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القانون المؤجل للتصويت على مداولته الثانية إلى 5 يناير يجيز للبنوك اإلسالمية جدولة أصل المرابحة للمواطنين مع التنازل عن األرباح

إعادة جدولة المديونيات حتى 14 ديسمبر 2009 بعد إسقاط الفوائد والعوائد
»الم�ال العام« لن يتحمل س�داد أي فوائ�د تأخيرية نتيجة تخلف المدين عن الس�داد في المواعيد المح�ددة.. والجهات الدائنة تتنازل عن الدع�اوى القضائية المتداولة تج�اه العمالء المقترضين

وافق مجلس األمة على االقتراح بقانون بشأن قيام 
البنوك وش���ركات االس���تثمار بإعادة جدولة ارصدة 
القروض االستهالكية واملقسطة املستحقة على املواطنني 
لديها وتنظيم منح هذه القروض مستقبال في مداولته 

االولى.
وجاءت نتيجة التصويت عل���ى القانون مبوافقة 
36 نائب���ا من اصل احلضور وعدده���م 54 نائبا فيما 

رفضه 18 نائبا.
وكانت احلكومة قد أبدت في بداية املناقشة معارضتها 
لتقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية عن القانون 
حيث ق���ال وزير املالية مصطفى الش���مالي في بيان 
للحكومة ان التقرير »ينقصه الكثير وتشوبه مخالفات 
دستورية واجرائية«، مشيرا الى انه لم يشر الى مشروع 

القانون املقدم من احلكومة بهذا الشأن.
وأضاف الوزير الشمالي ان ذلك »يعد انكارا للدور 
التشريعي للسلطة التنفيذية وحقها في اقتراح القوانني 
وخطأ فادحا للجنة وتخلي���ا منها عن اختصاصاتها 
التي نصت عليها الالئحة الداخلية التي الزمتها بتقدمي 
تقري���ر متكامل عن كل موض���وع يحال اليها يلخص 

عملها ويبني توصياتها«.
وتضمنت املادة األولى من القانون ثالثة مصطلحات 
االول منها في شأن العميل املقترض وهو كل مواطن 
من االشخاص الطبيعيني عليه التزامات مالية او رصيد 
مديونية مستحق السداد ألي جهة من اجلهات الدائنة 
وليس لديه أي ودائع مالية او اس���تثمارية او امالك 
غير الس���كن اخلاص او اصول ذات دخل مادي تفوق 

فيه التزاماته املالية.
وعرف القانون مصطل���ح املديونية بأنها الرصيد 
القائم للقروض االس���تهالكية والقروض املقسطة في 

تاريخ ال� 14 من ديسمبر 2009 وفقا للتعريف الصادر 
عن بن���ك الكويت املركزي والتي حصل عليها العميل 
املقترض من اجلهات الدائنة فيما عرف القانون اجلهات 
الدائنة بأنها البنوك وش���ركات االستثمار اخلاضعة 

لرقابة البنك املركزي.
ونصت املادة الثانية على ان تقوم اجلهات الدائنة 
بإعادة جدولة مديونية العمالء املقترضني لديها حتى 
ال� 14 من ديس���مبر 2009 بعد اس���قاط جميع الفوائد 
والعوائد املستقبلية التي تترتب على هذه املديونيات 
ويقسط رصيد القرض على العميل املقترض على اقساط 
شهرية متساوية وبقسط ال يتجاوز ال� 35% من الدخل 
الشهري للعميل وبدون فوائد وذلك نظير ما مت ايداعه 

لدى البنوك من قبل املؤسسات احلكومية.
وتضي���ف امل���ادة ان على البنك املرك���زي مواءمة 
االجراءات الكفيلة بتطبيق هذه املادة مبا يتوافق مع 
الش���ريعة االسالمية وتعويض املؤسسات احلكومية 
املودع���ة عن الدخل املفقود على ودائعها لدى اجلهات 

الدائنة.
وتقول املادة »كما يجوز للبنوك االسالمية جدولة 
اصل املرابحة للمواطنني مع التنازل عن االرباح احملققة 
وذلك وفقا لذات قواعد اجلدولة املشار اليها في الفقرة 
الس���ابقة على ان تقوم الدولة بايداع قيمة اصل هذه 
املرابح���ة لدى البنوك االس���المية بصفة وديعة دون 

ارباح«.
ونصت املادة الثالثة بعد تعديلها على »اال تتحمل 
االموال العامة سداد أي فوائد تأخيرية نتيجة تخلف 
املدين عن السداد في املواعيد احملددة« فيما نصت املادة 
الرابعة على ان »تقوم اجلهات الدائنة بعد تطبيق احكام 
املادة الثانية من القانون بالتنازل عن أي دعوى قضائية 

متداولة تكون قد أقامتها جتاه العمالء املقترضني«.
أما املادة اخلامسة فقد نصت على انه ال يجوز العمل 
بهذا القانون الي جهة م���ن اجلهات املخاطبة بأحكام 
املادة االولى من القانون )2 لسنة 2001( ان جتاوز قيمة 
القروض االستهالكية والقروض املقسطة او كليهما التي 
تقدمها للعميل مبا يزيد على احلد االقصى الذي يحدده 
بنك الكويت املركزي وتفرض على اجلهات التي تقدم 
أي قروض اس���تهالكية ومقسطة باملخالفة للشروط 
والتعليمات الصادرة عن البنك املركزي غرامة تعادل 

نصف القرض املمنوح للعميل املقترض من قبلها.
وتضيف املادة: ويرد اليها من هذه الغرامة ما يعادل 
رصي���د القرض املمنوح منها للعمي���ل بحيث يعتبر 
ذلك تسديدا لهذا الرصيد باالضافة الى تطبيق جميع 
الصالحيات االخرى التي ميلك ان يتخذها البنك املركزي 
جتاه اجلهات املخالفة لتعليماته وفقا ملا هو منصوص 

عليه في القانون )32 لسنة 1968(.
ونصت املادة السادسة على انه »في جميع االحوال 
ال يجوز اتخاذ أي اجراءات حتفظية مبا في ذلك املنع 
من السفر بحق أي عميل مقترض مينح بعد العمل بهذا 
القانون أي قرض استهالكي او قرض مقسط او كليهما 
نتيج���ة تعثره في الوفاء بالتزاماته اال بحكم قضائي 

ويسري احلكم على كفيله وكفيل كفيله ان وجد«.
اما املادة الس���ابعة فقد اوضحت ان »على اجلهات 
الدائنة رفع تقرير بشأن جميع املديونيات التي مت اعادة 
جدولتها ملدة جتاوزت 15 سنة تنفيذا لهذا القانون وعلى 
البنك املركزي تدقيق هذه املديونيات املشار اليه ومتابعة 
ما يصدر عنه من تعليمات واستخدام صالحياته في 
توقيع اجلزاءات جتاه أي مخالفة لتعليماته يكش���ف 

عنها هذا التدقيق«.

وتضيف املادة »كما يجوز للعميل املقترض ابالغ 
البنك املركزي بأي مخالفة لهذا القانون تقع من اجلهة 
الدائنة وعلى البنك املركزي تدقيق هذه البالغات وافادة 
العميل باالجراءات املتخذة حيالها خالل مدة ال تتجاوز 

ثالثة اشهر من تاريخ تقدمي البالغ«.
ونصت املادة الثامنة على انه »اذا ثبت للبنك املركزي 
وجود جتاوز في احتس���اب فوائد القروض باملخالفة 
الحكام قانون التجارة )68 لسنة 1980( وترتب عليها 
زيادة االعباء املالية على القرض االستهالكي او القرض 
املقس���ط او كليهما عما كانت عليه وق���ت ابرام عقد 
القرض اسقطت هذه الزيادة املخالفة لتحقيق وصول 
الفائدة الى احلد القانوني واعتبر ما مت حتصيله منها 
قبل العمل بهذا القانون دفعات نقدية تودع في حساب 

االحتياطي العام للدولة«.
وحظرت املادة التاس���عة من القانون على البنوك 
وشركات االستثمار اخلاضعة لرقابة البنك املركزي منح 
القروض للمواطنني بفوائد مع جواز متويل احتياجات 
املواطنني وفقا لنظام املعامالت االسالمية ومتنح البنوك 
التقليدية حق استحداث ادوات وفق الشريعة االسالمية 

ملنح هذه القروض.
ونصت املادة العاش���رة على »بالنسبة للقروض 
التي بدأت تس���ويتها وفقا للقانون )28 لسنة 2008( 
ومت توثيقه���ا في وزارة الع���دل وحتى تاريخ صدور 
هذا القانون يخير العميل املقترض بني االستمرار في 
تطبيق نظام اجلدولة الذي مت توثيقه او تقدمي طلب 
للدخ���ول في نظام اجلدولة اجلديد وفقا لهذا القانون 
وحت���دد الالئحة التنفيذية اج���راءات ومواعيد تقدمي 

هذا الطلب«.
وش���ددت املادة على مراعاة ع���دد من االمور اولها 

»عند اعادة جدولة املديونية وفقا لهذا القانون تضاف 
املبالغ التي حتملتها الدولة ملعاجلة املديونية تطبيقا 
للقانون )28 لس���نة 2008( ويعتبر هذا هو الرصيد 

القائم للقرض«.
واوضحت املادة انه »يشترط اال تتعدى مدة اعادة 
جدولة الرصيد 15 سنة وان يقسم قسط القرض الذي 
حتصله اجلهة الدائنة بينها وبني الدولة مبا ال تقل معه 
املبالغ املستحقة للدولة عن 50 % من قيمة القسط وان 
تستمر اجلهات الدائنة في حتصيل االموال املستحقة 
للدولة وتس���ليمها لها حتى االنتهاء من سداد جميع 
االقساط كاملة وان يقدم العميل املقترض طلب اعادة 
اجلدولة خالل مدة ال تتجاوز ثالثة اش���هر من تاريخ 

صدور الالئحة التنفيذية للقانون«.
ونصت املادة 11 من القانون على انه »تؤخذ االموال 
الالزمة لتنفيذ احكام هذا القانون من االحتياطي العام 
للدولة« فيم���ا نصت املادة 12 على انه »ال يس���تفيد 
م���ن احكام هذا القانون الوزراء واعضاء مجلس االمة 

وازواجهم واقاربهم من الدرجة االولى«.
واوضحت املادة 13 انه يصدر مجلس الوزراء بناء 
على اقتراح وزير املالية الالئحة التنفيذية لهذا القانون 
خالل شهرين من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية 
فيما الغت املادة 14 القانون )28 لسنة 2008( اعتبارا 

من تاريخ نفاذ هذا القانون.
واعتب���رت املادة 15 ان ه���ذا القانون قانون خاص 
واحكام���ه احكام خاصة ويلغ���ى كل نص في قانون 
ع���ام او في قانون خاص يتعارض م���ع هذا القانون 
فيما ألزمت املادة 16 رئيس الوزراء والوزراء كل فيما 
يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره 

في اجلريدة الرسمية.

ندوة »السلفية«: مستعدون للتعاون مع المسؤولين لدرء الفتنة ونشر الخير واإلسالم

 أسامة أبوالسعود
العام للحركة  ش����هد ديوان االمني 
السلفية بدر الشبيب مبنطقة عبداهلل 
املبارك مس����اء امس االول ندوة حول 

مركز »وذكر«.
في البداية القى صاحب مركز »وذكر« 
فؤاد الرفاعي كلمة قال فيها: قال تعالى: 
)أحس����ب الناس أن يتركوا أن يقولوا 
آمنا وهم ال يفتن����ون ولقد فتنا الذين 
من قبلهم فليعلمن اهلل الذين صدقوا 

وليعلمن الكاذبني(.
وقال نبينا ژ: »ال يؤمن عبد حتى 
أكون أحب إليه من ماله وولده والناس 
أجمعني«، ولذا فم����ن الواجب على كل 
مس����لم ان يدافع عن دينه وسنة نبيه 
ژ وعن صحابت����ه الكرام رضي اهلل 

تعالى عنهم أجمعني.
وتابع الرفاعي قائال: ايها املسلمون ان 
ما يحدث اليوم امنا هو سنة ربنا سبحانه 
وتعالى في هذا الكون، حيث حف طريق 
الدعوة اليه باالشواك والعقبات والشدائد 
ولكن النهاية بإذن اهلل عز وجل سعيدة 
ورائعة الكل فيها منتصر: الدعاة باألجر 
العظيم، واملدعوون بالتوبة والرجوع 

الى احلق بإذن اهلل تعالى.
واضاف الرفاعي: اذا كان اآلخرون قد 
صّعدوا االمور ضدنا، فإنه ليس عندنا 
م����ا نفعله اال ان نبني احلق الذي عليه 

الكتاب والس����نة ونثبت عليه، وندعو 
للبسطاء واملغرر بهم بالرشاد والصواب 
والهداية، وان يردهم اهلل الى دينه ردا 

جميال.
واستطرد: كثير من الذين يعيشون 
معنا ال يعرفون احلق، وواجبنا نحوهم 
ان نذكرهم وننصحهم ونوجههم وندعو 
لهم بظهر الغيب، ولكن هذا ال يعني بأي 
حال من االحوال املداهنة واللني والضعف 
واملساومة على عقائدنا وديننا وكتاب 
ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا محمد 
ژ. وتابع الرفاعي قائال: تذكروا اننا 
دعاة، أوال وأخيرا، ندعو الى اهلل تبارك 
وتعالى باحلكمة واملوعظة احلسنة وال 
نرضى � بأي حال من األحوال � ان ميس 
اي مسلم ال قدر اهلل بأي أذى أو ضرر 

أو مكروه.
وأشكر اهلل العلي القدير الذي جمع 
هذه الوج���وه املباركة الطيبة نصرة 
لدين اهلل تعالى من علماء وأس���اتذة 
وأعضاء وكل املس���لمني رجاال ونساء 
أينما كانوا. وأقول لكم جميعا: جزاكم 
اهلل خي���را، جزاكم اهلل خيرا، جزاكم 
اهلل خيرا، كما اننا نعلن اس���تعدادنا 
للتعاون مع االخوة املسؤولني، لدرء 
الفتنة، ونشر اخلير واإلسالم، فاإلمام 
واملس���ؤول العادل املطبق لشرع اهلل 
تعال���ى في ظل عرش اهلل تعالى يوم 

القيامة، يوم ال ظل إال ظله.

الذكرى تنفع المؤمنين

م����ن جانبه، ق����ال رئي����س املكتب 
السياسي للحركة السلفية فهيد الهيلم: 
ان رسالتنا »وذّكر« انطلقت منذ نزول 
القرآن على محمد ژ وان الذكرى تنفع 
الناس، فسارت قوافل االنبياء تعمل على 
التذكير حتى سار بعدهم الصاحلون، 
وله����ذا فإن هذه الدعوة له����ا فدائيوها 

ومحبوها واملدافعون عنها.
واضاف: ان املبادئ هي التي ستنتصر 
ألنها ثابتة عبر التاريخ الذي شهد على 
ركائب »وذّكر« حتى برز احد املشايخ 
في منهجية »وذّكر« ألنها تنفع املؤمنني 
فكان ان كتب عليه مواجهة هذه الهجمة 
الشرسة التي وجهت اليه، اال انه صبر 
واحتسب أجره على اهلل وصمد دفاعا 

عن الرسالة التي نذر نفسه لها.
وتابع بأن املناوئني من الطرف اآلخر 
يخرجون علينا في الفضائيات ويقولون: 
يجب أن نعمل على ضبط النفس، وهذا 
تهديد علني ونحن بدورنا نرفضه بشكل 
قاطع وقد استمروا فيه ملدة 10 أيام فنحن 
السنة االغلبية في هذا البلد، ولهذا يجب 
ان نذكر ما تعرضنا له فقد منعتم املشايخ 
امثال حامد العلي وراقبتم املساجد، أما 
احلسينيات فتركتموها دون رقابة، ولهذا 

على احلكومة التعامل مع اجلميع بشكل 
عادل وعلى اجلميع التصدي لهذه احلملة، 
فنحن نريد لهذا املجتمع ان يعيش بسالم، 
وان يترك اآلخرون التطاول على الصحابة 

رضي اهلل عنهم اجمعني.
وقال ان مركز »وذّكر« هو احد املراكز 
الدعوية فكيف مينع في حني يفس����ح 
للطرف اآلخر؟! وملاذا يحارب مشايخنا، 
وتقوم وس����ائل االعالم بالتهجم على 
فؤاد الرفاعي ف����ي حني تقف احلكومة 
عاجزة، فهل هناك قوة خارجية تعلمونها 
وتخشونها ان طبقتم القانون على هؤالء 

املناهضني؟!
واضاف الهيلم: مت ايذاء مشاعر اهل 
السنة عندما متت مهاجمة فؤاد الرفاعي 
ومت ايذاء مش����اعر أهل السنة عندما مت 
رفع شعارات يالثارات احلسني، ولهذا 
فإننا نرفض كل هذه االش����كال التي قد 

تقود البلد الى ما ال حتمد عقباه.

الوحدة الوطنية

ومن جانبه، قال عضو املكتب السياسي 
حلركة »حدس« اسامة الشاهني ان الوحدة 
الوطنية ومتاسكها في مجتمعنا شيء 
ضروري ومهم وله����ذا يجب علينا اال 
نسمح ألي شخص بالتطاول على هذه 
الوحدة خاصة ان هناك من يريد وضع 
الوطن في كف����ة والدين في كفة اخرى 

في حني انهما في كفة واحدة.
واض����اف ان الكويت ليس����ت دولة 
علمانية كم����ا يتصورها البعض ولهذا 
يجب ان نشير هنا الى ان ردود احلكومة 
تتميز بعاهات ثالث مس����تدمية فالرد 
متأخر وجزئي وذو اضرار جانبية فهي 
التي حتركت ضد القنوات الفضائية التي 

امرت بايقاف واحدة وترك االخرى.
وطالب وزي����ري االعالم والداخلية 
بالتدخ����ل لفصل هذا االش����تباك دون 
مجامل����ة ووفق ش����فافية كاملة وتامة 
دون تصريحات جوفاء ال تأتي باحللول 

املناسبة.
السياسي  الناشط  ومن جانبه قال 
خالد الشليمي ان العضو السفيه الذي 
اعتدى على الصحابة رضي اهلل عنهم 
ال ميكن لنا بعدها ان نقبل منه الدعوة 

الى املصاحلة الوطنية.
وأشار الى ان هناك من استطاع نشر 
فكرة خبيثة مفادها بأن من ينتقد رئيس 
احلكومة فإنه يسعى ضد وحدة الصف 

ومتزيق الوحدة الوطنية.
وبني ان الواجب على اعضاء مجلس 
األمة س����ن قوانني متنع االعتداء على 
الوحدة الوطنية وعلينا احترام الكويت 
كدولة سنية وإال فإن في ايران يذهب وراء 

الشمس من يعتدي على اخلميني.
وقال الش����ليمي ان األمر وصل الى 

الرقب����ة فإما ان ننتصر ال����ى ديننا او 
نستسلم ولهذا فإننا نطمح الى توحيد 
الكيان اخلليجي فهناك شلة جتمعت مع 
ايران والتهجم على السعودية بالرغم 
م����ن أن صاحب الس����مو األمير قال ان 
أمن الس����عودية ما هو اال جزء من أمن 

الكويت.

حملة ظالمة

ومن جانبه، قال د.فهد اخلنة ان هناك 
حملة ظاملة تقاد ضد الرفاعي بدأت منذ 
وضعه الفتة كتب عليها ان يوم عاشوراء 
يوم فرح فهذه عقيدة أهل السنة جميعا 
خاصة ان الرس����ول ژ صامه فإن كنا 
نحزن على احلسني فهو ريحانة الرسول 

ژ وسيد شباب أهل اجلنة.
وق����ال ان يوم عاش����وراء يوم فرح 
يشوبه حزن بوفاة احلسني لكننا نرفض 
اذكاء روح العداء بني املس����لمني فنحن 
أولى باحلس����ني منكم وبعلي وبجميع 
أفراد آل البيت فنحن األمة وعليهم ان 
يعوا ذلك جيدا فاجليوش خرجت منا 

لقتال املجوس والتتار.
ومن جانبه قال احملامي اسامة مناور 
ان الواجب على جميع اعضاء مجلس 
االمة املطالبة اليوم برفع دعاوى والتحرك 
الزالة هذه الكنائس التي انتشرت في 

الكويت وهي ترفع الصليب.

واضاف ان »الداخلية« مطالبة بالقاء 
القب����ض على من حاول اث����ارة الفتنة 
والتع����رض ملركز »وذّك����ر« وصاحبه 
فؤاد الرفاعي ودعا الى ضرورة س����ن 
قانون يكشف اين يذهب اخلمس الذي 
يخرجه الشيعة وترخيص احلسينيات 

غير املرخصة.
وم����ن جانبه قال فهيد العارضي ان 
يوم عاشوراء هو يوم فرح وسرور الن 
اهلل عز وجل جنى س����يدنا موسى اال 
انهم يقيمون االفراح في الصاالت ولهذا 
فاننا نقول انه اذا ازيلت هذه اللوحة من 
على مركز »وذّكر« فاننا سنعلقها على 
سياراتنا ومنازلنا ومكاتبنا.واضاف انهم 
يحاولون الضغط على احلكومة الغالق 
املركز وهنا نؤكد اننا سنفتتح الف مركز 
وان كان����ت هذه اللوحات قد اغضبتكم 

فاننا سنمطركم بألف لوحة.
واشار الى ان وزارة االوقاف التزال 
تضيق على ائمتنا بآالت التسجيل التي 
اصبحت عائقا كبيرا في نشر الدعوة في 
حني ال تخضع احلسينيات لرقابتها وان 
مسطرة القانون تسمح لهؤالء بالتساقط 
وال تتاب����ع وتعاقب إال إيانا ولهذا فلن 
نقبل إال بالتساوي واذا كانوا يريدون 
اغالق هذا املركز فعليهم اغالق احلسينية 
التي تسيء الى الصحابة رضوان اهلل 

عليهم.
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