
االربعاء 13 يناير 2010   7مجلس األمة

 دميثير يقترح إسقاط 35% من الفوائد
أو منح رب كل أسرة 10 آالف دينار

كبديل عن قانون معالجة القروض

المستخدمة في غير حاالت التعيين

السعدون يسأل الشمالي عن االعتمادات 
التكميلية في الميزانية العامة

خلف دميثير

سعدون حماد

احمد السعدون

دع���ا النائب خل���ف دميثير 
احلكوم���ة ال���ى تفه���م معاناة 
املواطنني املدينني والتراجع عن 
تشددها في شأن القروض، مؤكد 
ان الرحمة فوق العدل، والبد ان 
تتحسس احلكومة معاناة الناس 

التي ال يعلم مداها اال اهلل.
وقدم دميثير اقتراحني بديلني 
متنى على احلكومة األخذ بأحدهما 
حتى نحسم هذه القضية، مؤكدا 
ان املواطنني س���يؤيدون أيا من 
هذين املقترح���ني حتى تتوقف 

معاناتهم.
وأوض���ح ان االقتراح األول 
ينص على اسقاط 35% من القسط 
التي  الفوائد  االجمالي متضمنا 
ستس���تمر، مضيفا ان االقتراح 
الثان���ي يتعلق مبن���ح رب كل 
اس���رة كويتية متزوج 10 آالف 
دينار سواء كان مقترضا او غير 

مقترض حتقيقا للعدالة.

وأكد ان كلفة املقترح الثاني 
لن تتجاوز ملياري دينار، معربا 
عن امل���ه في ان تضع احلكومة 
في ذهنها وحس���اباتها معاناة 
الن���اس، وان تتبنى احد هذين 

االقتراحني.

وجه النائب احمد السعدون 
سؤاال لوزير المالية مصطفى 
الشمالي جاء فيه: رغبة في معرفة 
اوجه الصرف من االعتمادات 
التكميلية في الميزان�ية العامة 
للدولة للس���نوات 206/2005، 
 ،2008/2007  ،2007/2006
2009/2008 وللفترة المنقضية 
المالية 2010/2009  السنة  من 
حتى تاري���خ االجابة عن هذا 
الس���ؤال، يرج���ى موافات���ي 
التالي���ة وذلك لكل  بالبيانات 
س���نة من الس���نوات السالف 
بيانها ول���كل اعتماد تكميلي 

على حدة.
كش���وف تفصيلية بما تم 
صرفه من االعتمادات التكميلية 
ف���ي غير حاالت  للباب االول 

التعيين او أوجه الصرف.

وكشوف تفصيلية بما تم 
صرفه من االعتمادات التكميلية 
لالبواب الثاني والثالث والرابع 

والخامس واوجه الصرف.

البراك: ما إجراءات وزير النفط للحد من تدهور خسارة 
العقود النفطية لشركات سنغافورة وإندونيسيا وبنغالديش؟

وجه النائب مس���لم البراك 
س���ؤاال لوزير النف���ط ووزير 
العبداهلل  االعالم الشيخ احمد 

جاء فيه:
النف���ط هو املصدر  ملا كان 
الرئيسي للدخل واحلفاظ عليه 
هو مبنزلة احلفاظ على اقتصاد 
الدولة ومستقبله، وملا كان من 
املس���لم به اس���تغالل ثرواتنا 
النفطية من خالل عدة عمليات 
انتاج وتكرير ومن ثم تسويق 
التس���ويق  النفطية  املنتجات 
االمثل الذي يهدف الى حتقيق 
عوائد اقتصادية قصوى وسليمة 
للدولة، حيث منا الى علمنا ان 
مؤسس���ة البت���رول الكويتية 
قد خس���رت عدة زبائن وعقود 
اس���تراتيجية وتاريخية خالل 
ع���ام 2009 اجمال���ي كمياتها 
حوال���ي 5 ماليني ط���ن وتقدر 
قيمتها بحوالي 3 مليارات دوالر، 
وملا كان االمر يقتضي إشراف 
الدولة من خالل وزير النفط على 
سمة وفاعلية العمليات املتعلقة 
مببيعات وتسويق النفط اخلام 

ومشتقاته.

إجراءات

وتساءل البراك: ما االجراءات 
التي قام بها وزير النفط للحد 
العقود  من تده���ور خس���ارة 
النفطية لشركات مثل اندونيسيا 
وسنغافورة وبنغالديش وباسف 
وميتسوبش���ي وماروبين���ي 
وادميتس���و وكوزمو وشركة 
البت���رول البريطاني���ة وه���ل 
متت دراسة االسباب ومعاجلة 
االوضاع، هل مت التحقيق ملعرفة 

اسباب فقدان هذه العقود؟
طالبا تزويده باسم العضو 
العاملي  املنت���دب للتس���ويق 
وأسماء نوابه املساعدين وتاريخ 
له���م جميعا مع ذكر  التعيني 
اخلبرات واملؤهالت التي على 
أساسها مت اختيارهم وتزويدي 
بجداول مقارنة تبني حالة جميع 
العقود طويلة االجل لالعوام 
2007، 2008، 2009 اسم الزبون 
والكمية ونوع املنتج والقيمة 

الفعلية والقيمة السوقية على 
اساس معدل شهري وطريقة 
التس���ليم، مع حتدي���د ميناء 
التسعيرية  الزبون واملعادلة 
وبداية ونهاية الفترة التعاقدية 
واحتساب قيمة النقل والتأمني، 
واحتساب عدد العقود الفورية 
وقصيرة االجل لالعوام 2007، 
2008، 2009 وتبي���ان جميع 
اسماء املشترين من الشركات 
التجارية العاملية وحتديد الكمية 
الفعلية  املنتج والقيمة  ونوع 
والقيمة السوقية على اساس 
نصف شهري في وقت التحميل 
وطريقة التسليم وحتديد ميناء 
املشتري واملعادلة التسعيرية 
وبداية ونهاية الفترة التعاقدية 
واحتساب قيمة النقل والتأمني 
للعقود الفورية وقصيرة االجل، 
وه���ل كان على بعضها احكام 
قضائية دولية بسبب قضايا 
تتعلق بتهريب النفط واالضرار 
القضايا.  بالبيئة وغيرها من 
اطل���ب تزوي���دي مبالحظات 
جهاز التدقيق الداخلي وديوان 
احملاسبة على نشاط التسويق 
العاملي والتعامل مع الشركات 
التجارية العاملية لالعوام 2007، 
2008 و2009، م���ا حقيق���ة ان 
البترول قد جددت  مؤسس���ة 
بعض عقود مادة النافثا لعام 
2010 وان البع���ض اآلخر من 
الزبائن طلب الغاء عقوده وهي 
حوالي 800 الف طن بالسنة مثل 
ميتسوبشي، ادميتسو، كوزمو، 
وغيرهم وتقدر قيمتها بنصف 
مليار دوالر  تباع بعض هذه 
الكميات للش���ركات التجارية 

العاملية في السوق الفورية.
وعليه أطلب افادتي مبالبسات 
ع���دم التجديد وخس���ارة تلك 
العقود، من أصحاب الصالحية 
املالية، من قام بعملية التفاوض، 
هل سبق ان تعرضت املؤسسة 
ملثل هذا املوقف لنفس املنتج في 
مفاوضات سابقة، ما االجراءات 
الت���ي اتخذتها املؤسس���ة في 
حينها، ما االجراءات احلالية، 
من يحدد اختيار املسؤول عن 

املفاوض���ات مع ذكر االس���ماء 
واخلبرات واملؤهالت وتاريخ 
التعيني لكل حالة، ما االسعار 
املعلنة ملنتج النافثا في اسواق 
اخللي���ج العربي الفورية وفق 
النشرة العاملية املتفق عليها عند 
بدء التفاوض، كم تبلغ الكميات 
امللغاة وقيمتها الس���وقية مع 
ذكر قيمة العالوة في الس���وق 
الفورية عند بدء دورة التفاوض. 
وما االس���عار التي مت التجديد 
على اساس���ها العقود املتبقية 
للنافثا، مع مقارنة تلك االسعار 
مع اسعار العقود االخرى املبرمة 
مع ال���دول اخلليجية وتوحيد 
الالزمة سواء  املقارنة  اس���س 
على اساس اجور الشحن وحجم 
الش���حنة ونوعية ومواصفات 
النافثا لتكون املقارنة ذات هدف 
يس���تفاد منه مع شرح مفصل 
الفرضيات  حول كيفية ادخال 
والتعدي���الت لتحقيق مقارنة 
على اسس موحدة. وهل متت 
املتابعة من قبل جهاز التدقيق 
الداخلي وديوان احملاسبة حول 
العقود وتبديد  خس���ارة هذه 
عوائدها املالية أطلب تزويدي 
باملالحظات التي أبديت في حال 
توافرها، وفي حال عدم توافرها 

ذكر االسباب.

الشركة اإلندونيسية

الش���ركة  ان  م���ا حقيق���ة 
االندونيسية طلبت عدم جتديد 
العقد معها والذي استمر اكثر 
من 20 سنة ويش���مل كمية 3 
ماليني طن من الديزل سنويا، 
كما خفضت بنغالديش كمياتها 
حوالي 700 الف طن من املنتجات 
النفطية، حيث تباع بعض هذه 
التجارية  الكميات للش���ركات 

العاملية في السوق الفورية؟
الب���راك: هل مت  وتس���اءل 
جتديد العقد مع اندونيسيا لعام 
2010، وما الكميات املتفق عليها 
والفترة التعاقدية ونوعية املنتج 
التفاوضية؟  واالسعار ومدتها 
واذا كانت االجابة ال، فما الشركة 
التي مت ابرام العقد معها لشراء 

الدي���زل، ه���ل مت تأهيلها وفق 
السياس���ات املتبعة، هل العقد 
وفق شروط البائع أو املشتري؟ 
مع حتديد االختالفات وتكاليفها 
املالية ومقارنة سعر هذا العقد 
م���ع العقود االخرى لعام 2010 
العقد  وتزويدي بنس���خة من 
واملستندات املطلوبة. ما الكميات 
املتف���ق عليها مع اندونيس���يا 
التعاقدية  لعام 2009 والفترة 
ونوعي���ة املنت���ج واالس���عار 
التفاوضي���ة ومقارنة  ومدتها 
العقد وشروطه مع عقد 2010، 
ما االسعار املعلنة ملنتج الديزل 
في اسواق سنغافورة الفورية 
وفق النشرة العاملية املتفق عليها 
للتسعير عند بدء التفاوض وكم 
امللغاة وقيمتها  الكميات  تبلغ 
السوقية؟ مع ذكر قيمة العالوة 
في السوق الفورية عند بدء دورة 

التفاوض.

تجديد العقود

وفي حال جتديد العقد جزئيا 
مع اندونيس���يا لعام 2010:  ما 
االسباب التي حالت دون جتديد 
العقد كليا وما القيمة السوقية 
للعقد وفق االس���عار احلالية، 
ما اخلس���ائر املالي���ة املتوقعة 
لتوقف السفن الكويتية بسبب 
عدم التجديد وخفض الكميات، 
ما اخلط���ط البديلة لتعويض 
املالية من جراء عدم  اخلسائر 
العقد، م���ن اصحاب  جتدي���د 
املالي���ة للعقد، من  الصالحية 
املسؤول عن املفاوضات لتجديد 
العقد وكيفية اختياره، هل سبق 
ان تعرضت املؤسسة ملثل هذه 
احلالة في مفاوضات س���ابقة، 
ما االج���راءات التي اتخذت في 
حينها، ما االجراءات احلالية؟ 
مع تزويدي باالسماء واخلبرات 
وكل املس���تندات  املطلوبة، ما 
العق���ود النفطية االخرى التي 
لم جت���دد في ع���ام 2009 مع 
الشركة السنغافورية الوطنية 
وب ب���ي س���نغافورة ملبيعات 
وقود الطائرات وباس���ف و ب 
بي ملبيعات الغاز املس���ال وكم 

تبلغ كمياتها وقيمتها السوقية 
وف���ق االس���عار احلالية؟ مع 
ذكر االس���باب التي حالت دون 
البديلة  التجديد. ما اخلط���ط 
املالية من  لتعويض اخلسائر 
جراء عدم التجديد، من اصحاب 
املالية للعقود. من  الصالحية 
املسؤول عن املفاوضات لتجديد 
العقود وكيفي���ة اختياره؟ مع 
تزويدي باالسماء واخلبرات وكل 

املستندات املطلوبة.

جهاز التدقيق

وتس���اءل: هل متت املتابعة 
من قبل جهاز التدقيق الداخلي 
وديوان احملاسبة حول خسارة 
الكميات وفروق االسعار؟ أطلب 
تزويدي باملالحظات التي أبديت 
في حال توافرها وفي حال عدم 
توافرها ذكر االسباب، ما اخلطط 
االستراتيجية التي وضعها قطاع 
التسويق العاملي للمحافظة على 
االسواق القدمية والتقليدية التي 
بنيت من اجلها السفن الكويتية 
واالس���واق املستقبلية املؤكدة 
وما اخلطط التسويقية لتأمني 
وتطوير وايجاد منافذ تسويقية 
جديدة للنف���ط اخلام بأنواعه 
اخلفيف واملتوس���ط والثقيل 
النفطية  والغ���از واملنتج���ات 
لتأمني واستمرار العوائد املادية 
للدولة بحدودها القصوى؟ أطلب 
تزويدي بنسخ من املستندات 

التي تدعم االجابة.

لوائح ونظم

ما اللوائح والنظم املتبعة في 
حتديد االسعار للعقود طويلة 
االجل والتي تؤمن انتهاج سياسة 
تسعيرية متوازنة حتافظ على 
مصالح الدولة دون هدر لقيمة 
الث���روات النفطية، من اعضاء 
جلنة التسعير أو جلنة العقود 
وكيفية اتخاذ القرارات. هل يتم 
التي يبديها  تدوين املالحظات 
اعضاء اللجنة، هل يتم اعتماد 
وتوقيع اعضاء اجلنة، هل هناك 
تغيير أو حتديث للوائح مع ذكر 
االسباب التي دعت لذلك. ما صحة 

ان بعض اللجان التسعيرية مت 
فيها اخفاء االس���عار عن باقي 
اعضاء اللجنة وابالغها فقط ملدير 
الدائرة املعنية، يرجى تزويدي 
بكتاب موقع من اعضاء اللجنة 
ينفي صحة ذلك، يرجى تزويدي 
بكل محاضر جلان التسعير أو  
العقود التي مت البت فيها خالل 
عام 2009 وإفادتي بأسباب عدم 
القانونية  الدائرة  اشراك مدير 
للتس���ويق أو م���ن ينوب عنه 
اللجنة  في حضور اجتماعات 
وأسباب استقالة مستشارين 
قانونيني اثنني من اجلنس���ية 
االجنليزي���ة والنيوزيلندي���ة 
وأسباب نقل االدارة القانونية من 
التسويق العامي الى قطاع آخر، 
كما يرجى تزويدي مبالحظات 
الداخل���ي واالدارة  التدقي���ق 
القانونية وديوان احملاس���بة 
املتعلق���ة بلجان التس���عير أو 

العقود.

الرئيس التنفيذي

وق���ال البراك: يق���وم جهاز 
التدقيق الداخلي التابع ملؤسسة 
البت���رول الكويتي���ة بأعم���ال 
التدقيق على انشطة قطاعات 
التابعة  املؤسسة وش���ركاتها 
متسائال عن اجلهة التي تقوم 
بالتدقيق على انشطة الرئيس 
التنفي���ذي واالعضاء املنتدبني 
ورؤس���اء مجال���س االدارات 
للشركات التابعة من حيث حدود 
الصالحيات املالية، عقود البيع 
والشراء والعقود االستشارية 
واملصروف���ات واملخصص���ات 
وش���طب الدي���ون والتن���ازل 
عن قيمة الغرامات املس���تحقة 
التابعة  للمؤسسة والشركات 
واالحتفاالت احمللية واخلارجية 
والزيارات والقرارات االدارية. ما 
املالحظات التي أبدتها تلك اجلهة، 
مع تزويدي بنسخة من التقارير 
منذ عام 2006 وحتى اآلن. من 
يقوم مبراجع���ة املالحظات إن 
وجدت، وفي حالة عدم وجود أي 
جهة للتدقيق يرجى ذكر االسباب 

التي حالت دون عمل ذلك.

كشف النائب سعدون حماد أن النائبتني روال 
دشتي وأسيل العوضي قامتا بإدخال تعديل على 
قانون العمل في القطاع االهلي وذلك بعد ان أقره 

املجلس في مداولتيه األولى والثانية.
وأوض���ح ان النائبت���ني قامت���ا بالتعديل على 
املادة اخلاصة بإجازة العيدين من ثالثة أيام الى 

يومني.
واعتب���ر حماد ان هذا احل���دث خطأ فادح إذ ال 
يجوز تعديل أي قانون يقره املجلس بعد مداولته 

الثانية.

الفتا ال���ى ان ذلك يعتبر تزوي���را وان االمانة 
العامة مطالبة بإحال���ة القانون إلى احلكومة كما 
أقره مجلس االمة، رافضا أي تعديل عليه وال أحد 

ميلك التعديل على القانون.
وطالب حماد الرئيس اخلرافي بضرورة تصحيح 

اخلطأ وكشف هذا التالعب.
وعلى صعيد آخر أكد حماد أنه يتقدم في متام 
الساعة العاشرة من صباح اليوم ببالغ الى النيابة 
العامة بخصوص قضية الفحم املكلسن واخلمسني 

مليونا املتعلقة بالقرض الصناعي.

حماد: روال وأسيل أدخلتا تعديالً على قانون العمل

الصرعاوي للعفاسي: هل خاطبت اللجنة األولمبية
الكويتية نظيرتها الدولية حول تدخالت الحكومة؟

وجه النائب عادل الصرعاوي 
سؤاال لوزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاسي جاء فيه: 
الدولية  اللجنة األوملبية  وجهت 
كتاب���ا بتاريخ االول م���ن يناير 
2010 الى رئيس اللجنة األوملبية 
الكويتية تفيد في���ه بأن املكتب 
التنفيذي للجنة األوملبية الدولية 
قد اصدر قرارا بتعليق نش���اط 
اللجن���ة األوملبية الكويتية وفقا 
للمادة 9/28 من امليثاق األوملبي، 
وذل���ك من أجل حماي���ة احلركة 

األوملبية في الكويت.
ومن املعل���وم ان املادة 9/28 
تنص على اآلتي: )باالضافة الى 
االجراءات والعقوبات املشترطة 
في حال خرق امليثاق األوملبي، فإن 
املكتب التنفيذي للجنة األوملبية 
الدولية ميكنه اتخاذ اي قرارات 
مناسبة حلماية احلركة االوملبية 
في بلد اللجنة االوملبية الوطنية، 
ويش���مل ذلك االيقاف او سحب 
االعتراف من هذه اللجنة االوملبية 
الوطنية اذا كان الدستور او القانون 

او اللوائح االخرى املعمول بها في 
البلد املعني او اي عمل او اجراء من 
قبل اي جهاز حكومي او اي اجهزة 
اخرى متس نشاط اللجنة االوملبية 
الوطنية او مبا يعوق ممارستها 
حلقوقها في العمل او التعبير عن 
ارادته���ا، وعلى املكتب التنفيذي 
للجنة االوملبية الدولية ان يتيح 
لهذه اللجن���ة االوملبية الوطنية 
الفرصة لالستماع الى وجهة نظرها 

قبل اتخاذ اي قرار(.
افادتي باآلتي: هل  لذا يرجى 

قامت اللجنة االوملبية الكويتية 
اللجن���ة االوملبية  مبخاطب���ة 
الدولي���ة تفي���د ب���أن حكومة 
الكوي���ت واجله���ات املختصة 
فيها قد خرقت امليثاق االوملبي 
وتدخلت وأعاقت عمل اللجنة 
االوملبية الكويتية في ممارسة 
حقوقها او التعبير عن ارادتها؟ 
فاذا كانت االجاب���ة بااليجاب 
فيرجى تزوي���دي بصورة من 
الكتاب املرسل، واذا كانت االجابة 
بالنفي، فما اجلهة التي خاطبت 
اللجنة االوملبية الدولية بذلك؟ 
مع تزويدي بصورة من الكتاب 
املرسل. وهل استمعت اللجنة 
الى وجهة  الدولي���ة  االوملبية 
نظر اللجنة االوملبية الكويتية 
باملوض���وع قبل اص���دار قرار 
ف���إذا كانت االجابة  التعليق؟ 
بااليج���اب فيرج���ى تزويدي 
بوجهة نظ���ر اللجنة االوملبية 
الكويتية باملوضوع، واذا كانت 
االجابة بالنفي، فيرجى توضيح 
موق���ف اللجنة األوملبية جتاه 

قرار التعليق.
وهل توجد م���ادة بامليثاق 
االوملبي جتيز للجنة االوملبية 
الكويتية ان تبدي احتجاجها 
على قرار التعليق؟ وما اجلهات 
التي تخاطبها اللجنة األوملبية 
الكويتية من اجل رفع التعليق؟ 
وه���ل قامت اللجن���ة االوملبية 
الكويتية باالحتجاج على قرار 
التعليق ام ال؟ فإذا كانت االجابة 
بااليج���اب فيرج���ى تزويدي 
بصورة من الكتاب املرسل، واذا 
كانت االجابة بالنفي، فيرجى 
بيان السبب في عدم قيام اللجنة 

األوملبية الكويتية بذلك.
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