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د.معصومة املبارك

د.جمعان احلربش

د. يوسف الزلزلة

»المالية« رفضت مرسوم رد إسقاط الفوائد وستناقش التعديالت مع 4 اقتراحات بقوانين

الزلزلة لـ »األنباء«: تعديالت الحكومة حول »المعسرين« غير كافية
مريم بندق

مبا يؤكد اتساع هوة االختالف 
اجلذري رس���ميا بني احلكومة 
البرملانية حول  املالية  واللجنة 
آلية معاجلة قروض املتعثرين 
في الس���داد متسك وزير املالية 
مصطفى الشمالي بالتعديالت على 
القانون 28 لسنة 2008 اخلاص 
بصندوق املعس���رين وأبلغ في 
مارس املاضي رئيس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي بالتعديالت ذاتها 
التي سبق للحكومة ان رفعتها 
الى املجلس في نوفمبر من العام 

املاضي.
في الوقت ذاته، اعلن رئيس 
النائب د.يوسف  املالية  اللجنة 
الزل��زلة في تصريحات خ���اصة 
ل� »األنباء« ان التعديالت املقدمة 
م���ن احلكومة ح���ول صندوق 
املعسرين غير كافية، مستطردا 
ان  التعديالت يجب  بأن جوهر 
يكون تخفيض النسبة للمشمولني 

مبزايا الصندوق.
مس���تدركا: وف���ي ظل غياب 
ذلك في تعديالت احلكومة فأنا 
شخصيا ال ميكن أن أوافق عليها، 
مضيفا: رمبا بعض اعضاء اللجنة 
التعديالت  س���يوافق على هذه 

ولكن هذا شأن كل منهم.
وردا على سؤال حول الكيفية 
التي يراها مالئمة للخروج من 
هذا املأزق قال النائب د.الزلزلة: 
كرئي���س للجنة س���أطرح هذه 
التعدي���الت للمناقش���ة م���ع 4 

اقتراحات بقوان���ني مقدمة من 
النواب والقرار النهائي سيكون 

للجنة.
وأضاف د.الزلزلة في تصريح 
صحافي ان اللجنة املالية رفضت 
في اجتماعها امس مرس���وم رد 
قانون اس���قاط فوائد القروض 
وهذا يتطلب 44 صوتا لتمريره 
خالل دور االنعق���اد احلالي او 
التصوي���ت عليه لدور  تأجيل 
االنعقاد املقب���ل للموافقة عليه 

بثلثي اصوات النواب.
وعودة الى التعديالت املرفوعة 
من الوزير الشمالي الى رئيس 
املجلس جاس���م اخلرافي والتي 
حصلت »األنباء« على نس���خة 
منها فتتضمن: زيادة رأس���مال 
الصن���دوق ال���ى 750 ملي���ون 
دينار، السماح بإعادة االقتراض، 
التسجيل للمقترضني حتى نهاية 
2008، س���ريان هذه التعديالت 
الذين سبق لهم  املواطنني  على 
ابرام تس���ويات مع الصندوق، 
واعادة فتح باب التسجيل بعد 
ص���دور القانون املع���دل ملدة 6 
أش���هر وعدم االشارة الى نسبة 
م���ا يتحمله املقترض ش���هريا 
مقارن���ة براتبه معناه متس���ك 
احلكوم���ة بال� 50% للتس���جيل 
في الصن���دوق وفيما يلي نص 
التعديالت واملذكرة االيضاحية: 
بعد االطالع على القانون رقم 2 
لسنة 2001 في شأن انشاء نظام 
لتجميع املعلوم���ات والبيانات 

اخلاصة بالقروض االستهالكية 
والتسهيالت االئتمانية املرتبطة 
بعمليات البيع بالتقسيط، وعلى 
القانون رقم 28 لسنة 2008 في 
شأن انش���اء صندوق ملعاجلة 
اوض���اع املواطن���ني املتعثرين 
في سداد القروض االستهالكية 
واملقسطة جتاه البنوك وشركات 

االستثمار.

المادة األولى

يس����تبدل بنصوص املواد )1( 
البن����د )2(، و)2( و)5( الفق����رة 
الثانية، و)11( من القانون رقم 28 
لسنة 2008 املشار اليه النصوص 

التالية:

المادة )1( البند )2(

2 � املديوني����ة املتعث����رة: هي 
الرصيد القائم للقروض االستهالكية 
والقروض املقس����طة ف����ي تاريخ 
2008/12/31 وفقا للتعريف الصادر 
عن بن����ك الكويت املركزي، والتي 
حصل عليه����ا العميل املتعثر من 

اجلهات الدائنة.

المادة )2(

ينشأ صندوق تكون تبعيته 
وادارته لوزارة املالية ملعاجلة 
اوضاع مديوني���ات املواطنني 
املتعثرين في تسديد القروض 
االستهالكية والقروض املقسطة 
املمنوح���ة لهم م���ن اجلهات 
الدائنة الثابتة بدفاتر وسجالت 

النسبة  التسوية في حالة زيادة 
املتبقية للعميل من دخله الشهري 
املنتظم على 50% من الدخل، والتي 
مت تسوية املديونية على اساسها 
ومبا يفوق حجم القسط الشهري 
املس����تحق للصن����دوق، مع عدم 

االخالل بشروط التسوية.
ويجب مراع����اة حتديد حجم 
املبلغ الفائض م����ن الدخل املتاح 
الذي سيتم على اساسه منح القرض 
اجلديد بعد استبعاد قيمة القسط 
الش����هري احملدد لس����داد القرض 

للصندوق.
ويتعني على البنوك وشركات 
االستثمار اخلاضعة لرقابة البنك 
املرك����زي االلت����زام بالتعليمات 
الصادرة عن بنك الكويت املركزي 
بشأن قواعد وأسس منح القروض 
االستهالكية وغيرها من القروض 
املقس����طة، كم����ا تلت����زم اجلهات 
املادة  االخرى املخاطب����ة بأحكام 
األولى من القانون رقم )2( لسنة 
2001 املشار اليه بتعليمات وزارة 
التج����ارة والصناعة الصادرة في 

هذا الشأن.

المادة الثانية

تضاف م����ادة جديدة للقانون 
رقم 28 لسنة 2008 برقم )11 مكررا( 

يكون نصها كالتالي:
تسري التعديالت الواردة بهذا 
القانون على العمالء الذين سبق 
لهم إبرام تسويات، وفق القانون 
رقم 28 لس����نة 2008 املشار إليه، 

قبل صدور هذا القانون.

المادة الثالثة

عل����ى رئيس مجل����س الوزراء 
والوزراء � كل فيما يخصه � تنفيذ 
هذا القانون ويعمل به اعتبارا من 
تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية. 
وجاء في املذكرة اإليضاحية: أسفرت 
متابعة تطبيق أحكام القانون رقم 
28 لس����نة 2008 املشار إليه خالل 
الفترة احملددة لتلقي طلبات العمالء، 
والتي انتهت مع نهاية شهر فبراير 
2009 عن اس����تمرار حاجة بعض 
املواطنني للولوج حتت مظلة هذا 
القانون، األمر الذي استدعى النظر 
في إدخ����ال بعض التعديالت على 

بعض مواد القانون.
وتهدف التعديالت الواردة على 
بعض مواد القانون رقم 28 لسنة 
2008 في ش����أن إنش����اء صندوق 
ملعاجلة أوضاع املواطنني املتعثرين 
القروض االستهالكية  في س����داد 
البنوك وشركات  واملقسطة جتاه 
االس����تثمار، والت����ي تضمنها هذا 

القانون الى ما يلي:
1 � توس����يع دائرة املستفيدين 
من القانون رقم 28 لس����نة 2008 
املشار إليه، وذلك بالسماح بإدخال 
ان  الذين ميكن  العمالء  ش����ريحة 
ق����د تعثروا في تس����ديد  يكونوا 
قروضهم بع����د التاريخ احملدد في 
القانون املشار إليه لتحديد رصيد 
املديوني����ة املتعث����رة، ومبا يتيح 
معاجلة أوضاعهم والتمكن من سداد 

القروض االس����تهالكية واملقسطة 
املمنوحة لهم.

2 � متديد املهلة احملددة لالستفادة 
من القانون، بفت����ح املجال لتلقي 
البنوك طلبات االستفادة من قرض 
الصندوق، سواء من العمالء الذين 
ينطبق بش����أنهم الشروط املقررة 
بالقانون رقم 28 لسنة 2008 املشار 
الي����ه او العمالء الذين تعثروا في 
السداد بعد 2008/3/31 وحتى نهاية 
عام 2008. وبناء على ذلك عدلت املواد 
1 و2 و5، وذلك بتعديل التاريخ الذي 
يعتد به لتحديد رصيد املديونية 
ليصبح 2008/12/31، ومتديد تاريخ 
تلقي طلبات االستفادة من القانون 
ملدة ستة اش����هر من تاريخ العمل 

بهذا القانون.
هذا ونظرا ملا قد يترتب على هذا 
التعديل من احتمال زيادة قروض 
الصندوق إلبرام عقود التسويات 
لشريحة جديدة من العمالء الراغبني 
في االستفادة من الصندوق، لذلك 
دع����ت احلاجة الى تعدي����ل املادة 
2 وذلك بزي����ادة املبلغ املخصص 
للصن����دوق ليصب����ح 750 مليون 
دينار كويتي ملواجهة االحتياجات 
املالية اجلديدة الناشئة عن الزيادة 
املتوقعة في عدد املتقدمني لالستفادة 
من الصندوق. كما جرى تعديل املادة 
11 من القان����ون نظرا ملا لوحظ ان 
بعض العمالء قد أحجموا عن التقدم 
للصندوق بسبب حظر االقتراض 
الوارد بتلك املادة من جميع اجلهات 
املخاطبة بأحكام القانون رقم 2 لسنة 

2001، والتي ال تسمح للمستفيدين 
من الصندوق باحلصول على اي 
قروض او تسهيالت جديدة من اي 
من تلك اجلهات إال بعد سداد كامل 
قرض الصندوق، وأخذا باالعتبار 
طول الفترة الزمنية للتسوية، فقد 
تزيد النس����بة املتاحة للعميل من 
دخله الشهري عن 50% منه بسبب 
زيادة في الدخل الشهري للعميل او 
تسديد التزامات شهرية كانت قائمة 
عليه عند إبرام عقد التسوية، ومبا 
يحقق له فائضا في دخله الشهري 
يسمح له باحلصول على قروض او 
تسهيالت ائتمانية جديدة من تلك 
اجلهات خارج نطاق التسوية، وذلك 
في حالة م����ا اذا رأت تلك اجلهات 
ان ذلك الفائض من الدخل يسمح 
للعميل باحلصول على هذه القروض 

اجلديدة.
ولقد روعي ان يتم حتديد ذلك 
الفائض في الدخل الشهري املنتظم 
للعميل، والذي يتم على أساس����ه 
منح القرض اجلديد، بعد استبعاد 
قيمة القسط الشهري احملدد لسداد 
قرض الصندوق من هذا الفائض في 
الدخل، وذلك لضمان قدرة العميل 
على االلتزام بتسديد أقساط قرض 
الصندوق عند حلولها دون تعرض 

العميل ألي أعباء إضافية.
وأضيفت مادة جديدة للقانون 
رقم 28 لسنة 2008 برقم 11 مكررا 
بهدف السماح للعمالء الذين أبرموا 
تسوياتهم لالستفادة من التعديالت 

التي أدخلت على هذا القانون.

املذك���ورة في تاريخ  اجلهات 
.2008/12/31

وميول ه����ذا الصن����دوق من 
االحتياط����ي الع����ام للدولة مبا ال 

يجاوز 750 مليون دينار.

المادة )5( الفقرة الثانية:

ويج����ب ان يتقدم بهذا الطلب 
في موعد أقصاه 6 اشهر من تاريخ 
العمل بهذا القانون واال سقط حقه 

في االستفادة من هذا القانون.

المادة )11(:

يجوز جلميع اجلهات املخاطبة 
بأح����كام املادة األولى من القانون 
رقم )2( لس����نة 2001 املشار اليه 
منح قروض او تسهيالت ائتمانية 
جديدة ألي من العمالء املستفيدين 
من الصندوق اثناء فترة سريان 

معصومة: 20 ألف دينار منحة للمواطنين
لترميم بيوت التركيب

النائبة د.معصوم���ة املبارك اقتراحا  قدمت 
بقانون بتعديل بع���ض أحكام القانون رقم 47 
لسنة 1993 في ش���أن الرعاية السكنية، وجاء 

في القانون: 
مادة أولى: تضاف الى املادة 29 من القانون رقم 
47 لسنة 1993 املشار إليه فقرة جديدة نصها اآلتي: 

»ومينح املواطنون احلائزون للبيوت املعروفة 
ببيوت التركيب منح���ة مقدارها 20000 دينار 
لترميم بيوتهم، وذلك وفقا للقواعد والشروط 

التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة البنك«.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 

� كل فيما يخصه � تنفيذ هذا القانون.

الميع يشيد بجهود 
الشمالي والعلي

في محافظة األحمدي
أشاد النائب غامن امليع بالدور 
الذي تلعبه مديرية أمن األحمدي 
في حفظ األمن في مختلف مناطق 
احملافظة، مثمنا الدور الذي قام به 
مديرها العام العميد عبدالفتاح 
العلي ط���وال الفت���رة املاضية 
بالسهر على راحة املواطنني في 
اطار خطة أمنية واعية ومحكمة، 
مؤكدا ان جهود قطاع األمن العام 
اصبحت ملموس���ة في مناطق 
محافظة األحمدي بعد تولي اللواء 
خليل الشمالي وكالة هذا القطاع 
ووجود العميد العلي على سدة 

أمن األحمدي.
وقال امليع في تصريح صحافي 
ان التج���اوب م���ع كل البالغات 
بسرعة كبيرة وتواجد رجال األمن 
الدائم في مفاصل احملافظة على 
مدار الساعة أكد مبا ال يدع مجاال 
للشك ان رجل األمن الكويتي ميثل 
صمام أمان في حماية مجتمعنا 
من املخاطر املختلفة، معتبرا ان 
ما مت حتقيقه ف���ي مديرية أمن 
االحمدي يعد اجنازا ودليال قاطعا 
على الرغبة امللحة لتحقيق هذا 
اله���دف فرجل األم���ن الكويتي 
يسيره واجبه الوطني وحرصه 
على املصلحة العامة للعمل بروح 
عالية مرخصا كل نفيس في سبيل 

حتقيق األمن.

وجه النائب د.جمعان احلربش س���ؤاال مطوال 
لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية 
ووزير العدل ووزير االوقاف والشؤون االسالمية 
املستش���ار راش���د احلماد جاء فيه، يرجى افادتي 

عما يلي:
ما اجلهة املسؤولة عن استكمال مسجد املتبرع 
عقلة الظفيري في منطقة اجلهراء، هل هي وزارة 
االوقاف والشؤون االسالمية ام مصرف املساجد، 
وهل توجد موافقات مسبقة للمشروع مع تزويدي 

بنسخ من هذه املوافقات.
وهل يوجد ربط مالي مس���بق للمشروع، مع 
توضي���ح مصدر التمويل، وتزويدي بنس���خ من 
املستندات ذات الصلة، وذكر عدد املقاولني املكلفني 

باستكمال االعمال، وفي حالة وجود اكثر من مقاول، 
يرجى ذكر اس���باب ومبررات تغيير املقاول، مع 
تزويدي بنس���خ من تعليمات العمل ومستندات 

الربط املالي وشهادات الدفع لكل مقاول.
وهل مت تكليف احد املقاولني بأعمال في املسجد 
دون ربط مال���ي، مع تزويدي باالجراءات التي مت 
اتخاذها حملاس���بة املتسبب في هذا االمر، مع ذكر 
اس���ماء فريق العمل املكلف باستكمال االعمال في 
املسجد، وهل مت صرف مكافآت لهم، وما االساس 
الذي صرفت عليه املكافآت، مع توضيح قيمة تلك 

املكافآت؟
وهل مت تكليف فريق العم���ل املذكور من قبل 

الوزارة ام مصرف املساجد.

الحربش يسأل عن استكمال أعمال مسجد في الجهراء

البراك يوجه أسئلة لرئيس الحكومة
عن مأساة أبناء الكويتيين من أمهات »بدون«

أكد الناطق باسم كتلة العمل الشعبي النائب 
مسلم البراك انه سيتوجه بسؤال الى رئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر احملمد خالل 
أيام حول مأس����اة األبناء الكويتيني من أمهات 
بدون بس����بب تعامل احلكومة غير اإلنساني 
معهم وحرمانهم من الهوي����ة الكويتية مبنع 
إصدار شهادات ميالد أو بطاقات مدنية لهم وعدم 
توثيق عقود ال����زواج وحرمانهم من التعليم 

والصحة.
وقال البراك في تصريحات للصحافيني أمس: 
إن قضية األبناء من أب كويتي وأم بدون ال تتحمل 
التأجيل، وتتطلب فقط من مجلس الوزراء ان 

يصدر قرارا بإلغ����اء التعميم الذي أصدره في 
السابق ووزعه على الوزارات بعدم اتخاذ أي 
اجراءات بحق هذه الفئة إال بعد صدور كتاب من 

اللجنة التنفيذية لغير محددي اجلنسية.
وأوضح البراك ان استمرار حرمان أطفال 
كويتيني ول����دوا من أب كويت����ي من هويتهم 
الكويتية ألن أمهم بدون ميثل مخالفة صارخة 
للدستور الكويتي الذي ينص على: ان الكويتي 
هو كل من ولد من أب كويتي، وتساءل: هل يقبل 

النواب هذا الوضع غير اإلنساني؟
وأشار الى ان الطفل من أب كويتي وأم بدون 
محروم من االس����م وليس له شهادة ميالد وال 

بطاقة مدنية وال يعالج وال يلحق باملدرسة وال 
يوثق زواجه بل وال يحصل على »إبرة ش����لل 
األطفال«، الفتا الى ان هناك صمتا حكوميا غير 

مبرر على هذه الكارثة.
وذكر انه سيوجه السؤال البرملاني الى سمو 
رئيس الوزراء مباش����رة ألن القضية مرتبطة 
بأكثر من وزارة وهي: العدل التي ال تصدق عقود 
الزواج لالبن من أب كويتي وأم بدون، ووزارة 
الصحة التي ال تصدر شهادة ميالد له، وهيئة 
املعلومات املدنية التي ال تس����جله في السجل 
املدني وال متنحه بطاقة مدنية، ووزارة الداخلية 

التي ال تضيفه الى سجل اجلنسية.


