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الشمري: ال يمكن تنفيذ خطة تنمية طموحة دون إشراك 
القطاع الخاص وتحرير األراضي وتقليل الدورة المستندية

اخليار األمثل لزوار دبي سواء 
للعم���ل أو للترفي���ه، حيث مت 
بيع حصص مشاع ملدة انتفاع 
تراوحت مدتها من 30 الى 50 
سنة، وفق نظم محكمة اإلدارة 
قامت الشركة بوضع مواصفات 

دقيقة لها.
م���ن جانبه، رحب أمني عام 
احتاد العقاريني ونائب رئيس 
اللجنة العليا املنظمة للمؤمتر 
احمد الدويهيس برعاية شركة 
باز للنظ���م العقارية للمؤمتر، 
مشيرا إلى أن حرص االحتاد على 
تنظيم املؤمتر بشكل سنوي ثابت 
من عامني نابع من أهمية حتقيق 
األهداف للعقاريني وآمالهم في 
سوق عقاري نشط، السيما انه 
اجلهة املعنية بشؤون القطاع 
العقاري في الكويت، موضحا أن 
املؤمتر في دورته اجلديدة سوف 
يسلط الضوء على العديد من 
القضايا منها دور القطاع اخلاص 
في خطة التنمية وآلية مشاركة 
العقارية فيها ودور  الشركات 
التشريعات والقوانني املتعلقة 
العقاري في  القطاع  مبشاركة 

خطة التنمية.
وعن جلس���ات املؤمتر قال 
الدويهي���س إنه���ا س���تضم 3 
جلس���ات عمل، حيث ستكون 
اجللسة األولى عبارة عن جلسة 
القطاع  نقاشية بعنوان »دور 
التنمية«،  اخلاص في خط���ة 
كما س���تكون اجللسة الثانية 
عبارة عن جلسة نقاشية عن 
»التشريعات والقوانني املتعلقة 
مبشاركة القطاع اخلاص بخطة 
التنمية« في حني حددت اللجنة 
املنظم���ة اجللس���ة الثالثة من 
املؤمتر لتكون جلسة نقاشية 
حول »آلية مشاركة الشركات 
العقارية بخطة التنمية« على 
أن يختت���م املؤمتر بورش���ة 
اآللية  عمل مخصصة ملناقشة 
الصحيحة لتمويل مش���اريع 

التنمية.

العقاريني  توقع احتاد 
الطلب  الكويت زيادة  في 
والنش���اط على الس���كن 
اخلاص في الفترة املقبلة 
الس���يما بعد صدور حكم 
يؤيد حق البنوك اإلسالمية 
العاملة في البالد بعمليات 
متويل الصفقات العقارية 
الواقع���ة ضم���ن املناطق 

السكنية.
وقال األمني العام لالحتاد 
احم���د الدويهيس لوكالة 
األنب���اء الكويتية )كونا( 
امس ان احلك���م الصادر 

مؤخرا من محكمة التمييز الذي يلزم إدارة 
التسجيل العقاري بوزارة العدل قبول الرهون 
على عقارات السكن اخلاص التي يتقدم بها 
بيت التمويل الكويتي والبنوك االس���المية 
االخرى من شأنه انعاش قطاع العقار السكني 
الذي عانى من ركود نسبي في اآلونة االخيرة 

بسبب ضعف التمويل.
واضاف الدويهيس ان باب التس���هيالت 
املالي���ة من قب���ل البنوك الت���ي تعمل وفق 
الشريعة االس���المية اصبح مفتوحا حاليا 
امام صفقات العقار الس���كني ما يسهل على 
املواطن ايجاد املس���كن املناسب له بعد ان 
أدى ارتفاع االس���عار الكبير في هذا القطاع 

الى العزوف عن الشراء.

وعن توقعات االسعار 
بالنسبة للعقار السكني 
في الفترة املقبلة اوضح ان 
االسعار احلالية »لم تتأثر 
اال أن  القضائ���ي  باحلكم 
الطلب سيزداد خالل الربع 
الثاني من العام احلالي بعد 
صدور الشروط اجلديدة 
البنوك  التي س���تتبناها 
اإلس���المية في عملياتها 

التمويلية«.
 وقال انه »عندما يزداد 
الطلب فإنه بالتأكيد سيؤثر 
على سعر العقار السكني 
املتداول حاليا لكن ال ميكن ألحد ان يتوقع 

اآلن مدى هذا التأثر«.
وأعرب الدويهيس عن امله في أن تتمكن 
البنوك التقليدية ايضا من الدخول في عمليات 
التمويل على القطاع الس���كني في القريب 
العاجل واال يقتصر ذلك على البنوك االسالمية 
فقط كون ذلك سيؤدي الى انتعاش كبير في 

القطاع العقاري السكني.
يذك���ر ان محكمة التميي���ز أيدت احلكم 
املطعون فيه فيما يخص عدم خضوع البنوك 
االسالمية للقانونني )8 و9( لعام 2008 بشأن 
حظر التعامل على عقارات السكن اخلاص ما 
يعني السماح لها بعمليات الرهون والتمويل 

على هذا القطاع.

الرئيسية فيه، بحيث سيتمكن 
الفرد من امتالك جزء من العني 
ومنفعتها ف����ي آن واحد ودون 
امللكية هذا  لتل����ك  حتديد مدة 
التطبيق األول لذلك  وسيكون 
التطوير في املشروع اجلديد »باز 
مرينا«، حيث أصبحت امللكية 
في هذا املشروع ملكية تامة بدال 

من خمسني عاما.

حصص المشاع

وأضاف أن حصص املشاع 
هي نظام ملكية خاصة مشاعة 
للمنفع����ة دون العني، وينتفع 
مبوجبه����ا كل ش����ريك بجزء 
معني من العني املشترك ولفترة 
زمنية محددة بنس����بة حصته 
في املشاع، ويكون ذلك منسوبا 
إلى إجمالي قيمة احلصص في 
العني املش����اع، ومشيرا إلى أن 
عددا من املرجعيات الفقهية أكدت 
صحة ه����ذا النظام من الناحية 
الشرعية وتطابقه مع الشريعة 

اإلسالمية.
وأكد أن ابتكار »باز« لنظام 
حصص املشاع، يأتي من إميان 
راسخ بأن الشريعة اإلسالمية 
قادرة على تقدمي نظم استثمارية 
تواك����ب احلداثة وحتافظ على 
القيم ومتنح كافة أطراف العملية 
االستثمارية حقوقهم وحتفظها. 
مش����يرا إلى أن نظام حصص 
املشاع، قدم حلوال متطورة وقيمة 
ألس����اليب االنتفاع بالعقارات 
الفندقية مبا يحقق أفضل النتائج 

للمستثمر واملنتفع.
وذك���ر أن مش���اريع »باز« 
تخت���ص في مج���ال حصص 
املش���اع، منها مشروع منتجع 
منازل العني ف���ي مكة املكرمة 
وهو أول منتجع في قلب مكة 
املكرمة مما يجعله اختيارا ذكيا 
وعمليا حلجاج بيت اهلل احلرام 
ومعتمريه، ومش���روع فندق 
كوبثورن في منطقة بورسعيد 
بدبي والذي أصبح بحكم موقعه 

خلطة املش���اريع التنموية أن 
تنفذ دون عالجها، وذلك حتى 
تضمن االستمرارية دون عراقيل 
أو تأخير احت���ذاء بدول قامت 
مش���اريعها ونفذت مبشاركة 
الوقت  القطاع اخلاص حسب 

والتكلفة املقترحة.
وب����ني أن الش����ركة ق����د مت 
تأسيس����ها انطالقا من رؤيتها 
لتعزيز االس����تثمار والتطبيق 
العملي ألنظمة االقتصاد اإلسالمي 
العقار واالس����تثمار  في قطاع 
ومنها حصص املشاع، وكذلك 
التواجد في الس����وق الكويتي 
احمللي واخلليجي في ظل فترة 
األزم����ة االقتصادي����ة العاملية. 
لتك����ون في طليعة الش����ركات 
املوجودة بالقرب من املستهلك 
الكويتي واخلليجي، مؤكدا أن 
حصص املشاع أصبحت متثل 
اخليار األمثل لألفراد والعائالت 
لتجنب ارتف����اع وتزايد تكلفة 
اإلقامة في الفنادق، فباملقارنة مع 
الفنادق تسجل وحدات حصص 
املشاع أعلى معدالت إشغال في 
جميع مواس����م السنة مبا فيها 

فترات الركود االقتصادي.
وكشف الشمري أن الشركة 
قامت مؤخ����را بإدخال تطوير 
ه����ام عل����ى منتجه����ا حصص 
املش����اع، وذلك بإضافة امللكية 
التامة املشتركة كأحد العوامل 

العقارية تعاني من  الشركات 
عدة مشاكل في مقدمتها ارتفاع 
أسعار األراضي وهو األمر الناجت 
عن ش���ح األراضي بشكل عام، 
مطالبا بتحرير الدولة ملزيد من 
األراضي لتنفيذ مشاريع جديدة 
من قبل القطاع اخلاص وأيضا 
إلغاء قانون���ي 7و8 العقاريني 
املعيقني للتطوير العقاري في 

الكويت.

قضية التمويل

وب���ني الش���مري أن قضية 
التموي���ل تعتب���ر اح���د أكبر 
التحدي���ات الت���ي تق���ف أمام 
تنفيذ خط���ة التنمية، مطالبة 
بض���رورة وضع دور محوري 
لتمويل املش���اريع الواردة في 
التنمية سواء كانت من  خطة 
خالل قروض بنكية أو من خالل 
إصدارات السندات والصكوك 
اإلسالمية، مشيرا إلى أن الكويت 
متتاز بشريط ساحلي رائع ولكنه 
غير مستغل بالشكل الصحيح 
حتى اآلن رغ���م أن العديد من 
الشركات بادرت في أوقات سابقة 
بتق���دمي مقترحاته���ا لتحقيق 
ه���ذا احللم غير أن أفكارها في 
هذا اجلان���ب غالبا ما تصطدم 
بقوانني بلدية الكويت وقراراتها 
العكسية، مطالبا بضرورة وضع 
خطة مستقبلية لتحقيق أقصى 
استفادة ممكنة، وذلك من خالل 
تنفيذ املشاريع العقارية املميزة 
ذات الطابع السياحي وهو األمر 
الذي سيساهم في تنشيط حركة 

السياحة في الكويت.
وش���دد الش���مري على أن 
الكوي���ت تعاني من اإلجراءات 
والدورات املس���تندية املعقدة 
والطويل���ة، وهو م���ا يحتاج 
إلى اتخاذ قرارات لتبس���يطها 
واختصاره���ا، كم���ا أن هناك 
قوانني وتشريعات اقتصادية 
وجتاريةيجب أن تصدر خالل 
املرحلة املقبل���ة حيث الميكن 

أعلنت ش���ركة ب���از للنظم 
العقارية عن رعايتها البالتينية 
ملؤمتر صناع العقار الذي ينظمه 
احتاد العقاريني في دورته الثالثة 
في 13 فبراير اجلاري حتت شعار 
»أين مستقبل العقار.. من خطة 
التنمية؟« الذي س���يقام حتت 
رعاية وبحضور وزير التجارة 

والصناعة احمد الهارون.
وبهذه املناس���بة، قال مدير 
التسويق في شركة باز للنظم 
العقارية د.خالد الش���مري في 
تصريح صحافي ان العقار ليس 
له نصيب من مشاريع التنمية 
اجلديدة، وهو أمر مس���تغرب 
للغاي���ة نظرا ألن املش���اريع 
العقاري���ة تعتبر من أس���س 
تطوير ال���دول، فضال عن أنها 
العنصر األكثر أهمية في حتقيق 
الرغبة األميرية في التحول إلى 
مركز مالي وجتاري إقليمي من 
جديد واستعادة الكويت ملكانتها 

الرائدة خليجيا.
التنمية  وأكد أن مش���اريع 
متث���ل حتدي���ا كبي���را يواجه 
الكوي���ت حالي���ا، موضحا أن 
الرئيس���ية تكمن في  املشكلة 
الش���ركات  كيفية تفعيل دور 
التنمية  العقارية في مشاريع 
وهو العنصر الغائب حتى اآلن، 
وليس له توصيف رسمي من 
قبل املسؤولني عن خطة التنمية 
رغم أن خطة التنمية تتضمن 
العديد من املشاريع التنموية.

وأضاف ان مشاركة القطاع 
اخل���اص وحتديدا الش���ركات 
العقارية متثل مشاركة مفصلية 
في إجناح خطة التنمية كونها 
العقاري  معني���ة بالتطوي���ر 
للمش���اريع احليوية، موضحا 
أن خط���ة التنمي���ة هي خطة 
إلى  كبيرة ومعق���دة وحتتاج 
وقت، الس���يما م���ع وجود كم 
هائل من املشاريع واملناقصات 
آليات متويل  إلى  التي حتتاج 
كبيرة وضخم���ة، الفتا الى أن 

»باز للنظم العقارية« أعلنت رعايتها البالتينية لمؤتمر صّناع العقار الثالث

د.خالد الشمري 

أحمد الدويهيس

توقعات بإرتفاع الطلب على السكن اخلاص خالل الفترة املقبلة

اتحاد العقاريين يتوقع زيادة الطلب
 على السكن الخاص في الفترة المقبلة

عقب صدور حكم »التمييز« للبنوك اإلسالمية للسماح لها بالرهن العقاري


