الدوسري يسأل وزير الصحة عن معايير اختيار األطباء
وجه النائب ناصر الدوسري سؤالاً برملان ّيًا إلى وزير الصحة
الشيخ د .باسل احلمود ،عن األسس واملعايير في اختيار األطباء
من الكويتيني وغير الكويتيني لشغل وظيفة طبيب ونص السؤال
على ما يلي:
نظرًا ملا أثير في وسائل التواصل االجتماعي حول االستقباالت
اجلماعية لعدد من األطباء من وزارة الصحة وحصولهم على
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خدماتهم على الرغم من عدم التأكد من صحة شهاداتهم ،بات لزامًا
على وزير الصحة عدم قبول استقالة أي طبيب إال بعد التأكد من
صحة شهادته.
وعليه يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
 1هل شكلت وزارة الصحة جلنة لدراسة شهادات األطباءف��ي ال����وزارة وال��ت��أك��د م��ن صحتها وم��ص��دره��ا وتطابقها مع
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الغامن  :بناء على طلب رئيس احلكومة

إحالة استجواب املبارك إلى اللجنة التشريعية للنظر في مدى دستوريته
ا مل �ج �ل��س مي �ن��ح جل �ن��ة ا ل �ت �ح �ق �ي��ق ح��ول األ م �ط��ار م �ه �ل��ة أ س �ب��و ع�ي�ن إل ع��داد ت �ق��ر ي��ر ه��ا

متديد عمل جلنة التحقيق حول ضوابط وقواعد القبول في إدارة الفتوى والتشريع ملدة أسبوعني
وا ف��ق ا مل �ج �ل��س ع �ل��ى ا ل�ت��و ص�ي��ات ا ل�ت��ي ت�ق��دم ب �ه��ا ا ل�ن��واب ب�ش��أن ا س�ت�ج��واب ا ل��وز ي��ر ا جل �ب��ري
ريا�ض عواد
واف��ق مجلس األم��ة على إحالة االستجواب
امل��ق��دم م��ن قبل ال��ن��ائ��ب عبدالكرمي الكندري
إل��ى سمو رئيس مجلس ال���وزراء إل��ى اللجنة
التشريعية ،خالل جلسة سرية.
وعقب اجللسة قال الرئيس مرزوق الغامن،
إن كل ما يخرج من نتائج وأرق��ام وأسماء عن
اجللسة السرية ليس دقيقا ،أم��ا املُستجوِب
النائب ال��ك��ن��دري ،فقد أك��د أن إح��ال��ة مناقشة
االس��ت��ج��واب ال��ى السرية سيناريو متعارف
عليه حتى يتم تغطية مواقف النواب وال يتسنى
للناخبني معرفة مواقفهم.
وكان رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن قد
افتتح اجللسة الساعة الثانية عشر والنصف
م��ن ظهر أم��س ،وامل���درج على ج��دول أعمالها
االستجواب املقدم من النائب عبدالكرمي الكندري
لرئيس مجلس ال����وزراء سمو الشيخ جابر
امل��ب��ارك ،اض��اف��ة ال��ى تقارير اللجان ع��ن عدد
م��ن ال��ق��وان�ين وطلبات املناقشة ،وت�لا األم�ين
العام أسماء احلضور واملعتذرين والغائبني
عن اجتماعات اللجان البرملانية خالل الفترة
املاضية .وصادق املجلس على مضبطة جلسة
طرح الثقة بوزير االعالم محمد اجلبري ،والتي
اعلن االمني العام غياب النائب محمد املطير عنها
ب��دون ع��ذر ،وانتقل املجلس ال��ى بند الرسائل
الواردة ومدرج عليه  5رسائل واردة من بينها
رسالتان لسمو أمير البالد وسمو ولي العهد
يشكران فيهما رئيس وأعضاء مجلس األمة على
تهنئتهم بحلول شهر رمضان املبارك.
أما الرسالة الثالثة فجاءت من رئيس جلنة
التحقيق حول ضوابط وقواعد القبول في إدارة
الفتوى والتشريع يطلب فيها متديد عمل اللجنة
ملدة شهر حتى تتمكن من إعداد تقريرها ،ونصت
على «باإلشارة إلى قرار مجلس األمة بجلسته
املنعقدة يوم الثالثاء املوفق  16/04/2019في
شأن طلب تشكيل جلنة التحقيق حول ضوابط
وقواعد القبول في إدارة الفتوى والتشريع ملدة
شهر ،وملا كانت اللجنة بصدد إع��داد تقريرها
بشأن ذلك ،فإن اللجنة لم تتمكن من االنتهاء من
التحقيق وذلك بسبب نقص املعلومات وتأخر
ورود البيانات» .وأضافت :لذا فإن اللجنة تطلب
من املجلس املوقر املوافقة على متديد عملها ملدة
شهر حتى تتمكن من إعداد تقريرها النهائي في
املوضوع ومن ثم تقدميه ملجلسكم املوقر.
وج��اءت الرسالة الرابعة من رئيس جلنة
التحقيق حول حادثة األمطار يطلب فيها منح
اللجنة مهلة إضافية ملدة أسبوعني حتى يتسنى
لها إعداد تقريرها ،ونصت على «باإلشارة إلى
قرار مجلس األمة بجلسته يوم األربعاء املوافق
 14نوفمبر  2018باملوافقة على الطلب املقدم
من بعض السادة األعضاء بتشكيل جلنة حتقيق
تختص بالنظر في املسائل املثارة بشأن أزمة
عدم االستعداد وضعف وقصور األجهزة املعنية
بالدولة وعلى األخص وزارة األشغال العامة
والهيئة العامة للطرق والنقل البري ووزارة
الكهرباء وامل��اء وأي أجهزة مختصة أخرى في
التصدي ملوسم األم��ط��ار وم��ا ترتب عليه من
أض���رار ،على أن تقدم تقريرها خ�لال شهرين
من تاريخ تشكيلها» .واضافت ونظرًا لورود
عدد من املستندات والتقارير للجنة مؤخرًا ذات
صلة مبوضوع التحقيق فإن اللجنة ترغب من
املجلس املوقر املوافقة على منحها مهلة إضافية
ملدة أسبوعني ،حتى يتسنى لها إعداد تقريرها
حول املوضوع املشار إليه.
أما الرسالة اخلامسة فتضمنت تقرير األمانة
العامة عن اجتماعات جل��ان املجلس الدائمة

الغامن يدير اجللسة

واملؤقتة خالل الفترة من  1فبراير  2019حتى
 30أبريل  2019عملاً بالفقرة األخيرة من املادة
 46من الالئحة الداخلية ملجلس األمة.
وفي نقطة نظام قال النائب بدر املال يجب
ادراج طلبات املناقشة وفق املادة  ١٤٨وقدمنا
طلب للتحقيق في موضوع اجلنسية فلماذا
لم يتم ادراج��ه؟ والنواب ال يعرفون ان الطلب
مدرج على جدول االعمال .وقال الرئيس الغامن
طلبات املناقشة هي من تدرج اوال لكن طلبات
التحقيق تظل حتى ياتيها الدور وهذه طريقتنا
ولن نغيرها.
وكان اول املتحدثني في بند الرسائل الواردة
النائب صالح عاشور قائال :ان قضية فوائد
ق��روض املواطنني يجب اسقاطها او املوافقة
على االقتراح الذي تقدمت به باستقطاع غالوة
املعيشة لها .واضاف عاشور امتنى من الوزير
ان��س الصالح ان ينظرون بهذه القضية بكل
اهتمام خاصة خريجي احلقوق من تقدير جيد
جدا وامتياز فمن غير املقبول عدم قبولهم في
الفتوى والتشريع ،في حني يتم قبول خريجي
جامعات متخلفة عن جامعة الكويت ونحتاج
اهتمام اكبر م��ن ال��وزي��ر .وع��ن رس��ال��ة جلنة
حادثة االمطار قال عاشور :ننتظر موسم اخر
لالمطار واليزال املتضررون من موجة االمطار
لم يحصلوا على تعويضاتهم وهي فترة طويلة
فمر سنة ولم يتم تعويضهم ،فيحتاج االسراع
في تعويض املواطنني الذين تضررت امالكهم،
فالبعض حصل على قروض الصالحها.
وعلى صعيد متصل شكر عاشور االمانة
العامة على تقريرها بشان حضور اجتماعات
اللجان واجللسات فلهم كل التقدير.
وحتدث النائب علي الدقباسي مشددا على
أن اوض���اع املنطقة محتقنة والب��د ان تكون
ل���دى احل��ك��وم��ة اجل��اه��زي��ة واالس���ت���ع���داد ملا
يحتمل حدوثه في ظل وصول القطع احلربية
االميركية ،وعلينا االلتفاف خلف قيادة سمو
امير ال��ب�لاد وعلى احلكومة اال تترك املجال
للقيل والقال ليؤثر على االمن ومطلوب جيش
إلكتروني يتعامل مع االح��داث احلالية ومنح
الثقة لألجهزة االمنية.
من جهته ،قال النائب احمد الفضل  :اشكر
سمو االمير لعفوه عن املواطن سالم الدوسري
والشكر موصول للنائب ناصر الدوسري الذي
لم يبيع الوهم وطلب من صاحب االمر وبرجاء
منه لينال م��اي��راده بشان العفو وه��ذا ع��ادات
وتقاليد اه��ل الكويت وسالم ال��دوس��ري رغم
اقترافه اخلطا اعتذر بينما تضيق مطاعم تركيا
باملتهمني.
وأض��اف الفضل  :ماحدث في جلسة العفو
تأجيج لالوضاع رغم ان رئيس مجلس االمة

جانب من اجللسة

اعلن قبل ارب��ع اي��ام ان احلكومة ل��ن حتضر
وأتذكر النائب السابق النفيسي في الثمانينات
عندما قال اخطانا عندما كنا نالحق الوزراء في
ظل االوض��اع امللتهبة آنذاك واقول االخوة البد
ان يعود ربعكم من اخل��ارج ويطبقون ماعليه
ثم يكتبوا رسالة اعتذار لسمو االمير واقول لكن
ربعكم ليسوا افضل من ابو رفعة.
وه��ن��ا ح��دث س��ج��اال ب�ين الفضل والنائب
اسامة الشاهني الذي أكد ان ما قاله الفضل خلط
رخيص لألوراق عندما يقحم الشرفاء في كالم
غير مقبول وهو اساء لهم بينما كان يتسكع في
مطارات بيروت ونحن سلكنا طريق الدستور
والسلطات ،والفضل يرد بقوله انا أتسكع حيثما
اريد لكن لست عبدا ملرشد مسجونا في مصر.
وط��ال��ب ال��غ��امن ال��ن��ائ��ب�ين ض��ب��ط النفس
ويخاطبهم بالقول نحن في رمضان وصلوا
على النبي ،معلما انه سيتم شطب كل ما ورد به
اساءة .بدوره ،قال النائب محمد الدالل :تقدمنا
بقوانني العفو من خالل أدواتنا التي اتاحها لنا
الدستور وه��ذا واجبنا وعلينا االلتفاف خلف
الوحدة الوطنية وتوجيهات سمو االمير في ظل
االحداث احلالية
وأض���اف ال���دالل  :يجب ان تضع احلكومة
ضوابط دائمة لعملية التوظيف في الفتوى
والتشريع بعيدا عن الواسطات
واكد الدالل ان غياب بعض النواب عن اللجان
البرملانية يعيق عملها والب��د من اع�لان اسماء
احلضور والذين يتخلفوا عن حضور اجتماعات
اللجان.
بدوره قال النائب خليل الصالح  :نتذكر في
هذه االي��ام وقفة سمو االمير في تفجير مسجد
الصادق وحضوره مباشرة والدموع تنهمر من
عينيه في موقف االب البنائه وسموه سحب
فتيل الفتنة واالزمة آنذاك في وقفته الكبيرة
وأضاف الصالح :هناك شهداء الصالة سقطوا
في مسجد الصادق ذهبوا الى جوار ربهم بينما
ذهب من ارتكب هذا اجلرم الى جهنم والشعب
الكويتي وقف امام الوحدة الوطنية ووأد الفتنة
واالن علينا ان نقف خلف القيادة السياسية في
ظل الظروف احلالية املتوترة
أما النائب عبدالله الرومي ،قال :اقول لسمو
االمير وولي العهد كل عام وأنتما واهل الكويت
بخير وفِي ظل الظروف احلالية ونشد على يد
احلكومة ونقول لها في السياسة اخلارجية
نقف معكم من اجل وحدة الكويت وأمنها واؤكد
ان بلدنا الت��زال بخير ومن يريد ان يحكم على
الكويت ووحدتها ي��رى التجمع ف��ي دواوي��ن
رمضان في موقف يجسد اللحمة الوطنية
وأض��اف الرومي  :ما يحدث في املنطقة أمر
ليس سهال ونسأل الله ان يجنب البالد خطر

تخصصاتهم؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب ،يرجى تزويدي بنسخة
من قرار تشكيل اللجنة وأسماء أعضائها.
 2ك��م يبلغ ع��دد األط��ب��اء (غير الكويتيني) ال��ذي��ن قُبلتاستقاالتهم منذ تولي الوزير احلالي منصبه؟
 3ما أسباب االستقاالت اجلماعية؟ مع تزويدي بنسخة منكل االستقاالت كل على حدة؟ ونسخة من الشهادة ومعادالتها.

هذه االح��داث ،وننتقد املوقف احلكومي لعدم
تعويض متضرري االمطار فاحلكومة ليست
ضعيفة او ماعندها فلوس كي تتاخر في صرف
التوصيات حتى هذا الوقت.
وتابع الرومي :انتقد في نفس الوقت عدم
اجناز تقاريرها وتقرير االمانة العامة للمجلس
خير شاهد على تقاعس اللجان التي ال جتتمع.
وواف��ق املجلس على التمديد للجنة الفتوى
والتشريع اسبوعني الجناز تقريرها كما وافق
على التمديد للجنة حادثة االمطار اسبوعني،
وتال االمني العام العرائض والشكاوى املدرجة
على اجلبسة ،وانتقل املجلس لبند االسئلة
 ووافق املجلس على رسالة من رئيس جلنة
التحقيق حول ضوابط وقواعد القبول في إدارة
الفتوى والتشريع يطلب فيها متديد عمل اللجنة
أسبوعني حتى تتمكن من إعداد تقريرها.
وطالب نواب أن تكون هناك عدالة وظيفية
وقواعد للتوظيف ،وبينوا أن قضية التوظيف
يجب النظر إليها بعني االعتبار من املسؤولني
ال سيما املتفوقني من اخلريجني من جامعات
أيضا على رسالة من رئيس
الكويت .وواف��ق ً
جلنة التحقيق حول حادثة األمطار يطلب فيها
منح اللجنة مهلة إضافية أسبوعني حتى يتسنى
لها إعداد تقريرها.
وذكر نواب أن احلكومة إلى اليوم لم تعوض
املتضررين وأك��دوا ض��رورة عدم التراخي في
تعويض املواطنني املتضررين من السيول.
واطلع املجلس على رسالة تتضمن تقرير
األم��ان��ة العامة عن اجتماعات جل��ان املجلس
الدائمة واملؤقتة خالل الفترة من  1فبراير 2019
حتى  30أبريل  2019عملاً بالفقرة األخيرة من
امل��ادة  46من الالئحة الداخلية ملجلس األمة،
وتوجه نواب بالشكر جلهود األمانة العامة في
إعداد هذا التقرير
وانتقل املجلس ال��ى توصيات استجواب
الوزير اجلبري في وقت قال فيه اسامه الشاهني
االستجواب شهد مبارزة سياسية راقية متت
بني ال��وزي��ر واملستجوبني واشكر اجلميع ثم
واف��ق املجلس على التوصيات التي تقدم بها
النواب بعدها انتقل املجلس الى بند استجواب
رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر املبارك املقدم
من النائب عبدالكرمي الكندري
وق��ال وزي��ر العدل ووزي��ر ال��دول��ة لشؤون
مجلس االمة فهد العفاسي طبقا لنص املادة ٦٩
تطلب احلكومة بحث االستجواب في جلسة
سرية والغامن يامر باخالء القاعة
و ِف��ي اول تعليق قال علي الدقباسي خالل
حسابه بتويتر ض��د اإلح��ال��ة للسرية وضد
اإلحالة للتشريعية فيما يتعلق في استجواب
رئيس الوزراء
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الهاشم تسأل عدد ًا من الوزراء
عن إجراءات تطبيق سياسة اإلحالل
وجهت النائبة صفاء الهاشم سؤالاً
برملان ّيًا إلى عدد من الوزراء عن إجراءات
تطبيق سياسة اإلح�لال ،وتقليل أعداد
الوافدين العاملني فيها.
وجاء في نص السؤال املوجه إلى كل
من وزير اإلع�لام وزير الدولة لشؤون
الشباب محمد اجلبري ،ووزي��ر املالية
د.ن��اي��ف احل��ج��رف ،ووزي����رة ال��دول��ة
للشؤون االقتصادية م��رمي العقيل،
ووزيرة األشغال العامة وزيرة الدولة
ل��ش��ؤون اإلس��ك��ان د.ج��ن��ان بوشهري،
ووزير التربية ووزير التعليم العالي د.
حامد العازمي  ،عن إجراءات وزاراتهم
واجلهات التابعة لها لتطبيق سياسة
اإلحالل ،وتقليل عدد الوافدين العاملني
صفاء الهاشم
فيها.ونص السؤال على ما يلي:
نظرًا ألهمية قضية الكويتيني العاطلني عن العمل والتي تعد من أهم وأبرز
القضايا على الصعيدين احلكومي والبرملاني واالختالل الرهيب في التركيبة
السكانية وفي هيكل احلكومة اإلداري والتي من أهم أسبابها األعداد الكبيرة من
الوافدين الذين يتم االستعانة بخدماتهم في مختلف قطاعات الدولة.
وحفاظً ا على النظام العام ولتحقيق التنمية املستدامة لشبابنا وبناتنا
الكويتيني ،ولتحقيق سياسة إحالل كويتية للوظائف احلكومية بدولة الكويت.لذا
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
 - 1كم يبلغ عدد الوافدين املعينني في الوزارة واجلهات التابعة لكم وذلك في
الفترة من عام  1يناير  2017حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ على أن تتضمن اآلتي:
(اإلدارة والقطاع ،واالسم واجلنسية ،واملؤهل العلمي ،وتاريخ التعيني واملسمى
الوظيفي ،وقيمة الراتب واملكافأة التي يتقاضونها)؟ وما أسباب تعيني الوافدين
دون الكويتيني؟
 - 2عدد الكويتيني الذين تقدموا إلى نفس الوظائف وأسباب رفضهم.
 - 3ما إج��راءات ال��وزارة واملكتب واجلهات التابعة لكم في تطبيق سياسة
اإلحالل؟
 - 4ما اإلج��راءات التي اتخذتها ال��وزارة واملكتب واجلهات التابعة لكم والتي
ستتخذ لتخفيض نسبة عدد الوافدين ذوي املؤهالت العلمية املتدنية

الدالل يسأل وزير التعليم العالي
عن إج��راءات تعيني مدير جديد
جلامعة الكويت

وج��ه النائب محمد ال��دالل سؤالني
برملانيني إلى وزير التربية وزير التعليم
العالي د .حامد العازمي ،عن إجراءات
(التعليم العالي) الختيار مدير جديد
جلامعة الكويت في املرحلة القادمة.
ونص السؤال األول على ما يلي:
تبنت احل��ك��وم��ة الكويتية ضمن
برنامجها قاعدة احلوكمة املؤسساتية
وم��ن أه��م مبادئها توفر القيادة ذات
الكفاءة والقدرة والتي يكون اختيارهم
وفق أسس علمية وعادلة ،وتعد جامعة
الكويت من أهم املؤسسات التعليمية في
التعليم العالي التي يستوجب أن يوفر
لها صور الدعم.
وم��ن أب���رز ص��ور ذل��ك ق��ي��ام وزارة
التعليم ال��ع��ال��ي وال���وزي���ر املختص
محمد الدالل
باالهتمام الكبير بقيادة ومنصب مدير
جامعة الكويت ألهمية هذا املنصب في إدارة جامعة الكويت مع تقديرنا للمدير
احلالي جلامعة الكويت.
ونظرًا القتراب مرحلة اختيار مدير جديد جلامعة الكويت ما يتطلب معه تفعيل
مبادئ احلوكمة من خالل إجراءات وآليات تكفل اختيار قيادة جديدة إلدارة اجلامعة
ممن تتوفر فيها مقومات الكفاءة وحسن األداء والقبول األكادميي واإلداري.ل��ذا
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
 - 1ما إجراءات وزارة التعليم العالي الختيار مدير جديد جلامعة الكويت في
املرحلة القادمة؟
 2هل وزير التعليم العالي بصدد تشكيل جلنة أو فريق عمل من املختصنيواملقبولني أكادمي ّيًا وإدار ًّي��ا الختيار أسماء مرشحة ملنصب مدير جامعة الكويت
اجلديد؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب يرجى تزويدي باإلجراءات املتخذة في هذا
الشأن.
 - 3ما النظم والضوابط واللوائح املرتبطة مببادئ احلوكمة ،واملتعلقة باختيار
وتنصيب مدير جامعة الكويت؟ مع تزويدي بنسخ منها.

املال يسأل وزير اخلارجية عن مخالفات «الصندوق الكويتي للتنمية»
وجه النائب د .بدر املال س��ؤالاً برملان ّيًا إلى
نائب رئيس مجلس ال���وزراء وزي��ر اخلارجية
الشيخ صباح اخلالد عن املالحظات واملخالفات
املسجلة على ال��ص��ن��دوق الكويتي للتنمية
االقتصادية العربية.ونص السؤال على ما يلي:
ت��ض��م��ن ت��ق��ري��ر دي����وان احمل��اس��ب��ة للسنة
امل��ال��ي��ة  2017/2018جملة م��ن املالحظات
واملخالفات املسجلة على الصندوق الكويتي
للتنمية االقتصادية العربية.لذا يرجى تزويدي
وإفادتي باآلتي - 1 :بتاريخ  10يناير 2018
أص��در مجلس إدارة الصندوق القرار رقم ()8
لسنة  2018بتحديد مخصصات املدير العام
ونوابه بواقع راتب ( )9000د.ك للمدير العام،
ون���واب امل��دي��ر ال��ع��ام ب��واق��ع رات���ب ()7000
د.ك لنواب املدير العام باإلضافة إل��ى مكافأة
بواقع شهر ونصف عن كل سنة ،لذلك هل طبق
الصندوق املادة ( )38من قانون اخلدمة املدنية
التي تستوجب عرض نظم املرتبات وإقرارها
وتعديلها على مجلس اخلدمة املدنية؟ يرجى
تزويدنا بنسخة من املراسالت مع مجلس اخلدمة
املدنية التي تؤكد موافقته السابقة على االجتماع
املذكور؟  - 2هل حتصل الصندوق على موافقة
الحقة من مجلس اخلدمة املدنية تداركًا للخطأ
ال��ذي وق��ع منه؟ وم��ا اإلج���راءات الالحقة التي
متت بعد احلصول على موافقة مجلس اخلدمة
املدنية؟  - 3هل مت الصرف للمدير العام أو ألحد

نوابه طبقًا لهذا القرار؟ يرجى بيان تاريخ بداية
الصرف مع مراعاة بيان اإلج��راءات القانونية
املتسقة مع املادة ( )38من قانون اخلدمة املدنية
مبا يؤيدها من مستندات؟
 - 4م��ا م��ب��ررات امل��واف��ق��ة ع��ل��ى مضاعفة
املخصصات املنصرفة ملكافأة نهاية اخلدمة
للمدير ال��ع��ام ون��واب��ه خ�ل�ال ال��س��ن��ة املالية
 2017/2018من 396706د.ك إلى 1.370.409
د.ك بزيادة نسبتها  ٪ 336عن السنة املالية
السابقة؟ وما سياسة مجلس اإلدارة في التوافق
مع القوانني التي يصدرها مجلس األمة ال سيما
القانون الذي وحد مكافأة نهاية اخلدمة والتي
تؤكد رغبة املشرع في عدم املبالغة في حتديد
مكافأة نهاية اخل��دم��ة؟ وم��ا سياسة مجلس
اإلدارة في التوافق مع السياسة العامة ملجلس
ال��وزراء في ضبط املصروفات املالية؟  - 5كم
ع��دد امل��وظ��ف�ين غير الكويتيني املعينني وفق
نظام العقود وال��ذي��ن مت ص��رف مكافأة نهاية
اخلدمة لهم على نحو مخالف للمادة ( )17من
نظام العاملني والقرارات املنظمة لها وذلك على
النحو ال���واردة في تقرير دي��وان احملاسبة مع
مراعاة تزويدنا بأسمائهم وقيمة ما مت صرفه
بالزيادة واإلج���راءات التي اتخذها الصندوق
السترداد املبالغ مع تزويدنا مبا يثبت ذلك من
مستندات؟  - 6هل عرض كتاب دي��وان اخلدمة
املدنية رقم ( )2423املؤرخ في  3يونيو 2008

بدر املال

على مجلس اإلدارة عندما مت إصدار هذا القرار؟
مع م��راع��اة تزويدنا مبحضر اجتماع مجلس
اإلدارة الذي يثبت ذلك؟ وفي حالة عدم عرض
مثل ه��ذا الكتاب على مجلس اإلدارة يرجى
بيان اإلج��راءات القانونية ملن اتخذ هذا القرار
في ضوء حجب هذا الكتاب عن مجلس اإلدارة
مع تزويدنا مبا يثبت ذلك من مستندات؟ - 7
يرجى بيان اسم من أصدر القرار السالف البيان
واإلجراءات القانونية املتخذة بحقه مع تزويدنا
مبا يثبت ذلك من مستندات؟  - 8جاء في تقرير
ديوان احملاسبة أن هناك وديعتني لدى مؤسسة

النقد البحرينية استحقتا األول��ى في سبتمبر
 2013والثانية ف��ي يوليو  2014وق��د كان
الصندوق قد رفض التجديد على تلك الوديعتني
إال أن��ه بعد ذل��ك ق��ام بتجديد تلك الوديعتني
األولى ملدة سنتني وفقًا لسعر الليبور فضلاً عن
استمرار احتفاظ مؤسسة النقد البحرينية لتلك
الوديعتني ،لذلك يرجى بيان اإلجراءات املتخذة
في سبيل اس��ت��رداد تلك الوديعتني منذ تاريخ
استحقاقهما وحتى تاريخ اإلجابة مع تزويدنا
مبا يثبت ذل��ك من مستندات؟  - 9هل احتفظ
الصندوق بحقه بتعويضه عن ف��وات الفرص
االستثمارية التي حتقق له عوائد أفضل في ضوء
احتباس مؤسسة النقد تلك الوديعتني مع مراعاة
تزويدنا باملستندات الدالة على ذلك؟  - 10هل
مت استخدام تلك الوديعتني من ضمن نطاق عمل
الصندوق؟ يرجى تزويدنا مبا يثبت ذل��ك من
واقع القانون والنظام األساسي للصندوق11 .
 ما مبررات الصنودق في إب��رام عقد خدماتاستشارية بلغت قيمتها  2.360.500دوالر
أميركي على الرغم من وج��ود مكتب فني دائم
للصندوق ف��ي مملكة البحرين أس��ن��دت إليه
األع��م��ال الح� ًق��ا؟ م��ع م��راع��اة بيان اس��م املكتب
االستشاري ال��ذي تولى متابعة أعمال املنحة
رق��م ( )62وتزويدنا بنسخة من العقد املبرم
مع املكتب االستشاري؟  - 12ما أسباب عدم
اتخاذ الصندوق أية إجراءات إزاء عدم موافقته

على متديد العقد االستشاري ملشروع تطوير
شارع الشيخ جابر األحمد في البحرين ما يعد
معه إخاللاً باالتفاقية اإلطارية؟  - 13ما أسباب
التناقض ف��ي ع��رض ال��وض��ع امل��ال��ي ملشاريع
املنحة رقم ( )62بني تقرير املكتب االستشاري
لشهر مارس  2018وبيانات اإلدارة املصرفية
في الصندوق؟ وأي البيانني هو الصحيح؟ وما
أسباب ع��دم صحة البيان اآلخ��ر؟ وم��ا أسباب
ع��دم ذك��ر املخصص احمل��دد للمشاريع املمولة
من املنحة واملسحوب منهم؟ وك��م تبلغ قيمة
هذا املخصص احمل��دد وقيمة ما مت سحبه؟ وما
إجراءات الصندوق جتاه هذا التناقض واملتسبب
فيه؟ مع مراعاة تزويدنا باملستندات الدالة على
ذلك - 14 .من الذي أصدر املوافقة بتاريخ 21
يناير  2018والتي على إثرها ق��ام الصندوق
بإضافة مشروع جديد بقيمة  9.926.671دوالرًا
أميرك ّيًا في شأن املنحة رقم ( )65املقدمة للمملكة
األردن��ي��ة الهاشمية على نحو مخالف لقرار
مستغل وجود فائض من أموال
اًّ
مجلس الوزراء
املنحة؟ وما اإلج��راءات القانونية املتخذة بحق
من وافق على إضافة هذا املشروع؟ مع مراعاة
تزويدنا باملستندات الدالة؟
 - 15ج��اء ف��ي تقرير دي���وان احملاسبة أن
استثمار الصندوق في صندوق JER REAL
 estate partner 111قد بلغ كخسارة غير
محققة ما نسبته  ٪ 92.9من التكلفة ،لذا يرجى

ب��ي��ان أس��ب��اب اخل��س��ارة م��ع م��راع��اة تزويدنا
بدراسة اجلدوى للدخول في هذا االستثمار16 .
 جاء في تقرير دي��وان احملاسبة أن استثمارالصندوق في صندوق Jer europe fund
 111قد بلغ كخسارة غير محققة ما نسبته
 ٪ 99.8من التكلفة ،ل��ذا يرجى بيان أسباب
اخلسارة مع مراعاة تزويدنا بدراسة اجلدوي
للدخول في هذا االستثمار.
 - 17ما أسباب عدم وجود وحدة متخصصة
إلدارة املخاطر في إدارة الصندوق ألنشطته
وعملياته ،وم��ا أسباب امتناع الصندوق عن
تالفي هذه املالحظة الهامة على الرغم من تقرير
ديوان احملاسبة لذلك ألكثر من سنة مالية؟
 - 18هل هناك مبالغ مودعة في شركات ذات
غ��رض خ��اص أو استثمرت في صناديق لديها
ه��ذا النوع من احلسابات؟ يرجى بيان أسماء
تلك الصناديق أو الشركات ذات الغرض اخلاص
وقيمة املبالغ املتبقية أو املتعلقة أو احملتجزة في
تلك احلسابات مع ماعاة بيان اإلج��راءات التي
قام الصندوق باتخاذها على أن تكون اإلجابة
مشفوعة باملستندات - 19 .يرجى بيان من اتخذ
القرار في الصندوق في شأن جتديد االتفاقية
اخل��اص��ة ب��اخل��دم��ات القانونية ف��ي ال��والي��ات
املتحدة األميركية على نحو مخالف للمادتني
(13و )14من قانون إنشاء ديوان احملاسبة مع
بيان اإلجراءات القانونية املتخذة في حقه؟

