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سعود مراد 

»المسار«: معرضنا الرمضاني أول اختبار للسوق العقاري
 بعد عودة البنوك اإلسالمية إلى تمويل السكن الخاص

أكد مدير عام مجموعة املسار لتنظيم 
املعارض واملؤمترات س���عود عبدالعزيز 
مراد أن مع���رض العقار الرمضاني الذي 
ستطلقه املجموعة خالل الفترة من 24 إلى 
27 أغسطس املقبل واستقطب مشاركات 
واسعة، سيمثل أول اختبار حقيقي للسوق 
العقاري لرصد تفاعله مع صدور احلكم 
التاريخ���ي البات والنهائ���ي من احملكمة 
املستعجلة لصالح بيت التمويل الكويتي 
)بيتك( والبنوك اإلسالمية القاضي برفض 
االستش���كال املقدم م���ن احلكومة لوقف 
تنفيذ حكم االستئناف الذي حصل عليه 
»بيتك« والبنوك التي تعمل وفقا للشريعة 
اإلسالمية في شأن استثنائها من قانوني 
الرهن العقاري 8 و9 لسنة 2008 اللذين 
مينعان اجله���ات التمويلية من املتاجرة 
العقارية، والس���ماح لها بتمويل ش���راء 
العقارات السكنية لالفراد ومبوجب احلكم 
ذاته فإنه يحق ل� »بيتك« والبنوك اإلسالمية 
حاليا تنفيذ احلكم بتمويل شراء العقارات 

السكنية وعلى وزارة العدل تنفيذه.
 وأعرب مراد عن تفاؤله بتحسن أداء 
الس���وق العقاري في أعقاب صدور هذا 
احلكم النهائي، مش���يرا إل���ى أن قانوني 
الرهن العقاري صدرا لظروف انتفت حاليا 
كما أن القانونني لم يفرقا بني املضاربني 
واملطورين العقاريني ولم مييزا بني التمويل 
املضاربي والتمويل احلقيقي لذا فإن تأثير 
القانونني على السوق العقاري كان سلبيا 
بامتياز، وأدى النسداد القنوات التمويلية، 
فيما جاءت األزم���ة املالية وحذر البنوك 
في منح الق���روض لتفاقم املعوقات التي 
تواجه الس���وق العقاري مش���يرا إلى أن 
قانوني الرهن أثرا سلبا على أداء السوق 
العقاري إلى جانب الش���ركات العقارية 
املدرج���ة والتي متتلك محاف���ظ عقارية 

باإلضافة إلى البنوك التي متتلك محافظ 
عقارية فضال عن املواطن البسيط الذي 
فقد طريقته الوحيدة في متويل ش���راء 
الس���كن حيث ان قانوني الرهن العقاري 
منعا الشركات واملؤسسات من نشاطها في 
تطوير السكن اخلاص وذلك نتيجة منع 
تسجيل األراضي أو رهنها لها اضافة إلى 

تأثر املطورين االفراد سلبا.
وأضاف مراد أنه وكما توقعنا سابقا عاد 
بيت التمويل الكويتي والبنوك اإلسالمية 
إلى ساحة التمويل للعقار السكني األمر 
الذي سيدفع باجتاه مطالبة شركات متويل 
إس���المية ورمبا تقليدية للمعاملة باملثل 
مما س���يفضي في النهاي���ة إلى التخلص 
من قيود قانوني الره���ن العقاري 8 و9 
لس���نة 2008 داعيا إلى تخفيض إضافي 

للفائدة دون املس���توى احلالي البالغ %3 
لتشجيع املستثمرين على االقتراض من 
أجل االستثمار في السوق العقاري متابعا 
»السياسة املالية يجب ان تلعب دورا حاسما 
ملواجهة تداعيات االزمة املالية، ولن نعيد 
اكتشاف البارود اذا ش���ددنا على أهمية 
تعزيز االنفاق احلكومي الرأسمالي واطالق 
املش���اريع التنموية الكبرى املعلقة حملو 
آثار األزمة املالية حيث ان  تبني سياسة 
مالية انكماشية يؤثر سلبا على مختلف 

القطاعات«.
وأش���اد مراد بق���رار وزي���ر التجارة 
والصناعة أحمد الهارون بشأن تشكيل جلنة 
لدراسة تنظيم وتطوير السوق العقاري 
تضم عددا من ذوي اخلبرة واالختصاص، 
اضاف���ة الى بعض اجله���ات ذات العالقة 
لدراسة التأثيرات السلبية التي يتعرض لها 
السوق العقاري واقتراح احللول ملعاجلتها 
من خالل الرصد والتحليل ووضع النظم 
واإلجراءات التي تكفل حتقيق كل ما فيه 
دع���م القطاع العقاري من خالل دراس���ة 
تطوير النظم واللوائح لتلبية متطلبات 
سوق العقار لتالفي العشوائية وحتقيق 
الشفافية، ومبا يحقق التكافؤ بني البائع 
واملشتري دون غنب او حيف واصفا هذه 
اللجنة بأنها جلنة انقاذ وتشكيلها خطوة 
جيدة لكنها تتطل���ب أيضا الوصول إلى 
قرارات فعلية تصب في صالح الس���وق 
العقاري حيث انه وإبان تولي وزير التجارة 
والصناعة األسبق فالح الهاجري منصبه 
مت االعالن عن تشكيل جلنة تقصي ملعرفة 
األسباب الرئيسية واحلقيقية وراء ارتفاع 
اسعار العقارات في الكويت غير ان هذه 
اللجنة لم تس���فر عن أي نتائج أو حتى 
توصيات معربا عن أمله في حتسن أداء 

السوق العقاري.

مراد: متفائل بتحسن أداء السوق العقاري وقانونا الرهن لم يميزا 
بين المطورين والمضاربين وتشكيل لجنة إنقاذ السوق العقاري جيد

ندعو إل�ى تخفيض إضاف�ي للفائدة دون 3% لتش�جيع المس�تثمرين 
على االقتراض من أجل االستثمار في العقار وتصحيح قرارات السوق العقاري

تنطلق أنشطته 24 أغسطس واستقطب مشاركات واسعة 


