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قطاع اللجان ينظم ورشة تعريفية 
لتفعيل نظام الدورة املستندية

نظم قطاع اللجان في األمانة العامة ملجلس 
األمة أمس ورشــة تعريفية عن تفعيل نظام 
الدورة املستندية ملواضيع اللجان البرملانية، 
وذلك بالتعاون مع قطاع املعلومات في األمانة.

وجرى خالل الورشة استعراض اخلطوات 
التي اتخذها قطاع اللجان من أجل تطوير نظام 
موضوعات اللجان البرملانية وتزويدها بتقنيات 
برمجية حديثة من قبل كوادر وخبرات كويتية 

باألمانة العامة.
وهدفت الورشة إلى شرح آلية العمل بهذا 
النظام اجلديد وكيفية استخدامه ودوره في 

توفير الوقت واجلهد على العاملني واملعنيني.
حاضر في الورشــة التي عقدت في قاعة 
التدريب مببنى املعلومات رئيس قسم التقارير 
واملتابعة بإدارة الدعم االستشاري في قطاع 
اللجان فيصل العتيبي، واملوظفة بإدارة تقنية 

املعلومات في قطاع املعلومات دالل املسلم.
يذكر أن تطبيق هذا النظام يأتي انطالقا 
من قيم األمانة العامة ممثلة بجودة اخلدمات 
التغيير، وحرص قطاع  املقدمة والريادة في 
اللجان على مواكبة التطور التكنولوجي املعاصر 

جانب آخر من احلضورجانب من العاملني خالل الورشةفي ظل بيئة سرية وآمنة.

عبدالعزيز الصقعبي: ١٥٪ سقفًا أعلى للمقابالت 
في التعيينات والترقيات باجلهات احلكومية

تقدم النائب د.عبدالعزيز 
الصقعبي باقتــراح بقانون 
بتعديل بعض أحكام املرسوم 
بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ 
بشأن اخلدمة املدنية، ونصت 

مواده على ما يلي:
مــادة أولى: يضــاف بند 
جديد برقم ١٥ إلى املادة رقم 
٥ من املرسوم بالقانون رقم 
١٥ لســنة ١٩٧٩ املشــار إليه 

نصها التالي:
١٥: اعتماد معايير وقواعد 
وإجراءات التعيني للوظائف 
التي يلزم لشــغلها اجتياز 
اختبار مع مراعاة أال تتعدى 
املعاييــر التقديرية ١٥٪ من 
التعيني في  إجمالي معايير 

حكــم يتعارض مــع أحكام 
هذا القانون.

مادة ثالثــة: على رئيس 
مجلس الــوزراء والوزراء-
كل فيما يخصه- تنفيذ هذا 

القانون.
ونصت املذكرة اإليضاحية 
علــى مــا يلــي: نصــت املادة 
السابعة من الدستور على أن 
«العــدل واحلرية واملســاواة 
دعامات املجتمع»، ونصت املادة 
الثامنة على أن تصون الدولة 
دعامات املجتمع وتكفل األمن 
الفرص،  والطمأنينة وتكافؤ 
ومن أهم املجاالت التي يجب 
أن تصون فيها الدولة العدالة 
واملساواة هو املجال الوظيفي، 

تعديل تشريعي إلصالح هذا 
االعوجــاج. لذا جاء االقتراح 
بقانون لتعديل املادة رقم ٥ من 
املرسوم بقانون رقم ١٩٧٩/١٥ 
املشار إليه بإضافة اختصاص 
جديد ملجلس اخلدمة املدنية 
بحيــث يكــون هو املســؤول 
عن اعتمــاد قواعد وإجراءات 
التعيني في اجلهات احلكومية، 
كمــا ألزم التعديــل على عدم 
جتــاوز املعاييــر التقديريــة 
كاملقابلة الشــخصية ١٥٪ من 
إجمالي معايير القبول، وأوجب 
كذلك نشر قواعد التعيني بعد 
اعتمادهــا من مجلس اخلدمة 
املدنية لضمان شفافية القواعد 

واإلجراءات.

ابتداء مــن إجــراءات القبول 
والتعيني في الوظائف العامة 
الوظيفية  ومرورا بالترقيــة 
وانتهاء بالترشيح واالختيار 

للمنصب القيادي.
القبــول  شــاب  ولقــد 
والتعيــني فــي العديــد من 
اجلهات احلكومية شــبهات 
كثيــرة مــن ظلــم للكفاءات 
واستبعاد للمستحقني وترتب 
على ذلــك جلوء أعــداد من 
املستبعدين للمحاكم للطعن 
على قــرارات القبــول، وقد 
صدرت العديــد من األحكام 
لصالــح الطاعنني مما يؤكد 
عــدم نزاهة وعدالــة عملية 
القبــول، مما يوجــب إجراء 

قدم اقتراحاً بقانون لتعديل «اخلدمة املدنية»

د.عبدالعزيز الصقعبي

اجلهة احلكومية، وتنشر هذه 
املعايير والقواعد في اجلريدة 

الرسمية.
مــادة ثانيــة: يلغــى كل 

بدر احلميدي: ما اجلهات التي صرفت «املالية» 
مبالغ لها دون التقيد ببنود امليزانية احملددة؟

وجه النائب بدر احلميدي 
سؤاال إلى وزير املالية خليفة 
حمادة، قال في مقدمته: إنه 
استنادا إلى حرص الدستور 
علــى حمايــة املــال العــام 
وصونه فــي املــادة ١٧ منه 
«إن لألمــوال العامة حرمه، 
وحمايتهــا واجــب على كل 
مواطن» وتقيدا بهذا املنهج 
الدستوري صدرت القوانني 
التــي متثل ســياجا حلماية 
األموال العامة ومنها القانون 
رقم ٣٠ لســنة ١٩٦٤ بإنشاء 
ديوان احملاســبة واملرسوم 
بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٨ 
بقواعــد إعــداد امليزانيــات 
العامة والرقابة على تنفيذها 

بقانون امليزانية وعدم جواز 
النقل بني أبواب امليزانية بعد 
اعتماد مشروع قانونها من 
مجلس األمة. باإلضافة الى 
التقيد باإلجــراءات احملددة 
قانونــا بعمليــات الصرف 
للجهــات ذات الصلــة مــن 
خالل وزارة املالية، إذ يجب 
أن يكــون الصــرف متوافقا 
مع أحــكام القانون وقواعد 
وشروط وضوابط تنفيذه؛ 
حماية وصونا للمال العام.

وعلــى الرغم ممــا تقدم 
نالحظ عــدة قرارات وأوامر 
صرف صــادرة مــن وزارة 
املاليــة تقدر مببالغ ضخمة 
واعتمــادات  ومصروفــات 

مشــفوعة بكل مــا يتطلبه 
البيان للرد على السؤال من 
أوراق ومستندات ذات صلة:
١- ما اجلهات التي اعتمدت 
وصرفت وزارة املالية مبالغ 
لها دون التقيد ببنود امليزانية 
وأبواب الصرف احملددة لها؟
٢- مــا األعمال أو األســباب 
التي أدت بالوزارة الى اعتماد 
مبالغ خارج نطاق امليزانية 
ألي جهة في املدة من ٢٠٠٦ 
إلى تاريخ ورود هذا السؤال؟
٣- مــا خطــة الــوزارة في 
تطوير عمليات متابعة تنفيذ 
امليزانية ووقف ظاهرة اعتماد 
الصرف غير املدرج بامليزانية 

لبعض اجلهات؟

صرف مختلفة، دون التقيد 
الــواردة فــي  بالضوابــط 
املرســوم بالقانــون رقم ٣١ 

لسنة ١٩٧٨ املشار إليه.
األمر الذي يجب التوقف 
أمامه والســؤال عن أسبابه 
والسند والقانوني له، حيث 
تبــني مــن متابعــة بعــض 
املصروفــات فــي اجلهــات 
املختلفــة صــرف أو اعتماد 
صرف مبالغ ضخمة خارج 
امليزانيــة احملــددة  نطــاق 
واملعتمدة لهذه اجلهة خاصة 
منذ عــام ٢٠٠٦ حتى تاريخ 

ورود هذا السؤال.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 
باآلتي وعلى أن تكون اإلجابة 

استفسر عن خطة الوزارة ملواجهة ظاهرة الصرف غير املدرج

بدر احلميدي

واحلساب اخلتامي. وأكد هذا 
القانــون األخير على التقيد 
الفاعل ملرافق الدولة ووزارتها 
واملؤسسات العامة املستقلة 

محمد احلويلة يقترح تكويت 
جميع الوظائف في «اخلارجية»

تقــدم النائــب د.محمد 
احلويلــة باقتــراح برغبة 
بتكويت جميــع الوظائف 
في وزارة اخلارجية بجميع 

قطاعاتها وأجهزتها.
االقتــراح على  ونــص 
مــا يلي: نــص الدســتور 
الكويتــي في املادة ٤١ منه 
أن لــكل كويتــي احلق في 
العمل، والعمل واجب على 
كل مواطن تقتضيه الكرامة 
ويســتوجبه اخلير العام، 
وتقوم الدولة على توفيره 

للمواطنني وعلى عدالة شــروطه، وكذلك 
املادة ٢٦ التي تنص على أن الوظائف العامة 
خدمة وطنية تناط بالقائمني بها، ويستهدف 
موظفو الدولة في أداء وظائفهم املصلحة 
العامة، وال يولى األجانب الوظائف العامة 

إال في األحوال التي يبينها 
القانون.

وفــي ظل تزايــد أعداد 
املواطنيـــــن املنتظريــن 
للوظيفة فــي الوقت الذي 
تكتظ فيه اجلهات احلكومية 
بالوافديــن ومنهــا وزارة 
القنصليات  اخلارجية في 
والسفارات الكويتية، مقابل 
أعداد كبيرة من اخلريجني 
والعاطلــني عــن العمل ما 
زالوا ينتظــرون تعيينهم 

واألعداد تتزايد سنويا.
لذا، فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي:

تكويــت جميــع الوظائــف فــي وزارة 
اخلارجية بجميع قطاعاتها وأجهزتها من 
قنصليات وسفارات والبعثات الديبلوماسية 

املختلفة.

في القنصليات والسفارات والبعثات الديبلوماسية

محمد احلويلة

مرزوق اخلليفة إلنشاء مدارس 
جديدة جلميع املراحل في اجلهراء

تقــدم النائــب مرزوق 
اخلليفــة باقتــراح برغبة 
قال في مقدمته: تنص املادة 
١٣ من الدســتور «التعليم 
ركن أساسي لتقدم املجتمع، 

تكفله الدولة وترعاه».
منطقــة  أن  وأضــاف 
اجلهراء القدمية تعاني من 
عدم وجود مدارس فيها في 
جميع املراحل الدراسية من 
رياض األطفال إلى املرحلة 

الثانوية العامة.
وقــــد قــامــــت وزارة 

التربيــة بإغــالق بعــض املــدارس بحجة 
عمرهــا االفتراضي والبعــض األخر منها 

آيلة للسقوط.

وعلــى الرغم من مرور 
ســنوات لم تقم الــوزارة 
بترميــم تلك املــدارس أو 
بناء مدارس جديدة ألهالي 
املنطقة، ما ســبب معاناة 
ألولياء أمور الطلبة بنقل 
أبنائهم في جميع املراحل 
الدراسية إلى مدارس بعيدة 
عن مقر سكنهم وحرصا منا 
على رفع املعاناة عن أبنائنا 

وبناتنا الطلبة.
ونص االقتراح على ما 
يلي: «إنشاء مدارس جديدة 
بجميــع مراحلها للطــالب والطالبات في 
منطقة اجلهراء القدمية وترميم وعمل صيانة 

للمدارس التي بحاجة إلى الصيانة».

ترميم وعمل صيانة للمدارس احملتاجة

مرزوق اخلليفة

مهلهل املضف يسأل عن خطة التطعيم 
ضد كورونا والكمية املتوافرة من اللقاح

وجه النائب مهلهل املضف 
٣ أســئلة إلى وزيــر الصحة 
احلمــود  د.باســل  الشــيخ 
الصباح، قال في مقدمة األول 
منها: استنادا الى القانون رقم 
٣٠ لسنة ١٩٦٤ وعلى القانون 
رقــم ٤٩ لســنة ٢٠١٦ وعلــى 
املرسوم رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٧، 
واستفسر فيه عن اآلتي مطالبا 

تزويده باملستندات:
١- ما خطة الوزارة أو برنامجها 
حــول آليــة التطعيم وصوال 
ليشــمل جميع من هــم على 

أرض الكويت؟
٢- مــا الكميــة املتوافرة من 
اللقاح حاليا وكم عدد من تلقى 
اللقاح حتى ورود هذا السؤال؟
٣- مــا أســباب التأخيــر في 
حصـــول بقيــــة املواطنيــن 

واملقيمني على اللقاح؟
٤- متى املوعد النهائي حلصول 
جميع املواطنني واملقيمني على 

اللقاح؟
٥- هــل هناك أولويــة لكبار 
الســن من املواطنني الراغبني 

في احلصول على اللقاح؟
٦- هــل هنــاك أي اســتثناء 
للمتقدمــني بطلــب احلصول 

على اللقاح؟
وقــال في مقدمة الســؤال 
الثاني، إنه استنادا الى املادة 
١٧ من الدستور الكويتي وإلى 
القانون رقم ٣٠ لســنة ١٩٦٤ 
وإلى القانون رقم ٣٧ لســنة 
١٩٦٤ في شأن املناقصات العامة 

الصحة باإلعالن في جريدة 
(الكويــت اليــوم) واملوقع 
اإللكترونــي للــوزارة عــن 
جميع املناقصات واملمارسات 
العامة واحملدودة واألوامر 
املباشرة املذكورة في السؤال 
األول، وذلك حســب قانون 
العامــة رقــم  املناقصــات 
٢٠١٦/٤٩ والئحته التنفيذية 
الصــادرة باملرســوم رقــم 
الوزاري  ٢٠١٧/٣٠ والقــرار 
رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٨ وتعاميم 
وزارة املالية ذات الصلة؟ مع 
ذكر ان مت ذلك ام لم يتم مقابل 
كل مناقصة او ممارســة أو 
أمر مباشر في السؤال األول.

٣- في حــال مت اإلعالن في 
جريــدة (الكويــت اليــوم) 
واملوقع اإللكتروني للوزارة 
يرجي تزويدنا مبا يثبت ذلك 
لكل ممارسة او مناقصة أو 

أمر شراء.
٤- في حال لم يتم اإلعالن 
في جريدة (الكويت اليوم) 
واملوقع اإللكتروني للوزارة، 
يرجى ذكر سبب عدم اإلعالن 
مقابل كل مناقصة او ممارسة 
أو أمر شراء في السؤال االول.

٥- في حال لم يتم اإلعالن 
في جريدة (الكويت اليوم) 
واملوقع االلكتروني للوزارة، 
مــا اإلجــراءات التــي قامت 
بها الــوزارة لتصحيح هذا 

الوضع؟
الــوزارة  قامــت  هــل   -٦

٣٠ لسنة ١٩٦٤ وعلى القانون 
رقم ٤٩ لســنة ٢٠١٦ وعلى 
املرسوم رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٧.
وطالب تزويده وإفادته 

باآلتي مع املستندات:
١- هــــل وقـعــــــت وزارة 
الصحة أي تعاقدات لتوريد 
مستلزمات طبية خالل الفترة 
مــن ١ ينايــر ٢٠٢٠ وحتــى 
١٥ ينايــر ٢٠٢١؟ اذا كانــت 
اإلجابــة بنعــم يرجى ذكر 
عدد الشــركات مع أسمائها 
وطريقة ترسية العقد عليها؟

٢- هل متت إحالة قياديني 
في وزارة الصحة الى النيابة 
العامة بناء على جتاوزات أو 
أخطاء أو إهمال أو تقصير؟ 
إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى 

ذكر أسباب اإلحالة؟
٣- هــل متــت اإلجابة عن 
جميع أسئلة ديوان احملاسبة 
أو آخــر جلانه وهــل هناك 
تأخير في توضيح الردود؟ 
اذا كانت اإلجابة بنعم يرجى 
ذكر األســباب وإذا كانت ال 
يرجى ذكر السند القانوني؟

٤- ما امليزانية املقدرة التي 
صرفت مــن وزارة الصحة 
الڤيــروس  أزمــه  خــالل 
املستجد؟ وهل طلبت الوزارة 
أي زيادة على ميزانيتها مع 

ذكر أسباب طلب الزيادة؟
٥- هل مت إجراء أي تدوير 
إداري في املناصب القيادية 

أثناء األزمة؟

بإجراء أي حتقيق أو إيقاع 
عقوبــات أو بــالغ في حال 
مخالفة إدارة املســتودعات 
الطبية لقانــون املناقصات 
العامة رقم ٢٠١٦/٤٩ والئحته 
التنفيذية الصادرة باملرسوم 
رقم ٢٠١٧/٣٠ والقرار الوزاري 
رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٨ وتعاميم 
وزارة املالية ذات الصلة؟ في 
حال اإلجابة بنعم يرجى ذكر 
تاريخها والعقوبات املتخذة 
بشــأنها واملسمى الوظيفي 
ملن وقعت عليه العقوبة او 

التحقيق او املخالفة.
٧- هل قامت وزارة الصحة 
بتزويد وزارة املالية بتقارير 
دورية كل ٦ أشهر بتعاقدات 
إدارة املســتودعات الطبية 
التــي تتــم بحــدود اقل من 
قيمة ٧٥ ألف دينار كويتي 
حســب املادة ١٩ من قانون 
العامــة رقــم  املناقصــات 
٢٠١٦/٤٩؟ وتزويدي بنسخة 
من تلك التقارير لعام ٢٠٢٠ 

ان وجدت.
٨- مــا امليزانية املرصودة 
ملناقصات وممارسات إدارة 
املســتودعات الطبية لسنة 
٢٠٢٠؟ وكــم اســتخدم من 
امليزانية املخصصة لها لغاية 
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠؟ وهل مت 
طلب ميزانية تعزيزية أو أي 
أموال إضافية لصالح إدارة 

املستودعات الطبية؟
استنادا الى القانون رقم 

استفسر عن املوعد النهائي حلصول جميع املواطنني واملقيمني على املصل

مهلهل املضف

والقانون رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٦ 
والقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٤ 
وعلــى القانون رقم ٥ لســنة 
٢٠٠٣ والقانون رقم ٨١ لسنة 
١٩٩٥ والقرار الوزاري رقم ٣٣ 

لسنة ٢٠١٨.
وطالــب بإفادته وتزويده 

باآلتي مشفوعا باملستندات:
١- يرجى تزويدنا ببيان كشف 
بجميع املناقصات واملمارسات 
العامــة واحملــدودة واألوامر 
املباشــرة التــي قامــت إدارة 
الطبية بطرحها  املستودعات 
او دعوة شركات لتقدمي عروض 
أسعار لها ســواء في األدوية 
أو اللــوازم الطبية من تاريخ 
١ يناير ٢٠٢٠ الى ٣١ ديسمبر 
٢٠٢٠ على أن يتضمن البيان 
رقــم املناقصــة (املمارســة) 

ووصفها والتاريخ واملبلغ.
إدارة  قامــــــت  هــــل   -٢
املستودعات الطبية او وزارة 

فرز الديحاني: ما عدد الشركات 
املتقدمة بعروض لقاحات «كورونا» ؟

فــرز  النائــب  وجــه 
الديحاني سؤاال إلى وزير 
الشــيخ د.باســل  الصحة 
الصباح، استفسر فيه عن 

اآلتي:
١ - مــا الدراســات التــي 
اعتمدت عليها وزارة الصحة 
في البدء بتطعيم املواطنني 

واملقيمني بلقاح فايزر؟ 
٢ - كم عدد الشركات التي 
تقدمــت للكويت بعروض 
للقاحــات معتمدة؟ يرجى 
تزويــدي بعدد الشــركات 

واللقاحــات املعتمدة مــن منظمة الصحة 
العاملية.

٣ - مــا اســم الشــركة املــوردة للقاح في 
الكويــت؟ ومن الوكيل املعتمــد لها؟ وكم 
ســعر اللقاح وكم نســبة الوكيل؟ يرجى 
تزويدي بالعقود املبرمة من وزارة الصحة 

مع الشركة والوكيل. 
٤ - يرجى تزويدي باملوافقات الرســمية 
من اجلهات الرقابية بشأن ترسية مناقصة 
اللقاحات؟ ومــا الشــروط اجلزائية على 

الطرفني؟ 

٥ - هــل توجــد دراســة 
مقارنة بني أســعار اللقاح 
في الكويت ودول اجلوار؟ 
يرجــى تزويــدي مبقارنة 

االسعار. 
٦ - كم عدد املواطنني الذين 
حصلــوا علــى اللقاح منذ 
بــدء التطعيم حتى تاريخ 
الســؤال؟ وما اخلطة التي 
وضعتها الوزارة للتطعيم 

اليومي؟
٧ - متــى يتم االنتهاء من 
تطعــيـــم كل املواطنــني؟ 
يرجى تزويدي بالتاريخ التقريبي واخلطة 

املرسومة للوصول للهدف.
٨ - هل هناك مخاطر للقاح شركة فايزر؟ 
يرجى تزويــدي بالدليل عــن عدم وجود 

مخاطر. 
٩ - بعد شهر تقريبا من بدء حملة التطعيم 
وحصول املواطنني علــى اجلرعة الثانية 
مــن التطعيم، هل ســجلت وزارة الصحة 
مضاعفات على املواطنني؟ اذا كانت االجابة 
بنعــم يرجى تزويدي باملضاعفات وطرق 

التعامل معها.

فرز الديحاني

.. ويقترح صرف عالوة بدل 
أنواط وأوسمة للعسكريني

تقدم النائب مرزوق اخلليفة باقتراح 
برغبة بصرف عالوة بدل أنواط وأوسمة 
للعســكريني الذين لم تصــرف لهم قال 
في مقدمته: ملا كان كثير من العسكريني 
أفنوا زهرة شبابهم في اخلدمة العسكرية 
في صفوف القوات املسلحة الكويتية أو 
قوة الشرطة أو احلرس الوطني وكذلك 
ال ننســى إخوانهــم رجال قــوة اإلطفاء 
العــام عندما أحيلوا للتقاعد لم تصرف 
لهم عالوات وبدالت األوســمة واألنواط 

العسكرية، علما بأن هذه األوسمة واألنواط 
منحت بأوامر أميرية من حضرة صاحب 
السمو أمير البالد، القائد األعلى للقوات 
املســلحة، وتقديرا وعرفانــا خلدماتهم 
اجلليلــة التي قدموها أثناء خدمتهم كل 

في مجال عمله.
ونص االقتراح على اآلتي: 

«صــرف عالوة بدل أنواط وأوســمة 
جلميع العسكريني الذين لم تصرف لهم 

أسوة بزمالئهم ممن صرفت لهم».

طلب تزويده باملوافقات الرسمية على املناقصات


