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االقتصادية

عقاريون يطالبون بمد مظلة حكم »بيتك« في الرهن والتمويل العقاري 
على البنوك التقليدية وفتح قنوات التمويل أمام القطاع الخاص

عمر راشد
تفاعلت األوساط العقارية مع قضية تنفيذ حكم بيت التمويل الكويتي القاضي باستثنائه من تطبيق قانوني 

الرهن والتمويل العقاري رقمي 8 و9 لسنة 2008، اس�تنادا التفاقية تأسيسه، وهو ما فتح الباب واسعا أمام 

البنوك اإلسالمية لتطبيق احلكم باعتبار أن ما ينطبق على »بيتك« ينطبق على غيره من البنوك.

وق�د أقرت مصادر في بيتك ل� »األنباء« بأن احلكم يش�مل كل عقارات الس�كن اخلاص وليس العقارات 

موضوع الدعوى املرفوعة من البنك وفقا لتعليمات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق.

وق�د جاء احلكم ليحيي اآلمال لدى الكثيرين بضرورة مد مظلة اس�تثناء تطبيق قانوني 8 و9 على جميع 
البنوك وليس البنوك اإلسالمية فقط، حيث طالبت األوساط العقارية بإعادة دراسة القانونني ومعرفة مدى 
حتقيق األهداف التي من أجلها مت سن القانونني، مستندين في ذلك الى أنه ال يجوز تطبيق القانون على فئة 

واستثناء فئة أخرى منه، مستدركني أن األمر ينطوي على خلل في التطبيق مطلوب مراجعته.
وأش�اروا الى أن احلكم بوصفه انتصارا حلق املواطن في الرهن والتمويل العقاري سينعش تداوالت 
السكن اخلاص والتي بدورها ستؤثر إيجابا على العقار »االستثماري« و»التجاري«، إال أنهم أكدوا أن احلكم 

يحت�اج إلى تعديل والنظر الى دور القطاع اخلاص مبزيد من الش�فافية، موضحني أن الس�وق العقاري 
يحتاج إلى إعادة النظر في التش�ريعات املنظمة ووضع آليات من شأنها التنسيق بني اجلهات الفاعلة 

في تنظيم السوق العقاري.
ورأى البعض أن السوق العقاري يعاني من غياب التنظيم وقصور في األداء التشريعي وهو ما جعل الكثير من 
املستثمرين يهجرون بأموالهم شماال وجنوبا في الوقت الذي حتتاج فيه الدولة ملزيد من اجلهد للعمل على تطوير 

وحتديث بنيتها التحتية واملساهمة من القطاع اخلاص في تطوير قدراتها االقتصادية في الفترة املقبلة.

البداية، أش���ار رئيس  في 
احتاد العقاريني ورئيس مجلس 
املن��تدب في  اإلدارة والعضو 
ش���ركة مجمعات األس�����واق 
التجارية توفيق اجل���راح ال��ى 
أن السوق العقاري يعاني م��ن 
قصور التشريعات في املق���ام 
إع��ادة  إل���ى  األول ويحت���اج 
نظ���ر، موضحا أن قان��وني 8 
العق��اري  و9 أص���ابا السوق 

باجلمود.
وأوضح اجلراح أن القانونني 
بحاجة إلى إعادة نظر من قبل 
املشرع، مس���تندا في ذلك إلى 
أنهما لم يحققا الهدف املطلوب 
م���ن إصدارهما وفق���ا لرؤية 
احلكومة، واش���ار اجلراح الى 
أن حك���م »بيت���ك« كان له أثر 
إيجابي على السوق العقاري، 
إال أن املطلوب ه���و مد مظلة 
االس���تثناء م���ن التطبيق إلى 
البن���وك التقليدية مثلها مثل 

البنوك اإلسالمية.

أزمة السيولة

وطالب اجل���راح بضرورة 
العمل على حل أزمة السيولة 
الذي  القطاع اخل���اص  ل���دى 
يعان���ي من ضعف الس���يولة 
لدي����ه رغم أن معظم أصول����ه 
االستثمارية تشغيلية، مستدركا 
أن القطاع اخلاص يحتاج إلى 
فتح قن���وات ج���ادة من قبل 
احلكومة وإشراكه في التنمية 
بطرح مزيد من األراضي أمامه 
والعمل على تطوير دوره في 

التنمية.
وبدوره، قال أمني سر احتاد 
العقاريني قيس الغامن إن حكم 
»بيت���ك« وإن أنعش الس���وق 
العقاري في تداوالت الس���كن 
إال أن احلكم اليزال  اخل���اص 
بحاجة إل���ى معرفة التفاصيل 
املكونة وهل يتعلق باملرابحة 
أم التمليك، مستدركا أن الفرق 

بني املعنيني كبير جدا.
وأوضح أن تداوالت السكن 

 إعالن وزير األشغال العامة 
ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صفر أن الوزارة لديها 
64 مشروعا قيد الطرح قيمتها 
اإلجمالية مليار دينار، قد يكون 
بداية االنطالقة احلقيقية لدور 
القطاع اخلاص في الش���راكة 
مع احلكومة، غي���ر أن املليار 
دين���ار وإن كان���ت مقبولة إال 
التي  الكبي���رة  أن املش���اريع 
إليها االقتصاد خاصة  يحتاج 
في البنية التحتية بحاجة إلى 
الدورة  إنفاق حكومي ينعش 
االقتصادية ويخرج االقتصاد 
من حالة الركود التي يعانيها 
على وقع تداعيات األزمة املالية 
التي يعاني منها منذ نهاية العام 

املاضي. 

نوعية المشاريع

 إال أن نوعي���ة املش���اريع 
التنموية التي مت اإلعالن عنها 
من قبل الوزي���ر د.صفر تعد 
محورية وتفتح املجال للتنمية 
األفقي���ة والرأس���ية من خالل 
املقاوالت  مساهمات ش���ركات 
الصغيرة ومتوس���طة احلجم 
وكذلك شركات اإلنشاءات، مع 
حتقيق دور فع���ال في توفير 
فرص توظيف للكوادر املختلفة 
ف���ي قطاع  خاص���ة للعاملني 

الهندسة واإلنشاءات. 

 احلكومة، ووفق ما تناوله 
إعادة  أق���رت بأهمية  د.صفر، 
النظر ف���ي املناقصات املقدمة 
للمش���اريع على ضوء تراجع 
أسعار مواد البناء، فطن احلديد 
الذي كان س���عره 450 دينارا 
تراجع بشكل ملحوظ ليستقر 

عند 150 دينارا للطن، األمر الذي 
يستلزم إعادة طرح مشروعات 
مثل مستشفى جابر ومن ثم فإن 
اتخاذ مثل هذا االجتاه سيعزز 
من إمكانية تنفيذ املشروعات 
بشكل يعزز من االجتاه نحو 
تقييم تلك املشروعات مبا يعني 

توفير سيولة توجه ملشروعات 
أخرى. 

 وم���ن بني تلك املش���اريع، 
مشروع ميناء بوبيان ومستشفى 
جابر األحم���د ومنفذ العبدلي 
الدولي مبنى  وتوسعة املطار 
الركاب رقم 2 ومحطات التقنية 

والصرف الصحي وسكن العمالة 
واملستش���فيات والتقاطعات، 
مستدركا أن البلدية لديها أكثر 
من 40 مش���روعا م���ع القطاع 
اخلاص منها 18 مشروعا قائما 
و3 مش���اريع قيد التسليم من 

القطاع. 

تتجه البلدية خالل الفترة املقبلة لتشكيل 
جلنة ملتابعة مخالفات العقارات في املنطقة 
احل����رة ومن املقرر اإلعالن عن تش����كيل تلك 

اللجنة خالل األيام القليلة املقبلة.
عادت نبرة االستحواذات واالندماجات إلى 
الس��وق العقاري للظهور وبقوة خالل األسبوع 
اجل��اري، وذلك بعد إع��الن القرين القابضة عن 
اس��تحواذ مدينة األعمال الكويتية على ش��ركة 
الزم��ردة اململوكة بنس��بة 99% لها، مقابل متلك 
القرين 239.68 مليون سهم فيها، وتأتي الصفقة 
لتفتح املجال واس��عا أمام مدينة األعمال لتنفيذ 
مش��اريعها م��ن خالل متويل بقيم��ة 10 ماليني 
دينار حتص��ل عليها من البن��وك والعمل على 

تنويع أصولها.
من املق����رر أن تنظ����م مجموعة اخلليج 
للمعارض التابعة لشركة مجمعات األسواق 
التجارية معرضها »صناع العقار« خالل األشهر 
القليلة املقبلة، وذلك وفق ما أعلنته مصادر 
في الشركة، واملؤمتر يضع أجندته هذا العام 
بالتركيز على مشاكل القطاع العقاري وتوفير 

البيانات واملعلومات بشكل صحيح.
احت��اد العقاري��ني يبذل جه��ودا حثيثة في 
جتمي��ع كل البيان��ات واملعلومات ع��ن القطاع 
العق��اري وذلك ف��ي إطار اس��تعداداته إلصدار 
تقرير ربع سنوي يضع فيه كل ما هو جديد في 

السوق العقاري خالل املرحلة املقبلة.

طالبت أوساط عقارية في دبي بسرعة اعادة 
عجلة التمويل العقاري في دبي والعمل على ضخ 
املزيد من السيولة لتحريك عجلة القطاع، مشددين 
خالل حديثهم ملوقع »األس���واق نت« على أهمية 

وضع ضوابط واطارات تش���ريعية حتى تضمن 
حقوق اجلميع، مؤكدين على ان القطاع العقاري 
في دبي ظل لسنوات عدة واحدا من أبرز القطاعات 

التي حققت عوائد جذابة للمستثمرين.

ارتفع مؤشر تكلفة املعيش���ة في السعودية 
خالل الربع الثاني للع���ام اجلاري 5.3% مقارنة 
بنظيره من العام السابق 2008، وعزت مصلحة 
االحصاءات العامة في السعودية ووفق تقرير بثته 
»األسواق نت« ذلك الى االرتفاعات التي شهدتها 
املجموعة الرئيسية الثماني املكونة للرقم القياسي 
لتكلفة املعيشة وهي: مجموعة الترميم واإليجار 

بنس���بة 15.3%، مجموعة التأثيث املنزلي بنسبة 
10.6%، مجموعة س���لع وخدمات أخرى بنس���بة 
2.8%، مجموعة األطعمة واملشروبات بنسبة %1.8، 
مجموعة التعليم والترويح بنسبة 1.6% مجموعة 
النقل واملواصالت بنسبة 1.4%، مجموعة الرعاية 
الطبية بنس���بة 1% مجموعة األقمشة واملالبس 

واألحذية بنسبة %0.8.

اخلاص ستتأثر إيجابا باحلكم 
ولكن هذا التأثير سيقف عند 
سقف معني حتدده قوة الطلب 
املواجهة للعرض املتاح، متوقعا 
أن يصل االنتعاش عند مستوى 

معني. 

انتعاش محدود في السكني

واستدرك الغامن بالقول إن 
العقار االستثماري والتجاري 
لن يتأثرا بشكل كبير بانتعاش 
السكن اخلاص احملدود وذلك ألن 
السكن اخلاص سيقف عند حد 

معني ال ميكن عبوره. 
الس���وق  إن  الغامن  وق���ال 
إلى طرح  العق���اري بحاج���ة 
منتجات عقارية جديدة تستوعب 
حالة الركود التي يعيشها على 
وقع شح الس���يولة التي تعد 
مفتاح االنتعاش احلقيقية في 
االقتصاد ككل وليس في السوق 

العقاري وحده. 
وتساءل كيف ميكن للسوق 
أن ينتعش في ظل تردد البنوك 
في إقراض القطاع اخلاص وقيام 
احلكومة مبنع الرهن الذي يعد 
حقا دستوريا أصيال ألي مواطن 
العال���م، موضحا أن  في دول 

الره���ن والتمويل هما دينامو 
العق���اري واحمل���ركات  األداء 
الفعلية لنم���و أي اقتصاد في 

العالم. 

تعميم االستثناء

وأبدى الغامن دهش���ته من 

توجه احلكم الستثناء البنوك 
اإلس���المية وعلى رأسها بيت 
التموي���ل الكويتي من تطبيق 
قانوني 8 و9 لس���نة 2008 في 
الوقت الذي حترم جهات أخرى 
من هذا احلق رغم أنها تعاني 
من نفس األزمة، مشيرا الى أن 

هذا ينطوي على ضرورة توجه 
املشرع إلعادة النظر في تعديل 
القانونني 8 و9 مبا يعزز دور 

العقار في التنمية. 

تعديل التشريعات

ومن جهته، أوضح رئيس 

إدارة شركة املستثمر  مجلس 
العقاري عبدالرحمن احلمود 
أن القط���اع اخل���اص يحتاج 
إلى جانب تعديل التشريعات 
والقوان���ني املنظمة له، فت���ح 
أمامه وتقدمي  التمويل  قنوات 
االئتماني���ة  التس���هيالت 
الض���رورية للعمل على تطوير 
وحتديث املشروع��ات التنموية 
والتي ال تستطي��ع احلكوم���ة 
وحدها القيام بها، مستدرك���ا 
الكويتي  القطاع اخل���اص  إن 
أمواله أن  استط���اع برؤوس 
التنموي  األداء  يعزز من دور 
في العديد من دول اإلقليم ومن 
ثم فإن العمل على جذب تل��ك 
األموال للعودة مرة أخرى يعد 
ضرورة على احلكومة واجلهات 
العقاري���ة الفاعلة العمل على 
إع���ادة تنظيم دورها بش���كل 

جيد. 

تعدي�ل  الغان�م: 
ب�ات  و9   8 قانون��ي 
مطلب�ًا مهم�ًا لتحقيق 
استقرار السوق العقاري

الج�راح: ح�ل أزمة 
القط�اع  ل�دى  الس�يولة 
تعزيز  أولويات  من  الخاص 
دوره في التنمية االقتصادية

الحم�ود: ح�ل أزمة 
س�يولة العقار بداية الحل 
المحلي�ة  البن�وك  وعل�ى 
القي�ام بدوره�ا المطلوب

تداوالت  الهاج�ري: 
والتج�اري  االستثم��اري 
تنتع�ش بع�د تنفيذ حكم 
»بيتك« بش�أن قانوني 8و9

واس���تدرك احلم���ود بان 
إع���ادة النظ���ر ف���ي تعدي���ل 
قانوني 8 و9 املتعلقني بالرهن 
والتموي���ل العق���اري يعد من 
األم���ور التش���ريعية الواجب 
إعادة النظر فيها، الفتا الى أن 
الرهن والتمويل هما ش���ريان 
احلياة للعقار في أي دولة وال 
ميكن التح���دث عن االنتعاش 
العق�������اري دون حل القضية 

املتعلقة بها. 
ورأى احلم���ود أن إع���ادة 
النظر في التشريعات املنظمة 
للعقار بحاجة إلى تطوير وهو 
أمر يحتاج إلى تنس���يق فعال 
بني اجله���ات املنظم���ة لألداء 

العقاري. 

تعزيز تداوالت االستثماري

أما رئيس احتاد السماسرة 
أن  الهاج���ري فت���وقع  محمد 
ي�������ؤدي تنفيذ حك���م بيتك 
الره���ن والتمويل  بخصوص 
إل�������ى حتقي���ق  العق���اري 
الس���كن اخلاص  انتعاش في 
والذي س���يعزز بدوره العقار 
االس���تثماري والتج�������اري، 
مستندا إلى أن السكن اخلاص 
يعد وقود التداوالت العقارية 
وصاح���ب النصيب األكبر في 

نسبة التداوالت العقارية. 
واشار الهاجري إلى ضرورة 
وجود تنس���يق فعال بني كل 
اجله���ات الفاعلة ف���ي القطاع 
العق���اري للخروج بتوصيات 
محددة تعزز وتفعل أداء السوق 
دون االفتئ���ات عل���ى حقوق 

السماسرة. 
وأش���ار الهاج���ري إلى أن 
العقاري  إعادة تنظيم السوق 
من خالل توجه وزير التجارة 
يعد من األمور اجليدة الواجب 
الوقوف بجانبها، إال أن إشراك 
عدد من اجلهات الفاعلة في هذا 
التنظيم أمر مهم لسيادة مبدأ 
التنسيق بدال من العمل في جزر 

منعزلة.

أقّروا بضرورة إعادة النظر في التشريعات وتفعيل التنسيق بين الجهات العقارية

قطاع العقار بني قصور التشريع وغياب التنظيم

»االشغال« لديها 64 مشروعا قيد الطرح قيمتها االجمالية مليار دينار

عبدالرحمن احلمود

قيس الغامنتوفيق اجلراح

محمد الهاجري

خفض أسعار مواد البناء يعزز سيولة الحكومة 
من خالل إعادة طرح مناقصات مشاريعها التنموية 

في اسبوعالعق��ارتمكنها من زيادة عدد المشاريع المطلوب تنفيذها وتفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة 

عقاريةمتفرقات

عقارات دبي تحتاج إلى مزيد من السيولة

اإليجارات تتصدر مكونات تكلفة المعيشة في السعودية

طالب رئيس مجلس إدارة احتاد السماسرة محمد 
الهاجري بضرورة إشراك االحتاد في أي قرارات تنظيمية 
بخصوص السوق العقاري، مبديا استغرابه من جتاهل 
جلنة التجارة لدور االحتاد في تنظيم السوق العقاري 

بإقصائه من تشكيلة اللجنة. 
 وقال إن لقاء جمع بينه وبني الوزير الهارون قبل 
إعالن تأسيس اللجنة حيث أبدى الوزير تفهما ملطالب 

احتاد السماس���رة والتأكيد على دور االحتاد في حل 
األزمة العقارية باعتباره ركنا رئيسيا في تنظيم السوق 
العقاري، إال أن اللجنة التي مت اإلعالن عنها خلت من 
متثي���ل االحتاد األمر الذي يثي���ر الكثير من عالمات 
االس���تفهام، مستدركا بأن هناك حاجة ملحة لتفعيل 
دور اللجنة من خالل إش���راك رؤى اجلهات املختلفة 

حتى تخرج القرارات التنظيمية بشكل سليم.

 اتحاد السماسرة يطالب بدور فعال في »لجنة التجارة«


