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نواب يقترحون إعادة جدولة قروض املواطنني االستهالكية 
وسدادها على مدى ١٢ عامًا وإسقاط الفوائد أو األرباح

قدم النواب محمد املطير 
وخالد العتيبي ود.بدر الداهوم 
وثامر السويط اقتراحا بقانون 
بشأن إسقاط فوائد القروض 
عــن املواطنني، مــع إعطائه 
صفة االستعجال، وجاء نص 

االقتراح مبا يلي:
املادة األولى: تقوم البنوك 
وشركات التمويل اخلاضعة 
لرقابة بنك الكويت املركزي 
بجدولة القروض االستهالكية 
للمواطنــني حتــى تاريخ ٣١ 
يناير ٢٠٢١، وتســدد على ١٢ 
سنة على ان يبدأ السداد في 
بداية السنة الثالثة بعد سنتني 
سماح وعلى دفعات شهرية 
ملا تبقى من أصل الدين ودون 
فوائد، نظير ما مت إيداعه من 
مبالغ نقدية لدى البنوك من 
قبل الهيئة العامة لالستثمار 
ومؤسسة البترول الكويتية 

وحسب تعليمات بنك الكويت 
املركزي للشركات التي منحت 
للمواطنني قروضا استهالكية 
قرضا حسنا دون فوائد ربوية 
يعادل أصل قروض املواطنني 
االستهالكية احملددة في هذا 
القانون مقابل إعادة جدولتها 

وفق هذا القانون.

املادة اخلامسة: يجوز لكل 
مواطن حصل على قروض 
استهالكية جدولة القروض 

املبينة في املادة السابقة.
السادســة: تعاد  املــادة 
تسوية أوضاع املستفيدين 
من تطبيــق أحكام القانون 
رقم ٥١ لســنة ٢٠١٠ املشار 

بعد صدور هذا القانون في 
اجلريدة الرسمية.

املادة الثامنة: على رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء - 
كل فيما يخصه - تنفيذ هذا 

القانون.
وجاءت املذكرة اإليضاحية 
لالقتراح بقانون بشأن إسقاط 
فوائد القــروض للمواطنني 
الفوائــد  أثقلــت  كالتالــي: 
املواطنــني  الربويــة كاهــل 
املقترضني بعقود إذعان مع 
البنوك الربويــة، كما زادت 
نسب الفوائد املتراكمة على 

احلد القانوني.
الفـوائــــد  وأضيـفــــت 
املتراكمــة على أصل الدين 
عند جدولة قروض املواطنني 
مبــا أدى الى زيــادة أصل 

الدين.
التراخــي  ان  وحيــث 

الرابعــة: يحظــر  املــادة 
وشــركات  البنــوك  علــى 
االســتثمار اخلاضعة لرقابة 
بنــك الكويت املركــزي منح 
القــروض للمواطنني بفوائد 
مع جــواز متويل احتياجات 
املواطنني وفقا لنظام املعامالت 

اإلسالمية.

اليه املعدل بالقانون رقم ٢٨ 
لسنة ٢٠١٤ وتتم جدولة ما 
تبقى عليهــم وفقا ألحكام 

املواد السابقة.
املــادة الســابعة: يصدر 
بنك الكويت املركزي الئحة 
تنظيمية لتنفيذ هذا القانون 
فــي مــدة أقصاها شــهران 

فــي الرقابة يحمــل الدولة 
مســؤولية هــذا الوضــع 
املأساوي للمقترضني، لذلك 
لزم تدخــل الدولة لتنظيم 
هذه القروض وإلغاء الفوائد 
الربوية، ومــن أجل كل ما 
سبق نظمت ضوابط وقواعد 
هذا االقتراح بقانون في مواد 
تضع هذه األهداف موضع 
التطبيق، بحيث تقوم الدولة 
بالتنازل عن فوائد ودائعها 
واملؤسسات التابعة للهيئة 
العامة لالستثمار واملؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
ومؤسسة البترول الكويتية 
مقابل إلغاء الفوائد الربوية 
عن القروض االســتهالكية 
للمواطنني، كما تقوم بإعادة 
جدولة أصل الدين لسنتي 
سماح و١٠ سنوات بأقساط 

شهرية ودون فوائد.

على أن يبدأ السداد في بداية السنة الثالثة بعد سنتي سماح

د.بدر الداهومخالد العتيبي ثامر الظفيريمحمد املطير

واملؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية.

للبنــوك  يجــوز  كمــا 
اإلسالمية جدولة أصل قروض 
املواطنــني االســتهالكية مع 
التنازل عن األرباح احملققة. 
وذلك وفقــا لقواعد اجلدولة 
ذاتها املشار إليها في الفقرة 
السابقة على ان تقوم الدولة 
بإيداع قيمة أصل هذه القروض 
لدى البنوك اإلسالمية بصفة 

وديعة دون أرباح.
املادة الثانية: ال حتتسب 
أي فوائد لودائع املؤسسات 
الدولة  احلكوميــة، وتقــوم 
املفقودة  بتعويض األربــاح 
للمؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية في نهاية كل سنة 
مالية عما يعادل نسبة أرباحها 

السنوية على أصولها.
املادة الثالثة: تقدم البنوك 

أحمد احلمد: أصحاب املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة يلتقون «املالية» الثالثاء املقبل

وجه رئيس جلنة الشؤون 
النائب  املالية واالقتصادية 
م.أحمــد احلمد دعــوة لوفد 
من ممثلي أصحاب املشاريع 
الصغيــــرة واملتوسـطـــــة 
للحضــور إلى مقــر اللجنة 
في مجلس األمــة للتباحث 
والتــــدارس بخـصــــوص 
القرارات احلكومية األخيرة 
إلــى  لإلغــالق واالســتماع 
همومهــم للخــروج بحلول 
مناسبة لهم وذلك يوم الثالثاء 

املقبل. 
النائــــب احلمد  وقــــال 
بهذه املناســبة إن القرارات 

تؤخذ بعني االعتبار الوضع 
االقتصــادي الصعــب الذي 
يعاني منه أصحاب املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة والذين 
يفوق عددهم ١٧٠٠٠ صاحب 
مشــروع أي ١٧ ألــف عائلة 
كويتية واصفا هذه القرارات 
بـــ «كارثــة حقيقيــة علــى 
أصحاب املشاريع الصغيرة 
الذين حتملوا  واملتوســطة 
الكثير ولم يعد لديهم قدرة 
على االحتمال أكثر من ذلك 
وكثيــر منهم لــم يبدأ عمله 
بعد صدمة اإليقاف األولى».
وأضــــاف احلـمـــــد ان 

وختــم احلمــد مؤكــدا 
أنه ســيبذل كل ما بوســعه 
ملســاعدة أصحاب املشاريع 
الصغيرة واملتوســطة ألنها 
رافد اقتصــادي مهم ومورد 
رزق آلالف العائالت الكويتية، 
إلــى أن أصحــاب  مشــيرا 
التزامات  املشــاريع لديهــم 
قائمة ال ميكن تأجيلها، وداعيا 
ممثلــي أصحاب املشــاريع 
الصغيرة واملتوسطة لزيارة 
املالية واالقتصادية  اللجنة 
للتباحــث معهــم وســماع 
وجهــات نظرهــم وحلولهم 

املقترحة.

احلكومــة أدارت وجهها عن 
أصحاب املشاريع الصغيرة 
واملتوســطة ولــم تقدم لهم 
الوعــود املطاطــة دون  إال 
تنفيذ أي منها، مشــيرا إلى 
أن تأجيل األقساط لهم ملدة 
عــام ال يعتبر حال بأي حال 
من االحوال وحتى أنه ال يرقى 
إلى درجة الترقيع، مشيرا إلى 
أن احلكومة وضعت أصحاب 
املشاريع بقرار اإلغالق أمام 
خيارين ال ثالث لهما إما إغالق 
أنشطتهم وحتمل اخلسائر 
أو الدخول في نفق مظلم ال 

يعرف أحد نهايته.

م.أحمد احلمد

احلكومية األخيرة بالعودة 
لــم  لإلغــالق مــرة أخــرى 

بدر املال يستفسر عن توصيات مخالفات النفط
وجه النائــب د.بدر املال 
الفارس  الى د.محمد  سؤاًال 

جاء كالتالي:
بناء على ما ورد بتقرير 
جلنــة التحقيــق البرملانية 
املشكلة في الفصل التشريعي 
اخلامس عشــر للبحث في 
شــأن املخالفــات بالقطــاع 
النفطي، فقد تضمن التقرير 
التوصية بإحالة العديد من 
امللفات الــى النيابة العامة 
مــع التوصية باإليقاف عن 
العمل ملن متت إحالته، وتبني 
لنا أن وزير النفط الســابق 
قام بتنفيذ اإلحاالت للنيابة 
العامة، إال أنه لم يتم االيقاف 
عــن العمل، بــل انه مت نقل 
القياديــني احملالني  بعــض 

للشركات التابعة.
لذا يرجى تزويدنا باآلتي:

١ - ما أســباب عــدم تنفيذ 
توصيــات جلنــة التحقيق 
البرملانيــة بإيقاف من متت 
العامة في  إحالتهم للنيابة 
شــبهات جرائم متّس املال 

العام؟
٢ - ما ضماناتكم بعدم حجب 
أي معلومات أو مستندات عن 
النيابة العامة بسبب وجود 
هؤالء القيــادات على رأس 

عملهم؟
٣ - مــا ضماناتكم في قيام 
املوظفني املرؤوسني بتقدمي 
شهاداتهم أمام النيابة العامة 
في ظــل أن احملالني للنيابة 
العامة مازالوا رؤســاء لهم 

بتكليــف أشــخاص للقيام 
مبهــام تنفيذيــة باإلضافة 
الى عملهم السابق أال يكون 
محاال على شبهة جرائم متس 
املال العام؟ في حالة اإلجابة 
باإليجاب، يرجى بيان أسباب 
قيامكم بالتكليف في ضوء 
كــون مــن مت تكليفه محاال 
للنيابــة العامة؟ وفي حالة 
اإلجابة بالنفي، يرجى بيان 

أسباب ذلك.
٦ - هل من معايير قيامكم 
بتعيــني أشــخاص أعضاء 
مبجالس إدارات الشــركات 
التابعة أال يكون محاال على 
شــبهة جرائــم متــس املال 
العــام؟ فــي حالــة اإلجابة 
باإليجاب، يرجى بيان أسباب 
قيامكم بالتكليف في ضوء 
كــون مــن مت تكليفه محاال 
للنيابــة العامة؟ وفي حالة 
اإلجابة بالنفي، يرجى بيان 

أسباب ذلك.

في مقار عملهــم ويتولون 
تقييمهم؟

٥ - منا الــى علمنا قيامكم 
بنقل أحد القياديني احملالني 
للنيابــة العامة إلى شــركة 
نفطية أخرى، مما يعني معه 
تسليمه مستحقاته العمالية 
في الشركة السابقة في ظل 
كونه محاال للنيابة العامة، 
األمــر الــذي يثيــر مخالفة 
أحكام قانون العمل بتسليم 
مستحقات العامل في ضوء 
اإلحالة للنيابة العامة؟ لذا 
يرجى بيان ما إذا كان قد مت 
تسليم املستحقات العمالية 
املتمثلة مبكافأة نهاية اخلدمة 
ألي مــن احملالــني للنيابــة 
العامــة بناء على توصيات 
جلنــة التحقيق البرملانية؟ 
في حالة اإلجابة بااليجاب، 
يرجى بيان إجراءاتكم جتاه 

ما مت.
٥ - هل من معايير قيامكم 

د.بدر املال

للنيابة العامة الى مناصب 
في شركات أخرى ومت تكليف 
البعــض اآلخــر مبناصــب 
جديدة، كما مت تعيني البعض 
منهم فــي مجالس اإلدارات 

بدر احلميدي يسأل عن استرداد 
عقارات استخدمت في غير غرضها

وجه النائب بدر احلميدي 
ســؤاال إلــى نائــب رئيــس 
مجلس الوزراء وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء أنس 
الصالح قال في مقدمته: لقد 
صدر القانون رقم ٢٩ لسنة 
١٩٦٢ في شأن موظفي الديوان 
األميري واملعدل باملرســوم 

بقانون رقم ٥ لسنة ١٩٧٨.
وعلى الرغم من وضوح 
اختصاصات الديوان األميري، 
أصدر وزير شؤون الديوان 
األميري العديد من القرارات 

بتخصيص قسائم وعقارات وأراضي فضاء 
تعــود ملكيتها إلى الديوان األميري، أو كان 
هذا التخصيص باالتفاق مع املؤسسة العامة 
للرعاية الســكنية، على تخصيص عدد من 
البدائل الســكنية (قسائم - بيوت - شقق) 
للديوان األميري ليتولى توزيعها مبعرفته.

وملا كان الثابت صدور قرارات من الديوان 
األميري بتخصيص العديد من هذه العقارات 
إلــى قيادات أو شــاغلي الوظائف العليا، بل 
وبعــض الــوزراء الســابقني دون مقابــل ما 
دفع العديد منهم إلى اســتعمالها في غير ما 
خصصت لهم، وقام البعض اآلخر بالتصرف 
فيهــا بالبيع أو التنــازل وحققوا ثروات من 

وراء هذه التصرفات.
وبالنظــر في أن كل ما ثبت من تصرفات 
متثــل إهدارا غيــر مبرر للمــال العام ومنح 
ثروات ألشخاص بذواتهم باملخالفة للقانون.
وطالب تزويده باآلتي مشفوعا باملستندات:

١- هــل ما وزع من أراض وعقارات أو بدائل 
ســكنية إلى البعض من القيادات أو شاغلي 
الوظائف العليا أو الوزراء أو غيرهم، تعود 

للديوان األميري فقط، أم أن 
البعض منها مت تخصيصه 
للديوان األميري من املؤسسة 
الســكنية  العامــة للرعاية 
أو غيرهــا مــن اجلهات؟ إذا 
كانت اإلجابــة بنعم يرجى 
إفادتي بقواعد منحها والسند 
القانونــي أو الالئحــي لهذا 
اإلجراء. ومن إصدار قرارات 

التخصيص لكل منهم؟
٢- هل قام الديوان األميري 
بتحديد أثمان هذه التوزيعات 
ألي من الوزراء السابقني أو 
شاغلي الوظائف بالديوان األميري أو شاغلي 
الوظائف القيادية؟ وما قواعد تقدير أثمانها 
عند التوزيع؟ مع تزويدي ببيان تفصيلي عن 
جميع األراضي والقسائم والوحدات املوزعة 
منذ ٢٠١٣ إلى اآلن. والعمل الذي كان يشغله 

املوزعة عليهم؟
٣- هــل اســترد الديوان األميــري قيمة كل 
عقــار مت تخصيصه أو منحه ألي ممن تقدم 
ذكرهم؟ إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى تزويدي 
بأسس استرداد أثمانها وكم بلغت خالل الفترة 
٢٠٠٣ إلــى اآلن؟ وإذا لم يتــم حتصيلها فما 
اإلجراءات التي اتخذها الديوان األميري، أو 
يزمع اتخاذها، الســترداد هــذه العقارات أو 
قيمــة ما مت التصــرف فيه بالبيــع من قبل 
ممن خصصت لهم. وكم عددها وكذلك أثمان 
العقارات التي قام املخصصة لهم بالتصرف 
فيها بالبيع أو التنازل عنها للغير وكم عددها؟ 
منذ عام ٢٠٠٣ إلى تاريخ الرد على السؤال؟

٤- مــا إجراءات الديوان األميري الســترداد 
العقارات ممن اســتخدمها فــي غير الغرض 

املخصص لها؟

بدر احلميدي


