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فايز  اجلمهور: قرعة الشريحة الثانية لـ «من باع بيته» أول مارس

عادل الشنان

قامت جلنة شؤون اإلسكان 
البرملانيــة بزيــارة ميدانية 
للمشروع اإلسكاني اخلاص 
بقانــون مــن بــاع بيتــه في 
منطقة شرق تيماء، بحضور 
وزير الدولة لشؤون اإلسكان 
وزير الدولة لشؤون اخلدمات 
د.عبــداهللا معرفــي، ومديــر 
الهيئة العامة للرعاية السكنية 

بدر الوقيان.
اللجنــة  رئيــس  وهنــأ 
النائــب فايــز اجلمهــور في 
تصريــح صحافــي خــالل 
اجلولــة املواطنــني املعنيني 
بقانــون من بــاع بيته الذين 
سيتســلمون بيوتهم وكذلك 
بقرب تسلم الشريحة الثانية 
أوراق القرعــة فــي األول من 
مارس املقبل، متهيدا لتسلمهم 
بيوتهم واستقرار هذه الفئة 

من األسر الكويتية.
وأكد اجلمهور «اســتمرار 
جهود جلنة شؤون اإلسكان 
بكل مثابرة لتحقيق حلم كل 

موقع املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية، حيث سيتم إجراء 
القرعة على هذه الشــريحة. 
وبني أن البناء في هذه البيوت 
يتم بالطريقة املعمارية التي 
تناســب األســرة الكويتيــة 
بتصاميم حديثة، مشيرا إلى 
أن مؤسسة الرعاية السكنية 
أقرت مبلغ إيجار رمزي لهذه 
البيوت بالتوافق مع اللجنة 
اإلسكانية البرملانية بواقع ١٠٠ 
دينار شهريا لتخفيف العبء 
على األسرة الكويتية خاصة 

من باع بيته.
وأوضــح معرفــي أنه مت 
إجنــاز عــدد ٤٢٥ بيتــا مــن 
أصــل ٥٠٩ بيــوت، وســتتم 
دعــوة املواطنني املشــمولني 
بهذا القانون واملقيد لهم طلب 
مســكن مالئم وفقا لشروط 
وأحكام هذا القانون والراغبني 
بالتخصيص على هذا املشروع 
اعتبــارا مــن ١ مــارس وفقا 

انتهى بطريقة  شــرق تيماء 
مميزة وتصميم رائع، معربا 
عن شــكره لوزير اإلســكان 
ومؤسســة الرعاية السكنية 
على تعاونهم مع اللجنة بشكل 
مكن جلنة شؤون اإلسكان من 
استعجال الكثير من املشاريع 

السكنية.
وقال الصقعبي: «إنه في 
هذا الوقــت جتري إزالة أحد 
املعوقات الثالثة الرئيسة في 
جنوب مدينة سعد العبداهللا 
الســكنية وهذه خطوة مهمة 
لالنتهــاء مــن هذا املشــروع 
املهــم»، مؤكدا أن «كل هذا لم 
يكن ليتــم لوال تعاون نواب 

ومسؤولني».
وشــدد علــى أن القضية 
اإلســكانية قضية مجتمعية 
وهي القضية األولى باعتبار 
أن اســتقرار األسرة مرهون 
بوجود ســكن مناســب لكل 

أسرة كويتية.

بإجناز وتسليم أول دفعة من 
البيــوت التي مت تنفيذها من 
قبل املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية وفقا للقانون ٢٠١٥/٢.
وأوضــح ان هذه البيوت 
للمواطنــني املســتحقني لها 
حســب القانون، مشيرا إلى 
أن لكل رب أسرة باع مسكنه 
القــرض كامــال  ورد مبلــغ 
لبنك االئتمان وقدم شــهادة 
من التســجيل العقاري بأنه 
ال ميلك مســكنا احلق في أن 
يتقدم للرعاية السكنية بطلب 
مسكن بصفة إيجاره أو حق 

انتفاعه.
ولفت إلى أن عدد البيوت 
في املرحلة األولى التي سلمت 
٤٢٥ بيتا، موضحا أن «مساحة 
األرض لهــذه البيــوت تبلغ 
٣٠٠ متــر مقامة على دورين 
ومكونــات البيــت هي نفس 

مكونات البيت احلكومي».
وأضاف ان «البيت عبارة 

أســرة كويتيــة باالســتقرار 
في الســكن املالئــم كما كفله 

الدستور الكويتي».
وأضــاف: «هــذا اجلهــد 
يشكر عليه اللجنة اإلسكانية 
ومؤسســة الرعاية السكنية 
ممثلــة بوزيرهــا ومديرهــا 
واملسؤولني والعاملني لتحقيق 
هذا احللم لألسر الكويتية التي 
تعثرت ظروفها املادية من دون 
احلصول على السكن املالئم».

وأوضح أن أعضاء اللجنة 
حرصوا علــى دخول املنازل 
ووجــدوا أنهــا مالئمــة رغم 
وجود بعض املالحظات على 
التصميم ستتم مراعاتها في 
املخطط املقبل، متمنيا في هذا 
الصدد اكتمال املرحلة املقبلة 
لهذه الفئة املتضررة في منطقة 

شرق صباح األحمد.
من جهته، قال مقرر اللجنة 
النائب د.عبدالعزيز الصقعبي 
إن مشــروع من باع بيته في 

لألولوية املقررة بحسب تاريخ 
التصرف البيع.

وأضاف ان املشروع جزء 
من مشاريع مؤسسة الرعاية 
السكنية واملخصص للفئات 
احملــددة واملخاطبــة بأحكام 
القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ وهم 
فئة من باع بيته وقام بسداد 
كامل قيمة القرض املستحق 
لبنك االئتمان. وتوجه الوزير 
بالشــكر لرئيــس وأعضــاء 
البرملانيــة  جلنــة اإلســكان 
علــى تعاونهــم وتذليــل كل 
الصعوبات أمام التنفيذ، مؤكدا 
أنه لوال جهودهم ما كان هذا 
اإلجناز، كما توجه بالشــكر 
لوزارة الكهرباء ووزارة الدولة 
لشــؤون البلديــة لتســهيل 
التيــار  وســرعة توصيــل 
الكهربائي إلى هذه الشريحة.

من ناحيتــه، أعرب مدير 
عام مؤسسة الرعاية السكنية 
بــدر الوقيــان عن ســعادته 

وأكد حرص أعضاء جلنة 
شؤون اإلسكان منذ تشكيلها 
على الدفع قدما باالنتهاء من 

القضايا اإلسكانية.
من جهته، قال وزير الدولة 
لشؤون اإلسكان وزير الدولة 
لشــؤون اخلدمات د.عبداهللا 
معرفي إن املشروع في شرق 
تيمــاء يضــم ٥٠٩ وحــدات 
ســكنية إضافة إلى خدماتها 
من جمعية تعاونية ومحالت 
جتارية ومسجد، مشيرا إلى 
أن هذا املشروع هو الشريحة 
األولى من املشاريع املخصصة 
لهــم في إطــار القانــون رقم 

.٢٠١٥/٢
وكشف معرفي عن طرح 
قرعــة الشــريحة الثانية في 
بداية شــهر مارس وتتضمن 
١١٨٠ منزال في شــرق صباح 
األحمد السكنية، موضحا أن 
«التسجيل فيها سيكون عبر 
املنصــة اخلاصــة بذلك على 

عــن دور أرضــي ودور أول، 
الــدور األرضي يتكــون من 
ديوانيــة وصالــة معيشــة 
وصالة طعام ومطبخ وغرفة 
للخادمــة وغرفــة مســتقلة 
للسائق، والدور األول عبارة 
عن ٤ غرف ماستر وكل غرفة 

بها حمامها اخلاص بها».
وأوضح أن هذا املشــروع 
هــو األول ضمــن املشــاريع 
املعدة لهذه الفئة، كاشفا عن 
أن ميزانية ٢٠٢٢/٢٠٢١ تشمل 
مناقصتني حتت الطرح إلنشاء 
وإجنــاز وصيانــة ١١٨٤ بيتا 
للمخاطبني بأحــكام القانون 

.٢٠١٥/٢
وأعرب عن شكره ألعضاء 
اللجنة اإلســكانية البرملانية 
للتواصــل الدائــم والتعاون 
املثمــر مع املؤسســة العامة 
للرعايــة الســكنية فــي هذا 
اخلصــوص، وكذلك اجلهات 
والوزارات املعنية ملساهمتهم 
اإليجابية في اإلسراع بتوفير 
املشــاريع  فــي  اخلدمــات 

اإلسكانية.

«اإلسكانية البرملانية» تتفقد املشروع في شرق تيماء

جانب من اجلولةفايز اجلمهور ود.عبدالعزيز الصقعبي ود.عبداهللا معرفي وصالح املضف وبدر الوقيان خالل اجلولة اجلمهور والوقيان في أحد املنازل

بدر احلميدي: طرح األراضي الفضاء اململوكة للدولة لالستثمار
تقدم النائب بدر احلميدي 
باقتراح بقانون في شأن تعمير 
األراضــي الفضــاء اململوكــة 
للدولــة واســتثمارها، وذلك 
بإعمارها وتنميتها ما يخفف 
العــبء على اخلزانــة العامة 
ويفتح املجال أمام اآلالف من 
الوظائف للكويتيني ويســهم 

في معاجلة ظاهرة البطالة.
وجــاءت مــواد االقتــراح 

بقانون كما يلي:
مــادة ١: يكــون للعبارات 
التاليــة املعنــى  والكلمــات 

املوضح قرين كل منها:
األراضــي  األراضــي:   -
الفضــاء املخصصة من بلدية 
الكويت إلعدادها قسائم سكنية 
مبرافقهــا العامــة واخلدمية، 

احملددة في هذا القانون.
- الوزير: وزير املالية.

- العقد: عقد تنفيذ البنية 
التحتيــة واملرافق واخلدمات 
للمســاحات احملــددة في هذا 

القانون.
- اللجنة العليا أو اللجنة: 
العليــا ملشــروعات  اللجنــة 
الشــراكة بني القطاعني العام 
واخلاص كما حددت بالقانون 
رقم ١١٦ لسنة ٢٠١٤ املشار إليه.

- البنية األساسية: شبكات 
الطــرق - خطــوط امليــاه - 
الكهربــاء - الهاتف - الطرق 
- الصرف الصحي - شــبكة 
مياه األمطار. وربطها باملصادر 

الرئيسة لها.
مادة ٢: تلتزم بلدية الكويت 
خالل ٦ أشهر من تاريخ العمل 
بهذا القانون. تسليم املساحات 
التالية خالية من املوانع إلى 

تســلمها كل موقع من املواقع 
املشــار إليها باملادة ٢ من هذا 
القانون، طرح تنفيذ املشروع 
بهــا بــني الشــركات املدرجة 
أسهمها في سوق األوراق املالية 
وغيرهــا من الشــركات التي 
تخضع في ممارســة نشاطها 
ألحكام القانون رقم ٩٨ لسنة 
٢٠١٣، ٤٩ لســنة ٢٠١٦ املشار 

إليهما.
مــادة ٥: تكــون دراســة 
عــروض تنفيــذ ما يقــام من 
القســائم  إنشــاء  مشــاريع 
الســكنية واخلدمية واملرافق 
العامة بها واختيــار أفضلها 
واإلشراف على تنفيذها. وفقا 
للقواعد والضوابط املعمول بها 
لدى اللجنة العليا. ويجب أال 
تقل مساحة القسيمة عن ٢٥٠ 
مترا مربعــا. كما ال يجوز أن 
تتفاوت مساحات القسائم إال 
بالقدر الذي تقتضيه الضرورة 
الفنية للتقسيم وفقا للخرائط 

املرفقة.
مــادة ٦: تطرح القســائم 
املشــار إليها في هذا القانون 
باملــزاد العلنــي علــى النحو 
السابق. ووفقا ألحكام املرسوم 
بالقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ 

املشار إليه.
وفي جميع األحوال تكون 
األولوية للمشــاركة في املزاد 
للمواطنني ومستحقي الرعاية 
الســكنية واملــرأة الكويتيــة 
املطلقة طالقا بائنا أو األرملة 
ولــدى أي منهمــا أبناء وعلى 
أال يتجاوز احلد األعلى لسعر 
القســيمة فــي املــزاد ٧٠ ألف 

دينار.

مادة ٧: ١- يجب أال يكون 
املشــترك في املــزاد على هذه 
القســائم مالــكا أو حائزا أي 

قسائم سكنية.
٢- ال يجوز للراسي عليه 
املزاد املشاركة في املزاد على 

أكثر من قسيمة.
٣- يجــب أن يشــرع في 
بنائها خالل ثالث سنوات من 
تاريخ رسو املزاد عليه. وفي 
حال املخالفة تسترد القسيمة 
وترد إليه قيمــة املزاد عليها 
ويعــاد طرحهــا باملــزاد مرة 

أخرى.
٤- ال يجوز للراسي عليه 
املــزاد التصرف فيهــا بالبيع 
أو تقرير أي حق عيني عليها 
للغير قبل مرور ١٠ ســنوات 

من تاريخ رسو املزاد.
وحتدد الالئحة التنفيذية 
للقانــون شــروط وضوابط 

تنفيذ هذه الشروط.
مــادة ٨: يصــدر الوزيــر 
املختص الالئحة التنفيذية لهذا 
القانون خالل ثالثة أشهر من 

تاريخ العمل به.
مــادة ٩:» تســري أحــكام 
القوانني رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠،١١٦ 
لســنة ٢٠١٤،١١٦ لسنة ٢٠١٧، 
فيما لم يرد بــه نص في هذا 

القانون.
مادة ١٠: يلغي القانون رقم 
٥٠ لسنة ٢٠٠٥ املشار إليه كما 
يلغي كل حكم يخالف أحكام 

هذا القانون.
مادة ١١: على رئيس مجلس 
الــوزراء والــوزراء كل فيمــا 
يخصــه تنفيذ هــذا القانون 

ويعمل به من تاريخ نفاذه.

بدر احلميدي

وزارة املالية واملبينة باملناطق 
احملددة لها وهي:

١- منطقة أمغرة مبساحة 
٢٫٩١٣٫٠٠٠ متــر مربع تغطي 

٧٦٩٣ قسيمة.
٢- الصليبخات - العاصمة 
٢٫٩٦٠٫٠٠٠ متــر مربع تغطي 

٧٨١٥ قسيمة.
٣- اجلهراء ٤٫٧١٥٫٠٠٠ متر 

مربع تغطي ١٢٫٤٥٠ قسيمة.
٤- القيروان ١٫١٢٨٫٣٧٤ مترا 

مربعا تغطي ٢٩٧٩ قسيمة.
٥- النهضة ٨٧٫٧٠٠٠ متر 

مربع تغطي ٢٣٤٣ قسيمة.
وفقا للخرائط احملددة لها 
من بلدية الكويت املرافقة لهذا 
القانون وملســاحة ٢٥٠ مترا 

مربعا للقسيمة.
مــادة ٣: علــى اجلهــات 
احلكوميــة ذات الصلــة إزالة 
العوائــق، كل فيمــا يخصه، 
على نفقتها مع مراعاة مواعيد 
تسليم املوقع من بلدية الكويت 

إلى وزارة املالية.
مادة ٤: تتولى وزارة املالية 
خالل ســتة أشــهر من تاريخ 

املذكرة اإليضاحية 
اإليضاحيــة  املذكــرة  ونصــت 

لالقتراح بقانون:
أورد الدســتور في املادة ٢٠ منه 
ضوابط االقتصاد الوطني وإجراءات 
تطوير به وإمنائه بالتعاون بني نشاط 
القطاعني العام واخلاص لزيادة اإلنتاج 
ولرفع مســتوى املعيشــة وحتقيق 

الرخاء.
وملا كان الثابت على أرض الواقع 
وجود العديد من مساحات األراضي 
الفضاء في أنحاء مختلفة من البالد 
وجميعها غير مستغلة منذ مدة من 
الزمن على الرغم من أهمية مواقعها 
وتوافر اخلدمات فيها في الوقت الذي 
شاهد السوق العقاري االرتفاع املتزايد 
في أســعار القســائم ســواء للسكن 

اخلاص أو املشاريع التنموية.
وإزاء أهمية طرح هذه املساحات 
لالســتغالل وإعمارهــا وتنميتهــا 
بالتعــاون مع جهود القطاع اخلاص 
وتوافر الكوادر الفنية ولتمويل الالزم 
ما يخفف العبء على اخلزانة العامة 
ويفتح املجال أمام اآلالف من الوظائف 
للكويتيني ما يسهم في معاجلة ظاهرة 
البطالــة والباحثــني عــن العمل من 
املواطنني لذلك جاء االقتراح بقانون 

لتحقيق ما تقدم.
واستهدفت مواد االقتراح احملافظة 
على املال مع إيجاد املنافسة والشفافية 
في طرح املشروعات للتنفيذ بالتقيد 
بأحكام القوانني ذات العالقة ومنها ما 
استهدف القانون رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٦ 
في شــأن املناقصات العامة حتقيقه 

باتباع سياســة مرنة تتيح ملواجهة 
املستجدات في مجال تنفيذ املشاريع 
واإلفادة من خبرات القطاع اخلاص 
الفنية وإمكاناته املادية في التحقيق 

عن اخلزانة العامة.
إضافة إلى مــا ورد بالقانون من 
أهمية مراعاة أصحاب املشــروعات 
الصغيــرة واملتوســطة وتشــجيع 
مبادراتهم بأفضلية حتدد ضوابطها 
الالئحة التنفيذية عند توافر الشروط 

في العطاءات املقدمة من أي منها.
حيث تضمنت املادة ١ على حتديد 
ماهية املصطلحات ومعاني الكلمات 

املستخدمة بالقانون.
وتضمنت املــادة ٢ حتديد ماهية 
املساحات واملناطق التي تلزم بلدية 
الكويت تســليمها إلى وزارة املالية. 
لعرضها لالستغالل واإلعمار املتكامل 
باملســاحات التــي ميكــن توفيرهــا 
بقسائم مساحة ٢٥٠ مترا مربعا وعلى 
التفاصيل احملددة باملادة وهي مبناطق 
(أمغرة - الصليبيخات - اجلهراء - 
القيروان - النهضة) وهذه املناطق 
ميكن بإعمارها توفير ما يجاوز ٣٤٠٠٠ 

قسيمة متكاملة اخلدمات واملرافق.
وألزمت املادة ٣ اجلهات ذات الصلة 
بإزالة ما يخصها من عوائق باملساحات 
املشــار إليها في وقت معاصر لقيام 
بلدية الكويت تخصيصها. للتسليم 
خالية من العوائق إلى وزارة املالية.

وهذا اإلجراء تأكدت أهمية باإلشارة 
إليه في املادة ١٧ من القانون رقم ٤٧ 
لسنة ١٩٩٣ في شأن الرعاية السكنية 

ويتوافــق مع التعــاون بني األجهزة 
احلكوميــة لتحقيق الصالــح العام 
بالضوابط احملددة بأحكام القانون رقم 
٩٨ لسنة ٢٠١٣، ٤٩ لسنة ٢٠١٦ املشار 
إليهما في إجراءات الطرح والترسية 
ومراعــاة أحكام املادة ١١ من القانون 
رقم ٤٩ لسنة فيما ورد بها من حتديد 
الالئحة التنفيذية للقانون مراعاة منح 
أفضلية للعطاءات املقدمة من أصحاب 
املشــروعات الصغيرة أو املتوسطة 
متى كانت إن وجدت وكانت مطابقة 

للشروط واملواصفات.
وأشــارت املادتــان ٢ و٤ إلــى أن 
تنفيذ املشــاريع في أي هذه املناطق 
يكــون من خالل تأســيس املرخص 
لهم استغاللها شركة مساهمة عامة 
وتنفيذ املشاريع على ضوء الشروط 
والقواعد واألحكام املعمول بها لدى 
اللجنة العليا احملددة بالقانون رقم 

١١٦ لسنة ٢٠١٤ املشار إليه.
وتضمنت املادتان ٦ و٧ أن يكون 
الطرح للمواقــع باملزاد العلني وفقا 
ألحكام املرســوم بالقانون رقم ١٠٥ 
لســنة ١٩٨٠ املشــار إليه ومنعا من 
املضاربــة علــى القســائم مــن قبل 
الراســي عليه املــزاد تضمنت املادة 
حظر التصرف في القســيمة بالبيع 
أو تقريــر أي حق عينــي عليها قبل 
انقضاء عشر سنوات من تاريخ مرسى 

املزاد عليه.
ونصت املادتان ٨ و١١ على األحكام 
التنفيذية للقانون وحتقيقا ملا تقدم 

جاء هذا االقتراح بقانون.

مبارك العرو: يجوز للموكل أثناء سريان
الوكالة طلب إلغاء قيد الوكالة التجارية

تقدم النائب مبارك العرو 
باقتــراح بقانــون بتعديل 
بعض أحكام القانون رقم ١٣ 
لسنة ٢٠١٦ بتنظيم الوكاالت 
التجارية، مبنح املوكل احلق 
أثنــاء ســريان الوكالة في 
التقــدم بطلب بإلغــاء قيد 
الوكالــة التجارية إذا صدر 
مــن الوكيــل أي تصرفات 
من شأنها اإلضرار مبصالح 

املوكل إضرارا جسيما.
وجــاءت مــواد االقتراح 

بقانون كما يلي:
مادة أولى: تضاف مادة 
جديدة برقم (٩ مكرر) إلى 
القانون املشــار إليه يكون 
نصهــا كالتالــي: (يجــوز 
للموكل أثناء سريان الوكالة 
أن يتقدم بطلــب إلغاء قيد 

الطلــب خــالل ٣٠ يوما من 
تاريــخ تقدميــه وإال اعتبر 
الطلب مرفوضا، وملن رفض 
طلبه أن يطعن في هذا القرار 
أمام احملكمة املختصة خالل 
٦٠ يومــا مــن تاريخ إعالن 
الرفض أو من تاريخ مضي 

املدة املشار إليها).
مادة ثانية: يلغى كل حكم 
يعارض أحكام هذا القانون 
ويعمل به من تاريخ نشره.
املذكــرة  ونصــت 
اإليضاحية لالقتراح بقانون 

على اآلتي:
جاء هذا التعديل بإضافة 
مادة جديــدة برقم ٩ مكرر 
للقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٦ 
بتنظيم الوكاالت التجارية 
والئحتــه  خــال  والــذي 

التنفيذية من تنظيم مسألة 
حق املوكل في التقدم بطلب 
إللغاء الوكالة التجارية إذا ما 
رأى أسبابا قوية لذلك أهمها 
وأخصها حالة إذا ما بدر من 
الوكيــل أي تصرفات تضر 
مبصاحلــه ضررا جســيما 
يخول له احلــق في التقدم 
بطلب إلــى وزارة التجارة 
والصناعة، ويجب عليها أن 
تبت في هــذا الطلب خالل 
٣٠ يوما من تاريخ تقدميه 
وإال اعتبــر مضي هذه املدة 
مــن دون رد مبنزلة رفض، 
وله في هذه احلالة أن يطعن 
في هذا القرار خالل ٦٠ يوما 
من تاريخ إبالغه بالرفض أو 
من تاريخ مضي املدة املشار 
إليها أمام احملكمة املختصة.

إذا صدر من الوكيل أي تصرفات من شأنها اإلضرار مبصالح املوكل

مبارك العرو

الوكالــة التجارية إذا صدر 
مــن الوكيــل أي تصرفات 
من شأنها اإلضرار مبصالح 
املــوكل إضــرارا جســيما، 
ويجب على وزارة التجارة 
والصناعــة أن تبت في هذا 

مساعد العارضي لتأجيل أقساط القروض ٦ أشهر
تقدم النائب مساعد العارضي باقتراح 
برغبة بتأجيل كافة أقساط القروض ملدة 

ستة أشهر.
وقال العارضي فــي اقتراحه إنه نظرا 
للظروف االستثنائية التي متر بها البالد منذ 
انتشار ڤيروس كورونا، وخوفا من تداعيات 

املوجة الثانية من ڤيروس الكورونا املستجد 
ومــا ترتب على ذلك مــن أعباء اقتصادية 
ومالية كبيرة علــى املواطنني، ورغبة في 

تخفيف األعباء عن كاهل املواطنني.
ونص االقتراح على بتأجيل كافة أقساط 

مساعد العارضيالقروض ملدة ستة أشهر.

فارس العتيبي: حتويل أرباح «السيادي» للميزانية
النائــب فــارس  تقــدم 
العتيبــي باقتــراح برغبة 
لتحويل أربــاح الصندوق 
امليزانيــة  إلــى  الســيادي 
العجز  العامة للدولة لسد 
املتوقع لهذه الســنة وملدة 
ونــص  ســنوات.  ثــالث 
الاقتراح على ما يلي: ملا كان 
للصندوق السيادي الكويتي 
أربــاح ضخمة صــرح بها 
وزير املالية في العام ٢٠١٧ 
مبا يفــوق ٨٠ مليار دوالر 

ويعتبــر هذا املبلــغ كفيال 
لســد عجز ميزانية الدولة 
املتوقــع من قبل احلكومة، 
العامة لالستثمار   والهيئة 
تتولى باسم حكومة الكويت 
وحلسابها إدارة استثمار املال 
االحتياطي للدولة واألموال 
الحتياطــي  املخصصــة 
األجيال القادمة وغير ذلك 
من الأموال التي يعهد بها 
وزيــر املاليــة إلــى الهيئة 
إلدارتها طبقــا للمادة (٢) 

من القانون ٤٧ لسنة ١٩٨٢. 
لذا فإننــي أتقدم باالقتراح 
برغبة التالي: حتويل أرباح 
الصندوق السيادي الكويتي 
إلى امليزانية العامة للدولة، 
وذلك لدعم امليزانية وســد 
العجز املتوقع لهذه السنة 
وملدة ثالث سنوات إلى أن 
يتم سد العجز في امليزانية 
العامــة للدولــة ومعاجلة 
أوجــه اخللــل والهــدر في 

امليزانية. فارس العتيبي

عبداهللا معرفي: املشروع يضم ٥٠٩ وحدات سكنية مت إجناز ٤٢٥ بيتًا منها مبساحة تبلغ ٣٠٠ متر مقامة على دورين


