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أحمد احلمد يقترح تأسيس شركة مساهمة
لبناء الوحدات السكنية والبنية التحتية

مجلــس  عضــو  تقــدم 
األمــة النائــب م.أحمد احلمد 
باقتراح بقانــون بخصوص 
تأســيس شــركة مســاهمة 
كويتية تتولى بناء الوحدات 
الســكنية في املناطق واملدن 
السكنية واملرافق احلكومية 
التحتية  البنية  فيها وإنشاء 
لها وشــق الطرق والشوارع 
وصيانتهــا، ونــص االقتراح 

على ما يلي:
املادة األولى: يعهد مجلس 
الــوزراء إلى جهــة حكومية 
يختارهــا بأن تقــوم وحدها 
دون غيرها بتأســيس شركة 
كويتية مساهمة أو أكثر مقرها 
الكويت يكــون غرضها بناء 
الوحدات السكنية في املناطق 
واملدن السكنية، وإنشاء البنية 
التحتيــة لها وشــق الطرق، 
وصيانة كل الطرق في دولة 
املرافــق  الكويــت، وإنشــاء 
احلكومية، على أن تخصص 
أسهم هذه الشركة أو الشركات 

على النحو التالي:
١ـ  نسبة ال تزيد على ٢٤٪ 
من األسهم للجهات احلكومية 

واجلهات التابعة لها.
٢ـ  نســبة ال تقل عن ٢٦٪ 
من األســهم تطرح للبيع في 
مزايــدة علنية تشــترك فيها 
املدرجة  الشركات املســاهمة 
في ســوق الكويــت لألوراق 
املالية والشــركات األجنبية 
املتخصصة التي يوافق عليها 
مجلس الوزراء، ويرسو املزاد 
على من يقدم أعلى سعر للسهم 
فوق قيمته االســمية مضافة 
إليه مصاريف التأسيس ـ إن 

على أن يسدد املواطنون قيمة 
هذه االكتتابــات للدولة وفقا 
التي  لإلجــراءات وبالطريقة 
حتددها اجلهة احلكومية املشار 
إليها دون أي فوائد أو رسوم 
أو أي زيادة فوق سعر السهم 
في االكتتاب في موعد أقصاه 
اليوم الذي تنقضي في نهايته 
ستون يوما محسوبة بدءا من 
أول الشهر التالي للشهر الذي 
تولت فيه اجلهــة احلكومية 
ذاتهــا دعــوة املواطنــني عن 
طريق وسائل اإلعالم الكويتية 
املقروءة واملرئية واملسموعة 
إلى تســديد قيمة االكتتابات 

املستحقة عليهم.
املادة الثالثة: تؤول إلى الدولة 
كسور األسهم غير املخصصة 
للمواطنني، كما تؤول إليها ـ 
اعتبارا من اليوم التالي النتهاء 
املوعد احملدد لتسديد املواطنني 
لقيمــة هــذه االكتتابات وفقا 
ألحــكام املادة الثانية من هذا 
القانون ـ جميع األسهم التي 
لم يســدد املواطنون قيمتها 
للدولة خالل ذلك املوعد ألي 
سبب من األســباب، وحتول 
الدولة خالل مدة ال جتوز سنة 
من انتهاء املوعد املوعد املذكور 
ملكية هذه األسهم إلى الشركة 
التي رســا عليها املزاد، وذلك 
بعد استيفاء قيمتها منها وفقا 
ألحكام البند ٢ من املادة األولى 

من هذا القانون.
املادة الرابعة: تصدر مبرسوم 
الالئحة التنفيذية لهذا القانون 
خالل ثالثة أشــهر من تاريخ 
العمل به بناء على عرض وزير 
املاليــة وقبل طرح النســبة 

الوزارتني على ما ورد فيه.
املادة اخلامســة: يقع باطال 
بطالنا مطلقا كل تعاقد يبرم 
لتنفيــذ أي مــن املشــروعات 
املشــار إليها في املادة االولى 
مــن هذا القانون، ويســتثنى 
مــن ذلــك مــا تنفــذه حاليــا 
وزارة االشغال لصالح الهيئة 
العامــة للطرق والنقل البري 
أو املؤسســة العامة للرعاية 
الســكنية أو تعهــد به الدولة 
جلهة حكومية أخرى بتنفيذ 
مشروعات اإلســكان والبنية 
التحتية لها واملرافق العامة في 
املناطق واملدن السكنية وشق 
الطرق وصيانتها في الكويت.
املادة السادســة: تســري 
احــكام القانون رقم ١ لســنة 
٢٠١٦ املشار اليه فيما لم يرد 
بشــأنه نص في هذا القانون 
ومبا ال يتعارض مع أحكامه.
االدارة  ويستثنى مجلس 
االول للشركة املؤسسة وفقا 
الحكام املــادة االولى من هذا 
القانون من شــرط النســبة 
احملددة لعدد االسهم التي يجب 
ان ميلكها عضو مجلس االدارة 
وفقا الحكام القانون املشــار 

اليه اعاله.
املادة الســابعة: يعــد هذا 
القانون قانونا خاصا واحكامه 
خاصة، ويلغــى كل نص في 
قانــون آخــر عــام او خاص 

يتعارض مع هذا القانون.
املــادة الثامنة: على رئيس 
مجلــس الوزراء والــوزراء ـ 
كل فيما يخصــه ـ تنفيذ هذا 
القانون ويعمل به من تاريخ 
نشره في اجلريدة الرسمية.

املقررة فــي البند ٢ من املادة 
األولى من هذا القانون باملزاد 
العلنــي متضمنــة على وجه 
اخلصــوص صيغة االتفاقية 
التي تقــوم اجلهة احلكومية 
إليهــا املجلــس  التــي عهــد 
بتأسيس الشركة بإبرامها مع 
الشــركة لتنفيذ عقودها في 
املشاريع اإلسكانية واملرافق 
احلكوميــة اخلدمية والبنية 
التحتية للمناطق واملدن وشق 
الشوارع فيها وصيانتها في 
جميع مناطق الكويت، وحتديد 
نسبة توظيف الكويتيني فيها 
بحيــث ال تقل نســبتهم عن 
٧٠٪ من إجمالي عدد العاملني 
اإلداريني في الشركة، وال تقل 
نســبة مجموع أجورهم عن 
٧٠٪ من إجمالي أجور هؤالء 
اإلداريني، وشــروط تدريبهم 
إلى جميع  وتأهيلهم، إضافة 
الشــروط الفنيــة والبيئيــة 
واملالية واالقتصادية وشروط 
األمن والســالمة وغيرها من 
الشــروط التي حتكم العالقة 
بني الطرفني وحتدد التزاماتها.
وتقدم الشــركة إلى وزير 
األشغال العامة ووزير الدولة 
لشؤون اإلسكان خالل ثالثة 
أشهر من انتهاء كل سنة مالية 
كشفا بأســماء الكويتيني في 
الشركة وأعدادهم ووظائفهم، 
وكذلك أسماء من مت تدريبهم 
من الكويتيني في الســنوات 
عليهــا  الســابقة  الثــالث 
وأعدادهــم، ويرســل كل من 
الوزيريــن صــورة مــن هذا 
الكشف إلى كل من مجلس األمة 
والوزراء مشفوعا مبالحظات 

٢٤٪ من أسهمها للجهات احلكومية و٢٦٪ في مزايدة علنية و٥٠٪ الكتتاب املواطنني

م.أحمد احلمد

وجــدت ـ ويلتزم من يرســو 
عليه املزاد وبالسعر الذي رسا 
بــه املــزاد، باالكتتاب بجميع 
األسهم التي تؤول للدولة وفقا 
ألحكام املــادة الثالثة من هذا 

القانون.
٣ ـ نسبة ٥٠٪ من األسهم 
تخصــص لالكتتــاب العــام 

جلميع املواطنني.
٤ ـ حتول الزيادة الناجتة 
عن بيع األســهم وفقا ألحكام 
البنــد ١ من هــذه املــادة إلى 

االحتياطي العام للدولة.
٥ـ  تكون مدة التعاقد لهذا 
املشروع أربعني سنة ميالدية 

من تاريخ إبرام العقد.
املادة الثانية: تتولى اجلهة 
املكلفة بتأســيس  احلكومية 
الشــركة حتديــد رأســمالها 
األســهم  جميــع  وتوزيــع 
املخصصــة لالكتتــاب العام 
بالتساوي بني جميع الكويتيني 
املسجلة أسماؤهم في الهيئة 
املدنية  العامــة للمعلومــات 
فــي يوم االكتتــاب ومن غير 
تخصيص لكســور األســهم، 

شذى النقبي: فوز اإلمارات مبقعد
في مجلس األمن جتسيد ملكانتها

القاهرة - هناء السيد 

أكدت شذى سعيد النقبي عضو املجلس 
الوطنــي االحتادي بدولة اإلمارات وعضو 
البرملان العربي أن فوز دولة اإلمارات مبقعد 
غير دائم مبجلس األمن في الفترة بني ٢٠٢١ 
و٢٠٢٣ يأتي جتسيدا للمكانة الكبيرة التي 
حتظى بها في محيطها اإلقليمي والدولي، 
وذلــك من منطلق الدور احملوري لها على 

الساحة الدولية واإلقليمية.
وشــددت - علــى ان االنضمام ملجلس 
األمن وهو اجلهاز املسؤول في األمم املتحدة 
عن حفظ الســلم واألمن الدوليني، يعتبر 
فرصــة كبيــرة لتنفيذ مبدأ حفظ الســلم 
واألمــن الدوليــني علــى أعلى مســتويات 
العمــل املتعدد األطراف مــن أجل معاجلة 

أهم القضايا العاملية.
وأشــارت الى أن شــغل دولة اإلمارات 

للمقعــد يأتي في فترة يشــهد فيها العالم 
أحداثا وحتديات غير مسبوقة، ما يشير إلى 
أن حجم املسؤولية كبير وسط حتديات أكثر 
تعقيدا، منها جائحة «كوفيدـ١٩» التي أربكت 
دول العالــم، والتغير املناخي، والتطرف، 
والسالم في املناطق التي تشهد اضطرابات 
في العالم. وقالت النقبي ان اتخاذ اإلمارات 
شعار «أقوى باحتادنا» حملتها، جاء ليؤكد 
على أن التعاون هو أحد القيم املتأصلة في 
تاريخ دولة اإلمارات منذ تأسيســها، وقد 
سعت دائما للعمل مع الشركاء إليجاد حلول 

مفيدة ملجتمعنا اإلنساني.
وبهذه املناســبة وجهت النقبي الشكر 
إلى الديبلوماسية اإلماراتية، بقيادة سمو 
الشــيخ عبداهللا بن زايــد آل نهيان وزير 
اخلارجية والتعاون الدولي، ملا يبذله من 
جهود كبيــر لتأكيد وتعزيز مكانة الدولة 
خارجيا، في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة.

عدنان عبدالصمد: ما معايير تطبيق
قرار منع التجديد ملن بلغ الـ ٦٠ ؟

وجــه النائــب عدنان 
عبدالصمد سؤاال إلى وزير 
الكهرباء واملــاء والطاقة 
املتجددة ووزير الشؤون 
والعمــل  االجتماعيــة 
املجتمعيــة  والتنميــة 
مشعان العتيبي، قال في 
مقدمته: أثيرت في بعض 
الصحف ووسائل التواصل 
االجتماعــي أخبــار عــن 
بعض التعديالت املتعلقة 
بالقرار اإلداري رقم ٥٢٠ 
لسنة ٢٠٢٠ في شأن إصدار 

الئحــة قواعد وإجراءات منح إذن العمل 
والــذي يقضي مبنع جتديــد إذن العمل 
للوافدين الذين بلغوا من العمر ٦٠ عاما 
حلملة شــهادة املرحلة الثانوية العامة 

فما دون.
هل صدر قرار رســمي أو تعديل بهذا 
اخلصوص؟ مع تزويدي بنسخة من ذلك 
القــرار وكل ما يتعلق به من مرفقات إن 
وجــد. وفي حال صــدور قرار أو تعديل 
رسمي فيما أثير، مطالبا تزويده وإفادته 

باآلتي:
١ - ما الفئات التي يشملها القرار؟ وما 
الشــروط واملعايير التي من خاللها يتم 
تطبيق هذا القرار؟ وهل توجد استثناءات؟

٢- هل يفرض القرار رســوما مالية 

على التجديــد؟ إذا كانت 
اإلجابة بنعم فما قيمة تلك 

الرسوم؟
٣- هل يشترط القرار 
عمــل تأمــني صحــي في 

املستشفيات اخلاصة؟
٤- هــل يشــمل هــذا 
القرار أصحاب الشهادات 

العليا؟
٥- هــل يســاوي هذا 
القرار بني من يتقاضون 
أجور متدنية مسجلة في 
إذن العمل ومن يتقاضون 
أجــور مرتفعــة (على ســبيل املثال من 
يتقاضى ٣٠٠ دينار ومن يتقاضى ١٠٠٠ 

دينار شهريا)؟
٦- هل يشــمل هذا القــرار الوافدين 
الذين ميلكون شركات جتارية بالشراكة 
مع مواطنني ولهم فيها حصص مسجلة 
فــي وزارة التجارة والصناعــة؟ أم أنه 
يختص بالوافدين الذين يعملون مبقابل 

األجور فقط؟
٧- هل قامت اجلهــات املعنية بعمل 
دراســة شــاملة لهذا القرار قبل اتخاذه 
ملعرفة مدى تأثيره في ارتفاع األســعار 
وأجور األيدي العاملة في السوق احمللية؟ 
مع تزويدي بنســخة من تلك الدراسات 

واإلحصائيات ان وجدت.

استفسر عن التأمني الصحي ومستويات األجور

عدنان عبدالصمد

املذكــرة  فــي  جــاء 
اإليضاحية: مــن األهداف 
املهمة التي كانت تسعى اليها 
الدولة تهيئة الفرص املناسبة 
ملشاركة القطاع اخلاص في 
املشروعات الرئيسية الكبرى، 
عالوة على افساح املجال امام 
كل املواطنني ليكونوا شركاء 
في هذه املشروعات تشجيعا 
لهم علــى االدخار وحتقيقا 

ملصادر دخل اضافية لهم.
وملا كانت الدولة عبر وزارة االشغال 
العامة والهيئــة العامة للطرق والنقل 
البري واملؤسسة العامة للرعاية السكنية 
تقوم بإنشاء البنية التحتية واملناطق 
العامة فيها  السكنية واملرافق  واملدن 
والطرق في الكويت وتنفيذها، آن االوان 
املشاريع  الوزراء هذه  ليوكل مجلس 
الضخمة الى القطاع اخلاص عبر شركة 
كويتية مساهمة او اكثر يكون مقرها 
في الكويــت، وغرضها بناء الوحدات 
املناطق واملدن اجلديدة  السكنية في 
والقائمة، وانشاء البنية التحتية لها وشق 
الطرق والشوارع وصيانتها ـ سواء 
الطرق والشوارع اجلديدة او القائمة 
قبل انشاء الشركةـ  في الكويت، وذلك 
وفقا لعناصر اجلودة والرؤية املعاصرة، 
على ان تخصص اسهم كل شركة من 

هذه الشركات على النحو التالي:
١ـ  نســبة ال تزيــد على ٢٤٪ من 
األســهم للجهات احلكومية واجلهات 

التابعة لها.
ومعنى ذلك انــه ميكن للحكومة 
ان تنزل مبســاهمتها الى ادنى نسبة 
تراها مبا في ذلك التخلي عن كامل هذه 
النسبة، وفي هذه احلالة تضاف النسبة 

التي مت النزول عنها الى النسبة املقرر 
طرحها في املزاد العلني وفقا للبند ٢ 
من هذه املادة، فإذا قررت احلكومة ان 
تكون مساهمتها هي واجلهات التابعة 
لها ١٠٪، فإن االسهم املطروحة للمزاد 
العلني ستكون ٤٠٪، اما اذا قررت ان 
تتنازل عن كامل هذه النسبة فإن االسهم 
املطروحة للمزاد العلني ستكون ٥٠٪.

٢ـ  نسبة ال تقل عن ٢٦٪ من األسهم 
تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك 
فيها الشــركات املساهمة املدرجة في 
سوق الكويت لألوراق املالية والشركات 
األجنبية املتخصصة التي يوافق عليها 
مجلس الوزراء، ويرسو املزاد على من 
يقدم أعلى ســعر للسهم فوق قيمته 
االسمية مضافة إليه مصاريف التأسيس 
ـ إن وجدت ـ ويلتزم من يرسو عليه 
املزاد وبالســعر الذي رسا به املزاد، 
التي تؤول  باالكتتاب بجميع األسهم 
للدولة وفقــا ألحكام املادة الثالثة من 

هذا القانون.
وميكن ان ترفع هذه النسبة مبقدار 
ما تنزل عنه احلكومة من النسبة املقررة 

لها في البند ١ من هذه املادة.
٣ـ  نسبة ٥٠٪ من األسهم تخصص 

لالكتتاب العام جلميع املواطنني.
٤ ـ حتول الزيادة الناجتة عن بيع 
األســهم وفقا ألحكام البند ١ من هذه 

املادة إلى االحتياطي العام للدولة.
٥ـ  تكون مدة التعاقد لهذا املشروع 
أربعني ســنة ميالدية من تاريخ إبرام 

العقد.
ونصت املادة الثانية على ان تتولى 
اجلهة احلكومية املكلفة بتأسيس الشركة 
حتديد رأسمالها وتوزيع جميع األسهم 
املخصصة لالكتتاب العام بالتساوي بني 

جميع الكويتيني املسجلة أسماؤهم في 
الهيئة العامة للمعلومات املدنية في يوم 
االكتتاب ومن غير تخصيص لكسور 
األسهم، على أن يسدد املواطنون قيمة 
هذه االكتتابات للدولة وفقا لإلجراءات 
وبالطريقة التي حتددها اجلهة احلكومية 
املشار إليها دون أي فوائد أو رسوم أو 
أي زيادة فوق سعر السهم في االكتتاب 
في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في 
نهايته ستون يوما محسوبة بدءا من 
أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه 
اجلهة احلكومية ذاتها دعوة املواطنني 
عن طريق وســائل اإلعالم الكويتية 
املقروءة واملرئية واملسموعة إلى تسديد 

قيمة االكتتابات املستحقة عليهم.
اما املادة الثالثة فقد نصت على ان 
تؤول إلى الدولة كســور األسهم غير 
املخصصة للمواطنني، كما تؤول إليها، 
اعتبارا من اليوم التالي النتهاء املوعد 
احملدد لتســديد املواطنني لقيمة هذه 
الثانية  املادة  االكتتابات وفقا ألحكام 
من هذا القانون، جميع األسهم التي لم 
يسدد املواطنون قيمتها للدولة خالل 
ذلك املوعد ألي ســبب من األسباب، 
وحتول الدولة خالل مدة ال جتوز سنة 
من انتهاء املوعد املوعد املذكور ملكية 
هذه األسهم إلى الشركة التي رسا عليها 
املزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها 
وفقا ألحكام البند ٢ من املادة األولى 

من هذا القانون.
وبالنظر ملا يجب ان يعد من دراسة 
عن اجلدوى االقتصادية وحتديد العالقة 
بني احلكومة والشركة، فقد نصت املادة 
الرابعة على ان تصدر مبرسوم الالئحة 
التنفيذية لهذا القانون خالل ثالثة أشهر 
من تاريخ العمــل به بناء على عرض 

وزير املالية وقبل طرح النسبة املقررة 
في البند ٢ مــن املادة األولى من هذا 
العلني متضمنة على  باملزاد  القانون 
وجه اخلصوص صيغة االتفاقية التي 
تقوم اجلهة احلكومية التي عهد إليها 
املجلس بتأسيس الشركة بإبرامها مع 
الشركة لتنفيذ عقودها في املشاريع 
اإلسكانية واملرافق احلكومية اخلدمية 
والبنية التحتية للمناطق واملدن وشق 
الشــوارع فيها وصيانتها في جميع 
مناطق الكويت، وحتديد نسبة توظيف 
الكويتيني فيها بحيث ال تقل نسبتهم 
عــن ٧٠٪ من إجمالي عــدد املوظفني 
اإلداريني في الشركة، وال تقل نسبة 
مجموع أجورهم عن ٧٠٪ من إجمالي 
أجور هؤالء اإلداريني، وشروط تدريبهم 
وتأهيلهم، إضافة إلى جميع الشروط 
الفنية والبيئية واملالية واالقتصادية 
وشروط األمن والسالمة وغيرها من 
الشروط التي حتكم العالقة بني الطرفني 
التزاماتها، وقد حددت نسبة  وحتدد 
٧٠٪ مــن العاملني االداريني ألن هناك 
عمالة ميدانية كبيرة في مثل هذا النوع 
من الشــركات وال ميكن تطبيق هذه 

النسبة عليها.
وتقدم الشركة إلى وزير األشغال 
العامة ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
خالل ثالثة أشهر من انتهاء كل سنة 
مالية كشفا بأسماء الكويتيني في الشركة 
وأعدادهم ووظائفهم، وكذلك أسماء من 
مت تدريبهم من الكويتيني في السنوات 
الثالث السابقة عليها وأعدادهم، ويرسل 
كل من الوزيرين صورة من هذا الكشف 
إلــى كل من مجلس األمــة والوزراء 
مشــفوعا مبالحظات الوزارتني على 

ما ورد فيه. 

حية
ضا

إلي
رة ا

ذك
امل

مرزوق اخلليفة: «تقاعد» للعسكريني غير الكويتيني 
املشاركني في صّد العدوان العراقي وحرب التحرير

قدم النائب مرزوق اخلليفة 
اقتراحــا بقانــون في شــأن 
الكويتيني  العســكريني غير 
الذين اشتركوا في صد العدوان 
العراقــي الغاشــم وحتريــر 
البــالد، ونصت مــواده على 

ما يلي:
(مــادة ١): تســري أحكام 
هذا القانون للعسكريني غير 
الكويتيني الذين اشتركوا في 
صد العدوان العراقي الغاشم 
في الثاني من أغســطس عام 
١٩٩٠م وكذلك الذين اشتركوا 
في حترير البــالد من براثن 
االحتــالل واليزالــون فــي 
اخلدمــة حتى تاريــخ العمل 
بهذا القانون أو الذين انتهت 
خدمتهم العسكرية لبلوغهم 
السن القانوني قبل العمل به.

(مادة ٢): يدخل في حساب 
مــدة اخلدمة احملســوبة في 
تطبيــق هــذا القانــون املدد 

التالية:
١- مــدة اخلدمــة الفعلية 
التــي قضاهــا املســتفيد في 
السلك العسكري منذ التحاقه 
باخلدمة وحتى انتهاء خدمته.
٢- مــدة مســاوية ملــدة 

من آخر مرتب شهري شامال 
العــالوة االجتماعية وعالوة 
األوالد إذا كانــت مدة خدمته 
احملســوبة في املعاش طبقا 
ألحــكام هذا القانون تقل عن 
عشرين سنة وبواقع ٨٥٪ من 
املرتب املذكور إذا كانت املدة 
املشار إليها عشرين سنة أو 

أكثر.
(ماده ٤): يستحق املستفيد 
مكافأة تقاعد إذا انتهت خدمته 
بعد العمل بهذا القانون دون 
اســتحقاق معاشــا تقاعديــا 
وحتســب هذه املكافأة بواقع 
مرتب شــهر ونصف عن كل 
ســنة من الســنوات اخلمس 
األولى احملسوبة في املعاش 
طبقا ألحكام هذا القانون ثم 
بواقع مرتب شهرين عن كل 
ســنة من الســنوات اخلمس 
التالية ثم بواقع مرتب شهرين 
ونصف عن كل سنة تزيد على 
ذلك ويتخذ املرتب املنصوص 
عليه في املادة السابقة أساسا 

حلساب املكافأة.
(مــاده ٥): تســري علــى 
املخاطبني بأحكام هذا القانون 
أحــكام املــواد (١١،٩، ٨،٧، ٢) 

حترير البالد، لذا رئي إعداد 
هذا القانون، حيث بينت املادة 
١ من الفئات التي يسري عليها 
أحكامه وهم املشاركون في صد 
العدوان وفي حرب التحرير. 
وجاءت املــادة ٢ وبينت مدة 
اخلدمة احملسوبة في املعاش 
طبقــا ألحكامــه وهــي مــدة 
اخلدمــة الفعلية منذ التحاق 
ابتداء  العســكري باخلدمــة 
وكذلك مدة اخلدمة في مناطق 
العمليات أو في ساحات القتال 
أو أثنــاء التحركات احلربية 
ومدد األسر، وجاءت املادة ٣ 
لتبني مقدار املعاش املستحق 
فأعطت ملن تقل مدة خدمته عن 
عشرين سنة نسبة ٧٥٪ من 
الراتب احملسوب طبقا ألحكام 
هذا القانون و٨٥٪ من الراتب 
ملن بلغت خدمته عشرين سنة 
أو أكثر، وبينت املادة ٤ مقدار 
مكافأة نهاية اخلدمة في غير 
حــاالت اســتحقاق املعــاش 
املــادة ٥  التقاعــدي وقضت 
بسريان بعض أحكام املرسوم 
بالقانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٨٠م 
على املخاطبــني بأحكام هذا 

القانون.

من املرسوم بالقانون رقم ٧٠ 
لسنة ١٩٨٠م املشار اليه.

(مــاده ٦): علــى رئيــس 
مجلس الوزراء، والوزراء - 
كل فيما يخصه - تنفيذ هذا 

القانون.
ونصت املذكرة اإليضاحية 
لالقتراح بقانون على ما يلي: 
انطالقا من األسس التي بنيت 
عليهــا الكويــت فــي العدالة 
واملســاواة وتقديــر املواقف 
التــي يتخذهــا النــاس بكل 
أجناسهم إبان احملن التي متر 
بها وتقديرا من الكويت وأهلها 
لكل من وقف معهم وشاركهم 
في السراء والضراء ووفاء من 
الكويت للمواقــف البطولية 
التي وقفها منتسبو جيشنا 
الباسل سواء كان ذلك في أثناء 
العــدوان والتصدي  مقاومة 
له مع بداية الساعات األولى 
للغزو الغاشم أو إبان حرب 
التحرير املباركة، وحيث إن 
هناك فئة من العسكريني من 
غير الكويتيني الذين شاركوا 
في صد العدوان في الثاني من 
أغسطس لسنة ١٩٩٠م أو الذين 
كان لهم شــرف املشاركة في 

مرزوق اخلليفة

اخلدمة الفعلية التي قضاها 
املستفيد في نطاق العمليات 
احلربية أو في ساحات القتال 
أو أثناء التحركات احلربية.

٣- مــدة مســاوية لنفس 
مــدة اخلدمــة التــي قضاها 
املســتفيد خــارج مناطــق 
العمليــات احلربية التي تقع 

داخل احلدود.
٤- مدة مساوية للمدة التي 
قضاها املســتفيد في األســر 
بشرط أن يثبت براءته طبقا 

ألنظمة اخلدمة في اجليش.
(مادة ٣): يستحق املستفيد 
معاشــا تقاعديــا بواقع ٧٥٪ 

الصناديق السيادية
للدولة وميثاق

الشفافية املالية  (٢ ـ ٦)

االستدامة املالية للدولة هدف منشود، 
ميكن حتقيقها من خالل املبادرات الطوعية 
التي تعزز كفاءة ونزاهة وشفافية اإلدارة 
احلكومية، ومن املبادرات في مجال الشفافية 
«ميثاق شفافية املالية العامة» والذي أعده 
امليثاق  الدولي، ويتضمن  النقد  صندوق 

إطارا شامال للشفافية املالية.
ومن املبــادرات أيضــا تبني أفضل 
امليزانية  املمارسات في مجال شــفافية 
التعاون  أعدتها منظمــة  العامة، والتــي 
املناسب  والتنمية االقتصادية، ولعل من 
أن نشــير الى أن وزارة املالية قد تبنت 
إحدى تلك املمارســات، وهي مؤشــرات 
اإلنفاق العام واملساءلة املالية (PEFA)، حيث 
توفر تلك املؤشــرات إطارا عاما لتقييم 
اإلدارة املالية العامة، وحتديد نقاط القوة 
والضعف فيها، وتعتبر تلك املؤشرات أداة 
لتســاعد اإلدارة املالية العامة للدولة في 
إجراء التحســينات املطلوبة فيها، والتي 
ترتكز على مدى موثوقية البيانات املالية 
واإلفصاح عنها، وشــفافية املالية العامة 
واإلدارة الفعالة لألصول واخلصوم مبا في 
ذلك االستثمارات، لكن لم يتبني حتى هذه 
اللحظة أي انعكاس لتبني وزارة املالية ملثل 
تلك املؤشرات، وذلك بسبب عدم وجود 

أي تقارير منشورة بهذا الشأن.
وعندما نتطرق للبيانات املالية للدولة، 
فإننا نعني بها نوعني من البيانات املالية، 
النوع األول: يتمثل ببيانات امليزانية العامة 
للدولة والتقارير اخلاصة بها، وقد حددت 
التشريعات اإلطار العام لتنظيم تلك البيانات، 
فوفقا ألحكام الدستور نظم القانون قواعد 
إعداد امليزانيات العامة والرقابة عليها وإعداد 
احلسابات اخلتامية، مت حتديد البيانات املالية 
املتعلقة بامليزانية والواجب اإلفصاح عنها.
وتتمتع تلــك البيانات في رأيي بقدر 
كبير من الشفافية إال في حدود ما قيده 
القانون، كما تخضع تلك البيانات لرقابة 
السلطة التشريعية ممثلة مبجلس األمة، 
ويتم مناقشتها في اللجنة املختصة باملجلس 
مع اجلهات ذات العالقة، وإقرارها بجلسة 
عامة باملجلس على ضوء ما يتضمن تقرير 
اللجنة املعنية التي أعدته من توصيات في 

هذا الشأن.
ومن البيانات املالية الواجب تقدميها من 
قبل اجلهات احلكومية احلسابات الشهرية 
والربع سنوية وغيرها من احلسابات، كما 

تقدم تلك اجلهات لوزارة املالية احلساب 
اخلتامي في توقيتات محددة، ويعد وزير 
املالية احلساب اخلتامي لإلدارة املالية للدولة 
متضمنا تقريرا خاصا عنه مبا يكفل إظهار 
حقيقة املركز املالــي، واملقصود بحقيقة 
املركز املالي هنــا هو نتائج تنفيذ قانون 
امليزانية العامة وليس املركز املالي للدولة 

مبفهومه الدقيق.
كمــا يلزم القانون بعرض احلســاب 
اخلتامي للدولة والتقرير اخلاص به على 
مجلس الوزراء، ومن ثم يقدم إلى السلطة 
التشــريعية للنظر فيه وإصدار القانون 
اخلاص باعتماده، هذا وألزم القانون السلطة 
التنفيذية بتقدمي نسخة من تلك التقارير 
واحلسابات لديوان احملاسبة حيث تخضع 
لدراسته وفقا لقانون إنشائه، ويقدم الديوان 
تقريرا بشأنه إلى كل من السلطة التشريعية 

والتنفيذية.
أما اجلانب الثاني وهو األهم في نظري، 
فهو املتعلــق بالبيانات املالية بالصناديق 
السيادية، والتي تدار من قبل الهيئة العامة 
لالستثمار مبوجب قانون إنشائها الصادر 
في عام ١٩٨٢ (باستثناء صناديق التقاعد 
التي تدار بشكل منفصل من قبل مؤسسة 
التأمينات االجتماعية)، وتعتبر الصناديق 
السيادية التي تديرها الهيئة أول صناديق 
ثروة ســيادية في العالم، حيث وضعت 
لبنتها األساسية في عهد املغفور له سمو 
الشيخ عبداهللا السالم الصباح، وأطر شكلها 
القانوني في عهد املغفور له سمو الشيخ 

جابر األحمد الصباح.
ولألسف ما يعاب على البيانات املالية 
لهذه الصناديق فــي نظري عدم متتعها 
بالشفافية املطلوبة وفق املعايير الدولية، 
على الرغم من إفادة الهيئة بأن لديها واحدا 
من أقوى هياكل احلوكمــة وأنها تتمتع 
بالشفافية التامة، وتستند الهيئة في إفادتها 
تلك بأن حساباتها تراجع ويدقق عليها من 
قبل اثنني من أكبر الشركات العاملية للتدقيق 
اخلارجي، كما تفيد بأنها تقدم بيانات نصف 
سنوية عن أصولها إلى ديوان احملاسبة، 
وبيانا سنويا بحساباتها إلى كل من مجلس 

الوزراء ومجلس األمة.
وعلــى الرغم من إفادة الهيئة تلك، إال 
أن إجراءاتهــا لم متكنها من أن تكون في 
مصاف الصناديق السيادية األعلى شفافية.
(يتبع)
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