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الصالح لوزير املالية: أين املشاريع الترفيهية
في الكويت.. وما إجنازات »املشروعات السياحية«؟

أعلن النائب هشام الصالح تقدمه بأسئلة برملانية إلى وزير املالية عن شركة مشروعات السياحية وإجنازاتها 
وميزانيتها وخططها.

كما سأل الصالح عن أسباب غياب املشاريع الترفيهية في الكويت، وأسباب إغالق أغلبها الستيضاح فشل 
الشركة وأسبابه بعدما كانت متألقة في ثمانينيات القرن املاضي .

الغامن إلى بروكسل للقاء رئيسي
البرملانني األوروبي والبلجيكي

ت��وج��ه رئ��ي��س مجلس األم���ة م���رزوق 
الغامن إلى العاصمة البلجيكية بروكسل 
ام��س في زي��ارة تستغرق يومني يجتمع 
خاللها كممثل للبرملانات العربية إلى 
رئيس البرملان األوروبي ديفيد ساسولي، 

ورئيسة البرملان البلجيكي إليان تيليو.
وك��ان ف��ي وداع ال��غ��امن ل��دى مغادرته 
نائب رئيس مجلس األمة أحمد الشحومي، 
ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة مبارك 
احلريص، وسفير مملكة بلجيكا لدى دولة 
الكويت ليو بيترز، واألم��ني العام ملجلس 

األمة عادل اللوغاني.
ويأتي اجتماع الغامن مع كبار املسؤولني 
في البرملان األوروبي والبرملان البلجيكي 
كممثل للمجموعة اجليوسياسية العربية 
بالتنسيق م��ع رئيس االحت���اد البرملاني 
العربي صقر غباش وذلك لبحث تطورات 
األوضاع باألراضي الفلسطينية احملتلة في 
أعقاب اعتداءات قوات االحتالل على القدس 

وغزة وباقي األراضي الفلسطينية أخيرا.
كما سيجتمع ال��غ��امن خ��الل ال��زي��ارة 
إل��ى رئيس جلنة الشؤون اخلارجية في 
البرملان األوروبي ديفيد ماكاليستر، إضافة  
الجتماع آخر إلى رئيسة وفد العالقات مع 
دول شبه اجلزيرة العربية في البرملان 

الغامن مغادرا األوروبي هانا نيومان 
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روح الدين: أكبر ميزانية في تاريخ الكويت 
حتت مسؤولية من ال ميكن محاسبته! 

ريا�ض عواد 

أع��رب النائب د. حمد روح 
الدين عن رفضه ما مت من إقرار 
امل��ي��زان��ي��ات ف��ي جلسة ال��ي��وم، 
متسائال كيف نضع أكبر ميزانية 
ف��ي ت��اري��خ ال��ك��وي��ت بتصرف 

مسؤول ال ميكن محاسبته؟ 
وق���ال ال��ن��ائ��ب روح ال��دي��ن 
في تصريح باملركز اإلعالمي 
ملجلس األمة إن ما قام به مكتب 
مجلس األمة بالدعوة إلى جلسة 
خاصة في اليوم نفسه املقرر 
لعقد اجللسة العادية بناء على 
ط��ل��ب م��ق��دم م��ن مجموعة من 
النواب أمر غير الئحي وال ميكن 

القبول به.
وأض��اف أن ما مت توضيحه 
خ��الل م��داخ��الت جلسة اليوم 
يشير إل��ى ع��دم شرعية وع��دم 
قانونية عقدها، وإلدراك هذا 
اخلطأ مت تقدمي طلب من عدد من 
النواب بتعديل وضع اجللسة 

وهذا أمر غير الئحي.
وتساءل كيف تصحح وضع 
اجللسة في يوم اجللسة نفسه؟ 
مضيفاً أن هذا يفترض أن يكون 

على األقل في وقت سابق.
وق��ال »نحن كنواب حضرنا 
أم���س إل���ى جلسة امل��ي��زان��ي��ات 
وكممثلني للشعب ال ميكن أن 
نقبل مبنح صك التصرف بهذه 
األم���وال وامليزانية التي تقدر 
بأكثر من 24 مليار دينار إلى 
شخص ال ميكن محاسبته أو 

حتى مراقبة أدائه أو عمله«.
وأض�������اف » ك��ل��م��ا زادت 
امل��س��ؤول��ي��ة م��ن الطبيعي أن 
تزيد الرقابة فمن غير املقبول 

أن مينح رئيس احلكومة حق 
التصرف في 24 مليار دينار وال 

ميكن حتى مساءلته«.
وت���س���اءل ه��ل م��ن امل��ع��ق��ول 
جتاهل كل التقارير الفنية التي 
قدمت من قبل جلنة امليزانيات 
واحل��س��اب اخلتامي وجتاهل 
القيود واحمل��اذي��ر والتعديات 
امل���وج���ودة ع��ل��ى امل����ال ال��ع��ام 
وجت��اه��ل ط��ل��ب ال��ت��أج��ي��ل مل��دة 

يومني الستكمال باقي التقارير.
وأكد أن النواب تفاجأوا بتقدم 

احلكومة مبشروع امليزانية ومت 
حتديد جلسة اليوم ملناقشة هذا 
املشروع احلكومي ومت جتاوز 
كل األمور واألسباب التي ذكرت 
من تعديات وجتاوزات وغيرها.
وزاد م��ت��س��ائ��ال »ه����ل من 
الطبيعي أال ي��رغ��ب الشخص 
املسؤول عن أكبر ميزانية بالبلد 
ف��ي أن يحاسب أو أن يرفض 
احلضور ألن أح��دا يجلس على 
كرسيه، ملاذا كل هذا التخوف؟«.

وأكد أن »اإلجراءات واضحة 
والعملية منظمة ودور النواب 
هو الرقابة على كيفية صرف 
األم��وال امل��وج��ودة في اخلزانة 
العامة للدولة وال ميكن إعطاء 
أح��د ص��ك التصرف ف��ي أم��وال 
الشعب م��ن دون محاسبة أو 

مراقبة«.
واع��ت��ب��ر روح ال���دي���ن أن 
»الدعوة واجللسة والتصويت 
غير الئحي وه��ذا كله ال ميكن 
القبول به« ، مؤكداً أنه سوف 
يتم تسليط الضوء بشكل أكبر 
على ما حدث في جلسة اليوم من 

خالل مؤمترات صحفية مقبلة

حمد روح الدين 

السويط :   هل يوجد هيكل إداري للديوان 
الوطني حلقوق اإلنسان؟  

أعلن النائب ثامر السويط  عن توجيهه 
5 أسئلة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز 
النزاهة عبدالله الرومي، ووزي��ر النفط 
وزي��ر التعليم العالي د. محمد الفارس، 

جاءت كما يلي:
ونص السؤال إلى وزي��ر العدل  على 
ما يلي: الديوان الوطني حلقوق اإلنسان 
مؤسسة أنشأها القانون رقم )67( لسنة 
2015 ب��ه��دف تعزيز وح��م��اي��ة حقوق 
اإلن���س���ان وال��ع��م��ل ع��ل��ى ن��ش��ر اح��ت��رام 
احل��ري��ات ال��ع��ام��ة واخل��اص��ة ف��ي ضوء 
الدستور وأح��ك��ام االتفاقيات الدولية 
املصّدق عليها من دول الكويت. وال شك 
ف��ي أن عملية إن��ش��اء أي ك��ي��ان وطني، 
تقتضي أن يصاحبها حتما وجود جهاز 
إداري وتنفيذي متخصص، يعاون هذا 
الكيان في إجناز مهامه واختصاصاته، 
وهذا ينطبق بطبيعة احلال على الديوان 
الوطني حلقوق اإلنسان وكذلك مجلس 
إدارته، لذا خصصت املادة )11( لتتناول 
بيان آلية تعيني األم��ني العام واخلبراء 
واالختصاصيني واملوظفني املؤهلني للقيام 
باألعمال الفنية املعاونة والتنسيقية 
وغيرها من األعمال الالزمة حُلسن سير 

العمل باللجان.
وقررت املادة )13( أن ملجلس اإلدارة، 
خ���الل س��ت��ة أش��ه��ر م��ن ت��اري��خ العمل 
بالقانون، أن يصدر الئحة داخلية لتنظيم 
العمل به تتضمن قواعد لتنظيم مهام 

ومسؤوليات أع��ض��اء املجلس وقواعد 
تنظيم الشؤون اإلدارية واملالية للديوان 
واللجان والعاملني فيه، لذا يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
1 - هل يوجد هيكل إداري تنظيمي 
للديوان الوطني حلقوق اإلنسان؟ وما 
آلية توزيع االختصاصات واملسؤوليات؟

2 -م��ا أس��ب��اب ع��دم تعيني أم��ني عام 
للنهوض مبسؤوليات الديوان حتى اآلن؟

ونص السؤال األول إلى وزير التعليم 
العالي  على ما يلي:

منى إلى علمي أن برنامج املاجستير 
في دراسة املعلومات في جامعة الكويت 
يعاني من التمييز في قبول الطلبة حيث 
مييل البرنامج لقبول الطالبات وغير 
املختصني في مجال املكتبات ما يفوت 
الفرصة على املختصني من االستفادة من 
هذا البرنامج، لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
1 - ك��م ع���دد الطلبة امل��ق��ب��ول��ني من 
اجل���ن���س���ني ف����ي ال���ب���رن���ام���ج اخل����اص 
ف��ي امل��اج��س��ت��ي��ر ف��ي م��ج��ال )امل��ك��ت��ب��ات 
واملعلومات/ دراسات املعلومات( في كل 
دفعة دراسية؟ وما أسماؤهم وجنسياتهم 
وتخصصاتهم العلمية قبل االلتحاق في 
ه��ذا البرنامج منذ إنشائه حتى تاريخ 

ورود هذا السؤال؟
2 -هل يعمل خريجو هذا البرنامج في 

حقل املكتبات واملعلومات أو مراكزها؟
3 -ه�����ل ص��ح��ي��ح أن ال��ك��ث��ي��رم��ن 

خريجي ه��ذا البرنامج اخل��اص ه��م من 
غير املختصني وغير العاملني في مجال 

املكتبات العامة واملدرسية واألكادميية؟
وط��ل��ب ف��ي ال��س��ؤال ال��ث��ان��ي إف��ادت��ه 

وتزويده باآلتي:
1 - ما األس��س العلمية التي تتبعها 
وزارة التعليم العالي الت��خ��اذ ال��ق��رار 
اخلاص في رفع درجة اختبار اللغة كأحد 
شروط االبتعاث اخلارجي للطالب والذي 
ص��در بالقرار رق��م )60( لسنة 2021 
بشأن شرط احلصول على معدل االيلتز 
أو التوفل للتسجيل خلطة بعثات الوزارة 

)البعثات الطبية(؟
2 - هل هذا يعني أنه ألغي مبدأ القبول 
امل��ش��روط باللغة وال���ذي ميكن الطلبة 
من التسجيل للبعثة ودراس��ة اللغة ثم 

االلتحاق باجلامعة مقر البعثة؟
وط��ل��ب ف��ي ال��س��ؤال ال��ث��ال��ث إف��ادت��ه 

وتزويده باآلتي:
- ما أسباب غياب جامعة الكويت عن 
قوائم التصنيف العاملية؟ وما خطة وزارة 
التعليم العالي نحو حتقيق املنافسة 

العاملية؟
ونص السؤال الرابع على ما يلي:

يحق للمتعلم اختيار التخصص العمي 
ول��غ��ة ال��ب��رن��ام��ج ال��دراس��ي واجلامعة 
التي متنحه هذه الدرجة العلمية إال أن 
جامعة الكويت كلية ال��دراس��ات العليا 
تقدم برامجها غالبا باللغة اإلنكليزية 
على الرغم من غيابها عن قوائم التصنيف 
العاملية، ل��ذا يرجى إف��ادت��ي وت��زوي��دي 

باآلتي:
1 - ما أسباب عدم وجود برامج عربية 
لتدريس املاجستير في جامعة الكويت 
على الرغم من وجود برامج بكالوريوس 
عربية ملختلف التخصصات العلمية في 

اجلامعة؟
2 -هل هناك توسع في تقدمي برامج 
ماجستير عربية كما هو املعمول به في 

اجلامعات العربية واخلليجية؟
3 -هل برامج املاجستير معترف بها 
عامليا؟ إذا كانت اإلجابة اإلي��ج��اب، فما 
هي؟ وما املنظمات الدولية التي تعترف 
بها وكلفة هذا االعتماد ومدته؟ وإذا كانت 
اإلج��اب��ة النفي، فكم ع��دد البرامج غير 

املعترف به

ثامر السويط 

الصقعبي لوزير النفط: ما عدد وأنواع 
الناقالت اململوكة لـ»ناقالت النفط الكويتية«؟

وج��ه النائب د. عبدالعزيز 
الصقعبي 5 أسئلة إلى 4 وزراء 
هم كل من نائب رئيس مجلس 
ال�����وزراء وزي���ر ال��ع��دل وزي��ر 
الدولة لشؤون تعزيز النزاهة 
عبد الله الرومي، ووزير النفط 
وزي��ر التعليم العالي د. محمد 
الفارس، ووزير اإلعالم والثقافة 
وزي��ر ال��دول��ة لشؤون الشباب 
عبدالرحمن املطيري، ووزي��ر 
التجارة والصناعة د.عبد الله 
السلمان، ونصت األسئلة على 

ما يلي:
نص السؤال إلى نائب رئيس 
مجلس ال���وزراء وزي��ر الدولة 
ل��ش��ؤون تعزيز ال��ن��زاه��ة  على 

ما يلي:
نصت املادة )8( من القانون 
رقم )23( لسنة 2015 بإنشاء 
جهاز املراقبني املاليني على أن 
مي��ارس اجلهاز دوره الرقابي 
الذي يستهدف »ضمان الشفافية 
والنزاهة والوضوح في األداء 
املالي العام« وال ميكن ذل��ك أن 
يتحقق إال بضمان الشفافية 
والنزاهة والوضوح في العمل 
الداخلي جلهاز املراقبني املاليني.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي 
باآلتي:

1 -م��ا ال��وظ��ائ��ف الشاغرة 
حاليا في اجلهاز؟ وما اإلجراءات 
املتبعة لشغل ه��ذه الوظائف؟ 
ي��رج��ى ت��زوي��دي بنسخة على 
قرص مدمج )CD( أو شريحة 
ذاكرة )Flash Memory( من 
الئحة جهاز املراقبني املاليني 
املتعلقة ب��ق��واع��د وإج����راءات 

التوظيف.
2 - ن��س��خ��ة ع��ل��ى ق��رص 
مدمج )CD( أو شريحة ذاكرة 
)Flash Memory( من جميع 
قرارات التعيني في اجلهاز خالل 

السنوات الثالث املاضية.
3 - ه��ل ي��وج��د ف��ي اجل��ه��از 
مناصب ق��ي��ادي��ة ش��اغ��رة؟ إذا 
ك��ان��ت اإلج��اب��ة اإلي��ج��اب، فما 

السبب في عدم شغلها إلى اآلن؟
ونص السؤال األول إلى وزير 

النفط  على ما يلي:
أوردت وس��ائ��ل اإلع���الم في 
ت��اري��خ 2021/5/30 خبرا 
عن تسلم شركة ناقالت النفط 
الكويتية ناقلة النفط اخل��ام 
العمالقة )ال��ص��دي��ق( وبذلك 
يصبح ع���دد ن��اق��الت أس��ط��ول 

الشركة )32( ناقال.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
1 -م���ا األس���س احملاسبية 
وامل��ال��ي��ة ال��ت��ي ُب��ن��ي��ت عليها 

االتفاقية؟
2 - ب��ي��ان تفصيلي بعدد 
وأنواع الناقالت اململوكة لشركة 

ناقالت النفط الكويتية.
3 -نسخة على قرص مدمج 
 Flash( أو شريحة ذاكرة )CD(
Memory( من البيانات املالية 
املدققة لشركة ن��اق��الت النفط 
الكويتية في السنوات املالية 

العشر املاضية.
4 - أورد اخل��ب��ر تصريحا 
للرئيس ال��ت��ن��ف��ي��ذي للشركة 

بالوكالة أن��ه م��ع تسلم ناقلة 
)ال��ص��دي��ق( تكون الشركة قد 
استكملت خطتها ف��ي حتديث 
وت��ط��وي��ر أس��ط��ول��ه��ا، ي��رج��ى 
ت��زوي��دي بنسخة على قرص 
مدمج )CD( أو شريحة ذاكرة 
)Flash Memory( من هذه 

اخلطة.
ون��ص ال��س��ؤال الثاني على 

ما يلي:
أورد دي������وان احمل��اس��ب��ة 
ف���ي ت��ق��ري��ره ل��ل��س��ن��ة امل��ال��ي��ة 
2019/218 م��الح��ظ��ة ح��ول 
ارت��ف��اع تكاليف املؤسسة من 
ت��أج��ي��ر ال���ن���اق���الت ال��ت��اب��ع��ة 
لشركة ناقالت النفط الكويتية 
نتيجة ص��دور ق��رار من مجلس 
إدارة امل��ؤس��س��ة ف���ي ت��اري��خ 
2018/8/15 باملوافقة على 
توقيع اتفاقية طويلة األمد مع 

شركة ناقالت النفط الكويتية.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
1 - م��ا األس���س احملاسبية 
وامل��ال��ي��ة ال��ت��ي ُب��ن��ي��ت عليها 

االتفاقية؟
2 - بيان تفصيلي بالتغير 
ال��ذي ط��رأ على أس��ع��ار تأجير 
ناقالت شركة الناقالت الكويتية 

من مؤسسة البترول الكويتية..
3 - ن��س��خ��ة ع��ل��ى ق��رص 
مدمج )CD( أو شريحة ذاكرة 
)Flash Memory( من جميع 
االتفاقيات املبرمة بني املؤسسة 
والشركة في السنوات اخلمس 

املاضية.
4 - أورد دي���وان احملاسبة 
في التقرير ذات��ه أن��ه بناء على 
االتفاقية ُغيرت أس��س حتديد 
القيم اإليجارية للناقالت بني 
املؤسسة وال��ش��رك��ة، فبعد أن 
ك��ان��ت ال��ن��اق��الت ت��ؤج��ر حسب 
األسعار العاملية أصبحت تؤجر 
ح��س��ب ال��ق��ي��م��ة ال��دف��ت��ري��ة مع 
إضافة عائد استثماري 7 ٪، فما 
السبب في تغّير أسس احتساب 

إيجار الناقالت؟
5 -أورد التقرير إف���ادة من 
امل��ؤس��س��ة ب����أن أح����د أس��ب��اب 
املوافقة على االتفاقية هو ألجل 
توفير الغطاء االستراتيجي، فما 

املقصد من ذلك؟
 س����ؤال إل���ى وزي����ر ال��دول��ة 

لشؤون الشباب 
أقيمت مبارة في استاد جابر 

األح��م��د ال��دول��ي ي��وم اخلميس 
امل����واف����ق 3 ي���ون���ي���و 2021 
ب��ني منتخب الكويت الوطني 
واملنتخب االسترالي، وقد أعقب 
إقامة املباراة انتقادات كثيرة من 
املراقبني واحملللني الرياضيني 

ألرضية امللعب.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
1 - ن��س��خ��ة ع��ل��ى ق��رص 
مدمج )CD( أو شريحة ذاكرة 
)Flash Memory( من جميع 
العقود املبرمة لصيانة ملعب 
استاد جابر الدولي منذ تاريخ 
18 ديسمبر 2015 حتى تاريخ 

ورود السؤال.
2 - ما تقييم وتصنيف مالعب 
دول����ة ال��ك��وي��ت ل���دى االحت���اد 

الدولي لكرة القدم؟
3 - هل سبق أن زار الكويت 
فريق أو وف��د خ��ارج��ي لتقييم 
ج��ودة وجاهزية امل��الع��ب؟ إذا 
كانت اإلجابة اإليجاب، فيرجى 
ت��زوي��دي بنسخة على قرص 
مدمج )CD( أو شريحة ذاكرة 
)Flash Memory( من جميع 
ال��ت��ق��اري��ر وال��ت��وص��ي��ات التي 
ص��درت م��ن ه��ذه ال��وف��ود وذل��ك 
منذ تاريخ 18 ديسمبر 2015 

حتى تاريخ ورود السؤال.
4 -ب��ي��ان تفصيلي جلميع 
اإلغ��الق��ات التي حدثت الستاد 
ج��اب��ر ال��دول��ي منذ ت��اري��خ 18 
ديسمبر 2015 حتى تاريخ 

ورود السؤال.
5 -ص��رح رئيس احت��اد كرة 
ال��ق��دم الكويتي الشيخ أحمد 
ال��ي��وس��ف ب��ت��اري��خ 4 ديسمبر 
2019 ب���أن ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 
للرياضة أبلغته بعدم جاهزية 
أرض��ي��ة اس��ت��اد ج��اب��ر ال��دول��ي 
الحتضان مباراة منتخب الكويت 
الوطني واملنتخب النيبالي، 
فما سبب عدم جاهزية األرض 

حينها؟
6 - هل ل��دى الهيئة العامة 
للرياضة خطة لالستثمار في 
اس��ت��اد ج��اب��ر ال���دول���ي وخلق 
إي�����رادات م��ن��ه ك��ت��أج��ي��ره إل��ى 
الشركات إلقامة احتفاالت أو 
مناسبات ع��ام��ة على غ���رار ما 
هو موجود في ال��دول العاملية؟ 
إذا كانت اإلجابة النفي، فلماذا 
ال يتم ذل��ك؟ وإذا كانت اإلجابة 
اإلي���ج���اب، ف��ي��رج��ى ت��زوي��دي 
بنسخة م��ن ه��ذه اخل��ط��ة على 
قرص مدمج )CD( أو شريحة 

.)Flash Memory( ذاكرة
  ن���ص ال���س���ؤال إل���ى وزي���ر 

التجارة على ما يلي:
ص��رح امل��دي��ر ال��ع��ام للهيئة 
ال��ع��ام��ة للصناعة ف��ي تاريخ 
16 ي��ن��اي��ر 2020 أن امل��الم��ح 
النهائية ملشروع مدينة النعامي 
الصناعية ستتضح في تسعة 
أش��ه��ر بعد االن��ت��ه��اء م��ن إع��داد 
دراس������ة اجل������دوى اخل��اص��ة 
باملشروع الذي يهدف إلى تنمية 
النشاط الصناعي ف��ي الدولة 
والنهوض به لتحقيق األهداف 
االقتصادية املنشودة والتنويع 

في مصادر الدخل.

د. عبالعزيز الصقعبي 

املضف لوزير املالية: هل التزمت هيئة الشراكة 
بإخضاع عقود أمالك الدولة للقانون؟

وج��ه النائب عبدالله املضف سؤاال 
إلى وزير املالية وزير الدولة للشؤون 
االقتصادية واالستثمار، ح��ول التزام 
هيئة الشراكة بالقطاعني العام واخلاص 

بإخضاع عقود أمالك الدولة للقانون.
وق��ال املضف في س��ؤال��ه: »ميكن أن 
يكون للمناخ االق��ت��ص��ادي تأثير على 
تدفقات الدخل على جميع موارد الدولة، 
وخاصة مع االستثمارات وألن حمايتها 
واجب على كل مواطن غيور على وطنه 
ارت��أي��ن��ا البحث على نحو نلفت نظر 
ال��وزارة ونطلب استيضاحات حولها، 
وال شك أن القطاع اخل��اص في الكويت 
وام��الك ال��دول��ة واراضيها والشركات 
والهيئات التي لها ول��وج م��ع الدولة 
بشكل مباشر أو غير مباشر يجب أن 
تضمن سالسة انتقال ملكياتها أو أي 
ق��رار يؤثر فيها حيث أن صونها يعد 

ضمانة للتنمية املستدامة واملتوازنة«.
وأض��اف: »الواجب علينا الطلب من 
ال��ش��رك��ات وامل��ؤس��س��ات احمللية التي 
ترعاها الدولة أن تقوم بتطوير نفسها 
وترفع معدالت التشغيل واألداء لتتمكن 
م��ن املنافسة وال تخرج م��ن األس���واق، 
وتكون حكرا جلهات معينة تستأثر بها 
خارجة عن عماد اختصاصها والهدف 
السامي نحو زي��ادة االي���رادات في غير 

املجال النفطي، وال شك أن هذه اإليرادات 
يجب أن يتم حمايتها نظرا ألهميتها في 

ظل شح السيولة وعدم املالءة املالية«.
وتابع: »وألنه يجب أن يستمر تنفيذ 
العقود أو التراخيص التي أبرمت على 
أم���الك ال��دول��ة العقارية وف��ق��اً لنظام 
الشراكة الذي تخضع له قبل العمل بهذا 
القانون وفقا لنصوصها، وإل��ى انتهاء 
مدتها املنصوص عليها ف��ي العقد أو 
تاريخ فسخ العقد أو إنهائه للمصلحة 
العامة. لذا يرجى تزويدي باآلتي: هل 
التزمت هيئة الشراكة بتطبيق نص 
املادة )7( من القانون رقم 2014/116 
والتي تلزم بخضوع كافة العقود املبرمة 
على أم��الك الدولة والتي تشتمل على 
خصائص نظام الشراكة بني القطاعني 
العام واخل��اص ألحكام القانون 116 

لسنة 2014 بشأن الشراكة؟«
وطلب إفادته »بالدراسة القانونية 
الشاملة املقدمة من الفريق القانوني في 
هيئة الشراكة بشأن املشروعات التي 
تخضع ألحكام القانون رقم 116 لسنة 
2014 بشأن الشراكة ب��ني القطاعني 
ال��ع��ام واخل����اص وت��ل��ك ال��ت��ي تخضع 
ألحكام القانون رقم 105 لسنة 1980 
في ش��أن نظام أم��الك ال��دول��ة، وه��ل مت 
األخ��ذ بتوصياتها؟ إذا كانت اإلجابة 

بالنفى يرجى بيان األسباب«.
وسأل: »هل مت إلغاء جميع القرارات 
ال���ص���ادرة م��ن اللجنة العليا بشأن 
املشروعات املقامة على أم��الك الدولة 
العقارية وإحالتها إل��ى وزارة املالية 
الت��خ��اذ م��ا ت��راه مناسبا وف��ق االنظمة 
وال��ض��واب��ط املنظمة حت��ت م��ب��رر رأي 
ال��ف��ت��وى ال��ت��ش��ري��ع ب��خ��ض��وع جتديد 
ع��ق��ود تأجير أم���الك ال��دول��ة اخلاصة 
التي أبرمتها وزارة املالية طبقاً ألحكام 
املادة 17 من املرسوم بقانون رقم 105 
لسنة 1980 بشأن امالك الدولة، وقيام 

هيئة الشراكة بتسليم كافة الدراسات 
إل��ى وزارة املالية؟«، مبينا »إذا كانت 
اإلجابة باإليجاب يرجى تزويدي باآلثار 
القانونية واملالية املترتبة على ذلك، وهل 
يتوافق هذا اإلج��راء مع العقود املنتهية 
واملشتملة على خصائص نظام الشراكة 
التي تضمنتها أحكام القانون رقم 116 
لسنة 2014 مع تزويدي بالدراسة التي 

أستند عليها القرار«.
وأض���اف: »ه��ل كانت امل��واف��ق��ة على 
ق��رار اللجنة العليا بإجماع األعضاء 
أم أن هناك حتفظات سجلت على هذا 
ال��ق��رار؟ إذا ك��ان��ت اإلج��اب��ة باإليجاب 
يرجى ت��زوي��دي بالتحفظات املسجلة 

على هذا القرار«.
ك��م��ا ط��ل��ب امل��ض��ف إف���ادت���ه ب��� »ك��ل 
اآلراء املتعارضة الصادرة من الفتوى 
وال��ت��ش��ري��ع ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن مت��اث��ل 
اخلصائص التعاقدية لعقود املشروعات 
املقامة على امالك الدولة وذلك من.تاريخ 
صدور القانون رقم 116 لسنة 2014 هل 
مت اتخاذ قرارات سابقة بإجماع أعضاء 
اللجنة، ثم مت تغييرها في اجتماعات 
الحقة«، مشيرا الى انه »إذا كانت اإلجابة 
باإليجاب يرجى ايضاح القرارات على 
نحو مفصل مع.بيان أسباب ومبررات 

التغيير«.

عبدالله املضف


