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لهـــا قبل رفع تقريرها الـــى املجلس ان حتيله الى جلنة الشـــؤون 
التشـــريعية والقانونية لتبدي رأيها في صياغة املشروع وتنسيق 
مواده واحكامه، وتشير اللجنة في تقريرها الى رأي جلنة الشؤون 

التشريعية والقانونية».
وذلك لبحث مدى قانونية الزام البنوك وشركات االستثمار باعادة 
جدولة القروض االستهالكية واملقسطة املقدمة منها، آخذا في االعتبار ان 
هذه القروض حتكمها عقود بني تلك اجلهات وبني املواطنني املقترضني 
مت ابرامها وفقا للنظم والتشريعات السارية في حينه، كما ان التدخل 

بتعديل هذه العقود يخل باالستقرار املطلوب للمعامالت املالية.

ثالثا: فقدان مشروع اللجنة لخصائص القانون

في حكم احملكمة الدستورية الصادر بتاريخ ١٩٩١/٧/١١ في الطعن 
رقم ١ لسنة ١٩٨١، اشارت احملكمة في اسباب حكمها الى ان الرجعية 

تنزع عن التشريع خصائصه.
وخصائص القانون ـ كمـــا تعلمون ـ هي ان القانون قواعد عامة 
ومجـــردة مبعنى انهـــا تنتظم كل الوقائع واملراكـــز القانونية التي 
حتكمهـــا، ومجردة مبعنى انها ال تصدر حلالـــة او واقعة بعينها او 
لشـــخص بذاته، مبا يضفي على التشريع طابعا غير ذاتي يستبعد 

معه كل احتمال للتعسف.
ومشـــروع اللجنة قد افترض ان جميـــع املقترضني او على االقل 
معظمهم قد تعثروا في السداد، وهذه فرضية بعيدة متاما عن الواقع، 
حيث تتسم القروض االستهالكية واملقسطة باالنتظام بصفة عامة، 
وحيث تبلغ نسبة حاالت التعثر في السداد املتخذ بشأنها اجراءات 
قانونية نحو ٣٫٣٪ من اجمالي عدد القروض املقدمة للعمالء الكويتيني 
املقترضني ملثـــل هذه النوعية من القروض، ونحو ٢٫٥٪ بالنســـبة 
لقيمة تلك القروض، وذلك كما فـــي ٢٠٠٩/٩/٣٠، االمر الذي يتنافى 
مع عمومية القانون وجتريده ان يصدر مشروع اللجنة هذه النسبة 
الضئيلة من املقترضني واملستفيدة أصال من صندوق معاجلة أوضاع 
املواطنني املتعثرين في سداد القروض االستهالكية واملقسطة جتاه 

البنوك وشركات االستثمار.

رابعا: اإلخالل بحق التقاضي:

وهي مخالفة دستورية وقع فيها مشروع اللجنة مبخالفته للمادة 
١٦٦ من الدستور فيما تنص عليه من ان حق التقاضي مكفول للناس، 
ويبني القانون االجراءات واألوضاع الالزمة ملمارسة هذا احلق، حيث 
تضمن مشـــروع اللجنة حكما يقضي بعدم جواز اتخاذ اي اجراءات 
قضائية حتفظية، مبا في ذلك املنع من السفر، بحق اي عميل مينح بعد 
العمل بهذا القانون اي قرض استهالكي او مقسط او كليهما ويتعثر 
في الوفاء بالتزاماته، وهو حكم يلغي حق اجلهة الدائنة في اللجوء 
الى القضاء الســـتيداء حقوقها، كما ان االقتراح بقانون لم يحدد اي 
اجراءات بديلة في حالة عدم انتظام العميل في الوفاء بالتزاماته قبل 

البنك او شركة االستثمار او اجلهات الدائنة األخرى.
وال يخفى ان مثل هذا النص يكون بالشـــك دافعا لبعض العمالء 
على عدم االنتظام في السداد مادامت اجلهة الدائنة لن تستطيع اتخاذ 
اي اجراء قضائي قبل العميـــل، وعلى اجلانب اآلخر فإن هذا النص 
ميكن ان يخلق مشكلة للجهات الدائنة في استيداء حقوقها من بعض 
العمالء، كما قد يكون سببا في اجتاه البنوك وشركات االستثمار الى 
احلد من تقدمي هذه النوعية من القروض، وهي قروض تســـهم في 
الوفاء باالحتياجات الشخصية للعديد من املواطنني كما هو معلوم، 

وكذلك لها أثر ايجابي على النشاط االقتصادي في الدولة.

خامسا: مخالفة اقتراحات األعضاء للمادة ١٧ من الدستور:

تنص املادة ١٧ من الدستور على ان «لألموال العامة حرمة، وحمايتها 
واجب على كل مواطن».

وأعلـــم علم اليقني حرصكم على حرمة وحماية املال العام والتي 
جتلت في وسائل الرقابة البرملانية من سؤال واستجواب وحتقيق، 

وفي رقابتكم العتمادات املوازنة العامة واحلساب اخلتامي.
وال تزايـــد احلكومة عليكم في ذلك، ولكني أردت في هذا املقام ان 
اعرض حلضراتكم ما ســـيترتب على تنفيذ اقتراحات األعضاء من 

تكلفة مالية، سنوضحها فيما يلي:
١ ـ يترتـــب على جدولة رصيد تلك القـــروض وأرصدة عمليات 
التمويل لســـنوات تتراوح بني ١٢ ســـنة و١٥ سنة، مع حتمل الدولة 
فوائـــد وعوائد جدولة هذه القروض، تكلفة مالية ســـيتحملها املال 
العـــام (فوائد وعوائـــد اجلدولة) تتراوح بـــني ٢٠١١٫٨ مليون دينار 

و٣٧٢٥ مليون دينار.
٢ـ  فيما يتعلق باالقتراحات بقوانني املتعلقة بإدخال تعديالت في 
بعض أحكام القانون رقم ٢٨ لســـنة ٢٠٠٨، فإن احلد األدنى للتكلفة 
التي سيتحملها املال العام تبلغ نحو ٧٧٧ مليون دينار، وترتفع هذه 

التكلفة لتصل بحدها األدنى أيضا الى نحو ١٦٨٩ مليون دينار.
٣ـ  كذلك ومن جانب آخر، فإن مبالغ التكلفة على املال العام املشار 
اليها متثل احلدود الدنيا وقد ترتفع بشكل كبير، حيث انها ال تشمل 
التكاليف الناجتة عن معاجلة االلتزامات القائمة على املواطنني جتاه 
جهات اخرى من غير البنوك وشـــركات االستثمار، وهي جهات غير 
خاضعـــة لرقابة البنك املركزي بل خاضعـــة لرقابة وزارة التجارة 
والصناعة، حيث ان هناك اقتراحات بقوانني تطالب ايضا مبعاجلة 
تلك االلتزامات، وانه من غير املعروف حجم تلك االلتزامات وتكلفة 
معاجلتها نظرا ألنه ال يتوافر لدى البنك املركزي بيانات بشأنها لكون 

تلك اجلهات غير خاضعة لرقابته.
٤ـ  ان العائد التراكمي املتوقع ان تخسره الهيئة العامة لالستثمار 
من األموال املودعة بالبنوك احمللية، والتي متثل نســـبة ٣٣٫٥٪ من 
اجمالي ودائع اجلهات احلكومية ســـيبلغ ٢٨٦٣ مليون دينار وذلك 

حتاط بها جلساتها على عكس جلسات املجلس العلنية، ما ميكنها من 
تقصي حقائق املوضوع املطروح من جميع جوانبه من خالل اطالعها 
على االوراق واملستندات املتعلقة به ومناقشة املسؤولني واملختصني 
واخلبراء وتقدمي تقرير شامل للمجلس بالرأي الذي انتهت اليه اللجنة 
مع االسباب التي بني عليها، وباآلراء األخرى التي تداولت املوضوع 

في اللجنة، دون ان حتوز على االغلبية الالزمة القرارها.
وألزمت الالئحة اللجنة بتقدمي تقرير عن كل موضوع يحال إليها 
يلخص عملها ويبني توصياتها (مادة ٥٥) مشـــتمال على مشـــاريع 
املوضوعات احملالة إليها أصال واملوضوع كما أقرته اللجنة واألسباب 
التي بنت عليها رأيها وأوجبت اشتمال التقرير كذلك على رأي االقلية 

(مادة ٥٦).
فـــإذا جاء تقريـــر اللجنةـ  املاثل أمام حضراتكـــمـ  خاليا من أي 
إشارة إلى مشروع القانون املقدم من احلكومة احملال إليها واملرتبط 
باالقتراحات بقوانني املقدمة من االعضاء فإن ذلك يعتبر انكارا للدور 
التشريعي للسلطة التنفيذية ومخالفا للدستور، فضال عن مخالفته 
الحـــكام الالئحة الداخلية فيما تنص عليه املادة ٩٩ من أنه «إذا قدم 
اقتراح أو مشروع بقانون مرتبط باقتراح أو مشروع آخر معروض 
على إحدى اللجان، أحاله الرئيس إلى هذه اللجنة...» أي أن الالئحة 
الداخلية ملجلس األمة قدرت ما في ارتباط مشـــروع قانون باقتراح 

مقدم من أحد االعضاء من أهمية فأوجبت إحالته إلى اللجنة.
ومثل هذا النص يصبح لغوا ينزه عنه املشروع إذا تخلت اللجنة 
املوقرة من اختصاصها بنظر مشـــروع القانون املقدم من احلكومة، 
ولم تلتفت إليه، بل ولم تشـــر إليه في تقريرها مثلما أشـــارت إلى 

رأي األقلية.
وهـــو خطأ فادح إذا اعتقد كل فكر أنه ميلك احلقيقة املطلقة، وأن 

الفكر اآلخر خطأ مطلق.

المخالفات الدستورية الموضوعية:

أوال: عدم حتقيق مبدأ العدالة الذي نص عليه الدستور في املادة 
٧ كأحد املقومات األساسية للمجتمع الكويتي نظرا لعدم املساواة بني 
املواطنني املقترضني وغير املقترضني حاليا، وبني املقترضني أنفسهم، 
ومن سيحصل على قروض في املستقبل، وكذلك عدم مساواة هؤالء 
املقترضني عمالء القروض التجاريـــة والصناعية وعمالء القروض 
األخرى الذين يســـاهمون في التنميـــة االقتصادية وتنمية املجتمع 
والذين قد يطالبون بامتيـــازات او اعفاءات مماثلة لعمالء القروض 
االستهالكية واملقسطة ومبا قد يترتب على ذلك من تداعيات مختلفة 

ملثل هذه القرارات.
كما تنطوي املطالبة باسقاط الفوائد على القروض املستحقة على 
املواطنني بشكل عام على اخالل واضح مببدأ العدالة الذي نص عليه 
الدستور كأحد املقومات االساسية للمجتمع الكويتي، وميكن االشارة 
الى اوجه االخالل الذي تنطوي عليه املطالبات باسقاط الفوائد على 
القروض املستحقة على املواطنني وما لذلك من تداعيات مختلفة من 
عدم حتقيق العدالة بني جميع املواطنني، حيث يالحظ وجود عمالء 
غير مقترضني ملثل هذه النوعية من القروض او غير مقترضني كليا، 
كما يوجد تفاوت في ارصدة االلتزامات القائمة فيما بني عميل وآخر 
وذلك في ضوء مبلغ القرض عند املنح وما مت تســـديده من اقساط 
مســـتحقة وفوائد/ عوائد حتى اآلن، باالضافة الى عدم املساواة مع 
املواطنني ممن عليهم قروض جلهات اخرى بخالف البنوك وشركات 
االســـتثمار مثل االلتزامات القائمة على املواطنني جتاه شركات بيع 

السيارات وبيع االجهزة الكهربائية واالثاث بالتقسيط.
ثانيا: ان هذا القانون هو بطبيعته وبحســـب مضمونه وفحواه 
قانـــون ذو اثر رجعي، مبعنى انه ميـــس مراكز قانونية ذاتية متت 

في املاضي.
ومع ذلك، فإن اللجنة لم تشـــر في تقريرها الى وجوب ان تكون 
موافقة املجلس على مشروع القانون املقترح منها بأغلبية االعضاء 
الذين يتألف منهم املجلس، اعماال للمادة ١٧٩ من الدستور التي تنص 
على انه «ال تســـري احكام القوانني اال على ما يقع من تاريخ العمل 
بها، وال يترتب عليها اثر فيما وقع قبل هذا التاريخ، ويجوز في غير 
املواد اجلزائية النص في القانـــون على خالف ذلك مبوافقة اغلبية 

االعضاء الذين يتألف منهم مجلس االمة».
وقد قضت احملكمة الدســـتورية بجلسة ١٩٩١/٧/١١ في الطعن رقم 
١ لســـنة ١٩٨١ بأن القاعدة في تطبيق القوانني هي عدم سريانها على 
املاضي، ألن الرجعية تنزع من التشريع خصائصه نظرا ملا تؤدي اليه 
مـــن اخالل بالعدل واضطراب في املعامالت وزعزعة الثقة بالقانون، 
اال انه يرد على هذه القاعدة استثناء في املادة ١٧٩ من الدستور وهو 
استثناء يســـتلزمه الصالح العام للجماعة لقيامه على اساس فكرة 

الضرورة على اال ميس ذلك حقوقا لالفراد كفل الدستور حمايتها.
كما ان القول بسريان القانون على املاضي فيه اهدار للثقة بالقانون، 
ألنه اذا جاء قانون جديد يهدم تصرفات االفراد التي كانت صحيحة 
طبقا للقانون فإن هذا من شـــأنه ان يعدم ثقتهم في القانون بصفة 
عامـــة (اذ يرون ان من اجلائز ان تهدم تصرفاتهم في وقت ما، او ان 
سلوكهم القدمي قد يصير فيما يتعلق مخالفا للقانون، وهذا من شأنه 
ان يوجد القلق في نفوسهم، فال يطمئنون الى تصرفاتهم وال الى ما 

اكتسبوا من حقوق).
ولعل هذه القاعدة يعززها ويدعمها ما تعارف عليه رجال القانون، 
بل اصبح نصا مقننا في كثير من التشـــريعات وهو ان العقد قانون 
املتعاقدين، وهي قاعدة حتث عليها االديان جميعا، بل هي فوق كونها 

التزاما قانونيا، هي واجب ديني واخالقي.
وهو االمر الذي كان يجب فيه على اللجنة ان تستخدم الرخصة 
املخولـــة لها باملـــادة ١٠١ من الالئحة الداخلية التـــي تنص على انه 
«اذا ادخلت اللجنة املتخصصة تعديالت على مشـــروع قانون جاز 

مصطفى الشمالي

ألقى وزير املالية مصطفى الشـــمالي في بداية مناقشـــة قضية 
القـــروض بيانا ميثـــل وجهة النظر احلكومية جـــاء فيه: بداية فإن 
التعاون بني احلكومة واملجلس ليس امرا يفرضه الدستور فحسب 
بل هو ضرورة حتمية تفرضها روح األسرة التي تربط بني ابناء هذا 
الوطن حكاما ومحكومني والتي كانت االســـاس الذي قام عليه نظام 

احلكم في الكويت.
ومن هذا املنطلق سوف اطرح على حضراتكم في هذا البيان وجهة 
نظر احلكومة في املخالفات الدســـتورية واالجرائية التي وقع فيها 
التقرير العاشر للجنة الشـــؤون املالية واالقتصادية مبجلس االمة 
في شـــأن االقتراحات بقوانني واالقتراحات برغبة املقدمة من بعض 
السادة أعضاء مجلس االمة املوقرين في شأن إعادة جدولة القروض 
االستهالكية واسقاط الفوائد عن القروض املستحقة على املواطنني 
للبنوك وشركات االستثمار قبل مناقشة االقتراح بقانون الذي انتهت 
اليه اللجنة، وقبل ابداء وجهة نظر احلكومة في هذا االقتراح او في 

االقتراحات املقدمة من االعضاء.
وسوف اتناول هذه املخالفات الدستورية من الناحية االجرائية 

ثم من الناحية املوضوعية.

المخالفات الدستورية اإلجرائية:

من املعلوم حلضراتكم ان الهدف من انشاء صندوق معاجلة اوضاع 
املواطنني املتعثرين في سداد القروض االستهالكية واملقسطة جتاه 
البنوك وشركات االستثمار بالقانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠٠٨ هو حرص 

احلكومة على التوفيق بني امرين:
األول: مســـاعدة هؤالء املواطنني في اقالتهم مـــن عثرتهم، وفقا 
لضوابـــط عملية وواقعية تتفق واألوضاع املالية لكل مدين، بحيث 
تكون ركيزتها االساســـية هي احملافظة للمديـــن على نصف دخله 
الشـــهري، مبا يتيح له وألسرته العيش الكرمي، األمر الثاني: هو أال 
تقع هذه املعاجلة في حومة مخالفة املبادئ األساســـية في الدستور 

واولها العدالة واملساواة.
وانه استجابة لرغبات بعض النواب احملترمني واملقترضني، فقد 
اعدت احلكومة مشـــروع قانون بتعديل بعـــض احكام القانون رقم 
٢٨ لســـنة ٢٠٠٨ لتوسيع دائرة املستفيدين من هذا القانون، بإدخال 
شريحة املدينني الذين ميكن ان يكونوا قد تعثروا في سداد قروضهم 
بعد التاريخ الذي حدده القانون وهو ٢٠٠٨/٣/٣١ ومتديد املهلة احملددة 
لتقدمي طلبات االفادة من هذا القانون، وتالفي ما كشف عنه التطبيق 
العملي لهذا القانون من احجام البعض عن التقدم للصندوق بسبب 
حظر االقتراض من جديد الوارد به، برفع هذا احلظر، ووضع ضوابط 
االقتراض من جديد بالنسبة الى من يفيدون من هذا القانون، اذا كان 

الفائض من دخل العميل يسمح له باحلصول على قرض جديد.
وقد صدر املرسوم االميري رقم ٣٣٦ لسنة ٢٠٠٩ بإحالة مشروع 
قانون بتعديل احكام القانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠٠٨ املشار اليه والذي احيل 
الى اللجنة املوقرة لبحثه مع االقتراحات بقوانني املقدمة من االعضاء 
وبالرغم من حضور احلكومة خمسة اجتماعات للجنة املوقرة وابداء 
وجهة نظرها في هذه االقتراحات وتقدمي وجهة نظرها في املشروع 
الذي قدمته والذي يعتبر بديال عادال ومنصفا للمدينني، فإن اللجنة 
قدمت تقريرها، مبا انتهى اليه رأيها فيه بدمج االقتراحات بقوانني في 
مشروع واحد، دون ان تشر الى مشروع القانون املقدم من احلكومة 
االمر الذي يعد انكارا للدور التشـــريعي للســـلطة التنفيذية وحقها 
في اقتـــراح القوانني ومبا ينطوي عليه كذلك من انكار لدور اللجنة 
املوقرة االصيل في بحث هذا املشـــروع وابداء الرأي فيه، الرتباطه 
باالقتراحات بقوانني املقدمة من االعضاء وهو ما اوقع تقرير اللجنة 
في حومة مخالفة املادتني ٥١ و٦٥ من الدستور واالحكام املكملة لهما 

في الالئحة الداخلية ملجلس األمة.

أوال: مخالفة المادتين ٥١ و٦٥ من الدستور:

تنص املادة ٥١ من الدستور على ان السلطة التشريعية يتوالها 
االمير ومجلس االمة وفقا للدستور.

وتنص املادة ٦٥ على ان لألمير حق اقتراح القوانني.
كمـــا تنص املادة ١٠٩ على ان «لعضو مجلـــس األمة حق اقتراح 

القوانني».
وكما تعلمون فإن صاحب السمو األمير ميارس سلطاته بواسطة 

وزرائه وفقا ألحكام املادة ٥٥ من الدستور.
وبذلك فقد اخذ الدســـتور الكويتي، بالنسبة الى اقتراح القوانني 
وهو جزء من العملية التشـــريعية باالختصاص املشـــترك لكل من 
السلطتني التشريعية والتنفيذية في حق اقتراح القوانني ولم يحرم 

السلطة التنفيذية من هذا احلق.
بل ان املشـــرع الدستوري قيد من اختصاص االعضاء في اقتراح 
القوانني مبا لم يقيد به السلطة التنفيذية في هذا االمر عندما نصت 
الفقـــرة الثانية من املـــادة ١٠٩ على ان كل مشـــروع قانون اقترحه 
احد االعضاء ورفضه مجلس االمـــة ال يجوز تقدميه ثانية في دور 

االنعقاد ذاته.
وذلك على خالف احلق املقرر للسلطة التنفيذية في اقتراح القوانني 
الذي جاء طليقا من هذا القيد وفقا ملا قررته احملكمة الدستورية في 
تفسيرها لنصوص الدستور (جلسة ١٩٨٥/٦/٢٩ طلب التفسير رقم 

١ لسنة ١٩٨٥).
كما اختص املشـــرع في الالئحة الداخلية ملجلس األمة الســـلطة 
التنفيذية بحكم خاص، هو إحالة مشروعات القوانني املقدمة من احلكومة 
إلى اللجنة املختصة مباشرة، على خالف االقتراحات بقوانني املقدمة 
من االعضاء والتي حتال إلى جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 

قبل احالتها الى اللجنة املختصة.
ويرجع الســـبب في انفراد احلكومة بهذا احلكم اخلاص، وفقا ملا 
يقوله د.عادل الطبطبائي في كتابه النظام الدســـتوري في الكويت 
إلى ما يفترض ان يكون عليه املشروع املقدم من احلكومة من دراسة 
جديـــة عميقة لفكرته نظرا ملا متلكه احلكومة من أجهزة متخصصة 
(ص ٦٣٨ ـ الطبعـــة ١٩٨٥) وأيده في ذلك املرحوم د.عثمان عبدامللك 
في كتابه «النظام الدســـتوري واملؤسسات السياسية في الكويت» 

اجلزء األول ط ١٩٨٩ ـ ٤٦٩ وما بعدها.
وهو ما انتهى إليه رأي اخلبير الدستوري للمجلس د.عبدالفتاح 
حســـن في كتابه الذي درســـه في جامعة الكويـــت (مبادئ النظام 

الدستوري في الكويت ص ١٨٢).
ويضيف املرحوم د.عثمان عبدامللك، بأن هناك دساتير جتعل حق 
اقتراح القوانني للســـلطة التنفيذية وحدها مثل الدستور الفرنسي، 
ويعلل ذلك ألنها هي التي تتصل مباشـــرة بالواقع العملي وتســـهر 
علـــى إدارة املرافق العامة، ومن ثم فهـــي أدرى باحتياجات املجتمع 
وهي التي تقـــوم على التنفيذ اليومي للقوانـــني، فهي القادرة على 
التعـــرف على القواعد القانونية الالزمة وعلى ما يعتريها من أوجه 

نقص أو قصور.
وفي النظام البرملاني االجنليزي، يقدر عدد القوانني التي صدرت 
بناء على اقتراح احلكومة بأكثر من ٩٠٪ من القوانني املعمول  بها.

لذلك فإن إنكار التقرير املقدم من اللجنة حلق احلكومة في تقدمي 
ما تراه من مشروعات قوانني فضال عن مخالفته لنصوص الدستور 
والالئحة الداخلية ملجلس األمة، هو جتاهل ألهمية الدور الذي تقوم به 

في إدارة شؤون البالد وإملامها األعم واألشمل باحلاجات العملية.

ثانيا: تخّلي اللجنة الموقرة عن اختصاصها:

بادئ ذي بدء فإن جلان املجلس، تستمد وجودها أساسا من نص 
املادة ١١٥ من الدستور، وأنه طبقا لنصوص الدستور وأحكام الالئحة 
الداخليـــة للمجلس فإن هذه اللجان لها دور أساســـي في كل اعمال 
مجلس األمة من أعمال تشريعية وسياسية ومالية، بل ان احالة كثير 
من أعمال املجلـــس على هذه اللجان، ليس خاضعا لتقدير املجلس، 
بـــل هو أمر حتتمه نصـــوص الالئحة الداخليـــة للمجلس، ملا ارتآه 
املشرع عند اصدار هذه الالئحة من أن وجود هذه اللجان وما متلكه 
من صالحيات واسعة وما ميكن أن يتاح لها من وقت والسرية التي 

في حالة استخدام ودائع اجلهات احلكومية كأسلوب للتعويض عن 
الفوائد ـ العوائد التي مت اســـقاطها وفقا لالقتراح بقانون، فإن املال 
العام، وبالقدر املودع لدى البنوك احمللية طوال فترة اعادة اجلدولة، 

لن يحقق اي عوائد.
األخ الرئيس.. االخوة األعضاء

وقد انتهيت من بيان املخالفات الدستورية االجرائية واملوضوعية 
في مشروع اللجنة وفي اقتراحات األعضاء فسأعرض على حضراتكم 
بعض احلقائق، والســـلبيات التي تترتب على االجتاه الى اســـقاط 

القروض االستهالكية سواء في أصلها أو فوائدها.
١ ـ ان هـــذه القروض قد متت ضمن شـــروط وضوابط ال يترتب 
عليهـــا اثقال كاهل املواطنني، والـــذي مت حتديده في اطار الضوابط 
املقررة من بنك الكويت املركزي في هذا الشأن، ذلك ان هذه القروض 
قد احتلت حيزا مهما من التعليمات الصادرة عن بنك الكويت املركزي 

الى البنوك وشركات االستثمار منذ عام ١٩٩٥.
٢ ـ اتخـــذ بنك الكويت املركزي سلســـلة من االجراءات في مجال 
تصويب جميع املخالفات التي متت ألســـس وقواعد منح القروض 
االستهالكية والقروض املقسطة، والتأكد من قيام هذه البنوك والتأكد 
من قيام هذه البنوك والشركات بتصويب املخالفات وتصحيح اوضاع 
تلك القروض مع حتملها التكاليف املالية الناجتة عن التصويب، وقد 
قامت البنوك وشركات االستثمار برد ما حصلت عليه من منافع الى 
العمالء كنتيجة لتصويب مخالفات القروض االستهالكية واملقسطة 
الناجتة عن جتاوز احلد االقصى للقرض او القسط الشهري او فترة 
االستحقاق وغيرها من الضوابط االخرى التي تتضمنها التعليمات 
الصادرة عن البنك املركزي. جدير بالذكر ان تكلفة تصويب مخالفات 
القروض االستهالكية واملقسطة بلغت نحو ١٠٢٫٢ مليون دينار، كما 
بلغت قيمة العموالت والرسوم والتأمني التي مت استردادها من البنوك 
وشركات االســـتثمار نحو ٣٧٫١ مليون دينار، وقد مت حتميل جميع 

تلك املبالغ على قوائم الدخل للجهات املخالفة.
٣ـ  مت منع هذه اجلهات من تقاضي رسوم سداد مبكر على القروض 

االستهالكية واملقسطة اعتبارا من تاريخ ٢٠٠٧/٤/١٥.
٤ ـ بلغ مقدار اجلزاءات املالية التي مت توقيعها من البنك املركزي 
على اجلهات املخالفة نحو ٨٫٣ ماليني دينار وذلك اســـتنادا الحكام 
املادة ٨٥ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت 

املركزي وتنظيم املهنة املصرفية وتعديالته.
٥ـ  سوف يترتب على تنفيذ اي اقتراح من االقتراحات املقدمة من 
االعضاء خلق ســـابقة في مجال حتمل احلكومة اعباء القروض التي 
حصل عليها املواطنون الكويتيون وذلك في ظروف اعتيادية، االمر الذي 

سيصعب معه مواجهة املطالبات باملعاملة باملثل في املستقبل.
٦ـ  سوف يترتب على تنفيذ مشروع اللجنة تغذية النزعة االستهالكية 
للمواطنني، وطلب املزيد من القروض على امل اســـقاطها او اسقاط 
فوائدها مستقبال، وعدم االنتظام في تسديد اي قروض جديدة وبالتالي 

تزايد املخاطر السلوكية واالدبية في اجلهاز املصرفي واملالي.
٧ ـ هناك احتمال كبير ان تتوالد لدى املواطنني قناعات مبعاودة 
جدولة هذه املديونيات واسقاط الفوائد/ العوائد مما يؤدي الى التراخي 
وعدم االنتظام في سداد القروض اجلديدة التي يتم احلصول عليها 
مـــن وحدات اجلهاز املصرفي واملالي مما يترتب عليه تزايد املخاطر 

االدبية في اجلهاز املصرفي واملالي.
األخ الرئيس.. األخوة األعضاء

ان القانون رقم ٢٨ لســـنة ٢٠٠٨ في شأن إنشاء صندوق ملعاجلة 
اوضاع املواطنني املتعثرين في سداد القروض االستهالكية واملقسطة 
جتاه البنوك وشركات االستثمار قد خرج الى حيز النور ومت تطبيقه 
بالفعل، وان النتائج التي اسفر عنها هذا التطبيق تسير بشكل جيد 
وتكشـــف عن اقبال من املواطنني لالستفادة من الصندوق، ويالحظ 
ان العدد الذي تقدم بطلبات إلجراء تســـويات بلغ نحو ١٢٤١٣ عميال 
تصل مديونيتهم نحو ٥٢١٫٢ مليون دينار وحتى تاريخ ٢٠٠٩/١٢/١٢، 
وقد وافقت جلان التســـوية على ٧٥٠٤ تســـويات تبلغ قيمتها نحو 
١٦٣ مليون دينار، والتزال جلان التسوية قائمة على دراسة الطلبات 
االخرى املقدمة من العمالء من اجل اعتماد التسويات متهيدا لتوثيقها، 
وذلك وفقا للبيانات الواردة من احتاد مصارف الكويت حول تطبيق 

القانون املذكور.
وجدير بالذكر ان احلكومة تقدمت بتعديالت على القانون رقم ٢٨ 
لسنة ٢٠٠٨ املشار اليه، وتشمل توسيع دائرة املستفيدين من القانون، 
كما تشمل التعديالت املقترحة زيادة املبلغ املخصص للصندوق ليصبح 
٧٥٠ مليون دينار ملواجهة االحتياجات املالية اجلديدة الناشـــئة عن 
الزيادة املتوقعة في عدد املتقدمني لالســـتفادة من الصندوق، وذلك 
باالضافة الى اقتراح تعديل مبا يســـمح للمستفيدين من الصندوق 
باحلصول على قروض او تســـهيالت جديدة من البنوك وشـــركات 
االستثمار وغيرها من اجلهات االخرى املخاطبة بأحكام القانون رقم 
٢ لسنة ٢٠٠١ بشأن انشاء نظام لتجميع املعلومات والبيانات اخلاصة 
بالقروض االستهالكية االئتمانية املرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط 
اثناء فترة سريان التسوية وقبل سداد كامل قرض الصندوق وذلك 
في ضوء مســـتجدات الوضع املالي للعميل ومبا يتفق مع الضوابط 
احملددة من بنك الكويت املركزي بشـــأن منح القروض االستهالكية 

واملقسطة.
من جانب آخر نشير الى ان تعريف اجمالي االلتزامات الشهرية 
املستحقة على العميل املتعثر وفق احكام القانون رقم ٢٨ لسنة 
٢٠٠٨ املشـــار اليه ال يقتصر على ما هو منها في صورة قروض 
استهالكية ومقسطة جتاه البنوك وشركات االستثمار فقط، امنا 
تشمل هذه االلتزامات ايضا ما قد يكون على العميل من التزامات 
مالية شهرية تتعلق بنفقة واحكام قضائية واجبة النفاذ، واقساط 
جتاه بنك التسليف واالدخار او املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
واملؤسســـة العامة للتأمينات االجتماعية واي اقســـاط شهرية 
مستحقة ألي من اجلهات احلكومية، لذلك فإنه في حال اخذ هذه 
االلتزامات باالعتبار فإن النسبة الفعلية اللتزامات العميل جتاه 
البنوك وشركات االســـتثمار فقط ستكون عمليا في حدود ٣٥٪ 

من الدخل الشهري للعميل.
وعليه، فإنه يتبني ان معاجلة اوضاع املواطنني املتعثرين في سداد 
قروضهم االســـتهالكية واملقسطة حتت مظلة القانون رقم ٢٨ لسنة 
٢٠٠٨ في شأن انشـــاء صندوق ملعاجلة اوضاع املواطنني املتعثرين 
في سداد القروض االستهالكية واملقسطة، يتم في اطار مجموعة من 

العوامل التي توفر العيش الكرمي لهؤالء املواطنني.
اخيرا، اود ان انبه الى اننا قد اقسمنا على حماية املال العام واحلرص 
على انفاقه في الطرق الســـليمة خلدمة اهداف التنمية االقتصادية 

واالجتماعية وفي اطار مبدأ العدالة الذي نص عليه الدستور.
األخ الرئيس.. األخوة األعضاء

وكما بدأت بياني، ان ما سوف أبينه من وجهة نظر احلكومة في 
مشروع اللجنة وفي تقريرها، امنا هو من منطلق التعاون بني السلطتني، 
اســـمحوا لي ان انهيها برغبة احلكومة في التعاون مع املجلس، من 
دون جتاوز للنصوص الدســـتورية والوقوع في حومة مخالفتها او 
اهدار للمال العام، ومن دون خلق سلوك اجتماعي وثقافة اجتماعية 
ستضر بهذا املجتمع على املدى الطويل، ولن حتقق ما ننشده له من 

تقدم ومواكبة العالم اجمع في سعيه للتنمية.
واخيرا فإنني واخواني الـــوزراء لنرجو من منطلق التعاون مع 
املجلس، وبرا بالقسم الذي أقسمناه جميعا وزراء ونوابا باملولى عز 
وجل باالخالص للوطن ولالمير واحترام الدســـتور وقوانني الدولة 
والذود عن حريات الشـــعب ومصاحله واموالـــه وان نؤدي اعمالنا 
باالمانة والصدق، لنرجو ان تعلو مصلحة االمة على املصالح الذاتية 
لالفراد عند النظر في االقتراحات بقوانني املقدمة للمجلس املوقر وفي 
مشـــروع اللجنة وفي مشروع القانون الذي تقدمت به احلكومة في 

تعديل بعض قانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠٠٨.
كما ارجو تصويبا للمخالفة الدستورية االجرائية في التقرير ان 
يعاد الى اللجنة املوقرة ملناقشة احلكومة في مشروع القانون الذي 

قدمته وابداء رأي اللجنة فيه.

الشمالي: تقرير «المالية» عن معالجة القروض يحتوي على مخالفات دستورية 
وإجرائية وأغفل وجهة نظر الحكومة حول االقتراحات المقدمة من النواب

خالف المادتين ٥١ و٦٥ من الدستور وبّين تخّلي اللجنة عن اختصاصها وفقدان االقتراح لخصائص القانون وإخالله بحق التقاضي


