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مريم بندق
اصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل جلنة برئاسة 
نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية واالسكان الشيخ احمد 
الفهد وعضوية 3 وزراء حلصر ونشر التشريعات 
التجاري���ة واالقتصادية للكويت على  والقوانني 

البوابة االلكترونية الرسمية.
وجاء في القرار: بناء على قرار مجلس الوزراء 
رقم »105 / خامسا« املتخذ باجتماعه رقم 2009/18 
املنعقد بتاريخ 2009/2/9 القاضي بتكليف اجلهاز 
املركزي بوضع اخلطط املناس���بة والتنسيق مع 
اجلهات ذات العالقة ومتابعتها لتس���ريع عملية 
حصر التش���ريعات والقوانني ووضعها في موقع 

البوابة االلكترونية موزعة حسب كل جهة.
فقد اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 35 � 
2009/2 املنعقد سبتمبر املاضي على كتاب اجلهاز 
املركزي لتكنولوجيا املعلومات املؤرخ ب� 2009/6/18 
واملرقم ب� 1549 املرفق به تقرير بخصوص ما مت 
اجنازه بشأن حصر ونشر التشريعات والقوانني 
التجاري���ة واالقتصادي���ة للكويت عل���ى البوابة 
االلكترونية الرس���مية للدول���ة باللغتني العربية 

واالجنليزية ومتطلبات التنفيذ الشامل.
ومنعا لتكرارية اجله���ود وازدواجية االعمال 
وتوفير للوقت واملال، وفي اطار قرار مجلس الوزراء 
املشار اليه اعاله، وفي نطاق اختصاصات اجلهاز 
املرك���زي لتكنولوجيا املعلوم���ات بوضع خطط 
وسياس���ات تكنولوجيا املعلومات على املستوى 
الوطني واعتمادها من مجلس الوزراء واالشراف 
على عمليات تنفيذ خطة ومش���روعات احلكومة 
االلكترونية بالتنس���يق مع ال���وزارات واجلهات 
احلكومية وتنس���يق جميع اعمال خطط تطوير 
تكنولوجيا املعلومات فيما بني اجلهات احلكومية 
وانشاء وادارة البوابة االلكترونية الرسمية للدولة 
استنادا للمرسوم االميري رقم 266 لسنة 2006.

وقد تضمن التقرير اهداف املشروع واملتمثلة في 
القانونية واملراسيم واللوائح  التش���ريعات  حصر 

واصدر املجلس قراره رق���م 533/ اوال التالي: 
تشكيل جلنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لشؤون االسكان وعضوية كل من:

1 � وزير النفط.
2 � وزير املواصالت.

3 � وزير التربية ووزير التعليم العالي.
4 � مدير عام جهاز تكنولوجيا املعلومات.

5 � مدير عام قطاع االحصاء والتعداد.
وتختص اللجنة بالتالي:

1 � ميكنة تكامل االنظمة اآللية للخدمات واملعلومات 
احلكومية لتنفيذها من خالل البوابة االلكترونية وفقا 
جلدول زمني متوافق مع اخلطة القطاعية لتكنولوجيا 

املعلومات وبرنامج عمل احلكومة.
ب � جم���ع وتوفي���ر البيان���ات واالحصائيات 
واملؤشرات من اجلهات احلكومية وحتديثها بشكل 
دوري على البوابة االلكترونية الرسمية للدولة مبا 

يكفل صحة وسالمة التعامالت االلكترونية.
ج � اعتم���اد االطار الوطني ال���الزم الجراءات 
وسياسات تبادل ونقل معلومات االمن مبا يضمن 
س���المة وصحة ومصداقية التعامالت في القضاء 

االلكتروني.
د � البت في املشكالت االدارية التي تعيق سالسة 
وتكامل التطبيقات اآللية والعمل على تبس���يطها 

واعادة هندستها لدى اجلهات احلكومية.
ه� � املراجعة الدورية اللتزام اجلهات احلكومية 
بتطبيق املقاييس واالمن���اط الفنية املعتمدة في 
تسيير وربط شبكات املعلومات للجهات احلكومية 
بشبكة الكويت للمعلومات مبا ييسر الربط اآللي 

بينهما.
و � تذليل الصعوبات التشريعية والقانونية الالزمة 

حلماية املتعاملني في الفضاء االلكتروني.
ز � النظر في املقومات االساسية للبنية التحتية 
الالزمة للحكومة االلكترونية مبا في ذلك تطوير 
وحتفيز الكوادر الوطنية وجتسير الفجوة الرقمية 

جلميع شرائح املجتمع.

الدولي���ة املتعلقة بها، 
وميكنته���ا م���ن خالل 
قاعدة معلومات قانونية 
البوابة  ووضعها على 
االلكترونية الرس���مية 
للدولة، وترجمتها الى 

االجنليزية.
الثان���ي:  احمل���ور 
اعداد وتصميم قاعدة 
معلوم���ات قانوني���ة 
)حتلي���ل � تصمي���م � 
برمجة( ونشرها على 
االلكترونية  البواب���ة 

الرسمية للدولة.
الثال���ث:  احمل���ور 
معاجل���ة وتصني���ف 
القانونية  التشريعات 
)االدخ���ال والتصحيح 
واملطابقة للنص االصلي 
اللغة  ال���ى  الترجمة   �
االجنليزية � تصنيف 
التشريعات وفقا للنوع � 

رقم التشريع.. الخ(.
وقد تضمنت الدراس���ة مخرجات املشروع واملدة 
الالزمة لتنفيذ هذا املش���روع باالضافة الى التكلفة 
التقديرية للمشروع وطريقة التنفيذ ويقترح لسرعة 
تنفيذه خالل املدة املقترحة ان يتم باحدى الوسائل 

التالية:
1 � طرح املشروع عن طريق ادارة املستشارين 
)جلنة البيوت االستشارية( بوزارة املالية الختيار 
ش���ركة لديها خبرة وسابقة اعمال في هذا املجال 
بالكويت لتنفيذ املشروع من جميع جوانبه الفنية 
والبش���رية مع مراعاة االجراءات املالية واالدارية 

والقانونية املطبقة في هذا الشأن.
2 � طرح املشروع من خالل برنامج االمم املتحدة 

. UNDP االمنائي

- ابراز الوجه احلضاري للدولة من خالل نشر 
تشريعاتها املختلفة للوقوف على تطورها في مجال 

التشريع والتوثيق القانوني.
كما تضمنت املذكرة املس���تفيدين من املشروع 
كرجال السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية 
واحملامني باالضافة الى وزارة العدل والس���فارات 
والقنصليات الديبلوماس���ية واجلامعات ومعاهد 
التعليم العالي، وتضمن التقرير محاور املشروع 

واملتمثلة في اآلتي:
احمل���ور االول: حصر التش���ريعات والقوانني 
واملراسيم واللوائح واملذكرات التفسيرية املتعلقة 
التجارية واالقتصادية  بالتش���ريعات والقوانني 
واملراسيم واللوائح واملذكرات التفسيرية واالتفاقيات 

التفس���يرية  واملذكرات 
واالتفاقيات  والقرارات 
الدولي���ة املرتبطة بهذه 
التش���ريعات وانش���اء 
قاعدة معلومات قانونية 
البوابة  ونش���رها على 
الرس���مية  االلكترونية 
للدولة باللغتني العربية 
واالجنليزي���ة حتق���ق 

اآلتي:
- التعريف بالوضع 
القانوني والتشريعات 

بالكويت.
- حصر التشريعات 
القانونية واملراس���يم 
واملذكرات  واللوائ���ح 
والقرارات  التفسيرية 
الدولية  واالتفاقي���ات 
التش���ريعات  مبا فيها 
والقوان���ني التجاري���ة 
واالقتصادية وتصنيفها 
وفق���ا  وتبويبه���ا 
ملوضوع���ات قانونية 

معينة.
- حفظ وتخزين جميع التشريعات القانونية 
واالتفاقي���ات الدولي���ة »التي لها ارتب���اط بهذه 
التشريعات« والتي مت � او يتم نشرها باجلريدة 

الرسمية للكويت )جريدة الكويت اليوم(.
- تس���هيل الوصول الى املعلومات القانونية 
الصحيحة الى »السلطة القضائية � السلطة التنفيذية 
� السلطة التشريعية � احملامني � الباحثني في املجال 
وكل من له اهتمام بالتشريعات والقوانني من داخل 

الكويت او من خارجها«.
- تقدمي املساندة القانونية ملتخذي القرارات.

- س���هولة البح���ث »تع���دد طرق واس���اليب 
البحث«.

تهدف إلى ميكنة تكامل األنظمة اآللية للخدمات والمعلومات الحكومية لتنفيذها وفقًا لجدول زمني متوافق مع الخطة القطاعية لتكنولوجيا المعلومات وبرنامج عمل الحكومة

مجلس الوزراء: لجنة برئاسة الفهد لحصر التشريعات والقوانين 
التجارية واالقتصادية ونشرها على البوابة اإللكترونية الرسمية للكويت

الشيخة فريحة األحمد لدى وصولها إلى لشبونة

د.الشريعان مستقبال السفير الكوري د.بدر الشريعان خالل لقائه مستشاري شؤون املستهلكني

د.محمد البصيري الشيخ أحمد الفهد

تقديرًا وإجالاًل للدور الكبير الذي قام به في تعزيز السالم والحوار الثقافي

تأكيدًا لما انفردت »األنباء« بنشره

فريحة األحمد تشارك في افتتاح مركز الدراسات 
العربية واإلسالمية لجابر األحمد بالبرتغال

»الشؤون«: معاقبة مستخدمي العمال الكويتيين صوريًا

لشبونة � كونا: وصلت الشيخة فريحة األحمد 
رئيسة اللجنة العليا جلائزة األسرة املتميزة والوفد 
املرافق لها الى العاصمة البرتغالية لشبونة امس 
األول وذلك تلبية لدعوة رسمية من جامعة ايفورا 
حلضور احتفال ذكرى ال� 450 عاما على تأسيس 
اجلامعة ومراسم افتتاح مشروع مركز الدراسات 
العربية واالس���المية للشيخ جابر االحمد تقديرا 
واجالال للدور الكبير الذي قام به املغفور له بإذن 

اهلل تعال���ى األمير الراحل الش���يخ جابر االحمد 
الصباح � طيب اهلل ثراه � في تعزيز السالم واحلوار 
الثقافي حلقوق االنسان. هذا، وكان في استقبال 
الشيخة فريحة األحمد في مطار لشبونة الدولي 
املستشار بسفارتنا في املغرب القائم بأعمال السفارة 
في جمهورية البرتغ���ال الصديقة فايز املطيري 
ورئيس واعضاء جلنة إدارة جامعة ايفورا وعدد 

من الشخصيات العامة في جمهورية البرتغال.

في إطار استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا المتقدمة

الشريعان يستعجل إعداد مشروع العدادات المسبقة 
الدفع للكهرباء وطرح المناقصة خالل أسابيع قليلة

دارين العلي
تطرح وزارة الكهرباء واملاء خالل االيام املقبلة مناقصة 
ملشروع العدادات املسبقة الدفع، حيث اعطى وزير الكهرباء 
واملاء د.بدر الش���ريعان التوجيهات لالسراع في اعداد 
مشروع اس���تبدال العدادات امليكانيكية املستخدمة في 
الوقت احلالي بأخرى اكثر تطورا ذات دفع مسبق على ان 
يتم تطبيق هذا املشروع على فئات النشاط االستثماري 
والتجاري ومن ثم االسراع في اعداد مشروع انظمة العدادات 

احلديثة والذي تالئم طبيعة السكن اخلاص.
والتقى وزير الكهرباء واملاء املختصني بقطاع شؤون 
املستهلكني واملستشارين املناط لهم اعداد مناقصة توريد 
وتركيب وتشغيل عدادات الدفع املسبق لوضع اللمسات 

االخي���رة على املناقصة واملزمع طرحها خالل اس���ابيع 
قليلة.

وجاء مشروع عدادات الدفع املسبق حسب توجهات 
احلكومة الستخدام احدث وسائل التكنولوجيا املتقدمة، 
وتعد هذه اخلطوة قفزة نحو تطوير اخلدمات التي تقدم 
جلمهور املستهلكني، السيما ان هذه املرحلة تعد مرحلة 
اجنازات وتنمية ونهجا جديدا في استغالل التكنولوجيا 

احلديثة املتاحة خلدمة املواطن واملقيم.
وستساهم العدادات في حرص املستهلكني على احملافظة 
على استهالك الكهرباء واملاء حتى يتم استغالل البطاقة 
الكبر وقت ممكن، كما يس���اهم في ترش���يد االستهالك 

وتسهيل الوزارة في حتصيل ايراداتها.

الى ذلك، استقبل وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان 
في مكتبه م.هاني الكوت، حيث اطمئن على سالمته بعد 
االصاب���ة التي تعرض لها اثن���اء تأدية عمله في محطة 

الصباحية رقم 54.
واكد الوزير د.الشريعان اهمية حرص الوزارة على 
سالمة موظفيها خالل تأديتهم عملهم، مشددا على توفير 

كل سبل الراحة اثناء تأدية عملهم.
كما اس���تقبل وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان 
سفير جمهورية كوريا املعتمد لدى الكويت مون يونغ 
هان، وقد مت خالل اللقاء تبادل االحاديث الودية وبحث 
عدد من املوضوعات ذات االهتمام املشترك بني البلدين 

الصديقني وسبل تعزيزها في شتى املجاالت.

وكيل شؤون المستهلكين في »الكهرباء« يدعو إلى االستفادة من قانون إسقاط الـ 2000 دينار

اللنقاوي: إجراء استبيان للمشتركين للتمكن من معرفة آرائهم حول خدمتي الكهرباء والماء
دارين  العلي

أعلن وكيل قطاع شؤون 
املستهلكني في وزارة الكهرباء 
ان  اللنقاوي  واملاء م.جاسم 
الوزارة بصدد اجراء استبيان 
لعموم املشتركني والتعرف 
على آرائهم في اخلدمات التي 
تقدم اليهم ومقترحاتهم في 
اللنقاوي  هذا الصدد، وقال 
ف���ي تصري���ح للصحافيني 
ان ذلك يأتي متاش���يا مع ما 
مت االتف���اق عليه في مؤمتر 

الرياض الذي شارك فيه فريق 
عمل من قطاع املست��هلكني 
بالوزارة في اململ��كة العربية 
السعودية الذي عق���د مؤخرا 
في مقر األم���انة الع��امة لدول 
مجلس التع���اون اخلليجي 
وش���ارك فيه وفود من كل 
دول املجلس، الف��تا الى ان 
املناقشات أثمرت إجناز كتيب 
ح��ول شؤون املستهلكني في 
كل ال���دول االعضاء، كما مت 
االتفاق على عقد ورش عمل 

ومحاض���رات حول خدمات 
املش���تركني في دول مجلس 

التعاون.
الى  اللنق���اوي  وأش���ار 
انه مت اس���تعراض جتارب 
الدول اخلليجية في مج�ال 
املشتركني وت��بادل وجه���ات 
التع��اون بني  النظر وسبل 
االعضاء، خاص���ة في جتارب 
الدف��ع  الع���دادات ونظ���ام 
املسبق، الى آخره من خطط 
التطوير والتحديث في هذا 

القطاع املهم ف���ي كل الدول 
املشاركة.

من جه���ة اخ���رى، دعا 
اللنقاوي جميع املستهلكني 
من املواط���نني ملراجعة جميع 
مكاتب ش��ؤون املستهلكني 
ف���ي جمي���ع احمل���افظات، 
وذلك لتسوية مديونياتهم 
وتقدمي طلبات لالس���تفادة 
القان���ون 48 اخلاص  م���ن 
بإس���قاط مبلغ 2000 دينار 

م. جاسم اللنقاويمن مديونياتهم.

بشرى شعبان
تأكيدا ملا انفردت »األنباء« بنش����ره امس حول 
توجه الشؤون إلصدار قرار وزاري يقضي بإغالق 
ملفات اصحاب األعمال نهائيا، اذا استقدموا عمالة من 
اخلارج ولم يوفروا لهم عمال، حصلت »األنباء« على 
مشروع القرار الذي اعد لهذا الهدف وهو يتضمن بندا 
خاصا مبعاقبة اصحاب االعمال الذين يستخدمون 
عماال كويتيني، ثم يعمدوا إلى عدم تسليمهم العمل، او 
يكون االستخدام صوريا لدى صاحب العمل الستيفاء 
نسبة العمالة الوطنية املقررة مبوجب قانون دعم 
العمالة الوطنية لس����نة 2000 والقرارات املنفذة له 
او بهدف مزايا أخ����رى، بإقفال ملف صاحب العمل 
من تاريخ اخط����اره باملخالفة حلني تالفي املخالفة 
واخطار اجله����ات املعنية التخاذ االجراءات الالزمة 
بش����أن املخالفة. وبالنس����بة للعمالة الوافدة يلغى 
إذن العمل الصادر للعمال وتتم اعادتهم إلى بلدهم 
على نفقة صاحب العمل الذي ضبطوا يعملون لديه 
وتوقف اضاف����ة عمالة جديدة لصاحب العمل الذي 
استقدم العمالة والذي قام بتشغيلهم لكل منهما ملدة 

ال تقل عن 6 شهور. وفيما يلي نص القرار:
مادة أولى: يس����تبدل بنص امل����ادة 11 من القرار 
الوزاري رقم 106 لسنة 1994 بشأن تنظيم العمل في 
القطاع األهلي النص التالي: � ايقاف ملفات اصحاب 
األعمال الذين يقومون باستقدام عمالة وافدة من خارج 
البالد او استخدامها من داخل البالد ثم يعمد إلى عدم 

تسليمهم العمل لديه، أو يثبت عدم حاجته الفعلية 
اليهم او يس����مح لهم بالعمل لدى الغير. � استخدام 
عمال كويتيني ثم يعمد إلى عدم تس����ليمهم العمل 
لديه أو يثبت اس����تخدامهم صوريا لديه الستيفاء 
نس����بة العمالة الوطنية مبوجب احكام قانون دعم 
العمالة الوطنية رقم 2000/19 والقرارات املنفذة له 
او االستفادة من أي مزايا أخرى. وفي حالة مخالفة 
احكام الفقرة 1 و2 وفضال عن العقوبات املنصوص 
عليها في املادة 97/97 مكرر من القانون رقم 64/38 
في ش����أن العمل بالقطاع األهلي – يلغى إذن العمل 
الصادر للعم����ال غير الكويتيني وتتم اعدادتهم إلى 
بلدهم على نفقة صاحب العمل الذي ضبطوا يعملون 
لديه � وتوقف اضافة عمالة جديدة لكل منهما ملدة ال 
تقل عن ستة اشهر مع مراعاة حكم املادة 21 من هذا 
القرار. اما في حالة مخالفة أحكام الفقرة 3 وضال عن 
العقوبات املنصوص عليها في املادة 97 و97 مكرر 
من القانون رقم 64/38 في ش����أن العمل في القطاع 
األهلي يوقف ملف صاحب العمل املخالف حلني تالفي 
املخالفة، مع إخطار اجلهات املعنية التخاذ االجراءات 
املتبعة لديها بشأن املخالفة. � في حالة مخالفة البند 
3 يوقف ملف صاح����ب العمل املخالف حلني تالفي 
املخالفة مع اخطار اجلهات املعنية التخاذ االجراءات 
املتبعة لديها بشأن املخالفة في ضوء احكام القانون 
رقم 19 لس����نة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية 

وتشجيعها للعمل في اجلهات غير احلكومية.


