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العبدالرزاق: كيف نتحدث عن خطة تنموية
ومشاريع مليارية ولم نتوصل بعد إلى آلية التمويل؟!

أحمد مغربي
قال رئيس مجلس إدارة ش����ركة 
البالد لالستثمار العقاري عبد اللطيف 
ان املش����رع للقوانني  العبدال����رزاق 
العقارية ف����ي الكويت يريد االنتقام 
من القطاع اخلاص من خالل وضعه 
لقوانني وتش����ريعات عرقلت ظهور 
الكثير من مناذج التمويل العقاري، 
مبينا أن هناك غيابا واضحا ألدوات 
التمويل العقاري مثل القوانني اخلاصة 
بالصك����وك وأدوات التمويل طويلة 

األجل.
وأوضح العبدالرزاق في تصريح 
خاص ل� »األنباء« عقب مشاركته في 
جلسة نقاشية في مؤمتر صناع العقار 
الثالث حتت شعار »أين مستقبل العقار 

من خطة التنمي����ة؟« أمس االول أن 
املشكلة األساسية في الكويت تكمن 
في متلك القطاع العام ألغلب األراضي 
األمر الذي أدى الى عدم وجود أراض 
خاصة للقطاع السكني، مشيرا الى أن 
معظم الشركات اخلاصة العاملة في 
مجال التطوير العقاري توجهت للعمل 
في تشييد األبراج في العاصمة وهذا 
األمر أدى إلى ظهور فائض كبير في 
األبراج التجارية خالل االزمة املالية 

العاملية.

قوانين معرقلة

وبني العبدالرزاق أن معظم القوانني 
املنظمة لقطاع العقار احمللي صدرت 
بدون أن يتم التش����اور بش����أنها مع 

اجلهات اخلاصة صاحبة االختصاص 
مثل القانونني رقمي 7 و8 لعام 2008، 
مبينا أن هذه القوانني صدرت لعالج 
وضع معني ولكن بعد تطبيقها على 
ارض الواقع أفرزت العديد من املشاكل 

في قطاعات أخرى.
وعن أهم القوانني التي يحتاجها 
القطاع العقاري قال العبدالرزاق ان 
الكويت حتتاج إل����ى صيغة جديدة 
لقانون ال� B.O.T الذي قتل في الكويت 
وكذل����ك قانون جديد لتملك األجانب 
واملس����تثمرين للعقار والتوسع في 
استخدام ومتلك الرهن العقاري وذلك 
أسوة مبا هو معمول به في العديد من 
الدول الغربية، مشددا على ضرورة 
وجود بيئة تشريعية خصبة حتدد 

آلي����ة التعامل بني القطاع����ني العام 
واخلاص.

غياب أدوات التمويل

وأشار إلى غياب الكثير من أدوات 
التمويل العقاري مثل القوانني اخلاصة 
بالصك���وك وأدوات التمويل طويلة 
األجل، موضحا أن القوانني التي حتكم 
السوق العقاري ال تعدو كونها رد فعل 
لألحداث، هذا باإلضافة الى أن تشابك 
القضايا احمليطة بالس���وق العقاري 
يخلق معوق���ات كثي���رة لتطويره، 
مش���يرا إلى أن املشكلة هي أن خطة 
التنمية وضعت دون التفكير في كيفية 
متويل املش���اريع على الرغم من أن 
مشاريع التنمية حتتاج لضخ أموال 

طائلة مع االنتظار ألعوام حتى ميكن 
استردادها.

وتس����اءل العبدال����رزاق قائال »أين 
ش����ركات العق����ار من خط����ة التنمية؟ 
فاخلطة احتوت فقط على أن ش����ركات 
املقاوالت هي التي ستستفيد من تنفيذ 
مشاريع اخلطة وجتاهلت اخلطة بشكل 
كامل الش����ركات العقارية، وللعلم فان 
الصنادي����ق العقارية وحقوق االنتفاع 
ليس له����ا قانون في الكوي����ت والذي 
يسيطر على هذه الصناديق هو العرف«، 
مضيفا »كيف نتحدث عن خطة تنموية 
ومشاريع مليارية ولم نتوصل إلى آلية 

متويلها«.
وق����ال ان هناك حتديا كبيرا يواجه 
السلطتني التشريعية والتنفيذية يتمثل 

في كيفية العمل على اجناز خطة التنمية، 
داعيا إلى ضرورة تطوير عدد من القوانني 
الرئيسية ذات العالقة ملواكبة التطورات 
التشريعية التي حتدث بالعالم، إضافة 
إلى ضرورة تطوير وحتديث مؤسسات 
ومخرجات قطاع التعليم ملا ميثله ذلك 
من ركيزة أساس����ية في هذا املش����روع 

التنموي.

4 مقترحات وحلول للسوق العقاري 

وقدم عبد اللطي����ف العبدالرزاق 4 
مقترحات وحلول للمشاكل احلالية في 

قطاع العقار هي:
1 � إصدار تشريعات للتمويل طويل 

األجل.
2 � إعط����اء القط����اع اخلاص بعض 

األراض����ي لتطويرها م����ن خالل صيغ 
مختلف����ة مثل ال����� B.O.T او عن طريق 

نظام االدارة واملشاركة والتمويل.
3 � توزيع املشاريع على الشركات 
املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية 
سواء العقارية او االستثمارية مما يوفر 
العدالة لكل فئات املجتمع وتكون املشاركة 
من خالل 15% إلى 20% للحكومة و%35 
للقطاع اخلاص و50% لالكتتاب العام، 
مع اتاحة الفرصة ألي مواطن أن يزيد 

مشاركته عن طريق شراء االسهم.
4 � إيجاد جدوى اقتصادية ملشاريع 
خطة التنمية م����ن خالل إضافة بعض 
املش����اريع الداخلي����ة ف����ي املش����اريع 
اإلسكانية كاألنشطة الترفيهية واحملالت 

التجارية.

أكد أن شركات المقاوالت المستفيد من مشاريع الخطة.. وهناك تجاهل كامل للشركات العقارية

الشركات العقارية لجأت إلى بناء األبراج الشاهقة في منطقة العاصمة نتيجة لسيطرة الحكومة على أغلب األراضي
عبداللطيف العبدالرزاق

أشواق املضف

)سعود سالم( شوقي سجواني متوسطا د.يوسف الوتار وسامية آل يوسف

قيس الغامن توفيق اجلراح

تأسيس 4 شركات كويتية مقفلة بإجمالي 12 مليون دينار
قالت جريدة »الكويت اليوم« الرسمية انه 
مت تأسيس أربع شركات كويتية مقفلة برأسمال 

إجمالي قدره 12 مليون دينار.
وأضافت اجلريدة في عددها األخير ان الشركة 
األولى هي »كابيتال املتحدة للنقل« التي تأسست 
كشركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال يبلغ 5 
ماليني دينار موزعة على 50 مليون سهم نقدي 

وبقيمة 100 فلس للسهم الواحد.
وم���ن أغراض هذه الش���ركة القيام بجميع 
عمليات النقل البري للركاب خارج الكويت، إضافة 
إلى ش���راء وبيع وتأجير واستئجار واستيراد 
جميع أنواع سيارات »االتوبيس« وأي وسيلة 
الزمة للنقل البري وكذلك اآلالت واملعدات اخلفيفة 

والثقيلة الالزمة لتحقيق أغراضها.
كما ميكن للش���ركة القي���ام بجميع أعمال 
الصيانة لكل وس���ائل النق���ل املختلفة وإقامة 
وتأجير املباني الالزمة ألغراض خدمات وحرف 
النقل، إضافة الى القيام بالنقل البحري بجميع 

أنواعه وتقدمي خدمات البواخر ومتويلها.
أم���ا الثانية فهي ش���ركة احلي���اة للتنمية 
واالستشارات املالية واإلدارية والتي تأسست 
أيضا كشركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال 
يبلغ 5 ماليني دينار موزعة على 50 مليون سهم 

نقدي وبقيمة 100 فلس للسهم الواحد.
املالية  ومن أغراضها تقدمي االستش���ارات 
اإلس���المية للشركات واملؤسس���ات والهيئات 
وصناديق املال اإلسالمية والتقليدية وشركات 
التأم���ني اإلس���المية ف���ي معامالته���ا املالية 
واالستثمارية واإلدارية واالقتصادية وتقدمي 
املس���اعدة في حتويل الش���ركات واملؤسسات 
واملنتجات واملش���روعات للتعامل وفق أحكام 

الشريعة اإلسالمية.
والشركة الثالثة هي املتحدة إلدارة النفايات 
التي تأسس���ت كشركة مساهمة كويتية مقفلة 
برأسمال يبلغ مليون دينار موزعة على 10 ماليني 

سهم نقدي بقيمة 100 فلس للسهم الواحد.

وأغراض هذه الشركة إنشاء مصانع ملعاجلة 
وإعادة تصنيع وتدوير وجتديد وحرق والتخلص 
من اخلردة والنفايات مبختلف أنواعها وأشكالها 
الصلبة والس���ائلة والغازية مبا فيها املنزلية 
واحليوانية وكذلك املخلفات الصناعية والنفطية 
والطبية واملواد اخلطرة وإقامة املشاريع الصناعية 

املتعلقة بالبيئة واحملافظة على البيئة.
أما الشركة الرابعة فهي شركة غزل العاملية 
العقارية التي تأسست أيضا كشركة مساهمة 
كويتية مقفلة برأسمال يبلغ مليون دينار موزعة 
على 10 ماليني س���هم نقدي وبقيمة 100 فلس 

للسهم الواحد.
ومن أغراضها متلك وبيع وشراء العقارات 
واألراضي وتطويرها حلس���ابها داخل وخارج 
الكويت وكذلك إدارة أمالك الغير مبا ال يخالف 
االحكام املنصوص عليها في القوانني القائمة وما 
حظرته من االجتار في قسائم السكن اخلاص 

على النحو الذي نصت عليه هذه القوانني.

عقاريون: عودة البنوك اإلسالمية لتمويل 
العقار السكني الخاص سيؤثر إيجابًا في السوق

»امبشن« تعرض أفكارًا لتوجهات االقتصاديين والمستثمرين 
بمؤتمر الجودة العالمي في دبي 12 مارس

أنصف البنوك اإلسالمية بعد قراره 
في عدم شمولها بقانون منع التملك 
في الس����كن اخلاص متوقعة ان 
ترتفع األسعار في القطاع السكني 
خصوصا »ان املعروض من العقار 

ال يلبي الطلب حتى اآلن«.
وطالبت املضف بإعادة إحياء 
مشاريع س����كنية طموحة قامت 
بطرحها شركات عقارية محلية 
مضيفة ان القطاع اخلاص لديه 
رؤية طموحة الستيعاب الطلب 
املتزايد من قب����ل املواطنني على 
العقار السكني »لكنه يحتاج الى 

ثقة ودعم من احلكومة«.
وذكرت ان البنوك اإلسالمية 
التي لم يش����ملها القانونني 8 و9 
لعام 2008 ال تستطيع مبفردها 
تطوير العقار السكني وخصوصا 
في املدن السكانية اجلديدة »والبد 
من وجود الدع����م احلكومي من 
ورائه����ا« مضيفة ان الش����ركات 
العقارية والبنوك ستلعب دورا 
اكبر في تطوير املدن السكنية اذا ما 

القت التشجيع من احلكومة.

الركود وسيزيد  مدة طويلة من 
عدد الصفقات العقارية من جديد 
لكنه شدد في نفس الوقت على ان 
األسعار لن ترتفع »بشكل جنوني« 
كما يتوقع البعض حيث ان العامل 
الرئيسي في استقرار األسعار هو 
ما تقوم به احلكومة من إنش����اء 
مدن سكانية جديدة لتلبية الطلب 

املتزايد على السكن اخلاص.
ورأى ان األسعار متجهة الى 
االنخفاض بش����كل عام بعد بدء 
الرعاية السكنية في  مؤسس����ة 
إنشاء مدن سكانية عمالقة كمدينة 
صباح األحمد السكنية ومدينة 
اخليران ومدينة جابر األحمد مبينا 
انه ال ميكن احلكم على اس����عار 
العقار في الوقت احلالي بسبب 
عدم وضوح الرؤية فيما اذا كانت 
البنوك اإلسالمية تستطيع جميعها 
ان تنشط في مجال السكن اخلاص 
السيما بعد تأثر بعضها باألزمة 

العاملية.
اما عضو املجلس البلدي اشواق 
املضف فقالت ان القضاء الكويتي 

بني البنوك الكويتية.
من جانبه دعا امني سر احتاد 
إدارة  العقاريني ورئيس مجلس 
ش����ركة )قيس( للتجارة العامة 
قيس الغامن احلكومة الى ان تقوم 
بإلغاء قانوني 8 و9 لعام 2008 بعد 
صدور احلكم القضائي ملصلحة 
البنوك اإلسالمية  عدم ش����مول 
بالقانون املذكور مضيفا ان الوضع 
احلالي »سيقسم البنوك الى قسمني 
غير متكافئني« وسيؤثر كثيرا في 
ثقة املستثمر في البنوك التقليدية 
التي لن تكون قادرة على متويل 
السكن اخلاص أس����وة بالبنوك 

اإلسالمية.
وأك����د الغامن انه م����ادام قرار 
احملكم����ة اخذ مجراه واثبت عدم 
صالحية القانون املذكور للبنوك 
اإلس����المية فإن إعادة النظر في 
القانون بشكل كامل تكون ضرورية 
في هذه احلالة لتحقيق املساواة 

بني قطاعات االقتصاد الكويتي.
وتوقع ان يهيئ احلكم القضائي 
السوق من جديد لالنتعاش بعد 

القريب خالل الفترة املمتدة إلى 
العام 2015 أو البعيد التي متتد 

إلى 2050.
وفي الس����ياق نفس����ه، قال 
رئيس مجلس ادارة شركة امبشن 
لالستشارات م.فيصل مسعود 
ان هن����اك العديد م����ن اخلبراء 
االقتصادي����ني العاملي����ني الذي 
سيحاضرون في املؤمتر، وهو 
ما يدعم اإلجابة عن تساؤالت 
االقتصاديني ووجهة نظرهم في 
االقتصاد اإلقليمي والعاملي خالل 

الفترة املقبلة.
وأكد على ان هناك العديد من 
االفكار املطروحة في املؤمتر والتي 
تعدم خط����ط التنمية واالفكار 
اخلالقة لكيفية االستفادة منها 

في املستقبل.

املؤمتر يعقد للمرة األولى خارج 
الواليات املتح����دة األميركية، 
حيث سيترأس املؤمتر محافظ 
مركز دب����ي املالي العاملي أحمد 
الطاي����ر وبحضور عدد  حميد 
الش����خصيات والقيادات  م����ن 
املرموقة  االقتصادية واإلدارية 

عامليا.
وأكد على ان أهمية املؤمتر 
في كونه مدعوما من اجلمعية 
األميركية للجودة التي تعد أكبر 
جمعية عاملي����ة للجودة والتي 
اختارت مدين����ة دبي ألهميتها 
وتأثيره����ا عل����ى قط����اع املال 

واألعمال في املنطقة كلها. 
وأشار إلى ان املؤمتر سيتطرق 
إلى العديد من النقاط التي تؤرق 
االقتصاديني في املستقبل سواء 

للجودة تعتبر من املؤسسات 
الرائدة على مستوى اإلمارات 
العربية املتحدة التي تعنى بنشر 
مفهوم اجلودة في املؤسس����ات 
الدولة،  العاملة في  والشركات 
وتطوير هذا املفهوم من خالل 
البرامج واخلدمات التي تنظمها 
بش����كل دوري، والتي تساهم 
بش����كل كبير في احلفاظ على 
األداء العالي لقطاع األعمال في 
اإلم����ارات، والذي يحتوي على 
مجموعة ضخمة من الشركات 
ذات املس����توى العامل����ي والتي 
ترتب����ط معظمه����ا بش����راكات 

إستراتيجية مع املجموعة. 
من جانبه، قال عضو مجلس 
إدارة فخ����ري واملنس����ق العام 
للمؤمتر ش����وقي سجواني ان 

أكد ع����دد م����ن املتخصصني 
بالشأن العقاري ان قرار محكمة 
التمييز بالسماح لبيت التمويل 
الكويتي بالعودة الى متويل بيع 
وشراء الس����كن اخلاص سيؤثر 
إيجابا في الس����وق مطالبني بان 
تتس����اوى البنوك التقليدية مع 

اإلسالمية في هذا األمر.
وقال رئيس احتاد العقاريني 
توفيق اجل����راح ل� »كونا« ان ما 
قامت به احملكمة باستثناء بيت 
التموي����ل الكويتي من قانوني 8 
اللذين مينعان  و9 لع����ام 2008 
عمليات متويل العقار الس����كني 
هو »امر ايجابي للغاية« وسيساعد 
بشكل كبير في تسهيل عمليات 
شراء املنازل للمواطنني الذين ال 
يستطيعون تدبير األموال الالزمة 

المتالك بيت العمر«.
وتوقع اجلراح عودة النشاط 
الس����كني السيما ان  العقار  الى 
العرض ال يوازي الطلب املتزايد 
من قبل الراغبني في اقتنائه مشددا 
على ان األسعار لن تقفز بشكل 
مفاجئ وانها ستستقر ولن تعود 
الى وتيرتها السابقة قبل اكثر من 
3 أعوام »ألن األسعار وخصوصا 
في املناطق القريبة من العاصمة لم 
تتأثر بانخفاض كبير رغم تبعات 

األزمة املالية العاملية«.
وشجع اجلراح احتاد املصارف 
عل���ى مطالبة اجلهات املختصة 
بش���مول البنوك التقليدية هذا 
القرار وعدم حرمانها مما تتمتع 
به البنوك اإلسالمية اآلن من حرية 
العقارية  في إجراء الصفق���ات 
للسكن اخلاص قائال ان الوضع 
احلال���ي »ال يلبي مبدأ العدالة« 

أحمد يوسف
قال مدير عام شركة امبشن 
لالستشارات د.يوسف الوتار ان 
الشركة ستقدم مجموعة من اآلراء 
واالستشارات االقتصادية الرامية 
الى تخطي����ط أفضل لالقتصاد 
احمللي، وذلك عبر مشاركتها في 
العاملي  أنشطة مؤمتر اجلودة 
يوم����ي 12 و13 م����ارس املقبل 
حتت شعار »التميز.. مستقبل 
األعمال«، والذي تقيمه مجموعة 

دبي للجودة في دبي.
وخالل املؤمتر الصحافي الذي 
عقدته الش����ركة أول من أمس 
في مق����ر اجلمعية االقتصادية 
بحضور نخبة من االقتصاديني 
واملستثمرين، قالت مدير عام 
مجموعة دبي للجودة سامية آل 
يوسف ان املجموعة التي أنشئت 
وسجلت كمؤسسة غير ربحية 
تس����عى ألن تق����دم العديد من 
األنشطة على مدار السنة بهدف 
حتسني »جودة اخلدمة« فيما بني 

املؤسسات األعضاء فيها.
وأكدت على أن رؤية مجموعة 
دبي للجودة هي أن تكون محور 
املعرفة ومتيز األعمال والقدرة 
التنافسية ملجتمع األعمال، وهو 
ما سيتم البناء عليه في الشراكة 
االس����تثمارية اجلديدة إلجناح 
أعمال املؤسسات والوصول بها 

إلى أسمى مراتب العاملية.
وأشارت الى ان مجموعة دبي 


