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«السكن العمودي» 
في مدينة صباح 

األحمد السكنية 
متأخر

عادل الشنان

علمت «األنباء» أن املؤسسة 
العامة للرعاية الســكنية من 
املفتــرض أن تتســلم أعمال 
وإجنــاز  إنشــاء  مشــروع 
وصيانــة ٢٠ عمارة للســكن 
العمودي تضم ٣٩٠ شقة في 
مدينة صباح األحمد السكنية 
بقيمة ٢٤ مليونــا و٨٧٤ ألفا 
و٣٥٨ دينــارا تقريبــا نهاية 
شــهر أبريل املقبــل، علما أن 
نســبة إجناز أعمال املشروع 
حتى نهاية شهر فبراير بلغت 
 ٧٩٫٦٦٪ فعليا فــي حني انها 
من املفتــرض ان تكون  ٪ ١٠٠ 
تعاقديا منذ تاريخ ١٣ أكتوبر 
٢٠٢٠ وقــد مت توجيــه إنذار 
للمتعهد بســحب االعمال من 
قبل مدير عام املؤسسة بتاريخ 

٣٠ أغسطس ٢٠٢٠.
وأكــدت املصــادر انه من 
املفتــرض أيضــا ان تتســلم 
املؤسسة أعمال مشروع إنشاء 
وإجناز وصيانة عدد ١٠عمارات 
للسكن العمودي تشمل ٧٢٠ 
شقة وأعمال اخلدمات اخلاصة 
بجميع العمارات في الضاحية 
االستثمارية في مدينة صباح 
األحمــد الســكنية بقيمة ٧٤ 
مليونا و٨٩٦ ألفا و٥٨١ دينارا 
تقريبا نهاية شهر مايو املقبل، 
كمــا قــد بلغت نســبة اجناز 
االعمــال فعليــا حتــى نهاية 
فبراير املاضي   ٨٨٫٨٤٪ وكان 
من املفتــرض حســب العقد 
املبرم ان تكون   ١٠٠٪ بتاريخ ١٠ 
يونيو ٢٠٢١ املاضي وأيضا مت 
توجيه إنذار للمتعهد بسحب 
االعمــال مــن قبل مديــر عام 
املؤسسة بتاريخ ٤ ابريل ٢٠٢١.

اعتماد تشكيل واختصاصات املجلس األعلى للمرور

إعفاء «السكنية» من قانون املناقصات والرقابة 
املسبقة ملدة ٥ سنوات

أصدر النائب األول لرئيس 
الوزراء وزير الداخلية الشيخ 
أحمــد النــواف قرارا بشــأن 
املجلس األعلى للمرور، ونص 

القرار:
مــادة ١: يشــكل املجلس 
األعلى للمرور برئاسة وكيل 
وزارة الداخلية وعضوية كل 

من:
٭ وكيل وزارة االشغال العامة 
نائبــا لرئيس املجلس االعلى 

للمرور.
٭ وكيل وزارة التربية.
٭ وكيل وزارة االعالم.

٭ مدير عام بلدية الكويت.
٭ وكيل وزارة املواصالت.

٭ مدير عــام الهيئــة العامة 
للطرق والنقل البري.

الــوزارة املســاعد  ٭ وكيــل 
لشؤون املرور والعمليات.

الــوزارة املســاعد  ٭ وكيــل 
للشؤون القانونية.

٭ رئيس اجلمعية الكويتية 
للسالمة املرورية.

٭ مدير مركز النقل والسالمة 
الهندســة  ـ كليــة  املروريــة 

والبترول ـ جامعة الكويت.
٭ العقيد حقوقي خالد عبداهللا 

العدواني أمينا للسر.

أصدر مجلس الوزراء قانونا بتعديل بعض احكام القانون 
رقم (٤٧) لسنة ١٩٩٣ في شأن الرعاية السكنية.

وتضمن القانون:
املادة األولى: يستبدل بنصي الفقرتني االخيرتني من املادة 
(٥) من القانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٩٣ املشار إليه النص اآلتي:

وال تخضع اعمال املؤسسة ألحكام قانون املناقصات العامة 
وال للرقابة املسبقة لديوان احملاسبة وذلك ملدة خمس سنوات 
اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتقدم املؤسسة ملجلس 
األمة تقريرا سنويا عن احلالة املالية ملشاريع املؤسسة في 

نهاية كل سنة مالية.
املــادة الثانيــة: يلغى كل حكم يتعارض مــع احكام هذا 

القانون.
املادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل 

فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
املذكرة اإليضاحية

صــدر القانون رقم (٤٧) لســنة ١٩٩٣ في شــأن الرعاية 
الســكنية مســتهدفا تهيئة كافة الســبل للمؤسسة العامة 
للرعاية السكنية لتنفيذ مشاريعها السكنية على االراضي 
التي تخصص لها لهذا الغرض من بلدية الكويت، وتقليص 
مدة انتظار املستحقني للرعاية السكنية على قوائم االنتظار.

وبالنظر إلى أسباب تأخير املؤسسة عن تنفيذ العديد من 

املشاريع السكنية وإنشاء املدن املختلفة متكاملة اخلدمات 
والذي انعكس ســلبا على اعداد التوزيع السنوية، فقد كان 
أحد أسبابه طول اجراءات املؤسسة واالعتماد من قبل ديوان 
احملاسبة على ضوء ما يطرح من مناقصات، فبات من الالزم 
النظر في إعفاء املؤسســة من اجراءات العرض على اجلهاز 
املركزي للمناقصات العامة ومن موافقات ديوان احملاســبة 

املسبقة عند تنفيذ مشروعاتها.
وكون أموال املؤسســة تعد من االمــوال العامة فإن من 
الالزم مراعاة احلفاظ عليها وذلك بإلزام املؤسســة بتقدمي 
تقرير ســنوي ملجلــس األمة عن املوقف املالــي مليزانياتها 
في شــأن ما ينفذ من مشــاريع واالجراءات التي اتبعت في 
شــأنها، وبالنظر إلى ما ســبق العمل به من اعفاء املؤسسة 
من اخلضوع ألحكام القانون رقم (٤٩) لســنة ٢٠١٦ بشــأن 
املناقصــات العامة وأحكام القانون رقم (٣٠) لســنة ١٩٦٤ 
بشــأن املناقصات العامة وأحكام القانون رقم (٣٠) لســنة 
١٩٦٤ بإنشــاء ديوان احملاســبة ملدة خمس ســنوات تنتهي 
فــي ٢٠٢١/٣/٣١، وأدى تطبيقه بالفعل إلى زيادة التوزيعات 
السنوية، لذلك فإن من املالئم العمل على جتديد هذا االعفاء 
للمؤسســة ملدة خمس ســنوات أخرى تبدأ مــن تنفيذ هذا 
القانون، مع التقيد بتقدمي تقرير ســنوي ملجلس األمة عن 

املوقف املالي للمؤسسة.

الداخلية عرضها على املجلس.
وال تكون توصيات املجلس 
نافذة إال بعد اعتمادها من وزير 

الداخلية.
مــادة ٣: يعقــد املجلــس 
االعلــى اجتماعاته كلما دعت 
احلاجة الى ذلــك، بدعوة من 
رئيسه، ويكون اجتماع املجلس 
صحيحا بحضور االغلبية من 
اعضائه على ان يكون من بينهم 

رئيس املجلس.
وتصدر قرارات وتوصيات 
املجلــس بأغلبيــة اصــوات 
االعضــاء احلاضريــن، فــإذا 
تســاوت االصــوات يرجــح 
اجلانــب الــذي فيــه رئيــس 

املجلس.
مادة ٤: للمجلس ان تشكل 
من بني اعضائه او من غيرهم 
جلان دائمة او مؤقتة، وله ان 
يدعو حلضور جلســاته من 
يرى االستعانة بهم من ذوي 
اخلبرة ويكون لهم االشتراك 
في مناقشــات املجلس دون 
ان يكون لهم حق التصويت.

مادة ٥: مينح كل من رئيس 
واعضاء وامني ســر املجلس 
االعلى للمرور واعضاء اللجان 
الفرعية املنبثقة عن املجلس 

مكافأة ســنوية بواقع ٣٠٠٠ 
دينار.

مادة ٦: يكــون للمجلس 
االعلى للمرور امانة سر يرأسها 
امني ســر ويعاونه عدد كاف 
من املوظفني، وتختص امانة 

السر باآلتي:
املوضوعــات  اعــداد  ـ   ١
املطروحة على جداول اعمال 

املجلس.
٢ ـ التحضيــر الجتماعات 

املجلس.
٣ ـ تدوين قرارات املجلس 
وتوصياته ومتابعة تنفيذها.
ويتولى امني السر توجيه 
الدعــوة حلضــور جلســات 
املجلــس بنــاء علــى طلــب 
رئيــس املجلــس فيمــا عــدا 
حاالت الضرورة ترسل الدعوة 
للحضور قبل موعد االجتماع 
بثالثة ايام على االقل مرفقا بها 

جداول االعمال.
مادة ٧: يلغــى العمل بأي 
قــرار يخالف او يتعارض مع 

احكام هذا القرار.
مادة ٨: على وكيل الوزارة 
تنفيــذ هذا القــرار ويعمل به 
اعتبــارا من تاريــخ صدوره 
وينشر في اجلريدة الرسمية.

الشيخ أحمد النواف

مادة ٢: تكون دورة املجلس 
االعلى للمرور ثالث ســنوات 
قابلة للتجديد، ويختص باآلتي:

١ـ  وضع السياسات العامة 
واخلطــط فــي مجــال املرور 
والعمل على تطوير خدماته.

٢ ـ دراسة مشكالت املرور 
واقتراح اساليب عالجها متهيدا 
التخــاذ االجــراءات الالزمــة 

لوضعها موضع التنفيذ.
٣ـ  التنسيق والتعاون بني 
مختلــف اجلهــات التي يؤثر 
عملهــا علــى حســن انتظام 

املرور.
٤ ـ ابداء الرأي في املسائل 
االخــرى التــي يــرى وزيــر 

اعتماد جامعة األمير محمد بن فهد
أصدر وزير التربية ووزير 
التعليم العالي د. علي املضف 
قرارا بشأن تسجيل والتحاق 
الطلبــة الكويتيــني بجامعــة 
األمير محمد بن فهد في اململكة 
العربية الســعودية، وتضمن 

القرار:
مادة أولى: تضاف جامعة 
األمير محمد بن فهد الى قائمة 
مؤسســات التعليــم العالــي 
الواردة في القــرار األكادميي 
رقم (٢٠١٤/٧) الصادر بتاريخ 
١٤ مايو ٢٠١٤، والتي يســمح 
للطلبة بااللتحاق بها للدراسة 
في اململكة العربية السعودية 

١ـ  البكالوريوس تخصص 
 Bachelor of Arits in التمويــل

.Finance
٢ ـ بكالوريــوس العلــوم 
تخصص الهندسة امليكانيكية 
 Bachelor of Science in

.Mechanical Engineering
أن  يجــب  ثانيــة:  مــادة 
يتبع البرنامج الدراسي الذي 
ســيلتحق بــه الطلبــة نظام 
التعليم التقليدي، وأن تكون 
الدراسة بنظام احلضور املنتظم 

خالل األسبوع الدراسي.
الثالثــة: يجــب ان  مــادة 
يكون البرنامج الدراسي الذي 

سيلتحق به الطلبة قد اجتاز 
املــدة الدراســية احملددة ملنح 
الدرجة العلمية، وذلك بتخريج 
الدفعة األولى من الكلية التي 

تطرح هذا البرنامج.
مادة رابعــة: يجب مراعاة 
القــرارات املنظمــة لاللتحاق 
ولنظام الدراسة في مؤسسات 
التعليــم العالي خــارج دولة 
الكويت، ويجب مراعاة أن تكون 
الدرجات العلمية قد استوفت 
متطلبات احلصول عليها وفقا 
للقرارات املنظمة لها الصادرة 
مــن وزارة التعليم العالي في 

دولة الكويت.

«التعليم العالي» سمحت للطلبة الكويتيني بالتسجيل فيها

د.علي املضف

ببرنامــج البكالوريــوس في 
التخصصات التالية:

حظر تصدير منتجات الكيروسني

تعديالت للدارسني من أبناء الديبلوماسيني في البوسنة

أصــدر وزيــر التجــارة فهد 
الشــريعان قرارا بشأن ضوابط 
تصدير املنتجــات املصنعة من 

الكيروسني املدعوم.
وتضمن القرار:

يحظر تصدير أو  مادة أولى: 
إعادة تصدير السلع واملنتجات 
املصنعة محليا من الكيروسني 
كاألصباغ واملنظفات واملذيبات 
العضويــة وغيرها الــى خارج 
البــالد، متــى جــاوزت نســبة 
املدعوم املستخدم  الكيروســني 

في االنتاج ١٠٪ من مكوناتها.
مادة ثانية: واستثناء من حكم 
املادة االولى يجوز للمؤسسات 
والشركات التجارية والشركات 
ذات الرخص الصناعية احلاصلة 
علــى موافقــة مســبقة تصدير 
املنتجات النهائية من هذه السلع 

بالشروط التالية:

العامــة  ٢ - قيــام االدارة 
للجمارك بفرض قيد تصدير على 
املنتجات املصنعة من الكيروسني 
املدعوم بناء على القوائم املعتمدة 
من الهيئة العامة للصناعة ومنع 
التصدير لهذه املنتجات إال بعد 

احلصول على اآلتي:
- الشهادة املذكورة في البند 
رقم ١ املشــار اليها أعاله محددا 
نسبة الكيروسني املدعوم املطلوب 

استرداد قيمة دعمه.
- إيصال حتصيل من اجلهات 
الدعم املطلوب  املختصة بقيمة 
استرداده بعد التنسيق بني االدارة 
العامة للجمارك، ووزارة النفط، 
ووزارة املاليــة لوضــع اآلليات 
املالية واحملاسبية لتسوية مبلغ 
الدعم املسترد من هذه املنتجات.
باإلضافــة  ثالثــة:  مــادة 
للعقوبــات املقررة فــي قانون 

اجلزاء الكويتي رقم ١٦ لســنة 
وقانــون  وتعديالتــه   ١٩٦٠
االســتيراد رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٤ 
وتعديالته والقانون رقم ١٠ لسنة 
١٩٧٩ بشأن اإلشراف على االجتار 
في الســلع واخلدمات واألعمال 
احلرفية وحتديد أسعار بعضها 
والقوانــني املعدلة له والقانون 
رقم ١٠ لسنة لسنة ٢٠١٣ بشأن 
قانــون اجلمــارك املوحد لدول 
مجلس التعــاون لدول اخلليج 
العربية يعاقب مــن يخالف ما 
جاء في هــذا القرار مبا في ذلك 
وقف الترخيص الصناعي وغلق 
املصنع مؤقتا وإلغاء الترخيص 
نهائيا عند تكرار املخالفة، وفي 
كل األحوال يطبق اجلزاء الوارد 
باملادة ٢٥ من املرســوم بقانون 
رقــم ٦٨ لســنة ١٩٨٠ بإصــدار 

التجارة.

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي 
علي املضف قرارا تضمن:

٭ مــادة أولى: إلغاء القرارات الوزارية 
التالية واخلاصــة بأبناء الديبلوماســيني 

وزوجاتهم:
ـ القــرار الوزاري رقم ٢٠١٥/٤٠ الصادر 
بتاريخ ٣ مارس ٢٠١٥ بشــأن الدراســة في 
 Sarajevo School of Science and Technology
في جمهورية البوسنة والهرسك واخلاص 

بأبناء الديبلوماسيني وزوجاتهم.
ـ القــرار الوزاري رقم ٢٠١٥/٤٢ الصادر 

 Sofia بتاريخ ٣ مارس ٢٠١٥ بشأن الدراسة في
University في جمهورية بلغاريا واخلاص 

بأبناء الديبلوماسيني وزوجاتهم.
تعديل اسم جامعة فرنسية

أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي 
د.علي الفهد قرارا بشأن تعديل اسم جامعة 
 Universite de Valenciennes et Hainaut
Cambresis في اجلمهورية الفرنســية على 
قوائم اجلهاز الوطنــي لالعتماد االكادميي 

وضمان جودة التعليم.

ونــص القرار: مــادة أولى ُيعدل اســم 
 Universite de Valenciennes et جامعــة
 Umiversite الى جامعة Hainaut Cambresis
 Polytechnique Haut de Framce et de
 L›Institut National des Sciences Appliquees
Hauts-de-France والــواردة فــي القــرار 
الــوزاري رقــم ٢٠١٩/١٦٣ والصادر بتاريخ 
١٨ يوليو ٢٠١٩ بشــأن القائمة املســتحدثة 
ملؤسســات التعليــم العالــي التي يســمح 
بااللتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس 
والدراسات العليا في اجلمهورية الفرنسية.

عقوبة املخالفة تصل إلى وقف وإلغاء الترخيص وغلق املصنع

فهد الشريعان

العامــة  الهيئــة  ١ - قيــام 
املنتجــات  بفحــص  للبيئــة 
املرغــوب تصديرهــا ومطابقة 
النتيجة مع املســتندات املقدمة 
وإصدار الشهادة متضمنة كمية 
الكيروسني املســتخدم من قبل 

املصدر.

حظر تصدير وإعادة تصدير الدجاج ملدة ٤ شهور
أصــدرت وزارة التجارة والصناعة 
قرارا وزاريا رقم ٣٣ لعام ٢٠٢٢م بشأن 

منع تصدير الدجاج املجمد.
وتضمن القرار:

مــادة أولى: يحظــر تصدير وإعادة 
تصدير الدجاج وقطــع الدجاج املجمد 
الفتــرة مــن ١/٤/٢٠٢٢ حتــى  خــالل 

.٣١/٧/٢٠٢٢

مادة ثانية: يعمل بهذا القرار اعتبارا 
من تاريخ صدوره وينشر في اجلريدة 
الرســمية، وعلــى املســؤولني كل فيما 

يخصه تنفيذه.


