
4alwasat.com.kw

نواب هنأوا القيادة السياسية باألعياد الوطنية 
ويستذكرون تضحيات الشهداء لتحرير الوطن

ريا�ض عواد 

ق��دم ع��دد من النواب بأسمى آي��ات التهاني 
والتبريكات إل��ى حضرة صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ ن��واف األحمد اجلابر الصباح 
حفظه الله ورع��اه،وس��م��و ول��ي العهد الشيخ 
مشعل األحمد اجلابر األحمد الصباح حفظه 
الله، والشعب الكويتي مبناسبة العيد الوطني 

ال60 والذكرى ال30 للتحرير.
واستذكر النواب في هذه املناسبة العزيزة 
على قلوب الكويتيني جميعا تضحيات أبناء 
الكويت األبرار الذين قدموا دماءهم وأرواحهم 

فداء للوطن.
ودعا النواب في حساباتهم عبر )تويتر(الله 
ان يحفظ الكويت وأميرها وولي عهدها وشعبها 

من كل مكروه.
وقال النائب د.خالد العنزي« أتقدم بأسمى 
آي��ات التهاني والتبريكات إل��ى مقام حضرة 
صاحب السمو وإلى سمو ولي عهده األمني وإلى 
الشعب الكويتي كافة مبناسبة العيد الوطني 
ال60 والذكرى ال30 للتحرير ، داعيا الله أن 
يحفظ الكويت وأميرها وولي عهدها وشعبها 

من كل مكروه.
واستذكر العنزي الشهداء األبطال األب��رار 
الذين قدموا أرواحهم فداء لهذه األرض الطيبة 
بكل كرامة وشموخ ، الفتا إل��ى أنهم ضربوا 
أروع األمثلة حتى أصبحت عالقة في أذهان كل 
الكويتيني. وقال النائب سعود أبوصليب إنه 
في ذكرى اليوم الوطني لدولة الكويت نستذكر 
تضحيات الشهداء وما قدموا من أجل أن تبقى 
الكويت عزيزة شامخة، مؤكدا أن هذا هو دأب 

املخلصني التضحية من أجل أوطانهم.
وأض����اف اب���و صليب »وال أن��س��ى جهود 
العاملني في الصفوف األمامية حلماية الوطن 

من شر الوباء، فباألفعال ترتقي األوطان«.
وقال الناب مرزوق اخلليفة إن ذكرى التحرير 
واالستقالل متر علينا مبا حتمله من مالحم 
بطولية خالدة سطرها الشهداء األبرار واألبطال 
واملقاومني والصامدين واحملاربني من أجل وطن 

يستحق التضحية والفداء.
وأض����اف أن »ه����ذه ال��ت��ض��ح��ي��ات حتملنا 
مسؤولية االنتصار لكل بطل وشريف ومخلص 
ضحى بحياته وحريته واستقراره من أجل 
الكويت«. من ناحيته ق��ال النائب د.عبدالله 
الطريجي« نهنئ حضرة صاحب السمو أمير 
البالد املفدى وسمو ولي عهده األم��ني حفظهم 
الله والشعب الكويتي ال��ك��رمي ذك��رى العيد 

الوطني وأدام الله علينا نعمة األمن واألمان«.
وتقدم النائب سعد اخلنفور بأصدق التهاني 
والتبريكات إل��ى مقام صاحب السمو األمير 
وسمو ول��ي عهده األم��ني وللشعب الكويتي 

الكرمي مبناسبة العيد الوطني وعيدالتحرير.
واس��ت��ذك��ر اخل��ن��ف��ور ال��ب��ط��والت الوطنية 
التي قدمها الشعب من شهداء الوطن األب��رار، 
مضيفا«كل عام الكويت قيادًة وشعبا في ازدهار 

وطمأنينة«.
وق��ال النائب د.ب��درال��داه��وم »نستشعر في 
هذه الذكرى نعمة الله بتحرير بلدنا من احملتل 
الغازي، وقد سطر الشعب الكويتي أجمل صور 

التالحم واإلخالص لقيادته«. 
ورفع النائب احمد مطيع أسمى آيات التهاني 
والتبريكات ملقام حضرة صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ ن��واف األحمد الصباح ولسمو 
ولي عهده األمني الشيخ مشعل األحمد الصباح، 
سائالاملولى القدير أن يعينهم ويوفقهم ويسدد 

على درب اخلير والصالح ُخطاهم.
وق���ال ال��ن��ائ��ب شعيب املويزري«ستبقى 

شامخاً باذن الله ..عيدك ياوطن عيٌد للجميع«.
م��ن ناحيته ق��ال ال��ن��ائ��ب الصيفي مبارك 
الصيفي« نستذكر في هذه األيام رجاال دفعوا 
أرواحهم ثمنا للدفاع عن حرية وأم��ن الوطن 

وندعو لشهدائنا بجنات النعيم«.
وأض��اف الصيفي »نسأل الله ان يدمي على 
وطننا والشعب الكويتي الكرمي نعمة االمن 
واألم��ان وال��رخ��اء بقيادة سمو االمير الشيخ 
نواف االحمد الصباح وسمو ولي العهد الشيخ 

مشعل االحمد الصباح حفظهما الله«
ومن ناحيته أكد النائب د. بدراملال »ستبقني 
جميلة يا كويت ..كل عام ووطننا الغالي بألف 

خير«.
وق��ال الناب ف��ارس العتيبي »نبارك لسمو 
أمير البالد وولي عهده االمني والشعب الكويتي 
كافه باالعياد الوطنية، ونسأل الله ان يحفظ 

الكويت و شعبها من كل مكروه«.
من جهته تقدم النائب احمد احلمد بأصدق 
التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح 
حفظه الله ورع��اه وسمو ول��ي العهد الشيخ 
مشعل األحمد اجلابر الصباح حفظه الله وعموم 

وأهل الكويت جميعا مبناسبة األعياد الوطنية. 
ورف��ع النائب د.ع��ل��ي القطان أسمى آي��ات 
التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ نواف األحمد الصباح وسمو 
ولي العهد األمني الشيخ مشعل األحمد الصباح 
مبناسبة االعياد الوطنية مستذكرا بكل فخر 
وش��م��وخ دور اب��ط��ال ال��وط��ن ال��ش��ه��داء الذين 
ضحوا بدمائهم من اجل تراب الوطن رحم الله 

الشهداء االبرار«.
وق��ال النائب عبد الله املضف »إن الكويت 
عبرت ب��ني أزم���ان مختلفة فمن زم��ن اإلم��ارة 
إل��ى زم��ن الدولة واإلستقالل ك��ان للمؤسسني 
األوائل فضٌل جزيل ومن زمن االحتالل إلى زمن 
التحرير كانت دماء الشهداء األبرار تسيل على 
هذه االرض، لتنبتنا نحن اليوم لنكمل املسير 

وال منيل«.
ومن جانبه قال النائب محمد املطير«نبارك 
لسمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح وسمو ولي عهده األمني الشيخ مشعل 
األح��م��د اجل��اب��ر الصباح والشعب الكويتي 
باالعياد الوطنية«. مضيفا أنه »لن تكتمل فرحة 
االعياد إال بعودة الشرفاء املهجرين من النواب 

السابقني والشباب األبطال إلى أرض الوطن«.
وتقدم النائب حمد سيف بأسمى آيات التهاني 
والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو 
أمير البالد املفدى الشيخ نواف األحمد اجلابر 
الصباح وسمو ولي العهد األمني الشيخ مشعل 
األحمد اجلابر الصباح وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد والشعب الكويتي 
مبناسبة األعياد الوطنية التي تعيشها الكويت 
ال سيما عيدي االستقالل والتحرير مستذكرا 
بكل فخر الرجال الذين كان لهم الدور في إعالن 
الكويت دول��ة مستقلة وشهداء الكويت الذين 
قدموا دماءهم الزكية دفاعا عن ث��رى الوطن 

وص��دوا ال��ع��دوان العراقي الغاشم ال��ذي أراد 
التهام البلد وخيراتها .

وأكد سيف في تصريح صحافي أن الكويتيني 
جميعا يستذكرون بفخر املالحم الوطنية التي 
جسدها أبناء الكويت في يوم التحرير عندما 
هّبوا بجميع تكويناتهم رافعني علم الكويت 
خّفاقا في سماء احلرية معانقني وطن النهار 
َرت  الذي سارع إلى احتضان أبنائه بعدما ُطهِّ
أرضه من براثن االحتالل الفتا إلى أن األعياد 
الوطنية التي نعيشها ما كان لها أن تتحقق لوال 
التضحية التي قدمها أبناء الكويت سنة وشيعة 
ب��دوا وح��ض��را مطالبا بتخليد ذك��رى شهداء 
الكويت األبطال الذي قدموا دماءهم العطرة ثمنا 

حلرية الوطن .
واعتبر سيف ال��وح��دة الوطنية والتآلف 
االجتماعي وتعاضد تكوينات املجتمع الكويتي 
من أهم العوامل التي ساهمت في دحر االحتالل 
فضال ع��ن ال���دور الكبير ال��ذي قامت القيادة 
السياسية عندما طافت العالم للتعريف بقضية 
الكويت العادلة واستطاعت أن جتمع اجليوش 
الن��ت��زاع احل���ق وط���رد اجل��ي��ش ال��ع��راق��ي من 
أرض الكويت الطاهرة ونحن في نشوة الفرح 
نستذكر ال��دور الكبير ال��ذي لعبه املغفور له 
خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبدالعزيز 
والشعب ال��س��ع��ودي وال غ��راب��ة ف��ي ذل��ك ألن 
الشعبني الكويتي والسعودي جتمعهم وشائج 

الدم والدين والعروبة.
 وقال النائب مبارك احلجرف »أهني والدي 
صاحب السمو و ولي عهده األمني و أهل الكويت 
كافة مبناسبة األي��ام الوطنية و أس��أل الله أن 
يحفظ الكويت و يدمي عليها األم��ن واألم��ان و 
يجمع الشمل و تكون الكويت منارة للتسامح 

و احملبة« . 
 وأشار النائب يوسف الفضالة  إلى أن ذكرى 
العيد_الوطني لهذه السنة تأتي بعد مرور عام 
على جائحة ك��ورون��ا ق��دم بها رج��ال ونساء 
الكويت أجمل صور التضحيات و التعاضد لهذا 
البلد .«نسأل الله أن يرفع البالء وأن يحفظك 

الكويت وأهلها من كل شر« .
 وتقدم النائب يوسف الغرّيب بأسمى آيات 
التهاني والتبريكات الى مقام سمو أمير البالد 
املفدى الشيخ ن��واف األحمد اجلابر الصباح 
وسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد اجلابر 
الصباح والشعب الكويتي الكرمي مبناسبة 
الذكرى ال�60 لليوم الوطني، والذكرى ال�30 

للتحرير .
 وقال النائب ناصر الدوسري »أهنئ سمو 
األمير الشيخ نواف األحمد الصباح وولي عهده 
األمني الشيخ مشعل األحمد الصباح حفظهم الله 
والشعب الكويتي مبناسبة ذكرى العيد الوطني 
والتحرير... وأس��أل الله بأن يدمي الله علينا 

نعمة األمن واألمان.«

وقفة الداهوم تتحول إلى مؤمتر صحافي

قال النائب محمد املطير، انه تقرر حتويل 
الوقفة التضامنية مع النائب د. بدر الداهوم 
إلى مؤمتر صحافي. وأضاف: بعد لقائنا مع 
وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي في ديواننا 
وشرحه ل��أوض��اع الصحية، ارتأينا مع 
النواب حتويل الوقفة الى مؤمتر صحافي 
ينقل على وسائل التواصل مبشاركة نواب 

ورموز في ديوان الداهوم اليوم  االثنني.
من جانب اخ��ر عقد جتمع ثوابت األمة 

امس، في منزل أمينه العام النائب السابق 
محمد ه��اي��ف، اجتماعا تنسيقيا يتعلق 
بحكم احملكمة الدستورية اخلاص ببطالن 
عضوية النائب الدكتور بدر الداهوم، والذي 

حجز للحكم في الثالث من مارس املقبل.
وحضر االجتماع، باإلضافة إلى أمينه 
العام وأعضاء املكتبني السياسي والقانوني، 

النائبان الداهوم وأسامة املناور.
من جانبه  أكد النائب حمدان العازمي: 

عن تضامنه مع النائب بدر الداهوم  وقال 
العازمي سأحضر الوقفة التضامنية املقررة 
اليوم  وندعو جميع النواب للحضور خاصة 
وأن هناك أحكاما سابقة تؤكد عدم جواز 

إبطال عضويته..
وأضاف العازمي  أن  الوقفة التضامنية  
ستقتصر ع��ل��ى ال��ن��واب خ��اص��ة ف��ي ظل 
الظروف الصحية احلالية وزي��ادة أع��داد 

املصابني بكورونا

وزير الداخلية في ديوان املطير
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الغامن يهنئ نظيريه 
في الدومينيكان
بالعيد الوطني

ب��ع��ث رئ��ي��س 
م��ج��ل��س األم����ة 
م����رزوق ال��غ��امن 
ام���س ببرقيتي 
ت��ه��ن��ئ��ة إل����ى كل 
م��������ن رئ����ي����س 
مجلس ال��ن��واب 
ف���ي ج��م��ه��وري��ة 
ال��دوم��ي��ن��ي��ك��ان 
ألفريدو باتشيكو 
ورئ��ي��س مجلس 
الشيوخ إدواردو 
إس��ت��ري��ال وذل��ك 
مبناسبة العيد 

الوطني لبلدهما
من جهة أخرى 
ت��ل��ق��ى ال���غ���امن 

برقية تهنئة من رئيس مجلس الشورى العماني خالد 
بن هالل املعولي مبناسبة األعياد الوطنية في دولة 

الكويت.
وق��ال املعولي في برقيته “ نهنئ رئيس مجلس 
األم��ة م��رزوق الغامن مبناسبة العيد الوطني لدولة 
الكويت الشقيقة ، سائال املولى لدولة الكويت بقيادة 
صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد اجلابر 
الصباح مزيًدا من التقدم واالزده��ار، وأن يدمي على 

الشعب الكويتي الشقيق وافر الصحة والعافية

مرزوق الغامن 

الطريجي يطالب مجلس األمة 
بدعم السعودية في مواجهة 

احلمالت املستعرة
أك��د ال��ن��ائ��ب ال��دك��ت��ور عبد الله 
الطريجي تأييده لكل اإلجراءات التي 
تقوم بها الشقيقة الكبرى اململكة 
العربية السعودية في الدفاع عن 
سيادتها،معربا عن إدانته ورفضه 
حمل���اوالت اإلس���اءة لها واالض���رار 

بأمنها وسالمة أراضيها .
وأضاف الطريجي ان ما ورد في 
تقرير الكونغرس األميركي في شأن 
اغتيال امل��واط��ن السعودي جمال 
خاشقجي وم��ا تبعه م��ن حمالت 
مستعرة ضد اململكة لن تزيد األشقاء 
إال صالبة وقوة ، ولن توقف سعي 
اململكة إلى تعزيز السلم ونبذ العنف 
واإلرهاب بدعم األحرار من األشقاء 

واألصدقاء في كل العالم .
ول��ف��ت الطريجي إل��ى امل��واق��ف 
املشرفة التي كانت وما زال��ت نهج 
األشقاء في السعودية، منوها بدور 
اململكة في حرب حترير دولة الكويت 
من االحتالل العراقي ومساندتها 
الشرعية الكويتية، واستمرار روح 
األخّوة التي ستبقى عصية على كل 
من يسعى إلى إثارة الفتنة والشقاق 
بني البلدين الشقيقني ودول مجلس 

التعاون اخلليجي.

وام��ت��دح الطريجي بيان الدعم 
ال���ص���ادر ع��ن وزارة اخل��ارج��ي��ة 
الكويتية لأشقاء في السعودية ، 
مطالبا مجلس األمة باتخاذ موقف 
جماعي وإصدار بيان دعم يجسد ما 
يكنه األشقاء في البلدين من عالقات 
ود ومحبة متجذرة ، فقد كنا وسنظل 

معا في الرخاء والشدة .

 عبد الله الطريجي

  الساير: صندوق إلنعاش املشاريع 
125 مليون دينار الصغيرة برأسمال 

قدم النائب مهند الساير اقتراحا برغبة 
جاء كالتالي: ملا كان هناك ما بني 27.000 
إلى 30.000 شركة صغيرة أو متوسطة 
متثل نحو %90 من إجمالي الشركات في 
الكويت، وهي الشركات التي مت تصنيفها 
على أنها مشاريع مت تسجيل مالكيها 
مب��وج��ب ال��ب��اب اخل��ام��س ف��ي املؤسسة 

العامة للتأمينات االجتماعية.
وك���ان جل��ائ��ح��ة »ك��وف��ي��د � 19« أث��ر 
ح��اد على االقتصاد بشكل ع��ام ل��م يكن 
باستطاعة أح��د التنبؤ ب��ه، حيث أدت 
ال��ت��داب��ي��ر الصحية إل���ى ت��وق��ف جميع 
األن��ش��ط��ة االق��ت��ص��ادي��ة، ف��ال��ش��رك��ات 
الصغيرة واملتوسطة بحكم تعريفها ال 
تتمتع باحتياطي نقدي وافر ميكنها من 
مواجهة مثل هذه األزم��ة، كما أن القيود 
املفروضة على احلركة وإغ��الق املناطق 
العمالية ألشهر كان له أثر سلبي لعدم 
ق���درة أص��ح��اب األع��م��ال ع��ل��ى تشغيل 

أعمالهم أثناء األزمة.
وقد كشف استطالع أعدته شركة بن 
سري للعالقات العامة في األشهر الثالثة 
األول��ى للجائحة أن %45 من الشركات 
قد أغلقت أعمالها أو اضطرت إلى اإلغالق 
بينما %26 من الشركات شهدت انخفاضا 

في اإليرادات بنسبة تفوق ال� 80%.
إلى جانب ذلك، حذرت دراس��ة أخرى 
أعدتها ش��رك��ة تساويق لالستشارات 
التسويقية من أنه في حال مت إغالق 50% 
م��ن املشاريع الصغيرة فإنه سيصبح 
هنالك 100 ألف عامل عاطل عن العمل، 
علما ب���أن نسبة الكويتيني العاملني 
ف��ي ق��ط��اع امل��ش��اري��ع الصغيرة تبلغ 3 
كويتيني لكل مشروع. ومم��ا ال شك فيه 
فإن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة قد لعب 
دورا محوريا منذ إنشائه في العام 2013 
ف��ي خلق ثقافة امل��ب��ادرة وتطوير بيئة 
األعمال املالئمة للقطاع، إال أن��ه يواجه 
ع��وائ��ق قانونية ف��ي لوائحه الداخلية 
والئ��ح��ة التعثر اخل��اص��ة ب��ه ح��دت من 
قدرته على التدخل في ظرف استثنائي 
كاجلائحة الصحية التي منر بها اآلن، 
فقد صمم الصندوق لتنمية املشاريع 
ومت��وي��ل انتشارها ول��م يصمم بغرض 
التدخل في ح��االت ال��ك��وارث والظروف 
الهالكة، ولذلك فقد أصدر مجلس الوزراء 
الكويتي في 31 م��ارس 2020 ق��رار رقم 
455 )2020/455( كحزمة حتفيز 
لأعمال املتضررة من اجلائحة، ونصت 
املادتان 6 و7 من القرار على تقدمي البنوك 
متويال ميسرا لتلك القطاعات لتغطية 

العجز في التدفقات النقدية.
وب��ن��اء على ذل���ك، ق��ام بنك الكويت 
املركزي بتحدي ضوابط التمويل املقدم 
معرفا الشركات املتضررة بتلك التي 
»كانت تعمل بكفاءة تشغيلية ولها قيمة 
مضافة لالقتصاد الوطني وق��درات على 
خلق ف��رص للعمالة الوطنية والتي 
تضرر نشاطها جزئيا أو كليا«، مطالبا 
البنوك بتحمل كامل املخاطر االئتمانية 
عن التمويل املقدم وحصر التمويل في 
تغطية املستحقات كالرواتب واإليجارات 

والنفقات الدورية التعاقدية.
إال أنه وحسب تقرير صادر من البنك 
املركزي في يوليو 2020 كشف فيه عن أن 
البنوك قد وافقت على 199 طلبا للحصول 
على مت��وي��ل ميسر مل��واج��ه��ة تداعيات 
انتشار فيروس كورونا، بقيمة اجمالية 
تصل إل��ى 110.6 ماليني دي��ن��ار، وك��ان 

ال��ه��دف م��ن ق��رار 2020/455 تشجيع 
ال��ب��ن��وك على إق���راض ق��ط��اع املشاريع 
الصغيرة، إال أنه بات واضحا عدم قبوله 

في أوساط أصحاب األعمال.
إذ إنه فرض شروطا معقدة مثل »القيمة 
املضافة لالقتصاد« واالل��ت��زام بنسب 
التكويت احملددة لسنة 2021 إضافة إلى 
تراجع إقبال البنوك على منح التمويل 
مع تصاعد احتماالت وجود أزمة سيولة 

وعدم االستقرار.
ع���الوة ع��ل��ى ذل���ك، س��ع��ت احلكومة 
مجددا إلى احلد من التأثير السلبي عبر 
تقدميها مقترحا لضمان القروض البنكية 
بحد %80 في أكتوبر 2020، إال أنه لم 
يحصل على عدد األص��وات املطلوبة في 
مجلس األمة وبقيت املشاريع الصغيرة 

واملتوسطة تواجه مصيرها وحيدة.
إن ال���غ���رض م���ن ص���ن���دوق إن��ع��اش 
للتعافي من آثار »كوفيد � 19« هو صرف 
منح للشركات التي تدخل الصندوق 
ط��واع��ي��ة، والعمل على ض��م��ان امتثال 
ال��ش��رك��ات للمتطلبات التي تهدف إلى 
تعزيز املعامالت البينية من أجل متكينهم 
من البقاء في السوق واملساهمة في النمو 

االقتصادي في املستقبل.
ل��ذا فإنني أت��ق��دم ب��االق��ت��راح برغبة 
التالي: - إنشاء صندوق مستقل حتت 
اسم )صندوق إنعاش املشاريع الصغيرة 
وامل��ت��وس��ط��ة( مل���دة ال ت��ت��ج��اوز سنتني 
برأسمال 125 مليون دينار كويتي متنح 

ألصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة.
 تسند إدارة ال��ص��ن��دوق إل��ى مجلس 
إدارة مكون من تسعة أعضاء أصحاب 
ش��أن وعالقة في الصندوق مثل وزارة 
امل��ال��ي��ة، وزارة ال��ت��ج��ارة وال��ن��ص��اع��ة، 
وزارة ال��ش��ؤون االقتصادية، اجلمعية 
االقتصادية الكويتية، جمعية احملامني 
الكويتية، جمعية احملاسبني الكويتية 
وال��ص��ن��دوق ال��وط��ن��ي ل��رع��اي��ة وتنمية 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة، ويشكل 
مجلس اإلدارة بقرار من مجلس الوزراء 
وتنقضي املدة بانقضاء دور الصندوق، 

بحد أقصى عامني.
 باإلضافة إل��ى مهامه املعلنة لتقدمي 
املنح، يقوم مجلس اإلدارة بالعمل مع 
مجلس ال��وزراء واملشرع لضمان إصدار 
الئ��ح��ة ق��ان��ون امل��ن��اق��ص��ات امل��ع��دل رقم 
74 لسنة 2019 لصالح قطاع املنشآت 
الصغيرة واملتوسطة وتعديل املادتني 28 
و49 من قانون العمل في القطاع اخلاص( 
رق��م 6 لسنة 2010 ملساعدة الشركات 
واملؤسسات على االستجابة بشكل أفضل 

لأوبئة واألزمات.

 تقدمي املنحة املالية للشركات الصغيرة 
واملتوسطة املنضمة للمبادرة على النحو 
التالي:  استرداد القيمة اإليجارية بواقع 
%25 من قيمة عقود اإليجار للمنشآت 

ضمن الفئات واملعايير احملددة.
 دفع استقطاع التأمينات االجتماعية 

ملنتسبي الباب اخلامس ملدة سنة.
 إلغاء رسوم الكهرباء واملاء ملدة سنة.

 إل���غ���اء رس����وم ت��س��ج��ي��ل امل��رك��ب��ات 
التجارية ملدة سنة.

 إلغاء رسوم حتويل وجتديد العمالة 
في وزارة الشؤون ملدة سنة.

 إعفاء من رس��وم جتديد الرخص في 
وزارات ال��دول��ة واجل��ه��ات احلكومية 
والرسوم اجلمركية والتخليص اجلمركي 
ملدة سنة.  التوصية بفك قيد املبالغ ودفع 
فواتير الشركات املتعاملة مع احلكومة 

واجلمعيات التعاونية خالل 30 يوما.
 إن���ش���اء جل��ن��ة مل��راج��ع��ة خ��ي��ارات 
االق��ت��راض وتسهيلها م��ع بنوك محلية 
لدعم الشركات عن طريق متيل للمبادرين 

عن طريق شركة مبادرة صغيرة.
وف���ي م��ق��اب��ل حصولهم ع��ل��ى امل��زاي��ا 
ي��س��ت��وج��ب ع��ل��ى ال��ش��رك��ات املنضمة 

للمبادرات االلتزامات التالية:
 أن ت��ك��ون ال��ش��رك��ة ملتزمة ب��س��داد 
اش��ت��راك��ات��ه��ا ل���دى امل��ؤس��س��ة ال��ع��ام��ة 
للتأمينات االجتماعية حتى 1 م��ارس 

.2020
 االلتزام بشراء %60 من االحتياجات 
التشغيلية للشركة من شركات أخرى 
في املبادرة وذلك بغرض حتريك املوارد 
الرأسمالية بني منتسبي الباب اخلامس 
وخلق التفاعل مع بعضهم البعض من 
خالل إنشاء تعامالت جتارية من شأنها 
أن تنعكس على اي��رادات��ه��ا وخلق بيئة 

أعمال مبدئية.
 التعاقد مع مكاتب املدققني واحملاسبني 
املاليني املعتمدين من املبادرة والذين هم 
من بيئة املشاريع الصغيرة أيضا للقيام 
بالتدقيق على ك��ل مستفيدي امل��ب��ادرة 
م��ن دون أي مقابل م���ادي لسنة كاملة 
يدقق من خاللها على التزامات مشتريات 
العمل التشغيلية من مشاريع صغيرة 

ومتوسطة أخرى.
 السماح للمبادرة بإنشاء قاعدة بيانات 
للمساهمني ترتكز على تقدمي البيانات 
املالية واإلدارية للشركات فيما يهدف الى 
تعزيز مجال البحث العلمي والدراسات 
حول قطاع املشاريع الصغيرة واملتوسطة 

والناشئة في الكويت.
 ال��دخ��ول ف��ي منصة مشتريات على 
شبكة االنترنت مصممة لتسهيل عملية 
تقدمي العطاءات الكاملة لكل من املناقصات 
وامل��زاي��دات داخ��ل القطاع اخل��اص وعبر 

قطاعات وصناعات متعددة.
 ال��ت��ش��ج��ي��ع ع��ل��ى خ��ل��ق ف���رص عمل 
ج��دي��دة للمواطنني الكويتيني. ويحدد 
رأسمال الصندوق بناء على معرفة عدد 
املستفيدين احملتملني من صندوق انعاش 
للتعافي من آث��ار كوفيد19- ويتم ذلك 
من خ��الل النظر إل��ى ع��دد املسجلني على 
الباب اخلامس والبالغ عددهم 16.477 
شخصا حتى نهاية شهر سبتمبر 2020، 
واذا قمنا بالنظر الى متوسط االشتراكات 
الشهرية فإنه يبلغ 231 دينارا كويتيا، 
ف��إن ه��ذه األرق��ام التي مت اعتمادها عند 
وضع الفرضيات حتدد رأسمال صندوق 
إنعاش للتعافي من آثار كوفيد19- عند 

125 مليون دينار.

مهند الساير 


