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«املالية» تبحث «البديل اإلستراتيجي» اليوم 
مصدر نيابي لـ «األنباء»: التوجه العام واألفكار املتفق عليها بني أعضاء اللجنة هو دراسة األمور املتعلقة باحلياة املعيشية للمواطنني وآلية حتسينها

رشيد الفعم

في الوقت الــذي بدأت اللجان البرملانية حتديد 
أولوياتهــا وخطط عملها لدور االنعقاد احلالي مبا 
يتوافق وحالة االنســجام الســائدة بني السلطتني 
التشــريعية والتنفيذيــة، تعقــد اللجنــة املاليــة 
واالقتصادية صبــاح اليوم اجتماعا لبحث تعديل 
قانون اخلدمة املدنية اخلاص بـ «البديل االستراتيجي» 
وهو املعني بتحسني مستوى الرواتب جلهة توحيد 
املزايا وإزالة الفروقات بني التخصصات املتشابهة 
وتثبيــت املعــدالت املاليــة بينها فــي كل قطاعات 

الدولة. 
وفــي هذا اإلطار، قال مصدر نيابي في تصريح 
لـ «األنباء»، إن التوجه العام واألفكار املتفق عليها 
بــني أعضــاء اللجنة، هو دراســة األمــور املتعلقة 
باحلياة املعيشية للمواطنني، ومن ضمنها البديل 
االســتراتيجي، مؤكدا أن مناقشة مثل هذا القانون 
تأتــي بعد جتاوب حكومي حول ضرورة حتســني 
سلم رواتب املواطنني، وبناء عليه سنبدأ مبناقشته 
اآلن ليتسنى وضع األمور في نصابها ورفع تقرير 
إلى املجلس عن القانون خالل دور االنعقاد احلالي 
ليتــم التصويــت عليه. وأضاف املصــدر ان هناك 
العديد من القضايا املهمة املدرجة على جدول أعمال 
اللجنة، منها املشــروع بقانون اخلــاص باملنطقة 
االقتصادية الشمالية واقتراح تنظيم برامج وعمليات 
التخصيص وقانون الوظائــف القيادية باإلضافة 

إلى اخلطة اإلمنائية.
 وأشــار املصــدر إلــى ان اللجنــة املالية مدرج 
على جدول أعمالها أيضا مشروع القانون اخلاص 
باالستيراد، باإلضافة إلى قانون الصكوك احلكومية.
مــن جانب آخــر، تعقد جلنة الشــؤون الصحية 
واالجتماعية والعمل اليوم اجتماعا لتحديد أولوياتها 
بناء على طلب من مكتب املجلس الذي طالب اللجان 
البرملانية بضرورة تنظيم أولوياتها حتى يتم دمجها 
مبا يتوافق وبرنامج عمل احلكومة الذي تعكف على 
صياغته هذه األيام، واملتوقع تقدميه األسبوع املقبل 

إلى مجلس األمة لتتسنى دراسته ومناقشته.

«البترول» تعتزم اقتراض ٦ مليارات دينار حتى ٢٠٢٥
أحمد مغربي

كشــفت خطــة التمويل اخلمســية 
احملدثــة ملؤسســة البتــرول الكويتية 
وشركاتها التابعة، والتي حصلت عليها 
«األنباء»، عن أن املؤسسة ستطلب متويال 
يقــدر بنحو ٦ مليارات دينار حتى عام 

٢٠٢٥، وذلك من خالل استخدام مجموعة 
من أدوات التمويل خالل السنوات الـ ٥

(٢٠٢١/٢٠٢٠ - ٢٠٢٥/٢٠٢٤)، واملتمثلة 
بقروض بنكية بالدينار بنســبة ٢٩٪، 
ومتويل مــن وكاالت ائتمان الصادرات 
(ECA) بنسبة ٢١٪ وسندات (١٠ و١٥ و٣٠

سنة) بنسبة ٥٠٪. وقالت إن السنة املالية 

احلالية ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ستشــهد اقتراض 
٢٫٤٣ مليــار دينار، حيــث من املقرر أن 
تقوم املؤسسة بالدخول وللمرة األولى 
في سوق السندات ملدة ١٠ و١٥ و٣٠ سنة 
وبقيمة ١٫٥ مليار دينار، وسيتم اقتراض 
٩٣٠ مليــون دينار مــن وكاالت ائتمان 

التفاصيل ص ١٢الصادرات. 

تعديالت «التجارة العامة واملقاوالت».. ترفع تصنيف 
الكويت في مؤشرات «حتسني بيئة األعمال» 

علي إبراهيم 

أكدت مصادر لـ «األنباء» أن إلزام 
وزارة التجــارة والصناعة لشــركات 
التجــارة العامة واملقــاوالت بتعديل 
أوضاعها عبر اختيار أحد األنشــطة 
الدولية املتناسبة مع أغراض الترخيص 
قبــل ٣١ مــارس ٢٠٢٣، يأتــي ضمــن 
اســتجابة مجلس الوزراء ملالحظات 
أبداهــا البنك الدولي في هذا الشــأن، 
والتي من شأن معاجلتها رفع مستوى 

الكويت في مؤشــرات حتســني بيئة 
األعمال. وشددت املصادر على أن خطوة 
وزارة التجارة في هذا الصدد، لن تؤثر 
على أعمال تلك الشــركات بأي شكل 
كان، ولكن األمر سينعكس إيجابا على 
الكويت ككل، إذ إن مالحظات «البنك 
الدولي» أشارت إلى أن نشاط «التجارة 
العامة واملقاوالت» هو نشــاط محلي 
غير متوافق مع التصنيف الدولي». 

أصحــاب  املصــادر  وطمأنــت   
التراخيص املستهدفة بأن التعديالت 

لن متــس الكيان القانوني أو االســم 
التجــاري حتى لو كان متضمنا كلمة 
«جتارة عامة ومقاوالت»، إذ ســيظل 
االسم موجودا كما هو واألقدمية أيضا. 
وزادت: «يستطيع أصحاب الشركات 
إضافة كل األنشــطة التي ميارسونها 
من دون التأثير على أعمالهم أو االسم 
التجاري، وسيظل رقم السجل التجاري 
وكذلك العمل من دون متطلبات إضافية 
بشأن مجلس اإلدارة أو رأس املال الذي 

سيظل كما هو».

أعمال الشركات لن تتأثر وستحتفظ باالسم التجاري دون تعديل وال متطلبات إضافية لرأس املال أو اإلدارة

صرف كاش اإلجازات بقرار من وكالء الوزارات 
إيداع مبالغ كل وزارة وجهة حكومية في حسابها بعد صدور امليزانيات رسميًا وال تأخير لبداية السنة اجلديدة

مرمي بندق

كشــفت مصــادر مطلعة 
خاصــة تصريحــات  فــي 

لـ «األنباء»، عن أن قرار صرف 
الكاش مقابل إجازات املوظفني 
يصدر من وكيل الوزارة أو 
رئيس اجلهة القائمة بذاتها، 
وفقــا لضوابط قرار مجلس 
اخلدمــة املدنيــة، الفتة إلى 
انــه يتم اســتقطاع اإلجازة 
املبيعة من رصيد املوظفني في 
اجلهات احلكومية بالتنسيق 
مع ديوان اخلدمة املدنية.  

وأفــادت املصــادر بأنــه 
سيتم إيداع املبلغ التقديري 
لــكل وزارة وجهة حكومية 
من االعتماد التكميلي البالغ

٣٠٠ مليــون دينار لتغطية 
طلبــات الراغبــني فــي بيع 
اإلجازات في بند مســتحدث 
بالباب األول اخلاص بالرواتب 
عن طريق نظام «االوراكل» 
مبيزانية الوزارات واجلهات 

احلكومية بعد صدور قانون 
امليزانية وميزانيات اجلهات 

املستقلة وامللحقة رسميا. 
 وذكرت أن بند (استبدال 
إجازات موظفي الدولة) يأتي 
ضمــن ميزانيــة الــوزارات 
واجلهات احلكوميــة للعام 
املالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ ، مشيرة 
الى أنه ال تأخير للصرف حتى 

السنة اجلديدة.  
وردا علــى ســؤال حول 
كيفية احتساب مبلغ البيع، 
أجابت املصادر: سيتم وفقا 
لراتــب املوظــف ومفرداته، 
الــذي يصرف له حال قيامه 
بإجازة دورية، ويحسب راتب 
اليــوم الواحد على أســاس 
أن الشــهر ٣٠ يوما. ونبهت 
الى انه - حسب القواعد -

ال يجــوز ألي وزارة او جهة 
حكومية اســتحداث أي بند 
أو نــوع جديد من اإليرادات 
أواملصروفات إال بعد احلصول 
مســبقا علــى موافقة وزارة 

املالية. وبشأن إعالن مؤسسة 
البترول اجلاهزية للصرف 
للعاملــني لديهــا، أجابــت 
املصــادر: يجوز لـــ ١٧ جهة 
مستقلة من ضمنها مؤسسة 
البترول صرف بدل اإلجازات 
باعتبارها مؤسسة مستقلة، 
فقد نصــت ضوابط اخلدمة 
املدنيــة، علــى انــه «يجوز 
للجهات والهيئات واملؤسسات 
العامة املستقلة ذات األنظمة 
الوظيفية اخلاصة، تطبيق 
نظام صرف البــدل النقدي 
أثنــاء اخلدمة وفقــا ألحكام 
الفقرة الثالثــة املضافة الى 
املادة ٤١ من املرسوم الصادر 
فــي شــأن نظــام اخلدمــة 

املدنية». 
وشــددت املصــادر على 
األداة  مراعــاة  ضــرورة 
القانونية املقررة وفقا لقانون 
إنشــاء كل جهة واإلجراءات 
واألنظمة الوظيفية اخلاصة 

بها.

احتساب مبلغ االستبدال يشمل راتب املوظف ومفرداته.. ويجوز لـ ١٧ جهة مستقلة صرف البدل النقدي أثناء اخلدمة ومنها «البترول» مبعرفة رؤساء هذه اجلهات 
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د.ميثم حسني 

«الغامن 
أوتوموبيل» 

حتتفي بروح 
اإلجناز الكويتي 
في حفل إطالق 

«EXEED»

د.ميثم حسني 
لـ «األنباء»: ٩ مشاريع 

لـ «الصحة» ضمن 
اخلطة اإلمنائية  
منها ٤ «إنشائية»  

و٥ «تطويرية»
06 15

مرمي بندق 

حســب تصريحــات وزير املاليــة ووزير 
الشــؤون االقتصادية واالستثمار عبدالوهاب 
الرشــيد، فإن ٦ فئات أساســية تشملها زيادة 
الرواتب ومساعدات وزارة الشؤون االجتماعية 
لتحقيق مسطرة العدالة بني اجلميع في الرواتب. 
الفئة األولى: أصحاب املؤهالت الواحدة، حيث 

ســيتم إقــرار العدالة بينهم وبــني أقرانهم في 
بعض اجلهات التي توجد بينها فوارق. الفئة 
الثانية: ذات الظروف املعيشية الصعبة. الفئة 
الثالثة: املتقاعدون الذين تقل رواتبهم عن ١٠٠٠
دينار. الفئات الرابعة واخلامســة والسادسة: 
أصحــاب املســاعدات االجتماعيــة مــن وزارة 
الشــؤون االجتماعية، وهم األرامل واملطلقات 

وربات البيوت.

ألول مرة.. برنامج احلكومة ُمبرمج زمنيًا وماليًا

وزير املالية: زيادة الرواتب تشمل ٦ فئات

  تعزيز االستقرار السياسي واالجتماعي 
واالقتصادي وتسريع توفير الرعاية السكنية 
ورفاهية املواطنني وعدالة الرواتب وحتسني 

أوضاع املتقاعدين. 

 اســتمرار إجراءات تعديل التركيبة 
السكانية وتنويع مصادر الدخل وحتديث 
نظم أمالك الدولة وتطوير التعليم ومكافحة 

الفساد والتخصيص.
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بابا الڤاتيكان لدى وصوله ستاد البحرين الوطني لترؤس قداس «من أجل العدل والسالم» (رويترز)

بابا الڤاتيكان 
يترأس قداسًا 

تاريخيًا في 
البحرين بحضور 
اآلالف من ١١١

جنسية
16

ألول مرة في الكويت

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق
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ألول مرة في الكويت PDF الصفحة


