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صورة الطابع التذكاري 

حمد مساعد الساير متوسطا فريق »كاريبو كوفي«

مشاري العيادة

نوال الفزيع 

وزارة النفط تطرح طابعًا تذكاريًا
بمناسبةمرور خمسين عاماً على إنشاء »أوپيك«

الكويت  املسابقة على مستوى 
الطالب محمد ع���ارف احملمدي 
من ثانوية عبداهلل العسعوسي 
والذي سيمثل الكويت في املسابقة 
النهائي���ة، وقد تلق���ت منظمة 
»أوپيك« أسماء الطلبة الفائزين 
الدول األعضاء  على مس���توى 
للمشاركة في املسابقة النهائية 
التي ستقيمها املنظمة في مقرها 
في العاصمة النمساوية ڤيينا في 

نهاية يونيو اجلاري.

في املسابقة التي نظمتها »أوپيك« 
في وقت سابق، مشيرة الى إن 
الكويت تلقت دعوة من منظمة 
»أوپيك« للمشاركة في املعرض 
الذي ستقيمه املنظمة في مدينة 

ڤيينا في سبتمبر القادم.
وفي انش���طة أخرى نظمت 
وزارة النف���ط مس���ابقة لطلبة 
املرحل���ة الثانوية ف���ي مدارس 
وزارة التربي���ة وذل���ك ضم���ن 
مسابقة »أوپيك« وقد فاز في هذه 

كشفت املمثل الوطني للكويت 
في منظمة أوپيك نوال الفزيع 
أن وزارة النفط أصدرت طابعا 
تذكاريا ضمن احتفاالتها مبناسبة 
مرور خمسني عاما على إنشاء 
منظمة ال���دول املصدرة للنفط 
)أوپيك(، حي���ث قامت الوزارة 
بالتنسيق مع وزارة املواصالت 
إلصدار هذا الطابع، الذي يحمل 
تصميم شعار االحتفال ومبقاس 
x 3.5 5 سم ومكتوبا باللغتني 
العربية واإلجنليزية، وينقسم 
الطابع إلى ثالث فئات وهي فئة 
25 فلسا وفئة 50 فلسا وفئة 150 
الكمية املطبوعة  فلسا، وتقدر 
بواقع 750 ألف طابع. وأفادت 
الفزيع بأن تصميم الطابع يحمل 
شعار احتفال »أوپيك« الذي فاز 

استمراراً اللتزامها الدائم بمسؤولياتها االجتماعية

»كاريبو كوفي« تشارك في حملة التوعية بدور بيت عبداهلل 
لمساعدة األطفال المرضى في المستشفيات

صغيرة للحص���ول على افضل 
ما ميكن احلصول عليه من كل 
حبة، وتوظف شركة كاريبو كوفي 
اليوم اكثر من 6000 موظف وما 
يعادل 500 موقع مملوكة للشركة 
في 16 والية في الواليات املتحدة 

ومنطقة كولومبيا.
افتتحت  وفي نوفمبر 2005 
الساير أول  امتيازات  مجموعة 
مقه���ى كاريب���و كوف���ي خارج 
املتح���دة وقد مت ذلك  الواليات 
بنجاح في الكويت مع بقاء هدف 
واحد أال وهو اخ���ذ زبائنها في 
املنطقة ال���ى جتربة كاملة غير 
مس���بوقة، وامتد جناح كاريبو 
كوفي الي���وم الى 28 موقعا في 
الكويت و25 في اإلمارات و8 في 
البحري���ن و2 في األردن و2 في 
قطر و2 في الس���عودية وموقع 
واحد في كل من عمان ولبنان مع 
خطة بافتتاح املزيد من املقاهي 
في الشرق األوسط في األعوام 

املقبلة.
وفد حازت كاريبو كوفي بفخر 
اجلائزة الذهبية مبسابقة التذوق 
بني منافسيها من رابطة املقاهي 
التخصصية بالواليات املتحدة 

)SCAAs( لعام 2008.

كمشروع بيت عبداهلل من صميم 
قيم شركتنا القائمة على وعيها 
التام مبس���ؤوليتها االجتماعية 

ورد اجلميل ملجتمعنا«.
اجلدير بالذكر ان شركة كاريبو 
كوفي هي »جتربة جتعل اليوم 
افضل« نقوم بذلك من خالل توفير 
القه���وة فائقة اجلودة من حول 
العالم وحتميصها ببراعة بكميات 

الى ابعد احل���دود وننتظر بكل 
لهفة استكماله ليقدم افضل رعاية 
ممكنة الطفالنا الذين هم بحاجة 
الى هذه الرعاية. وهذا املشروع 
هو بحق جتسيد للروح االنسانية 

والعطاء«. 
م���ن جانبه، ق���ال مدير عام 
كاريبو كوفي الش���رق االوسط 
بولوس يونس: »ان رعاية مشاريع 

الساير« حمد مساعد الساير: »ان 
كاريبو كوفي واعية متاما لدورها 
كعنصر فاعل في املجتمع الكويتي 
وكان خيارها األفضل مواصلة 
رعايتها للجمعية الكويتية لرعاية 
االطفال في املستشفيات وخدمة 

مجتمعنا«.
واض���اف: »ان بيت عبداهلل 
عزيز على قلوبنا ونحن ندعمه 

اعلنت شركة كاريبو كوفي 
الكويتية  عن دعمها اجلمعي���ة 
لرعاية االطفال في املستشفيات 
من خالل مش���اركتها في جمع 
التبرعات وحملة التوعية بدور 
بيت عبداهلل ملس���اعدة االطفال 

املرضى في املستشفيات. 
حي���ث تهدف ه���ذه احلملة 
بالدرج���ة االولى الى تش���جيع 
مش���اركة االف���راد والش���ركات 
واملؤسس���ات والهيئات جلعل 
حلم عبداهلل واالطفال املرضى 

حقيقة وواقعا. 
واكدت الشركة في بيان صحافي 
انها أصبحت جزءا ال يتجزأ من 
الثقافة الكويتية بإستراتيجيتها 
والتزامها بتحقيق نهوض قوي 
مبس���ؤولياتها االجتماعية في 
الشرق االوسط، والتزال تلعب 
دورا نشطا ومتواصال في تعزيز 
ودعم أنشطة ومشاريع الشباب 
الكويتي، الفت���ة الى انها كانت 
إحدى املؤسس���ات املشاركة في 
رعاية املشروع الوطني »كويتي 
وافتخر« و» نقدر« عالوة على 
رعايتها ملشاريع وانشطة عديدة 
اخرى.  وفي ه���ذا الصدد، قال 
العضو املنتدب لشركة »امتيازات 

العيادة: قانونا 8 و9 غير دستوريين وإلغاؤهما بات ضرورياً
ألقت  التي  املالية واالقتصادية 
بظاللها على الكويت، وانخفاض 
أس����عار النفط أدت إلى خفض 
ميزانية الدولة بشكل كبير وهو 
ما سيضع احلكومة في موقف 
حرج من إمتام مشاريع اإلسكان 
اخلاصة باملؤسسة العامة للرعاية 
السكنية والتي جتاوزت الطلبات 
على السكن نحو 100 ألف طلب، 
البنية  كما ستحول مش����اريع 
التحتية لها الى خطة التنمية.

وتعرض العيادة في دراسته 
س����لبيات القانون الى ما يلي: 
ارتفع عدد غي����ر القادرين على 
توفير الرعاية السكنية ألنفسهم 
بسبب انعدام سبل التمويل إثر 
من����ع الرهن العق����اري وأيضا 
واإلخالل مببدأ املساواة وتكافؤ 
الفرص، اذ ان ه����ذا القانون قد 
وضع الصعوبات والعراقيل أمام 

راغبي التمويل. 
فضال عن ذلك أدى بطالن رهن 
عقار السكن اخلاص إلى حرمان 
ش���ريحة كبيرة من استخدام 
العقار كضمان لسداد ما تبقى 
من قيمته، وهو ما اتضح جليا 
في تراجع حركة البيع والشراء 
في قطاع العقار الس���كني، الى 
ذل���ك تبني أن رف���ع العقار من 
الضمان أدى باملدينني إلى عدم 
السداد ونتج عن ذلك ارتفاع عدد 
املتعثرين، بالش���ركات القائمة 
والتي حددت نشاطها في أعمال 
املقاوالت وبناء املساكن وعجزت 
معظم الشركات عن سداد األعباء 
املالية املستحقة عليها بسبب 
توقف التعامل وزيادة نس���بة 
ال���ى جانب تضرر  املتعثرين، 
االفراد الذين تعاملوا في شراء 
األراضي وبنائها وبيعها بأسعار 
معقولة أو بهامش ربح بسيط 
والتي كانت تس���اهم جديا في 
توفي���ر س���كن خاص بس���عر 

منافس.
وذكر أن من السلبيات أيضا 
وقف التعامل مع العقار السكني 
نتيجة إلجبار املالك على التخلص 
مما ميلكون خالل ثالث سنوات 
تنتهي في 2011 على زيادة العرض 
وانهيار الس����وق، ما س����يؤدي 
ببع����ض احملتكرين في ش����راء 
العقارات بطرق أو بأخرى بثمن 
بخس ثم حجبها عن التداول، الى 
تعطش السوق وندرة العرض 
ومن ثم حدوث ارتفاع جنوني 

في قيمة العقار السكني.
ولفت إلى أن القانون أخذ صفة 
االستعجال دون مبرر ولم يأخذ 
حقه في الدراس����ة املتأنية ولم 
تستشار اجلهات املنوطة بالعقار، 
حيث أس����رف الى حد كبير في 
وصم التصرفات بالبطالن املطلق 
وأظهر رغبة جامحة لدى معديه 
في حظر التداول الى احلد الذي 
جعل من صاغ القانون يردد مادة 
احلظر بنفس النص تقريبا في 
القانون رقم 8 والقانون رقم 9 
لسنة 2008 دون مقتضى وعلى 
خالف املعمول به في الصياغة 

التشريعية.
وقال ان القانون ساهم بنشوء 
املنازعات في معامالت بيع وشراء 
عقارات الس����كن اخلاص، األمر 
الذي انعكس سلبا على استقرار 

امللكية العقارية.

ودعا العيادة في دراسته الى 
إع���ادة فتح الباب أمام ش���ركات 
التطوير العقاري لش���راء وبيع 
ف���ي حدود  الس���كنية  األراضي 
القانون ال���ى جانب طرح أراض 
من الدولة للش���ركات لتطويرها 
للسكن اخلاص وذلك مبدد زمنية 
قصيرة تسمح بإنهاء اإلجراءات 
والتراخيص والبناء والتسويق 
الس���وق للعرض  وذلك لفت���ح 
والطلب وتعزيز نظرية املنافسة 
الش���ريفة بني الشركات املطورة 
للعقار السكني وأيضا للحد من 
التالعب وجتميد األراضي، مؤكدا 
أن السوق العقاري احمللي تراجع 
بسبب عشوائية السوق وضعف 
القانون وعدم وجود جهة رقابية 
منظمة، معربا ع���ن أمله أن يتم 
تفعي���ل دور املقاص���ة العقارية 
ومنحها دور الهيئة أو املؤسسة 
الرقابية والتنظيمية وذلك إلعادة 

السوق العقاري الى طبيعته 
وبني العيادة في دراس���ته أن 
من اهم ايجابيات قانون السكن 
اخلاص رقم 8/2008، هو خفض 
األسعار، بينما تتمثل اكبر سلبياته 
في حرمان ش���ريحة كبيرة من 
املجتمع من ش���راء العقار جراء 
إغالق مناف���ذ التمويل العقاري، 
مؤك���دا جناح القان���ون في كبح 
جماح ارتفاع أسعار األراضي في 
مقابل وجود تراجع ملحوظ على 
القطاع السكني في عمليات البيع 
والشراء حيث بلغ في يونيو 2008 
وفقا لتقرير نشره بيت التمويل 
العقاري نحو 55%، فيما أظهرت 
بيانات رسمية أن املبيعات العقارية 
في الكويت انخفضت بنحو %28 
على مدى 12 ش���هرا حتى نهاية 
يونيو املاضي بعد أن قيدت الدولة 
العقارات السكنية،  صفقات بيع 
من خالل قانون���ي 8 و9 اللذين 
مينعان املؤسسات من مزاولة ما 

يعرف بالرهن العقاري. 

األزمة المالية

وأشار العيادة الى أن األزمة 

إذا لم يتم بناؤها وتضاعف الى 
40% في السنة الثانية ويتم سحب 
أو  الس���كنية احملتكرة  األراضي 
القسائم التي مت بناؤها ولم يتم 
اس���تغاللها فعليا للسكن بقصد 
املتاجرة عقب مرور 3 سنوات عليه 
العلني عن طريق  وتباع باملزاد 
احلكومة ويقتص من املالك 60% من 
قيمة البيع وتدخل خزينة الدولة 
ويعاد استغاللها في بناء مساكن 
للمساهمة في حل املشكلة السكنية 
وبذلك يكون القانون منصبا على 
املصلحة العامة من كل جوانبها 

دون إصالح جانب وترك آخر.

يستدعي إعادة تعديل املادة وفقًا 
للمناطق واألشخاص الطبيعيني أو 
االعتباريني مبا يخدم أزمة السكن 
وتطويره وبناء قس���ائم سكنية 
ومنع احتكار األراضي والعقارات 
وجتميدها بهدف رفع األسعار على 
أن تلغى الرس���وم مقابل املنفعة 
العامة والتي تتمثل في فرض مدة 
زمنية لبناء األراضي اململوكة بهدف 
املتاجرة، قسائم سكنية وتأجيرها 
أو السكن فيها أو بيعها وعدم تركها 
شاغرة وإذا تبينت صفة االحتكار 
تفرض عقوبة مالية تعادل %20 
من قيمة العقار في السنة األولى 

وفرض الضرائب لضمان حماية 
السوق من عودة ارتفاع األسعار 

مجددا.

قانون 8

وأش���ارت الدراس���ة ال���ى أن 
قانون 8 لس���نة 2008 فرض في 
مادته األولى اقرار رسوم سنوية 
مبقدار عشرة دنانير عن كل متر 
لألراض���ي الس���كنية التي تزيد 
مساحتها على 5 آالف متر سواء 
في موقع واحد أو مواقع متعددة 
وهو خطأ ألن جدواه لم تساهم في 
حل األزمة السكنية وهو األمر الذي 

قيدت حركة التداول على العقار 
الس���كني في ظ���ل إجمالي عدد 
السكان الذي يصل إلى 2.6 مليون 
الكويتيون نحو  نس���مة ميثل 
50.3% أي م���ا يعادل 1.3 مليون 
نسمة كما في 2008/7/31 وهو ما 
يعود الى ضرورة مواجهة التزايد 
السكاني بتوفير الرعاية السكنية 
بالتعاون املشترك بني القطاع العام 
واخلاص ومنع احتكار احلكومة 
لألراضي وتشريع القوانني الرامية 
للحد من املشكلة السكنية وفتح 
السوق العقاري السكني للمنافسة 
ضمن تقييد الشركات باألسعار 

يصل إلى 8 مليارات دينار بالنظر 
إلى وجود 80 ألف طلب إسكاني 
وبفرض متوسط تكلفة للبيت 

الواحد تبلغ 100 ألف دينار.

حركة نشطة

وذكر العيادة ان سوق العقار 
في الكويت ش���هد حركة نشطة 
للغاية خ���الل األعوام من 2005 
وحتى 2008. حيث حقق سوق 
العقار بأقسامه الثالثة ما نسبته 
الناجت احمللي  6% من إجمال���ي 
للكويت، مستفيدا من انخفاض 
س���عر الفائ���دة عل���ى الودائع 
ليجذب بذلك مستثمرين جددا، 
نظرا الرتفاع عائدات العقار عن 
البنكية وتكونت جراء  الفوائد 
ذلك مجاميع ومحافظ صغيرة 
تعمل في العقار لكن منع الرهن 
وص���دور القانونني الذين متنع 
احدى موادهما املتاجرة بالسكن 
اخلاص جعلها تنأى عن العقار 
السكني إلى غيره من القطاعات إال 
أن تراجع قيمة األصول العقارية 
وتراج���ع حجم وقيم���ة املوارد 
الناجتة عن العقارات في قطاعي 
االستثماري والتجاري كانت أيضا 
أسبابا إضافية لتداعيات سلبية 
قانون���ي 8 و9 والذين يتطلبان 
إعادة صياغة وتعديال س���ريعا 
أو إلغاءه حتى يستعيد السوق 
العقاري توازنه ومن ثم يطرح 
قانون آخر أكثر استيعابا ومرونة 

للوضع الراهن.
وأوضح العيادة في دراسته 
أن سوق العقار في الربع الثاني 
من 2008 سجل انخفاضا عن أداء 
الربع األول، بإجمالي الصفقات 
للربع الثاني بقيمة بلغت 749.1 
مليون دين���ار وذلك حتى يوم 
2008/6/26، مقابل 957.3 مليون 
دينار في الربع األول، بانخفاض 
نسبته 21.7%. وهو ما يؤكد تأثر 
السوق سلبا بالقانون الذي وافق 
عليه مجلس األم���ة في أقل من 
شهر دون دراسة للسوق واآلثار 
الناجمة عن مواد القانون التي 

قال احملامي مشاري العيادة 
إن أوضاع القطاع العقاري بدأت 
تسوء بل وتزداد سوءا منذ صدور 
قانوني 8 و9 لسنة 2008 حيث 
تأخرت القرارات أو التشريعات 
التي تصدر لتنظيم وضع السوق 
العقاري سواء في متلك األراضي 
الس���كنية او التقييم أو الداللة 
والسمسرة وكذلك نشر املعلومات 
والبيانات احلقيقية للعقار مبينا 
أن الرهن العقاري يحتاج لصياغة 
جديدة وقانون يصدر في مقابل 
إلغاء قانوني 8 و9 الذين لم يحققا 
النتائج املرجوة منهما بدليل أن 
القيمة السوقية لشركات العقار 
انخفضت مبقدار 59% منذ بداية 
الربع األول من عام 2008، وتعد 
هذه الفترة هي البداية احلقيقية 
ألزمة العقار في البالد وخصوصا 
القطاع السكني الذي مازال حتى 
اليوم متأثرا س���لبا جراء منع 
الرهن العقاري منذ الربع األول 

من 2008 املاضي.
وأضاف العيادة في دراس���ة 
أعدها حتت عن���وان »تعديالت 
هام���ة على قانون 8 و9 لس���نة 
2008« ف���ي مرك���زه املخصص 
القانونية  للبحوث والدراسات 
تتمثل في طرح بعض التعديالت 
على مواد القانون وتبرر أسباب 
ارتباط األزمة العقارية بقانوني 
8 و9 لس���نة 2008، الفتا إلى أن 
نسبة التراجع اإلجمالي لقطاع 
العقار احمللي بلغت 44%مع نهاية 
مارس 2008حيث أشارت البيانات 
الصادرة عن وزارة العدل - إدارة 
التسجيل العقاري والتوثيق، إلى 
العقود  أن جملة قيمة بيوعات 
والوكاالت، للربع األول من 2008 
بلغت 468.6 مليون دينار، وهي 
أدنى مبا نسبته 51% من مثيلتها 
في الربع األول من الفترة نفسها 
في 2007، والبالغة نحو 957.3 
مليون دينار، في حني بلغ نصيب 
السكن اخلاص من إجمالي التداول 
العقاري نح���و 36.6% متراجعا 
مقابل 52.5% في الربع األول من 
200، ما يؤكد انعكاس س���لبية 
إصدار القانون منذ مارس 2008 
وحتى اليوم بينما كانت الشهور 
الس���ابقة إلقرار القانون تتمتع 

بنشاط عقاري جيد.
العي���ادة إن قط���اع  وق���ال 
الس���كني تأثر س���لبيا  العقار 
بص���دور القانونني رقمي 8 و9 
لسنة 2008 وقرار حتديد نسبة 
األقساط املس���تقطعة من راتب 
املوظف لس���داد قروضه، والتي 
نتج عنه���ا تراجع في القروض 
املمنوح���ة للمواطنني وبالتالي 
القدرة الشرائية لهم، في األراضي 
وانعكس ذل���ك باالنخفاض في 
أس���عار أراضي السكن اخلاص 
إلى  بنسب متفاوتة من منطقة 

أخرى.
مبينا أن القطاع السكني ميثل 
معظم أنش���طة سوق العقارات 
احمللي، حيث يغطي ما نسبته 
70% من مجموع قيمة املبيعات 
خالل األعوام املمتدة من 1998 إلى 
2008، مع ذلك تشهد ديناميكية 
العرض والطلب نقصا في العرض 
على العقارات السكنية، وتشير 
التقدي���رات الى أن حجم الطلب 
على العقارات الس���كن اخلاص 

في دراسة أعدها مستعرضاً سلبياتهما وإيجابياتهما

ارتفاع عدد الشركات العقارية المتعثرة وعدم وفائها بالتزاماتها للجهات التمويلية

القانونان لم يصنفا 
الشركات المطورة

من المحتكرة 

زادا من العبء الحكومي في ارتفاع طلبات الرعاية السكنية إلى 120 ألف طلب سنوياً

المحكمة الكلية قضت بعدم دستورية القانونين في إحدى القضايا
 استدل العيادة بعدم دستورية قانوني 
8 و9 إلى م��ا انتهت إلي��ه احملكمة الكلية 
بإح��دى القضايا املرفوعة إليها من إحدى 
الش��ركات في قرار إحالتها القانونني الى 
احملكمة الدس��تورية الى اقتناعها بجدية 
الدفع بعدم دستورية القانونني ملخالفتهما 
نصوص الدستور التي تكفل حق امللكية. 
وقال: تعود وقائ��ع القضية الى ان احدى 
الش��ركات اش��ترت احد العقارات، إال ان 
وزارة الع��دل ممثلة في ادارة التس��جيل 
العقاري رفضت تس��جيله ألن القانونني 
رقم 8 و9 يحظران على الشركات والبنوك 
التصرف في الس��كن اخلاص، وهو األمر 
الذي دفع الشركة الى رفع دعوى قضائية 
عبر محاميها عبداهلل الدمخي، الذي طالب 
بإلغاء قرار وزارة العدل السلبي المتناعها 
عن تسجيل العقار، لكن ادارة الفتوى التي 
متثل دفاع وزارة العدل متسكت بتطبيق 
القان��ون، وهو ما دعا دفاع الش��ركة الى 
الدفع بعدم دستورية القانونني ملخالفتهما 
نص امل��ادة 16 من الدس��تور، التي تنص 
على ان امللكية ورأس املال والعمل مقومات 
اساسية لكيان الدولة االجتماعي، وللثروة 
الوطنية، وه��ي جميعا حقوق فردية ذات 
وظيفة اجتماعية ينظمها القانون، مشيرا 
إل��ى أن القانون لم ينصف أو يصنف في 

منع التصرف بني املؤسس��ات والشركات 
ذات الس��معة احلس��نة والتي س��اهمت 
ف��ي توفير الرعاية الس��كنية للمواطنني، 
وب��ني راغب��ي املضارب��ة على األس��عار 
ول��و أنصف لوض��ع لكل منهم��ا أحكاما 
خاصة ب��ه، مضيفا ان��ه كان من األجدى 
بواضع��ي القان��ون أن يطلب��وا من بنك 
التسليف واالدخار بيانا وافيا بالشركات 
واملؤسس��ات والبنوك التي س��اهمت في 
توفير السكن اخلاص للمواطنني ومعلوم 
أن هذه املعامالت معامالت فردية وحتقق 
لتصنيفها  للمواطنني.  مصلحة شخصية 
من الش��ركات التي متيزت باملساهمة في 
دعم الرعاية الس��كنية ولم حتتكر وبذلك 
تخرج عن إطار قصد االحتكار الذي صدر 

من اجله القانون.
 ولف��ت العي��ادة في دراس��ته إلي أن 
املطوري��ن العقاري��ني قاموا ببن��اء نحو 
400 قسيمة وساهم ذلك في حل املشكلة 
اإلس��كانية ومع صدور القان��ون أصبح 
العبء األكبر على الدولة في توفير السكن 
مما زاد عدد الطلب��ات من 100 ألف طلب 
س��نويا إلى 120 ألف طلب سنويا، مشيرا 
إل��ى ان الهدف من إقرار قانون الس��كن 
اخلاص جاء حلماية السوق العقاري لكنه 
لم يراع أهمية الرهن وتأثيره على املواطن 

الذي يقوم بشراء العقار السكني.
وب��ني ان القان��ون ل��م يرك��ز عل��ى 
املس��تفيد من أداة الرهن العقاري س��واء 
كان مؤسس��ة أم ف��ردا، لذا ش��ابه عيبا 
كبيرا اس��تدعى إع��ادة التعديل والفصل 
بني مفه��وم املضاربة باعتبارها وس��يلة 
اس��تثمارية في الفقه اإلسالمي ومفهوم 
املضاربة في االقتصاد والتجارة في الفكر 
االقتصادي الوضع��ي احلديث، مبينا انه 
في املنظور األول تعني املضاربة اشتراك 
املال والعمل بهدف حتقيق الربح، وإعادة 
الس��ماح للبنوك بالتعامل مبب��دأ الرهن 
م��ع ف��رض الضرائب على املس��تثمرين 
شركات ومؤسس��ات وأفرادا والتفرقة ما 
بني املطورين واملضاربني من الش��ركات 
واألف��راد وفرض الضرائ��ب أو الغرامات 
عل��ى األف��راد أو الش��ركات الت��ي تقوم 
باملضاربة وعدم التطوير املباشر أو إلغاء 
قان��ون 8 و9 ووضع قانون آخر بديل مع 
طلب اخلبراء واملنوطني بالعقار والتمويل 
من مؤسس��ات وأفراد وبنوك للمشاركة 
في وضع املقترحات ودراس��تها دراس��ة 
وافية بإعداد مش��روع بقان��ون ومن ثم 
إصداره بشكل متميز يحقق الهدف العام 
للدول��ة ويرعى مصالح مواطنيها بدال من 

هذا القانون الذي لم يدرس نهائيا.
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