ؟ 
هذه األسئلة تحمل إجابات محيرة للمواطن فمن يأتي قبل البيضة أم الدجاجة ... 

فالحيــرة بالجــواب عــن الســؤال األول فــي حــال قــام المواطــن بشــراء عقــار عــن طريــق عربــون و 
إســتكمال المبلــغ الباقــي مــن خــال بيــع بيتــه فهنــاك إحتماليــة بعــدم بيــع بيتــه فــي الوقــت المناســب 
ــة و التســبب  ــاء المبايع ــم الغ ــغ فيت ــي المبل ــاج باق ــذي يحت ــع ال ــى البائ ــه التأخــر عل ــا يســبب ل مم

للمشــتري بخســارة مبلــغ العربــون و هــو بأمــس الحاجــة لــكل مبلــغ . 
أمــا اإلجابــة عــن الســؤال الثانــي فالمعضلــة تكمــن فــي حــال بيــع العقــار و مــن ثــم البحــث عــن بديــل 
فهــذه الخطــوة قــد تعــرض المواطــن إلــى عــدم الحصــول علــى العقــار المناســب لــه بوقــت قصيــر 
و فــي حــال حركــة الســوق و ارتفاعــه يــؤدي الــى تقليــص الفــرص عليــه ممــا يعرضــه إلــى عــدم 
الحصــول علــى العقــار المناســب لــه فيقــوم بشــراء عقــار ال يرغــب بــه و ذلــك لعــدم فــرات فرصــة 

الشــراء عليــه . 
بعض الحلول و المقترحات : 

- مــن النصائــح التــي نقدمهــا ألي مواطــن يرغــب بالبيــع مــن أجــل الشــراء و اإلنتقــال لعقــار آخــر 
اآلتــي : 

ــر  ــال توف ــي ح ــراءه و ف ــوب ش ــار المرغ ــن العق ــت ع ــس الوق ــي نف ــار و البحــث ف ــرض العق * ع
مشــتري يســتأذنه لألنتظــار للحصــول علــى العقــار المناســب فيقــوم بإبــرام عقــد البيــع و الشــراء 

ــة المناســبة .  ــم المعادل ــي تت مباشــرة ك
مالحظــة علــى هــذه النقطــة يجــب التأكــد مــن إمكانيــة المشــتري بإتمــام صفقــة الشــراء كــي تتــم 

الصفقتيــن بســالم .
* قبــل عــرض العقــار للبيــع يرجــى مراجعــة أســعار المنطقــة التــي يرغــب بالشــراء بهــا لمعرفــة إن 
كان بيــع بيتــه بســعر الســوق يســاعده بالشــراء المرغــوب بهــا أمــا ال حتــى ال يصــاب بالصدمــة عنــد 

وجــود مشــتري بأنــه ال يســتطيع بشــراء عقــار بالمنطقــة المرغــوب بهــا . 
ــا البيــت  ــا و أم ــار للشــراء بعــد البيــع شــراء أرض ألن األرض يســهل الحصــول عليه * أفضــل خي
الجاهــز يصعــب دائمــا الحصــول علــى المواصفــات التــي يرغــب فيهــا المواطــن ألنهــا مســألة أذواق 

فيصعــب دائمــا توافقهــا . 
الخالصة : 

ــي و اإلستشــارة مــن خــالل ســؤال أهــل الخبــرة و  ــرار البيــع مــن أجــل الشــراء يســتوجب التأن ق
التخصــص كمــا يســتوجب حســاب الميزانيــة بشــكل ســليم كــي يتــم الموضــوع بالشــكل الصحيــح ... 

أحسبها صح و قرر .
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ال�ة -٤-الم�ة

ار  الع�ة مار �ب
�ش الاس�ة
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لوحــظ فــي اآلونــة األخيــرة زيــادة فــي حجــم التــداوالت و الطلــب علــى 
العقــارات الصناعيــة فــي مناطــق مثــل الشــويخ الصناعيــة و الــري و مينــاء 
ــذه القســائم ، و يرجــع  ــد مــن اإلســتثمار به ــق عائ ــداهلل كاســتثمار لتحقي عب

ــا :  ــباب منه ــدة أس ــه لع ــذا التوج ه

ــى 10 % و هــذا يرجــع ألن  ــد علــى اإلســتثمار فــي العقــارات الصناعيــة إل 1- تصــل نســب العائ
هــذه العقــارات تدخــل ضمــن أمــالك الدولــة و تعتبــر حــق انتفــاع مــن الدولــة و لذلــك تعتبــر 
ــر هــذه  ــى تأجي ــال عل ــة الخاصــة و اإلقب ــارات ذات الملكي ــل مــن العق أســعار هــذه القســائم أق

القســائم جيــد جــدا . 

2- قابليــة التطويــر فــي العائــد بالعقــارات الصناعيــة القديمــة بحيــث أن العقــارات القديمــة ذات 
العائــد المنخفــض يقومــون المســتثمرون بشــراء هــذه القســائم و ترميمهــا و إعــادة تأجيرهــا 

بأســعار أفضــل و مــن ثــم بيــع هــذه القســائم علــى نســبة الســوق و تحقيــق ربــح جيــد . 

3- وجــود شــريحة كبيــرة مــن المســتأجرين لهــذه العقــارات و ذلــك لتنــوع النشــاطات فــي هــذه 
العقــارات و هــذه مــن المميــزات التــي تعطــي قــوة باإلســتثمار فــي القســائم الصناعيــة حيــث أن 
تعــدد النشــاطات فــي هــذه القســائم يســاعد فــي نســبة إشــغال عاليــة فــي هــذه القســائم و إعطــاء 

قــوة فــي الطلــب علــى هــذه القســائم .   

4- تمويــل البنــوك األســالمية لشــراء هــذه القســائم ســاعد كثيــرا فــي إقبــال المســتثمرين علــى 
الشــراء و اإلســتثمار فــي هــذه القســائم ممــا ســبب ارتفاعــات فــي أســعار القســائم الصناعيــة . 

ــاء عبــداهلل و  ٥- الحاجــة الكبيــرة للتخزيــن ســاعد فــي نمــو الطلــب علــى القســائم فــي مين
ــي هــذه المنطقــة و التأجيــر كمخــازن .  أيضــا توجــه المســتثمرين للشــراء ف

الخالصة : 
ــي  ــا نشــهده ف ــة حســب م ــي القســائم الصناعي ــة ف ــاش قوي ــة إنتع ــة تشــهد حال ــرة الحالي الفت

ــذه القســائم .  ــى ه ــن توجــه المســتثمرين عل ــاري م الســوق العق
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ــه  ــا أخــرى يواج ــة و أحيان ــود خيالي ــا يشــهد حــركات صع ــاري أحيان الســوق العق
ركــود نســبي و أحيانــا يعانــي مــن النــزول بشــكل تدريجــي مــا هــي العوامــل التــي 

ــوي :  تحــرك هــذا الســوق الحي

- هل هو التاجر المالك للعقار ؟؟؟ 
- هل هو المواطن المشتري للعقار للسكن ؟؟؟ 
- هل هي البنوك الممولة لشراء العقارات ؟؟؟ 

سنقوم بعرض هذه العوامل بشكل مختصر ... 

غالبــا مــا يعتقــد النــاس أن التاجــر هــو مــن يحــرك الســوق و هــو مــن يتحكــم بأســعار الســوق 
حيــث انــه يملــك العقــارات فمــن الممكــن أن يحتكرهــا لرفــع األســعار أو يقــوم بتنزيــل دفعــة 
عقــارات بعــدد كبيــر ليقــوم بتنزيــل األســعار ،،، و هــذه النقطــة ليســت دقيقــة بشــكل كبيــر 
ــذي يشــتري  ــل المواطــن ال ــر فــي هــذه النقطــة ليــس التاجــر بشــكل مباشــر ب حيــث أن المؤث
العقــار فــإن لــم يكــن هنــاك إقبــال مــن المواطــن علــى الشــراء حتــى لــو كانــت العقــارات شــحيحة 
ــاذا  ــح ف ــا بالركــود أو النــزول التدريجــي ،،، و العكــس صحي ــى األســعار ام بالســوق ســتؤثر عل
كانــت هنــاك وفــرة بالعقــارات بالســوق فــي منطقــة مــا فليــس بالضــرورة أن تؤثــر هــذه الوفــرة 
بالنــزول و الشــواهد كثيــرة ففــي بدايــة األلفيــة الجديــدة تــم عــرض أراضــي جنــوب الســرة 
بشــكل كبيــر و ســاعدت بصعــود الســوق بشــكل تدريجــي ،،، و أيضــا بدايــة ظهــور األراضــي فــي 
منطقــة شــرق القريــن كانــت هنــاك وفــرة باألراضــي و ســاعدت فــي حركــة و صعــود الســوق 
،،، و آخرهــا كانــت فــي عــام 2018 عندمــا تــم عــرض مــا يقــارب 2٥0 أرض فــي منطقــة المســايل 
ــا مــا يقــارب  ســاعدت فــي حركــة الســوق و ارتفاعــه بعــد فتــرة ركــود و نــزول كانــت مدته

الثــالث ســنوات ،،، هــذا بالنســبة للعقــار الســكني 

ــا يكــون  ــا م ــن يحــدد األســعار و غالب ــار االســتثماري فايضــا الســاكن هــو م ــا بالنســبة للعق أم
الســكان فــي هــذه العقــارات مــن الوافديــن الذيــن تكــون رواتبهــم محــدودة فــال يســتطيع المالــك 
التحكــم برفــع األســعار بشــكل كبيــر حيــث أن مقــدرة الشــخص الســاكن علــى دفــع األجــرة و 
زيادتهــا مرتبــط بشــكل مباشــر بالراتــب الــذي يتقاضــاه مــن جهــة عملــه ،،، فلــو أراد المالــك رفــع 
القيمــة اإليجاريــة بشــكل مبالــغ فيــه فلــن يســتطيع شــغل الوحــدات الســكنية فــي عقــاره ممــا 
يســبب لــه خســارة فــي العائــد علــى االســتثمار ،،، و الحظنــا فــي الفتــرة األخيــرة بعــد زيــادة 
الكهربــاء علــى العقــارات االســتثمارية كيــف أن المــالك لــم يســتطيعوا تحميــل هــذه الزيــادة علــى 
المســتأجرين حيــث أن أغلــب المســتأجرين ال يســتطيع دفــع أي زيــادات و تحمــل هــذه الزيــادة 

أغلــب المــالك و ذلــك للحفــاظ علــى المســتأجرين وعــدم خروجهــم لعقــارات أخــرى . 
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المؤثــر الحقيقــي فــي الســوق العقــاري مــن وجهــة نظرنــا هــي الســيولة متــى مــا توفــرت أدت 
بالســوق العقــاري إلــى االرتفــاع و فــي أحيــان كثيــرة التضخــم و متــى مــا شــحت ســاعدت فــي 
ركــود الســوق و نزولــه بنســب متفاوتــة ،،، و مــن هنــا يظهــر دور البنــوك الممولــة للعقــارات 
فأغلــب الفتــرات التــي واجــه فيهــا الســوق العقــاري ركــود و نــزول كانــت بســبب إيقــاف تمويــل 

البنــوك بشــكل مؤقــت أو صعوبــة الحصــول علــى التمويــل . 

الخالصة : 
ــة الســوق  ــي حرك ــض ف ــا البع ــة ببعضه ــة مرتبط ــرون حلق ــوك يعتب التاجــر والمواطــن و البن

ــود .  ــزول أو الصع ــواء بالن ــاري س العق
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الســؤال المتكــرر الــذي يتــم طرحــه علــى كل مــن يعمــل فــي مجــال التســويق 
العقــاري » أشــتري ألحيــن و ال أنطــر ؟؟ 

لالجابــة علــى هــذا الســؤال يجــب أن يحــدد الشــخص مــا هــي حاجتــه للعقــار لتحديــد االجابــة 
...

- هل يرغب بشراء العقار للسكن ؟ 
- هل لالستثمار طويل األجل ؟ 

- هل للمضاربة ؟ 
- هل للتطوير ؟ 

أوال : الشراء بداعي السكن : 
فــي هــذه الحالــة و فــي حــال الحصــول علــى عقــار مناســب و مطابــق لمواصفــات الســكن 
التــي تبحــث عنهــا و األهــم أنــه متوافــق مــع الميزانيــة المخصصــة لذلــك فعليــك عــدم التــردد 
بالشــراء و عــدم كثــرة الســؤال هــل أشــتري أم أنتظــر يمكــن ينــزل الســوق ... فالعقــار المناســب 
ألحتيــاج الســكن صعــب الحصــول عليــه فــي كل وقــت و خاصــة ان كان منــزل ألن الموضــوع 
متعلــق بشــكل كبيــر فــي الــذوق و التناســب مــع مــا يريــده المشــتري مــن مواصفــات خاصــة . 

ثانيا : الشراء لالستثمار طويل األجل : 
و هــذا النــوع مــن الشــراء يعتمــد علــى عائــد األســتثمار الــذي يرغــب فــي تحقيقــه المســتثمر 
و خاصــة فــي هــذه الحالــة بالشــراء ال يتضــرر المشــتري مــن الشــراء فــي حالــة نــزول الســوق 
فهــذا العقــار يعــود باألرتفــاع مســتقبال فــال ضــرر مــن الشــراء ان توفــرت الفرصــة المناســبة 

للعائــد المطلــوب لالســتثمار الطويــل . 

ثالثا : الشراء للمضاربة : 
هــذا النــوع مــن الشــراء عكــس النــوع الســابق فيجــب الحــذر عنــد الشــراء و يكــون المشــتري 
للمضاربــة متابعــا للســوق بشــكل مســتمر ليعــرف متــى تكــون الفرصــة المناســبة لالنقضــاض 
علــى العقــار المناســب الــذي يســتطيع شــراءه و بيعــه بعــد مــدة قصيــرة ،،، فحيــن يكــون الســوق 
ــا للركــود أو النــزول فمــن الخطــر الشــراء و االكتفــاء فقــط بالمتابعــة ألقتنــاص الوقــت  متجه
المناســب للشــراء و األفضــل أن يكــون  ابتــداء الشــراء مــع بدايــة أي حركــة للصعــود ،،، لهــذا 

يجــب أن يكــون المشــتري للمضاربــة متابعــا جيــدا للســوق العقــاري . 
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رابعا : الشراء للتطوير : 
و هــذا الشــراء يقصــد بــه شــراء ارض و بناءهــا أو تطويرهــا و أعــادة البيــع بعــد انتهــاء البنــاء 
و التطويــر و الحصــول علــى ربــح أو عائــد علــى هــذا االســتثمار ، و هنــا يجــب علــى المشــتري 
لهــذا النــوع وضــع حســابات دقيقــة و تكــون لــه نظــرة مســتقبلية مبنيــة علــى أســس صحيحــة 
، حيــث أنــه يحتــاج وقــت لتطويــر العقــار و مــن ثــم عرضــه للبيــع و فــي هــذه الفتــرة هنــاك 
أمكانيــة نــزول أو صعــود للســوق فيجــب أيضــا علــى هــذا النــوع مــن المســتثمرين المتابعــة 
الدقيقــة للســوق العقــاري و اســتقراء المســتقبل بموضوعيــة و عــدم وضــع ســقف عالــي مــن 

التفائــل و الشــراء فــي فتــرات تضخــم الســوق . 

الخالصة : 
الفتــرة المناســبة للشــراء دائمــا يحددهــا أحتيــاج المشــتري و لنتذكــر دائمــا أن الفــرص تمــر 

مــر الســحاب فيجــب أقتناصهــا بالوقــت المناســب . 
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أوال : ما هو المزاد العقاري :
المــزاد العقــاري هــو جلســة يتــم فيهــا عــرض عقــار أو مجموعــة عقــارات معينــة للبيــع بجلســة 
علنيــة يحضرهــا مجموعــة مــن األفــراد أو الشــركات للشــراء و كل يقــوم بعــرض ســعره و يتــم 

اعتمــاد أعلــى ســعر معــروض مــن قبــل المزايديــن و ترســية العقــار عليــه . 
ثانيا : أنواع المزادات : 

هنــاك مــزادات تقــام بنــاء علــى دعــوى قضائيــة بيــن خصــوم ســواء ورثــة أو مديونيــات تجــاه 
جهــات تمويليــة و هــذه المــزادات تقــوم بتنظيمهــا وزارة العــدل . 

و هنــاك نــوع آخــر تقــوم بعــض الشــركات المرخــص لهــا تنظيــم مــزادات عقاريــة بهــذه المــزادات 
و عــادة مــا تكــون مجموعــة مــن العقــارات يرغــب مالكهــا ببيعهــا بســرعة فيلجــأ لطرحهــا بمــزاد 

علني . 

ثالثا : تأثير المزادات على السوق العقاري : 
ســنتكلم فــي هــذه النقطــة عــن المــزادات التــي تقــوم بتنظيمهــا الشــركات و التــي ال يوجــد بهــا 
خصومــة أو دعــاوي قضائيــة ، عــادة مــا تطــرح العقــارات بهــذه المــزادات بأســعار مغريــة و يتــم 
األعــالن عنهــا قبــل فتــرة ال تقــل عــن شــهر مــن تاريــخ طــرح المــزاد ممــا يــؤدي هــذا األعالن عــن 
ــارات  ــع العق ــون ببي ــارات يتأمل ــالك العق ــزاد ، فم ــذه الم ــود و ترقب له ــة رك ــزاد الى عملي الم
المعروضــة بأســعار عاليــة و ذلــك لتعزيــز قيــم عقاراتهــم المشــابهة للعقــارات التــي تــم بيعهــا 
بالمــزاد ، و العكــس صحيــح فالــذي يرغــب بالشــراء يتأمــل ببيــع العقــارات بســعر مقــارب للســعر 
المعلــن بالمــزاد حتــى ال يرتفــع الســوق بنــاء علــى أســعار المــزاد ، فعــادة الفتــرة التــي تســبق 
المــزاد تكــون فتــرة ترقــب و هــدوء و ذلــك لبنــاء أســعار جديــدة للســوق بعــد المــزاد و خاصــة 
ــن و  ــر كمناطــق شــرق القري ــداول كبي ــا ت ــي مناطــق عليه ــارات ســكنية ف ان كان المــزاد لعق

مناطــق جنوب الســره . 
رابعا : المشاركة بالمزادات : 

المشــاركة بالمــزادات عــادة مــا تكــون جيــدة و يتــم الحصــول علــى فــرص جيــدة مــن خــالل 
ــغ  هــذه المشــاركة ، و لكــن أيضــا فــي بعــض األحيــان يصاحــب هــذه المــزادات ارتفاعــات مبال
فيهــا باألســعار و ذلــك نظيــر وجــود عقــارات ذات مواقــع مميــزة يرغــب فيهــا مجموعــة كبيــرة 
مــن النــاس و ليســت موجــودة بالســوق فيتــم المزايــدة عليهــا بطريقــة مبالــغ فيهــا تكــون عــادة 
أعلــى مــن أســعار الســوق الفعليــة و هــذه المزايــدة المبالــغ فيهــا قــد تتســبب فــي تأســيس أســعار 

جديــدة للســوق العقــاري مغايــرة عــن أســعار مــا قبــل المــزاد . 
خامسا : الخالصة : 

مــن خــالل المــزادات ممكــن الحصــول علــى عقــارات ذات قيمــة جيــدة بالنســبة للســوق و لكــن 
قبــل المــزاد هنــاك امكانيــة الحصــول علــى عقــارات بأســعار مقاربــة للمــزاد و مضمــون شــرائها 
و يفضــل شــرائها قبــل المــزاد ألن هنــاك احتماليــة كبيــرة بتغير األســعار بعــد المــزاد و خاصــة 

إن كانــت أســعار المــزاد مرتفعــة وعــادة مــا تكــون كذلــك . 
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مــن المشــاريع التــي عــززت أســعار المناطــق الســكنية الجديــدة فــي األونــة األخيــرة هــي 
الطــرق الســريعة الجديــدة و الجســور التــي قامــت وزارة األشــغال بانشــائها لتســهيل 
الحركــة المروريــة و اختصــار المســافات علــى القاطنيــن فــي المناطــق الجديــدة البعيــدة 
نوعــا مــا عــن مركــز العاصمــة مثــل ) مدينــة جابــر األحمــد و منطقــة ســعد العبــداهلل ( 

و هــذه الخطــوة جيــدة جــدا لتشــجيع المواطنيــن فــي الســكن بالمناطــق التــي تقــوم المؤسســة 
العامــة للرعايــة الســكنية بتوزيعهــا و هــي عــادة مــا تكــون بعيــدة عــن مركــز العاصمــة و لكــن 
اذا توفــرت الطــرق الســريعة المعبــدة للوصــول الــى هــذه المناطــق فالمواطــن لــن يتــردد بالســكن 
فــي هــذه المناطــق ، و هــذا التوجــه مــن شــأنه أن يســاعد فــي عــدم صعــود أســعار العقــارات 
ــا  ــر و عــادة م ــارات المتاحــة ســتكون أكث ــة ألن الخي ــي المناطــق القريب ــه ف ــغ في بشــكل مبال
ــي عــدم تضخــم  ــر يســاعد ف ــة بشــكل أكب ــى المســاحة الجغرافي ــدد الســكاني عل يكــون التم
األســعار ، و أيضــا فــي الوقــت الحالــي نشــهد انشــاء مشــاريع طــرق كبــرى للمنطقــة الجنوبيــة 
مــن مثــل مدينــة صبــاح األحمــد و جنــوب صبــاح األحمــد و غيرهــا مــن المشــاريع األســكانية 

فــي المنطقــة الجنوبيــة . 

الخالصة :

 الطــرق و ســهولة الوصــول للمناطــق مــن األمــور التــي تســاعد فــي اســتقرار أســعار العقــارات 
و عــدم تضخمهــا .



مؤسسة دروازة الصفاة العقارية

32
 18 ديسمبر 2019 التاريخ : 

ال�ة -٩-الم�ة

ر�ة  �ش  الع�امل الم�ؤ
ار  سعار الع�ة

ؤ
ا �ب



المقاالت العقارية

33
 18 ديسمبر 2019 التاريخ : 

هنــاك عــدة عوامــل تؤثــر بأســعار العقــارات ســواء باإليجــاب أو الســلب و مــن 
هــذه العوامــل التالــي : 

1 - الموقــع : غالبــا مــا يكــون موقــع العقــار و ارتــداده مؤثــر كبيــر علــى ســعر العقــار و مؤثــر 
إيجابــي فــي ارتفــاع الســعر حيــث أن المواقــع المميــزة عــادة مــا تكــون نــادرة و لهــا أنــاس ترغــب 
بهــا فيتــم دفــع ســعر أعلــى مــن الســوق و نقصــد أيضــا العقــارات التــي تقــع علــى شــوارع رئيســية 

و حيويــة و هــي عــادة مــا تســتغل كدواويــن . 

2- المنطقــة : عــادة مــا يؤثــر فــي ســعر العقــار قــرب و بعــد المنطقــة مــن مركــز العاصمــة حتــى 
فــي نــزول الســوق ال تتأثــر هــذه المناطــق بشــكل كبيــر . 

3- المدخــل و المخــرج : دائمــا ســهولة الوصــول للعقــار لهــا تأثيــر بالســعر و لكــن ليــس كبيــرا 
جــدا فيكــون الفــرق عــادة بســيط بيــن العقــارات ذات الوصــول الســهل و العقــارات األخــرى و 

نقصــد هنــا ســهولة المدخــل  المخــرج للعقــار داخــل المنطقــة . 

4- نوعيــة البنــاء فــي المنطقــة : و هنــا نقصــد بطريقــة بنــاء المنــازل فــي هــذه المنطقــة هــل 
مبنيــة للســكن الخــاص أو االســتثمار بنظــام البنــاء كشــقق و هــذا العامــل يؤثــر ســلبا علــى ســعر 
العقــار فالمناطــق التــي يشــيع فيهــا بنــاء الفلــل بنظــام الشــقق يبتعــد عنهــا الراغبــون فــي الســكن 

الخــاص وذلــك ألكتظاظهــا بالســكان ممــا يســبب عامــل ضغــط علــى خدمــات المنطقــة . 

٥- جــودة البنــاء : دائمــا مــا تكــون جــودة البنــاء عامــل مهــم فــي ســعر العقــار وإعطائــه قيمــة 
ــد و  ــاء الجي ــز بالبن ــر ممي ــه يعتب ــه ألن ــة ب ــارات المحيط ــر بالعق ــي الســوق و ال يتأث ــة ف قوي

ــام .  ــه هــذه األي ــدر الحصــول علي ــذي ين ــز و ال الممي

ــه فــان كان تقســيم  6- تقســيم العقــار : مــن األمــور المهمــة كيفيــة تقســيم العقــار و مكونات
العقــار يناســب احتيــاج فئــة كبيــرة مــن العوائــل التــي ترغــب ببنــاء مهيــأ لعائلــة كبيــرة فهــذا 

يعــزز مــن قيمــة العقــار . 

الخالصة : 
هنــاك عــدة عوامــل تؤثــر علــى ســعر العقــار و لكــن العامــل األساســي هــو احتيــاج المشــتري فهــو 

مــن يحــدد القيمــة ألي عقــار . 
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فــي الســنوات العشــر األخيــرة توجهــت المؤسســة العامــة للرعايــة الســكنية بتوزيــع قســائم 
ــا البعيــدة كالخيــران و  علــى المخطــط ألصحــاب الطلبــات اإلســكانية فــي عــدة مناطــق منه
الوفــرة و المطــالع و جنــوب صبــاح األحمــد و منهــا  القريبــة مثــل خيطــان و جنــوب غــرب 
عبــداهلل المبــارك و هــذا الشــيء كان لــه وقــع ايجابــي فــي التوجــه لحــل القضيــة األســكانية 
التــي يعانــي منهــا الشــعب مــن ســنوات عديــدة و دائمــا مــا تتصــدر المطالبــات الشــعبية بحلهــا 

 .

و لألســف دائمــا المشــاريع الكبيــرة تصطــدم فــي بيروقراطيــة الجهــات الحكوميــة فــي التعامــل 
ــي ســرعة انجــاز هــذه المشــاريع ، و مــن ضمــن األمــور التــي تتعطــل بســبب  ــا و ف مــع بعضه
هــذه البيروقراطيــة هــي تســليم المناطــق الســكنية فــي األوقــات المحــددة لمؤسســة الرعايــة 
الســكنية ألعطــاء المواطنيــن تصريــح البنــاء و البــدء فــي بنــاء بيــت العمــر ، فعلــى ســبيل المثــال 
مدينــة جنــوب المطــالع كان المتوقــع اعطــاء تصريــح البنــاء فيهــا بنهايــة عــام 2018 و الــى اآلن 
يتــم التأجيــل فــي اعطــاء تصريــح البنــاء و ذلــك بســبب عــدم انجــاز المقاوليــن ألعمــال البنيــة 

التحتيــة و التــي مــن دونهــا ال يعطــى تصريــح البنــاء . 

ــة و  ــز الصحي ــق كالمراك ــذه المناط ــي تخــص ه ــية الت ــات الرئيس ــك أن الخدم ــى ذل اضــف ال
الجمعيــات و المخافــر و المــدارس و محطــات الوقــود و الــخ مــن الخدمــات التــي يحتاجهــا 
المواطــن للســكن فــي هــذه المناطــق البعيــدة يتأخــر  العمــل بهــا كثيــرا بحيــث أن المواطنيــن 

ــات .  ــذه الخدم ــر ه ــاء و ال يســتطيعون الســكن بســبب عــدم توف ــن البن ــون م ينته

الخالصــة : أن المواطــن ال يمانــع بالســكن فــي المناطــق البعيــدة و اليرفــض الوزيعــات األســكانية 
و لكــن مــا يحبطــه هــو طــول االنتظــار ســواء باســتالم تصريــح البنــاء أو وجــود الخدمــات التــي 

تعينــه علــى الســكن فــي منطقــة بعيــدة جــدا . 
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فــي الســنوات األخيــرة لوحــظ التوجــه الكبيــر مــن المســتثمرين علــى اإلســتثمار بالعقــار 
الســكني ســواء بالمضاربــة باألراضــي الســكنية أو التطويــر و هــو البنــاء و إعــادة البيــع أو 

البنــاء كشــقق لإليجــار و تحصيــل عائــد علــى الدخــل . 
األسباب و اآلثار لكل نقطة : 

أواًل : أسباب المضاربة باألراضي السكنية و آثاره : 
مــن األســباب التــي تدعــو المســتثمرين بالتوجــه لهــذا النــوع مــن اإلســتثمار هــو الحاجــة 
الملحــة للمواطنيــن الراغبيــن بالســكن للشــراء فالمســتثمر يعــرف أن هــذا اإلســتثمار يعتبــر 
حاجــة ملحــة و ال غنــى عنهــا فــي ضــوء تقلــص األراضــي الفضــاء بالمناطــق القريبــة و توجــه 
الحكومــة بتوزيــع األراضــي الســكنية فــي مناطــق بعيــدة عــن العاصمــة ممــا يعــزز مــن قيمــة 

هــذه األراضــي علــى المــدى البعيــد .
أمــا آثــار هــذا اإلســتثمار فيســبب تضخــم مبالــغ فيــه باألســعار خاصــة عنــد شــح العــروض فــي 
ــذه  ــم اســتيعاب ه ــى أن يت ــة إل ــدة معين ــود لم ــا بالرك ــاع إم ــى القط ــود عل ــا يع ــاع مم ــذا القط ه
األســعار أو تقبــل األمــر الواقــع مــن قبــل المواطــن الراغــب بالســكن فــي حــال توفــرت لديــه 

الســيوله للشــراء . 
ثانيا : أسباب اإلستثمار بالتطوير العقاري و آثاره : 

هــذا اإلســتثمار يعتبــر مــن اإلســتثمارات الجيــدة نوعــا مــا فهــذا النــوع يتيــح فرصــة للمواطنيــن 
الذيــن قامــوا ببيــع بيوتهــم للحصــول علــى فرصــة ســكن ســريعة و خاصــة أن المســتثمرين فــي 

هــذا القطــاع دائمــا مــا يراعــون فــي البنــاء المعاييــر المطلوبــة للســكن .
مــن آثــاره التســهيل علــى المواطنيــن الذيــن يصعــب عليهــم البنــاء و ليــس لديهــم خبــرة بهــذا 

المجــال و يرغبــون بالســكن بصــورة ســريعة .
ثالثا : اإلستثمار بالبناء بنظام الشقق للتأجير : 

أســباب هــذا اإلســتثمار هــو أن المســتثمرين أصبحــوا يبعثــون عــن إســتثمار قليــل المصاريــف 
خاصــة فــي تســعيرة الكهربــاء و المــاء بعــد أن تــم زيــادة تســعيرتهم فــي القطــاع اإلســتثماري و 
التجــاري ، و أيضــا البحــث عــن عــدد مســتأجرين أقــل مــن القطاعــات األخــرى ، كمــا أن قيمــة 
ــار  ــون دين ــل عــن ملي ــي تق ــغ الت ــذا يســاعد المســتثمرين أصحــاب المبال ــل و ه اإلســتثمار أق

بالدخــول لهــذا اإلســتثمار . 
ــة الســكانية  ــادة الكثاف ــي المناطــق الســكنية و زي ــات ف ــى الخدم ــط عل ــادة الضغ ــو زي ــاره ه آث
بهــذه المناطــق و تشــكيل ازدحــام فــي المداخــل و المخــارج للمنطقــة و خاصــة فتــرة الخــروج 
للدوامــات و الرجــوع منهــا ، و لكــن هــذا النــوع مــن العقــارات يتيــح للمواطنيــن الســكن فــي 
شــقق تكــون واســعة و مناســبة للســكن مقارنــة بالشــقق الموجــودة بالســكن اإلســتثماري . 

الخالصة : 
هــذه األنــواع مــن اإلســتثمارات بالقطــاع الســكني أثــرت بشــكل كبيــر فــي تضخــم األســعار فــي 

الفتــرات األخيــرة و لكــن لــكل إســتثمار آثــاره اإليجابيــة و الســلبية . 
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ــو موضــوع الســكن و  ــزواج المبكــر ه ــي عــن ال ــي تأخــر الشــباب الكويت ــن األســباب الت م
ــل  ــي تمث ــة و الت ــه الزوجي ــة حيات ــي بداي ــده الشــاب ف ــذي يتكب ــة لألجــار ال القيمــة العالي
ثلــث الراتــب تقريبــا ، إضافــة إلــى قســط الســيارة و مصاريــف المعيشــة اليوميــة التــي يومــا 
بعــد يــوم تزيــد مــن قيمتهــا و لكــن هاجــس األجــار هــو الهاجــس األكبــر للشــاب الكويتــي . 

و مــن الحلــول التــي مــن الممكــن أن تحــل جــزء مــن المشــكلة هــو قيــام الرعايــة الســكنية 
ببنــاء مجمعــات ســكنية ضخمــة فــي عــدد مــن المناطــق فــي كل محافظــة ، يتــم تصميــم الشــقق 
فيهــا لتتناســب مــع احتياجــات الشــاب حديــث الــزواج و عنــد تقديــم هــذا الشــاب علــى طلــب 
االســكان يســتطيع الحصــول علــى هــذه الشــقة و بــدل ال تقــوم الرعايــة الســكنية بدفــع بــدل 
االيجــار لهــذا الشــاب الحاصــل علــى هــذه الشــقة يقــوم هــذا الشــاب بدفــع أجــار رمــزي للرعايــة 
الســكنية ، و يســتحق الشــاب الســكن فــي هــذه الشــقة لمــدة ٥ أعــوام مــن زواجــه و بعدهــا 
يخلــي هــذا الشــقة ليســتغلها شــاب آخــر ، و بعــد االخــالء يســتحق هــذا الشــاب بــدل االيجــار . 

هــذا الحــل يســاعد الشــاب فــي الوقــوف علــى رجليــه فــي بدايــة حياتــه الزوجيــة و مــن ثــم 
بعــد الخمــس ســنوات يســتطيع ايجــار ســكن فقــد اشــتد ســاعده ، أو مــن الممكــن أنــه قــد حصــل 
علــى ســكن فــي المناطــق البعيــدة التــي تــوزع علــى المخطــط و لــم يتبــق لــه اال عــدد قليــل مــن 

الســنين ثــم ينتقــل الــى الســكن الــذي تــم تخصيصــه لــه مــن قبــل الرعايــة الســكنية . 

الخالصة : 
يجــب ايجــاد الحلــول التــي تســاعد الشــاب الكويتــي علــى بدايــة حياتــه الزوجيــة بشــكل ســليم 

و آمــن فالكويتــي يســتحق األفضــل . 
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ــدى المواطــن الكويتــي عمــا كانــت  ــاء ل فــي الســنوات العشــرة األخيــرة تغيــرت ثقافــة البن
عليــه فــي الســابق ، حيــث كانــت ثقافــة البنــاء فــي الســابق هــي البنــاء بطريقــة تخــدم ســكن 
ــى  ــوي عل ــم يحت ــاء بتصمي ــتقبال و البن ــام بوجــود صــاالت اس ــرة ، و االهتم األســرة الصغي
مســاحات فارغــة فــي البيــت كوجــود حــوش و لــو كان صغيــر وضــع حديقــة خــارج المنــزل 

و الــخ مــن األمــور التــي تعطــي شــراحه فــي تصميــم المنــزل . 

أمــا فــي الســنوات األخيــرة فوجدنــا هــذه الثقافــة تغيــرت بشــكل كبيــر فأصبــح المواطــن يبنــي 
المنــزل بكامــل المســاحه و ال يعطــي أي مجــال لمســاحات فارغــة و االهتمــام بوجــود أكبــر عــدد 
مــن الشــقق و الغــرف و هــذا التصميــم يخــدم العائلــة الكبيــرة و بمعنــى عامــي ) بيــت الحمولــة 
ــاج  ــك بســبب االحتي ــرى و ذل ــكاد ي ــازل ضئيــل جــدا ال ي ــي المن ــق ف ــح وجــود الحدائ ( و أصب
ــة و لكــن األحتياجــات أختلفــت بالنســبة  ــي بمحــض الصدف ــم تأت ــة ل ــف و هــذه الثقاف للمواق
للمواطــن فقــد أصبــح المواطــن يفكــر فــي تأميــن ســكن مســتقبلي ألبنائــه للــزواج واالســتقرار 
مــن خــالل البنــاء بنظــام الشــقق و ذلــك بســبب ارتفــاع االجــارات فــاألب ال يرغــب فــي تحميــل 
ــذه  ــر باســتغالل ه ــا أن المواطــن يفك ــة ، كم ــاة الزوجي ــة الحي ــي بداي ــره ف ــاء كبي ــاءه أعب أبن
الشــقق لاليجــار فــي حــال كان أبنائــه صغــار و ذلــك لتســديد أعبــاء القــروض علــى كاهلــه . 

الخالصة : 
مــن الطبيعــي تغيــر ثقافــة البنــاء نظــرا للمعطيــات التــي تغيــرت مــن حيث أرتفــاع أســعار العقارات 

و ارتفــاع االجــارات و غيرهــا مــن األمور . 
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لعل من األسئلة الشائعة و التي يتداولها المواطن شلون أشتري عقار ؟؟ 
ودي أستثمر بالعقار بس مو قادر ماعندي راس مال ... 

نعــم فــي ظــل هــذه األســعار يعتبــر شــراء العقــار و اإلســتثمار بــه  مســتحياًل للكثيريــن و لكــن 
البــد مــن وجــود حلــول لــكل لهــذه المعضلــة و مــن هــذه الحلــول نظــام المحافــظ العقاريــة أو 

الشــراكة فــي شــراء العقــار . 

هــذا النظــام يعمــل بــه القليــل مــن النــاس و الكثيــر غيــر ملتفــت لــه ، و يعتمــد هــذا النظــام علــى 
دخــول عــدة أشــخاص فــي شــراكة كل حســب مقدرتــه الماليــة و تكويــن رأس مــال و شــراء 
عقــار ســواء كان للمضاربــة الســريعة أو اإلســتثمار المتوســط أو طويــل األجــل ، فالفــرد الواحــد 
نعــم ال يســتطيع شــراء عقــار و لكــن المجموعــة تســتطيع ، و هــذا النظــام ممتــاز جــدا للدخــول 
فــي إســتثمار صلــب كالعقــار و لكــن أكثــر مخــاوف النــاس تقــع فــي عــدم التــزام الشــركاء فــي 
بعــض األحيــان بالمــدة المحــددة لإلســتثمار و الرغبــة فــي الخــروج مبكــرا مــن اإلســتثمار 
مخافــة نــزول الســوق لظــروف محيطــة ممــا يســبب فــي أغلــب األحيــان خســارة المجموعــة 

بســبب قــرار شــخص . 

فالبــد عنــد الدخــول فــي هــذا النظــام وضــع آليــة تنظــم هــذا عمــل و كتابــة عقــد ملــزم لجميــع 
األطــراف لحفــظ الحقــوق و طريقــة التخــارج و إلــخ مــن الشــروط التــي تحفــظ حقــوق جميــع 

الشــركاء و تحافــظ علــى اإلســتثمار . 

الخالصة : 
ممكن تشتري عقار بالكويت لكن أحسبها صح . 
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ــر  ــن أكب ــي اقتصــاد واحــدة م ــر ف ــد أث ــا ق ــي كورون ــروس الحال ــه أن الفي ــا ال شــك في مم
ــن  ــر م ــى الكثي ــر عل ــذا التأثي ــد ه ــد أن يمت ــن المؤك ــن و م ــي الصي ــم و ه ــادات العال اقتص

اقتصــادات العالــم ، و هــذا بســبب االرتبــاط الوثيــق بيــن هــذه االقتصــادات . 

و بالنظــر الــى اقتصادنــا فــي الكويــت فلــم يتأثــر بشــكل كبيــر الــى اآلن و لكــن ســتتضح األمــور 
فــي القــادم مــن األيــام ، فتعطيــل المــدارس فــي الوقــت الحالــي فإنــه مــن الممكــن أن ال يكــون 
لــه التأثيــر الكبيــر فــي الحركــة األقتصاديــة و لكــن التخــوف والحــذر مــن تفاقــم انتشــار هــذا 
الفيــروس ال ســمح اهلل و الــذي مــن الممكــن أن يضطــر الحكومــة الــى تعطيــل الدوائــر الحكومية 
ــة  و مــن الممكــن أيضــا يصاحبــه تعطيــل للبنــوك و هــذا مــا يســبب شــلل فــي مفاصــل الدول
االقتصاديــة و الــذي بــدوره سيشــكل ضغــط علــى الســوق العقــاري ودخولــه فــي نفــق مجهــول 
مخرجــه ، و يرجــع هــذا بالدرجــة األولــى لتعلــق العمــل فــي الدوائــر الحكوميــة و البنــوك و 
التــي هــي الممــول األساســي لشــراء العقــارات و هــي مصــدر التعامــالت  التــي يحتاجهــا البائــع و 

المشــتري لشــراء أو بيــع أي عقــار . 

ــد زوال هــذه  ــع عــودة الحركــة بشــكل ســريع بع ــة نتوق ــا المتواضع ــة نظرن ــن وجه و لكــن م
ــا .  ــدم حصوله ــا أو ع ــن الممكــن حصوله ــا افتراضــات م ــذه كله الظــروف ان شــاء اهلل ، وه

الخالصة : 
الســوق العقــاري دائمــا مــا يكــون مرتبــط بعوامــل أخــرى مــن الممكــن أن تؤثــر علــى حركتــه 
ســواء علــى المــدى الطويــل أو القصيــر و ان شــاء اهلل يكــون هــذا العامــل مؤثــر علــى المــدى 

القصيــر و يــزول بأســرع وقــت و أن يحفــظ اهلل العبــاد و البــالد مــن كل ســوء ومكــروه . 
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ــروس  ــي انتشــار في ــع و ه ــم أجم ــي تعصــف بالعال ــذه الظــروف الت ــي ظــل ه ف
ــر للحــد مــن انتشــار  ــدول إجــراءات و تدابي ــي ظــل اتخــاذ ال ــا ، و ف كورون
هــذا الفيــروس الــذي صنفتــه منظمــة الصحــة العالميــة لوبــاء كفانــا اهلل واياكــم 

شــره ، و مــن هــذه االجــراءات : 

- ايقاف العمل بالجهات الحكومية و بعض الجهات الخاصة كالبنوك . 
- االيعاز بعدم الخروج من المنازل اال للضرورة . 

- منع التجمعات في المطاعم و الكافيهات . 

فــي هــذه الظــروف نجــد التوجــه الغالــب مــن الشــركات هــو العمــل األلكترونــي أو التســويق 
األلكترونــي ، و مــن ضمــن كالمطاعــم و متاجــر المالبــس وأيضــا شــركات الوســاطة العقاريــة 
و غيرهــا مــن األنشــطة التــي يمكــن اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة كالمواقــع األلكترونيــة و 

مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي البيــع و التســويق مــن خاللهــا . 

و هــذا ان دل فانمــا يــدل علــى أن التســويق األلكترونــي أو التجــارة األلكترونيــة ســتطغى فــي 
القــادم مــن األيــام علــى التجــارة التقليديــة ، و ســتتخذ أكثــر الشــركات الشــبكة العنكبوتيــة 
منفــذا لتجارتهــا ، أمــا المقــرات التقليديــة كالمحــالت و المكاتــب ســتكون كمقــرات رئيســية 
فقــط ، اال مــا نــدر مــن المشــاريع التــي ســيضل اعتمادهــا علــى المقــرات التقليديــة أكبــر مــن 
األلكترونيــة بســبب طبيعتهــا كالمطاعــم الكالســيكية و الكافيهــات و المقاهــي و األســواق 

المركزيــة و مــا شــابهها مــن المشــاريع . 

الخالصة : 

هذه الظروف زادت من قوة و سطوة التجارة األلكترونية على التجارة التقليدية . 
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فــي األيــام القليلــة الماضيــة بــرز صــوت المحلليــن االقتصادييــن و كل مــن لــه عالقــة بعالــم 
ــات  ــتقدمها الحكوم ــي س ــة الت ــول االقتصادي ــن الحل ــرح التســاؤالت ع ــال بط ــال واألعم الم
لدعــم الشــركات المتضــررة مــن فيــروس كورونــا المتجــدد و هــذه التســاؤالت بــدأت قبــل 

أن تنتهــي هــذه األزمــة التــي نســأل اهلل العزيــز القديــر أن تنجلــي علــى خيــر . 

أغلــب هــذه اآلراء تتكلــم عــن وجــوب ضــخ المليــارات لألســواق النعاشــها و بعضهــم يتكلــم عــن 
تأجيــل الديــون علــى هــذه الشــركات ألخــذ أنفاســها و غيرهــا مــن الحلــول المختلفــة التــي يتــم 

اتخاذهــا بعــد األزمــات إلعــادة الميــاه لمجاريهــا . 

و لكــن مــا يجــب أخــذه فــي االعتبــار هــو مراعــاة المواطــن البســيط قبــل الشــركات العمالقــة 
فهــذا المواطــن هــو مــن يحــرك هــذه الشــركات و هــو الرافــد لحركــة أي  ســوق فهــو الحلقــة 

األخيــرة فــي اســتخدام أي منتــج أو خدمــة تقدمهــا الشــركات الكبــرى . 

و يجــب أن ال يفهــم مــن كالمنــا عــدم دعــم الشــركات و لكــن أيضــا عــدم نســيان المواطــن فــي 
أي حــل مــن الحلــول االقتصاديــة التــي ســيتم إقرارهــا إلعــادة إحيــاء األســواق بشــكل عــام . 

الخالصة : 

المواطــن البســيط هــو الحلقــة المهمــة فــي دورة المنتــج األقتصاديــة فــال يجــب أن يهمــل فــي 
أي حــل اقتصــادي .
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البــد لــكل أزمــة فوائــد يجــب علــى الجميــع االســتفادة منهــا ســواء الــدول أو الحكومــات 
ــا فيهــا انهيــارات كبيــرة فــي األنظمــة  ــا التــي رأين أو األفــراد ، و مــن خــالل أزمــة كورون
الصحيــة لــدول متقدمــة هــذا باالضافــة الــى انهيــار االنظمــة االقتصاديــة أيضــا ممــا يدعــو 
الجميــع للعمــل مابعــد األزمــة و التخطيــط لتــدارك أزمــات مماثلــة فــي المســتقبل و الخروج 

منهــا بأقــل ضــرر . 

و نحــن هنــا فــي الكويــت و هلل الحمــد المنــة و بفضــل االســتدراك المبكــر لألزمــة مــن قبــل 
الحكومــة تمكنــا مــن اجتيــاز بعــض اآلثــار المترتبــة علــى هــذه األزمــة و هــي األهــم أال و هــو 
الحفــاظ علــى حيــاة األنســان بالدرجــة األولــى و مــن ثــم تأتــي باقــي األمــور كاألقتصــاد و غيــره 
، علــى عكــس الــدول المتقدمــة جامعــي الضرائــب الذيــن الــى اآلن يفكــرون بكيفيــة الخــروج 

مــن األزمــة األقتصاديــة راميــن حيــاة االنســان وراء ظهورهــم . 

مــن خــالل هــذه األزمــة أكتشــفنا أنــه بــات مــن الضــروري فعــال االهتمــام بقطاعــات غيــر 
ــد  ــد بع ــذون البل ــن ينق ــم م ــن ه ــي و الذي ــي و الصناع ــاع الزراع ــا الضــوء كالقط مســلط عليه
اهلل ســبحانه و تعالــى فــي تعزيــز المخــزون الغذائــي و االحتياجــات األساســية التــي يحتاجهــا 

ــات .  ــاء األزم ــاس أثن الن

بــات مــن الضــروري انشــاء مــدن صناعيــة و توزيــع أراضــي يســتفيد منهــا المواطنــون أصحــاب 
المشــاريع الصناعيــة الصغيــرة و المتوســطة مــن فئــة الشــباب الكويتــي الــذي يتميــز بالطمــوح 
ــن  ــد م ــو األرض فالب ــام مشــروعه الصناعــي و ه ــوم لقي ــم مق ــك أه ــكار و لكــن ال يمل و االبت

التركيــز علــى هــذه الفئــة . 

و أيضــا الدعــم للنشــاط الزراعــي و المــزارع الكويتــي الــذي يحتــاج الــى تعزيــز عــرض منتاجاتــه 
فــي األســواق قبــل الســلع المســتورة . 

الخالصة : 
ــر  ــز أكث ــذا التمي ــا و لكــن يجــب دعــم ه ــود أبنائه ــزة بجه ــا و هلل الحمــد متمي ــت دائم الكوي

ــي بعــض القطاعــات .  ــي ف ــاء شــبه ذات ــى اكتف ــي تســاعد عل ــوض بالقطاعــات الت للنه
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تأتينــا الكثيــر مــن التســاؤالت هــذه األيــام عــن الشــراء بالوقــت الحالــي و هــل 
هنــاك فــرص ألقتناصهــا أم ال ؟ 

بالنســبة للفتــرة الحاليــة و التــي تعتبــر غامضــة بســبب عــدم معرفــة متــى نهايــة هــذه األزمــة 
و مــا هــي تبعاتهــا بعــد االنتهــاء ، وهنــاك العديــد مــن العوامــل التــي ســتؤثر علــى العقــار وعلــى 

االقتصــاد بشــكل عــام ومــن هــذه العوامــل : 

- أســعار النفــط مــا بعــد األزمــة والــذي بــدوره ســيؤثر بشــكل مباشــر علــى الميزانيــة العامــة 
للدولــة . 

- القروض والتسهيالت االئتمانية التي ستقدمها البنوك لضخ سيولة بالسوق . 

فهــذه العوامــل ســتأثر بشــكل أو بآخــر علــى األســعار ســواء بالنــزول أو الصعــود ، أضافــة الــى 
ــالت  ــاري إلنجــاز المعام ــة المختصــة بالشــأن العق ــات الحكومي ــي الجه ــت الحال ــي الوق ــك ف ذل
مغلقــة ففــي حــال الشــراء لــن تســتطيع إنجــاز أي شــيء و لذلــك نجــد أن أغلــب العــروض تــم 
إيقــاف بيعهــا مــن المــالك بســبب عــدم القــدرة علــى إنجــاز المعاملــة فــي الجهــات الحكوميــة . 

 الخالصة : 
التريــث فــي هــذه الفتــرة هــو الموقــف الســليم الــى أن تنجلــي هــذه الغمــة بــاذن اهلل و تتضــح 

معالــم جميــع األســواق و مــن ضمنهــا الســوق العقــاري . 
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جائحــة كورونــا كشــفت الكثيــر مــن مواطــن الخلــل فــي الكثيــر مــن  الــدول ومنهــا الكويــت 
و نــود أن نركــز علــى المشــكلة التــي بــدأت ترفــع أعــداد اإلصابــات بفيــروس كورونــا و 
هــي مشــكلة العمالــة و الســكن الخــاص بهــم ، فبدأنــا نالحــظ باألســابيع األخيــر أن أغلــب 
اإلصابــات مــن العمالــة التــي تعمــل فــي البــالد ، و هــذا يرجــع بشــكل كبيــر الــى عــدم امكانيــة 
ــك بســبب الســكن  ــاس و ذل ــن الن ــة م ــذه الفئ ــى ه ــي عل ــد االجتماع ــة التباع ــق نظري تطبي
الخــاص بهــم ، فالــكل يعلــم أن الســكن الخــاص فــي العمالــة دائمــا مــا يكــون مشــترك بحيــث 
يعيــش فــي الغرفــة الواحــدة أكثــر مــن أربــع عمــال علــى األقــل و هــذا الوضــع يســهل مــن 
ــي  ــزل منطقت ــل ع ــرة ، و لع ــن شــخص آلخــر و بســرعة كبي ــروس م ــال الفي ــة انتق عملي
ــق  ــة تطبي ــى عــدم امكاني ــل عل ــم دلي ــي له ــة و جليــب الشــيوخ و عمــل حجــري كل المهبول

التباعــد االجتماعــي لهــؤالء العمالــة . 

فــاآلن أصبــح مــن الضــروري البــت فــي المــدن العماليــة التــي طــال انتظــار اقــرار قانــون ينظمهــا 
، و أصبــح مــن الضــروري تخصيــص مناطــق فــي شــمال و جنــوب البــالد لضــم هــذه العمالــة ، و 
يجــب أن تنظــم هــذه المناطــق بحيــث تشــمل مســاكن مناســبة للعمالــة تراعــي عــدم تكــدس 

مجموعــات كبيــرة مــن العمالــة فــي غــرف صغيــرة . 
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فــي األيــام الســابقة أعلنــت وزارة العــدل بــدء التشــغيل الجزئــي ألعمــال قطــاع التســجيل 
العقــاري و التوثيــق اعتبــارا مــن يــوم األحــد الموافــق 3 / 5 / 2020 و هــذا أمــر جيــد كــي 
ــوزارات  يتمكــن المواطنــون مــن إنجــاز معامالتهــم التــي تعطلــت بســبب تعطــل األعمــال ب
ــل  ــوزارة العــدل فقــط ب ــط فقــط ب ــر مرتب ــة غي ــة ، و لكــن انجــاز المعامــالت العقاري الدول
هنــاك ارتبــاط وثيــق بالعديــد مــن الــوزارات و الجهــات الحكوميــة كبلديــة الكويــت وبنــك 
االئتمــان الكويتــي و البنــوك االســالمية و التجاريــة التــي تقــوم بعمليــات التمويــل العقــاري 
حيــث أن هــذه الجهــات بالوقــت الحالــي متوقفــة عــن العمــل اال فــي بعــض األمــور المهمــة و 

التــي ليــس لهــا عالقــة بالجانــب العقــاري . 

و خصوصــا بلديــة الكويــت فــال يســتطيع أي بائــع للعقــار أو مشــتري أن يتــم اجــراءات تحويــل 
العقــار مــن غيــر شــهادة األوصــاف و كتــاب تحديــد العقــار الــذي يصــدر مــن بلديــة الكويــت . 

فنتمنــى مــن بلديــة الكويــت أن تنظــر فــي عمــل تشــغيل جزئــي لقطــاع المســاحة عــن طريــق 
التقديــم المعامــالت الكترونيــا بالموقــع الخــاص فــي بلديــة الكويــت إلنجــاز شــهادات األوصــاف 
ــه  ــنى ل ــم يتس ــة و ل ــل األزم ــي قب ــع االبتدائ ــد البي ــام عق ــام بإتم ــن ق ــة م ــن وخاص للمواطني
اســتكمال اجــراءات البلديــة بســبب التوقــف و نعتقــد أن بلديــة الكويــت تســتطيع انجــاز هــذا 

األمــر حيــث أنهــا قطعــت شــوطا كبيــرا فــي مجــال انجــاز المعامــالت األلكترونيــة . 

الخالصة : 

اليــوم أغلــب الجهــات و الهيئــات الحكوميــة تســتطيع انجــاز المعامــالت الكترونيــا فنتمنــى أن 
ــي النجــاز هــذه  ــي الكترون ــاء التوقــف عــن العمــل الحكومــي بتشــغيل جزئ ــح المجــال إلنه يفت

ــالت . المعام
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االتحــاد الكويتــي لوســطاء العقــار هــو الممثــل الرســمي لوســطاء العقــار و الحظنــا فــي 
ــام األمــور باالتحــاد  ــرة لزم ــة األخي ــة اإلداري ــي الهيئ ــرة وخاصــة بعــد تول الســنوات األخي
، حيــث شــهدنا نشــاطا غيــر معهــودا فــي إبــراز دور أكبــر لالتحــاد ، و طــرح العديــد مــن 
القضايــا و األمــور التــي مــن شــأنها تنظيــم الســوق العقــاري ممــا يخــدم المتعامليــن فــي الســوق 

ــع و المشــتري .  ســواء الوســيط العقــاري أو البائ

ــاون مــع  ــار هــي التع ــا مــن قبــل االتحــاد الكويتــي لوســطاء العق ــم طرحه و مــن األمــور التــي ت
ــة  ــن لمهن ــم الممتهني ــاري و القصــد منه ــى الســوق العق ــة الدخــالء عل ــة لمحارب وزارات الدول
الوســاطة العقاريــة بــدون ترخيــص ، وأيضــا التعــاون مــع الجهــات المســؤولة عــن إنجــاز 
ــه تحــرك ملحــوظ فــي هــذه األزمــة ) جائحــة  موضــوع الدفتــر االلكترونــي ، كمــا أنــه كان ل
كورونــا ( حيــث تــم التحــرك لطــرح حلــول وســط لموضــوع اإليجــارات مــن خــالل عــدة مطالبــات 

ــق الصحــف أو وســائل التواصــل االجتماعــي .  ســواء عــن طري

و مــن الجيــد أن نــرى لالتحــاد الكويتــي لوســطاء العقــار دور مهــم فــي تنظيــم مهنــة الوســاطة 
العقاريــة و الســوق العقــاري الــذي طــال االنتظــار لتنظيمــه و نتمنــى أن يــرى النــور قريبــا ، و 
هــذا فعــال هــو الــدور الحقيقــي ألي اتحــاد أو جهــة ممثلــة ألي مهنــة أو حرفــة  ، و هنــا تكمــن 
ــدول ، و جمعيــات النفــع العــام يعتبــر  أهميــة االتحــادات و جمعيــات النفــع العــام فــي تطــور ال
وجودهــا مهــم جــدا فــي تطــور الــدول المتقدمــة حيــث تشــكل جهــة ضغــط متخصصــة لتطويــر 

أي قطــاع . 

الخالصة : 

نتمنــى أن يســتمر االتحــاد الكويتــي لوســطاء العقــار بــأدواره االيجابيــة فــي التعــاون مــع الجهــات 
الرســمية لتنظيــم الســوق العقــاري و مهنــة الوســاطة العقاريــة ، كمــا نتمــى أن يشــهر االتحــاد 
ــن  ــن المه ــد م ــي العدي ــول ف ــو المعم ــا ه ــا كم ــا كيانه ــام مشــهرة و له ــع ع ــة نف ــون جمعي ليك

كالمحامــاة والهندســة والطــب وغيرهــا مــن المهــن . 
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مــن أيــام قليلــة صــرح ســمو رئيــس مجلــس الــوزراء الشــيخ صبــاح الخالــد الصبــاح أن الحيــاة 
ســتعود بــاذن اهلل تدريجيــا بعــد تاريــخ 30 / 05 / 2020 و ســتعمل قطاعــات الدولــة بشــكل 
تدريجــي الــى أن تســتقر األمــور بــاذن اهلل و ينجلــي هــذا الوبــاء ، و مــن هنــا تأتــي عــدة 

تســاؤالت عــن شــكل الحيــاة أو األعمــال مــن بعــد كورونــا و منهــا اآلتــي : 

- هــل ســيتم تفعيــل العمــل األلكترونــي أكثــر بالجهــات الحكومــة و يصبــح أمــر عــادي و ليــس 
للطــوارئ فقــط ؟؟؟ 

- هــل سيســتغني أصحــاب المشــاريع الصغيــرة عــن محالتهــم الكبيــرة  و االكتفــاء بمــكان 
للترخيــص فقــط مقابــل تركيــز عملهــم أكثــر علــى األون اليــن لتخفيــف المصاريــف الشــهرية ؟؟؟ 
- هــل ســتكون هنــاك عمالــة ســائبة بشــكل كبيــر بســبب اســتغناء الشــركات عــن هــذه العمالــة 

نظــرا للخســارة العاليــة التــي تكبدتهــا جــراء جائحــة كورونــا ؟؟؟ 
- هــل ســتتخذ الجهــات الحكوميــة نظــام المراجعــة بالمواعيــد عبــر االنترنــت لتخفيــف االزحــام 

علــى المرافــق الحكوميــة و ســيتم العمــل بهــذا النظــام بشــكل دائــم ؟؟ 
- هل سيتم البدء بالعمل على ترويج العمالت الرقمية لالستغناء عن العمالت الورقية ؟؟؟ 

و هناك العديد و العديد من األسئلة و لكن السؤال الذي يهمنا هو اآلتي : 

- هل سيتم تنظيم سوق العقار الكترونيا مثل باقي الدول المتقدمة بهذا الشأن ؟؟؟؟ 
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كثيــر مــن المتعامليــن أو المتابعيــن للســوق العقــاري يتســائلون عــن وضــع الســوق العقــاري 
بعــد أزمــة كورونــا التــي طحنــت األقتصــادات العالميــة بشــتى أشــكالها ، و هنــاك العديــد مــن 
التســاؤالت التــي تتبــادر للمتعامليــن بهــذا الســوق الحيــوي و المهــم لجميــع أطيــاف المجتمــع 
فالعقــار يمثــل المســكن و يمثــل المتجــر و يمثــل االســتثمار و هــو مــن القطاعــات المهمــة 

فــي جميــع الــدول و التســاؤالت غالبــا مــا تكــون كاآلتــي : 

- هل سينهار العقار بعد هذه األزمة ؟؟ 
ــا مســاحات شاســعة  ــت ال توجــد به ــل الكوي ــرة مث ــة صغي ــي دول ــب ف ــار صع الجــواب : االنهي
للســكن لذلــك فمصطلــح االنهيــار يعتبــر صعــب للســوق الكويتــي و االنهيــار المقصــود بــه تهــاوي 

أســعار العقــار ألكثــر مــن 60 % فــي فتــرة ســريعة جــدا . 
- هل سينزل العقار ؟؟ 

الجــواب : النــزول شــي طبيعــي و صحــي فــي الســوق العقــاري و يحــدث بيــن فتــرة و أخــرى 
نتيجــة أزمــات اقتصاديــة أو متغيــرات تطــرأ علــى الســوق و لكــن بعــد هــذه األزمــة احتماليــة 

النــزول تعتمــد علــى عــدة معطيــات و هــي : 
- هــل ســتتوفر عــروض أكثــر مــن الطلــب فــي الســوق العقــاري كمــا حــدث بعــد أزمــة 2008 و 

بعــد عــام 2014 ؟؟ 
- هــل تقليــل الضوابــط علــى التمويــل العقــاري المقــدم مــن البنوك ســيكون مشــجع للمســتثمرين 

؟؟؟ 
ــن  ــل المواطني ــب أو مداخي ــى روات ــر عل ــط ســيكون مؤث ــور أســعار النف ــل اســتمرار تده - ه

ــار ؟؟  ــر العق ــي يتأث ــة و بالتال بالدول
- هــل ســنرى نــزول فــي أســعار أجــارات العقــارات االســتثمارية نتيجــة انهــاء خدمــات أو تقليــل 

رواتــب الموظفيــن الوافديــن في الشــركات ؟؟؟ 
- هــل ســنرى نــزول فــي ايجــارات و خلــوات المحــالت التجاريــة بســبب تعثــر المســتأجرين 
فــي دفــع االجــرة نظيــر توقــف النشــاط التجــاري و عــدم تعــاون مــالك هــذه العقــارات و اخــالء 

المســتأجرين المتعثريــن بالســداد و بالتالــي ينتــج شــواغر كثيــرة فــي العقــار التجــاري ؟؟؟ 
ــود أو  ــزول أو الصع ــواء بالن ــاري س ــى الســوق العق ــتؤثر عل ــات س ــل و معطي ــا عوام ــذه كله ه

اســتقرار االســعار . 
الخالصة : 

حاليــا ال أحــد يســتطيع تقييــم وضــع الســوق العقــاري مــا بعــد أزمــة كورونــا إال بعــد زوال هــذه 
األزمــة بحــول اهلل ... 
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فــي خطــوة مميــزة قامــت بهــا الدكتــورة رنــا الفــارس وزيــرة األشــغال العامــة و المؤسســة 
العامــة للرعايــة الســكنية و تعــد األولــى مــن نوعهــا علــى مســتوى القطــاع الحكومــي و هــي 
عمــل اســتبيان فــي موقــع المؤسســة العامــة للرعايــة الســكنية الســتطالع آراء المواطنيــن 
ــك  ــة التمل ــدل و اصــدار وثيق ــي تخــص موضــوع الب ــرارات الت ــن و الق ــض القواني ــي بع ف

للمواطنيــن و حفــظ حقــوق األســرة . 

ــي  ــي تخــص مســتقبلهم ف ــرارات الت ــي الق ــن ف ــزة إلشــراك المواطني ــال هــي خطــوة ممي ــم فع نع
الســكن و لمعرفــة المؤسســة طلبــات المواطنيــن منهــم شــخصيا للوقــوف عليهــا و تحقيقهــا لهــم 

و بالتالــي تحقيــق العيشــة الكريمــة التــي يتطلــع إليهــا كل مواطــن كويتــي . 

نتمنــى ســيادة هــذا النهــج فــي جميــع قطاعــات الدولــة و أخــذ آراء أصحــاب الشــأن فــي إصــدار 
القــرارات التــي تهــم كل فئــة ، فعلــى ســبيل المثــال خــالل جائحــة كورونــا تضــرر أغلــب 
ــاء مشــروعه الخــاص  ــي بن ــذي يطمــح ف ــي ال ــن الشــباب الكويت ــرة م أصحــاب المشــاريع الصغي
الــذي مــن خاللــه يســتطيع تخفيــف العــبء علــى كاهــل الدولــة ومســاعدة الدولــة فــي إيجــاد 
فــرص عمــل ألخوانهــم الشــباب الكويتــي هــذا باالضافــة الــى ادخــال عوائــد للدولــة مــن خــالل 
ــل  ــرض أن يتعام ــة يفت ــذه الفئ ــا ، ه ــالف أنواعه ــاريع بأخت ــذه المش ــة به ــوم الخاص ــع الرس دف
معهــا بنفــس هــذه الطريقــة أال و هــي عمــل اســتبيان أو اســتطالع رأي ألصحــاب هــذه المشــاريع 

ــم .  لمعــرف متطلباتهــم لتجــاوز هــذه األزمــة التــي عصفــت بجميــع العال

و قــس علــى ذلــك العديــد مــن القطاعــات التــي تحتــاج إشــراك العامليــن بهــا فــي ســن قــرارات و 
قوانيــن تنظــم عملهــم و مــن هــذه القطاعــات  القطــاع العقــاري الــذي علــت األصــوات فــي اآلونــة 

األخيــرة لتنظيــم هــذا القطــاع الحيــوي . 

الخالصة : 
تطويــر الفكــر فــي اتخــاذ القــرارات التــي تخــص المواطنيــن ســيصب فــي مصلحــة الجميــع 

المواطــن و الدولــة و هنــا تبــدأ الشــراكة المجتمعيــة فــي تطويــر الدولــة و قوانينهــا . 

شكرا دكتورة رنا على هذا النهج ... 
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مــن خــالل ســؤال تــم طرحــه لمعرفــة آراء النــاس فــي أســباب ارتفــاع أســعار 
العقــارات فــي الكويــت و جاءتنــا الــردود التاليــة : 

- الكويتيــون يفضلــون يســتثمرون بالعقــار بعــد مــا فلوســهم راحــت بالبورصــة ، العقــار شــي 
ملمــوس ، و قلــة العــروض طبعــا . 

- قلة عدد األراضي المعروضة + التوزيعات االسكانية المتأخرة + حاجة الناس . 
- األراضــي الكبيــرة مملوكــة للدولــة و األراضــي المتبقيــة للتــداول مســيطر عليهــا و محتكــرة 

مــن قلــة . 
- دخــول المســتثمرين بالقطــاع الســكني و مســألة البيــوت اللــي فيهــا مدخــول يرفــع األســعار 

أيضــا و قصــور التشــريع بالمجلــس . 
- ارتفاع متوسط الدخل في الدولة . 

- احتكار من قبل مجموعة  من األشخاص + قلة المدن السكنية الحكومية . 
ــار  ــود العق ــون صع ــن يك ــتبعدنا األثني ــو اس ــن والمســتثمرين بالســكني ، ل ــد المضاربي - أعتق

ــم .  ــنة و اهلل أعل ــى ٥ % كل س ــن 2 ال ــي م طبيع
- األول األمــان كــون قبــل 20 ســنة صــدام كان يهــدد األمــن ، أمــا األن األمــور طيبــة و الســبب 

الرئيســي هــو االحتــكار .
- زيادة سريعة في طلبات اإلسكان القائمة . 

- شح األراضي و تحول العقار السكني الى استثماري . 
- قلة األراضي القريبة من المدينة و ارتفاع سعر البناء . 

- تحــول المســتثمرين مــن االســتثماري الــى الســكني + الكــوادر الماليــة موظــف النفــط عنــد 
تقاعــده يصــل يحصــل علــى مكافــأة تصــل الــى نصــف مليــون . 

 - توجد سيولة مع االستثمار اآلمن للعقار و ارتفاع جميع أسعار عقارات العالم . 
-  أحد األسباب عزوف الناس عن المناطق البعيدة نسبيا .

- كل األســباب أجمعــت علــى عقارنــا المســكين 1- نــدرة األراضــي 2- انصبــاب رؤوس األمــوال 
علــى الســكني + بــطء المــدن . 

- قلة مشاريع اإلسكان + زيادة الرواتب + زيادة أعداد الطلب بالنسبة للعرض . 

الخالصة : 
مــا تــم ذكــره هــو بعــض آراء المجتمــع الكويتــي فــي أســباب أرتفــاع أســعار العقــار خــالل العشــرين 

ســنة الماضيــة . 
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فــي فرضيــة تــم طرحهــا علــى متابعينــا فــي حســاب دروازة الصفــاة العقاريــة 
عــن التالــي : 

هــل تتوقــع الغــاء قــروض شــراء العقــارات و بناءهــا المقدمــة مــن بنــك االئتمــان الكويتــي فــي 
المســتقبل ؟؟ 

و جاءت الردود كالتالي : 
- ال . 

- ما أتوقع . 
- نعم بيكون سكن عامودي و السبب أحتكار األراضي . 

- نعم ألن ميزانية الدولة ما تتحمل في ظل تراجع أسعار النفط . 
- اذا طولت األزمة أكثر من سنة . 

- ال .. ألن أهــو أساســا مــو شــي ســهل الحصــول عليــه علــى مــا الواحــد تطلــع قســيمته اال عمــره 
و صحتــه راحــت مــو شــي ســهل يعطونــه الواحــد . 

- ال بس مطولييين . 
- ال طبعا . 

- ال أعتقــد ألن ســيكون انتحــار للحكومــة تكــدس طلبــات االســكان و خلــق أزمــة فــوق أزمــة 
ال 100 ألــف طلــب أســكاني . 

- اي نعم نتوقع االيقاف . 
- طبعا ممكن خالل هذه الفترة كنتيجة لنزول النفط . 

- ال طبعا ليش يوقفونه شنو وزعوا عشان يوقفونه اهلل ال يقول ان شاء اهلل . 
- ال أتوقع ألن الوضع المالي للدولة ممتاز بالرغم من التحديات . 

- كل شــي وارد و اذا مشــى الحــال بشــكل جيــد باألعــوام القادمــة ممكــن يتــم االيقــاف أو بحــد 
أدنــى توجيــه النــاس الــى شــقق التمليــك . 

- اتمنــى ذلــك و أن يكــون مــع تطبيــق الرهــن العقــاري بشــكل محتــرم علمــا أن ماعنــدي بيــت 
و ال قدمــت عاألســكان . 

- نعــم ألن الملــف االســكاني أكبــر مــن امكانيــات الحكومــة و ســتترك األمــر بيــد التجــار عــن 
طريــق الرهــن العقــاري . 

- الحمــد هلل األراضــي الفاضيــة متوفــرة بكثــرة ، و لكــن ممكــن اذا حصــل عجــز ال ســمح اهلل 
يتــم تقليــل القــرض و الدعومــات . 

الخالصة : 
ــة  ــط و متان ــعار النف ــا أس ــرة منه ــات كثي ــه بمعطي ــذا الموضــوع لتعلق ــول ه ــت اآلراء ح أختلف

ــات ...  ــن المعطي ــره م ــى آخ ــا ال ــة جائحــة كورون ــدة أزم ــة و م الوضــع األقتصــادي للدول
و نعتز بجميع اآلراء التي شاركت في االجابة على هذه الفرضية . 
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مــن خــالل طــرح تســاؤل علــى متابيعنــا األعــزاء بمــا ينقــص الســوق العقــاري فجــاءت الردود 
 : كالتالي 

- بصراحــة العقالنيــة فــي األســعار مــو كل واحــد يحــط ســعره علــى كيفــه ،،، و مراقبــة أداء 
السماســرة ،،، و محاربــة األحتــكار . 

- تطبيــق القانــون بحــزم بالســكن الخــاص خصوصــا ) ال للمضاربــات - ال لالســتثمار - ال 
لالحتــكار ( . 

- نحتاج وفرة بالعقار خصوصا األراضي السكنية . 
- الشــفافية فــي عــرض العقــار بالســوق عقــار واحــد و لــه أكثــر مــن ســعر فــي المكاتــب شــلون 

؟؟
- تنظيم . 

- الرهــن العقــاري التســديد يكــون لصالــح العــدل ســواء مقــدم أو قيمــة الشــراء و بعــد التحويــل 
يســتلم البائــع شــيكه مــن العــدل منعــا للتالعــب . 

- المســتثمر األجنبــي يتــم فــرض قوانيــن عليــه بعــدم التملــك أكثــر مــن 100 ســنة و يتــم ســحب 
العقــار منــه لالســتفادة للغير . 

- الحــل يتــم بنــاء مــدن عماليــة بســرعة البــرق و اســتقطاب 3 مالييــن عامــل آخــر لنصبــح 
6 مالييــن عامــل و انهــاء المشــاريع المتوقفــة هنــاك بيــوت متوقفــة بســبب نقــص العمالــة أو 
ــة الهامشــية لكــن  ــادة العامل ــى زي ــر راضــي عل ــة نعــم غي تتأخــر مشــاريع بســبب نقــص العمال
هنــاك توقيــع لعــدة شــركات و لهــا مشــاريع قائمــة بعمالــة كبيــره كيــف ســتدبرها ؟؟ قــرار خفــض 
العمالــة بالشــؤون جعــل يوميــة العامــل مــن 13 دينــار الــى 20 دينــار و راح ترتفــع أكثــر اذا قلــت 

العمالــة ممــا ســيرفع األســعار . 
 

-  تحديــد و تخفيــض أســعار المقــاوالت و شــركات المقــاوالت التــي رفعــت األســعار بســبب 
قــرار خفــض العمالــة . 

- عدم ترك األراضي الفضاء و تطبيق القانون بعدم المضاربة بها . 

ــه بالبلــد و راح تســاعد أموالــه علــى  - المســتثمر األجنبــي فهيــم و جــاد و نــاوي يضــخ أموال
تحريــك البيــع و الشــراء مثــل أي بلــد بالعالــم . 

- اســتخراج شــهادة األوصــاف و بــراءة الذمــة و كل األوراق البيروقراطيــة بيــوم واحــد أون 
اليــن . 

- تقليــل مــدة و ســهولة اســتخراج األوراق الالزمــة بيــوم واحــد و تيســير التمويــل مــن بنــك 
االئتمــان لــكل محتــاج . 
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ــة بطــن و ظهــر ألن  ــع العقــار راس زاوي ــان الصفقــات مــع ذكــر موق - الشــفافية ناقصــة و تبي
ســعر المتــر يفــرق . 

- ربــط آلــي بيــن المكتــب العقــاري و البلديــة ألســتخراج شــهادة األوصــاف مثــل المكاتــب 
الهندســية . 

- قانون اتحاد المالك . 
- يجــب أن يكــون دور و مســئولية الــدالل واضحــة و ال ينتهــي دوره اســتالم ال 1 % بــل عنــد 

انتهــاء معاملــة تحويــل العقــار كاملــة . 
- وســيلة تطميــن للشــاري بحيــث مــا ينبــاع بيــت اال لمــا تطلــع ورقــة رســمية أن ماعليــه أي 

مخالفــة . 
- الوضــوح باألســعار و العــرض و الســوم ، مــا يصيــر المكاتــب يقولــون لــي ســوم و خــالص و 

يتفقــون بينهــم علــى ســعر معيــن . 

- دراسات و ابحاث عقارية متخصصة بشكل دوري لمعرفة وضع السوق بشكل أفضل . 

- قانون يزيد الرسوم على احتكار األراضي الفضاء على مالكهم . 

- يتــم عمــل موقــع الكترونــي حكومــي معتمــد لــكل المكاتــب العقاريــة المرخصــة و تتــم 
العمليــات مــن خاللــه . 

- يحتــاج تطبيــق شــفافية أكثــر علــى بيــع العقــارات مثــال صــور و مواصفــات و مواقــع العقــارات 
التــي تبــاع و األراضــي . 

- بورصة يعرض فيها العقار و السومات بكل شفافية . 

- تفعيــل عمليــات األون اليــن بشــكل كبيــر و موســع و تســريع الــدورة المســتندية و الســرعة 
فــي انجــاز المعامــالت . 

هذه آراء أخوانا المتابعين الذين نتقدم لهم بالشكر الجزيل على ابداء هذه اآلراء . 
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فــي هــذه المقالــة نــود أن نوجــه رســالة لمــالك العقــار الذيــن يرغبــون فــي عــرض عقاراتهــم 
للبيــع بــأن يأخــذوا فــي الحســبان األمــور التاليــة : 

ــكل  ــى قيمــة العقــار حيــث أن ل ــر ســلبا عل ــد يؤث ــى أكثــر مــن مكتــب ق 1- عــرض العقــار عل
ــي حــال وجــد  ــار و ف ــي عــرض ســعر العق ــار و أســلوبه ف ــي تســويق العق ــه ف ــب طريقت مكت
ــن  ــالف بالســعر فم ــاك اخت ــب ووجــد هن ــن مكت ــر م ــدى أكث ــار ل ــذا العق الراغــب بالشــراء ه
الممكــن أن يغــض النظــر عنــه افتراضــا منــه أن المالــك ليــس لديــه ســعر محــدد ممــا يؤثــر ســلبا 

علــى قيمــة العقــار و ســرعة بيعــه . 

ــن الداخــل و  ــل م ــار بشــكل كام ــة العق ــب بمعاين ــالغ المكت ــار يجــب إب ــد عــرض العق 2- عن
ــل  ــب بتفاصي ــد المكت ــا تزوي ــار و أيض ــذا العق ــاق تســويق ه ــه آف ــع لدي ــث تتوس ــارج بحي الخ
العقــار بشــكل كامــل كمخطــط البنــاء بحيــث يســتطيع الراغــب بالشــراء رؤيــة تقســيمة العقــار 
و مســاحات الغــرف و يعلــم هــل هــذا العقــار مناســب لــه أم ال ، و أيضــا حالــة الوثيقــة ان كانــت 
مرهونــة أم ال ، و أيضــا الســماح لــه بتصويــر العقــار كــي يــرى المشــتري طريقــة تصميــم العقــار 
هــل هــي مناســبة لــه أم ال ، و هــذه األمــور مهمــة جــدا حيــث أن الراغــب فــي شــراء العقــار 
ســيعلم تفاصيــل العقــار بشــكل كامــل قبــل طلــب موعــد للمعاينــة ممــا يعطيــه فكــرة كاملــة هــل 
هــذا العقــار هــل هــو مناســب الحتياجــه أم ال بحيــث إذا طلــب موعــد لمعاينــة العقــار تكــون 

هنــاك جديــة كبيــرة لشــراء العقــار و عــدم اضاعــة وقــت المالــك أو المشــتري . 

3- تحديــد ســعر العقــار و عــدم وضــع العقــار علــى الســوم و هــذا األمــر مهــم جــدا للمشــتري 
حيــث أنــه يعلــم مــا هــو الســعر المرغــوب بــه مــن المالــك وهــل هــذا الســعر مناســب لميزانيتــه 
أم ال ، و لتحديــد ســعر العقــار يســتطيع المالــك معرفــة الســعر عــن طريــق عــدة طــرق و منهــا : 
- ســؤال المكاتــب العقاريــة عــن أســعار العقــارات المشــابهة لعقــاره أو أســعار المنطقــة التــي 

يوجــد بهــا عقــاره . 
- الدخــول علــى موقــع إدارة التســجيل العقــاري و االطــالع علــى آخــر الصفقــات و األســعار التــي 

ســجلت بالمنطقــة للعقــارات المشــابهة لعقــاره . 
- الدخــول علــى موقــع بيــت التمويــل الكويتــي و االطــالع علــى التقريــر الربــع الســنوي الــذي 

يصــدره البنــك و يوجــد بــه أســعار المناطــق حســب الصفقــات التــي تــم تســجيله . 
- تقييم العقار لدى أحد شركات التقييم العقاري المعتمدة . 

و مــن خــالل هــذه الطــرق يســتطيع المالــك تحديــد القيمــة الســوقية لعقــاره و عرضــه بالســعر 
المناســب للســوق ممــا يســاعد علــى إقبــال الراغبيــن بالشــراء علــى هــذا العقــار . 

الخالصة : 
تحديــد األمــور التــي ذكرناهــا تســاعد فــي تنظيــم عمــل المكتــب العقــاري بشــكل كبيــر و تعطيــه 
ــك -  ــع األطــراف ) المال ــى جمي ــدة عل ــود بالفائ ــا يع ــار بشــكل أفضــل مم ــة بتســويق العق الثق

المشــتري - المكتــب العقــاري الوســيط ( 
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المناطــق الموزعــة مــن قبــل المؤسســة العامــة للرعايــة الســكنية مناطــق لهــا مميــزات غيــر 
واضحــة للباحثيــن عــن عقــار للســكن الخــاص ، وجــب علينــا التنويــه عنهــا لمــن يبحــث 

عــن ســكن خــاص و هــي كالتالــي : 
  

ــدادات جيــدة  ــازل  ووجــود ارت - ســعة و شــراحة الشــوارع الداخليــة و المســافة بيــن المن
أمــام المنــازل و أيضــا بعــض المناطــق تحتــوي علــى جزيــرة للمواقــف ممــا يعطــي شــراحة أكثــر 

و توفيــر مواقــف لعــدد جيــد مــن الســيارات لألســر الكبيــرة كمناطــق القريــن . 

- أغلــب المنــازل و الفلــل مبنيــة بهــا للســكن و ليــس بنظــام الفلل اإلســتثمارية المســتغلة بنظام 
ــات  ــى الخدم ــذه المناطــق و عــدم تشــكيل ضغــط عل ــة الســكانية به ــل الكثاف الشــقق ممــا يقل

فيهــا .  

- معرفــة الجيــران ببعضهــم البعــض و ذلــك ألن هنــاك ثبــات و اســتقرار بالســكن فأغلــب 
ــا .  ــرة به ــا بقصــد المتاج ــم بنائه ــم يت ــا و ل ــازل يقطنونه ــذه المن ــاب ه أصح

- قلــة المضاربــات بهــا و عــدم القــدرة علــى بيــع األراضــي الفضــاء فيهــا و ذلــك بســبب عــدم 
إمكانيــة البيــع إال بعــد البنــاء و ايصــال التيــار الكهربائــي و هــذا يعطــي اســتقرار نســبي لإلســعار 

و عــدم ارتفاعهــا بســرعة . 

- جودة البناء ألن أغلب أصحاب هذه الفلل يبني إلستعماله الشخصي و ليس للمتاجرة . 

الخالصة : 
مناطــق التوزيــع الحكومــي ممتــازة للســكن الخــاص و ال نقصــد فقــط المناطــق الجديــدة بــل و 
حتــى المناطــق القديمــة كمنطقــة صبــاح الســالم و مناطــق القريــن و غيرهــا مــن المناطــق التــي 
مــن الممكــن أن يحصــل الباحــث عــن الســكن عقــار مناســب لميزانيتــه يســتطيع ترميمــه و 

الســكن فيــه بســعر أقــل مــن شــراء أرض و بنائهــا . 
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ــا  ــت نظرن ــة الســكنية لف ــة للرعاي ــع الرســمي للمؤسســة العام ــا للموق ــن خــالل مطالعتن م
أعــالن مــن المؤسســة عــن عزمهــا لتطويــر فــرص اســتثمارية فــي مدينتــي جابــر األحمــد 
و صبــاح األحمــد الســكنيتين و هــذه الفــرص عبــارة عــن أربــع مشــاريع فــي مدينــة جابــر 
األحمــد و مشــروع فــي مدينــة صبــاح األحمــد ، و ســتكون هــذه المشــاريع بنظــام الشــراكة 

 . ) ppp ( بيــن القطــاع العــام و الخــاص

الفــرص االســتثمارية فــي مدينــة جابــر هــي جامعــة خاصــة + مستشــفى خــاص + مدرســتين 
خاصــة ، أمــا بالنســبة لمدينــة صبــاح األحمــد الســكنية فالمشــروع هــو مدرســة خاصــة . 

نعتقــد أن مثــل هــذه المشــاريع يعــزز رغبــة المواطنيــن الحاصليــن علــى ســكن فــي هــذه المــدن 
بالســكن و االســتقرار فــي هــذه المناطــق ، حيــث أصبــح المواطــن الكويتــي يبحــث عــن ســكن 
مالئــم يخــدم احتياجــه الســكني و المعيشــي و ال يركــز بشــكل كبيــر علــى بعــد و قــرب 
المســافة و ذلــك هروبــا مــن شــبح االيجــار و غــالء اســعار الشــراء فــي المناطــق القريبــة نســبيا 

للعاصمــة . 

ذكرنــا مــرارا و تكــرارا فــي عــدة مقــاالت متــى مــا توفــرت الخدمــات التــي تخــدم المواطــن فلــن 
يتوانــى بالســكن فــي المناطــق البعيــدة و لكــن يجــب البــدء بمثــل هــذه المشــاريع تزامنــا مــع 
ــح البنــاء و ليــس بعــد ســكن المواطنيــن بســنوات حتــى يتشــجع المواطــن للســكن فــي  تصاري

هــذه المناطــق . 

و نتأمــل أن يطبــق هــذا الشــيء فــي مدينــة جنــوب المطــالع التي ينتظرهــا المواطنيــن الحاصلين 
علــى أراضــي فيهــا بفــارغ الصبر . 
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لعــل الكثيــر مــن مــالك العقــارات يقــع فــي حيــرة بتقييــم ســعر عقــاره عنــد رغبتــه عــرض 
عقــاره للبيــع ممــا يؤثــر ســلبا علــى ســعر العقــار ســواء بخســارة مبلــغ عنــد بيعــه بأقــل مــن 
قيمتــه الســوقية أو عــدم مقدرتــه لبيــع العقــار بســبب ارتفــاع ســعره عــن قيمــة الســوق 

الفعليــة . 

فكيف يستطيع المالك تقييم عقاره بالطريقة الصحيحة لتالفي هذه السلبيات ؟؟ 

أوال : مراجعــة الصفقــات التــي تمــت علــى المنطقــة مــن موقــع إدارة التســجيل العقــاري بــوزارة 
العــدل : 

مــن خــالل هــذا الموقــع يســتطيع أي شــخص اإلطــالع علــى آخــر الصفقــات التــي تــم تســجيلها 
و مــن خاللــه يســتطيع بنــاء تصــور مبدئــي عــن أســعار المنطقــة التــي يقــع فيهــا عقــاره ، لكــن 
المشــكلة فــي هــذه العمليــة أن الموقــع ال يوضــح موقــع العقــار المبــاع ممــا يصعــب قليــال علــى 
الشــخص إســتنباط القيمــة الصحيحــة للعقــار و لكــن يســتطيع تكويــن فكــرة عامــة عــن األســعار 

 .

ثانيا : انتداب مقيم معتمد لتقييم العقار : 
هنــاك شــركات متخصصــة و مرخصــة فقــط للتقييــم العقــاري و تقديــر قيمــة العقــارات و 
ــوم بنــدب شــخص  ــوك تق ــذا الشــأن ، هــذه الشــركات و البن ــوك متخصصــة له ــاك بن أيضــا هن
متخصــص لمعاينــة العقــار معاينــة دقيقــة و أيضــا يقــوم هــذا الشــخص بســؤال المكاتــب العقاريــة 
ــى  ــع عل ــا يطل ــم و إيض ــت لديه ــي تم ــات الت ــر الصفق ــن آخ ــارات ع المتخصصــة بتســويق العق
الصفقــات التــي تمــت بموقــع وزارة العــدل و بذلــك يبنــي رأي أكثــر دقــة لقيمــة العقــار الســوقية 

 .

ثالثــا : اإلطــالع علــى المواقــع األلكترونيــة المتخصصــة بتســويق العقــارات و عمــل مســح شــامل 
ألســعار العقــارات المشــابهة لمعرفــة القيمــة الســوقية للعقــار . 

الخالصة : 
يجــب علــى المالــك تقييــم عقــاره بطريقــة صحيحــة كــي يتالفــى اآلثــار الســلبية التــي تنتــج عــن 

عــرض العقــار بقيمــة خاطئــة . 
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باألمــس زفــت الدكتــورة رنــا الفــارس وزيــر األشــغال العامــة ووزيــر الدولــة لشــؤون 
االســكان البشــارة للمواطنيــن بــأن الــوزارة ســتقوم بتشــكيل لجــان ألســتالم القطــع الجاهــزة 
ــد موعــد لتســليم المواطنيــن  بمدينــة جنــوب المطــالع مــن المقــاول و العمــل علــى تحدي
هــذه القســائم ، و كان التصريــح بمباركــة ســمو رئيــس مجلــس الــوزراء الشــيخ صبــاح الخالــد 
الــذي أثنــى علــى أداء الوزيــرة فــي هــذا الشــأن و تمنــى أن يتحقــق حلــم ال28288 أســرة 
فــي اســتالم القســائم المخصصــة لهــم بهــذه المدينــة التــي وصفتهــا الدكتــورة رنــا بأنهــا أكبــر 

مشــروع إســكاني تشــهده البــالد . 

و لكــن مــن خــالل طرحنــا لهــذا الموضــوع لمتابعينــا لمعرفــة انطباعهــم مــن هــذا التصريــح فقــد 
انقســمت اآلراء مــا بيــن متفائــل و متشــائم . 

ــي و  ــكل تفان ــا ب ــأداء واجباته ــا ب ــى التــزام الدكتــورة رن ــل ال ــل فيرجــع هــذا التفائ ــا المتفائ فأم
اخــالص و أنهــا دائمــة تصــرح بأمــور متأكــدة مــن انجازهــا و أنهــا لطالمــا قامــت ســابقا بطــرح 
العديــد مــن األمــور المهمــة التــي يعانــي مــن المواطــن و طــرح الحــالل و العــالج لهــا و خاصــة 
ــم طرحــه بالفتــرة الســابقة لمعرفــة و تلمــس مشــاكل المواطنيــن فــي  ــذي ت فــي االســتبيان ال

ــة الســكنية .  الرعاي
و أمــا المتشــائم فأرجــع تشــائمه الــى التصاريــح الســابقة مــن المســئولين عــن تواريــخ تســليم 
تصاريــح البنــاء و التــي تأجلــت أكثــر مــن مــرة ألســباب تتعلــق بالبيروقراطيــة ، كمــا أن البعــض 
اآلخــر متشــائم بســبب مــا تمــر بــه البــالد و العالــم أجمــع مــن مواجهــة جائحــة كورونــا التــي 
عصفــت باالقتصــاد الكويتــي و األقتصــاد العالمــي ، و أصحــاب هــذه الرؤيــة متخوفيــن مــن 
تأثيــر هــذا الضــرر االقتصــادي علــى الســيولة التــي ســتقوم الدولــة بتخصيصهــا إلنجــاز خدمــات 

المنطقــة و تمويــل المواطنيــن للبنــاء عــن طريــق بنــك االئتمــان . 
ــة الســكنية ووزارة األشــغال  ــة للرعاي ــة طالبــت أن تعمــل المؤسســة العام ــاك فئ ــا أن هن كم
ــدارس و  ــات و الم ــة كالجمعي ــن بالمنطق ــا المواط ــي يحتاجه ــات الت ــن الخدم ــاء م ــى االنته عل
ــن  ــة ســكن المواطني ــع بداي ــات م ــذه الخدم ــن تشــغيل ه ــة ليتزام ــة و األمني ــز الصحي المراك

ــة .  ــذه المدين به

الخالصة : 
لنتفائــل هــذه المــرة حيــث أن الظاهــر أن تظافــر الجهــود علــى مســتوى عالــى متمثــال بالوزيــرة 
ــذا  ــق ه ــد لتحقي ــاح الخال ــوزراء الشــيخ صب ــس ال ــس مجل ــة ســمو رئي ــا و بمبارك ــورة رن الدكت

الحلــم لألســر المنتظــرة للســكن فــي هــذه المدينــة  . 
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فــي األســبوع الســابق أعلنــت المؤسســة العامــة للرعايــة الســكنية عــن فتــح بــاب التنــازل 
عــن الطلبــات لمــا قبــل تاريــخ 31 / 12 / 2009 و هــذا القــرار أدى الــى توجــه كبيــر مــن 
قبــل أصحــاب هــذه الطلبــات االســكانية للبحــث عــن بــدل لطلباتهــم فــي المناطــق الحكوميــة 

التــي تــم توزيعهــا ســابقا و مصــرح فيهــا البنــاء . 

فهــل هــذا القــرار الــذي كان ينتظــره الكثيــر مــن أصحــاب هــذه الطلبــات اإلســكانية ســيكون لــه 
تأثيــر علــى أســعار الســوق العقــاري بشــكل عــام و اســعار البــدل بشــكل خــاص ؟؟ 

مــن وجهــة نظرنــا المتواضعــة أن هــذا القــرار فتــح فرصــة ألصحــاب هــذه الطلبــات اإلســكانية 
بالحصــول علــى فرصــة للســكن فــي مناطــق تعتبــر قريبــة مثــل شــمال غــرب الصليبيخــات و 
مدينــة جابــر األحمــد و غــرب عبــداهلل المبــارك و غيرهــا مــن المناطــق التــي تــم توزيعهــا مــن 
قبــل الحكومــة فــي الفتــرات الســابقة و اســتفاد منهــا أصحــاب الطلبــات القديمــة ، و الميــزة فــي 
هــذه العمليــة أن المواطــن بإمكانــه الحصــول علــى قســيمة  فــي هــذه المناطــق المرغوبــة جــدا 
فــي الوقــت الحالــي و بســعر أقــل مــن مناطــق التملــك الخــاص ، صحيــح أن أســعار التنــازل عــن 
الطلبــات ارتفعــت بفعــل هــذا القــرار و ذلــك لزيــادة عــدد المســتفيدين مــن هــذا القــرار ممــا زاد 
فــي الطلــب مقابــل العــرض و لكــن لعــل هــذا القــرار يســاعد فــي تقليــل الطلــب علــى مناطــق 
التملــك الخــاص و توجيــه فئــة ال يســتهان بهــا للبــدل و التنــازل عــن الطلبــات االســكانية بــدل 

الشــراء فــي هــذه المناطــق . 

الخالصة : 
توفيــر الخيــارات دائمــا يســاعد فــي عمــل تــوازن باألســعار و هــي ظاهــرة صحيــة لألســواق و 
خاصــة الســوق العقــاري فــي الكويــت الــذي دائمــا مــا يشــهد ارتفــاع كبيــر باالســعار نتيجــة قلــة 

الخيــارات . 
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مــن بعــد جائحــة كورونــا أستبشــرنا خيــرا بعمــل الجهــات الحكوميــة بالنظــام األلكترونــي 
إلنجــاز المعامــالت و التســهيل علــى المواطنيــن لتوفيــر الوقــت و الجهــد ســواء علــى 
المواطــن أو الجهــات الحكوميــة نفســها التــي لــن تضطــر إلســتقبال عــدد كبيــر مــن 
المراجعيــن إلســتخراج شــهادات أو أي مســتند يطلــب مــن أي جهــة حكوميــة أخــرى 
ــي هــذا الشــيء  ــق الموقــع األلكترونــي و طباعتــه و بالتال باإلمــكان إســتخراجه عــن طري

ســيقلل المراجعــات بشــكل كبيــر . 

و لكــن لألســف أن التعقيــدات الموجــودة بالعمــل األلكترونــي الحكومــي يعمــل بالعكــس فأصبــح 
إنجــاز المعامــالت أصعــب مــن الســابق بســبب الصعوبــة فــي عمــل حســاب للمتعامــل و بعــض 
ــب أخــذ  ــم الســري و الحضــور يتطل ــة إلعطــاء المواطــن الرق ــب الحضــور للجه ــات تتطل الجه
ــات للتســجيل  ــتخدام آلي ــة إس ــات الحكومي ــى الجه ــد ، فيجــب عل ــد مواعي ــد و ال توج موع
أســهل كمــا هــو المعمــول بــه فــي البنــوك ، و أيضــا تفعيــل نظــام الــرد علــى إستفســارات 
المواطنيــن علــى الخدمــة الهاتفيــة فالخدمــة الهاتفيــة غالبــا اليتــم الــرد عليهــا إال بعــد وقــت 

كبيــر مــن اإلنتظــار . 

الخالصة : 
الخدمــات األلكترونيــة ليســت أســم فقــط و لكــن ســهولة التطبيــق هــو المطلــوب كــي تتحقــق 

الفائــدة الحقيقيــة مــن هــذه الخدمــات . 
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فــي الفتــرة الســابقة وبعــد العــودة التدريجيــة للحيــاة الطبيعيــة شــهدنا إقبــاال كبيــرا علــى 
الشــاليهات أو األراضــي المخصصــة للشــاليهات ســواء فــي مدينــة صبــاح األحمــد البحريــة 
أو الشــاليهات الخاصــة بأمــالك الدولــة ، حيــث شــهد هــذا القطــاع تحــركا كبيــرا و صعــودا 
باألســعار نتيجــة كثــرة الطلــب وقلــة العــرض و خاصــة الشــاليهات التابعــة ألمــالك الدولــة 
و التــي تقــع علــى البحــر مباشــرة و ليــس خــور صناعــي ، وجــاءت هــذه الحركــة نتيجــة 
احتيــاج النــاس لمتنفــس لهــا و ألبناءهــا ســواء خــالل فتــرة األغــالق أو بداعــي عــدم الســفر 
ــاليهات و  ــذه الش ــراء ه ــتثمرين لش ــض المس ــل بع ــا دخ ــا ، و أيض ــة كورون ــبب جائح بس

تأجيرهــا و االســتفادة مــن العائــد عليهــا . 

و الســؤال هنــا هــل ســتكون المــزارع و الجواخيــر مســتهدفة بالفتــرة القادمــة بزيــادة الطلــب 
و خاصــة فــي بدايــة فصــل الشــتاء ، حيــث يكثــر رواد هــذه المــزارع و الجواخيــر أكثــر مــن 

ارتيــاد الشــاليهات ؟؟ 

مــن الممكــن حركــة هــذا القطــاع و خاصــة أن أســعار المــزارع و الجواخيــر تعتبــر بالمتنــاول 
بالنســبة للمواطنيــن و خاصــة أن أغلــب العوائــل تقــوم بالشــراء فــي هــذا القطــاع بنظــام 
الشــراكة بيــن أفــراد العائلــة و أيضــا هــذا القطــاع لــه عــدة أوجــه لالســتفادة منــه ســواء للنزهــة 
و اســتخدامه كمتنفــس ألفــراد العائلــة أو اســتخدامه لإلنتــاج الزراعــي و الحيوانــي أجلكــم اهلل 
و أيضــا الحظنــا فــي الســنوات األخيــرة اســتخدام بعــض أصحــاب المــزارع مزارعهــم كمنتجعــات 
ــا للنــاس لقضــاء الوقــت و االســتمتاع  ــة األســبوع و فتحه ــة نهاي ــارة عامــة النــاس فــي عطل لزي
ــات  ــر خدم ــة األســبوع وتوفي ــة نهاي ــي عطل بقطــف الخضــروات و ممارســة بعــض األنشــطة ف

المطاعــم و الكافيهــات فيهــا لخدمــة الــزوار .  

الخالصة : 
أن كل قطــاع مــن قطاعــات العقــار لــه فتــرات ينشــط فيهــا الطلــب أكثــر مــن الفتــرات الســابقة و 
منهــا المــزارع و الجواخيــر فالطلــب عليهــا يزيــد بانتهــاء فصــل الصيــف و بدايــة فصــل الشــتاء . 
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فــي ســؤال تــم طرحــه لألخــوة المتابعيــن ألستســقاء بعــض الحلــول التــي يراهــا 
المواطنــون للقضيــة األســكانية و حــل مشــكلة ارتفــاع األســعار و جائتنــا 

الــردود كالتالــي : 

- السكن العامودي بتوزيعات المناطق الحضرية . 
- الرهــن العقــاري علــى 2٥ ســنة و يكــون فقــط لمشــتري العقــار األول لضمــان عــدم ارتفــاع 

الســوق بشــكل جنونــي . 
- اقحام القطاع الخاص بتطوير المناطق السكنية الجديدة - المطور العقاري . 

- الفرز . 
- فــرض ضرائــب و رفــع الدعــوم عــن البيــت الثانــي و الثالــث و فــرض رســوم ســكنية علــى 

األراضــي الفضــاء الســكنية . 
ــل  ــن قب ــة و مناطــق تطــور م ــاك مناطــق حكومي ــث تكــون هن ــط بحي ــروض فق ــادة المع - بزي

ــز عــدد األراضــي .  ــم و تعزي ــاع الخــاص لدع القط
- فرض ضريبة كبيرة على األراضي الفضاء . 

- اشــراك القيمــة االجماليــة لبــدل االيجــار مــع الميزانيــة المخصصــة لالســكان يســاهم بتوفيــر 
ــو  ــك ل ــار كذل ــاع العق ــا موضــوع ارتف ــاء المشــاريع االســكانية ، أم ــى و ســرعة انه ســيولة أعل
يتــم تخفيــض قــرض التســليف الــى 3٥ ألــف يســاهم فــي نــزول العقــار و التخفيــف علــى كاهــل 

الدولــة و كذلــك يســاهم فــي تخفيــف اســعار البنــاء . 

الخالصة : 
هــذه بعــض اآلراء الخاصــة فــي بعــض الحلــول التــي رآهــا المتابعيــن الكــرام و ســواء اتفقنــا أم 

اختلفنــا معهــا و تــم طرحهــا كمــا جــاءت . 
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فــي أي قطــاع مــن القطاعــات األقتصاديــة يحتــاج المهتــم بهــا إلــى معلومــات دقيقــة و بيانــات 
متكاملــة لبنــاء فكــرة أو عمــل دراســة الســتثمار معيــن . 

ــات  ــى المعلومــات و البيان ــى الوقــوف عل ــم بهــذا الشــأن ال ــاج المهت ــي القطــاع العقــاري يحت و ف
بشــكل دقيــق كــي يقــوم بعمــل دراســات خاصــة بهــذا الشــأن أو بنــاء فكــرة عامــة عــن األســعار 

ســواء للشــراء لالســتثمار أو الســكن . 
و حاليــا ادارة التســجيل العقــاري بــوزارة العــدل توفــر المعلومــات األحصائيــات بشــكل مســتمر 
عــن التــداوالت العقاريــة و تقــدم احصائيــات اســبوعية و شــهرية و لكــن هــذه البيانــات لالســف 

تفتقــد لبعــض البيانــات التــي نراهــا مهمــة لبنــاء فكــرة عــن حركــة الســوق و أســعاره . 

فعلــى ســبيل المثــال جــدول العقــارات المســجلة ال يذكــر فيــه تاريــخ العقــد االبتدائــي و هــذا 
ــي  ــم التســجيل النهائ ــي و يت ــد االبتدائ ــع العق ــم توقي ــارات يت ــاك عق ــث أن هن ــدا بحي ــم ج مه
بــوزارة العــدل و إصــدار الوثيقــة بعــد وقــت طويــل و خــالل هــذه الفتــرة تكــون األســعار قــد 
ــن متشــابهين بالمواصفــات و لكــن االســعار  ــا بالنــزول فنــرى عقاري ــا بالصعــود و أم تغيــرت ام
تكــون مختلفــة نتيجــة فــرق التوقيــت فــي توقيــع العقــد االبتدائــي ، و أيضــا ال يتــم ذكــر موقــع 
العقــار و كلنــا يعلــم أن موقــع العقــار مهــم فــي ســعر العقــار فالعقــار الــذي يقــع علــى زاويــة ســعره 
ــى شــارع واحــد ، و أيضــا ال نجــد ذكــر لمواصفــات  ــذي يقــع عل ــار ال ــا عــن العق مختلــف تمام
العقــار المبنــي هــل هــو هــدام أم بنــاء حديــث و ممــا يتكــون هــل مــن دوريــن أو ثــالث أدوار ، و 
هــذه البيانــات عــادة تكــون متوفــرة بشــهادة األوصــاف التــي ال يتــم تســجيل العقــار اال بوجودهــا . 

الخالصة : 
كلمــا كانــت البيانــات دقيقــة و بهــا تفصيــل فهــذا يعطــي فكــرة أوضــح لحركــة أي ســوق ال ســيما 

الســوق العقــاري الــذي يحتــاج الكثيــر مــن التنظيــم . 
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فــي خطــوة قامــت بهــا ادارة العقــار فــي وزارة التجــارة قبــل أيــام لتنظيــم الســوق العقــاري اال 
و هــي إلــزام المكتــب العقــاري بتوثيــق أي ســومة للعقــار فــي الدفتــر الخــاص بالداللــة فــي 
جــداول موجــودة بــأول صفحــات الدفتــر التــي يتــم التقييــد مــن خاللهــا ســومات العمــالء 
ألي عقــار مــع ذكــر أســم الســوام و رقــم هاتفــه و توقيــع الســوام علــى هــذه الســومة و ال 
ــع  ــد وق ــغ اال اذا كان الســوام ق ــأي مبل ــار مســيوم ب ــر أن العق ــاري الذك ــب العق يحــق للمكت
علــى ســومته و صحتهــا فــي هــذا الجــدول و اال ســيتعرض المكتــب للمخالفــة مــن الجهــات 

المختصــة . 

و الجديــر بالذكــر أن هــذا النظــام كان معمــول بــه منــذ القــدم حيــث كان المشــتري يتجــول 
بالســوق وإذا رغــب بشــراء عقــار قــام بإعطــاء ســومته للمكتــب و المكتــب يوثقها بهــذا الجدول 
و هــي تكــون لمــدة معينــة إال أنــه مــع التطــور التكنولوجــي أصبــح هــذا الموضــوع ال يعمــل بــه 
ــي الســابق حيــث أن األمــور أصبحــت بشــكل ســريع و الراغــب بالشــراء يبحــث عــن  كمــا ف
عقــاره و هــو فــي مكانــه لتوفــر جميــع العــروض علــى المواقــع اإللكترونيــة ووســائل التواصــل 
االجتماعــي فمــا عــاد تجــول الشــخص الراغــب بشــراء عقــار فــي الســوق العقــاري موجــودا اليــوم 

كمــا فــي الســابق . 
نعــم هــذا األمــر صحــي بــأن يتــم توثيــق الســومة و معرفــة الســوام و لكــن هــل هــذا مــا ننتظــره 

فــي ســنة 2020 مــن خطــوات لتنظيــم الســوق العقــاري ؟؟!! 

هــل أصبــح موضــوع ســومة العقــار أهــم مــن وضــع نظــام إلكترونــي كامــل متكامــل ينظــم عمليــة 
التســويق العقــاري و البحــث عــن عقــارات ســواء للمكاتــب العقاريــة أو الراغبيــن فــي شــراء أو 
بيــع عقــارات و أيضــا مــن خــالل هــذا النظــام يتــم توثيــق الســومات و غيــره مــن األمــور الخاصــة 

بالقطــاع العقــاري .

الســوق العقــاري بحاجــة لحزمــة كاملــة متكاملــة لتنظيمــه مــن خــالل وضــع نظــام إلكترونــي 
ــع العمــل علــى هــذا النظــام  يتيــح لجميــع المتعامليــن بالســوق ســواء مكتــب أو مشــتري أو بائ
بــكل ســهولة ويســر أوال للتســهيل ثانيــا لضمــان حقــوق جميــع األطــراف المتعامليــن بالســوق 
ثالثــا كــي تتمكــن الدولــة مــن مراقبــة هــذا الســوق و معالجــة أي مخالفــات فــي وقتهــا و ليــس 

االنتظــار لحيــن تجديــد المكتــب لدفتــره و مــن ثــم مخالفتــه علــى أي نشــاط مخالــف . 
و قــد ســمعنا مــن أكثــر مــن ســنه أن وزارة التجــارة ســتقوم بطــرح نســخة تجريبيــة لنظــام 

ــى اآلن ال نــدري مــا مصيــره .  كهــذا بأســم الدفتــر األلكترونــي و لكــن ال
الخالصة : 

الحلــول يجــب أن تطــرح بشــكل جــذري وليــس علــى شــكل قصاصــات و يجــب مراعــاة الجانــب 
التكنولوجــي الــذي وصلــت إليــه الــدول المتطــورة فــي هــذا المجــال .  
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فــي هــذا العصــر أصبحــت الــدول المتقدمــة تتعامــل مــع كل قطــاع علــى أنــه علــم يــدرس 
و صناعــة ســواء كان قطاعــا علميــا بحــت كالطــب و الهندســة و العلــوم األخــرى أو قطاعــا 
اقتصاديــا أو رياضيــا أو اجتماعيــا الــى آخــره مــن المجــاالت الحياتيــة ، و هــذا مــا أدى الــى 
ــي  ــة الت ــد أن الرياض ــاالت ، فنج ــع المج ــي جمي ــة ف ــا متقدم ــدول و جعله ــذه ال ــور ه تط
ــي  ــدرس ف ــم ي ــارة و عل ــة و تج ــة أصبحــت صناع ــة هواي ــا النامي ــي مجتمعاتن ــا ف نعتبره
الكليــات و الجامعــات و أصبحــت اقتصــاد هائــل يجــذب اليــه الكثيــر مــن النــاس و قــس علــى 
ذلــك مجــاالت أخــرى عديــدة عندمــا تعاملــت معهــا الــدول كعلــم و صناعــة فقــد تطــورت 

تطــورا كبيــرا . 

و مــن هــذه القطاعــات التــي تعاملــت معهــا الــدول المتقدمــة كعلــم هــو القطــاع العقــاري ، فهــذا 
القطــاع يتــم التعامــل معــه علــى أنــه علــم و صناعــة و ليــس كاســتثمار آمــن فقــط كمــا هــو الحــال 

عندنــا فــي الكويــت . 

يجــب علينــا فــي هــذا القطــاع الحيــوي أن نكــرس ثقافــة عقاريــة لــدى جميــع المهتميــن بهــذا 
القطــاع حتــى نقضــي علــى الظواهــر الســلبية التــي تشــوب هــذا القطــاع ، فيجــب علــى المهتــم 
بهــذا القطــاع تثقيــف نفســه بهــذا المجــال مــن خــالل القــراءات للمتخصصيــن خاصــة فــي الــدول 
ــاري  ــرف الوســيط العق ــه ، و يع ــم بيع ــى يت ــار و مت ــم شــراء العق ــى يت ــة مت ــة و معرف المتقدم
كيــف يقــوم بتســويق العقــار ومــا الجوانــب التــي يجــب مراعاتهــا عنــد تســويق العقــار ، و يعــرف 
المقيــم العقــاري علــى أي أســاس يقيــم العقــار و مــا الجوانــب التــي يأخذهــا بعيــن االعتبــار عنــد 
تقييــم العقــار كاألحــداث السياســية و االقتصاديــة و غيرهــا مــن األحــداث التــي مــن الممكــن أن 
تؤثــر فــي أســعار العقــارات و حركتهــا و أيضــا معرفــة نوعيــة العقــارات التــي ســيكون االقبــال 

عليهــا و غيرهــا مــن األمــور . 

ان التثقيــف العقــاري أصبــح واجبــا فــي ظــل التطــور الــذي يشــهده القطــاع عالميــا و محليــا ، و 
يجــب أن يكــون هــذا التثقيــف نابــع مــن المتعامليــن بهــذا القطــاع والجهــات الحكوميــة الراعيــة 

لهــذا القطــاع . 

لألســف ال نجــد لدينــا متخصصيــن أكاديمييــن فــي الكويــت فــي هــذا القطــاع و جميــع مــن يعمــل 
بهــذا القطــاع تعلــم بالخبــرة ، و كلنــا يعلــم أن الخبــرة إن مزجــت بالعلــم األكاديمــي أصبحــت 

عامــل تطــور فعــال . 
الخالصة : 

ــاع  ــذا القط ــور به ــق التط ــاري ليتحق ــن بالســوق العق ــف المتعاملي ــذ لتثقي ــن إيجــاد نواف ــد م الب
ــادات شــخصية .  ــس اجته ــة ولي ــة أكاديمي ــى أســس علمي ــم و عل ــب و منظ بشــكل مرت
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ــه  ــي الكويــت و يقــوم بمقارنت ــاس مــن ينتقــد ارتفــاع أســعار العقــار ف ــر مــن الن ــاك الكثي هن
بأســعار العقــار بالــدول األخــرى كــدول أوربــا والواليــات المتحــدة وغيرهــا من الــدول األخرى 
التــي تتميــز بالمناظــر الخالبــة واألجــواء الجميلــة و غيرهــا مــن األمــور التــي نفتقدهــا فــي 
الكويــت ، و مــن وجهــة نظرنــا أن هــذه المقارنــات خاطئــة ليــس دفاعــا عــن ارتفــاع األســعار و 
لكــن عندمــا نأتــي نقــارن يجــب أن نقــارن أســعارنا مــع أســعار الــدول المماثلــة لنــا بالمســاحة 
و الخدمــات التــي تقــدم فــي المنطقــة و الضرائــب التــي تأخــذ علــى العقــار ، كل هــذه أمــور 

يجــب وضعهــا بالحســبان عنــد المقارنــة . 
ــادل مســاحات  ــي دول مســاحتها تع ــارات الموجــودة ف ــارن أســعار العق ــر المعقــول أن أق فمــن غي
الكويــت بمئــات المــرات كالواليــات المتحــدة و أوربــا فالكويــت مســاحتها محــدودة دولــة صغيــرة 
ــن  ــة م ــق قريب ــي الســكن بمناط ــب ف ــب الســكان يرغ ــد و أغل ــي تزاي ــدد الســكان ف جــدا و ع
العاصمــة حيــث أن المناطــق البعيــدة تفتقــر للخدمــات التــي يحتاجهــا المواطــن بشــكل يومــي ، 
ضــف علــى ذلــك أن المنــازل و العقــارات الســكنية فــي الكويــت ليســت عليهــا مصاريــف كبيــرة 
كالضرائــب ورســوم الخدمــات اللهــم رســوم المــاء والكهربــاء والتــي تعتبــر رمزيــة جــدا مقارنــة 

بالــدول األخــرى . 
و مــن يقــول أن أســعار المناطــق الحيويــة فــي دول أوربــا و الواليــات المتحــدة منخفضــة مقارنــة 
ــودة  ــة أو الموج ــن العاصم ــة م ــارات القريب ــتثناء العق ــال اس ــم ب ــع دول العال ــي جمي ــت فف بالكوي
بالعاصمــة أســعارها عاليــة جــدا ، فعلــى ســبيل المثــال فــي قلــب لنــدن أســعار الشــقق تتجــاوز 
أســعار المنــازل لدينــا فــي الكويــت أمــا ان ابتعــدت عــن العاصمــة فســتجد األســعار تقــل وممكــن 
أن تصــل أقــل مــن ســعر شــقة فــي الكويــت وذلــك لبعدهــا عــن مركــز العاصمــة و عــن الخدمــات 

و هكــذا هــو الحــال فــي جميــع الــدول . 
فعندمــا نقــارن يجــب أن تكــون المقارنــة عادلــة نوعــا مــا و مــن يتهكــم بذكــره أن المنــازل فــي 
ــادة  ــدول فع ــب ال ــي أغل ــزة ف ــس مي ــي لي ــر الطبيع ــة فالمنظ ــر طبيعي ــى مناظ ــع عل ــت ال تق الكوي
المنــازل التــي تكــون مطلــة علــى المناظــر الطبيعيــة تكــون مقطوعــة عــن الخدمــات و بعيــدة جــدا 

عــن مركــز العاصمــة . 
ــع المناطــق  ــي توزي ــا بســبب البطــئ الشــديد ف ــت معــروف أســباب ارتفاعه ــي الكوي و األســعار ف
الســكنية الجديــدة للمواطنيــن أصحــاب الطلبــات االســكانية و أيضــا بــطء انشــاء الخدمــات التــي 
يحتاجهــا المواطــن فــي هــذه المناطــق وهــذه أســباب رئيســية فــي توجــه أغلــب المواطنيــن 
للســكن فــي المناطــق القديمــة القريبــة مــن العاصمــة و التــي تكفــل احتياجــات المواطــن اليوميــة 

و كثــرة الطلــب علــى هــذه األماكــن و شــح العــرض يســبب ارتفــاع األســعار . 
ــة و أيضــا الســيارات  ــي المرتفع ــارات ه ــط العق ــس فق ــت فلي ــي الكوي ــالء ف ــن الغ ــا ع و اذا تكلمن
ــاء وغيرهــا مــن  أســعارها ارتفعــت كثيــرا و المــواد الغذائيــة و المــواد االســتهالكية و مــواد البن
ــي  ــن ف ــل االختصاصيي ــن قب ــه م ــم يجــب معالجت ــود تضخ ــى وج ــدل عل ــذا ان دل ي ــور وه األم

ــة .  الدول
الخالصة : 

نعيــد و نكــرر مقالتنــا هــذه ليســت دفاعــا عــن ارتفــاع األســعار و لكــن مــن يرغــب فــي المقارنــة 
فهــذا حــق مشــروع لــه و لكــن وفــق معاييــر علميــة كــي تعــم الفائــدة للجميــع . 
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هنــاك بعــض األمــور التــي مــن واجــب المتعامــل بالســوق العقــاري التركيــز عليهــا عنــد شــراء 
و بيــع عقــار لتالفــي أي مشــاكل مســتقبلية ال ســمح اهلل و منهــا اآلتــي : 

ــى المخطــط  ــا عل ــاء بمعاينته ــة و عــدم اإلكتف ــى الطبيع ــا عل ــد شــراء أرض يجــب معاينه - عن
فقــط فهنــاك بعــض األمــور ال تتضــح بالمخطــط كوجــود عامــود انــارة فــي منتصــف واجهــة البيــت 
) الشــبه ( بالمصطلــح العامــي أو وجــود نقطــة إطفــاء أو اإلرتــداد يكــون مغايــر للمخطــط ســواء 
ــى آخــره مــن األمــور الفنيــة التــي تؤثــر فــي الشــكل النهائــي للعقــار بعــد  أكبــر أو أصغــر و ال

البنــاء . 

- أيضــا معاينــة العقــار علــى الطبيعــة ســواء أرض أو بيــت لمعرفــة طبيعــة المــكان هــل المــكان 
ــى  ــر عل ــا يؤث ــة مم ــة ســكانية عالي ــه كثاف ــوت المخصصــة لإليجــار و توجــد ب مزدحــم بالبي
جــودة الخدمــات كالضغــط علــى خدمــات الكهربــاء و المــاء و إختــالف الجيــران و زحمــة 
بالمواقــف المحيطــة للعقــار و غيرهــا مــن األمــور التــي قــد يســتاء منهــا الشــخص عنــد الســكن 

فــي مــكان ذات كثافــة ســكانية عاليــة . 

- عنــد التوقيــع علــى العقــد اإلبتدائــي و خاصــة عنــد شــراء منــزل للســكن يجــب تبيــان مــا 
ــت و المتحــرك و  ــاث الثاب ــع أو المشــتري كاألث ــن حــق كل طــرف ســواء الباي ــي م ــور الت األم

ــل .  ــا بالتفصي يجــب كتابته

- معرفــة أبعــاد األرض كالواجهــات و اإلرتــدادات أمــر ضــروري جــدا قبــل الشــراء و هــذا الشــيء 
يســاعد فــي تصميــم البنــاء المرغــوب به للمشــتري . 

- فــي حــال شــراء عقــار مــدر كاســتثمار يجــب التأكــد مــن ســالمة عقــود اإليجــار المبرمــة و 
أن القيــم اإليجاريــة متناســبة مــع القيــم اإليجاريــة بالســوق بحيــث إذا خلــت أي وحــدة مــن 
المســتأجرين بإمــكان المالــك تأجيرهــا بنفــس القيمــة لإلســتمرار بنفــس العائــد اإلســتثماري . 

- فــي حــال شــراء عقــار مملــوك لشــركاء أو ورثــة يفّضــل إصــدار شــيك لــكل شــريك حســب 
حصتــه بالوثيقــة و عــدم إصــدار شــيك بكامــل المبلــغ ألحــد الشــركاء بــدون موافقــة الشــركاء 

اآلخــرون كتابيــا . 
الخالصة : 

هنــاك الكثيــر مــن األمــور يجــب تحــري الدقــة بهــا قبــل إجرائهــا عنــد البيــع و الشــراء لتفــادي 
أي أضــرار بالمســتقبل و مراجعــة الجهــات الرســمية المختصــة فــي حــال الجهــل بــأي أمــر يقــي 

مــن الوقــوع بهــذه المشــاكل . 
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استبشــرنا خيــرا األســبوع الماضــي بإعــالن المؤسســة العامــة للرعايــة الســكنية االســتالم 
االبتدائــي لعــدد مــن الضواحــي مــن المقــاول لعــدد ) 12177 ( قســيمة وهــذه بشــرة خيــر 
ــن  ــد م ــي تع ــة الت ــذه المدين ــي ه ــاء ف ــدء بالبن ــم للب ــال انتظاره ــن ط ــة الذي ــي المنطق ألهال

أضخــم المشــاريع االســكانية التــي مــرت علــى تاريــخ الكويــت . 

اآلن يســتطيع المواطــن الحاصــل علــى تخصيــص فــي هــذه البــدء البــدء بتصميــم مخطــط البنــاء 
الخــاص بــه لكســب الوقــت عنــد تســليم تصاريــح البنــاء للمواطنيــن فيبــدأ بالترخيــص مباشــرة 
، و لكــن هــذه المرحلــة المقبليــن عليهــا تعتبــر مرحلــة جديــدة ألغلــب المواطنيــن الحاصليــن 
علــى تخصيــص بهــذه المدينــة ، فمرحلــة البنــاء معقــدة بتفاصيلهــا و مشــاكلها تحتــاج الحــرص 
الشــديد مــن الشــخص كــي ال يقــع فــي مشــاكل البنــاء التــي يصعــب حلهــا ان وقعــت ، و علــى 
المواطــن القيــام ببعــض األمــور لتالفــي وقــوع هــذه المشــاكل و هــي مــن وجهــة نظرنــا اآلتــي : 

- التوجــه الــى مكتــب هندســي مشــهود لــه بالكفــاءة و الخبــرة لتصميــم المخطــط و ترخيصــه و 
معرفــة المكاتــب الجيــدة مــن خــالل ســؤال أهــل الخبــرة ممــن خاضــوا تجربــة البنــاء مــن قبــل . 

- معرفــة حقوقــك وواجباتــك مــن خــالل التوجــه للجهــات الرســمية و االستفســار منهــم قبــل 
اجــراء أي خطــوة ال تعلــم بهــا . 

ــن  ــم بعــض االستشــارات المهمــة للمواطني ــت مشــكورة تقــوم بتقدي ــة الكوي ــا أن بلدي - لعلمن
ــق الصحيــح فبإمــكان المواطــن التوجــه لهــم و  ــاء لتوجيههــم للطري ــى البن الجــدد المقبليــن عل

ــاء خطــوة بخطــوة . االستفســار منهــم عــن خطــوات البن

ــدم  ــي تق ــات الت ــض المعلوم ــذ بع ــوب و أخ ــن باليوتي ــات المتخصصي ــى فيديوه ــول عل - الدخ
ــا .   ــة تفاديه ــاء و مشــاكله و كيفي ــن البن ــرة واضحــة ع ــن فك بالمجــان لتكوي

- الدقــة فــي إبــرام العقــود مــع المقاوليــن والمشــرفين علــى عمليــة البنــاء و األفضــل استشــارة 
المتخصصيــن بالقوانيــن قبــل التوقيــع علــى العقــود فــي حالــة الجهــل بهــذه العقــود . 

الخالصة : 
 دائمــا و أبــدا أســأل قبــل أن نقــدم علــى أي خطــوة تجهلهــا فــي هــذا المجــال كــي ال تقــع 
بالمحظــور و أهــل التجــارب الســابقة و المتخصصيــن خيــر مــن يتــم ســؤالهم فــي مجــال البنــاء . 

و شكرا  
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فــي هــذا المقــال المتواضــع نضــع بعــض التســاؤالت للمرحلــة القادمــة للســوق 
العقــاري حيــث أننــا مقبليــن علــى معطيــات جديــدة اال و هــي : 

- اســتالم جــزء كبيــر مــن مدينــة جنــوب المطــالع الســكنية مــن قبــل المؤسســة العامــة 
للرعايــة الســكنية و احتمــال تســليم المواطنيــن ألوامــر البنــاء مطلــع العــام القــادم بــاذن اهلل 

ــى لســان المســئولين بالمؤسســة .  ــا ورد عل حســب م

- انتخابات مجلس األمة و التي سيتمخض عنها مجلس جديد و أيضا حكومة جديدة . 

- استمرار جائحة كورونا أو ظهور لقاح يزيل هذه الجائحة و يعيد الحياة لطبيعتها . 

- االنتخابــات األمريكيــة و مــا ســينتج عنهــا مــن سياســات قــد تؤثــر فــي أســعار النفــط و حركــة 
االقتصــاد العالمــي . 

من خالل المعطيات السابقة نطرح هذه التساؤالت : 

- هــل ســيؤدي اســتالم أوامــر البنــاء للمــدن االســكانية الجديــدة كالمطــالع وجنــوب عبــداهلل 
المبــارك الــى ركــود بحركــة الســوق العقــاري و حــدوث نــزول تدريجــي أم ليــس لــه عالقــة اال 

بعــد اكتمــال البنــاء فــي هــذه المــدن ؟؟ 
ــل  ــة لح ــر جدي ــول أكث ــع حل ــدة وض ــة الجدي ــد والحكوم ــس الجدي ــن المجل ــع م ــل نتوق - ه
ــون  ــعار تك ــه و األس ــي علي ــى ماه ــتبقى عل ــور س ــاري أم األم ــم الحاصــل بالســوق العق التضخ
رهينــة باألزمــات االقتصاديــة التــي دائمــا هــي المؤثــر الوحيــد علــى أســعار الســوق العقــاري ؟ 

- هل استمرار أو زوال جائحة كورونا سيؤثر على أسعار السوق العقاري أم ال ؟ 
- هــل ســتكون نتائــج االنتخابــات األمريكيــة مؤثــرة بشــكل مباشــر علــى منطقة الخليــج اقتصاديا 

ممــا ســيؤدي الــى حــدوث أزمــات اقتصاديــة مــن الممكــن أن تؤثر علــى الســوق العقاري ؟؟ 
- هــل ستســتمر عجلــة تضخــم األســعار نظــرا لشــح العــروض أم ســيكون هنــاك عــزوف عــن 

الشــراء نتيجــة هــذا التضخــم ؟ 
الخالصة : 

يجــب علينــا وضــع تســاؤالت الستشــراف المســتقبل مــن خــالل النظــر فــي المعطيــات القادمــة 
ومــدى تأثيرهــا لتحديــد وجهتنــا ســواء بالشــراء أو البيــع أو االســتثمار فــي الســوق العقــاري . 
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عــادة عنــد ارتفــاع األســعار بالســوق العقــاري نالحــظ أن أســعار البيــوت المبينيــة و الصالحــة 
للســكن تكــون أرخــص مــن شــراء أرض فضــاء و بنائهــا و هــذا يرجــع لالســباب التاليــة : 

ــة و  ــي مناســبة للمشــتري أم ال ، نظاف ــل ه ــى تقســيمته ه ــد عل ــت يعتم ــادة شــراء البي 1- ع
شــكل البنيــان ، و الــى آخــره مــن األمــور التــي تعتبــر متعلقــة بالــذوق الخــاص بالمشــتري و 
احتياجاتــه أمــا األرض فعــادة يكــون الموقــع و الســعر هــو األســاس باألختيــار و المشــتري هــو 

مــن يقــوم بتصميــم المنــزل حســب ذوقــه و احتياجــه  . 

2- امكانيــة اضافــة تعديــالت علــى البيــت هــل هــي ممكنــة و كــم تكلفتهــا أمــا األرض فتقــوم 
بالبنــاء مباشــرة حســب التصميــم الــذي ترغــب بــه و نعــرف ماهــي المــواد المســتخدمة بالبنــاء . 

3- عمر البيت ،،، 
ــر مــن عشــرين ســنه ممــا  ــا أكث ــه مضــى عليه ــازل صالحــة للســكن لكن ــاك من ــح أن هن صحي
يعــرض المشــتري بالمســتقبل للتعديــل باســتمرار حيــث أن األجــواء الحــارة لدينــا فــي الكويــت 
تســاعد فــي تهالــك البنــاء بشــكل ســريع أمــا بنــاء األرض يســاعد علــى الحصــول علــى منــزل ال 

يحتــاج الــى هــذه التعديــالت علــى أقــل عشــر ســنوات قادمــة . 

الخالصة : 
األســباب الســابقة تجعــل مــن شــراء منــزل مبنــي أوفــر مــن شــراء أرض فضــاء حيــث أن بعــض 
ــن  ــر م ــة كثي ــا مناســبة لميزاني ــا يجعله ــا مم ــرة لترميمه ــة كبي ــى ميزاني ــاج ال ــازل ال تحت المن

األســر . 
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ــع قســائم  ــدء بتوزي ــذ الب ــة من ــاري أن بالســنوات الماضي ــع للشــأن العق ــن الملفــت للمتاب م
مدينــة جنــوب المطــالع ظهــور لجــان تطوعيــة يقودهــا الشــباب الكويتــي المبــدع  و ذلــك 
لمتابعــة ســير العمــل فــي المنطقــة و تزويــد الســكان لهــذه المنطقــة بآخــر التطــورات مــن 
خــالل زياراتهــم الميدانيــة و متابعاتهــم للجهــات المختصــة و هــذه اللجــان لالمانــة تعتبــر 
مفخــرة و خطــوة فــي الطريــق الصحيــح البــد مــن دعمهــا معنويــا لالســتمرار فــي تقديــم كل 
ماهــو نافــع لســكان هــذه المنطقــة و نتمنــى ظهــور مثــل هــذه اللجــان فــي المناطــق الجديــدة 

األخــرى . 

و أيضــا مــن اللجــان الــذي يجــب الثنــاء عليهــا هــي لجنــة ) ناطــر بيــت ( و التــي أيضــا نشــأت 
بمجهــودات شــباب يطمــح بشــكل جــاد فــي وضــع حلــول ناجعــة لحــل القضيــة االســكانية . 

اللجــان التطوعيــة هــو أمــر صحــي و متــوارث فــي الكويــت منــذ القــدم فــي العديــد مــن المجاالت 
و هــي تعتبــر جــزء مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي المتحضــر فنتمنــى أن يتطــور عمــل هــذه 
ــة  ــول المجدي ــة لوضــع الحل ــات الحكومي ــل الجه ــن قب ــم م ــات آلرائه ــن خــالل االلتف اللجــان م

للقضيــة االســكانية التــي يعانــي منهــا أغلــب شــباب الكويــت . 
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ــدى شــريحة كبيــرة مــن  ــع كثيــرة و هــي مشــتركة ل ــا أســألك علــى مواضي ــا تأتين دائمــا م
المتعامليــن بالســوق العقــاري ســنقوم بطرحهــا مــع اإلجاباتعليهــا لتعــم الفائــدة للجميــع بــإذن 

ــي :  اهلل و هــي كالتال

سؤال : هل الوقت مناسب للشراء أم البيع ؟ 
جــواب : الجــواب علــى هــذا الســؤال يعتمــد علــى احتيــاج الشــخص مــن عمليــة البيــع أو الشــراء 
فالشــخص الــذي يرغــب بالســكن لــه وضعخــاص و المســتثمر علــى المــدى الطويــل أيضــا يبنــي 
ــه  ــع أو الشــراء و المضــارب الســريع أيضال ــة البي ــة مــن عملي ــى الجــدوى اإلقتصادي ــراره عل ق
معاييــر خاصــة فــي البيــع و الشــراء فالخالصــة هنــا أن كل وقــت مناســب للبيــع و الشــراء ان 

تــم دراســة اإلحتيــاج بشــكل مناســب . 

سؤال : ما العوامل التي تؤثر بأسعار السوق العقاري ؟ . 
الجــواب : هنــاك عــدة عوامــل مــن ابرزهــا كميــة العــرض و الطلــب ، حجــم الســيولة بالســوق ، 

التمويــل العقــاري مــن البنــوك ، معــدل دخــل األفــراد، الحالــة الماليــة للدولــة . 

سؤال : هل المدن الجديدة لها تأثير في نزول أسعار العقار ؟ 
الجواب : نعم ان تم انجازها بالشكل المتكامل . 

سؤال : هل اإلستثمار بالعقار آمن ؟ 
الجــواب : نعــم ان تــم بنــاء علــى دراســة صحيحــة و قــراءة الســوق مــن عــدة جوانــب اقتصاديــة 

- اجتماعية - سياســية . 

كيف اتجنب عمليات النصب العقاري ؟ 
الجــواب : مــن خــالل اطالعــك علــى كافــة األوراق و المســتندات الرســمية الخاصــة بالعقــار و 
ســؤال المتخصصيــن ســواء بالشــأن العقــاري أوالقانونــي و الجهــات المختصــة كــوزارة العــدل و 

غيرهــا مــن الجهــات التــي تتعلــق بالعقــار . 

الخالصة : 
ــا مــن األخــوة المتابعيــن و نتمنــى أن  ــر األســئلة شــيوعا التــي تصلن ــم ذكــر أكث فيمــا ســبق ت

ــي .  ــدة للمتلق ــات مفي تكــون اإلجاب
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عندمــا نتحــدث عــن قيمــة العقــار ليــس المقصــود ســعر العقــار بــل مــا نرمــي 
اليــه هــو القيمــة لهــذا العقــار أي هــل هــذا العقــار لــه مــن يرغــب بــه فــي جميــع 

الظــروف و يســتطيع المالــك بيعــه فــي ارتفــاع الســوق أو انخفاضــه ؟
 

هل هناك شريحة كبيره تبحث عن هذا النوع من العقار أم شريحة محددة ؟ 

هــل هــذا العقــار معــرض للتأثــر بــأي أزمــة تطــرأ علــى الســوق أم يبقــى صامــدا فــي ظــل األزمــات 
؟ 

مــن خــالل معرفــة اإلجابــة علــى مــا ســبق تســتطيع تحديــد األمــور التــي علــى أساســها تقــوم 
بشــراء أو تملــك العقــار . 

ــار  ــه أن يخت ــار إســتثماري فعلي ــك عق ــال إذا رغــب شــخص أو شــركة بتمل ــى ســبيل المث فعل
منطقــة ذات كثافــة ســكانية عاليــة و بهــا شــريحة مــن اإلشــخاص مســتقرة وظيفيــا تســتطيع 
اإللتــزام بدفــع األجــرة فــي الظــروف الصعبــة و أيضــا يتــم التركيــز علــى جــودة البنــاء و كيفيــة 
البنــاء هــل هــذا البنــاء يناســب إحتياجــات الشــريحة التــي لهــا اســتقرار كالعوائــل أم تقســيمة 
ــل  ــن قب ــع اإليجــار م ــى دف ــد عل ــي تعتم ــة البســيطة الت ــاء تكــون مخصصــة لســكن العمال البن
ــع العقــار عامــل مهــم إلســتقطاب نوعيــة مســتأجرين  ــا ، أيضــا موق الشــركات التــي تعمــل لديه
ترغــب بالســكن و اإلســتقرار علــى المــدى الطويــل حيــث أن أغلــب العوائــل ترغــب بالســكن في 

مــكان متاحــة بــه مواقــف الســيارات بشــكل جيــد و ال تشــكل أزمــة للســاكن . 

الخالصة : 
أن قيمــة العقــار ســواء كان ســكني أو اســتثماري أو تجــاري أو أي كان يعتمــد علــى عــدة 
عوامــل منهــا المنطقــة و نوعيــة الســكان فــي هــذه المنطقــة و موقــع العقــار و جــودة البنــاء و 
تقســيمته و هــذه العوامــل تســاعد بشــكل كبيــر فــي وضــع قيمــة و رغبــة علــى هــذا العقــار 

فــي أصعــب الظــروف . 
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مجلــس األمــة 2020 تــم انتخابــه قبــل اســبوع مــن قبــل الشــعب الكويتــي الــذي 
ــاء  ــن أبن ــال م ــك أم ــس بنســبة 62 % و ذل ــذا المجل ــي أعضــاء ه ــر ف ــام تغيي ق
الشــعب فــي تحقيــق هــذا المجلــس للمطالــب الشــعبية و األولويــات التــي تهــم 
الشــعب بشــكل عــام كالتعليــم و الصحــة و األســكان و الخدمــات العامــة و 
دعــم المتضرريــن مــن الشــباب فــي المشــاريع الصغيــرة و تحقيــق المصالحــة 

الوطنيــة و غيرهــا مــن األمــور التــي تهــم فئــة كبيــرة مــن الشــعب . 

و الســيما أن ملــف األســكان مــن الملفــات المهمــة التــي تشــغل الشــارع الكويتــي بشــكل عــام 
و الشــباب بشــكل خــاص و هــذا الملــف يعتبــر مــن المشــاكل المزمنــة التــي تعانــي منهــا البــالد 
ــي و معالجــة  ــار الكويت ــم ســوق العق ــن تنظي ــف م ــذا المل ــط به ــا يرتب ــود ، و أيضــا م ــذ عق من
التضخــم فــي أســعار العقــارات ســواء علــى مســتوي شــراء العقــارات أو تأجيرهــا ، و أيضــا تنظيــم 
عالقــات المتعامليــن بالســوق العقــاري كوســطاء العقــار و المســتثمرين و حميــع الفئــات التــي 
تعمــل بهــذا الســوق الــذي يشــكل رافــد اقتصــادي كبيــر فــي الكويــت و يجــب تنظيمــه بطريقــة 
جذريــة لتحفــظ حقــوق جميــع المتعامليــن فيــه و عــدم اتخــاذ اســلوب ردات الفعــل لمعالجــة 

الســلبيات فــي هــذا الســوق . 

الخالصة : 
نتأمــل مــن األخــوة أعضــاء مجلــس األمــة 2020 بالتعــاون مــع الحكومــة و استشــارة المتخصصيــن 
فــي هــذا الشــأن المــل علــى وضــع حلــول جذريــة لحــل هــذه المشــاكل و التــي تتعلــق بســكن 

المواطــن الــذي يعتبــر مــن ضروريــات الحيــاة لديــه . 
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الكثيــر مــن النــاس يرمــز إلــى اإلســتثمار بالعقــار بأنــه إســتثمار آمــن و مربــح 
خصوصــا علــى المــدى الطويــل ، و البعــض يرمــز للعقــار بأنــه ) األبــن البــار ( ، 
و البعــض اآلخــر يصــف العقــار بأنــه ) يمــرض و ال يمــوت ( ، و كانــوا القدمــاء 

يطلقــون عليــه أنــه ) ِغنــى ( ، فهــل هــذا صحيــح ؟ 

ــم  ــح و ت ــار بالشــكل الصحي ــم اإلســتثمار بالعق ــارات صحيحــة إذا ت ــم هــذه المقــوالت و العب نع
ــة أو  ــواء اإلقتصادي ــرات س ــات و المؤث ــن المعطي ــد م ــة العدي ــق دراس ــن طري ــه ع ــول ب الدخ
ــاء  ــط بن ــاري فق ــتثمار العق ــول باإلس ــال يجــب الدخ ــة ، ف ــة أو األمني ــية أو اإلجتماعي السياس
علــى المقــوالت التــي ذكرناهــا باألعلــى ، و نقصــد باإلســتثمار العقــاري هــو شــراء العقــار بقصــد 
ــل يجــب  ــى عوام ــد عل ــا يعتم ــل فكالهم ــى المــدى الطوي ــة الســريعة أو اإلســتفادة عل المضارب

ــا قبــل الشــروع بهــذا اإلســتثمار .  األخــذ به

علــى ســبيل المثــال مــن غيــر المعقــول الدخــول باإلســتثمار العقــاري لغــرض المضاربــة فــي عــز 
ارتفاعــات الســوق و التضخــم باإلســعار و بهــذه الحالــة يفّضــل الدخــول فــي مجــال اإلســتثمار 

بالعقــارات التــي تتحقــق الفائــدة منهــا بالتطويــر و اعــادة البيــع . 
و أيضــا ليــس مــن المنطقــي الدخــول باإلســتثمار بمناطــق غيــر مســتقرة سياســيا أو إقتصاديــا و 

تعانــي مــن ضعــف قيمــة العملــة علــى أمــا أن ينصلــح الحــال فــي هــذه األماكــن . 

كمــا أن المنطــق يحتــم علــى مــن يرغــب باإلســتثمار دراســة المــد العمرانــي للمناطــق المرغــوب 
باإلســتثمار بهــا و التركيبــة الســكانية و العوامــل اآلجتماعيــة و إلــى آخــره مــن المؤثــرات . 

و نضيــف علــى كل هــذا تحديــد الهــدف مــن اإلســتثمار هــل هــو للمــدى القصيــر أو البعيــد ؟ أم 
هــل هــو للمحافظــة علــى قيمــة األمــوال مــن التضخــم ووضعهــا بإســتثمار يحميهــا مــن انخفــاض 

قيمــة العملــة ؟ 

الخالصة : 
أيــا كانــت مأمونيــة اإلســتثمار العقــاري فــي خطــر جــدا إن لــم يكــن مبنــي علــى أساســات 

صحيحــة . 
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ــي  ــة الت ــات األلكتروني ــرا بالخدم ــا إستبشــرنا خي ــد جائحــة كورون ــا بع لعلن
قدمتهــا بعــض الــوزارات و المؤسســات الحكوميــة و تفائلنــا بــأن هــذه األنظمــة 
ســتكون فــي المرحلــة القادمــة مــن المســلمات و ســتقل بشــكل تدريجــي 
المراجعــات للــوزارات و الهيئــات الحكوميــة و ســنقبل علــى تطــور انتظرنــاه 

ســنين كمواطنيــن يرغبــون باألفضــل لبلدهــم . 

و بالفعــل هنــاك خدمــات ترفــع لهــا القبعــة مــن ســهولتها و مواكبتهــا للتكنولوجيــا التــي تختصــر 
الوقــت و الجهــد علــى المواطــن و هنــاك خدمــات تحتــاج الــى بعــض التعديــالت لتكــون متناســبة 

بشــكل أفضــل . 
و لكــن لألســف كّنــا ننتظــر ظهــور مــا يســمى بالدفتــر األلكترونــي أو نظــام السمســار األلكتروني 
الــذي ســمعنا أنــه جاهــز لإلطــالق التجريبــي مــن قبــل جائحــة كورونــا و لكــن إلــى اآلن لــم يــرى 

النــور و األســباب مجهولــة . 
حســب علمنــا أن هــذا النظــام ســيكون خطــوة مميــزة لتنظيــم عمليــات البيــع و الشــراء و جميــع 
التــداوالت فــي الســوق العقــاري ممــا يســاعد علــى القضــاء علــى العديــد مــن األمــور الســلبية 
التــي تتعلــق بطريقــة تــداول العقــارات ابتــداء مــن اإلعــالن و انتهــاء بإبــرام العقــود و تحويــل 
العقــارات ، حيــث أن هــذا النظــام يربــط العديــد مــن الجهــات الحكوميــة التــي لهــا عالقــة 

بالســوق العقــاري . 
و مــن المعيــب الــى اآلن و نحــن فــي ســنة 2021 تتــم عمليــة ابــرام العقــود بدفتــر السمســرة 
ذو النســخ الكربونيــة التــي لــم تعــد مســتخدمة فــي أغلــب الــدول المجــاورة ، و هــذا الدفتــر 
غيــر مربــوط بــأي جهــة حكوميــة لمراقبتــه حيــن ابــرام الصفقــة مباشــرة و لكــن تتــم المراقبــة 

حيــن يتــم تجديــد الدفتــر . 
فــي إمــارة دبــي أصبحــت الصفقــات تتــم بدقائــق عــن طريــق الخدمــات األلكترونيــة الحديثــة 
جــدا و نحــن الــى اآلن نقــوم بالكتابــة باليــد فــي دفتــر صغيــر نســبيا ، كمــا أن لديهــم فــي دبــي 
ــي المملكــة  ــع أمــور الشــأن العقــاري ، و ف ــذي ُيعنــى بجمي ــرة األراضــي و األمــالك ال ــع دائ موق
العربيــة الســعودية يتــم اآلن تحويــل جميــع عقــود اإليجــار الــى عقــود الكترونيــة عــن طريــق 
ــى  ــة إل ــة تقليدي ــل العقــود مــن يدوي ــر مكتــب يقــوم بتحوي ــة أكث ــة و مكافئ ــب العقاري المكات
ــات و  ــن المكتب ــار م ــود ايج ــر عق ــراء دفت ــم ش ــى اآلن يت ــت ال ــي الكوي ــة و نحــن ف الكتروني

تســجيله باليــد . 
الخالصة : 

لدينــا فــي الكويــت طاقــات شــبابية مبدعــة قامــت خــالل جائحــة كورونــا بإنجــاز العديــد مــن 
الخدمــات الكترونيــة بشــكل مميــز و ســريع فيرجــى اإلســتعانة بهــذه النمــاذج لتطويــر الســوق 
ــم  ــد التنظي ــر ألبســط قواع ــنويا و يفتق ــر س ــارات الدناني ــه ملي ــداول في ــم ت ــذي يت ــاري ال العق

الحديــث لألســواق . 
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فــي ظــل األوضــاع التــي يشــهدها الســوق العقــاري و القضيــة األســكانية نتســائل 
عــدة تســاؤالت و هــي : 

- شــنو اللــي يمنــع مــن تشــكيل لجــان متخصصــة تعطــي الحلــول الناجعــة لحــل القضيــة 
االســكانية بشــكل جــذري و و أن تشــكل هــذه اللجــان مــن أشــخاص لهــم اطــالع واســع فــي 

ــال ؟؟  ــذا المج ــط به ــع الخط وض

- شــنو اللــي يمنــع مــن تشــكيل لجــان تنظــم عمليــة البيــع و الشــراء بالســوق العقــاري الــذي 
يعانــي مــن فوضــى كبيــرة و دائمــا مــا يتــم اصــدار قــرارات ناقصــة بهــذا الشــأن ؟؟؟ 

ــول  ــل اســتفتاءات لوضــع الحل ــق عم ــن عــن طري ــن أخــذ آراء المواطني ــع م ــي يمن - شــنو الل
لمشــاكلهم االســكانية ؟؟؟ 

- شــنو اللــي يمنــع مــن أخــذ األفــكار الجيــدة مــن تجــارب الــدول المجــاورة فــي وضــع الحلــول 
ســواء لحــل القضيــة األســكانية أو تنظيــم الســوق العقــاري ؟؟؟ 

الخالصة : 
فــي الكويــت هنــاك الكثيــر مــن المتخصصيــن الذيــن يطرحــون آراء فعالــة و ناجعــة لحــل 
القضيــة االســكانية و لتطويــر عمليــة التــداول بالســوق العقــاري فلمــاذا ال يتــم األخــذ بآرائهــم و 

أعطائهــم الفرصــة للمشــاركة فــي وضــع الحلــول . 
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كثير من المواطنين يرغب في بيع بيته لعدة أسباب منها : 

- االقتراب لمنطقة تكون قريبة من أهله و جماعته . 
- التوسع في البناء كي يتيح ألبناءه السكن لديه . 

- البحث عن موقع أفضل . 
- البحث عن منزل أصغر حيث أنه قام بتزويج أبناءه و أصبح البيت كبير عليه . 

ــذي  ــى أخــره مــن األســباب التــي تدعــو المواطــن لعــرض بيتــه للبيــع لالنتقــال للمــكان ال و ال
يرغــب بــه .  

و لكن يجب على المواطن قبل اتخاذ هذا القرار التركيز على اآلتي : 

- تحديد الهدف من البيع و تحديد خيارات الشراء . 
- معرفــة ســعر بيتــه و مكعرفــة ســعر العقــار الــذي يرغــب بشــراءه و االجابــة علــى الســؤال 

المهــم هــل يســتطيع شــراء العقــار الــذي يرغــب بــه فــي حــال بيــع بيتــه ؟؟ 
- البحــث فــي الســوق عــن نــوع العقــار الــذي يرغــب بــه و معرفــة هــل هــذا النــوع متوفــر أم 

نــادر الحصــول عليــه . 
- ترتيــب عمليــة البيــع و الشــراء لتكونــان متزامنتيــن مــع بعــض بحيــث يبيــع و يشــتري فــي 
نفــس الوقــت كــي ال يكــون عرضــه الرتفــاع األســعار و بالتالــي ال يســتفيد مــن عمليــة البيــع . 
- تقييــم وضــع الســوق مــن خــالل قــراءة التقاريــر ذات الصلــة و ســؤال ذوي الخبــرة قبــل اتخــاذ 

هــذا القــرار . 

الخالصة : 
ــى  ــق باســتقرار المواطــن و أســرته فيجــب عل ــي و يتعل ــرار مفصل ــر ق ــع البيــت يعتب ــرار بي ق

ــل اتخــاذ هــذا القــرار .  ــد قب ــر بشــكل جي ــي و التفكي المواطــن التأن
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لســنا مهندســين أو مقاوليــن لنعطــي النصائــح الهندســية فــي بنــاء البيــوت و المنــازل و لكننــا 
كوســطاء عقــار تمــر علينــا بعــض المشــاكل المتعلقــة بالبنــاء و التــي تجبــر أصحــاب المنــازل 
لبيــع و منازلهــم الصــالح هــذه األخطــاء و العيــوب التــي نتجــت عــن عــدم وجــود خبــرة فــي 

مجــال البنــاء و تصميــم بيــت العمــر . 
ــالع  ــوب المط ــارك و جن ــداهلل المب ــوب عب ــي جن ــاء لمنطقت ــح البن ــاب تســليم تصاري ــى أعت و عل
فوجــب علينــا التنويــه لبعــض األمــور التــي مــن الممكــن أن تخــدم شــريحة المواطنيــن المقبليــن 

علــى هــذه المرحلــة الجديــدة لألغلــب منهــم و مــن هــذه األمــور اآلتــي : 
أوال : حدد احتياجك : 

مــن األخطــاء الشــائعة عنــد بنــاء المنــزل ال يتــم تحديــد االحتيــاج مــن بنــاء هــذا المنــزل و يضطــر 
ــخاص  ــاك أش ــال هن ــبيل المث ــى س ــه فعل ــه الحتياج ــدم خدمت ــزل لع ــذا المن ــع ه ــرة لبي ــد فت بع
يقومــون ببنــاء المنــزل الحتيــاج أســرة صغيــرة و ال يقــوم بعمــل حســاب مســتقبل أبنــاءه حيــن 
ــاء منــزل أكبــر أو لشــراء منــزل  ــع المنــزل لبن زواجهــم فيضطــر بعــد الســكن لعــدة ســنوات لبي
أكبــر يســع ألبنــاءه ، و مثــال آخــر هنــاك مــن ال يرغــب أساســا بالســكن بالمنطقــة و يرغــب بالبنــاء 
ثــم البيــع فعليــه أن يضــع فــي عيــن االعتبــار عمــل بنــاء يتناســب مــع احتيــاج األغلــب مــن النــاس 
كــي يســتطيع بيــع بيتــه بســعر مناســب و بفتــرة زمنيــة قصيــرة ، و البعــض اآلخــر يرغــب فــي 
البنــاء ليقــوم بتأجيــر المنــزل و االســتفادة مــن مدخــول البيــت للتأجيــر فــي مناطــق قريبــة مــن 
أهلــه و جماعتــه فيجــب عليــه مراعــاة البنــاء بطريقــة ال تزعــج جيرانــه بحيــث ال يقــوم ببنــاء 
ــى األعلــى و المنــزل يقــع علــى شــارع واحــد و ال يوجــد  المنــزل بنظــام الشــقق مــن األســفل إل
مواقــف تخــدم المســتأجرين ممــا يســبب االزعــاج للجيــران فعليــه مراعــاة البنــاء بطريقــة تخــدم 

عــدد قليــل مــن المســتأجرين كــي ال يســبب االزعــاج و األذى للجيــران .   
ثانيا : جودة البناء : 

هنــاك الكثيــر مــن النــاس ال يقــوم بتصميــم منزلــه حســب الميزانيــة المتوفــرة لديــه و يصطــدم 
عنــد المراحــل النهائيــة بعــدم إمكانيتــه مــن اســتكمال البيــت حســب المواصفــات التــي قــام 
بوضعهــا بالبدايــة ممــا يضطــره الــى وضــع أرخــص المــواد للتمكــن مــن اســتكمال المنــزل و هــذا 
ــه حســب  ــد بنيان ــة تحدي ــن البداي ــه م ــه فيجــب علي ــاء لدي ــى جــودة البن ــد عل ســيؤثر بالتأكي

ــاء .  ــى جــودة البن ــر عل ــه كــي ال يؤث ــرة لدي ــة المتوف الميزاني
ثالثا : التصميم الداخلي و الخارجي : 

البعــض لألســف ليــس لديــه الخبــرة فــي عمليــة التصميــم و تنقصــه الدرايــة بهــذا األمــر فيقــوم 
ــن  ــر م ــال ضي ــا ف ــتفادة منه ــى باالس ــو األول ــت ه ــن البي ــه مســاحات م ــع علي ــم يضي ــل تصمي بعم
ــال  ــذي ط ــزل ال ــر بالمن ــن كل مت ــي تســتفيد م ــال ك ــذا المج استشــارة أصحــاب االختصــاص به

ــاء .  ــذه األخط ــع أو التكســير الصــالح ه ــدم اللجــوء مســتقبال للبي ــاره و ع انتظ
الخالصة : 

تحديــد الهــدف مــن البنــاء و مراعــاة الجــودة فيــه واســتغالل المســاحات بالشــكل األمثــل يغنيــك 
مســتقبال عــن التفكيــر بالبيــع و تضييــع ســنوات أخــرى مــن عمــرك . 
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فــي األونــة األخيــرة تــم األعــالن مــن قبــل المؤسســة العامــة للرعايــة الســكنية 
عــن توزيــع الشــقق فــي مدينــة جابــر األحمــد علــى المســتوفين للشــروط و 
قــد تواصــل معنــا العديــد مــن المواطنيــن يتســاؤلون عــن ايجابيــات و ســلبيات 

هــذه الشــقق و ســيتم ســردها كاآلتــي : 

أوال : االيجابيات : 
ــي  ــات الت ــع الخدم ــة جمي ــذه العائل ــر له ــة و توف ــدا لســكن عائل - حجــم الشــقق مناســب ج

ــة .  ــية أو الثانوي ــواء األساس ــا س ــاج له تحت
ــذا  ــرة ه ــزة كبي ــذه الشــقق مي ــي ه ــت يعط ــة الكوي ــن مدين ــد م ــر األحم ــة جاب ــرب منطق - ق

باالضافــة لشــراحة المنطقــة مــن ناحيــة الطــرق و الخدمــات . 
- منطقــة متكاملــة الخدمــات و هنــاك مشــاريع تجاريــة كالمجمعــات و غيرهــا تــم توقيــع 
عقودهــا مــن قبــل المؤسســة العامــة للرعايــة الســكنية مــع المطوريــن لهــذه المشــاريع . 

- بالنســبة للطلبــات الحديثــة و التــي ســيمر عليهــم وقــت طويــل للحصــول علــى قســيمة بنظــام 
األرض و قــرض تعتبــر فرصــة جيــدة للتخلــص مــن شــبح االيجــار الــذي يثقــل كاهــل المواطــن . 

- أســعار هــذه الشــقق وقــت البيــع جيــده جــدا و تســاعد مــن يرغــب بشــراء منــزل اذا كان 
لديــه مبلــغ اضافــي لشــراء منــزل فمــن الممكــن أن تســاعده عمليــة أخــذ شــقق فــي اختصــار 

الســنوات لشــراء منــزل . 

ثانيا : السلبيات :  
- عــدم وجــود خصوصيــة كاملــة فــي المبنــى حيــث أن الســاكن مرتبــط بالســكان الذيــن 

ــة .  ــس البناي ــي نف ــه ف ــون مع يكون
- قيمــة هــذه الشــقة مــن الممكــن أن تتراجــع مــع الســنوات اذا كان المبنــى مهمــل مــن ناحيــة 

الصيانــة أمــا المنــزل فتبقــى قيمــة األرض موجــودة حتــى لــو تهالــك البنــاء . 
- عــدم امكانيــة الســكن و االيجــار فــي نفــس الوقــت كالمنــازل فهنــاك مــن يقــوم بهــذه العمليــة 

بغيــة تخفيــف أقســاط القــروض عليــه و لكــن هــذا ليــس بالشــيء الجوهــري . 

الخالصة : 
احتياجاتــك و ظروفــك هــي مــن يحــدد قــرارك فــي أخــذ هــذه الشــقق أم انتظــار القســيمة بنظــام 

األرض و القــرض . 
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قبــل بضعــة أيــام شــاهدنا مقابلــة لوزيــر اإلســكان الســابق الدكتــور عــادل الصبيــح و لفــت نظرنــا 
حديثــه عــن فكــرة المنظــور األســكاني التــي طرحهــا ابــان توليــه حقيبــة اإلســكان و هــي فكــرة 
لألمانــة تســتحق الدراســة لحــل القضيــة اإلســكانية بشــكل جــذري بحيــث توفــر علــى المواطــن 
ــة مــن خــالل إشــراك القطــاع  الوقــت فــي إســتالم مســكنه و تخفــف عبــأ عــن ميزانيــة الدول
الخــاص فــي هــذه العمليــة كالمطوريــن العقارييــن و البنــوك و غيرهــم ، و لكــن هــذا المنظــور لــم 

ينظــر فيــه مــن قبــل أعضــاء مجلــس األمــة ألســباب سياســية و ليســت الفنيــة . 
الالفــت للنظــر أن مثــل هــذه األفــكار تحبــس دائمــا و ال تطبــق و اليتــم دراســتها بالشــكل الفنــي 
الصحيــح بســبب عــدم الرجــوع ألصحــاب اإلختصــاص الفنييــن فــي معالجــة مثــل هــذه المشــاكل 

التــي تخــص المواطــن ليــس فقــط فــي الجانــب اإلســكاني و لكــن فــي عــدة جوانــب . 

ــدل  ــن ب ــة اإلســكانية و الرجــوع للمختصي ــا آن األوان لدراســة حــل جــذري لحــل القضي فأم
ــة ؟؟؟!!  ــى المواطــن و الدول ــأ عل ــة التــي أصبحــت عب ــول الترقيعي الحل
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قبــل عــدة أيــام قمنــا بعــرض فيديــو عــن أســعار العقــارات فــي مناطــق شــرق 
القريــن و هــذا الفيديــو كان إلعطــاء معلومــات عــن األســعار و ليــس تســويقا 

لهــا . 

و لكــن جــاءت ردوود المتابعيــن بالســخط و اإلمتعــاض مــن هــذه األســعار التــي تعــد جنونيــة 
و خرافيــة و تكبــل يــدي المواطــن و تقلــص لديــه فرصــة الحصــول علــى المســكن المناســب 

لــه و ألســرته . 

و نحــن ال نلــوم األخــوة المواطنيــن علــى هــذا الســخط فهــذا طبيعــي جــدا فــي ظــل مشــاهدة 
أســعار متضخمــة جــدا و بــدون أي حلــول جذريــة لحــل هــذه المشــكلة المتجــددة مــع األجيــال 

جيــال بعــد جيــل . 

ــع  ــاك مــن يرغــب بالبي ــارات فهن ــى أصحــاب هــذه العق ــوم كامــال عل ــا أيضــا ال نضــع الل ــا أنن كم
و التوســع فــي مســكن أكبــر ألســرته فيضطــر لوضــع ســعر يســتطيع مــن خاللــه تحقيــق هــذه 
المعادلــة حيــث أن األراضــي أســعارها مرتفعــة و أيضــا مــن يتاجــر بالعقــار فهــذه وظيفتــه 

ــون .  ــواء بالشــرع أو بالقان ــذا مشــروع س ــح و ه ــب بالرب يشــتري و يرغ

ــوم  ــه أن يق ــرض ب ــة يفت ــس أم ــن مجل ــرار م ــم أصحــاب الق ــوم ه ــه الل ــن نضــع علي ــن م و لك
بتشــريع قوانيــن تحــد مــن هــذه األرتفاعــات و أيضــا الحكومــة التــي مــن خاللهــا يتــم تنفيــذ هــذه 
القوانيــن ، كمــا أن التأخيــر فــي تســليم المــدن اإلســكانية لــه تأثيــر كبيــر علــى تضخــم اإلســعار 
فالســبب الرئيســي مــن وراء هــذا التضخــم قلــة العــرض و زيــادة الطلــب فمتــى مــا تــم تحريــر 
أكبــر عــدد مــن األراضــي و إنشــاء المــدن اإلســكانية المتكاملــة ســتحل هــذه القضيــة لوحدهــا . 



مؤسسة دروازة الصفاة العقارية

132
12 مارس 2021التاريخ : 

ال�ة -٥٨-الم�ة



المقاالت العقارية

133
12 مارس 2021التاريخ : 

كثــر الحديــث فــي األيــام الماضيــة عــن موضــوع المطــور العقــاري و مطالبــات 
ــن  ــا بي ــث م ــر الحدي ــكانية و كث ــة اإلس ــل للقضي ــه بح ــتعانة ب ــض باالس البع

ــد بقــوة و معــارض بقــوة لهــذا األمــر .  مؤي

المؤيــد لهــذا الموضــوع يــرى ضــرورة عــدم اإلعتمــاد الكلــي علــى الدولــة لحــل أزمــة الســكن 
للمواطــن و إشــراك القطــاع الخــاص كمطــور عقــاري يســتثمر أموالــه فــي هــذا القطــاع و يخفــف 
العبــأ المالــي علــى الدولــة و يســرع فــي إنجــاز المشــاريع اإلســكانية و التــي بالنهايــة تصــب فــي 
حصــول المواطــن علــى ســكنه فــي وقــت قياســي و بهــذا تضــرب ثالثــة عصافيــر بحجــر واحــد 
) تخفيــف العبــأ علــى الدولــة - ســرعة تســلم المواطــن لمســكنه - ايجــاد قنــوات إســتثمارية 

جديــدة للقطــاع الخــاص ( . 

ــة هــي المســئولة مســئولية كاملــة عــن حــل هــذه  أمــا المعــارض لهــذا األمــر فيــرى أن الدول
ــرى .  ــي إدارة مشــاريع كب ــع القطــاع الخــاص ف ــة ســيئة م ــة و التجــارب الماضي القضي

الخالصة : 
المتضــرر الوحيــد مــن هــذا الســجال هــو المواطــن فيجــب علــى مــن يشــرع القوانيــن و هــو 
ــور  ــال المط ــة إدخ ــة كيفي ــذا الشــأن و دراس ــذوي اإلختصــاص به ــتعانة ب ــة اإلس ــس األم مجل
العقــاري كجــزأ لحــل هــذه القضيــة التــي باتــت تــؤرق المواطــن بــدون اإلضــرار بمصالــح 
المواطنيــن ووضــع الضوابــط و الشــروط التــي تنظــم هــذه العمليــة ، ألن اإلعتمــاد علــى الدولــة 
وحدهــا لحــل هــذه القضيــة أصبــح مــن المســتحيالت فــي ظــل عجــز الميزانيــة و تراجعــات 

ــة .  ــر مصــدر الدخــل الرئيســي للدول ــذي يعتب ــط ال أســعار النف
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لعــل مــن آثــار جائحــة كورونــا التضــرر الكبيــر الــذي لحــق بأصحــاب المشــاريع الصغيــرة و 
المتوســطة بإختــالف أنشــطتها مــن حيــث اإلغــالق اإلجبــاري الــذي صاحــب الجائحــة و عــدم 
ــك بســبب أن أغلــب هــذه  وجــود مدخــول يســاعد هــذه المشــاريع علــى اإلســتمرار و ذل

المشــاريع فــي مرحلــة التأســيس . 

ــة  ــارات التجاري ــى تضــرر العق و مــن الواضــح أن تضــرر هــذه المشــاريع أدى بشــكل مباشــر إل
ــدم  ــي و الصناعــي ، فع ــع الحرف ــارات ذات الطاب ــض العق ــى و اإلســتثمارية و بع بالدرجــة األول
تحصيــل ايــرادات أدى إلــى عــدم المقــدرة علــى ســداد اإليجــارات و بالتالــي شــغور هــذه الوحدات 
مــن هــذه العقــارات ، و أمــر طبيعــي فــي هــذه األوضــاع الغيــر مســتقرة و التــي يشــوبها عــدم 
الوضــوح نجــد أن الغالبيــة يتحــذر مــن الدخــول فــي تأجير أي وحــدة تجارية للبدء بمشــروع ال 
يعلــم مصيــره هــذا بالنســبة للضــرر الــذي صاحــب العقــارات التجاريــة و الحرفيــة و الصناعيــة . 

ــم  ــارات ه ــذه العق ــكان ه ــب س ــث أن أغل ــة حي ــتثمارية فتضــررت بالتبعي ــارات اإلس ــا العق أم
عاملــون فــي هــذه المشــاريع المتضــررة التــي إمــا أنهــا أغلقــت النشــاط بســبب عــدم المقــدرة 
علــى اإلســتمرار و إمــا أنهــا ســرحت جــزء كبيــر مــن عامليهــا كــي تحــاول اإلســتمرار بشــكل 
بســيط إلــى أن تنفــرج األمــور و بالتالــي الضــرر الــذي لحــق بهــذه المشــاريع لحــق بعامليهــا الذيــن 
ــا لإلخــالء و الســكن  ــع اإليجــارات و يضطــرون إم ــى دف ــدرة عل ــم المق ــم أيضــا ليســت لديه ه
مــع مجموعــات أكبــر لتقليــل العبــأ أو الســفر إلــى بالدهــم و بالتالــي وجــود شــواغر كثيــرة فــي 

العقــار اإلســتثماري ممــا ســبب فــي ركــوده . 

الخالصة : 
علــى أصحــاب العقــارات المحاولــة قــدر اإلمــكان الحفــاظ علــى المســتأجرين و إيجــاد حلــول 
وســط لعــدم حــدوث الضــرر لعقاراتهــم و أيضــا كــي تمضــي العجلــة لمصلحــة جميــع األطــراف 

ســواء صاحــب المشــرع أو مالــك العقــار . 



مؤسسة دروازة الصفاة العقارية

136
27 مارس 2021التاريخ : 

ال�ة -٦0-الم�ة



المقاالت العقارية

137
27 مارس 2021التاريخ : 

فــي مقالنــا اليــوم نلقــي الضــوء علــى قطــاع العقــار الســياحي فــي الكويــت و ليــس المقصــود 
هنــا فقــط قطــاع الفنــادق و لكــن كل مــا يتعلــق بالجانــب الســياحي مــن منشــآت ترفيهيــة و 
تجاريــة تخــدم هــذا القطــاع و تطــوره و تجعــل مــن الكويــت وجهــة ســياحية علــى األقــل 

لســكان دول مجلــس التعــاون الخليجــي . 

تتميــز الكويــت بوجــود جــزر غيــر مســتغلة عمرانيــا و شــواطئ وواجهــات بحريــة مســتغلة 
لنشــاطات محــدودة جــدا و أيضــا أماكــن ترفيهيــة معطلــة كموقــع المدينــة الترفيهيــة و حديقــة 

الشــعب و غيرهــا مــن الحدائــق التــي تــم تعطيلهــا بالســنوات األخيــرة . 

ان تطويــر هــذا القطــاع و فتــح قنــوات االســتثمار بــه للشــركات المتخصصــة فــي مجــال التطويــر 
العقــاري و الترفيهــي و المســتثمرين بالمجــال العقــاري سيســاعد فــي خــروج هــذه الفئــات الذيــن 
توجهــوا لالســتثمار فــي القطــاع الســكني و الصناعــي لعــدم وجــود قنــوات اســتثمارية جديــدة  و 

دخولهــم فــي االســتثمار فــي هــذا القطــاع اذا مــا وجــدوا فيــه تحقيــق عوائــد مجزيــه . 

ــي تخفيــف  ــوازن فــي قنــوات االســتثمار و بالتال و هــذه الخطــوة ســتؤدي بشــكل عــام لعمــل ت
التوجــه  التضخــم الحاصــل فــي قطاعــات معينــة كالقطــاع الســكني و الصناعــي و توزيــع 

االســتثماري لــدى المســتثمرين . 

الخالصة : 
ــة  ــى طاول ــوس عل ــة الجل ــة و الحكوم ــس األم ــي مجل ــل ف ــي المتمث ــن المشــرع الكويت ــد م الب
واحــدة ووضــع هــذه الحلــول المتنوعــة لتخفيــف حــدة التضخــم الحاصلــة فــي القطاعيــن 

الســكني و الصناعــي . 
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مــن التحديــات التــي تواجــه المواطنيــن فــي المــدن االســكانية الجديــدة هــي تكلفــة البنــاء 
العاليــة نظــرا لعــدة أســباب و مــن أهمهــا بعــد هــذه المناطــق أو المــدن عــن المناطــق التــي 
يقطنهــا العمــال و بعدهــا أيضــا عــن أماكــن تواجــد شــركات االنشــاءات و غيرهــا فبعــد 
المســافة بالتأكيــد ســيزيد مــن التكلفــة علــى المواطــن فعلــى ســبيل المثــال اذا كانــت يوميــة 
العامــل فــي المناطــق القريبــة تكــون ب 15 دينــار فمــن الممكــن أن تتضاعــف اذا تــم طلبــه 

للعمــل فــي مدينــة مثــل جنــوب المطــالع و هكــذا بالنســبة للشــركات . 

فيجــب علــى الجهــات المعنيــة اتخــاذ التدابيــر فــي هــذا الشــأن مــن حيــث أنشــاء مــدن عماليــة 
قريبــة تخــدم المــدن الجديــدة و أيضــا انشــاء أســواق حتــى لــو كانــت مؤقتــة لبيــع مــواد البنــاء 
األوليــة و غيرهــا مــن احتياجــات المواطنيــن حتــى يســتطيع المواطــن توفيــر احتياجــات بنــاء 

قســيمته اليوميــة و عــدم اضطــراره للتوجــه الــى األســواق البعيــدة لتوفيــر مــواد بســيطة . 

أيضــا مراقبــة األســعار شــيء فــي غايــة األهميــة بطريقــة ال يظلــم فيهــا ال المواطــن و ال التاجــر 
و هــذه العمليــة نســتطيع التغلــب عليهــا مــن خــالل الســماح للشــركات باســتيراد كميــات كبيــرة 
مــن المــواد التــي يحتاجهــا المواطــن للبنــاء و تشــجيع أصحــاب المشــاريع الصغيــرة فــي الدخــول 

بهــذا المجــال حيــث أنــه متــى مــا توفــر العــرض أصبــح هنــاك تــوازن باألســعار . 

كمــا أن الســماح لشــركات البنــاء باســتقطاب عمالــة متخصصــة مــن الخــارج بأعــداد تخــدم هــذه 
المــدن قــد يســاعد فــي عمــل تــوازن باألســعار أيضــا . 

الخالصة : 
يجــب وضــع خطــط لمواجهــة هــذه التحديــات بشــكل جــذري لعــدم تحميــل المواطــن تكاليــف 

عاليــة فــي البنــاء و مــن الممكــن أن تتســبب بعرقلــة بنــاءه . 
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قبــل أيــام قليلــة تداولــت بعــض وســائل التواصــل اإلجتماعــي مســودة قانــون 
ــم كان قــد نشــر فــي إحــدى  ــا أنــه خبــر قدي الرهــن العقــاري و حســب علمن
ــور عــن هــذا  ــة ســنطرح بعــض األم ــي هــذه المقال ــل ســنوات و ف الصحــف قب

الموضــوع . 

ــن  ــل المواطني ــة تموي ــوك الكويتي ــى تحمــل البن ــون بشــكل مختصــر عل و تنصــب فكــرة القان
المســتحقين لقــرض بنــك اإلئتمــان و تحمــل الدولــة ســداد فوائــد هــذه القــروض نيابــة عــن 
المواطــن و ذلــك لعــدم قــدرة بنــك اإلئتمــان الكويتــي توفيــر التمويــل لألعــداد المتزايــدة مــن 

المواطنيــن المســتحقين لهــذا القــرض . 

بغــض النظــر عــن تفاصيــل مــواد هــذه المســودة فيجــب األخــذ بالحســبان أن إقــرار هــذا القانــون 
ــث  ــدة بالســوق حي ــر ســيولة جدي ــك لتوف ــاع األســعار و ذل ــي إرتف ــر ف سيســاهم بشــكل كبي
ــار و هــذا  ــف دين ــى 140 أل ــن أن الحــد المســموح للقــرض يصــل إل ــون ُتبيِّ ــواد القان أن أحــد م
مــا نقصــد بــه الســيولة الجديــدة ، فالبــد مــع دراســة هــذا القانــون يتــم أيضــا دراســة كيفيــة 
الســرعة فــي إنجــاز البنــى التحتيــة و الخدماتيــة للمــدن اإلســكانية الجديــدة كــي ال تكــون 

هنــاك نــدرة بالعــرض و مــع توفــر الســيولة غالبــا ســتكون هنــاك زيــادة باألســعار . 

الخالصة : 
قانــون الرهــن العقــاري يعتبــر مــن الحلــول لحــل مشــكلة الســكن لــدى المواطــن و لكــن بــدون 
تشــريعات أخــرى و حلــول جذريــة متكاملــة لهــذه القضيــة فــإن إحتماليــة فشــله بحــل هــذه 

القضيــة ســتكون كبيــرة . 
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مــن المقــوالت التــي تمــر علينــا بشــكل مســتمر فــي موضــوع أســعار العقــارات 
هــي

 ) قالولــي الربــع بالدوانيــة بيتــك يســوى هالكثــر .... ( أو ) واحــد مــن الربــع 
ــن  ــي تبي ــل الت ــن الجم ــى آخــره م ــر ( و ال ــر الســوق بيطي ــع أصب ــول ال تبي يق
ــا  ــك تحــدث لدين ــح و لذل ــن المــكان الصحي ــا م ــم أخذه أن األستشــارات ال يت
الفوضــى فــي أغلــب مناحــي الحيــاة و ليــس فقــط فــي الجانــب العقــاري يتــم أخــذ 
االستشــارات مــن الديوانيــة و لكــن أيضــا فــي الطــب و الهندســة وغيرهــا مــن 

األمــور األخــرى . 

ــع  ــى جمي ــي و تشــتمل عل ــع الكويت ــي المجتم ــة فه ــن دور الديواني أي كان نحــن ال ننتقــص م
ــو  ــارة ه ــدم االستش ــل مق ــرف ه ــارة يع ــى االستش ــن يتلق ــى م ــن يجــب عل ــات و لك التخصص

ــة . ــا خاطئ ــة و نقله ــن معلوم ــن اآلخري ــه ســمع م شــخص متخصــص أم أن

نحــن نذكــر هــذا األمــر ألن هنــاك مجموعــة مــن النــاس تقــوم بعــض عقاراتهــا علــى المكاتــب 
العقاريــة و هــذه المكاتــب تبــذل الجهــد فــي عمليــة التســويق باالضافــة الــى تكاليــف األعالنــات 
ــذي  ــار مشــتري حســب الســعر ال ــذا العق ــب لصــاب ه ــا يجل ــف و عندم ــن التكالي ــا م و غيره
يرغــب بــه البائــع يذكــر لــه ) ســمعت البيــت اييــب اكثــر ودي أنطــر ( أو ) شــوف المشــتري مــا 
يزيــد بلغونــي الربــع اييــب أكثــر ( وهــذه األمــور تســبب االحراجــات للمكتــب العقــاري و تقلــل 

مصداقيتــه لــدى النــاس . 

الخالصة : 
إذا عزمــت تبيــع عقــارك قبــل ال تعرضــه استشــير مــن ترغــب مــن المتخصصيــن و غيرهــم و 
مــن ثــم أعــرض بســعر محــدد يناســبك و تكــون جــاد فــي عمليــة البيــع لكــي ال تضيــع وقــت 

اآلخريــن و تســبب لهــم االحــراج . 
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ال�ة -٦٤-الم�ة

دون  لا�ة �ب ساوؤ �ة
ا�ة  ا�ب ا�ب
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24 أبريل 2021التاريخ : 

فــي هــذا المقــال نرغــب بطــرح أســئلة و لعــل اجاباتهــا فــي علــم الغيــب و هــي 
كالتالــي : 

- هل أصبح الحصول على مسكن للمواطن الكويتي حلم صعب المنال ؟؟؟ 
- هــل االســتراتيجيات التــي تقــوم بهــا الجهــات المعنيــة باإلســكان ســليمة ؟؟؟ و هــل توجــد 

اســتراتيجيات أصــال ؟؟؟ 
- هــل العجــز المالــي الــذي تمــر بــه الدولــة جــراء أزمــة كورونــا ســيغير نوعيــة المســاكن مــن 

أراضــي و منــازل الــى البنــاء العمــودي ) الشــقق ( ؟ 
ــم التســليم بعــد أكثــر مــن ٥ ســنوات  ــى المخطــط و مــن ث ــع األراضــي عل - هــل طريقــة توزي

ــون ؟؟؟  ــي العي ــاد ف ــة االســكانية أم هــي فقــط ذر الرم ــة لحــل القضي طريقــة ناجع
- هــل نتوقــع حــل القضيــة االســكانية و نحــن نتبــع نفــس الطــرق الســابقة التــي عقــدت 

؟؟؟  المســألة 
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ال�ة -٦٥-الم�ة

ل  رف �ف عم ممكن �ي �ف
ار الع�ة
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1 مايو 2021التاريخ : 

الكثيــر مــن المتعامليــن بالســوق مقتنعيــن بفكــرة صعوبــة نــزول العقــار و 
إســتحالة نزولــه بعــد وصولــه لهــذه األســعار الفلكيــة . 

نعــم األســعار مرتفعــة جــدا و أصبــح شــراء عقــار للســكن فــي الكويــت حلــم صعــب تحقيقــه و 
لكــن ... 

لنرجــع للتاريــخ قليــال فــي عــام 2013 كان العقــار قــد وصــل ذورتــه و تضخمــت أســعاره و كانــت 
ــم  ــن ث ــرة و بشــكل مفاجــئ توقفــت حركــة الســوق و م ــي هــذه الفت ــا نشــاهده ف ــة لم مقارب
ــدأ بالنــزول تدريجيــا علــى مــدى 3 ســنوات و بعدهــا فــي عــام 2018 بــدأت عجلــة الســوق  ب

بالــدوران و ارتفعــت األســعار تدريجيــا أيضــا إلــى أن وصلــت لمــا هــي عليــه اآلن ... 

ــذه  ــن ه ــرى و لك ــواق األخ ــال األس ــه ح ــة حال ــه دورة إقتصادي ــار ل المقصــد أن الســوق العق
ــلعة ... ــل الس ــك لثق ــزول و ذل ــة بالن ــدورة بطيئ ال

الخالصة : 
ــذا  ــل ه ــم عم ــن تنظ ــرار قواني ــع إق ــار م ــعار العق ــح ألس ــل بحــدوث تصحي ــا التفائ يجــب علين
ــدة و نتمنــى أن يكــون هــذا الشــي قريبــا ... الســوق بالمســتقبل  و توزيعــات إســكانية جدي



مؤسسة دروازة الصفاة العقارية

148
8 مايو 2021التاريخ : 
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ار�ب �ب
ل �ة

 ح�ة
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فــي اآلنــة األخيــرة ظهــرت علــى الســطح عــدة مقترحــات ســواء مــن أعضــاء اللجنــة 
اإلســكانية فــي مجلــس األمــة أو مــن المجلــس البلــدي أو عــن طريــق مشــاريع مقترحــات تــم 
تداولهــا بوســائل التواصــل اإلجتماعــي كالرهــن العقــاري و المطــور العقــاري أو ســن ضرائــب 
و غيرهــا مــن المقترحــات علــى أمــل حــل القضيــة اإلســكانية و معالجــة التضخــم الحاصــل 

بأســعار العقــار الســكني . 

و لألســف أن أغلــب هــذه المقترحــات إمــا أنهــا تتعــارض مــع بعضهــا البعــض و إمــا أنهــا غيــر قابلــة 
للتطبيــق أو أنهــا لــذر الرمــاد فــي العيــون . 

و الســبب فــي ذلــك هــو عــدم وجــود فريــق متخصــص لصياغــة خطــة شــاملة و متكاملــة تعالــج 
القضيــة مــن الجــذور ، و إنمــا هــي حلــول ترقيعيــة تعالــج مشــكلة و تختلــق مشــاكل أخــرى . 

فعلــى ســبيل المثــال مقتــرح الرهــن العقــاري مــن الممكــن أن يحــل مشــكلة الســيولة لشــراء 
منــزل و لكــن ال يشــكل مصــدر أمــان لألســرة الكويتيــة ففــي حــال التعثــر بالســداد ألي ســبب 
مــن األســباب فيحــق للجهــة الراهنــة بيــع العقــار لتحصيــل مبلــغ القــرض و هــذا سيســبب تشــرد 
ــج شــي و  لألســرة فيجــب األخــذ باإلعتبــار جميــع النواحــي عنــد إقــرار أي مقتــرح كــي ال يعال

يخــرب أشــياء أخــرى . 

ــح لســبب  ــو ناج ــم و ه ــب دول العال ــه بأغل ــم تطبيق ــذي يت ــاري ال ــور العق أيضــا موضــوع المط
أن هنــاك تشــديد و معاييــر يجــب علــى المطــور اإللتــزام بهــا أمــا مــا يتــم تداولــه مــن مقتــرح 
ــا المواطــن  ــة ســتكون هشــه و ســيتحمل عواقبه ــه تجرب ــع أن ــاري يوحــي للجمي المطــور العق

ــة .  بالنهاي

الخالصة : 
الوقــت الحالــي ليــس فيــه متســع للتجــارب فالعيــال كبــرت و أصبــح ســؤالهم آلبائهــم يبــه متــى 

نســكن فــي بيتنــا الجديــد ؟؟؟!!! 
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22 مايو 2021التاريخ : 

الحظنــا فــي الخمــس ســنوات األخيــرة توجــه المؤسســة العامــة للرعايــة الســكنية لتوزيــع 
القســائم للمســتحقين للرعايــة الســكنية علــى المخطــط ثــم البــدء بعمــل البنيــة التحتيــة و 
مــن ثــم اصــدار أوامــر البنــاء أمــال مــن المؤسســة حــل القضيــة االســكانية و تقليــل عــدد 

الطلبــات المتراكمــة و لكــن .... 

هــذا الحــل مــن وجهــة نظرنــا غيــر ناجــع و يعتبــر حــل علــى الــورق فقــط و ليــس واقعــي فمــن 
تقــدم للحصــول علــى قســيمة علــى المخطــط فــي مدينــة جنــوب المطــالع و قــد مضــى علــى 
تقديمــه لطلــب الرعايــة الســكنية عشــر ســنوات و انتظــر االنتهــاء مــن البنيــة التحتيــة لمــدة 
تفــوق الخمــس ســنوات و مــن ثــم البنــاء الــذي يســتغرق ســنة و نصــف فهــذه 17 عشــر ســنه 
تقريبــا ضاعــت فــي االنتظــار و دفــع اإليجــارات علــى ســكن لحيــن االنتقــال الــى منــزل العمــر . 

ــل  ــر و تحمي ــة بشــكل أكب ــم القضي ــل لتفاق ــى تأجي ــر ال ــزأة ال تعتب ــول المجت ــذه الحل ــل ه مث
المواطــن الشــاب مــا ال يطيــق مــن عــبء االيجــارات و غيرهــا ، فيجــب علــى المؤسســة العامــة 
للرعايــة الســكنية قبــل وضــع حلــول كهــذه النظــر علــى نطــاق واســع للوصــول لحلــول واقعيــة 
ــس  ــدة و لي ــكن بأقصــر م ــى س ــن عل ــو حصــول المواط ــدف ه ــي ، فاله تخــدم الشــباب الكويت
ــه بيــت فــي منطقــة معينــة بعــد عشــر ســنوات أو خمســة  الهــدف إبالغــه أنــه ســيكون لدي

عشــر ســنة . 
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ال�ة -٦٨-الم�ة
�ة ار�ي ا�ة ع�ة �ي م�ف

ؤ
 ا
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29 مايو 2021التاريخ : 

كمتعامليــن بالســوق العقــاري لدينــا أمنيــات نتمنــى مــن أصحــاب الشــأن األلتفات 
لهــا و منهــا : 

1- وضــع خطــة محكمــة و متكاملــة لحــل القضيــة اإلســكانية ووضــع حلــول جذريــة و ليــس 
التعامــل معهــا بأنصــاف الحلــول . 

2- إنشــاء هيئــة مســتقلة لتقييــم أســعار العقــارات ووضــع الحلــول المناســبة لتفــادي تضخمــات 
الســوق . 

3- إنشاء مدن عمال تكون بعيدة عن مناطق السكن الخاص . 

4- إنشــاء مــدن ســكن إســتثماري جديــدة لتوجيــه رؤوس األمــوال إليهــا و األبتعــاد عــن 
اإلســتثمار بالســكن الخــاص . 

ــف  ــط لتخفي ــى المخط ــا عل ــم توزيعه ــي يت ــدن اإلســكانية الت ٥- تســريع إجــراءات تســليم الم
ــعار .  ــات باألس ــدم حصــول تضخم ــي ع ــة و بالتال ــق القديم ــى المناط ــط عل الضغ

الخالصة : 
تحقيــق هــذه األمنيــات ال يأتــي إال بإنشــاء لجــان متخصصــة مــن عقارييــن و خبــراء إقتصادييــن 
و قانونييــن و غيرهــم ، إمــا بالوضــع الحالــي فلــن يتحقــق أي شــيء فــي ظــل تشــريع القوانيــن 

مــن غيــر المتخصصيــن . 
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ال�ة -٦٩-الم�ة

هى عهد �ة �ف هل اإ
مار�ي 

�ش س�ة ار الاإ  الع�ة
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ــر ألغلــب المســتثمرين  العقــار اإلســتثماري بعــد جائحــة كورونــا أصبــح محيِّ
هــل يقومــون باإلســتثمار بهــذا النــوع مــن العقــارات ؟؟ هــل ينتظــرون النــزول 
لنقطــة الصفــر ثــم يبــدأون بالدخــول عليــه ؟ هــل أصبــح اإلســتثمار فــي هــذا 
النــوع مــن العقــارات ذو مخاطــرة كبــرى ؟؟؟ و غيــر هــذه األســئلة الكثيــر ... 

بدايــة يعتبــر العقــار اإلســتثماري مــن األصــول المــدرة و الصلبــة و قــد أثبــت هــذا علــى مــدى 
ســنوات طويلــة ، حيــث أن هــذا النــوع مــن العقــارات يخــدم شــريحة كبيــرة مــن المجتمــع و 
هــي شــريحة الوافديــن العامليــن بالدولــة فنســبة اإلشــغال فــي هــذا النــوع مــن العقــارات عــادة 

تكــون جيــدة جــدا بــل و ممتــازة أيضــا ... 

و لكــن باألزمــات التــي يتضــرر منهــا اإلقتصــاد بشــكل عــام يكــون هــذا النــوع مــن العقــارات أول 
المتضرريــن ألن الشــريحة الشــاغلة لــه هــي عــادة أول المتضرريــن مــن حيــث التســريح مــن 
العمــل أو تخفيــض الرواتــب و الــخ مــن هــذه األمــور التــي تؤثــر علــى دخــل هــذه الشــريحة و 

بالتالــي يضطــرون إمــا للعــودة لديارهــم أو البحــث عــن مــكان أرخــص . 

و علــى هــذا فــإن هــذا النــوع مــن العقــارات ال يلبــث إال أن يصحــح أوضاعــه بســرعة هائلــة بعــد 
إســتقرار الوضــع اإلقتصــادي ، و أثبــت هــذا بعــد أزمــة 2008 و غيرهــا مــن األزمــات . 

و دليــل أن هــذا العقــار صلــب فحتــى فــي الوضــع الحالــي للجائحــة فإن أســعار العقار اإلســتثماري 
لــم تتأثــر و لكــن نزلــت قيمــه األجاريــة بعــض الشــي و النــزول هــذا يعتبــر صحــي حيــث أن 

األجــارات فــي العقــار اإلســتثماري تضخمــت كثيــرا قبــل الجائحــة . 

ــة و  ــات و الصيان ــاء و الخدم ــودة البن ــك بســبب ج ــر بشــيء و ذل ــم تتأث ــارات ل ــاك عق و هن
مســاحة الشــقق . 

الخالصة : 
ــار الســكني و مــن يقــوم  ــح و ليــس العق ــي اإلســتثمار الصحي ــار اإلســتثماري هــو األصــل ف العق
باإلســتثمار فــي هــذا النــوع مــن العقــارات بفكــر صحيــح فنســبة الضــرر حتــى باألزمــات ال تــكاد 

تذكــر . 
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بعــد االرتفــاع المبالــغ بــه فــي أســعار العقــارات بشــكل عــام و العقــار الســكني 
بشــكل خــاص ، طــرأ علــى الســطح ارتفــاع مــواد البنــاء و تكاليــف البنــاء ، و هذا 
أمــر طبيعــي بســبب صعوبــة التصديــر مــن الخــارج و قلــة العمالــة الموجــودة و 

خــروج الكثيــر منهــم و عــدم عودتهــم بســبب ظــروف جائحــة كورونــا . 

هــل باتــت عــدوى االرتفــاع باألســعار تنتقــل مــن قطــاع الــى قطــاع آخــر ، و هــل أصبــح لزامــا علــى 
الجهــات المختصــة إيجــاد حلــول فعليــة لمعالجــة هــذا الوضع . 

نعــم الحلــول الجذريــة واجبــة و ليســت الترقيعيــة حيــث أن عــدد كبيــر مــن األســر مقبــل 
ــن  ــى م ــارك أو حت ــداهلل المب ــوب عب ــالع أو جن ــوب المط ــة جن ــي مدين ــواء ف ــاء س ــى البن عل

ــا .  ــي بنائه ــرة الســابقة و يرغــب ف ــي الفت أشــترى أرض ف

معالجــة هــذا الوضــع يحتــاج لمعالجــة صعوبــات االســتيراد مــن الخــارج و حــل مشــكلة العمالــة 
وغيرهــا مــن العراقيــل التــي تســاعد علــى وجــود وفــرة مــن المــواد ووفــرة مــن العمالــة لعــدم 

ارتفــاع األســعار بشــكل مبالــغ فيــه و حــدوث تضخــم كبيــر . 
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مــن خــالل هــذه المقالــة نرغــب بمعرفــة آرائكــم فــي بعــض المعطيــات ســواء 
االفتراضيــة أو الموجــودة علــى أرض الواقــع حاليــا وذلــك ايمانــا منــا أن البعض 

يمتلــك آراء مميــزة و المعطيــات هــي كاآلتــي : 

ــتحقين  ــى المس ــا عل ــة لتوزيعه ــي الدول ــي ف ــن األراض ــر م ــدد كبي ــر ع ــم تحري ــو ت ــاذا ل 1- م
للرعايــة الســكنية و لكــن غيــر معلــوم متــى يتــم االنتهــاء مــن البنيــة التحتيــة هــل هــذا األمــر 

ــي ؟؟؟  ــو بشــكل جزئ ــة االســكانية و ل ســيحل القضي

2- مــاذا لــو تــم ســن تشــريع أو قانــون يمنــع بيــع أي عقــار ســكني بعــد شــرائه لمــدة تقــل عــن 
الســنة هــل هــذا القانــون ســيحد مــن االرتفــاع الســريع و المضاربــات فــي العقــار الســكني ؟؟؟ 

3- مــاذا لــو تــم تشــريع قانــون يفــرض ضرائــب عاليــة و تســعيرة غيــر مدعومــة للكهربــاء و 
المــاء للعقــار الســكني المســتخدم للتأجيــر كشــقق ،،، هــل هــذا ســيحد مــن اســتخدام العقــار 

الســكني لاليجــار ؟؟؟ 

4- مــاذا لــو تــم ســن قانــون أو تشــريع يتيــح للمطــور العقــاري البنــاء و القيــام بالبنــى التحتيــة 
للمناطــق الخاصــة بالرعايــة الســكنية ،،، هــل هــذا ســيحل جــزء كبيــر مــن القضيــة االســكانية 

؟؟؟  

بانتظار آرائكم ... 
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ــاري هــو اإلســتثمار باألراضــي الفضــاء ســواء الســكنية أو  ــواع اإلســتثمار العق لعــل مــن أن
اإلســتثمارية أو التجاريــة أو غيرهــا مــن األنــواع ، و هــذا اإلســتثمار ينقســم إلــى نوعيــن 
عــادة المضاربــة الســريعة أو اإلســتثمار طويــل األمــد ، و الســؤال هنــا هــل اإلســتثمار 

ــاري ؟؟؟ !!!  ــي المجــال العق ــن اإلســتثمارات الصحيحــة ف ــر م باألراضــي الفضــاء يعتب

هنــاك أكثــر مــن وجهــة نظــر فــي هــذا الموضــوع فتــارة يكــون اإلســتثمار بهــذا النــوع عــن طريــق 
المضاربــة الســريعة لتحقيــق أربــاح آنيــة و هــذه الطريقــة عــادة ماتكــون مســتخدمة فــي فتــرات 
إنتعــاش الســوق ، و تعتبــر مــن ناحيــة إســتثمارية عمليــة مربحــة و جيــدة لتعظيــم رأس المــال . 

أمــا النــوع اآلخــر و هــو اإلســتثمار الطويــل فهــو غيــر محبــذ وفــق أكثــر وجهــات النظــر 
اإلســتثمارية حيــث أن األرض حيــن تبقــى مــن غيــر مدخــول تعتبــر خســارة خاصــة فــي البلدان 
التــي تضــع ضرائــب علــى األراضــي الفضــاء و أيضــا فــي حــال نــزول الســوق عــن ســعر الشــراء 

فتعتبــر خســارة خاصــة فــي حســبة الميزانيــات للشــركات . 

الخالصة : 
أن أصــل اإلســتثمار العقــاري هــو العقــار المــدر أمــا األراضــي الفضــاء فــال تعتبــر مــن اإلســتثمارات 

 . المحبذة 
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لعــل مــن أهــم األمــور التــي تأخــذ بعيــن االعتبــار فــي أغلــب الــدول وخاصــة 
المتقدمــة منهــا عنــد تخطيــط المــدن هــي عوامــل المنــاخ والمؤثــرات الطبيعيــة 

التــي تواجــه هــذه المــدن . 

ــنوي  ــات بشــكل س ــى فياضان ــرة تصــل ال ــار غزي ــول أمط ــن هط ــي م ــدن تعان ــاك دول أو م فهن
فتراعــي عنــد تخطيــط البنــا التحتيــة كيفيــة التعامــل مــع هــذه الظاهــرة الطبيعيــة عــن طريــق 
تأســيس مجــاري للصــرف الصحــي بامكانهــا اســتيعاب هــذا الكــم الهائــل مــن األمطــار لتخفيــف 
االضــرار الناتجــة عنهــا ، و أيضــا هنــاك دول تعانــي مــن زالزل بشــكل متكــرر ســنويا فتراعــي 
فــي هــذه الحالــة اشــتراطات البنــاء و المــواد المســتخدمة لمقاومــة هــذه الــزالزل بشــكل أفضــل 
و غيرهــا مــن األمثلــة الكثيــر ممــا يســتوجب علــى مــن يقــوم بمســئولية تخطيــط أي مدينــة 

حديثــة وضــع العوامــل الطبيعيــة و المناخيــة فــي عيــن االعتبــار .
 

فــي الكويــت لدينــا مــدن جديــدة كمدينــة صبــاح األحمــد و مدينــة جنــوب المطــالع وجنــوب 
ــة مفتوحــة و  ــي أماكــن صحراوي ــع ف ــي تق ــاح األحمــد مســتقبال و غيرهــا مــن المــدن الت صب
هــذه المــدن تعانــي مــن عوامــل طبيعيــة كتجمــع االتربــة فــي الطرقــات و هــذه المشــكلة تتطلــب 
وضــع مصــدات طبيعيــة لتالفــي هــذه المشــكلة ، و أيضــا مشــاكل الصــرف الصحــي التــي حدثــت 
قبــل 3 ســنوات تقريبــا عندمــا هطلــت أمطــار غزيــرة علــى الكويــت ، فيجــب علــى مــن يقــوم 
بتخطيــط هــذه المــدن وضــع العوامــل المناخيــة و الطبيعيــة و طبيعــة المــكان فــي الحســبان 

عنــد التخطيــط . 



مؤسسة دروازة الصفاة العقارية

164
 10 يوليو 2021 التاريخ : 

ال�ة -7٤-الم�ة

د�ة  د�ي �ة �ب �ي
روؤ



المقاالت العقارية

165
 10 يوليو 2021 التاريخ : 

العقــار هــو منتــج كباقــي المنتجــات منهــا المنتجــات الضروريــة و التــي تعتبــر حاجــة ألفــراد 
المجتمــع و منهــا المنتجــات الثانويــة و منهــا المنتجــات الترفيهيــة  . 

ــراد  ــة ألف ــر حاجــة ضروري ــذي يعتب ــار الســكني ال ــا بالعق ــا عقاري ــة نمثله المنتجــات الضروري
المجتمــع و هــذه الحاجــة يجــب أن يتــم المحافظــة علــى اســتقرار أســعارها كــي ال تؤثــر علــى 
المجتمــع ،  أمــا المنتجــات الثانويــة فالمقصــود بهــا أن عــدم تملكهــا أو وجودهــا ال يؤثــر علــى 
األفــراد و لكــن هــي قيمــة إضافيــة تزيــد مــن دخــل الفــرد كالعقــارات االســتثمارية و التجاريــة 
و غيرهــا مــن العقــارات المــدرة للدخــل و التــي تعتبــر هــي النافــذة العقاريــة لتحقيــق األربــاح ، 
أمــا المنتجــات الترفيهيــة هــي المنتجــات االضافيــة و التــي تعتبــر شــكلية فــي أغلــب األحيــان 

و تخــدم الواجهــة االجتماعيــة للفــرد . 

هــذه المنتجــات العقاريــة تحتــاج الــى رؤيــة جديــدة للتعامــل معهــا لتتناســب مــع الزيــادة المطردة 
للســكان و التوســع العمرانــي فمثــال العقــار الســكني يجــب أن يتــم التعامــل معــه كحاجــة ألفــراد 
ــي زادت  ــات الت ــروة و الممارس ــادة الث ــل و زي ــدر للدخ ــه كمص ــداول ب ــدم الت ــع و ع المجتم
مــن ســعره فــي الســنوات األخيــرة تحتــاج العــادة النظــر فــي ســن تشــريعات تحافــظ علــى عــدم 

المتاجــرة فــي هــذا النــوع مــن العقــارات . 

أمــا بخصــوص العقــارات الثانويــة أو االســتثمارية المــدرة للدخــل و المســتخدمة أساســا لتعظيــم 
ــاء و  ــي انظمــة البن ــق ف ــدة تتعل ــة جدي ــاج لرؤي ــراد أو الشــركات فهــي أيضــا تحت ــرادات األف إي
المســاحات المســموح ببنائهــا و مراعــاة موضــوع المواقــف كــي تخــدم شــرائح أكبــر مــن أفــراد 
المجتمــع وال تقتصــر فقــط علــى توفيــر احتياجــات العوائــل الصغيــرة جــدا أو العمالــة فالتنويــع 

فــي هــذا المنتــج واجــب . 

والمــزارع  الشــاليهات  علــى  اقتصــرت  الشــديد  لالســف  التــي  و  الترفيهيــة  العقــارات  أمــا 
واالســتراحات فيجــب ايجــار منافــذ ترفيهيــة بشــكل أكبــر فالبــالد تتميــز بوجــود شــاطئ كبيــر 
مطــل علــى الخليــج العربــي و يتيــح إنشــاء أنشــطة ترفيهيــة تخــدم شــرائح كبيــرة مــن المجتمــع 
و أيضــا تخصيــص مــدن ترفيهيــة عصريــة فــي المــدن االســكانية الجديــدة تبنــى بطريقــة 
تناســب أجــواء الكويــت الحــارة أمــر ضــروري جــدا ، و ضــرورة فتــح االســتثمار فــي هــذا النــوع 
مــن العقــارات للمســتثمرين للتوجــه اليــه بــدل التوجــه لالســتثمار فــي العقــار الســكني الــذي 

يعتبــر حاجــة لالفــراد و يجــب عــدم المســاس بهــذه الحاجــة . 
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فــي األســبوع الماضــي ظهــرت علــى الســطح بعــض القــرارات و المســاعي فــي الجانــب العقاري 
مــن قبــل الجهــات الحكوميــة و أبرزهــا كان قــرار وزيــر العــدل الســيد عبــداهلل الرومــي 
بإثبــات الدفــع فــي محاضــر تحويــل العقــارات فــي وزارة العــدل لتالفــي الصفقــات الوهميــة و 
ســعيا الحتــواء ارتفــاع األســعار ، وأيضــا قــرار وزيــر اإلســكان تشــكيل لجنــة مشــتركة بيــن 
ــع  ــة للتوزي ــة الكويــت لحصــر األراضــي القابل ــة الســكنية وبلدي المؤسســة العامــة للرعاي
علــى المســتحقين للرعايــة الســكنية فــي المناطــق القائمــة و تــم اســتخراج عــدد ال يقــل عــن 

32500 وحــدة ســكنية فــي 9 مناطــق مختلفــة . 

ــب  ــة لترتي ــة فعلي ــادة أو بداي ــوات ج ــي خط ــل ه ــح ه ــرارات و المســاعي و التصاري ــذه الق ه
حركــة الســوق العقــاري أو وضــع حلــول فعليــة للقضيــة االســكانية أم هــو فقــط لــذر الرمــاد فــي 

العيــون ؟؟

تصريــح وجــود أراضــي تصلــح لمســتحقين الرعايــة الســكنية ليــس بجديــد و قــد تــم التصريــح 
بــه ســابقا و لكــن الحــل ال يكمــن بالتصريــح و لكــن الحــل يكمــن بالتنفيــذ علــى أرض الواقــع 
بوضــع خطــة عمــل تطبــق بأســرع وقــت لتنفيــذ المشــاريع المخصصــة لذلــك و ليــس التصريــح 

و التوزيــع الورقــي . 
نعــم نحتــاج لتحريــر أكبــر عــدد مــن األراضــي لكــن أيضــا يجــب وضــع تشــريعات تخــدم تنفيــذ 
البنــى التحتيــة و الخدمــات لهــذه األراضــي و أيضــا وضــع تشــريعات لتمويــل المواطنيــن لبنــاء 
هــذه األراضــي فالتحريــر مــن غيــر هــذه التشــريعات المســتحقة يعتبــر فقــط حبــر علــى ورق . 
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قبــل أيــام اســتمعت إلــى برنامــج عــن الهويــة المعماريــة فــي الكويــت و كيــف اندثــرت معالــم 
هــذه الهويــة مــع الحداثــة و لــم يتــم الحفــاظ عليهــا و كان هــذا البرنامــج علــى منصــة القبــس 
ــث و لكــن لفــت نظــري أحــد  ــه هــو محــور الحدي ــا طــرح في ــج و م ــس هــذا البرنام ، و لي
المهندســين المعمارييــن عندمــا تكلــم عــن موضــوع مبنــى الصوابــر و مــا كان مخطــط لــه و 
مــا تــم تنفيــذه لألســف مغايــر لهــذا المخطــط و ذكــر جملــة مبنــى متعــدد األغــراض و هــذا 

مــا فتــح أمامــي هــذا الســؤال : هــل يصلــح لنــا هــذا النظــام ؟؟؟ 

حســب مــا تــم فهمــه مــن هــذا المصطلــح » المبنــى المتعــدد األغــراض أو االســتخدامات » أنــه 
مجمــع متكامــل الخدمــات يتيــح وحــدات ســكنية و حدائــق و مــدارس و مالعــب و ســينمات و 
محــالت تجاريــة و جمعيــات و جميــع الخدمــات األساســية والترفيهيــة لســكان هــذا المبنــى . 

هــذه الفكــرة وجدتهــا مطبقــة فــي المجمعــات الســكنية الحديثــة فــي اســطنبول بتركيــا حيــث 
يتــم البنــاء علــى مســاحة كبيــرة العديــد مــن المبانــي الســكنية التــي تتكــون مــن شــقق متعــددة 
األحجــام و فلــل صغيــرة باالضافــة الــى الخدمــات األساســية والترفيهيــة و يحيــط هــذا المبنــى 
مــن الخــارج محــالت تجاريــة ســواء للمطاعــم أو البنــوك أو الجمعيــات أو المقاهــي و غيرهــا . 

ميــزة هــذه المبانــي أنهــا مخصصــة فقــط لســكانها مــن المالكيــن للوحــدات الســكنية و مجهــزة 
بجميــع أحتياجــات األمــان و أيضــا هــذه المبانــي تخــدم أهالــي المنطقــة مــن حيــث الخدمــات 

التجاريــة الموجــودة خــارج المبنــى . 

و الســؤال هــل مــن الممكــن أن يكــون لدينــا مبانــي أو مشــاريع مشــابهة يتــم طرحهــا للمطوريــن 
العقارييــن ســواء فــي المناطــق الجديــدة أو القديمــة فهــذه المبانــي ال يمكــن بنائهــا علــى 

ــا .  ــوب له ــاج مســاحات كبيــرة لتنفيذهــا بالشــكل المطل مســاحات صغيــرة و تحت

الخالصة : 
هنــاك مشــاريع نوعيــة و تخــدم شــرائح كبيــرة مــن المجتمــع منفــذة فــي الخــارج بإمكاننــا 
تنفيذهــا بالكويــت و تحــل جــزء مــن المشــاكل االســكانية فلمــاذا ال يتــم النظــر فيهــا ؟؟؟ 
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ــي القطــاع  ــدع ف ــي المب ــر مــن الشــباب الكويت ــر الكثي ــرة ظه ــة الكثي ــي اآلون ف
العقــاري بعمــل فيديوهــات توعيــة للمهتميــن بالشــأن العقــاري ، و ذلــك بهــدف 
زيــادة الوعــي فــي هــذا القطــاع الحســاس الــذي يهــم جميــع شــرائح المجتمــع . 

ليــس صحيحــا أن القطــاع العقــاري فقــط يهــم مــن يســتطيع شــراء عقــار و يمتلــك المالئــة الماليــة 
و لكــن القطــاع العقــاري أصبــح يهــم جميــع شــرائح المجتمــع فمــن يرغــب فــي شــراء أرض هــذا 
يعتبــر مهتــم و مــن يرغــب فــي تأجيــر شــقة فهــذا أيضــا مهتــم و مــن يرغــب فــي تأجيــر محــل 
أو مكتــب تجــاري إلنشــاء مشــروعه الصغيــر فهــذا مهتــم و مــن يرغــب فــي تأســيس مصنــع فهــذا 

أيضــا مهتــم فالقطــاع العقــاري ليــس مقتصــر علــى فئــة بعينهــا فقــط . 

و مــن حســن الحــظ أنــه فــي الســنوات الخمــس الماضيــة تــم دخــول الكثيــر مــن الشــباب 
الكويتــي فــي القطــاع باختــالف أنواعــه فمنهــم مــن تخصــص فــي البيــع و منهــم مــن تخصــص فــي 
التأجيــر و منهــم مــن تخصــص فــي البــدل و منهــم مــن تخصــص فــي تســويق الشــاليهات و جــزء 
منهــم تخصــص فــي تســويق المحــالت و المكاتــب ، و أغلــب هــؤالء الشــباب أضــاف الــى مجــال 
التســويق مجــال نشــر المعرفــة فــي هــذا القطــاع و توعيــة المجتمــع ببعــض األمــور التــي غالبــا 
مــا تكــون غائبــة عــن أفــراد المجتمــع و اســتخدموا وســائل التواصــل االجتماعــي فــي نشــر هــذه 
المعرفــة التــي نتمنــى أن تــؤدي الــى تطويــر هــذا القطــاع بشــكل أفضــل ممــا هــو عليــه اآلن . 

الخالصة : 
المبــادرات االبداعيــة دائمــا مــا تحقــق روافــد مفيــدة لجميــع أفــراد المجتمــع باختــالف المجــاالت 

فنتمنــى أن تكــون عــادة مســتمرة . 
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ــع  ــار بشــكل أوس ــح المط ــى الســفر و فت ــف اإلجــراءات عل ــم تخفي ــد أن ت بع
ــن  ــن أو المقيمي ــن الخــارج ســواء للكويتيي ــن م ســواء للمســافرين أو العائدي

ــار ؟؟ ــى حركــة و أســعار العق ــر عل ــه تأثي ــل ل هــل هــذا العام

نعــم لــه تأثيــر و لنأخــذ لمحــة بســيطة علــى تأثيــر هــذا الموضــوع ان اغــالق المطــار كان لــه 
تأثيــر علــى أســعار العقــارات ســواء بشــكل إيجابــي مــن ناحيــة وســلبي مــن ناحيــة أخــرى . 

الترفيــه كالشــاليهات  بالنزهــة و  الخاصــة  العقــارات  مــن نصيــب أصحــاب  اإليجابــي كان 
ــن  ــح ع ــن للتروي ــه المواطني ــه ل ــي توج ــارات الت ــن العق ــا م ــتراحات وغيره ــزارع واالس والم
أنفســهم وعوائلهــم خــالل فتــرة اإلغــالق ســواء للشــراء أو للتأجيــر ممــا أدى الــى ارتفــاع نســتطيع 
أن نصفــه بالغيــر منطقــي و ذلــك نظــرا لعــدم وجــود خيــارات أخــرى كمتنفــس للمواطنيــن حيــث 
ــال مغلقــة ،  ــة الخاصــة باالطف ــات واألماكــن الترفيهي ــب المجمع ــم الســفر و أغل ــه ال يمكنه أن
أمــا مــع فتــح المطــارات و توجــه عــدد كبيــر مــن الســكان للســفر للســياحة فقــد قــل الطلــب 
تدريجيــا علــى هــذا النــوع مــن العقــارات و خاصــة التأجيــر و ســيقل أكثــر بالقــادم مــن األيــام 

و خاصــة بعــد اعــادة فتــح المــدارس واألماكــن الترفيهيــة لألطفــال . 

أمــا التأثيــر الســلبي فقــد كان مــن نصيــب العقــارات االســتثمارية فأغلــب المســتأجرين لهــذه 
ــي  ــادة ف ــي بلدانهــم و ال يســتطيعون العــودة ممــا ســبب زي ــوا عالقيــن بالخــارج ف العقــارات كان
الشــواغر فــي شــقق العقــارات االســتثمارية و ســبب ركــود فــي التــداول و الطلــب علــى هــذه 
العقــارات ، أمــا اآلن و بعــد فتــح المطــارات و الســماح بعــودة الوافديــن المطعميــن فمــن المتوقــع 
عــودة العجلــة للــدورات تدريجيــا و زيــادة نســب اإلشــغال لهــذا النــوع مــن العقــارات و يكــون 

تأثيــر فتــح المطــار ايجابــي ألصحــاب هــذه العقــارات . 
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فــي األســبوع الماضــي تــم تــداول بعــض األخبــار عــن زيــادة فــي رســوم 
العقــارات الصناعيــة المملوكــة للدولــة و باألخــص المؤجــرة بالباطــن عــن 
ــار بعــد إيقــاف بعــض المــزادات  ــا ، و جــاءت هــذه األخب ــق المنتفعيــن به طري
الخاصــة بطــرح قســائم صناعيــة مــن قبــل الدولــة لمــن يرغــب فــي االنتفــاع بهــا 
و ذلــك لمراجعــة الرســوم علــى هــذه القســائم لتحقيــق رافــد اقتصــادي و مالــي 

ــة مــن هــذه العقــارات  .  للدول

و نحــن بدورنــا نثمــن هــذه القــرارات التــي تعتبــر مــن وجهــة نظرنــا اســتحقاق للدولــة لتعظيــم 
ايراداتهــا مــن خــالل هــذه القســائم و أيضــا هنــاك مطالبــات عديــدة مــن مختصيــن و اقتصادييــن 

 . BOTللنظــر فــي رســوم و مداخيــل مشــاريع ال

و لكــن التســاؤل هنــا مــا هــو تأثيــر هــذه الزيــادات و الرســوم و الضرائــب إن صــح التعبيــر علــى 
المســتهلك النهائــي و هــو المواطــن البســيط هــل هنــاك آليــات تحمــي المواطــن مــن تحمــل هــذه 
ــادات التــي ســتحمل علــى المنتجــات حيــث أن هــذه الرســوم ســتحمل علــى مســتأجرين  الزي
ــى  ــا ســيجبرهم عل ــم مم ــة عليه ــة إضافي ــا تكلف ــة الحــال ســينتج عنه ــارات و بطبيع ــذه العق ه
اضافــة هــذه التكاليــف علــى المنتجــات النهائيــة و التــي ســيكون المواطــن هــو المتحمــل لهــذه 

التكلفــة .  

الخالصة : 
يجب على من يقوم باتخاذ القرارات دراسة جميع األبعاد ألي قرار قبل اتخاذه . 
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فــي هــذا المقــال نبــي نســولف بالعاميــة شــوي عشــان نقــرب وجهــات النظــر 
بشــكل أكبــر مــن خــالل تســاؤالت تشــير الــى بعــض الحلــول و هــي كاآلتــي : 

- ليــش مــا يســتعينون بالمتخصصيــن لحــل القضيــة االســكانية اللــي يفكــرون خــارج الصنــدوق 
و دائمــا يســتعينون بمــن ليــس لديهــم أي درايــة ؟؟؟!!! 

ــة و ال  ــات الحكومي ــة يســتعينون بالجه ــاطة العقاري ــوق الوس ــون س ــون ينظم ــا يب ــش لم - لي
ــة ؟؟؟ !!!  ــم بالمهن ــن ه ــرأي م يســتمعون ل

- ليــش حلولنــا دائمــا تكــون ردات فعــل و ليســت حلــول جذريــة تحــل المشــكلة مــن عرجهــا 
؟؟؟!!!! 

- ليــش لحــد اآلن الوســيط العقــاري يســتخدم دفتــر كربــون و أحنــا بســنة 2021 و بعــز الثــورة 
التكنولوجيــة ؟؟؟!!! 

- ليــش معاملــة تســجيل عقــار تاخــذ لهــا بأفضــل الحــاالت أســبوعين و فــي بعــض دول الخليــج 
مــا تطــول ســاعتين ؟؟؟!!! 

ليش و ليش و ليش أحنا متأخرين ؟؟؟ شنو ناقصنا ؟؟؟ 

الجواب مفتوح لكم ... 
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راية إصالح و تطوير السوق العقاري من يحملها ؟؟؟ 

ســؤال بــات مــن الضــروري االجابــة عليــه بعــد مــا أصبحــت المطالبــات تتزايــد بايجــاد حلــول 
جذريــة لتنظيــم هــذا الســوق ، فمــن خــالل الفتــرة الســابقة ســمعنا و قرأنا الكثير مــن المطالبات 
لتنظيــم هــذا الســوق فهنــاك مــن اقتــرح إنشــاء هيئــة لتنظيــم ســوق العقــار أســوة بهيئــة أســواق 
المــال و بعضهــم أقتــرح تشــديد أكثــر فــي القوانيــن الظهــار شــفافية أكثــر بالتعامــالت ، وبعضهــم 
اقتــرح قصاصــات لقضايــا معينــة و هكــذا دواليــك كعادتنــا فــي الكويــت نتخــذ مــن ردود األفعــال 

حلــوال لقضايانــا . 

ــدرج  ــار ين ــة متخصصــة للعق ــو إنشــاء هيئ ــة ه ــا المتواضع ــة نظرن ــن وجه ــح م ــرأي األرج وال
تحتهــا جميــع المتعامليــن بالســوق العقــاري ابتــداء مــن الوســطاء و انتهــاء بــاإلدارات الموجــودة 
فــي الــوزارات و المتعلقــة بالشــأن العقــاري كادارة التســجيل العقــاري بــوزارة العــدل وإدارة 

ــا .  ــوزارة التجــارة و غيره ــوال ب ــت و ادارة غســيل األم ــة الكوي المســاحة ببلدي

و نجــد هــذه التجربــة معمــول بهــا فــي امــارة دبــي باالمــارات بأســم دائــرة األراضــي و األمــالك و 
هــذه الجهــة هــي المنــوط بهــا متابعــة ســوق العقــار مــن األلــف الــى اليــاء . 

و نجدد سؤالنا من الجهة المنوط بها حمل راية تنظيم هذا السوق ؟؟؟
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قبــل أيــام اســتمعت إلــى برنامــج عــن الهويــة المعماريــة فــي الكويــت و كيــف اندثــرت معالــم 
هــذه الهويــة مــع الحداثــة و لــم يتــم الحفــاظ عليهــا و كان هــذا البرنامــج علــى منصــة القبــس 
ــث و لكــن لفــت نظــري أحــد  ــه هــو محــور الحدي ــا طــرح في ــج و م ــس هــذا البرنام ، و لي
المهندســين المعمارييــن عندمــا تكلــم عــن موضــوع مبنــى الصوابــر و مــا كان مخطــط لــه و 
مــا تــم تنفيــذه لألســف مغايــر لهــذا المخطــط و ذكــر جملــة مبنــى متعــدد األغــراض و هــذا 

مــا فتــح أمامــي هــذا الســؤال : هــل يصلــح لنــا هــذا النظــام ؟؟؟ 

حســب مــا تــم فهمــه مــن هــذا المصطلــح » المبنــى المتعــدد األغــراض أو االســتخدامات » أنــه 
مجمــع متكامــل الخدمــات يتيــح وحــدات ســكنية و حدائــق و مــدارس و مالعــب و ســينمات و 
محــالت تجاريــة و جمعيــات و جميــع الخدمــات األساســية والترفيهيــة لســكان هــذا المبنــى . 

هــذه الفكــرة وجدتهــا مطبقــة فــي المجمعــات الســكنية الحديثــة فــي اســطنبول بتركيــا حيــث 
يتــم البنــاء علــى مســاحة كبيــرة العديــد مــن المبانــي الســكنية التــي تتكــون مــن شــقق متعــددة 
األحجــام و فلــل صغيــرة باالضافــة الــى الخدمــات األساســية والترفيهيــة و يحيــط هــذا المبنــى 
مــن الخــارج محــالت تجاريــة ســواء للمطاعــم أو البنــوك أو الجمعيــات أو المقاهــي و غيرهــا . 

ميــزة هــذه المبانــي أنهــا مخصصــة فقــط لســكانها مــن المالكيــن للوحــدات الســكنية و مجهــزة 
بجميــع أحتياجــات األمــان و أيضــا هــذه المبانــي تخــدم أهالــي المنطقــة مــن حيــث الخدمــات 

التجاريــة الموجــودة خــارج المبنــى . 

و الســؤال هــل مــن الممكــن أن يكــون لدينــا مبانــي أو مشــاريع مشــابهة يتــم طرحهــا للمطوريــن 
العقارييــن ســواء فــي المناطــق الجديــدة أو القديمــة فهــذه المبانــي ال يمكــن بنائهــا علــى 

ــا .  ــوب له ــاج مســاحات كبيــرة لتنفيذهــا بالشــكل المطل مســاحات صغيــرة و تحت

الخالصة : 
هنــاك مشــاريع نوعيــة و تخــدم شــرائح كبيــرة مــن المجتمــع منفــذة فــي الخــارج بإمكاننــا 
تنفيذهــا بالكويــت و تحــل جــزء مــن المشــاكل االســكانية فلمــاذا ال يتــم النظــر فيهــا ؟؟؟ 
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فــي األيــام الماضيــة قــام بعــض أعضــاء مجلــس األمــة الكــرام و هــم الســادة الدكتــور حســن 
جوهــر و الدكتــور عبدالعزيــز الصقعبــي بعمــل ورش لمناقشــة الحلــول للقضيــة االســكانية 
ــي المجــال  ــن ف ــن األخــوة المتخصصي ــد م ــورش اســتضافة العدي ــذه ال ــن خــالل ه ــم م و ت

العقــاري و ذلــك لمناقشــة الحلــول للقضيــة االســكانية كل حســب اختصاصــه . 

نعــم نحتــاج مثــل هــذه المبــادرات مــن األخــوة المشــرعين أعضــاء مجلــس األمــة لوضــع حلــول 
جذريــة للقضيــة االســكانية و أيضــا النشــاء هيئــة تعنــى بتنظيــم الســوق العقــاري بشــكل كامــل 

وعــدم االعتمــاد علــى ردات القعــل بالحلــول . 

و لكــن يجــب أن يتبــع هــذه المبــادرات تنفيــذ و المشــي بخطــى ســريعة فــي االنجــاز و تشــريع 
القوانيــن و ليــس فقــط كتابــة مســودات ووضعهــا بــاالدراج . 
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مــن مقــوالت القدمــاء عــن العقــار » العقــار يمــرض و ال يمــوت » و أيضــا » العقــار األبــن 
البــار » و غيرهــا مــن المقــوالت التــي توحــي للمتلقــي أن العقــار اســتثمار ناجــح و قليــل 

المخاطــر و أن االســتثمار بــه غنيمــة . 

و لكن .... 

هــذه المقــوالت ال تتحقــق فــي حــال كان االســتثمار بــدون دراســة و بــدون قــراءة صحيحــة 
و متأنيــة لمعطيــات الســوق العقــاري بشــكل خــاص و قــراءة األحــداث بشــكل عــام ســواء 

ــة .  ــا أو االقتصادي ــية منه السياس

فيجــب علــى المســتثمر معرفــة مؤشــر الســوق وقراءتــه قــراءة صحيحــة بعيــدا عــن االندفــاع 
و العواطــف و كالم الدواويــن ، فليــس مــن الضــروري اذا رأينــا النــاس متجهــة لالســتثمار فــي 
مــكان معيــن أن نتوجــه معهــم بــدون دراســة فوائــد االســتثمار فــي هــذا المــكان ســواء علــى 

المــدى القصيــر أو البعيــد . 

ــالن  ــي أن ف ــون ســطحية و ه ــا تك ــادة م ــتثمار ع ــتنا لالس ــت دراس ــي الكوي ــا ف لألســف عندن
اســتثمر فــي هــذا المــكان و حقــق أربــاح كبيــرة فيجــب علينــا أن نســتثمر لنحقــق هــذه األربــاح 
و لكــن ال نقــوم بالنظــر للفتــرة التــي قــام باالســتثمار بهــا و أســعارها و الفتــرة التــي ســنقوم نحــن 
بالدخــول فيهــا ، و أيضــا ال ننظــر هــل األســعار متضخمــة أم طبيعيــة فــي الفتــرة التــي نرغــب 

باالســتثمار بهــا . 

الخالصة : 
من يرغب باالستثمار يجب عليه النظر لعدة أمور و هي : 

1- الفترة الزمنية لالستثمار المرغوب به هل هي قصيرة أم طويلة . 
ــي  ــي األســعار الت ــا و ماه ــة فيه ــة مؤشــر الحرك ــة و معرف ــخ أســعار المنطق 2- الرجــوع لتاري

ــا .  ــت تتحــرك فيه كان
ــي  ــل علم ــا تحلي ــة و تحليله ــزول أســعار المنطق ــاع أو ن ــي أدت الرتف ــل الت ــة العوام 3- معرف

ــاع .  ــدا عــن العواطــف و االندف بعي
4- قــراءة مســتقبل هــذه المنطقــة مــن خــالل دراســة التمــدد الســكاني و الحاجــة المســتقبلية 
لهــذه المنطقــة و المشــارع المحيطــة بهــا و غيرهــا مــن العوامــل التــي مــن الممكــن أن تجعــل 

االســتثمار ناجــح أو غيــر مجــزي . 
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فــي األيــام الماضيــة صــرح وزيــر االســكان عــن عــزم المؤسســة العامــة للرعايــة الســكنية 
ــى  ــداهلل عل ــوب ســعد العب ــة جن ــي مدين ــا ف ــى المســتحقين له ــع القســائم عل ــدء بتوزي الب
ــاك  ــى أن يكــون هن ــع 22152 قســيمة عل ــل بواق ــع شــهر ديســمبر المقب المخطــط مــن مطل

ــا .  ــدي عليه ــد تمــت موافقــة المجلــس البل ــع 6000 قســيمة و ق توســعة بواق

ــع تــم االعــالن عنــه لدخــول  و مــا يدعــو للتفائــل هــذه المــرة أن هنــاك جــدول زمنــي للتوزي
القرعــة بخــالف المــرات الســابقة التــي كانــت مجــرد تصريحــات . 

 
ــام و  ــار بشــكل ع ــعار العق ــى أس ــة عل ــذه المدين ــع ه ــيؤثر توزي ــل س ــا ه ــؤال هن ــن الس و لك

البــدالت أو بمعنــى ادق التنــازل عــن الطلبــات مقابــل التخصيــص بشــكل خــاص ؟؟؟ 

بالمجمــل ال نعتقــد أن التوزيــع علــى المخطــط ســيؤثر علــى أســعار العقــارات بالســوق بشــكل 
عــام مالــم تكــون هنــاك وفــرة مــن العقــارات التــي يســتطيع المواطــن البنــاء فيهــا بشــكل مباشــر ، 
و لكــن بخصــوص التنــازل عــن الطلــب مقابــل التخصيــص نعتقــد أن أصحــاب الطلبــات القديمــة 
و خاصــة بدايــة ســنة ال2000 ســيقومون بطلــب التنــازل مقابــل الحصــول علــى عــروض فــي 
المناطــق التــي تــم التخصيــص بهــا و اعطــاء أمــر بنــاء مثــل جنــوب عبــداهلل المبــارك و غيرهــا 
ــذه  ــي ه ــص ف ــن أصحــاب التخصي ــاك م ــن الســابق ألن هن ــعار ســتنخفض ع ــد أن األس و نعتق
المناطــق يرغــب فــي جنــوب ســعد العبــداهلل و بمــا أن المدينــة ســيتم البــدء بتوزيعهــا سيســعى 

هــؤالء المــالك للبــدل مــع أصحــاب الطلبــات المســتحقة لمدينــة جنــوب ســعد . 
و فــي النهايــة نتمنــى بعــد التوزيــع أن يتــم العمــل بانجــاز البنيــة التحتيــة بطــرق أســرع كــي 
ال يتأخــر المواطنيــن أكثــر فــي الســكن فــي هــذه المدينــة التــي طــال انتظارهــا ، و نســأل اهلل 

التوفيــق للجميــع . 
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فــي اآلونــة األخيــرة و مــع متابعتنــا الدقيقــة لحركــة الســوق العقــاري فــي الكويــت وجدنــا 
هنــاك بطــئ فــي حركــة التــداوالت و خصوًصــا فــي العقــار الصناعــي و الحرفــي و مــن ثــم 
العقــار الســكني أمــا العقــار التجــاري و اإلســتثماري فهــو قليــل التــداوالت بســبب جائحــة 

كورونــا ، و هــذا البطــئ فــي التــداوالت يعــزى للعديــد مــن األســباب مــن أهمهــا : 

1- صــدور بعــض الصريحــات مــن مســئولين حكومييــن بضــرورة زيــادة الرســوم علــى عقــارات 
أمــالك الدولــة و يشــملها العقــار الصناعــي و الحرفــي ممــا أدى لترقــب الكثيريــن مــن المتداولين 

فــي هــذا النــوع مــن العقــارات . 

ــى  ــوم عل ــرض رس ــط و ف ــع ضواب ــر لوض ــه كبي ــاك توج ــكني هن ــب الس ــى الجان ــا عل 2- أيض
ــاء و  ــاء و الم ــع الدعــم عــن الكهرب ــام الشــقق كرف ــارات الســكنية المؤجــرة بنظ أصحــاب العق
فــرص ضرائــب ، نعــم هــذا األمــر صعــب التطبيــق فــي الوقــت القريــب و لكــن تكــرار التصريحات 

بهــذا الشــأن يولــد عنــد المســتثمرين الترقــب بــدل اإلندفــاع . 

3- اإلرتفــاع الســريع و الجنونــي ألســعار هــذه العقــارات ال ســيما العقــار الســكني الــذي أصبــح 
شــراءه صعــب المنــال و حلــم بمعنــى كلمــة حلــم . 

4 - ترقــب بعــض القوانيــن و الحلــول المطروحــة مــن مجلــس األمــة لحــل القضيــة اإلســكانية 
و تنظيــم عمــل الســوق العقــاري . 

٥ - هنــاك توجــه علــى إســتحياء مــن بعــض المســتثمرين للعــودة للعقــار اإلســتثماري بمــا أن 
ــا .   األمــور تتحســن تدريجيــا بعــد جائحــة كورون

الخالصة : 
البطــئ فــي التــداوالت و الركــود التدريجــي أمــر محمــود جــدا إلعــادة األســعار إلــى نصابهــا و 
تصحيحهــا ، و أيضــا الترقــب شــيء جيــد إلعــادة دراســة اإلســتثمار بالطــرق الصحيحــة و عــدم 

تضخيــم التوقعــات علــى العائــد مــن هــذا اإلســتثمار . 



مؤسسة دروازة الصفاة العقارية

190
 23 أكتوبر 2021 التاريخ : 

ال�ة -٨7-الم�ة



المقاالت العقارية

191
 23 أكتوبر 2021 التاريخ : 

بــوادر االســتقرار السياســي تجلــت فــي األســبوع الماضــي مــن خــالل البــدء بموضــوع 
ــواف األحمــد  ــر الشــيخ ن ــن ســمو األمي ــر ســامية م ــت بأوام ــي كان ــة الت المصالحــة الوطني
ــي  ــب ف ــن 40 نائ ــان م ــة ببي ــج األولي ــرت النتائ ــاه و ظه ــه اهلل ورع ــاح حفظ ــر الصب الجاب
ــب العفــو رســميا مــن ســمو  ــم طل ــه ت ــي هــذه المصالحــة مــن خالل ــدء ف ــس األمــة للب مجل
األميــر عــن أبنــاءه الذيــن صــدرت بحقهــم أحــكام قضائيــة بســبب قضايــا رأي و نتمنــى أن 
ــاه و  ــه اهلل و رع ــموه حفظ ــادة س ــدة بقي ــت جدي ــة لكوي ــة الحقيقي ــة التنمي ــدأ صفح تب

ــن .  ــده األمي ــي عه بمســاندة ول

و التســاؤل الــذي نطرحــه هــل هــذه المصالحــة الوطنيــة و التوجــه نحــو التنميــة ســيكون لهمــا 
أثــر علــى الســوق العقــاري ؟؟؟ 

نعــم ســيكون لهــذه المصالحــة األثــر االيجابــي علــى ســوق العقــار ان قــام المشــرعين الممثليــن 
بأعضــاء مجلــس األمــة و المنفذيــن الممثليــن بمجلــس الــوزراء العمــل خــارج الصنــدوق و فتــح 

آفــاق جديــدة فــي هــذا الســوق مــن خــالل عــدة أمــور و هــي كالتالــي : 

1- حــل القضيــة اإلســكانية و معالجــة موضــوع التمويــل و طــرح مشــروع المطــور العقــاري و 
حــل مشــكلة الوقــت فــي انجــاز البنــى التحتيــة للمــدن االســكانية الجديــدة . 

2- تنظيــم عمــل الســوق العقــاري ككل ابتــداء مــن طــرق تقييم العقارات و تتلخص بإنشــاء هيئة 
معنيــة بهــذا الشــأن و ســوق الوســاطة العقاريــة مــن خــالل العمــل بنظــام الدفتــر االلكترونــي و 
التمويــل العقــاري عــن طريــق البنــوك و تســهيل اجــراءات بيــع العقــارات مــن خــالل ربــط الجهــات 

المعنيــة فــي نظــام إلكترونــي يســهل علــى المواطنيــن وانجــاز معامالتهــم العقاريــة . 

3- فتــح آفــاق اســتثمارية عقاريــة لتجــار العقــار للتوجــه اليهــا و االبتعــاد عــن االســتثمار فــي 
العقــار الســكني لمنــع المضاربــات بــه و تضخــم أســعاره . 

و هنــاك العديــد مــن التفاصيــل و لكــن هــذه تعتبــر أهــم األمــور و قــد تــم فــي األســابيع الســابقة 
عمــل ورش عمــل فــي مجلــس األمــة لمناقشــة أوضــاع الســوق العقــاري بشــكل كامــل مــن خــالل 
االســتعانة بالمتخصصيــن فــي المجــال و نتمنــى أن تــرى هــذه المقترحــات النــور مــع بــدء حقبــة 

جديــدة مــن العمــل مــن أجــل كويــت جديــدة . 
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تزامنــا مــع إعــالن المؤسســة العامــة للرعايــة الســكنية البــدء بتخصيص الطلبات المســتحقة 
لمدينــة جنــوب ســعد العبــداهلل تــم اإلعــالن أيضــا أنــه ســيتم تخصيــص عــدد 2400 قســيمة 

لتجربــة نظــام المطــور العقــاري و معرفــة فعاليتــه . 

و يأتــي هــذا القــرار بعدمــا ألغــت اللجنــة اإلســكانية بمجلــس األمــة نظــام المطــور العقــاري كامــال 
لهــذه المدينــة التــي كان مــن المخطــط لهــا أن تكــون أول مدينــة ذكيــة ســيتم تنفيذهــا عــن 

طريــق المطــور العقــاري الكــوري . 

و لكن كالعادة القرارات اإلرتجالية هي من يتصدر الحلول لمشاكلنا . 

ــه بشــكل  ــم تطبيق ــكانية إن ت ــة اإلس ــرا للقضي ــال كبي ــاري يشــكل ح ــور العق ــام المط ــم نظ نع
متقــن وفــق معاييــر عالميــة متناســبة مــع إحتياجاتنــا و أيضــا مــع رقابــة صارمــة مــن الجهــات 
المختصــة ، أمــا رفــض هــذا النظــام برمتــه بســبب عــدم الثقــة بالشــركات المحليــة هــذا يعتبــر 

هــروب مــن الحــل و إســتمرار المشــكلة بتعقيداتهــا . 

مــا المانــع مــن إدخــال الشــركات العالميــة بشــكل مباشــر و بــدون وكيــل محلــي للقيــام بهــذا 
النظــام كــي يتــم فتــح بــاب المنافســة مــع الشــركات المحليــة ؟؟؟ 

مــا الــذي يمنــع عمــل إســتبيان إلكترونــي لجميــع أصحــاب الطلبــات اإلســكانية و معرفــة 
إحتياجاتهــم اإلســكانية لتنفيذهــا مــع المطــور العقــاري العالمــي ؟؟؟ 

الخالصة : 
إلى متى سيتم العمل بمفهوم التجربة و الخطأ لحل القضية اإلسكانية ؟؟؟!!! 
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الجمعيــات التعاونيــة فــي الكويــت ظاهــرة ناجحــة و مميــزة و خاصــة فــي الســنوات 
األخيــرة و أصبحــت تقــوم بــأدوار إجتماعيــة ترفــع لهــا القبعــة ، صحيــح أن هنــاك جمعيــات 
لهــا الكثيــر مــن الســلبيات و ليــس لهــا أدوار تذكــر و لكــن نقصــد فــي مقالنــا هــذا الجمعيــات 
المميــزة التــي أصبحــت تتنافــس فــي تقديــم كل مــا يريــح مســاهميها مــن أبنــاء المنطقــة . 

ــة  ــن القضي ــزء م ــل ج ــي ح ــة ف ــات التعاوني ــاهم الجمعي ــن أن تس ــن الممك ــل م ــؤال ه و الس
؟؟!!  اإلســكانية 

ســؤالنا يميــل إلــى اإلفتــراض أكثــر منــه الــى الواقــع و لكــن لنفتــرض أن أحــد الجمعيــات 
المميــزة طلبــت مــن الحكومــة بتخصيــص أرض بمســاحة كبيــرة و تقــوم هــذه الجمعيــة ببنــاء 
مجمــع ســكني متعــدد األغــراض يشــتمل علــى شــقق ســكنية باإلضافــة إلــى مرافــق و حدائــق و 

متاجــر تخــدم ســكان هــذا المجمــع . 

ــقق  ــذه الش ــا و تخصــص ه ــع خدماته ــن م ــام الغرفتي ــع بنظ ــذا المجم ــي ه ــقق ف ــون الش و تك
ــدل  ــة ب ــر بقيم ــون التأجي ــة و يك ــة المســاهمين بالجمعي ــاء المنطق ــن أبن ــزواج م ــي ال لحديث
اإليجــار المخصــص مــن الحكومــة و يســتغل الفــرد هــذه الشــقة لمــدة خمــس ســنوات و مــن ثــم 

ــث آخــر و هكــذا .  ــا متــزوج حدي ــا ليســتفيد به يقــوم بإخالئه

أال يساعد هذا المقترح بتخفيف الضغط على الشقق السكنية الموجودة في المنازل ؟؟؟ 

أال يساعد على تقليل قيمة اإليجارات بالمنطقة ؟؟ 

و أيضــا مــن الممكــن تخصيــص المتاجــر الموجــودة بالمجمع للشــباب أصحاب المشــاريع الصغيرة 
و هــذا يشــجع هــذه المشــاريع و أيضــا يكــون كاســتثمار لمــدة معينــة و مــن ثــم يتــاح المجــال 

لصاحــب مشــروع آخــر و هكــذا . 

الخالصة : 
ــن أن  ــن الممك ــة فم ــت إفتراضي ــو كان ــدوق و نضــع المقترحــات و ل ــن الصن ــال م لنخــرج قلي

ــة .  ــول واقعي ــرة لحل تكــون فك
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لألســف التســويق العقــاري فــي الكويــت يفتقــر لالحترافيــة فــي طــرق العــرض 
و ذلــك لعــدة أســباب : 

1- عــدم رغبــة المــالك بتزويــد الوســيط لتفاصيــل العقــار التــي تخــدم عمليــة التســويق بداعــي 
عــدم حــرق العقــار فــي الســوق . 

ــي  ــار بالســرعة القصــوى و بالتال ــر العق ــع أو تأجي ــاص فرصــة بي ــي اقتن ــة الوســطاء ف 2- رغب
ــي التفاصيــل .  ــم يبحــث ف ــات بســيطة عــن العقــار لعرضــه أوال و مــن ث يأخــذ أي بيان

3- عــدم وجــود قوانيــن تجبــر مالــك العقــار بحصــر العقــار لــدى وســيط واحــد ليعمــل عليــه 
باالحترافيــة المطلوبــة كمــا هــو الوضــع فــي أكثــر الــدول احترافيــة فــي هــذا المجــال . 

4- عــدم وجــود ثقافــة لــدى جميــع األطــراف أن ســواء المالــك أو الوســيط أن التســويق العقــاري 
فــن و يحتــاج عمــل دراســة لــكل عقــار قبــل تســويقه . 

الخالصة : 

هنــاك أمــور بســيطة جــدا تســاعد علــى تســويق العقــار باحترافيــة منهــا تنظيــف العقــار قبــل 
ــالغ  ــن - اب ــالء المحتملي ــرحها للعم ــار لش ــات العق ــع مخطط ــيط بجمي ــد الوس ــه - تزوي عرض

ــار و هكــذا .  ــى العق ــات عل ــأي مديوني الوســيط ب
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بعــد البــدء فــي اســتقبال طلبــات التخصيــص للمواطنيــن المســتحقين لمدينــة جنــوب ســعد 
العبــداهلل ، و بعــد مــا يتــم اســتالم التخصيــص الرســمي بالقرعــة الســؤال المســتحق هنــا أو 

األســئلة المســتحقة هــي كالتالــي : 

- هــل هنــاك جــدول زمنــي واضــح ومحــدد المعالــم لتاريــخ اســتالم المواطنيــن ألذونــات البنــاء 
فــي هــذه المدينــة ؟؟؟  

ــتقوم  ــي س ــع الشــركات الت ــع م ــة الســكنية بالتوقي ــة للرعاي ــت المؤسســة العام ــل قام - و ه
ــة ؟  ــة للمنطق ــى التحتي ــاريع البن ــذ مش بتنفي

- هــل ســتكون مدينــة جنــوب ســعد العبــداهلل أول مدينــة ذكيــة بالكويــت كمــا كان المقــرر 
لــه أم تــم الغــاء هــذا األمــر كمــا تــم الغــاء المطــور العقــاري الكــوري ؟ 

- هــل تــم تنفيــذ المخططــات للقســائم الزائــدة التــي تمــت الموافقــة عليهــا مــن المجلــس البلــدي 
؟؟؟ 

الخالصة : 
المواطــن ال يرغــب فــي الحصــول علــى ورقــة تبلغــه أن لديــك أرض فــي هــذه المدينــة أو تلــك 
المواطــن يرغــب فــي الحصــول علــى أرض علــى أرض الواقــع لبنــاء بيــت العمــر بأســرع وقــت و 

التخلــص مــن ســبح االيجــارات . 
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لعــل هنــاك أنــواع مختلفــة مــن الصفقــات العقاريــة أو بالمصطلــح العامــي ) البيعــات ( التــي 
ــا عــدة معاييــر أو ظــروف و  تتــم بالســوق العقــاري ، و هــذه الصفقــات أو البيعــات تحكمه

بالتالــي هــي مــن تؤثــر فــي ســعر الصفقــة و نســرد منهــا التالــي : 

ــم حســب أســعار الســوق و تكــون  ــي تت ــة الت ــارة عــن الصفق ــة و هــي عب ــة الطبيعي - الصفق
ــت  ــث انتف ــع حي ــي البي ــب ف ــع يرغ ــاج للســكن و البائ ــة أي أن المشــتري محت ــرض الحاج بغ

حاجتــه للعقــار كعقــارات الورثــة أو المطــور للعقــارات . 

- صفقــة الرغــاب و هــي عــادة تتــم بســعر أعلــى مــن ســعر الســوق الطبيعــي و ذلــك لعــدة عوامــل 
منهــا رغبــة المشــتري فــي هــذه المنطقــة أو القطعــة أو موقــع العقــار المميــز و ارتداداتــه  أو 

البنــاء الفاخــر . 

ــول و تعطــي المجــال  ــن ســعر الســوق بشــيء معق ــل م ــادة تكــون أق ــة المضــارب و ع - صفق
ــول .  ــح معق ــش رب ــل هام ــع و تحصي ــادة البي للمشــتري باع

- صفقــة المســتثمر و هــذا النــوع مــن الصفقــات عــادة يبنــى علــى أســاس محاســبي بحــت و 
ينظــر مــن خاللــه الــى عوائــد العقــار و تحــدده المــدة التــي يرغــب فيهــا المســتثمر باســتثمار 

رأس المــال و هــذه الصفقــات عــادة تتــم فــي العقــارات االســتثمارية و التجاريــة . 

الخالصة : 
هنــاك أنــواع متعــددة مــن الصفقــات التــي مــن خاللهــا نقيــس هــل قيمــة العقــار عادلــة أم مبالــغ 

بهــا و هــي تعتمــد علــى العوامــل التــي تــم ذكرهــا . 
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ــار  ــم و كب ــى مســتوى العال ــا عل ــر االســتثمارات أمان ــن أكث ــارات م ــر االســتثمار بالعق ــم يعتب نع
ــدرة للدخــل ...  ــارات الم ــيما العق ــارات الس ــاء العق ــا ينصحــون باقتن ــا م ــال دائم ــال األعم رج

 و لكن .... 

هل هذا االستثمار فعال آمن ؟؟؟ 

ــذا الســوق  ــي ه ــددة ف ــات متع ــا أزم ــرت علين ــد م ــاري و ق ــا للســوق العق ــن خــالل معاصرتن م
صاحبهــا فتــرات ركــود و فتــرات نــزول بعضهــا قــارب أن يكــون انهيــار مثــل ماحــدث فــي عــام 
2008 تبيــن لنــا أن االســتثمار العقــاري متــى مــا كان مــدروس بشــكل كبيــر ووضــع المخاطــر 
فــي الحســبان كان أكثــر أمانــا و متــى مــا تــم الدخــول فيــه بالوقــت المناســب ســيكون اســتثمار 
مربــح و لكــن فــي بعــض األحيــان و هــذا مــا يجعــل االســتثمار العقــاري أقــل أمانــا يتــم االســتثمار 
و الدخــول فيــه فــي أوقــات التضخــم العالــي ظنــا مــن المســتثمر أن هــذا االرتفــاع سيســود أو 
ــه يكــون  ــراط في ــي حــال اإلف ــد و لكــن ف ــل شــيء جي ــار  ، التفائ ــن ينه ــي أســوأ األحــوال ل ف

عكســيا علــى صاحبــه . 

و هنــاك اســتثمارات عقاريــة آمنــه و اســتثمارات أقــل أمانــا و لكــن قــل مــا نجــد اســتثمارات 
عقاريــة عاليــة الخطــورة اال مــا نــدر و نطــرح بعــض األمثلــة لالســتثمارات اآلمنــة و األقــل أمانــا . 

مــن االســتثمارات اآلمنــة العقــارات ذات المدخــول الشــهري الثابــت كالعمــارات االســتثمارية و 
ــوك  ــون للبن ــدون أي ره ــة ب ــت مملوك ــان إذا كان ــر أم ــارات أكث ــذه العق ــة و تكــون ه التجاري
فالرهــن علــى هــذه العقــارات قــد يجعلهــا فــي خانــة األقــل أمــان وقــت األزمــات ، و هــذه 
العقــارات تشــكل أمــان لمالكهــا ألنهــا مــدرة حتــى فــي فتــرات االزمــات و ان قــل مدخولهــا فــي 

ــة فــال ضيــر .  ــم تكــن مرهون هــذه الفتــرة و لكــن ان ل

ــاع  ــى ارتف ــط عل ــد فق ــا يعتم ــث أن مالكه ــي األراضــي الفضــاء حي ــا ه ــل أمان ــارات األق ــا العق أم
ســعرها إلعــادة البيــع و هــي ال تعطــي مالكهــا أي مــردود آخــر اال فــي حالــة البيــع و فــي بعــض 
األحيــان تشــكل خســارة علــى مالكهــا فــي حــال كان هنــاك ضرائــب علــى األراضــي الفضــاء و 
تحقــق هــذه العقــارات فائــدة جيــدة فــي حــاالت انتعــاش الســوق و المضاربــة بهــا أو فــي حــاالت 

االســتثمار الطويلــة جــدا . 

الخالصة : 
نــوع العقــار و وقــت الشــراء و طريقــة الشــراء عوامــل مهمــة جــدا فــي جعــل االســتثمار العقــاري 

آمنــا أو أقــل أمانــا . 
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لعــل التضخــم الحاصــل بأســعار العقــارات ال يشــمل عقــارات البيــع فقــط و ال يشــمل األجارات 
فقــط و لكــن وصــل التضخــم و المبالغــة باإلســعار للبــدالت بيــن الطلبــات اإلســكانية و 
التخصيــص و أســباب هــذا التضخــم الحاصــل أيضــا ترجــع لتأخــر حــل القضيــة اإلســكانية ، 
فبعــض المواطنيــن يضطــر إلختصــار الوقــت للحصــول علــى أرض مســموح فيهــا البنــاء بدفــع 
مبلــغ و قــدره للبــدل مــع صاحــب هــذه األرض ، حيــث وصــل البــدل فــي بعــض المناطــق مــع 
الطلبــات اإلســكانية لمبالــغ قريبــة مــن أســعار شــراء األراضــي فــي مناطــق جاهــزه كالخيــران 
الســكنية ، علــى ســبيل المثــال بــدل طلــب إســكاني ســنة 2002 مــع جنــوب عبــداهلل 
المبــارك قــد يصــل لمبلــغ 120 ألــف دينــار و قــد يصــل مــع غــرب عبــداهلل المبــارك إلــى مبلــغ 

180 ألــف و نتكلــم هنــا عــن المواقــع العاديــة و ليســت المميــزة . 

و كل هــذه المبالــغ يتحملهــا المواطــن كــي يحصــل علــى بيــت العمــر فإلــى متــى يعانــي المواطــن 
بســبب تخبطــات المســئولين عــن حــل القضيــة اإلســكانية . 

الخالصة : 
نتمنــى مــن المشــرعين فــي مجلــس األمــة اإللتفــات لحلــول شــاملة لهــذه القضيــة التــي مازالــت 

تــؤرق المجتمــع .
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لعــل هنــاك أعــراف جــرت بالســوق العقــاري منــذ عقــود متعاقبــة خيــل للبعــض 
أنهــا قوانيــن ملزمــة إال أنهــا أعــراف و يمكــن العمــل خالفهــا و ال يضرهــا شــيء 

و مــن هــذه األعــراف اآلتــي: 

1- مدة إخالء العقار السكني : 
يعتقــد الكثيــر أن مــدة اإلخــالء فــي العقــار الســكني كالبيــوت و الفلــل بعــد البيــع هــي 3 شــهور 
حســب القانــون إال أن هــذا االعتقــاد خاطــئ و إنمــا هــو عــرف و يمكــن االتفــاق خالفــه و يجــوز 

تســليم العقــار فــور االنتهــاء مــن تحويلــه بــوزارة العــدل . 

2- عمولة االيجار في العقارات السكنية : 
ــل  ــة ايجــار شــهر كام ــرف أن العمول ــا جــرى الع ــون و انم ــر محــددة بقان ــة اإليجــار غي عمول
يكــون مناصفــة بيــن المالــك و المســتأجر و يجــوز االتفــاق خــالف ذلــك ، و للمعلــوم الســنة 
الماضيــة صــدر قــرار بتحديــد قيمــة العمولــة نصــف شــهر و لكــن و لــم يحــدد فيــه مــن الــذي 
ــرف  ــى الع ــب اســتمر عل ــك فاألغل ــاق خــالف ذل ــرار يجــوز االتف ــر بالق ــة و ذك يتحمــل العمول

ــم .  القائ

3- عمولة الشراء: 
جــرى العــرف أن عمولــة الشــراء البالغــة 1% مــن قيمــة الصفقــة يتحملهــا المشــتري و يعتقــد 
ــة  ــر أن العمول ــط و ذك ــدد النســبة فق ــون ح ــرف و القان ــه ع ــون و لكن ــذا قان ــب أن ه األغل
يتحملهــا أمــا البائــع أو المشــتري أو مناصفــة بينهمــا و لكــن المتعامليــن مســتمرين علــى العــرف 

بتحمــل المشــتري لكامــل العمولــة . 

الخالصة : 
يجــب علــى مــن يتعامــل بالســوق العقــاري أو أي ســوق آخــر أن يفــرق بيــن القوانيــن و األعــراف 

حتــى يســتطيع ابــرام العقــود بالشــكل الصحيــح . 
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- هل أسعار العقار فلكية ؟ نعم 

- هل االسعار متضخمة ؟ بال شك . 

- هل هناك حلول مكتوبة ؟ نعم . 

- هل هذه الحلول مطبقة ؟ ال 

الخالصة : أكيد هذا مصير األسعار و سالمتكم 
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بعــد جائحــة كورونــا والضبابيــة المصاحبــة لهــا فــي خــروج الوافديــن أو عــودة الوافديــن و 
فــي تعديــل التركيبــة الســكانية و مــا نوعيــة الوافديــن الذيــن سيشــغلون هــذا القطــاع هــل 
ســيتجه أصحــاب األراضــي االســتثمارية إلــى تأجيــر أراضيهــم ألصحــاب األنشــطة الرياضيــة 

الــى أن تتضــح الرؤيــة لديهــم ؟؟؟  

ــي  ــرا ف ــرون كثي ــي متحي ــت الحال ــي الوق ــارات االســتثمارية ) األراضــي ( ف ــم أصحــاب العق نع
ــة  ــن ماهي ــى اآلن ع ــة إل ــر واضح ــورة غي ــث أن الص ــا حي ــم و تصميمه ــاء أراضيه ــة بن طريق
المســتأجرين المســتهدفين لهــذه العقــارات و كيفيــة بنــاء هــذه العقــارات و النمــط الذي ســيكون 
عليــه البنــاء ، ضــف علــى ذلــك التكلفــة العاليــة للبنــاء فــي هــذه الفتــرة بســبب ارتفــاع مــواد 
البنــاء و قلــة العمالــة المتخصصــة فــي البنــاء ، كمــا أن القيمــة االيجاريــة فــي العقــارات القائمــة 

حاليــا تتجــه نحــو النــزول . 

و مــن الحلــول ألصحــاب هــذه األراضــي االســتثمارية التوجــه لتأجيــر أراضيهــم لفتــرة مؤقتــة 
علــى المســتثمرين فــي األنشــطة الرياضيــة كمالعــب كــرة القــدم و البــادل و األنديــة الصحيــة 
ــد الجائحــة ، و  ــرا و خصوصــا بع ــت رواجــا كبي ــي الق ــة الت ــن االنشــطة الرياضي ــا م و غيره
هــذا األمــر جيــد جــدا مــن حيــث تنويــع االســتثمار ألصحــاب هــذه األراضــي و أيضــا فتــح آفــاق 
ترويحيــة لفئــة الشــباب حيــث أنهــم مقبليــن بشــكل كبيــر علــى هــذه األنشــطة المفيــدة لهــم . 

الخالصة : 
يجــب علــى المســتثمرين فــي القطــاع االســتثماري الخــروج قليــال مــن صنــدوق بنــاء الشــقق الــى 
االســتثمار فــي االنشــطة الرياضيــة و يجــب علــى الجهــات المســؤولة كالبلديــة و غيرهــا تنظيــم 

و تســهيل التراخيــص لهــذه األنشــطة . 
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دائمــا مــا نقــرأ مــن المحلليــن و الكتــاب و المتخصصيــن أن حــل القضيــة 
اإلســكانية بتحريــر األراضــي هــل هــذه هــي المعضلــة ؟؟؟ 

إذا عملنــا بحــث ســريع فــي مشــاريع المؤسســة العامــة للرعايــة  الســكنية نجــد أن المؤسســة 
مخصــص لهــا أراضــي بمســاحات كبيــرة و تضــم عــدد كبيــر مــن القســائم المخصصــة لتلبيــة 

إحتياجــات المواطنيــن إذن ليســت هــذه هــي المشــكلة أو المعضلــة . 

نعــم فــي الســابق كانــت هــذه المشــكلة و لكــن اآلن المشــكلة تكمــن فــي تنفيــذ البنــى التحتيــة 
لهذه المشــاريع اإلســكانية و تســليمها بشــكل ســريع للمواطنين . 

الخالصة : 
حــل هــذه المعضلــة بســن تشــريعات المطــور العقــاري كباقــي دول العالــم فمــن المســتحيل أن 

تســتطيع الدولــة تنفيــذ هــذه المشــاريع دفعــة واحــدة . 
و لكــن المطــور العقــاري يجــب أن ينفــذ بالشــكل الســليم وفــق معاييــر ورقابــة صارمــة مــن 

الدولــة كــي ال تصيــر هــذه المشــاريع هديــة للشــركات الفاســدة .  ىي
را�ف

ؤ
ر الا حر�ي

س�ة المسشكل�ة �ة  ل�ي
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نعم حان وقت قطف ثمار التخطيط السيء ...

نعم حان وقت قطف ثمار قرارات البنج للمواطنين ...

ــا نجنــي ثمــار ال تغنــي و ال تســمن مــن  عندمــا تصــدر قــرارات بــدون تخطيــط إلنجازهــا فإنن
جــوع ...

و األدهــى و األمــر أننــا ال نتعلــم مــن هــذه األخطــاء و نعــاود الكــره علــى أمــل أن نحصــل علــى 
نتيجــة مختلفــة . 

مدينــة جنــوب المطــالع تــم اإلنتهــاء مــن توزيعهــا علــى الــورق عــام 2016 بــدون خطــة واضحــة 
متــى يتــم تســليمها و كيــف يتــم تمويــل المواطنيــن للبنــاء فيهــا و أيضــا كيــف يتــم الســيطرة علــى 

اإلرتفــاع الفاحــش فــي مــواد البنــاء و األيــدي العاملــة . 

و مــن ثــم تعــاد الكــره فــي مدينــة جنــوب صبــاح األحمــد فقــط توزيــع علــى الــورق بــدون خطــة 
واضحــة ....

و أيضا للظهور بدور البطولة يكرر المشهد للمرة الثالثة في مدينة جنوب سعد ... 

السؤال المستحق ؟؟؟
هــل تــم وضــع خطــة واضحــة إلنشــاء هــذه المــدن الكبيــرة الحجــم و تاريــخ اإلنتهــاء منهــا كــي 

يعلــم المواطــن مــاذا ينتظــره أم دع األيــام تفعــل مــا تشــاء ؟؟؟؟!!! 
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فــي تصريــح لعضــو مجلــس األمــة الدكتــور طــارق الصقعبــي ذكــر أنــه و مع بعض 
النــواب طلبــوا عقــد جلســة خاصــة بتاريــخ 25 ينايــر إلقــرار قوانيــن خاصــة 
برفــع ميزانيــة بنــك االئتمــان الكويتــي ليتمكــن مــن تمويــل األســر الكويتيــة 

المنتظــرة ألوامــر البنــاء فــي مدينــة جنــوب المطــالع و منطقــة خيطــان .  

الدكتــور بشــر بأخبــار ســارة للمواطنيــن للبــدء ببنــاء قســائمهم و نتمنــى أن تكــون هــذه 
الجلســة افتتاحيــة لحــل جــزء مــن القضيــة االســكانية و تأتــي القوانيــن تباعــا لمعالجــة 

التضخــم الحاصــل فــي أســعار العقــارات الســكنية فــي الكويــت . 
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ــادة رأســمال بنــك االئتمــان مــا هــو إال حــل ترقيعــي مؤقــت نتيجــة ســوء  زي
ــط ســابق ...  تخطي

نتمنــى أن توضــع حلــول مســتدامة لحــل هــذه القضيــة التــي أصبحــت لألســف 
مســتدامة ...
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ــي أســعار الســكن  ــاع الحــاد ف ــول المطروحــة لمعالجــة اإلرتف ــن الحل ــل م لع
ــي:  الخــاص هــو اآلت

- فرض ضريبة على البيت الثالث للمواطن . 

- رفع الدعم عن الكهرباء و الماء لمن يملك أكثر من منزلين . 

و نحــن نعتقــد مــن وجهــة نظرنــا الشــخصية أن هــذه الحلــول لــن تعالــج المشــكلة فهــذه 
الضرائــب أو المبالــغ ســتحمل بالنهايــة علــى المواطــن المســتأجر فــي هــذه العقــارات و الفائــدة 
منهــا فقــط زيــادة دخــل الدولــة و نحــن لســنا ضــد هــذا األمــر و لكــن هــذا ليــس الحــل لزيــادة 

األســعار . 

الحل بسيط و هو كاآلتي : 
- توفير مدن إسكانية. 

ــاري  ــور العق ــون المط ــرار قان ــذه الســرعة تحــل بإق ــدن و ه ــذه الم ــي إنجــاز ه - الســرعة ف
ــن .  بشــكل متق

الخالصة : 
المعادلــة بســيطة هنــاك زيــادة فــي عــدد الســكان و قلــة فــي المعــروض فمــن الطبيعــي إرتفــاع 

األســعار بهــذا الشــكل . 
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عندمــا يتــم التعامــل مــع العقــار الســكني كحاجــة انســانية ال يجــب المســاس بهــا 
عندهــا لــن تصبــح هنــاك قضيــة اســكانية ... 
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خــالل العشــر ســنوات الماضيــة دخــل أغلــب الشــباب الكويتــي مرحلــة جديــدة مــن حياتــه 
و هــي مرحلــة بنــاء بيــت العمــر و لألســف عانــى الكثيــر مــن الشــباب مــن مشــاكل ســواء 
علــى مســتوى تصميــم المخططــات أو علــى مســتوى التعاقــد مــع المقاوليــن أو شــركات 
المقــاوالت التــي تقــوم بالتشــطيب علــى المفتــاح أو حتــى فــي تحديــد احتياجــه مــن البنيــان 

و تقديــر التكاليــف . 

ــه  ــف بنيان ــب وق ــض اآلخــر و األغل ــن و البع ــع المقاولي ــي مشــاكل نصــب م ــض دخــل ف فالبع
بســبب عــدم كفايــة الميزانيــة و التقديــر الصحيــح لالحتيــاج منــذ بدايــة تصميــم المخطــط و 

ــن ووســائل التواصــل االجتماعــي .  ــا الدواوي ــج به ــي تع ــن المشــاكل الت ــى آخــره م ال

و هــذا أمــر طبيعــي جــدا حيــث أنــه التوجــد جهــة محايــدة بالدولــة تقــدم االستشــارات لهــذه 
الفئــة مــن الشــباب الذيــن يجهلــون أبجديــات البنــاء حيــث أن الغالبيــة العظمــى منهــم تكــون 
ــر مــن 1٥  ــد انتظــار طــال أكث ــاء و بع ــي البن ــه ف ــرة بالنســبة ل ــى و األخي ــة األول هــذه التجرب

ســنة . 

الخالصة : 
يجــب انشــاء جهــة تقــوم بتوجيــه الشــباب بأمــور البنــاء و مراجعــة خطــوات البنــاء مــن األلــف 
ــن أن  ــن الممك ــي م ــذه المشــاكل الت ــن ه ــي م ــور و يعان ــي المحظ ــوا ف ــى ال يقع ــاء حت ــى الي ال

تســبب مشــاكل أســرية . 
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قبــل أيــام اندلعــت حــرب روســيا علــى أوكرانيــا و أســفرت هــذه الحــرب أو ستســفر عــن 
ــة  آثــار سياســية و اقتصاديــة و انســانية و غيرهــا ، و مــا ســنركز عليــه فــي هــذه المقال

اآلثــار االقتصاديــة و هــل لهــا تأثيــر علــى العقــار ســواء بالســلب أو االيجــاب . 

لعــل العالــم مــا لبــث أن تنفــس قليــال بعــد اآلثــار االقتصاديــة التــي ترتبــت بعــد جائحــة كورونــا 
ــذي ســينتج  ــر ال ــا األم ــى اوكراني ــول الحــرب و هــي تقــرع مــن روســيا عل ــى طب و صحــى عل
ــر  ــاز و ايضــا التأثي ــط و الغ ــاع الواضــح ألســعار النف ــا االرتف ــة أخــرى و منه ــار اقتصادي ــه آث عن
الــذي ســينتج عــن ارتفــاع ســعر الشــحن و الصــادرات و غيرهــا مــن األمــور التــي تتأثــر نتيجــة 

الحــروب ، الســيما و أن تصاريــح كثيــرة تنــذر بحــرب عالميــة ثالثــة . 

ــا ســتعزز اســتقرار  نعــم العقــار جــزء مــن االقتصــاد و لعــل هــذه الحــرب بعــد جائحــة كورون
أمــوال المســتثمرين فــي دولهــم و عــدم اســتثمارها بالخــارج ممــا سيســاعد فــي ثبــات أســعار 
العقــارات و ارتفاعهــا نتيجــة وجــود ســيولة عاليــة و خصوصــا مــع ارتفــاع اســعار النفــط الــذي 
ــة النجــاز بعــض المشــاريع العالقــة نتيجــة الهبــوط  ــاح فــي الميزانيــة العامــة للدول يعطــي ارتي

ــا .  الحــاد بالســنوات الماضيــة نتيجــة جائحــة كورون

الخالصة : 
التريــث باالســتثمار العقــاري خــارج البــالد أمــر ضــروري فــي ظــل هــذه التغيــرات المتســارعة 

التــي تحــدث بيــن القــوى العظمــى . 
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 12 مارس 2022 التاريخ : 

مــا ان بــدء العالــم باالنتهــاء مــن جائحــة كورونــا التــي ســببت ارتفــاع باســعار الســلع نتيجــة 
قلــة العمالــة و ارتفــاع تكاليــف الشــحن ، طلــت علينــا حــرب روســيا علــى اوكرانيــا التــي 
ــادن بشــكل  ــد و المع ــى أســعار الســلع األساســية ال ســيما الحدي ــر عل ــا تظه ــدأت نتائجه ب

خــاص . 

نعــم نذكــر ارتفــاع ســعر الحديــد و المواطنــون علــى وشــك البــدء باســتالم أذونــات البنــاء فــي 
ــاع ســيزيد مــن  ــارك و خيطــان ، هــذا االرتف مدينــة جنــوب المطــالع و جنــوب عبــداهلل المب
ارهــاق ميزانيــة المواطــن أكثــر هــذا باالضافــة الرتفــاع أجــور العمالــة و مــواد األخــرى قبــل بــدء 

هــذه الحــرب . 

الخالصة : 
يجــب علــى الجهــات المســئولة تــدارك هــذا االرتفــاع بوضــع حلــول ســريعة تســاعد المواطــن 

فــي البــدء بالبنــاء بــدون زيــادة التكاليــف و ارهاقــه أكثــر . 
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التاريخ : 

 
يجــب علــى متلقــي هــذا الــكالم ســواء مســتمع أو قــارئ أن يكــون واعــي و متابــع ألمــور 
أخــرى حتــى يكــون مطلــع أكثــر و يبنــي أفــكار صحيحــة نحــو مــا يريــد القيــام بــه ســواء 
االســتثمار بالعقــار أو الشــراء و االيجــار للســكن و غيرهــا مــن األمــور التــي تتعلــق بالعقــار . 

هنــاك أفــكار وآراء متضاربــة ووجهــات نظــر مختلفــة يجــب علــى مــن يتلقاهــا أن يبحــث فيهــا 
ــا أو عــدم  ــى مصداقيته ــي عل ــل أن يبن ــا قب ــت عليه ــي بني ــام الت ــا و األرق ــي أســاس طرحه و ف

ــا .  مصداقيته

لهذا نقول و ننصح بالوعي و البحث في استقاء المعلومات . 

 16 مارس 2022 
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لالســف عندمــا تطغــى القــرارات السياســية الشــعبوية علــى اآلراء الفنيــة 
ــول  ــدم وضــع الحل ــط و ع ــة التخب ــي دوام ــد ســنعيش ف ــة فبالتأكي واالقتصادي
الصحيحــة و النظــر فقــط الــى عــدد التأييــد الشــعبي ألي قــرار ســواء كان هــذا 

ــح أم ســيء .  ــرار صحي الق

لألســف المعادلــة أصبحــت معادلــة أصــوات و ليســت معادلــة وضــع الحلــول و الدليــل مــا حصــل 
و مــا يحصــل فــي مدينــة جنــوب ســعد العبــداهلل مــن الغــاء المطــور العقــاري و البطــئ الشــديد 
فــي التوزيعــات و عــدم وضــع جــدول زمنــي لتاريــخ البــدء فــي تنفيــذ البنــى التحتيــة للمدينــة 

و التاريــخ المتوقــع لتســليم أذونــات البنــاء . 

نعــم نقــول ذلــك بــكل حســرة و أســف علــى مــا وصلنــا لــه مــن تفاقــم فــي التخبــط بحــل القضيــة 
االســكانية و عمليــات التصاريــح التــي يقــوم بهــا النــواب و المســئولين لتعويــم هــذه القضيــة . 

الحلــول الفنيــة موجــودة و التجــارب فــي الــدول المجــاورة أيضــا موجــودة فلمــاذا ال يتــم األخــذ 
بهــا ، نعــم تأخرنــا و لكــن أن تصــل متأخــرا خيــرا مــن أن ال تصــل و لكــن يبــدو أننــا لــن نصــل 

و سيســتمر وصــول العقــار ألســعار فلكيــة أصبحــت ال تطــاق .  رارا�ة 
ال�ة

�ة  ��ي ع�ب
ال�ش
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مبارك عليكم الشهر و تصاريح البناء بتاريخ 3 أبريل ... 

مبارك عليكم الشهر و نبارك للمستفيدين من ارتفاع مواد البناء .... 

مبارك عليكم الشهر و ال عزاء لحل االزمة االسكانية ... 

مبارك عليكم الشهر و العوض بالعمل الصالح ... 

و كل عام و أنتم بخير ... 
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فــي الحلقــة األولــى مــن برنامــج » ديوانيــة بوعقــار » الــذي يعــرض علــى منصــات التواصــل 
ــت مناقشــة موضــوع  ــة تم ــار و دروازة الصفاةالعقاري ــق بوعق ــي الخاصــة بتطبي اإلجتماع
» المطــور العقــاري » أســتضفنا فــي هــذه الحلقــة الدكتــور / محمــود البرعــي المستشــار 
فــي دائــرة التنظيــم العقاريفــي إمــارة دبــي و تمــت مناقشــة كيفيــة تطــور دخــول المطــور 

العقــاري فــي دبــي و إيجابياتــه و ســلبياته . 

نعــم تجربــة إمــارة دبــي فــي موضــوع المطــور العقــاري زاخــرة جــدا و مــرت بالكثيــر مــن 
األحــداث التــي جعلــت منهــا تجربــة قويــة مــن خــالل معالجةالســلبيات للوصــول للحــل األمثــل 
،،، طبعــا ال يوجــد فــي الغالــب حلــوال مثاليــة و لكــن الحلــول التــي تقلــل مــن الســلبيات هــي 

ــول مثاليــة .  حل

ــاري التجــاري أو اإلســتثماري  ــر العق ــي التطوي ــي ف ــة دب ــي الحلقــة تجرب ــا تمــت مناقشــته ف م
بمعنــا أصــح و لــم نتطــرق كثيــرا لتجربــة دبــي فــي التطويراإلســكاني أو التطويــر الــذي يخــدم 
توفيــر المســاكن للمواطنيــن حيــث أنــه حســب مــا ذكــر الضيــف أنهــا ليســت بالتجربــة الكبيــرة 

 .
ــي  ــادي و ه ــع إقتص ــي أي مجتم ــا ف ــون ناجح ــز ليك ــدة ركائ ــى ع ــز عل ــاري يرتك ــور العق المط

كالتالــي : 
1- وضــع األنظمــة و القوانيــن التــي تســمح بدخــول المســتثمر أو المطــور العقــاري و محاولــة 
جذبــه و عــدم تنفيــره باإلجــراءات البيروقراطية و إعطائهتســهيالت إلنجاز المشــاريع كالســماح 
لــه بجلــب العمالــة المطلوبــة و تســهيالت البنــوك و غيرهــا مــن األمــور التــي تشــجع المســتثمر 

أو المطــور منالقيــام بمشــاريع عقاريــة ســواء كان المطــور أجنبــي أو محلــي . 

2- تهيئــة الســوق العقــاري و تنظيمــه ليســتوعب كميــة الوحــدات العقاريــة مــن ناحيــة 
التســويق و اإلدارة و تنفيــذ المشــاريع و تخطيطهــا ، فقيــام إمارةدبــي بتدريــب عــدد كبيــر مــن 
الوســطاء العقارييــن و مــدراء العقــارات كل هــذا ســاعد فــي تطويــر الســوق العقــاري و إنجــاح 

ــاري.  مشــاريع المطــور العق

3 - معالجــة أزمــة الثقــة بالمطــور العقــاري و عــدم االلتــزام بإنجــاز المشــاريع مــن خــالل عــدة 
ضوابــط منهــا عــدم الســماح للمطــور بالبــدء بالمشــروع أوالبيــع علــى الخارطــة و هــو ال يملــك 
ــرة األراضــي و  ــدى دائ ــح حســاب الضمــان ل ــل فت ــدء بالمشــروع قب كامــل األرض ، و عــدم الب
االمــالك و هذاالحســاب يتــم فيــه إيــداع المبالــغ الخاصــة بتطويــر المشــروع و ال يســتلم المالــك 
منهــا أي مبلــغ اال بعــد إنجــاز نســبة مــن المشــروع و يســتلم المبلــغ حسبالنســبة المنجــزة . 
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ــظ  ــاء و تغلي ــن البن ــة قواني ــم بمخالف ــن و عــدم الســماح له ــى المطوري ــة عل 4- تشــديد الرقاب
ــي حــال المخالفــة.  ــات ف العقوب

٥- فتــح مجــال المنافســة علــى مصراعيــه ســاعد فــي التنــوع فــي الجــودة و األســعار و الخدمــات 
 .

ــادم  ــي الق ــي و ســنقوم ف ــي دب ــاري ف ــور العق ــة المط ــا بخصــوص تجرب ــا شــرحه ضيفن ــذا م ه
مــن الحلقــات بتقديــم تجــارب أخــرى عــن المطــور العقاريالــذي نعتقــد أنــه الحــب فــي معالجــة 

األزمــة اإلســكانية فــي الكويــت و لعــل هــذه الرســائل تصــل لمــن يهمــه األمــر . 
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فــي الحلقــة الثانيــة مــن برنامــج » ديوانيــة بوعقــار » اســتمرت مناقشــة تجــارب المطــور 
ــة الســعودية و كان  ــة العربي ــة الممك ــت مناقشــة تجرب ــة تم ــذه الحلق ــي ه ــاري و ف العق
ضيــف الحلقــة المهنــدس / مشــعل بوعبيــد خبيــر عقــاري و متخصــص فــي انشــاء المــدن   

الســكانية و اســتعرضنا معــه تجربــة المملكةفــي هــذا المجــال . 

نعــم تجربــة المملكــة العربيــة الســعودية واعــدة و جديــدة فــي موضــوع المطــور العقــاري لكنهــا 
ــا وضعــت شــروطا صارمــة  ــدأت مــن حيــث أنتهــى اآلخــرون ،،، حيــث أنه متطــورة جــدا و ب
لدخــول المطــور مــن خــالل مــروره علــى لجــان متخصصــة لدراســة وضــع هــذا المطــور ،،، أيضــا 
الرقابــة المشــددة  علــى تنفيــذ المطــور ألعمالــه ،،، و إيجــاد نظــام تأميــن علــى أعمــال المطــور 

بعــد إســتالم الوحــدة مــن المســتهلك . 

هــذه األمــور و الضوابــط ســاعدت فــي حــل جــزء كبيــر مــن توفيــر المســاكن  للمواطن الســعودي 
و قلصــت فتــرة اإلنتظــار ووســعت الخيــارات أمامــه ،،،  و أوجــدت وحــدات متنوعــة لجميــع 

الشــرائح . 

ــاه مــن تجــارب فــي موضــوع المطــور العقــاري مــن دول مجــاورة  أخيــرا مــن خــالل مــا طرحن
يجــب علــى المســئولين فــي الكويــت أخــذ هــذه التجــارب ودراســتها بشــكل دقيــق مــن قبــل 
المتخصصيــن و الفنييــن فــي هــذا المجــال للوقــوف علــى نظــام يعالــج ســنوات اإلنتظــار الطويلــة 

لمســتحقي الرعايةالســكنية . 
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فــي الحلقــة الثالثــة مــن برنامــج ديوانيــة بوعقــار تــم إســتضافة المحامــي 
ــض  ــة مخصصــة لمناقشــة بع ــت الحلق ــل و كان ــف الدخي األســتاذ / عبداللطي
األمــور الخاصــة بعقــود اإليجــارات التــي يجهلهــا الكثيــر مــن المتعامليــن 
ــار بالســكن  ــود اإليج ــرق لعق ــم التط ــاري و المســتأجرين ، و ت بالســوق بالعق

الخــاص و العقــار التجــاري و الصناعــي . 

و كان من ضمن المحاور و األسئلة كاآلتي : 

1- ماهــي مــدة عقــد اإليجــار فــي العقــار الســكني و متــى يحــق للمالــك رفــع األجــرة أو إخــالء 
المســتأجر ؟ 

و كانــت اإلجابــة أن مــدة عقــود اإليجــار ٥ ســنوات حســب قانــون اإليجــار و يحــق لمالــك العقــار 
رفــع اإليجــار أو إخــالء العيــن المؤجــرة قبــل إنتهــاء هــذه المــدة بفتــرة بســيطة و ال يحــق لــه 
القيــام بذلــك أي زيــادة األجــرة أو اإلخــالء قبــل مــدة الخمــس ســنوات حتــى لــو تــم اإلتفــاق علــى 

ذلــك بالعقــد . 

2- هل يحق لمالك العقار إخالء العقار للسكن ؟ 
نعــم يحــق لــه فــي حــال عــدم تملكــه لعقــار آخــر بإســمه و يعطــي القاضــي للمســتأجر مــدة 6 

أشــهر غيــر مدفوعــة األجــر إلخــالء العقــار . 

3- فــي حــال تســليم العقــار للمالــك و إخــالءه مــا اإلجــراء المفتــرض أن يقــوم بــه المســتأجر 
لحفــظ حقوقــه ؟ 

يجــب علــى المســتأجر بعــد إخــالء العقــار توقيــع مخالصــة مــع مالــك العقــار إلبــراء ذمتــه مــن 
أي حقــوق عينيــة و ماليــة علــى المســتأجر . 

كمــا تــم النقــاش مــع المحامــي علــى بعــض األمــور المتعلقــة بإجــراءات تســليم اإليجــارات للمالــك 
فــي حــال رفضــه إســتالم األجــرة و غيرهــا مــن األمــور القانونيــة المتعلقــة باإليجــارات بشــكل 

عــام . 

 24 أبريل 2022 
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التاريخ : 

رفــع الفائــدة للمــرة الثانيــة بمقــدار ربــع نقطــة هــي خطــوة للحــد مــن التضخــم 
الحاصــل ســواء عالميــا أو محليــا و هــذه الخطــوة دائمــا مــا تســتخدم اقتصاديــا 
للحفــاظ علــى ســعر العملــة و تقليــل توفــر الســيولة العالــي باألســواق نتيجــة 

االقتــراض . 

و لكــن عقاريــا هــل هــذه الخطــوة كافيــة لتقليــل التضخــم الحاصــل فــي القطــاع 
العقــاري ؟؟ 

نعتقــد أن جــزء بســيط مــن الحــل و لكــن نحتــاج الــى حلــول جذريــة كثيــرة إليقــاف التضخــم 
الحاصــل و منهــا اآلتــي : 

- توفيــر األراضــي والبنيــة التحتيــة للمشــاريع االســكانية  فــي أســرع وقــت وليــس فقــط التوزيــع 
علــى المخطــط . 

- إقــرار قانــون المطــور العقــاري ليقــوم باســتصالح البنــى التحتيــة للمشــاريع االســكانية و رفــع 
عــبء تكاليــف إنشــاء البنــى التحتيــة التــي ترهــق ميزانيــة الدولــة . 

ــه  ــة لتوجي ــتثمارية و التجاري ــارات االس ــتثمار بالعق ــدة لالس ــص وأنشــطة جدي ــح تراخي - فت
ــات األخــرى .  ــى القطاع ــاع الســكني ال ــن القط االســتثمار م

- فــرض رســوم علــى األراضــي البيضــاء بشــكل تصاعــدي يســاعد امــا علــى تعميرهــا أو التخلــص 
منهــا لمنــع احتــكار األراضــي . 

هذه بعض الحلول التي قامت بها بعض الدول للحد من التضخم في العقارات السكنية . 

 7 مايو 2022 
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اس �ا ال�ف
ر�ة ��ي
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التاريخ : 

يوميــا تردنــا إتصــاالت أو نســأل هــذا الســؤال مــن أصحــاب الطلبــات اإلســكانية 
ســنة 2000 و مابعــد المســتحقين لمدينــة جنــوب ســعد العبــداهلل و هــو : 

نادونــا للتخصيــص فــي جنــوب ســعد العبــداهلل هــل نخصــص و ال ننطــر جنــوب 
القيروان ؟؟؟ 

طبعا جوابنا هو ال نعلم أسأل جهة اإلختصاص ...

لألســف تصريحــات النــواب و بعــض الجهــات عــن موضــوع جنــوب القيــروان حّيــر أصحــاب هــذه 
الطلبــات و لألمانــة ال يالمــون علــى هــذه الحيــره و الســؤال هنــا لمــاذا ال يبــت بهــذا الموضــوع 

و توضيحــه بشــكل أكبــر كــي يعلــم النــاس مــا القــرار المناســب لهــم ؟؟؟ 

أال يكفــي هــؤالء اإلنتظــار أكثــر مــن 22 ســنه للحصــول علــى أرض علــى المخطــط و مــن ثــم 
ســينتظرون عــدد مــن الســنين لإلنتهــاء مــن البنيــة التحتيــة و مــن ثــم تصاريــح البنــاء بالقطــارة 

كمــا هــو حاصــل بالمطــالع . 

أليس هناك من نواب األمة من يتحمل المسؤولية و إعالم الناس بالخبر اليقين ؟؟؟ 

 14 مايو 2022 
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لد�ي  ل� ال�ب لم�ب
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التاريخ : 

يســدل الســتار اليــوم عــن انتخابــات المجلــس البلــدي و بمــا أن هــذا المجلــس يعتبــر مــن 
ــي  ــط الهيكل ــم المخط ــي رس ــاركة ف ــه المش ــن اختصاصات ــالد و م ــي الب ــة ف ــس الفني المجال
للدولــة و المشــاركة فــي تحريــر األراضــي و تنفيــذ المشــروعات العامــة للدولــة وغيرهــا 
مــن المهــام الفنيــة البحتــة ، و أيضــا يتميــز هــذا المجلــس بنوعيــة أعضائــه فغالبيتهــم 
ــي المجــالت  ــرة ف ــم خب ــاء المــدن ، أو له ــي المجــاالت الهندســية و بن ــن ف مــن المتخصصي

ــة .  العمراني

ــرى  ــدور االستشــاري و ليــس التنفيــذي و لكــن نتمنــى أن ن نعــم يغلــب علــى هــذا المجلــس ال
ــي حــل المشــاكل االســكانية و وضــع  ــة ف ــة العالي ــى الفني ــى عل ــس عمــل مبن ــن هــذا المجل م
الحلــول لتنفيــذ المــدن االســكانية بأســرع وقــت مــن خــالل وضــع حلــول مبتكــرة ، و أيضــا 
نتأمــل مــن هــذا المجلــس القيــام بــدوره فــي تخصيــص مــدن عماليــة تقضــي علــى ســكن العمالــة 
فــي المناطــق الســكنية ، وأيضــا إيجــاد مناطــق صناعيــة جديــدة تخــدم المبادريــن مــن أصحــاب 
ــدة للســكن االســتثماري  ــة جدي ــراح انشــطة نوعي ــه اقت ــا يجــب علي ــرة ، كم المشــاريع الصغي
والتجــاري تغــري المســتثمرين للتوجــه الــى هــذه االنشــطة و االبتعــاد عــن االســتثمار فــي 

الســكن الخــاص . 

الخالصة : 
نحتــاج فــي إعــادة الكويــت إلــى مصــاف الــدول المتقدمــة إلــى تفعيــل الــدور الفنــي للمتخصصيــن 

و االبتعــاد عــن الــدور السياســي فــي جميــع المناحــي و منهــا التخطيــط العمرانــي للبــالد

 21 مايو 2022 
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التاريخ : 

لألســف نجــد تكــرار المشــاريع التجاريــة مســتمر فــي الكويــت ممــا يدعــو للملــل فمــا الداعــي 
ــس المحــالت و  ــم نف ــدة و يض ــة واح ــي منطق ــر ف ــاري كبي ــع تج ــن مجم ــر م ــود أكث ــن وج م

ــة ؟؟؟ ــات التجاري ــم و العالم المطاع

لمــاذا ال يتــم بنــاء مشــاريع نوعيــة تخــدم فئــة الشــباب و األطفــال مثــل مجمــع لمالعــب رياضيــة 
أو مجمــع ترفيهــي لألطفــال فكلنــا يعلــم حــرارة الجــو فــي فصــل الصيــف بالكويــت و أن النــاس 
ال تســتطيع ممارســة هواياتهــا أو التمتــع اال فــي فتــرة المســاء هــذا ان لــم تكــن األجــواء محملــة 
ــات  ــى المجمع ــرب ال ــب لله ــر األغل ــا يضط ــة مم ــة عالي ــى نســبة رطوب ــوي عل ــار أو تحت بالغب

التجاريــة التــي ال يقومــون ســوى بالتمشــي و أكل الطعــام . 

نعــم نحتــاج الــى فكــر عالــي فــي ابتــكار المشــاريع النوعيــة ســواء رياضيــة أو ترفيهيــة و 
جميعنــا شــهدنا توافــد الشــباب علــى حجــز مالعــب للعبــة البــادل و هــذا التوافــد ســيقل بفصــل 

الصيــف بســبب حــرارة األجــواء . 

جميــع الرياضــات نســتطيع وضعهــا فــي مجمعــات و فتــح قنــوات لشــبابنا للتمتــع فيهــا و ممارســة 
الرياضــة و شــغل أوقاتهــم بمــا هــو مفيــد و صحــي لهــم . 

 29 مايو 2022 



مؤسسة دروازة الصفاة العقارية

252
 4 يونيو 2022 التاريخ : 

ال�ة -117-الم�ة



المقاالت العقارية

253
التاريخ : 

ــا قبــل ســنة 2005 و مناطــق  ــاء منازله ــم بن مــن خــالل االنتقــال مــن مناطــق ت
ــاء و  ــو البن ــاك تلــوث بصــري بســبب عل ــا بعــد هــذه الســنة نجــد هن ــم بنائه ت
المظهــر الــذي يخــرج مــن شــكل الفلــل الــى شــكل البنايــات الصغيــرة أو البنــاء 

بنظــام الصنــدوق . 

لنجــري مقارنــة بيــن منطقتيــن متقاربتيــن العــدان و المســايل أو مناطــق 
القريــن و مناطــق شــرق القريــن نجــد اآلتــي : 

- الســواد األعظــم مــن فلــل مناطــق القريــن يوحــي لــك أنــك فــي منطقــة ســكنية و منظــر الفلــل 
متناســق و جميــل مقارنــة بمناطــق شــرق القريــن التــي توحــي لــك مــن الوهلــة األولــى أنــك فــي 
منطقــة اســتثمارية حيــث أن فــي عهــد بنــاء مناطــق القريــن كان المســموح للبنــاء بحــد أقصــى 
دوريــن وربــع أمــا فــي مناطــق شــرق القريــن فقــد تــم زيــادة نســبة البنــاء ليصبــح المســموح 3 

أدوار و ربــع و هــذا مــا عــزز فكــرة بنــاء الفلــل االســتثمارية . 

هــذه الزيــادة جــاءت بهــدف إعطــاء المواطــن مســاحة بنــاء أكبــر لبنــاء الشــقق ألبناءه للمســتقبل 
بســبب ارتفــاع االيجــارات و لكــن لألســف تــم اســتقالل هــذا الهــدف لغايــات االســتثمار بالســكن 

الخــاص و بنــاء الفلــل بنظــام العمــارات الصغيــرة . 

ــرة ال تتجــاوز الخمــس ســنوات  ــرة قصي ــه بفت ــى منزل ــا أن المواطــن يحصــل عل ــو افترضن و ل
لمــا احتجنــا لرفــع نســبة البنــاء بهــذا الشــكل و مســح هويــة الفلــل الجميلــة و فــرض نظريــة 

العمــارات الصغيــرة فــي الســكن الخــاص . 

نعــم رفــع نســبة البنــاء كان بســبب وضــع حلــول مؤقتــة خاطئــة لمعالجــة القضيــة االســكانية 
و الزلنــا نــرى هــذه النظريــة فــي الحلــول بســبب عــدم تصــدي الفنييــن لوضــع حلــول ناجعــة 

لهــذه المعضلــة . 

 4 يونيو 2022 
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التاريخ : 

من خالل التواصل مع عدد من األصدقاء الذين يقومون ببناء منازلهم في المدن الجديدة 
كجنــوب المطــالع وجنــوب عبــداهلل المبــارك و غيرهــا مــن المناطــق ســواء الحكوميــة و 
ــة  ــب شــكواهم عــن شــح العمال ــا أغل ــن و المهندســين وجدن ــض المقاولي الخاصــة و أيضــا بع
وعــدم توفرهــا ممــا رفــع فــي أســعار العمالــة الموجــودة باإلضافــة لعــدم وجــود العمالــة الماهــرة 

ــة .  ــارة المطلوب ــون بالمه ــن ال يتمتع ــب الموجودي و أغل

نعــم االســباب كثيــرة وراء هــذه األزمــة و أهمهــا القــرارات االرتجاليــة بشــأن تصاريــح العمــل 
للعمالــة و النظــر بزاويــة واحــدة و هــي معالجــة التركيبــة الســكانية مــن غيــر دراســة فنيــة 

لهــذه المعالجــة. 

نحــن لســنا ضــد معالجــة التركيبــة الســكانية و معالجــة وضــع العمالــة الســائبة و لكــن لألســف 
نجــد العالجــات تبعــد العمالــة الجيــدة و تبقــي علــى العمالــة الســيئة . 

و نرجــع هنــا للســبب الرئيســي وراء جميــع مشــاكلنا فــي البلــد و هــي عــدم التخطيــط الســليم 
، فعندمــا تقــوم الدولــة بتوزيــع هــذا العــدد الهائــل مــن القســائم للمواطنيــن يجــب عليهــا قبــل 
ذلــك وضــع خطــة لوجــود عمالــة كافيــة لتنفيــذ بنــاء هــذه القســائم كــي ال يعانــي المواطــن مــن 

تكلفــة مضاعفــة فــي البنــاء . 

رســالتنا لمــن يهمــه األمــر و نــواب األمــة يجــب االلتفــات لوضــع حلــول ســريعة لهــذه المشــكلة 
التــي تتفاقــم يومــا بعــد يــوم . 

 11 يونيو 2022 
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 18 يونيو 2022 التاريخ : 

ال�ة -11٩-الم�ة
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التاريخ : 

فــي األيــام الســابقة ظهــرت بعــض األصــوات التــي تنــادي بإقــرار الضرائــب 
التصاعديــة علــى األراضــي البيضــاء الجبــار المــالك أم ببنائهــا أو بيعهــا . 

و لكن هل هذا هو الحل لتدارك التضخم باألسعار أم ماذا ؟؟ 

مــن وجهــة نظرنــا المتواضعــة أن الضرائــب و العقوبــات ال تنفــع بالغالــب بــدون حلــول فنيــة 
ــة  ــى التحتي ــي إنشــاء البن ــل ف ــة وأيضــا التعجي ــوات االســتثمارية العقاري أخــرى كتوســيع القن
للمــدن االســكانية عــن طريــق المطــور العقــاري و فتــح بــاب المنافســة بيــن المطوريــن العقارييــن 
و فتــح البــاب للمطــور العقــاري األجنبــي هــذه الحلــول وغيرهــا هــي مــن تعيــد كفــة الميــزان 
الــى الوضــع الطبيعــي أمــا اللجــوء للضرائــب و العقوبــات فقــط فهــو حــل ال يغنــي وال يســمن مــن 

جــوع . 

 18 يونيو 2022 
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ال�ة -120-الم�ة

اء  �ف ��ة ال�ب
د�ةلا�ؤ د�ي ال�ب
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التاريخ : 

قبــل 3 أيــام صــدر تعديــل علــى الئحــة البنــاء و أهــم مــا ورد بــه الســماح ببنــاء ســردابين 
و ال يدخــل مــن ضمــن نســبة البنــاء ، و زيــادة ارتفــاع المبنــى مــن 18 متــر الــى 20 متــر 
ــدة  ــا نطــرح ع ــاء ، و هن ــن نســبة البن ــن ضم ــد م ــرات و المصاع ــاء احتســاب المم ، و الغ

تســاؤالت و هــي : 

- هــل هــذا التعديــل لشــرعنة بعــض المخالفــات الموجــودة حاليــا أم حاجــة مســتحقة للمواطــن 
؟  

ــرار  ــم إق ــر أم ت ــذا األم ــة ودراســة ه ــى التحتي ــى البن ــط عل ــي الضغ ــل راع ــذا التعدي ــل ه - ه
الالئحــة بــدون دراســة مســتفيضة ؟ 

- هــل هــذا التعديــل ســيزيد مــن التلــوث البصــري فــي المناطــق الســكنية بســبب االرتفاعــات 
المبالغــة للمبانــي ؟ 

- اال يجب شرح أهداف هذا التعديل مع طرحه ليعرف المواطن السبب من وراء ذلك ؟ 

 2٥ يونيو 2022 
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ال�ة -121-الم�ة

�ي 
�ل�ة ما�ف

مع�ة
�ل�ل 
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التاريخ : 

فــي تاريــخ 30 يونيــو اجتمعــت اللجنــة االســكانية فــي مجلــس و ناقشــت موضوع ازالــة المعوقات 
ــي منطقــة جنــوب القيــروان التــي تمــت المباركــة ســابقا للمواطنيــن بتســليمها للمؤسســة  ف

العامــة للرعايــة الســكنية . 

و بيــن رئيــس اللجنــة بعــد االجتمــاع أن الهيئــة العامــة للبيئــة ترفــض ازالــة هــذه المعوقــات 
و هــي أشــجار قديمــة بســبب صعوبــة النقــل و مخالفــة قانــون البيئــة فعليــه احتماليــة إلغــاء 

اســتالم المؤسســة العامــة للرعايــة الســكنية لهــذه المنطقــة . 

و الســؤال المســتحق أليــس هنــاك حلــول أخــرى لضــم هــذه األشــجار مــن ضمــن 
مخطــط المنطقــة  و تصبــح رئــة ومتنفــس للمنطقــة بــدل إزالتهــا ؟؟؟ 

ال نعتقــد أن هــذه معضلــة كبيــرة هنــاك دول حفــرت األنفــاق و الســراديب تحــت مبانــي قائمــة 
مــن مئــات الســنين فمــا الصعوبــة فــي ضــم أشــجار ضمــن منطقــة ليــس بهــا ســوى هــذه األشــجار  

؟؟؟ 

 2 يوليو 2022 
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 16 يوليو 2022 التاريخ : 

ال�ة -122-الم�ة
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التاريخ : 

مــن خــالل زيــارة لمعاينــة قســيمتي فــي المطــالع و النظــر الــى حجــم البنــاء فــي الضواحــي 
التــي تــم إصــدار أوامــر البنــاء لهــم ،،، اتضــح لنــا جليــا أن المواطنيــن فــي مدينــة جنــوب 
المطــالع متعطشــين للســكن للتخلــص مــن شــبح اإليجــار الــذي طالمــا أثقــل كاهلهــم و أصبــح 

عبئًــا ال يطــاق . 

ــد  ــع بع ــي متوق ــار الكهربائ ــي اإلنجــاز ال ســيما أن ايصــال التي ــة ف ــاء و العجل ــم طريقــة البن نع
الربــع األول مــن عــام 2023 تنبــأ بــأن المواطنيــن فــي هــذه المدينــة قامــوا بالبنــاء رغبــة 
ــات  ــر احتياج ــاءه و توفي ــع ابن ــد م ــات الوال ــي احتياج ــة لتغط ــب القســائم مبني للســكن و أغل

ــزواج .  ــد ال ــى بع ــاء للســكن حت االبن

الخالصة : 

نتمنــى أن تصــل الخدمــات األساســية فــي هــذه المــدن فــي أقــرب وقــت كالكهربــاء و المــاء و 
انجــاز محطــات الصــرف الصحــي و أيضــا اإلســتعداد لتشــغيل المــدارس و المراكــز الصحيــة و 
األفــرع الجمعيــات كــي ينعــم هــؤالء المواطنيــن بالســكن بعــد اإلنتهــاء مــن البنــاء و ال يضطــر 

المواطــن للتشــطيب و إغــالق منزلــه حتــى تصــل هــذه الخدمــات . 

 16 يوليو 2022 
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ال�ة -12٣-الم�ة

�ة المدن  س�ف �ف
ؤ
 ا



المقاالت العقارية

265
التاريخ : 

لعــل مــن األمــور المهمــة و التــي تقــوم الــدول حاليــا بالعمــل عليهــا و اضافتهــا الــى تصميــم 
مدنهــا هــي أنســنة المــدن و المقصــود بهــذا المصطلــح تصميــم المــدن الســكنية لتكــون 
ــة و  ــة و الصحي ــة و االجتماعي ــة و العملي ــع النواحــي الحيايت مناســبة لالنســان مــن جمي

ــا االنســان للعيــش فــي مــكان مــا .  ــاج اليه غيرهــا مــن األمــور التــي يحت

ــي الســنوات  ــا ف ــم تصميمه ــي ت ــة الت ــا الحديث ــي مدنن ــق ف ــر مطب ــذا األم و لألســف ال نجــد ه
األخيــرة كمدينــة جنــوب المطــالع و غيرهــا مــن المــدن ، و ال نقصــد هنــا وضــع خدمــات عامــة 
ــا و لكــن نقصــد مراعــاة انســنة المــدن  ــق و المتنزهــات و غيره ــة كالحدائ ــي اماكــن معين ف
حتــى داخــل االحيــاء الســكنية و الــزام المواطــن بوضــع فنــاء للمنــزل و تخضيــره و ايجــاد ممــر 
للمشــاة فــي الحــي و الــى آخــره مــن األمــور التــي تجعــل مــن الحــي مــكان ملــئ بالحيــاة بــدل أن 

يكــون كتلــة خرســانية جامــدة حتــى الشــمس ال تســتطيع الدخــول اليــه . 

نعــم هنــاك مــن ســيعترض و يقــول أن مســاحة القســيمة ال تكفــي و هــذا األمــر صحيــح و لكــن 
لــو وضــع فــي عيــن االعتبــار موضــوع أنســنة المــدن عنــد التصميــم لــكان األمــر أفضــل . 

الخالصة : 
أن نظريــة العيــش فــي مبانــي خرســانية ال يوجــد بهــا أي فنــاء أو متنفــس ال تخــدم حيــاة االنســان 
و تحتــاج هــذه النظريــة العــادة النظــر فيهــا و تطبيــق نظريــة أنســنة المــدن حســب احتياجــات 

المواطــن الكويتــي و عاداتــه . 

 2٥ يوليو 2022 
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ال�ة -12٤-الم�ة

ا�ة  كه�ف �ة
لا�ة  �ل�ي

و�ة
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التاريخ : 

فــي اآلونــة األخيــرة ظهــرت بعــض التحليــالت التــي تشــير إلــى انخفــاض عــدد الصفقــات خــالل 
ــذه  ــى ه ــاء عل ــام 2021 و بن ــن ع ــع النصــف األول م ــة م ــن ســنة 2022 مقارن النصــف األول م
التحليــالت ظهــرت العديــد مــن التكهنــات بــأن هــذا مؤشــر لبدايــة ركــود الســوق العقــاري و مــن 
ثــم النــزول و يبقــى لــكل رأيــه و تحليلــه و بالتأكيــد يحتــرم هــذا الــرأي و التحليــل اذا مــا بنــي 
علــى أرقــام و احصائيــات دقيقــة و نحــن لســنا بصــدد تأكيــد أو نفــي هــذه التحاليــل و التكهنــات 

و لكــن غالبــا مــا يأتينــا الســؤال التالــي : 

هل الوقت مناسب للشراء أم ننتظر ؟؟ 

هــذا األمــر يتعلــق بالهــدف مــن الشــراء بمعنــى هــل الشــراء للســكن أم لالســتثمار الطويــل أو 
للمضاربــة الســريعة و بنــاء علــى اجابتــك علــى هــذه األمــور تســتطيع بنفســك تحديــد مــا اذا 

كان الوقــت مناســب للشــراء أم ال . 

 31 يوليو 2022 
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 14 أغسطس 2022 التاريخ : 

ال�ة -12٥-الم�ة
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التاريخ : 

ــن المشــاريع  ــا العجــب العجــاب م ــا رأين ــف لتركي ــذا الصي ــي ه ــرة ف ــا األخي خــالل زيارتن
االســكانية التــي تقــوم شــركات التطويــر العقــاري بانشــائها هــذا فقــط فــي مدينــة اســطنبول 
ــن  ــون م ــن االراضــي و كل مشــروع يتك ــعة م ــد لمســاحات شاس ــذه المشــاريع تمت ، و ه
ــل  ــا أن الجمي ــي ، كم ــذه المبان ــي تخــدم ه ــة الت ــي و المحــالت التجاري ــن المبان ــد م العدي
فــي المجمعــات الســكنية التــي يتــم انشــائها أنهــا تتكــون مــن جميــع الخدمــات التــي تجعــل 
هــذه المجمعــات بيئــة مناســبة جــدا للعيــش براحــة فيهــا ، حيــث أنهــا تتكــون مــن مســاحات 
خضــراء ) حدائــق ( + حضانــة لالطفــال + مســجد + نــادي صحــي + مســابح + نوافيــر هــذا 
باالضافــة لخدمــات األمــن و النظافــة اليوميــة و صيانــة المرافــق بشــكل دوري كتقليــم 
الحدائــق و تنظيــف المســابح و النوافيــر و الــى آخــره مــن الخدمــات التــي تجعــل العيــش فــي 
مثــل هــذه المجمعــات ســكن مريــح للعائلــة ســواء للســائح الــذي يشــتري لفتــرات االجــازة أو 

المواطــن و المقيــم فــي تركيــا . 

نعــم هــذه التجربــة تســتحق االحتــرام و التقديــر و االســتفادة منهــا و نعلــم أنــه مــن الصعــب 
القيــام بذلــك فــي الكويــت لعــدة أمــور و مــن اهمهــا عــدم وجــود هــذا النمــط مــن االحترافيــة 
فــي التطويــر العقــاري و أيضــا أنظمــة البنــاء لدينــا ال تفــرض قواعــد صارمــة فــي البنــاء كمــا هــو 
ــا و أســعارها ال تمكــن المطــور مــن  معمــول هنــاك و أيضــا مســاحات االراضــي الموجــودة لدين
اهــدار مســاحات فــي البنــاء مــن أجــل عمــل خدمــات كالحدائــق و المســابح و غيرهــا ، كمــا أن 

أجوائنــا الحــارة تجعــل مــن الصعوبــة عمــل مســاحات خضــراء و حدائــق مفتوحــة . 

لكــن الغــرض مــن هــذه المقالــة توضيــح دور المطــور العقــاري و أهميتــه فــي توفيــر المســاكن 
بجميــع أشــكالها و لكــن وفــق قواعــد صارمــة تجعــل عمــل المطــور أكثــر أحترافيــة و فائــدة 

للمواطــن . 

 14 أغسطس 2022 
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التاريخ : 

بمــا أن الســباق بــدأ للوصــول الــى قبــة عبــداهلل الســالم لتمثيــل الشــعب الكويتــي ، و بمــا 
أن قطــار العمــل الحكومــي بــدء بالتنفيــذ و لديــه رغبــة عارمــة فــي تصحيــح العديــد مــن 
ــوادر  ــذه الب ــد شــاهدنا ه ــط و ق ــول فق ــى ســكة العمــل ال الق ــالد عل المســارات ووضــع الب
األيــام القليلــة الماضيــة بعــد تســلم ســمو الشــيخ أحمــد النــواف زمــام األمــور كرئيــس 
ــي تســاعد  ــن الت ــر أيضــا لســن القواني ــوزراء ، و لكــن يبقــى للمشــرع دور كبي ــس ال لمجل
الســلطة التنفيذيــة فــي تنفيــذ رؤيــة تنهــض بالبلــد و مــن خــالل هــذا المقــال البســيط نتمنــى 
مــن المرشــحين أو أعضــاء المســتقبل وضــع القضيــة االســكانية فــي الدرجــة األولــى مــن 
ــي  ــرات ف ــتعانة بأصحــاب الخب ــة و االس ــول فني ــق حل ــا وف ــى حله ــل عل ــم و العم أولوياته
مجــال تطويــر و تنفيــذ المــدن االســكانية ســواء فــي الكويــت أو مــن خــارج الكويــت . 

ــس  ــاد و لي ــا بشــكل ج ــوف عنده ــم كل مواطــن و يجــب الوق ــة ه ــذه القضي ــم أصبحــت ه نع
فقــط اطــالق الشــعارات و ابــر البنــج مــن قبــل المرشــحين أو أعضــاء المســتقبل ، مــن يرغــب 
فــي التصــدي لهــذه القضيــة يجــب أن يضــع رؤيــة واضحــة و آليــة تنفيــذ مجدولــة بجــدول 
زمنــي و يعــرض علــى الشــعب و يجــب علــى الشــعب أن يحاســب و يراقــب مــن يتصــدى لهــذه 
القضيــة ، فلــم يعــد مــن المقبــول أن يســتخدم المرشــحون القضيــة االســكانية كســالح للوصــول 

للمجلــس ومــن ثــم يبــدأ العمــل بالشــعارات الرنانــة مــن دون التنفيــذ . 

 20 أغسطس 2022 
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التاريخ : 

ــي  ــاري هــو االســراع ف ــي الســوق العق ــح التضخــم الحاصــل ف ــي كب ــي تســاعد ف ــور الت ــن األم م
انجــاز البنــى التحتيــة للمــدن االســكانية و تســليمها فعليــا لمســتحقيها للبــدء فــي بنــاء منازلهــم 
التــي طــال انتظارهــا ، و نعتقــد أن إســناد المشــاريع لشــركات محليــة ليــس لديهــا الطاقــة الكافيــة 

و ال الخبــرة فــي إنجــاز المــدن بالســرعة المطلوبــة أحــد المســببات لتأخيــر هــذه المــدن . 

ــي  ــة متخصصــة ف ــة لشــركات عالمي ــن الدول ــي حــال االســتعانة المباشــرة م ــه ف ــد أن و نعتق
إنجــاز المــدن اإلســكانية سيســاعد فــي إســراع وتيــرة اإلنجــاز ، ال ســيما أن هنــاك دول تمتلــك 
ــا الجنوبيــة و غيرهــا مــن الــدول التــي أنشــأت  شــركات بطاقــة عمالقــة مثــل الصيــن و كوري
مدنــا عمالقــة فــي مــدد قصيــرة ، ال ســيما أن الكويــت فــي الســابق قامــت بمثــل هــذه التجربــة 

فــي عــدة مشــاريع و نجحــت فــي ذلــك . 

 10 سبتمبر 2022 



مؤسسة دروازة الصفاة العقارية

274
 19 سبتمبر 2022 التاريخ : 

ال�ة -12٨-الم�ة

ارا�ة  �ة للع�ة �ؤ ه�ي



المقاالت العقارية

275
التاريخ : 

فــي األيــام الســابقة تــم تــداول أخبــار بالصحــف عــن عــدم موافقــة وزارتــي العــدل و البلدية 
علــى االنضمــام تحــت مشــروع هيئــة العقــار المزمــع انشــائها لترتيــب الســوق العقــاري 
بشــكل كامــل بحجــة بعــض العوائــق القانونيــة ، و نحــن ليــس بصــدد الحديــث عــن األمــور 
القانونيــة حيــث أننــا غيــر متخصصيــن و لكــن الســؤال هــل أصبــح األمــر ملحــا إلنشــاء مثــل 

هــذه الهيئــة ؟؟ 

ــى  ــة تعن ــات األمــر ضــرورة قصــوى إنشــاء هيئ ــم ب ــه نع ــا الخاصــة نعتقــد أن ــة نظرن مــن وجه
بتنظيــم هــذا الســوق الــذي لألســف الشــديد تشــوبه الفوضــى فــي جميــع النواحــي ابتــداءا مــن 

ــرام العقــود .  ــارات و طريقــة إب ــل العق ــاء اجــراءات تحوي ــى انه ــة ال الوســاطة العقاري

نعــم اصبــح األمــر ضــرورة لعمــل مركــز معلومــات يســتطيع أي شــخص مهتــم بالشــأن العقــاري 
الرجــوع إليــه . 

نعــم أصبــح األمــر ضــرورة لتالفــي التســعير بصــورة عشــوائية ووضــع أســس صحيحــة لتقييــم 
العقــارات و معرفــة مؤشــرات ارتفــاع و نــزول الســوق . 

مــن المؤســف أن يتــم تأخيــر مثــل هــذا األمــر لســوق يتــم التــداول بــه ســنويا بمليــارات الدنانيــر 
و ال توجــد أي هيئــة معنيــة بتنظيمــه . 

نتفائــل دائمــا أن التنظيــم ســيأتي ال محالــة و نــرى هــذه البــوادر باألفــق و نتمنــى أن تتــم بأســرع 
وقــت . 

 19 سبتمبر 2022 
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التاريخ : 

تطلــق كلمــة ســماري علــى القــارب الــذي ال يتــم تثبيتــه فــي البحــر للصيــد و لكنــه يكــون حــًرا 
و ذلــك ليحظــى الصيــاد بأنــواع مختلفــة مــن األســماك فــاألرض ليســت واحــده و انمــا تتحــرك 
بتحــرك القــارب ، و الســوق العقــاري فــي هــذه الفتــرة أصبــح هكــذا حيــث اضطــر المســتثمر 
بالعقــار أو التاجــر بالذهــاب وراء أي عقــار يجــد فيــه الفرصــة ســواء كان فــي تخصصــه أم ال . 

فعلــى ســبيل المثــال المســتثمر المتخصــص فــي العقــار اإلســتثماري و الــذي نــادرا مــا كان 
يتجــه للعقــار الســكني أصبــح يبحــث عــن العقــار الســكني إذا رؤى فيــه فرصــة إســتثمارية أو 
يتجــه للعقــار الصناعــي و كانــوا المســتثمرين قبــل جائحــة كورونــا يعملــون فــي نــوع معيــن 
مــن العقــارات و بعضهــم يتخصــص فــي منطقــة بعينهــا و لكــن بعــد الجائحــة أصبــح المســتثمر 
متحــررا و يتجــه مــع الفرصــة اينمــا كانــت و كيفمــا كانــت و هــذا مــا أدى الــى ارتفــاع انــواع 
ــي  ــة ف ــة و القســائم الصناعي ــاح االحمــد البحري ــل صب ــة مث ــي مناطــق معين ــة ف ــارات معين عق

ــري و المخــازن فــي منطقــة العارضيــة و العقــار الســكني بشــكل عــام .  الشــويخ و ال

الخالصة : 
متــى مــا اســتقر كل مســتثمر فــي تخصصــه فهــذا األمــر ســيعيد التــوازن فــي جميــع القطاعــات 

العقاريــة  . 

 24 سبتمبر 2022 
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التاريخ : 

بعــد االنتهــاء مــن العــرس الديموقراطــي فــي انتخابــات مجلــس األمــة 2022 و بــدا واضحــا 
عــزم الشــعب علــى تصحيــح المســار الديموقراطــي مــن خــالل اختياراتــه و اســتبعاد مــن 
خــذل رغبــات الشــعب ، و بعــد االنتهــاء مــن ســماع آراء و برامــج المرشــحين ننتظــر اآلن 
البــدء بالعمــل العــادة بنــاء الكويــت كمــا يليــق بهــا وإعــادة درة الخليــج كمــا كانــت ، و نحــن 
كأصحــاب تخصــص نتحــدث عــن تطويــر تخصصنــا العقــاري ليصبــح العمــل فــي هــذا القطــاع 
أكثــر ترتيبــا و احترافيــة بعيــدا عــن الفوضــى التــي طالــت هــذا القطــاع علــى مــدى عقــود 

مضــت ، نعــم نحــن ننتظــر اآلتــي : 

ــة -  ــع جوانبــه ) وســاطة عقاري ــم هــذا القطــاع مــن جمي ــار تعنــى بتنظي ــة للعق - إنشــاء هيئ
ــة  ــا عالق ــي له ــور الت ــن األم ــا م ــاري ( و غيره ــر عق ــاري - تطوي ــم عق ــاري - تقيي ــل عق تموي

ــاري .  ــرة بالســوق العق مباش

- إيجــاد الحلــول المناســبة لتســريع وتيــرة إنجــاز المــدن اإلســكانية مــن بنــى تحتيــة وغيرهــا 
مــن الخدمــات بــدون تحميــل الدولــة عــبء علــى الميزانيــة العامــة و اشــراك القطــاع الخــاص 

فــي هــذه المهمــة . 

- وضــع الحلــول المناســبة لتمويــل المواطنيــن لبنــاء مســاكنهم ســواء باالســتعانة بالبنــوك 
ــه  ــع قدرت ــه و رف ــى ديمومت ــة عل ــان للمحافظ ــك االئتم ــل لبن ــادر دخ ــاد مص ــة أو ايج المحلي

التمويليــة للمواطنيــن . 

نعــم مــا ذكرنــاه ليــس جديــدا و موجــود فــي أدراج المجلــس و لكــن يجــب اإلســراع فــي اإلنجــاز 
ووضــع مصلحــة المواطنيــن فــي الدرجــة األولــى عنــد إقــرار هــذه المقترحــات . 

و اهلل ولي التوفيق 

 1 أكتوبر 2022 
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ال�ة -1٣1-الم�ة

اد�ة  هل �ف
د�ة   ا�ؤ ال�ف
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التاريخ : 

مــن بدايــة هــذا العــام قــام البنــك الفدرالــي األمريكــي بزيــادة معــدالت الفائــدة علــى القــروض و 
الودائــع لمواجهــة حجــم التضخــم الحاصــل باألســواق و بالمقابــل قــام بنــك الكويــت المركــزي 
ــم  ــة التضخ ــا لمواجه ــى 3 % أيض ــم ال ــعر الخص ــى اآلن س ــل ال ــى وص ــدة حت ــع الفائ ــا برف أيض
ــر  ــذي يعتمــد بشــكل كبي ــاري ال ــي و ال ســيما الســوق العق ــي الســوق الكويت ــا ف الحاصــل لدين
علــى االقتــراض مــن البنــوك خصوصــا فــي العقــارات االســتثمارية و التجاريــة و الصناعيــة و 

أيضــا بعــض العقــارات الســكنية . 

وسؤالنا هنا هل هذه الخطوة فعال أثرت في محاربة تضخم األسعار ؟؟ 

بدايــة مثــل هــذه الخطــوات ال تظهــر آثارهــا مباشــرة و لكنهــا تحتــاج بعــض الوقــت الثبــات 
نجاحهــا أو فشــلها ، ثانيــا فــي االيــام الســابقة بــدأ التأثــر واضحــا بعــد االرتفــاع األخيــر للفائــدة 
حيــث انخفــض عــدد التــداوالت بشــكل واضــح نوعــا مــا و زاد العــرض علــى الطلــب و لكــن ليــس 
بالشــكل الكبيــر ، ثالثــا بــدأ بعــض البنــوك باإلعــالن عــن رفــع الفائــدة علــى الودائــع ممــا ســيؤدي 

الــى إعــادة األمــوال الــى البنــوك واالســتفادة مــن الفوائــد علــى الودائــع . 

نعــم نحــن متفائلــون بتصحيــح فــي األســعار فــي المرحلــة القادمــة إذا اســتمرت هــذه الخطــوات و 
لكــن ال يعنــي هــذا انهيــار للعقــار و ســتتفاوت نســب التصحيــح مــن منطقــة الــى أخــرى حســب 

كميــة العــرض و الطلــب . 

 9 أكتوبر 2022 
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ان  �ي
�ف اكل ال�ب مسش
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التاريخ : 

لألســف فــي الفتــرات األخيــرة نســمع عــن كثيــر مــن المشــاكل التــي يعانــي منهــا المواطنيــن 
الذيــن اقبلــوا علــى البنــاء فــي المناطــق الجديــدة كالمطــالع و جنــوب عبــداهلل المبــارك و 
غيرهــا مــن المناطــق ســواء التوزيعــات الحكوميــة أو مــن اشــترى مــن مالــه الخــاص ، و لعــل 
مــن أبــرز األســباب وراء هــذه المشــاكل هــو التركيــز علــى الســعر القليــل و ليــس الجــودة ، 

و أيضــا عــدم ســؤال أهــل الخبــرة و االختصــاص أو مــن قــام بالبنــاء ســابقا . 

نعــم األغلــب يعتبــر هــذا المنــزل المبنــى الوحيــد الــذي يقــوم ببنــاءه و ليســت لديــه الخبــرة 
فــي مجــال البنــاء و لكــن هنــاك طــرق تجنــب الشــخص الوقــوع بهــذه المشــاكل و منهــا اآلتــي : 

- التثقيــف فــي مجــال البنــاء مــن خــالل قــراءة الكتــب أو مشــاهدة مقاطــع الفيديوهــات علــى 
السوشــيال ميديــا . 

- سؤال أهل الخبرة سواء من قام بالبناء أو شخص تثق في معلوماته بالبناء . 

- التوجــه لجمعيــة المهندســين الكويتيــة و هــي مــن الجهــات المختصــة و تســدي النصيحــة 
للجميــع و أبوابهــا مفتوحــة لمــن يرغــب بالســؤال . 

- الدخول في دورات ذات صلة بالبناء لزيادة الثقافة . 

- وضع مشرف على البناء تثق بأمانته . 

- و أخيرا ركز على الجودة و ليس على السعر . 

 1٥ أكتوبر  2022 
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التاريخ : 

لعــل التفــاؤل الــذي يســود البــالد فــي دور انعقــاد مجلــس األمــة الــذي مضــى بــدون أي 
ــى  ــت عل ــي التصوي ــة ف ــل الحكوم ــدم تدخ ــية بع ــادة السياس ــزام القي ــر و الت ــاكل تذك مش
المناصــب فــي مكتــب مجلــس األمــة و اللجــان ، و أيضــا خطابــات بعــض االعضــاء بالتفــرغ 

ــه .  ــى حصول ــود و نتمن ــر محم ــذا أم ــدء باالنجــاز و ه للب

ــدء  ــوادر لب ــا ب ــرة و لكنه ــر صغي ــاريع تعتب ــودة لمش ــاز موج ــرعة االنج ــارات س ــا أن اختب كم
مرحلــة انجــاز و ليــس اقــوال فقــط و منهــا البــدء فــي مشــروع ونــدر ونتــر النــد الــذي يعتبــر 
بوقــت قياســي و لكــن ننتظــر هــل ســيتم التنفيــذ فــي الوقــت المحــدد ، كمــا أن البــدء باصــالح 
نفــق و تقاطــع دروازة العبدالــرزاق ووضــع موقــع 90 يــوم لالنجــاز و هــذا أيضــا اختبــار آخــر ، و 
أيضــا فتــح مداخــل و مخــارج جديــدة بســرعة قياســية فــي منطقــة صبــاح الســالم لحــل مشــكلة 

الزحمــة المروريــة أمــر مقــدر . 

هــذه األمثلــة و االختبــارات ان نجحــت و باالنجــاز فــي الوقــت المحــدد لهــا فيجــب تنفيــذ هــذه 
الســرعة فــي انجــاز المشــاريع الســكنية الكبــرى بأوقــات محــددة و االبتعــاد عــن البيروقراطيــة 

التــي طالمــا أخــرت مســيرة البــالد . 

هذا و دمتم سالمين 

 24 أكتوبر  2022 



مؤسسة دروازة الصفاة العقارية

286
 29 أكتوبر 2022 التاريخ : 

ال�ة -1٣٤-الم�ة

�ر  �ب ؤ
لاء ا عف

د�ي العامل�ة  �ي
ؤ

الا



المقاالت العقارية

287
التاريخ : 

ــدن  ــي الم ــاء ف ــة البن ــى تجرب ــوا عل ــن أقدم ــاء الذي ــن األصدق ــدد م ــا بع ــن خــالل التقائن م
ــاء فقــد تلخصــت  ــي البن ــا ف ــي يواجهونه ــدة و ســؤالهم عــن المشــاكل الت االســكانية الجدي
ــدم  ــا ع ــا و أيض ــة جودته ــة لقل ــة باالضاف ــدي العامل ــالء أجــور األي ــي غ ــاكل ف ــر المش أكث

ــت المحــدد .  ــي الوق ــل ف ــم بإنجــاز العم التزامه

نعــم هــذه المشــكلة أصبحــت واضحــة للعيــان و يجــب علــى الجهــات المعنيــة معالجــة هــذه 
ــة و  ــن دول مختلف ــرة و المتخصصــة م ــة الماه ــادة اســتقطاب العمال ــن خــالل زي المشــكلة م
لكــن وفــق آليــات معينــة تمنــع االتجــار بالبشــر وإدخــال العمالــة الســيئة للبــالد كمــا حصــل فــي 

الســنوات الســابقة . 

 29 أكتوبر 2022 
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التاريخ : 

قبــل أيــام قليلــة صــرح وزيــر االســكان الســيد / عمــار العجمــي عــن موافقــة 
مجلــس ادارة المؤسســة العامــة للرعايــة الســكنية علــى توزيــع عــدد 114 
قســيمة فــي مدينــة جابــر األحمــد بنظــام األرض و قــرض بمســاحة 400 متــر 
ــات القديمــة خصوصــا  للقســيمة الواحــدة و هــذا أمــر مفــرح ألصحــاب الطلب

حســب مــا ورد الــى علمنــا أن البنيــة التحتيــة لهــذه القســائم جاهــزة . 

ــي  ــي يعان ــرة االنتظــار الت ــل فت ــة لتقلي ــي المناطــق القريب ــات ف ــل هــذه التوزيع ــاج لمث ــم نحت نع
مــن المواطــن الكويتــي و بانتظــار المزيــد مــن هــذه التوزيعــات للمناطــق التــي تــم االعــالن عنهــا 

ســابقا و هــذه الخطــوات ستســاعد علــى اآلتــي : 

- الحد من تضخم أسعار البيع في المناطق االسكانية الجديدة . 

- الحد من المبالغة في أسعار البدل و التنازل مع المناطق االسكانية القريبة . 

- بــث األمــل لــدى أصحــاب الطلبــات القديمــة بعــدم التســرع فــي أخــذ القــروض و اثقــال كاهلهــم 
بالقــروض مــن أجــل شــراء بيــت مــن الســوق الثانــوي . 

ــج القضيــة االســكانية بشــكل كامــل و لكــن  ــم اليقيــن بوجــود حلــول تعال ــة نعلــم عل و بالنهاي
تحتــاج الــى االســراع فــي التنفيــذ . 

و دمتم سالمين 

 6 نوفمبر 2022 
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التاريخ : 

ــها  ــكانية و معالجــة تكدس ــات اإلس ــدد الطلب ــل ع ــن المقترحــات لتقلي ــل م لع
هــو توزيــع شــقق علــى المواطنيــن بنظــام الســكن العمــودي مثــل مــا تــم عملــه 
فــي الصوابــر بالثمانينــات و تــم اعــادة الكــرة فــي شــمال غــرب الصليبيخــات و 

جابــر األحمــد . 

و لكن هل كانت التجربة ناجحة ؟؟ 
الجواب بكل سهوله ال . 

لماذا ؟؟ 
ألن التنفيــذ كان خاطئــا و ليســت الفكــرة خاطئــة حيــث فــي مجمــع الصوابــر بالبدايــة لــم يتــم 
االلتــزام بالتصميــم المعمــاري و ال الخدمــات التــي كانــت مــن المفتــرض أن تكــون فــي المجمــع 
كالحدائــق و الحضانــات و متاجــر البيــع ، هــذا باالضافــة لعــدم وضــع آليــة التحــاد المــالك لصيانة 
ــة  ــى عمال ــققها عل ــر ش ــم تأجي ــانية يت ــة خرس ــى كتل ــذا المبن ــح ه ــى أصب ــذا الصــرح ، حت ه

الشــركات . 

و أيضــا إذا أخذنــا تجربــة شــقق جابــر األحمــد وشــمال غــرب الصليبيخــات فــإن غيــاب تنظيــم 
اتحــاد المــالك و عــدم وضــع آليــة لمنــع التأجيــر فــي هــذه الشــقق افرغــوا هــذه الفكــرة مــن 

محتواهــا . 

نعــم فكــرة البنــاء العامــودي يؤيدهــا الكثيــر مــن المواطنيــن و خصوصــا أصحــاب األســر الصغيــرة 
و لكــن يجــب وضــع المغريــات التاليــة لتصبــح الفكــرة أكثــر نجاحــا مــن ســابقاتها : 

1- توزيع الشقق في مناطق قريبة حتى يتم التغيب بها . 

2- بنــاء الشــقق بنظــام المجمعــات الســكنية المتكاملــة الخدمــات و التــي تعطــي الســكان نمــط 
عيــش آمــن و هــادئ و مريــح . 

ــع  ــع شــركات متخصصــة بجمي ــاون م ــة بالتع ــن الدول ــا م ــة وإدارته ــة الصيان ــم عملي 3- تنظي
ــة .  ــواع الصيان أن

4- وضع آلية لمنع التأجير على الغير و اقتصار االستفادة من الشقة على صاحبها فقط . 

هذا و دمتم ... 

 12 نوفمبر 2022 
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فــي تاريــخ 22 و 23 نوفمبــر ســيتم عقــد مــزاد لبيــع عقــارات الرجعــان 
و الــذي تنظمــه شــركة االنمــاء العقاريــة ، و هــذا المــزاد يضــم 42 عقــارا 
فــي عــدة مناطــق ســكنية منهــا ابوفطيــرة و اليرمــوك و قرطبــة وغيرهــا مــن 

ــزاد .  ــالن الم ــي إع ــورة ف ــق مذك المناط

ــار  ــاري ال ســيما العق ــى حركــة الســوق العق ــر هــذا المــزاد عل ــا هــذا ســيناقش مــدى تأثي مقالن
ــداوالت .  ــي حركــة الت ــة بطــئ ف ــرة الحالي ــي الفت ــذي يشــهد ف الســكني ال

بادئ ذي بدء هل األسعار االبتدائية لهذا المزاد تعتبر فرصة ؟ 
بالنســبة لمــن يرغــب بالشــراء بهــدف الســكن تعتبــر األســعار مناســبة و خصوصــا أن هنــاك 
عقــارات مواقعهــا جيــدة و غيــر متوفــرة بكثــرة فــي الســوق ، أمــا بالنســبة للمضــارب فنعتقــد 

أن األســعار ليســت بالفرصــة الكبيــرة . 

ثانيا : هل نتوقع إقبال كبير على المزاد ؟ 
علــى األرجــح نعــم حيــث أنــه مثــل مــا ذكرنــا أن بعــض المناطــق المعــروض بهــا عقــارات بالمــزاد 
تعانــي مــن شــح العــروض بالســوق و هنــاك مــن يرغــب بالشــراء للســكن فــي هــذه المناطــق مثــل 

اليرمــوك و قرطبــة و الشــويخ الســكني و الشــريط الســاحلي . 

و أخيرا ما هو تأثير المزاد على السوق ؟ 
فــي حــال شــراء نســبة كبيــرة مــن العقــارات المعروضــة فــي المــزاد فهــذا يعنــي أن الســيولة 
ــا و لكــن ســيكون  ــاري و تنتظــر الفــرص المناســبة القتناصه ــي الســوق العق ــرة ف ــت كبي مازال
عامــل الرغبــة فــي المناطــق المعروضــة كبيــر لذلــك ال يعنــي أن هــذا الشــراء يرفــع مــن أســعار 
ــى نســبة مــن  ــال عل ــي حــال عــدم اإلقب ــا ف ــاري المتضخمــة أصــال ، أم ــارات بالســوق العق العق
العقــارات فهــذا ســيثبت أن األســعار المعروضــة ليســت مناســبة و ال تعتبــر فرصــة أو ســيعزز 
مبــدأ الترقــب الســائد فــي الســوق العقــاري ، و هــذا التحليــل يعتبــر اجتهــاد معــرض للصــواب 

و الخطــأ  . 

و دمتم 

 19 نوفمبر 2022 
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هنــاك العديــد مــن النــدوات التــي جــرت فــي الفتــرة الســابقة لمناقشــة القضيــة االســكانية و 
لألســف أغلــب مــا يطــرح فــي هــذه النــدوات كالم انشــائي و يدقــدق العواطــف الشــعبية و ال 

يرقــى ألي حلــول عمليــة وواقعيــة و منهجيــة . 

و الشــعار األكبــر لهــذه النــدوات هــو تحريــر األراضــي و محاربــة محتكريــن األراضــي و الــى 
آخــره مــن هــذه الشــعارات ، نحــن ال نحتــاج لنــدوات لطــرح المشــكلة فالــكل يعلــم المشــكلة 
و لكــن مــا نحــن بأمــس الحاجــة إليــه االجتماعــات الفنيــة مــع المتخصصيــن فــي وضــع حلــول 
دقيقــة و جذريــة و تحــدد بزمــن لالنجــاز و يشــرك فيهــا القطــاع الخــاص ســواء المحلــي أو 

الخارجــي ، مــا يهمنــا هــو االنجــاز و الوقــت و الجــودة ال يهمنــا مــن يقــوم بالتنفيــذ . 

ــي إنشــاء  ــر االراضــي و إنمــا المشــكلة ف قلناهــا مــرارا و تكــرارا ليســت المشــكلة فــي تحري
البنــى التحتيــة لهــذه األراضــي والمــدن ، المشــكلة فــي عمليــة تمويــل المواطنيــن لبنــاء 
منازلهــم ، المشــكلة فــي انظمــة البنــاء التــي تشــجع علــى اســتغالل المــدن االســكانية لتكــون 
مــدن اســتثمارية ، المشــكلة فــي عــدم وجــود أكــواد للبنــاء تعطــي جماليــة للمــدن ، المشــكلة 

فــي أنســنة المــدن . 

ليــس مــن المفتــرض علــى المشــرعين و أعضــاء مجلــس األمــة دغدغــة المشــاعر و انمــا توعيــة 
و تثقيــف الشــارع للحلــول العمليــة التــي تنهــي هــذه القضيــة بشــكل كامــل أو جــزء كبيــر منهــا 
، هنــاك أمــور بســيطة يمكــن تعديلهــا بالقوانيــن واللوائــح لتســاعد علــى حــل جــزء مــن القضيــة 

وال تحتــاج لســنوات طويلــة ، و هنــاك حلــول تحتــاج لوقــت طويــل لتشــريعها و تنفيذهــا . 

الخالصة : 
ال ضيــر فــي أن يســتعين أعضــاء مجلــس األمــة فــي خبــرات كان لهــا رؤى فنيــة فــي حــل القضيــة 
ولــم يتــم االســتماع لهــا فــي الماضــي ، ال ضيــر فــي االســتعانة بالقطــاع الخــاص لتطويــر المــدن 
اإلســكانية و البنــى التحتيــة فالقطــاع الخــاص جــزء مــن المواطنيــن و ليســوا خصومــا لهــم و 

لكــن متــى مــا كان هنــاك رقابــة صحيحــة عليــه فســيكون االنجــاز ســيد الموقــف . 

و دمتم سالمين 

 26 نوفمبر 2022 
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الشــقيقة قطــر ابدعــت و تألقــت فــي تنظيــم بطولــة كأس العالــم مــن جميــع النواحــي إبتــداًء 
مــن انشــاء البنــى التحتيــة إلــي تنظيــم ســير المونديــال بشــهادة مــن حضــروا هنــاك . 

نعــم لــم يكــن هــذا اإلنجــاز العالمــي محــض صدفــة أو ضربــة حــظ بــل هــو نتــاج تخطيــط بِفكــر 
مختلــف و دقيــق جــًدا . 

قطــر بنــت ســبع مالعــب عالميــة بتصاميــم تعكــس الهويــة القطريــة الخليجيــة باإلضافــة لترميــم 
و توســعة إســتاد خليفــة الدولــي الــذي تــم تشــييده عــام 1976 . 

بمعنــى أن قطــر أصبــح لديهــا ثمــان إســتادات بكثافــة عاليــة ال تحتــاج لمعظمهــا فــي المســتقبل 
و لكــن هنــا مربــط الفــرس ،،، هنــا يكمــن الفكــر المختلــف ،،، هنــا يكمــن التخطيــط الســليم و 

الدقيــق . 

صممــت قطــر هــذه المالعــب بنظــام يســمح بفــك الملعــب و تركيبــه بالمســتقبل و ألن قطــر لــن 
تحتــاج لهــذه المالعــب بعــد هــذه البطولــة فوضعــت آليــة لتحويــل هــذه المالعــب إمــا لمجمعــات 
ســكنية و تحتــوي علــى خدمــات تجاريــة ، أو مستشــفيات و أيضــا هنــاك ملعبــات ســيتم 
تفكيكهــم بالكامــل و التبــرع بهــم للــدول الناميــة و هــذا مــا ســيعزز سياســة قطــر الخارجيــة و 

اســغالل مــكان هــذه المالعــب ألنشــطة تخــدم المحيــط مثــل المينــاء و غيــره ...
الخالصة : 

التخطيــط الدقيــق يأتــي دائمــا بنتائــج ناجحــة و لكــن ردود األفعــال دائمــا مــا تأتــي بنتائــج مؤقتــة 
و غالبــا مــا تكــون غيــر ناجحــة علــى المــدى الطويــل . 

و دمتم 

 4 ديسمبر 2022 
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الحلــول المقترحــة مــن المشــرعين و الحكومــة لحلحلــة القضيــة االســكانية بعضهــا ممتــاز 
و بعضهــا يحتــاج لدراســات أكثــر و لكــن وجــود نيــة للحــل هــو األهــم ، و لكــن يجــب األخــذ 
بعيــن االعتبــار أن تنويــع المنتجــات االســكانية بشــكل خــاص و العقاريــة بشــكل عــام يصنــع 
ــاري  ــى أن الســوق العق ــر ، بمعن ــج التضخــم بشــكل كبي ــاري و يعال ــي الســوق العق ــا ف توازن
منظومــة متشــعبة و ال تقتصــر علــى القضيــة االســكانية فأيضــا هنــاك قطاعــات أخــرى تحتــاج 

التنظيــم و التنويــع فيهــا مثــل القطــاع االســتثماري والصناعــي و التخزينــي . 

ــى  ــع عل ــى ال يقتصــر التوزي ــي المنتجــات بمعن ــع ف ــد القطــاع الســكني يجــب التنوي ــى صعي فعل
األرض و القــرض و لكــن يمتــد الــى توزيــع فلــل تخــدم األســر الصغيــرة و فلــل تخــدم األســر 
ــدل  ــادل ب ــزواج بقيمــة تع ــي ال ــى حديث ــات ســكنية تؤجــر عل ــي مجمع المتوســطة و شــقق ف

ــادة بســيطة .  االيجــار أو بزي

و علــى صعيــد القطاعــات األخــرى يتــم انشــاء مــدن اســتثمارية جديــدة و صناعيــة وتخزينيــة 
تتيــح للمســتثمرين فــي القطــاع العقــاري التوجــه إليهــا و عــدم االســتثمار فــي القطــاع الســكني . 

 11 ديسمبر 2022 
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صــدر قبــل أيــام قــرار رقــم 109 لســنة 2022 بشــأن التعديــل علــى رســوم الخدمــات 
للشــاليهات و تــم مــن خاللــه زيــادة رســوم تحويــل الشــاليهات مــن 1000 د.ك لمتــر الواجهــة 
ــة فــي تحديــد رســوم حــق االنتفــاع  ــى 10 آالف دينــار وهــذا األمــر حــق للدول البحريــة ال
مــن العقــارات المملوكــة لديهــا و لكــن مــا أثــار اســتغراب الكثيريــن أن هــل تــم دراســة هــذا  
القــرار دراســة مســتفيضة و النظــر فــي ســلبياته و لمــاذا لــم يتــم تحديــد نســبة كمــا هــو 
معمــول بــه فــي تحويــل العقــارات الخاصــة المملوكــة بوثائــق ، حيــث أن تحديــد المبلــغ 
علــى الواجهــة قــد يظلــم الكثيريــن علــى ســبيل المثــال هنــاك شــاليهات واجهتهــا تصــل الــى 
ــول أن  ــن المعق ــل م ــار فه ــف دين ــي الســوق ال يتجــاوز 120 أل ــي و ســعرها ف ــر طول 20 مت
يدفــع المشــتري مبلــغ 200 ألــف دينــار للتحويــل بالمقابــل أن قيمــة الشــاليه أقــل مــن هــذا 

ــغ ؟؟؟  المبل

ــالك  ــارات أم ــارات ال ســيما عق ــي العق ــم و معالجــة التضخــم الحاصــل ف ــع التنظي ــم نحــن م نع
الدولــة و لكــن يجــب أن تــدرس جميــع الجوانــب قبــل صــدور أي قــرار و مــن وجهــة نظرنــا 
أن تحديــد نســبة لرســوم تحويــل الشــاليهات هــو الحــل األمثــل لمعالجــة أختــالف األســعار بيــن 

منطقــة و أخــرى . 

 17 ديسمبر 2022 
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التاريخ : 

وافــق مجلــس األمــة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 20 ديســمبر علــى مقتــرح 
قانــون بانشــاء شــركات مســاهمة تعنــى بتنميــة المــدن االســكانية و هــذه 

ــرح.  ــى لمناقشــة المقت ــة األول المداول

 نعــم هــذه خطــوة فــي االتجــاه الصحيــح لمعالجــة مســتدامة للقضيــة االســكانية التــي نعتبرهــا 
مثــل كــرة الثلــج تكبــر مــع الســنوات ، و لكــن للعلــم أن مثــل هــذا القانــون تــم اقــراره فــي مجالــس 

ســابقة و لــم يكــن ذو جــدوة اقتصاديــة و الغــي فيمــا بعــد . 
هــذا المقتــرح جميــل بفكرتــه و هدفــه و لكــن يجــب علــى القائميــن علــى هــذا المقتــرح النظــر 
ــة للمشــاركة  ــي تجــذب الشــركات العالمي ــة الت ــي التفاصيــل و خصوصــا الجــدوى االقتصادي ف
و الدخــول فــي مثــل هــذه الشــركات التــي تتطلــب ســيولة عاليــة لتأسيســها تصــل لمليــارات 

الدنانيــر . 

نحــن ال ندعــو الــى تأخيــر اقــرار مثــل هــذا القانــون و لكــن التريــث مطلــوب لوضــع آليــة لتنفيــذ 
ــة  ــة القضي ــول المســتدامة لحلحل ــق الحل ــه و تحقي ــدف من ــق اله ــرح لتحقي ــذا المقت ــل ه مث
االســكانية الــى ان تتالشــى مــع اقــرار قوانيــن أخــرى مســتحقة مثــل تنظيــم الســوق العقــاري و 

انشــاء هيئــة العقــار . 

 24 ديسمبر 2022 
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التاريخ : 

ينتظــر الســوق العقــاري أمــور كثيــرة فــي عــام 2023 وهــذه األمــور مــن الممكن 
أن تقلــب موازيــن حركــة الســوق أو تبقيــه كمــا هــو عليــه ، و هــذه األمــور 

كاآلتــي : 

1- زيــادة الرســوم علــى عقــارات أمــالك الدولــة و قــد بــدأت بالفعــل و األغلــب يترقــب القــرارات 
الخاصــة بزيــادة الرســوم علــى العقــارات الصناعية . 

2- إقــرار حزمــة القوانيــن المعنيــة بالقضيــة االســكانية و الســوق العقــاري التــي بجعبــة لجنــة 
العقــار واإلســكان فــي مجلــس األمــة ، مثــل قانــون انشــاء الشــركات المعنيــة بالمــدن االســكانية 
و قانــون انشــاء هيئــة العقــار و قوانيــن الضريبــة علــى أراضــي الســكن الخــاص و زيــادة تعرفــة 

الكهربــاء والمــاء الخاصــة بالبيــت الثالــث . 

3- البــدء بالعمــل فــي نظــام الدفتــر االلكترونــي الخــاص بوســطاء العقــار و الــذي مــن المفتــرض 
أن يبــدأ العمــل بــه بدايــة هــذا العــام و لكــن .. 

4- توزيــع االراضــي و القســائم فــي المناطــق الحضريــة كجنــوب القيــروان وغيرهــا مــن 
المناطــق التــي تــم التصريــح بهــا بالســابق . 

٥- البدء بمشاريع البنية التحتية لمدينتي جنوب سعد وجنوب صباح . 

بعــض هــذه األمــور مــن الممكــن أن تعمــل علــى تصحيــح األســعار و عمــل التــوازن المطلــوب فــي 
الســوق العقــاري فــي حــال تنفيذهــا بالشــكل الفنــي الصحيــح و أيضــا علــى النقيــض مــن الممكــن 
أن تزيــد هــذه األمــور مــن التضخــم و تبقــي الســوق كمــا هــو عليــه أن تــم تنفيذهــا بالشــكل 

الخاطــئ . 

الخالصة : 
فــي اعتقادنــا الشــخصي أن إقــرار القوانيــن ليــس لــه أي معنــى ان لــم يتــم تطبيقهــا بالشــكل الفنــي 
الصحيــح و معالجــة القصــور فــي القوانيــن الســابقة ، نعــم الســوق العقــاري يحتــاج إلــى غربلــة 

العــادة تنظيمــه أســوة بهيئــة أســواق المــال و البورصــة . 

و دمتم ... 

 1 يناير 2023 
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التاريخ : 

ــدن  ــي الم ــم ف ــاء منازله ــي بن ــدؤوا ف ــن ب ــارف الذي ــاء والمع ــع األصدق ــث م ــن خــالل الحدي م
االســكانية الجديــدة و حديثهــم عــن التكلفــة العاليــة التــي يتكبدونهــا فــي بنــاء منازلهــم وأن 
الســبعين ألــف و مبلــغ المدعــوم لــم تعــد كافيــة لبنــاء منــزل يتكــون مــن دوريــن ربــع ، بســبب 

ــة و غالئهــا و اســتغالل المقاوليــن .  غــالء المــواد االنشــائية و شــح العمال

نعــم هــذا شــيء طبيعــي يحــدث عندمــا يتــم التصريــح لعشــرات اآلالف مــن المواطنيــن للبنــاء 
ــا آن األوان أن  ــي مجلــس األمــة أم ــذي نوجهــه للمشــرعين ف ــرة واحــدة ، والســؤال ال ــي فت ف
ــا آن  ــل المواطــن ، أم ــى كاه ــاق عل ــت ال تشــكل اره ــي كان ــة الت ــوت الحكوم ــع بي ــود لتوزي نع
األوان لنلجــأ لتشــريع قانــون المطــور العقــاري لبنــاء المــدن اإلســكانية وفــق نمــاذج تتناســب مــع 
احتياجــات المواطنيــن و تخييــر المواطنيــن بمنتجــات ســكنية تتناســب مــع ميزانيتهــم ؟ لمــاذا 

نضــع المواطــن أمــام خيــار واحــد فقــط و هــو األرض و قــرض ؟؟؟

الخالصة : 
إذا كانــت تجربــة بيــوت الحكومــة بهــا بعــض الســلبيات بســبب ســوء تنفيــذ المقاوليــن هــذا ال 

يعنــي أن نلغــي هــذا المنتــج و لكــن نعالــج موطــن الخلــل . 

و دمتم 

 8 يناير 2023 



مؤسسة دروازة الصفاة العقارية

308
 14 يناير 2023 التاريخ : 

ال�ة -1٤٥-الم�ة

�عىي 
اء �ف  ل�ة



المقاالت العقارية

309
التاريخ : 

قبــل أســبوع أقــام اتحــاد العقارييــن حلقــة نقاشــية لمناقشــة تشــريع قانــون تأســيس شــركات 
إلنشــاء المــدن االســكانية ،  وقــد دعــا االتحــاد لهــذه الحلقــة العديــد مــن الشــخصيات العقاريــة 
واالقتصاديــة ، وكان المتحدثيــن هــم الدكتــور عــادل الصبيــح و الدكتــور عبدالعزيــز الصقعبــي 
و الدكتــور فايــز الكنــدري ممثــال عــن اتحــاد المصــارف باالضافــة للدكتــور حســن كمــال عضــو 
المجلــس البلــدي و رئيــس اتحــاد العقارييــن الســيد ابراهيــم العوضــي و كان مقــدم الحلقــة نائــب 

رئيــس االتحــاد الســيد فهــد التركيــت . 

تــم الحديــث فــي الحلقــة النقاشــية عــن ايجابيــات و ســلبيات القانــون و مــا ينقــص هــذا القانــون 
مــن أمــور فنيــة ، مــا ميــز هــذه الحلقــة هــو وجــود الفنييــن فــي المجــال العقــاري و االقتصــادي 
ــز  ــور عبدالعزي ــة الدكت ــس االم ــي مجل ــار ف ــة اإلســكان و العق ــرر لجن ــن مق ــح المجــال م و فت
ــن  ــر م ــور و األخــذ بالكثي ــض األم ــح بع ــا و توضي ــرد عليه ــع اآلراء و ال ــي لســماع جمي الصقعب
المقترحــات ، كمــا دعــا خــالل هــذه الحلقــة النقاشــية بشــكل متكــرر لــكل مــن لديــه الرغبــة 

فــي إبــداء أي اقتــراح بتقديمــه للجنــة لدراســته . 

ــوة فنيــة و ديمومــة ، و  ــم مثــل هــذه الحلقــات لمناقشــة القوانيــن تعطــي هــذه القوانيــن ق نع
ــا .  ــل إقراره ــذا الشــكل قب ــن به ــع المقترحــات والقواني ــش جمي ــى أن تناق نتمن

 14 يناير 2023 
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التاريخ : 

80 ألــف شــجرة فــي محميــة طبيعيــة تعيــق توزيــع مدينــة جنــوب القيــروان ، و هنــاك دعــوات 
مــن الكثيريــن الزالتهــا ليتــم قتــل مــا تبقــى مــن البيئــة الجميلــة الموجــودة فــي الكويــت كمــا تــم 

قتــل بحــر الكويــت بســبب مخلفــات المجــاري و المصانــع و المستشــفيات . 

هــذه االشــجار يحتاجهــا اإلنســان أكثــر مــن الســكن ألنهــا تشــكل رئــة لبقعــة مــن األرض ألنهــا 
تســاعد علــى تقليــل تلــوث الجــو الــذي أصبــح ســبب الكثيــر مــن األمــراض . 

مقالنــا هــذا ليــس دعــوة لعــدم أهميــة الســكن للمواطــن الكويتــي الــذي أصبحــت هــذه القضيــة 
همــه األول و لكــن بــدل ازالــة هــذه األشــجار و تدميــر البيئــة اليــس هنــاك حــل الدخالهــا مــن 

ضمــن هــذه المنطقــة أو اعــادة توزيعهــا بالمنطقــة لتصبــح منطقــة خضــراء ؟؟؟ 

الخالصة : 
يجــب عــدم استســهال التدميــر ألنــه أســهل الحلــول و اســرعها حتــى و ان حــال لغــرض نبيــل 
و هــو إســكان المواطــن الكويتــي و لكــن لنبتكــر الحلــول و ان لــم نســتطع نســتعين بمــن لديــه 

تجربــة مماثلــة . 

 21 يناير 2023 
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فــي الختــام نــود االحاطــة أن هــذه المقــاالت أو اآلراء مثلــت وجهــة نظرنــا فــي دروازة الصفــاة 
العقاريــة مــن خــالل خبرتنــا المتواضعــة و قراءاتنــا و بحوثنــا و نلتمــس العــذر أن كان هنــاك أي 
قصــور فــي هــذه الكتابــات أو ســقوط أي معلومــة ســهوا أو ذكــر أي معلومــة خاطئــه ، و نعدكــم 

باصــدارات قادمــة تثــري المكتبــة العقاريــة الكويتيــة و تعــزز مــن أرشــيفها العقــاري . 

 مركز  الدراسات
 والبحــــــــــــــوث
 الكويت - 2023
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