
مجلساألمــــــة االربعاء
19 مايو 2010

قدم النائب د.وليد الطبطبائي اقتراحا 8
برغبة جاء فيه تنظي���م حفالت عروض 
االزياء بحيث تكون عروض ازياء النساء 
خاصة بالنساء وتقام في اماكن مغلقة ال 
يسمح بدخولها اال للنساء وكذلك عروض 

الرجال تكون خاصة بالرجال.

قدم النائب محمد هايف اقتراحا 
برغب����ة جاء فيه: من أجل س����المة 
الفندقية  الفنادق والشقق  مرتادي 
وللحفاظ على املمتلكات ولرصد أي 
عمل تخريبي أو جرمية وملساعدة 
وزارة الداخلية وتسهيل املهمة امللقاة 

عليها.

لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة 
إلل����زام الفنادق والش����قق الفندقية 
واملجمعات التجارية بوضع كاميرات 
في جميع املمرات وساحات البوابات 
الداخلي����ة واخلارجي����ة ومواق����ف 
السيارات لالستفادة منها في رصد 

اي عمل تخريبي او جرمية

الطبطبائي: تنظيم عروض أزياء 
النساء بصاالت مغلقة

هايف لوضع كاميرات في ممرات وساحات الفنادق 

»الميزانيات« ناقشت الحساب الختامي لهيئة الصناعة

بزيادة قدرها 0.648 مليون دينار 
عن اعتمادات ميزانية 2009 � 2010 
البالغة 10.607 ماليني دينار، مبا 
ينتج صافي ارب���اح قدر مببلغ 
3.776 ماليني دينار بنقص قدره 
0.677 مليون دينار عن االرباح 
املثيل���ة مليزاني���ة 2009 � 2010 
والبالغ���ة 4.453 ماليني دينار، 
اللجنة باستفاضة  وقد ناقشت 
اعتمادات امليزانية ومدى اتساقها 
مع اخلطة السنوية للهيئة للسنة 
املالية 2010 � 2011، وتوقفت امام 
املالحظ���ات التالية: عدم حتديد 
الهيئة التكلفة االجمالية لتنفيذ 
بعض االولويات الواردة باخلطة 
وعدم اظه���ار الهيئة في خطتها 
السنوية للسنة املالية 2010 � 2011 
تكلفة بعض االولويات واكتفاء 
ادراجها ضم���ن امليزانية وخلو 
امليزانية التخطيطية للهيئة من 
اي اش���ارة للموازنة الرأسمالية 

ايرادا او مصروفا.
وذكر عبدالصمد انه طلب من 
رئيس الهيئة توفير مكان مناسب 
لسوق الصفافير قبل نقله، مشيرا 
الى ان السوق البديل ال يتناسب 
على االطالق مع املهنة، االمر الذي 
يستدعي جتديد الرخص حلني 

توفير السوق املناسب.

على الصحة العامة.
وقال عبدالصمد: وفي اجلزء 
الثاني من االجتماع، قامت اللجنة 
الهيئة  بدراسة مشروع موازنة 
للسنة املالية 2010 � 2011 ومدى 
امليزانية مع  اتس���اق اعتمادات 
االه���داف واالولوي���ات املدرجة 
باخلطة السنوية للهيئة للسنة 

املالية 2010 � 2011.
وقد جاءت اعتمادات امليزانية 

كالتالي:
قدرت الهيئة حتصيل ايراداتها 
للسنة املالية 2010 � 2011 مببلغ 
39 مليون دين���ار بزيادة قدرها 
1.767 مليون دينار وبنسبة زيادة 
قدرها 4.7% من اعتمادات ميزانية 
2009 � 2010 املقدرة مببلغ 37.5 

مليون دينار.
كما قدرت الهيئة مصروفاتها 
لذات السنة مببلغ 35.224 مليون 
دينار بزيادة قدرها 2.177 مليون 
دينار وبنسبة 6.6% عن اعتمادات 
مصروفات ميزانية 2009 � 2010 
البالغ���ة 33.047 ملي���ون دينار 

توزعت كالتالي:
قدرت املرتبات مببلغ 23.969 
مليون دينار بزيادة مببلغ 1.529 
مليون دينار عن اعتمادات ميزانية 
2009 � 2010 البالغة 22.44 مليون 
دينار، اما املصروفات العامة فقد 
قدرت مببلغ 11.255 مليون دينار 

جتاه حاالت التن���ازل التي تتم 
لبعض املستفيدين بينهم البعض 
ودون الرجوع للهيئة مبا يؤدي 
التراخيص  الى عدم صالحي���ة 
الصادرة في هذا الشأن، واستمرار 
التأخر في وضع االسس واملعايير 
املختلفة للقسائم اخلدمية التي 
مت تخصيصها باملخالفة لقرارات 
الوزراء، وانتهاء بعض  مجلس 
املؤقتة  العق���ود والتراخي���ص 
مع عدم جتديدها لعدة سنوات 
وفت���رات طويلة، وع���دم اتخاذ 
الهيئة إجراءات حتديد املسؤولية 
ومحاسبة املتسبب عن االستمرار 
وبقاء املخالف���ات دون عالج او 

تصحيح.
واض���اف: كما اس���تعرضت 
الهيئة  اللجنة دور واج���راءات 
العام���ة للصناع���ة فيما يخص 
حالة التلوث البيئي مبنطقة ام 
الهيمان، وطالب���ت بالعمل على 
التلوث وحتديد  قياس معدالت 
مصدرها وحتديد نسب التلوث 
لكل مصدر سواء املصانع اخلاصة 

او اجلهات احلكومية.
كما طالبت اللجنة بسرعة اجراء 
الدراسات الالزمة لتحديد معدالت 
التلوث البيئي احملتملة في منطقة 
مصنع االسبتس واستطالع رأي 
الهيئة العامة للبيئة في حتديد 
معدالت التلوث ومدى خطورتها 

التدري����ب  ادارة  اختتم����ت 
والتطوير باألمانة العامة ملجلس 
االمة دورتها الثانية حتت عنوان 
»مهارات التعام����ل مع اآلخرين« 
حلرس مجلس االمة والتي عقدت 

في الفترة من 16-2010/5/18 وقد 
حاضر في الدورة د.محمد الكندري 
الذي شرح كيفية تعامل منتسبي 
احلرس مع اجلمهور، مما كان له 
األثر االيجابي على املشاركني، وقد 

ق����ام كل من مدير ادارة االس����ناد 
املق����دم خالد منصور  واحلماية 
التدريب  ادارة  العجمي ومدي����ر 
باالنابة خالد احمل����ارب بتوزيع 
الشهادات على املشاركني بالدورة. 

وتأتي مثل هذه الدورات التدريبية 
ضم����ن السياس����ة العام����ة التي 
العامة مبجلس  تنتهجها االمانة 
االمة من اجل رفع مستوى كفاءة 

العاملني.

إدارة التدريب عقدت دورة لـ »حرس المجلس«

امليزانيات  ناقش���ت جلن���ة 
واحلسابات اخلتامية امس احلساب 
اخلتامي للهيئة العامة للصناعة 
للسنة املالية 2008 � 2009. وقال 
رئي���س اللجنة النائ���ب عدنان 
عبدالصمد في تصريح صحافي 
ان اللجنة ناقشت املالحظات التي 
شابت عملية تخصيص القسائم 
الصناعية واخلدمية وتعددها، 
ورأت دراسة هذه املالحظات في 
جلس���ة خاصة يحضرها وزير 
التجارة والصناعة. واضاف: لقد 
متثلت هذه املالحظات في التالي: 
ابرام العقود لبعض القسائم بعد 
تس���ليمها مبدد طويلة ومرور 
القسائم،  س���نوات عديدة على 
القسائم  زيادة مس���احة بعض 
دون العرض على جلنة تخصيص 
القسائم وجلنة شؤون الصناعة 
وذلك من غير صاحب االختصاص 
والصالحية، واستغالل القسائم 
دون سند قانوني وذلك النتهاء 
العقود لهذه القسائم دون اعادة 
جتديدها مبا ادى إلى اس���تغالل 
تلك القسائم باملخالفة للقانون، 
ومخالف���ة االجراءات املتبعة في 
القس���ائم وحتديد  تخصي���ص 
القسائم  الغرض من تخصيص 
سواء صناعية او خدمية مبا يؤثر 
على مقابل االستغالل او االيجار، 
قيام بعض املستفيدين من القسائم 
باستغالل مساحات زائدة بالتعدي 
على امالك الدولة بوضع اليد، ثم 
تعيني هذا الوضع باحلصول على 
الوزير املختص نتيجة  موافقة 
للعرض غير املطابق للواقع مبا 
ادى إلى اكتساب هؤالء املستفيدين 
وضع غير طبيع���ي دون وجه 
حق، وعدم تطبيق احكام املادة 
41 من القانون 56 لس���نة 1996 
بش���أن قانون الصناعة اخلاص 
بسحب القسائم غير املستخدمة 
في االغ���راض املخصصة لها او 
بقاء اغلب مس���احات القس���ائم 
املخصصة غير مستغلة وبقاؤها 

ارضا فضاء.
وزاد عبدالصمد: باالضافة الى 
ذلك هناك عدم وضوح رأي الهيئة 

عدنان عبدالصمد وعادل الصرعاوي وناجي العبدالهادي خالل اجتماع اللجنة

العنجري يقترح تعدياًل على صندوق المعسرين 
لتكون األولوية للديون األكثر كلفة على العميل

بعدم رغبته في إجراء التسوية 
وذلك كتابة على منوذج معد 
لذلك وفي حالة الرفض يجب 
عليه بيان االسباب التي استند 
إليها ويتم عرض التظلم على 
اللجنة العليا للبت فيه ويكون 
قراره���ا ملزم���ا ويجب على 
العمي���ل حتديد رغبته خالل 
خمسة عشر يوما من إخطاره، 
وفي حال عدم حتديد العميل 
لرغبته خ���الل املدة احملددة 
يعتب���ر غير راغب في إجراء 
التسوية ويعتبر حق القرار 
الصادر من اللج���ان كأن لم 
يكن وتستأنف جميع إجراءات 

التنفيذ التي مت إيقافها.
� تق���وم إدارة التوثيقات 
بندب موثقني للعمل في مقر 
كل بنك وذلك لتوثيق العقود 
املبرمة من العمالء وتصرف 
لهم مكافأة شهر يقوم مجلس 

الوزراء بتحديدها.
� يجوز اس���تبدال اعضاء 
التس���ويات بناء على  جلان 
طلب مسبب من رئيس اللجنة 

ويناط ذلك باللجنة العليا.
� يجب على جلان التسويات 
البت في الطلبات املعروضة 
عليها خالل سنة كحد أقصى 
ويك���ون للجنة العليا تنبيه 
جلان التسويات إذا تبني لها 
انخفاض معدل االجناز ولها 

استبدال اعضائها.
� يق���وم احت���اد املصارف 
الش���ركات  بالتنس���يق مع 
االستثمارية التقليدية بتحديد 
نسبة الفائدة التي يتم اسقاطها 

في حالة تسوية املديونية.
� إذا كان نصف راتب املدين 
قد استغرق بدين النفقة فإن 
قسط قرض الصندوق يحل 
بعد سقوط النفقة وجزء منها 
او تطرأ زيادة عليه تس���مح 

باالستقطاع.

وفي حالة بلغت نسبة التجاوز 
لقسط القرض اكثر من ستني 
باملائ��ة من نصف املرتب تتم 

تسوية الدين بالكامل.
� ينش���أ مكت���ب خلدم���ة 
املركزي  البنك  العمالء يتبع 
يتم تزويده بجميع املعلومات 
عن الطلبات التي تقدم للجان 
اتخاذها  التي مت  واالجراءات 
بشأنها سواء من حيث صدور 
قرارات التس���وية أو توثيق 
املتعلقة  القروض  أو صرف 
بها والتواريخ احملددة لتلك 
االج���راءات ليتمكن من الرد 
على االستفس���ار املوجه من 
العم���الء ويكون ل���ه اصدار 
الطلبات  ش���هادات بوض���ع 
وقت االستفس���ار ويكون له 
االستعانة بالوسائل التقنية 
لتوصيل املعلومات للعمالء 
ويتم تزوي���د كل عميل فور 
تقدمه بالطلب ببريد الكتروني 
خاص به يتم ارس���ال جميع 

املعلومات إليه.
على مكتب اخلدمة إخطار 
العمالء بالقرارات الصادرة من 
جلان التس���وية ويجب على 
العميل خالل خمسة عشر يوما 
من إخطاره تقرير موقفه من 
القرار اما بقبوله او رفضه او 

النائ���ب عبدالرحمن  قدم 
اقتراح���ا بتعديل  العنجري 
بعض م���واد قانون صندوق 
املعسرين رقم 2008/28 وجاء 

في التعديالت:
أكثر  أو  تش���كيل جلن���ة 
يرأسها أحد املستشارين يندبه 
املجلس األعلى للقضاء وممثل 
عن البنك املركزي وممثل عن 
احتاد املصارف الكويتية تكون 
مهمته تلقي الشكاوى من عمالء 
البنوك بشأن املخالفات التي 
شابت عقود القروض من حيث 
مخالفتها للقوانني وقرارات 
البنك املركزي، ويكون للجنة 
بعد االس���تماع ل���رأي البنك 
املقرض اتخاذ قرار بتصويب 
املخالف وإع���ادة ما تقاضاه 

البنك بالزيادة للعميل.
ويعتبر الق���رار نهائيا ال 

يجوز الطعن عليه.
� تشكل جلنة عليا لتنظيم 
س���ير العمل والتنسيق بني 
املن���اط بها تطبيق  اجلهات 
القانون والفصل في املسائل 
اخلالفية بني جلان التسويات 
وتكون قراراتها ملزمة للجهة 
وتشكل من ثالثة مستشارين 
وممث���ل عن كل م���ن وزارة 
املالي���ة واحت���اد املص���ارف 
والبنك املركزي ووزارة العدل 

والشركات االستثمارية.
� بعد تقدمي طلب التسوية 
توقف جميع إجراءات التنفيذ 
املتخذة ضد العميل الى حني 
الفص���ل في الطل���ب وتقوم 
البنوك املديرة بإخطار ادارة 

التنفيذ بأسماء العمالء.
الدائنة  � عل���ى اجله���ات 
إخطار جلان التسويات بجميع 
القضائية املتخذة  اإلجراءات 

ضد العمالء وما مت فيها.
� تكون األولوية في التسوية 
للديون األكثر كلفة على العميل 

عبدالرحمن العنجري

خالد العدوة

 »التشريعية«: إلزام الجهات الحكومية بتزويد
ديوان المحاسبة بتقارير عن المصروفات السرية

العدوة: يسأل عن المقبولين من خريجي الحقوق
وّجه النائب خالد العدوة سؤاال لنائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير األوقاف 
والشؤون اإلس����المية املستشار راشد احلماد 
جاء فيه: بعد موافقة وزير العدل على تعيني 
مجموعة م����ن خريجي كلية احلقوق كباحثني 
قانونيني متدربني في وزارة العدل في الدفعة 
األخيرة، واستبعاد قبول اخلريجني من جامعات 
األردن والبحرين للقبول في نفس الدفعة أرجو 
افادتي حول األسئلة التالية: كم عدد املقبولني 

في دفعة 2010؟ وما املعايير التي على أساسها 
مت اختيار املقبولني؟

وم����ا اجلامع����ات التي تخ����رج فيها هؤالء 
املقبولون؟ وعلى أي أس����اس مت اختيار تلك 
اجلامعات؟ وملاذا مت استبعاد خريجي جامعات 

األردن والبحرين؟
وهل مت استبعاد خريجي بعض اجلامعات 
من القبول وفقا للجامعة التي ينتمون اليها؟ 
ومتى مت االس����تبعاد؟ هل بعد اجراء املقابالت 

الشخصية مع املتقدمني ام قبل اجراء املقابالت 
واالختبارات معهم؟

وما اجلامعات التي استبعد خريجوها للقبول 
بتلك الدفعة؟ وما األسس واملعايير الفنية التي مت 
على أساسها استبعاد خريجي بعض اجلامعات 
من القبول في نفس الدفعة؟ وهل قامت الوزارة 
مبخاطبة وزارة التربية والتعليم العالي أو أي 
جهة حكومية اخرى قبل استبعاد خريجي تلك 

اجلامعات من القبول بالدفعة؟

التحقيق.
اللجنة بحثت  الى ان  واشار 
اقتراحا مبد رقابة الديوان على 
التوظيف،  الشركات في شؤون 
السيما تلك التي تساهم احلكومة 
بنسبة 50% فأكثر من ملكيتها، 
موضح���ا ان اللجنة رفضت هذا 

االقتراح بعد اخذ رأي الديوان.
وب���ني الطبطبائي ان اللجنة 
انتهت الى عدم توافق اجابة رئيس 
احلكومة عن اس���ئلة النواب مع 
الالئحة مش���يرا ال���ى ان ورود 
االجابة من وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء عن اسئلة رئيس 
احلكومة مخالف لالئحة، وقال 
ان دور رئيس الوزراء غائب في 
االجابة، والبد ان يجيب بنفسه 

عن االسئلة.
اضاف ان اللجنة ايدت ان ينيب 
رئيس احلكومة احد وزرائه بالرد، 

شريطة توقيعه على هذا الرد.
اللجنة وافقت  ان  واوض���ح 
على اقتراح بترقية ضباط الصف 
اجلامعي���ني الى رتبة مالزم اول 
بعد قضائه سنة كاملة في رتبته 

السابقة.

اللجنة  ان  الطبطبائي  وذكر 
اقتراح���ا يعطي ديوان  رفضت 
احملاس���بة حق رفع دعاوى الى 
النياب���ة العامة متى رأى حاجة 
الى ذلك، مش���يرا الى ان اللجنة 
اي���دت رأي الديوان الذي اكد ان 
دوره ه���و اخطار اجلهة املعنية 
بوقوع شبهة جرمية وضرورة 
التحقيق مع اطالعه على نتائج 

املشاريع واالكتفاء برقابة االداء 
ورصد املخالف���ات املالية، وبرر 
ال���رأي بان من  الطبطبائي هذا 
ش���أن الرقابة اثن���اء التنفيذ ان 
يدخل ديوان احملاسبة في عمل 
السلطة التنفيذية وقد يقلل من 
دوره الرقاب���ي، وبني ان اللجنة 
ابق���ت رقابة الدي���وان الالحقة 

واملسبقة.

ديوان احملاس���بة املتحفظ على 
امتداد رقابته املالية على االندية 
الرياضية، مشيرا الى ان اللجنة 
اتفقت مع الديوان على اعتبار ان 
اموال االندية الرياضية ليس���ت 

امواال عامة بشكل مباشر.
اللجنة  ان  الطبطبائي  وذكر 
ايدت كذلك رأي الديوان في عدم 
احلاجة الى املراقبة اثناء تنفيذ 

الش���ؤون  انته���ت جلن���ة 
البرملاني���ة خالل  التش���ريعية 
اجتماعها امس الى ان اس���لوب 
اجابة رئيس الوزراء عن اسئلة 
النواب مخالف لالئحة، كما اقرت 
بعض املقترحات التي تزيد من 
الرقابي لديوان  ال���دور  فاعلية 
احملاس���بة، وايدت كذلك ترقية 
ضباط الصف ال���ى رتبة مالزم 
اول بعد قضاء س���نة كاملة في 

رتبته السابقة.
وق���ال مقرر اللجن���ة النائب 
الطبطبائي في تصريح  د.وليد 
الى الصحافي���ني ان االقتراحات 
املتعلقة في ديوان احملاسبة متنح 
ضمانات تساعده على اداء عمله، 
موضحا ان من هذه االقتراحات ما 
يتعلق باملصروفات السرية، حيث 
ايدت اللجنة تعديال يلزم اجلهات 
احلكومية ارسال تقارير الى ديوان 
احملاسبة حول املصروفات السرية، 
على ان تكون هذه التقارير سرية، 
ويسمح للنواب باالطالع عليها 
فقط من دون احلصول على اي 

نسخة.
اض���اف ان اللجنة ايدت رأي 
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