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»صندوق المعسرين« للمتعثرين في سداد القروض
المجلس وافق على إنشائه بأغلبية 37 عضواً ومعارضة 21 وامتناع 1 بمداولتيه األولى والثانية

)متني غوزال( الرئيس جاسم اخلرافي محاطا بخالد الطاحوس ومرزوق الغامن وصالح املال ود.اسيل العوضي على املنصة 

ولكن ه���ل متت معاقبتها، اكثر من 
نصف ملي���ار دوالر اي 150 مليون 
دينار املبالغ التي مت تغرمي البنوك 
البنوك  بها، واتخذت عقوبات ضد 
التي هي اساس االقتصاد الكويتي، 
ال نحاول الطعن في البنوك الكويتية 
فهذا القانون يحل قضايا كثيرة ومت 
حل مجلس االمة اكثر من مرة بسببه، 

ال تبيعون الناس الوهم.
قانون اسقاط فوائد القروض اذا 

مر ستكون بداية انهيار بلد.
العلة في نظام  السلطان:  خالد 
الفوائد  الربا، نحن نقول اس���قاط 
الربوية القضية مواطن مقابل بنوك، 
امل���ال العام ال ميس ف���ي القضية، 
الكهرباء راع���ت احلكومة مصالح 
متنفذي���ن وألغت مناقصة الصبية 
وحدث ما حدث من انقطاع 23 ألف 

مواطن أغرقتهم البنوك.
هناك تراٍخ في الرقابة احلكومية 
على البنوك، هن���اك اموال مودعة 
لدى البن���وك 16 مليار دينار في 12 
سنة على ظهر املال العام حلساب 
البنوك وترفض اسقاط  ومصلحة 
فوائد ربوي���ة مبليار و200 مليون 

في 12 سنة.
ارفض صندوق املعسرين النه 
ش���رعا ال يجوز النه يدعم البنوك 
ذات االموال الربوية، وثانيا ال يحقق 
العدال���ة، املش���كلة 23 ألف مواطن 
ميثلون 29 ألف مواطن هم عدد االسر 
ولم حتل املشكلة وستستمر، العلة 

في الربا املوضوع على املواطنني.
فيصل الدويسان: هذه اجللسة 
البنك املركزي  تعقد بسبب اخطاء 
وعدم رقابته على البنوك، ماذا فعلت 
احلكومة جتاه البنوك واملسؤولني؟ 
فما احلل؟ احلل هو ان نذر ما تبقى 
من الربا، كان م���ن االجدر املوافقة 
على اسقاط فوائد قروض املواطنني 
وهذا احلل سيكون نهائيا، واحلكومة 
استنت س���نة حس���نة بعد الغزو 
وباسقاطها القروض، اين احملاسبة 

صالح عاشور: أكبر جرمية مالية 
اقتصادية حدثت في تاريخ الكويت 
االقتصادي هي قضية القروض من 
خالل جتاوز كل القوانني املوضوعة 
من قبل البنك املركزي ووزارة املالية 
على البنوك، وعندما شعرت البنوك 
بان املواطنني لم يسددوا بدأوا في 
البن���وك فهذا  ايجاد بدي���ل إلنقاذ 
الصندوق هو صندوق البنوك وليس 
املعسرين ال يجوز اخذ الفائدة اكثر 
من اصل القرض، ولكنهم ضربوا بكل 
القوانني عرض احلائط، وكثير من 
املواطنني انهوا خدماتهم من احلكومة 
حتى ال يدفع���وا للبنوك، ومن هنا 
جاءت فكرة الصن���دوق، 277 ألف 
مواطن مقترضني وعدد القروض 400 
ألف قرض وهذا مخالف لتعليمات 
البنك املرك���زي، وهذا توجه إلنقاذ 
البنوك، وهذا اكبر جرمية في حق 

املواطن.
هذا قانون القوي على الضعيف، 
ويج���ب أن نرجع ألص���ل القانون 
وتواف���ق عليه بأغلبي���ة عادية 33 

صوتا.
شعيب املويزري: هذا املوضوع 
جاء نتيجة إهمال الرقابة على البنوك 
واحلكومة لم حتاس���ب املسؤولني، 
نطال���ب بإيجاد حل ج���ذري لهذه 
املش���كلة التي أصبحت هما كبيرا 
يعاني منه املواطن، االهمال الذي قام 
به البنك املركزي بعدم رقابته على 
البنوك س���بب أوحد لهذه املشكلة، 
القانون املع���روض ينقصه الكثير 
من االمور التي تعالج هذه املشكلة، 
العملية ليست كس���ب أصوات أو 

انتصار فريق على آخر.
علي الراش���د: هذا القانون يحل 
مشاكل كثير من املقترضني، والذين 
تراجعوا عندما سمعوا عن امكانية 
اسقاط القروض واسقاط فوائدها، 
وهذا القانون يسمح ويفتح له فرصة 
اخرى للتس���جيل، الناس املقتدرة 
القروض؟ بعض  ملاذا نطيح عنهم 
البنوك وتسببت في هذه املشاكل، 

أال يرفع  جدول االعمال. ويفترض 
القانون من اجلدول.

أحمد السعدون: اذا كانت القضية 
تتعلق بالدستور فيجب ان نستمع، 
ما حصل أمس يفت���رض ان يبقى 
القانون مدرجا على اجلدول )اخلرافي 
يقاطع���ه( والس���عدون يصر على 
املواصل���ة: ال يجوز أن متنعني من 
احلديث وال ميكنك ان متنعني من 
الشرح، ونؤكد انه في دور االنعقاد 
املقبل اذا لم يحصل قانون القروض 
في الدورة املقبل���ة على 33 صوتا 
التزمت احلكومة  سيس���قط، واذا 
في قانون املعسرين فلن أكون مع 

القروض.
اخلرافي: كالمك ليس في محله 

اآلن ألن اجللسة خاصة.
علي الراش���د: ال ش���ك ان هناك 
رأيني دستوريني، ونحترم وجهتي 
النظر ونطالب احلكومة بالذهاب الى 
احملكمة الدس���تورية لتفسير نص 

وصلت القروض الى 6 مليارات كان 
يفترض ان ترفع احلكومة اجلرس 

قبل املجلس.
ع���ادل الصرعاوي: هذا القانون 
من القوانني التي قتلت بحثا، عدد 
املتقدمني للصن���دوق 12 ألفا و400 
ش���خص، وهناك حاالت تس���تحق 
االس���تفادة من ه���ذا القانون الذي 
نثمن اقراره، هذا القانون راعى أال 
يكون في اللجان التنفيذية اعضاء 
من ممثلي البنوك، وتغيرت رئاسة 
هذه اللجان من مستشار الى قاض، 
وقضية الس���داد املبك���ر، وقضية 
توسيع عدد املستفيدين، ولم يعد 
هناك أي عميل زادت التزاماته على 

50% بعد تطبيق القانون.
القانون  ي���رى ه���ذا  أن  أمتنى 

النور.

فشل الصندوق هو التدرج املالي من 
200 مليون الى 300 الى 500 مليون 
دينار، ولو اتخذت احلكومة اجراءاتها 
ملا أصحبن���ا بهذا الوضع، الكويتي 
يقترض من اجل البيت أو عالج ابنه 
أو لدراس���ة أوالده ألن اجلامعة ال 
تقبلهم، لذلك الديون اغلبها بسبب 

تدني اخلدمات.
لذلك نتمنى اسقاط فوائد القروض 
وان تتاح الفرصة ألن، يترزق الناس 
بحيث يس���مح لهم بالعمل، وهناك 
ضغط اقتصادي م���ن اجل مترير 

الصندوق.
أحمد السعدون: تقدمت بتعديالت 
واضحة على القانون. ثم اضطررنا 
الى تقدمي قانون تعديل املديونيات 
اي إسقاط الفوائد، هل يعقل ان قيمة 
الق���رض 263% هل يعقل هذا؟! هذا 

البنوك جتاوزت  العام  عبث باملال 
ولم تغرم دين���ارا واحدا، وإحدى 
التس���ويات 42 ألفا من املال العام 
وال ندري كم تبل���غ فترة رده الى 
املال العام. وهناك حسبة تقول ان 
التسديد 546 سنة! وهي تعتبر فترة 

سداد هذه التسوية.
محمد البصيري: نحن ملتزمون 
باملش���روع املعروض امام املجلس 
وأعطينا وزير املالية الضوء االخضر 
لالتفاق مع اللجنة املالية للتعاون 
وذلك إلحساس احلكومة باملواطنني 

واملعسرين.
أحمد السعدون: نشكر البصيري 
على ذلك وأنا قلت ذلك في اللجنة 
املالي���ة انن���ا نلمس التع���اون مع 
القروض  احلكومة، والقانون نظم 
التي س���تقدم مس���تقبال، وحينما 

املادتني 66 و37.
خالد السلطان: الرئاسة ال متلك 
سوى طرق املطرقة، ال يجوز تفويت 

الكالم.
م���رزوق الغامن: ل���م تكن هناك 
اغلبية في التصويت ولم تصل الى 

الثلثني.
صندوق املعسرين

انتقل املجلس ملناقش���ة قانون 
»صندوق املعسرين«.

اخلرافي: سنحدد ساعتني مناقشة 
عامة ولكل متحدث 5 دقائق.

علي الدقباس���ي: هذا الصندوق 
ملعاجل���ة دي���ون البن���وك وليس 
الذين صدرت  الكويتي���ني  املدينني 
بحقهم قضايا، ولألسف مت تسييس 
املوضوع وأصبح محل تنازع بني 
احلكومة واملجل���س والدليل على 

افتتح رئيس مجلس األمة اجللسة 
اخلاصة بش���أن مناقشة صندوق 
املعسرين الس���اعة 9.30 دقيقة ثم 

مت تالوة أسماء املعتذرين.
مسلم البراك: جلسة األمس جانب 
تشريعي مفصلي ألن نص املادة 66 
واضحة، ألن احلدي���ث عن اغلبية 

الثلثني، أي 44 عضوا.
اخلرافي: اجللس���ة خاصة وال 
يوج���د مجال لط���رح أي موضوع 
جديد، نقطة النظام ليس لها عالقة 

باجللسة.
البراك: حذف قانون القروض من 

اجللسة أمر غير الئحي.
صالح عاش���ور: امل���ادة 115 من 
الالئحة واضحة التصويت بش���أن 

قوانني املرأة غير صحيحة.
اخلرافي: ليس مجالها اآلن.

ضي���ف اهلل ابورمية: املادة 66 
واضح���ة والتصويت غير صحيح 
ولن ينهي موض���وع القروض من 

التصويت على المداولة الثانية لصندوق المتعثرين
ممتنعغير موافقموافقاالسممممتنعغير موافقموافقاالسمم
✓عبدالرحمن فهد العنجري34✓أحمد راشد الهارون1
✓عبداهلل يوسف الرومي35✓أحمد عبدالعزيز السعدون2
✓عدنان ابراهيم املطوع36✓أحمد العبداهلل الصباح3
✓عدنان سيد عبدالصمد37✓أحمد الفهد الصباح4
✓        عسكر عويد العنزي38✓د.أسيل عبدالرحمن العوضي5
✓علي سالم الدقباسي39✓الصيفي مبارك الصيفي6
✓د.علي صالح العمير40✓د.بدر شبيب الشريعان7
✓علي فهد الراشد41✓جابر اخلالد الصباح8
غامن علي امليع42✓جابر املبارك الصباح9
✓د.فاضل صفر علي43✓جاسم محمد اخلرافي10
✓فالح مطلق الصواغ44✓د.جمعان ظاهر احلربش11
✓فيصل سعود الدويسان45✓د.حسن عبداهلل جوهر12
د.فيصل علي املسلم46حسني علي القالف13
✓مبارك بنيه اخلرينج47✓حسني مزيد الديحاني14
✓مبارك محمد الوعالن48✓حسني ناصر احلريتي15
✓محمد براك املطير49✓خالد سالم العدوة16
✓د.محمد صباح السالم50✓خالد سلطان العيسى17
✓د.محمد محسن البصيري51✓خالد مشعان الطاحوس18
✓د.محمد محسن العفاسي52✓خلف دميثير العنزي19
د.محمد هادي احلويلة53✓دليهي سعد الهاجري20
✓محمد هايف املطيري54✓راشد عبداحملسن احلماد21
✓مخلد راشد العازمي55✓روضان عبدالعزيز الروضان22
✓مرزوق علي الغامن56✓د.روال عبداهلل دشتي23
✓مسلم محمد البراك57✓سالم منالن العازمي24
✓مصطفى جاسم الشمالي58✓سعد زنيفر العازمي25
✓د.معصومة صالح املبارك59سعد علي اخلنفور26
✓د.موضي عبدالعزيز احلمود60✓سعدون حماد العتيبي27
✓ناجي عبداهلل العبدالهادي61✓د.سلوى عبداهلل اجلسار28
✓ناصر احملمد األحمد62✓شعيب شباب املويزري29
✓د.هالل مساعد الساير63✓صالح احمد عاشور30
د.وليد مساعد الطبطبائي64✓صالح محمد املال31
✓د.يوسف سيد الزلزلة65✓د.ضيف اهلل فضيل بورمية32
37211النتيجة النهائية000✓عادل عبدالعزيز الصرعاوي33

 الس�لطان: الحكومة لديها 16مليار دينار ودائع وترفض إسقاط الفوائد
العدوة: التسهيالت الوهمية من البنوك أوقعت المواطنين في براثن الربا

بعض أحكام قانون صندوق المعسرين
نص قانون صندوق املعس��رين 

كما أقر في املداولة الثانية

مادة 1

في تطبيق احكام ه��ذا القانون 
يك��ون للكلمات والعب��ارات التالية 

املعنى املبني قرين كل منها:

بند 1

1 � العميل املتعث��ر: كل مواطن 
من األش��خاص الطبيعيني تعثر في 
س��داد أقس��اط أو رصيد املديونية 
املستحقة عليه ألي جهة من اجلهات 
الدائن��ة، في ض��وء تعريف الوضع 
املال��ي للعمي��ل املتعث��ر، وينطبق 

بشأنه احدى احلاالت التالية:

� ان يك��ون من العم��الء الذين 
مت اتخاذ اجراءات قضائية بش��أنهم 
ج��راء تعثرهم في س��داد القروض 
االستهالكية او املقسطة من قبل اي 
من اجلهات الدائنة في موعد أقصاه 

.2009/12/31
� أن يكون الوضع املالي للعميل 
قد أثقل بأعباء والتزامات ش��هرية 
ترتبت عليه ألي جه��ة من اجلهات 
املش��ار اليها في البند 5/ب من هذه 
املادة، ومبا يؤدي الى زيادة التزاماته 
الشهرية على نسبة 50% من إجمالي 

دخله الشهري.
� ان يكون العميل قد أثقلت ذمته 
بأعباء والتزامات شهرية ناجتة عن 
تعثره في سداد قروض استهالكية 

او مقس��طة من قبل اي من اجلهات 
الدائنة رتبت علي��ه احكاما قضائية 
نهائية حتى 2009/12/31 تسببت في 

حرمانه من العمل.
تبعيته  تك��ون  ينش��أ صندوق 
وإدارته لوزارة املالية ملعاجلة أوضاع 
املتعثري��ن  املواطن��ني  مديوني��ات 
االستهالكية  القروض  تس��ديد  في 
والق��روض املقس��طة املمنوحة لهم 
من اجله��ات الدائنة، والثابتة بدفاتر 
وس��جالت اجله��ات املذك��ورة في 

تاريخ 2009/12/31.
ومي��ول ه��ذا الصن��دوق م��ن 

االحتياطي العام للدولة.
الذي  املتعث��ر  العمي��ل  على 
يرغب ف��ي االس��تفادة من هذا 

القانون وتنطبق عليه الش��روط 
ان يتق��دم بطلب للبن��ك املدير 
على النموذج املعد لهذا الغرض، 
مرفقا به كل املس��تندات املؤيدة 
الواردة  واملعلوم��ات  للبيان��ات 
بالنموذج، وال��ذي تقره الالئحة 

التنفيذية.
ويج��ب ان يتقدم به��ذا الطلب 
ف��ي موع��د أقص��اه 6 أش��هر من 
التنفيذية  الالئح��ة  تاريخ ص��دور 
له��ذا القانون، وإال س��قط حقه في 

االستفادة من هذا الصندوق.
ويجب على البن��ك املدير قبول 
جمي��ع الطلب��ات الت��ي تق��دم إليه 
االقتراح��ات  وتق��دمي  ودراس��تها 

بشأنها وفقا ألحكام هذا القانون.

حسين الرمضان - سامح عبدالحفيظ
وافق مجلس األمة في جلس��ته اخلاصة امس على إنشاء صندوق 
ملعاجلة أوضاع املواطنني املتعثرين في س��داد القروض االس��تهالكية 
واملقس��طة جتاه البنوك وشركات االس��تثمار بعد مناقشته واملوافقة 
علي��ه، مبداولتيه األولى والثانية وأحاله إلى احلكومة لتنفيذه. وجاءت 
نتيج��ة التصويت على القانون مبوافقة 37 عضوا من أصل احلضور 
وعددهم 60 عضوا فيما رفضه 21 عضوا وامتنع عضو عن التصويت 
وحض��ور عضو لم يصوت. ويتك��ون القانون من 6 فصول تتضمن 
22 مادة. وأكدت احلكومة في جلسة املجلس التزامها بتطبيق القانون 
»بحذافي��ره« وان لديها املرونة لتعديله. وقالت احلكومة على لس��ان 
الناطق الرس��مي لها وزير املواصالت ووزير الدولة لش��ؤون مجلس 
االمة د.محمد البصيري خالل مناقش��ة تقرير جلنة الش��ؤون املالية 
واالقتصادية عن مشروع القانون اننا »ملتزمون مبا جاء في التقرير 
تنفيذا لتوجيهات من س��مو رئيس ال��وزراء وتوصلنا مع اللجنة الى 
صيغة توافقية بش��أن القانون«. وأض��اف ان احلكومة تعاملت »بكل 
مرونة مع التعديالت املقدمة على القانون نظرا لألهمية التي يش��كلها 
ه��ذا الصندوق لش��ريحة كبيرة م��ن املواطنني املتعثرين عن س��داد 

قروضهم والذين ينتظرون إقراره على أحر من اجلمر«.
وفيما يلي التفاصيل:

أعلن النائب الصيفي مبارك الصيفي انه 
وعددا من النواب بدأوا في جمع التواقيع 
النيابية لعقد جلس���ة خاصة ملناقش���ة 

جتاوزات جلنة االزاالت.
وقال الصيفي في تصريح للصحافيني 
امس ان هناك جتاوبا نيابيا جيدا الجناح 
طلب عقد اجللسة اخلاصة، مشيرا الى انه 

ابلغ رئيس مجلس االمة وس���مو رئيس 
مجلس الوزراء بهذا الطلب وجار التنسيق 

لعقد اجللسة.
واك���د الصيف���ي ان جت���اوزات جلنة 
االزاالت بلغت درجة ال ميكن الس���كوت 
عنها، داعيا الى ضرورة ايقاف هذا العبث 
الذي متارسه اللجنة بعدما تعسفت في 

اس���تخدام صالحياته���ا وتغاض���ت عن 
جتاوزات املتنفذي���ن. ودعا الصيفي الى 
فتح حتقيق نيابي واس���ع في هذا الشأن 
على امل محاسبة كل املتجاوزين في هذه 
اللجنة التي ازالت دواوين املواطنني بصورة 
تعسفية في حني انها تراخت وتهاونت امام 

جتاوزات جسيمة على امالك الدولة.

اقترح النائب مرزوق الغامن اطالق 
اسم املرحوم � بإذن اهلل تعالى � محمد 
الرشيد. على احد مرافق جامعة الكويت 
وذلك تخليدا لذكرى اس���م احد ابناء 
الكوي���ت االوفياء الذي ب���ذل الغالي 

والنفيس من أجل خدمة بلده.

الصيفي: بدأنا جمع التواقيع لعقد جلسة خاصة حول تجاوزات »اإلزاالت« الغانم إلطالق اسم محمد الرشيد
على أحد مرافق الجامعة

البقية ص7

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من

عائلة الب�شـر الكرام 
لوفـــــــاة فقيدتهم املغفور لها باإذن اهلل تعاىل

نوره حممد ال�شرف

تغمد اهلل الفقيدة بوا�سع رحمته واأ�سكنها ف�سيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�سرب وال�سلوان

اأرملة املرحوم احلاج/ عـبدالرحمـن الـبـ�شـر
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الدقباسي: صندوق المعسرين يعالج ديون البنوك ال المدينين الحقيقيين

علي الراشد يتصفح مانشيت »األنباء« عن حقوق املرأة في عدد أول أمس سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والنائب األول ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك والنواب والوزراء اثناء خروجهم من القاعة\ بعد املوافقة على قانون صندوق املتعثرينالشيخ أحمد الفهد مبتسما لعدسة »األنباء«

الس�عدون: البنوك تج�اوزت اللوائح والضواب�ط ولم تُغرّم دين�اراً واحداً
عاش�ور: البنوك حصّلت م�ن المواطنين فوائد أكبر م�ن قيمة أصل الدين

فه���ي تعمد الى معاجلة خطأ البنك 
املركزي بخطأ اكبر.

الصندوق حريص على مصالح 
البنوك ال مصلح���ة املواطن، حتى 
جهود بني قريظ���ة لم يتفننوا في 

فنون الربا مثلما تفننت بنوكنا.
يج���ب ان تقوم الدولة بش���راء 
الفوائد وتنتهي املشكلة من جذورها 
يجب التفكير في املواطن بالدرجة 
االولى ونقر هذا الصندوق بعالته 
حتى يكون لنا كرة اخرى في دور 

االنعقاد القادم بارادة هذه االمة.
حسني احلريتي: املوضوع الذي 
امامن���ا مهم جدا وش���غل احلكومة 
واملجلس لسنوات طويلة دون اجناز، 
هناك حاالت كثيرة جتاوزت اقساطهم 
اكثر من النص���ف، امامنا صندوق 
املعسرين املليء بالعيوب ولكن ادخل 
عليه تعديالت منها اصبح السقف 
املالي مفتوحا، تاريخ التسجيل حتى 
2009/12/31، ومتت اعادة تش���كيل 
اللجان بدال من املستشارين الى درجة 
قاض وهذا سينعكس بشكل ايجابي 
على التس���وية الس���ريعة، واعادة 
االقتراض مج���ددا، كما ان اجراءات 
التقاضي تتوقف مبجرد الدخول في 

هذا الصندوق وامتام التسوية.

قاعدة شرعية

د.يوسف الزلزلة: قاعدة شرعية 
معروفة تؤكد ان الربا حرام وكل ما 
يش���تق منه ايضا حرام، لكن نحن 
امام واقع افرز لنا شريحة متعثرة 
ال تس���تطيع العي���ش، ولكن ماذا 
نفعل فيمن ال يقرأ، وكنا نتمنى ان 
يجتمع معنا الن���واب املعارضون، 
فهذا القانون ليس به اي وجه شبه 
بالقانون السابق، ملنع اي جتاوز من 
قبل البنوك التي اساءت نتيجة عدم 

رقابة البنك املركزي.
واللجن���ة املالية خالل دراس���ة 
القان���ون حرصت على اال تترك اي 
ثغرة ض���د املواطن وكذلك حتميل 
البنوك مسؤولية مخالفة القانون عبر 
اسقاط اي زيادة مخالفة ملقدار الدين 
الوارد في العقد، ووضعنا جزاءات 
مقدارها 50 ألف دينار غرامة على اي 
بنك يقرض باملخالفة للقانون، لكن 
ماذا نفعل مع من وعد ناخبيه بأمور 

و»ابتلش« بهذا القانون.
العنجري )مقرر  عبدالرحم���ن 
اللجنة(: هذا القانون يختلف اختالفا 
كليا عن القانون السابق من حيث 
الس���قف واعادة االقتراض وجلان 

التسوية اصبح رئيسها قاضيا.
د.ضيف اهلل بورمية: اكبر جرمية 
مالية في حق املواطن، وهي قضية 

القروض، وهذا الصندوق لذر الرماد 
في العيون، وأثبت فش���له، وعدد 
القروض 477 ألف قرض وهناك 73 
ألفًا ضبط واحضار، وهذا القانون 
النقاذ البنوك ال النقاذ املواطن الذي 
عجز عن سداد دينه بسبب استحواذ 
البنوك على معظم راتبه، وسداد قيمة 
القرض ودين املواطن الى البنك هو 
حتميل املسؤولية للمواطن ولو كانت 
احلكومة صادقة في حل املش���كلة 
البنوك املس���ؤولية لكل  حلمل���ت 
القروض التي منحت بغير وجه حق 
وأعادت االمور الى نصابها الصحيح 

وفق العقود املبرمة مع البنوك.
عدن���ان عبدالصم���د: اقول حق 
كل الناس اق���رأوا القانون، حتى ال 
تضيع الفرصة على كثير من الناس، 
املديونيات  الكثير من  فتم تسوية 
املتعث���رة، كان هن���اك فعال بعض 
الثغرات ولكن مت حلها واآلن عالج كل 
الثغرات، واذا كان هناك في املستقبل 

ثغرات سنتقدم بتعديلها.
ه���ذا الصن���دوق بدي���ل متاح 
للمعس���رين وفرصة جيدة ومازال 
البنك املركزي مطالبا بالرقابة على 
البن���وك فكثير من الرس���وم التي 
تؤخذ من املواطن دون مبرر وعدم 
اعادة اجلدولة بني البنوك والبنوك 
اخلارجية انعكس س���لبا على عدم 
جدول���ة الديون م���ن البنوك على 

املواطنني.
الصيفي مبارك: املشكلة سببها 
طرف���ان االول هو البن���ك املركزي 
الذي ت���رك احلبل على الغارب ولم 
يتعامل مع البن���وك مبهنية وعدم 
احكام رقابته عليها، ولم حتاس���ب 
احلكومة ايا من املسؤولني، والطرق 
الثاني هو البنك التي مألت الشوارع 
باعالنات القروض، فال البنك املركزي 
احكم رقابته على البنوك وال البنوك 

رأفت حلال املواطن.
البنوك  احلكومة متضامنة مع 
ومع وزرائها ونطالب املجلس بتمديد 
وق���ت دور االنعقاد حتى يتم وقف 

جلنة االزاالت.
حسن جوهر: مرة اخرى نعود الى 
مناقشة واحدة من اهم القضايا التي 
يعاني منها املواطن الكويتي، وليس 
لدينا مؤشرات واضحة ملعاجلة هذا 
املوضوع، وانقاذ من أغرقوا بالقروض 
والديون. نريد معرفة اين احلق واين 
الباطل، وبالفعل هناك مشكلة والدليل 
ان احلكومة تقدمت بقانونني وهذه 
القضية كانت ومازالت وستظل شوكة 
في عظم املجلس واحلكومة، احلكومة 
ال تريد التعرض او املساس للبنوك 
حتى على حساب عدم املساس باملال 

العام للمواطن.

القادر هو قانون  الوحيد  احلل 
اس���قاط الفوائد من دون اي تكلفة 
على املال الع���ام ولكن من الودائع 
اقتراح  البنوك وهو  الضخمة لدى 

االخ خالد السلطان.
عدنان املطوع: البنوك التجارية 
يجب مراقبتها من قبل البنك املركزي 
ومحاسبتها في حال مخالفتها اللوائح 

وقوانني البنك املركزي.
نعم هناك معس���رون ومحكوم 
عليهم قضائيا نحن نريد حل املشكلة 
حتى يراعوا أسرهم، يجب علينا أخذ 
أول وأقرب احللول العطاء املواطن 
شيئا يستفيد منه بدال من السراب 

الذي نوعده به.
سعدون حماد: يا ريت يكون هناك 
حل وسط بيننا وبني احلكومة فقدمنا 
اسقاط القروض ورفضته احلكومة 
الفوائد ورفضته  وقدمنا اس���قاط 
احلكومة. الصندوق لم يعالج دمج 
الراتب بني الزوج والزوجة اذا حدثت 
حاالت الطالق، ولم يعالج قروض 
املتوفني، الدولة تطالب ابناء املتوفني 
بسداد هذه االقساط رغم ان القرض 
عليه تأمني، ويجب اسقاط القروض 
عن املتوفني ويجب ان يتحملها البنك، 
ولم يعالج القروض خارج الكويت، 
فكثير من املواطنني اخذوا قروضا 
من بنك البحرين والشرق االوسط 

ولكن الصندوق لم يقبلهم.
املادة 8 من املعسرين: يجب وضع 

جهة يتظلم اليها املواطن.
علي العمير: هذا القانون قضى 
على كثير من الس���لبيات فقد نأتي 
بعد فترة ونكتشف ثغرات ويجب 
معاجلتها، وأرفض القول ان القانون 
ق���دمي، هو فرصة ثمينة، الن الذين 
سجلوا فيه انخفضت مديونياتهم الى 
النصف، ونظن انه قانون متكامل، 
ونقول للمواطنني ال تنخدعوا مجددا 
وبادروا بالتسجيل في الصندوق، 
اما بائعو االوهام فال ميكن ان يكون 
كالمهم في دولة املؤسسات والدستور 
ويجب ان يعي املواطن ان الصندوق 
فرصة ثمينة، واذا كان البنك املركزي 
هو الس���بب فهذا هو الوزير وزير 
املالية صع���دوه املنصة »وفكونا« 
ولكنه���م ليس لديه���م دليل عليه 
ولكنها رس���ائل للناس في اخلارج 

وبيع لالوهام.
محم���د املطير )املق���رر(: اتفهم 

حماس النائب العمير الن الصورة 
ليس���ت واضحة لكثير من النواب 
واعطيت فرصة للمتعثرين، وعند 
مقارنة الصندوق مع قانون القروض 
جند ان قانون االمس تسديد للفوائد 
ولكن الصندوق تسديد اصل الدين 
وليس فق���ط الفوائ���د، امتنى من 
االخوان ان يقرأوا القانون بش���كل 

واضح.
علي العمير: دعونا نختلف ولكن 
االرقام التي اتى به���ا النواب، هي 
محاولة خل���داع املواطن من جديد، 
وارف���ض القول عنه بأنه ربا، الربا 

في مواطن اخرى.
اخلراف���ي: باس���مكم جميعا ان 
ارحب اجمل ترحيب بزيارة رئيس 
جلنة الصرافة الكويتية البوسنية 
واعرب عن متنياتي اخلاصة بطيب 
الزيارة ملزيد من التعاون بني البلدين 
الشقيقني، وبدورها احلكومة ترحب 
بالوف���د متمنية له���م طيب االقامة 
ف���ي الكوي���ت وان تكل���ل اعمالهم 

بالنجاح.
خالد العدوة: منهج االسالم اعلن 
احلرب على الرب���ا، ووجه املولى � 
س���بحانه � بيانه لالمة بترك الربا، 
الذي حدث ان البنك املركزي ووزارة 
املالية اطلقت العنان للبنوك حتى 
اتت على اعداد هائلة من املواطنني 
والروات���ب ودمجت الرواتب، حتى 
اوقعتهم في براثن الربا حتى غدت 
تصل الى نصف مليون قرض قدمت 
بتسهيالت وهمية من البنوك، وهناك 
من عليهم ضبط واحضار باآلالف.

قدمنا اسقاط الفوائد النها ربوية، 
والربا من حيل اليهود الذين دمروا 
أمما كثيرة وقضوا على اخالقيات 
الن���اس وعقائدهم، نحم���ل البنك 
املركزي مس���ؤولية الني���ران التي 

اشتعلت في املواطن الكويتي.
معصومة املبارك: نشكر اللجنة 
املالي���ة على جهودها في اجناز هذا 
القان���ون، ومثل هذا املش���روع هو 
املعاجلة احلقيقية بعيدا عن الوهم 
الذي حاول البعض تسويقه ما ادى 
الى تفاقم املشكلة وادى الى زيادة 
املقترضني، ونتيجة لهذا اخلطاب غير 
االيجاب���ي ادى الى تقاعس املواطن 
عن التسجيل في الصندوق بحجة 
انه فاشل. وقد وضعنا ارجلنا على 
الطريق الصحيح في معاجلة الوضع 
الواقع، امتنى على احلكومة اال يصبح 
مصير الصندوق بعد اقراره مصير 
قانون ذوي االحتياجات اخلاصة، 

يجب تنفيذه ال جتميده.
كثيرون يعان���ون من الضبط 
واالحضار ومن رفع السفر والسجن 
ولكن هذا القانون في حال تطبيقه 
بشفافية ستحل كثير من املشاكل، 
واغالق ملف الضب���ط واالحضار 
وامتن���ى على الن���واب اال يتعمدوا 

تشويه صورة الصندوق.
صالح امل���ال: عندما طرحنا هذه 
القضية كان يحدونا األمل ان يكون 
مش���روعا عقالنيا لكن االجراءات 
البن���وك  احلكومي���ة واج���راءات 

البيروقراطية قتلت املشروع.
وهناك شخص مطلوب جلهات 
مببلغ اكثر من الراتب ويس���تحق 
وصار له سنة وقالوا له في الصندوق 
انت ما دشيت السجن وما عليك احكام 
قضائية، يج���ب ان تكون االولوية 

للشخص امللتزم بالسداد.
هناك من اتى بفتاوى مستوردة، 
ولم يتكلموا عن معاناة اهل الكويت. 
رفع سقف الصندوق لم اجد له معنى، 
فنسبة 50% ال مبرر لها فما احلكمة 

من رفع سقف الصندوق؟
جمعان احلربش: كل شخص له 
تقديره في هذه القضية، بداية اسقاط 
القروض قالوا ما في متعثرين كلهم 
17 شخصا واآلن يقولون ال تفوتوا 

الفرصة على 12 ألف متعثر.
وفي القانون هذا ما في معاجلة 
البنوك  للناحية الشرعية، ويخدم 
في الدرجة االولى وهي من اوجدت 
هذه االزمة صندوق املعسرين لدينا 
حتفظات بشأن ترتيب فائدة جديدة 

على املواطن.
الدولة تساهم في االقراض الربوي 
ونرفض هذا املنهج اخلطير يجب ان 

يكون هناك حل واضح.
الرئيس: ترفع اجللسة ملدة نصف 
ساعة، وكانت الس���اعة تشير الى 

احلادية عشرة وخمسني دقيقة.
اس���تؤنفت اجللس���ة في متام 

الساعة 12.25 دقيقة.
الرئيس: مت االنتهاء من النقاش 
هل يوافق على املشروع بقانون من 

حيث املبدأ؟
)موافقة(

النائب  اللجن���ة  وت���ال مق���رر 
عبدالرحمن العنجري مواد املشروع 
بقانون املادة االولى: هناك تعديالن 

مقدمان فسأصوت على املبدأ اوال.
التعديل االول: ان يكون املتعثر 
واملعسر في بند التعريفات )7 من 
53 غير موافق���ة( التعديل الثاني: 

40% بدال من %50.
)عدم موافقة(

املادة  التصوي���ت على  وجرى 
االولى كما جاءت من اللجنة برفع 
التصويت كالتالي: )33  اليد وكان 

من 56 موافقة(.
املادة الثانية: ينشأ صندوق تكون 
تبعيته لوزارة املالية ملعاجلة اوضاع 
املديوني���ات وميول من االحتياطي 

العام للدولة.
وصوت املجل���س على املداولة 
االولى للمادة الثانية وكان التصويت 

كالتالي: )35 من 57 موافقة(.
الثالث���ة: تنش���أ جلان  امل���ادة 
القرار التسويات املقترحة ملعاجلة 
املديوني���ات املتعثرة ويصدر قرار 
من مجلس الوزراء بتشكيل اللجان 
وصوت املجلس على املادة الثالثة 
وكانت النتيج���ة كالتالي: )35 من 

58 موافقة(.
اللجان  الرابع���ة: تتولى  املادة 
االختصاصات التالية: تلقي التسويات 
املقترحة من البنوك املديرة واعداد 
العمالء املعسرين  قوائم بأس���ماء 
ومخاطب���ة وزير املالي���ة لتحويل 
املبالغ املطلوبة للبنوك املديرة واي 
اختصاصات اخرى حتددها الالئحة 
التصويت على  التنفيذية، وجرى 
املادة الرابعة وكانت نتيجة التصويت 

كالتالي: )36 من 59 موافقة(.
املادة اخلامس���ة: عل���ى العميل 

املتعثر الذي يرغب في االس���تفادة 
من القانون ان يتقدم بطلب للبنك 
املدير في موعد اقصاه ستة شهور 
من ص���دور الالئحة التنفيذية واال 
س���قط حقه في التس���جيل وجرى 
التصويت وكانت النتيجة: )36 من 

59 موافقة(.
املادة السادسة: يتولى البنك املدير 
التحقق م����ن البيانات واملعلومات 
املتعلقة بالعمي����ل املتعثر وتقدمي 
التسويات  اقتراحات بشأن اجراء 
الالزمة، رفع توصيات للجان القرار 
التس����ويات املناسبة بالنسبة لكل 
عميل متعثر )35 من 57 موافقة(.

املادة الس����ابعة: للج����ان اقرار 
التس����ويات التحقق م����ن انطباق 
شروط استعادة العميل املتعثر من 

الصندوق )36 من 58 موافقة(.
اللجان  الثامنة: تص����در  املادة 
قراراتها في شأن اعتماد التسويات 
املقترحة وتكون قراراتها نهائية وال 
يجوز الطعن فيها امام اي جهة من 

اجلهات )34 من 56 موافقة(.
البنوك  التاس����عة: تقوم  املادة 
املديرة بابرام عقود التس����وية مع 
العمالء املعس����رين وفقا للقرارات 
الصادرة من اللجان كما تقوم بتسديد 
ما يخصها ويخص اجلهات الدائنة 
بالنسبة لكل عميل متعثر وتتولى 
حتصيل االقساط الشهرية )36 من 

57 موافقة(.
البنوك  العاش����رة: تقوم  املادة 
بادارة القرض املقدم من الصندوق 
ل����كل عمي����ل متعث����ر )37 من 58 

موافقة(.
امل����ادة احلادية عش����رة: يجوز 
جلميع اجله����ات املخاطبة بأحكام 
القان����ون منح ق����روض جديدة او 
تس����هيالت ائتماني����ة )36 من 57 

موافقة(.
امل����ادة الثانية عش����رة: يجوز 
للعم����الء الذين س����بق له����م ابرام 
تسويات وفق القانون التقدم العداد 

التسوية وفق هذا القانون )37 من 
57 موافقة(.

الثالثة عش����رة: تقوم  \امل����ادة 
اجلهات الدائنة والعمالء املتعثرون 
عند إبرام التسوية بالتنازل عن أي 

دعاوى قضائية متداولة.
هناك تعديل بإلغاء املادة

جوهر: هذه املادة غير دستورية 
وأمتنى من االخوة التنازل عنها.

هل يوافق املجلس على التعديل 
من حيث املبدأ

)18 م����ن 58 غي����ر موافقة على 
التعديل(

هل يواف����ق املجلس على املادة 
كما جاءت من اللجنة

)35 من 58 موافقة(
املادة الرابعة عش����رة: في حال 
قبول اجلهات الدائنة سدادا مبكرا 
يحظر عليها تقاضي اي رسوم او 
فوائ����د او عوائد مباش����رة او غير 

مباشرة.
وجرى التصويت على التعديل 
من حيث املبدأ نداء باالسم وكانت 
النتيجة كالتال����ي: موافقة 25 عدم 

موافقة 34 حضور 59
عدم موافقة عل����ى التعديل من 

حيث املبدأ
وجرى التصويت على املادة كما 

جاءت من اللجنة وكانت النتيجة
)37 من 59 موافقة(

املادة اخلامس����ة عش����رة: يتم 
استخدام الفوائد في تخفيض الرصيد 
القائم من القرض وجرى التصويت 

وكانت النتيجة
)36 من 60 موافقة(

املادة السادسة عشرة: تخفيض 
فترة الس����داد إل����ى الفترة احملددة 
لتقسيط قيمة القرض االستهالكي 
بش����رط ان تبق����ى قيمة القس����ط 
الش����هري مبا ال يجاوز قيمته عند 

ابرام العقد
)37 من 57(

املادة السابعة عشرة: إذا كانت 
األعباء املالية على القرض االستهالكي 
قد مت زيادتها عما كانت عليه وقت 
ابرام العقد اس����قطت هذه الزيادة 
واعتبر ما مت حتصيله دفعات نقدية 
تخصم من رصيد القرض لصالح 

العميل
)34 من 58 موافقة(

امل����ادة الثامنة عش����رة: يحظر 

على األشخاص املناط بهم تطبيق 
أحكام هذا القانون افشاء اي بيانات 
او معلوم����ات تتعل����ق بالعم����الء 

املعسرين.
ويعاقب من قام بذلك باحلبس 
مدة ال تزيد على 3 أشهر وبغرامة 

ال تتجاوز 225 دينارا.
)35 من 58 موافقة(

املادة التاسعة عشرة: ال يجوز 
بعد العمل بهذا القانون ان تخالف 
التعليمات والقواعد التي يصدرها 
البنك املرك����زي وفي حال املخالفة 
يوقع على اجلهات اخلاضعة للرقابة 
جزاءات مالية تص����ل الى 50 ألف 

دينار
)34 من 58 موافقة(

املادة العشرون: يصدر مجلس 
التنفيذية خالل  الالئح����ة  الوزراء 

شهرين
)36 من 58 موافقة(

املادة احلادية والعشرون: يلغى 
القانون رقم 2008/28 املش����ار اليه 

اعتبارا من العمل بهذا القانون
)37 من 58 موافقة(

الثانية والعشرون: على  املادة 
القانون  الوزراء تنفيذ هذا  رئيس 
ويعم����ل به من تاريخ نش����ره في 

اجلريدة اليومية.
)موافقة( ج����رى التصويت على 
املداولة األولى نداء باالس����م وكانت 
نتيجة التصويت كالتالي: موافقة 37 
عدم موافقة 22 امتناع 1 احلضور 60 

التصويت

اخلراف����ي: موافقة على املداولة 
األولى واآلن سأطرح التصويت على 
املداولة الثانية وإذا يوافق املجلس 
على االس����تثناء وجرى التصويت 
على االستثناء من املادة 104 وكانت 
النتيجة كاآلت����ي: موافقة 37 عدم 

موافقة 22 امتناع 1 احلضور 60
إذا اآلن التصويت على املداولة 
الثاني����ة نداء باالس����م على قانون 
صندوق املعسرين وكانت النتيجة 
كالتالي: موافقة 37 عدم موافقة 21 
امتناع 1 احلضور 60 اخلرافي: موافقة 
والنائب ولي����د الطبطبائي لم يدل 
بصوته ولكنه حاضر موافقة ويحال 
على احلكومة وترفع اجللسة الساعة 

1.35 دقيقة
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