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الثالثاء ١٢ ابريل ٢٠٢٢ اقتصـاد

متخصصون: تعديل قانون إيجار العقارات يصب في صالح املؤجر
طارق عرابي

أحالــت احلكومة إلــى مجلس األمة 
مؤخرا مشروع قانون بإضافة مادة جديدة 
برقم ١١ مكرر إلى املرسوم بالقانون رقم 
٣٥ لسنة ١٩٨٧ بشــأن إيجار العقارات، 
حيث تنص املادة املضافة على أن للمؤجر 
واملستأجر االتفاق على التصديق على 
عقد اإليجار وتذييله بالصيغة التنفيذية 
وجعله في قوة السند التنفيذي القتضاء 
األجرة املتأخــرة بعد إعذار املســتأجر 
وتقدمي شهادة تفيد بعدم إيداع األجرة.
وقالت املذكرة اإليضاحية للقانون: 
بالنظر إلى طبيعــة املنازعة اإليجارية 
واألحكام املنظمة لها الواردة باملرسوم 
بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ بشأن إيجار 
العقــارات والتــي تدور حول تبســيط 
إجراءات نظــر املنازعــة والفصل فيها 
على وجه االستعجال تفاديا إلطالة أمد 
التقاضي ورفعا للعنت الذي يلقاه عدد 
كبير من مــالك العقارات خلطورة عقد 
اإليجار وكثرة تداوله وتأثير ذلك على 
كثير مــن نواحي النشــاط االقتصادي 

واالجتماعــي فــي الدولة، متــت إضافة 
مادة جديدة برقم ١١ مكررا إلى املرسوم 
بالقانــون املذكور جتيــز اتفاق املؤجر 
واملســتأجر علــى تذييل عقــد اإليجار 
بالصيغــة التنفيذيــة وجعلــه في قوة 
الســند التنفيذي بشأن الوفاء باألجرة 
فقــط دون باقي احلقــوق وااللتزامات 

األخرى املنصوص عليها فيه.
وأضافت: والزم ذلك أن يكون هناك 
عقــد إيجــار مكتــوب موقــع عليه من 
الطرفني، وأن تكون األجرة الواردة فيه 
معينة املقدار حالة األداء في تاريخ معني 
وأن يتم حضور املؤجر واملستأجر أمام 
املوثق ليصادق كل منهما على توقيعه 
الثابت على عقد اإليجار وتذييله بالصيغة 
التنفيذية طبقا ألحكام القانون رقم ١٠ 
لســنة ٢٠٢٠ بشــأن التوثيق والئحته 
التنفيذية، موضحة أنه غني عن البيان 
أن النــص املضــاف يســري على عقود 
اإليجــار القائمة وقت العمــل به وتلك 

التي تستجد بعد ذلك.
محامي العقار مبارك النويبت قال ان 
التعديل املقترح إمنا يصب في مصلحة 

املالك على حساب املستأجر، مشيرا إلى 
أنه وعلى الرغم من أن الصيغة املقترحة 
من شأنها أن تختصر إجراءات التقاضي 
الطويلــة، إال أنها ســتكون خطرة على 

املستأجر الذي سيتم تطبيق االجراءات 
القانونية بحقه بشــكل ســريع وبدون 
احلاجــة إلــى مراحل التقاضــي الثالث 
السابقة. وأضاف: نحن مع توثيق عقد 

االيجار لدى اجلهات املعنية بالدولة، لكن 
«الصيغة التنفيذية» املقترحة ستكون 
لها آثار سلبية خطيرة على املستأجر في 
حال مت تطبيقها واعتمادها بشكل رسمي.

أما رئيس احتــاد العقاريني ابراهيم 
العوضي، فقال إن املادة اجلديدة املقترحة 
لقانون اإليجار، تسمح لصاحب العقار 
واملستأجر باالتفاق على أن يكون عقد 
االيجــار «مذيال» بالصيغــة التنفيذية، 
مشــيرا إلى أن ســبب هــذا املقترح هو 
االشكاالت الكثيرة التي وقعت بني املؤجر 
واملستأجر وامتناع بعض املستأجرين 
عن السداد، خاصة خالل جائحة ڤيروس 
كورونا، حيث لوحظ االرتفاع الكبير في 
أعداد قضايا االيجارات، ما تســبب في 

إرباك كبير للمحاكم الكويتية.
وأضاف أن إلغاء الضبط واالحضار 
شجع بعض املستأجرين على عدم السداد، 
ما دفع املشــرع إلــى التفكير في كيفية 
إيجاد آلية حلماية مالك العقار ومتكينه 

من استالم األجرة.
ولفت العوضي إلى أن املقترح حدد 
جواز اتفاق املؤجر واملستأجر على تذييل 

عقد اإليجار بالصيغة التنفيذية وجعله 
في قوة السند التنفيذي، مبعنى أنه في 
حال امتناع املؤجر أو املستأجر من قبول 
تذييل عقد االيجار بالصيغة التنفيذية، 
فإن حاله سيكون حال كل عقود اإليجار 
السابقة، خاصة أن القوة في الوقت احلالي 
بيد املستأجر وليست لدى صاحب العقار 
بسبب االوضاع التي يعاني منها السوق 

الكويتي بشكل عام.
وخلــص العوضــي إلى القــول بأن 
اخلطوة املقترحة جيدة، ومن شأنها أن 
حتمي صاحب العقار واملستأجر، لكنه 
استدرك قائال إن ما قد يعقد عملية تنفيذ 
القانــون هو أن العقــد املذيل بالصيغة 
التنفيذية يجب أن يتم من خالل موثق 
معتمــد لدى وزارة العــدل، لذا فإنه من 
األفضل توســيع عمليــة توثيق تذييل 
الصيغة التنفيذية بحيث تشمل جهات 
أخرى، ومنها على ســبيل املثال مكاتب 
احملاماة أو التنســيق من خالل جمعية 
احملامــني أو مــن خــالل إنشــاء مراكز 
متخصصة في تصديق مثل هذا النوع 

من العقود.

بعد أن أحالت احلكومة املشروع بقانون بتعديل عقد اإليجار جلعله في قوة السند التنفيذي

إبراهيم العوضي: اخلطوة املقترحة جيدة ومن شأنها أن حتمي صاحب العقار واملستأجر معًامبارك النويبت: الصيغة التنفيذية تختصر إجراءات التقاضي الطويلة لكنها خطرة على املستأجر

«S&P»: الكويت لم تخصص 
استثمارات لتحقيق االنبعاثات الصفرية

محمود عيسى

اســتبعدت وكالة ســتاندرد 
آنــد بورز للتصنيــف االئتماني 
(S&P)، أن تؤدي أهداف االستدامة 
البيئية التي وضعتها دول مجلس 
التعــاون اخلليجــي إلى زعزعة 
أسواق الطاقة احمللية في املنطقة.
وقالــت الوكالــة ان كال مــن 
الكويــت وقطر لــم تعلنا حتى 
اآلن أي خطط لتحقيق االنبعاثات 
الصفريــة، أو حتديــد عام معني 
لذلك، كما أن أيًا منهما لم تتعهد 
بتخصيص اي استثمارات تتعلق 
باملناخ، ناهيك عن عدم مساهمة 
الطاقة املتجددة في مزيج الطاقة 
الكهربائية االجمالية لديهما، فان 

الدالئل تشير إلى تفاوت التزامات دول اخلليج 
االخرى بالنسبة لهذه املسألة.

والتزمــت االمارات بتحقيــق االنبعاثات 
الصفريــة في عــام ٢٠٥٠، مقابــل عام ٢٠٦٠ 
بالنســبة لكل من السعودية والبحرين، أما 
عمان فقد ذكــرت الوكالة انها تدرس حتديد 

عام ٢٠٥٠ موعدا لتحقيق هذا الهدف.
ورغم اإلشارة إلى أن إنفاق الدول اخلليجية 
على االستدامة في مجال الطاقة آخذ في االرتفاع 
إال أن الوكالة ترى من غير املرجح ان يسهم 
هــذا االنفاق بشــكل جوهري فــي التدفقات 
النقدية على مدى الســنوات اخلمس املقبلة 
على الرغــم من التركيز األكبر على األهداف 

البيئية في املنطقة.
وعزت الوكالة توقعاتها املتعلقة بتباطؤ 
وتيرة اإلنفاق على الطاقة املتجددة إلى ما متتاز 
به شركات الطاقة اإلقليمية من حماية كبيرة 
على نظيراتها العامليــة في مواجهة مخاطر 

التحــول للطاقة النظيفة فــي ظل انخفاض 
العوائد احلالية للطاقة املتجددة.

وتعتقد «ستاندرد آند بورز» أن من غير 
املرجــح أن تقوم اجلهــات الفاعلة في مجال 
الطاقة الكربونية في دول اخلليج، وحتديدا 
شــركات النفط والغــاز والبتروكيماويات، 
بتعديل استراتيجياتها وإنفاقها بشكل مؤثر في 
السنوات اخلمس املقبلة في مواجهة التحول 
املتسارع للطاقة النها تدرك املخاطر والفرص 

التي تنتظرها.
وختمــت الوكالــة بالقــول «بينما يحدد 
البعض التزامات حقيقية باألهداف البيئية، 
اال ان اجلداول الزمنية لتنفيذها أطول منها 
لدى النظراء العامليني، وال نتوقع رؤية حتوالت 
فــي مخصصات األصول االســتثمارية على 
املدى القصير إلى املتوســط، وبالتالي فإنه 
ميكن القول بأن األهداف البيئية الوطنية لم 
تترجم بعد إلى التزامات مؤسساتية طموحة».

لم تعلن خططاً لتحقيق االنبعاثات الصفرية

٩٣٠ مليون دينار أنفقتها احلكومة حلماية املواطنني.. اجتماعيًا
علي إبراهيم

كشــفت بيانــات رســمية 
صادرة عــن وزارة املالية أن 
احلكومة أنفقت ما يناهز ٩٣٠ 
مليون دينار (٣٫٠٥٨ مليارات 
دوالر) على احلماية االجتماعية 
للمواطنني في ١١ شهرا، وذلك 
مبعدل إنفاق يبلغ نحو ٧٢٪ من 
االعتمادات املخصصة لإلنفاق 
على ذلك الشــأن طوال العام 
والبالــغ قيمتهــا ١٫٢٩ مليــار 

دينار.
التي  البيانــات  وأظهــرت 
اطلعــت عليهــا «األنبــاء» أن 
الوزارات واإلدارات احلكومية 
أنفقت من مصروفات احلماية 
االجتماعية نحو ٢٦٨ مليون 
دينــار خالل الفترة من أبريل 
٢٠٢١ وحتى نهاية فبراير ٢٠٢٢ 
وذلك مبعدل إنفاق بلغت قيمته 
٦٠٪ قياسا إلى اعتمادات قدرت 
بـ ٤٤٦٫٧٥ مليون دينار، بينما 
أنفقتها اجلهات ذات امليزانيات 
امللحقة نحــو ٦٦١٫٦٧ مليون 
دينار تشكل ما نسبته ٧٨٫١٪ 
مــن اعتمــادات مقــدرة عنــد 

٨٤٧٫٢٦ مليون دينار.
وتفصيلياً، استحوذ اإلنفاق 
على احلماية االجتماعية من 
البطالــة علــى ٥٥٪ من حجم 
اإلنفــاق الفعلي على احلماية 
االجتماعية للمواطنني بواقع 
٥١٠٫٥٤ ماليني دينار، تشــكل 
في مجملها ٨٢٪ من االعتمادات 
املقــدرة لإلنفــاق علــى ذلــك 

١٢٩٫٥٥ مليون دينار من أصل 
١٩٧ مليون مقدرة لإلنفاق على 
ذلــك اجلانب عن العام كامال، 
فيمــا يتــوع اإلنفــاق الفعلي 
على ذلك اجلانب بواقع ١٢٩٫٥ 

احلماية االجتماعية لـ «الورثة» 
نحو ٢٫٥٪ من إجمالي اإلنفاق 
الفعلي بواقــع ٢٣٫٣٨ مليون 
دينار خالل أول ١١ شــهرا من 
العام املالي املنصرم، من بينها 
٢٠٫٧٨ مليون دينــار أنفقتها 
اجلهات ذات امليزانيات امللحقة، 
و٢٫٦ مليــون دينــار أنفقتها 
الوزارات واإلدارات احلكومية. 
وبلــغ حجــم اإلنفاق على 
احلماية االجتماعية لألســرة 
واألطفال نحــو ١٣٫٤٤ مليون 
دينار وذلك بنسبة إنفاق بلغت 
٩٦٪ مقارنة مع اعتمادات مقدرة 
بلغت ١٤ مليون دينار جميعها 
الــوزارات واإلدارات  تنفقهــا 

احلكومية.
اإلنفــاق على  واســتحوذ 
احلمايــة االجتماعيــة غيــر 
املصنفة في مكان آخر على ٢٥٪ 
من حجم اإلنفاق على احلماية 
االجتماعية ككل وذلك بواقع 
٢٣١ مليون دينــار، من بينها 
٨١٥ ألف دينار أنفقتها اجلهات 
امللحقة، و٢٣٠٫١٥ مليون دينار 
أنفقتهــا الــوزارات واإلدارات 
احلكومية، بينما بلغ اإلنفاق 
علــى االســتبعاد االجتماعي 
٨٠٢٫٨٤ ألف دينار تشكل ٢٢٪ 
من حجــم االعتمادات املقدرة 
للعام عند ٣٫٦٥ ماليني دينار.

مليون دينار في اجلهات ذات 
امليزانيــات امللحقة، و٢٤ ألف 
دينار في الوزارات واإلدارات 

احلكومية.
وبلــغ حجــم اإلنفاق على 

على مدار ١١ شهراً خالل السنة املالية املنصرمة

اجلانب عن العام كامال والبالغ 
قيمتها ٦٢٣٫٨ مليون دينار.

وسجل اإلنفاق على احلماية 
االجتماعية من املرض والعجز 
١٤٪ من إجمالي اإلنفاق بواقع 

١١٢٫٣ مليون دينار عقود مشاريع وّقعتها «نفط الكويت» في الربع األول
أحمد مغربي

كشفت إحصائية رســمية حصلت عليها 
«األنبــاء» عن أن شــركة نفط الكويت وقعت 
٢٣ عقد مشاريع بقيمة ١١٢٫٣ مليون دينار (ما 
يعادل نحو ٣٧٠ مليون دوالر) خالل فترة الربع 
األول من ٢٠٢٢، وذلك لتنفيذ مشاريع وعقود 
لتطوير عمليات اإلنتاج للنفط والغاز خالل 
العــام احلالي وبعض العقــود ميتد تنفيذها 

لعدة سنوات مقبلة.
ووضعت الكويت خطة إستراتيجية لزيادة 
إنتــاج النفط إلــى ٣٫٥ ماليــني برميل يوميا 
بحلــول عام ٢٠٢٥، و٤ ماليــني برميل يوميا 
بحلول ٢٠٣٥، واحملافظة عليها حتى عام ٢٠٤٠.
وتنفــذ شــركة نفــط الكويــت عــددا من 
املشروعات اإلســتراتيجية التي سيكون لها 
تأثير مباشر على زيادة الطاقة اإلنتاجية خالل 
الفترة املقبلة، متهيدا للوصول التدريجي إلى 

٣٫٢ ماليني برميل يوميا في عام ٢٠٢٥.
وفي التفاصيل، أظهرت اإلحصائية ان شركة 
نفط الكويت وقعت خالل شهر يناير املاضي 
عقود ٧ مشــاريع نفطيــة بقيمة ١٥٫٥ مليون 
دينار، وشملت العقود املوقعة عقدا بقيمة ٣٫٨ 
ماليني دينار لصيانة املباني واألعمال املدنية 
في مستشــفى األحمدي التخصصي، فيما مت 
توقيع عقد آخر بقيمة ٤٫٣ ماليني دينار إلنشاء 
خطوط التدفق واألعمال املرتبطة بها في غرب 
الكويت وهي منطقة آبــار للحقول اجلديدة، 
وعقــد ثالث بقيمة ٤٫٢ ماليــني دينار لتنفيذ 

برنامج لتصاريح الدخول في املرافق املختلفة 
للشركة. وجاء شهر فبراير في صدارة توقيع 
العقود اجلديدة لدى شركة نفط الكويت، حيث 
وقعت الشركة ١١ عقدا بقيمة ٨١٫٤ مليون دينار، 
حيث وقعت الشــركة اكبر عقد خالل الشهر 
مع شــركة شــلمبرجير األميركيــة بقيمة ٤١ 
مليون دينار لتزويد الشركة مبضخات حديثة 
حلفــر آبار النفط، وهــي عبارة عن مضخات 
حلزونية المركزية (PCPs) يتم اســتخدامها 
في حفر آبار النفط. ووقعت الشــركة عقدين 
آخرين بقيمة ٢٤ مليون دينار مع شركة بي آر 
مايوت البريطانية للقيام بالعمليات املساندة 
ألبراج احلفر، وتوقيع عقد بقيمة ٣٫٩ ماليني 
دينار مع شركة الدار لألنظمة لتقدمي خدمات 
أوراكل املاليــة واملوارد البشــرية، وعقد آخر 
بقيمة ٦٫٥ ماليني دينار لتقدمي نظام احلماية 
الكاثودية املتخصص مع شــركة دوجن ياجن 

من كوريا اجلنوبية.
وخالل شهر مارس وقعت الشركة ٥ عقود 
فقط بقيمــة ١٥٫٤ مليون دينار، حيث وقعت 
«نفط الكويت» عقدين بقيمة ٨٫٨ و٥٫٤ ماليني 
دينار لتوريد مواد لعمليات احلفر مع شركتني 

صينية وأميركية.
ويترقــب العديد من املقاولني زيادة اعداد 
املشاريع واإلنفاق على املشاريع النفطية خالل 
املرحلة املقبلة، حيث تتوقع كبرى الشركات 
النفطية العاملة في البالد احلصول على عقود 
كبرى من «نفط الكويت» لتنفيذ أعمال متتد 

للسنوات اخلمس املقبلة.

شملت ٢٣ عقداً مع شركات محلية وعاملية ضمن خطط الشركة لزيادة إنتاج النفط اخلام والغاز واحملافظة عليها

٥١٠٫٥ ماليني دينار ُأنفقت على «البطالة».. و١٢٩٫٥ مليونًا لـ «املرض والعجز» 
٢٣١ مليون دينار ُصرفت على احلماية غير املصنفة.. و٢٣٫٣٨ مليونًا على الورثة

اإلنفاق على «الشيخوخة».. صفر 
أظهــرت األرقام أن احلكومة رصدت 
نحو ١٦٠ ألف دينار للحماية االجتماعية 
جتاه «الشيخوخة»، إال أن ذلك البند لم 

يسجل أي إنفاق طوال ١١ شهرا، ليصير 
املصروف الفعلي على «الشــيخوخة» 

صفراً.

املقاولون يترقبون زيادة في عمليات اإلنفاق على املشاريع النفطية خالل ٨١٫٤٢٠٢٢ مليون دينار عقودًا وّقعتها الشركة خالل فبراير املاضي شملت ١١ عقدًا

مشاريع شركة نفط الكويت خالل الربع األول من ٢٠٢٢
القيمة (مليون دينار)عدد املشاريع

٥١٥٫٤يناير
١١٨١٫٤فبراير
٧١٥٫٥مارس

٢٣١١٢٫٣اإلجمالي

٢٨ مناقصة لدى «جهاز املناقصات» 
أظهــرت البيانات أن شــركة نفط الكويــت لديها حاليا 
٢٨ مناقصــة مطروحة أمام املقاولني لــدى اجلهاز املركزي 
للمناقصات العامة، يتنافس عليها مئات الشركات احمللية 
والعامليــة. ومــن هــذه املناقصات تقدمي خدمــات الصيانة 
لصهاريج التخزين في منشآت شركة نفط الكويت، وإدارة 
املخلفــات ضمن مناطــق جنوب وشــرق الكويت ومناطق 
التصدير والعمليات البحرية اخلاصة بالشركة وتزويد أيدي 
عاملة مساعدة طبية ملستشفى األحمدي، ومناقصة الستبدال 
نظام الهواء املضغوط اخلاص باآلالت الدقيقة ولنظام هواء 
املنشأة في مراكز جتميع شرق الكويت، وخدمات استشارية 
لتقييم تأثير عمليات على الكويت عن طريق استخدام شبكة 
ملراقبة جودة الهواء وتخصيص املصادر، واستبدال نظام 
الهواء املضغوط اخلاص باآلالت الدقيقة ولنظام هواء املنشأة 
في مراكز جتميع جنوب الكويت، وخدمات الصيانة ملرافق 
اإلنتاج في مناطق شــمال الكويت، وتزويد خدمات صيانة 
لألسطول البحري للعمليات البحرية وإنشاء محطة فرعية 
لالستهالك في الصابرية ومحطات فرعية في مركز التجميع 
٢٣ وجهاز مولد ديزل للطوارئ في مركز التجميع واألشغال 
املتصلة بها، وتصميم وبناء وتوريد قوارب أخرى ملكافحة 
واسترجاع التلوث النفطي. ولدى شركة نفط الكويت كذلك 
حزمة من املناقصات تتمثل في توفير خدمات الدعم لنظام 
إدارة املعلومات الصحية وإنشــاء منشأة اختبارات طويلة 
األمد في حقل الصابرية وإنشاء خطوط أنابيب تدفق النفط 

اخلام في منطقة شمال وغرب الكويت.


