
مجلس األمة
االحد ٨ يناير ٢٠٢٣

12

مبارك الطشة: ما مدى صحة عدم إدراج بند «االستبدال» في ميزانية 
«اخلارجية» وما معايير وقواعد تنظيم الدورات التدريبية في «الدفاع»؟

النائــب د.مبارك  وجــه 
الطشة ٣ أسئلة إلى ٣ وزراء 
هم كل من وزير التربية وزير 
التعليــم العالــي والبحــث 
العلمي د. حمــد العدواني، 
بشأن إعادة تعيني محكومني 
فــي وظيفة (مــدرب أ) في 
الهيئة (املعهد الصناعي في 
الشويخ)، ووزير اخلارجية 
الشيخ سالم العبداهللا ، عن 
الــوزارة لصرف  جاهزيــة 
البــدل النقدي عــن رصيد 
اإلجازات الدورية املستحقة 
للموظفــني، ووزيــر الدفاع 
الشــيخ عبداهللا العلي، عن 
دور الوزارة في تأهيل ضباط 
الصف اجلامعيني إلى رتبة 

(مالزم اختصاص).
وجاء في سؤاله إلى وزير 

التعليم العالي ما يلي:
أن  علمــي  إلــى  منــى 
املدير العــام للهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
(باإلنابة) اعتمــد القرارين 
رقمــي (٢٥٣٤) و(٢٥٣٥)، 
واملتعلقــني بإعــادة تعيني 
محكومني في وظيفة (مدرب 
أ) في الهيئة (املعهد الصناعي 
فــي الشــويخ) وحيــث إن 
املذكورين ســبقت إدانتهما 
في القضية رقم (٩٠١) لسنة 
٢٠١٦، املعروفة باسم (خلية 
العبدلي)، وشملهما مرسوم 
العفو رقم (٢٠٣) لسنة ٢٠٢١
والصادر في ١٤ نوفمبر ٢٠٢١
بشأن العفو وتخفيض مدة 
العقوبة احملكــوم بها على 

بعض األشخاص.
إفادتــي  يرجــى  لــذا 

وتزويدي باآلتي:
١- هل تتوافر في املشار 
إليهمــا شــروط التعيني أو 
إعادة التعيني في الوظائف 
احلكومية وفقا ملرسوم نظام 

اخلدمة املدنية؟

املشار إليهما مع املادة الرابعة 
من املرسوم رقم (٢٠٣) لسنة 
٢٠٢١ املشار إليه التي تنص 
على أن «يخضع جميع املعفو 
عنهم مبوجب هذا املرسوم 
لإلجراءات الرسمية كافة التي 
تتخذها جهات االختصاص 
فــي حتديد نطاق ســريانه 
الالزمــة  وترتيــب اآلثــار 
النقضاء العقوبات الصادر 
بشأنها العفو بشكل نهائي»؟

٥- ما اآلثــار القانونية 
التــي  واإلداريــة واملاليــة 
ترتبــت على صــدور حكم 
بإدانــة  التمييــز  محكمــة 
اثنــني مــن املوظفــني فــي 
الهيئة بجرمية أمن دولة؟ 
وهل كان من بني تلك اآلثار 
صــدور قــرار بالفصل من 
الوظيفــة كعقوبــة تبعية 
مترتبة على احلكم؟ وما رأي 
إدارة الشؤون القانونية في 
الهيئة في ذلك؟ مع تزويدي 
بصورة ضوئية منه، وهل 
تعد اجلرائم املســندة إلى 
املذكورين وفقا ملنطوق حكم 
احملكمــة «مخلة بالشــرف 
واألمانــة»؟ ومــا طبيعــة 
العمل الذي سوف يؤديانه 
فــي الهيئــة بعــد قــراري 
عودتهمــا إلى العمل؟ وهل 
يجوز في ضوء ذلك إعادة 
تعيينهما «مدربني» للطالب 
من أبنــاء الكويت؟ يرجى 
تزويدي بالقرارات الصادرة 
بحق املشــار إليهما ترتيبا 
على هذا احلكم، وهل فصال 
تأديبيا بعد صدور األحكام 
أو ألسباب تتعلق بغيابهما 
عن العمل لفترات أطول من 
املــدد التي يقررهــا قانون 
اخلدمــة املدنيــة؟ يرجــى 
تزويدي بجميــع القرارات 
والتعاميم التي صدرت بحق 
املشــار إليهما خالل فترات 

وهــل حتفظــت «مراقبــة 
امليزانيــة» علــى اإلدراج؟ 
إذا كانــت اإلجابة اإليجاب، 
فما أسباب عدم اعتماد هذا 
البنــد؟ مــع تزويدي بنص 
مشروع امليزانية احملال من 
وزارة اخلارجية إلى وزارة 
املاليــة وتقريــر «املراقبة» 
ومالحظاتها بشأنه، وصورة 
ضوئية من القرارات الصادرة 
الشــأن واملراســالت  بهــذا 
املتبادلــة بني الوزارتني في 

خصوص البند.
٢- هل خاطبــت وزارة 
املاليــة  اخلارجيــة وزارة 
أكثــر مــن مــرة إلدراج بند 
«رصيــد اإلجــازات» ضمن 
امليزانيــة ورفضــت وزارة 
املاليــة الطلــب؟ إذا كانــت 
اإلجابة اإليجاب، فما أسباب 
هذا الرفض؟ وما األســانيد 
واحلجج التي قدمتها وزارة 
املالية؟ مع تزويدي مبا يفيد 
تلك الطلبات، وردود وزارة 

املالية عليها.
إدارة  انتهــت  ٣- متــى 
شــؤون املوظفني في وزارة 
اخلارجية من إعداد كشوف 
بأســماء املوظفني وأرصدة 
إجازاتهــم؟ وهل جــاء ذلك 
متأخرا بعد إحالة مشــروع 
امليزانية؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجاب، فهل كان الســبب 
«البطء في إدخال البيانات»؟ 
وفي حال وجود تقصير أو 
تراخ في إعداد الكشوف، هل 
أجري أي حتقيق إداري في 
املوضوع؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجاب، فمــا النتائج التي 
توصلتم إليها؟ وما اإلجراءات 
املتخذة مع من ثبت إهمالهم 
أو تقصيرهم؟ مع تزويدي 
بصورة ضوئية من القرارات 

والتعاميم ذات الصلة.
٤- في ضــوء املعطيات 

عليــا معادلــة، بعد جناحه 
في اختبار يصدر بشروطه 
قرار من الوزير على عرض 

رئيس األركان العامة،».
وقد سبق تنظيم الدورة 
التدريبيــة األولــى لتأهيل 
ضباط الصف من منتسبي 
اجليش للترقيــة إلي رتبة 
(مالزم) العام املاضي، لكن 
حتى اآلن لم يعلن عن موعد 
إقامة الــدورة اجلديدة رغم 
املطالبات املتكررة، وانتظار 
الكثيرين من ضباط الصف 
احلاصلني على مؤهالت عليا 

اإلعالن عنها.
إفادتــي  يرجــى  لــذا 

وتزويدي باآلتي:
١- هــل تتضمــن خطط 
الوزارة تنظيم دورة لتأهيل 
ضباط الصف من منتسبي 
اجليش للترقيــة إلى رتبة 
(مالزم) خالل العام احلالي؟ 
إذا كانــت اإلجابة اإليجاب، 
فما االستعدادات واإلجراءات 
املتخذة لتنظيمها؟ وإذا كانت 
اإلجابة النفي، فيرجى ذكر 

السبب.
٢ مــا معاييــر وقواعــد 
تنظيم الــدورات التدريبية 
والتأهيلية في وزارة الدفاع؟ 
ومــا الــذي مينــع انتظــام 
دورات تأهيل ضباط الصف 
احلاصلــني علــى موهالت 
جامعيــة للترقية إلى رتبة 
(مالزم) بحيث تنظم بشكل 
ثابت في كل عام؟ وما السبب 
وراء تكــرار قــرارات إلغاء 
الــدورات أو تأجيلهــا؟ وما 
املقــرر لتنظيمها؟  املوعــد 
وهــل هنــاك جــدول زمني 
للدورات التأهيلية؟ إذا كانت 
اإلجابــة اإليجــاب، فيرجى 
تزويدي بصــورة ضوئية 
منــه والقــرارات الوزاريــة 
بــه  والتعاميــم املرتبطــة 

نظر القضيــة أمام القضاء 
الكويتي.

الــرأي  بحســب   -٦
القانونــي الــذي اســتندت 
إليه الهيئة، هل استند قرارا 
إعادة تعيني املذكورين إلى 
املادة رقــم (٢) من القانون 
رقم (٤٧) لســنة ٢٠٠٥ في 
شــأن إعادة تعيــني أعضاء 
هيئــة التدريس الســابقني 
بجامعــة الكويــت والهيئة 
التطبيقي  العامة للتعليــم 
والتدريب إلى العمل؟ وهل 
نصا صراحة على شــمول 
«مدربــي التطبيقــي»؟ وما 
التكييــف القانوني لقراري 
إعادة التعيني وفترة التوقف 
عن العمل خالل نظر القضية 
واحلبس االحتياطي؟ وهل 
ســتضم ســنوات اخلدمــة 
الســابقة إلــى ملفهما؟ وما 
احلقوق الوظيفية والتأمينية 
املقررة لهما في تلك احلالة؟
سؤال إلى وزير اخلارجية
منى إلى علمي أن وزارة 
اخلارجية غير جاهزة لصرف 
البــدل النقدي عــن رصيد 
اإلجازات الدورية املستحقة 
للموظفني، وفقا للمرســوم 
رقم (٨١) لسنة ٢٠٢٢ بتعديل 
املادة (٤١) من قانون اخلدمة 
املدنية، وبحسب الضوابط 
التي حددها ديوان اخلدمة 
املدنية وملا كان من احملتمل. 
أو املرجــح، تأخــر الصرف 
حتــى نهاية الســنة املالية 

ألسباب عدة.
إفادتــي  يرجــى  لــذا 

وتزويدي باآلتي:
١- مــا مــدى صحة عدم 
إدراج بند (االستبدال النقدي 
الدورية  لرصيد اإلجــازات 
للموظفــني) فــي مشــروع 
ميزانيــة وزارة اخلارجية 
احملــال إلــى وزارة املالية؟ 

الســابقة، متى ســتصرف 
البــدل  اخلارجيــة  وزارة 
النقــدي لرصيــد اإلجازات 
الدوريــة للموظفــني عمــال 
إليــه؟  باملرســوم املشــار 
وهل ســتتأخر في الصرف 
إلي نهاية السنة املالية في 
٣١/٣/٢٠٢٣، للصــرف على 
البند من «الوفورات»؟ وما 
احللــول واملعاجلات املالية 
العاملة التي تراها الوزارة 
للصرف من دون تأخير؟ مع 

تزويدي بها - إن وجدت.
وجاء في سؤاله إلى وزير 

الدفاع ما يلي:
تنــص املــادة (٣٤) من 
القانــون رقم (٣٢) لســنة 
١٩٦٧ في شأن اجليش على أن 
«يجوز تولية وكالء الضباط 
والــوكالء األول احلائزيــن 
شــهادة (آمر فصيل) أو ما 
يعادلها في رتبــة (مالزم) 
بعــد جناحهــم فــي دورة 
تدريبية وحتدد مدة الدورة 
التدريبية وشروط اختيار 
والتحاق (وكالء الضباط) 
فيهــا بقرار من الوزير بناء 
على عــرض رئيس األركان 

العامة للجيش.
ويحــدد الوزيــر بقــرار 
ســنوي منه عدد من يجوز 
توليتهم ضباطا وفقا ألحكام 
الســابقة، ويعتبر  الفقــرة 
وكالء الضبــاط احلائزيــن 
شهادة (آمر فصيل) في حكم 
املتخرجني من إحدى الكليات 
العسكرية إذا حصلوا على 
العامــة  الثانويــة  شــهادة 
واجتازوا الدورة التدريبية 
املشــار إليهــا فــي الفقــرة 

األولى».
كما تنص املادة (٣٥) على 
أن «يجوز أن يقبل ضابطا 
اختصاصيــا احلاصل على 
مؤهــل جامعــي أو شــهادة 

واملراسالت املتبادلة في شأن 
تأجيل الدورات وإلغائها.

٣- هل هناك خطة لقبول 
ضبــاط الصف اجلامعيني؟ 
إذا كانــت اإلجابة اإليجاب، 

فيرجى تزويدي بها.
الــوزارة  دور  مــا   -٤
فــي تأهيل ضبــاط الصف 
اجلامعيني إلى رتبة (مالزم 
اختصــاص)؟ وهــل أعدت 
الوزارة خطــة لتأهيلهم أو 
عقد دورة داخــل أو خارج 

البالد؟
إلــى  بالنســبة   -٥
العســكريني الذين حصلوا 
علــى مؤهالت عليا، ملاذا لم 
يعدل وضعهم أو يرشحوا 
لدورات تأهيلية ملنحهم رتبة 
(مالزم)؟ وما االشــتراطات 
املطلوبة للتسجيل بالدورة؟

٦- منى إلى علمي أن هناك 
تفاوتا كبيرا في احتســاب 
قيمــة مكافــأة «الصفــوف 
الوزارة  األمامية» ملنتسبي 
الذين خدموا خالل جائحة 
كورونــا، حيث احتســبت 
املكافأة مبــا يعادل ٦٠ يوم 
عمل ملنتسبي إدارات معينة 
فيما قدرت على أســاس ٢٠

يوما فقط ملنتســبي إدارات 
أخرى في القطاع ذاته، آخذا 
في االعتبار أن وقت العمل 
(الدوام) خالل اجلائحة كان 
بالتبادل بنسبة ٥٠٪ حسب 
قرار مجلس الوزراء، فما مدى 
صحة هذا التفاوت الكبير في 
تقدير قيمة املكافأة؟ إذا كان 
صحيحا، يرجى بيان سبب 
هذا التفاوت والسند القانوني 
لــه، وهل كان اســتنادا إلى 
كشوف الوزارة ذاتها؟ وهل 
تدخلت أي جهة باحلذف أو 
اإلضافة على الكشوف؟ مع 
تزويدي بالقرارات الصادرة 

بهذا اخلصوص.

استفسر عن خطة قبول ضباط الصف اجلامعيني وتعديل أوضاع العسكريني ممن حصلوا على مؤهالت دراسية عليا 

د.مبارك الطشة

٢- ما الســند القانوني 
إليهمــا  للقراريــن املشــار 
اللذين اعتمدهما مدير الهيئة 
التطبيقي  العامة للتعليــم 
والتدريب باإلنابــة بإعادة 
تعيني املذكورين في وظيفة 
(مدرب أ) باملعهد الصناعي 
في الشويخ؟ وهل طلب املدير 
باإلنابة من إدارة الشــؤون 
القانونيــة فــي املعهد رفع 
مذكــرة قانونيــة تتضمــن 
الرأي القانوني بشأن إعادة 
تعيينهما؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجــاب، فيرجى تزويدي 

بصورة ضوئية منها.
٣- هل يتفق قرارا إعادة 
التعيــني مع املــادة الثالثة 
مــن املرســوم رقــم (٢٠٣) 
لســنة ٢٠٢١ في شأن العفو 
وتخفيــض مــدة العقوبــة 
احملكــوم بهــا علــى بعض 
األشخاص التي تنص على 
أن «ال يخــل تطبيــق هــذا 
املرســوم مبا مت تنفيذه من 
غرامــات وعقوبــات مالية 
ويخضــع املعفــو عنهم - 
من أعفــي من تنفيــذ باقي 
عقوبة احلبس احملكوم بها 
عليه أو تخفيضها - لسائر 
العقوبــات التبعيــة التــي 

يقررها القانون»؟
٤- هل يتوافق القراران 

سعود العصفور يطلب جميع جلان التحقيق الداخلية في «التأمينات» 
وقيمة مديونياتها  وآلية استرجاعها وكشفًا بالعاملني في هيئة االستثمار

وجــه النائــب ســعود 
العصفور ٩ أسئلة إلى وزير 
املالية وزير الدولة للشؤون 
االقتصاديــة واالســتثمار 
بشــأن املؤسســة العامــة 
للتأمينــات االجتماعيــة، 
العامة لالستثمار  والهيئة 
وسؤاال إلى وزير التجــارة 
الدولة  والصناعــة وزيــر 
لشـــــــؤون االتصــــاالت 
وتكنولوجيــا املعلومــات 
مازن الناهض بشأن اإلدارة 

العامة للجمارك. 
وجــاء الســؤال األول 
كالتالــي: ملــا كانــت أموال 
املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية مكونها األساسي 
مجموع اشتراكات أصحاب 
األعمــال واملؤمــن عليهــم 
ومساهمات الدولة، باإلضافة 
إلى استثمارات تلك األموال 
وعوائدهــا وهــي باملجمل 
تعد مملوكــة للمتقاعدين، 
ومن ثم فهي تعامل قانونا 
معاملــة األمــوال العامــة، 
املالية  وبالنظر للبيانــات 
للمؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعيــة تبني أن حجم 
مديونيات أصحاب األعمال 
قد بلغ ما يفوق قيمته (٧٠) 

مليون دينار كويتي.
إفادتــي  يرجــى  لــذا 

وتزويدي باآلتي:
١ـ  إجراءات املؤسسة في 

حتصيل تلك املديوينات.
٢ ـ التقاريــر الصــادرة 
من اجلهات الرقابية سواء 
اجلهــات  أو  اخلارجيــة 
الرقابية الداخلية عن حجم 
املديونيات، وســبل  تلــك 
حتصيلهــا، واإلجــراءات 
املتبعة نحو ذلك، وعما إذا 
كانــت هنالك مالحظات قد 

أثيرت بهذا الشأن.
٣ ـ القوانني املنظمة في 
الدولة لتحصيل مديونيات 
اجلهات احلكومية والقوانني 
املنظمــة في املؤسســة في 
هذا الشأن، وما مدى التزام 
املؤسسة في تطبيق ذلك؟

٤ ـ إذا كانت املؤسســة 
قــد قامــت بتقســيط تلك 
املديونيات، يرجى موافاتي 

الهيئة العامة لالستثمار في 
بنك غيتهاوس ومالحظات 
اجلهــات الرقابيــة نحوه، 
يرجــى إفادتــي وتزويدي 

باآلتي:
١ ـ صــورة ضوئية من 
التــي  دراســات اجلــدوى 
بنــي علــى أساســها قرار 
االســتثمار واالســتحواذ 
على بنك غيتهاوس ومدى 
تطابق هذا االســتثمار مع 
السياســية االســتثمارية 
للهيئة العامة لالســتثمار 
املعتمــدة من مجلس إدارة 
إلــى  الهيئــة، باإلضافــة 
تزويدي بكشــف بأســماء 
أعضاء مجلس إدارة الهيئة 
في بنك غيتهاوس، واســم 
املدير التنفيذي في الهيئة 
املسؤول عن بنك غيتهاوس.
اجلهــات  أعلنــت  ـ   ٢
الرقابية في لندن (fca) عن 
تغرمي بنك غيتهاوس بسبب 
مخالفتــه ضوابط غســيل 
األموال وإجــراءات التدقق 
على العمالء الذين صنفوا 
على أنهم أشخاص بارزون 
سياسيا. فإذا كانت الهيئة 
متلك حصة في غيتهاوس، 
هل أجري حتقيق مع عضو 
مجلس اإلدارة املمثل لها في 
البنك املذكور وكذلك املدير 
التنفيذي في الهيئة املسؤول 
عن بنك غيتهاوس؟ إذا كانت 
اإلجابة اإليجــاب، فيرجى 
تزويدي بصورة ضوئية من 
قرار تشكيل جلنة التحقيق 

ومحاضره ونتائجه.
٣ ـ هــل توجد شــكوى 
لدى ديوان اخلدمة املدنية 
ضد العضو املنتدب للهيئة 
متعلقــة بأحــد موظفــي 
إذا كانــت  مكتــب لنــدن؟ 
اإلجابة اإليجــاب، فيرجى 
تزويــدي بصورة ضوئية 

من الشكوى.
٤ ـ هــل رفعــت جلنــة 
شــؤون العاملــني التقييم 
الســنوي ثــالث درجــات 
ملوظــف فــي مكتــب لندن 
باملخالفة لتقييم املوضوع 
من املكتب؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجاب، فيرجى تزويدي 

املتعاقــد  املستشــارين 
معهم من الشركة الثالثية 
لالستشارات (ticq) خالل 
السنوات العشــر املاضية 
مــع تزويــدي برواتبهــم 
ومكافآتهم وسيرهم الذاتية.

٧ـ  صورة ضوئية بجميع 
العقود املوقعة مع الشركة 
 (ticq) الثالثية لالستشارات
خــالل الســنوات العشــر 

املاضية.
بأســماء  كشــف  ـ   ٨
ومناصــب جميــع من كان 
يعمــل فــي الهيئــة العامة 
لالستثمار ويعمل حاليا في 
الصنــدوق العربي لإلمناء 
االقتصــادي واالجتماعي، 
مع تزويــدي مبنصبه في 
الصندوق العربي وتاريخ 

تعيينه.
الرابع  الســؤال  وجــاء 
كالتالــي: حــول مــا أثيــر 
أخيرا في مواقع التواصل 
االجتماعي في شأن جتميد 
الشــؤون  رئيــس قطــاع 
القانونيــة فــي املؤسســة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
بنقلهــا من رئاســة قطاع 
القانونية لتكون  الشؤون 
ضمــن طاقــم مستشــاري 
العامــة وتكليــف  اإلدارة 
بديل ملنصب رئيس قطاع 
القانونية للقيام  للشؤون 

مبهام رئاسة القطاع.
يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١ـ  ما سبب إعفاء رئيسة 
قطاع الشؤون القانونية من 

منصبها؟
٢ـ  ما احلاجة إلى تكليف 
بديل عنهــا في فترة حظر 
الوظائــف  فــي  التعيــني 

القيادية؟
٣ـ  خبرة البديل املكلف، 
وخدمته في املؤسسة وما 
إذا كان هنالك مســؤولون 
آخرون يفوقونه في مقاييس 
اخلبــرة واألقدميــة، مــع 
تزويدي مبسيرته الذاتية.
٤ ـ مدى اطالع الشؤون 
القانونية باملؤسســة على 
قضايا املدير العام األسبق 
املنظورة بالقضاء الكويتي 

مببلغ يتجاوز ١٧٧ مليون 
يورو.

إفادتــي  يرجــى  لــذا 
وتزويدي باآلتي:

١ ـ التقاريــر الضريبية 
ملكتب (kpmq) في السنوات 
اخلمــس املاضيــة واجلزء 

اخلاص بشركة (داميلر).
٢ـ  ما الدراسات الضريبية 
التي أجرتها الهيئة العامة 
لالستثمار قبل تبوؤ العضو 
الســابق عضوية  املنتدب 
املجلس االستشاري لشركة 

(داميلر)؟
٣ ـ هــل شــكلت الهيئة 
جلنة حتقيق حني ورود أول 
 (kpmq) تقرير من شــركة
املوقــف  يوضــح تراجــع 
الضريبــي للهيئــة العامة 
لالستثمار؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجاب، فيرجى تزويدي 
بصورة ضوئيــة من قرار 
التحقيــق  تشــكل جلنــة 
ومحاضر اللجنة وقرارها.
٤ ـ مــا اإلجــراءات التي 
اتخذتهــا الهيئة لوقف أي 
ضرر علــى املال العام منذ 
تبوؤ العضو املنتدب السابق 
عضوية املجلس االستشاري 

لشركة (داميلر)؟
انتخــاب  تاريــخ  ـ   ٥
العضو املنتدب السابق في 
املجلس االستشاري لشركة 

(داميلر).
٦ ـ تاريــخ انتهــاء مدة 
العضو املنتدب السابق الذي 
تبوأ عضوية (داميلر) في 

الهيئة العامة لالستثمار.
وجــاء الســؤال الثامن 
كالتالي:بشأن استثمارات 
العامة لالســتثمار  الهيئة 
في شــركة (سانت مارتن) 
ومالحظات اجلهات الرقابية 
بشأن ذلك االستثمار، يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١ـ  السيرة الذاتية لرئيس 
اإلدارة  وأعضــاء مجلــس 
للشركة واجلهاز التنفيذي.
٢ ـ جميــع املالحظــات 
من اجلهات الرقابية بشأن 

شركة (سانت مارتن).
٣ ـ هل استثمرت شركة 
(سانت مارتن) في أي عقار 

باألسباب الداعية إلى ذلك.
وجــاء الســؤال الثالث 

كالتالي:
بشــأن ممثلــي الهيئــة 
العامــة لالســتثمار فــي 
الشــركات اململوكــة لهــا 
والرؤساء التنفيذيني لتلك 

الشركات.
يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
الرئيــس  مــن  ـ   ١
التنفيذي للشركة الكويتية 
لالستثمار؟ وهل جدد له؟ 
إذا كانت اإلجابة اإليجاب، 
فيرجى تزويدي بأســباب 
التجديد، وكشــف برواتبه 
ومســتحقاته ومكافآتــه، 
وأســماء أعضــاء مجلــس 
اإلدارة الذين ميثلون الهيئة 
العامة لالستثمار في الشركة 

الكويتية لالستثمار.
الرئيــس  مــن  ـ   ٢
التنفيذي ملؤسسة اخلليج 
لالستثمار؟ وهل جدد له؟ 
إذا كانت اإلجابة اإليجاب، 
فيرجى تزويدي باألسباب، 
وبكشــف كامل عن رواتبه 

ومستحقاته ومكافآته.
٣ ـ هل جدد لألشخاص 
املعينني في مجالس إدارات 
شركات مملوكة للكويت بعد 
إدارة جديد  تعيني مجلس 
للهيئة العامة لالستثمار في 
أغســطس ٢٠٢١؟ إذا كانت 
اإلجابة اإليجــاب، فيرجى 
تزويدي بكشف بأسماء من 
عينوا أو جدد لهم منذ تعيني 
مجلس إدارة الهيئة اجلديد 
في أغسطس ٢٠٢١، وأسباب 

تعيينهم أو التجديد لهم.
٤ ـ هــل طبقــت الهيئة 
العامة لالستثمار الكويتي 
حتى عشــر سنوات فقط؟ 
يرجــى تزويدي مبا يثبت 
عدم جتاوز أي من موظفي 
املــدة  مكتــب االســتثمار 

املذكورة.
٥ـ  كشف بأسماء أعضاء 
الشــركة  إدارة  مجلــس 
 (ticq) الثالثية لالستشارات
خــالل الســنوات العشــر 
املاضية وسيرهم الذاتية.

٦ـ  كشف بأسماء جميع 

واخلارجي.
وجاء السؤال اخلامس 
كالتالي: منى إلى علمي أن 
املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية أجرت حتقيقا 
مــع مجموعة من املوظفني 
ألســباب مختلفــة متعلقة 
بتصريحات نواب مجلس 
أو اجتماعهــم مــع  األمــة 
وزير املالية ووزير الدولة 
االقتصاديــة  للشــؤون 
واالســتثمار للتحدث عن 
طلباتهــم بنــاء على طلب 

نقابة املؤسسة.
إفادتــي  يرجــى  لــذا 

وتزويدي باآلتي:
 ـ جميع جلان التحقيق 
الداخلية املشــكلة من قبل 
القطاع القانوني من تاريخ 
١٤/٨/٢٠٢٢ حتى تاريخ ورود 
هذا الســؤال، مع تزويدي 
باألســباب التــي دعت إلى 
التحقيــق وإرفاق محاضر 

التحقيق ونتائجه.
السادس  وجاء السؤال 
كالتالــي:ورد في الصحف 
تقــدمي بــالغ ضــد رئيس 
مجلــس إدارة شــركة رين 
هاوس السابق إلى النيابة 

العامة.
إفادتــي  يرجــى  لــذا 

وتزويدي باآلتي:
١ ـ صــورة ضوئية من 

البالغ املقدم.
٢ ـ مــا اإلجــراءات التي 
العامــة  الهيئــة  اتخذتهــا 
لالســتثمار حيــال رئيس 
مجلــس إدارة شــركة رين 
هاوس السابق؟ وهل أوقف 

عن العمل؟
٣ـ  مــن املدير التنفيذي 
في الهيئة العامة لالستثمار 
الــذي تتبعه شــركة رين 

هاوس حاليا؟
وجاء الســؤال الســابع 
كالتالــي: ورد فــي تقريــر 
ديــوان احملاســبة تراجع 
املوقف القانوني الضريبي 
للهيئة العامة لالســتثمار 
العضــو  جــراء عضويــة 
املنتدب السابق في املجلس 
االستشاري لشركة (داميلر) 
وضررها علــى املال العام 

الثماني  الســنوات  خــالل 
املاضية؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجاب، فيرجى تزويدي 

مبا يثبت ذلك.
٤ـ  هل زادت نسبة العقار 
الشــاغر في شركة (سانت 
مارتن) حتت إدارة الرئيس 
التنفيذي للشركة؟ إذا كانت 
اإلجابة اإليجــاب، فيرجى 
تزويدي بكشف عن نسب 
األشــغال خالل الســنوات 
اخلمــس املاضيــة عن كل 
عقــار مدار علــى حدة من 
قبل شركة (سانت مارتن) 

وشركة (فوستر لني).
٥ـ  الصفقات التي أبرمتها 
الشركة في السنوات الثماني 

األخيرة.
٦ ـ مــا اجلهة التنفيذي 
العامة لالستثمار  بالهيئة 
التي تشرف على استثمارات 

الشركة؟
التاسع  وجاء الســؤال 
كالتالي:صرحت املؤسسة 
العامــــــــة للتأمينــــات 
االجتماعيــة بشــأن إنهاء 
عقد عضو مجلس التأديب 
املــوارد  (رئيــس قطــاع 
البشرية) بسبب شكاوى 
من موظفي املؤسسة تتعلق 
اإلدارة والتعسف  بســوء 

باستخدام السلطة.
يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
ـ مــا الشــكوى املقدمة 
ضد رئيس قطــاع املوارد 
البشــرية؟ وهــل حققــت 
املؤسســة معه؟ إذا كانت 
اإلجابــة اإليجاب، فيرجى 
تزويدي بصورة ضوئية 
مــن قــرار تشــكيل جلنة 
التحقيق ومحاضر اللجنة 

وقرارها.
سؤال إلى وزير التجارة 

والصناعة
يرجى تزويدي باآلتي:

االجتماعــات  عــدد  ـ 
التي عقدتها جلنة شؤون 
املوظفني في اإلدارة العامة 
للجمارك منذ ١/١/٢٠٢٢ حتى 
تاريخ ورود هذا السؤال، 
مع صورة ضوئية حملاضر 

االجتماعات.

سأل عن جتميد رئيس قطاع الشؤون القانونية ودراسات جدوى بعض قرارات االستثمار واالستحواذ
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باألســس القانونيــة التي 
مبوجبهــا قســطت تلــك 
وباملبالــغ  املديونيــات، 
املصروفــة مــن دون وجه 
حــق وضمانــات االلتــزام 

بالتقسيط.
التــي  اإلجــراءات  ـ   ٥
اتخذتها املؤسسة حول ما 
جاء من مالحظات اجلهات 
الرقابيــة، وكذلــك أســئلة 
اإلدارة وتقاريــر  مجلــس 
الداخلــي  التدقيــق  إدارة 
حول أســباب تزايد حجم 
املديونيات ومنها ما تقادم 

وما هو معرض للتقادم.
٦ ـ هل شكلت املؤسسة 
أو  أو فــرق عمــل  جلانــا 
أجرت حتقيقات في شــأن 
املديونيــات وصوال  تلــك 
إلى أســبابها، عمــا إذا كان 
سببها ســلوكا إيجابيا أو 
سلبيا من املوظفني القائمني 
على حتصيلها من عدمه؟ 
إذا كانت اإلجابة اإليجاب، 
فيرجــى تزويــدي بكل ما 
يتعلــق بهذا الشــأن، وإذا 
كانت اإلجابة النفي، فيرجى 

تزويدي بالسبب.
٧ ـ هل ســبق أن أجرت 
املؤسسة حتقيقا أو أوقعت 
جزاء تأديبيــا ضد أي من 
موظفيها نسب إليه إهماله 
أو تعمده في عدم حتصيل 
أموالهــا؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجاب، فيرجى تزويدي 
بكل ما يتعلق بهذا الشأن، 
وإذا كانــت اإلجابة النفي، 
فيرجى تزويدي بالسبب.

الثاني  الســؤال  وجــاء 
كالتالي: في شأن استثمار 


