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سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك مترئسا اجتماع مجلس الوزراء 

املجلس أكد أن نتائج قمة كامب ديڤيد إيجابية ومثمرة.. واالستجواب حق دستوري لكل نائب

مجلس الوزراء: تكليف »مكافحة الفساد« بإعداد
 البرامج واإلرشادات اخلاصة بالكشف عن الذمة املالية

الفساد بإعداد  العامة ملكافحة 
البرامج واإلرشادات للمخاطبني 
بأحكام املرسوم بالقانون رقم 
الهيئة  24 لسنة 2012 بإنشاء 
العامة ملكافحة الفساد واألحكام 
الذمة  اخلاصة بالكش����ف عن 
التوعية بنشاط  املالية بهدف 
الهيئة وما يفرضه القانون من 

واجبات بهذا الشأن. 
ثم بحث املجلس ش����ؤون 
مجلس األمة واطلع بهذا الصدد 
على املوضوعات املدرجة على 
جدول أعمال جلسة مجلس األمة 
واستعرض االستجواب املقدم 
من عضو مجلس األمة النائب 
عبداحلميد دشتي للنائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية واستمع املجلس إلى 
شرح قدمه الشيخ صباح اخلالد 
حول فحوى االستجواب وأبعاده 
وأكد املجلس اطمئنانه، مشيدا 
بالدور اإليجابي املسؤول الذي 
يضطلع ب����ه اخلالد على رأس 
األجهزة اخلاضعة إلشرافه في 
امللقاة  أداء املسئوليات  سبيل 
على عاتقه. وإذ يسلم مجلس 
الوزراء بأن االس����تجواب حق 
دستوري يكفله الدستور لكل 
نائ����ب في مجل����س األمة فإنه 
يؤكد دعمه ومساندته وثقته 
الكاملة بالنائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد واعتزازه 
بوجوده بني صفوفه وحرصه 
على مواصلة جهوده وعطائه 
املعهود لدفع مسيرة اإلصالح 

والتنمي����ة وحتقيق املزيد من 
الوطن  ف����ي خدمة  اإلجنازات 
واملواطنني. كما بحث مجلس 
الوزراء الشؤون السياسية في 
ضوء التقارير املتعلقة مبجمل 
التطورات الراهنة في الساحة 
السياس����ية عل����ى الصعيدين 
العربي والدولي، حيث أعرب 
املجلس ع����ن أس����فه وإدانته 
الشديدة للهجوم املسلح الذي 
وقع في ش����مال سيناء والذي 
أدى إلى سقوط عدد من القتلى 
واجلرحى، واملجلس إذ يستنكر 
هذا العمل اإلجرامي ليجدد موقف 
الكويت الثابت في رفض اإلرهاب 
بكل صوره وأش����كاله ويتقدم 
مجلس الوزراء بخالص التعازي 
واملواس����اة للرئيس املصري 
عبدالفتاح السيسي وللشعب 
املصري الشقيق وألسر الضحايا 
خاص����ة، متمني����ا دوام األمن 
واالس����تقرار جلمهورية مصر 

العربية الشقيقة.

ديڤي����د يوم األربع����اء املاضي 
والتي مت خاللها جتديد موقف 
املتح����دة في تعزيز  الواليات 
عناصر األمن واالستقرار لدول 
مجلس التعاون اخلليجي لدول 

اخلليج العربية. 
وكانت دول مجلس التعاون 
اتفقت مع الواليات املتحدة خالل 
قمة كامب ديڤيد على ش����راكة 
استراتيجية جديدة تتضمن بناء 
عالقات أوثق في املجاالت كافة 
مبا في ذل����ك التعاون الدفاعي 
واألمن����ي وتطوي����ر مقاربات 
مش����تركة للقضايا االقليمية 
من أجل إح����راز تقدم وخدمة 

مصاحلها في االستقرار. 
الواليات املتحدة  وأعربت 
البيان اخلتامي للقمة عن  في 
اس����تعدادها للعم����ل مع دول 
مجلس التعاون لردع ومواجهة 
اي تهديد خارجي لوحدة أراضي 
أي دول����ة م����ن دول املجلس، 
مؤكدة أنها »تق����ف على أهبة 
الشركاء  االستعداد للعمل مع 
مبجلس التع����اون لتحديد ما 
العمل الذي س����يكون مناسبا 

على وجه السرعة«. 
وأشار البيان الى أن القادة 
ناقشوا ش����راكة استراتيجية 
جديدة ب����ني الواليات املتحدة 
ودول مجلس التعاون »من أجل 
حتسني التعاون األمني وخاصة 
الى  آلية نقل سريع لألسلحة 
جانب مكافحة االرهاب واألمن 
البحري واألم����ن االلكتروني 

والدفاع الصاروخي«. 
ثم رحب مجل����س الوزراء 
بزيارة سلطان بروناي احلاج 
حس����ن البلقيه والوفد املرافق 
له والتي تأتي في إطار حرص 
قيادتي البلدين الصديقني على 
تعزيز العالقات املتميزة القائمة 
بينهما وتدعيم التعاون الثنائي 
في مختل����ف امليادين حتقيقا 
للمصالح املشتركة للشعبني 
الصديقني، وقد أعرب املجلس 
عن متنيات����ه للضيف والوفد 
املراف����ق له طي����ب اإلقامة في 

البالد. 
كم����ا اس����تعرض املجلس 
الش����ؤون  توصي����ة جلن����ة 
التقرير  االقتصادي����ة بش����أن 
النهائي للجنة صندوق االلتزام 
البيئي وق����رر املجلس تكليف 
الهيئة العام����ة للبيئة باتخاذ 
الالزم����ة لتفعيل  اإلج����راءات 
البيئة والذي  صندوق حماية 
املبادئ  إل����ى تطبي����ق  يهدف 
واملعايير الوطنية على الشركات 
املسببة للتلوث، ووافق على 
توصية اللجنة بشأن الوثيقة 
االستراتيجية الوطنية ملكافحة 
غسيل األموال ومتويل اإلرهاب 
ومتويل انتشار أسلحة الدمار 

الشامل. 
ثم اطلع املجلس على توصية 
جلنة الشؤون القانونية بشأن 
مشروع مرسوم بتعديل بعض 
أحكام املرس����وم الصادر في 7 
يناي����ر 1979 في ش����أن وزارة 
الش����ؤون االجتماعية والعمل 
وق����رر املجل����س املوافقة على 
مشروع املرسوم ورفعه لصاحب 
السمو األمير.  كما اطلع مجلس 
الوزراء عل����ى توصية اللجنة 
العامة  الهيئة  بش����أن مقترح 
ملكافحة الفساد لتعاون اجلهات 
مع الهيئة وتزويدها بالبيانات 
واملعلومات والوثائق املطلوبة 
وقرر املجل����س تكليف الهيئة 

عقد مجلس الوزراء اجتماعه 
األسبوعي صباح امس في قاعة 
مجلس الوزراء مبطار الكويت 
الدولي برئاس����ة سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش����يخ جابر 
املبارك وبعد االجتماع صرح 
وزير الدولة لش����ؤون مجلس 
الوزراء الشيخ محمد العبداهلل 
مبا يلي: أشاد مجلس الوزراء 
في مستهل اجتماعه بالنتائج 
اإليجابية واملثمرة التي أسفرت 
عنها قمة دول مجلس التعاون 
اخلليج����ي والواليات املتحدة 
األميركية التي عقدت في كامب 

يعقوب الصانع وم. أحمد اجلسارنواب رئيس الوزراء الشيخ محمد اخلالد والشيخ خالد اجلراح وأنس الصالح خالل االجتماع 

4000 - 9000 دينار مكافآت رؤساء
وأعضاء مجالس اإلدارات في اجلهات احلكومية

مريم بندق 

وافق مجلس الوزراء في جلسته امس برئاسة 
سمو رئيس الوزراء الش���يخ جابر املبارك على 
مشروع مرسوم إنشاء الشركات املساهمة لبناء 
 محط���ة كهرباء ف���ي مدينة النويصي���ب بنظام

ال� »B.O.T« بطاقة 6000 ميغاوات. ووافق املجلس 
أيضا على التوصية الت���ي أعدها ديوان اخلدمة 
املدنية ووافق عليها مجلس اخلدمة املدنية )والتي 
حصلت »األنباء« على نس���خة منها( واملتضمنة 
املكافآت الشهرية لرؤساء واعضاء مجالس إدارات 
اجلهات احلكومية )املتفرغني( واملش���اركني في 
اللجان املنبثقة عنها في اجلهات املنش���أة حديثا 
ولم يصدر بشأنها حتديد ملكافآت أعضائها  ليكون 
لرئيس مجل���س االدارة احلد األدنى 6000 دينار 
واحلد األقصى 9000 دينار ولنائبه احلد األدنى 
5000 واحلد األقصى 8000 واألعضاء األدنى 4000 

واألقصى 7000 دينار.
وفيما يلي نص الدراسة:

إش����ارة الى التكليف الصادر من جلنة 
الشؤون االقتصادية مبجلس الوزراء لديوان 
اخلدمة املدنية بإعداد دراسة تتضمن ضوابط 
وشروط منح مكافآت أعضاء مجالس اإلدارات 
املكافآت  في اجله����ات احلكومية، وفئ����ات 
الس����نوية املقترحة في هذا الشأن، فقد قام 
الديوان بإعداد الدراسة املطلوبة ومت عرضها 
على مجلس اخلدمة املدنية في اجتماعه رقم 
2015/12 املنعق����د بتاريخ 2015/4/24، حيث 

قرر ما يلي:
أوال: مكافآت رؤس����اء ونواب الرؤس����اء 
وأعضاء مجالس اإلدارات واملش����اركني في 
اللجان املنبثقة عنها في اجلهات املنش����أة 
حديثا ولم يصدر بش����أنها حتديد ملكافآت 

أعضائها.
أ � تكون مكافآت رؤساء ونواب الرؤساء 
وأعضاء مجالس اإلدارات )املتفرغني( وفقا 

للجدول التالي:
احلد األقصىاحلد األدنىالبيان

املكافأة الشهرية 
للرئيس

60009000

املكافأة الشهرية 
لنائب الرئيس

50008000

املكافأة الشهرية 
لألعضاء

40007000

املكافأة السنوية 
للرئيس ونائبه 

واألعضاء

ال تتجاوز في 
مجموعها ثالثة 
أضعاف املكافأة 
الشهرية املقررة

ب � تكون مكافآت رؤساء ونواب الرؤساء 
وأعضاء مجالس اإلدارات )غير املتفرغني( 
واملشاركني في اللجان املنبثقة عن مجالس 

اإلدارات كما يلي:
1- ُتص���رف مكافآت رؤس���اء ونواب 

الرؤس���اء وأعض�����اء مجال���س اإلدارات 
)غير املتفرغني( واملش���اركني في اللجان 
املنبثقة عن مجال���س اإلدارات في نهاية 

السنة املالية.
2- يتم احتساب فئات املكافآت السنوية 
للرؤساء ونواب الرؤساء وأعضاء مجالس 
اإلدارات وكذلك املشاركون في اللجان املنبثقة 
عنها في ضوء عدد اجللسات الصحيحة التي 
يحضرها كل منهم، وال مُتنح مكافأة اجللسة 
ألي منهم عن اجللسة غير الصحيحة أو عن 

اجللسة التي ال يحضرها.
3- تكون قيمة املكافأة للجلسة الواحدة 
الصحيحة بواقع 250 دينارا كحد ادنى وبواقع 
550 دينارا كحد اقصى، ويرجع ملجلس اخلدمة 
املدنية في حتديد قيمة مكافأة اجللسة الواحدة 
في كل من مجالس االدارات واللجان املنبثقة 
عنه وفقا لالعباء واملسؤوليات املناطة بكل 

منهم.
4- يكون احلد االدنى للمكافأة السنوية 
لرؤس����اء ونواب الرؤساء واعضاء مجالس 
االدارات بواق����ع 2000 دينار، ويكون احلد 
االقصى بواقع 12000 دينار، وال يشمل احلد 
االدنى في تطبيقه على املشاركني في اللجان 
الفرعية، وامنا حتدد قيمة املكافأة السنوية 
ف����ي ضوء عدد اجللس����ات الصحيحة التي 

حضرها كل من املشاركني.
ثانيا: تتم اعادة تقييم هذا التنظيم بعد 

ستة اشهر من تاريخ العمل به.
ثالثا: تصدر توصية من مجلس اخلدمة 
املدني����ة الى مجلس الوزراء وذلك في ضوء 
التكليف الصادر من جلنة الشؤون االقتصادية 
مبجلس الوزراء لديوان اخلدمة املدنية باعداد 
دراسة تتضمن ضوابط وشروط منح مكافأت 
اعضاء مجالس االدارات في اجلهات احلكومية 
وفئات املكافآت الس����نوية املقترحة في هذا 

الشأن.
رابعا: تتم مراعاة االداة القانونية الالزمة 
وفقا ملرس����وم او قانون تشكيل كل مجلس 

ادارة على حدة.

توصية مجلس الخدمة المدنية

املوافقة على مقترح ديوان اخلدمة املدنية 
بشأن الضوابط والشروط في منح مكافآت 
اعضاء مجالس االدارات في اجلهات احلكومية، 
وفئات املكافآت السنوية، وهي على النحو 

اآلتي:
أوال: مكافآت رؤس����اء ونواب الرؤس����اء 
واعضاء مجالس االدارات واملش����اركني في 
اللجان املنبثقة عنها في اجلهات املنش����أة 
حديثا، ولم يصدر بش����أنها حتديد ملكافآت 

اعضائها.
ثانيا: تكون مكافآت رؤساء ونواب الرؤساء 
واعضاء مجالس االدارات )املتفرغني( ومن 

في حكمهم وفقا للجدول املنشور.

مريم بندق 

اعتمد صاحب السمو 
االمير الش���يخ صباح 
االحمد، مرسوما بتعيني 
املالي���ة ووزير  وزير 
التجارة بالوكالة، أنس 
الصالح نائبا لرئيس 

الوزراء.

ترقية وزير 
املالية إلى 

منصب نائب 
رئيس الوزراء


