
أعلن النائب ناصرالدوسري عن تقدميه 
اقتراحا بقانون في ش��أن حتديد العدد 
الذي يجوز منحه اجلنسية الكويتية سنة 
2019 مبا ال يقل عن ألفي شخص من حملة 

إحصاء 65 وفئة غير محددي اجلنسية.
ونص االقتراح على ما يلي:

)مادة أولى(: »يحدد العدد الذي يجوز 
منحه اجلنسية الكويتية سنة 2019، 
وفقا حلكم البند ثالثا من املادة اخلامسة 
م��ن امل��رس��وم األم��ي��ري رق��م )15( لنسة 
1959 إليه، مبا ال يقل عن الفي شخص 
من حملة إحصاء 65 وفئة غير محددي 

اجلنسية«.
)م���ادة ث��ان��ي��ة(: على رئيس ال���وزراء 
وال��وزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا 

القانون.
ونصت املذكرة اإليضاحية على مايلي

تنص امل���ادة اخل��ام��س��ة م��ن امل��رس��وم 
األميري رقم )15( لسنة 1959 بقانون 
اجلنسية ال��ك��وي��ت��ي��ة، ع��ل��ى ج���واز منح 
اجلنسية الكويتية مب��رس��وم بناء على 

ع��رض وزي���ر الداخلية مل��ن تتوافر فيه 
الشروط املنصوص عليها في البند ثالثا 
من تلك املادة، على أن يحدد بقانون العدد 
الذي يجوز منحه اجلنسية الكويتية كل 
سنة بالتطبيق ألحكام املادة ممن توافرت 
فيهم ال��ش��روط وال��ض��واب��ط املطلوبة، 
وذلك بعد البحث والتدقيق الذي تقوم به 

األجهزة املعنية.
وقد صدرت قوانني عدة لتحديد العدد 
ال��ذي يجوز منحه اجلنسية الكويتية 
لكل سنة ميالدية بالتطبيق ألحكام البند 

الثالث املشار إليه.
وملا كان هذا القانون قد انتهى سريانه 
بنهاية السنة امليالدية التي ص��در فيها 
لذلك أع��د ه��ذا االق��ت��راح بقانون متضمنا 
في مادته األولى النص على حتديد العدد 
ال��ذي يجوز منحه اجلنسية الكويتية 
لسنة 2019 وفقا ألحكام املادة اخلامسة 
من املرسوم األميري املشار إليه مبا ال يقل 
ع��ن ألفي شخص م��ن حملة إح��ص��اء 65 

ناصر الدوسريوفئة غير محددي اجلنسية.
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عسكر يقترح إقامة دورات تدريبية
 في التطبيقي لتخريج مفتش أمن للسجون 

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا باقامة دورات تدريبية في املعهد 
التطبيقي لتخريج موظفني يحملون برنامج دبلوم امن ولتفتيش 
السجون أسوة بنظرائهم بأمن وتفتيش املنافذ نظرا للنقص الواضح 
في أعداد املوظفني من اجلنسني في السجون وملعاجلة النقص نقترح 
أن يساهم املعهد التطبيقي في ايجاد حل للمشكلة من خالل اقامة 
دورات تدريبية لتخريج طلبة يحملون برنامج )دبلوم( امن وتفتيش 

السجون لذا نقترح برغبة اقامة دورات تدريبية في املعهد التطبيقي 
لتخريج موظفني يحملون برنامج دبلوم امن ولتفتيش السجون أسوة 

بنظرائهم بأمن وتفتيش املنافذ
ونص االقتراح كالتالي : اقامة دورات تدريبية في املعهد التطبيقي 
لتخريج موظفني يحملون برنامج دبلوم امن ولتفتيش السجون أسوة 

عسكر العنزيبنظرائهم بأمن وتفتيش املنافذ

استفسر عن آلية توزيع الدرجات  ملختلف املستويات الوظيفية 

عاشور يسأل احلجرف عن تقييم الكفاءة السنوي جلهاز املراقبني املاليني 
وجه النائب صالح عاشور سؤاال الوزير املالية  د. نايف احلجرف   جاء 
فيه باالشارة الى القانون رقم ) 23 ( لسنة 2015 بإنشاء جهاز املراقبني 
املاليني ، ونظرا النتقال املراقبني املاليني العاملني في وزارة املالية إلى اجلهاز 
مبوجب املادة )24 ( من القانون اعتبارا من تاريخ صدور القانون . وحيث أن 
تقييم كفاءة املوظف هو من األمور املهمة التي ترتبط باستقراراه الوظيفي 
وتؤثر على حقوقه وامتيازاته احلالية الوظيفية ، وحيث منا الى علمنا كثرة 
التظلمات والتذمر من قبل العاملني باجلهاز من عدم العدالة واملوضوعية 

والشفافية في تقييم ادائهم واالنتقاص من حقوقهم  .
وطالب النائب صالح عاشور وزير املالية: 

1 - تزويده  بعناصر تقييم الكفاءة السنوي املعتمدة باجلهاز وآلية 
توزيع درجة التقييم الكلية على هذه العناصر ملختلف املستويات الوظيفية 
في اجلهاز من املراقبني املاليني العاملني مبكاتب املراقبني املاليني للجهات 
اخلاضعة لرقابة اجلهاز وامل��دراء املسئولني عن تلك املكاتب ) املشرفون 
املباشرون عليهم( ومدراء اإلدارات األخرى التابعة لقطاعات اجلهاز وباقي 

العاملني باجلهاز خالف الفئات املذكورة من خالل كشف يبني اآلتي:
أ- الفئة الوظيفية       ب- عناصر تقييم الكفاءة لهذه الفئة     ج-  الدرجة 

لكل عنصر.
2 - كما طالب عاشور  بتزويده بكافة ال��ق��رارات ال��ص��ادرة من جهاز 
املراقبني املاليني اخلاصة بآلية تقييم الكفاءة السنوي للعاملني باجلهاز ، 
وتزويدنا بعناصر التقييم املعتمدة في اجلهاز التي ستطبق على العاملني في 

اجلهاز عن سنة التقييم   2018 .
3 - هل تعد كافة القرارات والضوابط واملعايير الصادرة من اجلهاز بشأن 
تقييم العاملني في اجلهاز متوافقة مع قانون ونظام اخلدمة املدنية والقرارات 
الصادرة من مجلس اخلدمة ،  اذا كانت االجابة  ) ال ( ، فما هو السند القانوني 
الذي استند اليه اجلهاز بإصدار تلك القرارات والضوابط واملعايير ، مع 
تزويدنا بالكتب واملراسالت التي متت مع ديوان اخلدمة املدنية بهذا الشأن 
إن وجدت . 4 - ما صحة قيام اجلهاز بصرف عالوة ) بدل اإلش��راف ( لكل 
من م��دراء الوحدات املنقولني من وزارة املالية إلى اجلهاز بحكم القانون 
والذين استمروا مبزاولة مهامهم في إدارة مكاتب املراقبني املاليني في اجلهات 

اخلاضعة لرقابة اجلهاز .
إذا كان ما ورد صحيحا فيرجى إفادتنا باآلتي : 1. السند القانوني لصرف 
عالوة بدل اإلشراف وتزويدنا بكافة املراسالت والكتب التي متت بهذا الشأن 

سواء داخل اجلهاز أو بني اجلهاز وجهات أخرى .
2. الفترة التي مت صرف عالوة بدل اإلشراف عنها ، وهل شملت الفترة 

سنوات التقييم 2016  ، 2017 ؟
3. كشف باالسماء واملسميات الفنية واملبالغ املصروفة عن عالوة بدل 
إشراف  بأثر رجعي . 4. هل قام من استحق صرف عالوة بدل إشراف لهم 
بأثر رجعي من مدراء الوحدات املنقولني الى اجلهاز  بتقييم كفاءة املراقبني 

املاليني العاملني باملكاتب التي حتت اشرافهم عن سنوات التقييم 2016 و 
2017 ،  في حال اإلجابة بنعم فيرجى تزويدنا مبا يفيد اعتمادهم لتقييم 

الكفاءة عن السنتني املذكورتني .
وفي حال اإلجابة ) ال ( فمن قام نيابة عنهم بتقييم كفاءة املراقبني املاليني 
عن السنتني 2016 ، 2017 سواء كرئيس مباشر أو الرئيس الذي يليه . وهل 
من قام بتقييم الكفاءة عن السنتني املذكورتني له اتصال مباشر مع كافة 
املراقبني املاليني العاملني باملكاتب اخلاضعة لرقابة  اجلهاز ، إن لم يكن له 

اتصال مباشر وحقيقي يرجى االفادة عن اآلتي :
5. ما هو السند القانوني الذي استند اليه اجلهاز في عدم قيام من مت 
صرف ) بدل اشراف ( لهم بتقييم كفاءة املراقبني املاليني باملكاتب اخلاضعة 

لرقابة اجلهاز عن السنتني 2016 ، 2017  .
6. كيف متكن من ليس اتصال مباشر وحقيقي مع املراقبني املاليني 

في املكاتب اخلاضعة لرقابة اجلهاز من تقييم كفاءتهم ووفق اي معايير 
او ضوابط خصوصا وأن أغلب عناصر التقييم هي تقديرية تعتمد على 

االحتكاك والتواصل املباشر والدائم واملعرفة احلقيقية ملن يتم تقييمه .
7. ما عدد املراقبني املاليني الذين قام بتقييمهم كل   H. هل رفعت كتب من 
املسؤولني املباشرين ممن نقلوا من وزارة املالية من مدراء الوحدات اعتراضا 
على هذا اإلجراء ،  يرجى تزويدنا بتلك الكتب ، وما هو االجراء الذي اتخذه 

اجلهاز حيال تلك الكتب لكل من سنتي التقييم 2016 ، 2017 .
5 - كم عدد التظلمات املرفوعة من قبل املراقبني املاليني عن تقييم الكفاءة 
السنوي اخلاص باألعوام 2016 و 2017 ، وما هي االج��راءات واخلطوات 
التي اتخذها اجلهاز جتاه هذه التظلمات . مع تزويدنا بكشف بعددها مقسمة 
حسب السنوات املذكورة واسم املتظلم ودرجته ومسماه الوظيفي ونسخة 
عن تلك التظلمات . 6 - هل مت مخاطبة أو رفع هذه التظلمات لديوان اخلدمة 

املدنية كأحد اخلطوات املعمول بها في شأن التظلمات ، إن كانت االجابة 
) نعم ( يرجى تزويدنا برد الديوان عليها ، وان كانت االجابة ) ال ( فما 
هو سبب عدم اتخاذ هذه اخلطوة وما هو السند القانوني الذي استند اليه 
اجلهاز بعدم رفع التظلمات لديوان اخلدمة املدنية ، مع تزويدنا بكافة الكتب 
واملراسالت حول هذا املوضوع سواء داخل اجلهاز أو بني اجلهاز وديوان 

اخلدمة املدنية .
7 - كم عدد الدعاوي املرفوعة من قبل املراقبني املاليني ضد رئيس اجلهاز 
بسبب تقييم األداء السنوي عن السنوات 2016 ، 2017 وهل صدرت احكام 
قضائية بها مع تزويدنا بنسخة من  االحكام الصادرة لكافة درجات التقاضي 
؟ 8 - هل وردت أية كتب من إدارة الفتوى والتشريع بشأن موضوع تقييم 
الكفاءة السنوي تخص أيا من املراقبني املاليني العاملني باجلهاز مع تزويدنا 
بكافة هذه الكتب واملراسالت ، وما هي االجراءات التي اتخذها اجلهاز جتاه 
هذه الكتب ما تزويدنا مبا يفيد برأي اجلهاز ورده الرسمي على كافة الكتب 

الواردة من ادارة القتوى والتشريع بهذا الشأن .
9 - هل قام اجلهاز بتعديل تقييم الكفاءة السنوي ألي من العاملني فيه 
عن سنوات تقييم االداء 2016 و2017 ؟ فإذا كانت اإلجابة ) نعم ( يرجى 

موافاتنا باآلتي :
A. اآللية املتبعة باجلهاز في تعديل تقييم الكفاءة السنوي للعاملني مع 
تزويدنا بكافة القرارات والتعاميم الصادرة من اجلهاز والتي تنظم عملية 

تعديل تقييم الكفاءة السنوي  .
B. كافة القرارات الصادرة من اجلهاز مبن مت تعديل تقييم الكفاءة 
السنوي متضمنة كافة املستندات املرتبطة باملوضوع )كتاب التظلم ، 
محاضر اجتماعات اللجنة املختصة ، قرار اجلهاز بالتعديل وأية مراسالت 

داخلية وخارجية بهذا الشأن (
C. ما هي االسباب واملبررات التي استند اليها اجلهاز في تعديل التقييم 
لكل حالة . 10 - هل مت تطبيق آلية تعديل تقييم الكفاءة السنوي على كافة 
التظلمات ذات موضوع التقييم فإذا كانت اإلجابة ) نعم (  يرجى تزويدنا 
بكافة التظلمات وما مت عليها من إجراءات بهذا الشأن ، وإذا كانت اإلجابة ) ال 
(  يرجى بيان االسباب واملبررات التي مت استند اليها اجلهاز في عدم تعديل 
تقييم الكفاءة لكل حالة من حاالت التظلم على حده مرفق بها املستندات 
الدالة على ذلك من محاضر اجتماع اللجنة املختصة و الكتب واملراسالت 

داخل اجلهاز مبا يرتبط بعدم تعديل التقييم  لكل حالة . 
11 - من هي اجلهة االداري��ة املسؤولة قانونا عن تقييم كفاءة املراقبني 
املاليني املنقولني الى اجلهاز عن سنة التقييم 2015  ، هل هي وزارة املالية 
أم جهاز املراقبني املاليني ، ومن هي اجلهة اإلداري��ة التي قامت فعال بتقييم 
الكفاءة للمراقبني املاليني املنقولني الى اجلهاز عن سنة التقييم 2015 وزارة 

املالية أم جهاز املراقبني املاليني ؟
اذا كانت اجلهة االدارية املسؤولة قانونا عن تقييم كفاءة املراقبني املاليني 
املنقولني الى اجلهاز هي وزارة املالية وقامت ال��وزارة فعليا بتقييمهم عن 
سنة التقييم 2015  ، فما هو السند القانوني الذي مت االستناد اليه في ذلك 
علما بأن النقل الى اجلهاز مت وفقا حلكم املادة ) 22 ( من قانون اجلهاز من 
تاريخ اصداره في 2015/5/11 ، ومن هو الرئيس املباشر والرئيس الذي 
يليه الذين اعتمدوا تقييم الكفاءة لسنة 2015 مع تزويدنا مبا يفيد ذلك من 

اعتماد تقييم الكفاءة للسنة 2015 .
وإن كانت اجلهة االداري��ة املسؤولة قانونا عن تقييم كفاءة املراقبني 
املاليني املنقولني الى اجلهاز هي جهاز املراقبني املاليني وقام اجلهاز فعليا 

بتقييمهم عن سنة التقييم 2015  يرجى افادتنا باآلتي : 
  ما هو السند القانوني الذي استند اليه اجلهاز باعتماده لتقييم السنة 
2015 ، وهل مت مخاطبة ديوان اخلدمة أو ادارة الفتوى والتشريع بذلك  مع 

تزويدنا بكافة املراسالت والكتب ان وجدت . 
B. هل قام م��دراء الوحدات املنقولني الى اجلهاز باعتماد تقييم كفاءة 
املراقبني املاليني اخلاضعني ملسؤوليتهم في املكاتب اخلاضعة لرقابة اجلهاز 
عن سنة التقييم 2015  كرؤساء مباشرين لهم ؟ اذا كانت االجابة ) نعم ( 
فما هي السند القانوني التي استند اليه اجلهاز بالسماح لهم باعتماد تقييم 
الكفاءة للسنة 2015 ، وما االسباب واملبررات القانونية التي استند اليها 
 .C اجلهاز بعدم السماح لهم باعتماد تقييم الكفاءة للسنتني 2016 ، 2017  ؟
هل مت صرف قيمة عالوة االداء السنوية للمراقبني املاليني عن سنة التقييم 
2015 وفقا للكادر اخلاص باجلهاز علما بأن الكادر اخلاص مبا تضمنه 
من جداول منها اجلدول اخلاص بعالوة االداء السنوية قد طبق وعمل به 
بأثر فوري من تاريخ صدور القانون  ؟ اذا كانت االجابة ) ال ( فما هو السند 
القانوني الذي استند اليه اجلهاز في عدم صرف قيمة عالوة االداء وفقا 
للكادر عن سنة التقييم 2015  ، ووفق اي قواعد مت صرف قيمة عالوة االداء 

للمراقبني املاليني املنقولني الى اجلهاز عن سنة التقييم 2015 .
12 - هل يوجد تعاميم أو ق��رارات من اجلهاز أو توجيهات من قياديي 
اجلهاز تلزم مدراء املكاتب اخلاضعة لرقابة اجلهاز بتقييم كفاءة املراقبني 
املاليني في املكاتب اخلاضعة لرقابة اجلهاز مبراعاة أو تطبيق معايير 
أو اشتراطات في عملية التقييم عن السنة 2018 بخالف عناصر التقييم 
املعتمدة في تقييم السنة 2018  ؟ اذا كانت االجابة ) نعم ( فما هي هذه  
املعايير أو االشتراطات سواء املكتوبة منها بشكل رسمي  أو الشفهيه وما 
هو السند القانوني ملثل هذه التعليمات أو التوجيهات ، وهل مت أخذ موافقة 
دي��وان اخلدمة املدنية على اضافتها ضمن آلية التقييم ، وم��ا هو السند 
القانوني في صفة االل��زام بها أو مراعاتها ،  ومل��اذا لم تدرج بشكل واضح 
ومحدد ضمن عناصر التقييم املعتمدة ، وهل عدم االلتزام بها أو مراعاتها 

يعرض الرئيس املباشر للمساءلة أو لفت النظر  .

   د. نايف احلجرفصالح عاشور

65 وفئة غير محددي اجلنسية من حملة إحصاء 

2000 شخص  الدوسري يقترح جتنيس 
9 شهور استفسر عن عدم شغل منصب رئيس وحدة التحريات املالية طوال 

الشطي يسأل وزير املالية 
عن شبهة غسيل أموال في أحد البنوك

وجه النائب خالد حسني الشطي سؤاال الى   وزير املالية نايف 
احلجرف نص السؤال: في ظل تنامي ح��االت االشتباه في غسل 
األم��وال والتي تناقلتها الصحف احمللية وعلى وجه خاص قيام 
البنك املركزي بفرض غرامات مالية كبيرة على بعض البنوك، يبرز 
دور وحدة التحريات املالية الهام في تلقي البالغات من البنوك 

احمللية والتعامل معها وفق القوانني احمللية.
واخ��ذا باالعتبار ان انشاء وح��دة التحريات املالية وتأسيس 
كيانها احلالي جاء من خالل رئيس الوحدة السابق طالل الصايغ 
وال��ذي مت خالل فترة توليه رئاسة الوحدة خ��روج الكويت من 
القائمة السوداء، وهي جهود واضحة من قبل املذكور ومت اإلشادة 

بها من عدد من املؤسسات الدولية.
ولكن فوجئنا بقرار عدم التجديد للمذكور أعاله! وهو ما يعد 
تبديد واضح للجهود املبذولة من قبل رئيس الوحدة السابق فضال 
عن عدم شغل منصب رئيس الوحدة حتى االن، قرابة 9 شهور وهو 
ما يدل على عدم وجود كفاءة تضاهي كفاءة املذكور بعالية في 

رئاسة الوحدة واملضي قدما في استكمال ما مت بناؤه من قبله.
وطالب مبوافاته  بأسباب عدم التجديد لرئيس الوحدة السابق  
طالل الصايغ وما إذا كان هناك أي قصور من جانبه أدى الى اتخاذ 

خالد الشطيقرار استبعاده.


