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تضمن الدولة 50% من التمويل لعمالء البنوك
في مختلف القطاعات لفترة ال تتعدى 10 سنوات

إصدار سندات وصكوك بقيمة 1.5 مليار دينار من قبل الدولة لمواجهة حاالت التعثر
بعد االطالع على الدستور 
وعلى قانون الشركات التجارية 
الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 

1960 والقوانني املعدلة له.
وعلى قانون اجلزاء الصادر 
بالقانون رقم 16 لس���نة 1960 

والقوانني املعدلة له.
وعل���ى قان���ون االجراءات 
واحملاكمات اجلزائية الصادر 
بالقانون رقم 17 لس���نة 1960 

والقوانني املعدلة له.
وعلى القانون رقم 30 لسنة 
1964 بإنشاء ديوان احملاسبة 

والقوانني املعدلة له.
وعلى القانون رقم 32 لسنة 
1968 في شأن النقد وبنك الكويت 
املركزي وتنظيم املهنة املصرفية 

والقوانني املعدلة له.
وعلى املرسوم بالقانون رقم 
31 لسنة 1978 بقواعد وإعداد 
امليزانيات العامة والرقابة على 
تنفيذها واحلس���اب اخلتامي 

والقوانني املعدلة له.
وعلى قانون املرافعات املدنية 
والتجارية الصادر باملرسوم 
بالقانون رقم 38 لس���نة 1990 

والقوانني املعدلة له.
وعلى القانون املدني الصادر 
باملرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 

1980 والقوانني املعدلة له.
وعلى قانون التجارة الصادر 
باملرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 

1980 والقوانني املعدلة له.
وعلى القانون رقم 47 لسنة 
1982 بانش���اء الهيئ���ة العامة 
لالس���تثمار والقوانني املعدلة 

له.
وعلى املرسوم بالقانون رقم 
23 لس���نة 1990 بشأن تنظيم 

القضاء والقوانني املعدلة له.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 
1993 بشأن حماية االموال العامة 

والقوانني املعدلة له.
وعلى القانون رقم 19 لسنة 
2000 في ش���أن دعم العمالة 
الوطنية وتش���جيعها للعمل 
ف���ي اجلهات غي���ر احلكومية 

والقوانني املعدلة له.
وعلى قانون رقم ...... لسنة 
...... بشأن انشاء سوق االوراق 

املالية.
وعلى مرسوم بقانون رقم 

...... لسنة 2009 بشأن تعزيز 
االستقرار املالي في الدولة.

واف���ق مجل���س االمة على 
القانون اآلتي نصه، وقد صدقنا 

عليه واصدرناه:

مادة )1(:

في تطبيق احكام هذا القانون 
يكون للكلمات والعبارات التالية 

املعنى املبني قرين كل منها:
1- البنوك: البنوك الكويتية 
املس���جلة لدى بن���ك الكويت 

املركزي.
الش���ركات )الشركة(:   -2
الشركات املسجلة لدى وزارة 

التجارة والصناعة.
3- الهيئ���ة: الهيئة العامة 

لالستثمار.
النش���اط  قطاع���ات   -4
االقتصادي احمللي: هي قطاعات 
النشاط االقتصادي املنتجة من 
القطاع اخلاص احمللي  عمالء 
وفقا لتصني���ف بنك الكويت 

املركزي.
5- الصك���وك العامة: اداة 
الدولة وفق  مالية تصدره���ا 

احكام الشريعة االسالمية.
6- البن���ك املدي���ر: البنك 
الكويتي صاحب اجلزء االكبر 
م���ن مديونية الش���ركة جتاه 
البنوك أو أي بنك آخر يحدده 

بنك الكويت املركزي.
7- اجلهات املختصة )اجلهة(: 
هي شركات استشارية ومكاتب 
تدقيق احلس���ابات التي تقوم 
بتقدمي خدمات استشارية مالية 

ودراسات تقييم اصول.

مادة )2(: ضمان الدولة
 50% من التمويل

تضم���ن الدول���ة 50% من 
ال���ذي يحصل عليه  التمويل 
عم���الء البن���وك م���ن جميع 
قطاعات النش���اط االقتصادي 
احمللي خالل العام 2010 وذلك 
بغرض اس���تخدامها في اعادة 
جدول���ة قروضهم او التمويل 
املمنوح لهم من البنوك كما في 
2009/12/31 ويسري الضمان 
خالل االجل احمل���دد للتمويل 
مبا ال يتعدى 10 سنوات وفقا 

الحتياجات العميل.

البن���وك  ويتع���ني عل���ى 
للحصول على ه���ذا الضمان 
االلتزام عند منح هذا التمويل 

مبا يلي:
1- ان يكون البنك قد استوفى 
شروط وتعليمات بنك الكويت 
املركزي بشأن ترشيد وتنظيم 
السياسة االئتمانية والتمويلية 
لدى البنوك وقواعد وأس���س 
تصنيف التسهيالت االئتمانية 
التمويل واحتساب  وعمليات 

مخصصاتها.
2- ان يقوم البنك باحلصول 
على ضمانات كافية ومناسبة 
ويتم حتديدها في ضوء اوضاع 
كل عميل عل���ى أال تقل قيمة 
ه���ذه الضمانات عن 125% من 
قيمة التمويل العادة اجلدولة 
ويق���وم البن���ك بتزويد بنك 
الكويت املركزي باملس���تندات 
التي تفيد بذلك مدعومة بتقرير 
من اجلهة املختصة التي يحددها 
البنك املركزي بشرط اال يكون 
لديها تعامل مسبق مع البنك 

او العميل.
3- ان يكون احلد االقصى 
الجل اع���ادة جدولة القروض 
او التمويل 10 س���نوات وفقا 

الحتياجات العميل.
4- ان يتم سداد اصل رصيد 
التمويل والعائد  او  الق���رض 
على اقس���اط خالل اجل اعادة 

جدولة.
5 - ان يلتزم البنك املمول 
عند اعادة اجلدولة بتخفيض 
رصيد الضمان احلكومي سنويا 
مببلغ يعادل قيمة التمويل عند 
اعادة اجلدولة مضروبة بنسبة 
مئوية تعادل 1 على اجل القرض 

عند اعادة اجلدولة.
ويتعني على عمالء البنوك 
احمللي���ة من جمي���ع قطاعات 
النشاط االقتصادي احمللي الذين 
يستفيدون من هذا الضمان ان 

يلتزموا مبا يلي:
1 - التزام الشركة بأحكام 
القانون رقم 19 لس���نة 2000 
املشار اليه والقرارات الصادرة 
تنفي���ذا له او اال تقل نس���بة 
العمالة الوطنية عن 25% من 
اجمالي العمالة ايهما اكبر، على 
ان يق���وم البنك بتزويد البنك 

املركزي باملستندات التي تفيد 
بذلك.

2 - دف���ع س���نويا عمولة 
ضمان بنس���بة 1% من رصيد 
الضمان الصادر في نهاية كل 
البنك بتحصيل  سنة، ويقوم 
هذه العمولة نيابة عن الدولة 
دون اي مقابل وتؤول حصيلة 
هذه العمول���ة الى االحتياطي 

العام للدولة.
وتلتزم الشركات املدرجة 
في سوق االوراق املالية التي 
تستفيد من هذا الضمان بتنفيذ 
الدولي���ة حلوكمة  املعايي���ر 
الشركات التي يعتمدها البنك 
املركزي الكويتي بالتنسيق مع 
سوق الكويت لالوراق املالية.

مادة )3(: سندات
بقيمة 1.5 مليار دينار

اذا تب���ني للبن���ك املركزي 
التعثر في سداد التمويل املشار 
اليه في امل���ادة 2 يحدد مقدار 
ضمان الدولة برصيد الضمان 
احلكومي الصادر بتاريخ التعثر 
او بنسبة 50% من املبلغ الذي ال 
يتم تغطيته من الرصيد املتبقي 
من التمويل املتعثر مخصوما 
منه قيم���ة الضمانات املقدمة 
من العميل ايهما اقل، ويجوز 
ان تصدر وزارة املالية � نيابة 
عن الدولة � سندات وصكوكا 
بقيمة هذا الضمان ال تتجاوز 
فترة استحقاقها خمس سنوات، 
ويتم اس���تهالك هذه السندات 
والصك���وك بحصة الدولة في 
اي مبالغ يتم حتصيلها من هذا 
التمويل، ويجوز ان يدفع عن 
هذه السن���دات والص����كوك 
الكويت  عائد يح���دده بن���ك 

املركزي.
ويكون احلد االقصى الجمالي 
قيمة السندات والصكوك التي 
يتم اصدارها مبلغ مقداره ألف 
وخمسمائة مليون دينار وتوفر 
االعتمادات املالية مبا في ذلك 
جميع املصروفات الالزمة من 

االحتياطي العام للدولة.

مادة )4(: محاذير على العميــل 
في حال التعثر

البنك باتخاذ جميع  يقوم 

االج���راءات القانوني���ة جتاه 
العميل لتحصيل مبالغ الدولة 
دون مقابل اتعاب، كما يحظر 
على العميل عن���د التعثر في 
انش���اء  الدولة  س���داد مبالغ 
شركات واملساهمة في شركات 
واحلصول على اي متويل او 
قروض من اجلهات التابعة لبنك 
الكويت املركزي الى حني تسديد 

جميع مبالغ الدولة.
وتف���رض على الش���ركات 
واجلهات التابعة لبنك الكويت 
التي تقوم باملخالفة  املركزي 
الي من الش���روط الواردة في 
الفترة الس���ابقة غرامة تعادل 
ضعف املبالغ املطلوبة للدولة، 
الغرامة  وتؤول حصيلة هذه 
الى االحتياط���ي العام للدولة 
بحيث يعتبر ج���زءا من هذه 
الغرامة تسديدا للمبالغ املطلوبة 

الدولة.

مادة )5(: شراء هيئة االستثمار 
األصول المحلية

يجوز للهيئة ان تش���تري 
االصول احمللية للشركات في 
قطاعات النش���اط االقتصادي 
احمللي خالل العامني 2010 و2011 
وذلك ملعاجلة اوضاعها املالية 

على ان يراعى اآلتي:
1 - تضع الهيئة الضوابط 
والش���روط املنظمة لش���راء 
االصول واي امور اخرى تتعلق 

بتنفيذ شراء االصول.
2 - ان يتم شراء االصول 
بسعر القيمة السوقية او القيمة 
العادل���ة ايهما اق���ل وبتقييم 
تقوم به جهتان متخصصتان 

تختارهما الهيئة.
3 - ان يتم استخدام مبالغ 
الشراء احملصلة من الهيئة في 
تسديد التزامات محلية قائمة 
على الشركات كما في 2009/12/31 
ويتم تقدمي مستندات مبا تفيد 

بذلك للهيئة.
الش���ركات  تلت���زم   -  4
بالتعليمات الصادرة عن الهيئة 

بشأن االصول املشتراة.
5 – تلتزم الشركة بأحكام 
القانون رقم 19 لس���نة 2000 
املشار اليه والقرارات الصادرة 
تنفي���ذا له أو أال تقل نس���بة 

العمالة الوطنية عن 25% من 
إجمالي العمالة أيهما أكبر، على 
ان تقوم الش��������ركة بتزويد 
التي تفيد  الهيئة باملستندات 

بذلك.

مادة )6(: استرجاع األصـــول 
خالل 5 أعوام

يتم ش���راء األصول مقابل 
قيام الهيئة – نيابة عن الدولة 
– بإصدار س���ندات وصكوك 
إال  اسمية غير قابلة للحوالة 
مبوافق���ة الهيئ���ة وأي أدوات 
مالية أخرى، كما حتتفظ الهيئة 
باملستندات واملعامالت املالية 
وجميع التكاليف التي تكبدتها 

جتاه األصل.
وللشركات املستفيدة من هذا 
القانون حق استرجاع أصولها 
بالكامل خالل مدة 5 س���نوات 
وذلك بنف���س القيمة التي مت 
شراؤها من قبل الهيئة مضافا 
اليها 25% من الفارق بني القيمة 
السوقية أو القيمة العادلة أيهما 
أكبر وحتددها جهات متخصصة 
الهيئة وس���عر شراء  تكلفها 
الهيئة لألصول مخصوما منه 
جميع التكاليف التي تكبدتها 
الهيئة جتاه األصول على أال يقل 
املبلغ املدفوع للهيئة عن سعر 
شرائها لألصول مضافة إليها 
جميع التكاليف التي تكبدتها 

جتاه األصول.

مادة )7(: تقرير نصف سنوي 
لمجلس األمة وديوان المحاسبة

الهيئة تقريرا نصف  تقدم 
س���نوي لكل من مجلس األمة 
وديوان احملاس���بة وتعرض 
التقرير على املوقع االلكتروني 
للهيئة الطالع اجلمهور، تبني 

فيه:
1 – الشركات التي مت شراء 

أصولها.
2 – نوع وقيم���ة األصول 
املشتراة من كل شركة مقارنة 
بقيمتها الس���وقية عند اعداد 

التقرير.
3 – قيمة السندات والصكوك 
أو أي أدوات مالية مت إصدارها 
لصالح كل شركة على حدة وفقا 

ألحكام هذا القانون.

مادة )8(

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أش����د ينص 
عليها قانون آخر يعاق����ب باحلبس مدة ال 
جتاوز 5 س����نوات وبغرامة ال تزيد على 10 
آالف دينار كل من أخفى واقعة موجودة أو 
اصطنع دينا أو مستندا أو تصرف بغرض 
االستفادة لنفس����ه أو لغيره من أحكام هذا 

القانون على خالف احلقيقة.

مادة )9(

يعاقب بذات العقوبة املنصوص عليها في 
املادة السابقة كل من تقدم أو أدلى إلى احدى 
اجلهات القضائية أو اجلهات الرسمية ببيانات 
أو معلومات غير صحيحة أو ارتكب غش����ا 
أو تدليسا في البيانات واملعلومات املقدمة 

بغرض االستفادة من هذا القانون.

مادة )10(

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أش����د ينص 
عليها قانون آخ����ر، يعاقب باحلبس مدة ال 
تتجاوز سنتني وبغرامة ال تتجاوز 5 آالف 
دين����ار أو احدى هات����ني العق��وبت����ني، كل 
شخ����ص أفشى أو استغل لنفسه أو لغيره 
أي مع���لومات أو بيانات وصلت اليه بشأن 
تطبيق أح����كام هذا القانون مع احلكم على 

اجلاني بالع����زل.

مادة )11(

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد منصوص 

عليها ف����ي قانون آخر يعاقب باحلبس مدة 
ال جتاوز س����نة وبغرامة ال تزيد عن 5 آالف 
دينار أو بإحدى العقوبتني كل من علم بوجود 
جرمية أو شرع في ارتكاب جرمية مما نص 
عليه����ا في هذا القان����ون، وامتنع عن ابالغ 

السلطات املختصة.

مادة )12(

كل من يخالف من اجلهات التابعة لبنك 
الكويت املركزي أحكام هذا القانون وما يصدره 
بنك الكويت املركزي من قرارات أو تعليمات 
تنفيذا له يطبق البنك املركزي عليه اجلزاءات 
املنصوص عليها في القانون رقم )32( لسنة 

1968 املشار إليه.

مادة )13(

تق����دم احلكومة الى مجل����س األمة والى 
ديوان احملاسبة تقريرا سنويا بقيمة السندات 
والصكوك التي تصدرها الدولة وكافة وسائل 
الدعم احلكومي تنفيذا ألحكام هذا القانون 
مش����تمال على أسماء الش����ركات املستفيدة 

منها.

مادة )14(

على رئيس الوزراء والوزراء – كل فيما 
يخص����ه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 

تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.

أمير دولة الكويت
صباح األحمد الجابر الصباح

مواد العقوبات

هشام أبوشادي
تقدمت عضو مجلس األمة د.روال دش�تي في الرابع من الشهر اجلاري الى رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي باقتراح 

بقانون بشأن انعاش االقتصاد احمللي في الدولة واملكون من 14 مادة والذي تنفرد »األنباء« بنشره.
وج�اء في املادة الثانية م�ن القانون ان تضمن الدول�ة 50% من التمويل الذي يحصل عليه عم�الء البنوك من جميع 
قطاعات النش�اط االقتصادي احمللي خالل عام 2010 الستخدامها في إعادة جدولة قروضهم أو التمويل املمنوح لهم 
من البنوك كما في نهاية عام 2009 على ان يس�ري هذا الضمان خالل األجل احملدد للتمويل مبا ال يتعدى 10 س�نوات 

وفقا الحتياجات العميل.
وجاء في املادة الثالثة من القانون انه إذا تبني للبنك املركزي التعثر في سداد التمويل املشار اليه في املادة الثانية، 
فإن�ه يحدد ضمان الدول�ة برصيد الضمان احلكومي الصادر بتاريخ التعثر أو بنس�بة 50% من املبل�غ الذي ال يتم تغطيته 

م�ن الرصيد املتبقي من التمويل املتعث�ر مخصوما منه قيمة الضمانات املقدمة للعميل أيهم�ا أقل، على انه يجوز لوزارة 
املالية اصدار سندات وصكوك بقيمة هذا الضمان مببلغ 1.5 مليار دينار توفر من االعتمادات املالية، على أال تتجاوز فترة 

استحقاقها 5 سنوات.
وجاء في املادة اخلامس�ة من القانون انه يجوز للهيئة ان تش�تري األصول احمللية للش�ركات في قطاعات النشاط 
االقتصادي احمللي خالل عامي 2010 و2011 ملعاجلة أوضاعها املالية، حيث اشارت املادة السادسة من القانون الى انه 
يتم شراء األصول مقابل قيام الهيئة العامة لالستثمار – نيابة عن الدولة – بإصدار سندات وصكوك اسمية غير قابلة للحوالة 
إال مبوافقة الهيئة وأي أدوات مالية أخرى، على ان يحق للشركات املستفيدة من القانون استرجاع أصولها بالكامل خالل 
مدة 5 سنوات بنفس القيمة التي مت شراؤها مضافا اليها 25% من الفارق بني القيمة السوقية أو القيمة العادلة أيهما أقل.

وفيما يلي النص احلرفي القتراح القانون:

يحظر على الشركة 
 المتعثرة إنشاء شركات
  أو المساهمة في شركات
 أو الحصول على أي تمويل 
 من الجهات التابعة
 ل� »المركزي« لحين سداد 
جميع مستحقات الدولة

يجوز ل� »هيئة االستثمار« 
شراء األصول مقابل إصدار 
سندات وصكوك غير قابلة 
للحوالة إال بموافقة الهيئة

يحق للشركات المستفيدة 
من القانون استرجاع 
أصولها خالل 5 سنوات 
بنفس القيمة مضافًا إليها 
25% من الفارق بين القيمة 
السوقية والعادلة

»األنباء« تنفرد بنشر اقتراح بقانون إلنعاش االقتصاد المحلي تقدمت به عضو مجلس األمة د.روال دشتي

د.روال دشتي


