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وزارة التجارة وال�صناعة

اإعـــــــــــــالن

دعوة من وزارة التجارة وال�صناعة لعقد

جمعية عمومية عادية ل�صركة امل�صروعات الكربى العقارية

تعلن وزارة التجارة وال�صـــــــناعة م�صـــــــاهمي �صـــــــركة امل�صـــــــروعات الكربى العقارية 

)�ص.م.ك( مقفلـــة بالدعــوة اإىل اجتـــمـــــــاع اجلمعية العــامــــة العادية طبقًا لن�ص 

املادة )2/238( من املر�صـــــــوم بقانون رقم 25 ل�صـــــــنة 2012، وذلك يف متام ال�صاعة 

الثانية ع�صـــــــرة والن�صـــــــف ظهرًا من يوم االثنني املوافق 2013/11/18م مبـجمـع 

الـــوزارات - مقر وزارة التجارة وال�صناعة بلوك 2 - الدور االأول - قاعة االجتماعات 

)اأ( وذلك ملناق�صة جدول االأعمال التايل:

اأواًل: تقريـــــــر مراقـــــــب احل�صـــــــابات والبيانات املالية عن الفـــــــرة املتعلقة مبـــــــدة املجل�ص القائم 

واملنتهية ع�صويته يف 2012/12/31.

ثانيًا: انتخاب اأع�صاء جمل�ص اإدارة جديد لل�صركة النتهاء مدة املجل�ص القائم.

ثالثًا: ما ي�صتجد من اأعمال.

فيـرجى من ال�صـــادة امل�صــاهمني الكرام الراغبني يف ح�صور االجتماع اأو من ينوب 

عنــهـــــــم مراجــعـــــة مقر ال�صركة الكويتية للمقا�صة - اإدارة حفظ االأوراق املالية- 

برج اأحمد - الـــــــدور )5( - ت: 1841111، م�صطحبني معهم م�صتندات ملكية 

االأ�صهم ال�صتالم بطاقة حل�صور اأو ا�صتمارة التوكيل.

يوم  ليكون  االجتماع  عقد  �صيوؤجل  الن�صاب،  توافر  عــدم  حالة  يف  مالحظة: 

االثنني املوافق 2013/11/25 يف متام ال�صاعة الثانية ع�صرة والن�صف ظهرًا 

مبقر الوزارة املذكور ، ويعترب هذا االإعالن �صاريًا على االجتماع املوؤجل.

الرئيس الغامن خالل استقباله فواز احلساوي ود.محمد خليل رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن متوسطا فواز احلساوي ود.محمد خليل

الغامن يتلقى
 تهنئة احلساوي 
برئاسة املجلس

قام مالك نادي نوتنغهام 
فورست االجنليزي فواز 
احلساوي برفقة د.محمد 

خليل مدير املنتخب الوطني 
ونادي القادسية سابقا 

بزيارة رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن لتهنئته على 

منصب رئاسة مجلس 
االمة ولدعوته لزيارة نادي 

نوتنغهام الذي ميلكه والذي 
يعتبر ناديا لكل الكويتيني.

من جانب آخر بعث الرئيس 
الغامن ببرقيتي تهنئة الى كل 

من رئيس املجلس الوطني 
في مملكة كمبوديا هينغ 
سامرين ورئيس مجلس 
الشيوخ شيا سيم، وذلك 

مبناسبة العيد الوطني 
لبلدهما.

قدم اقتراحًا بقانون لتحديد املهن والوظائف الشاغرة املناسبة لهم

عسكر: احلكومة تلتزم بتوفير الغرف املخصصة لتقدمي الرعاية 
الصحية والعالج الطبيعي لكبير السن في منزله بعد رأي اللجنة الفنية

املتابعة وحتديد اختصاصات 
هذه اللجان.

6- قبول املعون���ات والهبات 
غير املشروطة وحتديد أوجه 

صرفها.
القواع���د والنظم  7- وض���ع 
التي  ب���إدارة األموال  اخلاصة 
الس���ن  ترصد لش���ؤون كبار 

وحتديد استثمارها.
8- اقت���راح القوانني املتعلقة 

برعاية كبار السن.
الس���نوية  إق���رار اخلطة   -9
ف���ي املؤمت���رات  للمش���اركة 
واللقاءات احمللي���ة والدولية 
وتبادل اخلب���رات واملعلومات 
في مجال رعاية وتشجيع كبار 

السن.
10- دراسة ومتابعة االتفاقيات 
الدولي���ة واإلقليمي���ة املعنية 
بشؤون كبار السن وإبداء الرأي 
بالنسبة إلى االنضمام إليها وذلك 
بالتنسيق مع اجلهات املعنية.

11- تش���جيع البح���ث العلمي 
وإجراء الدراسات واإلحصائيات 
وتب���ادل املعلومات واخلبرات 
في مجال رعاية كبار السن بني 
اجله���ات املختصة ذات الصلة 
احمللية والدولية ضمن األطر 

القانونية احملددة.
12- وضع اخلطط والبرنامج 
املتكافلة والالزمة لتوفير الكوادر 
احمللي���ة وتدريبها عمليا على 

وسائل رعاية كبار السن.
13- وض���ع قاع���دة بيان���ات 
إحصائية خاصة بكبار السن 
لضمان شمول خطط وبرامج 
التنمية للدولة كافة االحتياجات 

واخلدمات اخلاصة بهم.
مادة 39

يك���ون للهيئة مجل���س أعلى 
يخت���ص بوض���ع األه���داف 
والسياس���ات العام���ة للهيئة 
ويش���كل هذا املجلس برئاسة 
النائ���ب االول لرئيس مجلس 

الوزراء.

مادة 36
يعطى كبير السن بطاقة تكفل 
له التمتع باخلدم���ات واملزايا 
املقررة في ه���ذا القانون وذلك 
طبقا للشروط والضوابط التي 
يصدر بها قرار من الهيئة ووفقا 
للش���هادة الصادرة من اللجنة 
الفنية املختصة مع حتديد حالته 
الصحية على قاعدة البيانات في 

اجلهات الرسمية في الكويت.

الفصل الثامن 
الهيئ���ة العامة لش���ؤون كبار 

السن 
مادة 37

تنشا هيئة تعنى بشؤون كبير 
الس���ن ذات شخصية اعتبارية 
تسمى الهيئة العامة لشؤون كبار 
الس���ن تلحق مبجلس الوزراء 
وتخضع إلشراف النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء.
مادة 38

تختص الهيئة بجميع األعمال 
واملهام الكفيلة برعاية كبار السن 
وتشجيعهم على النحو التالي:

1- إقرار السياسة العامة لرعاية 
املسنني ومتابعة تقارير تنفيذها 

وتطويرها.
2- وض���ع القواع���د اخلاصة 
بتحديد االحتياجات األساسية 
لرعاية كبار الس���ن وتأهيلهم 

حلياه أفضل.
3- وض���ع اللوائ���ح وحتديد 
اإلج���راءات املتعلق���ة بتنفيذ 
التزامات الدولة املنصوص عليها 

في هذا القانون.
4- اإلعداد واإلشراف على تنفيذ 
خطة عمل متكاملة تشمل جميع 
ما يتعلق برعاية وتشجيع كبار 
السن في املديني البعيد والقريب 
وذلك بالتنس���يق مع األجهزة 

املعنية بالدولة.
5- تشكيل اللجان الدائمة التي 
تتولى الدراسة والتنظيم واإلعداد 
وتق���دمي االقتراح���ات وأعمال 

يعفى كبير السن من دفع الرسوم 
احلكومي���ة مقاب���ل اخلدمات 

العامة.
مادة 31

اس���تثناء م���ن أح���كام قانون 
التأمينات االجتماعية رقم 6 لسنة 
1976 املشار إليه يستحق املستفيد 
املكلف برعاية كبير السن معاشا 
تقاعديا يعادل 100% من املرتب إذا 
بلغت مدة اخلدمة احملسوبة في 
املعاش خمس عشرة سنة للذكور 
واإلناث وال يشترط للحصول 
على املعاش في هذه احلالة بلوغ 
سن معينة وذلك وفقا للشروط 
والضوابط التي تضعها الهيئة 
باالتفاق مع مؤسسة التأمينات 

االجتماعية.
مادة 32

يس���تحق كبير الس���ن الذي ال 
يوجد له دخل ش���هري معاشا 
طبقا للشروط والضوابط التي 

حتددها الهيئة.
مادة 33

تعفى من الرس���وم والضرائب 
بأنواعه���ا األدوات واألجه���زة 
التعويضي���ة ومركبات األفراد 
املجهزة لكبار السن كما تعمل 
احلكومة على تزويد كبار السن 
باألجهزة التعويضية الالزمة 
لهم مجانا وفقا لتقرير اللجنة 

الفنية املختصة.
مادة 34

مينح كبير الس���ن الذي تقرر 
اللجن���ة الفني���ة املختصة أن 
حالته توجب االستعانة بسائق 
أو خادم مقابل مادي حتدده الهيئة 
وفقا للشروط والضوابط التي 
تضعها لذل���ك على أال يقل عن 

مائة دينار .
مادة 35

يجوز من���ح الرخص التجارية 
لكبير الس���ن ول���و كان يعمل 
عمال إضافي���ا أو يحصل على 
مخصصات ش���هرية أو معاش 

تقاعدي.

لتولي رعايته فيرفع األمر إلى 
احملكمة املختصة في ذلك لتكليف 
من يتولى من األقارب املشار إليهم 
أو من غيرهم رعاية كبير السن 
أو تقرير إقامته في إحدى دور 
الرعاية االجتماعية حسب كل 

حالة وظروفها اخلاصة.
مادة 22

تعني الهيئة املشرفني من ذوي 
االختصاص االجتماعي والنفسي 
لإلشراف على رعاية كبار السن 
ويكون لهم احلق في احلصول 
على املعلومات املتعلقة مبستحقي 
الرعاي���ة والالزمة ألداء عملهم 
من اجلهات املعنية واستدعاء 
املكلف���ني بالرعاي���ة وتوجيهم 
إلى واجباتهم وضبط الوقائع 
التي تقع باملخالفة ألحكام هذا 
القانون وحترير احملضر الالزم 
بش���أنها وإحالتها إلى اجلهات 

املختصة.
مادة 23

على الش���خص املكلف برعاية 
كبير الس���ن إخطار الهيئة في 
حالة وفاة املشمول بالرعاية أو 
في حالة مرضه أو تبديل مسكنه 
أو غيابه عن املسكن بعد إخطار 

اجلهات األمنية.
مادة 24

للهيئة احلق في أن تطلب من 
احملكمة تغيير املكلف بالرعاية 
أو إحالة كبير السن إلى إحدى 
دور الرعاي���ة التابع���ة لوزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل إذا 

دعت احلاجة إلى ذلك.
الفصل السابع 

املزايا واإلعفاءات 
مادة 25

يصرف مخصص شهري لكبير 
السن حتدد قيمته الهيئة بناء 
عل���ى تقري���ر اللجن���ة الفنية 
املختصة طبق���ا لنوع ودرجة 
احلاجة ويس���تمر صرفه حتى 

وفاته.
مادة 26

يستحق كبير السن أو ذووه ممن 
تنطبق عليهم ش���روط التمتع 
بالرعاية السكنية منحة مقدارها 
عشرة آالف دينار كويتي زيادة 
على قيمة القرض اإلس���كاني 
املخصص له���م حتى يتم بناء 
مس���كن وفقا مل���ا يحتاجه من 
مواصف���ات خاصة وذلك طبقا 
للشروط والضوابط التي يصدر 
بها قرار من الهيئة باالتفاق مع 
بنك التس���ليف واالدخار وفي 
جميع األحوال يكون االستقطاع 
الشهري لقسط بنك التسليف 
واالدخار لكبير الس���ن لسداد 
القرض مب���ا ال يتجاوز 5% من 
راتب���ه الش���هري وبحد أقصى 

خمسون دينار شهريا.
مادة 27

تستثنى األسرة التي يكون أحد 
أفرادها كبير الس���ن من أحكام 
امل���ادة 29 من قان���ون الرعاية 
الس���كنية رقم 47 لسنة 1993 

املشار إليه.
مادة 28

يس���تحق املوظف أو املوظفة 
ممن يرعى كبير الس���ن إجازة 
خاصة مبرتب كامل ال حتسب 
من إجازاته األخرى إذا كان كبير 
الس���ن الذي يرعاه يحتاج إلى 
عالج في خارج البالد أو داخل 

دولة الكويت.
مادة 29

يس���تحق املوظف أو املوظفة 
ممن يرعى كبير السن تخفيض 
س���اعات العمل بواقع ساعتني 
يوميا مدفوعة األجر وذلك وفقا 
للشروط والضوابط التي يصدر 

بها قرار من الهيئة.
مادة 30

بتحديد املهن والوظائف الشاغرة 
لكبار السن وفقا لتخصصاتهم 
وتقدمي لهم التسهيالت الندماجهم 

في املجتمع.
مادة 13

حتدد الهيئة اإلجراءات الالزمة 
والكفيلة مبنع إساءة استغالل 
األش���خاص كب���ار الس���ن في 

العمل.
مادة 14

تكافئ الدولة املتميزين من كبار 
السن في العمل. 

مادة 15
تلتزم الهيئة العامة للش���باب 
والرياضة باتخ���اذ اإلجراءات 
الالزمة لضمان إقامة أندية ومراكز 
لألنشطة الرياضية والثقافية 
والترفيهي���ة املتخصصة وفقا 
للمواصفات الالزمة لكبار السن 
في جميع محافظات الكويت وذلك 

بهدف اندماجهم في املجتمع.
مادة 16

تعمل احلكومة على تش���جيع 
الرياضيني من كبار السن على 
ممارسة الرياضة ومساواتهم مع 
اآلخرين في التشجيع واملكافآت 

التي متنح للرياضيني.
مادة 17

تلتزم اجلهات احلكومية واألهلية 
بالتقيد بالتصميم العام املشار 
إليه في امل���ادة األولى من هذا 
القانون في جميع األماكن العامة 

التي يرتادها كبار السن.
مادة 18

يشترط لترخيص وسائل النقل 
وكذلك املركبات اخلاصة وعامة 
االس���تخدام أن تك���ون مجهزة 
بالوسائل املناس���بة خلدمات 

كبار السن.
مادة 19

تعمل الهيئة على توعية املجتمع 
بحقوق كبار السن والتي حتفظ 
لهم إنس���انيتهم وكرامتهم من 

خالل:
1- توعيه وإرش���اد كبار السن 
وأسرهم بواجباتهم وحقوقهم 
املنصوص عليها في هذا القانون 
والتشريعات األخرى واخلدمات 

التي تقرر لهم.
2- تهيئة البيئ���ة احمللية من 
خالل العملية التعليمية والدينية 
واحلياتية والرياضية لتلبية 
االحتياج���ات املق���ررة لكبار 

السن.
3- تنظي���م حم���الت التوعية 
اإلعالمية وحث وسائل اإلعالم 
على إعطاء صورة إيجابية عن 

كبار السن.
الفصل السادس

الرعاية االجتماعية
مادة 20

تلتزم األس���رة بتوفير الرعاية 
االجتماعي���ة لكبار الس���ن من 
أفرادها الذي���ن يثبت عجزهم 
عن رعاية أنفسهم وفقا لتقرير 
اللجنة الفنية املختصة وتصدر 
الهيئة قرارا بضوابط وإجراءات 

رعاية كبار السن.
مادة 21

يتول���ى تق���دمي الرعاية لكبير 
الس���ن األبناء القادرون عليها 
وعلى القيام بشؤونها فإذا تبني 
عدم توفر القدرة على الرعاية 
يكون املكلف به���ا قانونا أحد 
أقاربه املقيمني في دولة الكويت 
ممن يستطيع القيام مبسؤولية 
رعاية كبير السن واحملافظة عليه 
واإلش���راف على شؤون حياته 

وذلك وفق الترتيب التالي:
األوالد ثم أوالد األوالد ثم اإلخوة 
وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من 
بينهم من يتولى رعاية كبير السن 
مع إخطار املشرف بذلك أما إذا لم 
يتم االتفاق بينهم ولم يتقدم أحد 

5- االستقرار اإلسكاني.
6- املواصالت.

7- فتح مجاالت العمل حسب 
قدرات املسن عند احلاجة.

ويجوز بقرار من الهيئة استحداث 
مجاالت أخرى.
الفصل الثالث

حقوق األشخاص كبار السن
مادة 4

تتخذ احلكومة جميع التدابير 
اإلدارية الفعالة وتوفر التجهيزات 
الالزمة لضمان متتع األشخاص 
كبار الس���ن بحقوقهم املدنية 
والسياسية كما تلتزم احلكومة 
بتوفير مكاتب لتقدمي اخلدمات 
خاصة لكبار الس���ن في جميع 
مؤسساتها وجهاتها احلكومية 
مبا في ذلك مترجم لغة أو معني 
خلدمة كبار السن لضمان متتعهم 

بحقوقهم.
مادة 5

تلتزم احلكومة باتخاذ جميع 
اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية 
الفعالة لضمان ش���مول خطط 
وبرامج التنمية للدولة على جميع 
االحتياجات واخلدمات لفئة كبار 

السن احلالية واملستقبلية.
مادة 6

تلتزم احلكومة بتوفير اخلدمات 
الوقائي���ة والعالجي���ة بجميع 
املراكز الصحية في البالد وذلك 
مع مراعاة االحتياجات اخلاصة 
لكبار الس���ن وتعمل على احلد 
من تدهور حالتهم الصحية كما 
تؤمن لهم العالج باخلارج عند 

الضرورة.
مادة 7

تلتزم احلكومة بتوفير الكوادر 
الطبية املتخصص���ة والفنية 
املس���اعدة املختلف���ة واملدربة 
لتقدمي خدم���ات عالجية لكبار 
السن في جميع املراكز الصحية 
واملستشفيات احلكومية في البالد 
كم���ا تلتزم احلكوم���ة بتوفير 
الغرف املخصصة لتقدمي الرعاية 
الصحية والعالج الطبيعي لكبير 
السن في منزله ملن حتدد اللجنة 
الفنية املختص���ة حاجته لهذه 

الرعاية.
مادة 8

تلتزم احلكومة بتقدمي اخلدمات 
التربوية التدريبية لكبار السن 
وتوفير الك���وادر املتخصصة 
لهم ومنحه���م احلوافز املادية 

واملعنوية.
مادة 9

تتخذ احلكومة جميع الترتيبات 
اإلداري���ة والتنظيمية الفعالة 
واملطلوب���ة لدمج كبار الس���ن 
ف���ي املجتمع حس���ب قدراتهم 

الصحية.
مادة 10

تلتزم احلكومة بتوفير مراكز 
التأهي���ل والتدري���ب والورش 
التدريبية لكبار الس���ن ودور 
الرعاي���ة االيوائي���ه للحاالت 
الضرورية في جميع محافظات 
الكويت وتزويدها بذوي اخلبرة 
والكفاءة من الكوادر املتخصصة 
على أن يكون ذلك خالل خمس 
س���نوات من تاريخ العمل بهذا 

القانون.
مادة 11

تلتزم احلكومة بتوفير احتياجات 
املسكن مبواصفات خاصة لكبار 
السن وذلك لكي يتمتعوا بسكن 
مريح ولهم األولوية بذلك حسبما 
ينص علي���ه قان���ون الرعاية 
الس���كنية رقم 47 لسنة 1993 

املشار إليه.
الفصل الرابع

التأهيل والتشغيل
مادة 12

تلتزم جه���ات العمل املختلفة 

ق����دم النائب عس����كر العنزي 
اقتراحا بقانون في شأن ضمان 
حقوق املسنني الكويتيني. وجاء 

في القانون ما يلي: 
الفصل األول

نطاق تطبيق القانون
مادة 1

في نطاق تطبي����ق أحكام هذا 
القان����ون يقص����د بالكلم����ات 
والعبارات اآلتية املعنى املبني 

قرين كل منها:
1- الش����خص كبي����ر الس����ن: 
كل مواط����ن بل����غ اخلامس����ة 

والستني.
2- اللجن����ة الفنية املختصة: 
اجلهة التي يصدر بتش����كيلها 
وحتديد اختصاصاتها قرار من 
الهيئ����ة وتضم فريقا من ذوي 
االختصاص ف����ي مجال رعاية 

املسنني.
3- االتصال: توفير اإلمكانيات 
التكنولوجية احلديثة في أسلوب 
العمل ملواكبة التطور في العالم 

احلديث.
4- الترتيب����ات التيس����يرية 
الالزمة: التعديالت والترتيبات 
الالزمة لضمان متتع كبار السن 
باملساواة مع اآلخرين في جميع 
حق����وق اإلنس����ان واحلريات 

األساسية وممارستها.
5- التصمي����م العام: تصميم 
املبان����ي واملنش����آت واملرافق 
العامة واملنشآت اخلاصة وكذلك 
املنتجات والبرامج واخلدمات مبا 

يالئم استخدام كبار السن.
6- التأهيل: إعداد كبير السن 
لتنمية قدراته عن طريق العالج 
الطبي املباشر وتوفير األجهزة 
التعويضية والتعليم والتدريب 
املهن����ي والتأهي����ل النفس����ي 
واالجتماعي مبا يتناس����ب مع 

مرحلته السنية.
7- إعادة التأهيل: إعداد كبير 
السن الستعادة القدرة واإلمكانية 
للتكيف من جديد مع املجتمع.

8- الهيئة: الهيئة العامة لشؤون 
كبار السن.

9- املجل����س األعلى: املجلس 
األعلى للهيئة العامة لشؤون 

كبار السن.
10- مجل����س اإلدارة: مجلس 
إدارة الهيئة العامة لش����ؤون 

كبار السن.
11- املدير العام: مدير عام الهيئة 

العامة لشؤون كبار السن.
12- املشرف: املوظف املختص 
باإلشراف على اجلهات واألفراد 
في توفير اخلدمات واالحتياجات 

لكبار السن.
13- بطاقة كبار السن: مستند 
رسمي يصدر من الهيئة العامة 
لش����ؤون كبار السن يثبت أن 
حامله كبير الس����ن بناء على 
شهادة صادرة من اللجنة الفنية 

املختصة.
مادة 2

تس����ري أحكام ه����ذا القانون 
على كبار السن من الكويتيني 
والكويتيات في دولة الكويت.

الفصل الثاني
اخلدمات

مادة 3
مع مراعاة االحتياجات اخلاصة 
لكبار السن واتخاذ الترتيبات 
التيسيرية الالزمة تقدم احلكومة 
اخلدمات املنتظم����ة املتكاملة 
واملستمرة لألش����خاص كبار 

السن كاآلتي:
1- األولية بالعناية الصحية.

2- األولية بالعناية االجتماعية 
والنفسية.

3- الرياضة والترفيه.
4- التف����رغ الفك����ري واألدبي 

والثقافي.

عسكر العنزي

على الشخص 
املكلف برعاية كبير 
السن إخطار الهيئة 

في حالة وفاة 
املشمول بالرعاية 
أو في حالة مرضه 

أو تبديل مسكنه أو 
غيابه عن املسكن 
بعد إخطار اجلهات 

األمنية

يصرف مخصص 
شهري لكبير 

السن حتدد قيمته 
الهيئة بناء على 

تقرير اللجنة الفنية 
املختصة طبقا 

لنوع ودرجة احلاجة 
ويستمر صرفه حتى 

وفاته


