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لندن ـ رويتـــرز: ارتفعت تكلفة تأمني ديون البحرين أمس إلى 
أعلى مســـتوياتها في ١٨ شهرا في ســـوق مبادالت االلتزام مقابل 
ضمان ألجل خمس سنوات في ظل استمرار االحتجاجات في البالد، 
وهاجمت الشـــرطة محتجني معتصمني في العاصمة املنامة امس 

اخلميس وهو ما أدى ملقتل ثالثة.
 وارتفعت مبادالت االلتزام مقابل ضمان لديون البحرين ألجل 
خمس سنوات من ٢٤ نقطة أساس إلى ٢٨٥ نقطة وفقا ملؤسسة ماركت 

لتسجل مستويات مرتفعة جديدة هي األعلى في ١٨ شهرا، وارتفعت 
هذه املبادالت نحو ٥٠ نقطة أساس خالل األسبوع احلالي.

 وقالت ماركت إن مبادالت ديون دول أخرى في املنطقة سجلت 
ارتفاعا أيضا حيث ارتفعت مبادالت ديون الســـعودية ثالث نقاط 
أساس إلى ١٢٧ نقطة وصعدت مبادالت ديون إسرائيل خمس نقاط 
إلى ١٤٦ نقطة، وارتفعت مبادالت ديون مصر من تســـع نقاط إلى 

٣٥٠ نقطة.

ارتفاع تكلفة تأمين ديون البحرين إلى أعلى مستوياتها في ١٨ شهرًا

خطوات تشكل
 «خارطة طريق»

لتعافي العقار الكويتي

واملساواة، عدم مراعاة القانونني للقيمة السوقية 
للعقار عند فرض الغرامة، عدم متكن عدد من 
املالك من التصرف فــــي عقاراتهم خالل املدة 
احملددة في القانونني، وعدم متكن عدد من املالك 
من التصرف في عقاراتهم خالل املدة احملددة 
فيهما، وغيرها مــــن التعقيدات والصعوبات 

واالشكاليات.
ومن هنا تأتي دعــــوة الفعاليات العقارية 
اليجاد حلول ســــريعة وعملية لتخطي هذه 
الصعوبــــات مبا يتيح دور فعال للشــــركات 

العقارية في التنمية اإلسكانية في البالد.
٤- إيجاد حلــــول جذرية ملشــــكلة ندرة 

األراضي:
أما «مشكلة املشاكل» في نظر املستثمرين 
واملطوريــــن العقاريني، والتي حتتاج حللول 
جذرية فوريــــة، فتتمثل في الندرة الواضحة 
في األراضي التي تخصصها احلكومة ألغراض 
االستثمار العقاري، حيث قد تتوافر اإلمكانيات 
والقدرات املالية الالزمة والقادرة على تنفيذ 
مشروعات عقارية تضاهي مثيالتها في دول 
اجلوار ورمبا تتفوق عليها، ولكن ندرة األراضي 

تقف حجر عثرة أمام ذلك.
٥- تفعيل دور املقاصة العقارية:

من املتأمل أن يساهم تفعيل املقاصة العقارية 
في إعادة تنظيم السوق العقاري احمللي وفق 
أسس واضحة ومرتبة، تضمن سالسة األداء، 
وشفافيته، وحتول دون ولوج الدخالء على 
السوق الذين يتالعبون أحيانا بالعرض والطلب 
ويتسببون في الكثير من السلبيات التي تضر 

السوق واملتعاملني فيه.
٦- القضاء على البيروقراطية املعيقة: 

العقار احلكومة  أخيرا، يطالب مستثمرو 
ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بالتدخل 
الفعال من أجل إزالة جميع اشكال البيروقراطية 
املعيقة لالستثمار عموما ولالستثمار العقاري 
على وجه التحديد، بحيث يشمل ذلك التنسيق 
بني اجلهات والهيئات الرسمية املعنية باالستثمار 
العقاري مثل بلدية الكويت وفروعها، ووزارة 
التجارة، ووزارة العدل، والتنســــيق بني هذه 
اجلهات واجلهات غير الرسمية املمثلة للعقاريني 
من احتــــادات وروابط، باإلضافة إلى تقليص 

الفترة الزمنية للدورة املستندية.

شبه اجماع على ان قانوني ٨ و٩ لسنة ٢٠٠٨ 
من أهم املعوقات التي تواجه السوق العقاري 

حاليا.
ذلك انه من االشكاليات التي تعتري منظومة 
التشريعات العقارية، انها جاءت بسبب نقص 
املعلومات وعدم مشاركة االختصاصيني وغياب 
الكوادر الفنية مما يصيبها بالضعف والتضارب 
والغموض وهو ما يجعلها تخرج مشــــوهة 
ومتضاربة، واملثال الصارخ على هذه االشكالية 
يتمثل، بحســــب خبراء عقاريني، في قانوني 
٨ و٩ لســــنة ٢٠٠٨ اللذين صدرا حلل مشكلة 
ارتفاع أســــعار القســــائم ولكنهما تسببا في 
ركود بالســــوق العقــــاري باإلضافة إلى عدة 

مشاكل أخرى.
ذلك انه من الناحية العملية يواجه هذان 
القانونان صعوبات واشكاليات جمة، يتمثل 
أهمها في: صعوبــــة تطبيق أحكام القانونني 
على بعض األوضاع واحلاالت، مثالب تطبيق 
القانونــــني بأثر رجعي مبا ميس مبدأ العدالة 

املمنوحة للشــــركات العقارية التي استفادت 
بقوة، كما اســــتعادت أيضا البنوك املقرضة 

وجنت عوائد مالية ضخمة.
٢- مراجعــــة وتفعيل املنظومة القانونية 

اخلاصة بالسوق العقاري:
التزال املنظومة القانونية احلاكمة ألوضاع 
العقــــار في الكويــــت، خاصة االســــتثماري 
والتجاري، تعاني مثالب كثيرة، وخير شاهد 
على ذلك قانون مشروعات البناء والتشغيل 
والتحويل الـ B.O.T الذي لم يفعل بالشــــكل 
املطلوب ولم تتم االســــتفادة منه رغم مرور 

أكثر من ٤ سنوات على صدوره.
٣- إيجاد حلول سريعة وعملية للخروج 

من مأزق قانوني ٨ و٩ لسنة ٢٠٠٨:
ارتباطا بقضية املنظومة القانونية احلاكمة 
واملنظمة للعقار احمللي، تبرز ما يصفه البعض 
مبأزق قانوني ٨ و٩ لسنة ٢٠٠٨، اللذين يواجهان 
صعوبــــات كبيرة في التطبيق الســــيما فيما 
يتعلق باستغالل األراضي الفضاء، إذ يوجد 

محمد البدري
ــن أكثر قطاعات  ــاع العقاري م يعد القط
ــة املالية  ــرا باألزم ــي تأث ــاد الكويت االقتص
ــا لتضع ملحا  ــي جاءت تداعياته العاملية الت
على اجلراح التي كان يعني منها هذا القطاع 
ــال من قبل، خاصة منذ أواخر عام ٢٠٠٧  أص
وبدايات عام ٢٠٠٨. وإذا كان العقار «ميرض 
ــب مبرض مزمن في  وال ميوت»، فإنه أصي
ظل األزمة املالية العاملية التي لم تترك شاردة 
وال واردة اقتصادية إال وأصابتها بشكل أو 
بآخر.  لكن العام ٢٠١١ حمل معه بوادر انتعاش 
ــار الكويتي مما ألم  ــي أن يبرأ العق اآلمال ف
ــنوات األخيرة، وأن يعود لسابق  به في الس
عهده من االزدهار والنمو أو على أقل تقدير 
االستقرار عند معدالت النشاط االقتصادي 
ــيما  ــاد، الس ــادي دون ركود أو كس االعتي
ــع مطلع العام احلالي،  مع تصاعد التفاؤل م
االقتصاديني  ــني  واملتخصص املراقبني  لدى 
ــأن قرب تعافي االقتصاد العاملي عموما،  بش
ــى وجه اخلصوص  ــاد الكويتي عل واالقتص

من تداعيات األزمة املالية العاملية.
وهنا يرى مستثمرون ومراقبون عقاريون 
ــع «خارطة طريق»  ــت قد حان لوض أن الوق
ــوات واآلليات التي  ــن عددا من اخلط تتضم
ــوق العقاري احمللي لالستفادة  يحتاجها الس
من هذه األجواء االيجابية واستعادة عافيته 
من جديد خالل املرحلة املقبلة، وتتمثل معالم 

هذه اخلارطة في اآلتي: 
١- حل مشــــاكل التمويل البنكي لشركات 

العقار:
فمع التحســــن النســــبي ألوضاع القطاع 
املصرفي خاصة فيما يتعلق بتوافر السيولة 
وإمكانية منح قروض، يطالب عقاريون بحل 
مشاكل التمويل البنكي لشركات العقار، وينادي 
آخرون بضرورة إعادة النظر في قانون الرهن 
العقاري، مشيرين إلى أنه خالل فترة االنتعاش 
التي عاشها سوق العقار الكويتي ما بني عامي 
٢٠٠٤ و٢٠٠٧ كان هناك توســــع في القروض 

١ ـ حل مشاكل التمويل 
البنكي لشركات العقار

٢ ـ مراجعة وتفعيل 
المنظومة القانونية الخاصة

 بالسوق العقاري

٣ ـ إيجاد حلول سريعة 
وعملية للخروج من مأزق 

قانوني  ٨ و٩ لسنة ٢٠٠٨

٤ ـ وضع حلول جذرية 
لمشكلة ندرة األراضي

٥ ـ اإلسراع في تأسيس 
المقاصة العقارية 

٦ ـ القضاء على البيروقراطية 

خارطة الطريق

دشتي: «األمراء الدولية العقارية» أنجزت عقودًا بـ ٤٥ مليون دوالر في ٢٠١٠
من األرض في منطقة الزرقاء 
األردنية بقيمة إجمالية بلغت 
نحـــو ١٠٠ ألف دوالر، متوقعا 
أن حتقق عوائد تبلغ نسبتها 
٧٠٪ على رأس املال، ومشيرا 
إلى ان املنطقة ستشهد نشاطا 
حيويا السيما بعد إقرار مشروع 
خط احلديد بني مدينة الزرقاء 

والعاصمة األردنية عمان.
واشار إلى ان فوز االئتالف 
ـ  الصينـــي  ـ  الباكســـتاني 
األردني لالســـتثمار بإنشـــاء 
مشـــروع القطار اخلفيف بني 
عمـــان والزرقـــاء وجناح هذا 
املشــــــروع يعد مبثابة دافع 
ألسعار العقار على طرفي هذا 
اخلط للصعود بشكل وصفه 
باجلنوني خصوصا األراضي 
التي مت تطويرها ووضع البنية 

التحتية لها بالكامل.

النقاب عن شراء عقار  دشتي 
(ارض) قدرت مساحته بنحو 
٣٠٠ ألف متر مربع مقسم إلى 
نحو ٣ مشاريع، منها نحو ١١٧ 
ألف متر مربع مطلة على بحيرة 
سد قالب وجار العمل في الوقت 
الراهن على فرزها وتطويرها 
وتسويقها بقيمة إجمالية تقدر 
بنحـــو نصف مليـــون دوالر، 
مشيرا إلى مشـــاريع «األمراء 
العقارية» في منطقة  الدولية 
طريق مطار امللكة علياء الدولية 
واملقدرة مساحتها بنحو ٧٥٠ 
ألف متر مربع بقيمة إجمالية 
ناهزت الــــ ١٫٦ مليون دوالر، 
مبينا أن تلك املساحات مقسمة 
إلى ٦ مشاريع تبدأ أسعارها من 

٦ آالف دينار.
واشار الى أن الشركة اشترت 
ما مساحته ١٣٤ ألف متر مربع 

الثاني مشـــروع مدينة املفرق 
االقتصادية، ما يضع املنطقة 
على أبواب عهد جديد من النمو 
إلـــى جانب دخول  والتطور، 
اســـتثمارات أردنية وعربية 
وخليجية وخصوصا كويتية 
إلى تلك املنطقـــة، إضافة إلى 
قرب املنطقـــة من مفارق دول 
عربية ثالث هي سورية والعراق 

والسعودية.
وبالنسبة ملشروع مغاريب 
الســـلط، لفت دشـــتي إلى ان 
الشـــركة أضافت مساحة من 
األرض تقـــدر بـ ٣٥٠ ألف متر 
مربع بعد شرائها في صفقة متت 
مؤخرا ليصبح مجموع املساحة 
التي استحوذت عليها الشركة 
نحو ٨٧٠ الف متر مربع بقيمة 

فاقت الـ ٣ ماليني دوالر.
على صعيد متصل، كشف 

كة  لشـــر ا
إلنجــاز  تتطـلع 
بقيــمة   عقــود 
دوالر مليون   ١٠٠
٢٠١١ فــــي   

مشيرا إلى ان األسعار تبدأ من 
٩٠٠ دينار.

وأكد دشتي أن إقدام الشركة 
على ابرام مثل هذه الصفقة جاء 
بعد إطالق امللك األردني عبداهللا 

مقسمة تبدأ من ٧٥٠ مترا مربع 
مخصصة للســـكن، ثم ٤٠٠٠ 
متر مربع للســـكن الريفي إلى 
حدود ١٠ آالف متر مربع وهي 
مخصصة لالستثمار الزراعي، 

حسني دشتي

حتقق الشركة ما نسبته ١٥٪ 
على رأس املال بالنسبة حلجم 
العقود التي تتطلع الشـــركة 

الجنازها في العام اجلاري.
 من جانب آخر، توقع دشتي 
الكشـــف عن مشروع  ان يتم 
وصفه بالضخم في االردن بقيمة 
نحو ١٥٠ مليون دينار أردني، 
الفتا الى توقيع الشركة مؤخرا 
صفقة شراء مساحة من األرض 
بلغت نحو ٣ ماليني متر مربع 
في منطقة املفـــرق في األردن 

ايضا.
وبني ان املســـاحة التي مت 
شـــراؤها في منطقـــة املفرق 
باألردن تصلح إلقامة مشاريع 
سكنية وزراعية عليها وذلك بعد 
أن تقوم الشركة بتطويرها من 
جهة البنية التحتية، مضيفا ان 
األرض قد مت توزيعها مبساحات 

الشـــركة الـــى اجنازها تفوق
 الـ ١٠٠ مليون دوالر، وان الشركة 
تركز في الوقـــت الراهن على 
كل من هنغاريا بحيث جعلت 
القطاعات  مشاريعها متنوعة 
ما بني مشاريع عقارات زراعية 
وأخـــرى تطوير أراض، وبناء 
جتمعات سكنية، وإنشاء مدن 

سكنية في أكثر من منطقة.
وأشار الى ان توجه «األمراء 
العقاريـــة» يركز في  الدولية 
الراهن على االستثمار  الوقت 
العقـــاري في ســـورية، و ان 
الشـــركة خصصت جزءا من 
خطتها االســـتراتيجية نحو 
السوق السورية التي وصفها 
بالواعدة بالنظر الى التسهيالت 
املمنوحة حكوميا هناك وبالنظر 
الى كثـــرة فرص االســـتثمار 
املجزية العوائـــد، متوقعا ان 

إدارة  كشف رئيس مجلس 
شركة األمراء الدولية العقارية 
حسني دشـــتي النقاب عن ان 
حجـــم العقود التـــي أجنزتها 
العام ٢٠١٠ بلغ  الشركة خالل 

نحو ٤٥ مليون دوالر.
 وبني دشتي ان تلك العقود 
كانت عبارة عن تطوير أراض 
ومشاريع ســـكنية أخرى في 
مناطـــق متفرقة مـــن الوطن 
العربي والعالم أبرزها في األردن 
ومنطقة اخلفجـــي في اململكة 
العربية الســـعودية وسلطنة 
عمـــان وبريطانيـــا وأميركا 

وهنغاريا.
وكشف دشتي في تصريح 
صحافـــي عن خطـــة «األمراء 
الدولية العقارية» االستراتيجية 
للعام اجلاري، مشـــيرا الى ان 
قيمـــة العقـــود التـــي تتطلع 

٦
خارطة الطريق


