
االربعاءمجلساألمــــــة
10  فبراير 2010

5 وجه النائب س���الم النمالن سؤاال لوزير الصحة د.هالل 
الساير تساءل فيه: ما سبب اغالق خفارة مستوصف الصباحية 
وحتويلها ملرك���ز الفحيحيل التخصصي؟ وهل هناك جلان 
تفتيش من قبل وزارة الصحة ملتابعة العمل في املستوصفات؟ 
وهل هناك دراس���ة اعدته���ا وزارة الصحة قبل اتخاذها هذا 
القرار؟ طالبا تزويده بجميع الدراسات واالسباب التي ادت 

بالوزارة الى اتخاذ هذا القرار؟

النمالن: لماذا أغلقت خفارة مستوصف الصباحية؟

عادل الصرعاويعبداهلل الرومي

قدم النائبان عادل الصرعاوي 
اقتراحا بقانون  الرومي  وعبداهلل 
بش���أن جهاز رعاية املش���روعات 

الصغيرة.
م�ادة )1(: في تطبيق أحكام هذا 
القانون يقصد بالكلمات والعبارات 
املب���ن قرين كل  التالي���ة املعنى 

منها:
اجلهاز: جهاز رعاية املشروعات 
الصغيرة املنصوص عليه في املادة 

الثانية من هذا القانون.
الوزير املختص: وزير التجارة 

والصناعة.
مجل���س االدارة: مجلس ادارة 

اجلهاز. 
املش���روع: املش���روع الصغير 
بحسب التعريف املنصوص عليه 
في املادة الرابعة من هذا القانون.

الباب األول: جهاز رعاية 
المشروعات الصغيرة

مادة )2(: ينش���أ جهاز مس���تقل 
يس���مى »جهاز رعاية املشروعات 
الصغي���رة« يلحق بوزير التجارة 
والصناعة، وتكون له الشخصية 

االعتبارية.
مادة )3(: الغرض من اجلهاز العمل 
على رعاية وتنمية املش���روعات 
الصغيرة وتعزيز امكانيات أصحابها 
من اجنازها والتخطيط والتنسيق 
والترويج النتشارها ومساعدتها 
عل���ى احلصول على م���ا حتتاجه 
من متوي���ل وخدم���ات وقروض، 
وتبس���يط االج���راءات احلكومية 
اخلاص���ة بتأسيس���ها وحصولها 
على التراخيص الالزمة ملباش���رة 

نشاطها.
مادة )4(: يقصد باملشروع الصغير 
في تطبي���ق أحكام ه���ذا القانون 
املشروع الصناعي أو احلرفي الذي 
يسهم بصورة مباشرة في تنمية 
الوعي الصناع���ي واحلرفي لدى 
املواطن���ن، وفي تلبية احتياجات 
الس���وق احملل���ي، وتوفير فرص 
العمل للمواطنن محدودي الدخل، 
وينم���ي لديهم قيم���ة العمل احلر 
وقدراتهم الذاتية في املجال الصناعي 

واالدارية واملالية للجهاز.
4 - العمل على تبسيط اللوائح 
والنظ���م واالج���راءات املرتبط���ة 
باملشروعات الصغيرة سواء عند 
تأسيس���ها أو في أثناء مباشرتها 
لنشاطها والعمل على تفادي تداخل 
اختصاص���ات اجله���ات االدارية 

وازدواجها في هذا الشأن.
5 - وضع الضوابط التي تكفل 
تناسب عمليات التمويل التي يحصل 
عليها املش���روع مع قدراته املالية 

على الوفاء بها.
6 - العم���ل على توفير فرص 
متويلية للمش���روعات الصغيرة 
وفرص استثمارية صغيرة تتناسب 
وقدراتها وتلبي احتياجات السوق 

احمللي.
7 - اق���رار مش���روع امليزانية 
الس���نوية للجه���از واحلس���اب 
اخلتامي قبل تقدميهما الى اجلهات 

املختصة.
8 - املوضوع���ات الت���ي يرى 
رئي���س اجلهاز أو نائبه أو أي من 
أعضائ���ه عرضها عل���ى املجلس. 
وملجلس اإلدارة أن يشكل من بن 
أعضائه أو من غيرهم جلانا فنية 
دائمة أو مؤقتة لدراسة املوضوعات 
التي يخت���ص بنظرها وتقدم اليه 

توصياتها في شأنها.
مادة)8(: تكون للجهاز أمانة عامة 
تضم العدد الكافي من اخلبرات الفنية 
واالقتصادية واملالية والقانونية 
القادرة على دراس���ة املشروعات 
والتأكد م���ن جدواها االقتصادية. 
وي���رأس األمانة العام���ة أمن عام 
يعن بقرار من الوزير املختص بناء 
على ترشيح رئيس اجلهاز، ويكون 
مسؤوال أمام رئيس اجلهاز وأمام 
مجلس اإلدارة عن تنفيذ القرارات 
التي يصدرها مجل���س اإلدارة أو 
رئيس اجلهاز، ويشرف على تنفيذ 
اللوائح الفني���ة واإلدارية واملالية 
للجهاز. ويجوز لرئيس اجلهاز أن 
يفوض نائب���ه أو األمن العام في 

بعض اختصاصاته.
مادة )9(: لالس���تفادة من أحكام 
هذا القانون يشترط في املشروع 

البن���وك  1 - ع���دم حتم���ل 
مبخصصات مقابل القرض.

2 - استبعاد القرض من إجمالي 
القروض عند حس���اب  محفظ���ة 
احلد األقصى لنسبة القروض إلى 

الودائع.
3 - حتمل اجلهاز فرق الفوائد 
اجلارية عن الفوائد امليسرة املمنوحة 

للمشروع.
4 - الوسائل املناسبة األخرى 
التي يضعها بنك الكويت املركزي 
لتشجيع البنوك على متويل تلك 

املشروعات.
وف���ي جميع األح���وال يضمن 
اجلهاز قيم���ة القرض الذي يقدمه 

اجلهاز املصرفي للمشروع.
 م�ادة )12(: ال يجوز في جميع 
األحوال أن يجاوز مجموع التمويل 
ال���ذي يحص���ل عليه املش���روع 
من اجلهاز املصرفي ومن س���ائر 
املؤسسات املالية قيمة رأس املال 
املدفوع من قبل صاحب املشروع.

مادة )13(: يضع اجلهاز باالشتراك 
مع أجهزة التمويل احلكومية املنشأة 
لتمويل املشروعات الصغيرة نظاما 
التي  لضمان مخاط���ر االئتم���ان 
تتعرض لها تلك املش���روعات في 

مواجهة جهات التمويل.

الباب الثالث: الحوافز والمزايا

مادة )14(: يضع مجلس اإلدارة 
القواعد الالزم���ة لتوفير احلوافز 
والتيسيرات واملزايا للمشروعات 

د - دعم املواد األولية.
5 - تق���دمي اخلدم���ات الالزمة 
للمساعدة على بدء نشاطها ومواجهة 
مشاكل التشغيل واإلنتاج والعمل 
عل تنمية القدرات االدارية ألصحابها 
التسويق ومراقبة  ومهاراتهم في 

وتطوير وحتسن االنتاج..
6 - الترخيص بتوزيع منتجها 
في األماكن التي تخصصها اجلهات 
العام���ة لتوزي���ع الس���لع مبقابل 

رمزي.
7 - إع���داد برام���ج التأهي���ل 
والتدريب للكويتي���ن لالنخراط 
في مجاالت العم���ل احلر وكيفية 
ادارة أعماله���م اخلاصة من خالل 
التعاون مع املعاهد التدريبية التابعة 
للهيئ���ة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب.
8 - العمل على حماية منتجها 

من املنافسة في السوق احمللي.
9 - التعريف بأوجه نش���اطها 
من خالل دع���م برامجها الدعائية 
واإلعالنية ومشاركتها في املؤمترات 

املتعلقة باملشروعات الصغيرة.
ويكون االعف���اء من الضرائب 
والرسوم اجلمركية والدعم بقرار 
من مجلس الوزراء بناء على اقتراح 

مجلس االدارة.
مادة )15(: يتولى اجلهاز مساعدة 
املشروع في احلصول على جميع 
التراخي���ص واملوافق���ات الالزمة 
لتأسيسه ومباشرة نشاطه سواء 
لدى اجلهات اإلدارية املعنية أو لدى 
التمويلية مبا في ذلك  املؤسسات 
احلصول على املوقع الالزم إلقامة 
املش���روع، ويتولى اجلهاز نيابة 
عن املشروع اتخاذ كافة اإلجراءات 
الالزمة لذلك، وللجهاز أن ينشئ لهذا 

الغرض فروعا له في احملافظات.

الباب الرابع: أحكام عامة

م�ادة )16(: ال يج���وز لصاحب 
املش���روع في فترة رعاية اجلهاز 
للمشروع اتخاذ أي قرار يؤثر في 
مصيره إال مبوافقة مجلس اإلدارة. 
ويعتب���ر من الق���رارات املصيرية 
تخفيض رأسمال املشروع أو دمجه 

واحلرفي.
م�ادة )5(: يكون للجهاز رئيس 
يعن مبرس���وم بناء على عرض 
الوزير املخت���ص، وميثل اجلهاز 
في عالقت���ه بالغير وأمام القضاء، 
كما يك���ون للجهاز نائب للرئيس 
يعن مبرس���وم بناء على عرض 
الوزير املختص وترشيح رئيس 
الرئيس عند  اجلهاز، ويحل محل 
غيابه ويجب أن يكون رئيس اجلهاز 
ونائبه من ذوي اخلبرة في املجال 
االقتصادي واالستثماري واملالي.

م�ادة)6(: يتول���ى ادارة اجلهاز 
مجلس ادارة يش���كل على الوجه 

التالي:
1 - رئيس اجلهاز.

2. نائب رئيس اجلهاز.
3 - ممثل لكل من: الهيئة العامة 
للصناعة - بلدية الكويت - التجارة 
التابع  والصناعة، ترشحه اجلهة 

لها.
4 - أربع���ة م���ن ذوي الكفاءة 
واخلب���رة في العم���ل االقتصادي 
واملالي واالس���تثماري والقانوني 
يختارهم مجلس الوزراء بناء على 

ترشيح الوزير املختص.
ويصدر بتشكيل املجلس مرسوم 

ملدة ثالث سنوات.
ويصدر املجل���س قرارا بنظام 
العمل به ونصاب انعقاد اجتماعاته 

واصدار قراراته.
وال تكون قرارات املجلس نافذة 
اال بعد التصديق عليها من الوزير 

املختص.
وحتدد بقرار من مجلس الوزراء 
الوزير املختص  اقتراح  بناء على 

مكافآت أعضاء مجلس االدارة.
مادة )7(: مجلس االدارة هو اجلهة 
املس���ؤولة عن شؤون اجلهاز وله 
جميع الصالحيات الالزمة لتحقيق 

أغراضه وعلى األخص ما يلي:
1 - وضع السياس���ات العامة 
للجهاز والبرامج التي تكفل حتقيق 

أهدافه واالشراف على تنفيذها.
2 - املوافقة على املشروع الذي 

تثبت جدواه االقتصادية.
3 - وض���ع اللوائ���ح الفني���ة 

ما يلي:
1 - أال يج���اوز إجمالي األموال 
املستثمرة فيه 500.000 د.ك وأال 

يقل عن 100.000 د.ك.
2- أال يزي���د عدد العاملن فيه 

على مائة عامل.
3 - أن يكون صاحبه، فردا كان 

أو شركة، كويتي اجلنسية.
4 - تفرغ صاحبه تفرغا كامال 

إلدارة املشروع.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء 
يصدر بناء عل���ى اقتراح مجلس 
اإلدارة تعديل الشرائح املنصوص 

عليها في البندين 1، 2.
كما يجوز ملجل���س اإلدارة أن 
يضيف الى تلك الشروط شروطا 
أخرى تساعد على حتقيق أهداف 

اجلهاز.

الباب الثاني: 
تمويل المشروعات الصغيرة

مادة )10(: يجوز أن يساهم اجلهاز 
في املشروع بنسبة ال تزيد على %50 
من رأس املال املدفوع من صاحبه، 
ويكون التمويل الذي يقدمه اجلهاز 
قرضا بدون فوائد، يلتزم املشروع 
التمويل  بس���داده وفقا إلجراءات 
والتحصيل واملتابعة التي يضعها 

مجلس اإلدارة.
م�ادة )11(: يعم���ل اجلهاز على 
توفير التمويل الالزم للمش���روع 
من قبل اجلهاز املصرفي ومبعدالت 

فائدة ميسرة من خالل:

الصغيرة ملباشرة نشاطها وعلى 
األخص ما يلي:

1 - السعي لتخصيص نسبة 
املتاحة  الش���اغرة  من األراض���ي 
لالستثمار حتدد من قبل اجلهات 
املختص���ة باالتف���اق م���ع اجلهاز 
ألنشطة املش���روعات الصغيرة، 
ويتولى اجلهاز تزويد هذه األراضي 
باملرافق والبنى التحتية وتقسيمها 
وتخطيطها وطرحها على الراغبن 
في إقامة تلك املشروعات بشروط 

ميسرة.
2 - دع���وة القطاع���ن الع���ام 
واخل���اص إلى إنش���اء حاضنات 
للمشروعات الصغيرة يتم من خاللها 
الالزمة ألصحابها  تقدمي اخلدمات 
نظير اشتراك سنوي رمزي وملدة 
محددة تتيح للمش���روع اكتساب 
اخلبرة الالزمة واالنتقال إلي خارج 
احلاضنة، وكذلك إنشاء مجمعات 
تخصص وحداتها للمش���روعات 
الصغيرة بشروط ميسرة مع توفير 
املساحات الالزمة لعرض منتجاتها 

النهائية داخل تلك املجمعات.
3 - تخصيص نسبة من اعتمادات 
ال���وزارات واإلدارات احلكومي���ة 
واجله���ات ذات امليزانيات امللحقة 
واملستقلة للتعاقد مع املشروعات 
الصغيرة لشراء منتجاتها ولتنفيذ 
اإلنشاءات الالزمة لتلك اجلهات مع 
إعطاء منتجات وخدمات املشروعات 
الصغي���رة أفضلية س���عرية عند 

التعاقد.
4 - منح املشروعات الصغيرة 
تيس���يرات وإعفاءات في املجاالت 
الضريبي���ة واجلمركي���ة ودع���م 
الص���ادرات وامل���واد األولية طبقا 

لآلتي:
أ - اإلعف���اء من الضرائب ملدة 
مناسبة أو خفض وعاء الضريبة 
باس���تبعاد بع���ض املصروف���ات 
االستثمارية واالحتياطيات أو خفض 

سعر الضريبة.
ب - إعفاء املعدات واملستلزمات 
واملواد األولوية والسلع الوسيطة 
املستوردة من الرسوم اجلمركية.
ج - دعم منتجاتها عند التصدير.

في مشروع آخر أو تصفيته.
مادة )17(: للجهاز التفتيش على 
املشروع للتأكد من التزامه بأحكام هذا 
القانون والئحته التنفيذية والقوانن 
واللوائح املعمول بها وقرارات مجلس 
اإلدارة على أال يخل ذلك بحسن سيره 

ومباشرة نشاطه.
مادة )18(: يتولى اجلهاز التنسيق 
ب���ن اجلهات احمللي���ة واألجنبية 
والدولية املهتمة برعاية املشروعات 
الصغيرة في ش���أن اخلدمات التي 
تقدمه���ا واتخاذ ما يراه مناس���با 

لالستفادة منها محليا.
مادة )19(: يكون للجهاز ميزانية 
مستقلة عن امليزانية العامة للدولة 
تشمل إيراداته ومصروفاته وتعد 

على منط امليزانيات التجارية.
وتخصص املبالغ الالزمة للجهاز 
ضمن امليزانية العامة للدولة، وتبدأ 
السنة املالية للجهاز من أول ابريل 
من كل عام وتنتهي في آخر مارس 
من العام التالي، واستثناء من ذلك 
تبدأ السنة املالية األولى للجهاز من 
تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي 

في آخر مارس من العام التالي.
االدارة  م�ادة )20(:يضع مجلس 
القواع����د الالزم����ة للتعام����ل م����ع 
املشروعات الصغيرة التي تقوم بها 
مجموعات انتاج أسرية في ظل عدم 
حصولها على تراخيص من اجلهات 

املعنية ملزاولة أنشطتها املنزلية.
مادة )21(: تسري على العاملن 
باجلهاز أحكام قانون اخلدمة املدنية 
الصادر باملرسوم بالقانون رقم 15 
لسنة 1979 ونظام اخلدمة املدنية 
الصادر باملرسوم املؤرخ 1979/4/4 

املشار إليهما.
مادة )22(: يعد الوزير املختص 
بناء على اقت���راح مجلس االدارة 
التنفيذية لهذا  الالئحة  مش���روع 
القانون وتصدر بقرار من مجلس 
الوزراء خالل ثالثة أشهر من تاريخ 

العمل به.
مادة )23(: تسري أحكام هذا القانون 
على املشروعات الصغيرة القائمة في 
تاريخ العمل بهذا القانون إذا توافرت 
فيها الشروط املنصوص عليها فيه.

إنشاء جهاز »رعاية المشروعات الصغيرة« للمساعدةعلى التمويل وخدمات القروض
قانون قدمه الصرعاوي والرومي وال يزيد عدد العاملين فيه على 100 عامل

الطبطبائي وهايف يدعوان إلى االنتباه 
للظواهر المخالفة في أنشطة »ليالي فبراير«

عاشور يقترح منح المساجين إجازة دورية 
بواقع 48 ساعة كل 4 أشهر لزيارة ذويهم

جوهر: مطلوب قرار بتشكيل 
لجنة انتقالية طارئة تدير »الغرفة«

طال���ب النائب د.حس���ن جوهر وزير 
التجارة والصناعة بتشكيل جلنة انتقالية 
طارئة وعاجلة إلدارة شؤون الغرفة الى حن 
صدور قانون جديد لكيان هذه املؤسسة 
يعيد االمور لنصابها القانوني الصحيح 

وإلضفاء الشرعية القانونية عليها.
وحذر جوهر وزير التجارة من مغبة 
االستمرار في التسويف واملماطلة وعدم 

اعطاء االمر اولوية، مذكرا اياه بالقسم الذي 
أداه امام املجلس باحترام القانون وحماية 
مصالح الشعب وأمواله وااللتزام بتوجيهات 
صاحب السمو األمير التي تؤكد على تطبيق 
القانون لضمان وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص 
بن فئات الشعب، مشيرا الى ان استمرار 
معاجلة االمر بتلك الصورة س���يضطره 
الى استخدام ادوات دستورية اخرى اكثر 

جدوى لتقومي اخللل ومحاسبة املقصرين. 
وأثنى على زمالئه الن���واب والعديد من 
العاملن في القطاع التجاري والصناعي 
الذين ساهموا من خالل تفاعلهم االيجابي 
في تسليط الضوء على الوضع الالقانوني 
لغرفة جتارة وصناعة الكويت واملطالبة 
مبعاجلة االم���ور وتوجيهها الى نصابها 

الصحيح.

تقدم النائب صالح عاشور باقتراح بقانون بتعديل 
بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون، 
ويتضمن االقتراح إضافة مادة جديدة برقم 90 مكررا. 
وجاء في االقتراح: تضاف مادة جديدة برقم 90 مكررا 
نصها كاآلتي: في غير جرائم أمن الدولة يجوز لوزير 
الداخلية أن يسمح للمحكوم عليه ممن يقضي عقوبة 
احلبس أو السجن تنفيذا ألحكام جزائية نهائية وبناء 
على طلب خطي منه بإج���ازات دورية محددة املدة ال 

جتاوز 48 ساعة، بحيث ال تقل املدة بن كل اجازة وأخرى 
تليها عن أربعة اشهر، وذلك لزيارة ذويه بشرط تنفيذه 
فعال ربع امل���دة احملكوم بها على االقل وحصوله على 
شهادة بحسن السير والسلوك من ادارة السجن خالل 
مدة التنفيذ وكل من يخل بهذه الشروط يعاقب طبقا 
للنصوص املقررة في قانون اجلزاء بتهمة الهروب من 
تنفيذ حكم قضائي وتبن الالئحة التنفيذية للقانون 

شروط وضوابط هذا الترخيص واجراءات تنفيذه.

احلكومية املعنية الى االحتفاالت 
التي تتم بخصوص مهرجان هال 
فبراير ومراعاة عدم خروجها على 
الضوابط الشرعية وخصوصية 

املجتمع الكويتي احملافظ.
واس���تنكر هايف ما نشر في 

حتقق املتعة والفائدة، وقال ان 
هذه هي اجلوانب التي تستحق 
التركي���ز عليها وجتذب اجلانب 

األوسع من اجلمهور الكويتي.
و من جهته شدد النائب محمد 
هايف على ضرورة التفات اجلهات 

بعض الصحف عن تلك احلفالت 
مبا يتضمن مخالف���ة للمعايير 
االس���المية واالخالقية، متمنيا 
ان يأتي علينا الوقت الذي تبادر 
فيه احلكومة لضبط هذه األمور 
من تلقاء نفسها مبا يتناغم مع 
طبيعة الشعب الكويتي احملافظ 

وشريعتنا الغراء. 
واكد اننا لن نتهاون في القيام 
بدورنا ازاء تعامل احلكومة مع 
ه���ذه االمور وس���نتخذ املوقف 
املناسب جتاه ذلك. وطالب هايف 
وزراء الداخلية واالعالم والتجارة 
بالقيام باالجراءات الالزمة لضبط 
مثل هذه احلف���الت واحليلولة 
دون حدوث ما يخل بضوابطنا 
االسالمية واملجتمعية وتشويه 
ص���ورة املجتمع احملافظ، مبينا 
ان احلب احلقيقي للوطن يستلزم 

القيام بهذا الدور.

دعا النائبان د.وليد الطبطبائي 
القائمن على  ومحم���د هاي���ف 
أنشطة برنامج »ليالي فبراير« 
الى االنتباه الى بعض الظواهر 
املخالفة للشريعة اإلسالمية وقيم 
املجتمع الكويتي، مثل ظهور بعض 
املشاركات في األنشطة مبالبس 
غير الئقة وبصدر شبه مكشوف 
مؤكدا ان ذلك غير مقبول ضمن أي 

نشاط ترفيهي في الكويت.
واشارالنائب د.وليد الطبطبائي  
الى ما سبق للحكومة ان تعهدت 
به لنواب مجلس األمة بأن تطبق 
ضوابط على احلفالت متنع ما هو 

خارج عن الدين واخللق.
وفي املقابل أشاد الطبطبائي 
باجلوانب اإليجابي���ة والبناءة 
ضمن برنام���ج »ليالي فبراير« 
اللهو  مثل احملاضرات وأنشطة 
املب���اح واجلوانب الثقافية التي 

د.وليد الطبطبائي

صالح عاشور

محمد هايف


