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»التشريعية« أقرت إنشاء هيئة عامة لمكافحة 
الفساد وتعديل قانون صندوق المتعثرين

تدارست قضايا رفع الحصانة عن بعض النواب

اللجنة المالية استمعت إلى رأي الحكومة حول أخر تطورات صندوق المتعسرين

العنجري: 489385 قرضًا بمديونية 5.160 مليارات دينار
 لدى البنوك التقليدية واإلسالمية والشركات الممولة للقروض

6.710 ملي���ارات دين���ار مجم���وع المديوني���ة م��ع الفوائد .. 
ونس�بة المقترضين المحالين إلى القضاء 3.3 ٪ تمثل 2.5 ٪ من المليارات ال� 6

حوالي 97٪ من إجمالي القروض منتظمة الس�داد واللجنة ستس�تمع 
آلراء  الن�واب الي�وم وتحيل تقريره�ا إلى المجلس قبل جلس�ة 17 الجاري

سامح عبدالحيظ
استمعت اللجنة املالية الى رأي احلكومة 
ممثلة في وزارة املالية ومحافظ البنك املركزي 
فيم���ا يتعلق بآخر التط���ورات في صندوق 
املتعثرين. وقال مقرر اللجنة النائب مشاري 
العنجري ان احلكومة تقدمت ببيانات وأرقام 
مالي���ة، مؤكدا ان املوض���وع مالي فني بحت 
من حيث عدد املقترض���ن ومبلغ املديونية 
وحجم الفوائد، وينبغ���ي ان يحدد التحليل 
الفني املوقف السياس���ي، ال ان يحدد املوقف 

السياسي املوقف املالي والفني.
واضاف العنجري ان هناك 489 ألفا و385 
قرضا ومن املمكن ان يكون املقترض لديه قرض 
أو قرضان أو ثالثة ورصيد املديونية 5.159.989 

)5 مليارات 159 مليونا و898 ألفا(.
وقال العنجري ان هذا الرقم يتعلق بالبنوك 
التقليدية واالسالمية والشركات التي متول 

القروض االستهالكية.
مضيفا ان الفوائد مستمرة حتى نهاية هذه 
القروض، ففيما يتعل���ق بالبنوك التقليدية 
لديها مليار و549 مليونا و989 الفا، اما البنوك 
االسالمية فالفلسفة التي تتعامل بها ليست 
الفائدة، بل املرابحة، ولذلك فمجموع املديونية 
مع الفوائد 6 مليارات و709 مالين و395 ألفا. 
واكد العنجري ان هناك رقمن مهمن جدا وهما 
ان عدد الق���روض أو املقترضن الذين متت 
احالتهم الى القضاء نسبتهم 3.3% ومتثل من 
املليارات الستة ما نسبته 2.5% موضحا ان 
هذه االرقام عبارة عن أش���عة مالية أو رنن 
مغناطيسي مالي. وزاد العنجري ان املوقف 
يجب ان يرتكز أساسا وفنيا على هذه االرقام، 
مش���يرا الى ان القضية رياضيات وليس���ت 

مساومات.
واضاف ان النواب الذين حضروا االجتماع 

طرحوا كثيرا من اآلراء واالستفسارات حملافظ 
البنك املركزي الشيخ سالم العبدالعزيز وممثلن 
عن احتاد املصارف ألنهم جهة متثل البنوك 
التجارية واس���تمعت اللجنة آلرائهم املهنية 
والتشغيلية والتطبيقية في الصعوبات التي 
واجهت البنوك عن���د تنفيذ قانون صندوق 

املتعثرين.
وق���ررت اللجنة االجتماع غ���دا )اليوم( 
الستماع آراء النواب الذين تقدموا باقتراحات 
الى اللجنة فيما يتعلق بالصندوق واالنتهاء 

من التقرير قبل جلسة 17 اجلاري.
وأوضح العنجري ان نس���بة الذين متت 
احالتهم الى القضاء 3.3% ومتثل 16 ألفا من 
اجمالي القروض مبعنى ان الس���واد االعظم 
منتظم، حيث ان 96.7% من اجمالي القروض 
منتظمة، ومن ناحي���ة املبالغ فهناك %97.5 

منتظمة.

إجمالي المعامالت 8967 الموافق عليها 6748 والمرفوضة 1477 والموثقة 3280

الشمالي: 72 مليون دينار قيمة العقود 
المعالجة من خالل صندوق المعسرين

قصور تشريعي في الصندوق
 وحاجة لتغيير مسماه

قال النائب خل���ف دميثير ان هناك قصورا 
تش���ريعيا في صندوق املعس���رين، داعيا الى 
تغيير مس���ماه ألن بعض املواطنن يرفضون 
هذه التسمية ولن يتقدموا لالستفادة منه لهذا 

السبب.
وزاد دميثير »حاالت العجز والوفاة وفقدان 
الوظيفة يجب ان يدخلوا ضمن املس���تفيدين 
م���ن الصندوق، ونرجو من احلكومة ان يكون 

لديها مرونة في صندوق املعسرين وان تزيد 
رأس���ماله«. ولفت الى ان الرق���م الذي أتت به 
احلكومة بأن املعسرين ال يشكلون سوى نسبة 
2.3% من املقترضن هو كالم غير صحيح، معربا 
عن أمله في ان تخف���ض الفوائد وان تتعاون 
احلكومة بشأن تخفيض نسبة االستقطاع من 
الراتب عن 40% والتي هي ش���رط لالستفادة 

من الصندوق.

الوعالن لصفر:  استجوابك نابع 
من حرصنا على مصالح المواطنين

أكد النائب مبارك الوعالن ان 
ما أطلقه وزير االشغال ووزير 
البلدية فاضل  الدولة لشؤون 
صفر من تصريحات بجهوزيته 
لالستجواب كالم غير صحيح 
تماما ويتنافى مع الواقع الذي 
يقوم به الوزير صفر من خالل 
ايج���اد صيغة  بح���ث كيفية 
أو  للخروج من االس���تجواب 
تالفيه ومحاولة تقديم بعض 
المتجاوزين تحت ادارته كبش 

فداء لحماية كرسيه.
الوعالن في تصريح  وقال 
صحافي ان الوزير صفر يعقد 
حالي���ا اجتماع���ات مكثفة مع 
مختل���ف االدارات في محاولة 
فاشلة منه للملمة التجاوزات 
والمخالفات التي تعج بها وزارتا 
االشغال والبلدية، وايجاد مخرج 
المخالفات والتجاوزات،  لهذه 
وذلك من خالل القاء المسؤولية 
على الغير، واحالة البعض الى 
التحقيق او اقصائه عن منصبه 
في محاولة من الوزير للتنصل 
المس���ؤوليات السياسية  من 

المنوطة به.
وحذر النائب مبارك الوعالن 
الوزي���ر صفر من محاولة جر 
االستجواب الى البعد الطبقي 
أو الطائفي من خالل استغالل 

بعض االصوات للقيام بهذا الدور 
الرخيص والمأجور. واستطرد 
قائال: مسطرتنا في التعامل مع 
هذا الملف هي الدستور والذي 
يحدد العالقة بين السلطتين، 
مؤكدا ان الدس���تور هو صمام 
االم���ان والمرجع الذي يحتكم 

اليه الجميع.
واضاف الوعالن ان تصميمه 
ع لى اس���تجواب الوزير صفر 
نابع من حرصنا على مصالح 

المواطن الكويتي.
المتجاوزي���ن  وكش���ف   
والمخالف���ات  والمتنفذي���ن 
التي يرتكبونها في  الجسيمة 

حق البالد.

قال وزير املالية مصطفى الش����مالي ان اجمالي 
العقود التي مت تسويقها من خالل صندوق املعسرين 
بلغ 72 مليون دينار، حديث الشمالي جاء ردا على 
سؤال قدمه النائب عبدالرحمن العنجري حول طلبه 
بيانات ع����ن تطبيق القانون رقم 28 لس����نة 2008 
بش����أن إنش����اء صندوق ملعاجلة اوضاع املواطنن 
املتعثرين في سداد القروض االستهالكية واملقسطة 
جتاه البنوك وش����ركات االستثمار. وجاء في إجابة 
الش����مالي عدد املعامالت التي مت عرضها على جلان 

التسويات 8967، عدد املعامالت املوافق عليها من جلان 
التسويات 6748، عدد املعامالت التي مت رفضها من 
جلان التسويات 1477، عدد العقود التي مت توثيقها 
ل����دى وزارة العدل 3280. وقد قام����ت وزارة املالية 
بتنفيذ وحتويل جميع العق����ود التي وردت إليها، 
حيث بلغت القيمة اإلجمالية للعقود التي مت حتويلها 
72.343.820.792 دينارا. هذا ولم ترد اي ش����كوى 
لوزارة املالية تخص اجلزئية التي مت االستفس����ار 

عنها من قبل السيد العضو احملترم.

أقرت اللجنة التشريعية امس اقتراحا بقانون 
بشأن مكافحة الفساد واملتضمن انشاء هيئة عامة 

ملكافحة الفساد.
وقال رئيس اللجنة التشريعية املستشار حسن 
احلريتي ان اللجنة وافقت على رفع احلصانة عن 
النائب ضي���ف اهلل بورمية في قضية أمن دولة 

وقضية أخرى تتعلق بجنح الصحافة.
واض���اف ان اللجنة وافقت ايض���ا على رفع 
احلصانة عن النواب خالد السلطان ومحمد هايف 

ومرزوق الغامن في قضايا جنح صحافة، ورفضت 
رفع احلصانة عن النائبن محمد هايف وسعدون 
حماد في القضية رق���م 2008/170 جنح صحافة 
وكذلك عن النائ���ب خالد الطاحوس في القضية 

رقم 2009/9 أمن دولة.
وب���ن احلريتي ان اللجنة وافقت على اقتراح 
بش���أن تعديل قانون صندوق املتعثرين بحيث 
يسمح للمتعثر باالقتراض قبل السداد وخفض 

قيمة القسط الى %40.

حسني احلريتي ود.معصومة املبارك ومحمد هايف وم. خالد الطاحوس وسالم النمالن خالل اجتماع اللجنة التشريعية امس

مبارك الوعالن

بيان بالقروض االستهالكية والمقسطة الممنوحة إلى المواطنين من قبل البنوك
 وشركات االستثمار كما في 2009/9/30 )المبلغ باأللف دينار(

عدد اجلهات املمولة
القروض

رصيد 
املديونية

الفوائد 
حتى نهاية 

القرض

اجمالي 
الرصيد 
والفوائد

منها متخذ بشأنها إجراءات قانونية

% إلىعدد القروض
 مجموع

رصيد 
املديونية

% من رصيد 
املديونية

القروض االستهالكية للجهات 
7.9%6.431.081%117.306392.24344.555436.7987.494التقليدية

القروض املقسطة للجهات 
1.8%1.864.683%166.4703.572.5411.505.4345.077.9753.003التقليدية

2.4%3.795.764%283.7763.964.7841.549.9895.514.77310.497اجمالي اجلهات التقليدية

متويل استهالكي للجهات 
4.6%3.723.612%141.535508.3550508.3555.231االسالمية

1.4%0.99.544%64.074686.2670686.267602متويل مقسط للجهات االسالمية

2.8%2.833.156%205.6091.194.62201.494.6225.833اجمالي اجلهات االسالمية

2.5 %3.3128.920%489.3855.159.4061.549.9896.709.39516.330االجمالي الكلي

البيانات المحدثة الخاصة بصندوق المتعثرين

البنك
العقود املوثقة بوزارة العدلموافقة جلان التسوياتاملتقدمون بطلبات التسوية

اجمالي العدداجمالي املديونيةالعدد
املديونية

منها مبلغ 
اجمالي العددالصندوق

املديونية
منها مبلغ 
الصندوق

4.593184.358.7923.033130.096.31363.850.6241.77880.074.63142.972.578بنك الكويت الوطني

بنك الكويت 
2.169110.740.77348021.163.66512.012.21625511.096.0695.848.660والشرق االوسط

47232.910.66529021.200.2108.151.52315610.646.6375.021.292بنك الكويت الدولي

65227.175.13849921.315.71311.616.48936015.800.6468.829.500بنك برقان

البنك التجاري 
92930.826.51466822.169.37812.412.73131312.996.2717.058.581الكويتي

البنك االهلي 
47916.591.17229711.890.1686.808.5541716.912.3794.052.749الكويتي

2.10485.708.5741.54431.712.83122.425.18029913.205.0009.006.293بنك اخلليج

بيت التمويل 
71032.544.57537811.081.7483.807.5312126.704.2822.725.262الكويتي

2101.134000000بنك بوبيان

بنك البحرين 
3202.0003199.141155.041000والكويت

12.413521.219.3377.092270.829.167141.239.8893.544157.440.88985.514.915االجمالي

مقارنة بين البيان الحالي والسابق الخاص بموافقات  لجان التسوية والعقود الموثقة لدى وزارة العدل
العقود املوثقة بوزارة العدلموافقة جلان التسويات

منها مبلغ اجمالي املديونيةالعدد
منها مبلغ اجمالي املديونيةالعددالصندوق

الصندوق
7.092270.829.167141.239.8893.544157.440.88585.514.915البيان احلالي في 2009/11/5

6.939263.597.706137.304.1853.370149.123.09780.360.813البيان السابق في 2009/10/29
1537.231.4613.935.7041748.317.7885.154.102الفرق

6.4%5.6%5.2%2.9%2.7%2.2%نسبة الزيادة

)متين غوزال(النواب د.روال دشتي ود.علي العمير ومحمد  املطير ود.يوسف الزلزلة وعبدالرحمن العنجري وأحمد السعدون خالل اجتماع اللجنة املالية امس

سجال بين  البراك و دميثير.. هل يعيد التاريخ نفسه؟
شهدت اروقة مجلس االمة 
سجاال طويال بن النائبن مسلم 
البراك وخلف دميثير وقائعه 

كالتالي:
الب����راك: جاي����ك اس����قاط 

القروض يا بومشعل.
دميثير: انا مع املواطن في 

كل شيء.
البراك: احلكومة راح تقدم 
حل����وال ومعلوم����ات من اجل 
االلتفاف عل����ى املوضوع بعد 
ان ش����عرت بوج����ود اغلبية 
نيابية ضد »الصندوق« وراح 

يتالعبون.
دميثي����ر: ما يصي����ر انت 
تستعجل احلكم، نشوف اول 

شنو عندهم.
البراك: انت قلت قبل شوي 

ان احلكومة تكذب.
انا ما قلت چذي،  دميثير: 
انها احيان����ا تقدم  اق����ول  انا 
معلوم����ات مضللة كما حصل 

مع القروض.
الب����راك: احلكومة رفضت 
تقدمي معلومات عن القروض 
في الس����ابق، بس احلن راح 
تقدم معلومات مغلوطة من اجل 

خدمة احليتان، كما حصل في 
مرسوم االستقرار.

ان����ا احتفظ على  دميثير: 
احليتان، ترى كلهم مواطنون 

جتار يخدمون البلد.
البراك: انت نس����يت شنو 
سوت احلكومة ايام املديونيات 
عندما فتحت االشارات كلها حتى 
يأتي عضو ويصوت معها قبل 

ما يروح الوقت؟
اذك����ر، ترى  دميثي����ر: ما 
انت فيك عيارة مثل احلكومة 

احيانا.
البراك: احلن احلكومة تكذب 

مثل ما تقول.
دميثير: اقول لك تقلل في 
هذه القضية بعدين شنو انت 
ما صدقت على اهلل قضيت لك 
كلمة، احلكومة من حقها تناور 

عشان يعطون شوي شوي.
البراك: ان����ت مع صندوق 
املعس����رين، وال راح تصوت 

مع مقترحات النواب؟
دميثي����ر: انا س����أدافع عن 
حقوق املواطنن، وسأصوت 
مع اي قانون يرفع معاناتهم، 

والزم نغير اسم الصندوق.

البراك: بس في جلسة 11/17 
راح نش����وف بيانات مغلوطة 

من احلكومة.
دميثير:  ال تستعجل، خلينا 
ننطر، ما راح نرضى باخلطأ.

البراك: منو املس����ؤول عن 
املعلومات اخلاطئة اللي تكلمت 
انت عنها، ه����ل محافظ البنك 

املركزي ام الوزير؟
اق����ول  ان����ا  دميثي����ر: 

احلكومة.
البراك: يعني تقصد رئيس 

احلكومة؟
دميثير: اقول احلكومة ممثلة 

في »املركزي«.
البراك: املركزي ضيع الناس 

في القروض.
دميثي����ر: يعن����ي احلل ان 
نعال����ج خط����أ احلكومة بأي 

طريقة كانت.
الب����راك: اذا رفعوا س����قف 

الصندوق راح توافق عليه؟
دميثير: اذا في اي معاجلة 
الوضاع الناس وتغطي طلباتنا 

فأهال وسهال.
البراك: ال تترجى الثقة من 

احلكومة.

دميثير: اذا احلكومة عدلت 
الصندوق وألغت الفوائد وحلت 

املشكلة راح نصوت معها.
البراك: تسقط كل الفوائد؟ 

وبعدين نؤيد الصندوق؟
دميثير: خل نشوف، انت 

بس تبي تغلطني؟
البراك: ما ابي اغلطك، بس 

الصندوق مقصة.
دميثير: انا مع اي ش����يء 
للمواطن، انا معك باملوضوع.

البراك: انت سبق وقلت انك 
معي في االستجواب وبعدين 

غيرت.
دميثي����ر: ألن الوزير اتخذ 

اجراءات واول للنيابة.
البراك: يعن����ي باچر راح 

نصوت مع احلكومة.
دميثير: احنا نبي الزبدة.

البراك: ال تترجى الزبدة من 
احلكومة، واذا عرضت احلكومة 
صندوق املعسرين ترى شرط 

اشوفك تصوت معهم.
دميثير: اذا املعاجلة احلكومة 
الفوائد وتتم اجلدولة  تسقط 
وتخفض القسط الى 40% ليش 

ما نصوت معهم.


