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حدود سلطة ديوان 
احملاسبة في تنظيم 

شؤون موظفيه (٢)

تناولنا باملقالة الســابقة اإلطار القانوني 
الذي ينظم قواعد تعيني رئيس وقياديي ديوان 
احملاسبة وسائر موظفيه الفنيني وغيرهم من 
املوظفني، والقواعد التي حتدد استحقاقاتهم 
املالية الوظيفية، وفي هذه املقالة سوف نوضح 
ما مييز الديوان عن غيره من اجلهات احلكومية 

بشأن شؤون موظفيه.
فقد نص قانون ديوان احملاسبة وفقا للمادة 
(٤٧): «تنشأ بالديوان جلنة عليا يكون لها في 
شؤون موظفي الديوان الصالحيات التي تخولها 
القوانني واللوائح ملجلــس الوزراء، ولديوان 
املوظفني في شؤون التوظف بالنسبة لسائر 
موظفي الدولة املدنيني، وتؤلف هذه اللجنة من: 
١ـ  رئيس ديوان احملاسبةـ  رئيسا، ٢ـ  رئيس 
جلنة الشــؤون املالية واالقتصادية مبجلس 
األمة، ٣ ـ رئيس جلنة الشــؤون التشريعية 
والقانونية مبجلس األمــة، ٤ ـ رئيس إدارة 
الفتوى والتشريع، ٥ـ  رئيس ديوان املوظفني، 

٦ ـ وكيل ديوان احملاسبة،...».
واآلن، ما حقيقة خصوصية ديوان احملاسبة 
في شأن شؤون موظفيه استنادا إلى أحكام 

املادة (٤٧) املشار إليها؟
يستفاد من النصوص التي مت اإلشارة إليها 
في هذه املقالة واملقالة السابقة األحكام التي تنظم 
شئون التوظف بديوان احملاسبة، والتي تسري 
على الوظائف القيادية والوظائف األخرى الفنية 
وغير الفنية، كما يستفاد من النصوص القانونية 
بعض اخلصوصية التي منحها املشرع لديوان 
احملاسبة واملتعلقة بشؤون التوظف، وعلى وجه 
التحديد ما نصت عليه املادة (٤٧) من أحكام 
تتعلــق باختصاصات اللجنة العليا بالديوان، 

والتي ترتكز إلى جانبني أساسيني وهما:
٭ للجنة في شؤون موظفي الديوان الصالحيات 
التي تخولها القوانني واللوائح ملجلس الوزراء 
في شــؤون التوظف بالنسبة لسائر موظفي 

الدولة املدنيني.

٭ للجنة في شؤون موظفي الديوان الصالحيات 
التي تخولها القوانني واللوائح لديوان املوظفني 
في شــؤون التوظف بالنسبة لسائر موظفي 

الدولة املدنيني.
ففيما يتعلق بصالحيات مجلس الوزراء 
في شــؤون التوظف بالنسبة لسائر موظفي 
الدولة املدنيني والتي تخولها القوانني واللوائح 
له، فباالطالع على اختصاصات مجلس الوزراء 
مبوجب الالئحة الداخلية ملجلس الوزراء التي 
صدرت بجلسته رقم (٦٣/٤٨) املنعقدة بتاريخ 
١٩٦٣/١١/١١، فقد ورد ضمن تلك االختصاصات 
إصدار القرارات االســتثنائية في التعيينات 
والترقيات ومد اخلدمة وتقرير املعاش أو املكافأة 
والفصل غير التأديبي، وكل قرار استثنائي جعل 
القانون سلطة االستثناء فيه ملجلس الوزراء.

فعلى الرغم مــن ان تلك االختصاصات 
لم تصــدر بقانون أو مرســوم، فبرأيي أن 
مثل هذا االختصاص الصادر بقرار مجلس 
الوزراء لن يكــون بالقوة القانونية للقوانني 
املنظمة لشؤون التوظف بالدولة، وذلك استنادا 
للمادة (١٥٥) من الدستور والتي نصت على 
ان ينظم القانون شؤون املرتبات واملعاشات 
والتعويضات واإلعانات واملكافآت التي تقرر 

على خزانة الدولة.
وفيما يتعلق بصالحيات ديوان املوظفني 
التي تخولها القوانني واللوائح لديوان املوظفني 
في شــؤون التوظف بالنسبة لسائر موظفي 
الدولة املدنيني، فإن ديوان اخلدمة املدنية (ديوان 
املوظفني سابقا) ال ميلك من الصالحيات التي 
تتعلق بشؤون التوظف إال في حدود املرسوم 
بقانون (١٥) لسنة ١٩٧٩ في شأن اخلدمة املدنية، 
واملرسوم الصادر في ٤ أبريل ١٩٧٩ في شأن 
اخلدمة املدنية، خاصة ان املرسوم بقانون املشار 
إليه قد أنشئ في أحكامه مجلسا للخدمة املدنية، 
والذي حدد فيه اختصاصاته والتي تختلف عن 

اختصاصات ديوان اخلدمة املدنية.

بقلم: بدر مشاري احلماد
نائب رئيس جهاز املراقبني املاليني 

بالوكالة (سابقا)
baderalhammad.com

مساعد العارضي يستفسر من «اخلارجية» عن تنقالت رؤساء البعثات 
واألعمال اإلنشائية واملهام الرسمية واحلسابات التابعة للوزارة

مســاعد  النائــب  وجــه 
العارضي ٥ أســئلة إلى وزير 
اخلارجيــة الشــيخ د.أحمــد 
الناصر، بشأن أعضاء اللجنة 
املفوضية ببحث تنقالت رؤساء 
البعثــات وعــدد اجتماعاتها، 
واألعمال االنشــائية في مبنى 
الوزارة خالل الســبع سنوات 
الســابقة، واحلسابات التابعة 
لوزارة اخلارجية وطبيعة كل 

حساب على حدة.
وطالــب في ســؤاله األول 

بتزويده بالتالي:
١- أســماء أعضــاء اللجنة 
املفوضة ببحث تنقالت رؤساء 
البعثــات وعــدد اجتماعاتهــا 
ومحاضــر اجتماعاتهــا خالل 
املاضيــة  الثالثــة  األعــوام 
(٢٠١٨،٢٠١٩،٢٠٢٠)، واملعايير 
فــي  عليهــا  تســتند  التــي 

ترشيحاتها.
٢- كشــف كامــل باملهمات 
الــوزارة  الرســمية ملوظفــي 
مــن قياديــني وســواهم خالل 
املاضيــة  ســنوات  الثــالث 
(٢٠١٨،٢٠١٩،٢٠٢٠) مبينــا فيه 
اسم املوظف ومدة املهمة والبلد 
املوفد إليه والغرض من املهمة.

٣- هل صحيح أن الوزارة قد 
قامت بنقل موظف غير كويتي 
مــن عمله الســابق في جامعة 
الكويت الى مراقبة املشتريات 
بالوزارة ومضاعفة راتبه الذي 
كان يتقاضاه في اجلامعة من 
٧٥٠ دينــارا الــى ١٥٠٠ دينــار 
بالوزارة دفعة واحدة، وما هي 
الوظيفة التي يتوالها ومبررات 
نقله ومضاعفــة راتبه مع أن 
الــوزارة فيهــا مــن الكفــاءات 
الكويتية ممــن ميكنهم القيام 

بعمله بسهولة؟
٤- نشــطت الــوزارة فــي 
سنوات مضت في شراء أو إقامة 

ج - املبــررات التــي دعت 
الوزارة ملضاعفة اعداد العاملني 
في مكتب اإلنشاءات والصيانة 
مــع تدنــي اإلجناز ممــا حمل 
امليزانية تكاليف باهظة ال داعي 
لها، ولم يواز ذلك التضخم في 
عدد العاملني (بشكل غير مبرر) 

إطالقا من اإلجناز احملقق.
ح - يرجى اإلفادة عن مجمع 
مســاكن الديبلوماسيني الذي 

أقيم في واشنطن من حيث:
- نســخة مــن العــروض 
التــي قدمت من مكاتب العقار 
فــي حينه حــول املبلغ املقدر 

لشراء األرض.
- نسخة من تقرير مهندس 
الــوزارة املختــص أو إفادتــه 
عن املبلغ املقدر واملرســل من 

السفارة إلقامة املشروع.
هل مت استالم املشروع دفعة 

واحدة أم على مراحل؟
١- أشــارت بعض وسائل 
التواصل االجتماعي في حينه 
الى تضخم مبلغ شــراء سكن 
الســفير في واشنطن، يرجى 

اإلفادة حول:
أ - ما هي اجلهة التي وافقت 
على الشــراء وتقديرها ملبلغ 

الشراء؟
ب - نســخة من العروض 
التــي قدمت في حينه مع رأي 
الــوزارة املختــص  مهنــدس 
مبراقبة اإلنشاءات والصيانة 

حول جدوى شراء العقار.
ت - نســخة مــن تقريــر 
املهندس املختص في الوزارة 
أو إفادته بالتوصية باملوافقة 
على الشراء بهذا املبلغ من عدمه.
وطالب في ســؤاله الثاني 

بتزويده وإفادته باآلتي:
١- هل قامت الوزارة بأعمال 
انشائية في مبنى الوزارة خالل 
السبع سنوات السابقة، إذا كانت 

واستفسر في سؤاله الثالث 
عما يلي: 

٤- تعتبر رئاســة البعثة 
الديبلوماســية موقعا يعكس 
صــورة الكويت احلســنة في 
العالــم، فمــا اإلجــراءات التي 
تتخذها الوزارة حيال من يخالف 
هذه القاعدة األساسية في العمل 
الدبلوماسي سيما وإذا كان لديها 
علم بانحراف البعض عن أصول 
وقواعد العمل الديبلوماسي التي 
يأتي على قمة أولوياتها احلرص 

على سمعة الكويت.
وقد علمنا بأن أحد رؤساء 
البعثــات ممــن كانت لــه قبل 
ســنوات ممارسات خاطئة في 
احدى الــدول االفريقية عندما 
كان قائمــا باألعمــال، ثم ورد 
الــوزارة بعد فتــرة كتاب من 
النيابة العامــة للتحقيق معه 
في واقعــة الحقه وبدال من أن 
تتريث الوزارة لتتبني نتيجة 
التحقيق معه أرســلته الحدى 
دول أميركا اجلنوبية ســفيراً 
وممثًال لصاحب السمو األمير 
ولــم ميض عليه أشــهر قليله 
جدا حتى اعادتــه الوزارة الى 
الديوان العام بعد صدور حكم 
عليه، فلماذا لــم تراع الوزارة 
خطورة هذا األمر على ســمعة 
الكويت واألجيال الالحقة من 

الديبلوماسيني.
- يرجى اإلفادة عن املبررات 
التي دعــت الــوزارة لتعيينه 
رئيسا لبعثه بعد ورود كتاب 
من النيابة بوجود شكوى بحقه 
وطلبته للتحقيــق في قضية 
متس األمانة والشرف علما بأن 
املدعي قد قابــل وكيل الوزارة 
فــي حينه وبني له ســلوكيات 
هذا الشــخص ومبــررات رفع 
الدعــوى، إال أنه متــت إعادته 
بعد فترة بسيطة للكويت ليعاد 

كانت اإلجابــة باإليجاب، ملاذا 
مت دفع قيمة ايجار ســكن هذا 
السفير مع العلم بأنه يحصل 
على مخصصــات املريض من 
وزارة اخلارجية ولم يدفع لغيره 
من السفراء أو الديبلوماسيني، 
ومــن أمر بدفــع قيمــة ايجار 
ســكنه من املال العام وما هي 
الصالحيات التي ســمحت له 

باتخاذ هذا األمر؟
٤- تردد معلومات بأن هناك 
مســؤوال في وزارة اخلارجية 
لديه أقارب من الدرجة األولى 
متعاونني مع اجليش الشعبي 
اثناء الغزو العراقي الغاشــم، 
ما صحة هذه املعلومات؟ وهل 
متت مراجعة هــذه املعلومات 

مع وزارة الداخلية؟
٥- هل تقوم الوزارة أو قامت 
خالل اخلمس سنوات املاضية 
بالنقل من حساب الوزارة (حتت 
أي بند) الى احلساب الشخصي 
ألحد القياديني بالوزارة في أحد 
البنوك احمللية بهدف حتقيق 
أغراض معينه، ومن جهة أخرى 
هل تتم الرقابة على حركة ذلك 
احلساب؟ وما هي اجلهة التي 
تراقب حركة احلســاب، واسم 
ذلــك القيادي واملبــررات التي 

دعت الوزارة لذلك؟
وطالب بتزويده وإفادته في 

سؤاله اخلامس عن اآلتي:
١- كانت الوزارة تســتقبل 
طلبــات العمالــة األجنبية في 
بعثاتهــا فــي اخلــارج وكانت 
املتحصــالت املالية جراء هذه 
اخلدمة توفر مليزانية الدولة عدة 
ماليني، ثم قامت الوزارة بإيكال 
خدمة تلقــي طلبــات العمالة 
لشــركات محدده بعينها علما 
بأن الــوزارة كانت قد رفضت 
في الســابق ذلك األمر ملبررات 
عديدة بل ورفضته مرة أخرى 

اإلجابة باإليجاب، يرجى افادتي 
وتزويدي باآلتي:

- طبيعة هذه األعمال.
- املواصفات الفنية لألعمال 

والعروض املالية.
- هل كان هناك خالف مع 
املقاولني ومتت تكملة األعمال 
مــن قبل مقاولــني آخرين؟ اذا 
كانت اإلجابة باإليجاب يرجى 
ذكــر األســباب، مــع تزويدي 
بصورة ضوئية من املستندات 

الدالة.
- من كان املسؤول املباشر 
عن هذه األعمال وطبيعة عمله 

ومسماه الوظيفي؟
- هــل حدثت حالــة وفاة 
ألحد العمال؟ إن وجدت ماهي 

إجراءات الوزارة؟
٢- هل قامت الوزارة بشراء 
سيارات مصفحة خالل السبع 
سنوات الســابقة حتى تاريخ 
ورود هــذا الســؤال، اذا كانت 
اإلجابة باإليجاب يرجى افادتي 

وتزويدي باآلتي:
هــذه  شــراء  مصــدر   -

السيارات.
- عروض الشراء والعقود.

- املسؤول املفوض من قبل 
الوزارة بتوقيع عقود الشــراء 
وصورة ضوئية من التفويض.

- قيمة شــراء الســيارات 
املصفحة.

هــذه  صنــع  موديــل   -
السيارات.

٣- قامــت الوزارة بتوقيع 
عقد للنظام املرئي واملســموع 
والربط بينها وبني الســفارات 
باخلارج، يرجى افادتي بقيمة 
العقد والعروض املقدمة ومن 
قــام بتوقيــع هــذا العقد ومن 
هــم مالك هــذه الشــركة ومن 
هو املفوض بالتوقيع من قبل 
الشركة للتوقيع مع الوزارة؟

تعيينــه مرة أخــرى في دولة 
أخرى ليرتكب جرمية أخالقية 
أخرى وليعاد سحبه بطلب من 

البلد املضيف.
- ما اإلجراءات التي اتخذتها 
الوزارة بحقــه علما بأن هناك 
ديبلوماسيني شــباب عوقبوا 
بشدة ألمور كان يجب مكافأتهم 
عليها بدال من معاقبتهم ومنها 
وقوفهم بصالبة في وجه الفساد 
وإقامــة العــدل وخوفهم على 

سمعة الكويت؟
- هل ال يزال هذا الشخص 

يعمل بالوزارة؟
وطالــب في ســؤاله الرابع 

تزويده وإفادته عن اآلتي:
١- يرجــى تزويــدي بعدد 
التابعــة لــوزارة  احلســابات 
اخلارجية وطبيعة كل حساب 

على حدة.
٢- منا الى علمي أن هناك 
حساب خاص مبسمى (حساب 
املكاتــب اخلارجيــة واللجان 
افادتــي  يرجــى  اخليريــة) 

وتزويدي باآلتي:
- اشــعارات التحويل الى 
هذا احلساب ومصدر األموال.

- اشعارات الصرف من هذا 
احلساب ســواء كان للجان او 

لألفراد.
- ســبب انشــاء احلساب 

املشار إليه باألعلى؟
- من هو املخول بالتوقيع 

عن هذا احلساب؟
- مــن أمــر بإنشــاء هــذا 
احلســاب؟ وتاريخ انشــائه؟ 
وهل هناك موافقات من اجلهات 
املختصة في الدولة؟ مع تزويدي 
بصورة ضوئية من املستندات.

٣- هل قامت الوزارة بدفع 
من البند الســري قيمة ايجار 
سكن أحد رؤساء البعثات الذين 
يتلقون العــالج باخلارج؟ اذا 

لعدة سنوات وإزاء إصرار وكيل 
الــوزارة على هذا األمر اضطر 
مديــر اإلدارة القنصليــة فــي 
حينه والذي أصر على موقفه 
مبينا حجــم الضرر على املال 
العــام وجيب املواطن في حال 
تطبيق هذا التوجه، على تقدمي 

استقالته.
٢- أسماء الشــركات التي 
أوكل لها القيــام بهذه اخلدمة 

وأسماء مالك كل شركة.
٣- املبــررات التــي دعــت 
الوزارة لهذه اخلطوة مع ما فيها 
من ضرر على املواطن الرتفاع 
تكلفة اســتقدام العمالة، على 
الرغــم من وجاهــة رفض هذا 

التوجه لعدة سنوات؟
٤- مــا االنعكاســات التي 
حتصلت نتيجة خلطوة الوزارة 
بتكليف تلك الشــركات مبهمة 
القيــام بعمليــات اســتجالب 

العمالة من حيث:
- ازدياد مبالغ املتحصالت 

القنصلية عما كانت عليه.
- انخفاض عــدد العاملني 
في القنصليات العامة والتابعة 
للبعثات في اخلارج تبعا لذلك.

- تــردد عن ارتباط بعض 
القياديني فــي الوزارة مع تلك 
الشركات من حيث الشراكة عن 
طريق األقارب او احلصول على 
منافع مالية او خالفه، فهل قامت 

الوزارة بالتحقق من ذلك؟
٥- جدول يبني املتحصالت 
القنصلية منذ التعاقد مع أول 

شركة.
٦- مــا هي اخلدمــات التي 
تقوم بها تلك الشركات مع وجود 
عيادات موحده للفحص الطبي 
محددة من قبل وزارات الصحة 
في دول مجلس التعاون وبعثات 
تقوم باإلجراءات القانونية وما 
دورها إال استالم الطلبات فقط؟

مساعد العارضي

مبان للبعثات في اخلارج االمر 
الذي عاد بالفائدة االقتصادية 
علــى الدولــة ومت خفض بند 
اإليجارات في ميزانية الوزارة 

تبعا لذلك.
إال ان تقارير ديوان احملاسبة 
للسنوات القليلة املاضية نبهت 
الى أن نســبة اإلجناز في هذا 
املجال قــد تدنــت للغاية عما 
كانت عليه سابقا وبشكل كبير، 
وطالب الديوان بإبداء املبررات 

لذلك، لذا يرجى اإلفادة حول:
أ - مبررات هذا التدني وعدم 
مراعاة تكبــد ميزانية الوزارة 
تضخم بند اإليجارات وانعكاس 
ذلك سلبا على العائد االقتصادي 

للدولة.
التــي  امليزانيــات  ب - 
األعــوام  خــالل  رصــدت 
(٢٠١٧،٢٠١٨،٢٠١٩،٢٠٢٠) لبند 
اإلنشــاءات والصيانة ونسبة 
اإلجناز لكل عــام وفق تقارير 
ديوان احملاسبة لتلك األعوام.

ت - أســماء أعضاء اللجنة 
التــي تتولــى أعمال الشــراء، 

ومحاضر اجتماعات اللجنة.
ث - أســماء العاملــني فــي 
مكتب اإلنشاءات والصيانة لكل 
عام على حدة من عام ٢٠١٤ الى 

عام ٢٠٢٠.

٥ نواب: السماح باجلمع بني العمل احلكومي 
والقطاع األهلي أو الرسمي بنظام املكافآت

باقتــراح  تقــدم ٥ نــواب 
بقانــون بتعديــل املرســوم 
بالقانون رقم ١٥ لســنة ١٩٧٩ 
في شأن اخلدمة املدنية، وعلى 
املرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة 
١٩٧٩ في شأن اخلدمة املدنية 

والقوانني املعدلة له.
ويقضي االقتراح الذي تقدم 
به كل من النواب مهند الساير 
وعبــداهللا املضــف ومهلهــل 
املضــف ود.حمــد روح الدين 
ود.حســن جوهــر بالســماح 
للموظــف احلكومــي باجلمع 
بني العمــل احلكومي والعمل 
في القطاع األهلي أو احلكومي 
بنظام املكافآت بعد إخطار جهة 

املصالح بني أنشطته اخلاصة 
ومصالــح اجلهــة احلكومية 
ومشروعاتها، أو ما يكون من 
شــأنه أن يؤثر بشكل مباشر 
أو غير مباشر في مصلحة له 
أو ألحد أقاربــه حتى الدرجة 
الرابعة، وعنــد مخالفته ذلك 
يجازى تأديبيا مع عدم اإلخالل 
مبسؤوليته املدنية أو اجلنائية 

عند االقتضاء.
(مادة ثالثة): يلغى كل حكم 
يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(مادة رابعة): على رئيس 
مجلــس الوزراء والــوزراء - 
كل فيمــا يخصه - تنفيذ هذا 
القانون، ويعمل به من تاريخ 

في السماح للموظف احلكومي 
في مزاولة األعمال اخلاصة أو 
العمــل لدى الغيــر مبرتب أو 
مبكافأة أو من دونهما وفي غير 
أوقات العمل الرسمية على أال 
يتعارض ذلك مع مصلحة جهة 
العمل الرئيســية مع ضرورة 
اإلخطــار قبل املزاولــة وذلك 
ملســاعدة املوظف فــي تنويع 
مصــادر دخلــه فــي اإلطــار 
املشــروع له وجتنب الدخول 
فــي احملظورات، علــى أن تتم 
محاسبته تأديبيا في حال عدم 
إخطــاره في العمل لدى الغير 
أو في حال وجود تضارب في 

املصالح مع جهة عمله.

نشره في اجلريدة الرسمية.
ونصت املذكرة اإليضاحية 
على ما يلي: نظرا لألعباء التي 
يتحملهــا املوظــف احلكومي 
ورغبته في تعدد مصادر دخله 
إال أن هنــاك بعــض املواد في 
املرســوم رقم ١٥ لســنة ١٩٧٩ 
متنعــه مــن مزاولــة أي عمل 
جتاري أو العمــل لدى الغير، 
حيث نصــت الفقــرة الثانية 
من املادة ٢٥ املراد إلغاؤها (أن 
يؤدي أعماال للغير مبرتب....).

وكذلــك الفقــرة أ من املادة 
٢٦ أيضــا (علــى أن يحظــر 
على املوظــف مزاولة األعمال 
التجارية....) ورغبة من املشرع 

بعد إخطار جهة العمل مع جتنّب تضارب املصالح 

طلب تزويده مبستندات مرفقة مع الرد

مهند الساير مهلهل املضفعبداهللا املضف د. حمد روح الدين د. حسن جوهر

عمله. ونص االقتراح على ما 
يلي:

(مادة أولى): تلغى الفقرة 
رقــم ٣ من املــادة ٢٥ والفقرة 
أ مــن املــادة ٢٦ من املرســوم 

املشار إليه.
(مادة ثانية): تضاف مادة 
جديدة برقم (٢٦ مكرر أ) إلى 
املرسوم املشار إليه نصها اآلتي:
يسمح للموظف احلكومي 
باجلمع بــني العمل احلكومي 
والعمل فــي القطاع األهلي أو 
احلكومي بنظام املكافآت بعد 
إخطار جهة عمله بذلك العمل 
وطبيعته، على أن يتجنب ما 
من شــأنه وقوع تضارب في 

بدر احلميدي يسأل عن حتويل مبلغ مالي 
حلساب وفد رسمي لدى إحدى املنظمات

وجه النائب بدر احلميدي 
ســؤاال إلــى نائــب رئيــس 
مجلس الوزراء ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء قال 
فــي مقدمتــه: وردت أحكام 
تنظيــم إعــدادات امليزانيــة 

العامة للدولة. 
وتقيــدا بأحكامــه صدر 
املرسوم بقانون رقم ٣١ لسنة 
١٩٧٨. بقواعد إعداد امليزانيات 
العامة والرقابة على تنفيذها 
واحلســاب اخلتامي. وورد 
باألحكام اخلاصة بامليزانية 
امللحقة واملستقلة والتنظيم 
اخلــاص بإعدادهــا وطــرق 
املادة  الصرف منها. وقيدت 
مناذج الصرف منها بأن عهدت 
إلى اجلهات ذات الشخصية 

التشــريعي للمحافظة على 
املــال العام وتقيــدا بالنص 
الوارد باملادة ١٧ من الدستور 
على أن (األموال العامة حرمة، 
وحمايتهــا واجــب على كل 
مواطــن). ومــع ذلك وجدت 
إحدى مستندات الصرف من 
ميزانية الديوان األميري ملبلغ 
بعدة ماليني دينار بتحويله 
إلى أحد العاملني بالوفد الدائم 
للكويت في إحدى املنظمات 
الدولية على مجرد كتاب موقع 
من وكيل الديــوان األميري 
بالشــؤون املالية واإلدارية. 
وخلطورة صــرف وحتويل 
عدة ماليني إلى حســاب وفد 
رسمي وأن يسلم إلى شخص 
باســمه أمــر مخالــف لكافة 

وملاذا لم يصرف من ميزانية 
الوزارة وفقــا لطبيعة عمل 

اجلهة احملول إليه؟
العمــل  ٣- هــل جــرى 
احملاســبي بالديــوان علــى 
اعتمــاد صرف مبالــغ دون 
بيــان الفايــد منــه واجلهة 
املســتفيدة مــن التحويــل؟ 
وهل يجوز تقرير االســتالم 
إلى اسم شخص دون اجلهة 

احملول إليها؟
٤- هــل ورد إلى الديوان 
ما مت في شأن املبلغ احملول؟ 
وإذا كان قد استخدم في الغاية 

من حتويله أم ال.
الــرد  وعلــى أن يكــون 
مشفوعا مبا يتطلبه البيان 

من أوراق أو مستندات.

القواعد احملاسبية والضوابط 
الــذي يجب الوقــوف أمامه 

والسؤال عن أسبابه.
وطالــب تزويده وإفادته 

باآلتي:
وســائل  تداولــت   -١
التواصــل االجتماعــي خبر 
مفاده حتويل مبلغ يتجاوز 
أربعة ماليني دينار إلى وفد 
الكويت لدى إحدى املنظمات 
مع تقرير تسليمه إلى شخص 
بذاته وذلك في ٢٠١١/٨/١٨ فما 
صحة هــذه الواقعة؟ ومدى 
اتفاقها مع حماية املال العام؟

٢- هــل وكيــل الــوزارة 
املعتمد لهــذا اإلجراء مخول 
قانونا في حتويله من الديوان 
األميري إلى وزارة اخلارجية؟ 

بدر احلميدي

االعتبارية شــكل السجالت 
واألوراق الالزمة للمعامالت 
املالية والشروط واألوضاع 

التي تتبع في الصرف.
التنظيــم  هــذا  ورغــم 

مرزوق اخلليفة: طريق يربط النسيم وكبد
مــرزوق  النائــب  قــدم 
اقتراحــا برغبــة  اخلليفــة 
باســتحداث طريــق مزدوج 
يربــط بــني جســر منطقــة 
النسيم على الدائري السادس 
مع منطقة كبد. وقال اخلليفة 

في مقدمة االقتراح برغبة:
يعانــي أهالــي محافظة 
اجلهــراء مــن طول وســوء 
وخطورة طريق كبد املؤدي 
إســطبالت  منطقــة  إلــى 
وجواخير كبــد، حيث وقع 
العديد من احلوادث املأساوية 

عليه والتي راح ضحيتها العديد من املواطنني 
واملقيمني على هذا الطريق، ولتسهيل وصول 

أهالــي محافظة اجلهراء إلى 
منطقة كبــد وذلك من خالل 
استكمال الطريق الواقع من 
جســر منطقــة النســيم مع 
الدائري السادس إلى منطقة 
كبد، لذا أتقدم باالقتراح برغبة 
التالــي نصــه: «اســتحداث 
طريق مزدوج بجزيرة وسطى 
من ٣ حارات لكل اجتاه بطول 
٢٦ كيلومترا تقريبا يربط بني 
جســر منطقة النسيم على 
الدائري السادس مع منطقة 
كبــد، وذلــك لتخفيف حجم 
حركة املرور احلالية على طريق كبد احلالي 

وتأمني سالمة مستخدمي الطريق».

مرزوق اخلليفة


