
مجلس األمة
االحد 20 مارس 2011

04

�صواء باحل�صور �صخ�صيًا اأو باالت�صال هاتفيًا اأو برقيًا اأو بالن�صر يف ال�صحف

�صائلني اهلل العلي القدير اأال يريهم مكروهًا بعزيز

تتقدم  بجزيــل ال�صكـــر وعظيـــم االمتـنـــان اإىل

مقام ح�صرة �صاحب ال�صمو اأمري البالد

ال�صـيـخ/ �صباح االأحمد الجابر ال�صباح

و�صمـــــــو ولـــــــــــي الــــعــــهـــــد االأمني

ال�صـيـخ/ نواف االأحمد الجابر ال�صباح

و�صعـــادة رئــيـــ�س جملــــ�س االأمـــة

ال�صيد/ جا�صـــــم مــحمــد الخرافي

و�صمـــــو رئــيـــ�س مـــجـلــ�س الـــوزراء 

ال�صـيـخ/ نا�صر المحمد االأحمد ال�صباح

وال�صادة ال�صيوخ والوزراء واأع�صاء جمل�صي االأمة والبلدي 

واأع�صاء ال�صلك الدبلوما�صي

ولكل من تف�صل مبوا�صاتهم فـي وفاة فقيدهم الغايل

املغفـور له باإذن اهلل تعاىل

عائلة ال�سعيد وعائلة النجدي

فهد محمد مبارك الحمد ال�سعيد

اخلرافي: الكويت والعراق استطاعتا جتاوز
الظروف الصعبة وحريصون على دعم العالقات األخوية

الرئيس جاسم اخلرافي اثناء استقباله النجيفي أمس

معربا عن متنياته لها باألمن 
واالستقرار.

وب���ن النجيف���ي ان هذه 
الزي���ارة متث���ل بداية عصر 
املتنامية  العالقات  جديد من 
واملتطورة لتأس���يس شراكة 
مستدامة وقوية بن الشعبن 
الشقيقن قائمة على التعاون 
واالحترام املتبادل وتتناسب 
العالقات األخوية  مع تاريخ 
الت���ي جتمع  الدم  ورواب���ط 

بينهما.
هذا، وض���م الوفد النائب 
األول لرئيس مجلس النواب 
العراقي قصي السهيل ورئيس 
اللجنة القانونية خالد سعيد 
اللجنة االقتصادية  ورئيس 
واالس���تثمار احمد سليمان 
ورئيس جلنة العمل والشؤون 
االجتماعية يونادم كنا ورئيس 
جلنة الس���ياحة واآلثار بكر 
صديق ورئيس جلنة التربية 
عادل الشرش���اب وعدد كبير 
النواب  من أعضاء مجل���س 

العراقي.

الشقيقن من روابط تاريخية 
مشيرا الى ان البلدين استطاعا 
جتاوز الظروف الصعبة التي 
مرت بهذه العالقة بفضل حكمة 
صاحب السمو االمير والرئيس 
العراقي، مش���ددا على اهمية 
ان تكون العالقة بن البلدين 
متمي���زة مبا فيه���ا مصلحة 

الشعبن الشقيقن.
وبن اخلراف���ي ان زيارة 
وفد مجل���س النواب العراقي 
بهذا املستوى الرفيع ستتيح 
الفرصة ملعرفة بعضنا البعض 
حلل جميع املواضيع العالقة 
مشيدا بالدميوقراطية املتميزة 
في العراق والتوجه العراقي 
نحو دعم النشاط العربي الذي 
ميكن من خالله توحيد الصوت 

العربي في احملافل الدولية.
من جانب���ه، أكد النجيفي 
أن زيارة وفد مجلس النواب 
العراقي بهذا املستوى الرفيع 
تعكس عمق العالقة واالحترام 
الكبي���ر الذي يكن���ه العراق 
للكويت اجلارة والش���قيقة 

الب���الد ظهر  إل���ى  وصل 
امس رئي���س مجلس النواب 
العراقية أسامة  باجلمهورية 
النجيف���ي والوفد املرافق له، 
في زيارة رس���مية تستغرق 

اربعة ايام.
وكان في اس���تقبال الوفد 
الضيف رئيس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي، واالمن العام 
الكندري،  ملجلس األمة عالم 
وس���فيرنا لدى اجلمهورية 
العراقية الل���واء علي املؤمن 
العراقية  وسفير اجلمهورية 
الكويت محمد حس���ن  لدى 
بحر العلوم وكبار املسؤولن 
العام���ة في مجلس  باألمانة 

األمة.
وأعرب اخلرافي في تصريح 
له خالل استقباله للوفد الضيف 
عن ترحيبه وأعضاء مجلس 
النواب  األمة برئيس مجلس 
العراق���ي والوف���د املرافق له 
مؤكدا حرص الكويت على كل 
ما يدعم العالقات االخوية مع 
العراق نظرا ملا يربط البلدين 

إقفال باب استقبال الطلبات 1 اجلاري

27 ألف مواطن تقدموا
لالستفادة من صندوق املعسرين

طالب النائب عدنان عبدالصمد 
املجتمع الدولي بجميع مؤسساته 
وبخاصة مجلس االمن بالتدخل 
العاجل والسريع إليقاف املجازر 
الدموية املروع���ة التي يرتكبها 
طاغية اليمن بحق شعبه املطالب 
بإصالحات سياسية سلمية والتي 

تبثها حاليا قناة اجلزيرة.

النائب محمد براك  يستقبل 
املطير عضو مجلس األمة رواد 
ديوانه الي���وم األحد بعد صالة 
العش���اء في ديوان���ه بضاحية 

عبداهلل السالم.

قدم النائب عادل الصرعاوي 
سؤاال برملانيا الى نائب رئيس 
ال���وزراء للش���ؤون  مجل���س 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
الدولة لشؤون  التنمية ووزير 
اإلسكان أحمد الفهد وجاء نص 
الس���ؤال كالتالي: باإلشارة الى 
القرارات رقم 3 و4 لسنة 2009 
بشأن تش���كيل وتسمية رئيس 
وأعضاء جلنة البيوت االستشارية 
وفقا ألحكام املرس���وم رقم 145 
لس���نة 2009 بنقل اختصاص 
وإنش���اء مكتب رئيس مجلس 
الوزراء للش���ؤون االقتصادية، 
يرجى افادتي وتزويدي باآلتي:

1 � ما مب���ررات إضافة ممثل 
لديوان اخلدمة املدنية في جلنة 
البي���وت االستش���ارية بخالف 
القرارات السابقة لتشكيل اللجنة 
من قبل كل من وزير التخطيط 
رقم 26 لسنة 2007 ووزير املالية 

رقم 45 لسنة 2007؟
2 � ما الالئحة الداخلية املعتمدة 
حاليا والتي تباشر اللجنة أعمالها 
وفقا ألحكامها لتنظيم ومراقبة 
ومتابعة إجراءات اختيار البيوت 
املادة  االستشارية وفقا ألحكام 
الثانية من القرار رقم 3 لس���نة 
2009 مع تزويدي بنس���خة من 

تلك الالئحة.
3 � هل قامت اللجنة املشكلة 
بالقرارات رقم 3 و4 لسنة 2009 

بوضع الئحة داخلية جديدة.
النم���اذج والقواعد  � م���ا   4
واإلجراءات التنظيمية التي تعدها 
اللجنة وتلتزم اجلهات احلكومية 

بتنفيذها للتعاقد.
5 � كم عدد االجتماعات التي 
عقدتها اللجنة ملباشرة نشاطها 

منذ ممارستها ألعمالها.
التظلم���ات  � ك���م ع���دد   6
الت���ي قدمت للجن���ة منذ اعادة 
تشكيلها األخير من قبل كل من 
املكاتب االستشارية أو اجلهات 
احلكومية حول تقييم عروض 

تلك املكاتب.

عبدالصمد
ملجلس األمن: 

أوقفوا مجازر اليمن

املطير يستقبل 
رواد ديوانه اليوم

الصرعاوي يسأل 
عن جلنة البيوت 

االستشارية 

عدنان عبدالصمد

محمد املطير

عادل الصرعاوي

أحال وزير املالية مصطفى 
الش���مالي الى مجلس االمة 
تقري���را ح���ول صن���دوق 
املعسرين جاء فيه: مبناسبة 
اقف���ال باب تق���دمي طلبات 
االس���تفادة م���ن صن���دوق 
 ،2011/3/1 املعسرين بتاريخ 
يسرني ان ارفق طيه تقرير 
وزارة املالية عما مت اجنازه 
لتنفيذ القانون رقم 51 لسنة 
2011 بش���أن انشاء صندوق 
املواطنن  ملعاجلة اوض���اع 
املتعثرين في سداد القروض 
االستهالكية واملقسطة جتاه 
البنوك وشركات االستثمار، 

وجاء في التقرير:
بعد االطالع على الدستور 
القوانن  وعلى ع���دد م���ن 
اخلاصة بالشركات التجارية 
واحملاكمات التجارية والقانون 
املدني وغيرها وعلى قانون 
رقم 28 لس���نة 2008، وافق 
مجل���س االمة عل���ى اصدار 
قانون رقم 51 لس���نة 2010 
بشأن انشاء صندوق ملعاجلة 
اوضاع املواطنن املتعثرين 
في سداد القروض االستهالكية 
البنوك  واملقس���طة جت���اه 

وشركات االستثمار.
صدر قانون رقم 51 لسنة 
2010 بشأن انشاء صندوق 
املواطنن  ملعاجلة اوض���اع 
املتعثرين في سداد القروض 
االستهالكية واملقسطة جتاه 
البنوك وشركات االستثمار 

بتاريخ 1 اغسطس 2010.
في 30 اغس���طس 2010، 
صدر ق���رار مجلس الوزراء 
رقم 1232 لسنة 2010 باصدار 
التنفيذية للقانون  الالئحة 
رقم 51 لس���نة 2010 بإنشاء 
صندوق ملعاجل���ة اوضاع 
املواطن���ن املتعثري���ن في 
القروض االستهالكية  سداد 
البنوك  واملقس���طة جت���اه 

وشركات االستثمار.
تنص املادة 2 من قانون 
رقم 51 لس���نة 2010 بتبعية 
وادارة الصن���دوق لوزارة 
املالي���ة ملعاجل���ة اوض���اع 
مديونيات املواطنن املتعثرين 
في تسديد القروض وميول 
هذا الصندوق من االحتياطي 

العام للدولة.
املالية قرارا  اصدر وزير 
وزاريا رقم 32 لس���نة 2010 
بتاريخ 2010/8/22 بتكليف 
ادارة احلسابات العامة بادارة 

الصندوق.
قامت وزارة املالية واحتاد 
مصارف الكويت باالعالن عن 
طريق الصحف احمللية عن 
بدء البنوك احمللية في تلقي 
طلبات عمالئها من املواطنن 
الراغبن في االس���تفادة من 
هذا القانون اعتبارا من يوم 

االحد 2010/9/19.
مت���ت مخاطب���ة مجلس 
الوزراء من قبل وزير املالية 
بكت���اب رق���م 1231 بتاريخ 
2010/8/17 بشأن تشكيل جلان 

القرار التسويات املقترحة.

آلية عمل الصندوق

املدي���رة وعدد  البن���وك 
جلانها

بنك الكويت الوطني
6 جلان

بنك الكويت الدولي
جلنة واحدة

بيت التمويل الكويتي
4 جلان

بنك اخلليج
3 جلان

بنك برقان
جلنة واحدة

البنك األهلي املتحد
جلنة واحدة

البنك األهلي الكويتي
جلنة واحدة

البنك التجاري الكويتي
جلنتان

بنك الكويت والبحرين
جلنة واحدة
بنك بوبيان
جلنة واحدة
بنك الدوحة
جلنة واحدة

إجراءات الصرف والتحصيل

عدد األعضاء
اللجنة املختصة  ٭ أعضاء 

على البنوك املديرة.
البيان���ات  مدخل���و  ٭ 

بالنظام.

آلية العمل

البيانات حس���ب  ٭ إدخال 
الوارد  الكش���ف االجمال���ي 
باملطالبة من البنوك املديرة 

من قبل مدخلي البيانات.
العقود  ٭ فحص ومطابقة 
بن الكشف االجمالي وتقرير 
النظ���ام م���ن قب���ل اعضاء 

اللجان.
٭ استكمال اجراءات الصرف 
م���ن قب���ل اعض���اء اللجان 
وحتوي���ل املبالغ وحتصيل 

االقساط.

إجراءات التحصيل بوزارة 
المالية

الكويت  يق���وم بن���ك  املركزي بإرسال اشعار 1
م���ن بنك الكوي���ت املركزي 
بإيداع املبلغ بحساب صندوق 

املتعثرين.
يتم ارس���ال كتاب من  البن���ك املدي���ر يفي���د 2
بتحصيل اقساط املدينن عن 
ايداع  قرض الصندوق ومت 
تل���ك املبال���غ في حس���اب 
الصندوق لدى بنك الكويت 

املركزي.
إدخال البيانات الواردة  املدير 3 البنك  في كتاب 
بالنظام اخلاص بالصندوق 
وسحب نس���خة من تقرير 
التحصيل وان متت مطابقة 
تلك املبالغ يتم اعداد استمارة 
صرف ورفعها الى املشرفن 

واملراقب املالي العتمادها.

احلفظ والتخزين. 4
خدمة العمالء

آلية العمل
٭ تلقي اتص���االت العمالء 
الس���اخن لدى  خالل اخلط 
البن���وك املدي���رة وحتويل 
املكاملات ع���ن طريق جهاز 
البنك  الرد اآللي واختي���ار 
املدير حس���ب الرقم لربطه 
مع املوظف املختص لتسهيل 

عملية االتصال باملوظف.
العقود  ٭ فحص ومطابقة 
بن الكشف االجمالي وتقرير 
النظ���ام م���ن قب���ل اعضاء 

اللجان.
٭ استكمال اجراءات الصرف 

من قبل اعضاء اللجان.
٭ االستفسار من خالل املوقع 
االلكتروني الحتاد مصارف 

الكويت.
٭ االتصال املباشر مع العمالء 
مبقر ادارة الصندوق بوزارة 
املالية الستطالعات رأي مع 
املواطنن املتعثرين وتلقي 

شكواهم.
٭ قيام اعض���اء الصندوق 
بزيارات ميداني���ة للبنوك 

املختصة.

تشكيل جلنة ملتابعة آلية 
تنفيذ قانون 51 لسنة 2010

صدر ق���رار وزير املالية 
رقم 52 لسنة 2010 بتاريخ 
2010/12/2 بتش���كيل جلنة 
متابعة القانون رقم 51 لسنة 
2010 بشأن انشاء صندوق 
املواطنن  ملعاجلة اوض���اع 
املتعثرين في سداد القروض 
االستهالكية واملقسطة جتاه 
البنوك وشركات االستثمار 
برئاسة براك الشيتان الوكيل 
املساعد لش���ؤون احملاسبة 
العام���ة واملش���رف الع���ام 
على الصن���دوق وعضوية 
االعضاء كما ج���اء بالقرار: 
نبيل الصقعبي، عبدالعزيز 
العجيل، خالد الكندري، فيصل 
احلميدان، علي الرش���يدي، 
رابعة اجليران، فيء االبراهيم 

وناصر جوهر.
الثانية من  وجاء باملادة 
اللجنة  القرار اختصاصات 

واملتمثلة باملهام التالية:
متابعة تنفيذ القانون. 1

تلقي االستفس���ارات  الواردة م���ن اجلهات 2
املعنية بتنفيذ القانون رقم 
51 لس���نة 2010 وتوجيهها 
للجهات ذات العالقة لدراستها 

وابداء الرأي بشأنها.
التنس���يق بن  تفعيل  اجلهات املعنية بتنفيذ 3
القانون رقم 51 لسنة 2010 
واقتراح املعاجلات املناسبة 
التي  للمعوقات واملشكالت 

تظهر عند التنفيذ.
الثالثة:  املادة  كما نصت 
اللجنة تقارير دورية  ترفع 

عن اعمالها لوزير املالية.
اللجنة عقد اول  باشرت 
اجتم���اع لها ي���وم االربعاء 
2010/12/8 عقب���ه عقد عدة 
اجتماعات بلغت حتى تاريخه 
11 اجتماع���ا، وترأس وزير 
املالية مصطفى الشمالي احد 
اجتماعات هذه اللجنة، وابدى 
توجيهات���ه العضاء اللجنة 
بأهمية تفعيل االختصاصات 
ال���واردة في القرار الوزاري 
الصادر بش���أن تشكيل هذه 
اللجنة ومبا يضمن حس���ن 
تنفي���ذ ومتابع���ة تطبيق 
القانون رقم 51 لسنة 2010 
من قبل اجلهات ذات العالقة 

بهذا القانون.
كما ش���دد عل���ى اهمية 
التنسيق بن اعضاء اللجنة 
واجله���ات املعنية بتطبيق 
القان���ون الزالة اي معوقات 
تعترض عملي���ة تنفيذ هذا 
القانون وذلك بغية حتقيق 

االهداف املرجوة.
اللجنة محاور  واعتمدت 
خطة عمله���ا وذلك لتفعيل 
اختصاصاتها الواردة بقرار 
تشكيلها على النحو التالي:

٭ عق���د اجتماع اس���بوعي 
في املرحل���ة احلالية وحتى 
اقفال باب التقدم للصندوق 
على ان يتم حتديد مواعيد 
االجتماعات بعد ذلك حسب 

مقتضيات عمل اللجنة.
٭ عم���ل زي���ارات ميدانية 
للجهات املعنية ملتابعة حسن 
القانون  العمل بتنفيذ  سير 
والوقوف على اي معوقات 

ان وجدت.
٭ تعزيز التواصل االعالمي 

مع جميع وسائل االعالم.
٭ استعراض البيان االسبوعي 
اخلاص بصندوق املتعثرين 
واملعد من قبل احتاد مصارف 
الكويت للتأكد من حسن سير 

آلية التنفيذ.

عدد الطلبات املقدمة للصندوق واملبالغ املدفوعة وفقا للقانون رقم 28 لسنة 2008 والقانون رقم 51 لسنة 2010 حتى تاريخ 2011/3/3
اإلجماليقانون 51قانون 28البيان

12.41315.01927.432عدد الطلبات املقدمة للصندوق
521.219.337.000523.469.491.0001.044.688.8283000إجمالية املديونية

203.943.009.00057.833.408.000261.776.417.000إجمالي ما يخص الصندوق ومت دفعه
9.4243.13912.563عدد موافقة جلان التسوية
2.0158392.854عدد رفض جلان التسوية

7.2691.0038.272العقود املوثقة بوزارة العدل

معدل قيمة القسط الشهري )بالدينار(
النسبة )%(العدداملعدل )دينار(

1.37%112لم يحدد تاريخ للتحصيل
1.80%147أقل من أو يساوي 50 دينارا

9.52%777أكبر من 50 دينارا إلى 150 دينارا
42.85%3499أكبر من 150 دينارا إلى 300 دينار
32.56%2659أكبر من 300 دينار إلى 450 دينارا
84510.35أكبر من 450 دينارا إلى 600 دينار

1.56%127أكبر من 600 دينار

معدل فترات السداد )عدد األقساط الشهرية(
النسبة )%(العدداملعدل )سنة(

1.37%112لم يحدد تاريخ للتحصيل
0.49%40التحصيل قسط واحد

4.10%335أكبر من قسط واحد وحتى 12 قسطا )سنة(
9.49%775أكبر من 13 قسطا واحدا وحتى 24 قسطا )سنتان(

29.48%2.047أكبر من 25 قسطا واحدا وحتى 60 قسطا )خمس سنوات(
26.79%2.188أكبر من 61 قسطا واحدا وحتى 120 قسطا )10 سنوات(
28.26%2.308التحصيل أكبر من 120 قسطا )أكبر من عشر سنوات(

معدل فترات السماح )سنة ميالدية( من تاريخ 2008/1/1 وحتى تاريخ بداية التحصيل من العميل
النسبة )%(العدداملعدل )سنة(

1.37%112لم يحدد تاريخ للتحصيل
0.20%16التحصيل يبدأ خالل سنة

7.73%631التحصيل يبدأ بعد سنة وحتى سنتن
13.31%1.087التحصيل يبدأ بعد سنتن وحتى 5 سنوات

15.97%1.304التحصيل يبدأ بعد 5 سنوات وحتى 10 سنوات
61.43%5.016التحصيل يبدأ بعد 10 سنوات

النجيفي: عصر 
جديد من العالقة 

املتنامية لتأسيس 
شراكة مستدامة 

وقوية بني الشعبني 
الشقيقني قائمة 

على التعاون 
واالحترام


