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نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

�ستاليت الكويت
�صيانة

+
برمجة

2د.ك
اأ�صاأل عن ر�صيفر العنكبوت !

65090449

تمديد ق�صائم

عة
�صا

24
ة 

خدم

�صيانة التكييف املركزي
 غ�صاالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �صاعة

ث��اج��ات - ف��راي��زرات -ب���رادات 

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 �� 25729933   فاك�س: 25747076

اخ�ت��ي��ارك م���ن

ال���ص��اع���ات وامل�ج��وه��رات

بجميع امل��ارك���ات

ت�ح��ت �ص���ق���ف واح����د

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

ك�ادو ف�رح

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتع�ام���ل باالأق�����ص�اط

كفالة 10 �سنوات

�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ا�ص�ت�رايلمظـــــالت

العانات�������ك�م

في دل�ي���ل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

عبداملجيد لل�صاعات

عبداملجيد لل�صاعات: الكويت �� جممع االأوقاف

الدور االأر�صي �� حمل 91 �� 93

مقابل ال�صارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�صمد لل�صاعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

ج�������دة: 6515177 )9662+(

الدم���ام: 8345716 )9663+(

ن�صرتي وندفع نقداً

ن�صتبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

مظـــالت اجلزيرة
خام 

اإ�سرتايل

قما�ش ا�صــباين

66632687
99785759
22612750

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

جميع غرف النوم
ن��س����تري

66449039
ال�شيماء )ابوعلي(

امل�صنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مب�يعات

23912535
ام�غ�رة

24566606

كفالة 10 �صنوات

خزانات مكفولة �صحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�صاليهات - برادات + احوا�س �صباحة

2
9

�ســــقــــــق لالإيـــــجــــار

ت�صليح و�صيانة التكييف املركزي 

وال�وح��دات وغ�صي�ل مكي�ف��ات 

ثاجات - برادات ماء - غ�صاالت

ور�ص��ة

24724788
66612839

اأبواب النخيل

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

 99355681
25739461

�صقق لاإيجار

پ 2 غرفة نوم + �صالة + 2 حمام 

مركزي تكييف   + مطبخ   +

بال�صاملية عمارة جديدة

البراك لرئيس الوزراء: ما األسس والمعايير والضوابط 
في تعيين رئيس وأعضاء فريق االستقرار االقتصادي؟

وجه النائب مسلم البراك سؤاال 
لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد تساءل فيه: ما االسس واملعايير 
والضوابط التي استند عليها مجلس 
الوزراء ف����ي تعيني رئيس واعضاء 
فريق االس����تقرار االقتصادي؟ وما 
االجراءات التي مت بها الترشيح؟ وهل 
مت ترش����يح واعتماد جميع اعضاء 
الفريق من قبل مجلس الوزراء؟ ام 
الفريق وتكليفه  مت ترشيح رئيس 
بترش����يح االعضاء؟ وم����ا املعايير 
املطبقة في ترشيح رئيس واعضاء 
الفريق؟ وما املكافآت واملنح املقررة 
واملمنوحة للفريق؟ وهل مت تطبيق 
اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد 
على فريق االس����تقرار االقتصادي 
والت����ي وافق عليه����ا مجلس األمة 
بتاري����خ 20 نوفمبر 2006 وصادق 
عليها صاحب الس����مو االمير في 4 
ديسمبر 2006 ونشرت في اجلريدة 
الرسمية في 10 ديسمبر 2006 فيما 
اذا كانت هناك عالقة مباشرة او غير 
مباش����رة بأعضاء ومالك الشركات 
االستثمارية والبنوك املستفيدة من 
قانون االستقرار االقتصادي والتي 
متنعه وحتظره بنود االتفاقية؟ طالبا 
تزويده بصورة من كشف الترشيح 
املرس����ل من الس����يد محافظ البنك 
املرك����زي للفريق وتزويدي بالقرار 

النهائي لتشكيل الفريق.
وتساءل البراك: ما هو التكليف 
الصادر لفريق االنقاذ االقتصادي من 
مجلس الوزراء؟ وهل الفريق معني 
بجميع انعكاسات االزمة االقتصادية 
العاملية على اقتصاد الكويت ككل ام 
انه محدد بفئات معينة؟ وهل اشتمل 
قرار مجلس الوزراء على حتديد هذه 
الفئات؟ وما هذه الفئات؟ وهل متت 
مراعاة وجود متثيل ألغلب املؤسسات 
والهيئات املعنية باالقتصاد الكويتي 
في الفري����ق؟ وم����ا الضوابط التي 

فرضت والصالحي����ات التي منحت 
لفريق االستقرار االقتصادي مبوجب 
قرار مجلس الوزراء؟ وما مدة تكليف 
الفري����ق الصادر بها ق����رار مجلس 
الوزراء؟ وهل هي مدة غير محددة؟ 
وإذا كان����ت االجابة بال فما اس����س 
التجديد لرئيس واعضاء  ومعايير 
الفريق؟ وما عدد االجتماعات التي قام 
بها الفريق منذ صدور قرار مجلس 
الوزراء وحتى تاريخه؟ وما القرارات 
والتوصيات التي متخضت عن كل 
اجتماع؟ وهل مت به����ا رفع تقارير 
دورية ملجل����س الوزراء؟ وهل متت 
الوزراء؟ وهل  دراستها في مجلس 
متت املوافقة على جميع التوصيات 
والقرارات؟ وهل اس����تأنس الفريق 
بآراء وافكار اجلهات املستفيدة من 
التوصي����ات والق����رارات والقوانني 
املقترح����ة؟ واذا كانت االجابة بنعم 
فما املبررات التي استند عليها؟ وهل 
استعان الفريق باللجنة العليا للعمل 
على استكمال تطبيق احكام الشريعة 
االسالمية للتأكد من مطابقة القوانني 
واالقتراحات والتوصيات للشريعة 
االسالمية؟ واذا كانت االجابة بال فما 
املبررات التي اس����تند عليها؟ طالبا 
تزويده بنسخة من جميع الضوابط 
واملراس����الت والق����رارات ومحاضر 

االجتماعات املتعلقة بهذا الشأن.

فريق االستقرار االقتصادي

وتساءل هل تقدم رئيس واعضاء 
فريق االس����تقرار االقتصادي فور 
تكليفهم ملجلس الوزراء بإقرار بيان 
بتعامالته����م واقاربه����م من الدرجة 
األول����ى مع جميع البن����وك احمللية 
او فروعها اخلارجية او ش����ركاتها 
التابعة او الزميلة او فروع البنوك 
االجنبية العاملة بالكويت او اي جهة 
تعتبر مستفيدة من نتائج القرارات 
والقوانني املعتمدة من فريق االستقرار 

االقتصادي؟ واذا كانت االجابة بال، 
فما االجراءات والضوابط التي اتخذها 
مجلس الوزراء للتأكد من عدم وجود 
اي تعامالت س����ابقة، وما الضوابط 
التي وضعها ألي تعامالت الحقة منعا 
لشبهات تضارب املصالح والتعدي 
على امل����ال العام؟ وهل مت اعتمادها 
بقرار صادر من مجلس الوزراء؟ وما 
هو تاريخ القرار؟ وما تلك الضوابط 
وهل وج����ه مجلس الوزراء لرئيس 
فري����ق االس����تقرار االقتصادي اي 

مراسالت تتعلق بهذا املوضوع؟ 
مع تزويدي بنس����خة من جميع 
الق����رارات واالق����رارات والضوابط 
به����ذا  املتعلق����ة  واملراس����الت 

اخلصوص.
هل حصل على اي موافقة او تسلم 
اعضاء فريق االستقرار او اقاربهم من 
الدرجة األولى خالل فترة تكليفهم او 
قبلها على اي قروض او تسهيالت 
مصرفية حتت اي مس����مى كان من 
البنوك احمللية او فروعها اخلارجية 
والشركات التابعة او الزميلة لها او 
العاملة في  البنوك االجنبية  فروع 
الكويت؟ وما الضمانات املقدمة جتاه 
هذه القروض؟ وهل مت التحقق من 
كفاية الضمانات املقدمة مقابلها؟ وما 
نوعيتها؟ وهل هذه القروض منتظمة 
الس����داد، وهل اعيد جدولتها؟ وهل 
ينطبق قانون االستقرار االقتصادي 
على البنوك املانحة لهذه القروض؟ 
البن����وك جهات  وهل تعتب����ر هذه 
مستفيدة من القانون؟ وهل منحت 
هذه البنوك اي قروض وفق قانون 
االستقرار االقتصادي؟ وما قيمتها، 
طالب����ا تزويده بنس����خة من جميع 
املوافق����ات والق����رارات والضوابط 

والعقود املتعلقة بهذا اخلصوص.
ووجه البراك سؤاال لوزير املالية 

مصطفى الشمالي تساءل فيه: 
هل وافق بنك الكويت املركزي على 

تأسيس شركة حياة لالستثمار؟ وما 
أسس املوافقة؟ وما تاريخ تقدمي اول 
طلب للموافقة على تأسيس الشركة 
املذكورة للبنك املركزي؟ وما اجلهات 
التي تقدمت بهذا الطلب؟ وما تاريخ 
تأسيس الشركة ونشرها بالكويت 
اليوم؟ وما تاريخ تسجيلها كشركة 
استثمار لدى بنك الكويت املركزي؟ 
ومن هم املساهمون في هذه الشركة؟ 
وهل ألعضاء الفريق االقتصادي أو 
اقاربهم من الدرجة االولى أي مساهمات 
سواء بطريق مباشر أو غير مباشر 
في ش����ركة حياة لالستثمار؟ ومن 
هم اعضاء مجلس ادارة شركة حياة 
لالستثمار واالدارة التنفيذية؟ وهل 
متت املوافقة عليهم واعتمادهم من قبل 
بنك الكويت املركزي؟ وهل استعان 
بنك الكوي����ت املركزي بأحد اعضاء 
ادارة الشركة ألي اجراءات  مجلس 
أو مراقبة ألي من اجلهات اخلاضعة 
لرقابته، وألي س����بب من االسباب؟ 
وهل راعى بنك الكويت املركزي مبدأ 
االدارة السليمة وتضارب املصالح في 
منح هذه املوافقات واالستعانات؟ وهل 
يوجد من بني املس����اهمني في شركة 

حياة لالستثمار اي بنوك محلية أو 
فروع للبنوك االجنبية أو أي اعضاء 
ادارات وادارات تنفيذية  مجال����س 
للبنوك؟ وهل ينطبق قانون االستقرار 
االقتصادي على هذه البنوك؟ وهل 
تعتبر هذه البنوك جهات مستفيدة 
من قانون االستقرار االقتصادي؟ وهل 
مت منح اي قروض ألي جهات من قبل 
البنوك وفق قانون االستقرار  هذه 
االقتصادي؟ وما قيمتها؟ ومن اجلهات 
املس����تفيدة؟ وهل متت موافقة بنك 
الكويت املركزي ملنح هذه القروض؟ 
وهل راعى بنك الكويت املركزي عند 
منح املوافقة مبدأ تضارب املصالح 
وش����بهات التعدي على املال العام؟ 
وهل يوجد اي عالقة مباشرة أو غير 
مباشرة لكبار املسؤولني في البنك 
املركزي وشركة حياة لالستثمار؟ 
هل يوجد أي نوع من انواع التنسيق 
وتب����ادل اآلراء فيما يحقق مصلحة 
االقتصاد الوطني وتنميته ملواجهة 
تداعيات االزم����ة املالية العاملية بني 
فريق االس����تقرار االقتصادي وبنك 
الكوي����ت املركزي والهيئ����ة العامة 
لالس����تثمار؟ وهل مت ط����رح مبدأ 
التخارج من بنك بوبيان على فريق 
االستقرار االقتصادي والبنك املركزي؟ 
وهل وضح بن����ك الكويت املركزي 
بصفته اجلهة الرقابية املطلعة عن 
وجود اي دراس����ة لزيادة رأس مال 
البنك؟ وهل توص����ل مجلس ادارة 
بنك بوبيان ألي نتيجة أو توصية 
أو قيمة أو مقدار لهذه الزيادة؟ وهل 
اطلع البنك املركزي اعضاء مجلس 
ادارة الهيئة العامة لالستثمار بصفته 
ممثال باملجلس على هذه النتائج قبل 
التوصل الى قرار بيع مساهمة الدولة 
في بنك بوبيان؟ وهل متت دراسة هذا 
املوضوع بشكل فني واعداد دراسة 
متخصصة؟ طالبا تزويده بنسخة من 
جميع املراسالت والدراسات والقرارات 

ومحاضر االجتماعات والدراس����ات 
املتعلقة بهذا اخلصوص.

وتس����اءل الب����راك: ما االس����س 
التي اعتمد  واملعايير والضواب����ط 
عليها بنك الكويت املركزي في منح 
املوافقات للجه����ات املتقدمة للمزاد 
لشراء حصة الدولة في بنك بوبيان؟ 
وما تلك اجلهات وم����ا الغرض من 
التملك؟ وهل تأكد واطمأن بنك الكويت 
املركزي من عدم وجود اي عالقة كانت 
أو أي ملكية مشتركة للجهات املتقدمة 
للمزاد حرصا على املال العام ومبدأ 
املنافسة؟ وما االطراف أو اجلهات التي 
متتلك نسبة اكثر من 1% في اجلهات 
املتقدمة للمزاد؟ وهل مت ترشيح أي 
من اعضاء مجلس ادارة شركة حياة 
املدراء  لالس����تثمار ملنصب رئيس 
العام����ني أو أي منصب آخر في بنك 
بوبيان؟ وما تاريخ الترشيح؟ وهل 
يتولى الشخص املرشح اي منصب 
قيادي في احدى اجلهات املتنافسة 
على مزاد بن����ك بوبيان؟ وما اجلهة 
التي قامت بالترش����يح؟ وهل وافق 
مجلس ادارة بنك الكويت املركزي على 
هذا الترشيح؟ وما االسباب الداعية 
لذلك؟ طالبا تزويده بنسخة من كل 
جميع املراسالت والقرارات ومحاضر 
االجتماعات طلبات الترشيح املتعلقة 
باملوضوع، وهل حصل أحد اعضاء 
مجلس ادارة شركة حياة لالستثمار 
والذي مت تكليفه بدور املراقب ألحد 
البنوك املتعثرة خالل فترة ترؤسه 
ملجلس ادارة بن����ك بوبيان على أى 
مكافآت نقدية أو عينية؟ وما قيمتها؟ 
وهل حصلت على موافقة صريحة 
بقيمتها االجمالية من مجلس ادارة 
بنك بوبيان؟ وهل يتطلب هذا النوع 
من املكافآت موافقة اجلمعية العامة 
للمس����اهمني؟ وكم كانت النس����بة 
الدولة بش����كل  االجمالية ملا متلكه 
مباش����ر أو غير مباشر وقت انعقاد 

اجلمعية العامة للمس����اهمني؟ وهل 
أثار ممثلو الهيئة العامة لالستثمار 
القانوني����ون هذا  ومستش����اروها 
املوضوع في اجلمعية العامة للبنك؟ 
وهل تأكد بنك الكويت املركزي من 
وجود املوافقة على هذه املكافأة عند 
امليزاني����ة؟ وهل أوضحتها  اعتماد 
تقارير التفتيش الدورية ع لى البنك؟ 
وهل اتبعت كل االجراءات السليمة 
للحصول عليها؟ وما االجراءات التي 
اتخذها بنك الكويت املركزي السترداد 
هذه املكافآت في حال عدم سلوكها 
السليمة؟ اعتمد مجلس  االجراءات 
ادارة بنك الكويت املركزي في اجتماعه 
املنعقد في 19 ابريل 1995 التعليمات 
املعتمدة وح����دود التركز االئتماني 
بالصيغة املعدلة والتي يتعني على 
كل البنوك العمل بها اعتبارا من ذلك 
التاريخ والتي قضت بأال يزيد اجمالي 
االلتزامات االئتمانية للعميل الواحد 
جتاه البنك أو شركة االستثمار عن 

15% من قاعدة رأس املال.
لذا فما حجم التسهيالت االئتمانية 
التي جت����اوز تركزها االئتماني %15 
وأكثر من رأسمال البنوك مجتمعة 
مبا فيها أفرع البنوك االجنبية العاملة 
بالكويت؟ وما عدد العمالء ونسبة 
توزيع الضمانات لكل عميل؟ وأسس 
املنح وتواريخ املنح واالستحقاقات؟ 
وهل فوض مجلس ادارة بنك الكويت 
املركزي محافظ البنك بالتجاوز في تلك 
النسبة دون الرجوع للمجلس؟ وما 
صيغة التفويض املمنوح وتاريخه؟ 
وحدود التجاوز للنسبة املذكورة؟ مع 
تزويدي بكل املوافقات والتفويضات 
وبكشوفات توضح نسبة التجاوزات 
عن النسبة املعتمدة مع كل البنوك 
احمللي����ة وحدود التج����اوزات وكل 
التجاوزات التي تزيد عن النس����بة 
املذكورة من����ذ 1 يناير 2000 وحتى 

تاريخه.

مسلم البراك


