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عمر راشد
توقعت مصـــادر لـ »األنباء« ان يوافق البنك املركزي 
البحريني لشـــركة مشـــاريع الكويـــت إلدارة األصول 
االســـتثمارية )كامكو( على التراخيص اخلاصة بإصدار 
صندوق اســـتثماري بقيمة تتراوح من 20 و 30 مليون 

دينار خالل شهر.
ولفتت املصادر الى ان شـــركة اســـتثمارية ستساهم 

بنســـبة تصل الى 25% من الصندوق بجانب »كامكو«، 
الفتة ان الشـــركة تســـتهدف حتقيق عوائد مجزية من 
الصندوق الذي يخصص لالســـتثمار في األســـهم بدول 

مجلس التعاون اخلليجي.
وكانت الشـــركة قد أعلنت منوا في أرباح الربع األول 
بلغت 306.2% لتصل الى 1.023 مليون دينار مقابل 251.9 

ألف دينار للفترة نفسها من العام املاضي.

»المركزي البحريني« يوافق لـ »كامكو« على إطالق صندوق بـ 30 مليون دينار خالل شهر

صرح رئيس مجلــــس إدارة احتاد مصارف الكويت ورئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب للبنك األهلي املتحد حمد املرزوق بأنه وبالرغم 
من تأكيد االحتاد الذي سبق أن أبداه بشأن جدوى صندوق املعسرين في 
معاجلة أوضاع بعض املواطنني ذوي املديونيات املتعثرة إال أن التعديالت 
اجلديدة املزمع إدخالها على مشــــروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة 
املالية واالقتصادية مبجلس األمة واملزمع مناقشــــته في جلسة خاصة 
اليوم االربعاء ينطوي على عدد من الشــــبهات واملخالفات الدستورية 
التي ستجعل الطريق إلى الطعن بعدم دستورية القانون في حال إقراره 
متاحا، عالوة على بعض املالحظات الفنية واملهنية التي ينبغي تداركها 

لدى مناقشة مشروع القانون، نوجزها فيما يلي:

أوال: المخالفات والشبهات الدستورية

1- شبهة عدم دستورية املشـروع النطوائه على انحراف تشريعي واعتدائه على األموال 
اخلاصة: إن القراءة اإلجمالية جلملة من النصوص التي أوردها مشــــروع 
القانــــون املذكور وعلى وجــــه التحديد املواد )من 14 إلــــى 17( من هذا 
املشروع يكشف عن انطوائه على حالة من حاالت االنحراف التشريعي 
التي تلحق به عيبا بعدم الدســــتورية ومن ثم يكون قد وقع في حومة 
احملظور الدستوري، ومن ذلك أن هذا املشروع في املواد املشار إليها قد 
قصد وتعمد أن يتم جتريد البنوك واملؤسسات املالية عن حقها بإرغامها 
علــــى التنازل عن ذلك بحكم صريح فيه كمــــا قررت ذلك املادة )15( من 
املشروع والتي اعتبرت أن مبالغ الزيادة في املديونية عن احلد األقصى 
للقروض نظرا لوجود مخالفة لتعليمات البنك املركزي، تصبح تلقائيا 
رصيدا للمدين مخصومة من البنك الدائن جزاء مباشــــرا تتم مبوجبه 
مصادرة احلق واالعتداء على امللــــك اخلاص خالفا للمواد )18، 19، 20( 
من الدستور، وهو ما يؤكد انطواء هذا املشروع على عيب االنحراف في 
استخدام السلطة التشــــريعية، فالنهوض باملسؤوليات التشريعية ال 
يبــــرر إهدار احلقوق أو االعتداء عليها أو أخذها من أصحابها حتى وإن 
وجدت التجاوزات، فتلك أوضاع تستحق اجلزاءات وحتتاج إلى احلسم 
فيها بأحقية الدائن أو املدين ملبالغها من خالل أحكام قضائية حتســــم 
ذلك، ال من خالل نص عام يســــبغ حكمه ويحســــم األمر بأخذ املال من 
صاحبه ملجرد أنه ارتكب مخالفات، فتطبق عليه هذه اجلزاءات بصورة 
تلقائية، إذ ان هذه املعاجلة التشريعية منط واضح من أمناط االنحراف 

في ممارسة السلطة التشريعية.
2- شبهة املخالفة الدستورية باألثر الرجعي في تطبيق بعض أحكام هذا القانون: إن املواد 
)14، 15، 16، 17( وهي تتولى وضع اجلزاءات على البنوك أو املؤسسات 
املالية اخلاضعة لرقابة البنك املركزي في شأن مخالفتها لتعليمات البنك 
املركزي قد اشــــتملت على أحــــكام تتكامل مع بعضها البعض وال ميكن 

النظر إلى أي من هذه املواد مبعزل عن املواد األخرى املشار إليها، وهي 
جميعها قد جاءت لتضع جزاءات في مواجهة هذه املؤسسات واعتمدت 

على معيارين رئيسيني في هذا الشأن:
أـ  املخالفــــة للتعليمات والقرارات الصادرة عن بنك الكويت املركزي 

لتكون أساسا لهذه اجلزاءات.
ب - إعادة تسوية وضع الفوائد والعوائد الناجمة عن الزيادة للقرض عن حده 

األقصى أو إذا ترتب على ذلك امتداد فترة سداده قبل العمل بهذا القانون. 
وفي احلالتني السابقتني ميكن أن نرى وبكل وضوح أن هناك مخالفة 
صارخــــة لنص املادة )179( من الدســــتور التي ال جتيز أن يتم تطبيق 
القانون بأثر رجعي إال إذا حصل على أغلبية خاصة، وأنه ال يجوز ذلك 
في كل األحوال إذا كان القانون يشــــمل على نصوص فيها جزاءات ذات 
طبيعة جزائية )يدخل في عدادها الغرامات املالية التي تطبق مباشرة من 
املشرع بصورة مطلقة كما هو في نصوص املواد )14 إلى 17( من املشروع 
وهو أمر محظور، ومن باب أولى باملقارنة مع األحكام اجلزائية استنادا 
للقانون والتي يتوقف تطبيقها أساســــا على أحكام تصدر عن احملاكم 
اجلزائيــــة(، وإذا كان ما ورد في النصــــوص املذكورة قد قرر أن يعاقب 

البنوك واملؤسسات املالية بجزاءات بنصوصه على مخالفات وقعت في 
املاضي لقرارات وتعليمات كانت صادرة عن البنك املركزي وهي مسألة 
تخضع في شأن اجلزاءات اخلاصة بها ألحكام قانون بنك الكويت املركزي 
وعلى وجه التحديد املادة )85( منه، وكذلك أعاد تسوية وضع املديونية 
في شأن الزيادة في القرض باملخالفة لتلك التعليمات والقرارت فارضا 
مبوجب ذلك جزاء مباشــــرا على ما مت قبــــل العمل باحكام هذا القانون، 
فإننا جند أن هذا املشروع قد انطوى في هذا اخلصوص على أثر رجعي 
غير جائز وفقا لألحكام املقررة بنص املادة )179( من الدســــتور وهو ما 

استقرت عليه أحكام القضاء الدستوري في الكويت أيضا.
3- شبهة املخالفة ألحكام الدستور في شأن حماية األموال العامة: ان من األمور الالفتة 
لالنتباه في خصوص الطريقة التي ميول فيها الصندوق الذي سينشأ 
وفقا للمشروع املقدم أنه سيتم من خالل األخذ من صندوق االحتياطي 
العام للدولة، وإذا كان هذا اخليار مقبوال في إطاره العام، إال أنه قد جاء 
بصفة عامة ومطلقة دون حتديد حلجم هذا التمويل وال مدته مبا يجعل 
صنــــدوق االحتياطي العام للدولة مشــــرعا أبوابه بصورة كاملة لألخذ 
منه دون قيد أو شــــرط، وهذا الوضع للنص الوارد في مشروع القانون 

املقترح يحمل في ثناياه شــــبهة املخالفة ألحكام الدســــتور وعلى وجه 
اخلصوص للمادة )17( منه، فضال عن املواد الدســــتورية األخرى التي 
تنظم االحتياطي العام للدولة وميزانيات الدولة وإجراءات واســــاليب 
الصرف منها، مما يتطلب تدارك هذا الوضع اخلاطئ دستوريا في شان 

هذا النص الذي ورد في املشروع محل الدراسة.
4- شـبهة املخالفة الدسـتورية حلق التقاضي: وأخيرا نشــــير إلى أن مشروع 
القانون محل الدراســــة قد أورد حكما في نص املادة )8( منه يقضي بأن 
جلان التسويات التي يترأســــها أحد القضاة تكون قراراتها نهائية وال 
يجوز الطعن عليها أمام أية جهة من اجلهات، وإذا كانت هذه اللجان هي 
جلان شــــبه قضائية، وهي في الوقت ذاته ليســــت جلان حتكيم مقررة 
بحكم القانون أو اختيارية يلجأ إليها أطراف التسوية، فإن إعطاء قراراتها 
صفة نهائية مع عدم قابليتها للطعن عليها أمام أي جهة من اجلهات هو 
حتصــــني لها من أن ينظرها القضاء ومن ثم تشــــكل اعتداء من الناحية 
الدستورية على حق التقاضي املقرر باملادتني )164، 166( من الدستور، 

وهو أمر غير جائز ويلحق باملشروع عيب عدم الدستورية.

ثانيًا: المالحظات الفنية والمهنية

1- ورد في صياغة املادة )11( من مشــــروع القانون املذكور خلط بني 
عمل البنوك واملؤسســــات املالية التقليدية وتلك التي متارس نشاطها 

وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية.
2- تعارض املعاجلات التي وردت في املواد )15( و)16( و)17( من مشروع 
القانون املذكور مع أحكام قضائية صدرت مؤخرا األمر الذي سيؤدي إلى 

إرباكات عملية وقانونية لدى تطبيق القانون في حال إقراره.
3- املادة )19( من املشروع املذكور تضمنت توقيع جزاءات على اجلهات 
اخلاضعــــة لرقابة بنك الكويت املركزي وتلــــك اخلاضعة لرقابة وزارة 
التجارة في حال مخالفة التعليمات والضوابط اخلاصة مبنح القروض 
االستهالكية واملقسطة. وإن كانت البنوك تتفهم الدوافع السياسية اجلامحة 
وراء تغليظ العقوبة بشكل كبير على هذه املخالفات إال أن إعادة توجيه 
الغرامة التي قد تصل إلى خمســــني ألف دينار لكل مخالفة من اخلزينة 
العامــــة للدولة لصالح تخفيض مديونية العميل تعتبر أمرا غير مبرر 
من الناحية املهنية ولم تدرج عليه التشريعات سواء احمللية أو الدولية، 
وسيؤثر ذلك سلبا في النشاط املصرفي. وترى البنوك أن تؤول حصيلة 

هذه الغرامات - إن وجدت - إلى اخلزينة العامة للدولة.
4- لم تراع املادة )14( من مشروع القانون املذكور طبيعة املعامالت 
اخلاصة بالبنوك والشركات التي متارس أنشطتها وفقا ألحكام الشريعة 
اإلسالمية والتي ال جتيز اشتراط إسقاط جزء من الدين عند سداده كامال 

قبل حلول أجله.

اتحاد المصارف: التعديالت المزمع إدخالها على قانون صندوق المعسرين 
تنطوي على 4 شبهات ومخالفات دستورية و 4 مالحظات فنية ومهنية

أكد أنها ستجعل الطريق إلى الطعن بعدم دستورية القانون في حال إقراره متاحًا

المخالفات والشبهات الدستورية

1  شبهة عدم دستورية املشروع النطوائه على 
انحراف تشريعي واعتدائه على األموال اخلاصة

2  شبهة املخالفة الدستورية باألثر الرجعي في 
تطبيق بعض أحكام هذا القانون

3  شبهة املخالفة ألحكام الدستور في شأن حماية 
األموال العامة

4  شبهة املخالفة الدستورية حلق التقاضي
حمد املرزوق


