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حقق إجناز ًا تشريعي ًا بإقرار حزمة من القوانني اجلديدة

مجلس األمة أقر  127تشريع ًا في دور االنعقاد الثالث و 22قانون ًا و 12اتفاقية
تواصل شبكة الدستوراإلخبارية توثيق
احلصاد البرملاني باألرقام واإلحصائيات خالل
دور االنعقاد الثالث للفصل التشريعي اخلامس
عشر ،مع استعراض ألهدافها بسبب أهميتها
للمواطن وملنظومة التشريعات احلكومية.
فقد أق��ر مجلس األم���ة ف��ي دور االنعقاد
الثالث للفصل التشريعي اخلامس عشر 127
تشريعا منها  22قانونا و 12اتفاقية و55
قانونا باعتماد احلساب اخلتامي و 38قانونا
للميزانيات.
وحقق املجلس إجن���ازا تشريعيا نوعيا
بإقرار حزمة من القوانني اجلديدة التي تشكل
إضافة للبنيان القانوني لدولة الكويت مثل:
األحوال الشخصية اجلعفرية والسجل العيني
وحظر الشهادات العلمية غير املعادلة والصحة
النفسية واجلامعات احلكومية ومهنة مراقبي
احلسابات وتبادل املعلومات االئتمانية .وفي
تفاصيل القوانني الصادرة في دور االنعقاد
الثالث:

قانون الرياضة
وافق املجلس في جلسة  30أكتوبر 2018
على اق��ت��راح بقانون رق��م  107لسنة 2018
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ()87
لسنة  2017في شأن الرياضة.
وج���اءت نتیجة التصویت ف��ي امل��داول��ة
الثانیة موافقة  50ع��ض�وًا وع��دم موافقة 8
أع��ض��اء م��ن إج��م��ال��ي احل��ض��ور وع��دده��م 58
عضوًا.
وي��ه��دف ال��ق��ان��ون إل��ى إت��اح��ة اجلمعيات
العمومیة عقد اجتماعات غیر عادیة وتخفیض
نصاب اجلمعیات العمومیة لألندیة الشاملة
واملتخصصة مبا میكنها من اعتماد أنظمتها
األساسیة اجلدیدة.
وف��رض القانون عقوبات على كل من قبل
لنفسه أو لغيره مباشرة أو بواسطة الغير
وعودًا أو عطايا أو هدايا بقصد التالعب بنتيجة
مباراة أو شرع في ذلك ويعاقب بنفس العقوبة
الراشي والوسيط ،على أن يعفى من العقوبة
كل من بادر إلى اإلب�لاغ عن وقوع أي فعل من
األفعال السابقة في هذا البند ،شريطة أن يكون
اإلب�لاغ قد مت قبل البدء في اتخاذ أي إج��راء
إداري أو قانوني.
كما يعاقب القانون كل مسؤول عن عهدة
مالية خاصة بإحدى الهيئات الرياضية امتنع
عن تسويتها عن كل سنة مالية مستقلة.
ورس��م القانون في مادته الثانية خارطة
ط��ري��ق الج��ت��م��اع اجل��م��ع��ي��ات ال��ع��م��وم��ي��ة
غير العادية لألندية الرياضية (الشاملة
واملتخصصة) لتعديل نظمها األساسية مبا
ي��واف��ق أح��ك��ام ال��ق��ان��ون ،وي��ك��ون اجتماعها
صحيحً ا إذا حضره ثلثا األعضاء الذين يحق
لهم احلضور ،فإذا لم يكتمل العدد في املوعد
احمل��دد يؤجل االجتماع مل��دة ال جت��اوز ساعة
واح���دة ،وي��ك��ون االج��ت��م��اع بعدها صحيحً ا
بحضور عدد ال يقل عن ( )100عضو لألندية
الشاملة و ( )26عضوًا لألندية املتخصصة،
وتصدر ال��ق��رارات بأغلبية أص��وات األعضاء
احلاضرين ،ف��إذا لم يكتمل في هذا االجتماع،
اختصت الهيئة باتخاذ القرار في املوضوع
املعروض .
وجاءت املذكرة اإليضاحية للقانون لتؤكد:
إزاء اجل��ه��ود املبذولة لرفع إي��ق��اف النشاط
الرياضي الدولي عن بعض الهيئات الرياضية
الكويتية ،وم��ا استتبعه ذل��ك م��ن التعاون
وال��ت��ش��اور م��ع اللجنة األومل��ب��ي��ة ال��دول��ي��ة،
مت التوصل إل��ى رف��ع مؤقت لتعليق نشاط
اللجنة األوملبية الكويتية ،والبدء في تنفيذ
خارطة طريق تتضمن اتخاذ بعض اإلجراءات
الضرورية ،وصولاً إلى رفع اإليقاف نهائ ّيًا عن
النشاط الرياضي الدولي للهيئات الرياضية
الكويتية كافة.

تبادل املعلومات االئتمانية
واف��ق املجلس ف��ي جلسة  8يناير 2019
على قانون رقم  9لسنة  2019بشأن تنظيم
تبادل املعلومات االئتمانية .وجاءت نتیجة
التصویت في امل��داول��ة الثانیة مبوافقة 45
ع��ض�وًا وع��دم موافقة  6أع��ض��اء م��ن إجمالي
احلضور وعددهم  51عضوًا.
يهدف هذا القانون إلى وضع إطار تنظيمي
للشركات ال��ت��ي تعمل ف��ي م��ج��ال التصنيف
االئتماني لألفراد واألشخاص االعتبارية ،حيث
يعد توفير مثل هذا التصنيف ضرورة عملية
وذلك لتمكني أفراد املجتمع من احلصول على
االئتمان املطلوب وفقًا ألسس علمية وحسابية
موضوعية.
 تنص املادة الثانية على الشركة ومقدميالبيانات واملعلومات واملستخدمني املرخص
لهم والعمالء وكل من له عالقة بأنظمة اإلبالغ
عن االئتمان واملعلومات االئتمانية.
 ي��ج��وز ب��ق��رار م��ن مجلس إدارة البنكاملركزي الترخيص بتقدمي خدمات اإلبالغ عن
االئتمان والتصنيف االئتماني بدولة الكويت
لشركات مساهمة عامة كويتية يتم تأسيسها
لهذا الغرض.
 ال يجوز ألي من هذه الشركات مزاولةنشاطها إال بعد التسجيل لدى البنك املركزي.
 يحظر على غير ه��ذه الشركات مزاولةأنشطة ت��ب��ادل املعلومات االئتمانية ،أو أن
تستعمل في عنوانها أو نشراتها أو إعالناتها ما
يضلل اجلمهور بأنها تزاول هذا النشاط.
 ي��ج��ب احل���ص���ول ع��ل��ى ت��ف��وي��ض منالعميل باملوافقة على االستعالم عن البيانات
وامل��ع��ل��وم��ات اخل��اص��ة ب��ه وف��ق اإلج����راءات

جانب من جلسات مجلس األمة

قانون الرياضة وضع أولى خطوات العمل لرفع اإليقاف الرياضي
تعديل املناقصات العامة يهدف إلى منح األفضلية ألصحاب املشروعات الصغيرة واملتوسطة
والقواعد التي حتددها الالئحة التنفيذية.
 يلتزم مقدمو البيانات واملعلومات بتزويدالشركة بالبيانات واملعلومات االئتمانية
للعمالء.
 يحظر جمع أو تداول املعلومات والبياناتاملتعلقة باحلياة اخلاصة للشخص الطبيعي أو
بآرائه أو معتقداته أو بحالته الصحية.
 تتخذ شركات املعلومات االئتمانية شكلالشركة املساهمة برأس مال ال يقل عن ()25
مليون دينار كويتي.
 يصدر البنك املركزي القواعد املنظمة لعملالشركات والعالقة بينها وبني املتعاملني معها
من مقدمي املعلومات والبيانات ،واملستعلمني،
وال��ع��م�لاء وش��رك��ات املعلومات االئتمانية
األخرى ،ومقابل اخلدمات التي تقدمها.
 يشترط في من يكون عضوا في مجلسرئيسا
ً
إدارة شركة املعلومات االئتمانية ،أو
للجهاز التنفيذي فيها أو نوابه أو مساعديه
وكذلك لالستمرار في شغل أي من هذه املناصب
ما يلي:
 1أال يكون قد سبق احلكم عليه بعقوبةجناية أو في جرمية مخلة بالشرف أو األمانة.
 2ألاّ يكون قد أشهر إفالسه. 3أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 4أن يكــون لديــه خــبرة كافيـة في مجــالنشــاط الشــركة.
 تلتزم شركات املعلومات االئتمانية مبايلي:
 - 1تقديـم البيانات واملعلومات ملستخدميها
املصرح لهم باالستعالم وللعمالء أنفسهم.
 - 2عدم اإلفصاح أو الكشف عن املعلومات
االئتمانية التي بحوزتها للغير.
 - 3وض��ع أنظمة حديثة وإن��ش��اء قاعدة
بيانات يحفظ بها كل ما يتعلق باملعلومات
االئ��ت��م��ان��ي��ة وال��س��ج��ل االئ��ت��م��ان��ي وت��ق��اري��ر
املعلومات االئتمانية وحتديثها بصفة دورية.
 - 4حماية أم��ن املعلومات م��ن الفقد أو
التلف أو الدخول أو االستخدام أو التعديل غير
املشروع أو غير اآلمن ،ومبا في ذلك االحتفاظ
بوسائل دعم استرداد البيانات في احلاالت
الطارئة.
 - 5إعداد سجالت ائتمانيـة موثقة ودقيقـة
ومعاجلتـها ف��ي ال��وق��ـ��ت امل��ن��اس��ب بطريقة
صحيحة وآمنة.
 - 6إع��داد سجل منتظم مبوافقات العمالء
على االستعالم عن املعلومات االئتمانية.
 تخضع أن��ش��ط��ة ش��رك��ات املعلوماتاالئتمانية لرقابة البنك املركزي.
 البنك املركزي حق احلصول على جميعالبيانات واملعلومات االئتمانية وتقارير
املعلومات االئتمانية بقاعدة بيانات الشركة،
كما يجوز للشركة احلصول على البيانات
واملعلومات املتوافرة لدى البنك املركزي في
نظام مركزية املخاطر .
ع��ن��د م��خ��ال��ف��ة ال��ش��رك��ات وامل��ؤس��س��ات
اخلاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة
أحكام ه��ذا القانون أو الئحته التنفيذية أو
القرارات والتعليمات الصادرة بتوقـيع أحـد
اجلـزاءات التاليـة مبا يناسب جسـامة املخالفة:
 - 1حظر مزاولة نشاط البيع بالتقسيط
للسلع واخلدمات لفترة محدودة.
 - 2إلغاء الترخيص الصادر للشركة أو
املؤسسة من وزارة التجارة والصناعة ملزاولة
نشاط البيع بالتقسيط للسلع واخلدمات في
حالة تكرار ارتكاب املخالفة.
 -يعاقب باحلبس م��دة ال تزيد على سنة

وبغرامة ال تزيد على خمسة آالف دينار ،أو
بإحدى هاتني العقوبتني مع احلكم بالعزل
حسب األحوال كل من:
 تلتزم ش��رك��ات املعلومات االئتمانيةالقائمة في تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق
أوضاعها بالتسجيل لدى البنك املركزي وفقًا
ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية ،وذلك
خ�لال فترة ال جت��اوز ستة أشهر م��ن تاريخ
صدور الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

التقاعد املبكر
واف��ق املجلس في جلسة  30يناير 2019
على االق��ت��راح بقانون رق��م  10لسنة 2019
بتعديل ب��ع��ض أح��ك��ام ق��ان��ون التأمينات
االجتماعية بشأن معاشات ومكافآت التقاعد
للعسكريني عند انتهاء االش��ت��راك (التقاعد
املبكر)
وج��اءت نتیجة التصویت على االقتراح
ب��ق��ان��ون ب��ش��أن ت��ع��دی��ل ق��ان��ون التأمینات
االجتماعیة في املداولة الثانیة مبوافقة 36
عضوًا وع��دم موافقة  14عضوًا من إجمالي
احلضور البالغ عددهم  50عضوا.
وي��ه��دف ال��ق��ان��ون ال���ي إت��اح��ة امل��واط��ن�ين
الفرصة أمامهم الختيار التقاعد املبكر مبا
وحرصا على عدم
ً
يتواءم وظروفهم احلياتية،
اإلضرار بنظام التأمينات االجتماعية والتأثير
على دوره في كفالة العيش الكرمي ألصحاب
امل��ع��اش��ات وم���ن ي��ع��ول��ون��ه��م ،ومب���ا يوجب
احملافظة عليه وضمان استمراره ،ومراعاة
لعدم إرهاق اخلزانة العامة بأعباء مالية تثقل
كاهلها في ضوء أوضاعها التي توجب ترشيد
إنفاقها ،وسعيًا من الدولة لتحسني أوضاع
املعاشات التقاعدية ورفع املستوى املعيشي
ألصحابها.
 یجوز في حاالت انتهاء اخلدمة بناء علىطلب املؤمن علیهم وفق البنود (5و 6و )7وقبل
بلوغ السن املقررة طبقًا للجدولني ذوي الرقمني
(/7أ) و(/7ب) املشار إلیهما مبا ال یجاوز
خمس سنوات اختیار صرف املعاش التقاعدي
بدلاً من مكافأة التقاعد أو املعاش املؤجل على
أن یخفض املعاش بنسبة  % 5عن كل سنة من
املدة بنی تاریخ انتهاء اخلدمة وتاریخ بلوغ
السن امل��ق��ررة طبقًا للجدولنی املشار إلیهما
بحسب األحوال.
ویكون التخفیض بواقع  2في املائة إذا
كانت مدة االشتراك الفعلیة في التأمنی عند
انتهاء اخل��دم��ة ق��د بلغت  25سنة بالنسبة
للمؤمن علیها و 30سنة بالنسبة للمؤمن
علیه ویوقف ه��ذا التخفیض ببلوغ سن 60
عامًا للمؤمن علیها و 65عاما للمؤمن علیه أو
بالوفاة أیهما أقرب.
وتتحمل اخل��زان��ة العامة األع��ب��اء املالیة
املترتبة على تطبیق أحكام الفقرة السابقة
وتؤدیها إلى املؤسسة بالطریقة التي یصدر بها
قرار من الوزیر بعد أخذ رأي مجلس اإلدارة.
وتتحمل اخل��زان��ة العامة األع��ب��اء املالیة
املترتبة على تطبیق أحكام هذه املادة وتؤدیها
إلى املؤسسة بالطریقة التي یصدر بها قرار من
الوزیر بعد موافقة مجلس اإلدارة».
وتقرر املادة السادسة تقضي بزيادة احلد
األقصى للمدة التي تؤدى عنها املكافأة املالية
بواقع سنة عن كل سنة اشتراك وفقًا لقانون
التأمينات االجتماعية وق��ان��ون معاشات
ومكافآت التقاعد للعسكريني بعد سن ()50
سنة بالنسبة لإلناث و ( )55بالنسبة للذكور

مب��ا ال ي��ج��اوز ( )3س��ن��وات  ،أي بحد أقصى
( )21سنة بدلاً من ( )18سنة  ،مع االعتداد في
حساب السن بالسنوات كاملة  ،وبطبيعة احلال
تشمل ه��ذه ال��زي��ادة جميع املدنيني العاملني
في القطاعات كافة أو حلسابهم اخلاص وكذا
العسكريون الذين استكملوا احلد األقصى ملدة
س��داد االشتراكات وفقًا للمادة السابعة من
القانون ( )110لسنة  2014املشار إليه .
الصحة النفسية
واف��ق املجلس في جلسة  30يناير 2019
على ق��ان��ون رق��م 14لسنة  2019ف��ي شأن
الصحة النفسية.
وج���اءت نتیجة التصویت ف��ي امل��داول��ة
الثانیة مبوافقة  43عضوا وامتناع عضوين من
إجمالي احلضور البالغ عددهم  45عضوا.
و يهدف القانون إلى حماية املريض النفسي
وحقوقه ف��ي رع��اي��ة صحية سليمة تضمن
احترام آدميته وإرادته وحقه في تلقي العالج
وف��ق املعايير الطبيعة السليمة ،خاصة في
ظل ما يشهده الطب النفسي من تطور كبير
في اآلونة األخيرة ،إذ توافرت وسائل عالجية
متعددة تسمح بعالج هؤالء املرضى وشفائهم
ف��ي م��دد ق��ص��ي��رة ،كما تغير مفهوم العالج
النفسي ،ليصبح هدفه األساسي عالج املريض،
وإعادته إلى املجتمع واالنخراط فيه ،وليس
عزله أو إقصاءه بإيداعه في املنشآت النفسية.
وي��س��ري ال��ق��ان��ون على منشآت الصحة
النفسية ،وقد حددت تلك املنشآت باملستشفيات
املتخصصة في الطب النفسي سواء أكانت عامة
أم خاصة ،وأقسام الطب النفسي باملستشفيات
العامة واخلاصة ،واملراكز والعيادات املرخص
لها بالعمل في مجال الصحة النفسية.
ويلزم القانون كل منشأة بأن حتتفظ مبلف
خ��اص لكل مريض نفسي يتضمن البيانات
اخلاصة به ،وال يجوز االطالع على هذا امللف إال
في األحوال التي يجيزها القانون ،وتنص املادة
( )4على إنشاء املجلس التنسيقي للصحة
النفسية على أن ي��ك��ون ف��ي وزارة الصحة
ويشكل املجلس بقرار من وزير الصحة.
ويجيز القانون وف� ًق��ا للمادة ( )10ألي
من الوالدين أو الوصي أو القيم تقدمي طلب
لفحص املريض النفسي ناقص األهلية بإحدى
منشآت الصحة النفسية ويجوز ألي منهم
أن يطلب خروجه إال إذا انطبقت على املريض
شروط الدخول اإللزامي ،وفي هذه احلالة تتبع
اإلجراءات املقررة في هذا الشأن.
ونصت املادة ( )13على عدم جواز إدخال
أي شخص إل��زام� ًّي��ا للعالج ب��إح��دى منشآت
الصحة النفسية ،إال مبوافقة طبيب متخصص
في الطب النفسي ،ووج��ود عالمات واضحة
تدل على مرض نفسي شديد ،وذلك في احلالتني
التاليتني:
 1وج��ود احتمال ت��ده��ور شديد وشيكللحالة النفسية.
 2إذا كانت أع��راض املرض النفسي متثلتهديدًا جد ّيًا ووشيكًا لسالمة أو صحة أو حياة
املريض أو اآلخرين.
واشترطت املادة ( )28بألاّ تزيد مدة تطبيق
نظام األوام��ر العالجية املجتمعية على ستة
أشهر ،وال يجوز جتديدها ملدة أخرى إال بقرار
من املجلس التنسيقي.
ونصت املادة ( )36على أنه ال يجوز تقييد
حرية املريض جسد ّيًا أو عزله بأي وسيلة دون
اتباع اإلج��راءات الفنية التي حتددها الالئحة
التنفيذية لهذا القانون ،وتأكيدًا ألهمية وضع
الضمانات الكافية لعدم التعدي على حرية

املريض خاصة.
وأن���اط القانون ف��ي امل���ادة ( )37ب��وزارة
الصحة إنشاء مراكز إي��واء الستقبال املرضى
الذين ال تستدعي حالتهم البقاء في املنشأة
ويرفض أهلهم استقبالهم أو ال يقومون بحسن
معاملتهم كأن يقوموا بإيذائهم أو استغاللهم
أو لتقدير الطبيب حاجتهم للبقاء بها كمرحلة
مؤقتة بحيث يتاح لهم فرصة احلياة بوسط
املجتمع ،.كما نصت امل��ادة في الفقرة األخيرة
منها ج��واز إحالة أي من املرضى إلح��دى دور
الرعاية االجتماعية أو مراكز اإلي��واء التابعة
ألي جهة حكومية.
تعديل ق��ان��ون رق��م  47ب��ش��أن الرعاية
السكنية (وثيقة متلك ألرملة الشهيد)
واف��ق املجلس في جلسة  5فبراير 2019
على م��ش��روع ق��ان��ون رق��م  11لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )47لسنة
 1993في شأن الرعاية السكنية والقانون
رقم ( )27لسنة  1995في شأن إسهام نشاط
القطاع اخلاص.
وجاءت نتیجة التصویت في املداولة الثانية
مبوافقة  56عضوًا وعدم موافقة عضو واحد من
إجمالي احلضور البالغ عددهم  57عضوًا.
ويهدف القانون إل��ى إص��دار وثيقة متلك
باسم أرملة الشهيد ومنح الرعاية السكنية
حق بيع الوحدة أو الوحدات املستردة باملزاد
العلني وق��د متت املوافقة على تعديل بقصر
املشاركني ف��ي امل���زاد العلني على مستحقي
الرعاية السكنية وفي حال متام البيع يطرح
املزاد مرة ثانية للكافة.
 إسهام نشاط القطاع اخلاص في تعمیراألراض���ي الفضاء اململوكة للدولة ألغ��راض
الرعایة السكنیة لألسرة قبل إص��دار وثیقة
التملك تصدر الوثيقة باسم أرملة الشهید
الكویتیة وفقًا للضوابط واألحكام التي یصدر
بها قرار من الوزیر املختص بناء على موافقة
مجلس اإلدارة».
 یجوز للمؤسسة بیع أي م��ن البدائلالسكنیة املستردة (قسیمةأو بیت أو شقة) من
املخصص لهم وفقًا ألحكام القانون رقم ()47
لسنة  1993املشار إلیه وذلك باملزاد العلني
على أن تكون األولوية ملن یرغب من مستحقی
الرعایة السكنیة وفقًا للشروط والضوابط
التي یصدر بها قرار من الوزیر املختص بناء
على موافقة مجلس إدارة املؤسسة وعلى أن
یتم تقییم السعر األساسي للمزاد من خالل
مقیم أو أكثر».
ولفتت املذكرة اإلیضاحیة ملشروع القانون
إلى استحداث نص جدید في قانون (الرعایة
السكنیة) یكفل ألرم��ل��ة الشهید الكویتیة
احل��ص��ول على وثیقة متلك ال��ب��دل السكني
املخصص ألسرة الشهید باسمها منفردة سواء
كان دون أوالد أو مع وجود أوالد حصلوا أم لم
یحصلوا بعد على (الرعایة السكنیة).
وأشارت املذكرة اإلیضاحیة إلى استحقاق
أرملة الشهید الكویتیة لهذا التكرمی «التي
حافظت من بعده على أسرته وكرست حیاتها
خاصا
ًّ
ألوالدها فبات من املالئم تكرمیها تكرمیًا
یلیق.
وع��زت املذكرة إضافة فقرة جدیدة جتیز
لـ(الرعایة السكنیة) بیع الوحدات السكنیة
املستردة باملزاد العلني إال أن قیمة الوحدة
السكنیة املستردة قد تكون قیمة سوقیة عالیة
في الوقت الذي یتم فیه االسترداد وعملاً على
تنمیة موارد املؤسسة ومبا یعود بالنفع على
املشاریع املستقبلیة واحلالیة التي تقوم بها

املؤسسة.
تعديل امل��رس��وم رق��م  38لسنة 1980
بشأن قانون املرافعات املدنية ( مد الطعن في
التمييز)
واف��ق املجلس في جلسة  6فبراير 2019
على االق��ت��راح بقانون قانون رق��م  12لسنة
 2019بتعديل الفقرة األولى من املادة ()153
من املرسوم بالقانون رقم ( )38لسنة 1980
بإصدار قانون املرافعات املدنية والتجارية.
وج��اءت نتیجة التصویت على االقتراح
بقانون في الثانیة مبوافقة إجمالي احلضور
وعددهم  59عضوًا.
التأمني الصحي على األجانب وفرض رسوم
مقابل اخلدمات الصحية (فرض رسوم مقابل
اخلدمات الصحية)
واف��ق املجلس في جلسة  5م��ارس 2019
على قانون رقم  15لسنة  2019بتعديل بعض
أحكام القانون رقم ( )1لسنة  1999في شأن
التأمني الصحي على األجانب وفرض رسوم
مقابل اخلدمات الصحية.
وجاءت نتیجة التصویت على هذا القانون
في املداولة الثانیة موافقة  47وعدم موافقة
أربعة وامتناع عضو واحد من إجمالي احلضور
والبالغ عددهم  52عضوا.
إن��ش��اء الهيئة العامة للغذاء والتغذية
(الرقابة والتفتيش على جميع املواد الغذائية)
وافق املجلس في جلسة  20مارس 2019
على قانون رقم  16لسنة  2019بشأن تعديل
بعض أحكام القانون رقم ( )112لسنة 2013
بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
وج��اءت نتیجة التصویت على مشروع
القانون في مداولته الثانیة مبوافقة  43عضوا
وعدم موافقة عضو واحد وامتناع عضو واحد
من إجمالي احلضور البالغ عددهم  45عضوا.
ويهدف القانون إلى الرقابة والتفتیش على
جمیع امل��واد الغذائیة والتأكد من صالحیتها
لالستهالك اآلدم���ي وخ��ل��وه��ا م��ن األم���راض
والتصدي النتشار األغذیة الفاسدة وتشدید
العقوبات لتأمنی سالمة ال��غ��ذاء والتغذیة
حمایة لصحة املستهلك من األمراض واألوبئة.
وتفصیلها ال سیما بعد انتقال مسؤولیة مراقبة
الغذاء من بلدیة الكویت إل��ى الهیئة العامة
للغذاء والتغذیة.
النظام امل��وح��د ملكافحة الغش التجاري
اخلليجي
واف��ق املجلس في جلسة  30ابريل 2019
على مشروع القانون رق��م  20لسنة 2019
ب��إص��دار القانون (ال��ن��ظ��ام) امل��وح��د ملكافحة
الغش التجاري ل��دول مجلس التعاون لدول
اخلليج العربية.
وج���اءت نتیجة التصویت على مشروع
القانون في املداولة الثانیة مبوافقة إجمالي
األعضاء في اجللسة البالغ عددهم  54عضوا.
وتنص امل��ادة االول��ي ووف��ق على القانون
(النظام) املوحد ملكافحة الغش التجاري لدول
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية املرافق.
كما نصت املادة الثانية يتم معادلة الدينار
الكويتي بالريال السعودي وفق سعر الصرف
املعلن من البنك املركزي في يوم احلكم.
وأش����ارت امل��ذك��رة اإلی��ض��اح��ی��ة ملشروع
القانون إلى متاشي القانون مع أهداف االتفاقیة
االقتصادیة بنی دول مجلس التعاون اخللیجي
التي تسعى إل��ى مراحل متقدمة من التكامل
اخللیجي ووضع تشریعات وأسس قانونیة
متماثلة في املجاالت االقتصادیة واملالیة.
ویأتي مشروع القانون للرغبة في تعزیز
اقتصاد دول املجلس ومواصلة اخلطوات التي
مت اتخاذها إلقامة الوحدة االقتصادیة فیما
بینها تیسیرا للتعامل التجاري في املنطقة.

السجل العيني
واف��ق املجلس في جلسة  30ابريل 2019
على مشروع القانون قانون رق��م  21لسنة
 2019في شأن السجل العيني.
وج���اءت نتیجة التصویت على مشروع
القانون في املداولة الثانیة مبوافقة إجمالي
األعضاء في اجللسة البالغ عددهم  55عضوا.
ويهدف القانون الي تعزيز اقتصاد دول
املجلس ومواصلة اخلطوات التي مت اتخاذها
إلقامة الوحدة االقتصادية فيما بينهما تيسيرا
للتعامل ال��ت��ج��اري ف��ي املنطقة ،االتفاقية
االقتصادية بني دول مجلس التعاون اخلليجي
التي تسعى إل��ى مراحل متقدمة من التكامل
اخلليجي ووضع تشريعات وأسس قانونية
متماثلة في املجاالت االقتصادية واملالية.
وعرفت إحدى مواد مشروع القانون السجل
العیني بأنه «مجموعة من الصحائف التي تبنی
أوصاف كل عقار وحالته القانونیة واحلقوق
املترتبة له وعلیه واملعامالت املتعلقة به».
وأشارت مادة أخرى إلى «اختصاص إدارة
التسجیل العقاري وفروعها دون غیرها بأعمال
السجل العیني» على أن تقوم بـ»إنشاء سجل
عیني مكتوب وإلكتروني تفرد فیه صحیفة
خاصة لكل عقار» إضافة إلى «إنشاء فهرس
شخصي هجائي یكون فیه لكل مالك صحیفة
خاصة یبنی فیها العقارات التي میلكها».

اجلامعات احلكومية
واف��ق املجلس ف��ي  24يونيو  2019على
مشروع قانون في شأن اجلامعات احلكومية.
وج���اءت نتیجة التصویت على مشروع
القانون في مداولته الثانية موافقة  34عضوا
وعدم موافقة  24أعضاء من إجمالي احلضور
البالغ عددهم  58عضوا.
ويهدف القانون إل��ى إزال��ة العوائق التي

