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النجادة: نطالب 
بإحياء خطة التنمية

الري: إعادة اللحمة 
الوطنية واالستقرار

الفضل: نؤيد جميع 
األولويات النيابية

عبداهلل: تطبيق القانون 
من أهم أولوياتي

دشتي: يجب 
إسقاط القروض 

عن املواطنني وحل 
القضية اإلسكانية

اخلرافي: الرعاية الصحية 
وتطويرها من أولويات 

املواطن الكويتي

العتيقي: القضية 
الصحية بحاجة 

لعناية

الشمري: الصحة 
والبدون والتوظيف 

قضايا مهمة لنا

احلريجي: تطبيق 
القانون يحل جميع 

املشاكل

في قاعة اللجنة املالية لتقدمي تقرير حولها إلى مكتب املجلس

27 نائبًا تباحثوا حول أولويات املواطنني

الزمني فهو  الوق���ت  وحتديد 
عنصر مهم جدا البد من التركيز 

عليه.
وق���ال النائب نبيل الفضل 
ان األولوي���ات من عمل مكتب 
املجلس، داعيا الى االلتفات الى 
جلان املجلس التي هي مطبخ 
املجلس، مؤيدا كل األولويات 
الت���ي ذكرت، ولك���ن تتراوح 
ترتيبها، ولكنها أشياء اساسية 

يجب حلها.
النائب س���عود  وأض���اف 
احلريجي ان االولوية هي تطبيق 
القانون وان نفذت هذه االولوية 
فسوف حتل جميع املشاكل مع 

حتديد املدة الزمينة.
وقال أحمد الري انه ال يوجد 
هناك وضوح في العمل املشترك 
مع بعضن���ا البعض وبالتالي 
لن نصل إلى نتيجة، فإذا كان 
املوض���وع أولوي���ات فمكتب 
املجلس موج���ود، ودورنا هو 
تشريعي في املقام األول، متمنيا 
أن يكون هذا االجتماع بعيدا عن 
االعالم وأولوياتي إعادة اللحمة 

الوطنية واالستقرار.
من جهته قال النائب يعقوب 
الصانع ان هناك جوانب ايجابية 
في هذا االجتماع وهو للتواصل، 
رافضا وج���ود االعالم في هذا 

االجتماع.

والتوظيف، وقال صالح العتيقي 
ان من أه���م أولوياته القضية 

الصحية.
النائب د.عبداحلميد  وقال 
دشتي ان رحلة األلف ميل تبدأ 
بخطوة، مش���ددا على ترتيب 
األولويات واملشاريع، مستدركا 
بقول���ه إن أولوياته إس���قاط 
القروض واملشكلة السكانية، 
والتع���اون ب���ني الس���لطتني، 
وقال: البد من الغوص في هذه 
األولوي���ات والتركي���ز عليها 

كل أولوية.
من جانبه قال النائب خليل 
عب���داهلل: إن من أهم أولوياته 
تطبي���ق القان���ون والتركيبة 
الس���كانية والتجار والشيوخ 

والقوى السياسية.
وقال النائب مبارك النجادة 
يجب أن نب���دأ بخطوة نبلور 
من خاللها مس���ارنا، وطالب 
التنمية، وقال  بإحياء خط���ة 
النائب ناصر الشمري ان من 
أهم أولوياته الصحة والبدون 

الدراس���ات في مجلس  ملكتب 
األمة تتناول أولويات املواطنني 
الرعاية الصحية على  وأولها 

سبيل املثال.
وأعط���ى اخلراف���ي املجال 
للمستشار رمزي صالح الذي 
أعد الدراسة لشرح تفاصيلها 
وإعطاء نبذة مختصرة للنواب 
ومن ثم تسجل مالحظات النواب 
ورفعه���ا إلى مكت���ب املجلس 
كأجندة أولويات معتبرة، وحتى 
يعطينا التداخل النسبي ألهمية 

عق���د 27 نائبا حوارا حول 
األولويات والقضايا التي تهم 
املواطن الكويتي في قاعة اللجنة 
املالية أمس والتي طرحها النواب 
خالل حمالتهم االنتخابية وذلك 
من أجل الوص���ول إلى تفاهم 
ح���ول األولويات وتنس���يقها 
وترتيبها وم���ن ثم رفعها إلى 

مكتب املجلس.
وقال النائب عادل اخلرافي 
إن هذه اجللسة أحلى ما فيها 
أن كل نائب يق���ول ماذا يريد 
فبع���د أن واجه الناس وطرح 
أفكاره في حمالته االنتخابية 
فمن حقه���ا ان تعرف ماذا نفذ 
من ه���ذه األفكار واالطروحات 
خاص���ة أن هناك ميزانيات قد 
تعرقل ه���ذه األف���كار، أو من 
املمكن أن تكون االقتراحات التي 
طرحت في احلمالت االنتخابية 
مخالفة للدس���تور أو ال ميكن 

تطبيقها.
وأضاف اخلراف���ي انه دعا 
الصحافيني م���ن أجل حتقيق 
الش���فافية، الفتا الى ان هناك 
جزأي���ن للح���وار: األول ه���و 
السياسي وهذا البد من البعد 
عنه نتيجة للصراع السياسي 
في الشارع اخلارجي، مؤكدا على 
ضرورة البعد عن هذا اجلزء من 
احلوار، وعرض اخلرافي دراسة 

)متني غوزال( خليل عبد اهلل وصالح العتيقي ود.عبداحلميد دشتي 

ناصر املري ود.علي العمير وطاهر الفيلكاوي

خليل الصالح وصفاء الهاشم ويعقوب الصانع ود.مشاري احلسيني وأحمد الري وخالد العدوة

 د.علي العمير وطاهر الفيلكاوي وهشام البغلي ونبيل الفضل ومحمد اجلبري

م.عادل اخلرافي يشرح للنواب احلضور سبل ترتيب األولويات

 أحمد الري وخالد العدوة

د.عبداحلميد دشتي وصالح العتيقي

ال تتحمل الدولة سداد فوائد تأخيرية نتيجة تخلف املدين عن السداد

اجلبري والرشيدي يقترحان إسقاط فوائد قروض املواطنني االستهالكية وإعادة جدولتها
احكاما خاصة ويلغي كل نص في 
قانون عام او في قانون خاص 

يتعارض مع هذا القانون.

المادة الحادية عشرة

تصرف الدولة منحة مقدارها 
1000 دينار كويتي )ألف دينار 
كويتي( لكل كويتي مسجل اسمه 
العامة للمعلومات  الهيئة  في 
املدنية ف���ي تاريخ العمل بهذا 
القانون، ولم يستفد من احكام 
املادة االول���ى من هذا القانون 
وتصرف ملن استفاد من تطبيق 
احكام املادة املذكورة مببلغ يقل 
عن ألف دين���ار كويتي منحة 
تساوي الفرق بني ما استفاده 

وما يكمل مبلغ األلف دينار.

المادة الثانية عشرة

يصدر مجلس الوزراء بناء 
على اقتراح وزير املالية الالئحة 
التنفيذي���ة لهذا القانون خالل 
ش���هرين من تاريخ نشره في 

اجلريدة الرسمية.

المادة الثالثة عشرة

تؤخذ االموال الالزمة لتنفيذ 
احكام هذا القانون من االحتياطي 

العام للدولة.

المادة الرابعة عشرة

على رئيس مجلس الوزراء 
وال���وزراء � كل فيما يخصه � 
تنفيذ هذا القانون ويعمل به، 
من تاريخ نشره في اجلريدة 

الرسمية.

نظام اجلدولة اجلديد وفقا لهذا 
القانون وحتدد الالئحة التنفيذية 
اج���راءات ومواعي���د تقدمي هذا 

الطلب على ان يراعى اآلتي:
٭ عن���د اعادة جدولة املديونية 
وفقا لهذا القانون تضاف املبالغ 
الدولة ملعاجلة  التي حتملته���ا 
املديونية تطبيقا للقانون رقم 
28 لسنة 2008 املشار اليه ويعتبر 
هذا هو الرصيد القائم للقرض.

٭ يشترط اال تتعدى مدة اعادة 
جدولة الرصيد املش���ار اليه في 
الس���ابق خمس عش���رة  البند 

سنة.
٭ يقس���م قس���ط القرض الذي 
حتصل���ه اجلهة الدائن���ة بينها 
وبني الدولة مبا ال تقل معه املبالغ 
املس���تحقة للدولة عن 50% من 

قيمة القسط.
٭ تس���تمر اجلهات الدائنة في 
حتصيل االموال املستحقة للدولة 
وتسليمها لها حتى االنتهاء من 

سداد جميع االقساط كاملة.
٭ يقدم العميل املقترض طلب 
اع���ادة اجلدولة خ���الل مدة ال 
تتجاوز ثالثة اش���هر من تاريخ 
صدور الالئح���ة التنفيذية لهذا 

القانون.

المادة العاشرة

مع عدم االخالل بأحكام املادة 
التاسعة من هذا القانون، يلغى 
القانون رقم 28 لس���نة 2008 
اليه اعتبارا من تاريخ  املشار 
نفاذ هذا القانون، ويعتبر هذا 
القانون قانونا خاصا واحكامه 

جتاه اي مخالفة لتعليماته يكشف 
عنها هذا التدقيق.

املقترض  كما يجوز للعميل 
ابالغ بنك الكويت املركزي بأي 
القان���ون تقع من  مخالفة لهذا 
اجلهة الدائنة، وعلى بنك الكويت 
املركزي تدقيق ه���ذه البالغات 
وافادة العميل باالجراءات املتخذة 
حيالها خالل مدة ال تتجاوز ثالثة 

اشهر من تاريخ تقدمي البالغ.

المادة الثامنة

اذا ثبت لبنك الكويت املركزي 
وجود جتاوز في احتساب فوائد 
القروض باملخالفة الحكام قانون 
التجارة رقم 68 لسنة 1980 املشار 
اليه وترتب عليها زيادة االعباء 
املالية على القرض االستهالكي 
او القرض املقسط او كليهما عما 
كانت عليه وقت ابرام عقد القرض 
الزي���ادة املخالفة  اس���قط هذه 
لتحقيق وصول الفائدة الى احلد 
القانوني واعتبر ما مت حتصيله 
القانون  العمل به���ذا  منها قبل 
دفعات نقدية تودع في حساب 

االحتياطي العام للدولة.

المادة التاسعة

بالنسبة للقروض التي بدأت 
تسويتها وفقا للقانون رقم 28 
لس���نة 2008 املش���ار اليه ومت 
توثيقها في وزارة العدل وحتى 
تاريخ صدور هذا القانون يخير 
العميل املقترض بني االستمرار 
في تطبيق نظام اجلدولة الذي مت 
توثيقه او تقدمي طلب للدخول في 

باملخالفة للشروط والتعليمات 
الصادرة عن بنك الكويت املركزي 
القرض  غرامة تع���ادل ضعف 
املمن���وح للعميل املقترض من 
قبلها، ويرد اليها من هذه الغرامة 
ما يعادل رصيد القرض املمنوح 
منها للعميل بحيث يعتبر ذلك 
تسديدا لهذا الرصيد، باالضافة 
الى تطبيق جميع الصالحيات 
االخرى التي ميلك بنك الكويت 
املركزي اتخاذها جتاه اجلهات 
املخالفة لتعليماته وفقا ملا هو 
منصوص عليه في القانون رقم 

32 لسنة 1968 املشار اليه.

المادة السادسة

في جمي���ع االحوال ال يجوز 
اتخاذ اي اجراءات حتفظية مبا 
في ذلك املنع من السفر بحق اي 
عميل مقترض مينح بعد العمل 
بهذا القانون اي قرض استهالكي 
او قرض مقسط او كليهما نتيجة 
تعثره في الوفاء بالتزاماته، اال ان 
يكون ذلك بحكم قضائي، ويسري 
حكم الفقرة السابقة على كفيله 

وكفيل كفيله ان وجد.

المادة السابعة

عل���ى اجله���ات الدائنة رفع 
املديونيات  تقرير بشأن جميع 
التي سيتم اعادة جدولتها تنفيذا 
لهذا القانون، وعلى بنك الكويت 
املركزي تدقيق هذه املديونيات 
املش���ار اليها ومتابعة ما يصدر 
عنه من تعليمات واس���تخدام 
صالحياته في توقيع اجلزاءات 

كما يجوز للبنوك االسالمية 
جدولة اصل املرابحة للمواطنني 
مع التنازل عن االرباح احملققة 
وذلك وفقا لذات قواعد اجلدولة 
املشار اليها في الفقرة السابقة 
على ان تقوم الدولة بايداع قيمة 
اصل هذه املرابحة لدى البنوك 
االسالمية بصفة وديعة دون 

ارباح.

المادة الثالثة

ال تتحمل الدولة سداد فوائد 
تأخيرية نتيحة تخلف املدين عن 
السداد في املواعيد احملددة بعد 

اعادة جدولة مديونيته.

المادة الرابعة

الدائنة بعد  تقوم اجله���ات 
تطبي���ق احكام امل���ادة الثانية 
من هذا القان���ون بالتنازل عن 
اي دع���وى قضائي���ة متداولة 
العمالء  اقامتها جتاه  تكون قد 

املقترضني.

المادة الخامسة

ال يج���وز بعد العم���ل بهذا 
القان���ون ألي جهة من اجلهات 
املخاطبة بأحكام املادة االولى من 
القانون رقم 2 لسنة 2001 املشار 
اليه ان جت���اوز قيمة القروض 
االستهالكية والقروض املقسطة 
أو كلتيهما اللتني تقدمهما للعميل 
مبا يزيد على احلد االقصى الذي 
الكوي���ت املركزي  يحدده بنك 
وتفرض على اجلهات التي تقدم 
اي قروض استهالكية ومقسطة 

املقترضني لديها حتى 16 ديسمبر 
اجل���اري بعد اس���قاط جميع 
الفوائد والعوائد املس���تقبلية 
املترتبة على هذه املديونيات، 
مبا ال يزيد معه اصل القرض 
على 70000 دينار )سبعني الف 
دينار(، ويقسط اصل القرض 
عل���ى العمي���ل املقترض على 
اقساط شهرية متساوية وبقسط 
ال يجاوز 30% من الدخل الشهري 
للعميل او تقسيط رصيد القرض 
بعد اسقاط فوائده على عشر 
سنوات و خمسة عشر عاما بحد 
اقصى من دون فوائد وذلك نظير 
م���ا مت ايداعه من مبالغ نقدية 
لدى البنوك من قبل املؤسسات 

احلكومية.
وعلى البنك املركزي مواءمة 
االجراءات الكفيلة بتطبيق هذه 
املادة مبا يتوافق مع الشريعة 

االسالمية.

النائبان محمد اجلبري  تقدم 
ومحمد الرشيدي باالقتراح بقانون 
في شأن اس����قاط فوائد قروض 
املواطنني االستهالكية واملقسطة 
لدى البنوك والشركات االستثمارية 
واعادة جدولته����ا وتنظيم منح 
القروض مستقبال، ونصت املادة 
االول����ى على املفاهي����م واالحكام 

العامة.
العميل املقترض: كل مواطن  كويتي عليه التزامات مالية 1
او رصيد مديونية مستحق السداد 
ألي جهة من اجلهات الدائنة )بنوك 
وشركات استثمارية( وليس لديه 
اي ودائع مالية او استثمارية او 
امالك غير السكن اخلاص او اصول 
ذات دخ����ل مادي تف����وق قيمتها 

التزاماته املالية.
املديونية: هي الرصيد القائم  للقرض االستهالكي والقرض 2
املقسط حتى تاريخ 2012/12/16، 
ووفقا للتعريف الصادر عن بنك 
الكويت املركزي والتي حصل عليها 

العميل املقترض.
البنوك  الدائن����ة:  اجلهات  والش����ركات االستثمارية 3
احمللية وجميع املؤسسات التجارية 
التجارة  اخلاضعة لرقابة وزارة 
والصناع����ة، والت����ي تقوم مبنح 
تسهيالت ائتمانية عن طريق البيع 
بالتقسيط للسلع او تقدمي خدمات 

مقسطة او اي بيوع آجلة.

المادة الثانية

تقوم اجلهات الدائنة بإعادة 
العمالء  جدول���ة مديوني���ات 

محمد الرشيدي محمد اجلبري

احلضور 
في االجتماع

عادل اخلرافي، عبداحليمد 
دشتي، خالد العدوة، أحمد 

الري، يعقوب الصانع، نبيل 
الفضل، مشاري احلسيني، 

صفاء الهاشم، د.صالح 
العتيقي، خليل الصالح، 
طاهر الفيلكاوي، محمد 
اجلبري، هشام البغلي، 
ناصر الشمري، خليل 

عبداهلل، علي العمير، مبارك 
النجادة، ناصر املري، فيصل 

الكندري، حماد الدوسري، 
هاني شمس، عصام 

الدبوس، بدر البذالي، سعود 
احلريجي، عسكر العنزي، 

عبداهلل التميمي.


