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السماح لديوان المحاسبة بفحص ومراجعة قرارات التوظيف

التعدي���ل كالتالي »يضع رئيس 
الديوان تقريرا س���نويا عن كل 
من احلس���ابات اخلتامية املشار 
اليها في املادة الس���ابقة، يبسط 
فيه املالحظ���ات واوجه اخلالف 
التي تق���ع بني الديوان واجلهات 
التي تشملها رقابته املالية، ويقدم 
هذا التقرير ال���ى رئيس الدولة 
الوزراء  ومجلس االمة ومجلس 
ووزير املالية، وينشر في اجلريدة 
الرسمية الكويت اليوم وذلك في 
أقرب فرصة في مطلع كل دور من 
ادوار االنعقاد العادي ملجلس االمة. 

تلك اجلهة ان تبادر الى سحب او 
الغاء القرارات املشوبة وما ترتب 

عليها من آثار«.
مادة ثالثة: تعديل املادة رقم 
22 من القانون رقم 31 لسنة 1964 
انش���اء ديوان احملاسبة،  بشأن 
ويك���ون التعديل باضافة عبارة 
»وينش���ر في اجلريدة الرسمية 
الكويت اليوم« بعد عبارة ومجلس 

الوزراء ووزير املالية.
ويك���ون نص امل���ادة 22 من 
القان���ون رق���م 31 لس���نة 1964 
بشأن انشاء ديوان احملاسبة بعد 

ويجوز لرئي���س الديوان تقدمي 
تقارير اخرى على مدار الس���نة 
في املسائل التي يرى انها بدرجة 
من االهمية واخلطورة تستدعي 

سرعة نظرها«.
مادة رابعة: تعديل املادة رقم 
29 من القانون رقم 31 لسنة 1964 
انش���اء ديوان احملاسبة،  بشأن 
ويكون تعديل املادة باضافة فقرة 
»وتلتزم اجلهة اخلاضعة للرقابة 
أن تقدم للدي���وان ما يطلبه من 
مستندات او اوراق او استفسارات 
وليس للجهة اخلاضعة للرقابة 

االمتناع عن تقدمي ما يطلب منها 
وللديوان احلق في ان يتحفظ او 
ينسخ او يصور ما يقدم له من 

مستندات«.
ويك���ون نص امل���ادة 29 من 
القان���ون رق���م 31 لس���نة 1964 
بشأن انشاء ديوان احملاسبة بعد 
التعديل كالتالي »يكون للديوان 
احلق ف���ي ان يراجع او يفحص 
فضال عن املستندات والسجالت 
القوانني  ف���ي  املنصوص عليها 
واللوائح والتعميمات املالية اي 
مستند او سجل او اوراق اخرى 

12 من القانون رقم 31 لسنة 1964 
في شأن انشاء ديوان احملاسبة، 
ويكون التعديل بأن تستبدل عبارة 
»املادة اخلامسة« بدال من الفقرات 

الثالث االولى.
ويكون نص املادة رقم 12 من 
القانون 31 لسنة 1964 بعد التعديل 
كالتالي »كل اجلهات املشار اليها 
في املادة اخلامسة من هذا القانون 
توافي الدي���وان مبا تصدره من 
القرارات اخلاصة بتعيني املوظفني 
واملستخدمني والعمال وترقيتهم 
ومنحهم العالوات وما في حكمها 
والقرارات اخلاصة باملعاش���ات 
واملكافآت وم���ا في حكمها، على 
ان يتم ذلك بالنس���بة للقرارات 
االولى في ميعاد اقصاه عش���رة 
ايام من تاريخ صدورها وبالنسبة 
للقرارات االخرى في ميعاد غايته 
ثالثون يوما. ويبلغ الديوان اجلهة 
املختصة مبالحظاته فيما يتعلق 
مبدى مطابقة القرارات املذكورة 
الوضاع امليزانية والقواعد واالحكام 
املالية التي تنظم موضوعها وذلك 
قبل فوات املدة احملددة لصيرورة 
هذه القرارات غير قابلة لسحبها 
او الطعن فيها بوقت كاف وعلى 

قدم النواب د.اسيل العوضي 
الدقباس���ي وعبدالرحمن  وعلي 
الطاحوس  العنجري وم.خال���د 
ود.حس���ن جوهر اقتراحا بشأن 

انشاء ديوان احملاسبة.
مادة اولى: تعدل املادة رقم 10 
من القانون رقم 31 لس���نة 1964 
في شأن انشاء ديوان احملاسبة، 
التعدي���ل بإضافة كلمة  ويكون 

»رابعا« بعد كلمة »ثالثا«.
ويك���ون نص امل���ادة رقم 10 
من القانون رقم 31 لس���نة 1964 
بعد التعدي���ل كالتالي »يختص 
الديوان بفحص ومراجعة القرارات 
الصادرة في شؤون التوظيف في 
اجلهات املشار اليها بالبنود اوال 
وثانيا وثالث���ا ورابعا من املادة 
اخلامسة واخلاصة بالتعيينات 
والترقي���ات ومن���ح الع���الوات 
والتسويات والبدالت واملرتبات 
االضافية وما في حكمها وكذلك بدل 
السفر ومصاريف االنتقال وذلك 
لالستيثاق من صحة هذه القرارات 
ومطابقتها لقواعد امليزانية وسائر 
االحكام املالية والقوانني واللوائح 

والقرارات املنظمة ملوضوعها«.
مادة ثاني���ة: تعدل املادة رقم 

مادة س���ابعة:  اضافة مادة 
جديدة هي »اذا رفضت اي جهة 
من اجلهات اخلاضع���ة لرقابة 
الديوان السماح ملوظفي الديوان 
القيام بواجباتهم املنصوص عليها 
في هذا القانون، يجوز لرئيس 
الديوان ان يصدر قرارا بتشميع 
الصنادي���ق واخلزائن واالماكن 
التي توج���د فيها احلس���ابات 
والدفاتر واالوراق واملستندات 
املراد فحصها ومراجعتها بالشمع 
االحمر وختمها باخلتم الرسمي 
على ان يتضم���ن القرار تعيني 
الديوان  اكثر م���ن  او  موظ���ف 
لتنفيذه، وفي حال ممانعة اجلهة 
املعنية او ع���دم تعاونها يجوز 
بعد الرجوع الى رئيس الديوان 
االستعانة برجال الشرطة لتنفيذ 
القرار وحراسة االماكن املختومة. 
ويجب على رئيس الديوان اتخاذ 
االج���راءات الالزمة لالنتهاء من 
فض االختام وجرد املوجودات 
خالل مدة اقصاها ثالثة ايام عمل، 
واال جاز للوزير املختص او من 
يفوضه اصدار قرار باجناز هذه 
املهمة واعداد تقرير تفصيلي في 

هذا الشأن«.

يرى انها ضرورية والزمة للقيام 
باختصاصاته على الوجه االكمل، 
وتلتزم اجلهة اخلاضعة للرقابة 
ب���أن تقدم للديوان ما يطلبه من 
مستندات او اوراق او استفسارات 
وليس للجهة اخلاضعة للرقابة 
االمتناع عن تقدمي ما يطلب منها 
وللديوان احلق في ان يتحفظ او 
ينسخ او يصور ما يقدم له من 

مستندات«.
م���ادة خامس���ة: اضافة مادة 
جديدة هي »ال يعتد بالعقود او 
املبرم���ة مع اجلهات  االلتزامات 
االدارية اخلاضعة لرقابة الديوان 
واملخالفة ملا هو منصوص عليه 
في املادة 13 من هذا القانون وال 
ترت���ب اي التزامات في مواجهة 
ال���وزارات املعني���ة وتكون هي 

والعدم سواء«.
م���ادة سادس���ة: اضافة مادة 
جديدة هي »اذا ظهر للديوان اثناء 
قيامه بامله���ام املنصوص عليها 
في هذا القانون ما يشكل جرمية 
جنائية وجب عليه التقدم للنيابة 
العامة بشكوى جنائية ترفق معها 
املستندات الدالة على وقوع تلك 

اجلرمية«.

في اقتراح بقانون قّدمه أسيل والدقباسي والطاحوس وجوهر والعنجري

د.حسن جوهرخالد الطاحوسعبدالرحمن العنجريد.اسيل العوضي

)هاني الشمري(الشيخ د.محمد الصباح اثناء حديثه للصحافيني في مجلس االمة امس

محمد الصباح: قرار الحكومة حضور جلسة المسّرحين سيبحث بعد عودة رئيس الوزراء
الرومي: الحكومة ال تملك خيارًا آخر غير االستجابة لطلب عقد الدورة الطارئة

سامح عبدالحفيظ
بينما أحملت احلكومة الى عدم 
امكانية حضورها جلسة املسّرحني 
يوم 19 اجلاري، قال رئيس مجلس 
االمة باالنابة النائب عبداهلل الرومي 
ان »احلكومة ال متلك اال ان حتضر 
جلسة املس����رحني، وهذه الدعوة 
قائمة وفق املادة 88 من الدستور 
واعضاء احلكومة ليس����وا طلبة 

لنعلمهم بذلك«.
جاءت تل����ك التصريحات بعد 
زيارة قام بها نائب رئيس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 

الصباح للرومي أمس.
الش����يخ د.محمد الصباح اكد 
رغبة احلكومة في التعاون بشكل 

كامل مع مجلس االمة.
وقال د.الصب����اح في تصريح 
للصحافي����ني بعد زيارته لرئيس 
مجلس ال����وزراء باالنابة عبداهلل 
الرومي امس ان رغبة التعاون مع 
مجلس االمة من خالل اخذ احلكومة 
مبادرات عدي����دة وخصوصا في 
قضية املس����رحني، وقال ان قرار 
احلكومة بحضور جلسة املسرحني 
في 19 اجلاري سيبحث عند عودة 
س����مو رئي����س مجلس ال����وزراء 
)اليوم( وخ����الل اجتماع مجلس 
الوزراء والذي س����يعقد االسبوع 
املقبل لتحدي����د املوقف احلكومي 

من حضور اجللسة.
وأضاف د.الصباح ان احلكومة 
حريصة على ابنائها املس����رحني 
وليست هناك حكومة احرص على 
ابنائها من احلكومة الكويتية التي 
كانت سباقة في تقليل الضرر في اي 
حدث خارج نطاق التحكم ومثلما 
هو حاصل في األزمة االقتصادية 

الكبرى التي تعصف بالعالم.

احلكومة س����وى احلضور، وال 
حاجة ألن نش����رح لهم ضرورة 
االلتزام باملادة 88 فهم ليس����وا 

طلبة حتى نعلمهم«.
الدولة  ب����ني وزي����ر  بدوره 
لشؤون مجلس الوزراء روضان 
الروضان ان اجتماعه مع رئيس 
املجلس باإلنابة عبداهلل الرومي 
امس كان اجتماعا تنسيقيا بني 
السلطتني التشريعية والتنفيذية 

بشأن جلسة املسرحني.
الروضان في تصريح  وقال 
صحافي امس ان احلكومة ستقرر 
موقفها من حضور اجللسة في 
اجتماعها االسبوع املقبل، مشيرا 
الى ان القضية االساسية التي مت 
على ضوئها الدعوة الى اجللسة 
الطارئة هي قضية املس����رحني، 
وهي القضي����ة التي صرح بناء 
عليه����ا وزير الدولة لش����ؤون 

مجلس االمة.
من جهته انتقد النائب مسلم 
الق����رار احلكومي في  الب����راك 
شأن معاجلة مشكلة املسرحني 
القط����اع اخل����اص معتبرا  في 
ان ه����ذا القرار كان س����لبيا وال 
يحل املش����كلة. وقال البراك في 
تصريح للصحافيني ان احلكومة 
وضعت في حس����اباتها مراعاة 
القطاع اخلاص من دون وضع 
اعتبار للمس����رحني املتضررين 
وكأن هذا القطاع لم يرتكب هذا 
الفعل السيئ جتاه ابناء وبنات 

الكويت.
واشار الى ان احلكومة حتى 
اآلن ال تع����رف حجم املش����كلة 
مستغربا ان تقدم احلكومة مثل 
هذه احللول وهي جتهل االرقام 

احلقيقية من املتضررين.

وأوضح د.الصب����اح ان وزير 
الشؤون د.محمد العفاسي سيجتمع 
)اليوم( األربعاء مع اعضاء جلنة 
الشؤون الصحية في مجلس األمة 
وسيتحدث باستفاضة عن موضوع 
املس����رحني. وقال: لق����د اجتمعت 
مع رئيس مجل����س األمة باالنابة 
عبداهلل الرومي واطلعته على نتائج 
احملادثات الكويتية والتي قام بها 
صاحب السمو األمير مع الرئيس 
األميركي في ضوء االستراتيجية 
التدريجي  االميركية باالنسحاب 

من العراق.

التزام أميركا بأمن الكويت

ابلغت رئيس  أنن����ي  واضاف 
مجلس األمة باالنابة مبا س����معه 
صاحب الس����مو األمير من التزام 
أميركي ثابت جتاه أمن وس����يادة 
الكويت وهو م����ا نقدره للرئيس 
أوباما، كما أطلعته على مرئيات 
اإلدارة األميركي����ة ألمن اخلليج 
وااللتزام بإحداث تغيير حقيقي 
عل����ى األرض في موضوع عملية 
الس����الم. وأوض����ح د.الصباح أن 
صاحب الس����مو األمير حتدث مع 
الرئيس أوباما ع����ن خطابيه في 
القاه����رة واس����طنبول وان هذه 
الى  الروحية األميركي����ة حتتاج 
ترجمتها على ارض الواقع بعمل 
ان املرحلة  الى  ملموس مش����يرا 
املقبلة حتم����ل تف����اؤال بالرغبة 
االميركي����ة احلقيقية لدفع عملية 
السالم الى االمام وبنفس الوقت ال 
نكون غير واقعيني بتجاهل العقبة 
الرئيس����ية وهي موقف احلكومة 
اإلس����رائيلية. واكد د.الصباح ان 
املوقف الكويتي من عملية التطبيع 
هو نتيجة وليس س����ببا للسالم 

االستجابة لطلب عقد دورة برملانية 
طارئة في التاسع عشر من الشهر 
اجلاري، وذلك طبقا للمادة 88 من 
الدس����تور، موضحا انه مت خالل 
اس����تقباله بعض ال����وزراء أمس 
التباحث حول اجللس����ة الطارئة 
وما ستتم مناقشته خاللها، طبقا 

للدعوة املوجهة في هذا الشأن.
وأض����اف ف����ي تصري����ح إلى 
الصحافيني ان من االمور التي مت 
تداولها إمكانية تأجيل حسم قانون 
العم����ل األهلي حتى دور االنعقاد 
املقب����ل، وهو ما ص����رح به وزير 

الشؤون نفسه.
وفيما ان كانت الدورة الطارئة 
س����تقتصر على بح����ث موضوع 
الرومي:  ق����ال  املس����رحني فقط، 
أبدا، فعلى ج����دول اعمال الدورة 
موضوعان هما قانون العمل األهلي، 
وقضية املسرحني، ويبقى خيار 
تأجي����ل العمل األهلي وجهة نظر 
الوزير العفاسي فقط والذي يرى 
أن هذا القانون يتطلب وقتا أكثر 

ملناقشته.
وسئل: هل احلكومة ستطلب 
تأجيل »العمل األهلي«؟ فأجاب »أنا 
ال أعرف، فهذا خيار احلكومة، لكن 
الوزير العفاسي يريد وقتا لدراسة 

القانون بتأن«.
وفيما كان ان تداول خالل لقائه 
الوزراء امكانية مناقشة »انفلونزا 
اخلنازير« في جلسة 19 اجلاري، 
ذكر الرومي أنه لم يتم التطرق الى 
هذا املوضوع، الفتا الى ان اجللسة 

محددة مبوضوعني فقط.

ال تملك سوى الحضور

ابلغ بحضور  وفيما ان كان 
احلكومة للجلسة قال »ال متلك 

ارادة اس����رائيلية ضد  ألن هناك 
الس����الم من خالل ما تقوم به من 
انتهاك وعدوان. وقال ان صاحب 
الس����مو األمير اثار م����ع الرئيس 
أوباما قضية املعتقلني الكويتيني 
في س����جن غوانتانامو خصوصا 
أن هذا األم����ر تعدى جميع حدود 
املعقول، مش����يرا الى ان الكويت 
وضعت اجراءات إلع����ادة تأهيل 
ابنائها عند تسلمهم. مشيرا الى ان 
الرئيس أوباما وعد صاحب السمو 
األمير بانه سيتواصل معه بشكل 

مباشر في هذه القضية.
وقال د.الصب����اح فيما يخص 
املفقودين الكويتيني ان عبدالرحمن 
البذالي غير مفقود باستثناء حسني 
الفضالة وحالتني او ثالث حاالت 

مع العراق مستمرة وقائمة وليس 
هناك شيء مستحدث بل هناك جلان 
كويتية - عراقية مش����تركة، اما 
فيما يتعلق بقرارات مجلس األمن 
فإنه يجب ان يكون النقاش حولها 
حتت مظلة مجلس األمن، باالضافة 
ال����ى ان هناك امورا اخرى ثنائية 
يتم التحدث فيها ولكن ليس حتت 
مظلة مجلس األمن ألنها ال ترتبط 

بقرارات مجلس األمن.

زيارة السامرائي

وشدد الصباح على ان زيارة 
العراقي  الن����واب  رئيس مجلس 
د.إياد السامرائي إلى الكويت كانت 
ناجحة، حيث عرض وجهة نظره 
بطريقة القت استحسانا كبيرا من 

فقط هم من املفقودين أو هناك عدد 
كبير من الكويتيني املعتقلني في 
دول اخ����رى وهم ال يعتبرون من 
املفقودين. واضاف: اما ما يخص 
التعاون بني الكويت والعراق فإن 
االمني العام لألمم املتحدة طلب ان 
تكون هناك أفكار خالقة في موضوع 
التعاون ب����ني البلدين في قضية 
التعويضات وقلنا ان هذه القضية 
صدرت بقرار من مجلس األمة وال 
يجوز العبث بها، وأما عن كيفية 
استخدام هذه التعويضات فلدينا 
افكار باإلمكان ان تعود بالنفع على 
البلدين وهو ما نحتاجه باجللوس 
العراقيني حت����ت مظلة األمم  مع 

املتحدة للحديث في هذا االمر.
واكد د.الصباح ان املفاوضات 

صاحب السمو األمير، وكذلك رسالة 
األخوة التي حملها القت قبوال من 
الكويتيني مبثلها وأحسن، مشيرا 
الى انه خ����الل زيارته الى بغداد 
حمل رسالة اخوة ورغبة حقيقية 
لتجاوز صفحة املاضي والبدء في 
عالقة صحية سليمة ما بني البلدين 
اساسها الوضوح على قاعدة صلبة 

من عالقات اجلوار.
وأكد الصباح ان البلدين اتفقا 
على ان تبنى العالقات ليس على 
املشاعر فقط بل على اظهار احترام 
املواثي����ق واملعاهدات التي حتكم 

العالقة ما بني البلدين.
من جانبه، أكد رئيس مجلس 
الرومي ان  األمة باإلنابة عبداهلل 
احلكومة ال متلك خيارا آخر غير 

البراك: قرار الحكومة حول المس�ّرحين سلبي وال يحل المشكلة

هناك كويتيون معتقلون في دول أخرى وال يعتبرون من المفقودين باستثناء الفضالة

العفاسي: الحل الحكومي لقضية المسّرحين منصف وعادل
أكد وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي 
أهمية موافقة احلكومة على مناقشة أي مواضيع جديدة في 

الدورة البرملانية الطارئة املقرر عقدها 19 اجلاري.
وذلك اتس���اقا مع املادة 88 من الدستور، مشيرا الى ان 
مجلس الوزراء سيبحث األسبوع املقبل املقترحات النيابية 
املتعلق��ة مبواضيع يرغب األعضاء في طرحها خالل الدورة 
الطارئ�����ة، خالف��ا ملوضوع��ي العمل األهلي واملس���رحني 
والواردين في دعوة حضور اجللس���ة الطارئة الواردة الى 

احلكومة.
وأضاف العفاس���ي في تصريح ال���ى الصحافيني عقب 
لقائ���ه رئيس مجلس األمة باإلناب���ة عبداهلل الرومي امس 
انه مت إجراء مشاورات مع رئاسة املجلس واألعضاء حول 
الدورة البرملاني���ة الطارئة، كما مت التباحث في الترتيبات 

املتعلقة بها.
وس���ئل العفاس���ي ان كان متفائال بإقرار قانون العمل 
األهلي في اجللس���ة الطارئة، فأجاب: »ان احلكومة موافقة 
من حيث املبدأ على القان���ون، وال ترغب في تأخر إجنازه 
أكثر مما حصل، لكن لدينا حتفظ على االستعجال بإجنازه 
في الدورة الطارئة، خشية اإلخالل مبضمون القانون، وأنا 
أفضل ترحيله الى دور االنعقاد املقبل حتى تتم دراس���ته 

في تأن«.
وحول قراره السماح بتحويل اقامة الوافد دون اشتراط 
موافق�����ة الكفيل، قال: ان هذا القرار خطوة اولى تس���تبق 
إلغاء نظ��ام الكفي��ل ال��ذي نتطل��ع ال��ى إقراره بعد اعتماد 
جمل��ة من الضواب��ط، مؤكدا ان قراره الصادر مطلع األسبوع 

اجلاري سيرفع الظلم عن شريحة كبيرة من العاملني.
وس���ئل العفاس���ي عن املعاجلة احلكومية للمسرحني 
الكويتيني ف���ي القطاع اخلاص، ورؤيت���ه لقلة عدد الذين 

راجعوا »إعادة الهيكلة« لتسلم »البدل«.
فأوضح ان قلة ع���دد من راجعوا »إعادة الهيكلة« تؤكد 
ان املشكلة ليست باحلجم الذي كان يتصوره اجلميع، ومع 
ذلك فإن احلكومة معنية مبواجهة اي مشكلة يتعرض لها 

املواطنون، سواء كانت بسيطة او كبيرة.
وأضاف: ان قرار احلكومة حول املسرحني مستمر، ولم 
نتسلم حتى اآلن شكاوى حول تطبيقه، الفتا الى ان وضع 
املس���تقيلني مختلف، فهناك من ترك العمل مبحض إرادته، 
اما من ُأجبر على االس���تقالة فبإمكان���ه التقدم بتظلم الى 
اللجنة الوزارية املش���كلة لهذا الغرض وتقدمي اي إثباتات 

تفيد بإجباره على االستقالة.
وح��ول مالحظات النواب وانتقاداتهم للمعاجلة احلكومية 

للمسرحي�ن.
ق�����ال: نقدر حرص النواب ومالحظاتهم، لكن نعتقد ان 
احل��ل احلكوم��ي منص��ف وع��ادل، ونح��ن مس���تعدون 
ملراجع���ة وتذلي��ل اي عوائق او س���لبيات قد تطرأ خالل 

املعاجلة.
وسئل العفاسي عن وضع جمعية صباح الناصر التعاونية، 
فأك��د ان��ه ضد س���يطرة وزارة الش���ؤون على اي جمعية 
بتعيي��ن مجلس إدارتها، لكن الوزارة تكون مضطرة أحيانا 
ملثل هذا اإلجراء بناء عل���ى تقارير تؤكد مخالفة اجلمعية 

للقانون.

الدقباسي لتوفير فرص توظيفية 
تعادل المسمى الوظيفي للمسّرحين

ق����دم النائب علي 
اقتراحات  الدقباسي 
بشأن معاجلة قضية 

املسّرحني.
وتتمثل اقتراحات 
بفت����ح  الدقباس����ي 
ديوان اخلدمة املدنية 
لتس����جيل املسّرحني 
»فت����رة اس����تثنائية 
فقط لهم« والهيئات 
واملؤسسات احلكومية 
ويكون له����م أولوية 
التوظي����ف وإيج����اد 
الوظيفية  الف����رص 

بغض النظر عن التسلس����ل اإلجرائي للديوان، والتنسيق 
مع إدارة تنفيذ األحكام وذلك بسبب األحكام واإلنذارات التي 
صدرت بحق أي ش����خص من املسّرحني من قبل الشركات 
التسهيلية والبنوك بحقهم والتعامل مع الشركات والبنوك 
برفع اإلنذارات واألحكام الصادرة واملوجهة إليهم والتسهيل 
لهم بالدفع، وإرس����ال خطاب الى جميع البنوك والشركات 
التس����هيلية بإلغاء الفوائد املترتبة على تأخير األقس����اط 
واس����تحقاقاتها، وتوفير فرص توظيفية تعادل املس����مى 
الوظيفي الس����ابق او الدرجة الوظيفية السابقة من حيث 

املسمى والراتب الشهري.

الخرينج السماح للموظف بالجمع  
بين الوظيفة والعمل في »الخاص«

النائب  اقت���رح 
اخلرينج  مب���ارك 
قانونا بشأن اخلدمة 

املدنية: 
مادة أولى: 

تض���اف م���ادة 
برقم 26  جدي���دة 
الى املرسوم  مكرر 
بالقان���ون رقم 15 
لسنة 1979 املشار 

إليه نصها كاآلتي:
مادة 26 مكرر:

اس���تثناء م���ن 
االحكام املنصوص 

عليها في املواد الس���ابقة يجوز للموظف بإذن كتابي 
من الوزير املختص ان يجم���ع بني الوظيفة والعمل 
في القطاع اخلاص في غير اوقات العمل الرسمية اذا 
كان ذل���ك ال يتعارض مع مصلح���ة العمل او طبيعة 

الوظيفة.
كما يجوز للموظ���ف اجلمع بني وظيفته ووظيفة 
اخرى ف���ي إحدى اجلهات احلكومي���ة اذا كان ذلك ال 

يتعارض مع واجبات الوظيفة.
مادة ثانية:

يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.

مبارك اخلرينج علي الدقباسي


