
االثنين  3  يناير  2011  25ملف
حقوق المرأة اإلسكانية والصندوق اإلسكاني .. إنصاف لنصف المجتمع

اقتصاديون لـ »األنباء«: القانون سيساهم في طرح المزيد من المشاريع 
و2011 سيكون محماًل بمزيد من االنتعاش بفضل خطة التنمية

العتال: القانون أداة جديدة يسـتفيد منها السـوق العقاري عبر تنشيط حركة البناء

الطـواري: القانون لـن يكون له تأثير مباشـر على السـوق العقاري رغـم إيجابياته

الفـرس: نتوقع زيـادة طـرح المناقصـات المتعلقة باإلسـكان خـالل 2011

بورسـلي: يجب أن تكون هناك آلية واضحة لتنفيذ القانون كي ال ُيسـتغل في ارتفاع قيمة العقارات

النقي: اآلثار اإليجابية للقانون ستنعكس على المستويين االقتصادي واالجتماعي

الهاجـري: أهمية الرقابة المشـددة في التطبيق كي ال يكون وسـيلة لتدعيم النزعة االسـتهالكية 

القحطاني: ضرورة توفير التوعية الالزمة للمواطنات حول أسـعار السكن الخاص

بوخضور: القانون سـيحّث الشـركات على تشـييد وحدات سـكنية منخفضة التكاليف

العنزي: البنوك ستسـتمر في نهجهـا المحافظ في منح القروض التزامـاً بضوابط »المركزي«

البسام: هل ُيعقل أن تترك الدولة الشباب على قوائم االنتظار 15 عامًا.. وال تفي بإعطائهم سكنا؟!

المـال: فـرص انتعـاش السـوق العقـاري أصبحـت قريبـة بعـد إقـرار القانـون

زينل: نسب الطالق وصلت إلى معدالت عالية للغاية والقانون أنصف المطلقة واألرملة
العيسـى: القانون جيد والوضع السياسـي المتأزم عرقل صدور العديد مـن القوانين المهمة

أحمد مغربي ـ منى الدغيمي ـ شريف حمدي ـ أحمد يوسف ـ محمد البدري ـ محمود فاروق
أجمع اقتصاديون على أن إقرار قانون املرأة اإلسـكاني والصندوق اإلسـكاني للمرأة جاء في الوقت املناسب إلنعاش أكبر للحركة االقتصادية، 
مؤكدين أنه قانون يحسـب للسلطتني في وقت سياسـي متأزم. وقالوا لـ »األنباء«: إن القانون سيسهم بشكل مباشر في طرح املزيد من املشاريع 
التنموية اجلديدة، كما أنه سيدعم مستويات السيولة في القطاع العقاري خالل السنوات املقبلة وهو ما سيتكامل مع اهداف مشاريع خطة التنمية. 

وأضافوا أن القانون اجلديد سيحث الشركات العقارية على تشييد وحدات سكانية منخفضة التكاليف كما أنه سيساعد على حل املشكلة السكانية 
التي تعاني منها الكويت منذ سـنوات طويلة. وأوضحوا أن احلركة االقتصادية احمللية بحاجة ماسـة إلى مثل تلك القوانني التي ستساهم في زيادة 
الدورة االقتصادية وحتريك ركود العديد من املشاريع املتوقفة منذ سنوات، أضف الى ذلك انها ستدعم من مساهمة القطاع اخلاص في مشاريع 

التنمية وهو ما سيؤدي إلى إنعاش أكبر في االقتصاد من خالل مشاركة القطاعني في تنفيذ املشاريع اجلديدة، وفيما يلي تفاصيل اآلراء:

بداية ق����ال رئيس مجلس 
المالي����ة  المجموع����ة  إدارة 
ان  العتال  الكويتية حس����ين 
إقرار القانون بمثابة إضافة أداة 
جديدة يس����تفاد منها السوق 

العقاري الكويتي.
وأشار الى ان القانون سيعود 
النشاطات  بالنفع على جميع 
االقتصادي����ة س����واء بصورة 
مباش����رة او غير مباشرة وان 
هذا النفع سيظهر أثره تدريجيا 
مع اتضاح الالئحة التنفيذية 
وبدء التنفيذ الفعلي لمشاريع 

الرعاية السكنية.
وأك����د ان القانون س����يبدد 
المخاوف التي انتابت السوق 
العق����اري مؤخرا، وس����يعمل 
على عودة االنتعاش من جديد 
خصوصا انه يتزامن من تنفيذ 
مشاريع الدولة لخطة التنمية. 
وقال ان السوق العقاري سيجد 
في هذا القانون متنفسا عبر أداة 
فاعلة وفعالة تلقي بظاللها على 
السوق الذي يتوقع ان يتحسن 

تدريجيا.
وطالب بضرورة رفع الحد 
األعلى لسقف األراضي إلى أكثر 
من 70 ألفا حتى يتسنى لألسر 

بناء منازل بصورة مالئمة.

إنجاز للمرأة

من جانبها أكدت رئيس����ة 
مجل����س إدارة وكالة »كبيتال 
ستاندرد« للتصنيف االئتماني 
د.أماني بورس����لي أن قانون 
حقوق الرعاية السكانية انجاز 
للمرأة الكويتية وسيحقق عدالة 
اجتماعية وسيصحح وضعا 
خاطئا اس����تمر لزمن طويل. 
وطالبت بض����رورة أن تكون 
هن����اك آلية واضح����ة لتنفيذ 
القانون لكيال يستغل في ارتفاع 
قيمة العقارات وخلق تضخم 
الحالية.  العقارات  في أسعار 
وقالت بورسلي: نطمح الى أن 
يخلق القانون فرصا استثمارية 
للشركات العقارية وأن يكون 
أداة فاعلة في تنشيط الحركة 

السكانية.

تأثير مباشر

من جانبه رأى رئيس مجلس 
المنتدب في  اإلدارة والعضو 
شركة رساميل للهيكلة المالية 
عصام الطواري أن القانون رغم 
ايجابيات����ه لن يكون له تأثير 
مباش����ر على السوق العقاري 
ألنه موجه إلى فئة خاصة من 
المجتمع ويتضمن ش����روطا 
خاصة وبالتالي تأثيره سيكون 
بس����يطا جدا عل����ى االقتصاد 

الوطني.
وأضاف أن التأثير االجتماعي 
ابلغ من  للقان����ون س����يكون 
االقتص����ادي ألنه س����ينصف 
المجتمع  شريحة من شرائح 
طالما سعت إلى تحقيق العيش 

الكريم وتأمين سكن مالئم.

إنصاف المرأة

م����ن ناحيت����ه ق����ال رئيس 
مجلس إدارة جمعية المحاسبين 
والمراجعي����ن الكويتية محمد 

واالدخار ستكون له آثار كبيرة 
في تحريك األوضاع العقارية في 

البالد خالل المرحلة المقبلة.
ولفت الفرس الى ان السكن 
الخاص سيكون األكثر استفادة 
من إقرار القانون، وبالتالي فإن 
باقي أنواع الس���كن لن تشهد 
تحس���نا مثل السكن الخاص، 
كم���ا ان قط���اع م���واد البناء 
الفترة  ايضا سينتعش خالل 

المقبلة.
وتوق���ع الف���رس ان تزداد 
المناقصات التي سيتم طرحها 
من قبل الدولة ممثلة في الهيئة 
العامة للرعاية السكنية خالل 
2011 وهو أمر إيجابي سينعكس 
على الشركات المتخصصة في 
هذا المجال، ومن ثم فإن شريحة 
من القطاع الخاص ستستفيد 

من إقرار مثل هذا القانون.
وتطرق د.رياض الفرس الى 
جزئية سلبية في هذا اإلطار أال 
وهي ارتفاع أس���عار األراضي 
السكنية بناء على زيادة الطلب 
خالل المرحلة المقبلة، مشيرا 
الى ان إيجابيات إقرار القانون 
ستكون أكبر من سلبياته وأنه 
يجب على الدولة أن تبحث عن 
آليات معينة تضمن من خاللها 
عدم االفراط في زيادة أسعار 

االراضي.

إنعكاس إيجابي

وأك���د رئي���س جمعي���ة 
المهندسين م.طالل القحطاني 
ان إقرار تعديل قانون الحقوق 
اإلس���كانية للمرأة سينعكس 
بش���كل إيجابي على الس���وق 
التي  العقاري نظ���را للزيادة 
سيشهدها السوق بشكل عام 
خالل المرحل���ة المقبلة، األمر 
الذي يدعو إلى ضرورة توفير 
الالزم���ة للمواطنات  التوعية 
حول أسعار السكن الخاص في 

مختلف محافظات الكويت.
وشدد القحطاني على ضرورة 
وضع آليات للرقابة على السوق 
العق���اري خاصة م���ع تنفيذ 
القانون وذلك لحماية المواطنين 
من االستغالل والجشع الذي قد 
يحدث نظرا لعدم دراية الكثير 
عن األس���عار، معربا عن قلقه 
بشأن آلية تطبيق القانون على 

الشرائح المختلفة للمجتمع.
وأثن���ى القحطان���ي عل���ى 
موافق���ة مجلس األم���ة على 
القان���ون، معتبرا ان مثل هذه 
القوانين ذات أبعاد إنس���انية 
وتهدف لحماية المرأة الكويتية 
وأوالدها واستقرارها األسري 
وأيضا ترس���خ مبدأ المساواة 
المكفول دستوريا في منحها 

حق الرعاية السكنية. 
من جانب آخ���ر قال نائب 
رئيس مجلس إدارة شركة المال 
العالمية للتمويل واالستثمار 
عبداهلل الم���ال إن تأثير إقرار 
القانون على السوق العقاري 
بالكويت سيكون محدودا وسط 
إيجابيا  توقعات بأن ينعكس 
على حركة التداول في مختلف 
إقرار  القطاعات السكنية بعد 

الالئحة التنفيذية للقانون.

الهاج����ري ان قان����ون الحقوق 
السكانية من حيث المبدأ جيد 
إلنصافه المرأة لكن كل الخوف 
التي  التش����ريعات  أن تستمر 
تكثر فيها المثالب بما يصعب 
تطبيقها، مشددا على أهمية أن 
تكون هناك رقابة مش����ددة في 
تطبيق القانون لكيال يحيد عن 
هدفه األساسي ويكون وسيلة 

لتدعيم النزعة االستهالكية.
وأضاف: أرجو أال يتس����بب 
القانون في مزي����د من حاالت 
الطالق التي ستكون لها تأثيرات 
سلبية على المستوى االقتصادي 

واالجتماعي.

تفعيل االقتصاد

من جانبه أفاد رئيس مجلس 
الدولية لإلجارة  إدارة الشركة 
واالستثمار حجاج بوخضور بأن 
القانون سيشجع حركة العقار 
إقراره س����يصب في  وبالتالي 

مصلحة تفعيل االقتصاد.
القانون س����يحث  أن  ورأى 
الشركات على تشييد وحدات 
س����كنية منخفض����ة التكاليف 
المشكلة  وقد يساعد على حل 
الس����كانية الت����ي يعاني منها 
الكويتيون السيما بعد التغيير 
الحاصل على تركيبة المجتمع 

وتغيير من ثقافته السكانية.
وقال بوخضور ان القانون وإن 
كان سيعالج المشكلة اإلسكانية 
في ظاهره إال انه س����يزيد من 
تفاقم المشكلة اإلسكانية على 
المدى الطويل ألنه وضع وفق 
الحاج����ة الظاهرية ووفق قيم 
وثقافة ال تتفق مع التنمية بل 
تزيد من النزعة االس����تهالكية 

والمشاكل االجتماعية.

تأثير محدود

من جانبه قال نائب رئيس 
مجلس ادارة مجموعة شركات 
عربي القابضة ورئيس مجلس 
ادارة شركة صفاة طاقة حامد 
البس����ام ان قان����ون الحق����وق 
اإلس����كانية للمرأة ليس له أي 
العقار  تأثير يذكر على حركة 
او في تحريك االقتصاد بشكل 
الماضية،  الفت����رة  كامل خالل 
مشيرا الى أن تحرك الحكومة 
في تنفيذ مثل ه����ذه القوانين 
بطيء للغاية وخير دليل على 
هذا األمر المواطن�ون الشب��اب 
المتق��دمون بطلبات إسكانية 
منذ عام 1996 لم يحصلوا عليها 

لوقتنا هذا.
وأوض����ح البس����ام قائ����ال: 
»الحكومة ومجلس األمة ال يوجد 
لهما أي أجندة اقتصادية واضحة، 
الوعود  المواطنون يأسوا من 
الجانبين  الرنانة وتصريحات 
الكثيرة والت����ي ال نجدها علي 
أرض الواقع، واألمثلة كثيرة مثل 
خطة التنمية التي اعتمدت عليها 
كثير من الشركات في تحسين 
الوضع االقتصادي العليل جراء 

االزمة المالية«. 

إشكالية دستورية

من ناحيته قال رئيس مجلس 
المنتدب في  اإلدارة والعضو 

واشار المال إلى أنه منذ بداية 
االزم����ة االقتصادي����ة اصبحت 
عمليات البيع واعادة البيع في 
الس����وق المحلي شبه معدومة 
نظرا ألن عمليات التمويل الذاتي 
ال تس����تطيع اص����الح جزء من 
سلبيات توقف التمويل البنكي 
إال أن القانون س����يصلح جزءا 
بسيطا من توقف التمويل البنكي 
للسكن الخاص، األمر الذي سيعيد 
الحركة الى التداوالت العقارية 
بالسوق المحلي، مبينا أن فرص 
انتعاش السوق العقاري أصبحت 
قريبة بعد إقرار القانون خاصة 
بعد اختفاء اثر المضاربين في 
الس����وق العقاري خالل الفترة 
الماضية بعد الخسائر التي لحقت 
بهم على اثر انخفاض قيم األصول 

العقارية بالسوق المحلي.

تنشيط الطلب العقاري

من جانبه، قال مدير الدائرة 
الكويت  االقتصادية في معهد 
لألبحاث العلمية د.محمد العنزي 
إن التعديالت التي أدخلها مجلس 
األمة مؤخرا فيما يتعلق بزيادة 
رأسمال بنك التسليف واالدخار 
والرعاية السكنية تعد جزءا من 
حزمة تشريعات وإصالحات 
تنموية تس���تهدف استكمال 
حصول الم���رأة على حقوقها 
االقتصادي���ة واالجتماعية من 
جه���ة، وخدمة األهداف العامة 
لخطة التنمية للدولة من جهة 
أخرى، السيما وأن التعديالت 
الجديدة ستساهم في ضخ مزيد 
من السيولة في احد القطاعات 
الحيوية في االقتصاد الكويتي 
وهو القطاع العقاري، بما سوف 
يترت���ب على ذلك م���ن نتائج 
ايجابية تتجاوز قطاع العقار إلى 
القطاعات االقتصادية األخرى 
المرتبط���ة به مباش���رة وفي 

مقدمتها التشييد والبناء.
القانون  انعكاس���ات  وع���ن 
الكويتية على  االسكاني للمرأة 
حجم ونش���اط التمويل البنكي 
للمش���اريع العقاري���ة تحديدا، 
اس���تبعد د.العن���زي أن يؤدي 
إلى إح���داث تغييرات  القانون 
نوعية في النهج المحافظ الحالي 
الذي تتبعه البنوك الكويتية فيما 
يتعلق بش���روط منح القروض 
للشركات االس���تثمارية عموما 
ومنها الشركات العقارية، وعزا 
ذلك إلى سببين رئيسيين: أولهما 
يتمثل في االلتزام التام من قبل 
البنوك بالضوابط التي وضعها 
المرك���زي فيما  الكوي���ت  بنك 
يتعلق بمنح القروض ونسبتها 
الى إجمالي الموجودات الخاصة 
بكل بن���ك، حيث ان »المركزي« 
حريص على المتابعة والرقابة 
الدقيقة لمدى تطبيق البنوك لهذه 
الضوابط خاصة منذ بداية األزمة 
المالية العالمية في خريف عام 
2008.أما السبب األخر فيتمثل 
في ح���رص البن���وك الكويتية 
المطلوب  التوازن  على تحقيق 
في عمليات اإلقراض، حيث انها 
مقبلة على تمويل مشاريع ضخمة 
في إطار تنفيذ الخطة اإلنمائية 
للدولة »2010 � 2014« والتي تقدر 

بمليارات الدنانير.

وأشار الى ان القانون عندما 
يقر بش����كل نهائي ستظهر له 
آثار إيجابية على المستويين 
االقتصادي واالجتماعي، الفتا 
الى ان اآلثار االقتصادية تتجلى 
في تنشيط س����وق العقارات 
بعد فت����رة من الرك����ود بناء 
على استمرار تداعيات األزمة 
االقتصادي����ة والت����ي كان لها 
تأثير بالغ عل����ى هذا القطاع، 
أما اآلثار االجتماعية فتتجلى 
من خالل االهتمام بالمرأة بوجه 
عام والمطلق����ة بوجه خاص. 
وأش����ار النقي الى ان النشاط 
العقارات في  المتوقع لسوق 
2011 س����ينعكس على عدد من 
القطاع����ات األخ����رى وهو ما 
سيكون عامال من عوامل عودة 
النش����اط الى مجمل االقتصاد 

المحلي بشكل تدريجي.
التنمية  وذك����ر ان خط����ة 
تولي اهتماما كبيرا بالمشاريع 
السكنية ضمن سياسة الدولة 
في توفير الرعاية الس����كنية، 
الفت����ا الى ان إق����رار مثل هذا 

القانون سيعزز هذا التوجه.
أمله في  النقي عن  وأعرب 
أن تواص����ل الدول����ة جهودها 
االقتصادية واالجتماعية من 
خالل طرح مزيد من المشروعات 
التنموية خالل المرحلة المقبلة، 
الفتا الى ان االقتصاد المحلي في 
حاجة ماسة لكل المشروعات في 
جميع المجاالت سواء اإلسكانية 

او غيرها.

القروض السكنية

كما توقع اس���تاذ االقتصاد 
بجامعة الكويت د.رياض الفرس 
ان تشهد 2011 تحسنا تدريجيا 
العقارات  على مستوى سوق 
بجمي���ع مجاالته، الفتا الى ان 
توفير قروض سكنية من خالل 
زيادة رأس���مال بنك التسليف 

شركة األنظمة اآللية جاسم زينل 
ان قانون الحقوق اإلسكانية 
للمرأة عالج إشكالية دستورية 
حول المس����اواة بي����ن الرجل 
والمرأة، مش����يرا الى أن إقرار 
الحكوم����ة والمجلس للقانون 
خط����وة ايجابية على الطريق 
الصحيح إلعطاء حقوق المرأة 

كاملة بعد الطالق.
وأوض����ح زينل أن نس����ب 
الطالق وصل����ت إلى معدالت 
عالي����ة جدا خالل الس����نوات 
الماضي����ة والقان����ون أنصف 
المطلقة والت����ي لديها أطفال 
أو إرث  وليست لديها رواتب 

لكي تشتري به سكنا.
 وأشار الى أن القانون أعطى 

حقا كذلك لغير المتزوجة.
وعن تأثي����ر إقرار القانون 
على قطاع العقار خالل الفترة 
المقبلة خاصة ان الطلب على 
العقار س����يرتفع قال زينل ان 
التأثير سيكون طبيعيا خالل 
النص����ف االول من العام 2011 
لحين صدور الالئحة التنفيذية 
للقانون ووض����وح إجراءات 
القان����ون للجمي����ع ودخ����ول 

المواطنات فيه.

خطوة جيدة

من جانبه ق����ال مدير عام 
الهندس����ية  مجموعة األنظمة 
م.احمد العيسى ان إقرار قانون 
الحق����وق اإلس����كانية للمرأة 
خطوة جيدة تحسب لتوافق 
السلطتين في تم��رير الق��وانين 
المهمة التي تخص المواطنين 
والمواطنات، مشيرا في الوقت 
ذاته الى أن القانون س����يأخذ 
وقتا طويال لحين صدور الئحته 
التنفيذية ودخول المواطنات 

فيه.
وأوضح أن الوضع السياسي 
المتأزم في الكويت جعل الحياة 

سيكون سابقا ألوانه.

شركات المقاوالت

أفاد رئي����س مجلس إدارة 
الكويتية  ش����ركة الصناعات 
محمد علي النقي بأن أي سيولة 
سيتم ضخها في سوق العقارات 
آثار  له����ا  الكويتي س����تكون 
إيجابية كبيرة ستنعكس على 
النشاط العقاري بوجه خاص 

واالقتصادي بشكل عام.
النقي ان شركات  وأوضح 
المقاوالت سيكون لها دور كبير 
مع إقرار هذا القانون، وكذلك 
ش����ركات مواد البناء ستشهد 
نشاطا هي األخرى بناء على 

إقرار مثل هذا القانون.

السياس����ية »مخدرة« وعرقل 
القوانين  العديد م����ن  صدور 
المهمة الت����ي نادي بها الكثير 
الكويت  من االقتصاديين في 
والتي هدفها الرئيسي تحسين 
معيش����ة المواطن والمواطنة 
في بيئة اجتم��اعية خصب��ة 
متوافر فيها كل مقومات الحياة 

الشريفة.
القانون على  وعن تأثي����ر 
إح����داث حركة كبي����رة على 
سوق اإلنش����اءات والعقار في 
الكويت خالل السنوات المقبلة 
قال العيسي ان الرؤية العامة 
للقانون لم تتضح بعد وبالتالي 
فإن الحكم على ايجابية القانون 
او سلبياته على قطاع العقار 

رّحبوا بإقرار قانون المرأة اإلسكاني والصندوق اإلسكاني وطالبوا الحكومة بمواصلة جهودها في تدعيم النشاط االقتصادي

عصام الطواري

حجاج بوخضور

م.أحمد العيسىجاسم زينل د.أماني بورسلي

م.طالل القحطانيمحمد النقي د.رياض الفرس

عبداهلل املال حامد البساممحمد الهاجري

القانون سيساهم في طرح املزيد من املشاريع التنموية

حسني العتال




