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مبارك احلجرف: ما أسباب عدم تسكني الوظائف القيادية؟
وجه النائب مبارك احلجرف 
٣ أسئلة إلى نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء براك الشيتان 
بشــأن أســباب عــدم تســكني 
الوظائــف القياديــة، ووزيرة 
األشغال العامة ووزيرة الكهرباء 
واملاء والطاقة املتجددة أماني 
بوقماز بشــأن منهول الصرف 
الصحــي فــي مدينــة جنوب 
عبداهللا املبارك، ووزير التجارة 
الدولــة  والصناعــة ووزيــر 
لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات مازن الناهض بشأن 
سبب بيع السيارات في مكاتب 
خارجيــة وعــدم توافرها في 

الوكاالت.
وجاء في سؤاله إلى وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 

ما يلي:
تعد املناصب القيادية هي 
املنظمة لألعمال واالستقرار في 
مؤسسات الدولة جميعها، ونظرا 
لكثرة اإلقاالت واالستقاالت في 
اآلونة األخيرة وعدم تســكني 

يؤكد عدم وجود رؤية وخطة 
فــي اختيار وتعيني القياديني، 
فما ســبب إقالته بعد تعيينه 

بشهرين؟
٤- هل لدى مجلس الوزراء 
خطة زمنية لتسكني الوظائف 
القياديــة؟ إذا كانــت اإلجابــة 
اإليجاب، فيرجى تزويدي بها.

وجاء في سؤاله إلى وزيرة 
األشغال العامة ما يلي:

منــى إلى علمــي في اآلونة 
األخيــرة عــدم وجــود منهول 
للصرف الصحي مبدينة جنوب 
املبــارك، وتعتبر من  عبداهللا 
املــدن اإلســكانية احلديثة، ما 
سبب انزعاجا ألهالي املنطقة، 
لذا يرجــى إفادتــي وتزويدي 

باآلتي:
١- هــل يوجد منهول للصرف 
الصحــي فــي مدينــة جنوب 
عبداهللا املبارك؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجــاب، فيرجــى تزويــدي 
بتقرير عنــه وصورة ضوئية 
على موقعه وإذا كانت اإلجابة 
النفي، فما سبب عدم وجوده؟

أو وكاالت عــدة رفــع أســعار 
الســيارات فــي الكويــت؟ إذا 
كانت اإلجابة اإليجاب، فيرجى 
تزويدي بكشف يوضح فيه اسم 
الوكالة، ونسبة الزيادة ورأي 

الوزارة باملوافقة أم الرفض.
٣- هل تســتند زيادة األسعار 
إلى موافقة من وزارة التجارة أو 
إذن؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب، 
فيرجى تزويدي باملســتندات 

ذات العالقة.
٤- ما مبررات وكاالت السيارات 
بارتفاع أســعار السيارات في 
الكويــت مبــا يتناقــض مــع 

أسعارها في اخلارج؟
٥- مــا إجــراء وزارة التجارة 
ملكافحــة الغش وبيــع بعض 
الوكاالت ســيارات عن طريق 

مكاتب خارج الوكالة؟
٦- ما اإلجراءات التي اتخذتها 
الوزارة حملاربة رفع األســعار 

في الكويت؟
٧- ما آلية الوزارة املتبعة ملنع 
حدوث ارتفاع أسعار مصطنع 
بغير وجه حق بهدف اجلشع؟

٢- مــا خطة وزارة األشــغال 
لتالفــي هــذا اإلهمــال وتــرك 
مدينة كاملة مــن دون منهول 
للصرف؟ وما اإلجراءات املتبعة 

بهذا الشأن؟
٣- هل حاسبت الوزارة املسؤول 
عن هــذا اإلهمــال بعدم وضع 
منهــول للصــرف الصحي في 
مدينة جنوب عبداهللا املبارك؟

٤- هل يوجد اعتماد مالي سابق 
أو حالي لتوفير املنهول؟

وجــاء في ســؤاله إلــى وزير 
التجارة والصناعة ما يلي:

منى إلى علمي أن بعض وكاالت 
الســيارات في الكويــت تبيع 
ســياراتها عن طريــق مكاتب 
بيع سيارات، وهي حيلة لرفع 
األسعار، مبا يتناقض مع أسعار 
السيارات في الدول األخرى أو 
في الوكاالت نفسها، لذا يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- ما سبب بيع السيارات في 
مكاتب خارجية وعدم توافرها 

في الوكاالت؟
٢- هل طلبت إحدى الوكاالت 

استفسر عن وجود منهول للصرف الصحي في مدينة جنوب عبداهللا املبارك

مبارك احلجرف

املناصــب ما ســاهم فــي عدم 
اســتقرار األعمال اإلدارية في 
الدولة وعدم القدرة على اإلجناز، 
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- ما أســباب عدم تسكني 
الوظائف القيادية حتى تاريخ 

ورود هذا السؤال؟
٢- ما سبب إصدار مراسيم 

وسحبها لتعيني قياديني؟
٣- عــني في شــهر أكتوبر 
قيادي في األمانة العامة لألوقاف 
وأقيل في شــهر ديســمبر، ما 

«املالية»: عدم سحب أي تقرير مدرج على جدول األعمال
إال بتقدمي تعديالت جوهرية وموافقة مجلس األمة

قررت جلنة الشؤون املالية 
واالقتصاديــة فــي اجتماعها 
أمس األحــد بإجماع أعضائها 
احلضور عدم سحب أي تقرير 
مدرج على جدول أعمال مجلس 

األمة إال بقرار من املجلس.
وقال مقرر اللجنة النائب 
صالح عاشــور فــي تصريح 
باملركز اإلعالمي ملجلس األمة 
إن اللجنة ناقشــت ٧ تقارير 
مدرجــة علــى جــدول أعمال 
مجلس األمة بشأن اقتراحات 
شــراء مديونيــات املواطنني، 
وزيادة معاشــات املتقاعدين، 
وإسقاط وإلغاء فوائد القروض 
غير القانونية على املواطنني، 
وحتويل مؤسســة اخلطوط 
اجلوية الكويتية إلى شــركة 
مســاهمة، وإنشــاء شــركة 
لتسويق احملاصيل الزراعية، 
وخفض نسبة استقطاع أقساط 
القرض احلسن من ١٥٪ إلى ٥٪، 
وتعديل قانون إنشــاء غرفة 

التجارة والصناعة.

وقانونيــة علــى االقتراحات 
املعروضة على املجلس، وأن 
يتم السحب مبوافقة املجلس.
وبــني أن اللجنة ناقشــت 
تكليفهــا مــن قبــل املجلــس 
برفع تقرير حول إلغاء املادة 
التأمينــات  ٨٠ مــن قانــون 

الدعــوة إلــى كل مــن وزارة 
التأمينات  املالية ومؤسســة 
االجتماعيــة والبنك املركزي 
حلضور اجتماع اللجنة يوم 
اخلميــس املقبــل أو اجتماع 
يوم األحد ٢٢ يناير بحســب 
التزاماتهــم، لالســتماع إلــى 

التقارير املعلقة إلى املجلس 
حتــى تناقش في جلســة ٢٤

يناير.وطالب عاشور مقدمي 
اقتراح «املعاشات االستثنائية» 
تعديله من خالل اقتراح آخر 
الســتثناء بعض الفئات مثل 
املعاقــني والعســكريني ألن 

االجتماعية في شأن املعاشات 
االستثنائية، منوها بأن اللجنة 
بعثت برسالتني إلى مؤسسة 
التأمينات االجتماعية ووزارة 
املالية ولكــن لم يصل أي رد 

حول البيانات املطلوبة.
وأضاف إن اللجنة وجهت 

وجهة نظرهم في االقتراحات 
املتعلقــة بشــراء مديونيات 
املواطنــني وزيادة معاشــات 
املتقاعدين وإسقاط الفوائد غير 
القانونية املترتبة على قروض 
املواطنــني وإلغاء املعاشــات 
االســتثنائية متهيــدا لتقدمي 

االقتراح املقدم للجنة لم يعط 
استثناء ألي فئة وبالتالي إذا 
صدر التقرير فإن العسكريني 
إلغاء  واملعاقــني سيشــملهم 

املعاشات االستثنائية.
وذكــر عاشــور أن اللجنة 
بحثــت االقتــراح بقانون في 
شأن تعديل املادة رقم ٢٤ من 
قانون التجارة بشأن املناقصات 
املركزية وإلغاء الوكيل احمللي، 
ووجهــت الدعوة إلى اجلهات 
املعنية حلضور اجتماع يوم 

اخلميس املقبل.
ونوه إلــى موافقة اللجنة 
علــى طلــب غرفــة التجــارة 
والصناعة االجتماع مع اللجنة، 
الثالثــاء املقبل  وحددت يوم 
لالســتماع إلى وجهة نظرهم 
حول االقتراح بقانون في شأن 
حتويــل غرفــة التجــارة إلى 
نقابة للتجار وحتويل بعض 
صالحياتها إلى وزارة التجارة 
والصناعــة وتطبيــق قانون 
العمل في القطاع األهلي عليها.

دعت اجلهات املعنية لالجتماع بشأن شراء املديونيات ومعاشات املتقاعدين وإسقاط الفوائد وإلغاء املعاشات االستثنائية

حامد البذالي وشعيب املويزري وصالح عاشور وعبدالوهاب العيسى وعبداهللا فهاد خالل اجتماع اللجنة

أنــه  عاشــور  وأوضــح 
استنادا إلى املادتني ١٠٣ و١٠٥

من الالئحة فقد قررت اللجنة 
باإلجماع عدم سحب أي تقرير 
مــن التقاريــر املدرجــة على 
جدول األعمال ما لم يتم تقدمي 
تعديالت جوهريــة وجذرية 

صالح عاشور متحدثا

فالح الهاجري: ما السند القانوني للتفرقة 
في صرف بدل التخصص للجامعيني؟

النائــب د.فــالح  وجــه 
إلــى وزير  الهاجري ســؤاال 
الدفاع، بشأن البدالت واملكافآت 
اإلضافية للعسكريني، ونص 

السؤال على ما يلي:
مــن   ٢٩ املــادة  نصــت 
الدســتور علــى أن «النــاس 
سواسية في الكرامة اإلنسانية 
وهم متساوون لدى القانون 
في احلقوق والواجبات العامة 
وال متييز بينهم في ذلك بسبب 
اجلنس أو األصل أو اللغة أو 
الدين». وصدر القرار الوزاري 

رقم ٤٢٤ لسنة ٢٠٢١ في شأن البدالت واملكافآت 
اإلضافية للعسكريني، حيث نصت املادة ٨ من 
القرار الوزاري ســالف الذكر على أن «يقصد 
بالبدالت واملكافآت اخلاصة في تطبيق أحكام 
هذا القرار تلك التي يســتحقها العســكريون 
بالنظر إلى مؤهالتهم العلمية وطبيعة وخطورة 
األعمال التي يزاولونها، وحتدد ضوابط الصرف 

حسبما هو منصوص عليه في هذا القرار».
كما نصت املادة ٣٥ من القرار ذاته على أن 
بدل التخصص للجامعيني والدبلوم يستحقه 

العسكريون احلاصلون على 
مؤهالت علمية، والعاملون في 
مجال تخصصهم، إال أن بدل 
التخصص الوحيد الذي طبق 
من جميع البــدالت اخلاصة 
باجلامعيني، وتقســيمه بناء 
على بدل تخصص للضباط 
وضباط الصف واألفراد، حيث 
إن فــي املادة ٣٥ نفســها في 
البنــد رقــم ٢ الدبلوم جرى 
تطبيق البدل للجميع للضباط 
وضباط الصف واألفراد من 
دون تفرقة ومتايز، لذا يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- ما السبب في التفرقة والتمايز في تطبيق 
املادة ٣٥ بدل التخصص للجامعيني بالنسبة 
للضباط وضباط الصف واألفراد فقط وتطبيقه 

من دون تفرقة باملادة ذاتها ملؤهل الدبلوم؟
٢- ما الســند القانوني في التفرقة في صرف 
بدل التخصص للجامعيني للضباط وضباط 
الصف واألفراد، حيث إن جميع البدالت اخلاصة 
تصــرف من دون تفرقة أو متايز بني الضباط 

وضباط الصف واألفراد؟

د.فالح الهاجري

عالية اخلالد: ما صحة خبر إنهاء تكليف اثني عشر بروفيسورًا 
معهودًا لهم بأعمال العمداء ونواب مدير جامعة الكويت؟

وجهت النائبة عالية اخلالد 
٥ أســئلة إلى وزيرين، منها ٤

أسئلة إلى وزير التربية ووزير 
التعليم العالي والبحث العلمي 
د.حمد العدواني، بشــأن خبر 
إنهــاء تكليف ١٢ بروفيســورا 
في جامعــة الكويت، وبشــأن 
تولــي منصــب مديــر جامعة 
الكويت، ومنصب مدير البرنامج 
اإلنشــائي للبنية التحتية في 
جامعة الكويت، ووجه ســؤاال 
إلى وزير املالية ووزير الدولة 
للشؤون االقتصادية واالستثمار 
بشــأن قــرار مجلــس اخلدمة 
املدنية بشأن وظائف ومكافآت 
املوظفــني اجلامعيني، وجاءت 

األسئلة كالتالي:
وجاء في السؤال األول إلى 
وزير التعليم العالي ما يلي: 

ملا كانت جامعة الكويت يقدم 
لها كامل الدعم املادي واملعنوي 
مــن أجــل حتقيــق رســالتها 
الســامية املتمثلــة بتزويــد 
املجتمع باملؤهلني واملتخصصني 
في شــتى املجــاالت، لــذا فإن 
استقرارها ودعم أعضاء هيئتها 
األكادميية من أهم وسائل بلوغ 
أهدافها وغاياتها، وقد تداولت 
معلومات بقيام مديرة اجلامعة 
املكلفة د.سعاد الفضلي بإنهاء 
تكليف اثني عشر بروفيسورا 
القيــام بأعمال  معهــودا لهــم 
العمداء ونواب مدير اجلامعة 
دفعة واحدة وبيوم واحد، لذا 
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
١ ـ ما صحة خبر إنهاء تكليف 
اثني عشر بروفيسورا معهودا 
لهم بأعمال العمداء ونواب مدير 
جامعة الكويت؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجاب فيرجى تزويدي بالفترة 
الزمنيــة بــني تكليــف املديرة 

الكويــت  نظــرا الهتمــام 
العالــي باعتبــاره  بالتعليــم 
اخلطوة األولى لتطوير الدول 
احلديثة، وبســبب قدم مباني 
جامعة الكويت من جهة، وقلة 
مساحتها من جهة ثانية، إذ لم 
تعد قادرة على استيعاب عدد 
الطلبة املتزايد، فقد تبنت الدولة 
مشــروعا أكادمييــا وتنمويــا 
ضخما في خطتها االستراتيجية 
يتمثل في تخصيص مساحات 
شاسعة لبناء جامعة الكويت 
بكلياتها املختلفة إلى درجة أنها 
أضحت مدينــة جامعية أطلق 
عليها اســم املغفور له الشيخ 
صباح السالم الصباح، كما أن 
منشــآت مدينة صباح السالم 
كلفــت الكويــت مبلغــا قرابة 
امللياري دينــار دفعتها الدولة 
بسخاء من أجل االستثمار في 
األجيال احلالية واملستقبلية.

وملا كانت األموال املرصودة 
واملدفوعة لبناء مدينة صباح 
الســالم اجلامعيــة (جامعــة 
الكويت) تعد من قبيل األموال 
العامة، وقد نصت املادة األولى 
مــن قانــون حمايــة األمــوال 
العامة رقم ١ لســنة ١٩٩٣ على 
أن «لألمــوال العامــة حرمــة، 
وحمايتهــا ودعمهــا والــذود 
عنها واجب على كل مواطن»، 
وقد رصد مستشــار اإلشراف 
املكتب العربي PACE املوكول له 
مهمة اإلشراف على مباني مدينة 
صباح السالم اجلامعية ٢٧٣٥

مالحظة، منها ١٧٠٦ مالحظات 
متعلقة مببنى اإلدارة اجلامعية، 
و١٠٢٩ مالحظة متعلقة باملكتبة 
املركزية، وأكدها قطاع التخطيط 
باجلامعة، ما دفع اإلدارة السابقة 
ـ حمايــة للمال العــام ـ رفض 

املوجــودة فيها، واملعتمدة من 
ديوان اخلدمة املدنية، إذ يصدر 
الديــوان تعاميم تبــني كيفية 
التنظيمية في  الهياكل  اعتماد 
أجهزة الدولة، وهو املعني بذلك 
من أجل عدم التوسع في الهياكل 
التنظيمية من دون مقتضى ما 
يستنزف معه ميزانية الدولة.

وقــد ورد في تقرير ديوان 
املاليــة  للســنة  احملاســبة 
٢٠١٦/٢٠١٥ و٢٠٢٢/٢٠٢١ مخالفة 
التقيد بالهيكل  اجلامعة بعدم 
التنظيمي املعتمد في اجلامعة 
واتباع اإلجراءات القانونية عند 
استحداث املسميات الوظيفية، 
حيث عني مســاعد ملدير إدارة 
البرنامج اإلنشائي على الرغم من 
عدم اشتمال الهيكل التنظيمي 
للجامعة لهذا املسمى. ولذلك، 
ألغى د.يوسف الرومي تكليف 
مساعدي مدير البرنامج تنفيذا 
لتوصية ديوان احملاسبة، وعلى 
الرغــم من ذلك أصدرت مديرة 
اجلامعــة بالتكليف د.ســعاد 
الفضلي القرار رقم ١٦٢٥ لسنة 
٢٠٢٢ في شأن تكليف د.عبداهللا 
الهندال األستاذ املساعد في قسم 
الكيمياء في كلية العلوم للقيام 
بأعمال مساعد مدير البرنامج 
اإلنشائي للبنية التحتية. لذا، 
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

١ـ  ما الفترة الزمنية بني تكليف 
د.سعاد الفضلي للقيام بأعمال 
مدير جامعة الكويت وتكليف 
د.عبداهللا الهندال للقيام بأعمال 
مساعد مدير البرنامج اإلنشائي 

للبنية التحتية؟
ـ هــل يدخــل اختصــاص   ٢
د.عبداهللا الهندال ضمن نطاق 
األعمال املكلف بها وفقا للقرار 

سالف الذكر؟

محمد عبدالــرزاق الطبطبائي 
قبل إلغاء قرار تكليفه؟ إذا كانت 
اإلجابة اإليجاب فيرجى تزويدي 

بصورة ضوئية من التقييم.
٣ـ  هــل أحالــت املديرة املكلفة 
د.سعاد الفضلي د.سيد محمد 
عبدالــرزاق الطبطبائــي إلــى 
التحقيق قبل إلغاء قرار تكليفه؟ 
إذا كانت اإلجابة اإليجاب فيرجى 
تزويدي بصــورة ضوئية من 
قرار اإلحالة ومحاضر التحقيق 

والنتيجة التي انتهى إليها.
٤ـ  هــل طلــب د.ســيد محمــد 
عبدالــرزاق الطبطبائــي إنهاء 
إذا كانــت اإلجابــة  تكليفــه؟ 
اإليجــاب فيرجــى تزويــدي 

بصورة ضوئية عنه.
القانونــي  مــا األســاس  ـ   ٥
لقرار مديــرة اجلامعة املكلفة 
د.ســعاد الفضلي بإلغاء قرار 
تكليف د.سيد محمد عبدالرزاق 

الطبطبائي؟
وجاء فــي ســؤالها لوزير 

املالية ما يلي:
صــدر قرار مجلس اخلدمة 
املدنيــة رقــم ٣٠ لســنة ٢٠٠٦

بشأن وظائف ومكافآت وبدالت 
املوظفني الكويتيني اجلامعيني 
العاملني في املالية العامة بوزارة 
املاليــة القــرار رقم ٤٥ لســنة 
٢٠٠٦ مكافآت وبدالت املوظفني 
الكويتيني بــوزارة املالية غير 
املشمولني بقرار مجلس اخلدمة 
املدنيــة رقــم ٣٠ لســنة ٢٠٠٦

والقرار رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٢ بشأن 
تعديل بعض أحكام قرار مجلس 
اخلدمة املدنية رقم ٣٠ لســنة 
٢٠٠٦ بشأن وظائف ومكافآت 
وبــدالت املوظفــني الكويتيني 
اجلامعيني العاملني في املالية 
العامة بــوزارة املالية والقرار 

تسلمها تســلما مبدئيا. وعلى 
الرغم من ذلك تســلمت اإلدارة 
احلالية تلك املنشآت في تاريخ 
٢٤ نوفمبــر ٢٠٢٢، لــذا يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١ ـ ما الفترة الزمنية بني تولي 
أ.د.سعاد الفضلي منصب مدير 
بالتكليــف وإصدار  اجلامعــة 
قرارها بتســلم املباني سالفة 

الذكر؟
ـ هــل درســتم املالحظــات   ٢
التي ذكرها مستشار اإلشراف 
املكتــب العربي PACE املوكول 
له مهمة اإلشــراف على مباني 
مدينة صباح السالم اجلامعية 
وهي ٢٧٣٥ مالحظة قبل تسلم 
املباني ملعرفة مدى أهميتها؟ إذا 
كانت اإلجابة اإليجاب، يرجى 
تزويدي بصــورة ضوئية من 

تلك الدراسة.
٣ ـ هــل التزمتــم باملالحظات 
سالفة الذكر من املقاولني لتنفيذ 
املناقصة وفقا للبنود والشروط 

الواردة فيها؟
٤ـ  ما األساس القانوني لتسلم 

املباني سالفة الذكر؟
وجــاء في الســؤال الثالث 

ما يلي:
تنص املادة األولى من قانون 
حماية األموال العامة رقم ١ لسنة 
١٩٩٣ علــى أن «لألموال العامة 
حرمة، وحمايتها ودعمها والذود 
عنها واجب على كل مواطن». 
فيلــزم هــذا النــص املواطنني 
واملوظفني وأجهزة الدولة كافة 
بحفظ أموال الدولة والدفاع عنها 
والوقوف ضد كل من تسول له 
نفسه أن يستبيح املال العام.

وحيث إن جلميع املؤسسات 
العامة والوزارات هيكال تنظيميا 
املناصــب واملســميات  يبــني 

٣ ـ مــا املعاييــر التــي اتبعت 
عند اختيــاره للقيــام بأعمال 
مساعد مدير البرنامج اإلنشائي 
للبنية التحتية؟ يرجى تزويدي 

بصورة ضوئية عنها. 
٤ ـ هل اعتمد منصب مســاعد 
مدير البرنامج اإلنشائي للبنية 
التحتية في الهيكل التنظيمي 
جلامعــة الكويــت؟ إذا كانــت 
اإلجابة اإليجاب فيرجى تزويدي 
بصورة ضوئية من االعتماد.

٥ـ  ما األساس القانوني لتكليف 
د.عبداهللا هندال للقيام بأعمال 
مساعد مدير البرنامج اإلنشائي 

للبنية التحتية؟
وورد في السؤال الرابع ما 

يلي:
ملا كانت جامعة الكويت يقدم 
لها كامل الدعم املادي واملعنوي 
مــن أجــل حتقيــق رســالتها 
الســامية املتمثلــة بتزويــد 
املجتمع باملؤهلني واملتخصصني 
في شــتى املجــاالت، لــذا فإن 
استقرارها ودعم أعضاء هيئتها 
األكادميية من أهم وسائل بلوغ 
أهدافها وغاياتها، وقد أصدرت 
مديرة اجلامعة املكلفة د.سعاد 
الفضلي في ٨ ديســمبر ٢٠٢٢

القرار رقم ١٤٧٧ في شأن إنهاء 
تكليف د.سيد محمد عبدالرزاق 
الطبطبائي للقيام بأعمال عميد 
كلية الشريعة والدراسات. لذا، 
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

١ـ  ما الفترة الزمنية بني تكليف 
مديرة اجلامعة د.سعاد الفضلي 
وإصدار قرار إلغاء تكليف د.سيد 
محمد عبدالرزاق الطبطبائي؟

٢ ـ هــل قيمت املديــرة املكلفة 
د.ســعاد الفضلــي أداء القائم 
بأعمــال عميد كلية الشــريعة 
والدراسات اإلســالمية د.سيد 

اإلداري الصادر من وزارة املالية 
رقــم ٢١١٧ لســنة ٢٠١٩ بشــأن 
وقف نــدب ونقل املوظفني من 
اإلدارات غير املالية إلى إدارات 
املالية العامة، لذا يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
١ـ  ما أثر القرارات املذكورة أعاله 
على رواتب املوظفني املعنيني بها 
وغيرهم في اإلدارات املختلفة، 
وكم نسبة التفاوت في الرواتب 

بناء على ذلك؟
٢ ـ مــا أثر القــرارات املذكورة 
أعــاله علــى مكافــأة األعمــال 
املمتازة للموظفني املعنيني بها 
وغيرهم في اإلدارات املختلفة، 
وكم نسبة التفاوت في مكافأة 
األعمال املمتازة بناء على ذلك؟

٣ ـ مــا األســباب أو األســس 
القانونيــة واإلداريــة لصدور 
القرارات املذكــورة أعاله، وما 
أثر ذلــك على بقيــة املوظفني 
غير املتمتعني بهذه امليزات، وما 
ســبب صدور قرار منع النقل 
إلــى اإلدارات التي تتمتع بهذه 

امليزات املالية؟
٤ـ  ما السبب القانوني واإلداري 
املاليــة  املعاملــة  الختــالف 
فــي رواتــب ومكافــأة األعمال 
املمتازة بني إدارات املالية العامة 

وغيرها؟
٥ـ  ما أثر القرارات املشار إليها 
على الهيــكل التنظيمي، وهل 
تســببت هذه القرارات بتراكم 
اخلبرات نتيجة تسرب الكفاءات 
واســتقاالتهم للعمــل بجهات 
أخــرى خــارج وزارة املالية؟ 
إذا كانــت اإلجابة اإليجاب فما 
اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة 
ملنع األثر السلبي لهذه القرارات 
ومنع التسرب الوظيفي الناجت 

عن ذلك؟

استفسرت عن السبب القانوني واإلداري الختالف املعاملة املالية في رواتب ومكافأة األعمال املمتازة بني إدارات املالية العامة وغيرها

عالية اخلالد

د.سعاد الفضلي ووقت إصدار 
قــرارات إنهــاء تكليــف هؤالء 
املكلفني، كما يرجــى تزويدي 
بقرار تكليف املديرة د.ســعاد 
التــي  والقــرارات  الفضلــي 
أصدرتها بشــأن إنهاء تكليف 

العمداء ونواب املدير.
٢ ـ هــل قامت املديــرة املكلفة 
د.ســعاد الفضلي بتقييم أداء 
العمــداء املكلفــني الذين أنهت 
تكليفهــم؟ إذا كانــت اإلجابــة 
اإليجــاب فيرجــى تزويــدي 
بصــورة ضوئيــة مــن تلــك 

التقييمات.
٣ ـ هــل مت إجــراء حتقيق مع 
أي من هؤالء املكلفني الذين مت 
إنهاء تكليفهم؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجاب فيرجى تزويدي صورة 

ضوئية من التحقيق.
٤ـ  ما أسباب إنهاء تكليف هؤالء 

العمداء؟
٥ ـ مــا املعايير التــي اعتمدت 
عليها املديرة في إصدار قرارات 
التكليــف اجلديــدة للعمــداء 
والنواب اجلدد؟ يرجى تزويدي 

بصورة ضوئية عنها.
وجاء فــي الســؤال الثاني 

ما يلي: 

للضباط وضباط الصف واألفراد


