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المسلم: قانون الخصخصة بوضعه الحالي يبّدد المال العام
وأش���ار الى ان ما تش���هده 
الس���احة من التأجيج والتهديد 
باعتصامات، أمور تضر بالصالح 
الع���ام للدولة وتش���وه صورة 
الكويت في اخلارج، الفتا الى ان 
مثل تلك األمور واملواقف لن تؤدي 

اال الى االنقسام والفوضى.
وأضاف: لقد بدأت اخلصخصة 
الفرنس���ية وباءت  الثورة  بعد 
آنذاك، وشهدت  الذريع  بالفشل 
فرنس���ا تط���ورا بع���د الغ���اء 
اخلصخص���ة، ضارب���ا أمثل���ة 
أخرى على فش���ل اخلصخصة 
في بعض ال���دول، الفتا الى انه 
يؤيد خصخصة بعض القطاعات 
كالكهرب���اء واملاء، واملش���اريع 
التي ال حتقق اال اخلس���ارة، أما 
املشاريع املربحة كالنفط فال يجب 

خصخصتها.

الخصخصة

م���ن جانب���ه، ق���ال الكاتب 
احمد الديني ان موضوع قضية 
اخلصخصة مهم وسينعكس على 
مستقبل بالدنا والطبقة العاملة 
ف���ي البالد، الفتا الى ان القانون 
يتعارض مع الدستور في ثالثة 
الدس���تور ال  ان  أولها  مواضع، 
يتحدث ع���ن تخصيص موارد 
الثروة الطبيعية وال عن املرافق 
العام���ة، بل يتح���دث عن منح 
التزام باس���تثمار مورد  الدولة 
من م���وارد الثروة أو مرفق عام 
وبزمن محدود، وليس التخصيص 

ونقل امللكية.
وأش���ار الى ان هناك مخالفة 
صارخة للدس���تور في مادته ال� 
50، واخلاصة بفصل السلطات مع 
تعاونهما وعدم تنازل اي سلطة 
عن كل او بعض اختصاصاتها، 

وان القانون عكس ذلك.
وأضاف أن الدس���تور وضع 
أساس وفلسفة اقتصادية مفاده 
ان االقتص���اد الوطني أساس���ه 
العدال���ة االجتماعي���ة وقوامه 
التعاون العادل بني النشاط العام 
واخل���اص، وهذا يعني ان هناك 
دورا ووجودا لنشاط القطاع العام 
مثلما ان هناك وجودا للنش���اط 
اخلاص وع���دم طغيان احدهما 

على اآلخر.

مثالب

ق���ال اخلبير  م���ن جانب���ه 
االقتصادي حج���اج بوخضور 
ان القانون به العديد من املثالب 
القانونية والدس���تورية، وهو 
قانون لتحويل الكويت الى دولة 
اقطاعية، الفتا الى ان اخلصخصة 
توجه عاملي منذ 30 سنة، وفي 
العالم  الذي يتج���ه فيه  الوقت 

انها غارقة في الفساد الى أخمص 
قدمتها، بل أحيانا راعية للفساد 
ان لم تكن شريكة، سواء في املال 
العام او االجراءات واالدارة، كما 
ان هناك فئة تريد االس���تحواذ 
على خيرات البلد، وعندما آتي 
وأطلق يدها م���ن خالل قانون 
ع���ام دون ضواب���ط وقوان���ني 
رديفة ودون األخذ في االعتبار 
التطبيق���ات احمللية واالقليمية 
في تخصي���ص قطاعات رابحة 
أدت الى خسارة اخلزينة العامة 
من ايرادات مستحقة وسوء أداء 
اخلدمات والسرقة والنهب، فهذا 

مرفوض.

معارضة القانون

وأش���ار د. املس���لم الى انه 
يعارض القانون بس���بب سوء 
األداء احلكوم���ي، وألن هن���اك 
بدائل تناسب هذه املرحلة في ظل 
مؤشرات مدركات الفساد العاملية 
وتراجع الكويت فيها، الفتا الى 
ان قانون أمالك الدولة مت اقراره 
ولم يخرج عنه مشروع واحد، ألن 
البعض ال يريد ان يكون مفهوم 
 »B.O.T« �ال اخلصخصة بنظام 
وإمن���ا يريد نظام االس���تمالك، 
الفتا الى امكانية انشاء شركات 
مساهمة إلشراك الشعب الكويتي، 

حلني تقوية األجهزة الرقابية.
وأضاف: نحن في كتلة التنمية 
واالصالح، استعرضنا مالحظاتنا 
على القانون، الفتا الى ان هناك 
مشكلة في تعريف املشروع العام، 
التخصيص بأنه نقل  وتعريف 
ملكية املشروع العام بشكل كلي 
أو جزئي ال���ى القطاع اخلاص، 
الفتا الى ان هذا غير دستوري، 
مشيرا الى أنهم تقدموا بتعديل 
أم���س األول بإلغاء كلمة »كلي« 
حتى تستمر ملكية الدولة في كل 
مشروع مبا ينسجم مع املال العام 
واحلفاظ على حقوق املواطنني 

والثروات.
وأش���ار الى ان هناك شبهة 
التي تنص  دستورية في املادة 

عادل الشنان 
أكد النائب د.فيصل املس���لم 
رفضه لقان���ون اخلصخصة في 
وضعه احلالي، مشددا على انه في 
حال إقراره بهذه الصورة، فسيبدد 
املال العام وسيؤدي الى سيطرة 
البلد، وسيشرد  فئة قليلة على 
الكثير من العمالة وبالتالي سيزيد 
من البطالة، األمر الذي يؤثر على 
األمن االجتماعي، معلنا أن هناك 
ثالثة تعديالت جوهرية مت تقدميها 
وفي حال إدراجها فسيوافق على 
اق���راره، معربا عن أمله في عدم 

االستعجال في اقراره.
وقال املسلم في ندوة »قانون 
اخلصخصة بني الرفض والقبول« 
التي أقامها مطلق السويط مساء 
أمس األول، يفت���رض أن يكون 
قان���ون اخلصخص���ة مفصليا 
ومصيريا فهو يتعلق بثروات دولة 
وتخصيص مرافقها واخلدمات 
الت���ي تقدمها، ويتعل���ق باملال 
العام وحقوق املوظفني، وهو من 
القوانني الكلية الكبرى التي من 
املفترض أن تأخذ مسميات كقانون 
دولة، وكان ينبغي أن يحظى بقدر 
كبير من احلوار العام والنقاش 
التفصيلي، لالستفادة من جميع 

وجهات النظر.

استعجال

وأضاف: لألس���ف استعجال 
الس���لطة التنفيذيةوقطاع كبير 
من أعض���اء مجلس االمة، جعل 
السلطة تنطلق في قضية السرعة 
في اقرار مثل هذه القوانني املهمة 

واملفصلية في الدولة.
ل���م يكن  وق���ال د.املس���لم: 
التنمية بهذا  إقرار خطة  ينبغي 
االستعجال، لذا نحن اليوم ندفع 
الثمن، الفتا الى ان القانون يحتوى 
على تناقضات، وهناك من وصفه 
بأنه تاريخي، وسينتشل الدولة 
من حالة الضياع وسيحسن من 
أداء اخلدمات وسيحمي املوظفني، 
وهناك من وصفه بأنه بيع للبلد، 
وتشريد لألسر الكويتية وتدمير 
للقطاع النفطي وعودة للمستملك 
التخصيص  األجنبي، مؤكدا ان 
في املفاهيم االقتصادية هو نظام 
عاملي، اال انه ال يقبل ان يقر من 
خالل اجلانب النظري والتجارب 
الواقع احمللي  العاملية دون أخذ 

في االعتبار.
وزاد: ال ميكن أن أطلق خطة 
التنمي���ة بخط���ة هالمية بأربع 
س���نوات دون حتدي���د، كما هو 
املفت���رض دس���توريا باخلطة 
السنوية، مبشاريع وقيم وزمن 
التخصيص،  ف���ي  محدد، وكذا 
فال ميكن اطالق يد سلطة نعلم 

عل���ى ع���دم ج���واز تخصيص 
مرفق���ي الصح���ة والتعليم اال 
بقان���ون، وكأنها تعطي اجلواز 
بتخصيص املرافق األخرى، الفتا 
الى انهم تقدموا بطلب الغاء كلمة 
»مرفقي« ألنها محمية بالدستور، 
واضافة »ال يجوز اجراء أي عملية 
تخصيص للنفط والغاز الطبيعي 
والصح���ة والتعلي���م« حماية 
لثروات البلد والقطاعات الهامة 
ويجب عل���ى الدولة خلق حالة 

تنافسية مع القطاع اخلاص.
وأشار الى االعتراض الثالث 
واخلاص مبا قيل من ان احلكومة 
متلك صوتا اعتراضيا على قرارات 
العمومية ومجالس  اجلمعيات 
االدارات بالس���هم الذهبي، الفتا 
الى ان القانون ال يعطي احلكومة 
هذا احلق ألنه باألصل جوازي 
وليس اجباريا، مش���يرا الى ان 
املطلوب ان يكون سهم احلكومة 
سهما يوجبه القانون نصا حتى 
يحافظ على املال العام ومصالح 

الدولة.
 وأكد د. املس���لم ان املطلوب 
هو تنفيذ التعديالت الثالثة، الفتا 
الى انه في حال عدم اقرارها، مع 
حالة الفساد التي تعيشها الدولة 
والضعف في األجهزة احلكومية، 
فان األمر يتطلب أن تكون هناك 
قوانني رديفة، كقانون الضريبة 
على الشركات، وقانون حماية 
املستهلك، وقوانني محاربة الفساد 
وهي انشاء هيئة ملكافحة الفساد 
املالية للقياديني  الذمة  وقانون 

وقانون منع تضارب املصالح.
بدوره أبدى مطلق السويط، 
تخوفه من االستعجال في اقرار 
قانون اخلصخصة، الفتا الى انه 
يتعلق بأرزاق الناس ومستقبل 
أبنائهم، وان هناك من أصحاب 
السياس���ة  ف���ي  االختص���اص 
واالقتصاد من يؤيدونه في هذا 
التخوف، للحيلولة دون شبح 
سيطرة التجار على مصادر رزق 
الكادحني من أبن���اء الوطن في 

وظائفهم وثروات وطنهم.

ف���ي اجراءات���ه االصالحية الى 
التأميم وليس الى اخلصخصة، 
نأتي إلصدار قانون اخلصخصة 
ونناقض به العالم في إجراءاته 

في ظل األزمة املالية.
وأشار الى ان الكويت تسير 
في اجتاه يخالف املنطقة والعالم 
وفي املنطق االقتصادي من حيث 
الدورة واملعطيات االقتصادية، 
اضافة الى ان مشكلتنا التي أقرتها 
احلكومة ان أحد محاور اخللل في 
الهيكلية االقتصادية هو القطاع 
اخلاص ألنه قطاع تابع للحكومة، 
متسائال: كيف لنا أن نعطي ملن هو 

تابع حتمل هذه املسؤولية؟
بدوره، قال الناشط السياسي 
الداب���س ان قان���ون  فيص���ل 
اخلصخصة يخالف كل التوجهات 
االقتصادية واألطر التجارية، الفتا 
الى ان املدافعني عن اخلصخصة 
دائما ما يتكلمون عن النظريات 
واألطر العامة ويتركون اجلانب 
التطبيقي الفعل���ي، مؤكدا على 
اهمية اخلصخص���ة للقطاعات 
التي تعاني اخلسائر ويكثر فيها 
الفس���اد فقط وليست الرابحة، 
مبديا حتفظ���ه على خصخصة 
الكويتية  اخلط���وط اجلوي���ة 
ومحاولة احلكومة اغراقها بالفساد 
لتكون حجة لهم من أجل البيع 

للمتنفذين. 
وقال ان اخلوف يتمثل في ان 
احلكومة ل���م تعودنا على روح 
الثقة في نفوس  املبادرة وزرع 
املواطن���ني، الفتا الى ان املواطن 
ال يثق في احلكومة وال حتى في 
قدرتها على تنفيذ اخلطة التنموية 
والدليل محطة مش���رف وستاد 
جابر وقضية املسرحني وغيرها 
من القضايا التي أفقدت املواطن 

الثقة في احلكومة.
م���ن جانب���ه، وج���د رئيس 
نقابة العاملني في ديوان اخلدمة 
املدنية أن���ور الدهوم ان الهدف 
من اخلصخصة هو ابعاد الرقابة 
النفطي،  القطاع  الش���عبية عن 
والقطاعات األخرى، الفتا الى ان 
احلكومة ترى انه لو ان التخلص 
من الدستور يكون بتشريع قوانني 
فهي على اس���تعداد لبيع البلد، 
وأشار الى ان ما يحدث هو عمل 
مدبر جاء بتنظيم وتخطيط لبيع 
البلد، داعيا نواب األمة الى البدء 
بخصخصة اجلهات اخلاس���رة 

وليست الرابحة.
وأكد انهم ال يسمحون ببيع 
البلد وال أن تهان كرامة الكويتي 
بتقبيل اق���دام التجار للحصول 
على الوظيفة، موجها رسالة الى 
التجار قائال »اذا كان هذا هدفكم 

فسنتصدى لكم«.

خالل ندوة »قانون الخصخصة بين الرفض والقبول« والتي أقامها مطلق السويط مساء أمس األول

فيصل الدابس د.فيصل املسلم

د.روال دشتي

د.وليد الطبطبائيد.جمعان احلربش

عسكر لصرف المزايا المالية بأثر رجعي
للموظفين المدنيين في »الدفاع والداخلية«

الشمالي ردًا على العنجري: ال توجد عقارات
مستأجرة ألي جهة حكومية لم يتم استغاللها

قدم النائب عس���كر العنزي اقتراحا برغبة 
طال���ب فيه بأن: »تصرف وبأث���ر رجعي املزايا 
املالية التالية جلميع املوظفني املدنيني بوزارتي 
الدفاع والداخلية )بدل التخصص � بدل املنصب 
� بدل وس���ام التحرير »ملن تطوع خالل حرب 
حتري���ر الكويت« � بدل طريق � بدل خطر � بدل 
طوارئ واستعداد � مكافأة اإلبحار »للعاملني في 

القواعد البحرية«(. 
وقال عسكر في مقدمة االقتراح: بعد دراسة 
دامت سنتني بشأن استحداث بدالت للموظفني 
املدنيني بوزارة الدفاع، أسوة بزمالئهم العسكريني 
والتي بدأت بتاريخ 2004/4/1 وحتى مت اقرار تلك 
البدالت بني فريق عمل الوزارة وفريق عمل ديوان 
اخلدمة املدنية بش���أن استحداث بدالت ملساواة 

املوظفني الكويتيني املدنيني بزمالئهم العسكريني 
ف���ي بعض البدالت وهي )بدل التخصص � بدل 
املنصب � بدل وسام التحرير � بدل املسافة � بدل 
خطر � بدل طوارئ واستعداد � مكافأة اإلبحار � 
مكافأة الركب الطائر(، مت عرض الدراس���ة على 

مجلس اخلدمة املدنية.
وذلك للموافقة عليه وبعد العرض على مجلس 
اخلدمة املدنية ملرات عديدة وبعد دراسة مستفيضة 
من قبل ديوان اخلدمة املدنية والعروض املتكررة 

على مجلس اخلدمة املدنية.
 ورد كتاب ديوان اخلدمة املدنية واملتضمن 
موافقة مجلس اخلدمة املدنية على استح���داث 
تل���ك الب���دالت للموظفني املدني���ني الكويتيني 

بال��وزارة.

املالي����ة مصطفى  قال وزي����ر 
الش����مالي انه ال توج����د عقارات 
مس����تأجرة ألي جهة حكومية لم 
يتم استغاللها. جاء ذلك ردا على 
سؤال للنائب عبدالرحمن العنجري 
بشأن قيام الدولة باستئجار العديد 
اململوكة  املباني والعق����ارات  من 
لألف����راد بغرض تس����كني ادارات 
الش����مالي  الدولة املختلفة. وأكد 
ان وزارة املالي����ة تقوم بعد تلقي 
طلب م����ن اي جهة حكومية على 
الطلب  هذا املوض����وع بدراس����ة 
والتأكد من احلاجة الفعلية وكذلك 
توافر االعتمادات املالية حتى يتم 
اختيار املباني الستخدامها من قبل 
اجلهات احلكومية املختلفة بناء 
على: اإلعالن في وس����ائل اإلعالم 
الرسمية املختلفة عن حاجة اجلهة، 
واستقبال العروض خالل الفترة 
احملددة مسبقا باإلعالن )أسبوعني(، 
والكش����ف امليداني عل����ى املباني 

املعروضة للوزارة من قبل اعضاء 
جلنة استئجار العقارات بالوزارة، 
العقارات  جتتمع جلنة استئجار 
بالوزارة الختيار املبنى املناسب من 
بني العروض املقدمة بعد التنسيق 
مع اجلهة الطالبة، وحتديد القيمة 
االيجارية للمبنى الذي مت اختياره 
من قبل اللجنة وفق جدول األسعار 

املعتمد من الوزارة، والتنسيق مع 
مالك العقار الذي متت املوافقة على 
استئجار عقاره للموافقة على قرار 
اللجنة متهيدا لتوقيع العقد بعد 
احلصول عل����ى موافقات اجلهات 
الرقابية )ادارة الفتوى والتشريع 
� ديوان احملاس����بة( وذلك حسب 

نصاب العقد. 

وقال: حترص وزارة املالية عند 
استئجارها مباني الستغاللها من 
قبل اجلهات احلكومية على ان تكون 
املباني غير مخالفة من خالل تزويد 
املالك ال����وزارة بتراخيص البناء 
اخلاصة بعقاراتهم والتي يتم بها 
حتديد نوع الترخيص )استثماري 
� جت����اري( ويتم االلت����زام وفق 
الى ان  الترخيص احملدد، مشيرا 
الوزارة وحرصا منها على اال يكون 
العقار من العقارات املخالفة للبناء 
فإنها ال تقوم بالكشف على املباني 
املعروضة عليها اال بعد التأكد من 
ايصال التيار الكهربائي لها مؤكدا 
ان املوافقة على استئجار اي عقار 
ال يت����م اال من خالل العرض على 
جلنة استئجار العقارات بالوزارة 
التي تقوم بالكشف امليداني على 
املباني املعروضة ومن ثم جتتمع 
املبنى املناسب وحتديد  الختيار 

القيمة االيجارية له.

الخرينج: سألجأ لألدوات الدستورية حتى يتم إصدار 
شهادات ميالد لألطفال الكويتيين من أمهات »بدون«

والتعاط���ي  بالدميوقراطي���ة 
السياسي وبيننا اضطهاد الطفال 
ال ميلكون شهادات ميالد مؤكدا ان 
هذه القضية لها ابعاد اجتماعية 
وامنية خطيرة سترتد انعكاساتها 
في املستقبل على املجتمع أي أنهم 
سيكونون »بدون« جددا من آباء 
وأمهات كويتيني او بدون من آباء 
خدموا الكويت بالغالي والنفيس 
وال ميلكون س���جال ف���ي وزارة 
الداخلية وليس لهم أي قيد مما 

يشكل عبئا خطيرا على االمن.
واختت���م اخلرين���ج قول���ه: 
علينا ان نبعد هذه القضية عن 
التعسفية احلكومية  االجراءات 
وع���ن التصفيات واحلس���ابات 
والدهاليز السياسية وان يكون 
احلل يتماشى مع مبادئ وحقوق 
اإلنسان وان يكون للحكومة موقف 

واضح من هذه القضية.

غير قانونية إذن اخللل في تلكؤ 
وزارة الصحة وهذا يعتبر عبثا 
باحلقوق العامة لألطفال واختراقا 
ملبادئ الدستور وقانون اجلنسية 
الكويتية »من ولد من أب كويتي 

فهو كويتي«.
واشار اخلرينج الى ان هناك 
آلية في اس���تحقاق االستجواب 
بدايتها إعالم الوزير بأي شكل من 
االشكال وبعدها االسئلة البرملانية 
التحقيق  ومن ثم تشكيل جلنة 
ومن ثم اللجوء إلى االستجواب 
وعلى الوزير أن يضع هذه القضية 
بعني االعتبار ويحيطها باالهتمام 
من أجل إقف���ال ملف خطير هو 
حقوق االطفال من اباء كويتيني 
مؤكدا ان مسؤوليته ايضا تصل 
إلى أكبر من هذا املستوى وهي 
حرمان اطفال آخرين من حقوقهم 
وعلي�������ه ان يضع النقاط على 
احلروف حتى يكرس مبدأ االصالح 
وأن هناك فع���ال توجها ونوايا 
حسنة حلل املشاكل العالقة منذ 

سنوات.
نتباه���ى  انن���ا  واوض���ح 

أكد النائب مبارك اخلرينج انه 
الدستورية  إلى األدوات  سيلجأ 
ف���ي حالة عدم اتخ���اذ قرار من 
وزير الصحة إلصدار ش���هادات 
ميالد لالطفال الكويتيني العالقني 
في ادارة وزارة الصحة من غير 
ان يك���ون هناك حترك جدي من 
الوزارة حلل هذه املش���كلة التي 
انته���اكا خطيرا حلقوق  تعتبر 
الكويت في  ابرمتها  التي  الطفل 
عام 1989 على املستوى الدولي.

واضاف ان هناك تعسفا في 
اس���تخدام الس���لطة والنيل من 
حقوق طف���ل ولد من أب كويتي 
ولك���ن مش���كلته أن والدته من 
البدون إذن ما هي املش���كلة إذا 
كانت الداخلية تصدر لهم جوازات 
سفر ورخص قيادة وتقوم بتجديد 
بطاقاتهم االمني���ة الصادرة من 
اللجنة التنفيذية للمقيمني بصورة 

قال النائبان د.جمعان احلربش 
ود.وليد الطبطبائي ان الترحيب 
الالح����ق الجتماع جلنة  النيابي 
الداخلية والدفاع بش����أن صفقة 
»الراف����ال« يرجع ال����ى التراجع 
احلكوم����ي عن الدف����اع عن هذه 
الصفقة وعدم الثناء عليها. وقاال 
في بيان: انن����ا نؤكد اننا طرحنا 
اس����ئلة لم جتد االجابة عنها مما 
يبقي موقفنا السابق دون تغيير 
االفادة عن  لالسباب اآلتية: عدم 
سبب االمتناع عن تزويد ديوان 
احملاس����بة بالتقارير واملراسالت 
اخلاصة بالصفقة، وابرز النائب 
د.جمعان احلربش وثيقة صادرة 
ع����ن امر القوة اجلوي����ة بتاريخ 
2009/3/26 تؤكد سلبية التقرير 
اخلاص ب� »الرافال«، وانها ال تدخل 
ضمن اولوية القوة اجلوية املقرة 

الى تقارير رسمية اظهرناها في 
اللجنة، وسألنا عن صحة استبعاد 
اثن����ني من الطياري����ن الكويتيني 
الذين قدموا تقريرهم مؤخرا عن 

من قبل القيادة العسكرية، متسائال 
التقرير،  عن س����بب جتاوز هذا 
ولم نتل����ق اجابة عن املالحظات 
الفنية التي ذكرناها مس����تندين 

الطائرة من جلنة تقييم االسلحة 
والتي ستعيد اختبار الطائرة في 
الكويت، فتم االعتذار عن االجابة 
خالل االجتم����اع، وكنا نتوقع ان 
يتم تزويدنا بالتقارير الفنية اثناء 
االجتماع، ولكن هذا لم يحدث مع 
اننا نثني على موافقة الوزير على 
تزويد اللجن����ة بجميع التقارير.
واضاف: ان موقفن����ا من صفقة 
الرافال ثابت، كما سبق  طائرات 
ان بيناه ف����ي املؤمتر الصحافي 
لكتلة التنمية واالصالح، بل جاء 
اجتماع جلن����ة الداخلية والدفاع 
مؤكدا ملخاوفنا املشروعة من مترير 
صفقة طائ����رات الرافال، وهذا ال 
يقلل من اخلطوة التي اقدم عليها 
النائب االول وزير الدفاع باالجتماع 
مع اللجنة والتعهدات التي اعلنها 

داخل اللجنة.
عسكر العنزي

عبد الرحمن العنجري مصطفى الشمالي

روال: إنشاء صندوق »المرأة اإلسكاني«
برأسمال قدره  500 مليون دينار

يتبع بنك التسليف واالدخار

الحربش والطبطبائي: موقفنا من صفقة »الرافال« ثابت

قدمت النائبة د.روال دش���تي 
اقتراحا بقانون بش���أن إنش���اء 

صندوق املرأة اإلسكاني.
املادة 1: ينش���أ صندوق لدى 
بنك التس���ليف واالدخار يسمى 
املرأة اإلسكاني مببلغ  صندوق 
500 ملي���ون دينار لدعم حقوق 
املرأة الكويتية في مجال الرعاية 
السكنية ويجوز مضاعفة املبلغ 

اذا اقتضى األمر ذلك.
مادة 2: يك���ون للهيئة العامة 
لالستثمار حق اإلشراف واإلدارة 
على أم���وال الصندوق، ويجوز 
للهيئة العامة لالستثمار تخويل 
بنك التس���ليف واالدخار بإدارة 
أموال الصندوق وفقا للشروط 

واألحكام التي تضعها.
مادة 3: تؤخذ املبالغ املخصصة 
العام  للصندوق من االحتياطي 
للدولة ويخول وزير املالية أداءها 
دفعة واحدة او على دفعات لبنك 
التسليف واالدخار بالتنسيق مع 

الهيئة العامة لالستثمار.
مادة 4: يق���وم الصندوق على 
تيس���ير االئتم���ان العقاري في 
الكويت للمرأة الكويتية املطلقة 
واألرمل���ة واملتزوج���ة من غير 
الكويتي وغي���ر املتزوجة التي 
بلغت 40 عاما فما فوق، وكانت 
فاقدة لألبوين، وتكون األفضلية 

للقروض اآلتية:
1 � إق���راض امل���رأة الكويتية 
املطلقة واألرملة واملتزوجة من 
غير الكويتي وغير املتزوجة التي 
بلغ���ت 40 عاما فما فوق وكانت 
فاقدة لألبوين مبالغ دون فوائد 
� بضمان رهون عقارية � إلنشاء 
او شراء دور س���كني خاص او 
إصالحه���ا او زيادة االنتفاع بها 
على أال يتع���دى املبلغ 50 ألف 
دينار، وبشرط أال تكون قد سبق 
لها االستفادة من الرعاية السكنية 
او قروض بنك التسليف واالدخار 
او كانت مالكة لعقار او مشتركة 

في ملكية عقار.
2 � إقراض امل���رأة الكويتية 
املنتفعة بالقسائم احلكومية التي 
تعود ملكيتها للدولة بعد صدور 
القانون مبالغ ال تتعدى 40 ألف 
دينار إلقامة دور سكن خاص او 
إصالحها او زيادة االنتفاع بها، 
ويكون القرض بضمان احلكومة 
حتى تاريخ صدور وثائق التملك 
للمقترض مصحوبة بتقرير رهن 
عقاري، متى استمر القرض قائما 

بعد هذا التاريخ.
3 � إقراض األرملة او املطلقة 
الكويتية وأبناءها الكويتيني غير 
� بضمان  املتزوجني دون فوائد 

رهون عقارية � إلنشاء أو شراء 
دور سكني خاص أو إصالحها أو 
زيادة االنتفاع بها على أال يتعدى 
املبلغ 30 ألف دينار في حالة حصل 
الزوج على الرعاية السكنية او 
قرض من بنك التس���ليف باحلد 
األقصى ومت التصرف في العقار 
من قبل الزوج حال حياته او من 

قبل الورثة.
4 � إقراض األرملة أو املطلقة 
 � الوحيدة دون فوائد  الكويتية 
� إلنشاء  بضمان رهون عقارية 
أو شراء دور س���كني خاص أو 
إصالحه���ا أو زيادة االنتفاع بها 
عل���ى أال يتعدى املبل���غ 15 ألف 
دين���ار في حال���ة حصلت على 
قرض رعاية سكنية أو قرض من 
بنك التسليف باحلد األقصى مع 
مطلقها أو املرحوم وكانت مشتركة 
معه في العقار ومت التصرف فيه 
من قبل الزوج حال حياته أو من 

قبل الورثة.
5 � إقراض غير املتزوجة التي 
بلغ���ت 40 عاما فما فوق وكانت 
فاقدة لألبوين دون فوائد � بضمان 
رهون عقارية � إلنشاء أو شراء 
دور سكني خاص أو إصالحها او 
زيادة االنتفاع بها على أال يتعدى 
املبلغ 15 ألف دينار في حال حصل 
األب على قرض رعاية سكنية أو 
قرض من بنك التس���ليف باحلد 
األقص���ى ومت التصرف فيه من 
قبل األب حال حياته أو من قبل 

الورثة.
6 � يجوز للحاالت غير النمطية 
إقراض املرأة الكويتية دون فوائد 
مبلغا ال يتع���دى 20 ألف دينار 
التي  وفقا للشروط والضوابط 

يضعها الصندوق.
امل�ادة 6: يج���وز زيادة مبالغ 
الق���روض املنصوص عليها في 
املادة 5 مبرس���وم بعد أخذ رأي 

مجلس إدارة البنك.
يج���وز للصندوق  امل�ادة 7: 

الكويتية على  امل���رأة  إق���راض 
أس���س جتارية مبال���غ مكملة 
لشراء وإنشاء دور سكن خاص 
او إصالحها او زيادة االنتفاع به 
التي  وفقا للشروط والضوابط 

يضعها الصندوق.
املادة 8: للصندوق في سبيل 
حتقي���ق األغ���راض املنصوص 
عليها في املادة السابقة حق متلك 
العقارات واملنقوالت والتصرف 

فيها.
او يشارك  وله ان يؤس���س 
ف���ي تأس���يس الش���ركات التي 
تقوم باألعمال تتصل بأغراضه 
وتس���اعد على حتقيقه���ا، وان 
يسهم في رأسمالها، وان يعاون 
في املش���روعات العمرانية، وان 
أمواله  الفائض م���ن  يس���تثمر 
في جميع أوجه االس���تثمارات 

املضمونة.
املادة 9: على بنك التس���ليف 
واالدخار ان يوافي مقدمة الطلب 
بقراره بقبول الطلب او الرفض 
وأسبابه كتابيا وذلك خالل شهرين 
من تاريخ تقدمي الطلب واستيفاء 

جميع املتطلبات.
امل���رأة  تس���تحق  امل�ادة 10: 
الكويتي���ة الت���ي تنطبق عليها 
شروط ولوائح اإلقراض إيجارا 
شهريا مقداره 150 دينارا يدفعها 
لها بنك التسليف واالدخار حتى 
حصولها على الرعاية السكنية 
او ق���رض م���ن بنك التس���ليف 

واالدخار.
وال تستحق هذا البدل املرأة 
الكويتية التي كانت مالكة لعقار او 
مشتركة في ملكية عقار او تتمتع 
بحكم وظيفتها بسكن او بدل إيجار 
نقدي، فإذا قل البدل النقدي الذي 
تتقاضاه عن بدل اإليجار املقرر 
في الفقرة السابقة دفع لها بنك 
التسليف الفرق بني البدلني، وفقا 

حلكم الفقرة املذكورة.
وفي جميع األحوال ال تستحق 
املرأة الكويتية أي فروق مالية عن 
الفترة املاضية السابقة على تاريخ 

العمل بحكم هذه املادة.
امل�ادة 11: تس���ري اللوائ���ح 
والق���رارات املعم���ول به���ا قبل 
ص���دور ه���ذا القان���ون الى ان 
يصدر بنك التس���ليف واالدخار 
الق���رارات الالزمة لتنفيذ أحكام 
هذا القانون خالل 6 أش���هر من 

تاريخ صدوره.
املادة 12: على رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء � كل فيما يخصه 
� تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل 
به من تاريخ صدوره في اجلريدة 

الرسمية.

مبارك اخلرينج


