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»التشريعية« توافق على تعديل قانون العمل بالقطاع النفطي
ناقشــت جلنة الشــؤون التشريعية 
والقانونيــة في اجتماعها أمس عددا من 
االقتراحات بقوانني. وقال عضو اللجنة 
النائب د.خليل عبداهلل في تصريح عقب 
االجتمــاع إن اللجنة وافقت على تعديل 
الفقرة األولى من املادة ١8 من القانون رقم 
٢8 لسنة 6٩ بشأن العمل في قطاع األعمال 
النفطية وإحالته إلى جلنة الشؤون املالية 
واالقتصادية، موضحا أن فكرة التعديل 
تكمن في أن احتساب مكافأة نهاية اخلدمة 
تكــون على املرتب األخيــر. وأضاف أن 
اللجنة رفضت طلبا نيابيا الســتعجال 
مناقشة أحد االقتراحات املتعلقة بالعفو 
العــام، موضحا أن اللجنــة حتتاج إلى 
تكليف من املجلس ملناقشة كل االقتراحات 

بقوانني املتعلقة بهذا املوضوع.

احتساب نهاية اخلدمة على املرتب األخير

احمد الفضل وخالد الشطي ومحمد الدالل ود.خليل عبداهلل وخالد العتيبي خالل اجتماع اللجنة

»امليزانيات«: ال رؤية حكومية واضحة بشأن
وزارة املواصالت.. وتشابك االختصاصات مستمر

ناقشــت جلنة امليزانيات 
واحلســاب اخلتامــي خــال 
امــس احلســاب  اجتماعهــا 
اخلتامي لــوزارة املواصات 
املاليــة املنتهية  الســنة  عن 
٢٠١٩/٢٠١8 وماحظات ديوان 
املراقبني  احملاســبة وجهــاز 

املاليني بشأنها.
وقال رئيس اللجنة النائب 
عدنان عبدالصمد ان اللجنة 
بحثت عدم وضــوح الرؤية 
احلكومية بشأن بقاء الوزارة 
من عدمه تطبيقا للمرســوم 
واملعنــي   ٢٠١7 الصــادر   5
بتكليف وزير الدولة لشؤون 
اخلدمات باتخــاذ اإلجراءات 
الازمة بالتنسيق مع اجلهات 
املختلفة خلصخصتها أو نقل 
اختصاصاتها. وبني أنه على 
الرغم مــن انتقال العديد من 
الوزارة،  االختصاصات مــن 
إال أنه تبني للجنة عدم وجود 
أي بوادر أو إجــراءات جادة 
نحو تطبيق ما جاء باملرسوم 
فعليــا وعدم وجود أي خطة 

زمنية لذلك.
ولفت إلى أنه سبق للجنة 
مرارا وتكرارا بحث هذا األمر 
فــي اجتماعات ســابقة حول 
مــا يشــوب هيــكل الدولــة 
اإلداري من تداخل وتشــابك 
في االختصاصات سواء على 
مستوى اجلهات املعنية إضافة 
إلــى اجتماعــات ســابقة مع 
رئيس مجلــس الوزراء حلل 
القضايــا العالقــة، مؤكدا أن 

وبحجم متواضع من املوظفني 
أعلى مما يحصل اآلن من قبل 
الهيئة، مشيرا إلى أن البيانات 
املالية التاريخية التي اطلعت 

عليها اللجنة تؤكد ذلك.
وأضــاف أن اللجنة أكدت 
ضرورة إعادة النظر في الهيكل 
اإلداري للدولــة والوقــوف 
وقفــة جــادة في إيجــاد حل 
لهــذه القضيــة والذي يؤدي 
تفاقمها إلــى تعطل قطاعات 
مهمة في الدولة. وأوضح أن 
اللجنة ناقشت اللجنة ما ورد 
من ماحظات للجهات الرقابية 
نتيجة بعض االختاالت املالية 
واإلدارية الناجتة عن قصور 
وضعــف الرقابــة الداخليــة 
فــي الوزارة والــذي أدى إلى 
استمرار العديد من املاحظات.
وذكــر أن مــن املاحظات 
الديــون  اســتمرار تضخــم 

مسبقا إال أن االختاالت املالية 
واإلدارية كان لها دور في ذلك.

وأعلن أن الوزارة أفادت بأن 
جزءا كبيرا من تلك املديونيات 
قد تعــذر حتصيلها بســبب 
أنها تعود إلى سنوات قدمية 
وتعذر الوصول أو االستدالل 
على بيانات املعنيني بالسداد. 
وأكد عبدالصمد ضرورة فصل 
املديونيات متعثرة التحصيل 
وإيجاد آلية ملعاجلتها حتت 
رقابة ديوان احملاسبة وتفادي 
تضخم األرصدة ألكثر من سنة 
مالية. وقال ان اللجنة أكدت 
ضرورة تفعيل األجهزة املالية 
في الــوزارة ومكتب التدقيق 
والتفتيــش التابع للوزير ملا 
له من أثر في حل العديد من 
املاحظات، خاصة فيما يتعلق 
مبا نوقش من اختاالت مالية 

وإدارية.

املســتحقة للحكومــة ليبلغ 
مــا يقــارب ١٠3 مايني دينار 
وضعــف متابعة الوزارة في 
حتصيل مستحقاتها من بعض 
املبالــغ ما أدى الــى تراكمها 
وبلــغ ما أمكــن حصره منها 
75 مليــون دينــار وذلك عن 
حتصيل اشــتراكات سنوية 
وقطوعــات كيبل إضافة إلى 
حرمــان اخلزانــة العامة من 
إيرادات بلغت نحو ١.7 مليون 
دينار نتيجة حفظ العديد من 
القضايــا املرفوعــة من قبل 
الوزارة للمطالبة مبديونياتها 

من األفراد والشركات.
انــه تبــني  إلــى  واشــار 
للجنــة انخفــاض إجمالــي 
اإليــرادات بنســبة 65% عما 
كانــت عليه قبل ١٠ ســنوات 
وكان ذلك نتيجة نقل بعض 
االختصاصــات، كمــا أشــير 

عبدالصمد: تضخم الديون املستحقة على »املواصالت« إلى ما يقارب 103 ماليني دينار

شعيب املويزري ود. عادل الدمخي وعدنان عبدالصمد وعبداهلل الرومي خالل االجتماع

اللجنة ســتتابع ذلك وتأمل 
أن يكون محط اهتمام رئيس 

مجلس الوزراء اجلديد.
وأفــاد بأنه تبــني للجنة 
أن انتقال االختصاصات إلى 
الهيئــة العامــة لاتصــاالت 
وتقنية املعلومات لم ينعكس 
الــوزارة  علــى مصروفــات 
باالنخفــاض حيــث مازالت 
تنفــذ فنيــا العديد مــن تلك 
االختصاصات املنقولة، بينما 
التحصيل  للهيئة مسؤولية 

عن الرسوم واإليرادات.
وأكد أنه قــد تبني للجنة 
أن إيــرادات الهيئــة ال تعبر 
عن أدائهــا الفعلي وإمنا هي 
تابعة ملا نقل من الوزارة من 
اختصاصات كانت حتصل من 
خالها تلك اإليرادات، حيث ان 
الوزارة قد أكدت أن مستوى 
حتصيــل اإليرادات من قبلها 

»التشريعية« تضع البرملان في الصورة في حال خالف 
بني ديوان احملاسبة واجلهة الطالبة للمناقصات

وافقت جلنة الشؤون التشريعية 
على وضع مجلس األمة كجهة رقابية 
في الصورة عنــد إحالة اخلاف بني 
أي جهــة صاحبة مناقصــة وديوان 
احملاســبة إلى مجلس الوزراء وذلك 
بإخطار رئيس مجلس الوزراء مجلس 

األمة بقراره حول اخلاف.
وفي هذا الشأن، أحالت اللجنة إلى 
مجلس األمة تقريرها بشأن االقتراحني 
بقانونني األول يقضي بإضافة فقرة 
أخيرة للمادة ١3 من القانون رقم 3٠ 
لسنة ١٩64 املشار إليه تنص على أن 
يخطر رئيس مجلس الوزراء مجلس 
األمــة بالقرار بشــأن املناقصة محل 
اخلاف بني ديوان احملاسبة واجلهة 

املعنية ومبرراته وذلك قبل مباشرة 
الترسية مبدة ال تقل عن 3٠ يوما تبدأ 
من تاريخ وصول اإلخطار إلى مجلس 

األمة في دور انعقاد قائم فعليا.
ورأت اللجنة أن االقتراح يهدف إلى 
وضع مجلس األمة كجهة رقابية في 
الصورة عند إحالة اخلاف بني اجلهة 
صاحبة املناقصة وديوان احملاسبة إلى 
مجلس الوزراء وذلك بإخطار رئيس 
مجلــس الوزراء مجلس األمة بقراره 

حول اخلاف.
ويقضي االقتراح الثاني باستبدال 
نص املادة 33 من القانون رقم 3٠ لسنة 
١٩64 املشار إليه، وذلك من خال قيام 
رئيس ديوان احملاسبة بإخطار مجلس 

األمة مبوضوع قرار مجلس الوزراء 
بشــأن اخلاف بني الديــوان وإحدى 
الوزارات أو املصالــح أو اإلدارات أو 
املؤسسات أو الهيئات العامة اخلاضعة 
لرقابته. ويهدف االقتراح بقانون إلى 
تعزيز الشــفافية وحتقيق املزيد من 
الرقابة من خال اطاع مجلس األمة 
على العقــود واملناقصات التي تلجأ 
فيها احلكومة إلى تفعيل املادة ١3 من 
القانون رقم 3٠ لسنة ١٩64 املشار إليه 

وذلك قبل البت فيها.
وبعــد البحــث والدراســة تبــني 
للجنة أن الهدف مــن كا االقتراحني 
بقانونــني نبيــل ويتوافــق مع فكرة 
الرقابة البرملانية على أعمال السلطة 

التنفيذيــة، إال أن أحد األعضاء أبدى 
حتفظا على الفكرة ألنه قد يترتب على 
اإلخطار قيام شبهة عدم الدستورية 
باملخالفة للمادة 5٠ من الدستور التي 
تنص على أن »يقوم نظام احلكم على 
أساس فصل الســلطات مع تعاونها 
وفقا األحكام الدستور، وال يجوز ألي 
ســلطة منها النزول عن كل أو بعض 
اختصاصها املنصوص عليه في هذا 

الدستور«.
وأوردت اللجنــة ماحظة بشــأن 
االقتراحــني بقانونني وهــي االكتفاء 
بإخطــار مجلس األمة بالقــرار الذي 
يتخــذه مجلــس الــوزراء في شــأن 

املوضوع محل اخلاف.

تقدم خمسة نواب بإضافة فقرة أخيرة 
إلى املادة 13 من القانون رقم 30 لســنة 
1964 بإنشــاء ديوان احملاسبة وجاءت 

مواده كاآلتي:
٭ مــادة أولى: تضاف فقرة أخيرة إلى 
املادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1964 
بشأن إنشاء ديوان احملاسبة تنص على 
التالي: »علــى أن يخطر رئيس مجلس 
الــوزراء مجلس األمة بالقرار ومبرراته 
قبل مباشــرة الترسية أو التعاقد محل 
اخلالف ملدة ال تقل عن ثالثني يوما تبدأ 
مــن تاريخ وصول اإلخطار إلى مجلس 

األمة في دور انعقاد قائم فعليا«.
٭ مــادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا 

القانون.
٭ مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء الوزراءـ  كل 

فيما يخصه ـ  تنفيذ هذا القانون.
ونصت املذكرة اإليضاحية على اآلتي: ملا كان الهدف 
من إنشاء ديوان احملاسبة هو حتقيق رقابة فعالة على 
األموال العامة كما جاء في املادة 2 من القانون رقم 30 
لسنة 1964، وحيث ان من اختصاصات الديوان احملاسبة 
إخضاع املناقصات اخلاصة بالتوريدات واألشغال العامة 
إذ بلغت قيمة املناقصة الواحدة مائة ألف دينار فأكثر 
كما جاء باملادة 13 من القانــون ذاته، وهي املادة التي 
متنع اجلهة صاحبة املناقصة من التعاقد مع املتعهد أو 

املقاول الذي رئي إرساء العطاء عليه إال بعد احلصول 
على الترخيص بذلك من الســلطة املختصة بالديوان، 
وملا كانت ذات املادة تســمح للجهة املختصة في حال 
اعتراض رئيس ديوان احملاسبة على املناقصة وإصرار 
الوزير عليها أن يرفع الوزير وجهتي النظر إلى مجلس 
الوزراء الذي بيت في املوضوع بعد االستماع لرأي رئيس 
الديوان، فإنه وتعزيزا للشفافية في اإلجراءات فإننا نتقدم 
بهذا االقتراح بقانون بإضافة فقرة أخيرة إلى املادة 13 
نصها كاآلتي: »شريطة أن يخطر رئيس مجلس الوزراء 
مجلس األمة بالقرار ومبرراته قبل مباشرة الترسية أو 
التعاقد محل اخلالف مبدة ال تقل عن ثالثني يوما تبدأ 
من تاريــخ وصول اإلخطار إلى مجلس األمة في دور 
انعقاد قائم فعليا«، والغاية من اإلضافة وضع مجلس 
األمة كجهة رقابية في الصورة، عند إحالة اخلالف بني 
اجلهة صاحبة املناقصة ولديوان احملاسبة إلى مجلس 
الــوزراء، بحيث يخطر رئيس مجلس الوزراء مجلس 
األمة بقراره حول اخلالف قبل ثالثني يوما من العمل.

ونصت املادة األولى مــن االقتراح بقانون الثاني 
على أن »يستبدل بنص املادة 33 من القانون رقم 30 
لسنة 1964 بالنص التالي: إذا وقع خالف بني الديوان 
وأحدى الوزارات أو املصالح أو اإلدارات أو املؤسسات 
أو الهيئات العامة بشأن الرقابة التي ميارسها الديوان، 
يعرض األمر على مجلــس الوزراء للبت فيه، ويعمل 
بالقــرار الذي يصدره املجلس علــى أن يقوم رئيس 
ديوان احملاسبة بإخطار مجلس األمة باملوضوع فورا«.

ونصت املادة الثانية على أن يلغى كل حكم يتعارض 
مع أحكام هذا القانون.

وأما املادة الثالثة فجاءت كالتالي: على رئيس مجلس 
الوزراء والوزراءـ  كل فيما يخصهـ  تنفيذ هذا القانون.
ونصت املذكرة اإليضاحية لالقتراح بقانون الثاني 
على ما يلي: ملا كان الهدف من إنشاء ديوان احملاسبة 
هو حتقيق رقابة فعالة على األمــوال العامة كما جاء 
في املادة 2 من القانون رقم 30 لســنة 1964 املشــار 
إليه، وكان من اختصاصات ديوان احملاســبة إخضاع 
املناقصات اخلاصة بالتوريدات واألشــغال العامة إذا 
بلغت قيمة املناقصة الواحــدة مائة ألف دينار فأكثر 
كما جاء باملادة13 من القانون ذاته، وملا كانت املادة ذاتها 
متنع اجلهة صاحبة املناقصة من التعاقد مع املتعهد أو 
املقاول الذي رئي إرساء العطاء عليه إال بعد احلصول 
على الترخيص بذلك من السلطة املختصة باحليوان، 
كما تســمح للجهة املختصة في حال اعتراض رئيس 
ديوان احملاسبة على املناقصة وإصرار الوزير عليها 
بأن يرفع الوزير وجهتي النظر إلى مجلس الوزراء الذي 
يبت في املوضوع بعد االستماع لرأي رئيس الديوان.

فإنه وتعزيزا للشفافية في اإلجراءات مت تقدمي هذا 
االقتراح بقانون بتعديل املادة 33 من القانون املشــار 
إليه الذي يلزم رئيس ديوان احملاسبة باطالع مجلس 
األمة على العقود واملناقصات التي تلجأ فيها احلكومة 
إلى تفعيل املادة 13 فــورا وقبل البت فيها كي يكون 
األمر حتت نظر مجلس األمة حتقيقا للمزيد من الرقابة.

الدالل للعقيل: ما إجراءاتكم
بشأن تطبيق قواعد احلوكمة؟

وجــه النائب محمد الدالل 
ســؤاال إلــى وزيــرة الدولــة 
للشؤون االقتصادية ووزيرة 
املالية بالوكالة مرمي العقيل قال 
في مقدمته: أوردت احلكومات 
األخيرة املتعاقبة ضمن البرامج 
احلكومية التي تقدمت بها إلى 
مجلس األمة احلالي منذ عام 
٢٠١6 التــزام احلكومة بتبني 
مفهــوم وآليــات )احلوكمــة 
املؤسساتية( ومبا أن صاحب 
السمو األمير، حفظه اهلل، قد 
رعى مؤخرا منتدى الشفافية 

الثامن الذي نظمته جمعية الشفافية الكويتية 
حتت عنوان »احلوكمة في القطاع العام« إضافة 
إلى أن اليوم التاسع من ديسمبر يعتبر عامليا 
هو اليوم العاملي ملكافحة الفساد، وحرصا على 
معرفة أين وصلت الدولة في حوكمة القطاع العام.

وطالب بتزويده وإفادته باآلتي: 
١- مــا اإلجراءات واخلطوات التي قامت بها 
األجهزة املعنية بالدولة بشــأن تفعيل تطبيق 
قواعد وإجراءات احلوكمة املؤسساتية مع تزويدي 
بنســخة من تلك اإلجراءات والقواعد منذ عام 

٢٠١6 وحتى تاريخه.
٢- اشــترك كل من األمانــة العامة ملجلس 
التخطيط مع ديوان احملاســبة في إعداد دليل 

اإلجراءات اإلدارية )إجراءات 
احلوكمــة املؤسســاتية(، لذا 
يرجى موافاتي مبوعد إطاقه 
هذا الدليل ومدى إلزامه على 

جهات الدولة.
3- هــل توجد في ديوان 
املدنيــة إجــراءات  اخلدمــة 
أو  قــرارات  أو  حتــرك  أو 
نظــم متعلقــة باحلوكمــة 
املؤسساتية، وهل توجد إدارة 
أو أطراف مختصة أو وحدات 
عمل في ديوان اخلدمة املدنية 
معنية مبتابعة تنفيذ وتطبيق 
مبــادئ احلوكمة املؤسســاتية على األجهزة 
احلكومية املختلفة مع تزويدي بأسماء اإلدارات 
املعنية بالديوان في هذا الشــأن وأســماء من 
يتولى املســؤولية فيها مــع إرفاق مؤهاتهم 
وخبراتهم في مجال التطوير واالصاح اإلداري 

واحلوكمة.
4- هــل قامت األمانة العامــة للتخطيط 
والوزير املسؤول منذ عام ٢٠١6 وحتى تاريخه 
بتقدمي أي دراسة أو تقرير بشأن تنفيذ وتفعيل 
احلوكمة املؤسساتية ملجلس الوزراء وما قرار 
مجلس الوزراء في هذا الشــأن، مع تزويدي 
بنسخة من تلك التقارير والدراسات وقرارات 

مجلس الوزراء في هذا الشأن.

محمد الدالل

الشاهني يقترح اعتماد لوحات مواقف
كبار السن واملعاقني خليجيًا ودوليًا

احلميدي يسأل الفاضل عن تعديات
على املال العام بـ»النفط«

النائــب أســامة  تقــدم 
الشاهني باقتراحني برغبة 
العتمــاد لوحــات وقــوف 
املركبات باملواقف املخصصة 
لكبــار الســن واملعاقــني 
خليجيا ودوليا، مبا يسمح 

باستخدامها عند السفر.
فــي  الشــاهني  وقــال 

االقتراح األول:
تقــوم وزارة الشــؤون 
االجتماعية بصرف لوحات 
خاصة لكبار السن للسماح 
لهــم بالوقــوف باملواقــف 

اخلاصة بهــم، وهذه اللوحات معتمدة من 
اإلدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.

ويواجه كبار الســن عند ســفرهم إلى 
أي دولــة وخاصــة دول مجلــس التعاون 
اخلليجي، وقيامهم بتأجير ســيارات منها 
من عدم اعتراف هــذه الدول بهذه اللوحة 
ما يعرضهم للمخالفات املرورية لوقوفهم 

مبواقف خاصة بكبار السن.
وجاء في االقتراح الثاني أنه حرصا منا 
على سامتهم وتوفير خدمة مواقف املعاقني 
في كل الدول أتقدم باالقتراح برغبة التالي:
الشــؤون االجتماعيــة  »تقــوم وزارة 
بالتعاون مع اإلدارة العامة للمرور بالعمل 
على جعل لوحات الوقوف مبواقف كبار السن 

معتمدة خليجيــا ودوليا، 
مبا يسمح باستخدامها عند 

السفر«.
فــي  الشــاهني  وقــال 

اقتراحه الثاني:
تقــوم الهيئــة العامــة 
لشؤون ذوي اإلعاقة بصرف 
لوحات خاصة ملستحقيها 
للســماح لهــم بالوقــوف 
باملواقــف اخلاصــة بهــم، 
اللوحــات معتمدة  وهــذه 
مــن اإلدارة العامة للمرور 

بوزارة الداخلية.
ويواجه ذوو اإلعاقة عند ســفرهم إلى 
أي دولــة وخاصــة دول مجلــس التعاون 
اخلليجي وقيامهم بتأجير ســيارات منها 
من عدم اعتراف هــذه الدول بهذه اللوحة 
ما يعرضهم للمخالفات املرورية لوقوفهم 

مبواقف خاصة باملعاقني.
وحرصا منا على سامتهم وتوفير خدمة 
مواقف املعاقني في كل الدول. أتقدم باالقتراح 

برغبة التالي:
»تقــوم الهيئــة العامــة لشــؤون ذوي 
اإلعاقة بالتعاون مع اإلدارة العامة للمرور 
بالعمل على جعل لوحات الوقوف مبواقف 
املعاقني معتمدة خليجيا ودوليا، مبا يسمح 

باستخدامها عند السفر«.

وجــه النائــب احلميــدي 
الســبيعي ســؤاال إلى وزير 
النفط ووزير الكهرباء واملاء 
د.خالد الفاضل قال في مقدمته: 
نشرت إحدى الصحف احمللية 
في عددها رقم ١666١ بتاريخ 
٢٠١٩/١٢/8 خبرا حتت عنوان 
»قيــادي نفطي إلــى النيابة 
بتهمة التعدي على املال العام«، 
وتضمن اخلبر أن القيادي قام 
باستغال منصبه في إحدى 
الشــركات النفطيــة التابعة 
ملؤسســة البتــرول ومتكــن 

من احلصول على 5 مايني دينار بشــكل غير 
قانوني من خال التعامل مع شركته اخلاصة 
ما يعد تعارضا للمصالح، وجاء في اخلبر أن 
هناك قياديني آخرين متورطون بذات القضية 
واليزالون على رأس عملهم في شركات نفطية.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- مــا مدى صحــة اخلبر املذكــور أعاه؟ 

إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى 
تزويدنــا بقــرار فصــل ذلك 
القيــادي وقــرار اإلحالة إلى 
العامــة وتزويدنــا  النيابــة 
بنتيجــة التحقيــق الذي مت 
إجــراؤه مرفقــا بــه جميــع 
املستندات وإذا كانت اإلجابة 
با يرجى تزويدنا بالسبب.

٢- هل مت فصل جميع من 
متت إحالتهم للنيابة العامة 
أســوة بالقيادي؟ فإذا كانت 
اإلجابة بنعم يرجى تزويدنا 
بجميع املســتندات املتعلقة، 
وإذا كانت اإلجابة با يرجى إفادتنا عن السبب 

والسند القانوني.
3- هل هناك قياديون آخرون متورطون بهذه 
التعديات ولم تتم إحالتهم إلى النيابة العامة؟ 
فإذا كانت اإلجابة بنعم يرجى تزويدي مبا مت 
من إجــراءات مرفقا به املســتندات وإذا كانت 

اإلجابة با يرجى تزويدنا بالسبب.

أسامة الشاهني

احلميدي السبيعي
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