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»المالية« عممت على جميع الوزارات والجهات الحكومية سرعة اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتنفيذ

مشاريع الخطة اإلنمائية وبرنامج الحكومة أولوية في ميزانية 2011/2010

 موسى أبوطفرة
ف��ي خطوة تدل عل��ى جدية الحكومة 
في التعامل م��ع الخطة اإلنمائية والخطة 
السنوية وبرنامج عمل الحكومة، وجهت 
وزارة المالية تعميما يوجب على الوزارات 
واإلدارات الحكومي��ة والهيئات الملحقة 
تنفيذ مشاريع  المس��تقلة  والمؤسسات 
الخطة االنمائية والخطة السنوية وبرنامج 
عم��ل الحكوم��ة للفصل التش��ريعي ال� 
13 المدرجة بمش��اريع ميزانيتها للسنة 
المالية 2011/2010 وفقا لما هو مخطط له، 
والبدء في اتخاذ جميع االجراءات الالزمة 
اعتبارا من بداية السنة المالية 2011/2010 

وفقا لما هو مخطط له.
وشدد التعميم على أهمية اتخاذ جميع 
اإلجراءات الالزمة اعتبارا من بداية السنة 
المالية 2011/2010 في أبريل 2010، وعلى 
جمي��ع الجه��ات المعنية من��ح االولوية 
لمشاريع الخطة االنمائية وبرنامج عمل 
الحكومة وس��رعة البت ف��ي االجراءات 

الخاصة بها.
التعميم أوجه وكيفية الصرف  وحدد 
حتى يتم اص��دار قانون رب��ط ميزانية 
ال��وزارات واإلدارات الحكومية وقوانين 
الملحق��ة  الهيئ��ات  ميزاني��ات  رب��ط 
والمؤسس��ات المستقلة للس��نة المالية 
2011/2010، وف��ي ب��اب المرتب��ات أك��د 
التعميم عدم ش��غل الوظائف الش��اغرة 
)فئة غير كويت��ي( والمرحلة من ميزانية 
السنة المالية السابقة بعد 31 مارس 2010 
اال بع��د موافقة ديوان الخدم��ة المدنية 
او جه��ات االختصاص مع االس��تمرار 
في ص��رف الرواتب واج��راء التعيينات 
والترقيات والنق��ل والندب واالعارة في 
ح��دود الوظائف المعتمدة ف��ي ميزانية 
2010/2009 او المقترح��ة بمش��روع في 
ميزانية الس��نة المالي��ة 2011/2010 ايهما 
اقل مع االلتزام بالضوابط واالسس التي 

يحددها الديوان في ذلك.
وفيم��ا يتعلق بالب��اب الرابع الخاص 
والصيان��ة  االنش��ائية  بالمش��اريع 
واالس��تمالكات العامة نب��ه التعميم إلى 
ضرورة مراع��اة أن يكون الصرف على 
المش��اريع المعتمدة التي يمتد تنفيذها 
الى عدة س��نوات والتي ت��م التعاقد على 
تنفيذها قب��ل 31 مارس 2010، في حدود 
االعتمادات المخصصة بميزانية الس��نة 
المالي��ة 2010/2009 او تقدي��رات وزارة 
المالية المقترحة بمشروع ميزانية السنة 

المالية 2011/2010 ايهما اقل.
وفيما يلي نص التعميم: 

تعميم رقم 1 لسنة 2010

بشأن الصرف حتى يتم إصدار قانون 
ربط ميزانية الوزارات واإلدارات

الحكومية وقوانين ربط ميزانيات الهيئة 
الملحقة والمؤسسات المستقلة

للسنة المالية 2011/2010
ـ تنفيذا الحكام المادة 145 من الدستور 
والتـــي تنص على: إذا لـــم يصدر قانون 
الميزانية قبل بدء الســـنة المالية يعمل 
بالميزانية القديمة لحين صدوره، وتجبى 
اإليرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين 
المعمول بها في نهاية الســـنة المذكورة، 
وإذا كان مجلس األمة قد أقر بعض أبواب 

الميزانية يعمل بتلك االبواب.
ـ وأحكام المادة 148 من الدستور والتي 
تنص على: »يبين القانون الميزانيات العامة 
المســـتقلة والملحقة وتسري في شأنها 

األحكام الخاصة بميزانية الدولة«.
ـ وأحكام المادة 16 من المرسوم بالقانون 
رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات 
العامة والرقابة على تنفيذها والحســـاب 
الختامي والتي تنص على: »إذا لم يصدر 
قانون الميزانية قبل بدء الســـنة المالية 
يعمل  بالميزانية السابقة لحين صدوره، 
ويصدر بذلك تعميم مـــن وزارة المالية، 
وإذا كانت بعض أبواب الميزانية الجديدة 
قد أقرت من قبل السلطة التشريعية يعمل 

بتلك االبواب«.
ـ واحكام القانون رقم 9 لســـنة 2009 
باصدار الخطة اإلنمائية للسنوات 2011/2010 

ـ 2014/2013.
يجب على جميع الوزارات واإلدارات الحكومية 
والهيئات ذات الميزانيات الملحقة والمؤسسات 

ذات الميزانيات المستقلة مراعاة ما يلي:

أوال: اإليرادات

1 ـ يتم تحصيـــل وقيد اإليرادات وفقا 
للقوانين والقرارات والتعليمات المعمول 

بها.

ثانيا: المصروفات

أ ـ الباب األول ـ المرتبات:
2ـ  عدم شغل الوظائف الشاغرة فئة غير 
كويتي والمرحلة من ميزانية السنة المالية 
السابقة بعد 2010/3/31 إال بعد موافقة ديوان 

الخدمة المدنية أو جهات االختصاص.
3 ـ االســـتمرار في صـــرف المرتبات، 
وإجراء التعيينات والترقيات والنقل والندب 
واإلعـــارة في حدود الوظائـــف المعتمدة 
في ميزانية السنة المالية 2010/2009 او 
المقترحة بمشروع ميزانية السنة المالية 
2011/2010 أيهما أقل مع االلتزام باألسس 
والضوابط التي يحددهـــا ديوان الخدمة 

المدنية في هذا الشأن.
4ـ  عدم شغل الوظائف المقترح إنشاؤها 
في مشروع ميزانية السنة المالية 2011/2010 
إال بعد صدور قانون ربط الميزانية للسنة 
الماليـــة 2011/2010 ويســـتثنى مـــن ذلك 
المعينون على االعتماد التكميلي المخصص 
لهم درجات بمشروع ميزانية السنة المالية 
2011/2010 فيتم نقلهم الى هذه  الدرجات 
وصرف مرتباتهم عليها، وال يجوز صرف 
التكميلي  مرتباتهم على حساب االعتماد 
بمشروع ميزانية السنة المالية 2011/2010 

بأي حال من األحوال.
5 ـ االلتزام بالقواعد واألحكام الخاصة 
بالبـــاب األول ـ المرتبـــات فيمـــا يتعلق 
بميزانيات الهيئات ذات الميزانيات الملحقة 

والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة.
بـ  الباب الثاني: المستلزمات السلعية 

والخدمات.
جـ  الباب الثالث: وسائل النقل والمعدات 

والتجهيزات.
دـ  الباب الخامس: المصروفات المختلفة 

والمدفوعات التحويلية.
6 ـ أ ـ يتـــم الصرف خصما على بنود 
وأنواع كل من الباب الثاني ـ المستلزمات 
السلعية والخدمات، الباب الثالثـ  وسائل 
النقل والمعدات والتجهيزات، الباب الخامس 
المختلفـــة والمدفوعات  المصروفـــات  ـ 
التحويليـــة في حدود اعتمادات الســـنة 
الماليـــة 2010/2009 أو تقديـــرات وزارة 
المالية المقترحة لهـــذه البنود واألنواع 
بمشروع ميزانية السنة المالية 2011/2010 
أيهما أقل، مع األخذ في االعتبار ما يقابل 
التبويب بميزانيات المؤسسات ذات  هذا 

الميزانيات المستقلة.
6ـ  بـ  ال يتم الصرف على البنود واألنواع 
التي لم يدرج لها اعتمادات بميزانية السنة 
المالية السابقة 2010/2009، وكذلك البنود 
واألنواع التي تم اســـتحداثها، وتم إدراج 
تقديرات لها بمشروع ميزانية السنة المالية 
2011/2010، إال بعد إقـــرار تقديرات الباب 

المختص من مجلس األمة او صدور قانون 
ربط الميزانية للسنة المالية 2011/2010.

هـ ـ الباب الرابع ـ المشاريع اإلنشائية 
والصيانة واالستمالكات العامة:

7 ـ يراعى ما يلي:
أـ  المشاريع المعتمدة التي يمتد تنفيذها 
الى عدة ســـنوات والتي تم التعاقد على 
تنفيذها قبل 2010/3/31، يتم الصرف عليها 
في حدود االعتمادات المخصصة بميزانية 
السنة المالية 2010/2009 او تقديرات وزارة 
المالية المقترحة بمشروع ميزانية السنة 

المالية 2011/2010 أيهما أقل.
ب ـ تكملة المشـــاريع اإلنشائية: يتم 
المشاريع اإلنشائية  الصرف على تكملة 
التي تم التعاقد على تنفيذها قبل 2010/3/31 
في حدود تقديرات وزارة المالية المقترحة 
بمشروع ميزانية السنة المالية 2011/2010 
على أال يتجـــاوز ذلك التكاليـــف الكلية 

المعتمدة للمشروع.
ج ـ المشـــاريع الجديدة )سواء لسنة 
واحدة او لعدة ســـنوات( ال يتم الصرف 
عليها إال بعد إقـــرار تقديرات مصروفات 
الباب الرابعـ  المشاريع اإلنشائية والصيانة 
واالستمالكات العامة من مجلس األمة او 
صدور قانون ربط الميزانية للسنة المالية 
2011/2010، على ان تقوم الجهات الحكومية 
بإجراء الدراسات واستكمال كل اإلجراءات 

الالزمة لتلك المشاريع.
د ـ يتــــم الصرف على األعمال اإلنشــــائية 
الصغيرة وأعمال ترميم وصيانة المنشــــآت 
والمرافق في حدود اعتمادات ميزانية الســــنة 
المالية 2010/2009 او تقديرات وزارة المالية 
المقترحة للسنة المالية 2011/2010 أيهما أقل.

ثالثا: أحكام عامة

8ـ  باإلضافة الى ما تقدمـ  يستمر العمل 
بقواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية 
وقواعد تنفيذ ميزانيات المؤسسات ذات 
الميزانيـــات المســـتقلة للســـنة المالية 
2010/2009 حتى صدور قانون ربط ميزانية 
الوزارات واإلدارات الحكومية، وقوانين ربط 
الملحقة  الهيئات والمؤسسات  ميزانيات 

والمستقلة للسنة المالية 2011/2010.

9ـ  عمال على تنفيذ ميزانية السنة المالية 
2011/2010 وفقا لما هو مخطط له، يجوز 
لجميع الجهات الحكومية ان تتخذ إجراءات 
طرح الممارســـات والمناقصات الخاصة 
الواردة بمشـــروع  الجديدة  بالمقترحات 
ميزانية الجهات الحكومية للسنة المالية 
2011/2010 المقـــدم الى مجلس األمة، على 
أال تتم إجراءات الترسية والتعاقد إال بعد 
إقـــرار التقديرات من قبل مجلس األمة او 
صدور قانون ربط ميزانية السنة المالية 

.2011/2010
10 ـ تنفيذ مشـــاريع الخطة اإلنمائية 
)2011/2010ـ  2014/2013( والخطة السنوية 
2011/2010 وبرنامج عمل الحكومة للفصل 

التشريعي الثالث عشر.
مـــع عدم اإلخـــالل بأحكام المـــادة 9ـ  
مـــن ثالثا: أحكام عامة مـــن هذا التعميم، 
واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 174 
الصادر في اجتماعه رقم 2010/6 بتاريخ 
2010/1/31، وقرار مجلس الوزراء رقم 326/

ثانيا الصادر في اجتماعه االستثنائي رقم 
2010/11 بتاريخ 2010/3/11 يجب على جميع 
الـــوزارات واإلدارات الحكومية والهيئات 
المستقلة تنفيذ  الملحقة والمؤسســـات 
مشاريع الخطة اإلنمائية والخطة السنوية 
وبرنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي 
الثالث عشر المدرجة بمشاريع ميزانياتها 
للسنة المالية 2011/2010 وفقا لما هو مخطط 
له، والبدء في اتخاذ كل اإلجراءات الالزمة 
اعتبارا من بداية السنة المالية 2011/2010 
في 2010/4/1، وعلى جميع الجهات المعنية 
منح األولوية لمشـــاريع الخطة اإلنمائية 
وبرنامج عمل الحكومة وسرعة البت في 

اإلجراءات الخاصة بها.
11 ـ ستقوم وزارة المالية بإبالغ جميع 
الـــوزارات واإلدارات الحكومية والهيئات 
والمؤسســـات ذات الميزانيـــات الملحقة 
والمستقلة بقوانين ربط ميزانياتها للسنة 
المالية 2011/2010 فور صدور تلك القوانين، 
وذلك وفقا لما تقضي به أحكام المادة 15 
من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 
بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة 

على تنفيذها والحساب الختامي.

أكد »عدم مالءمة« عرض االقتراح النيابي المقدم من 4 نواب على »الديوان« 

الزبن: التعيين بالوظائف العامة يتم من خالل قرارات مجلسي الوزراء والخدمة المدنية

مريم بندق
رفع وزير الدولة لشـــؤون مجلس الوزراء روضان الروضان 
الى رئيس مجلس األمة جاسم الخرافي رد ديوان الخدمة المدنية 
حول رغبة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية في معرفة وجهة 
نظر الديوان حول االقتراح برغبـــة المقدم من النواب د.فيصل 
المســـلم، د.وليد الطبطبائي، د.جمعان الحربش وفالح الصواغ 

بشأن التعيين في الوظائف العامة.
ففي الوقت الذي رأى فيه رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز 
الزبن أن الدولة تسعى لتحقيق مضمون االقتراح النيابي بقانون 
المقدم من النواب الـ 4 بشأن التعيين في الوظائف العامة »باألداة 
المناســـبة المرنة وهي قرارات مجلس الوزراء ومجلس الخدمة 
المدنية«، فإنه ســـجل »عدم مالءمة« االقتراح بقانون في جزئية 
عرضـــه على الديوان موضحا ان قرار مجلس الوزراء رقم 399/

ثالثا/2 باجتماعه رقم 2005/15 المنعقد بتاريخ 2005/4/17 يقضي 
بأن على الوزراء عند طلب مجلس األمة رأيهم بشـــأن أي اقتراح 
بقانون محدد، عرض األمر على لجنة الشؤون القانونية لمناقشة 
االقتراح والمذكرات القانونية المعدة بشأنه حسبما جاء في البند 1 
من قرار مجلس الوزراء، تمهيدا العداد التوصية المناسبة ورفعها 
لمجلس الوزراء، قبل ابالغ مجلس االمة أو اللجنة المختصة فيه 
برأي الحكومة في االقتراح »مما يستوجب عرض هذه االقتراحات 
على لجنة الشؤون القانونية بمجلس الوزراء التخاذ التوصية 

المناسبة تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء«.
مذكرا بأنه سبق موافاة االمين العام لمجلس الوزراء بالرأي حول 
االقتراح المشار إليه بموجب كتاب الديوان رقم م.خ.م./2009/21/343 

بتاريخ 2009/8/31.
ويقضـــي االقتراح النيابـــي بقانون المكون مـــن اربع مواد 

باآلتي:

مادة 1

 فيما عـــدا الوظائف القيادية والوظائف التي تنظم شـــؤون 
التعيين فيها قوانين خاصة والوظائف العســـكرية في الجيش 
والشرطة والحرس الوطني يكون التعيين في الوظائف الشاغرة 

وفقا ألحكام المواد التالية:
ويقصـــد بالجهات الحكومية في تطبيـــق أحكام هذا القانون 
الوزارات واإلدارات والوحدات اإلدارية والجهات ذات الميزانيات 

الملحقة ضمن الميزانية العامة للدولة.

مادة 2 

تبلـــغ كل جهة حكوميـــة ديوان الخدمـــة المدنية بالوظائف 
الشاغرة لديها التي ترغب في شغلها والتي يخضع التعيين فيها 
ألحكام هذا القانون، مع بيان مسمى كل وظيفة ودرجتها المالية 

وشروط شغلها.

مادة 3

 يعلن ديوان الخدمة المدنية عن الوظائف الشاغرة التي اخطر 
بها في صحيفتين يوميتين وبحيث أن يتضمن االعالن مســـمى 
الوظيفة ووصف موجز لها ودرجتها المالية وشـــروط شـــغلها 

والجهة الحكومية التي توجد بها الوظيفة.

مادة 4

 يتلقى ديوان الخدمة المدنية طلبات المتقدمين ويتولى فحصها 
ويبلغ الجهة صاحبة الشأن بالمتقدمين المستوفين لشروط شغل 
الوظيفـــة ويكون التعيين من بين هؤالء وفقا لقواعد المفاضلة 

التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.
وأفاد الزبن ايضـــا بأن ديوان الخدمـــة المدنية يود ايضاح 
ان االقتراح المشـــار إليه يهدف الى ان توافـــي الوزارات ديوان 
الخدمة المدنية بشـــواغرها كي يتم الترشيح لها وكي ال ترفض 

المرشحين.
وفي ذلك نود اإلحاطة بما يلي:

تضمنت المادة 10 من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم 
العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية 
من أنه يكون التعيين في الجهات الحكومية والشركات التي تمتلك 
الدولة اكثر من نصف رأسمالها عن طريق اإلعالن في صحيفتين 
يوميتين ويجب ان يتضمن اإلعالن مســـمى الوظيفة وشروط 

شغلها كما يجب االعالن في الجريدة الرسمية عن نتيجة القبول 
في هذه الوظائف ويصدر قرار مـــن المجلس بتحديد الوظائف 

التي ال تخضع ألحكام هذه المادة.
كما انه على ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 551 باجتماعه 
رقم 99/2/5 المنعقد بتاريخ 99/8/8 بشأن خطة توظيف الكويتيين 
في الوزارات واالدارات الحكومية والمتضمنة ان يكون التعيين 
مركزيا من قبل ديوان الخدمة المدنية وفقا الحتياجات الوزارات 
واالدارات الحكومية، وعلى ان يتم الترشيح وفق معايير موضوعية 
تشـــمل الدرجة العلمية ونوع المؤهـــل وتاريخ الحصول عليه 
واستيفاء الشـــروط األخرى المطلوبة بما يحقق تكافؤ الفرص 
والمســـاواة والعدالة بين الجميع، كما تمت الموافقة على إجراء 

المقابلة الشخصية للمدرسين واألئمة والخطباء فقط.
والواقـــع ان الديوان يقوم بالترشـــيح بناء على االحتياجات 
التـــي تتقدم بها الجهات الحكومية ويتم تعيين الكويتيين على 
االعتماد التكميلي للباب االول وغير المحدد بعدد شواغر معين 
وانما يســـتوعب اعدادا كثيرة من المرشحين وفقا الحتياجات 

الوزارات.
كما يسعى الديوان بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية 
لتقدير احتياجاتها والتي يتم ربطها سنويا مع االعتماد التكميلي 
عند اعداد الباب األول لـــدى وزارة المالية كما يتم تحديثها مع 

بداية كل عام.
مما سبق يتبين ان ما يهدف إليه االقتراح بقانون تسعى الدولة 
لتحقيق مضمونه باألداة المناســـبة المرنة وهي قرارات مجلس 

الوزراء ومجلس الخدمة المدنية.
مما يرى معه عدم مالءمة االقتراح بقانون المشار اليه.

هذا وأرفق الزبن بالرد المذكرة اإليضاحية لالقتراح بقانون في 
شـــأن التعيين في الوظائف العامة التي تنص على: من المبادئ 
األساســـية التي حرص الدســـتور على تقريرها المساواة بين 
المواطنيـــن )المادة 7( وكفالة تكافؤ الفرص لهم )المادة 8( كما 
نـــص بصورة عامة على ان الناس متســـاوون لدى القانون في 
الحقوق والواجبات العامة، ال تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس 

او االصل او اللغة او الدين )المادة 29(.

وتطبيقا لهذه المبادئ الســـامية، وحتى تتحقق المســـاواة 
الفعلية بين جميع المواطنين في الحقوق، ومن بينها الحق في 

تولي الوظائف العامة، اعد هذا االقتراح بقانون.
وبينت المادة األولى منه الجهات الحكومية التي تسري احكامه 
عليها، وعرفها بأنها الوزارات واإلدارات الحكومية والجهات ذات 
الميزانيات الملحقة غير ان القانون استثنى من أحكامه الوظائف 
القيادية لطبيعتها الخاصة، كما استثنى الجهات التي تنظم شؤون 
التعيين فيها قوانين خاصة، والوظائف العســـكرية في الجيش 

والشرطة والحرس الوطني.
ثم وضع االقتراح االجراءات األساســـية للتعيين وذلك على 

الوجه التالي:
1ـ تخطـــر كل جهة حكومية ديوان الخدمة المدنية بالوظائف 
الشاغرة بها والتي تريد شغلها، مع بيان مسمى الوظيفة ودرجتها 
المالية وشروط شغلها )المادة 2( وعلى ذلك فإن الجهة الحكومية 
ال تلتزم بهذا االخطار مع وجود وظائف شاغرة لديها اذا كانت ال 

ترغب في شغلها بصورة نهائية أو تفضل إرجاء شغلها.
2ـ يعلن ديوان الخدمة المدنية عن الوظائف الشـــاغرة التي 
اخطر بها وترك القانون لديوان الخدمة المدنية وضع اإلجراءات 

التفصيلية لهذا اإلعالن )المادة 3(.
3ـ ومتى تلقى الديوان طلبات شغل الوظيفة، فإنه يقوم بفحصها 
للتحقق من استيفائها شروط التعيين، ويبلغ الجهة الحكومية صاحبة 
الشـــأن بالمتقدمين المستوفين للشروط، ويكون التعيين من بين 
هؤالء دون غيرهم، فإذا زاد عددهم على عدد الوظائف الشاغرة التي 
اعلن عنها، التزمت الســـلطة المختصة بالتعيين بقواعد المفاضلة 
التـــي يضعها مجلس الخدمة المدنية، وبذلـــك يحقق هذا االقتراح 
بقانون اهدافا متعـــددة فوفقا ألحكامه يكون التعيين في الوظائف 
التـــي تخضع له بناء على اعالن وتقـــوم بهذا االعالن جهة مركزية 
واحدة هي ديوان الخدمة المدنية واحتفظ للجهة االدارية بسلطتها 
في التعيين من بين المتقدمين المستوفين للشروط، ولكنها في ذلك 
ال تتمتع بســـلطة مطلقة، اذ نـــص االقتراح على انه اذا تجاوز عدد 
المتقدمين عدد الوظائف الشـــاغرة التزمت في االختيار من بينهم 

بقواعد المفاضلة التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.
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