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الدويسان يقترح إنشاء مؤسسة كويتية لإلعالم تتبع لمجلس الوزراء
ما ال يزيد على نس���بة 10% )عش���رة 
في املائة( أخرى من األرباح الصافية 
تخصص لتكوين احتياطي اختياري 
ويستخدم هذا االحتياطي في األغراض 
التي يحددها املجلس. ويجوز للمجلس 
التصرف في الرصيد الباقي من األرباح 
مبا يتفق وأغراض املؤسسة وإخطار 

مجلس الوزراء بذلك.
مادة 16: تعتبر أموال املؤسسة أمواال 
عامة وجتري عليها القواعد واألحكام 

املتعلقة باألموال العامة.
م�ادة 17: تتكون موارد املؤسس���ة 

من:
1 � الدعم املالي السنوي املدرج في 

امليزانية العامة للدولة.
ع���ن  املس���تحقة  املبال���غ   �  2
خدمات اإلنت���اج والتوزيع واإلعالن 

والتسويق.
3 � املعون���ات والهبات املقدمة من 
الغير والتي يقرر املجلس قبولها لدعم 
موارد املؤسسة ومبا ال يتعارض مع 

حتقيق أهدافها.
4 � عائدات اإلعالنات التجارية.

5 � ناجت اس���تثمار وبيع وتأجير 
ممتلكات املؤسسة.

6 � اإليرادات األخرى التي حتققها 
املؤسسة من ممارسة نشاطها.

مادة 18: تتحمل احلكومة خس���ائر 
املؤسسة الناجتة عن زيادة مصروفاتها 
ع���ن إيراداتها بعد اس���تنفاد األرباح 
السابقة واالحتياطات املوجودة لدى 

املؤسسة.
مادة 19: للمؤسسة مراقب حسابات أو 
أكثر يعينون ملدة سنة قابلة للتجديد 
من بني املرخص لهم مبزاول���ة مهنة 

مدققي احلسابات في الدولة.
يصدر بتعي���ني مراقبي  م�ادة 20: 
احلس���ابات وحتديد مكافآتهم بقرار 

من املجلس.
يقوم مراقبو احلس���ابات  مادة 21: 
مبراقب���ة حس���ابات املؤسس���ة عن 
الس���نة املالية التي عين���وا لها ولهم 
في س���بيل أداء مهمتهم حق اإلطالع 
على س���جالتها ومس���تنداتها وطلب 
البيان���ات واإليضاح���ات التي يرون 
ضرورة احلص���ول عليها ولهم كذلك 
أن يتحققوا من موجودات املؤسسة 
والتزاماتها وعلى املدير العام وموظفي 
املؤسسة أن يقدموا لهم جميع البيانات 
واملعلومات التي يطلبونها وأن يضعوا 
حتت تصرفهم احلس���ابات اخلتامية 
وامليزانية العمومية للمؤسس���ة في 
موعد ال يجاوز شهرا على األكثر من 

تاريخ انتهاء السنة املالية.
مادة 22: على مراقبي احلسابات أن 
يقدموا إلى املجلس خالل ثالثة األشهر 
التالية النتهاء السنة املالية تقريرا ماليا 
عن املركز املالي للمؤسسة وحساباتها 

اخلتامية.
مادة 23: على رئيس مجلس الوزراء 
والوزراء � كل فيم���ا يخصه � تنفيذ 

هذا القانون.

م�ادة 11: يكون مدير عام املؤسسة 
متفرغا لعمله في املؤسسة ومسؤوال 
أمام املجلس وفقا للسياس���ة العامة 
التي يحددها املجلس وكذلك عن تنفيذ 
قرارات املجلس وتسيير أعمال املؤسسة 
بجميع أقسامها واالشراف العام على 
حس���ن س���ير العمل فيها وانتظامه 
والتنس���يق بني أجهزتها والدفاع عن 
حقوقها ومصاحله���ا وذلك كله وفقا 
لنظام املؤسس���ة وقرارات املجلس. 
ويكون مس���ؤوال بوج���ه خاص عما 

يأتي:
1 � اقتراح اخلطط العامة التي تكفل 
تطوير املؤسس���ة وحتقي���ق تقدمها 
وحسن استخدام مواردها وكل ما يتعلق 
بتطوير العمل به���ا وإعداد البرنامج 

السنوي للمؤسسة.
2 � إجراء عمليات اجلرد السنوية 
ووضع نتيج���ة اجلرد حتت تصرف 
املراقب���ني املاليني قبل انتهاء الس���نة 

املالية.
امليزانية  إع���داد مش���روعات   �  3
السنوية للمؤسسة وحسابها اخلتامي 

وميزانيتها العمومية.
4 � اعتم���اد الص���رف ف���ي حدود 
اعتم���ادات امليزاني���ة واملوافقة على 
صرف اإلعان���ات واملخصصات وفقا 

لقرار املجلس.
5 � تنفيذ االتفاقيات والعقود املبرمة 

مع املؤسسة.
6 � مباشرة السلطات واالختصاصات 

التي يفوضه فيها املجلس.
7 � تعيني موظفي املؤسس���ة عدا 
املشار إليهم في املادة 5 بند 10 واملادة 

10 من هذا القانون.
م�ادة 12: يكون للمؤسسة ميزانية 
مستقلة تعبر عن حقيقة مركزها املالي. 
ويحدد مجلس اإلدارة رأس املال الثابت 
للمؤسسة بعد حصر املوجودات الثابتة 
واملنقولة وحتديد قيمتها مبعرفة جلان 

يتم تشكيلها لهذا الغرض.
يعتبر جزءا من رأس املال الثابت 
للمؤسس���ة األراض���ي وغيره���ا من 
األصول املخصصة أو التي تخصصها 
احلكومة لتمكني املؤسسة من مباشرة 

نشاطها.
مادة 13: يقدم املدير العام إلى املجلس 
في موعد ال يجاوز ثالثة أشهر من تاريخ 
انتهاء السنة املالية، تقريرا عن نشاطها 
وعملياتها عن السنة املالية املنتهية 
ومركزها املالي في ختام السنة املالية 

مرفقا به تقرير مراقبي احلسابات.
تتك���ون األرباح الصافية  مادة 14: 
للمؤسس���ة من إيراداتها بعد خصم 
املصاريف اإلدارية والعمومية واألعباء 

والنفقات على اختالفها.
م�ادة 15: أ � يقتط���ع س���نويا %10 
)عشرة في املائة( من األرباح الصافية 
للمؤسسة لتكوين احتياطي قانوني ال 
يجاوز رأسمال املؤسسة ويعاد االقتطاع 

إذا نقص االحتياطي ألي سبب.
ب � يجوز ملجلس االدارة اقتطاع 

أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه 
وتص���در الق���رارات بأغلبية أصوات 
احلاضري���ن وعند التس���اوي يرجح 
اجلانب الذي منه رئيس اجللسة وتدون 
محاضر جلس���ات املجلس وقراراته 
ويوقع عليها رئيس اجللسة وتصدر 

القرارات بتوقيع الرئيس.
م�ادة 7: ال يج���وز أن يك���ون الحد 
أعضاء مجلس االدارة أو الحد شاغلي 
الوظائف باملؤسسة مصلحة مباشرة 
أو غير مباش���رة في أي مش���روع أو 
اتفاق يعقد معها وال أن يش���ترك في 
ادارة شركة أو مؤسسة تقوم بأعمال 

مشابهة لنشاطها.
مادة 8: ملجلس االدارة أن يشكل جلانا 
دائمة أو مؤقت���ة يعهد اليها بعمل أو 
أعمال معينة ويصدر بتش���كيل هذه 
اللجان وحتدي���د اختصاصاتها قرار 

من الرئيس
م�ادة 9: يكون لرئيس املجلس حق 
التوقيع عن املؤسسة منفردا كما يجوز 
ذلك الي عضو آخر من املجلس ينتدبه 

املجلس لهذا الغرض.
وللمجلس أن يفوض املدير العام 

في التوقيع عن املؤسسة.
مادة 10: يعني املجلس مديرا عام�����ا 
للمؤسسة من املواطنني من ذوي اخلبرة 
والكفاءة واالختصاص وميث���ل سلطة 

االدارة العليا في املؤسسة. 
ويع���ني املجلس مس���اعدا للمدير 
العام أو أكثر يعاونه في القيام بالعمل 
والتنسيق بني ادارات املؤسسة املختلفة، 
وللمدير العام أن يخول من يراه من 
مساعديه أو من بني مديري االدارات 
للقيام ببع���ض اختصاصاته وميثل 
املدير العام املؤسسة جتاه الغير وأمام 

جهات القضاء على اختالفها.

10 - تعيني وانهاء خدمة شاغلي 
الوظائف الرئيس���ية باملؤسسة بناء 

على اقتراح املدير العام. 
11 - النظر ف���ي التقارير الدورية 
التي يقدمها املدير العام عن سير العمل 

في املؤسسة. 
12 - اعتماد املقابل املس���تحق عن 
خدمات االعالن واالنتاج التي تنتجها 
اقت���راح املدير  املؤسس���ة بناء على 

العام. 
ويقدم املجلس تقريرا سنويا شامال 
عن نشاط املؤسسة واالجنازات التي 
حققته���ا ويقوم الرئي���س برفع هذا 

التقرير الى مجلس الوزراء.
مادة 6: يجتمع املجلس مرة واحدة كل 
شهر على االقل ويجوز دعوة املجلس 
الجتماع غير ع���ادي بناء على طلب 
الرئيس أو أربعة من أعضاء املجلس 
على االقل ويش���ترط لصحة انعقاد 
املجلس حضور أغلبية أعضائه بشرط 

للمؤسسة ويتولى تصريف أمورها 
التي تقوم  وحتقيق جميع االغراض 
عليها، ومي���ارس اختصاصاته وفقا 
لالحكام املقررة في هذا القانون.  وله 

بوجه خاص الصالحيات اآلتية: 
1 - رسم السياسة العامة للمؤسسة 
في ضوء السياس���ة العام���ة للدولة 

واالشراف على تنفيذها. 
2 - املوافق���ة على اخلطط العامة 
التي تكفل تطوير املؤسسة وحتقيق 

أهدافها وتقدمها. 
3 - اعتم���اد امليزانية الس���نوية 
للمؤسس���ة وحس���اباتها اخلتامي���ة 

وامليزانية العمومية. 
4 - اعتماد التقرير الس���نوي عن 

نشاط املؤسسة. 
5 - حتدي���د املصارف التي تودع 

فيها املؤسسة أموالها. 
6 - اعتم���اد الالئح���ة الداخلي���ة 
واالنظمة املتعلقة بالش���ؤون املالية 
واالدارية والهيكل التنظيمي والئحة 

املشتريات للمؤسسة.
7 - اصدار نظام الدارة واستثمار 
وتوظيف االيرادات احملصلة من أنشطة 

املؤسسة. 
8 - املوافقة علي قيام املؤسس���ة 
بتأسيس الش���ركات مبفردها أو مع 
الغير، أو متلك الش���ركات القائمة أو 
املساهمة فيها، س���واء في الداخل أو 

اخلارج.
9 - وضع اللوائح املتعلقة بشروط 
تعيني العاملني في املؤسسة وترقياتهم 
ونقلهم واجازاتهم واعارتهم وندبهم 
وحتديد مرتباتهم وبدالتهم ومكافآتهم 
وقواعد تأديبهم وانتهاء خدمتهم وغير 
ذلك من القواعد املتعلقة بش���ؤونهم 

الوظيفية. 

احملطات االذاعية والتلفزيونية التابعة 
لها.

5 � ش���راء، واستئجار، وتسويق، 
املواد واألعمال واخلدم���ات االذاعية 
والتلفزيوني���ة من خالل الوس���ائط 
التكنولوجية  الرقمي���ة والوس���ائل 

األخرى.
6 - متلك حقوق االداء والتأليف 
والنش���ر وأسماء الش���هرة التجارية 
للبرامج واالعمال االذاعية والتلفزيونية 
التي تنتجها أو تستخدمها ومتلك حقوق 
البث للمهرجانات الفنية والبطوالت 
الرياضية واملسابقات واالحداث ذات 

الصلة، داخل الدولة وخارجها.
7 - اب���رام العق���ود واالتفاقيات 
ومذك���رات التفاهم الالزمة ملمارس���ة 
أنش���طتها، بالتنس���يق مع اجلهات 

املختصة.
8 - انتاج وبث االعالنات وغيرها 
من وسائل الدعاية التجارية، والتعامل 
مع مختلف أنظم���ة الرعاية اخلاصة 
للبرامج واالعمال واخلدمات االذاعية 

والتلفزيونية.
ادارة واس���تثمار موارده���ا   - 9
املتحققة من أنشطتها في املجاالت التي 
تتفق وطبيعة عملها وفقا لالجراءات 

املقررة قانونا.
10 - تأس���يس الشركات مبفردها 
أو مع الغير، ومتلك الشركات القائمة 
أو املساهمة فيها، سواء في الداخل أو 
اخلارج، وذلك في املجاالت التي تتفق 

وطبيعة عملها.
11 - تدريب الراغبني من املواطنني 
وتأهيلهم وحتفيز ذوي الكفاءة منهم 
متهيدا الحلاقهم مبختلف مجاالت العمل 

باملؤسسة. 
12 - متلك االموال العقارية واملنقولة 
الالزمة لتحقيق أغراضها واستئجارها 
والتصرف فيها بكل اوجه التصرفات 

القانونية. 
13 - اجراء الدراسات الفنية التي 
يقتضيها تطوير نش���اطها وتنميته 
ولها بوجه خاص أن جتري الدراسات 
االعالمية واالبحاث املتعلقة مبتابعة 

التقدم العلمي في ميدان االعالم. 
مادة 4: يدير املؤسس���ة مجل�����س 
ادارة يتكون من تسع�����ة اعض�����اء 
يت���م اختيارهم م���ن الكويتيني ذوي 
االختصاص والكف���اءة االعالمي�����ة 
ويصدر بتش���كيله قرار من مجلس 
الوزراء وتكون مدة املجلس ث�����الث 
سنوات قابلة للتجديد مل�����رة واح�����دة 
فقط، وحتدد مكافأة رئيس وأعضاء 

املجلس بقرار من مجلس الوزراء. 
ويخت���ار املجلس الرئيس ونائبه 
من بني أعضائه ف���ي أول اجتماع له 
باالنتخاب من بينهم. ويجوز للمجلس 
بقرار من رئيسه االستعانة مبن يراه من 
أهل اخلبرة والدراية دون أن يكون لهم 
حق التصويت ويحدد املجلس مكافآتهم 

بناء على اقتراح املدير العام.
م�ادة 5: املجلس هو السلطة العليا 

قّدم النائب فيصل الدويسان اقتراحا 
بقانون بشأن انشاء املؤسسة الكويتية 
لإلعالم، وجاء نص القانون كالتالي:

مادة 1: في تطبيق أحكام هذا القانون 
التالية  ُيقصد بالكلمات والعب���ارات 
املعاني املقترنة بها ما لم يدل السياق 

على معنى آخر:
الكويتية  املؤسس���ة: املؤسس���ة 

لإلعالم
املجلس: مجلس إدارة املؤسسة

إدارة  الرئي���س: رئيس مجل���س 
املؤسسة

املدير العام: مدير عام املؤسسة
م�ادة 2: تنشأ مؤسسة عامة تسمى 
املؤسسة الكويتية لإلعالم وتكون لها 
شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع 
باألهلية الكاملة للتصرفات القانونية 
لتنفي���ذ أغراضه���ا وتلحق مبجلس 

الوزراء. 
وتعتبر املؤسسة اخللف القانوني 
لكل من قطاع اإلذاعة وقطاع التلفزيون 
وقطاع الهندسة بوزارة اإلعالم وتنتقل 
اليها جميع احلقوق واألصول الثابتة 
واملنقولة لهذه القطاعات كما تتحمل 

االلتزامات املترتبة عليها.
للمؤسس���ة ان تلغي ما تشاء من 
احملطات والقنوات املعمول بها سابقا 
في قطاعي اإلذاع���ة والتلفزيون وان 
تستحدث ما تشاء من محطات وقنوات 
مبا يتناس���ب مع التطور احلادث في 

مجال املرئي واملسموع عامليا. 
وُينقل بقوة ه����ذا القانون جميع 
موظفي القطاعات الثالثة الى املؤسسة 
مع احتفاظهم بجميع امتيازاتهم املالية 
ويحق للمؤسسة إبرام عقود خاصة 
ذات امتيازات مالية مميزة مع الكويتيني 
وغيرهم من اجلنسيات األخرى في 
الداخل أو في اخلارج في التس����ويق 
وإدارة البرامج واالنتاج من منتجني 

ومخرجني ومعدين ومقدمني.
مادة 3: تهدف املؤسسة الى حتقيق 
الرس����الة للمرئي واملسموع بكفاءة 
ومهنية عالية، ولها في سبيل حتقيق 

ذلك ممارسة االختصاصات اآلتية:
1 � بث اخلدمة اإلذاعية والتلفزيونية 
داخل الكويت وخارجها، ودعم وتطوير 
أجهزة املؤسسة ومرافقها، وفقا ألحدث 

األساليب العلمية.
2 � تخطيط، وتطوير، وتسجيل، 
وتوثيق، وإع����داد، وتوفير، وتقدمي 
البرامج واملواد واألعمال واخلدمات 
اإلذاعي����ة والتلفزيوني����ة احمللي����ة 
والعاملية، وتسويقها بالبيع او التأجير 

في الداخل واخلارج.
اجله����ات  م����ع  التعاق����د   �  3
احلكومي����ة واخلاصة ف����ي الكويت، 
واملؤسس����ات واملنظمات اخلليجية 
والعربي����ة والدولية، إلنتاج وتبادل 
وتسويق البرامج واالعمال االذاعية 

والتلفزيونية.
4 � متل���ك جميع األم���وال الثابتة 
الالزمة إلنش���اء وتشغيل  واملنقولة 

القانون يحقق الرسالة اإلعالمية لـ »المرئي والمسموع« بكفاءة ومهنية عالية

د.روال دشتي د.معصومة املبارك سعدون حماد

فيصل الدويسان

واشارت الى ان بعض االمور 
املتعلقة بالقوانني املدنية للمرأة 
اكثر للمرأة  ستعطي مكاسب 
الكويتية وهناك قوانني اخرى 
ستدعمها ستساعد في استقرار 

املرأة الكويتية.

إنجاز رائع

من جانبه���ا، اكدت النائبة 
د.معصومة املب���ارك ان اقرار 
قانون امل���رأة بحيث يح�����ق 
لها كفالة ابنائها اجناز رائ�����ع 
يحسب للسلطتني التنفيذي����ة 
والتش���ريعي�����ة م���ن خالل 
اق���راره في جلسة االربع����اء 

املاضي.
واوضحت د.املبارك ان تعديل 
قان���ون االقام���ة بحيث يحق 
للكويتية كفالة ابنائها وزوجها 
ويعفي ابناءها من رسوم االقامة 
يعتبر اجنازا كبيرا سعينا له 

منذ فترة ليست بالبسيطة.
ومتنت ان تنفذ هذه القوانني 
وبسرعة والتي اصبحت اآلن 
بعهدة احلكومة دون تباطؤ حتى 
تنعم املرأة الكويتية باالطمئنان 

على استقرار اسرتها.

االجناز ان تقر القوانني املتعلقة 
باحلقوق املدنية للمرأة.

داعم أساسي

واوضحت ان ذلك سيكون 
املرأة  داعما أساسيا الستقرار 
من خالل اعطائها احلق لكفالة 
البنائها وزوجها في حال زواجها 
من غير الكويتي، وهذا االجناز 
يسجل ملجلس االمة ولالخوات 
في جلنة املرأة وهذه القوانني 
املرأة  ستساعد في اس���تقرار 

الكويتية.

باجماع احلضور.
ووصف زيادة العسكريني 
وقانون املرأة املتزوجة من غير 
الذي يحسب  كويتي باالجناز 
للس���لطتني وانه جن���اح مهم 
يصب في مصلحة املواطنني، 
ونتمنى ان تستمر في اجللسات 
املقبلة مثل تلك االجنازات املهمة 
والتي يتطلع إليها الكثير من 

املواطنني.
ووصفت النائبة د.روال دشتي 
ما خرجت به جلس���ة االربعاء 
املاضي باالجناز، مؤكدة انه من 

ملا خرجت به جلس���ة مجلس 
االمة ي���وم االربع���اء املاضي 
والتي ش���هدت اجنازات مهمة 

للمواطنني.

مطالب شعبية

ومتن���ى حماد مزي���دا من 
املهم���ة للمواطنني  االجنازات 

في اجللسات املقبلة.
واكد ان املجلس حريص 
عل����ى التناغم م����ع مطالب 
ش����عب الكويت، خاصة ان 
التي اقرت جاءت  القوانني 

رشيد الفعم
وصف عدد م���ن النواب ما 
خرج���ت به جلس���ة االربعاء 
املاض���ي فيما يخ���ص بعض 
القوانني املتعلقة باملرأة والتي 
يحق للم���رأة كفال���ة ابناءها 
وزوجها غير الكويتيني باالجناز 

الذي يسجل للسلطتني.
القان���ون  واوضح���وا ان 
س���يكون دعما للمرأة وداعما 
أساسيا الستقرارها، خصوصا 
ان القوانني املدنية للمرأة في نيل 
انتظارها وحان  حقوقها طال 

وقت حتقيقها.
وطالب النواب بسرعة تنفيذ 
القانون، خصوصا انه اصبح في 
عهدة السلطة التنفيذية ونتمنى 

اال تتباطأ في تنفيذ القانون.
واكدوا ان اقرار القانون جاء 
بعد مطالبات استغرقت وقتا 
طويال حتى تنعم املرأة الكويتية 

باالطمئنان.
واش���اروا ال���ى ان القانون 
سيعطي مكاسب وسيساعد في 

استقرار املرأة الكويتية.
في ا لبداي���ة، ابدى النائب 
سعدون حماد ارتياحه الكبير 

نواب: كفالة المرأة لزوجها وأبنائها.. »إنجاز«
أشاروا إلى أنها ستكون دافعًا للمرأة الكويتية

قال النائب خالد السلطان 
ان القانون اخلاص باملناقصات 
املقدم من احلكومة ليس افضل 
القانون القدمي حتى وان  من 
كان القانون احلالي به ثغرات 
ونق���ص وال يصل���ح للوقت 

احلالي.
وكش���ف ان اللجنة املالية 
في هذا اخلصوص متيل الى 
االستعانة مبستشارين وجهات 
دولية باالضافة لتكليف جهات 
متخصصة في صياغة مشروع 
قانون للمناقصات يتماشى مع 
احدث ما مت التوصل اليه في 

الدول التي احكمت قضية املناقصات.
واضاف السلطان ان قانون املناقصات مفصلي 
ومهم وبخاصة في فترة التنمية ولذلك اللجنة 
املالية واالقتصادية تسابق الزمن الجل اجنازه في 
اقرب وقت وسوف يخرج بصورة منوذج متميز 

فيما يجب ان تكون عليه القوانني الكويتية.
مشيرا الى ان املش���روع بقانون املقدم من 
احلكومة في شأن املناقصات ال يصلح أن يكون 

قانونا نهائيا وان اجتهاد احلكومة ال يكفي.
وعل���ى صعيد الزي���ادات للرواتب س���واء 
للعسكريني او القطاع النفطي وايضا ما تردد 
مؤخ���را حول زيادة 100 دينار قال الس���لطان 

ان هذه القضي���ة بحاجة الى 
بحث مستفيض عن طريق عقد 
اجتماعات في اللجان املختصة 

بحضور احلكومة.
ولفت الى ان املنحى الذي 
تسلكه احلكومة فيما يخص 
هذه الزيادات غير سليم النه 
ال يجوز زي���ادة رواتب جزء 
وترك الباقني، مطالبا بضرورة 
ان يتم النظر بشكل شامل في 
امر الزيادة حيث يشمل جهاز 
الدولة جميعه، وفي الوقت ذاته 
ينبغي التأكيد على عدم االخالل 
بالتوازن كما حصل في قانون 
العمل ال���ذي اقر من قبل والزيادة التي اقدمت 
عليها احلكومة مما تسبب في االخالل بني رواتب 
القطاعني اخلاص واحلكومي. واوضح السلطان 
ان ما تقوم به احلكومة فيما يخص امر الزيادات 
طريقة ليس لها اي قبول، بل هي شيء ليس له 

منطق او عقل، على حسب تعبيره.
مش���يرا الى ان زيادات العسكريني االخيرة 
مستحقة الن رواتبهم االساسية متدنية وعند 
التقاعد تصبح رواتب املتقاعدين متدنية لذلك 
البد من دراسة شاملة ومستفيضة لكي ال نكون 
امام مجرد محاوالت بيع بالقطاعي حيث نود 

بيع اجلملة.

السلطان: »المالية« ستستعين بمستشارين 
لصياغة مشروع قانون للمناقصات

شدد على ضرورة زيادة رواتب الموظفين بشكل عام

خالد السلطان

ج��اءت املذكرة اإليضاحي��ة لالقتراح بقانون في ش��أن 
إنشاء املؤسس��ة الكويتية لإلعالم كالتالي: يأتي هذا القانون 
به��دف تخليص قطاعي اإلذاعة والتلفزي��ون وكذلك القطاع 
الهندسي الذي يخدمهما من الروتني اإلداري اخلاص بوزارة 
اإلعالم والذي يعوق عملهما على أكمل وجه وبكفاءة تتطلبها 
املتغيرات احلضارية التي يشهدها العصر الراهن. وقد خطت 
عدة دول خليجية وعربية خطوات مماثلة ذهبت إلى حتويل 
هذه القطاعات إلى مؤسسة تتبع األسلوب التجاري فتتخلص 
م��ن قيود القطاع الع��ام وتتجه إلى رش��اقة القطاع اخلاص 
وس��رعته في اتخاذ القرارات والبح��ث عن التميز والتجديد 

بسهولة ويسر.
في س��بيل حتقيق ما سبق، يذهب هذا القانون في مادته 
األول��ى الى التعريف ببعض العبارات ال��واردة فيه، ثم يأتي 
في مادته الثانية التي تش��ير إلى دمج القطاعات الثالثة حتت 
اس��م املؤسس��ة الكويتية لإلعالم ذات الشخصية االعتبارية 
املس��تقلة واملالكة لألهلية الكاملة بالتصرفات والتي تعتبرها 
ه��ذه املادة اخلل��ف القانون��ي للقطاعات املذك��ورة وينتقل 

مبوجبه��ا املوظفون الكويتيون ولها احل��ق أن تعيد صياغة 
اإلعالم الكويتي من جديد فتلغي ما تشاء من محطات وقنوات 
وتفتت��ح أخرى بدال منها مبا يتناس��ب والتطور احلادث في 
الف��ن اإلعالمي، ولها أن ترتبط بعق��ود وتعني من الكويتيني 
وغيرهم من ذوي اخلبرة والنجومية من تراه مناسبا باألجور 
املتعارف عليها في منطقة الشرق األوسط في القنوات اخلاصة 
والرس��مية.  وتشير املادة الثالثة إلى اختصاصات املؤسسة، 
أما املادة الرابعة فتتناول بالتنظيم مجلس اإلدارة للمؤسس��ة 
وأعض�������اءه فنص��ت عل��ى أن عدده��م 9 أعض�����اء 
يختارون رئيسهم ونائب�����ه من بينهم في أول اجتماع لهم 
وحددت مدة عضويتهم بثالث سنوات غير قابلة للتجديد إال 
مرة واحدة، ونصت املادة اخلامسة إلى اختصاصات مجلس 
إدارة املؤسس������ة وتنظم امل���واد م��ن 6 إلى 9 آلية عمل 
املجل����س.  وتش��ير املادة 10 و11 إلى ما يختص مبدير عام 
املؤسسة، أما املواد من 12 إلى 18 فتتناول ما يختص مبيزانية 
املؤسسة بينما تشير املواد من 19 إلى 22 إلى املراقبني املاليني 

وتنظم طريقة عملهم.

المذكرة اإليضاحية: تخليص قطاعي اإلذاعة والتلفزيون 
من الروتين اإلداري في »اإلعالم«


