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قانون »الغرفة«: تنظيم المهن التجارية ورعاية المصالح الصناعية 
احالت احلكومة الى مجلس االمة 
املشروع بقانون في شأن غرفة جتارة 
وصناعة الكويت بعد ان مت اقراره 
ف����ي مجلس الوزراء ف����ي اجتماعه 

االخير.
املالية  اللجن����ة  وقد تس����لمت 
واالقتصادية البرملانية امس القانون 
الذي جاء ف����ي عدة ابواب وفصول 

على النحو التالي:
الباب االول

الفصل االول: تعريفات 
مادة 1: يكون للكلمات واملصطلحات 
التالية املعنى املبني قرين كل منها 

في هذا القانون:
الغرفة : غرفة جتارة وصناعة 
الكويت. الهيئة العامة: الهيئة العامة 
للغرفة. مجلس االدارة : مجلس ادارة 
الغرفة. الرئيس: رئيس مجلس ادارة 
الغرفة. املكت����ب التنفيذي: املكتب 
التنفيذي للغرفة. املدير العام: مدير 
عام الغرفة. الالئحة الداخلية: الالئحة 

الداخلية للغرفة.
الفصل الثاني: الكيان القانوني للغرفة

مادة 2: الغرفة مؤسس����ة اهلية 
اقتصادي����ة ال ته����دف الى حتقيق 
الربح لها شخصية اعتبارية وتتمتع 

باالستقالل املالي واالداري.
مادة 3: للغرفة حق متلك االموال 
املنقولة والتصرف  املنقولة وغير 
فيه����ا، وله����ا حق البيع والش����راء 
واالقتراض والرهن وقبول الهبات 
والتبرعات املالية والعينية وغير ذلك 
القانونية  من االعمال والتصرفات 
الت����ي تدخل في حدود اختصاصها 
لتحقيق اهدافها، ولها حق التقاضي 
وتوكيل من ت����راه للحضور عنها 
في الدعاوى واالجراءات القضائية 

والقانونية.
مادة 4: يكون مقر الغرفة الرئيسي 
مدينة الكويت، ولها انشاء فروع او 

مكاتب داخل الكويت او خارجها.
م�ادة 5: يحظر عل����ى الغرفة ان 

تباشر اية اعمال سياسية.
الباب الثاني

الفصل األول: اهداف الغرفة
مادة 6:تعمل الغرفة على حتقيق 

االهداف التالية:
1- رعاي����ة املصال����ح التجارية 
والصناعية وغيرها من فروع النشاط 
االقتصادي وذلك بالتنسيق والتعاون 
الرسمية املختصة في  مع اجلهات 
سبيل تنميتها وتطويرها مبا يخدم 
التنمي����ة االقتصادية واالجتماعية 

في الدولة.
2- رعاية مصالح اعضاء الغرفة 
وتقدمي اخلدم����ات الالزمة لقيامهم 
مبمارس����ة انش����طتهم االقتصادية 
املختلف����ة والتعبي����ر ع����ن آرائهم 
الى اجلهات  وتطلعاتهم وتقدميها 

الرسمية املختصة.
3- العمل على حتقيق العدالة 
وترسيخ القواعد واالعراف السليمة 
للعمل التجاري حفاظا على شرف 
املهن����ة وتعزيز املكانة االقتصادية 
الكويت ودوره����ا االقليمي  لدولة 
والدول����ي ف����ي مج����ال الصناع����ة 

والتجارة.
الفصل الثاني: االختصاصات

مادة 7: تختص الغرفة باملبادرة 
مبا يلي:

1- اب����داء ال����رأي ف����ي اخلطط 
التنموية والسياسية والبرامج ذات 
الصلة بتنظيم وتنشيط القطاعات 
االقتصادي����ة املختلف����ة، وتق����دمي 
الدراسات واملقترحات في الشؤون 

االقتصادية متى طلب منها ذلك.
2- ابداء الرأي في مش����روعات 
القوانني املتعلقة باالنظمة االقتصادية 
واملالي����ة والضريبة في االتفاقيات 
التجاري����ة واالقتصادية واخلطط 
النشاط  والسياس����ات املؤثرة في 

االقتصادي.
3- ابداء الرأي على سبيل املشورة 
التشريعات واملسائل املتعلقة  في 

عن اعضائها مبا في ذلك التواقيع 
واالختام االلكترونية.

4 � اص����دار ش����هادات املنش����أ 
للبضائع واملنتجات املعاد تصديرها 
والتصديق على ش����هادات املنش����أ 
للبضائع واملنتجات املصدرة أو املعاد 
تصديرها بعد اس����تخدام الوسائل 
املناس����بة في س����بيل التحقق من 
البيان����ات املقدمة إليها مبا في ذلك 
طلب املستندات الثبوتية االصلية 

ملنشأ البضاعة أو معاينتها.
بأعضائه����ا  التعري����ف   �  5

وأعمالهم.
6 � منح املعلومات عن اس����عار 
املتداولة في  الرئيس����ية  البضائع 
السوق احمللية وفي تواريخ محددة 
بناء على طلب الدوائر الرس����مية 
واصحاب العالق����ات من اعضائهم 

وغيرهم.
7 � تق����دمي النصح واملش����ورة 
ألعضائه����ا في املس����ائل التجارية 
واالقتصادية والقانونية وتزويدهم 
املتاح����ة حلماي����ة  باملعلوم����ات 
حقوقهم وتطوير اعمالهم في اطار 

التشريعات.
مادة 11: يجوز للغرفة ان تنشئ أو 
تشارك في إنشاء جلان او منتديات 
أو مجموعات تعمل  خلدمة االقتصاد 
الكويتي أو أحد قطاعاته او انشطته 
وذلك في حدود التشريعات واالنظمة 

واللوائح املعمول بها في البالد.
الباب الثالث: عضوية الغرفة

مادة 12
1 � لكل من يحصل على س����جل 
جتاري أو صناعي اتخاذ االجراءات 
الالزمة لقيده ف����ي الغرفة ويجوز 
للش����ركات املهنية ومن يصدر لهم 
تراخي����ص مهني����ة أو حرفية من 
جهات حكومية االنضمام لعضوية 

الغرفة.
� على الشركات واملؤسسات   2
العاملة في املناطق احلرة والشركات 
املعفاة )األفشور( والبنوك والوحدات 
الى  املصرفية اخلارجية االنضمام 

عضوية الغرفة.
3 � تضع الغرف����ة نظاما يحدد 
فئات العضوية العضائها والشروط 

الواجب توافرها في كل فئة.
مادة 13

1 � يق����دم طل����ب العضوية الى 
الثبوتية  الغرفة مرفقا به األوراق 

التي حتددها الالئحة الداخلية.
2 � وتبت الغرفة في الطلب املقدم، 
ويتم تبليغ مقدم الطلب بقرارها في 

مدة أقصاها اسبوعان.
3 � وإذا رف����ض الطل����ب ج����از 
لصاحبه التظلم إلى املكتب التنفيذي 
ويبت فيه خالل عشرين يوما من 
تاريخ تقدميه مس����تكمال الشروط 

القانونية.
مادة 14: يفقد العضو عضويته 

في الغرفة في احلاالت التالية:
1 � إذا صدر ض����ده حكم نهائي 
باإلفالس، ويحق ملن رد اليه اعتباره 
اعادة قيده بعضوية الغرفة مجددا 

بناء على طلبه.
بتس����ديد  يق����م  ل����م  إذا   �  2

اشتراكاته.
3 � إذا فقد الصف����ة التي أهلته 

للعضوية.
4 � اذا امتنع عن الوفاء بالتزامات 
جت����اه الغير أقر بها أم����ام الغرفة، 
ويكون فق����دان العضوية في هذه 
احلال����ة بقرار من مجل����س االدارة 
بأغلبي����ة اعضائه. ويجوز ملن فقد 
عضوية الغرفة ان يتقدم بطلب اعادة 
العضوية متى زالت األسباب التي 

أدت الى فقدانها.
مادة 15: يجوز جتميد العضوية 
الغرفة لفت����رة محددة وحتدد  في 
الالئحة الداخلية حاالت وآلية جتميد 

العضوية.
الباب الرابع: الهيكل التنظيمي للغرفة

مادة 16: تتألف الغرفة من هيئة 

جميعا املكتب التنفيذي.
مادة 26:ميثل الغرفة امام القضاء 
ولدى الغير رئيس مجلس االدارة 

او من يفوضه.
مادة 27: للرئي����س ان يندب من 
يش����اء من اعضاء مجل����س االدارة 
وموظفي الغرف����ة للقيام باألعمال 
التي يقتضيها عمل الغرفة ومتثيلها 

في اللجان واملجلس والوفود.
مادة 28: في حالة غياب الرئيس عن 
رئاسة املجلس يحل محله نائبه وفي 
حالة غيابهما يحل محلهما النائب 
الثاني وفي حال غيابهم جميعا يحل 
محلهم في جمي����ع االختصاصات 

والصالحيات أمني املال.
مادة 29: اذا خال منصب الرئيس 
ألي سبب انتقلت صالحيته لنائبه 
وعلى مجلس االدارة انتخاب رئيس 
جديد خالل مدة ستني يوما من تاريخ 
خلو املنصب. وإذا خال منصب نائب 
الرئيس أو أمني املال يجري انتخاب 
من يشغل املنصب في اول اجتماع 
ملجلس االدارة. وحال خلو اي مقعد 
من مقاعد عضوية املكتب التنفيذي 
ينتخب مجلس االدارة عضوا بديال 

في اول اجتماع له.
مادة 30: يشترط في عضو مجلس 
االدارة باالضافة الى شروط الناخب 
املنص����وص عليها في البنود 2 و3 
و4 من امل����ادة 23 ان يكون كويتي 
اجلنسية قد مضى على عضويته 
في الغرفة يوم اجراء االنتخاب ثالث 
سنوات ميالدية متتالية على األقل 
ومسددا جلميع اشتراكاته السنوية 
مبا فيها الس����نة التي جترى فيها 

االنتخابات.
يفقد عض����و املجلس  م�ادة 31: 
عضويته اذا مت انتخابه على أساس 
معلومات ثبت عدم صحتها وتخل 
بش����روط الترشيح، او اذا فقد احد 
او  االدارة  شروط عضوية مجلس 
عضوية الغرفة، كما يفقد عضويته 
اذا ارتكب عمال يسيء ملكانة الغرفة 
وسمعتها شريطة صدور قرار بذلك 
من مجلس ادارة الغرفة وبأغلبية 
ثلث����ي اعض����اء املجل����س على ان 
يكون اقتراح القرار مدرجا بجدول 
اعمال املجلس املرفق بالدعوة الى 

انعقاده.
م�ادة 32: يقوم مجل����س االدارة 
العامة للغرفة  السياس����ات  برسم 
وله جميع الصالحي����ات لتحقيق 
أهدافه����ا، ويصدر ما يراه الزما من 
أنظمة ولوائح، وله تشكيل اللجان 
وتفويض الصالحيات لضمان حسن 

سير العمل في الغرفة.
مادة 33: يعتم����د مجلس االدارة 
التقرير السنوي عن نشاط الغرفة 
وميزانياتها وحساباتها اخلتامية 

لتقدميها للهيئة العامة.
م�ادة 34: يجتمع مجلس االدارة 
بدعوة من رئيسه اربع مرات على 
االقل كل س����نة وال يكون اجتماعه 
صحيحا اال بحضور اكثر من نصف 
عدد االعضاء، فاذا لم يكتمل العدد 
توجه الدع����وة الجتماع ثان خالل 
ثمانية ايام عمل على األكثر ويكون 
هذا االجتماع صحيحا اذا حضره ثلث 

عدد اعضاء املجلس على االقل.
م�ادة 35: تصدر قرارات املجلس 
باألغلبية املطلقة لع����دد األعضاء 
احلاضرين، فإذا تساوت األصوات 
الرئيس،  الذي منه  يرجح اجلانب 
اما اذا اجتمع املجلس بنصاب يقل 
ع����ن نصف ع����دد اعضائه فتصدر 
قراراته مبوافقة سبعة من اعضائه 

احلاضرين على األقل.
مادة 36: ال يجوز لعضو مجلس 
االدارة ان يش����ترك في اجتماعات 
املجلس او املكتب التنفيذي او اي 
من جلان الغرفة عند النظر في األمور 
الت����ي له او ملوكل����ه او ملن كان هو 
ولي����ا له او وصيا عليه، او ألقاربه 
م����ن الدرجة األول����ى فيها مصالح 

خاصة.
مادة 37: اذا تغيب عضو املجلس 

باالسواق املالية والبورصات واملوانئ 
واملرافق االنتاجية واخلدمية العامة 
ذات الصلة بالنشاط االقتصادي في 

البالد.
4- متثي����ل القط����اع اخل����اص 
مبجال����س املؤسس����ات واللج����ان 
واملجالس والهيئات، واملش����اركة 
في الوفود الرس����مية وفي احملافل 
واملنظمات االقتصادية والتجارية 
احمللي����ة واالقليمية والدولية ولها 
احلق في االنضمام للغرف التجارية 

والصناعية واحتاداتها.
5- طلب املعلوم����ات املتعلقة 
باختصاصاتها من اجلهات املختصة، 
وذلك بالتنسيق مع اجلهات احلكومية 

املعنية.
6- العمل على ارساء املواثيق 
اخلاصة بأخالقيات املهنة، وتنظيم 
املهن التجارية مبا يحقق املصلحة 

العامة.
مادة 8: تقوم الغرفة مبا يلي:

� جمع املعلومات واإلحصاءات 
واألنظمة املتعلقة باألنشطة التجارية 
والصناعي����ة املختلف����ة وحتليلها 
وشرحها ونشرها، كما تعمل على 
توفي����ر هذه املعلوم����ات وتقدميها 
التي  للجهات احلكومية واخلاصة 

تطلبها.
� إص����دار األدل����ة والدراس����ات 
الدورية  واملطبوعات والنش����رات 
وغير الدورية املتعلقة بالش����ؤون 

االقتصادية.
� إقام����ة املع����ارض التجاري����ة 
والصناعية داخل البالد وخارجها.

� انشاء مراكز استشارية لنقل 
التقنية والتطوير الصناعي وحتسني 
اجلودة وتنمية القدرات التسويقية 
وذلك في حدود القوانني واألنظمة 

واللوائح املعمول بها في الكويت.
� تق����دمي خدم����ات التدريب في 
االختصاص����ات املختلفة من خالل 
اقام����ة املراكز والبرام����ج واملعاهد 

املتخصصة.
م�ادة 9: تعمل الغرفة على تقدمي 
اخلدمات التي تساعد على تسوية 
اخلالف����ات التجاري����ة والفصل في 
املنازع����ات الناجمة عنها، ولها في 

سبيل حتقيق ذلك ما يلي:
أ � إقامة مركز للتحكيم التجاري 
والتوفي����ق تتولى متويله وإدارته 
بش����كل مباش����ر أو غير مباش����ر 
ويك����ون له نظامه املعلن مبا يتفق 
مع التشريعات الكويتية والقواعد 

الدولية للتحكيم التجاري.
ب � حتدي����د وتوضيح األعراف 

واملصطلحات التجارية احمللية.
ج � اقت����راح تس����مية اخلبراء 
الدولة  واحملكمني للمحاكم ودوائر 
واجلهات األخ����رى إذا طلبت منها 
تل����ك اجلهات ذل����ك وف����ي حدود 

االختصاص.
� مساعدة اجلهات احلكومية  د 
في اجراء الكش����ف واملعاينة على 
البضائع واثب����ات حالتها وتقدمي 

تقرير عنها.
مادة 10:  تتولى الغرفة ما يلي:

1 � تسجيل االشخاص الطبيعيني 
واالعتباريني املرخص لهم مبمارسة 
التجاري����ة والصناعية  االنش����طة 
املختلفة في سجالت املهن التي متسك 
بها الغرفة ومتنح كال منهم شهادة 
قيد في سجل املهنة التي يعمل فيها. 
الداخلية السجالت  الالئحة  وتبني 

واجراءات التسجيل.
الرس����مية  وال تقب����ل اجلهات 
املقدمة  العامة املعامالت  والهيئات 
إليها من قبل أي حاصل على سجل 
جتاري أو صناعي ما لم يكن مقيدا 
في سجالت املهن كما ال يجري جتديد 
تسجيله في الس����جل التجاري أو 
الصناعي إال بع����د التأكد من قيده 

في السجالت املشار إليها.
2 � التصديق على فواتير البضائع 

بعد تدقيقها.
3 �  املصادقة على صحة تواقيع 
وأختام االوراق واملستندات الصادرة 

عامة ومجلس ادارة ومكتب تنفيذي 
وجلان دائمة.

الفصل األول: الهيئة العامة
م�ادة 17: تتأل����ف الهيئة العامة 
من جميع اعضاء الغرفة املسددين 
الشتراكاتهم السنوية مبا فيها السنة 

املالية التي جتتمع فيها الهيئة.
مادة 18: جتتمع الهيئة العامة مرة 
كل سنة ميالدية بدعوة من رئيس 
مجلس اإلدارة تنشر في صحيفتني 
يوميتني تص����دران باللغة العربية 
قبل انعقاد الهيئة بشهر على األقل 
يحدد فيه����ا موعد ومكان االجتماع 
وجدول أعماله، ويكون اجتماع الهيئة 
صحيحا بحضور نس����بة 51% من 
األعضاء فإذا ل����م يتوافر النصاب 
وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يكون 
صحيحا مهما كان عدد احلاضرين. 
ويرأس الهيئة العامة رئيس مجلس 
اإلدارة، فإذا تغيب تكون الرئاس����ة 
لنائبه، فإذا تغيب حل النائب الثاني 

فإذا تغيبوا جميعا حل أمني املال.
مادة 19:تخت����ص الهيئة العامة 

مبا يلي:
1� مناقش����ة التقرير الس����نوي 

ملجلس اإلدارة عن نشاط الغرفة.
2� مناقشة امليزانية واحلسابات 
اخلتامية للغرفة وإقرارها وتقرير 

مراقبي احلسابات.
3� مناقشة اية موضوعات اخرى 
تخت����ص باألنش����طة االقتصادية 
املختلفة مقدمة م����ن مجلس ادارة 
الغرفة او من مجموعة من األعضاء 

ال يقل عن خمسني عضوا.
4� انتخ����اب اعض����اء مجل����س 

اإلدارة.
5� تعيني مراقب احلسابات.

م�ادة 20: ال يحق لعضو الغرفة 
ممارسة حق االنتخاب إال اذا توافرت 

فيه الشروط التالية:
1� ان يكون كويتي اجلنس����ية 
او احد مواطن����ي مجلس التعاون 
اخلليج����ي عند توافر مبدأ املعاملة 

باملثل.
2� ان يك����ون ق����د مض����ى على 
عضويته للغرفة سنة كاملة على 

األقل يوم تاريخ االنتخاب.
3� ان يك����ون ق����د س����دد كافة 
االشتراكات الس����نوية مبا في ذلك 
مقابل االشتراك عن السنة التي يجري 

فيها االنتخاب.
4� ان يكون مسجال في السجل 

التجاري او السجل الصناعي.
مادة 21: تنظم الالئحة الداخلية 

كيفية انتخاب مجلس االدارة.
مادة 22: تقدم الطعون في انتخابات 
مجلس االدارة خالل خمسة عشر يوما 
من تاريخ اعالن نتائجها إلى جلنة 
تسمى جلنة الطعون برئاسة احد 
مستشاري محكمة االستئناف يندبه 
املجلس األعلى للقضاء وعضوية 
اثنني يعينهما مجلس اإلدارة بشرط 
أال يكونا من أعضائه أو من املرشحني، 

ويكون قرار اللجنة نهائيا.
الفصل الثاني: مجلس اإلدارة

مادة 23: يتألف مجلس االدارة من 
اربعة وعش����رين عضوا تنتخبهم 
الهيئة العامة وتكون مدة العضوية 
في املجلس اربع س����نوات وجترى 
انتخاب����ات كل س����نتني النتخ����اب 
نصف اعضاء املجلس ويجوز ملن 
انتهت مدة عضويته اعادة ترشيح 
نفسه لعضوية مجلس االدارة ملدد 

اخرى.
م�ادة 24: اذا نق����ص عدد اعضاء 
مجلس االدارة في اي وقت عن ثالثة 
عشر عضوا اعتبر املجلس منحال 
ويتم اجراء انتخابات لكامل اعضاء 
املجلس وفي هذه احلالة تنتهي مدة 
عضوية اثني عشر عضوا بعد سنتني 

بالقرعة.
مادة 25: ينتخب مجلس االدارة في 
اول اجتم����اع له في بداية كل دورة 
باالقتراع الس����ري من بني اعضائه 
رئيسا ونائبني للرئيس وأمينا للمال 
وثالثة من اعضاء املجلس يشكلون 

يصدره مجلس اإلدارة.
الباب الخامس: لجان الغرفة

مادة 41: يش���كل مجلس اإلدارة 
ف���ي بداي���ة كل دورة جلانا دائمة 
في املجاالت التي يراها ضرورية، 
تضم أعض���اء من داخ���ل مجلس 
الالئحة  اإلدارة وخارج���ه، وتبني 
اللجان  الداخلية طريقة تش���كيل 
واحلد األدنى واألعلى لعدد أعضائها 
وكيفية اجتماعها واتخاذ قراراتها 
وتكون مدة والية كل جلنة مساوية 
ملدة والية مجلس اإلدارة الذي قام 

بتشكيلها.
مادة 42:تختص اللجان بدراسة 
املوضوعات التي حددتها الالئحة 
الداخلية فض���ال عما يكلفها به 
مجلس اإلدارة او ما يحال اليها 
من املكتب التنفيذي ولها ان تبادر 
الى مجلس  بتقدمي مقترح���ات 
اإلدارة كما ترفع اليه توصياتها 
اليها، وحتدد  باألمور احملال���ة 
الداخلية اختصاصات  الالئحة 

وأعمال كل جلنة.
م�ادة 43: يحق ل���كل عضو من 
أعضاء مجل���س اإلدارة ان يحضر 
اجتماع���ات جمي���ع اللجان بصفة 
مراقب، كما يحق للجنة االستعانة 
مبن تراهم من اخلبراء واملختصني 
في مجال عمل تلك اللجنة، سواء من 

أعضاء الغرفة او من غيرهم.
م�ادة 44: للمجلس ان يشكل من 
أعضائه وغيرهم جلانا مؤقتة يعد 
اليها بإجناز عم���ل محدد، ويحدد 
قرار تشكيل اللجنة اختصاصاتها 

ومدة عملها.
الباب السادس: مالية الغرفة

مادة 45: تتكون م���وارد الغرفة 
من مقابل القيد في سجالت املهنة 
ومن مقابل اش���تراكات العضوية 
ومن ايرادات الشهادات واملستندات 

خالل اثني عش���ر ش���هرا ثالثة 
اجتماع���ات للمجلس دون عذر 
مقبول يتم اشعاره كتابة بذلك 
من قبل رئيس املجلس فإذا غاب 
عن اجتماعني آخرين للمجلس 
دون عذر مقبول وخالل س���تة 
أشهر من تاريخ االشعار املشار 
اليه يعتبر مستقيال حكما ويثبت 

ذلك في محضر االجتماع.
الفصل الثالث: املكتب التنفيذي

مادة 38: يختص املكتب التنفيذي 
باإلشراف على تنفيذ قرارات مجلس 
اإلدارة وعلى شؤون الغرفة املالية 
واإلدارية ويعد التقرير الس���نوي 
ألعمال الغرفة متهيدا العتماده من 
مجلس اإلدارة وعرضه على الهيئة 
العامة ويختص بدراسة املوضوعات 
التي يحيلها اليه املجلس، وله اتخاذ 
القرارات ف���ي األمور التي يفوضه 

فيها املجلس.
م�ادة 39: يعني مجل���س اإلدارة 
مديرا عاما متفرغا للغرفة من غير 
أعضاء املجلس بناء على ترشيح 
املكت���ب التنفيذي يتولى رئاس���ة 
اجله���از اإلداري ويكون مس���ؤوال 
املالية  الغرفة  عن تس���يير أعمال 
واإلدارية، وله حق حضور اجتماعات 
املجلس واملكتب التنفيذي واللجان 
واالش���تراك في مناقشتها دون ان 
يكون له صوت معدود في قراراتها، 
عل���ى ان حتدد الالئح���ة الداخلية 

اختصاصات املدير العام.
مادة 40:يكون للغرفة جهاز إداري 
يقوم بتنفيذ القرارات وفقا ألحكام 

القانون والالئحة الداخلية.
وتخضع قواعد تعيني العاملني 
الغرفة وحتدي���د صالحياتهم  في 
أدائهم  ومس���ؤولياتهم وتقيي���م 
وفصلهم م���ن اخلدمة وغيرها من 
األحكام اخلاصة بخدمتهم وإقرار 
الهي���اكل التنظيمية جلهاز الغرفة 
اإلداري ألحكام النظام اإلداري الذي 

التي تصدرها الغرفة ومن ايرادات 
اخلدم���ات التي تقدمه���ا، وريع ما 
متلكه من عق���ارات وما تتلقاه من 
الهبات والتبرعات وعوائد استثمار 

اموالها.
م�ادة 46: يحدد مقابل اش���تراك 
العضوية التي حتصلها الغرفة وفقا 
ملا حتدده الالئحة الداخلية واالنظمة 

التي يقررها مجلس االدارة.
مادة 47: تستثمر الغرفة اموالها في 
اوجه االستثمار التي يقررها مجلس 
االدارة وتتصرف في االيرادات وفقا 
لالغراض التي انشئت من اجلها في 
هذا القانون ولها استثمار اموالها في 
اوجه االستثمار التي حتقق اعلى 

مستوى من االمان.
مادة 48: تبدأ السنة املالية للغرفة 
من اول ش���هر يناير م���ن كل عام 
وتنتهي في نهاية ش���هر ديسمبر 
التنفي���ذي ان يقدم  املكتب  وعلى 
مشروع املوازنة قبل شهر على االقل 
من بداية السنة املالية اجلديدة الى 

مجلس االدارة القراره.
مادة 49: يش���رف امني املال على 
مالية الغرفة وحتدد الالئحة الداخلية 

اختصاصاته ومهامه.
مادة 50: تعني الهيئة العامة مراقبا 
للحسابات، وعلى امني املال او من 
يفوضه ان ميكن املراقب من فحص 
دفاتر وحس���ابات الغرفة وجميع 

املستندات املتعلقة مباليتها.
مادة 51: يص���در مجلس االدارة 
الالئحة الداخلية خالل ثالثة اشهر 
من تاريخ نش���ر ه���ذا القانون في 

اجلريدة الرسمية.
مادة 52: يلغى العمل بقانون غرفة 
جتارة الكويت املشار اليه من تاريخ 

العمل بهذا القانون.
مادة 53: على ال���وزراء كل فيما 
يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل 
به بعد ثالثة اشهر من تاريخ نشره 

في اجلريدة الرسمية.

اللجنة المالية البرلمانية تسلّمت مشروع القانون الحكومي الجديد المتعلق بتنظيم عملها

الحكومة تجتاز الثقة بعين الرأفة في ظل 3 وعود
مريم بندق

فيما يعتبر اجتيازا »بعني الرأفة« في ظل 3 وعود جوهرية جتتاز 
احلكومة اليوم ممثلة بوزير اإلعالم الش����يخ أحمد العبداهلل جلسة 

طرح الثقة.
يجت����از العبداهلل طلب طرح الثقة مجددا بدعم األغلبية النيابية 
التي ماتزال تثق في ان احلكومة - بحسب الوعود - ستنتهج مواقف 
جديدة أكثر إيجابية على صعد تعديالت قانون املعسرين، قانوني 
املرئي واملسموع واملطبوعات والنشر، وتغييرات جذرية في السياسة 

اإلعالمية وحتديدا – كما عرفنا – في القيادات اإلعالمية.
فبحسب مصادر ش����ديدة االطالع فقد وعدت احلكومة بأن تنفذ 
تعديالت أكثر قبوال للواقع احلقيقي للمتعثرين تأخذ بعني االعتبار 
املقترحات النيابية التي تش����كل معاجلة جذرية ألوضاع املتعثرين 
احلقيقيني بدال من التعنت الذي أظهرته أخيرا بالتمسك ب� 3 تعديالت 
فقط لن متثل جدوى حقيقية ملشاكل املواطنني. وبالنسبة لقانوني 
املرئي واملس����موع واملطبوعات والنش����ر فقد وعدت احلكومة أيضا 
بالعمل على دعم وتعزيز احلريات اإلعالمية التي تتميز بها الكويت 
دون اللجوء الى اجراءات حتد منها مع األخذ في االعتبار ان تس����رع 
بتقدمي هذه التعديالت ملعاجلة املثالب والثغرات احلالية والتي أدت 
الى بعض املمارسات اخلاطئة سواء على مستوى محاوالت تقويض 

الوحدة الوطنية أو تعريض النسيج االجتماعي الواحد للخطر.

ولعل القضية اجلوهرية التي اتفق على معاجلتها من قبل وزير 
اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل هي اجراءات جديدة على صعيد السياسة 
اإلعالمية احلالية القاصرة عن مواكبة املتغيرات ومالحقة التطورات 
واملتسارعة في عالم اإلعالم سواء املرئي أو املطبوع مع اجراء تغييرات 
جذرية على مستوى القيادات املسؤولة عن تنفيذ السياسة اجلديدة. 
على هذا األساس رتبت احلكومة أوراقها مع األغلبية النيابية املتطلعة 
الى تنفيذ احلكومة اخلطة االمنائية التي قدمتها ملجلس األمة وحازت 
التأييد باإلجماع، مشيرة الى ان هذه اخلطوة رمبا كانت حجر الزاوية 
في متسك األغلبية النيابية بأمل كبير في مواصلة التعاون والتنسيق 
مع احلكومة لعبور »منزلق« االستجواب السادس مشيرة في الوقت 
نفس����ه الى ان أي تقاعس من جانب احلكومة سيكون مسمارا كبيرا 
في نعش تعاون األغلبية مع احلكومة وعودة الى جلسة طرح الثقة 
املقررة اليوم فمازالت احلكومة حتى أمس »منشغلة كثيرا« في حساب 
أعداد النواب املؤيدين لها وأعداد النواب املؤيدين لفريق املستجوبني 
وه����ذا يعني أمرين أحالهما مر، األول ان احلكومة ليس لديها قاعدة 
نيابية ترتكز عليها مبعنى أوضح ان احلكومة ليس لديها سياس����ة 
ثابتة تضمن من خاللها قاعدة نيابية تؤيدها في املواقف التي حتتاج 
لها بل يتضح ان مؤشر األصوات النيابية التي تؤيد احلكومة يرتفع 
إيجابيا بحسب املشاورات التي تتم في اللحظات األخيرة وهذا النهج 
في منتهى اخلطورة اذ يستنفد وقت وطاقة أعضاء احلكومة ويؤدي 

حتما الى تنازالت هي في غنى عنها في حال امتالكها سياسة ثابتة 
واضحة متفقا عليها مع األغلبية النيابية التي حلسن حظ احلكومة 

تسعى وجتاهد الستمرارية مجلس األمة.
األمر الثاني ان احللول التي تتوصل لها احلكومة في مش����اورات 
اللحظات األخيرة قد تكون مناس����بة وقد ال تكون كذلك، وهذا داللة 
على غياب الرؤية الشاملة للقضايا املطروحة التي يجب ان تتشكل 
وفق قناعات ومنهج علمي قائم على أرقام وإحصاءات ودراسة واقعية 
وليس بناء على ضغوط����ات اللحظات األخيرة، وهذا يجعل حتميا 
على احلكومة ان تغير من خططها ومنهجيتها في معاجلة القضايا 
واملشاكل املطروحة من النواب برؤية وحكمة وإفساح املجال للرأي 
اآلخر باملزيد من احلوار بدال من التعنت والتسويف وتضييع وقت 
السلطتني وتاليا إفساح الطريق أمام بعض النواب الستخدام األدوات 

الدستورية والتي منها االستجواب.
وتفصيال آلخر صور مشاهد االستجواب اليوم فقد نفت مصادر 
وزارية صحة ما أعلنه فريق املستجوبني من ان عدد مؤيدي طرح الثقة 
بوزير اإلعالم وصل الى الرقم 23، موضحة ان املشاورات التي تستمر 
حت����ى صبيحة اليوم � تبني ان هذا الرقم غير صحيح على اإلطالق، 
موضحة ان الرقم احلقيقي يتراوح بني 21 و22 نائبا »والباب مازال 

مفتوحا لتغيير مواقف بعضهم الى االمتناع عن التصويت«.
ونف����ت املصادر ايضا ما ردده البعض عن س����عي احلكومة حلل 

مجلس األمة، قائلة: »هذه اسطوانة مشروخة وكالم مأكول خيره«، 
موضحة: العكس هو صحيح فاحلكومة في الوقت الذي تؤمن بحق 
النواب في استخدام األدوات الدستورية ومنها االستجواب تستخدم 
حقها ايضا ف����ي الدفاع عن وزيرها الذي ق����ام بتنفيذ املطلوب منه 
وفقا للدس����تور والقانون وهي في ذل����ك حريصة كل احلرص على 
اس����تمرار مجلس األمة وليس هناك أدل على ذلك من إعالنها املتكرر 
وسعيها املعلن لتنفيذ اخلطة اإلمنائية للدولة ودعوتها واستجابتها 
حلضور اجتماعات اللجان البرملانية لتسير مركب السلطتني لصالح 
إقرار املشاريع التنموية العمالقة التي تعود بالنفع لصالح الكويت 

واملواطن.
وتبقى كلمة البد من تسجيلها، فحصول فريق املستجوبني على 
22 صوتا مؤشر ال يستهان به بل هو مؤشر أحمر اذا نظرنا ايضا الى 
أع����داد املمتنعني والذي يجب ان تتوقف احلكومة عنده طويال لتبدأ 
بإعادة النظر في األسباب احلقيقية التي دعت هذا العدد من النواب 
لتأييد طرح الثقة بالوزير العبداهلل أو االمتناع ولتفكر مبوضوعية 
لتصحيح املس����ار وحتقق نسبة من االس����تقرار السياسي املطلوب 
ملواصل����ة االنطالق نحو تنفيذ خطته����ا اإلمنائية الطموحة وإال فال 
تستعبد حصول فريق يقدم استجوابا آخر على األصوات املطلوبة 
لطرح الثقة في اي من وزرائها وساعتها لن جتدي مشاورات اللحظات 

األخيرة نفعا وسنعود الى املربع األول كما تكرر مرارا.

حصول فريق المستجوبين على 22 صوتًا مؤشر خطير يجب على الحكومة التوقف عنده وتعديل المسار وإال فستعود والمجلس إلى المربع األول

نـ�شــتــــري

ت : 22460150/5املباركية

جموهراتكم املر�صعـة بالأملـا�س

وال�صـاعـات الثمـينـة

باأعلى الأ�سـعار

يوجد لدينا

جموهرات

و�ساعات ثمينة

م�ستعملة


