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«بيئة األعمال»: قانون جديد لتنظيم عمل هيئة االستثمار املباشر 
وحتويلها إلى جهة متخصصة في صناعة الفرص االستثمارية

ناقشــت جلنة حتســني 
بيئة األعمال واملشــروعات 
الصغيرة في اجتماعها أسباب 
عدم رغبة الشركات العاملية 
فــي االســتثمار بالكويــت، 
وبحــث تســهيل اإلجراءات 
والتشريعات احمللية لتواكب 
التطــورات االقتصاديـــــة 
بالعالم، وكذلك جذب القدر 
األكبر من الشركات العاملية 
لتكون االســتثمارات رديفا 
أساســيا مليزانية الدولة في 

نهضتها التنموية.
وقال رئيس اللجنة النائب 
العيســى، في  عبدالوهــاب 
تصريــح باملركــز اإلعالمي 
ملجلــس األمــة، إن اللجنــة 
ســتعمل في الفتــرة املقبلة 
إعــداد قانــون جديد  علــى 
لتنظيم عمل هيئة تشجيع 
االستثمار املباشر وحتويلها 
من جهة مانحة للتراخيص 
إلــى جهــة متخصصــة في 
صناعة الفرص للمستثمرين 

العامليني.
وأوضــح العيســى أنــه 
تبــني مــن النقاشــات مــع 
مســؤولي الهيئــة أن هناك 

مــن الضرائــب وتخصيص 
قطعة أرض للمستثمر.

وأكد العيسى أن اللجنة 
ستعمل على إدخال تغييرات 
وتعديالت جوهرية في هيكلة 
هيئة تشــجيع االســتثمار 
املباشــر وفي القانون الذي 
ينظم عملها، مشــيرا إلى أن 
املســتثمر االجنبي لن يأتي 

إذا لم تذهب إليه.

االستثمار مت إقراره منذ ٢٠١٣
وبدأت الهيئة بالعمل في ٢٠١٤

و٢٠١٥ أي منذ ٧ سنوات لكن 
ال يوجــد لدينا اســتثمارات 
عمالقة في الكويت إال ما ندر 
ولم يشــعر املواطن بوجود 

هذه االستثمارات.
وأكد العيســى أنه يجب 
تغييــر طبيعة عمــل هيئة 
تشجيع االستثمار من جهة 

بالكامــل، وحتديــد ما تريد 
سواء مستشــفى أو جامعة 
أو أي مشروع بحسب برنامج 
عمل احلكومة ووفق خطتها 

التنموية.
وأضاف إنه ميكن لهيئة 
تشجيع االســتثمار املباشر 
أن تتعاون مع الهيئة العامة 
لالســتثمار لتمول املشروع 
املطلــوب ترويجه بنســبة 

وذكر «إذا استمررت مكانك 
وتدعو إلى االستثمار لديك 
وتقول لهم أمنحكم تراخيص 
وقطعــة أرض وأســهل لكم 
واإلعفــاءات  اإلجــراءات، 
الضريبيــة، فلــن يأتــوا» 
خصوصا أن السوق الكويتي 

صغير وغير جاذب.
إلــى  العيســى  ولفــت 
أن قانــون هيئــة تشــجيع 

مانحة للتراخيص ومسهلة 
لإلجــراءات ومنتظــرة أن 
يأتــي املســتثمر االجنبــي 
إليها، وأن تتحول إلى جهة 
متخصصــة فــي صناعــة 
للمستثمريــــــن  الفــرص 
العامليني، موضحا أن واجب 
الدولة هو تخصيص األرض 
وإعــداد دراســة اجلــدوى 
وجتهيــز البنيــة التحتيــة 

معينة، ومن ثم تقوم هيئة 
االســتثمار املباشــر بجولة 
عروضــا  وتقــدم  عامليــة 
للمســتثمرين والشــركات 
العاملية وتقنعهم باالستثمار 

في مشروع محدد.
وأكــد أن الهيئــة هي من 
تصنــع الفرصــة أو تنفــذ 
نصف املشروع ثم تعرضه 
على املستثمر الذي يطلع على 
دراســات اجلدوى واألرباح 
التي ستتحقق ومن ثم يقتنع 
الدولة  ويســتثمر وتكــون 
شريكا إستراتيجيا وجوهريا 

في هذه املشاريع.
وأوضح العيســى أنه مت 
االتفاق في اللجنة على العمل 
على هــذا القانون، مبينا أن 
هناك تفهما ودعما من رئيس 
الهيئة الشــيخ مشعل جابر 
األحمد للتغييرات التشريعية 
التي ستقوم بها اللجنة، لكي 
تكون هناك تسهيالت فعلية 
للمســتثمر األجنبــي ومــن 
ثم نســتقطب مستشــفيات 
وجامعات عاملية وغيرها من 
املشــاريع التنموية الكبرى 

والعمالقة.

عبدالوهاب العيسى: هناك قصور جوهري يؤدي إلى افتقار الكويت جلذب االستثمارات األجنبية وخروجها إلى دول املنطقة

فارس العتيبي وعبدالوهاب العيسى وعبداهللا األنبعي خالل اجتماع اللجنةعبدالوهاب العيسى متحدثا 

قصــورا جوهريا يؤدي إلى 
افتقــار الكويــت إلــى جذب 
األجنبيــة  االســتثمارات 
وابتعاد هذه االســتثمارات 
عن الكويت إلى دول املنطقة، 
مشيرا إلى أن السبب الرئيس 
واجلوهري هو اقتصار دور 
هيئة تشــجيع االســتثمار 
املباشر على منح التراخيص 
وتسهيل اإلجراءات واإلعفاء 

أسامة الزيد: ما أسباب نقص األدوية وعدم صرفها؟
وجه النائب أسامة الزيد 
سؤاال إلى وزير الصحة د. 
أحمد العوضي جاء كالتالي:

(نص السؤال)
وصل الفساد املتراكم الى 
حد التأثير على صحة سكان 
دولــة الكويــت، والقطــاع 
الصحي ليــس مبعزل عن 
تأثير الفســاد املستشــري 
في قطاعات الدولة، وأصبح 
الزمــن الدوائي مهــددا إما 
بسبب سوء االدارة او نتيجة 
للمتغيــرات العامليــة فــي 
خطوط االنتاج والصناعات 
الدوائية او نتيجة لسيطرة 
الشركات املســتوردة على 

كان فــي عهد وزير ســابق 
الــوزراء  أدانتــه محكمــة 
ألســباب متعلقة بالفســاد 
والتكسب، فما تفاصيل هذا 
القرار؟ وما ســبب مطالبة 
احتاد مســتوردي االدوية 
والصيدليــات بتفعيل هذا 
القرار؟ وما رد الوزارة على 

كتابهم؟
٣ ـ هل توجــد مبالغ مالية 
مســتحقة الدفــع ملــوردي 
االدوية لم تسددها الوزارة؟ 
إذا كانت اإلجابة باإليجاب 
نطلب بيــان أســباب عدم 
دفــع هــذه املبالــغ املالية، 
وهل ُحصر اجمالي الدفعات 

سنوات سابقة بلغ اجماليها 
٩٠٫٥٧١٫٤٦٥ دينارا كويتيا لم 
تتمكن الوزارة من صرفها 
لعدم توافر االعتماد املالي 
لها خالل السنة ٢٠٢٢/٢٠٢١؟ 
إذا كانت االجابة بااليجاب 
فما اسباب االرتباط والشراء 
دون توافــر االعتماد املالي 

للصرف لها.
٥ ـ هــل اجل اســتالم عدد 
٩٨٠ شــحنة مــن االدويــة 
واملســتلزمات الطبيــة من 
املتعاقــدة مــع  الشــركات 
الوزارة خالل السنة املالية 
٢٠٢٢/٢٠٢١؟ إذا كانت اإلجابة 
بااليجاب فما االجراءات التي 

الصحة بإضافة بند ضمان 
يلزم الشركات باستبدالها؟

٨ـ  ما سبب عدم تعاقد وزارة 
الصحة بشــكل مباشر مع 

شركات االدوية العاملية؟
٩ـ  ما سبب عدم قيام وزارة 
الصحة بالتحصيل الفوري 
الشــركات احلكومية  مــن 
مقابــل مــا توفــره لهم من 
ادوية ومستلزمات طبية؟ 
ومــا اجمالي حجــم املبالغ 
حتت التحصيل التي سوف 

حتصلها وزارة الصحة؟
١٠ـ  ما نسبة االجناز الفعلي 
لتنفيــذ مشــروع املدينــة 
الطبيــة فــي مدينة صباح 

مستحقة الدفع؟
٤ـ  هل توجد مطالبات ألدوية 
ومســتلزمات طبية تخص 

متت ملعاجلة االســباب في 
هذا الشأن؟

٦ ـ هل توجد غرامات على 
الشركات املتعاقدة مع وزارة 
الصحــة؟ إذا كانت اإلجابة 
باإليجاب فما اجراء الوزارة 
لتطبيــق الغرامــات؟ ومــا 

اجمالي حجم الغرامات؟
٧ ـ هــل توجــد كميات من 
االدوية منتهية الصالحية 
الوزارة؟  في مســتودعات 
إذا كانت اإلجابة بااليجاب 
فما االجراءات التي اتخذتها 
الــوزارة فــي هذا الشــأن، 
وما قيمــة االدوية املنتهية 
الصالحية، وهل تقوم وزارة 

األحمد السكنية؟
١١ ـ هــل جرى ربط املكاتب 
الصحيــة باخلــارج مــع 
نظــم ادارة مالية احلكومة 
(GFMIS)؟ ومــا االجراءات 
التــي متــت مــع اجلهــات 
ذات  املعنيــة  احلكوميــة 

الصلة؟
١٢ ـ هل يجرى الربط اآللي 
بني مخازن ادارة املستودعات 
الطبية والصيدليات املركزية 
والفرعية في املستشفيات 
واملراكــز الصحيــة؟ ومــا 
االجــراءات التــي متت مع 
اجلهات احلكومية املعنية 

ذات الصلة؟

سأل عن تأجيل تسلَّم ٩٨٠ شحنة من األدوية واملستلزمات الطبية من الشركات املتعاقد معها 

أسامة الزيد

توفير كميات االدوية.
اطلب افادتي وتزويدي 

باآلتي:
الكثيــر مــن  ـ يشــتكي   ١
املواطنــني بســبب نقــص 
االدوية وعــدم صرفها لهم 
مما يضطرهم إلى الشــراء 
من الصيدليات اخلاصة فهل 
قامت وزارة الصحة بدراسة 
هذا املوضوع ملعرفة االساب 
واتخاذ االجــراءات الالزمة 
حلل هذه املشكلة التي متس 
املواطنني وصحتهم بشكل 

مباشر؟
٢ ـ القــرار الــوزاري رقــم 
(٧٩) لســنة ٢٠١٥ والــذي 

حمدان العازمي: ما سبب استمرار إغالق 
صاالت األفراح التابعة للجمعيات التعاونية؟

النائب حمــدان  وجه 
العازمي سؤاال إلى وزيرة 
الشؤون االجتماعيـــــة 
والتنمية املجتمعيــــــة 
ووزيرة الدولة لشـؤون 
املــرأة والطفولــــة مــي 
البغلي، قال في مقدمته: 
إنه خالل أزمــة كورونا 
ومع تطبيق االشتراطات 
الصحية وتنفيذ اإلغالق 
لبعــض  التدريجــي 
األنشطة، ومنها االفراح 
واملناسبات االجتماعية 

ومــن ثم اغالق صاالت االفراح بشــتى 
أنواعهــا، اال انــه ورغم عــودة احلياة 
الــى طبيعتها لم تتم إعادة فتح بعض 
الصاالت التابعة للجمعيات التعاونية 
والتي أسست من أموال املساهمني ومت 
سحب ادارتها من اجلمعيات التعاونية 
الى وزارة الشؤون االجتماعية والتنمية 

املجتمعية.

وطالب تزويده وإفادته 
باآلتي:

ـ كــم عــدد صــاالت 
التــي لــم يعد  األفــراح 
أزمــة  تشــغيلها عقــب 

كورونا؟
ـ ما ســبب اســتمرار 

إغالقها؟
ـ ما سبب سحب إدارة 
صاالت االفراح (املؤسسة 
بأموال املســاهمني) من 
التعاونيــة  اجلمعيــات 
الى إدارة تنمية املجتمع 

بالوزارة؟
ـ عقــب ســنوات من تنفيــذ قرارات 
سحب إدارة صاالت االفراح من اجلمعيات 
التعاونية، يرجى تزويدي بحجم التغيير 
احلاصل في إدارة هذه الصاالت من قبل 
الوزارة وهل زادت أرباح هذه الصاالت 
بعد سحبها؟ مع تزويدي ببيانات رسمية 

تدعم اإلجابة.

املؤسسة بأموال املساهمني

حمدان العازمي

سعد اخلنفور يسأل جميع الوزراء عن سبب
تأخر إصدار قرار صرف البدل النقدي لإلجازات

هاني شمس: اقتراح إسقاط الديون احلكومية
عن املتوفى يهدف إلى التخفيف عن األسر

ســعد  النائــب  دعــا 
اخلنفور جميع الوزراء الى 
االلتزام بسرعة صرف بدل 
االجازات تنفيذا للمرسوم 
رقم ٨١ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل 
املــادة ٤١ مــن املرســوم 
الصــادر في ٤ ابريل ١٩٧٩

بشأن نظام اخلدمة املدنية، 
والــذي يتضمــن إمكانية 
اســتبدال رصيد االجازات 
نقديا ملوظفي الدولة أثناء 

اخلدمة.
ووجه اخلنفور ســؤاال 
مشتركا الى جميع الوزراء 
يستفســر فيه عن ســبب 
التأخــر فــي صــرف بدل 
االجازات في جميع الوزارات 
واجلهات احلكومية، الفتا 

قال النائب هاني شمس 
إن االقتــراح بقانــون الذي 
قدمــه وعــدد مــن النــواب 
بإســقاط الديون احلكومية 
عن املواطنني حــال وفاتهم 
يهدف إلى عدم انتقال الدين 
إلى الورثــة، للتخفيف عن 
األســر الكويتية وحمايتها 

بعد وفاة معيلها.
فــي  وأوضــح شــمس 
تصريح باملركز اإلعالمي في 
مجلس األمة أن هناك نوعني 
من القروض منها قروض من 

املرسوم الصادر في ٤ ابريل 
١٩٧٩ بشــأن نظام اخلدمة 
املدنيــة، والــذي يتضمن 
إمكانيــة اســتبدال رصيد 
االجــازات نقديــا ملوظفي 

مت اصدار قرار الصرف؟
٢- اذا كان هناك تأخير 
في اعداد الكشوف، يرجى 
التأخير  تزويدي بأسباب 
ومــا العراقيل التي تؤخر 
الصــرف  قــرار  اصــدار 

للمستحقني في كل جهة.
٣- يرجــى تزويــدي 
بصور ضوئية من القرارات 
واللوائح املنظمة لصرف 
بدل االجازات في الوزارات 

واجلهات التابعة لكم.
٤- هل استقبلت اجلهات 
التابعة لكم اي شكاوى او 
تظلمات بخصوص صرف 
بدل االجازات مع تزويدي 
بعددها وإجراءات كل جهة 

بشأنها ان وجدت.

إحدى اجلهات احلكومية التي 
ترفع قضايا على الورثة ألجل 
استرداد مبالغ لرسوم مالية 
خلطــوط هواتــف أرضيــة 
وغيرها من خدمات الوزارة 

بأسماء مواطنني متوفني.
وأعرب شــمس عن أمله 
النــور  أن يــرى االقتــراح 
وغيــره مــن االقتراحــات 
بقوانني املقدمة للتخفيف عن 
الكويتية  املواطنني واألسر 
ومنهــا ما يتعلق بإســقاط 

القروض.

الدولة أثناء اخلدمة. 
وفي ٤ ديسمبر اجلاري 
خرج وزير املالية بتصريح 
صحافي يطالب من خالله 
اجلهات احلكومية بسرعة 
قــرار صــــرف  اصـــــدار 
بــدل االجــازات، مؤكدا ان 
املســؤولية اآلن تقع على 
اجلهات احلكومية املختلفة 
فــي االنتهاء من كشــوف 
املســتحقني وإصدار قرار 

الصرف 
لــذا يرجــى تزويــدي 

وإفادتي باآلتي: 
١- هــل مت االنتهاء من 
كشوف املستحقني لصرف 
بدل االجازات في الوزارات 
واجلهات التابعة لكم؟ وهل 

تخص تلك الديون بعد وفاة 
معيلهم املقترض.

وبني شــمس أن املذكرة 
اإليضاحية للقانون توضح 
املســتحقات  جميــع  أن 
احلكومية تســقط في حالة 
الوفاة بال اســتثناء ســواء 
كانــت قروضا إســكانية او 
التأمينــات  اســتقطاعات 
قــروض  أو  االجتماعيــة 
الزواج وغيرها من القروض 
املستحقة للجهات احلكومية.

وقال إن وزارة املواصالت 

استفسر عن االنتهاء من كشوف املستحقني في الوزارات واجلهات التابعة

بعدم انتقال الّدين للورثة

سعد اخلنفور

هاني شمس

الــى ان وزيــر املاليــة اكد 
فــي تصريح له مؤخرا ان 
املســؤولية اآلن تقع على 
اجلهات احلكومية املختلفة 
فــي االنتهاء من كشــوف 
املســتحقني وإصدار قرار 

الصرف 
وقال اخلنفور في نص 
سؤاله: في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
تعهــد وزيــر املالية وزير 
الدولة للشؤون االقتصادية 
واالســتثمار عبدالوهــاب 
الرشيد باالســتعجال في 
صرف بدل االجازات ملوظفي 
الدولة عقب اقرار امليزانية 
العامة للدولة، وذلك تنفيذا 
للمرســوم رقم ٨١ لســنة 
٢٠٢٢ بتعديل املادة ٤١ من 

البنوك سواء كانت قروضا 
جتاريــة أو اســتهالكية أو 
غيرهــا فــإن لها إجــراءات 
محددة وتأمينــا عند البنك 
وقد تسقط عند وفاة املدين.

وأضاف أن االقتراح الذي 
قدم يخص الديون احلكومية 
علــى املواطنني، وينص في 
مادتــه األولــى علــى حتمل 
الديون املســتحقة  الدولــة 
لكل اجلهات احلكومية عند 
وفــاة املدين ويعفى الورثة 
من حتمل أي التزامات مالية 

عالية اخلالد تسأل وزير الداخلية
عن السجل الشخصي ألحد احملكومني

وجهت النائبة عالية اخلالد ســؤاال إلى النائب األول 
لرئيس مجلــس الوزراء ووزير الداخلية الشــيخ طالل 

اخلالد جاء كالتالي:
ـ ما االســم احلقيقي للمدعو (ع.ف.ع) واملســجل في 

أوراق وسجالت وزارة الداخلية؟
ـ وما الوضع القانوني للمدعو؟

ـ لقد صدر حكم نهائي في القضية رقم ٢٠١٣/١٨ حصر 
أمن دولـــة في تاريخ ٢٠١٤/١/٩ وقــــد تأيـــد هذا احلكم من 
محكمتي االستئناف والتمييز بإبعاد املذكــــور عن البالد 
بعد تنفيذ احلكم، فمــــا سبــــب عدم التنفيــــذ إلى اآلن؟
ـ ما الســند القانوني إلخالء سبيل املذكور من سجن 
اإلبعاد حيث كان مودعا به بعد تنفيذه للعقوبة الصادر 

عالية اخلالدبها ذلك احلكم اجلزائي.

ما سبب سحب إدارة الصاالت  الى إدارة تنمية املجتمع؟


