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 الخالدي: «التجارة» حريصة على تذليل جميع العقبات لتنفيذ مشاريع التنمية
 الجراح: خطة التنمية تحتاج إلى متطلبات تشريعية في المجال االقتصادي وتعديل قانوني ٨ و٩ لـ ٢٠٠٨

 أحمد مغربي ـ محمود فاروق
  أكــــد وكيــــل وزارة التجــــارة 
والصناعة عبدالعزيز اخلالدي أن 
الوزارة حريصة على تذليل جميع 
العقبات التي تواجه قطاع األعمال 
في الكويت وخلق البيئة املناسبة 
لتنفيذ العديد من مشاريع التنمية 
وذلك من خالل تطوير التشريعات 
والقوانني االقتصادية التي حتقق 

أهداف اخلطة.
  وقال اخلالدي في كلمة ألقاها 
نيابة عن وزير التجارة والصناعة 
أحمد الهــــارون في افتتاح مؤمتر 
صناع العقار الثالث حتت شعار «أين 
مستقبل العقار من خطة التنمية؟»، 
ان احلكومة تولي اهتماما شديدا 
مبشاريع التنمية إميانا منها مببدأ 
الشراكة مع القطاع اخلاص والرغبة 
في تضافر جهود القطاعني العام 
واخلاص سعيا لتحقيق املستوى 
التنمية االقتصادية  املطلوب من 

واالجتماعية.

واحملافظة على الهوية االجتماعية، 
وحتقيق التنمية البشرية والتنمية 
املتوازية وتوفير بنية أساســــية 
مالئمة وتشريعات متطورة وبيئة 

أعمال مشجعة.
  رؤية الحكومة

  وقال ان من أبرز التطلعات التي 
تضمنتها رؤيــــة احلكومة خلطة 
التنمية هو استعادة الدور الريادي 
اإلقليمــــي للكويــــت كمركز مالي 
وجتاري سبق أن صنعه األجداد 
بالعمل الدؤوب والنشاط التجاري 
داخل الوطن وخارجه وأحياء الدور 
احملوري للقطاع اخلاص في قيادة 
التنمية وهو الدور الذي سبق أن 
حقق الريادة الكويتية في السابق 
وأعاد بنــــاء أدوار مهمة مختلفة 
للدولة وأجهزتها ومؤسساتها مبا 
يوفر أسباب التمكني والدعم للعمل 
واإلنتاج ويوفــــر البنية التحتية 
والتشريعات املناسبة وبيئة األعمال 

   وأشــــار إلى أن مؤمتر صناع 
العقار في دورته الثالثة ميثل نقطة 
التقاء جيدة ملناقشة السبل التي 
حتقق الهدف املنشود، كما أنه ميثل 
أرضا خصبة لاللتقاء مع العقاريني 
والوقوف على أرائهم الداعمة خلطة 
التنمية ومناقشة السبل املمكنة 
ملشاركة القطاع اخلاص في تنفيذ ما 
سيطرح من مشاريع تنموية خالل 
املرحلة املقبلة وهو ما ســــيحقق 
التكامــــل لتحقيق حلم  عنصــــر 
التحــــول إلى مركز مالي وجتاري 

من جديد.
  وتطــــرق اخلالــــدي إلى رؤية 
الكويــــت حتى عــــام ٢٠٣٥ والتي 
تطرقت لها خطة التنمية اخلماسية 
والتي تهدف إلى حتويل الكويت 
إلى م ركز مالــــي وجتاري جاذب 
لالستثمار، وقيام القطاع اخلاص 
بقيادة النشاط االقتصادي، وإذكاء 
روح املنافسة، ورفع كفاءة اإلنتاج 
في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، 

املواتية واحملفزة للتنمية.
  وأضــــاف ان من ضمــــن أبرز 
التطلعات توفير الضوابط واملناخ 
لضمان التنمية البشــــرية الكلية 
واملتوازية الهادفة إلى ترسيخ قيم 
املجتمع واحلفاظ على هويته وبناء 
املواطنة وحتقيق العدالة وسبل 
العيش الكرمي، وتدعيم وترسيخ 
النظــــام الدميوقراطي القائم على 
احتــــرام الدســــتور وااللتزام به 
ضمانا للعدالة واملشاركة السياسية 

واحلريات.
  الجهاز الحكومي

  من جانبه قــــال رئيس احتاد 
العقاريني توفيق اجلراح ان مؤمتر 
صناع العقار فــــي دورته الثالثة 
يهدف في املقام األول إلى إيصال 
رســــالة إلى املسؤولني في اجلهاز 
احلكومي تتعلــــق مبدى حرص 
االحتاد على اهمية الدور الكبير الذي 
تلعبه الشركات العقارية في رسم 

مستقبل التنمية احلضارية احمللية 
خالل الفترة املقبلة وذلك بعد أن 
ساهمت بشكل كبير في حتقيق هذا 
الهدف على مدار السنوات املاضية، 
وهو ما ميكن أن يلحظه اجلميع 
من خالل حجم ونوعية املشاريع 
العقارية الكبيرة التي قامت العديد 

من الشركات العقارية بتنفيذها.
  وأكد اجلراح على حرص االحتاد 
على تنظيم هذا احلدث بشـــكل 
سنوي وثابت منذ عامني سعيا منه 
لتحقيق أهداف العقاريني وآمالهم 
في الســـوق العقاري السيما أنه 
اجلهة املعنية بشؤون العقار في 
الكويت، مشـــيرا إلى أن انطالق 
فكرة املؤمتر جاءت ســـعيا منه 
ملناقشة مســـتقبل العقار ضمن 
خطة التنمية بعد أن الحظ جميع 
العقاريني أن املشـــكلة الرئيسية 
فـــي كيفيـــة تفعيل دور  تكمن 
الشـــركات العقارية في مشاريع 
التنمية وهو العنصر الغائب حتى 
اآلن وليس له توصيف رسمي من 
قبل املسؤولني عن خطة التنمية. 
وبني أن االحتاد يسعى إلى تسليط 
الضوء واالستفسار عن دور القطاع 
اخلاص في خطة التنمية، السيما 
أن التركيز االكبر للخطة قد انصب 
على قطاعي االنشاءات وشركات 
املقـــاوالت فقـــط دون أن يكون 
للشركات العقارية دور واضح في 
تلك اخلطة مؤكدا ان خطة التنمية 
حتتاج إلى متطلبات تشريعية في 
املجال االقتصادي وتعديل قانوني 

٨ و٩ لـ ٢٠٠٨.
  األزمة االسكانية

  من جانبه قال املستشار القانوني 
لبيت التمويــــل الكويتي «بيتك» 
حامد الياقوت ان االزمة االسكانية 
واجلهود التي تبذل للتغلب عليها 
حتتاج الى دعم ومساندة القطاع 
اخلاص والبد من افساح املجال امام 
الشركات الكويتية وتعديل بعض 
التشريعات التي تساهم في تعزيز 
دور ومساندة القطاع اخلاص بجانب 
احلكومة للتغلب على هذه املشكلة. 
وأشار الياقوت الى الدور الذي نهض 
به «بيتك» على مدى اكثر من ٣٠ 
عاما في مجال املساهمة االيجابية 
لتوفير الرعاية السكنية، مبينا أن 
عدد االسر الكويتية املستفيدة من 
البنك بلغ اكثر من ٣٠ الف اسرة، 
مبجموع متويالت زادت عن مليار 
دينار. وأشاد باحلكم الذي سجله 
القضاء فيما يخص عدم خضوع 
«بيتك» للقانونني ٨ و٩ لعام ٢٠٠٨، 
في شأن حظر التعامل على عقارات 
السكن اخلاص مما يعني السماح 
له بعملية الرهون والتمويل وأسدل 
بذلك الستار على قضية التسجيل 
العقاري الشــــهيرة حيا الياقوت 
القطاع الذي يعد ضمن أهم القطاعات 
فــــي االقتصاد الوطنــــي. وأكد ان 
التشريعات االقتصادية بها جوانب 
من القصور فأغلبها غير واضحة 
وغير مفهومة من حيث التطبيق 
والتعامــــل، الفتا إلى أن اســــباب 
النقص في منظومة التشريعات 
تكون بسبب نقص املعلومات وعدم 
مشــــاركة االختصاصيني وغياب 
الكوادر الفنية مما يصيبها بالضعف 
والتضــــارب والغموض وبالتالي 
تخــــرج بعض القوانني مشــــوهة 
ومتضاربة من مجلس األمة، وزاد 
انه في بعض األحيان يتم اصدار 
قانون حلل مشكلة ولكنه يتسبب 
في عدة مشاكل اخرى كما حدث في 
قانوني ٨ و٩ حلل مشكلة ارتفاع 
اسعار القسائم فتسبب في ركود 

بالسوق العقاري.
  األمم المتحدة

  قال ممثل االمم املتحدة د.طارق 
الشيخ ان هناك تعاونا مع احتاد 
الكويــــت الجناز  العقاريــــني في 
وتوضيح آلليات اخلطة التنموية 
وكيفيــــة العمــــل علــــى تنفيذها 
ومشاركة القطاع العقاري اخلاص 
فيها، مشيرا الى ان االمم املتحدة 
ارســــلت عدة اقتراحات تتضمن 
آليات مشاركة القطاع العقاري في 
اخلطة التنمويــــة ويجري حاليا 

دراستها. 

 افتتح مؤتمر صناع العقار الثالث التحاد العقاريين تحت شعار «أين مستقبل العقار من خطة التنمية؟» نيابة عن الوزير الهارون 

 الجلسة األولى: القطاع الخاص «محارب» 
  وطول الدورة المستندية أبرز معوقات التنمية 

 الجلسة الثالثة: يجب على الحكومة أن تغربل 
الشركات العقارية المدرجة وغير المدرجة

 الجلسة الثانية: خطة التنمية ستنتشل 
الكويت من الوضع المتردي للخدمات

 أكد رئيس اجللسة األولى د.تركي الشمري 
ان القطاع العقاري يعد احد القطاعات الهامة في 
القطاع اخلاص وغم ذلك لم تذكر خطة التنمية 
ــار كذلك قانون  ــيئا عن العق عندما صدرت ش
االستقرار املالي اهتم بالبنوك وشركات االستثمار 
دون اهتمامه بالقطاع العقاري، ومن ذلك املنطلق 
يسعى املسؤولون عن قطاع العقار بالكويت الى 
توجيه االنظار الى هذا القطاع احليوي من كافة 
ــن جانبها قالت عضو املجلس  جهات الدولة. م
ــف ان القطاع اخلاص  ــواق املض البلدي م.اش
ــل ان احلكومة أصبحت  ــارب في الكويت ب مح
ــة من خالل البيروقراطية  اآلن حتارب احلكوم
وطول الدورة املستندية، فالبد من دعم القطاع 
اخلاص العقاري خالل املرحلة املقبلة حتى ينهض 

االقتصاد الوطني مقارنه بدول املنطقة.
ــس األمة احترام    وأضافت قائلة: على مجل
ــه، كونه يحارب القطاع اخلاص، الفتة إلى  نفس
ضرورة إيجاد منظومة جديدة من التشريعات 
ــق أن الكويت  ــم القطاع اخلاص، من منطل لدع
سيبنيها الكويتيون وليس األجانب، وان خطة 
التنمية املطروحة مجرد مبان وبنية حتتية فقط، 
يقتصر فيها دور القطاع اخلاص على شركات 
ــا أدى ذلك إلى ضياع باقي  املقاوالت فقط، مم
القطاعات. وحول دور املجلس البلدي في التنمية 
قالت املضف انه أصبح مجلسا استشاريا وليس 
صاحب قرار بحكم القانون رقم ٥ لعام ٢٠٠٥، 
وأصبحت املسؤولية تقتصر على وزير البلدية 
فقط دون املجلس البلدي ولهذا تأخرت الكويت 

كثيرا.
ــس ادارة  ــت رئيس مجل ــن ناحيتها قال   م
ــتاندرز د.اماني بورسلي ان  شركة كابيتال اس
اخلطة التنموية احتوت على ٢٣١ سياسة يجب 
ــليم مقارنة بالدول العاملية  ــكل س تطبيقها بش
ــا على مدار االعوام املاضية، مبينة  التي طبقته
أن البيئة االقتصادية بالكويت حتتاج الى تغيير 
ــة فضال عن تعديل  ــل البدء في تنفيذ اخلط قب
ــات الدولة والتي كان  الهيكل التنظيمي ملؤسس
ــالل الفترة املاضية  ــن الضروري تعديلها خ م
ــبيل املثال قانون البلدية واملناقصات  وعلى س

ــاهمت في عرقلة  والعديد من القوانني التي س
تطبيق سياسات اخلطة التنموية.

ــاك عوامل يجب  ــلي ان هن   وأضافت بورس
وضعها لنجاح اخلطة التنموية منها وضع الية 
واضحة ومحددة لصرف املبلغ املخصص للخطة 
واحملافظة على املستثمر احمللي وليس االجنبي 
كما يقال، مبينة ان البيئة االقتصادية بحاجة الى 
الكفاءات االدارية لقيادة القطاع اخلاص من شأنها 

رفع العائد على جميع االستثمارات.
ــر احتاد مالك العقار    من جانبه قال امني س
قيس الغامن ان اخلطط التنموية في الدول النامية 
ينظر لها نظرة كبيرة النها احملرك للقطاع العام، 
موضحا انه كان هناك فكرة لتحول الكويت الى 
ــي املنطقة وكان القطاع  مركز مالي وجتاري ف
اخلاص ينظر لها نظرة امل، مشددا على ضرورة 
ان يكون هناك تدعيم لهذه اخلطة بقوانني لكي 

تتماشى مع فكرة املركز املالي.
   وأوضح ان هناك تذبذبا في قرارات نسب 
البناء التي متنح للقطاع التجاري، مبينا ان القطاع 
ــى دعم حكومي على ان يكون  اخلاص ينظر ال
هذا الدعم ذا نظرة مستقبلية للتنمية الفكرية، 
مشيرا الى ان الدعم املادي موجود بينما الفكر 
مفقود وهذا ما يشكل نقطة ضعف يفترض دعمها 
في اخلطة. من ناحيته قال نائب رئيس مجلس 
ــركة املشتركة  االدارة والرئيس التنفيذي للش
ــي ان هناك نظرة الى  ــة طارق الصقعب العقاري
ــركات العقارية تتركز في سعيها للدخول  الش
في خطة التنمية من أجل االستيالء على اموال 
احلكومة والتكسب على حقوق الدولة. وأوضح 
ان مشروع املساكن منخفضة التكاليف ابرز مثال 
على اخلطأ في االجراءات حيث قامت ١٧ شركة 
بشراء كراسة املمارسة ولكن وال شركة تقدمت 
ــروع خطأ في خطأ،  ــروع حيث ان املش للمش
وسبق ان جلست هذه الشركات عدة مرات مع 
احلكومة للحصول على ضمانات ألخذ متويل 
من البنوك السيما وان املشروع تبلغ كلفته ٥٠٠ 
مليون دينار ولكن دون جدوى مما جعل الدخول 
الى هذا املشروع نوعا من االنتحار وتكررت هذه 

املشكلة في مشروع املدن العمالية. 

ــركة أبراج   قال رئيس مجلس إدارة ش
املتحدة العقارية أحمد السميط انه البد من 
ــاندة الشركات  تفعيل الدور احلكومي ملس
ــر العقاري في  ــركات التطوي العقارية وش
ــت، مضيفا أنه إذا كانت الدولة تنادي  الكوي
بوجود قطاع عقاري محترف فمن الواجب أن 
تكون الدولة نفسها وعلى مستوى وزاراتها 
محترفة. وأضاف السميط في اجللسة الثالثة 
واألخيرة أنه يجب على احلكومة أن تغربل 
ــركات العقارية املدرجة وغير املدرجة،  الش
وذلك أمر سهل يتم من خالل ميزانيات هذه 
الشركات خالل السنوات اخلمس األخيرة، ثم 
التعرف على أداء هذه الشركات ومساهمتها 

في مشاريع التطوير العقاري.
ــدى دول اجلوار    وأضاف أن قطر كإح
ــض من املكاتب  ــتيعاب الفائ جنحت في اس
التجارية لديها عن طريق االستئجار احلكومي، 
ــيني االول هو  ــت بذلك هدفني رئيس فحقق
ــركات العقارية،  احلفاظ على استقرار الش
ــي قامت بتمويل  ــي تهدئة البنوك الت والثان
ــاريع العقارية لديها. وقال ان الكويت  املش
عندما بدأت باتباع هذا األسلوب بدأت مبساومة 
الشركات العقارية للوصول إلى أقل أسعار 
التأجير علما بأن أسعار التأجير في املكاتب 
اإلدارية متدنية في الوقت الراهن، علما بأن 
احلكومة يجب عليها أن تدخل كداعم حقيقي 
للسوق ملساعدة الشركات العقارية على حتقيق 
العوائد وضمان االستمرار وليس مساومة 
الشركات العقارية للوصول إلى أسعار السوق 
احلالية. وحول أهمية االستثمار األجنبي في 
املساهمة في اخلطة التنموية احلكومية قال 
السميط ان االستثمار األجنبي هام جدا ألي 
ــة، فالكثير من الدول املجاورة حرصت  دول
ــتثمارات األجنبية  على ضمان وجود االس
ــجيعها وتذليل العقبات التي تواجهها،  وتش
ــب الكفاءة  ــتثمار األجنبي مهم جلل فاالس

واجلودة والتقنية احلديثة.
  ومضى السميط يقول ان خطة التنمية 
ــا النجاح بدون وجود  بالكويت ال ميكن له
ــتثمر  اخلبرات األجنبية، الفتا إلى أن املس
األجنبي بات يخشى كثيرا الدخول للكويت 
وبخاصة بعد إلغاء مشروع داو كيميكال، كما 
أن الكثير من االستثمارات األجنبية في دول 
ــوار كان يفترض أن تقام بالكويت لوال  اجل
خشية املستثمر األجنبي من الدخول إلى هذا 
السوق، مؤكدا على أن الكويت بحاجة ماسة 

لتشجيع االستثمار األجنبي في الكويت.
  وحول جتربة أبراج املتحدة في الكويت 
ــتفادت من قانون العقار  قال ان الكويت اس
االستثماري املتعلق بزيادة نسبة البناء بنسبة 
٤٠٠٪ والذي مت إيقافه، حيث دفعت الشركة 
مبلغ ٥ ماليني دينار لالستفادة من هذا القانون 
باإلضافة إلى ٤ ماليني دينار أخرى من أجل 
مواقف السيارات، معربا عن أمله في أن تفعل 
الدولة آلية لدعم وتشجيع الشركات احمللية 

لالستفادة من خطة التنمية.
ــس مجلس ادارة  ــن جانبها قالت رئي   م
ــارات االقتصادية  ادفانتج لالستش شركة 
ــم ان القطاع العام البد ان ميد  صفاء الهاش
ــه للقطاع اخلاص من خالل خلق بيئة  ذراع

تشريعية وتنظيمية جيدة حتدد آلية التعامل 
بني القطاعني العام واخلاص السيما ان احلكومة 
هي العمود الفقري للتنمية في الكويت مشيرة 
الى ان القطاع اخلاص يواجه عقبات عديدة 
مثل ندرة االراضي وعدم ثقة احلكومة في 

القطاع اخلاص.
ــي من طرق  ــت تعان ــت «ان الكوي   وقال
ضيقة وروائح كريهة وبنية حتتية متهالكة 
ــوء التنظيم الذي تتبعه  وهذا يرجع الى س
احلكومة في تنفيذ املشاريع التنموية مبينة 
ان خطة التنمية احلالية بها تضارب كبير في 
التصريحات فلوقتنا هذا لم نتوصل الى آلية 
متويل مشاريع اخلطة هل هي ستكون من 
خالل البنوك او كما اعلن من خالل اصدار 

سندات وصكوك حكومية.
  واوضحت ان الكويت حتتاج الى غربلة 
ــريعات مثل قانون  ــاملة للقوانني والتش ش
املستثمر االجنبي وقانون الشركات والقوانني 
املنظمة لسوق الكويت لالوراق املالية مشدده 
ــود منظومة متكاملة من  على ضرورة وج

القوانني والتشريعات.
ــت التزال تعتمد على    وذكرت ان الكوي
مصدر وحيد للدخل وهو النفط على الرغم 
ــن ان دول اخلليج حاولت تنويع مصادر  م
ــي جنحت في  ــة االمارات الت ــا كدول دخله
التحول الى مركز مالي وجتاري مهم وبينت 
ــاع اخلاص كفء ولديه القدرة على  ان القط
تنفيذ كبرى مشاريع التنمية ولديه خريطة 
طريق كبرى لكثير من املشاكل في الكويت 
ــرورة إصدار  ــكلة تكمن في ض ولكن املش
ــة التعامل بن  ــريعات حتدد آلي قوانني وتش

هذه الشركات واحلكومة.
  من جانبه أكد عضو مجلس إدارة احتاد 
العقاريني د.أسامة بو خمسني أن التنمية قائمة 
على التعاون مع احلكومة والقطاع اخلاص وأن 
تكون هناك ثقة متبادلة بني اجلهتني بحيث 
يكون هناك رغبة من كل طرف في التعاون 
ــرف بحيث يكون الهدف  بكل عيوب كل ط

واحد وهو حتقيق التنمية والكويت.
  ولفت إلى أن مشاريع التنمية تنجح في 
ــل في الكويت بسبب  الدول االخرى وتفش
افتقارنا التخاذ القرار وآلية املشاركة اجلدية، 
وهذا العيب البد من معاجلته من خالل الثقة 
ــة موضحا أن املنحة أو العيدية التي  املتبادل
منحتها الدولة للمواطنني والتي تقدر بـ ١٫٢ 
مليار دينار كان من االفضل أن يتم إنفاقها 
ــاريع تنموية بدال  ــل الكويت عبر مش داخ

ــفرات واالنفاق  من أن يتم إنفاقها في الس
االستهالكي.

  وأشار إلى أن املبادرات في الدولة ال يهتم 
بها أعضاء مجلس االمة فلم جند في اآلونة 
ــتجواب يخص دور القطاع  األخيرة أي اس
ــتفادة من  اخلاص في التنمية وكيفية االس
خبراته في النهوض بالكويت مشيرا إلى أن 
ــار التجاري ارتفاعا  املوافقة على منح العق
بنسبة ٤٠٠٪ ساهمت في بناء مجموعة من 
االبراج املناسبة واجليدة خاصة أنها ترافقت 
مع إقامة حدائق ومواقف، إال أن أحد القرارات 
صدر من البلدية ألغى االشتراطني االخيرين 

وحتولت االبراج إلى مباٍن خرسانية فقط.
  وأوضح بو خمسني أن الكثير من أعضاء 
مجلس االمة ال يهتمون بالكويت ولم يسأل 
أحد منهم ماذا فعلنا للكويت حيث كنا درة 
اخلليج وأصبحنا في املؤخرة حاليا في ظل 
افتقارنا للمبادرات والهجوم على املشروعات 
التي تتم إقامتها، كما حدث مع مشروع آللي 
ــرأي عليه إال أننا  اخليران رغم اختالف ال
سعيدون وفخورون بهذا املشروع فالقطاع 
اخلاص لديه مبادرات جيدة وجريئة، حيث 
يوجد حاليا ما يقارب ١٥ مبادرة منها سكن 
ــاكن  ــذي مت تعديله إلى مس ــعبيات ال الش
ــهد العديد من  منخفضة التكلفة والذي ش
االطروحات ما بني القطاع اخلاص والوزارات 
لكن في النهاية لم يتم تفعيلها، وكذلك مدينة 
احلرير، ورغم حتفظنا على قانون ال بي أو 
ــول عليها إال أننا فوجئنا  تي وقبولنا الدخ

بتطبيق املشروع.
  باالضافة إلى مشروع جزيرة نخل البحر 
وجزر الصحراء وخور الديرة من املبادرات 
التي مت طرحها ولم جتد آذانا صاغية في حني 
مت تطبيق بعضها في دبي ودول اخلليج، فقد 
كنا أول من طرح هذه املشاريع في الكويت 

منذ سنوات عدة.
ــمي الوسمي ان    بدوره قال احملامي وس
اجلميع يشكو من نقص التشريعات وغياب 
التعاون بني القطاع اخلاص واحلكومة دون 
النظر ملصلحة الكويت، فالكثير من الشركات 
العقارية واالستثمارية تعاني حاليا من ضعف 
التشريعات فمن غير املنطقي أن يتم تشييد 
برج بكلفة ٣٠ مليون دينار ويتوقف الترخيص 
على املواقف، فالبد من ايجاد آليات للتعاون 
ــع بالقانون دون اخلروج  وأن يلتزم اجلمي
عليه شريطة أن يكون القانون يتماشى مع 

خطة التنمية. 

ــريعية في مجلس  ــال رئيس اللجنة التش  ق
األمة املستشار حسني احلريتي ان خطة التنمية 
ستنتشل الكويت من الوضع املتردي للخدمات، 
مبينا أن القائمني عليها يهتمون فقط بتوفير املوارد 
البشرية ورؤوس األموال دون االهتمام بوجود 

التشريعات التي تنظم تنفيذ هذه اخلطة.
  واشار احلريتي خالل مشاركته في اجللسة 
الثانية إلى ضخامة الكلفة التي سيتم تنفيذ اخلطة 
من خاللها والتي تقدر بنحو ٣٧ مليار دينار، حيث 
تقدر حصة السنة األولى مبا قيمته ٧ مليارات 
ــمل تلك الكلفة تطوير كافة  دينار، حيث ستش
اخلدمات التي تعاني منها الكويت حاليا في مختلف 
املجاالت اخلدمية والسكنية والنفطية وغيرها، 
ــن كل ذلك؟ وتطرق إلى  ــائال أين العقار م متس
ارتفاع أسعار العقارات في الكويت والتي وصلت 
إلى معدالت جنونية مؤكدا أن هدف مجلس األمة 
هو منع االحتكار ولذلك أجته إلى إقرار قانوني 
٨ و٩ لسنة ٢٠٠٨ معترفا بأن لكل قانون عيوبا، 
ولفت إلى أن الكويت كانت تعاني لفترات طويلة 
من التخبط في عملية تنظيم استغالل األراضي، 
مشيرا إلى أن الهيكل التنظيمي قابل للتغيير ومت 
ــتخدام عدد من املناطق من السكن  حتويل اس
إلى االستثماري ومن االستثماري إلى التجاري، 
وفقا ألهواء األعضاء في املجلس البلدي، لذلك 
ــرص مجلس األمة على إقرار القانون رقم ٧  ح
لسنة ٢٠٠٨.  ودعا إلى ضرورة التوسع العمراني 
ــال لذلك، حيث ان  ــيما في ظل وجود املج الس
الرقعة املستغلة في الكويت ال تتعدى نسبة الـ 

١٠٪ من إجمالي مساحة الكويت.
  بدوره قال عضو مجلس االمة السابق أحمد 
املليفي ان الكويت حتتاج إلى مراجعة كاملة وشاملة 
ــتثماري  للقوانني التي متس قضية العقار االس
ــن الضروري إعادة  ــاري والصناعي وم والتج

صياغتها مبا يتماشى مع رؤية الكويت والتطلع 
ــار إلى أن  إلى النهوض بالقطاع العقاري. وأش
ــي الكويت حتتاج  ــاك الكثير من القوانني ف هن
إلى تعديل مثل قانون االيجارات وقانون متلك 
االجانب وقانون العمل وذلك لكي ينتعش السوق 
بالشكل املطلوب، الفتا إلى أن هذه القوانني تسبب 
مشاكل اساسية في التراجعات التي شهدها السوق 
سواء خالل االزمة أو قبلها. من ناحيته حتدث 
ــتثمار  ــركة البالد لالس رئيس مجلس إدارة ش
العقاري عبداللطيف العبدالرزاق عن دور القطاع 
اخلاص في التنمية واالسكان، مؤكدا أن املشكلة 
األساسية في الكويت هي أن القطاع العام ميلك 
اغلب أراضي الدولة، السيما أننا في هذا التوقيت 
ــيء، الفتا إلى  جند أن الدولة تهيمن على كل ش
أن القضية التي حتكم دور القطاع اخلاص في 
التنمية العقارية هي التشريعات التي تنظم سوق 
ــيرا إلى وجود نقص كبير في هذه  العقار، مش
التشريعات ما أدى إلى غياب الكثير من مناذج 
التملك مثل التمويل العقاري. وأشار إلى غياب 
الكثير من أدوات التمويل العقاري مثل القوانني 
اخلاصة بالصكوك وأدوات التمويل طويلة األجل، 
موضحا أن القوانني التي حتكم السوق العقاري 
ــدو كونها رد فعل لألحداث، هذا باإلضافة  ال تع
الى أن تشابك القضايا احمليطة بالسوق العقاري 
ــره، الفتا إلى أن  ــق معوقات كثيرة لتطوي يخل
املشكلة هي أن خطة التنمية وضعت دون التفكير 
ــاريع على الرغم من أن  ــي كيفية متويل املش ف
ــاريع التنمية حتتاج لضخ أموال طائلة مع  مش
االنتظار ألعوام حتى ميكن استردادها. واقترح 
عبد الرزاق أن يتم تقسيم مشاريع التنمية على 
ــركات العقارية واالستثمارية  مجموعة من الش
املدرجة بالبورصة دون أي احتكار لهذه املشاريع 

من مجموعة بعينها من الشركات. 
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