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أحمد السعدون يستقبل 
سفير اليمن وسفيرنا 

في رومانيا
اســتقبل رئيس مجلس األمة أحمد السعدون في 
مكتبه أمس ســفير اجلمهورية اليمنية لدى الكويت 
علي منصور بن سفاع، كما استقبل السعدون سفيرنا 

الرئيس السعدون اثناء استقباله سفيرنا لدى رومانيا طالل الهاجريرئيس مجلس األمة أحمد السعدون خالل استقباله سفير اجلمهورية اليمنية علي بن سفاعلدى رومانيا طالل منصور الهاجري.

حسن جوهر: ما إجمالي قيمة القروض االستهالكية واملقسطة 
والشخصية املستحقة على املواطنني حتى ٢٠٢٢/١٢/١؟

قدم النائب د.حسن جوهر 
سؤاال إلى وزير املالية ووزير 
الدولة للشؤون االقتصادية 
عبدالوهــاب  واالســتثمار 

الرشيد جاء كالتالي:
ـ مــا املقصــود بــكل   ١
مــن القروض االســتهالكية 
والشــخصية  واملقســطة 
علــى املواطنني واملقدمة من 
البنوك واملصارف وشركات 
االستثمار والتمويل اخلاضعة 
لرقابة بنك الكويت املركزي، 
مع بيان الشــروط اخلاصة 
لكل منها علــى حدة، ومنها 
على سبيل املثال ال احلصر 
احلد األقصى للقرض ونسبة 
الســداد من إجمالي الراتب، 
والفوائد أو األرباح املستحقة 
عليها وغير ذلك من الضوابط 

والشروط.
٢ ـ مــا القروض األخرى 
املقدمة للمواطنني من اجلهات 
املشار إليها في البند السابق 
من الســؤال والتي تســري 
عليها أحكام السداد الشهري 
املنتظم ويترتب عليها األرباح 
والفوائد والرسوم البنكية، 
مع بيان أنواعها والشروط 

البنك املركزي، مع تزويدي 
بجدول يبني أعداد املقترضني 
من املواطنني لكل منها، وأصل 
القرض، والنسب التقديرية 
لألرباح والفوائد املترتبة على 

أصل القرض:
انظر اجلدول

القــروض  ـ إجمالــي   ٤
إليهــا في  األخــرى املشــار 
البنــد ٣ مــن الســؤال، مــع 
تزويدي بجدول يبني أعداد 
املقترضني من املواطنني لكل 
منهــا، وقيمة أصل القرض، 
التقديرية لألرباح  والنسب 
والفوائد املترتبة على أصل 

القرض:
انظر اجلدول

القــروض  ـ إجمالــي   ٥
املقدمة من البنوك واملصارف 
وشركات االستثمار والتمويل 
اخلاضعة لرقابة بنك الكويت 
املركــزي للمواطنني بجميع 
أنواعهــا املشــار إليهــا فــي 
البنديــن ١ و٢ من الســؤال 
واملســتحقة حتــى تاريــخ 

.٢٠٢٢/١٢/١
التقريــر  فــي  ورد  ـ   ٦
الرابع للجنة الشؤون املالية 

القــروض املقــدرة بـــ ١٤٫٦
مليــار دينار واملشــار إليها 
في تقريــر جلنة الشــؤون 
املالية واالقتصادية القروض 
التســهيالت  التجاريــة أو 
للشــركات  التجاريــة 
ولألفــراد، أم أنهــا قــروض 
شخصية بضمان الراتب أو 
الكفيل للمواطنني بصفاتهم 

الطبيعية.
املقترضــني  عــدد  ـ   ٧
املستفيدين من القانون رقم 
٥١ لسنة ٢٠١٠ بإنشاء صندوق 
معاجلــة أوضــاع املواطنني 
املتعثرين في سداد القروض 
االستهالكية واملقسطة جتاه 
البنوك وشركات االستثمار، 
مــع تزويدي بجــدول يبني 
أعــداد املواطنــني  إجمالــي 
املقترضني وإجمالي املديونية 
قروضهــم ونوعها ونســبة 
سداد املديونية حتى تاريخ 

اجلواب على السؤال.
انظر اجلدول

املتقدمــني  عــدد  ـ   ٨
لالســتفادة من القانون رقم 
١٠٤ لسنة ٢٠١٣ في شأن إنشاء 
صندوق األسرة، مع تزويدي 

واالقتصادية مبجلس األمة 
للفصل التشــريعي السابع 
عشر في االجتماعني بتاريخ 
و٢٠٢٢/١٢/١٥  ٢٠٢٢/١٢/١٢
إفــادة ممثلي بنــك الكويت 
بأنه حســب بيانات محفظة 
القــروض هنــاك ٥١٥ ألــف 
مقترض بإجمالي ١٤٫٦ مليار 
دينــار، وأنه وفقــا لبيانات 
شــركة شــبكة املعلومــات 
االئتمانية CiNet فإن نسبة 
التعثر في ســداد األقســاط 
املترتبة على القروض ٢٫٥٪، 
ومعدل االنضباط في السداد 
عالي، وعليه يرجى تزويدي 

باآلتي:
أ ـ عــدد املتعثريــن فــي 
سداد األقساط املترتبة على 
القــروض مــن مجموع عدد 
املقترضني، ولكل نوع منها 
على حــدة، وإجمالــي قيمة 
القــروض املتعثر ســدادها، 
وأسباب تعثر املقترضني في 
سدادها، واإلجراءات اإلدارية 
والقانونية التي مت اتخاذها 
من قبل اجلهات املقرضة جتاه 

املتعثرين في السداد.
ب ـ هــل يشــمل إجمالي 

بجدول يبــني إجمالي أعداد 
املواطنني املقترضني وإجمالي 
مديونيتهم من القروض ولكل 
نوع على حدة، ونسبة سداد 
املديونية حتى تاريخ اجلواب 

على السؤال.
انظر اجلدول

٩ـ  هل رصد بنك الكويت 
املركزي أي مخالفات لضوابط 
البنــك وشــروطه فــي قيام 
البنوك واملصارف وشركات 
االستثمار والتمويل اخلاضعة 
لرقابة البنك املركزي مبنح 
قروض استهالكية أو مقسطة 
أو شخصية للمواطنني منذ 
القانــون رقــم ٥٢ صــدور 
لسنة ٢٠١٠ بإنشاء صندوق 
ملعاجلــة أوضــاع املواطنني 
املتعثرين في سداد القروض 
االستهالكية واملقسطة جتاه 
البنوك وشركات االستثمار؟ 
مع تزويدي بعــدد احلاالت 
املخالفة وقيمة القروض التي 
مت منحهــا باملخالفة ألحكام 
وضوابط بنك الكويت املركزي 
واإلجراءات والعقوبات التي 
اتخذها البنك املركزي جتاه 

اجلهات املقرضة.

سأل عن عدد املتعثرين في السداد واملستفيدين من صندوق املتعثرين واملخالفات املرصودة من البنك املركزي

د.حسن جوهر

اخلاصة بكل منها على حدة، 
إن وجدت، ومنها على سبيل 
املثال ال احلصر احلد األقصى 
للقرض، ونسبة السداد من 
إجمالي الراتب، والفوائد أو 
األرباح املستحقة عليها وغير 
ذلك من الضوابط والشروط.

٣- إجمالي قيمة القروض 
واملقســطة  االســتهالكية 
املواطنني  والشخصية على 
املســتحقة علــى املواطنني 
حتى ٢٠٢٢/١٢/١ واملقدمة من 
البنوك واملصارف وشركات 
االستثمار والتمويل وغيرها 
من اجلهات اخلاضعة لرقابة 

عادل الدمخي يؤكد أهمية التوجه االستثماري 
للدولة نحو إنشاء الشركات املساهمة العامة

النائــب د.عــادل  أكــد 
الدمخي أهمية التوجه إلى 
إنشاء الشــركات املساهمة 
في املرحلة املقبلة من أجل 
اســتفادة الدولة واملواطن 
وجلـــــب املستثمــريـــن 
االســتراتيجيني، مشــيرا 
إلى دعم النواب في املجلس 
احلالي لهذا االجتاه بدءا من 
السعي إلقرار قانون إنشاء 

الشركات اإلسكانية.
الدمخــي في  وأوضــح 
تصريح باملركز اإلعالمي في 
مجلس األمة أنه تقدم بـ ٥

اقتراحات بقوانني لتأسيس 
الشركات املساهمة، فضال 
عــن اقتــراح بقانــون كان 
قد تقدم به إلنشــاء شركة 
متخصصــــة للتطويـــــر 
العقــاري والــذي ميكن أن 
يدخل في قانون إنشاء املدن 

اإلسكانية.
وأكــد أهميــة دور هذه 
الشركات في حتقيق املنفعة 
للشعب الكويتي من خالل 
متلكــه نســبة ٥٠٪ مــن 

شركة مساهمة متخصصة 
إلدارة املطارات.

وأوضح أنه تقدم باقتراح 
بقانــون إلنشــاء شــركة 
مساهمة متخصصة لصيانة 
املصافي النفطية ومحطات 
إنتاج الطاقة الكهربائية األمر 
الذي ســيوفر على الدولة 
مبالغ قد تصل إلى مليارات 
الدنانير على مدى سنوات، 
مؤكدا في الوقت نفسه أنه 
تقدم باقتراح بقانون إلنشاء 
شركة مساهمة متخصصة 

إلنشاء وصيانة الطرق.
وقــال الدمخــي «نريــد 
أن نحــول البلــد إلى نظام 
االســتثمار والشركـــــات 
املســاهمة لتنميــة موارد 
الدولة كفكرة لالستثمار»، 
مضيفــا «لقــد أنفقنــا في 
الســنوات املاضيــة علــى 
شــركات عائلية لم يستفد 
منهــا الشــعب وخدماتهــا 
ســيئة، ويجــب أن نرجع 
لفكرة االســتثمار من أجل 

الشعب».

في هذا االحتفــال، معتبرا 
أن «وزارة الصحــة ليــس 
لديها إميــان حقيقي بعمل 
مستشفيــــات الضمـــــان 
الصحــي، وهــــــل هنــاك 
معوقــات فعليــة لعمــل 
شركات مستشفيات الضمان 

الصحي»؟
وبني أنه طلــب تزويده 
بجميــع محاضــر اللجنــة 
املشتركة بني وزارة الصحة 
وشركة مستشفيات الضمان، 
وخطــة وزارة الصحة في 
إســراع إجراءات تراخيص 
املستشفيات ومراكز الرعاية 
األولية للشركة وترخيص 

العاملني الصحيني.
وأضاف أن السؤال شمل 
االستفسار عن استراتيجية 
وزارة الصحة للمرحلة بعد 
انتقال املرضى الوافدين إلى 
شركة الضمان، وذلك ملعرفة 
خطة الدولة في اســتغالل 
املستشــفيات بعــد انتقال 
الوافدين إلى مستشــفيات 

شركات الضمان الصحي.

الدمخــي بأهمية  ونوه 
قرار مجلس الــوزراء رقم 
٥٨٦ لســنة ٢٠١٠ بإنشــاء 
شركة مستشفيات الضمان 
الصحــي، معتبــرا أنه من 
أفضل القرارات، مضيفا انه 
«مبوجب القانون سينتقل 
لها مليون و٨٠٠ ألف وافد 
التأمــني وينخفض  بنظام 
الضغط على مستشــفيات 
احلكومــة بنســبة ٤٠٪ ما 
يرفع من مســتوى اخلدمة 

للمواطنني واملقيمني».
واستغرب عدم حضور 
وزارة  مــن  أي مســؤول 
الصحة احلفــل الذي أقيم 
بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٥ بتسلم 
هيئــة االســتثمار (ممثلة 
بشركة مستشفيات ضمان) 
مستشفى األحمدي، كمرحلة 
أولى إلجــراءات تشــغيل 

منظومتها الصحية.
وأعلن عن تقدمه بسؤال 
برملاني لوزير الصحة عن 
أسباب عدم حضـــــور أي 
مســؤول بــوزارة الصحة 

دعم نيابي جللب املستثمرين واستفاده الدولة واملواطنني

د.عادل الدمخي

أســهمها، وجلب املستثمر 
االستراتيجـــي بنسبـــــة 
٢٦٪ وتضمن نســبة ٢٤٪ 

للحكومة.
وأفاد بأنه تقدم باقتراح 
بقانــون إلنشــاء شــركة 
مساهمة متخصصة لصيانة 
وتشغيل املباني واملنشآت 
العامــة وتشــغيلها وذلك 
بالنظــر إلى مبلغ الصيانة 
الــذي فيه هــدر كبير على 
اجلهات املختلفة، كما تقدم 
باقتراح بقانون لتأســيس 

حمد العبيد: هل تسعى إدارة صندوق التنمية 
لتخفيض مساهمتها في دعم «الرعاية السكنية»؟

حمــد  النائــب  وجــه 
العبيد ســؤاال إلــى وزير 
الشــيخ ســالم  اخلارجية 
العبداهللا الصباح، قال في 
مقدمته: بشأن ما وصلني 
مــن معلومــات عــن إدارة 
الصندوق الكويتي للتنمية 
أنها  العربية  االقتصاديــة 
تسعى لتخفيض مساهمة 
الصندوق في دعم املؤسسة 
العامة للرعاية الســكنية، 
وبخصوص مبالغ مستلمة 
عمــل  ملهمــات  كمكافــأة 
ومكافآت نهاية اخلدمة دون 
أخذ املوافقات املطلوبة من 

جميع اجلهات املعنية.
وطالب تزويده وإفادته 

باآلتي:
١ - مــا صحــة ودقــة 

الصنــدوق الكويتــي لدى 
جميــع  إدارات  مجالــس 
املؤسسات اإلمنائية وكذلك 

االستثمارية املالية.
٤ - هــل توجــد مبالغ 
مســتلمة كمكافــآت أو أي 
مــن  ماليــة  مســتحقات 
ممثلــي الصندوق في تلك 
املجالس؟ وهــل تودع في 
حســابات الصنــدوق؟ إذا 
كانــت اإلجابــة باإليجاب 
يرجى بيانها وذلك عن آخر 
خمس سنوات، وذلك طبقا 
لنص املادة (١٨٩) من قانون 
الشركات، وهل هناك أسس 
ومعايير واضحة لترشيح 
ممثلي الصندوق والتجديد 

لهم؟
٥ - صورة من املؤهالت 

لشاغلي الوظائف القيادية 
فــي الصنــدوق، وإقــرار 
املوافقة من مجلس اإلدارة 
لتحديــد رواتبهــم وكذلك 
مكافآت نهاية اخلدمة، ومن 
القياديني الســابقني الذين 
صــرف لهم؟ وهــل توجد 
موافقة من اجلهات املعنية 
كديوان اخلدمة املدنية على 
القرارات اخلاصة بتحديد 

رواتب القياديني؟
٩ - أســماء القانونيني 
املعينــني فــي الصنــدوق 
وصورة من قرارات تعيينهم 
واإلعالنات اخلاصة بالتعيني 
منذ سنة ٢٠١٧ لغاية سنة 
٢٠٢٢، وتزويدي بضوابط 
وشــروط التعيني في هذه 

اإلعالنات عن كل سنة.

إدارة  ملديــر  الدراســية 
االســتثمار واملراقبــني في 
اإلدارة ومدير إدارة الشؤون 
اإلداريــة واملراقبــني فــي 

اإلدارة.
التــي  ٦ - املخالفــات 
ســجلها جهــاز املراقبــني 
املاليني على إدارة الصندوق 

عن آخر ٥ سنوات.
٧ - كشــف باملهمــات 
الرسمية للصندوق يوضح 
فيه اآلتي: أسماء املوظفني 
املوفدين وعدد أيام املهمة 
واملبالغ املستلمة عن هذه 
املهمــات للســنوات املالية 
٢٠١٨/٢٠١٧ ٢٠١٩/٢٠١٨

و٢٠٢٢/٢٠٢١.
رواتــــب  قيمــة   -  ٨
ومكافــآت نهايــة اخلدمة 

حمد العبيد

املعلومات املذكورة سابقا؟
اإلجــراءات  مــا   -  ٢
واخلطوات العملية املتخذة 
العامــة  لدعــم املؤسســة 

للرعاية السكنية؟
ممثلــي  أســماء   -  ٣

عدد نوع القرض
املقترضني

األرباح أصل القرض
والفوائد

القروض االستهالكية
القروض الشخصية
القروض املقسطة

أخرى
املجموع

األرباح والفوائدأصل القرضعدد املقترضنينوع القرض

املجموع

عدد نوع القرض
املستفيدين

قيمة 
املديونية

نسبة 
سداد 

املديونية
القروض االستهالكية

القروض املقسطة
املجموع

عدد نوع القرض
املستفيدين

قيمة 
املديونية

نسبة سداد 
املديونية

القروض االستهالكية
القروض املقسطة

املجموع

األنبعي يسأل «الصحة» عن عدد املراكز 
واملستوصفات واملستشفيات األهلية

حمد املطر يدعم شمول األطباء 
املبتعثني بزيادة املخصصات ٥٠٪

سأل النائب عبداهللا تركي 
األنبعي وزير الصحة عن 
عدد املراكز واملستوصفات 
واملستشفيات األهلية وعن 
عدد جلــان التفتيش على 

املراكز وقواعد اختيارها.
وطلب األنبعي من وزير 
الصحة في السؤال البرملاني 
موافاته باللوائح أو املعايير 
املعتمدة للتفتيش والتدقيق 
على املستشفيات ومراكز 
الرعاية الصحية اخلاصة.

وهل هذه املعايير مطبقة 
على مستشفيات وزارة الصحة؟

وتابــع وكيف مت اعتماد هــذه اللوائح 
واملعايير وآلية مراجعتها وحتسينها؟ وما 

املرجع العلمي املعتمد لهذه 
املعايير واألنظمة؟

وطلب األنبعي السيرة 
الذاتيــة للوكيل املســاعد 
املسؤول عن القطاع األهلي 

بوزارة الصحة.
واستفسر األنبعي عن 
معدالت الوقت املستغرق من 
تقدمي الطلب إلى احلصول 
علــى ترخيــص لألطبــاء 
واملمرضــات والفنيني في 
املراكــز الطبيــة وذلك في 
عام ٢٠١٧ وفي عام ٢٠٢٢؟ 
وعن املدة الزمنية املطلوبة للحصول على 
ترخيص رســمي للمراكــز والعيادات في 

عامي ٢٠١٧ و٢٠٢٢.

عبدالكرمي العبداهللا

اجتمع األمــني العام للجمعيــة الطبية 
الكويتية د.بــدر الهندي مع رئيس اللجنة 
التعليمية فــي مجلس األمة النائب د.حمد 
املطر ملناقشة شمول املبتعثني من «األطباء» 
العاملــني في وزارة الصحة بزيادة الـ ٥٠٪ 
التي مت اقرارها للمبتعثني من قبل التعليم 

العالي.
وناقــش د.الهنــدي مع رئيــس اللجنة 
التعليميــة د.حمد املطر قضية إضافة بدل 
اخلفارة والتدريب في الصرف النقدي لبيع 
اإلجازات لـ «األطبــاء»، خاصة أن اخلفارة 
جزء أساسي وإلزامي من واجبات الطبيب 
في وزارة الصحة، وأن خصم البدل يعارض 

املادة الرابعة من قرار مجلس اخلدمة املدنية 
بشأن بيع اإلجازات.

وذكر األمــني العــام للجمعيــة الطبية 
الكويتية د.بدر الهندي، في تصريح صحافي 
على هامش اللقاء، أن رئيس اللجنة التعليمية 
فــي مجلس األمة النائب د.حمد املطر أبدى 
تفاعله مــع القضايا التــي طرحت ودعمه 
لشمول املبتعثني األطباء ضمن زيادة الـ٥٠٪. 
وبني أن د.املطــر تواصل بعد االجتماع 
مباشرة مع وزير الصحة د.أحمد العوضي، 
والــذي أبدى اســتعداده ورغبته بشــمول 
مبتعثي وزارة الصحة بزيادة الـ ٥٠٪، مبينا 
أن رئيس اللجنة التعليمية وعد بطرح هذا 
املوضوع ضمن اجتماع اللجنة التعليمية 

خالل االسبوع املقبل.

تواصل مع وزير الصحة بعد اجتماع اللجنة التعليمية بأمني عام اجلمعية الطبية

عبداهللا األنبعي

د.حمد املطر مستقبال د.بدر الهندي


