
 الجمعة ا�مــــــة 
  24 يوليو 2009  

 حمــــل مراقب مجلس األمة النائــــب د.محمد احلويلة  4 
احلكومة مسؤولية االخفاق املالحظ في استثمارات الكويت 
في اخلارج وجتاوز هذه االســــتثمارات الهدف املنشــــود 
تبعا ملا اضر بهذه االســــتثمارات من عمليات مشــــبوهة 
حتى وصلت الى حال ال ميكن السكوت عنه، مشيرا الى 
ضرورة فتح ملف هذه االستثمارات ومعرفة كيفية ادارتها 
ومسؤوليها لكشف اي عمليات مشبوهة ومن ثم احملاسبة 

اذا ما مت التأكد ان هناك بالفعل تقصيرا وتهاونا في ادارة 
هذه االستثمارات وان هناك استثمارات تقع في احملظور 
ومبا يخالف شرع اهللا تعالى. وقال احلويلة في تصريح 
صحافي انه بات من الواجب على مجلس االمة فتح ملف 
هذه االستثمارات ومعرفة الى اين وصلت هذه االستثمارات 
خصوصا في الوقت الذي فيه تتحدث بعض املعلومات 

عن اختالسات واستثمارات ممنوعة شرعا. 

 الحويلة: مطلوب فتح ملف االستثمارات الخارجية

 د.جمعان احلربش  د.فيصل املسلم 

 في اقتراح بقانون قدمته «كتلة اإلصالح والتنمية» 

 حظر االختالط في مراحل المدارس الخاصة باستثناء رياض األطفال 
 قدم النواب د.فيصل املسلم 
ود.وليد الطبطبائي ود.جمعان 
احلربش اقتراحا بقانون بشأن 

املدارس اخلاصة للتعليم.

  الباب األول: أحكام عامة

  الفصــــل األول: التعريف و 
نطاق تطبيق القانون

  مادة ١: تســــري أحكام هذا 
القانون على املدارس اخلاصة 
للتعليــــم ذات املنهج العربي 
واملدارس ذات املنهج األجنبي 
ومــــدارس ذوي االحتياجات 
اخلاصــــة ومــــدارس ثنائية 

اللغة.
  مادة ٢: في تطبيق أحكام هذا 

القانون يقصد بـ :
  ١ ـ الوزارة: وزارة التربية.
  ٢ ـ الوزير: وزير التربية.

  ٣ـ  املدارس اخلاصة للتعليم: 
املدارس غير احلكومية للتعليم 
ما قبل اجلامعي وتشمل املدارس 
ذات املنهج العربي واملدارس ذات 
املنهج األجنبي ومدارس ذوي 
االحتياجات اخلاصة ومدارس 

ثنائية اللغة.
  أ) املدارس ذات املنهج العربي: 
املــــدارس التي تلتزم باملناهج 
واخلطط الدراســــية واللوائح 
والنظــــم املقــــررة للمــــدارس 
احلكوميــــة بــــوزارة التربية 

بالكويت.
  ب) املــــدارس ذات املنهــــج 
األجنبي: املدارس التي تلتزم 
باملناهج واخلطط الدراســــية 
املقررة وفقا لقرار إنشائها مع 
التزامها بتدريس املواد املنصوص 

عليها في هذا القانون.
  ج) مدارس ذوي االحتياجات 
اخلاصــــة: املدارس املخصصة 
للطــــالب ذوي االحتياجــــات 
اخلاصــــة او الفصول امللحقة 
باملدارس اخلاصة لتعليم هؤالء 

الطالب.
  د) مدارس ثنائيــــة اللغة: 
املدارس التي تتبع في تدريس 
مناهجها لغتني مختلفتني على 
ان تكون اللغة العربية إحدى 

هاتني اللغتني.
  الفصــــل الثاني: شــــروط 
إصدار الترخيص بفتح مدرسة 

خاصة
  مادة ٣: ال يجوز فتح مدرسة 
خاصة للتعليم او التوســــع 
فيها او تغيير نظامها اال بعد 
احلصول على ترخيص كتابي 
بذلك من الوزارة وفقا للشروط 
واالجراءات املنصوص عليها 
فــــي الالئحــــة التنفيذية لهذا 

القانون.
  مادة ٤: يشترط للحصول 
على ترخيص بفتح مدرســــة 

خاصة للتعليم ما يلي:
  ١ ـ ان يكون موقع املدرسة 

ومبناها ومرافقها وجتهيزاتها 
مناســــبة ملقتضيات رسالتها 
وفقا للشروط واملعايير التي 
حتددها الالئحة التنفيذية وال 
يجوز إجراء اي تعديل او اضافة 
الى مبنى املدرسة او ان يستبدل 
بغيره قبل احلصول على موافقة 

الوزارة.
  ٢ ـ ان حتمل املدرسة اسما 
وشــــعارا مييزها توافق عليه 

الوزارة.
  ٣ ـ ان توافق كل من «بلدية 
الكويت، االدارة العامة لالطفال، 
وزارة الصحة» وكافة اجلهات 
املعنيــــة على مبنى املدرســــة 

ومرافقها وجتهيزاتها.
  مادة ٥: يشــــترط في طالب 
الترخيص بفتح مدرسة خاصة 

للتعليم ما يلي:
  ٢ـ  ان يكون محمود السيرة 
وحســــن الســــمعة، مقيما في 
الكويت ومتمتعا بكامل األهلية 

وأال يقل سنه عن ٣٠ عاما.
  ٣ ـ ان يكــــون حاصال على 

مؤهل جامعي.
  ٤ ـ أال يكون قد سبق إلغاء 
ترخيص له بفتح مدرسة خاصة 
للتعليم بحكم قضائي نهائي.
  ٥ ـ أال يكون موظفا عاما.

  ٦ـ  أال يكون قد سبق احلكم 
عليه في جناية او جرمية مخلة 
بالشرف او األمانة ما لم يكن 

قد رد اليه اعتباره.
  ٧ ـ الشــــخصية االعتبارية 
«يقصــــد بها ان يكــــون مقدم 
الطلب بفتح مدرســــة خاصة 
للتعليم شركة او مؤسسة مت 
إشهارها من قبل وزارة التجارة 
والصناعة» ومينح الترخيص 
للشخص االعتباري بالشروط 

اآلتية:
  أ ـ ان تكــــون الشــــخصية 
االعتباريــــة كويتيــــة او من 
مواطني دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية ومقرها 

الكويت.
  بـ  ان يكون النظام االساسي 
للشــــركة او املؤسســــة هدفه 
التربية والتعليم وان يتضمن 
عقد التأسيس في أغراضه فتح 

مدارس خاصة للتعليم.
  جـ  يشترط في املدير املعني 
في عقد التأســــيس ان يكون 

حاصال على مؤهل جامعي.
  مــــادة ٦: الترخيص بفتح 
مدرسة خاصة للتعليم شخصي 
وال يجوز التنازل عنه للغير.

  مادة ٧: ال يجوز للمرخص له 
بفتح مدرسة خاصة استغالل 
الترخيص فــــي غير الغرض 
املرخــــص له او بيعه او رهنه 
او تأجيره من الباطن او التنازل 
عن اســــتعماله كليا او جزئيا 

للغير مهما كانت األسباب.

  الباب الثاني: النظام المالي 

للمدارس الخاصة للتعليم 

ونظام الدراسة واالمتحانات 

فيها

  الفصل األول: النظام املالي 
للمدارس اخلاصة للتعليم

  مادة ٨: يحظر على املدارس 
اخلاصة للتعليم حتصيل اي 
مبالغ من طالبهــــا تزيد على 
الدراسية وغيرها  املصاريف 
من املبالغ التي حتددها الالئحة 
القانون كما  لهــــذا  التنفيذية 
يحظر على تلك املدارس تلقي 
تبرعات او مســــاعدات من اي 
جهة دون اخذ موافقة كتابية 

مسبقة من الوزارة.
  مادة ٩: يلتزم املرخص له 
بتقدمي ضمان مالي حتدد قيمته 
الالئحة التنفيذية بصورة شيك 
مصدق او كتاب ضمان من احد 
البنــــوك الكويتيــــة املعتمدة 
ويجب ان يكون صاحلا خالل 
الترخيص وملدة  مدة سريان 

سنة من انتهائه.
ايرادات    مادة ١٠: تتكــــون 
املدارس اخلاصة للتعليم من:

الدراســــية    ١ - املصاريف 
وغيرها من املبالغ التي حتددها 

الالئحة التنفيذية.
  ٢ – مــــا يخصصه صاحب 

املدرسة لها من اموال.
  ٣ - ما يؤول للمدرسة من 
اموال الوقف وكذلك التبرعات 
او املساعدات التي حتصل عليها 

مبوافقة الوزارة.
  ٤ - االربــــاح التي حتققها 
املدرسة من استثمار اموالها.

  وعلى تلك املدارس مســــك 
دفاتــــر مالية منتظمــــة يتم 
القيد فيها وفقا للنظم املالية 
واحملاسبية بحيث تشمل كال 
مــــن ايراداتهــــا ومصروفاتها 
وعلى االخص مــــا تتلقاه من 
تبرعات ومساعدات، كما يتعني 
عليها اعداد ميزانية ســــنوية 
معتمدة من احد مكاتب التدقيق 
احملاســــبية املعتمــــدة وتقدم 
لــــوزارة التربية في نهاية كل 
الالئحة  عام دراسي وتوضح 
النظم واالجراءات  التنفيذية 
الواجب  املالية واحملاســــبية 

اتباعها.
  الفصل الثاني

  نظام الدراسة واالمتحانات 
في املدارس اخلاصة للتعليم

  مادة ١١: يتعني على املدارس 
اخلاصــــة للتعليــــم االلتزام 
بالقواعد التي حتددها الالئحة 
التنفيذية لهذا القانون واملتعلقة 
باخلطــــة التعليمية واملناهج 
الدراســــية وقبول  والبرامج 
الطلبــــة وحتديد اعمارهم في 
كل مرحلة دراسية وعدد طالب 

التي  ايرادات»  الرسوم «طابع 
حتصل عليها الـــوزارة نظير 
اخلدمات التي تقدمها للمدارس 

اخلاصة والعاملني بها.

  الباب الرابع: الجزاءات

  مـــادة ١٧: تتولـــى الوزارة 
مســـاءلة العاملـــني باملدارس 
اخلاصة للتعليم عما يقع منهم 
من مخالفات مالية او ادارية او 
فنية وتوضح الالئحة التنفيذية 
التي يجوز  االدارية  اجلزاءات 

توقيعها في هذا الشأن.
  مادة ١٨: مع عدم االخالل بأي 
عقوبة اشد ينص عليها قانون 
آخر ودون االخالل بحق الوزارة 
الغلق االداري للمدرســـة  في 
يعاقـــب كل من فتح مدرســـة 
خاصة للتعليم دون ترخيص 
باحلبس مدة ال تزيد على سنة 
وبغرامة ال تزيد على عشرة آالف 
دينار او بإحدى هاتني العقوبتني 

مع اغالق املدرسة.
  مادة ١٩: مع عـــدم االخالل 
بأحكام املســـؤولية اجلزائية 
او املدنية يجوز للوزارة حال 
مخالفة املدرســـة لاللتزامات 
القانون  املقررة مبقتضى هذا 
املنفـــذة له توقيع  والقرارات 
اجلزاءات االدارية واملالية التي 

حتددها الالئحة التنفيذية:
الشـــأن    «ويجوز لصاحب 
ان يتظلم مـــن القرار الصادر 
بتوقيع اجلزاء االداري واملالي 
وذلك خالل ثالثـــني يوما من 
ابالغه بكتاب مســـجل  تاريخ 
بعلم الوصـــول على العنوان 
احملدد فـــي الترخيص ويجب 
البت في التظلم خالل ســـتني 
يوما من تاريـــخ تقدميه واال 
اعتبر قرار اجلزاء الصادر الغيا 
وكأن لم يكـــن وتبني الالئحة 
الالزم  الشـــروط  التنفيذيـــة 
توافرها في التظلم واجراءاته 

والبت فيه».

  الباب الخامس: إغالق المدرسة 

الخاصة للتعليم وتصفيتها

  مادة ٢٠: يجب غلق املدرسة 
اخلاصة للتعليم كليا او جزئيا 

ألحد االسباب اآلتية:
  ١ ـ اذا رغب املرخص له في 
الوزارة  ابالغ  اغالقها شريطة 
كتابة قبل انتهاء العام الدراسي 

بستة أشهر على االقل.
الشـــخصية  انتهت  اذا  ـ   ٢  
متتلـــك  التـــي  االعتباريـــة 

املدرسة.
  ٣ـ  اذا توفي املرخص له بفتح 
املدرسة أو اصيب بعارض من 
عـــوارض االهلية ما لم يرغب 
ورثته أو القيم عليه في استمرار 
نشاطها وتسمية وكيل تتوافر 
الشروط املنصوص عليها في 

املادة اخلامسة من هذا القانون 
لتصريف امورها بعد موافقة 

الوزارة على ذلك.
  ٤ ـ اذا فقـــد املرخص له اي 
شرط من الشروط الالزمة ملنح 

الترخيص.
  ٥ـ  اذا صـــدر قرار اداري أو 
حكـــم قضائي نهائـــي بإغالق 

املدرسة.
  على ان يتم نشر قرار اغالق 
الرسمية  املدرســـة باجلريدة 
وخمس مـــن الصحف احمللية 

اليومية.
  مادة ٢١: على املرخص له أو 
من يقوم مقامه اذا اغلقت املدرسة 
ألي سبب من االسباب تسليم 
الـــوزارة ســـجالتها واختامها 
وملفاتها والوفاء بااللتزامات 

املستحقة عليها.
  مادة ٢٢: اذا حتقق ســـبب 
اغالق املدرســـة خـــالل العام 
الى  الدراسي يؤجل تصفيتها 
نهاية العام الدراسي وتكف يد 
املرخص له عن تصريف امورها 
وتتولـــى الوزارة باالنابة عنه 
القيام مبســـؤوليته وتســـلم 
الوزارة للمرخص له موجوداتها 
واموالها مبوجب محاضر رسمية 
عقـــب انتهاء العام الدراســـي 
واغالق املدرسة بعد سداد جميع 
التزاماتها الســـابقة والالحقة 

املترتبة على هذا الغلق.

  الباب السادس: أحكام عامة

  مادة ٢٣: يكون املرخص له 
مسؤوال عن توفير احتياجات 
املدرســـة اخلاصـــة للتعليم 
والوفـــاء بجميـــع االلتزامات 
املفروضة مبقتضى هذا القانون 
أو أي قانون آخر ويعتمد مقر 
املدرســـة املوضح بالترخيص 
في كل ما يتعلق بها من امور 
وترسل جميع االخطارات وسائر 
االوراق الرسمية على هذا املقر 

باعتباره موطنا له.
  مادة ٢٤: يكون املرخص له 
بفتح املدرسة مسؤوال مسؤولية 
كاملة عمـــا يحـــدث لطلبتها 
والعاملني بها أو الغير من اضرار 
داخل نطاق املدرسة وال يجوز 
له الرجوع الى الوزارة بشيء 

من ذلك.
  مادة ٢٥: حتفظ في كل مدرسة 
السجالت الالزمة لتنظيم العمل 
بها من النواحي الفنية واملالية 
واالداريـــة وحترر ســـجالتها 
ومراسالتها والشهادات الدراسية 
التي تصدرها وعقود العاملني 
بهـــا باللغة العربيـــة ويجوز 
اســـتعمال لغة اجنبية اخرى 

بجانب اللغة العربية.
  مادة ٢٦: يحظر على اصحاب 
املـــدارس اخلاصـــة للتعليم 

والعاملني بها ما يلي:

  ١ـ  املساس بالدين االسالمي 
أو بكرامة الوطن واالمير أو االمة 
العربية واالسالمية واهدافها.

  ٢ ـ ترويج أو نشـــر مبادئ 
مخالفـــة للعـــادات والتقاليد 

والدستور.
  ٣ ـ ممارســـة أي نشـــاط 

سياسي.
  ٤ ـ تشـــجيع اي نشـــاط 
يتعارض مع االغراض التربوية 
واســـتغالل مقر املدرسة لغير 
الغرض التربوي املرخص به.

  ٥ ـ اغالق املدرســـة بقصد 
تعطيل نشاطها في غير احلاالت 
التـــي ترخص فيهـــا الوزارة 

بذلك.
  ٦ ـ عدم اضافـــة أو بناء او 
انشـــاء أي مبان داخل ســـور 
املدرســـة أو خارجهـــا اال بعد 
احلصول على موافقة كتابية 
الوزارة واجلهات املعنية،  من 
علـــى ان تكون املباني مطابقة 
للشروط واملواصالت املقررة.

  ٧ ـ نشـــر االعالنات محليا 
أو خارجيا او اصدار نشـــرات 
أو مطبوعات اعالمية أو اقامة 
حفالت أو القيام برحالت طالبية 
بغير موافقة الوزارة املسبقة.

  ٨ـ  ممارسة أي نشاط مخالف 
للترخيص املمنوح لها.

  ٩ـ  عدم االلتزام بعمل طابور 
الصباح وعرض صور أو رفع 
اعالم أو عزف نشيد غير صور 
أميـــر دولة الكويـــت وعلمها 

ونشيدها الوطني.
  ومع عدم االخالل بأي عقوبة 
أشد ينص عليها أي قانون آخر 
يعاقب كل من خالف هذه املادة 
حســـب اجلزاءات املنصوص 

عليها بالقانون.
  مادة ٢٧: على املدارس اخلاصة 
للتعليم القائمة وقت العمل بهذا 
القانون تعديل اوضاعها طبقا 
ابتداء  القانون اجلديد  ألحكام 
من العام الدراســـي الذي يلي 
صـــدوره ومبا ال يتعارض مع 
حقوقها املكتسبة قبل صدور 
هذا القانون واال اعتبر ترخيصها 

ملغى ويتم اغالقها.
التربية تكليف    على وزارة 
املوظفني الالزمني ملراقبة تنفيذ 
احكام هذا القانـــون ولهم في 
ســـبيل ذلك دخـــول املدارس 
اخلاصـــة للتعليم في مواعيد 
العمل واالطالع على السجالت 
وغيرها من احملررات املتعلقة 
بتنفيـــذ احكام هـــذا القانون 
وحترير محاضر باملخالفات التي 
تقع واحالتها جلهات التحقيق 

املختصة.
  مـــادة ٢٩: يصـــدر الوزير 
الالئحة التنفيذية لهذا القانون 
خالل ستة اشهر من تاريخ نشره 

باجلريدة الرسمية. 

الفصل في كل مرحلة دراسية 
واحكام وقواعد وشروط نقل 
الطالب من مدرسة الى اخرى 
ونظــــام التقومي واالمتحانات 
وشؤون الطلبة وبدء ونهاية 
الدراســــي والعطالت  العــــام 
الرسمية والسجالت االدارية 
واملالية والعالقة بني املدارس 
املذكورة والعاملني فيها وحتدد 
املدارس  التنفيذيــــة  الالئحة 
اخلاصة للتعليم التي ستخضع 
لــــكل او بعض تلــــك القواعد 

لالسباب التي تقدرها.
  مادة ١٢: يقتصر الترخيص 
بفتح املــــدارس اخلاصة على 
مرحلة دراسية واحدة كما ال 
يجوز اجلمع بني اجلنسني اال في 

مرحلة رياض االطفال فقط.
  مادة ١٣: يجب على املدارس 
اخلاصــــة للتعليم ذات املنهج 
االجنبــــي وذوي االحتياجات 
اخلاصة وثنائية اللغة تقدمي 
املناهج والكتب املدرسية الى 
الوزارة للنظر فيها واجازتها 
قبل العمل بها كما تلتزم هذه 
املدارس بتدريس املواد الدراسية 

التي تقررها الوزارة وهي:
  ١ - التربية االسالمية والقرآن 

الكرمي «للطلبة املسلمني».
  ٢ - اللغة العربية وفقا ملا 

حتدد الالئحة التنفيذية.
  ٣ - االجتماعيات وتاريخ 
دولة الكويت باللغة االساسية 

للمدرسة.

  الباب الثالث:العاملون في 

المدارس الخاصة للتعليم 

واالشراف عليها

  الفصل االول: العاملون في 
املدارس اخلاصة للتعليم.

  مادة ١٤: يكون للمدرســــة 
اخلاصة للتعليم هيئة تعليمية 
يحدد عددها لكل مادة حسب 
القواعد التي تضعها الوزارة، 
ويجب ان يعني للمدرسة مدير 
متفرغ ويكون مســــؤوال عن 
النواحي التربوية واالدارية بها، 
يعاونه مدير مساعد وعدد كاف 
من العاملني الفنيني واالداريني 
بعــــد احلصول علــــى موافقة 

الوزارة بالعمل بتلك املدرسة 
وحتدد الالئحة التنفيذية عدد 
هؤالء العاملني وطبيعة العالقة 

التي تربطهم باملدرسة.
  ويجــــوز للــــوزارة نــــدب 
بعض املوظفني لشغل وظائف 
بالهيئتني التعليمية واالدارية 
باملدارس اخلاصــــة للتعليم 
التنفيذية  وحتــــدد الالئحــــة 
اختصاصات املنتدبني وعالقتهم 
بتلك املــــدارس واآلثار املالية 

املترتبة على ذلك.
  مادة ١٥: مــــع عدم االخالل 
القانــــون رقم ٦٤/٣٨  بأحكام 
بشأن العمل في القطاع االهلي 
يجب اال تقل مرتبات العاملني 
في املدارس اخلاصة للتعليم 
عن احلد الذي تقرره الوزارة 
وتطبق عليهم نظم االجازات 
والعطالت املدرسية والرسمية 
املقررة لنظرائهم في املدارس 
احلكومية عدا اجازة الوضع 
فتستحق بواقع ٤٠ يوما بعد 
الوضع كما يطبق نظام احلد 
االقصــــى لنصــــاب احلصص 
املقررة في  التعليمية  للهيئة 
املدارس احلكومية باستثناء 
املــــدارس ذات املنهج االجنبي 
عدا مواد اللغة العربية والتربية 
الكرمي  االســــالمية والقــــرآن 
واالجتماعيات على ان يصرف 
مقابل احلصص االضافية وفقا 
ملا حتــــدده الالئحة التنفيذية 

لهذا املقابل.
  الفصل الثاني: االشراف على 

املدارس اخلاصة للتعليم
  مـــادة ١٦: تتولـــى االجهزة 
املاليـــة واالداريـــة بالوزارة 
االشراف على تنفيذ السياسة 
املدارس ومراقبة  العامة لهذه 
ســـير العمل بها ضمن االطار 
التربوي العام وذلك من النواحي 
االدارية واملالية والفنية على 
الالئحة  الذي حتـــدده  النحو 
التنفيذية لهذا القانون كما تتولى 
اجلهات املعنية بالدولة كل في 
التفتيش  نطاق اختصاصـــه 
على هذه املدارس للتحقق من 
مدى تطبيقها للقوانني والنظم 
املقررة وحتدد الالئحة التنفيذية 

 عسكر يطالب «الصحة» باإلسراع
  في تنفيذ توسعة مستشفى الجهراء 

 طالب النائب عسكر العنزي 
وزارة الصحـــة باالســـتعجال 
العمرانية  التوسعة  في تنفيذ 
ملستشـــفى اجلهراء، للتخلص 
من االزدحام املروري والبشري 
الذي يشهده املستشفى بشكل 

يومي.
  وقال العنـــزي في تصريح 
صحافـــي ان اســـتجابة وزارة 
الصحة ملقترحاته ومطالباته 
السابقة بتوســـعة املستشفى 
أمر تشكر عليه، لكن يجب ان 
أن  الوزارة ومسؤولوها  تدرك 
توسعة املستشفى غير كافية 
والبد من انشاء مجمعات طبية 
الســـكر  متخصصة في مجال 
والعيـــون والقلب واالســـنان 
والكلى لتخفيف الضغط على 
الى فتح  املستشفى، باالضافة 
جميع املستوصفات في محافظة 
اجلهراء والفروانية على مدار ٢٤ 
ساعة لتساهم كذلك في تخفيف 
الضغط على مستشفى اجلهراء 

والفروانية.
  واضاف العنزي ان «وزارة 
الصحة لديها الكثير من املتبرعني 
لبناء مراكز صحية في مختلف 
التخصصات الطبية، وعليها اال 
حتتكر هذه التبرعات لبناء املراكز 
الداخلية  املناطق  الصحية في 
فقط، ويجب ان تطلب تخصيص 
اراضي لهذه املراكز املتبرع بها 
الكويت اخليرين  من قبل اهل 
في املناطق اخلارجية التي يدرك 

اجلميع بأنها تفتقر الى اخلدمات 
الصحية الالزمة».

  واوضح العنزي ان محافظتي 
اجلهراء والفروانية فيهما اراض 
شاســـعة ملك المـــالك الدولة 
وتكفي لبناء مدن طبية، فلماذا 
ال تستغل هذه االراضي لبناء 
املراكز الصحية املتخصصة؟ 
ان املطلوب فقط  الى  مشـــيرا 
هو القرار، فاالموال واالراضي 
واحلمـــد هللا متوافـــرة بكثرة 
واملواطنـــون بحاجة ماســـة 
لتطوير اخلدمات الصحية على 

وجه اخلصوص.
  واكد العنزي انه ســـيتقدم 
القليلة  األيـــام  باقتراح خالل 
املقبلة يتضمن بناء مراكز صحية 
متخصصة في الكلى والســـكر 
والعيون والقلب واالسنان في 
محافظتي اجلهراء والفروانية. 

 عسكر العنزي 
 د.وليد الطبطبائي 

 وجه النائب د.وليد الطبطبائي 
الوزراء  ســــؤاال لنائب رئيــــس 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشــــؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون اإلسكان الشيخ أحمد الفهد 

بشأن الرعاية السكنية.
  وقال الطبطبائي: كانت القضية 
التي  القضايا  االسكانية من أهم 
تقلق املواطنــــني، على اعتبار ان 
توفير السكن املالئم اصبح حلما 
صعب املنال ألغلب املواطنني بعد 
وصول فترة االنتظار ألكثر من 
١٥ سنة وبعد االرتفاع الكبير في 
اســــعار األراضي خالل السنوات 
املاضية، فالدراســــات والتقارير 
تشــــير الــــى ان نــــدرة األراضي 
ســــاهمت في تفاقم هذه املشكلة 
القريــــب والبعيد  املديــــني  على 
فالدولــــة بحاجة لتوفير ٦٥ الف 
هكتار حتى ٢٠٣٠ إلنشاء ٤١٠٫٠٠٠ 
وحدة سكنية. مضيفا: واستشعارا 
ملدى معاناة املواطنني من تأثير 
املشكلة االســــكانية على األسرة 
الكويتية واستقرارها قام مجلس 
األمة باصدار القانون رقم ٧ لسنة 
٢٠٠٥ لتبسيط اجراءات وتنظيم 
اعمال املؤسســــة العامة للرعاية 
الســــكنية الذي منح املؤسســــة 
تسهيالت غير مسبوقة، فاملادة ٥ 
من القانون أعفت املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية من أحكام قانون 
املناقصات العامــــة ومن الرقابة 
املســــبقة لديوان احملاسبة حتى 

من التسهيالت الكبيرة التي منحها 
اياها القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٥ 
الذي ميكن املؤسســــة من وضع 
املخططات التنظيمية مباشرة ومن 
دون الرجــــوع الى البلدية اال ان 
قائمة االنتظار االسكانية تكسر 
األرقام القياســــية كل عام فكيف 
سنتمكن من توفير ٤١٠٫٠٠٠ وحدة 

سكنية خالل أقل من ٢٥ عاما.
  وتساءل الطبطبائي عن كيفية 
استفادة املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية من االعفاءات التي منحها 
اياها القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٥، 
يرجى التوضيح باألرقام اثر هذه 
االعفاءات على اداء املؤسسة من 
حيث عدد الطلبــــات على قائمة 
االنتظار وعدد الوحدات السكنية 
املوزعة وتكلفة الوحدة وغيرها 
مــــن املعاييــــر الرئيســــية ألداء 
املؤسســــة. توضيــــح الفرق بني 
اخلطة املوضوعة إلنشاء املشاريع 
التعاقدي  االســــكانية والوضع 
الفعلي لكل مشــــروع وتوضيح 
تأثير القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٥ 
على هذه املشــــاريع. عدد عقود 
املشــــاريع التي مت توقيعها منذ 
صدور القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٥ 
مع بيان تاريخ توقيع كل عقد من 
العقود وقيمته. طريقة ترســــية 
كل عقد، مع بيان الشركات التي 
متت الترســــية عليها. هل هناك 
اي اســــتبعــــاد من املناقصـــات 

او الترسيات؟. 

٢٠١٠/٣/٣١، وعدلــــت املادة ٩ من 
القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ لتمكني 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
من اعتماد املخططات التنظيمية 

للمشاريع االسكانية مباشرة.
  وأضاف: وكان من املفترض ان 
تؤدي هذه االعفاءات الى خلق نقلة 
نوعية في انتاجية املؤسسة وان 
ينجم عنها تسارع في وتيرة العمل 
باملؤسسة مبا ميكنها من تنفيذ 
اخلطط االسكانية بالسرعة التي 
الطلبات  تقلل من مشكلة تراكم 
وتقلل فترة االنتظار، ولكن الكثير 
من املتابعني للشــــأن اإلســــكاني 
يعتقدون ان املؤسســــة فشــــلت 
في االستفادة من هذه االعفاءات 
لتحقيق اي اجنــــاز يذكر بل ان 
قدرة املؤسسة على تنفيذ اخلطط 
االسكانية لم تتطور على الرغم 

 الطبطبائي يسأل عن الفرق بين الخطة الموضوعة إلنشاء 
المشاريع اإلسكانية والوضع التعاقدي الفعلي لكل مشروع 


