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املويزري: ال مجاملة على مصلحة الشعب وأينما تكون املليارات يوجد اللصوص

األول للجنة لتحسني هيئة األعمال 
بشأن تعديل قانون رعاية وتنمية 

املشروعات الصغيرة واملتوسطة:
٭ عدنان عبدالصمد: التقرير أمس 
فقــط وصل واقتــرح تأجيلــه الى 
اجللسة القادمة خاصة ان احلكومة 
رســميا وكتابيا طلبــت تأجيل هذا 

املوضوع.
٭ أنــس الصالــح: احلكومــة تؤكد 
متسكها مبناقشة هذا املوضوع اآلن، 
اتضــح بعض املعوقــات لذا جاءت 
التعديالت ليســتفيد منهــا ابناؤنا 
اصحــاب املشــروعات الصغيــرة 

واملتوسطة.
٭ حمدان العازمي: أمتنى من الوزير 
أن يخرج ويصعد على املنصة لشرح 

هذه التعديالت.
٭ وزيــر التجــارة: هنــاك بعــض 
االقتراحــات وهــي ١6 تعديــال وكم 
بخثها مع اللجنة وإذا كان هناك أي 
استفســارات فســأرد عليها وأغلب 
التعديالت سيشــرحها املقرر ألنها 

اقتراحات نيابية كلها.
٭ خالد الروضان: اســتأذن دخول 

الفريق املساند.
٭ مــرزوق الغــامن: هنــاك اقتراح 

بتأجيله هل يوافق املجلس.
١4 من 4٠

عدم موافقة
٭ يوسف الفضالة »مقرر اللجنة«: 
هذا القانون كان موجودا في اللجنة 
منــذ دور االنعقــاد الســابق ومتت 
دراسته مع مجلس ادارة الصندوق، 
وتطرقنا الى ان هناك قيودا موجودة 
في قانــون الصندوق لم متكنه من 
العمل بالسرعة املطلوبة، وهنا قيود 

املشــروعات الصغيرة واملتوسطة 
وسوف تكون هناك مركزية واضحة 
في احلكومة وروتني وسوف تكون 
كل الصالحيات في يد الوزير وهذا 
شــيء خطير بأن يكون الوزير هو 
الالعب الرئيسي في األمر، التعيينات 
كافة ســوف تكون في يــد الوزير، 
وكل من مت تعيينه مخالف للقانون.

رئيس مجلس االدارة سيكون الوزير 
واعضاء مجلس االدارة ســيعينهم 
الوزير، وحتويل اختصاصات مجلس 
االدارة سوف تذهب كلها الى الوزير، 
فبالتالي كل التعيينات سوف تكون 

موجودة جتعلنا ال نعمل بالشــكل 
السريع، وهناك امور يجب ان تتطور، 
ومتت مراجعة كل املالحظات املاضية 
ووصلنا الى شيء رئيسي ان هناك 
٥ منطلقــات ننطلق منهــا لتغيير 
القانــون وزدنا ادوات التمويل بعد 
ان كانــت محــدودة فأصبــح هناك 
متويل ومشــاركة وهناك مجموعة 
مــن املبادريــن يحتاجــون متويال 
اسالميا بجانب التمويل التقليدي، 
وايضا هنــاك تكثيف لعملية ادارة 
الصندوق وغير قادر على ممارسة 
اعماله بالشكل السريع، واطلقنا يد 
الصندوق لســرعة اجناز املعامالت 
واجناز القــرار اخلاص بخصوص 
املستفيدين من خالل اعطاء الصندوق 
الصالحيــة لبعض املؤسســة مثل 
محفظــة البنــك الصناعــي ويكون 

الصندوق هو الرقيب عليهم.
واالدارة التنفيذية اصبحت موجودة 
عند مدير الصندوق، وحفزنا مشروع 
الرقابة فأصبح رئيس مجلس االدارة 
هو وزير التجارة ولذلك على حجم 
املســؤوليات توازي حجــم الرقابة 
املفروضة على الصندوق ووضعنا 
ادارة املخاطر وفعلناها بعدما كانت 

مدموجة مع بعض االدارات.
هناك ٥ قواعد اساسية استقينا منها 
هذه التعديالت وهي ١7 تعديال، وهناك 
قــدرة رقابية حتــى ال تتم احلركة 

بشكل غير مطمئن حلضراتكم.
٭ مــرزوق الغــامن: إما نســير في 
املتحدثني وعددهم ١6 أو اثنان مؤيدان 

واثنان معارضان.
٭ صالح عاشور: التعديالت جميعها 
تؤدي الى هيمنة الوزير على صندوق 

للوزير وحتى مكافآت مجلس االدارة 
ســيحددها الوزير، وهناك مدة 4٥ 
يوما كسقف اعلى بأن ادارة الصندوق 
ترد على مقدم املبادرة ومت إلغاء هذه 
املدة بأنه من املمكن ان يردوا عليه 
ومن املمكن اال يردوا عليه، واعضاء 
مجلس االدارة البد ان يكونوا متفرغني 
والتعديــالت ال تنص على تفرغهم 

وسيكون هناك تضارب مصالح.
٭ أســامة الشاهني: هذه التعديالت 
هي عملية لتسهيل عمل الصندوق، 
االدارة السابقة كانت في حالة صراع 
مع ديوان احملاسبة وجلنة امليزانيات 

ان تكون اجلهات قدوة لنا، وقضية 
إعطــاء صالحيــات ديــوان اخلدمة 
املدنية خطأ، والوزير كيف سيلحق 
كل اجلهــات التي تتبعه وهو ليس 

لديه وقت يراقب.
٭ عبدالوهاب البابطني: أينما وجدت 
املليارات وجدت اللصوص، تعبير 
األخ شعيب املويزري يقصد باملنظور 
العام وهو لم يقصد املوظفني حسبما 
أكد، وعمل املوظفني وأعضاء اللجنة 
مقــدر، وأكثر جلنتــني تعمالن هما 
جلنة حتســني بيئة األعمال وجلنة 
حماية األموال العامة، وال أعتقد ان 
نطلق الوضع العام على هذه القضايا.
٭ سعدون حماد: نرجو ان يتوافق 
عليــه مداولــة اولــى، مــن ضمــن 
املالحظات املــادة ٢٢ التعديل الذي 
وضعوه أعطوا سلطة مطلقة لوزير 
التجارة، وصار الوزير بدال من ديوان 

اخلدمة املدنية.
التعديــالت املقترحــة جــرت دون 
األخذ بآراء أصحاب العالقة املعنيني 
باملوضــوع باجتاه إحكام ســيطرة 
الوزير على القانــون، ومنح املدير 
العام صالحيات واسعة وهو ايضا 

معني من الوزير.
دور مجلس اإلدارة شكلي فقط ومت 
حتويل اختصاصاته للمدير العام.

هناك إهدار حلق الدولة ودور القطاع 
العام، املادة ١3 الوزير يحدد املكافآت 
ألعضاء مجلس الوزارة مبعنى انه 
سيكافئ نفسه مما يؤدي الى شبهة 

مركزية في القرار.
٭ ريــاض العدســاني: الوزيــر ال 
يحدد الراتب ولكن يحدد بقرار من 
مجلس الــوزراء، ندعــم كل األمور 
التي تفيد الشباب، التوظيف سيتم 
وفق اإلعــالن واللوائــح بعيدا عن 
الواســطة واحملسوبية، وهل يعقل 
ديوان احملاسبة ان يسحب كل شغله 
ولم يراقب على الصندوق بســبب 
املالحظات الكثيرة والهدر الكبير في 

األموال العامة في السابق.
٭ حمدان العازمي: نشــكر الوزير 
الروضــان ونثق فيــه بأنه خفض 
الرواتب من 9٠٠٠ الى ٥٠٠٠ لرئيس 
مجلس االدارة، ونقول اليوم الوزير 
موجود واذا اتى اي وزير آخر يلعب 
فماذا نفعل؟! ما الضوابط واملعايير 
لتعيني مجلس اإلدارة؟! وهل اخلبرة؟ 
املبلــغ ٢ مليار مبلغ ليس بســيطا 
ولكن ما معيار اخلبرة هل باخلدمة 
في جهات أخرى، نعم نؤيد ان يأخذ 
الشــباب فرصته لكن البد ان تكون 

هناك خبرات.
٭ عبــداهلل الرومي: كنت أمتنى أن 
تكــون هناك فتــرة أطول لدراســة 
املوضوع ألن املشروع كبير، لالجتاه 
فــي العمل في القطاع اخلاص، لكن 
بعــض املواد أجد خليطا بني املواد، 
املادة )3( فقرة )3( بها تناقض فيما 
يتعلق بالتفرغ الكامل، لكن في نفس 
الصفحة يقول »إن كان موظفا مينح 

إجازة« أليس هذا تناقضا؟!
كان من املفترض كأعضاء للجنة أال 

يطوفكم هذا األمر.
واملــادة )٥(: ويقــع باطــال التنازل 
عــن هذا العمل أو بيعه أو كذا وكذا 
وفي املــادة )٨(: »وفي حال موافقة 
الصندوق على طلب التنازل«، أليس 

هذا ايضا تناقضا؟!
٭ يوسف الفضالة: هذا عمل وجهد 
قمنــا به جميعــا والتقرير مرســل 
على مكاتبكم قبل يومني وعلى قدر 
املســؤولية ورفع القيــود، وضعنا 
الوزيــر نفســه هــو املشــرف على 
املشــروع ورئيس مجلــس االدارة 
واستنفدنا كل االدوات الرقابية وهل 
تعتقدون إذا كان الوزير سوف يخل 

بالتزاماته فحاسبوه.
٭ وافق املجلــس على القانون من 
حيث املبدأ بتشكيل جلنة حتقيق فيما 
ورد مبداخلة النائب املويزري تكلف 
جلنة حماية املــال العام بالتحقيق 
فيمــا ورد مبداخلة النائب شــعيب 

املويزري.
وجرى التعديل على املواد مادة مادة.
وجرى التصويت على املداولة األولى.

احلضور 34، موافقة ٢9، عدم موافقة 
٢، امتناع، 3.

ترفع اجللســة الى صبــاح بيوم 6 
مارس الساعة التاسعة صباحا.

اسباب االعادة مرة أخرى املفترض 
ال يتغير التقييم وكثير من املواطنني 
انظلمــوا واغلبهم اخــذ احكاما من 
القضاء واملفترض نكون جلنة فحص 

محايدة.
وجلنة دراســة الظواهر الســلبية 
بالنسبة لتعاطي املخدرات يجب ان 
اجلميع يشارك لوقف هذه الظاهرة 
ولالســف مــا عندنــا مستشــفيات 
متخصصة لعالج االدمان ومتعاطي 
املخدرات ولالسف حتى في املدارس.
وكذلــك مــن غير املعقــول احلديث 
عن مصــادر الدخــل والدولة تبيع 
الشــركات الرابحة ونريد وضوحا 
اكثــر خصوصا من الهيئــة العامة 
لالستثمار ويفترض الدولة ال تتوسع 
في بيع الشــركات الرابحة، وكذلك 
القطاع النفطي املفترض يكون للدولة 
وتستثمر في القطاعات الرابحة خارج 
الكويت والهيئة العامة لالســتثمار 
يجب متابعتها بجميع ما تنوي بيعه.
٭ محمــد الهديــة: املرحــوم فــالح 
الصواغ تقاعست عنه جلنة وزارة 
الصحة ولم تقم بواجبها الكامل وأدى 
إلى هز ثقة املواطن بالقطاع الصحي 

بسبب االخطاء الطبية.
ولألسف الطبيب غادر بعد احلادثة 
الــوزارة  التقصيــر مــن  بســبب 
والعقوبــات ان لم تعــدل على قدر 
اخلطأ ليجتهد أحد أو يأخذ احتياطاته 
وفي النهاية التقرير ال يرقى ملستوى 

احلدث.
٭ ماجــد املطيــري: جلنــة حتقيق 
اختفــاء احلاويــات حملــت جلنــة 
اخلدمات واجلمارك والداخلية وانتهت 
اللجنة ان تقوم احلكومة بوضع خطة 
عمل مليناء الشويخ وان تكون هناك 
محاسبة لكل متقاعس وكذلك انشاء 
البوابة وتلتزم احلكومة بالتقارير 
املطلوبة وكذلك انشاء مقر للمباحث 
اجلنائية في ميناء الشويخ، وكذلك 

ضخ عقد اجلمارك مع الشركة.
٭ محمــد احلويلــة: يجــب اتخــاذ 
اجراءات قاسية ضد من تراخى من 
مسؤولني في ضبط املنطقة اجلمركية 
للحــد من دخول األشــياء املمنوعة 
كاالسلحة واملخدرات وكل ما يضر 

البالد والعباد.
والبد من تفعيــل اجلوانب االمنية 
فيها مــن كاميــرات ومراقبة، هناك 
أدلــة على قصــور فــي أداء بعض 
املؤسســات حتديدا اجلمارك حتى 
للسماح للشركات اخلاصة بأن تتخذ 
لها صالحيات خاصة من خارج العقد 

الذي يحفظ حقوق الدولة.
نتمنــى أن يتــم التفاعل مــع ما مت 
الوصول اليه من نتائج في التقارير 
وتفعيــل مــواد القانــون اخلاصــة 
باملناطق اجلمركيــة نتيجة وجود 
جماعــات وأعمــال ارهابية حتاول 
الدخول من أي ثغرة في البلد تهدد 

أمن وأمان الكويت.
٭ جنان بوشهري: التقرير العاشر 
للجنة األموال العامة بشــأن شركة 
K.G.L أؤكــد ان البعــض اثــار ان 
احلكومــة تطلــب ســحب التقرير 
فاحلكومــة لن تســحب التقرير بل 
احلكومة ستهتم بالتوصيات الواردة، 
واملؤسسة تتابع القضايا على الشركة 

من خالل الفتوى والتشريع.
وأشير بدور الوزير السابق عيسى 
الكنــدري الــذي أخــذ هــذا االجتاه 

باالحالة إلى النيابة.
٭ مرزوق الغامن: هل يوافق املجلس 

على أن يتم التصويت جماعيا.
٭ أحال املجلس جميع التقارير الى 

احلكومة وبالتوصيات الواردة.
٭ أنــس الصالــح: ســنهتم اكثــر 
بالتوصيــات الواردة فــي التقارير 
لكــن مبــا أن التصويــت واحد وان 
التوصيات تختلــف من تقرير إلى 
آخر ولكن احلكومة ســوف تصوت 

باالمتناع.
٭ الغامن: يســجل موقف احلكومة 

باالمتناع.
٭ عدنان عبدالصمد: لتلتزم احلكومة 
بتنفيذ التوصيات الواردة بالتقارير 
واالفضــل ان يرد الى املجلس مبرر 

عدم تنفيذ هذه التوصيات.
الصندوق الوطني لرعاية املشروعات 

الصغيرة واملتوسطة.
انتقل املجلس الى مناقشة التقرير 

د. حامد العازمي الشيخ د.باسل الصباح د. حمود اخلضيرناصر الدوسري

والوزيــر املختــص دائما يكون هو 
رئيس مجلس االدارة.

الصنــدوق عندما قدمه الزمالء كان 
متوافقا مع احكام الشريعة االسالمية 
وعندما أبطل، جاء في املجلس السابق 
على االقتصاد التقليدي، وعملنا في 
خطني متوازيني التقليدي واالسالمي، 
وفصلت االدارة العليــا عن االدارة 
التنفيذية وألغينا درجة الوكيل عن 

املدير العام.
٭ عمر الطبطبائي: الصندوق احدى 
بوادر االمل التي وضعت للشــباب 
الكويتي، وان كانت هناك حتفظات 
اال ان الشــباب يعملــون ليــل نهار 
لتطويــر هــذا الصنــدوق وقطعنا 
شــوطا كبيــرا ونحتــاج تعديالت 
اضافية منصفة ومناســبة الطالق 
يد الصندوق للمبادرين، واخلمس 
نقــاط التــي انطلقنا منها ســتفيد 
االقتصاد الكويتي وستســهل اكثر 

على الشباب الكويتي.
٭ شــعيب املويــزري: اينما توجد 
املليــارات يوجــد اللصوص، واالخ 
الوزير من الساعة ٨ صباحا شغال 
على االعضاء للموافقة على القانون 
ومن يتقدم بطلب حملل سندويشات 
يحصل على مائــة ألف ومن يتقدم 
مبشروع ملصلحة البلد ال تتم املوافقة 
له ألنه ليس من ربع الديوانية، ونحن 
نتكلم عن مصلحة وطن وشــعب، 
وطلبت مع آخرين من الوزير التريث 
في اقرار القانون حتى يدرس جيدا، 
ولكن لم جند استجابة من الوزير، 
ونواب آخرون يصرون على مترير 
القانون اليوم، وفي التعيينات القرار 
األول واالخيــر بيــد الوزير فكيف 

تكــون املركزيــة للصالــح العام؟! 
واقــول للنواب ال ميكــن ان جنامل 
على مصلحة الشعب، واطلب التروي 
وعدم التصويت على القانون اال بعد 
التأكد ان القانون ملصلحة الشعب.

٭ انــس الصالح: اطلب شــطب كل 
العبارات التي وردت بحق العاملني 
فــي الصنــدوق ومــن منــا ال يدور 
علــى االعضاء من اجل طلب الدعم، 
واحلكومة تطلب من املجلس تكليف 
جلنــة حماية األموال بالتحقيق في 
كل مــا ورد على لســان النائب من 

جتاوزات في الصندوق.
٭ وزيــر التجارة خالــد الروضان: 
رئيــس الصنــدوق كان ال يرد على 
جهاز املراقبني املاليني ورئيس جلنة 
امليزانيــات يعلم بهــذا األمر، واآلن 
أجرينا تعديــالت جتعل الصندوق 
كبقيــة الهيئات فالوزيــر املختص 
يختار 3 مــن ذوي االختصاص و3 
مــن جهات حكوميــة، وال يجوز ان 
تبقــى كل الصالحيــات بيد رئيس 
مجلس اإلدارة، ونحن مســتعدون 

ألي جلنة حتقيق في كل ما يثار.
٭ شــعيب املويزري: ما أســتنكره 
هو محاولة فرض القانون بصورة 
عاجلــة، وال أعنــي املوظفني بكلمة 

)اللصوص(.
٭ الغــامن: عندما يكتمــل النصاب 
ســأتلو طلب وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء لتكليف جلنة حماية 
األموال العامة بالتحقيق فيما ذكره 

النائب شعيب املويزري.
٭ عدنان عبدالصمد: أتفق كثيرا مع 
الوزير ألننا عانينا من سوء اإلدارة 
السابق، ولكن ذلك ال يعني ان نغير 
النظام ألن الشيء قد يرتبط بالنظام 
او باملمارســة، بدليــل ان العمل في 
الصنــدوق اآلن تطــور رغــم بقائه 
بنفس النظام السابق، وفعال يجب 
ان يكون الوزير املسؤول السياسي 
عــن كل جهاز يتبعه ولكن ال إفراط 
وال تفريط، وفي الســابق كان مبلغ 
نصف مليون دينار هو السقف األعلى 
للتمويل، ولكن اآلن ال يوجد سقف 

أعلى في التعديالت اجلديدة.
الهيئــات  التجــارة: كل  ٭ وزيــر 
احلكوميــة في الكويت تســير بهذا 
الشكل ومجلس اإلدارة  هو من يضع 
االستراتيجية ويراقب تنفيذها من 
قبل اإلدارة التنفيذية، ونعتقد ان في 
األمر توفيرا على املال العام، وليس 
لــدى احلكومة مانع ان يكون هناك 

سقف لتمويل املشاريع.
٭ عدنان عبدالصمد: ليس بالضرورة 

راكان النصف أثناء اجللسة
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العازمي: وفاة 
الصواغ لن متر 

مرور الكرام

الفضالة: تعديالت صندوق 
املشاريع تخدم املبادرين

طالــب النائــب حمدان 
بأرواح  باالهتمام  العازمــي 
النــاس ووقف مسلســل 
األخطــاء الطبية، متوقعا أن 
يتم اســتجواب الوزير على 

هذا امللف.
وقــال العازمــي، فــي 
تصريــح للصحافيــني في 
املركز اإلعالمي مبجلس األمة، 
ان مــن ضمن التقارير التي 
حتدثنا عنها في اجللسة اليوم 
)امس( تقرير التحقيق في وفاة 
النائب السابق فالح الصواغ 
والكل يشهد مبواقفه الوطنية، 
مؤكدا أن موضوع وفاته لن 
مير مرور الكرام وخصوصا 
بوجود اعترافات بوقع اخطاء 

طبية اثناء وبعد العملية.

أكد النائب يوسف الفضالة ان مجلس األمة قام بإقرار التعديالت 
املقدمة من جلنة حتسني بيئة األعمال على الصندوق الوطني للمشاريع 

الصغيرة واملتوسطة في مداولته االولى. 
وأضاف الفضالة في تصريح صحافي ان جميع التعديالت تهدف 
الي زيادة املشاركة الفعلية ومواد التمويل واملساهمة والتمويل اإلسالمي 
والتقليدي واحلوكمة وفصلنا مجلس االدارة عن اجلهاز التنفيذي.

واشــار الفضالة الى ان التعديالت تخــدم الصندوق بعد كثرة 
الشــكاوى من مجلس االدارة املاضي واحلالي الذي يشكو من نفس 
املشاكل السابقة في وجود جمود بالقانون وعدم القدرة على احلركة 

وعدم القدرة على تنفيذ رغبات املبادرين وطلباتهم املختلفة.
وقال الفضالة اننا اعطينا الصندوق عدة صالحيات ومنحنا النواب 
صالحيات على مراقبة اداء الوزير واحملاسبة السياسية له كونه رئيس 
مجلس اإلدارة باإلضافة الى تفعيلنا الدارة املخاطر، مشــيرا الى ان 

هذه التعديالت ستخدم الصندوق واالخوة املبادرين.

ملشاهدة الڤيديو  ميكن استخدام 
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