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ABSTRACT: 
Summary: Scientific Framework to Treating the Real Estate Loan Crisis  
 he State of Kuwait has witnessed a clear prosperity in the field of real 
estate loans from 2003 until 2008. This was directly related to the political 
stability which spread in the gulf region in general and in the State of 
Kuwait in particular. During that period of time, oil prices increased, the 
cash offer in the State increased and so did the financial liquidity in the 
financial establishments which grant real estate loans, despite the increase 
of the interest rates of these real estate loans. As the prices of construction 
materials and expenses increased in an unprecedented way, the pitfalls and 
inability of some parties to pay for the real estate loans became prominent. 
This, in turn, resulted in the aggravation of the global economic crisis 
which hit the US economy at the beginning of 2008 and which affected 
worldwide economies more seriously, and still is to this very moment. 
Real estate loans have many drawbacks, the most prominent of which is the 
deviation of interests and their incompatibility among the contractual 
parties. In addition, they are financing tools which contradict the Islamic 
Sharia Law. The researcher found it most essential to stop at the downsides 
and to look for the best kinds of contracts which correspond to the Islamic 
Sharia Law, not just to achieve the common interests of the contractual 
parties, i.e. the real estate financing banks and their clients who are working 
in real estate, but rather to achieve a general direction of the public opinion 
in Kuwait and in the civil community in general. He shall achieve the 
above by presenting the most important financial and political tools which 
were adopted by the Central Bank of Kuwait to shake off this crisis. 
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  مقدمة
نظراً للتوسع واالنتشار الذي ساد جمال إنشاء العقارات يف السنوات القليلة املاضية      

 مبا مشله من توترات سياسية وعسكرية يف املنطقة فضالً عن 2003وخاصة يف أعقاب العام 
ارتفاع سعر برميل النفط إىل أرقام غري مسبوقة ، فقد شهد السوق العقاري قفزة واضحة يف 

وتوسعت املؤسسات املالية ل املعمارية سواء من الناحية الكمية أو النوعية كل أنواع األعما
ومما ال شك فيه أن الزيادات . يف منح القروض العقارية لعمالئها من طاليب هذه اخلدمات 

 قد عملت على زيادة تكاليف األموال املقترضة 2008املتكررة يف أسعار الفائدة وحىت العام 
ما أا تدفع املؤسسات املالية حنو انتهاج سياسة اإلقراض موعة احملافظ عرب النظام املصريف ك

األعلى رحبية سواء االستهالكية أو يف جمال القروض العقارية وال حيدها يف ذلك إال الضوابط 
اليت يضعها البنك املركزي وحتقيق التوازن الذي تنتهجه املؤسسات املالية يف تنويع حمافظ 

ها ، فإن األمر أصبح أكثر صعوبة يف ظل سياسة بنك الكويت املركزي يف االستثمارات لدي
ختفيض أسعار اخلصم وبالتايل أسعار الفائدة أعقاب األزمة املالية العاملية يف منتصف العام 

اإلطار العلمي ملعاجلة أزمة القروض  لذلك فإن األمر يصبح من األمهية مبكان لدراسة 2008
إلمكان التوصل إىل النتائج والتوصيات اليت تتطلبها مقتضيات  تيف دولة الكوي العقارية

  . واليت ميكن أن ختضع للتطبيق من النواحي العملية الظروف الراهنة

وإذا كانت املشاهدات تدل على أن املؤسسات املالية تعتمد يف التمويل العقاري على      
اد األقساط يف مواعيدها املنتظمة الضمانات اليت تفرضها على املقترضني املدينني لضمان سد

املتفق عليها مسبقاً فإن األمر يدعو الباحث حنو البحث عن أفضل سياسات التمويل لضمان 
جودة اخلدمة ورفع معدالت األمان للممولني العقاريني وحتملهم ملسئوليام كأطراف مسئولة 

  عن سالمة العقارات  

الوقوف على طبيعة الظواهر املؤثرة يف مسرية دف هذه الدراسة إىل   :اهلدف من البحث 
التعثرات املالية لكل من املؤسسات املالية ومالكي إنشاء العقارات واليت تؤدي إىل ظهور 

العقارات وذلك يف حماولة ملعاجلتها مبا حيقق األهداف املرجوة هلذه األطراف ويدعم استقرار 
  . لمؤسسات املاليةلقروض العقارية لالعمليات االئتمانية يف جمال ا
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تشري أدبيات املوضوع على الصعيد احمللي إىل وجود بعض الدراسات  : الدراسات السابقة 
  : اليت أجريت يف جمال موضوع البحث ميكن أن نشري إليها فيما يلي 

دور البنوك ا لتجارية يف متويل السكن اخلاص بدولة الكويت ، جملة العلوم   -1
 ، حيث 2002سسة الكويت للتقدم العلمي ، دولة الكويت االجتماعية واإلنسانية ، مؤ

توصل الباحثني رمضان ومفلح إىل تقدمي آلية حمددة لتنفيذ الطلبات اإلسكانية يف دولة 
   .2015 إىل الفترة 2001الكويت خالل الفترة 

النظام القانوين لرقابة بنك الكويت املركزي على االئتمان ، حبث مقدم إىل مؤمتر  -2
حيث توصل الباحث  . 2006قوق ، جامعة الكويت ، دولة الكويت ، فرباير كلية احل

حلمي إىل أنه يف إطار التوجهات احلكومية يف دولة الكويت من أجل ضمان استمرار مسرية 
النشاط االقتصادي فقد نظم املشروع رقابة البنك املركزي النوعية والكمية على عمليات 

ض النقود بالدولة والتحكم يف استخدامات األموال املتاحة االئتمان املصريف للسيطرة على عر
لدى البنوك وسالمة السياسات النقدية واالئتمانية والبعد عن املخاطر اليت قد تظهر حينما 

  . تفرط البنوك التجارية يف عمليات االئتمان 
   : لتحقيق أهداف البحث سوف نتناول الدراسة يف املباحث التالية :خطة ومنهجية البحث

  .مفهوم العمليات االئتمانية يف جمال القروض العقارية : املبحث األول 
  .تقييم أدوات القروض العقارية يف املؤسسات املالية : املبحث الثاين 
   اإلطار العلمي ملعاجلة أزمة القروض العقارية يف دولة الكويت: املبحث الثالث 

التحليلية للبحث العلمي يف حتديد األمهية وسوف تعتمد الدراسة فضالً عن استخدام األدوات 
النسبية ملفهوم اخلطر موضوع البحث مروراً بتوضيح مدى توفر سياسات إدارة اخلطر يف 
دولة الكويت وذلك للوصول إىل سياسات إدارة اخلطر املناسبة لطبيعة اخلطر حمل البحث ، 

البحث من أصحاب ائية تمع باالعتماد ايضاً على الدراسة امليدانية لقياس آراء عينة عشو
األعمال املعمارية وذلك يف حماولة من الباحثني للوقوف على أفضل سياسات إدارة اخلطر 

  .يف دولة الكويت ) TQM( الذي حيقق ضمان جودة منتج التمويل العقاري 

  مفهوم العمليات االئتمانية يف جمال القروض العقارية: املبحث األول 

ول مفهوم القروض العقارية تتضح يف كيفية متويل العقارات اليت يتم ح إن الرؤية اليت تدور
تشييدها وبنائها أياً كانت األغراض املنشأة من أجلها كما أنه ال جدال يف أن األصل من 
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تشييد وبناء تلك العقارات يتم نقداً بتمويل ذايت من األشخاص الطبيعيني أو األشخاص 
م ومالءم املالية ، إال أن املشاهدات اليت نراها يف حياتنا االعتباريني مىت ما تيسرت أموره

لتؤكد على أن متام تنفيذ العقارات يتم بتمويل املؤسسات املالية املعنية باألمر العملية 
ألصحاب العقارات ليس فقط بسبب الدعاية واإلعالن واستخدام األساليب التروجيية يف 

تلك املؤسسات املالية من تيسريات ختدم قضايا جذب العمالء ، بل بالضرورة ملا تقدمه 
  .التشييد والبناء للعقارات السكنية أو التجارية أو أياً كان الغرض من إنشائها 

وتتناول األنظمة االقتصادية للحكومات أيا كانت توجهاا موضوع القروض العقارية      
منها ما أختذ مدخالً خيدم كل منها مفهوم معني ، فمن املشاهد أن من خالل مدخلني 

مؤسسياً إلضفاء هذا املفهوم على اهليئة أو املنشأة اليت تدير عمليات القروض العقارية وإصدار 
تشريعات ملزمة ومنظمة للتعامل معها ، كما هو معمول به يف مجهورية مصر العربية وفقاً 

اً لضآلة أعداد  الذي يعتربه البعض قانوناً غري فعال نظر2001لسنة ) 148(للقانون رقم 
املتعاملني معه من العمالء الرتفاع أسعار فوائد القروض املمنوحة من خالله وعدم مناسبتها 

فضالً عن عدم كفايته ملواجهة الغالء املضطرد يف أسعار مواد وأجور البناء ، لدخول العمالء 
لعقارية العتباره بينما أن هناك من اختذوا مدخالً موضوعياً خيص العمليات التجارية للقروض ا

  . عمليات التشييد والبناء للعقارات أياً كان املنشأة املالية اليت تتعامل مع هذا املوضوع س أسا
وطاملا صاحب كال املدخلني من أصحاب اآلراء من يؤيده ، فإن الباحث يرى أن الوقوف 

د املطالبة على مفهوم القروض العقارية الذي خيدم اهلدف من البحث جيب أن ال يقف عند ح
بإنشاء هيئة مستقلة إلدارة وتنظيم عملياا وحصر هذه العمليات من خالهلا بل جيب أنت 
يتعدى هذا الفكر تنظيم وإدارة عملياا بصورا الراهنة يف منظومة جديدة أكثر حداثة 
 وقدرة على التطور إن التسليم مبجرد الدعوة إىل إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم وإدارة عمليات

 يف  وقصر عملياا عليها على اضفاء الصفة االحتكارية للقروض العقاريةالقروض العقارية
تلك اهليئة ويقيد حركة التغيري والتطوير يف عملياا مبعىن أا تعمل يف غري صاحل مجيع 

 يعرضها  قداألطراف كما حيرمها من التنويع يف مصادر عملياا واستثماراا بالشكل الذي
ار وما حدث يف أزمة الرهونات العقارية بالواليات املتحدة األمريكية يف الوقت الراهن لالي

فقد نشأت هذه املشكلة عندما قامت البنوك  األمريكية بإعطاء عمالء ليس باألمر البعيد 
ضعيفي القدرة االئتمانية قروضاً إسكانية المتالك مساكن مقابل الرهن العقاري وعند 

االقتصاد األمريكي جعلت العميل غري قادر على السداد ، ومن هذه حدوث تغيريات يف 
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بسبب ارتفاع أسعار النفط وبسبب اخنفاض قيمة التغريات التضخم يف االقتصاد األمريكي 
العملة األمريكية مما أدى إىل سحب جزء مهم من داخل املواطن األمريكي ، ويف الوقت ذاته 

البنك " الكبري بسبب سياسة رفع الفائدة اليت بدأها فإن أسعار املنازل بدأت يف االخنفاض
مما  % 5.25إىل % 1 حيث رفع الفائدة من 2003يف منتصف "  الفيدرايل األمريكي 

مما أدى إىل اخنفاض أسعار املنازل حبدة بسبب اخنفاض . أضعف من الطلب على املنازل 
ري البنوك يف استرداد املنازل الطلب عليها وضعف قدرة املواطن على السداد مما أدى إىل تفك

املباعة بنظام الرهن العقاري وبيعها يف املزاد ولكن املشكلة تكمن يف أن البنك حىت لو سحب 
املرتل لن يستطيع أن يستويف حقه بعد بيع املرتل يف املزاد الخنفاض قيمته السوقية حبدة ، 

مريكية والعاملية مما اضطرهم أل اوبالتايل ظهرت مشكلة الديون املعدومة اليت عصفت بالبنوك
الواليات املتحدة األمريكية إىل اإلعالن عن اخلسائر حسب معايري الشفافية املعمول ا يف 

؛ويشار إىل إن أزمة الرهن العقاري هذه قد أسفرت عن خروج عدد ال يستهان به من 
ا فضأل عن ان هذ.الشركات األمريكية حل تلك الرهونات؛وتراجع األسهم ملن قرر االستمرار

حصر مفهوم القروض العقارية يف هذا النظام املؤسسي من شانة ان حيرم املؤسسات املالية 
القائمة واملاحنة لعملياا من أهم تفضيالا النسبية اليت تعتمد عليها يف إدارة عملياا التمويلية 

 والتطوير املستدام الذي يف هذا اال كما يفقدها القدرات التنافسية املطلوبة ألحداث التغيري
لذلك فقد اختذ الباحث املدخل .خيدم أطراف عملياا يف كل زمان ومكان على حد سواء

املوضوعي للقروض العقارية منهاجآ للبحث ليس فقط دف االبتعاد عن مساوئ النظام 
إذا ف.يضآ ويف املقام األول لتحقيق اهلدف من البحثأ ولكن هاملؤسسي السابق اإلشارة إلي

كانت عمليات القروض العقارية ترتبط باحتياجات األشخاص أصحاب األعمال للتدفقات 
املالية اليت حيتاجوا لتمام تنفيذ العقارات وفقأ للمواصفات املتفق عليها وخالل املدد احملددة 
بعقود التشييد والبناء وبالتكاليف املقدرة ا ؛ فإن األمر يستدعي حتديد نوعية وحجم 

وإذا ما تطرقنا ألنواع . طار التجارية اليت قد تعترض تشييد العقارات خالل تلك املدداألخ
وطبيعة عقود القروض العقارية املطروحة من قبل املؤسسات املالية اليت تتعامل يف هذا اال 
بشكل عام أصبح األمر أكثر تعقيدآ يف ضوء تباين اآلراء وتعارض املصاحل بني أطراف التعامل 

لك العقود بالصورة اليت تعكس غياب الفكر من ضرورة ضمان حتقيق اجلودة الشاملة يف ت
من العرض السابق يتضح ارتباط مفهوم القروض العقارية مبوضوع .عند تنظيم وإدارة عملياا

 يسلكهوان النهج الذي سوف  ؛ تشييد العقارات حمل تلك العمليات التمويلية املتخصصة
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وف يركز يف حتديد مفهوم القروض العقارية وأثرها على ضرورة الباحث يف هذا البحث س
ضمان جودة  املنتج لعمليات القروض العقارية اليت تعد أساس عمليات تشييد وبناء 

ويرى الباحث إن األخطار املصاحبة للقروض العقارية اليت يطلق عليها األخطار  .العقارات
ض العقارية واليت ميكن أن ورض هلا عمالء القر يتعأنالتجارية أو أخطار املضاربة اليت ميكن 

تؤدي إىل توقفهم كليآ او جزئيآ عن سداد اإلقساط امللتزمني ا يف هذه العقود واليت قد 
إىل  التوقف أو عدم الوفاء بسداد تلك االلتزامات أوترجع مسبباا إىل مسببات إرادية مرجعها

ويف كال احلالتني لن يتوقف املمول  .ملايلمسببات ال إرادية مرجعها اإلفالس أو التعثر ا
العقاري عن استخدام حقه يف استيفاء هذه الديون واملطالبة بتحصيلها بكل الطرق املشروعة 

 أو على الكفيل أو على العقار حمل اليت لديهواللجوء إىل احملاكم واحلجز على الضمانات 
  .املعاملة املالية 

القروض العقارية الذين يتعرضون لتلك األخطار التجارية وال يغيب عن الفكر أن عمالء      
هم يف الغالب ضحايا لالرتفاع املضطرد يف أسعار مواد وأجور البناء يف األعوام القليلة املاضية 

 األمر الذي يصيبهم بعدم القدرة على السداد ؛ أو قد يكون 2008األمر وخاصة يف العام 
ض العقارية اليت تقاضاها هلذا الشأن باستخدامها يف البعض منهم قد أساء التصرف يف القرو

غري األغراض املخصصة بالعقارات كاملضاربة على األسهم يف سوق األوراق املالية أو شراء 
عقار خارج البالد أو الصرف االستهالكي أو غريها من وسائل التصرفات غري احملسوبة 

  .العواقب

  رية يف املؤسسات املاليةض العقاو القرأدوات تقييم :الثايناملبحث 

 عقود أن القروض العقارية يف املؤسسات املالية يف دولة الكويت توضح أدوات تقييم إن
 وقيمها نسبة أعدادهاواليت تبلغ  )التقليدية(القروض العقارية اليت تقدمها البنوك التجارية

ها بيوت املال  على هيئة عقود املراحبة اليت تقدمأو.من إمجايل العمليات 84.5%، 77.7%
 العمليات وذلك إمجايلمن % 15.5،%22.3 وقيمها نسبة أعدادهااإلسالمية واليت تبلغ 

 وبالرغم من 31/10/2007حسب ما جاء بالتقارير السنوية لبنك الكويت املركزي يف 
كالمها يعد من أن إال ااالختالف اجلوهري هلذه األنواع من العقود املستخدمة يف عمليا 

 على الطرف شروطهذعان اليت يفرض من خالهلا الطرف األول وهو املؤسسة املالية عقود اإل
 املمارسات الفعلية أظهرت املنشآت العقارية من عمالء البنوك وقد أصحابالثاين املتمثل يف 
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 مدى سلبية 2008لسنة  )8( خاصة قبل إصدار بنك الكويت املركزي للقانون رقم
 فضآل عن كوا معامالت أطرافهاارية بشكل خاص على القروض بشكل عام والقروض العق

  -: فيما يليإجيازهاربوية غري شرعية تتسم بالعديد من السلبيات اليت ميكن 
  .ارتفاع هامش الربح فوق سعر اخلصم نسبيآ-1
 إما زيادة عدد ه خيضع سعر الفائدة للتغيري كلما مت تعديل سعر اخلصم مما يترتب علي-2

  . كالمها معآأو قيمة كل منها أواألقساط الالحقة 
  . القرض نفسهأصل تتعدى إمجايل فوائد القروض أن إمكانية -3
  . إمكان خضوع األقساط غري املسددة لفوائد التأخري-4
من  غري مهتم من عملية القرض العقاري بأكثر  ال عالقة للمقرض مبوضوع القرض فهو-5

يعلم عن مدى استخدام العميل للقرض يف فالبنك ال . فرض الضمانات ومن حتصيل األقساط
 األنفاق أوشراء األسهم ( أخرى إنفاق أوجه القرض حنو توجيه أوالعمل املعماري 

،حيث يغيب عن البنك فكر املساهم يف الغرض املنشأ من اجله القرض العقاري ) االستهالكي
هلندسية  واملقاولني فهو ال يشارك العميل يف العقود اليت يربمها هذا األخري مع املكاتب ا

ومدى تغطيتها لألخطار احملتمل حتققها للعمل املعماري خالل مراحل تنفيذه املتعاقبة واليت من 
 أقساطعن تنفيذ العمل املعماري وتوقف العميل عن سداد   تؤدي إيل التأخريأنشأا 

  . القرض العقاريأطرافالتمويل العقاري وما يترتب علية من إثارة املشاكل بني 
القادرين على سداد األقساط إيل إعادة جدولة ديوم بفوائد جديدة  جلوء العمالء غري -6
  .أخرىبقروض أو
  . إطالق القروض إىل نسب مرتفعة نسبياً من دخل األسرة -7
  .مجيعهم معاً   تزداد املشكلة تعقيداً كلما زاد مبلغ القرض أو معدل الفائدة أو املدة أو -8
 أو الفوائد يف حال وفاة املقترض أو إصابته بعجز أو مرض  لألقساطإسقاط ال يوجد -9

  .ذلكمقعد عن العمل والكسب إال يف حالة وجود تأمني يضمن 
ارية طويلة األجل جيعل القرض  استخدام البنوك التجارية للفوائد املركبة للقروض العق-10

الت الفائدة املركبة  ملعدتتضاعف قيمته يف أقل وقت ممكن خاصة مع االرتفاع النسيب
    .املستخدمة
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وك التجارية إىل الضمانات احفة يف حق عمالئها من أرباب األعمال  جلوء البن-11
املعمارية وما أزمة الرهونات العقارية اليت حدثت يف الواليات املتحدة األمريكية مؤخراً 

  والسابق اإلشارة إليها إال واحدة من مساوئ القروض العقارية 
  – 2004ن بنك الكويت املركزي كان قد رفع سعر اخلصم عدة مرات بني العام أ -12

، مع ثبات املدة ،  بديلني ، األول رفع أقساط القروض  أحدوكان أمام البنوك 2006
 واختارت البنوك اخليار الثاين ، حيث مت ة السداد مع ثبات قيمة األقساط ،والثاين متديد فتر

 لذلك فقد أصدر قيمة األقساط  سنة مع ثبات 18  سنة إىل 15متديد أجل األقساط من 
ة أزمة القروض من بنك الكويت املركزي تعميماً للبنوك ضمن سلسلة خطوات أختذها ملعاجل

 ات اليت يتعني على البنوك وشركات بشأن اإلجراء13/2/2007 املؤرخ يف أمهها التعميم
 القروض نحة لديها ألسس وقواعد ماالستثمار االلتزام ا لتصويب املخالفات القائم

ن م اإلمجالية اليت نشأت على أن تتحمل البنوك التكلفة. ة االستهالكية و القروض املقسط
  .هذا الوضع 

 الذي ال خالف - القروض العقارية بأنواعها املختلفة القروض واملراحبةعقود وحيث أن      
بنوك التجارية حتقيقاً للمعامالت املالية  تتطلب نفس الضمانات اليت تتطلبها ال–على شرعيته 

فضالً عن البحث عن مصلحة املمول العقاري فقط دون مصلحة العمالء ، األمر الذي 
يتعارض مع حتقيق اجلودة الشاملة للمنتج فإنه ، ال خيفى على الباحث التأكيد على أن جمتمع 

تمعاً يتصف باألعداد الكثرية الراغبني يف التعامل من خالل عمليات القروض العقارية يعد جم
باإلضافة إىل أنه من أصحاب الرغبات اجلادة يف التعامل مع مؤسسات مالية تنظم وتدير 

النهائية بشكل أعماهلم العقارية منذ البدء يف إنشائها وتشييدها حىت متام تنفيذها يف صورا 
سريان عقود إىل ذلك ضرورة استمرار هذه اخلدمات طوال مدد وإذا أضيف . مقبول 

الرئيسي من ضرورة القروض العقارية وحىت سداد كامل االلتزامات املالية اتضح اهلدف 
. للقروض العقارية تفعيل نظم حديثة ومتطورة خلدمة مجهور املتعاملني مع املؤسسات املاحنة 

املقام إال أنه ونظراً ألن االهتمام بتحقيق مصاحل الطرف األول املتمثل يف املمول العقاري يف 
املتمثل يف عمالء تلك املؤسسات املالية من األساسي دون النظر إىل مصاحل الطرف الثاين 

خالل عمليات القروض العقارية فإن األمر يكون أكثر مدعاة للبحث والتقصي حول 
  . السلبيات والتداعيات اليت قد تصيب أطراف التعاقد 
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 لعمليات التمويل العقاري بتوقف أي من فمن جهتها تتأثر املؤسسات املالية املاحنة     
عمالئها عن سداد أعباء القروض العقارية أياً كانت املسببات املؤثرة يف ذلك بينما يزيد هذا 
التأثر من جانب العمالء عند التوقف عن السداد ليس فقط لعدم استمرار العمل يف تشييد 

اءات مالية قد تصل م إىل حد البناء واكتماله بل أيضاً لتعرضهم لعقوبات قانونية وجز
  .الوقوع يف دائرة املشاكل غري حممودة العواقب 

    وإذا كان األصل يف عقود القروض العقارية أا عقود جتارية ختضع ألحكام الباب اخلاص 
الكوييت حيث حدد املشروع من خالله حقوق والتزامات بأعمال املقاوالت يف القانون املدين 

 فيه حتديد أجاز تلك العقود لضمان حتقيق كل منها يف الوقت الذي أطراف التعاقد يف
اجلزاءات اليت ميكن أن يتعرض هلا أي من الطرفني أو كالمها معاً عند اإلخالل بالشروط  

  . العامة الواردة يف تلك العقود 
مببلغ  متويل العقارات بدفعات مالية أووإذا كانت الشروط اخلاصة لتلك العقود تركز على     

من دفعة واحدة يكون كافياً بقدر االستطاعة لالنتهاء منها باملواصفات املتفق عليها على أن 
يتعهد الطرف الثاين بسداد التزامات تكاليف عقد القرض العقاري يف املواعيد احملددة ، فإن 

جتاه الطرف اآلخر يتسبب يف وقوع جزاءات مالية أي إخالل من جانب أحد الطرفني 
  .ية كما سبق اإلشارة واألهم من ذلك هو التوقف عن متام تنفيذ العقار املتفق عليه وقانون

و ال جدال يف أن انفصال الطرف األول وهو املؤسسة املالية املاحنة للقرض العقاري عن 
الطرف الثاين وهو العميل صاحب العقار عند توقيع هذا األخري على عقود التشييد والبناء مع 

قاولني جيعل هذا الطرف األول يف عقد القرض العقاري غري ملم بأبعاد عقود املهندسني وامل
التشييد والبناء و ال تلك األخطار املرتبطة ا سواء كانت أخطار جتارية أو أخطاراً غري جتارية 

ففي الوقت . ، األمر الذي يعمل يف عكس اجتاه حتقيق اجلودة الشاملة خلدمة القرض العقاري 
ملمول العقاري حلقوقه من استيفاء األقساط اليت يلتزم بسدادها العميل صاحب الذي يفقد ا

العقار جند أن هذا األخري يفقد هو اآلخر إمكانية متام تنفيذ العقار باملواصفات املتفق عليها مع 
لذلك يرى الباحث ضرورة وجود .  احملدد يف عقد املقاولة وقتاملهندس واملقاول ويف ال

) الطرف األول ( ني طريف عمليات القرض العقاري املتمثل يف املؤسسة املالية مشاركة فعلية ب
يف مواجهة املهندس واملقاول لتوحيد املصاحل ) الطرف الثاين ( والعميل صاحب العقار 

ومن أهم التجاوزات . وضمان حتقيق اجلودة الشاملة جلميع أطراف عمليات القرض العقاري 
بدولة الكويت ما جاء صوص تلك األخطار اليت حتيط بالعقارات الباحث خباليت يشري إليها 
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 خبصوص عدم تقيد املقاولني بشروط التعاقد 2007بتقرير ديوان احملاسبة عن السنة املالية 
واإلخالل بواجبام املهنية حيث كشف تقرير ديوان احملاسبة حول أداء املؤسسة العامة 

 مجلة 31/12/2008 وحىت 1/4/2007املالية للرعاية السكنية يف دولة الكويت للسنة 
من املخالفات اجلسيمة أمهها عجز يف تنفيذ برامج توزيع الوحدات السكنية للمواطنني حيث 

من مجلة الوحدات السكنية احملدد توزيعها بينما بلغت نسبة % 62.2بلغت نسبة العجز 
 أن استمرار التأخري يف وأوضح التقرير إىل فقط %37.8االجناز الفعلي يف توزيع القسائم 

بعض املشاريع اإلنشائية وتدين نسب اإلجناز يف البعض اآلخر ال يتناسب مع ما جاءت به 
كما .  الس يف هذا الشأن تبرامج العمل املعتمدة من جملس الوزراء وباملخالفات لقرارا

جناز بعض مشاريع تبني من الفحص واملراجعة الذي قام به ديوان احملاسبة استمرار التأخر يف ا
املؤسسة وتدين نسب االجناز بسبب عدم تقيد مقاويل تلك العقود اإلنشائية بتنفيذ التزامام 
التعاقدية مع تقاعس املؤسسة يف تطبيق ما تقضي به شروط هذه العقود والقوانني املنظمة 

تبني وجود ألعمال املقاوالت واليت تعطي احلق للمؤسسة يف سحب العمل وإلغاء التعاقد أذا 
من احملدد يف العقد باعتبار % 20عجزا من املقاول يف تنفيذ العمل أو يف مدته بنسبة تزيد عن 

لألموال العامة وحيمل ميزانية املؤسسة العامة للرعاية أن هذا التأخري يف التنفيذ يشكل هدراَ  
ة رئيس جلنة تطوير ويف هذا الصدد نود أن نشري إىل مادعا إلي.السكنية أعباء إضافية دون مربر

وإعادة تأهيل أنظمة البلدية يف مجعية املهندسني الكويتية يف الندوة اليت عقدت يف يوم الثالثاء 
و اإلنشاء النظام التشريعي والتنفيذي ألعمال البناء " يف مقر اجلمعية بعنوان16/5/2006

" املوحد اخلليجيلبناء لدولة الكويت واليت جاءت متهيداً لإلعالن عن امللتقى األول ألنظمة ا
حيث .  يف مدينة الرياض باململكة العربية السعودية19/5/2008 يوم االثنني إقامتهاملقرر 

أكد على ضرورة إعادة دراسة القوانني والتشريعات ذات العالقة بأنظمة البناء وشؤون البلدية 
ما أشار على أن يف دولة الكويت ووضع الكودات املختلفة ذات  العالقة بأنظمة البناء؛ك

األنظمة والقوانني املعمول ا حاليآ تبدو عاجزة يف موضوع املباين واإلنشاءات وال يعلم ا 
املواطن العادي وأن غياب تشريعات وكودات وآليات إدارة أنظمة البناء تعد من املسببات 

ة يف دولة  تصميم اهلياكل اإلنشائيأن إىل أشاركما .الرئيسة ألعطال املباين يف الكويت 
 عن ضعف خربات املقاولني أعربالكويت غري مضمون يف ظل غياب كود الزالزل،كما 

 وتنفيذ املباين مشككآ يف قدرة األبراج احلديثة اليت يتم تشييدها حاليآ إنشاءوالعاملني بقطاع 
 اشتملت على أعدهاكما تطرق اىل دراسة . قد متر ا البالد أرضيةعن التصدي اىل اي هزة 
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 مالكآ للعقارات كان حمورها معرفة مدى وجود غش وتالعب وجهل يف البناء 330و حن
من البنايات اليت اشتملت عليها % 88حيث جاءت النتائج تؤكد وجود الغش واجلهل بنسبة 

  .الدراسة
 التفرد بإبرام عقود التشييد والبناء بني عمالء مؤسسات القروض إنلذلك يرى الباحث      

 األعمال املعمارية  وبني املكاتب اهلندسية واملقاولني يعد امرآ ال يسلم صحابأالعقارية من 
من العواقب يف ظل املشاكل السابق اإلشارة إليها،وان األمر من األمهية مبكان يدفعنا حنو 

 منافع مادية ملموسة أصحابالبحث عن ضرورة مشاركة املمولني العقاريني هلم باعتبارهم 
 توافقية فإا إاودة املنتجات من العقارات وان هذه املنافع فضال عن فيما يتعلق بضمان ج

 العقارات لتكاليف القروض أصحابمستدامة على األقل حلني متام تسديد العمالء من 
 خلطورة الوضع الذي ساد فيما يتعلق بالتيسريات الىت متنحها البنوك التجارية ونظرا.العقارية

مية يف جمال منح القروض للعمالء او يف جمال التمويل وشركات وبيوت التمويل اإلسال
 اىل 2007العقاري اإلسالمية تشري اإلحصاءات الصادرة عن بنك الكويت املركزي يف العام 

 وان حصة التمويل 2003 ما كانت علية يف العام أضعاف ثالثة إىلزيادة هذه التيسريات 
التسهيالت االئتمانية يف دولة الكويت  من حجم % 30 حوايل إىلالعقاري ا تقترب نسبتة 

 عن تفاقم ظاهرة التضخم اليت يعاين منها االقتصاد  الكوييت حاليآ واليت من شاا التأثري رغما
 لو ال ان سياسة بنك الكويت االئتمانالسليب على دخول األشخاص ونقص الطلب على 
 يف األمريكيبالدوالر )  الكوييتالدينار(املركزي احلكيمة خبصوص فك ارتباط العملة احمللية 

من % 8 على ارتفاع قيمة الدينار الكوييت حاليآ بنسبة تبلغ حوايل أدت واليت 2006العام 
قيمتة، يف الوقت الذي كان هذا االرتباط بني العملة احمللية والدوالر األمريكي يستحوذ على 

لقوة الشرائية للعملة  رفع اإىل أدتمن سلة العمالت، وان هذه اخلطوة % 60نسبتة  ما
 تراجع القوه الشرائية أوقف فك االرتباط أنالكويتية وعملت على كبح مجاح التضخم مبعىن 

 مركز اجلمان أوردهللدينار الكوييت ورفع قيمته أمام العمالت اخلليجية وذلك حسب ما 
  .6/5/2008لالستشارات االقتصادية يف 

 واملعمول به 2008لسنة ) 8(صدار القانون رقملذلك فقد قام  بنك الكويت املركزي بإ    
 واخلاص مبنع املتاجرة بقسائم السكن  اخلاص ومنع الرهن لقاء 1/3/2008 من اعتبارا

 على مصاحل العمالء  من اًالتمويل العقاري وذلك للحد من تفاقم هذه الظاهرة وحفاظ
 هذا القانون أعقبد ومل يكتف بنك الكويت املركزي بذلك فق.  األعمال املعماريةأصحاب
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سارية  على شروط القروض االستهالكية واملقسطة اجلديدة تصبح جوهرية أخرىبتعديالت 
 حيث تضمنت هذه التعديالت خفض هامش الرحبية 2008اية مارس  اعتبارا من املفعول

% 40فقط على إال يزيد القسط الشهري عن % 2فوق سعر اخلصم للمؤسسات املالية إىل 
 سنوات وأن تطبق هذه التعديالت 5للمتقاعدين وبفائدة ثابتة تراجع كل % 30و للعاملني 

كما أكد . باألثر الرجعي على القروض واملعامالت االئتمانية السابقة لصدور هذا القانون 
بنك الكويت املركزي على إقرار عقوبات على الشركات املاحنة للقروض االستهالكية إذا 

  ).Ci-net( مشتركة يئة املعلومات االئتمانية تبني أن هذه الشركات غري
هذا وقد ظهرت جمموعة من االنتقادات اليت وجهها البعض لذلك القانون وتلك التعديالت 
باعتبار أن صدورها والعمل مبوجبها من شأنه تقليص حجم العمليات االئتمانية يف دولة 

ال عن ظهور سوق القروض الكويت بصفة عامة وعمليات التمويل العقاري بصفة خاصة فض
املوازية بالقدر نفسه أو تربير األمر الذي يرفع من معدالت املخاطرة فيما يتعلق بالتمويل 
العقاري بصورة أكثر حدة باملقارنة بالفترات الزمنية اليت سبقت صدور هذا القانون ، كما 

على  أعطى مؤشرا 2008لسنة ) 8(أكدت وجهات النظر هذه أن صدور القانون رقم 
اخنفاض حجم الطلب على التداول بالقطاع العقاري يف دولة الكويت منذ صدور هذا 

 وبالتحديد خالل شهري مارس وأبريل بالرغم من تراجع 2008القانون يف األول من مارس 
أسعار األراضي خاصة يف املناطق اخلارجية للدولة وجتاوز سعر بيع برميل النفط اخلام حلاجز 

وقت الذي كان يتوقع فيه الكثريون من رجال االقتصاد أن تستمر احلركة  دوالر ويف ال140
هذا وقد رأي هؤالء اخلرباء ان هذا . العمرانية اليت تشهدها البالد على نفس الوترية أو تزيد 

الركود يف السوق العقاري سوف يأيت بظالله السلبية ليس فقط على مالك األراضي السكنية 
واملستثمرين يف الشركات العقارية املدرجة يف سوق الكويت لألوراق بل أيضا على املسامهني 

املالية واليت من املتوقع حسب توقعام أن حتقق خسائر مالية سوف تتضح أثارها يف امليزانية 
السنوية لتلك الشركات مع اية السنة املالية احلالية وذلك عندما يتم تقييم العقارات تقييماً 

االخنفاض يف اسعار األراضي والعقارات واالرتفاع الكبري يف أسعار مواد وفقاً حلجم صحيحا 
  .البناء واملواد األولية املتعلقة ا

 بنك الكويت املركزي أعقبوبالرغم من هذه االنتقادات السابق اإلشارة إليها فقد     
إصدار إجراءات تشددية جديدة يف ملف القروض حيث أصدر تعميما جديدا إىل مجيع 

للقروض املوجهة للتمويل  يقضي بتحديد أوزان للمخاطر 12/5/2008ملصارف بتاريخ ا
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املعدلة ) 1(متمشية مع املعايري الدولية العقاري دون القروض املمنوحة للسكن اخلاص تكون 
لكفاية رأس مال املؤسسات املالية املعنية يف هذا الشأن وأن عدم االلتزام ا من شأنه إما 

. د.ال لتلك املؤسسات املالية أو احلد من تلك القروض العقارية فقد أشار أزيادة رأس امل
خالد سعد زغلول حلمي ، رئيس قسم القانون العام ، كلية احلقوق ، جامعة الكويت يف 

اجلوانب "حبث مقدم عن النظام القانوين لرقابة بنك الكويت املركزي على االئتمان بعنوان 
 ، إىل أنه 2006مؤمتر كلية احلقوق ، جامعة الكويت ، فرباير " يةالقانونية للعمليات التمويل

ويف إطار التوجيهات احلكومية يف دولة الكويت من أجل ضمان استمرار مسرية النشاط 
االقتصادي نظم املشرع رقابة البنك املركزي على االئتمان من النواحي الكمية اليت دف إىل 

بصرف النظر عن وجوه االستعمال ومن النواحي النوعية التأثري على حجم االئتمان املصريف 
كما جاء يف تقرير بيتك . اليت دف إىل توجيه االئتمان مبا يتفق مع تنمية االقتصاد القومي 

 اخنفاض 2008عن الربع الثاين لعام ) بيت التمويل الكوييت(الفصلي عن سوق العقار 
عن الربع األول لنفس % 20ر بنسبة واألسعا% 55تداوالت عقارات السكن اخلاص بنسبة 

لسنة ) 9(والقانون رقم ) 8(العام حيث أرجع التقرير ذلك نتيجة لسلبيات القانون رقم 
 خبصوص منع الشركات املسامهة من بيع وشراء ورهن وحوالة حق العقار املخصص 2008

ل العقاري للسكن اخلاص األمر الذي أدى إىل احنسار عمليات االئتمان العقاري أو التموي
إال أن الباحث يرون أنه . للمؤسسات املالية اإلسالمية بذات النسب اليت أشار إليها التقرير

وإن كانت هذه األسباب البد أن تؤخذ يف االعتبار إال أن هناك حزمة أخرى من املسببات 
سامهت يف ذلك االخنفاض يف الطلب عددا وقيمة على السكن اخلاص يف دولة الكويت أمهها 

الرتفاع املضطرد يف أسعار مواد البناء فضال عن التضخم وأثاره السلبية على كافة قطاعات ا
كذلك احلال بالنظر إىل ندره األراضي موضوع التداول . االدخار واالستثمار بشكل عام 

العقاري بشكل واضح وصريح خاصة يف املناطق الداخلية بدولة الكويت وغريها من 
باحث أن حتميل البنك املركزي لتلك السلبيات أمر مبالغ فيه خاصة لذلك يرى ال. املسببات 

إذا أكدنا على جمموعة املسببات اليت ذكرناها واليت تأيت باألمهية النسبية األعلى يف صحة هذا 
صحيح أن هناك تداعيات وقتية ملا يشهده سوق األعمال املعمارية يف . التقييم وآثاره السلبية 
 املعمول به اعتبارا من 2008لسنة ) 8(مباشرة لصدور القانون رقم دولة الكويت كنتيجة 

 السابق اإلشارة إليه فيما يتعلق بتأثرياته السلبية على حجم التداول والطلب 2008مارس 
على العقارات ، إال أن االرتفاع النسيب للطلب على األراضي خاصة يف املناطق الداخلية 
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ق املواد اخلام الالزمة لعمليات التشييد والبناء من حديد للدولة مع االرتفاع املضطرد يف سو
وأمسنت وغريها قد يؤثرون جمتمعني يف رفع الطلب مرة أخرى يف االجتاه التصاعدي وبواقع 

 نظرا ألن وصول الطلب إىل املستوى احلدي 2008أو يزيد اعتبارا من يوليو % 25
 إىل االرتفاع التدرجيي وبشكل واضح لالخنفاض يقابله طلباً متزايداً يدفع هذا االخنفاض

كما أن اجتاه بنك الكويت املركزي إىل إصدار القانون املشار إليه والتعديالت . وملموس
الواردة عليه واإلجراءات الواردة يف التقييم الصادر بشأن يسري يف االجتاه الصحيح حنو احلد 

رية وتلك املمنوحة يف ااالت من إطالق سياسة التوسع غري احملسوبة يف منح القروض العقا
األخرى جاءت البيانات التسهيالت البنكية يف مؤشر بنك الكويت املركزي لشهر مايو 

 أن األمور بدأت تأخذ وضعها الصحيح واإلجيايب فيما يتعلق بتراجع حجم 2008
لصناعي التسهيالت االئتمانية الشخصية والعقارية يف مقابل االرتفاع النسيب امللحوظ للقطاع ا

، األمر الذي يؤكد أن هناك مؤشرا إىل توجه جديد لدى املؤسسات املالية املاحنة لالئتمان 
ليس فقط بسبب تأثرياا السلبية على عمليات . حنو االهتمام بالتنمية االقتصادية للبالد 

ء املؤسسات املالية من حيث الرحبية واملخاطرة بصورة عامة ولكن أيضا خلطورا على العمال
من أصحاب األعمال املعمارية بصورة أكثر حده خاصة وأنه استناداً لواقع البيانات املنشورة 
من خالل خمرجات النظم احلديثة لدى مركز املعلومات بوزارة العدل أن إمجايل القضايا 

 لألشخاص املرفوعة من املؤسسات املالية والشركات والبنوك ضد الكويتيني وغري الكويتيني
 قضية ، وأن إمجايل أعداد املدينني فيها 64846الطبيعيني واألشخاص االعتباريني بلغت 

 ، منها 2006 إىل العام 2001 مدينا وذلك يف الفترة الزمنية من العام 81483يشمل 
على % 44،  % 25 مدينا كويتيا بنسبة 36098 قضية ضد الكويتيني وعدد 16490

 2008 الكويت الوطين من خالل النشرة االقتصادية لشهر يونيو الترتيب ، حيث أشار بنك
إىل أن تعليمات بنك الكويت املركزي فيما يتعلق بشأن ضرورة تطبيق البنك للمعيار الدويل 

يرفع من وزن املخاطر للقروض االستهالكية واملقسطة ) 2(اخلاص بكفاية راس املال بازل 
دة توجيه اإلقراض إىل قطاعات أكثر إنتاجية لتحقيق ويهدف هذا اإلجراء إىل إعا. والعقارية

التنمية االقتصادية للبالد ، فضال عن كبت مجاح الضغوط التضخمية املؤثرة يف اخنفاض وحدة 
وال شك أن هذه النسب . النقود من العملة الكويتية ، وضمان تدفق األموال حنو اإلدخار 

ية بشكل عام القروض والعمليات االئتماناملشار إليها مرتفعة تعكس سلبية إطالق ظاهره 
املقسطة أو العقارية وتعطي مؤشرات واضحة املعامل حنو سالمة قوانني االستهالكية منها أو
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بينما يؤكد هذا املصدر أيضا أن هناك . وقرارات بنك الكويت املركزي األخرية املشار إليها 
 رغم ما يثريه البعض من 2008م منوا مرجحا يف أرباح البنوك الكويتية السنوية خالل عا

 اخلاص بتعديالت بنك الكويت املركزي 2008لسنة ) 8(التأثريات السلبية للقانون رقم 
وقد أكد اخلرباء على أن أسباب متتع دول جملس التعاون اخلليجي باملناعة . على القروض 

فرة وقوة السيولة النقدية واحلصانة من التأثر بالتداعيات من األزمات املالية العاملية يرجع إىل و
اهلائلة يف املنطقة وتنوع احملافظ املالية واختالف بيئة التعامل يف جمال التمويل العقاري لدول 
جملس التعاون اخلليجي عن تلك املعمول ا يف الواليات املتحدة األمريكية اليت اعتمدت على 

شاهد أن هناك فرصا تعطي القروض والرهونات العقارية بصفة مطلقة ، يف الوقت الذي ن
أمهية نسبية حلجم التعامالت اإلسالمية يف دول جملس التعاون اخلليجي مما يؤكد على ضرورة 
االستعانة بطرق التمويل العقاري اإلسالمية كأداة للخروج م األزمات العاملية اليت تثريها 

ة ومساؤها ما جاء ومما يؤكد إلقاء الضوء على موضوع القروض العقاري. القروض العقارية 
 حيث أصدرت الدائرة التجارية الثانية مبحكمة التمييز حكما هو األول 6/1/2008بتاريخ 

من نوعه بشأن فوائد القروض حيث جاء يف حيثيات احلكم أن املقرر يف قضاء احملكمة أن 
 إال يف العقد يكون مبثابة القانون بالنسبة لطرفيه فال جيوز إليهما أن ينقضه أو يعدل أحكامه

حدود ما يسمح به االتفاق او يقضي به القانون ، وعروجا على املواد العامة للقانون املدين 
عدم "الكوييت يرى الباحثني ضرورة االستناد إىل النص الذي يؤيد ذلك احلكم وفقا لقاعدة 

، وهي قاعدة عامة جمردة حتكم مجيع املعامالت " جواز االتفاق على ما خيالف القانون
عقود أيا كانت أنواعها ومواصفاا ، كذلك فهي من القواعد اآلمرة اليت ال جيوز وال

االختالف عليها ، لذلك فإن حيثيات هذا احلكم قد أصابت العدالة فيما يتعلق بعدم جواز 
فوائد (تقاضي املؤسسات املالية املصدرة للقروض العقارية أو غريها فوائد على متجمد الفوائد 

 جواز أن تتقاضى تلك املؤسسات املالية لفوائد قد تتجاوز أصل تلك القروض وعدم) التأخري
، هذا وقد أقرت حمكمة التمييز بدولة الكويت بعدم جواز تعديل شروط القروض بالطعن 

وأن جواز هذا التعديل ال يقرها القضاء إال عند ) 1جتاري  (2007 لسنة 78بالتمييز رقم 
من القانون ) 115(املادة .  مدين 198نصوص عليها باملادة تطبيق نظرية الظروف الطارئة امل

 ، وقد وضع هذا احلكم 1980 لسنة 68التجاري الكوييت الصادر باملرسوم بالقانون رقم 
األمور يف نصاا الصحيح بالنسبة لعقود القروض ذلك أا من عقود اإلذعان اليت يفرض فيها 

واليت ال حتق الرضا يف ) العميل(ى الطرف الثاين شروطه عل) املؤسسة املالية(الطرف األول 
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العقد حيث أن الرضا مفروض وليس موجود ألن أمر حتقيق الرضا يكون فقط من حيث أنه 
مفروض على العميل باإلكراه وليس موجوداً وفقاً لإلجياب والقبول اللذان ميثالن عنصري 

ه من قبل الطرف األول لتحقيق حيث إن عقد اإلذعان يتم إعداده وجتهيز. الرضا يف العقد 
مصاحلة يف كل األحوال والظروف ودون مراعاة لظروف الطرف الثاين أو لظروف 
ومالبسات الغرض املنشأ من أجله أصل التمويل العقاري ، لذلك فإن مثل هذه العقود ال 

ا وأن يتحقق معها الرضا إال من النواحي الشكلية دون مراعاة النواحي املوضوعية ، فالرضا هن
حتققت معه اإلرادة فإنه يكون منقوصاً أو معيباً لعدم اكتماله إال من خالل القوة القاهرة 

  .املفروضة على الطرف الضعيف
وفضالً عن ما جاء به احلكم املشار إليه فقد رأي الباحث ضرورة أن يوضح أنه مشل يف      

ترض أن القروض العقارية هي طياته أيضا عدم جواز االعتداد مبثل تلك املمارسات اليت تف
 دينار كوييت ومتثل قروضا طويلة اآلجل باعتبار أن مدة تلك القروض 15000ملبالغ تتجاوز 

 سنوات ، كذلك احلال بعدم جواز حتايل تلك املؤسسات املالية بتعديل قيم 5تتجاوز 
ركزي بتعديل االقساط املتفق عليها مقدما عند إبرام عقود القروض كلما قام بنك الكويت امل

أسعار اخلصم بينما يتم متديد أجلها لفترات أطول وهو األمر الذي يتفق يف نتائجه مع رفع 
قيمة األقساط واإلبقاء على عددها فكالمها وجهان لعملة واحدة ، فبالرغم من أما خمتلفان 
 شكال فإما بالضرورة متفقان موضوعا وكالمها ميثل خمالفة قانونية صرحية فضال عن
خروجهما متاماً على أحكام الشريعة اإلسالمية اليت نأمل يف حتقيقها جلميع املعامالت املالية يف 

  .اسرع وقت ممكن
ومما يعمق من مساوئ وسلبيات القروض بصفة عامة والقروض العقارية بصفة خاصة      

 الكلية باعتبارها أداة من أدوات التمويل العقاري موضوع البحث ما جاء يف حكم احملكمة
 أي يف وقت الحق لصدور حكم حمكمة التمييز 2008الصادر يف شهر إبريل من العام 

 والسابق اإلشارة إليه من إقرار احملكمة الكلية بوضوح أن القروض 6/1/2008الصادر يف 
املقسطة تعد قروضا طويل األجل ، وبالتايل فإنه جيوز أن يزيد جممع فوائدها على رؤوس 

  .لعادات التجارية واألعراف املصرفيةأمواهلا وفقاً ل
لذلك يؤكد الباحث على تفاقم مشكلة القروض وتعاظم سلبياا على مجيع أطراف      

عمليات التمويل العقاري وضرورة البحث عن أدوات بديلة تلغي أو ختفف من تلك اآلثار 
 العقاري وتلقي السلبية وتعمل على حتقيق املصاحل املشتركة جلميع أطراف عمليات التمويل
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قبوالً من املهتمني ذا األمر وتعمل على حل مشكلة القروض موضوع الساعة يف الشارع 
  .الكوييت

  اإلطار العلمي ملعاجلة أزمة القروض العقارية يف دولة الكويت: املبحث الثالث

 إن حتقيق مصلحة املنشآت املالية املاحنة للقروض العقارية دون التفكري يف حتقيق مصاحل
العمالء أصحاب العقارات يعد قصوراً يف إدراك األمهية النسبية للعملية التمويلية واألخطار 
احمليطة ا وكذلك أطراف التعاقد يف عمليات تشييد وبناء العقارات وخروجاً عن اهلدف 

  .املنشود والذي يسعى الباحث من خالله إىل ضرورة حتقيق اجلودة الشاملة ملوضوع البحث
 األمهية النسبية لتلك السياسات ال بد أن تبدأ مرحلة اختيار عقد التمويل العقاري لذلك فإن

الذي يتماشى وحتقق م خالله أحكام الشريعة اإلسالمية والذي يضمن حتقيق مصاحل مجيع 
إن الرؤية اليت يراها الباحثون . األطراف املسئولة واملستفيدة من عمليات التمويل العقاري 

املقام تتمثل يف عقود املشاركة املتناقضة املنتهية بالتمليك ومؤداها دخول مناسبة يف هذا 
املمول العقاري كشريك مع العميل يف متويل عملية شراء أو تنفيذ العمل املعماري ، حيث 

 15-10قرر جممع الفقه اإلسالمي يف دورته اخلامسة املنعقدة يف دولة الكويت يف الفترة من 
ود املراحبة لألمر بالشراء واإلجارة املنتهية بالتمليك وكذلك  شرعية عق1988ديسمرب 

علي القرة داغي ، االستاذ بكلية الشريعة ، جامعة . د.املشاركة املنتهية بالتمليك حيث أشار أ
التحديات الشرعية املستقبلية أمام تطور وأبتكار املنتجات املالية " قطر يف حبث منشور بعنوان 

ن الضروري االهتمام باملنتجات اإلسالمية والصيغ والعقود واآلليات على أنه م" اإلسالمية
اليت تلزم بأحكام الشريعة اإلسالمية وتضاهي يف إمكانية تطبيقها ومرونتها املنتجات املالية 
التقليدية ولكنها متتاز عنها باملميزات اخلاصة باالقتصاد اإلسالمي من امللكية واملشاركة 

 تبدأ بالعقود وتنتهي بالصكوك اإلسالمية اليت هي يف حقيقتها موضحا أن هذه املنتجات
  .منظومة متكاملة تقوم على أساس عقد من عقود املضاربة املالية املشروعة

ويرى الباحث أن عقد املشاركة املنتهية بالتمليك على وجه اخلصوص يصلح لالستخدام 
أا عقود ختضع ألحكام ملواجهة أزمة القروض العقارية حمل البحث ، ذلك فضالً عن 

الشريعة اإلسالمية كما جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي السابق اإلشارة إليه ، فإا متثل 
عقوداً يتحقق من خالهلا املصلحة واملنافع جلميع اطراف عمليات التمويل العقاري حيث 
تندرج فكرا حول إصدار ترخيص شركة بني شركة التمويل العقاري كطرف أول 
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وصاحب العمل املعماري كطرف ثاين ويتم من خالل إنشاء هذه الشركة عقدا باملشاركة 
املنتهية بالتمليك تعطي فيها شركة التمويل العقاري احلق للشريك وهو صاحب العمل 
املعماري يف احللول حمله يف امللكية دفعة واحدة ، أو على دفعات دورية حسبما تقتضيه 

لعقد ، حيث ينص يف العقد على أن شركة التمويل العقاري ال حيق الشروط املتفق عليها يف ا
هلا االستمرار كشريك يف العقد حىت ايتها أو تصفيتها أيهما أسبق كما هو الوضع القانوين 
إلنشاء الشركات بوجه عام بل أن استمراره يتناقص بزيادة حصة الطرف الثاين صاحب 

 امللكية للعمل املعماري املنوط به إمتام هذه املعاملة العمل املعماري كلما قام بسداد نسبة يف
املالية ، كذلك احلال فإن حصة الطرف الثاين ميكن أن تكون نقدية أو عينية وبسعر السوق 
ووفقا حلجم الضمانات فإن من أهم شروط هذا النوع من عقود املعامالت اإلسالمية عدم 

ني أو ألعباء الصيانة وسائر املصروفات اشتراط حتمل احد الطرفني لتكاليف أقساط التأم
  .األخرى بل حتمل على حساب املشاركة وفقا للحصص املتفق عليها

لذلك فإن اإلفادة من استخدام هذا العقد يؤكد أن توحيد املصلحة املشتركة بني الطرفني      
املواصفات يف التعامل مع املكاتب اهلندسية واملقاوالت لضمان متام تنفيذ العمل املعماري ب

خاصة وأن نظم التمويل اإلسالمية بوجه عام تقوم على التحرمي املطلق لسداد . املتفق عليها 
أو استالم أي نسبة عائد مضمون حمدد مسبقاً ، وهذا ما ليتيح جماال ملفهوم الفائدة احملرمة ، 

وبة ويربز وتشجيع هذه النظم مشاركة املخاطر واالحترام ويقلل من سلوك املخاطر غري احملس
فضال عن ما يقدمه هذا العقد من مشاركة املمول العقاري مع العميل املشارك . أمهية العقود 

يف العمل املعماري متضامنني وحبصص متناقصة ومتزايده على الترتيب من حيث احلقوق 
سن واإللتزامات يف عقود التشييد والبناء اليت تعقد مع املكاتب اهلندسية واملقاولني ضمانا حل

أداء العمل املعماري وفقا للمعايري املهنية اهلندسية املتعارف عليها من خالل األداء والنتيجة 
  .املرجوة عند متام تنفيذ العمل املعماري وتسلمه مقبوال من املمول العقاري والعميل جمتمعني

كة إن النظره اليت كانت سائدة من قبل من أن اهلدف األساسي ألدارة أي بنك أو شر    
أخرى هو تعظيم ثروة محلة األسهم حيث يفسر هذا اهلدف على أنه ، وتعظيم القيمة السوقية 

وتتطلب عملية تعظيم ثروة املالك أن يقوم املديرون بعملية تقييم للتدفقات . لالسهم العادية 
تعد غري مقبولة شكال وموضوعا من وجهة نظر "النقدية واملخاطر اليت يتحملها البنك 

باعتبارها تعد نظرة أحادية املصلحة تعرب فقط عن يسعى إليه محلة االسهم الباحث 
للمؤسسات املالية العامة يف جمال التمويل واالستثمار سواء ما تقدمه البنوك التقليدية من 
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قروض متنوعة استهالكية أو شخصية أو عقارية أو مقسطة أو غريها أو ما تقدمه بيوت 
  .راحبة أو إجارة أو غريها من أدوات التمويل اإلسالمية وشركات املال اإلسالمية من م

فإذا كانت القروض مبفهومها وطبيعتها ال تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية بل تتعارض      
معها باعتبارها تتناول مال مبال فكل مال جر نفعا فهو ربا حمرم يف كتاب اهللا سبحانه وتعاىل 

اإلجارة اليت تطرحها املؤسسات املالية اإلسالمية بالرغم من ، كما أن عقود املراحبة أو عقود 
أا تعد عقودا تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية وال خالف على ذلك إال أا تتفق مع 
عقود القروض فيما يتعلق بأما من عقود اإلذعان الذي تتعارض من خالهلا املصاحل 

عقاريني وبني عمالئهم من أصحاب األعمال وتتضارب فيها املنافع بني أطراف املمولني ال
  .املعمارية
ففي الوقت الذي يهدف من خالله املمول العقاري يف العقود السابق اإلشارة إليها حنو      

حتقيق أعلى معدالت الفائدة أو الرحبية على التوايل يتطلب أيضا التأكيد على احلصول على 
 الكفاالت نقدية كانت أو عينية تضمن حقوقه أكرب قدر ممكن من الضمانات أو الرهونات أو

إذا توقف العميل عن السداد أياً كانت املسببات ألخطار جتارية أو ألخطار غري جتارية إال أن 
االعتماد على ذلك قد يعمل على اإلطاحة بأدوات املالءة املالية لتلك املؤسسات املالية إذا ما 

اليت من شأا أن تذهب بتلك املؤسسات املالية إىل حتققت الظواهر االقتصادية غري املواتية و
الوقوع يف بؤرة املشاكل ، وما أزمة الرهونات العقارية بالواليات املتحدة األمريكية عما 

  .نوضحة باألمر البعيد
ونظراً ألن دولة الكويت قد انتهجت سياسة متليك البيوت احلكومية للمواطنني انطالقا      

 حيث يتم ختصيص قطعة أرض جمانية لكل مواطن مث تتبعها القروض من الدستور الكويتية
إال أن هذه . العقارية احلكومية من بنك التسليف واإلدخار لبناء املساكن اخلاصة عليها 

القروض احلكومية ال تفي بطبيعة احلال بتحقيق طموحات املواطن الكوييت يف السكن 
ماعي واالقتصادي ، لذلك يلجأ املواطنون يف املرغوب وباملواصفات الالئقة ملستواه االجت

العادة حنو استكمال البناء باالقتراض من البنوك التجارية أو التعامل مع بيوت املال اإلسالمية 
أو شركات املال واالستثمار األخرى دف حتقيق الرغبات املطلوبة يف مقابل ضمانات 

  .معينة
 مبا مشله من 2003يج العريب بعد انتهاء العام ونظراً لالستقرار الذي ساد منطقة اخلل     

مؤثرات سياسية وعسكرية يف ارتفاع سعر برميل النفط إىل ارقام قياسية غري مسبوقة فقد 
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شهد السوق العقاري ضة واضحة املعامل يف كل أنواع األعمال املعمارية سواء من الناحية 
وغريها من املؤسسات املالية يف منح الكمية أو النوعية وبالتايل توسعت البنوك التجارية 
  .القروض القعارية لعمالئها من طاليب هذه اخلدمات 

وبالرغم من أن القيود التنظيمية اليت أقرها البنك املركزي يف دولة الكويت يف العام      
من إمجايل ودائع البنوك % 80 واليت حتدد نسبة القروض والعمليات االئتمانية بواقع 2004
افة إىل الزيادات املتكررة يف اسعار الفائدة ، واليت تعمل على زيادة تكاليف األموال ، باإلض

املقترضة عرب النظام املصريف ، إال أا تدفع البنوك التجارية حنو تفضيل انتهاج سياسة اإلقراض 
عية موعة احملافظة األعلى رحبية بدال من متويل خطط التنمية أو املشروعات الصناعية والزرا

واخلدمية األخرى ذات العوائد األقل وذلك ضمن سعي املؤسسات املالية إىل تعظيم هوامش 
الربح لديها ، مع مالحظة التأكيد على إمكانية حصول البنوك التجارية واإلسالمية العاملة يف 
دولة الكويت إىل احلصول على الدعم احلكومي إذا ما دعت احلاجة إىل ذلك أو إذا صار هذا 

عم ضرورياً باعتبار هذه البنوك قد حصلت على التصنيفات العاملية من بيوت التحكيم الد
الدولية نظرا الا قد حققت النسب املطلوبة للودائع بالعمالت احلرة األخرى خبالف ما 

  .حققته بالعملة الكويتية
لكويت إن اإلقبال على االستثمار يف القطاع العقاري يشهد طفرة حقيقية يف دولة ا     

 حيث أن هناك طلبا واضحاً من أصحاب األعمال حنو التوجه إىل 2004اعتبارا من العام 
هذا القطاع العقاري نظراً ملا حيققه من إجنازات وعوائد جيدة أفضل مما حيقق قطاع البورصة 

  .أو الودائع البنكية أو جماالت االستثمار األخرى
ة اجلديدة احلاصلة على التراخيص خالل األعوام كما أن زيادة أعداد الشركات العقاري      

 يف تصاعد مستمر بصورة تعطي دالل ومؤشراً على انتعاش هذا القطاع 2004اعتبارا من 
وحجم املشاريع واإلنشاءات العمالقة اليت ظهرت تعطي نفس هذا االجتاه يف املؤشر 

ستثمار من استقرار دون التصاعدي سواء لصغار أو كبار املستثمرين نظراً ملا يتمتع به اال
التخوف من تراجع االستثمارات فيه أو من تقلبات السوق األمر الذي ميكن العمالء من 
أرباب األعمال املعمارية من حتقيق أهدافهم حنو تشييد وبناء األعمال املعمارية باملواصفات 

تحقيق األمن واجلودة املطلوبة ، وذلك أيضاً يف ظل توفر العديد من الضمانات الكفيلة ب
واألمان لسياسات املؤسسات املالية يف جمال عمليات االئتمان حيث تشري اإلحصاءات إىل 

 خاصة 2007يف العام  % 97 إىل 2003يف العام % 58زيادة نسبة املؤسسات املالية من 
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تلك اليت تعمل مبوجب أحكام الشريعة اإلسالمية وأن حجم اإلصدارات العاملية للسندات 
 بليون دوالر من أصل 97.3ة مع أحكام الشريعة اإلسالمية سوف تصل إىل حجم املنوافق
وفقاً لتقرير سبائك لشهر  . 2008 بليون دوالر حجم السوق اإلسالمي العاملي للعام 700
كما أكدت سكاندرو أن يورز أن منو الصكوك اإلسالمية يف جمال االئتمان  . 2008مايو 

 ، خاصة يف جمال 2008خالل العام % 35 -% 30سوف تتراوح نسبة زيادته إىل 
  .اإلجارة واملشاركة

وبالرغم من اختاذ املؤسسات املالية للعديد من الضمانات يف جمال القروض العقارية      
باعتبارها االجتاه السائد يف جمال التمويل العقاري بدولة الكويت إال أن طبيعة القروض 

متبادل بني طرفني تفرض على الباحثني ضرورة االهتمام ليس باعتبارها عملية تبادلية أو التزام 
فقط بالضمانات اليت تفرضها تلك املؤسسات املالية على عمالئها ضماناً للسداد فحسب بل 
أيضاً ضرورة أن تم بتقدمي كل حديث يف جمال إدارة األعمال املعمارية ضماناً الستقرار 

املة للمنتج وبالتايل االستفادة من الدخل واملنفعة أصحاب األعمال واالستفادة من اجلودة الش
على املدى الطويل لتحقيق استمرارية سداد االلتزامات يف مواعيدها املنتظمة فضالً عن 
ضرورة البحث عن أفضل سياسات إدارة األخطار اليت تغطي جمموعة األخطار التجارية 

يت تؤدي بدورها إىل التوقف عن واألخطار غري التجارية اليت قد تصيب أصحاب األعمال وال
  .سداد األقساط

وإذا كانت املشاهدات تدل على أن املؤسسات املالية اليت تعمل يف جمال التمويل العقاري      
تعتمد يف إدارة اخطارها يف جماالت القروض بصفة عامة والقروض العقارية بصفة خاصة على 

ن أصحاب األعمال املعمارية لضمان سداد الضمانات اليت تفرضها على املقترضني املدينني م
األقساط يف مواعيدها املنتظمة املتفق عليها مسبقا حتقيقا ملصلحتها يف الوقت الذي تغفل فيه 
عن حتقيق التوازن يف العالقة التعاقدية املتعلقة بالقروض العقارية وطبيعتها من حيث كوا 

، الطرف اآلخر كما سبق اإلشارةساب عقود إذعان تتحقق من خالهلا مصلحة طرف على ح
فاملمول العقاري ال ينظر ملصلحة املقترض املدين بقدر تركيزه على حتقيق مصلحته اخلاصة ، 
األمر الذي حذا بالباحثني حنو البحث عن أفضل سياسات إدارة األخطار اليت حتقق التوزان 

مل ألطراف العملية للمصاحل املتعارضة ألطراف التمويل العقاري مبا يضمن حتقيق التكا
املعمارية ومبا ميكن معه حتقيق مصاحل كل منهم ومبا يضمن حتقيق الصاحل العام واجلودة 

  .الشاملة هلذا املنتج 
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إن املشاركة اليت نسعى إليها حتقق من خالل التمسك بشرعية العقود وحنن نثمن على      
ال تقدمي اخلدمات العقارية حتويل البنك العقاري الكوييت  إىل بنك إسالمي يعمل يف جم

باملشاركة وليس بالقروض جتنباً للمشاكل اليت تواجه البنوك التجارية التقليدية يف إدارة أخطار 
القروض العقارية باعتبارها ذاتيه املصاحل أو أحادية املصلحة يف الوقت الذي قد تتحقق فيه 

شاركة اليت نراها تنطوي على التوازنات املطلوبة ألطراف األعمال املعمارية من خالل امل
ضوابط وأحكام تؤكد على ضرورة أن تقوم املؤسسات املالية اليت تعمل يف جمال التمويل 
العقاري وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية ومن خالل نظام أو عقود املشاركة املتناقصة املنتهية 

لألعمال املعمارية بالتملك إىل التأكد من إجراء العمالء لدراسات اجلدوى االقتصادية 
موضوع التمويل العقاري حتت إشراف استشاريني متخصصني يف جمال اهلندسة والقانون 
والتمويل والتأمني يعملون يف تلك املؤسسات املالية وأخرى ملتابعة تنفيذ األعمال املعمارية 

ها من جانب حمل تلك املعامالت املالية واعتماد ونسب اإلجنازات ا وفقاً للشروط املتفق علي
كما أن هناك نوعاً آخر من أنواع املعامالت اإلسالمية اليت تصلح لعمليات التمويل . الطرفني 

العقاري واملتعلقة بصكوك املقارضة ، حيث قرر جممع الفقه اإلسالمي يف دورته الرابعة اليت 
 طرح 1998 فرباير 11-6عقدت يف مدينة جدة باململكة العربية السعودية يف الفترة من 

صكوك املقارضة كبديل شرعي لسندات القروض الربوية ، واليت تقوم على أساس املضاربة 
املشروعة وفقاً ألحكام امع السابقة ومؤداها أن تقوم عقود املقارضة على اساس أن يكون 
التمويل من خالل طرح سندات يف سوق األوراق املالية من شخص والعمل من شخص آخر 

د نسبة األرباح وفقا لالتفاق الوارد بالشروط اخلاصة هلذا النوع من العقود ، على أن يتم حتدي
بينما يتحمل اخلسارة املمول دون القائم بالعمل أصدر املؤمتر الدويل الثاين لالقتصاد االسالمي 

 فعالياته 22/4/2008-21الذي انعقد يف غرفة جتارة وصناعة الكويت يف الفترة من 
ركزي أن يقبل حتول البنوك التقليدية إىل بنوك تطبق أحكام الشريعة بدعوة بنك الكويت امل

اإلسالمية مىت ما تقدمت بطلب التحول إىل بنوك تتعامل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية وأن 
كما دعا بنك . يستجيب هلا ، علما بأن هناك ثالثة بنوك تقليدية تقدمت مبثل هذا الطلب 

ييد مثل هذا التحول لتطبيق املنهج اإلسالمي على البنوك الكويت املركزي إىل تشجيع وتأ
حىت ميكن رؤية مجيع البنوك يف دولة الكويت قد التزمت بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية يف 

  :ويف هذا الصدد قد تضمنت قرارات املؤمتر اآليت . معامالا 
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ها واستثماراا عدم جواز معاونة البنوك واملؤسسات املالية التقليدية على أنظمت  -أ 
  .املخالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية

حترمي املسامهة واملضاربة يف أسهم البنوك التقليدية والشركات غري املتوافقة مع   -ب 
 .أحكام الشريعة اإلسالمية

 .التخلص من اإليرادات احملرمة مهما كان مصدرها  -ج 
ت واألعمال اهلندسية لذلك فإن هذا العقد يصلح للتمويل العقاري لشركات املقاوال     

إلمتام تنفيذ األعمال املعمارية اليت يرغب الطرفان يف تشييدها وبناءها ملصلحة الطرف الثاين 
أو أصحاب األعمال املعمارية اآلخرين ، كما يسمح هذا العقد كما يف عقد املشاركة املنتهية 

رجيي لقيمة السند األصلي بالتمليك إىل ختصيص نسبة من األرباح السنوية احملققة للسداد التد
. ويستمر هذا النظام حىت متام انتقال امللكية من الطرف األول إىل الطرف الثاين يف هذا العقد 

وبالرغم من اجتاه بعض دول جملس التعاون اخلليجي عملياته من خالل اإلشراف والرقابة 
عاملني مع املؤسسات ووضع الضوابط والشروط الالزمة ألنواع العقود اليت تالءم شرائح املت

التمويلية اليت ميكن التعامل معها وحتت إشرافها ووفق ضوابطها وشروطها ، فإن خصوصية 
السوق العقاري يف دولة الكويت ال تتطلب بالضرورة وجود هذا النظام بل ميكن تطويره 

كة للتمويل وفقا لالجتاهات اليت اختذها الباحثون منهاجاً لذلك وإجياد آليه لتفعيل نظام املشار
 2008 يوليو 3العقاري بدال من نظام القروض فقد صدر وكالة األنباء السعودية يف الثالثاء 

أقر جملس الشورى السعودي مشروع قانون لإلقراض العقاري ميهد الطريق أمام موافقة 
احلكومة عليه للسماح لعدد أكرب من السعوديني بامتالك العقارات وتنويع مصادر الدخل 

 انظمة متويلية جرى إعداده خالل 4ويدور هذا املشروع يف مناقشاته حول  . للبنوك
السنوات العشر املاضية الختيار أفضلها لعامة املواطنني السعوديني يف ظل الضرورات 

إال أن املشاكل . االقتصادية لتشغيل السيولة النقدية املصاحبة الرتفاع أسعار النفط عاملياً
تأيت من املعاناة اليت واجهت السعوديني من إيار سوق األوراق املالية يف احلقيقية هلذا القانون 

 ومن وصول الغالبية العظمى منهم للمراحل احلدية لالقتراض األمر الذي 2006العام 
يفقدهم القدرة على االستفادة من التمويل العقاري حىت مع اخنفاض اسعار الفائدة على هذه 

  .األنواع من أنواع االئتمان
ومن املعلوم أن سياسات البنوك اإلسالمية يف هذا اال تتركز يف نظام املراحبة الذي ال     

خالف على شرعيته لكنه يتطلب نفس الضمانات اليت تتطلبها البنوك التجارية حتقيقاً 
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للمعامالت املالية يف جمال التمويل العقاري فضال عن البحث عن مصلحتها دون مصلحة 
  .مر الذي يتعارض مع حتقيق اجلودة الشاملة للمنتجالعمالء ، األ

وال خيفى على الباحث التأكيد على أن جمتمع الراغبني يف التعامل وفق املشاركة املقترح      
يتطلب جمتمعاً يتصف باالعداد الكثرية فضال عن أنه من أصحاب الرغبات اجلادة يف التعامل 

نذ البدء يف انشائها وتشييدها حىت متام تنفيذها يف مع هيئة تنظيم وتدوير أعماهلم العقارية م
وإذا ما اضيفت ضرورة استمرار هذه اخلدمات اإلدارية . صورا النهائية بشكل مقبول منهم 

والتنظيمية واإلشرافية على هذه االعمال املعمارية طوال مدد سريان عقود التمويل العقاري 
هلدف الرئيسي من ضرورة تفعيل جلودة العملية وحىت سداد كامل االلتزامات املالية اتضح ا

االستثمارية لبيوت التمويل العقاري حتقيقاً لألمن واألمان االقتصادي واالجتماعي للمجتمع 
  .الكوييت
ومن صور وأشكال التمويل العقاري اليت تصلح وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية تلك      

ت القروض الربوية ومفهومها يعتمد على املسماة بصكوك املقارضة كبديل شرعي لسندا
مصطلح القراض وهو العقد املعروف باملضاربة املشروعة يف اإلسالم واساسها يقوم على أن 
يكون التمويل من شخص غالباً ما تكون املؤسسات املالية بأنواعها املختلفة بينما أداء العمل 

 أن يكون الربح بينهما يكون من شخص آخر وغالباً ما تكون الشركات العقارية على
  .حبسب االتفاق واخلسارة على صاحب املال

هذا وقد قرر جممع الفقه اإلسالمي يف دورته الرابعة عشر اليت عقدت مبدينة جدة      
ومن .  شرعية صكوك املقارضة 11/2/1998-6باململكة العربية السعودية يف الفترة من 

وراق املالية حيث ميثل الصك ملكية حصة خالل طرح هذه الصكوك اإلسالمية يف سوق األ
شائعة يف العمل املعماري الذي مت حتويله من املمول العقاري الذي اصدر الصكوك إلنشائه 
حلسابه اخلاص أو متويله لشخص آخر على أن يدخل الشخص اآلخر مشترياً لبعض أو لكل 

وتشييد العمل املعماري تلك الصكوك وفقا لقيمة األصول النقدية والعينية خالل مدة إنشاء 
لذلك تعترب . أو عند االنتهاء منه بالقيمة السوقية اليت يتم االتفاق والتراضي عليها عند الشراء 

هذه الصورة من صور التمويل اإلسالمي اليت تصلح لتمويل االعمال املعمارية مرتفعة القيمة 
إن .  جمال التمويل العقاري كامعات السكنية أو التجارية أو الصناعية وغريها الكثري يف

ضمان جناح مثل تلك املشروعات ليس فقط موافقتها مع أحكام الشريعة اإلسالمية وإن كان 
هذا األساس هلذا الضمان بل تلك املشاركة املشروعة القائمة بني املمول العقاري وحاملي 
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وتشييد عمال معماريا صكوك املقارضة ، فإذا قرر واقدم شخصا طبيعياً أو اعتبارياً على إقامة 
فسوف جيد أن شراء تلك الصكوك املتوافقة مع القرض املعماري الذي يرغب فيه مكتمالً من 
الناحية التمويلية واهلندسية املعمارية واملدنية يف إطار الشرعية العقدية والقانونية غري متحمل 

لعمل املعماري حىت متام ألية أخطار جتارية أو أخطار غري جتارية قد يتعرض هلا خالل تنفيذ ا
تشييده وفقاً للغرض املنشأ من أجله وأن شراؤه وانتقال ملكية إليه يف ذلك الوقت سوف 

  .حيقق اجلودة الشاملة جلميع أطراف تلك املعامالت اإلسالمية

  نتائج البحث والتوصيات

   -:أمكن للباحث التوصل إىل النتائج والتوصيات التالية 
قارية يف جمال تشييد وبناء العقارات يعمل على حتقيق أن استخدام القروض الع .1

مصاحل املنشآت املالية املاحنة هلا وهو ما نشاهده يف إنفصال املصاحل املشتركة الطراف التعاقد 
يف هذا اال وتعارضها من خالل عقود اإلذعان املستخدمة دوما يف تلك ااالت األمر 

  .ابط حتقيق إدارة اجلودة الشاملة هلذه اهلدماتالذي يؤكد عدم مالءمة تلك العقود لضو
صعوبة استمرار املعامالت املالية يف جماالت القروض العقارية بالصورة املتفق عليها  .2

راف تلك املعامالت يف ظل التغريات االقتصادية اليت تسود العامل اليوم "يف العقود املربمة بني أ
 .جلزاءات القانونية يف هذا الشأنواليت من شأا التوقف عن العمل أو تطبيق ا

ضرورة أن تسعى املؤسسات املالية التقليدية حنو إعداد الدراسات الالزمة لتحويلها  .3
إىل مؤسسات مالية إسالمية تتمشى مع أحكام الشريعة اإلسالمية متشيا مع موافقة بنك 

 .لوجه الكويت املركزي على هذا النهج خاصة وأن بيئة اتمع الكوييت تؤكد هذا ا
التوصية بضرورة استخدام عقود املشاركة املنتهية بالتمليك وعقود املقارضة يف جمال  .4

متويل العقارات باعتبارمها حيققان املصاحل املتواثقة ألطراف التعاقد يف جمال املعامالت املالية 
م املتعلقة ذا النوع من أنواع التمويل وبالشكل الذي حيقق الصاحل العام يف ضوء أحكا

 .الشريعة اإلسالمية
األخذ بتطبيق املعايري الدولية يف هذا اال مبا يضمن رفع كفاءة العمل لدى  .5

املنشآت املالية املاحنة للعمليات التمويلية يف جمال العقارات وضمان ارتفاع مؤشرات كفاءا 
 .املالية
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