
 
 قال لـ الوطن: یجب تجریم المتالعبین بالسكن الخاص

 أنواع من الضرائب تساعد على وقف تضخم 4مشعل الملحم: 
 أسعار العقار السكني

 

 

 
 

 
 

   

  
 
 

 

 :كتب طارق عرابي 
 

قال نائب رئیس مجلس االدارة والعضو المنتدب بشركة بلو برینت لالستشارات االستثماریة مشعل الملحم ان حل مشكلة االرتفاع 
المستمر في أسعار العقار السكني في الكویت، یحتاج الى اقرار مجموعة من التشریعات االصالحیة التي قد تواجھ معارضة 

 .شدیدة جداً 
وقال لـ«الوطن» ان تلك االنواع من الضرائب تشمل ضریبة تسجیل العقار التي تعد منخفضة جداً في الكویت مقارنة بنظیرتھا في 

 للعقارات التي یزید سعرھا عن ملیوني جنیھ، وبالتالي فانھ 7 للعقارات العادیة و%4، وفي بریطانیاً %6لبنان والتي تبلغ %
كلما كانت الضریبة العقاریة مرتفعة كلما حد ذلك من التداول السریع للعقار، ألن المضارب لن یستطیع تحقیق أرباح من وراء 

 .مضاربتھ على العقار السكني في ظل وجود الضریبة العقاریة المرتفعة
الضریبة الثانیة ھي «ضریبة ارتفاع قیمة العقار»، وھي الضریبة التي تفرضھا بعد الدول الغربیة على العقارات المستخدمة 

للمضاربة والتي یحقق المضاربون من ورائھا أرباحاً عالیة، في حین ال تطبق ھذه الضریبة على العقارات السكنیة أو العقارات 
40التي یتم تطویرھا، حیث تصل قیمة ھذه الضریبة في بریطانیا الى % . 

 
 النوع الثالث

 
نوع ثالث من الضریبة ھي ضریبة دخل عقار السكن الخاص، وبالتالي فان أي دخل یتحقق للمستثمر من وراء سكن خاص یجب 
 .ان یتم تحصیل ضریبة علیھ، خاصة بعد ان أصبح ھناك توجھ كبیر للمتاجرة في العقار السكني في الكویت، وھذا أمر خطیر جداً 
ضریبة رابعة تطبق في بریطانیا ھي ضریبة الورث العقاري، ذلك ان من المشاكل الحالیة في الكویت ھي استحواذ بعض التجار 

على مساحات كبیرة من األراضي واالحتفاظ بھا لمدة طویلة، على الرغم من شح األراضي في الكویت، وھذا األمر شاھدناه على 
 .ارض الواقع في مناطق جنوب السرة أخیرا

 
 العقار السكني

 
وقال ان تطبیق ھذه الضرائب مجتمعة من شأنھ ان یخفف كثیراً من ھجوم التجار والشركات والبنوك واألفراد على العقار السكني 

الذي سیصبح تبعاً لذلك غیر مجد على االطالق، السیما وأن ھناك ھجوماً كبیراً على العقار السكني في الكویت وبمباركة من 



 .الدولة التي سمحت للمواطنین بالعمل في ھذا المجال بشكل رسمي
  

 


