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«التشريعية» توافق على قانون استرداد الفوائد املتحصلة
من البنوك بشكل غير قانوني وإعادتها حلسابات العمالء

عبدالعزيز املطيري

وافقت اللجنة التشريعية 
على االقتراح بقانون بشــأن 
الفوائد املتحصلة  اســترداد 
بشكل غير قانوني من البنوك 
اخلاضعة لرقابة بنك الكويت 
املركزي واملقــدم من النواب 
املويــزري ومهلهل  شــعيب 
املضــف ود.حســن جوهــر، 
وجاء في تقرير اللجنة الذي 
تنشــره «األنبــاء» مــا يلي: 
احــال رئيس مجلــس االمة 
الى جلنة الشؤون التشريعية 
والقانونية االقتراح بقانون 
٢٠٢١/٣/٢١ وذلــك  بتاريــخ 
لدراســته وتقــدمي تقريــر 
بشأنه الى املجلس. كما ورد 
الى اللجنة كتابني في تاريخي 
٢٠٢١/٣/٢٤ و٢٠٢١/٤/٢٠ مــن 
العضويــن مهلهــل املضــف 
ود.حسن جوهر يطلبان فيهما 
اضافة اسمائهما الى االقتراح 

بقانون.
اجتمــاع اللجنــة: عقدت 
اللجنة لهذا الغرض اجتماعا 

بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٤.
موضوع االقتراح بقانون
يقضي االقتــراح بقانون 
بتعريف الفوائد غير القانونية 
علــى انهــا اي فائــدة اخذت 
اكثر من اصل القرض او اي 
فائدة اخذت اكثر من مرة على 
القرض نفسه حتى ولو متت 
اعادة جدولتــه، او اي فائدة 
اخــرى مخالفــة لنصــوص 
القانون رقم ٦٨ لســنة ١٩٨٠ 

بإصدار قانون التجارة.
كما ينص على ان يشكل 
محافظ بنك الكويت املركزي 

على حقوق االفراد واسترداد 
الفوائد غيــر القانونية التي 
البنــوك  حتصلــت عليهــا 
وشــركات التمويل واعادتها 

بحسابات العمالء.
عرض عمــل اللجنة: بعد 
البحث والدراسة، تبني للجنة 
ان الهدف من االقتراح بقانون 
نبيل اال انه قد تشوب بعض 
احكامه شبهة مخالفة الدستور 
والقواعد القانونية املستقرة 

وذلك على النحو اآلتي:
٭ صنــف االقتــراح بقانون 
الفوائــد التي اخذت اكثر من 
القوانني  الديــن وفــق  اصل 
واالنظمــة الســارية ووفــق 
العقــود املبرمة بني االطراف 
قبل اقــراره بأنها فوائد غير 
قانونية وقضى باستردادها، 
وذلك من شأنه االخالل باملبدأ 
القاضــي بأن العقد شــريعة 
املتعاقدين، واالضرار مبراكز 
قانونية مستقرة، االمر الذي 
قد يثير شبهة مخالفة احكام 
املواد ١٦ و١٨ و٢٠ من الدستور.
٭ اســترداد الفوائــد بأثــر 
رجعــي مــن شــأنه مخالفة 

قواعد القانون التي وضعت 
املراكــز  لضمــان اســتقرار 
القانونية، خصوصا ان الكثير 
من هذه الفوائد قد ســقطت 
بالتقادم، حيــث ان االقتراح 
بقانون يتناول الفوائد التي 
مت حتصيلها من عمالء البنوك 
وشركات التمويل منذ ١٩٩٢ 
وحتــى تاريــخ صــدور هذا 

القانون.
٭ قد تثور شبهة مخالفة مبدأ 
املساواة املنصوص عليها في 
املادتني ٧ و٢٩ من الدستور، 
حيث ميز االقتــراح بقانون 
بني من ُمنح القرض بعد ١٩٩٢ 

وقبله.
رأي اللجنة (التصويت): 
املناقشة وتبادل اآلراء،  بعد 
انتهــت اللجنة الــى املوافقة 
باجمــاع آراء احلاضرين من 
اعضائها على االقتراح بقانون 
مع االخذ باملالحظات السالف 
بيانها. واللجنة تقدم تقريرها 
الى املجلس التخــاذ ما يراه 
مناسبا بصدده في ضوء ما 
تقضي به املادة ٩٨ من الالئحة 

الداخلية.

«األنباء» تنشر تقرير اللجنة من االقتراح بقانون املقدم من شعيب املويزري ومهلهل املضف وحسن جوهر

مهلهل املضفشعيب املويزري د.حسن جوهر

جلنة للنظر في صحة الفوائد 
التي حتصل عليهــا البنوك 
وشــركات التمويــل على ان 
تنظــر وحتصــي القــروض 
الشــخصية واالســتهالكية 
وفوائدهــا منــذ ١٩٩٢ حتــى 
تاريخ صدور هــذا القانون، 
على ان تسترد اللجنة الفوائد 
غير القانونية التي حتصلت 
البنــوك وشــركات  عليهــا 
التمويــل من العمــالء وتتم 
العمالء،  اعادتها بحســابات 
ونــص االقتــراح علــى انــه 
يحــق لصاحــب القــرض او 
ورثته التقــدم بطلب للجنة 
لفحص قانونية فوائد القرض 
واسترداد مبلغ الفائدة غير 
القانونية بالنسبة للقروض 
التــي مت ســدادها، كما نص 
االقتــراح علــى ان تعــرض 
التقارير واملخالفات  اللجنة 
واملبالغ املستردة على مجلس 
االمة بشكل دوري كل ثالثة 

اشهر.
يهــدف االقتــراح بقانون 
ـ حســبما جــاء فــي مذكرته 
االيضاحيــة ـ الــى احلفــاظ 

نص االقتراح بقانون
املادة األولى

اللجنة: جلنة إحصاء كل ملفات القروض التي منحت لعمالء 
البنوك وشركات التمويل والفوائد التي أخذت من العمالء.

الفوائد غير القانونية:

أي فائدة أخذت أكثر من أصل القرض أو أي فائدة أخذت 
أكثر من مرة على القرض نفسه حتى ولو متت إعادة جدولته 
أو أي فائدة أخرى مخالفة لنصوص القانون رقم ٦٨ لســنة 

١٩٨٠ املشار اليه.
املادة الثانية

يشكل محافظ بنك الكويت املركزي جلنة للنظر في صحة 
الفوائد التي حتصل عليها البنوك وشركات التمويل، ومدى 
قانونية هذه الفوائد وتوافقها مع أحكام القانون رقم (٣٢) لسنة 

١٩٦٨ املشار إليه والقانون رقم (٦٨) لسنة ١٩٨٠ املشار إليه.
املادة الثالثة

تنظر وحتصي اللجنة القروض الشخصية واالستهالكية 
وفوائدها التي منحت لعمالء البنوك وشــركات التمويل منذ 

عام ١٩٩٢ حتى تاريخ صدور هذا القانون.
املادة الرابعة

تسترد اللجنة الفوائد غير القانونية التي حتصلت عليها 
البنوك وشركات التمويل من العمالء، وتتم إعادتها بحسابات 

العمالء.
املادة اخلامسة

تتولى اللجنة فحص جميع القروض وفوائدها سواء تقدم 
العميل بطلب فحص قرضه أو لم يتقدم.

ويجوز ألي عميل ال يعلم او يرغب مبعرفة ان كانت البنوك 
قــد اخذت منه فائدة غير قانونية، ان يقدم طلبا الى اللجنة، 
وعلى اللجنة الرد مبذكرة خطية على العميل مبدة ال تتجاوز 

(٦٠) يوما من تاريخ تقدمي طلبه.

املادة السادسة

يحق لصاحب القرض أو ورثته التقدم بطلب للجنة لفحص 
قانونية فوائد القرض واسترداد مبلغ الفائدة غير القانونية 

وذلك بالنسبة للقروض التي مت سدادها.
املادة السابعة

«تعرض اللجنة التقارير وكل املخالفات واملبالغ املستردة 
على مجلس األمة بشكل دوري مستمر كل ثالثة أشهر».

املادة الثامنة

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
املادة التاسعة

على رئيس مجلس الــوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه 
ـ تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشــره في اجلريدة 
الرسمية. وجاءت املذكرة اإليضاحية لالقتراح بقانون كما يلي:

انطالقا من مواد الدســتور رقم (١٦): امللكية ورأس املال 
والعمل مقومات أساســية لكيان الدولة االجتماعي وللثروة 
الوطنية، وهي جميعا حقوق فرديــة ذات وظيفة اجتماعية 
ينظمها القانون». ورقــم (١٨): «امللكية اخلاصة مصونة، فال 
مينع احد مــن التصرف في ملكه اال في حدود القانون، وال 
ينزع عن أحد ملكه إال بسبب املنفعة العامة في االحوال املبينة 
في القانون، وبالكيفية املنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه 
عنه تعويضا عادال. وامليراث حق حتكمه الشريعة االسالمية»، 
وحرصا على املصلحة العامة وحفاظا على احلقوق التي تكفل 
بها الدســتور، ونظرا ملا عاناه كل عمالء البنوك من إجحاف 
حلقوقهم من قبل البنوك وشركات التمويل املانحة للقروض 
والتســهيالت خالل الفترة من ١٩٩٢ حتى وقتنا هذا متثلت 
في حتصيــل فوائد غير قانونية جتاوزت في بعض حاالتها 
أصــل الدين او أكثر من أصل الديــن املقترض، لذا أعد هذا 
االقتراح بقانون بهدف اســترداد الفوائد غير القانونية التي 
حتصلت عليها البنوك وشركات التمويل من العمالء وإعادتها 

الى حسابات العمالء.

عبداهللا املضف يطالب الوزراء باإلجابة عن األسئلة
طالــب النائــب عبــداهللا 
املضف بضــرورة أن يجيب 
الوزراء على أســئلة النواب 
خاصة التي تتعلق باملال العام 
وكيفية إدارته، مشيرا إلى أن 
املواطنــني ينتظرون اإلجابة 
على هذه القضايا املطروحة 

في األسئلة البرملانية.
فــي  املضــف  وأوضــح 
تصريــح صحافــي باملركــز 
اإلعالمي ملجلس األمة أن هناك 
وزراء لم يجيبوا على العديد 
من األسئلة التي قدمها، مؤكدا 
علــى ضرورة احتــرام إرادة 

النــواب واملواطنني واإلجابة 
على األسئلة وعدم التعويل 
على أن هذه الفترة هي عطلة 

برملانية.
وقال إنــه تقدم بعشــرة 
أســئلة إلــى وزيــر التجارة 
والصناعة منذ ٣٠ ديســمبر 
٢٠٢٠، ولم تأت اإلجابة عليها 
إلــى اآلن ولم يطلــب الوزير 
األجــل، داعيــا إياه بســرعة 

اإلجابة على تلك األسئلة.
وأضاف انــه توجد أيضا 
أسئلة موجهة إلى وزير املالية 
ينتظر الشعب الكويتي اإلجابة 

برد وزير املالية على ســؤال 
حول األصول التي تدار للدولة 
املديونيات  واملتعلقة بشراء 
لألفراد والشركات بأن السؤال 
غير دســتوري، مستغربا أن 
يكون رد الوزير عن السؤال 
عن األموال العامة للبلد وأموال 

الشعب بأنه غير دستوري.
وتساءل املضف «هل بعض 
هــذه األموال ال حتصل؟ وإذا 
مت حتصيلها هــل تذهب إلى 
اخلزانة العامة أم ال»، الفتا إلى 
أن من حق النائب أن يعرف 

كيف تدار األموال العامة.

عليها بفارغ الصبر بخصوص 
مكتب اســتثمار لندن حيث 
بلغــت األســئلة التي وجهها 
للوزير بخصوصه ٣٠ سؤاال، 
وأيضــا بخصــوص شــركة 
املشروعات السياحية ولم يتم 
اإلجابة على هذه األسئلة منذ 

٤ أشهر.
ولفــت إلــى أنــه من حق 
الشعب أن يعرف كيفية إدارة 
األموال العامة، مطالبا الوزير 
باحترام إرادة األمة واإلجابة 

على األسئلة البرملانية.
وأوضح املضف أنه فوجئ 

عبداهللا املضف

عدنان عبدالصمد: هداية ونور وبصيرة 

للسائرين على درب سيد الشهداء

خليل الصالح يدعو إلى استخالص 

الدروس والعبر من ذكرى عاشوراء

أحمد احلمد: طالبنا بتسهيل زيارة 
العتبات املقدسة ونسقنا مع الوزراء

أصــدر النائــب عدنان 
ســيد عبدالصمــد بيانــًا 
صحافياً مبناسبة عاشوراء 
اإلمام احلســني، قال فيه: 
عن اإلمام احلســني گ، 
قال: «وأني لم أخرج أشرا 
وال بطــرا وال مفســدا وال 
ظاملا وإمنا خرجت لطلب 
اإلصــالح فــي أمــة جدي 
صلى اهللا عليه وآله أريد 
أن آمر باملعروف وأنهى عن 
املنكر..». وذكر عبدالصمد 
«هكذا كانت كربالء وهكذا 

كان يوم عاشوراء، صرخة مدوية في وجه 
الظاملني». وتابــع عبدالصمد ان «منارات 
الثورة احلسينية لتشع بالهداية والنور 
والبصيــرة للســائرين على درب ســيد 

الشهداء في مختلف األزمنة 
والعصور، وتشكل مرتكزا 
أساســيا لنصــرة الديــن 
والدفــاع عــن املظلومــني 

واملستضعفني».
وذكــر عبدالصمــد أن 
«يــوم عاشــوراء لم تغب 
شمســه، وســتبقى هــذه 
امللحمــة مــا بقــي الليــل 
والنهــار، لتذكرنــا دائمــا 
بأن احلق ينتصر مهما قل 
ناصــره، والباطل يندحر 

مهما زاد عدده وعديده».
واختتم تصريحه قائًال: «السالم على 
احلســني، وعلــى أوالد احلســني، وعلى 
أصحاب احلســني، وعلى السائرين على 

نهج احلسني (گ)».

خليــل  النائــب  دعــا 
الصالــح الى اســتخالص 
الدروس والعبر من ذكرى 
استشهاد اإلمام احلسني بن 
علي گ، مؤكــدا أن يوم 
عاشوراء ميثل نقطة حتول 
في التاريخ اإلنساني، ويوم 

مفصلي، في تاريخ األمة.
فــي  الصالــح   وقــال 
تصريح صحافي «إن سبط 
رســول اهللا الذي لقي ربه 
مكافحا في سبيل اإلصالح 
والعــدل، غيــر فــي ثورة 

عاشــوراء مفاهيم اإلصــالح، وأكد الهوية 
اإلســالمية».  وطالــب الصالح بــأن تكون 
ذكرى استشــهاد سيد شــباب أهل اجلنة 

موسما إلعادة احياء سيرته 
العطرة، بتجديد خطاباته 
وتعاليمــه لألمة لتســري 
بــني النــاس وتعلــم األمة 
أن مسيرة اإلصالح باقية. 
 وشدد على أن صراع األفكار 
اشــد ضراوة من النزاعات 
القائمــة علــى املصالــح 
فاألفكار املغلوطــة كفيلة 
بأن تخفي تاريخ امة بأكمله 
وتطمــس إجنازاته مؤكدا 
أن املعركــة كانت منوذجا 
الصطدام بعض األفكار مع 
فكر آل بيت النبوة الوضاء املســتنير وما 
يشتمل عليه من نهج إصالحي لكل مكامن 

اخللل ملشاكل األمة.

قال عضو مجلس األمة 
النائب م. أحمد احلمد إنه 
تقــدم بكتاب إلــى اللجنة 
الوزارية لطوارئ كورونا 
منذ بداية شــهر أغسطس 
مطالبــا بالســماح لــزوار 
العتبات املقدسة في العراق 
مــن املواطنــني الكويتيني 
باملغــادرة والعــودة مــن 
العراق برا من منفذ العبدلي 
احلــدودي وجوا من خالل 
تســيير رحــالت جويــة 
مباشرة والعودة وذلك في 

ذكرى أربعني استشهاد اإلمام احلسني گ 
خالل الفترة املمتدة ما بني ١٣ سبتمبر إلى 

٤ أكتوبر. وأضاف النائب 
احلمــد أنــه مت بالتزامــن 
التواصل مع رئيس مجلس 
الوزراء وكذلك مع وزيري 
الصحة والداخلية لتحقيق 
هذه الغاية لتسهيل رحلة 
املقدســة.  العتبــات  زوار 
وختم احلمد متقدما بالعزاء 
من املســلمني حول العالم 
باستشــهاد ســبط رسول 
اهللا ژ اإلمــام احلســني 
خدمــة  أن  مؤكــدا  گ، 
املواطنني والوقوف معهم 
جزء من رسالة احلسني گ خلدمة اإلسالم 

واملسلمني في كل مكان وزمان.

عدنان عبدالصمد

خليل الصالح

م. أحمد احلمد

هشام الصالح: ما سند دراسة وقف دعم العمالة ؟
وجه النائب د.هشــام 
إلى وزير  الصالح سؤاال 
والصناعــة  التجــارة 
د.عبداهللا الســلمان، قال 
في مقدمته، كلف مجلس 
الوزراء الهيئة العامة للقوى 
العاملة بإجناز دراسة عن 
مدى إمكانية وقف صرف 
الوطنية ملن  العمالة  دعم 
يبلغ إجمالي راتبه ٣٠٠٠ 

دينار فما فوق.
وطالب تزويده وإفادته 
باآلتي مع تزويده بالبيانات 

املطلوبة:
١ ـ ما السند القانوني 

في الوقت الذي أناط القانون 
مبجلس اخلدمة املدنية وضع 
القوى  سياسات اســتخدام 
الوطنية في اجلهات  العاملة 
املختلفة ومتابعة تنفيذها مبا 
يحقق املساواة وتكافؤ الفرص 

بني جميع املواطنني؟
٢ ـ كيــف ميكــن وقف 
صرف الدعم عن فئة معينة 
من املستحقني باملخالفة لنص 
املــادة ٣ من القانون رقم ١٩ 
لسنة ٢٠٠٠ والتي تقضي بأن 
تقوم احلكومة بأداء الدعم دون 
أي استثناء ملن يبلغ أو يفوق 
راتبه اإلجمالي ٣٠٠٠ دينار؟ 

في تكليف الهيئة العامة للقوى 
الدراسة  العاملة بإجراء هذه 

الراتب اإلجمالي الذي يبلغ 
أو يفوق ٣٠٠٠ دينار؟ 

٦ ـ كيــف ميكن في 
رأيكم التوفيق بني دواعي 
للراتب  وضع حد أقصى 
اإلجمالي الذي يســتحق 
العمالة  صاحبــه دعــم 
واحلرص على عدم إرباك 
اكتسبوا احلق في  الذين 
الدعــم ويبلغ أو يتجاوز 
راتبهم اإلجمالي هذا احلد 
ولكنهم مطوقون بالتزامات 
مالية ومصاريف منتظمة 
عليهم أن يســتمروا في 

الوفاء بها؟

٣ - تزويــدي ببيانــات 
إحصائيــة تتضمن تصنيفا 
بحسب الرواتب اإلجمالية عن 
العمالة  املستفيدين من دعم 
الوطنية حتى تاريخ تقدمي هذا 

السؤال.
٤ ـ ما نسبة من يصرف 
لهــم الدعم مــن الذين يبلغ 
إجمالي رواتبهم أو يفوق ٣٠٠٠ 
دينار إلى مجموع املستفيدين 

من الدعم؟ 
٥ـ  مــا قيمة الوفر املالي 
الذي تتوقع احلكومة حتقيقه 
في حالــة وقف صرف دعم 
الوطنيــة عن ذوي  العمالة 

د.هشام الصالح

مرزوق اخلليفة: ما أسباب عدم تكليف «الكويتية»
أو «اجلزيرة» بنقل الطلبة مباشرة إلى مصر؟

مــرزوق  النائــب  وجــه 
اخلليفة سؤاال إلى نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ حمد جابر العلي، قال 
في مقدمته: ورد إلينا شكوى 
من االحتــاد الوطنــي لطلبة 
الكويــت بجمهوريــة مصــر 
العربية (شعبة اإلسكندرية) 
عــن معاناتهــم بســب حظر 
الطيران املباشــر بني الكويت 
وجمهوريــة مصــر العربية. 
وتبعا لهذا القرار، فقد ارتفعت 
أســعار تذاكر العودة بشــكل 
غيــر معقــول حيــث قاربت 
قيمــة التذكــرة الواحدة على 
٥٠٠ دينــار، باإلضافة إلى أن 
طريق العودة لهؤالء الطلبة عن 

ـ مــا املانــع فــي تكليــف 
اخلطوط اجلوية الكويتية أو 
طيران اجلزيرة لنقل الطلبة 
عبر رحالت أسبوعية مباشرة؟

ـ هل هنالك توجه لفتح خط 
الطيران املباشــر في القريب 
إذا كان اجلــواب  العاجــل- 
باإليجاب، فمتى سيبدأ تنفيذ 
ذلــك؟ وإذا كانت هنالك خطة 
زمنية مقررة لفتح هذا اخلط، 
فمــا هي؟ كمــا وجــه النائب 
مرزوق اخلليفة سؤاال إلى وزير 
املالية ووزير الدولة للشؤون 
االقتصادية واالستثمار خليفة 
حمادة، قــال في مقدمته: يعد 
مشروع القرية التراثية القريب 
من مقر كل من البنك املركزي 

إفادته  عمل للشباب. وطالب 
باآلتي:

ـ مــن هو املســتثمر الذي 
رست عليه مناقصة مشروع 

القرية التراثية؟
ـ مــا املســاحة اإلجماليــة 
للمشروع وما نسبة اإلجناز؟

ـ ما أسباب تأخير البدء في 
تنفيذ املشروع؟

ـ بيــان الدخــل الســنوي 
املتوقــع للمشــروع بالدينار 

الكويتي؟
التاريــخ احملــدد  ـ بيــان 
لالنتهاء من األعمال اإلنشائية 
للمشروع ـ والتاريخ املتوقع 
املشــروع  مرافــق  لعــرض 

لتأجير؟

وبيت ديكســون ومقر الهيئة 
العامــة لالســتثمار معلمــا 

تاريخيا وحضاريا للدولة.
حيث تعاقدت الدولة عام 
١٩٩٤ مــع أحد املســتثمرين، 
املنفــذ  املقــاول  وتعــرض 
للمشــروع ملشاكل مالية أدى 
إلى توقــف األعمال في حينه 
وعلى الرغم مــن مرور فترة 
زمنيــة طويلــة علــى توقف 
األعمال وال يوجد أي مؤشــر 
الستئناف األعمال باملشروع.

ومبــا أن مشــروع القرية 
التراثية يقع في قلب العاصمة 
ســينتج عنه أنشطة جتارية 
متعددة تخلق فرصا استثمارية 
مختلفــة باإلضافة إلى فرص 

استفسر عن مساحة مشروع القرية التراثية ونسبة اإلجناز فيه وأسباب تأخير البدء في املشروع

مرزوق اخلليفة

طريق خط طيران آخر مرورا 
بدول أخرى (ترانزيت) يعانون 
فيه من طول ساعات االنتظار. 
وطالب بتزويده وإفادته باآلتي:

ملشاهدة الڤيديو


