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»العدل« تتحفّظ على اقتراح »المالية البرلمانية« : منح الخبراء بدلي  طبيعة عمل غير قانوني

أسامة أبوالسعود ـ موسى أبوطفرة
رغم ان وزارة العدل هي من رفعت كتابا لديوان 
اخلدمة املدنية داعية الى منح اخلبراء الكويتيني 
بادارة اخلبراء مميزات في بدل طبيعة العمل وزيادة 
هذه االجازة الدورية للخبراء الى ستني يوما بخالف 
العطل الرسمية والراحة االسبوعية مع جواز صرف 
بدل االجازة الدورية نقدا اذا اقتضت ظروف العمل 
ذلك، اال ان الوزارة عادت واعترضت على بعض مواد 
اقتراح اللجنة البرملانية املختصة والتي تتشابه 

الى حد كبير مع مقترحات الوزارة.
فقد حصلت »األنباء« على مذكرة ديوان اخلدمة 
املدنية املرفوعة الى مجلس اخلدمة املدنية بشأن 
زيادة مرتبات اخلبراء الكويتيني بادارة اخلبراء 

بوزارة العدل، وجاء فيها:
احيل للديوان كتاب وزير العدل ووزير االوقاف 

والشؤون االسالمية رقم 14 املؤرخ في 2007/1/10 
املوجه لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء املتضمن االقتراحني التاليني 

بشأن اخلبراء الكويتيني بادارة اخلبراء:
اوال: منح اخلبراء بدل طبيعة عمل بنسبة %75 
م����ن اول مربوط املرتب الش����هري للوظيفة التي 
يش����غلها كل منهم وتزاد هذه النس����بة الى %100 
ملن قضى منهم في هذه الوظائف بالكويت عش����ر 

سنوات متصلة.
ثانيا: مع عدم االخالل بأحكام املادتني 40 و41 
من نظام اخلدمة املدنية، تكون مدة االجازة الدورية 
خلبراء وزارة العدل ستني يوما من السنة بخالف 
العطل الرسمية والراحة االسبوعية، ويجوز مبوافقة 
اخلبير صرف بدل االجازة الدورية نقدا اذا اقتضت 
ظروف العمل ذلك، ويصدر قرار بتنظيم االجازات 

الدورية وقواعد صرف البدل بها من وزير العدل 
بعد اخذ رأي مجلس شؤون اخلبرة.

ولقد قام الديوان بدراس����ة املقترحني املش����ار 
اليهما وفيما يلي ما اس����فرت عنه الدراس����ة لكل 

اقتراح على حدة:
بالنسبة لالقتراح االول:

لق����د افرد مجل����س اخلدمة املدني����ة للخبراء 
الهندسيني واحلسابيني الكويتيني بادارة اخلبراء 
بوزارة العدل � جدول مرتبات خاصا بهم في عام 
1993 وفق����ا لقراره رقم 6 لس����نة 1993، وفي عام 
2003 ع����ادل مجلس اخلدمة املدنية فئات املكافأة 
املالية لهؤالء اخلبراء بحيث اصبحت على النحو 
املوضح في اجلدول املرافق وذلك لدورهم الرائد 
في س����بيل معاونة القضاء وما افرده التش����ريع 
لهم بقان����ون خاص باخلبرة رقم 80/40 متضمنا 

حياتهم الوظيفية.
وحيث انه قد صدر مرسوم رقم 108 لسنة 2003 
في شأن مرتبات وبدالت القضاء واعضاء النيابة 
العام����ة، يقضي في مادت����ه الثانية ان يكون بدل 
طبيعة العمل بنسبة 75% من اول مربوط الراتب 
وتزاد هذه النسبة الى 100% ملن قضى منهم في هذه 

الوظيفة في الكويت عشر سنوات متصلة.
وحفاظا على استقرار الوضع الوظيفي للخبراء 
الهندس����يني واحلس����ابيني بادارة اخلبراء ومتيز 
رواتبهم عن روات����ب نظرائهم في وزارات الدولة 
)الكادر العام( ومنعا من تس����ربهم بعد ان بذلت 
وزارة العدل جهدا كبي����را في تدريبهم للوصول 
الى اخلبرة الفنية والقانونية املطلوبة، الى جهات 

حكومية اخرى.
ونظ����را ملا يتحمله هؤالء اخلب����راء من أعباء 
وظيفية جس����يمة باإلضافة ال����ى االنتقال ملواقع 
النزاعات واملعاينات وحرصا على استقرار أوضاعهم 

الوظيفية واملعيشية.
لذا تقترح وزارة العدل منح اخلبراء الهندسيني 
واحلسابيني بإدارة اخلبراء ذات امليزة املالية املقررة 
لرجال القضاء مبنحهم بدل طبيعة العمل بنسبة 
75% من أول مربوط املرتب الشهري للوظيفة التي 
يشغلها كل منهم وتزداد هذه النسبة الى 100% ملن 
قضى منهم في هذه الوظائف في دولة الكويت 10 

سنوات متصلة.
وان الديوان يؤيد اقتراح الوزارة املتقدم لكون 
وظائف هؤالء اخلبراء هي وظائف معاونة للقضاء 
في حتقيق العدالة وإيصال احلق إلى أصحابه وان 
تقرير بدل طبيعة العمل لهم يحقق وحدة املعاملة 
املالية في هذه امليزة املالية وفي اسس منحها مع 
رجال القضاء، وتقدر التكلفة املالية السنوية لهذا 
االقتراح ب����� 1.93 مليون دينار، وان عدد اخلبراء 
الكويتيني املشمولني بهذا االقتراح هو 226 خبيرا 

على النحو املوضح في اجلدول رقم 2 املرافق.
بالنسبة الى االقتراح الثاني:

لق����د أجازت املادة 42 من نظام اخلدمة املدنية 
االستثناء من مدة اإلجازة الدورية للموظفني الذين 

تقتضي طبيعة عملهم ذلك.

أما بشأن صرف بدل نقدي عن رصيد اإلجازات 
الدورية أثناء اخلدمة فهو غير جائز وفقا للمقرر 

قانونا.
إال انه ملا كان مجلس اخلدمة املدنية قد سبق 

له ان قرر ألعضاء الفتوى والتشريع اآلتي:
1 � يجوز لرئيس الفتوى والتش����ريع تكليف 
أعضاء اإلدارة بالعمل خالل شهري يوليو وأغسطس 
بدال من الترخيص لهم بإجازة دورية مبا ال يزيد 

على ثلث عدد األعضاء.
2 � أال تقل مدة خدمة العضو املكلف لدى اإلدارة 

عن 4 سنوات.
 3 � مينح العضو املكلف مكافأة خالل الفترة 
املنوه عنها مبا يعادل املرتب الشهري الشامل الذي 
يتقاضاه من عمله الع����ادي وتصرف مع املرتب 

املستحق في املوعد املقرر لصرف املرتبات.
وحي����ث ان قرار املجلس املش����ار إليه يتعلق 
بوضع نظام للعمل خالل شهري يوليو وأغسطس 
بدال من الترخيص باإلج����ازات الدورية ألعضاء 
الفتوى والتشريع، وذلك بغرض مواجهة األعباء 
املتزايدة على هذه اإلدارة في ضوء اختصاصاتها 

املختلفة.
لذا فإن الديوان يعرض األمر على مجلس اخلدمة 

املدنية بشأن:
أ � زيادة مدة اإلجازة الدورية للخبراء الكويتيني 
بإدارة اخلبراء بوزارة العدل الى 60 يوما مع سريان 

باقي األحكام األخرى املتعلقة بهذه اإلجازة.
ب � ع����دم ج����واز صرف ب����دل نق����دي أثناء 

اخلدمة.
ج � م����دى مالءمة تطبيق نظ����ام العمل املقرر 
من قبل املجلس ألعضاء الفتوى والتشريع � على 

هؤالء اخلبراء الكويتيني.
ولكن ال����وزارة حتفظت على بعض املواد من 
االقتراح املقدم من اللجن����ة البرملانية املختصة، 

ومن رئيس اللجنة على النحو التالي:
أوال: بالنسبة لالقتراح بشأن تقرير بدل طبيعة 
عمل للخبراء والوارد باملادة 55 من اقتراح اللجنة 
وذلك بنسبة 75% من الراتب األساسي تزداد الى 
100% ملن أمضى منهم في الكويت 10 سنوات متصلة 

وما تضمنه اقتراح رئيس اللجنة من تقرير هذا 
البدل بنسبة 75% من الراتب األساسي ملن أمضى 
منهم في ه����ذه الوظائف 10 س����نوات و100% من 
الراتب األساس����ي ملن أمض����ى أكثر وذلك بخالف 
املكافأة املالية املمنوحة لهم في املادة 30 من اقتراح 

رئيس اللجنة.
وقد حتفظت ال����وزارة على هذا االقتراح على 
النحو الوارد مبذكرتها املقدمة الى اللجنة باعتبار 
ان تقرير السياسة العامة للمرتبات واألجور مبا 
يكفل التنس����يق بني اجلهات احلكومية والهيئات 
واملؤسسات العامة هو امر منوط مبجلس اخلدمة 
املدنية، مما يقتضي عرض أمرها على جلنة الشؤون 
املالية واالقتصادية، هذا علما ان املادة 30 من القانون 
احلالي قد قررت بدل طبيعة عمل للخبراء يحدده 
مجلس اخلدمة املدنية وقد صدرت بناء على ذلك 
عدة قرارات آخرها الق����رار رقم 2006/16 بتحديد 
بدل طبيعة العمل للخبراء يبدأ من 245 الى 650 
دينارا شهريا، فضال عن ان االقتراح يتضمن في 
الواقع منح اخلبراء بدلني لطبيعة العمل وهو امر 

غير جائز قانونا.
واألولى ان يت����م تعديل املادة 30 من القانون 
القائ����م مبا يكفل منح اخلب����راء بدال واحدا حتدد 

نسبته في القانون.
ثانيا: بالنس����بة لالقت����راح بتقري����ر مكافأة 
االستحقاق املقترح في املادة 57 من مشروع اللجنة � 
والذي تضمن منح اخلبراء في نهاية اخلدمة مكافأة 
استحقاق مبا يعادل مرتبا شامال ملدة سنة ونصف 

السنة ملن أمضى في اخلدمة 30 سنة.
وقد أبدت الوزارة حتفظها على هذا االقتراح ألن 
تقرير هذه املكافأة يخضع للقواعد التي يحكمها 
قانون التأمينات االجتماعية والعقود املبرمة مع 
غير الكويتيني، فضال عن ان هذه امليزة غير مقررة 

ألي فئة أخرى من فئات املوظفني املدنيني.
ثالثا: بشأن االقتراح بعدم قابلية اخلبراء للعزل 
والوارد باالقتراح املقدم من اللجنة بإضافة مادة 
برقم 53 � ينص بعدم قابلية اخلبراء للعزل عدا من 
هم في درجة معاون خبير »ب« إال وفقا إلجراءات 

احملاكمة التأديبية.

تقرير مكافأة نهاية الخدمة يخضع لقواعد قانون التأمينات والعقود المبرمة مع غير الكويتيين وهذه الميزة غير مقررة ألي فئات أخرى من الموظفين المدنيين
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البسيس: نناشد 
ديوان الخدمة تنفيذ 

زيادات »األشغال« قبل 
السنة المالية الحالية

بشرى شعبان
هنأ رئي���س مجلس ادارة 
العاملني بنقابة وزارة األشغال 
العام���ة عامر زيد البس���يس 
الوافدين  جم���وع املوظف���ني 
الزيادة  بوزارة األشغال على 
ف���ي رواتبهم والتي طالب بها 
مجلس ادارة النقابة على مدى 

الشهور املاضية.
البس���يس رئيس  وناشد 
املدني���ة  اخلدم���ة  دي���وان 
عبدالعزي���ز الزبن والقيادات 
بالديوان سرعة املوافقة على 
الزيادة املدونة بالكش���وفات 
املرسلة للديوان واملعتمدة من 
قبل قيادات وزارة األشغال قبل 
املالية احلالية  انتهاء السنة 
خاصة ان ه���ذا املوضوع قد 
مضى عليه سنوات عديدة حتى 
مت���ت املوافقة مبوجب كتابه 
األخير واملؤرخ في الثامن من 

شهر مارس اجلاري.
وأكد البس���يس ان مجلس 
ادارة النقاب���ة مس���تمر ف���ي 
مطالباته خلدمة أعضاء اجلمعية 
العمومي���ة من موظفي وزارة 
التي  األشغال وحل مشاكلهم 
يتعرضون لها ورفع الظلم عن 
أي موظف يشعر بانه تعرض 
له وتس���بب في إحباطه عن 
مواصلة عمله وكذلك مستمرون 
اقتراحات من  الس���تقبال أي 
شأنها االرتقاء بعمل موظفي 

وموظفات الوزارة.

خبراء »العدل« يباشرون الجلسات ابتداء من اليوم: قرارنا جاء دون ضغوط 
أكد خبراء إدارة اخلبراء في وزارة العدل 
مباشرة جلسات اخلبراء بدءا من اليوم االحد، 
مش����يرين الى ان قرارهم هذا مت اتخاذه قبل 
انعقاد االجتماع االستثنائي ملجلس الوزراء 

اخلميس املاضي.
وقال اخلبراء في بيان حصلت »األنباء« على 
نسخة منه: لقد كان بيان اخلبراء الصادر يوم 
األحد 2010/3/7 في جريدة »الوطن« صفحة 
8، واضحا في بي����ان حقيقة مطالب اخلبراء 
وموقفهم من س����بب اتخاذهم قرارهم األولي 
بتعليق اجللسات، إال انه حفاظا على توضيح 

سالمة موقفهم وردا على ما أثير من أي تشويه 
فإنه أصبح لزاما التأكيد على ما يلي:

أوال: انه قانون وليس كادرًا ماليًا

ان مطالبة اخلبراء أسيء فهمها على انها 
مطالبة بكادر مالي، الس����يما انه����ا تزامنت 
مع مطالبات مالية جله����ات أخرى يناط أمر 
بحثها ملجلس اخلدم����ة املدنية ولكن حقيقة 
مطالبة اخلبراء خالف ذلك بأن قانون تنظيم 
اخلبرة رقم 1980/40 قانون إجرائي بالدرجة 
األولى ويع����د أحد أهم القوانني األساس����ية 

الداعمة للعمل القضائي توافقت على ادخال 
تعديالت جوهرية أرادت السلطتان التشريعية 
والتنفيذية وتعهدت احلكومة بشكل صريح 
بإق����راره في إطار مجلس األمة وبإقرار وزير 
العدل بتصريحه الصحافي بتاريخ 2010/3/11 
وان إقرار قانون اخلبرة هو الغاية التي حتقق 
العامة للتقاضي ولزيادة استقالل  املصلحة 

اخلبير وحمايته.

ثانيا: الرسالة التي هدف قرار التعليق إيصالها

وحيث ان تلك الرسالة قد أدت الغاية والهدف 

املنشود منها وتأكيد شخص نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل راشد 
احلماد بإعالنه تأييد مطالب اخلبراء العادلة 
في تصريحه املؤرخ في 2010/3/11 واحتراما 
منا ألس����س العمل الدميوقراطي واملؤسسي 
للكوي����ت وحلرصنا على احلفاظ على مكانة 
اخلبير فقد قررن����ا نحن خبراء وزارة العدل 
بقناعتنا الشخصية دون أي ضغط أو ترهيب 
في صباح يوم اخلميس 2010/3/11 قبل انعقاد 
مجلس الوزراء في اجتماعه الطارئ مباشرة 
جلسات اخلبراء بدءا من اليوم األحد 2010/3/14 

وقام وزير العدل بإبالغ مجلس الوزراء بقرار 
اخلبراء في حينه وقبل ان يقوم مجلس الوزراء 

بإصدار بيانه.

ثالثا: كما يؤكد الخبراء

ان الفترة املاضية لم تزدهم اال قناعة وإصرار 
على أهمية حتقيق مطالبهم العادلة عبر إبراز 
الدور احلقيقي خلبير إدارة اخلبراء وأهمية 
عملهم عبر القنوات القانونية والدس����تورية 
التي أكدها بيان اخلبراء املؤرخ في 2010/3/7 
وان اخلبراء سيس����تمرون بالنهج الراقي في 

املطالبة مادامت احلكومة ومجلس األمة ملتزمني 
بإقرار قانون اخلبرة وان أي جتاهل أو تقليل 
من قدر خبراء وزارة العدل فسيقابل بوقفة 

جادة وحازمة.
وانه ال يسع اخلبراء في هذا الصدد إال تقدمي 
الشكر واالمتنان للمواقف الصادقة جلمعيات 
النفع العام )جمعية احملاسبني � جمعية احملامني 
� جمعية املهندسني( وكذلك رئيس نقابة ديوان 
احملاسبة وجميع وسائل اإلعالم والسادة كتاب 
الزواي����ا الثابتة في الصحف ممن كتب مؤيدا 

أو معارضا ملوقف اخلبراء.

وظائف ومرتبات الخبراء الكويتيين بإدارة الخبراء بوزارة العدل
المدة الالزمة كحد أدنى العالوة الدورية السنويةالمرتب األساسي

مكافأة ماليةالعالوة االجتماعيةللبقاء في الوظيفة

الخبراء الحسابيونالخبراء الهندسيونمتزوجأعزبعددهاقيمتهاآخر المربوطأول المربوط
9901150208268268500225كبير اخلبراء

85010102084253353425185خبير أول
7108702084235328370155خبير ثان
6157231863222315320130خبير ثالث

5205921842203291275110معاون خبير )أ(

480446161219027823595معاون خبير )ب(

بدل طبيعة العمل المقترح للخبراء الهندسيين والحسابيين الكويتيين بإدارة الخبراء بوزارة العدل
التكلفة المالية السنويةبدل طبيعة العملعدد الخبراءالوظيفة

75% من أول مربوط الوظيفة100% من أول مربوط الوظيفةحسابيينهندسيين

2617990742.5577250كبير اخلبراء
2319850637.5484100خبير أول
938710532.5339370خبير ثان
1519615461.25212660خبير ثالث

2237520390312000معاون خبير )أ(
014803604880معاون خبير )ب(
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1930260

226


