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عجبًا ألمر القانون!
أي تشريع يصدر من السلطة 
املختص����ة بإصداره � الس����لطة 
� يكون املخاطب به  التشريعية 
واملوجه إليه هم أشخاص الدولة 
املنظمة للس����لطة التش����ريعية 
املختصة بالتش����ريع والشخص 
املخاطب في جميع األحوال يتصف 
ب����أدق وصف له وه����و طبيعته 
اإلنسانية التي يجب أن يراعيها 
في����ه من يوجه إلي����ه اخلطاب.. 
إذ يج����ب دائما أن يتيقن مصدر 
اخلطاب من أن املخاطب بشر يحب 
ويكره.. يرضى ويسخط بل يثور 

ويغضب.. يفرح ويحزن.
وإذا تطرقن����ا لقانون اجلزاء 

والتعديالت األخيره لألسف، وهو القانون الذي يعيش 
مع اإلنس����ان في أصفاد واحدة.. جند ضمن املبادئ 
املستقرة وفق هذا القانون هو مبدأ � ال اعتداد بالنوايا 
أو البواع����ث على ارتكاب الفعل املجرم كما ال يعتد 
بالطبيعة اإلنسانية للمكلف باحترام أحكامه.. فلو 
أن شخصا وجد مصابا ينزف وحاول إسعافه دون 
أن يكون ذا دراية فأخطأ وتوفي املصاب عد مرتكبا 
جلرمية قتل خطأ.. ومن قاد مركبته برعونة ومتجاوزا 
احلد األقصى للسرعة املقررة قانونا فقتل أحد املارة 
ع����د مرتكبا أيضا جلرمية القتل اخلطأ.. ومن يقتل 
من اعتدى على شرفه وسمعته وهو في حالة غضب 
كمن يقتل بغرض السرقة أو الزنا أو بسبب القمار. 
ففي إحدى القضايا املنظورة أمام احملاكم اجلنائية 
التي نود أن نس����ردها للقارئ إيضاحا ملا سننتهي 

إليه من رأي في ذلك الشأن، كان ما يلي:
»أحد األشخاص وبعد عودته من عمله علم أن أحد 
الباعة اعتدى على والدته عقب مشادة كالمية بينها 
وبينه.. ووصل حد االعتداء ذروته إذ قام بش���تمها 
بأقذع األلفاظ والسباب والش���تائم وتطاول عليها 
بالضرب إلى أن وص���ل احلد أن طرحها أرضا وهي 
سيدة ضعيفة وأوجعها ضربا.. وعقب علم صاحب 
القضية باحلادث حتركت عنده مشاعر اإلنسانية التي 
وضعها بداخلنا اخلالق � جل شأنه � فانطلق لفوره 
قاصدا ذلك الش���خص، ولم يكن يدور بخلده عندها 
أي فكر آخر غير أن يطفئ ما أش���عله ذلك الشخص 
بداخله من نيران الغضب.. وبعد أن التقيا ما كان من 
ذلك الشخص املعتدى على والدته إال أن قام بضرب 
املعتدي بقطعة من احلديد محدثا به عدة إصابات توفي 
بسببها.. مت تكييف تلك الواقعة من قبل سلطة االتهام 
على أنها جرمية ضرب أفضى إلى موت وحكم عليه 
بحبسه سبع سنوات وهو احلد األقصى للعقاب على 
تلك اجلرمية«. هذه إحدى احلاالت التي تطغى فيها 
الطبيعة اإلنسانية على الفعل املجرم وتقتضي مراعاة 
كون النفس البشرية من شمائلها الضعف.. كما هناك 

من احلاالت التي يسمو فيها الباعث 
على ارتكاب الفعل املجرم وال يجد 
في نص���وص القانون مراعاة أو 
ارتكاب  اهتماما، ويكون س���بب 
الفعل املجرم ليس من اجل اجلرمية 
ذاتها ولكن لغاية نبيلة حتركت 
في نفس صاحبها فجعلته يقدم 
على ارتكاب الفعل الذي وضعته 
نصوص القانون موضع التجرمي. 
على النقيض هناك من احلاالت ما 
يتدنى فيها الباعث على اجلرمية إذ 
ترتكب ألتفه بل وأحقر األسباب.. 
ويتساوى الفاعالن في نظر املشرع 
من يرتكب اجلرم ألتفه األسباب بل 
واستهانة باملجتمع.. ومن يرتكب 
الفعل لغاية أو بسبب طبيعته اإلنسانية وما غرس 
بداخلها من مشاعر ال دخل له في وجودها وال قدرة 
له على اقتالعها.. إال أن يناش���د من بيدهم س���لطة 
التشريع أن يراعوا كون من يخاطب باحترام قانون 
العقوبات إنسانا ذا طبيعة إنسانية تتميز عما سواها 
من مخلوقات بخصائص كفيلة بأن جتعل من يحدد 
له اجلرائم ويض���ع له العقاب أن ينظر بعني القلب 
إلى ذلك اإلنس���ان. وبالنظر إلى ما فعله املشرع في 
بعض احلاالت جند انه مشكورا راعى تلك الطبيعة 
اإلنسانية.. فخفف العقاب حال مفاجأة الزوج زوجته 
بالزنا فقتلها هي ومن يزني بها فنزل باجلرمية ليجعلها 
جنحة مراعاة للحالة اإلنس���انية التي يكون عليها 
الزوج املخدوع من الغضب والهيجان. وهذه مفارقة 
غريبة من املشرع، يضع مبدأ عاما لكل اجلرائم بأنه 
ال اعتداد بالباعث على ارتكاب اجلرائم وكأنه يقول ان 
املكلف بأحكام القانون ليس إنسانا وال توجد جرمية 
تستحق النظر إليها بعني الشفقة.. أو ينظر لفاعلها 
بكونه إنسانا أو أحيانا يكون صاحب غاية تسمو على 
الوسيلة.. ثم يعود ويستثني بعض اجلرائم من ذلك 
ويوردها على سبيل احلصر رغم أن العلة واحدة.. 
فاألوجب أن يكون تقدير الطبيعة اإلنس���انية مبدأ 
عاما شامال كل اجلرائم وال يلزم أن تكون )الطبيعة 
اإلنسانية( عذرا معفيا متاما من العقاب ولكن عذر 
يخفف العقوبة أو مينع اعتبار مرتكبها عائدا.. كما 
يجب أن يراعي الباعث عل���ى ارتكاب اجلرمية بأن 
يكون من بني نصوص القان���ون ما يخفف العقاب 
على من يرتكب الفعل لغاية تس���مو على اجلرمية 
ذاتها.. فاجلرمية يعاقب مرتكبها لنظر املجتمع اليه 
على أنه انتهك حقوق وحرمة هذا املجتمع لسلوكه 
الشاذ واخلارج عن اجلماعة، أما إن كان فعله مبتغاه 
غاية نبيلة فال مبرر العتباره خارجا على اجلماعة 

وتطبيق أقصى العقوبة عليه.
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د.عجيل النشمي يسلم أحد املوظفني شهادته

بقلم المستشار القانوني د.محمود ملحم 

النشاط العقاري يعتبر مؤشرا جيدا في ظل الظروف االقتصادية الراهنة

أشادت في تقريرها عن الربع الثالث بامتناع البنوك عن تسييل العقارات المرهونة

»أجوان الخليج«: البلدية تقود مناخًا إصالحيًا 
في سوق العقار الستعادة دورها الرقابي

الربع لم يش����هد تغيرا في القيم 
اإليجابية للشقق، وهو شيء متوقع 

في الظروف الراهنة.

القطاع السكني

وبني التقرير ان صعود أسعار 
العقارات السكنية يعتبر مؤشرا 
إيجابيا، على توافر املالءة املالية 
لدى فئة كبيرة من الشعب بغض 
النظر عن رهن العقار ومع بداية 
حترك املناطق األقل غالء في الربع 
الثالث فإننا نأمل ان متتد احلركة 
خالل الرب����ع الرابع والربع األول 
من عام 2011 ال����ى املناطق األكثر 
غالء، ما يعني عودة احلركة لكامل 

القطاع.

القطاع التجاري

وع����ن القطاع التج����اري، قال 
التقري����ر ان القطاع ينقس����م الى 
قطاعني: قطاع جتاري داخل مدينة 
الكويت: والذي واصل هذا القطاع 
نزوله في الربع الثالث ويتوقع ان 
يستمر النزول حتى نهاية الربع 
الرابع، حيث ان الضغوط مازالت 
مستمرة وتتزايد على هذا القطاع، 
باالضافة لعزوف املستثمرين عن 
الشراء، مبينا ان هذا الوضع ميكن 
ان يؤدي لبروز مستثمرين يرغبون 
في الش����راء اآلن عل����ى أمل عودة 
األسعار مستقبال ملا كانت عليه، 

وحتقيق عوائد مجزية.
القطاع التجاري خارج مدينة 
الكويت: والذي شهد الربع الثالث 
هدوءا كبيرا في هذا القطاع، وإن 
كانت احلركة التأجيرية الفتة للنظر 
في مبارك الكبير واملنطقة العاشرة 

بالنسبة للمجمعات اجلديدة.

القطاع الصناعي

القط����اع الصناعي، قال  وعن 
التقرير ان تستمر اإلخالءات في 
القطاع الصناعي في منطقة الشويخ 
مع نزول في اإليجارات وقيم البيع 
ويتوقع ان تصل النس����بة الى 12 
� 13% للش����وارع الرئيسية و%14 

للداخلية.

3 � توفير ش����قق لإليجار ذات 
مساحات كبيرة.

4 � تقليل عدد سكان العمارة 
الواحدة وبالتالي تقليل االزدحام 
املروري وازدحام املواقف وتخفيض 

استهالك املياه والكهرباء.

مناخ إصالحي

التقرير ان هناك مناخا  وذكر 
إصالحيا في سوق العقار الكويتي 
متمثال في حترك البلدية الستعادة 
الرقابي بش����كل صحيح،  دورها 
باالضافة الى سياسة البنك املركزي 
بتخفيض الفائدة، باالضافة الحتواء 
املتعثرين  العمالء  البنوك ملعظم 
في السداد واالمتناع عن تسييل 
العقارات املرهونة وان كنا اآلن مع 

تساهل البنوك نوعا ما في متويل 
القطاع االستثماري، خصوصا انه 
قطاع أثبت مقاومته لألزمة املالية 
حتى اآلن، وميكن ان يجنب دعمه 
في الوقت احلالي سقوط القطاع 

مستقبال.
أما بالنسبة لعدم رهن السكن 
اخلاص، فق����د أثبت الوقت صحة 
هذا القرار وبدأن����ا نرى انتعاش 
أسعار السكن اخلاص مرة اخرى 
ولكن بشكل يحمي بدرجة كبيرة 
من مضاربات التجارة والشركات 

العقارية.

القطاع االستثماري

القطاع  ان  التقري����ر  وأوضح 
االستثماري شهد نشاطا في نهاية 

الربع الثالث مصحوبا بصعود في 
العروض  األسعار بس����بب ندرة 
العقاري����ة اجلي����دة واخلالية من 
املخالفات، ومن املتوقع ان تستمر 
احلركة حتى نهاية الربع الرابع.

كما ان هناك مجموعة عوامل 
في السوق تتنبأ بارتفاع أسعار 

هذا القطاع:
العقار االستثماري مصدر   �  1

جيد للدخل الثابت.
2 � الفائدة املتدنية.

3 � قلة العروض اجليدة.
إال ان عامال واحدا كفيل بنزول 
أس����عار العقار االستثماري وهو 
تغيير سياس����ة البن����ك املركزي 
الرهونات  الفائدة وتسييل  برفع 
العقاري����ة. وم����ن املالحظ ان هذا 

التقرير  أوضح 
ربع  العق����اري 
السنوي الصادر 
عن شركة أجوان 
اخلليج العقارية ان الشهر األخير 
الثالث ش����هد تداوالت  الربع  من 
عقارية نشطة نسبيا مقارنة ببداية 
الربع الثالث، وذلك على القطاعني 

السكني واالستثماري.
وق����ال التقري����ر ان هذا وبحد 
ذاته مؤشر جيد في ظل الظروف 
االقتصادية الراهنة، حيث لوحظ 
ان هناك صعود في تداوالت القطاع 
السكني وبشكل خاص في املناطق 
التي مازالت في تناول ش����ريحة 
كبيرة من املواطنني بحيث ال يتعدى 

سعر العقار 300 ألف دينار.
أما بالنسبة للقطاع االستثماري 
فإن توجه الس����وق حاليا لشراء 
عق����ارات اس����تثمارية خالية من 
املخالفات متاما مبا في ذلك القواطع 

الداخلية في الشقق.
وجاء هذا التوجه متزامنا مع 
تشدد البلدية في إصدار شهادات 
األوص����اف للعق����ارات املخالفة، 
حيث ان البلدي����ة أصبحت تقوم 
بالكش����ف على ش����قق العقار من 
الداخل ومطابقة مكونات الشقق 

مع مخطط البناء املرخص.
وقال التقرير ان هذا التوجه من 
البلدي����ة كان له أثر إيجابي كبير 

على السوق من حيث:
1 � مكاف����أة املس����تثمر امللتزم 
بقوانني البناء ومعاقبة املسيء، فقد 
كان في السابق او حتى اآلن يحصل 
املخالف على دخل أكبر لعقاره من 

امللتزم بقوانني البناء.
2 � زيادة أسعار العقارات غير 
املخالف����ة، حيث وصلت أس����عار 
العقارات االستثمارية غير املخالفة 

في منطقة الساملية الى %7.

تـقرير

توقعات باستمرار النشاط في الربع الرابع
حول توقعات الربع الرابع، قال التقرير انه 
يتوقع استمرار املناخ العام على ما هو عليه، 
مع ارتفاع أسعار القطاع االستثماري وزيادة 
التداول عليه، مع صعود للقطاع التجاري خارج 
مدينة الكويت بالنس��بة للمجمعات التجارية 

ذات املداخي��ل اجليدة واملجمع��ات التجارية 
الصغي��رة، أما القطاع الس��كني فيتوقع ان 
يواصل نش��اطه وصع��وده وإن كان توزيع 
قس��ائم الرعاية السكنية سيحد من الصعود 

بشكل كبير.

»بيتك« يختتم برنامجًا عن »المعامالت المالية المركبة«
احملاسبني واملراجعني للمؤسسات 
املالية االس����المية أنتج نحو 40 
منتجا على شكل معايير شرعية، 
والشك أن هذا العدد يشير بوضوح 
الى مرون����ة فقه املعامالت املالية 
االس����المية، ما نطلب����ه من هذه 
املؤسس����ات أن تن����وع املنتجات 

وتستفيد من هذه املرونة«.
وذك����ر أن املؤسس����ات املالية 
االسالمية ساهمت بنصيب وافر 
في ازدهار املنطقة وتنميتها كون 
عملها تنموي باالساس، من خالل 
هذا الدور شاركت في منو منطقة 
اخلليج ذلك النمو الذي لفت اليه 
أنظار العالم وجعل املستثمرين من 
أسواق أخرى خارج دول املنطقة 
يأتون ليحضروا ندوات وفعاليات 
تتناول املعامالت االسالمية للوقوف 
على طبيعتها وكيفية مساهمتها 
في حتقيق هذا االزدهار، مشيرا 
هنا الى شهادة البنك الدولي الذي 
أكد أن املؤسسات املالية االسالمية 
هي االقل مخاط����ر وأكثر ربحية 
وهي املعادلة االساسية في عمل 

املؤسسات كلها.

املس����تفيدين من ه����ذه الصناعة 
اآلخذة في النمو السريع.

واوض����ح: »الش����ك أن تعدد 
املؤسس����ات املالي����ة االس����المية 
يوزع املخاطر بشكل أفضل، من 
جانب آخر فالساحة االقتصادية 
على مس����توى املنطقة تستوعب 
مثل هذه املؤسسات السيما وأنها 
البعض وليست  مكملة لبعضها 

مؤسسات ندية«.
وفيا يتعلق مبا يردده البعض 
ح����ول محدودية املنتجات املالية 
االس����المية ومطالبة املؤسسات 
املالية االسالمية بابتكار منتجات 
جديدة، قال د.النشمي: »بالتأكيد 
املنتج����ات في املعام����الت املالية 
االسالمية كثيرة جدا، واملعايير 
الشرعية للمجلس الشرعي لهيئة 

أك����د عمي����د كلية الش����ريعة 
الس����ابق عض����و هيئ����ة الفتوى 
والرقابة الشرعية في بيت التمويل 
الكويتي »بيتك« الشيخ د.عجيل 
جاسم النشمي، أن التزام »بيتك« 
باملنهج والضوابط الشرعية في 
معامالته جميعها وفي العقود التي 
يدخل فيها مع املؤسسات والبنوك 
االخرى، ه����ي التي جنبته التأثر 
بتداعيات االزم����ة املالية العاملية 
بذات الشكل الذي تأثر به الكثير 
من املؤسس����ات االسالمية وغير 

االسالمية.
واضاف د.النشمي في تصريح 
صحافي خ����الل حضوره اختتام 
برنامج »بيت����ك« التدريبي الذي 
نظمه عن »املعامالت املالية املركبة« 
والذي استمر ثالثة أيام، ان تعدد 
املؤسسات املالية االسالمية يأتي في 
صالح »بيتك« وغيره من املؤسسات 
املالية، حيث يس����هم هذا التعدد 
في توسيع العمل واالستثمارات 
والدخول في مشاركات كبيرة مبا 
يخدم صناعة الصيرفة االسالمية 
وخدمة أكبر شريحة من جمهور 

اوندر ارجني فواز العيسى 

أن الشركة قررت في بداية عام 
2010 اعتماد أنظمة من شأنها 
تطوي���ر أداء موظفيها، مثمنا 
اجلهد اجلماعي الذي بذله فريق 
عمل اس���كان العقارية، ادارة 
وموظفني، لتطبيق هذا املفهوم 
املس���ؤول واملهني للش���ؤون 
االداري���ة، اذ انه م���ع تطبيق 
االنظمة اجلديدة، باتت جميع 
آليات العمل موثقة وتعمل في 

اطار نظام متكامل.
 وأش���ار العيس���ى الى أن 

تركابيتال القابضة وفي اطار 
س���عيها املتواص���ل للتميز، 
تعتزم تطبيق أنظمة مماثلة 
في مجمل شركاتها التابعة في 
تركيا وذراعيها في أذربيجان 
وتتارس���تان في املس���تقبل 

القريب. 
من جهته، قال املدير العام 
لشركة اسكان العقارية أوندر 
أرجني ان جمي���ع أفراد فريق 
العم���ل في اس���كان خضعوا 
النظام  لتدريب مكثف عل���ى 

»إسكان العقارية« تنال شهادة األيزو للجودة
قال الرئيس التنفيذي ونائب 
رئيس مجلس ادارة تركابيتال 
القابضة اململوك���ة ملجموعة 
»بيت���ك« ف���واز العيس���ى ان 
حصول شركة اسكان العقارية 
على شهادة االيزو 9001:2008 
بعد عام واحد على تأسيسها 
من قبل تركابيتال برأس���مال 
60 مليون دوالر ميثل اضافة 
مهمة للشركة بعد أن استكملت 
مقايي���س ومتطلبات املنظمة 
الدولية للمعايير وجناحها في 
تقييم جودة االدارة املستدامة 
وتطوي���ر العملي���ات، وتؤكد 
حرصها عل���ى تطوير جودة 
االدارية والتي قررت  االنظمة 
شركة اسكان العقارية تطبيقها 
في شهر مارس املاضي ووقعت 
لهذا الغرض عقدا مع ش���ركة 
ماجنمنت بلس لالستشارات. 
وأضاف العيسى في تصريح 
صحافي مبناسبة احلصول على 
الشهادة بأنه في أقل من شهرين 
التوقي���ع، أوفت  من تاري���خ 
الشركة بجميع متطلبات شهادة 
االيزو 9001:2008 للجودة، كما 

ومت ادراج جميع آليات العمل 
خطيا، م���ع اعتم���اد برنامج 
تطبيقي للنظام، وأن ش���ركة 
بيرو فريتاس العاملية للمعايير 
واملقاييس قامت بتقييم النظام 
ونظام اسكان االداري في يونيو 
2010 وقامت مبنح اسكان شهادة 
االيزو بعد تقييم دقيق للنظام 

وتطبيقاته.
وتتبع »تركابيتال« سياسة 
نشطة مكنتها من بناء قاعدة 
أصول قوية والربط بني القدرات 
املالية واخلبرات املوجودة في 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
الواعدة  من جهة واالس���واق 
في تركي���ا ومحيطها وصوال 
الوس���طى وأوروبا  الى آسيا 
الشرقية من جهة أخرى، وتركز 
تركابيتال القابضة على فرص 
النمو وايجاد أصول قيمة على 
املدى الطويل في قطاعات العقار 
والتأمني واخلدمات وغيرها وفق 
اس���تراتيجية دقيقة متعددة 
الش���ركة  االوجه.العيس���ى: 
الفنية  اس���تكملت املتطلبات 

واإلدارية في وقت قياسي 


