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تعديل قانون الشركات يحظر حتول «غير الربحية» إلى ربحية
حتول دون تطور التعليم واالرت��ق��اء بالفرد
عبر دعم املؤسسات التعليمة وتشجیعها على
التميز واحلد من الصعوبات التي تواجهها من
كل النواحي.
وتنص إحدى مواد مشروع القانون على
أن «اجل��ام��ع��ات هیئات عامة ذات استقالل
علمي وبحثي وأكادمیي وإداري ومالي مبا
یضمن حریة التعلیم والبحث العلمي لكل منها
شخصیة اعتباریة وهي معفاة من الضرائب
والرسوم وأي تكلفة مالیة أخ��رى ولها حق
التملك وه��ي مكان آم��ن ل��ه حرمته وتتولى
إدارتها حفظ النظام واألمن فیها».
وبینت مادة أخرى أن «إنشاء أو دمج أو
إلغاء اجلامعات احلكومیة یكون بناء على
م��رس��وم بعد أخ��ذ رأي مجلس اجلامعات
احلكومیة املشار إليه في م��ادة ( )7من هذا
القانون».
وأش���ارت إح��دى امل��واد إل��ى اختصاصات
مجلس اجلامعات احلكومیة ومن بینها «رسم
السیاسة العامة للتعلیم اجلامعي والبحث
العلمي في ط��ور السیاسة العامة للدولة»
و»اعتماد إنشاء الكليات وم��راك��ز األبحاث
والدراسات واملراكز املهنیة أو دمج القائم منها
أو تغییر مسماه أو إلغائه التي یوافق علیها
مجلس اجلامعة احلكومیة املعنیة».
وضمن اختصاصات مجلس اجلامعات
احلكومیة أيضا «وض��ع ال��ش��روط الواجب
ت��واف��ره��ا للترشیح ملنصب مدیر اجلامعة
ون��واب��ه وال��ع��م��داء ومساعدیهم ورؤس���اء
األق��س��ام العلمية وم��ن في حكمهم وطریقة
اختیارهم» إضافة إلى وضع واعتماد القواعد
واملعاییر العامة لنظم االبتعاث والتعینی
والترقیة ألعضاء الهیئة األكادمییة باجلامعة
واملوظفني.

إعادة تعيني هيئة التدريس السابقني
واف��ق املجلس في  24يونيو  2019على
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون
رق��م  47لسنة  2005في ش��أن إع��ادة تعینی
أع��ض��اء هیئة التدریس السابقنی بجامعة
الكویت والهیئة العامة للتعلیم التطبیقي
والتدریب إلى العمل.
وج��اءت نتیجة التصویت على مشروع
القانون مبداولة الثانية موافقة  46عضوًا
وع���دم م��واف��ق��ة تسعة أع��ض��اء م��ن إجمالي
احلضور البالغ عددهم  55عضوًا.
ونصت امل��ادة األول��ى على أن «تستبدل
بعنوان القانون رقم ( )47لسنة  2005في
ش��أن إع���ادة تعینی أع��ض��اء هیئة التدریس
السابقنی بجامعة الكویت والهیئة العامة
للتعلیم التطبیقي القانون اآلنف الذكر.
والتدریب إلى العمل العنوان التالي :قانون
رقم ( )47لسنة  2005في شأن إعادة تعینی
أعضاء هیئة التدریس السابقنی باجلامعات
احلكومیة والهیئة العامة للتعلیم التطبیقي
والتدریب.
وتقضي املادة الثانية بأن «تستبدل بنص
امل��ادة األول��ى من القانون رق��م ( )47لسنة
 2005املشار إليه النص اآلتي :استثناء من
أحكام امل��رس��وم بالقانون رق��م ( )15لسنة
 1979ف��ي والباحثني العلمینی ف��ي معهد
الكویت لألبحاث العلمیة واألطباء العاملني
في وزارة الصحة».
واملرسوم في شأن نظام اخلدمة املدنیة
امل��ش��ار إلیهما لعضو هیئة ال��ت��دری��س في
اجلامعات احلكومیة والهیئة العامة للتعلیم
التطبیقي والتدریب والباحث العلمي في معهد
الكویت لألبحاث العلمیة والطبیب العامل في
وزارة الصحة الذي انتهت خدمته مبناسبة
تعیینه في وظیفة عامة أو تعیینه في املجلس
البلدي أو انتخابه عضوًا في مجلس األمة
أواملجلس البلدي العودة لعمله عند طلبه بعد
انتهاء مدة خدمته بهذه اجلهات بذات الوظیفة
التي كان یشغلها قبل انتهاء خدمته أیا كانت
املدة ما بنی تركه العمل بها والعودة إلیها على
أن یجمع بنی املرتب واملعاش التقاعدي».
حقوق املؤلف واحلقوق املجاورة
واف��ق املجلس في  24يونيو  2019على
إص����دار ق��ان��ون ح��ق��وق امل��ؤل��ف واحل��ق��وق
املجاورة.
وج��اءت نتیجة التصویت على مشروع
القانون في املداولة الثانية موافقة  46عضوا
ورفض عضو واحد وإجمالي احلضور البالغ
عددهم  47عضوًا.
ويهدف القانون إلى احلمایة على األعمال
املبتكرة في مجاالت اآلداب والفنون والعلوم
لتشجیع اإلنتاج الفكري اإلنساني.
وع��رف��ت إح���دى م���واد م��ش��روع القانون
(امل��ؤل��ف) على أن��ه «الشخص ال��ذي یبتكر
املصنف ویعد من یذكر اسمه على املصنف أو
ینسب إليه عند نشره مؤلفه ما لم یقم الدلیل
على غیر ذلك كما یعتبر مؤلفًا للمصنف من
ینشره دون ذك��ر اس��م��ه أو ب��اس��م مستعار
بشرط اّأل یقوم شك في معرفة حقیقة شخصه
ف��إذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج املصنف
شخصا طبیعیًّا أو اعتبار ّیًا ممثلاً
ً
سواء أكان
للمؤلف في مباشرة حقوقه إلى أن یتم التعرف
على حقیقة شخص املؤلف».
كما عرفت املادة ذاتها (احلقوق املجاورة)
على أنها «احلقوق التي یتمتع بها من یقومون
بنقل عمل امل��ؤل��ف إل��ى اجلمهور ویعرفون
بأصحاب احلقوق املجاورة وهم فنانو األداء
ومنتجو التسجیالت الصوتیة هیئات البث».
ون��ص��ت م���ادة أخ���رى ع��ل��ى أن «ت��س��ري
احلمایة التي یقررها ه��ذا القانون حلقوق
املؤلفنی على املصنفات املبتكرة في اآلداب
والفنون والعلوم أ ّیًا كان نوع هذه املصنفات
املبتكرة ف��ي اآلداب وال��ف��ن��ون وال��ع��ل��وم أ ًّی��ا
ك��ان ن��وع ه��ذه املصنفات أو طریقة التعبیر
عنها أو أهمیتها أو الغرض من تألیفها أو
تصنیفها مبجرد ابتكارها دون احلاجة ألي
إج��راء شكلي» .وش��ددت إح��دى امل��واد على
«متتع املؤلف وخلفه العام واملوصى له بحق
استئثاري في إج��ازة أو منع أي استعمال أو
استغالل ملصنفه بأي وجه من الوجوه».
وأجازت مادة أخرى «احلجز على احلقوق
املالیة للمؤلف على مصنفه املنشور في حال
صدور حكم من احملكمة ضده وال یجوز احلجز
على احلقوق املالیة عن املصنفات التي میوت
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مؤلفها قبل نشرها ما لم یثبت بصفة قاطعة
أنه استهدف نشرها قبل وفاته».
وتقضي إح��دى امل���واد بأنه «یقع باطلاً
بطالنًا مطلقًا كل تصرف للمؤلف في مجموع
إنتاجه الفكري املستقبلي».
وأش����ارت م���ادة أخ���رى إل���ى م��ن��ح صفة
الضبطیة القضائیة «للموظفنی الذین یحددهم
رئیس املجلس بناء على ترشیح املكتبة وأن
یصدر بهم ق��رارًا من الوزیر املختص ملراقبة
تنفیذ هذا القانون تفتیش املطابع واملكتبات
ودور النشر واألماكن العامة وضبط اجلرائم
التي تقع باملخالفة ألحكامه وحترير احملاضر
الالزمة وإحالتها إل��ى النیابة العامة ولهم
االستعانة برجال الشرطة في أداء عملهم عند
احلاجة».
وبینت إح��دى امل��واد أن «النیابة العامة
تتولى دون غیرها سلطة التحقیق والتصرف
واالدع����اء ف��ي جمیع اجل��رائ��م الناشئة عن
تطبیق أحكام ه��ذا القانون وتختص دائ��رة
اجل��ن��ای��ات ف��ي احملكمة الكلیة بنظر جمیع
الدعاوى اجلزائیة املنصوص علیها فیه».
وتقضي مادة أخرى بأنه «مع عدم اإلخالل
بأي عقوبة أشد ینص علیها قانون آخر یعاقب
باحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزید
على سنتنی وغ��رام��ة ال تقل عن  500دینار
(نحو  1600دوالر) وال تزید ع��ن  50ألف
دی��ن��ار (ن��ح��و  165أل��ف دوالر) أو بإحدى
هاتنی العقوبتنی كل من قام بغیر إذن كتابي
م��ن امل��ؤل��ف أو صاحب احل��ق امل��ج��اور أو من
یخلفهما.

املناقصات العامة
واف��ق املجلس في  24يونيو  2019على
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون
رقم  49لسنة  2016بشأن املناقصات العامة.
وج���اءت نتیجة التصویت على مشروع
القانون ف��ي اجللسة اخل��اص��ة مبوافقة 47
عضوا وعدم موافقة اثننی من إجمالي احلضور
البالغ عددهم  49عضوا.
ويهدف القانون إلى أن األفضلية ألصحاب
املشروعات الصغیرة واملتوسطة عند ترسیة
العطاءات وتشجيع املبادرين على املشاركة
في أكبر عدد ممكن من املناقصات وقرر إحالته
إلى احلكومة والتنویع ألصحاب الشركات
الصغیرة حتى تأخذ جزءًا من هذه املناقصات
لتساهم في االقتصاد الوطني وتنمیة هذا
البلد .وعرفت إحدى املواد (املشروع الصغیر
أو املتوسط) بأنه «املشروع االقتصادي املعتمد
كمشروع صغیر أو متوسط لدى الصندوق
الوطني لرعاية املشروعات الصغیرة.
كما عرفت (املنتج الوطني) بأنه كل منتج
ذي منشأ وطني وفقًا ألحكام املادة الثالثة من
القانون رقم  58لسنة  1982باملوافقة على
االتفاقیة االقتصادیة املوحدة بنی دول مجلس
التعاون .وأك��دت إحدى امل��واد أن املناقصات
ال��ت��ي تقل ع��ن خمسة وسبعني أل��ف دينار
ستكون بشكل رئيسي من نصيب املشروعات
ال��ص��غ��ي��رة وامل��ت��وس��ط��ة ،ف��ض�لاً ع��ن إع��ط��اء
األول��وي��ة للعطاءات املقدمة من املشروعات
الصغيرة واملتوسطة لتكون أعلى من باقي
العطاءات مبا ال يتجاوز نسبة عشرين باملئة،
وتخصيص عشرة باملئة م��ن قيمة العقود
احلكومية للمشاريع الصغيرة واملتوسطة.
ولفتت إح��دى امل��واد إلى اختصاص جلنة
التصنیف في «تصنیف متعهدي املقاوالت
العامة إلى أربع فئات حسب قدراتهم املالیة
والفنیة ویضع اجلهاز املركزي شروطً ا خاصة
لتسهیل دخول أصحاب املشروعات الصغیرة
واملتوسطة للفئة الرابعة».
وتطرقت مادة أخرى إلى جتزئة املناقصة
على النحو التالي «إذا تساوت األسعار بنی
عطاءین أو أكثر وكانت املناقصة تقبل التجزئة
جاز للمجلس جتزئة املقادیر املعلن عنها بنی
مقدمي العطاءات املتساویة بشرط موافقتهم
على ذل��ك وع���دم اإلض����رار مبصلحة العمل
أم��ا في األح���وال التي ال تقبل فیها املناقصة
التجزئة وت��س��اوت أس��ع��ار ال��ع��روض یتم
االقتراع بینهم» .وأكدت إحدى املواد أفضلیة
املنتج احمللي «مع مراعاة االتفاقیات الدولیة
واإلقلیمیة املبرمة مع دولة الكویت وتطبیق
م��ب��دأ املعاملة باملثل تعطى األول��وی��ة في
مشتریات اجل��ه��ات العامة على املجلس أو
اجلهة صاحبة الشأن في مناقصات التورید
 أو م��ا ف��ي حكمها  -الترسیة على عرضاملنتج الوطني متى كان مطابقًا للمواصفات
والشروط وكانت األسعار املقدم بها ال تزید
على أق��ل األس��ع��ار التي قدمت ع��ن منتجات
مماثلة مستوردة بنسبة .»% 20

تنظيم التأمني
واف���ق املجلس ف��ي  1يوليو  2019على

م��ش��روع ق��ان��ون ف��ي ش���أن تنظیم التأمنی
واإلشراف والرقابة علیه.
وج���اءت نتیجة التصویت على مشروع
القانون في مداولته الثانیة مبوافقة  40عضوا
وعدم موافقة  5أعضاء من إجمالي احلضور
البالغ عددهم  45عضوا.
ويهدف القانون تنظیم حلقوق املساهمنی
وحملة الوثائق وتطبیق املعاییر الدولیة
لإلشراف والرقابة على شركات التأمنی ومبا
یواكب التحوالت العاملیة واإلقلیمیة في مجال
التجارة واخلدمات.
وعرفت املادة األولى بأنها عقد تأمنی بنی
شركة التأمنی وامل��ؤم��ن له تتعهد مبقتضاه
شركة التأمنی مقابل قسط تأمنی بتعويض
امل��ؤم��ن ل��ه ع��ن األض���رار واخلسائر املغطاة
مبوجبه أو دفع مبلغ التأمنی للمؤمن علیه أو
املستفیدین بناء على وثیقة التأمنی.
وتضمنت امل��ادة تعریف (وثیقة التأمنی
التكافلي) وهي عقد تأمنی یهدف إلى حتقیق
مبدأ التكافل والتعاون بنی األعضاء املشتركنی
على أس��اس حتملهم لألخطار التي یتعرض
لها أي منهم وتعاونهم في جبر الضرر الفعلي
وفقًا للقواعد التي ینص علیها النظام األساسي
للشركة وال��ش��روط التي تتضمنها وثیقة
التأمنی.
وأج���ازت إح��دى امل���واد للجهة املختصة
إیقاف الشركات عن مزاولة أنشطة تأمینیة
جدیدة «في أي من احلاالت وهي :إذا لم حتتفظ
الشركة املرخص لها بهامش امل�لاءة املالیة
واملخصصات الفنیة أو إذا لم تقدم للجهة
املختصة بیانًا بأوجه ونسب استثمار حقوق
حملة الوثائق وإذا امتنعت الشركة املرخص
لها ع��ن تنفیذ حكم قضائي نهائي متعلق
بأنشطتها املنصوص علیها في هذا القانون».
 توقف الشركة املرخص لها إذا خالفتأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات املنفذة
له أو قانون الشركات املشار إلیه أو قانون
آخر أو نظامها األساسي وإذا تأخرت الشركات
املرخص لها في س��داد التزاماتها خالل املدد
احملددة في الالئحة التنفیذیة.
 توقف الشركة امل��رخ��ص لها إذا أخلتبالتزاماتها املتعلقة بوضع ودیعة في أحد
البنوك العاملة في الكویت ال تقل عن احلد
األدن��ى لقیمة الودیعة مضافا إلیها  20في
املائة من إجمالي األقساط وسداد النقص في
قیمة الودیعة خ�لال م��دة ال جت��اوز  60یومًا
من تاریخ حدوثه إذا تبنی للجهة املختصة أن
حقوق حملة الوثائق مهددة بالضیاع.
وإذا فقدت الشركة أحد الشروط الالزمة
مل��م��ارس��ة ن��ش��اط ال��ت��أم�ین وف � ًق��ا ألح��ك��ام هذا
القانون» .وأجازت إحدى املواد للجنة العلیا
إص��دار قرار مسبب بإلغاء ترخیص الشركة
مبمارسة نشاط التأمنی إذا تبنی أن القید
في السجل مت باملخالفة ألحكام هذا القانون
والئحته التنفیذیة وإذا ثبت أن الشركة متتنع
عن تنفیذ األحكام النهائیة».
ويجب على الوحدة إب�لاغ الشركة بقرار
إلغاء الترخیص فور صدوره وللشركة التظلم
من هذا القرار.
ونصت إحدى املواد على أن للوحدة إخطار
شركة الوساطة املخالفة ألحكام هذا القانون
باملخالفات املنسوبة إلیها لتصحیحها خالل
 60یومًا من تاریخ اإلخطار.
وف��ي حالة ع��دم تصحیح ه��ذه املخالفات
خالل املدة املذكورة یتم إغالق الشركة إدار ّیًا
بقرار مسبب من الوحدة ملدة ال تزید على 90
یومًا وفي حالة تكرار املخالفة أو استمرارها
 تغلق الشركة نهائیًّا ویلغى ترخیصهاویتم شطبها من سجل الوساطة بقرار من
الوحدة»

إصدار قانون الشركات
واف��ق املجلس في جلسة  1يوليو 2019
على اق��ت��راح بقانون بتعديل بعض أحكام
ق��ان��ون رق��م  1لسنة  2016ب��إص��دار قانون
الشركات.
وج��اءت نتیجة التصویت على االقتراح
بقانون مبداولته الثانیة موافقة  44عضوًا
وعدم موافقة  6أعضاء من اجمالي احلضور
البالغ عددهم  50عضوًا.
وأبرز التعديالت على قانون الشركات هي
احلظر على الشركات غیر الربحیة بالتحول
إلى شركات ربحیة وتعزیز املركز القانوني
التفاقات املساهمنی التي تنظم عالقة املساهمنی
والشركاء خارج عقد التأسیس.
وتشمل التعدیالت متكنی الشركات من
إضافة ش��روط لعضویة مجالس اإلدارات
لتمكنی الشركات العائلیة من تضمنی ضوابط
تناسب دساتیر العائلة اخلاصة بحوكمة
الشركات العائلیة.
وتلزم التعدیالت رئیس اجلمعیة وأمنی
سر مجلس اإلدارة وأح��د املساهمنی للشركة

املساهمة املقفلة بتدوین ق���رارات اجلمعیة
العامة والتحفظات إن وجدت.
وأحد التعدیالت التي متكن هیئة أسواق
امل���ال م��ن وض��ع ق��واع��د تنظم اإلف��ص��اح��ات
املطلوبة من وكالء ومن ینوب عن املساهمنی
في حضور اجلمعیات العامة.
وأع��ط��ت ال��ت��ع��دی�لات اجلمعیة العامة
مرونة أكثر في حتدید فترات توزیع األرباح
ومواعیدها في السنة بدلاً من أن تقتصر على
نهایة كل سنة.
كما أن ال��ت��ع��دي�لات ت��ل��زم عضو مجلس
اإلدارة ال��ذي تكون ل��ه مصلحة ب��أي تعاقد
تبرمه الشركة باإلفصاح عن هذا التعاقد في
اجتماع واالمتناع عن التصویت مع متكنی
املساهمنی ب��االط�لاع على كشف التعامالت
ذات الصلة ،وتسمح للمؤسسات احلكومیة
بتأسیس شركات مساهمة مقفلة بشكل منفرد
حیث إن النص احلالي یتطلب وجود خمسة
مساهمنی على األق��ل إضافة إل��ى تعدیل آخر
بوجوب صدور قرار وزاري بحل الشركة في
حال هالك جمیع أو معظم أموالها.
وف��وض��ت التعدیالت هیئة أس���واق امل��ال
وضع قواعد التداول والتسویة والتقاص على
أسهم الشركات املقفلة وتنظیم حفظ سجالت
املساهمنی فیها من خالل أنظمة تقنیة متكاملة.
 ی��ج��وز للمؤسسنی أو امل��س��اه��م�ین أوالشركاء ،في الفترة السابقة أو الالحقة على
التأسیس ،إب��رام اتفاق ینظم العالقة في ما
بینهم.
 ال یجوز أن یتضمن هذا االتفاق شرطً ایعفي املؤسسنی أو بعضهم من املسؤولیة
الناجمة عن تأسیس الشركة.
 ال یجوز أن یتضمن أي ش��روط أخرىینص على سریانها على الشركة ما لم تصدر
املوافقة على هذه الشروط من اجلهة املختصة
في الشركة.
 یعد اتفاق املساهمنی ملزمًا ألطرافه وفيحال مخالفته یجوز ألط��راف االتفاق التقدم
إلى قاضي األمور الوقتیة الستصدار أمر على
عریضة بتحیید األسهم أو احلصص محل
االتفاق من التصویت ملدة یحددها القاضي
اآلمر أو حلنی الفصل في موضوع النزاع أمام
احملكمة املختصة ما لم یتم االتفاق على خالف
ذلك».
 انعقاد اجتماع اجلمعیة التأسیسیة بینهاأنه «ال یكون انعقادها صحیحً ا إال إذا حضره
مساهمون لهم حق التصویت میثلون أكثر
من نصف عدد األسهم املكتتب بها» و»تصدر
القرارات باألغلبیة املطلقة لألسهم احلاضرة
في االجتماع».
 حاالت انعقاد اجلمعیة العمومیة وبینها«توجیه مجلس اإلدارة دع��وة للجمعیة أن
جتتمع بناء على طلب مسبب م��ن ع��دد من
املساهمنی میلكون ما ال یقل عن  10في املائة
من رأس مال الشركة أو بناء على طلب مراقب
احلسابات.
 لكل مساهم أ ّیًا كان عدد أسهمه حضورهاوی��ك��ون ل��ه ع��دد م��ن األص���وات ی��س��اوي عدد
األصوات املقررة للفئة ذاتها من األسهم.
وال یجوز للمساهم التصویت عن نفسه
أو عمن میثله في املسائل التي تتعلق مبنفعة
خاصة له أو بخالف قائم بینه وبنی الشركة».
واش��ت��رط��ت م���ادة أخ���رى لصحة توزیع
األرب���اح على املساهمنی أن تكون من أرب��اح
حقیقیة ووفقًا للمبادئ احملاسبیة املتعارف
وأل می��س ه��ذا ال��ت��وزی��ع رأس امل��ال
علیها اّ
امل��دف��وع للشركة» .ویقتصر االك��ت��ت��اب في
أسهم رأس م��ال شركة املساهمة املقفلة عن
التأسیس وفقًا ألحد امل��واد على «املؤسسنی
وتختص الهیئة بوضع قواعد التعامل في تلك
األسهم والتصرف فیها وضوابط حفظ سجل
املساهمنی لهذه الشركة» مع مراعاة قواعد
معینة.
 یجوز في غیر شركات االلتزام أو االحتكاردون حاجة إل��ى استصدار ق��رار من الوزیر
تأسیس ش��رك��ات املساهمة املقفلة مبحرر
رس��م��ي م��وث��ق ی��ص��در ع��ن جمیع املؤسسنی
ویجب اّأل یقل عددهم عن خمسة ویستثنى
من ذلك الشركات املؤسسة من قبل الدولة أو
إحدى الهیئات أو املؤسسات العامة فیجوز لها
أن تنفرد بالتأسیس أو أن تشرك فیها عددًا أقل
وفق إقرارات معینة.
 ال یجوز حتویل الشركة غیر الربحیة إلىشركة ربحیة في حال التصفیة تؤول جمیع
أموال الشركة ،بعد سداد التزاماتها ،إلى إحدى
اجلمعیات أو امل��ب��رات اخلیریة املشهرة في
دولة الكویت وذلك بقرار من اجلمعیة العامة
غیر العادیة.
وق��ض��ت م���ادة أخ���رى ف��ي ه��ذا ال��ش��أن أنه
وف��ي ه��ذه احل��ال��ة ی��ل��زم العضو باإلفصاح
عن املصلحة ملجلس اإلدارة واالمتناع عن
التصويت وت��ل��ت��زم ال��ش��رك��ة ب��وض��ع سجل
ی��ت��ض��م��ن ك��اف��ة ال��ت��ع��ام�لات م���ع األط����راف

ذات الصلة التي مت اإلف��ص��اح عنها ویحق
للمساهمنی احلصول على نسخة من السجل.

األحوال الشخصية اجلعفرية
وافق املجلس في جلسة  1يوليو  2019على
مشروع قانون في شأن إصدار قانون األحوال
الشخصية اجلعفرية.
وج���اءت نتيجة التصويت على مشروع
القانون مبداولته الثانية مبوافقة  48عضوًا
وعدم موافقة  8أعضاء من اجمالي احلضور
البالغ عددهم  56عضوًا.
وقد أقر املجلس قانون األحوال الشخصية
اجل��ع��ف��ري��ة ب��ع��د س���ن���وات م���ن ال��ن��ق��اش��ات
واخلالفات ،وجاءت التصويت بتوافق مجلس
األم��ة على إص���دار ق��ان��ون وتأييد حكومي،
ليمأل الفراغ التشريعي في الدوائر القضائية
اجلعفرية باحملاكم.
وج��اء القانون في [ ]516م��ادة متضمنًا
مسائل األح��وال الشخصية كافة في املذهب
اجلعفري.
إسهام نشاط القطاع اخل��اص في تعمير
األراضي الفضاء اململوكة للدولة (اإلعفاء من
تكاليف البنية التحتية)
واف��ق املجلس في جلسة  1يوليو 2019
على قانون تعديل املادة رقم  8من القانون رقم
 27لسنة  1995في شأن إسهام نشاط القطاع
اخلاص في تعمير األراض��ي الفضاء اململوكة
للدولة ألغراض الرعاية السكنية
وج���اءت نتیجة التصویت على مشروع
القانون مبوافقة إجمالي احل��ض��ور البالغ
عددهم  55عضوًا.
ويهدف القانون بإعفاء مستحقي قسائم
ال��رع��ای��ة السكنیة م��ن تكلفة تنفیذ البنیة
األساسیة في املشاریع السابقة لهذا القانون
وكذلك إعادة املبالغ للمواطنني التي سبق أن
دفعت للدولة ألغراض الرعایة السكنیة منهم
متصلة بإنشاء البنیة األساسیة في مشاریع
الرعایة السكنیة التي توزع مشاریعها على
مستحقي الرعایة السكنیة.
ونصت امل��ادة األول��ى من مشروع القانون
على أن «یستبدل بنص امل��ادة رق��م ( )8من
القانون رقم ( )27لسنة  1995املشار إلیه
النص اآلت��ي :یكون حتدید ثمن بیع القسیمة
على سالف الذكر أس��اس ثمن رم��زي یحدده
مجلس الوزراء.
ویعفى املواطنون من تكلفة تنفیذ البنیة
األساسیة في املشاریع السابقة لهذا القانون
وتقوم املؤسسة العامة للرعایة السكنیة
ب��إع��ادة كافة املبالغ املدفوعة من املواطننی
وال��س��اب��ق س��داده��ا كتكلفة لتنفیذ البنیة
األساسیة في املشاریع السابقة لهذا القانون
ویستحق أداء ثمن القسیمة للمؤسسة وفقًا
للقواعد التي تضعها املؤسسة في هذا الشأن.

تنظيم مهنة احملاماة
واف��ق املجلس في جلسة  1يوليو 2019
على ق��ان��ون ف��ي ش��أن تعدیل بعض أحكام
القانون رقم  42لسنة  1964في شأن تنظيم
مهنة احملاماة.
وج���اءت نتیجة التصویت على مشروع
القانون في املداولة الثانیة مبوافقة  56عضوًا
ورفض ثالثة أعضاء وامتناع عضو واحد من
إجمالي احلضور البالغ عددهم  60عضوًا.
ويهدف القانون إلى توفیر الضمانات التي
تكفل للمحامي أداء مهنته على أكمل وجه
ومواكبة التطور في مهنة احملاماة.
 أن یكون احملامي «حاصلاً على إج��ازةاحلقوق أو إجازة الشریعة تخصص القضاء
الشرعي أو الفقه وأصول الفقه أو الفقه املقارن
من اجلامعات الكویتیة أو من إحدى  42لسنة
 1964في شأن مهنة احملاماة.
 یضع مجلس إدارة جمعیة احملامنیضوابط وقواعد السلوك العام ملهنة احملاماة
ویتم اعتمادها من اجلمعیة العمومیة جلمعیة
احملامنی.
 أن یكون للمحامنی املشتغلنی ج��دولعام وللمحامنی غیر املشتغلنی جدول خاص
وحتفظ هذه اجل��داول مبقر جمعیة احملامنی
وتودع نسخة منها في مقر كل محكمة ولدى
ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام وإدارة التسجیل العقاري
والتوثیق بوزارة العدل.
 ال یجوز اجلمع بنی مزاولة مهنة احملاماةواألعمال اآلتیة رئاسة مجلس األمة وعضویته
ورئاسة املجلس البلدي وعضویته والتوظف
في إحدى اجلهات احلكومیة أو اجلمعیات أو
الهیئات أو البنوك أو الشركات أو لدى األفراد.
 ال ی��ج��وز مل��وظ��ف احل��ك��وم��ة ال���ذي تركاخلدمة واشتغل في احملاماة أن یترافع ضد
اجلهة التي ك��ان یعمل بها وذل��ك ف��ي خالل
السنوات الثالث التالیة لترك اخلدمة.
وال یجوز إع���ادة تقدیر ه��ذه األت��ع��اب إال

في حالة بطالن العقد أو عدم وف��اء احملامي
بالتزاماته ف��ي ال��دف��اع ع��ن موكله أو عدم
وج��ود ات��ف��اق مكتوب على حتدید األتعاب
وف��ي ه��ذه احلالة یعرض األم��ر على الدائرة
املدنیة باحملكمة الكلیة مشفوعا برأي جمعیة
احملامنی.
 يعاقب احملامي على اإلخالل بأحكام هذاالقانون أو بواجبات املهنة أو النیل من شرفها
أو احلط من قدرها بأي تصرف مشنی بإحدى
العقوبات التأدیبیة اآلتیة:
اإلنذار اللوم الوقف عن مزاولة املهنة مدة ال تزید علىثالث سنوات
 شطب االسم من اجلدول. ویترتب على عقوبة الوقف نقل االسمإلى جدول غیر املشتغلنی وغلق املكتب طوال
مدة الوقف وال حتسب مدة الوقف ضمن مدة
التمرین أو املدة الالزمة للقید في اجلداول.
 وتعتبر مزاولة املهنة خالل مدة الوقفمخالفة تأدیبیة عقوبتها شطب االس��م من
اجلدول بصفة نهائیة.
 تنشئ جمعیة احمل��ام�ین معهدًا یسمىمعهد الكویت للمحاماة وتضع ل��ه الئحة
داخلیة ویكون حتت إدارة ورق��اب��ة مجلس
إدارة اجلمعیة للمعهد.
حظر الشهادات العلمية غير املعادلة
واف��ق املجلس في جلسة  1يوليو 2019
على مشروع قانون یحظر استعمال الشهادات
العلمیة غیر املعادلة.
وج���اءت نتیجة التصویت على مشروع
القانون في املداولة الثانیة مبوافقة  43عضوًا
وعدم موافقة  11عضوًا من إجمالي احلضور
البالغ عددهم  54عضوًا.
ویهدف القانون إلى معاجلة ظاهرة انتشار
تلك الشهادات والتي لم یتم االستیثاق من
صحتها واستخدامها في احلصول على منافع
مادیة أو أدبیة دون وجه حق.
 عرفت (الشهادات العلمیة) بأنها «محرررس��م��ي یثبت م��ن��ح ش��خ��ص درج���ة علمیة
ص��ادرة عن مؤسسة تعلیمیة مقرها داخل
أو خارج دولة الكویت باجتیازه مرحلة من
مراحل التعلیم العالي» أما (معادلة الدرجات
العلمیة) فهي «ال��ق��رار ال��ص��ادر م��ن اللجنة
متضمنا معادلة الدرجة العلمیة مبثیالتها في
دولة الكویت».
 تشكل اللجنة ب���وزارة التعلیم العاليبقرار من وزیر التعلیم العالي برئاسة وكیل
ال����وزارة» وعضویة ممثلنی م��ن ع��دة جهات
ومنها جامعة الكویت والهیئة العامة للتعلیم
التطبیقي والتدریب وإدارة الفتوى والتشریع
ودی���وان اخل��دم��ة املدنیة واجل��ه��از الوطني
لالعتماد األك��ادمی��ي وضمان ج��ودة التعلیم
ووزارة الصحة وإدارة معادلة الشهادات
العلمیة بوزارة التعلیم العالي.
 تختص اللجنة بكافة ش��ؤون التقییموامل��ع��ادل��ة ل��ل��درج��ات العلمیة وال��ش��ه��ادات
الدراسیة ما بعد الثانویة العامة في داخل
وخ���ارج الكویت وذل��ك ل�لأغ��راض املتعلقة
بالوظیفة العامة.
 ال یعتد ب��أي شهادة دراس��ی��ة أو درجةعلمیة غیر معادلة من الوزارة عدا أعضاء هیئة
التدریس املبتعثنی من اجلامعات احلكومیة».
 یحظر استعمالها للحصول على وظیفةأو صفة رسمیة في الدولة أو االستفادة منها
م��ادی��ا أو أدب��ی��ا ب��أي ص��ورة أو إذاعتها بأي
وسیلة م��ن وس��ائ��ل اإلع�ل�ام املختلفة أو أي
وسیلة أخرى من وسائل النشر».
 ح��ظ��رت إح����دى امل����واد ع��ل��ى اجل��ه��اتاحلكومیة في الكویت أو اجلهات امللحقة بها
أو اجلهات املستقلة أو اجلهات املرخص لها
االعتداد بأي شهادة غیر معادلة من الوزارة
في توظیف أي شخص بناء على هذه الشهادة
او االستعانة به بصفة دائمة أو مؤقتة على
أن تضع الالئحة التنفیذیة للقانون ضوابط
احلظر القائمة واالستثناءات ال���واردة على
ذلك.
 حظرت استخدام األلقاب العلمیة في أيوسیلة من وسائل اإلعالم املختلفة أو اإلعالن
عنها في أي وسیلة من وسائل النشر من أي
شخص إال بعد معادلة شهادته من
الوزارة.
 نصت إح��دى امل��واد على «ع��دم اإلخ�لالبأي عقوبة أشد ینص علیها أي قانون آخر
یعاقب باحلبس مدة ال جتاوز سنة وبغرامة
ال جتاوز  3آالف دینار كویتي (نحو  10آالف
دوالر أمریكي) أو بإحدى هاتنی العقوبتنی كل
موظف عام قبل شهادة دراسیة غیر معادلة في
أي معاملة رسمیة تتعلق باجلهة التي یعمل
بها ویترتب علیها حصول مقدم الشهادة على
استفادة.

مهنة مراقبة احلسابات
واف��ق املجلس في جلسة  1يوليو 2019
على ق��ان��ون ف��ي ش��أن م��زاول��ة مهنة مراقبة
احلسابات.
وج���اءت نتیجة التصویت على مشروع
القانون مبوافقة  42عضوًا وعدم موافقة 15
عضوًا من إجمالي احلضور البالغ عددهم 57
عضوا.
ي��ه��دف ال��ق��ان��ون ع��ل��ى ض��ب��ط ح��س��اب��ات
الشركات وبیاناتها املالیة حفاظا على حقوق
ال��ش��رك��اء وامل��س��اه��م�ین م��ن ناحیة وضمان
استقرار أعمال تلك الشركات من ناحیة أخرى
ما یقتضي إعادة تنظیم مهنة مراقبي ومدققي
احلسابات وفقا ألحدث املمارسات احملاسبیة
الدولیة - .عرفت (مراقب احلسابات) بأنه
«الشخص الطبیعي أو االعتباري املقید بأحد
السجالت والصادر له ترخیص سار مبزاولة
املهنة»  - .حددت مادة أخرى شرطا ملزاولة
هذه املهنة بأن یكون «مقیدًا في سجل مراقبي
احلسابات املزاولنی للمهنة».
 شملت إح���دى امل���واد ش���روط القید فيالسجل وأبرزها أن یكون كویتي اجلنسیة أو
من مواطني دول مجلس التعاون لدول اخللیج
العربي بشرط املعاملة باملثل وأن یكون
حاصلاً على مؤهل جامعي في مجال احملاسبة
وأل یكون قد سبق احلكم علیه بعقوبة جنایة
اّ
أو جرمیة مخلة بالشرف واألمانة.

