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العبدالهادي: إنشاء ديوان الرقابة اإلدارية للتحقق من تنفيذ القوانين ومتابعة األداء العام
يتبع مجلس األمة ويكون رئيسه بدرجة وزير

قدم النائب ناجي العبدالهادي اقتراحا بقانون 
بإنشاء ديوان الرقابة اإلدارية، وجاء في القانون 

املقترح:

الفصل األول: أحكام عامة وتعاريف

مادة )1(: في تطبيق احكام هذا القانون يكون 
للكلمات والعبارات التالية املعاني املبينة قرين 

كل منها، ما لم يقتض السياق خالف ذلك:
اجلهة احلكومية: اجلهات املنصوص عليها في 
املادة )9( من هذا القانون. الديوان: ديوان الرقابة 

االدارية املنشأ مبقتضى احكام هذا القانون.
املجلس التنفيذي: املجلس التنفيذي للديوان. 
املدق���ق: كل موظف في الديوان ميارس عمال من 
االعمال التي تتعلق باختصاص الديوان الرقابية. 
املوظف االداري: كل موظف في الديوان ميارس 
عمال من االعمال التي ال تدخل في اختصاصات 

املدققني.
مادة )2(: ينشأ جهاز مستقل يتمتع بالشخصية 
االعتبارية العامة يسمى »ديوان الرقابة االدارية« 

ويتبع مجلس االمة.
مادة )3(: يهدف الديوان الى حتقيق الرقابة 
على اجلهات اخلاضعة للتحقيق من تنفيذ القوانني 
والقرارات االدارية واالداء العام، سواء من خالل 
رقابته املباشرة او من خالل فحص شكاوى االفراد، 
والتحقق من مدى سالمة تنفيذ املهام واملسؤوليات 
الوظيفية ومن تبسيط اجراءات العمل ومن مدى 
مراعاة اعتبارات العدالة واملساواة بني العاملني في 
كل اجلهات اخلاضعة، والتأكد من االلتزام مببدأ 
الشفافية في املعامالت الرسمية، وكشف الفساد 
االداري والعمل على ازالة ما قد يوجد من تداخل 
وازدواجية في املسؤوليات واملشاركة املستمرة 
في حتسني اداء االدارة العامة وذلك مبراعاة النظم 

االدارية احلديثة.
مادة )4(: يكون للديوان رئيس بدرجة وزير 
يعني مبرسوم اميري بناء على ترشيح رئيس 
مجلس االمة واقرار املجلس لهذا الترش���يح في 
جلسة سرية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ويعامل 
معاملة الوزراء من حيث الراتب ومعاش التقاعد 
والبدالت والعالوات وس���ائر املزايا املالية، ومن 

حيث نظام االتهام واحملاكمة.
وال يجوز عزله اال مبوافقة اغلبية االعضاء 
الذي���ن يتألف منهم مجلس االم���ة، او بقرار 
من السلطة التأديبية املختصة وفقا للفقرة 
السابقة، كما ال يجوز لرئيس الديوان اثناء 
توليه منصبه ان يلي اي وظيفة عامة اخرى 
او ان يزاول، ولو بطريق غير مباش���ر مهنة 
حرة او عمال صناعيا او جتاريا او ماليا، كما ال 
يجوز ان يسهم في التزامات تعقدها احلكومة 
او املؤسسات والهيئات العامة، او ان يجمع 
بني وظيفته والعضوية في مجلس ادارة اي 
ش���ركة.كما ال يجوز له خالل تلك املدة كذلك 
ان يشتري او يستأجر ماال من اموال الدولة 

ول���و بطريق املزاد العلني، او ان يؤجرها او 
يبيعها ش���يئا من أمواله او يقايضها عليه.

ويجوز تعيني وكيل ووكالء مساعدين بالديوان 
حسب حاجة العمل ومقتضياته ويتم التعيني 
مبرسوم اميري بناء على ترشيح رئيس الديوان 
ومبوافقة رئيس مجلس االمة ومجلس الوزراء، 
ويعامل الوكيل معاملة وكيل الوزارة والوكيل 
املساعد معاملة وكيل الوزارة املساعد، وذلك من 
حيث املرتب واملعاش وسائر البدالت واملزايا 
املالية، وتسري عليهما من حيث نظام االتهام 
واحملاكمة واالحالة الى املعاش، واالحكام التي 
تسري على املوظفني الفنيني بالديوان في هذا 

الشأن، واملبينة في هذا القانون.
مادة )5(: يتألف الديوان من ادارات يحدد 
املجلس التنفيذي عددها ومهامها الوظيفية 
وهياكلها التنظيمية، ويصدر بإنشائها قرار 

من رئيس الديوان.
مادة )6(: يعاون النائب والوكيل املساعد 
رئيس الديوان في تنظيم الديوان وادارة اعماله 
وفقا ملا ترسمه الالئحة الداخلية للديوان التي 

تصدر بقرار من رئيسه.
مادة )7(: يؤدي رئيس الديوان أمام األمير 
قبل مباشرة مهام منصبه اليمني التالية »اقسم 
باهلل العظيم ان اكون مخلصا للوطن ولألمير، 
وان احترم الدستور وقوانني الدولة، وأذود 
عن حريات الشعب ومصاحله وأمواله، وان 

أؤدي اعمال باألمانة والصدق«.
مادة )8(: يكون لرئيس الديوان السلطة 
املخولة لوزير املالية وذلك فيما يتعلق بوضع 
تقديرات نفقات الديوان في امليزانية، وفيما 
يتعلق باستخدام  االعتمادات املقررة للديوان، 
وال يخضع في ذلك لرقابة مجلس الوزراء أو 

وزارة املالية أو ديوان اخلدمة املدنية.
مادة 9: تكون للديوان ميزانية مستقلة، 
تدرج رقما واحدا في امليزانية العامة للدولة، 
ويضع رئي���س الديوان مش���روع امليزانية 
التفصيلية ويرس���له الى وزير املالية الذي 
يتولى مناقشته مع رئيس الديوان، ثم إدراجه 
في امليزانية العامة للدولة. وفي حالة اخلالف 
حول حجم امليزانية املقدمة من رئيس الديوان 
يعرض األمر على مجلس الوزراء للبت فيه 
على ضوء ما يبديه الوزير ورئيس الديوان 

من مالحظات.
مادة 10: رقابة الديوان مسبقة والحقة وفقا 

ألحكام هذا القانون.

الفصل الثاني: الجهة الحكومية

مادة 11: ميارس الديوان الرقابة اإلدارية على 
اجلهات التالية: الوزارات والهيئات واملؤسسات 
العامة أو أي جهاز تكون ميزانيته ضمن امليزانية 
العامة للدولة أو ملحقة بها، على ان يستثنى من 
تلك اجلهات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية واحلرس 

الوطني وكافة أجهزة األمن بدولة 
الكويت، األمانة العامة ملجلس 
الوزراء، احملافظات واملجالس 
البلدية والهيئات احمللية ذات 
الشخصية االعتبارية العامة، 
الش����ركات التي متلك الدولة 
أغلبية رأسمالها أو التي تعني 
احلكومة أجهزتها التنفيذي، 
اجلهات التي تنص قوانينها 
على خضوعها لرقابة الديوان، 
أي جهة أخرى يعهد مجلس 

األمة رقابتها الى الديوان.

الفصل الثالث: اختصاصات الديوان

مادة 12: يباشر الديوان اختصاصاته املنصوص 
عليها في هذا القانون من تلقاء نفسه أو بناء على 
طلب من اجلهات اخلاضعة أو شكوى من أي ذي 
شأن، وتكون الرقابة شاملة أو انتقائية وفقا خلطة 

العمل التي يضعها رئيس الديوان.
مادة 13: مع عدم اإلخالل بحق اجلهات اخلاضعة 
ألحكام هذا القانون في الرقابة الذاتية وفحص 

الشكاوى والتحقيق، يختص الديوان مبا يلي:
التحقق من تنفيذ اجلهات اخلاضعة خلططها 
وبرامجها املختلفة،مراجعة اإلجراءات وطرق العمل 
املعمول بها في اجلهات اخلاضعة والتحقق من 
كفاءتها والكشف عن املعوقات اإلدارية فيها، ان 
وجدت واقتراح األساليب البديلة املناسبة، مراجعة 
أساليب تنفيذ اللوائح واألنظمة اإلدارية للتأكد 
من االلتزام في التنفيذ بأحكام الدستور والقوانني 
الصادرة بهذا الش���أن، دراسة ما يحال اليه من 
اجلهات اخلاضعة أو من مجلس األمة مما يدخل 
في نطاق اختصاصاته ،التحقق من االستغالل 
األمثل ملرافق الدولة واملوارد املتاحة، التحقق من 
التزام القيادات اإلدارية واملوظفني بقيم وأخالقيات 
وسلوك العمل مبا يحقق الكفاءة اإلنتاجية إلدارة 
العمليات في األجهزة التنفيذية،� التحقق من صحة 
الشكاوى املقدمة ضد اجلهات اخلاضعة وإعداد 
التقارير الالزمة بشأنها، التحقق من االنحرافات 
والتج���اوزات للقوانني واألنظم���ة في اجلهات 
اخلاضعة، التحقق من قضايا الفساد والرشاوى 
التي قد يتقاضاها املوظف العام بس���بب تأديته 
لواجباته الوظيفية، التحقق من قضايا تعارض 
املصالح العامة واخلاصة التي تثار حول املوظف 
العام أثناء تأديته لواجباته الوظيفية،� إبداء وجهات 
النظر حول التشريعات التي تنظم عمل اجلهات 
اخلاضعة وتقدمي املالحظات للجهات املختصة 
حول مدى مالءمتها ملواكبة التطورات احلديثة 
للنهوض مبستوى األداء في اجلهاز احلكومي، 
بحث ودراسة ما تتناوله الصحف ووسائل اإلعالم 
من شكاوى أو حتقيقات تتعلق بأي من املمارسات 
اخلاطئة في اجلهات اخلاضعة بالتنس���يق مع 
اجله���ات ذات العالقة باملوضوع، دراس���ة ما قد 

يوجد من تداخل وازدواجية 
في املهام الوظيفية بني اجلهات 
اخلاضعة وتقدمي االقتراحات 
والتوصيات إلزال���ة ذلك أو 
تالفيه، التحقق من س���المة 
اإلجراءات التي تتخذها اجلهات 
اخلاضعة بشأن العاملني بها 
والتأكد من مطابقتها ألحكام 
الدستور والقوانني املعمول 
بها مبا في ذلك قانون وأنظمة 
ولوائح اخلدمة املدنية، وضع 
اخلطط الرامي���ة الى تفعيل 
الرقابة اإلدارية مبا يحقق ضمان س���المة األداء 
في اجلهاز احلكومي، تزويد رئيس مجلس الوزراء 
وال���وزراء مبا يطلبونه من بيانات أو معلومات 

أو دراسات.
مادة 14: للديوان في سبيل ممارسة اختصاصاته 
احلق في طل���ب وفحص املس���تندات وامللفات 
والسجالت وأي أوراق أخرى يراها الزمة لتنفيذ 
مهامه.وجتري عمليات الرقابة اإلدارية في مقر 
الديوان أو في مقر اجلهة اخلاضعة وفقا ملا يراه 
الديوان مالئما ألداء مهامه على أكمل وجه.وتلزم 
اجلهات اخلاضعة بتوفير ما يطلبه الديوان من 
الوثائ���ق املذكورة وتقدمي التس���هيالت الالزمة 
لتمكني املدققني واملوظفني اإلداريني من االضطالع 
مبس���ؤولياتهم.ويجوز للديوان أن يطلب وقف 
املوظف املس���ؤول عن املخالفات، التي تكش���ف 
للديوان، عن اعمال الوظيفة أو إبعاده عنها مؤقتا 

اذا اقتضت املصلحة العامة ذلك.
مادة 15: يقوم الديوان بإبالغ اجلهات اخلاضعة 
باملخالفات االدارية التي تكشفت له ومطالبتها 
باتخ���اذ االج���راءات الالزمة لس���حب القرارات 
واالجراءات املسببة لهذه املخالفات.ويكون للديوان 
إحالة االمر الى اجلهة املختصة بتحريك الدعوى 
اجلنائية اذا ما تكش���ف ل���ه بأدلة جدية ان هذه 

املخالفات تشكل جرمية جنائية.
مادة 16: يعتبر مخالفة ألحكام هذا القانون كل 
ق���رار أو اجراء ال يتطابق مع أحكام ذات العالقة 
املنصوص عليها في الدستور والقوانني واالنظمة، 
وبوجه خاص قان���ون وأنظمة ولوائح اخلدمة 

املدنية.
مادة 17: يكون للديوان في س���بيل مباشرة 
اختصاصاته املنصوص عليها في هذا القانون اجراء 
التحري واملراقبة السرية بوسائله الفنية املختلفة 
كلما رأى لذلك مقتضيا، كما يكون له االستعانة 
برجال الش���رطة وغيرهم من رجال الضبطية 
القضائية وذوي اخلبرة، وحترير محضر أو مذكرة 
بحسب االحوال، وحتدد االجراءات اخلاصة بذلك 

بقرار من املجلس التنفيذي.

الفصل الرابع تقارير ومالحظات الديوان

مادة 18: يتولى الديوان ابالغ اجلهات اخلاضعة 

باملخالفات االدارية التي تكش���ف له، وعل ى كل 
من هذه اجلهات دراسة هذه املالحظات وموافاة 
الديوان بالرد عليها، على أن يتضمن الرد بيان ما 
اتخذته اجلهة من اجراءات لتحسني سبل العمل 

فيها وإزالة املخالفات ومسبباتها.
مادة 19: يعد الديوان تقريرا سنويا عن نتائج 
أعماله ومالحظاته خالل العام، ويقدم التقرير الى 
األمير ومجلس االمة ومجلس الوزراء، وملجلس 
االمة بدعوة رئيس الديوان ملناقشته فيما تضمنه 

هذا التقرير، كما لألمير رأي وجيه لذلك.
مادة 20: تعرض اخلالفات بني الديوان واجلهات 
اخلاضعة بشأن محتوى التقرير السنوي على جلنة 
يصدر بتحديدها أمر أميري، ويعتبر قرار اللجنة 

حول هذه اخلالفات نهائيا وملزما للطرفني.
مادة 21:تعتبر املعلومات والبيانات والوثائق 
ونسخها التي يطلع عليها العاملون في الديوان 
بحكم وظائفهم أو بسبب قيامهم بأعمال الرقابة 
االدارية سرية ويجري تداولها على هذا االساس، 
وال يجوز إفشاؤها أو إبرازها أو السماح باالطالع 
عليها اال جلهة قضائية في دعوى ناجمة عن اعمال 

الرقابة االدارية.

الفصل الخامس المجلس التنفيذي

مادة 22: ينش���أ الديوان مبرسوم أميري 
مبجلس يس���مى )املجلس التنفيذي( يشكل 
برئاسة رئيس الديوان وعضوية كل من: رئيس 
جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس 

االمة � عضوا.
2 - وكيل الديوان � عضوا، رئيس الفتوى 
والتشريع � عضوا،رئيس ديوان املوظفني � 
عض���وا، ثالثة من ذوي اخلبرة والكفاءة من 
غير العاملني في احلكومة يرش���حهم رئيس 

الديوان.
وعند غياب الرئيس أو أحد االعضاء أو تعذر 
حض���وره، يحل محله من يقوم بأعماله حال 

غيابه طبقا لنظام اجلهة التي يتبعها.
مادة 23: يتولى املجلس التنفيذي املهام 
التالية: اقرار سياسات وخطط وبرامج عمل 
الديوان، اقرار البرام���ج والدورات اخلاصة 
بتأهيل العاملني في الديوان وتدريبهم، اعتماد 
التعليمات الالزمة لتنفيذ احكام هذا القانون، 
املوافقة على تعيني مدقق احلسابات اخلارجي 
للديوان، إقرار مش���روع امليزانية السنوية 
للدي���وان ورفعه الى وزي���ر املالية إلدراجه 
ضمن امليزانية العامة للدولة، إقرار القواعد 
املتعلقة بنظام موظفي الديوان، إقرار الدليل 
االسترش���ادي والهيكل التنظيمي للديوان، 
أي موضوع���ات يحيلها إليه رئيس الديوان 
مم���ا يدخل ضمن مس���ؤوليات وصالحيات 

الديوان.
مادة 24: يجتم���ع املجلس التنفيذي مرة 
واحدة كل شهر، وكلما دعت احلاجة لذلك بدعوة 

من رئيس الديوان أو من يحل محله في حالة 
غيابه أو قيام مانع لديه، ويكون أي اجتماع 
يعقده املجلس صحيحا بحضور أغلبية عدد 
أعضائه على ان يكون من بينهم رئيس الديوان 
أو من ينوب عنه، وتصدر القرارات بأغلبية 
احلاضرين، وعند تس���اوي األصوات يرجح 

اجلانب الذي منه رئيس االجتماع.

الفصل السادس: أحكام ختامية 

مادة 25: يصدر رئيس الديوان بعد موافقة 
املجلس التنفيذي، القواع���د املتعلقة بنظام 
الديوان ويحدد شروط تعيينهم وترقياتهم 
وتقييم أدائهم وتدريبهم، وندبهم وإعارتهم، 
وحتديد رواتبهم ومكافآتهم وإجازاتهم، واألحكام 
املتعلقة باملساءلة والتأديب وانهاء اخلدمة، 
وذلك كله دون التقي���د باألحكام املنصوص 
عليها في قانون اخلدمة املدنية، وتسري بشأن 
موظفي الديوان أحكام قانون تنظيم املعاشات 

واملكافآت التقاعدية ملوظفي احلكومة.
مادة 26: تختص مبحاكمة موظفي الديوان 
الفنيني تأديبيا هيئة تشكل من:رئيس الفتوى 
والتشريع – رئيسا، وكيل ديوان الرقابة االدارية 

– عضوا،وكيل ديوان املوظفني – عضوا.
وفي حالة غياب الرئيس أو أحد العضوين أو 
قيام مانع لديه، يحل محله من يقوم مقامه طبقا 
لنظام اجلهة التي يتبعها.وتطبق في احملاكمات 
التأديبية ملوظفي الديوان، االجراءات والقواعد 
واجلزاءات املقررة في ذات اخلصوص بالنسبة 

الى سائر موظفي الدولة املدنيني.
مادة 27: تسري على موظفي ومستخدمي 
الديوان، فيما لم يرد نص خاص في هذا القانون 
جميع القواعد واألحكام املقررة في هذا الشأن 

بقانون الوظائف العامة املدنية.
مادة 28: يضع رئيس الديوان خطة عمل 
سنوية تبني الطرق واألساليب التي ينتهجها 
الديوان في مباشرة اختصاصاته، بعد إقرارها 

من قبل املجلس التنفيذي.
م���ادة 29: يجوز بقرار من رئيس الديوان 
االستعانة مبن يرى االستعانة بهم من اخلبراء 
واملتخصصني في األمور واملسائل التي يتولى 
نظرها وتتطلب دراس���تها وإبداء الرأي فيها 

مؤهالت أو خبرات خاصة.
مادة 30: يع���ني بقرار من رئيس الديوان، 
بعد موافقة املجلس التنفيذي، مدقق حسابات 
خارجي يتولى تدقيق حسابات الديوان وحتديد 

أتعابه.
مادة 31: يصدر املجل���س التنفيذي دليال 

استرشاديا لعملياته االدارية.
 مادة 32: يلغى كل نص يتعارض مع أحكام 

هذا القانون.
مادة 33:على رئيس مجلس الوزراء والوزير 

– كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

ناجي العبدالهادي


