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مدى هيمنة مجلس الخدمة املدنية على الجهات الحكومية 
والهيئات واملؤسسات املستقلة: دراسة تحليلية وتطبيقية 

أ. بدر مشاري احلماد
نائب رئيس جهاز املراقبني املاليني بالوكالة سابقاً )2021(

ووكيل مساعد سابق لشؤون الرقابة املالية 
وزارة املالية، دولة الكويت 

امللخص:
1979 بشأن نظام اخلدمة املدنية مبادئ أساسيًة  15 لسنة  أرسى املرسوم بقانون رقم 
به بشكل  املدنية مناطاً  للخدمة  املدنية، خاصًة وأّنه قد أنشأ في أحكامه مجلساً  للخدمة 
أساسي رسم السياسات العامة للدولة املتعلقة بشؤون التوظف. وقد ترتب على صدور 
املرسوم بهذا القانون بعض اإلشكاليات نظراً لصدوره في ظل وجود قوانني ومراسيم 
منشئة ومنظمة جلهات حكومية، وتتضمن أحكاماً لتنظيم شؤون التوظف فيها؛ لذا جاءت 
هذه الدراسة لتتناول مسألة مهمة وهي مدى هيمنة مجلس اخلدمة املدنية على اجلهات 
احلكومية بوجه عام، والهيئات واملؤسسات املستقلة بوجه خاص، وأيضاً ملعاجلة عدد 
من اإلشكاليات التي تتعلق بنطاق سريان املرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979، وهيمنة 
مجلس اخلدمة املدنية على اجلهات احلكومية، وفيما إذا كانت تلك اجلهات ملتزمة بأحكام 

اخلدمة املدنية من عدمه.
التاريخية  القراءة  منهجية  على  الدراسة  هذه  في  االعتماد  مت  اإلشكاليات  تلك  ولِتناول 
عدة  من  الدراسة  وتتكون  الواقع،  على  وأثرها  التوظف  لشؤون  املنظمة  للتشريعات 
محاور: األول يتعلق باجلوانب التنظيمية لألجهزة الرقابية املعنية ذات العالقة بشؤون 
التوظف  ُنُظم شؤون  املدنية على  التوظف. والثاني يتعلق بحدود والية مجلس اخلدمة 
بالهيئات واملؤسسات ذات امليزانيات املستقلة. أّما الثالث فيتعلق بتعامل األجهزة املعنية 

مع حقيقة هيمنة مجلس اخلدمة املدنية على شؤون التوظف بالدولة.
وقد خلصت الدراسة إلى أّن صدور املرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن اخلدمة 
املدنية قد فرض واقعاً جديداً على اجلهات احلكومية، وهو ثبوت هيمنة مجلس اخلدمة 
إنشاء  قوانني  تنص  لم  فيما  املستقلة  امليزانيات  ذات  واملؤسسات  الهيئات  على  املدنية 
مجلس  من  لكل  واضحة  أدواراً  هناك  وأّن  ذلك،  غير  على  احلكومية  اجلهات  وتنظيم 
امللزمة  التفسيرات  إصدار  شأن  في  والتشريع  الفتوى  وإدارة  املدنية  اخلدمة  وديوان 
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للجهات احلكومية فيما يتعلق بتشريعات اخلدمة املدنية، مع التأكيد على أهمية التنسيق 
فيما بينها في هذا الشأن، وبشأن الدراسة املسبقة لقوانني إنشاء اجلهات احلكومية.

كلمات دالة: مجلس اخلدمة املدنية، الرقابة املالية املسبقة، قانون اخلدمة املدنية، األجهزة 
الرقابية، تشريعات اخلدمة املدنية.
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املقدمة:
أوالً: موضوع الدراسة

تطّور  تاريخية،  مراحل  بعدة  الوظيفية  الشؤون  تنظم  التي  الكويتية  التشريعات  مرت 
خاللها شكل ومضمون شؤون التوظف بالدولة، وكان لهذا التطور التشريعي آثار ذات 
التوظف  شؤون  تنظيم  شأن  في  ُتتَخذ  التي  اإلدارية  للقرارات  نتيجة  مالية  انعكاسات 
باجلهات احلكومية، وقد اهتمت املالية العامة للدولة منذ نشأتها بأنظمة الرقابة املختلفة، 
وال تكاد تخلو التشريعات املنظمة للشؤون املالية بالدولة من أحكام تتعلق بالرقابة التي 
تستهدف حماية وصيانة املال العام، وقد ضّمن املشّرع أحكاماً خاصة بالشؤون املالية 
بدستور الدولة الصادر في عام 1962 )الفصل الرابع: السلطة التنفيذية – الفرع الثاني: 

الشؤون املالية(.
وحيث إّن مكّونات امليزانية العامة للدولة تشمل باباً يتعلق باالعتمادات املالية لتعويضات 
املوظفني )الرواتب واألجور(؛ فهو يخضع لقواعد ُتنّظم الصرف منه ممثَّلًة بالتشريعات 
اخلاصة بنظام اخلدمة املدنية، ونظراً لتطور املالية العامة بالدولة؛ فقد استلزم أن تتطور 
اخلدمة  لنظام  التشريعي  التطور  هذا  أّثر  وقد  املدنية،  للخدمة  املنظمة  التشريعات  معها 
املاليني،  املراقبني  جهاز  التحديد  وجه  وعلى  الرقابية،  األجهزة  عمل  نطاق  على  املدنية 
وهو املعني بتطبيق الرقابة املالية املسبقة على اجلهات احلكومية، باعتباره اجلهاز املانع 

للتصرفات املالية املخالفة التي قد تتسبب بها اجلهات احلكومية.
وتقنني  العام  املال  على  للمحافظة  التوظف  شؤون  تنظم  التي  التشريعات  أهمية  وتأتي 
امليزانية  في  واألجور  الرواتب  لباب  املخصصة  املالية  االعتمادات  على  الصرف  أوجه 
مع  مقارنًة  حجماً  األكبر  باعتبارها  لها،  املنظمة  التشريعات  مع  يتفق  مبا  للدولة  العامة 
ومثّل  هذا  عام.  بوجه  امليزانية  اعتمادات  إلجمالي  ونسبتها  بامليزانية  األخرى  األبواب 
صدور املرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن اخلدمة املدنية وتعديالته استقراراً 
للتنظيم الوظيفي بالدولة، خاصًة بعد إنشاء مجلس اخلدمة املدنية َضِمن أحكامه)1( في 
ظل وجود تنظيمات خاصة لشؤون التوظف بالعديد من اجلهات احلكومية، حيث تأثرت 

تلك التنظيمات بصدور هذا املرسوم بالقانون.
ثانياً: إشكالية الدراسة 

جاء املرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن اخلدمة املدنية متضمناً أحكاماً ومبادئ 
ثابتة تتعلق بتنظيم شؤون التوظف بالدولة، كما منح املرسوم بعض املرونة بخصوص 

املادة )4( من املرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن اخلدمة املدنية.  )1(
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تنظيم بعض املسائل املتعلقة بشؤون التوظف، إّما من خالل اختصاصات مجلس اخلدمة 
املدنية، أو من خالل مرسوم تنفيذي يصدر بهذا الشأن.

املالية  التابعني لوزارة  املاليني ورؤساء احلسابات  ونتيجة لتوسيع نطاق عمل املراقبني 
في ذلك الوقت، وذلك من خالل قيام مجلس األمة بإصدار تشريع خاص؛ حيث مت ضم 

الهيئات واملؤسسات املستقلة ضمن نطاق اجلهات اخلاضعة للرقابة املالية املسبقة)2(.
وقد واجه قطاع الرقابة املالية املسبقة بوزارة املالية مشكلًة متثّلت بتمتّع الهيئات واملؤسسات 
املستقلة باالستقاللية املالية باإلضافة إلى االستقاللية اإلدارية املتمثلة بشؤون التوظف، 
مما خلق تفاوتاً في اإلجراءات الرقابية التي ميارسها املراقبون املاليون ورؤساء احلسابات 
فيما بني اجلهات احلكومية التي تصنّف ميزانيتها كوزارات وإدارات حكومية، واجلهات 

األخرى التي تصنّف ميزانيتها على أّنها جهات ذات ميزانيات مستقلة.
للممارسة  نتيجة  اإلشكاليات  من  عدد  برز  الرقابية  باإلجراءات  التفاوت  هذا  ظل  وفي 

العملية لنظام الرقابة املالية املسبقة والتي نلخصها بالتساؤالت التالية:
بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن اخلدمة املدنية؟ املرسوم  سريان  نطاق  ما  	•

امليزانيات  ذات  واملؤسسات  الهيئات  إلى  املدنية  اخلدمة  مجلس  هيمنة  متتد  هل  	•
املستقلة؟

املتعلقة  املدنية  اخلدمة  بأحكام  املستقلة  واملؤسسات  الهيئات  تلتزم  هل  	•
باختصاصات مجلس اخلدمة املدنية؟

التي واجهت نظام  الدراسة سوف ُنسلّط الضوء على تلك اإلشكاليات  ومن خالل هذه 
الرقابة املالية املسبقة عند ممارسة اختصاصاته على اجلهات احلكومية، والكيفية التي 

تعامل معها النظام.
ثالثاً: منهجية الدراسة 

مت االعتماد في هذه الدراسة على منهجية التتبع التاريخي للتشريعات املنّظمة لشؤون 
الوظيفية،  شؤونها  تنظيم  في  احلكومية  اجلهات  سلطة  على  صدورها  وأثر  التوظف، 
وكذلك استعراض حاالت عملية لعدد من اجلهات احلكومية التي ثارت من خاللها مثل 
موضوعية  إجابات  إلى  الوصول  نحاول  األسلوب  هذا  خالل  ومن  اإلشكاليات،  تلك 

لإلشكاليات التي تناولتها هذه الدراسة.

القانون رقم 55 لسنة 2000 بشأن تعديل أحكام املرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بشأن قواعد   )2(
إعداد امليزانيات العامة والرقابة عليها واحلساب اخلتامي.
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لديوان  وُقّدمت   2013 عام  في  أعددتها  أن  سبق  ورقة  في  املسألة  هذه  لتناولي  ونظراً 
إطارها  في  صياغتها  نعيد  أن  رأينا  من  أّنه  إال  مبضمونها)3(،  أشاد  الذي  املدنية  اخلدمة 

العلمي وتنقيحها إلضفاء قيمة علمية عليها.
رابعاً: خطة الدراسة

في ضوء ما سبق بيانه، سنتناول جوانب الدراسة وفق اخلطة التالية:
املبحث األول: اجلوانب التنظيمية لألجهزة الرقابية املعنية ذات العالقة بشؤون التوظف

بالهيئات  التوظف  شؤون  نظم  على  املدنية  اخلدمة  مجلس  والية  حدود  الثاني:  املبحث 
واملؤسسات ذات امليزانيات املستقلة

املبحث الثالث: تعامل األجهزة املعنية مع حقيقة هيمنة مجلس اخلدمة املدنية على شؤون 
التوظف بالدولة.

املرتبات  نظم  وتعديل  إقرار  في  املدنية  اخلدمة  مجلس  اختصاص  حول  دراسة  احلماد،  مشاري  بدر   )3(
باجلهات واملؤسسات احلكومية، 2013.
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املبحث األول
اجلوانب التنظيمية لألجهزة الرقابية املعنية 

ذات العالقة بشؤون التوظف
منذ بداية ظهور مالمح الدولة احلديثة، برزت أجهزة حكومية مختلفة تتطلبها تلك املرحلة، 
الصادرة  التنظيمية  التشريعات  حتّدده  ملا  وفقاً  واإلدارية  املالية  استقالليتها  وتفاوتت 
التطور  لهذا  ونتيجة  الدستور،  أحكام  حّددته  الذي  التنظيمي  اإلطار  في  وذلك  بشأنها، 
اإلداري استلزم األمر بأن ُتنشأ أجهزٌة رقابيٌة متخصصٌة ونوعيٌة في جوانب حددتها 
قوانني إنشائها بهدف الرقابة على األجهزة احلكومية، وسوف نركز في هذا املبحث على 
اجلهات الرقابية التي لها عالقة بهذه الدراسة واملتمثلة بديوان احملاسبة، وقطاع الرقابة 
املالية بوزارة املالية الذي استقل الحقاً حتت مسمى جهاز املراقبني املاليني، وأخيراً ديوان 

اخلدمة املدنية )مجلس اخلدمة املدنية(.

املطلب األول 
دور ديوان احملاسبة في الرقابة على شؤون التوظف

أٌنِشئ ديوان احملاسبة مبوجب القانون رقم 30 لسنة 1964 وذلك تنفيذاً ألحكام الدستور 
األمة،  مبجلس  ملحقاً  ويكون  بقانون  املالية  للمراقبة  املستقل  الديوان  هذا  إنشاء  بشأن 
ويقوم مبعاونة كٍل من احلكومة ومجلس األمة في رقابة حتصيل إيرادات الدولة وإنفاق 

مصروفاتها)4(.
على  فّعالة  رقابة  حتقيق  إلى  يهدف  الديوان  فإّن  احملاسبة،  ديوان  إنشاء  لقانون  ووفقاً 
قانون  مبقتضى  له  املخّولة  االختصاصات  ممارسة  طريق  عن  وذلك  العامة،  األموال 
الديوان نطاق عمله)6(، حيث  املبنّي فيه)5(، وقد أوضح قانون إنشاء  الوجه  إنشائه وعلى 

حددها باجلهات اآلتية:
اإلداري  اجلهاز  منها  يتألف  التي  العامة  واملصالح  واإلدارات  الوزارات  كافة   .1

للدولة.

املادة )151( من الدستور.  )4(
املادة )2( من قانون إنشاء ديوان احملاسبة.  )5(
املادة )5( من قانون إنشاء ديوان احملاسبة.  )6(
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البلديات وسائر الهيئات احمللية ذات الشخصية املعنوية.  .2
من  غيرها  أو  البلديات  أو  للدولة  التابعة  العامة  واملنشآت  واملؤسسات  الهيئات   .3

الهيئات احمللية ذات الشخصية املعنوية العامة.
العامة  املعنوية  األشخاص  أحد  أو  للدولة  يكون  التي  املؤسسات  أو  الشركات   .4
األخرى نصيب في رأس مالها ال يقل عن 50% منه، أو تضمن لها حداً أدنى من 

األرباح.
أما فيما يتعلق مبجال رقابته على شؤون التوظف املنصوص عليها بالقانون، فقد وردت 
فحص  في  الديوان  دور  األحكام  تلك  تناولت  حيث  الشأن)7(،  هذا  في  تفصيلية  أحكام 
وذلك  لرقابته؛  اخلاضعة  باجلهات  التوظف  شؤون  في  الصادرة  القرارات  ومراجعة 
ومراجعة  وفحص  لها،  املنّظمة  للقواعد  ومطابقتها  القرارات  هذه  صحة  من  لالستيثاق 
حسابات املعاشات واملكافآت، كما تناولت اإلجراءات الواجب اتخاذها من الديوان جتاه 

اجلهات اخلاضعة لرقابته في هذا الشأن.
عمله  ونطاق  احملاسبة  ديوان  دور  يتضح  سابقاً،  إليها  املشار  املواد  أحكام  خالل  ومن 
فإّن  الديوان، وبالتالي  إنشاء  قانون  التي نص عليها  التوظف باجلهات  املتعلق بشؤون 
رقابته  نطاق  حتت  تقع  التي  اجلهات  احترام  مدى  من  بالتحقق  معني  احملاسبة  ديوان 
الديوان  ويرصد  هذا  فيها،  التوظف  لشؤون  واملنظمة  الصادرة  التشريعات  ألحكام 
يتخذ  كما  السنوي،  تقريره  في  ويضعها  لرقابته،  اخلاضعة  اجلهات  على  مالحظاته 
التي  املخالفات  وتتضمن  املساءلة،  تستوجب  التي  املخالفات  جتاه  القانونية  اإلجراءات 

تتعلق بشؤون التوظف)8(.

املطلب الثاني 
دور جهاز املراقبني املاليني في الرقابة على شؤون التوظف

على الرغم من أّن إنشاء جهاز للمراقبني املاليني كان في عام 2015 مبوجب القانون رقم 
املاليني  املراقبني  عمل  ينظم  والذي  املسبقة  املالية  الرقابة  نظام  أّن  إال   ،)9(2015 لسنة   23
جاء قبل تاريخ إنشاء اجلهاز بفترة زمنية بعيدة نسبياً. ولعل من األهمية مبكان أن نشير 

املواد )10 و11 و12( من قانون إنشاء ديوان احملاسبة.  )7(
املادتان )22 و52( من القانون رقم 30 بشأن إنشاء ديوان احملاسبة وتعديالته.  )8(

الكويت اليوم )اجلريدة الرسمية(، العدد 1236، بتاريخ 2015/5/17.  )9(
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ولو بشكل مختصر للجانب التاريخي للنظام ألهمية هذا اجلانب في هذه الدراسة)10(. لقد 
1960 بشأن قواعد إعداد امليزانية العامة والرقابة  1 لسنة  صدر املرسوم بالقانون رقم 
بالفقرة  للقانون  اإليضاحية  املذكرة  أشارت  وقد  اخلتامي،  واحلساب  تنفيذها  على 
اخلاصة في )الطائفة الثانية( إلى أهمية تنفيذ الرقابة على امليزانية، والتي تتعلق بالطرق 
العملية التي تنّفذ بها الدوائر أبواب امليزانية وبنودها، حيث أوجب القانون على رؤساء 
احلسابات واملسؤولني عن الشؤون املالية في الدوائر احلكومية أن ييّسروا على مفتشي 
املالية القيام بواجباتهم من املراجعة، كما أشارت في نهاية الفقرة إلى اآلتي: »ويالحظ أّن 
الباب ال يزال مفتوحاً للتفكير في إنشاء ديوان احملاسبة، والتفكير أيضاً في تنظيم مراقبة 

مالية قبل الصرف«.
فبالنسبة إلنشاء ديوان احملاسبة، فكما أشرنا سابقاً صدر قانون إنشائه في عام 1964، 
أما فيما يتعلق بالرقابة قبل الصرف، فرأى املشّرع أن يكون لها تنظيم خاص باملستقبل 
دون اإلشارة إلى وجود االستقاللية اإلدارية عن الدائرة املالية في ذلك الوقت، ويالحظ 
أّن املشّرع في املذكرة اإليضاحية للمرسوم بالقانون رقم 1 لسنة 1960  قد قصر الرقابة 
على الصرف فقط دون غيرها من املعامالت، وباعتقادنا كان هذا هو الهدف الرئيسي من 

هذا النوع من الرقابة )الرقابة املسبقة(.
بعد  األمة  مجلس  توصيات  على  املوافقة  الوزراء  مجلس  قرر   ،1964 يناير   6 وبتاريخ 
رؤساء  إحلاق  بينها  من  والتي   ،1964/1963 املالية  السنة  ميزانية  ملشروع  اعتماده 
أّنه  حسابات في كل الوزارات واملصالح احلكومية بوزارة املالية والصناعة حينذاك، إالّ 

لم يتم إقرار هذا املشروع.
وفي 25 يونيو1978 ، مت عرض املشروع مرة أخرى في صورته النهائية على اللجنة 
الوزارية للشؤون التشريعية، وبعد مناقشته وافق مجلس الوزراء عليه)11(، ثم في15 
امليزانيات  إعداد  بقواعد   1978 لسنة   31 رقم  بالقانون  املرسوم  صدر    1978 يوليو 
بالرقابة  متعلقتني  مادتني  متضمناً  اخلتامي  واحلساب  تنفيذها  على  والرقابة  العامة 
يعينون  حسابات  ورؤساء  ماليني  مراقبني  بتعيني  املتعلقة   )33( املادة  هما:  املالية 
اختصاصات  بتحديد  املتعلقة   )34( واملادة  احلكومية،  واإلدارات  الوزارات  مبختلف 
الوزراء  مجلس  من  بقراٍر  ذلك  ويكون  احلسابات،  ورؤساء  املاليني  املراقبني  وتبعية 

بناًء على اقتراح من وزير املالية.

بدر مشاري احلماد، جتربة وزارة املالية بدولة الكويت في مجال الرقابة املالية املسبقة: تاريخ - واقع   )10(
.2007 – ورؤية، 

جلسة مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 1978.  )11(
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املراقبني  تعيني  أّن  إالّ  1978؛  لسنة   31 رقم  بالقانون  املرسوم  صدور  من  الّرغم  وعلى 
املاليني ورؤساء احلسابات ظل معّطالً؛ وذلك لعدم صدور قرار من مجلس الوزراء ُيحّدد 

فيه اختصاصات وتبعية املراقبني املاليني ورؤساء احلسابات.
وفي 12 ديسمبر 1992، تقدم وزير املالية باقتراح إلى مجلس الوزراء بتفويضه في تعيني 
اختصاصاتهم  وحتديد  احلكومية  اجلهات  مبختلف  حسابات  ورؤساء  ماليني  مراقبني 

وتبعيتهم، وعلى إثر ذلك متت موافقة مجلس الوزراء على اقتراح الوزير)12(.
لم يحدد بشكل صريح ماهية نوع   1978 31 لسنة  بالقانون رقم  املرسوم  أّن  ويالحظ 
عند  وضوحاً  أكثر  كانت  كما  احلسابات،  ورؤساء  املاليني  باملراقبني  املناطة  الرقابة 
اإلشارة إليها في املرسوم بالقانون رقم 1 لسنة 1960؛ لذا وبعد صدور موافقة مجلس 
الوزراء سالفة الذكر، قامت وزارة املالية بتشكيل جلنة من املختصني لتهيئة تطبيق تعيني 
مراقبني ماليني ورؤساء للحسابات باجلهات احلكومية، حيث عكفت اللجنة على وضع 

اختصاصات لكل من املراقبني املاليني ورؤساء احلسابات.
املسبقة  املالية  الرقابة  نظام  تطبيق  بشأن  اللجنة  من  ُبِذلت  التي  اجلهود  من  الّرغم  وعلى 
الباحث بعد هذه  أّنه ومن وجهة نظر  ممثالً بتعيني مراقبني ماليني ورؤساء للحسابات؛ إالّ 
ترجمة  هناك  تكن  لم  فإّنه  للدولة،  املالي  النظام  لتاريخ  والتدقيق  التمحيص  وبعد  التجربة 
دقيقة تاريخياً لتطور النظام املالي للدولة، مبا في ذلك نظام الرقابة وفقاً لرؤية املشرعني في 
ذلك الوقت، آخذين باالعتبار التطور اإلداري والهيكلي ألجهزة الدولة منذ صدور املرسوم 
العامة والرقابة على تنفيذها واحلساب  امليزانيات  إعداد  1960 بقواعد  1 لسنة  بقانون رقم 
اخلتامي، وحتى صدور املرسوم رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد امليزانيات العامة والرقابة 
على تنفيذها واحلساب اخلتامي، وهذا املوضوع يعتبر شائكاً وليس محله في هذه الدراسة، 
إالّ أّننا سوف نركز على مسألٍة مهمٍة في هذا اجلانب التاريخي وهي اختصاصات املراقبني 

املاليني ورؤساء احلسابات والتي أثارت اإلشكاليات في هذه الدراسة.
وزير  قبل  من  قرار  صدر  املالية؛  لوزير  الوزراء  مجلس  قبل  من  تفويض  صدور  بعد 
املالية مت مبوجبه حتديد اختصاصات وتبعية املراقبني املاليني ورؤساء احلسابات بشكل 
بالتوقيع على استمارات الصرف  املتعلق  َيُهمنا منها هو االختصاص  تفصيلي)13(، وما 
صحتها  من  والتأكد  لها،  املؤيدة  املستندات  كافة  مع  مراجعتها  بعد  والتوريد  والقيد 

وسالمة اإلجراءات، ومطابقتها للقوانني والتعليمات املالية.

قرار مجلس الوزراء رقم 1181 لسنة 1992 بتاريخ 1992/12/28.  )12(
قرار وزير املالية رقم 30 لسنة 1993 في شأن حتديد اختصاصات وتبعية املراقبني املاليني ورؤساء   )13(

احلسابات.
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وسبب اهتمامنا بهذا االختصاص هو أّنه على الرغم من أّن اختصاصات املراقبني املاليني 
ورؤساء احلسابات تتعلق باملسائل املالية، إالّ أّن تلك املسائل املالية تأتي نتيجة لنشاطات 
اجلهات احلكومية املختلفة، منها ما يتعلق باملرتبات واألجور، ومنها ما يتعلق باخلدمات 
واملواد، ومنها ما يتعلق باملشاريع املختلفة وغيرها من األنشطة حسب طبيعة كل جهة 
حكومية؛ لذلك أصبح من الصعب أن نحصر مهام ومسؤوليات املراقبني املاليني ورؤساء 
احلسابات في اجلانب املالي فقط، حيث امتدت مسؤولياتهم إلى القرارات اإلدارية ذات 

األثر املالي، ومنها القرارات اإلدارية املتعلقة بشؤون التوظف.
ومناقشة إشكالية حدود مسؤولية املراقب املالي ليست محلها في هذه الدراسة أيضاً؛ 
حيث إّنها تتطلب دراسة منفصلة لِتَشّعبِها، لكن ما أود توضيحه هنا هو أّن قرارات شؤون 

التوظف باجلهات احلكومية كانت حتت نظر وتقييم املراقب املالي ورئيس احلسابات.
لم تكن مسألة مراجعة املعامالت املالية املتعلقة بشؤون التوظف متثّل أي إشكالية لدى 
ومروراً   ،1993 عام  في  النظام  تطبيق  منذ  املسبقة  املالية  الرقابة  نظام  على  القائمني 
 10 رقم  الوزاري  القرار  ومنها  املاليني  املراقبني  باختصاصات  أحُلقت  التي  بالتطورات 
لسنة 2000 بشأن اختصاصات وتبعية املراقبني املاليني ورؤساء احلسابات؛ وذلك بسبب 
مركزية صدور قرارات وتعاميم شؤون التوظف اخلاصة باجلهات احلكومية )الوزارات 
واإلدارات احلكومية والهيئات ذات امليزانيات امللحقة(، والتي تصدر من مجلس اخلدمة 
املدنية وديوان اخلدمة املدنية، حيث تتسم بالثبات والشمولية، واستثناء بعض احلاالت 

والتي َسيَرد ذكرها كمثال في موقع آخر من هذه الدراسة.
باملراقبني  املسبقة ممثالً  املالية  الرقابة  أّن نظام  نقطة مهمة وهي  أن نوّضح هنا  ويجب 
املاليني ورؤساء احلسابات كان يسري فقط على ميزانيات الوزارات واإلدارات احلكومية، 
وكذلك اجلهات ذات امليزانيات امللحقة، وال يسري على الهيئات واملؤسسات ذات امليزانيات 
املستقلة، إالّ أّنه بناًء على رغبة مجلس األمة وموافقة احلكومة، مت مد نطاق الرقابة املالية 
املسبقة على الهيئات واملؤسسات ذات امليزانيات امللحقة، وذلك مبوجب القانون رقم 55 
لسنة 2001 بشأن تعديل أحكام املرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد 
امليزانيات العامة والرقابة عليها واحلساب اخلتامي، حيث متت إضافة مادة جديدة على 
القانون وهي املادة )51( مكرر، ومبوجب هذه املادة يتعنّي على وزير املالية تعيني مراقبني 
ماليني ورؤساء للحسابات باجلهات ذات امليزانيات املستقلة، على أن يصدر القرار منه 

بتحديد اختصاصاتهم.
ورؤساء  املاليني  املراقبني  اختصاصات  بشأن  وزاري)14(  قرار  صدر  ذلك  إثر  وعلى 

قرار وزير املالية رقم 21 لسنة 2001 بشأن حتديد اختصاصات املراقبني املاليني ورؤساء احلسابات   )14(
في اجلهات املستقلة.
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احلسابات في اجلهات املستقلة، ثم الحقاً متت إعادة النظر في االختصاصات من حيث 
شموليتها لكل اجلهات وتنظيمها)15(.

وفي كل التعديالت التي طرأت على اختصاصات املراقبني املاليني ورؤساء احلسابات، لم 
تكن هناك تعديالت جوهرية تتعلق باملسألة التي متت إثارتها بشأن االختصاص املتعلق 
بالتوقيع على استمارات الصرف والقيد والتوريد، وذلك حتى بعد صدور القانون رقم 
23 لسنة 2015 بشأن إنشاء جهاز املراقبني املاليني، الذي مت التأكيد فيه على نوع الرقابة 
في  محددة  تكن  لم  والتي  املسبقة)16(،  املالية  الرقابة  وهي  اجلهاز؛  بها  يقوم  التي  املالية 

التشريع السابق كما أسلفنا سابقاً.
وبعد مد نطاق الرقابة املالية املسبقة بصدور القانون رقم 55 لسنة 2001 وسريان تعيني 
املراقبني املاليني على الهيئات واملؤسسات ذات امليزانيات املستقلة، برزت إشكاليات تتعلق 
بنظام شؤون التوظف في تلك الهيئات واملؤسسات، نظراً لوجود بعض األنظمة اخلاصة 
بشؤون التوظف فيها؛ األمر الذي استلزم بذل عناية خاصة من قبل نظام الرقابة املالية 
في تلك اجلهات لالستيثاق من سالمة إجراءات الصرف املتعلقة بشؤون التوظف فيها، 
خاصًة وأّن النظام يتعامل مع أكثر من 30 قانوناً خاصاً بعد األخذ بعني االعتبار قوانني 

إنشاء اجلهات ذات امليزانيات امللحقة أيضاً، هذا بخالف اللوائح التنفيذية لها. 

املطلب الثالث
دور ديوان اخلدمة املدنية الرقابي

على  الهيكلية  التطورات  مع  بالتزامن  املدنية  باخلدمة  املتعلقة  التشريعات  تطّورت  لقد 
والتي  إصداراته  في  ذلك  املدنية  اخلدمة  ديوان  أوضح  وقد  بالدولة،  اإلداري  اجلهاز 

نذكرها من خالل هذا السرد التاريخي)17(:
ُعرف  البالد  في  املدنية  اخلدمة  شؤون  ُينَّظم  تشريع  أول  صدر   1955 عام  في  	•
بنظام املوظفني والتقاعد، وقد تضّمن النظام ثالثة عشر باباً ُخصص الباب األخير 
منه )لدائرة شؤون املوظفني( إذ اعتبرها دائرة مستقلة عن بقية الدوائر احلكومية 
في  باملوظفني  اخلاصة  واإلدارية  املالية  األنظمة  توحيد  إلى  ويهدف  األخرى، 
مختلف دوائر الدولة، وتنسيق العمل في اإلدارة احلكومية مبا يضمن لها حتقيق 
قرار وزير املالية رقم 11 لسنة 2015 بشأن حتديد اختصاصات املراقبني املاليني ورؤساء احلسابات   )15(

في الوزارات واإلدارات احلكومية والهيئات امللحقة واملؤسسات املستقلة.
املادة )8( من القانون رقم 23 لسنة 2015 بشأن إنشاء جهاز املراقبني املاليني.  )16(

التطور التاريخي لنظام اخلدمة املدنية بالكويت، املوقع اإللكتروني لديوان اخلدمة املدنية   )17(
/https://portal.csc.gov.kw  آخر زيارة بتاريخ 2021/7/4، الساعة 10:00 صباحاً.
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أهدافها، وقد أحُلقت هذه الدوائر برئيس دائرة املالية في ذلك الوقت )وزير املالية(. 
1960 بتغيير مسمى دائرة  4 لسنة  1960 صدر املرسوم بالقانون رقم  عام  في  	•
شؤون املوظفني إلى مسمى )ديوان املوظفني(، ثم صدر في العام نفسه املرسوم 
الديوان هيئة  اْعتَبَر  1960 بقانون ديوان املوظفني والذي  10 لسنة  األميري رقم 

مستقلة وأحلقه بوزير املالية.
في عام 1963 أحُلق الديوان مبجلس الوزراء مبقتضى القانون رقم 10 لسنة 1963  	•
على أن يكون الوزير املختص هو وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ثم أصبح 
الديوان يقِدم تقريره السنوي إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مبوجب 

املرسوم رقم 13 لسنة 1973.
بأن  1976 والذي يقضي  64 لسنة  بالقانون رقم  املرسوم  1976 صدر  عام  في  	•
يضع الديوان تقريره السنوي مبالحظات شؤون التوظف العامة ويقدمه لوزير 
الدولة للشؤون القانونية واإلدارية، وفي العام ذاته أحُلق الديوان بوزير الدولة 

للشؤون القانونية واإلدارية مبوجب املرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1976. 
1979 صدر املرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن اخلدمة املدنية  عام  في  	•
نظام  بشأن  املرسوم  صدر  كما  املدنية،  اخلدمة  مجلس  أُنِشئ  مبوجبه  والذي 
األساسية  املبادئ  تثبيت  خالل  من  املدنية  اخلدمة  تنظيم  بهدف  املدنية  اخلدمة 
لألحكام  النسبية  املرونة  ومنْح  نسبياً،  بالثبات  تتسم  التي  الكلية  واألحكام 
التفصيلية واإلجراءات اخلاصة بها من خالل إمكانية تعديلها مبرسوم إذا تطلبت 

الظروف ذلك.
بعض  وإضافة  بتعديل   2000 لسنة   19 رقم  القانون  صدر   2000 عام  في  	•

االختصاصات إلى مجلس اخلدمة املدنية على النحو الوارد بالقانون.
وقد برز دور ديوان اخلدمة املدنية الرقابي ونطاق عمله وفقاً ملا نصت عليه املادة )3( من 
املرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن اخلدمة املدنية التي جاء فيه بأّنه: »تسري 
أحكام هذا القانون على: – اجلهات احلكومية. – اجلهات التي تنظم شؤون اخلدمة فيها 

قوانني خاصة، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه القوانني.
ال تسري أحكامه على العسكريني من رجال اجليش والشرطة واحلرس الوطني«. 

ذات  واجلهات  احلكومية  واإلدارات  الوزارات  بأّنها  احلكومية  اجلهات  القانون  وعّرف 
امليزانيات امللحقة واملستقلة)18(.

غير  اجلهات  في  للعمل  وتشجيعها  الوطنية  العمالة  دعم  شأن  في   2000 لسنة   19 رقم  القانون   )18(
احلكومية.
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عشر  أربعة  حتديد  ومت  املدنية،  اخلدمة  مجلس  إنشاء  مت  بالقانون  املرسوم  ومبوجب 
له من أهمها: اقتراح السياسة العامة للمرتبات واألجور؛ مبا يكفل التنسيق  اختصاصاً 
بني اجلهات احلكومية والهيئات واملؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة 

بأكثر من نصف رأس مالها)19(.
التدريب،  كما تناول املرسوم بالقانون أدواراً أخرى ملجلس اخلدمة املدنية منها: تنظيم 
وتقرير مرتبات لبعض الوظائف)20(، ووضع قواعد وأحكام وصيغ العقود مع املوظفني)21(، 
واملخصصات  والبدالت  واملكافآت  التعويضات،  وشروط  وأحكام  قواعد  وحتديد 
ملا تقتضيه  املدنية، تبعاً  املعنوية، لرفع مستوى اخلدمة  أو  العينية،  أو  املادية،  واحلوافز 

طبيعة العمل في اجلهة احلكومية)22(.
وقد أصدر مجلس اخلدمة املدنية قراره رقم 10 لسنة 2002 في شأن نظام تعيني مراقبني 
لشؤون التوظف بالوزارات واإلدارات احلكومية واجلهات امللحقة التابعة لديوان اخلدمة 
الوطنية والذي  العمالة  2000 في شأن دعم  19 لسنة  للقانون رقم  تنفيذاً  املدنية، وذلك 
التوظف، ومن  املدنية منها تعيني مراقبني لشؤون  أضاف اختصاصات ملجلس اخلدمة 
أهم اختصاصاتهم متابعة تنفيذ أحكام القوانني واللوائح والنُُظم املتعلِقة بشؤون التوظف 
للتأكد من سالمة تطبيقها في اجلهة احلكومية، ومراجعة كافة املوضوعات والقرارات 
املتعلقة بشؤون التوظف قبل البت فيها أو صدورها للتأكد من مطابقتها للقواعد القانونية 

املعمول بها .
املدنية  اخلدمة  وديوان  مجلس  دور  حدود  سابقاً  إليها  املشار  األحكام  من  ويتضح 
بخصوص شؤون التوظف باجلهات احلكومية، باعتبار أّن التشريعات اخلاصة بتنظيم 
حتدد  من  هي  احلكومية  واملؤسسات  الهيئات  التحديد  وجه  وعلى  احلكومية  اجلهات 
نوع العالقة فيما بني اجلهة احلكومية وديوان اخلدمة املدنية املسؤولة عن تطبيق أحكام 
احلكومية،  باجلهات  التوظف  شؤون  على  الرقابي  دوره  وكذلك  املدنية،  اخلدمة  قانون 
وفق اإلطار الذي حدده قانون اخلدمة املدنية، مما تشير إلى سمة التباين في طبيعة تلك 

العالقة بسبب التباين في تشريعاتها اخلاصة بتنظيمها)23(.

املادة )4( والفقرة 3 من املادة )5( من املرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن اخلدمة املدنية.  )19(
املادة )14( من املرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن اخلدمة املدنية.  )20(
املادة )15( من املرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن اخلدمة املدنية.  )21(
املادة )19( من املرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن اخلدمة املدنية.  )22(

د. محمد عبد احملسن املقاطع، النظم الوظيفية في الهيئات واملؤسسات العامة الكويتية وعالقتها بقانون   )23(
اخلدمة املدنية، مجلة احلقوق، جامعة الكويت، السنة 16، العدد3 و4، سنة 1992.
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املبحث الثاني
حدود والية مجلس اخلدمة املدنية على ُنظم 

شؤون التوظف باجلهات احلكومية

نظراً خلصوصية الهيئات واملؤسسات ذات امليزانيات املستقلة، فإّن تنظيم أعمالها يخضع 
لقوانني إنشاء تلك الهيئات واملؤسسات وتنظيمها )قوانني خاصة(، وبخالف ذلك تسري 
عليها  القوانني العامة التي تنظم أعمال الدولة؛ لذلك َتَطلّب األمر من نظام الرقابة املالية 
املسبقة مراعاة تلك التشريعات، خاصًة فيما يتعلق بشؤون التوظف فيها، وذلك ملا يشّكله 
هذا اجلانب من أهمية خاصة نظراً ألثره املالي على امليزانية العامة للدولة، في ظل بروز 
جدل قانوني فيما بني الهيئات واملؤسسات املستقلة واجلهة املعنية بنظام الرقابة املالية، 
جهاز  أم  النظام،  استقاللية  قبل  املالية  بوزارة  املالية  الرقابة  بقطاع  ممثلة  أكانت  سواء 
املراقبني املاليني؛ في شأن مدى أحقية تلك الهيئات واملؤسسات في تنظيم املوضوعات 

التي تتعلق بنُُظم الرواتب واألجور فيها)24(.
الدور املطلوب من نظام  لذلك أصبح من الضروري حسم األمر في هذا الشأن لتحديد 
النظام، وكذلك وجوب احترام  املنظمة لعمل  القانونية  املالية املسبقة وفق األطر  الرقابة 

تلك الهيئات واملؤسسات ألحكام القوانني املُنَِظّمة ألعمالها.

املطلب األول
األثر القانوني لصدور املرسوم بالقانون 

رقم 15 لسنة 1979 بشأن اخلدمة املدنية

اخلدمة  بشأن   1979 لسنة   15 رقم  بقانون  املرسوم  صدور  إثر  على  سابقاً  ذكرنا  كما 
أُنِشئ مجلس اخلدمة   ،1979/7/1 1979/4/4 واملعمول به اعتباراً من  املدنية الصادر في 
املدنية مبوجب أحكامه، وقد أوكل القانون للمجلس اختصاصات عديدة ومن أهمها اقتراح 
السياسات العامة للمرتبات واألجور مبا يكفل التنسيق بني اجلهات احلكومية والهيئات 

واملؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأس مالها.

بدر مشاري احلماد، بعض املسائل الفنية في قضايا الرقابة املالية، ج1، ط 2، ذات السالسل للطباعة   )24(
والنشر، دولة الكويت، 2021.
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إنشاء  قوانني  وجود  ظل  في   1979 لسنة   15 رقم  بالقانون  املرسوم  لصدور  ونظراً 
مواده  في  املرسوم  تناول  فقد  ألعمالها،  تنظيماً  تتضمن  حكومية  ومؤسسات  هيئات 
أحكاماً انتقالية ملعاجلة ما قد صدر من لوائح تنظيمية لشؤون التوظف في تلك الهيئات 
باللوائح  العمل  باستمرار  سمح  ما  ومنها  بالقانون،  املرسوم  صدور  قبل  واملؤسسات 
حلني  أو  سنة  ملدة  القانون  هذا  نفاذ  وقت  التوظف  شؤون  في  بها  املعمول  والقرارات 
أال تتعارض مع  أقرب - وذلك بشرط  أيهما  إليها فيها -  املشار  اللوائح والنظم  صدور 
املدنية أو  املرافقة لنظام اخلدمة  القانون، وأن ال يترتب على تطبيق اجلداول  أحكام هذا 
التي  التشجيعية  واملكافآت  اإلضافية  والعالوات  البدالت  قيمة  في  زيادة  أي  الصادرة 
ُتَصرف وقت صدوره، ويستمر صرف هذه القيمة إلى أن يحدد مجلس اخلدمة املدنية 

أو السلطة املختصة القواعد واألحكام والشروط املنظمة لها)25(.
الهيئات  في  بها  املعمول  املرتبات  ُنظم  تعرض  بأن  االنتقالية  األحكام  أوجبت  كما 
املدنية  اخلدمة  مجلس  على  كاملة  ملكية  للدولة  اململوكة  والشركات  العامة  واملؤسسات 
للنظر في إقرارها أو تعديلها حسب األحوال، هذا وال جتيز املادة إجراء أي تعديل على 
هذه النُُظم إالّ مبوافقة مجلس اخلدمة املدنية، ومن جانب آخر أجازت املادة ملجلس اخلدمة 
املدنية عند االقتضاء مراجعة ُنُظم املرتبات املعمول بها في الشركات والتي تساهم فيها 
الدولة بأكثر من نصف رأس مالها مبا يكفل تنفيذ السياسة العامة للمرتبات واألجور)26(، 
هذا وسمحت األحكام تعديل املرتبات والعالوات والبدالت املتعلقة باملوظفني التي ُتنَّظم 

شؤون توظيفهم قوانني خاصة على أن يكون ذلك مبرسوم)27(.
ولقد أسهبت املذكرة اإليضاحية للمرسوم بالقانون في شرح األحكام االنتقالية املشار إليها، 
زيادات  من  املرتبات  جداول  صدور  على  يترتب  قد  ملا  تفادياً  جاء  بأّنه  ذلك  تبرير  مت  حيث 
في البدالت والعالوات اإلضافية واملكافآت التشجيعية، فقد نّصت هذه املادة على استمرار 
صرف هذه البدالت والعالوات واملكافآت بالقيمة التي وصلت إليها وقت صدور هذا القانون، 

وذلك إلى أن يحدد مجلس اخلدمة املدنية القواعد واألحكام والشروط املُنّظّمة لها)28(.
كما أوضحت املذكرة اإليضاحية بأّنه ملّا كانت املرتبات التي متنح لبعض موظفي الهيئات 
أو  الهيئات  في  أو  احلكومية  اجلهات  في  ألقرانهم  مينح  ما  تتجاوز  العامة  واملؤسسات 
املؤسسات املماثلة والشركات اململوكة للدولة ملكية كاملة؛ لذلك فقد نص القانون على 

املادة )37( من املرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن اخلدمة املدنية.  )25(
املادة )38( من املرسوم بالقانون رقم 15  لسنة 1979 بشأن اخلدمة املدنية.  )26(
املادة )39( من املرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن اخلدمة املدنية.  )27(
املادة )37( من املرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن اخلدمة املدنية.  )28(
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مجلس  على  والشركات  واملؤسسات  الهيئات  هذه  في  املرتبات  ُنُظم  عرض  ضرورة 
اخلدمة املدنية إلقرارها أو تعديلها حسب األحوال، كما نّص املرسوم بقانون على عدم 
الشركات  أو  املؤسسات  أو  الهيئات  هذه  في  املرتبات  ُنُظم  على  تعديل  أي  إجراء  جواز 
مستقبالً إال بعد موافقة مجلس اخلدمة املدنية، فضالً عن الرخصة املتروكة لهذا املجلس 
بأكثر من  الدولة  التي تساهم فيها  الشركات  بها في  املعمول  املرتبات  في مراجعة نظم 

نصف رأس مالها مبا يكفل تنفيذ السياسة العامة للمرتبات واألجور.

املذكرة  أوضحت  فقد  خاصة،  قوانني  توظيفهم  شؤون  ُتنَّظم  الذين  املوظفني  وبشأن 
وبدالتهم  وعالواتهم  مرتباتهم  تعديل  جواز  على  نص  قد  القانون  بأّن  اإليضاحية 
مبراسيم، وذلك لتحقيق التناسق والتجانس بني مرتب العمل الواحد سواء في اجلهات 
شؤون  ُتنَّظم  التي  اجلهات  من  غيرها  أو  العامة،  املؤسسات  أو  الهيئات،  أو  احلكومية، 

التوظف فيها قوانني خاصة.

1979 بشأن  15 لسنة  لذا - من وجهة نظر الباحث - فإّن صدور املرسوم بقانون رقم 
اخلدمة املدنية قد أعاد أدوار بعض اجلهات التي كان لها اختصاصات بقوانني إنشائها قبل 
صدور هذا املرسوم بقانون، حيث أعاد دور وزير املالية في ذلك الوقت)29(، الذي كان له 
احلق في إصدار القرارات التي ُتنَّظم القواعد اخلاصة بالبدالت واملكافآت وغيرها، والتي 
واملستخدمني  املوظفني  شؤون  على  ُتشِرف  كهيئة  املوظفني  لديوان  استقاللية  منحت 
وأحُلقت برئيس املالية، وما يدلل على ذلك على سبيل املثال ال احلصر صدور قرار وزير 

املالية رقم 13 لسنة 1977 بشأن املكافأة عن األعمال املمتازة.

من  الرابع  الفصل  مبوجب  له  كان  إذ  احملاسبة،  ديوان  دور  بالقانون  املرسوم  أعاد  كما 
من  املخالفني  ضد  التأديبية  الدعوى  إقامة  في  احلق   1964 لسنة   30 رقم  إنشائه  قانون 
اختصاصاتها  على  القانون  نص  التي  الهيئة  أمام  الوزراء(  )عدا  العموميني  املوظفني 

باحملاكمات التأديبية عن ارتكاب املخالفات املالية.

وهناك من يرى ضرورة استبعاد قانون اخلدمة املدنية في مجال تطبيق القوانني اخلاصة 
قانون  من   )38( رقم  املادة  ظل  في  حتى  خاصة  نظم  فيها  التوظف  شؤون  تنظم  التي 
أننا ال منيل إلى هذا الرأي، باعتبار أّن قانون اخلدمة املدنية يعتبر  اخلدمة املدنية)30(، إالّ 
قانوناً عاماً لكنّه تضمن أحكاماً خاصة يخاطب بها قوانني خاصة ويقيّدها، مما يؤثر على 
له، وهو ما تسبب في خالفات بني اجلهات احلكومية  املشّرع  التي منحها  االستثناءات 

املادة )1( من القانون رقم 10 لسنة 1963 بشأن ديوان املوظفني.  )29(
د. محمد عبد احملسن املقاطع، مرجع سابق، ص 11.  )30(
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واجلهات الرقابية، مت إحالتها إلى إدارة الفتوى والتشريع التي أصدرت فتاوى بشأنها 
سنتطرق لها في موقع الحق من هذه الدراسة.

املطلب الثاني
هيمنة مجلس اخلدمة املدنية على الهيئات 

واملؤسسات ذات امليزانيات املستقلة

بداية وقبل اخلوض في األسانيد القانونية التي تؤكد هيمنة مجلس اخلدمة املدنية على 
اجلهات احلكومية بوجه عام والهيئات واملؤسسات ذات امليزانيات املستقلة بوجه خاص، 
املطروحة  اإلشكاليات  من  جزءاً  أّن  وهو  األهمية  غاية  في  موضوع  على  نؤكد  أن  يجب 
في هذه الدراسة جاء نتيجة للفهم اخلاطئ الختصاصات كل من مجلس اخلدمة املدنية، 
عندما  خاصًة  احلكومية،  اجلهات  قبل  من  بينهما  فيما  واخللط  املدنية  اخلدمة  وديوان 
تتم اإلشارة لهما في قوانني إنشاء الهيئات واملؤسسات ذات امليزانيات املستقلة وبعض 
اجلهات  فيه  تقع  لم  اخلاطئ  الفهم  هذا  فإّن  ولألسف  امللحقة،  امليزانيات  ذات  الهيئات 
أن  هنا  يستوجب  لذا  الرقابية؛  اجلهات  في  العاملني  بعض  أيضاً  وإمّنا  فقط،  احلكومية 

نصحح هذا الفهم اخلاطئ.
كما أسلفنا سابقاً، فإّن اختصاصات مجلس اخلدمة املدنية جاءت في بعض مواد املرسوم 
بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن اخلدمة املدنية، أّما اختصاصات ديوان اخلدمة املدنية 
 1960 لسنة   10 رقم  األميري  املرسوم  من   )2( املادة  عليه  نصت  فيما  تتلخص  فإّنها 
وتعديالته، وكذلك الدور احملدد وفق بعض أحكام املرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 

بشأن اخلدمة املدنية وعلى وجه التحديد املواد التالية:
)12( بشأن اقتراح مجموعات إضافية على مجموعة الوظائف الرئيسية. املادة  	•

)13( بشأن املوافقة على تقسيم الوظائف الرئيسية على وظائف فرعية. املادة  	•

بجدول  التقيد  دون  الوظائف  بعض  مرتبات  بتقرير  االقتراح  بشأن   )14( املادة  	•
الرواتب املرافق للمرسوم.

املادة )19( بشأن اقتراح قواعد وأحكام وشروط منح بعض التعويضات واملكافآت  	•
والبدالت واملخصصات واحلوافز الوارد ذكرها باملادة املشار إليها.

املادتان )33 و34( بشأن االعتراض على قرار سحب القرارات الصادرة بالتعيني  	•
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والترقية أو مبنح العالوات التشجيعية املخالفة للقوانني واللوائح، وعرض اخلالف 
في هذا الشأن على مجلس اخلدمة املدنية.

كما يجب مراعاة اآلثار املترتبة على اختصاصات ديوان اخلدمة املدنية الواردة باملرسوم 
رقم 10 لسنة 1960 بقانون ديوان املوظفني وتعديالته نتيجة لصدوره باملرسوم بقانون 

رقم 15 لسنة 1979 بشأن اخلدمة املدنية.
اجلهات  على  املدنية  اخلدمة  مجلس  هيمنة  تؤكد  التي  القانونية  الدالالت  يلي  وفيما 
التوظف  بشؤون  خاصًة  أحكاماً  إنشائها  قوانني  تشمل  التي  وباألخص  احلكومية، 

كالهيئات واملؤسسات ذات امليزانيات املستقلة.
أوالً: تعميم ديوان اخلدمة املدنية رقم 4 لسنة 1984

أصدر ديوان اخلدمة املدنية )ديوان املوظفني في ذلك الوقت( التعميم رقم 4 لسنة 1984 
على  إضافية  عالوات  أو  بدالت  بتقرير  املدنية  اخلدمة  مجلس  قرارات  سريان  بشأن 
يتعنّي  بأّنه  هذا  تعميمه  في  الديوان  ألزم  حيث  املستقلة،  واملؤسسات  الهيئات  موظفي 
على الهيئات واملؤسسات العامة عند طلب إقرار أي بدالت، أو عالوات إضافية، أو تعديل 
القائم منها، عدم جتاوز احلدود املقررة في شأن اجلهات احلكومية إالّ في احلاالت التي 
مجلس  إلى  املرفوع  الطلب  في  يوّضح  أن  وعلى  ذلك،  ُتوجب  خاصة  ظروف  تقتضيها 
باملــادتني  الديوان في ذلك على ما جاء  التجاوز، وقد استند  املدنية مبررات هذا  اخلدمة 

)19 و38( من قانون اخلدمة املدنية رقم 15 لسنة 1979. 
ثانياً: الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية

إعادة  بشأن   1974 لسنة   25 رقم  القانون  من   )5( املادة  إليه  أشارت  مما  الّرغم  على 
مجلس  الصندوق  يدير  بأن  العربية  االقتصادية  للتنمية  الكويتي  الصندوق  تنظيم 
بإصدار  تتعلق  والتي   )6( املادة  وكذلك  األساسي،  نظامه  في  املبنّي  الوجه  على  اإلدارة 
النظام األساسي من ِقبَل رئيس مجلس الوزراء، ويبنّي في النظام طريقة تأليف مجلس 
اإلدارة واختصاصاته، وتنظيم األعمال الفنية واإلدارية، ووضع امليزانية وغير ذلك من 

اإلجراءات الالزمة حلسن سير العمل.
الصادر  الوزراء  مجلس  رئيس  من   بقرار  صدرت  )وتعديالتها(  الالئحة  إّن  وحيث 
االقتصادية،  للتنمية  الكويتي  للصندوق  األساسي  النظام  بشأن   1981/3/22 بتاريخ 
وله  الصندوق،  في  العليا  السلطة  هو  اإلدارة  مجلس  َتْعتَبر  والتي   )8( املادة  وتضّمنت 
الالزمة لتحقيق أغراض الصندوق، ويتولى على وجه اخلصوص  كافة االختصاصات 
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وضع النُُظم واللوائح اإلدارية واملالية في الصندوق بناًء على اقتراح املدير العام ومراقبة 
عام  مدير  للصندوق  يكون  بأن  حددتا  اللتان  )12و15(  املادتان  تضمنت  كما  تنفيذها، 
يعاونه نائب أو أكثر، ويعينون مبرسوم وحتدد رواتبهم ومخصصاتهم وجميع بدالتهم 

وحقوقهم املالية بقرار من رئيس مجلس اإلدارة.
إالّ أّنه مبوجب جلسة مجلس اخلدمة املدنية رقم 1 لسنة 1986، فقد بحث املجلس املوضوع 
املعروض من ِقبَل عضو املجلس )وزير املالية واالقتصاد حينذاك( بشأن زيادة مرتبات 
املوظفني  ديوان  من  الطلب  املجلس  رأى  وقد  للتنمية،  الكويتي  الصندوق  في  القياديني 
تقدمي دراسة عن مرتبات القياديني في املؤسســـــات )العامة( املالية واالستثمارية، وذلك 
بهدف معاملة القياديني بالصندوق الكويتي معاملة القياديني في هذه املؤسسات العامة.

واإلجراءات التي مت اتخاذها من ِقبَل الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية تؤكد 
على دور واختصاصات مجلس اخلدمة املدنية بشأن ُنُظم شؤون التوظف في الهيئات 

واملؤسسات في احلدود التي نظمتها قوانني إنشائها.
ثالثاً: استفتاء إدارة الفتوى والتشريع

بناًء على طلب من رئيس ديوان املوظفني )ديوان اخلدمة املدنية حالياً( املوّجه إلى رئيس 
إدارة الفتوى والتشريع)31( بشأن إبداء الرأي حول بيان املقصود بنُُظم املرتبات التي يجب 
عرضها على مجلس اخلدمة املدنية إعماالً حلكم املادة )28( من املرسوم بالقانون رقم 15 
لسنة 1979 في شأن اخلدمة املدنية، وهل تقتصر على جداول املرتبات أو تشمل جداول 
أّنها تعني هذه  أم  أو عينية،  املرتبات، والبدالت، والعالوات اإلضافية، وأَّية مزايا مادية 
والترقية،  التعيني،  كقواعد  لها  املُنَِظمة  واألحكام  القواعد  إلى  باإلضافة  جميعاً  املفردات 

ومنح البدالت، والعالوات. 
للقسم  العمومية  اجلمعية  رأي  إليه  انتهى  مبا  والتشريع  الفتوى  إدارة  أفادت  فقد 
االستشاري من رأي نصه اآلتي: »أّن اختصاص مجلس اخلدمة املدنية في إقرار وتعديل 
اإلضافية،  واألجور  الدورية،  والعالوات  األساسية،  املرتبات  يشمل  املرتبات  ُنُظم 
والبدالت، وأَّية مزايا مادية أو عينية أخرى ُتقّرر للموظف، وأّن مباشرة هذا االختصاص 
ُيوِجب على الهيئة أو املؤسسة العامة أو الشركة حسب األحوال، أن تعرض على املجلس 
)5( من  النظام الوظيفي اخلاص بها، وذلك على الوجه املبني آنفاً«، وذلك تفسيراً للمادة 
تنص  التي   3 بالفقرة  املدنية  اخلدمة  شأن  في   1979 لسنة   15 رقم  بالقانون  املرسوم 
على اآلتي: »اقتراح السياسات العامة للمرتبات واألجور مبا يكفل التنسيق بني اجلهات 

كتاب الديوان رقم: م خ م/90/4/15 املؤرخ في 1990/2/12.  )31(



مدى هيمنة مجلس الخدمة المدنية على الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات المستقلة

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - السنة العاشرة – العدد 1 – العدد التسلسلي 37 – ربيع الثاني/ جمادى األولى 1443 هـ - ديسمبر 2021 م98

احلكومية والهيئات، واملؤسسات العامة، والشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من 
املعمول  املرتبات  ُنُظم  »ُتعرض  اآلتي:  على  تنص  التي   )38( واملادة  مالها«،  رأس  نصف 
بها في الهيئات واملؤسسات العامة والشركات اململوكة للدولة ملكية كاملة على مجلس 
اخلدمة املدنية للنظر في إقرارها أو تعديلها حسب األحوال، وال يجوز بعد ذلك إجراء أي 
تعديل على هذه النُُظم إالّ مبوافقة مجلس اخلدمة املدنية، كما يجوز ملجلس اخلدمة املدنية 
الدولة  التي تساهم فيها  الشركات  بها في  املعمول  املرتبات  االقتضاء مراجعة نظم  عند 

بأكثر من نصف رأس مالها مبا يكفل تنفيذ السياسة العامة للمرتبات واألجور«)32(.
النص  شرع  التي  الغاية  ضوء  على  رأيها  والتشريع  الفتوى  إدارة  أيضاً  أَسست  وقد 
اجلهات  في  سواء  الواحد  العمل  مرتب  بني  والتجانس  التناسق  كفالة  وهي  أجلها،  من 
احلكومية، أو الهيئات، أو املؤسسات العامة والشركات اململوكة ملكية كاملة للدولة، وهو 
ما أفصحت عنه املذكرة اإليضاحية للقانون تعقيباً على املادة )38( سالفة البيان، إذ جاء 
بها أّنه: »وملّا كانت املرتبات التي مُتنح لبعض موظفي الهيئات واملؤسسات العامة جتاوز 
ما مُينح ألقرانهم في اجلهات احلكومية، أي في الهيئات واملؤسسات والشركات اململوكة 
هذه  في  املرتبات  ُنُظم  عرض  ضرورة  على  القانون  نص  فقد  لذلك  للدولة؛  كاملة  ملكية 
الهيئات واملؤسسات والشركات على مجلس اخلدمة املدنية إلقرارها أو تعديلها حسب 
األحوال، كما نصت هذه املادة على عدم جواز إجراء تعديل على هذه النُُظم إالّ بعد موافقة 

مجلس اخلدمة املدنية«.
وقد فسرت إدارة الفتوى بأّن املقصود بنُُظم املرتبات في مفهوم املادة )38( سالفة البيان 
هو: »حتديد الدرجات املقابلة للوظائف في الهيئة، أو املؤسسة، أو الشركة والربط املالي 
املخصص لكل درجة، وفئات العالوات الدورية لها واألجور اإلضافية والبدالت وأَّية مزايا 
مادية أو عينية أخرى، بوصفها حقوقاً مالية ُتَصرف للموظف لقاء عمله في الوظيفة التي 
يشغلها في الهيئة، أو املؤسسة، أو الشركة طبقاً للشروط واألوضاع املقررة في اللوائح 
أو النظم الوظيفية لهذه الهيئات، وذلك مبا يكفل الرقابة على هذه النُُظم والتنسيق بينهما 
العمل  مرتب  بني  والتجانس  التناسق  حتقيق  وهي  املستهدفة،  الغاية  يحقق  وجه  على 

الواحد سواء في اجلهات احلكومية، أو الهيئات املذكورة«.
رابعاً: تعميم ديوان احملاسبة رقم 1 لسنة 1992

أصدر ديوان احملاسبة تعميمه رقم 1 لسنة 1992 بشأن عرض ُنظم املرتبات على مجلس 
اخلدمة املدنية للنظر في إقرارها وتعديلها وفقاً للمادة )38(  من املرسوم بالقانون 15 لسنة 
1979، وقد أسس ديوان احملاسبة تعميمه على الرأي الذي أكده كل من ديوان املوظفني 

كتاب إدارة الفتوى والتشريع رقم: ف ت/90/46/2 في عام 1990.  )32(
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العربية)33(،  االقتصادية  للتنمية  الكويتي  للصندوق  والتشريع  الفتوى  وإدارة  حينذاك، 
أّن  املجلس)34(  قرر  حيث  املدنية،  اخلدمة  مجلس  على  الكتاب  موضوع  عرض  والذي 
اختصاص مجلس اخلدمة املدنية في إقرار تعديل ُنُظم املرتبات وفقاً لنص املادة )38( من 
قانون اخلدمة املدنية يشمل املرتبات األساسية، والعالوات الدورية، واألجور اإلضافية، 
وأَّية مزايا مادية أو عينية أخرى ُتتَقرر للموظف، وأّن مباشرة هذا االختصاص ُيوجب 
الوظيفي  النظام  مجلس  على  ُتعرض  أن  األحوال  حسب  العامة  املؤسسة  أو  الهيئة  على 

اخلاص بها.

لذلك فقد نبّه ديوان احملاسبة بأّنه يتعني على الهيئات واملؤسسات العامة والشركات اململوكة 
للنظام  املدنية، لتقرير ما يراه مناسباً  أّن ُتعرض على مجلس اخلدمة  للدولة ملكية كاملة 
الوظيفي )اخلاص( املعمول به لدى اجلهات واملؤسسات احلكومية )الئحة شؤون املوظفني 
التنظيمية الصادرة استناداً  التوظف(، وفقاً آلخر تعديل طرأ عليه، والقرارات  أو شؤون 
لهذا النظام، واملميزات النقدية أو العينية لكافة املوظفني، أو لفئات جداول املرتبات املعمول 
بها لديهم، وما تتضمنه من بدالت، أو عالوات إضافية أو مكافآت تشجيعية، إذا لم تكن قد 
مت إقرارها من مجلس اخلدمة املدنية من َقبْل، وذلك إلسباغ  الصفة الشرعية واالستقرار 
القانوني على ُنُظم املرتبات املعمول بها لديهم، وحتى ال يكون تنفيذها قد مت على أساس 

غير قانوني مما يستلزم معه وْقِفها واسترداد ما مت صرفه دون سند قانوني.

خامساً: تعميم ديوان اخلدمة املدنية رقم 15 لسنة 1998
أصدر ديوان اخلدمة املدنية تعميمه رقم 15 لسنة 1998 بشأن التزام الهيئات واملؤسسات 
العامة بتطبيق نصوص اللوائح الداخلية اخلاصة بكل منها، وذلك عندما الحظ الديوان 
أّن بعض الهيئات واملؤسسات العامة ذات الكوادر اخلاصة تقوم مبنح موظفيها بعض 
املزايا املقررة ملوظفي اجلهات احلكومية، رغم أّن لوائحها قد تعرضت صراحًة لذلك دون 
أن تتضمن لوائحها الداخلية ما يقضي بذلك، مستَنِدًة إلى ما قضت به تلك اللوائح من 
أّن هذه  َيِرد بشأنه نص خاص، في حني  لم  فيما  قانون ونظام اخلدمة  وجوب تطبيق 
ثم  ومن  إليها،  املشار  اللوائح  في  احلصر  سبيل  على  وحتديدها  تنظيمها  مت  قد  املزايا 
ميتنع الرجوع لقانون ونظام اخلدمة املدنية في أي موضوع سبق أّن تضمنته الالئحة 
ومت تنظيمه مثل: التعويضات، أو املكافآت املالية، أو البدالت، أو املخصصات، أو احلوافز، 

أو اإلجازات ... إلخ.

كتاب ديوان املوظفني رقم: م خ م/4/105 بتاريخ 1990/7/8.  )33(
في اجللسة رقم 2 لسنة 1990 املنعقدة بتاريخ 1990/4/17.  )34(
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وقد بّرر الديوان ذلك بأّن املشّرع قد عبّر في تلك اللوائح عن احلقوق التي يجوز منحها 
والتي تتفق وطبيعة العمل في املرفق، فإذا ما رغبت املؤسسة أو الهيئة في إضافة نوع 
آخر من هذه املزايا فإّنه يتعنّي اتباع الوسيلة القانونية املناسبة، وهي الرجوع إلى مجلس 
اخلدمة املدنية عند وضع الالئحة الداخلية أو تعديلها إعماالً ألحكام املادتني )5 و38( من 

قانون اخلدمة املدنية.

في  بيانه  سبق  مبا  العامة  واملؤسسات  الهيئات  كافة  تقيُّد  بطلب  تعميمه  الديوان  وختم 
هذا التعميم، وعدم منح املوظفني مزايا غير املنصوص عليها بالالئحة اخلاصة بكل منها، 
املخالفة سيتم استرداد ما ُصرف دون وجه حق، مع عدم اإلخالل  بأّنه في حالة  علماً 
الدولة دون وجه حق عمالً  مالية على  التزامات  بترتيب  للمتسبب  التأديبية  باملسؤولية 

بقرار مجلس الوزراء)35(.

سادساً: مؤسسة البترول الكويتية
من  بنسخة  موافاته  طالباً  الكويتية  البترول  مؤسسة  املدنية  اخلدمة  ديوان  خاطب 
النظام الوظيفي )اخلاص( املعمول بها لديهم )الئحة شؤون املوظفني أو الئحة شؤون 
التوظيف()36(، وفقاً آلخر تعديل طرأ عليها والقرارات التنظيمية الصادرة استناداً لهذا 
النظام، وتتضمن تقرير مزايا مالية أو عينية لكافة املوظفني أو لفئات معينة منهم، وذلك 
بتاريخ  املنعقد   2007 لسنة  األول  باجتماعه  املدنية  اخلدمة  مجلس  قرار  إلى  استناداً 
من   )38( للمادة  تنفيذاً  العتمادها  الوظيفية  النظم  عرض  ضرورة  بشأن    2007/1/16

القانون رقم  15 لسنة 1979 في شأن اخلدمة املدنية.

وبناًء على كتاب مؤسسة البترول الكويتية املُوّجه إلى إدارة الفتوى والتشريع املؤرخ في 
2010/8/15، بشأن طلب اإلفادة حول رأي املؤسسة بأّن املكافآت التشجيعية واملكافآت 
بطاقة  ونظام  بالنجاح،  كاملشاركة  اإلضافية  اجلهود  أو  مميزة،  أعمال  مقابل  اخلاصة 
الشكر املعمول بها باملؤسسة، والتي ترى املؤسسة توافر شروط املرتب فيها، وبالتالي 
ال يسري عليها نص املادة )38( من املرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن اخلدمة 
املدنية، والذي اشترط عدم جواز إجراء أي تعديل في نظم املرتبات للهيئات أو املؤسسات 
والشركات اململوكة للدولة ملكية كاملة إال بعد موافقة مجلس اخلدمة املدنية؛ وذلك ألّنها 
الشكر(، ومن  النجاح– نظام بطاقة  )نظام مشاركة  املؤسسة  إدارة  صادرة من مجلس 
عليه  املستقر  بأّن  املؤسسة  ترى  حيث  املدنية،  اخلدمة  مجلس  على  عرضها  يجب  ال  ثم 

قرار مجلس الوزراء رقم 2/215 باجتماعه رقم 14 لسنة 1996 املنعقد بتاريخ 1996/4/1.  )35(
مبوجب كتابه رقم: م خ م /2007/25/61، بتاريخ 2007/1/30.  )36(
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الذي يتقاضاه املوظف عن ساعات عمله  أّن ثـمة فارقاً أساسياً بني املرتب  فقهاً وقضاًء 
حق  فاملرتب  اإلضافية،  األعمال  عن  مُتنح  التي  املالية  املزايا  أو  املكافأة  وبني  األصلية، 
أصيل للموظف، بينما املكافأة أو املزايا املالية التي مُتنح للموظف عن ُحْسن األداء فهي 
ها  منحة، واألمر فيها جائز لإلدارة تترخص فيه مبا لها من سلطة تقديرية العتبارات َمردُّ

إلى صالح العمل.

ُملزمة  غير  املؤسسة  »أّن  التالي:  النحو  على  والتشريع  الفتوى  إدارة  رّدت  وقد  هذا 
التشجيعية  املكافآت  مبنح  قررته  ما  بشأن  سواء  املدنية،  اخلدمة  مجلس  على  بالعرض 
القرار  شأن  في  وكذلك  اإلضافية،  واجلهود  املميزة  األعمال  مقابل  اخلاصة  واملكافآت 
الذكور واإلناث، وذلك على األساس  العاملني  السفر لكافة  الصادر بتوحيد ميزة تذاكر 
املبنّي«)37(؛ ألّن ما جاء باملادة )19( من املرسوم بقانون اخلدمة املدنية رقم 15 لسنة 1979 
بشأن ضرورة عرض املكافآت املالية مقابل اخلدمات املمتازة )الفقرة الثانية من املادة(، 
وكذلك احلوافز املادية أو املعنوية )الفقرة السابعة( على مجلس اخلدمة املدنية، ال تسري 
)3( من املرسوم بقانون اخلدمة املدنية  على املؤسسة، طبقاً ألحكام الفقرة ب من املادة 
النظام املالي أو  أّن املؤسسة لها قوانني خاصة يخضع لها  1979 باعتبار  15 لسنة  رقم 
املكافآت، ومن ثم فتقرير تلك املكافآت يخضع لألحكام والقواعد والنُُظم التي وضعتها 

املؤسسة والتي تشمل نظام مشاركة النجاح.

وُيالَحظ أّن رد إدارة الفتوى والتشريع املذكور هذا جاء مغايراً متاماً ملا ورد ِبرّد اإلدارة 
مبا انتهى إليه رأي اجلمعية العمومية للقسم االستشاري، علماً بأّن رد اإلدارة األخير ال 

يستند إلى رأي اجلمعية العمومية للقسم االستشاري)38(.

كما أّن تأسيس إدارة الفتوى والتشريع في رأيها بأّن أحكام املواد املشار إليها أعاله ال 
 1979 15 لسنة  )3( من املرسوم بقانون  للفقرة ب من املادة  تسري على املؤسسة طبقاً 
ليس في محله باعتبار أّن املؤسسة لها قوانني خاصة، حيث لم يرد مبرسوم قانون إنشاء 
املؤسسة أي حكم خاص ُيخّول املؤسسة في مثل تلك االختصاصات الواردة في املواد 
)5-19( من املرسوم 15 لسنة 1979، وهذا هو جزء من اإلشكاليات التي تواجهها األجهزة 
الرقابية من التناقضات في اآلراء القانونية التي تصدر عن إدارة الفتوى والتشريع، على 
الفتوى  بإدارة  سلطة  أعلى  من  صدر  قد  أسلفنا  كما  الصادر  األول  الرأي  أّن  من  الرغم 

والتشريع وهي اجلمعية العمومية للقسم االستشاري.

مبوجب كتابها رقم 2010/433/2، بتاريخ 2010/12/16.  )37(
كتاب إدارة الفتوى والتشريع، ص 15.  )38(
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سابعاً: توصيات مجلس الوزراء
 2006/54-3 910 باجتماعه رقم  الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم  تضّمنت التوصيات 
املُنعِقد في 2006/8/28 بالفقرة األولى من ثانياً: توصيات للجهات ذات امليزانيّات املستقلة 
واملؤسسات  الهيئات  في  بها  املعمول  املرتبات  نظم  عرض  »ضرورة  التالية:  التوصية 
القانون  )38( من  للمادة  للنظر فيها واعتمادها تنفيذاً  املدنية  العامة على مجلس اخلدمة 

رقم 15 لسنة 1979 في شأن اخلدمة املدنية«.
ثامناً: تعليمات وزارة املالية

ألزمت قواعد تنفيذ ميزانيّات الهيئات واملؤسسات العامة ذات امليزانيّات املستقلة اجلهات 
والتعاميم  الوزراء  مجلس  عن  قرارات  من  يصدر  وما  الدولة،  قوانني  بأحكام  بالتقيُّد 
والقرارات الصادرة من اجلهات املختصة وتعديالتها، فيما ال يتعارض مع قانون إنشاء 
الدراسة  الهيئة أو املؤسسة املستقلة  الهيئة أو املؤسسة املستقلة، وذلك بعد إجراء  ُنُظم 

القانونية الالزمة وتدعيمها برأي الفتوى والتشريع.
وُنُظم  املستقلة  للمؤسسات  الداخلية  اللوائح  اعتماد  ضرورة  إلى  القواعد  أشارت  كما 
املرتبات من مجلس اخلدمة املدنية، وذلك استناداً للمادتني )5 و38( من املرسوم بالقانون 

رقم 15 لسنة 1979 بشأن اخلدمة املدنية وتعديالته.
وأشارت القواعد إلى ضرورة عرض ُنُظم املرتبات املعمول بها في الهيئات واملؤسسات 
القانون  )38( من  للمادة  للنظر فيها واعتمادها تنفيذاً  املدنية  العامة على مجلس اخلدمة 

رقم 15 لسنة 1979 في شأن اخلدمة املدنية وذلك التزاماً بقرارات مجلس الوزراء)39(.
اجلهات  بني  متت  التي  والتعاميم  والقرارات  للمراسالت  التاريخي  السرد  خالل  ومن 
املدنية؛  اخلدمة  بشأن   1979 لسنة   15 رقم  بالقانون  املرسوم  أحكام  تنفيذ  في  املعنيّة 
الهيئات  املدنية على  التاريخي أهمية لتأكيد مدى هيمنة مجلس اخلدمة  فإّن لهذا السرد 

واملؤسسات ذات امليزانيات املستقلة.
لنظرة  وفقاً  املستقلة  واملؤسسات  الهيئات  في  التوظف  شؤون  تنظيم  تاسعاً: 

املشّرع
ذكرنا سابقاً بعض الدالالت القانونية التي تؤكد هيمنة مجلس اخلدمة املدنية على اجلهات 
التوظف  بشؤون  خاصًة  أحكاماً  إنشائها  قوانني  تشمل  التي  وباألخص  احلكومية، 
كالهيئات واملؤسسات ذات امليزانيات املستقلة، وهي متثّل اآلراء القانونية التي حسمت 

قرار مجلس الوزراء رقم 910 املنعقد في اجتماعه رقم 54-2006/3، بتاريخ 2006/8/28.  )39(
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اخلدمة  مجلس  هيمنة  بشأن  الرقابية  واجلهات  احلكومية  اجلهات  بنب  اخلالفات  بعض 
في  الفيصل  هي  احلكومية  للجهات  املنظمة  التشريعات  بأّن  سابقاً  ذكرنا  كما  املدنية، 
حتديد سلطة تلك اجلهات في تنظيم شؤون التوظف فيها، ولعل من األهمية أن نتطرق 

إلى بعض تلك التشريعات لنؤكد وجه النظر املُشار إليها.
فمؤسسة التأمينات االجتماعية هي من اجلهات ذات امليزانيات املستقلة، أُنِشئت مبوجب 
األمر األميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976، وقد نصت الفقرة د من املادة )6( منه على 
الشؤون  لتنظيم  الالزمة  القرارات  إصدار  املؤسسة  إدارة  مجلس  اختصاصات  من  أّن 
املالية واإلدارية للمؤسسة، وحتديد مرتبات العاملني، وكافة القواعد املتعلقة بشؤونهم 
املدنية  اخلدمة  بشأن   1979 لسنة   15 رقم  بالقانون  املرسوم  بصدور  أّنه  إالّ  الوظيفية، 
وما تضمنه من أحكام انتقالية تعالج ما صدر من تشريعات سابقة منحت بعض اجلهات 
قيّدت  قد  االجتماعية،  التأمينات  كمؤسسة  موظفيها  شؤون  تنظيم  سلطة  احلكومية 
املدنية صاحب االختصاص في هذا  إلى مجلس اخلدمة  الرجوع  السلطة من خالل  تلك 
الشأن، وفق ما قرره املرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979، فلم يعد للفقرة د من املادة 
)6( املشار إليها سالفاً أّية قيمة قانونية، وهذ ما أكدته إدارة الفتوى والتشريع في رأيها 
املتعلق باخلالف في هذا الشأن بني املؤسسة وجهاز املراقبني املاليني، حيث انتهى رأي 
اإلدارة إلى وجوب عرض نظم مرتبات املتقاعدين مع مؤسسة التأمينات االجتماعية على 

مجلس اخلدمة املدنية)40(.
أُنِشئت  املستقلة،  امليزانيات  ذات  اجلهات  من  أيضاً  وهي  الكويتية،  البترول  ومؤسسة 
املرسوم  صدور  بعد  أُنِشئت  أّنها  أي   ،1980 لسنة   6 رقم  بالقانون  املرسوم  مبوجب 
 )16( املادة  من   4 الفقرة  نصت  وقد  املدنية،  اخلدمة  بشأن   1979 لسنة   15 رقم  بقانون 
بشأن اختصاصات املجلس األعلى للبترول بأن يتولى وضع نظام املوظفني والعاملني 
1979 بشأن  15 لسنة  باملؤسسة دون إخالل بأحكام املادتني )5 و38( من القانون رقم 
اخلدمة املدنية، هذا ولم يغيّر من األمر شيئاً مما نصت عليه الفقرة رقم 3 من املادة ذاتها 
واللوائح  للمؤسسة،  واملالية  اإلدارية  للوائح  للبترول  األعلى  املجلس  بإقرار  املتعلقة 
اإلدارية تختلف عن نظام املوظفني والعاملني والذي يشمل املرتبات واملكافآت واحلوافز 

النقدية والعينيّة تأسيساً على املادة )5( من املرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979.
مبوجب  واملنشأة  املعلومات  وتقنية  لالتصاالت  العامة  الهيئة  فإّن  أخرى،  جهة  ومن 
القانون رقم 37 لسنة 2014 وتعديالته، قد نص القانون مبوجب الفقرة ث من املادة )8( 
مبنح مجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار الئحة شؤون التوظف بالهيئة، واملتضمن قواعد 

رأي إدارة الفتوى والتشريع مبوجب كتابها رقم 2019000000793، بتاريخ 2019/4/9.  )40(
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والنقدية  العينية  واملزايا  ومكافآتهم  ومرتباتهم  وتأديبهم  وترقيتهم  املوظفني  تعيني 
وسائر شؤون اخلدمة املدنية، وأيضاً لم يغيّر من األمر شيئاً مما نصت عليه الفقرة ذ من 

املادة ذاتها واملتعلقة بإقرار مجلس إدارة الهيئة للوائح اإلدارية واملالية للهيئة.
كما ذكرنا سابقاً بأّن التشريعات املنظمة للجهات احلكومية هي الفيصل في حتديد سلطة 
تلك اجلهات في تنظيم شؤون التوظف فيها، وأّن استناد الهيئات واملؤسسات في تنظيم 
شؤون التوظف فيها، مبا في ذلك الشؤون املالية املرتبطة بالوظيفة على ما يرد من أحكام 
القانون  اللوائح اإلدارية واملالية فيها ليس له سند من  إقرار  الهيئات واملؤسسات  متنح 

حسب ما مت تبيانه.

املطلب الثالث 
التحديات التي واجهت الرقابة على شؤون التوظف 

في اجلهات احلكومية املصّنفة بالوزارات واإلدارات احلكومية

على  املدنية  اخلدمة  مجلس  هيمنة  مسألة  على  تنْصّب  الدراسة  هذه  أّن  من  الرغم  على 
أن  املناسب  من  أّن  رأينا  من  أّنه  إالّ  املستقلة،  واملؤسسات  بالهيئات  ف  التوُظّ شؤون 
الوزارات واإلدارات احلكومية من حتديات  ملا متت مواجهته مع بعض  نخصص جانباً 
الوزارات  بأّن  سابقاً  إليه  اإلشارة  متت  مما  الرغم  على  فيها،  ف  التوُظّ شؤون  بشأن 

ف فيها بالثبات والتوحيد. واإلدارات احلكومية تتّسم نظم شؤون التوُظّ
توجد حاالت خاصة في بعض اجلهات التي تصنّف ميزانيتها من الوزارات واإلدارات 
احلكومية، وهذه احلاالت جاءت خصوصياتها بسبب خصوصية قانون تنظيمها، وقد 

ازدادت تلك احلاالت مع التطور اإلداري السريع خاصًة في العقدين األخيرين.
أوالً: وزارة العدل )مرفق القضاء(

1996 والقاضي بتعديل أحكام قانون تنظيم القضاء  10 لسنة  أثار صدور القانون رقم 
ف،  1990 بعض اآلثار املتعلقة بشؤون التوُظّ 23 لسنة  الصادر باملرسوم بالقانون رقم 
املنصوص  املوظفني  ديوان  اختصاصات  كافة  العدل  وزير  منه   )70( املادة  خّولت  حيث 
واجلهات  العامة  والنيابة  القضاء  لشؤون  بالنسبة  وذلك  واللوائح،  القوانني  في  عليها 

املعاونة لهما.
ونتيجة لبحث وزارة العدل مدى جواز تفويض وكيل الوزارة في بعض االختصاصات 
املدنية ُمذّكرة حول هذا  أعّد ديوان اخلدمة  إليها من عدمه، فقد  املادة املشار  الواردة في 
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املادة  في  بها  املقصود  املدنية  اخلدمة  ديوان  اختصاصات  ماهية  تبني  والتي  املوضوع 
)70(، وذلك على النحو الوارد في املرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن اخلدمة 
اإلداري  التنظيم  شأن  في   1992 لسنة   116 رقم  بالقانون  املرسوم  ضوء  وفي  املدنية، 
تلك  لم تخرج  بأّنه  باملذكرة  وحتديد االختصاصات والتفويض فيها، ويتضح مّما ورد 

االختصاصات عّما أوردناه في هذا الشأن في مواقع أخرى من هذه الدراسة.
العدل  املالية الحظ قيام وزارة  املالية بوزارة  الرقابة  أّن قطاع  إالّ  الرغم من ذلك،  وعلى 
في عام 1999 بصرف مكافآت دون االلتزام بأخذ موافقة مجلس اخلدمة املدنية املسبقة 
على الصرف، وقد بّررت وزارة العدل ممثّلًة باملكتب الفني لديها هذا التصرف بأّن من 
اختصاصات مجلس اخلدمة املدنية وضع قواعد وأحكام وشروط منح احلوافز املادية 
أو العينية أو املعنوية التي لها صفة الدوام واالستمرار، أّما التي ليس لها تلك الصفة ال 

تتطلب موافقة مجلس اخلدمة املدنية، وال يجوز االحتجاج بهذا الشأن.
جاء  ما  الديوان  أّكد  املدنية،  اخلدمة  ديوان  على  املسألة  هذه  املالية  وزارة  عرض  ولدى 
باملادة )155( من الدستور والتي قضت بأن ينَظم القانون شؤون املرتبات، واملعاشات، 
والتعويضات، واإلعانات، واملكافآت التي ُتقرر على اخلزانة العامة، وأّن احلكمة من ذلك 
وُيقصد  قانوني،  سند  دون  العامة  للخزانة  عبء  أي  حتميل  أو  صرف  هنالك  يكون  أال 
بالسند القانوني هو التشريع الذي يجيز للسلطة التنفيذية اتخاذ إجراءات الصرف، وأّن 
قيام الوزير بتقرير أي مزايا ولو ملرة واحدة ال يرتكز إلى أي أساس قانوني، وأّن السلطة 
املختصة في هذا اخلصوص هي مجلس اخلدمة املدنية استناداً إلى املادة )19( من قانون 

اخلدمة املدنية.
ثانياً: اجلهاز الفني لدراسة املشروعات التنموية واملبادرات

أثار صدور القانون رقم 7 لسنة 2008 بشأن تنظيم عمليات البناء، والتشغيل، والتحويل، 
اتخذها  التي  والقرارات  واملبادرات،  التنموية  املشروعات  لدراسة  الفني  اجلهاز  وإنشاء 
يتبع  اجلهاز  إّن  وحيث  ف،  التوُظّ بشؤون  اخلاصة  باجلوانب  تتعلق  آثاراً  أيضاً  اجلهاز 
وزير املالية فقط، اعتمد الوزير إجراءات ُمقترحة من رئيس اجلهاز من شأنها تخصيص 

االعتمادات املالية للجهاز ضمن الباب اخلامس مبيزانيّة وزارة املالية.
والهدف من تلك اإلجراءات هو ما استقر عليه بأّن مصروفات الباب اخلامس بامليزانية 
اخلدمة  وديوان  املدنية  اخلدمة  مجلس  من  املطلوبة  للموافقات  تخضع  ال  للدولة  العامة 
املُدرجة  املبالغ  بأّن  يفيد  والذي  املدنية)41(،  اخلدمة  ديوان  رأي  على  بناًء  وذلك  املدنية، 

كتاب ديوان اخلدمة املدنية رقم 5916 بتاريخ 1999/10/2.  )41(
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ضمن الباب اخلامس تخرج عن نطاق ديوان اخلدمة املدنية في دراسة هذه االعتمادات.
هذا ولم يكن لدى قطاع الرقابة املالية قناعة مبا جاء مبضمون كتاب ديوان اخلدمة املدنية 

املشار إليه، وذلك لألسباب التالية:
للمرسوم  وفقاً  املدنية  اخلدمة  لنظام  تخضع  يحكمها  وما  واملرتبات  األُجور  إّن   .1
بقانون رقم 15 لسنة 1979، حيث لم ُيِشر املرسوم في َقصر نطاقه على اعتمادات 
الباب األول فقط، حيث لم يتم ذكر أبواب امليزانية باملرسوم، كما أّن نطاق تطبيق 
إدارية تكون  أو وحدة  إدارة،  أو  املرسوم قد قصد باجلهة احلكومية كل وزارة، 

ميزانيّتها ضمن امليزانيّة العامة للدولة أو ملحقة بها.
املشروعات  لدراسة  الفني  اجلهاز  بإنشاء  املتعلقة  التنفيذية  املراسيم  من  كالً  إّن   .2
 1979 15 لسنة  التنموية واملبادرات قد متت اإلشارة إلى املرسوم بالقانون رقم 
هذا  إلى  بالديباجة  اإلشارة  وأّن  له،  املعدلة  والقوانني  املدنية  اخلدمة  شأن  في 

املرسوم بالقانون للداللة على خضوع اجلهاز لرقابة ديوان اخلدمة املدنية.
إّن رأي ديوان اخلدمة املدنية بشأن عرض موضوع حتديد راتب رئيس اجلهاز   .3
إمّنا  املدنية؛  اخلدمة  مجلس  على  واملبادرات  التنموية  املشاريع  لدراسة  الفني 
بأّنه وفقاً  يؤكد أيضاً على خضوع اجلهاز لرقابة ديوان اخلدمة املدنية)42(، علماً 
للمرسوم بقانون رقم 84 لسنة 2009 فإّن االعتمادات املخصصة لرواتب رئيس 

اجلهاز ُتْدرج ضمن اعتمادات الباب اخلامس مبيزانية وزارة املالية.
إّن عدم خضوع اجلهاز للمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن اخلدمة   .4
املدنية والقوانني املعدلة له، يعني عدم خضوع موظفي اجلهاز مبا في ذلك رئيسه 
إلى ما جاء باملرسوم بشأن حقوق وواجبات املوظفني، وباألخص املواد )19 و25 

و26( والتي حتظر على املوظفني بعض التصرفات الوارد ذكرها بتلك املواد.
كتاب  مبضمون  قناعته  لعدم  املالية  الرقابة  قطاع  عليها  أُسس  التي  لألسباب  ونتيجة 
املسألة  املدنية في هذه  إلى ديوان اخلدمة  الرجوع  إليه، مت  املشار  املدنية  ديوان اخلدمة 
إلعادة تقييم رأي الديوان مبا يتّسق مع املرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن 

اخلدمة املدنية.
وعلى إثر ما أثاره قطاع الرقابة املالية في هذه املسألة، أصدر ديوان اخلدمة املدنية تعميمه 
رقم 28 لسنة 2009 بشأن تقرير املزايا املالية أو العينية ملوظفي اجلهات احلكومية، بأّنه 
تأسيساً على املادة )19( من قانون اخلدمة املدنية؛ فإّن دور كل من مجلس اخلدمة املدنية 

كتاب رئيس ديوان اخلدمة املدنية لوزير املالية رقم 483 بتاريخ 2008/8/3.  )42(
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االستحقاقات  على  يقتصر  ال  املزايا  وإقرار  وتنظيم  دراسة  في  املدنية  اخلدمة  وديوان 
وإمّنا  للدولة،  العامة  امليزانيّة  األول من  الباب  َتِرد ضمن  التي  للموظفني  والعينية  املالية 
الصرف  أّن  طاملا  منه،  سيُصَرف  الذي  الباب  إلى  النظر  دون  املوظفني  كافة  ذلك  يشمل 

تتأثر به امليزانية العامة، ذلك ما لم يرد نص قانوني يقضي بغير ذلك.
وبهذا التعميم استقر الرأي بشكل واضح على دور كل من مجلس اخلدمة املدنية وديوان 
اخلدمة املدنية فيما يتعلق بتنظيم شؤون التوظف بالدولة، بغض النظر على تصنيفات 
هذا  املالية  بوزارة  املالية  الرقابة  قطاع  أصدره  والذي  التعميم  هذا  رسم  وقد  امليزانية، 
ضمن  اعتماداتها  تندرج  والتي  الشأن  هذا  في  احلكومية  اجلهات  تصرفات  على  الدور 
الباب اخلامس، وعلى وجه التحديد اجلهات التابعة ملجلس الوزراء، والتي تأثرت بشكل 

كبير بهذا التعميم، كما أحكمت الرقابة التي ميارسها قطاع الرقابة املالية.
ثالثاً: جهاز املراقبني املاليني

املصنّفة  اجلهات  ضمن  كحالة  املاليني  املراقبني  جهاز  نتناول  أن  املناسب  من  أّن  رأينا 
كوزارات وإدارات حكومية وُينظم عمله قانون خاص، وذلك بهدف احلصول على دالالت 

مناسبة تخدم هذه الدراسة.
على  فباالّطالع  التوظف،  شؤون  ُنُظم  شأن  في  املاليني  املراقبني  جهاز  سلطة  وملعرفة 
والئحته   2019 لسنة   23 رقم  اجلهاز  إنشاء  قانون  في  الواردة  التشريعية  النصوص 
التنفيذية الصادرة باملرسوم رقم 333 لسنة 2015 في هذا الشأن؛ فقد وردت أحكام في 
هذه املسألة، فاملادة )3( من القانون أشارت إلى تشكيل اجلهاز من رئيس بدرجة وزير، 
للمادة  ووفقاً  املعنية،  باجلهات  االتصال  في  ومتثيله  شؤونه  وتصريف  إدارته  يتولى 
جدول  فيه  ويحدد  الوزراء،  مجلس  من  قرار  به  يصدر  خاص،  كادر  للجهاز   )4(يكون 

الدرجات، والرواتب، والبدالت، واحلوافز، واملزايا النقدية والعينية.
بشروط  اإلخالل  عدم  مع  املالي،  املراقب  وظيفة  شغل  شروط  حددت   )5( املادة  وفي 
 1979/4/4 في  املؤرخ  باملرسوم  الصادر  املدنية  اخلدمة  نظام  عليها  نص  التي  التعيني 
املشار إليه، أّما املادة )7( فقد أشارت إلى وجود جلنة عليا باجلهاز حتدد اختصاصاتها 
واللوائح  للجهاز  التنظيمي  الهيكل  العليا  اللجنة  تضع  كما  التنفيذية،  الالئحة  ومهامها 
)25( من  أّما املادة  اإلدارية واملالية الالزمة حلسن سير العمل باجلهاز وحتقيق أهدافه. 
القانون فتنص على أن: »تسري على العاملني باجلهاز أحكام قانون ديوان اخلدمة املدنية 
القانون والئحته  إليهما، فيما لم يرد بشأنهم نص في هذا  املدنية املشار  ونظام اخلدمة 

التنفيذية«.
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بعض  منها   )2( املادة  أضافت  فقد  اجلهاز،  إنشاء  لقانون  التنفيذية  الالئحة  وفي 
فيه  يحدد  باجلهاز  للعاملني  خاص  كادر  اقتراح  منها  العليا:  للجنة  االختصاصات 
جدول الدرجات الوظيفية، وشروط شغلها، وترتيب التدرج الوظيفي، وقواعد الترقية، 
ما  وفق  عليها  والتعديالت  والعينية،  النقدية  واملزايا  واحلوافز،  والبدالت،  والرواتب، 
تسمى  جلنة  تشكيل  على  فنصت  الالئحة،  من   )27( املادة  أما  العمل.  مصلحة  تقتضيه 
جلنة شؤون املراقبني املاليني تختص بشؤونهم الفنية واإلدارية واملالية، ويصدر بتحديد 

اختصاصاتها وصالحياتها قرار من رئيس اجلهاز.
املراقبني  بجهاز  اخلاص  الكادر  بشأن  الذكر  سالف  القانون  من   )4( املادة  ومبوجب 
املاليني، واملادة )7( من القانون بشأن تشكيل اللجنة العليا باجلهاز، وكذلك الفقرة 3 من 
املادة )2( من الالئحة بشأن اختصاص اللجنة العليا باقتراح كادر خاص للعاملني باجلهاز 
يحَدّد فيه جدول الدرجات الوظيفية، وشروط شغلها، وترتيب التدرج الوظيفي، وقواعد 
عليها  والتعديالت  والعينية،  النقدية  واملزايا  واحلوافز،  والبدالت،  والرواتب،  الترقية، 
وفق ما تقتضيه مصلحة العمل، شّكل جهاز املراقبني املاليني جلنة مبوجب القرار 3 لسنة 
باقتراح  اللجنة  وتختص  اجلهاز،  مبوظفي  اخلاص  الكادر  مشروع  إعداد  بشأن   2015
شغلها،  وشروط  الوظيفية  الدرجات  جداول  فيه  حُتدَّد  للجهاز  خاص  كادر  مشروع 
واملزايا  واحلوافز،  والبدالت،  والرواتب،  الترقية،  وقواعد  الوظيفي،  التدرج  وترتيب 
النقدية والعينية، والتي انتهت من إجناز مشروع الكادر اخلاص للعاملني باجلهاز والذي 
حّدد فيه جدول الدرجات الوظيفية، وشروط شغلها، وترتيب التدرج الوظيفي، وقواعد 
الترقية، والرواتب، والبدالت، واحلوافز، واملزايا النقدية والعينية على النحو الوارد في 

الفقرة 3 من املادة )2( من الالئحة.
وعلى إثر ذلك مت عرض مشروع الكادر على اللجنة العليا باجلهاز، حيث اعتمدت اللجنة)43( 
إلى  إلحالته  متهيداً  املالية  ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  لنائب  ورفعته  الكادر  مشروع 
مجلس الوزراء تنفيذاً للمادة )4( من القانون، وكذلك الفقرة 3 من املادة )2( من الالئحة، 

حيث أحالته إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
هذا وقد طلب مجلس الوزراء دراسة مشروع الكادر فنياً وقانونياً من قبل كٍل من ديوان 
اخلدمة املدنية وإدارة الفتوى والتشريع وإفراغه في الصيغة القانونية املناسبة، وقد قام 
اجلهاز مبخاطبة ديوان اخلدمة املدنية، وعلى إثر ذلك قام بعرض املشروع على مجلس 
القيادية،  اخلدمة املدنية)44(، والذي بدوره أقّر جدول مرتبات رئيس اجلهاز، والوظائف 

مبوجب اجتماعها رقم 2 بتاريخ 2016/1/26.  )43(
باجتماعه رقم 2016/18 املنعقد بتاريخ 2016/11/8.  )44(
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والوظائف اإلشرافية، والوظائف التنفيذية بجهاز املراقبني املاليني واملزايا املالية املرتبطة 
باجلدول، ومت إبالغ مجلس الوزراء بقرار مجلس اخلدمة املدنية، وعلى إثر ذلك، صدر 
واملزايا  واحلوافز،  والبدالت،  والرواتب،  الدرجات،  كادر  على  باملوافقة  املجلس  قرار 
النقدية والعينية جلهاز املراقبني املاليني وفقاً ملا انتهى إليه مجلس اخلدمة املدنية باجتماعه 

املشار إليه سابقاً)45(.
وعلى ما سبق ذكره، وحيث إّن قانون إنشاء جهاز املراقبني املاليني قانون خاص تضّمن 
أحكاماً خاصة تتعلق بشؤونه الوظيفية والتي سبق ذكرها، وعلى وجه اخلصوص املادة 
)4( والتي تنص على اآلتي: »يكون للجهاز كادر خاص، يصدر به قرار من مجلس الوزراء 
ويحدد فيه جدول الدرجات، والرواتب، والبدالت، واحلوافز، واملزايا النقدية والعينية«، 
....... وحتدد  تتألف من:  اآلتي: »يشكل باجلهاز جلنة عليا  التي تنص على   )7( واملادة 

الالئحة التنفيذية اختصاصات ومهام اللجنة العليا، .........«.
كما تضمنت الالئحة التنفيذية لقانون إنشاء اجلهاز والصادرة باملرسوم رقم 333 لسنة 
 )2( املادة  اخلصوص  وجه  وعلى  الوظيفية  بشؤونه  تتعلق  أيضاً  خاصة  أحكاماً   2015
والتي تنص على اآلتي: »تختص اللجنة العليا مبا يلي :1-......... 2- ...........3- اقتراح 
شغلها،  وشروط  الوظيفية،  الدرجات  جدول  فيه  يحدد  باجلهاز  للعاملني  خاص  كادر 
واملزايا  واحلوافز،  والبدالت،  والرواتب،  الترقية،  وقواعد  الوظيفي،  التدرج  وترتيب 

النقدية والعينية، والتعديالت عليه وفق ما تقتضي به مصلحة العمل.  ...«.
رئيس  لنائب  واملرفوع  اجلهاز  ملوظفي  كادر  مشروع  من  اجلهاز  قدمه  ما  ضوء  وعلى 
مجلس الوزراء ووزير املالية والذي متت إحالته إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، 
وهو كادر شامل ومتكامل مبا يتسق نصاً مع ما ورد بالفقرة 3 من املادة )2( من الالئحة 
التنفيذية، حيث احتوى على جدول الدرجات الوظيفية، وشروط شغلها، وترتيب التدرج 

الوظيفي، وقواعد الترقية، والرواتب والبدالت، واحلوافز، واملزايا النقدية، والعينية.
لذا؛ فإّن ما مت إقراره من مجلس اخلدمة املدنية والذي صدر مبوجبه قرار مجلس الوزراء 
رقم 1669 باملوافقة على كادر الدرجات، والرواتب، والبدالت، واحلوافز، واملزايا النقدية 
والعينية جلهاز املراقبني املاليني، هو املشروع ذاته املتكامل الذي ُقّدم من قبل اجلهاز مع 
مراعاة التعديالت التي قام بها مجلس اخلدمة املدنية، وكذلك القواعد والقيود التي وردت 
مبوافقته سالفة الذكر حتى يكون متسقاً مع حكم املادة )4( من القانون، والفقرة )3( من 

املادة )2( من الالئحة التنفيذية.

قرار مجلس الوزراء رقم 1669 بتاريخ 2016/12/19.  )45(
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املهيمنة على  السلطة  املاليني هو  املراقبني  بأّن جهاز  املدنية  أكده ديوان اخلدمة  ما  وهذا 
املتعلقة  والقرارات  اللوائح  بإصدار  يتعلق  فيما  وخاصة  أموره،  وتصريف  شؤونه 
إّنه من  إذ  العامة،  النظم والقوانني  املالية واإلدارية، وذلك استثناء من  التوظف  بشؤون 

املقرر مع قيام قانون خاص ال يرجع إلى أحكام القانون العامة، فاخلاص يقيّد العام)46(.
كما أكدته أحكام الدرجة األولى واالستئناف الصادرة لصالح جهاز املراقبني املاليني بشأن 
االدعاءات من أّن قواعد التسكني التي أقّرها اجلهاز تتعارض مع قرار مجلس الوزراء رقم 
2017/1669 بشأن الكادر اخلاص للعاملني بجهاز املراقبني املاليني، كما أّن قرار التسكني 
رقم 2017/53 الصادر من رئيس اجلهاز بناًء على قرار اللجنة العليا للجهاز رقم 2017/3 
2017/6/4 يشوبه عيب عدم االختصاص اجلسيم؛ ألّن اجلهاز يخضع  الصادر بتاريخ 
العاملني فيه من قبل املجلس  املدنية، ويتعنّي تقرير قواعد وُنُظم تسكني  ملجلس اخلدمة 
وليس أّية جهة أخرى، حسب االدعاءات، حيث أصدرت احملكمة أحكاماً عدة مبشروعية 
قرار التسكني الصادر من اجلهاز سالف الذكر، تأسيساً على أّن القرار صدر من اجلهة 
وذلك  اجلهاز،  إنشاء  قانون  من   )3( املادة  إلى  استناداً  برئيسه  ممثلة  باجلهاز  املختصة 
القرارات والقواعد  الالزم بشأن إصدار  باتخاذ  العليا باجلهاز)47(  اللجنة  بناًء على قرار 
2017/1669 بشأن املوافقة على كادر  التنظيمية الالزمة لنفاذ قرار مجلس الوزراء رقم 
املراقبني  جلهاز  والعينية  النقدية  واملزايا  واحلوافز،  والبدالت،  واملرتبات،  الدرجات، 
املاليني، وفقاً ملا انتهى إليه مجلس اخلدمة املدنية في اجتماعه رقم 2017/18، حيث صدر 
قرار اللجنة العليا باجلهاز باملوافقة على قواعد وُنُظم تسكني العاملني في جهاز املراقبني 

املاليني)48(.
والئحته  اجلهاز  إنشاء  قانون  عليه  نص  ما  حدود  وفي  األحكام،  تلك  على  وتأسيساً 
اللجنة  التنفيذية؛ فإّن السلطة املهيمنة على شؤون التوظف بجهاز املراقبني املاليني هي 
مجلس  قرار  أحكام  بتنفيذ  املتعلقة  والنُُظم  القواعد  وضع  في  السلطة  لها  فهي  العليا، 
الوزراء رقم 2017/1669 بشأن كادر الدرجات، واملرتبات، والبدالت، واحلوافز، واملزايا 
)الدرجات  والترقيات  التسكني  منها  والتي  املاليني  املراقبني  جلهاز  والعينية  النقدية 
والوظائف والتي منها الوظائف اإلشرافية( وغيرها من النظم والقواعد، مع مراعاة القيود 

الواردة بذات القرار.
ويأتي تأسيس هذا الرأي بناًء على كتاب ديوان اخلدمة املدنية املشار إليه سالفاً واملتعلق 

الكتاب رقم 2017/103166 بتاريخ 2017/8/24.  )46(
االجتماع رقم 1/2017 املنعقد بتاريخ 2017/1/17.  )47(

االجتماع رقم 3/2017 املنعقد بتاريخ 2016/6/4.  )48(
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بأّن جهاز املراقبني املاليني هو السلطة املهيمنة على شؤونه الوظيفية.
املدنية بإصدار مثل هذا  أّنه - من وجهة نظرنا - هناك خلل من قبل ديوان اخلدمة  إالّ 
الديوان  قبل  من  تنازالً  ويعتبر  محله،  في  أّنه  أرى  ال  والذي  املطلق،  ومبفهومه  الكتاب 
لبعض اختصاصاته دون وجود أي سند قانوني لذلك، وإالّ كان مثل هذا الرأي يسري 
على كل من صدر لهم كادر، قياساً بكادر ديوان احملاسبة، والهيئة العامة ملكافحة الفساد 
ووحدة التحريات املالية الكويتية، حيث إّن هذه اجلهات لم حتصل على مثل تلك السلطة، 

وقراراتها املتعلقة بشؤون التوظف تخضع للرقابة املسبقة لديوان اخلدمة املدنية!.
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املبحث الثالث 
 تعامل األجهزة املعنية مع حقيقة هيمنة مجلس اخلدمة املدنية

 على شؤون التوظف بالدولة
يتضح مما ورد في املباحث السابقة وجود حقائق ثابتة تتمثل باآلتي:

إّن ما انتهى إليه رأي اجلمعية العمومية للقسم االستشاري من رأي نصه اآلتي:   .1
يشمل  املرتبات  ُنُظم  وتعديل  إقرار  في  املدنية  اخلدمة  مجلس  اختصاص  »أن 
املرتبات األساسية، والعالوات الدورية، واألجور اإلضافية، والبدالت، وأَّية مزايا 
مادية أو عينية أخرى تتقرر للموظف، وأّن مباشرة هذا االختصاص يوجب على 
الهيئة، أو املؤسسة العامة، أو الشركة حسب األحوال – أن تعرض على مجلس 
النظام الوظيفي اخلاص بها، وذلك على الوجه املبنّي آنفاً، يعتبر رأياً قاطعاً بشأن 
دور واختصاصات مجلس اخلدمة املدنية في هذا الشأن وهيمنته، ما لم يرد نص 

صريح باالستثناء من أحكام القانون رقم 15 لسنة 1979«.
واملنظمة  احلكومية  اجلهات  بإنشاء  اخلاصة  بالقوانني  واملراسيم  القوانني  إّن   .2
15 لسنة  1979في  لعملها والصادرة قبل تاريخ صدور املرسوم بالقانون رقم 
التوظف  شؤون  ُتنَّظم  سابقة  تشريعات  ظل  في  صدرت  املدنية،  اخلدمة  شأن 
بالدولة، وبالتالي فإّن ما ورد بقوانني ومراسيم القوانني بإنشاء تلك اجلهات قد 
راعت تلك القوانني والتشريعات املتعلقة بشؤون التوظف في ذلك الوقت، سواء 

بالتأكيد على التقيّد بها أو باالستثناء من أحكامها.
إّن صدور املرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن اخلدمة املدنية قد أكد   .3
هيمنة مجلس اخلدمة املدنية على وضع السياسة العامة للدولة لتحديث اإلدارة 
وفق  احلكومية،  واملؤسسات  اجلهات  في  املدنية  اخلدمة  ُنُظم  وتطوير  العامة 

االختصاصات احملددة بأحكام املرسوم بقانون.
بشؤون  اخلاصة  األحكام  راعى  قد   1979 لسنة   15 رقم  بقانون  املرسوم  إّن   .4
التوظف الواردة، واملراسيم بقوانني إنشاء اجلهات احلكومية السابقة إلصداره، 
والتي أصبحت في ظل املرسوم بقانون من اختصاصات مجلس اخلدمة املدنية؛ 
انتقالية تؤكد على دوره واختصاصاته في  الذي أورد املشّرع فيه أحكاماً  األمر 
كما  احلكومية  اجلهات  إنشاء  بقوانني  واملراسيم  الواردة،  اخلاصة  األحكام  تلك 

ورد فـي املادتني )37 و38( السابق شرحهما في سياق هذه الدراسة.



أ. بدر مشاري الحماد

113 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - السنة العاشرة – العدد 1 – العدد التسلسلي 37 – ربيع الثاني/ جمادى األولى 1443 هـ - ديسمبر 2021 م

يالحظ بأّن املشّرع ينص في معظم القوانني واملراسيم بقوانني في شأن إنشاء   .5
شأن  في   1979 لسنة   15 رقم  بالقانون  املرسوم  صدور  بعد  احلكومية  اجلهات 
اخلدمة املدنية، على مراعاة املادة )38( من املرسوم بالقانون رقم 51 لسنة 1979، 
تتعلق  املادة  هذه  إّن  حيث  محلها،  غير  في  املادة  تلك  إلى  اإلشارة  أّن  نرى  وأّننا 
املرسوم  صدور  قبل  املنشأة  واملؤسسات  اجلهات  وتخاطب  انتقالية،  مبرحلة 
بالقانون املشار إليه في ترتيب أوضاعها املتعلقة بشؤون التوظف والصادرة بها 
قواعد ولوائح من قبلها، وبالتالي ال يوجد مبرر لتضمينها أَّي قوانني تصدر بعد 

صدور املرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979.
إّن النص في قوانني إنشاء الهيئات واملؤسسات احلكومية بأّن الهيئة أو املؤسسة   .6
تضع النُُظم واللوائح اإلدارية التي تنظم أعمالها؛ فإّن ذلك النص ال يعني تلقائياً أن 
يشمل ُنُظم ولوائح الشؤون الوظيفية وحتديد املرتبات واألجور، حيث إّنه يجب 
أّن ينص القانون على ذلك صراحًة كما هو وارد بالعديد من قوانني إنشاء اجلهات 
احلكومية؛ ألّن ذلك يعتبر استثناًء من قانون عام، واالستثناء يجب أن َيِرد بنص 
واضح كما هو احلال عند النص على عدم خضوع الهيئات أو املؤسسات لقانون 
جلنة املناقصات املركزية على سبيل املثال، كما أّن هناك فرقاً جوهرياً بني اللوائح 

اإلدارية ولوائح شؤون التوظف.
وعلى الّرغم من احلقائق التي أشرنا إليها والتي توضح بشكل قاطع هيمنة مجلس اخلدمة 
أو  إنشاء اجلهة  قانون  لم ينص  ما  التوظف في اجلهات احلكومية،  املدنية على شؤون 
الذي َنّظم عملها على خالف ذلك، إالّ أّنه من الغريب تعامل اجلهات املعنية مع تلك احلقائق 

بشكل متفاوت، وهذا ما سنقوم بتوضيحه من خالل املطالب التالية:

املطلب األول
دور نظام الرقابة املالية املسبقة

ُيقصد بنظام الرقابة املالية املسبقة هنا، ذلك النظام كما هو في ظل وزارة املالية كقطاع، 
وإقرار  املالية،  وزارة  نشاطات  عن  القطاع  فصل  عند  املاليني  املراقبني  جهاز  ظل  في  أو 

استقالليته اإلدارية واملالية في عام 2015.
ففي ظل نظام الرقابة املالية كان التعامل مع تلك احلقائق غير منهجي؛ إذ إّن مسؤوليات 
كانت  احلكومية  باجلهات  التوظف(  )شؤون  اإلدارية  باجلوانب  املتعلقة  املالي  املراقب 
غير ملزمة له، حيث تنحصر املسؤوليات باجلوانب املالية فقط، إالّ أّن اإلشكالية في هذه 
املنهجية أّن كل املعامالت املالية في الواقع تعرض على املراقب املالي، وبالتالي فإّن هناك 
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انعكاسات مالية للقرارات اإلدارية املتعلقة بشؤون التوظف باجلهة احلكومية؛ لذلك فإّن 
مثل تلك املوضوعات يتم التعامل معها وفقاً الجتهاد املراقب املالي.

ِقبَل  التعامل معها من  املالي، يتم  املراقب  ِقبَل  إثارة مثل تلك املوضوعات من  وفي حالة 
أو  بالوزارة  العليا  اإلدارة  تعامل  أّن  إالّ  مهني،  بشكل  املالية  الرقابة  نظام  على  القائمني 
واختالف  واآلخر،  احلني  بني  العليا  باإلدارة  للتغيّر  نتيجة  بالتفاوت  يتّسم  باجلهاز 
الرقابة  تلك احلاالت، ففي بعض احلاالت يتم دعم نظام  التعامل مع مثل  منهجيتها في 
املالية في املوضوعات املتعلقة بشؤون التوظف التي تثيرها، وفي حاالت أخرى يواجه 
نظام الرقابة املالية قراراً سلبياً من اإلدارة العليا، لذلك كان القرار السلبي هذا باعثاً إلثارة 
بإدارة  ُكلّفت  عندما  أعددتها  أن  سبق  قد  دراسٍة  خالل  من  متكامل،  بشكل  املسألة  تلك 
الرقابة املالية للهيئات امللحقة واملؤسسات املستقلة، وقد متت اإلشارة لتلك الدراسة في 

فقرة املنهجية املستخدمة في هذه الدراسة .
هذا وقد القت تلك الدراسة في وقت من األوقات استحسان اإلدارة العليا بوزارة املالية، 

بل تبنتها لدى ديوان اخلدمة املدنية ومجلس الوزراء.

املطلب الثاني
دور ديوان اخلدمة املدنية

على الّرغم من تفاعل ديوان اخلدمة املدنية مع الدراسة التي مت إعدادها من ِقبَلِنْا وتبنتها 
املرتبات  ُنُظم  وتعديل  إقرار  في  املدنية  اخلدمة  مجلس  اختصاصات  بشأن  املالية  وزارة 
باجلهات واملؤسسات احلكومية، حيث ثـّمن ديوان اخلدمة املدنية مضمون هذه الدراسة)49(، 
والذي رأى فيه الديوان أن يتم عقد لقاء يضم املختصني في كل من مجلس الوزراء، وديوان 
موحدة  برؤية  للخروج  وذلك  املالية،  ووزارة  والتشريع،  الفتوى  وإدارة  املدنية،  اخلدمة 
في شأن هذا املوضوع، وللوقوف على آليات تفعيل التوصيات الواردة بالدراسة، إالّ أّن 
التوظف في  الرقابة على شؤون  املدينة في أحكام  الفعلية لدور ديوان اخلدمة  املمارسة 
الرغم من تفعيل تعيني مراقبني لشؤون  الباحث ال تزال متواضعة، هذا على  وجهة نظر 
 15 التعديل الذي طرأ على املرسوم بقانون رقم  التوظف في اجلهات احلكومية مبوجب 
لسنة 1979 بشأن اخلدمة املدنية، وذلك بإضافة اختصاص ملجلس اخلدمة املدنية املتعلق 
بوضع نظام تعيني مراقبني لشؤون التوظف بالوزارات، واإلدارات احلكومية، واجلهات 
امللحقة التابعة لديوان اخلدمة املدنية مبوجب القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم 

العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في اجلهات غير احلكومية.

كتاب رئيس ديوان اخلدمة املدنية املؤرخ في 2013/7/9.  )49(
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ويأتي قصور دور ديوان اخلدمة املدنية في رقابته على اجلهات احلكومية في جانبني: 
اجلانب األول يتمثل في القصور بدور نظام مراقبي شؤون التوظف في اجلهات  	•
إّما لعدم تعيني مراقبني  التي تتمتع بأنظمة خاصة لشؤون التوظف فيها، وذلك 
ماليني في تلك اجلهات احلكومية كالهيئة العامة للفساد والهيئة العامة لالستثمار 
في مرحلة من املراحل على سبيل املثال، وذلك العتقاد ديوان اخلدمة املدنية عدم 
تطلب تعيني مراقبني لشؤون التوظف في مثل تلك اجلهات بسبب أنظمتها اخلاصة، 
وهذا االعتقاد خاطئ ملخالفته لقانون اخلدمة املدنية وقرار مجلس اخلدمة املدنية 
رقم 10 لسنة 2002، والذي ينص على تعيني مراقبني لشؤون التوظف بالوزارات 

واإلدارات احلكومية، والهيئات ذات امليزانية امللحقة.
شؤون  مراقبني  تعيني  بنطاق  املتعلق  التشريعي  بالقصور  يتعلق  الثاني،  اجلانب  	•
املدنية بوضع نظام تعيني  القانون اختصاص مجلس اخلدمة  التوظف، حيث قصر 
وعدم  امللحقة،  واجلهات  احلكومية  واإلدارات  بالوزارات  التوظف  لشؤون  مراقبني 
مما  املستقلة،  امليزانيات  ذات  واملؤسسات  الهيئات  على  االختصاص  هذا  سريان 
أضعف دور ديوان اخلدمة املدنية الرقابي في هذا الشأن على هذا النوع من اجلهات.

وفي سياق آخر - من وجهة نظرنا - لم يلتمس نظام الرقابة املالية املسبقة اهتمام ديوان 
اخلدمة املدنية في إحكام رقابته على شؤون التوظف في اجلهات احلكومية، حيث لم يكن 
الرقابية  اجلهات  تقارير  تضّمن  من  الّرغم  على  الرقابي  دوره  في  دائماً  املبادر  الديوان 
إثارة نظام  الّرغم من  أّنه على  التوظف، كما  املتعلقة بشؤون  املالية  العديد من املخالفات 
الرقابة املالية املسبقة من املسائل التي تندرج حتت اختصاصات ومسؤوليات الديوان، 
إالّ أّن ردود أفعال الديوان تتفاوت مع ما يتم إثارته من مسائل، وقد جتلى ذلك من خالل 

املمارسة العملية من قبل ديوان اخلدمة املدنية.

املطلب الثالث
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يعتبر الهيئة العليا في السلطة التنفيذية، وهو املهيمن على مصالح الدولة، 
ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في اإلدارات 
أي  في  بالفصل  املجلس  يختص  الوزراء،  ملجلس  الداخلية  لالئحة  ووفقاً  احلكومية)50(، 
أجازت  كما  أكثر،  أو  وزارتني  بني  يقع  اختصاص  أي  في  أو  النظر،  وجهات  في  خالف 

املادة )123( من الدستور الكويتي.  )50(
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معينة،  موضوعات  لدراسة  وزارية  جلاناً  يشّكل  أن  الوزراء  ملجلس  الداخلية  الالئحة 
وتقدم للمجلس توصياتها)51(.

الدراسة  الوزراء  املالية على مجلس  املالية بوزارة  الرقابة  وبناًء على ذلك، عرض قطاع 
الدراسة)52(،  هذه  مبضمون  املدنية  اخلدمة  ديوان  رأي  متضمنًة  القطاع  أعّدها  التي 
الوزراء، وديوان  املختصني في كل من مجلس  لقاء يضم  يتم عقد  بأن  الديوان  واقترح 
اخلدمة املدنية، وإدارة الفتوى والتشريع، ووزارة املالية، للخروج برؤية موحدة في هذا 
املوضوع، وللوقوف على آليات تفعيل التوصيات الواردة بالدراسة، إالّ أّن مثل هذا اللقاء 

لم يتم حتى تاريخه، رغم تأجيل اللجنة املعنية مبجلس الوزراء أكثر من مرة.
ومن وجهة نظرنا، فإّن التعامل السلبي من قبل مجلس الوزراء ممثالً باللجنة املعنية في 
التعامل مع اإلشكاليات التي تناولتها الدراسة كان نتيجة طبيعية، وذلك بسبب عدم رغبة 
مجلس الوزراء بفتح مثل هذا املوضوع؛ نظراً النعكاساته السلبية من وجهة نظر مجلس 
التعامل معه نتيجة للممارسات اخلاطئة في  الوزراء، حيث سيواجه إشكالية كبيرة في 
إجراءات شؤون التوظف في الهيئات ذات امليزانيات امللحقة واملؤسسات ذات امليزانيات 
املستقلة، حيث إّن مجلس الوزراء على يقني بأّن ما جاء في دراسة قطاع وزارة الرقابة 
ديوان  ضمني  بشكل  أكده  ما  وهذا  صحيحاً،  رأياً  يعتبر  رأي  من  املالية  بوزارة  املالية 
الوزراء يعلم  اخلدمة املدنية في كتابه الذي متت اإلشارة له سابقاً، خاصًة وأّن مجلس 
سابقة قيام قطاع الرقابة املالية استصدار تعميم من ديوان اخلدمة املدنية رقم 82 لسنة 
التوظف  شؤون  على  املدنية  اخلدمة  وديوان  املدنية  اخلدمة  مجلس  سلطة  بشأن   2009
بغض النظر عن أبواب امليزانية، والذي تأثرت به بشكل أساسي اجلهات التابعة ملجلس 

الوزراء واملدرجة اعتماداتها بالباب اخلامس بامليزانية. 
املاليني ومؤسسة  املراقبني  النظر هذه هو عندما برز خالف بني جهاز  وما يؤكد وجهة 
التأمينات االجتماعية بشأن سلطة مجلس إدارة التأمينات االجتماعية في إصدار قرارات 
تتعلق بشؤون التوظف والتي لها أثر مالي على ميزانية املؤسسة، وجلوء املؤسسة إلى 
مجلس الوزراء في هذا اخلالف، وقد عرض مجلس الوزراء رأي كل من مؤسسة التأمينات 
االجتماعية وجهاز املراقبني املاليني على إدارة الفتوى والتشريع، حيث انتهى رأي إدارة 
التأمينات  مؤسسة  مع  املتقاعدين  مرتبات  ُنُظم  عرض  وجوب  إلى  والتشريع  الفتوى 

االجتماعية على مجلس اخلدمة املدنية، وهو مطابق لرأي جهاز املراقبني املاليني)53(.

صدرت بجلسته رقم 1963/48 املنعقدة بتاريخ 1963/11/11.  )51(
كتاب وزارة املالية ملجلس الوزراء املؤرخ في 2013/7/9.  )52(

الكتاب رقم 2201900000793 بتاريخ 2019/4/9.  )53(
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وقد قامت اللجنة املختصة مبجلس الوزراء بدعوة اجلهاز بشأن موضوع اخلالف املذكور 
مع تزويد اجلهاز بكافة املستندات مبا في ذلك رأي الفتوى والتشريع سالف الذكر، لكن 
بقيام  اجلهاز  تفاجأ  وقد  مرة،  من  ألكثر  املختصة  اللجنة  قبل  من  االجتماع  تأجيل  مت 
مجلس الوزراء مبخاطبة وزير املالية دون حسم اخلالف، رغم رأي الفتوى والتشريع 

لصالح اجلهاز، مبا ال يتسق مع اختصاصات مجلس الوزراء في هذا الشأن.

املطلب الرابع
اجلهات احلكومية

كما  املسألة  هذه  معاجلة  في  املعنية  اجلهات  قبل  من  السلبي  التعامل  من  الرغم  على 
أوضحناه سابقاً، إالّ أّن نظام الرقابة املسبقة لم يقف مكتوف األيدي حيال تلك اإلشكالية، 
فقد تعامل النظام بكل مهنية وموضوعية في احلاالت التي واجهها مع اجلهات احلكومية، 
وحاول تقومي الوضع املخالف باجلهات احلكومية حتى ولو بشكل منفرد في ضوء ما 

تسمح به اختصاصاته وأنظمة العمل لديه.
فعلى سبيل املثال ال احلصر، استطاع نظام الرقابة املالية املسبقة تقومي الوضع في الهيئة 
العامة لالستثمار بشأن عدم اعتماد الئحة شؤون التوظف لديها، حيث ظل اخلالف في 
وجهات النظر قائماً بني نظام الرقابة املالية املسبقة والهيئة، ونتيجة لضغط النظام على 
اجلهة وممارسة اختصاص االمتناع عن التوقيع على املعامالت املخالفة، التزمت الهيئة 
بعرض الئحة شؤون التوظف على ديوان اخلدمة املدنية، والذي بدوره عرض الالئحة 

على مجلس اخلدمة املدنية، ومت اعتمادها بعد تعديلها من قبل املجلس.
املاليني والصندوق الوطني لدعم  القانوني بني جهاز املراقبني  كما استطاع إنهاء اجلدل 
خاصة  عقود  بإبرام  الصندوق  أحقية  مبدى  واملتمثل  واملتوسطة،  الصغيرة  املشرعات 
تؤيده  فتوى  على  الصندوق  حصول  من  الرغم  فعلى  وغيرهم،  الكويتيني  املوظفني  مع 
من قبل  إدارة الفتوى والتشريع، إالّ أّن اجلهاز لم يقبل بتلك الفتوى، حيث أقحم اجلهاز 
ديوان اخلدمة املدنية بهذا اخلالف باعتبار أّن مجلس اخلدمة املدنية هو املختص بتفسير 
التشريعات اخلاصة بشؤون التوظف دون غيره، استناداً ألحكام املرسوم بالقانون رقم 
1979 بشأن نظام اخلدمة املدنية، واستطاع اجلهاز أن يستصدر رأياً من قبل  15 لسنة 
ديوان اخلدمة املدنية مخالفاً لرأي الفتوى والتشريع؛ األمر الذي اضطر معه الصندوق 
املدنية، وتصحيح إجراءاته  التوظف لديه على مجلس اخلدمة  إلى عرض الئحة شؤون 

املتعلقة بشؤون التوظف لديه.
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اخلامتة:
نعرض فيما يلي نتائج الدراسة ثم توصياتها، وذلك على النحو اآلتي:

أوالً: النتائج
إلى  للوصول  املدنية بشكل تفصيلي  بنظام اخلدمة  املتعلقة  التشريعات  بعد استعراض 
بنطاق  املرتبطة  الدراسة  هذه  بداية  في  طرحها  مت  التي  باإلشكاليات  املتعلقة  احلقائق 
سريان املرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن اخلدمة املدنية، ومدى هيمنة مجلس 
اخلدمة املدنية على كافة اجلهات، سواء أكانت وزارات وإدارات حكومية، أم هيئات ذات 
ميزانيات ملحقة، أم الهيئات ذات امليزانيات املستقلة، أم كل جهة ُينّظم عملها قانون خاص 
لسنة   15 رقم  بقانون  املرسوم  صدور  تاريخ  قبل  التنظيم  هذا  صدور  حال  في  خاصة 

1979 بشأن اخلدمة املدنية.

املعني  بصفته  املدنية  اخلدمة  مجلس  من  الصادرة  سواء  القانونية  اآلراء  إلى  واستناداً 
بتفسير أحكام التشريعات املنظمة لشؤون التوظف بالدولة، أو الصادرة من إدارة الفتوى 
والتشريع، بات من الواضح جتلي حقيقة هيمنة مجلس اخلدمة املدنية على كافة اجلهات 
احلكومية مبا لم يرد به نص خاص بقوانني إنشاء اجلهات وتنظيمها، وبالتالي وجوب 

التزام تلك اجلهات بأحكام اخلدمة املدنية املتعلقة باختصاصات مجلس اخلدمة املدنية.
ثانياً: التوصيات 

نوصي مجلس اخلدمة املدنية وديوان اخلدمة املدنية بتفعيل دورهما الرقابي بشكل   )1
إقرار  شأن  في  احلكومية  اجلهات  بتصرفات  يتعلق  فيما  اآلن  عليه  هو  مما  أفضل 
لوائح لشؤون التوظف فيها مبا ال يتفق مع أحكام القانون؛ نظراً ملا يترتب على تلك 

التصرفات من زيادة األعباء املالية على امليزانية العامة بالدولة دون سند قانوني.
نوصي ديوان اخلدمة املدنية بالتنسيق مع مجلس اخلدمة املدنية بتطوير نظام مراقبي   )2
شؤون التوظف، بحيث ال يقتصر تطبيقها بالوزارات واإلدارات احلكومية واجلهات 
ذات امليزانيات امللحقة فقط، بل وجوب مد نطاق عملهم ليشمل الهيئات واملؤسسات 
ذات امليزانيات املستقلة؛ نظراً ملا أسفرت عنه املمارسة بأّن ُجّل تلك اجلهات ال تلتزم 

بأحكام نظام اخلدمة املدنية.
عند  القانونية  آرائها  إبداء  عند  أّنه  مراعاة  إلى  والتشريع  الفتوى  إدارة  أيضاً  ندعو   )3
اخلدمة  ديوان  رأي  بصرها  حتت  يكون  أن  احلكومية،  اجلهات  قبل  من  استفتائها 
املدنية في املوضوع املطلوب إبداء الرأي فيه، التزاماً بأحكام املرسوم بالقانون رقم 
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15 لسنة 1979 بشأن اخلدمة املدنية، والتي تنص على أّن مجلس اخلدمة املدنية هو 
بتشريعات  يتعلق  فيما  احلكومية  للجهات  امللزمة  التفسيرات  بإصدار  يختص  الذي 

اخلدمة املدنية.
نوصي إدارة الفتوى والتشريع باالهتمام بتوحيد صياغة النصوص القانونية املتعلقة   )4
بشؤون التوظف بقوانني أو مراسيم إنشاء اجلهات واملؤسسات احلكومية؛ لتالفي 
اجلهات  قبل  من  تفسيرها  في  االجتهاد  عليها  يترتب  قد  صيغة  من  أكثر  استخدام 
املعنية، على أن يكون ذلك بالتنسيق مع ديوان اخلدمة املدنية؛ كونه املختص أيضاً في 
هذا الشأن، حيث ضمن اختصاصات مجلس اخلدمة إبداء رأيه في مشروعات إنشاء 
الهيئات واملؤسسات العامة، إالّ أّن الواقع يعكس غير ذلك، وما يؤكد ذلك االختالف 

في صياغات املواد املعنية بالقانون. 
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