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 عمر راشد
قالوا ان م���ا يحمله قانون 
الفوائد »احالم زائفة«  إسقاط 
وإن���ه يضحك املواطن ش���هرا 
ويبكيه دهرا ويسلبه حقه في 
اجناز خطوات ملموسة للتوصل 
الى حلول حقيقية وفعالة جتاه 
ازمة املعسرين، هذا ما اجمعت 
الفعالي���ات االقتصادية  عليه 
ف���ي ن���دوة »اض���رار قانون 
ش���راء الفوائد على املقترض« 
موضح���ن ان القان���ون مليء 
بالثغرات القانونية واالقتصادية 
والدستورية جتعل من الصعوبة 
مبكان تطبيقه وانه س���يضر 
كثيرا باالداء االقتصادي ويسلب 
شركات االس���تثمار وحقوقهم 

جتاه دائنيهم.
ف���ي البداي���ة اش���ار وزير 
التخطي���ط الس���ابق ورئيس 
مجلس االدارة والعضو املنتدب 
في ش���ركة مجموعة االوراق 
املالية علي املوسى الى ان حاالت 
التعثر في الكويت العملية تصل 
الى 15 أل���ف حالة في حن ان 
القانون يتحدث عن 320 الف 
حالة، حيث ان القانون شمل من 
هو بحاجة ومن ليس بحاجة 

لعالج.
القانون  ان  وبن املوس���ى 
حتدث ع���ن ق���روض البنوك 

وشركات االستثمار، بينما لم 
يتطرق للمديونيات الشرائية 
والت���ي تندرج حتت مس���مى 
القروض االستهالكية موضحا 
ان اصحاب القروض من احملالت 
التجارية سيطالبون باسقاط 
قروضهم اسوة بالباقن وهكذا 
دون توقف وتعجب املوس���ى 
القانون بوضع  مما مطالب���ة 
وديعة حكومية لفترة معينة 
دون س���حبها مما يعني بقاء 
االموال في البنوك دون حاجة 
من ينت���ج عنه اضرار كثيرة، 
واضاف كي���ف ميكن للقانون 
ان يرسم السياسة النقدية ملدة 
10 سنوات موضحا ان ذلك غير 
موجود في اي دولة في العالم 
كما انه يضمن مل���ن يقوم به 
الدخول في موسوعة غينيس 

لالرقام القياسية.

انحراف سياسي

ومن جانبها اكدت رئيس���ة 
اجلمعية االقتصادية وعضو 
مجل���س االمة د.روال دش���تي 
انها م���ن االقلية التي تقف في 
وجه هذا القانون، واضافت ان 
هناك مشكلة اجتماعية يجب 
ان يعترف بها اجلميع، وزادت: 
قبل هذا يجب ان نحدد الشريحة 
الت���ي حتتاج  املتعث���رة اوال 

يري���د املصلح���ة الش���خصية 
للمواطن���ن، وزادت ان امل���ادة 
الثاني���ة من الدس���تور وصلت 
حلد االنحراف السياسي بسبب 
القانون، مؤكدة ان هذا القانون 

هو قانون االحالم الزائفة.
وتساءلت من يتحمل تكلفة 
القانون والتي تتجاوز ملياري 
دينار، مشيرة الى انه لو حتملها 
القطاع املالي فسنكون قد خالفنا 

الدستور والشرع معا.
واوضح���ت ان هناك مطالب 
سامية الغالق هذا امللف نهائيا، 
مش���يرة الى ان ذلك لن يتحقق 
اال م���ن خالل معاجل���ة املتعثر 

احلقيقي.
وبينت ان من احترم نفسه ال 
ميكن ان يعاقبه القانون واشارت 
ال����ى ان وضع 8.5 مليارات دينار 
البن����وك مع وضع  كوديعة لدى 
فائدتها ال� 1.5% باجمالي ربح 140 
مليون دينار سنويا بينما فوائد 
القروض 240 مليون دينار بفارق 
100 ألف دينار تتحملها البنوك التي 
استفادت سابقا بفوائد وصلت الى 

6% غير منطقي وغير مقبول.

الصيغة الدستورية غير موجودة

من جانبه اكد د.محمد الفيلي 
من جامعة الكوي����ت ان الصنعة 
الدستورية غير موجودة بالقانون 

وان حاول املش����رع ت����دارك هذه 
اجلزئية بوضع بعض االستثناءات 
الفتا الى ان تلك االستثناءات حتتاج 
لقانون آخر لفحصها في ظل عدم 
توافر فح����ص ضريبي، وبن ان 
القانون يحت����اج جليش عرمرم 

لتنفيذه.
الدول����ة  واوض����ح ان عل����ى 
حتقيق س����الم اجتماعي ولكن ان 
تدخل في مشكلة ال نهاية لها فهذا 

مرفوض.
وبن ان كثرة الوعود من جانب 
احلكومة ومجلس االمة جعل هناك 
شعورا بالذنب لديهم لذلك ارادوا 
فعل اي شيء فكان هذا املشروع، 
الفتا الى ان املادة اخلامس����ة من 
القانون رمبا وضعت للتكفير عن 

الذنوب.
وزاد: ان القان����ون بعي����دا عن 
املس����اواة والعدالة وهما اساس 
الدستور، واشار لبعض الكلمات 
الت����ي حتتمل التأوي����ل وحتتاج 

لتوضيح.
واكد اننا امام اندفاع تشريعي 
قد يصل بنا حلد التدليس السياسي 
الفتا ال����ى انه ال ميكن اعتبار هذا 
املنتج التشريعي مثاليا فاحلكومة 
بالتدخل ملواجهة الفساد ال تبريره 
واشار الى ان االمة ال تعني الشعب 
املاض����ي واحلاضر  ب����ل تعن����ي 

واملستقبل.

للعالج، موضحة ان الذي قام 
بشراء سيارة وراتبه 1000 دينار 
ويقوم بس���داد 100 دينار هل 

يعتبر متعثرا؟!
واكدت ان القضية مت تسييها 
للتكس���ب السياس���ي من قبل 

االعضاء، الفتة الى ان اخلالفات 
التي يجب طرحها للنقاش من 
التي تستحق  الش���ريحة  هي 

املساعدة؟!
واشارت الى ان االيام ستثبت 
من يري���د املصلحة العامة ومن 

دشتي: القانون الحالي »أحالم زائفة« ُتضحك المواطن »شهرًا« وُتبكيه »دهرًا«
الموسى: القانون سمك.. لبن.. تمر هندي وتداعياته خطيرة

الفيلي: مواد القانون ابتعدت عن »الصنعة الدستورية« 

أصحاب القروض من المحال التجارية
اش���ار رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب في مجموعة 
االوراق املالية علي املوسى الى ان قانون شراء فوائد القروض 
تكلم عن قروض البنوك وش���ركات االستثمار بينما لم يتطرق 
للمديونيات الش���رائية والتي تندرج حتت مس���مى القروض 
االستهالكية، موضحا ان اصحاب القروض من احملال التجارية 
حتما سيطالبون باسقاط قروضهم اسوة بالباقن وهكذا دون 

توقف.
واش���ار الى ان القانون لم ميي���ز كذلك بن اصحاب الدخول 

املرتفعة وبن املتعثرين بالفعل.
وبن ان معاجلة قضية قروض املواطنن كانت بحاجة حلل 
بسيط بدال من التعقيد من خالل القانون املعروض والذي يحتاج 

فترة طويلة لتطبيقه.

من أجواء الندوة
< أكدت د.روال دش��تي ان هناك اكثر من 8 تعديالت س��يتم 

مناقشتها وتعديلها في القانون.
< بينّ علي املوس��ى ان القانون سيمرر من قبل مجلس االمة 
ولك��ن حرص على املش��اركة في الندوة الت��ي تؤكد وجود جيل 

اقتصادي واعد يرفض الظلم وعدم املساواة.
<اشار احد احلضور الى ضرورة البحث في اوراق املتعسرين، 
موضحا ان معظمهم ميتلك شققا في مصر وسورية ولبنان، واكد 
ان لديه قرضا يتجاوز ال� 102 الف دينار ولكنه قادر على سداده 

دون تدخل احلكومة.
< اقترح احد املش��اركي في الندوة آلية لتوزيع االموال من 
خ��الل اعطاء »جتوري مملوء باالموال للن���واب« لتوزيعها كما 

يشاؤون.

8 تعديالت مقترحة على القانون
كشفت النائبة د.روال دشتي ل� »األنباء« عن وجود 8 تعديالت 
مقترحة على القانون وذلك حتى قبل انعقاد اجللسة بسويعات 
قليلة، مضيفة ان تلك التعديالت ضرورية لوقف الهدر في املال 

العام.
ولفتت دشتي الى ان هناك اغلبية نيابية مؤيدة للقانون ضد 
»أقلي���ة«، وهذه األقلية هي التي تصر على عدم مترير القانون 

بصيغته الراهنة في مواجهة األغلبية.
وأوضحت ان القانون احلالي هو تعدي واضح على حقوق 
األجيال املقبلة ويجب العمل على تقنينه بشكل ال يؤدي إلى إهدار 
املال العام للدولة، مستدركة بأن مواد القانون احلالية تعكس 
بشكل واضح مدى االندفاع وراء حتقيق مكاسب سياسية دون 

النظر لتداعياتها املستقبلية

أسباب رفض »الجيل القادم«
رفض جتمع اجليل االقتصادي مقترح اللجنة املالية ملشروع قانون 
إسقاط الفوائد لالس��باب التالية: 1 � عدم قدرة اللجنة على التفرقة بي 

املتعثرين والقادرين على السداد.
2 � استخدام املال العام في غير ذي فائدة للمواطني عامة وما حتمله 

من شبهات في انتهاك ملواد الدستور.
3 � عدم توافر اجلدوى االقتصادية ملشروع شراء املديونيات آلثارها 

السلبية على توازن االقتصاد والتضخم الناجت من زيادة السيولة.
4 � اجبار الدولة على السداد من فوائد الودائع املوجودة في البنوك 

احمللية.
5 � تنافي القانون مع هدف حتويل الكويت ملركز مالي.

6 � املقترح سُيس��جل سابقة في ش��راء املديونيات والذي سيكون 
عرفا فيما بعد.

ضمن سعيه لتعزيز حصته السوقية الحساب الوحيد في الكويت الذي يقدم جائزة يومية مقدارها 5000 دينار نقدًا

»بيتك« يقدم منتجاته وخدماته المصرفية
 لموظفات األمانة العامة لألوقاف

»برقان« يعلن أسماء الفائزين بسحب حساب »يومي«

»المستشارون العالميون« تخّرج أول دفعة
 من حاملي شهادة المصرفي اإلسالمي المعتمد

أعلن بنك برقان عن أس����ماء الفائزين في الس����حوبات 
اليومية حلساب »يومي« حيث فاز في السحوبات اليومية 
5 محظوظن نال كل واحد منهم جائزة نقدية مقدارها 5000 
دينار، وكان احلظ من نصيب الفائزين اخلمسة: نور جابر 
محمد رضا، هذال حسن عبداهلل املطيري، عصام ابراهيم 
النج����ادة، حمد محمد عبداهلل الس����عد واحمد عبد الكرمي 

علي االبراهيم.
وذكر البنك ف����ي بيان صحافي أمس أن رئيس مديري 

اخلدمات املصرفية لألفراد ساميون كليمينتس قدم التهنئة 
للفائزين في س����حوبات هذا األسبوع، مضيفا: إن حساب 
»يومي« هو احلس����اب األوحد واألكثر تفردا في الكويت، 
فهو حساب يقدم سحوبات يومية وجوائز يومية مجزية 
مقدارها 5000 دينار عدا أيام العطل األس����بوعية والعطل 
الرسمية، اليوم وفي كل يوم هناك مفاجأة قد حتمل إليك 

خبر الفوز بجائزة 5000 دينار.
وكان بنك برقان قد أطلق في شهر أبريل من العام املاضي 

حساب »يومي« األول من نوعه في السوق املصرفية احمللية 
والذي يبدأ بفتح احلس����اب مببل����غ 500 دينار كحد أدنى 
ليدخل هذا املبلغ الس����حب بعد مرور 30 يوما عليه، ومن 
ثم يبدأ في دخول الس����حوبات اليومية على جائزة 5000 
دينار وتزداد فرص الربح مع كل 50 دينارا تزيد على املبلغ 
حيث متثل كل 50 دينارا منه فرصة في السحب مما يعني 
أن املبلغ األولي املودع كحد أدنى وهو 500 دينار سيكون 

له 10 فرص في السحوبات اليومية.

احتفلت شركة »املستشارون 
العامليون« بتخريج أول دفعة من 
حاملي شهادة املصرفي اإلسالمي 
 Certified Islamic Banker املعتمد
CIB بصفتها الوكيل احلصري في 
الكويت للمجلس األعلى للبنوك 
واملؤسس����ات املالية اإلس����المية 
مبملكة البحري����ن CIBAFE، بعد 
أن اختتم����ت بنج����اح برنام����ج 
املراجعة لهذه الشهادة التي تقع 
ضمن مجموعة متميزة من برامج 
مراجعات الشهادات املهنية الدولية 
في مج����ال احملاس����بة والتمويل 

والعمل املصرفي.
 وبهذه املناسبة قالت مديرة 
التدريب واملؤمترات في الشركة 
منال محسن ان للشركة تاريخ 
متميز وحافل في مراجعة الشهادات 
املهنية الدولية، وقد حتقق هذا 
النجاح بفضل خبرتها في التعرف 

على احتياجات مختلف املهنين 
ومتطلبات تطوير حتسن األداء 
داخل مختلف اجلهات، ومهارات 
الكوادر املهنية التي يتطلبها سوق 

العمل بالدولة.
وينطلق ذلك من قاعدة مهمة، 
وهي أن ش���ركة »املستشارون 
العامليون« واح���دة من اجلهات 
االستش���ارية الرائدة في مجال 
االقتصادي���ة  االستش���ارات 

والتمويل.
ومن ثم فإنن���ا نقدم برنامج 
إلى خبرة في  املراجعة استنادا 
العمل االستشاري ما يؤدي إلى 
تقدمي خدمات تدريب ذات قيمة 

مضافة.
 واضافت ان الش���ركة عقدت 
برنامج املراجعة على مدى ستة 
أيام تدريبية كاملة وقام على تنفيذ 
البرنامج محاضرين من اجلهة 

املانحة للشهادة CIBAFE وعلى 
رأسهم األمن العام للمجلس.

معبرة عن بالغ سعادتها بنجاح 
البرنامج في أول انعقاد لبرنامج 
املراجعة والذي يعد اس���تجابة 
العامليون«  من »املستش���ارون 

الحتياج الس���وق بالكويت إلى 
مهنين مؤهلن في مجال العمل 
املصرفي باملؤسس���ات والبنوك 
التي تعمل وفقا ألحكام الشريعة 

اإلسالمية الغراء.
 وق���د ش���ارك ف���ي برنامج 
املراجعة لفيف من املتخصصن 
ف���ي العمل املصرفي اإلس���المي 
واملتخصصن في العمل املصرفي 
م���ن اجلهات الت���ي حتولت من 
االس���تثمار التقليدي إلى العمل 
بالنظام اإلسالمي في املعامالت 

االستثمارية واملصرفية.
البرنامج جناحا  وقد ش���هد 
كبيرا وحظيت الشركة برد فعل 
إيجابي من هؤالء املشاركن الذين 
أبدوا إعجابهم ببرنامج املراجعة 
من حيث التنظيم والقيمة املضافة 
التي منحتهم إياها الشهادة، كما 
أبدوا رغبتهم في حضور مزيد 

م���ن البرامج التي تتناول مجال 
العمل املصرفي اإلسالمي.

 وافادت بأن برنامج املراجعة 
تناول بالتفصيل موضوعات تتصل 
باالقتصاد اإلس���المي والبنوك 
واملعام���الت املالية اإلس���المية 
والتمويل اإلسالمي واالستثمار 
اإلس���المي واخلدمات املصرفية 
اإلس���المية ونظم تلقي األموال، 
حيث متكن احملاضرون من شرح 
وتبس���يط املادة العلمية ملنهج 
الش���هادة للمشاركن ومتكينهم 
من األساليب التي تساعدهم على 
أداء االختب���ار املؤدي للحصول 
عل���ى الش���هادة، باإلضافة إلى 
تبادل املعرفة والتجارب فيما بن 
املشاركن الذين استفادوا أيضا من 
اخلبرات املهنية واسعة النطاق 
العمل  للمحاضرين في مج���ال 

املصرفي اإلسالمي.

نظم بيت التمويل الكويتي )بيتك( ممثال بفرع 
الفيحاء زيارة تسويقية ملوظفات األمانة العامة 
لألوقاف وذلك بهدف تعزيز حصته الس���وقية 
بن املنافسن في العديد من اخلدمات واملنتجات 

املقدمة.
 وق���د مت خالل الزيارة تس���ويق العديد من 
البطاقات املصرفية وفتح احلس���ابات للعديد 
من موظف���ات األمانة وكذل���ك إضافة اخلدمات 
االلكترونية للعمالء مما كان له األثر الكبير في 

استقطاب عدد كبير منهم.
 وقد رحب عدد كبير من املوظفات بفكرة الزيارة 
التسويقية متمنيات استمرارها في املستقبل حيث 
أثرت إيجاب���ا على ثقافتهن املصرفية من خالل 
االستفس���ارات التي تفاعل معها فريق »بيتك« 

املشارك في الزيارة.
 وتعد التجربة املصرفية ل� »بيتك« في مجال 

خدمة السيدات منوذجا يؤكد أهمية خصوصية 
امل���رأة ويتمثل ذلك في تخصيص ما يزيد على 
35 فرعا خلدمة الس���يدات عالوة على األقسام 
اخلاصة بالسيدات في املعارض التجارية وكذلك 
تقدمي منتجات خاصة لهم »السندس« إضافة إلى 
العروض التسويقية التي يتم تنظيمها مع وكاالت 
السيارات، كما عمل »بيتك« مؤخرا على تشغيل 
أول ف���رع خاص بعميالت التميز في برج بيتك 
وقد أقيم لتلك املناسبة احتفال خاص شاركت 
فيه العديد من س���يدات املجتمع تأكيدا ألهمية 

هذه الشريحة من العمالء. 
وأشرفت على الزيارة إدارة العالقات العامة 
واإلعالم باألمانة العامة لألوقاف وش���ارك فيها 
من »بيتك« مدير أول فرع الفيحاء رابعة مهلهل 
الياس���ن وعنان الزايد وخلود السبيعي وضي 

الرشيد.

منال محسن


