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الغامن يستقبل القائم باألعمال
األميركي جيمس هولتسنايدر

اســتقبل رئيس مجلــس األمة مرزوق 
الغامن في مكتبه أمس القائم بأعمال سفارة 

الواليات املتحــدة األميركية لدى الكويت 
جيمس هولتسنايدر.

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن مستقبال القائم بأعمال سفارة الواليات املتحدة األميركية لدى الكويت

أسامة الشاهني لوقف خصم بدل اخلفارة 
لألطباء خالل اإلجازة الدورية

تقــدم النائــب أســامة 
الشــاهني باقتــراح برغبة 
بشــأن وقف خصــم «بدل 
اخلفــارة» لألطبــاء خالل 

التمتع باإلجازة الدورية.
وجاء في مقدمة االقتراح 
إنه ملا كانت الكوادر الطبية 
هــي حائــط الصــد املنيع 
للتصدي لڤيروس كورونا 
املستجد، ملا بذلوه من جهد 
جميعا وعلى رأسهم األطباء 
والكوادر الطبية املساعدة 
الذين هــم مبنزلة اجليش 

األبيض في هذه املرحلة من احلرب، والدفاع 
عن أرواح الناس في بلدنا احلبيب الكويت 
وفــي العالم أجمع. ولتســهيل آلية العمل 

على متابعــة األطباء ملهام 
عملهم والعمل على راحتهم 
والتركيــز علــى اجلانــب 
العملــي كل في تخصصه، 
وللحد من التسرب الوظيفي 
لألطباء والكــوادر الطبية 
القطــاع احلكومــي  مــن 
الطبي، وألحقيــة األطباء 
باالقتراحــات املقدمــة من 
اجلمعية الطبية الكويتية 
العتيبي رئيس  ود.محمد 
قســم اجللدية مبستشفى 

اجلهراء، وآخرين.
ونص االقتراح على ما يلي: «وقف خصم 
«بدل اخلفارة» لألطباء خالل التمتع باإلجازة 

الدورية».

أسامة الشاهني

أحمد احلمد يسأل عن إجراءات
النقل والندب منذ استقالة احلكومة

وّجــه النائــب م.أحمد 
إلــى وزير  احلمد ســؤاال 
الدولــة  العــدل ووزيــر 
لشــؤون تعزيــز النزاهة 
جمــال اجلــالوي، عما إذا 
كانت اجلهــات احلكومية 
اتخــذت  والــوزارات قــد 
قرارا بالنقل أو الندب منذ 
استقالة احلكومة أم ال، نص 

على ما يلي:
في ظل الوضع الراهن 
املتعلق باستقالة احلكومة 
وموضوع تصريف العاجل 

من األمور، يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- في إطار عمل ديوان اخلدمة املدنية 
ومراقبــي التوظف في اجلهات احلكومية 
هل اتخذت الوزارات واجلهات احلكومية 
قرارات تتعلق بالتعيني والنقل والندب منذ 
استقالة احلكومة في تاريخ ١٠ مايو٢٠٢٢ 

حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
الــوزراء  ٢- مــا حــدود صالحيــات 

املستقيلني في اتخاذ قرارات 
إدارية تتعلق بالتعيني أو 
النقــل أو النــدب في إطار 
حكومــة تصريف العاجل 
من األمور؟ مــع تزويدي 
باألســاس القانوني الذي 
استند إليه ديوان اخلدمة 
املدنية في هذا اخلصوص.
٣- هــل تبــني لديوان 
اخلدمة املدنية أو مراقبي 
التوظف فــي الديوان في 
اجلهات احلكومية وجود 
مخالفــات أو جتــاوزات 
الــوزارات أو اجلهــات  تتعلــق باتخــاذ 
احلكومية قرارات إدارية تتعلق بالتعيني 
أو النقل أو الندب خالل الفترة منذ استقالة 
احلكومة في تاريــخ ١٠ مايو ٢٠٢٢ حتى 
تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجــاب، فيرجى تزويدي باســم اجلهة 
ونوع املخالفة وإجــراءات الديوان حيال 

تلك املخالفات.

م.أحمد احلمد

«امليزانيات»: هيئة االستثمار لم تتخذ إجراءات
لتسوية مالحظات ديوان احملاسبة

استكملت جلنة امليزانيات 
واحلساب اخلتامي مناقشة 
احلســاب اخلتامــي للهيئة 
العامة لالســتثمار للســنة 
املالية املنتهيــة ٢٠٢١/٢٠٢٠ 
ومالحظات ديوان احملاسبة 
وجهاز املراقبني املاليني عليه، 
وكذلــك تقديــرات امليزانية 

للسنة املالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣.
اللجنــة  وقــال رئيــس 
النائــب عدنــان عبد الصمد 
إنــه تبني للجنــة أن الهيئة 
لم تتخذ إجراءات لتســوية 
املالحظــات املســجلة عليها 
من ديــوان احملاســبة، ولم 
تقــم باالجتماع مــع ديوان 
احملاسبة خالل الفترة السابقة 
لبحث تسوية تلك املالحظات 
وفقــا لطلــب اللجنة لها في 
اجتماعها السابق بتاريخ ٢١ 

حتقيق وبانتظــار نتائجها 
التخاذ القرارات املناسبة.

وأضــاف عبدالصمــد ان 
اللجنة بينت أن املستجدات 
علــى بعــض املالحظــات ال 
تصــب فــي صالــح الهيئة، 

ممكــن حلها في حــال كانت 
هناك جدية من الهيئة، الفتا 
إلى أن اللجنة طرحت بعض 
األمثلة من تلــك املالحظات 
والتي ال ينبغي جلهة حكومية 
ذات خبــرة مالية مثل هيئة 

االستثمار أن تقع فيها.
وكشــف عبدالصمد عن 
أن اللجنــة ووفقــا ملــا متت 
مناقشته وبعض التوجهات 
اإليجابية التي طرحت من قبل 
العضو املنتدب حلل وتسوية 
تلك املالحظات، أعطت هيئة 
االستثمار مهلة مدتها أسبوع 
على أن جتتمع الهيئة خاللها 
مــع الديوان على مســتوى 
وظيفــي قــادر علــى اتخاذ 
القرار وتزويد اللجنة بنتائج 
االجتماع قبل التصويت على 

امليزانية.

لذلــك على الهيئة أن تدرس 
املخاطر التي تواجهها وفقا 

لتلك املستجدات.
وقال إن اللجنة بينت أن 
أغلــب املالحظــات اخلاصة 
باملكتب الرئيس في الكويت 

اللجنة أمهلتها أسبوعاً لالجتماع مع الديوان قبل التصويت على امليزانية

شعيب املويزري وخالد العتيبي وعدنان عبدالصمد ود.بدر املال خالل اجتماع اللجنة

مارس ٢٠٢٢.
أن  عبدالصمــد  وذكــر 
العضــو املنتدب للهيئة بني 
للجنــة أن أبــرز املالحظات 
التــي طرحت فــي االجتماع 
الســابق شــكلت فيها جلان 

مهلهل املضف يسأل وزير املالية عن عدد الدراسات 
األولية للمشروعات العامة املقترح تخصيصها

وّجه النائب مهلهل املضف 
سؤاال إلى وزير املالية ووزير 
الدولــة لشــؤون االقتصاد 
عبدالوهــاب  واالســتثمار 
الرشيد، بشأن اجلهاز الفني 
لبرامج التخصيص، مطالبا 

تزويده وإفادته باآلتي:
التنظيمــي  الهيــكل   -١
واإلداري للجهاز الفني لبرامج 

التخصيص.
٢- ما طرق شغل الوظيفة 
فــي اجلهاز؟ ومتى كان آخر 
إعالن توظيف قد صدر منها؟ 
وما عدد العاملني الكويتيني 

وغير الكويتيني فيها؟
٣- صــورة ضوئية عن 

٤- مــا عــدد الدراســات 
األولية في شأن املشروعات 
العامــة املقترح تخصيصها 
وفقا ألحكام القانون رقم (٣٧) 
لسنة ٢٠١٠ في شأن تنظيم 
برامج وعمليات التخصيص 
والئحته التنفيذية التي قام 
بها اجلهاز منذ إصدار الئحته 
التنفيذية حتى تاريخ ورود 
هــذا الســؤال؟ وما عــدد ما 
أحالته إلــى املجلس األعلى 

للتخصيص؟
٥- مــا آخــر متابعة قام 
بهــا اجلهاز لتنفيذ إجراءات 
التقييم والعمل على تذليل 
عقبات التنفيذ بالتعاون مع 

خطط وبرامج التدريب التي 
تعدها الشــركات املســاهمة 
العامــة للعاملني الكويتيني 
املنقولــني إليهــا؟ ومــا آلية 
املتابعــة التــي تقومون بها 

في هذا الشأن؟
٩- كيــف تتحققون من 
تنفيــذ الشــركات للبرامــج 
والبرامــج  التدريبيــة 
املستقبلية والتدريب املهني 

والفني لتأهيلهم؟
١٠- متى كانت آخر مرة 
اجتمع فيها اجلهاز التنفيذي 
أو مجلس إدارة اجلهاز الفني 
لبرامج التخصيص؟ وما آخر 

قرارات أصدرها؟

اجلهــة احلكومية التابع لها 
املشروع؟ كما يرجى توضيح 
اآللية املتبعــة منكم للقيام 

بهذا اإلجراء عادة.
٦- صــورة ضوئية من 
آخر دراسة مشروع لتقرير 
نصف السنوي عن األعمال 
التي أجراها املجلس األعلى 

للتخصيص.
٧- صــورة ضوئية عن 
آخــر توصيــة رفعتموهــا 
فــي شــأن قائمــة أســماء 
الشــركات والتحالفات التي 
جرى تأهيلهــا إلى املجلس 

العتمادها.
٨- كيف تراجع وتعتمد 

مهلهل املضف

آخــر دليــل إرشــادي أعــد 
باملشــروعات العامة القابلة 

للتخصيص.

حمدان العازمي يطالب بفصل منحة املتقاعدين
عن اعتماد مبلغ لسد العجز االكتواري ملؤسسة التأمينات

النائــب حمــدان  طالــب 
منحــة  بفصــل  العازمــي 
املتقاعدين عن تعديل قانون 
مؤسسة التأمينات االجتماعية 
في شأن سد العجز االكتواري 
للمؤسسة من اخلزانة العامة 
مببلــغ ٥٠٠ مليــون دينــار 

سنويا.
وأعرب العازمي في تصريح 
باملركــز اإلعالمي في مجلس 
األمة عن رفضه طلب احلكومة 
سحب ٥٠٠ مليون دينار سنويا 
من اخلزانة العامة واعتبارها 
من العاجل من األمور وربطها 
باملوافقة علــى صرف منحة 

املتقاعدين.
وأكد أن «هذا الطلب منوط 
باحلكومــة اجلديــدة وليس 
احلكومة احلالية املطروح فيها 

اجتماع اللجنة أخفت حقيقة 
ربــط املنحــة وزيــادة الـ ٢٠ 
دينارا سنويا، بأخذ ٥٠٠ مليون 
دينار سنويا لسد العجز في 
التأمينات وفق القانون «ببكج 
واحد»، حيث لم يوضح ذلك 
رئيس اللجنة في تصريحه، 
وال رئيس املجلس حينما قابل 

مجموعة من املتقاعدين».
وبــني أنــه «في اجللســة 
الســابقة كانــت املطالبة بأن 
تكــون املنحــة للمتقاعديــن 
سنويا واحلكومة رفضت ذلك 
ما تسبب في خالف باملجلس، 
حيث كانــوا يتحججون بأن 
ذلك يســبب عجزا، ثم يأتون 
اليوم يطالبون بســحب ما ال 
يقل عن ٥٠٠ مليون سنويا من 
دون حتديد مدة هل يعقل ذلك 

مليون دينار ال ينطبق عليه 
تصريــف العاجل من األمور، 
وما يحصــل هو جتاوز على 
األعراف الدستورية واملنطقية 
أيضا»، معتبرا ذلك «مساومة 
حكومية للنواب على حساب 

حقوق املتقاعدين».
 واعتبــر أن «احلكومــة 
تريــد (شــرعنة) نهــب املال 
العام من خالل ربط موضوع 
سد العجز االكتواري مبنحة 
املتقاعدين ومزاياهم»، مشددا 
على ضرورة فصل املوضوعني.

أو يجوز؟». وأكد العازمي أن 
«املتقاعدين يستحقون أكثر من 
ذلك، حيث كنا نطالب بأن تكون 
املنحــة لهم أكثــر من ٧ آالف 
دينار، بعدما بينت (التأمينات) 
لسمو ولي العهد أنهم حققوا 
أرباحا، ثم أمر سموه بصرف 
املنحــة كمكرمة من ســموه، 
حفظه اهللا». وقــال العازمي 
إن ادعــاء احلكومــة بوجود 
عجــز وربط املنحة بســحب 
٥٠٠ مليون دينار لسد العجز 
دليل على عجز إدارة املؤسسة، 
متســائال: «كيف يكــون هذا 
تصرف إدارة املؤسســة التي 
تستثمر أموال املتقاعدين وفي 
الوقــت ذاته تطالــب بأموال 
مــن الدولة وتدعــي أن لديها 
عجزا؟». وأكد أن «طلب ٥٠٠ 

حمدان العازمي

الثقة واملستقيلة»، معتبرا أن 
«ما يحدث انتهاك للدســتور 
ومــواده ولــي ذراع ممثلــي 

الشعب».
أن  العازمــي  واعتبــر 
«التصريحات التي خرجت بعد 

«املشتركة» ترفع تقريرها بشأن املتقاعدين للمجلس للتصويت عليه اليوم
اللجنة املشتركة  رفعت 
من جلنتي الشؤون املالية 
واالقتصاديــة والشــؤون 
التشريعية والقانونية إلى 
مجلس األمة تقريرها بشأن 
مشروع قانون بصرف منحة 
مالية ألصحاب املعاشــات 
واملســتحقني  التقاعديــة 
عنهم وتعديل بعض أحكام 
قانون التأمينات االجتماعية 
الصــادر باألمــر األميــري 
بالقانــون رقم (٦١) لســنة 

.١٩٧٦
وجاء في نص القانون كما 

انتهت إليه اللجنة ما يلي:
املادة األولى

تصرف منحة مالية ملرة 
واحدة ألصحاب املعاشــات 
التقاعدية في تاريخ صدور 
القـانـــون مـقـــدارها  هــذا 
(٣٠٠٠) دينــار، فــإذا كان 
املعــاش متوفيــا  صاحــب 
تصــرف املنحــة بالكامــل 
للمســتحقني عنــه الفعالــة 
أنصبتهم وذلك بالتســاوي 
بينهــم، وال يجــوز صــرف 
املنحة للشخص الواحد أكثر 
من مرة فإذا استحق أكثر من 

التأمينات االجتماعية املشار 
إليه نصها اآلتي:

مادة (١٠ مكررا):

يكون سداد اخلزانة العامة 
للعجز االكتواري للمؤسســة 
بقــرار مــن الوزيــر املختص 
بالســداد مبا ال يقل عن (٥٠٠ 
مليــون دينار) فــي بداية كل 
ســنة مالية اعتبارا من األول 
من أبريل لسنة ٢٠٢٢ نقدا أو 
عينا للمؤسسة وحلني سداد 
كامل العجز االكتواري، وفقا ملا 
سيسفر عنه فحص املركز املالي 

على الرغبة الســامية ببذل 
املزيد من العطاء للمتقاعدين 
وتلمسا الحتياجاتهم بجعلهم 
شــركاء في النجاحات التي 
حتققهــا املؤسســة العامــة 
االجتماعيــة،  للتأمينــات 
مبــا يعــود بالنفــع عليهم 
ويرتقي باملستوى املعيشي 
لهم، أعد هذا املشروع مبا ال 
يضر بنظام املؤسســة ومبا 
يتســق مع أحــكام وقوانني 
التي  التأمينات االجتماعية 
عهد للمؤسسة بتنفيذها في 
احلدود واألغراض املقررة لها.

القانون مقررا  فجاء هذا 
في مادته األولى أن تصرف 
ألصحاب املعاشات التقاعدية 
واملســتحقني عنهــم وفقــا 
ألنصبتهم في تاريخ صدور 
هذا القانون منحة مالية ملرة 
واحدة مقدارهــا ثالثة آالف 
دينار، وحيث إن املادة املشار 
إليها جاءت عامة ال تتضمن 
تفصيــال، وذلك حتى ميكن 
معاجلــة احلــاالت اخلاصة 
التي توجد عند تطبيق هذا 
القانون عن طريق التفسير، 

فقد روعي اآلتي:

- إن املنحة تقتصر فقط 
على الكويتيني من أصحاب 
املعاشات التقاعدية املستحقة 
طبقا ألحكام القوانني املشار 
إليها بديباجة القانون والتي 
لم يرد بها املرسوم بالقانون 
رقم ٧٠ لسنة ١٩٨٠، ومن ثم ال 
تستحق املنحة لغير الفئات 

املقررة فيها.
- ال تســتحق املنحــة 
ألصحاب املعاشات التقاعدية 

بعد صدور هذا القانون.
- إن أصحــاب املعاشــات 
الذيــن يجمعــون بــني أكثــر 
من معــاش تصــرف لهم عن 
معاش واحد فقط، كما تصرف 
ألصحــاب املعاشــات الذيــن 
يجمعون بينها وبني املرتب.

- إن أصحــاب املعاشــات 
الذيــن يجمعون بــني املعاش 
ونصيــب أو أكثــر، تصــرف 
لهم املنحــة املقررة ألصحاب 
املعاشــات فقط، بينما يؤول 
نصيبهــم فــي املنحــة لباقي 

املستحقني اآلخرين.
- إذا كان صاحب املعاش 
متوفيا تصرف املنحة بالكامل 
للمستحقني بالتساوي بينهم.
- من يجمعــون بني أكثر 

من نصيب تصرف لهم املنحة 
األفضل، على أن يعاد توزيع 
النصيب األقل في املنحة على 

باقي املستحقني.
وبالنظــر إلى طبيعة هذه 
املنحــة فقد تقــرر عدم جواز 
احلجز عليها أو اخلصم منها 

ألي سبب من األسباب.
ويقضي املشروع في مادته 
الثانية بأن تؤخذ املبالغ الالزمة 
لصرف املنحة من احتياطيات 

صناديق املؤسسة.
وقــد قضت املــادة الثالثة 
بتعديل الفقرة األولى من املادة 
(تاسعة) من القانون رقم ٢٥ 
لســنة ٢٠٠١ بزيادة املعاشات 
التقاعدية ســنويا بواقع (٢٠ 
دينــارا كويتيــا) اعتبارا من 
١/٨/٢٠٢٣، وذلك بدال من النص 
املستبدل والذي يقضي بزيادة 
املعاشات التقاعدية بواقع (٣٠ 
دينــارا) كل ٣ ســنوات مبلغ 
٢٠ دينــارا كل شــهر اعتبارا 
مــن ١/٨/٢٠٢٣ وتســتمر هذه 
الزيادة سنويا، أي إنه سوف 
تــزداد املعاشــات التقاعديــة 
سنويا بواقع ٢٠ د.ك اعتبارا 
مــن ١/٨/٢٠٢٣ وتصرف هذه 

الزيادة شهريا.

للمؤسسة املعتمد من مجلس 
إدارتها وذلــك في ٣١/٣/٢٠١٩. 
ويكون تقومي املقابل العيني 
وفقا للمقومني املعتمدين من 
اجلهات املختصة قبل السداد.

املادة اخلامسة

علــى رئيــس مجلــس 
الوزراء والوزراء - كل فيما 
يخصه - تنفيذ هذا القانون، 
وينشر في اجلريدة الرسمية، 
ويعمل به من تاريخ صدوره.
مذكرتــه  ونصــت 
اإليضاحيــة على أنــه بناء 

جانب من اجتماع اللجنة املشتركة بني «املالية» و«التشريعية» أمس االول

منحة، صرفت له أعلى املنح 
مقدارا، وال يجوز احلجز على 
هــذه املنحة أو اخلصم منها 

ألي سبب من األسباب.
املادة الثانية

الالزمة  المبالــغ  تؤخذ 
لصرف المنحة المنصوص 
عليها في الـمـادة الـسـابـقـة 
من احتياطيات صناديـــق 
المؤسسة العامة للتأميـنـات 

االجتماعية.
املادة الثالثة

يســتبدل بنــص الفقرة 
األولــى من املادة (تاســعة) 
مــن القانون رقم ٢٥ لســنة 
٢٠٠١ املشار إليه، النص اآلتي: 
«تزاد املعاشات التقاعدية كل 
ســنة اعتبارا من ١/٨/٢٠٢٣، 
وذلــك بواقــع ٢٠ دينــارا 
شهريا. واســتثناء من ذلك 
تزاد املعاشات التقاعدية في 
١/٨/٢٠٢٢ بواقــع ٣٠ دينارا 

شهريا».
املادة الرابعة

تضــاف مــادة جديــدة 
برقم (١٠ مكررا) إلى قانون 

الكوادر الطبية هي حائط الصد املنيع للتصدي لڤيروس «كورونا»

استفسر عن حدود صالحيات الوزراء املستقيلني في التعيني

٣ آالف دينار منحة للمرة الواحدة ألصحاب املعاشات التقاعدية.. و٢٠ ديناراً زيادة املعاشات و٥٠٠ دينار سنوياً لسد العجز االكتواري لـ «التأمينات»

ملشاهدة الڤيديو


