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نص االقتراح
أعلــن النائب محمــد هايف عن 
السماح  باقتراح برغبة بشأن  تقدمه 
للموظفني العامــني ومن في حكمهم 
بااللتحاق  بالقطاع اخلاص  والعاملني 
بالكليات واملعاهد احلكومية واخلاصة 
داخل البالد وذلك خارج ساعات عملهم 

الرسمي.
اقتراحه،  وقال هايف، في مقدمة 
إنه ملا كان منع التحاق الدارسني من 
العامني ومــن في حكمهم  املوظفني 
الرسمية  العمل  وذلك خارج ساعات 
مبؤسسات التعليم اجلامعي احلكومية 

واخلاصة مخالف للدستور.
املدنية مينع  وكان ديوان اخلدمة 
املوظفني العامني ومن في حكمهم من 
االلتحاق مبؤسســات التعليم العالي 
احلكومية واخلاصة والتي تكون خارج 
ساعات العمل الرسمي لهم وال يعترف 

بشهاداتهم العلمية التي حتصلوا عليها 
من داخل البالد.

ويرد ذات القيد لألســف الشديد 
على العاملني في القطاع اخلاص الذين 
يتقاضون دعم العمالة الوطنية، حيث 
متتنع تلك املؤسسات األكادميية عن 
قبولهم وكان هذا القرار يتضمن تقييد 
حق التعليم وهو حق أصيل للمواطنني، 
السيما أن الدراسة تتم داخل الكويت 
وخارج ســاعات العمل الرسمي وال 
تتحمل الدولة أي تكاليف مالية، كما 
انها من جهة أخرى ال تؤثر سلبا على 

قيام الدارس بأعباء وظيفته.
ونص االقتراح على ما يلي: السماح 
للموظفني العامــني ومن في حكمهم 
بااللتحاق  بالقطاع اخلاص  والعاملني 
بالكليات واملعاهد احلكومية واخلاصة 
داخل البالد وذلك خارج ساعات عملهم 

الرسمي دون احلاجة إلذن مسبق من 
أي جهة مع اعتماد شهاداتهم العلمية 
التي حتصلوا عليها وما يترتب عليها 

من آثار أي كان.
فعلى وزارة التربية والتعليم العالي 
للجامعات اخلاصة  العامــة  واألمانة 
االلتزام بقبول من يتقدم من املوظفني 
العامني ومن فــي حكمهم والعاملني 
بالقطاع اخلاص للدراســة بها مادام 
األمر يتم وفقا للوائح املنظمة داخل 
تلك املؤسسات األكادميية وذلك بغض 
النظر عن شرط التفرغ الدراسي لهم 
أن نظام  لعدم دستوريته، الســيما 
معادلة الشــهادات العلمية ال ينطبق 
على الشــهادات الصادرة من داخل 
الكويت، ألنها تستمد اعتمادها وقوتها 
املانحة  املؤسسات  إنشاء  من قوانني 

لتلك الشهادات.

سعد اخلنفور لـ ١٣ وزيرًا: كم عدد الوظائف
الشاغرة في الوزارات واجلهات التابعة لكم؟

فيصل الكندري: زيادة بدل اإليجار إلى ٣٠٠ دينار 
ومبلغ التثمني واستمرار الطلب اإلسكاني بعد الطالق

وّجه النائب سعد اخلنفور 
ســؤاال إلى ١٣ وزيــرا، وهم 
كل من: نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزيــر النفط د.بدر 
املال، ووزير اإلعالم والثقافة 
وزير الدولة لشؤون الشباب 
عبدالرحمن املطيري، ووزير 
املالية وزير الدولة للشؤون 
واالســتثمار  االقتصاديــة 
عبدالوهاب الرشيد، ووزير 
الصحة د.أحمــد العوضي، 
ووزيــرة األشــغال العامــة 
وزيرة الكهرباء واملاء والطاقة 
املتجــددة د.أمانــي بوقماز، 
ووزير التربية وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي د.حمد 
العدواني، ووزير اخلارجية 
العبــداهللا  الشــيخ ســالم 

النائــب فيصــل  أعلــن 
الكندري عن تقدمه بتعديالت 
على القانون رقم ٤٧ لسنة 
١٩٩٣ بشأن الرعاية السكنية 
بزيادة بدل اإليجار وزيادة 
وتوزيــع  التثمــني  مبلــغ 
الشقق السكنية على األرامل 

واملطلقات.
فــي  الكنــدري  وقــال 
تصريح صحافــي باملركز 
اإلعالمــي مبجلــس األمــة 
إنــه تقدم بتعديــالت عدة 
على بعض أحكام القانون 
رقم ٤٧ لســنة ١٩٩٣ بشأن 
الســكنية ملواكبة  الرعاية 
التطور املجتمعي ومتاشيا 
مع خطاب سمو ولي العهد 
وتوجــه احلكومة في حل 

املشكلة اإلسكانية.
وبــني أنه قــام بالتعديل 
علــى ٥ مــواد أولهــا زيادة 
بــدل اإليجار من ١٥٠ دينارا 

املــادة ٢٦ مــن  نصــت 
الدستور على أن «الوظائف 
العامة خدمــة وطنية تناط 
بالقائمــني بها، ويســتهدف 
أداء  الدولــة فــي  موظفــو 

الشقق والبيوت على األسر 
وعلى املــرأة الكويتية التي 
البد أن حتصل على السكن 
مثل املواطن الكويتي ويكون 
لها احلق في جميع املناطق 

السكنية.
وقــال إن املادة ٣٠ تعني 
بأنــه مــن كان ميلــك عقارا 
ومت تثمينه لــه مببلغ ٣٠٠

التي يشــغلها وافــدون في 
الــوزارات واجلهات التابعة 
لكم؟ وكم عــدد من مت إنهاء 
خدماتهم تطبيقا لسياســة 
إحالل الكويتيني خالل الفترة 
مــن ١-١-٢٠٢١ حتى تاريخ 
اإلجابة عن السؤال؟ وكم عدد 
الكويتيني الذين مت تعيينهم 

خالل تلك الفترة؟
٤- هل مت تعيني وافدين 
في الوزارات واجلهات التابعة 
لكم خــالل الفترة من ١-١-

٢٠٢٠ حتــى تاريــخ اإلجابة 
عن السؤال مع حتديد تاريخ 
التعيني لكل منهم ووظيفته 
واملؤهل الدراسي؟ وتزويدي 
بنســخة من عقد تعيني كل 

منهم.

قرضا إسكانيا للتوسعة أو 
الترميم أو إعادة البناء بواقع 
حســاب قيمة القرض على 
أســاس ١٣٠ دينــارا للمتــر 

الواحد من مساحة البيت
وأوضح انه فــي الوقت 
احلالــي ووفــق القانون ال 
يجــوز توزيع قســيمة أقل 
مــن ٤٠٠ متر، مشــيرا إلى 
أن هــذا التعديل يخص من 
مت توزيع عليهم قسائم في 
الســابق ومساحتها أقل من 

٤٠٠ متر.
وأكد الكندري على ضرورة 
حل القضية االسكانية بجميع 
جوانبها من تثمني ومواجهة 
تضخم اقتصادي، مبينا أن 
األســرة تكبر وحتى نحقق 
الرفاه للمواطن، متاشيا مع 
توجيهات القيادة السياسية، 
الرفــاه  حتقيــق  متمنيــا 

للمواطنني.

وظائفهم املصلحــة العامة، 
وال يولى األجانب الوظائف 
العامة إال فــي األحوال التي 

يبينها القانون». 
وحرصا منا على استقصاء 
سياســات احلكومة في حل 
البطالــة وتطبيق  مشــكلة 
سياســة اإلحالل، لذا يرجى 

تزويدي وإفادتي باآلتي:
١- كــم عــدد الوظائــف 
الــوزارات  فــي  الشــاغرة 

واجلهات التابعة لكم؟
٢- كم عــدد احملالني الى 
التقاعد في الوزارات واجلهات 
التابعة لكم خالل الفترة من ١

يناير ٢٠٢١ حتى تاريخ تقدمي 
هذا السؤال؟

٣- كم يبلغ عدد الوظائف 

ألف دينار كان في الســابق 
ال يستحق القرض االسكاني 
مببلغ ٧٠ الفا، فالبد من رفعه 
إلى مبلغ ٥٠٠ ألف دينار حتى 
يســتحق القرض اإلسكاني 

من بنك االئتمان.
وأضاف أنه متت إضافة 
فقرة جديدة للمادة ٢٤ اخلاص 
بشــأن انفصال الزوج عنه 
زوجته لظروف ما وتوقف 
طلبه بشأن القرض اإلسكاني 
حلني زواجه مرة أخرى، فمن 
الضروري اســتمرار الطلب 
وعــدم توقفــه حلــني إمتام 
زواجــه الثاني وليس عليه 
تقدمي طلب إســكاني جديد 
بعد زواجه مجددا بعد طالقه 

من زوجته األولى.
وبشــأن البيــوت التــي 
مســاحتها أقل من ٤٠٠ متر 
قال الكندري إنها منذ ٢٠ أو 
٣٠ سنة، وينبغي أن تستحق 

سأل عن تعيني وافدين في الوزارات 

سعد اخلنفور

فيصل الكندري

الصباح، ووزير العدل وزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
وزير الدولة لشؤون تعزيز 
النزاهــة عبدالعزيز املاجد، 
ووزير الدولة لشؤون البلدية 
عبدالعزيــز املعجل، ووزير 
الدولــة لشــؤون مجلــس 
األمة وزير الدولة لشــؤون 
اإلسكان والتطوير العمراني 
ووزيــر  العجمــي،  عمــار 
التجــارة والصناعــة وزير 
الدولة لشــؤون االتصاالت 
املعلومــات  وتكنولوجيــا 
الناهــض، ووزيــرة  مــازن 
الشؤون االجتماعية والتنمية 
الدولة  املجتمعيــة وزيــرة 
لشؤون املرأة والطفولة مي 

البغلي، وقال في مقدمته: 

إلى ٣٠٠ دينار، مشــيرا إلى 
أن البعض قد يقول إن هذه 
االقتراحات لكسب الشارع، 
إال أن مبلغ الـ١٥٠ دينارا مع 
زيادة التضخم وزيادة أسعار 
العقار ال توفي أي رب أسرة 

حتى لو كانت صغيرة.
وأضاف أن التعديل على 
املادة (٢٢) بشــأن التثمني، 
مشيرا إلى أنه في السابق من 
كان يثمن بيتا أو يتملك بيتا 
ال يستحق القرض اإلسكاني 
ومبلغه الـ ٧٠ الفا، وتقضي 
أن تنزل أسعار العقار بيعا 
وشراء، وأن يكون للحكومة 
دور في هذا الشأن، في ظل 
هذا التضخم، ينبغي أن يكون 
مبلــغ التثمني ٥٠٠ ألف بدال 

من ٣٠٠ ألف دينار.
وذكر أن تعديل املادة ٢٤
يقضي بأن تلتزم مؤسســة 
الرعايــة الســكنية بتوزيع 

أسامة الشاهني: قدمت مع زمالء اقتراحًا 
بقانون بتوحيد إجراءات الدعوى العمومية

أعلن النائب أسامة الشاهني عن تقدمه 
وعدد من النواب باقتراح بقانون بتوحيد 
إجراءات الدعوى العمومية، وضم اإلدارة 

العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة.
وأوضح الشاهني في تصريح صحافي 
باملركز اإلعالمي ملجلس األمة أن الوضع 
احلالي ووجــود جهتني لرفــع الدعوى 
العمومية هو استثناء ورد في الدستور 

منذ ٦٠ عاما.
وبني الشاهني أن املادة ١٦٧ من الدستور 
تقرر أن الدعوى العمومية، تختص بها 
النيابة العامة وهي جهة قضائية مستقلة 
حتى يضمن اإلنسان فردا أو جماعة حقه 
في الدفاع وشرف اخلصومة ونزاهتها.

وأشار الشاهني إلى أن الدستور وضع 
وعلى سبيل االستثناء أنه يجوز أن يعهد 
بقانون جلهات األمن بأن تتولى الدعوى 
العمومية في اجلنح على سبيل االستثناء، 
مضيفا «أي إنه نص على أن األصل النيابة 
العامــة ويجوز أن يعهــد جلهات أمنية 

باالستثناء».
وقــال الشــاهني إن هــذا االســتثناء 
ووجه بالرفض الشديد في جلنة وضع 
الدستور قبل ٦٠ عاما، الفتا إلى أن اخلبير 
الدســتوري د.عثمان خليــل عثمان قال 
في املجلس التأسيسي إن هذا االستثناء 
يخالــف رغبــة اللجنة وإنه مــن املآخذ 
الكبيرة على مشروع الدستور، وإن األمر 
األول واألخير في الدعوى العمومية يجب 
أن يكــون بيد النيابــة العامة فهي التي 

متثل املجتمع.
وبني الشاهني أن وزير العدل آنذاك قال 
إن «إعطاء التحقيق للشرطة يأتي لظروف 
الكويــت االنتقالية ولكن في املســتقبل 
عندما يستقر النظام القضائي وتتطور 
احملاكــم فيجب أن تعــود كل األمور إلى 

القضاء».
وأفاد الشــاهني بأن «الوضع احلالي 
هــو اســتثناء مت وضعه منذ ٦٠ ســنة، 
لذلــك ونحــن نحتفــي اليــوم بالذكرى 
الـ٦٠ للدســتور، فال أفضل من استكمال 
الدستور»، مضيفا ان االقتراح الذي تقدم 
به وزمــالؤه النواب هو تطبيق صريح 
واستكمال للمادة ١٦٧ من الدستور، مبينا 
أن هــذا األمــر كان تعهــدا حكوميا أمام 
املجلس التأسيسي حان وقت تطبيقه.

وأشار إلى أن «هذا القانون سبق إقراره 
فــي املجلس مبداولتني ولكن مت رده من 
احلكومة، لذلــك نقدمه اليوم بعد مرور 
٦٠ سنة من الدستور الذي استوجب هذا 
األمــر، وبعد مرور أكثر من ١٠ ســنوات 

للرد السابق لهذا القانون».
ولفــت إلى أن الوقت قد حان إلقراره 
توحيدا للدعوى العمومية وحفاظا على 
حقوق األفراد وحرياتهم وتطبيقا صريحا 

لدستور الكويت احلبيبة.
وأوضح الشاهني أن هذا االقتراح أعدته 
جلنة تنســيقية من احملققني واحملققات 
ويتجــاوز عن الســلبيات ويحفظ حق 

املوظفني احلاليني كما يحفظ حق القضاء، 
مضيفا أنه يوجب على من يذهبون إلى 
النيابــة التي ستســتحدث البقــاء فيها 
لســنوات معينة للتأكد من انســجامهم 

قبل نقلهم إلى جهات قضائية أخرى.
من جانب آخر استقبل أمني سر مجلس 
األمة النائب أسامة الشاهني مبكتبه في 
مجلس األمة امس املســؤولني عن ملف 
األمن الغذائي واملائي في الفريق التطوعي 
لبيت الوعي الكويتي املستشــار بســام 

الغامن وم.اياد احلمدان.
وقــال الشــاهني فــي تصريــح عقب 
االجتماع إن اللقــاء تناول مبادرة األمن 
الغذائي وإنشــاء املزارع احلدودية التي 
بادر بها الفريق التطوعي في بيت الوعي 
الكويتــي، مؤكدا أن هذه املبادرة حتظى 

باهتمامه الشخصي.
وبــني الشــاهني أن اللقــاء يهدف إلى 
االستفادة من اخلبرة الكبيرة للضيفني 
في مجال األمن الغذائي واملزارع احلدودية 
وإنشــاء حــزام أخضر يحد مــن الغبار 
وظاهــرة التصحر، باإلضافة إلى توفير 
األمن الغذائي وأماكن للترويح والترفيه.
وأضــاف أن املشــروع املقتــرح مــن 
أصحــاب املبــادرة يحقق مــردودا ماليا 
للمتقاعديــن واملتقاعــدات واملزارعــني 
واملزارعات وأصحاب املشاريع الصغيرة، 
مبينــا أنه ســيتبناها فــي مجلس األمة 
ويأمل أن يتم إقرارهــا واعتمادها حتى 

ترى النور.
من جهته، أوضح املستشار بسام الغامن 
أن فكرة مشــروع املــزارع احلدودية مر 
عليها أكثر من ١٥ سنة ومت تقدميها كدراسة 
متكاملة إلى أمني سر مجلس األمة النائب 
أسامة الشاهني، كما سبق أن مت شرحها 
لبعــض الوزراء، مبينا أن الهدف هو أن 

تصدر هذه الدراسة مبشروع قانون.
وأوضــح أن فكــرة املشــروع تقــوم 
على توزيــع مزارع حدودية مبســاحة 
١٠ آالف متــر، وأن تكــون األولويــة في 
التوزيع للمتقاعدين، ويضم املشروع ٣٠
منطقة مبساحة ٢٠٠ كيلومتر وبعمق ١٠

كيلومترات على أن تقسم كل منطقة إلى 
٤ قطع وكل قطعة تضم ١٣٠٠ مزرعة.

وبني أن املشروع يقضي بإنشاء شركة 
مساهمة حكومية تتملك فيها الدولة ٢٥٪، 
ويطرح ٥٠٪ للمواطنني، و٢٥٪ للشركة أو 
الشركات العاملية التي تدير هذه الشركة 

املساهمة.
وأفاد بأن الشــركة املساهمة ستكون 
مهمتها شراء املنتجات من املواطنني بشكل 
يومي وحتاسبهم بشكل شهري، وفي نهاية 

كل سنة توزع أرباحها على املواطنني.
وأكد الغامن أن املشــروع يحقق دخال 
كبيرا للمواطنني والدولة، ويعزز األمن 
الغذائــي الزراعي بحيث تكــون الدولة 
مستعدة في حال حصول أي أزمة عاملية 
في الغذاء، متمنيا أن يتم في العهد اجلديد 
تبني املشروع من احلكومة ومجلس األمة.

استقبل املسؤولني عن ملف األمن الغذائي واملائي في الفريق التطوعي لبيت الوعي الكويتي

 أسامة الشاهني خالل استقباله املستشار بسام الغامن وم.اياد احلمدان

محمد هايف: السماح للموظفني في القطاعني العام واخلاص 
باجلمع بني العمل والدراسة داخل الكويت دون إذن مسبق

أكد النائب محمد هايف 
أهميــة االقتــراح برغبــة 
الذي تقدم به بشــأن عدم 
مســبق  إلذن  احلاجــة 
الراغبــني في  للموظفــني 
استكمال دراساتهم داخل 
الكويت، داعيا مجلس األمة 
واحلكومــة إلــى ضرورة 
املوافقة على االقتراح «الذي 
تنتظره شريحة كبيرة من 

املوظفني».
وأضــاف هايــف، فــي 
تصريح صحافي في املركز 
اإلعالمــي ملجلــس األمة، 
ان هذا االقتراح مســتحق 
ويجــب أن يتــم البدء في 
تنفيــذه حتى لــو لم يتم 
التصويت عليه في مجلس 

األمة.
ودعا هايف نائب رئيس 
مجلــس الــوزراء ووزير 
الدولــة لشــؤون مجلس 
الــوزراء بــراك الشــيتان 
ومجلس اخلدمــة املدنية 

لذلــك ال معنــى لوجــود 
التفــرغ الدراســي داخــل 
الكويــت، خاصة أن هناك 
أوقاتا للدراسة ال تتعارض 

مع أوقات العمل.
وأشار هايف إلى وجود 
حاالت ألشخاص يحصلون 
مــن  اســتثناءات  علــى 
بعض الوزراء للجمع بني 
الدراسة والوظيفة، بينما 
يحــرم موظفــون آخرون 
راغبون في الدراســة من 
هذه االســتثناءات، مؤكدا 
على ضــرورة أن تتحقق 
العدالة واملســاواة جميع 

املواطنــني.
ولفــت إلى أن االقتراح 
سيسمح للموظفني العامني 
ومن في حكمهم والعاملني 
بالقطاع اخلاص بااللتحاق 
بالكليــات واملعاهــــــــد 
احلكومية واخلاصة داخل 
البالد وذلك خارج ساعات 
عملهم الرسمي دون احلاجة 

إلذن مسبق من أي جهة مع 
اعتماد شهاداتهم العلمية 

التي يحصلون عليها.
وقال إن هــذا االقتراح 
تنتظــره شــريحة كبيرة 
من املوظفــني، وعلى هذا 
الدفع  املجلس واحلكومة 
بعمليــة اإلصالح وزيادة 
طاقــات الشــباب وفتــح 
األبــواب أمامهــم خاصــة 
في التعليم الذي يفترض 
أن يكــون متاحا للجميع، 
مشــيرا إلــى أن التفــرغ 
الدراسي يكون للدارسني 

في اخلارج.
ولفــت إلــى أن شــرط 
التفــرغ للدراســة داخــل 
الكويــت غير دســتوري 
وصدرت فيه أحكام متييز 
بعدم دستورية ذلك، متمنيا 
من احلكومة املوافقة عليه 
حتى قبل وصوله للجنة 
التعليميــة كونــه يفيــد 
الكثير من أبنائنا الطلبة.

محمد هايف

إلى ضرورة االنتباه لهذا 
األمر الــذي يتم العمل به 
منذ ســنوات وهو اجلمع 
بــني الوظيفة والدراســة 
للموظفــني داخــل البالد، 
بحيث ال يطلب منهم تفرغا 
دراسيا، مشيرا إلى أن طلب 
هذا التفرغ غير دستوري.

وبني أن االقتراح يسمح 
الوظيفــة  باجلمــع بــني 
والدراســة داخل الكويت، 

عبدالوهاب العيسى: هل سكنت «اإلشرافية» في «االتصاالت»؟
النائب عبدالوهاب  وجه 
العيســى ســؤاال إلى وزير 
التجــارة والصناعــة وزير 
الدولة لشــؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات مازن 
الناهــض، في شــأن تنظيم 
الهيكل اإلداري للهيئة العامة 
لالتصاالت وتقنية املعلومات، 

نص على ما يلي:
مــن بــاب عدم املســاس 
بحقوق املوظفني في القطاع 
العــام أو التضييــق عليهم 
وحرصــا على رفــع الكفاءة 
واإلنتاجيــة في مؤسســات 
الدولــة، وبعد مــرور قرابة 
ثالثة أشهر على تسلم رئيس 
وأعضاء مجلس إدارة الهيئة 
العامة لالتصــاالت وتقنية 
املعلومات اجلديد مهام عملهم، 

اإلجابــة اإليجــاب، فيرجى 
تزويدي بنسبتهم اإلجمالية، 
واإلجراءات املتبعة بهذا الشأن 
واملــدة الزمنية الســتحداث 

مسميات وظيفية لهم.
٣- هل هناك تأخر في صرف 

إدارة الهيئة عن الديوان؟
٦- ما ســبب توقف التأمني 
الصحي للموفني من أغسطس 
٢٠٢٠؟ وما اإلجراءات املتبعة 

بهذا الشأن؟
٧- ما اإلجــراءات املتخذة 
بشأن توظيف دفعة جديدة 
من املتقدمني لشغل الوظائف 
الواردة في إعالن التوظيف 
عام ٢٠١٩؟ وما صحة توجه 
مجلس اإلدارة اجلديد إلى 
إلغاء عملية التوظيف بعد 
االنتهاء من رصد ميزانية 
ودرجــات وظيفية ومالية 
للوظائف املعلن عنها، وبعد 
إمتام جميع املراحل السابقة 
للتوظيــف مــن اختبارات 
ومقابلـــات شخصيــــــة 

للمتقدمني؟

العالوة السنوية للموظفني؟ 
إذا كانت اإلجابــة اإليجاب، 
فيرجى توضيح مدة التأخير، 
وما صحــة توجــه مجلس 
اإلدارة اجلديد لوقف صرف 

هذه العالوة للموظفني؟
٤- هــل هناك تأخــر وعدم 
ترقية للمستحقني لدرجات 
االختيار واألقدمية للموظفني؟ 
إذا كانت اإلجابــة اإليجاب، 
فيرجى توضيح أسباب هذا 

التأخير.
٥- مــا صحة توجه مجلس 
اإلدارة اجلديد لوضع معايير 
جديدة لتقييم املوظفني خارج 
األطــر املعتمدة فــي القطاع 
العام واجلهات التابعة لديوان 
اخلدمــة املدنية واســتغالل 
صالحية اســتقالل مجلس 

استفسر عن إجراءات توظيف دفعة جديدة من املتقدمني 

عبدالوهاب العيسى

منى إلى علمي أنه لم حتدث 
حتى اآلن أي إصالحات إدارية 
تخص تنظيم الهيكل اإلداري 
للهيئة فيما يخص مستحقات 
املوظفني وعالواتهم وغيرها، 
األمر الذي ينعكس سلبا على 
أدائهم وإنتاجيتهم في العمل، 
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١- هــل ســكنت الوظائف 
اإلشرافية؟ يرجى توضيح 
النسبة الشاغرة من املناصب 
واإلجــراءات  اإلشــرافية 
املتبعة بهذا الشــأن واملدة 
هــذه  لتســكني  الزمنيــة 

الوظائف.
٢- هــل يوجد موظفون في 
الهيئــة ال توجد مســميات 
كانــت  إذا  لهــم؟  وظيفــة 


