املال يسأل وزير املالية عن حاالت السحب من االحتياطي العام
سؤال برملان ّيًا إلى
اً
وجه النائب د .بدر املال
وزي��ر املالية د .نايف احلجرف عن احلاالت
التي مت فيها سحب مبالغ من االحتياطي العام
منذ عام 2010ونص السؤال على ما يلي:
 - 1كم تبلغ قيمة االحتياطي العام في
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سنة  2010وكم تبلغ قيمة االحتياطي العام
في تاريخ اإلجابة؟
 - 2ما احلاالت التي مت فيها سحب مبالغ
من االحتياطي العام وآلية املوافقة واإلذن
بسحبها م��ن��ذ ع���ام  2010وح��ت��ى ت��اري��خ
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مجلس األمة يعتمد تقرير املالية البرملانية بشأن تنظيم التأمني

الغامن :جلسة سرية لبحث آخر التطورات اإلقليمية
ا ل� � ��رو ض� � ��ان 39 :ش� ��ر ك� ��ة ت� ��أ م�ي��ن م� �ن� �ه ��ا  28و ط� �ن� �ي� ��ة وا ل � �ب � ��ا ق � ��ي أ ج� �ن� �ب� �ي ��ة إ ض � ��ا ف � ��ة إلى  136ش� ��ر ك� ��ة و س� ��ا ط� ��ة

ع� ��ا ش� ��ور :ش ��ر ك ��ات ا ل� �ت ��أ م ي��ن ي �ف �ض ��ل أن ت �ت �ب ��ع ا ل �ب �ن ��ك ا مل� ��ر ك� ��زي ب � ��دال م ��ن ه �ي �ئ ��ة األ س � ��واق
ا ل � �ه � ��ا ش � ��م :ش � ��ر ك � ��ات ا ل � �ت � ��أ م �ي ��ن أ س� � �م � ��اك ق � � ��رش و ح� � �ب � ��ال ت � �خ � �ن� ��ق أ ص� � �ح � ��اب ا ل � �ب� ��و ل � �ي � �ص� ��ات

الغامن مترئسا اجللسة

جانب من اجللسة

ع�ب��دا ل�ل��ه الكندري :إحلاق التأمني ب�ه�ي�ئ��ة أسواق املال ي�ع��د ع��ر ق�ل��ة م�ت�ع�م��دة ل�ع�م�ل�ه��ا

الرومي :كل الهيئات املستحدثة فاشلة كهيئة االتصاالت والنقل ويجب أن يلحق التأمني بوزارة التجارة
ريا�ض عواد

افتتح نائب رئيس مجلس االم��ة عيسى
ال��ك��ن��دري اجللسة التكميلية ام��س االرب��ع��اء
ملناقشة البنود املدرجة على ج��دول األعمال،
مستهال أعماله مبناقشة تقرير تنظيم التأمني،
إذ طلب وزي��ر التجارة خالد الروضان دخول
الفريق الفني.
واقترح رئيس اللجنة املالية البرملانية النائب
صالح خورشيد اختصار مدة احلديث لكل نائب
بـ 3دقائق لوجود ثالثة قوانني مدرجة وكلها
تتبع اللجنة املالية ،لكن االقتراح لقي معارضة
من النائبني محمد الدالل وعبدالله الرومي.
وق��ال ال��روم��ي :كأنكم تريدون إجن��ازا فقط
و»كروتة» قوانني ..نريد أن نعرف القانون وما
يترتب عليه.واتفق املجلس على خمس دقائق
لكل متحدث.
الروضان :قانون التأمني اجلديد سن عقوبات
رادعة للمخالفني وآخر تعديل على القانون كان
في العام  1981لذلك فإن تغيير القانون مهم
حيث نتجت عنه آثار سلبية وكل ما منلكه إما
أن نوقف الشركة او نتركها تعمل إذ ال يوجد
عقوبات.
وأضاف :شركات التأمني  39منها  28شركة
وطنية والباقي شركات أجنبية ،وهناك 136
شركة وساطة والتأمني في تنا ٍم مستمر ،ومزايا
القانون اجلديد سد الفراغ التشريعي وحترير
ملكية رأس املال والقضاء على السلبيات وسن
عقوبات رادعة وتطوير التأمني.
وأكد الروضان أن إعداد هذا القانون استمر
سنتني وعمل على إعداده متخصصون ،مبينا أن
«التأمني» ستدمج مع هيئة أسواق املال أو البنك
املركزي أو هيئة مستقلة ،والفتا ال��ى ان عدد
املؤمن عليهم  50في املئة من الشعب الكويتي
وحجم قطاع التأمني في العام  2013نحو 13
مليار دينار.
ص��ال��ح ع��اش��ور :نشيد ب��ال��وزي��ر لطرحه
مجموعة من القوانني ،والتأمني قانون قدمي
وهناك الكثير من املتغيرات التي حتتم التعديل
عليه وذل��ك حلماية حقوق املساهمني وحملة
الوثائق التأمينية.
وأض��اف :احلكومة طلبت أن يكون التأمني
هيئة مستقلة رغم أنها تطالب بتقليص الهيئات
واللجنة املالية طلبت إلغاء ذل��ك ،وأعتقد أن
شركات التأمني يفضل أن تتبع البنك املركزي
بدال من هيئة األسواق.
خورشيد  :أؤك��د أن تبعية شركات التأمني
لهيئة أسواق املال رأي وهناك رأي آخر بتبعيتها
للبنك املركزي ..ورأينا أن األسواق أفضل ،مبينا
ان حجم رأس املال كان  50الفا في سنة 1961
ولكن اآلن مليون ال ميثل شيئا ويهمنا حماية
أصحاب الوثائق ولذلك زدنا رأس املال.وقال
عاشور :أقل مبلغ إلنشاء الشركات  10ماليني
ويجب إعادة النظر في رأس املال.
ال��روض��ان  :امل���ادة  8حت��دد ش��روط إنشاء
شركات التأمني ،فأجاب عاشور :لم تضع املادة
 8اشتراطات إنشاء شركات بل إحالتها الى

الالئحة التنفيذية ولم تضع شروطا واضحة
وه���ذا خطأ كبير ألن ال�لائ��ح��ة ال��غ��رض منها
التوضيح وليس وضع اشتراطات.
الدالل :اتفق أنه مشروع نوعي ومهم ويواكب
ال��ت��ط��ور وه��ن��اك م�لاح��ظ��ات وأش����ارك النائب
عاشور في موضوع التبعية حيث يجب ان تكون
تبعية قطاع التأمني إلى البنك املركزي ،وسأتقدم
بتعديل يختص بالتبعية وأق��ت��رح أيضا أن
تضاف قواعد احلوكمة إلى قواعد املهنة.
من جهته ،أيد النائب أسامه الشاهني رأي
النائبني ال��دالل وع��اش��ور بشأن تبعية قطاع
التأمني ،قائال :استغربنا تبعيتها في القانون
إلى أسواق املال وهو عبء إداري كبير.
وأض���اف :ن��دع��م التأمني التكافلي لتكون
الكويت عاصمة لالقتصاد اإلسالمي فإن القطاع
إم��ا أن تبقى تبعيته للتجارة أو يتبع البنك
املركزي أو يصبح هيئة مستقلة ألن هناك حجما
هائال من األوراق فهناك مليون و 800ألف وثيقة
تأمني متداولة والهيئات املستقلة إن كان هناك
عمل وأداء فال ضير منها ألن من أوصى بتقليص
الهيئات خبير أجنبي.

تبعية قطاع التأمني
قالت النائب صفاء الهاشم :ليس لدينا
مشكلة ف��ي إع���ادة النظر ف��ي أي ق��ان��ون ولكن
املشكلة هي «التكالب» من شركات التأمني وهم
أسماك قرش وحبل يخنق أصحاب البوليصات.
وأض��اف��ت :أن��ا رفضت القانون في اللجنة
املالية وأتفق مع الشاهني بأننا نريد هيئات
ول��ك��ن ال ي��وج��د ت��اري��خ م��ش��رف م��ع احلكومة
إلنشاء الهيئات ،متسائلة :ملاذا ال تراقب التجارة
شركات التأمني واللعب اللي يسوونه  ،وتابعت:
محافظ البنك املركزي لديه مالحظات كثيرة
والوزير يريد ان تكون هيئة وعندما ضغطنا
قلتم لتكن وحدة وعندما رفض البنك املركزي
حولتوها الى هيئة األسواق.
من جهته ،أكد النائب عبدالله الرومي أنه ضد
هذا القانون بسبب تبعية التأمني لهيئة ،مشيرا
ال��ى أن إنشاء الهيئات للقطاعات يعد «بدعة
ج��دي��دة» وكذلك إحل��اق القطاعات في هيئات
قائمة إذ املفترض أن يظل القطاع في ال��وازرة
ذاتها.
ونوه الرومي الى أن كل الهيئات املستحدثة
فاشلة كهيئة االتصاالت والنقل حيث عملت على
تفريغ الوزارات من كوادرها ،داعيا الى ضرورة
أن يلحق قطاع التأمني بوزارة التجارة.
عبدالله الكندري  :ال ينبغي أن تعطى هيئة
أس��واق امل��ال ه��ذا القطاع بتركته ،واعتقد ان
التوجه بإحلاقه بها يعد عرقلة متعمدة لعمل
الهيئة.
واستغرب الكندري أنه ألول مرة يرى قانونا
مكونا مما يزيد عن  60مادة لم يتناول حقوق
املؤمن عليهم ،الفتا ال��ى أن ه��ذا القانون فيه
احتكار لشركات على حساب شركات أخرى وال
يحقق التنافس خاصة فيما يتعلق برأس مال

تأسيس الشركات ألنه يعزز االحتكار.
ب��دوره ،عقب وزير التجارة خالد الروضان
مستغربا أن يتم التشكيك ف��ي أي قضية او
قانون يطرح للنقاش ،مؤكدا أن العقوبات التي
فرضت على بعض شركات التأمني كانت التزاما
مبتطلبات وقوانني دولية ،ومتابعا :بالنسبة
ملوضوع االحتكار نحن نقول إن شركات التأمني
يجب أن تكون لها مالءة مالية.
ب��در امل�لا  :ي��ب��دو أن إحل���اق ق��ط��اع التأمني
وتبعيته هي نقطة اخل�لاف الرئيسية ،مؤكدا
أن إحلاق القطاع بهيئة أسواق املال توجه غير
سليم .
الروضان :هذا القانون عمره  58سنة وإذا
م��ا أردت محاسبة وزي��ر ال��ت��ج��ارة ع��ن األداء
فاملفترض أن ت��وف��ر ل��ه أدوات العمل ومنها
حتديث القوانني« ..احنا مقيدين عطونا األدوات
وبعدين حاسبونا».
خليل أبل  :من الواضح أن هناك ارتباكا لدى
وزارة التجارة إزاء هذا القانون ..مؤكدا أن هذا
القانون من صميم أعمال وزارة التجارة فال يتبع
هيئة أسواق املال وال البنك املركزي.
وانتقد أبل بعض م��واد القانون ومنها عدم
وجود ضمانات ألصحاب البوليصات في حال
إغالق شركات التأمني مبعنى أن ينص القانون
على إرجاع أموال املؤمن عليهم قبل إغالق شركة
التأمني .فرد خورشيد بأن هذه اجلزئية متت
تغطيتها في املادتني  23و 36من القانون.
بدوره ،أوضح الوزير الروضان أن القانون
نص على منح فسحة لكثير من األم��ور ميكن
استدراكها بالالئحة التنفيذية حتى يكون
القانون قابل للعمل حتى بعد ثالثني عاما ،الفتا
الى أن هناك وضع غير سليم في سوق التأمني
ولذلك البد من منح القيادات بعض الصالحيات
ملعاقبة الشركات التي تستغل ثغرات القانون،
فالتأمني مطلب دولي ولضبط السوق يجب ان
يكون لدى القيادات أدوات رقابية.
وأشار أبل الى أن اإلشكالية تكمن باملزاجية
وعدم وجود ضوابط واضحة في مسألة حماية
حقوق املؤمن عليهم وكذلك الشركات الصغيرة
التي يجب أن ال «نكهربها» بغياب الضوابط
انتقد عدنان عبدالصمد فكرة تبعية قطاع
التأمني لهيئة أس��واق امل��ال أو أي جهة ،مبينا
ان املفترض أن تظل في وزارة التجارة وعدم
التعامل مع قطاع التأمني وكأنه جمرة الكل يريد
التخلص منها.
وش��دد عبدالصمد على ض��رورة ع��دم إق��رار
القانون حتى في مداولته األول��ى وتركه على
ج���دول األع��م��ال وال��ع��م��ل على تعديل جميع
املالحظات املثارة بشأنه فنحن «نبي قانون
متوبك» حتى نقره .من جهته ،قال رئيس اللجنة
املالية إن هذا القطاع يستحق أن يكون له هيئة
مستقلة نظرا حلجم األع��م��ال التي يقوم بها
القطاع وأهميتها ،رافضا بقاء قطاع التأمني في
وزارة التجارة لوجود مشاكل كثيرة فيها.
وأكد النائب أحمد الفضل أن هناك تساؤالت
حتتاج إج��اب��ات ح��ول تبعية القطاع وكذلك

حقوق املؤمن عليهم وغيرها من التساؤالت لذلك
األفضل إقرار القانون في مداولته األولى ومن ثم
ترك اإلجابة على هذه التساؤالت ملا قبل إقرار
املداولة الثانية.
من جانبه انتقد النائب سعدون حماد إعفاء
الشركات األجنبية من املادة  7من القانون فيما
يتعلق ب��رأس م��ال التأسيس ،مشيرا ال��ى ان
ه��ذه الثغرة ميكن أن تستغل إلنشاء شركات
أجنبية باخلارج وتعفى من رأس املال املطلوب
فاملفترض أن ما يسري على الشركات الكويتية
يسري على األجنبية وأكثر أي املفترض أن
ي��ك��ون رأس م��ال الشركة األجنبية اك��ث��ر من
الشركة الكويتية.
وأوضح خورشيد بالتأكيد ان هذه اجلزئية
متعلقة ب��إن��ش��اء ف��رع ول��ي��س ش��رك��ة جديدة
مؤسسة بالكويت وإمن��ا الشركات األجنبية
باخلارج تعفى عند افتتاح فروعها من رأس املال
كما هو وارد باملادة  45من القانون.
ورد حماد قائال« :الظاهر أن الوزير ال يرغب
ب��ال��رد علي وج��اي��زه ل��ه ه��ذه الفقرة وساكت
عنها وهي فقرة الزم تعدل بالقانون» ،فأجاب
ال��روض��ان بالتأكيد على أن��ه ال يريد أن يكرر
ما ذك��ره رئيس اللجنة املالية النائب صالح
خورشيد من ان هذه املادة تتعلق بافتتاح فرع
بالكويت لشركة قائمة باخلارج.
وأكد حماد إنه سيعمل على تعديل هذه املادة
بحيث ال تعفى شركات التأمني األجنبية من
رأس املال للتأسيس او افتتاح فرع بالكويت.
انتقد النائب ري��اض العدساني القانون
بصيغته احل��ال��ي��ة وع����دم وض����وح ال��رؤي��ة
احلكومية بشأن تبعية القطاع،الفتا الى الى
ان جتربة الهيئات لم تنجح لتمسك ال��وزارات
باختصاصها ما أدى لتعطيل عمل الهيئات،
ومؤكدا أن التأمني ليس بحاجة لهيئة وإمنا
تبعيته جلهاز يشرف عليه البنك املركزي.
الغامن  :هناك تطورات في اإلقليم وجلسة
الغد ستخصص آلخ��ر التطورات في اإلقليم
وستكون سرية.
ثم تابع العدساني حديثه مطالبا بتعديل
امل���ادة  45التي تتعلق ب��األرب��اح واخلسائر.
من جانبه ،استغرب يوسف الفضالة املطالبة
باملوافقة على قانون التأمني ألن��ه من اخلطأ
املوافقة على املداولة األولى ألن الوزير واللجنة
املالية ل��م يتفقوا على تبعية قطاع التأمني
وبالتالي ف��إن قانونا بهذا احلجم ال يناقش
«بأي كالم» ،هذا القانون فيه الكثير من املثالب
واألفضل إعادته إلى اللجنة املالية وإن كانت
تبعيته للبنك املركزي يجب أن يقف وزير املالية
على املنصة.
وعقب خورشيد بالقول إن هذا القانون أخذ
وقتا طويال للمناقشة والحظت التركيز على
تبعية القانون ويستحق القطاع أن يكون هيئة
مستقلة أو وحدة وال يجوز ان يكون ضمن إدارة
في وزارة التجارة بسبب حجم األموال ،متابعا:
ال نريد ان «نسلق» وعموما وضع التأمني خطر
جدا وقنبلة موقوتة

امليزانيات :ارتفاع في املصروفات التشغيلية للخطوط
اجلوية الكويتية بنحو  100مليون دينار
ق���ال رئ��ي��س جل��ن��ة امل��ي��زان��ي��ات واحل��س��اب
اخلتامي ع��دن��ان سيد عبدالصمد أن اللجنة
اجتمعت ملناقشة مالحظات دي��وان احملاسبة
بشأن اخلطوط اجلوية الكويتية ال��واردة في
تقريره السنوي عن نتائج الفحص واملراجعة
على تنفيذ ميزانيات اجلهات امللحقة وحساباتها
اخلتامية للسنة املالية .2018/2017
وتبني للجنة أن أغلب املالحظات التي وردت

ف��ي تقرير ال��دي��وان كانت ف��ي العهد السابق
ملجلس اإلدارة احلالي لكن أمر تسويتها يقع
ضمن مسؤوليته احلالية بالنسبة للمالحظات
التي من املمكن تالفيها  ،حيث لوحظ أن 87%
من املالحظات لم يتم تسويتها.
وأك���دت اللجنة على ض���رورة ب��ذل الهيئة
العامة لالستثمار مزيد من اجلهد نحو تفعيل
توصيات جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي

كونها حلت محل اجلمعية العمومية وذل��ك
بالتنسيق مع اجلهات املعنية ومجلس الوزراء
خ��اص��ة فيما يتعلق باسناد ح��ق��وق الشحن
اجلوي في العقود احلكومية لشركة اخلطوط
اجلوية الكويتية دعما ملركزها املالي.
وشددت اللجنة بضرورة اتخاذ الالزم نحو
ت��زوي��د دي���وان احملاسبة بنتائج التحقيقات
واإلجراءات املتخذة فيما يخص املخالفات املالية

اإلج��اب��ة؟ مع م��راع��اة بيان كل حالة سحب
على ح��دة وآل��ي��ة سحبها بشكل م��ح��دد مع
مراعاة تزويدنا باملستندات الدالة على ذلك؟
 - 3كم يبلغ ما مت حتويله إلى االحتياطي
العام منذ سنة  2010وحتى تاريخ اإلجابة

املسجلة من قبله.
كما تبني للجنة ع��دم وج��ود دراس���ات فيما
يتعلق بتكوين املخصصات بحسابات الشركة
لغرض االنخفاض في القيمة االستردادية عن
القيمة الدفترية للطائرات وقطع الغيار بقيمة
 98.3مليون دينار تقريبا إضافة إلى حوالي
 55.4مليون دينار ملقابلة الذمم املدينة املشكوك
في حتصيلها.

مع بيان قيمة كل حتويل وفي أي سنة مالية
مت التحويل على أن ي��ك��ون ذل��ك مشفوعً ا
باملستندات.
 - 4هل مت سحب أية مبالغ من صندوق
األجيال القادمة

alwasat.com.kw

عمرالطبطبائي يسأل وزير الكهرباء
عن عقود صيانة أجهزة التحكم
سؤال
اً
وجه النائب عمر الطبطبائي
برملان ّيًا إلى وزير النفط وزير الكهرباء
وامل���اء د .خالد الفاضل ع��ن العقود
املبرمة ف��ي إدارة الصيانة ألجهزة
التحكم ،وقيمة كل عقد منها منذ عام
.2013وطلب ال��ن��ائ��ب ف��ي س��ؤال��ه
تزويده مبا يلي:
 - 1نسخة من الوصف الوظيفي
وامل��ه��ام الوظيفية ملهندسي وفنيي
إدارة الصيانة ألج��ه��زة التحكم في
وزارة الكهرباء واملاء وساعات العمل
اخلاصة باإلدارة سواء كانت صباحً ا
أم بنظام النوبة.
 - 2كيف يجري إصالح األعطال في
إدارةالصيانة ألجهزة التحكم التي تقع
عمر الطبطبائي
خ��ارج أوق��ات ال��دوام الرسمي؟ وهل
يوجد تكليف من وكيل الوزارة للموظفني بذلك؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب فهل
صرف بدل لهم مقابل تلك األعمال؟ مع تزويدي بكشف باألعمال اإلضافية منذ
 2013حتى تاريخ ورود هذا السؤال ،مع كشف باملبالغ التي صرفت.
 - 3كشف يوضح العقوبات املطبقة على مهندسي وفنيي إدارة الصيانة
ألجهزة التحكم من إدارة الشؤون القانونية في حالة عدم متابعة األعمال خارج
ساعات العمل الرسمي رغم عدم قانونية نظام اخلفارة؟ وهل طبقت عقوبات
عليهم رغم وجود إجازات مرضية؟
 - 4الهيكل التنظيمي لقطاع مراكز املراقبة والتحكم ،مع بيان الشواغر
اإلدارية وتاريخ شغرها.
 - 5قائمة بالعقود املبرمة في إدارة الصيانة ألجهزة التحكم ،مع بيان قيمة
كل عقد منها منذ عام  2013حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
 - 6كشف بأسماء املوظفني الكويتيني الذين انتقلوا ،والذين نقلوا من إدارة
الصيانة ألجهزة التحكم منذ عام  2013حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
 - 7سبب نقل املهندس محمد يوسف محمد طالب من إدارة الصيانة ألجهزة
التحكم إلى إدارة الصيانة الكهربائية في قطاع اخلدمات الفنية واملشاغل
الرئيسية ،وما مصلحة العمل بذلك ،وملاذا نقل خارج فترة النقل؟
 - 8كشف بأسماء املوظفني الذين أرسلوا مبهام ،ودورات خارجية منذ عام
 2014حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
 9أسماء املهندسني الكويتيني الذين اطلعوا أو استشيروا في إبرام العقودومسمياتهم الوظيفية منذ عام  2013حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
 - 10كشف احلضور واالن��ص��راف ملدير إدارة الصيانة ألجهزة التحكم
ورؤساء األقسام التابعني لهذه اإلدارة منذ شهر ( 8سنة  )2018حتى تاريخ
ورود هذا السؤال
 - 11كشف يوضح جميع البدالت واملميزات التي يتقاضاها مدير إدارة
الصيانة ألجهزة التحكم وجميع مديري قطاع مراكز املراقبة والتحكم خالل
السنوات اخلمس املاضية.
 - 12هل يوجد بند ضمن العقود املبرمة خالل السنوات العشر املاضية
لتدريب املهندسني والفنيني خارج ّيًا في بلد املنشأ؟ وهل أرسل مهندسون؟ إذا
كانت اإلجابة باإليجاب ،يرجى تزويدي بكشف بأسماء املوظفني الذين أرسلوا
مع مسمياتهم الوظيفية.
 - 13من يضع املواصفات الفنية وكراسات التأهيل للشركات واملناقصات
اخلاصة بقطاع مراكز املراقبة والتحكم؟ مع بيان السيرة الذاتية لكل منهم.
 - 14كم يبلغ عدد القضايا اإلدارية املرفوعة ضد وزارة الكهرباء واملاء في
قطاع مراكز املراقبة والتحكم في إدارة الصيانة ألجهزة التحكم؟ وكم يبلغ عدد
التظلمات اإلدارية والوزارية املرفوعة ضد الوزارة؟
 - 15ما اآللية املتبعة لإلشراف على العقود أو صرف الدفعات في هذه اإلدارة

ال� �ه ��اش ��م ت� �س� ��أل ع� ��ن امل� �م� �ي ��زات
اخلاصة لعميد «الصيدلة»
سؤال
اً
وجهت النائبة صفاء الهاشم
برملان ّيًا إلى وزير التربية وزير التعليم
العالي د .حامد العازمي عن أسباب
منح عميد كلية الصيدلة مميزات خاصة
حتت بند تخصص نادر.ونص السؤال
على ما يلي:
من��ى إل��ى علمي أن العميد احلالي
لكلية الصيدلة في جامعة الكويت أ.د.
بيير مورو كندي اجلنسية الذي عُ ني في
بدل استثنائ ّيًا
أغسطس  2014يتقاضى اً
يبلغ ( )1500دينار شهر ّيًا باإلضافة
إل��ى مرتبه وال��ب��دالت التي تصرف له
وه��ذا ما لم يحصل عليه أي عميد آخر
«تخصصا
ً
كويتي وس��م��ي ه��ذا البند
ن���ادرًا».ل���ذا يرجى إف��ادت��ي وت��زوي��دي
صفاء الهاشم
باآلتي:
 - 1ن��س��خ��ة م���ن ق�����رار تعيني
املذكورعميدًا لكلية الصيدلة في جامعة الكويت ،ومن قرار التجديد له في  ،2016مع
ذكر أسباب منحه هذه املميزات.
 - 2منى إلى علمي تعيني زوجته د.جاسنث ليمي في نفس التاريخ دون موافقة
جلان التعيينات في كلية الصيدلة ،يرجى تزويدي بنسخة من محاضر جلنة
التعيينات بالقسم العلمي بالكلية بشأن تعيينها.
شكلت مؤخرًا جلنة لتجديد عقد العميد املذكور ،يرجى تزويدي بكشف
ُ -3
بأسماء أعضاء هيئة التدريس من كلية الصيدلة وأسماء العمداء الذين قيموا أداء
العميد ،مع تزويدي بنسخة من احملاضر ذات الصلة.
 4طرحت اجلامعة برنامجً ا إكلينيكيا في  2016لسنتني بعد بكالورويوسالصيدلة وتخرجت الدفعة األولى من الطلبة في يونيو  2018وعينوا في وزارة
الصحة بنفس املسمى الوظيفي وال��ك��ادر املالي لزمالئهم الذين أنهوا دراس��ة
البكالوريوس بسنتني قبلهم ،يرجى بيان الفائدة من هذا البرنامج ،ومن املسؤول
عن ضياع سنتني من حياة اخلريجني وحتميل أعضاء هيئة التدريس أعباء التدريس
إذا كان البرنامج غير معترف به من وزارة الصحة؟
س��ؤال برملان ّيًا إل��ى وزي��ر املالية د .نايف
اً
كما وجهت النائبة صفاء الهاشم
احلجرف عن إجراءات اخلطوط الكويتية لتطبيق سياسة اإلحالل التي اتخذتها منذ
تعيني أعضاء مجلس اإلدارة احلالي.ونص السؤال على ما يلي:
أثير مؤخرًا الكثير من اللغط حول تقنني شركة اخلطوط اجلوية الكويتية
تعيينها عددًا كبيرًا من الوافدين مقابل سياسة «طاردة» ممنهجة للكويتيني.
وعليه يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
 - 1كشف بأعداد الوافدين الذين تعاقدت معهم شركة اخلطوط اجلوية الكويتية
مبدد محددة في كل القطاعات مع تقدمي التصنيف الكامل للقطاعات والتوصيف
الوظيفي ،وبيان أسباب التعاقد معهم ،وتزويدي ببيان بعدد كل من تقدم لهذه
الوظائف من الكويتيني وأسباب رفضهم ،وذلك للسنوات اخلمس األخيرة.
 - 2إجراءات تطبيق سياسة اإلحالل التي اتخذتها الشركة منذ تعيني أعضاء
مجلس اإلدارة احلالي ،ورئيسها التنفيذي وحتى تاريخ ورود هذا السؤال ،مع
تزويدي بكشف يفيد اتخاذ هذه اإلجراءات بأرقام فعلية للتعيينات.
 3كشف باالحتياج العام للموظفني في كل القطاعات وخطة املوارد البشرية -إن وجدت  -مع تبيان القطاع واجلنسية املطلوبة والراتب املقرر واملسمى والوصف
الوظيفي لكل وظيفة.

