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بعد رفضها طلب الحكومة بوقف نفاذه

عقاريون لـ »األنباء«: حكم تمييز »بيتك« بشأن الرهن والتمويل العقاري 
يعيد الثقة للسوق بفتح قنوات التمويل أمام األفراد والشركات

عمر راشد
تنفس سـوق العقار الصعداء بصدور حكم التمييز املرفوع من احلكومة ضد »بيتك« برفض الطلب 
املقدم منها وتأييد حكم االستئناف القـــاضي بعدم تطبيق قانوني 8 و9 في الرهن والتمويل العقاري 
على السـكن اخلاص وهـــو ما جاء مؤيدا لتوقعات »األنبــاء« بصـدور احلكم لصالح »بيتــك« في 

عــددها الصـــادر يوم السبت املاضي.
وقد أوجد احلكم ردود فعل ايجابية لدى الكثير في االوساط العقارية، الذين رأوا في احلكم بداية 
لصدور تشـريعات عقارية تفتح املجال امام القطاع اخلاص للعمــل في تطوير السـكن اخلاص ملا 
ميتلكه من قدرات اسـتثمارية متكنه من العمل بشـكل جيــد، خاصـــة ان مبلغ الـ 70 الــف 

دينار بــات ال يكفي لتمويــل تأسيس السكــن اخلاص ويحتــاج الى ادوات متويل جديدة في 
السـوق العقاري تتميــز بآجال طويلة وهو مـا يعني العمل على مــد مظلــة احلكم على البنوك 
التقليديـــة من اجل العمل على زيادة اداء وفاعلية السـوق العقاري خالل املرحلة املقبلة، وفيما 

يلي التفاصيل:

في البداية، اثنى رئيس مجلس 
االدارة والعضو املنتدب في شركة 
مجمعات االسواق التجارية توفيق 
اجلراح على صدور حكم التمييز 
ملصلحة بيتك، مستدركا ان القرار 
كان متوقعا ومنذ فترة على اساس 
قوة حجة بيت التمويل الكويتي 
املتمثلة في ان نظام تأسيس بيتك 
ين����ص على عدم ج����واز تطبيق 
قانوني 8 و9 في الرهن والتمويل 
العق����اري على الس����كن اخلاص، 
مضيفا ان احلكم يفتح املجال واسعا 
امام احتاد العقاريني لرفع دعوى 
قضائية تطالب بعدم دس����تورية 
القانونني بناء علي عدم استفادة 
املواط����ن منه في توفير الس����كن 

اخلاص للمواطنني.
وطالب اجل����راح بالعمل على 
فتح قنوات التمويل امام الشركات 
واالفراد وايجاد ادوات متويل طويلة 
االجل في الفترة املقبلة، موضحا 
ان 70 الف دينار لتمويل الس����كن 

باتت غير كافية.
واش����ار الى ان من بني االمور 
االخ����رى املطلوب����ة العم����ل على 
فتح املجال امام شركات التطوير 
العقاري بتملك الس����كن اخلاص 
وتطويره مل����ا متتلكه من قدرات 
استثمارية جيدة واالشكالية تتمثل 
في شح التمويل وعدم وجود ادوات 
استثمارية طويلة االجل تفتح الباب 

واسعا امام االفراد للعمل.
وتوقع اجلراح ان يشهد العقار 
مزيدا من التطور في املستقبل مع 
وجود تنظيم مرتقب في السوق 

خالل الفترة املقبلة.
بدوره، اش����اد املدير العام في 

العقارية في تطوير عقارات السكن 
اخلاص المكانياتها الكبيرة التي 
من املمكن ان ت����ؤدي الى خفض 
التكلفة ومن ثم اتاحة الفرصة امام 

املواطنني المتالك سكن مالئم.
وحول رؤيته ملستقبل السوق 
العقاري، اش����ار بن سالمة الى ان 
السوق العقاري واعد ويحتاج الى 
تنظيم في الفترة املقبلة ويجب ان 
يصدر نظام عام بشأن هذا االمر.

واشار الى ضرورة العمل على 
توسيع قاعدة االقتراض من قبل 
البنوك احمللية واال يقتصر االمر 

على بنك واحد.
ام����ا اخلبير العق����اري ومدير 
التسويق في شركة اجلال العقارية 
حامد السهيل فرأى في احلكم فرصة 
البنوك االس����المية االخرى  امام 
لتطبيق احلكم ومن ثم فتح مجاالت 
اوسع امام السكن اخلاص الذي يعد 

وقود حركة التداول في العقار.
وعلق الس����هيل عل����ى احلكم 
بالقول: انه جيد، لكنه سيكون ذا 
تأثير محدود وسيولته املتوافرة لن 
تكون كافية لتحريك عجلة االقتصاد 

بالشكل املطلوب.
التي  الى ان االشكالية  واشار 
العقاري هي  يعاني منها السوق 
تشدد البنوك احمللية في التمويل 
للشركات واالفراد وترددها في منح 

التسهيالت للشركات.
ان السوق  الس����هيل  واوضح 
العقاري بات من الضروري اعادة 
تنظيمه بشكل جيد والعمل على 
منع التدليس ف����ي تقييم العقار 
وخلق مؤسسات قادرة على العمل 

املنظم لقيادة السوق.

ش����ركة املباني العقارية خالد بن 
سالمة باحلكم، واصفا اياه باحلكم 
العادل، واستدرك بالقول ان القرار 
جيد ويحتاج لفتح تسهيالت البنوك 
امام االفراد والش����ركات  احمللية 

للعمل.

وقال انه ال ميكن ان يقوم االفراد 
الذين ميثل 95% منهم موظفون في 
الدولة بتمويل بناء وتأسيس مسكن 
مناسب لهم، مستدركا بأن السوق 
العقاري يحتاج الى اعادة نظر في 

شروط االئتمان املمنوحة.

واشار بن سالمة الى ان احلوافز 
في السوق العقاري التزال غائبة 
االداء  الى تنش����يط في  وحتتاج 

بالفترة املقبلة.
وبني بن س����المة ان الس����وق 
العقاري يحتاج الى دخول الشركات 

توفيق اجلراح

سوق العقار يتنفس الصعداء بعد صدور حكم التمييز لصالح »بيتك«

خالد بن سالمةحامد السهيل

»التمييز« ترفض طلب الحكومة بوقف تنفيذ حكم »بيتك«
مؤمن المصري

رفضت محكمة التمييز طلب احلكومة وقف 
تنفيذ حكم »بيتك«، وقبل النطق باحلكم ترافع 
املستشار منصور العبيد مدير االدارة القانونية 
في بيت التمويل الكويتي قائال: نطلب رفض 
الطلب بسبب قيام التسجيل العقاري بوزارة 
العدل بالسير في اجراءات تنفيذ احلكم قبل 
قيد صحيفتي الطعن بالتمييز ومن ثم ورد 
طلب وقف التنفيذ على غير محل وهو ما يبني 
من كتاب ادارة التسجيل العقاري والتوثيق 
بوزارة العدل املؤرخ 2009/6/10. )الطعنان 

قيدا في 6/11، 6/25(.
ثابت من صحيفة الطع���ن الثاني اقرار 
وزارة العدل بأنها قامت بتنفيذ احلكم بإقرارها 
بذلك في صحيفة الطعن، وإذا كان احلكم قد 
قضى بالغاء القرار الس���لبي باالمتناع عن 
اتخاذ االجراءات والسير نحو التسجيل او 
قيد التصرف���ات الواردة على العقارات، فإن 
تنفيذ احلكم هو باتخاذ موقف ايجابي نحو 
السير في االجراءات وهو ما مت بالفعل ومن 

ثم يكون الطلب غير مقبول.
وأشار الى انه يشترط لقبول الطلب ان 
يترتب على التنفيذ اضرار جس���يمة يتعذر 

تداركها.
وملا كانت املصلحة هي مناط قبول الطلب 
ومعيارها كون التنفي���ذ قد أضر بالطاعن. 
واملصلحة هي الفائ���دة العملية التي تعود 
على الطاعن م���ن الطلب، ال تكفي املصلحة 

النظرية.
واذ كانت ادارة التسجيل العقاري والتوثيق 

هي اجلهة املنوط بها اجراءات التسجيل طبقا 
للرسوم رقم 5 لسنة 1959 وتعديالته.

وكانت م���ا تذرعت به ادارة التس���جيل 
العقاري من اس���باب تبري���را لطلبها وقف 
التنفيذ وهي االخالل بالثقة الواجبة قانونا 
للمتعاملني معها اذ قد ينشئ عن تنفيذ احلكم 
التس���جيل  عالقات قانونية معقدة، فإدارة 
مهمتها القانون فقط، وكذا األحكام القضائية 
النهائية الواجبة التنفيذ ومن ثم فائدة عملية 
)مصلحة( فيما تدعي���ه، وعن وقوع ضرر 
باملتعاملني في قسائم السكن اخلاص وارتفاع 
أس���عار األراضي فإن ادارة التسجيل ليست 
معينة قانونا بهذا األمر ولم تدع ضررا مباشرا 

وقع عليها يرتب لها طلب وقف التنفيذ.
وأوضح ان الطعن غير مرجح القبول:

أ � مع وجود القانون اخلاص ال يرجع الى 
احكام القانون العام اال فيما لم ينظمه القانون 
اخلاص من أحكام )القانون رقم 30 لس���نة 
2003 قانون خاص � قانون الشركات، استغالل 

األرض الفضاء من التشريعات العامة.
ب � خلو ديباجة القانونني 8 و9 لسنة 2008 
من اإلش���ارة الى قانون النقد وبنك الكويت 
املركزي او تعديالته 30 لسنة 2003 اخلاص 

بالبنوك اإلسالمية.
ج � ان لفظ كلمة الشركات الوارد بالقانونني 
8 و9 لس���نة 2008 ال ينص���رف الى البنوك 

االسالمية التي ينظمها قانونها.
د � خلوص احلكم املطع���ون فيه املؤيد 
للحكم االبتدائي وبأس���باب س���ائغة الى ما 

انتهى اليه. 


