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حدود سلطة ديوان احملاسبة 
في تنظيم شؤون موظفيه (٣)

وّضحنا في املقالة السابقة حقيقة خصوصية ديوان 
احملاسبة بشأن شؤون موظفيه، ولعل من املناسب في 
هذا الصدد ان نبني التشريعات املنظمة لشؤون التوظف 

بالدولة ألهميتها في فهم هذا املوضوع.
فقد أوكل املرســوم بقانــون (١٥) لســنة ١٩٧٩ 
اختصاصــات عديدة ملجلس اخلدمة املدنية، ومنها ما 
ورد بالفقرة (٣) من املادة (٥) والتي نصت على اآلتي: 
«اقتراح السياسات العامة للمرتبات واألجور مبا يكفل 
التنسيق بني اجلهات احلكومية والهيئات واملؤسسات 
العامة والشركات التي تســاهم فيها الدولة بأكثر من 
نصف رأسمالها)، وكذلك املادة (١٩) واملتعلقة بتحديد 
مجلس اخلدمة املدنية، بناء على اقتراح ديوان اخلدمة 
املدنية قواعد وأحكام وشروط منح بعض التعويضات 
املادية والعينية أو  والبدالت واملخصصات واحلوافز 

املعنوية لرفع مستوى اخلدمة املدنية.
كما أجازت املادة (١٤) ملجلس اخلدمة املدنية بناء على 
اقتراح ديوان املوظفني تقرير مرتبات لبعض الوظائف 
دون التقيد مبا ورد باجلداول املرافقة باملرسوم بقانون، 
هذا كما حددت املادة (١٥) اختصاصات مجلس اخلدمة 
املدنية بوضع قواعد وأحكام وصيغ العقود التي تبرم 

مع املوظفني.
ويتضح مما سبق ان اختصاصات مجلس اخلدمة 
املدنية املشــار إليها تختلف عن اختصاصات ديوان 
اخلدمة املدنية على النحو احملدد باملرســوم بقانون 
رقم (١٥) لســنة ١٩٧٩، وال ميلك ديوان اخلدمة املدنية 
أي صالحيات تتعلق بإقرار السياسات العامة للمرتبات 
ذات العالقة بشؤون التوظف، والتي كان ميلكها «ديوان 
املوظفني» قبل صدور املرسوم (١٥) لسنة ١٩٧٩، والتي 
أثر صدوره على أحكام باملرسوم بقانون رقم (١٠) لسنة 

١٩٦٠ بشأن ديوان املوظفني وتعديالته.
ونظرا لوجود قوانني ومراسيم بقوانني إنشاء جهات 
ومؤسسات حكومية عند صور املرسوم بقانون (١٥) 
لسنة ١٩٧٩ فقد تناول املرسوم بقانون في مواده أحكاما 
انتقالية ملعاجلة ما قد صدر من لوائح شــؤون توظف 

قبل صدوره ومنها اآلتي:
٭ املادة (٣٧) وتنص على: «يستمر العمل باللوائح 
والقرارات املعمول بها في شؤون التوظف وقت نفاذ 
هذا القانون ملدة سنة أو حلني صدور اللوائح والنظم 
املشار إليها فيها أيهما أقرب، وذلك بشرط أال تتعارض 
مع أحكام هذا القانون. وال يترتب على تطبيق اجلداول 
املرافقة لنظام اخلدمة املدنية أو الصادرة وفقا للمادة «٣٩» 
من هذا القانون أي زيادة في قيمة البدالت والعالوات 
اإلضافية واملكافآت التشــجيعية التي تصرف وقت 
صدوره، ويســتمر صرف هذه القيمة إلى ان يحدد 
مجلس اخلدمة املدنية أو الســلطة املختصة القواعد 

واألحكام والشروط املنظمة لها».
٭ املــادة (٣٨) وتنص على: «تعرض نظم املرتبات 
املعمول بها في الهيئات واملؤسسات العامة والشركات 
اململوكة للدولة ملكية كاملة على مجلس اخلدمة املدنية 
للنظر في إقرارها أو تعديلها حسب األحوال. وال يجوز بعد 
ذلك إجراء أي تعديل على هذه النظم إال مبوافقة مجلس 
اخلدمة املدنيــة. كما يجوز ملجلس اخلدمة املدنية عند 
االقتضاء مراجعة نظم املرتبات املعمول بها في الشركات 
التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأسمالها مبا 

يكفل تنفيذ السياسة العامة للمرتبات واألجور».
٭ املادة (٣٩) وتنص على: «يجوز مبراسيم تعديل 
املرتبات والعالوات والبدالت املتعلقة باملوظفني الذين 

تنظم شؤون توظيفهم قوانني خاصة».
وتأكيدا على ان اختصــاص مجلس اخلدمة دون 
غيره بشأن شؤون التوظف، فقد أصدرت إدارة الفتوى 
والتشريع في عام ١٩٩٠ رأيها مبا انتهى إليه رأي اجلمعية 
العمومية للقســم االستشــاري باإلدارة من رأي بأن 
اختصاص مجلس اخلدمة املدنية في إقرار وتعديل نظم 
املرتبات يشمل املرتبات األساسية والعالوات الدورية 
واألجور اإلضافية والبدالت وأي مزايا مادية أو عينية 
أخرى تتقرر للموظف، وان مباشرة هذا االختصاص 
توجب على الهيئة أو املؤسسة العامة أو الشركةـ  حسب 
األحوالـ  ان تعرض على املجلس النظام الوظيفي اخلاص 
بها وذلك تفسيرا للمادة (٥) من املرسوم بقانون رقم 
(١٥) لسنة ١٩٧٩ املتعلقة باختصاصات مجلس اخلدمة 
املدنية وكذلك األحكام االنتقالية الواردة باملرسوم بقانون.
وقد أسســت أيضا إدارة الفتوى والتشريع رأيها 
على ضوء الغاية التي شــرع النــص من اجلها وهي 
كفالة التناسق والتجانس بني مرتب العمل الواحد سواء 
في اجلهات احلكومية أو الهيئات أو املؤسسات العامة 
والشركات اململوكة ملكية كاملة للدولة وهي ما أفصحت 
عنه املذكرة اإليضاحية للقانون تعقيبا على املادة (٣٨) منه.

بقلم: بدر مشاري احلماد
نائب رئيس جهاز املراقبني املاليني 

بالوكالة (سابقا)
baderalhammad.com

مرزوق اخلليفة يقترح منح من باع بيته أكثر
من مرة احلق في احلصول على سكن مناسب

النائــب مــرزوق  تقــدم 
اخلليفــة باقتــراح بقانون 
بتعديل املادة (٢٩ مكررا) من 
القانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٩٣ 
في شــأن الرعاية السكنية، 
مشفوعا مبذكرته اإليضاحية.
ويقضــي االقتراح مبنح 
احلق في احلصول على سكن 
مناسب باالنتفاع أو اإليجار 
ملــن باع بيتــه أكثر من مرة 
وسدد قيمة القرض املمنوح 
له من بنك االئتمان الكويتي، 
أســوة مبــن باع بيتــه ملرة 
واحدة وسدد قيمة القرض.

وجــاءت مــواد االقتراح 

بقانون كما يلي:
املــادة األولى: يســتبدل 
بنص الفقرة األولى من املادة 
(٢٩ مكررا) من القانون رقم 
(٤٧) لسنة ١٩٩٣املشار إليه 
النص اآلتي: «إذا حصل رب 
األســرة مــن بنــك االئتمان 
الكويتي على قــرض لبناء 
مسكن أو لشرائه، ثم تصرف 
في العقار بالبيع، وقام برد 
مبلغ القرض كامال إلى البنك، 
وليس له أو أســرته مسكن 
كان له التقدم إلى املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية بطلب 
لتوفير مسكن مالئم على أن 

مشكلة شريحة من املجتمع 
تعاني من أزمة السكن، اهتداء 
بأحكام الدستور، وهي فئة 
مــن بــاع بيته ملــرة واحدة 
وســدد كامل قيمــة القرض 
املمنوح له من بنك االئتمان 
الكويتي، إال أن مبدأ العدالة 
واملساواة يقتضي منح ذات 
احلق ملن باع بيته أكثر من 
مرة، ما دام سدد كامل قيمة 
القــرض املمنوح له من بنك 
االئتمان الكويتي. وحيث إن 
املادة سالفة الذكر، قد حرمت 
األسر الكويتية التي تصرفت 
ببيع بيتها أكثر من مرة، من 

فرصة احلصول على السكن 
باالنتفاع أو اإليجار، وقصرته 
على من باع بيته ملرة واحدة، 
ونظــرا لوقوع ما يزيد على 
ألف أســرة في ضيق وأزمة 
سكن، بعد بيعها البيت ألكثر 
من مــرة، فإن التحديد الذي 
أوردته املادة سالفة الذكر قد 
أضر مبئات األسر الكويتية 
والتي أصبحــت غير قادرة 
على امتالك سكن في ظل غالء 
األسعار، لذا مت تقدمي االقتراح 
بقانون املرفق من أجل رفع 
هــذا العبء عن هذه األســر 

الكويتية.

يكون ذلك بحق االنتفاع أو 
اإليجار له وألسرته».

املادة الثانية: على رئيس 
مجلــس الــوزراء والوزراء 
كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا 
القانــون. ونصــت املذكــرة 
االيضاحية لالقتراح بقانون 
على اآلتي: ملا كان الدستور 
قد أكد توفير السكن املالئم 
لألسر الكويتية وحرص على 
النص في املقومات األساسية 
للمجتمع على هذا األمر رعاية 
لألسرة الكويتية. وقد جاء 
القانــون رقــم (٤٧) لســنة 
١٩٩٣ محققــا لغاية معاجلة 

بشرط أن يكون رد مبلغ القرض كامالً إلى بنك االئتمان

مرزوق اخلليفة

ثامر السويط: كم عدد الطلبات لدى «السكنية»؟
وجه النائب ثامر السويط 
ســؤاال إلــى وزيــر الدولــة 
لشؤون البلدية وزير الدولة 
لشؤون اإلسكان والتطوير 
العمرانــي شــايع الشــايع، 
قال في مقدمته: نصت املادة 
(١٧) مــن القانون رقم (٤٧) 
لسنة ١٩٩٣ في شأن الرعاية 
الســكنية علــى أن (تلتــزم 
املؤسســة بتوفيــر الرعاية 
السكنية ملستحقيها في مدة 
ال جتاوز خمس سنوات من 
تاريخ تسجيل طلب احلصول 

على هذه الرعاية).
وطالــب تزويده وإفادته 

باآلتي:

١ ـ كم يبلــغ عدد طلبات 
اإلسكان لدى املؤسسة العامة 
للرعايــة الســكنية والتــي 
مازالت على قائمة االنتظار؟ 
مع بيان عدد الطلبات املقدمة 
منذ عــام ٢٠١٦ حتى تاريخ 
ورود السؤال لكل عام على 

حدة.
٢ ـ كم يبلغ عدد القسائم 
التي  الســكنية  والوحــدات 
مت تسليمها للمواطنني منذ 
عام ٢٠١٦ حتى تاريخ ورود 
السؤال لكل عام على حدة.

٣ـ  كم يبلغ عدد املشاريع 
اإلســكانية التي مت التعاقد 
عليهــا منذ عــام ٢٠١٦ حتى 

إسكانية متعثرة أو متوقفة؟ 
إذا كانــت اإلجابة باإليجاب 
فما األســباب التي أدت إلى 
ذلــك؟ مع بيــان اإلجراءات 
املتخذة حيــال توقف هذه 

املشاريع.
٦ ـ مــا قيمــة امليزانيــة 
املخصصة للمؤسسة العامة 
للرعاية الســكنية منذ عام 
٢٠١٦ حتــى تاريــخ ورود 
الســؤال؟ مع بيــان قيمة ما 
صرف في املشاريع اإلسكانية 

لكل عام على حدة.
٧ ـ هل توجد عوائق أدت 
إلــى ضعــف التنســيق مع 
الــوزارات املنوط بها توفير 

اخلدمات للمناطق اإلسكانية 
اجلديــدة؟ إذا كانت اإلجابة 
باإليجــاب أطلــب تزويدي 
العوائــق  هــذه  بأســباب 
واإلجراءات املتخذة حيالها، 
وإذا كانــت اإلجابــة بالنفي 
أطلب تزويدي باملســتندات 

الدالة على ذلك.
٨ـ  هــل توجد عوائق في 
إجناز مشروع جنوب مدينة 
سعد العبداهللا؟ وأين وصلت 
مراحل هذا املشروع؟ مع بيان 
الشركات املتعاقد معها لتنفيذ 
املشروع وامليزانية املوضوعة 
لــه ومتى تاريخ التشــغيل 

الفعلي لذلك املشروع؟

تاريــخ ورود الســؤال؟ مع 
تزويدي بنسخة من العقد، 
وبيــان مقدار إجناز كل عقد 

على حدة.
٤ ـ هل يوجــد تأخير أو 
عدم التزام فــي تنفيذ بنود 
العقد من املقاولني املتعاقدين 
إلجناز املشــاريع اإلسكانية 
وذلــك مــن منــذ عــام ٢٠١٦ 
حتى تاريخ ورود السؤال؟ 
إذا كانــت اإلجابة باإليجاب، 
فما اإلجراءات املتخذة حيال 
ذلك؟ مع بيان حجم األضرار 
الناجتة عــن عــدم االلتزام 

ببنود العقد املبرم.
٥ ـ هل توجد مشــاريع 

استفسر عن املشاريع املتعاقد عليها منذ عام ٢٠١٦

ثامر السويط

مهلهل املضف يسأل «التجارة» و«املالية» عن القسائم
املمنوحة كعطايا سواء كانت صناعية أو زراعية

وجه النائب مهلهل املضف 
٣ أســئلة إلــى وزراء املالية 
والتجارة واإلعالم، وقال في 
مقدمة السؤال األول املوجه 
إلــى وزيــر املاليــة ووزيــر 
الدولة للشؤون االقتصادية 
واالســتثمار خليفة حمادة: 
اســتنادا إلى نص املادة رقم 
٩٩ من الدستور إلى نصوص 
املواد ١٢١ حتى ١٢٥ من الالئحة 
الداخلية ملجلس االمة، وعلى 

ضوء ما سبق.
أطالب بتزويدي وإفادتي 
باآلتي، مشفوعا باملستندات:

١ - مــا القســائم التي مت 
منحها بناء على العطايا سواء 
كانت زراعية أو صناعية أو 
أخرى والتي تبدأ مساحتها من 
٢٥٠ ألف متر مربع وما فوق؟

٢ـ  يرجى تزويدي بكشف 
مفصل من القسائم والعطايا 

كانت زراعية أو صناعية أو 
أخرى والتي تبدأ مساحتها من 
٢٥٠ ألف متر مربع وما فوق؟

٢ـ  يرجى تزويدي بكشف 
مفصل من القسائم والعطايا 
واألراضي التي مت منحها منذ 

عام ٢٠٠٦ وإلى اآلن.
٣ ـ مــا الســند القانوني 

فقد مني الى علمي ان مدير 
عام الهيئة العامة لشــؤون 
الزراعــة والثروة الســمكية 
قام مبخاطبة وزارة الكهرباء 
واملاء بإعــادة إيصال التيار 
الكهربائي لبعض املزارع في 
موقع جنوب سعد العبداهللا 

االسكاني.
وطالب بتزويده وإفادته 
باآلتي، مشفوعا باملستندات:

١ ـ ما مدى صحة االخبار 
املتداولة عن مخاطبة الهيئة 
الزراعــة  العامــة لشــؤون 
والثــروة الســمكية لوزارة 
التيــار  إلعــادة  الكهربــاء 
الكهربائــي ملــزارع نايــف 
فــي منطقــة موقــع جنوب 
العبداهللا االسكاني،  ســعد 
وهــل قامت الهيئة بذلك من 
عدمــه، وما األســباب التي 
اســتدعتكم ملخاطبة وزارة 

الكهربــاء إلعــادة إيصــال 
التيار الكهربائي لهذه املزارع 

حتديدا؟
٢ـ  كم عدد مزارع الدواجن 
التــي قامــت الهيئــة العامة 
الزراعــة والثروة  لشــؤون 
الســمكية مبخاطبــة وزارة 
الكهرباء إلعادة إيصال التيار 
الكهربائي لها في موقع جنوب 
العبداهللا االسكاني؟  ســعد 
يرجــى تزويدنا بجميع تلك 
املخاطبــات، ان وجــدت، مع 
القانونيــة  بيــان األســس 
والصفــة القانونيــة للهيئة 
ملخاطبة وزارة الكهرباء بهذا 

اخلصوص.
٣ـ  هــل مت جتديد رخص 
مــزارع الدواجن فــي موقع 
جنــوب ســعد العبداهللا من 
عدمه؟ مع تزيدنا بصورة من 
الرخص املجددة ان وجدت.

املخول للجهة املعنية مبنح 
تلك القسائم؟

٤ ـ ما املعيــار الذي على 
أساسه مت توزيع هذه القسائم 
الصناعية والزراعية وأخرى؟

وقال في مقدمة الســؤال 
الثالــث املوجــه إلــى وزير 
االعالم وزير الدولة لشؤون 
الشباب عبدالرحمن املطيري، 
بصفته الوزير املشرف على 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة الســمكية: استنادا 
الــي نص املــادة رقم ٩٩ من 
الدســتور والى نــص املادة 
من ١٢١ حتى ١٢٥ من الالئحة 
الداخلية ملجلس االمة، والى 
القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٣ 
بإنشاء الهيئة العامة لشؤون 
الزراعــة والثروة الســمكية 
والقوانــني املعدلة له، وعلى 

ضوء ما سبق.

استفسر من وزير اإلعالم عن جتديد رخص مزارع الدواجن في موقع جنوب سعد العبداهللا

مهلهل املضف

واألراضي التي مت منحها منذ 
عام ٢٠٠٦ وإلى اآلن.

٣ ـ مــا الســند القانوني 
املخول للجهة املعنية مبنح 

تلك القسائم؟
٤ ـ ما املعيــار الذي على 
أساسه مت توزيع هذه القسائم 
الصناعية والزراعية وأخرى؟

وقال في مقدمة الســؤال 
الثانــي املوجــه إلــى وزير 
التجارة والصناعة د.عبداهللا 
السلمان: اســتنادا إلى نص 
املادة رقم ٩٩ من الدســتور 
إلــى نصوص املــواد من ١٢١ 
حتى ١٢٥ من الالئحة الداخلية 
ملجلس االمة، وعلى ضوء ما 

سبق.
أطالب بتزويدي وإفادتي 
باآلتي، مشفوعا باملستندات:

١ـ  مــا القســائم التــي مت 
منحها بناء على العطايا سواء 

فايز اجلمهور: ما تاريخ إنشاء «العبدلي الصحي»؟
وجــه النائــب فايــز 
الجمهور سؤاال الى وزير 
الصحة الشــيخ د.باسل 
الصبــاح جــاء كالتالي: 
الواردة  الشكاوى  كثرت 
من أصحاب المزارع في 
منطقة العبدلي من عدم 
وجود مركز صحي متكامل 
يقدم الخدمات العالجية 
والتشخيصية الالزمة لهم 
وألسرهم وللعاملين في 

تلك المزارع.
ونظرا لحاجة المنطقة 
لمركز طبي متكامل لبعده 
عــن المناطق الســكنية 
إال أننا نجــد أن الوزارة 
مقصرة في هذا الجانب، 
حيث ان المركز الصحي 
مكون حاليا من شبرات، 
ويفتقر لبعض الخدمات 
العالجية والتشخيصية 
عيــادات  مــن  الالزمــة 
لألسنان ومعالجة الجروح 
البســيطة واإلســعافات 
األولية الجراحية وغيرها 
مــن الحاالت البســيطة 
التــي يضطــر طبيــب 

٤- كــم عــدد األطبــاء 
والممرضيــن والصيادلــة 
مقابــل عــدد المراجعيــن؟ 
وهل هي وفق إطار المعايير 

المتبعة بالوزارة؟
٥- ما السبب في عدم قيام 
المركز في معالجة الجروح 
البسيطة واإلسعافات األولية 

الجراحية؟
٦- لماذا ال توجد عيادات 
للسكر واألسنان واألمراض 
المزمنة كالضغــط والربو 

وغيرها؟
٧- هــل توجــد خدمات 
اإلنعاش القلبي الرئوي في 

المركز؟
إذا كان الجــواب بالنفي 
يرجــى ذكــر مبــررات عدم 

وجودها.
٨- هــل تتوافــر جميع 
األدوية التي يجب توافرها 
الرعايــة الصحية  بمراكــز 

األولية األخرى؟
يرجى تزويدنا بكشــف 
يتضمن األدوية المتوافرة؟
٩- هل تــم إدخال مركز 
العبدلي ضمن برنامج تقييم 

الجودة واالعتراف التابع 
للرعاية األولية؟

اإلجابــة  كانــت  إذا 
بنعــم يرجــى تزويدنــا 
التقييــم؟ وإذا  بنتائــج 
كانــت اإلجابــة بالنفــي 
فمــا المســوغ القانوني 
واألخالقي الطبي بتقديم 
خدمات طبية ال تقع تحت 
إشــراف برنامج الجودة 

واالعتراف؟
١٠- هــل تــم وضــع 
المركز تحت رقابة إدارة 

التعقيم؟
وهل تم عمل مسحات 
بيئيــة للمركــز؟ يرجى 
تزويــدي بالمســتندات 

الدالة.
١١- تاريخ بدء الوزارة 
التحضيرية  باإلجراءات 
لتنفيذ مشــروع إنشــاء 
العبدلــي الصحي  مركز 

الجديد؟
وهل تم االنتهاء منه؟ 
وهل تم تطبيــق غرامة 
التأخير على االستشاري؟ 

وكم مبلغ الغرامة؟

سأل عن عدد ساعات العمل الرسمية

فايز اجلمهور

المركز الصحي إلى تحويل 
المرضى لمستشفى الجهراء 
إلجــراء العالج الــالزم، لذا 
يرجى إفادتــي مع تزويدي 
بالمســتندات الدالــة علــى 

اإلجابة:
١- تاريــخ إنشــاء مركز 

العبدلي الصحي؟
٢- مــا ســاعات العمــل 
الرســمية؟ ولمــاذا ال يعمل 

طوال اليوم ٢٤ ساعة؟
٣- هــل يوجــد رئيــس 
مؤهالتــه  ومــا  للمركــز؟ 

العلمية؟


