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الغامن يهنئ نظيره في اجلمهورية 
اللبنانية  بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس األمــة مـــرزوق الــغــامن امس 
ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس النواب في اجلمهورية 

اللبنانية الشقيقة نبيه بري وذلــك مبناسبة العيد 
الوطني لبالده

ريا�ض عواد 

ـــر الــدولــة  ــد وزيـــر األوقــــاف ووزي أك
لشؤون البلدية فهد الشعلة أن هناك 
5 مشاريع مــقــررة لتطوير العاصمة  
وشوارعها وهي مشاريع تطوير خليج 
الصليبخات واملركز الترفيهي الثقافي 

التعليمي والواجهة البحرية ب اجلهراء
 وصيانة وترميم األســـواق العامة 
والساحات في الكويت وتطوير أسواق 

املباركية.
وقـــال الشعلة فــي رده على ســؤال 
للنائب محمد الـــدالل إنــه متــت دراســة 
مدينة الكويت سابقا من خالل الدراسة 
التفصيلية )مشروع اخلطة العمرانية 
ملدينة الكويت 2030( والتي من أهم 

مخرجاتها املشاريع التالية:
- تطوير منطقة املرقاب املخصصة 
سابقا للرعاية السكنية كمنطقة متعددة 
االستعماالت تشتمل على بوابة محطة 
للشعب للمترو ومحطة تبادل وسائل 
النقل العام مصحوبة مبجمع جتاري، 
شقق فندقية فاخرة مــزودة باخلدمات 
الترفيهية واملرافق العامة اخلاصة بها، 
وتطوير املناطق التراثية، ومشروع 
املترو، ومشروع طريق الدائري االول، 
ــارع  وتــطــويــر وتــوســعــة وحتــســن ش
عبدالله املبارك، شارع خالد بن الوليد، 

شارع جابر املبارك، شارع فهد السالم.
وأضــــاف أنـــه جـــار حــالــيــا مراجعة 
املــخــرجــات والــتــوصــيــات املــشــار اليها 
سابقا من خالل مشروع املخطط الهيكلي 
الرفيع لدولة الكويت 2040 ووضع 
اإلطار العام والشامل للتطوير العمراني 
املستقبلي مبا يتوافق مع املستجدات 
واملتغيرات االقتصادية واالجتماعية 
والسياسية للدولة وحتديد مستويات 
التطوير على مستوى الدولة ككل ثم على 
مستوى املنطقة احلضرية والتجمعات 
العمرانية اجلديدة وأخيرا على مستوى 
مدينة الكويت، كما أن الــدراســة تعمل 
على تشجيع القطاع اخلاص باملشاريع 
اخلــاصــة بالتطوير والتنمية وتقوم 
بلدية الكويت بتسليم هــذه املشاريع 
فــور االنتهاء منها واعتمادها للجهات 

املختصة للتنفيذ.
وأوضــح الشعلة أنــه سيكون هناك 
اشتراك مع هيئة مشروعات الشراكة 
بن القطاعن العام واخلاص بعد انتهاء 
الــدراســة االستشارية وحتديد نوعية 
املشروع ومكوناته من قبل بلدية الكويت 
ــن ثــم الــعــرض على اللجنة العليا  وم
ملشروعات الشراكة بن القطاعن العام 
واخلاص وفقا للمادة رقم 6 من القانون 
رقــم 116/2014 بشأن الشراكة بن 
القطاعن العام واخلــاص) مرفق طيه 
نسخة منها(. كما ستقوم بلدية الكويت 
ممثلة بقطاع املشاريع وقطاع التنظيم 
العمراني واملخطط الهيكلي بدراسة 
ومتابعة وتنفيذ أعمال تطوير العاصمة 
ـــاله بــاالجــابــة عن  ــو مــوضــح أع كــمــا ه

السؤال األول.

كما بن الوزير الشعلة في مضمون 
ــدالل على ان  رده على اسئلة النائب ال
قــانــون الــشــراكــة بــن القطاع اخلــاص 
واحلكومي ينص على أن تشكل مبرسوم 
جلــنــة عــلــيــا تــســمــى “اللجنة العليا 
ملشروعات الشراكة بن القطاعن العام 
ــل محل اللجنة العليا  واخلــاص )وحت
للمشروعات التي تقام على أمالك الدولة 
العقارية املنشأة مبوجب املرسوم رقم 
)145( لسنة 2008(، وتتولى ممارسة 
اخــصــاصــات وســلــطــات مجلس إدارة 
الهيئة املنصوص عليها في هذا القانون، 
ويتولى وزيــر املالية رئــاســة اللجنة 

وتضم في عضويتها كل من:
1 – الوزراء الذين يحملون احلقائب 

الوزارية املتعلقة مبا يلي:
أ – األشغال العام.

ب – التجارة والصناعة.
ج – الكهرباء واملاء.

د – البلدية.
2 – مدير عام الهيئة العامة للبيئة.
3 – مدير عام الهيئة عضوا ومقررا.

ـــة مــــن ذوي اخلـــبـــرة  ـــالث 4 – ث
واالختصاص يختارهم مجلس الوزراء 

من موظفي الدولة.
وتـــضـــع الــلــجــنــة الئـــحـــة لتنظيم 

اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
وتدعو الى اجتماعاتها ممثل اجلهة 
العامة املختصة باملشروع املعروض 

عليها دون أن يشارك في التصويت.
وال تكون قرارات اللجنة نافذة إال بعد 

اعتمادها من وزير املالية.
املادة 3

تختص اللجنة العليا مبا يلي:
ــات الــعــامــة  ــاس ــي ــس 1 – وضــــع ال
للمشروعات واملــبــادرات ذات األهمية 
االســتــراتــيــجــيــة لــالقــتــصــاد الــوطــنــي 
وحتــديــد أولوياتها واعتماد الوثائق 

التفصيلية املتعلقة بها.
2 – املوافقة على طلب اجلهة العامة 
ــد املــشــروعــات وفقا  املعنية لــطــرح أح
لنظام الــشــراكــة، واقــتــراح مشروعات 

الشراكة على اجلهات العامة.
3 – اعتماد مشروع ميزانية الهيئة 
وحسابها اخلتامي قبل عرضهما على 

اجلهات املختصة.
4 – إعتماد اللوائح املالية واإلدارية 
ــح العاملن بالهيئة والهيكل  ــوائ ول

التنظيمي لها.
5 – حتديد اجلهة العامة املختصة 
باملشروع لالشتراك في عمليات طرحه 
ــذه اجلهة  مــع الهيئة، متهيدا لقيام ه
بالتوقيع على عقد الشراكة ومتابعة 

تنفيذ املشروع وتشغيله.
6 – منح املوافقة على طلب تخصيص 
األراضــي الضرورية لتنفيذ مشروعات 
ــات  ــه الـــشـــراكـــة بــالــتــنــســيــق مـــع اجل

املختصة.
ــار  ــك ـــات واألف ـــدراس 7 – اعــتــمــاد ال
اخلاصة مبشروعات الشراكة واملوافقة 

على طرحها وفقا لنظام الشراكة.

8 – اعتماد املستثمر الفائز بناء على 
توصية الهيئة.

9 – اعتماد عقود الشراكة التي تقوم 
اجلهات العامة بالتوقيع عليها.

10 – البت في طلب اجلهة العامة 
املتعاقدة بشأن فسخ عقد الشراكة أو 

إنهائه للمصلحة العامة.
11 – النظر فــي التقرير النصف 

سنوي بشأن مشروعات الشراكة.
كــمــا متـــارس كــافــة االخــتــصــاصــات 
األخرى املنصوص عليها في هذا القانون.

الهيئة واختصاصاتها
املادة 4: تنشأ هيئة عامة تسمى )هيئة 
مشروعات الشراكة بن القطاعن العام 

واخلاص(، تلحق بوزير املالية.
مع مراعاة أحكام املادتن 5، 38 من 
القانون رقم 15 لسنة 1979 املشار إليه 
يكون للهيئة جهاز من املوظفن يعن 
العاملون فيه طبقا للنظام الذي تضعه 
اللجنة العليا باالستثناء مــن قانون 
اخلدمة املدنية ونظامه متضمنا قواعد 
التعين والترقيات والعقوبات التأديبية 
واملرتبات واملكافآت العينية والنقدية 
التي متنح ملوظفي الهيئة. ويصدر وزير 
املالية خالل ستة أشهر من تاريخ العمل 
بهذا القانون القرارات الالزمة لنقل من 
يــراه مناسبا من موظفي اجلهاز الفني 

الى الهيئة.
يكون للهيئة ميزانية ملحقة تبدأ 
سنتها املالية مع السنة املالية للدولة 
وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة 
املالية األولـــى مــن تــاريــخ العمل بهذا 
القانون وتنتهي بنهاية السنة املالية. 
تكون مواردها من املبالغ التي تخصصها 
لها الــدولــة في امليزانية العامة، ومن 
رسوم اخلدمات التي تؤديها طبقا ألحكام 

هذا القانون.
ـــادة 5: يــكــون للهيئة مــديــر عــام،  امل
ميثلها في عالقاتها بالغير وأمام القضاء. 
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتعيينه 
وحتديد درجته ومخصصاته بناء على 
ترشيح وزيــر املالية ملدة أربــع سنوات 

قابلة للتجديد ملرة واحدة فقط.
ويــعــاونــه مــســاعــد أو أكــثــر يصدر 
ــوم بــنــاء عــلــى اقــتــراح  ــرس بتعيينه م
ــع ســنــوات قابلة  ــر املالية ملــدة أرب وزي
للتجديد ملــدتــن بحد أقــصــى وللمدير 
العام أن يفوض في اختصاصاته أي من 

مساعديه.
ويتولى مدير عام الهيئة اختصاصات 
ــون مــوظــفــي الهيئة  ــئ الـــوزيـــر فــي ش

والعاملن فيها.
وعليه أن يقدم الــى اللجنة العليا، 
امليزانية التقديرية إليرادات ومصروفات 
الهيئة، واحلساب اخلتامي لها، كما يقدم 
إليها تقريرا نصف سنوي عــن أعمال 
الهيئة، وأي تقارير أو دراســات أخرى 

تطلبها.
ويكون املدير العام مسئوال عن تنفيذ 
السياسات العامة واللوائح والقرارات 
التي تصدر عن اللجنة العليا وسائر 

أعماله في إدارة الهيئة.
مع عدم اإلخالل بأحكام هذا القانون 
يحظر على مدير وموظفي الهيئة أو 
أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة األولى 
أن يكون ألي منهم مصلحة شخصية 
مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع 
أو فــي اخلــدمــات الــتــي تقدمها الهيئة 
ويتوجب عليهم اإلفصاح عن مصلحتهم 
ــم أو أقــاربــهــم من  ــه أو مصلحة أزواج

الدرجة األولى.
املادة 6

تختص الهيئة بالتعاون والتنسيق 
مع اجلهات العامة لتنفيذ مشروعات 
الــشــراكــة وفــقــا ألحــكــام هــذا القانون 

وتتولى القيام مبا يلي:
1 – إجراء املسح والدراسات األولية 
بهدف حتديد املشاريع القابلة للطرح 
وفقا لهذا القانون وتقدمي تقرير عنها 

الى اللجنة العليا.
2 – مراجعة ودراســـة املشروعات 
ــا مــن قبل  ــداده واملــبــادرات التي مت إع
اجلهات العامة أو صاحب الفكرة ورفع 

التوصيات الى اللجنة العليا.
3 – تقييم دراسات اجلدوى املتكاملة 
اخلاصة مبشروعات الشراكة واألفكار 
ــة، وإعـــــداد أو اســتــكــمــال هــذه  ــدم ــق امل
الدراسات عند احلاجة ورفع التوصية 
املناسبة بشأنها للجنة العليا متهيدا 

لطرح املشروع لالستثمار.
4 – إعــداد دليل إرشــادي ملشروعات 

الشراكة.
ــادرات  ــب 5 – وضـــع آلــيــة تــقــدمي امل
وأسلوب تقييمها وطرحها لالستثمار 

وفقا ألحكام هذا القانون.
6 – حتديد طرق متابعة وتقييم أداء 
مشروعات الشراكة التي تتم املوافقة 

عليها.
7 – إعـــداد منــاذج للعقود تتضمن 
الشروط واألحكام األساسية الواجب 
توافرها، وتقدميها الى اللجنة العليا 

العتمادها.
8 – إعداد الصياغة القانونية لعقود 

الشراكة والشروط املرجعية لها.
9 – رفع توصية الى اللجنة العليا 
العــتــمــاد املستثمر الــفــائــز بعد جناح 

املفاوضات معه.
10 – تأسيس الشركات املساهمة 
الــعــامــة لتنفيذ مــشــروعــات الشراكة 
وحتديد رأس مالها وفقا ألحكام هذا 

القانون.

ـــع بـــرامـــج مــشــروعــات  11 – وض
الشراكة، ومتابعة إجنــازهــا وإصــدار 

القرارات الالزمة لذلك.
12 – إعـــداد وتــقــدمي تقرير نصف 
سنوي بشأن مشروعات الشراكة للجنة 
العليا العتماده متهيدا لقيام وزير املالية 

بعرضه على مجلس الوزراء.
13 – متابعة تنفيذ عقود الشراكة 
والــعــمــل على تذليل عقبات التنفيذ 

ــع اجلــهــة الــتــي يتبعها  بــالــتــعــاون م
املشروع.

ــروع من  ــش ــراح إعــفــاء امل ــت 14 – اق
الضرائب والــرســوم اجلمركية ورفع 

التوصية بذلك الى اللجنة العليا.
كــمــا تــتــولــى ســائــر االخــتــصــاصــات 

األخرى التي نص عليها هذا القانون.
املشروعات القائمة قبل العمل بهذا 

القانون.
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ــور  ــاش صــالــح ع
مقترحا  بقانون 
ــــــــف ســــــداد  وق
االقساط املستحقة 
عــن«االســتــبــدال« 
ـــاة صــاحــب  ـــوف ب
املـــــــــعـــــــــاش ، 
وال يـــتـــحـــمـــل 
املــســتــحــقــون عن 
صــاحــب املــعــاش 

ذلك.
كما قدم عدد من 
الــنــواب اقــتــراحــا 
ــون  يطالب  ــان ــق ب
ـــدة  ـــس م ـــب ـــاحل ب
ال تـــتـــجـــاوز 10 
سنوات والغرامة 
ــي ال تــقــل عن  ــت ال
20 ألف دينار وال 
تتجاوز 100 ألف 
ــف عــام  ــوظ لــكــل م
تضخمت حساباته 
املـــصـــرفـــيـــة أو 
ممتلكاته العقارية 
صاح عاشوردون سبب مشروع

نواب يقترحون احلبس 
والغرامة لكل موظف

 تضخمت أمواله 

مرزوق الغامن


