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اقتصاديان: تطورات مفاوضات صفقة »زين«
الحدث األكبر في تداوالت البورصة خالل األسبوع

»بيتك« يرعى المعرض الدولي الثالث
لالختراعات في الشرق األوسط

»اتحاد المصارف« يرعى المؤتمر
المهني الثاني لـ »المحاسبين« 

100 مليون دينار كما سيكس���ر املؤشر السعري 
مستوى 7500 نقطة في القريب العاجل.

من جانبه، قال مدير صناديق االسهم في شركة 
نور لالس���تثمار املالي عبدالوهاب البعيجان انه 
على الرغم من أن الس���وق يشهد حاليا نوعا من 
الغموض في األداء العام اال انه يس���ير في اجتاه 
ايجابي وما يحدث حالي���ا عمليات جتميع على 

األسهم التي تقل قيمتها عن 100 فلس.
وأضاف البعيج���ان أن معنى وجود عمليات 
جتميع يدل على أن السوق في تصاعد جراء أنباء 

ايجابية عن الصفقات.
وتوقع استمرار حالة االرتفاعات التي يشهدها 
السوق واالقبال على األسهم اللوجستية والتشغيلية 
م���ا يعني ان هناك الكثير بل واملزيد من القفزات 
للقطاعات خصوصا القيادي���ة في أحجام وقيم 
التداوالت وكميات األسهم ليعاود السوق ارتفاعاته 

السابقة وبلوغه أرقامه القياسية السابقة.

قيمة تقديرا جلهودهم، ويستهدف »بيتك« أن 
يجعل من االختراع الذي يعد شكال من أشكال 
التغل����ب على الظروف وقه����ر العوائق وأحد 
سبل تسهيل احلياة سلوكا وفكرا دائما خاصة 
لدى الش����باب مبا يساهم في بناء شخصيتهم 
املستقلة وتوظيف قدراتهم واألهم تعزيز والئهم 
للوطن باستش����عارهم ألهمية ما يقدمونه من 
ابتكارات خلدمة الكويت وصورتها في احملافل 

الدولية.
ويض���ع »بيتك« االبتكار واإلب���داع أولوية 
أساسية في أس���لوب عمله القائم على التفرد 
في الطرح ويقدر كثيرا أصحاب السلوك املبدع 
من موظفيه الذين يضيفون للحياة من عصارة 
جهدهم ليعيش اآلخرون في عالم أفضل وفي 
ظروف أحسن، وقد جنحت العديد من اخلدمات 
واملنتجات التي قدمها »بيتك« وكانت من نتاج 
أفكار مبدعة واقتراحات وتصورات ايجابية من 
موظفيه، وأحدثت أثرا ملموسا على جوانب العمل 
املختلفة وبعضها اعتبر مبنزلة نقلة نوعية في 

العمل املصرفي واالستثماري بشكل عام.

كونا: اتفق اقتصاديان كويتيان على أن تطورات 
املفاوضات حول صفقة »زين« كانت احلدث األبرز 
واألكبر في تداوالت سوق الكويت لألوراق املالية 
)البورصة( خالل هذا األسبوع وقد متتد أصداؤها 

ألسابيع مقبلة.
وقاال ل� »كونا« ان حجم الصفقة وقيمتها يدالن 
على أن صداها االيجابي مازال يلعب دورا محوريا 
في منوال أسهم املجموعة وشركاتها التابعة في 
جمي���ع القطاعات املدرجة، األم���ر الذي رفع من 
معنويات املستثمرين السيما الصغار منهم فراحوا 

يدخلون في األوامر شراء أو بيعا.
من جهته، قال مدير االس���تثمارات في وحدة 
األصول اخلليجية في شركة بيت االستثمار العاملي 
)جلوبل( ميثم الشخص ان املؤشر السعري خالل 
هذا األسبوع حقق قفزة بسبب تداعيات الصفقة 
حيث اخترق حاجز مستوى ال� 100 نقطة عالوة 
على أن أسهم الشركات الصغيرة هي التي سجلت 

فارقا بني املؤشرين السعري والوزني.
وأضاف الش���خص ان من أهم االيجابيات من 
جراء احلديث عن تطورات الصفقة بلوغ القيمة 
النقدية في منتصف األسبوع 86 مليون دينار وهي 
القمة العش���رون من حيث األعلى تداوال للقيمة 

خالل العام 2010.
وذكر أن السوق شهد خالل األسبوع متوسط 
تداوالت نقدية بلغت 62.7 مليون دينار، ما يؤكد 
أن هناك زخم���ا في التداوالت يعكس حالة الثقة 

لالستثمار في البورصة.
وتوقع الشخص أن تأتي صفقة زين بتدفقات 
نقدية من اخلارج بنحو 3.275 مليارات دينار، جزء 
منها سيصل لسداد مديونيات بعض املساهمني 
الذين قاموا برهن أس���هم لالكتتاب، مش���يرا الى 
ان هذا املبلغ سينعش أوضاع البنوك الكويتية 
ويعطيها زيادة ف���ي أرباحها خالل الفصل الذي 

ستدخل فيه هذه األموال.
وأوضح ان السوق سيش���هد ارتفاعات على 
فترات زمنية مس���تمرة جراء تطورات الصفقة، 
متوقعا أن تصل القيم���ة النقدية للتداوالت الى 

أعلن بيت التمويل الكويتي 
)بيتك( عن رعايته املعرض 
الدولي الثالث لالختراعات في 
الشرق األوسط املقرر عقده من 
7 إلى 9 اجلاري حتت رعاية 
صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد وبتنظيم النادي 
العلمي الكويتي، وذلك كشريك 
استراتيجي تقديرا ألهمية هذه 
االحتفالية املتميزة التي توفر 
فرصة مهمة إلطالق القدرات 

العلمية والطاق���ات اإلبداعية واالبتكارية لدى 
الش���باب الكويتي وتعزز من س���معة ومكانة 
الدولة في األوساط واحملافل العاملية، وتنسجم 
مع مبادرات سابقة للبنك أهمها إطالق جائزة 

»بيتك � للمبدعني«.
وكان »بيتك« قد ك���رم املبدعني الكويتيني 
أصحاب االختراعات الفائزة في معرض جنيڤ في 
شهر مايو املاضي في إشادة مبا قدموه من عطاء 
واجناز في مجاالت جديدة ترفع اسم الكويت 
وتضيف قيمة للمجتمع ومتثل منوذجا يحتذى 
أمام األجيال الصاعدة في العمل املخلص الهادف 
والفكر املس���تنير، ومثل ذلك انطالق اجلائزة 
بشكل كامل بعد أن سبقته مقدمات منها »جائزة 
بيتك � لإلبداع الصحافي« التي مت توزيعها في 
وقت س���ابق بالتعاون مع جمعية الصحافيني 
في حفل كبير حضره أعمدة العمل اإلعالمي في 

الكويت واحملتفى بهم من الصحافيني.
وتعد جائزة »بيتك لإلبداع« مس����اهمة في 
تك����رمي وتقدير امللكات املبدعة لدى الش����باب 
الكويتي من اجلنسني حيث يقدم »بيتك« جوائز 

واملؤمترات العلمية حيث يلتقي 
القائم���ون واملنظمون للمهنة 
احملاس���بية واملراجع���ة في 
الكويت ودول مجلس التعاون 
اخلليجي والعربية واملهتمون 
باملهنة مع معدي التقارير املالية 
ومراقبي احلسابات واألكادمييني 
ومستخدمي القوائم املالية في 
اجلهات احلكومية ذات الصلة، 
مما يساعد على تطوير املهنة 
ملواكب���ة التط���ورات العاملية 
واس���تقرار ودعم األس���واق 

املالية.

احملاس���بة بتزوي���د صانعي 
ومتخذي القرارات واملستثمرين 
باملعلومات الألزمة لترشيد تلك 
الرقابة  القرارات واس���تمرار 
الدقيقة واملهنية والتي تساعد 
على استقرار وانتعاش األسواق 
املالية وبالتالي االس���تخدام 
األمثل للموارد املتاحة وحتقيق 

معدالت النمو املرغوب فيها.
وأضاف الصقعبي ان احتاد 
الكوي���ت ومن باب  مصارف 
املسؤولية االجتماعية واملهنية 
يساهم في مثل هذه امللتقيات 

اعلن احتاد مصارف الكويت 
عن تقدميه دعما ماليا جلمعية 
احملاسبني واملراجعني الكويتية 
وذلك مساهمة من االحتاد في 
املهني )دور  تنظيم املؤمت���ر 
احملاس���بة في استقرار ودعم 
األسواق املالية(، والذي سيعقد 
في األول من ديس���مبر املقبل 
برعاية س���مو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد.

وبهذه املناس���بة، استقبل 
األمني الع���ام الحتاد مصارف 
الكويت بالوكالة نبيل الصقعبي 
العليا  اللجنة املنظمة  رئيس 
للمؤمتر هند عبداهلل السريع 
حيث قام بتسليم مبلغ الدعم 
املالي للرعاي���ة الذهبية، وقد 
أش���اد الصقعبي بأهمية هذا 
املؤمت���ر املهني والذي تنظمه 
جمعية احملاسبني واملراجعني 
الكويتية وبالتعاون مع جامعة 
الكويت ومبشاركة االحتاد العام 
للمحاسبني واملراجعني العرب، 
حيث يعتبر املؤمتر حدثا مهنيا 
في ظل تداعيات األزمة املالية 
وزي���ادة حدة املنافس���ة على 
املستويني اإلقليمي والعاملي 
حي���ث يبرز الدور املهم بنظم 

حجم وقيمة الصفقة دليالن على دورها المحوري

نبيل الصقعبي يقدم مبلغ الدعم إلى هند السريع

جانب من احلضور الذي تابع الندوة

لجأنا إلى »إسقاط الفوائد«

»الذمة المالية« و»الوكاالت التجارية« في سلم األولويات

20% من أعضاء مجلس األمة »تجار«

في تعقيبه على القصور الذي انتاب عمل صندوق املتعثرين 
عند تنفيذ مواده، قال الزلزلة إن احلكومة أصرت على تعديالت 
ثالثة تتمثل في رفع رأسمال الصندوق وفتح الدخول مرة ثانية 
والس��ماح باالقتراض، ورأت اللجنة ان هذه ليس��ت املشكلة بل 
هن��اك الكثير م��ن األخطاء في التنفيذ وهو م��ا دفعنا إلى تبني 
قانون إسقاط الفوائد نكاية في تعنت احلكومة في تعديل قانون 

صندوق املتعثرين بشكل جذري.
واضاف: قمنا بتعديل قانون صندوق املتعثرين في القانون 
اجلدي��د، وتابع: إذا كانت هناك أخطاء جديدة ظهرت فس��نقوم 
بتعديلها، وأي من أعضاء اللجان اخلارجية ارتأى أي أخطاء في 

اللجان فعليه رفع األمر إلى أعضاء مجلس األمة.

ق��ال الزلزلة ان إجناز قان��ون الذمة املالية أصبح 
في سلم األولويات حماية للمال العام وكذلك ملساءلة 
أعضاء مجل��س األمة الذين يتعرضون لش��بهة من 
قب��ل البعض دون وجه حق، وأيضا قانون الوكاالت 
التجارية الذي يتم محاربته من قبل البعض لتخوفهم 
من س��لب تلك الوكاالت منهم. حول احتمالية تطبيق 

قان��ون ضريبة الدخل، ق��ال الزلزلة انه من األفضل 
عدم االس��تعجال ف��ي تطبيق القان��ون، خاصة ان 
احلكومة تقوم بزيادة الرواتب بش��كل غير عقالني 
وفي الوقت نفس��ه تطالب بتطبي��ق قانون ضريبة 
الدخ��ل. ولف��ت الى أنه يج��ب العمل عل��ى اختيار 

املوضوعات التي حتتاج احلكومة لتطبيقها.

في تعليقه على سؤال رئيس اللجنة الثقافية في 
جمعية احملاس��بني واملراجعني د.كامل اجليران حول 
االزدواجي��ة بني تعديالت اللجن��ة املالية على قانون 
الغرفة بش��أن عدم جواز دخول عضو مجلس إدارة 
الغرفة في مجالس إدارات ش��ركات أو هيئات أخرى 
منع��ا لتعارض املصالح ف��ي الوقت الذي صوت فيه 
أعضاء مجل��س األمة على قانون االس��تقرار املالي 

واالقتصادي رغم أن 20% منهم »جتار«، أشار الزلزلة 
الى أن هناك نقاشا دار حول هذا األمر وكانت فكرته 
مطروح��ة حول حظر دخ��ول أي عضو من أعضاء 
مجل��س األم��ة أي وزارة أو جه��ة حكومية وتقدمي 
جميع طلب��ات األعضاء ملكت��ب املجلس وال يوضع 
اس��م العضو على األوراق ويتم إرسال الطلبات إلى 

تلك اجلهات إلجنازها إن كان من حق العضو ذلك.

الزلزلة: 70% من تقرير اللجنة المالية
حول قانون الغرفة تتفق مع المشروع الحكومي 

في ندوة جمعية المحاسبين حول إنجازات اللجنة المالية ودورها في حماية المال العام 

سأقدم مقترح مشروع قانون الشركات التجارية المكون من 300 مادة إلى مجلس األمة األسبوع المقبل

أنجزنا 50 تقريراً على مدى 74 اجتماعاً تخص مشاريع حكومية مقدمة واقتراحاً بقوانين لمشروعات أخرى

)سعود سالم( د.يوسف الزلزلة ود.كامل اجليران خالل الندوة 

عمر راشد 
املالية  اللجنة  أوضح رئي���س 
واالقتصادي���ة في مجل���س األمة 
الزلزل���ة أن تعديالت  د.يوس���ف 
اللجنة ح���ول تقريره���ا املرفوع 
ملجلس األمة بش���أن قانون غرفة 
التجارة والصناعة تتفق بنس���بة 
70% مع املشروع احلكومي املقدم 
حول قانون الغرفة في حني ان نسبة 
ال� 30% املتبقية جاءت من مشاريع 
القوانني املقترحة من قبل د.حسن 

جوهر. 
الزلزلة في ندوة   واستعرض 
إجنازات اللجنة املالية واالقتصادية 
في مجلس األمة ودورها في حماية 
الت���ي نظمتها جمعية  العام  املال 
احملاسبني واملراجعني أمس االول 
أن احلكومة رفعت الى اللجنة كتابا 
ملناقش���ة تعديالت قانون الغرفة 
بصفة االس���تعجال في 23 مارس 
املاضي وف���ق املادتني 98 و181 من 
الالئحة الداخلية للمجلس حيث كان 
ذلك في بداية دور االنعقاد املاضي.  
وأضاف في سرده للتفاصيل اخلاصة 
بتطورات تعديالت قانون الغرفة أنه 
وبعد الكتاب املوجه من احلكومة، 
اللجنة باستعراض كل  فقد قامت 
امللفات والوثائق املتعلقة بقانون 
غرفة التجارة والصناعة منذ بداية 
إنش���ائها ومعرفة التغييرات التي 
متت. ولفت إلى أن من بني الوثائق 
محض���ر اجتماع للغرفة في 2004 
وكان كل األعضاء تقريبا موجودين 
في هذا االجتماع وهم 17 عضوا من 
أصل 25 وكان من بني احلاضرين 
مدي���ر الغرفة آنذاك وزير التجارة 

أحمد الهارون. 
 وقرأ الزلزلة فقرة وصفها بأنها 
غاية في اخلطورة من محضر هذا 
االجتماع تقول ان مستشار الغرفة 
ذكر في االجتماع أنه في عام 1976 
أطلع رئيس الغرفة وقتها عبدالعزيز 
الصقر على بعض األخطاء الواردة 
في قانون الغرفة الصادر عام 1959، 
حيث ذكر أن التعديالت املقترحة 
اإلدارة  ف���ي مجلس  كانت تدرس 
وتنشر في الصحف إال أن أحدا لم 
يلتفت إليها، وعلينا أال نقوم بتعديل 
اخلطأ حاليا واألفضل االنتظار حتى 
يتم تعديل القانون احلالي بقانون 

آخر. 
وبني أن النائب عدنان عبد الصمد 
في 2001 أشار إلى ضرورة تعديل 
بعض املواد في قانون الغرفة حيث 
أنه ال ميكن ترك األمور على حالها 
خاصة ما يتعلق بتغيير عدد أعضاء 
مجل���س اإلدارة دون تعديل املادة 
القانونية، مضيفا أن النائب أحمد 
السعدون قدم كذلك عددا من األسئلة 
البرملانية في 2002 تتعلق باألمر 
نفسه واستشعرت احلكومة ضرورة 
تقدمي قانون لتعديل مواد الغرفة.  
وقال إنه عندما تقدم د.حسن جوهر 
باقتراح قانون تعديل قانون الغرفة 
مع 4 أعضاء، فقد قدمت احلكومة 
ايضا مشروع قانون حول قانون 
الغرفة، مبينا أن ما أثير حول عدم 
اس���تماع اللجنة ل���رأي احلكومة 
والغرفة لم يكن دقيقا، موضحا انه 
وفي االجتماع األول وحتديدا في 20 
يونيو املاضي والذي حضره وزير 
التجارة والصناعة ووفد الغرفة فقد 
استمعنا لرأي الغرفة واحلكومة معا، 
ومت وضع كل املعلومات والوثائق 
اخلاصة بالغرفة، كما مت اجللوس 
واالستماع واالستفادة من املعلومات 
املقدمة. وفيما يتعلق بتاريخ الغرفة 
وشخصيات الغرفة، قال الزلزلة لم 
يتعرض أحد لتاريخ وشخصيات 
الغرفة ولكننا في النهاية نناقش 
مثالب قانونية على القانون فاختيار 
24 عضوا في مجلس اإلدارة لم يكن 
قانونيا بنص مواد قانون الغرفة 
الصادر في 1959 والذي ينص على 

أن عدد األعضاء 12 فقط. 
ف���ي االجتماع  الزلزلة  وق���ال 
الثاني بش���أن الغرف���ة، ان وزير 
التجارة والصناعة حضر االجتماع 
واستعرض رأيه في القانون وأكد 
أن أي تعديل على مشروع احلكومة 

النهاية بسمعة  األمر يرتبط في 
عائالت وأشخاص.

إنجازات اللجنة

 وفي سرد منه إلجنازات اللجنة 
املالية خالل الفترة املاضية، قال ان 
اللجنة اجتمعت 74 اجتماعا أجنزت 
فيها 50 تقريرا بش����أن مشاريع 
القوانني التي متت إحالتها للمجلس 
ورفعتها إلى املجلس، موضحا أنه 
للمرة األولى في تاريخ مجلس األمة 
يجتمع مثل هذا العدد الكبير من 
القوانني بسبب مشاريع القوانني 
املرتبطة بخطة التنمية االقتصادية 

واالجتماعية. 
وفي التفاصيل، أشار الزلزلة 
إلى أن اللجنة املالية واالقتصادية 
ناقشت 17 مقترحا بقانون حول 
إس����قاط الفوائد عل����ى القروض 
القروض ومش����روع  وإس����قاط 
صن����دوق املتعثرين ومش����روع 
قانون خطة التنمية ومش����روع 
اتفاقي����ة االحتاد النقدي مع دول 
مجلس التعاون اخلليجي ومشروع 
قانون املعاقني ومشروع قانون 
حماية املنتجات الوطنية ومشروع 
قانون هيئة أسواق املال وقانون 

متويل. 
وفيما يتعلق بقوانني مشاريع 
التنمية، طلبت احلكومة  متويل 
من اللجنة مهلة أسبوعني لتقدمي 
مقترح قانون حول تصورها بشأن 
متويل مشاريع التنمية ومرت 4 

شهور دون أن تقدم شيئا. 
كما قامت اللجنة بتقدمي تقرير 
بشأن تعديل على قانون املجلس 
التعديل  األعلى للبترول وكذلك 
على قان����ون حماية املس����تهلك 
وكذلك تقرير قانون غرفة التجارة 
والصناع����ة وقان����ون التأمينات 
التكميلية والذي سوف يتم االنتهاء 
منه يوم االثنني املقبل. وردا على 
سؤال حول تعديل قانون ديوان 
احملاس����بة فيما يتعل����ق بإعطاء 
ديوان احملاسبة احلق في إحالة 
املوضوعات املعروضة عليه إلى 
النياب����ة العامة، وكذلك مس����ألة 
وجود وكيل الديوان مدى احلياة 
في منصبه، أشار الزلزلة إلى أن 
القانونية مطلوب  امل����دد  تعديل 
ومن املهم تطبيقه، ألنه ال ميكن 
أن يظل شخص في منصبه مدى 
احلياة. وفيما يتعلق بإعطاء ديوان 
احملاسبة الصالحية باإلحالة إلى 
الزلزلة  العام����ة، أوضح  النيابة 
أن هذا األمر قد يؤدي إلى وضع 
الديوان في ش����بهة ما وبالتالي 
فإن وضع األمر ف����ي يد مجلس 
األمة ق����د يكون أفضل من ديوان 
احملاسبة حتى ال يدخل الديوان 

في شبهة.

قوانين االستعجال والضرورة

وح����ول قوانني االس����تعجال 
وقوانني الض����رورة وأيهما أولى 
في العمل النياب����ي، لفت رئيس 
اللجنة املالي����ة واالقتصادية في 
مجلس األمة إلى أن هناك أولويات 
املالية إلجنازها في  اللجنة  لدى 
الفترة املقبل����ة والتي تأتي على 
املناقصات والذمة  رأسها قوانني 
املالية وقانون االحتكار وتضارب 

املصالح والوكاالت التجارية. 
وعندم����ا يأتي م����ن احلكومة 
مناقشة قوانني بصفة االستعجال 
فإن األمر يأت����ي في ظل ضرورة 
قصوى حتتمها املصالح االقتصادية، 
موضحا أن قانون هيئة أسواق املال 
كان ملحا إلجنازه في أقرب وقت 
ممكن بعد املعاناة التي ش����هدها 
س����وق الكويت ل����ألوراق املالية 
خالل املرحلة املاضية والذي كان 
يحتاج إلى مزيد من التنظيم وكذلك 
قانون خطة التنمية االقتصادية 
واالجتماعية.  وب����ني الزلزلة أن 
قضاي����ا آنية تب����دو ملحة وعلى 
مجلس األمة عالجها بشكل جذري، 
وه����ي قوانني أعطته����ا احلكومة 
أولوية بسبب األوضاع االقتصادية 

التي يواجهها السوق.

الغرفة سوف  املقدم بشأن قانون 
تبدي احلكومة حتفظ���ات عليه. 
مؤكدا ان احدا لم يطلب من الوزير 
اخلروج من اجللس���ة كما ذكر في 

بعض وسائل اإلعالم. 
ولف���ت الزلزلة إل���ى أن تقرير 
اللجنة املرف���وع ملجلس األمة من 
قبل اللجنة قد أبقى على عدد أعضاء 
الغرفة عند 24 عضوا كما ورد في 

املشروع احلكومي. 
وقال إن أكثر من 70% من التقرير 
املرفوع م���ن اللجنة ملجلس األمة 
بشأن الغرفة يتفق مع مواد املشروع 
احلكومي املقدم للجنة وانه حدث في 
30% منه بعض التعديالت وفق رأي 
أغلبية أعضاء اللجنة، مستدركا أن 
التقرير معرض للتعديل والتغيير 
أو عودته م���رة أخرى إلى اللجنة 
واألمر في النهاية يعود إلى أعضاء 

مجلس األمة. 

التعديالت المقترحة

هذا واوضح الزلزلة انه ووفق 
التعديالت املقترحة فقد أصبح وزير 
التجارة والصناعة هو الذي يجب 
مساءلته ومحاسبته سياسيا عن 
أداء الغرفة، كما ارتأى األعضاء أن 
يكون انتخاب أعضاء مجلس إدارة 
الغرفة بش���كل جزئي من 24 يتم 
انتخاب الثلث وذهبت اللجنة الى 
أن نسير على نفس السياسة املتبعة 
في املؤسسات األخرى وأن يكون 
اشتراك العضوية »اختياريا« مبعنى 
أن العضو الذي يريد االشتراك في 
الغرف���ة ملزم بذل���ك ومن ال يريد 
االلتحاق بعضوية الغرفة ليس هناك 

إلزام عليه في دفع االشتراك. 
كما أقرت اللجنة في تقريرها رفع 
املواطنني  الرسوم اإلجبارية على 
وعن إمكان احلكومة االستفادة من 
إلى خزينتها  الرس���وم بتحويلها 
وليس الى خزين���ة الغرفة إذا مت 

فرضها على املواطنني.
وأضاف أن من بني التعديالت أال 
إلى عضوية  الغرفة  ينضم عضو 
مجال���س إدارات الش���ركات وذلك 

حتى ال تتعارض املصالح مع هذه 
التغيرات األساس���ية، وهو تقرير 

معروض على املجلس. 

76 قانونًا

وقال الزلزلة إن اللجنة املالية 
هي القل���ب النابض ملجلس األمة، 
فهي مسؤولة عن أي تشريع مالي 
أو اقتصادي بشكل كامل، واللجنة 
لديها تش���ريعات هام���ة حتتاج 
إليه���ا خطة التنمي���ة االقتصادية 
واالجتماعية وهناك زحام ش���ديد 
ملناقش���ة قوانني ومشاريع قوانني 
م���ن احلكومة واملجل���س وكذلك 
مشاريع القوانني التي تتم إحالتها 
عليها بصفة االستعجال حيث بلغ 
مجموع ما س���بق نحو 76 قانونا، 
كما أن اللجن���ة لديها موضوعات 
للتحقيق ألزمت بالتثبت من حقيقة 
االدعاءات املوجهة بشأنها، وبالتالي 
فإن برنامج عملها مكثف سواء ما 
قبل عطلة احلج أو بعده ، موضحا 
أن هناك توجهات إلجناز مشاريع 
القوانني االقتصادية واملالية اوال. 
ولفت الى أن مشاريع القوانني 
ذات احلساس���ية والتي تؤثر على 
األداء االقتص���ادي حتت���اج إل���ى 
ترو في إصداره���ا، خاصة قانون 
الش���ركات التجارية والذي قدمت 
احلكومة مش���روعا بشأنه مكونا 
م���ن 76 مادة، كما أن هناك مقترح 
قانون للشركات التجارية سأقوم 
بتقدميه وهو مكون من 300 مادة 
خالل األسبوع املقبل وهو مقترح مت 
إعداده مع مجموعة من املستشارين 

في املجال التجاري. 
وبني الزلزلة أن من بني املشاريع 
التي تأخذ صفة االستعجال قانون 
غسيل األموال حيث سيكون أول 
قانون ينظر بعد اجازة عيد األضحى 

ألهميته وخصوصيته.

المال العام

وتطرق الزلزلة إلى حماية املال 
العام وما أثاره بعض النواب في 
هذا اخلصوص ودور اللجنة املالية 

في هذا األمر خاصة أن هناك خطة 
تنمية تصل  كلفتها أكثر من 30 
مليار دينار، حيث أش����ار إلى أن 
اللجنة ملتزمة بالالئحة الداخلية 
للمجلس والتي تنظم عملها، فهي 
لم تعط اللجنة األحقية في حماية 
ومراقبة األموال العامة، بحكم أن 
هناك جلنة خاص����ة في املجلس 
يترأسها النائب مسلم البراك هي 
جلنة حماية األموال العامة، مبينا 
أن كل نائ����ب له احلق مبن فيهم 
أعضاء اللجنة املالية في محاسبة 
أي ش����ركة متلكها احلكومة ولو 

بنسبة قليلة ألنها مال عام.
ولفت ال����ى أن اللجنة املالية 
اجتمعت حتى اآلن 4 مرات للتحقيق 
مع إحدى الش����ركات التي متلك 
الهيئة العامة لالس����تثمار نسبة 
معينة فيها وذلك بعد إحالة األمر 
إليها من املجلس، كما دخلنا في 
س����جال مع احلكومة بخصوص 
النسبة التي متلكها احلكومة في 
تلك الشركة والتي ال تعطي احلق 
لديوان احملاسبة للقيام مبحاسبة 
تلك الشركة حول ما أثير عليها 

من جتاوزات. 
وقال إن هن����اك حاالت كثيرة 
تدّخل األعضاء فيها بشأن جتاوزات 
املال العام ومنها إحدى الشركات 
اململوكة للهيئة العامة لالستثمار 
بالكام����ل والت����ي مت اس����تدعاء 
املسؤولني عنها وذلك خالل الفصل 
التشريعي السابق ومت التعامل مع 
القضية من خالل استدعاء وزير 
املالية الذي قام باتخاذ اإلجراءات 
التي  املناسبة واسترداد األموال 
مت التجاوز فيها ومن ثم محاسبة 

املسؤولني في تلك الشركة.
وب����نّي أن أي متجاوز في املال 
العام تتم محاسبته عبر إحالته 
أن  العام����ة، مبينا  النياب����ة  إلى 
التعرض لألشخاص واملسؤولني 
يجب أن يكون حتت قبة عبداهلل 
السالم وبعيدا عن وسائل اإلعالم 
وذلك بعد التحقيق والتأكيد من 
االتهامات املوجهة لألشخاص، ألن 


