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األمير ألسر
الشهداء :أنتم
أهلنا وإخواننا
ونعزيكم في
أوالدنا وعيالنا

أهالي الشهداء
يثمنون الوقفة
المشرفة لرئيس
مجلس األمة

رؤساء التحرير:
الكويت ستخرج
منتصرة في معركتها
على اإلرهاب

الغانم :المجلس حقق إنجازات غير مسبوقة في دور االنعقاد الثالث ويفتتح الرابع في  27اكتوبر

السلطتان على مأدبة األمير

المبارك :مجلس األمة حقق تطلعات الشعب في اإلصالح ومكافحة الفساد
ملف الدستور
بعيد فض دور االنعقاد العادي
ال�ث��ال��ث ملجلس األم��ة أق��ام صاحب
السمو أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ صباح
األحمد بقصر دسمان مساء أمس
وبحضور سمو ولي العهد الشيخ
ن � � ��واف األح � �م� ��د ورئ � �ي� ��س م�ج�ل��س
األم��ة م��رزوق الغانم وسمو الشيخ
جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء
م��أدب��ة إف �ط��ار ع �ل��ى ش ��رف أع �ض��اء
السلطتني التشريعية والتنفيذية.
وق ��د أع �ل��ن رئ �ي��س م�ج�ل��س االم��ة
ف��ض دور االن�ع�ق��اد ال�ع��ادي الثالث
ام��س على ان يفتتح دور االنعقاد
العادي الرابع في  27اكتوبر املقبل.
وف � ��ي ال �ج �ل �س��ة ال �خ �ت��ام �ي��ة اك ��د
ال�غ��ان��م ان لغة االرق ��ام اك��دت تفوق
امل�ج�ل��س ف��ي دور االن �ع �ق��اد ال�ث��ال��ث
محققا انجازات غير مسبوقة.
وق � � � � � � ��ال ان امل � � �ج � � �ل� � ��س ت � ��رج � ��م
ال �ت��وج �ي �ه��ات االم �ي��ري��ة ف��ي ت�ع��زي��ز
ال � ��وح � ��دة ال ��وط� �ن� �ي ��ة ف� ��ي م��واج �ه��ة
االره � � � � ��اب وال � �ع � �م ��ل ع� �ل ��ى ت �ط��وي��ر
ال�ت�ن�م�ي��ة ال �ب �ش��ري��ة وال �ت �ع ��اون بني
السلطتني.
واوض ��ح ال�غ��ان��م ان امل�ج�ل��س اق��ر
 50ق��ان��ون��ا وه��و رق��م غير مسبوق
واألع � �ل� ��ى ف ��ي دور ان� �ع� �ق ��اد واح ��د
م�ن��ذ  .1963وش �ك��ر ال �غ��ان��م ال �ن��واب
وال� � ��وزراء واألم�ي��ن ال �ع��ام واالم��ان��ة

حصاد دور
االنعقاد
الثالث:

							
الغانم واملبارك أثناء مغادرة املجلس بعد فض دور االنعقاد الثالث

ال �ع��ام��ة ع�ل��ى ج �ه��وده��م ط ��وال دور
االن �ع �ق��اد ،ووج ��ه ال�ش�ك��ر ال ��ى ك��اف��ة
وسائل االعالم وخص بالشكر قناة
امل �ج �ل��س وج ��ري ��دة ال��دس �ت��ور على
دورهما في نقل وتغطية نشاطات
املجلس وتسليط الضوء عليها.
وم � ��ن ج �ه �ت��ه ق � ��ال س �م��و رئ �ي��س
ال� ��وزراء ال�ش�ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك ,لقد

المجلس يطلب من «الدستورية»
تفسير الحصانة البرلمانية
تقدم مجلس االمة الى املحكمة
ال��دس�ت��وري��ة بطلب لتفسير نص
امل��ادة  111م��ن الدستور لتحديد
م � ��وق � ��ف ع � �ض� ��و م � �ج � �ل� ��س االم � � ��ة
ال��ذي يشترك ف��ي عضوية اح��دى
ل � �ج� ��ان امل� �ج� �ل ��س ال � �ت� ��ي ت� �م ��ارس
مهامها فيما بني ادوار االنعقاد
م ��ن ال �ح �ص��ان��ة ض ��د االج� � � ��راءات
الجزائية ,وذلك بناء على تكليف

املجلس بتاريخ .2015/5/19
وج � � � � � ��اء ف � � ��ي ط� � �ل � ��ب امل� �ج� �ل ��س
االستفسار عن اقتصار الحصانة
االج� ��رائ � �ي� ��ة ع �ل��ى دور االن �ع �ق��اد
وتوقفها فيما بني ادوار االنعقاد
وع ��دم ش�م��ول�ه��ا ل�لاع�ض��اء ال��ذي��ن
يشتركون في لجان برملانية تعقد
اجتماعاتها في غيبة املجلس.

إمساكية رمضان
اإلمــســاك03:07 :

اإلفـــطـــار06:52 :

ح� �ف ��ل دور االن � �ع � �ق� ��اد ب ��إن� �ج ��ازات
ك� �ب� �ي ��رة ،وت� �ش ��ري� �ع ��ات م �س �ت �ح �ق��ة،
وق� ��وان �ي��ن الزم� � � ��ة ،ل �ت �ح �ق �ي��ق إث � ��راء
غير مسبوق ف��ي منظومة الحياة
التشريعية في الكويت ،كما وضع
م�ج�ل��س األم� ��ة م ��ن خ �ل�ال ال �ت �ع��اون
ال� � �ص � ��ادق ب�ي��ن ال �س �ل �ط �ت�ي�ن اط� � ��ارا
ومنهجا وطريقا نحقق به تطلعات

ش�ع �ب �ن��ا ال ��وف ��ي ،ووط �ن �ن��ا ال �ع��زي��ز
ف ��ي اإلص� �ل��اح وم �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد،
واالم��ن واالستقرار وترسيخ دولة
القانون وتحقيق الرخاء والتنمية
املنشودة.
ووج � � � � ��ه امل � � � �ب� � � ��ارك ال � � � ��ى رئ� �ي ��س
مجلس األمة م��رزوق الغانم الشكر
وال� �ث� �ن ��اء وال �ت �ق ��دي ��ر ع �ل��ى ق �ي��ادت��ه

وص�ب��ره وحكمته ف��ي ادارة العمل
ف��ي امل�ج�ل��س ب�ك�ف��اءة واق �ت��دار ،مما
ك� ��ان ل ��ه ال� � ��دور ال �ك �ب �ي��ر ف ��ي ت��ذل�ي��ل
العقبات وح��ل املشكالت وتحقيق
اإلنجازات.
المضبطة (ص )09-04

المرتبات  ٪52والدعوم  ٪20والعجز  8.2مليارات دينار

إقرار الميزانية العامة والبصمة الوراثية
ن��اق��ش امل �ج �ل��س ال �ح��ال��ة امل��ال�ي��ة
للدولة ف��ي جلسة س��ري��ة ،وأق��ر في
جلسته العلنية امل�ي��زان�ي��ة العامة
للدولة ب��اي��رادات قدرها  12مليارا
و 210م�ل�اي�ي�ن و 625ال � ��ف دي �ن��ار
وت �م �ث��ل االي � � ��رادات ال�ن�ف�ط�ي��ة منها
 ٪88وم � �ص� ��روف� ��ات ق �ي �م �ت �ه��ا 19
مليارا و 171مليونا وبعجز قدره
 8م �ل �ي ��ارات و 181م �ل �ي��ون��ا و437
ال � �ف� ��ا و 500دي � �ن � ��ار وي� �غ� �ط ��ى م��ن
االحتياطي العام للدولة وخصص
مليار و 221مليونا و 62ألفا و500
دينار الحتياطي االجيال القادمة.
وت � �ت � ��وزع امل � �ص� ��روف� ��ات م� ��ا ب�ين

 9م �ل �ي ��ارات و 148م �ل �ي��ون��ا و907
االف دي � �ن ��ار ل �ل �م��رت �ب��ات وم � ��ا ف��ي
حكمها بنسبة  ٪52م��ن اجمالي
امل �ص��روف��ات وال ��دع ��وم  4م�ل�ي��ارات
و 622م �ل �ي��ون��ا و 683ال� ��ف دي �ن��ار
ب � �ن � �س � �ب� ��ة  ٪20وامل� � � �ص � � ��روف � � ��ات
ال ��رأس� �م ��ال� �ي ��ة  3م � �ل � �ي� ��ارات و177
م�ل�ي��ون��ا و 500ال ��ف دي �ن��ار بنسبة
 ٪17وب��اق��ي امل�ص��روف��ات مليارين
و 123م� � �ل� � �ي � ��ون � ��ا و 910آالف
دي� �ن ��ار ب�ن�س�ب��ة  ٪11م ��ن اج �م��ال��ي
مصروفات امليزانية.
ك�م��ا واف ��ق امل�ج�ل��س ف��ي جلسته
أمس على قانون البصمة الوراثية

وال��ذي ينص على أن تنشأ بوزارة
ال��داخ�ل�ي��ة ق��اع��دة ب�ي��ان��ات للبصمة
ال � � ��وراث� � � �ي � � ��ة وت� � �خ� � �ص � ��ص ل �ح �ف��ظ
ال�ب�ص�م��ات ال��وراث �ي��ة ال�ن��ات�ج��ة عن
العينات الحيوية التي تؤخذ من
األشخاص الخاضعني للقانون.
وحدد القانون عقوبة بالحبس
م ��دة ال ت��زي��د ع��ن س �ن��ة وغ ��رام ��ة ال
ت ��زي ��د ع ��ن ع� �ش ��رة آالف دي� �ن ��ار أو
ب��اح��دى هاتني العقوبتني لكل من
ي �م �ت �ن��ع ع �م ��دا ع ��ن إع� �ط ��اء ال�ع�ي�ن��ة
الحيوية الخاصة به.
المضبطة (ص)09-04

•  245يوم عمل
•  50قانونا
•  334رغبة
•  402اجتماع
لـ  23لجنة
•  869سؤاال
•  650جوابا
•  17طلب مناقشة
•  25طلبا برفع
الحصانة
•  3تكليفات
لديوان المحاسبة
•  6طلبات تحقيق
•  379قرارا
•  446توصية
منها  299بشأن
الميزانيات
الملف (ص)31-10

بمناسبة العطلة
البرلمانية تحتجب
جريدة الدستور
عن الصدور اعتبارا
من غد حتى شهر
أكتوبر المقبل
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استقبل ولي العهد والغانم والمبارك

األمير ألسر الشهداء :أنتم أهلنا وإخواننا
ونعزيكم في أوالدنا وعيالنا

سمو األمير وولي العهد واملبارك خالل استقبال أسر الشهداء

استقبل سمو أمير البالد الشيخ
صباح األح�م��د بقصر السيف أمس
وبحضور سمو ول��ي العهد الشيخ
ن ��واف األح �م��د وس�م��و ال�ش�ي��خ جابر
امل �ب��ارك رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء أسر
املصابني والضحايا وذويهم الذين
اس �ت �ش �ه��دوا ج� ��راء ح� ��ادث االن �ف �ج��ار
اإلره � ��اب � ��ي اآلث � � ��م ال � � ��ذي وق � ��ع أث �ن ��اء
ت��أدي �ت �ه��م ل �ص�لاة ال�ج�م�ع��ة بمسجد
اإلمام الصادق في منطقة الصوابر.
وق��د أع ��رب س�م��وه ع��ن اس�ت�ن�ك��اره
وإدان � �ت� ��ه ال �ش ��دي ��دة ل �ه��ذه ال�ج��ري�م��ة
ال � � �غ � ��ادرة م� ��ؤك� ��دا أن ت� �ل ��ك األع� �م ��ال
اإلجرامية الجبانة لن تنال من وحدة
ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي ال��وف��ي ب��ل عكست
مظاهر التعاطف والتراحم والتالحم
فيما بينه مشكال بذلك مثاال لألسرة
الكويتية ال��واح��دة ت�س��وده��ا املحبة
واأللفة ويجمعها حب الوالء للوطن
الغالي واإلخ�ل�اص ل��ه سائال سموه
امل ��ول ��ى ع ��ز وج� ��ل أن ي�ت�غ�م��د أرواح
ال�ش�ه��داء ب��واس��ع رح�م�ت��ه ويسكنهم
فسيح جناته وأن يمن على املصابني
بسرعة الشفاء والعافية وأن يحفظ
الكويت الغالية وأهلها من كل سوء
وم �ك��روه وي��دي��م عليها نعمة األم��ن
واألمان واالزدهار.
وف� �ي� �م ��ا ي� �ل ��ي ن � ��ص ك� �ل� �م ��ة س �م��و
األم �ي��ر خ�ل�ال ل�ق��ائ��ه أه��ال��ي ال�ش�ه��داء
واملصابني:
ب � �س� ��م ال� � �ل � ��ه ال � ��رح � �م � ��ن ال� ��رح � �ي� ��م،
ب��اس �م��ي وب ��اس ��م س �م��و ول ��ي ال�ع�ه��د
وأخي رئيس مجلس ال��وزراء أود أن
أشكركم على هذه البادرة ووجودكم
لتعزيتنا في وفاة ابنائنا واخواننا
وان ��ا اس �ت�غ��رب ع�ن��دم��ا ي�ق��ول��ون ان��ي
رح� ��ت ال� ��ى م �س �ج��د االم� � ��ام ال �ص��ادق

ليه نستنكر ان��ي رح��ت ح��ق مسجد
االم� ��ام ال �ص ��ادق م��ن ان �ت��م؟ أن �ت��م من
بلد ث��ان�ي��ة؟ أن�ت��م أهلنا ان�ت��م عيالنا
واخواننا وإذا لم نذهب لكم نذهب
مل��ن؟ ل��ذل��ك نحن نعزيكم ف��ي أوالدن��ا
وعيالنا .الذين راح��وا ليس اوالدك��م
فقط ب��ل اوالدن ��ا وعيالنا واخ��وان�ن��ا
وربنا ان شاء الله يتقبلهم في جنته.
اخ��وان��ي ال تستنكرون م��ا عملنا
لكم .عملنا ش��يء غريب؟ انتم اهلنا
سواء يمكن من فئة شيعة وفئة سنة
م ��ا ن �ع��رف ال �ش �ي �ع��ة وال �س �ن��ة ن�ع��رف
اهلنا اهل الكويت ملا سمعنا بقضية
امل � �س � �ج ��د رح � � ��ت رأس � � � ��ا ب� �س� �ي ��ارت ��ي
ل�ل�م�س�ج��د وش �ف��ت ال �ض �ح��اي��ا وف�ع�لا
خرت دمعتي وكل هذا ينبع أن اهلي

سمو األمير يستقبل أسر الشهداء

اشوفهم ام��ام��ي معذبني مجروحني
م �ي �ت�ين ف �ي��ه واخ ��وان� �ك ��م م ��ا ق �ص��روا
س �م��و ول � ��ي ال �ع �ه��د اول واح� � ��د راح
املستشفى ي��زور كل الجرحى واخي
رئ�ي��س مجلس ال � ��وزراء ج�ن��د ك��ل ما
عنده في خدمة هذا الحدث .الحدث
ح��دث والحمد لله ورح�م��ة الله على
م��ن راح وه��ذه ق��درة ال�ل��ه .االن�س��ان ال
ي �ق��در ان ي ��رد ق ��در ال �ل��ه ف��رح�م��ة ال�ل��ه
عليهم وبارك الله فيكم انتم ستبقون
اهل لنا واخوة لنا واوالد لنا وربنا
الله يحفظكم م��ن ك��ل م�ك��روه ويبعد
ال �ك��وي��ت ع��ن ك��ل ح ��ادث م��ن ح ��وادث
االج � � ��رام ال �ت ��ي م� ��رت ع �ل��ى اآلخ ��ري ��ن
ومرت علينا وياكم.
الحمد لله على ما كتب الله لنا فيه

أسر ضحايا االنفجار اإلرهابي يتابعون كلمة سمو األمير

واتمنى الرحمة والسكينة واتمنى
لهم جنة الخلد عند رب�ه��م ي��رزق��ون
وتحت ظل ربهم سبحانه واتمنى ان
نستمر على ه��ذه ال�ل�ق��اءات باملحبة
وارج ��و ان ال ي��دخ��ل بيننا أي واح��د
يعكر صفو املحبة اللي بني االخوة.
ب� ��ارك ال �ل��ه ف�ي�ك��م ه ��ذا ل �ي��س خ�ط��اب��ا
ب� �ق ��در م� ��ا اخ� ��اط� ��ب اخ� � ��وة واوالدي
وع�م��ام واالخ ��وة ال�ل��ي تكلموا وكثر
ال�ل��ه خ�ي��رك��م ورح �م��ة ال�ل��ه ع�ل��ى اللي
ماتوا وبارك الله في املوجودين وان
ش ��اء ال �ل��ه ه ��ذه آخ ��ر ح��ادث��ة تحصل
في الكويت وسنبقى على هذا الحب
والتالحم وهذا ما أتمناه من جميع
االخ��وة شكرا على وجودكم ورحمة
ع �ل��ى م ��ن ف �ق��دن��اه وب � ��ارك ال �ل��ه فيكم

وانتم البركة في اوالدك��م واخوانكم
واب��ائ �ك��م وات �م �ن��ى ل�ل�ج�م�ي��ع ال��رح�م��ة
وال�ت�س��ام��ح ورب �ن��ا ينصرنا جميعا
على الظاملني شكرا.
وأع� � � ��رب أه� ��ال� ��ي ش � �ه� ��داء م�س�ج��د
اإلم��ام ال�ص��ادق ع��ن خالص شكرهم
وص��ادق مودتهم لسمو األمير على
امل �ش��اع��ر األب ��وي ��ة ال �ت��ي اح�ت�ض�ن�ه��م
ب �ه��ا س �م��وه خ�ل�ال ل�ق��ائ�ه��م م��ؤك��دي��ن
أن م ��وق ��ف س� �م ��وه اإلن� �س ��ان ��ي م�ن��ذ
ال �ل �ح �ظ��ات األول� � ��ى ل ��وق ��وع ال �ح��ادث
اآلثم لن ينساه التاريخ.
ك�م��ا اس�ت�ق�ب��ل س�م��و األم �ي��ر سمو
ول� ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن � ��واف األح �م��د
ورئيس مجلس األمة مرزوق الغانم
وس�م��و الشيخ ج��اب��ر امل �ب��ارك رئيس
ال� � � � � ��وزراء وال � �ن� ��ائ� ��ب األول ل��رئ �ي��س
ال � � � ��وزراء وزي� � ��ر ال �خ ��ارج �ي ��ة ال �ش �ي��خ
صباح الخالد.
م��ن ج�ه��ة أخ ��رى ي�ع��ث س�م��و أمير
ال� �ب�ل�اد ب �ب��رق �ي��ة ت �ع��زي��ة إل� ��ى رئ �ي��س
إن��دون �ي �س �ي��ا ع �ب��ر ف �ي �ه��ا س �م��وه عن
خ��ال��ص ت �ع��ازي��ه وص� ��ادق م��واس��ات��ه
بضحايا حادث تحطم طائرة النقل
ال �ع �س �ك��ري��ة ف ��وق األح� �ي ��اء ال�س�ك�ن�ي��ة
ب �م��دي �ن��ة م� �ي ��دان ش �م��ال��ي س��وم �ط��رة
وال��ذي أسفر ع��ن سقوط العديد من
الضحايا واملصابني.
ك�م��ا ب�ع��ث س�م��و األم �ي��ر ببرقيات
ت �ه �ن �ئ��ة إل� � ��ى ك � ��ل ح� ��اك� ��م ع� � ��ام ك �ن��دا
ورئيس جمهورية روان��دا بمناسبة
األعياد الوطنية لكال البلدين.
وب �ع��ث س�م��و ول ��ي ال�ع�ه��د الشيخ
ن ��واف األح �م��د وس�م��و ال�ش�ي��خ جابر
امل � � �ب� � ��ارك رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س ال� � � � ��وزراء
ببرقيات مماثلة.

تلك األعمال
اإلجرامية الجبانة
لن تنال من وحدة
الشعب الكويتي
الوفي
أرجو أال يدخل بيننا
أي واحد يعكر
صفو المحبة التي
بين اإلخوة
موقف سمو
األمير اإلنساني
منذ لحظة وقوع
الحادث لن ينساه
التاريخ
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سنخوض الحرب التي فرضت علينا وسننتصر

الغانم مستقبال أهالي الشهداء:
وحدتنا الوطنية سبيلنا لالنتصار

بوخمسين :وقفة مشرفة لرئيس مجلس األمة في مصاب مسجد اإلمام الصادق

أهالي شهداء مسجد االمام الصادق في مجلس األمة لتوجيه الشكر إلى الرئيس الغانم والنواب على وقفتهم املشرفة

رأى رئ �ي ��س م �ج �ل��س االم � ��ة م� ��رزوق
الغانم ان ال�ح��رب وامل�ع��رك��ة فرضا على
ال�ك��وي�ت�ي�ين م��ؤك��دا ان �ن��ا سنخوضهما
م �ت �ع��اض��دي��ن م �ت�ل�اح �م�ي�ن وس�ن�ن�ت�ص��ر
ب��اذن الله كما انتصرنا في العديد من
املحطات التاريخية.
وق��ال ال�غ��ان��م خ�لال استقباله اهالي
ش � �ه� ��داء م �س �ج��د االم� � � ��ام ال � �ص � ��ادق ف��ي
مجلس االم ��ة :ان ال�ك��وي�ت�ي�ين يمتلكون
اهم عناصر االنتصار التي ال يمتلكها
غيرنا وه��ي ال��وح��دة الوطنية واالرادة
الحقيقية.
وقال الغانم ان أسر الشهداء هم حجر
ال��زاوي��ة واس��اس اللحمة الوطنية الفتا
ال��ى ان تقدير اع�ض��اء املجلس ملوقفهم
ب�ع��دم ان�ق�ي��اده��م ال��ى م��ا ك��ان يخطط له
من هم وراء هذا العمل الجبان ومن كان
يريدها حربا بني املذهبني.
واض� � � � � ��اف خ� �ل� ��ال اس � �ت � �ق � �ب ��ال ��ه أس� ��ر
ال � �ش � �ه � ��داء ال � ��ذي � ��ن ق � �ض� ��وا ف � ��ي ح � ��ادث
تفجير مسجد االم��ام الصادق في قاعة
االح �ت �ف��االت ال �ك �ب��رى ف��ي م�ج�ل��س االم��ة
أمس االربعاء :ان اهالي الشهداء قدموا
اروع االمثلة التي تحدث عنها الجميع
داخ� ��ل وخ � ��ارج دول� ��ة ال �ك��وي��ت وه ��م من
سطروا االمثلة في عدم االنقياد ملا كان
يخطط له من وراء ه��ذا العمل الجبان،
وم��ن ك��ان يريد حربا ب�ين مذهبني ف��اذا
به دين وإله واحد ،وكتاب واحد ،وقبلة
واحدة ،وشعب واحد هو شعب الكويت
وهنيئا لكم بشهدائنا جميعا وهنيئا
للشهداء بشهادتهم فقد كانوا عابدين
ص��ائ�م�ين س��اج��دي��ن ف��ي ب�ي��ت ال �ل��ه وف��ي
شهر رمضان الفضيل.
وذكر الغانم ان جميع املؤشرات التي
ن�ج�م��ت ع ��ن ال�ت�ف�ج�ي��ر ي�ع�ي�ه��ا ال�ق��اص��ي

قبل الداني جميع االحداث التي حدثت
وقد تحدث مستقبال لن تزيدنا اال قوة
ولحمة الفتا الى وجود اخطاء وثغرات
ي�ج��ب اص�لاح �ه��ا ل�ك��ن اص�لاح �ه��ا يجب
ان ي �ك��ون ب�ي�ن�ن��ا داخ� ��ل ال �ب �ي��ت ال��واح��د
وال ن�ق�ب��ل ل �ك��ائ��ن م ��ن ك ��ان ان ي��وج�ه�ن��ا
من الخارج وان كان هناك من رد شاف
وبليغ على من اراد بهذا الشعب االبي
االن �ق �س��ام وال �ف �ت �ن��ة ف ��ان وج� ��ود اه��ال��ي
الشهداء اليوم في بيت االمة مع اعضاء
م �ج �ل��س االم � � ��ة م �ت �ك��ات �ف�ي�ن م �ت�لاح �م�ين
م�ت�ع��اض��دي��ن اك �ب��ر رد ع�ل��ى ه ��ذا ال�ف�ع��ل
ال �ج �ب��ان وع �ل��ى ال�ج�ب�ن��اء ال��ذي��ن يقفون
وراءه.
واضاف :أود ان اقول كالما من القلب
ال� ��ى ال �ق �ل��ب ان دم � ��اء ش �ه��دائ �ن��ا ول�ي��س
شهداءكم لن تذهب ه��درا ونحن نهنئ

ان�ف�س�ن��ا ب�ش�ه��ادت�ه��م ون �س��أل امل��ول��ى عز
وجل ان نلقاه كما لقوه ونؤكد اننا لن
نتخلى عن مسؤوليتنا وان كان قدرنا
ان نكون في الصفوف االمامية في هذا
ال �ح��دث ف�ل��ن ن�ت�خ�ل��ى ع��ن م�س��ؤول�ي��ات�ن��ا
ول� �ك ��ن الن �س �ت �ط �ي��ع ان ن� �ق ��وم ب �ه��ا ل��وال
دع � �م � �ك ��م وم � �س ��ان ��دت � �ك ��م وت� �ع ��اض ��دك ��م
وتالحمكم.
واك��د الغانم :اننا في معركة وحرب
ف��رض�ت��ا علينا ل��م ن�خ�ت��ره�م��ا ول ��م نبدأ
بهما لكننا بالتأكيد ل��ن نهرب منهما
وس �ن��واج��ه ال �ح ��رب ون �خ ��وض امل�ع��رك��ة
متالحمني متعاضدين وسننتصر باذن
الله سبحانه وتعالى كما انتصرنا في
ال�ع��دي��د م��ن امل�ح�ط��ات ال�ت��اري�خ�ي��ة التي
م ��رت ب�ن��ا وت��اري��خ ال �ك��وي��ت ي�ش�ه��د ب��أن
اه��م عناصر االنتصار التي ملكها وال

جانب من حضور عوائل وأسر الشهداء في قاعة االحتفاالت الكبرى في مجلس األمة

الغانم يلقي كلمة

يملكها غيرنا ،نحن قد ال نملك العدد،
وق��د ال نملك العدة وق��د ال نملك العتاد
ل �ك��ن ن �م �ل��ك م ��ا ه ��و اق � ��وى م ��ن ك ��ل ه��ذه
االم��ور نملك ال��وح��دة الوطنية واالرادة
الحقيقية ون�ع�ل��م يقينا أن�ن��ا ع�ل��ى حق
ل��ذل��ك ه ��ذه االم � ��ور ب� ��دأت م�ن��ذ ال��دق��ائ��ق
االولى بفضل الله تعالى اوال ثم بفضل
صاحب السمو امير ال�ب�لاد حفظه الله
ورعاه ثم بفضلكم انتم اهالي الشهداء
والن ما ك��ان يريد تحقيقه من هم وراء
ه��ذا العمل الجبان ان�ت��م اول م��ن احبط
ه ��ذا االم ��ر واول م��ن ب ��دأ ب��ال��رد عليهم
بشكل ع�ف��وي وت�ح��ول��ت ك��ل ب�ي��وت اه��ل
الكويت الى بيوتكم وكل البيوت كانت
حزينة بحزنكم.
وت��اب��ع :وم ��ا اب �ك��اك��م اب �ك��ان��ا جميعا
ودموعكم سالت على خدود الكويتيني

قبل خ��دودك��م ومشاعركم تجسدت في
املظاهر التي رأيتموها خالل ايام العزاء
ف��ي ك��ل بيت كويتي وع�ن��دم��ا ات��ون��ا من
الخارج معزين وجدونا جميعا نتلقى
ال � �ع� ��زاء الن امل� �ص ��اب م �ص ��اب ال�ج�م�ي��ع
وليس مصاب عوائلكم املحترمة ،ولكم
مني نيابة عن اعضاء مجلس االمة كل
الشكر والتقدير ولكم مني ونواب االمة
ال ��وع ��د ب ��أن دم� ��اء ش �ه��دائ �ن��ا ل ��ن ت��ذه��ب
هدرا وبأننا سنخوض الحرب واملعركة
ال� �ل� �ت�ي�ن ف ��رض� �ت ��ا ع �ل �ي �ن ��ا وس �ن �ت �ح �ل��ى
ب �ش �ج��اع��ة ش �ه��دائ �ن��ا ال ��ذي ��ن ف �ق��دن��اه��م
ونقول لهم فتنتكم اخطأت العنوان.
ومن جانبه قال رجل االعمال وممثل
اه� ��ال� ��ي ال � �ش � �ه� ��داء ج � � ��واد ب��وخ �م �س�ي�ن:
ح�ض��ورن��ا ج��اء ل�ت�ق��دي��م ال�ش�ك��ر لرئيس
م�ج�ل��س االم ��ة ع�ل��ى وق�ف�ت��ه امل�ش��رف��ة في
م �ص��اب م�س�ج��د االم � ��ام ال � �ص ��ادق ،وم��ا
حدث للمصلني الصائمني مثمنا موقف
ال�ق�ي��ادة الحكيمة ،وال ري��ب ان حضور
س �م��و ام �ي��ر ال �ب�ل�اد وس �م��و ول ��ي ال�ع�ه��د
ورئ�ي��س مجلس االم��ة ووزي��ر الداخلية
واالج �ه ��زة االم �ن �ي��ة ال ��ى م��وق��ع ال �ح��ادث
وق��ت ح��دوث��ه ك��ان ل��ه االث ��ر الكبير على
ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي ،وس��اه��م ف��ي توحيد
ال�ص�ف��وف ،وت�م��اس��ك االي ��ادي م��ؤك��دا ان
الكويتيني اس��رة واح ��دة ،وق�ل��ب واح��د،
وسنركز على التعاون ،وعموما هناك
متطوعون ملساعدة رجال االمن في اداء
عملهم.
واع�ل��ن بوخمسني ان الجمعة املقبل
س�ي�ش�ه��د ص �ل�اة م �ش �ت��رك��ة ف ��ي امل�س�ج��د
ال�ك�ب�ي��ر ك�م��ا ب� ��ادرت ال�ح�ك��وم��ة وفتحت
املسجد للعزاء على مدى االيام الثالثة.

الغانم يهنىء
نظراءه في كندا
ورواندا وبورندي
والصومال
بعث رئيس مجلس األمة
مرزوق الغانم برقيتي تهنئة
إل ��ى رئ �ي��س م�ج�ل��س ال�ع�م��وم
ف� � ��ي ك� � �ن � ��دا أن � � � � � ��درو س �ش �ي��ر
ورئيس مجلس الشيوخ ليو
هاوساكوس وذلك بمناسبة
العيد الوطني لبلدهما.
كما بعث الغانم برقيتي
ت�ه�ن�ئ��ة إل ��ى رئ �ي��س امل�ج�ل��س
ال � ��وط� � �ن � ��ي ف� � ��ي ج� �م� �ه ��وري ��ة
ب� � � ��ورون� � � ��دي ب � �ي� ��ي ن �ت��اف �ي ��و
ه��ان �ي��وم��ا ورئ� �ي ��س م�ج�ل��س
الشيوخ جبرائيل نتسزيرانا
ب �م �ن��اس �ب��ة ال �ع �ي ��د ال��وط �ن��ي
لبلدهما.
وب � �ع ��ث ال� �غ ��ان ��م ب��رق �ي��ات
م�م��اث�ل��ة ال ��ى ك��ل م��ن رئ�ي�س��ة
م� � � �ج� � � �ل � � ��س ال � � � � � � �ن � � � � � � ��واب ف� ��ي
ج�م�ه��وري��ة روان� ��دا دون��ات�ي��ل
موكاباليسا ورئيس مجلس
ال� �ش� �ي ��وخ ب� �ي ��رن ��ارد م ��اك ��وزا
ورئ�ي��س مجلس الشعب في
جمهورية ال�ص��وم��ال محمد
ش�ي��خ ع�ث�م��ان ج� ��واري وذل��ك
ب�م�ن��اس�ب��ة األع �ي��اد الوطنية
لبلدانهم.

04

مضبطة

aldostoor

الخميس  15رمضان  02 . 1436يوليو 2015

تخصيص  120مليون دينار لدعم المنظومة األمنية

المجلس يقر الميزانية العامة
ويناقش الحالة الماليةللدولة
أقر مجلس األمة في جلسته أمس الميزانية العامة
للدولة للسنة المالية  2016-2015والتوصيات الواردة
في تقرير لجنة الميزانيات وأحالها للحكومة وناقش
الحالة المالية في جلسة سرية كما أقر قانونا بشأن
البصمة الوراثية لدعم األجهزة األمنية في التعرف
على مرتكبي الجرائم وأشخاص الجثث مجهولي الهوية
وعقد المجلس جلسته الختامية لدور االنعقاد العادي
الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر على أن يعود
لالنعقاد في الدور الرابع خالل األسبوع األخير من شهر
أكتوبر المقبل.
مرزوق الغانم مترئسا الجلسة

اف�ت�ت��ح رئ �ي��س م�ج�ل��س األم ��ة م ��رزوق
الغانم الجلسة التكميلية أمس االربعاء،
وت �ل��ا األم� �ي ��ن ال � �ع� ��ام أس � �م� ��اء االع� �ض ��اء
ال � �ح � �ض� ��ور وامل � �ع � �ت � ��ذري � ��ن وال� �غ ��ائ� �ب�ي�ن
واملنصرفني من الجلسة املاضية.
الميزانيات
ت � �ق ��ري ��ر ل� �ج� �ن ��ة امل � �ي � ��زان � �ي � ��ات ب �ش ��أن
امل�ش��روع بقانون ب�ش��أن رب��ط ميزانيات
ال � ��وزارات واإلدارات ال�ح�ك��وم�ي��ة للسنة
املالية .2016/2015
 محمد طنا :تكلمت عن القنوات التيتبث الفتنة وتفرق الوحدة الوطنية إنما
القنوات الخيرية ال أقصدها.
 ع ��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د رئ �ي��س لجنةامل� �ي ��زان� �ي ��ات :ي �س��رن��ي أن أق � ��دم ل �ك��م م��ا
انتهت اليه اللجنة تقريرها عن امليزانية
ال �ع��ام��ة ل �ل��دول��ة ،اج �ت �م �ع��ت ال �ل �ج �ن��ة 77
اج�ت�م��اع��ا رس�م�ي��ا ب�ن�ص��اب ب �خ�لاف 10
اج�ت�م��اع��ات ف��رع�ي��ة مل�ن��اق�ش��ة امل�ي��زان�ي��ات
استغرقت  254ساعة عمل انجزت 100
م��وض��وع وق��دم��ت  39ت �ق��ري��را متضمن
 283؟؟؟  297ت��وص �ي��ة .ل�ق��د ات ��اح م�ن��اخ
االس�ت�ق��رار السياسي للمجلس إق ��رار 3
قوانني مهمة تخص الرقابة املالية ،مما
ن�ت��ج ع�ن��ه رف ��ض  15م�ي��زان�ي��ة م��ن اص��ل
 35ميزانية .كان للجنة دور في ترشيد
امليزانية في ظل انخفاض اسعار النفط
وه � ��ذه ال �ت �خ �ف �ي �ض��ات ل ��م ت �م��س روات� ��ب
املوظفني أو أث��رت على خطة التوظيف
أو الخدمات العامة والتعليمية ولم تطل
الدعوم املقدمة للمواطنني.
مؤشرات الميزانية
 قدرت االيرادات في  2016/2015بمايقارب  12مليارا.
 قدرت املصروفات بنحو  19مليارا، -املرتبات  ٪ 20 ،٪ 52للدعوم و17

املشاريع الرأسمالية.
 ع� � ��دد امل � �ش� ��اري� ��ع االن� �ش ��ائ� �ي ��ة 501مشروع ٪ 77 ،منها خارج خطة التنمية
يعني هناك خالف بني مشاريع امليزانية
وبني مشاريع الخطة.
 ت�ض�م�ن��ت امل �ص��روف��ات  120مليوندينار للطوارئ ،حسب ضوابط مجلس
الوزراء لألغراض األمنية.
ابرز االختالالت
 عدم جدية الجهات الكويتية في حلمشكلة البطالة.
  7938وظ �ي �ف��ة ش��اغ��رة ح �س��ب آخ��رحساب ختامي.
 ب ��زي ��ادة  783وظ �ي �ف��ة ش ��اغ ��رة ع��نالسنة املالية التي سبقتها.
  86مليون دينار اعتمادات تنقل الىاملكافآت.
 الح � �ظ� ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة أن ك� �ث� �ي ��را م��نم�ج��ال��س االدارات غ�ي��ر ف�ع��ال��ة ومفتقدة
لدورها االسكاني وادى الى زي��ادة عدد
امل�خ��ال�ف��ات وت��ره��ق امل��ال ال �ع��ام ،دون اي
جهود حقيقية.
 اتخاذ قرارات عن طريق اجتماعاتتمريرية.
 ب�ع��ض ق � ��رارات م�ج�ل��س االدارات التتسم بالحيادية واالستقاللية نتيجة
لتضارب املصالح.
 تشكيل ل�ج��ان منبثقة م��ن مجلساالدارة م��ن ن�ف��س اع�ض��ائ�ه��ا وتتقاضى
مكافآت إضافية.
 تشريع قانوني ترشيد لالنفاق.ج -االستشارات:
 الب � ��د م� ��ن اع� � � ��ادة ال �ن �ظ ��ر ف� ��ي آل �ي��ةال �ح �ك ��وم ��ة م� ��ن امل� �ك ��ات ��ب االس �ت �ش ��اري ��ة
خ ��اص ��ة ف� ��ي ظ� ��ل ع� � ��دم وج � � ��ود م� � ��ردود
حقيقي من تلك االستشارات .
 -تقدير بند االس�ت�ش��ارات وص��ل الى

 74م �ل �ي��ون دي �ن��ار دون وج� ��ود نصيب
ي��ذك��ر ملعهد ال�ك��وي��ت ل�لاب�ح��اث فنسبته
 % 1فقط.
 امل�ص��روف��ات املتعلقة بتكنولوجيااملعلومات وم��ا يتصل بها تقدر بنحو
 30مليون دي�ن��ار ف��ي امليزانية الحالية،
وب � �ع� ��ض ال � �ج � �ه� ��ات غ � �ي ��ر ق � � � � ��ادرة ع �ل��ى
استغالل التكنولوجيا.
 مشكلة عقود النظافة تزداد سنوياووص �ل��ت ه ��ذه ال �س �ن��ة ال ��ى  285م�ل�ي��ون
دينار على مدى  5سنوات وهذه السنة
خصص لها  58مليونا ،وفي دول اخرى
ال�ن�ف��اي��ات تعتبر اي� ��رادا ل�ل��دول��ة ،ونحن
نصرف عليها.
 ه�ن��اك ك��ارت��ل ب�ين ش��رك��ات النظافةالستغالل عقود النظافة.
 ك ��ل ذل ��ك ي��دع��و ال ��ى ض � ��رورة رس��مس � �ي ��اس ��ة واح � � � � ��دة وت� �ط� �ب� �ي� �ق ��ا ل �ل �ن �ط��ق
ال �س ��ام ��ي ف ��ي االف� �ت� �ت ��اح ان دع ��ان ��ا ال��ى
ت�ح �م��ل م�س��ؤول �ي �ت �ن��ا ال��وط �ن �ي��ة الت �خ��اذ
ال �ت �ش��ري �ع��ات وال� � �ق � ��رارات ال �ت ��ي ت�ح�م��ي
ث��روت �ن��ا واح �ت �ي��اط��ي اج �ي��ال �ن��ا ال �ق��ادم��ة
وكذلك منع الهدر ،وكما اع��رب الرئيس
الغانم وقال »اال انه ال يزال هناك الكثير
م��ن امل�ل�ف��ات ال�ع��ال�ق��ة ووت �ي��رة ال�ع�م��ل في
ك�ث�ي��ر م��ن امل �ش��روع��ات ،وال �ف��رص��ة ال�ت��ي
اس �ت �ح �ق �ه��ا ال � � � � ��وزراء ل �ي �س��ت ت �ف��وي �ض��ا
مقترحا او مهلة متجددة.
ون� �ح ��ن ال � �ي� ��وم ن� �ع ��رض ع �ل �ي �ك��م اه ��م
ال � �ت ��وص � �ي ��ات ل �ت �ص �ح �ي��ح امل � �س � ��ار م �م��ا
يوجب على الحكومة تنفيذ تعهداتها
ام ��ام م�ج�ل�س�ك��م امل ��وق ��ر ،وس�ن�ت��اب��ع ه��ذه
التعهدات.
وات��وج��ه ال ��ى االخ ال �ف��اض��ل ال��رئ�ي��س
ب�ع�م �ي��ق ال �ش �ك��ر واالم� �ت� �ن ��ان ال � ��ذي دع��م
ت �ي �س �ي��ر ام � ��ور ال �ل �ج �ن��ة ،وك ��ذل ��ك رئ �ي��س
الوزراء ووزير املالية ،ووزير املالية جدا
ك��ري��م وات ��وج ��ه ال�ي�ك��م االخ� ��وة االع �ض��اء

ب ��ال� �ش� �ك ��ر ال � �ج� ��زي� ��ل واخ � � � ��ص ب��ال �ش �ك��ر
اع �ض��اء ال�ل�ج�ن��ة ف �ب��ذل��وا ج �ه��دا وع �ن��اء
كبيرين ،واخيرا اتوجه بالشكر الجزيل
ال � ��ى اع � �ض� ��اء امل �ك �ت ��ب ال �ف �ن ��ي ب��ال�ل�ج�ن��ة
مستشارين واعضاء .
 د .يوسف الزلزلة :هناك ميزانياتت��رص��د مل�ش��اري��ع ث��م نفاجأ أن م��ا صرف
على هذه املشاريع صفر.
فهل الحكومة ال تتابع مسؤوليتها
ف��ي تنفيذ امل �ش��اري��ع؟ أال ت�م�ل�ك��ون جهة
إشرافية ملتابعة املشاريع؟
ف��إم��ا امل �س��ؤول��ون غ�ي��ر ق��ادري��ن وإم��ا
ال �ج �ه��از غ �ي��ر ق� ��ادر وإم� ��ا ه��م م�س�ع��دون
لتشويه صورة الكويت.
واوج ��ه ال�ك�لام لسمو رئ�ي��س ال ��وزراء
ان � ��ه اذا ل� ��م ي �س �ت �ط��ع امل � �س � ��ؤول ت�ن�ف�ي��ذ
خطة التنمية فليذهب وي��أت غ�ي��ره من
الكفاءات.
ان � �ت� ��م ش �غ �ل �ت �ك��م ت � ��أت � ��ون ب �ق �ي��ادي�ي�ن
بالباراشوت ،البد ان تنفذوا التوصيات،
االن رق ��م  1ف��ي ال �ك��وي��ت ه��و االم� ��ن ،وال
ي� ��ؤج� ��ل ،ون� �ح ��ن م �س �ت �ع ��دون الع �ط��ائ��ه
امل� �ي ��زان� �ي ��ة ال� �ت ��ي ي ��ري ��دوه ��ا ل �ك ��ن ن��ري��د
تحقيق االمن ،وفقدنا قبل ايام مجموعة
م��ن ال �ش �ه��داء ل�ك��ن اه��ال�ي�ه��م م��وج��ودون
وي�ش�ع��رون ب��ال�ف�ق��دان ،فيجب اال نشعر
اب �ن��اء ه��م ب��أن �ه��م ي �ح �ت��اج��ون ال ��ى ش��يء
ب ��ل ي �ج��ب ان ي ��وف ��ر ل �ه��م ك ��ل ش � ��يء الن
ه ��ذه ال ��دم ��اء ال��زك �ي��ة اح �ي��ت ف ��ي ن�ف��وس
الكويتيني نعمة املواطنة ووقوفنا صفا
واحدا كالبنيان املرصوص.
 ج �م��ال ال�ع�م��ر :ات�م�ن��ى ان الحكومةتستفيد من املالحظات التي تعكس رأي
املجلس ،التحدي هو انخفاض ايراداتنا
النفطية بنسبة  ٪ 88نتيجة انخفاض
اسعار النفط ،لالسف الحكومة تخفض
امليزانيات بطريقة غير مشروعة لصالح
م �ك��اف��آت ب��امل�ل�اي�ي�ن مل �ج��ال��س االدارات،

م�ط�ل��وب وق ��ف ه ��ذا االج� � ��راء ،وك��ارث�ت�ن��ا
ف��ي التعيينات ال�ب��اراش��وت�ي��ة ،واملشكلة
ان�ه��ا تنعكس على الخطة وه�ن��اك هدر
في املال العام وانخفاض نسبة االنجاز
الن اختيار القيادات ليس على مستوى
الكفاءة والواسطة تحرم كفاءات وطنية.
اول م��رة ارى ان م�ج�ل��س ادارة تقرر
ل��ه  4000وال�ل�ج��ان ال�ف��رع�ي��ة ض�ع��ف ه��ذا
املجلس.
وامل � �ط � �ل � ��وب خ � �ف ��ض ك� �ل� �ف ��ة ال� ��وق� ��ود
ملحطات الكهرباء.
وب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل �ش �ه��داء ن �ش �ك��ر ت��وج��ه
سمو االمير على رعايته الكريمة لذوي
ال �ش �ه��داء ،وال ن��زاي��د ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة في
اسقاط الديون عليهم.
 عبدالحميد دشتي :االيرادات العامةللدولة انخفضت بمقدار  %40وايراداتنا
النفطية انخفضت  %88التحدي يكمن
ف ��ي ك�ي�ف�ي��ة ت�ن�م�ي��ة االي� � � ��رادات ول�لاس��ف
اليتنا هي نفس االلية ،العجز االكتواري
وس��داد القسط االخير للتأمينات كذبة
ك� �ب ��رى ،س ��أق ��دم ت �ع��دي�ل�ات ع �ل��ى ق��ان��ون
التأمينات االجتماعية.
هناك شباب م��ن يتطع ال��ى ان يكون
ل��ه دور ف��ي ال �ق��رار ،ان سياسة االق��راض
وت�ح��ري��ك ال �س��وق ف��ي هيئة س��وق امل��ال،
ول� �ن ��ر م ��ن ال� � ��ذي اس �ت �ف ��اد م ��ن م �ل �ي��اري
الصندوق الكويتي للمشاريع الصغيرة
واملتوسطة.
االي ��رادات نتيجة انخفاض انتاجنا
م ��ن ال �ن �ف��ط م� � ��اذا ي� �ع ��وض ��ه؟ ات��وج �ع �ن��ا
نتيجة وق��ف االن �ت��اج ف��ي حقلي ال��وف��رة
وال �خ �ف �ج��ي ،م �ب��ال��غ ب��امل �ل �ي��ارات ش�ه��ري��ا
نتيجة وقف هذا االنتاج.
 ص��ال��ح ع��اش��ور :ه��ذه امل�ي��زان�ي��ة مناك� �ب ��ر امل� �ي ��زان� �ي ��ات ف ��ي ت ��اري ��خ ال �ك��وي��ت
وال �ح �ي��اة ال�س�ي��اس�ي��ة اذ ت�ب�ل��غ ن�ح��و 60
م �ل �ي��ار دوالر ،وت �ح �ت��م ع �ل��ى ال�ح�ك��وم��ة

كفاءة القياديني في الدولة لتنفيذ خطة
ال�ت�ن�م�ي��ة ب�ن�س�ب��ة االن �ج��از ف��ي امل�ش��اري��ع
اق� ��ل م ��ن  ،%50امل �ن �ص��ب ل �ي��س وج��اه��ة
ل��رف��ع م �س �ت��وى م�ع�ي�ش��ة امل� ��واط� ��ن :ف�ه��ل
هذه امليزانية يشعر املواطن ان مستوى
معيشته ارت �ف��ع ،ام ��ام ال�ح�ك��وم��ة الكثير
م ��ن ال �ق �ض��اي��ا وامل� �ي ��زان� �ي ��ة ل ��م ت�ن�ع�ك��س
ع�ل��ى م�س�ت��وى م�ع�ي�ش��ة امل��واط��ن فدخله
يصرفه على التعليم والصحة والهدف
منها االنتعاش االقتصادي س��واء على
امل �س �ت��ؤى ق �ط��اع ال� �خ ��اص او ق �ط��اع��ات
الخدمات االخ��رى؟ فهل القطاع الخاص
م�ن�ت�ع��ش ،ه��ل ال �ق �ط��اع ال �خ��اص يساعد
ال �ح �ك��وم��ة ب��ال��رغ��م م ��ن ال� �ص ��رف ع�ل�ي��ه،
اب��دا ال ،فايجارات البنوك املحلية خالل
س�ن��ة ل�ل��دول��ة ت �ع��ادل اي �ج��ار ش�ه��ر واح��د
ل�ل�ج�م�ع�ي��ات ال �ت �ع��اون �ي��ة ،وذل� ��ك ي�ح�ت��اج
اع � ��ادة ن �ظ��ر ف ��ي ال ��رس ��وم ع �ل��ى ال �ب �ن��وك
ونسبة الكويتيني امل��وظ�ف�ين انخفضت
وال � �ح � �ك � ��وم � ��ة اي� � �ض � ��ا خ� �ف� �ض ��ت ن �س �ب��ة
العاملني من  %5الى .%3
 خليل ال�ص��ال��ح :ملف البطالة مهمف �ه��و ف ��ي ب �ع��ض ال� � ��دول ت �ض��ع ك ��ل ي��وم
النسب ،رئيس اللجنة قال اكثر من 7000
وظ �ي �ف��ة م ��ازال ��ت م ��وج ��ودة ف��ي ال��دوائ��ر
ال�ح�ك��وم�ي��ة ،مل ��اذا الن�ه��م خاشينهم حق
رب �ع �ه��م ،ال ب��د م��ن وج� ��ود آل �ي��ة مل�ت��اب�ع��ة
ك�ي�ف�ي��ة ش �غ��ر ه ��ذه ال ��درج ��ات وال يكفي
تعهد الوزير.
وف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��امل �ن �ح��ة ال�ح�ك��وم�ي��ة
بمجالس االدارات ،وتالعبهم بالقوانني،
مرتبات املواطن اليوم انخفضت بسبب
السكن واالي �ج��ارات واالق�س��اط والسبب
الرئيسي ه��ي م�ح��اول��ة معالجة اسعار
العقار والوحدات السكنية.
ح� ��ل ال �ق �ض �ي��ة االس� �ك ��ان� �ي ��ة ه� ��ي ح��ل
ل�ل�م�ي��زان�ي��ة ال �ع��ام��ة ال��وض��ع االم �ن��ي هو
ال �س �ي��د ف�ل�ا ب ��د ان ن �ع��زز ك ��ل م ��ا ي��ري��ده
الجهاز األمني.
 د .ع �ب��دال �ل��ه ال �ط��ري �ج��ي :ن �ح��ن ف��يامل �ي ��زان �ي ��ات ن� ��رى ال � �ب �ل�اوي وامل �ص��ائ��ب
بسبب القياديني وس��وء االدارة ،ونحن
عززنا ميزانية وزارة الداخلية لكن االمن
ليس كله في وزارة الداخلية ،بل ايضا
الجمارك.
واضاف الطريجي في  5مايو خرجت
شاحنة من الجمارك وتم التعتيم عليها،
ووج�ه��ت اسئلة ع��ن الشاحنة ،واعترف
الوزير في اجابته انه تم هرب الشاحنة
وقام السائق باستغالل وجود ثغرة في
س��اح��ة ال�ح�ج��ز ح�ي��ث ت��م تسكينها من
قبل رج��ال امل��وان��ىء بساتر رم�ل��ي ،وق��ام
السائق بازالة الرمال بطريقة يدوية.
وتساءل ملاذا لم توثق الواقعة بكتاب
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رس�م��ي ال��ى ال��دخ�ل�ي��ة؟ وف��ي نفس اليوم
ه ��رب ال �س��ائ��ق م��ن م �ط��ار ال �ك��وي��ت فمن
ه��رب��ه؟ ك��اش�ف��ا ان��ه ل��م ي�ت��م ع�م��ل محضر
بالواقعة وفقط تم ابالغ امن امليناء.
وخاطب مدير الجمارك وزي��ر املالية
في كتاب بقوله :نريد مخاطبة الجهاز
لتسكير الفتحة فقد الحظنا كثيرا من
الشاحنات تهرب اسلحة ومخدرات من
هذه الفتحة ،وان هذه الفتحة موجودة
من  15سنة ولم يتم عمل صيانة.
وس � � � � ��أذه � � � � ��ب ألب � � � �ع � � ��د م� � � � � ��دى ل� �ي ��س
باالستجواب الن نصف املجلس معكم
ول�ك��ن سأفضحهم واذه ��ب ب�ك��ل ال�ط��رق
واذك � ��ر ان ال �ش��اح �ن��ة ك ��ان ف�ي�ه��ا اس�ل�ح��ة
وانظروا متى حدث التفجير.
 وزي��ر املالية ان��س الصالح :الب��د اناشير الى ان االسئلة البرملانية نجد اننا
شكلنا لجنة تحقيق مستقلة ليس لها
عالقة بالجمارك ورفعت تقريرها أمس
وه �ن ��اك ب �ع��ض ال �ش �ب �ه��ات ل �ك��ن ال�ل�ج�ن��ة
ل �ي �س��ت م �خ �ت��رق��ة ب��دل �ي��ل ان� �ه ��ا اح��ال��ت
االش �خ��اص ال ��ى ج �ه��ات ال�ت�ح�ق�ي��ق ،أم��ن
الكويت ال نزايد عليه اطالقا.
 ف �ي �ص ��ل ال � ��دوي� � �س � ��ان :ه � ��ل ت �ح �ق��قاالداء والنتائج من امليزانية؟! ال بدليل
ان ال �ب��رام��ج وامل �ش��اري��ع ل��م ت ��ؤت اك�ل�ه��ا،
ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�ام��ن وم �ح��اول��ة دق اس�ف�ين
بني ابناء الشعب الكويتي فنحن لدينا
امل �ل �ي��ارات ال�ت��ي ص��رف�ن��اه��ا ع�ل��ى االع�ل�ام
فهل استطاع ان يغير ف��ي ال��رأي العام،
م�ل�اي�ي�ن ص��رف �ن��اه��ا ع �ل��ى االوق� � ��اف فهل
اوجدنا للوسطية طريقا في الكويت ام
صدرت التطرف الى دول الجوار.
ه � ��ل اس � �ت � �ط ��اع ال �ت �ع �ل �ي��م ان ي �ح�ق��ق
اه ��داف ��ه ،ه��ل اس�ت�ط�ع�ن��ا ان ن�خ�ل��ق جيال
ي��ؤم��ن ب��امل��واط�ن��ة؟! ه�ن��اك ان�ق�س��ام قبلي
وطائفي في مدارس الكويت ،نجد سوء
ال�ت�ع�ل�ي��م وض �ع��ف امل �خ��رج��ات ،ك��ل وزي��ر
عارف ماذا عنده.
امل�ش�ك�ل��ة ل�ي�س��ت ف��ي امل �ي��زان �ي��ة وان�م��ا
امل� �ش� �ك� �ل ��ة ف� � ��ي االدارة ن � �ح� ��ن ن �خ �ت ��ار
ب ��ال �ب ��اراش ��وت ،الن ال �ح �ك��وم��ة ال تطلق
خطة حديثة من اجل تعيني القياديني.
نحن نفتخر بالعروبة ومبادئ ديننا
ف�ه��ل ع �ج��زت م�ب��ادئ�ن��ا ع��ن اي �ج��اد ت�ق��دم
حقيقي من خالل امليزانية؟!
 م �ح �م��د ط� �ن ��ا :امل� �ي ��زان� �ي ��ات رص ��دتللكثير م��ن ال�ه�ي�ئ��ات ،ول�ك��ن امل�ع��اق�ين لم
ت��رص��د ل�ه��م امل�ي��زان�ي��ات ال�ك��اف�ي��ة ،نسمع
عن املشروعات الصغيرة وصدقت لها 2
مليار دينار كويتي والشباب يراجعون
ال �ح �ك��وم��ة ال ي �ج ��دون ش �ي �ئ��ا ،ه ��ذا ظلم
ومخالفة للدستور.
ول � ��م ن ��ر اي ام� � ��ور ت �ج �م �ي �ل �ي��ة ل�ل�ب�ل��د
وصرفت لها  788مليون دينار كويتي

ولم نر شيئا ،اين الواجهة البحرية في
الجهراء؟!
هذه عالمة استفهام كبيرة  ،الجهراء
آخر اهتماماتهم.
م�ج�م��ع ال� � � ��وزارات ف ��ي ال �ج �ه��راء منذ
 10س� �ن ��وات ب� ��دأ وت ��وق ��ف م �ن��ذ س�ن�ت�ين
وص� ��اح� ��ب امل � �ش � ��روع اخ � ��ذ م �س �ت �ح �ق��ات
بالكامل ،نريد ال��زود الهل الجهراء لكن
لن يأتي منكم الزود.
م �س �ت �ش �ف��ى ال � �ج � �ه ��راء س �م ��و االم �ي ��ر
ت �ب��رع ب ��أرض م��ن ح�لال��ه وص��ارل �ه��ا 12
سنة والحكومة ل��م تنفذها ،هناك بوق
تحصل في هذا البلد ،و 4صاالت افراح
في الجهراء وامليزانية مرصودة لها منذ
عام 2000م  3مراكز اطفاء مرصود لها
ميزانية منذ  1999والى اآلن لم نر شيئا.
 س �ع��دون ح �م��اد :ه �ن��اك م�ب��ال�غ��ة فيتقدير تكلفة ان�ت��اج سعر برميل النفط
ومعلوماتنا انها ال تتعدى  4دوالرات
ال�ت�ق��دي��ر غ�ي��ر ال�ن�ف�ط�ي��ة وض �ع��وا م�ل�ي��ارا
و 263مليون دي�ن��ار وه��ذا غير صحيح
الن االستثمارات الخارجية  162مليار
دوالر بروحها.
 ف � ��ارس ال�ع�ت�ي�ب��ي (م �ق ��رر ال �ل �ج �ن��ة):تكلفة ال�ب��رم�ي��ل اق��ل م��ن ه ��ذا ،واي� ��رادات
االستثمارات الخارجية ال توضع ضمن
امليزانية وان�م��ا تذكر ف��ي الحالة املالية
للدولة.
 وزي � � ��ر االش � �غ � ��ال اح� �م ��د ال �ج �س ��ار:مجمع وزارات الجهراء ما زال في الخطة
وسوف يطرح عن قريب باذن الله.
 سعدون حماد :االيراد غير النفطيةي �ج ��ب ان ت �ض �م��ن ب �ه ��ا االس� �ت� �ث� �م ��ارات
ال �خ��ارج �ي��ة ف �ه��ي  162م �ل �ي��ارا او ال �ع��ام
ال �ف��ائ��ت ك��ان��ت  % 9والب ��د ان نعرضها
اآلن ،م �ج �م��ع وزارات ال �ج �ه ��راء ب�ع��دم��ا
ال ��وزي ��ر اق �س ��م ال �غ ��ى امل � �ش� ��روع ،ون��ري��د
معرفة سبب االلغاء.
 د .خ �ل �ي��ل ع� �ب ��دال� �ل ��ه :اس �ت �ث �م ��اراتم ��ؤس �س ��ة ال � �ب � �ت ��رول ه� ��ل ت ��دخ ��ل ض�م��ن
االي ��رادات النفطية أم ال؟! ادع��و مجلس
ال � ��وزراء ال��ى جلسة خ��اص��ة مل�ن��اق�ش��ة ما
ح �ق �ق��ه ك ��ل وزي � ��ر م �ن��ذ ت �ب��وئ��ه امل�ن�ص��ب
الوزاري ،كيف وفر من املصروفات ووفر
من االيرادات؟
ه �ن��اك اي � � ��رادات ال �خ��دم��ات ،ل��و ات�ي��ت
بطالب ف��ي اول��ى جامعة الكويت وقلت
له مليون دينار للمطبوعات واملجالت
والوسائل االجتماعية فسيقول لي انها
تكلف  60 - 50مليونا.
ه �ي �ك �ل��ة س� � ��وق ال� �ع� �م ��ل ب �ل �غ ��ت ع ��دد
ال��وظ��ائ��ف  365ال��ف وظ�ي�ف��ة  ٪73منهم
ك��وي �ت �ي��ون ،ول �ك��ن ه �ن��اك  100ال ��ف واف��د
م ��وج ��ود ف ��ي امل ��ؤس� �س ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة،
القطاع الحكومي نوظف فيه عيالنا.
 ح� �م ��دان ال� �ع ��ازم ��ي :اك �ب ��ر م �ي��زان �ي��ةم ��رت ف ��ي ت ��اري ��خ ال �ك��وي��ت اذ ب�ل�غ��ت 15

وزير املالية أنس الصالح

م�ل�ي��ار دي �ن��ار ،ال�ح�ك��وم��ة غ�ي��ر ج ��ادة في
تطبيق امليزانيات وتنفيذ الخطط التي
ت �ق��دم �ه��ا ،مل� ��اذا ال ي �ن �ش��ال ال ��وزي ��ر ال ��ذي
ي�ل�غ��ي امل �ش��اري��ع؟ واذا ال ب��د م��ن رح�ي��ل
أح � ��د ف ��ال ��وزي ��ر ي ��رح ��ل ،ال �ج �م �ي��ع ي �ه��دد
ال�ي��وم على آخ��ر جلسة ،ن��راه��م يهددون
ويستجوبون وينكم قبل ،وسوف نذكر
ف��ي ال ��دور ال �ق��ادم ت�ه��دي��دات�ه��م ،التعليم
ع �ن��دن��ا س� �ي ��ئ ،ول� �ي ��س ذل � ��ك م �س��ؤول �ي��ة
ال��وزي��ر امل � ��دارس ال �خ��اص��ة ع ��دد الطلبة
ف�ي�ه��ا  75ال �ف��ا وذل ��ك ل �س��وء ال�ت�ع�ل�ي��م في
املدارس الحكومية.
ال� �ص� �ح ��ة ن� � ��رى ال �ت �ش �خ �ي��ص س �ي �ئ��ا
امل��رض��ى م��ن ال�ك��وي�ت�ي�ين وال ��واف ��دي ��ن لم
يجدوا اسرة.
االسكان نحن نوهم الشعب بالتوزيع
على الورق.
 فيصل الكندري :كل ميزانية الدولةت�ع�ت�م��د ع�ل��ى ال�ن�ف��ط واي� ��رادات� ��ه ،فنعود
ال��ى ت�ق��اري��ر دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة ،الجهات
النفطية يوم صدر املرسوم من صاحب
ال�س�م��و اك�ث��ر م��ن  20س�ي��اس�ي��ا ي�ه��ددون
بتقديم استقاالتهم هل هذا كالمي صدر
م��ن ق �ي��ادات نفطية ،اح��د ال �ق �ي��ادات ك��ان
م��ع زوج �ت��ه ف��ي امل�س�ت�ش�ف��ى ذه �ب��وا اليه
لتوقيع استقالته.
ال يوجد مشروع في الصني ،الجانب
ال �ص �ي �ن��ي اب� �ل ��غ ال� �ك ��وي ��ت ان � ��ه ال ي��ري��د
ال�ت�ع��اون معكم ،نحن ن�ع��رف كيف ي��دار
ال �ن �ف��ط م �ئ��ات امل�ل�اي�ي�ن خ �س��ائ��ر ال��وق��ود
الرملي ،منذ سنتني انتاجنا لم يصعد.
 وزير النفط د .علي العمير :ما ذكرهال�ك�ن��دري مالحظات نتابعها ونشاركه
ب�ع��ض ال�خ�ل��ل واص�ل�اح��ه أم��ام��ا يتعلق
ب�م�ص�ف��اة ال �ص�ين ف �ه��ذه ام� ��ور تحكمها
قوانني دول وهناك الصني وما تفرضه
م ��ن ق ��وان�ي�ن ب ��ان ب �ي��ع امل �ش �ت �ق��ات ي�ك��ون
بتعرفتهم وهذا في ظل اسعار مدعومة

ال تحقق لنا الربحية الكافية.
ون � �ح� ��اول ق � ��در االم � �ك� ��ان ن �ص �ل��ح ف��ي
القطاع ،واعتقد ان كلمة عصابة وشللية
ال تليق بقياديني لهذا القطاع وال نريد
ان نضعف من قوة العاملني في القطاع
فأرجو شطب هذه الكلمة.
 فيصل ال�ك�ن��دري :االخ ��وان يبتزونوي� �ه ��ددون ب��االس �ت �ق��ال��ة ب �ع��د ان اص ��در
ص��اح��ب ال �س �م��و م��رس��وم��ه ،وب��ال�ن�س�ب��ة
للصني ،فمنذ عام  2005وتونا نعرف ان
لهم قوانني ،تذهب في دول��ة اجنبية ما
تعرف قوانينها؟ اتمنى من وزير النفط
ان يقوم بواجبه بحماية املال العام.
وزي � ��ر امل ��ال �ي ��ة أن� ��س ال� �ص ��ال ��ح :ب �ي��ان
ال�ح�ك��وم��ة ع��ن م �ش��روع م�ي��زان�ي��ة /2015
 2016عند تقديمنا لبيان وزي��ر املالية
ع ��ن م � �ش ��روع م �ي��زان �ي��ة ال � �ع ��ام امل��اض��ي
 ،2015 /2014ذك � ��رت ل �ك��م وب��ال �ح��رف
ال ��واح ��د :ت��واج��ه امل��ال �ي��ة ال �ع��ام��ة ل�ل��دول��ة
تحديات ع��دي��دة اهمها استمرار زي��ادة
امل�ص��روف��ات ال�ج��اري��ة على النحو ال��ذي
ي ��ؤدي ال ��ى اض��اف��ة اع �ب��اء دائ �م��ة س��وف
يكون التخلص منها صعبا للغاية في
املستقبل ،بصفة خاصة ت��زاي��د االنفاق
على الدعم ،واستحالة استدامة االنفاق
على املرتبات وما في حكمها بمعدالت
نموها ال�ح��ال�ي��ة ،وم�خ��اط��ر ت��زاي��د اعباء
ال �ع �ج��ز االك� � �ت � ��واري ،م ��ن ن��اح �ي��ة اخ ��رى
تتزايد تحديات النفط والغاز الصخري
ع �ل��ى االي � � � � ��رادات ال �ن �ف �ط �ي��ة ،ف �ض�ل�ا ع��ن
ارت � �ف� ��اع ك� �ف ��اءة اس� �ت� �خ ��دام ال �ط ��اق ��ة ف��ي
االقتصاديات املتقدمة .
وق��د اش��رت ف��ي اك�ث��ر م��ن م��وض��ع الى
استحالة استدامة املالية العامة للدولة
باوضاعها الحالية ،وان عجز امليزانية
ق ��ادم ال م�ح��ال��ة ،وق��د ق ��درت امل��ؤس�س��ات
الدولية حدوثه ما بني  2017الى ،2021
وق ��د ع�ل��ق ال�ب�ع��ض ع�ل��ى ذل ��ك ب ��أن وزي��ر

امل��ال�ي��ة ي�ب��ال��غ ف��ي ت�ق��دي��ر امل�خ��اط��ر التي
تحيط باملالية العامة للدولة.
يؤسفني ان اعلن ان العجز املالي في
ميزانية دولة الكويت قد تحقق بأسرع
م �م��ا ي �ت �ص��ور ال �ج �م �ي��ع ،وه ��ا ق��د ح��ان��ت
لحظة الحقيقة التي طاملا حذرنا منها،
لقد حققت مالية الدولة وفقا للحساب
الختامي في السنة املالية 2015 /2014
عجزا ألول مرة منذ السنة املالية /1999
 2000وف �ق��ا ل�ل�ب�ي��ان��ات األول �ي ��ة ي �ق��در بـ
 2314م �ل �ي��ون دي � �ن� ��ار ،ب �ع��د اس �ت �ق �ط��اع
مخصص اح�ت�ي��اط��ي ص �ن��دوق االج�ي��ال
ال�ق��ادم��ة ،م�ق��ارن��ة بفائض م�ق��داره 4955
مليون دي�ن��ار بعد استقطاع مخصص
اح �ت �ي��اط��ي ص �ن��دوق االج �ي ��ال ال �ق��ادم��ة،
وف�ق��ا للحساب الختامي للسنة املالية
 ،2014 /2013ح �ي��ث ت�ش�ي��ر امل ��ؤش ��رات
االولية للحساب الختامي 2015 /2014
ال ��ى ان اج �م��ال��ي االي � � ��رادات ب�ل��غ 24933
م�ل�ي��ون دي �ن��ار م�ق��ارن��ة ب �ـ  31811مليون
دي �ن��ار ف��ي ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة ،2014 /2013
اي ب��ان �خ �ف��اض ن �س �ب �ت��ه  ،٪ 21.6وق��د
تراجعت االي ��رادات النفطية ال��ى 22502
مليون دي�ن��ار ،مقارنة ب�ـ  29292مليون
دي�ن��ار ف��ي السنة امل��ال�ي��ة ،2014 / 2013
اي ب��ان�خ�ف��اض نسبته  ،٪ 23.2بينما
بلغ اجمالي املصروفات  21014مليون
دي �ن��ار ،م�ق��ارن��ة ب �ـ  18903م�لاي�ين دي�ن��ار
في السنة املالية  2014 / 2013اي بزيادة
نسبتها .٪ 11.2
ال ��وض ��ع امل ��ال ��ي ل �ل��دول��ة ي �ب�ين م�ت��ان��ة
االوض � � ��اع امل��ال �ي��ة ل �ل �ك��وي��ت ف ��ي ال��وق��ت
ال�ح��ال��ي ،وان اس�ت�ث�م��ار اص��ول�ن��ا املالية
ي�ت��م ع�ل��ى اف�ض��ل ص ��ورة ،وه��و اح��د اه��م
امل � ��ؤش � ��رات االي� �ج ��اب� �ي ��ة ح ��ال� �ي ��ا ،واح� ��د
ال �ع �ن ��اص ��ر االس ��اس � �ي ��ة ل ��رف ��ع ال �ت �ق �ي �ي��م
االئ �ت �م��ان��ي ال �س �ي ��ادي ل ��دول ��ة ال �ك��وي��ت،
كما تشير دائ�م��ا م��ؤس�س��ات التصنيف
العاملية ،وآخرها مؤسة فيتش قبل عدة
ايام.
ول� �ك ��ن ي �ج��ب ع �ل �ي �ن��ا أال ن �خ �ل��ط ب�ين
االم ��ري ��ن ،ف��ال��وض��ع امل ��ال ��ي ل �ل��دول��ة (اي
احتياطياتها) يعبر عن رصيد االصول
ال�خ��ارج�ي��ة ل�ل�ك��وي��ت ،وال ��ذي ت��راك��م عبر
سنوات طويلة من الفوائض واستثمار
ه��ذه ال�ف��وائ��ض ب�ص��ورة متميزة ،بينما
ت�ع�ب��ر امل �ي��زان �ي��ة ع��ن ت��دف �ق��ات االي � ��رادات
واملصروفات خ�لال سنة مالية محددة،
وعليه تكمن الخطورة االساسية في ان
تحول امليزانية ال��ى تحقيق عجز يهدد
ب��اس �ت �ن��زاف ه ��ذه االص � ��ول امل��ال �ي��ة ال�ت��ي
تملكها ال��دول��ة ،ال�ت��ي ه��ي م�ل��ك الج�ي��ال
ال �ك��وي��ت ال �ق��ادم��ة ف ��ي االس� � ��اس ،وال �ت��ي
اص �ب �ح��ت ال � �ي ��وم ف ��ي خ �ط��ر ع �ظ �ي��م م��ع
تراجع ايراداتنا النفطية وبدء تحقيقنا
للعجز املالي.
نحن ام��ام وض��ع صعب م��ن الناحية

املالية ف��ي ال��وق��ت ال�ح��ال��ي ،يحتم علينا
ض��رورة التفكير جديا في ب��دء عمليات
االص �ل��اح امل ��ال ��ي ف ��ي ال ��دول ��ة ل�ل�س�ي�ط��رة
ع�ل��ى ان�ف��اق�ن��ا ال �ع��ام ال�ح��ال��ي ،وان نعمل
ع �ل��ى ت �ن��وي��ع م �ص��ادر اي � � ��رادات ال��دول��ة،
حتى يمكن ان نسيطر على ال�ع�ج��ز ،او
نحد م��ن ت��أث�ي��ره السلبي على اصولنا
ال�خ��ارج�ي��ة ،وح�ت��ى ال تستمر امليزانية
تحت رحمة تطورات االوضاع في سوق
النفط العاملي.
ل�ق��د ش�ه��د ال�ن��ات��ج امل�ح�ل��ي االج�م��ال��ي
الحقيقي نموا بلغ  ٪ 1.5ما بني عامي
 2012و 2013من  38667.1مليون دينار
عام  2012الى  39239مليون دينار عام
 ،2013باالسعار الثابتة (أي باستبعاد
آثار التضخم) وقد سجلت اعلى معدالت
ال�ن�م��و ال�ق�ط��اع��ي ف��ي ق �ط��اع ال�ص�ن��اع��ات
التحويلية ،حيث بلغ معدل النمو 13.9
 ٪يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة
 ٪ 10.8ث� ��م ق� �ط ��اع ال �ن �ق ��ل وال �ت �خ��زي��ن
وامل ��واص�ل�ات  ٪ 8.3ث��م ق �ط��اع امل�ط��اع��م
وال �ف �ن��ادق  ،٪ 5.8ث��م ق �ط��اع ال��وس��اط��ة
املالية والتأمني .٪ 4.9
هذا وتظهر بيانات ميزان املدفوعات
ل �ل �ع��ام  2013اس �ت �م��رار ت�ح�ق�ي��ق ف��ائ��ض
في الحساب الجاري بلغت قيمته 19.8
م�ل�ي��ار دي �ن��ار ،وب��امل �ق��ارن��ة م��ع ال�ف��ائ��ض
امل�ح�ق��ق ف��ي ال �ع��ام ال �س��اب��ق ،ف�ق��د ت��راج��ع
الفائض بنسبة  ٪ 10حيث بلغ الفائض
 22.0م �ل �ي��ار دي �ن ��ار ف ��ي  ،2012وي��رج��ع
ذل��ك ف��ي جانب منه ال��ى ت��راج��ع اجمالي
ال � �ص ��ادرات م��ن  33.2م �ل �ي��ار دي �ن��ار في
 2012ال��ى  32.6مليار دي�ن��ار ف��ي ،2013
في الوقت الذي تراجع فيه الفائض في
امليزان التجاري من  23.3مليار دينار في
 2012الى  21.1مليار دينار في .2013
وت�ت�م�ت��ع دول� ��ة ال �ك��وي��ت وف ��ق اح��دث
ت �ق��اري��ر م��ؤس �س��ات ال�ت�ص�ن�ي��ف ال��دول�ي��ة
بصافي وضع مالي دائ��ن يفوق بدرجة
كبيرة اوضاع اقرانها ،حيث ان متوسط
ال� ��دي� ��ن ال �ح �ك ��وم ��ي ه� ��و م� ��ن ب�ي��ن ادن� ��ى
املعدالت في الدول التي تصنفها وكالة
فيتش على سبيل املثال ،كما ان االصول
السيادية الكويتية ه��ي م��ن ب�ين االعلى
ف��ي ال�ب�ل��دان ات��ي تصنفها ال��وك��ال��ة ،وقد
ق ��درت ه ��ذه االص� ��ول ب�ن�ح��و  ٪ 266من
الناتج املحلي االجمالي لسنة .2014
ام ��ا ع��ن م �ع��دل ال�ت�ض�خ��م ف �ق��د ارت �ف��ع
م��ن  ٪ 2.96ف��ي م ��ارس  2014ال��ى 3.33
 ٪في م��ارس  2015على اس��اس سنوي،
ويعد هذا املعدل من املعدالت املنخفضة
الرتفاع االسعار بشكل عام.
ل �ق��د ت �خ �ط��ى اج �م��ال��ي ع� ��دد ال �س �ك��ان
في الكويت حاجز االرب�ع��ة ماليني الول
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إجراءات حكومية لمواجهة انخفاض
اسعار النفط
الميزانية العامة للدولة

الدعومات

4.622.683.000

املصروفات الرأسمالية

3.177.500.000

باقي املصروفات

2.123.910.000

اجمالي مصروفات السنة املالية 2015/2016

19.073.000.000

الجهات ذات المصروفات المليارية
1
2
3
4
5
6
االجمالي

وزارة املالية (الحسابات العامة)
وزارة الكهرباء واملاء
وزارة التربية
وزارة الصحة
وزارة الدفاع
وزارة الداخلية
االجمالي

4.856.955.000
2.626.423.000
1.673.167.000
1.595.838.000
1.274.404.000
1.061.116.000
13.087.903.000

التتمة ص07

موافق

املرتبات وما في حكمها

9.148.907.000

3

أحمد القضيبي

✓

4

أحمد مطيع

ممتنع

تفصيل المصروفات في الميزانية توزيع المصروفات

غير موافق

ه��ذا تحسنا نسبيا ع��ن ال �ع��ام امل��اض��ي
 2014بمعدل .2.6%
الجدير بالذكر ان سعر النفط الخام
فقد منذ منتصف العام املاضي حوالي
ن �ص��ف ق �ي �م �ت��ه ،وك ��ان ��ت ح� ��دة ال �ت��راج��ع
ق ��د ت ��زاي ��دت ب �ع��د ان ق � ��ررت اوب � ��ك ،ع��دم
ت�خ�ف�ي��ض س�ق��ف ان�ت��اج�ه��ا ،وق ��د ت��راج��ع
س�ع��ر ب��رم�ي��ل ال �خ��ام ال�ك��وي�ت��ي م�ن��ذ ذل��ك
ال �ح�ي�ن ال� ��ى م �س �ت��وي��ات م �ت��دن �ي��ة ح�ي��ث
سجل ف��ي يناير امل��اض��ي ح��دا ادن��ى بلغ
 38دوالرا للبرميل ،غير ان سعر النفط
ع��اد ال��ى التماسك جزئيا ،حيث يجاوز
س�ع��ر ال�ب��رم�ي��ل م��ن خ��ام ب��رن��ت مستوى
الستني دوالرا في الوقت الحالي.
ل �ق��د ت �م �ث �ل��ت اه� ��م اآلث� � ��ار االي �ج��اب �ي��ة
املترتبة على انخفاض سعر النفط في
ت�ح�ف�ي��ز ال�ن�م��و االق �ت �ص��ادي ف��ي ال�ع��ال��م،

وت��راج��ع ان�ت��اج النفط الصخري ،بينما
تمثلت اه��م اآلث��ار السلبية ف��ي الضغط
ع �ل��ى امل ��ال �ي ��ة ال �ع ��ام ��ة ل� �ل ��دول امل� �ص ��درة
وارتفاع مخاطر االنكماش السعري في
ال �ع��ال��م .وت��راج��ع اس �ع��ار ص��رف عمالت
ال � ��دول امل� �ص ��درة ل �ل �ن �ف��ط .ام ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة
ل��دول��ة ال �ك��وي��ت ف�ق��د ت�م�ث�ل��ت اه ��م االث ��ار
االيجابية في الوعي بخطورة االوضاع
الراهنة للمالية العامة في دولة الكويت
وتهيئة البيئة لتقبل ج�ه��ود اإلص�ل�اح
االق� � �ت� � �ص � ��ادي وب � � � ��دء ال � �س � �ي � �ط ��رة ع �ل��ى
االن �ف��اق ال �ج��اري ،م��ن ناحية اخ��رى فان
انخفاض اسعار النفط يحقق وف��ورات
في قيمة الدعم الخحكومي املقدم للسلع
وال � �خ ��دم ��ات ،ام� ��ا أه� ��م اآلث� � ��ار ال�س�ل�ب�ي��ة
ف �ت �ت �م �ث��ل ف ��ي ع � ��ودة ال �ع �ج��ز امل ��ال ��ي ف��ي
امليزانية العامة للدولة ،وتراجع مستوى

موافق

عدنان عبدالصمد

2

أحمد الجسار

✓

 34عدنان عبدالصمد

✓

35

عسكر العنزي

36

علي العبيدي

5

أنس الصالح

✓

37

علي العمير

6

بدر العيسى

✓

38

عودة الرويعي

7

جابر املبارك

39

عيسى الكندري

8

جمال العمر

✓

40

فارس العتيبي

9

حمدان العازمي

✓

 41فيصل الدويسان ✓

10

حمد الهرشاني

✓

✓

✓

✓

42

فيصل الشايع

✓

11

حمود الحمدان

✓

43

فيصل الكندري

✓

12

خالد الجراح

✓

44

كامل العوضي

✓

13

خلف دميثير

45

ماجد موسى

✓

14

خليل الصالح

✓

 46ماضي الهاجري ✓

15

خليل عبدالله

✓

47

مبارك الخرينج

✓

16

راكان النصف

✓

 48مبارك الحريص

✓

 17روضان الروضان

49

محمد الخالد

✓

18

سعد الخنفور

✓

50

محمد طنا

✓

19

سعدون حماد

✓

 51محمد العبدالله

 20سعود الحريجي

✓

52

محمد الهدية

 21سلطان الشمري

✓

53

محمد الجبري

✓

22

سلمان الحمود

✓

 54محمد الرشيدي

✓

23

سيف العازمي

✓

55

محمد الحويلة

✓

24

صالح عاشور

56

مرزوق الغانم

✓

✓

25

صباح الخالد

✓

 57منصور الظفيري ✓

26

طالل السهلي

✓

58

نبيل الفضل

27

عادل الخرافي

✓

59

هند الصبيح

 28عبدالحميد دشتي ✓

60

ياسر أبل

✓

 29عبدالرحمن الجيران ✓

61

يعقوب الصانع

✓

 30عبدالله التميمي

62

يوسف الزلزلة

✓

 31عبدالله الطريجي ✓

63

يوسف العلي

✓

النتيجة

47

 32عبدالله العدواني ✓

غير موافق

م��رة ف��ي ديسمبر  ،2014حيث بلغ عدد
ال �س �ك��ان  4.1م�ل�اي�ي�ن ن �س �م��ة ،م�ن�ه��م 1.3
مليون كويتي بنسبة  31.2%من اجمالي
السكان ف��ي ال��دول��ة ،ف��ي املقابل ارتفعت
نسبة السكان غير الكويتيني الى 68.8%
من اجمالي السكان في الدولة.
ام� ��ا ع �ل��ى ال �ص �ع �ي��د ال� ��دول� ��ي ،ووف �ق��ا
ل �ت �ق��ري��ر ص � �ن� ��دوق ال �ن �ق ��د ال � ��دول � ��ي ع��ن
اف � ��اق االق� �ت� �ص ��اد ال �ع ��امل ��ي ال � �ص ��ادر ف��ي
ابريل  ،2015ف��ان النمو االقتصادي في
ال �ع��ال��م ي �ت��وق��ع ان ي�ب�ل��غ  3.5ف��ي ،2015
وان يتحسن النمو ف��ي ال ��دول املتقدمة
مقارنة باقتصاديات االسواق الصاعدة
واالقتصادات النامية ،والتي يتوقع ان
يتراجع النمو فيها نتيجة لضعف افاق
ال�ن�م��و ف��ي االق �ت �ص��ادات ال�ك�ب��رى وك��ذل��ك
البلدان املصدرة للنفط ،وبالنسبة لهذه
االخيرة ،فان عليها ان تستوعب صدمة
ك �ب �ي��رة ف��ي م �ع��دالت ال �ت �ب��ادل ال �ت �ج��اري
ب �ي �ن �ه��ا وب �ي��ن ال� �ع ��ال ��م ال � �خ ��ارج ��ي ،وان
تواجه ضغوطا اكبر على املالية العامة
وم ��وازي ��ن م��دف��وع��ات �ه��ا ،وع �ل �ي��ه يتعني
على هذه ال��دول ان تكيف انفاقها العام
تدريجيا م��ع االن�خ�ف��اض ف��ي االي ��رادات
ال�ن�ف�ط�ي��ة ،ح�ي��ث م��ن امل �ت��وق��ع ان�خ�ف��اض
ايرادات صادرات النفط في دول مجلس
التعاون الخليجي في  2015بنحو 287
م �ل �ي��ار دوالر (أي م ��ا ي �ع ��ادل  21%من
اجمالي الناتج املحلي لهذه الدول).
ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�ك��وي��ت ي �ت��وق��ع ص �ن��دوق
النقد الدولي ان يتراجع الناتج املحلي
االج�م��ال��ي ب��االس�ع��ار ال�ج��اري��ة م��ن 49.9
مليار دينار في  2013الى  38مليار دينار
ف��ي  2015ب�ف�ع��ل ت��راج��ع اس �ع��ار ال�ن�ف��ط،
ث��م ي��أخ��ذ ف��ي ال �ت��زاي��د م ��رة اخ ��رى حتى
يصل ال��ى  55.4مليار دي�ن��ار ف��ي ،2020
وان يتراجع متوسط نصيب ال�ف��رد من
الناتج باالسعار الجارية م��ن 45188.8
دوالرا ف��ي  2013ال��ى  41652دوالرا في
 2020ف��ي املقابل م��ن املتوقع ان يتزايد
االس �ت �ث �م��ار ك�ن�س�ب��ة م��ن ال �ن��ات��ج املحلي
االجمالي م��ن  16.6%ف��ي ع��ام  2014الى
 23.8%ف��ي ع ��ام  2020ف��ي ال��وق��ت ال��ذي
يتراجع فيه االدخار الوطني كنسبة من
الناتج من  56.6%عام  2013الى 38.5%
في عام .2020
ب��ال �ن �س �ب��ة ل� �ل� �ت� �ط ��ورات ف� ��ي ال� �س ��وق
النفطية م��ن امل�ت��وق��ع ان يسجل الطلب
ال�ع��امل��ي على النفط تحسنا نسبيا في
ال�ع��ام ال�ج��اري  2015ليصل ال��ى حوالي
 92.50م�ل�ي��ون ب��رم �ي��ل/ي��وم ،ف��ي املقابل
م��ن املتوقع ان تزيد ام ��دادات النفط من
البلدان املنتجة غير االع�ض��اء في اوبك
خالل العام  2015الى نحو  57.16مليون
ب��رم�ي��ل ي��وم �ي��ا ،ب�ي�ن�م��ا ي�ت��وق��ع ان يصل
ان� �ت ��اج اوب � ��ك ه� ��ذا ال� �ع ��ام ن �ح��و 31.487
مليون برميل/يوم في املتوسط ويمثل

1

أحمد الري

✓

 33عبدالله املعيوف ✓

م

ممتنع

تتمة المنشور ص 05

ال �ن �ش��اط االق �ت �ص��ادي وال �ن �م��و وت��راج��ع
اسعار االصول في دولة الكويت.
ان اهم القواعد واألسس والتوجهات
امل��ال �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة ال �ت��ي ات�ب�ع��ت في
اع ��داد م �ش��روع امل�ي��زان�ي��ة للسنة امل��ال�ي��ة
 2016/2015كما يلي:
 اع �ت �م��اد س �ي��اس��ات م��ال �ي��ة رش �ي��دةب�ع��دم االس ��راف وتجنب اص ��دار ق��رارات
ترتب اعباء مالية جديدة.
 وضع سقف اعلى لالنفاق بمشروعم �ي��زان �ي��ة ال �س �ن��ة امل ��ال �ي ��ة 2016/2015
لجميع الجهات الحكومية على نحو ال
يخل بمستوى الخدمات التي تقدمها.
 تخفيض املصروفات الثانوية غيراملؤثرة على أداء الجهات الحكومية.
 ال �ع �م��ل م ��ع ال �ت��رك �ي��ز ع �ل��ى ت�ط��وي��رخ��دم��ات ال�ت�ع�ل�ي��م وال �خ��دم��ات الصحية
واالج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة واالم � � �ن � � �ي � ��ة ،وت ��وف� �ي ��ر
االع � �ت � �م� ��ادات امل ��ال� �ي ��ة ال�ل��ازم� ��ة ل�ت�ن�ف�ي��ذ
امل� �ش ��اري ��ع االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة وال �ح �ي��وي��ة
وال�ض��روري��ة للبنية االساسية واملرافق
العامة ال��واردة بخطة التنمية السنوية
. 2016/2015
 ال�ع�م��ل ع�ل��ى إص �ل�اح ه�ي�ك��ل امل��ال�ي��ةال �ع��ام��ة ،وذل� ��ك ب�ت�ن�م�ي��ة االي � � ��رادات غير
النفطية وزي ��ادة نسبة مساهمتها في
االي � � ��رادات ال �ع��ام��ة ،وال �ح��د م��ن االن �ف��اق
الجاري وزيادة االنفاق االستثماري.
ل� �ق ��د ق� � � ��درت االي � � � � � � ��رادات ب �م �ي��زان �ي��ة
ال��وزارات واالدارات الحكومية واملتوقع
ت� �ح� �ص� �ي� �ل� �ه ��ا خ � �ل� ��ال ال � �س � �ن � ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة
 2016/2015بمبلغ  2..12مليار دينار،
(ح �ي��ث ق� ��درت االي � � ��رادات ال�ن�ف�ط�ي��ة على
اساس سعر مقدر للنفط عند  45دوالرا
ل �ل �ب��رم �ي��ل) وذل � ��ك ب��ان �خ �ف��اض م �ق ��داره
 8.04م� �ل� �ي ��ارات دي � �ن� ��ارا ع ��ن ت �ق��دي��رات
ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة  2015/2014وال �ب��ال �غ��ة
 20.7م �ل �ي��ارات دي �ن��ار ،اي بنسبة 38.8
 ٪وت�س��اه��م االي � ��رادات النفطية بنسبة
 ٪ 88.1من االي��رادات االجمالية املقدرة
للسنة املالية  2016/2015بينما كانت
م�س��اه�م�ت�ه��ا ف ��ي االي� � � ��رادات االج �م��ال �ي��ة
املقدرة للسنة املالية  2015/2014بنسبة
 ،93.71ب�ي�ن�م��ا ت �س��اه��م االي� � � ��رادات غير
النفطية بنسبة  ٪ 11.9م��ن االي� ��رادات
االج � �م� ��ال � �ي� ��ة امل � � �ق� � ��درة ل �ل �س �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة
 ،2016/2015في حني كانت مساهمتها
املقدرة للسنة املالية  2015/2014بنسبة
 ٪ 6.29وب��ال�ط�ب��ع ي��رج��ع ه��ذا االرت �ف��اع
ف��ي ن�س�ب��ة االي� � ��رادات غ�ي��ر ال�ن�ف�ط�ي��ة ال��ى
انخفاض ايرادات النفط.
وتقدر املصروفات بميزانية ال��وزارة
واالدارات ال �ح �ك��وم �ي��ة ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
 2016/2015بمبلغ  19.17مليار دينارا،
موزعة على االبواب املختلفة للميزانية
كاآلتي:

االسم

م

االسم

4

-

aldostoor

الخميس  15رمضان  02 . 1436يوليو 2015

مضبطة

07

المجلس يقر قانون البصمة الوراثية
على المواطنين والمقيمين
موافق

2

أحمد الجسار

✓

 34عدنان عبدالصمد

ممتنع

إجمالي الدعوم

غير موافق

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

دعم وقود تشغيل املحطات
دعم املنتجات املكررة والغاز املسال
دعم العمالة الوطنية في القطاع الغير حكومي
اعانات رسوم دراسية وتعليم طلبة ومكافآت
الخدمات الصحية (بالخارج)
خفض تكاليف املعيشة
الرعاية االجتماعية
بدل اإليجار
الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة
إعفاء من قروض عقارية
فوائد قروض عقارية
بنك الكويت املركزي (عمليات السوق النقدية)
مساعدات االندية الرياضية واالنشطة املحلية
دعم املزارعني وصيادي االسماك
دعم تخفيض تكلفة وقود شركات الطيران االخرى
منح زواج
دعم الوقود ملؤسسة الخطوط الجوية الكويتية
مساعدات النقابات وجمعيات النفع العام
اعانات بيت الزكاة
دعم الصحف املحلية
معهد الكويت لألبحاث العلمية

موافق

اجمالي الدعوم في الميزانية

1

أحمد الري

✓

 33عبدالله املعيوف ✓

م

✓

3

أحمد القضيبي

✓

35

عسكر العنزي

✓

4

أحمد مطيع

✓

36

علي العبيدي

✓

5

أنس الصالح

✓

37

علي العمير

✓

6

بدر العيسى

✓

38

عودة الرويعي

✓

7

جابر املبارك

✓

39

عيسى الكندري

✓

8

جمال العمر

✓

40

فارس العتيبي

✓

9

حمدان العازمي

10

حمد الهرشاني

✓

غير موافق

 بلغت جملة اعتمادات الباب االول امل��رت �ب��ات ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة 2016/2015ل � �ل ��وزارات واالدارات ال�ح�ك��وم�ي��ة 5387
م �ل �ي��ون دي �ن ��ار ب��ان �خ �ف��اض ن�س�ب�ت��ه 3.6
 ٪ع��ن امل�ع�ت�م��د ل�ل�س�ن��ة امل��ال�ي��ة ال�س��اب�ق��ة
 2015/2014وهو  5586مليون دينار.
 ب�ل�غ��ت اع �ت �م ��ادات ال �ب ��اب ال �ث��ان��ي -املستلزمات السلعية والخدمات للسنة
امل��ال�ي��ة  2016/2015م�ب�ل��غ  2062مليار
بانخفاض مقداره  1.3مليار دينار عن
اع �ت �م��ادات ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة 2015/2014
والبالغة  ٪ 3.92مليون دينار.
 ب�ل�غ��ت اع �ت �م ��ادات ال �ب ��اب ال �ث��ال��ث -وس��ائ��ل ال�ن�ق��ل وامل� �ع ��دات وال�ت�ج�ه�ي��زات
للسنة املالية  2016/2015مبلغ 285.5
مليون،بانخفاض م�ق��داره  4.78ماليني
دي � �ن� ��ار ع� ��ن اع � �ت � �م� ��ادات ال �س �ن ��ة امل��ال �ي��ة
 2015/2014وال �ب��ال �غ��ة  290.32مليون
دينار ،اي بنسبة .٪ 1.7
 ت��م ت�ق��دي��ر م �ش��روع م�ي��زان�ي��ة ال�ب��ابالرابع بمبلغ  2067مليون دينار (تشمل
االستمالكات العامة) وتبلغ االعتمادات
امل��ال �ي��ة امل �ق��درة مل �ش��اري��ع خ�ط��ة التنمية
السنوية  2016/2015مبلغ  968مليون
دي �ن��ار م��ن اج�م��ال��ي االع �ت �م��اداات املالية
املقدرة للمشاريبع االنشائية بامليزانية
والبالغة  1800مليون دينار.
 ب�ل�غ��ت اع �ت �م��ادات ال �ب��اب ال�خ��ام��س امل� �ص ��روف ��ات امل �خ �ت �ل �ف��ة وامل ��دف ��وع ��اتالتحويلية للسنة امل��ال�ي��ة 2016/2015
مبلغ  8.82م �ل �ي��ارات دي �ن��ار بانخفاض
م�ق��دره  2.58مليار دي�ن��ار ع��ن اعتمادات
السنة املالية  2015/2014والبالغة 11.4
م �ل �ي��ار دي �ن ��ار ،وذل� ��ك ب�ن�س�ب��ة ان�خ�ف��اض
.٪ 22.6
 يقدر العجز املتوقع للميزانية فيالسنة امل��ال�ي��ة  2016/2015بمبلغ 8.18
مليارات دينار ،وذل��ك على اس��اس سعر
مقدر للنفط عند  45دوالرا للبرميل.
 ام��ا ف��ي ح��ال م��ا اذا استمر تماسكس � �ع� ��ر ال � �ن � �ف� ��ط خ � �ل ��ال ال � �س � �ن� ��ة امل ��ال� �ي ��ة
 2016/2015ع �ن��د م �س �ت��وى  60دوالرا
للبرميل في املتوسط فانه من املتوقع ان
ينخفض العجز الى  4525مليون دينار.
نأمل في تحقيق االه��داف السياسية
واالق �ت �ص ��ادي ��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة ال� � ��واردة
بمشروع امليزانية العامة للدولة للسنة
امل��ال�ي��ة  2016/2015ال�ت��ي ه��ي مستمدة
م� ��ن ال� �ت ��وج� �ي� �ه ��ات ال� �س ��ام� �ي ��ة ل �ح �ض��رة
ص��اح��ب ال�س�م��و ال�ش�ي��خ ص�ب��اح االح�م��د
ال �ج ��اب ��ر ال �ص �ب ��اح أم �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ح�ف�ظ��ه
ال� �ل ��ه ورع� � � ��اه ،ل �ت��وف �ي��ر ال �ع �ي��ش ال �ك��ري��م
للمواطن الكويتي ،والعمل على تعزيز
ان �ت �ن��اج �ي �ت��ه ف ��ي ظ ��ل ن �ط ��ام اق �ت �ص��ادي
ح��ر ،ي�ق��وم فيه ال�ق�ط��اع ال�خ��اص بقيادة
عملية ال�ت�ن�م�ي��ة وال �ن �ش��اط االق�ت�ص��ادي
على املستوى الكلي وان نعمل جميعا

ويتضافر جهود السلطتني التنفيذية
وال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ل��رف��ع اس ��م دول ��ة ال�ك��وي��ت
عاليا لتأخذ مكانها ال��ري��ادي ب�ين دول
املنطقة والعالم.
 عبدالحميد دشتي :نريد من معاليوزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة ت��رك�ي��ب ال �ك��ام �ي��رات في
امل�س��اج��د وامل�ي��زان�ي��ة م��وج��ودة ،وال �ـ 120
م�ل�ي��ون دي �ن��ار ل�ي�س��ت ك��اف�ي��ة ك�م�ي��زان�ي��ة
ل ��وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ون��ري��د ان ن��رى اآلالف
من املتطوعني.
 وزي � � ��ر ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ال� �ش� �ي ��خ م�ح�م��دالخالد :فعال عندما نتكلم عن موضوع
خ�ص�خ�ص��ة ال��داخ �ل �ي��ة ،ف�ه��ل ه��ي ت��ذه��ب
للنظام األمني ام ملجلس ال��وزراء املوقر،
لكن اذا اقررنا قانون البصمة الوراثية
ف�س�ن�ح�ت��اج ال ��ى م �ي��زان �ي��ة اض��اف �ي��ة ول��م
ت�ك��ف ال �ـ  120م�ل�ي��ون��ا وان �م��ا ت�ك�ف��ي حق
الفترة اآلتية لتأمني دور العبادة.
 جمال العمر :كالم وزير املالية كالمخ�ط�ي��ر ومل� ��اذا امل�ج�ل��س ال ي�ع�ط��ي االذان
الصاغية له ،فهو الشخص الوحيد الذي
يملك امليزانية فأنت تعرف ان  ٪ 10من
انتاجنا للنفط منخفض ،وال�س��ؤال هو
اي ��ن االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة وم ��ا ال�ك�ل�ف��ة امل��ال�ي��ة
وعندكم كل شيء ونطنيون على كيفكم،
وت��دي��رون كل العملية والقطاع النفطي
وال �ق �ط��اع ال�ك�ه��رب��ائ��ي م ��اذا ي�س�ت�ه�ل��ك ال
تحمله ال��ى الشعب الكويتي  80مليون
دي�ن��ار ب��دال م��ن توظيفها ل� �ـ 8000درج��ة
ت �ع �ط��وت �ه��ا مل �ج��ال��س ادارات ال �ش��رك��ات

والهيئات املفترض تقديم استراتيجية
متكاملة لوقف هذا الهدر.
 ف �ي �ص��ل ال � �ك � �ن� ��دري :ن� �ح ��ن ن ��واج ��هاالره� � � ��اب االس� � � ��ود ،ن �ح��ن ك �ل �ف �ن��ا ال �ي��وم
رج��ال االم��ن ،واتمنى تخصيص ال�ـ 120
مليون دينار مباشرة ل��وزارة الداخلية،
واس �ت �ح��داث اي م�ي��زان�ي��ة اخ ��رى لبسط
االمن في الكويت.
 أن ��س ال �ص��ال��ح :ب��ال�ن�س�ب��ة للجانباالم �ن��ي ف�ل�ا ه� ��وادة ف��ي ت�ع��زي��ز ال�ج��ان��ب
االمني وال�ـ  120تعزيزا للجانب االمني
وه ��ي ف�ع�ل�ي��ا ال �ت��ي س ��وف ت �ص��رف قبل
شهر  4املقبل للجهات االمنية ووزارة
امل��ال �ي��ة س �ت��واف��ق ع�ل��ى اي ط�ل��ب ل ��وزارة
الداخلية ولن تقف حجر عثرة في تأمني
املساجد وغيرها.
وه� �ن ��اك اج � � � ��راءات ع ��دي ��دة مل��واج �ه��ة
انخفاض اس�ع��ار النفط ول��ذل��ك تدرجنا
بها والول مرة امليزانية تخفض بنسبة
 17%وحافظنا على االنفاق االستثماري
وهناك اجراءات اخرى.
 فيصل الكندري :وزي��ر املالية يقول 120مليونا للجهات االمنية م��ا يجوز
نبيها كلها لوزارة الداخلية.
 عدنان عبدالصمد :وزارة الداخليةلديها ميزانية وه��ذه ميزانية اضافية،
وهذا يعطي مرونة اكثر لوزارة الداخلية
وجود هذا املبلغ في الباب الخامس اكثر
م��رون��ة ح�س��ب ال �ض��واب��ط امل��وج��ودة في
مجلس ال ��وزراء ،وه�ن��اك آل�ي��ات فيما لو

احتاجوا مستقبال اكثر من هذا املبلغ.
 وزي��ر الداخلية :اعطيت مثاال وهوالتصويت على ق��رار البصمة ال��وراث�ي��ة
فهل استطيع ان اطلب ميزانية اضافية؟
 عدنان عبدالصمد :نعم ه��ذا املبلغوضعه في الباب الخامس في ميزانية
الوزارة الداخلية يعطي لكم مرونة اكثر.
ت ��وف� �ي ��را ل �ل ��وق ��ت ل ��دي �ن ��ا م�ل�اح �ظ��ات
وتوصيات م��وج��ودة ف��ي التقرير ارج��و
األخذ بها.
* وجرى التصويت نداء باالسم على
املداولة االولى للميزانية العامة للدولة
وكانت النتيجة كالتالي:
الحضور 51 :موافقة  47عدم موافقة
4
موافقة على مشروع امليزانية ويحال
ال ��ى ال�ح�ك��وم��ة ت��رف��ع ال�ج�ل�س��ة مل ��دة رب��ع
ساعة للصالة.
ان �ت �ق��ل امل �ج �ل��س ال ��ى م�ن��اق�ش��ة ت�ق��ري��ر
لجنة الداخلية وال��دف��اع بشأن البصمة
الوراثية.
وج��رى التصويت ن��داء ب��االس��م على
املداولة االولى لالقتراح بقانون ونتيجة
التصويت كالتالي:
ي ��وس ��ف ال ��زل ��زل ��ة :ه ��ل ي �ن �ط �ب��ق ه��ذا
القانون على الزائرين؟
ع��ودة ال��روي�ع��ي :قدمنا تعديال على
املادة  11يلزم بأخذ البصمة من كل من
يدخل الكويت زائرا.
ع �ب��دال �ل��ه امل� �ع� �ي ��وف :وردن � � ��ا ت �ع��دي��ل
باضافة الزائرين واللجنة ترى اضافتها
في الالئحة التنفيذية.
امل�ج�ل��س ي�ق��ر ت�ع��دي�لا ع�ل��ى امل� ��ادة 11
نصه :وتسري أحكام ه��ذا القانون على
املواطنني واملقيمني لدولة الكويت على
نحو ما تنظمه الالئحة التنفيذية.
تسرى احكام هذا القانون على جميع
املواطنني واملقيمني والزائرين وك��ل من
يدخل االراض��ي الكويتية على نحو ما
تنظمه الالئحة التنفيذية.
 يعقوب الصانع :يجوز اثبات افادةمن قطاع الفتوى بخصوص الشخصية
عن طريق البصمة الوارثية الـ ،DNAوال
بأس ان تقوم الدولة من خالل اجهزتها
باجراء هذا الفحص كدليل جنائي.
وج��رى التصويت ن��داء ب��االس��م على
املداولة االولى وكانت النتيجة:
ال � �ح � �ض ��ور 52 :امل ��واف � �ق ��ة  51وع� ��دم
موافقة 1
واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى ال � �ق� ��ان� ��ون ف��ي
مداولتيه االول��ى والثانية ثم انتقل الى
بند مناقشة الحالة املالية للدولة حيث
ط�ل�ب��ت ال �ح �ك��وم��ة ع �ق��د ال �ج �ل �س��ة بشكل
سري ثم أخليت القاعة وعقدت الجلسة
السرية.

االسم

م

االسم

ممتنع

تتمة المنشور ص06

قانون البصمة الوراثية

 41فيصل الدويسان
42

فيصل الشايع

✓

11

حمود الحمدان

✓

43

فيصل الكندري

✓

12

خالد الجراح

✓

44

كامل العوضي

✓

13

خلف دميثير

✓

45

ماجد موسى

✓

14

خليل الصالح

✓

 46ماضي الهاجري

15

خليل عبدالله

✓

47

مبارك الخرينج

✓

16

راكان النصف

✓

 48مبارك الحريص

✓

 17روضان الروضان ✓

49

محمد الخالد

✓

18

سعد الخنفور

✓

50

محمد طنا

✓

19

سعدون حماد

✓

 51محمد العبدالله

1.550.000.000
625.629.000
495.365.000
269.300.000
195.200.000
280.000.000
565.250.000
223.000.000
120.200.000
60.000.000
67.461.00
60.000.000
44.700.000
30.650.000
10.000.000
15.544.000
5.500.000
2.800.000
1.500.000
484.000
100.000

26

طالل السهلي

✓

58

نبيل الفضل

27

عادل الخرافي

✓

59

هند الصبيح

 28عبدالحميد دشتي ✓

60

ياسر أبل

✓

 29عبدالرحمن الجيران ✓

61

يعقوب الصانع

✓

 30عبدالله التميمي ✓

62

يوسف الزلزلة

✓

 31عبدالله الطريجي ✓

63

يوسف العلي

✓

4.622.683.000

 32عبدالله العدواني ✓

النتيجة

52

 20سعود الحريجي

52

محمد الهدية

 21سلطان الشمري

53

محمد الجبري

22

سلمان الحمود

✓

 54محمد الرشيدي

23

سيف العازمي

✓

55

محمد الحويلة

24

صالح عاشور

✓

56

مرزوق الغانم

25

صباح الخالد

✓

 57منصور الظفيري

✓
✓

✓

✓
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-
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اختتم دور االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر مشيدا بتعاون السلطتين

الغانم :أنجزنا حزمة قوانين
غير مسبوقة في الحياة البرلمانية
اف� �ت� �ت ��ح رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س األم� ��ة
م��رزوق الغانم الجلسة الختامية
ل��دور االنعقاد الثالث م��ن الفصل
ال �ت �ش��ري �ع��ي ال� ��راب� ��ع ع �ش��ر ث ��م ت�لا
األم� �ي ��ن ال � �ع� ��ام أس � �م� ��اء األع � �ض� ��اء
الحضور واملعتذرين.
وت�لا رئيس مجلس األم��ة كلمة
بمناسبة اختتام دور االنعقاد قال
فيها:
في اختتام أعمال دور االنعقاد
ال� �ث ��ال ��ث م ��ن ال �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي
الرابع عشر
بسم الله الرحمن الرحيم
وال �ص�لاة وال �س�لام على أش��رف
امل � ��رس� � �ل �ي��ن س � �ي� ��دن� ��ا م � �ح � �م ��د ب��ن
ع�ب��دال�ل��ه ال�ن�ب��ي االم �ي�ن وع �ل��ى ال��ه
وص �ح �ب��ه اج �م �ع�ي�ن ي� �ق ��ول امل��ول��ى
ت�ع��ال��ى ف��ي محكم ال�ت�ن��زي��ل «ال��ذي
خلق املوت والحياة ليبلوكم أيكم
أحسن عمال وهو العزيز الغفور»
صدق الله العظيم
األخوة الكرام
ق�ب��ل ع��ام م�ض��ى ،ع�ن��دم��ا ألقيت
ك�ل�م�ت��ي ف ��ي خ �ت��ام دور االن �ع �ق��اد
ال�ث��ان��ي م��ن ال�ف�ص��ل التشريعي ال�ـ
 ،14معددا القوانني والتشريعات
ال �ت��ي ت��م إن �ج��ازه��ا ،وال �ت��ي ك��ان��ت
ق�ي��اس�ي��ة وغ �ي��ر م�س�ب��وق��ة م�ق��ارن��ة
ب� �ك ��ل أدوار االن � �ع � �ق� ��اد امل ��اض� �ي ��ة
تساءل الكثير منكم :ماذا بعد ؟
وه � ��و ت� �س ��اؤل م� �ش ��روع اذا م��ا
وض �ع �ن��اه ف ��ي س �ي��اق��ه ال�ط�ب�ي�ع��ي:
كيف سنستمر على نفس الوتيرة
قياسا ب��زخ��م ال�ب��داي��ة ؟ وب�ق��در ما
س��اورن��ي ش��ك ف��ي ح�ج��م ال�ت�ح��دي
ال ��ذي ت�م�ث��ل أم��ام �ن��ا ،وه ��و تحدي
االس� �ت� �م ��رار وامل ��واص� �ل ��ة ب �ق��در ما
ت��ول��د ل��دي م��ن يقني بقدرتنا مرة
أخ ��رى ع�ل��ى تحقيق م��ا ي �ب��دو أن��ه
صعب وعصي على التنفيذ وها
ن �ح��ن ه �ن��ا ال� �ي ��وم ال ش� ��يء ل��دي�ن��ا
س� � ��وى ل� �غ ��ة األرق � � � � ��ام ت� �ل ��ك ال �ل �غ��ة
ال�ت��ي ال ت �ك��ذب ،وال تقبل ال�ت��أوي��ل
اللغة ال�ت��ي نحب ان نخاطب بها
الكويتيني دائما.
االخوة واألخوات
ق� �ب ��ل ح� ��وال� ��ي ث �م ��ان �ي ��ة ش �ه��ور
اس �ت �ه�لان��ا دور االن �ع �ق��اد ال�ث��ال��ث
من الفصل التشريعي الرابع عشر
بالنطق السامي لصاحب السمو
امير البالد الشيخ صباح االحمد
الجابر الصباح حفظه الله ورعاه،
وال��ذي رك��ز فيه على ثوابت ثالثة
رئيسية كانت بالنسبة لنا بمثابة
خارطة طريق ودليل توجيهي.
أول��ى تلك الثوابت هي الوحدة
ال ��وط� �ن� �ي ��ة ك � �س�ل��اح رئ� �ي� �س ��ي ف��ي

مواجهة اإلره��اب ودع��وات الفتنة
وال �ف��رق��ة وال �ت �ش��رذم واالض �ط��راب
اإلق �ل �ي �م��ي ،وث ��ان ��ي ت �ل��ك ال �ث��واب��ت
أه �م �ي��ة ،ال�ت�ن�م�ي��ة ال�ب �ش��ري��ة وع�ل��ى
رأس� � �ه � ��ا ال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
وضرورة العمل من اجل تطويرها
وترسيخها.
ام� ��ا ث ��ال ��ث ت �ل��ك ال� �ث ��واب ��ت ال �ت��ي
رك��ز عليها س�م��وه ف�ك��ان��ت أهمية
ال �ت �ع��اون ب�ي�ن ال�س�ل�ط�ت�ين ت�ع��اون��ا
ب� �ن ��اء وم �ت �ك��اف �ئ��ا دون ال �ت �ف��ري��ط
ب��ال�ج��ان��ب ال��رق��اب��ي ال�ح��اس��م على
أداء الحكومة.
وم��ن وح��ي تلك الثوابت واصل
م �ج �ل ��س األم� � � ��ة ال� �ع� �م ��ل ال �ح �ث �ي��ث
وال� � ��دؤوب م��ن اج ��ل ع�ك�س�ه��ا على
أرض الواقع وتحويلها الى واقع
ملموس.
وبناء على تلك الثوابت واصل
مجلس االم ��ة عمله ف��ي التصدي
وب � � �ك� � ��ل م� � �س � ��ؤول� � �ي � ��ة ل� � �ك � ��ل ع �م ��ل
يستهدف أمن الكويت ولكل فتنة،
ولكل محاولة فرقة ،ولكل مغامرة
م � ��راه� � �ق � ��ة ت � �س � �ت � �ه ��دف ال �ت �ق �س �ي��م
والتشرذم االجتماعي.
واقتداء بتوجيهات سمو امير
ال� � �ب �ل��اد ،دأب م �ج �ل��س االم � � ��ة ف��ي
ال�ت�ص��دي ل�ك��ل ج��وان��ب ال�ن�ق��ص او
ال�ق�ص��ور ف��ي بنيتنا التشريعية،
م�س�ت�ه��دف��ا ف��ي ك��ل ال �ق��وان�ين ال�ت��ي
اق ��ره ��ا وال� �ت ��ي ات �س �م��ت ب��ال �ت �ن��وع
وال � �ش � �م� ��ول ،خ� �ل ��ق ب �ن �ي��ة ج ��اه ��زة
لتنمية بشرية مستدامة.
ك � �م� ��ا س � �ع� ��ى م �ج �ل �س �ك ��م خ �ل�ال
دور االن �ع �ق��اد ال �ج ��اري ال ��ى خلق
أرضية من التعاون اإليجابي مع
الحكومة سعيا لتحقيق اإلنجاز
على األرض على قاعدة (ال افراط
وال تفريط).
اإلخوة الكرام
خالل الشهور الثمانية املاضية
وب� � ��رغ� � ��م ال� � � �ظ � � ��روف ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة
االستثنائية التي أنتم أعلم مني
ب�ه��ا ،ش�ه��د دور االن�ع�ق��اد الحالي
إنجازات تشريعية غير مسبوقة،
ت�ح�ق�ق��ت م ��ن خ �ل�ال ع �م��ل ب��رمل��ان��ي
م�ث��اب��ر ،وت �ع��اون ب��رمل��ان��ي برملاني
من جهة ،وتعاون برملاني حكومي
من جهة اخ��رى ،وك��ان عنوان هذا
ال �ع �م��ل ف ��ي ك ��ل م �ح �ط��ات��ه ت�غ�ل�ي��ب
امل �ص �ل �ح��ة ال� �ع ��ام ��ة واالس � �ت � �م� ��رار
واملواصلة دون االلتفات الى الوراء
وب ��رغ ��م ت �ن ��وع ه� ��ذه ال �ت �ش��ري �ع��ات
وال �ق��وان�ي�ن اال ان �ه��ا ف ��ي مجملها
كانت تعكس مركزية امللفات التي
ت� �ن� �ض ��وي ت �ح �ت �ه��ا ،وع �ن��اوي �ن �ه��ا
العريضة.

الغانم يلقي كلمة في فض دور االنعقاد العادي الثالث

ف� �ع� �ل ��ى س� �ب� �ي ��ل امل� � �ث � ��ال ح �ظ��ي
ملف (األس��رة) على حزمة قوانني
وت � �ش� ��ري � �ع� ��ات ت �ت �ع �ل ��ق ب� �ج ��وان ��ب
ع ��دي ��دة ت �ت �ع �ل��ق ب ��االس ��رة وم�ن�ه��ا
ق ��ان ��ون م�ح�ك�م��ة االس � ��رة وق��ان��ون
ح �ق ��وق ال �ط �ف��ل وق ��ان ��ون ال �ع �م��ال��ة
امل �ن��زل �ي��ة وق ��ان ��ون ان �ش��اء ش��رك��ات
م� �س ��اه� �م ��ة الس� � �ت� � �ق � ��دام ال� �ع� �م ��ال ��ة
املنزلية ،وأخيرا قانون الحضانة
العائلية.
ب� �ي� �ن� �م ��ا ح � �ظ ��ي م � �ل ��ف (األم � � ��ن
ال� ��وط � �ن� ��ي) ع� �ل ��ى ح� ��زم� ��ة ق ��وان�ي�ن
وت�ش��ري�ع��ات أخ��رى ومنها قانون
ال � �خ� ��دم� ��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة ال �ع �س �ك��ري��ة
وق� � ��ان� � ��ون ال � �ك� ��ام � �ي� ��رات وأج � �ه� ��زة
املراقبة األمنية إضافة الى قانون
م �ك��اف �ح��ة ال� �ج ��رائ ��م االل �ك �ت��رون �ي��ة
وق� ��ان� ��ون ج �م��ع ال � �س �ل�اح وأخ� �ي ��را
قانون البصمة الوراثية.
ام � � ��ا م� �ل ��ف (ال � ��رق � ��اب � ��ة امل ��ال� �ي ��ة
واإلداري � � ��ة) ف�ق��د ح�ظ��ى ه��و االخ��ر
بحزمة من التشريعات والخطوات
ال� �ت ��ي ق� ��ام ب �ه��ا امل �ج �ل��س ف ��ي دور
االن�ع�ق��اد الحالي ومنها التعديل
ع � �ل ��ى ق � ��ان � ��ون ال � �خ� ��دم� ��ة امل ��دن� �ي ��ة
وامل� �ت� �ع� �ل ��ق ب �ت �ف �ع �ي��ل دور دي � ��وان
امل �ح��اس �ب��ة ف��ي اج � ��راء امل�ح��اك�م��ات
ال �ت��أدي �ب �ي��ة االداري� � � ��ة ،إض ��اف ��ة ال��ى
ق ��ان ��ون امل ��راق� �ب�ي�ن امل ��ال� �ي�ي�ن ،دون
ان ن�ن�س��ى ال�س��اب�ق��ة ال �ت��ي دشنها
امل �ج �ل��س ف ��ي ع �ق��د ج�ل�س��ة خ��اص��ة
ملناقشة تقارير ومالحظات ديوان
املحاسبة واملتعلقة بكافة األجهزة
ال �ح �ك��وم �ي��ة ،وع �ق��د ج�ل�س��ة الح�ق��ة
ل �س �م��اع ردود أع� �ض ��اء ال�ح�ك��وم��ة

على تلك امل�لاح�ظ��ات واإلج ��راءات
التي تمت بشأنها ،في خطوة غير
مسبوقة هدفت الى وضع تقارير
دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ع �ل��ى ال �ط��اول��ة
وق �ي��د ال �ب �ح��ث وال � �ت� ��داول ،ب �ع��د ان
كانت حبيسة االدراج.
وم ��ن خ�ل�ال األم �ث �ل��ة ال�س��اب�ق��ة،
يتضح ان عملية التشريع تجري
وف� ��ق أول� ��وي� ��ات وخ� �ط ��ط ،وض�م��ن
سياق من التدفق املنظم ملعالجة
ك��اف��ة أوج � ��ه االخ� �ت�ل�ال وال �ق �ص��ور
التشريعيني.
واض� � � ��اف� � � ��ة ال � � � ��ى ت� � �ل � ��ك ال� � �ح � ��زم
التشريعية ،ه�ن��اك ق��وان�ين أخ��رى
غ ��اي ��ة ف� ��ي االه� �م� �ي ��ة ت� ��م اق� ��راره� ��ا
وم �ن �ه ��ا ت� �ع ��دي�ل�ات ق� ��ان� ��ون ه�ي�ئ��ة
أس � ��واق امل � ��ال وال� �ت ��ي ج � ��اءت بعد
نقاشات وحوارات مستفيضة مع
ال�ج�ه��ات املعنية بعمل البورصة
وأص� �ح ��اب االخ �ت �ص ��اص ،وم�ن�ه��ا
اي � �ض� ��ا ق � ��ان � ��ون ان� � �ش � ��اء ال � ��دي � ��وان
الوطني لحقوق االن�س��ان ،اضافة
ال� ��ى ق ��ان ��ون ال� �ح� �ي ��ازات ال��زراع �ي��ة
وغ �ي��ره��ا م ��ن ال �ق��وان�ي�ن ال �ت��ي بلغ
عددها  50قانونا.
اإلخـــوة الكـــرام
ع� �ن ��دم ��ا اط� �ل ��ق م �ج �ل �س �ك��م ه ��ذا
وع � � ��ودا ف ��ي ب ��داي ��ة ع �م �ل��ه ،ب �ش��أن
التعاطي مع بعض امللفات امللحة
واملزمنة ،بدت تلك الوعود غارقة
ف ��ي ال �ت �م �ن��ي ،وش �ي �ئ��ا أق� � ��رب ال��ى
الطموح املفرط.
ول�ع�ل�ك��م ت��ذك��رون ال�ع�ه��د ال��ذي
ق� �ط� �ع ��ه امل� �ج� �ل ��س ب ��ال � �ت � �ع ��اون م��ع
الحكومة في توزيع  12ألف وحدة

سكنية خالل عام واحد ،وكيف بدا
ه��ذا ال��رق��م م�ب��ال�غ��ا ب��ه م�ق��ارن��ة مع
م�ع��دل ال �ت��وزي��ع ال�س�ن��وي السابق
والبالغ ثالثة االف وحدة.
وم ��ع ن�ه��اي��ة ال�س�ن��ة امل��ال �ي��ة في
أواخ��ر م��ارس امل��اض��ي ،تم اإلع�لان
عن الوصول الى الرقم املوعود.
وه ��و ان �ج��از م��ا ك ��ان ليتحقق
لوال تعاون املجلس مع الحكومة،
وخ � ��اص � ��ة ال� � �ت� � �ع � ��اون وال� �ت� �ن ��اغ ��م
الرباعي الفاعل املتمثل باللجنة
االس� �ك ��ان� �ي ��ة ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ووزي� � ��ر
اإلس�ك��ان والهيئة العامة للرعاية
ال �س �ك �ن �ي ��ة وج � �م� ��اع� ��ات ال �ض �غ��ط
ال�ش�ع�ب�ي��ة امل�ت�خ�ص�ص��ة ف��ي م�ج��ال
اإلس� � �ك � ��ان وع � �ل� ��ى رأس � �ه � ��ا ح �م �ل��ة
(ناطر بيت).
وكــمـا قـلـت سـابـقـا صعبة هي
ال�ب��داي��ات دائ�م��ا ،فهي تحتاج الى
إرادة س�ي��اس�ي��ة وزخ� ��م ووض ��وح
رؤية
ل �ك��ن األص� �ع ��ب ه ��و االس �ت �م��رار
واملواصلة ،فهي تحتاج الى عمل
ومثابرة وجهود استثنائية وفي
ك �ل �ت��ا ال �ح��ال �ت�ي�ن ،ن �ج��ح مجلسكم
املوقر في االختبارين ،وسينجح
ب��اذن الله وتوفيقه في ال�ق��ادم من
االستحقاقات.
االخوة واألخوات
ي�س��رن��ي أن أس �ت �ع��رض أم��ام�ك��م
ح �ص �ي �ل��ة س��ري �ع��ة وم� ��رك� ��زة ح��ول
أعمال املجلس وانجازاته مدعمة
األرق � ��ام ف�ف��ي ال �ج��ان��ب التشريعي
ان�ج��ز امل�ج�ل��س ( )50ق��ان��ون��ا وه��و
رقم غير مسبوق وهو األعلى في
دور انعقاد واحد منذ .1963
ك �م��ا أق� ��ر امل �ج �ل��س ( )21ق��ان��ون
ات�ف��اق�ي��ة و ( )64ق��ان��ون ميزانيات
وب � �ل� ��غ ع� � ��دد امل � �ش� ��اري� ��ع ب� �ق ��وان�ي�ن
املقدمة من الحكومة ( )85مشروع
ق ��ان ��ون ام ��ا االق� �ت ��راح ��ات ب�ق��وان�ين
امل �ق��دم��ة م��ن م�ج�ل��س االم ��ة فبلغت
( )251اقتراحا بقانون فيما بلغت
االق � �ت� ��راح� ��ات ب��رغ �ب��ة امل �ق ��دم ��ة م��ن
االع� �ض ��اء ( )334اق �ت��راح��ا وش�ه��د
امل �ج �ل��س ن �ش��اط��ا الف �ت��ا م ��ن خ�لال
عمل لجانه س��واء ال��دائ�م��ة البالغ
عددها  11لجنة او املؤقتة البالغ
عددها  13لجنة ،حيث عقدت تلك
اللجان املختلفة  402اجتماع بعدد
ساعات عمل بلغت  825ساعة.
أم��ا ف��ي ال�ج��ان��ب ال��رق��اب��ي فبلغ
ع ��دد االس �ئ �ل��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة امل�ق��دم��ة
ل � �ل � �ح � �ك� ��وم� ��ة  869س � � � � ��ؤاال ت �م��ت
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كل الشكر والتقدير للرئيس الغانم على قيادته وصبره وحكمته في إدارة العمل بالمجلس

رئيس الوزراء :إنجازات المجلس
لم تكن تتحقق لوال تعاون السلطتين
تتمة المنشور ص 08
االج��اب��ة ع��ن  650منها وب�ل��غ عدد
االس � �ت� � �ج � ��واب � ��ات امل � �ق� ��دم� ��ة ث�ل�اث ��ة
اس�ت�ج��واب��ات ،وج�ه��ت ال��ى النائب
األول ل ��رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء
ووزي� � � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة وال� � ��ى ن��ائ��ب
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ووزي � ��ر
ال � �ت � �ج� ��ارة وال � � ��ى وزي � � ��ر االش� �غ ��ال
ووزير الكهرباء واملاء.
أم ��ا ت�ك�ل�ي�ف��ات امل�ج�ل��س ل��دي��وان
املحاسبة فبلغت ثالثة.
وبلغت طلبات التحقيق املقدمة
ستة طلبات فيما بلغ عدد طلبات
املناقشة  17طلبا.
وش � � �ه� � ��د امل� � �ج� � �ل � ��س  25ط �ل ��ب
رف� ��ع ح �ص��ان��ة ف ��ي ح�ي�ن ب �ل��غ ع��دد
ال�ع��رائ��ض وال �ش �ك��اوى امل�ق��دم��ة 93
عريضة وشكوى.
االخوة واالخوات
ق �ب��ل ان اخ �ت �ت��م دور االن �ع �ق��اد
ال � �ج� ��اري أود ان ات� �ق ��دم ب��ال�ش�ك��ر
الجزيل ل�ك��م ..أع�ض��اء املجلس من
نواب ووزراء ...على ما قمتم به من
ع�م��ل وج�ه��د ط ��وال دور االن�ع�ق��اد،
وأخ � � ��ص ب ��ال� �ش� �ك ��ر س� �م ��و رئ �ي��س
م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ع �ل��ى ال �ت �ع��اون
االيجابي م��ع املجلس ،كما اشكر
االخ نائب رئيس املجلس واالخوة
أع � � �ض� � ��اء م� �ك� �ت ��ب امل � �ج � �ل� ��س ع �ل��ى
ج �ه��ده��م ف ��ي اع��ان �ت��ي ع �ل��ى ادارة
أعمال املجلس.
ك � �م� ��ا ات � � �ق� � ��دم ب � �ج� ��زي� ��ل ال �ش �ك ��ر
واالم� �ت� �ن ��ان ألخ� ��ي ال �ف��اض��ل أم�ي�ن
عام مجلس االم��ة وكافة العاملني
ب��االم��ان��ة ال �ع��ام��ة ال��ذي��ن يعملون
بكل ج��د وم�ث��اب��رة ،ك��ل ف��ي قطاعه
وال يسعني اال ان ات �ق��دم بالشكر
واالم �ت �ن��ان ل �ح��رس م�ج�ل��س االم��ة
ق� �ي ��ادة وض �ب��اط��ا وض� �ب ��اط ص��ف
وافرادا على املجهود االستثنائي
م ��ن اج� ��ل ح �م��اي��ة وت ��أم�ي�ن م��راف��ق
املجلس مشيدا بحس املسؤولية
العالي لديهم وانضباطهم وطيب
ت�ع��ام�ل�ه��م ورق ��ي ادائ �ه��م م��ع زوار
وضيوف املجلس.
وال � � �ش � � �ك� � ��ر م� � � ��وص� � � ��ول ل � �ك ��اف ��ة
وس��ائ��ل االع�ل�ام امل �ق��روءة واملرئية
واملسموعة على حسن متابعتها
وت �غ �ط �ي��ات �ه��ا ل �ن �ش��اط��ات وأع �م��ال
امل �ج �ل ��س امل �خ �ت �ل �ف��ة م� ��ن ج �ل �س��ات
ولجان وفعاليات مختلفة.
وال يفوتني االعراب عن الشكر
لقناة املجلس وصحيفة الدستور
ع �ل��ى دوره� �م ��ا ف ��ي ن �ق��ل وت�غ�ط�ي��ة
ن� � �ش � ��اط � ��ات امل � �ج � �ل� ��س امل �خ �ت �ل �ف ��ة
وتسليط الضوء عليها.

وف��ي ال�خ�ت��ام أدع ��و ال �ب��اري عز
شأنه ان يديم نعمة األمن واألمان
ع�ل��ى وط�ن�ن��ا ال �غ��ال��ي ب��أم��ل ال�ل�ق��اء
م ��رة أخ � ��رى ب� ��اذن ال �ل��ه ف ��ي ب��داي��ة
دور االنعقاد املقبل في الـ ( )27من
اكتوبر املقبل.
حفظ الله الكويت وشعبها من
كل مكروه في ظل القيادة الحكيمة
ل �س �م��و ام� �ي ��ر ال � �ب �ل�اد ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه
ورعاه وسمو ولي عهده االمني.
ث��م ي�ت�ل��و س �م��و رئ �ي��س مجلس
الوزراء الشيخ جابر املبارك كلمته
ب �م �ن��اس �ب��ة ال� �ج� �ل� �س ��ة ال �خ �ت��ام �ي��ة
وفيما يلي نص الكلمة:
ن �ل �ت �ق��ي ال � �ي� ��وم ف� ��ي خ� �ت ��ام دور
االن � �ع � �ق� ��اد ال � �ث� ��ال� ��ث ،م � ��ن ال �ف �ص��ل
التشريعي ال��راب��ع عشر ،وقلوبنا
ت�ع�ت�ص��ر امل ��ا واس� ��ى وح��زن��ا على
م �ص��اب �ن��ا ،ف ��ي اه �ل �ن��ا واخ ��وان� �ن ��ا
واب� �ن ��ائ� �ن ��ا ،ال ��ذي ��ن اغ �ت��ال �ت �ه��م ي��د
االث��م والجريمة وال �ع��دوان ،فلقوا
ربهم مستقبلني القبلة ،طاهرين
ص��ائ�م�ين س��اج��دي��ن ،ف��ي ب�ي��ت من
بيوت الله ،وف��ي ي��وم من اي��ام الله
امل �ب��ارك��ة ،م��ن ش�ه��ر رم �ض��ان ال��ذي
ع �ظ �م��ه ال �ل��ه ع �ل��ى س��ائ��ر ال �ش �ه��ور
فسطروا بدمائهم الطاهرة الزكية،
م �ل �ح �م��ة وط �ن �ي��ة ع �ظ �ي �م��ة ،ق��اده��ا
وال ��دن ��ا وق��ائ��د م�س�ي��رت�ن��ا ح�ض��رة
صاحب السمو امير البالد املفدى
ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح االح � �م ��د ال �ج��اب��ر
الصباح حفظه الله ورع ��اه ،ال��ذي
ال� �ق ��ى خ �ل��ف ظ� �ه ��ره وت �ج ��اه ��ل ك��ل
الهواجس واالحتياطات االمنية،
وظ� � � � ��روف ال� � �ح � ��دث وت� ��داع � �ي� ��ات� ��ه،
وك��اف��ة االح �ت �م��االت واالع �ت �ب��ارات
امل �ح �ي �ط��ة ،واب� � ��ى اال ان ي �ت��واج��د
ف� ��ي م ��وق ��ع ال � �ح� ��دث وي � �ك� ��ون ب�ين
ابنائه (وعياله) ليضرب مثال في
الحكمة وال�ق�ي��ادة واالب ��وة الحقة،

املبارك يلقي كلمته في الجلسة الختامية

ليلتف حوله كل ابناء هذا الوطن
العزيز بكل مذاهبهم وشرائحهم
واط �ي��اف �ه��م ،ف ��ي (ف ��زع ��ة) ك��وي�ت�ي��ة
اص �ي �ل��ة ،وم ��وق ��ف وط �ن��ي م�ه�ي��ب،
سيبقى رم��زا ونبراسا ومثال في
ال� ��وح� ��دة وال � �ت� ��راح� ��م وال �ت �ع��اط��ف
لسائر الدول واالمم والشعوب.
ونسأل الله ان يتغمد شهداءنا
االب� � � ��رار ب ��واس ��ع رح �م �ت��ه وع �ف��وه
ومغفرته ،وان يمن على جرحانا
ب ��ال� �ش� �ف ��اء وال � �ص � �ح� ��ة وال� �ع ��اف� �ي ��ة
وان ي �ح �ف��ظ ب�ل�ادن ��ا م ��ن ك ��ل س��وء
ومكروه.
وان � �ه� ��ا مل �ن��اس �ب��ة ن �ش �ي��د ف�ي�ه��ا
ب� �ك� �ف ��اءة رج� � ��ال االم� � ��ن االوف � �ي� ��اء،
ل�ك�ش�ف�ه��م ك��اف��ة خ �ي��وط ال�ج��ري�م��ة،
وال � � �ق� � ��اء ال � �ق � �ب� ��ض ع � �ل� ��ى ال� �ج� �ن ��اة
املجرمني في زمن قياسي ،يعكس

كفاءتهم وجاهزيتهم وتفانيهم،
فلهم كل الشكر والتقدير ،والشكر
م��وص��ول ال��ى كافة وزارات الدولة
واجهزتها املختلفة على ما قامت
به من جهد في التعامل مع الحدث
والى املواطنني الكرام الذين قدموا
ال �ع��ون وامل �س��اع��دة وت �ف��اع �ل��وا مع
ال �ح ��دث ب�ش�ج��اع��ة وب � ��روح ع��ال�ي��ة
م ��ن امل �س��ؤول �ي��ة واح� �س ��اس كبير
بالوطنية الخالصة.
االخوة االعضاء املحترمون،،،
ل� � �ق � ��د ح� � �ف � ��ل دور االن� � �ع� � �ق � ��اد
ب ��ان� �ج ��ازات ك �ب �ي ��رة ،وت �ش��ري �ع��ات
مستحقة ،وقوانني الزم��ة ،لتحقق
اث ��راء غ�ي��ر م�س�ب��وق ،ف��ي منظومة
الحياة التشريعية في الكويت.
ك� �م ��ا وض� � ��ع م �ج �ل �س �ك��م امل ��وق ��ر
م ��ن خ�ل�ال االس �ه ��ام ��ات ال �ف �ك��ري��ة،،

نص مرسوم فض االنعقاد الثالث
أع �ل��ن رئ �ي��س م �ج �ل��س األم ��ة
م � � � � � ��رزوق ال� � �غ � ��ان � ��م ف� � ��ض دور
االن �ع �ق ��اد ال� �ع ��ادي ال �ث��ال��ث من
الفصل التشريعي الرابع عشر
ملجلس األمة ،وقرأ األمني العام
ع�ل�ام ال �ك �ن��دري م��رس��وم الفض
الذي جاء في نصه:
مرسوم رقم  184لسنة 2015
بفض دور االنعقاد العادي
الثالث
من الفصل التشريعي الرابع
ملجلس األمة

بعد االط�ل�اع على الدستور
وع�ل��ى امل��رس��وم رق��م  231لسنة
 2014ب� ��دع� ��وة م �ج �ل��س األم� ��ة
لالنعقاد للدور العادي الثالث
م��ن ال�ف�ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي ال��راب��ع
عشر وبناء على عرض رئيس
مجلس ال ��وزراء ،وبعد موافقة
مجلس الوزراء ،رسمنا باآلتي:
م� � � � ��ادة اول� � � � � ��ى :ي � �ف� ��ض دور
االن �ع �ق ��اد ال� �ع ��ادي ال �ث��ال��ث من
الفصل التشريعي الرابع عشر
ملجلس االمة اعتبارا من نهاية

جلسة يوم األربعاء  14رمضان
سنة  1436هـ امل��واف��ق  1يوليو
سنة 2015م.
م � � ��ادة ث ��ان� �ي ��ة :ع� �ل ��ى رئ �ي��س
م �ج �ل ��س ال� � � � � ��وزراء إب � �ل ��اغ ه ��ذا
امل� ��رس� ��وم إل � ��ى م �ج �ل��س األم � ��ة،
وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
ص� � �ب � ��اح األح � � �م� � ��د ال � �ج ��اب ��ر
الصباح

وال �ح ��وارات امل�ع�م�ق��ة ،وامل�ن��اق�ش��ات
امل� �س� �ت� �ف� �ي� �ض ��ة ،اط� � � � ��ارا وم �ن �ه �ج��ا
وط � ��ري� � �ق � ��ا ن� �ح� �ق ��ق ب� � ��ه ت �ط �ل �ع ��ات
شعبنا ال��وف��ي ،ووط �ن �ن��ا ال�ع��زي��ز،
ف��ي االص �ل��اح وم �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد،
واالم � � ��ن واالس � �ت � �ق � ��رار ،وت��رس �ي��خ
دول ��ة ال �ق��ان��ون ،وت�ح�ق�ي��ق ال��رخ��اء
والتنمية املنشودة.
ول ��م ي �ك��ن ل �ك��ل ذل ��ك ان يتحقق
ل � ��وال ال � �ت � �ع� ��اون ب�ي��ن ال �س �ل �ط �ت�ين،
وال� � �ن � ��واي � ��ا ال� � �ص � ��ادق � ��ة ،واالرادة
القوية ،والعمل ال�ج��اد ،والتفاعل
االيجابي ،والعمل بروح الفريق.
ك � �م� ��ا ل � ��م ي � �ك� ��ن ذل � � ��ك ل �ي �ت �ح �ق��ق
دون االل �ت��زام امل�ط�ل��ق ب��ال��دس�ت��ور،
واالح� � �ت � ��رام امل� �ت� �ب ��ادل ،واالرت � �ق� ��اء
بلغة الحوار ،واملمارسات الراقية،
واالخذ بالتقاليد البرملانية الحقة.
وان ك��ان اي�ه��ا االخ ��وة م��ن كلمة
ح��ق ف��ي ه ��ذا امل �ق��ام ،ف��ان�ه��ا توجه
ال� ��ى االخ م� � ��رزوق ال �غ��ان��م رئ�ي��س
م�ج�ل��س االم� ��ة ،ال ��ذي ن�ت��وج��ه اليه
بخالص الشكر والثناء والتقدير،
على قيادته وصبره وحكمته في
ادارة العمل ف��ي امل�ج�ل��س ،بكفاءة
واقتدار ،مما كان له ال��دور الكبير
في تذليل العقبات وحل املشكالت
وتحقيق االنجازات.
كما ال يفوتني ان اتوجه بوافر
ال� �ش� �ك ��ر وال � �ت � �ق� ��دي� ��ر ،ال� � ��ى ج �م �ي��ع
الخبراء واملستشارين والباحثني
والفنيني وغيرهم ،ممن ساهموا
ب��آرائ�ه��م ومقترحاتهم واف�ك��اره��م
وج � � �ه� � ��ده� � ��م ،ف� � ��ي ت� �ح� �ق� �ي ��ق ه� ��ذه
االنجازات.
وك ��ذل ��ك ال � ��ى رج� � ��ال ال �ص �ح��اف��ة
االع � �ل ��ام ال� ��ذي� ��ن م � ��ارس � ��وا اق �ص��ى
درج� � � � � ��ات امل� �ه� �ن� �ي ��ة واالح� � � �ت � � ��راف
وال�ن��زاه��ة والحياد ف��ي متابعتهم
العمال املجلس.
وختاما،،،
ات � �م � �ن� ��ى ل � �ك� ��م ج� �م� �ي� �ع ��ا اج � � ��ازة
س�ع�ي��دة ،آم�ل�ا ان يجمعنا امل��ول��ى
سبحانه في دور االنعقاد القادم،
ل �ن �س �ت �ك �م��ل ال� ��وف� ��اء ب ��أع� �ب ��اء ه��ذه
املرحلة وتبعاتها واستحقاقاتها،
ل� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق ال� � �غ � ��اي � ��ات ال ��وط� �ن� �ي ��ة
امل � �س � �ت � �ه� ��دف� ��ة ،ف � ��ي ظ � ��ل ال � �ق � �ي� ��ادة
الحكيمة لحضرة صاحب السمو
ام �ي��ر ال� �ب�ل�اد ،وس �م��و ول� ��ي ع�ه��ده
االمني حفظهما الله ورعاهما.
وال � �س �ل�ام ع �ل �ي �ك��م ورح� �م ��ة ال �ل��ه
وبركاته.

نسأل اهلل ان
يتغمد شهداء
«اإلمام الصادق»
بواسع رحمته
سمو األمير ضرب
مثال في الحكمة
والقيادة واألبوة
الحقة
نشيد بكفاءة
رجال االمن
لكشفهم خيوط
الجريمة والقاء
القبض على الجناة
في زمن قياسي
دور االنعقاد الثالث
حفل بإنجازات
كبيرة وتشريعات
مستحقة
المجلس حقق
تطلعات شعب
الكويت في
اإلصالح ومكافحة
الفساد واألمن
واالستقرار

10

ملف
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الخميس  15رمضان  02 . 1436يوليو 2015

حصاد دور
االنعقاد الثالث

«الدستور» أعدت ملفا شامال عن أنشطة النواب وفعاليات وجلسات مجلس األمة على مدار  245يوما هي عمر دور االنعقاد الثالث منذ انطالقه في
 28أكتوبر  ،2014ويشمل الملف عدد األسئلة واالقتراحات والرغبات واالستجوابات وطلبات المناقشة.

 50قانونا منجزا في دور االنعقاد الثالث
رسم بياني للقوانين المنجزة في الدور الثاني

في سابقة لم تحدث منذ  5فصول تشريعية أن أصدر مجلس
األمة في دور انعقاده الثالث هذا الكم من القوانين إذ أصدر
المجلس في فصله التشريعي الرابع عشر وفي دور انعقاده
الثالث الحالي الذي استمر  245يومًا 50 ،قانونا نوعيًا يجسد
الجانب التشريعي بامتياز للمجلس الحالي.
وتنوعت هذه القوانين ما بين االقتصادية والسكنية
واالجتماعية والقضائية والرياضية وبشأن البيئة وحقوق
اإلنسان وخاصة الجانب األمني ،وفيما يلي تفاصيل هذه
القوانين:

ملف الدستور
اشراف:
مدير التحرير

اعداد:
سامح محمد
عبده إبراهيم
أيمن عبداهلل

..والقوانين المنجزة في الدور الثالث

ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ )(31

%20.5

ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ )(51

%37.5

ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ )(98

ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ )(22

ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ )(64

%47.1

%64.9

%14.6

ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ )(21

%15.4

االتفاقيات امليزانيات

القوانني املنجزة

القوانني

العدد

31

22

املعدل

٪ 20٫5

٪ 14٫6

98
٪ 64٫9

االتفاقيات امليزانيات

اإلجمالي

القوانني املنجزة

القوانني

151

العدد

50

21

٪ 100

املعدل

٪ 37٫5

٪ 15٫4

64

اإلجمالي
135

٪ 47٫1

٪ 100

القوانين المنجزة في دور االنعقاد الثالث
تاريخ الجلسة التي
أقر فيها القانون

عدد وتاريخ نشره
في الجريدة الرسمية
1215
21/12/2014

10

11

قانون رقم 4لسنة 2015باملوافقة على اكتتاب دولة
الكويت في زيادة رأسمال صندوق النقد العربي

12

ق��ان��ون رق��م  5لسنة  2015ب��امل��واف�ق��ة على اكتتاب
دول��ة الكويت في زي��ادة رأسمال املصرف العربي
للتنمية االقتصادية في افريقيا

13

م��رس��وم ب �ق��ان��ون رق ��م  117ل�س�ن��ة  2014ف��ي ش��أن
ت�ع��دي��ل ب�ع��ض أح �ك��ام امل��رس��وم ب��ال�ق��ان��ون رق��م 42
لسنة  1978في شأن الهيئات الرياضية

14/1/2015

14

قانون رق��م 1لسنة  2015في ش��أن تنظيم حمالت
الحج والعمرة

15/1/2015

1223
15/2/2015

15

ق��ان��ون رق��م  2لسنة  2015ب��اض��اف��ة م ��ادة ج��دي��دة
برقم  29مكررا إل��ى قانون رق��م  47لسنة 1993في
شأن الرعاية السكنية

15/1/2015

1223
15/2/2015

16

ق��ان��ون رق��م  6لسنة  2015ف��ي ش��أن تنظيم جمع
السالح والذخائر واملفرقعات

27/1/2015

1224
22/2/2015

17

ق��ان��ون رق��م  7لسنة  2015بتعديل ب�ع��ض أح�ك��ام
القانون رقم  32لسنة  1967في شأن الجيش

1/2015/ 28

1224
22/2/2015

11/2/2015

ملحق العدد
1229
31/3/2015

11/2/2015

ملحق العدد
1229
31/3/2015

م

القانون

1

قانون رقم  ١١٨لسنة  ٢٠١٤بتعديل بعض أحكام
ال �ق��ان��ون رق ��م  ١٢لسنة  ١٩٦٣ف��ي ش��أن الالئحة
الداخلية ملجلس األمة .

18/11/2014

2

قانون رقم  ١٢٠لسنة  ٢٠١٤بتعديل املادتني  ٢و4
م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  ٣٦لسنة  ١٩٨٢ف��ي ش��أن رج��ال
اإلطفاء .

2/12/2014

1217
4/1/2015

3/12/2014

ملحق عدد
1218
13/1/2015

4

قانون رقم  ١٣٩لسنة  ٢٠١٤باملوافقة على اكتتاب
دول��ة الكويت في ال��زي��ادة العامة األول��ى لرأسمال
املؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص

3/12/2014

1218
11/1/2014

5

ق ��ان ��ون رق � ��م  ١٤٠ل �س �ن��ة  ٢٠١٤ب��امل��واف �ق��ة ع�ل��ى
االكتتاب ف��ي زي��ادة رأس�م��ال املؤسسة اإلسالمية
لتأمني االستثمار وائتمان الصادرات

3/12/2014

1218
11/1/2014

6

قانون رقم  ١٤١لسنة  ٢٠١٤باملوافقة على اكتتاب
دولة الكويت في الحصة اإلضافية للزيادة العامة
الرابعة لرأسمال البنك اإلسالمي للتنمية .

3/12/2014

1218
11/1/2014

7

قانون رقم  ١٤٢لسنة  ٢٠١٤باملوافقة على اكتتاب
دولة الكويت في زيادة رأسمال املؤسسة العربية
لضمان االستثمار

3/12/2014

1218
11/1/2014

8

قانون رقم  ١٤٣لسنة  ٢٠١٤باملوافقة على اكتتاب
دول��ة الكويت ف��ي زي ��ادة رأس�م��ال الهيئة العربية
لالستثمار واإلنماء الزراعي

3/12/2014

1218
11/1/2014

18

9

قانون رقم  ١٤٤لسنة  ٢٠١٤باملوافقة على اكتتاب
دولة الكويت في زيادة رأسمال الصندوق العربي
لإلنماء االقتصادي واالجتماعي

3/12/2014

1218
11/1/2014

19

3

ق ��ان ��ون رق� ��م  ١١٩ل�س�ن��ة  ٢٠١٤ب ��إص ��دار ال�خ�ط��ة
السنوية 2015/ 2014

تاريخ الجلسة التي
أقر فيها القانون

عدد وتاريخ نشره
في الجريدة الرسمية
1223
15/2/2015

م

القانون
ق��ان��ون رق��م  3لسنة  2015بتعديل ب�ع��ض أح�ك��ام
القانون رقم 115لسنة  2014في شأن إنشاء الهيئة
العامة للطرق والنقل البري

14/1/2015

14/1/2015

1223
15/2/2015

1/2015/ 14

1223
15/2/2015
ملحق العدد
1206
23/10/2014

قانون رقم  10لسنة  2015بإصدار الخطة السنوية
للعام 2016/2015
قانون رقم 11لسنة  2015بإصدار الخطة اإلنمائية
للسنوات 2020/2019 – 2016/2015

aldostoor
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حصاد دور
االنعقاد الثالث
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«الدستور» أعدت ملفا شامال عن أنشطة النواب وفعاليات وجلسات مجلس األمة على مدار  245يوما هي عمر دور االنعقاد الثالث منذ انطالقه في
 28أكتوبر  ،2014ويشمل الملف عدد األسئلة واالقتراحات والرغبات واالستجوابات وطلبات المناقشة.

الكاميرات والسالح و«الدستورية» أهم القوانين
(تابع) القوانين المنجزة في دور االنعقاد الثالث
تاريخ الجلسة التي
أقر فيها القانون

عدد وتاريخ نشره
في الجريدة الرسمية

م

القانون

1228
22/3/2015

34

ق��ان��ون رق��م  27لسنة  2015بتعديل بعض أحكام
ق ��ان ��ون رق ��م  23ل�س�ن��ة 1968م ب �ش��أن ن �ظ��ام ق��وة
الشرطة.

35

قانون رقم  28لسنة  2015في شأن تعديل بعض
أحكام قانون التأمينات االجتماعية وتسوية آثار
إلغاء قرارات انتهاء الخدمة في بعض الحاالت.

36

ق��ان��ون رق ��م  29ل�س�ن��ة  2015ف��ي ش ��أن الترخيص
ب�ت��أس�ي��س ش��رك��ة مساهمة كويتية ل�لات�ج��ار في
املواشي.

37

ق��ان��ون ب �ش��أن ت�ع��دي��ل ب�ع��ض أح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق��م
 110لسنة  2014بتقرير مكافأة مالية للخاضعني
لقانون التأمينات االجتماعية وقانون معاشات
وم � �ك ��اف ��آت ال� �ت� �ق ��اع ��د ل �ل �ع �س �ك��ري�ي�ن ع� �ن ��د ان �ت �ه��اء
االشتراك.

38

ق��ان��ون ب�ش��أن تنظيم وت��رك�ي��ب ك��ام�ي��رات وأج�ه��زة
املراقبة األمنية.

م

القانون

20

قانون رقم  12لسنة 2015بإصدار قانون محكمة
األسرة

11/2/2015

21

ق��ان��ون رق ��م 13لسنة  2015ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ق��ان��ون
ن�ظ��ام ال�ع�لام��ات التجارية ل��دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربي

11/2/2015

1228
22/3/2015

22

قانون رقم  14لسنة  2015بإصدار النظام املوحد
ب �ش��أن امل� � ��واد امل �س �ت �ن �ف��ذة ل�ط�ب�ق��ة األوزون ل ��دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربي

11/2/2015

1229
29/3/2015

23

ق��ان��ون رق��م  8لسنة  2015بتعديل ب�ع��ض أح�ك��ام
القانون رقم3لسنة  2003في شأن إجراءات إصدار
بعض امليزانيات امللحقة واملستقلة وحساباتها
الختامية

12/2/2015

1228
22/3/2015

24

ق��ان��ون رق��م  9ل�س�ن��ة  2015ب��إض��اف��ة ف �ق��رة ج��دي��دة
للمادة  36من املرسوم بالقانون رقم 15لسنة1979
في شأن الخدمة املدنية

12/2/2015

1228
22/3/2015

25

ق��ان��ون رق��م18ل �س �ن��ة 2015ب� ��إص� ��دار ق��ان��ون ن�ظ��ام
م ��زاول ��ة امل �ه��ن ال �ط �ب �ي��ة ال �ب �ي �ط��ري��ة ل � ��دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربي

11/3/2015

1230
5/4/2015

24/3/2015

1235
10/5/2015

40

27

قانون رقم  23لسنة  2015بإنشاء جهاز املراقبني
املاليني

2015/3/25

1236
17/5/2015

41

28

ق��ان��ون رق��م  19لسنة  2015بتعديل بعض أحكام
ال �ق��ان��ون رق ��م  39ل�س�ن��ة  2010ب�ت��أس�ي��س ش��رك��ات
ك��وي�ت�ي��ة م�س��اه�م��ة ت�ت��ول��ى ب�ن��اء وت�ن�ف�ي��ذ محطات
القوى الكهربائية وتحلية املياه في الكويت

2015/4/7

1235
10/5/2015

42

29

قانون رقم  20لسنة  2015بشأن الخدمة الوطنية
العسكرية

2015/4/7

1235
10/5/2015

30

ق��ان��ون رق��م  22لسنة  2015بتعديل بعض أحكام
ال �ق��ان��ون رق ��م  7ل�س�ن��ة  2010ب �ش��أن ان �ش��اء هيئة
اسواق املال وتنظيم نشاط االوراق املالية.

2015/4/8

1235
10/5/2015

31

قانون رق��م  24لسنة  2015في ش��أن اضافة امل��واد
 5مكررا و 5مكررا أ و 5مكررا ب و 5مكررا ج الى
القانون رقم  94لسنة 1983م بانشاء الهيئة العامة
لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

2015/4/21

1237
24/5/2015

32

قانون رقم  25لسنة  2015في شأن تعديل بعض
أحكام امل��رس��وم بالقانون رق��م  42لسنة  1978في
ش��أن ال�ه�ي�ئ��ات ال��ري��اض�ي��ة وال �ق��ان��ون رق��م  5لسنة
 2007ف��ي ش ��أن ت�ن�ظ�ي��م أوج� ��ه ال �ع �م��ل ف��ي ك��ل من
اللجنة االومل�ب�ي��ة الكويتية واالت �ح��ادات واالن��دي��ة
الرياضية.

2015/4/22

1237
24/5/2015

33

ق��ان��ون رق��م  26لسنة  2015بتعديل بعض احكام
ق ��ان ��ون امل ��راف� �ع ��ات امل��دن �ي��ة وال �ت �ج ��اري ��ة ال �ص ��ادر
باملرسوم بالقانون رقم  38لسنة 1980م

2015/4/22

1237
2015/5/24

26

قانون رقم  21لسنة  2015في شأن حقوق الطفل

تاريخ الجلسة التي
أقر فيها القانون

عدد وتاريخ نشره
في الجريدة الرسمية

2015/5/5

1239
2015/6/7

2015/5/5

1239
2015/6/7

2015/5/5

1240
2015/6/14

2015/6/2

لم يصدر بالجريدة
الرسمية

2015/6/16

لم يصدر بالجريدة
الرسمية

2015/6/16

لم يصدر بالجريدة
الرسمية

2015/6/17

لم يصدر بالجريدة
الرسمية

2015/6/24

لم يصدر بالجريدة
الرسمية

2015/6/24

لم يصدر بالجريدة
الرسمية

2015/6/24

لم يصدر بالجريدة
الرسمية

44

قانون تعديل بعض احكام القانون رقم  21لسنة
 1962بنظام السلكني الدبلوماسي والقنصلي

2015/6/24

لم يصدر بالجريدة
الرسمية

45

قانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم
 42لسنة  2014بإصدار قانون حماية البيئة

2015/6/25

لم يصدر بالجريدة
الرسمية

2015/6/25

لم يصدر بالجريدة
الرسمية

2015/6/30

لم يصدر بالجريدة
الرسمية

2015/6/30

لم يصدر بالجريدة
الرسمية

2015/6/30

لم يصدر بالجريدة
الرسمية

2015/7/1

لم يصدر بالجريدة
الرسمية

39

43

46
47
48
49
50

قانون بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات.
قانون باصدار الخطة السنوية ()2016/2017
قانون بشأن العمالة املنزلية.
قانون بإنشاء شركات مساهمة مقفلة الستقدام
وتشغيل العمالة املنزلية.
قانون بإنشاء الديوان الوطني لحقوق اإلنسان

قانون بشأن الحضانة العائلية.
تعديل بعض أحكام القانون رق��م  37لسنة 2014
بشأن هيئة تنظيم االتصاالت وتقنية املعلومات
قانون في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب
قانون في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة
قانون البصمة الوراثية

12

ملف

aldostoor

الخميس  15رمضان  02 . 1436يوليو 2015

حصاد دور
االنعقاد الثالث

«الدستور» أعدت ملفا شامال عن أنشطة النواب وفعاليات وجلسات مجلس األمة على مدار  245يوما هي عمر دور االنعقاد الثالث منذ انطالقه في
 28أكتوبر  ،2014ويشمل الملف عدد األسئلة واالقتراحات والرغبات واالستجوابات وطلبات المناقشة.

 64قانونا بشأن الميزانيات والحسابات الختامية
قوانين الميزانيات وعددها 64

أق��ر مجلس األم��ة ف��ي دور االنعقاد
ال �ث��ال��ث  27ق��ان��ون��ا ب �ش��أن امل �ي��زان �ي��ات
ك �م��ا أق� ��ر  37ح �س��اب��ا خ �ت��ام �ي��ا إض��اف��ة

إل ��ى م �ش��روع ال �ق��ان��ون ب��رب��ط م�ي��زان�ي��ة
ال� ��وزارات واإلدارات الحكومية للسنة
املالية ( 2016/2015امل�ي��زان�ي��ة العامة)

تاريخ الجلسة التي
أقر فيها القانون

عدد وتاريخ نشره
في الجريدة الرسمية
1102
21/10/2012

16

17

مرسوم بقانون رقم  122لسنة  2013بربط
ميزانيات بعض الهيئات امللحقة للسنة املالية
2014/2013

18

مرسوم بقانون رقم  123لسنة  2013بربط ميزانية
مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة
للسنة املالية 2014/2013

19

مرسوم بقانون رقم  124لسنة  2013بربط ميزانية
بنك التسليف واالدخار للسنة املالية 2014/2013

20

مرسوم بقانون رقم  125لسنة  2013بربط ميزانية
املؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة املالية
2014/2013

21

مرسوم بقانون رقم  126لسنة  2013بربط ميزانية
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية للسنة
املالية 2014/2013

22

مرسوم بقانون رقم  127لسنة  2013بربط ميزانية
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية
للسنة املالية 2014/2013

م

القانون

1

مرسوم بقانون رقم  5لسنة  2012بربط ميزانية
الوزارات واالدارات الحكومية للسنة املالية
2013/2012

3/12/2014

2

مرسوم بقانون رقم  6لسنة  2012بربط ميزانيات
بعض الجهات املستقلة للسنة املالية 2013/2012

3/12/2014

1102
21/10/2012

3

مرسوم بقانون رقم  7لسنة  2012بربط ميزانيات
بعض الهيئات امللحقة للسنة املالية 2013/2012

3/12/2014

1102
21/10/2012

4

مرسوم بقانون رقم  8لسنة  2012بربط ميزانية
مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة
للسنة املالية 2013/2012

3/12/2014

1102
21/10/2012

5

مرسوم بقانون رقم  9لسنة  2012بربط ميزانية
مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية للسنة املالية
2013/2012

3/12/2014

1102
21/10/2012

6

مرسوم بقانون رقم  10لسنة  2012بربط ميزانية
بنك التسليف واالدخار للسنة املالية 2013/2012

3/12/2014

1102
21/10/2012

7

مرسوم بقانون رقم  11لسنة  2012بربط ميزانية
املؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة املالية
2013/2012

3/12/2014

1102
21/10/2012

8

مرسوم بقانون رقم  12لسنة  2012بربط ميزانية
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية للسنة
املالية 2013/2012

3/12/2014

1102
21/10/2012

9

مرسوم بقانون رقم  13لسنة  2012بربط ميزانية
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية
للسنة املالية 2013/2012

3/12/2014

1102
21/10/2012

10

مرسوم بقانون رقم  14لسنة  2012بربط ميزانية
بلدية الكويت للسنة املالية 2013/2012

3/12/2014

1102
21/10/2012

11

مرسوم بقانون رقم  15لسنة  2012بربط ميزانية
بنك الكويت املركزي للسنة املالية 2013/2012

3/12/2014

1102
21/10/2012

ل �ل��دول��ة وخ ��رج ع��ن ت�ل��ك ال �ق��وان�ين 299
توصية أهمها تالفي مالحظات ديوان
املحاسبة.

تاريخ الجلسة التي
أقر فيها القانون

عدد وتاريخ نشره
في الجريدة الرسمية
ملحق العدد 1141
22/7/2013
ملحق العدد 1141
22/7/2013

م

القانون
مرسوم بقانون رقم  121لسنة  2013بربط
ميزانيات بعض املؤسسات املستقلة للسنة املالية
2014/2013

3/12/2014

3/12/2014

3/12/2014

ملحق العدد 1141
22/7/2013

3/12/2014

ملحق العدد 1141
22/7/2013

3/12/2014

ملحق العدد 1141
22/7/2013

3/12/2014

ملحق العدد 1141
22/7/2013

3/12/2014

ملحق العدد 1141
22/7/2013

23

مرسوم بقانون رقم  128لسنة  2013بربط ميزانية
بلدية الكويت للسنة املالية 2014/2013

3/12/2014

ملحق العدد 1141
22/7/2013

24

مرسوم بقانون رقم  129لسنة  2013بربط ميزانية
بنك الكويت املركزي للسنة املالية 2014/2013

3/12/2014

ملحق العدد 1141
22/7/2013

25

مرسوم بقانون رقم  130لسنة  2013بربط
ميزانية الهيئة العامة لالستثمار للسنة املالية
2014/2013

3/12/2014

ملحق العدد 1141
22/7/2013

12

مرسوم بقانون رقم  16لسنة  2012بربط
ميزانية الهيئة العامة لالستثمار للسنة املالية
2013/2012

3/12/2014

1102
21/10/2012

26

مرسوم بقانون رقم  131لسنة  2013بربط ميزانية
الهيئة العامة لشؤون ذوي االعاقة للسنة املالية
2014/2013

3/12/2014

ملحق العدد 1141
22/7/2013

13

مرسوم بقانون رقم  17لسنة  2012بربط ميزانية
الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة للسنة املالية
2013/2012

3/12/2014

1102
21/10/2012

27

14

مرسوم بقانون رقم  18لسنة  2012بربط ميزانية
الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن
الكريم والسنة النبوية وعلومهما للسنة املالية
2013/2012

3/12/2014

1102
21/10/2012

مرسوم بقانون رقم  132لسنة  2013بربط ميزانية
الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن
الكريم والسنة النبوية وعلومهما للسنة املالية
2014/2013

3/12/2014

ملحق العدد 1141
22/7/2013

28

مرسوم بقانون رقم  133لسنة  2013بربط ميزانية
الهيئة العامة ملكافحة الفساد للسنة املالية
2014/2013

3/12/2014

ملحق العدد 1141
22/7/2013

15

مرسوم بقانون رقم  120لسنة  2013بربط
ميزانيات الوزارات واالدارات الحكومية للسنة
املالية 2014/2013

3/12/2014

ملحق العدد 1141
22/7/2013

29

مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للقوى
العامة عن السمنة املالية 2015/2014

6/5/2015

لم يصدر بالجريدة
الرسمية

30

مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للقوى
العاملة عن السنة املالية 2016/2015

6/5/2015

لم يصدر بالجريدة
الرسمية

aldostoor

ملف

الخميس  15رمضان  02 . 1436يوليو 2015

حصاد دور
االنعقاد الثالث

13

«الدستور» أعدت ملفا شامال عن أنشطة النواب وفعاليات وجلسات مجلس األمة على مدار  245يوما هي عمر دور االنعقاد الثالث منذ انطالقه في
 28أكتوبر  ،2014ويشمل الملف عدد األسئلة واالقتراحات والرغبات واالستجوابات وطلبات المناقشة.

 21اتفاقية نمطية في الدور الثالث

قوانين االتفاقيات المنجزة
وعددها  21اتفاقية

(تابع) قوانين الميزانيات وعددها 64

م

القانون

تاريخ الجلسة
التي أقر فيها
القانون

م

القانون

تاريخ الجلسة
التي أقر فيها
القانون

 31مشروع قانون بربط ميزانية هيئة
مشروعات الشراكة بني القطاعني العام
والخاص عن السنة املالية 2016/2015

6/5/2015

 48مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة 2015/6/16
العامة للمعلومات املدنية للسنة املالية
2016/2015

 32مشروع قانون بربط ميزانية هيئة
شمروعات الشراكة بني القطاعني العام
والخاص عن السنة املالية 2016/2015

6/5/2015

 49مشروع القانون بربط ميزانية االدارة 2015/6/16
العامة لالطفاء للسنة املالية 2016/2015

 33مشروع قانون بربط ميزانية الصندوق
الوطني لرعاية وتنمية املشروعات
الصغيرة واملتوسطة عن السنة املالية
2016/2015

2015/5/6

 34مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة 2015/5/19
ملكافحة الفساد للسنة املالية 2016/2015
 35مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة 2015/5/19
العامة لشؤون ذوي االعاقة للسنة املالية
2016/2015
 36مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة 2015/5/19
للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم
والسنة النبوية وعلومهما للسنة املالية
2016/2015
 37مشروع قانون بربط ميزانية بنك االئتمان 2015/5/19
الكويتي للسنة املالية 2016/2015
 38مشروع قانون بربط ميزانية بنك الكويت 2015/5/19
املركزي للسنة املالية 2016/2015
 39مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة 2015/5/20
العامة لتقدير التعويضات للسنة املالية
2016/2015
 40مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة 2015/5/20
لشؤون القصر للسنة املالية 2016/2015
 41مشروع قانون بربط ميزانية معهد الكويت 2015/5/20
لألبحاث العلمية للسنة املالية 2016/2015
 42مشروع قانون بربط ميزانية بيت الزكاة 2015/5/20
للسنة املالية 2016/2015
 43مشروع قانون بربط ميزانية وكالة االنباء 2015/5/20
الكويتية (كونا) للسنة املالية 2016/2015
 44مشروع قانون بربط ميزانية الصندوق 2015/5/20
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية
للسنة املالية 2016/2015
 45مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة 2015/6/16
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
للسنة املالية 2016/2015
 46مشروع القانون بربط ميزانية جامعة 2015/6/16
الكويت للسنة املالية 2016/2015
 47مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة 2015/6/16
العامة للبيئة اللسنة املالية 2016/2015

 50مشروع القانون بربط ميزانية بلدية 2015/6/16
الكويت للسنة املالية 2016/2015
 51مشروع القانون بربط ميزانية هيئة 2015/6/16
تشجيع االستثمار املباشر للسنة املالية
2016/2015
 52مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة 2015/6/16
العامة للصناعة للسنة املالية 2016/2015
 53مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة 2015/6/23
العامة لالستثمار للسنة املالية 2016/2015
 54مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة 2015/6/23
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة
املالية 2016/2015
 55مشروع القانون بربط ميزانية مؤسسة 2015/6/23
املوانئ الكويتية للسنة املالية 2016/2015
 56مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة 2015/6/23
العامة للرعاية السكنية للسنة املالية
2016/2015
 57مشروع القانون بربط ميزانية املؤسسة 2015/6/23
العامة للتأمينات االجتماعية للسنة املالية
2016/2015
 58مشروع القانون بربط ميز انية مؤسسة 2015/6/23
البترول الكويتية للسنة املالية 2016/2015
 59مشروع القانون بربط ميزانية مجلس االمة 2015/6/23
للسنة املالية 2016/2015
 60مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة 2015/6/23
العامة للغذاء والتغذية للسنة املالية
2016/2015
 61مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة 2015/6/23
العامة للشباب والرياضة للسنة املالية
2016/2015
 62مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة 2015/6/23
العامة للطرق والنقل البري للسنة املالية
2016/2015
 63مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة 2015/6/23
العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات للسنة
املالية 2016/2015
 64مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات
واإلدارات الحكومية للسنة املالية
2016/2015

ملحوظة :امليزانيات املسلسلة من  29إلى  64لم تنشر في الجريدة الرسمية حتى تاريخه
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م

االتفاقية

 1ق��ان��ون رق ��م  121ل�س�ن��ة  2014للتصديق
على االتفاقية املوحدة الستثمار رؤوس
األموال العربية في الدول العربية املعدلة.
 2قانون رقم  122لسنة  2014باملوافقة على
م��ذك��رة ت�ف��اه��م ب�ش��أن ال�ت�ع��اون ف��ي مجال
النقل البحري في املشرق العربي.
 3قانون رقم  123لسنة  2014باملوافقة على
اتفاقية النقل البحري التجاري وواملوانئ
ب�ي��ن ح� �ك ��وم ��ة دول � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت وح �ك��وم��ة
ال �ج �م �ه��وري��ة ال �ج ��زائ ��ري ��ة ال��دي �م �ق��راط �ي��ة
الشعبية.
 4ق��ان��ون رق ��م  124ل�س�ن��ة  2014ب��امل��واف�ق��ة
ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ة ال �ت �ع��اون ف��ي م �ج��ال النقل
البحري التجاري وواملوانئ بني حكومة
دول��ة ال�ك��وي��ت وح�ك��وم��ة اململكة االردن�ي��ة
الهاشمية.
 5قانون رقم  125لسنة  2014باملوافقة على
ات �ف��اق �ي��ة ب�ي�ن دول� ��ة ال �ك��وي��ت وج�م�ه��وري��ة
م �ق��دون �ي��ا ل�ت�ج�ن��ب االزدواج ال�ض��ري�ب��ي
وم � �ن� ��ع ال � �ت � �ه� ��رب امل � ��ال � ��ي ف� �ي� �م ��ا ي �ت �ع �ل��ق
بالضرائب على الدخل وعلى رأس املال.
 6قانون رقم 126لسنة  2014باملوافقة على
ات �ف��اق �ي��ة ق��واع��د امل �ن �ش��أ ال �خ��اص��ة ب�ن�ظ��ام
األفضليات التجارية بني الدول االعضاء
في منظمة املؤتمر االسالمي.
 7قانون رقم  127لسنة  2014باملوافقة على
ب��روت��وك��ول خ�ط��ة ال�ت�ع��ري�ف��ة التفضيلية
ال �خ��اص��ة ب �ن �ظ��ام االف �ض �ل �ي��ات ال�ت�ج��اري��ة
ف �ي �م��ا ب�ي�ن ال� � ��دول االع � �ض ��اء ف ��ي م�ن�ظ�م��ة
املؤتمر اإلسالمي.

م

 12قانون رقم  132لسنة  2014باملوافقة على
اتفاقية منظمة اليونسكو لصون التراث
الثقافي غير املادي.
 13ق��ان��ون رق ��م  133ل�س�ن��ة  2014ب��امل��واف�ق��ة
ع �ل��ى ات� �ف ��اق ب�ي�ن ح �ك��وم��ة دول � ��ة ال �ك��وي��ت
وال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ح�ض�ي��ري��ة مل�ن�ظ�م��ة م�ع��اه��دة
الحظر الشامل للتجارب النووية بشأن
اإلض �ط�ل�اع ب��االن�ش�ط��ة امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�م��راف��ق
الرصد الدولي الخاصة بمعاهدة الحظر
ال �ش��ام��ل ل �ل �ت �ج��ارب ال� �ن ��ووي ��ة ،ب �م��ا فيها
االنشطة الالحقة لالعتماد.
 14ق��ان��ون رق ��م  134ل�س�ن��ة  2014ب��امل��واف�ق��ة
ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ة ب�ين ح�ك��وم��ة دول ��ة الكويت
وح �ك��وم��ة ج �م �ه��وري��ة ك �ي �ن �ي��ا ال�ت�ش�ج�ي��ع
والحماية املتبادلة لالستثمارات.
15
ق��ان��ون رق ��م  135ل�س�ن��ة  2014ب��امل��واف�ق��ة
ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ة ب�ين ح�ك��وم��ة دول ��ة الكويت
وح �ك��وم��ة ج �م �ه��وري��ة ال� �ع ��راق للتشجيع
والحماية املتبادلة لالستثمارات.
16

17

18

 8قانون رقم  128لسنة  2014باملوافقة على
اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.
 9ق��ان��ون رق��م  129لسنة  2014بالتصديق
ع �ل��ى امل� �ي� �ث ��اق امل� �ع ��دل مل �ن �ظ �م��ة ال �ت �ع��اون
االسالمي.
 10ق��ان��ون رق ��م  130ب�س�ن��ة  2014ب��امل��واف�ق��ة
ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ة ب�ين ح�ك��وم��ة دول ��ة الكويت
وحكومة رومانيا بشأن االعفاء املتبادل
ل �ل �ب �ع �ث��ات ال ��دب� �ل ��وم ��اس� �ي ��ة وم��وظ �ف �ي �ه��ا
م ��ن ض��ري �ب��ة ال �ق �ي �م��ة امل �ض��اف��ة ل�ل�ب�ع�ث��ات
الدبلوماسية لدولة الكويت ورومانيا.
 11ق��ان ��ون رق ��م  131ل�س�ن��ة  2014ب��امل��واف�ق��ة
ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ة ب�ين ح�ك��وم��ة دول ��ة الكويت
وح �ك��وم��ة ج �م �ه��وري��ة ال �ه �ن��د ب �ش��أن نقل
املحكوم عليهم.

االتفاقية

19

20

21

قانون رقم 136لسنة  2014باملوافقة على
اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة
ج �م �ه��وري��ة ت �ن��زان �ي��ا امل �ت �ح��دة للتشجيع
والحماية املتبادلة لالستثمارات.
ق��ان��ون رق ��م  137ل�س�ن��ة  2014ب��امل��واف�ق��ة
ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ة ب�ين ح�ك��وم��ة دول ��ة الكويت
وحكومة جمهورية هندوراس للتشجيع
والحماية املتبادلة لالستثمارات.
ق��ان��ون رق ��م  138ل�س�ن��ة  2014ب��امل��واف�ق��ة
ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ة ب�ين ح�ك��وم��ة دول ��ة الكويت
وح � �ك� ��وم� ��ة ج� �م� �ه ��وري ��ة ك �ي �ن �ي��ا ل �ت �ج �ن��ب
االزدواج الضريبي ومنع التهرب املالي
فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى
رأس املال.
ق ��ان ��ون رق� ��م  15ل �س �ن��ة  2015ب��امل��واف �ق��ة
ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ة ب�ين ح�ك��وم��ة دول ��ة الكويت
وح�ك��وم��ة ج�م�ه��وري��ة ال�ي��ون��ان للتشجيع
والحماية املتبادلة لالستثمارات.
ق� ��ان� ��ون رق � � ��م 16ل �س �ن��ة  2015ب��امل��واف �ق��ة
ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ة ب�ين ح�ك��وم��ة دول ��ة الكويت
وح� �ك ��وم ��ة ج� �م� �ه ��وري ��ة ك ��وب ��ا ل�ت�ش�ج�ي��ع
والحماية املتبادلة لالستثمارات.
ق ��ان ��ون رق� ��م  17ل �س �ن��ة  2015ب��امل��واف �ق��ة
ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ة ب�ين ح�ك��وم��ة دول ��ة الكويت
وح �ك��وم��ة ج �م �ه��وري��ة ل �ي �ت��وان �ي��ا لتجنب
االزدواج الضريبي ومنع التهرب املالي
فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.

ملحوظة :جميع االتفاقيات املسلسلة من  1إلى  18ص��درت بجلسة  18نوفمبر  2014ونشرت تلك
االتفاقيات بالجريدة الرسمية محلق العدد  1218في  13يناير 2015
 االتفاقيات من  19إلى  21صدرت بجلسة  2015/2/11ونشرت بالجريدة الرسمية العدد  1229في2015/3/29
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ملف

حصاد دور
االنعقاد الثالث

aldostoor

الخميس  15رمضان  02 . 1436يوليو 2015

«الدستور» أعدت ملفا شامال عن أنشطة النواب وفعاليات وجلسات مجلس األمة على مدار  245يوما هي عمر دور االنعقاد الثالث منذ انطالقه في
 28أكتوبر  ،2014ويشمل الحصاد األسئلة واالقتراحات والرغبات واالستجوابات وطلبات المناقشة وقرارات ووفود المجلس.

تنوعت ما بين الموافقة على القوانين والميزانيات واالتفاقيات والرسائل الواردة والتوصيات

 379قرارا خالل  40جلسة في الدور الثالث
قرارات المجلس في الدور الثالث

 379قرارًا اتخذها
مجلس األمة خالل 40
جلسة عادية وتكميلية
عقدها خالل 245
يوما هي عمر دور
االنعقاد الثالث من
الفصل التشريعي الرابع
عشر تنوعت ما بين
التصديق على المضابط
واإلحاالت والنظر
في الرسائل الواردة
وطلبات المناقشة
والموافقة على
القوانين واالتفاقيات
والميزانيات والتوصيات
الصادرة عنها ،وانتخاب
وتزكية اللجان الدائمة
والمؤقتة ولجان
التحقيق وتكليفات
اللجان وديوان
المحاسبة وغيرها ،وإلى
التفاصيل:

جلسة  28اكتوبر 2014
مضبطة ( 1319االفتتاحية)
 28قرارا
 زكى املجلس النائب عادل الخرافيملنصب أمني سر مجلس األمة
 انتخب املجلس النائب أحمد الريملنصب مراقب املجلس بحصوله على
 31صوتًا مقابل النائب سعدون حماد
الذي حصل على  30صوتًا.
 وافق املجلس على إحالة املرسومب ��ال �ق ��ان ��ون رق � ��م ( )117ل �س �ن��ة 2014م
ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح� �ك ��ام امل� ��رس� ��وم ف��ي
ال �ق��ان��ون رق ��م ( )42ل �س �ن��ة 1978م في
ش��أن ال�ه�ي�ئ��ات ال��ري��اض�ي��ة ال��ى اللجنة
املختصة (اللجنة الصحية).
 واف��ق املجلس على تزكية  5لجانت ��م االت � �ف ��اق ع �ل �ي �ه��ا ف ��ي االج �ت �م��اع��ات
ال�ت�ن�س�ي�ق�ي��ة (ق �ب��ل ب ��دء دور االن �ع �ق��اد)
وه � ��ي ل� �ج ��ان ال � �ع ��رائ ��ض وال� �ش� �ك ��اوى
وال�ش��ؤون التشريعية وامل��راف��ق العامة
وامليزانيات والشؤون الخارجية.
 زكى املجلس النواب د .عبد الحميددشتي ود .عبد الله الطريجي وحمود
ال�ح�م��دان أع�ض��اء للجنة ال �ج��واب على
الخطاب األميري.
 واف� � ��ق امل �ج �ل��س (م ��واف� �ق ��ة ع��ام��ة)على أن تتولى لجنة الخطاب األميري
م�ت��اب�ع��ة ب��رن��ام��ج ع �م��ل ال �ح �ك��وم��ة كما
جرى عليه العمل في الدورة املاضية.
 زك � ��ى امل �ج �ل ��س ال � �ن � ��واب روض � ��انال��روض��ان ود .أح�م��د مطيع وع�ب��د الله
العدواني ود .خليل عبد الله ومحمد
ط� �ن ��ا أع� � �ض � ��اء ف � ��ي ل �ج �ن ��ة ال� �ع ��رائ ��ض
والشكاوى.
 زك� � ��ى امل� �ج� �ل ��س ال� � �ن � ��واب د .ع �ب��دال��رح �م��ن ال �ج �ي ��ران ود .ع �ب��د ال�ح�م�ي��د
دش� �ت ��ي وم � �ب� ��ارك ال� �ح ��ري ��ص وص��ال��ح
عاشور وراكان النصف ونبيل الفضل
وم�ح�م��د ال �ب��راك ال��رش�ي��دي أع �ض��اء في
لجنة الشؤون التشريعية.
 زك� � � ��ى امل � �ج � �ل� ��س ال� � � �ن � � ��واب ك ��ام ��لال �ع��وض��ي وح �م��د ال �ه��رش��ان��ي وف ��ارس
ال�ع�ت�ي�ب��ي وم��اض��ي ال �ه��اج��ري وراك� ��ان
ال �ن �ص��ف أع� �ض ��اء ف ��ي ل �ج �ن��ة ال �ش ��ؤون
الخارجية.
 زكى املجلس النواب ماجد موسىوع ��ادل ال�ج��ارال�ل��ه وس �ع��ود الحريجي
ونبيل الفضل ومحمد الهدية وط�لال
ال�ج�لال وم��اض��ي الهاجري أع�ض��اء في
لجنة املرافق العامة.
 زك��ى املجلس ال �ن��واب ع��دن��ان عبدالصمد ود .عبد الله الطريجي وعادل
الجارالله ود .يوسف الزلزلة ود .محمد
ال �ح��وي �ل��ة وم �ح �م��د ال �ج �ب ��ري وف � ��ارس

العتيبي أع�ض��اء ف��ي لجنة امليزانيات
والحساب الختامي.
 ان �ت �خ��ب امل �ج �ل��س ال � �ن� ��واب م��اج��دموسى وعبد الله العدواني وعبد الله
امل �ع �ي��وف وع �س �ك��ر ال �ع �ن��زي وس �ل �ط��ان
ال �ش �م��ري أع �ض��اء ف��ي ل�ج�ن��ة ال��داخ�ل�ي��ة
والدفاع.
 ان �ت �خ��ب امل �ج �ل��س ال� �ن ��واب فيصلال �ش��اي��ع واح� �م ��د ال �ق �ض �ي �ب��ي وف�ي�ص��ل
ال � �ك � �ن ��دري وم �ح �م ��د ال� �ج� �ب ��ري وخ �ل��ف
دم�ي�ث�ي��ر وأح �م��د الري وط �ل�ال ال�ج�لال
أع � �ض� ��اء ف� ��ي ل �ج �ن��ة ال� � �ش � ��ؤون امل��ال �ي��ة
واالقتصادية.
 ان�ت�خ��ب امل�ج�ل��س ال �ن��واب د .خليلعبد الله ود .محمد الحويلة ود .عودة
ال ��روي �ع ��ي ود .أح �م ��د م �ط �ي��ع وح �م��ود
ال� �ح� �م ��دان أع � �ض ��اء ف ��ي ل �ج �ن��ة ش ��ؤون
التعليم والثقافة واإلرشاد.
 انتخب املجلس النواب د .منصورال� �ظ� �ف� �ي ��ري وس � �ع ��د ال� �خ� �ن� �ف ��ور وح �م��د
الهرشاني وخليل الصالح وس�ع��دون
ح � �م� ��اد أع � �ض � ��اء ف � ��ي ل �ج �ن ��ة ال � �ش� ��ؤون
الصحية واالجتماعية والعمل.
 انتخب املجلس ال �ن��واب عبد اللهال�ت�م�ي�م��ي وم �ح �م��د ط �ن��ا ود .ع �ب��د ال�ل��ه
ال �ط��ري �ج��ي وس �ي��ف ال �ع��ازم��ي وج �م��ال
العمر أعضاء في لجنة حماية األموال
العامة.
 واف��ق املجلس على تشكيل لجنةمؤقتة لشؤون االسكان .
 زك � � ��ى امل� �ج� �ل ��س ال � � �ن� � ��واب م �ح �م��دال �ج �ب��ري وف �ي �ص��ل ال �ك �ن ��دري وس �ع��ود
الحريجي وراك��ان النصف ود.منصور
الظفيري أعضاء في اللجنة االسكانية.
 وافق املجلس (موافقة عامة) علىطلب مقدم من  5أعضاء لتشكيل لجنة
حقوق اإلنسان.
 زك � � ��ى امل� �ج� �ل ��س ال � � �ن � ��واب ع ��دن ��انع�ب��د ال�ص�م��د ود .ع�ب��د الحميد دشتي
وص ��ال ��ح ع ��اش ��ور وح � �م ��ود ال �ح �م��دان
وفيصل الشايع وفيصل الدويسان ود.
عودة الرويعي أعضاء في لجنة حقوق
االنسان.
 واف��ق املجلس على طلب مقدم من 5أعضاء لتشكيل لجنة تتنمية املوارد
البشرية.
 زكى املجلس النواب د .خليل عبدالله وخليل الصالح واحمد القضيبي
وأحمد الري ومحمد البراك الرشيدي
ود .ع ��ودة ال��روي�ع��ي ود .ع�ب��د الحميد
دشتي أعضاء في لجنة تنمية امل��وارد
البشرية.
 واف��ق املجلس على إع��ادة تشكيللجنة إعداد وترتيب األولويات بنفس
أعضائها السابقني ف��ي دور االنعقاد

م��ن ال�ن��ائ��ب د.ي��وس��ف ال��زل��زل��ة بتأجيل
ب�ن��د األس�ئ�ل��ة وال �ب��دء ف��ي ب�ن��د مناقشة
الخطاب األميري.
 ن��اق��ش امل�ج�ل��س ال�خ�ط��اب األم�ي��ريال ��ذي أف�ت�ت��ح ب��ه دور االن �ع �ق��اد ال�ع��ادي
ال �ث��ال��ث م��ن ال�ف�ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي ال��راب��ع
عشر ملجلس األمة صباح يوم الثالثاء
املوفق 2014/10/28م .
 واف��ق املجلس (موافقة عامة) علىاإلحاالت الواردة في جدول األعمال.
 واف� ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى إح��ال��ة ك�ت��ابوزي� � ��ر ال� ��دول� ��ة ل � �ش ��ؤون م �ج �ل��س األم ��ة
ووزي � � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل � �ش � ��ؤون ال �ت �خ �ط �ي��ط
والتنمية مرفق به تقرير بنك الكويت
املركزي نصف السنوي بقيمة السندات
وال � �ص � �ك ��وك ال� �ت ��ي أص ��درت � �ه ��ا ال ��دول ��ة
وكافة الدعم الحكومي الوارد في البند
الثاني عشر إل��ى لجنة الشؤون املالية
واالقتصادية.

ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ
ﺃﺧﺮﻯ
ﻃﻠﺐ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ

)(40

%7.8

)(13

%5

ﺍﳌﻀﺎﺑﻂ )(40

%15.6

ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ )(136

%52.9

ﺍﻟﺮﺳﺎﻳﻞ )(48

%18.7

البند

العدد
املعدل

الرسائل طلبات التشريعات
املضابط الواردة املناقشة املنجزة

40
٪ 15.6

48
٪ 18.7

20
٪ 7.8

الثاني .
 واف��ق املجلس على طلب مقدم من 5أع�ض��اء لتشكيل لجنة مؤقتة ل��ذوي
االحتياجات الخاصة،
 زك� � ��ى امل� �ج� �ل ��س ال � � �ن � ��واب م��اض��يال�ه��اج��ري وس �ع��ود ال�ح��ري�ج��ي وج�م��ال
ال �ع �م��ر ود .أح �م ��د م �ط �ي��ع ود .م�ح�م��د
الحويلة.
 واف��ق املجلس على طلب بتشكيللجنة مؤقتة تختص بشؤون األسرة.
 زك � � ��ى امل � �ج � �ل ��س ال � � �ن� � ��واب ف � ��ارسال�ع�ت�ي�ب��ي وع�س�ك��ر ال �ع �ن��زي وع �ب��د ال�ل��ه
امل� �ع� �ي ��وف وص� ��ال� ��ح ع� ��اش� ��ور وخ �ل �ي��ل
ال � �ص� ��ال� ��ح أع� � �ض � ��اء ف � ��ي ل� �ج� �ن ��ة امل � � ��رأة
واألسرة.
 رف ��ض امل �ج �ل��س ط�ل�ب��ا م �ق��دم��ا منالنواب بتشكيل لجنة مؤقتة للظواهر
السلبية.
جلسة  5نوفمبر
 2014مضبطة 1320
 9قرارات
 ص� � ��ادق امل �ج �ل ��س ع �ل ��ى امل �ض��اب��طذوات األرقام التالية:
(/1316أ) بتاريخ 2014/6/24
(/1316ب) بتاريخ 2014/6/25
(/1317أ) بتاريخ 2014/6/30
(/1317ب) 2014/7/1
(/1317ج) بتاريخ 2014/7/2

136
٪ 52.9

أخرى اإلجمالي

13
٪5

257
٪ 100

(/1317د) بتاريخ 2014/7/3
( )1318بتاريخ 2014/7/3
( )1319بتاريخ 2014/10/28
 واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى رف ��ع ال�ت�ق��ري��رالثالث للجنة شؤون الشباب والرياضة
ع ��ن م �ش ��روع ال �ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعض
أحكام املرسوم بالقانون رقم ( )42لسنة
1978ف ��ي ش��أن الهيئات ال��ري��اض�ي��ة من
ج��دول األع�م��ال عمال ب��امل��ادة ( )109من
الالئحة الداخلية.
 واف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى رف� ��ع ال�ط�ل��بامل � ��درج ع �ل��ى ج � ��دول االع� �م ��ال ال �خ��اص
ب�ط�ل��ب إح ��ال ��ة ت�ف�س�ي��ر امل � ��ادة ( )71من
الدستور الى املحكمة الدستورية نظرًا
لتولي مقدم الطلب (يعقوب الصانع)
م�ن�ص��ب وزي� ��ر ال �ع��دل ووزي � ��ر األوق� ��اف
والشؤون االسالمية.
 واف� � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل ��ى رس ��ال ��ة م��نح �ض��رة ص��اح��ب ال �س �م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد
ي�ش�ك��ر ف�ي�ه��ا رئ �ي��س وأع� �ض ��اء مجلس
األم��ة على تهنئتهم بمناسبة تسمية
سموه قائد للعمل اإلنساني وتسمية
الكويت مركزا إنسانيا عامليا.
 واف� � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل ��ى رس ��ال ��ة م��نح �ض��رة ص��اح��ب ال �س �م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد
ي�ش�ك��ر ف�ي�ه��ا ال� �س ��ادة رئ �ي��س وأع �ض��اء
مجلس األم��ة على تهنئتهم بمناسبة
عيد األضحى املبارك.
 -واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى اق �ت��راح م�ق��دم

جلسة 1321أ
بتاريخ  18نوفمبر 2014
 12قرارا
 واف � � ��ق امل �ج �ل ��س (م ��واف� �ق ��ة ع ��ام ��ة)ع �ل��ى امل �ض �ب �ط��ة رق� ��م ( )1320ب �ت��اري��خ
2014/11/5م
 واف��ق املجلس (موافقة عامة) علىط�ل��ب م �ق��دم م��ن  10ن ��واب بتخصيص
ساعة من بداية الجلسة ( 18نوفمبر)
إلت ��اح ��ة ال �ف��رص��ة ل�ل�أع �ض��اء ب ��اإلش ��ادة
بنجاحات صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح
ف ��ي ل ��م ش �م��ل ال �ب �ي��ت ال �خ �ل �ي �ج��ي ورأب
الصدع الذي أصاب جداره،
 واف��ق املجلس (موافقة عامة) علىم�ن��اق�ش��ة ال�ت�ق��ري��ر األول للجنة ش��ؤون
امل��رأة واألس��رة عن االقتراح بقانون في
شأن حقوق الطفل.
 واف��ق املجلس (موافقة عامة) علىاقتراح مقدم من  26نائبًا تقديم التقرير
الثالث عشر للجنة الشؤون التشريعية
وال�ق��ان��ون�ي��ة ع�ل��ى اق �ت��راح�ين بقانونني
بتعديل أحكام القانون رقم (1962/12م)
في شأن الالئحة الداخلية وامل��درج في
فقرة ( )39من البند الخامس في جدول
أعمال ليكون فقرة ( )1في نفس البند.
 واف��ق املجلس على طلب مقدم من 10ن � ��واب ي �ط �ل �ب��ون ف �ي��ه ال � ��زام ال�ل�ج�ن��ة
االسكانية تقديم تقريرها عن املرسوم
رقم (2014/183م) في شأن رد مشروع
القانون بإضافة مادة جديدة برقم (29
مكرر) إلى القانون رقم 1993/47م (من

التتمة ص15
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«الدستور» أعدت ملفا شامال عن أنشطة النواب وفعاليات وجلسات مجلس األمة على مدار  245يوما هي عمر دور االنعقاد الثالث منذ انطالقه في
 28أكتوبر  ،2014ويشمل الحصاد األسئلة واالقتراحات والرغبات واالستجوابات وطلبات المناقشة وقرارات ووفود المجلس.

المجلس يشكل  13لجنة دائمة
و  11مؤقتة خالل  245يوما
تتمة المنشور ص14
باع بيته).
 واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى تشكيل لجنةدائ �م ��ة ت�س �م��ى ل �ج �ن��ة األول� ��وي� ��ات على
أن ي� �ك ��ون م ��ن ب �ي �ن �ه��م رئ� �ي ��س ال�ل�ج�ن��ة
التشريعية ورئيس اللجنة املالية).
 واف��ق املجلس على تزكية ال�ن��وابد .ي��وس��ف ال ��زل ��زل ��ة وك ��ام ��ل ال �ع��وض��ي
وع �ب��دال �ل��ه ال�ت�م�ي�م��ي وف �ي �ص��ل ال�ش��اي��ع
وم� � �ب � ��ارك ال � �ح ��ري ��ص أع � �ض � ��اء ل �ل �ج �ن��ة
االولويات.
 واف� � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى االح� � � ��االتالواردة في جدول األعمال.
 وافق املجلس على إحالة الخطاباألميري الذي افتتح به حضرة صاحب
السمو أمير البالد دور االنعقاد العادي
ال �ث��ال��ث م��ن ال�ف�ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي ال��راب��ع
عشر ال��ى لجنة إع��داد مشروع الجواب
على الخطاب األميري لتقديم تقرير في
شأنه.
 واف��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى ت��أج�ي��ل النظرف��ي ال�ت�ق��ري��ر ال�ث��ام��ن ع�ش��ر ع�م��ا انتهت
إليه لجنة الشؤون املالية واالقتصادية
عن االقتراحات بقانون بتعديل بعض
أح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق��م ( )7ل�س�ن��ة 2010م
بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم
ن � �ش ��اط األوراق امل ��ال� �ي ��ة ف� ��ي غ �ض��ون
شهرين من تاريخه
 وافق املجلس على  18اتفاقية بنيال �ك��وي��ت ودول ال �ع��ال��م وأح��ال �ه��ا على
الحكومة.
 واف � � � ��ق امل � �ج � �ل ��س ع � �ل ��ى إح � ��ال � ��ة 3اتفاقيات الى لجنة الشؤون التشريعية
لتقديم تقرير تكميلي بشأنها ودراسة
ما إذا كانت تعارض الدستور والقوانني
أم ال وه� ��ي :ات�ف��اق�ي��ة م�ق��ر ب�ين حكومة
دول��ة ال�ك��وي��ت وم��رك��ز مجلس التعاون
ال ��دول ال�خ�ل�ي��ج ال�ع��رب�ي��ة إلدارة ح��االت
ال� �ط ��وارئ وب �ش��أن ال �ت �ع��اون ف��ي م�ج��ال
م�ك��اف�ح��ة اإلره � ��اب وال �ج��ري �م��ة املنظمة
واالت � �ج � ��ار غ �ي��ر امل � �ش� ��روع ب ��امل �خ ��درات
وامل ��واد وامل��ؤث��رات العقلية وسالئفها
وال� �ه� �ج ��رة غ �ي ��ر ال �ش ��رع �ي ��ة وال� �ج ��رائ ��م
الجنائية األخرى مع جمهورية قبرص
واتفاق تعاون أمني مع حكومة اململكة
األردنية الهاشمية.
جلسة  1321ب
بتاريخ  19نوفمبر 2014
 6قرارات
 واف��ق املجلس على إع��ادة التقريراألول للجنة ش��ؤون امل��رأة واألس��رة عن
االقتراح بقانون في شأن حقوق الطفل،
ال ��ى ال �ل �ج �ن��ة ع �ل��ى أن ت �ق��دم ال�ح�ك��وم��ة

الغانم على املنطقة وإلى جواره الصانع والعبدالله

م �ش��روع �ه��ا ف ��ي خ �ل�ال اس �ب ��وع وت��رف��ع
ال�ل�ج�ن��ة ت �ق��ري��ره��ا ف��ي خ�ل�ال ش �ه��ر من
تاريخ اليوم.
 واف��ق املجلس على إع ��ادة تقاريراللجنة املالية بشأن اكتتاب الكويت في
 6م��ؤس�س��ات مالية دول�ي��ة ال��ى اللجنة
ل �ل �ت��أك��د م ��ن امل�ل�اح �ظ ��ات ال �ت��ي أث��اره��ا
ال � �ن� ��واب أث � �ن ��اء ال� �ن� �ق ��اش وه � ��ي ب �ش��أن
اكتتاب دولة الكويت في الزيادة العامة
األول��ى ل��رأس م��ال املؤسسة اإلسالمية
لتنمية القطاع الخاص وفي رأس مال
املؤسسة اإلسالمية لتأمني االستثمار
وائتمان الصادرات والصندوق العربي
ل�ل�إن� �م ��اء االق � �ت � �ص� ��ادي واالج �ت �م ��اع ��ي
ورأس �م ��ال امل��ؤس �س��ة ال�ع��رب�ي��ة لضمان
االس�ت�ث�م��ار ،ورأس �م��ال الهيئة العربية
ل�لاس �ت �ث �م��ار واإلن � �م� ��اء ال� ��زراع� ��ي وف��ي
ال �ح �ص��ة اإلض ��اف� �ي ��ة ل� �ل ��زي ��ادة ال �ع��ام��ة
ال ��راب� �ع ��ة ل ��رأس� �م ��ال ال �ب �ن��ك اإلس�ل�ام ��ي
للتنمية .
 واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى إع �ط��اء لجنةال�ت�ح�ق�ي��ق ف��ي اإلي ��داع ��ات امل�ل�ي��ون�ي��ة 3
أشهر لتقديم تقريرها النهائي.
 وافق مجلس األمة على طلب مقدمم��ن  27ن��ائ�ب��ا بتشكيل ل�ج�ن��ة تحقيق
في شأن الزراعة ويناقش اآلن وتكون
مدتها  3أشهر ومكونة من  5أعضاء.
 ان�ت�خ��ب امل�ج�ل��س ال �ن��واب د.خ�ل�ي��لع �ب ��د ل �ل ��ه وع �س �ك ��ر ال� �ع� �ن ��زي وف �ي �ص��ل
الدويسان وعبد الله املعيوف وراك��ان
النصف أعضاء للجنة تحقيق في شأن
توزيع الحيازات والقسائم الزراعية.
 وافق املجلس على املداولة األولىملشروع القانون باملوافقة على مشروع
ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل امل� ��ادت �ي�ن (2و )4م��ن
ال�ق��ان��ون رق��م  36لسنة  1982ف��ي شأن
رجال اإلطفاء.

جلسة  2دسمبر
 2014مضبطة رقم  1322أ
 12قرارا
 ص ��ادق امل�ج�ل��س ع�ل��ى املضبطتنيأرق��ام /1321أ بتاريخ 2014/11/18م،
/1321ب بتاريخ 2014/11/19م .
 واف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ت��أج �ي��ل بنداألوراق وال ��رس ��ائ ��ل ال� � � ��واردة ل��وج��ود
استجواب مدرج على جدول األعمال.
 واف � � � � ��ق امل � �ج � �ل� ��س ع � �ل� ��ى ت ��أج� �ي ��لاستجواب النائب د.عبد الله الطريجي
الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة د .ع �ب��د امل�ح�س��ن
املدعج ال��ى جلسة  16ديسمبر وتكون
جلسة الخميس  18ديسمبر استكماال
لجلسة الثالثاء  16ديسمبر .
 واف� ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ت�م��دي��د وق��تالرسائل الواردة ملدة نصف ساعة.
 واف� � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى رس ��ال ��ة م��نل �ج �ن��ة ش � ��ؤون امل� � ��رأة واألس � � ��رة ت�ط�ل��ب
فيها إح��ال��ة االق �ت��راح ب�ق��ان��ون بإنشاء
ص �ن��دوق امل ��رأة اإلس�ك��ان��ي إل��ى اللجنة
اإلسكانية لالختصاص طبقا للمادة
( )58من الالئحة الداخلية.
 واف��ق املجلس على رس��ال��ة مقدمةمن بعض األعضاء بطلب تكليف لجنة
ش � ��ؤون ال�ت�ع�ل�ي��م وال �ث �ق��اف��ة واإلرش � ��اد
ب � ��دراس � ��ة م � ��وض � ��وع ال � � � ��وزن ال �ن �س �ب��ي
ال �خ ��اص ب��امل��رح �ل��ة ال �ث��ان��وي��ة ع �ل��ى أن
تقدم تقريرها خالل شهر مـن تاريخه.
 واف � ��ق امل �ج �ل��س رس ��ال ��ة م ��ن م�ق��ررال�ل�ج�ن��ة اإلس �ك��ان �ي��ة ي�ط�ل��ب ف�ي�ه��ا منح
اللجنة مهلة اسبوعني لتقديم تقريرها
ب�ش��أن م�ش��روع ال�ق��ان��ون ب��إض��اف��ة م��ادة
ج��دي��دة ب��رق��م ( )29م�ك��رر إل��ى ال�ق��ان��ون
رق� � ��م ( )47ل �س �ن ��ة 1993م ف � ��ي ش �ـ��أن

الرعاية السكنية والذي ردته الحكومة
باملرسوم رقم ( )183لسنة 2014م (من
باع بيته).
 وافق املجلس على التمديد للجنةتحقيق ف��ي أوض ��اع مكتب االستثمار
ال�ك��وي�ت��ي ف��ي ل �ن��دن وامل �ك��ات��ب األخ ��رى
ح��ول ال�ع��ال��م ال��ى ب��داي��ة دور االن�ع�ق��اد
الرابع.
 واف��ق املجلس على طلب مقدم من 20نائبًا بالزام اللجنة الصحية تقديم
ت�ق��ري��ره��ا ال �خ��اص ب��االق �ت��راح ب�ق��ان��ون
ب��إن�ش��اء ال�ش��رك��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة الس�ت�خ��دام
وتشغيل العمالة املنزلية خ�لال شهر
من تاريخه .
 وافق املجلس على جميع اإلحاالتالواردة في جدول األعمال.
 واف� � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ت�خ�ص�ي��صس ��اع� �ت�ي�ن م � ��ن ج �ل �س��ة ي� � ��وم األرب � �ع � ��اء
امل � ��واف � ��ق  3دي �س �م �ب��ر  2014مل �ن��اق �ش��ة
األوض� � � � � ��اع ال� ��ري� ��اض � �ي� ��ة الس �ت �ي �ض ��اح
سياسة الحكومة بشأنها وتبادل اآلراء
بصدده.
 وافق املجلس على املداولة الثانيةعلى مشروع القانون بتعديل املادتني
( )2و( )4م��ن ال�ق��ان��ون رق��م ( )36لسنة
1982م في ش��أن رج��ال اإلط�ف��اء وأحاله
على الحكومة.
جلسة  3ديسمبر 2014
مضبطة رقم  1322ب
 7قرارات
 واف ��ق مجلس األم ��ة ع�ل��ى م�ش��روعال� �ق ��ان ��ون ب� ��إص� ��دار ال �خ �ط��ة ال �س �ن��وي��ة
 2015/2014واحاله على الحكومة
 واف � � � ��ق امل � �ج � �ل ��س ع � �ل ��ى امل � ��داول � ��ةالثانية ملشاريع اكتتاب الكويت في 6
مؤسسات مالية دول�ي��ة وأحالها على

الحكومة هي:
امل � ��ؤس� � �س � ��ة اإلس �ل ��ام � � �ي� � ��ة ل �ت �ن �م �ي��ة
القطاع الخاص واملؤسسة االسالمية
لتأمني االستثمار وائتمان الصادرات
وال � � � �ص � � � �ن � � � ��دوق ال � � �ع � � ��رب � � ��ي ل �ل��إن� � �م � ��اء
االق�ت�ص��ادي واالج�ت�م��اع��ي واملؤسسة
ال�ع��رب�ي��ة ل�ض�م��ان االس�ت�ث�م��ار والهيئة
العربية لالستثمار واإلن�م��اء ال��زراع��ي
والبنك االسالمي للتنمية.
 واف��ق املجلس على التقرير األولللجنة امليزانيات والحساب الختامي
عن املراسيم بقوانني بربط ميزانيات
الوزارات واإلدارات الحكومية والجهات
امللحقة واملستقلة للسنتني املاليتني
 2014/2013 ،2013/2012وع��دده��ا
( )28م��رس��وم��ا ب�ق��ان��ون وأح��ال�ه��ا على
الحكومة.
 واف��ق املجلس على طلب مقدم منب �ع��ض ال �ن��واب ب��إع��ادة تشكيل لجنة
الشباب والرياضة على أن تكون مدتها
الى بداية دور االنعقاد القادم ومكونة
م��ن  5أع�ض��اء وأن تختص بالنظر في
جميع األمور الرياضية كاملة.
 ان �ت �خ��ب امل �ج �ل��س ال � �ن� ��واب راك� ��انالنصف وعبد الله املعيوف ود .عودة
ال��روي �ع��ي وح �م ��دان ال �ع��ازم��ي ود.ع �ب��د
الله الطريجي لعضوية لجنة الشباب
والرياضة.
 واف��ق املجلس على طلب مناقشةب �ت �خ �ص �ي��ص س ��اع� �ت�ي�ن م� ��ن ج �ل �س��ة 3
دي�س�م�ب��ر  2014مل�ن��اق�ش��ة وض ��ع س��وق
الكويت ل�ل�أوراق املالية ووض��ع جميع
السبل لتصحيح مسار السوق.
 واف��ق املجلس(موافقة عامة) على 11توصية نيابية عقب جلسة مناقشة
وضع سوق الكويت لألوراق املالية.
جلسة  16ديسمبر 2014
مضبطة رقم  1323أ
 3قرارات
 ص� � ��ادق امل �ج �ل��س ع �ل��ى امل �ض��اب��طارق� ��ام ١٣٢٢أو  ١٣٢٢ب ب �ت��اري��خ  ٢و3
ديسمبر . ٢٠١٤
 واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى رس��ال��ة واردةم ��ن رئ �ي ��س ل �ج �ن��ة ال � �ش ��ؤون ال�ص�ح�ي��ة
واالج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م ��ل ي �ط �ل��ب ف�ي�ه��ا
إحالة املوضوعات الخاصة بالشباب
وال��ري��اض��ة امل��درج��ة على ج��دول أعمال
اللجنة إل��ى لجنة ال�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة
لالختصاص طبقا لنص امل��ادة  ٥٨من
الالئحة الداخلية.
 ناقش املجلس االستجواب املوجهمن النائب د .عبد الله الطريجي لنائب
رئيس مجلس ال��وزراء ووزي��ر التجارة
والصناعة د .عبداملحسن املدعج.

ـ واف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى  ١٥ت��وص�ي��ة
نيابية أثر مناقشة االستجواب.
جلسة  17ديسمبر  2014مضبطة
رقم  1323ب
 7قرارات
 واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى ت�ق��دي��م ب�ن��وداالس�ئ�ل��ة وت�ق��اري��ر اللجنة التشريعية
ع ��ن ط �ل �ب��ات رف � ��ع ال �ح �ص��ان��ة وع ��رض
مشروعات وزارة االشغال على مجلس
االمة.
 وافق املجلس على بدء جلسة الغد ١٨ديسمبر بموضوع تحديد ساعتني
مل �ن��اق �ش��ة اس � �ب� ��اب ان� �خ� �ف ��اض اس� �ع ��ار
النفط ،ومناقشة قانون جمع السالح.
 تكليف ل�ج�ن��ة األول ��وي ��ات تحديدأق � ��رب ج �ل �س��ة مل �ن��اق �ش��ة ت �ق��اري��ر ل�ج��ان
التحقيق امل��درج��ة على ج��دول األعمال
وتقرير لجنة حقوق اإلنسان عن زيارة
السجون
 تكليف ل�ج�ن��ة األول ��وي ��ات تحديدم��وع��د مل�ن��اق�ش��ة ت�ق��ري��ر ل�ج�ن��ة ال �ج��واب
على الخطاب األميري
 واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى ت��اج�ي��ل طلبمناقشة مقدم من  ١٠نواب بخصوص
انهيار اس��واق امل��ال ومناقشة سياسة
ال�ح�ك��وم��ة ب �ه��ذا ال �ش��ان وت �ب��ادل ال ��رأي
بصدده الى الجلسة املقبلة.
 واف��ق املجلس على رف��ع الحصانةعن النائب د .عبد الحميد دشتي.
 واف��ق املجلس على رف��ع الحصانةعن النائب نبيل الفضل.
جلسة  18ديسمبر 2014
مضبطة رقم 1323ج
 8قرارات
 واف��ق املجلس على ترحيل جلسة ٣٠و ٣١ديسمبر املقبلني الى  ١٥يناير
املقبل والجلسة التي تليها في  ٢٧و ٢٨
يناير.
 واف��ق املجلس على ( )14توصيةقدمها النواب بشأن القطاع النفطي.
 واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى تكليف لجنةالشباب والرياضة بالتحقيق في قرار
ايقاف املذيع نادر كرم عقب حديثه في
تليفزيون الكويت عن خسارة املنتخب
الكويتي لكرة القدم.
 واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى ت��أج�ي��ل طلببتشكيل لجنة تحقيق ف��ي انتهاكات
دور الحضانة العائلية بناء على طلب
ال�ح�ك��وم��ة وف ��ق امل� ��ادة  ٧٦م��ن ال�لائ�ح��ة
الداخلية.
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الخميس  15رمضان  02 . 1436يوليو 2015

«الدستور» أعدت ملفا شامال عن أنشطة النواب وفعاليات وجلسات مجلس األمة على مدار  245يوما هي عمر دور االنعقاد الثالث منذ انطالقه في
 28أكتوبر  ،2014ويشمل الحصاد األسئلة واالقتراحات والرغبات واالستجوابات وطلبات المناقشة وقرارات ووفود المجلس.

قوانين نوعية أقرها مجلس األمة
خالل  40جلسة عادية وتكميلية
تتمة المنشور ص15
 واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى ق� �ف ��ل ب ��ابال�ن�ق��اش فيما يتعلق ب�ق��ان��ون تنظيم
الحج والعمرة.
 رف � ��ض امل �ج �ل��س اق� �ت ��راح ��ا ب �ش��أناعادة تقرير اللجنة التشريعية بشان
ت�ن�ظ�ي��م ال �ح��ج وال �ع �م ��رة ال� ��ى ال�ل�ج�ن��ة
ودراسة التعديالت ومالحظات النواب
عليه.
 وافق املجلس على املداولة االولىلقانون تنظيم الحج والعمرة.
 وافق املجلس على املداولة االولىل �ق��ان��ون ان �ش��اء ه�ي�ئ��ة ال �ط��رق وال�ن�ق��ل
البري.
جلسة  13يناير 2015
مضبطة  1324أ
 17قرارا
 ص � ��ادق امل �ج �ل��س ع �ل��ى امل �ض��اب��طذوات األرق��ام ١٣٢٣أ و١٣٢٣ب و ١٣٢٣
ج بتاريخ ١٦و  ١٧و ١٨ديسمبر .٢٠١٤
 واف� � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ت �ق��ري��ر م��ناالم��ان��ة ال�ع��ام��ة ع��ن اج�ت�م��اع��ات لجان
املجلس الدائمة واملؤقتة خالل الفترة
م��ن  ٢٨اك �ت��وب��ر ل �س �ن��ة ٢٠١٤ح �ت��ى ٣١
دي �س �م �ب��ر ل �س �ن��ة ( ٢٠١٤ع� �م�ل�ا ب�ن��ص
املادة  ٤٦من الالئحة الداخلية ملجلس
االمة.
 واف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى رس ��ال ��ة م��نالنائب نبيل الفضل يطلب فيها عرض
األم� � ��ر ع �ل��ى م �ج �ل��س األم� � ��ة ل �ل �ب��ت ف��ي
س��ؤال��ه ال ��ذي ي��رغ��ب ف��ي ت��وج�ي�ه��ه ال��ى
وزير االسكان وذلك دون تعديل.
 وافق املجلس على رسالة واردة منرئيس لجنة حماية امل��ال العام يطلب
ف�ي�ه��ا إح��ال��ة ت�ق��ري��ر دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة
عن مدى التزام الهيئة العامة لشؤون
الزراعة والثروة السمكية بتخصيص
ح �ظ��ائ��ر االغ �ن ��ام وامل��اش �ي��ة ال ��ى لجنة
التحقيق بشأن التجاوزات التي شابت
عملية توزيع حيازات زراعية بمنطقة
الوفرة لالختصاص.
 امل�ج�ل��س ي��رج��يء ط�ل�ب��ا بتوسيعن� �ط ��اق ص�ل�اح� �ي ��ات ل �ج �ن��ة ال �ت �ح �ق �ي��ق
ف��ي ت �ج��اوزات هيئة ال��زراع��ة وال �ث��روة
ال� �س� �م� �ك� �ي ��ة ف� �ي� �م ��ا ي� �ت� �ع� �ل ��ق ب� �ت ��وزي ��ع
ال �ح �ي��ازات واي ت� �ج ��اوزات اخ� ��رى في
ال�ه�ئ��ة،وذل��ك ب�ن��اء على طلب الحكومة
ملدة اسبوعني.
 امل � �ج � �ل� ��س ي � ��واف � ��ق ع � �ل� ��ى ام � �ه� ��ال«التعليمية» اس�ب��وع�ين ل�لان�ت�ه��اء من
تقريرها ب�ش��أن االق�ت��راح�ين بقانونني
للنائب نبيل الفضل بتعديل قانوني
املرئي واملسموع واملطبوعات والنشر.

العوضي وعبدالصمد في حوار مع أعضاء الحكومة خالل احدى الجلسات

 وافق املجلس على رفع الحصانةع� ��ن ال� �ن ��ائ ��ب ف �ي �ص��ل ال� ��دوي � �س� ��ان ف��ي
ال� �ق� �ض� �ي ��ة رق � � ��م  ١٩٤ج� �ن ��ح ص �ح��اف��ة
ب�م��واف�ق��ة  ١٣ن��ائ�ب��ا وع ��دم م��واف �ق��ة ٢٥
وام� �ت� �ن ��اع  ٣م ��ن اص � ��ل ال� �ح� �ض ��ور ٤١
عضوا.
 واف � � � ��ق امل � �ج � �ل� ��س ع � �ل� ��ى ت �ح ��وي ��لال�ج�ل�س��ة س��ري��ة مل�ن��اق�ش��ة ط�ل��ب النائب
العام رفع الحصانة عن النائب د .عبد
الحميد دش�ت��ي ف��ي القضية جنايات
أمن الدولة.
 وافق املجلس على رفع الحصانةعن النائب د .عبد الحميد دشتي في
قضية جنايات أمن الدولة.
 وافق املجلس على رفع الحصانةع��ن ال�ن��ائ��ب نبيل الفضل ف��ي القضية
جنح صحافة.
 وافق املجلس على رفع الحصانةع��ن ال�ن��ائ��ب نبيل الفضل ف��ي القضية
جنح كيفان.
 وافق املجلس على رفع الحصانةع��ن ال�ن��ائ��ب نبيل الفضل ف��ي القضية
جنح الفردوس.
 امل� �ج� �ل ��س ي �ح �ي ��ل ال� � �ج � ��واب ع �ل��ىالخطاب االميري ويرفعه الى صاحب
السمو االمير .
انتخابات الشعبة
 ت��زك �ي��ة ال� �ن ��ائ ��ب ف �ي �ص��ل ال �ش��اي��عوكيال للشعبة البرملانية .
 انتخاب النائب د .عودة الرويعيأمني سر الشعبة البرملانية.
 ت ��زك� �ي ��ة ال � �ن� ��ائ� ��ب ع � ��اش � ��ور أم�ي�نصندوق الشعبة البرملانية بعد تنازل
النائب عبدالله املعيوف.
 انتخاب النواب ماضي الهاجريوس� �ي ��ف ال� �ع ��ازم ��ي وخ �ل �ي ��ل ع �ب��دال �ل��ه

اع � �ض ��اء م �ك �م �ل�ين ل �ل �ج �ن��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
للشعبة البرملانية.
جلسة  14يناير 2015
مضبطة  1324ب
 9قرارات
 وافق املجلس على املداولة الثانيةمل �ش��روع ال�ق��ان��ون ب�ش��أن ان �ش��اء الهيئة
ال�ع��ام��ة ل�ل�ط��رق وال�ن�ق��ل ال �ب��ري واح��ال��ه
على الحكومة.
 واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى امل��رس��وم رق��م ١١٧لسنة  ٢٠١٤في شأن تعديل بعض
احكام امل��رس��وم رق��م ٤٢لسنة  ١٩٧٨في
شأن الهيئات الرياضية.
 واف � � � ��ق امل � �ج � �ل� ��س ع � �ل� ��ى م � �ش� ��روعال �ق��ان��ون ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى اك�ت�ت��اب دول��ة
ال �ك��وي��ت ف��ي زي � ��ادة راس �م ��ال ص�ن��دوق
النقدالعربي والتوصيات ال��واردة في
التقرير واحاله على الحكومة.
 واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى اك�ت�ت��اب دول��ةال�ك��وي��ت ف��ي زي ��ادة راس م��ال امل�ص��رف
ال� �ع ��رب ��ي ل �ل �ت �ن �م �ي��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ف��ي
اف ��ري �ق �ي ��ا وال� �ت ��وص� �ي ��ات ال � � � � ��واردة ف��ي
التقرير واحاله الى الحكومة.
 املجلس ي��واف��ق على اع��ادة تقريرل �ج �ن��ة امل � � ��رأة واالس� � � ��رة ب� �ش ��أن ح �ق��وق
الطفل ال��ى اللجنة ل��دراس��ة التعديالت
املكتوبة من الحكومة والنواب.
 وافق املجلس على تكليف اللجنةال��داخ �ل �ي��ة وال ��دف ��اع ب��ان �ج��از ت�ق��ري��ره��ا
ح� ��ول ت �ع��دي��ل ق ��ان ��ون ال �ج �ي��ش ب �ش��أن
ال� �ت� �م ��دي ��د ل �ل �ع �س �ك��ري�ي�ن م � ��ن  ٦٠ال ��ى
 ٦٥خ �ل��ال اس �ب ��وع�ي�ن وت �ك �ل �ي��ف ل�ج�ن��ة
االول � � ��وي � � ��ات ب �ت �ح ��دي ��د م ��وع ��ده ��ا ف��ي
الجلسات املقبلة.
 وافق املجلس على توصية نيابيةل�ل�ح�ك��وم��ة ب�م�ت��اب�ع��ة ح �س��اب��ات امل��دي��ر

العام ملؤسسة التأمينات االجتماعية
واسترجاع االموال في هذه الحسابات
بعد القضاء السويسري بالكشف عن
هذه الحسابات .
 امل �ج �ل ��س ي� ��واف� ��ق ع �ل ��ى اس �ت �ق��ال��ةالنائب د .خليل عبد الله م��ن عضوية
ال� �ب ��رمل ��ان ال �ع��رب��ي وي ��زك ��ي ال �ن��ائ��ب د.
محمد الحويلة بدال منه.
 املجلس يقر املداولة األولى لقانونجمع السالح.
جلسة  15يناير 2015
مضبطة  1324ج
 5قرارات
 وافق املجلس على املداولة الثانيةلقانون تنظيم حمالت الحج والعمرة
ب� ��إج � �م� ��اع  ٤٦ع � �ض� ��وا واح� � ��ال� � ��ه ع �ل��ى
الحكومة.
 ل��م ي��واف��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى ال�ق��ان��ونبشأن تعديل أحكام الر عاية السكنية
(من باع بيته).
 واف��ق املجلس على تعديل بعضاح �ك ��ام ال �ق��ان��ون رق ��م  ٤٧ل�س�ن��ة ١٩٩٣
بشأن الرعاية السكنية (من باع بيته)
ب� �ش ��رط ح ��ق االن� �ت� �ف ��اع وع � ��دم ال�ت�م�ل��ك
واح��ال��ه ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة ،م��ع ال�غ��اء بند
مساحة ال ٤٠٠متر مربع.
 امل�ج�ل��س ي�ق��ر  ٩ت��وص�ي��ات نيابيةللحكومة بشأن ق��رارات رفع الدعم عن
ال ��دي ��زل وال �ك �ي��روس�ي�ن وي �ح �ي �ل �ه��ا ال��ى
الحكومة.
جلسة  27يناير 2015
مضبطة  1325أ
 9قرارات
 ص� � ��ادق امل �ج �ل��س ع �ل��ى امل �ض��اب��طذوات االرقام /١٣٢٤أ  /ب  /ج بتاريخ

 ١٣و ١٤و ١٥يناير ٢٠١٥
 املجلس يوافق على رفع الحصانةع��ن ال�ن��ائ��ب س �ع��دون ح�م��اد ف��ي قضية
جنح الروضة.
 املجلس يوافق على رفع الحصانةعن النائب نبيل الفضل.
 املجلس يوافق على رفع الحصانةعن النائب عبدالحميد دشتي.
 وافق املجلس على جميع االحاالتالواردة في جدول االعمال.
 واف � � � � ��ق امل � �ج � �ل� ��س ع � �ل� ��ى م� �ق� �ت ��رحبتخصيص ساعة من جلسة االربعاء
لتأبني خادم الحرمني الشريفني الراحل
امللك عبدالله بن عبد العزيز.
 واف��ق املجلس على تشكيل لجنةم�ش�ت��رك��ة م��ن ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال��داخ �ل �ي��ة
والدفاع الحكام صياغة قانون تنظيم
ج�م��ع ال �س�ل�اح وال��ذخ��ائ��ر وامل�ف��رق�ع��ات
ل �ل�اج � �ت � �م ��اع ع � �ق ��ب ان � �ت � �ه� ��اء ال �ج �ل �س��ة
واالتفاق على الصياغة ومناقشته في
جلسة االربعاء.
 واف � � ��ق امل �ج �ل ��س ب ��االج� �م ��اع ع�ل��ىامل��داول��ة االول ��ى ل�لاق �ت��راح��ات ب�ق��وان�ين
ومشروع القانون بشأن انشاء محكمة
االسرة.
 واف � � ��ق امل �ج �ل ��س ب ��اإلج� �م ��اع ع�ل��ىامل ��داول ��ة ال�ث��ان�ي��ة ع�ل��ى م �ش��روع ق��ان��ون
بشان تنظيم جمع السالح واحاله على
الحكومة
جلسة  28يناير 2015
مضبطة  1325ب
 8قرارات
 ن ��اق ��ش امل �ج �ل��س ط �ل��ب امل �ن��اق �ش��ةامل�ق��دم م��ن بعض ال�ن��واب لتأبني خ��ادم
ال � �ح ��رم �ي�ن ال� �ش ��ري� �ف�ي�ن ال � ��راح � ��ل امل �ل��ك
عبدالله بن عبد العزيز.
 واف � ��ق امل �ج �ل ��س ب ��اإلج� �م ��اع ع�ل��ىاملداولة الثانية لتعديل قانون رقم ٣٢
لسنة  ١٩٦٧بشأن الجيش .
 رف � ��ض امل �ج �ل ��س اق� �ت ��راح ��ا ب �ش��أنت �خ �ص �ي��ص س ��اع ��ة م ��ن ج �ل �س��ة ال �ي��وم
االرب �ع��اء ملناقشة ق��رار اغ�لاق صحيفة
ال� ��وط� ��ن ب �م ��واف �ق ��ة  ٨ن � � ��واب م� ��ن اص ��ل
الحضور .٤١
 واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى اع� ��ادة تقريرلجنة ال�ش��ؤون الخارجية بشأن حظر
ال�ت�ع��ام��ل م��ع ال �ك �ي��ان ال�ص�ه�ي��ون��ي ال��ى
اللجنة ملزيد من الدراسة.
 امل� �ج� �ل ��س ي� ��واف� ��ق ع� �ل ��ى م �ن��اق �ش��ةتقارير لجان التحقيق وكتب وتقارير
دي� � � � � ��وان امل � �ح� ��اس � �ب� ��ة ف� � ��ي ج� �ل� �س ��ة غ��د
الخميس  ٢٩يناير .
 امل�ج�ل��س رف��ض ق�ف��ل ب��اب ال�ن�ق��اشعلى تقرير لجنة امل��راف��ق بشأن إنشاء

الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة
السمكية.
 امل��واف �ق��ة ع�ل��ى اع� ��ادة ال�ت�ق��ري��ر ال��ىاللجنة.
 املوافقة على مناقشة التقرير خاللالجلسة القادمة  ١٠فبراير الستدعاء
الحكومة وتدوين رأيها واع��داد تقرير
تكميلي.
جلسة  29يناير 2015
مضبطة  1325ج:
قرار واحد فقط
 ن ��اق ��ش امل� �ج� �ل ��س ت� �ق ��اري ��ر ل �ج��انالتحقيق وح��ال ع��دم اكتمال النصاب
دون مناقشة كتب دي��وان املحاسبة أو
اتخاذ أي قرار
جلسة  10فبراير 2015
مضبطة  1326أ
 25قرارا
 ص� � ��ادق امل �ج �ل��س ع �ل��ى امل �ض��اب��طذوات األرقام  1325أ و  1325ب و 1325
ج بتاريخ  27و 28و 29يناير 2015
 واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى رس��ال��ة واردةمن رئيس لجنة تنمية املوارد البشرية
يطلب فيها إحالة املوضوعات املتعلقة
ب��اخ�ت�ي��ار ش��اغ�ل��ي ال��وظ��ائ��ف ال�ق�ي��ادي��ة
وامل�ن�ظ��ورة أم��ام لجنة ال�ش��ؤون املالية
واالقتصادية إلى اللجنة لالختصاص.
واف� ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى رس ��ال ��ة واردة
من رئيس لجنة امليزانيات والحساب
الختامي يطلب فيها إح��ال��ة املخالفة
ال��واردة في تقرير ديوان املحاسبة عن
تأخر الهيئة العامة للشباب والرياضة
م ��ن ت�ح�ص�ي��ل إي � � ��رادات غ �ي��ر ح�ك��وم�ي��ة
م�س�ت�ح�ق��ة ل �ه��ا ألك �ث��ر م ��ن  10س �ن��وات
باملخالفة لقواعد تنفيذ امليزانية إلى
لجنة حماية املال العام التخاذ ما تراه
مناسبًا.
واف� ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى رس ��ال ��ة واردة
من رئيس لجنة امليزانيات والحساب
ال � �خ � �ت� ��ام� ��ي ي � �ط � �ل ��ب ف � �ي � �ه ��ا م �ن ��اق �ش ��ة
م �ل�اح � �ظ ��ات دي � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ع �ل��ى
مخالفات الجهات الحكومية في جلسة
ال�خ�م�ي��س إض��اف��ة إل��ى م�ن��اق�ش��ة تقرير
لجنة الشؤون املالية واالقتصادية عن
ت�ع��دي�لات « ال�خ��دم��ة امل��دن �ي��ة» وت�ق��ري��ر
لجنة امليزانيات عن تعديل قانون إقرار
امليزانيات والحسابات الختامية .
 واف � � � ��ق امل � �ج � �ل� ��س ع � �ل� ��ى ت �ح ��دي ��دس � � ��اع � � ��ة م � � � ��ن ج� � �ل� � �س � ��ة  10م � � � ��ارس
امل � �ق � �ب � ��ل مل � �ن� ��اق � �ش� ��ة ظ � � ��اه � � ��رة إل � �غ � ��اء
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املناقصات الحيوية.
 رف��ض املجلس رف��ع الحصانة عنالنائبني نبيل الفضل ود .عبد الحميد
دشتي في  4دعاوى.
 أق � � ��ر امل� �ج� �ل ��س ت ��وص� �ي ��ة ن �ي��اب �ي��ةب��إح��ال��ة ت �ق��اري��ر ل �ج��ان ال�ت�ح�ق�ي��ق ال�ت��ي
ت� �ض� �م ��ت ت� ��وص � �ي� ��ات ب � ��اإلح � ��ال � ��ة إل ��ى
ال�ن�ي��اب��ة إل��ى دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة ع�ل��ى أن
ي�ت�ح�ق��ق ال ��دي ��وان م��ن امل �خ��ال �ف��ات ال�ت��ي
اشتملت عليها تلك التقارير وتحديد
م�س��ؤول�ي��ات امل�س��ؤول�ين ع��ن املخالفات
وه ��در امل ��ال ال �ع��ام وه ��ي ت�ق��اري��ر لجنة
حماية األموال العامة.
والتقرير الثاني بشأن استاد جابر
والعقد امل�ب��رم ب�ين شركة نفط الكويت
وشركة شل العاملية.
 أق��ر املجلس إح��ال��ة كتب وتقاريردي ��وان املحاسبة إل��ى الحكومة لتقدم
ت�ق��ري��را بشأنها إل��ى دي ��وان املحاسبة
خ�ل�ال ش �ه��ري��ن وم ��ن ث��م ي �ع��د ال��دي��وان
ت �ق��ري��را ع��ن م ��دى ج��دي��ة ال�ح�ك��وم��ة في
ت�ع��ام�ل�ه��ا م ��ع ال �ت �ق��اري��ر وت��وص�ي��ات�ه��ا
ويحيله إلى املجلس خالل ثالثة أشهر
.
 أح � � � ��ال امل� �ج� �ل ��س ت � �ق� ��اري� ��ر ل �ج ��انال�ت�ح�ق�ي��ق التي ل ��م ت�ت�ض�م��ن إح ��االت
للنيابة إلى الحكومة التخاذ إجراءات
ب �ش��أن �ه��ا ع �ل��ى أن ت� �ق ��دم ت� �ق ��ري ��را إل��ى
امل�ج�ل��س خ�ل�ال  3أش �ه��ر م��وض�ح��ا فيه
ما اتخذته من إجراءات في هذا الشأن،
وهي كالتالي:
 واف ��ق امل�ج�ل��س ط�ل��ب رئ�ي��س لجنةحماية األم ��وال ال�ع��ام��ة بسحب تقرير
اللجنة عن التحقيق في قضية تهريب
الديزل وإعادته إلى اللجنة .
 وافق املجلس على تمديد مدة عمللجنة التحقيق في الحيازات الزراعية
ثالثة أشهر بناء على طلب اللجنة.
 واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى إح��ال��ة تقريرديوان املحاسبة عن شركة « أدفانتج»
إلى لجنة حماية األموال العامة لتقديم
تقريرها بهذا الشأن.
جلسة  11فبراير 2015
مضبطة  1326ب
 11قرارا
 وافق املجلس  ٣٩موافقة من اصلال �ح �ض��ور  ٣٩ع �ل��ى امل� �ش ��روع ب �ق��ان��ون
ب �ش ��أن م �ح �ك �م��ة االس � � ��رة ف ��ي م��داول �ت��ه
الثانية واحاله على الحكومة.
 واف��ق املجلس باجماع  ٣٧عضواع�ل��ى م �ش��روع ال �ق��ان��ون ب��امل��واف�ق��ة على
قانون نظام العالمات التجارية لدول

جانب من احدى جلسات مجلس األمة

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
 واف��ق املجلس باجماع  37عضواع�ل��ى م �ش��روع ال �ق��ان��ون ب��امل��واف�ق��ة على
اص� � ��دار ال �ن �ظ��ام امل ��وح ��د ب �ش��أن امل� ��واد
املستنفدة لطبقة االوزون لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية.
 واف� ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى  ٣ات�ف��اق�ي��اتن �م �ط �ي ��ة ب �ي��ن ال � �ك� ��وي� ��ت ودول ك ��وب ��ا
ول �ي �ت��وان �ي��ا وال� �ي ��ون ��ان ب �ش��أن ح�م��اي��ة
االس � �ت � �ث � �م � ��ارات امل � �ت � �ب� ��ادل� ��ة وح� �م ��اي ��ة
االزدواج ال� �ض ��ري� �ب ��ي واح� � ��ال� � ��ه ال ��ى
الحكومة باجماع  ٣٩عضوا.
 واف � � � ��ق امل� �ج � �ل ��س م� ��واف � �ق� ��ة ع ��ام ��ةع �ل��ى ت �م��دي��د ع �م��ل ل �ج �ن��ة االي� ��داع� ��ات
وال�ت�ح��وي�لات املليونية ال��ى  ٣٠أب��ري��ل
.٢٠١٥
 واف ��ق امل�ج�ل��س م��واف�ق��ة ع��ام��ة علىاق �ت��راح ال��رئ��اس��ة ب�س�ح��ب امل��رس��وم في
شأن تأجيل انتخابات تشكيل املجلس
البلدي واعادته الى لجنة املرافق على
ان تبني فيه تداعيات رفض او املوافقة
ع �ل��ى امل ��رس ��وم وت�ف�س�ي��ر امل � ��ادة  ٧١من
الدستور.
 وافق املجلس على مشروع القانونب ��اص ��دار ال�خ�ط��ة اإلن �م��ائ �ي��ة ل�ل�س�ن��وات
 ٢٠٢٠/٢٠١٩-٢٠١٦/٢٠١٥واح��ال �ه��ا
مع  10توصيات واردة بالتقرير على
الحكومة.
 وافق املجلس على مشروع القانونب � ��اص � ��دار ال� �خ� �ط ��ة ال� �س� �ن ��وي ��ة االول� � ��ى
 ٢٠١٥/٢٠١٦واحالها على الحكومة.
 وافق املجلس على مشروع القانونب��اص��دار الخطة السنوية ٢٠١٣/٢٠١٤
واحالها على الحكومة.
 وافق املجلس على تقارير املتابعةل �ل �خ �ط��ة االن �م��ائ �ي��ة امل �ت��وس �ط��ة االج ��ل
.٢٠١٤/٢٠١٠

 واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى ت�ق��ري��ر دي��وانامل �ح��اس �ب��ة ع ��ن ان� �ج ��از خ �ط��ة ال�ت�ن�م�ي��ة
ب� ��ال� ��وزارات واالدارات ال�ح�ك��وم�ي��ة عن
السنة املالية .٢٠١٢/٢٠١٣
جلسة  12فبراير 2015
مضبطة  1326ج
 8قرارات
 امل� �ج� �ل ��س ي �ح �ي ��ل ت� �ق ��ري ��ر دي� � ��واناملحاسبة بشأن تولي ديوان املحاسبة
ت�ك�ل�ي��ف م��ؤس �س��ة دول� �ي ��ة متخصصة
في املجال االستثماري للقيام بتقييم
شامل إلدراة أموال االحتىاطي بالهيئة
العامة لالستثمار الى لجنة امليزانيات
لدراسته وتقديم تقريرها الى مجلس
األمة ديوان املحاسبة يعتقد أن ذلك من
صميم اخ�ت�ص��اص��ه ويعتقد أن هناك
تداخال في االختصاصات.
 م � �ج � �ل� ��س األم � � � � � ��ة ي� � � ��واف� � � ��ق ع �ل ��ىتخصيص س��اع��ة م��ن الجلسة نفسها
مل� �ن ��اق� �ش ��ة ح� � ��ادث� � ��ة ان � �ق � �ط � ��اع ال� �ت� �ي ��ار
الكهربائي ع��ن معظم مناطق الكويت
ووقع الطلب  14نائبا.
 ن ��اق ��ش امل� �ج� �ل ��س ط� �ل ��ب م �ن��اق �ش��ةمل�ن��اق�ش��ة م�لاح �ظ��ات دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة
ع�ل��ى اإلدارات وال �ج �ه��ات وامل��ؤس�س��ات
ال� � �ح� � �ك � ��وم� � �ي � ��ة وخ � � � � � � ��رج امل � � �ج � � �ل� � ��س 3
التوصيات.
 واف� ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ال �ق��ان��ون فيشأن إضافة فقرة جديدة للمادة  36من
املرسوم بالقانون رق��م  15لسنة 1979
في شأن الخدمة املدنية.
 واف � � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى ال� �ق ��ان ��ونبتعديل ب�ع��ض أح �ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م 3
لسنة  2003ف��ي ش��أن إج ��راءات إص��دار
ب�ع��ض امل �ي��زان �ي��ات امل�ل�ح�ق��ة واملستقلة
وحساباتها الختامية.

 ن ��اق ��ش امل� �ج� �ل ��س ط� �ل ��ب م �ن��اق �ش��ةحادثة انقطاع التيار الكهربائي وخرج
ب 11توصية.
 واف� ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ال �ق��ان��ون فيشأن إضافة فقرة جديدة للمادة  36من
املرسوم بالقانون رق��م  15لسنة 1979
في شأن الخدمة املدنية.
 واف � � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى ال� �ق ��ان ��ونبتعديل ب�ع��ض أح �ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م 3
لسنة  2003ف��ي ش��أن إج ��راءات إص��دار
ب�ع��ض امل �ي��زان �ي��ات امل�ل�ح�ق��ة واملستقلة
وحساباتها الختامية.
جلسة  10مارس
 2015مضبطة  1327أ
ل ��م ت �ن �ع �ق��د ال �ج �ل �س��ة ل �ع ��دم اك �ت �م��ال
النصاب
جلسة  11مارس 2015
مضبطة 1327ب:
 17قرارا
 ص� � ��ادق امل �ج �ل ��س ع �ل ��ى امل �ض��اب��طذوات األرق��ام 1326أ1326 /ب1326/ج،
بتاريخ  10و 11و 12فبراير .2015
 واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى رس��ال��ة واردةم � ��ن ح � �ض � ��رة ص � ��اح � ��ب ال � �س � �م ��و أم �ي ��ر
البالد ردا على تهنئة رئيس وأعضاء
مجلس األمة بمناسبة الذكرى الرابعة
وال�خ�م�س�ين ل�ل�ع�ي��د ال��وط �ن��ي وال��ذك��رى
الرابعة والعشرين للتحرير.
 واف ��ق امل�ج�ل��س م��واف �ق��ة ع��ام��ة علىرس��ال��ة واردة م��ن سمو ول��ي العهد ردا
ع �ل��ى ت�ه�ن�ئ��ة رئ �ي��س وأع� �ض ��اء مجلس
األم � � � ��ة ب� �م� �ن ��اس� �ب ��ة ال � � ��ذك � � ��رى ال ��راب � �ع ��ة
وال �خ �م �س�ين ل�ل�ع�ي��د ال��وط �ن��ي وال��ذك��رى
الرابعة والعشرين للتحرير ،بالتزامن
مع الذكرى التاسعة لتوليه والية العهد.

 واف ��ق امل�ج�ل��س  20م��واف �ق��ة م��ن 38أصل الحضور على رسالة رئيس لجنة
املرافق العامة بإحالة مشروع القانون
بتعديل املادة الخامسة من القانون رقم
 2010/39ب�ت��أس�ي��س ش��رك��ات كويتية
مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات
ال � �ق� ��وى ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة وت �ح �ل �ي��ة امل �ي ��اه
ف��ي ال�ك��وي��ت إل��ى ل�ج�ن��ة امل��راف��ق ال�ع��ام��ة
لالختصاص طبقا لنص امل��ادة  58من
ال�لائ �ح��ة ال��داخ �ل �ي��ة ،وذل ��ك ب�ع��د ان�ت�ه��اء
تقرير اللجنة املالية بخصوصه على
ان ت��رف��ع ل�ج�ن��ة امل ��راف ��ق ت �ق��ري��ره��ا قبل
الجلسة املقبلة.
 واف ��ق امل�ج�ل��س م��واف�ق��ة ع��ام��ة علىرس��ال��ة واردة م��ن وزي��ر ال��دول��ة لشؤون
م�ج�ل��س األم� ��ة ي�ط�ل��ب ف�ي�ه��ا اس�ت�ع�ج��ال
ن � �ظ� ��ر ب � �ع� ��ض م� � �ش � ��روع � ��ات ال � �ق� ��وان �ي�ن
العسكرية املقدمة من الحكومة.
 واف ��ق امل�ج�ل��س م��واف�ق��ة ع��ام��ة علىرس��ال��ة واردة م��ن رئ�ي��س لجنة ش��ؤون
ال �ت �ع �ل�ي��م وال �ث �ق��اف��ة واإلرش � � � ��اد يطلب
إح � ��ال � ��ة االق � � �ت� � ��راح ب � �ق ��ان ��ون ف � ��ي ش ��أن
االس �ت �ع��ان��ة ب��ال �ك��وي �ت �ي�ين امل �ت �ق��اع��دي��ن
كحراس أمن في املدارس الحكومية الى
لجنة تنمية امل ��وارد البشرية الوطنية
لالختصاص.
 واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى رس��ال��ة لجنةالعرائض والشكاوى بالتوصية بوقف
تصفية ال�ش��رك��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة الخليجية
ل�ل�اس� �ت� �ث� �م ��ار ل� �ح�ي�ن ب � ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ف��ي
الشكوى املقدمة بشأنها
 وافق املجلس على طلب يلزم وزيرةال�ت�خ�ط�ي��ط وال�ت�ن�م�ي��ة وزي � ��رة ال �ش��ؤون
هند الصبيح للتحقيق فيما صرح به
رئ�ي��س جمعية الشفافية الكويتية ملا
ق��ال��ه م��ن امل �س��اس ب��امل�ج�ل��س وأع�ض��ائ��ه
وات�ه��ام��ه املجلس ب��ال�ك��ذب ون�ط��ال��ب أن
يتضمن التحقيق ف��ي أس �ب��اب تشويه
ص� ��ورة ال �ك��وي��ت ف ��ي امل �ح��اف��ل ال��دول �ي��ة
خ�ل�ال ث�لاث��ة أش�ه��ر وي �ق��دم ال��ى مجلس
األمة.
 واف ��ق امل�ج�ل��س م��واف�ق��ة ع��ام��ة علىطلب بشأن إعادة التقرير الحادي عشر
بانشاء الهيئة العامة النشاء األزم��ات
وال �ك��وارث إل��ى لجنة امل��راف��ق مل��زي��د من
الدراسة.
 رف ��ض رف ��ع ال�ح�ص��ان��ة ع��ن ال�ن��ائ��بسعدون حماد في القضية رقم  ١٤لسنة
 ٢٠١٣جنح مرئي ومسموع ملضي شهر
م��ن ت��اري��خ ت�ق��دي��م ال�ط�ل��ب إل ��ى مجلس
األمة.
 رف ��ض رف ��ع ال�ح�ص��ان��ة ع��ن ال�ن��ائ��بن � �ب � �ي� ��ل ال� � �ف� � �ض � ��ل ف � � ��ي ال � �ق � �ض � �ي� ��ة رق � ��م
 2014/1439ح�ص��ر ن�ي��اب��ة ال�ف��روان�ي��ة-
 2014/98جنح مباحث ملضي شهر من

تاريخ تقديم الطلب إلى مجلس األمة.
 رف ��ض رف ��ع ال�ح�ص��ان��ة ع��ن ال�ن��ائ��بد.عبد الحميد دشتي في القضية رقم
 2013/935حصر العاصمة.
 رف ��ض رف ��ع ال�ح�ص��ان��ة ع��ن ال�ن��ائ��بنبيل الفضل في القضية رقم 2015/43
جنح صحافة.
 أقر املجلس املداولة االولى لقانونح �م��اي��ة ال �ط �ف��ل ب��اج �م��اع ال �ح �ض��ور ٥٠
عضوا.
 أقر املجلس املداولة الثانية لقانونمزاولة املهن الطبية باجماع  ٤٣عضوا.
 رفض املجلس  15موافقة من أصلال �ح �ض��ور  40ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن��ة ت�ح�ق�ي��ق
نيابية في قضية ت��داول محافظ البنك
املركزي في البورصة.
 ن��اق��ش امل�ج�ل��س ط�ل��ب م�ن��اق�ش��ة فيأسباب تأخير صدور اللوائح التنفيذية
ل �ل �ق��وان�ين ال� �ص ��ادرة ع��ن م�ج�ل��س األم��ة
وبعد النقاش واف��ق املجلس على عدة
توصيات.
جلسة  12مارس 2015
مضبطة 1327ج
قرار واحد فقط
 واف��ق املجلس على طلب مناقشةردود ال� � ��وزراء ع�ل��ى م�لاح �ظ��ات دي ��وان
املحاسبة وخرج بثالثة توصيات.
جلسة  24مارس 2015
مضبطة  1328أ
 19قرارا
 أداء وزي ��ر األش �غ��ال ال �ع��ام��ة وزي��رال �ك �ه ��رب ��اء وامل � � ��اء أح� �م ��د خ ��ال ��د أح �م��د
الجسار اليمني الدستورية طبقا لنص
املادة  91من الدستورية
 ص � � ��دق امل� �ج� �ل ��س م� ��واف � �ق� ��ة ع ��ام ��ةع �ل��ى م �ض��اب��ط ج �ل �س��ات  10و 11و12
م � � ��ارس ،2015أرق � ��ام  1327أ 1327 ،ب،
 1327ج.
 س �ح �ب��ت ل �ج �ن��ة ح �م��اي��ة األم� � ��والالعامة الرسالة املتعلقة بتكليف ديوان
امل �ح��اس �ب��ة ب ��إع ��داد آل �ي��ة ع �م��ل ج��دي��دة
ملتابعة قضايا االعتداء على املال العام
بالتنسيق مع اللجنة ال��وزاري��ة املكلفة
م ��ن ق �ب��ل م�ج�ل��س ال � � ��وزراء وذل � ��ك حتى
ت �ت �م �ك��ن ال �ل �ج �ن��ة م ��ن م �م��ارس��ة دوره� ��ا
ال��رق��اب��ي ب�ش��أن ح�م��اي��ة األم ��وال العامة
وقد منح املجلس الوزير فترة أسبوعني
على األقل إلصدار قرار وزاري.
 واف ��ق امل�ج�ل��س م��واف�ق��ة ع��ام��ة علىرس ��ال ��ة رئ �ي��س ل �ج �ن��ة ح �م��اي��ة األم � ��وال
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«الدستور» أعدت ملفا شامال عن أنشطة النواب وفعاليات وجلسات مجلس األمة على مدار  245يوما هي عمر دور االنعقاد الثالث منذ انطالقه في
 28أكتوبر  ،2014ويشمل الحصاد األسئلة واالقتراحات والرغبات واالستجوابات وطلبات المناقشة وقرارات ووفود المجلس.

المجلس يقر الخطة اإلنمائية الخمسية
والخطط السنوية األولى والثانية والثالثة
تتمة المنشور ص17
ال�ع��ام��ة يطلب فيها ات�خ��اذ املجلس ما
ي��راه مناسبا م��ن توصيات ت�ج��اه عدم
ج ��دي ��ة ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي م �ت��اب �ع��ة أع �م��ال
التحقيقات املتعلقة باألموال العامة في
ض��وء ق��رار مجلس ال��وزراء الصادر في
مايو 2013م
 نظر املجلس بند األسئلة البرملانيةالواردة.
 واف ��ق امل�ج�ل��س م��واف�ق��ة ع��ام��ة علىاإلحاالت الواردة في جدول األعمال.
 واف ��ق امل�ج�ل��س م��واف�ق��ة ع��ام��ة علىت��رت �ي��ب م �ن��اق �ش��ة ت �ق��اري��ر ال �ل �ج��ان ع��ن
مشروعات واالقتراحات بقوانني خالل
جلسة الثالثاء واألربعاء.
 واف� � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ت�خ�ص�ي��صس ��اع� �ت�ي�ن ط� �ل ��ب م �ن ��اق �ش ��ة ف� ��ي ج�ل�س��ة
األرب � �ع� ��اء ال �ت �ك �م �ي �ل �ي��ة ل�ل�اس �ت �م��اع إل��ى
اإلج � � � ��راءات ال �ت��ي ات �خ��ذت �ه��ا ال�ح�ك��وم��ة
عبر إدارة الفتوى والتشريع ف��ي شأن
م�ت��اب�ع��ة ح�س��اب��ات م��دي��ر اإلدارة ال�ع��ام
للتأمينات االجتماعية السابق وذل��ك
م��ن منطلق الشفافية ال�ت��ي وع��دت بها
الحكومة في متابعة هذا امللف.
 واف��ق املجلس م��واف�ق��ة ع��ام��ة علىتخصيص ساعتني طلب مناقشة في
ج �ل �س��ة األرب � �ع� ��اء ال�ت�ك�م�ي�ل�ي��ة مل�ن��اق�ش��ة
م��اش�ه��دت��ه ال�س��اح��ة امل�ح�ل�ي��ة ف��ي اآلون��ة
األخيرة من كثرة اإلساءات واالتهامات
املوجهة إل��ى القضاء الشامخ والنائب
العام والنيابة العامة.
 س� �ح ��ب م� �ق� �ت ��رح ب �ت �ق��دي��م ال �ف �ق��رة 30م ��ن ال �ب �ن��د ال � �س� ��ادس ب� �ش ��أن ط�ل��ب
مناقشة وامل��درج على جدول أعمال عن
توصيات مجلس حقوق اإلنسان وذلك
م��راع��اة ل�س�ف��ر م�ع��ال��ي وزي� ��رة ال �ش��ؤون
االجتماعية والعمل.
 وافق املجلس باإلجماع  56موافقةمن  56إجمالي الحضور على املداولة
ال �ث��ان �ي��ة ل �ق��ان��ون ب �ش��أن ح �ق��وق ال�ط�ف��ل
،وأحال املجلس القانون إلى الحكومة.
 لم يوافق املجلس باإلجماع موافقةع ��ام ��ة م� ��ن ح �ي ��ث امل � �ب� ��دأ ع �ل ��ى ت �ع��دي��ل
ال�ق��ان��ون رق��م  41لسنة  1993ف��ي ش��أن
شراء الدولة بعض املديونيات وكيفية
تحصيلها وبالتالي سقط القانون.
 واف ��ق امل�ج�ل��س  54م��واف �ق��ة  1غيرم��واف��ق  55م��ن إج�م��ال��ي ال�ح�ض��ور على
امل��داول��ة األول ��ي مل�ش��روع و 9اق�ت��راح��ات
بقانون بتعديل بعض أحكام القانون
رق��م  7لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة
أس � ��واق امل� ��ال وت�ن�ظ�ي��م ن �ش��اط األوراق
املالية.
 -واف ��ق امل�ج�ل��س  42م��واف �ق��ة  8غير

م ��واف ��ق  2م�م�ت�ن�ع�ين م ��ن  52إج �م��ال��ي
الحضور على امل��داول��ة األول��ى ملشروع
واالق � � �ت � � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب � �ش ��أن ال �خ��دم��ة
العسكرية الوطنية.
جلسة  25مارس 2015
مضبطة  1328ب
 واف� ��ق امل �ج �ل��س  45م ��واف ��ق  1غيرم��واف��ق م��ن  46إج�م��ال��ي ال�ح�ض��ور على
االس�ت�ث�ن��اء م��ن امل ��ادة  104م��ن الالئحة
ال��داخ �ل �ي��ة وامل� ��داول� ��ة ال �ث��ان �ي��ة ل �ق��ان��ون
ب�ش��أن إن �ش��اء ج�ه��از امل��راق�ب�ين امل��ال�ي�ين،
وأحال املجلس القانون إلى الحكومة.
 ان� �ت� �ق ��ل امل� �ج� �ل ��س ال� � ��ى ب� �ن ��د ط �ل��بامل �ن��اق �ش��ة إلج � � ��راءات ال �ح �ك��وم��ة ب�ش��أن
اإلس � ��اءات امل �ت �ك��ررة ل�ل�ق�ض��اء ال�ك��وي�ت��ي
الشامخ
جلسة  7ابريل 2015
مضبطة  1329أ
 15قرارا
 قبول استقالة نائب رئيس مجلسال� � � ��وزراء ووزي� � ��ر ال �ت �ج ��ارة وال �ص �ن��اع��ة
د.ع �ب��دامل �ح �س��ن امل ��دع ��ج وت �ع �ي�ي�ن ان��س
ال �ص��ال��ح وزي� ��ر امل��ال �ي��ة ب��االض��اف��ة إل��ى
ع �م �ل ��ه وزي � � � ��را ل� �ل� �ت� �ج ��ارة وال �ص �ن ��اع ��ة
بالوكالة
 صادق املجلس على املضابط ذاتاألرق� ��ام  1328أ و 1328ب ،ب�ت��اري��خ 24
و 25مارس .2015
 واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى رس��ال��ة واردةمن صاحب السمو أمير البالد ردا على
تهنئة رئ�ي��س مجلس األم ��ة بمناسبة
ن �ج��اح أع �م��ال امل��ؤت �م��ر ال��دول��ي ال�ث��ال��ث
للمانحني ل��دع��م ال��وض��ع اإلن�س��ان��ي في
سورية.
 رف ��ض امل �ج �ل��س اس �ت �ق��ال��ة ال �ن��ائ��بنبيل الفضل من لجنة املرافق العامة.
 وافق املجلس على التقرير الدوريالذي أعدته األمانة العامة ملجلس األمة
ع��ن اج�ت�م��اع��ات ل�ج��ان املجلس الدائمة
واملؤقتة خالل الفترة من  1يناير 2015
وحتى  31مارس .2015
 واف � � � � ��ق امل � �ج � �ل � ��س ع � �ل � ��ى ت ��أج� �ي ��لالتصويت على رسالة واردة من رئيس
لجنة ح�م��اي��ة امل ��ال ال �ع��ام بالتوصيات
التي انتهت إليها اللجنة في شأن بيع
ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�لأس�ت�ث�م��ار ال �ش��رك��ات
التي تملك أكثر من  % 50من رأسمالها.
 واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى رس��ال��ة واردةم��ن رئيس لجنة امليزانيات والحساب
الختامي يطلب فيها إحالة مالحظات
دي � � � � ��وان امل � �ح ��اس � �ب ��ة وت� � �ق � ��ري � ��ره ح ��ول
ال �ب �ي��ان��ات ال �خ ��اص ��ة ب �ع �ق��ود األن �ظ �م��ة
اآللية للمعلومات والتي يتم تنفيذها

هند الصبيح

ب��واس�ط��ة ال�ش��رك��ة امل�ت�ع�ه��دة إل ��ى لجنة
حماية املال العام.
 وافق املجلس على إحالة مجموعةم��ن ت �ق��اري��ر دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة القديمة
ومنها استجواب وزي��ر املالية السابق
وأحالها على الحكومة.
 رف ��ض امل �ج �ل��س ت �ق��دي��م ب �ن��د طلبم �ن ��اق �ش ��ة ت �ع �ي �ي �ن��ات وزي � � ��ر ال� �ت� �ج ��ارة
السابق.
 أع��اد املجلس تقرير لجنة امل��راف��قب � �ش� ��أن ت ��وص � �ي ��ات اس � �ت � �ج� ��واب وزي � ��ر
االشغال السابق إلى اللجنة ملناقشتها
مع الوزير الجديد.
 واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى إع� ��ادة تقريراللجنة الصحية بشأن العمالة املنزلية
إل��ى اللجنة ليتضمن االق�ت��راح بقانون
بشأن شركات العمالة املنزلية وتقديم
تقريرها عن املوضوعني في جلسة ٢١
ابريل.
 واف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ت��أج �ي��ل ب�ن��داألسئلة الى جلسة غد االربعاء.
 واف��ق املجلس على رفع استجوابوزي � � ��ر ال � �ت � �ج ��ارة وال� �ص� �ن ��اع ��ة د .ع�ب��د
املحسن املدعج من جدول األعمال نظرا
الستقالة الوزير.
 وافق املجلس على املداولة الثانيةلقانون التجنيد اإللزامي وأحاله على
ال �ح �ك��وم��ة م�ت�ض�م�ن��ا ت��وص �ي��ة ب�ش�م��ول
الكويتيني العاملني في القطاع الخاص
من الفئات املستثناة من القانون.
 واف��ق املجلس ب��اج�م��اع  ٤٦عضواع �ل��ى امل ��داول ��ة ال �ث��ان �ي��ة ل�ت�ع��دي��ل بعض
اح� �ك ��ام ال �ق ��ان ��ون رق� ��م  ٣٩ل �س �ن��ة ٢٠١٠
ف ��ي ش � ��أن ت��أس �ي��س ش ��رك ��ات ك��وي �ت �ي��ة
مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات
ال �ق��وى ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة وت�ح�ل�ي��ة امل �ي��اه في
الكويت وأحاله على الحكومة متضمنة
توصيتني.

جلسة  8ابريل 2015
مضبطة  1329ب
 3قرارات
 واف � � ��ق امل �ج �ل ��س ب ��االج � �م ��اع ع�ل��ىت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح �ك ��ام ال �ق��ان��ون رق ��م 7
ل �س �ن��ة  2010ف ��ي ش � ��أن ه �ي �ئ��ة أس � ��واق
امل��ال وتنظيم نشاط األوراق املالية في
مداولته الثانية وأحاله على الحكومة.
 وافق على االقتراح بقانون بإضافةم��واد  5م�ك��ررا و 5م�ك��ررا أ و 5م�ك��ررا ب
إلى القانون رقم  94لسنة  1983الخاص
بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة
والثروة السمكية في مداولته األولى.
 وافق على رسالة واردة من رئيسل �ج �ن��ة ح �م��اي��ة امل � ��ال ال� �ع ��ام ال �ب��رمل��ان �ي��ة
متضمنة التوصيات التي انتهت إليها
ال�ل�ج�ن��ة ف��ي ش ��أن ب �ي��ع ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
لالستثمار للشركات ال�ت��ي تملك أكثر
من  50في املئة من رأسمالها
 ت�ك�ل�ي��ف دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ال�ق�ي��امب� � ��دراس� � ��ة ج � � � ��دوى اق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ل �ب �ي��ع
ال �ش��رك��ات ال �ت��ي ت�م�ل��ك ال �ه �ي �ئ��ة ال�ع��ام��ة
لالستثمار أكثر من  % 50من رأسمالها
على أن يقدم تقريره في غضون ثالثة
اشهر
 إي � � �ق� � ��اف ب � �ي� ��ع ال � �ه � �ي � �ئ ��ة ال � �ع ��ام ��ةلالستثمار للشركات ال�ت��ي تملك أكثر
م ��ن  % 50م ��ن رأس �م��ال �ه��ا ح �ت��ى ي�ق��دم
ديوان املحاسبة تقريره.
جلسة  21ابريل 2015
مضبطة  1330أ
 11قرارا
 صادق املجلس على املضابط ذاتاألرق� ��ام  1329أ 1329 ،ب ب�ت��اري��خ 7و8
أبريل .2015
 -واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى رس��ال��ة واردة

م��ن بعض األع �ض��اء باستعجال لجنة
ال � �ش� ��ؤون ال ��داخ �ل �ي ��ة وال � ��دف � ��اع ت �ق��دي��م
تقريرها ع��ن م�ش��روع القانون بتعديل
امل��ادة  83م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  23ف��ي شأن
نظام قوة الشرطة.
 واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى رس��ال��ة واردةمن رئيس اللجنة الصحية يطلب فيها
إح��ال��ة االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ش��أن إض��اف��ة
مادة جديدة إلى القانون رقم  31لسنة
 2008ب�ش��أن الفحص الطبي للراغبني
في ال��زواج قبل إتمام ال��زواج إلى لجنة
ش � ��ؤون امل � ��رأة واألس � � ��رة ل�لاخ�ت�ص��اص
ع� �م�ل�ا ب� �ن ��ص امل � � � ��ادة  58م� ��ن ال�ل�ائ �ح��ة
الداخلية.
 واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى رس��ال��ة واردةمن رئيس لجنة حقوق اإلنسان يطلب
فيها تكليف اللجنة بدراسة ما توصل
إل�ي��ه ال�ج�ه��از امل��رك��زي ملعالجة أوض��اع
امل �ق �ي �م�ي�ن ب � �ص ��ورة غ �ي��ر ق��ان��ون �ي��ة م��ن
حلول ملعالجة أوضاع هذه الفئة.
 واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى رس��ال��ة واردةمن رئيس لجنة حماية األم��وال العامة
يطلب فيها تكليف اللجنة بالتحقيق
ف�ي�م��ا ورد ب��ال��رس��ال�ت�ين ال ��واردت�ي�ن من
رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات وال �ح �س��اب
الختامي واللتني وافق عليهما املجلس
إح ��داه � �م ��ا ب �ج �ل �س��ة  26ي �ن ��اي ��ر 2011
وامل �ت �ع �ل �ق��ة ب��إح��ال��ة م�ل�اح �ظ��ات دي� ��وان
امل �ح��اس �ب��ة ب �ش��أن ال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي
بديوان الخدمة املدنية عن السنة املالية
 ،2010/2009والثانية بجلسة  7أبريل
 2015واملتعلقة بطلب إحالة مالحظات
الديوان حول البيانات الخاصة بعقود
األنظمة اآلل�ي��ة للمعلومات وال�ت��ي يتم
تنفيذها بواسطة الشركة املتعهدة.
 وافق املجلس على رسالة من بعضاألع �ض��اء بتكليف ال�ل�ج�ن��ة التعليمية
بمناقشة موضوع تعديل منهج اللغة
ال�ع��رب�ي��ة وال �ت��رب �ي��ة اإلس�لام �ي��ة ب ��وزارة
التربية.
 واف��ق املجلس على رف��ع الحصانةعن النائب نبيل الفضل في القضية رقم
 2015/1جنح مرئي ومسموع.
 رف��ض املجلس رف��ع الحصانة عنال�ن��ائ��ب نبيل ال�ف�ض��ل ف��ي القضية رق��م
 2013/1حصر نيابة التنفيذ الجنائي.
 واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى اح��ال��ة تقريراللجنة الصحية بشأن العمالة املنزلية
وبشأن انشاء شركة تنظيم واستقدام
ال �ع �م��ال��ة امل �ن��زل �ي��ة إل ��ى ال �ل �ج �ن��ة امل��ال�ي��ة
لدراسته.
 رفض املجلس طلبا بتشكيل لجنةتحقيق ب��رمل��ان�ي��ة ف��ي ال �ت �ج��اوزات التي
ش��اب��ت اج �ت �م��اع��ات ل�ج�ن��ة امل�ن��اق�ص��ات
املركزية بشأن مشروع املطار.

 واف � � � ��ق امل � �ج � �ل� ��س ع � �ل� ��ى امل� � ��داول � ��ةال �ث��ان �ي��ة ل�ت�ع��دي��ل ق ��ان ��ون ان �ش ��اء هيئة
الزراعة والثروة السمكية واحاله على
الحكومة.
جلسة  22ابريل 2015
مضبطة  1330ب
 3قرارات
 املجلس يقر التعديالت على قانوناملرافعات التجارية في مداولته الثانية
ويحيله على الحكومة
 إق� � � ��رار امل � ��داول � ��ة األول� � � ��ى ل �ق��ان��ونالتأمينات االجتماعية.
 إق � � ��رار امل � ��داول � ��ة ال �ث��ان �ي��ة ل �ق��ان��ونال �ه �ي �ئ��ات ال ��ري ��اض �ي ��ة وت �ن �ظ �ي��م أوج ��ه
العمل في االتحادات الرياضية ويعيد
امل� ��ادة ال�ث��ال�ث��ة م��ن ال �ق��ان��ون وال�خ��اص��ة
ب � � ��إج � � ��راء االن � �ت � �خ � ��اب � ��ات ف � ��ي األن � ��دي � ��ة
الرياضية بالصوت الواحد.
جلسة  5مايو 2015
مضبطة  1331أ
 12قرارا
 صادق املجلس على املضابط ذاتاألرق � ��ام  1330أ و 1330ب ب �ت��اري��خ 21
و22أبريل .2015
 واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى رس��ال��ة واردةمن رئيس لجنة حماية األم��وال العامة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ي�ط�ل��ب ف�ي�ه��ا إح ��ال ��ة ت�ق��ري��ر
دي��وان املحاسبة ع��ن ال �ق��رارات اإلداري��ة
املتعلقة بالوظائف اإلشرافية ببعض
ال �ج �ه��ات ذات امل �ي��زان �ي��ات امل�ل�ح�ق��ة إل��ى
لجنة تنمية امل ��وارد البشرية الوطنية
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ل�لاخ �ت �ص��اص ع �م�لا بنص
امل��ادة  58من الالئحة الداخلية ملجلس
األمة.
 وافق املجلس على الرسالة الثانيةالواردة من رئيس لجنة حماية األموال
ال�ع��ام��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة ب�ش��أن إح��ال��ة تقرير
دي� � � ��وان امل �ح ��اس �ب ��ة ح � ��ول امل�ل�اح �ظ ��ات
امل �ت �ع �ل �ق ��ة ب � ��أوج � ��ه ال� �ع� �م ��ل ب��امل �ج �ل��س
األع � �ل ��ى ل � �ش ��ؤون امل� �ع ��اق�ي�ن إل � ��ى ل�ج�ن��ة
ذوي االح�ت��ىاج��ات الخاصة البرملانية
لالختصاص عمال بنص امل��ادة  58من
الالئحة الداخلية ملجلس األمة.
 واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى رس��ال��ة واردةم ��ن ال �ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال ��دوي �س ��ان يطلب
ف �ي �ه��ا امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى س �ح��ب ال �ت �ق��ري��ر
الثاني للجنة شؤون التعليم والثقافة
واإلرش��اد البرملانية من جدول األعمال
وذلك ملخالفته للمادة  100من الالئحة
الداخلية ملجلس األمة واعتبار اقتراحه

التتمة ص19

aldostoor

حصاد دور
االنعقاد الثالث

الخميس  15رمضان  02 . 1436يوليو 2015

ملف

19

«الدستور» أعدت ملفا شامال عن أنشطة النواب وفعاليات وجلسات مجلس األمة على مدار  245يوما هي عمر دور االنعقاد الثالث منذ انطالقه في
 28أكتوبر  ،2014ويشمل الحصاد األسئلة واالقتراحات والرغبات واالستجوابات وطلبات المناقشة وقرارات ووفود المجلس.

 45نائبًا وافقوا على شطب المحور األول
من استجواب وزير الخارجية
تتمة المنشور ص18
في ش��أن إنشاء الهيئة العامة للمرئي
واملسموع هو األصل وما عداه تعديال
له.
 وافق املجلس على الرسالة الرابعةالتي يطلب فيها رئيس لجنة الشؤون
ال�خ��ارج�ي��ة البرملانية استعجال لجنة
ال � � �ش � ��ؤون ال �ت �ش ��ري �ع �ي ��ة وال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة
البرملانية إع��داد تقريرها ع��ن مشروع
القانون باملوافقة على االتفاقية األمنية
بني دول مجلس التعاون الخليجي.
 وواف� ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى ت��أج�ي��ل بنداالسئلة الواردة الى بداية جلسة الغد.
 واف ��ق امل�ج�ل��س م��واف�ق��ة ع��ام��ة علىاإلحاالت الواردة في جدول األعمال
 وافق املجلس على املداولة الثانيةمل �ش��روع ال �ق��ان��ون ب��اج �م��اع  ٤١ع�ض��وا
ب��اض��اف��ة م ��ادة ج��دي��دة ب��رق��م  17م�ك��ررا
أ إل��ى األم��ر األم �ي��ري ب��ال�ق��ان��ون رق��م 61
لسنة  1976ب��إص��دار قانون التأمينات
االجتماعية.
 املجلس يرفض طلب رئيس اللجنةامل��ال �ي��ة س �ح��ب ت �ق��ري��ره��ا ب �ش��أن ان �ش��اء
شركة املواشي.
 امل�ج�ل��س ي��ؤج��ل ال�ن�ظ��ر ف��ي ت�ق��ري��راللجنة التعليمية في شأن االقتراحني
بقانونني بتعديل بعض أحكام القانون
رق��م  4لسنة  2012بشأن جامعة جابر
األحمد
 امل� �ج� �ل ��س ي� �ق ��ر امل� � ��داول� � ��ة ال �ث��ان �ي��ةلالقتراح بقانون بشأن انشاء الشركة
ال ��وط� �ن� �ي ��ة ل� �ل� �م ��واش ��ي وي �ح �ي �ل ��ه ع�ل��ى
الحكومة.
 امل �ج �ل��س ي �ق��ر ب��االج �م��اع امل ��داول ��ةال�ث��ان�ي��ة ل�ق��ان��ون ق��وة ال�ش��رط��ة ويحيله
على الحكومة.
جلسة  6مايو 2015
مضبطة  1331ب
 13قرارا
 واف��ق املجلس ف��ي تصويت واح��دع�ل��ى  26ق��ان��ون��ا ب��اع�ت�م��اد ال�ح�س��اب��ات
ال � �خ � �ت� ��ام � �ي� ��ة ل � � � � �ل� � � � ��وزارات واالدارات
الحكومية والجهات امللحقة واملستقلة
ع ��ن ال �س �ن �ت�ين امل��ال �ي �ت�ين -2012/2011
 2013/2012ب��االض��اف��ة ال ��ى م�ي��زان�ي��ة
هيئة اإلعاقة للسنة املالية .2011/2010
 واف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ال �ت��وص �ي��اتال � � � ��ورادة ف ��ي ال �ت �ق��ري��ر ال� ��راب� ��ع ل�ل�ج�ن��ة
امل�ي��زان�ي��ات وال�ح�س��اب الختامي بشأن
اعتماد  26حسابا ختاميا.
 واف � � ��ق امل �ج �ل ��س ع �ل ��ى  5ق ��وان�ي�نب��رب��ط م�ي��زان�ي��ة ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة للقوى
العاملة للسنتني املاليتني 2015/2014

و 2016/2015وه� �ي� �ئ ��ة م� �ش ��روع ��ات
الشراكة بني القطاعني العام والخاص
ل �ل �س �ن �تي��ن امل ��ال� �ي� �ت�ي�ن  2015/2014و
 2016/2015وال � �ص � �ن� ��دوق ال��وط �ن��ي
ل��رع��اي��ة وتنمية امل�ش��روع��ات الصغيرة
واملتوسطة للسنة املالية 2016/2015م.
وأحال املجلس القوانني إلى الحكومة.
 وواف� ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى ال�ت��وص�ي��اتال� � ��ورادة ف��ي ت �ق��اري��ر ل�ج�ن��ة امل�ي��زان�ي��ات
وال � �ح � �س� ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي وع � ��دده � ��ا 13
توصية.
 ن �ظ��ر امل �ج �ل��س ال �ت �ق��اري��ر ال �ث��ام��نوال� �ت ��اس ��ع وال� �ع ��اش ��ر وال � �ح � ��ادي ع�ش��ر
وال � �ث� ��ان� ��ي ع� �ش ��ر ل �ل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات
والحساب الختامي البرملانية باعتماد
ال �ح �س��اب��ات ال �خ �ت��ام �ي��ة ل�ل�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
 2014/2013وب��رب��ط م �ي��زان �ي��ة للسنة
امل��ال�ي��ة  2016/2015ول��م ينته النقاش
ورف � ��ع امل �ج �ل��س ال �ج �ل �س��ة ق �ب��ل ان �ت �ه��اء
ال � �ن � �ق� ��اش ع� �ل ��ى أن ت �س �ت �ك �م��ل ق��ائ �م��ة
امل�س�ج�ل�ين ع�ل��ى ال �ح�س��اب��ات الختامية
ورب� ��ط م �ي��زان �ي��ة ال �ج �ه��ات ال �خ �م��س في
الجلسة ال�ق��ادم��ة وه��ي الهيئة العامة
ملكافحة الفساد والهيئة العامة لشؤون
ذوي اإلع��اق��ة والهيئة ال�ع��ام��ة للعناية
بطباعة ون�ش��ر ال �ق��رآن ال�ك��ري��م والسنة
ال �ن �ب��وي��ة وع �ل��وم �ه �م��ا وب �ن��ك االئ �ت �م��ان
الكويتي وبنك الكويت املركزي.
 واف ��ق امل�ج�ل��س م��واف�ق��ة ع��ام��ة علىم �ق �ت��رح ن �ي��اب��ي ت��أج �ي��ل ن �ظ��ر ال �ت �ق��ري��ر
األول للجنة ش��ؤون التعليم والثقافة
واإلرشاد في شأن االقتراحني بقانونني
ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض أح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق��م 4
ل �س �ن��ة  2012ف �ـ �ـ��ي ش� ��أن ج��ام �ع��ة ج��اب��ر
األحمد لسفر الوزير املختص.
 واف � � � ��ق امل � �ج � �ل ��س م� ��واف � �ق� ��ة ع ��ام ��ةع �ل��ى ط �ل��ب م�ن��اق�ش��ة م �ق��دم م��ن ال �ن��واب
ب �ش��أن ت��داع �ي��ات األح � ��داث وال�ت�ص�ع�ي��د
السياسي املفتعل املخطط له من أطراف
ك��ان��ت ت �ت��آم��ر الس �ت �ه��داف أم ��ن ال��وط��ن
واس� �ت� �ق ��راره ال �س �ي��اس��ي واالج �ت �م��اع��ي
وس �ع��ت إل ��ى ت�ق��وي��ض ال �ن �ظ��ام وض��رب
ك ��اف ��ة م��ؤس �س��ات ال ��دول ��ة ال��دس �ت��وري��ة
العريقة واإلساءة لشيوخ القضاء وقدم
امل �ج �ل��س  3ت��وص �ي��ات ل�ل�ح�ك��وم��ة ب�ه��ذا
الشأن.
 ل ��م ي �ب��ت امل �ج �ل��س ف ��ي اق� �ت ��راح منط��ال��ب بعض ال �ن��واب باستعجال نظر
الفقرة  30من البند الخامس واملتعلق
ب��ال �ت �ق��ري��ر رق � ��م  127ل �ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة ع��ن االق �ت��راح
بقانون في شأن تجريم أعمال السحر
والشعوذة.
 واف ��ق امل�ج�ل��س م��واف�ق��ة ع��ام��ة علىإع� ��ادة ال�ت�ق��ري��ر ال �س��ادس ع�ش��ر للجنة

الشيخ صباح الخالد

امل ��راف ��ق ال �ع��ام��ة ع ��ن م �ش ��روع ال �ق��ان��ون
ب �ش��أن ن �ظ ��ام ال ��رف ��ق ب��ال �ح �ي��وان ل ��دول
مجلس التعاون الخليجي إلى اللجنة
ل� � � ��ورود اق � �ت ��راح �ي�ن ب� �ق ��ان ��ون ع� ��ن ذات
املوضوع ،األول بشأن الرفق بالحيوان
وح �ق ��وق ��ه وال� �ث ��ان ��ي ف ��ي ش � ��أن ت �ج��ري��م
اق �ت �ن��اء أو ب �ي��ع أو ش � ��راء ال �ح �ي��وان��ات
امل�ف�ت��رس��ة وذل� ��ك ح�ت��ى ي�ت�س�ن��ى للجنة
دراستهم معا.
 واف� ��ق امل �ج�ل��س م��واف �ق��ة ع��ام��ةع�ل��ىم � �ق � �ت� ��رح رئ� � �ي � ��س ل� �ج� �ن ��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات
وال � � �ح � � �س � ��اب ال � �خ � �ت� ��ام� ��ي ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة
بتصويت واحد على عدد  26مشروعا
بقانون باعتماد الحسابات الختامية
وال � � � � � � � ��وزارات واإلدارات ال �ح �ك��وم �ي��ة
وال � �ج � �ه� ��ات امل� �ل� �ح� �ق ��ة وامل� �س� �ت� �ق� �ل ��ة ع��ن
ال �س �ن �ت�ي�ن امل ��ال� �ي� �ت�ي�ن – 2012/2011
2013/2012م ب ��اإلض ��اف ��ة ل �ل �ح �س��اب
الختامي لهيئة اإلع��اق��ة للسنة املالية
2011/2010م.
جلسة  19مايو 2015
مضبطة  1332أ
 17قرارا
 ص ��ادق امل�ج�ل��س ع�ل��ى املضبطتنيرق �م��ي  1331أ1331 ،ب ب �ت��اري��خ  5و6
مايو .2015
 واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى رس��ال��ة واردةمن رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات
هيئة ال��زراع��ة يطلب فيها تمديد عمل
ال �ل �ج �ن��ة مل � ��دة اس� �ب ��وع�ي�ن وذل � � ��ك ح�ت��ى
تتمكن من استكمال كتابة تقريرها.
 واف��ق املجلس ع�ل��ى رس��ال��ة واردةمن النائب د .عبد الحميد دشتي يطلب
فيها إحالة موضوع تفسير املادة 111
م��ن ال��دس�ت��ور إل��ى املحكمة الدستورية
ل� �ب� �ي ��ان م � ��ا إذا ك� � ��ان ال � �ن ��ائ ��ب ي �ت �م �ت��ع

بالحصانة البرملانية فيما ب�ين أدوار
االنعقاد حال مزاولته أعماله باللجان
البرملانية كرئيس أو م�ق��رر أو كعضو
باللجنة ،وتكليف اللجنة التشريعية
ص�ي��اغ��ة ال�ط�ل��ب وارس��ال��ه ال��ى املحكمة
الدستورية.
 نظر املجلس بند األسئلة البرملانيةال ��واردة ف��ي جلسة األرب�ع��اء التكميلية
بعد موافقة املجلس على تأجيله إلى
م��اب�ع��د ن�ظ��ر االس �ت �ج��واب امل� ��درج على
جدول األعمال
 ن�ظ��ر امل�ج�ل��س ب�ن��د االس �ت �ج��واب��اتامل� � ��درج ع �ل��ى ج � ��دول األع � �م ��ال وامل �ق ��دم
م��ن ال�ع�ض��و د.ع�ب��دال�ح�م�ي��د دش�ت��ي إل��ى
ال�ن��ائ��ب األول ل��رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء
ووزي��ر الخارجية وق��د انتهى املجلس
إلى اآلتي:
 واف��ق املجلس على شطب املحوراألول م� ��ن االس � �ت � �ج� ��واب وامل� � �ق � ��دم م��ن
ال �ع �ض ��و د.ع �ب ��دال �ح �م �ي ��د دش� �ت ��ي إل ��ى
ال�ن��ائ��ب األول ل��رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء
ووزير الخارجية بشأن مخالفة أحكام
ال��دس �ت��ور وال �ت �ه��اون ف��ي ه�ي�ب��ة ال��دول��ة
واإلضرار بمقدراتها.
 رف � ��ع امل �ج �ل ��س االس � �ت � �ج� ��واب م��نج� ��دول األع� �م ��ال ف��ي أع �ق��اب ان�س�ح��اب
ال �ع �ض��و امل �س �ت �ج��وب ب �ع��د أن ق� ��دم 12
نائبا طلبا بتحويل الجلسة إلى سرية
استنادا لنص املادتني  94من الدستور
و 69من الالئحة الداخلية ملجلس األمة.
 واف� � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى اإلح� � � ��االتالواردة في جدول األعمال.
 أق� ��ر امل �ج �ل��س  3ق ��وان�ي�ن ب��اع�ت�م��ادال �ح �س��اب��ات ال �خ �ت��ام �ي��ة ل�ل�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
 2014/2013لجهات:
الهيئة ال�ع��ام��ة ملكافحة ال�ف�س��اد عن
السنة املالية وبنك االئ�ت�م��ان الكويتي

وبنك الكويت املركزي.
 رفض قانونني باعتماد الحساباتال�خ�ت��ام�ي��ة للسنة امل��ال �ي��ة 2014/2013
ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ش��ؤون ذوي اإلع��اق��ة
وال �ه �ي �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ع �ن��اي��ة ب �ط �ب��اع��ة
ون�ش��ر ال �ق��رآن ال�ك��ري��م وال�س�ن��ة النبوية
وعلومهما.
 واف��ق املجلس ف��ي تصويت واح��دعلى  5ق��وان�ين بربط ميزانيات الهيئة
ال � �ع ��ام ��ة مل �ك ��اف �ح ��ة ال � �ف � �س ��اد وال �ه �ي �ئ��ة
ال�ع��ام��ة ل �ش��ؤون ذوي اإلع��اق��ة والهيئة
ال�ع��ام��ة للعناية بطباعة ون�ش��ر ال�ق��رآن
ال �ك��ري��م وال �س �ن��ة ال �ن �ب��وي��ة وع�ل��وم�ه�م��ا
وبنك االئتمان الكويتي وبنك الكويت
امل ��رك ��زي ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة 2016/2015
وأحال املجلس القوانني إلى الحكومة.
 واف� � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى امل �ي��زان �ي��اتاع � � �ت � � �م� � ��اد ال � � �ح � � �س � ��اب � ��ات ال� �خ� �ت ��ام� �ي ��ة
وال �ت��وص �ي��ات ال� � ��واردة ف��ي ال �ت �ق��اري��ر لــ
 6ج �ه��ات ه ��ي ه�ي�ئ��ة م �ك��اف �ح��ة ال�ف�س��اد
وه�ئ�ي��ة ذوي االع��اق��ة وال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل�ل�ع�ن��اي��ة ب�ط�ب��اع��ة ون �ش��ر ع �ل��وم ال �ق��رآن
الكريم والسنة النبوية وبنك االئتمان
الكويتي وبنك الكويت املركزي.
وت �ض �م��ن ت �ق��ري��ر ل �ج �ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
توصيتني.
جلسة  20مايو 2015
مضبطة  1332ب
 6قرارات
 املجلس يقر  3حسابات ختاميةعن السنة املالية  2014/2013والخاصة
بالهيئة ال�ع��ام��ة ل�ت�ق��دي��ر التعويضات
والهيئة العامة لشؤون القصر ووكالة
االنباء الكويتية.
 رفض املجلس  3حسابات ختاميةعن السنة املالية  2014/2013للهيئات
ال �ت ��ال �ي ��ة وم �ع �ه ��د ال� �ك ��وي ��ت ل�ل�أب �ح��اث
ال �ك��وي �ت��ي .وب �ي��ت ال ��زك ��اة وال �ص �ن��دوق
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية.
 املجلس يوافق على اع��ادة التقريرالرابع عشر للجنة امليزانيات والحساب
الختامي عن مشروع القانون باعتماد
ال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل�ل�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة ع��ن ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
 2014/2013وم �ش��روع ال�ق��ان��ون بربط
م� �ي ��زان� �ي ��ة ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل �ش �ب��اب
والرياضة للسنة املالية .2016/2015
 اق � � � � ��رار  5م� � �ش � ��روع � ��ات ب� �ق ��وان�ي�نب� ��رب� ��ط م � �ي ��زان � �ي ��ات  6ج � �ه� ��ات ل �ل �س �ن��ة
امل� ��ال � �ي� ��ة  2015/2014وه � � � ��ي :م �ع �ه��د
ال � �ك ��وي ��ت ل �ل�أب � �ح ��اث ال �ع �ل �م �ي��ة وب �ي��ت
ال��زك��اة وال �ص �ن��دوق ال�ك��وي�ت��ي للتنمية
االق �ت �ص��ادي��ة ال �ع��رب��ي وال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل�ت�ق��دي��ر ال�ت�ع��وي�ض��ات وال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة

لشؤون القصر ووكالة االنباء الكويتية.
ـ املجلس يرفض طلبا بشأن تقديم
تقرير اللجنة التشريعية بشأن تجريم
أعمال السحر والشعوذة.
 واف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ال �ت��وص �ي��اتال� � ��ورادة ف��ي ت �ق��اري��ر ل�ج�ن��ة امل�ي��زان�ي��ات
والحساب الختامي.
 ال �ت �ق��ري��ر ال � �س� ��ادس ع �ش��ر ل�ل�ج�ن��ةامل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي ع��ن
مشروعي باعتماد الحساب الختامي
ملعهد الكويت لألبحاث العلمية للسنة
امل��ال�ي��ة  ،2014 /2013وب��رب��ط ميزانية
املعهد للسنة املالية .2016 /2015
 ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال � �ث� ��ام� ��ن ع� �ش ��ر ل �ل �ج �ن��ةامل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي ع��ن
م �ش��روع��ي ق ��ان ��ون ب��اع �ت �م��اد ال�ح�س��اب
ال �خ �ت��ام��ي ل ��وك ��ال ��ة األن � �ب� ��اء ال �ك��وي �ت �ي��ة
ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة  2014 / 2013وب��رب��ط
ميزانية وكالة كونا للسنة املالية 2015
.2016 /
جلسة  2يونيو 2015
مضبطة  1333أ
 6قرارات
 املجلس كلف املكتب بالتحقيق فيالواقعة التي شهدتها جلسة الثالثاء
ب�ي�ن ال �ن��ائ �ب�ين د .ع �ب��د ال�ح�م�ي��د دش�ت��ي
وحمد الهرشاني.
 امل�ج�ل��س اط �ل��ع ع�ل��ى رس��ال��ة واردةمن حضرة صاحب السمو أمير البالد
ي �ش �ك��ر ف �ي �ه��ا م �ج �ل��س األم� � ��ة وأع� �ض ��اء
السلطة التشريعية على تهنئتهم إياه
بمناسبة نجاح أعمال ال��دورة الثانية
واألرب � �ع �ي�ن مل �ج �ل��س وزراء ال �خ��ارج �ي��ة
ملنظمة التعاون اإلسالمي.
 املجلس قرر تكليف اللجنة املاليةاالن � �ت � �ه� ��اء م � ��ن ق � ��ان � ��ون ان � �ش � ��اء ش��رك��ة
مساهمة للعمالة امل�ن��زل�ي��ة ورف�ع��ه ال��ى
امل �ج �ل��س وي �ن��اق��ش م ��ع ت �ق��ري��ر ال�ل�ج�ن��ة
الصحية بشأن االقتراح بقانون بشأن
ال�ع�م��ال��ة امل�ن��زل�ي��ة وامل �ق��دم م��ن النائبني
صالح عاشور وسعدون حماد على ان
يناقشا ف��ي الجلسة ال�ق��ادم��ة وذل��ك في
ضوء رسالة واردة في هذا الشأن.
 امل�ج�ل��س واف ��ق ع�ل��ى رس��ال��ة واردةم��ن رئيس لجنة العرائض والشكاوى
ي�ط�ل��ب ف�ي�ه��ا إح��ال��ة ال �ش �ك��وى رق ��م 202
إلى اللجنة اإلسكانية عمال بحكم املادة
 156من الالئحة الداخلية ملجلس األمة.
 املجلس واف��ق على املداولة االولىلقانون جرائم تقنية املعلومات.
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«الدستور» أعدت ملفا شامال عن أنشطة النواب وفعاليات وجلسات مجلس األمة على مدار  245يوما هي عمر دور االنعقاد الثالث منذ انطالقه في
 28أكتوبر  ،2014ويشمل الحصاد األسئلة واالقتراحات والرغبات واالستجوابات وطلبات المناقشة وقرارات ووفود المجلس.

المجلس يؤبن الخرافي والعدساني وشهداء
تفجير مسجد الصوابر
تتمة المنشور ص19
 املجلس واف��ق على تقارير لجنةامل � �ي� ��زان � �ي� ��ات وال � �ح � �س� ��اب ال �خ �ت ��ام ��ي
القاضية ب��رف��ض م�ش��روع��ات بقوانني
ب��اع �ت �م��اد ال �ح �س��اب��ات ال �خ �ت��ام �ي��ة عن
السنة امل��ال�ي��ة  2014/2013ل�ـ ٦جهات
وه��ي :الهيئة العامة لشؤون الزراعة
وال �ث ��روة ال�س�م�ك�ي��ة وج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت
وال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل�ل�م�ع�ل��وم��ات امل��دن�ي��ة
واإلدارة ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�إط� �ف ��اء وب �ل��دي��ة
الكويت والهيئة العامة للصناعة.
جلسة  3يونيو 2015
مضبطة  1333ب
 9قرارات
 ي� ��وس� ��ف ال� �ع� �ل ��ي ي � � ��ؤدي ال �ي �م�ي�نال��دس�ت��وري��ة أم��ام مجلس األم��ة وزي��را
للتجارة والصناعة.
 ص��ادق املجلس على املضبطتنيالتاليتني 1332 :أ 1332 ،ب بتاريخ 19
و 20مايو .2015
 رفض املجلس طلب رفع الحصانةال�ن�ي��اب�ي��ة ع��ن ال �ن��ائ��ب د.ع �ب��د الحميد
دش �ت��ي ف��ي ال�ق�ض�ي��ة رق ��م ٣٢٨/٢٠١٥
ح �ص��ر ال �ع��اص �م��ة  ٢٤/٢٠١٥ -ج�ن��ح
كيفان.
 ن ��اق ��ش امل �ج �ل��س ط �ل��ب م �ن��اق �ش��ةم �ق��دم��ا م ��ن ب �ع��ض األع � �ض� ��اء ل�ت��أب�ين
رئيس مجلس األمة السابق املغفور له
بإذن الله جاسم الخرافي.
 تكليف ال��رئ��اس��ة ت��وج�ي��ه ال��دع��وةإل� ��ى ال � �ن ��واب ون ��ائ ��ب رئ �ي ��س م�ج�ل��س
الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح
الخالد ونائب رئيس مجلس ال��وزراء
وزي��ر الداخلية الشيخ محمد الخالد
وال �ن��واب ملناقشة ال�ح��ال��ة االم�ن�ي��ة في
مكتب املجلس وذلك بعد أن تم رفض
ط �ل��ب ت�خ�ص�ي��ص س��اع��ة م��ن الجلسة
ملناقشة الوضع األمني في البالد.
 واف��ق املجلس على إح��ال��ة طلبنيب�ت�ق��دي��م م�ن��اق�ش��ة ال �ب �ن��دي��ن املتعلقني
ب � ��ال� � �خ� � �ط � ��وط ال � � �ج � ��وي � ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة
واعتبارها ناقال وطنيا وكذلك قانون
مكافآت العسكريني وتعيني القياديني
إلى لجنة ترتيب األولويات لترتيبها.
 وافق املجلس على املداولة األولىل �ل �م �ش��روع ب �ق��ان��ون ف ��ي ش ��أن تنظيم
وت��رك�ي��ب ك��ام�ي��رات امل��راق�ب��ة واألج�ه��زة
األمنية.
 رف��ض املجلس تقرير التشريعيةبشأن التنظيم اإلداري.
 رف ��ض امل �ج �ل��س ت �ق��ري��ر ال�ص�ح�ي��ةب �ت��وف �ي��ر ال ��رع ��اي ��ة ال �ص �ح �ي��ة ل��رج��ال
اإلطفاء.

 امل �ج �ل ��س ي� ��واف� ��ق ع �ل ��ى امل� ��داول� ��ةالثانية لقانون مكافأة نهاية الخدمة
ويحيله على الحكومة باإلجماع.
جلسة  16يونيو 2015
مضبطة  1334أ
 11قرارا
 ص��ادق املجلس على املضبطتنيالتاليتني 1333أ و1333ب بتاريخ  2و3
يونيو 2015
 واف� � � � ��ق امل � �ج � �ل� ��س ع � �ل� ��ى رس� ��ال� ��ةم� ��ن رئ � �ي ��س ل �ج �ن��ة ال� � �ش � ��ؤون امل��ال �ي��ة
واالق � �ت � �ص ��ادي� ��ة ي �ط �ل��ب ف �ي �ه��ا اح ��ال ��ة
االقتراح بقانون بتعديل بعض احكام
املرسوم بالقانون رقم  15لسنة 1979
ف��ي ش ��أن ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ال ��ى لجنة
تنمية املوارد البشرية الوطنية.
 واف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى رس ��ال ��ة م��نرئ � �ي� ��س ل� �ج� �ن ��ة ال � � �ش� � ��ؤون ال ��داخ� �ل� �ي ��ة
والدفاع يطلب فيها احالة التقرير رقم
 92والتقرير رقم  114للجنة الشؤون
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة واالق� �ت ��راح
ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن ال�ح�ق��وق القانونية
امل��دن�ي��ة ل�غ�ي��ر م �ح��ددي ال�ج�ن�س�ي��ة ال��ى
لجنة ح�ق��وق االن �س��ان ل�لاخ�ت�ص��اص،
ع �م�ل�ا ب �ن��ص امل � � ��ادة  58م ��ن ال�لائ �ح��ة
الداخلية.
 واف��ق املجلس على رس��ال��ة واردةمن رئيس لجنة تنمية املوارد البشرية
الوطنية يطلب فيها موافقة املجلس
ع�ل��ى أن تستأنف اللجنة ب�ح��ث كافة
املقترحات النيابية في ش��أن التعيني
في الوظائف القيادية وم��ا سيعرض
من الحكومة في دور االنعقاد املقبل.
 رفض املجلس رفع الحصانة عنال�ن��ائ��ب ح�م��د ال�ه��رش��ان��ي ف��ي القضية
 2014/186جنح صحافة.
 رفض املجلس رفع الحصانة عنالنائب نبيل الفضل في القضية رقم
 2014/188جنح صحافة.
 رفض املجلس رفع الحصانة عنالنائب محمد البراك في القضية رقم
 2015/391ح �ص��ر ن �ي��اب��ة ال �ف��روان �ي��ة
 2014/707جنح الفروانية.
 واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى م�ي��زان�ي��ات ٨جهات حكومية وهي:
ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��زراع��ة وج��ام�ع��ة
الكويت والهيئة العامة للبيئة وهيئة
امل �ع �ل��وم��ات امل��دن �ي��ة واالدارة ال�ع��ام��ة
ل�ل�اط� �ف ��اء وب� �ل ��دي ��ة ال� �ك ��وي ��ت وه �ي �ئ��ة
تشجيع االستثماراملباشر والهيئة
العامة للصناعة
 واف� � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى امل � ��داول � ��ةال �ث ��ان �ي ��ة ل �ل �م �ش ��روع ب� �ق ��ان ��ون ب �ش��أن
ت�ن�ظ�ي��م وت��رك �ي��ب ك ��ام �ي ��رات واج �ه��زة

الراحل جاسم الخرافي

املراقبة االمنية باالجماع واحاله على
الحكومة
 وافق املجلس على املداولة الثانيةعلى امل�ش��روع بقانون بشأن مكافحة
جرائم تقنية املعلومات واح��ال��ه على
الحكومة.
 واف� ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ال�ت��وص�ي��اتال� ��ورادة ف��ي ت�ق��اري��ر لجنة امل�ي��زان�ي��ات
والحساب الختامي ،وذلك على النحو
التالي:
جلسة  17يونيو 2015
مضبطة  1334ب
 7قرارات
 املجلس يوافق على سحب تقريرال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ب� �ش ��أن ت �ع��دي��ل
قانون جامعة جابر االحمد لدراسته
واحتفاظه بدوره على جدول االعمال
ونظره في دور االنعقاد املقبل.
 امل �ج �ل ��س ي� ��واف� ��ق ع �ل ��ى امل� ��داول� ��ةاالول � � � ��ى ل� �ل� �م� �ش ��روع ب � �ق ��ان ��ون ب �ش��أن
الحضانة العائلية.
 امل �ج �ل ��س ي� ��واف� ��ق ع �ل ��ى امل� ��داول� ��ةالثانية مل�ش��روع ق��ان��ون ب�ش��أن اص��دار
الخطة السنوية  ٢٠١٧/٢٠١٦واحالها
على الحكومة.
 واف� � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ت��وص �ي��اتاللجنة املالية في ختام تقريرها بشأن
الخطة التنموية السنوية الثانية.
 امل� �ج� �ل ��س ي� �ق ��ر امل� � ��داول� � ��ة األول� � ��ىمل �ش��روع ق��ان��ون ان �ش��اء دي� ��وان حقوق
اإلن � �س� ��ان وي ��رج ��ئ امل � ��داول � ��ة ال �ث��ان �ي��ة
للجلسة القادمة بعد أسبوع
 امل �ج �ل ��س ي� ��واف� ��ق ع �ل ��ى امل� ��داول� ��ةاألولى لقانون العمالة املنزلية.

 امل �ج �ل ��س ي� ��واف� ��ق ع �ل ��ى امل� ��داول� ��ةاألولى لقانون انشاء شركات مساهمة
مقفلة الستقدام العمالة املنزلية.
جلسة  23يونيو 2015
 7قرارات
واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى رس� ��ال� ��ة م��ن
ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و أم �ي��ر ال�ب�لاد
ي �ش �ك��ر ف �ي �ه��ا رئ � �ي ��س م �ج �ل��س األم� ��ة
وال� � �س � ��ادة األع � �ض� ��اء ع �ل��ى ت�ه�ن�ئ�ت�ه��م
بمناسبة شهر رمضان املبارك.
واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى رس� ��ال� ��ة م��ن
رئيس اللجنة االسكانية يطلب فيها
إحالة التقرير رقم  ١٠٩للجنة الشؤون
التشريعية والقانونية عن االقتراحات
ب�ق��وان�ين ب �ش��أن ت�ع��دي��ل ب�ع��ض أح�ك��ام
القانون رق��م  ٥٠لسنة  ١٩٩٤ف��ي شأن
القسائم والبيوت املخصصة ألغراض
ال �س �ك��ن ال �خ��اص إل ��ى ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
امل��ال �ي��ة واالق �ت �ص ��ادي ��ة ل�لاخ�ت�ص��اص
ط �ب �ق��ا ل �ن��ص امل � � ��ادة  ٥٨م ��ن ال�لائ �ح��ة
الداخلية.
واف� ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى إح��ال��ة ت�ق��ري��ر
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
ال�ب��رمل��ان�ي��ة ب �ش��أن ال�ق�س��ائ��م وال�ب�ي��وت
امل�خ�ص�ص��ة ألغ ��راض ال�س�ك��ن ال�خ��اص
الى لجنة الشؤون املالية واالقتصادية
لالختصاص.
 رف � ��ض امل� � �ج� � �ل � ��س ال � �ح � �س� ��اب� ��اتالختامية لـ ٤جهات وهي:
الهيئة العامة لالستثمار.
الهيئة ال�ع��ام��ة للتعليم التطبيقي
والتدريب.
امل� ��ؤس � �س� ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل �ت ��أم �ي �ن ��ات
االجتماعية.

مؤسسة البترول الكويتية.
واف � � ��ق امل �ج �ل ��س ع �ل ��ى ال �ح �س��اب��ات
الختامية لـ ٤جهات هي:
املؤسسة العامة للرعاية السكنية.
مؤسسة املوانئ الكويتية .
مجلس االمة.
الهيئة العامة للشباب والرياضة.
 واف� ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى امل �ش��روع��اتب��ال�ق��وان�ين ب��رب��ط م�ي��زان�ي��ات  ١١جهة
وهي:
الهيئة العامة لالستثمار.
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
مؤسسة املوانئ الكويتية.
املؤسسة العامة للرعاية السكنية.
امل� ��ؤس � �س� ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل �ت ��أم �ي �ن ��ات
االجتماعية.
مؤسسة البترول الكويتية.
مجلس االمة.
الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية
املعلومات.
الهيئة العامة للشباب والرياضة.
جلسة  24يونيو 2015
 5قرارات:
وافق املجلس على املداولة الثانية
لقانون تنظيم العمالة املنزلية.
وافق املجلس على املداولة الثانية
ل � �ق ��ان ��ون ان � �ش � ��اء ش � ��رك � ��ات اس� �ت� �ق ��دام
وتنظيم العمالة املنزلية.
تكليف مكتب املجلس التحقيق في
اح��داث جلسة الثالثاء وايجاد حلول
ملا دار في الجلسة.
واف� � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ب� ��االج � �م� ��اع ع �ل��ى
املداولة الثانية للمشروع بقانون في
ش��أن ان�ش��اء ال��دي��وان الوطني لحقوق
االنسان.
وافق املجلس على املداولة الثانية
ل � �ق � ��ان � ��ون ال� �س� �ل� �ك�ي�ن ال ��دي � �ل ��وم ��اس ��ي
والقنصلي.
جلسة  25يونيو 2015
قراران
امل� ��واف � �ق� ��ة ع� �ل ��ى امل� � ��داول� � ��ة ال �ث��ان �ي��ة
ل �ل�اق � �ت ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ض
أح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق ��م  42ل�س�ن��ة 2014
بإصدار قانون حماية البيئة.
امل� ��واف � �ق� ��ة ع� �ل ��ى امل� � ��داول� � ��ة ال �ث��ان �ي��ة
مل � �ش ��روع ال� �ق ��ان ��ون ب� �ش ��أن ال �ح �ض��ان��ة
العائلية.
جلسة  30يونيو
 11قرارًا
صادق املجلس على املضابط ارقام

١٣٣٤أ ١٣٣٤ ،ب  ،ب�ت��اري��خ  ١٦يونيو
و ١٧يونيو.٢٠١٥
ن� ��اق� ��ش امل� �ج� �ل ��س ط� �ل ��ب م �ن��اق �ش��ةل � �ح ��ادث ال �ت �خ �ج �ي��ر االره � ��اب � ��ي ال ��ذي
وق ��ع ف��ي م�س�ج��د االم � ��ام ال �ص ��ادق في
الصوابر.
وافق املجلس على املداولة الثانيةل �ت �ع��دي��ل ق� ��ان� ��ون ه �ي �ئ��ة االت � �ص� ��االت
وتقنية املعلومات.
ت �م��دي��د ع�م��ل ل�ج�ن��ة امل��راف��ق بشأنت��وص �ي��ات اس �ت �ج ��واب ال �ن��ائ��ب ع ��ادل
الخرافي لوزيراالشغال .
ت �ك �ل �ي��ف ه �ي �ئ��ة م �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��ادب��ال�ب�ح��ث ف��ي ك�ش��وف��ات ن ��واب ووزراء
سابقني منذ مجلس  ١٩٩٢الى مجلس
.٢٠١٣
امل ��واف � �ق ��ة ع �ل��ى امل � ��داول � ��ة ال �ث��ان �ي��ةلقانون هئة تنظيم االتصاالت وتقنية
املعلومات.
امل ��واف � �ق ��ة ع �ل��ى امل � ��داول � ��ة ال �ث��ان �ي��ةمل �ش��روع ق��ان��ون ب �ش��أن ان �ش��اء الهيئة
ال �ع��ام��ة ل �ل��ري��اض��ة ل�ت�ح��ل م �ح��ل هيئة
الشباب والرياضة.
وافق املجلس على املداولة الثانيةلقانون انشاء الهيئة العامة للشباب.
واف� ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى إع� ��ادة تقريرل �ج �ن��ة امل� ��راف� ��ق ب� �ش ��أن ق ��ان ��ون ب �ل��دي��ة
الكويت الى اللجنة بناء على طلب من
الحكومة.
واف� ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى اح��ال��ة تقريرال � �ح � �ي� ��ازات ال� ��زراع � �ي� ��ة ب� �م ��ا ف� �ي ��ه م��ن
توصيات إلى الحكومة.
ت� �ك� �ل� �ي ��ف ل �ج �ن ��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ف��يال �ت �ح �ق �ي��ق ف ��ي م �ل �ف��ات االب� �ت� �ع ��اث م��ن
 ٢٠١٠الى  ٢٠١٥على ان تقدم تقريرها
في دور االنعقاد املقبل.
املجلس ي��واف��ق على إح��ال��ة تقريرلجنة حماية امل��ال ال�ع��ام ع��ن خليجي
 ١٦الى الحكومة بما فيه من توصيات
.
جلسة  1يوليو 2015
 4قرارات
 واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى م �ي��زان �ي��ةال ��وزارات واإلدارات الحكومية للسنة
املالية 2016/2015
 وافق املجلس على اقتراح بقانونبشأن البصمة الوراثية.
 واف � � � ��ق امل � �ج � �ل ��س ع � �ل ��ى ت �ح��وي��لال�ج�ل�س��ة إل ��ى س��ري��ة مل�ن��اق�ش��ة ال�ح��ال��ة
املالية للدولة.
 -مجلس األمة يفض دور االنعقاد.

aldostoor

حصاد دور
االنعقاد الثالث

الخميس  15رمضان  02 . 1436يوليو 2015
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«الدستور» أعدت ملفا شامال عن أنشطة النواب وفعاليات وجلسات مجلس األمة على مدار  245يوما هي عمر دور االنعقاد الثالث منذ انطالقه في
 28أكتوبر  ،2014ويشمل الحصاد األسئلة واالقتراحات والرغبات واالستجوابات وطلبات المناقشة وقرارات ووفود المجلس.

 15بعد االستجوابات و 58عقب طلبات المناقشة و 34ضمن تقارير اللجان

 446توصية في دور االنعقاد الثالث

 446توصية نيابية
صدرت عن مجلس األمة
في دور االنعقاد الثالث
تنوعت ما بين 299
توصية صادرة عن تقارير
لجنة الميزانيات و34
توصية عن تقارير اللجان
البرلمانية المختلفة و15
توصية عن استجواب
وزير التجارة و29
توصية عن تقارير اللجنة
المالية بشأن الخطة
اإلنمائية والخطط
السنوية و 9توصيات
من الحسابات الختامية
و 58توصية عن طلبات
المناقشة وجاءت
تفاصيل التوصيات على
النحو التالي:

سوق الكويت لألوراق المالية
 11توصية:
ف ��ي ج �ل �س��ة  3دي �س �م �ب��ر  2014واف ��ق
امل�ج�ل��س ع�ل��ى  11ت��وص�ي��ة نيابية عقب
م�ن��اق�ش��ة وض��ع س��وق ال�ك��وي��ت ل�ل�أوراق
املالية وجاء نص التوصيات كما يلي:
ال�س��رع��ة ف��ي إن�ج��از منظومة ق��وان�ين
االع �س��ار االق �ت �ص��ادي ب�م��ا ف�ي�ه��ا إن�ش��اء
املحكمة التجارية االقتصادية.
س � ��رع � ��ة ط � � ��رح وت� �ن� �ف� �ي ��ذ امل � �ش� ��اري� ��ع
الرأسمالية واالستثمارية وذلك لزيادة
االنفاق لتحريك العجلة االقتصادية.
ض � � ��رورة اس� �ت� �م ��رار ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل�ل�اس �ت �ث �م��ار ف ��ي االس �ت �ث �م��ار ب��ال �س��وق
املحلي مع ضرورة تحولها من مستثمر
مباشر إل��ى مستثمر غير مباشر وذلك
لتفعيل دور االس�ت�ث�م��ار امل��ؤس�س��ي مع
تعديل القوانني املعنية لهذا االستثمار.
اإلس� ��راع ف��ي ت�ع��دي��ل وت�ن�ف�ي��ح ق��ان��ون
هيئة اس ��واق امل ��ال ب�م��ا يسمح بتعزيز
ت �ن��اف �س �ي��ة ال� �ب ��ورص ��ة م ��ع ال� �ب ��ورص ��ات
اإلقليمية.
رف��ع درج��ة الشفافية وتفعيل ادوات
ال �ح��وك �م��ة ت��دري �ج �ي��ا ل �ح �م��اي��ة ص �غ��ار
املستثمرين.
ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن��ة م� ��ن امل �خ �ت �ص�ي�ن م��ن
ال�ق�ط��اع ال�خ��اص وممثلني ع��ن الجهات
ال ��رس� �م� �ي ��ة امل� �ع� �ن� �ي ��ة مل� �ت ��اب� �ع ��ة أوض � � ��اع
البورصة.
تعديل امل��ادة ( )122من قانون هيئة
أس ��واق امل��ال أو إل�غ��اؤه��ا أو استبدالها
ب �ح �ي��ث ي �س �ت �ب �ع��د ال �ت �ح ��وي ��ل ل �ل �ن �ي��اب��ة
مباشرة.
إعادة النظر في القيود التي يضعها
ال�ب�ن��ك امل ��رك ��زي ع�ل��ى ال �ب �ن��وك الق �ت��راض
وتمويل ال�ش��رك��ات غير املتعثرة والتي
س�ج�ل��ت م�ي��زان�ي�ت�ه��ا ت�ق��دم��ا ف��ي األرب ��اح
السنوية.
اإلس � � ��راع ع �ل��ى ال �ع �م��ل إلي� �ج ��اد آل �ي��ة
ل �ص �ن��اع ال� �س ��وق وه� ��و امل �ع �م��ول ب ��ه في
جميع اسواق العالم.
اإلس ��راع ف��ي معالجة أخ�ط��اء النظام
اآلل � ��ي ل �س��وق األوراق امل��ال �ي��ة ل �ت �ج��اوز
األخ� �ط ��اء امل �ت �ك��ررة وال �ت��ي ت �ك��ون سببا
دائما في التأثير على السوق.
تقديم تقرير كل ثالثة أشهر ملجلس
األمة عن متابعة هذه التوصيات ونسبة
تنفيذها.
استجواب وزير التجارة
 15توصية
ف��ي ج�ل�س��ة  16دي�س�م�ب��ر  2014عقب
مناقشة املجلس االستجواب املقدم من
النائب د.ع�ب��د الله الطريجي إل��ى نائب

اإلسراع في العمل
إليجاد آلية لصناع
السوق
االلتزام بعدم
مخالفة الدستور
والقوانين
جانب من احدى جلسات املجلس

رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء وزي ��ر ال�ت�ج��ارة
د.عبداملحسن املدعج وافق املجلس على
 15توصية:
 -1م��راج�ع��ة تقرير دي ��وان املحاسبة
وال �ع �م��ل ع�ل��ى ت�ص�ح�ي��ح أوض� ��اع وزارة
التجارة من خالل ما ورد من مالحظات
في هذا التقرير.
 -2ضبط النظام اآللي املستخدم في
عمليات صرف املواد التموينية وإيقاف
الهدر في صرفها.
 -3تصحيح الوضع في أداء الهيئة
العامة للصناعة ملتابعة سير األعمال
ب��امل �ن �ط �ق��ة ال� �ح ��رة ب �ع��د ص� � ��دور ال �ح �ك��م
النهائي.
 -4ال �ت��زام ال ��وزارة بتحصيل حقوق
االن �ت �ف ��اع ف ��ي ك ��ل امل ��واق ��ع ال �ت��ي تخص
الوزارة أو الهيئة العامة للصناعة.
 -5االلتزام بتحصيل مقابل التخزين
في املنطقة الخامسة.
 -6ال �ت��زام ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة للصناعة
بتحصيل جميع املخالفات التي ذكرها
لديوان املحاسبة بتقريره.
 -7م��راج �ع��ة ال � �ق� ��رارات ال �ت��ي ذك ��رت
ب��االس �ت �ج��واب ف��ي امل �ح ��ور ال �ث��ان��ي بما
يخص جميع ال�ق�ي��ادي�ين ب�ين وظائفهم
اإلداري � � � � ��ة وم � �م ��ارس ��ة أع � �م� ��ال ت �ج��اري��ة
وإدارية أخرى.
 -8ال� �ت ��أك ��د م� ��ن ت �ط �ب �ي��ق ال �ق ��وان�ي�ن
وال� �ق ��رارات اإلداري � ��ة ع�ل��ى ال�ج�م�ي��ع دون
اس �ت �ث �ن��اء وم ��راج �ع ��ة امل�ل�اح �ظ ��ات ال�ت��ي
وردت ب� �ه ��ذا ال � �ش ��أن ف ��ي االس� �ت� �ج ��واب
والتأكد من تصحيحها.
 -9االل �ت ��زام ف��ي رق��اب��ة ال � ��وزارة على
الشركات من خ�لال متابعتها عند عقد
الجمعيات العمومية.
 -10مراجعة جميع ما ورد في املحور
الثالث واملتعلقة بسوق الكويت لألوراق
امل��ال �ي��ة وم �خ��ال �ف��ات ه�ي�ئ��ة أس � ��واق امل��ال
وال �ت��أك��د م��ن ت�ص��وي��ب ج�م�ي��ع األخ �ط��اء

واملالحظات.
 -11مراجعة املخالفات التي وردت
ب�ش��أن تأسيس ش��رك��ة ب��ورص��ة الكويت
والعمل الجاد على تصويبها وتعديلها.
 -12االلتزام بعدم مخالفة الدستور
وال� �ق ��وان�ي�ن وإل � � ��زام ه �ي �ئ��ة اس� � ��واق امل ��ال
ت �ق��دي��م م �ي��زان �ي �ت �ه��ا ل �ل �س �ن��وات األرب � ��ع
املاضية والسنوات القادمة.
 -13م��راج�ع��ة التعيينات ال�ت��ي تمت
في هيئة اسواق املال وتصويب االخطاء
كذلك.
 -14مراجعة القضايا التي ذكرت في
صحيفة االستجواب واملتعلقة ببعض
ال �ت �ص��رف��ات م ��ن ق �ب��ل ب �ع��ض امل��وظ �ف�ين
وال� � �ت � ��ي ت �ع �ت �ب ��ر ت� � � �ج � � ��اوزات أخ�ل�اق� �ي ��ة
وجنائية وغيرها.
 -15ال � � �ت � � ��زام ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ب �ت �ق��دي��م
التعديالت على قانون هيئة أسواق املال
خالل الفترة التي حددها مجلس األمة.
تراجع أسعار النفط
 14توصية
ف��ي ج�ل�س��ة 18دي�س�م�ب��ر  2014ناقش
املجلس ت �ط��ورات ت��راج��ع أس�ع��ار النفط
وانتهى إلى املوافقة على  14توصية:
 االس � �ت � �م� ��رار ف� ��ي ت �س ��وي ��ق ال �ن �ف��طالكويتي لضمان وج��ود أس ��واق عاملية
لشرائه.
 االس � �ت � �م ��رار ف ��ي ت �ط��وي��ر ال �ق �ط��اعالنفطي بالصناعات النفطية التي تزيد
من إيرادات الدولة.
 العمل على تنفيذ كل ما من شأنهت �ح��وي��ل ال� �ك ��وي ��ت إل � ��ى م ��رك ��ز ل�ت�ط��وي��ر
الصناعات النفطية كما ك��ان م�ق��ررا في
خطط حكومية سابقة.
 ت�ن�ف�ي��ذ ج�م�ي��ع امل �ش��اري��ع النفطيةالتي تطور صناعتنا النفطية وتقلل من
تكلفة اإلنتاج.
 -اإلب� �ق ��اء ع �ل��ى ال �ك �ف ��اءات ال��وط�ن�ي��ة

ال �ك ��وي �ت �ي ��ة ال � �ت ��ي ش� �ه ��د ل� �ه ��ا ال �ق��اص��ي
وال��دان��ي أنها عقول فنية لديها القدرة
على التطوير واالبتكار.
 العمل على االستفادة من الشراكاتمع القطاع الخاص في مجاالت التطوير
ف� ��ي ج �م �ي��ع ال� �ق� �ط ��اع ��ات ال �ن �ف �ط �ي��ة ب�م��ا
ي �ت �م��اش��ى م� ��ع ق� ��وان�ي��ن (ال � �ب� ��ي أو ت ��ي)
والتخصيص واملبادرات وغيرها.
 ه � �ن� ��اك م� �ج� �م ��وع ��ة م � ��ن ال� �ح� �ق ��ولالنفطية وحقول الغاز التي عليها خالف
س �ي��اس��ي م ��ع ب �ع��ض ال � � ��دول امل � �ج ��اورة
ينبغي ح��ل ه ��ذه ال �خ�لاف��ات وال��وص��ول
إلى حلول فيها منفعة للكويت والعمل
على االنتهاء من إيجاد الحلول املرضية
لجميع األطراف.
 ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى ت��وظ�ي��ف الكويتينيوتدريبهم للعمل ف��ي جميع القطاعات
النفطية دون استثناء ومحاولة تبديل
ال �ع �ن��اص��ر غ �ي��ر ال�ك��وي�ت�ي��ة ب��ال�ك��وي�ت�ي�ين
خالل فترة ال تزيد على سنتني.
 اتخاذ الدولة اإلستراتيجية إيجادب��دائ��ل ل�لإي��رادات املالية للدولة وتقليل
االع �ت �م��اد ع�ل��ى ال�ن�ف��ط س ��واء ع��ن طريق
إش� � ��راك ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص ف ��ي م �ش��اري��ع
الدولة التي يكون فيها نماء لالقتصاد
ال�ك��وي�ت��ي وت�ف�ع�ي��ل ق��ان��ون التخصيص
الصادر في عام  2010أو غيرها.
 االس �ت �ف��ادة م��ن ال �خ �ب��رات ال�ع��امل�ي��ةفي جميع املجاالت النفطية لتطويرها
وتنفيذ كل ما هو وارد في خطة التنمية
للتأكد من تنفيذها كما هو مخطط لها.
 االس �ت �م��رار ف��ي م�ت��اب�ع��ة األح� ��داثامل�خ�ت�ل�ف��ة ع�ل��ى م�س�ت��وى ال �ع��ال��م ل��وض��ع
الخطط واالستراتيجيات التي ال تؤثر
سلبا على الوضع املالي العام للدولة.
 محاولة إي�ج��اد السبل السياسيةوال��دب�ل��وم��اس�ي��ة ق��در اإلم �ك��ان للتخفيف
من تأثير ن��زول أسعار النفط ومتابعة
س �ي��اس��ات ال� � ��دول امل �ت �ن��ازع��ة م ��ن خل��ال

م��ؤس�س��ات األم��م امل�ت�ح��دة ل�ل��وص��ول إلى
ح� �ل ��ول س �ي��اس �ي��ة ت �ق �ل��ل م ��ن ال �ت ��وت ��رات
العاملية التي تؤثر على أسعار النفط.
 تقدم الحكومة تقريرها على مدىتنفيذ ه��ذه ال�ت��وص�ي��ات ف��ي ب��داي��ة دور
االنعقاد القادم.
 إل �غ��اء امل �ش��ارك��ة ب��ال�ن�ج��اح لثبوتمخالفتها ل�ل�م�ب��ادئ ال��دس�ت��وري��ة وع��دم
جدواها للوطن.
أموال التأمينات
توصية واحدة
ف ��ي ج �ل �س��ة  14ي �ن��اي��ر  2015ن��اق��ش
املجلس قضية اختالس أم��وال مؤسسة
ال �ت��أم �ي �ن��ات االج �ت �م��اع �ي��ة وان �ت �ه��ى إل��ى
املوافقة على توصية واحدة:
 م �ت��اب �ع��ة ح �س ��اب ��ات امل ��دي ��ر ال �ع��اممل ��ؤس � �س ��ة ال � �ت ��أم � �ي � �ن ��ات االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة
واسترجاع األم��وال في هذه الحسابات
ب�ع��د ال�ق�ض��اء ال�س��وي�س��ري بالكشف عن
هذه الحسابات.
االكتتاب بصندوق النقد العربي
توصية واحدة
واف��ق املجلس على م�ش��روع القانون
باملوافقة على اكتتاب دول��ة الكويت في
زي ��ادة رأس �م��ال ص �ن��دوق ال�ن�ق��د العربي
والتوصيات ال ��واردة ف��ي التقرير حيث
تضمن توصية واحدة:
 خلق فرص عمل للشباب الكويتيف ��ي ه � ��ذه امل ��ؤس� �س ��ات م ��ع إي � �ج ��اد آل �ي��ة
ب��ال �ت �ع��اون م ��ع دي � ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن�ي��ة
إلق ��رار م�ي��زة مالية تشجع اإلق�ب��ال على
مثل هذه الوظائف وبالتالي التشجيع
على العمل في القطاع الخاص
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«الدستور» أعدت ملفا شامال عن أنشطة النواب وفعاليات وجلسات مجلس األمة على مدار  245يوما هي عمر دور االنعقاد الثالث منذ انطالقه في
 28أكتوبر  ،2014ويشمل الحصاد األسئلة واالقتراحات والرغبات واالستجوابات وطلبات المناقشة وقرارات ووفود المجلس.

تعاون الحكومة مع الجهات الرقابية وتسوية مالحظات ديوان المحاسبة

 299توصية صادرة عن تقارير الميزانيات
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إلغاء الدعم
 9توصيات
ف ��ي ج�ل�س��ة  15ي �ن��اي��ر  2015ن��اق��ش
املجلس إلغاء قرار رفع الدعم عن الديزل
والكيروسني ووافق على  9توصيات
 وق� ��ف ق � ��رار رف� ��ع أس� �ع ��ار ال ��دي ��زلوال �ك �ي ��روس�ي�ن إل� ��ى ح�ي�ن ع �م��ل دراس� ��ة
م�ت�ك��ام�ل��ة ح ��ول ه ��ذا األم� ��ر ي �ب�ين فيها
س�ل�ب�ي��ات واي�ج��اب�ي��ات م�ث��ل ه��ذا ال�ق��رار
وع ��دم ت��أث�ي��ره ع�ل��ى امل��واط�ن�ين ب�ص��ورة
سلبية وكذلك تبني هذه الدراسة طريقة
التعامل مع السلع الضرورية للمواطن
ب �ح �ي��ث ال ت ��ؤث ��ر س �ل �ب��ا ع� �ل ��ى ح �ي��ات��ه
املعيشية اليومية.
 م��راق �ب��ة أس� �ع ��ار ال �س �ل��ع وت�ف�ع�ي��لدور إدارة حماية املستهلك ف��ي وزارة
التجارة إليقاع العقوبات بكل الجهات
املخالفة.
 تطبيق القوانني بحق كل الشركاتاملخالفة للقرارات الخاصة بعدم زيادة
األسعار وكذلك تطبيق الجزاءات التي
ت �ح��دده��ا ه ��ذه ال �ق��وان�ي�ن ف ��ي ح ��ق تلك
الشركات.
 ت �ف �ع �ي��ل دور ات� �ح ��اد ال�ج�م�ع�ي��اتال� �ت� �ع ��اون� �ي ��ة مل ��راق � �ب ��ة أس � �ع � ��ار ال �س �ل��ع
ومحاسبة الجمعيات التعاونية التي ال
تلتزم بقرارات اتحاد الجمعيات بعدم
رف��ع أس�ع��ار السلع بالطريقة الخاطئة
التي حصلت خالل األيام السابقة.
 ت � �ق� ��دم ال� �ح� �ك ��وم ��ة ال �ت �ش ��ري �ع ��اتاملناسبة إلي�ق��اف جشع الشركات التي
تقوم برفع أسعار السلع دون أي مبرر
لذلك.
 وقف أي قرارات قيد الدراسة لدىالحكومة بخصوص إل�غ��اء الدعومات
للسلع والخدمات الضرورية للمواطن
إل � � ��ى ح �ي��ن االن � �ت � �ه� ��اء م � ��ن ال� � ��دراس� � ��ات
الضرورية للتأكد من أن أي قرار ال يؤثر
على جيب امل��واط��ن أو الحياة اليومية
االعتيادية.
 ت � � �ق� � ��وم ال� � �ح� � �ك � ��وم � ��ة وب � � �ص� � ��ورةمستعجلة باستمرار دع��م الكيروسني
لجميع امل�خ��اب��ز وك��ذل��ك تسهيل إع��ادة
ف�ت�ح�ه��ا ب �ع��د أن أغ �ل �ق��ت ن�ت�ي�ج��ة زي ��ادة
سعر الكيروسني.
 ت� �ق ��دي ��م ال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ات وت �ط �ب �ي��قال �ق��وان�ي�ن ال �خ��اص��ة ب��ال �ج �ه��ات امل�ه��رب��ة
للديزل وإن��زال أش��د العقوبات لكل من
يثبت في حقه جريمة التهريب.
 إع � �ط � ��اء س � �ك ��ان م �ن �ط �ق��ة ص �ب��احاألحمد ديزل مدعوما إلى حني وصول
الكهرباء بعد الكشف حيث إن وصول

الكهرباء بشهر مارس.
تقارير المحاسبة
توصية واحدة
ف��ي ج�ل�س��ة  10ف �ب��راي��ر  2015ن��اق��ش
املجلس كتب وتقارير دي��وان املحاسبة
وانتهى إلى توصية مفادها:
 دع��وة الحكومة ال��ى ارس��ال تقريرالى دي��وان املحاسبة بما تم اتخاذه من
اج� ��راءات ب�ش��أن ال�ت�ق��اري��ر امل�ح��ال��ة خالل
شهرين ثم يقوم ديوان املحاسبة بإعداد
ت �ق��ري��ر ع ��ن ال � � ��ردود ال �ح �ك��وم �ي��ة وم ��دى
جديتها ف��ي التعامل م��ع تلك التقارير
ويرسله الى املجلس خالل شهر.
وت�ت�ع�ل��ق ال�ت�ق��اري��ر ال�خ�م�س��ة ل��دي��وان
امل � �ح� ��اس � �ب� ��ة ب � ��أس � �ب � ��اب ال � �ت� ��أخ � �ي� ��ر ف��ي
إن�ج��از امل��دي�ن��ة الجامعية ف��ي ال�ش��دادي��ة
ومالحظات الديوان بشأن عقد طائرات
(سي  130جي) لوزارة الدفاع وموضوع
ت � ��ول � ��ي ال � � ��دي � � ��وان ب �ت �ك �ل �ي ��ف م ��ؤس �س��ة
دول�ي��ة متخصصة لتقييم إدارة أم��وال
االحتياطي في الهيئة العامة لالستثمار
وتكليف مجلس األمة لديوان املحاسبة
ب��دع��وة امل��واط�ن�ين ليقدموا أي أوراق أو
وثائق تتعلق بما تم تداوله في أوساط
املجتمع الكويتي عن أي تحويالت مالية
م�ش�ب��وه��ة أو ق�ض��اي��ا ف �س��اد وم��وض��وع
ف � �ح� ��ص وم� � ��راج � � �ع� � ��ة ع �ل��اق � ��ة ال � �ش ��رك ��ة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار ب�ش��رك��ة ادف��ان�ت��ج
لالستشارات اإلدارية واالقتصادية.
تقارير اللجان عن طلبات التحقيق
توصيتان
ف��ي ج�ل�س��ة  10ف �ب��راي��ر  2015ن��اق��ش
امل �ج �ل��س ت �ق ��اري ��ر ال �ل �ج ��ان ع ��ن ط �ل �ب��ات
التحقيق وانتهى إلى توصيتني:
 حث الديوان على التحقق في ما إذاكانت املوضوعات تتضمن اي مخالفة
ل�ل�ق��واع��د واألح �ك��ام امل��ال�ي��ة امل�ع�م��ول بها
وفيما إذا ك��ان ق��د ص��در ع��ن املسؤولني
ع �ن �ه��ا أو امل �ش ��ارك�ي�ن ف �ي �ه��ا أي ت�ص��رف
خاطئ أو إهمال أو تقصير ترتب عليه
ضياع الحقوق املالية للدولة أو املساس
بمصالحها املالية.
 إحالة باقي التقارير إلى الحكومةالتخاذ اإلجراءات املناسبة بشأنها على
أن ت �ق��دم ت �ق��ري��را ف��ي ه ��ذا ال �ش��أن خ�لال
ث�لاث��ة أش�ه��ر م��ن ت��اري��خ ه��ذا ال �ق��رار إل��ى
املجلس.
وتضمنت التقارير املحالة  9تقارير:
ح� ��ول م �ش��روع��ي إس� �ت ��اد ال �ش �ي��خ ج��اب��ر
األح � �م� ��د ال � ��دول � ��ي وم �ن ��اق �ص ��ة ت�ص�م�ي��م
وت�ن�ف�ي��ذ ج �س��ر ال �ش �ي��خ ج��اب��ر وط�ل�ب��ات
ال� �ت� �ن ��ازل ع ��ن االس � �ت ��راح ��ات وم� ��ا ش��اب
إجراءات منح وتسوية القرض الروسي

إعطاء سكان
منطقة صباح
األحمد ديزل
مدعوما إلى حين
وصول الكهرباء

جانب من اجتماع سابق للجنة امليزانيات

وش� � ��راء وزارة ال ��دف ��اع ط ��ائ ��رات ال�ن�ق��ل
االستراتيجي والعقد امل�ب��رم ب�ين شركة
ن� �ف ��ط ال� �ك ��وي ��ت وش� ��رك� ��ة ش� ��ل ال �ع��امل �ي��ة
وصفقة ال�ط��ائ��رات الخمس التي عزمت
الخطوط الجوية الكويتية على شرائها
م��ن شركة (جيت إي��روي��ز) وت��م إلغاؤها
ب�ق��رار م��ن وزي��ر امل��واص�لات بما ف��ي ذلك
الصفقات الجديدة وموضوع تجاوزات
هيئة أس ��واق امل ��ال وع�ق��د محطة ال��زور
الشمالية املرحلة األولى.
تقارير اللجان
 33توصية
وردت  33توصية في تقارير اللجان
وهي:
 ال �ت �ق ��ري ��ر األول ل �ل �ج �ن��ة ح �م��اي��ةاألموال العامة كلجنة تحقيق فيما ورد
في تقرير ديوان املحاسبة بشأن إنشاء
وتنفيذ وإنجاز وصيانة إستاد الشيخ
ج ��اب ��ر األح � �م� ��د ال� ��دول� ��ي ب��ال �ع��ارض �ي��ة
وتضمن توصية بإحالة تقريرها إلى
النيابة العامة على أن يتم التحقيق مع
كل من:
وزي � � ��ر ووك � �ي� ��ل وم � �س� ��ؤول� ��ي وزارة
األشغال العامة في حينه.
املدير العام للهيئة العامة للشباب
والرياضة ونائبه في حينه وقانونيي
ال �ه �ي �ئ��ة ال� ��ذي� ��ن أع� � � ��دوا ال �ع �ق ��د وك ��اف ��ة
م �س��ؤول��ي ال�ه�ي�ئ��ة ال��ذي��ن ت��م تكليفهم
بهذا األمر.
مسؤولي لجنة املناقصات املركزية
بسبب تغيير الكيان القانوني للمقاول.
املنفذ إلستاد جابر لورود مخالفات
جسيمة فنية في االنجاز وفقا للتقارير
ال �ف �ن �ي��ة امل �ت �ع �ل �ق��ة ب �ه��ذا ال� �ش ��أن ول �ع��دم
اس�ت�خ��دام ه��ذه امل�ن�ش��أة ل�غ��اي��ة تاريخه
لتلك األسباب.
 ال �ت �ق��ري��ر ال �ث ��ان ��ي ل �ل �ج �ن��ة ح �م��اي��ةاألم��وال العامة بالتحقيق في مناقصة

ت�ص�م�ي��م وت�ن�ف�ي��ذ ج �س��ر ال �ش �ي��خ ج��اب��ر
ت �ض �م��ن ت ��وص �ي ��ة ب ��إح ��ال ��ة امل� �ل ��ف إل ��ى
ال�ن�ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ح�ي��ث رأت ال�ل�ج�ن��ة أن
ه� �ن ��اك ش �ب �ه��ة اإلض � � � ��رار ب ��امل ��ال ال �ع��ام
وت � �ح � �ق � �ي� ��ق ال � �ب � �ع � ��ض مل � �ك � ��اس � ��ب غ �ي��ر
مشروعة فضال عن اإلهمال وهدر املال
العام وخسائر تخضع مرتكبيها إلى
املساءلة الجزائية للبعض والتأديبية
آلخرين.
 ال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ال��ث ل�ل�ج�ن��ة ح�م��اي��ةاألم ��وال ال�ع��ام��ة ف��ي ش��أن التحقيق في
بحث طلبات التنازل عن االستراحات
وتضمن توصية بإحالة هذا امللف إلى
النيابة العامة لوجود تعدي على املال
للتحقيق وفقا للمادة  14من قانون رقم
( )1لسنة  1993ب�ش��أن حماية األم��وال
العامة.
 ال�ت�ق��ري��ر ال�خ��ام��س للجنة حمايةاألم ��وال ال�ع��ام��ة ف��ي ش��أن التحقيق في
رغ� �ب ��ة وزارة ال� ��دف� ��اع ش � ��راء ط��ائ��رت�ين
للشحن (طائرات النقل االستراتيجي)
وان �ت �ه��ى إل ��ى ث�ل�اث ت��وص �ي��ات ب��إح��ال��ة
املخالفات إلى ديوان املحاسبة لتحديد
املخالفات املالية بخصوص القياديني
ف��ي ال� � ��وزارة وم ��واف ��اة ال �ن �ي��اب��ة ال�ع��ام��ة
بهذا التقرير وم��ا انتهت إليه األحكام
ال�ت��أدي�ب�ي��ة وت�ك�ل�ي��ف دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة
بالوقوف على املخالفات والتجاوزات
التي تمت.
 ال �ت �ق��ري��ر ال �س��اب��ع ل�ل�ج�ن��ة ح�م��اي��ةاألم � � � � ��وال ال � �ع� ��ام� ��ة ب �ص �ف �ت �ه��ا ال �ل �ج �ن��ة
امل �خ �ت �ص��ة ب ��دراس ��ة ال �ع �ق��د امل� �ب ��رم ب�ين
شركة نفط الكويت وشركة شل العاملية
وانتهى إلى خمس توصيات:
 ض� � � � ��رورة أن ت � �ص� ��در ال � � �ق � ��راراتال �ن �ف �ط �ي��ة ب �ط��ري �ق��ة ج �م��اع �ي��ة ول�ي�س��ت
ف��ردي��ة وي�ك��ون ملجلس إدارة ال�ش��رك��ات
النفطية دور مؤثر فيها.
 -ال�ع�م��ل ع�ل��ى تطبيق ل��وائ��ح لجنة

املناقصات املركزية التابعة للمؤسسة
والتقيد بأحكامها.
 تفعيل دور اإلدارة القانونية. تحريك املساءلة اإلدارية املباشرةل �ل �ج �ن��ة ال� �ت� �ف ��اوض ب �س �ب��ب ت �ج��اوزه��ا
للصالحيات املمنوحة لها.
 إحالة عقد (شل) إلى النيابة بكافةامل �س �ت �ن��دات واألس� �م ��اء وال �ت �ق��اري��ر ذات
الصلة.
 ال �ت �ق��ري��ر ال� ��راب� ��ع ل �ل �ج �ن��ة ح�م��اي��ةاألموال العامة بشأن التحقيق حول ما
ش��اب إج� ��راءات م�ن��ح وت�س��وي��ة ال�ق��رض
ال ��روس ��ي م��ن أوج ��ه ق �ص��ور وس�ل�ب�ي��ات
تضمن  6توصيات:
 ع ��دم خ �ص��م م �ب��ال��غ ال �ت �س��وي��ة منم �ي��زان �ي��ة ال �ت �ع��زي��ز ال �ع �س �ك��ري ل � ��وزارة
ال ��دف ��اع ال ي��وف��ر امل �ع��ال �ج��ة امل�ح��اس�ب�ي��ة
السليمة لتلك التسوية.
 ع� ��دم ح �ص ��ول ه �ي �ئ��ة االس �ت �ث �م��ارعلى قيمة امل�ع��دات امل��وردة من الجانب
ال � ��روس � ��ي م �ق ��اب ��ل ال� �ف ��وائ ��د امل �ت��راك �م��ة
واملستحقة للهيئة.
 املعدات واألسلحة امل��وردة ل��وزارةال��دف��اع ال تدخل نتيجة لتلك املعالجة
في املصروفات العامة للدولة.
ع � ��دم ال �خ �ص ��م ب �ق �ي �م��ة ت �ل ��ك ال �س �ل��ع
والخدمات امل��وردة ل��وزارة ال��دف��اع على
ميزانية الوزارة.
ك��ان ي�ج��ب تحميل ال �خ��زان��ة ال�ع��ام��ة
نيابة عن وزارة الدفاع بتلك املبالغ.
ش��اب تنفيذ البند الثالث م��ن امل��ادة
الثانية م��ن اتفاقية التسوية خطأ في
اإلجراءات.
تجاوزات أسواق المال
 6توصيات
ال �ت �ق��ري��ران األول وال �ث ��ان ��ي ل�ل�ج�ن��ة
التحقيق ف��ي ت �ج��اوزات هيئة أس��واق
املال وتضمن  6توصيات:

 إح ��ال ��ة امل �خ��ال �ف��ات وال �ت �ج ��اوزاتال� ��واردة ف��ي ت�ق��ري��ر اللجنة ال��ى دي��وان
املحاسبة وملدة ثالثة أشهر من تاريخ
إحالة املخالفات إليه.
 ت �ع ��دي ��ل ال� �ل ��وائ ��ح اإلداري� � � � ��ة ب�م��ايكفل ض��رورة قيام هيئة أس��واق امل��ال
ب��اإلع�لان ال��رس�م��ي بالصحف املحلية
اليومية ووس��ائ��ل اإلع�ل�ام األخ��رى عن
ك��اف��ة ال��وظ��ائ��ف ال �ش��اغ��رة إلع�ل�ام كافة
املواطنني بها.
 ت �ع��دي��ل الئ �ح��ة امل� � ��وارد ال�ب�ش��ري��ةودل �ي��ل س �ي��اس��ات وإج� � ��راءات وق��واع��د
امل � � � � ��وارد ال� �ب� �ش ��ري ��ة ب �ح �ي ��ث ت �ت �ض �م��ن
اشتراطات تتعلق بمعادلة الشهادات
م��ن وزارة التعليم ال�ع��ال��ي للحاصلني
عليها من غير دولة الكويت.
 م �ع��ال �ج��ة ض �ع��ف ن �ظ ��ام ال��رق��اب��ةالداخلية بهيئة أس��واق املال بما يكفل
التحقق م��ن ص�ح��ة وس�لام��ة إج ��راءات
ال �ت �ع �ي�ي�ن وف� � ��ق ال � �ل� ��وائ� ��ح وال � �ق ��وان �ي�ن
امل�ن�ظ�م��ة وي�م�ن��ع أي ��ة ح ��االت ت��زوي��ر أو
تجاوز في اإلجراءات.
 ت� �ح ��دي ��د امل� � ��ؤه� �ل��ات ال� ��دراس � �ي� ��ةوالعلمية املطلوبة صراحة وبوضوح
تام لشغل الوظائف املحددة بالوصف
ال��وظ�ي�ف��ي بالهيكل التنظيمي لهيئة
أسواق املال.
 مراجعة كافة تعيينات املوظفنيوت�س�ك�ي�ن�ه��م ف��ي درج��ات �ه��م ال��وظ�ي�ف�ي��ة
وال � �ت � �ح � �ق ��ق م � ��ن س �ل��ام � ��ة م ��ؤه�ل�ات �ه ��م
ال��دراس�ي��ة وش �ه��ادات ال�خ�ب��رة السابقة
والتقييم امل��ال��ي ل��درج��ات�ه��م الوظيفية
ف��ي ض��وء امل�خ��ال�ف��ات ال �ت��ي ت��م الكشف
عنها.
صفقة الطائرات
توصية واحدة
التقرير الثالث والثالثون بعد املائة
للجنة الشؤون التشريعية والقانونية
ع� ��ن ل �ج �ن��ة ت �ق �ص��ي ال� �ح� �ق ��ائ ��ق ب �ش��أن
صفقة ال�ط��ائ��رات الخمس ال�ت��ي عزمت
م��ؤس�س��ة ال�خ�ط��وط ال�ج��وي��ة الكويتية
على شرائها من شركة (جيت إيرويز)
وال� �ت ��ي ت ��م إل� �غ ��اؤه ��ا ب� �ق ��رار م ��ن وزي ��ر
امل��واص�ل�ات وك��ذل��ك ك��ل ال�ص�ف�ق��ات بما
في ذلك الصفقات الجديدة وانتهى إلى
توصية واحدة مفادها:
 إج � � ��راء ت �ع��دي��ل ت �ش��ري �ع��ي ي�ب�ق��يالناقل الوطني « الكويتية» واملتمثل
ف��ي الهيئة العامة لالستثمار حتى ال
تضيع األموال العامة.
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«الدستور» أعدت ملفا شامال عن أنشطة النواب وفعاليات وجلسات مجلس األمة على مدار  245يوما هي عمر دور االنعقاد الثالث منذ انطالقه في
 28أكتوبر  ،2014ويشمل الحصاد األسئلة واالقتراحات والرغبات واالستجوابات وطلبات المناقشة وقرارات ووفود المجلس.

منها االستمرار في تطوير القطاع النفطي واإلبقاء على الكفاءات الوطنية

 14توصية بشأن تراجع أسعار النفط
تتمة المنشور ص22

محطة الزور
 5توصيات
ال �ت �ق��ري��ر ال �ن �ه��ائ��ي ل�ل�ج�ن��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق
بشأن فحص عقد محطة الزور الشمالية
املرحلة األولى وانتهى إلى  5توصيات:
 ت� �ع ��دي ��ل ك� �ي ��ان ��ي ش ��رك� �ت ��ي ال� � ��زورالشمالية األول��ى بضم أط��راف التحالف
الفائز وك��ذا تعديل ش��رك��ة ش�م��ال ال��زور
امل �س ��اه �م ��ة ال� �ع ��ام ��ة وت� �ع ��دي ��ل ح�ص��ص
امل� �ش ��ارك ��ة ون �س �ب��ة رأس امل � ��ال امل ��دف ��وع
وت��وزي��ع األسهم على املواطنني وإع��ادة
ان �ت �خ��اب م �ج �ل��س إدارة م ��ن ال�ج�م�ع�ي��ة
العمومية لشركة شمال الزور األولى.
 إع � ��ادة ص �ي��اغ��ة االت �ف��اق �ي��ة ب��ال�ل�غ��ةال� �ع ��رب� �ي ��ة وب� �ج� �ع ��ل اخ � �ت � �ص� ��اص ف��ض
امل�ن��ازع��ات ال�ت��ي ق��د تنشأ بسبب تنفيذ
ت �ل��ك االت �ف ��اق �ي ��ة ل �ل �ق �ض��اء ال �ك��وي �ت��ي أو
ال �ت �ح �ك �ي��م وف� ��ق ق ��وان�ي�ن دول � ��ة ال �ك��وي��ت
املنظمة لذلك.
 ت��وق �ي��ع امل �م �ث��ل ال �ق��ان��ون��ي ل�ش��رك��ةش� �م ��ال ال � � ��زور األول � � ��ى ب ��اإلض ��اف ��ة إل ��ى
م�م�ث�ل��ي أط� ��راف ال�ت�ح��ال��ف م�ن�ف��ردي��ن أو
متضامنني.
 التسوية الودية بني جهات اإلدارةال�ح�ك��وم�ي��ة امل�ع�ن�ي��ة وأط � ��راف ال�ت�ح��ال��ف
الفائز الثاني وعمل التسوية القانونية
الالزمة معه.
 استعجال إصدار قانون املناقصاتالجديد.
الخطة اإلنمائية الخمسية
 10توصيات
ف ��ي ج �ل �س��ة  11ف �ب��راي��ر  2015واف ��ق
املجلس على  10توصيات بشأن إصدار
الخطة اإلنمائية للسنوات ٢٠١٦/٢٠١٥
 ٢٠٢٠/٢٠١٩هي: العمل على التنسيق بني الجهاتامل �ع �ن �ي��ة ل�ت�ن�ف�ي��ذ امل �ش ��اري ��ع اإلن �ش��ائ �ي��ة
ومتابعة إج��راء الدراسة الفنية الدقيقة
للمشاريع وكذلك التنسيق مع الجهات
امل �س �ت �ف �ي��دة ل�ب�ع��ض امل �ش��اري��ع ل�ت�ح��دي��د
احتياجاتها على وجه دقيق.
 إيجاد وح��دات ولجان متخصصةب��ال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ت �ت��ول��ى م�ت��اب�ع��ة
الخطة والعمل على قياس مدى تحقيق
األه � � ��داف ال �ت ��ي م ��ن أج �ل �ه��ا ت ��م اع �ت �م��اد
امل�ش��اري��ع بالخطة وال�ع�م��ل ع�ل��ى تقديم
ال �ت ��وص �ي ��ات ال� �ت ��ي م ��ن ش��أن �ه��ا ت��ذل �ي��ل
العقوبات.
 ت �ف �ع �ي ��ل دور األج � � �ه� � ��زة ال �ف �ن �ي��ةوالهندسية بالجهات الحكومية التي
تتولى إدارة وتنفيذ املشاريع وإمدادها

بالكوادر الهندسية والفنية بما يناسب
حجم وقيم املشاريع وطبيعتها.
 إي � �ج � ��اد آل � �ي� ��ة واض � �ح � ��ة ل �ت �ف �ع �ي��لال �ق��وان�ين ال�ق��ائ�م��ة ب�ش��أن إل ��زام ال�ج�ه��ات
املتعاقد معها سواء املكاتب االستشارية
أو امل � �ق ��اول �ي�ن ب �ت �ح �م��ل ك ��اف ��ة األض � � ��رار
الناجمة عن أخطاء التصميم او التنفيذ
م ��ع ف ��رض غ ��رام ��ات ت�ت�ن��اس��ب وط�ب�ي�ع��ة
األخطاء.
 التنسيق ال�ك��ام��ل م��ع البلدية قبلال �ت �ع��اق��د ب� �ش ��أن ت �خ �ص �ي��ص األراض� � ��ي
وت �س �ل��م ح � ��دود امل ��واق ��ع واإلس � � � ��راع ف��ي
استخراج تراخيص البناء.
 إت� �م ��ام ال� ��دراس� ��ة ال �ف �ن �ي��ة ال �ج �ي��دةومراعاة الدقة لدى تحديد متطلبات كل جانب من اجتماع سابق للجنة امليزانيات
م�ش��روع لتجنب إص��دار أوام��ر تغييرية
وأوام��ر تمديد ما ي��ؤدي ال��ى التأخر من ب �ش �ك��ل خ� � ��اص ب� �م ��ا ي �ض �م��ن ال �ت �ع��ام��ل
االستفادة من املشروع في الوقت املحدد ال�س��ري��ع معهما ب��ال�ت�ع��اون م��ع الجهات
املعنية والعمل على استباقها وتالفيها
له.
 تعديل التكاليف الكلية للمشروع في فترات املتابعة الالحقة.ال�ت�ن�س�ي��ق ال �ك��ام��ل م ��ع ال �ب �ل��دي��ة قبل
قبل طرح األعمال في مناقصة عامة.
 إت �م��ام إج � ��راءات التنسيق الكامل ال �ت �ع��اق��د ب� �ش ��أن ت �خ �ص �ي��ص األراض� � ��يم ��ع وزارات ال �خ ��دم ��ات ل �ت��وف �ي��ر جميع وت �س �ل��م ح � ��دود امل ��واق ��ع واإلس � � � ��راع ف��ي
استخراج تراخيص البناء.
الخدمات املطلوبة للمشاريع.
إتمام الدراسة الفنية الجيدة ومراعاة
 وض� ��ع م �ع��اي �ي��ر ال �ق �ي��اس ال�ل�ازم ��ةلقياس م��دى تحقيق األه ��داف التي من الدقة لدى تحديد متطلبات كل مشروع
لتجنب إص ��دار أوام ��ر تغييرية وأوام��ر
اجلها تم اعتماد املشاريع بالخطة.
 االهتمام باملوارد البشرية وتأهيل تمديد ما يؤدي إلى تأخر االستفادة منك ��وادر فنية متخصصة ف��ي التخطيط املشروع في الوقت املحدد له.
ت �ع ��زي ��ز ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ال �ت��ي
اإلن� �م ��ائ ��ي وم � ��ا ي��رت �ب��ط ب ��ه م ��ن ت�ق�ي�ي��م
وم �ت��اب �ع��ة وال � �ق� ��درة ع �ل��ى ال �ت �ع��ام��ل م��ع ت� �ت ��ول ��ى إدارة وت� �ن� �ف� �ي ��ذ م �ش��اري �ع �ه��ا
املشكالت الطارئة وذلك في كافة أجهزة ب��ال �ك��وادر ال�ه�ن��دس�ي��ة وال�ف�ن�ي��ة ال�لازم��ة
لتناسب حجم وقيم هذه املشاريع لرفع
الدولة.
الكفاءة التنفيذية.
تقارير متابعة التنمية
االه �ت �م��ام ال �خ��اص ب��امل �ش��اري��ع ال�ت��ي
 15توصية
تتعلق بالنواحي التعليمية والصحية
واف� � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى  15ت��وص �ي��ة واألم �ن �ي ��ة وم �ن �ح �ه��ا األول� ��وي� ��ة  -ت��أم�ين
بشأن تقارير املتابعة للخطة اإلنمائية الحدود البرية وحماية املياه اإلقليمية.
إت� �م ��ام إج � � � ��راءات ال �ت �ن �س �ي��ق ال �ك��ام��ل
املتوسطة األجل  ٢٠١٤/٢٠١٠وهي:
 إع� � ��ادة ت�ق�ي�ي��م م��وق��ف امل�ت�ط�ل�ب��ات م ��ع وزارات ال �خ ��دم ��ات ل �ت��وف �ي��ر جميعالتشريعية وضرورة االتفاق على بعض الخدمات املطلوبة للمشاريع.
إلزام املقاولني بالشروط واملواصفات
امل�ت�ط�ل�ب��ات ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ال �ج��دي��دة ال�ت��ي
ت �ل �ب��ي ت� �ط ��ورات واح �ت �ي��اج��ات ت�ن�م��وي��ة الفنية الواردة بالعقود.
ال �ت��دري��ب امل �س �ت �م��ر ل �ل �ك��وادر ال�ف�ن�ي��ة
م �س �ت �ج��دة وت �ض �م �ي �ن �ه��ا ض �م��ن ال�خ�ط��ة
اإلن�م��ائ�ي��ة ال�ت��ال�ي��ة وذل ��ك ب��ال�ت�ع��اون بني لدى الجهات الحكومية واالستفادة من
ال �ح �ك��وم��ة وم �ج �ل��س األم� � ��ة واألط � � ��راف الخبرات التخصصية في املجال الفني.
ع��دم املبالغة ف��ي اعتماد املشروعات
املعنية.
ال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق م� � ��ع اإلدارة امل� ��رك� ��زي� ��ة التي تدرج بالخطة لتالفي عدم الصرف
ل�لإح �ص��اء ب �خ �ص��وص إع � ��داد وان�ت�ظ��ام ع� �ل ��ى أع � � � ��داد ون � �س� ��ب ك� �ب� �ي ��رة م � ��ن ت�ل��ك
تزويد إدارة املتابعة بالبيانات املحدثة املشروعات.
إل ��زام ال�ج�ه��ات امل�ت�ع��اق��د معها س��واء
أوال بأول وفق السنوات املالية.
ض��رورة تبني آلية فعالة لتشخيص املكاتب االستشارية أو املقاولني بتحمل
ومتابعة النتائج غير الجيدة املرتبطة ك ��اف ��ة األض � � � ��رار ال �ن ��اج �م ��ة ع� ��ن أخ �ط ��اء
ب� ��اإلن � �ف� ��اق ال �ف �ع �ل ��ي مل � �ش� ��روع� ��ات خ�ط��ة التصميم أو التنفيذ.
ال�ت�ن�س�ي��ق ف��ي تنفيذ م�ش��اري��ع خطة
التنمية بوجه عام واملشروعات الكبرى

عدم المبالغة في
اعتماد المشروعات
التي تدرج بالخطة
وضع آلية موحدة
للتعامل مع
المشاريع المدرجة
بخطة التنمية
ال �ت �ن �م �ي��ة ب �ح �ي��ث ال ت ��ؤث ��ر س �ل �ب��ا ع�ل��ى
ال �خ��دم��ات ال �ق��ائ �م��ة م��ن ط ��رق وك �ه��رب��اء
وخدمات تحتية.
وض � ��ع آل� �ي ��ة م� ��وح� ��دة ل �ل �ت �ع��ام��ل م��ع
املشاريع املدرجة بخطة التنمية لضمان
إنهاء وتسلم هذه املشاريع ضمن املدد
املحددة لها وبالكفاءة املطلوبة.
وضع معايير القياس الالزمة لقياس
مدى تحقيق األهداف التي من اجلها تم
اعتماد املشاريع بالخطة.
مالحظات المحاسبة
 3توصيات
ف��ي ج�ل�س��ة  12ف �ب��راي��ر  2015ن��اق��ش
امل �ج �ل��س م�ل�اح �ظ��ات دي� � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
ع �ل��ى اإلدارات وال �ج �ه��ات وامل��ؤس �س��ات
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة وخ � � � ��رج امل� �ج� �ل ��س ب �ث�ل�اث
توصيات:
أن ت�ق��وم ال�ح�ك��وم��ة ( ب�ك��اف��ة الجهات
الحكومية) بتقديم تقرير خالل شهرين
ال��ى دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة م �ح��ددا ف�ي��ه كافة
اإلج � ��راءات امل�ت�خ��ذة ب��امل�خ��ال�ف��ات املالية
وف� ��ق ط �ل �ب��ات دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة وع�ل��ى
دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة ت�ق��دي��م ت�ق��ري��ر ملجلس
األم ��ة خ�ل�ال ش�ه��ر متضمنا رأي ��ه بشأن
تلك اإلج��راءات ومدى جديتها موضحا
فيه توصياته بهذا الشأن.
أن ت �ق ��وم ال �ح �ك��وم��ة ب �ت �ق��دي��م ت�ق��ري��ر
لديوان املحاسبة بشأن الدراسات التي
أع��ده��ا دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة وال�ت��ي أرس�ل��ت
ل�ل�ح�ك��وم��ة وذل ��ك خ�ل�ال ش�ه��ري��ن م�ح��ددا
ف �ي �ه��ا اإلج � � � � ��راءات امل �ت �خ ��ذة م ��ن ق�ب�ل�ه��ا
بشأن ما ورد بها من توصيات ونتائج
وع �ل��ى دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ت �ق��دي��م ت�ق��ري��ر
خ �ل�ال ش �ه��ر مل�ج�ل��س األم� ��ة م �ح ��ددا فيه
م��دى ج��دي��ة اإلج � ��راءات الحكومية وأي
توصيات بهذا الشأن.
ت �ك �ل �ي��ف دي � � ��وان امل �ح��اس �ب ��ة ب ��إع ��داد
دراس��ة ح��ول تقييم آلية تنفيذ ال��دي��وان

األم �ي��ري ل�ل�م�ش��اري��ع اإلن�ش��ائ�ي��ة آخ��ذي��ن
ف��ي االع�ت�ب��ار ال �ق��درات الفنية للعاملني
ب ��ال ��دي ��وان ل�ت�ق�ي�ي��م امل �ش ��اري ��ع ودراس � ��ة
ال� �ع ��روض امل �ق��دم��ة وع �ق ��ود امل�ن��اق�ص��ات
أو ال�ت�ك�ل�ي��ف ب��األع �م��ال س� ��واء ك ��ان ذل��ك
م��ن واق ��ع م�ي��زان�ي��ة ال��دي��وان األم �ي��ري أو
م �ي ��زان �ي ��ات ال �ج �ه ��ات األخ � � ��رى ع �ل��ى أن
تتضمن دراس��ة القدرات الفنية للديوان
األم �ي��ري مل�ت��اب�ع��ة ان �ج��از ت�ل��ك امل�ش��اري��ع
وإج � � ��راءات ت��أه �ي��ل امل �ن��اق �ص�ين وم ��ا إذا
ك��ان��ت امل�ش��اري��ع امل�س�ن��دة ل�ل��دي��وان تمت
ب� �ن ��اء ع �ل��ى دراس � � � ��ات ت �ق �ي �ي �م �ي��ة ت �ح��دد
ال�ت�ك�ل�ف��ة ال�ت�ق��دي��ري��ة ل�لأع �م��ال امل�ط�ل��وب��ة
وأي��ة أع�م��ال أخ��رى ي��راه��ا ال��دي��وان أثناء
الدراسة.
انقطاع الكهرباء
 11توصية
ناقش املجلس طلب مناقشة حادثة
ان�ق�ط��اع ال�ت�ي��ار الكهربائي وخ��رج ب�ـ 11
توصية:
ت �ق��دي��م ت �ق��ري��ر ك��ام��ل ب��أس �ب��اب أزم ��ة
ان �ق �ط��اع ال �ك �ه��رب��اء مل �ج �ل��س األم � ��ة ح��ال
انتهاء ال ��وزارة منه ولفترة ال تزيد عن
شهر واحد.
إذا ثبت أن ه�ن��اك ق�ص��ورا م��ن بعض
امل�س��ؤول�ين تتخذ اإلج� ��راءات القانونية
ملحاسبتهم.
االس�ت�م��رار ف��ي دع��م ال��رب��ط الخليجي
وال �ت ��واص ��ل م ��ع دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون
الخليجي في تقوية الربط الخليجي.
ال �ع �م��ل ع �ل��ى دع� ��م ك ��ل م ��ا م ��ن ش��أن��ه
تقوية املحطات الكهربائية لعدم تكرار
أزم� � ��ات ان �ق �ط��اع ال �ك �ه��رب��اء م� ��رة أخ ��رى
وتقليل احتماالت حدوثها.
دراس � ��ة وض ��ع ال� �ط ��وارئ ال ��ذي ح��دث
خ �ل�ال األزم� � ��ة وال �ع �م��ل ع �ل��ى ال �ت��أك��د أن
جميع أجهزة الدولة قادرة على مواجهة
الطوارئ.

ت��وف�ي��ر م�ح�ط��ات متنقلة ب �ع��دد أك�ب��ر
مل��واج �ه��ة ح � ��االت ال � �ط� ��وارئ ال �ق ��ادم ��ة ال
سمح الله.
دراس��ة إنشاء محطة خاصة بالنفط
وجميع القطاع النفطي ألنها تستهلك
 900ميجا وات.
العمل على إي�ج��اد ال�ط��اق��ات البديلة
ك��ال�ط��اق��ة ال�ش�م�س�ي��ة وال �ط��اق��ة ال�ه��وائ�ي��ة
وغ �ي��ره��ا وم �ح��اول��ة ت�ن�ف�ي��ذ ج ��زء منها
ل �ب �ع��ض امل �ن��اط��ق وت�ع�م�ي�م�ه��ا ف ��ي ح��ال
ثبات نجاحها.
م � �ك ��اف ��أة امل ��وظ � �ف �ي�ن ال � ��ذي � ��ن أث �ب �ت ��وا
ق ��درات� �ه ��م ال ��رائ� �ع ��ة خ �ل��ال ف� �ت ��رة األزم � ��ة
والعمل على تكثيف تدريبهم ملواجهة
األزمات.
إن� � �ش � ��اء م � ��رك � ��ز م �ت �خ �ص ��ص إلدارة
ال� �ك ��وارث واألزم � � ��ات وت ��دري ��ب م��وظ�ف�ي��ه
على ذلك.
وج��ود ناطق رسمي باسم الحكومة
في حالة حدوث أي طارئ.
لوائح القوانين
 3توصيات
ف��ي ج�ل�س��ة  11م� ��ارس  2015ن��اق��ش
امل�ج�ل��س أس �ب��اب ت��أخ��ر إص ��دار ال�ل��وائ��ح
التنفيذية لعدد من القوانني وانتهى إلى
املوافقة على ثالث توصيات:
ت� �ق ��دم ال �ح �ك ��وم ��ة ل �ل �م �ج �ل��س ج� ��دوال
زم� �ن� �ي ��ا ت� ��وض� ��ح ب � ��ه ال � �ف � �ت ��رة ال��زم �ن �ي��ة
ال �ت��ي ت�ح�ت��اج�ه��ا ل�لان�ت�ه��اء م��ن ال�ل��وائ��ح
التنفيذية وتاريخ تنفيذ هذه القوانني.
ت�ف��وض ل�ج�ن��ة األول ��وي ��ات البرملانية
م �ت��اب �ع��ة إل � �ت� ��زام ال �ح �ك ��وم ��ة ت �ن �ف �ي��ذ م��ا
س �ت �ل �ت��زم ب ��ه م ��ن ج � ��دول زم �ن��ي لتنفيذ
اللوائح التنفيذية وب��داي��ة تطبيق هذه
القوانني.
ت �ق ��دم ل �ج �ن��ة األول � ��وي � ��ات ال �ب��رمل��ان �ي��ة
ت� �ق ��ري ��را ك ��ل ش �ه��ري��ن ع ��ن م � ��دى ال� �ت ��زام
ال �ح �ك��وم��ة ب�ت�ن�ف�ي��ذ ال �ق��وان�ي�ن وال �ل��وائ��ح
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة وف � ��ي ه � ��ذا ال� �س� �ي ��اق واف� ��ق
املجلس على طلب معالي وزي��ر الدولة
ل �ش��ؤون م�ج�ل��س األم ��ة ب ��أن ت �ك��ون امل��دة
ثالثة أشهر وليس شهرين.
ردود الحكومة
على مالحظات المحاسبة
 3توصيات
ف ��ي ج �ل �س��ة  12م � ��ارس  2015ن��اق��ش
املجلس ردود الحكومة على مالحظات
دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة وان�ت�ه��ى ال�ن�ق��اش إل��ى
ثالث توصيات هي:
إح� ��ال� ��ة ردود ال � � � � ��وزراء وال �ج �ه ��ات
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«الدستور» أعدت ملفا شامال عن أنشطة النواب وفعاليات وجلسات مجلس األمة على مدار  245يوما هي عمر دور االنعقاد الثالث منذ انطالقه في
 28أكتوبر  ،2014ويشمل الحصاد األسئلة واالقتراحات والرغبات واالستجوابات وطلبات المناقشة وقرارات ووفود المجلس.

تقوية المحطات الكهربائية ودراسة وضع الطوارئ وتوفير المحطات المتنقلة

 11توصية بشأن انقطاع التيار الكهربائي
تتمة المنشور ص23

الحكومية على املالحظات واملخالفات
ال � ��واردة ف��ي ت�ق��اري��ر دي ��وان املحاسبة
للسنة امل��ال�ي��ة  ٢٠١٤/٢٠١٣إل��ى لجنة
امليزانيات لدرسها مع الديوان وإعداد
تقرير بشأنها وتقديمه إلى املجلس.
إلزام الجهات الحكومية اعتبارا من
 12م��ارس  2015ب�ت��زوي��د «املحاسبة»
ب� � �م � ��ا ت� � � ��م ت �ل��اف� � �ي � ��ه م� � � ��ن م�ل��اح � �ظ� ��ات
ومخالفات سجلت عليها من الديوان
في تقريره عن السنة املالية املذكورة
وم��ا قبلها في موعد أقصاه األول من
أبريل املقبل.
تكليف «امل�ح��اس�ب��ة» ب�ت��زوي��د لجنة
امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات وال � �ح � �س � ��اب ال �خ �ت ��ام ��ي
ال�ب��رمل��ان�ي��ة خ�ل�ال مناقشتها مليزانية
 ٢٠١٦/٢٠١٥ل�ل�ج�ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة كل
على حدة بما انتهت إليه هذه الجهات
من تسويات للمالحظات على أن يقيم
ال��دي��وان م��دى جدية ه��ذه الجهات من
عدمها على أن تتجه لجنة امليزانيات
ه��ذا العام إل��ى رب��ط املوافقة على هذه
امليزانيات بمدى جدية تعامل الجهات
مع مالحظات الديوان بحسب إفادته.
رسالة واردة
توصيتان
ف� ��ي ج �ل �س��ة  8اب� ��ري� ��ل  2015واف� ��ق
املجلس على رسالة واردة من رئيس
ل�ج�ن��ة ح �م��اي��ة امل� ��ال ال �ع ��ام ال�ب��رمل��ان�ي��ة
متضمنة توصيتني التي انتهت إليها
ال�ل�ج�ن��ة ف��ي ش ��أن ب�ي��ع ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
لالستثمار للشركات التي تملك أكثر
من  50في املئة من رأسمالها وهي:
ت �ك �ل �ي��ف دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ال �ق �ي��ام
ب � ��دراس � ��ة ج� � � ��دوى اق � �ت � �ص ��ادي ��ة ل �ب �ي��ع
ال �ش��رك��ات ال �ت��ي ت�م�ل��ك ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
لالستثمار أكثر من  50%من رأسمالها
علي أن يقدم تقريره في غضون ثالثة
اشهر
إي � � � �ق � � ��اف ب� � �ي � ��ع ال � �ه � �ي � �ئ� ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة
لالستثمار للشركات التي تملك أكثر
م ��ن  50%م ��ن رأس �م��ال �ه��ا ح �ت��ي ي�ق��دم
ديوان املحاسبة تقريره
الخطة السنوية
 4توصيات
ف��ي ج�ل�س��ة  17ي��ون�ي��و  2015واف��ق
املجلس علي توصيات اللجنة املالية
ف� ��ي خ � �ت ��ام ت� �ق ��ري ��ره ��ا ب � �ش ��أن ال �خ �ط��ة
التنموية السنوية لسنة 2017/2016
ويتضمن التقرير  4توصيات وهي:
 - 1ت��ؤك��د ال�ل�ج�ن��ة ض � ��رورة ت��زوي��د
االم � ��ان � ��ة ال � �ع ��ام ��ة ل �ل �م �ج �ل��س االع� �ل ��ى

ل� �ل� �ت� �خ� �ط� �ي ��ط ب� ��ال � �ب � �ي� ��ان� ��ات ال �ل��ازم � ��ة
مل � �ش ��اري ��ع ال� �خ� �ط ��ة ل� �ق� �ط ��اع ال� �ب� �ت ��رول
لسنة  ،2017/2016مل��ا لها م��ن اهمية
كبيرة ف��ي تتبع م�س��ار ه��ذه املشاريع
وانعكاسها على مسار الخطة.
 -2اإلس��راع في توسيع دور القطاع
الخاص في تنفيذ مشروعات الرعاية
ال�س�ك�ن�ي��ة خ �ل�ال س �ن ��وات ال �خ �ط��ة بما
ي�ض�م��ن ت�ق�ل�ي��ص ال �ط �ل �ب��ات امل �ت��راك �م��ة
وب ��ال� �ت ��ال ��ي ت �ق �ل �ي��ل ف � �ت� ��رات االن �ت �ظ ��ار
لطالبي الرعاية السكنية.
 -3االس� � � � ��راع ف� ��ي ان � �ج� ��از م� �ش ��روع
تقليص الدورة املستندية في الجهات
ال�ح�ك��وم�ي��ة ل�ت�ط��وي��ر م�ن�ه�ج�ي��ة ال�ع�م��ل
وفقا لتوصيات البنك الدولي.
 - 4ال� �ت ��أك� �ي ��د ع �ل ��ى ض� � � ��رورة رب ��ط
خطة التنمية باملؤشرات االقتصادية
وف � � � ��رص ال� �ع� �م ��ل وال � �ن � ��ات � ��ج ال� �ق ��وم ��ي
وع ��دم اخ �ت �ص��ار رب�ط�ه��ا ب��ال�س�ي��اس��ات
واالهداف املوضوعة واملرجوة.
 26حسابا ختاميا
 9توصيات
ف� ��ي ج �ل �س��ة  6م ��اي ��و  2015واف� ��ق
امل �ج �ل ��س ع �ل ��ى ال� �ت ��وص� �ي ��ات ال� � � ��ورادة
ف��ي ال�ت �ق��ري��رال��راب��ع للجنة امل�ي��زان�ي��ات
والحساب الختامي بشأن اعتماد 26
حسابًا ختاميًا:
 - 1وض� � ��ع إس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة ق��اب �ل��ة
للتطبيق ال�ع�م�ل��ي ل�ت�ن�م�ي��ة االي � ��رادات
غير النفطية.
 - 2إت�خ��اذ ك��اف��ة اإلج ��راءات ال�لازم��ة
مل� �ع ��ال� �ج ��ة امل�ل��اح � �ظ� ��ات ف � ��ي ال �ج �ه ��ات
ال�ح�ك��وم�ي��ة ال �ت��ي ت�ع�م��ل ع �ل��ى ح��رم��ان
الخزينة العامة من إي��رادات مستحقة
لها.
 - 3ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى ت �ه �ي �ئ��ة ال �ب �ي �ئ��ة
االس� �ت� �ث� �م ��اري ��ة ع� ��ن ط ��ري ��ق ال �ه �ي �ئ��ات
املعنية بهذا الشأن الستقطاب رؤوس
االموال األجنبية.
 - 4ال �ع �م��ل ع �ل��ى دع� ��م امل �ش��روع��ات
ال � �ص � �غ � �ي ��رة وامل � �ت� ��وس � �ط� ��ة الج � �ت � ��ذاب
الشباب من خالل مشاريعهم الخاصة
مل��ا ل��ه م��ن األث��ر الكبير ف��ي التقليل من
االع �ت �م��اد ع �ل��ى ال �ت��وظ �ي��ف ال�ح�ك��وم��ي
واالرت� �ف ��اع امل�ت�ن��ام��ي ف��ي ال �ب��اب األول
للمصروفات (الرواتب).
 - 5ض ��رورة اإلس� ��راع ف��ي تحصيل
امل�ب��ال��غ املستحقة للحكومة وخ��اص��ة
امل �ع��رض��ة م�ن�ه��ا ل�ل�ت�ق��ادم ح�ف��اظ��ًا على
املال العام.
 - 6ض � � � � � ��رورة ش � �غ � ��ل ال � ��وظ � ��ائ � ��ف
ال� �ش ��اغ ��رة ف ��ي ال �ج �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ,
وال �ع �م��ل ع �ل��ى وض ��ع ب ��رام ��ج ل�ت��دري��ب
ال �ك��وي �ت �ي�ين إلح�ل�ال �ه��م م �ح��ل ال�ع�م��ال��ة

االستمرار في دعم
الربط الخليجي
والتواصل مع دول
مجلس التعاون
الخليجي في تقوية
الربط الخليجي

حوار حكومي نيابي على هامش احدى الجلسات

األجنبية املعينة على عقود الخدمات
وخاصة في الوظائف التي ال تتطلب
خبرات متخصصة ويمكن استبدالها
بكويتيني.
 - 7العمل على هيكلة معهد الكويت
لألبحاث العلمية وجعله متخصصًا
ف��ي امل �ج��ال ال�ب�ح�ث��ي ف �ق��ط ألداء دوره
ك��اس �ت �ش��اري ل�ل�ح�ك��وم��ة وف �ق��ًا ل�ق��ان��ون
إن �ش��ائ��ه  ،وذل � ��ك ل�ت�ل�ب�ي��ة اح �ت �ي��اج��ات
ال��دول��ة م��ن االس�ت�ش��ارات العلمية بدال
من قيام جهات ال��دول��ة من االستعانة
بمكاتب استشارية خارجية تخفيفًا
على الخزانة العامة للدولة.
 - 8ق� �ي ��ام وزارة امل ��ال� �ي ��ة ب��ال �ت��أك��د
م ��ن م � ��دى ص �ح��ة ال� �ت� �ق ��دي ��رات امل��ال �ي��ة
ال� �ت ��ي ت �ق��دم �ه��ا ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
امل �ت �ع��اق��دة م ��ع امل �ك��ات��ب االس �ت �ش��اري��ة
لتقدير تكاليف مشاريعها اإلنشائية
ودراس � �ت � �ه� ��ا ب �ش �ك��ل أع � �م ��ق ع� �م ��ا ه��و
معمول به حاليًا.
 - 9ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى إن� � �ش � ��اء ب ��رام ��ج
ت ��دري �ب �ي ��ة م �ت �خ �ص �ص��ة ف� ��ي ال �ج �ه��ات
ال �ح �ك ��وم �ي ��ة س � � ��واء ل �ل �ع��ام �ل�ي�ن ب�ت�ل��ك
الجهات أو من غير العاملني بها حيث
إن ه� ��ذه ال �ب ��رام ��ج س�ت�ع�م��ل ع �ل��ى رف��ع
ك �ف��اءة امل��وظ�ف�ين وت �ث��ري س��وق العمل
سواء في القطاعني العام والخاص.

تقارير لجنة الميزانيات
واف��ق املجلس علي  5قوانني بربط
ميزانية الهيئة العامة للقوي العاملة
وم �ش��روع��ات ال �ش��راك��ة ب�ي�ن ال�ق�ط��اع�ين
ال �ع��ام وال �خ��اص وال �ص �ن��دوق الوطني
لرعاية وتنمية املشروعات الصغيرة
واملتوسطة

الهيئة العامة للقوى العاملة
 4توصيات
 - 1اشراف الهيئة مباشرة على سرعة
عملية نقل وتجهير قاعدة البيانات من
الشركة التي تدير مشروع امليكنة لتكون
ملكا للهيئة خالل مدة العقد املبرم بني
ال�ط��رف�ين ووض��ع آل�ي��ات ج��دي��دة لتفادي
الدخول ال��ى النظام اآلل��ي لغير املصرح
لهم من موظفي الهيئة.
 - 2العمل على مراجعة الرسوم التي
تحصلها ال�ه�ي�ئ��ة م��ن ت �ص��اري��ح العمل
وغيرها بما ال ي��ؤث��ر على س��وق العمل
ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى ح �ق��وق اص �ح ��اب ال�ع�م��ل
والعمال.
 - 3ات�خ��اذ الهيئة للخطوات الالزمة
لهيكلة س��وق ال�ع�م��ل ال�ح��ال��ي م��ن خ�لال
تقليل نسب العمالة الهامشية للحفاظ
على التركيبة السكانية.
- 4اتخاذ االج��راءات الالزمة لتسكني
املوظفني املنتدبني لدى الهيئة من وزارة
الشؤون االجتماعية والعمل.
الشراكة بين القطاعين
العام والخاص
 5توصيات
 - 1متابعة اق��رار الالئحة التنفيذية
لقانون الهيئة م��ن قبل مجلس ال��وزراء
لتحقق الهيئة الغرض من انشائها.
 - 2ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى ش� �غ ��ل ال ��وظ ��ائ ��ف
ال �ش ��اغ ��رة ل� ��دى ال �ه �ي �ئ��ة وف� ��ق ال �ق��وان�ي�ن
واللوائح املنظمة لذلك.
 - 3إع �ط��اء االول ��وي ��ة مل�ع�ه��د ال�ك��وي��ت
لألبحاث العلمية فيما يخص االبحاث
وال��دراس��ات واالس �ت �ش��ارات ال�ت��ي تنوي
الهيئة القيام بها.

 - 4العمل على تنمية اي��رادات الدولة
من مشاريع الشراكة بني القطاعني العام
وال �خ��اص ب��أف�ض��ل ال �ش��روط التعاقدية
بما ال يخل بمصلحة طرفي التعاقد.
 - 5وض � ��ع خ �ط��ط ق��اب �ل��ة ل�ل�ت�ط�ب�ي��ق
ملشاريع القطاعات ذات االولوية والتي
ت �ق��وم ال �ه �ي �ئ��ة ع �ل��ى دراس �ت �ه ��ا ت�م�ه�ي��دا
لطرحها.
تنمية المشروعات
الصغيرة والمتوسطة
 4توصيات
 - 1ض� ��رورة ال�ت�ن�س�ي��ق ب�ي�ن ال�ج�ه��ات
ذات ال �ط ��اب ��ع االس� �ت� �ث� �م ��اري ل �ل �ح��د م��ن
التشابك او التداخل في االختصاصات،
والعمل على تحقيق التكامل االمثل من
خالل استراتيجية متكاملة بهدف خلق
ف��رص ع�م��ل للشباب ال�ك��وي�ت��ي وتنويع
مصادر الدخل.
 - 2دع��م املنتجات املحلية وتشجيع
االبتكار وحقوق امللكية الفكرية.
 - 3ت� �ط ��وي ��ر امل � �ن� ��اه� ��ج ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة
ب ��ال �ت �ع ��اون م ��ع وزارة ال �ت��رب �ي��ة ل�ن�ش��ر
ال � ��وع � ��ي ب � �م ��زاي ��ا ال� �ع� �م ��ل ال � �خ � ��اص ف��ي
ت �ن �م �ي��ة االق � �ت � �ص� ��اد ال ��وط� �ن ��ي ل �ت��أه �ي��ل
وتنمية الشباب على تقبل هذه االفكار
وال�ت��وج�ه��ات االستثمارية وتشجيعها
على االبتكار.
 - 4تقديم مشاريع ودراسات ميدانية
ع �ل��ى ارض ال ��واق ��ع الج � �ت ��ذاب ال �ش �ب��اب
وت �ش �ج �ي �ع �ه��م ع� �ل ��ى خ� � ��وض ال �ت �ج��رب��ة
االستثمارية.
التصعيد السياسي املفتعل
 3توصيات
ف � ��ي ج �ل �س ��ة  6م� ��اي� ��و  2015ن��اق��ش
املجلس ت��داع�ي��ات األح ��داث والتصعيد
السياسي املفتعل املخطط له من أطراف

ك ��ان ��ت ت �ت��آم��ر الس �ت �ه ��داف أم� ��ن ال��وط��ن
واس � �ت � �ق ��راره ال �س �ي��اس��ي واالج �ت �م��اع��ي
وسعت إلى تقويض النظام وضرب كافة
م��ؤس�س��ات ال��دول��ة ال��دس�ت��وري��ة العريقة
واإلس ��اءة لشيوخ القضاء وانتهي الي
املوافقة علي  3توصيات:
( )1إحالة كل من شأنه تشكيل تهمة
أمن دولة وكل من يثبت تورطه تخطيطًا
أو ت�م��وي� ًلا أو تحريضًا أو تنفيذًا إل��ى
النيابة العامة الت�خ��اذ كافة اإلج ��راءات
القانونية في هذا الشأن.
( )2كشف أسماء كافة املتورطني من
س�ي��اس�ي�ين ون ��واب س��اب�ق�ين وإع�لام�ي�ين
ودوره ��م ف��ي التخطيط والتنفيذ لهذه
امل��ؤام��رة ووض ��ع ال ��رأي ال �ع��ام الكويتي
أمام حقائق األمور.
( )3كشف أسماء ودور كل الناشطني
امل� � �ت � ��ورط �ي��ن ف� � ��ي وس� � ��ائ� � ��ل ال � �ت� ��واص� ��ل
االج �ت �م��اع��ي ال �ت��ي ك��ان��ت ت� ��ؤدي أدوارًا
مشبوهة في الترويج للمؤامرة.

تقارير لجنة الميزانيات
ف� ��ي ج �ل �س��ة  19م ��اي ��و  2015واف� ��ق
امل �ج �ل��س ع �ل��ى ال �ت��وص �ي��ات ال� � ��ورادة في
ت �ق ��اري ��ر ل �ج �ن��ة امل �ي ��زان �ي ��ات وال �ح �س��اب
الختامي للهيئة العامة ملكافحة الفساد
وش ��ؤون ذوي االع��اق��ة وال�ه�ي�ئ��ة العامة
للعناية ب�ط�ب��اع��ة ون�ش��ر ال �ق��رآن ال�ك��ري��م
وال� �س� �ن ��ة ال �ن �ب ��وي ��ة وع �ل��وم �ه �م��ا وب �ن��ك
االئتمان الكويتي وبنك الكويت املركزي
مكافحة الفساد
توصية واحدة
ض � � ��رورة اع � � ��ادة ال �ن �ظ ��ر ف ��ي م �س��أل��ة
ت � ��وزي � ��ع ن � �س ��ب م� �ع ��اي� �ي ��ر ال � �ق � �ب� ��ول ف��ي
ال�ت��وظ�ي��ف وخ�ص��وص��ا ع�ن�ص��ر املقابلة
الشخصية حيث ان��ه يستحوذ على 50
 ٪في املئة من اجمالي معايير القبول،
ح �ي ��ث ان � ��ه ك �ل �م��ا ق �ل ��ت ن �س �ب��ة امل �ق��اب �ل��ة
ال�ش�خ�ص�ي��ة ال ��ى ب��اق��ي ال �ع �ن��اص��ر كلما
قلت معها الشخصانية في مسألة قبول
امل �ت �ق��دم�ين ،وه ��و م��ا ي �س��اع��د ف��ي ان �ه��اء
مسألة اللغط ال�ت��ي ق��د ت�ث��ار ف��ي القبول
في الهيئة مما يحقق العدالة واملساواة
وتكافؤ الفرص.
ذوي االعاقة
 8توصيات
 -1التعاون مع الجهات الرقابية وال
س�ي�م��ا م��ع دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة ف��ي توفير
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«الدستور» أعدت ملفا شامال عن أنشطة النواب وفعاليات وجلسات مجلس األمة على مدار  245يوما هي عمر دور االنعقاد الثالث منذ انطالقه في
 28أكتوبر  ،2014ويشمل الحصاد األسئلة واالقتراحات والرغبات واالستجوابات وطلبات المناقشة وقرارات ووفود المجلس.
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البيانات واملستندات التي يطلبها وفي
املدد املحددة قانونا.
 -2ق�ي��ام الهيئة ب��ات�خ��اذ االج� ��راءات
ال �ل ��ازم� � ��ة ل� �ت�ل�اف ��ي م�ل��اح � �ظ� ��ات دي � � ��وان
املحاسبة وخاصة املستمرة منها.
 -3ض ��رورة ان�ع�ق��اد امل�ج�ل��س االع�ل��ى
للمعاقني واالل �ت��زام ب�ع��دد االجتماعات
ح �س��ب ق��ان��ون ان �ش��ائ��ه ،وذل� ��ك الع�ت�م��اد
خطة سنوية لعمل الهيئة باالضافة الى
تقديم تقرير سنوي عن اعمالها ملجلس
االم��ة ومجلس ال��وزراء كما نص قانون
انشائها.
 -4ق �ي��ام ال �ه �ي �ئ��ة ب ��إص ��دار ال �ل��وائ��ح
املنظمة لتنفيذ ال�ت��زام��ات ال��دول��ة بشأن
رع��اي��ة ذوي االح�ت�ي��اج��ات ال�خ��اص��ة كما
نص قانون انشائها.
 -5قيام الهيئة بشغل م��ا لديها من
ش ��واغ ��ر وظ �ي �ف �ي��ة وال �ب��ال �غ��ة  55درج ��ة
وظيفية ،وعدم استغالل اعتمادات هذه
الدرجات للصرف على املكافآت.
 -6م� ��راج � �ع� ��ة وت � �ح� ��دي� ��ث امل� �ل� �ف ��ات
وال �ب �ي��ان��ات ال�ط�ب�ي��ة ل�ل�م�ع��اق�ين ب�ص��ورة
دورية.
 -7متابعة الهيئة مل �ش��روع مبناها
ال�ج��دي��د م��ع لجنة ال�ب�ي��وت االستشارية
وخ��اص��ة ان��ه معتمد منذ السنة املالية
 2013/2012والعمل على سرعة انجازه.
 -8ع��دم قيام الهيئة بدعم جمعيات
ال �ن �ف��ع ال� �ع ��ام مل ��ا ل ��ذل ��ك م ��ن ت ��داخ ��ل ف��ي
االختصاصات مع الجهات ذات الصلة،
خ��اص��ة ان وزارة امل��ال �ي��ة ل��م ت��رص��د اي
اع � �ت � �م� ��ادات م ��ال� �ي ��ة ل � �ه ��ذا ال � �غ� ��رض ف��ي
ميزانيتها.
طباعة ونشر القرآن الكريم
 4توصيات
 -1ق �ي��ام م�ج�ل��س ادارة ال�ه�ي�ئ��ة على
وض ��ع ب��رن��ام��ج ع�م�ل��ي ق��اب��ل للتطبيق
لتفعيل اختصاصات الهيئة الواردة في
قانون انشائها.
 -2ت �ك��ري��س ك ��ل ال �ج �ه��ود لتصميم
وانشاء مطبعة الهيئة لطباعة املصحف
ال� �ش ��ري ��ف ب ��اع� �ت� �ب ��اره اه � ��م اخ �ت �ص��اص
للهيئة وف��ق ق��ان��ون انشائها خاصة أن
ه��ذا امل �ش��روع م ��درج م�ن��ذ ال�س�ن��ة املالية
 2013/2012وترصد له اعتمادات مالية
سنويا وال يتم الصرف عليها.
 -3ق �ي��ام ال �ه �ي �ئ��ة ب�ش �غ��ل ش��واغ��ره��ا
الوظيفية للحد م��ن االع�ت�م��اد على بند
املكافآت.
 -4ضرورة التنسيق االداري واملالي
ف � ��ي ال �ه �ي �ئ ��ة ب �ي��ن ادارات� � � �ه � � ��ا امل �خ �ت �ل �ف��ة
وتعاونها والجهات الرقابية وااللتزام

بتعاميم وزارة املالية املنظمة للشؤون
املالية واالدارية واملخزنية واملركبات.
بنك االئتمان الكويتي
 5توصيات
 -1ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت��وف �ي��ر ب �ي �ئ��ة ع�م��ل
مناسبة للجهات الرقابية لتتمكن من
أداء اعمالها.
 -2العمل على تذليل املعوقات التي
ت�ح��ول دون تفعيل اح�ك��ام امل��رس��وم رقم
 324لسنة  12011الخاص بمنح القرض
االس �ك��ان��ي ل �ل �م��رأة ال �ك��وي �ت �ي��ة وخ��اص��ة
ال �ب��اب ال �ث��ال��ث امل�ت�ع�ل��ق ب�ت��وف�ي��ر السكن
املالئم لها بقيمة ايجارية منخفضة.
 -3ضرورة اعتماد الهيكل التنظيمي
للبنك ودليل الوصف الوظيفي من قبل
مجلس الخدمة املدنية.
 -4إدراج االعتمادات املالية املناسبة
للموقف التنفيذي ملشروع مبنى البنك
الرئيسي حتى ال يتم تضخيم امليزانية
باعتمادات ال يتم تحقيق الغرض منها.
 -5ت�ط��وي��ر اآلل �ي��ة امل�ت�ب�ع��ة للتيسير
االئتماني لتحقيق افضل السبل املمكنة
ف��ي ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ي�س�ي��ر االئ �ت �م��ان��ي حسب
اختصاصات البنك.
بنك الكويت المركزي
توصيتان
 -1ب � �ح� ��ث ام � �ك� ��ان � �ي� ��ة زي � � � � ��ادة ع� ��دد
امل �س �ت �ف �ي��دي��ن م ��ن ب ��رن ��ام ��ج ال �خ��ري �ج�ين
ال �ك��وي �ت �ي�ين ال �ج ��دد ل�ل�ع�م��ل ف ��ي ال�ق�ط��اع
املصرفي وغيرها من البرامج التدريبية
مما يثري سوق العمل سواء في القطاع
العام أو الخاص.
 - 2ت�ن�س�ي��ق ب�ن��ك ال �ك��وي��ت امل��رك��زي
والجهات الحكومية ذات الصلة لرسم
سياسة استثمارية مشجعة لتوظيف
االم� � � � ��وال امل � ��ودع � ��ة ل � ��دى ال� �ب� �ن ��وك ف��ي
مشاريع خطة التنمية ما يساهم في
التقليل م��ن تكلفة السياسة النقدية
التي تتحملها الخزانة العامة للدولة
والبالغة  60مليون دينار.

تقارير لجنة الميزانيات
ف��ي ج�ل�س��ة  20م��اي��و  2015وواف ��ق
امل�ج�ل��س ع�ل��ى ال�ت��وص�ي��ات ف��ي تقارير
لجنة امليزانيات والحساب الختامي
للهيئة ال�ع��ام��ة ل�ت�ق��دي��ر التعويضات
من خسائر العدوان العراقي وللهيئة
ال �ع��ام��ة ل �ش��ؤون ال �ق �ص��ر وال �ص �ن��دوق
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية
وبيت الزكاة ومعهد الكويت لألبحاث

ضرورة التنسيق
بين الجهات ذات
الطابع االستثماري
للحد من التشابك
او التداخل في
االختصاصات

حوار حكومي نيابي على هامش احدى الجلسات

العلمية ووكالة األنباء الكويتية.
الهيئة العامة للتعويضات
 4توصيات
 - 1ض� � � � ��رورة م� �ت ��اب� �ع ��ة ت �ح �ص �ي��ل
م� �س� �ت� �ح� �ق ��ات ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ع � ��ن األح � �ك � ��ام
ال� �ق� �ض ��ائ� �ي ��ة ال � � �ص � � ��ادرة ل �ص��ال �ح �ه��ا،
وات �خ ��اذ ك��اف��ة اإلج � � ��راءات ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة
الالزمة حفاظا على امل��ال العام ،حيث
ق ��ام ��ت ل �ج �ن��ة امل �ي ��زان �ي ��ات وال �ح �س��اب
الختامي بمخاطبة وزير العدل وزير
األوق��اف والشؤون اإلسالمية بتاريخ
 2015/2/11الت�خ��اذ ك��اف��ة اإلج ��راءات
ال �ل ��ازم� � ��ة ل �ت �ح �ص �ي��ل ت � �ل ��ك ال � ��دي � ��ون،
وق� ��د ج� ��اء رد وزارة ال� �ع ��دل ب �ت��اري��خ
 2015/4/12ب��أن إدارة التنفيذ غير
م�س��ؤول��ة ع��ن إت �م��ام تحصيل امل�ب��ال��غ
امل�ط�ل��وب��ة ف��ي م�ل�ف��ات ال�ت�ن�ف�ي��ذ ،وأن�ه��ا
ال ت �ق��وم ب��ات �خ��اذ إج� � � ��راءات ال�ت�ن�ف�ي��ذ
م��ن ت�ل�ق��اء نفسها وإن�م��ا ينبغي على
صاحب املصلحة في األحكام املودعة
لديها مباشرة طلب اتخاذ اإلجراءات
املقررة وفقا ملا يجري عليه نص املادة
( )206م��ن ق��ان��ون امل��راف �ع��ات امل��دن�ي��ة
والتجارية.
 - 2عدم تضخيم امليزانية بتقديرات
ال يتم االس�ت�ف��ادة منها أو مصاريف
ذات أجل طويل حيث ان الهيئة بصدد
ال�ت�ص�ف�ي��ة خ�ل�ال س�ن�ت�ين ت�ق��ري�ب��ا بعد
انتفاء الغرض من إنشائها.
 - 3عدم تضخيم امليزانية بتقديرات
ال يتم االس�ت�ف��ادة منها أو مصاريف
ذات اجل طويل حيث ان الهيئة بصدد
ال�ت�ص�ف�ي��ة خ�ل�ال س�ن�ت�ين ت�ق��ري�ب��ا بعد
انتفاء الغرض من إنشائها.
 - 4ع��دم ص��رف أي مكافآت دون أخذ
موافقة ديوان الخدمة املدنية.

شؤون القصر
 6توصيات
 - 1ال �ع �م��ل ع �ل��ى إن �ش ��اء م��رك��ز م��ال��ي
واض��ح لكل ق��اص��ر على ح��دة ملعرفة ما
له من مستحقات وما عليه من التزامات
م ��ع ت �ض �م�ين ق �ي��م ال� �ع� �ق ��ارات واألس� �ه ��م
وال ��ذم ��م ال �خ��اص��ة ب��امل�ش�م��ول�ين ب��رع��اي��ة
الهيئة ضمن البيانات املالية املدققة.
 - 2ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى ت� �ص ��وي ��ب ب �ع��ض
إج��راءات التحاسب ل�لأم��وال املستثمرة
ل� �ل� �ق � ّ�ص ��ر ل� �ت� �ك ��ون م� ��واف � �ق� ��ة ل �ل �ج ��وان ��ب
الشرعية والقانونية معا ودون اإلضرار
ب� �ح� �ق ��وق ال� �ق� �ص ��ر ،خ ��اص ��ة ان ط��ري �ق��ة
ال �ت �ح��اس��ب ال �ح��ال �ي��ة ت �ك��ون وف ��ق ال�ق�ي��م
ال��دف �ت��ري��ة ألم � ��وال ال �ق �ص��ر ول �ي��س وف�ق��ا
لقيمها السوقية.
 - 3العمل على االستثمار في األدوات
االس �ت �ث �م��اري��ة امل �ض �م��ون��ة ذات ال��دخ��ل
الثابت او قليلة املخاطر بدال من األدوات
االس �ت �ث �م��اري��ة ذات ال �ط��اب��ع امل �ض��ارب��ي
القصر.
حفاظا على أموال ّ
 - 4تحميل كافة املصروفات اإلدارية
من روات��ب ومكافآت املعينني واملتعلقة
القصر فقط على
ب��إدارة مصالح شؤون ّ
ميزانية الهيئة نفسها والتي تمول من
امليزانية العامة للدولة بدال من امليزانية
التجارية للهيئة والتي تمول من أموال
ال �ق �ص��ر ك �م��ا ه ��و م �ع �م��ول ح ��ال �ي ��ا ،وان
تقتصر امليزانية التجارية إلدارة أموال
ال �ق� ّ�ص��ر ع �ل��ى امل �ص ��روف ��ات ال�ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة
ملصالحهم فقط.
 - 5ش�غ��ل جميع ال��درج��ات ال�ش��اغ��رة
ل��دى الهيئة خ��اص��ة ل��دى اإلدارات التي
تعاني نقصا شديدا في أعداد العاملني
كما بينها ديوان املحاسبة في تقريره.
 - 6م� �ب ��ادرة ال �ه �ي �ئ��ة ف ��ي اق� �ت ��راح أي

ت �ع��دي�ل�ات ت �ش��ري �ع �ي��ة ت �ع��رق��ل أع �م��ال �ه��ا
ورف� �ع� �ه ��ا ل ��وزي ��ره ��ا امل �خ �ت ��ص ل�ت�ح�ق��ق
املصلحة العامة.
الصندوق الكويتي
للتنمية االقتصادية
 9توصيات
 - 1تفعيل دور مجلس أمناء املعهد
من خالل االلتزام بعدد م��رات االجتماع
املقررة قانونا.
 - 2ال�ع�م��ل ع�ل��ى ت�ص��وي��ب مالحظات
ديوان املحاسبة وخاصة املستمر منها.
 - 3ض� � � ��رورة ق� �ي ��ام امل �ع �ه ��د ب ��زي ��ادة
إي � ��رادات � ��ه ل �ت �ت �ن��اس��ب م� ��ع م �ص��روف��ات��ه
امل�ت�ن��ام�ي��ة س �ن��وي��ا ،خ��اص��ة ان ��ه مصنف
على انه ميزانية مستقلة.
 - 4ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت�ل�ب�ي��ة اح �ت �ي��اج��ات
الدولة من االستشارات العلمية بدال من
قيام جهات الدولة باالستعانة بجهات
استشارية خارجية.
 - 5ال�ع�م��ل ع�ل��ى وض��ع إستراتيجية
واضحة للمعهد تمكنه من زيادة حصته
السوقية من األب�ح��اث العلمية وتفعيل
دور املعهد ليكون استشاريا للحكومة
في مجال االبحاث والدراسات.
 - 6ال�ع�م��ل ع�ل��ى تفعيل ب�ع��ض بنود
امل��ادة  9من قانون إنشاء املعهد لزيادة
إيراداته واملتمثلة باآلتي:
اإليرادات مع ريع امتيازات واتفاقيات
ورخ��ص اس�ت�خ��دام ب ��راءات االخ�ت��راع��ات
واالبتكارات العائدة للمعهد.
العائد من ناتج االستثمار الصناعي
لألبحاث العلمية.
ال � �ه � �ب� ��ات وال � ��وص � ��اي � ��ا وامل � �ع� ��ون� ��ات
وال�ت�ب��رع��ات وأي إي� ��رادات أخ��رى يوافق
على قبولها مجلس األمناء.
 - 7ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى ش� �غ ��ل ال ��وظ ��ائ ��ف

ال�ش��اغ��رة ل��دى املعهد م��ن خ�لال اإلع�لان
ف � ��ي ال � �ج � ��ري � ��دة ال ��رس� �م� �ي ��ة وال� �ص� �ح ��ف
اليومية حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص
والعدالة.
 - 8العمل على تطوير نظام الترقيات
وخ ��اص ��ة ت��رق �ي��ات األك��ادي �م �ي�ي�ن بشكل
واضح ودقيق.
 - 9ال�ع�م��ل ع�ل��ى إن�ش��اء م��رك��ز لخدمة
امل �ج �ت �م��ع ل �ت �ق��دي��م اس � �ت � �ش ��ارات ع�ل�م�ي��ة
ل�ل �م��واط �ن�ين ب�ش�ك��ل ال ي��ؤث��ر ع �ل��ى سير
العمل لدى املعهد.
بيت الزكاة
 5توصيات
 - 1ض � � � ��رورة ت � �ع� ��اون ب� �ي ��ت ال ��زك ��اة
م ��ع ال �ج �ه ��ات ال ��رق ��اب �ي ��ة وت �ق ��دي ��م ك��اف��ة
التسهيالت لهم للقيام ب��دوره��م بشكل
فعال.
 - 2ض � ��رورة ت�ح�م�ي��ل ت�ك�ل�ف��ة ت��وزي��ع
أم � ��وال ال ��زك ��اة وغ �ي��ره��ا م ��ن امل �ص��اري��ف
اإلدارية املتعلقة بها على امليزانية التي
تمولها الدولة وليس على املتبرعني وان
تذهب تبرعاتهم بالكامل إلى مقاصدها
الشرعية والخيرية دون نقصان ،خاصة
ان بيت الزكاة يتلقى معونة من الدولة
تقدر بـ  1.5مليون دينار لهذا الغرض.
 - 3االلتزام باملشاريع املدرجة ضمن
م�ي��زان�ي��ة ب�ي��ت ال ��زك ��اة وت�ن�ف�ي��ذه��ا وف�ق��ا
ل �ل �ج��دول ال��زم �ن��ي ل �ل �م �ش��روع ،ودراس � ��ة
م�ع��وق��ات تنفيذها وال�ع�م��ل على اتخاذ
اإلجراءات املناسبة لتذليلها.
 - 4ال �ع �م��ل ع �ل��ى ات� �خ ��اذ اإلج � � ��راءات
ال� � �ل� ��ازم� � � � ��ة ل � � ��وق � � ��ف ص � � � � ��رف امل � � �ك � ��اف � ��أة
التشجيعية لبعض املوظفني العاملني
على الشاشات دون وجه حق باملخالفة
لقرار مجلس الخدمة املدنية والقاضي
بإيقافها منذ سنة  2005إال للمستحقني
منهم قانونا واتخاذ اإلج��راءات الالزمة
لتحصيل ما تم صرفه دون وجه حق.
 - 5م �ب��ادرة ب�ي��ت ال��زك��اة ف��ي اق �ت��راح
أي ت�ع��دي�لات تشريعية ت�ع��رق��ل أع�م��ال��ه
ورف� �ع� �ه ��ا ل � ��وزي � ��ره امل �خ �ت ��ص ل�ت�ح�ق�ي��ق
املصلحة العامة.
معهد الكويت لألبحاث العلمية
 13توصيه
 - 1تفعيل دور مجلس أمناء املعهد
من خالل االلتزام بعدد م��رات االجتماع
املقررة قانونا.
 - 2ال�ع�م��ل ع�ل��ى ت�ص��وي��ب مالحظات
ديوان املحاسبة وخاصة املستمر منها.
 - 3ض� � � ��رورة ق� �ي ��ام امل �ع �ه ��د ب ��زي ��ادة

التتمة ص26

26

ملف

حصاد دور
االنعقاد الثالث

aldostoor

الخميس  15رمضان  02 . 1436يوليو 2015

«الدستور» أعدت ملفا شامال عن أنشطة النواب وفعاليات وجلسات مجلس األمة على مدار  245يوما هي عمر دور االنعقاد الثالث منذ انطالقه في
 28أكتوبر  ،2014ويشمل الحصاد األسئلة واالقتراحات والرغبات واالستجوابات وطلبات المناقشة وقرارات ووفود المجلس.

تفويض لجنة األولويات متابعة التزام مجلس الوزراء تنفيذ القوانين الصادرة عن مجلس األمة

 3توصيات بشأن تأخر اللوائح التنفيذية
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إي � ��رادات � ��ه ل �ت �ت �ن��اس��ب م� ��ع م �ص��روف��ات��ه
امل�ت�ن��ام�ي��ة س �ن��وي��ا ،خ��اص��ة ان ��ه مصنف
على انه ميزانية مستقلة.
 - 4ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت�ل�ب�ي��ة اح �ت �ي��اج��ات
الدولة من االستشارات العلمية بدال من
قيام جهات الدولة باالستعانة بجهات
استشارية خارجية.
 - 5ال�ع�م��ل ع�ل��ى وض��ع إستراتيجية
واضحة للمعهد تمكنه من زيادة حصته
السوقية من األب�ح��اث العلمية وتفعيل
دور املعهد ليكون استشاريا للحكومة
في مجال االبحاث والدراسات.
 - 6ال�ع�م��ل ع�ل��ى تفعيل ب�ع��ض بنود
امل��ادة  9من قانون إنشاء املعهد لزيادة
إيراداته واملتمثلة باآلتي:
 اإلي � � � � � � ��رادات م � ��ع ري � � ��ع ام � �ت � �ي ��ازاتوات �ف��اق �ي��ات ورخ ��ص اس �ت �خ��دام ب ��راءات
االخ� � �ت � ��راع � ��ات واالب� � �ت� � �ك � ��ارات ال� �ع ��ائ ��دة
للمعهد.
 ال � �ع� ��ائ� ��د م � ��ن ن� ��ات� ��ج االس� �ت� �ث� �م ��ارالصناعي لألبحاث العلمية.
 ال �ه �ب ��ات وال ��وص ��اي ��ا وامل �ع ��ون ��اتوال�ت�ب��رع��ات وأي إي� ��رادات أخ��رى يوافق
على قبولها مجلس األمناء.
 - 7ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى ش� �غ ��ل ال ��وظ ��ائ ��ف
ال�ش��اغ��رة ل��دى املعهد م��ن خ�لال اإلع�لان
ف � ��ي ال � �ج � ��ري � ��دة ال ��رس� �م� �ي ��ة وال� �ص� �ح ��ف
اليومية حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص
والعدالة.
 - 8العمل على تطوير نظام الترقيات
وخ ��اص ��ة ت��رق �ي��ات األك��ادي �م �ي�ي�ن بشكل
واضح ودقيق.
 - 9ال�ع�م��ل ع�ل��ى إن�ش��اء م��رك��ز لخدمة
امل �ج �ت �م��ع ل �ت �ق��دي��م اس � �ت � �ش ��ارات ع�ل�م�ي��ة
ل�ل �م��واط �ن�ين ب�ش�ك��ل ال ي��ؤث��ر ع �ل��ى سير
العمل لدى املعهد.
 - 10م � �ب ��ادرة امل �ع �ه��د ب��ال �ع �م��ل ع�ل��ى
تقوية ع�لاق��ات��ه م��ع ال�ج�ه��ات الحكومية
م��ن خ�لال تقديمه ألبحاثه ال�ت��ي انتهى
م�ن�ه��ا امل�ع�ه��د وال �ع �م��ل ع�ل��ى ب�ح��ث سبل
تطبيقها على ارض ال��واق��ع ب��دال م��ن ان
تكون حبيسة االدراج.
 - 11ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت �ط��وي��ر منهجية
األب �ح��اث العلمية ال�ت��ي يقدمها املعهد
لتكون محاكية لخطة التنمية.
 - 12العمل على استقصاء املشاكل
واالخ � � � � �ت � �ل � ��االت ال� � �ت � ��ي ت � �ع� ��ان� ��ي م �ن �ه��ا
ال��دول��ة مل�ع��رف��ة األول��وي��ات ال�ت��ي تحتاج
ل �ل �ح��ل وت �ق ��دي ��م ال � ��دراس � ��ات واألب� �ح ��اث
ال�ع�ل�م�ي��ة ل�ح�ل�ه��ا وامل � �ب� ��ادرة ب�ت�ق��دي�م�ه��ا
ملجلس ال ��وزراء ومجلس األم��ة تحقيقا
للمصلحة العامة.
 - 13م �ب ��ادرة امل�ع�ه��د ف��ي اق �ت ��راح أي

ت� �ع ��دي�ل�ات ت �ش��ري �ع �ي��ة ت �ع ��رق ��ل أع �م��ال��ه
ورف� �ع� �ه ��ا ل � ��وزي � ��ره امل �خ �ت ��ص ل�ت�ح�ق�ي��ق
املصلحة العامة.
وكالة األنباء الكويتية
 8توصيات
 - 1تزويد ديوان املحاسبة بما يفيد
جدية الوكالة بتسوية مالحظاتها.
 - 2ال �ع �م ��ل ع �ل ��ى ت �ك �ث �ي��ف ال �ج �ه��ود
لزيادة وتنمية إي��رادات الوكالة خاصة
أنها مصنفة على أنها جهة مستقلة.
 - 3وض��ع لوائح مالية تشكل نظاما
ماليا يتناسب وعمل املكاتب الخارجية
التابعة للوكالة.
 - 4ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى ش� �غ ��ل ال ��وظ ��ائ ��ف
الشاغرة لدى الوكالة.
 - 5ال �ع �م��ل ع �ل��ى إدراج االع �ت �م��ادات
امل��ال�ي��ة املتناسبة م��ع ق ��درة ال��وك��ال��ة في
تنفيذ مشاريعها وذلك تجنبا لتضخيم
امل �ي��زان �ي��ة ب��اع �ت �م��ادات م��ال �ي��ة ال يمكن
االستفادة منها.
 - 6وضع ضوابط واضحة لالستعانة
بموظفني على بند مكافآت أعمال أخرى.
 - 7العمل على ان تكون الوكالة مركزا
ل �ل �ت��دري��ب ف ��ي م �ج ��ال ت �ح��ري��ر األخ �ب ��ار
وم��ا يتصل ب��ه م�م��ا ي�ث��ري س��وق العمل
س� � ��واء ف ��ي ال �ق �ط ��اع ال� �ع ��ام أو ال �خ��اص
أس��وة ببعض الجهات الحكومية التي
ت �ح �م��ل ن �ف��س ه� ��ذا امل �ض �م��ون ك��ال�ه�ي�ئ��ة
العامة لالستثمار والصندوق الكويتي
ل�ل�ت�ن�م�ي��ة االق �ت �ص��ادي��ة ال �ع��رب �ي��ة وب�ن��ك
ال� �ك ��وي ��ت امل� ��رك� ��زي وامل ��ؤس� �س ��ة ال �ع��ام��ة
للتأمينات االجتماعية.
 - 8م �ب ��ادرة ال��وك��ال��ة ف��ي اق �ت ��راح أي
ت �ع��دي�ل�ات ت �ش��ري �ع �ي��ة ت �ع��رق��ل أع �م��ال �ه��ا
ورف �ع �ه��ا ل ��وزي ��ره ��ا امل �خ �ت��ص ل�ت�ح�ق�ي��ق
املصلحة العامة.

تقارير لجنة الميزانيات
ف ��ي ج�ل�س��ة  16ي��ون �ي��و  2015واف ��ق
امل �ج �ل��س ع �ل��ى ال �ت��وص �ي��ات ال� � ��ورادة في
ت �ق ��اري ��ر ل �ج �ن��ة امل �ي ��زان �ي ��ات وال �ح �س��اب
الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة
وال � �ث� ��روة ال �س �م �ك �ي��ة وج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت
والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة
ل �ل �م �ع �ل��وم��ات امل��دن �ي��ة واإلدارة ال �ع��ام��ة
لإلطفاء وبلدية الكويت وهيئة تشجيع
االس �ت �ث �م��ار امل �ب��اش��ر وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
للصناعة.
الهيئة العامة لشؤون الزراعة
 10توصيات
 - 1ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت�ل�اف ��ي م�لاح �ظ��ات

متابعة نيابية ألحد النقاشات

دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة وخ ��اص ��ة امل �س �ت �م��رة
منها ،ووضع االجراءات الالزمة لضمان
عدم تكرارها مستقبال.
 - 2ض � ��رورة وض ��ع ش� ��روط ج��زائ�ي��ة
ف �ع��ال��ة ل�ل�ق�ض��اء ع �ل��ى امل�ل�اح �ظ��ات ال�ت��ي
تصاحب تخصيص الحيازات بمختلف
انواعها.
 - 3ال�ع�م��ل ع�ل��ى التنسيق م��ع وزارة
امل��ال �ي��ة ب �ش��أن دع ��م االع �ل��اف ووص��ول��ه
ملستحقيه تنفيذا لقرار مجلس ال��وزراء
الصادر بهذا الشأن في سنة .2004
 - 4ال �ع �م��ل ع �ل��ى ات � �خ ��اذ امل ��زي ��د م��ن
االج��راءات التي تساهم في وصول دعم
االعالف ملستحقيه فقط.
 - 5العمل على تركيز الجهود نحو
تحقيق االمن الغذائي واالكتفاء الذاتي
تنفيذا لقانون ان�ش��اء الهيئة ال��ذي ركز
ع �ل��ى اه �م �ي��ة زي � ��ادة االن� �ت ��اج ف ��ي م�ج��ال
الثروات النباتية والحيوانية والسمكية.
 - 6تعاون الهيئة مع معهد الكويت
ل�لاب �ح��اث ال�ع�ل�م�ي��ة خ��اص��ة ب�م��ا يتعلق
باالستزراع السمكي والروبيان وغيرها
من االبحاث ذات العالقة بنشاط الهيئة
واالس�ت�ف��ادة منها وترجمتها ال��ى واق��ع
عملي ملموس لزيادة االنتاج في مجال
الثروات النباتية والحيوانية والسمكية.
 - 7ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع دي � � ��وان ال �خ��دم��ة
امل ��دن� �ي ��ة ل �ل �ع �م��ل ع �ل ��ى ش �غ ��ل ال �ش ��واغ ��ر
الوظيفية لدى الهيئة.
 - 8ال�ع�م��ل ع�ل��ى االس � ��راع ف��ي تنفيذ
املشاريع وفق برامجها الزمنية املحددة
خ� ��اص� ��ة ان ن� �س ��ب االن � � �ج� � ��از ل �غ��ال �ب �ي��ة
امل �ش ��اري ��ع ض �ع �ي �ف��ة ،م ��ع ال �ت��رك �ي��ز ع�ل��ى
ان�ج��از الحدائق العامة واملنتزهات في
م�خ�ت�ل��ف امل �ح��اف �ظ��ات ل�ت�ص�ب��ح متنفسا
ألهالي مناطقها.
 - 9االهتمام بثمر النخيل في شوارع

الكويت واالستفادة منه ب��دال من تركه،
وان تقوم الهيئة بالتعاقد مع الشركات
امل�ت�خ�ص�ص��ة ل��رع��اي �ت��ه ب �ع��د اس�ت�ج�لاب
عروض اسعار من املناقصني للتفاضل
بينهم للحصول على اف�ض��ل الخدمات
امل�ك�ن��ة ب��أس�ع��ار تنافسية تقلل التكلفة
ع �ل��ى امل � ��ال ال� �ع ��ام ،وال �ت��رك �ي��ز مستقبال
ع �ل��ى ج� � ��ودة ون� � ��وع ال �ن �خ �ي��ل امل � � ��زروع،
ووض � � ��ع خ� �ط ��ة ل�ل�اس� �ت� �ف ��ادة م� ��ن ث �م��ره
كبيعه وتصديره او وهبه لبيت الزكاة
ل�ل�اس �ت �ف ��ادة م �ن��ه ف ��ي م �ش ��اري ��ع اف �ط��ار
الصائم مثال.
 - 10م �ب��ادرة ال�ه�ي�ئ��ة ف��ي اق �ت��راح اي
ت �ع��دي�ل�ات ت �ش��ري �ع �ي��ة ت �ع��رق��ل اع �م��ال �ه��ا
ورف �ع �ه��ا ل ��وزي ��ره ��ا امل �خ �ت��ص ل�ت�ح�ق�ي��ق
املصلحة العامة.
جامعة الكويت
 10توصيات
 -1ض��رورة ت��زوي��د دي��وان املحاسبة
ب�م��ا ي�ف�ي��د ج��دي��ة ال�ج��ام �ع��ة ف��ي ت�س��وي��ة
م�ل�اح �ظ ��ات �ه ��ا وم �خ ��ال �ف ��ات �ه ��ا وخ ��اص ��ة
املستمرة منها ،مع وضع برنامج زمني
واض� � ��ح وم � �ح ��دد ل �ل �ع �م��ل ب �ج��دي��ة ع�ل��ى
تسويتها.
 -2التنسيق مع ديوان الخدمة املدنية
الع �ت �م��اد (الئ �ح��ة ال �ب �ع �ث��ات) ل�ل�ج��ام�ع��ة،
ومتابعة مراسالت الجامعة مع الديوان
بشكل دوري الى حني اقرارها.
 -3ال � �ع � �م� ��ل ب � �ج� ��دي� ��ة ع � �ل� ��ى ش �غ��ل
ال �ش��واغ��ر ال��وظ�ي�ف�ي��ة م��ن اع �ض��اء هيئة
ال � � �ت � � ��دري� � ��س وال� � � �ت � � ��دري � � ��س وم � �ع � �ي� ��دي
ال�ب�ع�ث��ات ،م��ع ض ��رورة اع ��ادة ال�ن�ظ��ر في
آل� �ي ��ة ال� �ق� �ب ��ول ل �ل �م �ت �ق��دم�ين ل �ش �غ��ل ت�ل��ك
ال �ش��واغ��ر خ��اص��ة وان �ه��ا ت�ع�ت�م��د بشكل
كبير ع�ل��ى امل�ق��اب�ل��ة الشخصية م�م��ا قد
ي� ��ؤدي ال ��ى (ال �ش �خ �ص��ان �ي��ة) ف��ي ال�ح�ك��م

ع �ل��ى ش �خ �ص �ي��ات امل �ت �ق��دم�ين وال �ت �م��اي��ز
فيما بينهم ،ووض��ع اس��س موضوعية
ومعايير اكاديمية واض�ح��ة ف��ي مسألة
قبول املتقدمني ممن يحملون شهادات
ع� �ل �م� �ي ��ة م � �ع � �ت ��رف ب � �ه ��ا وم � � ��ن ج��ام �ع��ة
م �ع �ت �م��دة ،وع � ��دم ت �غ �ي �ي��ر ه � ��ذه االس ��س
واملعايير بشكل سنوي لقبول مرشحني
دون غيرهم.
 -4ال �ع �م��ل ع �ل��ى زي � ��ادة ع ��دد م�ق��اع��د
ال �ب �ع �ث��ات ال ��دراس �ي ��ة مل �ع �ي��دي ال�ب�ع�ث��ات
ل �ت �غ �ط �ي��ة ال� �ن� �ق ��ص ف � ��ي اع � �ض � ��اء ه�ي�ئ��ة
ال� �ت ��دري ��س خ ��اص ��ة وان اع � � ��داد ال�ط�ل�ب��ة
ب��ازدي��اد مستمر ،وه��و ما سيساهم في
التقليل من مكافآت التدريس والتدريب
للساعات الزائدة على النصاب.
 -5اع��ادة النظر ف��ي آل�ي��ة عمل لجان
ال �ت��رق �ي��ات خ��اص��ة أن ال �ق��اع��دة ال�ك�ب��رى
م��ن اع�ض��اء هيئة ال�ت��دري��س ه��م م��ن فئة
(مدرس).
 -6ارفاق الجامعة لخطتها التدريبية
ال �ت �ف �ص �ي �ل �ي��ة م ��ع م � �ش ��روع م �ي��زان �ي �ت �ه��ا
للسنة املالية  2017 /2016خاصة فيما
يتعلق ببند (املهمات العلمية) العضاء
هيئة التدريس سنويا.
 -7ال �ع �م��ل ع �ل��ى اع� � ��ادة ه�ي�ك�ل��ة ب�ن��د
(ابحاث ودراس��ات) والخاص باالبحاث
العلمية العضاء هيئة التدريس وتوزيع
تكلفتها ع�ل��ى ب�ن��ود ال �ص��رف املختصة
ب �ه��ا ع �ل��ى اب� � ��واب امل �ي��زان �ي��ة اب� �ت ��داء م��ع
مشروع ميزانية الجامعة للسنة املالية
 ،2017 /2016وارف � ��اق ب �ي��ان تفصيلي
ح ��ول م��اه �ي��ة ت �ل��ك االب� �ح ��اث واع ��داده ��ا
وتكلفة كل بحث على ح��دة مع مشروع
امليزانية سنويا.
 -8العمل على تشكيل لجنة تحقيق
بشأن تنفيذ الجامعة لعدة تعاقدات من
دون ان تتوافر لدى الجامعة االعتمادات
امل��ال�ي��ة ال�ل�ازم��ة ل �ه��ذا ال�ت�ع��اق��د ،وت��زوي��د
ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي
بنتيجة ذلك التحقيق.
 -9ال�ع�م��ل ع�ل��ى االس � ��راع ف��ي تنفيذ
املشاريع االنشائية ملدينة صباح السالم
ال �ج��ام �ع �ي��ة وت �ن �ف �ي��ذه��ا وف �ق��ا ل �ل �ج��داول
الزمنية الخاصة ب�ه��ا ،خ��اص��ة ان نسب
االن�ج��از لغالبية امل�ش��اري��ع ضعيفة ،مع
ضبط تكاليف االنشاء ،خاصة ان الدولة
ب��أم��س ال�ح��اج��ة ال��ى ه��ذا امل �ش��روع مل��ا له
من اهمية للمجتمع في توفير خدمات
ت�ع�ل�ي�م�ي��ة م ��ع ض � � ��رورة ت��وف �ي��ر م�ق��اع��د
دراس�ي��ة كافية لتستوعب اع��داد الطلبة
الخريجني م��ن الثانوية العامة خاصة
ان اعداد الطلبة بازدياد مستمر.
 -10م� �ب ��ادرة ال �ج��ام �ع��ة ف ��ي اق �ت��راح
اي تعديالت تشريعية تعرقل اعمالها
ورف �ع �ه��ا ل ��وزي ��ره ��ا امل �خ �ت��ص ل�ت�ح�ق�ي��ق

املصلحة العامة.
الهيئة العامة للبيئة
 7توصيات
 -1العمل على إن�ش��اء وح��دة رقابية
على املخالفات البيئية ت�ك��ون مناسبة
لحجم األعمال املوكلة للهيئة.
 - 2ضرورة تضمني الهيئة لكل من:
أ  -العودة إلى رقابة ديوان املحاسبة
ولجنة املناقصات املركزية.
ب  -ت�ح��دي��د ش�ك��ل م�ي��زان�ي��ة ص�ن��دوق
ح�م��اي��ة ال�ب�ي�ئ��ة ال ��ذي ن��ص ع�ل�ي��ه ق��ان��ون
حماية البيئة الجديد .ضمن مجموعة
التعديالت املقترحة على قانون حماية
البيئة الجديد الى لجنة املرافق العامة
مع اشراك وزارة املالية في اي تعديالت
مالية مقترحة على القانون.
 - 3ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى ش� �غ ��ل ال� �ش ��واغ ��ر
الوظيفية لدى الهيئة.
 - 4ض� � ��رورة إع� � ��ادة ال �ن �ظ��ر ب�ه�ي�ك�ل��ة
عقود الصيانة لبرامج الحاسب اآلل��ي،
خاصة أن هناك عدة عقود متشابهة في
نطاق األعمال.
 - 5ال�ع�م��ل ع�ل��ى اإلس � ��راع ف��ي تنفيذ
امل�ش��اري��ع ال�خ��اص��ة بالهيئة وتنفيذها
وفقا للجداول الزمنية الخاصة بها.
 - 6العمل على التنسيق بني الجهات
الحكومية املعنية بمشاريع ادارة البيئة
معالجة النفايات) وتطوير آلية االنتفاع
من النفايات واالتجاه الى تدويرها بدال
م ��ن م �ع��ال �ج �ت �ه��ا ،وال � �ح� ��رص ع �ل��ى ع��دم
تشتت ه��ذه ال�ف�ك��رة الصناعية ال��واع��دة
بني الجهات الحكومية والتنسيق فيما
بينها لتكون تحت ادارة مركزية واحدة
داخ��ل الهيئة العامة للصناعة لتخطط
وتنظم وت��دي��ر وتتابع ه��ذا امل�ش��روع ملا
له من اثار اقتصادية وبيئية باالضافة
الى كونها بديال حقيقيا لعدو النظافة
التي ارتفعت تكلفتها كثيرا ،خاصة أن
ل�ل�ه�ي�ئ��ة م �ش��روع��ا ب �ش��أن م�س��ح واع� ��داد
قاعدة بيانات شاملة للنفايات في دولة
الكويت.
 - 7م � � �ب� � ��ادرة ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ف � ��ي اق � �ت� ��راح
ت �ع��دي�ل�ات ت �ش��ري �ع �ي��ة ت �ع��رق��ل أع �م��ال �ه��ا
ورف �ع �ه��ا ل ��وزي ��ره ��ا امل �خ �ت��ص ل�ت�ح�ق�ي��ق
املصلحة العامة.
الهيئة العامة
للمعلومات المدنية
 8توصيات
ض� � ��رورة ت� �ع ��اون ال �ه �ي �ئ��ة وال �ج �ه��ات
الرقابية كافة والرد على مكاتباتهم في

التتمة ص27
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«الدستور» أعدت ملفا شامال عن أنشطة النواب وفعاليات وجلسات مجلس األمة على مدار  245يوما هي عمر دور االنعقاد الثالث منذ انطالقه في
 28أكتوبر  ،2014ويشمل الحصاد األسئلة واالقتراحات والرغبات واالستجوابات وطلبات المناقشة وقرارات ووفود المجلس.

وافق على  9توصيات عقب مناقشة قضية إلغاء الدعم عن الديزل والكيروسين

المجلس يوصي بمراقبة أسعار السلع
تتمة المنشور ص26

بلدية الكويت
 10توصيات
 -1ض��رورة معاونة دي��وان املحاسبة
بشكل فعال م��ن خ�لال ت��زوي��ده ب��ال��ردود
وال �ب �ي��ان��ات وامل �ع �ل��وم��ات وامل �س �ت �ن��دات
ال �ك��اف �ي��ة ،وال �ع �م��ل ب�ج��دي��ة ع�ل��ى تسوية
امل �ل��اح � � �ظ � ��ات وامل� � �خ � ��ال� � �ف � ��ات وخ� ��اص� ��ة
املستمرة منها.
 -2ال � �ع � �م ��ل ع � �ل ��ى وض � � ��ع ض ��واب ��ط
واض �ح��ة وم� ��دد زم �ن �ي��ة م �ح��ددة ل�ل�ج��ان
التحقيق ال�ت��ي تنشئها البلدية للنظر
ف ��ي م�لاح �ظ��ات�ه��ا وم �خ��ال �ف��ات �ه��ا ل��زي��ادة
ف �ع��ال �ي �ت �ه��ا وت� ��رج � �م� ��ة ن �ت ��ائ �ج �ه ��ا ب �م��ا
يساهم في القضايا على اسباب نشأة
تلك امل�لاح�ظ��ات وامل�خ��ال�ف��ات ومحاسبة
املقصرين الذين تسببوا بها.
 -3العمل جديا على تحصيل الديون
املستحقة للبلدية وتسويتها ،والعمل
ع �ل��ى رص ��د اس �ب��اب ن �ش��أة ت �ل��ك ال��دي��ون
لضمان عدم تكرارها في املستقبل.
 -4العمل على زيادة ايرادات البلدية
من االعالنات التجارية مع القيام بشكل
كاف بتأهيل الشركات املتخصصة بهذا
امل�ج��ال وال�ن�ظ��ر ف��ي تاريخها التنفيذي
م ��ع االخ � ��ذ ب��االع �ت �ب��ار م�ل��اك ال �ش��رك��ات
املستبعدة من االعالنات التجارية والتي
ق ��ام ��ت ال �ب �ل��دي��ة ب��اس �ت �ب �ع��اد ش��رك��ات �ه��م
ال�ق��دي�م��ة وي �ق��وم��ون ب�ت��أس�ي��س ش��رك��ات
اخ��رى للتحايل على ق��رار استبعادهم
للدخول في املزايدات االعالنية الجديدة
ت�ج�ن�ب��ا ل �ت �ك��رار م�ش��اك�ل�ه��م ال �ق��دي �م��ة في
العقود الجديدة.
 -5تفعيل دور االدارة القانونية لدى
البلدية وان يكون لها دور وق��ائ��ي وأال
يقتصر دورها امام الترافع في الدعاوى
القضائية فقط.
 -6ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع دي � � ��وان ال �خ��دم��ة
امل ��دن� �ي ��ة ل �ل �ع �م��ل ع �ل ��ى ش �غ ��ل ال �ش ��واغ ��ر
الوظيفية لدى البلدية.
 -7ال�ع�م��ل ع�ل��ى االس � ��راع ف��ي تنفيذ
املشاريع االنشائية للبلدية وتنفيذها
وف �ق��ا ل �ل �ج��داول ال��زم�ن�ي��ة ال�خ��اص��ة ب�ه��ا،
وم �ع��ال �ج��ة ال �خ �ل��ل ال �ن��ات��ج م��ن ال�ن��اح�ي��ة
ال�ت�خ�ط�ي�ط�ي��ة وال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل�ل�م�ش��اري��ع،
خ� ��اص� ��ة أن ن� �س ��ب االن � � �ج� � ��از ل �غ��ال �ب �ي��ة
املشاريع ضعيفة.
 -8العمل على التنسيق بني الجهات
ال �ح �ك��وم �ي��ة امل �ع �ن �ي��ة ب �م �ش ��اري ��ع ادارة
ال �ب�ي�ئ��ة (م �ع��ال �ج��ة ال �ن �ف��اي��ات) وت�ط��وي��ر
آلية االنتفاع من النفايات واالتجاه الى
تدويرها بدال من معالجتها ،والحرص
على عدم تشتت هذه الفكرة الصناعية

٪3.7

٪2.
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اإلدارة العامة لإلطفاء
 4توصيات
 -1ال � �ع � �م� ��ل ع � �ل� ��ى وض � � ��ع اآلل� � �ي � ��ات
املناسبة لالسراع في تنفيذ خط الشراء
ف�ي�م��ا يتعلق ب��وس��ائ��ل ال�ن�ق��ل وامل �ع��دات
وال �ت �ج �ه �ي��زات وف ��ق ب��رام �ج �ه��ا ال��زم�ن�ي��ة
املحددة.
 -2ال�ع�م��ل ع�ل��ى االس � ��راع ف��ي تنفيذ
امل� �ش ��اري ��ع االن �ش��ائ �ي��ة ل � �ل ��ادارة ال �ع��ام��ة
ل�لاط �ف��اء خ��اص��ة إن �ش��اء م��راك��ز االط �ف��اء
ح�ي��ث ال ي ��زال ال�ع��دي��د م�ن�ه��ا ف��ي مرحلة
ال �ت �ص �م �ي��م ،وذل � ��ك ل �خ��دم��ة اه ��ال ��ي ت�ل��ك
املناطق وسرعة االستجابة لبالغاتهم.
 -3العمل بشكل ج��دي على االل�ت��زام
بالدراسة والتوصية خالل املدة املحددة
ل� � �ل � ��ادارة ال � �ع ��ام ��ة ل �ل�اط � �ف ��اء م � ��ن ل �ج �ن��ة
امل �ن��اق �ص��ات امل ��رك ��زي ��ة ت �ف��ادي��ا الن �ت �ه��اء
التأمني االولي للمناقصني قبل االنتهاء
من اجراءات التعاقد.
 -4م � � �ب� � ��ادرة االدارة ف � ��ي اق � �ت� ��راح
ت �ع��دي�ل�ات ت �ش��ري �ع �ي��ة ت �ع��رق��ل اع �م��ال �ه��ا

ورف �ع �ه��ا ل ��وزي ��ره ��ا امل �خ �ت��ص ل�ت�ح�ق�ي��ق
املصلحة العامة.

٪0.5

املواعيد املقررة قانونا.
 - 2ال � �ع � �م� ��ل ب � �ج� ��دي� ��ة ع � �ل� ��ى ت�ل�اف ��ي
امل�ل�اح �ظ��ات وامل �خ��ال �ف��ات ال �ت��ي سجلها
دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة ع�ل��ى الهيئة وخ��اص��ة
املستمرة منها.
 - 3العمل على وضع برامج لتدريب
ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن الح�ل�ال� �ه ��م م �ح ��ل ال �ع �م��ال��ة
االجنبية املعينة على عقود الخدمات.
 - 4ال�ع�م��ل ع�ل��ى التنسيق م��ع دي��وان
الخدمة املدنية قبل ال�ش��روع في تعيني
موظفني على العقد الثالث كمستشارين
ووفق ضوابطه وشروطه.
 - 5ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت �س �ك�ين ال��وظ��ائ��ف
االش��راف�ي��ة للهيئة وال�ش��اغ��رة منذ سنة
 2006وفق الضوابط والشروط املنظمة
لذلك.
 - 6ال�ع�م��ل ع�ل��ى اع ��داد خ�ط��ة سنوية
م��دروس��ة بشأن بند (املهمات الرسمية
في ال�خ��ارج) واالل�ت��زام باالعتماد املالي
املخصص له.
 - 7ال�ع�م��ل ع�ل��ى االس � ��راع ف��ي تنفيذ
امل�ش��اري��ع االن�ش��ائ�ي��ة للهيئة وتنفيذها
وف �ق��ا ل �ل �ج��داول ال��زم�ن�ي��ة ال�خ��اص��ة ب�ه��ا،
وم �ع��ال �ج��ة ال �خ �ل��ل ال �ن��ات��ج م��ن ال�ن��اح�ي��ة
ال�ت�خ�ط�ي�ط�ي��ة وال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل�ل�م�ش��اري��ع
وم�ت��اب�ع�ت�ه��ا م��ع وزارة االش �غ��ال بصفة
دورية.
 - 8م� �ب ��ادرة ال �ه �ي �ئ��ة ف ��ي اق� �ت ��راح اي
ت �ع��دي�ل�ات ت �ش��ري �ع �ي��ة ت �ع��رق��ل اع �م��ال �ه��ا
ورف �ع �ه��ا ل ��وزي ��ره ��ا امل �خ �ت��ص ل�ت�ح�ق�ي��ق
املصلحة العامة.

تصنيف التوصيات في «الثالث»
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رسالة رئيس
اعتماد 26
تصنيف تقارير لجنة طلبات تقارير تقارير املالية عن استجواب
التوصيات امليزانيات املناقشة اللجان الخطة اإلنمائية وزير التجارة حسابا ختاميا لجنة املال العام
العدد

253

املعدل

٪ 63.3

58

34
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ال � � ��واع � � ��دة ب �ي��ن ال � �ج � �ه� ��ات ال �ح �ك ��وم �ي ��ة
وال �ت �ن �س �ي��ق ف�ي�م��ا ب�ي�ن�ه��ا ل �ت �ك��ون تحت
ادارة مركزية واحدة داخل الهيئة العامة
للصناعة لتخطط وتنظم وتدير وتتابع
ه��ذا امل �ش��روع مل��ا ل��ه م��ن آث��ار اقتصادية
وب �ي �ئ �ي��ة ب ��االض ��اف ��ة ال� ��ى ك��ون �ه��ا ب��دي�لا
حقيقيا ل�ع�ق��ود ال�ن�ظ��اف��ة ال�ت��ي ارت�ف�ع��ت
تكلفتها كثيرا.
 -9السعي إلى التقليل من االعتماد
ع�ل��ى امل��وظ�ف�ين امل�س�ت�ع��ان ب�ه��م ع�ل��ى بند
املكافآت واالتجاه نحو التعيني املباشر
للكويتيني.
 -10م � �ب� ��ادرة ال �ب �ل��دي��ة ف ��ي اق� �ت ��راح
ت �ع��دي�ل�ات ت �ش��ري �ع �ي��ة ت �ع��رق��ل اع �م��ال �ه��ا
ورف �ع �ه��ا ل ��وزي ��ره ��ا امل �خ �ت��ص ل�ت�ح�ق�ي��ق
املصلحة العامة.
هيئة تشجيع االستثمار المباشر
 8توصيات
 1ض � ��رورة ال�ت�ن�س�ي��ق ب�ي�ن ال�ج�ه��اتذات ال �ط��اب��ع االس �ت �ث �م��اري وال�ص�ن��اع��ي
ل �ل �ح��د م� ��ن ال �ت �ش ��اب ��ك او ال� �ت ��داخ ��ل ف��ي
االخ �ت �ص��اص��ات ،وال �ع �م��ل ع�ل��ى تحقيق
التكامل االم�ث��ل م��ن خ�لال استراتيجية
متكاملة بهدف خلق فرص عمل للشباب
الكويتي وتنويع مصادر الدخل.
 -2العمل على تطوير وتحسني بنية
االس�ت�ث�م��ار وتسهيل االج � ��راءات وازال ��ة
املعوقات لتحقيق الرغبة السامية بأن
تكون الكويت مركزا ماليا عامليا.

االجمالي
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 -3تعميق الوعي بأهمية االستثمار
امل � �ب � ��اش � ��ر والس � �ي � �م � ��ا االج � �ن � �ب � ��ي م� �ن ��ه،
والترويج للبيئة االستثمارية الكويتية.
 -4ت�ش�ج�ي��ع امل�س�ت�ث�م��ري��ن ع�ل��ى نقل
وت� ��وط�ي��ن واس� �ت� �ع� �م ��ال ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا
ووس��ائ��ل االن �ت��اج والتشغيل واساليب
االدارة وال �خ �ب��رات الفنية والتسويقية
الحديثة واملتطورة.
 -5اعادة هيكلة االستثمارات لصالح
ال�ق�ط��اع ال �خ��اص ل��زي��ادة مساهمته في
التنمية االقتصادية.
 -6العمل على انشاء ادارة للتدقيق
الداخلي وإلحاق تبعيتها بأعلى سلطة
في الهيئة وهو مجلس االدارة او الوزير
املختص لضمان استقالليتها.
 -7ال�ع�م��ل ع�ل��ى ت�لاف��ي امل��آخ��ذ ال�ت��ي
شابت برنامج االوفست السابق وعالج
الصعوبات والعقبات التي حالت دون
تنفيذه م��ع املستشار ال�ج��دي��د ،مل��ا لهذا
البرنامج من اهمية قصوى لالقتصاد
ال��وط �ن��ي ف ��ي ن �ق��ل ال �ت �ق �ن �ي��ات ال�ح��دي�ث��ة
وت� �ط ��وي ��ر اس ��ال� �ي ��ب االدارة امل �ت �ق��دم��ة
وال � �ت � ��ي س �ت �س ��اه ��م ف � ��ي ت �ش �ج �ي��ع ن�م��و
االق �ت �ص��اد ال��وط �ن��ي وت �ن��وي��ع ن�ش��اط��ات
ال �ق �ط��اع ال �خ��اص ال�ك��وي�ت��ي وامل�س��اه�م��ة
ف��ي خ�ل��ق ف ��رص ع�م��ل ج��دي��دة ومنتجة
وتنمية الوظائف ذات امل�ه��ارات العالية
ل �ل �م ��واط �ن�ي�ن ال �ك ��وي �ت �ي�ي�ن ف� ��ي ال �ق �ط��اع
الخاص.
 -8م � � �ب� � ��ادرة ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ف � ��ي اق � �ت� ��راح

ت �ع��دي�ل�ات ت �ش��ري �ع �ي��ة ت �ع��رق��ل اع �م��ال �ه��ا
ورف �ع �ه��ا ل ��وزي ��ره ��ا امل �خ �ت��ص ل�ت�ح�ق�ي��ق
املصلحة العامة.
الهيئة العامة للصناعة
 8توصيات
 -1ض � � � � ��رورة االل � � � �ت � � ��زام ب��ال �ت �م �ث �ي��ل
ال �ق��ان��ون��ي ال �ص �ح �ي��ح الع �ض ��اء مجلس
ادارة ال �ه �ي �ئ��ة م ��ن ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
املنصوص عليها بقانون انشاء الهيئة
وليس من جهات تابعة للوزارات املمثلة.
 -2العمل على الغاء املادة رقم  53من
الالئحة التنفيذية للهيئة والتي تجوز
مل�ج�ل��س ادارة ال�ه�ي�ئ��ة ب��ات �خ��اذ ق� ��رارات
تمريرية.
 -3العمل على اع��ادة تقييم الدراسة
الخاصة (باعادة تقدير مقابل االنتفاع
للقسائم الصناعية) واالخذ بتوصيات
مجلس ال� ��وزراء ب�ش��أن�ه��ا ،وال�ع�م��ل على
سرعة اعتمادها م��ن قبل مجلس ادارة
ال �ه �ي �ئ��ة ورف �ع �ه��ا ال� ��ى م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
وم �ت��اب �ع �ت �ه��ا ب �ش �ك��ل دوري ال � ��ى ح�ين
اقراراها.
 -4العمل بشكل جدي للقيام بحصر
ال �ق �س��ائ��م ال �ص �ن��اع �ي��ة وف ��ق اش �ت��راط��ات
ومتطلبات الجهات الرقابة.
 -5ال�ع�م��ل ع�ل��ى تهيئة امل �ن��اخ امل�لائ��م
لجذب املزيد من االيدي العاملة الوطنية
ذات الكفاءة الفنية م��ن خ�لال التنسيق

م ��ع ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال �ت��دري��ب للعمل
على زيادة نسبة العاملني الكويتيني في
القطاع الصناعي غير النفطي.
 -6ض � � � ��رورة اإلس � � � � ��راع ف � ��ي ت�ن�ف �ي��ذ
امل�ش��اري��ع اإلن�ش��ائ�ي��ة للهيئة وال �ت��ي من
شأنها ان ت��وف��ر اك�ث��ر م��ن  1000قسيمة
صناعية مع ضبط تكاليف اإلنشاء.
 -7العمل على تسويق فكرة (تدوير
ال �ن �ف��اي��ات) م ��ن خ�ل��ال ح �س��ن اس �ت �غ�لال
الهيئة لقانون إنشائها والحرص على
ع � ��دم ت �ش �ت��ت ه � ��ذه ال� �ف� �ك ��رة ال �ص �ن��اع �ي��ة
ال � � ��واع � � ��دة ب �ي��ن ال � �ج � �ه� ��ات ال �ح �ك ��وم �ي ��ة
وال�ت�ن�س�ي��ق ف�ي�م��ا ب�ي�ن�ه��م ل �ت �ك��ون تحت
ادارة مركزية واحدة داخل الهيئة تخطط
وتنظم وتدير وتتابع هذا املشروع ملا له
من آثار اقتصادية وبيئية.
 -8م� �ب ��ادرة ال �ه �ي �ئ��ة ف ��ي اق� �ت ��راح أي
ت �ع��دي�ل�ات ت �ش��ري �ع �ي��ة ت �ع��رق��ل اع �م��ال �ه��ا
ورف �ع �ه��ا ل ��وزي ��ره ��ا امل �خ �ت��ص ل�ت�ح�ق�ي��ق
املصلحة العامة.
تقارير لجنة الميزانيات
ف ��ي ج�ل�س��ة  23ي��ون �ي��و  2015واف ��ق
امل �ج �ل��س ع �ل��ى ال �ت��وص �ي��ات ال� � ��ورادة في
ت �ق ��اري ��ر ل �ج �ن��ة امل �ي ��زان �ي ��ات وال �ح �س��اب
ال �خ �ت��ام��ي ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار
وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي
وال�ت��دري��ب وم��ؤس�س��ة امل��وان��ئ الكويتية
وامل��ؤس �س��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة
وامل � � ��ؤس� � � �س � � ��ة ال � � �ع� � ��ام� � ��ة ل� �ل� �ت ��أم� �ي� �ن ��ات
االجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية
والهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة
ال�ع��ام��ة ل�ل�ط��رق وال�ن�ق��ل ال �ب��ري والهيئة
العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات.
الهيئة العامة لالستثمار
التقرير  28للجنة امل�ي��زان�ي��ات بربط
ميزانية الهيئة ال�ع��ام��ة لالستثمار عن
ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة  2016-2015وت �ض �م��ن 8
توصيات جاءت كالتالي:
ض � ��رورة م �ع��اون��ة دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
ب �ش �ك��ل ف � �ع� ��ال ،وال� �ع� �م ��ل ب� �ج ��دي ��ة ع�ل��ى
تسوية املالحظات واملخالفات وخاصة
املستمرة منها.
عمل الهيئة على ارفاق تقرير مفصل
عن أعمالها وأوضاع األموال املستثمرة
يتضمن تقييما ملا حققته من اداء على
اساس برامج االستثمار املرسومة وفي
ض ��وء ال�س�ي��اس��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ن�م�ي��ة على
امل ��دى ال �ط��وي��ل م��ع م �ش��روع ميزانيتها
سنويا ،كما نصت امل��ادة الخامسة من
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 8توصيات صادرة بشأن المعلومات المدنية و 4لإلطفاء و 10لبلدية الكويت و 8لهيئة االستثمار

وحدة رقابية على المخالفات البيئية
تتمة المنشور ص27
ق��ان��ون ان �ش��اء ال�ه�ي�ئ��ة وذل ��ك اب �ت��داء من
السنة املالية .2017 /2016
العمل على شغل الشواغر الوظيفية
لدى الهيئة ،وااللتزام بسياسة االحالل
ال��وظ �ي �ف��ي ،وال �ع �م��ل ب�ج��دي��ة ع�ل��ى بحث
ال�س�ب��ل ال�ك��اف�ي��ة ل��رف��ع ن�س�ب��ة الكويتيني
في املكاتب الخارجية للهيئة في الدول
األجنبية.
ع � ��دم ق� �ي ��ام ال �ه �ي �ئ��ة ب� ��زي� ��ادة روات � ��ب
ال �ع �ق��ود ال �خ��اص��ة ل��دي �ه��ا اال ب �ع��د اخ��ذ
موافقة دي��وان الخدمة املدنية وااللتزام
ب ��ال� �ش ��روط وال � �ق ��وان �ي�ن ال� �ت ��ي ي�ن�ظ�م�ه��ا
ال��دي��وان بهذا الشأن ،مع ض��رورة التزام
الهيئة بجميع التحفظات ال ��واردة في
ميزانيتها باعتبارها جزءا من القانون.
ال �ع �م��ل ع �ل��ى ال �ت �خ �ف �ي��ف م ��ن ش ��روط
ال �ق �ب ��ول ف ��ي (ب� ��رام� ��ج ت ��دري ��ب وت��أه �ي��ل
الخريجني الكويتيني) و(برنامج املنح
ال ��دراس� �ي ��ة ل �ل �ح �ص��ول ع �ل��ى م��اج�س�ت�ي��ر
ادارة اعمال ( )mbaوغيرها من البرامج
ال�ت��دري�ب�ي��ة ل ��دى ال�ه�ي�ئ��ة ،وذل ��ك الت��اح��ة
الفرصة امام اكبر قدر ممكن من الراغبني
بااللتحاق بهذه البرامج ،وخاصة انها
تساعد ال�ش�ب��اب الكويتي ف��ي تأهيلهم
تأهيال مناسبا لسوق العمل والقطاع
الخاص.
ات �خ��اذ ال�ه�ي�ئ��ة مل��زي��د م��ن اإلج � ��راءات
ح ��ول م��ا يتعلق ب�ب�ي��ع األص� ��ول امل�ق��ام��ة
ع �ل��ى اراض ح �ك��وم �ي��ة وال �ت �ن �س �ي��ق م��ع
الجهات املختصة للوصول الى الشروط
وال �ض��واب��ط ال�ت��ي تحقق ل�ل��دول��ة أفضل
ال�ع��وائ��د م��ن عمليات ال�ب�ي��ع م��ع حماية
ممتلكاتها من االستغالل قبل الشروع
في بيع اي شركة تديرها الهيئة.
ض� � � � � � � � � ��رورة ت � � � � �ب� � � � ��ادل امل � � �ع � � �ل� � ��وم� � ��ات
االس � �ت � �ث � �م� ��اري� ��ة ب �ي��ن ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة
لالستثمار واملؤسسات الحكومية التي
تستثمر ام��وال�ه��ا داخ ��ل وخ ��ارج ال�ب�لاد
والتنسيق معها.
م�ب��ادرة الهيئة ف��ي اق�ت��راح تعديالت
ت �ش��ري �ع �ي��ة ت �ع ��رق ��ل اع �م ��ال �ه ��ا ورف �ع �ه��ا
ل��وزي��ره��ا امل �خ �ت��ص ل�ت�ح�ق�ي��ق املصلحة
العامة.
التعليم التطبيقي والتدريب
ال � �ت � �ق ��ري ��ر  29ل �ل �ج �ن ��ة امل � �ي ��زان � �ي ��ات
ب��رب��ط م�ي��زان�ي��ة الهيئة ال�ع��ام��ة للتعليم
التطبيقي وال�ت��دري��ب ع��ن السنة املالية
 2016-2015وت �ض �م ��ن  10ت��وص �ي��ات
جاءت كالتالي:
ض� � ��رورة ت� �ع ��اون ال �ه �ي �ئ��ة وال �ج �ه��ات
ال��رق��اب �ي��ة وال� � ��رد ع �ل��ى م �ك��ات �ب��ات �ه��م ف��ي
ال�ت��واري��خ امل�ح��ددة رسميا وتقديم كافة

التوصيات موزعة على أدوار االنعقاد
التسهيالت لهم للقيام ب��دوره��م بشكل
فعال.
ّ
العمل بجدية على تسوية مالحظات
دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة وخ ��اص ��ة امل �س �ت �م��رة
منها.
ال�ع�م��ل ع�ل��ى س��د ال��وظ��ائ��ف ال�ش��اغ��رة
في كل من هيئتي التدريس والتدريب،
وت�ق�ل�ي��ص م ��دة اج� � ��راءات االب �ت �ع��اث من
خ �ل��ال ت �ط��وي��ر ال� �ل ��وائ ��ح امل �ن �ظ �م��ة ل �ه��ا،
وال �ع �م��ل ع�ل��ى وض ��ع أس ��س م��وض��وع�ي��ة
وم �ع��اي �ي��ر زك��ادي �م �ي��ة واض �ح ��ة إلرس ��اء
م�ب��دأ تكافؤ ال�ف��رص لجميع املتقدمني،
وع � ��دم ت�غ�ي�ي��ر ه� ��ذه األس � ��س وامل �ع��اي �ي��ر
سنوي القبول مرشحني دون غيرهم.
ال � �ع � �م ��ل ع � �ل ��ى زي � � � � ��ادة ع � � ��دد م �ق��اع��د
ال �ب �ع �ث��ات ال ��دراس �ي ��ة مل �ع �ي��دي ال�ب�ع�ث��ات
ل �ت �غ �ط �ي��ة ال� �ن� �ق ��ص ف � ��ي أع � �ض � ��اء ه�ي�ئ��ة
ال � �ت ��دري ��س خ ��اص ��ة أن أع� � � ��داد ال �ط �ل �ب��ة
ب��ازدي��اد مستمر ،وه��و ما سيساهم في
التقليل من مكافآت التدريس والتدريب
للساعات الزائدة على النصاب.
ال �ع �م ��ل ع �ل ��ى إي � �ج� ��اد ب� ��دائ� ��ل أخ� ��رى
ل�ت�غ�ط�ي��ة ال �ن �ق��ص ال �ح��اص��ل ح��ال �ي��ا في
أعضاء هيئتي التدريس والتدريب وفق
معايير واضحة ،بدال من اللجوء املكثف
ال��ى (س��اع��ات ال�ع�م��ل االض��اف�ي��ة ال��زائ��دة
ع��ن ال�ن�ص��اب ألع�ض��اء هيئة ال�ت��دري��س)
ك�ح��ل وح �ي��د ل �ه��ذه ال�ق�ض�ي��ة ،ب��اإلض��اف��ة
ال ��ى م�ع��ال�ج��ة ج�م�ي��ع م�لاح �ظ��ات دي ��وان
املحاسبة املتصلة بهذا الشأن.
العمل على اعتماد الهيكل التنظيمي
ل �ل �ه �ي �ئ��ة م� ��ن دي � � � ��وان ال� �خ ��دم ��ة امل��دن �ي��ة
م��ع م�ع��ال�ج��ة م�خ��ال�ف��ة ال�ه�ي�ئ��ة امل�ت�م�ث�ل��ة
ب ��اس� �ت� �ح ��داث م� �ن ��اص ��ب ت� �ح ��ت م�س�م��ى
(م� �س ��اع ��د ن ��ائ ��ب م ��دي ��ر ع � � ��ام) وات� �خ ��اذ
االجراءات الالزمة السترداد ما تم صرفه
دون وج � ��ه ح � ��ق ،وم �ت ��اب �ع ��ة م ��راس�ل�ات
الهيئة م��ع دي��وان الخدمة املدنية بهذا
الشأن دوريا إلى حني إقراره.
العمل على إحكام الرقابة علي دورات
ال �ت �ف��رغ ال �ع �ل �م��ي وم �ع��ال �ج��ة م�لاح �ظ��ات
دي ��وان املحاسبة املتعلقة ب�ه��ذا ال�ش��أن،
واالل� �ت ��زام ب��ال �ض��واب��ط وال� �ش ��روط ال�ت��ي
نصت عليها الئحة الهيئة املنظمة لتلك
الدورات.
األخ� � � � ��ذ ب � �ع �ي�ن االع� � �ت� � �ب � ��ار ال � �ت� ��اري� ��خ
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ل�ش��رك��ات ال�ت��ي ت��ري��د تنفيذ
اعمال الهيئة االستشارية او االنشائية
ق �ب��ل ال �ت��وق �ي��ع م �ع �ه��ا ،خ��اص��ة أن ه�ن��اك
بعض الشركات لم تنفذ املطلوب منها
م ��ا ت �س �ب��ب ف ��ي ت �ع �ث��ر اع � �م ��ال ال �ج �ه��ات
الحكومية.
ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى اإلس � � � � ��راع ف � ��ي ت �ن �ف �ي��ذ
امل�ش��اري��ع االن�ش��ائ�ي��ة للهيئة وتنفيذها
وفقا للجداول الزمنية الخاصة بها ،مع
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ضبط تكاليف االنشاء ،خاصة أن الدولة
بأمس الحاجة الى تلك املشاريع ملا لها
من اهمية في توفير الخدمات التعليمية
مع ضرورة توفير مقاعد دراسية كافية
لتستوعب أع��داد الطلبة الخريجني من
الثانوية العامة خاصة أن أعداد الطلبة
بازدياد مستمر.
م � � �ب� � ��ادرة ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ف � ��ي اق � � �ت� � ��راح أي
ت �ع��دي�ل�ات ت �ش��ري �ع �ي��ة ت �ع��رق��ل أع �م��ال �ه��ا
ورف �ع �ه��ا ل ��وزي ��ره ��ا امل �خ �ت��ص ل�ت�ح�ق�ي��ق
املصلحة العامة.
مؤسسة الموانئ الكويتية
التقرير  30للجنة امل�ي��زان�ي��ات بربط
ميزانية مؤسسة امل��وان��ئ الكويتية عن
ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة  2016-2015وت �ض �م��ن 7
توصيات جاءت كالتالي:
ضرورة استمرار املؤسسة بجديتها
م � ��ع ال � �ج � �ه� ��ات ال ��رق� ��اب � �ي� ��ة ف � ��ي ت �س��وي��ة
مالحظاتها ،خاصة ان االدارة الجديدة
قد تعهدت بذلك امام اللجنة.
م � � �ت� � ��اب � � �ع� � ��ة امل� � � ��ؤس � � � �س� � � ��ة وج� � � �ه � � ��ات
االخ � �ت � �ص� ��اص م � ��ا ت �س �ف��ر ع� �ن ��ه ن �ت��ائ��ج
ال � �ت � �ح � �ق � �ي� ��ق ف � � ��ي ص � � � �ن � � ��دوق امل� � ��وان� � ��ئ
االس� � �ت� � �ث� � �م � ��اري ،وات � � �خ � � ��اذ ال � �خ � �ط� ��وات
ال �ق��ان��ون �ي��ة ال �ت��ي ت�ح�ف��ظ ح��ق امل��ؤس�س��ة
بناء على تلك النتائج.
العمل على تطوير املوانئ الكويتية
من خالل تبني أحدث النظم التشغيلية،
ومتابعة تنفيذ اعمال العقود التي تبرم
بهذا الشأن.
م �ت ��اب �ع ��ة امل ��ؤس � �س ��ة ألع � �م � ��ال ل�ج�ن��ة

التحقيق املشكلة ب�ش��أن وج ��ود انظمة
م��ال �ي��ة غ �ي��ر ن�ظ��ام�ي��ة وال � ��ذي س �ح��ب من
خاللها مبالغ مالية ل��م يتم قيدها في
اي� � ��رادات امل��ؤس �س��ة ،وات �خ ��اذ ال�خ�ط��وات
ال �ق��ان��ون �ي��ة ال �ت��ي ت�ح�ف��ظ ح��ق امل��ؤس�س��ة
بناء على تلك النتائج.
الحرص على حسن صياغة االحاالت
املقدمة للنيابة العامة من قبل املؤسسة
وإرفاقها باملستندات الكافية والوافية
وال �ت��ي ت�ح�ف��ظ ح��ق امل��ؤس�س��ة ال�ق��ان��ون��ي
ام� ��ام ال �غ �ي��ر ،خ��اص��ة ان ل ��دى امل��ؤس�س��ة
ال�ع��دي��د م��ن ل�ج��ان التحقيق ح��ال�ي��ا ،مع
وجود محاسبة املقصرين إن ثبت ذلك
في االحاالت السابقة.
ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى ف� �ت ��ح ب � ��اب ال �ت��وظ �ي��ف
ف��ي امل��ؤس�س��ة وامل�غ�ل��ق م�ن��ذ س�ن��ة ،1996
واستقطاب الخبرات الكويتية لتطوير
املؤسسة باإلضافة الى حديثي التخرج
واالهتمام بتدريبهم وتأهيلهم.
مبادرة املؤسسة في اقتراح تعديالت
ت �ش��ري �ع �ي��ة ت �ع ��رق ��ل اع �م ��ال �ه ��ا ورف �ع �ه��ا
ل��وزي��ره��ا امل �خ �ت��ص ل�ت�ح�ق�ي��ق املصلحة
العامة.
الرعاية السكنية
التقرير  31للجنة امل�ي��زان�ي��ات بربط
م �ي ��زان �ي ��ة امل ��ؤس� �س ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل��رع��اي��ة
السكنية ع��ن السنة امل��ال�ي��ة 2016-2015
وتضمن  6توصيات جاءت كالتالي:
ض � ��رورة م �ع��اون��ة دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
بشكل فعال م��ن خ�لال ت��زوي��ده ب��ال��ردود
وال �ب �ي��ان��ات وامل �ع �ل��وم��ات وامل �س �ت �ن��دات

ال�ك��اف�ي��ة ف��ي االوق � ��اف امل �ح��ددة ق��ان��ون��ا،
والعمل بجدية على تسوية املالحظات
واملخالفات وخاصة املستمرة منها.
ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى اإلس � � � � ��راع ف � ��ي ت �ن �ف �ي��ذ
املشاريع السكنية وفقا للجداول الزمنية
الخاصة بها مع ضبط تكاليف االنشاء،
خ��اص��ة ان ب �ي��ان��ات ال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي
االخير للمؤسسة كشف ان هناك ثالثة
ع�ش��ر م �ش��روع��ا ال إن �ج��از ف�ي�ه��ا اط�لاق��ا،
باالضافة ال��ى وج��ود ع��دة مشاريع ذات
نسب انجاز متدنية.
العمل على زيادة عدد املهندسني في
االدارة املختصة بالتصاميم الهندسية
للمشاريع السكنية وم��ده��ا بالكفاءات
الوطنية لتكون هي من يصمم ويراجع
بدال من املكاتب االستشارية التي تلجأ
اليها املؤسسة ،ما يساهم في التخفيض
م��ن ع�ق��ود االس �ت �ش��ارات وت�ق�ل�ي��ل ال�ع��بء
على املال العام.
اس� � �ت� � �ح � ��داث آل � � �ي� � ��ات ع � �م� ��ل ج� ��دي� ��دة
م� � ��ن خ � �ل� ��ال ال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق م� � ��ع ال � �ج � �ه ��ات
الحكومية بتحديث الحالة االجتماعية
ل�ل�م�س�ت�ح�ق�ين ل �ب��دل االي� �ج ��ار ل�ل�ح��د من
ص��رف�ه��ا دون وج��ه ح��ق وس��رع��ة ال��رب��ط
مع الجهات الحكومية بهذا الخصوص،
وال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع ال� ��وزي� ��ر امل �خ �ت��ص م��ن
خالل تزويده بالجهات الحكومية غير
املعاونة للمؤسسة في استرجاع ما تم
ص��رف��ه م��ن ب��دل االي �ج��ار دون وج��ه حق
لعرضها على مجلس الوزراء التخاذ ما
يلزم من اجراءات بهذا الشأن.
ال �ع �م��ل ع �ل��ى زي � ��ادة اع � ��داد امل��وظ�ف�ين
ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن ف � ��ي امل� ��ؤس � �س� ��ة وخ ��اص ��ة
امل �ه �ن��دس�ي�ن ،ح �ي��ث ان ن �س �ب��ة امل��وظ �ف�ين
غ �ي��ر ال�ك��وي�ت�ي�ين أع �ل��ى م��ن ال�ك��وي�ت�ي�ين،
م ��ع ال �ت �ق �ي��د ب��ال �ت �خ �ص �ص��ات امل �ط �ل��وب��ة
وال � � �ش � � ��روط امل� �ع� �ل ��ن ع �ن �ه ��ا ب ��إع�ل�ان ��ات
التوظيف.
مبادرة املؤسسة في اقتراح تعديالت
ت �ش��ري �ع �ي��ة ت �ع ��رق ��ل اع �م ��ال �ه ��ا ورف �ع �ه��ا
ل��وزي��ره��ا امل �خ �ت��ص ل�ت�ح�ق�ي��ق املصلحة
العامة.
التأمينات اإلجتماعية
التقرير  32للجنة امل�ي��زان�ي��ات بربط
م�ي��زان�ي��ة امل��ؤس �س��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت��أم�ي�ن��ات
االج �ت �م��اع �ي��ة ع��ن ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة 2015-
2016وت � � �ض � � �م� � ��ن  7ت� ��وص � �ي� ��ات ج � ��اءت
كالتالي:
العمل بجدية على تسوية مالحظات
دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة وخ ��اص ��ة امل �س �ت �م��رة
منها.
أن تكون الرسوم املصرفية واألتعاب
االستشارية متناسبة مع قيمة العوائد
االس �ت �ث �م��اري��ة ال �ت��ي ي��دي��ره��ا م�ح��اف�ظ��ة

االستثمار نيابة عن املؤسسة.
ال � �ع � �م � ��ل ع � �ل � ��ى م � ��راج� � �ع � ��ة وت� �ق� �ي� �ي ��م
اس �ت �ث �م��ارات امل��ؤس�س��ة دوري� ��ا ،وال�ت��أك��د
م��ن ال �ت��زام م��دي��ري محافظة االستثمار
ب�ض��واب��ط االس�ت�ث�م��ار امل�ن�ص��وص عليه
في عقد إدارة االستثمار.
ض� � � � � � � � � ��رورة ت � � � � �ب� � � � ��ادل امل � � �ع � � �ل� � ��وم� � ��ات
االس �ت �ث �م��اري��ة ب�ي�ن امل��ؤس �س��ة وال�ج�ه��ات
الحكومية االخرى التي تستثمر أموالها
داخل وخارج البالد والتنسيق معها.
التأكيد على املؤسسة ببذل املزيد من
الجهود لتنويع م�ص��ادر استثماراتها
امل�ض�م��ون��ة وال �ت��ي م��ن ش��أن�ه��ا أن تحقق
ال �ع��ائ��د األم� �ث ��ل ع �ل��ى امل �ن �ظ��ور ال �ق��ري��ب
والبعيد وبما يكفل تالفي تمويل العجز
االكتواري التي تتحمله الخزانة العامة
للدولة أو تقليله.
ال � �ت� ��أك � �ي� ��د ع � �ل� ��ى ال � � �ت � � ��زام امل ��ؤس� �س ��ة
بالتأشيرة الخاصة وبعد زيادة رواتب
وم�ك��اف��أت غ�ي��ر ال�ك��وي�ت�ي�ين إال ب�ع��د أخ��ذ
موافقة ديوان الخدمة املدنية.
م � �ب � ��ادرة امل ��ؤس� �س ��ة ف� ��ي اق � �ت � ��راح أي
ت �ع��دي�ل�ات ت �ش��ري �ع �ي��ة ت �ع��رق��ل أع �م��ال �ه��ا
ورف �ع �ه��ا ل ��وزي ��ره ��ا امل �خ �ت��ص ل�ت�ح�ق�ي��ق
املصلحة العامة.
مؤسسة البترول الكويتية
التقرير  33للجنة امل�ي��زان�ي��ات بربط
م �ي��زان �ي��ة م��ؤس �س��ة ال �ب �ت��رول ال�ك��وي�ت�ي��ة
وش��رك��ات �ه��ا ال�ت��اب�ع��ة ع��ن ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
 2016-2015وت�ض�م��ن  45ت��وص�ي��ة التي
جاءت كالتالي:
التوصيات العامة ملؤسسة البترول
الكويتية وشركاتها التابعة
اس� �ت� �م ��رار ال� �ت� �ع ��اون ال �ت �ن �س �ي��ق ب�ين
م��ؤس �س��ة ال �ب �ت ��رول ال �ك��وي �ت �ي��ة ودي � ��وان
املحاسبة في تسوية جميع املالحظات
ال �ت��ي س�ج�ل�ه��ا ال ��دي ��وان ع �ل��ى امل��ؤس�س��ة
وعلى شركاتها التابعة ،ووض��ع جدول
زم�ن��ي م�ح��دد لتسوية امل�لاح�ظ��ات التي
تم تسويتها جزئيا ،واتخاذ كل السبل
واإلج� � ��راءات ال�ل�ازم��ة وت�ط��وي��ر ال�ل��وائ��ح
امل �ن �ظ �م��ة ل �ع �م��ل امل ��ؤس �س ��ة وش��رك��ات �ه��ا
التابعة ملا يضمن تالفي تكرار مثل هذه
املالحظات مستقبال.
ال �ع �م��ل ع �ل��ى ش �غ��ل ج�م�ي��ع ال��درج��ات
ال� �ش ��اغ ��رة ل � ��دى امل ��ؤس� �س ��ة وش��رك��ات �ه��ا
التابعة باإلضافة إلى الدرجات املقترحة
ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة ال �ج��دي��دة وف ��ق ال�ق��وان�ين
وال �ق��رارات وال�ل��وائ��ح املنظمة ل��ذل��ك بما
ي �ض �م��ن وي �ح �ق ��ق ال � �ع ��دال ��ة وامل� � �س � ��اواة
وتكافؤ الفرص لجميع املتقدمني.
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العمل على تحسني وزيادة مساهمة
صافي اإليرادات التشغيلية وفق األسس
االقتصادية والتجارية في صافي ربح
املؤسسة وبخاصة املنتجات البترولية
والبتروكيماوية والنقل البحري والتي
ت �ع��ان��ي م��ن خ �س��ائ��ر ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة ،بحيث
ي�ك��ون ص��اف��ي رب��ح امل��ؤس�س��ة ناتجا عن
اإليرادات التشغيلية.
ال�ع�م��ل ع�ل��ى م��راج�ع��ة االس�ت�ث�م��ارات
امل��ال�ي��ة للمؤسسة وش��رك��ات�ه��ا التابعة
في األوراق املالية وغيرها من األدوات
االس�ت�ث�م��اري��ة دوري ��ا ،وإي �ج��اد الحلول
امل�ن��اس�ب��ة للتخلص م��ن االس�ت�ث�م��ارات
الخاسرة مع تفعيل دور اللجان العليا
ف� ��ي ب� ��رام� ��ج االس� �ت� �ث� �م ��ار ف� ��ي م �ت��اب �ع��ة
ال �ع �م �ل �ي��ات االس �ت �ث �م��اري��ة أوال ب� ��أول،
والعمل على تالفي املآخذ واملالحظات
ال �ت��ي س�ج�ل�ه��ا دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ب�ه��ذا
الشأن.
ض � � � � � � � � ��رورة ت� � � � �ب � � � ��ادل امل� � �ع� � �ل � ��وم � ��ات
االس �ت �ث �م��اري��ة ب�ي�ن م��ؤس �س��ة ال �ب �ت��رول
الكويتية واملؤسسات الحكومية التي
تستثمر أم��وال�ه��ا داخ��ل وخ��ارج البالد
والتنسيق معها دوريا.
ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى اإلس� � � � ��راع ف� ��ي ت�ن�ف�ي��ذ
املشاريع النفطية س��واء امل��درج��ة منها
في خطة التنمية أو املدرجة في ميزانية
املؤسسة وشركاتها التابعة وتنفيذها
وف �ق��ا ل �ل �ج��داول ال��زم�ن�ي��ة ال�خ��اص��ة بها
مع ضبط تكاليف اإلن�ش��اء ،والتنسيق
مع الجهات الحكومية االخرة التي لها
مشاريع مشابهة للمشاريع التي ترمي
املؤسسة في تنفيذها كي ال يكون هناك
ازدواجية بينهما.
ال �ع �م ��ل ع �ل ��ى وض � ��ع آل� �ي ��ة واض �ح ��ة
وف�ع��ال��ة لتأهيل امل�ق��اول�ين وال�ت��أك��د من
م�لاء ت�ه��م امل��ال�ي��ة وال�ن�ظ��ر ف��ي تاريخهم
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ق �ب��ل ت��وق �ي��ع ال �ع �ق��ود معهم
وت �ط �ب �ي��ق اإلج� � � ��راءات ال�ت�ن �ف�ي��ذي��ة بكل
شفافية ،والحرص على ترسية العقود
ال �ت��ي ت �س �ن��ده��ا امل��ؤس �س��ة وش��رك��ات �ه��ا
ال �ت��اب �ع��ة ع �ل��ى ال �ش��رك��ات وامل��ؤس �س��ات
وال�ت��ي يتناسب رأس مالها واألع�م��ال
امل��وك�ل��ة ل�ه��ا ،وإق �ص��اء املتعثرين منهم
مل �ن��ع ت� �ك ��رار اس �ت �م ��رار م �ش��اك �ل �ه��م ذات
ت�ك�ل�ف��ة م �ل �ي��اري��ة ،وال �ع �م��ل ع �ل��ى ت�لاف��ي
املأخذ واملالحظات التي سجلها ديوان
املحاسبة بهذا الشأن.
االس �ت �م��رار ب��امل�ح��اف�ظ��ة ع �ل��ى نسبة
العمالة الكويتية ف��ي العقود النفطية
ل �ل �م �ق��اول�ي�ن وال � �ت� ��ي ب �ل �غ��ت  % 31م��ن
إج�م��ال��ي العمالة امل��اه��رة وال�ع�م��ل على
زيادتها تدريجيا ،وك��ذل��ك العمل على

زي ��ادة نسبة تكويت العمالة الوطنية
في عقود الشركات التابعة للمؤسسة
وال � �ت � ��ي ال ت� � � ��زال دون ال �ن �س �ب ��ة ال �ت��ي
استهدفتها اللجنة وهي  % 25والتأكد
م��ن وج ��ود ه ��ذه ال�ع�م��ال��ة ال��وط�ن�ي��ة في
امل �ش��اري��ع م �ي��دان �ي��ا ،م��ع ض � ��رورة ت��أك��د
امل ��ؤس � �س ��ة ك� ��ذل� ��ك م � ��ن ق � �ب� ��ام م �ق ��اول ��ي
ال �ع �ق��ود ال�ن�ف�ط�ي��ة ال �ت��ي ت �ح �ت��وي على
بند ال�ت��دري��ب بتأهيل ال�ق��وى الوطنية
وال �ع �م��ل ع �ل��ى ن �ق��ل ال �خ �ب ��رات ال�ل�ازم ��ة
لهم حسب م��ا ه��و مطلوب منهم وفق
الشروط التعاقدية ،خاصة أن مثل هذه
املالحظات قد سجلت في تقرير ديوان
املحاسبة األخير.
ال �ع �م��ل ع �ل��ى إي� �ج ��اد آل �ي ��ة ت�ح��اس��ب
واض� � �ح � ��ة وع � �ل� ��ى أس � � ��س م��وض��وع �ي��ة
ق��اب �ل��ة ل�ل�ق�ي��اس ب �ش��أن ق �ي��ام امل��ؤس�س��ة
وش��رك��ات �ه��ا ال�ت��اب�ع��ة ب �ت��زوي��د ع ��دد من
ال � �ش ��رك ��ات امل �ح �ل �ي��ة ب ��ال� �غ ��از ال �ن �ح �ي��ل
ب �م��ا ي �ح �ف��ظ ح �ق ��وق امل ��ؤس �س ��ة امل��ال �ي��ة
والقانونية والعمل على تالفي املأخذ
وامل �ل��اح � �ظ � ��ات ال � �ت� ��ي س �ج �ل �ه��ا دي� � ��وان
املحاسبة بهذا الشأن.
ع�م��ل امل��ؤس�س��ة ع�ل��ى ض ��رورة إع��داد
وبيان املركز املالي الحقيقي لشركاتها
ال�ت��اب�ع��ة ب�ح�ي��ث ي�ظ�ه��ر م��رك��زه��ا امل��ال��ي
الحقيقي كتقييم تجاري بحت قبل دعم
املؤسسة لها نظرا لوجود العديد من
الدعومات املباشرة وغير املباشرة.
ال � �ع � �م� ��ل ع � �ل� ��ى ت � �ض � �م �ي�ن ال� �ن� �ت ��ائ ��ج
امل ��ال� �ي ��ة ل �ك��ل م ��ن (ال� �ش ��رك ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
ل �ن �ف��ط ال� �خ� �ل� �ي ��ج ،ال� �ش ��رك ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
ل�لاس�ت�ك�ش��اف��ات ال�ب�ت��رول�ي��ة ال�خ��ارج�ي��ة،
شركة البترول الكويتية العاملية) ضمن
امل �ي��زان �ي��ة امل�ج �م�ع��ة مل��ؤس �س��ة ال �ب �ت��رول
ال�ك��وي�ت�ي��ة وح�س��اب�ه��ا ال�خ�ت��ام��ي اب�ت��داء
م��ن السنة املالية ال�ق��ادم��ة 2017/2016
بحيث تظهر إي��رادات�ه��ا ومصروفاتها
وصافي نتائج أعمالها ،وبما يساهم
أيضا في معرفة إجمالي لتكلفة إنتاج
البرميل للمؤسسة مما يحقق شمولية
امليزانية عند دراستها.
العمل على إدارة وضبط مصروفات
املؤسسة وشركاتها التابعة واملتنامية
س �ن��وي��ا وت��رش �ي��ده��ا م ��ن خ �ل�ال إع ��داد
دراس� � � ��ات ال � �ج� ��دوى ال �ل�ازم� ��ة وخ��اص��ة
ال� � ��دراس� � ��ات ال �ج �ي ��ول ��وج �ي ��ة ال �خ��اص��ة
بالحفر وغيرها من الدراسات املتعلقة
ب��ال �ج��ان��ب ال�ت�ش�غ�ي�ل��ي وت�ط�ب�ي��ق نسب
االستهالك املثلى والتي من شانها أن
تزيد مصافي ربح املؤسسة.
ع �م��ل امل��ؤس �س��ة ع �ل��ى رس ��م س�ي��اس��ة
ل�لاع �ت �م��اد ع �ل��ى خ �ب��رات �ه��ا ال��ذات �ي��ة من
حيث تدريب عامليها التدريب العملي
األم� �ث ��ل ب �م��ا ي �س��اه��م ف ��ي ال �ت �ق �ل �ي��ل ف��ي

شركة االستكشافات
البترولية الخارجية
عمل الشركة على معالجة االنخفاض
ال� �س� �ن ��وي ألرب ��اح� �ه ��ا م ��ن خ �ل��ال إع � ��ادة
النظر ف��ي اقتصاديات تشغيل الشركة
وال � �ت� ��رك � �ي� ��ز ع � �ل� ��ى ال � �ج � ��ان � ��ب ال ��رب� �ح ��ي
باإلضافة إل��ى األه��داف األخ��رى كزيادة
اإلن�ت��اج وتعزيز االحتياطيات النفطية
من النفط ونقبل الخبرات التكنولوجية.

متابعة حكومية لنقاشات النواب

مصروفاتها املتعلقة بالعقود النفطية
وخاصة فيما يتعلق بالعقود الخاصة
ب��ال�ت�ش�غ�ي��ل وال �ص �ي��ان��ة ك��ون �ه��ا تعتبر
اع � �م ��ال ن �م �ط �ي��ة ت �ح �ت��اج �ه��ا امل��ؤس �س��ة
ب�ص�ف��ة دائ �م��ة ف��ي عملياتها النفطية،
والتي وصلت إلى  653مليون دينار في
ميزانية السنة املالية الجديدة.
ال�ع�م��ل ع�ل��ى ح�س��ن اس�ت�غ�لال املبالغ
املخصصة لبند (ال �ت��دري��ب) م��ن خ�لال
ت��أه�ي��ل ق �ي��ادات نفطية للصف الثاني
والثالث واإلش��راف على تأهيلهم فنيا
وإداري ��ا بنا يضمن االطمئنان الكافي
ب �س �ي��ر ال �ع �م �ل �ي��ات ال �ت �ش �غ �ي �ل �ي��ة ت�ح��ت
ك��ل ال �ظ��روف امل�ت��وق�ع��ة وغ �ي��ر املتوقعة
والطارئة.
م� � � �ب � � ��ادرة امل � ��ؤس� � �س � ��ة ف� � ��ي اق� � �ت � ��راح
ت �ع��دي�ل�ات ت�ش��ري�ع�ي��ة ت �ع��رق��ل أع��ام�ل�ه��ا
ورف �ع �ه��ا ل��وزي��ره��ا امل �خ �ت��ص لتحقيق
املصلحة العامة.
شركة نفط الكويت
ال �ع �م ��ل ع �ل ��ى وض � ��ع آل� �ي ��ة واض �ح ��ة
وف�ع��ال��ة لتأهيل امل�ق��اول�ين وال�ت��أك��د من
م�لاء ت�ه��م امل��ال�ي��ة وال�ن�ظ��ر ف��ي تاريخهم
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ق �ب��ل ت��وق �ي��ع ال �ع �ق��ود معهم
وت �ط �ب �ي��ق اإلج � � � � ��راءات ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل��ك
شفافية ،وإقصاء املتعثرين منهم ملنع
ت �ك��رار اس �ت �م��رار مشاكلهم ف��ي العقود
ال �ج��دي��دة ،وال�ع�م��ل ع�ل��ى ت�لاف��ي امل��آخ��ذ
وامل �ل��اح � �ظ � ��ات ال � �ت� ��ي س �ج �ل �ه��ا دي� � ��وان
املحاسبة على شركة نفط الكويت بهذا
ال�ش��أن خاصة وأن كثير م��ن مالحظان
الديوان قد تمحورت حول هذه النقطة.
شركة البترول الوطنية الكويتية
ال� � �ع� � �م � ��ل ع� � �ل � ��ى م � �ع � ��ال � �ج � ��ة ج �م �ي ��ع
م�لاح �ظ��ات دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة املتعلقة

ب��ال �ج��ان��ب ال �ص �ن��اع��ي ل�ل�ش��رك��ة (ق �ط��اع
التكرير) ك��ي ال ت��ؤدي ه��ذه املالحظات
إل � ��ى االخ � �ت �ل��ال ف� ��ي ت �س �ل �ي��م ال �ك �م �ي��ات
املتفق عليها م��ن املنتجات البترولية
إلى الدول املتعاقدة مع الكويت إما في
الكميات املتفق عليها أو في مواعيدها
املحددة للتسليم ،وهو ما قد يؤدي إلى
دفع غرامات مالية بهذا الشأن.
الشركة الكويتية لنفط الخليج
العمل والحرص على ترسية العقود
التي تسندها الشركة الكويتية لنفط
ال �خ�ل �ي��ج ع �ل��ى ال �ش��رك��ات وامل��ؤس �س��ات
ال �ت��ي ي�ت�ن��اس��ب رأس م��ال �ه��ا واالع �م��ال
املوكلة لها.
العمل على معالجة مالحظة ديوان
امل�ح��اس�ب��ة ب �ش��أن ق �ي��ام ال �ش��رك��ة ب�ش��راء
مواد من خالل األمر املباشر دون جود
ح��اج��ة ف�ع�ل�ي��ة ل �ه��ا ،م��ع ض� ��رورة وض��ع
ال �ض��واب��ط وال� �ش ��روط ال�ل�ازم ��ة لتنفيذ
هذه األوام��ر في ضوء الحاجة الفعلية
لها.
شركة ناقالت النفط الكويتية
العمل على قدر املستطاع على تقليل
الخسائر التشغيلية للوكالة البحرية
ب�ش��ان ت�م��وي��ن ال�س�ف��ن وإي �ج��اد ال�ب��دائ��ل
التنافسية املمكنة للموانيء املجاورة.
شركة صناعة
الكيماويات البترولية
العمل على إع��ادة النظر ف��ي هيكلة
ال�ش��رك��ة ب�م��ا ي�س��اه��م ف��ي رف��ع مستوى
ال�ن�ش��اط التشغيلي األس��اس��ي للشركة
ليكون مصدرا للربحية ،مما يعود على
املؤسسة في تنويع مصادر إيراداتها
التشغيلية الصناعية.

شركة البترول
الكويتية العالمية
العمل على اتخاذ قرار حازم وحاسم
ب� �ش ��أن ال �خ �ل��ص م ��ن خ �س��ائ��ر ال �ن �ش��اط
التصنيعي للشركة وخاصة في مصفاة
(ي ��وروب ��ورت) وال� ��ذي ي�س��اه��م ف��ي تآكل
وخفض ارباح الشركة.
الشركة الكويتية
لتزويد الطائرات بالوقود
ال �ع �م��ل ع �ل��ى تل��اف��ي م�لاح �ظ��ة دي ��وان
املحاسبة والخاصة بالديون التجارية
للشركة م��ع األط ��راف ال�خ��ارج�ي��ة وال�ت��ي
ق��د وص�ل��ت نحو  47مليون دي�ن��ار دون
تحصيل منذ عدة سنوات.
شركة خدمات القطاع النفطي
ض � ��رورة م �ع��اون��ة دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
بشكل فعال م��ن خ�لال ت��زوي��ده ب��ال��ردود
وال �ب �ي��ان��ات وامل �ع �ل��وم��ات وامل �س �ت �ن��دات
ال �ك��اف �ي��ة ،وال �ع �م��ل ب�ج��دي��ة ع�ل��ى تسوية
مالحظات ومخالفات الشركة.
مجلس األمة
التقرير  34للجنة امل�ي��زان�ي��ات بربط
ميزانية ملجلس األم��ة عن السنة املالية
 2016-2015وتضمن  3توصيات جاءت
كالتالي:
ضرورة التنسيق مع ديوان املحاسبة
ف ��ي ت �س��وي��ة امل�ل�اح �ظ��ات ال �ت��ي سجلها
واتخاذ السبل الالزمة لتالفي تكرارها
مستقبال.
العمل على شغل الشواغر الوظيفية
لدى املجلس.
تنسيق االم��ان��ة العامة ملجلس االمة
وك��اف��ة ال�ج�ه��ات الحكومية ل�لإع�لان عن
كل قضايا التدريب والتعليم والبعثات
وغيرها من القضايا املرتبطة بالتنمية
ال � �ب � �ش ��ري ��ة ل �ل��اع �ل��ان ع� �ن� �ه ��ا ف � ��ي ق� �ن ��اة
امل�ج�ل��س وج��ري��دة ال��دس�ت��ور م�ج��ان��ا من
خ�ل�ال ت�خ�ص�ي��ص ب��رن��ام��ج اع�ل�ام��ي في
اوق��ات محددة من اليوم لتكون مرجعا
للباحثني عن العمل ،واي جهود اخرى
ت��راه��ا االم��ان��ة م�ن��اس�ب��ة ف��ي ت�ع��زي��ز ه��ذا

التوجه الوطني.
الهيئة العامة للغذاء والتغذية
ال �ت �ق��ري��ر  35ب��رب��ط م �ي��زان �ي��ة ال�ه�ي�ئ��ة
العامة للغذاء والتغذية عن السنة املالية
 2016-2015وتضمن  7توصيات جاءت
كالتالي:
ق� �ي ��ام ال �ه �ي �ئ��ة ب��ال �ع �م��ل ال � �ج ��اد ع�ل��ى
إص � � ��دار الئ �ح �ت �ه��ا ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة وج�م�ي��ع
ل��وائ�ح�ه��ا امل�ن�ظ�م��ة ل�ع�م�ل�ه��ا الع�ت�م��اده��ا
م��ن ال�ج�ه��ات املختصة ب�ه��ذا ال �ش��أن ،مع
متابعتها لحني إقرارها نهائيا.
ض� � � � � � ��رورة ال � �ت � �ن � �س � �ي ��ق م � � ��ع دي � � � ��وان
املحاسبة وغيرها من الجهات الرقابية،
م��ع ض ��رورة ت��وف�ي��ر ال�ه�ي�ئ��ة لبيئة عمل
مناسبة لهم لتمكنهم من أداء مهامهم
الرقابية على أفضل وجه.
الحرص على شغل الدرجات املدرجة
في ميزانية الهيئة على بندي (الوظائف
العامة وال�ع�ق��ود) الخاصة بالكويتيني
بشفافية ،والحرص على مسألة توزيع
م �ع��اي �ي��ر ال �ق �ب��ول مل �ت �ق��دم�ين ل�ل�ت��وظ�ي��ف
وخ��اص��ة فيما يتعلق بعنصر (املقابلة
الشخصية) وتقليله إل��ى ح��دود ضيقة
جدا ما يحقق العدالة واملساواة وتكافؤ
الفرص على أسس موضوعية.
وض � � ��ع أس � � ��س وم � �ع ��اي � �ي ��ر واض � �ح ��ة
وموضوعية اضمان عدم التمايز أثناء
نقل املوظفني من الجهات األخرى للعمل
لدى الهيئة.
التنسيق م��ع بديلة ال�ك��وي��ت ووزارة
ال �ص �ح��ة ووزارة ال �ت �ج ��ارة وال �ص �ن��اع��ة
وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة ل �ل �ص �ن��اع��ة وال �ه �ي �ئ��ة
ال�ع��ام��ة ل �ل��زراع��ة وال �ث��روة ال�س�م�ك�ي��ة في
ح � ��دود م ��ا أوك �ل ��ه ال �ق��ان��ون ل�ل�ه�ي�ئ��ة من
اخ �ت �ص��اص��ات ل�ن�ق��ل ق�ط��اع��ات�ه��ا ل�ت�ك��ون
ت �ح��ت إدارة ال �ه �ي �ئ��ة ك �م��ا ن ��ص ق��ان��ون
إنشائها بذلك.
ع� �م ��ل ال �ه� �ي� �ئ ��ة ع� �ل ��ى إي� � �ج � ��اد م �ب �ن��ى
حكومي ش��اغ��ر الس�ت�خ��دام��ه كمقر دائ��م
لها.
م �ب��ارد ال�ه�ي�ئ��ة ف��ي اق �ت��راح ت�ع��دي�لات
ت �ش��ري �ع �ي��ة ت �ع ��رق ��ل أع �م ��ال �ه ��ا ورف �ع �ه��ا
ل��وزي��ره��ا امل �خ �ت��ص ل�ت�ح�ق�ي��ق املصلحة
العامة.
الهيئة العامة
للطرق والنقل البري
التقرير  36للجنة امل�ي��زان�ي��ات بربط
م�ي��زان�ي��ة الهيئة ال�ع��ام��ة ل�ل�ط��رق والنقل
ال �ب ��ري ع ��ن ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة 2016-2015
وتضمن  5توصيات جاءت كالتالي:

التتمة ص30

30

ملف

حصاد دور
االنعقاد الثالث

aldostoor

الخميس  15رمضان  02 . 1436يوليو 2015

«الدستور» أعدت ملفا شامال عن أنشطة النواب وفعاليات وجلسات مجلس األمة على مدار  245يوما هي عمر دور االنعقاد الثالث منذ انطالقه في
 28أكتوبر  ،2014ويشمل الحصاد األسئلة واالقتراحات والرغبات واالستجوابات وطلبات المناقشة وقرارات ووفود المجلس.

مراجعة جميع تعيينات الموظفين وتسكينهم في درجاتهم الوظيفية

 6توصيات بشأن تجاوزات أسواق المال
تتمة المنشور ص29

ض � ��رورة ق �ي��ام ال�ه�ي�ئ��ة ب��ال�ع�م��ل على
اصدار جميع اللوائح املنظمة لعملها.
ض � � � � � ��رورة ال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق م� � ��ع دي� � � ��وان
امل � �ح� ��اس � �ب� ��ة وغ � �ي � ��ره � ��ا م� � ��ن ال� �ج� �ه ��ات
ال��رق��اب �ي��ة ،م��ع ض� ��رورة ت��وف�ي��ر الهيئة
لبيئة عمل مناسبة لهم لتمكنهم من
اداء مهامهم الرقابية على افضل وجه.
وض� � ��ع اس� � ��س وم� �ع ��اي� �ي ��ر واض� �ح ��ة
وموضوعية لضمان عدم التمايز اثناء
نقل املوظفني من جهات اخ��رى للعمل
لدى الهيئة.
الحرص على شغل جميع الدرجات
املدرجة في ميزانية الهيئة على بندي
(ال��وظ��ائ��ف ال�ع��ام��ة وال�ع�ق��ود) الخاصة
ب��ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن ب �ش �ف ��اف �ي ��ة ،وال � �ح� ��رص
ع �ل��ى م �س��أل��ة ت ��وزي ��ع م �ع��اي �ي��ر ال�ق �ب��ول
للمتقدمني للتوظيف وخاصة عنصر
(امل �ق��اب �ل��ة ال �ش �خ �ص �ي��ة) وت �ق �ل �ي �ل��ه ال��ى
ح ��دود ض�ي�ق��ة ج ��دا م��ا ي�ح�ق��ق ال�ع��دال��ة
وامل �س��اواة وتكافؤ ال�ف��رص على اسس
موضوعية.
االس � � � � ��راع ن� �ح ��و ت� �ق ��دي ��م ت �ع ��دي�ل�ات
ت�ش��ري�ع�ي��ة ع�ل��ى ق��ان��ون ان �ش��اء الهيئة
ملعالجة القصور التشريعي.
الهيئة العامة لالتصاالت
وتقنية المعلومات
ال�ت�ق��ري��ر  37ب��رب��ط م�ي��زان�ي��ة الهيئة
العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات
عن السنة املالية  2016-2015وتضمن
 6توصيات جاءت كالتالي:
ض � � � � � ��رورة ال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق م� � ��ع دي� � � ��وان
امل � �ح� ��اس � �ب� ��ة وغ � �ي � ��ره � ��ا م� � ��ن ال� �ج� �ه ��ات
الرقابية.
ال �ت �ن �س �ي��ق م� ��ع وزارة امل� ��واص�ل��ات
واي ج�ه��ة اخ ��رى ف��ي ح ��دود م��ا اوك�ل��ه
القانون للهيئة من اختصاصات لنقل
قطاعاتها لتكون تحت ادارة الهيئة.
وض� � ��ع اس� � ��س وم� �ع ��اي� �ي ��ر واض� �ح ��ة
وم��وض��وع �ي��ة ل �ض �م��ان ع� ��دم ال �ت �م��اي��ز
اثناء نقل املوظفني من الجهات االخرى
للعمل لدى الهيئة.
ال � � �ح� � ��رص ع � �ل� ��ى ش � �غ� ��ل ال� � ��درج� � ��ات
املدرجة في ميزانية الهيئة على بندي
(ال��وظ��ائ��ف ال�ع��ام��ة وال�ع�ق��ود) الخاصة
ب��ال �ك��وي �ت �ي�ين وال� �ت ��ي ت �ب �ل��غ  82درج ��ة
وظيفية بشفافية.
العمل على ع��دم الجمع بني مكافأة
اع�ض��اء مجلس االدارة الشهرية وبني
م� �ك ��اف ��أة ال� �ل� �ج ��ان وف� � ��رق ال �ع �م��ل ال �ت��ي
يشكلها مجلس االدارة.
امل� � � �ب � � ��ادرة إل � � ��ى ت � �ق ��دي ��م ت� �ع ��دي�ل�ات
ت�ش��ري�ع�ي��ة ع�ل��ى ق��ان��ون ان �ش��اء الهيئة

االنتفاع) لتكون منظمة بقانون بدال من
تنظيمها عن طريق الضوابط والشروط
ال �ت��ي ي�ض�ع�ه��ا ال ��وزي ��ر امل �خ �ت��ص ك ��ي ال
تكون ه��ذه االش�ت��راط��ات تقديرية وذل��ك
حماية ملتخذ القرار من أي ضغوطات.
 - 10ال�ع�م��ل ع�ل��ى اس�ت�ي�ف��اء ال��رس��وم
املستحقة على م�لاك االراض ��ي الفضاء
تنفيذا للقانون الصادر بهذا الشأن ملا
لهذا القانون من اهمية في املساهمة في
خفض قيم االراضي املرتفعة.

ملعالجة القصور التشريعي.
الشباب والرياضة
ال � �ت � �ق ��ري ��ر  38ل �ل �ج �ن ��ة امل � �ي ��زان � �ي ��ات
ب��رب��ط م�ي��زان�ي��ة الهيئة ال�ع��ام��ة للشباب
والرياضة عن السنة املالية 2016-2015
وتضمن  6توصيات جاءت كالتالي:
العمل على اآلتي:
تفعيل ال��رق��اب��ة امل��ال�ي��ة ع�ل��ى االن��دي��ة
الرياضية وتحويل املتجاوز منها على
النيابة العامة.
االس� � � � ��راع ف� ��ي االن � �ت � �ه� ��اء م� ��ن الئ �ح��ة
االح � � �ت� � ��راف ال� �ج ��زئ ��ي وال� � �ح � ��رص ع�ل��ى
خلوها من املآخذ القانونية.
االس � � � � ��راع ف � ��ي اس� �ت� �ك� �م ��ال امل �ن �ش ��آت
الرياضية.
م�ع��ال�ج��ة أوض ��اع امل��وظ�ف�ين املعينني
على بند املكافآت.
ال �ت �ن �س �ي��ق م� ��ع وزارة ال �ت ��رب �ي ��ة ف��ي
اس�ت�غ�لال منشآتها ف��ي م ��دارس البنات
لقياس مدى إقبالهن ومعرفة رغباتهن
وميولهم الرياضية.
أخ��ذ رأي وزارة امل��ال�ي��ة قبل التعديل
امل� �ق� �ت ��رح ب ��رف ��ع ق �ي �م��ة ال� ��دع� ��م ال �خ ��اص
باألندية إلى مليون دينار.
ان ي �ك��ون ال��دع��م امل �ق��دم ل�ل�ن��ادي بناء
على تصنيف النوادي الرياضية بشكل
م �ه �ن��ي ع �ل��ى اس� ��س واض� �ح ��ة وم�ع��اي�ي��ر
فنية.
م�ب��ادرة الهيئة ف��ي اق�ت��راح تعديالت
تشريعية تعرقل أعمالها.
ال �ع �م ��ل ع �ل ��ى خ �ل ��ق رؤي � � ��ة م �ش �ت��رك��ة
واض � �ح� ��ة ب�ي��ن وزارة ال � ��دول � ��ة ل �ش ��ؤون
ال � �ش � �ب ��اب وال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ع ��ام ��ة ل �ل �ش �ب��اب
وال��ري��اض��ة وال �ح��رص ع�ل��ى ع��دم ت��داخ��ل
االختصاصات.

التوصيات
على الميزانية العامة:
أوال -توصيات عامة على ميزانية
الوزارات واإلدارات الحكومية:
 - 1تعاون وتنسيق جميع ال��وزارات
واإلدارات الحكومية مع ديوان املحاسبة
ف ��ي ت �س��وي��ة امل�ل�اح �ظ��ات ال �ت��ي سجلها
ال� ��دي� ��وان ع �ل �ي �ه��م وخ ��اص ��ة امل�ل�اح �ظ��ات
امل�س�ت�م��رة ،ووض ��ع ج ��دول زم�ن��ي محدد
لتسوية امل�لاح�ظ��ات ال�ت��ي ت��م تسويتها
جزئيا ،واتخاذ كافة السبل واإلجراءات
وال�ل�ازم ��ة م��ع ت�ط��وي��ر ال �ل��وائ��ح املنظمة
لعمل الوزارات واإلدارات الحكومية بما
يضمن تالفي تكرار مثل هذه املالحظات
مستقبال.

جانب من إحدى جلسات املجلس

التوصيات أدناه خاصة باإليرادات
 - 2العمل على أن يكون لوزارة املالية
دور في التأكد من مدى صحة التقديرات
ال� �ت ��ي ت �ت �ق ��دم ب �ه ��ا م ��ؤس �س ��ة ال �ب �ت ��رول
ال �ك��وي �ت �ي��ة ب �ش��أن ت�ك�ل�ف��ة ان� �ت ��اج ال�ن�ف��ط
ودراستها بشكل أعمق عما هو معمول
به حاليا ،مع ضرورة تحديث الدراسات
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال�ت�ك��ال�ي��ف ال�ش�ت�غ�ي�ل�ي��ة ال�ت��ي
يجب أن ُتضمن فعليا في تكلفة انتاج
البرميل وع��دم تضمينه بتكاليف غير
تشغيلية.
 - 3العمل على أهمية التجانس بني
التقدير والتحصيل فيما يتعلق بتقدير
ب �ن ��د (ال � �ض ��رائ ��ب ع �ل��ى ص ��اف ��ي ال��دخ ��ل
واألرب ��اح) والتشدد في تحصيلها أوال
بأول ،ومعالجة املآخذ التي تعتريها من
خ�ل�ال امل �ب��ادرة ف��ي اق �ت��راح أي تعديالت
ت�ش��ري�ع�ي��ة ت �ع��رق��ل األع� �م ��ال ال�ض��ري�ب�ي��ة
ورف� �ع� �ه ��ا ل� �ل ��وزي ��ر امل �خ �ت ��ص ل�ت�ح�ق�ي��ق
امل �ص �ل �ح��ة ال� �ع ��ام ��ة وال � �ت ��ي م ��ن ش��أن �ه��ا
معالجة أي قصور تشريعي يؤثر على
مسار امليزانية العامة للدولة.
 - 4ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت �ق��دي��ر وت�ح�ص�ي��ل
اي � � � � ��رادات ال � ��دول � ��ة ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب�ب�ن��د
(ال� � �ض � ��رائ � ��ب وال � � ��رس � � ��وم ع � �ل ��ى ال �س �ل��ع
والخدمات) وفقا ألحكام القانون رقم 79
لسنة  1995في شأن الرسوم والتكاليف
امل ��ال ��ةي م �ق��اب��ل االن �ت �ف��اع ب��امل��راف��ق ،مع
م �ت��اب �ع��ة ال �ج �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة امل�ع�ن�ي��ة
بهذا القانون بعدم زيادة رسومها دون
م�س��وغ ق��ان��ون��ي ،ومعالجة امل��آخ��ذ التي
ت�ع�ت��ري أع�م��ال�ه��ا م��ن خ�ل�ال امل �ب��ادرة في
اق�ت��راح أي تعديالت تشريعية ورفعها
ل��وزي��ره��ا امل �خ �ت��ص ل�ت�ح�ق�ي��ق املصلحة
ال �ع��ام��ة وال �ت��ي م��ن ش��أن�ه��ا م�ع��ال�ج��ة أي
ق � �ص ��ور ت �ش ��ري �ع ��ي ي ��ؤث ��ر ع� �ل ��ى م �س��ار

امليزانية العامة للدولة.
 - 5ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى ت �ن �م �ي ��ة وزي � � � ��ادة
إي � � � � ��رادات االع �ل��ان � ��ات ال� �ت� �ج ��اري ��ة ال �ت��ي
ت�ق��دم�ه��ا ال �ح �ك��وم��ة ل�ل�غ�ي��ر ن �ظ��را ل�ك�ث��رة
امل � �ط � �ب� ��وع� ��ات ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة وال � �ب� ��رام� ��ج
ال �ت �ل �ف ��زي ��ون �ي ��ة واإلذاع� � � �ي � � ��ة وض �خ��ام��ة
امل �ي��زان �ي��ات امل��رص��ودة ل �ه��ذا ال �ش��أن ،مع
ض � ��رورة اي �ج��اد ال �س �ب��ل ال �ك��اف �ي��ة لخلق
ن��وع م��ن املنافسة م��ا ب�ين ال�ق�ط��اع العام
وال �خ ��اص ف��ي ه ��ذا امل �ج��ال خ��اص��ة وان
س��وق االع�لان��ات التجارية م��ن االس��واق
الواعدة اقتصاديا.
 - 6اس �ت �م��رار ال �ع �م��ل ع �ل��ى تحصيل
االي � ��رادات م��ن خ��دم��ات ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء
أوال بأول ،خاصة مع تحسني مستويات
التحصيل ب�ه��ذا ال�ج��ان��ب ف��ي ال�س�ن��وات
االخيرة.
 - 7العمل على تطوير اعمال الوزارات
واالدارات الحكومية من خالل االعتماد
ع�ل��ى ج�ه��وده��ا ال��ذات�ي��ة ب��دال م��ن إس�ن��اد
اعمالها ال��ى ش��رك��ات لتقوم ب��دال عنها
ب��أع �ب��ائ �ه��ا خ�ل�اف ��ا ل� �ق ��ان ��ون ان �ش��ائ �ه��ا،
وه��و م��ا ق��د تسببت ف��ي ح��رم��ان خزينة
الدولة إليرادات مستحقة كما في بعض
الجهات الحكومية.
 - 8ض� ��رورة إع� ��ادة ال�ن�ظ��ر ف��ي القيم
االيجارية التي ُتوقع عقودها من جانب
ادارة امالك الدولة مع الغير على أسس
اق �ت �ص��ادي��ة وت �ج��اري��ة ب�م��ا ي�ض�م��ن حق
تعظيم ال��دول��ة إلي��رادات�ه��ا غير النفطية
م � ��ن ج ��ان ��ب وت � �ع ��زي ��ز اش � � � ��راك ال �ق �ط��اع
ال �خ��اص ف��ي ال�ت�ن�م�ي��ة االق �ت �ص��ادي��ة من
جانب آخر.
 - 9م�ب��ادرة ال��وزي��ر املختص بتقديم
ال �ت �ع��دي�لات ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ال�ل�ازم��ة ب�ش��أن
وض� ��ع ض ��واب ��ط ل�ع�م�ل�ي��ة ب �ي��ع األص� ��ول
املقامة على االراضي الحكومية (حقوق

التوصيات أدناه خاصة بالباب األول
للمصروفات (المرتبات)
 - 11العمل على هيكلة س��وق العمل
ال �ح �ك��وم��ي ب �م��ا ي �ض �م��ن ارت � �ف ��اع ن�س�ب��ة
التكويت وإحاللها محل العمالة الوافدة
وخ� ��اص� ��ة ف� ��ي ال� ��وظ� ��ائ� ��ف ال � �ت ��ي ي�م�ك��ن
استبدالها بالكويتيني والتي ال تتطلب
خبرات معنية أو تخصصات نادرة.
 - 12اس� �ت� �م ��رار م ��واص� �ل ��ة ال �ج �ه��ود
امل� �ب ��ذول ��ة ب �ي�ن وزارة امل ��ال� �ي ��ة ودي� � ��وان
ال� �خ ��دم ��ة امل ��دن� �ي ��ة ف� ��ي ش �غ ��ل ال �ش ��واغ ��ر
الوظيفية ل��دى الجهات الحكومية أوال
ب��أول مع معالجة االخ�ت�لاالت في الباب
االول للمصروفات (ال��روات��ب) وأهمها
ال�غ��اء ال��درج��ات ال�ش��اغ��رة ال�ت��ي ك��ان��ت ال
تشغلها ال ��وزارات واالدارات الحكومية
وتستغل مبالغها املخصصة للصرف
على املكافآت.
 - 13العمل على ضرورة ضبط أوجه
ال� �ه ��در ف ��ي ب �ن��د امل �ك ��اف ��آت ف ��ي م�ي��زان�ي��ة
الوزارات واالدارات الحكومية والجهات
امللحقة واملستقلة لترشيدها وتقنينها،
مع عدم توسع وزارة املالية في منحها
ل �ل �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ت �ن �ف �ي��ذا ل� �ق ��رارات
كاف ،وأن
حكومية غير مدروسة بشكل ٍ
يكون للوزارة دور ومبادرة في الحد من
تلك القرارات.
التوصيات أدناه خاصة بالباب الثاني
للمصروفات (المستلزمات السلعية
والخدمات)
 - 14بذل املزيد من الجهود لترشيد
االن� �ف ��اق ال� �ج ��اري خ��اص��ة وان � ��ه يعتبر
انفاقا استهالكيا ويثقل كاهل امليزانية
ال � �ع ��ام ��ة ،وف � ��ي ظ� ��ل ان� �خ� �ف ��اض اس �ع ��ار
النفط ينبغي التفكير جديا في تعزيز
االنفاق الرأسمالي بهدف تهيئة البيئة
االس�ت�ث�م��اري��ة ل�ت�ن��وي��ع م �ص��ادر ال��دخ��ل،
وم�ع��ال�ج��ة االخ �ت�لال ال�ح��ال��ي بامليزانية
ح�ي��ث م��ا زال ��ت االي� � ��رادات ال�ن�ف�ط�ي��ة لها
نصيب االسد من جملة االيرادات.
 - 15ض� � ��رورة ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت�ض�م�ين
(امل�ي��اه املعالجة) ضمن ال��دراس��ات التي
تستهدف ترشيد الدعومات العامة في

ال ��دول ��ة وخ��اص��ة ال��دع��م ع�ل��ى ال�ك�ه��رب��اء
وامل��اء ،اذ أن هناك فرقا كبيرا بني تكلفة
امل �ي��اه امل�ع��ال�ج��ة وب�ي�ن االي � ��راد امل�ح�ص��ل
منها.
 - 16ال �ع �م��ل ع �ل��ى ان ي �ك��ون ل�ل�ج�ه��از
امل��رك��زي ل�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل �ع �ل��وم��ات دور
واض ��ح ف��ي رس ��م س�ي��اس��ة ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة
موحدة في الجهات الحكومية بدال من
ال�ط��ري�ق��ة امل�ت�ب�ع��ة ح��ال�ي��ا وذل ��ك لترشيد
العمل لألنظمة االلكترونية ،مع اعطائه
دورا رق��اب �ي��ا ي�م�ك�ن��ه م��ن ال�ت��دق�ي��ق على
الجهات الحكومية ملتابعة مدى قدرتها
على استخدام ه��ذه االج�ه��زة واالنظمة،
وت� �م� �ك� �ي� �ن ��ه ل � �ي � �ب� ��دي رأي� � � � ��ه ف� � ��ي ل �ج �ن��ة
املناقصات املركزية حول الشركات التي
ل�ه��ا ال �ق��درة ف��ي ت�ن�ف�ي��ذ ع �ق��ود ال�ح��اس��ب
اآللي واستبعاد الشركات املتعثرة.
ال��ت��وص��ي��ات ادن����اه خ��اص��ة ب��ال��ب��اب
الثالث للمصروفات (وسائل النقل
والمعدات والتجهيزات)
 - 17ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت�ن�ف�ي��ذ ال �خ �ط��وط
واالستراتيجيات التي رسمتها الوزارات
واالدارات الحكومية في تنفيذ برامجها
املتعلقة ب�ش��راء وس��ائ��ل النقل وامل�ع��دات
وال�ت�ج�ه�ي��زات ال�لازم��ة لتطوير اعمالها
خاصة فيما يتعلق بالخدمات الصحية
والتعليمية واإلعالمية وتنفيذها وفقا
للجداول الزمنية الخاصة بها مع ضبط
تكاليف الشراء.،
التوصيات ادناه خاصة بالباب الرابع
للمصروفات (المشاريع االنشائية
والصيانة واالستمالكات العامة)
 - 18العمل على اإلس ��راع ف��ي تنفيذ
املشاريع االنشائية سواء املدرجة منها
في خطة التنمية او املدرجة في ميزانية
الوزارات واالدارات الحكومية وتنفيذها
وف �ق��ا ل �ل �ج��داول ال��زم �ن �ي��ة ال �خ��اص��ة بها
م��ع ض�ب��ط ت�ك��ال�ي��ف االن �ش��اء ،ومعالجة
الخلل الناتج من الناحية التخطيطية
وال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل �ل �م �ش��اري��ع ،خ ��اص ��ة وان
نسب االن�ج��از لغالبية املشاريع تعتبر
متواضعة.
 - 19ال �ع �م ��ل ع �ل ��ى أن ت� �ك ��ون خ�ط��ة
ال �ت �ن �م �ي��ة ل �ل �س �ن��ة امل ��ال �ي ��ة 2017/2016
م��واف �ق��ة ل�ل�م�ي��زان�ي��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��دول��ة من
ح �ي��ث ت �س��اوي ع ��دد امل �ش��اري��ع امل��درج��ة
ف��ي ال�خ�ط��ة م��ع ع ��دد امل �ش��اري��ع امل��درج��ة
ف��ي ميزانية جميع الجهات الحكومية
دون اس �ت �ث �ن��اء ،وال �ع �م��ل ع�ل��ى ان ت�ك��ون
خ �ط��ة ال �ت �ن �م �ي��ة ه ��ي خ ��ارط ��ة امل�س�ت�ث�م��ر
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 6توصيات صدرت بشأن ميزانية هيئة الشباب والرياضة

تفعيل الرقابة المالية على األندية الرياضية
تتمة المنشور ص30
التي تقوده ملعرفة الفرص االستثمارية
امل �ت��اح��ة وم� ��ا اول��وي��ات �ه��ا وغ �ي��ره��ا م��ن
املفاهيم االستثمارية والتنموية ،وان
ت�ك��ون ال�س�ي��اس��ات ال�ت��ي ت��رس�م�ه��ا خطة
ال�ت�ن�م�ي��ة م�ت��رج�م��ة ع��ن ط��ري��ق امل�ي��زان�ي��ة
العامة للدولة.
 - 20ال �ع �م��ل ع �ل��ى اع � ��ادة ال �ن �ظ��ر في
م �ن �ه �ج �ي��ة ط � ��رح امل� �ش ��اري ��ع ال �ح �ك��وم �ي��ة
خ ��اص ��ة ف ��ي خ �ط��وات �ه��ا االول � � � ��ى ،ح�ي��ث
ان ك�ث�ي��را م��ن ال�ج�ه��ات الحكومية تقوم
ب� �ت ��أخ� �ي ��ر ص� � � � ��دور (الئ � � �ح� � ��ة ال� � �ش � ��روط
املرجعية) ملشاريعها لعدة سنوات رغم
تعاون لجنة البيوت االستشارية معهم
في هذا الجانب.
 - 21العمل على مراجعة مستويات
االش��راف املتعددة على تنفيذ املشاريع
ال�ح�ك��وم�ي��ة ،خ��اص��ة م��ع ت��وس��ع الجهات
الحكومية في تعيني (مدير للمشروع)
دون وج � � ��ود ح ��اج ��ة ف �ع �ل �ي��ة ل� ��ه اث� �ن ��اء
تنفيذهم ملشاريعهم ،حيث ان املشاريع
الحكومية ت�ح�ت��وي ع�ل��ى ع�ق��ود اش��راف
م � ��ع امل � � �ق � ��اول امل� �ن� �ف ��ذ ل � �ل � �م � �ش ��روع ،ه ��ذا
باالضافة الى اش��راف الجهة الحكومية
نفسها ع�ل��ى م�ش��روع�ه��ا ب��االض��اف��ة ال��ى
اشراف لجنة البيوت االستشارية.
 - 22ق� �ي ��ام وزارة امل ��ال� �ي ��ة ب��ات �خ��اذ
الخطوات ال�لازم��ة بشأن مراجعة االلية
املتبعة حاليا من الجهات الحكومية مع
املكاتب االستشارية في تقدير التكاليف
االج �م ��ال� �ي ��ة ل �ل �م �ش��اري��ع ،وع� � ��دم االخ ��ذ
بتوصية تلك املكاتب كأمر مسلم به ،وان
يكون ل��وزارة املالية دور ف��ي التأكد من
م��دى صحة ه��ذه ال�ت�ق��دي��رات ودراستها
بشكل اعمق عما هو معمول به حاليا.
التوصيات ادناه خاصة بالباب الخامس
للمصروفات (المصروفات المختلفة
والمدفوعات التحويلية)
 - 23ضرورة قيام وزارة املالية باتخاذ
الخطوات ال�لازم��ة للتحقق والتأكد من
صحة التقديرات التي تقدمها املؤسسة
ال�ع��ام��ة ل�ل�ت��أم�ي�ن��ات االج�ت�م��اع�ي��ة بشأن
العجز االكتواري الخاص بها قبل رصد
االع�ت�م��ادات ال�لازم��ة لها وع��دم التعامل
مع تلك التقديرات كأمر مسلم به كي ال
يكون غطاء ألي خسائر اخرى قد تدرج
ضمن هذا العجز.
 - 24ال �ع �م ��ل ع �ل ��ى اع � � ��ادة ال� ��دراس� ��ة
ب�ش��أن ال��دع��وم��ات ال�ت��ي ت�ق��دم�ه��ا ال��دول��ة
ل� �ل� �م ��واط� �ن�ي�ن ول � �ل � �ج � �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
وللقطاع ال�خ��اص ،بحيث يتم ضبطها
وت �ق �ن �ي �ن �ه ��ا ل� �ل� �م ��واط� �ن�ي�ن واي� �ص ��ال� �ه ��ا
مل�س�ت�ح�ق�ي�ه��ا ،ام� ��ا ف �ي �م��ا ي �خ��ص ال��دع��م

امل� �ق ��دم ل �ل �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة وال �ق �ط��اع
ال � �خ � ��اص ف� �ت� �ك ��ون م ��رت �ب �ط ��ة ب �ت �ح �ق �ي��ق
اه��داف واستراتيجيات معينة م��ن قبل
تلك الجهات وت�ك��ون مبنية على اسس
اق �ت �ص��ادي��ة وت �ج��اري��ة م �م��ا ي�ح�ف��ظ حق
الدولة من جهة ومساعدة تلك الجهات
املستفيدة في تحقيق اهدافها من جهة
اخرى ،مع تشجيع الجهات التي تحقق
اهدافا استراتيجيا للدولة.
 - 25ض � � � ��رورة ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى وض ��ع
ض� ��واب� ��ط م� ��وح� ��دة ل� �ل� �ع�ل�اج ب ��ال� �خ ��ارج
وت��وح�ي��ده��ا ع�ل��ى ج�م�ي��ع ال�ج�ه��ات التي
توفد املرضى.
 - 26العمل على إعادة النظر في آلية
تنظيم االع �ت �م��ادات امل��ال�ي��ة للمؤتمرات
واالس� �ت� �ف ��ادة م ��ن ال ��رع ��اي ��ات ال �ت �ج��اري��ة
لتغطية ج��زء م��ن تكاليفها ،ب��االض��اف��ة
ال ��ى االس �ت �ع��اض��ة ع ��ن ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ه��ذه
امل��ؤت �م��رات واالت� �ج ��اه ال ��ى ورش العمل
او ال �ج �ل �س��ات ال �ن �ق��اش �ي��ة ال �ت ��ي اث�ب�ت��ت
ف�ع��ال�ي�ت�ه��ا ب�ش�ك��ل اك �ب��ر وت�ك��ال�ي�ف�ه��ا اق��ل
بكثير من املؤتمرات.
 - 27ق�ي��ام ال�ج�ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة التي
ل �ه��ا م �س��اه �م��ات ف ��ي م �ن �ظ �م��ات دول �ي��ة
وعربية باالستفادة من جميع الحقوق
وامل�م�ي��زات الوظيفية ال�ت��ي تقدمها تلك
امل�ن�ظ�م��ات ل��دول��ة ال �ك��وي��ت ،م��ع ض ��رورة
االستفادة من مقاعد التوظيف في تلك
املنظمات مل��ا ل��ه م��ن أث��ر ب��ال��غ ف��ي تنمية
ال � �ك ��وادر ال��وط �ن �ي��ة ف ��ي ش �ت��ى امل �ج��االت
ب��االض��اف��ة ال��ى االس �ت �ف��ادة م��ن امل�م�ي��زات
االخ � ��رى ال �ت��ي ت �ق��دم �ه��ا ك��االس �ت �ش��ارات
املجانية.
 - 28ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى ان� � �ش � ��اء ب ��رام ��ج
ت ��دري� �ب� �ي ��ة م �ت �خ �ص �ص��ة ف � ��ي ال� �ج� �ه ��ات
الحكومية سواء للعاملني بتلك الجهات
او م� ��ن غ �ي ��ر ال �ع ��ام �ل�ي�ن ب� �ه ��ا ،ح �ي ��ث ان
ه��ذه ال�ب��رام��ج ستعمل ع�ل��ى رف��ع ك�ف��اءة
امل��وظ�ف�ين وس�ت�ث��ري س��وق ال�ع�م��ل س��واء
على مستوى القطاع العام او الخاص.
 - 29العمل على وضع خطة مدروسة
للجهات الحكومية بشأن بند (املهمات
ال ��رس� �م� �ي ��ة ب� ��ال � �خ� ��ارج) وع � � ��دم ت� �ج ��اوز
االع � �ت � �م� ��ادات امل �خ �ص �ص��ة ل� �ه ��ذا ال �ب �ن��د،
خاصة وان كثيرا من الجهات الحكومية
ت�س�ت�غ��ل االع� �ت� �م ��ادات امل��ال �ي��ة ال �خ��اص��ة
ببند (ال �ت��دري��ب) وت�ن�ق��ل مبالغها لبند
(املهمات الرسمية بالخارج).
ثانيا  -توصيات خاصة:
 - 1ال �ع �م��ل ع �ل��ى ات� �خ ��اذ ال �خ �ط��وات
ال � ل� ��ازم� � � ��ة ب � � �ش� � ��أن ف � � ��ك ال � � �ت� � ��داخ� � ��ل ف��ي
االخ �ت �ص��اص��ات بي��ن ك�ث�ي��ر م��ن ال�ج�ه��ات
الحكومية ،والعمل على اتخاذ اآلليات
مناسبة للتعامل مع تلك الجهات سواء

جانب من إحدى جلسات املجلس

بالدمج او اإللحاق بجهة أخرى.
 - 2العمل على إعادة هيكلة قطاعات
الدولة من خالل اعادة تصنيفها لتكون
جهات ملحقة او مستقلة بما يتناسب
ب�ي�ن اي ��رادات� �ه ��ا وم �ص��روف��ات �ه��ا ،وع�ل��ى
س�ب�ي��ل امل �ث��ال ال ال�ح�ص��ر وك��ال��ة االن �ب��اء
ال �ك��وي �ت �ي��ة وم �ع �ه��د ال �ك��وي��ت ل�لأب �ح��اث
العلمية وبيت الزكاة واملؤسسة العامة
للرعاية السكنية.
 - 3ال �ع �م��ل ع �ل��ى اس �ت �غ�ل�ال امل �ب��ان��ي
الشاغرة لدى الحكومة من خالل شغلها
ل �ل �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ال �ج��دي��دة ل�ت�ك��ون
م �ق��ارا دائ �م��ة ل�ه��ا ب ��دال م��ن ان �ش��اء مبان
ج ��دي ��دة ق ��د ت �ط��ول دورت� �ه ��ا امل�س�ت�ن��دي��ة
ل�س�ن��وات ط��وي�ل��ة ال��ى ح�ين االن�ت�ه��اء من
تشييدها باالضافة ألثرها في التقليل
من بدن (اإليجارات).
 - 4وضع خطة مدروسة بشأن العمل
على تملك العقارات للجهات الحكومية
ف��ي داخ ��ل ال �ك��وي��ت وخ��ارج �ه��ا ب ��دال من
سياسة التأجير وهو ما يعد في نهاية
املطاق استثمارات عقاريا للدولة ،حيث
لوحظ تضخم ه��ذا املبلغ ف��ي السنوات
العشر األخيرة.
 - 5ضرورة قيام اللجان املختصة في
مجلس ال ��وزراء ب��إرف��اق جميع اللوائح
امل�ن�ظ�م��ة ل�ع�م��ل أي ج�ه��ة ح�ك��وم�ي��ة م��راد
تأسيسها مع قانون ميزانيتها ،خاصة
بعدما اف��ادت بعض الجهات الحكومية
م��ن ان ب�ع��ض اجتماعاتها ك��ان��ت تعقد
باملقاهي بسبب عدم توافر مقر لها.
 - 6العمل على أخذ رأي وزارة املالية
ب �ش��أن ت�ح��دي��د ن ��وع امل �ي��زان �ي��ة للجهات
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ال � �ت� ��ي ت� �ت� �ق ��دم ال �ح �ك ��وم ��ة
ب � �م � �ش� ��اري� ��ع ق ��وان � �ي � �ن � �ه ��ا ال� � � ��ى م �ج �ل��س
األم � ��ة وإش ��راك� �ه ��م إلب � ��داء رأي� �ه ��م امل��ال��ي
واملحاسبي بهذا الشأن.

 - 7ال �ع �م��ل ع �ل��ى م ��راج �ع ��ة س �ي��اس��ة
مجالس االدارات وامل�ج��ال��س العليا في
ال��دول��ة ككل ،خاصة بعدما تبني للجنة
امليزانيات والحساب الختامي ان غالبية
مجالس االدارات في الجهات الحكومية
ال ت � ��ؤدي دوره� � ��ا االس ��اس ��ي وت �ح��ول��ت
ال ��ى م�ج��ال��س ش�ك�ل�ي��ة وغ �ي��ر ف�ع��ال��ة مما
انعكس على اداء تلك الجهات وادى الى
زي��ادة عدد املالحظات واملخالفات التي
ي�س�ج�ل�ه��ا دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة واص�ب�ح��ت
ت� ��ره� ��ق امل � � � ��ال ال� � �ع � ��ام ن� �ظ� �ي ��ر امل� �ك ��اف ��آت
واالمتيازات الكبيرة التي يحصل عليها
اعضاء مجالس االدارات دون اي جهود
حقيقية ت��ذك��ر ف��ي ح��ل مشاكل الجهات
التي يمثلونها.
 - 8ال � �ع � �م ��ل ع � �ل ��ى ب � �ح ��ث ام �ك ��ان �ي ��ة
ت �ح��وي��ل ع �ق ��ود االط � �ب� ��اء وال �ف �ن �ي�ي�ن م��ن
غ�ي��ر م �ح��ددي الجنسية وال�ع��ام�ل�ين في
وزارة ال�ص�ح��ة م��ن ب�ن��د (امل �ك��اف��آت) ال��ى
ب �ن��د (ال �ع �ق��ود) اس� ��وة ب�ب�ع��ض ال�ج�ه��ات
الحكومية االخ��رى ،اضافة الى احاللهم
ب ��دل االس �ت �ع��ان��ة م ��ن ال ��واف ��دي ��ن خ��اص��ة
وانهم ال يحتاجون ال��ى توفير سكن او
اي ام �ت �ي��ازات اخ ��رى ك�م��ا ه��و ال �ح��ال مع
العمالة اآلسيوية.
 - 9العمل على اع��ادة تقييم البرامج
ال� �ت ��ي اس �ت �ه ��دف ��ت وت �س �ت �ه ��دف اش � ��راك
ال�ق�ط��اع ال �خ��اص ف��ي التنمية م��ن خ�لال
ق � �ي ��اس ك� �ف ��اء ت� �ه ��ا م� ��ن خ �ل��ال م �ي��زان �ي��ة
البرامج واالداء والتي آن األوان الحياء
مثل هذه املطالبات املستحقة منذ زمن
بعيد لتطوير امليزانية وربطها بشكل
حقيقي مع خطة التنمية.
التوصيات على بيان وزير المالية
 - 1ض � � � ��رورة ت ��رج� �م ��ة ال �ت ��وج �ه ��ات
وال �س �ي��اس��ات االق �ت �ص��ادي��ة ال ��ى خطط

استراتيجية قابلة للتطبيق.
 - 2دراس � ��ة ق � ��درات ال �ق �ط��اع ال �خ��اص
وت��أه �ي �ل��ه ف ��ي ال �ج��وان��ب ال�ض�ع�ي�ف��ة عن
طريق الشراكات مع شركات عاملية تنقل
خ�ب��رات�ه��ا ال ��ى ال �س��وق امل �ح�ل��ي تحقيقا
مل��ا ورد ف��ي ال�ب�ي��ان م��ال��ي ب �ض��رورة دعم
ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص ل �ل �ع��ب دور اك �ب��ر ف��ي
املساهمة في الناتج املحلي.
 - 3دعم الجهات املعنية بالتحديات
االم�ن�ي��ة ووض��ع خطة واض�ح��ة لتطوير
امكانياتها في مكافحة االره��اب وغيره
م� ��ن امل� �خ ��اط ��ر ال� �ت ��ي ت �ت �ع �ل��ق ب��ال��وض��ع
االمني في البالد مما ينعكس ايجابيا
ع� �ل ��ى خ� �ل ��ق ب �ي �ئ��ة اق� �ت� �ص ��ادي ��ة ج ��اذب ��ة
لتحقيق رؤية الدولة لسنة  2035بجعل
ال�ك��وي��ت م��رك��زا م��ال�ي��ا وت �ج��اري��ا ج��اذب��ا
لالستثمارات االجنبية.
 - 4مراقبة تطورات االسواق العاليمة
خ�ص��وص��ا االس � ��واق ال �ت��ي ت�ت��رك��ز فيها
استثماراتنا الخارجية ،واع��ادة هيكلة
االس �ت �ث �م��ارات ب�م��ا ي�ح�ق��ق اق ��ل امل�خ��اط��ر
وافضل العوائد االستثمارية.
 - 5وض ��ع ب��رن��ام��ج ح�ك��وم��ي واض��ح
وع�م�ل��ي ق��اب��ل للتطبيق ف��ي م��ا يتعلق
بتنويع م�ص��ادر ال��دخ��ل واع ��ادة هيكلة
االقتصاد الكويتي.
 - 6ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع ال �ق �ط��اع ال �خ��اص
م �م �ث�ل�ا ب� �غ ��رف ��ة ال � �ت � �ج� ��ارة وال �ص �ن ��اع ��ة
ح��ول ض ��رورة لعب دور اك�ب��ر ف��ي اع��داد
وت� ��دري� ��ب وت �ط ��وي ��ر ال � �ك� ��وادر ال��وط �ن �ي��ة
وتوفير بيئة جاذبة لهم خصوصا فيما
يتعلق باالستقرار الوظيفي.
 - 7ال� ��وق� ��وف ع �ل��ى اس� �ب ��اب اع �ت �م��اد
االستهالك في الكويت في معظمه على
السلع التي يتم استيرادها من الخارج،
ووض��ع الحلول املناسبة خصوصا مع
فشل الجهات الحكومية املعنية بتوفير
ان�م��اط معينة م��ن السلع ،مما ع��زز هذا
ال� ��وض� ��ع االس� �ت� �ه�ل�اك ��ي ال �س �ل �ب ��ي ع�ل��ى
االقتصاد الكويتي.
 عدم االكتفاء بانشاء جهات معنيةب�ت�ش�ج�ي��ع االس �ت �ث �م��ار االج �ن �ب��ي ،حيث
يجب تسهيل ممارسة انشطة االع�م��ال
ف� ��ي ال� � ��دول� � ��ة ،ب� ��االض� ��اف� ��ة ال� � ��ى ت �ط��وي��ر
وتبسيط اج ��راءات ال�ج�ه��ات الحكومية
املتعلقة بجذب االستثمار االجنبي.

تصنيف التوصيات
املوضوع

العدد

تقارير لجنة
امليزانيات

299

تقارير اللجان

34

استجواب وزير
التجارة والصناعة

15

تقارير املتابعة
للخطة االنمائية

15

تراجع أسعار
النفط

14

سوق الكويت
لألوراق املالية

11

انقطاع الكهرباء

11

الخطة االنمائية
الخمسية

10

إلغاء الدعم

9

اعتماد  26حسابا
ختاميا

9

الخطة السنوية
2017 - 2016

4

مالحظات تقارير
املحاسبة

4

تأخر اللوائح
التنفيذية

3

ردود الحكومة
على مالحظات
ديوان املحاسبة

3

تقارير اللجان عن
طلبات التحقيق

2

رسالة رئيس
لجنة حماية املال
العام

2

اختالسات
مؤسسة التأمينات
االجتماعية

1

اإلجمالي

446

32

األخيرة
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رؤساء تحرير الصحف :الكويت ستخرج
منتصرة في معركتها مع اإلرهاب

رؤساء تحرير الصحف اليومية وكونا

أكد رؤساء تحرير الصحف اليومية
امل�ح�ل�ي��ة ووك��ال��ة األن �ب��اء ال�ك��وي�ت�ي��ة أن
الكويت ستخرج منتصرة في معركتها
ع �ل��ى اإلره� � � ��اب وس �ت �ب �ق��ى ك �م��ا ك��ان��ت
ع�ل��ى ال� ��دوام أرض ال �س�لام وال�ت�س��ام��ح
وال �ت �ع ��اض ��د وال� �ت�ل�اح ��م ب�ي�ن أب �ن��ائ �ه��ا
تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو
األم �ي��ر ال�ش�ي��خ ص�ب��اح األح �م��د وسمو
ولي العهد الشيخ نواف األحمد.

وأع� ��رب� ��وا ف ��ي ب �ي ��ان م �ش �ت��رك ع�ق��ب
اج �ت �م ��اع ال �ل �ي �ل��ة ق �ب��ل امل ��اض �ي ��ة ب�م�ق��ر
جريدة األن�ب��اء بحضور رئيس اتحاد
ال�ص�ح��اف�ي�ين ال �ع��رب ورئ �ي��س جمعية
ال�ص�ح��اف�ي�ين ال�ك��وي�ت�ي��ة أح �م��د يوسف
بهبهاني عن إدانتهم الشديدة للعمل
اإلرهابي اآلثم والجبان الذي استهدف
مسجد اإلمام الصادق.
وش ��ددوا على أن مثل ه��ذه األف�ع��ال

ت�ظ�ه��ر م ��دى خ �ط��ورة وان �ح ��راف الفكر
ال � �ظ �ل�ام ��ي وال � � �ه� � ��دام ال� � � ��ذي ت �ن �ت �ه �ج��ه
امل�ج�م��وع��ات التكفيرية ويتناقض كل
التناقض والقيم وامل�ب��ادئ اإلسالمية
واإلنسانية واألخالقية.
وث� �م� �ن ��وا ال� � � ��دور األب� � � ��وي ال �س��ام��ي
ل� �ص ��اح ��ب ال� �س� �م ��و أم � �ي� ��ر ال� � �ب �ل��اد ف��ي
م��واج �ه��ة ال� �ح ��ادث واح �ت �ض��ان س�م��وه
ل �ع ��وائ ��ل ال� �ش� �ه ��داء وم � ��ا ت ��رك ��ه م��وق��ف

جامعة الكويت تتوسع
في استخدام تقنيات التعليم عن بعد
أك ��د ال �ق��ائ��م ب��أع �م��ال م��دي��ر م��رك��ز
ال �ت �ع �ل �ي��م ع ��ن ب �ع��د ال �ت��اب��ع ل�ج��ام�ع��ة
ال �ك ��وي ��ت امل �ه �ن��دس ح �س�ي�ن ال �ص �ف��ار
ح � � ��رص اإلدارة ال� �ج ��ام� �ع� �ي ��ة ع �ل��ى
استخدام تقنيات التعليم االلكتروني
ك� �ن� �ظ ��ام م� �س ��ان ��د وم� � � � ��واز ل �ل �ت �ع �ل �ي��م
الجامعي التقليدي.
وقال الصفار في تصريح صحافي
أم��س إن امل��رك��ز ي�ق��دم خ��دم��ات تهدف
ل �ت �ح �ق �ي��ق ه � ��ذه ال� ��رؤي� ��ة ع �ب��ر ت �ب��ادل
ال�خ�ب��رات وال�ع�م��ل ع�ل��ى وض��ع آل�ي��ات
لضبط مخرجات العملية التعليمية
ف��ي التعلم اإلل�ك�ت��رون��ي وال�ح��ث على
تشكيل اللجان ذات العالقة للتمكن
م��ن ادراج ب��رام��ج ن�ظ��ام التعليم عن
بعد لالعتماد األك��ادي�م��ي والتوسع

قاعة مركز التعليم عن بعد التابع لجامعة الكويت

ف � ��ي ت� �ن� �ف� �ي ��ذه .وأض� � � � ��اف أن امل ��رك ��ز
ي�ه��دف إل��ى رب��ط جامعة ال�ك��وي��ت مع
مؤسسات تعليمية عاملية عبر أنظمة
امل��ؤت�م��رات االل�ك�ت��رون�ي��ة واالس�ت�ف��ادة

م��ن ال�ت�ق�ت�ي��ات واألن�ظ�م��ة األك��ادي�م�ي��ة
لخلق بيئة تفاعلية الكترونية بني
أعضاء هيئة التدريس والطلبة.
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س � �م� ��وه وت � �ف � �ق� ��ده ال � �س� ��ري� ��ع ل �ل �م��وق��ع
والتعامل م��ع تداعياته م��ن أث��ر عميق
ف��ي وج � ��دان امل��واط �ن�ي�ن وأث � ��ار إع �ج��اب
وتقدير العالم أجمع.
وع � �ب� ��روا ع ��ن اع� �ت ��زازه ��م وف �خ��ره��م
بموقف الشعب الكويتي بكل طوائفه
وم�ك��ون��ات��ه ف��ي ال�ت�ص��دي ل�ه��ذه الفتنة
وت �ف��وي��ت ال �ف��رص��ة ع�ل��ى م��ن أراد ش��را
باملجتمع الكويتي اآلمن.

الهالل األحمر
يواصل توزيع
المساعدات على
الالجئين السوريين
أع�ل�ن��ت جمعية ال �ه�لال األح�م��ر
ع� ��ن ت� ��وزي� ��ع ن� �ح ��و  450ط �ن ��ا م��ن
م� �ح� �ص ��ول ال� �ب� �ط ��اط ��ا ع� �ل ��ى أس ��ر
س ��وري ��ة ن ��ازح ��ة إل� ��ى ل �ب �ن��ان ب�ع��د
شرائه من مزارعني لبنانيني.
وق � ��ال رئ �ي ��س ب �ع �ث��ة ال�ج�م�ع�ي��ة
ف� ��ي ل� �ب� �ن ��ان د .م� �س ��اع ��د ال �ع �ن��زي
ل �ك��ون��ا إن ع�م�ل�ي��ة ال �ت��وزي��ع ت��أت��ي
ف��ي إط ��ار تنفيذ ات �ف��اق م��ع وزارة
الزراعة اللبنانية لشراء محصول
ال �ب �ط��اط��ا م ��ن امل � � � ��زارع ال �ل �ب �ن��ان��ي
مباشرة لتوزيعها على النازحني
السوريني.
وأوض � � � ��ح أن ال� � �ه �ل��ال األح� �م ��ر
اشترى نحو  450طنا من محصول
البطاطا من املزارعني في عدد من
مناطق البقاع شرقي لبنان.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

توقف حركة المالحة في
الموانئ لسوء األحوال الجوية
أع� � �ل� � �ن � ��ت م � ��ؤس� � �س � ��ة امل � � ��وان � � ��ئ
الكويتية عن توقف حركة املالحة
ال� �ب� �ح ��ري ��ة ف � ��ي م � ��وان � ��ئ ال �ش ��وي ��خ
والشعيبة وال��دوح��ة بسبب سوء
األح��وال الجوية من غبار وسرعة
رياح تتعرض لها البالد.
وق��ال مدير العمليات البحرية
ف��ي ميناء الشويخ ك��اب�تن م��رزوق
القحطاني لكونا إن حركة املالحة
ال� �ب� �ح ��ري ��ة ف � ��ي م� �ي� �ن ��اء ال� �ش ��وي ��خ
متوقفة إل��ى حني تحسن األح��وال
الجوية وتحسن مستوى الرؤية
األف �ق �ي��ة م�ض�ي�ف��ا أن م ��دى ال��رؤي��ة
األفقية انخفض إلى  2ميل بحري
باإلضافة إلى سرعة الرياح التي
تتراوح بني  29و 31عقدة بحرية
األم� ��ر ال� ��ذي ي�ع�ي��ق ح��رك��ة امل�لاح��ة
من امليناء وإليه مشيرا إلى أن مع
عودة الحركة سيتم دخول سفينة

إل � ��ى امل� �ي� �ن ��اء ت �ن �ت �ظ��ر ف ��ي م�ن�ط�ق��ة
االن �ت �ظ��ار م �ق��اب��ل س�ف�ي�ن��ة منطقة
الخروج.
وبالنسبة مليناء الشعيبة قال
م��دي��ر إدارة ال �ع �م �ل �ي��ات ال�ب�ح��ري��ة
باإلنابة في امليناءالكابنت توفيق
ش �ه��اب إن س��رع��ة ال��ري��اح وصلت
إل ��ى  30ع �ق��دة ب �ح��ري��ة وم�س�ت��وي
ال � ��رؤي � ��ة وص � ��ل إل � ��ى م� �ي ��ل ب �ح��ري
مؤكدا أن عدد السفن الراسية في
منطقة االن �ت �ظ��ار ه��ي ث�ل�اث سفن
م� �ق ��اب ��ل ث� �ل��اث س� �ف ��ن ف� ��ي م�ن�ط�ق��ة
الخروج بانتظار تحسن األح��وال
الجوية كي تتمكن من املغادرة.
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