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 مريم بندق
  بداية التمــــس العذر من كل 
التربويني االوفيــــاء املخلصني 
الذين قدموا اجمل  املخضرمني 
ســــنوات عمرهم على طبق من 
ذهب للمساهمة بوقتهم ودمهم 
وصحتهم في اعالء صرح وزارة 
التي تقوم بأعظم دور  التربية 
لبناء وتهيئة ابناء الكويت الذين 

يفخر بهم في اكثر من مجال.
التربويني  العذر من    التمس 
املخضرمني الذين يراودهم حلم 
االشادة بعطاءاتهم واجنازاتهم 
وقد قاربوا علــــى الوصول الى 
محطة التكرمي، فحتى وان كان 
هنــــاك متبق من العمر فلم تعد 
الصحــــة تفي مبتطلبــــات بناء 

االجيال.
التمس منه    وعلى رأس من 
العذر اليوم وكيلة القطاع االداري 
عائشة الروضان ووكيل القطاع 
املالي راضي الرشيدي الضطراري 
الى نشــــر قرار وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود باحالة موضوع سيارات 
نقل املعلمات الى النيابة العامة 
وهو الذي عرف صحافيا باسم 
سيارات السوبربان الـ ٦٨ التي 
تعود لشقيق وكيل القطاع املالي 

راضي الرشيدي.
  انشــــر هنا قرار االحالة ألنه 
ليس قطعيا أنه دليل ادانة وألن 
النيابة هي من متلك اعطاء صك 
البراءة الى جانب انه ليس من 
املستســــاغ ان يبقى اي انسان 
مدانا، بدليل قول فالن او عالن، 
اليوم قرار احالة  ونحن ننشر 
النيابة  الى  السيارات  موضوع 
العامــــة نعيد نشــــر احلقائق 

املتعلقة به في النقاط التالية:

  الحقائق المتعلقة بالموضوع

  ان وكيل القطاع املالي راضي 
الرشيدي خاطبـ  في بداية تقدم 
شقيقه بطلب املناقصة ـ وزيرة 
التربية السابقة نورية الصبيح 
التي قامت بدورها مبخاطبة ادارة 
الفتوى والتشــــريع ان املتقدم 
للمناقصــــة شــــقيقه وقد ردت 
االدارة انه ليس هناك ما مينع 
قانونيا من ذلك وحاله حال اي 

مواطن.
  ان هناك جلنة مشــــكلة من 
وزارة التربية بقرار من وكيلة 
الوزارة متاضر السديراوي اقرت 
بتســــلم السيارات في ٢٩ يناير 
٢٠٠٨ وان هنــــاك جلنــــة ثانية 
مشكلة بقرار من وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود تضم مهندسني من املرور 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
السيارات  اقرت ايضا مبطابقة 
للمواصفات ومت اعتماد تقريرها 
من الوزيــــرة د.موضي احلمود 
والتي قامت ايضــــا ـ الوزيرة ـ 

باعتماد قرار تسلم السيارات.
  ونفذت وكيلة القطاع االداري 
قــــرارات  الروضــــان  عائشــــة 
وتأشــــيرات الوزيرة والوكيلة  
هذا جانــــب، اجلانب الثاني هو 
تقرير ادارة الفتوى والتشريع 
الذي انفردت بنشره «األنباء» في 
٢٦ سبتمبر ٢٠١٠ وتعيد نشره 
اليوم مبناسبة قرار االحالة الى 
النيابة العامــــة والذي يبني ان 
الرؤية القانونية التي انتهت اليها 
الفتوى والتشريع نصت  ادارة 
صراحة على ان السيارات التي 

  وتأسيســــا على ذلك فإذا لم 
يتضمن العقد نصوصا تسمح 
لإلدارة بتوقيع غرامة عن التأخير 
في التوريد عــــن امليعاد املتفق 
عليه، فإنه ال يجوز توقيع غرامة 
تأخير خللو العقد من نص يخول 
جهــــة اإلدارة ذلك، حيث نصت 
املادة رقم ١١ من العقد رقم ١٧٥ 
املبرم بني الوزارة وشركة اخلليج 
لتأجير السيارات على أن: «يتم 
توقيع الغرامات املنصوص عليها 
في ملحق الغرامات املرافق لهذا 
العقد مبجرد حدوث املخالفة دون 
حاجة إلى إثبــــات الضرر الذي 
يعتبر في جميع األحوال متحققا 
وكذلك دون حاجة الى إنذار او 
تنبيــــه او اتخــــاذ أي إجراءات 
قضائية أخــــرى، وال يخل ذلك 
بأي حقــــوق أخرى محتفظ بها 

للطرف األول في هذا العقد».
  وبالرجوع الى ملحق الغرامات 
املرافق للعقد يتبني ان الغرامات 
اقتصرت على املخالفات الواردة 
تفصيال في امللحق املشار اليه ولم 
يكن من بينها غرامة تأخير عن 
التوريد في امليعاد املتفق عليه، 
هذا فضال عــــن ان التأخير في 
تنفيذ العقد كان بسبب امتناع 
الوزارة عن تســــلم الســــيارات 
ألســــباب ترجع جلهة اإلدارة ال 
مما يجوز معه توقيع غرامات 

على الشركة.
  أما فيما يتعلــــق بتخفيض 
القيمة اإليجارية للسيارات، فإنه 
ملا كانت جلنة الفحص املشكلة 
من خارج الوزارة مبوجب القرار 
الوزاري رقم ٢٠٠٩/٢٧٩ قد انتهت 
الى مطابقة السيارات املقدمة من 
الشركة املذكورة للشروط، فإنه 
ال يجوز للوزارة تخفيض مقابل 
إيجارها نظرا ملطابقتها لشروط 
العقد حسبما انتهت إليه اللجنة 
املشار إليها على الوجه السالف 
بيانه، فضال عــــن ان نصوص 
العقد لم تشترط توريد سيارات 
جديدة، على ان يتم سداد املقابل 
عن السيارات التي مت توريدها 

بالفعل للوزارة.

  ويبقى القول

  لكل ما تقدم نرى أن:
  ١ـ  ال يجــــوز توقيــــع غرامة 
املذكورة  الشــــركة  تأخير على 
وذلك خللو العقد املبرم معها من 
النص على غرامة يتم توقيعها 
في حالة التأخيــــر في التوريد 
في املوعــــد احملدد فضال عن ان 
أسباب التأخير في التنفيذ ترجع 

للوزارة وليس للمتعاقد. 
ـ عــــدم تخفيــــض مقابل   ٢  
إيجار السيارات نظرا ملطابقتها 
للمواصفات وألن شروط العقد 
لم تلزم الشركة بتوريد سيارات 

غير مستعملة.
  ويبقــــى القــــول ايضــــا ان 
تقرير جلنة تقصــــي احلقائق 
املشكلة من اساتذة قانونيني لم 
يتضمن توصية بإحالة الوكيلني 
املساعدين للقطاع االداري عائشة 
الروضان والقطاع املالي راضي 
العامة،  النيابة  الى  الرشــــيدي 
بل تضمن احالتهما الى مجلس 
اخلدمة املدنية للتحقيق معهما، 
اال ان القرار الذي رأته الوزيرة 
احلمود هو احالتهما الى النيابة 
العامة، ويبقى السبب في ضمير 
الوزيــــرة وال احــــد يعرفه ولن 

يعرفه احد. 

الى التالي:
  حيث انه لم يتم االتفاق بني 
الوزارة وشركة اخلليج لتأجير 
السيارات على تعديل الشروط 
التعاقدية لتنفيذ العقد املذكور 
وانــــه مت االتفاق علــــى تنفيذ 
بنود وشروط العقد فال يجوز 
أو غرامات  استحداث مخالفات 
جديدة غيــــر املنصوص عليها 
في هذا العقد (ملحق الغرامات)، 
السيما ان الشركة باشرت تنفيذ 

العقد بالفعل.
ـ بالنســــبة للمالحظــــات   ١  
اخلاصة بأن السيارات مستعملة 
استعماال طويال وان قراءة العداد 
ال تتوافق مع حالة السيارة، تتم 
مخاطبة «الفتوى والتشــــريع» 
للوقوف على رأيها في مدى سلطة 
الوزارة في تخفيض مقابل إيجار 
السيارات مبا يتناسب مع حالة 
الســــيارات من عدمه وذلك في 
العقد واملناقصة  ضوء شروط 
وذلــــك الســــتحالة تالفي هذه 

املالحظات من قبل الشركة.
  ٢ ـ بالنســــبة للتأخيــــر في 
التنفيذ، فقد رأت ادارة الشؤون 
القانونية ان الثابت من األوراق 
الــــوزارة عن تســــلم  امتنــــاع 
السيارات موضوع العقد ملخالفة 
بعضها للشــــروط واملواصفات 
املتعاقــــد عليها فأقامت  الفنية 
ضدها الشركة املتعاقدة الدعوى 
رقــــم ٢٧٤/ ٢٠٠٩ إداري، والتي 
تنازلت عنها مبوجب إقرار تنازل 
رسمي رقم ٣٤٩٦٩ جلد: ج بتاريخ 
٢٠٠٩/١١/١ وشــــطبت بتاريــــخ 
اللجنة  انتهاء  ٢٠٠٩/١١/٢٣ بعد 
املشكلة مبوجب القرار الوزاري 
رقــــم ٢٧٩/ ٢٠٠٩ الــــى مطابقة 
الواردة  السيارات للمواصفات 
باملناقصة واعتماد الوزيرة نتيجة 

الركاب والوقود واملكيف وغيرها 
من املواصفات املطلوبة. 

االدارة  رأي  اعتمــــاد    ومت 
القانونية ومــــن ثم احالته الى 
االدارة املشرفة على التنفيذ اال 
ان االخيــــرة اصــــرت على عدم 
مطابقة السيارات من نوع تاهو 
للمواصفات املطلوبة وذلك دون 
ان تبني اوجه عدم املطابقة، فتم 
اعادة عرض املوضوع على االدارة 
القانونية فأفادت مبوجب مذكرتها 
رقم وت/ وق/١/ خ/٤١٧٠ املؤرخة 
في ٢٠٠٩/١/١١ بان التقرير املعد 
من االدارة املشرفة غير واف اذ لم 
يتضمن اوجه املخالفة بالنسبة 
التعاقدية املطلوبة  للشــــروط 
وطلبت تقدمي تقرير واف وشامل 
وفقا للمواصفات الفنية املطلوبة 
ومت اعتماد الرأي املذكور اال ان 
االدارة املشرفة اصرت ومتسكت 
مبا سبق وان انتهت اليه من حيث 
عدم مطابقة السيارات للشروط 
دون ان تقدم التقرير املطلوب.

  وتذكر ان املوضوع احيل مرة 
اخرى الى ادارة الشؤون القانونية 
فأعدت مذكرة في ٢٠٠٩/١/٢١ اكدت 
فيها أنها التـــزال عند رأيها من 
حيـــث وجوب اجـــراء الفحص 
واعداد تقرير شامل وفقا للشروط 

واملواصفات املتعاقد عليها.

  السديراوي اعتمدت تقرير اللجنة

  ثم قامت الوزارة بتشــــكيل 
جلنة لفحص السيارات املقدمة من 
الشركة املذكورة وانتهت اللجنة 
املذكورة في تقريرها املؤرخ في 
٢٠٠٩/١/٢٥ الى مطابقة السيارات 
للمواصفات املطلوبة عدا نوع 
مطفأة احلريق مع وجود حتفظ 
من احد اعضاء اللجنة مضمونه 
عدم مطابقة الســــيارات التاهو 

فحص اللجنة وتنفيذ العقد بعد 
تنازل الشركة عن القضية املقامة 
منها ضد الوزارة مبا مؤداه ان 
فترة التأخير املشار اليها ترجع 
الى امتناع الوزارة عن تســــلم 
السيارات موضوع العقد ووجود 
نزاع قضائي بشأنه وعليه رأت 
االدارة القانونية إما عدم تطبيق 
غرامات على الشركة عن فترة 
التأخير املشار اليها أو مخاطبة 

الفتوى والتشريع.

  «قانونية التربية»

  وحيث ان ما انتهت اليه االدارة 
القانونيــــة بالنســــبة لغرامات 
التأخير يفيد بعدم أحقية الوزارة 
في توقيع هذه الغرامات استنادا 
الى ان التأخير في التنفيذ كان 
بســــبب امتناع الوزارة وليس 

بسبب إخالل الشركة.
  وبناء على ما تقدم تطلبون 

ابداء الرأي فيما يلي:
  ١ـ  مدى جواز توقيع غرامات 
املتعاقدة  التأخير على الشركة 
في ظل انتهاء االدارة القانونية 
الغرامات  الى عدم تطبيق هذه 

وفقا لألسباب الواردة.
  ٢ـ  مدى جواز تخفيض مقابل 
إيجار السيارات مبا يتناسب مع 
حالة الســــيارة وذلك في ضوء 
شروط العقد واملناقصة السيما 
ان الشروط قد خلت من شرط 
يلزم الشــــركة بتقدمي سيارات 
جديدة غير مستعملة وانه جار 
التي  العقد بالســــيارات  تنفيذ 
قامت الشــــركة بتوفيرها دون 

أي معوقات أو مشاكل.
  تفيد:

  من حيث ان املــــادة ١٩٦ من 
القانون املدني الصادر باملرسوم 
رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠ تنص على 
انه «العقد شــــريعة املتعاقدين 
فال يجوز ألحدهما ان يســــتقل 
بنقضه أو تعديل أحكامه إال في 
حدود ما يســــمح به االتفاق أو 
يقضي به القانون». كما تنص 
املادة ١٩٧ من القانون ذاته على 
انه «يجب تنفيذ العقد طبقا ملا 
يتضمنه مــــن أحكام، وبطريقة 
تتفق مع ما يقتضيه حسن النية 

وشرف التعامل».
  ويستفاد من هذين النصني ان 
العقد شريعة املتعاقدين، فالعقد 
بالنسبة إلى عاقديه يعتبر مبثابة 
القانون او هو قانون خاص بهما 
وان كان منشؤه االتفاق بينهما، 
ويترتب على ذلك انه ال يجوز 
أليهما ان يستقل بنقضه او تعديل 
أحكامــــه او اإلعفاء من آثاره إال 
في حدود ما يســــمح به االتفاق 

او يقضي به القانون.
  وانه يجب تنفيذ العقد على 
نحو مــــا تتضمنه أحكامه على 
التنفيذ مع  ان تتماشى طريقة 
ما يقتضيه حسن النية وشرف 
التعامل فحســــن النية وشرف 
التعامل يظالن العقد ليس فقط 
بالنسبة الى حتديد مضمونه بل 
ايضا بالنسبة الى حتديد الطريقة 

التي يتم بها تنفيذه.
  ومن حيث ان املستقر عليه 
فقها وقضاء ان حقوق املتعاقد 
والتزامه مع اإلدارة تتحدد طبقا 
لنصــــوص العقد الــــذي يربط 
بينهما، وان تنفيذ العقود سواء 
كانــــت مدنيــــة او إدارية يكون 
طبقا ملــــا تتضمنه هذه العقود 

من شروط وأحكام.

للمواصفات وقد اعتمدت متاضر 
السديراوي وكيلة الوزارة تقرير 

اللجنة املشار اليه.
  وبتاريــــخ ٢٠٠٩/٢/١٠ عادت 
اللجنة املذكورة وبذات اعضائها 
السيارات  وقررت عدم مطابقة 
مــــن نــــوع تاهو وانــــه لم يتم 
اعتماد تقرير اللجنة املؤرخ في 
٢٠٠٩/٢/١٠ مــــن اي جهة داخل 

الوزارة.
الدعوى  اقامت الشركة    وقد 
رقم ٢٠٠٩/٧٧ اداري/ ٥ مختصمة 
فيها الوزارة، اال انها تنازلت عنها 
طبقا القرار التنازل رقم «٣٤٦٦٩ 
جلد: ج» بتاريخ ٢٠٠٩/١١/١ وتركت 
الدعوى للشطب حيث شطبت 
بتاريخ ٢٠٠٩/١١/٢٣، وذلك بعد 
قيام وزيرة التربية بتشكيل جلنة 
فحص من خارج الوزارة مبوجب 
الوزاري رقم ٢٠٠٩/٢٧٩  القرار 
حيث انتهــــت اللجنة املذكورة 
الى مطابقة الســــيارات املقدمة 

للشروط واملواصفات.
  اال انه وبعد البدء في تنفيذ 
العقــــد أفاد قســــم النقليات في 
الوزارة مبالحظتني األولى تتمثل 
فــــي التأخير في تنفيــــذ العقد 
والثانية ان السيارات مستعملة 
اســــتعماال طويال وانه ال ميكن 

قراءة العداد.
  وتضيفون ان العقد املذكور 
ووثائــــق املناقصة قد خلت من 
شروط أو غرامات ميكن تطبيقها 
بشأن املالحظتني السابق ذكرهما، 
وبناء على طلب ديوان احملاسبة 
فقد مت عرض املوضوع على إدارة 
الوزارة  القانونية في  الشؤون 
حيــــث قامت األخيرة بدراســــة 
املوضوع وأعدت مذكرتها رقم 
وت/ وق/ ا/ ع/ ١١٧٩٩ املؤرخــــة 
في ٢٠١٠/٦/٢٠ والتي انتهت فيها 

١٧٥ الناجم عــــن املناقصة رقم 
م ع/٤٩/ ٢٠٠٧ ـ ٢٠٠٨ اخلاصة 
باستئجار ســــيارات سوبربان 
بوكس او ما مياثله وال يقل عن 
٨ سلندرات حمولة ٧ راكب لنقل 

املعلمات.
  وتخلص الوقائع ـ حســــبما 
يبني من مطالعة االوراق والوثائق 
ـ في ان الوزارة ابرمت بتاريخ 
٢٠٠٨/١٠/١٩ العقــــد رقم ١٧٥ مع 
شركة اخلليج الستئجار سيارات 
سوبر بان بوكس او ما مياثله 
لنقل املعلمات وذلك ملدة سنتني 
تبدأ من ٢٠٠٨/١٢/١ وتنتهي في 

.٢٠١٠/١١/٣٠

  الوزارة امتنعت عن تسلم 
السيارات لمدة ٨ أشهر

  وقبل املوعد احملدد لنفاذ العقد 
املتعاقدة بتقدمي  قامت الشركة 
سيارات «سوبر بانـ  تاهو» الى 
الالزم  الفحص  الوزارة الجراء 
متهيدا لقبولهــــا وتنفيذ العقد، 
اال ان الوزارة ممثلة في االدارة 
املشــــرفة على التنفيذ امتنعت 
عن تسلم السيارات املقدمة من 
الشركة على اعتبار ان الشركة 
قد قدمت عدد ٣٠ سيارة سوبر 
بان وعدد ٣٤ سيارة تاهو وان 
االخيرة غير مطابقة للمواصفات، 
فتم عرض املوضوع على ادارة 
الوزارة  القانونية في  الشؤون 
فأفادت مبوجــــب مذكرتها رقم 
وت/ وق ١/ ظ/ ٣٨٧٩ بأنه يجوز 
قبول السيارات السوبر بان او ما 
مياثلها بعد قيام ادارة اخلدمات 
العامة املشرفة على تنفيذ العقد 
بفحص السيارات وفقا لالجراءات 
املعمول بها والتحقق من توافر 
املواصفات الفنية املطلوبة سواء 
من حيث حجم الســــلندر وعدد 

قدمتها الشركة مطابقة للشروط 
واملواصفات مستندة في ذلك الى 
تقرير جلنة الفحص املشكلة من 
اعضاء من خارج وزارة التربية 
وبقرار وزاري معتمد من وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود حيث تضمن 
التقريــــر مطابقــــة الســــيارات 

للشروط واملواصفات.
القانونية  الرؤية    وتضمنت 
لالدارة ايضا انه «ال يجوز توقيع 
الى  غرامة تأخير على الشركة 
جانب عدم تخفيض مقابل ايجار 

السيارات».
الفتــــوى  ادارة    وبلــــورت 
والتشــــريع رأيهــــا فــــي هاتني 
النقطتني بالنظر الى نص العقد 
بني الشــــركة والوزارة واملوقع 
قبل تسلم وكيلة القطاع االداري 
القطاع.  الروضان مهام  عائشة 
الرؤية  وتأسيســــا على هــــذه 
القانونية التي انتهت اليها ادارة 
الفتوى والتشريعـ  واملعلوم انها 
اعلى هيئــــة قانونية في البالد 
ـ والواردة في مذكرة رســــمية 
معتمدة من رئيس ادارة الفتوى 
والتشــــريع املستشــــار الشيخ 
محمد الســــلمان والتي حصلت 
«األنباء» على نسخة منها فإن 
وكيلة القطاع االداري عائشــــة 
الروضان التزمــــت باالجراءات 
التي اتخذتها بتقرير اللجنة التي 
شكلتها الوزيرة مبوجب القرار 
الوزاري رقم ٢٠٠٩/٢٧٩ واملتضمن 
ـ كما اشرنا ـ مطابقة السيارات 
للشــــروط واملواصفات وكذلك 
التزمت بنصوص العقد التي ال 
تتضمن ما ينص على احلق في 
غرامة تأخير يتم توقيعها على 
الشــــركة في حالة التأخير في 
التوريد في املوعد احملدد، فضال 
عن ان اسباب التأخير في التنفيذ 
ترجع للوزارة وليس للمتعاقد 
وهذا ما اشارت اليه ادارة الفتوى 
الذي  والتشــــريع في تقريرها 

تنشره «األنباء» حرفيا.
  الى جانب ان عدم تخفيض 
مقابــــل ايجار الســــيارات جاء 
بناء على عدم تضمن شــــروط 
العقد نصا يلزم الشركة بتوريد 
ســــيارات جديدة الى جانب ان 
الشركة قدمت سيارات مطابقة 
للشــــروط واملواصفات بحسب 
التي شــــكلتها  اللجنة  تقريــــر 

الوزيرة من خارج الوزارة.

  رؤية «الفتوى» تجهض تقرير 
تقصي الحقائق

اؤكد  ان    وأجــــد لزاما هنــــا 
واوضح ان هذه الرؤية القانونية 
الدارة الفتوى والتشريع جاءت 
على نحو يناقض جملة وتفصيال 
االتهامات الواردة في تقرير جلنة 
التحقيق التي شكلتها الوزيرة 
احلمود وضمت ٣ اســــاتذة من 
كلية احلقوق ـ جامعة الكويت 
والتي اشــــارت بأصابع االتهام 
والتقصير لالجراءات التي اتخذت 

في قضية السيارات.
  وفيما يلي املذكــــرة الكاملة 
املرفوعــــة من رئيــــس الفتوى 
والتشــــريع الشــــيخ املستشار 
محمد السلمان الى وزيرة التربية 
د.موضي احلمود ووكيلة وزارة 

التربية متاضر السديراوي:
  باالشارة الى الكتابني املنتهيني 
بالكتاب املؤرخ ٢٠١٠/٧/٢٠ في 
شأن ابداء الرأي حول العقد رقم 

 وكيلة التربية تستأنف دوامها اليوم
 

 مريم بندق
  كلفت وزيرة التربية ووزيـــرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود الوكيلة املســـاعدة للبحوث التربوية واملناهج مرمي 
الوتيد بالقيام بأعمال وكيلة الوزارة متاضر السديراوي لقيامها 

مبهمة رسمية خالل الفترة من ٥ إلى ١٧ اجلاري.
  هذا وتستأنف السديراوي دوامها اليوم. 

 د. موضي أحالت موضوع سيارات المعلمات إلى النيابة
 «األنباء» تنشر الحقائق المتعلقة بالموضوع وتقرير «الفتوى والتشريع» المعتمد من رئيسها المستشار الشيخ محمد السلمان

 متاضر السديراوي 

هنـاك  ليـس  بأنـه  «قانونيـًا»  ُأبلـغ  الرشـيدي   راضـي 
مواطـن كأي  شـقيقه  علـى  مناقصـة   ترسـية  مـن  يمنـع  مـا 

 عائشة الروضان نفذت تأشيرات الوزيرة والوكيلة والمتضمنة تسلم 
السيارات المطابقة للشـروط والتزمت نص العقد بحسب تقرير «الفتوى»

 راضي الرشيدي عائشة الروضان الشيخ محمد السلمان  د. موضي احلمود

 Mariembondok@hotmail.com 

 «الفتوى» للوزيرة: يجوز ترسية مناقصة بالتربية
   على شقيق الوكيل المالي

 فيما يلي نص كتاب ادارة الفتوى والتشريع ردا على وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي السابقة نورية الصبيح بخصوص استفسارها 
عن مدى قانونية تقدم شقيق الوكيل املالي الحدى مناقصات وزارة 

التربية وترسيتها عليه:
ــارة الى الكتاب رقم و ت/د ذ/١٠٠٣ املؤرخ في ٢٠٠٨/٦/١٥ في    اش
شأن طلب االفادة عما اذا كان يوجد مانع قانوني من ترسية املناقصة 
ــتئجار حافالت لنقل طلبة  ــم م ع/٢٠٠٧/٤٧ ـ ٢٠٠٨ اخلاصة باس رق
ــركة اخلليج لتأجير  مدارس التربية اخلاصة واملعاهد الدينية على ش
ــعر مطابق لوثائق املناقصة بسبب ان احد  السيارات صاحبة اقل س
ــقيق الوكيل املساعد للشؤون  ــركاء في الشركة املذكورة هو ش الش
ــنة  ــة في الوزارة. نفيد بأن املادة (٢٠) من القانون رقم ٣٧ لس املالي
١٩٦٤ في شأن املناقصات العامة قد نصت على انه «ال يجوز ان يكون 
ــص عضوا في جلنة املناقصات املركزية، وال موظفا في اجلهة  املناق

ــمل عبارة املناقص في تطبيق احكام  احلكومية طالبة املناقصة وتش
هذه املادة الشريك والوكيل والعميل واملوظف وعضو مجلس االدارة 

في املؤسسة او الشركة املناقصة».
  وحيث انه يستفاد من حكم هذه املادة ان احلظر الوارد فيها ينحصر 
في املناقص دون افراد عائلته وان عبارة املناقص تشمل باالضافة الى 

الشريك، الوكيل والعميل واملوظف وعضو مجلس االدارة.
  وحيث ان البني من مطالعة االوراق ان السيد الوكيل املساعد للشؤون 

املالية ليس شريكا في شركة اخلليج لتأجير السيارات.
  وعليه نرى انه ال يوجد ما مينع قانونا من ترسية املناقصة على 
ــركة بشرط اال يكون السيد الوكيل املساعد وكيال او عميال  هذه الش
ــس ادارتها وفقا الحكام  ــركة او عضوا في مجل ــا في الش او موظف
ــنة ١٩٦٤ وذلك على النحو املبني  قانون املناقصات العامة رقم ٣٧ لس

باالسباب.
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