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الغامن: مكتب املجلس يحدد اليوم جدول أعمال ما تبقى من دور االنعقاد
قال رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
ان مكتب املجلس سيجتمع اليوم لتحديد 
الوضع النهائي جلدول أعمال جلســات ما 
تبقى من دور االنعقاد اجلاري واملتوقع أن 
ينهي أعماله في الثاني أو الثالث من الشهر 
املقبل، مشيرا إلى انه تسلم ١6 طلبا مستوفاة 
األركان بإقــرار قوانني مدرجة على جدول 
األعمــال و١١ طلبا آخر باســتعجال اللجان 

البرملانية إجناز تقاريرها.
وأضاف الغامن في تصريح للصحافيني 

أن من املرجح عدم عقد أي جلسات األسبوع 
اجلــاري بســبب ارتباط نواب فــي وفود 
خارجية واجتماع البرملان العربي، كما ان 
اللجان ما زالت تعكف على اجناز تقاريرها، 
مبينا انه وفق تفويض مجلس األمة للمكتب 

سنجتمع غدا لترتيب اجلدول.
وأوضح الغامن أن هناك أربع جلســات 
إلقرار امليزانيات، ومن املرجح االنتهاء من 
بعض القوانني خالل جلســتني حســب ما 
علمت من النواب وأعضاء مكتب املجلس.

وردا على سؤال، أكد الغامن أنه لم يوجه 
دعوة إلــى وزير املالية حلضــور اجتماع 
اللجنــة املالية اليوم )أمــس(، ألن اللجنة 
املختصة لم تطلب توجيه الدعوة لتواجد 

الوزير في مهمة رسمية في لندن.
وقال فيما يتعلق بتعديل قانون التأمينات 
أو ما اصطلح عليه »االســتبدال« فكما هو 
معلوم فإن اللجنة املالية سحبت تقريرها 
في جلسة استجواب وزير املالية الثالثاء 
املاضي، ومن حق أي نائب مبن فيهم محمد 

هايــف التقدم باقتراحــات تعديل القانون 
ويحال طبقا للمادة ٩7 إلى اللجنة التشريعية 
ومــن ثم حتيلــه اللجنة التشــريعية إلى 

اللجنة.
واضاف: ان كان االقتراح يتعلق بتقرير 
مت ســحبه فإنه وطبقا للمادة ٩٩ فمن حق 
الرئيس إحالة املقترحات التي تخص هذا 
القانون إلى اللجنة املالية مباشــرة، وبعد 
ذلك يتم توجيه الدعوة إلى الوزير املختص 

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامنواملسؤولني ملناقشة االقتراحات.

لم توجه دعوة للوزير احلجرف حلضور اجتماع »املالية« حول »االستبدال«

»املالية« تقّر تعديالت »تنظيم التأمني«
بتغليظ العقوبات وإنشاء وحدة للتحري تتبع »التجارة«

ناقشــت جلنة الشؤون 
املاليــة واالقتصادية خالل 
اجتماعها أمــس التعديالت 
املقدمة من احلكومة ممثلة 
بوزارة التجارة ومن بعض 
النواب على املداولة األولى 
للمشــروع بقانون بشــأن 
قانون التأمني، باإلضافة إلى 
مشروع القانون بشأن مزاولة 

مهنة مراقبي احلسابات.
اللجنــة  وقــال رئيــس 
النائــب صــالح خورشــيد 
فــي تصريــح للصحافيني 
مبجلــس األمــة إن اللجنة 
وافقت علــى جزء كبير من 
التعديالت اخلاصة بقانون 
التأمــني وأهمها مــا يتعلق 
بتبعية التأمني، موضحا أن 
قرار اللجنة أن تكون هناك 
وحدة حتري في وزارة املالية 
وتكــون تبعيتها إلى وزير 

التجارة مباشرة.
وأشار خورشيد إلى أنه 
مت تغليــظ العقوبــات فــي 
بعــض املقترحــات املقدمة 
من قبل النواب ووضع نظام 
احلوكمة في قضايا التأمني 
باإلضافة إلى ضرورة وجود 
هيئة شرعية كما هو احلال 

في هيئة أسواق املال. 
ومتنــى أن تــرى هــذه 
التعديالت املهمة النور قريبا 
في اجللســة املتوقع عقدها 
القوانني، متوقعا أال  إلقرار 
تواجه هــذه التعديالت أي 
إشكالية لدى مناقشة املداولة 
الثانية للقانون ال سيما أن 
اللجنــة قامت باملزج ما بني 
التعديالت واآلراء املطروحة.
أن  وأضــاف خورشــيد 
اللجنة ناقشت أيضا مشروع 
قانون مقدمــا من احلكومة 
بخصوص املراقبني املاليني 
واحملاســبني ومتــت دعوة 
وزير التجارة خالد الروضان 
والفريق الفني التابع للوزارة 

حتى ال تكون امليزانيات غير 
دقيقــة ومعلبــة، مؤكدا أن 
اللجنة اشــترطت أن يكون 
املدقق املالي مواطنا كويتيا 
يحمل شــهادة مــن جامعة 
معترف بها ورخصة متكنه 

من العمل كمراقب مالي.
وأوضح أنه نظرا لكون 
القانون فنيا شــكلت جلنة 
فنية مشــتركة بني اللجنة 
املالية ووزارة التجارة، مبينا 
أن اللجنة ارتأت عدم التسرع 
فــي إقــرار القانــون اليوم 
وســتعقد اجتماعا األربعاء 
املقبل ملناقشة مواد القانون 

الـ 3٢ بشكل متأن.
وأبدى خورشيد تفاؤله 
بــأن يتــم إدراج 4 قوانــني 
بعضها أجنز والبعض اآلخر 
على طــور اإلجناز من قبل 
اللجنة املاليــة على جدول 
أعمال دور االنعقاد احلالي، 
موضحا أن هذه القوانني هي 
تعديالت قانون املناقصات 
فيما يخــص املنتج احمللي 
واملشــروعات الصغيــرة، 
وقانــون التأمني الذي متت 
املوافقــة عليه فــي املداولة 
األولى، والقانــون املتعلق 
باملراقبني املاليني واحملاسبني 
واملتوقع إجنازه في اجتماع 

التأمينات  مدير مؤسســة 
االجتماعية متفهم ومتعاون 
ألبعــد احلدود فــي وضع 

البدائل بهذا اجلانب«.
وأكــد أن اللجنــة املالية 
توصلت إلــى نتائج جيدة 
فيما يخص خفض نســبة 
اســتقطاع أقســاط القرض 
احلســن مــن ٢5% إلى ١٠% 
وبأثر رجعي من تاريخ إقرار 

القانون قبل شهرين.
وقال خورشيد إن اللجنة 
ســيكون لها لقاء قريب مع 
اجلانب احلكومي لدراســة 
هذا املوضوع والتوصل إلى 
نتائج مثمرة تصب في صالح 

املتقاعدين.

اللجنة يوم األربعاء املقبل، 
والقانون الرابع هو اخلاص 
بتعديــل قانون الشــركات 
فيما يتعلق بتطبيق النظام 

االلكتروني واحلوكمة.
وعن التعديالت املتعلقة 
بفوائد قروض االستبدال من 
)التأمينات(، قال خورشيد إن 
اللجنة املالية سحبت التقرير 
من مجلــس األمة بناء على 
تعهد وزيــر املالية د.نايف 
احلجــرف، ولكــن إلى اآلن 
لم يصل التصور احلكومي 
بشــأن هذه التعديالت إلى 

اللجنة.
وأعلن أن اللجنة ستوجه 
الدعوة لوزير املالية وممثلي 
املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية ملناقشة البدائل 
فيمــا يتعلــق مبوضــوع 
االســتبدال، مبينا أن وزير 
املالية تعهد خالل مناقشــة 
استجوابه األسبوع املاضي 
بأن يكون هذا املوضوع محل 

تعاون.
وقــال خورشــيد »على 
يقــني بــأن وزيــر املاليــة 
متعــاون ألبعــد احلــدود 
ليــس فقط في هــذا امللف 
بل كذلك في ملفات أخرى، 
وأجد لزاما علي أن أؤكد أن 

خورشيد: بانتظار التصور احلكومي بشأن »فوائد االستبدال«

عمر الطبطبائي وصالح خورشيد وفيصل الكندري وفراج العربيد وخالد الروضان خالل اجتماع جلنة الشؤون املالية واالقتصادية

باإلضافة الى ممثلي جمعية 
املراقبني املاليني واحملاسبني.
واعتبــر أن هذا القانون 
إقراره مستحق نظرا ملا له 
من أهمية قصــوى في ظل 
بعض القضايا التي حتصل 
التأمينــات  فــي مؤسســة 
االجتماعية وغيرها، مبينا 
أن هناك شركات مقيدة في 
سوق الكويت لألوراق املالية 
وشــركات تتبــع احلكومة 
وبالتالــي   %١٠٠ بنســبة 
يجــب أن يكــون هناك دور 
للمراقبني املاليني في الكشف 

عن التجاوزات.
ورأى خورشيد أن إقرار 
هذا املشروع بقانون سيحد 
بنســبة كبيرة من التجاوز 
الدولة وخاصة  على أموال 
في الشــركات التي متتلكها 

الدولة بنسبة ١٠٠%. 
وأشــار الــى أن اللجنة 
وضعت آلية لعمل املراقبني 
املاليــني بحيث تكــون مدة 
عمل املراقب املالي 4 سنوات 
فقط، كما قررت اللجنة وضع 
عقوبات مغلظة في القانون.
وبني أن اللجنة تناولت 
أيضا تأمني ميزانية الشركات 
وضمــان صحتها من خالل 
مدققني ماليني أصحاب كفاءة 

»امليزانيات« تطالب »البترول« بعدم تأخير املشاريع
ناقشــت جلنة امليزانيات 
واحلساب اخلتامي بحضور 
وزير النفط ووزير الكهرباء 
واملاء د.خالد الفاضل ميزانية 
شركة البترول الوطنية للسنة 
املاليــة اجلديــدة ٢٠١٩/٢٠٢٠ 
ومالحظات ديوان احملاســبة 
الواردة في تقريره الســنوي 
عن السنة املالية ٢٠١8/٢٠١7.

وقال رئيس اللجنة النائب 
عدنان عبد الصمد في تصريح 
صحافي إن مالحظات ديوان 
احملاسبة املسجلة على الشركة 
زادت ١٢% عما كانت عليه في 
السنة املالية السابقة لتصل 

إلى ١63 مالحظة.
غالبيــة  أن  وأضــاف 
املالحظــات على مؤسســات 
عمومــا  النفطــي  القطــاع 
ولســنوات عــدة تتمحــور 
حول املشاريع والعقود حيث 
بلغت نسبتها 66% من إجمالي 
املالحظات املسجلة على شركة 
البترول الوطنية ما أثر على 

األداء التشغيلي للشركة.
وأوضح أن اللجنة تبني لها 
عدم حتقيق الشــركة للطاقة 
التكريريــة املســتهدفة مبــا 
أن العديد من تلك املشــاريع 
والعقود مرتبطة باإلنتاج وهي 
من املالحظات املتكررة سنويا.
ولفــت إلــى أن الفارق في 
الطاقة التكريرية عن املخطط 
بلــغ 4%، إضافة إلى اختالف 
كميــة املنتجــات البتروليــة 
التي مت إنتاجها فعليا عما هو 
مخطط لها مبصافي الشركة ما 
أدى إلى عدم حتقيق إيرادات 
بلــغ مــا أمكن حصرهــا ٢68 

مليون دينار.
وأشار إلى أن الشركة تتكبد 
خســائر نتيجة تأخر بعض 
املشــاريع واملتمثلة باألرباح 

باإلمكان حتقيقها والتي بلغت 
٢5٠ مليون دينار.

وأضــاف عبــد الصمد أن 
اللجنة ناقشــت تأخر تنفيذ 
املرتبطــة  األعمــال  بعــض 
املتأخرة  باألعمــال األخــرى 
والتي تستدعي متديد أعمال 
بعض املقاولني وإصدار األوامر 
التغييرية إضافة إلى ارتفاع 
تكاليف تلك األعمال املتأخرة 
وبالتالــي حتمــل الشــركة 
ملطالبات مالية نتيجة التأخر 

في التنفيذ.
وبني أن اللجنة شددت على 
ضرورة معاجلة ظاهرة التأخر 
في املشــاريع في مؤسســات 
القطاع النفطي والتي ســبق 
للجنة مناقشتها وباجتماعات 
سابقة وأبدت توصياتها بذلك، 
خاصــة فيمــا يتعلق باخللل 
في آلية تأهيل مقاولي العقود 
النفطية وما تبني من قصور 
في نظام التأهيل في الشركة.
وأوضــح أن هنــاك أيضا 
عدم تخطيط فني ومالي سليم 
سواء في تأخر طرح املشاريع 
أو كثــرة األوامــر التغييرية 
وعــدم الدقــة بتحديــد القيم 

املرتبطة بشكل مباشر بأسعار 
املنتجات املكررة ال تؤثر على 
األرباح بل تؤثر على إيرادات 

الشركة وليس أرباحها.
وبني أن اللجنة تأكدت من 
ذلك مبقارنة بيانات متوسط 
أسعار النفط وأرباح الشركة 
الفعلية لـ 5 ســنوات ماضية 
علمــا بــأن 88% مــن إجمالي 
مصروفات الشركة هي تكاليف 
متغيــرة ليــس للشــركة يد 
فيها تتغيــر بناء على حركة 
أســعار النفط كما هو احلال 

مع إيراداتها.

التقديرية لبعض املشــاريع 
باإلضافة إلى قصور الشركة 
في متابعة تنفيذ تلك العقود 
وعدم اتخاذ إجراءات حازمة 
مع بعض املقاولني كالتأخر في 
تطبيق الغرامات على البعض 

منهم.
وأكد أن اللجنة شددت على 
الشــركة ببذل  ضرورة قيام 
املزيد من اجلهد في حتســني 
التشــغيلي، خاصــة  أدائهــا 
التحكــم مبصروفاتهــا  وأن 
التشغيلية يؤثر على أرباحها.

وأشار إلى أن أسعار النفط 

د. عادل الدمخي وعدنان عبدالصمد وعبداهلل الرومي ود.خالد الفاضل اثناء اجتماع جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي

التي كان باإلمكان حتصيلها 
في حالة تشغيل تلك املشاريع.
وبــني أن اللجنة ناقشــت 
تأخر مشروع الوقود البيئي 
والــذي يهــدف إلى توســيع 
وتطويــر مصفاتــي مينــاء 
عبداهلل وميناء األحمدي إلنتاج 
منتجات بترولية نهائية عالية 
الربحية ومتوائمة من األنظمة 
البيئية العاملية ما سيسهم في 
خلق أسواق جديدة لبيع تلك 

املنتجات للكويت.
وقــال إن املشــروع تأخر 
نتيجة لعدم انتهــاء مقاولي 
احلزم من تنفيذ أعمال العقود 
املسندة إليهم ما أدى إلى تغيير 
تاريخ التشغيل من ١٢ ابريل 
٢٠١8 إلى ما كان مفترضا وهو 

تاريخ ١3 يوليو ٢٠١٩.
وبني أنــه وحســب إفادة 
البتــرول  مســؤولي شــركة 
الوطنية فقد تغير ذلك التاريخ 
أيضا ليكون املشروع جاهزا 
للتشــغيل في مــارس ٢٠٢٠ 
على أن يتم التشــغيل خالل 
3 إلى 6 أشــهر إضافية، وقد 
نتج عن هذا التأخر خســائر 
ناجتة عــن األرباح التي كان 

وزير املالية: لم نتسلم دعوة من اللجنة

هايف: سأستجوب احلجرف إذا لم ينفذ تعهده

»املسار املستقل«: نناشد احلكومة
التمسك بثوابتها في التصدي للتطبيع

أصدر جتمع »املسار املستقل« بيانا حول 
املشاركة في »ورشة البحرين« وتداعياتها، 
فيما يلي نصه: ينظر جتمع املسار املستقل 
ببالغ القلق واحلذر من محاولة جر الكويت 
والدول العربية في املشاركة بورشة البحرين 
املقرر عقدها الشهر اجلاري، ومحاوالت خلق 
بيئــة خلــف األبــواب للتطبيع مــع الكيان 
الصهيوني. ويرى جتمع املسار أن التفكير 

واملشاركة في هذه الورشة سيضيع احلقوق 
التاريخية للعالم اإلسالمي وحقوق سيادة 
الشعب الفلسطيني وأنها بداية التفريط في 
املسجد األقصى. لذا، يناشد جتمع املسار قيادة 
وحكومة الكويت االبتعاد عن هذه احملاوالت 
والتمســك بثوابتها التاريخيــة في وقوفها 
بجانب حقوق الشعب الفلسطيني، والتصدي 

حملاوالت التطبيع مع الكيان الصهيوني.

أكد وزير املالية د.نايف 
احلجرف حــرص احلكومة 
على التعاون مع مجلس األمة 
لكل ما يحقق الصالح العام، 
جاء ذلك في تصريح احلجرف 
لــدى وصولــه إلــى مدينة 
لندن للمشــاركة في مؤمتر 
االستثمار الذي تنظمه هيئة 
تشــجيع االستثمار املباشر 
في العاصمة البريطانية غدا 
االثنــني. وقال احلجرف ردا 
على ما أثــاره أمس النائب 
محمــد هايف حــول تعديل 

نظام االســتبدال في قانون املؤسسة العامة 
للتأمينــات االجتماعية علــى اآلتي: لم يقدم 
أي مشــروع بقانون أو اقتــراح بقانون إلى 
تاريخه، ولم توجه الدعوة إلى وزير املالية 
والتأمينــات االجتماعيــة حلضــور اجتماع 

جلنة الشــؤون االقتصادية 
واملاليــة الــذي عقــد اليوم 
األحد ١6 يونيو ٢٠١٩، ومتت 
مناقشة عدد من املقترحات 
مع عدد من األخوات واإلخوة 
أعضاء مجلس األمة املوقرين 
خالل الفتــرة املاضية على 
أن تتم مناقشتها في اللجان 
املختصة وفقا ملا نص عليه 
الدســتور والالئحة خاصة 
بعد ان اســترد األخ رئيس 
جلنة الشــؤون االقتصادية 
واملاليــة التقريــر اخلــاص 
باالســتبدال ملناقشــته في اللجنة. واختتم 
احلجرف تصريحه بالقول: »إذ نؤكد على مد 
يد التعاون مع املجلس، لنؤكد في الوقت نفسه 
أهمية دراسة القوانني بشكل متكامل حفاظا 
على سالمة القوانني واملنظومة التشريعية«.

طالب النائب محمد هايف 
وزير املالية د.نايف احلجرف 
بتنفيــذ وعده الــذي قطعه 
أمام النواب أثناء مناقشــة 
االستجواب الذي كان مقدما له 
من النائبني رياض العدساني 
ود.بدر املال األسبوع املاضي، 
واملوافقة على تعديالت قانون 
التأمينات االجتماعية، معلنا 
عزمه استجواب الوزير ما لم 

ينفذ وعده.
وقال هايف في تصريح 
باملركز اإلعالمي في مجلس 

األمة: »كما هو معلوم ومنشــور مت 
االتفاق مع وزير املالية مبا تعهد به في 
يوم االستجواب بإنهاء وإلغاء الفوائد 

الربوية من قانون التأمينات، ومت احلديث 
معه أيضا في اليــوم التالي بحضور عدد 
من النواب بهذا األمر، وكان من املفترض أن 
يحضر الوزير اليوم )امس( أو من ينوب 
عنه اجتماع اللجنة املالية، حيث كان الواجب 
عليه املوافقة على التعديالت املقدمة على 

الفوائــد الربوية، ولكن لم 
يحضر أحد«.

الوزير  وأضاف: »كون 
لــم يحضــر اليــوم« امس 
»فســأمنحه مهلة إلى الغد 
)اليــوم(، فإمــا أن يحضر 
هــو أو مــن ينــوب قبــل 
انتهاء اجتماع اللجنة املالية 
اليوم أو غدا للموافقة على 
التعديــالت أو أن يتحمــل 
املسؤولية إلخالله وحنثه 
بالقســم الذي أقســم عليه 
مرتني أمام سمو األمير وأمام 
أعضاء مجلس األمة بأن يؤدي 

أعماله باألمانة والصدق«.
الوزيــر  ان علــى  وأكــد 
مســؤولية فــي تنفيذ وعوده، كمــا أن على 
النواب مســؤولية أمام الشعب الكويتي بأال 
مير هذا األمر مرور الكرام. وقال: »هذه املنصة 
التي تعهد وهو يعتليها ســوف يعود إليها 
قريبــا إن لم ينفذ، وهذه رســالة للوزير إن 
كان ال يريد العودة للمنصة هذا األسبوع«.

رداً على ما أثاره هايف حول عدم حضور الوزير اجتماع »املالية«

د.نايف احلجرف

محمد هايف
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شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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