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»شؤون املرأة« تقيم مؤمترًا
حول متكني املرأة واألسرة 

ريا�ض عواد 

حت��ت رع��اي��ة رئيس مجلس 
األمة م��رزوق الغامن تقيم جلنة 
ش��ؤون امل��رأة واألس��رة والطفل 
ال��ب��رمل��ان��ي��ة وب��ال��ت��زام��ن مع 
االحتفال باليوم العاملي للمرأة 
م��ؤمت��را بعنوان )متكني امل��رأة 
واألس���رة( وذل��ك اليوم االثنني 
في مسرح مبنى صباح االحمد 

باملجلس.
وي��ن��اق��ش امل��ؤمت��ر مجموعة 
من القضايا ذات األولوية مثل 
موضوع امل��ادة 135 من قانون 
اجل���زاء، والتحديات الثقافية 
والتربوية املستجدة على األسرة 
الكويتية، اضافة الى موضوع 

أبناء الكويتيات وأزواجهن.
وي��ش��ارك في املؤمتر رئيس 
جل��ن��ة ش���ؤون امل����رأة واالس���رة 
والطفل النائب أسامة الشاهني، 
ومقرر اللجنة النائب د. صالح 
املطيري، وعضو اللجنة النائب 
اسامة املناور، الى جانب ممثلي 
العديد من جمعيات النفع العام 
امل��ش��ه��رة واجل��ه��ات الرسمية 

املختصة بهذا الشأن.
ي��ذك��ر ان ح��ض��ور امل��ؤمت��ر 
سيقتصر على أصحاب الدعوات 

م��راع��اًة لالشتراطات الصحية 
واإلجراءات االحترازية املتبعة، 
وسيقوم تلفزيون املجلس ببث 

املؤمتر كامال مساء الغد.

وجدير بالذكر إن دول العالم 
حتتفل في الثامن من مارس من 
كل عام باليوم العاملي للمرأة، 
واختارت منظمة األمم املتحدة 

م��وض��وع ) امل���رأة ف��ي القيادة: 
حتقيق مستقبل متساٍو في عالم 
كوفيد 19 ( عنوانا ليوم املرأة 

هذا العام

جانب من اجتماع سابق للجنة املرأة واألسرة والطفل 

الشاهني يقترح 
إعفاء املسنني من 

احلجر املؤسسي

القطان : ترقية املعلمني املجتازين للمقابالت 
واالختبارات للوظائف اإلشرافية  

أعلن النائب د. علي القطان عن تقدميه 
اقتراحا برغبة مبنح املعلمني املجتازين 
املقابالت واالختبارات للوظائف اإلشرافية 
الترقية املستحقة لهم قانوناً وجميع املزايا 
الوظيفية واملالية واملسمى اإلش��راف��ي.

وقال القطان في مقدمة االقتراح: 
 من املعلوم أن نظام الترقية للوظائف 
االشرافية للمعلمني بوزارة التربية يعاني 
منذ أكثر من عشر سنوات من التعسف 
والظلم نظراً لقيام التواجيه الفنية بوضع 
اختبارات تعجيزية وتعسفية في حق 
املعلمني الذين يجتازون هذه االختبارات 
بنجاح لكن رغم ذلك لم مينحوا الترقية 
الالزمة حتى اآلن، ومن الواضح أن اخللل 
ليس ف��ي املعلمني على االط���الق وإمن��ا 
بسبب آلية الترقي للوظائف اإلشرافية 
وفي االختبارات التحريرية حتديداً، مع 
العلم أن أداء ه��ذه االخ��ت��ب��ارات مخالف 
متاماً للقوانني وق��رارات اخلدمة املدنية 
التي تنظم عملية الترقيات والوسائل 
السليمة للمفاضلة ب��ني مرشحني عدة 
وال��ت��ي تطبق على جميع املوظفني في 
جميع وزارات الدولة ، فبأي حق تقوم 
التواجيه الفنية باختبار املعلمني باملادة 
العلمية وه��م حاصلون على شهادات 
جامعية معترف ب��ه��ا، وال��س��ؤال ال��ذي 
يتبادر للذهن أي��ض��اً ه��و ه��ل التوجيه 
الفني جهة مختصة باختبار املعلمني 
واحل��ك��م عليهم ب��ال��رس��وب أو النجاح، 

وه��ل تطبق التواجيه الفنية املعايير 
السليمة في هذه االختبارات؟ الواقع يقول 
سنوياً إن اختبارات التواجيه الفنية هي 
أس��وأ اختبارات في وزارة التربية على 
االط���الق، فجميع ال��ش��ك��اوى ومشكالت 
املعلمني سببها اختبارات التواجيه الفنية، 
وبالتالي فكيف يحرم آالف املعلمني من 
حقوقهم في الترقية كل ع��ام وب��أي حق 
يوصم البعض بالفشل والرسوب سنوياً 
بسبب أخطاء التواجيه الفنية وتعسفها 
وتفننها في ظلم املعلمني؟ بل إن هناك 
بعض التواجيه الفنية التي جتبر املعلمني 
على أداء اختبارات في مواد علمية من غير 
تخصصهم في مخالفة صريحة للقانون 

واستهتار كامل بالتخصص وشهادات 
املعلمني، لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة 

التالي:
قيام وزي��ر التربية بأخذ ق��رار عاجل 

بشأن ما يلي : 
أوالً :  معاجلة حقوق املعلمني الذين 
اج��ت��ازوا املقابلة واالمتحان التحريري 
للوظائف االشرافية منذ أكثر من عشر 
سنوات وحتى تاريخ تقدمي هذا االقتراح، 
بضمان ترقيتهم في الوظائف الشاغرة 
فوراً، وفي حال عدم وجود وظائف شاغرة 

تلتزم الوزارة باإلجراءات التالية :
  -1 منح املعلمني الناجحني نفس 
املكافأة والبدالت واملزايا الوظيفية التي 
يحصل عليها شاغلي الوظائف االشرافية.

-2 منح املعلمني الناجحني مسمى 
الوظيفي »رئيس قسم امل��ادة العلمية« 
في املدرسة التي يعمل بها حتى ولو كان 
يوجد رئيس قسم للمادة العلمية نفسها، 
وذلك في املدارس التي بها أعداد كبيرة من 
الطلبة، وه��ذا حاصل في بعض امل��دارس 

حالياً. 
ثانياً :  تقوم وزارة التربية بإعادة 
دراسة حالة املعلمني األفاضل الذين سبق 
أن رسبوا بسبب االختبارات التعجيزية 
التي مارستها عليهم التواجيه الفنية، 
وتقييمهم مب��ا ي��ت��واف��ق م��ع مؤهالتهم 
الدراسية وسنوات اخلبرة العملية، من 

دون تعسف في استعمال احلق

د. علي القطان 
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اسامه الشاهني 

أعلن النائب أسامة الشاهني عن 
تقدمه باقتراح برغبة في شأن إعفاء 
املسنون )60 ع��ام��اً فما ف���وق( من 
احلجر املؤسسي واالستعاضة عنه 

باحلجر املنزلي.
 م��ا ك��ان “املسنون” يحتاجون 
ل��ت��ج��ه��ي��زات خ��اص��ة ف��ي منازلهم 
– أماكن النوم ودورات املياه ونظام 
التغذية- مما ال يتوافر في احلجر “ 
املؤسسي” في فنادق الدولة الذي 
أعلنت عنه احلكومة مؤخراً، وعليه 

أتقدم باقتراح برغبة التالي:
اعفاء املسنون )60 عاماً فما فوق( 
من احلجر “ املؤسسي” ويستعاض 
ع��ن��ه ب��احل��ج��ر “املنزلي” وف��ق 

االشتراطات الصحية

مبارك العجمي يقترح 
زيادة عالوة املتقاعدين 

إلى75 دينارًا

مبارك العجمي 

أعلن النائب مبارك العجمي عن 
تقدمه باقتراح برغبة بزيادة العالوة 
للمتقاعدين إل��ى 75 دينارا. ونص 

االقتراح على ما يلي: 
نظرا لألهمية اخلاصة التي يجب 
أن توليها الدولة لقطاع املتقاعدين، 
وال��ت��ي تعبر زي���ادة ال��ع��الوات مرة 
كل سنوات هي الزيادة الوحيدة في 

معاشهم التقاعدي. 
لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة 

التالي: زيادة العالوة إلى 75 دينار

15 وزيرًا 18 سؤااًل برملانيًا إلى  جوهر يوجه 
وجه النائب د. حسن جوهر18 سؤاال إلى 
18 وزي��را ف��ي احلكومة السابعة والثالثني 
السابقة، ه��م ك��ل م��ن:  ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، 
ونائب رئيس مجلس ال���وزراء وزي��ر الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزير 
الشؤون االجتماعية ووزير األوقاف والشؤون 
اإلس��الم��ي��ة عيسى ال��ك��ن��دري، ووزي���ر النفط 
ووزي���ر الكهرباء وامل���اء د. محمد ال��ف��ارس، 
ووزي���ر الصحة الشيخ د. ب��اس��ل احل��م��ود، 
ووزير اخلارجية الشيخ د. أحمد ناصر احملمد، 
ووزي���رة األش��غ��ال العامة ووزي���رة ال��دول��ة 
لشؤون البلدية د. رنا الفارس، ووزير الدولة 
لشؤون مجلس األمة مبارك احلريص، ووزير 
الداخلية الشيخ ثامر العلي، ووزي��ر املالية 
خليفة حمادة، ووزي��ر اإلع��الم ووزي��ر الدولة 
لشؤون الشباب عبدالرحمن املطيري، ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان ووزير الدولة لشؤون 
اخلدمات د. عبدالله معرفي، ووزي��ر التربية 
ووزير التعليم العالي د.علي املضف، ووزير 
التجارة والصناعة ووزي��ر الدولة للشؤون 
االقتصادية فيصل املدلج، ووزير العدل نواف 

سعود الياسني...ونصت األسئلة على ما يلي: 
سؤال مشترك إلى 15 وزيرا 

ن��ص ال���س���ؤال:  أع��ل��ن اجل��ه��از امل��رك��زي 
لتكنولوجيا املعلومات في شهر سبتمبر من عام 
2012 عبر وسائل اإلعالم عن تدريب )5000( 
موظف من )50( جهة حكومية في السنوات 
األربع األخيرة، مؤكدا التزامه بتوفير املزيد من 
البرامج التدريبية الهادفة إلى تطوير اإلمكانات 
الفنية للكوادر الوطنية في مجال نظم وتقنية 
املعلومات في القطاع احلكومي، حيث يحرص 
اجلهاز على مواكبة التطورات السريعة في 
هذا املجال إلعداد املوظفني ليتسنى لهم القيام 
بالزعمال املنوطة بهم في العمل التقني على 
أكمل وجه فضال عن تأهيلهم لتطبيق برامج 
احلكومة االلكترونية، وأض��اف اجلهاز بأن 
ثمة دورات تعاقدية ودورات إيفاد سيوفرها 
اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات للجهات 

احلكومية التي تطلبها.
وطالب إفادته وتزويده باآلتي:

1 - إجمالي عدد املوظفني التابعني للوزارة 
واجل��ه��ات التابعة لكم مم��ن تلقوا ورش أو 
ب��رام��ج أو دورات تدريبية خ��اص��ة باألمن 
السيبراني )أم��ن املعلومات وأم��ن الشبكات( 
وت��ط��وي��ر امل��ه��ارات الفنية التخصصية في 
م��ج��ال تكنولوجيا امل��ع��ل��وم��ات واخل��ب��رات 
العملية أو االعتمادات الدولية ونظم ميكنة 
الوثائق والتسليم اآللي وغير ذلك من الدورات 
التخصصية لدى اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات منذ 2012 حتى تاريخ ورود هذا 
السؤال، وعد الكويتيني منهم، مع بيان إذا كانت 
الوزارة واجلهات التابعة لكم قد طلبت دورات 

خاصة ملوظفيها في هذا الشأن.
2 - هل تتبني ال��وزارة واجلهات التابعة 
لكم استراتيجية دولة لألمن السيبراني )أمن 
املعلومات وأم��ن الشبكات( أم تعتمد في ذلك 
على اجتهادها اخل���اص؟ م��ع ت��زوي��دي بأية 
ق���رارات تنظيمية أو توجيهات م��ن مجلس 
ال��وزراء باتباع سياسة موحدة بشأن تطبيق 

قواعد األمن السيبراني، إن وجدت.
3 - ما هي متطلبات األمن السيبراني )أمن 
املعلومات وأمن الشبكات( ونطاقه في حماية 
قواعد البيانات )data bace( ومركز البيانات 
)data center( اخلاصة بالوزارة واجلهات 
التابعة لكم وفق التعريفات واملعايير النمطية 
العاملية، وهل توجد أية صعوبات أو عراقيل 
أمام حتقيق هذا االستحقاق الوطني املهم في 
ذروة عصر املعلوماتية والتقنيات الرقمية 

فائقة السرعة والتعقيد؟

4 - ما اجلهة املسؤولة عن نظم احلماية 
املتبعة لقواعد البيانات وتخزينها، وفي 
ح��ال كونها شركات خاصة، يرجى تزويدي 
بالعقود اخل��اص��ة ف��ي ه��ذا ال��ش��أن وقيمتها 
وم��ب��ال��غ ال��ص��ي��ان��ة فيها وم��دده��ا الزمنية، 
واألن��ظ��م��ة وال��ب��رام��ج املستخدمة مبوجبها، 
واملهام والتكاليف األساسية املسنودة لها، وهل 
تشترط تدريب وتأهيل موظفي اجلهات التابعة 

للوزارة من الكويتيني؟
 data( 5 - ه��ل ت��خ��زن ق��واع��د البيانات
base( اخلاصة بالوزارة واجلهات التنابعة 
لكم في ال���وزارة وحت��ت إشرافها وشروطها 
وبواسطة ك��وادر وطنية؟ إذا كانت اإلجابة 

باإليجاب، ما اجلهة املسؤولة عن ذلك؟
6 - ف��ي ح��ال ك��ون اجل��ه��ات القائمة على 
مشاريع األمن السيبراني من شركات القطاع 
اخل��اص، فهل ميكنها نقل وتخزين البيانات 
واملعلومات اخلاصة بالوزارة واجلهات التابعة 
لكم إلى اخلارج من خالل األجهزة والبرمجيات 
واخلدمات السحابية والسيرفرات أو غير ذلك 
من التقنيات الفنية؟ وهل توجد طرق أخرى 
لنسخ أو حتميل أو نقل هذه البيانات خلارج 
دول��ة الكويت؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب، 
ما هي اإلج���راءات الفنية والرقابية املطلوبة 
حلماية البيانات الوطنية من االختراق أو النقل 

للخارج؟
7 - م��ا معايير تقييم م��دى أم��ن وسالمة 
األنظمة االلكترونية املستخدمة في ال��وزارة 
واجل��ه��ات التابعة ل��ك��م؟ وه��ل يتم إخضاع 
أنظمة األم���ن وال��س��الم��ة االلكترونية جلهة 
حيادية لتقييمها أمنيا واعتمادها؟ إذا كانت 
اإلجابة باإليجاب، من هذه اجلهة؟ وما معايير 

اعتمادها؟
8 - هل متلك الوزارة واجلهات التابعة لكم 
 )disaster recovery( خطة مواجهة الكوارث
في حال وقع اختراق أو مسح لبياناتها أو غير 
ذلك من املشاكل التي قد تعرضها للخطر؟ وما 
هي اجلهات املرجعية الوطنية في الدولة التي 
يتم اللجوء إليها من أجل املشورة والدعم الفني 

واإلرشادي في هذا الشأن؟
  سؤاالن  إلى وزير املالية 

نص ال��س��ؤال األول على ما يلي:  تناقلت 
الصحف العاملية خبر تقدمي شركة نوتيل 
)knotel( األم��ي��رك��ي��ة طلبا حلمايتها من 
ال��دائ��ن��ني عبر إش��ه��ار إف��الس��ه��ا، كما عرضت 
الشركة الناشئة التي تأسست ع��ام 2016 
أصولها للبيع مببلغ )70( مليون دوالر بعد 
أن كان تقييم هذه األص��ول يبلغ )1.6( مليار 
دوالر خالل العام 2019 وبداية العام 2020، 
وحيث إن شركة »وفرة لالستثمار«، اململوكة 
للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، 
منحت متويال للشركة املذكورة مببلغ )400( 
مليون دوالر لزيادة رأس مالها في عام 2019، 
على الرغم من حتقيقها خلسائر منذ إنشائها 

وتسريحها عدد كبير من موظفيها مؤخرا.
 فضال ع��ن وج��ود ع��دد كبير م��ن القضايا 
مرفوعة ضد الشركة للوفاء بالتزاماتها، وملا 
كانت املبالغ املستثمرة في هذا املشروع اخلاسر 
م��ن أم���وال املتقاعدين واش��ت��راك��ات املوظفني 
الكويتني، في الوقت الذي حتذر فيه املؤسسة 
من العجز اإلكتواري وفرض الفوائد اجلائرة 
على عمليات االستبدال للمتقاعدين دون سند 

قانوني أو شرعي.
ل��ذا ي��رج��ى إف��ادت��ي وت��زوي��دي ب��اآلت��ي:  1 
- ال��دراس��ة االئتمانية التي قامت بها شركة 
»وف��رة« قبل منح التمويل، مع بيان أسباب 
االس��ت��ث��م��ار ف��ي ش��رك��ة ناشئية ل��م تستكمل 
ثالثة سنوات من العمل التجاري، ودراس��ة 
املخاطر في شأن مشروع متويل شركة نوتيل 

.)knotel(

2 - كشف بأسماء األشخاص أو اجلهات 
التي وافقت على متويل شركة نوتيل في شركة 
»وف���رة« وف��ي املؤسسة ك��ذل��ك، م��ع تزويدي 

بقرارات املوافقة على ذلك.
3 - الضمانات املقدمة لتمويل شركة نوتيل 
)knotel( أو أي شكل من أشكال االستثمار 
فيها، وهل حققت املؤسسة أية أرباح حقيقية 
عائدة من االستثمار في الشركة املذكورة منذ 
عام 2019 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا 
كانت اإلجابة باإليجاب، يرجي بيان قيمتها، 
وكذلك قيمة اخلسائر احملققة في املشروع منذ 
ع��ام 2019 حتى إع��الن الشركة طلب إشهار 
إفالسها إذا وجدت، وإجمالي اخلسائر احملتملة 

من هذا االستثمار.
5 - ما اإلج���راءات اإلداري���ة ات��ي اتخذتها 
شركة »وف��رة« أو املؤسسة بحق األشخاص 
أو اجل��ه��ات التي واف��ق��ت على متويل شركة 
نوتيل )knotel( بعد بيان حتقيقها خلسائر 
وتسريحها ع��دد كبير م��ن موظفيها؟ وهل 
اتخذت إجراءات أو محاوالت للتخارج من هذا 

االستثمار قبل طلب الشركة إشهار إفالسها؟
6 - ما اإلج��راءات القضائية التي اتخذتها 
شركة »وف���رة« أو املؤسسة الس��ت��رداد قيمة 
التمويل أو احلجز على أص��ول شركة نوتيل 

)knotel( وفاء للمدينة؟
7 - ما دوركم أمام نتائج اخلسائر املتتالية 
مببالغ كبيرة جت���اوزت م��ئ��ات امل��الي��ني من 
ال����دوالرات ألم���وال املتقاعدين واش��ت��راك��ات 
املوظفني الكويتيني املستثمرة من املؤسسة 
والشركات اململوكة لها؟ وما اإلج��راءات التي 
ات��خ��ذمت��وه��ا ف��ي ش��أن مت��وي��ل ش��رك��ة نوتيل 
)knotel( مببلغ )400( مليون دوالر التي 

أعلنت إفالسها؟
ونص السؤال الثاني على ما يلي:

 أعلنت إدارة املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية عن األداء االستثماري للربع الثالث 
من السنة املالية 2021/2020، وأفصحت 
ع��ن حتقيق أرب���اح استثمارية بلغت )6.8( 
مليارات دوالر للفترة من 1 أكتوبر حتى 31 
ديسمبر 2020، ليبلغ إجمالي األرب��اح لفترة 
تسعة شهور )18.9( مليار دوالر، وأضافت 
املؤسسة في بيان نشرته وسائل اإلعالم يوم 
اخلميس 11 فبراير 2021 أن صافي قيمة 
أصول احملفظة االستثمارية قد ارتفع بنسبة 
)19.4 ٪ عن العام املاضي، لتبلغ )132( مليار 
دوالر كما في 31 ديسمبر 2020، وهو أفضل 

أداء استثماري في تاريخ املؤسسة.
ل��ذا يرجى إف��ادت��ي وت��زوي��دي ب��اآلت��ي: 1 - 
أسباب إعالن إدارة املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية عن األداء االستثماري للمؤسسة 
بالدوالر األميركي وليس بالدينار الكويتي، 
ولفقا لتعليمات بنك الكويت امل��رك��زي في 
إف��ص��اح اجل��ه��ات احلكومية ع��ن تعامالتها 

املالية بالدينار دعما لسمعة العملة الوطنية 
واالعتزاز بها، ومثال ذلك وقف إعالن البنوك 
احمللية عن جوائزها النقدية بالدوالر واستبدل 
به الدينار الكويتي، مع بيان سبب عدم التزام 
املؤسسة بتعليمات وقرارات البنك املركزي في 

هذا الشأن.
2 - التوجهات وال��ق��رارات والسياسات 
االس��ت��ث��م��اري��ة اجل��دي��دة للمؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية املعتمدة لتحقيق أفضل 
أداء استثماري ف��ي ت��اري��خ امل��ؤس��س��ة، وهل 
أُخ��ذ بتوصيات ومالحظات جلنة امليزانيات 
واحلسابات اخلتامية وديوان احملاسبة وأية 
جهات رقابية أخرى واجلهات االستشارية في 
هذا الشان؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب، يرجى 

بيان ذلك بالتفصيل.
3 - هل يتسق العائد على االستثمار مقارنة 
مع أصول التأمينات االجتماعية وفق ما أعلنت 
عنه إدارة املؤسسة للسنة املالية 2021/2020 
م��ع متوسط أداء صناديق التقاعد العاملية 
للفترة الزمنية ذاتها؟ مع تزويدي بأية دراسات 

ومقارنات في هذا الشأن إذا وجدت.
4 - إذا ك��ان األداء االس��ت��ث��م��اري للسنة 
املالية 2021/2020 ق��د حقق ه��ذا اإلجن��از 
التاريخي، مما يعد مبثابة خطوة رائ��دة في 
مشاريع االستثمار وأحد السبل الكفيلة لسد 
ال��ع��ج��وزات املالية ف��ي ال��دول��ة ج��راء تراجع 
أس��ع��ار النفط، وتأسيسا غاية ف��ي األهمية 
لتنويع مصادر الدخل الوطني، فهل تبادلت 
امل��ؤس��س��ة ال��ع��ام��ة للتأمينات االجتماعية 
معلوماتها ونقلت خبرتها اجلديدة الناجحة 
وغير املسبوقة جلهات الدولة األخ��رى التي 
تتولى استثمار األموال العامة عبر الصناديق 
السيادية واالستثمارية، وفي مقدمتها الهيئة 
العامة لالستثمار ومؤسسة البترول الكويتية 

ومؤسسة املوانئ الكويتية والهيئة
ال��ع��ام��ة ل��ش��ؤون ال��ق��ّص��ر، األم���ر ال���ذي من 
شأنه مضاعفة أرباحها ومب��ع��دالت ومبالغ 
مالية تاريخية كالتي حققتها املؤسسة في 
أوقات قياسية على الرغم من التنسيق الدائم 
بني هذه اجلهات واالستثمارات املتبادلة فيما 
بينها؟ إذا كانت اإلج��اب��ة ب��اإلي��ج��اب، برجى 
تزويدي باملخاطبات والتوصيات التي تبادلتها 
املؤسسة مع نظيراتها من املؤسسات احلكومية 

في هذا الشأن.
5 - كم قيمة صافي األرب��اح احملققة نقدأ 
بالدينار الكويتي من إجمالي األداء االستثماري 
في الربع األول، والربع الثاني والربع الثالث 
من السنة املالية 2021/2020 کٍل على حدة؟ 
مع بيان كونها نتيجة لتدفقات استثمارية 
منتظمة أو غيرها، وكم قيمة األرب��اح احملققة 
التي أُضيفت إل��ى خزينة املؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية؟
6 - كم قيمة األرباح غير احملققة بالدينار 
الكويتي من إجمالي األرباح التي أعلنت عنها 
إدارة املؤسسة )18.9 مليار دوالر( للربع 
األول والربع الثاني والربع الثالث من السنة 
املالية 2021/2020 كل على حدة؟ وفي حال 
وجود أرباح غير محققة بيان عما إذا كانت تلك 
األرباح ناجتة عن تصفية أصول أو استردادات 
حلصص أو صناديق معلقة منذ سنوات سابقة، 
أو إعادة تقييم األصول أو تعويضات خسائر 
انخفاض األصول، وهل أعادت املؤسسة تقييم 
األصول أم مت ذلك وفقا لرأي جهات متخصصة 

ومحايدة؟
7 - كم عدد الصناديق التأمينية التابعة 
للمؤسسة؟ مع بيان توزيع إجمالي األرب��اح 
احملققة عن األداء االستثماري التي أعلنت عنها 
إدارة املؤسسة على كل صندوق تأميني بحسب 

نسبته من إجمالي استثمارات املؤسسة.
8 - في مقابل ما أعلنته إدارة املؤسسة عن 

حتقيق إجمالي أرب��اح عن األداء االستثماري 
الفترة تسعة شهور منذ بداية السنة املالية 
2021/2020 بقيمة )18.9( مليار دوالر، 
ي��رج��ى ت���زوي���دي ب��ع��دد ح���االت االس��ت��ث��م��ار 
اخلاسرة خالل املدة نفسها كل على حدة، وقيمة 
اخل��س��ارة املالية لكل منها وف��ق نفس تقييم 

احتساب األرباح املشار إليها.
9 - تؤكد م��ؤش��رات احلساب اإلك��ت��واري 
للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية على 
ض��رورة الوصول إلى ما نسبته )6.5 ٪( من 
األرب���اح احملققة م��ن العائد على االستثمار 
لتجنب الوقوع في العجز اإلكتواري، فكم نسبة 
األرباح احملققة من األداء االستثماري وفق ما 
أعلنته إدارة املؤسسة من األرباح االستثمارية 
لكل من الربع األول وال��رب��ع الثاني والربع 
الثالث من السنة املالية 2021/2020 كٍل 
على ح��دة؟ وهل ميكن تدقيق صافي األرب��اح 
احملققة للمؤسسة ونسبها مع البيانات املالية 
في احلساب اخلتامي للمؤسسة للسنة املالية 

2021/2020؟
10 - م��ا آخ��ر إع���الن رس��م��ي ع��ن العجز 
اإلك���ت���واري للمؤسسة ال��ع��ام��ة للتأمينات 
االجتماعية وت��اري��خ��ه؟ وم��ا تقدير العجز 
اإلك��ت��واري ف��ي ت��اري��خ 31 ديسمبر 2020؟ 
وك��م مقدار انخفاض قيمة العجز اإلكتواري 
في تاريخ 31 ديسمبر 2020 عن تقدير قيمة 
العجز اإلكتواري والبالغ )17( مليار دينار في 

آخر إعالن؟
11 - وفقا للمرسوم بالقانون رقم )31( 
لسنة 1978 بقواعد إع��داد امليزانيات العامة 
والرقابة على تنفيذها واحلساب اخلتامي، 
ي��رج��ى ت��زوي��دي ب��امل��رك��ز امل��ال��ي واحل��س��اب 
اخلتامي للمؤسسة للربع األول والربع الثاني 
والربع الثالث من السنة املالية 2021/2020 
كٍل على ح��دة، متضمنة األرب��اح االستثمارية 
التي أعلنت عنها إدارة املؤسسة مبا يعادل مبلغ 
)18.9( مليار دوالر 31 ديسمبر 2020، وفي 
حال عدم إدراجها في البيانات املالية اخلاصة 
باحلساب اخلتامي للمؤسسة يرجى بيان 

اإلعالن عن املبلغ املشار كأرباح.
س��ؤال إل��ى وزي��ر الدولة لشؤون اإلسكان 

ووزير الدولة لشؤون اخلدمات 
نص ال��س��ؤال على ما يلي:  ق��ررت اإلدارة 
العامة للطيران املدني تقليص أع��داد الركاب 
القادمني إلى مطار الكويت الدولي اعتبارا من 
تاريخ 2021/1/24 وحتى 2021/2/6، مع 
اشتراط »كوتا« محددة للدخول من كل دولة 
بحيث ال يزيد في اإلجمالي على )1000( راكب 
يوميا، كما حت��ددت السعة التشغيلية لعدد 
الركاب علي كل رحلة طيران قادمة من مختلف 
امل��ط��ارات الدولية، وذل��ك جلميع اجلنسيات 

سواء من املواطنني أو الوافدين.
ل��ذا يرجى إفادتي وت��زوي��دي باآلتي:  1 - 
أسباب ومبرراتن قرار اإلدارة العامة للطيران 
املدني املشار إليه، مع بيان توصيات اجلهات 
الصحية الكويتية املوجهة للطيران املدني في 

هذا الشأن.
2 - عدد الرحالت اجلوية القادمة إلى مطار 
الكويت الدولي خالل الفترة منذ 2021/1/24 
حتى 2021/2/6، مع بيان شركات الطيران 
ووجهتها وع��دد الركاب على متنها، كل على 

حدة.
3 - إجمالي ع��دد ال��رك��اب ال��ق��ادم��ني عبر 
منفذ مطار الكويت الدولي خ��الل الفترة منذ 
2021/1/24 حتى 2021/2/6، مع بيان 

جنسياتهم.
4 - إجمالي ع��دد ال��رك��اب ال��ق��ادم��ني عبر 
منفذ مطار الكويت الدولي خ��الل الفترة منذ 
2020/12/24 حتى 2021/1/23، مع بيان 

جنسياتهم.

د. حسن جوهر 


