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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

مشعل األحمد :الكويت تعتز وتفخر
بمؤسساتها العسكرية

أكد نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل األحمد أن الكويت تعتز
وتفخر بمؤسساتها العسكرية ف��ي ظ��ل قيادتها الحكيمة مشيرا ال��ى أن
املؤسسات العسكرية وأب�ن��اء ه��ا العسكريني ه��م حماة ال��وط��ن الساهرون
ع�ل��ى أم �ن��ه ون �ق��ل ال�ش�ي��خ م�ش�ع��ل األح �م��د ت�ه��ان��ي رئ �ي��س ال �ح��رس ال��وط�ن��ي
للضباط الجدد بتخرجهم وانضمامهم إلى صفوف الحرس.
تفاصيل (ص)02

الصالح قدم للجنة المالية وثيقة اإلصالح المالي متضمنة  6محاور و  41مشروعا

الحكومة :إجراءات اقتصادية عاجلة
خالل شهرين أو تضرر الكويت ائتمانيا
أك ��د ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د ال �ج �ب��ري أن
الحكومة قدمت خالل اجتماعها مع
لجنة الشؤون املالية واالقتصادية
ال�ب��رمل��ان�ي��ة أم ��س م��ا أس�م�ت��ه وثيقة
اإلج��راءات الداعمة ملسار االصالح
امل � ��ال � ��ي واالق � � �ت � � �ص� � ��ادي ف � ��ي امل � ��دى
املتوسط.
ومن جهته قال وزير املالية أنس
ال� �ص ��ال ��ح أن ال��وث �ي �ق��ة ت �ض �م �ن��ت 6
محاور أساسية و 41مشروعا منها
 23م �ش��روع ب��رن��ام��ج ق�ص�ي��ر األج��ل
جميعها تصب في املحور املتعلق
ب� ��االص�ل��اح امل� ��ال� ��ي ال � ��ى ج ��ان ��ب 13
مشروعا متوسط األج��ل و 5برامج
تبدأ بقصيرة األج��ل ال��ى متوسطة
األجل.

واضاف ان محافظ البنك املركزي
د.م �ح �م��د ال �ه��اش��ل ح �ض��ر اج �ت �م��اع
اللجنة حيث استعرض وجهة نظره
وت �ق��ري��ره ف��ي ش ��أن ال��وض��ع ال��راه��ن
ل�ل�م��ال�ي��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��دول��ة وامل�ت�ع�ل��ق
ب� ��االج� ��راء ال � ��ذي ات �خ��ذت��ه م��ؤس�س��ة
موديز للتصنيف االئتماني أخيرا
بوضعها ع ��ددا م��ن ال ��دول ضمنها
الكويت تحت املراجعة.
وقال انه خالل شهرين إن لم تكن
هناك اج ��راءات فاعلة وسريعة لها
أث ��ر ع �ل��ى امل��ال �ي��ة ال �ع��ام��ة وال �ح �ف��اظ
على قدرة الدولة باستدامة متانتها
امل ��ال� �ي ��ة ف � ��إن ذل � ��ك س � ��وف ي�ن�ع�ك��س
سلبا ع�ل��ى تصنيف دول ��ة الكويت
االئتماني مل��ا ل��ه م��ن تبعات سلبية

رسوم المدارس الخاصة أمام
التعليمية اليوم
ت� �ب� �ح ��ث ل� �ج� �ن ��ة ش� � � � ��ؤون ال �ت �ع �ل �ي��م
وال �ث �ق ��اف ��ة واالرش � � � ��اد ف ��ي اج �ت �م��اع �ه��ا
ال �ي��وم ال��رس��وم ال��دراس �ي��ة ف��ي امل ��دارس
الخاصة ورد الزيادة التي تمت من قبل
بعض امل ��دارس الخاصة على الرسوم
الدراسية بحضور وزير التربية وزير
التعليم العالي.
ك�م��ا ت�ن��اق��ش ل�ج�ن��ة ح�م��اي��ة االم ��وال
العامة مسودة تقارير اللجنة عن تقرير

دي��وان املحاسبة بشأن تكليف مجلس
االم ��ة ل �ل��دي��وان اح��ال��ة ت �ق��اري��ر ال�ل�ج��ان
ع ��ن ط �ل �ب��ات ال�ت�ح�ق�ي��ق ال �ت��ي تتضمن
االح��ال��ة للنيابة ال��ى دي ��وان املحاسبة
وه� � ��ي ال �ت �ح �ق �ي��ق ف� ��ي ت �ن �ف �ي��ذ اس� �ت ��اد
جابر والتحقيق في مناقصة تصميم
وت �ن �ف �ي��ذ ج �س��ر ج��اب��ر وال �ت �ح �ق �ي��ق في
بحث طلبات التنازل عن االستراحات
والقرض الروسي.

ملف «الدستور»

مالحظات ديوان المحاسبة
 وزارة المالية لم تستغل األراضي الفضاءوأضاعت مبالغ عدة على الخزانة العامة

 بقاء مبالغ مالية تخص الوزارة منذ سنوات عدةمن دون تحصيل أو تسوية
تفاصيل (ص)12-07

على امل��ؤس�س��ات امل��ال�ي��ة وم��ن ث��م قد
ي��ؤث��ر ذل��ك ع�ل��ى ج��زء م��ن السياسة
النقدية.
وف � � ��ي ش � � ��أن ال� � ��دع� � ��وم وش� ��رائ� ��ح
ال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل� � � ��اء ق � ��ال ال � ��وزي � ��ر ان
الحكومة ت��رى ان م��ا قدمته للجنة
الشؤون املالية هو األفضل في هذا
الشأن كما سنستمع لوجهات نظر
ال �ن��واب وم �ت��ى م��ا وج��دن��ا ان هناك
ف �ك��رة ت�ح�ق��ق ال�غ��اي��ة االس��اس �ي��ة من
ترشيد الدعوم واملساهمة في الحد
م��ن االس �ت �ه�لاك س�ن��أخ��ذ ب�ه��ا حيث
ان ال �ه��دف األس ��اس ��ي ل �ي��س ج�ب��اي��ة
األموال.
تفاصيل (ص)05

أبل في سيؤول
لالطالع على
تجربتها االسكانية
ق� � ��ال وزي � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل� �ش ��ؤون
االس� �ك ��ان ي��اس��ر أب� ��ل ان زي��ارت��ه
ال��ى ك��وري��ا الجنوبية تستهدف
االط �ل�اع ع�ل��ى ال�ت�ج��رب��ة ال�ك��وري��ة
في انشاء امل��دن الذكية وإدارتها
وف �ق��ا ألح� ��دث امل �ع��اي �ي��ر ال�ع��امل�ي��ة
التي تكفل املحافظة على البئية
وت ��وف �ي ��ر ال �ط ��اق ��ة واالس� �ت� �خ ��دام
األمثل لها.
واض��اف ال��وزي��ر اب��ل ف��ي بيان
ص � �ح ��اف ��ي ق� �ب� �ي ��ل ت ��وج � �ه ��ه ال ��ى
العاصمة س�ي��ؤول ال�ت��ى تستمر
خمسة ايام ان الزيارة تنطلق من
رغبة الكويت بالبحث مع كوريا
الجنوبية عن سبل التعاون في
مجال الرعاية السكنية والتعرف
على آخر التطورات التي توصلت
ل �ه��ا ال �ش��رك��ات ال ��رائ ��دة ف ��ي ه��ذا
املجال وط��رق إدارة امل��دن الذكية
والحفاظ على استدامتها.
تفاصيل (ص)15

الشايع مترئسا اجتماع اللجنة املالية أمس

التشريعية توافق على رفع
حصانة دشتي
وافقت اللجنة التشريعية في
اج �ت �م��اع �ه��ا ام� ��س ع �ل��ى امل ��ذك ��رة
ال� �ت ��ي رف� �ع ��ت ل �ل �ج �ن��ة م ��ن وزارة
العدل برفع الحصانة عن النائب
د.عبدالحميد دشتي ف��ي قضية
رقم  2016/10حصر أمن دولة.

وأك� � � ��د م � �ق� ��رر ال� �ل� �ج� �ن ��ة اح �م ��د
ال � � �ق � � �ض � � �ي � � �ب� � ��ي ف � � � � ��ي ت� � �ص � ��ري � ��ح
ل �ل �ص �ح��اف �ي�ي�ن ع� �ق ��ب االج� �ت� �م ��اع
ال � � � ��ذي ح � �ض� ��ره ك � ��ل م � ��ن رئ �ي ��س
اللجنة مبارك الحريص واملقرر
احمد القضيبي ود .عبدالرحمن

ال�ج�ي��ران وعلي الخميس ان��ه تم
التصويت على امل��ذك��رة باجماع
الحضور ومناقشتها في جلسة
الغد.
تفاصيل (ص)04

صرف عالوتي االجتماعية
واألوالد للعاملين في الخاص
أع �ل ��ن ب��رن��ام��ج إع� � ��ادة هيكلة
ال� � � �ق � � ��وى ال� � �ع � ��ام� � �ل � ��ة وال� � �ج� � �ه � ��از
التنفيذي للدولة عزمه استقبال
ال �ع��ام �ل�ي�ن ف ��ي ال �ق �ط��اع ال �خ��اص
ال��راغ �ب�ين ف��ي ت�ح��دي��ث بياناتهم
ل�ص��رف مستحقاتهم ع��ن السنة

امل ��ال� �ي ��ة  2016/2015ل �ل �ع�ل�اوة
االجتماعية وعالوة األوالد.
ودع � ��ت م ��دي ��رة إدارة ش ��ؤون
ص� ��رف امل� ��زاي� ��ا امل��ال �ي��ة ب��اإلن��اب��ة
ف ��ي ال� �ب ��رن ��ام ��ج غ� �ص ��ون ال� �ب ��داح
ال �ع��ام �ل�ي�ن ف ��ي ال �ق �ط��اع ال �خ��اص

إلى مراجعة البرنامج قبل نهاية
الشهر الجاري.

تفاصيل (ص)15
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األمير يشهد حفل تخريج طلبة ضباط
كلية الشرطة اليوم
اس �ت �ق �ب��ل ح� �ض ��رة ص ��اح ��ب ال �س �م��و
أم� �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح األح �م��د
ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه ورع� ��اه
بقصر السيف صباح امس سمو ولي
ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن� ��واف األح �م��د ال�ج��اب��ر
ال�ص�ب��اح ك�م��ا اس�ت�ق�ب��ل رئ�ي��س مجلس
األم ��ة م ��رزوق ال�غ��ان��م واس�ت�ق�ب��ل نائب
رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل
األح� �م ��د ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل س �م��و ال�ش�ي��خ
ج��اب��ر امل �ب��ارك رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� ��وزراء
واستقبل النائب األول لرئيس مجلس
الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح
الخالد.
وي�ت�ف�ض��ل ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و
أم� �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح األح �م��د
ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه ورع� ��اه

القائد األعلى للقوات املسلحة فيشمل
ب ��رع ��اي� �ت ��ه وح� � �ض � ��وره ح� �ف ��ل ت �خ��ري��ج
الدفعة  42من الطلبة الضباط والدفعة
 27من طلبة ضباط االختصاص بكلية
الشرطة والدفعة  8من طالبات ضباط
االختصاص بمعهد الشرطة النسائية
وذلك بميدان أكاديمية سعد العبدالله
ل�ل�ع�ل��وم األم�ن�ي��ة ف��ي ال�س��اع��ة ال�ع��اش��رة
والنصف من صباح اليوم االثنني.
ومن ناحية اخ��رى استقبل حضرة
ص��اح��ب ال �س �م��و أم �ي��ر ال� �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ
ص �ب��اح األح �م��د ال �ن��ائ��ب األول لرئيس
م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ووزي � � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب ��اح ال � �خ� ��ال� ��د وامل� �ب� �ع ��وث
ال �خ��اص ل�لأم�ين ال �ع��ام ل�لأم��م امل�ت�ح��دة
ب��ال�ي�م��ن اس�م��اع�ي��ل ول ��د ال�ش�ي��خ أح�م��د

وذلك بمناسبة زيارته للبالد.
كما استقبل النائب األول لرئيس
م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ووزي � � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
الشيخ صباح الخالد ووزي��ر الشؤون
ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة وت� �ش� �ج� �ي ��ع االس� �ت� �ث� �م ��ار
ب�ج�م�ه��وري��ة ال �ص��وم��ال ال �ف �ي��درال �ي��ة د.
عبدالسالم هدلية عمر والوفد املرافق
وذل��ك بمناسبة زي��ارت��ه ال�ب�لاد وبعث
ح �ض��رة ص��اح��ب ال �س �م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد
ب �ب ��رق �ي ��ة ت �ه �ن �ئ��ة إل � � ��ى أم� �ي� �ن ��ة غ��ري��ب
فكيم رئ�ي�س��ة ج�م�ه��وري��ة موريشيوس
الصديقة عبر فيها سموه عن خالص
ت �ه ��ان �ي ��ه ب �م �ن��اس �ب��ة ال� �ع� �ي ��د ال��وط �ن��ي
ل�ب�لاده��ا متمنيا ل�ه��ا م��وف��ور الصحة
والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم
واالزدهار.

ولي العهد يشيد بالرسالة
اإلنسانية للحركةالكشفية

سمو ولي العهد مستقبال الشيخ صباح الخالد

ي�ش�م��ل س�م��و ول ��ي ال�ع�ه��د ال�ش�ي��خ
نواف األحمد الجابر الصباح حفظه
الله برعايته املؤتمر الدولي السادس
ألبحاث وتطوير الطاقة الذي تنظمه
ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت وق� ��د أن � ��اب س�م��وه
وزير التربية ووزي��ر التعليم العالي
د .ب��در حمد العيسى لحضور حفل
االف �ت �ت��اح ال �س��اع��ة ال �ت��اس �ع��ة ص�ب��اح
اليوم االثنني في فندق كراون بالزا.
وم��ن ناحية اخ��رى استقبل سمو
ولي العهد الشيخ نواف األحمد امس
رئ�ي��س مجلس األم��ة م ��رزوق الغانم
واس� �ت� �ق� �ب ��ل ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س ال �ح ��رس
ال� ��وط � �ن ��ي ال� �ش� �ي ��خ م �ش �ع ��ل األح� �م ��د
واستقبل سمو الشيخ جابر املبارك
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال ��وزراءواس� �ت� �ق� �ب ��ل
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
ووزي � � ��ر ال �خ ��ارج �ي ��ة ال �ش �ي��خ ص �ب��اح
الخالد.
واس �ت �ق �ب��ل ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
ال � � � ��وزراء ووزي � � ��ر ال ��داخ �ل �ي ��ة ال �ش �ي��خ

م �ح �م��د ال� �خ ��ال ��د واس� �ت� �ق� �ب ��ل ن��ائ��ب
رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
الشيخ خالد الجراح.
كما استقبل وزير اإلعالم ووزير
ال � ��دول � ��ة ل � �ش� ��ؤون ال� �ش� �ب ��اب ال �ش �ي��خ
س� �ل� �م ��ان ال� �ح� �م ��ود ووزي� � � ��ر ال ��دول ��ة
ل � �ش� ��ؤون م �ج �ل��س ال� � � � � ��وزراء ال �ش �ي��خ
محمد العبدالله.
واس � �ت � �ق � �ب� ��ل س � �م� ��و ول� � � ��ي ال �ع �ه ��د
الشيخ نواف األحمد رئيس االتحاد
الكشفي للبرملانيني ال �ع��رب النائب
د .عبدالله محمد الطريجي يرافقه
ال � � �س� � ��ادة أع� � �ض � ��اء االت � � �ح� � ��اد وذل � ��ك
ب�م�ن��اس�ب��ة ان �ع �ق��اد االج �ت �م��اع ال� �ـ 22
للجنة التنفيذية ل�لات�ح��اد الكشفي
للبرملانيني ال �ع��رب وامل�ن�ع�ق��د حاليا
بدولة الكويت خ�لال الفترة من - 11
 14مارس الجاري.
وقد أشاد سموه بالحركة الكشفية
ورس ��ال� �ت� �ه ��ا اإلن� �س ��ان� �ي ��ة ال �س��ام �ي��ة
ف ��ي ت��رس �ي��خ ق �ي��م اإلخ � ��اء اإلن �س��ان��ي

ون �ش��ر ث�ق��اف��ة ال �س�ل�ام م��ؤك��دا أهمية
تعزيز ال�ع�لاق��ات ال�ح��رك��ات الكشفية
ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة وااله � �ت � �م� ��ام
بطاقات ومواهب الشباب في سبيل
رف ��ع راي� ��ة أوط��ان �ه��م وم�ج�ت�م�ع��ات�ه��م
والعمل على غ��رس القيم واملفاهيم
اإلي �ج��اب �ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة ف��ي نفوسهم
وت � � �ع� � ��زي� � ��ز االن� � � �ت� � � �م � � ��اء ألوط � ��ان� � �ه � ��م
واملحافظة على مقدراته متمنيا لهم
سموه التوفيق والنجاح.وقد قدموا
لسموه هدية تذكارية بهذه املناسبة.
حضر املقابلة رئيس ديوان سمو
ول��ي ال�ع�ه��د ال�ش�ي��خ م �ب��ارك الفيصل
وب � �ع ��ث س� �م ��و ول � ��ي ال� �ع� �ه ��د ال �ش �ي��خ
ن� ��واف األح� �م ��د ب�ب��رق�ي��ة ت�ه�ن�ئ��ة إل��ى
أمينة غريب فكيم رئيسة جمهورية
م ��وري� �ش� �ي ��وس ال� �ص ��دي� �ق ��ة ض�م�ن�ه��ا
س� �م ��وه خ ��ال ��ص ت �ه��ان �ي��ه ب�م�ن��اس�ب��ة
العيد الوطني لبالدها متمنيا لها
موفور الصحة والعافية.

ومستقبال رئيس مجلس األمة

مشعل األحمد :الكويت تعتز
وتفخر بمؤسساتها العسكرية
أك��د ن��ائ��ب رئ�ي��س ال�ح��رس الوطني
الشيخ مشعل األحمد أن الكويت تعتز
وت�ف�خ��ر ب�م��ؤس�س��ات�ه��ا ال�ع�س�ك��ري��ة في
ظل قيادتها الحكيمة.
وذك� ��ر ال �ح ��رس ال��وط �ن��ي ف ��ي ب�ي��ان
ص� �ح ��اف ��ي ام� � ��س أن ال� �ش� �ي ��خ م�ش�ع��ل
األح �م��د ق ��ال ع �ق��ب اس�ت�ق�ب��ال��ه ض�ب��اط
ال � �ح� ��رس ال ��وط� �ن ��ي ال � �ج� ��دد خ��ري �ج��ي
ك� �ل� �ي ��ة ع � �ل� ��ي ال� � �ص� � �ب � ��اح ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة
(الدفعة  )43إن املؤسسات العسكرية
وأب � �ن � ��اء ه � ��ا ال �ع �س �ك ��ري�ي�ن ه � ��م ح �م��اة
ال ��وط ��ن ال �س ��اه ��رون ع �ل��ى أم �ن��ه ون�ق��ل
ال�ش�ي��خ م�ش�ع��ل األح �م��د ت�ه��ان��ي سمو
ال�ش�ي��خ س��ال��م ال�ع�ل��ي رئ �ي��س ال�ح��رس
ال��وط�ن��ي ل�ل�ض�ب��اط ال �ج��دد بتخرجهم
وان �ض �م��ام �ه��م إل� ��ى ص �ف ��وف ال �ح��رس
ل �ي��داف �ع��وا ع ��ن ث� ��رى ال ��وط ��ن ال �ط��اه��ر
وي� �ح ��اف� �ظ ��وا ع �ل ��ى ق ��دس �ي ��ة أراض� �ي ��ه
وي �ح �ق �ق��وا األم � ��ن واألم � � ��ان مل��واط �ن �ي��ه
بالتعاون مع الجيش والشرطة.
وأش � ��اد ب��امل �س �ت��وى امل� �ش ��رف ال ��ذي

نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح مع الضباط الجدد

وصل إليه التعليم والتدريب في كلية
ع�ل��ي ال �ص �ب��اح ال�ع�س�ك��ري��ة م�ع��رب��ا عن
ال �ف �خ��ر ب �م��ا ب ��ذل م ��ن ج �ه��ود مضنية
م� ��ن ق �ب ��ل إدارة ال �ك �ل �ي��ة وم �ع �ل �م �ي �ه��ا
وج �م �ي��ع م�ن�ت�س�ب�ي�ه��ا ت��وج��ت ب�ت�خ��رج
ض �ب��اط ال �ح��رس ال��وط �ن��ي وإخ��وان �ه��م
من ضباط الجيش الكويتي .واضاف
ان الكويت أم��ان��ة ف��ي أعناقنا جميعا
ن �ض �ح��ي م� ��ن أج �ل �ه ��ا وأم� �ن� �ه ��ا ول �ع��ل

ه � ��ذا م� ��ا ان �ت �ه �ج��ه ال � �ح� ��رس ال��وط �ن��ي
ف� ��ي خ �ط �ت��ه االس �ت ��رات �ي �ج �ي ��ة األول � ��ى
ووثيقته االستراتيجية الحالية حيث
تؤكدان أن (األمن أساس التنمية) وأن
(األم��ن أوال) .وأدى الخريجون القسم
متعهدين ب��ال��ذود ع��ن ال��وط��ن وال��والء
للقيادة الرشيدة وبعدها قام الشيخ
مشعل األح�م��د بتكريم املتميزين من
الضباط الجدد في الدفعة رقم .43

المبارك استقبل مستشار
خادم الحرمين
اس �ت �ق �ب��ل س �م��و ال �ش �ي��خ ج��اب��ر
امل � �ب� ��ارك رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
ف � ��ي ق� �ص ��ر ال� �س� �ي ��ف ام � � ��س ن ��ائ ��ب
رئ �ي ��س ال� �ح ��رس ال��وط �ن��ي ال�ش�ي��خ
م �ش �ع��ل األح� �م ��د واس �ت �ق �ب��ل وزي ��ر
ال � �ع ��دل ي �ع �ق��وب ال� �ص ��ان ��ع ي��راف �ق��ه
املستشار الخاص لخادم الحرمني

ال � �ش� ��ري � �ف �ي�ن ب ��امل� �م� �ل� �ك ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة
السعودية الشقيقة فضيلة الشيخ
د .س�ع��د ال�ش�ث��ري وذل ��ك بمناسبة
زي ��ارت ��ه ل �ل �ب�لاد واس �ت �ق �ب��ل عضو
م�ج�ل��س األم� ��ة ال �ن��ائ��ب د .ع�ب��دال�ل��ه
ال �ط��ري �ج��ي ي ��راف �ق ��ه وف� ��د االت� �ح ��اد
الكشفي للبرملانيني ال�ع��رب وذل��ك

بمناسبة ان�ع�ق��اد االج �ت �م��اع ال �ـ22
للجنة التنفيذية لالتحاد الكشفي
ل �ل �ب��رمل��ان �ي�ين ال � �ع� ��رب و اس�ت�ق�ب��ل
وزير الشؤون الخارجية وتشجيع
االستثمار في جمهورية الصومال
الصديقة د.عبدالسالم هدليه.
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محليات

الغانم يستقبل رئيس وأعضاء االتحاد
الكشفي للبرلمانيين العرب

..ويهنئ
نظيرته في
موريشيوس

اس� � �ت� � �ق� � �ب � ��ل رئ � � � �ي� � � ��س م� �ج� �ل ��س
األم� ��ة م � ��رزوق ال �غ��ان��م ف ��ي مكتبه
أم � ��س رئ� �ي ��س االت � �ح � ��اد ال �ك �ش �ف��ي
ل � �ل � �ب� ��رمل� ��ان � �ي �ي�ن ال � � �ع � � ��رب ال � �ن� ��ائ� ��ب
د.ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال �ط��ري �ج��ي وأع� �ض ��اء
ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة ل�ل�ات� �ح ��اد
وذل ��ك بمناسبة اس�ت�ض��اف��ة دول��ة
الكويت اجتماع اللجنة التنفيذية
ل�ل�ات� �ح ��اد ال �ك �ش �ف��ي ل �ل �ب��رمل��ان �ي�ين
ال �ع��رب ال�ث��ان��ي وال�ع�ش��ري��ن وال��ذي
أقيم تحت رع��اي��ة الرئيس الغانم
وذلك بمشاركة  13دولة.
كما استقبل الغانم سفير دولة
ال� �ك ��وي ��ت ل � ��دى امل �م �ل �ك��ة األردن � �ي� ��ة
الهاشمية د.حمد الدعيج.

ب�ع��ث رئ�ي��س مجلس األم��ة
م��رزوق الغانم ببرقية تهنئة
إل� � ��ى رئ� �ي� �س ��ة م �ج �ل��س األم� ��ة
ف��ي ج�م�ه��وري��ة م��وري�ش�ي��وس
س ��ان� �ت ��ي ب� � ��اي ه��ان��وم �ن �ج��ي
ب �م �ن��اس �ب��ة ال� �ع� �ي ��د ال��وط �ن��ي
لبالدها.
 ..ويتوسط أعضاء اللجنة التنفيذية لالتحاد الكشفي

مكتب المجلس يطلع على قرارات
خاصة باألمانة العامة
عقد مكتب املجلس اجتماعه
امس برئاسة رئ �ي��س مجلس
األم ��ة م ��رزوق ال�غ��ان��م وح�ض��ور
أعضاء املكتب .
وق� � � ��ال أم �ي ��ن س � ��ر امل �ج �ل��س
ال�ع�ض��و م .ع� ��ادل ال �خ��راف��ي في
ت� �ص ��ري ��ح ص� �ح ��اف ��ي ان م�ك�ت��ب

03

امل � �ج � �ل� ��س اط� � �ل � ��ع ع � �ل� ��ى ب �ع��ض
ال ��رس ��ائ ��ل ال � � � ��واردة م ��ن ب�ع��ض
رؤس � � ��اء ال� �ب ��رمل ��ان ��ات ال�ش�ق�ي�ق��ة
وال� � �ص � ��دي� � �ق � ��ة ب� � �ش � ��أن ت ��رت� �ي ��ب
الزيارات فيما بني مجلس األمة
وهذه البرملانات .
وأض ��اف ال�خ��راف��ي أن املكتب

اط � � �ل� � ��ع ع� � �ل � ��ى ب� � �ع � ��ض األم� � � � ��ور
اإلداري� � � � � � ��ة وامل � ��ال� � �ي � ��ة امل �ت �ع �ل �ق��ة
باألمانة العامة واتخذ القرارات
املناسبة بشأنها .

الرئيس الغانم مترئسا اجتماع مكتب املجلس

04

برلمان
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التشريعية توافق على تعديل قانون
االنتخابات بواقع  5دوائر وصوتين

الشايع يقترح استمرار عملية االنتخاب إذا أجريت في رمضان من  11صباحًا إلى  11مساء
وافقت اللجنة التشريعية والقانونية
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ب��االغ �ل �ب �ي��ة ع �ل��ى االق� �ت ��راح
ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن تعديل امل ��ادة الثانية
من القانون رقم  42لسنة  2006بإعادة
ت�ح��دي��د ال��دوائ��ر االن�ت�خ��اب�ي��ة لعضوية
م�ج�ل��س االم ��ة امل �ق��دم م��ن ال�ن��ائ��ب احمد
م �ط �ي��ع ال� �ع ��ازم ��ي بخصوص ت �ع��دي��ل
الدوائر االنتخابية بواقع خمس دوائر
وص ��وت�ي�ن وأح �ي �ل��ت ك��اف��ة االق �ت��راح��ات
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب ��ال� �ق ��ان ��ون ب �ع ��د ال �ت �ص��وي��ت
عليها ال��ى اللجنة املختصة بالداخلية
والدفاع.
ول �ف��ت م �ق��رر ال �ل �ج �ن��ة ال �ن��ائ��ب اح�م��د
القضيبي الى ان اللجنة وافقت باإلجماع
بصفة االستعجال على االقتراح بقانون
بتعديل املادة رقم  2من القانون رقم 35
لسنة  1962في شأن انتخابات أعضاء
مجلس األم��ة املقدم من األعضاء د.عبد
ال��رح �م��ن ال �ج �ي��ران ود.ع� � ��ودة ال��روي �ع��ي
وأحمد مطيع وحمدان العازمي ومبارك
الحريص وإحالته للجنة املختصة.
وأوضح القضيبي ان اللجنة وافقت
باإلجماع على املقترح بقانون بإضافة
فقرة ج��دي��دة ال��ى امل��ادة  31م��ن القانون
رقم  35لسنة  1962في شأن انتخابات
اعضاء مجلس االم��ة املقدم من العضو
فيصل الشايع.
واض� � � � ��اف ال� �ق� �ض� �ي� �ب ��ي :ان ال �ل �ج �ن��ة
رفضت باإلجماع االق�ت��راح بقانون في
ش��أن تعديل بعض احكام القانون رقم
 35لسنة  1962وال �خ��اص بانتخابات
اعضاء مجلس االم��ة املقدم من العضو
د.ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش �ت ��ي وذل � ��ك ل��وج��ود
ش�ب�ه��ة دس �ت��وري��ة ك�م��ا رف �ض��ت اللجنة
باإلجماع االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب��اض��اف��ة
مادة جديدة برقم  41مكررا الى القانون
رق ��م 35ل�س�ن��ة 1962ف��ي ش��أن انتخابات
اعضاء مجلس االم��ة املقدم من العضو
د.ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش �ت ��ي وذل � ��ك ل��وج��ود
شبهة دستورية.
وت��اب��ع ان اللجنة رف�ض��ت باإلجماع
ال �ق��ان��ون رق � ��م 35ل�س�ن��ة  1962ف��ي ش��أن
ان�ت�خ��اب��ات اع�ض��اء مجلس االم��ة املقدم
م ��ن ال �ع �ض��و م �ح �م��د ط �ن��ا ك �م��ا رف �ض��ت
ال �ل �ج �ن��ة باإلجماع امل �ق �ت��رح بقانون
امل �ق��دم م��ن ال �ن��ائ��ب س �ع��دون ح �م��اد في
شأن تعديل الفقرة االول��ى من امل��ادة 21
من القانون رقم 35لسنة  1962في شأن
انتخابات اعضاء مجلس االمة.
وقال :رفضت اللجنةاملقترح بقانون
لتعديل بعض أح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م 35
لسنة  1962في شأن انتخابات أعضاء
م�ج�ل��س األم ��ة امل �ق��دم م��ن ال �ن��ائ��ب ع��ادل
الخرافي.
وب � �ي ��ن ان ال� �ل� �ج� �ن ��ة رف � �ض � ��ت ك ��ذل ��ك

مطيع :اقتراح
الصوتين حل وسط
يسهم في زيادة
نسبة المشاركة
حرمان المحكوم
عليه بعقوبة
جنائية من
االنتخابات

جانب من اجتماع اللجنة التشريعية أمس

ب��االج �م��اع االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف��ي ش��أن
ت �ع ��دي ��ل امل� � � ��ادة ال �ث ��ان �ي ��ة م� ��ن ال �ق ��ان ��ون
رق ��م  42ل�س�ن��ة  2006ب ��اع ��ادة ت�ح��دي��د
ال��دوائ��ر االن�ت�خ��اب�ي��ة ل�ع�ض��وي��ة مجلس
حماد
االم��ة امل�ق��دم م��ن ال�ن��ائ��ب س�ع��دون ّ
وال�خ��اص لصوتني ب��ال��دائ��رة وال�ص��وت
الثالث من خارجها كما رفضت اللجنة
باالجماع االق �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف��ي ش��أن
ت�ع��دي��ل امل ��ادة ال�ث��ان�ي��ة م��ن ال�ق��ان��ون رق��م
 42لسنة  2006باعادة تحديد الدوائر
االن �ت �خ��اب �ي��ة ل �ع �ض��وي��ة م �ج �ل��س االم ��ة
املقدم من النائب حمدان العازمي كذلك
رفضت اللجنة املقترح باعادة تحديد
ال��دوائ��ر االن�ت�خ��اب�ي��ة ل�ع�ض��وي��ة مجلس
االمة املقدم من النائبان احمد القضيبي
وراكان النصف.
م��ن ج��ان��ب آخ��ر واف �ق��ت ال�ل�ج�ن��ة على
امل��ذك��رة ال�ت��ي رف�ع��ت للجنة من وزارة
ال � �ع� ��دل ب ��رف ��ع ال �ح �ص ��ان ��ة ع� ��ن ال �ن��ائ��ب
د.ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش �ت��ي ف ��ي ق�ض�ي��ة رق��م
 2016 /10حصر أمن دولة حيث اجتمع
ك��ل م��ن رئيس اللجنة م�ب��ارك الحريص
واملقرر احمد القضيبي ود .عبدالرحمن
الجيران وعلي الخميس.
وأك��د م�ق��رر اللجنة اح�م��د القضيبي
في تصريح للصحافيني عقب االجتماع
ان��ه تم التصويت على امل��ذك��رة باجماع
ال � �ح � �ض� ��ور وم� �ن ��اق� �ش� �ت� �ه ��ا ف � ��ي ج �ل �س��ة
الثالثاء.
ومن جهته قال النائب د.أحمد مطيع
إن اللجنة التشريعية في مجلس األمة
واف �ق��ت ع �ل��ى اق �ت��راح��ه ب�ت�ع��دي��ل ق��ان��ون
االن �ت �خ ��اب ��ات ب �ح �ي��ث ي �ص �ب��ح ل�ل�ن��اخ��ب
حق التصويت ملرشحني اثنني بدال من
مرشح كما هو الوضع حاليا.
وأك��د أن اقتراحه كان يهدف لزيادة
ال � �خ � �ي� ��ارات أم � � ��ام ال �ن ��اخ �ب�ي�ن الخ �ت �ي��ار
األشخاص الذين يمثلونهم في مجلس

األم��ة خصوصا أن أع��داد املرشحني في
كل دائ��رة يكون كبيرا وبالتالي تتعدد
ال�خ�ي��ارات أم��ام ال�ن��اخ��ب وي�ت��رك م��رون��ة
أكثر في االختيار.
وأضاف أن اقتراح الصوتني هو حل
وس��ط ما بني الصوت الواحد واألربعة
ال �ت��ي ي �ط��ال��ب ف �ي��ه ك�ث�ي��ر م��ن ال�ن��اخ�ب�ين
وب��ال �ت��ال��ي إن اع �ت �م��د اع �ت �م��ادا ن�ه��ائ�ي��ا
فاملتوقع زيادة نسبة املشاركة الشعبية
في االنتخابات في املرات القادمة زيادة
على ما كانت عليه في السابق.
وختم أن اللجنة التشريعية أحالت
االق �ت��راح ب�ع��د امل��واف�ق��ة عليه إل��ى لجنة
ال��داخ �ل �ي��ة وال ��دف ��اع الع �ت �م��اده اع�ت�م��ادا
نهائيا سائال املولى عز وجل أن يوفقه
وإخ��وان��ه ال�ن��واب لكل م��ا ه��و خير لهذا
البلد.
وف�ي�م��ا ي�ل��ي ن��ص االق �ت��راح��ات ال�ت��ي
وافقت عليها اللجنة التشريعية:
 5دوائر وصوتان
ق��دم النائب د .أحمد مطيع اقتراحا
بقانون نصه التالي:
«ت �ن �ت �خ��ب ك ��ل دائ � ��رة ع �ش��رة اع �ض��اء
للمجلس على ان يكون لكل ناخب حق
االدالء ب �ص��وت��ه الث �ن�ي�ن م ��ن امل��رش�ح�ين
ف��ي ال��دائ��رة املقيد فيها ويعتبر باطال
التصويت ألكثر من هذا العدد».
ونصت مذكرته االيضاحية على ما
يلي:
صدر املرسوم بقانون رقم ( )20لسنة
 20125بتعديل املادة الثانية من قانون
رقم ( )42لسنة  2006حيث كانت تقضي
املادة سابقا بأحقية الناخب في اإلدالء
بصوته ألربعة من املرشحني وبناء على
التعديل األخ�ي��ر ب��امل��رس��وم امل�ش��ار إليه
قضت بأن يكون لكل ناخب حق اإلدالء
بصوته ملرشح واحد في الدائرة املقيدة

وي �ع �ت �ب��ر ب ��اط�ل�ا ال �ت �ص��وي��ت ألك �ث ��ر م��ن
هذا العدد على اعتبار ان ذلك التعديل
سيتيح امل�ج��ال ل�ك��اف��ة ش��رائ��ح املجتمع
الكويتي وفئاته في التمثيل البرملاني
ويحد م��ن اح�ت�م��االت االح�ت�ك��ار الفئوي
ف��ي ال��دوائ��ر االن�ت�خ��اب�ي��ة اذا ت��رك األم��ر
دون تقييد .غير انه ومن خالل املمارسة
الفعلية ل�لان�ت�خ��اب��ات ال�ب��رمل��ان�ي��ة ب��رزت
ب �ع��ض ال �س �ل �ب �ي��ات امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال�ع�م�ل�ي��ة
االنتخابية األم��ر ال��ذي استوجب اعادة
النظر فيها من اجل القضاء على بعض
ال� �ظ ��واه ��ر ال �س �ل �ب �ي��ة وأب� ��رزه� ��ا س�ه��ول��ة
شراء االصوات وخصوصا بعد ظاهرة
ال�ن�ج��اح ف��ي االن�ت�خ��اب��ات السابقة التي
تتعدى ألفي صوت اضافة الي تكريس
التحالفات غير الرسمية وحرصا على
املصلحة ال��وط�ن�ي��ة وتحقيقا إلف ��رادات
ان �ت �خ ��اب �ي ��ة ت �ع �ب ��ر ع � ��ن ك� ��اف� ��ة ط ��وائ ��ف
املجتمع الكويتي فإنه يقترح استبدال
نص امل��ادة الثانية من القانون رق��م 42
لسنة  2006املشار اليه بالنص التالي:
«ت �ن �ت �خ ��ب ك � ��ل دائ � � � ��رة ع � �ش� ��رة اع� �ض ��اء
للمجلس على ان يكون لكل ناخب حق
اإلدالء ب �ص��وت��ه الث �ن�ي�ن م ��ن امل��رش�ح�ين
ف��ي ال��دائ��رة املقيد فيها ويعتبر باطال
التصويت ألكثر من هذا العدد».
االنتخابات في رمضان
وقدم النائب فيصل الشايع اقتراحا
نص في مادته االولى على ما يلي:
تضاف الى املادة  31من القانون رقم
 35لسنة  1962امل�ش��ار ال�ي��ه ف�ق��رة ثانية
نصها كاآلتي:
«وع �ل��ى ان ت� ��دوم ع�م�ل�ي��ة االن �ت �خ��اب
ف��ي ح��ال��ة إج��رائ�ه��ا خ�لال شهر رمضان
ال �ك ��ري ��م م ��ن ال �س ��اع ��ة ال� �ح ��ادي ��ة ع �ش��رة
ص �ب��اح��ا ال ��ى ال �س��اع��ة ال �ح��ادي��ة ع�ش��رة
مساء».

وذكرت املذكرة االيضاحية ما يلي:
ن�ص��ت امل ��ادة  31م��ن اح �ك��ام ال�ق��ان��ون
رقم  35لسنة  1962في شأن انتخابات
اعضاء مجلس االمة على «تدوم عملية
االن�ت�خ��اب م��ن الساعة الثامنة صباحا
ال��ى ال�س��اع��ة ال�ث��ام�ن��ة م �س��اء» وق��د اغفل
املشرع عن تحديد موعدا لدوام اللجان
االن�ت�خ��اب�ي��ة ف��ي ش�ه��ر رم �ض��ان امل �ب��ارك
ح� ��ال ف��رض��ت ال� �ظ ��روف ال �س �ي��اس �ي��ة او
ال��دس �ت��وري��ة اق��ام��ة االن �ت �خ��اب��ات بشهر
رمضان الكريم ونظرا ملا لشهر رمضان
ال �ك��ري��م م ��ن خ �ص��وص �ي��ة ح �ي��ث ي�ت�ف��رغ
امل��واط�ن��ون فيه للعبادة وص�ل�اة القيام
وال � �ت� ��راوي� ��ح ل �ي�ل�ا ف �ض�ل�ا ع ��ن ص �ع��وب��ة
االس�ت�ف��ادة ب�ع��دد ال�س��اع��ات ال�ت��ي نصت
عليها امل��ادة كاملة  -وال�ت��ي ح��ددت من
الثامنة صباحا حتى الثامنة م�س��اء -
ف��ي دوام ال�ل�ج��ان االن�ت�خ��اب�ي��ة ن�ظ��را ألن
تلك ال�س��اع��ات يتخللها وج�ب��ة االف�ط��ار
وم ��ن ق�ب�ل�ه��ا ص�ع��وب��ة ذه ��اب امل��واط�ن�ين
ل�ص�ن��ادي��ق االق� �ت ��راح وق ��ت ال �ص �ب��اح او
ال �ظ �ه �ي��رة وب �ع��ده��ا ال س�ي�م��ا ف ��ي ح��ال��ة
وق ��وع ش�ه��ر رم �ض��ان ال�ك��ري��م ف��ي فصل
الصيف.
ل��ذا اع��د ه��ذا ال�ق��ان��ون ب��إض��اف��ة فقرة
ج ��دي ��دة ال� ��ى امل� � ��ادة امل� ��ذك� ��ورة ل�ت�م��دي��د
س��اع��ات اج ��راء العملية االنتخابية اذا
م ��ا ت ��م اج� ��راؤه� ��ا خ�ل��ال ش �ه��ر رم �ض��ان
ال �ك ��ري ��م ل �ت �ك��ون م ��ن ال �س ��اع��ة ال �ح��ادي��ة
ع �ش��رة ص �ب��اح��ا ال ��ى ال �س��اع��ة ال �ح��ادي��ة
ع� �ش ��رة م� �س ��اء ل �ض �م��ان ت �ح �ق �ي��ق اع �ل��ى
نسبة مشاركة في العملية االنتخابية
وال تقف ظروف الصيام وخصوصيته
عائقا ام��ام ذه��اب املواطنني لصناديق
االنتخابات والتصويت.
رد االعتبار
وق��دم النواب د .احمد مطيع وع��ودة

ال ��روي� �ع ��ي ود .ع �ب��دال��رح �م��ن ال �ج �ي��ران
وم �ب ��ارك ال �ح��ري��ص وح �م ��دان ال�ع��ازم��ي
اقتراحا بقانون جاء كالتالي:
ي �س �ت �ب��دل ب �ن��ص امل � ��ادة رق ��م ( )2من
القانون رقم ( )35لسنة  1962املشار اليه
النص التالي:
«يحرم من االنتخابات املحكوم عليه
ب�ع�ق��وب��ة ج�ن��ائ�ي��ة او ف��ي ج��ري�م��ة مخلة
ب��ال�ش��رف او ب��االم��ان��ة ال ��ى ان ي ��رد اليه
اع�ت�ب��اره ف ��إذا ع��اد ال��ى ال�ج��ري�م��ة وحكم
عليه م��رة اخ��رى بعقوبة جناية او في
ج��ري �م��ة م �خ �ل��ة ب ��ال �ش ��رف او ب��االم��ان��ة
ف� �ي� �س� �ت ��رد اع � �ت � �ب � ��اره ب �ح �ك ��م ال� �ق ��ان ��ون
ب�م�ض��ي خ�م��س ع �ش��رة س�ن��ة ب�ع��د ت�م��ام
تنفيذ العقوبة او ص��دور عفو عنها او
سقوطها بالتقادم».
ون �ص ��ت امل ��ذك ��رة االي �ض��اح �ي��ة ع�ل��ى
اآلتي:
ت �ن��ص امل� � ��ادة ال �ث��ان �ي��ة م ��ن ال �ق��ان��ون
رقم  35لسنة  1962في شأن انتخابات
اع� �ض ��اء م �ج �ل��س االم � ��ة ع �ل��ى ان ي �ح��رم
م��ن االن �ت �خ��اب امل �ح �ك��وم ع�ل�ي��ه ب�ع�ق��وب��ة
جنائية او ف��ي ج��ري�م��ة مخلة بالشرف
أو ب��االم��ان��ة ال ��ى ان ي ��رد ال �ي��ه اع�ت�ب��اره
وهذا يعني ان املحكوم عليه في احدى
ه��ات�ين ال�ح��ال�ت�ين م�ت��ى اس �ت��رد اع�ت�ب��اره
صار اهال ليكون ناخبا وبالتالي يكون
مرشحا لعضوية مجلس االمة ذلك الن
املادة  82من الدستور قد نصت على ان
م��ن ب�ين ش ��روط امل��رش��ح ان ت�ت��واف��ر فيه
ش��روط الناخب وفقا لقانون االنتخاب
هذا باالضافة الى الشروط االخرى التي
ن�ص��ت ع�ل�ي�ه��ا ه ��ذه امل� ��ادة وال �ت��ي يجب
ت��واف��ره��ا ف��ي ك��ل م��ن ي�ت��رش��ح لعضوية
مجلس االم��ة كما ان شرطا اخ��ر اخطر
من ذلك يتعلق بحسن السمعة بات من
ال ��واج ��ب ب �ع��د ال �ت �ج��رب��ة ت ��واف ��ره ورس��م
ضوابط واضحة له.
وق � � ��د ق � � ��رر امل � � �ش � ��رع ال� � �ح � ��رم � ��ان م��ن
االن �ت �خ��اب وب��ال �ت��ال��ي م ��ن ال �ت��رش��ح اذا
ح �ك��م ع �ل��ى امل��رش��ح ب�ع�ق��وب��ة ج �ن��اي��ة او
ف��ي جريمة مخلة بالشرف او باالمانة
ال ��ى ان ي ��رد ال �ي��ه اع �ت �ب��اره ف� ��اذا تحقق
ه��ذا االستثناء اي ت��م رد االع�ت�ب��ار جاز
الترشح لعضوية مجلس االمة بصرف
النظر عن تكرار االدانة في تلك الجرائم
وه��و ام��ر خطير وس�ل��وك مشني يعكس
خ �ط��ورة اج��رام �ي��ة ت �ت �ص��ادم وخ �ط��ورة
املهمة املكلف بها عضو مجلس االم��ة
لذلك فان مذهبا في القضاء الدستوري
ات�ج��ه ال��ى اف�ت��راض ش��رط ل��م ي��رد ضمن
ال �ش��روط ال��واج��ب ت��واف��ره��ا ف��ي امل��رش��ح
هو شرط حسن السمعة.
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التصور النهائي لشرائح الكهرباء قبل مناقشة تقرير اللجنة المالية في الجلسة

الحكومة قدمت رؤيتها لإلصالح االقتصادي
من  41مشروعا
أوض� � � ��ح م � �ق� ��رر ال� �ل� �ج� �ن ��ة امل ��ال �ي ��ة
واالق �ت �ص��ادي��ة م �ح �م��د ال �ج �ب��ري أن
ال �ل �ج �ن ��ة اس �ت �ك �م �ل��ت ف� ��ي اج �ت �م��اع
أم��س امل�ن��اق�ش��ات املتعلقة بالوضع
االق�ت�ص��ادي بحضور ن��ائ��ب رئيس
مجلس ال��وزراء وزي��ر املالية ووزي��ر
ال� �ن� �ف ��ط ب ��ال ��وك ��ال ��ة أن� � ��س ال �ص��ال��ح
باالضافة ال��ى وزي��ر الدولة لشؤون
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء م�ح�م��د ال�ع�ب��دال�ل��ه
ووزي� ��رة ال�ت�ن�م�ي��ة وال�ت�خ�ط�ي��ط هند
الصبيح ال��ى جانب وزي��ر الكهرباء
وامل� � � ��اء أح� �م ��د ال� �ج� �س ��ار وع� � ��دد م��ن
م�س��ؤول��ي ال�ج�ه��ات الحكومية ذات
الصلة.
وق� � � � ��ال ال� � �ج� � �ب � ��ري ف� � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
ص � � � �ح � � ��اف� � � ��ي ع � � � �ق� � � ��ب االج � � � �ت � � � �م� � � ��اع
أمس اطلعنا ع �ل ��ى ال �خ �ط ��ة ال �ت��ي
أع � � ��دت � � �ه � � ��ا ال � � �ح � � �ك � ��وم � ��ة مل� �ع ��ال� �ج ��ة
االخ� �ت�ل�االت االق �ت �ص��ادي��ة وت��رش�ي��د
اإلنفاق العام وتقنني الدعوم واصفا
الخطة بالطموحة.
وأض� � � � ��اف ال � �ج � �ب� ��ري :ت �ض �م �ن��ت
الخطة إص�لاح��ات اق�ت�ص��ادي��ة كنا
ننتظرها منذ فترة طويلة واليوم
أت ��ت ب�ه��ا ال�ح�ك��وم��ة ل�ل�ج�ن��ة وفيها
ال�ك�ث�ي��ر م��ن س�ب��ل ت��رش�ي��د اإلن �ف��اق
ال � �ع� ��ام وف �ي �ه ��ا ن� �ظ ��رة م�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة
لتنويع م �ص��ادر ال��دخ��ل الف�ت��ا ال��ى
ان م �ح ��اف ��ظ ال �ب �ن ��ك امل� ��رك� ��زي ق ��دم
ش��رح��ا واف �ي��ا ب�خ�ص��وص ال��وض��ع
االق � �ت � �ص� ��ادي وم � ��ا ي� �خ ��ص اي �ض��ا
م� ��ا ت� ��م ت � ��داول � ��ه ب � �ش ��أن ال� ��وك� ��االت
ال �ع��امل �ي ��ة امل �خ �ت �ص��ة ب��ال�ت�ص�ن�ي��ف
االئتماني وبأن الكويت بوضعها
االق �ت �ص��ادي ال�ح��ال��ي ت�ح��ت دراس��ة
م� ��ن ق� �ب ��ل ه� � ��ذة ال� � ��وك� � ��االت مل �ع��رف��ة
تصنيفها االئتماني.
وأك ��د ال�ج�ب��ري أن ن�ت��ائ��ج دراس ��ة
ال ��وك ��االت ال �ع��امل �ي��ة س�ت�ظ�ه��ر خ�لال
ش�ه��ري��ن فيما يختص بتصنيفها
االئ �ت �م��ان��ي م �ش �ي��را ال� ��ى ان� ��ه اذا لم
ي�ك��ون ه�ن��اك خ�ط��ة واض �ح��ة املعالم
لإلصالح االقتصادي فمن الطبيعي
ان تتأثر الكويت وهو ما ال نتمناه.
وش��دد ال�ج�ب��ري على أن الكويت
ق��ادرة على تجاوز ه��ذه املسألة من
خ�ل�ال ت�ح�م��ل ال�ج�م�ي��ع للمسؤولية
ف��ي ه��ذا ال�ج��ان��ب ح�ك��وم��ة ومجلس
أم��ة من خ�لال االستعجال في إق��رار
اإلص�ل�اح��ات االق�ت�ص��ادي��ة املطلوبة
ب�ت�ع��اون الجميع لتجنيب الكويت
ت �خ �ف �ي��ض ت �ص �ن �ي �ف �ه��ا االئ �ت �م��ان ��ي
ال�ع��امل��ي مبينا ان ه�ن��اك ث�ل�اث دول
خ�ل�ي�ج�ي��ة ت ��م ت�خ�ف�ي��ض تصنيفها
العاملي.
وب�ين الجبري أن��ه خ�لال اجتماع
االم� � � ��س اس �ت� �ط �ع �ن ��ا ان ن� �ص ��ل م��ع
ال �ح �ك��وم��ة ل ��رؤي ��ة وخ �ط ��ة ط�م��وح��ة

جانب من اجتماع اللجنة املالية أمس

وس � �ن � �ع � �م� ��ل ع� � �ل � ��ى ت � �ن � �ف � �ي� ��ذ خ �ط ��ة
اإلص�لاح��ات االقتصادية بالتوافق
م��ع الحكومة ملصلحة االق�ت�ص��ادي
الوطني الذي يملك من االمكانات ما
تستطيع الكويت من خالله تجاوز
هذة املرحلة الصعبة.
وأش � � ��ار ال � ��ى ان ال �خ �ط��ة ت�ض�م��ن
م� �ح ��اور رئ �ي �س �ي��ة وم �ن �ه��ا ال ��دع ��وم
وش� ��رائ� ��ح ال �ك� �ه ��رب ��اء ح �ي��ث ط�ل�ب�ن��ا
م ��ن ال �ح �ك��وم��ة أن ي� �ك ��ون ل �ه��ا دور
اعالمي إليضاح الصورة الحقيقية
للمواطنني بخصوص ه��ذا املحور
م� �س� �ت� �ط ��ردا :ورغ� � ��م ان ه� �ن ��اك ش ��دا
وجذبا بني مجلس األمة والحكومة
فيما يخص دراسة الدعوم وشرائح
الكهرباء لكن الجانبني متفقان على
ان ال ��زي ��ادة ف��ي ت�ع��رف��ة ال �ك �ه��رب��اء ال
ت�م��س اص �ح��اب ال��دخ��ول امل �ح��دودة
واملتوسطة.
وأع � �ل� ��ن ال� �ج� �ب ��ري ان ال �ح �ك��وم��ة
س� �ت ��أت ��ي ب� �ت� �ص ��ور أخ � �ي ��ر ل �ش��رائ��ح
ال �ك �ه��رب��اء ف ��ي اج �ت �م��اع الح� ��ق قبل
مناقشة تقرير اللجنة ف��ي الجلسة
م �ش �ي��را ال � ��ى ان ال� ��دع� ��وم ه� ��و ج��زء
نسبي وب�س�ي��ط فالخطة التقتصر
ع� �ل ��ى ال � ��دع � ��وم ف� �ق ��ط ف� �ه ��ي ش��ام �ل��ة
إلصالحات اقتصادية على اكثر من
صعيد مؤكدالكويت امام تحد كبير
بإذن الله قادرة على تجاوزه.
وق ��ال ال�ج�ب��ري :ن�ح��ن ام ��ام وض��ع
اق� �ت� �ص ��ادي غ �ي��ر ج �ي��د وع �ل �ي �ن��ا ان
نقول هذه الحقيقة من باب مكاشفة
امل� ��واط � �ن�ي��ن وه� � ��و م � ��ا ي� �ح� �ت ��م ع �ل��ى
الجميع القيام بمسؤوليته الوطنية
ح� �ي ��ال ه � ��ذا االم � � ��ر ح� �ت ��ى ن �ت �ص��دى
لهذا امللف ويتم معالجته معالجة
حقيقية وج��ذري��ة لتحسني الوضع
االقتصادي.
وذك ��ر ال �ج �ب��ري :ت�ط��رق�ن��ا لقضية
خصخصة بعض القطاعات بهدف
اش� � � ��راك امل� ��واط � �ن�ي��ن ،الف� �ت ��ا ال � ��ى ان
املشاريع التي ستطرح للتخصيص
س� �ت� �ك ��ون ن� �س� �ب ��ة االك � �ت � �ت� ��اب ف �ي �ه��ا
بالنسبة للمواطنني  ٤٠باملئة في
اي مشروع يخصص باالضافة الى
ان هناك  ١١مشروعا سيتم طرحها

ب�ن�ظ��ام ال �ـ «ب��ي او ت��ي» خ�ل�ال ال�ع��ام
ال � �ج� ��اري واملقبل س �ي �ك��ون ن�س�ب��ة
اك �ت �ت��اب امل��واط �ن�ين ف�ي�ه��ا  ٥٠باملئة
وب� �ه ��ذا ي �ص �ب��ح امل ��واط� �ن�ي�ن ش��رك��اء
أس��اس �ي�ي�ن ف ��ي ال�ت�ن�م�ي��ة وب��ال �ت��ال��ي
ستكون هناك عوائد مالية.
وتابع الجبري اللجنة املالية في
اجتماع مستمر حتى تخرج بوثيقة
إص �ل�اح اق �ت �ص��ادي ق��اب �ل��ة للتنفيذ
 ،م ��ؤك ��دا ان ال �ج��ان �ب�ي�ن ال �ح �ك��وم��ي
وال � �ن � �ي� ��اب� ��ي ق� �ط� �ع ��ا ش� ��وط� ��ا ك �ب �ي��را
للوصول الى وثيقة وطنية ستكون
محل تطبيق خالل السنوات القليلة
املقبلة.
وم ��ن ج�ه�ت��ه ك�ش��ف ن��ائ��ب رئ�ي��س
مجلس ال� ��وزراء وزي ��ر امل��ال�ي��ة وزي��ر
ال�ن�ف��ط ب��ال��وك��ال��ة أن��س ال�ص��ال��ح عن
ت�ق��دي��م ال�ح�ك��وم��ة خ�ل�ال اجتماعها
ولجنة الشؤون املالية واالقتصادية
ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة أم � ��س ورق � � ��ة ف� ��ي ش ��أن
(االج��راءات الداعمة ملسار االصالح
امل � ��ال � ��ي واالق � � �ت � � �ص� � ��ادي ف � ��ي امل � ��دى
امل �ت��وس��ط) م�ت�ض�م�ن��ة س �ت��ة م �ح��اور
أساسية.
وقال الوزير الصالح في تصريح
ل �ل �ص �ح��اف �ي�ين ع �ق ��ب االج� �ت� �م ��اع ان
املحور األول في هذه الورقة يتناول
االص � �ل � ��اح امل � ��ال � ��ي ف� �ي� �م ��ا ي �ت �ض �م��ن
امل � �ح� ��ور ال� �ث ��ان ��ي اع � � ��ادة رس � ��م دور
الدولة في االقتصاد الوطني وثالثا
زي��ادة مساهمة القطاع الخاص في
النشاط االقتصادي ورابعا مشاركة
امل ��واط� �ن�ي�ن ف ��ي ت �م �ل��ك امل� �ش ��روع ��ات
وخ� ��ام � �س� ��ا اص � �ل� ��اح س � � ��وق ال �ع �م��ل
ون �ظ ��ام ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة وس��ادس��ا
االص �ل ��اح ال �ت �ش��ري �ع��ي وامل��ؤس �س��ي
واالجراءات املساندة.
واوض��ح ان هذه الورقة تضمنت
 41م � �ش ��روع ��ا م �ن �ه ��ا  23م� �ش ��روع
ب ��رن ��ام ��ج ق �ص �ي��ر األج � � ��ل ج�م�ي�ع�ه��ا
ت �ص��ب ف ��ي امل � �ح ��ور األول امل�ت�ع�ل��ق
ب� ��االص�ل��اح امل� ��ال� ��ي ال � ��ى ج ��ان ��ب 13
مشروعا متوسط األج��ل و 5برامج
تبدأ بقصيرة األج��ل ال��ى متوسطة
األجل.
وق��ال ان ال��ورق��ة املقدمة تضمنت

االج � � � ��راءات وامل �ت �ط �ل �ب��ات ال �خ��اص��ة
ب ��ال� �ج� �ه ��ات امل� �ع� �ن� �ي ��ة وف� � ��ق ب ��رام ��ج
وت � ��واري � ��خ م � �ح� ��ددة م� ��ؤك� ��دا ال� �ت ��زام
ال �ح �ك��وم��ة أم � ��ام ال �ل �ج �ن��ة وال �ق �ي��ادة
السياسية بتنفيذ تلك البرامج وفق
األزمان واالطار املحدد.
واضاف ان محافظ البنك املركزي
م �ح �م ��د ال � �ه ��اش ��ل ح� �ض ��ر اج �ت �م ��اع
ال� �ل� �ج� �ن ��ة أم � � ��س ح� �ي ��ث اس� �ت� �ع ��رض
وج� �ه ��ة ن� �ظ ��ره وت� �ق ��ري ��ره ف� ��ي ش ��أن
ال� ��وض� ��ع ال� ��راه� ��ن ل �ل �م��ال �ي��ة ال �ع��ام��ة
ل �ل��دول��ة وامل �ت �ع �ل��ق ب� ��االج� ��راء ال ��ذي
اتخذته مؤسسة موديز للتصنيف
االئ �ت �م��ان��ي أخ �ي ��را ب��وض�ع�ه��ا ع ��ددا
م ��ن ال � ��دول ض�م�ن�ه��ا ال �ك��وي��ت تحت
املراجعة.
وقال انه خالل شهرين إن لم تكن
هناك اج ��راءات فاعلة وسريعة لها
أث ��ر ع �ل��ى امل��ال �ي��ة ال �ع��ام��ة وال �ح �ف��اظ
على قدرة الدولة باستدامة متانتها
امل ��ال� �ي ��ة ف � ��إن ذل � ��ك س � ��وف ي�ن�ع�ك��س
سلبا ع�ل��ى تصنيف دول ��ة الكويت
االئتماني مل��ا ل��ه م��ن تبعات سلبية
على امل��ؤس�س��ات امل��ال�ي��ة وم��ن ث��م قد
ي��ؤث��ر ذل��ك ع�ل��ى ج��زء م��ن السياسة
النقدية.
واض� � � � � � ��اف ان امل � � �ح � ��اف � ��ظ ش � ��دد
ف � ��ي ورق� � �ت � ��ه ع � �ل ��ى ان ال �س �ل �ط �ت�ي�ن
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة أم��ام�ه�م��ا
م �س��ؤول �ي��ة ح �ت �م �ي��ة ع��اج �ل��ة ب��أخ��ذ
اج��راءات اصالحية سريعة قصيرة
وم�ت��وس�ط��ة امل ��دى ح�ت��ى نثبت أم��ام
ال � �ع� ��ال� ��م ال� � �خ � ��ارج � ��ي وم ��ؤس � �س ��ات
التصنيف العاملية ان هناك ق��رارات
فاعلة في الكويت ذات ج��دوى على
املالية العامة باتجاه ايجابي حيث
نطمح ان ن�ح��اف��ظ م��ن ب�ع��ده��ا على
ت �ص �ن �ي �ف �ن��ا االئ �ت �م ��ان ��ي وان ت �ك��ون
النظرة املستقبلية نظرة ايجابية.
وبسؤاله حول ما تردد عن اعادة
تشكيل هيئة الشراكة بني القطاعني
ال �ع��ام ع�ب��ر وزي ��ر امل��ال �ي��ة ع��ن شكره
وت� �ق ��دي ��ره ل �ل �م��دي��ر ال� �ع ��ام ال �س��اب��ق
للهيئة ع��ادل ال��روم��ي على شروعه
ف��ي وض��ع ال�ب�ن�ي��ة التحتية للهيئة
وت �ع��اون��ه م��ع ال�س�ل�ط��ة التشريعية

في تعديل قانون الشراكة وانطالق
م �ش��اري �ع �ه��ا م �ش �ي��را ال� ��ى ان امل��دي��ر
ال�س��اب��ق ع�ب��ر ع��ن رغ�ب�ت��ه باالبتعاد
ع��ن املسؤولية لظروفه الشخصية
ال �خ��اص��ة وت�م�س��ك ب�ط�ل�ب��ه ح�ي��ث تم
اخ�ت�ي��ار مطلق ال�ص��ان��ع ب��دي�لا عنه
ون �ح��ن ع�ل��ى ث�ق��ة ب��أن األخ ال�ص��ان��ع
س �ي �س �ت �م��ر ب ��امل� �س� �ي ��رة وال � �ق� ��اع� ��دة
األساسية التي بدأها األخ الرومي.
وحول مشاريع الخصخصة قال
ال� ��وزي� ��ر ال �ص ��ال ��ح ان ال�خ�ص�خ�ص��ة
ب �م �ج �م �ل �ه��ا ت � �ه ��دف ال� � ��ى اس� �ت� �ف ��ادة
امل��واط �ن�ين وم�ش��ارك�ت�ه��م ح�ت��ى يعم
ال�خ�ي��ر ع�ل��ى ال�ج�م�ي��ع م��وض�ح��ا في
ش��أن م��ا ص��رح ب��ه ف��ي السابق على
س� �ب� �ي ��ل امل� � �ث � ��ال ح � � ��ول خ �ص �خ �ص��ة
الخدمات املساندة لالنتاج النفطي
ان من املمكن بحث ان يخصص جزء
م�ن�ه��ا ل�لاك�ت�ت��اب ال �ع��ام ل�ل�م��واط�ن�ين
ح �ت��ى ي �س �ت �ف �ي��دوا م ��ن ارب � � ��اح ه��ذه
ال �ش��رك��ات ع�ل��ى ان ت�ب�ق��ى للحكومة
االغ � �ل � �ب � �ي� ��ة ل� �ل� �س� �ي� �ط ��رة ع � �ل� ��ى ه� ��ذه
ال�ش��رك��ات وان ت��درج ه��ذه الشركات
ب � � ��أس � � ��واق امل� � � � ��ال وه� � � ��ي دراس� � � � ��ات
وتوجهات تصب باملصلحة العامة.
وح� ��ول امل��وع��د امل �ت��وق��ع ل�لات�ف��اق
على الوثيقة امل�ق��دم��ة م��ن الحكومة
واجراءات اصالح االختالالت املالية
ق��ال ال��وزي��ر الصالح ان هناك ام��ورا
تتعلق بالسلطة التشريعية واخرى
بالسلطة التنفيذية حيث ستبادر
ال�ح�ك��وم��ة بتقديم م�ش��اري��ع ق��وان�ين
ل�ل�م�ج�ل��س ف ��ي ه ��ذا ال �ش ��أن ع �ل��ى ان
ت �ب��ادر بتطبيق ال�ج��ان��ب التنفيذي
بالوثيقة.
وق ��ال ان م�ح��اف��ظ ال�ب�ن��ك امل��رك��زي
أك � � ��د خ� �ل ��ال االج� � �ت� � �م � ��اع ان ال� �ي ��وم
وال� �س ��اع ��ة م �ح �س ��وب ��ان ع �ل �ي �ن��ا ف��ي
االص�ل�اح ��ات االق �ت �ص��ادي��ة ..ون�ح��ن
م�س�ت�ع�ج�ل��ون ج ��دا ف��ي ات �خ��اذ ه��ذه
االجراءات والقرارات.
وف � � ��ي ش � � ��أن ال� � ��دع� � ��وم وش� ��رائ� ��ح
ال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل� � � ��اء ق � ��ال ال � ��وزي � ��ر ان
الحكومة ت��رى ان م��ا قدمته للجنة
الشؤون املالية هو األفضل في هذا
الشأن كما سنستمع لوجهات نظر
ال �ن��واب وم�ت��ى م��ا وج��دن��ا ان هناك
ف �ك��رة ت�ح�ق��ق ال�غ��اي��ة االس��اس �ي��ة من
ترشيد الدعوم واملساهمة في الحد
م��ن االس �ت �ه�لاك س�ن��أخ��ذ ب�ه��ا حيث
ان ال �ه��دف األس ��اس ��ي ل �ي��س ج�ب��اي��ة
األموال.

الجبري :الخطة
تضمنت إصالحات
اقتصادية كنا
ننتظرها منذ فترة
طويلة
طرح  ١١مشروعا
بنظام الـ بي او تي
خالل العام الجاري
والمقبل سيكون
نسبة اكتتاب
المواطنين فيها
 ٥٠بالمئة
الصالح :ما قدمته
الحكومة بشأن
الدعوم وشرائح
الكهرباء والماء
للجنة هو األفضل
محافظ البنك
المركزي أكد أن
اليوم والساعة
محسوبان علينا
في اإلصالحات
االقتصادية
إن لم تكن هناك
إجراءات سريعة
خالل شهرين
فإن ذلك سوف
ينعكس سلبا على
تصنيف الكويت
االئتماني
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الخرينج يشيد بنتائج مناورات درع الشمال
اش � ��اد ن ��ائ ��ب رئ �ي ��س م�ج�ل��س
االمة مبارك الخرينج بالنتائج
امل� � �ب � ��ارك � ��ة وال� � �ن� � �ج � ��اح ال �ك �ب �ي��ر
مل� � �ن � ��اورات درع ال� �ش� �م ��ال ال �ت��ي
اج� ��ري� ��ت ف� ��ي امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة
السعودية بمشاركة ع��دد كبير
م��ن ال ��دول العربية واالسالمية
مؤسسة بذلك الحلف االسالمى
ض� ��د ك� ��ل م� ��ن ت� �س ��ول ل� ��ه ن�ف�س��ه

ال�ع�ب��ث ب��أم��ن وس�ل�ام��ة الخليج
واالمة العربية.
واك � ��د ال �خ��ري �ن��ج ان ال��رس��ال��ة
الكبيرة والواضحة للمناورات
تم ارسالها لكل من يريد العبث
بأمن الخليج او االم��ن القومي
ل�ل��ام� ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة س� � � ��واء ب��ذل��ك
العصابات االرهابية او من دول
باملنطقة مثل ايران دأب��ت على

التدخل بشؤون ال��دول العربية
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة م �س �ب �ب��ة ك� �ث� �ي ��را م��ن
امل�ش��اك��ل وال �ف�تن ك�ح��ال التدخل
باحداث سوريا واليمن ولبنان
والعراق.
وأكد ان نجاح املناورات دليل
ع�ل��ى حسن االعداد والتنظيم
ال�ت��ي ق��ام��ت ب��ه اململكة العربية
السعودية بالتعاون مع ال��دول

املشاركة لضمان ارسال الرسالة
وال�ه��دف م��ن ه��ذه امل �ن��اورات من
اس � �ت � �ع� ��داد وج� ��اه ��زي ��ة ال� �ق ��وات
املسلحة للدول املشاركة والذي
اث � �ب � �ت� ��ت ن � �ج� ��اح � �ه� ��ا ب �ت �ح �ق �ي��ق
اهدافها.
وتمنى الخرينج على اي��ران
وغيرها ان ي�ع��وا ال��رس��ال��ة من
امل� �ن ��اورات ال�ك�ب�ي��رة ب��امل�ش��ارك�ين

التميمي :لماذا لم تحقق الصحة
في استبدال أجهزة طبية باألحمدي؟
قدم النائب عبدالله التميمي سؤاال
إل��ى وزي��ر الصحة د .علي العبيدي
قال فيه :تعتبر وزارة الصحة احدى
رك��ائ��ز ال ��وزارات الخدمية ف��ي البالد
وت �ت �ح �م��ل ال �ك �ث �ي��ر م ��ن امل �س��ؤول �ي��ات
تجاه صحة املواطنني واملقيمني على
ه��ذه االرض الطيبة وف��ي ظ��ل ت��ردي
ال� �خ ��دم ��ات ال �ص �ح �ي��ة وال� �ت� �ج ��اوزات
االدارية واالخطاء الطبية تبقى هذه
الوزارة تحت مجهر الرقابة النيابية
خ�ص��وص��ا ب�ع��د ال �ت �ع �ه��دات ال�ك�ث�ي��رة
التي اطلقها وزير الصحة في اعقاب
استجوابه االخير لتطوير الخدمات
الصحية ومعالجة االخ �ط��اء لكن ال
يزال مسلسل التجاوزات واملخالفات
االداري� � ��ة وال�ف�ن�ي��ة وامل��ال �ي��ة مستمرا
حتى االن.
وجاء في نص السؤال:
 ن �م��ى ال� ��ى ع�ل�م�ن��ا ق �ي��ام م�ن�ط�ق��ةاالح� � � �م � � ��دي ال� �ص� �ح� �ي ��ة ب ��اس� �ت� �ب ��دال

االج �ه��زة الطبية مل��رك��ز ي��اك��و ال�ع��دان
امل�م�ل��وك��ة ل �ل��وزارة وه��ي ال�ت��ي تحمل
م��واص �ف��ات ف �ن �ي��ة ع��ال �ي��ة م ��ن اف�ض��ل
الشركات الطبية في العالم باجهزة
اخ � ��رى اق ��ل ك� �ف ��اءة م �ن�ه��ا ب �ع �ل��م اح��د
ق �ي��ادي��ي ال �ص �ح��ة وي �ت��م اخ � ��راج تلك
االج �ه��زة م��ن امل��رك��ز ف�م��ا ص�ح��ة ه��ذه
املعلومات؟
اذا ك��ان��ت االج��اب ��ة ب�ن�ع��م فيرجى
موافاتي بجميع املخاطبات الخاصة
بتلك القضية مشفوعة بنسخة من
موافقات الجهات الرقابية على ذلك.
 ت �ت��ردد اخ �ب��ار ع��ن وج ��ود ات�ف��اقب�ي�ن م�م�ث�ل��ي وزارة ال�ص�ح��ة وش��رك��ة
ي��اك��و ال�ط�ب�ي��ة ب �ه��دف دع ��وة ش��رك��ات
م�ع�ي�ن��ة واس �ت �ب �ع��اد ش ��رك ��ات اخ ��رى
وذل� � � ��ك ي� �ش� �ك ��ل م� �خ ��ال� �ف ��ة ل �ل �ق��وان�ي�ن
واالعراف ودون اخذ موافقة الجهات
الرقابية؟
اذا كانت االجابة بالنفي فيرجى

عبدالله التميمي

ت��زوي��دن��ا ب�م��ا ي�ث�ب��ت ع�ك��س ذل ��ك من
ب��روت��وك��والت وات �ف��اق��ات ت�ن�ف��ي ه��ذه
املعلومات.
 ما صحة قيام منطقة االحمديال�ص�ح�ي��ة ب��إدخ��ال م�ه�ن��دس��ي اح��دى
ال�ش��رك��ات لعمل ه��دم وان �ش��اءات في

غرف االجهزة وفك االجهزة الحالية؟
وم��ا ال�ك�ل�ف��ة الحقيقية امل��وث�ق��ة لتلك
ال � �ع � �م � �ل � �ي ��ات االن � �ش� ��ائ � �ي� ��ة وال� �ك� �ت ��ب
الرسمية التي اوع��زت بالقيام بتلك
االع�م��ال؟ يرجى تزويدنا بنسخ من
كافة الوثائق الدالة على ذلك.
 م ��ا ح �ق �ي �ق��ة ق� �ي ��ام اح � ��د ق �ي��ادي��يال� ��وزارة بمخاطبة منطقة االح�م��دي
الصحية ب��اي�ق��اف ه��ذه االع �م��ال ف��ورا
وط �ل ��ب ت �ق��ري��ر ب ��ذل ��ك اال ان امل�ن�ط�ق��ة
اس�ت�م��رت ف��ي ه��ذا ال�ع�م��ل االم ��ر ال��ذي
ي� �ث� �ي ��ر ال � �ش � �ك� ��وك وال � ��ري� � �ب � ��ة؟ ي ��رج ��ى
موافاتي بجميع املخاطبات في هذا
الشأن وتزويدنا بصور ضوئية لذلك.
 مل � � ��اذا ل � ��م ت� �ق ��م وزارة ال �ص �ح��ةبتشكيل لجنة للتحقيق مع مسؤولي
منطقة االحمدي الصحية في اعقاب
رفضهم تعليمات القيادي؟

القضيبي :تأخر الئحة قانون مكافحة
الفساد ليس في صالح الدولة
ق � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب أح� �م ��د ال�ق�ض�ي�ب��ي
خ �ل��ال ج �ل �س��ة  12ي �ن��اي��ر امل��اض��ي
ص��وت املجلس على ق��ان��ون إنشاء
هيئة مكافحة ال�ف�س��اد وك��ان ومن
املفترض أن يصدر قرار من مجلس
الوزراء بناء على ترشيح من وزير
ال �ع��دل ب �ش��أن رف ��ع أس �م��اء مجلس
األمناء.
ول �ف ��ت ال �ق �ض �ي �ب��ي ف ��ي ت�ص��ري��ح
صحافي أن امل��ادة  57م��ن القانون
ت� �ن ��ص ع� �ل ��ى أن ت � �ص ��در ال�ل�ائ �ح��ة
التنفيذية للقانون بمرسوم بناء
على اق�ت��راح مجلس األم�ن��اء خالل

شهرين من صدور القانون ونشره
ف ��ي ال �ج��ري��دة ال��رس �م �ي��ة م�ب�ي�ن��ا أن
ال �ق��ان��ون ص ��در ب �ت��اري��خ  24يناير
ب�ع��دم��ا ص ��ادق ع�ل�ي��ه س�م��و األم�ي��ر
ونشر الجريدة الرسمية بتاريخ 1
فبراير املاضي.
وتابع :لألسف حتى اآلن لم يعني
مجلس األمناء واآلن متبق  10أيام
على انتهاء مهلة ص��دور الالئحة
التنفيذية حسب القانون وال نعلم
م��ا ال �س �ب��ب ف��ي ه ��ذا ال �ت��أخ �ي��ر غير
املبرر من قبل الحكومة مستغربا
م��ن ح��دي��ث الحكومة ع��ن الترشيد

واإلص �ل ��اح� � ��ات االق � �ت � �ص ��ادي ��ة ف��ي
الوقت ال��ذي تتأخر فيه عن إنجاز
اللوائح.
وق� ��ال :ن �ق��رأ ف��ي وس��ائ��ل اإلع�ل�ام
عن عمليات فساد وسرقات يوميا
وب ��ال �ت ��ال ��ي الب � ��د م ��ن اإلس� � � ��راع ف��ي
إصدار الالئحة ورفع األسماء حتى
ن�ح�ق��ق امل �ب��دأ ون��وق��ف ال �ت �ج��اوزات
امل ��ال� �ي ��ة واإلداري � � � � ��ة ح �ت��ى ن �ح��اف��ظ
على ه��ذا البلد داع�ي��ا وزي��ر العدل
إل��ى املسارعة في رف��ع األس�م��اء ألن
التأخير ليس في صالح الوزير وال
الدولة.

أحمد القضيبي

دوال واف � ��رادا وع �ت��ادا ب��ال�ع��ودة
ال ��ى رش ��ده ��م وال �ع �م��ل م ��ن اج��ل
اس� �ت� �ت� �ب ��اب االم � � ��ن ف� ��ي االق �ل �ي��م
بعيدا ع��ن التدخل ف��ي الشؤون
ال��داخ �ل �ي��ة ل �ل��دول واث � ��ارة ال�ف�تن
ودعم الخاليا االرهابية.
مبارك الخرينج

البراك :إنشاء فرع لرعاية
المعاقين في كل محافظة
اق� �ت ��رح ال �ن��ائ��ب م �ح �م��د ال �ب��راك
ان�ش��اء ف��رع ل��رع��اي��ة مصالح ذوي
االح� �ت� �ي ��اج ��ات ال� �خ ��اص ��ة ف� ��ي ك��ل
محافظة.
وق � � ��ال :ن� �ظ ��را مل ��ا ي �ع��ان �ي��ه ذوو
االح �ت �ي��اج��ات ال �خ��اص��ة واول� �ي ��اء
ام� � ��وره� � ��م م � ��ن ج� �ه ��د ف � ��ي ت��وف �ي��ر
ال��رع��اي��ة املناسبة البنائهم حيث
ان ال�ح�ي��اة ال�ي��وم�ي��ة وم ��ا تتطلبه
من مراجعات متكررة للعديد من
امل��ؤس�س��ات واالدارات الحكومية
يثقل كاهلهم وي�ف��اق��م معاناتهم
ل � �ع � ��دم ت � ��واف � ��ر ام � ��اك � ��ن ال � ��وق � ��وف
الخاصة بهم ومل��ا تستغرقه هذه
امل��راج�ع��ات م��ن جهد ووق��ت حيث
ان ه ��ذا ال�ف�ئ��ة ت�ح�ت��اج م�ن��ا للدعم
االنساني والوقوف إلى جانبهم.
وطالب في نص االقتراح برغبة
ان �ش��اء ف ��رع ف��ي ك��ل م�ح��اف�ظ��ة من
م�ح��اف�ظ��ات دول ��ة ال�ك��وي��ت لترعى
م � �ص � ��ال � ��ح ذوي االح � �ت � �ي� ��اج � ��ات
ال � � � �خ� � � ��اص� � � ��ة وي � � �س � � �ه � � ��ل ان � � �ج � � ��از
معامالتهم واالج� ��راءات الخاصة
ب �ه��م وب ��أول� �ي ��اء ام ��وره ��م ع �ل��ى ان

محمد البراك

تشمل م��ا يتعلق بهم م��ن تجديد
بيانات ملفاتهم واالعانات التي
ت� �ص ��رف ل �ه��م ب ��االض ��اف ��ة الن �ج��از
املعامالت الرسمية الخاصة بهم
م �ث��ل م �ع��ام�ل�ات امل� � ��رور وال �ه �ج��رة
وال �ج �ن �س �ي��ة وال� � �ج � ��وازات وك��ذل��ك
م��ا يتعلق بتقاريرهم الطبية من
وزارة الصحة وال�ج�ه��ات التابعة
لها.

المعيوف :دورات لإلطفائيين
ق� ��دم ال �ن��ائ��ب ع �ب��دال �ل��ه امل �ع �ي��وف
اق� �ت ��راح ��ا ق � ��ال ف� �ي ��ه :ت� �ق ��وم اإلدارة
ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�إط� �ف ��اء ب ��أع� �م ��ال ج�ل�ي�ل��ة
وكبيرة في الكويت لخدمة الشعب
في الحفاظ على سالمتهم وأمنهم
وفي اإلدارة هناك موظفون مدنيون
ض� �ب ��اط اخ� �ت� �ص ��اص ف� ��ي م�خ�ت�ل��ف
ال �ت �خ �ص �ص��ات وإي� �م ��ان ��ا وع��رف��ان��ا
ل ��دوره ��م ف��إن �ن��ي أت� �ق ��دم ب��االق �ت��راح
ب��رغ �ب��ة ن �ص��ه اآلت � ��ي :ت �ق��وم اإلدارة
ال �ع ��ام ��ة ل�ل�إط �ف ��اء ب �ت �ن �ظ �ي��م دورات
لضباط االختصاص واإليعاز ملدير
اإلدارة العامة لإلطفاء بإقامة تلك
الدورات حسب الضوابط واملعايير
كل حسب اختصاصه حتى يتطور
ال�ف�ك��ر خ��اص��ة ان ع�ل��وم اإلط �ف��اء في
ت� �ق ��دم م �س �ت �م��ر ف� ��ي أن � �ح� ��اء ال �ع��ال��م

عبدالله املعيوف

وحتى نواكب هذا التطور رأينا أن
نتقدم بهذا املقترح .
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تنشر جريدة الدستور تباعا وعلى حلقات تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج العرض والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات
واإلدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية . 2015/2014

وزارة المالية لم تستغل األراضي الفضاء
وأضاعت مبالغ عدة على الخزانة العامة
بقاء بعض
المبالغ المدورة
والمستحقة
للجهات الحكومية
يخالف قواعد
تنفيذ الميزانية

في الحلقة الخامسة من مالحظات ديوان المحاسبة
على نتائج الفحص والمراجعة الخاصة بتنفيذ ميزانيات
الوزارات واإلدارات الحكومية وحساباتها الختامية
للسنة المالية  2015/2014تنشر «الدستور» بيانات
الحساب الختامي لوزارة المالية والمالحظات التي
أسفر عنها فحص ومراجعة الديوان لبيانات وحسابات
وسجالت وشؤون التوظيف بالوزارة وكذلك
الرقابة المسبقة والمخالفات المالية للسنة المالية
.2015/2014
مبنى وزارة املالية

وزارة المالية  -اإلدارة العامة
أورد دي��وان املحاسبة اه��م بيانات
الحساب الختامي وامل�لاح�ظ��ات التي
أسفر عنها فحص ومراجعة الديوان
لهذه البيانات ولحسابات وسجالت
وش � � ��ؤون ال� �ت ��وظ ��ف ل� � �ل � ��وزارة وك��ذل��ك
ال��رق��اب��ة امل�س�ب�ق��ة وامل �خ��ال �ف��ات امل��ال�ي��ة
للسنة املالية  2015/2014حيث بلغت
امل�ص��روف��ات التقديرية 185.795/000
م�ل�ي��ون دي �ن��ار ف�ي�م��ا ب�ل�غ��ت االي � ��رادات
التقديرية  150.121/000مليون دينار
أوال :الحساب الختامي
ي� �ت� �ض ��ح م� � ��ن ب � �ي � ��ان � ��ات ال� �ح� �س ��اب
ال �خ �ت��ام��ي ل � � � ��وزارة امل ��ال� �ي ��ة  -اإلدارة
ال �ع ��ام ��ة زي � � ��ادة اإلي � � � � ��رادات امل�ح�ص�ل��ة
للسنة امل��ال�ي��ة  2015/2014ع��ن املقدر
ب �م��ا ج �م �ل �ت��ه  57.647.111/000د.ك
وب�ن�س�ب��ة  ٪ 38.4وزي� � ��ادة اإلي� � ��رادات
امل�ح�ص�ل��ة للسنة امل��ال�ي��ة 2015/2014
ع��ن السنتني املاليتني  2013/2012و
 2014/2013بنسبة  ٪ 30.0و٪ 23.0
على التوالي وبلغ الوفر باملصروفات
الفعلية للسنة املالية  2015/2014عن
املعتمد م��ا جملته 27.792.010/000
د.ك بنسبة  ٪ 15.0وزيادة مصروفات
ال � �س � �ن� ��ة امل � ��ال � �ي � ��ة  2015/2014ع��ن
مصروفات السنة املالية 2014/2013
بنسبة  ٪ 32.6وانخفاضها عن السنة
املالية  2013/2012بنسبة .٪ 32.0
ث��ان �ي��ا  -ف �ح��ص وم��راج �ع��ة دي� ��وان
املحاسبة للبيانات الواردة بالحساب
الختامي لوزارة املالية  -اإلدارة العامة
للسنة امل��ال�ي��ة  2015/2014وتتضمن
ما يلي:
ب � � �ق� � ��اء ب� � �ع � ��ض امل � � �ب � ��ال � ��غ امل� � � � � ��دورة
وامل� �س� �ت� �ح� �ق ��ة ل� �ل� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة

ال �ب��ال��غ ج�م�ل�ت�ه��ا  500.434/000د.ك
ح �س��اب األم ��ان ��ات  -م �ب��ال��غ م�خ�ص��وم
ب �ه ��ا ع �ل ��ى أن � � ��واع ب� �ن ��ود م �ص ��روف ��ات
امليزانية باملخالفة للبندين (/16 - 5
راب � �ع ��ا) م ��ن ق ��واع ��د ت �ن �ف �ي��ذ امل �ي��زان �ي��ة
حيث تبني م��ن الفحص ب�ق��اء العديد
من املبالغ امل��دورة واملستحقة لبعض
الجهات الحكومية بحساب األمانات
 مبالغ مخصوم بها على أنواع بنودم�ص��روف��ات امل�ي��زان�ي��ة وب ��ررت ال ��وزارة
أسباب ع��دم تسوية تلك املبالغ بعدم
وص� ��ول م �ط��ال �ب��ات ب��ال �س��داد م ��ن تلك
الجهات الحكومية باملبالغ املستحقة
لها.
وامل�ل��اح � �ظ� ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة ه � ��ي ظ �ه��ور
ف� ��روق� ��ات ب �ل �غ��ت  170.909/000د.ك
ب��امل �ب��ال��غ امل �س �ت �ح �ق��ة ع ��ن م�س�ت�ح�ق��ات
ض ��ري� �ب ��ة ال � ��دخ � ��ل ب� �ح� �س ��اب ال� ��دي� ��ون
امل �س �ت �ح �ق��ة ل �ل �ح �ك��وم��ة وت �ل ��ك امل �ق �ي��دة
ب��دف��ات��ر إدارة ال �ف �ح��ص وامل �ط��ال �ب��ات
ال � �ض� ��ري � �ب � �ي� ��ة األم � � � � ��ر ال � � � � ��ذي ي� �ع ��رض
مستحقات الدولة للضياع باملخالفة
ل �ق��واع��د ت�ن�ف�ي��ذ امل �ي��زان �ي��ة ح �ي��ث بلغ
رص� �ي ��د ح� �س ��اب ال � ��دي � ��ون امل �س �ت �ح �ق��ة
للحكومة ( -مستحقات ضريبة دخل)
ف��ي نهاية السنة امل��ال�ي��ة 2015/2014
م �ب �ل��غ  408.211.946/000د.ك ف��ي
ح�ي��ن ت� �ب�ي�ن م� ��ن ال� �ف� �ح ��ص ان رص �ي��د
ذات ال ��رس ��وم م ��ن واق � ��ع دف ��ات ��ر ادارة
ال� �ف� �ح ��ص وامل � �ط� ��ال � �ب� ��ات ال �ض��ري �ب �ي��ة
 408.382.855/000د.ك ب �ن �ق��ص
ق ��دره  170.909/000د.ك األم ��ر ال��ذي
يشير ال��ى ع��دم دق��ة البيانات ال��واردة
ب��ال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي ب� �ش ��أن اث �ب��ات
ت�ل��ك املستحقات وال ��ذي ق��د يعرضها
للضياع وعدم التحصيل.
واملالحظة الثالثة تتمثل في ظهور

ف��روق��ات ب ��أن ب�ل�غ��ت 2.962.020/000
د.ك ب��امل �ب��ال��غ امل �س �ت �ح �ق��ة ع ��ن رس ��وم
األراض � � ��ي ال �ف �ض ��اء امل �ث �ب �ت��ة ب�ح�س��اب
ال ��دي ��ون امل �س �ت �ح �ق��ة ل �ل �ح �ك��وم��ة وت �ل��ك
امل �ق �ي��دة ب��دف��ات��ر إدارة أم�ل��اك ال��دول��ة
األم��ر ال��ذي يعرض مستحقات الدولة
ل �ل �ض �ي��اع ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ق��واع��د ت�ن�ف�ي��ذ
امل�ي��زان�ي��ة ب�ل��غ رص�ي��د ح�س��اب ال��دي��ون
امل� �س� �ت� �ح� �ق ��ة ل� �ل� �ح� �ك ��وم ��ة ( -أراض � � � ��ي
ف�ض��اء)  5.455.972/000د.ك ف��ي حني
ت� �ب�ي�ن م� ��ن ال� �ف� �ح ��ص ان رص � �ي ��د ذات
ال��رس��وم من واق��ع دفاتر أم�لاك الدولة
 8.417.992/000د.ك ب �ن �ق��ص ب�ل��غ
 2.962.020/000د.ك وبنسبة ٪ 54.3
األمر الذي قد يعرضها للضياع وعدم
التحصيل.
ثالثا  -فحص ومراجعة حسابات
وسجالت وزارة المالية
 اإلدارة العامةح� � �ي � ��ث أورد ال � � � � ��دي � � � � ��وان ب �ع ��ض
امل ��آخ ��ذ ال� �ت ��ي ش ��اب ��ت ب �ع��ض ال �ع �ق��ود
والتراخيص باستغالل أم�لاك الدولة
العقارية املنتهية وع��دم قيام ال��وزارة
ب�ت�ج��دي��ده��ا م�ن�ه��ا ع ��دم ق �ي��ام ال� ��وزارة
ب��ات�خ��اذ أي اج� ��راءات لتجديد بعض
العقود والتراخيص املنتهية منذ عدة
سنوات بأسعار وشروط جديدة وعدم
إبرام تراخيص جديدة لها وعدم قيام
الوزارة بتحصيل القيم االيجارية عن
تلك العقود والتراخيص منذ انتهائها
وحتى تاريخه على الرغم من استمرار
امل�س�ت�ث�م��ري��ن ب� � ��إدارة واس �ت �غ�ل�ال تلك
امل �ش ��اري ��ع وت�ح�ق�ي�ق�ه��م ع ��وائ ��د م��ال�ي��ة
وح��رم��ان الخزانة العامة م��ن إي��رادات
ب� �ل� �غ ��ت ع � ��ن م � �ش� ��روع�ي��ن ف� �ق ��ط م �ب �ل��غ
 325.000/000د.ك سنويا حيث افادت

ال� � ��وزارة امل �ت �ن��زه��ات ك��ان��ت م�ع��روض��ة
ع�ل��ى ال �ج �ه��از ال�ف�ن��ي ل �ل �م �ب��ادرات وت��م
ارج��اع �ه��ا ل� ��وزارة امل��ال�ي��ة ب�ع��د ص��دور
ال� �ق ��ان ��ون ( )116ل �س �ن��ة  2014ب �ش��أن
الشراكة بني القطاعني العام والخاص
وما زالت االدارة بانتظار توفير مكتب
استشاري بالنسبة للمدارس الخاصة
وي�ت��م تحصيل االي �ج��ارات عند تسلم
تلك العقارات وعند ابرام عقود جديدة
ل�ع��دم ال��دخ��ول ف��ي شبهة تجديد تلك
العقود ملدد اخرى.
واش��ار الديوان الى ان هناك مآخذ
ش��اب��ت اج � ��راءات ال � ��وزارة ف��ي متابعة
اع �م��ال ال �ع �ق��د رق ��م ( )30378ال �خ��اص
بتصميم وتنفيذ واستثمار مشروع
القرية التراثية بشارع عبدالله األحمد
حيث قامت وزارة املالية بإبرام العقد
رق ��م ( )30378ب �ت��اري��خ 2004/11/24
م��ن شركتني الستغالل اراض��ي ام�لاك
ال��دول��ة لتصميم وت�ن�ف�ي��ذ واس�ت�ث�م��ار
مشروع القرية التراثية بشارع عبدالله
االح �م��د ع�ل��ى م��رح�ل�ت�ين وذل ��ك بقيمة
اي�ج��اري��ة سنوية تبلغ 129.000/000
د.ك وح� � � � ��دد ال � �ع � �ق� ��د م� � � ��دة ت �ص �م �ي��م
وتنفيذ املشروع بثالث سنوات ومدة
االس�ت�ث�م��ار ( )18س�ن��ة ع�ل��ى أن تعود
م�ل�ك�ي��ة امل �ش ��روع ل �ل��دول��ة ب �ع��د ان�ت�ه��اء
م ��دة ال�ع�ق��د وس �ب��ق ل �ل��دي��وان ان اورد
ب �ت �ق��ري��ره ال� � ��دوري ع ��ن ال �س �ن��ة امل��ال�ي��ة
 2014/2013ال�ع��دي��د م��ن امل��آخ��ذ التي
شابت اعمال هذا املشروع واشار الى
ت��وق��ف املستثمر ع��ن استكماله نظرا
لوجود معوقات حالت دون تمكنه من
تنفيذه وف�ق��ا للبرنامة ال��زم�ن��ي علما
بأن الوزارة قامت مؤخرا بإبرام ملحق
العقد بتاريخ 2014/12/31الستكمال
اعماله وقد شاب ملحق العقد ما يلي:

تأخر الوزارة في ابرام ملحق العقد
م ��ع ال �ش��رك��ة امل �س �ت �ث �م��رة م �م��ا س��اه��م
ب��ال�ت��أخ��ر ف��ي االس �ت �ف��ادة م��ن امل�ش��روع
وت��راخ��ي ال�ش��رك��ة ف��ي تنفيذه وأف��ادت
ال � � � � ��وزارة ب ��أن ��ه س �ي �ت��م دراس � � � ��ة ط�ل��ب
ال��دي��وان وت��زوي��ده الح�ق��ا بما يتم في
هذا الشأن.
وأشار الديوان الى ان هناك تباينا
ب �ي�ن ب� �ن ��ود م �ل �ح��ق ال �ع �ق��د امل � �ب ��رم م��ع
ال �ش��رك��ة ب �ش��أن ب��داي��ة ف �ت��رة ال�ت�م��دي��د
املمنوحة للشركة وت��اري��خ استحقاق
القيمة االيجارية مما أدى الى خسارة
ال � � � � ��وزارة إلي� � �ج � ��ارات ب �ل �غ��ت ق�ي�م�ت�ه��ا
 168.058/000د.ك حيث افادت الوزارة
بأنه تم مراعاة ذلك علما بأنه ما زالت
هناك موانع لم يتم ازالتها واملتمثلة
في (مبني وزارة الصحة لدى مجلس
ال � ��وزراء وب �ي��ت دي�ك�س��ون ت��م تسليمه
للسفارة البريطانية وامل�س��اج��د لدى
وزارة األوق � � � ��اف وامل� �ب ��ان ��ي امل �ح��اف��ظ
عليها).
وم� ��ن ض �م��ن امل ��آخ ��ذ ال �ت��ي اورده � ��ا
ال � ��دي � ��وان ع � ��دم ق� �ي ��ام ال � � � ��وزارة ب ��إل ��زام
ال�ش��رك��ة بتعديل قيمة كفالة اإلن�ج��از
ال � �ب � ��ال � �غ � ��ة 2.050.000/000د.ك حسب
التكلفة الحقيقية للمشروع باملخالفة
ل�ل�ب�ن��د رق� ��م ( )18م ��ن ال �ع �ق��د واف � ��ادت
ال � � � ��وزارة ب ��أن ��ه س �ي �ت��م ط �ل��ب ال�ت�ك�ل�ف��ة
الحقيقية بعد اتمام عملية التنفيذ.
وأش��ار الديوان الى ان هناك تأخرا
ف��ي اي�ل��ول��ة امل �ش��روع وامل�ب��ان��ي للدولة
بسبب ع��دم تنفيذ اعمال العقد طبقا
للمدة امل�ق��ررة االم��ر ال��ذي يضيع على
ال �خ ��زان ��ة ال �ع��ام��ة االي � � � ��رادات امل �ت��وق��ع
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سنوات عدة من دون تحصيل أو تسوية
تتمة المنشور ص07
تحصيلها من امل�ش��روع عند ايلولته.
حيث اف��ادت ال��وزارة بأنه سبق ان تم
ع��رض امل��وض��وع ع�ل��ى اللجنة العليا
واش� ��ارت ب �ع��دم اخ�ت�ص��اص�ه��ا ك�م��ا تم
عرض املوضوع على ديوان املحاسبة
واش � ��ار ال ��ى ع ��دم اخ �ت �ص��اص��ه وان �ه��ا
تسعى الى تقارب الجهات الحكومية
في رأى إلنهاء املسائل العالقة وذلك
بحثهم على إنهاء املعوقات.
وم� ��ن ض �م��ن امل ��آخ ��ذ ال �ت��ي اورده � ��ا
ال ��دي ��وان ق �ي��ام ال � ��وزارة ب��إب��رام ملحق
للعقد ب�ت��اري��خ  2014/12/31بنفس
ال �ق �ي �م��ة االي � �ج ��اري ��ة ل �ل �ع �ق��د االص �ل��ي
وال �ب ��ال �غ ��ة  129.000/000د.ك ع�ل��ى
الرغم من مضي ( )10سنوات وزي��ادة
االس �ع��ار بشكل ع��ام وت��أك�ي��د الشركة
رغبتها بزيادة أسعار رسوم الخدمات
واملرافق باملشروع حيث افادت الوزارة
بأنها ت��رى ض ��رورة تشغيل امل�ش��روع
مل �ع��رف��ة اإلي � � � ��رادات ال �ف �ع �ل �ي��ة ل ��ه ح�ت��ى
يتسنى لها تعديل القيمة االيجارية.
وأش ��ار ت�ق��ري��ر ال��دي��وان ال��ى وج��ود
م��آخ ��ذ ش ��اب ��ت ت�ط�ب�ي��ق ال �ق ��ان ��ون رق��م
( )50ل�س�ن��ة  1994وامل �ع��دل ب��ال�ق��ان��ون
رقم ( )8لسنة  2008في شأن استغالل
االراض � ��ي ال �ف �ض��اء ت�ت�م�ث��ل ف��ي ض�ي��اع
مبالغ على الخزانة العامة نتيجة عدم
اح �ت �س��اب رس� ��وم ع��ن ب �ع��ض ال�ف �ت��رات
امل�س�ت�ح�ق��ة ل�ل�ع��دي��د م��ن ال �ح ��االت بلغ
م� ��ا أم� �ك ��ن ح� �ص ��ره م �ن �ه��ا م� ��ا ج�م�ل�ت��ه
 3.504.356/000د.ك وتمثل ذلك فيما
يلي:
عدم احتساب قيمة رسوم مستحقة
عن اراضي فضاء للعديد من الحاالت
بلغ م��ا أمكن حصره منها م��ا جملته
 3.419.702/000د.ك ب �س �ب��ب ع ��دم
األخ��ذ باالعتبار تاريخ وثيقة التملك
باملخالفة للقانون امل�ش��ار ال�ي��ه وع��دم
اح� �ت� �س ��اب رس� � ��وم م �س �ت �ح �ق��ة ن�ت�ي�ج��ة
ع� � ��دم اح � �ت � �س ��اب ال � �ف � �ت ��رة م � ��ن ت ��اري ��خ
اخ��ر ك�ش��ف ح�ت��ى ت��اري��خ س ��داد امل��ال��ك
ل �ل��رس��وم ب��امل�خ��ال�ف��ة ل �ل �م��ادة ( )17من
ال�ق��رار ال ��وزاري رق��م ( )21لسنة 2010
بالالئحة التنفيذية للقانون رقم ()50
لسنة  1994بلغ ما أمكن حصره منها
ما جملته  84.654/000د.ك.
ومن ضمن املآخذ تراكم مستحقات
ال �خ��زان ��ة ال �ع��ام��ة م ��ن االي � � � ��رادات غير
املحصلة بعضها ي�ع��ود ال��ى سنوات
م ��ال� �ي ��ة س ��اب� �ق ��ة ع � ��ن رس � � ��وم ت �ط �ب �ي��ق
القانون رقم ( )50لسنة  1994في شأن
ت�ن�ظ�ي��م اس �ت �غ�ل�ال االراض � � ��ي ال �ف �ض��اء

مبنى ديوان املحاسبة

وال� �ب ��ال ��غ م ��ا أم �ك ��ن ح �ص ��ره م �ن �ه��ا م��ا
جملته  8.417.992/000د.ك باملخالفة
ل�ق��واع��د تنفيذ امل�ي��زان�ي��ة ح�ي��ث اف��ادت
ال��وزارة بأنها بصدد دراس��ة الحاالت
التي وردت باملالحظة وسيتم تزويد
الديوان بما تؤول اليه تلك الدراسة.
ك�م��ا ان ه�ن��اك م��آخ��ذ ش��اب��ت تنفيذ
عقدي س��وق الوطية وس��وق الوطنية
بشأن استغالل قطعتي ارض إلقامة
م� �ب ��ان ��ي م� ��واق� ��ف س� � �ي � ��ارات م �ت �ع��ددة
االدوار م �ن �ه ��ا ع� � ��دم ق � �ي� ��ام ال � � � ��وزارة
ب�ح�ص��ر وت�ح�ص�ي��ل ك��ام��ل االي �ج ��ارات
املستحقة ل�ه��ا ع��ن اس�ت�غ�لال امل�ح�لات
وامل � �ك� ��ات� ��ب وال� �ب� �س� �ط ��ات ف � ��ي س��وق��ي
الوطية والوطنية منذ تاريخ انتهاء
ت ��راخ �ي �ص �ه ��م م� ��ع اح � � ��دى ال� �ش ��رك ��ات
بتاريخي  2001/9/29و 2003/0/17
حتى تاريخ  2010/3/24حيث افادت
ال� � � ��وزارة ب��أن��ه ت ��م رف� ��ع ق �ض �ي��ة ب�ش��أن
االيجارات.
وم� � ��ن ب �ي��ن امل � ��آخ � ��ذ ق � �ي� ��ام ال � � � ��وزارة
بصرف مبلغ  157.754/000د.ك لشركة
ادارة امل��راف��ق العمومية ب��ال��زي��ادة عن
اتعاب ادارة وتشغيل عقاري الوطية
وال��وط�ن�ي��ة ل�ل�ف�ت��رة م��ن - 2006/5/23
 2007/8/21حيث افادت ال��وزارة بأنه
سيتم بحث املوضوع وتزويد الديوان
بما يتم في ذلك.
وأش � � � ��ار ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� � ��ى ع� � ��دم ق �ي��ام
امل �س �ت �ث �م��ر ب � �س ��داد ج � ��زء م ��ن ال �ق �ي �م��ة
االي�ج��اري��ة املستحقة عليه ف��ي العقد
امل �ب��رم م��ع اح ��دى ال�ش��رك��ات وال�خ��اص
ب� � ��إدارة وت �ط��وي��ر وت�ش�غ�ي��ل وص�ي��ان��ة
ع� �ق ��ار س � ��وق ال��وط �ن �ي��ة وال � �ت ��ي ت �ق��در
بمبلغ  000/975/000د.ك باملخالفة
ل� � �ش � ��روط ال � �ع � �ق ��د واف � � � � � ��ادت ال � � � � ��وزارة
ب ��أن ��ه س �ب ��ق ل �ل �ج �ه��از ال �ف �ن ��ي ان ق ��ام

بمخاطبتنا لتصويب االخطاء املادية
وتم مخاطبة املستثمرين بذلك.
ومن ضمن املالحظات اورد الديوان
م��آخ��ذ ش��اب��ت ع �ق��د ادارة واس �ت �غ�لال
وص�ي��ان��ة امل��راف��ق السياحية اململوكة
للدولة واملوقع مع شركة املشروعات
ال �س �ي��اح �ي��ة ب� �ت ��اري ��خ 2009*/4/28
ب�ق�ي�م��ة  1.635.869/000د.ك س�ن��وي��ا
مل� ��دة ( )20ع��ام��ا م �ن �ه��ا ع� ��دم ت�ض�م�ين
ال�ع�ق��د للعديد م��ن امل��راف��ق السياحية
اليت تقوم الشركة بإدارتها وتحصيل
اي� � � � ��رادات م �ق��اب��ل اس �ت �غ�ل�ال �ه��ا ب�ل�غ��ت
قيمتها  4.686.071/000د.ك باملخالفة
للمرسوم بالقانون رق��م ( )105لسنة
 1980ف ��ي ش� ��أن ن �ظ��ام أم �ل��اك ال��دول��ة
والقرار ال��وزاري رقم ( )38لسنة 2001
ب� ��إص� ��دار ال �ت �ع ��دي�ل�ات ع �ل��ى ال�لائ �ح��ة
ال�ت�ن�ف��ذي��ة ل �ل �ق��ان��ون وامل � ��ادة ( )29من
ال �ع �ق��د وت �ق��اع��س ال � � ��وزارة ع ��ن ال�ق�ي��ام
ب ��واج� �ب ��ات� �ه ��ا ل �ح �ف��ظ أم � �ل ��اك ال� ��دول� ��ة
ال� �س� �ي ��اح� �ي ��ة وح � �ص ��ره ��ا ف � ��ي م �ل �ح��ق
ب��ال�ع�ق��د امل �ب��رم م��ع ال�ش��رك��ة باملخالفة
ألحكام امل��رس��وم بالقانون رق��م ()105
ل �س �ن��ة  1980ف ��ي ش � ��أن ن� �ظ ��ام أم �ل�اك
الدولة والئحته التنفيذية مما أضعف
الرقابة على تلك املرافق وأدى الى عدم
ام �ك��ان �ي��ة ت�ط�ب�ي��ق ب �ع��ض م� ��واد ال�ع�ق��د
وتقاعس الوزارة عن القيام بواجباتها
ل� �ح� �ف ��ظ ام � �ل� ��اك ال� � ��دول� � ��ة ال �س �ي��اح �ي��ة
وح �ص��ره��ا ف��ي م�ل�ح��ق ب��ال�ع�ق��د امل�ب��رم
مع الشركة باملخالفة ألحكام املرسوم
ب��ال�ق��ان��ون رق��م ( )105لسنة  1980في
ش� ��أن ن �ظ ��ام أم �ل��اك ال ��دول ��ة والئ �ح �ت��ه
التنفيذية م�م��ا اض�ع��ف ال��رق��اب��ة على
ت�ل��ك امل��راف��ق وادى ال ��ى ع ��دم ام�ك��ان�ي��ة
ت �ط �ب �ي��ق ب �ع��ض م � ��واد ال �ع �ق��د وت��دن��ي
ق�ي�م��ة ال�ع�ق��د ال� �ب ��ال� �غ ��ة1.635.867/000

د.ك سنويا والتي تم تقديرها في عام
 2006وف�ق��ا للبيانات امل��ال�ي��ة للشركة
لعام  2004مما اهدر على الوزارة مبلغ
 2.070.192/000د.ك حتى ع��ام 2014
وقيام ال��وزارة بتعديل وح��ذف بعض
م� ��واد ال �ع �ق��د امل �ب ��رم م ��ع ال �ش��رك��ة بعد
مراجعتها من ادارة الفتوى والتشريع
باملخالفة للمادة ( )170من الدستور
وامل ��ادة ( )5م��ن امل��رس��وم االم�ي��ري رقم
( )12لسنة  1960بقانون تنظيم ادارة
ال�ف�ت��وى وال�ت�ش��ري��ع وح��رم��ان الخزانة
العامة من اي��رادات ق��درت بمبلغ 33.9
مليون د.ك حيث اف��ادت ال ��وزارة بزنه
سيتم ال��رد على ه��ذه املالحظات بعد
اجراء التحقيق وظهور النتائج حيث
ان املوضوع محول الى ادارة الشؤون
القانونية.
ضريبة الدخل
من غير شركات النفط
ومن ضمن مالحظات الديوان خطأ
في تطبيق تعاميم الفحص الضريبي
االم��ر ال��ذي ادى ال��ى احتساب ضريبة
الدخل على احدى الشركات االجنبية
ب � ��أق � ��ل م � ��ن امل� �س� �ت� �ح ��ق ب � �م ��ا م � �ق � ��داره
 32.904/000د.ك حيث اف��ادت ال��وزارة
بأنها قامت باستبعاد تكلفة مقاولي
ال� �ب ��اط ��ن ب ��ال� �ك ��ام ��ل م� ��ن امل� �ص ��روف ��ات
واضافتها للربح الخاضع للضريبة
عند الفحص واخطرت الشركة بكتاب
ال��رب��ط ال �ص ��ادر ب��رق��م ( )450ب�ت��اري��خ
 2013/1/7وف ��ي م��رح �ل��ة االع �ت ��راض
وب �ع��د ان ق��دم��ت ال �ش��رك��ة امل�س�ت�ن��دات
ال��دال��ة على ان اع�م��ال مقاولي الباطن
ت � ��م ت �ن �ف �ي ��ذه ��ا ب� ��ال � �خ� ��ارج م � ��ن خ�ل�ال
ش ��رك ��ات ل �ي��س ل��دي �ه��ا م �ن �ش��أة دائ �م��ة
ول ��م ت �م��ارس أي ان �ش �ط��ة داخ� ��ل دول��ة

ال� �ك ��وي ��ت ول� �ي ��س ل �ه��ا م �ل��ف ض��ري �ب��ي
ت �ح��اس��ب ع �ن��ه ب � ��ال � ��وزارة وع� �ل ��ى أث��ر
ذل ��ك رأت ال � � ��وزارة ت �ع��دي��ل امل�ح��اس�ب��ة
وتطبيق القاعدة التنفيذية رقم ()25
وذل� ��ك ب �ق �ب��ول ال�ت�ك�ل�ف��ة امل �س �م��وح بها
ف��ي ح��دود  ٪ 80.0م��ن االي ��راد الناتج
ع ��ن اع� �م ��ال م �ق��اول��ي ال �ب��اط��ن ب�م�ب�ل��غ
 223.677/000د.ك ت ��م خ�ص�م�ه��ا من
ص ��اف ��ي ال ��رب ��ح ب �ك �ت��اب ال ��رب ��ط االول
واخطرت الشركة بكتاب تعديل الربط
ب �ن��اء ع �ل��ى االع� �ت ��راض ال� �ص ��ادر ب��رق��م
( )18275بتاريخ  2013/5/16وعليه
ت��رى ال ��وزارة ان معالجة بند مقاولي
ال � �ب ��اط ��ن ل �ل�اس � �ت � �ش� ��ارات ال � �ت� ��ي ت�م��ت
بالخارج لكتاب ال��رد على االعتراض
ال�ص��ادر للشركة سليمة وال يشوبها
أي أخطاء.
م��آخ��ذ ش��اب��ت مستحقات الخزينة
ال �ع��ام��ة وم ��ن ب�ي�ن�ه��ا اس �ت �م��رار ت��راك��م
مستحقات الخزانة العامة من ضريبة
الدخل وضريبة دعم العمالة والزكاة
وال�ب��ال�غ��ة ف��ي  2015/3/31م��ا جملته
 565.694.725/000د.ك ح�ي��ث اف��ادت
ال� � � ��وزارة ب� ��أن امل �ق ��ارن ��ة ال �ت��ي اورده � ��ا
الديوان بمالحظته ال يعني اب��دا عدم
ف��اع�ل�ي��ة اج� � ��راءات ال� � ��وزارة لتحصيل
ال�ض��رائ��ب حيث ان م��ا ل��م يحصل من
ال��دي��ون املستحقة ل�ف��ي ال�س�ن��ة املالية
 2011/2010ق��د ت��م اح��ال �ت��ه للقضاء
وه � �ك� ��ذا ف� ��ي ال� �س� �ن ��وات ال �ت ��ال �ي ��ة وان
التنامي في رصيد الديون املستحقة
يرجع ال��ى ال��زي��ادة املطردة في اص��دار
ك �ت��ب رب� ��ط ض��ري �ب��ي ج ��دي ��دة ك ��ل ع��ام
بأعداد كثيرة وبمبالغ كبيرة.
وم� ��ن ض �م��ن امل ��آخ ��ذ ع� ��دم ال �ص��رف
ع �ل��ى ب �ع��ض م �ش��اري��ع خ �ط��ة ال�ت�ن�م�ي��ة
(ال �ت �ط��وي��ري��ة) وت ��دن ��ي ال� �ص ��رف على
ال �ب �ع ��ض اآلخ � � ��ر ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ق��واع��د
تنفيذ امل�ي��زان�ي��ة حيث اف ��ادت ال ��وزارة
ب��أن�ه��ا ت�ت�ف��ق م��ع م��ا ج ��اء م��ن تعقيب
ل �ل��دي��وان ع �ل��ى رده� ��ا وت��ؤك��د ق�ي��ام�ه��ا
بكافة االج��راءات الالزمة لتذليل كافة
العقبات وصعوبات املشروع املعيقة
ل �ل �ت �ن �ف �ي��ذ ح �ت��ى ي �ت��م االس � �ت � �ف ��ادة م��ن
االعتمادات املالية املدرجة بامليزانية
ل�ت�ن�ف�ي��ذ امل� �ش ��روع ��ات وت �ج �ن��ب ت��أخ��ر
االستفادة منها في املواعيد املقررة.
ك� � �م � ��ا ان ه � � �ن� � ��اك م� � ��آخ� � ��ذ ش ��اب ��ت
تخصيص الهواتف النقالة وخدمات
انترنت منها تحميل امليزانية بمبلغ
 27.824/000د.ك ب��امل�خ��ال�ف��ة لتعميم
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عدم الصرف على بعض مشاريع خطة
التنمية وتدنيه على البعض اآلخر
تتمة المنشور ص 08
وزارة امل��ال �ي��ة رق ��م ( )13ل�س�ن��ة 1990
ب �ش��أن تخصيص ه��وات��ف ال�س�ي��ارات
ب��ال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة وب �ي��ان �ه��ا م��ن
ضمنها تخصيص ع��دد ( )26هاتفا
ن �ق��اال ل�ب�ع��ض م��وظ �ف��ي وزارة امل��ال�ي��ة
ب �ت �ك �ل �ف��ة س �ن ��وي ��ة  24.400/000د.ك
وت �خ �ص �ي��ص خ��دم��ة ان �ت��رن��ت م�ن��زل��ي
ل� � �ع � ��دد ( )9م� � ��ن ال � � ��وك� �ل ��اء وم� � � ��ن ف��ي
مستواهم و( )18من املديرين بتكلفة
سنوية  2.624/000د.ك وتخصيص
خ��دم��ة االن �ت��رن��ت امل �ت �ن �ق��ل ل�ل�م��دي��ري��ن
وال �ب��ال��غ ع��دده��م ( )25م��دي��ر بتكلفة
سنوية  4.800/000د.ك.
وأش� ��ار ال�ت�ق��ري��ر ال ��ى ت �ج��اوز ال�ح��د
االقصى البالغ  100/000د.ك شهريا
ل �ف��وات �ي��ر ب �ع��ض ال ��وك�ل�اء امل �س��اع��دي��ن
ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ت �ع �م �ي��م دي � � ��وان ال �خ��دم��ة
امل��دن �ي��ة رق� ��م ( )7ل �س �ن��ة  2012ب�ش��أن
توفير عدد من املوظني للعمل بمكاتب
شاغلي الوظائف القيادية.
وأف � � � � � � � � � ��ادت ال� � � � � � � � � � � ��وزارة ب � � ��أن � � ��ه ت ��م
التخصيص ب�ن��اء ع�ل��ى م��واف�ق��ة وزي��ر
امل��ال�ي��ة بتخصيص ع��دد ( )26هاتف
مل ��وظ �ف ��ي ال � � � � ��وزارة  +م ��وظ �ف ��ي ادارة
ال �ض �ي��اف��ة وخ��دم��ة االن �ت��رن��ت امل�ن��زل��ي
واملتنقل فقد تم إلغاء الخدمة نهائيا
بعد انتهاء العقد وبالنسبة للوكالء
ف �ه �ن��اك م��واف �ق��ة ب �ص��رف خ��ط م�ف�ت��وح
لدى الوكالء.
ومن ضمن املآخذ عدم قيام الوزارة
باتخاذ االج ��راءات ال�لازم��ة للتصرف
في املواد الراكدة والخارجة عن نطاق
االس �ت �خ ��دام وال �ب��ال��غ ق �ي�م��ة م ��ا أم�ك��ن
حصره منها ما جملته 100.260/000
د.ك ب��امل�خ��ال�ف��ة لتعميم وزارة امل��ال�ي��ة
رق��م ( )3لسنة  2004ب�ش��أن التصرف
ف��ي امل ��وج ��ودات ال �خ��ارج��ة ع��ن ن�ط��اق
االس�ت�خ��دام حيث اف��ادت ال ��وزارة بأنه
ت ��م ب �ي��ع امل � ��واد امل ��ذك ��ورة ف ��ي ال�ك�ش��ف
امل��رف��ق ف��ي امل ��زاد رق��م ( )1327بتاريخ
 2015/2/24وس� �ب ��ب ال �ت ��أخ �ي ��ر ف��ي
بيعها كان إللغاء البيعة األولى وذلك
لعدم مناسبة العرض املقدم حيث كان
اق��ل بكثير م��ن ال�س�ع��ر امل �ق��دم م��ن قبل
لجنة التصرف في املواد الخارجة عن
نطاق االستخدام.
ك �م��ا ان ه �ن��اك إس �ق��اط ال �ع��دي��د من
امل � �ب ��ال ��غ امل � �ع �ل��اة ب � �ص � ��ورة ت �ق��دي��ري��ة
ب�ح�س��اب األم��ان��ات  -م�ب��ال��غ مخصوم
ب �ه ��ا ع �ل ��ى أن � � ��واع ب� �ن ��ود م �ص ��روف ��ات
امل� � �ي � ��زان� � �ي � ��ة واض � ��اف� � �ت� � �ه � ��ا ل� �ح� �س ��اب
االي� ��رادات للسنة امل��ال�ي��ة 2015/2014

لقطة من اجماع سابق للجنة املالية

بلغ م��ا أمكن حصره منها م��ا جملته
 3.815.765/000د.ك باملخالفة لشروط
التعلية ال ��واردة بتعميم اإلق �ف��ال رقم
( )40ل�س�ن��ة  2000وت �ع��دي�لات��ه ب�ش��أن
ال �ق��واع��د واإلج� � ��راءات ال�ل�ازم��ة إلق�ف��ال
الحسابات.
ورص� � � ��د ال � � ��دي � � ��وان ص � � ��رف م �ب��ال��غ
جملتها  110.384/000د.ك من حساب
االم��ان��ات  -مبالغ مخصوم بها على
أن ��واع ب�ن��ود م�ص��روف��ات امل�ي��زان�ي��ة عن
ق �ي��م أع �م ��ال وت� ��وري� ��دات ت ��م ت�ن�ف�ي��ذه��ا
خ� �ل��ال ال� �س� �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة 2015/2014
ب��امل�خ��ال�ف��ة ل �ش��روط ال�ت�ع�ل�ي��ة واف� ��ادت
الوزارة بأنها ستراعي ذلك مستقبال.
والح ��ظ ال ��دي ��وان ب �ق��اء ال �ع��دي��د من
االرص � � ��دة امل �ق �ي��دة ب �ح �س��اب ال �ع �ه��د -
م �ب ��ال ��غ ت �ح ��ت ال �ت �ح �ص �ي��ل م �ن ��ذ ع ��دة
سنوات مالية دون تحصيل او تسوية
بلغ م��ا أمكن حصره منها م��ا جملته
 80.209/000د.ك ب��امل�خ��ال�ف��ة ل�ق��واع��د
تنفيذ امليزانية واف ��ادت ال ��وزارة بأنه
ج� � ��ار ت �ش �ك �ي��ل ف� ��ري� ��ق ع� �م ��ل ي �خ �ت��ص
بحصر كافة الديون املستحقة للوزارة
وامل �س �ج �ل��ة ف ��ي م �خ �ت �ل��ف ال �ح �س��اب��ات
وات �خ��اذ االج � ��راءات الكفيلة م��ع كافة
ال� � �ج� � �ه � ��ات امل � �خ � �ت � �ص ��ة ل �ت �ح �ص �ي �ل �ه��ا
وتصفيتها.
رابعا  -مالحظات شؤون التوظف
حيث اف��اد ال��دي��وان ب��وج��ود مآخذ
شابت ال ��دورات التدريبية الخارجية
م �ن �ه��ا إي � �ف� ��اد ال� �ع ��دي ��د م� ��ن امل��وظ �ف�ي�ن
ب� � ��دورات ت��دري �ب �ي��ة خ��ارج �ي��ة ك ��ان من
امل�م�ك��ن اق��ام�ت�ه��ا محليا م�م��ا ادى ال��ى
ت �ح �م �ي��ل امل �ي��زان �ي��ة اع� �ب ��اء م��ال �ي��ة ع��ن
مخصصات دون م�ب��رر ب�ل��غ م��ا امكن
حصره منها ما جملته 28.680/000

د.ك م� �م ��ا ي� �ع ��د ه� � � ��درا ل� �ل� �م ��ال ال� �ع ��ام
ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ق��واع��د ت�ن�ف�ي��ذ امل �ي��زان �ي��ة
واف��ادت ال��وزارة بأنها تقوم بابتعاث
امل��وظ�ف�ين ب�ب��رام��ج ت��دري�ب�ي��ة خ��ارج�ي��ة
وفقا الحتياجهم التدريبي وبطبيعة
ال�ح��ال تكون مطابقة لطبيعة عملهم
ح�ي��ث ان امل�س�م��ى ال��وظ�ي�ف��ي ال يعكس
طبيعة عمل املوظف كونها مسميات
محددة من قبل ديوان الخدمة املدنية
وفقا لتخصص املوظف.
وم��ن ض�م��ن امل��آخ��ذ إي �ف��اد موظفني
ف ��ي دورات ت��دري �ب �ي��ة خ��ارج �ي��ة دون
ال �ع��رض ع�ل��ى دي ��وان ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة
باملخالفة لتعميه رقم ( )3لسنة 2008
ب� �ش ��أن ق ��واع ��د االي � �ف� ��اد ف ��ي ال � � ��دورات
التدريبية الخارجية وكذلك التعميم
رق ��م ( )5ل�س�ن��ة  2013ب �ش��أن ال�ت��أك�ي��د
على اختصاص ديوان الخدمة املدنية
ف��ي اإلي�ف��اد بكافة ال ��دورات التدريبية
الخارجية حيث افادت الوزارة بأنه تم
االبتعاث ملثل تلك الدورات لعدم وجود
شركات تنفذ مثل تلك البرامج محليا
وف��ق متطلبات ال��وزارة باالضافة الى
ع��دم انعقاد ه��ذه البرامج في الفترات
ال �ت��ي ت �ن��اس��ب امل��واع �ي��د امل� �ح ��ددة من
قبل ال��وزارة والتي تتوافق مع ظروف
ع �م��ل امل��وظ �ف�ي�ن ك �م��ا ان ه �ن��اك م��آخ��ذ
شابت ف��رق العمل منها :ع��دم االلتزام
بالحد االق�ص��ى ل�ص��رف م�ك��اف��آت فرق
العمل باملخالفة لقرار مجلس الخدمة
امل��دن �ي��ة رق ��م ( )16ل�س�ن��ة  2011ب�ش��أن
نظام فرق العمل بالجهات الحكومية
حيث افادت الوزارة بأنها سوف تقوم
بالرد في التقرير النهائي.
ومن ضمن املآخذ تشكيل فرق عمل
بالوزارة مع وج��ود وح��دات تنظيمية
ت � ��ؤدي ال �ع �م��ل امل �ط �ل ��وب م ��ن ال �ف��ري��ق

حسب اختصاصاتها باملخالفة لقرار
مجلس الخدمة املدنية رقم ( )16لسنة
 2011وتعميم دي��وان الخدمة املدنية
رق � ��م ( )3ل �س �ن��ة  2014ح �ي ��ث اف � ��ادت
ال� ��وزارة بأنها س��وف ت�ق��وم ب��ال��رد في
التقرير النهائي.
وم� ��ن امل ��آخ ��ذ اي �ض��ا ق �ي��ام ال� � ��وزارة
ب��رف��ع امل�س�ت��وى الوظيفي للعديد من
امل��وظ�ف�ين دون ال�ت�ق�ي��د ب��ال�ح��د االدن��ى
ب ��امل �خ ��ال �ف ��ة ل � �ق� ��رار م �ج �ل��س ال �خ��دم��ة
امل��دن �ي��ة رق ��م ( )40ل�س�ن��ة  2006ب�ش��أن
ق� ��واع� ��د ح� �س ��اب م � ��دد ال� �خ� �ب ��رة ح�ي��ث
افادت الوزارة بأنها سوف تقوم بالرد
في التقرير النهائي.
وم��ن امل��آخ��ذ اي�ض��ا ص��رف مرتبات
وبدالت لبعض املوظفني املوفدين في
ب�ع�ث��ات واج � ��ازات دراس �ي��ة باملخالفة
لقرار مجلس الخدمة املدنية رقم ()10
ل �س �ن��ة  1986ب �ش��أن الئ �ح��ة ال�ب�ع�ث��ات
واالج� � � � ��ازات ال ��دراس� �ي ��ة وك ��ذل ��ك ق ��رار
مجلس الخدمة املدنية رقم ( )9لسنة
 2011واف � ��ادت ال� � ��وزارة ب��أن �ه��ا س��وف
تقوم بالرد في التقرير النهائي.
خامسا -
مالحظات الرقابة المسبقة
وم� � ��ن اه� � ��م ت� �ل ��ك امل�ل��اح � �ظ� ��ات ع ��دم
التقيد بأحكام املادتني ( 13و  )14من
القانون رقم ( )30لسنة  1964بإنشاء
دي��وان املحاسبة وتعديالته الرتباط
ال � � � � � ��وزارة ع� �ل ��ى ث� �ل� ��اث] م ��وض ��وع ��ات
بقيمة  929.606/000د.ك قبل العرض
ع� �ل ��ى ال � ��دي � ��وان وال � � ��وف � � ��ورات امل��ال �ي��ة
التي تحققت نتيجة الرقابة املسبقة
والفنية.
ورد أوراق ب �ع ��ض امل ��وض ��وع ��ات
وم � �ن � �ه� ��ا رد م � � �ش � ��روع ع � �ق� ��د ال �ك �ل �ي��ة

البريطانية في الكويت لعدم االلتزام
باحكام تعميم ديوان املحاسبة رقم 9
لسنة  2010بشأن التقيد بدليل اعاداد
اوراق املناقصات ومشروعات العقوب
واالرت �ب��اط��ات واالت �ف��اق��ات الخاضعة
للرقابة املسبقة قبل عرضها عليه.
وأش � � � � � � ��ار ال� � �ت� � �ق � ��ري � ��ر ال� � � � ��ى وج � � ��ود
م�ل�اح �ظ��ات وت��وج �ي �ه��ات ذات أه�م�ي��ة
خ��اص��ة منها امل��واف�ق��ة ع�ل��ى املناقصة
رق ��م  2014/2013-8اع �م��ال التشغيل
واالص � � �ل � � ��اح وال � �ص � �ي � ��ان � ��ة ال� �ش ��ام� �ل ��ة
ل � �خ ��دم ��ات م �ب �ن��ى م �ج �م��ع ال � � � � ��وزارات
شريطة ان تكون كتب الشركة املوصي
ب��ال �ت��رس �ي��ة ع �ل �ي �ه��ا وك� �ت ��ب م �ق��اول��ي
الباطن ج��زء hال يتجزأ من مستندات
ال �ت �ع��اق��د واال ي �ت��م اس� �ت� �خ ��دام ب �ن��ود
التوريد والتطوير عند الحاجة اال في
اضيق ال�ح��دود وان يتم عمل موازنة
ق �ب��ل ت��وق �ي��ع ال �ع �ق��د ب �ع��د خ �ص��م قيمة
أج��ور العاملني م��ع ال� ��وزاراة وتعديل
راتب املالحظdن وان تتحمل كل جهة
حكومية سوف تستفيد من العقد بما
يخصها من مصروفات.
كما اشار التقرير الى املوافقة على
م �ش ��روع ت �ق��دي��م خ ��دم ��ات اس �ت �ش��اري��ة
 م �ش��روع ت �ط��وي��ر ج��زي��رة ف�ي�ل�ك��ا معمراعاة تحديد قيمة غرامة التأخير في
مستندات الطرح للعقود املستقبلية
والتي تكون متناسبة مع مدة العقد.
ولفت التقرير الى عدم املوافقة على
ملحق عقد املجلس االوملبي األسيوي
حيث تبني ان ملحق العقد املعروض
ف ��ي م ��ادت ��ه االول� � ��ى ي �ض �ف��ي ال�ص�ب�غ��ة
القانونية للعقد االص�ل��ي وال��ذي كان
م �ح ��ل مل�ل�اح� �ظ ��ات دي� � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
وع ��دم ال�ن��ص بامللحق ع�ل��ى تحصيل
القيمة االيجارية الجديدة من تاريخ
االس� �ت� �غ�ل�ال ال� �ت� �ج ��اري وع � ��دم ات �خ��اد
القنوات القانونية بمخاطبة املجلس
االومل �ب ��ي االس �ي ��وي م��ن خ�ل�ال وزاراة
الخارجية او بموافقتها املسبقة وعدم
تضمني ملحق العقد نص ب��ان تكون
مدته متوافقة مع نهاية م��دة االتفاق
امل � �ب� ��رم ب�ي��ن ح� �ك ��وم ��ة دول � � ��ة ال �ك��وي��ت
واملجلس االوملبي االسيوي.
كما اش��ار تقرير ال��دي��وان ال��ى عدم
ال �ت��زام ال� ��وزارة ب��ال��دراس��ة والتوصية
لعدد  4موضوعات خالل املدة املحددة
ل �ه��ا م ��ن ل �ج �ن��ة امل �ن��اق �ص��ات امل��رك��زي��ة
عمال بنص امل��ادة  38من القانون رقم
 37ل�س�ن��ة  1964ف��ي ش��أن امل�ن��اق�ص��ات
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مالحظات
ديوان المحاسبة

تنشر جريدة الدستور تباعا وعلى حلقات تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج العرض والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات
..2015/2014
واإلدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2015/2014

مآخذ شابت تطبيق قانون تحويل
الخطوط الكويتية إلى شركة مساهمة
تتمة المنشور ص09
ال�ع��ام��ة ول�ف��ت ال��دي��وان ال��ى ط��ول م��دة
ب�ق��اء اح��د امل��وض��وع��ات ب��ال��وزارة بعد
صدور قرار لجنة املناقصات املركزية
بالترسية وقبل عرضها على الديوان
االم��ر ال��ذي يستلزم دراس��ة االج��راءات
وال �س �ي��اس��ات االداري� � ��ة امل�ت�ب�ع��ة داخ��ل
الوزارة.
واورد ديوان املحاسبة اهم بيانات
الحساب الختامي وامل�لاح�ظ��ات التي
اسفرت عنها فحص ومراجعة الديوان
لهذه البيانات والحسابات وسجالت
وش � � ��ؤون ال� �ت ��وظ ��ف ل � �ل � ��وزارة وك��ذل��ك
ال��رق��اب��ة امل�س�ب�ق��ة وامل �خ��ال �ف��ات امل��ال�ي��ة
للسنة املالية  2015/2014حيث بلغت
املصروفات التقديرية 6.156.943/000
د.ك فيما بلغت االي� ��رادات التقديرية
 72.810/000مليون د.ك.
أوال -الحساب الختامي
ي� �ت� �ض ��ح م� � ��ن ب � �ي � ��ان � ��ات ال� �ح� �س ��اب
ال�خ�ت��ام��ي ل � ��وزارة امل��ال �ي��ة ال�ح�س��اب��ات
ال� �ع ��ام ��ة ان ه� �ن ��اك زي � � ��ادة االي � � � ��رادات
املحصلة للسنة املالية  2015/2014عن
امل�ق��در بما جملته 152.409.021/000
د.ك وبنسبة  ٪ 209.3وزيادة االيرادات
امل�ح�ص�ل��ة للسنة امل��ال�ي��ة 2015/2014
عن اي��رادات السنة املالية 2014/2013
بنسبة  ٪ 88.6وانخفاضها عن السنة
املالية  2013/2012بنسبة ٪ 15.3
وب�ل��غ ال��وف��ر ب��امل�ص��روف��ات الفعلية
للسنة املالية  2015/2014عن املعتمد
م��ا ج�م�ل�ت��ه  90853/000د.ك وزي� ��ادة
مصروفات السنة املالية 2015/2014
ع � � ��ن م � � �ص� � ��روف� � ��ات ال� � �س� � �ن � ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة
 2013/2012و  2014/2013بنسبة
 ٪ 11.4و  ٪ 12.7على التوالي.
ثانيا  -مالحظات حسابات
وسجالت «المالية»:
 - 1تضخم اي � ��رادات ال�س�ن��ة املالية
الحالية  2015/2014بمبالغ جملتها
 104.921.235/000د.ك ع�ل��ى حساب
م� �ص ��روف ��ات س � �ن ��وات م��ال �ي��ة س��اب �ق��ة
ن �ت �ي �ج��ة إس� �ق ��اط ال �ع��دي��د م ��ن امل �ب��ال��غ
غ �ي��ر امل �س �ت �ح �ق��ة وال� �ت ��ي ت ��م ت�ع�ل�ي�ت�ه��ا
ل�ح�س��اب االم ��ان��ات  -م�ب��ال��غ مخصوم
ب �ه ��ا ع �ل ��ى أن � � ��واع ب� �ن ��ود م �ص ��روف ��ات
امل�ي��زان�ي��ة ب��امل�خ��ال�ف��ة ل �ش��روط التعلية
الواردة بالتعميم رقم ( )4لسنة 2000
ب �ش��أن ال �ق��واع��د واالج � � ��راءات ال�لازم��ة
إلق �ف��ال ال �ح �س��اب��ات وإع � ��داد ال�ح�س��اب
الختامي للجهات الحكومية واف��ادت

ال� � ��وزارة ب��أن�ه��ا ت �ق��وم ب�ت�ع�ل�ي��ة امل�ب��ال��غ
غ�ي��ر امل�ن�ص��رف��ة م��ن ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة ال��ى
ح�س��اب االم��ان��ات امل��ذك��ور وذل ��ك وفقا
لقواعد تنفيذ امليزانية كما ان االدارة
تتبع آلية متابعة ال �ق��رارات ال�ص��ادرة
مع االمانة العامة ملجلس الوزراء ومع
ال�ج�ه��ات املستفيدة لتنفيذ ال �ق��رارات
ال �ص ��ادرة م��ن م�ج�ل��س ال � ��وزراء امل��وق��ر
اوال ب � ��أول ل �ت �ف ��ادي ت �ض �خ��م ح �س��اب
االم ��ان ��ات وف ��ي ح ��ال ع ��دم ورود ام��ر
صرف من الجهات املعنية لصرف تلك
املبالغ من حساب االمانات فإن االدارة
تقوم بتحويلها الى حساب االيرادات
القيدية وفقا لقواعد تنفيذ امليزانية -
املادة (رابعا :الحسابات /16/أ).
 - 2بقاء العديد من ايرادات الطوابع
االل �ك �ت��رون �ي��ة ف��ي ح �س��اب االم ��ان ��ات -
م�ب��ال��غ ت�ح��ت ال�ت�س��وي��ة بلغت قيمتها
ن�ح��و  2.762.099/000د.ك دون بيان
او م �ع��رف��ة ال �ج �ه��ة ال �ت��ي ت �ع��ود ال�ي�ه��ا
واف � � � ��ادت ال � � � ��وزارة ب��أن �ه��ا ت �ن �س��ق م��ع
ال ��وزارات واالدارات الحكومية وادارة
ال �ت��وج �ي��ه وال �ن �ظ ��م ل �ت �ح��وي��ل امل �ب��ال��غ
الخاصة بالطابع االلكتروني املفعل
ل �ل��وزارات وال�ج�ه��ات املعنية بالطابع
م �ن��ذ ال �ت �ط �ب �ي��ق وح �ت ��ى 2015/3/31
خ� �ل��ال ال� �س� �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة 2016/2015
(ب � �ع � ��د اق� � �ف � ��ال ال � �خ � �ت� ��ام � �ي� ��ات) وذل � ��ك
تنفيذا للتعميم رق��م ( )9لسنة 2015
ب �ش��أن ال �ق��واع��د واالج � � ��راءات املنظمة
لتطبيق ن�ظ��ام ال�ط��واب��ع االلكترونية
ال �ح �ك��وم �ي��ة وت ��م اس �ت �ص��دار ق� ��رار من
م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء رق� ��م ( )432يقضي
بتكليف وزارة املالية بالتعميم على
ك��اف��ة ال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ب��االل �ت��زام
ب�ت�ط�ب�ي��ق ن �ظ��ام ال �ط��اب��ع االل �ك �ت��رون��ي
الحكومي بمختلف قنواته وتطبيقه
ع �ل��ى ك��اف��ة م ��واق ��ع ت�ح�ص�ي��ل ال��رس��وم
ع��ن ال �خ��دم��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ب��اس�ت�خ��دام
الدفع االلكتروني الشامل وذلك ابتداء
من السنة املالية  2018/2017واملبالغ
امل�ت�ب�ق�ي��ة ب ��االم ��ان ��ات ت �ح��ت ال�ت�س��وي��ة
س�ي�ت��م ت�ط�ب�ي��ق ع�ل�ي�ه��ا ق��واع��د تنفيذ
امليزانية.
 - 3م��آخ��ذ ش��اب��ت تطبيق ال�ق��ان��ون
رق ��م ( )6ل�س�ن��ة  2008وت �ع��دي�لات��ه في
ش � � ��أن ت� �ح ��وي ��ل م ��ؤس� �س ��ة ال� �خ� �ط ��وط
الجوية الكويتية الى شركة مساهمة
م �ن �ه ��ا ع� � ��دم ال � �ت ��أك ��د م � ��ن اس �ت �ح �ق��اق
امل � �ك� ��اف� ��آت امل � �ص� ��روف� ��ة ل � �ع� ��دم ت ��واف ��ر
املستندات امل��ؤي��دة لها وفقا للقانون
رق ��م ( )6ل�س�ن��ة  2008وت �ع��دي�لات��ه في
ش � � ��أن ت� �ح ��وي ��ل م ��ؤس� �س ��ة ال� �خ� �ط ��وط
الجوية الكويتية الى شركة مساهمة

تدني معدل تحصيل
الديون المستحقة
للحكومة يخالف
قواعد تنفيذ
الميزانية

جانب من جلسة ملجلس األمة

بلغت جملتها  45.712.892/000د.ك
خ �ل��ال ال �س �ن ��ة امل � ��ال � ��ةي 2015/2014
وم ��ن م �ظ��اه��ر ذل ��ك ص ��رف م ��ا جملته
 1.400.508/000د.ك ق�ي�م��ة م�ك��اف��آت
ن�ه��اي��ة ال�خ��دم��ة ل�ل�ع��دي��د م��ن العاملني
املحالني للتقاعد باملؤسسة بقرارات
اس �ت �ق ��ال ��ة ص� � � ��ادرة ب �ع ��د م � � ��رور س�ن��ة
م��ن ت��اري��خ ن �ش��ر ال �ق��ان��ون ب��ال�ج��ري��دة
الرسمية وع��دم االس �ت��دالل على مدى
استحقاق املعاش التقاعدي للموظفني
املنتهية خدماتهم وامل�ص��روف��ات لهم
مكافآت طبقا للبند رقم ( )2من املادة
( )6م��ن ال�ق��ان��ون رق��م ( )6لسنة 2008
وتعديالته .ومن ضمن املآخذ ضعف
اج��راءات الرقابة على املبالغ املحولة
ملؤسسة ال�خ�ط��وط ال�ج��وي��ة الكويتية
وم ��ن م�ظ��اه��ر ذل ��ك ص ��رف م�ب��ال��غ غير
م �س �ت �ح �ق��ة ت � ��م اك� �ت� �ش ��اف� �ه ��ا م � ��ن ق �ب��ل
مؤسسة ال�خ�ط��وط ال�ج��وي��ة الكويتية
وصرف مبالغ عن فروقات مالية دون
التأكد من استحقاقها.
 - 4اس � � � �ت � � � �م� � � ��رار ع� � � � � ��دم ات � � �خ� � ��اذ
االج � � � � ��راءات ال�ل��ازم� ��ة ل �ت �س��وي��ة م�ب�ل��غ
 49.909.973/000د.ك املقيد بحساب
العهد  -مبالغ تحت التحصيل يخص
ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ص�ن��اع��ة ب��امل�خ��ال�ف��ة
ل�ق��واع��د تنفيذ امل�ي��زان�ي��ة ح�ي��ث اف��ادت
ال ��وزارة ب��أن الهيئة العامة للصناعة
ت� �ق ��وم ح ��ال �ي ��ا ب �م �ت��اب �ع��ة االج � � � ��راءات
الل��ازم��ة ن�ح��و اص ��دار ال �ق��ان��ون امل�ع��دل
كما انه تم مناقشة املوضوع بمجلس
االم��ة بانتهاء دور وزارة املالية بهذا
الشأن.
 - 5ت��دن��ي م�ع��دل تحصيل ال��دي��وان
امل �س �ت �ح �ق��ة ل �ل �ح �ك��وم��ة ح �ي��ث ب �ل��غ م��ا
ن �س �ب �ت��ه ف ��ي امل �ت ��وس ��ط  ٪ 0.020م��ن
الرصيد املدور في  2014/4/1والبالغ

 16.604.523/000د.ك ب��امل �خ��ال �ف��ة
لقواعد تنفيد امليزانية وافادت الوزارة
بأنها تقوم باملتابعة املستمرة لهذه
امل �ب��ال��غ ع �ل �م��ا ب ��أن ادارة ال �ح �س��اب��ات
العامة اتخذت العديد من االج��راءات
مع الحاالت الواردة بمالحظة الديوان.
اإلدارة العامة للجمارك
اورد دي��وان املحاسبة اه��م بيانات
الحساب الختامي وامل�لاح�ظ��ات التي
اسفرت عنها فحص ومراجعة الديوان
لهذه البيانات ولحسابات وسجالت
وش � � ��ؤون ال� �ت ��وظ ��ف ل � �ل� ��ادارة ال �ع��ام��ة
ل �ل �ج �م��ارك وك ��ذل ��ك ال��رق��اب��ة امل�س�ت�ب�ق��ة
وامل� �خ ��ال� �ف ��ات امل ��ال� �ي ��ة ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
 2015/2014حيث ق��درت املصروفات
بمبلغ  881.177.631مليون د.ك فيما
ق��درت االي��رادات بمبلغ 268.085/000
مليون د.ك.
اوال  -بيانات الحساب الختامي:
وي � �ت � �ض � ��ح م � � ��ن ب � � �ي� � ��ان ال � �ح � �س� ��اب
الختامي ل�لإدارة العامة للجمارك ما
يلي:
 زي��ادة االي ��رادات املحصلة للسنةامل��ال �ي��ة  2015/2014ع ��ن امل� �ق ��در ب�م��ا
جملته  30.480.930/000د.ك وبنسبة
٪ 11.4
وزي��ادة االي��رادات املحصلة بالسنة
امل ��ال� �ي ��ة  2015 /2014ع ��ن ال�س �ن�ت�ين
املاليتني 2014 /2013 ،2013 / 2012
بنسبة  ٪ 4.9 ،٪ 12.3ع�ل��ى ال�ت��وال��ي
وب �ل ��غ ال ��وف ��ر ب ��امل �ص ��روف ��ات ال�ف�ع�ل�ي��ة
للسنة املالية  2015 /2014عن املعتمد
ما جملته  938.302 /000دينار كويتي
وب�ن�س�ب��ة  ٪ 1.2وزي � ��ادة م �ص��روف��ات
السنة املالية  2015 /2014عن السنتني

املاليتني 2014 /2013 ،2013 /2012
وبنسبة  ٪ 10.0 ،٪ 19.5على التوالي.
ثانيا  -مالحظات فحص ومراجعة
حسابات ادارة الجمارك.
 - 1مآخذ شابت تنفيذ اعمال عقد
امل��زاي��دة رق��م (أ ج /ش م- 2004 /1 /
 )2005بشأن مشروع تطوير وتشغيل
ال�خ��دم��ات امل�س��ان��دة للعمل الجمركي
بمرافق االدارة العامة للجمارك ومنها
اس �ت �م ��رار ت ��وق ��ف ال �ش��رك��ة ع ��ن س ��داد
املبالغ االض��اف�ي��ة السنوية املستحقة
ل� �ل ��ادارة ح �ت��ى ن �ه��اي��ة ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
 2015 / 2014والبالغ جملتها /000
 115.714.285دينارا كويتيا باملخالفة
للمادة ( )2 /83م��ن العقد واستمرار
ق�ي��ام ال�ش��رك��ة بتحصيل ك��ام��ل املبالغ
املستحقة عن رس��وم خدمات املناولة
دون س � � � ��داد ن� �س� �ب ��ة  ٪ 5.0وال � � ��ذي
ت�م�ث��ل ح�ص��ة االدارة وال �ب��ال �غ��ة /000
 4.530.272دي �ن��ارا كويتيا حتى /31
 ،2015 /3ب��امل�خ��ال�ف��ة مل��ا ن�ص��ت عليه
امل��ادت�ي�ن رق �م��ي ( )3 /83 ،26م��ن عقد
املزايدة.
واف � ��ادت االدارة ال �ع��ام��ة ل�ل�ج�م��ارك
ب��أن��ه فيما يتعلق بموضوع القضية
رقم ( )2013 / 339فان توقف الشركة
عن س��داد املبلغ االض��اف��ي ك��ان بسبب
عدم تسليمها اراضي منفذي الساملي
وال �ن��وي �ص �ي��ب ،وت� ��م م �خ��اط �ب��ة ادارة
ال �ف �ت��وى وال �ت �ش��ري��ع واف � ��ادت بأحقية
الشركة في التوقف عن السداد لحني
اع � ��داد دراس � ��ة ب �ش��أن ب �ي��ان ن�س�ب��ة ما
ت�م�ث�ل��ه ع ��ائ ��دات امل �ن �ف��ذي��ن امل��ذك��وري��ن
م � ��ن ج� �م� �ل ��ة ع� � ��ائ� � ��دات ع� �ق ��د امل � ��زاي � ��دة
وع�ل�ي��ه ق��ام��ت ال�ش��رك��ة ب��اع��داد دراس��ة
انتهت فيها ال��ى ان ع��ائ��دات املنفذين

امل��ذك��وري��ن تمثل نسبة  ٪ 76.92من
مكونات املشروع ،كما قام استشاري
امل �ش��روع ب��اع��داد دراس ��ة ان�ت�ه��ى فيها
ال ��ى ان ع ��ائ ��دات امل �ن �ف��ذي��ن امل��ذك��وري��ن
تمثل نسبة .٪ 2.0
وب��ال�ن�س�ب��ة مل��وض��وع ال�ق�ض�ي��ة رق��م
( )2013 / 2534ف��ان ه�ن��اك خ�لاف��ا مع
الشركة حيث تتمسك الشركة بكتاب
االدارة الصادر بتاريخ 2004 /11 /8
اي ق�ب��ل ت��وق�ي��ع ال�ع�ق��د وال ��ذي تضمن
االف ��ادة ب��أن نسبة ال �ـ  ٪ 5.0تستحق
ف �ق��ط الص � � ��دارات ال �ح��اس��ب اآلل � ��ي في
ح�ين تمسكت االدارة ب�ن�ص��وص عقد
امل��زاي��دة وبأحقيتها ف��ي نسبة ال �ـ 5.0
 ٪من رسوم املناولة والحاسب اآللي
وب �ع��د ع ��دة م ��راس�ل�ات ان�ت�ه��ت بكتاب
ادارة ال�ف�ت��وى وال�ت�ش��ري��ع ب�ت��اري��خ /7
 2008 / 7ال��ى اح�ق�ي��ة االدارة ال�ع��ام��ة
ل�ل�ج�م��ارك ف��ي ت�ح�ص�ي��ل ن�س�ب��ة ال �ـ 5.0
 ٪من رس��م خدمات املناولة الغ��راض
التفتيش الجمركي وع�ل��ى ض��وء ذلك
تم مخاطبة الشركة لسداد مستحقات
االدارة اال ان ال �ش ��رك ��ة رف� �ض ��ت ذل��ك
وعليه تم تقديم طلب تحريك الدعوى
ب �ت��اري��خ  2010 /5 /6وق ��ام ��ت ادارة
ال�ف�ت��وى وال�ت�ش��ري��ع بتحريك ال��دع��وى
ف��ي ي��ون�ي��و  2013وم ��ا زال ��ت القضية
منظورة امام القضاء.
ف� � �ي� � �م � ��ا ي� � �ت� � �ع� � �ل � ��ق ب ��ال � �ق � �ض � �ي � �ت �ي�ن
امل� ��رف� ��وع � �ت�ي��ن ض � ��د االدارة ال� �ع ��ام ��ة
ل�ل�ج�م��ارك ت�ح��ت رق�م��ي (،2007 / 224
 )2007 /1245والصادر بشأنها الحكم
االب� �ت ��دائ ��ي ب �ت ��اري ��خ 2014/ 6 / 15
بتعويض الشركة مبلغا مقداره /000
 68.065.603دن��ان�ي��ر ك��وي�ت�ي��ة ف�ق��د تم
اس �ت �ئ �ن��اف ه ��ذا ال �ح �ك��م ف ��ور ص ��دوره
باالستئناف رقم (.)2015 / 1995
وم� � � ��ن ض � �م� ��ن امل �ل��اح� � �ظ � ��ات ع� ��دم
ال �ت��زام ال�ش��رك��ة ب �س��داد مخصصات
االس �ت �ش��اري امل �ق ��ررة ط�ب�ق��ا ل�ش��روط
التعاقد حتى تسلم املشروع بالكامل
وال �ب��ال��غ م��ا ام �ك��ن ح �ص��ره م�ن�ه��ا ما
ج �م �ل �ت��ه  3.830.637 /000دي� �ن ��ارا
ك��وي�ت�ي��ا ب��امل�خ��ال�ف��ة ل �ل �م��ادة رق ��م 85
م��ن ال�ع�ق��د ح�ي��ث اف� ��ادت االدارة ب��أن
الشركة توقفت عن سداد مستحقات
االس � �ت � �ش � ��اري ب � �ص � ��ورة ك ��ام� �ل ��ة ف��ي
اغ �س �ط��س  2010وق ��د ق��ام��ت االدارة
بمخاطبة الشركة املستثمرة لسداد
تلك املستحقات اال انها رفضت ذلك،
وعليه قامت االدارة العامة للجمارك
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إدارة الجمارك لم تستخدم اعتمادات
الميزانية لإلنفاق على المشاريع التنموية
تتمة المنشور ص10
ب�ت�ق��دي��م ط�ل��ب ت�ح��ري��ك ال��دع��وى ضد
الشـــــــــــركـــــة املســـتثمـــــــــــرة بتــــــــــــــاريخ
 2014 / 5 / 26وس �ج �ل��ت ال�ق�ض�ي��ة
تحت رق��م  )2014 / 4246وه��ي اآلن
منظورة امام القضاء ولم يصدر بها
اح �ك��ام ام��ا ع��ن ال�ت��أخ�ي��ر ف��ان االدارة
سعت ف��ي ات�خ��اذ االج ��راءات الالزمة
ب �ش ��أن امل� ��وض� ��وع وذل � ��ك ب�م�خ��اط�ب��ة
ال� �ش ��رك ��ة امل �س �ت �ث �م��رة ب��ال �ع��دي��د م��ن
امل� � ��راس� �ل��ات وامل � �خ� ��اط � �ب� ��ات واي� �ض ��ا
ال� �ج� �ه ��ات ال � �ت ��ي م� ��ن ش ��أن� �ه ��ا اب� � ��داء
الفتوى بهذا املوضوع.
ك � �م ��ا ت �ض �م �ن��ت امل �ل�اح � �ظ� ��ات ع ��دم
التزام الشركة بتوريد مبالغ جملتها
 500.000 /000دينار كويتي لحساب
ص �ن��دوق ت�ط��وي��ر امل �ش��روع باملخالفة
ل�ل�ف�ق��رة رق ��م  5م��ن امل � ��ادة رق ��م  83من
ال�ع�ق��د واف ��ادت االدارة ب��أن ال�ب�ن��د رق��م
 5م��ن امل ��ادة رق��م  83م��ن ع�ق��د امل��زاي��دة
اكتنفه غموض فنشأ عنه خ�لاف في
ال�ت�ف�س�ي��ر ف�ي�م��ا ب�ي�ن االدارة وال�ش��رك��ة
املستثمرة حيث ان االخير تصر على
ان ه��ذا املبلغ يمثل فقط كفالة بنكية
ويتم تجديدها بصفة دورية في حني
ان االدارة ت �م �س �ك��ت ب �ن �ص��وص ع�ق��د
امل� ��زاي� ��دة ب �ش��أن وج � ��ود م �ب �ل��غ ي �ع��ادل
الكفالة املصرفية لصندوق التطوير
وق ��ام ��ت االدارة ب �م �خ��اط �ب��ة ال �ش��رك��ة
ل�س��داد املبلغ امل��ذك��ور اال انها رفضت
ذلك وعليه قامت االدارة بتقديم طلب
تحرك الدعوى ضد الشركة املستثمرة
بموجب الكتاب بتاريخ 2014 /5 /26
وسجلت القضية تحت رق��م (/ 4242
 )2014وهي اآلن منظورة امام القضاء
ولم يصدر بها احكام.
وأشار الديوان في تقريره الى عدم
قيام االدارة باتخاذ االجراءات الفاعلة
لتحصيل ال �غ��رام��ات امل�س�ت�ح�ق��ة على
الشركة البالغة  6.875.974/000دينارا
كويتيا باملخالفة ملا نصت عليه املادة
رقم  103من عقد املزايدة حيث افادت
االدارة بأن مبلغ الغرامات املشار اليه
هو موضوع الدعوى رقم 2007/1245
وال� �ت ��ي ت ��م ض �م �ه��ا ال� ��ى ال ��دع ��وى رق��م
 2007/224وال � �ص � ��ادر ف �ي �ه �م��ا ح�ك��م
ب � �ت� ��اري� ��خ  2014/6/15ب �ت �ع��وي��ض
ال �ش ��رك ��ة امل �س �ت �ث �م��رة م �ب �ل �غ��ا م� �ق ��داره
 68.065.603/087دي�ن��ارا كويتيا وتم
استئناف هذا الحكم فور صدوره من
محكمة اول درج ��ة ب��االس�ت�ئ�ن��اف رق��م
 2015/1955وجار متابعة القضية مع
ادارة الفتوى والتشريع.

ك � �م� ��ا اش � � � ��ار ال � � ��دي � � ��وان ال � � ��ى ق� �ي ��ام
االدارة العامة للجمارك بسداد مبلغ
 1.666.959/000دينارا كويتيا للشركة
االستشارية تنفيذا للحكم القضائي
ال � � �ص� � ��ادر ب� �س� �ب ��ب ام � �ت � �ن� ��اع ال� �ش ��رك ��ة
امل �س �ت �ث �م��رة ع ��ن س � ��داد م�س�ت�ح�ق��ات�ه��ا
ب��امل�خ��ال�ف��ة ل �ل �م��ادة رق ��م  85م��ن العقد
واف ��ادت االدارة ب��ان��ه ال ي��وج��د تأخير
م��ن ق�ب�ل�ه��ا ف��ي ت �ح��ري��ك ال ��دع ��وى ضد
ال�ش��رك��ة ح�ي��ث ان��ه ف��ور ص��دور الحكم
امل� ��ذك� ��ور وت �ن �ف �ي��ذه ف ��ي ي �ن��اي��ر 2015
ل �ص��ال��ح ال �ش��رك��ة االس �ت �ش��اري��ة ق��ام��ت
االدارة بتقديم طلب تحريك الدعوى
ض � ��د ال � �ش ��رك ��ة امل� �س� �ت� �ث� �م ��رة ب �ت ��اري ��خ
.2015/3/22
وه �ن ��اك اي �ض��ا م��آخ��ذ ش��اب��ت ق�ي��ام
االدارة ال� �ع ��ام ��ة ب��ال �س �م��اح ل �ل �ش��رك��ة
ب��اس �ت �غ�ل�ال م �ن �ف��ذي امل � �ط ��ار وم �ي �ن��اء
ال ��دوح ��ة وق �ي��ام �ه��ا ب�ت�ح�ص�ي��ل رس ��وم
خ��دم��ات امل�ن��اول��ة وال�ت��ي بلغ م��ا أمكن
ح � �ص� ��ره م� �ن� �ه ��ا 10.787.454/000
دي� �ن ��ارا ك��وي�ت�ي��ا وم �ن �ه��ا ق �ي��ام االدارة
ال �ع��ام��ة ل�ل�ج�م��ارك ب��ال�س�م��اح للشركة
ب��اس �ت �غ�ل�ال م �ن��اط��ق ج �م��رك �ي��ة اخ ��رى
دون غ � �ط� ��اء ت � �ع ��اق ��دي ودون اب� � ��رام
م�ل�ح��ق ل�ل�ع�ق��د ب��امل�خ��ال�ف��ة ل �ل �م��ادة رق��م
 13م� ��ن ال� �ع� �ق ��د وع � � ��دم ق � �ي ��ام االدارة
العامة للجمارك بأخذ موافقة دي��وان
املحاسبة باملخالفة للمادتني رقمي
 13و 14م ��ن ال �ق ��ان ��ون رق� ��م  30لسنة
 1964وق�ي��ام االدارة العامة للجمارك
بالسماح للشركة باستغالل منفذي
امل �ط��ار وم�ي�ن��اء ال��دوح��ة دون طرحها
ف � ��ي م� � ��زاي� � ��دة ع� ��ام� ��ة ب �ي��ن ال � �ش ��رك ��ات
املتخصصة مما يعد مخالفا لتعميم
وزارة املالية رقم  4لسنة  1997بشأن
املزايدات الحكومية.
وأف � � � ��ادت االدارة ب ��أن ��ه ت ��م ت�م�ك�ين
ال� �ش ��رك ��ة امل �س �ت �ث �م ��رة م � ��ن اس �ت �غ�ل�ال
منفذي مطار الكويت الدولي وميناء
ال � ��دوح � ��ة اس � �ت � �ن ��ادا ل �ن ��ص امل� � � ��ادة 31
م ��ن ع �ق��د امل ��زاي ��دة وال �ب �ن��د رق ��م 1.1.3
صفحة  16/195املعنيني بااللتزامات
ال�ع��ام��ة م��ن ال�ب��رن��ام��ج ال�خ��ام��س ب��ذات
احكام وش��روط عقد املزايدة كما جاء
بمحضر االجتماع امل��ؤرخ 2005/7/6
وك� �ت ��اب ��ي االدارة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ج �م��ارك
امل��وج �ه�ي�ن ل �ل �ش��رك��ة امل �س �ت �ث �م��رة ب�ه��ذا
ال � �خ � �ص� ��وص ب � �ت� ��اري� ��خ 2005/8/7
و.2006/6/5
وم� � ��ن ض� �م ��ن امل� ��آخ� ��ذ ع� � ��دم ال � �ت ��زام
الشركة وتأخرها بتنفيذ التزاماتها
ال �ت �ع ��اق ��دي ��ة ط �ب �ق��ا ل �ل �ب��رن��ام��ج االول
ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ل �ش��روط ال �خ��اص��ة لعقد
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امل��زاي��دة وم��ن مظاهر ذل��ك ع��دم ال�ت��زام
ال �ش��رك��ة ب �ت��وري��د وت��رك �ي��ب وت�ش�غ�ي��ل
ن�ظ��ام امل��راق�ب��ة ب��اس�ت�خ��دام ال�ك��ام�ي��رات
ب��امل�خ��ال�ف��ة ل �ل �م��ادة رق ��م  97م��ن العقد
ول �ل �ب �ن ��د رق� � ��م  6/4/1م� ��ن ال � �ش ��روط
ال�خ��اص��ة ل�ع�ق��د امل ��زاي ��دة وع ��دم ال �ت��زام
ال�ش��رك��ة وت��أخ��ره��ا ب�ت��وف�ي��ر وتشغيل
ان�ظ�م��ة شبكة ال�ت�ص��وي��ر التلفزيوني
الداخلي باملخالفة للمادة رقم  97من
ال�ع�ق��د ول�ل�ب�ن��د رق��م  6/5م��ن ال �ش��روط
ال �خ��اص��ة ل�ع�ق��د امل ��زاي ��د وع� ��دم ال �ت��زام
الشركة بتوفير معدات الكتشاف املواد
ال�ن��ووي��ة والبيولوجية والكيميائية
ف � ��ي م� �ي� �ن ��ائ ��ي ال � �ش ��وي ��خ وال �ش �ع �ي �ب��ة
باملخالفة للبندين رقم  3/5و 5/4من
الشروط الخاصة لعقد املزايدة وعدم
ال �ت ��زام ال �ش��رك��ة ب�ت��وف�ي��ر م�س�ت��ودع��ات
آم � �ن� ��ة ل �ح �ج ��ز ال� �ب� �ض ��ائ ��ع امل� � �ص � ��ادرة
ب��امل�خ��ال�ف��ة ل�ل�ف�ق��رة رق ��م  12م��ن ال�ب�ن��د
رق��م  3/5م��ن ال �ش��روط ال�خ��اص��ة لعقد
امل��زاي��دة وع��دم ال�ت��زام الشركة بتوفير
م �ع��دات ال�ك�ش��ف وال�ت�ف�ت�ي��ش الحديثة
ب��امل�خ��ال�ف��ة ل�ل�ف�ق��رة رق ��م  15م��ن ال�ب�ن��د
رق��م  3/5م��ن ال �ش��روط ال�خ��اص��ة لعقد
امل ��زاي ��دة .وع ��دم ق �ي��ام االدارة ب��اح�ك��ام
ال��رق��اب��ة وامل �ت��اب �ع��ة ع �ل��ى ال �ع �م��ال��ة في
مينائي الشويخ والشعيبة باملخالفة
للشروط الخاصة من عقد املزايدة.
وع� � ��دم اس� �ت� �خ ��دام االدارة ل�ح�ق�ه��ا
بالزام املستثمر بتوفير اماكن مغطاة
ومظالت لتفريغ البضائع في العديد
م��ن امل�ن��اط��ق وامل�ن��اف��ذ الجمركية على
ال��رغ��م م��ن اه�م�ي��ة ت��وف�ي��ر ت�ل��ك االم��اك��ن
ب �س �ب ��ب ط �ب �ي �ع��ة ال � � �ظ � ��روف ال �ج ��وي ��ة
م �م��ا ت�ع�ي��ق م��ن اداء م�ه�ن��ة ال�ت�ف�ت�ي��ش

باملخالفة لبنود عقد املزايدة.
وأف� � � ��ادت االدارة ب ��ان ��ه ت ��م ت��وق�ي��ع
غ ��رام ��ات ت��أخ �ي��ر ب�ل�غ��ت 30.000/000
دي�ن��ار كويتي ع��ن ع��دم ال�ت��زام الشركة
ب �ت��وف �ي��ر ن� �ظ ��ام امل ��راق� �ب ��ة ب��اس �ت �خ��دام
ال � � �ك� � ��ام � � �ي� � ��رات وش� � �ب� � �ك � ��ة ال � �ت � �ص ��وي ��ر
التلفزيوني وق��د تم خصم ه��ذا املبلغ
م ��ن ق�ي�م��ة ال �ك �ف��ال��ة امل �ص��رف��ة ال �ت��ي تم
ت �س �ي �ي �ل �ه��ا ك �م ��ا ت� ��م ت ��وق �ي ��ع غ ��رام ��ات
ت��أخ �ي��ر ب�ل�غ��ت ق�ي�م�ت�ه��ا 15.000/000
دي�ن��ار كويتي ع��ن ع��دم ال�ت��زام الشركة
ب �ت��وف �ي��ر م� �س� �ت ��ودع ��ات آم� �ن ��ة ل�ح�ج��ز
ال �ب �ض��ائ��ع امل � �ص� ��ادرة وق� ��د ت ��م خ�ص��م
هذا املبلغ من قيمة الكفالة املصرفية
التي ت��م تسييلها وت��م توفير حقيبة
متكاملة الغ��راض التفتيش الجمركي
ب ��االض ��اف ��ة ال � ��ى ال � �ت ��دري ��ب امل �ي ��دان ��ي
للمفتشني الجمركيني اضافة الى قيام
االدارة بإتخاذ االجراءات الالزمة نحو
م��راج �ع��ة وم�ت��اب�ع��ة ك �ش��وف ال�ح�ض��ور
اليومية للعمالة وافادت االدارة بأنها
قامت باتخاذ االجراءات الالزمة بشأن
تلك املالحظة وجار متابعة املوضوع
مع الشركة املستثمرة.
وم� ��ن امل�ل�اح �ظ ��ات اي �ض��ا اس �ت �م��رار
ع ��دم ق �ي��ام ال �ش��رك��ة ب��االل �ت��زام بتنفيذ
ال �ب��رن��ام��ج ال �ث��ان��ي م ��ن ع �ق��د امل ��زاي ��دة
واملتعلق بانشاء مبنى ادارة املوانئ
ال�ج�ن��وب�ي��ة ح �ت��ى ت��اري �خ��ه ب��امل�خ��ال�ف��ة
الحكام البند رقم  2/10من العقد حيث
اف��ادت االدارة بانها قامت منذ بداية
عقد املزايدة برصد املخالفات املتعلقة
بالبرنامج الثاني على الشركة ومن
ث� ��م ت ��وق� �ي ��ع غ � ��رام � ��ات ت ��أخ� �ي ��ر ب�ل�غ��ت
قيمتها  967.500/000دي�ن��ار كويتي

وق ��د ت ��م خ �ص��م ه ��ذا امل �ب �ل��غ م ��ن قيمة
الكفالة املصرفية التي تم تسييلها.
كما تضمنت املالحظات عدم التزام
الشركة وتأخرها بتنفيذ التزاماتها
ال �ت �ع��اق��دي��ة ط �ب �ق��ا ل �ل �ب��رن��ام��ج ال �ث��ال��ث
باملخالفة للشروط الخاصة م��ن عقد
امل � ��زاي � ��دة وم �ن �ه��ا ت ��اخ ��ر ال� �ش ��رك ��ة ف��ي
انشاء وتشغيل بعض املراكز الفرعية
باملخالفة للبند رقم  3/9من الشروط
ال �خ��اص��ة ل �ع �ق��د امل ��زاي ��دة وع � ��دم ق�ي��ام
الشركة بانشاء وتشغيل بعض املراكز
الفرعية باملخالفة للبند رق��م 1/4/1
م��ن ال �ش��روط ال �خ��اص��ة ل�ع�ق��د امل��زاي��دة
حيث افادت االدارة بانه جار التنسيق
م ��ع ال �ج �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة االدارة ال�ع��ام��ة
ل �ل �ط �ي��ران امل��دن��ي ب �ش��أن م�ن�ف��ذ امل �ط��ار
مؤسسة املوانئ الكويتية بشأن منفذ
الشويخ وزارة الداخلية ب�ش��أن منفذ
الساملي لتوفير املساحات واالراض��ي
الالزمة النشاء املراكز الفرعية في تلك
املنافذ.
وم � � ��ن ض � �م� ��ن امل �ل��اح� � �ظ � ��ات اي� �ض ��ا
اس � �ت � �م� ��رار ع� � ��دم ت �ن �ف �ي��ذ امل �ت �ط �ل �ب��ات
التعاقدية للبرنامج ال��راب�ع��ة امليكنة
املتكاملة لجميع مرافق االدارة العامة
ل�ل�ج�م��ارك وم�ن�ه��ا ع ��دم ان �ش��اء املبنى
االداري املقرر ضمن البرنامج الرابع
امل�ي�ك�ن��ة امل�ت�ك��ام�ل��ة ل �ل��ادارات وامل��راف��ق
التابعة لالدارة وعدم توفير املستثمر
ل �ب �ع��ض االن �ظ �م��ة امل �ن �ص��وص عليها
ت�ع��اق��دي��ا االم ��ر ال ��ذي ي ��ؤدي ال ��ى ع��دم
االس �ت �ف��ادة م��ن خ��دم��ات ت�ل��ك االن�ظ�م��ة
وافادت االدارة بانها تؤكد االجراءات
التي وردت في ردها السابق في شأن
ه��ذه املالحظة كما تنوه بانها قامت

منذ بداية عقد املزايدة برصد املخالفة
املتعلقة باملبنى االداري على الشركة
امل �س�ت �ث�م��رة وم ��ن ث ��م ت��وق �ي��ع غ��رام��ات
تأخير بلغت قيمتها 202.5000/000
دي � �ن� ��ار ك ��وي �ت ��ي وق � ��د ت� ��م خ �ص ��م ه ��ذا
املبلغ من قيمة الكفالة املصرفية التي
ت��م تسييلها ك�م��ا ق��ام��ت االدارة بفرز
م��وظ �ف�ي�ن ل �ل �ع �م��ل ب �م��رك��ز امل �ع �ل��وم��ات
ال��رئ �ي �س��ي ل �ل�اش ��راف وال ��رق ��اب ��ة ع�ل��ى
اع �م��ال ال�ش��رك��ة املستثمرة وذل ��ك بعد
اع�ط��ائ�ه��م ال � ��دورات ال�ت�خ�ص�ص�ي��ة في
كيفية ادارة مراكز املعلومات.
وم � � ��ن ب �ي��ن امل �ل��اح� � �ظ � ��ات وامل � ��آخ � ��ذ
استمرار عدم استفادة االدارة الكاملة
من اجمالي املبالغ املخصصة العمال
ال �ص �ي ��ان ��ة م� ��ن ب� ��داي� ��ة ت �ن �ف �ي��ذ ال �ع �ق��د
وح �ت��ى  2015/3/31وامل �ق ��درة بمبلغ
 450.000/000دي �ن��ار ك��وي�ت��ي سنويا
ل �ت �ن �ف �ي��ذ اع � �م� ��ال ال� �ص� �ي ��ان ��ة وت��رم �ي��م
امل � �ن � �ش ��آت وامل� � ��راف� � ��ق ب� �ك ��اف ��ة امل �ن ��اف ��ذ
الجمركية باملخالفة ملا ورد باملادة 84
من عقد املزايدة.
واف ��ادت االدارة بانه سيتم اص��دار
امر عمل باعادة تأهيل البنية التحتية
مل�ن�ط�ق��ة  3ب��ال �ش��وي��خ وذل � ��ك ب�م��وج��ب
الكتاب املؤرخ في .2015/4/8
ومن ضمن املالحظات التي اوردها
ال��دي��وان فيما ي�خ��ص ادارة ال�ج�م��ارك
اس �ت �م ��رار ت� �ه ��اون االدارة م ��ع اح ��دى
ال�ش��رك��ات وال�س�م��اح ل�ه��ا ب��االس�ت�م��رار
في استغالل مركز جمرك العبدلي في
اعمال تفتيش الحاويات والشاحنات
م �ن��ذ ع� ��دة س� �ن ��وات وت �ح �ص �ي��ل م�ب�ل��غ
 880.074/000دي� �ن ��ارا ك��وي�ت�ي��ا دون
غطاء تعاقدي دون طرحها في مزايدة
ع��ام��ة ب��امل�خ��ال�ف��ة ل�ل�م��ادت�ين رق �م��ي 13
و 14م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  30لسنة 1964
بشأن انشاء ديوان املحاسبة وتعميم
وزارة املالية رقم  4لسنة  1997بشأن
امل ��زاي ��دات ال�ح�ك��وم�ي��ة واف� ��ادت االدارة
ب��ان�ه��ا ق��ام��ت ب�م��راج�ع��ة ك��ل م��ن ادارة
ال�ت�ن�ف�ي��ذ وادارة ال �ف �ت��وى وال �ت �ش��ري��ع
ح� �ي ��ث ت � ��م ت � ��زوي � ��د االدارة ب� �ص ��ورة
ط�ب��ق االص ��ل م��ن ال�ح�ك��م ال �ص ��ادر في
االستئناف وج��ار استخراج الصيغة
التنفيذية حتى يتسنى لالدارة اتخاذ
اج � � � ��راءات ال �ت �ن �ف �ي��ذ واخ� �ل ��اء ال �ش��رك��ة
املذكورة من املنطقة الجمركية.
اس �ت �م��رار ع��دم ت�م�ك��ن االدارة حتى
تاريخه من التحقق من شبهة التهريب
بحق اح��دى ش��رك��ات امل�ج��وه��رات لدى
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عدم تطبيق نظام البصمة في إدارة
الجمارك كإثبات وحيد للحضور واالنصراف
تتمة المنشور ص11
تهربها م��ن س��داد ال��رس��وم الجمركية
امل �س �ت �ح �ق��ة ع �ل ��ى ش �ح �ن��ات �ه��ا ال �ب��ال��غ
ق �ي �م �ت �ه��ا  41.176.735/000دي� �ن ��ارا
كويتيا خالل خمس سنوات باملخالفة
الحكام املادتني  142و 143من قانون
ال�ج�م��ارك امل��وح��د رق��م  10لسنة 2003
ح �ي��ث اف � ��ادت االدارة ب��ال �ت��أك �ي��د على
رده� ��ا ال �س��اب��ق ب �ش��أن ه ��ذه امل�لاح�ظ��ة
وان � � �ه� � ��ا ق � ��ام � ��ت ب� �م� �خ ��اط� �ب ��ة ال �ه �ي �ئ��ة
االت �ح��ادي ل�ل�ج�م��ارك ب��دول��ة االم ��ارات
ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة ج �م��ارك دب��ي للمرة
الثانية بتاريخ  2015/6/29لتحديد
اق ��رب م��وع��د ل�ل�ق�ي��ام ب��ال��زي��ارة تنفيذا
للقرار الوزاري رقم  9لسنة .2015
 عدم البدء في استخدام اعتماداتامل �ي��زان �ي��ة امل �خ �ص �ص��ة ل�ل�ان �ف��اق ع�ل��ى
م� �ش ��اري ��ع خ� �ط ��ة ال �ت �ن �م �ي��ة ال �س �ن��وي��ة
وع��دم تحقيق االه��داف امل��رج��وة منها
ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ق��واع��د ت�ن�ف�ي��ذ امل �ي��زان �ي��ة
واف��ادت االدارة بانه كان هناك تأخير
ف��ي تسلم امل��واف�ق��ات م��ن قبل الجهات
امل �ع �ن �ي��ة ب ��االض ��اف ��ة ال� ��ى ع� ��دم وج ��ود
تخصيص لألراضي ما ادى الى عدم
ال�ص��رف على االع�ت�م��ادات املخصصة
ل �ت �ل��ك امل � �ش� ��اري� ��ع ،ع �ل �م��ا ب ��أن ��ه ق� ��د ت��م
الغاء تلك املشاريع من خطة التنمية
وذل��ك لوجود إدارة جديدة بتطلعات
مختلفة.
املبالغة في قيم اعتمادات املقايسه
بمبلغ  156.810/000دنانير كويتية
ن �ت �ي �ج ��ة ع � � ��دم ال � ��دق � ��ة ف � ��ي اح� �ت� �س ��اب
ال �ك �م �ي ��ات ال �ت �ق ��دي ��ري ��ة امل �ط �ل ��وب ��ة م��ن
النوع  1/1/2/1املالبس مما ادى الى
تضخيم املقايسة وافادت االدارة بانه
ت��م عمل امل�ق��اي�س��ات املخزنية بوجود
ب��اح �ث�ين م ��ن ادارة ش � ��ؤون ال�ت�خ��زي��ن
ال�ع��ام��ة ب ��وزارة امل��ال�ي��ة ملتابعة اع�م��ال
اللجنة وال�ت�ص��دي��ق على املبلغ حتى
ي �ت ��م ادراج � � � ��ه ف� ��ي م � �ش� ��روع م �ي��زان �ي��ة
الجهة.
عدم تجهيز املخازن التابعة لإلدارة
بكافة وسائل االمن والسالمة املخزنية
ب��امل �خ��ال �ف��ة ل�ت�ع�ل�ي�م��ات وزارة امل��ال �ي��ة
ال�ص��ادرة سنة  2002بشأن تعليمات
ال�س�لام��ة وال��وق��اي��ة امل�خ��زن�ي��ة واف ��ادت
االدارة ب��ان��ه ج ��ار ات �خ��اذ االج � ��راءات
ال �ل�ازم� ��ة ل �ت�ل�اف��ي ه � ��ذه امل�ل�اح �ظ ��ة م��ن
خ�لال توفير وس��ائ��ل االم��ن والسالمة
بتلك املخازن.
 م ��آخ ��ذ ش ��اب ��ت اع� �م ��ال ال�ن�ق�ل�ي��اتباملخالفة لتعميم وزارة املالية رقم 1
ل�س�ن��ة  1994ب �ش��أن تنظيم اس�ت�خ��دام

امل ��رك� �ب ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة وم� ��ن ب�ي�ن ت�ل��ك
املآخذ تخصيص سيارات مستأجرة
ل� �ب� �ع ��ض م� ��وظ � �ف� ��ي االدارة ال� �ع ��ام ��ة
ل �ل �ج �م��ارك ب��امل �خ��ال �ف��ة ل�ت�ع�م�ي��م وزارة
املالية املشار اليه ما ادى الى تحميل
ميزانيتها بقيمة ايجابية بلغ ما امكن
حصره منها ما جملته 46.944/000
دي �ن ��ارا ك��وي�ت�ي��ا ح �ي��ث اف � ��ادت االدارة
ال �ع��ام��ة ب��ان �ه��ا ق��ام��ت ب�ت�ش�ك�ي��ل لجنة
تخصيص املركبات الحكومية وذلك
ب �م��وج��ب ال ��رق ��ار االداري رق� ��م 6180
الصادر بتاريخ .2015/7/16
ك �م��ا ت �ض �م �ن��ت امل ��آخ ��ذ ت�خ�ص�ي��ص
عدد  8سيارات مستأجرة بمبلغ قدره
 16.404/000دن��ان�ي��ر كويتية لبعض
ال �ع��ام �ل�ي�ن ب � � � ��االدارة ع �ل��ى ال ��رغ ��م م��ن
منحهم ب��دل العمل ف��ي مناطق نائية
ب�م�ب�ل��غ  7.920/000دي� �ن ��ارا ك��وي�ت�ي��ا
س�ن��وي��ا االم ��ر ال ��ذي ادى ال ��ى تحميل
م �ي��زان �ي��ة االدارة ب�ت�ك��ال�ي��ف م��زدوج��ة
دون مبرر واف��ادت االدارة العامة بأن
امل ��رك �ب ��ات امل� ��ذك� ��ورة ف ��ي ال �ك �ش��ف ه��ي
عهدة تنظيمية ويتم استخدامها من
قبل اشخاص عدة.
 تأخر بعض املراكز الجمركية فيتسليم م��راق�ب��ة ب�ي��ت امل ��ال ال�ع��دي��د من
البضائع التي مضى عليها اكثر من
 90ي��وم��ا وك��ذل��ك ت��أخ��ر ب�ي��ت امل ��ال في
بيع البضائع املوجودة باملخازن مما
ق��د يعرضها للتلف وف �ق��دان قيمتها
باملخالفة للبند ب/أوال من املادة رقم
 34من قرار وزير املالية رقم  30لسنة
 2003ف ��ي ش ��أن ال �ب �ي��ان��ات واالن �ظ �م��ة
الجمركية.
حيث اف��ادت االدارة العامة ب��أن تم
االي� �ع ��از مل��راق �ب��ة ب �ي��ت امل� ��ال ب �ض��رورة
التصرف في جميع البضائع وامل��واد
امل � �ح ��ول ��ة ال� � ��ى امل� ��راق � �ب� ��ة م � ��ن امل� ��راك� ��ز
ال�ج�م��رك�ي��ة دون ت��أخ�ي��ر ودون النظر
الى طبيعة البضاعة.
 بقاء العديد من االرص��دة امل��دورةب �ح �س��اب االم ��ان ��ات م��رت �ج��ع م��رت�ب��ات
والبالغة حتى تاريخ  2015/3/31ما
ج�م�ل�ت��ه  44.170.000دي �ن ��ارا كويتيا
تعود ال��ى س�ن��وات مالية سابقة دون
صرفها ملستحقيها او تسويتها اذا
كانت غير مستحقة الصرف باملخالفة
لقواعد تنفيذ امليزانية.
وأف � � � � ��ادت االدارة ب � � ��أن االرص� � � ��دة
امل � � ��دورة ب �ح �س��اب االم� ��ان� ��ات امل ��ذك ��ور
يتم تسويتها بعد استكمال اجراءات
ال � �ص� ��رف وم �ط ��ال �ب ��ة اص �ح ��اب �ه ��ا ب�ه��ا
وب��ال�ن�س�ب��ة ل��وج��ود م�ب��ال��غ التعليات
لسنوات مالية سابقة فتكون بسبب
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ال � �ت� ��أخ� ��ر ف � ��ي امل � ��واف � �ق � ��ة ع� �ل ��ى ب �ع��ض
ال � �ق� ��رارات وب� �ن ��اء ع �ل �ي��ه ي �ت��م ال �ص��رف
والتسوية وفقا للمادة  21من املرسوم
ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  51ل�س�ن��ة  1979وي�ت��م
اسقاط املبالغ الخاصة باملوظفني بعد
خمس سنوات من تاريخ االستحقاق
في حالة عدم إخطار املوظفني.
 استمرار بقاء العديد م��ن املبالغامل �ق �ي��دة ب�ح�س��اب ال�ع�ه��د م�ب��ال��غ تحت
ال�ت�ح�ص�ي��ل م� ��دورة م�ن��ذ س �ن��وات ع��دة
م��ال�ي��ة ي �ع��ود ب�ع�ض�ه��ا ال ��ى ع ��ام 1997
دون تحصيل او تسوية بلغ ما امكن
حصره منها ما جملته 274.791.000
دي � �ن ��ارا ك��وي �ت �ي��ا ب��امل �خ��ال �ف��ة ل�ت�ع�م�ي��م
وزارة املالية رقم  6لسنة  1998بشأن
تحصيل امل�ب��ال��غ امل�س�ت�ح�ق��ة للجهات
ال�ح�ك��وم�ي��ة ع �ل��ى م��وظ�ف�ي�ه��ا .وأف� ��ادت
االدارة بأنها تقوم بمتابعة تحصيل
ه��ذه املديونيات اوال ب��أول والحساب
في حركة دائمة خالل السنة علما بأن
نسبة  91.0من املبلغ يمثل القضية رقم
 2000/120 - 200/34/1اختالس املال
ال�ع��ام املسجلة باسم اح��د االشخاص
مما يجعل الحساب متضخم ويظهر
انه ال يوجد حركة تحصيل.
 استمرار بقاء العديد م��ن املبالغامل �ق �ي��دة ب �ح �س��اب ال ��دي ��ون امل�س�ت�ح�ق��ة
للحكومة وامل ��دورة منذ س�ن��وات عدة
م��ال�ي��ة ب�ل��غ م��ا ام�ك��ن ح�ص��ره منها ما
جملته  97.048.000دينار كويتي دون
تحصيل او تسوية باملخالفة لقواعد
تنفيذ امليزانية .وأف��ادت االدارة بأنها

ت�ق��وم بمتابعة تحصيل امل��دي��ون�ي��ات
اوال ب ��أول ب��ال�س�ج�لات وي �ت��م مطالبة
اص� �ح ��اب ه� ��ذه امل ��دي ��ون �ي ��ات ب��ال �ط��رق
القانونية لتسويتها وه��ي في حركة
دائمة ما بني اثبات وتحصيل.
 ع��دم ق�ي��د امل�ب��ال��غ املستحقة علىال �ش��رك��ة امل �س �ت �ث �م��رة مل �ش ��روع ت�ط��وي��ر
وتشغيل ال�خ��دم��ات امل�س��ان��دة للعمل
ال �ج �م��رك��ي ب �م��راف��ق االدارة ب�ح�س��اب
الديون املستحقة للحكومة باملخالفة
لقواعد تنفيذ امليزانية .وأفادت االدارة
ب ��أن امل �ب��ال��غ امل�س�ت�ح�ق��ة ل �ل ��ادارة على
الشركة املستثمرة تم تحريك دعاوى
قضائية بشأنها وسيتم التنسيق مع
وزارة املالية بشأن معالجتها وقيدها
وفق االجراءات.
ثالثا :مالحظات شؤون التوظف
 اس� �ت� �م ��رار ع� ��دم اع �ت �م��اد ال�ه�ي�ك��لالتنظيمي ل �ل�ادارة واج ��راء تعديالت
ع �ل �ي��ه دون ان ي �ت��م ع� ��رض ذل� ��ك ع�ل��ى
دي ��وان ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة الع�ت�م��اده من
م �ج �ل��س ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ب��امل�خ��ال�ف��ة
ل�ق��رار مجلس ال ��وزراء رق��م  666لسنة
 2001وتعميم دي��وان الخدمة املدنية
رق ��م  15ل�س�ن��ة  .2001واف� ��ادت االدارة
بانه تم االنتهاء من الهيكل التنظيمي
ال �ج��دي��د واح ��ال �ت ��ه ال� ��ى ن��ائ��ب رئ�ي��س
مجلس ال� ��وزراء وزي ��ر امل��ال�ي��ة تمهيدا
لعرضه على ديوان الخدمة املدنية.
 اس �ت �م ��رار ت�ث�ب�ي��ت م �ج �م��وع��ة مناملوظفني في وظائف اشرافية وصرف

بدل اشراف لهم بالرغم من عدم وجود
ه��ذه الوظائف ف��ي الهيكل التنظيمي
باملخالفة ل�ل�م��ادة  3م��ن ق ��رار مجلس
الخدمة املدنية رقم  25لسنة  2006في
شأن شروط شغل الوظائف االشرافية
ح�ي��ث ت��رت��ب ع�ل�ي��ه ص ��رف م�ب��ال��غ لهم
دون وج ��ه ح��ق ب�ل��غ م��ا ام �ك��ن ح�ص��ره
م�ن�ه��ا م��ا جملته  44.880.000دي�ن��ارا
كويتيا عن السنة املالية .2015/2014
واف � � ��ادت االدارة ب �ت��أك �ي��ده��ا رده ��ا
ال� � �س � ��اب � ��ق ب� � �ش � ��أن امل �ل��اح� � �ظ � ��ة وج� � ��ار
مخاطبة ديوان الخدمة املدنية بطلب
تعديل ما جاء باملادة االولى من كتاب
الديوان املؤرخ .2002/12/23
 اس �ت �م��رار ص ��رف م �ك��اف��آت م��ال�ي��ةم �ق��اب��ل خ ��دم��ات م �م �ت��ازة ل�ل�ع��دي��د من
امل ��وظ �ف�ي�ن ال ��ذي ��ن ي �ش �غ �ل��ون وظ��ائ��ف
اش� ��راف � �ي� ��ة غ� �ي ��ر م� �ع� �ت� �م ��دة ب��ال �ه �ي �ك��ل
ال�ت�ن�ظ�ي�م��ي ب��امل�خ��ال�ف��ة ل �ق��رار مجلس
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة رق� ��م  9ل �س �ن��ة 2010
بشأن املكافآت املالية مقابل الخدمات
املمتازة بلغت جملتها 147.100.000
دينار كويتي .وأف��ادت االدارة بأنه تم
صرف املكافآت املالية مقابل خدمات
اع� �م ��ال م �م �ت��ازة ب �ن��اء ع �ل��ى ال� �ق ��رارات
االداري� � � � � ��ة ال � � �ص� � ��ادرة ب � �ش� ��أن ت �ث �ب �ي��ت
هؤالء املوظفني بتلك الوظائف وانهم
ي�ق��وم��ون ب��االع �ب��اء ال��وظ�ي�ف�ي��ة املوكلة
لهم من قبل جهات عملهم.
 اس� � � �ت� � � �م � � ��رار ص � � � � ��رف امل� � �ك � ��اف � ��أةالتشجيعية الخاصة بأعمال التفتيش
والتدقيق الجمركي لبعض املوظفني
ب��امل �خ��ال �ف��ة ل� �ك� �ت ��اب دي� � � ��وان ال �خ��دم��ة
املدنية الصادر بتاريخ 2002/12/23
بلغ م��ا امكن حصره منها م��ا جملته
 57.349.000دينار كويتي.
وأف � � ��ادت االدارة ب �ت��أك �ي��ده��ا رده ��ا
ال� � �س � ��اب � ��ق ب� � �ش � ��أن امل �ل��اح� � �ظ � ��ة وج� � ��ار
مخاطبة ديوان الخدمة املدنية بطلب
تعديل ما جاء باملادة االولى من كتاب
الديوان املؤرخ .2002/12/23
 ص��رف ع�ل�اوة تشجيعية لبعضال �ع��ام �ل�ين ع �ل��ى ال �ش��اش��ات ب��امل�خ��ال�ف��ة
ل� �ق ��رار م �ج �ل��س ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة رق��م
 28ل�س�ن��ة  2006امل �ع ��دل ب��ال �ق��رار رق��م
 16لسنة  2012ب�ش��أن م�ن��ح املوظفني
ال�ك��وي�ت�ي�ين ال�ع��ام�ل�ين ع�ل��ى ال�ش��اش��ات
بالجهات الحكومية مكافأة تشجيعية
ح� �ي ��ث ب� �ل ��غ م� ��ا ام � �ك ��ن ح � �ص ��ره م�ن�ه��ا
 106.115.000دي �ن��ارا كويتيا صرفت
دون وجه حق .وأفادت االدارة بأنه تم
الصرف بناء على كتاب االدارات بعد
اس �ت �ي �ف��اء ال �ن �م��وذج امل �خ �ص��ص ل��ذل��ك
البدل علما بأم جميع املوظفني الذين

ي�ت�ق��اض��ون ه ��ذا ال �ب��دل ي�ع�م�ل��ون على
الشاشات والنظم اآللية.
 اس � �ت � �م� ��رار ع� � ��دم ت �ط �ب �ي��ق ن �ظ��امال �ب �ص �م��ة ك ��اث �ب ��ات وح� �ي ��د ل�ل�ح�ض��ور
واالن �ص��راف باملخالفة ل�ق��رار مجلس
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة رق ��م  41ل�س�ن��ة 2006
وت�ع�م�ي��م دي� ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة رق��م
 42ل �س �ن ��ة  2007ب � �ش� ��أن اس� �ت� �خ ��دام
ن� �ظ ��ام ال �ب �ص �م��ة ك ��اث� �ب ��ات ل �ل �ح �ض��ور
واالن � �ص� ��راف .وأف � ��ادت االدارة ب��أن�ه��ا
ت �ق��وم ح��ال�ي��ا ب ��االع ��داد ل �ط��رح م��زاي��دة
إل�غ��اء امل�م��ارس��ة السابقة رق��م أ ج/ش
م 2013/2012/2/ال�ت��ي ط��رح��ت خالل
السنة املالية .2013/2012
 اس� �ت� �م ��رار ع � ��دم اح � �ك ��ام ال��رق��اب��ةع� �ل ��ى ص� � ��رف ال� � �ع �ل��اوة االج �ت �م��اع �ي��ة
نتيجة ل�ع��دم ال �ت��زام االدارة بتطبيق
ت�ع�م�ي��م دي ��ون ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة رق ��م 2
لسنة  1986بشأن كيفية الرقابة على
صرف العالوة االجتماعية مما ترتب
ع �ل �ي��ه ص� ��رف م �ب��ال��غ دون وج� ��ه ح��ق
بلغ م��ا امكن حصره منها م��ا جملته
 83.067.000دينار كويتي.
رابعا :مالحظات
الرقابة المسبقة
مالحظات وتوجيهات ذات اهمية
خ � ��اص � ��ة وت� �ت� �ض� �م ��ن امل � ��واف� � �ق � ��ة ع �ل��ى
املناقصة رق��م أ ج/ش م2015/2014/
بشأن اعمال صيانة وترميم واعمال
ان �ش��ائ �ي��ة ب �م��راف��ق االدارة ف ��ي م�ن�ف��ذ
ال �ع �ب��دل��ي ال � �ح ��دودي ب ��دول ��ة ال �ك��وي��ت
ش� ��ري � �ط� ��ة ع� � � ��دم اس� � �ت� � �خ � ��دام ج� � � ��داول
العمالة واملعدات ارقام  29و 30اال في
اض�ي��ق ال �ح��دود وم��ع م��راع��اة االل �ت��زام
بتعليمات لجنة املناقصات امل��رك��زي
ب�ض��رورة اض��اف��ة ع�ب��ارة او م��ا يماثله
ع �ن ��د ال� �ن ��ص ع �ل ��ى اس � �م� ��اء امل� ��ارك� ��ات
التجارية عند اعداد وثائق املناقصات
املماثلة مستقبال.
 رد اوراق بعض املوضوعات حيثانه تم خالل السنة املالية 2015/2014
رد اوراق عدد  2موضوع لالدارة ومن
ذلك رد موضوع تقديم خدمات الدفع
االلكتروني مل��ا تبني م��ن ع��دم االل�ت��زام
باحكام تعميم ديوان املحاسبة رقم 9
لسنة  2010بشأن التقيد بدليل اعداد
اوراق املناقصات ومشروعات العقود
واالرت �ب��اط��ات واالت �ف��اق��ات الخاضعة
للرقابة املسبقة قبل عرضها عليه.
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المنتج الوطني وجمعيات النفع العام
ومناقصة استيراد الغاز محاور أسئلة النواب
ادرج على ج��دول اعمال جلسة غذ
الثالثاء  40سؤاال جديدا من  16نائبا
إلى  14وزيرا حيث قدم النائب د.خليل
أبل  7أسئلة إلى  5وزراء يليه النائب
د.محمد الحويلة حيث ق��دم  6أسئلة
ث ��م ال �ن ��ائ �ب ��ان د.ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال �ط��ري �ج��ي
ود.ع �ب��د الحميد دش�ت��ي ول�ك��ل منهما
 4أسئلة وق��دم ال�ن��واب عسكر العنزي
وراك � � ��ان ال �ن �ص��ف وف �ي �ص��ل ال �ك �ن��دري
ود.اح� �م ��د م�ط�ي��ع وع �ب��دال �ل��ه امل�ع�ي��وف
وسعود الحريجي وماضي الهاجري
سؤاال واحدا لكل منهم.

د.محمد الحويلة

د.عبدالله الطريجي

د.عبدالحميد دشتي

د.خليل أبل

التي أدت باللجنة الفنية املختصة
ف��ي ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل �ش��ؤون اإلع��اق��ة
ب��اس �ت �ب �ع��اد أص� �ح ��اب إع ��اق ��ة ال �ع�ين
ال ��واح ��دة وإل� �غ ��اء ش� �ه ��ادات اإلع��اق��ة
ال �خ��اص��ة ب�ه��م وس ��أل وزي ��ر الصحة
عن موعد افتتاح مستوصف املنقف
الصحي وسأل وزير الدولة عن نقل
م�ض�خ��ة م �ي��اه امل�ن�ق��ف ال��واق �ع��ة على
م��دخ��ل املنطقة م��ن موقعها الحالي
ملوقع آخر .

ث�لاث س�ن��وات وع��دد س��اع��ات رح�لات
الطيران املخصصة لهم وس��أل وزير
امل ��ال �ي ��ة ع ��ن أس� �ب ��اب اخ �ت �ي ��ار ش��رك��ة
املركز املالي الكويتي إلدارة املحفظة
ال �ع �ق��اري��ة امل �ق��درة ب�ق�ي�م��ة رب ��ع مليار
دينار.

امل�س�ت��وص��ف وق�ي�م�ت��ه وم��دت��ه ومتى
يبدأ العمل به ومتى ينتهي.

القنصلية الكويتية لشركة الخدمات
العامة لربط نظامها بشركة هندية
وه ��ي ش��رك��ة ت �ق��وم ب�ف�ح��ص ال�ع�م��ال��ة
لتوفير األمن الصحي في البالد.

المنتج الوطني
وج��ه النائب د.خليل أب��ل  7أسئلة
إل��ى  5وزراء منها س ��ؤاالن إل��ى وزي��ر
االس� �ك ��ان ع ��ن األس� �ب ��اب ال �ت��ي ح��ال��ت
دون ت�ط�ب�ي��ق ق � ��رار م �ج �ل��س ال �خ��دم��ة
امل��دن�ي��ة رق��م  2010/3ب��ال�ت�س��اوي بني
امل��وظ �ف�ي�ن ال �ك��وي �ت �ي�ين امل �ع �ي �ن�ين على
الدرجات العامة واملعينني على نظام
العقود وموضوع القروض اإلسكانية
وكيفية تعامل بنك االئتمان الكويتي
معها ومعالجتها ووجه مثلهما إلى
وزي ��ر امل��واص�ل�ات وال�ب�ل��دي��ة ع��ن قيام
ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل �ل �ش��ؤون امل��ال�ي��ة
واإلدارية بالشركة الكويتية لخدمات
ال� �ط� �ي ��ران ( )KASCOب �س �ح��ب م�ل�ف��ه
الخاص وملفات مجموعة من قياديي
ال �ش��رك��ة واالح� �ت� �ف ��اظ ب �ه��ا ل ��دي ��ه ب�م��ا
يخالف اللوائح املعمول بها بالشركة
وكشف أسماء واملسميات الوظيفية
ل� �ل� �ق� �ي ��ادي�ي�ن ب ��ال � �ش ��رك ��ة امل �س �ح ��وب ��ة
م �ل �ف��ات �ه��م وت � ��اري � ��خ س� �ح ��ب امل �ل �ف��ات
وإعالن اإلدارة العامة للطيران املدني
ع��ن م��زاي��دة إلدارة واس�ت�ث�م��ار مطعم
الترانزيت ف��ي مطار الكويت الدولي
كما وجه سؤاال لكل من وزراء التجارة
والصناعة واملالية والنفط والتربية
والتعليم العالي فسأل وزير التجارة
ع ��ن دور ال � � ��وزارة ف ��ي ح �م��اي��ة امل�ن�ت��ج
الوطني وسأل وزير املالية عن كشف
بعدد الوافدين الذين يعملون بقطاع
امل��ؤس �س��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ذات ال�ط��اب��ع
الخاص أو الشركات التابعة لها.

الشركة الكويتية
لالستثمار
وج��ه النائب د.عبدالله الطريجي 4
أسئلة منها  3أسئلة إل��ى وزي��ر املالية
وال� �ن� �ف ��ط ع ��ن ق� � ��رار م �ج �ل��س م �ف��وض��ي
هيئة أسواق املال رقم /2016 3الصادر
ف��ي  2016/1/20ب��إن�ه��اء م��دة امل��واف�ق��ة
املبدئية للشركة الكويتية لالستثمار
التي انتهت في  2015/12/17مما ترتب
ع�ل�ي��ه رف��ض ط�ل��ب ال�ش��رك��ة الترخيص
ل�ه��ا مل��زاول��ة أنشطتها ك��وس�ي��ط أوراق
م��ال�ي��ة وأم�ي�ن ح�ف��ظ وم��راق��ب استثمار
ووكيل اكتتاب وكشف بأسماء موظفي
مكتب تسوية املديونيات في الشركات
التي يشرف عليها املكتب ووجه سؤاال
إل��ى وزي��ر ال��دول��ة والكهرباء وامل��اء عن
القضايا املرفوعة ضد وزارة الكهرباء
وامل��اء من خ��ارج ال��وزارة س��واء شركات
أو أفراد ومن داخل الوزارة أي العاملني
فيها وع��دد األح�ك��ام ال�ص��ادرة لصالح
العاملني بالوزارة .

مشروع الغوص
وج��ه النائب د.محمد الحويلة 6
أسئلة إلى  5وزراء منها سؤاالن إلى
وزير االشغال وشؤون مجلس االمة
عن تأخر توقيع عقد مشروع شارع
الغوص وأسباب وج��ود العديد من
ال �ح �ف��ري��ات ف��ي م�ن�ط�ق��ة امل�ن�ق��ف دون
وض��ع ح��واج��ز عليها ووج ��ه س��ؤاال
إل��ى ك��ل م��ن وزراء التربية والتعليم
العالي والصحة والدولة والكهرباء
واملاء والشؤون االجتماعية والعمل
والتخطيط فسأل وزي��ر التربية عن
خطة ال��وزارة إلنشاء م��دارس بشتى
امل��راح��ل للجنسني بمنطقة العقيلة
وس ��أل وزي ��ر ال �ش��ؤون ع��ن األس �ب��اب

المحفظة العقارية
وجه النائب د.عبدالحميد دشتي
 4أس �ئ �ل��ة إل ��ى  4وزراء م�ن�ه��ا س ��ؤال
ل �ك��ل م ��ن وزراء ال ��داخ �ل �ي ��ة وال ��دول ��ة
ل �ش��ؤون م�ج�ل��س ال � ��وزراء وال�ك�ه��رب��اء
واملواصالت والبلدية واملالية والنفط
ف� �س ��أل وزي� � ��ر ال ��داخ �ل �ي ��ة ع ��ن أس �م��اء
امل �ت �ج �ن �س�ين م ��ن ف �ئ��ة غ �ي��ر م �ح��ددي
الجنسية وع��ن كشف بأسماء وع��دد
م��ن ت��م سحب أو إس�ق��اط جنسياتهم
وس��أل وزي��ر ال��دول��ة عن كشف أسماء
غ�ي��ر م �ح��ددي ال�ج�ن�س�ي��ة وال��وظ��ائ��ف
ال� �ت ��ي ت ��م ت�ع�ي�ي�ن�ه��م ب �ه��ا ف ��ي ج�م�ي��ع
ال� � � � ��وزارات وس � ��أل وزي � ��ر امل ��واص�ل�ات
ع��ن ع��دد الطيارين املعينني ف��ي آخر

جمعيات النفع العام
وج � � ��ه ال � �ن� ��ائ� ��ب ص� ��ال� ��ح ع ��اش ��ور
 3أس �ئ �ل��ة م �ن �ه��ا س� � ��ؤاالن إل� ��ى وزي ��ر
ال� � � �ش � � ��ؤون االج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة وال� �ع� �م ��ل
وال � �ت � �خ � �ط � �ي� ��ط ع � � ��ن ت � �ع � �ي �ي�ن ث�ل�اث ��ة
أع� �ض ��اء ف ��ي م �ج �ل��س إدارة جمعية
ال �ش �ع��ب ال �ت �ع��اون �ي��ة م ��ن ق �ب��ل وزارة
الشئون االجتماعية والعمل وكشف
تفصيلي يبني فيه أسماء الجمعيات
ال�ت�ع��اون�ي��ة وج�م�ع�ي��ات ال�ن�ف��ع ال�ع��ام
وال�ن�ق��اب��ات ال�ت��ي ت��م حلها م��ع بيان
أسباب الحل ووجه سؤاال إلى وزير
ع��ن ت��أخ��ر ب�ن��اء مستوصف الدسمة
م��ع ال �ت��زوي��د ب�ن�س�خ��ة م��ن ع�ق��د ب�ن��اء
االسئلة المدرجة على جدول
أعمال جلسة  15مارس
م

النائب

عدد االسئلة

1

خليل أبل

7

2

محمد الحويلة

6

3

عبدالله الطريجي

4

4

عبدالحميد دشتي

4

5

صالح عاشور

3

6

حمود الحمدان

3

7

أحمد القضيبي

2
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2

محمد طنا

2

10

سعود الحريجي

1

11

فيصل الكندري

1

12

عسكر العنزي

1

13

راكان النصف

1

14

احمد مطيع

1

15

عبدالله املعيوف

1

16

ماضي الهاجري

1

االجمالي

40

منطقة المهبولة
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب ح� �م ��ود ال �ح �م ��دان
 3أس �ئ �ل��ة م �ن �ه��ا س � � ��ؤاالن إل� ��ى وزي ��ر
الداخلية عن اإلجراءات التي اتخذتها
ال� � ��وزارة ل�ل�ع�م��ل ع �ل��ى ت�ن�ف�ي��ذ اق �ت��راح
إن�ش��اء مخفر داخ��ل منطقة املهبولة
وص �ح ��ة إدراج اس� ��م ال �س �ج�ي�ن ح�م��د
النقي امل��دان في قضايا سب زوجات
ال�ن�ب��ي ص�ل��ى ال�ل��ه عليه وس�ل��م ضمن
ك� �ش ��وف األس � �م� ��اء امل ��رف ��وع ��ة ل�ل�ع�ف��و
األميري القادم ووجه سؤاال إلى وزير
امل��واص�لات و البلدية أس�ب��اب تأخير
انجاز مقهى ابوحليفة الشعبي.
المكاتب الثقافية
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب أح � �م ��د ال �ق �ض �ي �ب��ي
س ��ؤال�ي�ن إل� ��ى ك ��ل م ��ن وزي � ��ر ال�ت��رب�ي��ة
وال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي وامل��ال �ي��ة وال�ن�ف��ط
ف�س��أل وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة ع��ن آل�ي��ة ال��رب��ط
اإلل �ك �ت��رون��ي ب�ي�ن ال � � ��وزارة وامل �ك��ات��ب
ال �ث �ق��اف �ي��ة ال �خ��ارج �ي��ة وس � ��أل ووزي ��ر
امل��ال�ي��ة وال �ن �ف��ط ع��ن اإلج� � ��راءات التي
ات � �خ� ��ذت ل �ت �ن �ف �ي��ذ ال � �ق ��ان ��ون رق � ��م 37
لسنة  2010ف��ي ش��أن تنظيم ب��رام��ج
وعمليات التخصيص.
البصمة اليومية
وجه النائب د .عبدالرحمن الجيران
سؤالني إل��ى وزي��ر املالية والنفط عن
مدى التزام املراقبني املاليني بالبصمة
ال �ي��وم �ي��ة ف ��ي ال � � � ��وزارة وال �ت �ص��رف��ات
امل��ال �ي��ة امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال�س�ي��ول��ة ال�ن�ق��دي��ة
واملبرمة من قبل الهيئات املالية وهل
ت��م إي ��داع أي��ة مبالغ او تحويل أم��ول
لبنوك أو ش��رك��ات أجنبية أو محلية
م��ن ق�ب��ل ت�ل��ك ال�ه�ي�ئ��ات خ�ل�ال األع ��وام
الثالثة من  2012إلى . 2015
استيراد الغاز
وج��ه ال�ن��ائ��ب محمد ط�ن��ا س��ؤال�ين
إل ��ى ك ��ل م ��ن وزي � ��ري امل��ال �ي��ة وال�ن�ف��ط
وال �خ��ارج �ي��ة ف �س��أل وزي ��ر امل��ال �ي��ة عن
مناقصة استيراد الغاز التي أبرمتها
ش��رك��ة ال �ب �ت��رول ال��وط �ن �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
وسأل ووزير الخارجية عن مخاطبة

عدد العمالة
وجه النواب عسكر العنزي وراكان
ال �ن �ص��ف وف �ي �ص��ل ال� �ك� �ن ��دري وأح �م��د
م �ط �ي��ع وع �ب��دال �ل��ه امل �ع �ي��وف وس �ع��ود
ال�ح��ري�ج��ي وم��اض��ي ال �ه��اج��ري س��ؤاال
واح ��دا ل�ك��ل منهم ف�س��أل عسكر وزي��ر
امل��ال �ي��ة وال �ن �ف��ط ع��ن اإلج � � ��راءات ال�ت��ي
اتخذتها املؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية لتنفيذ أحكام املادتني 41
و  42م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  8لسنة 2010
ف� ��ي ش� � ��أن ح � �ق ��وق األش� � �خ � ��اص ذوي
اإلع��اق��ة وس��أل النصف وزي��ر الصحة
ع��ن تخصيص إدارة ال�ص�ح��ة العامة
بعضا من موظفيها من غير األطباء
ملنح صفة غير الئق صحيا للعمالة
ال ��واف ��دة ع �ل��ى ال �ن �ظ��ام اآلل� ��ي امل��رب��وط
ب � � � ��وزارة ال ��داخ �ل �ي ��ة وس� � ��أل ال �ك �ن��دري
ووزير املالية والنفط عن كشف بعدد
ال �ع �م��ال��ة غ �ي��ر ال �ك��وي �ت �ي��ة ب �م��ؤس �س��ة
البترول الكويتية والشركات التابعة
ل �ه��ا م ��ع ذك� ��ر درج ��ات� �ه ��م ووظ��ائ �ف �ه��م
وت��اري��خ التعيني واملجموعة التابعة
لها واملؤهل العلمي والتقدير باملؤهل
والتقييم السنوي آلخر  3سنوات لكل
ش��رك��ة على ح��دة وس��أل مطيع وزي��ر
االع�ل�ام و ال�ش�ب��اب ع��ن ترخيص قناة
الكوت الفضائية وسأل املعيوف وزير
ال� �ع ��دل واالوق � � ��اف ع ��ن أس� �م ��اء جميع
امل�س�ت�ش��اري��ن م��ن غ�ي��ر رج ��ال ال�ق�ض��اء
والنيابة العامة املكلفني أو املعينني أو
املستعان بهم من وزارة العدل ووزارة
األوقاف وسأل الحريجي وزير التربية
و ال �ت �ع �ل �ي��م ال� �ع ��ال ��ي ع� ��ن اإلج � � � ��راءات
ال �ت��ي ت ��م ات �خ ��اذه ��ا م ��ن ق �ب��ل ال� � ��وزارة
ف��ي سبيل تفعيل أح�ك��ام القانون رقم
 24لسنة  1996بشأن تنظيم التعليم
ال�ع��ال��ي ف��ي ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت والهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
والتعليم في امل��دارس الخاصة وسأل
ال �ه��اج��ري وزي ��ر االس �ك��ان ع��ن ان�ه�ي��ار
مسجد تحت اإلن �ش��اء ضمن مشروع
مدرسة في مدينة صباح األحمد.

د .عبدالرحمن الجيران

 40سؤاال جديدا
من  16نائبا على
جدول أعمال
الجلسة المقبلة
استفسارات
نيابية عن آلية
الربط اإللكتروني
بين وزارة التربية
والمكاتب
الثقافية الخارجية
أسئلة نيابية
بشأن اختيار
شركة المركز
المالي إلدارة
المحفظة العقارية
وأسماء موظفي
مكتب تسوية
المديونيات

14

جدول األعمال

aldostoor

االثنين  05جمادى اآلخر  14 . 1437مارس 2016

منها  8اقتراحات للنائب حمود الحمدان

 24اقتراحا برغبة قدمها  13نائبا
على جدول أعمال جلسة الغد
 24اق �ت��راح��ا ب��رغ�ب��ة ق��دم�ه��ا 13
نائبا وادرجت على جدول أعمال
جلسة غد الثالثاء وتضمنت تلك
ال��رغ�ب��ات اق�ت��راح��ات فيما يخص
ال� � �ش � ��أن ال � �ص � �ح ��ي وال �ت �ع �ل �ي �م��ي
وال� �ب� �ي� �ئ ��ي وال� �خ ��دم ��ات ��ي وغ� �ي ��ره
وتنوعت فيما بني تسمية شوارع
وإن � �ش� ��اء ح ��دائ ��ق ع ��ام ��ة وت�ن�ف�ي��ذ
إط ��ار تشجيري وإن �ش��اء مطبات
صناعية وعمل لوحات إرشادية
م��روري��ة تطوير وتحديث املراكز
ال� � �ح � ��دودي � ��ة ال � �ب� ��ري� ��ة وت ��وس� �ع ��ة
ش� � ��وارع وإن� �ش ��اء ص � ��االت ع��رض
ل� �ع ��رض م� �ش ��اري ��ع ال� �ش� �ب ��اب وأن
تكون أول��وي��ة التعيني ف��ي دي��وان
ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة ألب�ن��اء الكويتية
امل �ت��زوج��ة م ��ن غ �ي��ر ك��وي �ت��ي بعد
ال�ك��وي�ت�ي�ين وغ �ي��ره��ا وف�ي�م��ا يلي
التفاصيل:
ق��دم ال�ن��ائ��ب ح�م��ود ال�ح�م��دان 8
اق�ت��راح��ات برغبة ب��ان�ش��اء مسلخ
ف � ��ي م �ن �ط �ق ��ة ال� � ��وف� � ��رة ال� ��زراع � �ي� ��ة
وان �ش��اء دوار ي��رب��ط ب�ين ال �ش��ارع
رقم  101الفاصل بني قطعتي 1و2
ف��ي م�ن�ط�ق��ة ال �ف �ن �ط��اس وال �ط��ري��ق
الساحلي وان�ش��اء م��راك��ز لتوزيع
االع� � � �ل� � ��اف ف � � ��ي م� �ن� �ط� �ق ��ة ت ��رب� �ي ��ة
امل��واش��ي تسهيال على املواطنني
امل � ��رب �ي��ن وت � �ش � �م ��ل م � �ن ��اط ��ق ك �ب��د
والعبدلي والوفرة وإنشاء مراكز
ال� �س ��راج امل �ن �ي��ر ل�ل�ب�ن�ين وال �ب �ن��ات
ف��ي م��دي�ن��ة ص �ب��اح االح �م��د خ�لال
ال �ف �ت��رة امل�س��ائ�ي��ة و إن �ش��اء م��راك��ز
القارئ الصغير في مدينة صباح
االح �م��د للبنني وال �ب �ن��ات لتعليم
وت �ح �ف �ي��ظ ال� �ق ��رآن ال �ك��ري��م ون�ش��ر
ث� �ق ��اف ��ة ع� �ل ��وم ��ه وإن� � �ش � ��اء م �ق �ه��ى
شعبي في مدينة صباح االحمد
وذل � ��ك أس � ��وة ب��امل �ن��اط��ق االخ� ��رى
وإن �ش��اء مجمع ل �ل��وزارات مصغر
في منطقة صباح االحمد يشتمل
على ال��وزارات الخدمية وتصميم
وتنفيذ إط��ار تشجيري لتجميل
ال� �ش ��وارع ال��رئ�ي�س�ي��ة و ال��داخ�ل�ي��ة
في مدينة صباح األحمد وإنشاء
ح ��دائ ��ق ع ��ام ��ة ف �ي �ه��ا وت ��زوي ��ده ��ا
ب ��األل� �ع ��اب ال �ت��رف �ي �ه �ي��ة ل�ل�أط �ف��ال
وإن �ش��اء ممشى ري��اض��ي ب�ه��ا مع
ت� ��زوي� ��ده ب �م��ا ي� �ل ��زم م ��ن خ��دم��ات
وإن� � �ش � ��اء م� �ط� �ب ��ات ص� �ن ��اع� �ي ��ة أو
إش � � � � � ��ارات ض� ��وئ � �ي� ��ة ف� � ��ي م ��دي �ن ��ة
صباح االحمد للتخفيف من حدة
السرعة مع عمل لوحات إرشادية
م��روري��ة وع�لام��ات ضوئية تشير
إل��ى وج ��ود ه��ذه امل�ط�ب��ات لتنبيه
قائدي املركبات.

مبارك الخرينج

عسكر العنزي

راكان النصف

حمود الحمدان

سعود الحريجي

ق � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب ع �س �ك��ر ال �ع �ن��زي
 4اق� � �ت � ��راح � ��ات ب ��رغ� �ب ��ة ف � ��ي ش ��أن
اع ��داد ب��رام��ج تدريبية وتعليمية
ل�ل�ق�ي��ادات التمريضية ف��ي مجال
التمريض ورف��ع اج��ور املمرضني
م ��ن اب� �ن ��اء ال ��وط ��ن وم �ن ��ع م ��زاول ��ة
مهنة التمريض في املستشفيات
ال�خ��اص��ة اال مل��ن ك��ان اس�م��ة مقيدا
ف � � ��ي ال� � �س� � �ج �ل��ات ال � � �ت� � ��ي ت� �ع ��ده ��ا
وزارة ال�ص�ح��ة وت�ض�م�ين املناهج
ال ��دراس� �ي ��ة ف ��ي م �خ �ت �ل��ف امل ��راح ��ل
ال � ��دراس� � �ي � ��ة ف � ��ي ال �ت �ع �ل �ي ��م ال� �ع ��ام
م��واض�ي��ع ح��ول ال�ت�م��ري��ض وعمل
دروس توعية وتدريبية لتالميذ
امل� � ��دراس وط�ل��اب ال �ج��ام �ع��ات عن

كيفية ال�ت�ص��رف ع�ن��دم��ا يتعرض
الص��اب ��ة او ع �ن��د ح��دوث �ه��ا أم��ام��ه
واع �ط��اء امل�ع�ل��وم��ات ال�ص�ح�ي��ة عن
ح��ال��ة االص��اب��ة وف��ي ش��أن تطوير
وتحديث املراكز الحدودية البرية
وتزويدها بوسائل التكنولوجيا
الحديثة واالجهزة املتقدمة كتلك
التي تستعني بها ال��دول املتقدمة
ف��ي الكشف ع��ن البضائع املهربة
مثل ال�س�لاح وامل�ع��ادن وامل�خ��درات
وال � �خ � �م� ��ور وامل � � � � ��واد ال �ك �ي �م��اوي��ة
وك � ��ذل � ��ك ال � �ك � �ش� ��ف ع � ��ن ال� �ع� �م�ل�ات
ال��ورق �ي��ة امل � ��زورة وق �ي��ام ال�ج�ه��ات
املختصة ب��وزارة الصحة وبلدية
ال� �ك ��وي ��ت وس� ��ائ� ��ر ال� �ج� �ه ��ات ذات

الصلة بانشاء مختبرات مركزية
ب ��امل� �ن ��اط ��ق ال� � �ح � ��دودي � ��ة وج �م �ي��ع
امل ��وان ��ئ ال �ك��وي �ت �ي��ة ت �ك��ون م��ؤه�ل��ة
ب ��ال� �خ� �ب ��راء واالج� � �ه � ��زة وامل � �ع� ��دات
ال�ل�ازم��ة إلج� ��راء ف�ح��ص ال � ��واردات
ال �غ��ذائ �ي��ة وامل � � ��واد االس �ت �ه�لاك �ي��ة
للتأكد من صالحيتها قبل االفراج
ع�ن�ه��ا وال�ت�ص��ري��ح ب��إدخ��ال�ه��ا ال��ي
البالد واستحداث مواقف متعددة
االدوار في الساحة املقابلة للهيئة
العامة ملعلومات املدنية وتطوير
ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ف��ي م�ن�ط�ق��ة كبد
ال �ص �ن��اع �ي��ة وذل � ��ك ب ��إن �ش ��اء ط��رق
داخلية وخارجية وشبكة للصرف
الصحي وشبكة املياه والكهرباء

وم� ��راع� ��اة االش � �ت� ��راط� ��ات ال�ب�ي�ئ�ي��ة
وذل � � ��ك ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م� ��ع ال �ج �ه��ات
الحكومية املختلفة.
ق� � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب راك � � � ��ان ال �ن �ص��ف
اق �ت��راح�ين اث �ن�ين ب��رغ�ب��ة بتسمية
أحد الشوارع الرئيسية في الدولة
الكويت باسم املغفور له بإذن الله
تعالى ال�ع��م ي��وس��ف خ��ال��د املخلد
وإط � �ل ��اق اس � ��م امل� �غ� �ف ��ور ل� ��ه ب� ��إذن
ال�ل��ه ت�ع��ال��ى ن��اص��ر ص��رخ��وه على
أح��د ال�ش��وارع الرئيسية ف��ي دول��ة
الكويت.
ق ��دم ال �ن��ائ��ب س �ع��ود الحريجي
اق �ت��راح�ين اث �ن�ين ب��رغ�ب��ة ف��ي ش��أن
ق � �ي� ��ام وزارة االش � � �غ� � ��ال ال� �ع ��ام ��ة
بتوسعة ال�ش��ارع ال��واق��ع بمنطقة
ال�ق�ص��ر ق�ط�ع��ة  2امل �ح ��اذي مل��زرع��ة
ص��اح��ب ال �س �م��و األم �ي��ر م��ن جهة
ال �ش��رق امل�م�ت��د م��ن دوار املعلمني
ت� �ج ��اه م ��درس ��ة امل �ع �ت �ص��م ب�ح�ي��ث
ي�ك��ون م�س��اري��ن لتقليل االزدح ��ام
امل � � � � � � � � ��روري وف � � � � ��ي ش � � � � ��أن ت� �م� �ك�ي�ن
امل � ��واط� � �ن �ي��ن م � �م� ��ن ي � ��رغ � ��ب م �ن �ه��م
بتسديد فواتير استهالك املساجد
من املاء و الكهرباء.
ق� ��دم ال �ن��ائ��ب م� �ب ��ارك ال�خ��ري�ن��ج
اق �ت��راح�ي�ن اث �ن�ي�ن ب��رغ �ب��ة ب��إط�لاق
اس��م امل�غ�ف��ور ل��ه ب ��إذن ال�ل��ه تعالى
ي ��وس ��ف خ ��ال ��د امل �خ �ل��د ع �ل��ى أح��د
الشوارع الرئيسية أو أحد مرافق
ال � ��دول � ��ة وذل � � ��ك ت� �خ� �ل� �ي ��دا ل� ��ذك� ��راه
ال� �ع� �ط ��رة وح� �ت ��ى ي� �ك ��ون ن �ب��راس��ا
وق ��دوة ل�لأج�ي��ال ال�ق��ادم��ة ف��ي حب
ال��وط��ن وال �ت �ف��ان��ي م��ن أج �ل��ه وف��ي
ش��أن إط�لاق اس��م املغفور ل��ه ب��إذن
الله الشيخ صالح املحمد الصباح
ع�ل��ى أح��د ال �ش��وارع ال��رئ�ي�س�ي��ة أو
أحد مرافق الدولة سواء العسكرية
أو املدنية.
قدم النائب محمد طنا اقتراحني
اث � �ن �ي�ن ب ��رغ� �ب ��ة ف � ��ي ش� � ��أن إن� �ش ��اء

ص��االت ع��رض ف��ي ك��ل املحافظات
تخصص لعرض مشاريع الشباب
وم �ب��ادرات �ه��م وأف �ك ��اره ��م ب��إي�ج��ار
ت�ش�ج�ي�ع��ي ت �ح �ف �ي��زا ل �ه��م ل�ل�إب��داع
واالعتماد على النفس وف��ي شأن
أن تكون أولوية التعيني في ديوان
ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة ألب �ن��اء الكويتية
امل� �ت ��زوج ��ة م ��ن غ �ي��ر ك��وي �ت��ي ب�ع��د
الكويتيني.
ق ��دم ال �ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه امل�ع�ي��وف
اق �ت��راح��ا ب��رغ �ب��ة ف ��ي ش ��أن إن �ش��اء
م��واق��ف س �ي��ارات م�ت�ع��ددة االدوار
ل �ل �ك �ل �ي��ات ال �ج��ام �ع �ي��ة ف ��ي منطقة
ك� �ي� �ف ��ان ل� �ل� �ق� �ض ��اء ع� �ل ��ى ال ��زح� �م ��ة
ال� �ي ��وم� �ي ��ة واس� �ت� �خ ��دام� �ه ��ا أي �ض��ا
كمواقف لنادي الكويت الرياضي.
ق��دم ال�ن��ائ��ب د .محمد الحويلة
اق �ت��راح��ا ب��رغ �ب��ة ف��ي ش ��أن ت��زوي��د
امل � ��واق � ��ع اإلل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة ل �ل �ج �ه��ات
واملؤسسات الحكومية بالروابط
امل� � � �ه� � � �م � � ��ة خ� � � ��اص� � � ��ة خ � ��دم � ��ات� � �ه � ��ا
اإلل �ك �ت��رون �ي��ة امل �ق��دم��ة ل�ل�ج�م�ه��ور
وت ��وف� �ي ��ر امل� �ع� �ل ��وم ��ات األس��اس �ي��ة
على امل��وق��ع وإج� ��راءات املعامالت
ال�خ��دم�ي��ة وإن �ش��اء م��راك��ز للخدمة
وال � �ع �ل�اق� ��ات ال� �ع ��ام ��ة ل� �ك ��ل وزارة
ومؤسسة وهيئة وإدارة حكومية
ي �ت��ول��ى امل��وظ �ف��ون ف �ي �ه��ا م�ت��اب�ع��ة
م �ع��ام�لات امل��راج �ع�ي�ن وال �ت��واص��ل
بهم.
ق � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب ك ��ام ��ل ال �ع��وض��ي
اق � �ت� ��راح� ��ا ب ��رغ� �ب ��ة ب � ��إط �ل��اق اس ��م
ال� �ف� �ق� �ي ��د امل � �غ � �ف� ��ور ل � ��ه ب� � � ��إذن ال �ل��ه
ال �ش �ي��خ ص ��ال ��ح امل �ح �م��د ال �ص �ب��اح
على إح��دى مناطق الكويت التي
ت ��زم ��ع ال ��دول ��ة إن� �ش ��اء ه ��ا أو أح��د
ال�ش��وارع الرئيسية وذل��ك تخليدا
لذكراه وأعماله الجليلة في خدمة
الكويت.
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اقتراح مشترك
لـ  5نواب
ق� � � � � � � � � � � � � � ��دم ال� � � � � � � � � �ن � � � � � � � � ��واب
د.ع � �ب� ��دال � �ح � �م � �ي� ��د دش� �ت ��ي
وس� � � �ل� � � �ط � � ��ان ال � �ل � �غ � �ي � �ص� ��م
وط�ل�ال ال �ج�ل�ال وع�ب��دال�ل��ه
امل� � � �ع� � � �ي � � ��وف ود .ع � � � ��ودة
الرويعي اقتراحا مشتركا
ب ��رغ� �ب ��ة ف� ��ي ش � ��أن ت��وف �ي��ر
ص��االت رياضية مـتعددة
االغ� � � � ��راض ت �ل �ح��ق ب �ك��اف��ة
م ��راك ��ز اإلط� �ف ��اء امل�ن�ت�ش��رة
في مناطق البالد وتحدد
مساحتها وفقا لألراضي
امل � �ـ � �ـ � �ت� ��اح� ��ة ب� ��ال � �ق � �ـ� ��رب م��ن
املـراكز.
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البنك الدولي يؤيد توجه مجلس األمة
إلقرار حزمة إصالحات اقتصادية
أع��رب البنك ال��دول��ي ع��ن تأييده
ل �خ �ط��وات ال �ت��ي ي �ق��وم ب�ه��ا مجلس
األم��ة والحكومة نحو إق��رار حزمة
م�ت�ك��ام�ل��ة م ��ن اإلص �ل�اح ��ات بغض
ال�ن�ظ��ر ع��ن م�س�ت��وى أس �ع��ار النفط
ال�ع��امل�ي��ة .وق ��ال م��دي��ر مكتب البنك
ال��دول��ي ف��ي ال�ك��وي��ت د .ف��راس رعد
في لقاء مع كونا إن الحزمة الحالية
وفق ما أعلنه نائب رئيس الوزراء
وزي��ر املالية وزي��ر النفط بالوكالة
أن � ��س ال� �ص ��ال ��ح ت �ض ��م إص�ل�اح ��ات
م� �ت� �ع ��ددة ع� �ل ��ى امل� ��دي�ي��ن ال �ق �ص �ي��ر
وامل � � �ت� � ��وس� � ��ط وت � �ش � �م � ��ل م � �ج � ��االت
ال �س �ي��اس��ة امل ��ال� �ي ��ة وال �ت �خ �ص �ي��ص
وري � � � ��ادة األع � �م� ��ال وس� � ��وق ال �ع �م��ل
وبيئة االستثمار واألعمال.
وأعاد التأكيد على موقف البنك
ال��دول��ي من مسألة ترشيد الدعوم
قائال :إن اإلنفاق العام على الدعوم
 إن وج ��د  -ي�ج��ب أن ي��وج��ه نحوم��ؤازرة أفراد يستحقون تلقي هذا
ال ��دع ��م ول �ي��س ن �ح��و دع ��م س �ل��ع أو
خدمات في املطلق إذ تشير معظم

صرف عالوتي
االجتماعية
واألوالد للعاملين
في الخاص
أع � �ل� ��ن ب� ��رن� ��ام� ��ج إع� � ��ادة
ه �ي �ك �ل��ة ال� � �ق � ��وى ال �ع��ام �ل��ة
وال� � � �ج� � � �ه � � ��از ال � �ت � �ن � �ف � �ي� ��ذي
ل� �ل ��دول ��ة ع ��زم ��ه اس �ت �ق �ب��ال
ال � �ع� ��ام � �ل�ي��ن ف� � ��ي ال � �ق � �ط ��اع
ال � � �خ� � ��اص ال � ��راغ� � �ب �ي��ن ف��ي
تحديث بياناتهم لصرف
م�س�ت�ح�ق��ات�ه��م ع ��ن ال�س�ن��ة
2016/2015
امل � � ��ال � � �ي � � ��ة
ل� � �ل� � �ع �ل��اوة االج � �ت � �م ��اع � �ي ��ة
وعالوة األوالد.
وق � ��ال � ��ت م � ��دي � ��رة إدارة
ش� � � � � ��ؤون ص� � � � ��رف امل� � ��زاي� � ��ا
امل� � ��ال � � �ي� � ��ة ب � � ��اإلن � � ��اب � � ��ة ف ��ي
ال�ب��رن��ام��ج غ �ص��ون ال �ب��داح
ل� �ك ��ون ��ا إن ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ف��ي
القطاع ال�خ��اص م��دع��وون
إل � ��ى م ��راج� �ع ��ة ال �ب��رن��ام��ج
قبل نهاية الشهر الجاري
ح � �ي� ��ث س� �ي� �ت ��م اس� �ت� �ق� �ب ��ال
ج�م�ي��ع م��راج �ع��ي ال �ع�ل�اوة
االج� � �ت� � �م � ��اع� � �ي � ��ة وع� � �ل� ��اوة
األوالد باملبنى الرئيسي
الكائن في منطقة الرقعي
واألف� ��رع ال�ت��اب�ع��ة ل��ه خ�لال
أوقات العمل الرسمية.

التجارب الدولية إلى أن السياسات
الداعمة للسلع والخدمات ال تفيد
ال�ط�ب�ق��ات االق�ت�ص��ادي��ة األق ��ل حظا
بقدر م��ا تفيد الطبقات املتوسطة
والعليا وهذا الواقع ال يخدم غاية
العدالة االجتماعية.
وأض � � � � � ��اف رع� � � ��د أن االع � �ت � �ب� ��ار
الثاني يكمن في أن للدعوم تأثيرا
س �ل �ب �ي��ا ع �ل ��ى إي� � � � ��رادات امل �ي��زان �ي��ة
ال �ع��ام��ة وت �ه��دد االس �ت��دام��ة امل��ال�ي��ة
ل�ل��دول��ة ع�ل��ى امل ��دى ال�ب�ع�ي��د وأش��ار
إل��ى أن ال�ع�ج��ز امل �ق��در ف��ي ميزانية
ال�ك��وي��ت للسنة امل��ال�ي��ة املقبلة هو
نحو  40مليار دوالر أمريكي مما
سيشكل عبئا إضافيا جديدا على
ال��دول��ة وال ي�م�ك��ن تغطيته إال من
خ�ل��ال االق � �ت� ��راض أو ال �س �ح��ب م��ن
االحتياطي العام.
وع � � ��ن االع� � �ت� � �ب � ��ار ال � �ث� ��ال� ��ث ذك ��ر
أن ال� � ��دع� � ��وم ت� �س ��اه ��م ف � ��ي ن �ش ��وء
سلوكيات غير صحية في املجتمع
ع�ب��ر تشجيع اإلس � ��راف ف�ض�لا عن
أن ل ��دع ��م م �ش �ت �ق��ات ال �ن �ف ��ط آث � ��ارا

د .فراس رعد

س �ل �ب �ي��ة ع �ل��ى ال �ب �ي �ئ��ة واالك �ت �ظ��اظ
امل��روري بسبب االستهالك املتزايد
للمركبات.
وع ��ن ال�ت�ش��ري�ع��ات االق�ت�ص��ادي��ة
ف��ي ال �ك��وي��ت أف� ��اد رع ��د ب ��أن ال�ب�ن��ك
ال � � � ��دول � � � ��ي ي� � ��ؤي� � ��د ال� � �س� � �ي � ��ر ق� ��دم� ��ا
ن �ح ��و إق � � ��رار ج �م �ل��ة م� ��ن ال �ق ��وان�ي�ن
االقتصادية الجديدة منها قوانني

الضريبة املضافة والضريبة على
األرباح وقانون املناقصات العامة
وقوانني اإلعسار.
وبني أن البنك الدولي عمل منذ
عام  2011مع جهات حكومية عدة
ب� �ش ��أن ق ��وان �ي�ن اإلع � �س� ��ار الس �ي �م��ا
وزارة ال�ت�ج��ارة والصناعة وهيئة
تشجيع االستثمار املباشر وإدارة
ال� �ف� �ت ��وى وال� �ت� �ش ��ري ��ع ل�ل�ت�ح�ض�ي��ر
ل � �ق� ��ان� ��ون�ي��ن ج � ��دي � ��دي � ��ن ي� �خ� �ص ��ان
م� ��وض� ��وع اإلع � �س� ��ار ح �ف��اظ��ا ع�ل��ى
ح � � �ق� � ��وق ال� � ��دائ � � �ن �ي ��ن وت� �ش� �ج� �ي� �ع ��ا
لالستثمار املباشر ف��ي االقتصاد
الكويتي.
وق ��ال إن ال�ق��ان��ون�ين ه�م��ا ق��ان��ون
إع � ��ادة ه�ي�ك�ل��ة وت �ص �ف �ي��ة امل �ن �ش��آت
ال �ت �ج��اري��ة وق ��ان ��ون إع � ��ادة هيكلة
امل��دي��ون �ي��ات ال�ط��وع�ي��ة م�ش�ي��را إل��ى
أن ال �ب �ن��ك ال� ��دول� ��ي س �ي �ع �م��ل ع�ل��ى
م �س��اع��دة ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي تحضير
ق��ان��ون�ين اض��اف�ي�ين ف��ي ه��ذا اإلط��ار
ه�م��ا ق��ان��ون امل �ع��ام�لات امل�ض�م��ون��ة
وقانون االستعالم االئتماني.

الصحة :استراتيجية وطنية للرعاية
الصحية لكبار السن
أك� ��د وزي � ��ر ال �ص �ح��ة د.ع �ل��ي
ال � � �ع � � �ب � � �ي� � ��دي إن� � � � � ��ه ت � � � ��م اع� � � � � ��داد
االستراتيجية الوطنية للرعاية
ال �ص �ح �ي��ة ل �ك �ب��ار ال �س ��ن وخ �ط��ة
العمل التنفيذية الخاصة بها.
وق ��ال العبيدي ف��ي كلمة خالل
ان� � �ط �ل��اق ف � �ع ��ال � �ي ��ات (امل ��ؤت � �م ��ر
ال�خ�ل�ي�ج��ي األول ل��رع��اي��ة ك�ب��ار
ال�س��ن) أل�ق��اه��ا نيابة عنه وكيل
وزارة الصحة املساعد لشؤون
ال� � �خ � ��دم � ��ات ال� �ط� �ب� �ي ��ة األه� �ل� �ي ��ة
د.محمد الخشتي.
وق � � � � � � � � � � ��ال ال� � � � �ع� � � � �ب� � � � �ي � � � ��دي إن
االس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة ت ��رت� �ك ��ز ع �ل��ى جانب من فعاليات املؤتمر الخليجي األول لرعاية كبار السن
خ � �ط ��ط ال � �ع� �م ��ل ال� � � �ص � � ��ادرة ع��ن
منظمة ال�ص�ح��ة ال�ع��امل�ي��ة بشأن ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة د .توفيق إنساني في الخدمات الصحية
ت �ع��زي��ز ال �ص �ح��ة ط � ��وال م��راح��ل خ� � ��وج� � ��ة ف � � ��ي ك � �ل � �م� ��ة م� �م ��اث� �ل ��ة واالجتماعية.
ال� �ع� �م ��ر وض � �م� ��ان ال �ش �ي �خ��وخ��ة أل �ق��اه��ا ن �ي��اب��ة ع �ن��ه اس �ت��اذ طب
ب� ��دوره� ��ا ق ��ال ��ت م ��دي ��ر إدارة
الصحية واملشاركة الفعالة في االس��رة ف��ي جامعة امللك سعود الخدمات الصحية لكبار السن
جميع قطاعات املجتمع.
ال�س�ع��ودي��ة د.س�ل�ي�م��ان الشمري في الوزارة وهي الجهة املنظمة
وأش��ار إل��ى أن االستراتيجية إن اح �ت �ي��اج��ات امل�س�ن�ين تتنوع ل� �ل� �م ��ؤت� �م ��ر ورئ � �ي � �س� ��ة ال �ل �ج �ن��ة
ت �س �ع��ى إل � ��ى ت �ح �ق �ي��ق ال �غ��اي��ات وتختلف ضمن أرب�ع��ة أصناف ال �ع �ل �م �ي��ة ل �ل �م��ؤت �م��ر د .اب �ت �س��ام
امل � ��رج � ��وة م �ن �ه��ا خ� �ل��ال ال �ف �ت��رة رئ � �ي � �س � �ي ��ة ه� � ��ي االح � �ت � �ي� ��اج� ��ات الهويدي في تصريح صحافي
ال��زم �ن �ي��ة امل � �ح ��ددة ل �ه��ا وض �م��ن ال� � �ص� � �ح� � �ي � ��ة واالق� � � �ت� � � �ص � � ��ادي � � ��ة إن امل�ل�ت�ق��ى ي�س�ل��ط ال �ض��وء على
االل� � � �ت � � ��زام ب �ت �ح �ق �ي��ق االه � � � ��داف والنفسية واالجتماعية.
ح� � ��ق ك� � �ب � ��ار ال� � �س � ��ن ب ��ال ��رع ��اي ��ة
وال � �غ� ��اي� ��ات ال� �ع ��امل� �ي ��ة ل�ل�ت�ن�م�ي��ة
واش � ��اد ب � ��دور دول � ��ة ال �ك��وي��ت ال� �ش ��ام� �ل ��ة وامل� �ت� �ك ��ام� �ل ��ة ون �ش��ر
املستدامة حتى عام .2030
ووزارة الصحة تجاه كبار السن م�ف�ه�م��وم�ه��ا وت� �ب ��ادل ال �خ �ب��رات
م��ن ج�ه�ت��ه ق ��ال امل��دي��ر ال �ع��ام وتوجيه كل االهتمام والرعاية وال �ت �ش ��ري �ع ��ات امل �ت �ع �ل �ق��ة ب �ه��ذه
ل �ل �م �ك �ت��ب ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي مل �ج �ل��س ألصحاب الفكر وامل �ب��ادرات إلى الفئة.
وزراء ال �ص �ح��ة ب� � ��دول م�ج�ل��س ت �ب �ن��ي ه � ��ذه ال �ق �ض �ي��ة ك �م �ح��ور

أخبار
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الوزير أبل إلى سيؤول
لالطالع على تجربتها االسكانية

وزير االسكان مغادرا إلى كوريا الجنوبية

ق��ال وزي��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون االسكان
ي ��اس ��ر أب� � ��ل ان زي � ��ارت � ��ه ال� � ��ى ك ��وري ��ا
ال �ج �ن��وب �ي��ة ت �س �ت �ه��دف االط �ل ��اع ع�ل��ى
ال �ت �ج��رب��ة ال �ك ��وري ��ة ف ��ي ان� �ش ��اء امل ��دن
الذكية وإدارتها وفقا ألحدث املعايير
ال �ع��امل �ي��ة ال �ت��ي ت�ك�ف��ل امل �ح��اف �ظ��ة على
البئية وت��وف�ي��ر ال�ط��اق��ة واالس�ت�خ��دام
األمثل لها.
واض � � � ��اف ال � ��وزي � ��ر اب� � ��ل ف � ��ي ب �ي��ان
صحافي قبيل توجهه ال��ى العاصمة
س� �ي ��ؤول ال �ت ��ى ت �س �ت �م��ر خ �م �س��ة اي ��ام
ان ال��زي��ارة تنطلق م��ن رغ�ب��ة الكويت
بالبحث مع كوريا الجنوبية عن سبل
ال�ت�ع��اون ف��ي م�ج��ال ال��رع��اي��ة السكنية
وال �ت �ع��رف ع�ل��ى آخ ��ر ال �ت �ط��ورات التي
ت��وص �ل��ت ل �ه��ا ال �ش��رك��ات ال ��رائ ��دة في
ه��ذا امل�ج��ال وط��رق إدارة امل��دن الذكية
والحفاظ على استدامتها.
وذك ��ر ان��ه سيلتقي خ�ل�ال ال��زي��ارة
ع� � � � ��ددا م� � ��ن امل � � �س � ��ؤول �ي��ن ال � �ك� ��وري�ي��ن

ال �ج �ن��وب �ي�ي�ن م �ن �ه��م وزي� � ��ر األراض� � ��ي
وال�ب�ن��ى التحتية وال�ن�ق��ل اض��اف��ة ال��ى
ممثلني للشركات الكورية العاملة في
مجال الرعاية السكنية.
واض��اف ان ال��وف��د سيضم ممثلني
ع � � ��ن امل � ��ؤس� � �س � ��ة ال� � �ع � ��ام � ��ة ل� �ل ��رع ��اي ��ة
السكنية واملجلس األعلى للتخطيط
وال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة وال� � �ص� � �ن � ��دوق ال �ك��وي �ت��ي
للتنمية االقتصادية وهيئة تشجيع
االستثمار املباشر.
ي ��ذك ��ر ان وزارة ال� ��دول� ��ة ل �ش��ؤون
االس � �ك� ��ان س �ب��ق ل �ه��ا ت��وق �ي��ع م��ذك��رة
تفاهم حول تبادل الخبرات مع وزارة
االراض � � ��ي وال �ب �ن��ى ال�ت�ح�ت�ي��ة وال �ن �ق��ل
الكورية في سبتمبر  2014كما وقعت
امل��ؤس�س��ة م��ذك��رة تفاهم م��ع مؤسسة
االراض� � � � ��ي واالس � � �ك� � ��ان ال � �ك� ��وري� ��ة ف��ي
يونيو  2015تهدف الى توفير وتبادل
الخبراء في مجال تطوير املدن.

الكويت تبحث مشاركة كوريا
الجنوبية في تطوير الصحة

السفير البديوي خالل جلسة مناقشة القطاع الصحي في الشرق األوسط

ق � ��ال س �ف �ي��ر ال �ك ��وي ��ت ل � ��دى ك��وري��ا
الجنوبية جاسم البديوي ان الكويت
وض � �ع� ��ت اس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ات وع �ي �ن��ت
ه � �ي � �ئ ��ات ت� �س� �ه ��ل دخ � � � ��ول ال � �ش ��رك ��ات
األج�ن�ب�ي��ة ال �س��وق ال�ك��وي�ت��ي وق ��ال إن
مساهمة الشركات الكورية الجنوبية
ف� ��ي ال� �ق� �ط ��اع ال �ص �ح ��ي ف� ��ي ال �ك��وي��ت
ممكنة م��ع األخ��ذ ف��ي االع�ت�ب��ار آليات
مواجهة تحديات السوق.
وف �ي �م ��ا ي �خ ��ص ال� �ت� �ح ��دي ��ات ال �ت��ي
ت ��واج ��ه ت �ط��ور ال �ت �ع ��اون ف ��ي ال �ق �ط��اع
ال � �ص � �ح � ��ي ب �ي ��ن ال� � �ك � ��وي � ��ت وك � ��وري � ��ا
ال�ج�ن��وب�ي��ة أش ��ار ال �ب��دي��وي إل��ى ث�لاث
ن�ق��اط أس��اس�ي��ة ه��ي غ�ي��اب خ��ط جوي
م�ب��اش��ر ب�ين ال�ك��وي��ت وس �ي��ؤول وع��دم
م �ع ��رف ��ة امل � ��واط � ��ن ال �ك ��وي �ت ��ي ب �ج ��ودة
ال�خ��دم��ات الطبية امل�ق��دم��ة ف��ي ك��وري��ا

الجنوبية وتنافسيتها ال�ك�ب�ي��رة من
حيث السعر.
واع �ت �ب ��ر ان ه� ��ذه ال �ن �ق ��اط ال �ث�ل�اث
ت �ف �س��ر اخ� �ت� �ي ��ار امل � ��واط � ��ن ال �ك��وي �ت��ي
ال� ��وج � �ه� ��ات امل � �ع � �ت� ��ادة ل� �ل� �ع�ل�اج م �ث��ل
بريطانيا أو الواليات املتحدة مؤكدا
أن ك��ل ه��ذه ال�ن�ق��اط يمكن معالجتها
عبر التسويق الصحيح والذكي .جاء
ذل ��ك ف ��ي م��داخ �ل��ة ل�ل�س�ف�ي��ر ال �ب��دي��وي
خ� �ل� ��ال ج� �ل� �س ��ة ط� � ��اول� � ��ة م� �س� �ت ��دي ��رة
خ�ص�ص��ت مل�ن��اق�ش��ة ال �ق �ط��اع الصحي
في الشرق األوس��ط نظمتها صحيفة
ك��وري��ا ت��اي �م��ز ف��ي س �ي��ؤول ب�ح�ض��ور
خ� �ب ��راء ف ��ي ش � ��ؤون ال� �ش ��رق األوس� ��ط
وع��دد من مؤسسات القطاع الخاص
وصحفيني.
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مسؤولون وأكاديميون :كلية الصحة العامة
تلبي حاجات سوق العمل بكوادر مدربة
أك � � � � � ��د ع � � � � � ��دد م� � � � ��ن امل � � �س � � ��ؤول �ي ��ن
واألك��ادي �م �ي�ي�ن أه �م �ي��ة ال � ��دور ال ��ذي
ت �ق��وم ب��ه ك�ل�ي��ة ال �ص �ح��ة ال �ع��ام��ة في
الكويت لتلبية حاجات سوق العمل
ب� �ك ��وادر م�ت�خ�ص�ص��ة وم ��درب ��ة على
مستوى عال اضافة إلى مالمستها
ل �ل �ت �ح��دي��ات ال �ت ��ي ت ��واج ��ه م �ج��االت
الصحة العامة في البالد.
وق��ال ه��ؤالء خ�لال ن��دوة نظمتها
ال �ك �ل �ي��ة ال �ت��اب �ع��ة ل �ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت
بعنوان (مستقبل الصحة العامة في
الكويت وم��ا بعدها) ان الكلية تعد
إضافة تعليمية مهمة لرفع القدرات
وتعزيز الكفاءات املحلية في مجال
الصحة العامة.
م ��ن ج��ان �ب��ه أع� ��رب م��دي��ر ج��ام�ع��ة
الكويت ال��دك�ت��ور حسني األن�ص��اري
في كلمته عن تطلع الجامعة لتكون
الكلية التي أشهرت بمرسوم أميري
ب �ن �ه��اي��ة ع � ��ام  2013إض ��اف ��ة م�ه�م��ة
وذلك ملا ملخرجاتها سواء من حملة
شهادات البكالوريوس أو الدراسات
ع�ل�ي��ا م��ن دور اي �ج��اب��ي ف��ي ت�ط��وي��ر
خدمات الصحة العامة في الكويت.

الهالل األحمر
يتوجه للصومال
لتوزيع مساعدات
اع � �ل � �ن � ��ت ج � �م � �ع � �ي ��ة ال � �ه �ل��ال
االحمر عن توجه فريق ميداني
ال� ��ى ال� �ص ��وم ��ال ل �ت��وزي��ع م ��واد
اغاثية متنوعة على النازحني
ال� � �ص � ��وم � ��ال� � �ي �ي��ن وال �ل��اج� � �ئ �ي��ن
اليمنيني.
وق� ��ال رئ �ي��س م�ج�ل��س ادارة
الجمعية د .هالل مساعد الساير
ل� �ك ��ون ��ا ان ال� �ف ��ري ��ق امل �ي ��دان ��ي
س � �ي� ��وزع امل� � � ��واد االغ ��اث � �ي ��ة ف��ي
محافظة هرجيسا وبوصاصو
وف ��ي ق��رظ��و ال �ت��ي ي��وج��د فيها
ع � � � ��دد ك � �ب � �ي� ��ر م � � ��ن ال� � �ن � ��ازح �ي��ن
ال �ص��وم��ال �ي�ي�ن وال�ل�اج� �ئ�ي�ن م��ن
اليمن .وذكر ان الكويت بقيادة
سمو امير البالد تبذل جهودا
حثيثة للحد م��ن آث��ار ال�ك��وارث
واألزم� � � � � � ��ات اإلن � �س� ��ان � �ي� ��ة ال �ت ��ي
تشهدها العديد من دول العالم
وتداعياتها.

وذك � � � ��ر األن� � � �ص � � ��اري أن ال � �ن� ��دوة
تسلط الضوء على التحديات التي
تواجه الرعاية الصحية في الكويت
وم �س �ت �ق �ب �ل �ه��ا واق� � � �ت � � ��راح ال� �ح� �ل ��ول
املناسبة ملعالجتها مشيرا إلى أنها
فتحت آفاقا واسعة لتبادل الخبرات
في الرعاية الصحية.
م ��ن ج�ه�ت�ه��ا ق��ال��ت وك �ي �ل��ة وزارة
ال �ص �ح��ة امل �س��اع��د ل �ش ��ؤون ال�ص�ح��ة
العامة الدكتورة ماجدة القطان في
ك�ل�م�ت�ه��ا إن وج � ��ود ال �ك �ل �ي��ة ي�ع�ك��س
اهتمام ال��دول��ة ل�لارت�ق��اء بالكفاءات
وال �خ �ب ��رات ال��وط �ن �ي��ة وي �س��اه��م في
ت � �ع ��زي ��ز وح � �م� ��اي� ��ة ص � �ح ��ة األف � � � ��راد
وامل � �ج � �ت � �م� ��ع م � � ��ن خ � �ل� ��ال م �ك ��اف �ح ��ة
االم� ��راض وت�ش�ج�ي��ع أن �م��اط ال�ح�ي��اة
الصحية لدى الجميع.
وأوضحت القطان أن الكلية تعد
إضافة تعليمية مهمة لرفع القدرات
وتعزيز الكفاءات املحلية في مجال
الصحة العامة وخطوة ج��ادة نحو
اع ��داد ال �ك��وادر ال��وط�ن�ي��ة وتأهيلها
للعمل.
ب � ��دوره ق ��ال ع�م�ي��د ك�ل�ي��ة ال�ص�ح��ة

د .حسني األنصاري

ال �ع��ام��ة ال��دك �ت��ور ن��اص��ر ب�ه�ب�ه��ان��ي
ف� � � ��ي ك � �ل � �م � �ت� ��ه ان ه� � � �ن � � ��اك خ �م �س ��ة
ت � �خ � �ص � �ص ��ات ت� �ت� �ب ��ع ال � �ك � �ل � �ي ��ة ه��ي
ال�ص�ح��ة البيئية وامل�ه�ن�ي��ة واالدارة
والسياسات الصحية وعلم األوبئة
واالح�ص��ائ�ي��ات الحيوية وممارسة
الصحة ال�ع��ام��ة وال�ع�ل��وم السلوكية
واالجتماعية.
وأشار بهبهاني إلى أن قسم طب
املجتمع والعلوم السلوكية في كلية
ال�ط��ب طبق ب��رن��ام��ج املاجستير في
ال�ص�ح��ة ال�ع��ام��ة بتخصص االوب�ئ��ة

واالح �ص ��ائ �ي ��ات ال �ح �ي��وي��ة متمنيا
ال � �س � �م ��اح ل �ك �ل �ي��ة ال� �ص� �ح ��ة ال �ع ��ام ��ة
ب �ت �ط��وي��ر ه� ��ذا ال �ب��رن��ام��ج واض ��اف ��ة
تخصصات أخرى.
ولفت إل��ى أن برنامج املاجستير
ف ��ي ال �ص �ح��ة ال �ع ��ام ��ة ي �ع �ت �ب��ر ح�ج��ر
األساس ألي كلية صحة عامة داعيا
ال � ��ى إض ��اف ��ة ب �ع��ض ال �ت �خ �ص �ص��ات
م�ث��ل االدارة وال�س�ي��اس��ات الصحية
والصحة البيئية واملهنية للبرنامج.
ورأى أن م� �ث ��ل ه� � ��ذا ال �ب ��رن ��ام ��ج
سيساهم في اعداد كوادر تحتاجها
وزارة الصحة في اداراتها املختلفة
مثل ادارات الصحة العامة وتعزيز
الصحة والصحة الوقائية ومراقبة
األداء.
وذك ��ر أن ال�ك�ل�ي��ة ط�ب�ق��ت ب��رن��ام��ج
البعثات الخارجية لتأهيل الكوادر
ال��وط �ن �ي��ة م��وض �ح��ا أن� ��ه ت ��م ارس� ��ال
ث �ل�اث� ��ة م �ب �ت �ع �ث�ي�ن ل �ل �ح �ص ��ول ع �ل��ى
درجة الدكتوراة من أرقى الجامعات
العاملية على ان يتم زيادتهم خالل
العام الجاري.

نادية الصباح :تعزيز التوعية
البيئية لدى الطلبة
شارك فريق الغوص في ورشة
ع �م ��ل م �ي ��دان �ي ��ة ن �ظ �م �ت �ه��ا امل �ب ��رة
ل �ط �ل �ب��ة ف� ��ري� ��ق س � �م� ��اري ال �ت��اب��ع
ل �ل �م �ع �ه��د ال � �ع� ��ال� ��ي ل�ل�ات� �ص ��االت
واملالحة وقال رئيس الفريق وليد
الفاضل ان ورش��ة العمل البيئية
امل � �ي� ��دان � �ي� ��ة ت �ت �ض �م ��ن ب ��رن ��ام �ج ��ا
م �ك �ث �ف��ا ي �ت �ض �م��ن م �ع �ل��وم��ات ع��ن
ك ��ل م ��ا ي �خ��ص ال �ب �ي �ئ��ة ال �ب �ح��ري��ة
وأعمال الفريق التطوعية بهدف
حمايتها وزي ��ادة رص�ي��د الطلبة
من املعلومات البيئية والبحرية
والعمل في مجال القيادة ملشاريع
ب �ح��ري��ة وت ��وع ��وي ��ة إض� ��اف� ��ة إل��ى
تعلم م �ه��ارات امل�لاح��ة الساحلية
واألج � � �ه� � ��زة امل �ل�اح � �ي ��ة ال �ب �ح��ري��ة
وكيفية متابعة الحياة الفطرية.
من جانبها قالت رئيس فريق

أك ��د م��رك��ز ص �ب��اح األح �م��د للموهبة
واإلب� ��داع أن م�ه��رج��ان ع��دس��ة الشبابي
ان �ع �ك ��س إي� �ج ��اب ��ا ع �ل ��ى أداء ال �ش �ب��اب
املوهوب واملبتكر من خالل مشاركاتهم
الفعالة وابداعاتهم الفنية.
وق � ��ال امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل �ل �م��رك��ز د.ع �م��ر
البناي ان املركز شارك في املهرجان من
خ�لال ع��رض مجموعة م��ن االختراعات
وال � ��ورش ال �ت��ي أش ��رف ع�ل�ي�ه��ا وأداره� ��ا
ش� �ب ��اب امل ��رك ��ز إي �م ��ان ��ا م �ن �ه��م ب��أه�م�ي��ة
تقديم الدعم للشباب الذي سيقود زمام
التطور في الكويت مستقبال.
وأوض ��ح أن امل �ه��رج��ان ال ��ذي نظمته
وزارة ال��دول��ة ل�ش��ؤون الشباب واختتم
أم��س االول السبت سعى إل��ى تشجيع
ال �ف �ئ��ات ال �ع �م��ري��ة ك��اف��ة ع �ل��ى االن��دم��اج
ف ��ي ال �ب��رام��ج ال�ف�ن�ي��ة وإت ��اح ��ة ال�ف��رص��ة

س�م��اري الشيخة ن��ادي��ة الصباح
ف ��ي ت �ص��ري��ح م �م��اث��ل إن ف��ري�ق�ه��ا
ي �خ �ت��ص ب� ��األع � �م� ��ال ال �ت �ط��وع �ي��ة
وي ��رك ��ز ع �ل��ى ال �ج��وان��ب امل�ت�ع�ل�ق��ة
ب��ال �ب �ي �ئ��ة ون � �ش� ��ر ث �ق��اف �ت �ه��ا ب�ين

أوساط الطلبة واملجتمع موجهة
ال �ش �ك��ر إل ��ى ف��ري��ق ال �غ��وص على
تنظيم مثل هذه الورش الهادفة.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

أم ��ام ال �ش �ب��اب ل �ع��رض أع�م��ال�ه��م الفنية
في مجاالت عدة مثل الرسم التشكيلي
وامل��وس�ي�ق��ى وال�س�ي�ن�م��ا بالتنسيق مع
العديد من الجهات.
وأش��ار إل��ى ع��زم امل��رك��ز ال�ت�ع��اون مع
جهات عدة لدعم املوهوبني واملبتكرين
واملبدعني في املستقبل القريب ومنها
ال �ص �ن��دوق ال��وط �ن��ي ل��دع��م امل �ش��روع��ات
ال�ص�غ�ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة ال ��ذي سيتبنى
مشاريع من املركز.
ولفت إلى أن املركز سيتعاون أيضا
م��ع ب�ع��ض الجمعيات ال�ت�ع��اون�ي��ة التي
س�ت�ت��ول��ى ع ��رض م�ن�ت�ج��ات امل�خ�ت��رع�ين
إض � � ��اف � � ��ة إل � � � ��ى ال� � �ع � ��دي � ��د م � � ��ن امل � ��واق � ��ع
اإللكترونية البارزة التي ستتولى نشر
إعالنات للمخترعني لتسويقها محليا
وعامليا.

الوفيات
● حسني محمد حسني النصار 56 ،عاما( ،شيع) ،رجال :الجابرية ،ق ،9ش،20
م ،53تلفون ،99672229 :نساء :بيان ،ق ،3ش ،2م ،14تلفون99016800 :
● مساعد غدير سعد القديري 69 ،عاما( ،شيع) ،رجال :الروضة ،ق ،4ش ،42
م ،6تلفون ،99447126 - 97964430 :نساء :الروضة ،ق ،5ش ،58م ،9تلفون55596868 :
● رض��ا محمد حسن االن �ص��اري 63 ،ع��ام��ا( ،ش�ي��ع) ،رج��ال :مسجد ال��وزان،
مبارك العبدالله ،غرب مشرف ،تلفون ،97140508 :نساء :الحسينية الزينبية ،ديوان
الشيرازي ،بنيد القار ،تلفون60999678 :
● أمينة عبدالرحيم ت�ق��ي ،ارم�ل��ة :محمد ص��ال��ح شمس ال��دي��ن التركيت،
 81عاما( ،شيعت) ،رجال :العديلية ،ق ،3ش عيسى العسعوسي ،م 44العزاء االثنني
والثالثاء ،تلفون ،22529248 :نساء :العقيلة ،ق ،2ش  ،202م ،19تلفون23832185 :
● نبيل بنيامني يعقوب غريب 58 ،عاما( ،شيع) ،رج��ال :الكنيسة االنجيلية
الوطنية ،القبلة ،ش الخليج العربي ،خلف املستشفى االمريكاني سابقا،ايام العزاء االثنني
والثالثاء من الساعة  9صباحا وحتى الساعة  12ظهرًا ومن الساعة  4عصرًا حتى 7
مساء ،تلفون , 90989058 :نساء :الدسمة ،ق ،6ش ،74م14
● سعد دريميح جعيري العتيبي 85 ،عاما( ،شيع) ،رج��ال :صباح السالم،
ق ،11ش  ،2ج ،2م ،8ت�ل�ف��ون ،66575777 :ن �س��اء :ال��رق��ة ،ق ،2ش ،23م ،245تلفون:
55550411
● حسن عبدالعزيز الصراف 24 ،عاما( ،شيع) ،رجال :مسجد االمام الحسن،
بيان ،تلفون ،55885563 :نساء :حسينية آل الرسول ،الرميثية ،ق ،8ش اسامة بن زيد،
ج،84م337
● طيبة عبدالله املاجد ،ارملة :ابراهيم محمد الشايجي 80 ،عاما ( ،تشيع
التاسعة من صباح اليوم) ،رجال :اليرموك ،ق ،2ش ،3ج ،3م ،15تلفون،94037028 :
نساء :الشهداء ،ق ،2ش  ،205م ،23تلفون25232456 :

فريق الغوص الكويتي خالل ورشة عمل ميدانية نظمتها املبرة لطلبة فريق (سماري)
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مركز صباح األحمد يشارك في
مهرجان عدسة بـ  6اختراعات

مواقيت الصالة
الفجر
الشروق
الظهر

04.41
06.00
11.57

العصر
املغرب
العشاء

03.22
05.55
07.12
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فاكس 22455790
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