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عدنان عبدالصمد: ٢٣٫٤ مليار دينار إيرادات مقدرة للميزانية 
اجلديدة واملصروفات ٢٣ مليارًا.. ٩١٪ منها إيرادات نفطية

أعـلـــن رئـيـــس لـجـــنة 
امليزانيات واحلساب اخلتامي 
النائب عدنان عبدالصمد عن 
انتهــاء اللجنــة مــن جميــع 
التقارير اخلاصة مبيزانيات 
اجلهــات احلكوميــة ورفعها 
لرئاســة املجلــس، مبينا ان 
إقرار امليزانيــة مت باألغلبية 
بتصويــت ٣ باملوافقــة و٣ 
بغير املوافقة مع ترجيح كفة 

الرئيس.
وأوضــح عبدالصمــد في 
تصريح باملركز اإلعالمي في 
مجلس األمة ان «تلك التقارير 
تشمل امليزانية العامة للدولة 
للسنة املالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ و٢٢ 
ميزانية ملحقة و١٧ ميزانية 
الــى ٥  مســتقلة باإلضافــة 
حسابات ختامية عن السنة 
املالية ٢٠٢٠/٢٠٢١ ومشروع 
قانــون للتنقل بــني األبواب 
يتعلق بتسويات محاسبية.

وبني ان اللجنة عقدت ٣٧ 
اجتماعا و٤ اجتماعات فرعية 
و٢٠ اجتماعا على مســتوى 
املكتب الفني بني وزارة املالية 
واجلهات احلكومية واألجهزة 
الرقابيــة لدراســة تقديرات 
امليزانية والتعديالت املقترحة 
عليها حتــى التصويت على 

تلك امليزانيات.
وأشــار إلى ان اهم مالمح 
امليزانية بالنسبة لإليرادات 

النفطيــة فــي امليزانية فإنها 
تصــل الــى مليــاري دينار، 
وتتركــز في ٥ جهــات وهي 
وزارات الكهربــاء والصحــة 
والداخلية واملالية إضافة الى 

اإلدارة العامة للجمارك.
وأوضــح انه فيما يتعلق 
باملصروفات فإنها تصل الى 
٢٣ مليار و١٠٠ مليون دينار 
موزعــة على ســبعة أبواب، 
حيث سيتم توجيه ٧٥٪ منها 
الى املرتبــات وما في حكمها 

والدعومات.
وبــني ان «املرتبات متثل 
٥٥٪ مــن املصروفات مببلغ 
١٢.٨ مليار دينار بينما تبلغ 
قيمــة الدعومــات ٤ مليارات 
دينار ومتثل ١٩٪ من إجمالي 
املصروفات، فيما تبلغ قيمة 
نفقات املشــاريع الرأسمالية 
٢.٩ مليــار دينار ومتثل ١٢٪ 

من امليزانية.
ولفت عبدالصمد إلى اتخاذ 
جلنة امليزانيات عدة إجراءات 
مــن بينهــا إلغــاء االعتمــاد 
التكميلــي الــذي كان يوضع 
في امليزانيات السابقة ووضع 
رقم محدد للوظائف واألجور، 
موضحا ان اللجنة غيرت تلك 
اآللية ألن الطريقة الســابقة 
بها خلــل، ومالحظات ديوان 

احملاسبة.
وأكد ان اللجنة أبقت على 

التعديــالت التي متــت على 
امليزانيــة العامــة للدولة في 
ما يتعلق باملصروفات املوافقة 
على زيادة مبلــغ ٨٠ مليون 
دينار مبيزانية وزارة التجارة 
والصناعــة لتغطية تكاليف 
املواد اإلنشــائية املخصصة 
للمواطنني في املدن اإلسكانية 
اجلديدة في املطالع وجنوب 
املبــارك وجنــوب  عبــداهللا 
خيطان، باإلضافة إلى مبلغ ٣٠ 
مليون دينار ملشروع جنوب 
مدينة سعد العبداهللا ستموله 
املؤسســة العامــة للرعايــة 
الســكنية خصما مــن وزارة 
املالية. وبني أن مشروع جنوب 
سعد العبداهللا يتطلب أكثر من 
هذا املبلــغ بكثير، ولكن هذا 
املبلغ يخص ما ميكن إجنازه 
التحتية مبدينة  البنيــة  من 
جنوب ســعد العبــداهللا في 

هذه السنة.
وكشــف عبدالصمــد عن 
موافقــة اللجنة علــى زيادة 
املبالغ اخلاصة بجامعة الكويت 
مببلغ ٣٤ مليون دينار، و٢٧ 
مليون دينــار للهيئة العامة 
للتعليــم التطبيقي لتغطية 
الســاعات الزائدة عن نصاب 
أعضــاء هيئــة التدريس في 
األول  الدراســية  الفصــول 
والثاني والصيفي، واستكمال 
االنتقــال إلى مباني اجلامعة 

من بينها التشغيلية لبعض 
اجلهــات املســتقلة، نظــرا 
للمبالغــة في تقديرها ومنها 
الصنــدوق الوطنــي لرعاية 
وتنمية املشروعات الصغيرة 
واملتوســطة، الهيئــة العامة 
لالتصاالت وتنمية املعلومات 
والهيئة العامة للطرق والنقل 
البــري والوكالــة الكويتيــة 
ملكافحة املنشطات، مؤكدا ان 
اللجنة توصلت بعد دراســة 
متأنيــة الــى ان املبالغ التي 
رصدت بعد تخفيضها تعتبر 
كافية وتغطي كل االحتياجات 

في هذه اجلهات.
وقال عبدالصمد انه فيما 
يخص احلســابات اخلتامية 
فقــد مت تأجيلهــا لغالبيــة 
اجلهــات وإقرار ٥ حســابات 
ختاميــة، مؤكــدا ان األرباح 
املتكونة لدى هذه احلسابات 
اخلتاميــة اخلمســة التي مت 
إقرارها ستحال الى احلساب 
اخلتامي للدولة بحسب قرار 

مجلس الوزراء.
وأوضح انه مت إقرار هذه 
احلسابات اخلتامية اخلمسة 
حتى تتحول نسبة من األرباح 
الــى اخلزانة العامــة الدولة 
والتــي تخص هيئــة املوانئ 
العامــة  الهيئــة  الكويتيــة، 
للصناعة، هيئــة االتصاالت 
وتقنية املعلومــات، ووحدة 

املبلغ احملدد للوظائف سالفة 
الذكر، كاشــفا عن ان إجمالي 
الوظائف في امليزانية اجلديدة 
يصل إلى ٢٣ ألفا و٦٣٢ وظيفة 
بقيمة بلغت ٢٠٠ مليون دينار 
وزعت تقديراتها على اجلهات 

احلكومية.
وأوضح أن املشاريع التي 
الرأســمالية  النفقات  تخص 
املخصصة للوزارات واإلدارات 
احلكومية قــدرت مببلغ ٢.٣ 
مليــار دينــار، فيما تضمنت 
امليزانية ١١ مشــروعا جديدا 
بتكلفة تزيد على ٣٥٨ مليون 
دينار، خصص منها اعتمادات 
مالية لهذه الســنة مببلغ ٦٢ 
مليون دينار مبا يتناسب مع 
ما ميكن إجنازه في هذه السنة.

وأضاف انه «مت اعتماد أكثر 
من ٨٦٧ مليون دينار الستكمال 
تنفيذ املشاريع الكبرى التي 
تتوالها وزارة األشغال ووزارة 
الصحــة واحلــرس الوطني 
والديــوان األميــري واإلدارة 

العامة للطيران املدني.
وأشار إلى أن هذه املشاريع 
كان املفترض أن تصدر بتقرير 
منفصل لسرعة تنفيذها في 
بدايات شهر أبريل، ولكن نظرا 
للظروف السياسية مت تأجيلها 
إلى حني إقرار امليزانية العامة 

للدولة.
وقــال عبدالصمد ان أبرز 

اجلديدة وجتهيز املختبرات، 
باإلضافــة إلى زيــادة بعض 
البنود املتعلقة بزيادة أعداد 
قبــول الطلبة فــي اجلامعة 

واملعهد التطبيقي.
امليزانيــة  ان  وأضــاف 
خصصت مبلغ ٦ ماليني دينار 
إلعادة إعمار سوق املباركية 
الذي تعرض للحريق، كما متت 
زيادة ميزانية الهيئة العامة 
للشباب مببلغ ٤٠٠ ألف دينار 
إلنشاء قبب رياضية. وأوضح 
أنه متت زيادة ميزانية الهيئة 
العامة للزراعة مببلغ ٧ ماليني 
دينار لدعم األعالف وتخفيف 
آثــار الزيادة علــى املواطنني 
بسبب ارتفاع األسعار، ليصبح 
إجمالي ما مت اعتماده للدعم 
الزراعي في امليزانية اجلديدة 

٣٥ مليون دينار.
وبني أنه علــى الرغم من 
وجود مالحظات لدى اللجنة 
على إنشاء ميزانيات جديدة 
للجهات املســتقلة وامللحقة 
ووجود دراســة مســتقبلية 
اللجنــة  إال أن  للموضــوع، 
وافقــت على إقرار ميزانيتني 
وهمــا  جديدتــني  جلهتــني 
جامعة عبداهللا السالم وجهاز 

املسؤولية الطبية.
وذكــر عبدالصمد انه في 
مقابل تلك الزيادات كان هناك 
تخفيض لبعض املصروفات 

تنظيم التأمــني، والصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية.
إلى ان  وأشار عبدالصمد 
إجمالــي املبالغ التي ســوف 
إقــرار امليزانية  تتحول بعد 
تقدر بـــ ١٨٢ مليــون دينار، 
سيئول منها ٨٩ مليون دينار 
للمؤسســة العامــة للرعاية 
الســكنية. ولفت عبدالصمد 
إلى ان مــا يتعلق مبوضوع 
التســويات فإنــه ال يتطلب 
ســيولة نقديــة مــن خزينة 
الدولة؛ ألنها صرفت ســابقا 
وإمنــا هي إجــراءات دفترية 
ملعاجلة إشكاالت وقعت فيها 
اجلهات احلكومية في سنوات 
ســابقة ويشــترط تسويتها 
حاليــا والتحقــق من صحة 
صرفها باملستندات املؤيدة لها.

وفي رده على سؤال بشأن 
موعــد عقــد جلســة إلقــرار 
امليزانيــة، قــال عبدالصمد: 
«نحــن اآلن رفعنــا تقريرنا 
لرئاســة املجلــس ويبقــى 
املوضوع لــدى احلكومة في 
حتديد جلسة إلقرار واعتماد 

هذه امليزانيات».

أعلن عن انتهاء جلنة امليزانيات من جميع تقارير امليزانيات ورفعها إلى رئاسة املجلس.. و قيمة نفقات املشاريع الرأسمالية ٢٫٩ مليار دينار ومتثل ١٢٪ من امليزانية

عدنان عبدالصمد

املقدرة هــذا العــام تبلغ ٢٣ 
مليــارا و٤٠٠ مليــون دينار 
بزيــادة تصــل الــى ١٤٪ عن 
الســابقة، موضحا  امليزانية 
ان «اإليرادات النفطية تشكل 
٩١٪ من جملة اإليرادات بسعر 
مقدر للبرميل مببلغ ٨٠ دوالرا 
بينما سعر املعادلة قدر بـ ٧٩ 

دوالرا.
ولفت إلى ان زيادة السعر 
املقدر عن سعر املعادلة بدوالر 
حتقق وفرا في امليزانية تقدر 
قيمتــه مببلــغ ٣٣٣ مليــون 
دينار، مشــيرا الى ان ســعر 
النفط اليــوم وان كان يصل 
اليــوم الــى ١١٤ دوالرا اال انه 
يجب أخذ تغير سعر البرميل 

وعدم استقراره باالعتبار.
انــه  وقــال عبدالصمــد 
بالنســبة لإليــرادات غيــر 

٣٣٣ مليون دينار وفرًا في امليزانية العامة واإليرادات غير النفطية بلغت ملياري ديناراإليرادات النفطية تشكل ٩١٪ من جملة اإليرادات وسعر برميل النفط ٨٠ دوالرًا

زيادة ٨٠ مليونًا لتغطية تكاليف املواد اإلنشائية للمواطنني في املدن اإلسكانية اجلديدةتوجيه ٧٥٪  منها إلى املرتبات البالغة ١٢٫٨ مليارًا والدعومات التي متثل ١٩٪ من اإلجمالي

فرز الديحاني: هل هناك دراسات مشتركة مع ديوان 
اخلدمة املدنية ملعرفة احتياجات سوق العمل؟

وجه النائب فرز الديحاني 
ســؤالني إلى كل مــن وزير 
التربية وزير التعليم العالي 
العلمــي د.علــي  والبحــث 
املضــف، ووزير الصحة د. 
خالــد الســعيد، طالــب في 
الســؤال األول املوجــه إلى 
وزيــر التربيــة والتعليــم 
العالــي بتزويــده وإفادته 

باآلتي:
١ ـ هــل هنــاك دراســات 
مشتركة مع ديوان اخلدمة 
املدنيــة ملعرفــة احتياجات 
سوق العمل؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجــاب، فيرجى تزويدي 
بها وما احتياجات الديوان 
التي طلبها من وزارة التربية 
ووزارة التعليم العالي لسد 

احتياجات سوق العمل؟
٢ـ  ما اخلطة التي تتبعها 
وزارة التعليم العالي لســد 
احتياجات سوق العمل في 

السنوات املقبلة؟

رغبتهم فــي االلتحاق بها؟ 
إذا كانــت اإلجابة اإليجاب، 
فيرجى تزويدي باألسباب، 
وإذا كانــت اإلجابــة النفي، 
فيرجى تزويدي بسبب عدم 

التوسع بالقبول؟
٥ ـ بعــد جائحة كورونا 
وبعد عدد من التصريحات 
لوزير التعليم العالي السابق 
بضرورة التوسع في ابتعاث 
الطلبــة فــي التخصصات 
الطبيــة، يرجــى تزويــدي 
للســنة  الــوزارة  بخطــة 
الدراسية املقبلة في االبتعاث 
بتخصصــات الطــب كافــة 
والوظائف الطبية املساندة 
والتمريــض وتخصصــات 
كليات العلوم الصحية كافة.

٦ـ  هل قدم ديوان اخلدمة 
املدنيــة أو األمانــة العامــة 
للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية أي دراسة إلى وزارة 
التعليم العالي عن احتياجات 

افتتــاح  ـ مــا موعــد   ٣
مستشفى األمراض السارية؟ 
ومــا أســباب التأخير؟ مع 
تزويدي بكلفة إنشاء املشروع 
والعيــوب املســجلة، وهل 
تســلمت الوزارة املشروع؟ 
إذا كانــت اإلجابة اإليجاب، 
فيرجــى تزويدي بأســماء 
أعضاء اللجنة املشرفة على 
التسلم ومسمياتهم الوظيفية 

ومهامهم.
٤ ـ مــا أســباب تأخيــر 
صرف مكافأة األطباء املكلفني 
بالعمل في مراكز التطعيم؟

٥ ـ هــل وضعــت الوزارة 
احتياجاتها الوظيفية للسنوات 
اخلمــس املقبلــة؟ إذا كانــت 
اإلجابــة اإليجــاب، فيرجــى 
تزويدي باالحتياجات الوظيفية 
في جميع التخصصات واملهن 
طبيا وفنيا وإداريا، وإذا كانت 
اإلجابة النفــي، فيرجى بيان 

األسباب.

الكويــت خــالل الســنوات 
املقبلة للتخصصات الطبية 
خصوصا أن وزارة الصحة 
افتتحــت فــي ٢٠١٨ مدينــة 
اجلهراء الطبية واآلن بصدد 
االنتهاء من أعمال مستشفيات 
الفروانية والعدان والصباح 
اجلديــدة  والتوســعات 
املراكــز  لعــدد آخــر مــن 
واملستشــفيات؟ إذا كانــت 
اإلجابــة اإليجــاب، فيرجى 
تزويدي بصــورة ضوئية 

من الدراسة.
وطالب في السؤال املوجه 
إلى وزير الصحة بتزويده 

وإفادته باآلتي:
التواريــخ  جميــع  ـ   ١
النهائيــة إلجناز املشــاريع 
الصحيــة التــي تقع حتت 

إشراف وزارة الصحة.
٢ـ  ما سبب نقل مستشفى 
إلــى  الســارية  األمــراض 

اجلهراء؟

استفسر من وزير الصحة عن جميع التواريخ النهائية إلجناز املشاريع الصحية

فرز الديحاني

٣ـ  كم عدد الطلبة في كلية 
التمريض بالشقني «الدبلوم 
مــع  والبكالوريــوس»؟ 
تزويدي بالعدد وجنسيات 
املقبولــني ونســبة القبول 
واملكافأة املالية التي تصرف 

لطلبة التمريض شهريا.
ـ هــل تعانــي كليــة   ٤
التمريض ومعهد التمريض 
مــن عــزوف طلبــة وعــدم 

حمد املطر: قرار «التعليم العالي» وقف االبتعاث
إلى جامعات مصر خاطئ وتشوبه مثالب قانونية

ثامر السليم

أكد رئيس اللجنة التعليمية 
النائب د.حمد املطر أن جامعات 
مصر عريقة وإيقاف االبتعاث 
إليها أمر مرفوض، مستدركا 
بقوله «مازلنــا نوابا ومنتلك 
القوة ملساندة الطلبة، وقرار 
الوزير خاطئ وأبناؤنا إذا لم 
يشغلوا أنفسهم بالدراسة فأين 

يشغلون أنفسهم»؟
جــاء ذلــك خــالل الوقفة 
التــي نظمهــا  االحتجاجيــة 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
فرع جمهورية مصر العربية 
بعــد قــرار التعليــم العالــي 
ســحب االعتراف مــن الكثير 
مــن التخصصات فــي أغلب 
اجلامعات املصرية التي حتظى 
بتقييم مرتفع في التصنيفات 
العاملية صباح أمس أمام مبنى 

وزارة التعليم العالي.
اللجنــة  أن  وبــني املطــر 
التعليميــة ســتنقل مطالــب 
االحتاد في اخلطاب املوجه إلى 

األسنان في الدول العربية.
وتابــع املطــر «أن إيقاف 
التخصصــات فــي اجلامعات 
مثالــب  تشــوبه  املصريــة 
قانونية، فهناك تعميم واضح 
وصــادر مــن ديــوان اخلدمة 
املدنية بسبب قبول استقالة 
احلكومة مينع إصدار أي قرار، 
فلماذا صدر هذا القرار اآلن؟!».

ولفت إلى أن الكويت تقوم 
بتخريج ٤٨ ألف طالب وطالبة 
سنويا متسائال «إلى أين يذهب 
أبناؤنا؟!»، موضحا انه يدعم 
التعليم النوعي، فهناك جامعات 
مصرية حتظى بتصنيف أقوى 

من جامعة الكويت».
أنــه ال يجــوز  وأوضــح 
إيقاف تخصصات من جامعات 
معترف بها وقدمية مثل األزهر 
واالســكندرية وعني شــمس، 
معلنا تأييده في نفس الوقت 
إليقاف اجلامعات اخلاصة التي 
حتظى بتصنيــف منخفض، 
«فــال أرغب بتخريــج الطلبة 

الكويتيني منها».

ولفت إلى أن ديوان اخلدمة 
املدنية أعلن عن التخصصات 
التــي يحتاجها ســوق العمل 
التي تضمن بها تخصص طب 
االسنان، متســائال «ملاذا يتم 
إيقاف دراســة تخصص طب 
األسنان في الدول العربية؟!»، 
وفــي نفــس الوقــت مت إلغاء 
دراسة تخصص طب األسنان 
في جامعة االسكندرية والتي 
تعتبر من اجلامعات املتميزة 

لدراسة الطب.
مــن ناحيتــه، قــال أمــني 
الصنــدوق في االحتاد مبارك 
البذالي إن الوقفة االحتجاجية 
جاءت ضــد القــرار الوزاري 
بشــأن تقليص التخصصات 
في مختلف اجلامعات املصرية، 
مشيرا إلى أن هذا األمر يعمل 
الطلبــة فــي  علــى تكــدس 

تخصصات معينة.
وطالب بإعــادة االعتراف 
التخصصــات في  مبختلــف 
اجلامعــات املصرية املعروفة 

التي حتظى بتقييم عال.

ومــن جانبــه، قــال نائب 
الرئيس لشــؤون الدراســات 
العليــا فــي االحتاد يوســف 
الســالم، أن هــذا القــرار قتل 
طموح آالف الطلبة من خريجي 
الثانويــة العامة الراغبني في 
الدراسي  استكمال مشوارهم 
حســب رغبتهم، مشــيرا إلى 
أن عدد اخلريجني يفوق قدرة 
جامعة الكويت االستيعابية.

ولفــت إلى أن رفع نســب 
احلد األدنى للقبول في خطة 
االبتعاث لوزارة التعليم العالي 
لم يتــرك خيارا إال االحتجاج 

واملطالبة بحقوق الطلبة.
واشــار الســالم إلــى «في 
حــال وقــف قبــول الطلبــة 
فــي تخصصــات باجلامعات 
املصريــة، فمــن الضــروري 
زيادة عدد اجلامعات الستيعاب 
الطلبــة»، موضحــا أن أغلب 
الطلبــة يفضلــون الدراســة 
في اجلامعــات املصرية نظرا 
ملقدرتهم على توفير تكاليف 
املعيشة بخالف الدول األخرى.

خالل وقفة احتجاجية نظمها االحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع جمهورية مصر العربية

د.حمد املطر

وزير التربية ووزير التعليم 
العالي والبحث العلمي د.علي 
املضــف وإلــى وكيــل وزارة 
التعليــم العالي، الفتا إلى أن 
التعليمية ســتجتمع  اللجنة 
األحد املقبل مع جهاز االعتماد 
االكادميــي ملعرفــة األســاس 
األكادميي لوقف التخصصات 
في جامعات حكومية مثل عني 
شمس أو األزهر واالسكندرية، 
وبحث القــرار الوزاري حول 
وقــف دراســة تخصص طب 

ثامر السويط: ما أسباب عدم صرف
مكافآت التخصصات النادرة والتفوق؟

النائــب ثامــر  وجــه 
السويط سؤاال إلى وزير 
التعليم  التربية ووزيــر 
العلمي  العالي والبحــث 
د.علــي املضــف، قال في 
مقدمتــه: وردني عدد من 
الشــكاوى مــن مجموعة 
من طلبة الهيئــة العامة 
التطبيقــي  للتعليــم 
والتدريــب فيمــا يخص 
امتناع الهيئة عن صرف 
التخصصــات  مكافــآت 
النادرة ومكافأة التفوق.

وملا كان مجلس األمة قد أقر القانون 
رقم ١٠ لسنة ١٩٩٥ في شأن مكافآت الطلبة 
بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب نظم مكافأة التفوق 
واملكافأة االجتماعية، ومكافأة التخصص 
النادر، واملكافأة املالية للطالب الكويتي 

املتزوج من كويتية.
وال شــك أن املشــرع حينمــا أقر هذه 
املكافأة كان حلكمة وهي تشجيع الطلبة 
املتفوقني، وكذلك تشــجيع الطلبة على 
االلتحاق ببعــض التخصصات الصعبة 
والتي يعزف الطلبة عادة عن االلتحاق بها 

وهي تسمى «التخصصات 
النــادرة» بهــدف تخريج 
كــوادر كويتيــة من هذه 
التخصصات وعدم االعتماد 

على الكوادر الوافدة. 
ومنذ إصــدار القانون 
الهيئــة  فيــه  التزمــت 
العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريــب، ودأبــت على 
صــرف هــذه املكافأة في 
املقــررة، إال  مواعيدهــا 
أنــه منــذ ثالث ســنوات 
امتنعت عن صرف مكافآت 
التخصصــات النادرة ومكافــأة التفوق 
من دون أسباب معلومة، وهناك استياء 
طالبي كبير جتاه هذا التأخير بعدم صرف 

مستحقاتهم.
وطالب تزويده وإفادته باآلتي:

١ـ  ما األسباب الفعلية المتناع الهيئة 
عن صرف مكافآت التخصصات النادرة 
والتفوق لطالبها منذ ثالث سنوات؟ مع 

بيان السند القانوني لذلك (إن وجد).
٢ ـ متى ســتصرف جميــع املكافآت، 
وهل سيكون التأخير دائما أم ستصرف 
جميعها خالل هذه السنة بأثر رجعي؟

ثامر السويط

عبدالكرمي الكندري يطلب أسماء
العاملني في مراكز اخلدمات املتكاملة

وجه النائب د.عبدالكرمي 
الكندري ســؤاال إلى وزير 
املالية وزير الدولة للشؤون 
االقتصاديــة واالســتثمار 
الرشــيد،  عبدالوهــاب 
عــن مدى قانونيــة مراكز 
اخلدمات املتكاملة التابعة 
لبنك االئتمان، واإلجراءات 
القانونية املفترض اتباعها 
إلنشاء هذه املراكز، مطالبا 

تزويده وإفادته باآلتي:
١- كشف بأسماء جميع 
العاملــني فــي  املوظفــني 

مراكز اخلدمات املتكاملة شاغلي الوظائف 
اإلشــرافية أو املوظفــني العاملني في بنك 

االئتمان الكويتي.
٢- مــدى قانونيــة مراكــز اخلدمــات 
املتكاملة، وما اإلجراءات القانونية املفترض 
اتباعها إلنشاء مراكز اخلدمات املتكاملة؟ وما 
قام به بنك االئتمان الكويتي من إجراءات 
حتى تقنن أوضاع تلك املراكز، وفي حالة 
عدم تقنني أوضاعها مبا يتوافق مع القانون 
يرجى توضيح أسباب ذلك، واملتسبب فيه.

٣- مدى صحة ما أشبع عن إغالق مراكز 
اخلدمــات املتكاملة التابعة لبنك االئتمان 

الكويتي، وأسباب ذلك، واملتسبب فيه.
٤- في حالة إغالق تلك املراكز، ما مصير 

املوظفني واإلشرافيني العاملني فيها؟
٥- كشف باملبالغ املالية التي تصرف 
كبدل إشرافي لشاغلي الوظائف اإلشرافية 
في مراكز اخلدمات املتكاملة وإدارة املكتب 
الفنــي في بنــك االئتمــان الكويتــي منذ 
إنشائهما، حتى تاريخ ورود هذا السؤال، 

ومدى مطابقة صرف تلك 
املبالــغ لالئحــة وقوانني 
البنــك وقوانــني ديــوان 

اخلدمة املدنية.
٦- كشف بأسماء جميع 
املوظفني العاملني في إدارة 
املكتــب الفنــي لــدى بنك 

االئتمان الكويتي.
٧- مدى قانونية إدارة 
املكتب الفني، والدور الذي 
تؤديه تلك اإلدارة خلدمة 
البنــك، ومــا طبيعة عمل 
املوظفني احملالني إلى تلك 
اإلدارة، وما ينجزونه حيث إن إنشاء تلك 
اإلدارة يشــكل هدرا للمال العام في حالة 
عدم استفادة البنك منها أو من موظفيها.

٨- ما مدى صحة خصم البدل اإلشرافي 
من املوظفني شــاغلي الوظائف اإلشرافية 
في مراكز اخلدمات املتكاملة واملكتب الفني 
في بنك االئتمان الكويتي؟ إذا كانت اإلجابة 
بصحته فما أســباب ذلك؟ ومدى مطابقة 
ذلك لالئحة البنك وقانون ديوان اخلدمة 
املدنيــة، وفي املقابل هل خصم ذلك البدل 
من أقرانهم في بقية أفرع البنك؟ إذا كانت 
اإلجابة اإليجاب، فما أسباب ذلك حيث إن 
ذلــك ينتج عنــه إهدار ملبدأ املســاواة بني 

املوظفني؟
٩- هل توجد تظلمات مقدمة من شاغلي 
الوظائف اإلشــرافية فــي مراكز اخلدمات 
املتكاملــة واملكتب الفني في شــأن خصم 
البدل اإلشرافي؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب، 
فما ردود بنك االئتمان الكويتي القانونية 

عليها؟

د.عبدالكرمي الكندري

ملشاهدة الڤيديو


