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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

الغانم يهنئ نظيره في غانا
بالعيد الوطني
بعث رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغانم برقية تهنئة إلى
رئ�ي��س ال�ب��رمل��ان ف��ي جمهورية غ��ان��ا إدوارد دو أدي��اه��و وذل��ك
بمناسبة العيد الوطني لبلده.

سموه أكد خالل استقباله الغانم والنواب على أهمية بذل المزيد من الجهود

األمير :التعاون بين السلطتين
يصب في مصلحة الوطن والمواطن

نواب لـ «الدستور» :صاحب السمو أكد حرصه على تهيئة الحياة الكريمة للمواطنين
أك � ��د س �م��و أم� �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ
ص� �ب ��اح األح � �م ��د ع �ل��ى أه �م �ي��ة ب��ذل
امل � ��زي � ��د م � ��ن ال � �ج � �ه� ��ود وال � �ت � �ع� ��اون
ال �ب �ن��اء ب�ي�ن ال�س�ل�ط�ت�ين التشريعية
وال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ف��ي امل��رح�ل��ة امل�ق�ب�ل��ة ملا
تحمله من استحقاقات ومتطلبات
للخروج بنتائج تصب في مصلحة
ال ��وط ��ن وامل� ��واط� ��ن وذل � ��ك ف ��ي إط ��ار
ال�ق��ان��ون وم��واك�ب��ة م�س�ي��رة التنمية
للوطن العزيز.
جاء ذلك خالل استقبال صاحب
ال�س�م��و أم�ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ صباح
األح � �م� ��د ال� �ج ��اب ��ر ال� �ص� �ب ��اح ح�ف�ظ��ه
ال �ل��ه ورع� ��اه ب�ق�ص��ر ال�س�ي��ف ص�ب��اح
ام ��س رئ �ي��س م�ج�ل��س األم ��ة م ��رزوق

ال� �غ ��ان ��م ورؤس� � � ��اء وأع � �ض� ��اء ل�ج�ن��ة
ال � � �ش� � ��ؤون امل� ��ال � �ي� ��ة واالق � �ت � �ص ��ادي� ��ة
ولجنة األولويات ولجنة امليزانيات
والحساب الختامي.
وم � � � � � ��ن ج� � �ه� � �ت � ��ه ق � � � � � ��ال ال� � �ن � ��ائ � ��ب
د.عبدالرحمن الجيران إن سمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد وجه ٤
رسائل للجميع أك��د فيها أن الدعم
امل�ق��دم للمواطن البسيط ل��ن يمس.
وت��اب��ع أن س �م��وه خ�ل�ال ال�ل�ق��اء دع��ا
النواب إلى أال يفكروا باالنتخابات
ألن رض � ��ى ال � �ن� ��اس غ ��اي ��ة ال ت� ��درك
وي �ج��ب ان ي �ق��دم ال �ن��ائ��ب مصلحة
الكويت على املصالح الخاصة.
وبدوره وصف النائب د .يوسف

المالكي :األمير فارس األمة العربية
في دعم القضية الفلسطينية
وص� � � � � � � ��ف وزي� � � � � � � � � ��ر ال� � � �خ � � ��ارج� � � �ي � � ��ة
الفلسطيني رياض املالكي سمو أمير
ال�ب�لاد الشيخ صباح االح�م��د الجابر
الصباح بأنه صاحب املواقف النبيلة
وفارس األمة العربية في دعم القضية
الفلسطينية.
وأكد املالكي على هامش االجتماع
ال� � � � � � � � ��وزاري ال � �ت � �ح � �ض � �ي� ��ري ل � � �ل� � ��دورة

االستثنائية الخامسة ملؤتمر القمة
االس �ل��ام � ��ي ام � ��س ان � ��ه ف� ��ي االوق � � ��ات
ال �ص �ع �ب��ة ي �ب ��رز س �م ��وه وب��اس �ت �م��رار
م��ن خ�لال توجيه ه��ذا ال��دع��م ال��ذي لم
يتوقف لصالح فلسطني في املجاالت
كافة.
تفاصيل (ص)15

المالية توافق على تعديل قانون
غسيل األموال ومكافحة اإلرهاب
أع � �ل� ��ن رئ � �ي� ��س ال� �ل� �ج� �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة
فيصل ال�ش��اي��ع ع��ن م��واف�ق��ة اللجنة
ع �ل��ى ال �ت �ع��دي��ل ع �ل��ى ق��ان��ون غسيل
األموال ومكافحة اإلرهاب في املادة
ال �خ��اص��ة ب ��وح ��دة ال �ت �ح��ري��ات ب��أن
تكون ميزانيتها ملحة كونها جهة
مستقلة   .

واض � � � ��اف ال � �ش� ��اي� ��ع ان ال� ��وح� ��دة
ت�ع�ت�ب��ر ه�ي�ئ��ة م�س�ت�ق�ل��ة ت��م امل��واف �ق��ة
على تعديل املادة رقم  ١٦من قانون
غسيل األم��وال وسيتم رفع تقريره
إلى مجلس األمة ليدرج على جدول
األعمال.

ال ��زل ��زل ��ة أن ل� �ق ��اء ص ��اح ��ب ال �س �م��و
االم �ي ��ر ب��اع �ض��اء ل�ج�ن��ة االول ��وي ��ات
وامل��ال �ي��ة وامل �ي��زان �ي��ات ك ��ان متميزا
وهادفا فلقد عرض صاحب السمو
االمير الوضع املالي للبالد وحلله
ب � �ص� ��ورة دق �ي �ق ��ة واع � �ط� ��ى ال �ح �ل��ول
النقاذ الوضع املالي واالقتصادي.
وأض��اف :كما اك��د سموه حرصه
الشديد باستمرار الحكومة لتقديم
الخدمات للمواطنني تأكيدا للمبدأ
الدستوري بتهيئة الحياة الكريمة
للمواطنني.
تفاصيل (ص)03
األمير مستقبال رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ورؤساء وأعضاء لجان املالية وامليزانيات واألولويات

ملف «الدستور»
مالحظات
ديوان المحاسبة
 ديوان المحاسبة:إعادة النظر في
سياسات الدعوم
وترشيدها
 الصرعاوي:االستعجال في
تنويع مصادر
اإليرادات غير
النفطية بجميع
أنواعها
تفاصيل (ص)13-07

العبيدي :سنأخذ بعين االعتبار التوصيات في تغيير الالئحة

الصحية :مرافقان للمريضة واألطفال
والمعاقين المبتعثين للعالج بالخارج
ط��ال�ب��ت ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون الصحية
واالج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل ال �ب��رمل��ان �ي��ة
بتعديل بعض مواد الالئحة املنظمة
ملوضوع العالج بالخارج.
وقال مقرر اللجنة النائب سعدون
ح �م��اد ان ال �ل �ج �ن��ة ت ��رى ض � ��رورة أن
يكون للمريضة مرافقان اثنان بحيث
ي �ع �ط��ى امل ��راف ��ق األول م�خ�ص�ص��ات
كاملة واملرافق الثاني يعطى تذكرة
وإجازة من العمل إضافة إلى أن هذا
األم��ر يجب أن ينطبق على األطفال
املرضى األق��ل من  12سنة واملعاقني
إعاقة شديدة.
وعلى صعيد متصل ق��ال النائب
س �ع��دون ح �م��اد ف��ي ت�ص��ري��ح خ��اص

ل �ـ «ال��دس �ت��ور» ان ال�ل�ج�ن��ة الصحية
ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ت �ع �ق ��د اج� �ت� �م ��اع ��ا ي ��وم
الخميس مع وزارة الصحة وستحدد
ال��وزارة هل سيكون مستشفى جابر
للكويتيني فقط أم ال.
وم � ��ن ج �ه �ت��ه ق � ��ال وزي� � ��ر ال �ص �ح��ة
د.ع�ل��ي العبيدي ان ال �ق��رارات املالية
فيما يخص العالج في الخارج تأتي
من مجلس الوزراء والقرارات الفنية
تأتي من وزارة الصحة.
وأض � � � ��اف ان اي ق � � ��رار ف� ��ي ش ��أن
املخصصات املالية يخضع ملوافقة
م� �ج� �ل ��س ال � � � � � ��وزراء ول � �ي� ��س ل� � � ��وزارة
الصحة مضيفا ان الالئحة الجديدة
اوق �ف��ت ال �ع�لاج ف��ي ال �خ��ارج ل�ح��االت

ال �ع�ل�اج ال�ط�ب�ي�ع��ي واب �ل �غ��ت ال �ن��واب
فيها
وف �ي �م��ا ي �خ��ص ت��وص �ي��ة م�ج�ل��س
االم��ة بوقف تنفيذ االئ�ح��ة الجديدة
ق� ��ال ال �ع �ب �ي��دي ت �م��ت امل ��واف� �ق ��ة ع�ل��ى
ال�ل�ائ� �ح ��ة ال� �ج ��دي ��دة وت � ��م ت�ن�ف�ي��ذه��ا
وارس �ل��ت ال ��ى امل�ك��ات��ب ال�ص�ح�ي��ة في
ال� �خ ��ارج م �س �ت��درك��ا ب ��ال �ق ��ول :ان ما
ستطرحه اللجنة الصحية البرملانية
م ��ن ت ��وص� �ي ��ات ف ��ي ج �ل �س��ة م�ج�ل��س
االم��ة املقبلة س��وف يتم اخ��ذه بعني
االعتبار في تغيير الالئحة الجديدة.

خالف نيابي حول خصخصة التعاونيات

تفاصيل (ص)06
تفاصيل (ص)04
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األمير استقبل ولي العهد والغانم والمبارك
ويرعى حفل تخريج دفعة من الضباط

سمو األمير مستقبال سمو ولي العهد

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
 ح�ف�ظ��ه ال�ل��ه ورع� ��اه -ب�ق�ص��ر السيفصباح امس سمو ولي العهد الشيخ
نواف األحمد.
كما استقبل رئ�ي��س مجلس األم��ة
مرزوق الغانم واستقبل سمو الشيخ

ومستقبال رئيس مجلس األمة

جابر امل�ب��ارك رئيس مجلس ال��وزراء
ك�م��ا اس�ت�ق�ب��ل ال �ن��ائ��ب األول لرئيس
م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء وزي � � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
الشيخ صباح الخالد.
وم � � � ��ن ن� ��اح � �ي� ��ة اخ � � � � ��رى اس� �ت� �ق� �ب ��ل
ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و أم �ي��ر ال�ب�لاد
ال�ش�ي��خ ص �ب��اح االح �م��د ن��ائ��ب رئ�ي��س

مجلس ال ��وزراء ووزي��ر املالية ووزي��ر
النفط بالوكالة أن��س الصالح ووزي��ر
البترول والثروة املعدنية بجمهورية
ب��اك �س �ت��ان اإلس�ل�ام �ي��ة ش��اه��د خ��اق��ان
عباسي وذلك بمناسبة زيارته للبالد.
وحضر املقابلة نائب وزير شؤون
الديوان األميري الشيخ علي الجراح

والرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول
ن��زار العدساني وال��رئ�ي��س التنفيذي
لشركة (كوفبك) الشيخ ن��واف سعود
الناصر.
ويتفضل ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال �ق��ائ��د األع �ل ��ى ل�ل�ق��وات
املسلحة فيشمل برعايته وحضوره

ح �ف��ل ت �خ��ري��ج ال �ط �ل �ب��ة ال �ض �ب��اط م��ن
الدفعة الثالثة واألرب�ع�ين بكلية علي
الصباح العسكرية وذل��ك في الساعة
ال�ع��اش��رة وال�ن�ص��ف م��ن ص�ب��اح اليوم
االثنني.
ك�م��ا ب�ع��ث ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص �ب��اح األح �م��د

ب �ب��رق �ي��ة ت �ه �ن �ئ��ة إل� ��ى ال ��رئ �ي ��س ج��ون
درام ��ان ��ي م��اه��ام��ا رئ �ي��س ج�م�ه��وري��ة
غانا الصديقة عبر فيها عن خالص
ت �ه��ان �ي��ه ب �م �ن��اس �ب��ة ال �ع �ي��د ال��وط �ن��ي
ل � �ب�ل��اده م �ت �م �ن �ي��ا ل �ف �خ��ام �ت��ه م ��وف ��ور
ال �ص �ح��ة وال �ع��اف �ي��ة ول�ل�ب�ل��د ال�ص��دي��ق
دوام التقدم واالزدهار.

ولي العهد استقبل رئيسي مجلسي األمة والوزراء
ووزير نفط باكستان

سمو ولي العهد مستقبال سمو الشيخ جابر املبارك

استقبل سمو ولي العهد الشيخ
ن � � ��واف األح � �م� ��د ال� �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح
ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ب�ق�ص��ر ال�س�ي��ف ص�ب��اح
ام ��س رئ �ي��س م�ج�ل��س األم ��ة م ��رزوق
الغانم واستقبل سمو الشيخ جابر
املبارك رئيس مجلس الوزراء.
واس�ت�ق�ب��ل وزي ��ر ش ��ؤون ال��دي��وان

األم � � �ي� � ��ري ال� �ش� �ي ��خ ن� ��اص� ��ر ص �ب��اح
األح �م��د ك�م��ا استقبل ال�ن��ائ��ب األول
ل ��رئ �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ووزي � ��ر
ال �خ��ارج �ي��ة ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال�خ��ال��د
واس� �ت� �ق� �ب ��ل ن ��ائ ��ب رئ � �ي ��س م�ج�ل��س
ال��وزراء ووزي��ر الدفاع الشيخ خالد
ال � �ج� ��راح واس �ت �ق �ب��ل وزي� � ��ر االع �ل��ام

ومسقبال وزير البترول والثروة املعدنية الباكستاني

ووزي� � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل � �ش� ��ؤون ال �ش �ب��اب
الشيخ سلمان الحمود.
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ
ن��واف االح�م��د نائب رئيس مجلس
ال��وزراء ووزي��ر املالية ووزي��ر النفط
ب��ال��وك��ال��ة أن ��س ال �ص��ال��ح وب��رف�ق�ت��ه
وزي � ��ر ال �ب �ت ��رول وال � �ث� ��روة امل�ع��دن�ي��ة

ب �ج �م �ه��وري��ة ب��اك �س �ت��ان اإلس�لام �ي��ة
ال �ص��دي �ق��ة ش��اه��د خ ��اق ��ان ع�ب��اس��ي
وذلك بمناسبة زيارته للبالد.
ح �ض��ر امل �ق��اب �ل��ة رئ �ي ��س امل ��راس ��م
وال �ت �ش��ري �ف��ات ب ��دي ��وان س �م��و ول��ي
ال� �ع� �ه ��د ال� �ش� �ي ��خ م� � �ب � ��ارك ال� �ح� �م ��ود
وال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ف��ي م��ؤس�س��ة

البترول ن��زار العدساني والرئيس
ال � �ت � �ن � �ف � �ي ��ذي ل� �ل� �ش ��رك ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة
لالستكشافات البترولية الخارجية
(ك� ��وف � �ب� ��ك) ال� �ش� �ي ��خ ن� � � ��واف س �ع��ود
الناصر.
وب�ع��ث سمو ول��ي ببرقية تهنئة
إلى الرئيس جون دراماني ماهاما

رئ �ي��س ج �م �ه��وري��ة غ��ان��ا 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 ال �ع �ي��د ال��وط �ن��ي ل �بل��اده
متمنيا له موفور الصحة والعافية.
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سموه استقبل الغانم ورؤساء وأعضاء لجان المالية واألولويات والميزانيات

األمير :المرحلة المقبلة تحمل استحقاقات
تتطلب التعاون بين السلطتين

صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد مستقبال رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ورؤساء وأعضاء لجان الشؤون املالية واالقتصادية واألولويات وامليزانيات والحساب الختامي

استقبل صاحب السمو أمير
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 ب �ق �ص��ر ال �س �ي��ف ص �ب��اح
امس رئيس مجلس األمة مرزوق
ال�غ��ان��م ورؤس ��اء وأع �ض��اء لجنة
ال� �ش ��ؤون امل��ال �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة
ول � �ج � �ن� ��ة األول � � � ��وي � � � ��ات ول� �ج� �ن ��ة
امليزانيات والحساب الختامي.
وق� ��د أك� ��د س �م��وه ح �ف �ظ��ه ال�ل��ه
أه�م�ي��ة ب ��ذل امل��زي��د م��ن ال�ج�ه��ود
والتعاون البناء بني السلطتني
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ت �ن �ف �ي ��ذي ��ة ف��ي
امل � ��رح� � �ل � ��ة امل � �ق � �ب � �ل ��ة مل� � ��ا ت �ح �م �ل��ه
م� ��ن اس� �ت� �ح� �ق ��اق ��ات وم �ت �ط �ل �ب��ات
ل � �ل � �خ� ��روج ب� �ن� �ت ��ائ ��ج ت� �ص ��ب ف��ي
مصلحة الوطن وامل��واط��ن وذلك
ف � ��ي إط� � � ��ار ال � �ق� ��ان� ��ون وم ��واك� �ب ��ة
مسيرة التنمية للوطن العزيز.
وم � � � ��ن ج � �ه � �ت� ��ه ق � � � ��ال ال � �ن� ��ائ� ��ب
د.عبدالرحمن الجيران إن سمو
أم � �ي� ��ر ال� � �ب �ل��اد ال � �ش � �ي ��خ ص� �ب ��اح
األح�م��د وج��ه  ٤رس��ائ��ل للجميع
لقطاعات الكويت كافة والرسالة
األول� � � � ��ى ب �ي��ن ف� �ي� �ه ��ا س � �م� ��وه ان
ال� �ق� �ض� �ي ��ة ل� �ي� �س ��ت ق� �ض� �ي ��ة م ��ال
ب �ق��در م��ا ه��ي ق�ض�ي��ة ان ال��وض��ع
امل��ال��ي ل�ل��دول��ة ليس ج�ي��دا وغير
م�ط�م�ئ��ن وم� ��ن ال �خ �ط��أ ان نبقى
ن �س �ح��ب م ��ن االح �ت �ي��اط��ي ال �ع��ام
ل�ي��س ل�ت��وف�ي��ر اس��اس �ي��ات وان�م��ا
لتوفير كماليات ،كما ان الوضع
االئتماني للدولة يخضع إلعادة

ت�ق�ي�ي��م ول��ذل��ك ن �ح��ن ال ن��ري��د ان
يتراجع تصنيفه االئتماني وان
ت �ن �خ �ف��ض ق �ي �م��ة ال ��دي� �ن ��ار واك ��د
سموه ان الوضع يحتاج لوقفة
لتصحيح األوضاع.
وأض��اف :أم��ا الرسالة الثانية
م��ن س�م��وه فهي أن ال��دع��م املقدم
للمواطن البسيط لن يمس ولكن
ال�ج��دي��د ف�ي��ه ان��ه س�ي�ك��ون ضمن
امل �ع �ق��ول وان زاد ع��ن ه ��ذا ال�ح��د
فعليه ان يدفع.
واشار الى ان الرسالة الثالثة
ان � � � ��ه الب � � � ��د ل� �ل� �ش� �ع ��ب م � �ش� ��ارك� ��ة
سموه لهذه املسؤولية وليست
م �س��ؤول �ي��ة ف��ردي��ة ب �ق��در م��ا هي
م�س��ؤول�ي��ة وام��ان��ة أم��ة يحملها
س �م��وه ،م�ش�ي��را ال ��ى ان ��ه التمس
من سموه مدى اهتمامه الواسع
ف � ��ي ان ي � � � ��وازن ب �ي��ن ال �س �ي��اس��ة
الداخلية والسياسة الخارجية
خصوصا ان التحديات املحيطة
ش � ��دي � ��دة وك� � �ث� � �ي � ��رة ،م � ��ؤك � ��دا ان
ص � ��اح � ��ب ال � �س � �م� ��و ح � ��ري � ��ص ان
ت�ب�ق��ى ال �ك��وي��ت ك�م��ا ك��ان��ت وفية
مل�ب��ادئ�ه��ا ول�ق�ي�م�ه��ا ول��رس��ال�ت�ه��ا
ال �ت��ي ت�ح�م�ل�ه��ا ل �ل �ع��ال��م ال �ع��رب��ي
واالسالمي.
وت��اب��ع ام ��ا ال��راس��ال��ة ال��راب�ع��ة
فافتتح بها سموه اللقاء ان على
النواب أال يفكروا باالنتخابات
ألن رض��ى ال�ن��اس غ��اي��ة ال ت��درك
ويجب ان يقدم النائب مصلحة
الكويت على املصالح الخاصة

ويجب أن يكون شعارنا الكويت
واملصالح العليا للبالد.
وأض � � ��اف ان س� �م ��وه وع � ��د ان
ه � ��ذه ال � �ل � �ق� ��اءات س �ت �س �ت �م��ر م��ع
ال�ن��واب وان تكون اكثر صراحة
وشفافية وان نجتمع مع الوزراء
املعنيني وان نوجه لهم األسئلة
م�ب��اش��رة ح�ت��ى ي�ج��ب عليها كل
وزير.
إنقاذ الوضع
وب� � � � � � � � ��دوره وص� � � � ��ف ال � �ن� ��ائ� ��ب
د.يوسف الزلزلة أن لقاء صاحب
ال �س �م��و االم� �ي ��ر ب��اع �ض��اء لجنة
االول��وي��ات وامل��ال�ي��ة وامليزانيات
ك � � ��ان ل � �ق � ��اء م� �ت� �م� �ي ��زا وه � ��ادف � ��ا،
ف �ل �ق ��د ع� � ��رض ص� ��اح� ��ب ال �س �م��و
االم � �ي� ��ر ال� ��وض� ��ع امل� ��ال� ��ي ل �ل �ب�لاد
وح�ل�ل��ه ب �ص��ورة دق�ي�ق��ة واع�ط��ى
ال �ح �ل��ول الن� �ق ��اذ ال ��وض ��ع امل��ال��ي
واالقتصادي.
وأض� � � � � ��اف :ك � �م ��ا اك � � ��د س� �م ��وه
على حرصه الشديد باستمرار
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ل� �ت� �ق ��دي ��م ال� �خ ��دم ��ات
ل� �ل� �م ��واط� �ن�ي�ن ت� ��أك � �ي� ��دا ل �ل �م �ب��دأ
ال � ��دس � �ت � ��وري ب �ت �ه �ي �ئ��ة ال �ح �ي ��اة
الكريمة للمواطنني.
وتابع الزلزلة :وختم صاحب
ال�س�م��و ح��دي�ث��ه ب��وج��وب العمل
م� �ت� �ع ��اون�ي�ن الج � �ت � �ي ��از امل ��رح �ل ��ة
االق �ت �ص��ادي��ة وامل��ال �ي��ة ال�ح��رج��ة
ال� �ت ��ي ت �ع �ص��ف ب ��ال �ع ��ال ��م اج �م��ع
ونحن بمشيئة الله قادرون على
ذل��ك اذا اتقنا استخدام االدوات

االق� �ت� �ص ��ادي ��ة وامل ��ال� �ي ��ة امل �ت��اح��ة
وال �ت��ي ل��ن ت �ك��ون اال ف��ي ص��ال��ح
امل� ��واط � �ن �ي�ن س � � ��واء ف� ��ي ال ��وض ��ع
الحالي او املستقبلي.
وأردف :وقد اكد جميع النواب
ان �ه��م سيمتثلون ك��ل م��ا طرحه
س �م��وه ع�ل�ي�ه��م الن ذل� ��ك يعتبر
امل � � �خ� � ��رج ال� �ح� �ق� �ي� �ق ��ي ل �ل��ازم � ��ات
االقتصادية التي تواجه البالد.
االصالح والتنمية
ومن جانبه قال النائب مبارك
الحريص لـ«الدستور» :تشرفنا
بلقاء سمو األمير وكعادة سموه
ج� � � ��اءت ت ��وج� �ي� �ه ��ات ��ه ال �س��ام �ي��ة
ت��دف��ع ن�ح��و اإلص �ل�اح والتنمية
وال�ت��واف��ق ب�ين السلطتني واب��رز
القضايا التي نوقشت اإلصالح
االقتصادي والترشيد والدعوم
مضيفا ان ال�ن��واب اك��دوا لسمو
األم �ي��ر ان�ه��م ي�ط��ال�ب��وا الحكومة
ب�ت�ع��اون اك�ث��ر وت�ح��رك أك�ث��ر وان
تكون مواكبة للمجلس وخاصة
ف��ي ق�ض�ي��ة ال ��دع ��وم م �ش �ي��را ال��ى
ان ه � �ن� ��اك اج� �ت� �م ��اع ��ات ل �ل �ج �ن��ة
املالية والحكومة تفتقد للجدية
وال �ب �ي��ان��ات وامل �ع �ل��وم��ات تتكرر
واح�ي��ان��ا ت�ت�ض��ارب فيما بينها
وه � ��ذا ال � ��ذي ت ��م ت �ب �ي��ان��ه ل�س�م��و
األم �ي��ر واش ��ار ال�ح��ري��ص ال��ى ان
س�م��وه اك��د ع��دم امل�س��اس بجيب
املواطن وأال يضار احد بترشيد
الدعوم.

االختالالت االقتصادية
الى ذلك قال النائب القضيبي
ل� �ـ«ال ��دس� �ت ��ور» :ت ��م ال �ت �ط��رق في
ل �ق ��ائ �ن ��ا م� ��ع س� �م ��و األم � �ي� ��ر ال ��ى
قضية االخ �ت�لاالت االقتصادية
وق�ض�ي��ة ال��دع��وم وس �م��و األم�ي��ر
ش� � � � � ��دد ع � � �ل� � ��ى ال � � �ت� � ��رش � � �ي� � ��د ف ��ي
م � �ص� ��روف� ��ات امل� � ��وازن� � ��ة ال� �ع ��ام ��ة
والنواب ابدوا رأيهم وتصورهم
ومقترحاتهم والسيما ان تكون
اج �ه��زة ال �ح �ك��وم��ة م �ت��راب �ط��ة في
التنفيذ والترشيد وأن كل جهة
ح �ك��وم �ي��ة ت �ع �م��ل وف � ��ق رؤي �ت �ه��ا
الخاصة وه��ذا ما ابلغت سموه
وان�ن��ا نحتاج ال��ى ج��دول زمني
وخ�ط��ة ل��رس��م ت �ع��اون فعلي بني
الجهات.
واض� � � ��اف ان رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
االم� � � ��ة اك� � ��د ل� �س� �م ��و األم� � �ي � ��ر ان ��ه
س � �ي � �ك� ��ون ه � �ن � ��اك خ � �ط� ��ة ك��ام �ل��ة
ش��ام �ل��ة ل�ل�إص�ل�اح االق �ت �ص��ادي
وس�ت�ع��رض ع�ل��ى امل�ج�ل��س تحت
قبة عبدالله السالم للمصادقة
ع �ل �ي �ه��ا وم� �ح ��اس� �ب ��ة ال �ح �ك��وم��ة
عليها في حال تقصيرها.

الجيران :االمير أكد
للنواب أال يفكروا
باالنتخابات
الزلزلة :جميع
النواب سيمتثلون
لكل ما طرحه
سموه
الحريص :صاحب
السمو شدد على
عدم المساس
بجيب المواطن
القضيبي :الغانم
أكد لالمير وجود
خطة شاملة
لإلصالح االقتصادي
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خالف نيابي حول خصخصة التعاونيات
ب �ي��ن م� ��ؤي� ��د وم � � �ع� � ��ارض اخ �ت �ل��ف
ع� ��دد م ��ن ال� �ن ��واب ح� ��ول خصخصة
الجمعيات التعاونية اذ رأى فريق
ان ال �ت��وج��ه ن �ح��و ال�خ�ص�خ�ص��ة هو
ال �ح��ل االم �ث��ل ب�ي�ن�م��ا االخ� ��ر يعتبره
مخالفا للدستور والقانون ،محذرا
ف��ي ال��وق��ت نفسه م��ن هيمنة القطاع
الخاص على التعاونيات.
وه � � ��دد ال � �ف ��ري ��ق ال � �ث ��ان ��ي وزي� � ��رة
الشؤون االجتماعية والعمل وزيرة
ال � ��دول � ��ة ل � �ش � ��ؤون ال �ت �خ �ط �ي��ط ه �ن��د
ال �ص �ب �ي��ح ب��ات �خ��اذ م��وق��ف س�ي��اس��ي
وتقديم استجواب لها ان لم تتراجع
عن هذا التوجه.
ف � �ي � �م � ��ا رأى ف � � ��ري � � ��ق ث � � ��ال � � ��ث ان
ال � �خ � �ص � �خ � �ص� ��ة ب� ��ال � �ش � �ك� ��ل امل� �ط� �ل ��ق
م ��رف ��وض ��ة ول� �ك ��ن ي �ج��ب ت�خ�ص�ي��ص
االس � � ��واق امل ��رك ��زي��ة وي �ب �ق��ى مجلس
االدارة مثلما ه��و منتخب م��ن قبل
املساهمني ف��ي الجمعيات موضحا
انه اذا خرج توجه الخصخصة عند
ه ��ذا ال �ت �ص��ور ف ��إن م ��ن ح ��ق ال �ن��واب
املساءلة واملتابعة والتصحيح.
وق� ��ال ال �ن��ائ��ب د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة
ليس هناك خصخصة للتعاونيات
استعانة بمشغل وه�ن��اك ف��رق كبير
وه � ��ذا م ��ا ت ��م ف ��ي ج �م �ع �ي��ة ال��دس �م��ة
وان� ��ا م��ن امل �ص��وت�ين م��ع ه ��ذا ال �ق��رار
ب ��ان ي��أت��ي م�ش�غ��ل يتسلم الجمعية
بشروط واضحة مشيرا ال��ى ان ذلك
ف ��ي م �ص �ل �ح��ة امل �س��اه �م�ي�ن وه � ��ذا م��ا
ت ��م ب��ال �ف�ع��ل وت �ق ��وم وزارة ال �ش��ؤون
ب �م �ت��اب �ع��ة ه � ��ذا امل� �ش� �غ ��ل .واض � � ��اف:
س�ئ�م�ن��ا م��ن وج ��ود م�ج��ال��س ادارات
غ� �ي ��ر ق � � � ��ادرة ع� �ل ��ى ت �س �ي �ي��ر ال �ع �م��ل
وسئمنا ايضا من وج��ود اشخاص
غ�ي��ر م�خ�ل�ص�ين ح�ي��ث ي��أت��ي م��وظ��ف
بسيط وي �ك��ون م �س��ؤوال ع��ن ماليني
الدنانير بالجمعية.
وأردف :وم ��ع اح �ت��رام��ي ل �ك��ل من
ي �خ��ال��ف ه� ��ذا ال �ت �ص��ور ل ��و اع�ط�ي�ن��ا
الفرصة لجمعية الدسمة وبمشغل

الزلزلة:
سنرى النتائج
وهناك فرق كبير
بين االستعانة
بمشغل
والخصخصة
د .يوسف الزلزلة

صالح عاشور

سعود الحريجي

د .عودة الرويعي

جديد فسنرى نتائج ذل��ك وه��ذا هو
ال �ع �م��ل ال �ت �ع��اون��ي االم �ث��ل واالرب � ��اح
ستتجاوز الـ .% 10
وتابع :حتى االسعار ستكون اقل
م ��ن امل ��وج ��ود ك �م��ا ان ��ه ع �ل��ى امل�ش�غ��ل
ال � �ت� ��زام� ��ات م �ن �ه��ا خ� �ف ��ض االس� �ع ��ار
وس��داد دي��ون جميعة الدسمة التي
ت �ج��اوز  9م�لاي�ين دي �ن ��ار .م�س�ت�ط��را:
وب��امل�ن��اس�ب��ة ان��ا م��ن س �ك��ان ال��دس�م��ة
واح � ��د امل �ص��وت�ي�ن ع �ل��ى االس �ت �ع��ان��ة
باملشغل.
ب��دوره اكد النائب صالح عاشور
ان خ�ص�خ�ص��ة ال �ج �م �ع �ي��ات م�ف�ه��وم
خ � ��اط � ��ئ الن ال� �خ� �ص� �خ� �ص ��ة ت �ع �ن��ي
خصخصة قطاع حكومي الى خاص
والجمعيات ليست قطاعا حكوميا
وتم تأسيسها من قبل ابناء املنطقة
وال � � �ه� � ��دف م� �ن� �ه ��ا خ� ��دم� ��ة امل �ج �ت �م��ع
ول�ي��س الربحية .مضيفا :وبالتالي
تحويلها م��ن ادارة ال ت�ه��دف للربح
ال ��ى ش��رك��ات ت �ه��دف ل�ل��رب��ح مخالف
لقانون انشاء الجمعيات التعاونية.
وت � �س� ��اءل ع� ��اش� ��ور :مل � ��اذا ل ��م ي�ت��م
االس �ت �ع��ان��ة ب��ال �ش��رك��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
االس�ت�ث�م��اري��ة م��ن ب��اب اول��ى وايضا
ه��و مخالف لبعض م��واد الدستور
محذرا من ان ذلك قد يفضي لهيمنة
ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص ع �ل��ى اك �ب ��ر ق �ط��اع

للتجزئة وهو الجمعيات التعاونية
ف��ي املستقبل الن ال�خ�ط��وة ل��ن تقف
على جمعية واحدة.
وتابع ان خصخصة التعاونيات
هي توجه لوزيرة الشؤون واطالبها
ب ��اع ��ادة ال �ن �ظ��ر ب �ه��ذا ال �ت��وج��ه وه��و
اس � �ت � �ح ��واذ ال� �ق� �ط ��اع ال � �خ� ��اص ع�ل��ى
ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ات م � ��ؤك � ��دا ان اس� �ت� �م ��رار
الوزيرة وعدم تراجعها سيحتم علي
اتخاذ موقف سياسي وس��وف اقدم
لها استجوابا ان لم تتراجع.
وم��ن جهته ق��ال ال�ن��ائ��ب د .ع��ودة
ال� ��روي � �ع� ��ي :م� ��ا ت �ح ��دث ��ت ب� ��ه وزي � ��رة
ال�ش��ؤون ع��ن خصخصة الجمعيات
ان�م��ا ه��و خصخصة ادارة االس ��واق
امل��رك��زي��ة ل�ك��ن ي�ب�ق��ى م�ج�ل��س االدارة
مثلما ه��و منتخب م��ن امل�س��اه�م�ين.
مضيفا :لكن اذا خرجت الخصخصة
عن هذا التصور فان من حق النواب
امل� �س ��اء ل ��ة وامل� �ت ��اب� �ع ��ة وال �ت �ص �ح �ي��ح
وأوض � � ��ح ان ال� �ن� �ق ��اش ال� �س ��اب ��ق م��ع
وزي � � � ��رة ال � � �ش � ��ؤون ل � ��م ت� ��وض� ��ح ف �ي��ه
ال� � �ص � ��ورة ش ��ام� �ل ��ة ع � ��ن خ �ص �خ �ص��ة
مراكز االس��واق املركزية .مستطردا:
واذا ت��م توضيح ه��ذا االم��ر وتبيان
ح� �ق� �ي� �ق ��ة خ� �ص� �خ� �ص ��ة ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ات
ف �س �ن �ب �ن ��ي رأي � � �ن � ��ا ع � �ل� ��ى امل� �ع� �ل ��وم ��ة
ال�ص�ح�ي�ح��ة ون ��ري ��د م �ع��رف��ة م ��ا هية

وآل �ي��ة الخصخصة م �ش��ددا ع�ل��ى ان
خصخصة الجمعيات ع�ل��ى الشكل
املطلق مرفوض.
في غضون ذلك قدم النائب سعود
الحريجي سؤاال إلى وزيرة الشؤون
االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع�م��ل وزي ��رة ال��دول��ة
ل �ش��ؤون ال�ت�خ�ط�ي��ط وال�ت�ن�م�ي��ة هند
ال �ص �ب �ي��ح ج ��اء ف �ي��ه :إن ال�ج�م�ع�ي��ات
التعاونية في دول��ة الكويت نموذج
فريد من نوعه على مستوى العالم
ف�ه��ي ت �ق��وم ب ��دور م�ت�م�ي��ز ف��ي خ��دم��ة
امل ��واط �ن�ي�ن وامل �ق �ي �م�ي�ن ل �ك��ن ال��وض��ع
اخ �ت �ل��ف م ��ع م � ��رور ال ��وق ��ت وال ��زم ��ن
ح� �ي ��ث أخ � ��ذ ب� �ع ��ض م� ��ن وص � ��ل إل ��ى
مجالس اإلدارات يستغل هذا الدور
الكبير والحيوي ملصالح شخصية
أو سياسية إن تطوير ه��ذه الفكرة
املتميزة في خدمة املواطن داخل كل
منطقة بطريقة حديثة تتماشى مع
التطور العاملي ليس م��ن الصعوبة
وه��ذا ال يضطرنا إل��ى خصخصتها
الج� � � � ��ل ت� � �ط � ��وي � ��ره � ��ا ال س � �ي � �م� ��ا أن
ال�خ�ص�خ�ص��ة مل �ث��ل ه ��ذه ال�ج�م�ع�ي��ات
ال� �ت� �ع ��اون� �ي ��ة ت� �ق� �ض ��ي ع� �ل ��ى ال �ع �م��ل
ال �ت �ع��اون��ي ال �ت��ي م��ن اج�ل�ه��ا أنشئت
تلك الجمعيات.
وط � � ��ال � � ��ب ال � �ح � ��ري � �ج � ��ي ت � ��زوي � ��ده
بالتالي:

هل لدى الوزارة النية لخصخصةجميع ال�ج�م�ع�ي��ات ال�ت�ع��اون�ي��ة؟ وم��ا
امل�س��وغ القانوني ل��ذل��ك؟ وه��ل تملك
ال ��وزارة الجمعيات التعاونية ملكا
تاما بحيث يجوز لها التصرف في
الجمعيات منفردة بقرارتها؟ وهل
ال�ت��وج�ه��ات لخصخصة الجمعيات
ال �ت �ع��اون �ي��ة ت �ت �س��ق ل� ��رؤي� ��ة ال ��دول ��ة
لإلصالح االقتصادي؟
ه � ��ل ت� ��م اس� �ت� �ط�ل�اع رأي ات �ح ��ادال �ت �ع��اون �ي��ات ف ��ي ال �خ �ص �خ �ص��ة؟ لو
وجد يرجى تزويدي بذلك.
 هل هناك دراسة أعدتها الوزارةع��ن ج ��دوى الخصخصة واألس �ب��اب
التي أدت إل��ى الخصخصة؟ إذا كان
ه �ن��اك دراس � ��ة ي��رج��ى ت ��زوي ��دي بها
وإن ل��م ي�ك��ن ه�ن��اك دراس ��ة ف�ل��م تمت
الخصخصة وعلى أي أسس اتخذت
هذه القرارات؟
 ن � �م� ��ى إل � � ��ى ع� �ل� �م� �ن ��ا أن ن �س �ب��ةال �ت �ص��وي��ت ع �ل��ى ق� ��رار الخصخصة
ال ت ��ذك ��ر م ��ن اص � ��ل امل �س��اه �م�ي�ن ف��ي
ال �ج �م �ع �ي��ات ع �ل �ي��ه ي ��رج ��ى ت ��زوي ��دي
ب� ��أس � �م� ��اء ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ات ال � �ت� ��ي ت �م��ت
خصخصتها ونسبة التصويت وما
آلية التصويت؟

عاشور:
سأقدم استجوابا
للصبيح إذا لم
تتراجع
الحريجي:
ما أسباب خصخصة
التعاونيات؟
الرويعي:
خصخصة
التعاونيات بشكل
مطلق مرفوض

التميمي :النظام اإللكتروني للشهادات
خطوة غير مسبوقة
أث � �ن� ��ى م � ��راق � ��ب م� �ج� �ل ��س األم � ��ة
ال �ن ��ائ ��ب ع �ب��دال �ل��ه ال �ت �م �ي �م��ي ع�ل��ى
ج � �ه� ��ود م �ن �ط �ق��ة م� � �ب � ��ارك ال �ك �ب �ي��ر
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ال �ت��ي دش �ن��ت م��ؤخ��را
ال � �ن � �ظ� ��ام االل� � �ك� � �ت � ��رون � ��ي الص� � � ��دار
ال � �ش � �ه � ��ادات ال � ��دراس � �ي � ��ة ل �ل �ط�ل�اب
والطالبات.
وقال إن هذه التجربة الناجحة
تشكل خ�ط��وة غ�ي��ر مسبوقة على
م�س�ت��وى امل�ن��اط��ق التعليمية بعد

أن أدخلت ه��ذا النظام ال��ذي يمكن
اس�ت�خ��دام حتى ب��واس�ط��ة الهاتف
ال��ذك��ي وع��ن ط��ري��ق اي�ص��ال رسالة
ألول �ي��اء األم� ��ور لتسلم امل�ع��ام�لات
ال� �ت ��ي ت �ت �ع �ل��ق ب��أب �ن��ائ �ه��م ال�ط�ل�ب��ة
ف��ي ن �ط��اق م�ن�ط�ق��ة م �ب��ارك الكبير
التعليمية.
وأض � � ��اف ال �ت �م �ي �م��ي أن ج �ه��ود
املنطقة التعليمية تتواصل إلنشاء
ص� ��ال� ��ة ل� �ل� �م ��راج� �ع�ي�ن م � ��ن أول � �ي� ��اء

األم ��ور الستقبالهم وت��وف�ي��ر كافة
االح �ت �ي��اج��ات امل �ط �ل��وب��ة وم � ��زودة
ب��أف �ض��ل ال �ت �ق �ن �ي��ات االل �ك �ت��رون �ي��ة
ال � �ح ��دي � �ث ��ة ك � �م ��ا ي� �ش� �م ��ل ال� �ن� �ظ ��ام
االلكتروني ارس��ال رس��ائ��ل نصية
ألول�ي��اء األم��ور ع��ن وض��ع ابنائهم
ب� � ��امل� � ��دارس ف� ��ي ج �م �ي ��ع ال � �ح� ��االت
مثل الغياب والتأخير واملستوى
التعليمي ل�ل�ط��ال��ب وي�م�ك��ن أيضا
استدعاء اول�ي��اء األم��ور اوال ب��أول

وبشكل سريع ومباشر االمر الذي
يسهل االج � ��راءات ع�ل��ى امل��واط�ن�ين
وي�ق�ل��ص م��ن ال�ب�ي��روق��راط�ي��ة التي
ت � �ع ��ان ��ي م� �ن� �ه ��ا ال� � �ب �ل��اد وال� �ح� �ق ��ل
التعليمي بشكل خاص.
ووج � � � ��ه ف � ��ي خ � �ت� ��ام ت �ص��ري �ح��ه
ال�ش�ك��ر الدارة امل�ن�ط�ق��ة التعليمية
وع �ل��ى رأس �ه ��م م �ن �ص��ور امل�ط�ي��ري
م��دي��ر ع ��ام م�ن�ط�ق��ة م �ب��ارك الكبير
التعليمية.

ف �ي �م��ا ع� �ب ��ر ع� ��ن ش� �ك ��ره ل ��وزي ��ر
ال �ت��رب �ي��ة وزي� � ��ر ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي
د.ب � � � ��در ال �ع �ي �س ��ى ووك � �ي� ��ل وزارة
التربية د .هيثم االث��ري على تلك
الجهود املوفقة متمنيا أن تعمم
ت�ل��ك ال�ت�ج��رب��ة ال�ح��دي�ث��ة ع�ل��ى كافة
قطاعات ال ��وزارة السيما املتعلقة
ب��أب �ن��ائ �ن��ا وب �ن��ات �ن��ا ف ��ي امل � ��دارس
الحكومية.

عبدالله التميمي
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هل طبقت العقوبات على مقدمي الدعم لرحلة حفاظ المدينة الثامنة؟

الظفيري يسأل عن المخالفات
المالية للهيئة الخيرية العالمية
وج � � � ��ه ال � � �ن � ��ائ � ��ب د .م� �ن� �ص ��ور
ال � �ظ � �ف � �ي � ��ري س � � � � ��ؤاال ال � � � ��ى وزي � � ��ر
ال �ع��دل وزي� ��ر االوق � ��اف وال �ش��ؤون
االس �ل��ام� � �ي � ��ة ي � �ع � �ق� ��وب ال� �ص ��ان ��ع
ج ��اء ف��ي ن �ص��ه :ث�ب��ت وف ��ق تقرير
دي � � � � � ��وان امل � �ح� ��اس � �ب� ��ة ال � �ب � �ن� ��د 12
اس�ت�م��رار تسجيل امل�لاح�ظ��ة على
االم��ان��ة العامة ل�لاوق��اف ف��ي شأن
مخالفتها لقرار اللجنة الشرعية
ال �خ��اص بتقديمها ال��دع��م امل��ال��ي
ل��رح �ل��ة ح� �ف ��اظ امل ��دي� �ن ��ة ال �ث��ام �ن��ة
ال�ت��ي تنظمها اح ��دى الجمعيات
ال�خ�ي��ري��ة وف ��ي ه ��ذا ال �ش��أن ارج��و
افادتي وموافاتي باآلتي:
 اس �ب��اب ت �ق��دي��م ال��دع��م امل��ال��يباملخالفة لقرار اللجنة الشرعية؟
 افادتي عن حجم الدعم املاليوآل� � �ي � ��ات ص� ��رف� ��ه وم� � ��ن االط � � ��راف
التي قامت بتسلمه في الجمعية
ال� �خ� �ي ��ري ��ة م � ��ع ت� � ��زوي� � ��دي ب �ك��اف��ة
مستندات تحويل او دف��ع مبالغ
الدعم املالي.
 تزويدي باالسماء التي قامتباملوافقة على تقديم الدعم املالي
ومسمياتهم الوظيفية م��ن داخ��ل
االمانة العامة لالوقاف واالسباب
ال �ت��ي دف�ع�ت�ه��م ال ��ى ذل ��ك م��ع ك��اف��ة
امل��راس�لات وال�ت�ق��اري��ر وامل��واف�ق��ات
في ذلك الشأن.
 اف� ��ادت� ��ي ع �م��ا اذا ك� ��ان وزي ��راالوق ��اف وال �ش��ؤون االس�لام�ي��ة قد
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قام بتشكيل لجان تحقيق في ذلك
املوضوع من عدمه.
 م� � ��ا االج � � � � � � � ��راءات ال� � �ت � ��ي ق� ��امب� �ه ��ا وزي � � ��ر االوق� � � � ��اف وال � �ش� ��ؤون
االسالمية السترجاع مبالغ الدعم
امل �ق��دم��ة ل��رح �ل��ة ال �ح �ف��اظ ال�ث��ام�ن��ة
خالفا للوائح والنظم؟
 ه � � ��ل ق � � � ��ام وزي� � � � � ��ر االوق� � � � � ��افوال � �ش � ��ؤون االس�ل�ام� �ي ��ة ب�ت�ط�ب�ي��ق
ال� � � � �ج � � � ��زاءات وال� � �ع� � �ق � ��وب � ��ات ع �ل��ى
امل�ت�س�ب�ب�ين ب�ت�ق��دي��م ال��دع��م امل��ال��ي
لتلك الجهة الخيرية؟
 اف ��ادت ��ي ع �م��ا اذا ك� ��ان ال��دع��ماملالي املشار اليه قد تمت اعادته
الى االمانة العامة لألوقاف؟
 ه� � ��ل ق� �م� �ت ��م م � �ن� ��ذ ت �س �ل �م �ك��ماملسؤولية ال��وزاري��ة حتى توجيه

هذا السؤال بتفعيل الرقابة املالية
ع�ل��ى ال�ه�ي�ئ��ة ال�خ�ي��ري��ة االس�لام�ي��ة
ال�ع��امل�ي��ة إع �م��اال ل�ل�ق��ان��ون رق ��م 46
لسنة  1986ف��ي ش��أن ان �ش��اء ه��ذا
ال �ك �ي��ان وك��ذل��ك امل��رس��وم ال �ص��ادر
ب � �ت� ��اري� ��خ  1987/2/3ف � ��ي ش ��أن
النظام االساسي للهيئة الخيرية؟
اذا ك� ��ان� ��ت االج� � ��اب� � ��ة ب ��االي� �ج ��اب
ف ��ارج ��و ت� ��زوي� ��دي ب �ك��ل ال � �ق� ��رارات
واالج� � � ��راءات ال �ت��ي ت�ف�ي��د ق�ي��ام�ك��م
بدور الرقابة على الهيئة الخيرية
وف��ق امل��واد املنصوص عليها في
قانون انشائها.
 ارجو تزويدي بتقرير مفصلع��ن كافة انشطة الهيئة الخيرية
االسالمية العاملية واعمالها لعام
 2015/2014واوجه الصرف املالي
وأعمال التدقيق املحاسبي.
 ارج ��و اف��ادت��ي ع�م��ا اذا كانته� �ن ��اك م �ط��ال �ب��ات م��ال �ي��ة ل� � ��وزارة
االوق � � � ��اف وال� � �ش � ��ؤون االس�ل�ام �ي��ة
تجاه الهيئة الخيرية االسالمية
ال �ع��امل �ي��ة ل ��م ي �ت��م ت�ح�ص�ي�ل�ه��ا م��ع
ت��زوي��دي بتقرير مفصل ع��ن كافة
املطالبات املالية وم��ا يتعلق بها
من مراسالت بني الجهتني.
 ه ��ل رص � ��دت وزارة االوق � ��افوالشؤون االسالمية أي مخالفات
او ت � �ج� ��اوزات م��ال �ي��ة ف ��ي ال�ه�ي�ئ��ة
ال� �خ� �ي ��ري ��ة االس�ل��ام � �ي� ��ة ال �ع��امل �ي��ة
مخالفة لنظامها االساسي خالل

ال�س�ن��وات املالية االرب��ع م��ن 2011
ال � ��ى 2015؟ اذا ك ��ان ��ت االج ��اب ��ة
بااليجاب فارجو تزويدي بتقرير
م� �ف� �ص ��ل ع� � ��ن ت � �ل� ��ك ال� � �ت� � �ج � ��اوزات
واملخالفات وافادتي قباالجراءات
ال �ت��ي ق��ام��ت ب �ه��ا وزارة األوق� ��اف
والشؤون االسالمية في ذلك.
وم ��ن ج �ه��ة اخ� ��رى ق ��دم ال�ن��ائ��ب
ال�ظ�ف�ي��ري اق �ت��راح��ا ب��رغ�ب��ة ط��ال��ب
فيه بفتح معاهد للتعليم الديني
لجميع امل��راح��ل ال��دراس�ي��ة للبنني
وأخ � � � ��رى ل� �ل� �ب� �ن ��ات ف � ��ي م �ح��اف �ظ��ة
ال �ج �ه��راء وك��ذل��ك ف�ت��ح دار ل�ل�ق��رآن
للرجال خالل الفترة الصباحية.
 وج� � � ��اء ف � ��ي ن � ��ص االق � � �ت � ��راح:يحظى التعليم الديني باهتمام
شريحة كبيرة من ابناء املجتمع
الكويتي حيث يبلغ عدد الدارسني
في املعاهد الدينية ما قد يتجاوز
 400طالب وطالبة ونظرا لالقبال
املتزايد في محافظة الجهراء على
ه��ذا النوع من التعليم ل��ذا فانني
ات� �ق ��دم ب ��االق� �ت ��راح ب��رغ �ب��ة ب��رج��اء
عرضه على مجلس االمة.

وجه سؤاال إلى العبداهلل عن مهرجان األلعاب النارية

العازمي :نستغرب التناقض الحكومي
في التعامل مع أزمة العجز المالي
استغرب النائب حمدان العازمي
ال�ت�ن��اق��ض ال�ح�ك��وم��ي ف��ي التعامل
مع ازم��ة العجز املالي التي تعاني
م�ن�ه��ا ال��دول��ة م��ؤخ��را ب�س�ب��ب س��وء
االدارة وال �ت �خ �ب��ط ال �ح �ك��وم��ي في
ادارة امل�ل��ف االق�ت�ص��ادي متسائال:
ك �ي��ف ت �ق �ن��ع ال �ح �ك��وم��ة امل��واط �ن�ي�ن
ب��ال �ت��رش �ي��د وال� �ح ��د م ��ن ال� �ه ��در في
وق ��ت ت�س�ت�م��ر ه��ي ف �ي��ه ب��االس��راف
وهدر املال العام.
واوض� ��ح ال �ع��ازم��ي ف��ي تصريح
ص�ح�ف��ي ام� ��س :م��ا ش �ه��دن��اه ام��س
االول في مهرجان االلعاب النارية

استفزاز ملشاعر املواطنني خاصة
ان ه��ذه امل�لاي�ين ال�ت��ي اه ��درت ام��ام
اعينهم ج ��اءت ف��ي وق��ت تطالبهم
فيه الحكومة بالترشيد.
وج � � ��دد ال � �ع� ��ازم� ��ي ت ��أك� �ي ��ده ان
الوضع املالي السيئ الذي وصلت
إليه الكويت ليس بسبب انخفاض
اس �ع ��ار ن �ف��ط او وض ��ع اق �ت �ص��ادي
ع ��امل ��ي اال ان � ��ه ب �س �ب��ب س �ي��اس��ات
ح� �ك ��وم� �ي ��ة ف ��اش� �ل ��ة م� � �ش � ��ددا ع �ل��ى
ض��رورة ال�ت��زام الحكومة بسياسة
الترشيد وع��دم الهدر قبل مطالبة
املواطن بتطبيقها.

واض� ��اف ال �ع��ازم��ي ان ال�ت��رش�ي��د
وح ��ده ال ي�ك�ف��ي ل�ح��ل ازم ��ة العجز
مؤكدا ضرورة وقف الهدر وتنويع
م �ص��ادر ال��دخ��ل وت �ش��دي��د ال��رق��اب��ة
الفعليه على تنفيذ مشاريع الدولة
وتقنني االوامر التغييرية.
ووجه العازمي سؤاال الى وزير
ال� ��دول� ��ة ل� �ش ��ؤون م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال �ع �ب��د ال� �ل ��ه ح��ول
م �ه��رج��ان االل� �ع ��اب ال �ن��اري��ة ط��ال�ب��ه
فيه بالتكلفة االجمالية لالحتفال
وما الشركة او الجهة املنفذة لهذا
االحتفال.

حمدان العازمي

برلمان
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أبل يسأل عن معالجة
االختالالت في الميزانية
العامة
وجه النائب د.خليل أبل سؤاال
إل��ى وزي ��رة ال �ش��ؤون االجتماعية
وال �ع �م��ل وزي� � ��رة ال ��دول� ��ة ل �ش��ؤون
التخطيط والتنمية هند الصبيح
ط � ��ال � ��ب ف � �ي ��ه إف� � ��ادت� � ��ه ب � �م ��ا ي� �ل ��ي:
تزويدي بجميع التقارير املقدمة
من املجلس األعلى للتخطيط إلى
وزي ��ر التخطيط والتنمية بشأن
اإلص �ل��اح االق �ت �ص��ادي وم�ع��ال�ج��ة
االخ� �ت�ل�االت ف��ي امل �ي��زان �ي��ة ال�ع��ام��ة
للدولة خالل الفترة من 2014/1/1
حتى تاريخ طرح هذا السؤال.

د.خليل أبل

 7لجان تعقد
اجتماعاتها اليوم
ت �ع �ق��د  7ل �ج ��ان اج �ت �م��اع��ات �ه��ا
اليوم حيث تبحث لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية مجموعة
م� ��ن االق� � �ت � ��راح � ��ات ب� �ق ��وان�ي�ن ف��ي
شأن الرعاية السكنية واالقتراح
بقانون بتعديل امل��ادة السادسة
من القانون رقم  10لسنة  1995في
شأن مكافآت الطلبة بالجامعات
وال �ك �ل �ي��ات ال �ج��ام �ع �ي��ة وم �ع��اه��د
التعليم العالي باالضافة الى ما
يستجد من أعمال.
كما تناقش لجنة امليزانيات
والحساب الختامي ميزانية بنك
ال �ك��وي��ت امل ��رك ��زي ل�ل�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
 2017 /2016وم� �ي ��زان� �ي ��ة ب�ن��ك
االئ �ت �م��ان ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة /2016
 2017بحضور ممثلني عن كل من
وزارة امل��ال�ي��ة ودي ��وان املحاسبة
ودي� � ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة وب�ن��ك
الكويت امل��رك��زي وبنك االئتمان
وجهاز املراقبني املاليني وكذلك
ما يستجد من اعمال.
ب �ي �ن �م��ا ت� �ش ��رع ل �ج �ن��ة ش ��ؤون
امل� � � � ��رأة واالس� � � � � ��رة ف � ��ي م �ن��اق �ش��ة
م � ��وض � ��وع اب � � �ن � ��اء ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ات
امل �ت��زوج��ات م��ن غ�ي��ر ك��وي�ت��ي من
رسوم وعالج.
ومن جهة اخرى تتولى لجنة
امل��راف��ق العامة مناقشة مشروع
ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح �ك��ام
ال �ق��ان��ون رق ��م  5ل�س�ن��ة  2005في
ش��أن ب�ل��دي��ة ال�ك��وي��ت ومجموعة
م� ��ن االق� � �ت � ��راح � ��ات ب� �ق ��وان�ي�ن ف��ي
ش� � ��أن ب� �ل ��دي ��ة ال� �ك ��وي ��ت وب �ع��ض
االق� � �ت � ��راح � ��ات ب ��رغ� �ب ��ة امل� ��درج� ��ة
ع�ل��ى ج ��دول اع �م��ال ال�ل�ج�ن��ة وم��ا
يستجد من اعمال.
ف �ي �م��ا ت �ن��اق��ش ل �ج �ن��ة ح �م��اي��ة
االم� � ��وال ال �ع��ام��ة م �س��ودة ت�ق��ري��ر
ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ع� � ��ن ت� � �ط � ��ور االم� � � � ��وال

املستثمرة ف��ي ض��وء املالحظات
العامة التي وردت عنها بتقارير
ديوان املحاسبة عن الفترات من:
  1يناير  2010الى  30يونيو .2010  1يوليو  2010الى  31ديسمبر .2010  1يناير  2011الى  30يونيو .2011  1يوليو  2011الى  31ديسمبر .2011  1يناير  2012الى  30يونيو .2012  1يوليو  2012الى  31ديسمبر .2013 1يناير  2013الى  30يونيو .2013 1يوليو  2013الى  31ديسمبر .2013
  1يناير  2014الى  30يونيو .2014  1يوليو  2014الى  31ديسمبر 2014  1يناير  2015الى  30يونيو .2015ام� � ��ا ل �ج �ن��ة ش � � ��ؤون ال �ت �ع �ل �ي��م
وال� �ث� �ق ��اف ��ة واالرش� � � � � ��اد ف �ت �ب �ح��ث
دراس� � � ��ة ت �ك �ل �ي��ف م �ج �ل��س االم� ��ة
للجنة ب�ش��أن ال��رس��وم ال��دراس�ي��ة
ف� ��ي امل � � � ��دارس ال� �خ ��اص ��ة وك ��ذل ��ك
اس �ت �ك �م��ال ال�ت�ح�ق�ي��ق ف��ي م�ل�ف��ات
االب �ت �ع��اث وال�ت�ع�ي�ين ف��ي ك��ل من
جامعة الكويت والهيئة العامة
ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال �ت��دري��ب
ابتداء من ع��ام  2010وحتى عام
 2015ب �ح �ض��ور وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة
ووزير التعليم العالي.
الى ذلك تناقش لجنة الشؤون
ال� � �خ � ��ارج� � �ي � ��ة م � � �ش� � ��روع ق� ��ان� ��ون
باملوافقة على النظام االساسي
ل �ل �م �ن �ظ �م��ة االس �ل��ام� � �ي � ��ة ل�ل�أم ��ن
الغذائي وما يستجد من اعمال.
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االثنين  28جمادى األولى  07 . 1437مارس 2016

اللجنة رأت ضرورة أن يكون للمريضة واألطفال والمعاقين مرافقان اثنان

الصحية تطالب بتعديل بعض مواد
الئحة العالج بالخارج

جانب من اجتماع اللجنة الصحية أمس

ن��اق �ش��ت ل�ج�ن��ة ال� �ش ��ؤون الصحية
واالجتماعية والعمل البرملانية أمس
موضوع مخصصات مرضى العالج
ب��ال �خ��ارج ورف ��ع ت��وص�ي��ات�ه��ا ملجلس
االمة.
وقال مقرر اللجنة النائب سعدون
حماد في تصريح للصحافيني عقب
ان �ت �ه��اء االج �ت �م��اع ان ال�ل�ج�ن��ة بحثت
موضوع مخصصات والئحة العالج
ب ��ال� �خ ��ارج ب �ح �ض ��ور وزي� � ��ر ال �ص �ح��ة
د.علي العبيدي مشيرا إلى ان اللجنة
سوف تستكمل مناقشة هذا األمر في
اجتماعها املقبل يوم الخميس.
وب�ي�ن ان ال�ل�ج�ن��ة ط��ال�ب��ت بتعديل
ب � �ع � ��ض م� � � � � ��واد ال �ل��ائ � � �ح � ��ة امل� �ن� �ظ� �م ��ة
مل ��وض ��وع ال� �ع�ل�اج ب ��ال� �خ ��ارج وم�ن�ه��ا
مايتعلق ب�ع��ودة امل��ري��ض إل��ى البالد
بصفة مؤقتة خاصة حيث ان بعض
امل �ص��اب�ي�ن ب ��أم ��راض م �ث��ل ال �س��رط��ان
ت �ح �ت��اج ل��وق��ت ط��وي��ل ل�ت�ل�ق��ي ال �ع�لاج
وي �ع �ط��ى م��واع �ي��د م �ت��أخ��رة م��وض�ح��ا
ان��ه وب �ن��اء ع�ل��ى ط�ل��ب امل��ري��ض يوقف
ملف عالجه لفترة مؤقتة ويرجع إلى
ال �ب�ل�اد ث��م ي �ع��ود إل ��ى م��وع��ده الطبي
املحدد له .
وذك� � ��ر أن � ��ه ت ��م م �ن��اق �ش��ة م��وض��وع
ارت� � � �ف � � ��اع اس � � �ع� � ��ار ت� � ��ذاك� � ��ر ال � �ط � �ي� ��ران
ل �ل �م �ب �ت �ع �ث�ين ل� �ل� �خ ��ارج وب � � ��أن ت �ك��ون
الخطوط الجوية الكويتية هي األقل
اسعارا على الوزارة .
وأوضح ان اللجنة ترى ضرورة أن
يكون للمريضة مرافقان اثنان بحيث
ي �ع �ط��ى امل � ��راف � ��ق األول م �خ �ص �ص��ات
كاملة وامل��راف��ق الثاني يعطى تذكرة
وإج��ازة من العمل إضافة إلى أن هذا
األم��ر يجب أن ينطبق على األط�ف��ال
امل��رض��ى األق��ل م��ن  12سنة واملعاقني
إعاقة شديدة.
واش � � ��ار ال� ��ى ان ال �ل �ج �ن��ة وال ��وزي ��ر
ال �ع �ب �ي ��دي ن ��اق �ش ��ا م� ��وض� ��وع ان �ش ��اء
م�س�ت�ش�ف�ي��ات م�ت�خ�ص�ص��ة للتخفيف

العبيدي وقيادات وزارة الصحة خالل االجتماع

على موضوع العالج بالخارج مبينا
ان اللجنة طلبت من الوزير بأن يكون
م �س �ت �ش �ف��ى ج ��اب ��ر االح � �م� ��د ب� ��ه ك��اف��ة
ال �ت �خ �ص �ص��ات ال �ط �ب �ي��ة ال � �ن� ��ادرة وان
يكون للكويتني فقط وذلك للتخفيف
من االبتعاث للعالج بالخارج.
وذك � ��ر ان م ��وض ��وع امل �خ �ص �ص��ات
ليس قرار وزير الصحة إنما هو قرار
م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء وال �ل �ج �ن��ة س�ت�ت�خ��ذ
قرارها وسيعرض على مجلس األمة
ك�ت��وص�ي��ة وإذا ل��م ي��ؤخ��ذ بالتوصية
ب��إم �ك��ان��ه ال �ت �ق ��دم ب ��اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون
لتعديل املخصصات.
وم ��ن ج�ه�ت��ه ق ��ال وزي ��ر ال�ص�ح��ة د.
علي العبيدي ان القرارات املالية فيما
ي�خ��ص ال �ع�لاج ف��ي ال �خ��ارج ت��أت��ي من
مجلس الوزراء والقرارات الفنية تأتي
من وزارة الصحة.
واوض � � ��ح ال �ع �ب �ي��دي ف� ��ي ت �ص��ري��ح
للصحافيني عقب اجتماعه واللجنة
ال �ص �ح �ي��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ام� ��س مل�ن��اق�ش��ة
العالج في الخارج والئحته الجديدة
ان اي ق� � ��رار ف ��ي ش � ��أن امل �خ �ص �ص��ات
املالية يخضع ملوافقة مجلس الوزراء
وليس لوزارة الصحة مبينا ان اللجنة
الرباعية في مجلس ال��وزراء واملمثلة
ف� ��ي ال� �ج� �ه ��ات ال � �ت ��ي ت ��وف ��د امل ��رض ��ى
للعالج ب��ال�خ��ارج وه��ي وزارة ال��دف��اع
وال�ص�ح��ة وال��داخ �ل �ي��ة وال�ن�ف��ط رفعت
ت �ق��ري��ره��ا ح ��ول ال� �ع�ل�اج ف ��ي ال �خ��ارج
ومجلس الوزراء اتخذ قراره في شأن
املخصصات الجديدة وهي  75دينار
للمريض وتذكرة ملرافقه االول.
وق ��ال ال�ع�ب�ي��دي ان ال �ن��واب طالبوا
اع ��ادة النظر لبعض ح��االت املرضى
التي تحتاج الي�ف��اد م��راف��ق ث��ان وهي
الحاالت املتعلقة باالطفال واملعاقني
وكبار السن الذين يحتاجون مبينا
ان الوزارة تعتبر االقتراحات مقبوله
ملناقشتها وس ��وف ت ��درج ف��ي تقرير
اللجنة الصحية البرملانية لعرضها

على مجلس االمة في جلسة  ١٦الشهر
ال �ج��اري وال �ق��رار ف��ي االخ �ي��ر سيكون
بيد مجلس االمة لحسم تقرير اللجنة
الصحية البرملانية.
واض � � � ��اف ان ال �ل�ائ � �ح ��ة ال� �ج ��دي ��دة
اوق �ف��ت ال �ع�ل�اج ف��ي ال� �خ ��ارج ل �ح��االت
العالج الطبيعي وابلغت النواب فيها
إذ م��ن امل �م �ك��ن اي �ج��اد م��راك��ز صحية
ل� �ل� �ع�ل�اج ال �ط �ب �ي �ع ��ي ف � ��ي ال �ق �ط��اع�ي�ن
الحكومي وال�خ��اص وه��و االم��ر الذي
ح �ص��ل ف ��ي ع�ل��اج ح � ��االت ال �ع �ق��م ف��ي
مستشفيات القطاع الخاص عبر فرق
طبية متخصصة من الخارج.
وق � � � ��ال ان ت � �م ��ت م� ��راج � �ع� ��ة ب �ن ��ود
ال�ل�ائ� �ح ��ة ال� �ج ��دي ��دة م ��ع ال � �ن� ��واب ف��ي
اللجنة الصحية البرملانية موضحا
ان ت��م م�ن��اق�ش��ة ال �ح��االت ال �ط��ارئ��ة في
الخارج التي تستدعي وجود املريض
ف��ي امل�س�ت�ش�ف��ى الك �ث��ر م��ن اسبوعني
وص� � � � � ��رف م � �خ � �ص � �ص� ��ات م � � ��ا دام � � ��ت
حاالتهم الصحية يستدعي بقاءهم
في املستشفى لتلقي العالج الالزم.
واك ��د ال�ع�ب�ي��دي ان ��ه ل��م يستثن اي
ح��ال��ة م��ن ح ��االت ال �ع�لاج ف��ي ال�خ��ارج
وكذلك وكيل الصحة مبينا ان الوزير
ال يملك امل��واف�ق��ة ع�ل��ى اي �ف��اد امل��رض��ى
للعالج في الخارج بل اللجنة الفنية
ه��ي صاحبة ال�ق��رار ف��ي امل��واف�ق��ة على
التقارير الطبية.
واض � � ��اف ان ال�ل�ائ� �ح ��ة ال��داخ �ل �ي��ة
ال�ج��دي��دة منعت ال��وزي��ر وال��وك�ي��ل من
طلب ع��رض التقرير الطبي اك�ث��ر من
م��رة ع�ل��ى ال�ل�ج�ن��ة ال�ف�ن�ي��ة ف��ي اق��ل من
ال�ف�ت��رة امل�س�م��وح ب�ه��ا ق��ان��ون�ي��ا وه��ذا
يعد التزاما م��ن ال��وزي��ر بأنه ال يملك
الحق في طلب عرض التقرير الطبي
على اللجنة الفنية او حتى املوافقة
على التقرير الي�ف��اد امل��ري��ض للعالج
في الخارج.
وام��ا توصية مجلس االم��ة بوقف
تنفيذ االئحة الجديدة فقال العبيدي

ان تمت املوافقة على الالئحة الجديدة
وت ��م ت�ن�ف�ي��ذه��ا وارس �ل��ت ال ��ى امل�ك��ات��ب
ال� �ص� �ح� �ي ��ة ف � ��ي ال � � �خ � ��ارج م �س �ت��درك��ا
ب ��ال� �ق ��ول :ان م� ��ا س �ت �ط��رح��ه ال �ل �ج �ن��ة
الصحية البرملانية من توصيات في
ج �ل �س��ة م �ج �ل��س االم � ��ة امل �ق �ب �ل��ة س��وف
ي�ت��م اخ ��ذه ب�ع�ين االع �ت �ب��ار ف��ي تغيير
الالئحة الجديدة.
وب�ين العبيدي ان ميزانية العالج
في الخارج التشتمل فقط على عالج
املرضى او مخصصاتهم بل امليزانية
تتحمل مخصصات املكاتب االدراي��ة
ف � ��ي ال� � �خ � ��ارج اي � �ض� ��ا وم� � ��ن ال �ص �ع��ب
ت �ح��دي��د ك �ل��ف م �خ �ص �ص��ات امل��رض��ى
ف��ي امل �ي��زان �ي��ات ك ��ون ح ��االت امل��رض��ى
مختلفة.
وم � ��ن ج �ه �ت��ه اك � ��د رئ� �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة
ال �ص �ح �ي��ة ال �ن ��ائ ��ب ط �ل��ال ال� �ج�ل�ال ان
ال �ل �ج �ن��ة اج �ت �م �ع ��ت ام � ��س م� ��ع وزي� ��ر
ال� �ص� �ح ��ة مل �ن ��اق �ش ��ة م �ش �ك �ل��ة ال� �ع�ل�اج
ب��ال �خ��ارج وك� ��ان االج �ت �م��اع إي�ج��اب�ي��ا
ج ��دا خ��رج �ن��ا ف �ي��ه ب��أف �ك��ار ت �ص��ب في
صالح املواطنني الذين لن نتوانى في
إنصافهم بأية طريقة كانت .
وك �ش��ف ال �ج�ل�ال ان وزي� ��ر ال�ص�ح��ة
أب� � ��دى ت� �ع ��اون ��ه ف� ��ي ال� �ج ��ان ��ب ال �ف �ن��ي
ل�ل�م�ش�ك�ل��ة ح �ي��ث ت �م��ت امل��واف �ق��ة على
ان ي��دخ��ل امل��ري��ض ال ��ى ل�ج�ن��ة ال�ع�لاج
ب��ال�خ��ارج مل��رة ث��ان�ي��ة ف��ي ح��ال��ة رف��ض
االول ��ى مضيفا وك��ذل��ك تمت املوافقة
على السماح ملريض ال�س��رط��ان ال��ذي
يعالج في الخارج ملدة طويلة ان يعود
الى البلد في حالة طلبه ملدة شهرين
على حسابه الخاص من ناحية تذاكر
ال�س�ف��ر وث��م ي�ع��ود الس�ت�ك�م��ال عالجه
مرة اخرى .
وب �ش��أن م�خ�ص�ص��ات امل��ري��ض اك��د
ال�ج�لال ان اللجنة طلبت ال �ع��ودة عن
ال� �ق ��رار وان ت �ك��ون امل �خ �ص �ص��ات كما
هي في السابق وأبدى الوزير تعاونه
بهذا األمر اال ان القرار يجب ان يكون

متوافقا عليه في مجلس الوزراء وهو
املعني به .
وش � � ��دد ال � �ج �ل�ال ع �ل ��ى ان أع �ض ��اء
ال � �ل � �ج � �ن ��ة ال � �ص � �ح � �ي ��ة س � �ي ��واص � �ل ��ون
اج�ت�م��اع��ات�ه��م ح�ت��ى إن �ه��اء ه��ذا امللف
ب� �م ��ا ي� �ص ��ب ف � ��ي م �ص �ل �ح��ة امل� ��واط� ��ن
ال� �ك ��وي� �ت ��ي وس� �ن� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى ارض� � ��اء
ضمائرنا ول��ن نتخلى ع��ن واجباتنا
التشريعية والرقابية التي نخدم بها
الكويت .
وب � � � � � ��دوره ق � � ��ال ال � �ن� ��ائ� ��ب ح � �م� ��دان
العازمي ان وزير الصحة أقر واعترف
خالل اجتماع اللجنة الصحية أن قرار
خفض املخصصات للعالج بالخارج
هو ق��رار مجلس ال��وزراء الفتا ال��ى ان
ب�ع��ض ال �ن��واب ي�ل��وح��ون باستجواب
وزي��ر الصحة وب�م��ا ان ه�ن��اك تعسفا
فالبد من املحاسبة.
وك � �ش ��ف ال � �ع� ��ازم� ��ي ان ال �ح �ك��وم��ة
ح �م �ل ��ت أم� � ��س امل � ��ري � ��ض امل �س ��ؤول �ي ��ة
وجعلته ي�ع��ان��ي وال�ح�ك��وم��ة اعترفت
ب��االع��داد ال�ك�ب�ي��رة م��ؤك��دا ان املشكلة
ق� � ��ي س� � � ��وء االدارة ال � �ح � �ك ��وم � �ي ��ة ال
امل �خ �ص �ص��ات وال �ح �ك��وم��ة ب��ام�ك��ان�ه��ا
تخفيض املصاريف دون اللجوء الى
املخصصات.
وب � �ي� ��ن ان � � � ��ه ح � �ت� ��ى ال � � �ي � � ��وم ت �ت �ب��ع
ال�ش��رك��ة امل�ك�ل�ف��ة ف��ي ام��ري�ك��ا ال�ف��وات�ي��ر
االلكترونية ول��م يتم معالجتها وكل
ذل��ك يتم على حساب املريض ووزي��ر
الصحة اليوم يلقي اللوم على مجلس
ال � � � � � ��وزراء وي � ��ؤك � ��د ان� � ��ه م �خ �ت ��ص ف��ي
الالئحة التنفيذية.
وط��ال��ب بإبقاء ال��وض��ع على ماهو
ع�ل�ي��ه وي �ج��ب أال ن�ل�م��س مخصصات
امل��رض��ى وال�ي��وم يتم معاقبة املريض
ولن نقبل بهذا االمر واالعداد الكبيرة
تتحملها الحكومة.

العبيدي :الالئحة
الجديدة اوقفت
العالج في الخارج
لحاالت العالج
الطبيعي
موضوع المخصصات
ليس قرار وزير
الصحة إنما هو قرار
مجلس الوزراء
الجالل :الوزير أبدى
تعاونه بعودة
المخصصات السابقة
إال أن القرار يجب أن
يكون متوافقا عليه
في مجلس الوزراء
حمدان العازمي:
وزير الصحة اعترف
أن خفض المخصصات
هو قرار مجلس
الوزراء والبد من
المحاسبة
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ظهور عجز اكتواري جديد قيمته  8.9أظهره المركز المالي لمؤسسة التأمينات

ديوان المحاسبة :إعادة النظر في سياسات
الدعوم وترشيدها
أصدر ديوان املحاسبة تقريره
ال� �س� �ن ��وي ع� ��ن ن �ت ��ائ ��ج ال �ف �ح��ص
واملراجعة على تنفيذ ميزانيات
ال� � ��وزارات واإلدارات الحكومية
وح �س��اب��ات �ه��ا ال�خ�ت��ام�ي��ة للسنة
املالية .2015/2014
 وف� ��ي م �ق��دم��ة ال �ت �ق��ري��ر ثمنرئيس ديوان املحاسبة باإلنابة
ب� �ك ��ل االع � � �ت� � ��زاز وال� �ت� �ق ��دي ��ر ه��و
وال�ع��ام�ل��ون ب��ال��دي��وان م��ا حظوا
ب��ه م��ن رع��اي��ة سامية ودع��م غير
م� � �ح � ��دود م � ��ن ص� ��اح� ��ب ال �س �م��و
ال �ش �ي��خ ص �ب��اح األح �م��د ال�ج��اب��ر
ال �ص �ب��اح أم �ي��ر ال� �ب�ل�اد  -حفظه
الله ورعاه  -وبما يحقق لديوان
املحاسبة القيام بواجباته وأداء
رس��ال �ت��ه ك �م��ا أش � ��اد ب��االه �ت �م��ام
والتقدير واملساندة الفاعلة التي
يوليها سمو ولي العهد الشيخ
ن��واف األحمد الجابر الصباح -
حفظه الله  -لديوان املحاسبة.
وت��وج��ه ب�ك��ل ال�ش�ك��ر وخ��ال��ص
ال� �ت� �ق ��دي ��ر ال� � ��ى رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
األم � ��ة م � ��رزوق ال �غ��ان��م وأع �ض��اء
امل� �ج� �ل ��س امل� �ح� �ت ��رم�ي�ن ع� �ل ��ى م��ا
ي �ل �ق��اه دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة م�ن�ه��م
من دعم ومعاونة صادقة بناءة
كما توجه بكل الشكر وخالص
ال �ت �ق��دي��ر ل �س �م��و ال �ش �ي��خ ج��اب��ر
امل �ب ��ارك رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� ��وزراء
وألع �ض��اء ال�ح�ك��وم��ة للمساندة
املستمرة والتفهم للدور الرقابي
لديوان املحاسبة.
وق� ��ال ال� �ص ��رع ��اوي إن دي ��وان
امل �ح ��اس� �ب ��ة ي� �ق ��وم ف� ��ي ك� ��ل س�ن��ة
م��ال �ي��ة ووف� �ق ��ا ل �ق��ان��ون ان �ش��ائ��ه
رق��م  30ل�س�ن��ة  1964وم��ا نصت
عليه امل ��ادة ال�ث��ان�ي��ة وال�ع�ش��رون
بإعداد تقرير سنوي عن مجمل
ن � �ت� ��ائ� ��ج ال � �ف � �ح� ��ص وامل � ��راج � �ع � ��ة
وال�ت��دق�ي��ق ع�ل��ى تنفيذ ميزانية
الجهات الحكومية وحساباتها
ال �خ �ت��ام �ي��ة وف � ��ي ه � ��ذا ال �ت �ق��ري��ر
يضمن دي ��وان املحاسبة نتائج
اعماله الرقابية عن السنة املالية
.2015/2014
وت � ��م إدراج أه � ��م امل�ل�اح �ظ��ات
ال� �ت ��ي ت� �ب ��دت ل � �ل� ��دي� ��وان ن�ت�ي�ج��ة
إعمال رقابته املسبقة والالحقة
خ� �ل ��ال ال � �س � �ن� ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة وال � �ت� ��ي
ب� ��اش� ��ره� ��ا ب� �ح� �ي ��ادي ��ة وم �ه �ن �ي��ة

ديوان املحاسبة

وشفافية بإطار من االستقاللية
وامل� � � � ��وض� � � � ��وع � � � � �ي� � � � ��ة ودي� � � � � � � � � ��وان
املحاسبة م��ن خ�لال استخالص
امل � � ��وض � � ��وع � � ��ات امل� � �ه� � �م � ��ة ال � �ت� ��ي
ت �ط��رق��ت ل �ه��ا م�لاح �ظ��ات��ه ي�ط��رح
مجموعة م��ن ه��ذه امل��وض��وع��ات
أم � � ��ام ال �س �ل �ط �ت�ي�ن ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
وال�ت �ن �ف�ي��ذي��ة وذل� ��ك ل �ي �ص��ار ال��ى
م �ع ��ال �ج �ت �ه ��ا ووض � � � ��ع ال� �ح� �ل ��ول
واإلج� � � ��راءات امل �ن��اس �ب��ة ل�ض�م��ان
تجاوزها وعدم استمرارها ومن

امل ��وض ��وع ��ات ال �ت��ي ي ��رى دي ��وان
املحاسبة أهمية طرحها ما يلي:
اس �ت �م��رار ان �خ �ف��اض متوسط
أس �ع��ار ب�ي��ع م��زي��ج خ��ام تصدير
النفط الكويتي ألق��ل م��ن السعر
التأشيري املقدر بميزانية السنة
امل ��ال� �ي ��ة  2015/2014وه � ��و 75
دوالرا اميركيا للبرميل بفارق
ك�ب�ي��ر ف �ض�لا ع ��ن ارت� �ف ��اع تكلفة
االن� � �ت � ��اج ل �ل �ب��رم �ي��ل وك � � ��ان ذل ��ك
س�ب�ب��ا رئ�ي�س�ي��ا ف��ي ظ �ه��ور عجز

ب��ال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي ل� �ل ��وزارات
واإلدارات ال �ح �ك ��وم �ي ��ة ب�ن�ح��و
 2.7م� �ل� �ي ��ار دي � �ن � ��ار وت ��وق� �ع ��ات
تحقيق عجز كبير ف��ي ميزانية
السنة املالية املقبلة األم��ر ال��ذي
يستدعي االستعجال في تنويع
م�ص��ادر االي ��رادات غير النفطية
بكافة أنواعها.
التأكيد على أن يحقق القطاع
ال �ن �ف �ط ��ي أه � ��داف � ��ه وس �ي ��اس ��ات ��ه
ب �ش��أن زي ��ادة ال�ط��اق��ة االن�ت��اج�ي��ة
وال�ت�ك��ري��ري��ة وت�ط��وي��ره��ا إلن�ت��اج
وقود منخفض الكبريت حماية
ل�ل�ب�ي�ئ��ة ودع �م��ا ل�ل�ت�ن��اف�س�ي��ة في
األس � � ��واق ال �ع��امل �ي��ة اض ��اف ��ة ال��ى
تبني مشروعات استثمارية في
الخارج ومنها ما يخص تسويق
النفط الخام الكويتي ومنتجاته
ودي ��وان املحاسبة ي��ؤك��د أهمية
ال �ع �م��ل ع �ل��ى ح ��ل م �س��أل��ة ت��وق��ف
االن� �ت ��اج ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ال�ع�م�ل�ي��ات
املشتركة ملا لها من آث��ار سلبية
ع�ل��ى خ�ط��ط االن �ت��اج وال �ج��وان��ب
األخ��رى املرتبطة بها كما يؤكد
ال��دي��وان أهمية اس�ت�ق��رار برامج
وخطط القطاع النفطي وتقديم
الدعم ملشاريعه املختلفة.
م��ن امل �ه��م اإلس � ��راع ف��ي تنفيذ
ع� �م� �ل� �ي ��ات وإج � � � � � � ��راءات إص �ل��اح
اإلدارة امل ��ال� �ي ��ة ل� �ل ��دول ��ة وذل� ��ك
ل �ت��وف �ي��ر ب �ي �ئ��ة ت �ن �م��وي��ة ف��اع �ل��ة
وش�ف��اف��ة وت�ع��زي��ز ن�ظ��ام ال��رق��اب��ة

ال ��داخ� �ل� �ي ��ة وع �م �ل �ي ��ات ال �ت �ق �ي �ي��م
وامل �س��اء ل��ة وال�ح��وك�م��ة السليمة
امل��رت �ب �ط��ة ب�ت�ن�ف�ي��ذ امل ��وازن ��ة كما
أن التحول ألس��اس االستحقاق
س� �ي �ك ��ون ل� ��ه اآلث� � � ��ار اإلي �ج��اب �ي��ة
ال� � �ت � ��ي ت � �س� ��اه� ��م ف� � ��ي إم� �ك ��ان� �ي ��ة
تطبيق م��وازن��ة ال�ب��رام��ج واألداء
وب��ال�ت��ال��ي دع��م امل�س��اء ل��ة وال�ح��د
م��ن عمليات الفساد ف��ي القطاع
ال� � �ح� � �ك � ��وم � ��ي ك� � �م � ��ا ي� � ��وف� � ��ر ذل � ��ك
م �ع �ل ��وم ��ات م �ه �م��ة ع� ��ن ال ��وض ��ع
املالي للجهات الحكومية ومدى
ق��درت �ه��ا ع�ل��ى ت�م��وي��ل أنشطتها
وبالتالي وض��وح الرؤية لحسم
الكثير م��ن القضايا املالية ذات
ال �ع�لاق��ة ب��امل��وازن��ة م�ن�ه��ا ال��دع��م
والضرائب على الدخل وعمليات
ال�خ�ص�خ�ص��ة ل�ب�ع��ض ال�خ��دم��ات
وال� � �ح� � �ك � ��م األم� � � �ث � � ��ل ل � �ل � �م� ��وازن� ��ة
ال��رأس�م��ال�ي��ة ال�ت��ي تحقق تنمية
م� �س� �ت ��دام ��ة ت � ��راع � ��ي م �ت �ط �ل �ب��ات
ال � ��وض � ��ع ال � �ح ��ال ��ي وم� � ��ا ي �خ��ص
األجيال القادمة.
ويقول الصرعاوي إن الديوان
الح� � ��ظ ت� �ن ��ام ��ي أوج � � ��ه ال� �ص ��رف
على الباب األول  -املرتبات وما
ي ��رت� �ب ��ط ب� �ه ��ا س� �ن ��ة ب� �ع ��د أخ� ��رى
ح�ي��ث ب�ل�غ��ت ج�م�ل�ت�ه��ا ن�ح��و 8.7
م� �ل� �ي ��ارات دي � �ن� ��ار خ �ل��ال ال �س �ن��ة
املالية  2015/2014باملقارنة مع
 8.2مليارات دينار و 7.8مليارات
دينار خالل السنتني السابقتني
 2014/2013و 2013/2012على
ال� �ت ��وال ��ي وت �س �ت �ح��وذ امل��رت �ب��ات
وم��ا ف��ي حكمها على نحو 43.7
 ٪م� � ��ن إج � �م � ��ال � ��ي م � �ص� ��روف� ��ات
امل�ي��زان�ي��ة ال�ع��ام��ة ل�ل��دول��ة للسنة
املالية 2015/2014بعد استبعاد
م�ص��روف��ات ل�س��داد قسط العجز
االك� � �ت � ��واري ل �ل �م��ؤس �س��ة ال �ع��ام��ة
للتأمينات االجتماعية والبالغ
نحو  1.4مليار دينار من اجمالي
امل � �ص� ��روف� ��ات ب �ي �ن �م��ا اس �ت �ح��وذ
اإلن� � �ف � ��اق ال ��رأس � �م ��ال ��ي ع� �ل ��ى م��ا
ن�س�ب�ت��ه  ٪ 9.3م��ن ذل ��ك اإلن �ف��اق
وبعد ذلك مؤشرا على اختالالت
ه �ي �ك �ل �ي��ة ف ��ي امل �ي ��زان �ي ��ة ال �ع��ام��ة
ل �ل��دول��ة ت�ح�ت��اج ال ��ى معالجتها

التتمة ص08

الرعاية السامية
من صاحب السمو
تحقق لديوان
المحاسبة القيام
بواجباته وأداء
رسالته
رقابة الديوان
المسبقة
والالحقة حيادية
وشفافية
واستقاللية
ارتفاع تكلفة إنتاج
البرميل سبب عجز
الحساب الختامي
للوزارات واإلدارات
بنحو  2.7مليار
دينار
إعادة النظر في
االستراتيجيات
والسياسات
االستثمارية في
ظل أزمة األسواق
العالمية
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الصرعاوي :االستعجال في تنويع مصادر
اإليرادات غير النفطية بجميع أنواعها
تتمة المنشور ص07
وال �ع �م��ل ع �ل��ى ال �ح��د م ��ن ت�ن��ام��ي
مصروفات الباب األول.
ويضيف الصرعاوي ان هناك
أعباء ضخمة تتحملها املوازنة
ال�ع��ام��ة تتمثل ف��ي ال��دع��م امل�ق��دم
ل �ل �س �ل��ع وال� �خ ��دم ��ات واألن �ش �ط��ة
ال� �ت ��ي ت �ق��دم �ه��ا ال� ��دول� ��ة وب �ل �غ��ت
ج �م �ل �ت �ه��ا  3.9م� �ل� �ي ��ارات دي �ن��ار
وت� �م� �ث ��ل  ٪ 18.3م� ��ن اج �م��ال��ي
املصروفات الفعلية للسنة املالية
 2015/2014وال �ت��ي بلغت 21.4
مليار دينار األمر الذي يستدعي
إع� � � ��ادة ال �ن �ظ ��ر ف� ��ي ال �س �ي��اس��ات
والقرارات املنظمة لجوانب الدعم
امل �خ �ت �ل �ف��ة وت ��رش� �ي ��ده ��ا وخ �ل�ال
السنتني املاليتني  2014/2013و
 2015/2014صدرت عدة قوانني
ب��إن�ش��اء بعض ال�ج�ه��ات امللحقة
واملستقلة ومنها الهيئة العامة
ل �ل �ش��راك��ة ب�ي�ن ال �ق �ط��اع�ين ال �ع��ام
وال�خ��اص وكذلك الهيئة العامة
ل�ل�ق��وى ال �ع��ام��ة وه�ي�ئ��ة تشجيع
االستثمار املباشر وه��ي جهات
ملحقة فضال عن الهيئة العامة
ل �ل �ط��رق وال �ن �ق ��ل ال� �ب ��ري وه�ي�ئ��ة
ت� �ن� �ظ� �ي ��م االت� � � �ص � � ��االت وت �ق �ن �ي��ة
املعلومات وال�ص�ن��دوق الوطني
ل ��رع ��اي ��ة وت �ن �م �ي ��ة امل� �ش ��روع ��ات
ال� �ص� �غ� �ي ��رة وامل� �ت ��وس� �ط ��ة وه ��ي
جهات مستقلة وإن إن�ش��اء هذه
الهيئات وغيرها يستدعي النظر
في األعباء املترتبة على انشائها
وم � ��دى ت ��داخ ��ل االخ �ت �ص��اص��ات
بينها وب�ي�ن ج�ه��ات ق��ائ�م��ة وم��ن
امل � �ه ��م م ��راج� �ع ��ة م� � ��دى ال �ح��اج��ة
الس � � �ت � � �ح� � ��داث ج� � �ه � ��ات ج� ��دي� ��دة
وال �ج��دوى م��ن انشائها حتى ال
تكون االج��راءات والقواعد التي
ت �ض �ع �ه��ا ه � ��ذه ال� �ج� �ه ��ات ع��ام�لا
سلبيا يساهم في تعطيل خطط
التنمية ك�م��ا نشير ال��ى التأخر
ف��ي إص� ��دار ال �ل��وائ��ح التنفيذية
للجهات املشار إليها.
وق��ال ال�ص��رع��اوي إن ال��دي��وان
الح� � ��ظ ظ � �ه� ��ور ع� �ج ��ز اك� � �ت � ��واري
جديد يقدر بمبلغ  8.9مليارات
دي �ن ��ار أظ �ه ��ره ال �ف �ح��ص ال�ث��ان��ي
ع�ش��ر ل�ل�م��رك��ز امل��ال��ي للمؤسسة
ال�ع��ام��ة للتأمينات االجتماعية
في  2013/3/31وامر يستوجب
إعادة النظر في الطريقة املتبعة
في تقدير ه��ذه املبالغ وال يجب

رئيس ديوان املحاسبة باإلنابة عادل الصرعاوي متحدثا خالل جلسة ملجلس األمة

التعامل معها كأمر مسلم به ملا
لذلك من تأثير بالغ على املوازنة
العامة للدولة علما بأنه تم سداد
آخر قسط من العجز السابق في
السنة املالية .2014/2013
ويوضح دي��وان املحاسبة انه
م��ن ال� �ض ��رورة إع� ��ادة ال�ن�ظ��ر في
االس �ت��رات �ي �ج �ي��ات وال �س �ي��اس��ات
االستثمارية في ظل ما تشهده
األس��واق العاملية من بوادر أزمة
ج��دي��دة وت��راج��ع وان �ك �م��اش في
االق �ت �ص��اد ال �ع��امل��ي غ �ي��ر م�ع�ل��وم
م��داه وأب �ع��اده على استثمارات
ال��دول��ة ف��ي ال��داخ��ل وال �خ��ارج ما
يتطلب وض ��ع ال�خ�ط��ط وات �خ��اذ
االج � � ��راءات ل�ح�م��اي��ة امل� ��ال ال �ع��ام
وال� � �ن� � �ظ � ��ر ف � � ��ي ال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق ب�ي�ن
ال �ج �ه��ات ب �ش��أن إدارة وم�ت��اب�ع��ة
اس�ت�ث�م��ارات�ه��ا لحماية وتنظيم
املصالح املشتركة والتحوط من
امل�خ��اط��ر ال �ت��ي ت�ت�ع��رض ل�ه��ا مع
األخ��ذ بعني االعتبار استحداث
آل � � �ي� � ��ات ت � ��وح � ��د ن � �ظ� ��م ال� ��رق� ��اب� ��ة
واملحاسبة وكذلك أعمال املتابعة
والتقارير الخاصة بذلك وإعمال
مبادئ الثواب والعقاب وتعزيز
املساءلة اضافة الي تقييم كفاءة
أداء املعنيني ب ��إدارة املؤسسات
االستثمارية في الدولة.
وأض� ��اف ال �ص��رع��اوي ان ��ه مع
أه�م�ي��ة خ�ط��ة التنمية متوسطة
األجل 2015/2014 - 2011/2010
وم� � ��ا ت �ع �ب ��ر ع� �ن ��ه م � ��ن األه � � ��داف
االقتصادية واالجتماعية وكافة
األه��داف التنموية ال��واردة بتلك

ال� �خ� �ط ��ة إال أن ت� �ق ��اري ��ر دي � ��وان
امل �ح��اس �ب��ة ل�ل�ج�ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
ك � ��اف � ��ة ت� �ض� �م� �ن ��ت ال� � �ع � ��دي � ��د م��ن
امل�لاح �ظ��ات ال �ت��ي ش��اب��ت تنفيذ
م �ش��اري��ع خ �ط��ة ال�ت�ن�م�ي��ة للسنة
االل �ي��ة ( 2015/2014إن�ش��ائ�ي��ة -
تطويرية) أهمها ت��أخ��ر العديد
م � ��ن ال � �ج � �ه� ��ات ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ف��ي
تنفيذ امل�ش��اري��ع امل�خ�ص��ص لها
اع �ت �م��ادات ف��ي امل�ي��زان�ي��ة ال�ع��ام��ة
ل �ل��دول��ة وان �ع �ك��س ذل ��ك ف��ي ع��دم
ص��رف أي م�ب��ال��غ م��ن اع�ت�م��ادات
ب�ع��ض امل�ش��اري��ع أو ت��دن��ي نسب
الصرف إضافة الى تعثر إنجاز
ال� �ب� �ع ��ض اآلخ � � ��ر م � ��ن امل� �ش ��اري ��ع
اإلنشائية وكذلك الحال بالنسبة
للمشروعات التطويرية والتي
أدرج� ��ت ل�ه��ا اع �ت �م��ادات ب��أب��واب
امل� �ي ��زان� �ي ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل� �ل ��دول ��ة م��ا
أدى إل ��ى ع ��دم تحقيق األه ��داف
امل ��رج ��وة م��ن خ �ط��ة ال�ت�ن�م�ي��ة في
ال � ��وق � ��ت امل � �ن� ��اس� ��ب وب� ��ال � �ج� ��ودة
والكفاءة املنشودة.
وق��ال ال�ص��رع��اوي إن ال��دي��وان
الح � ��ظ وج� � ��ود ق� �ص ��ور ف� ��ي أداء
الجهات الحكومية عند عرضها
م�ش��اري��ع ال�ع�ق��ود املختلفة على
رق��اب��ة دي ��وان املحاسبة املسبقة
وم �ن �ه��ا ورود م��وض��وع��ات غير
ك��ام �ل��ة امل �س �ت �ن��دات وامل ��واف� �ق ��ات
وعدم التجاوب بالسرعة الكافية
الس �ت �ك �م��ال ب �ح��ث امل��وض��وع��ات
وإض � � ��اف � � ��ة ال � � ��ى ض � �ع� ��ف إع� � � ��داد
امل� � ��واص � � �ف� � ��ات ال� �ف� �ن� �ي ��ة ل �ب �ع��ض
امل� �ن ��اق� �ص ��ات ك� �م ��ا ات � �ض� ��ح ع ��دم

التزام بعض الجهات بالدراسة
وال�ت��وص�ي��ة خ�ل�ال امل ��دة امل�ح��ددة
لها من لجنة املناقصات املركزية
األم� ��ر ال� ��ذي ي �س��اه��م ف��ي اع �ت��ذار
ص ��اح ��ب ال� �ع� �ط ��اء األق � � ��ل س �ع��را
ع� �ن ��د ت� �ج ��دي ��د س � ��ري � ��ان ع �ط��ائ��ه
وال �ت��رس �ي��ة ع �ل��ى ال �ت ��ال ��ي وذل ��ك
يحمل امل��ال العام أعباء اضافية
ك��ان يمكن تجنبها ون�ش�ي��ر في
ال �ش��أن ال ��ى ال�ت�ق��ري��ر ال� ��ذي أع��ده
ديوان املحاسبة في يوليو 2015
وب نّ�ّي� ف�ي��ه ح�ج��م األم ��وال العامة
املهدرة التي وصلت الى ما يزيد
على  53مليون دينار هذا بعدد
املوضوعات التي تمت دراستها
برقابة دي��وان املحاسبة املسبقة
خ�لال السنة املالية 2015/2014
ع � � ��دد  2224م� ��وض� ��وع� ��ا ت �ب �ل��غ
قيمتها  5.062.296/009دينارا
حققت دراس�ت�ه��ا وف ��ورات مالية
م�ب��اش��رة للخزانة ال�ع��ام��ة بلغت
 29.105.296.977دي� �ن ��ارا وك ��ذا
ت� �ض� �م�ي�ن ت � �ق� ��اري� ��ر وم� ��واف � �ق� ��ات
ال� � ��دي� � ��وان امل� �س� �ب� �ق ��ة م�ل�اح� �ظ ��ات
وتوجيهات ذات أهمية خاصة.
وأك��د ال�ص��رع��اوي أن ال��دي��وان
يقدم الشكر والتقدير للسلطتني
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ع�ل��ى
االه�ت�م��ام بتفعيل ق��ان��ون إنشاء
دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة رق ��م  30لسنة
 1964وخاصة ما تم من تعديل
ت �ش��ري �ع��ي ب �ش ��أن ت �ف �ع �ي��ل امل� ��ادة
 60م � ��ن ال� � �ق � ��ان � ��ون ب �خ �ص��وص
املحاكمة التأديبية ع��ن ارت�ك��اب
امل� �خ ��ال� �ف ��ات امل � ��ال � ��ةي ك� �م ��ا ن�ب�ين

ان� � � ��ه م� � ��ن اه� � �ت� � �م � ��ام ال �س �ل �ط �ت�ي�ن
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ن��ذك��ر
ع� � �ق � ��د ج � �ل � �س� ��ة مل � �ج � �ل� ��س األم� � � ��ة
خصصت ملناقشة واستعراض
تقارير ديوان املحاسبة وما تلى
ذلك من تفاعل واهتمام هو محل
ت�ق��دي��ر وي��أم��ل دي ��وان املحاسبة
ب� ��اس � �ت � �م� ��رار م� �ث ��ل ه � � ��ذا ال �ن �ه��ج
واالض��اف��ة عليه ل�لاس�ت�ف��ادة من
التقارير والدراسات التي تصدر
عن ديوان املحاسبة.
وأش � � ��ار ال � ��ى ان ق� �ي ��ادي�ي�ن ف��ي
ب � �ع� ��ض ال� � � � � � � � ��وزارات وال � �ج � �ه� ��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة م� ��ازال� ��وا ي �م��ارس��ون
أع� � �م � ��ال ت� �ع� �ط ��ل وت� �ع� �ي ��ق م �ه ��ام
رق� ��اب� ��ة دي � � ��وان امل �ح ��اس �ب ��ة ع�ل��ى
ه � � � ��ذه ال� � �ج� � �ه � ��ات وذل � � � � ��ك ع �ك��س
التوجه العام للسلطة التنفيذية
م �م��ا ي �س �ت��دع��ي ت��وج �ي��ه ه� ��ؤالء
القياديني الى التعاون التام مع
دي ��وان املحاسبة وتيسير سبل
امل��راج �ع��ة وال �ت��دق �ي��ق واالب �ت �ع��اد
عما يعيق دي��وان املحاسبة من
ممارسة أعمال الرقابة.
وزاد الصرعاوي :ويطيب لي
أن أقدم التقرير السنوي لديوان
امل �ح��اس �ب��ة ع ��ن ن �ت��ائ��ج ال�ف�ح��ص
واملراجعة على تنفيذ ميزانيات
ال�ج�ه��ات الحكومية م��ن وزارات
وإدارات ح� �ك ��وم� �ي ��ة وج � �ه� ��ات
م �ل �ح �ق��ة اض� ��اف� ��ة ال� � ��ى ال �ج �ه��ات
املستقلة وحساباتها الختامية
ل� �ل� �س� �ن ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة 2015/2014
وأدرج ف��ي ه ��ذا ال�ت�ق��ري��ر نتائج
رق� ��اب� ��ة ال� � ��دي� � ��وان امل �س �ب �ق��ة وم ��ا
يخص املخالفات املالية وكذلك
نتائج فحص ومراجعة العقود
الخاضعة ألح�ك��ام ال�ق��ان��ون رقم
 25لسنة  1996في شأن الكشف
ع��ن ال �ع �م��والت ف��ي ال�ع�ق��ود التي
تبرمها الدولة.

التتمة ص09

العمل على حل
مسألة توقف
اإلنتاج النفطي في
منطقة العمليات
المشتركة
أهمية استقرار
برامج وخطط
القطاع النفطي
وتقديم الدعم
لمشاريعه
المختلفة
اإلسراع في تنفيذ
عمليات وإجراءات
إصالح اإلدارة
المالية للدولة
لتعزيز نظم الرقابة
الداخلية
الديوان يالحظ
تنامي أوجه الصرف
على باب الرواتب
وبلغت جملتها
 8.2مليارات دينار
بنسبة ٪ 44
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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

 5مليارات دينار نصيب احتياطي
األجيال القادمة
تتمة المنشور 08
المحور األول
نتائج تحليل البيانات المالية
اإلجمالية
ن�ت�ن��اول ف��ي ه��ذه ال�ح�ل�ق��ة محورين
أولهما نتائج تحليل البيانات املالية
االج� �م ��ال� �ي ��ة وك � ��ذل � ��ك اب � � ��رز ال� �ظ ��واه ��ر
الناتجة م��ن تنفيذ امليزانية اذ ق��درت
االي� � � � � � ��رادات ف � ��ي م� �ي ��زان� �ي ��ة ال � � � � ��وزارات
واالدارات ال �ح�ك��وم �ي��ة ل�ل�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
 2015/2014ب�ن�ح��و  20.069.1مليون
د.ك خ� �ص ��ص م �ن �ه��ا م �ب �ل��غ 5.017.3
ماليني د.ك يضاف الحتياطي االجيال
ال �ق ��ادم ��ة وق� � ��درت امل� �ص ��روف ��ات بنحو
 23.212.2مليون دي�ن��ار وب��ذل��ك تكون
زي ��ادة امل �ص��روف��ات وامل�خ�ص�ص��ات عن
االي� � ��رادات ن�ح��و  8.160.4م�لاي�ين د.ك.
وإلى التفاصيل:
وأس�ف��ر ال�ح�س��اب الختامي ل�ل�ادارة
املالية للدولة للسنة املالية 2015/2014
عن تحقيق اي��رادات فعلية بلغت نحو
 24.925.9م�ل�ي��ون د.ك خ�ص��ص منها
ن�ح��و  6.231.5م�لاي�ين د.ك الحتياطي
األج �ي��ال ال �ق��ادم��ة وم �ص��روف��ات فعلية
بلغت نحو  21.415.4مليون د.ك وبذلك
يكون نقص االي��رادات عن املصروفات
واملخصصات نحو  2.721.1مليون د.ك
يغطى من املال االحتياطي العام طبقا
لبيان وزير املالية.
وف�ي�م��ا ي�ل��ي ن �ت �ن��اول ن�ت��ائ��ج تنفيذ
م �ي��زان �ي��ة ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة 2015/2014
ومالحظات الديوان بشأنها:
اإليرادات :قدرت االيرادات بميزانية
ال ��وزارات واإلدارات الحكومية للسنة
امل��ال �ي��ة  2015/2014ب�ن�ح��و 20.069.1
مليون دينار في حني اسفر الحساب
الختامي عن ايرادات فعلية بلغت نحو
 24.925.9م�ل�ي��ون د.ك ب��زي��ادة ق��دره��ا
ن�ح��و  4.856.8م�لاي�ين د.ك ع��ن امل�ق��در
ب��امل�ي��زان�ي��ة وبنسبة  ٪ 24.2وبنقص
بلغ نحو  6.885.5مليون د.ك و 7.082.6
م�لاي�ين د.ك وب�ن�س�ب��ة  ٪ 21.7و 22.1
 ٪ع ��ن االي � � � ��رادات ال �ف �ع �ل �ي��ة ل�ل�س�ن�ت�ين
امل��ال�ي�ت�ين  2014/2013و2013/2012
على الترتيب.
وفيما يلي ب�ي��ان ل�ل�اي��رادات حسب
مصادرها:
 - 1االيرادات النفطية:
ق��درت االي ��رادات النفطية بميزانية
ال �س �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة  2015/2014ب�ن�ح��و
 18.805.7م�ل�ي��ون د.ك ب��زي��ادة ق��دره��ا
 1.922.6مليون د.ك وبنسبة ٪ 11.4
باملقارنة بتقديرات االيرادات بميزانية

لقطة من جلسة سابقة

ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة ال �س��اب �ق��ة 2014/2013
ال� �ب ��ال� �غ ��ة 16.883.1م �ل �ي��ون د.ك .وب�ل��غ
اجمالي تقديرات ايرادات النفط الخام
وال � �غ ��از ن �ح��و  21.288.7م �ل �ي��ون د.ك
وبعد استبعاد تكاليف االنتاج املقدرة
الخاصة بهما والبالغة نحو 2.483.0
م�ل�ي��ون د.ك ي �ك��ون ص��اف��ي ال�ت�ق��دي��رات
نحو  18.805.7مليون د.ك.
وأس � �ف� ��ر ال� �ح� �س ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي ع��ن
اي � � � ��رادات ن �ف �ط �ي��ة ف �ع �ل �ي��ة ب �ل �غ��ت ن�ح��و
 22.501.7م �ل �ي��ون د.ك ب ��زي ��ادة بلغت
ن�ح��و  3.696.0م�لاي�ين د.ك ع��ن امل�ق��در
ب��امل�ي��زان�ي��ة وبنسبة  ٪ 19.7وبنقص
بلغ نحو  6.790.2ماليني د.ك وبنقص
ن �ح��و  7.468.1م�ل�اي�ي�ن د.ك وب�ن�س�ب��ة
٪ 23.2و  ٪ 24.9عن االيرادات الفعلية
ل�ل�س�ن�ت�ين امل��ال �ي �ت�ين  2014/12013و
 2013/2012ع�ل��ى ال �ت��رت �ي��ب .وشكلت

االي ��رادات النفطية م��ا نسبته ٪ 90.3
م��ن اجمالي االي ��رادات الفعلية للسنة
امل��ال�ي��ة  2015/2014مقابل م��ا نسبته
 ٪ 92.1و  ٪ 93.6في السنتني املاليتني
 2014/2013و  2013/2012ع�ل��ى
الترتيب.
 - 2اإليرادات غير النفطية:
ق � � ��درت االي� � � � � � ��رادات غ� �ي ��ر ال �ن �ف �ط �ي��ة
ب�م�ي��زان�ي��ة ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة 2015/2014
ب�ن�ح��و  1.263.4م �ل �ي��ون د.ك ف��ي حني
بلغت االي��رادات غير النفطية الفعلية
نحو  2.424.2مليون د.ك بزيادة بلغت
نحو  1.160.8مليون د.ك وبنسبة 91.9
 ٪من املقدر لنفس السنة.
ويتضح من ذلك ما يلي:
 ن �ق��ص االي� � � � ��رادات غ �ي��ر ال�ن�ف�ط�ي��ةاملحصلة في السنة املالية 2015/2014
ب �ن �ح��و  95.3م �ل �ي��ون د.ك وزي ��ادت �ه ��ا

بنحو  385.4مليون د.ك وبنسبة 3.8
 ٪و ٪ 18.9عن املحصل في السنتني
امل��ال�ي�ت�ين  2014/2013و 2013/2012
على الترتيب.
كما بلغت االي� ��رادات غير النفطية
امل �ح �ص �ل��ة ن �ح��و  2.424.2م �ل �ي��ون د.ك
ب��زي��اة بلغت ن �ح��و 1.160.9مليون د.ك
وبنسبة  ٪ 91.9عن املقدر.
االي � � � � � � � � ��رادات ال � �ض� ��ري � �ب � �ي� ��ة :ق� � ��درت
االي ��رادات الضريبية بميزانية السنة
املالية  2015/2014بنحو  360.3مليون
د.ك بينما بلغت االي ��رادات الضريبية
ال �ف �ع �ل �ي��ة ن �ح ��و  420.10م �ل �ي ��ون د.ك
بزيادة بلغت  59.7مليون د.ك وبنسبة
 ٪ 16.6عن املقدر لنفس السنة.
االي��رادات الجارية :ق��درت االي��رادات
ال � �ج� ��اري ��ة ب �م �ي ��زان �ي ��ة ال� �س� �ن ��ة امل��ال �ي��ة
 2015/2014بنحو  888.1مليون د.ك

الجدول التالي يوضح نتائج تنفيذ ميزانية الوزارات واالدارات الحكومية للسنة المالية :2015/2014
تقديرات امليزانية
البيان

االنحراف

نتائج تنفيذ
امليزانية

قيمة

نسبة ٪

4.856.8

24.2
7.7

الربط

التعديل

الربط بعد
التعديل

اإليرادات

20.069.1

-

20.069.1

24.925.9

املصروفات

23.212.2

-

23.212.2

21.415.4

1.796.8

الفائض /
(العجز)

()3.143.1

-

()3.143.1

3.510.5

6.653.6

()211.7

احتياطي
األجيال
القادمة

()5.017.3

-

()5.017.3

()6.231.5

()1.214.2

24.2

اجمالي

()8.160.4

-

()8.160.4

()2.721.0

5.439.4

66.7

القيمة باملليون دينار كويتي

بينما بلغت االي � ��رادات الفعلية نحو
 2.003.1م �ل �ي��ون د.ك ب� ��زي� ��ادة ب�ل�غ��ت
 1.115.0مليون د.ك وبنسبة ٪ 125.5
عن املقدر لنفس السنة.
االي � � � � � � ��رادات ال� ��رأس � �م� ��ال � �ي� ��ة :ق � ��درت
االي��رادات الرأسمالية بميزانية السنة
امل��ال �ي��ة  201515.0/2014م�ل�ي��ون د.ك
بينما بلغت االي � ��رادات الفعلية نحو
 1.1مليون د.ك بنقص بلغ نحو 13.9
مليون د.ك وبنسبة  ٪ 92.7عن املقدر
لنفس السنة.
ومن خالل دراسة أسباب االنحراف
امل� �ل� �ح ��وظ ب�ي��ن االي � � � � � ��رادات امل �ح �ص �ل��ة
م ��ن ب �ع��ض ال �ب �ن��ود واالن � � ��واع وامل �ق��در
تحصيلها منها يؤكد ديوان املحاسبة
ما يلي:
 ض� � ��رورة األخ � ��ذ ب �ك��اف��ة ال �ع��وام��لامل� ��ؤث� ��رة ف ��ي ح �ص �ي �ل��ة ال� �ض ��رائ ��ب ف��ي
االع�ت�ب��ار ل��دى إع ��داد ال�ت�ق��دي��رات حيث
ت � � ��زداد ال �ح ��اج ��ة ال � ��ى دراس � � ��ة أس �ب��اب
اس� �ت� �م ��رار ت ��دن ��ي ح �ص �ي �ل��ة االي � � ��رادات
م��ن ال�ض��رائ��ب ع�ل��ى ص��اف��ي ال��دخ��ل من
شركات املقاوالت وحصيلة الزكاة من
ال �ش��رك��ات ال�ك��وي�ت�ي��ة م��ن س�ن��ة ألخ��رى
وم� ��راع� ��اة ك��اف��ة ال �ع ��وام ��ل امل ��ؤث ��رة في
تحصيل االيرادات واالجراءات املتبعة
ف ��ي ال�ت�ح�ص�ي��ل ع �ن��د إع � ��داد ت �ق��دي��رات
امليزانية.
 ان ن�ق��ص امل�ح�ص��ل م��ن امل�خ��اب��راتالخارجية وزيادته من اشتراك هاتف
ال ي �ع �ك��س ح �ق �ي �ق �ت��ه ن �ت �ي �ج��ة ض�ع��ف
االج� � � � � � � ��راءات امل� �ت� �ب� �ع ��ة ف � ��ي ت �ح �ص �ي��ل
م �س �ت �ح �ق��ات وزارة امل� ��واص�ل��ات ع�ل��ى
امل �ش �ت��رك�ي�ن وش� ��رك� ��ات ت �ق��دي��م خ��دم��ة
االتصال الدولي .
 ض � ��رورة ات �خ��اذ ك��اف��ة االج � ��راءاتالجادة لتحصيل ايرادات مبيع التيار
الكهربائي.
 م� � ��ن األه � �م � �ي� ��ة م � � ��راع � � ��اة ن �ت ��ائ ��جاس� �ت� �ح ��داث ب �ع��ض ال �ن �ظ��م وال �ق ��واع ��د
ب�ش��أن متابعة ال �ت��زام م��وظ�ف��ي ال��دول��ة
ب�ق��وان�ين وتعليمات ال�ع�م��ل بالجهات
الحكومية عند إعداد تقديرات ايرادات
امليزانية من الجزاءات على املوظفني.
 وج� � ��وب ال � �ت � ��زام ك ��اف ��ة ال � � � ��وزاراتواالدارات الحكومية بشروط التعلية
ل �ح �س��اب األم ��ان ��ات ف ��ي ن �ه��اي��ة ال�س�ن��ة
املالية واستمرار متابعة صرف املبالغ
املقيدة بهذا الحساب ملستحقيها اوال
بأول.
 -اض��اف��ة مل��ا سبق يالحظ استمرار

التتمة ص10

 20مليارا و69
مليونا إيرادات
ميزانية الوزارات
واإلدارات
للسنة المالية
2015/2014
 23مليار دينار
قيمة المصروفات
في الميزانية
بزيادة  8مليارات
عن االيرادات
 18.8مليار دينار
قيمة اإليرادات
النفطية بزيادة
قدرها ملياران عن
الميزانية السابقة
اإليرادات غير
النفطية قيمتها
مليار و 263
مليون دينار
إعادة النظر في
تسعير الخدمات
المختلفة ألمالك
الدولة

10

ملف

aldostoor
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مالحظات
ديوان المحاسبة

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

الديوان يوصي بالعمل على تنويع مصادر
اإليرادات العامة وإصالح الخلل الهيكلي
تتمة المنشور ص09
ت � ��راك � ��م ب� �ع ��ض االي � � � � � � ��رادات ال ��واج� �ب ��ة
التحصيل من السنوات املالية السابقة
وال �ت��ي ب�ل�غ��ت ج�م�ل�ت�ه��ا ن�ح��و 1.034.8
م �ل �ي��ون د.ك م �م��ا ي �ج��ب ال �ع �م��ل ع�ل��ى
سرعة تحصيلها.
 وم� � � � ��ن خ � �ل � ��ال دراس � � � � � � ��ة ت � ��وزي � ��عاالي � ��رادات امل�ح�ص�ل��ة ح�س��ب ال��وظ��ائ��ف
الرئيسية وال�ف��رع�ي��ة يتضح ان قطاع
الخدمات االقتصادية ال ي��زال املصدر
الرئيسي لاليرادات حيث بلغت نسبة
م �س��اه �م �ت��ه ن �ح��و  ٪ 95.5م ��ن ج�م�ل��ة
االي � ��رادات امل�ح�ص�ل��ة ف��ي ال�س�ن��ة االل�ي��ة
.22015/2014
ل� � � ��ذا ي � ��وص � ��ي دي� � � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة
ب� �ض ��رورة ال �ع �م��ل ال �ج ��اد ع �ل��ى ت�ن��وي��ع
مصادر االي��رادات العامة والعمل على
اص �ل�اح ال�خ�ل��ل ال�ه�ي�ك�ل��ي ب�ه��ا بتقليل
درجة االعتماد على االيرادات النفطية
من خالل السعي لزيادة االيرادات غير
ال�ن�ف�ط�ي��ة وزي� � ��ادة م �ع��دل م�س��اه�م�ت�ه��ا
في اجمالي االي��رادات العامة لتحقيق
االستقرار في اوضاع املالية العامة في
حال انخفاض انتاج الكويت من النفط
او انخفاض اسعار تصديره وذلك من
خالل:
 إص�لاح النظام الضريبي وزي��ادةاالي� ��رادات الضريبية م��ن خ�لال إع��ادة
ه �ي �ك �ل��ة ال� �ن� �ظ ��ام ال �ض ��ري �ب ��ي ال �ح��ال��ي
وإص � � � ��دار ق� ��ان� ��ون ي �م �ك��ن ل� �ل ��دول ��ة م��ن
ت �ح �ص �ي��ل ح� �ص ��ة ع � ��ادل � ��ة م � ��ن أرب� � ��اح
ال� � �ش � ��رك � ��ات او غ � �ي� ��ره� ��ا م� � ��ن اش � �ك� ��ال
ال�ض��ري�ب��ة غ�ي��ر م�ب��اش��رة ال �ت��ي تضمن
ت��دف��ق االي � � � ��رادات غ �ي��ر ال�ن�ف�ط�ي��ة على
ن�ح��و مستمر وب�م�س�ت��وي��ات ت��رف��ع من
ق ��درة ال��دول��ة ع�ل��ى ت��أم�ين دع ��م السلع
والخدمات العامة.
 ت � �ع ��دي ��ل اح� � �ك � ��ام ال� � �ق � ��ان � ��ون رق ��م( )79ل �س �ن��ة  1995ف ��ي ش ��أن ال��رس��وم
وال �ت �ك��ال �ي��ف امل ��ال ��ةي م �ق��اب��ل االن �ت �ف��اع
ب��امل��راف��ق وال �خ ��دم ��ات ال �ع��ام��ة ل��وض��ع
اسعار رسوم للخدمات العامة والسلع
تتناسب وتكلفتها الفعلية.
 إع� � � � � � � ��ادة ال� � �ن� � �ظ � ��ر ف� � � ��ي ت �س �ع �ي ��راالستخدمات املختلفة ألمالك الدولة.
المصروفات
ق� � � � ��درت امل � � �ص� � ��روف� � ��ات ب� �م� �ي ��زان� �ي ��ة
ال ��وزارات واالدارات الحكومية للسنة
امل��ال�ي��ة  2015/2014بموجب امل��رس��وم
بالقانون رق��م ( )92لسنة  2014بربط
ميزانية الوزارات واالدارات الحكومية
بمبلغ  23.212.2مليون د.ك.

جانب من إحدى الجلسات التي شارك فيها ديوان املحاسبة

الباب األول :املرتبات:
ق � � � ��درت اع� � �ت� � �م � ��ادات ال� � �ب � ��اب األول
ب�م�ي��زان�ي��ة ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة 2015/2014
ب�م�ب�ل��غ  5.586.0م�ل�اي�ي�ن د.ك ب��زي��ادة
ق��دره��ا  391.9مليون عنها ف��ي السنة
امل��ال �ي��ة  2014/2013وب�ن�س�ب��ة ٪ 7.5
وش�ك�ل��ت ت�ل��ك االع �ت �م��ادات م��ا نسبته
 ٪ 24.1م��ن جملة اع�ت�م��ادات امليزانية
لتلك السنة وأسفر الحساب الختامي
ع ��ن م� �ص ��روف ��ات ف �ع �ل �ي��ة ب �ل �غ��ت ن�ح��و
 5.303.2ماليني د.ك وتحقق وفر قدره
 282.8مليون د.ك من اعتمادات السنة
امل��ال �ي��ة  2015/2014وب�ن�س�ب��ة ٪ 5.1
وزي��ادة بلغت نحو  265.4مليون د.ك
ونحو  471.7مليون د.ك وبنسبة 5.3
 ٪و  ٪ 9.8ع��ن م �ص��روف��ات السنتني
امل��ال�ي�ت�ين  2014/2013و 2013/2012
على الترتيب.
وب � �ل � �غ� ��ت امل � � �ص� � ��روف� � ��ات ال� �ن� �ق ��دي ��ة
ع �ل��ى امل��رت �ب��ات ن �ح��و  5.134.7م�لاي�ين
د.ك وب �ن �س �ب��ة  ٪ 96.8م ��ن اج �م��ال��ي
مصروفات الباب االول في حني بلغت
املصروفات القيدية التي تم تعليتها
ل� �ح� �س ��اب ��ات االم� � ��ان� � ��ات ن� �ح ��و 168.5
مليون د.ك وبنسبة  ٪ 3.2من اجمالي
مصروفات الباب األول.
الباب الثاني  -املستلزمات السلعية
والخدمات:
قدرت اعتمادات الباب الثاني للسنة
امل��ال �ي��ة  2015/2014ب� �م� �ب� �ل ��غ3.919.1
م�ل�ي��ون د.ك وش�ك�ل��ت ت�ل��ك االع�ت�م��ادات
ما نسبته  ٪ 16.9من جملة اعتمادات
امل� �ي ��زان� �ي ��ة ل �ت �ل��ك ال� �س� �ن ��ة وزادت ع��ن
اعتمادات السنة املالية السابقة بنحو
 45.4مليون د.ك بنسبة .٪ 1.2
وأس � �ف� ��ر ال� �ح� �س ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي ع��ن
مصروفات فعلية بلغت نحو 3.025.8

م�لاي�ين د.ك وت�ح�ق��ق وف��ر ق ��دره 893.3
م� �ل� �ي ��ون د.ك وب �ن �س �ب ��ة  ٪ 22.8م��ن
اعتمادات السنة املخالية 2015/2014
ون �ق��ص ب�ل��غ ن �ح��و  193.4م �ل�ي��ون د.ك
وبنسبة  ٪ 6.0عن مصروفات السنة
املالية  2014/2013وبنقص بلغ نحو
 614.9مليون دي�ن��ار كويتي وبنسبة
 ٪ 16.9عن مصروفات السنة املخالية
.2013/2012
وتمثلت املصروفات الفعلية للباب
ال �ث��ان��ي ف��ي م �ص��روف��ات ن�ق��دي��ة بلغت
ن �ح ��و  2.549.5م �ل �ي ��ون د.ك ب�ن�س�ب��ة
 ٪ 84.3ن اج�م��ال��ي م�ص��روف��ات ال�ب��اب
وم� � �ص � ��روف � ��ات ق� �ي ��دي ��ة ت � ��م ت �ع �ل �ي �ت �ه��ا
ل�ح�س��اب االم��ان��ات ب�ل�غ��ت ن�ح��و 476.3
م� �ل� �ي ��ون د.ك وب �ن �س �ب ��ة  ٪ 15.7م��ن
اجمالي مصروفات الباب.
ال� � �ب � ��اب ال � �ث ��ال ��ث  -وس � ��ائ � ��ل ال �ن �ق��ل
واملعدات والتجهيزات:
قدرت اعتمادات الباب الثالث للسنة
املالية  2015/2014بمبلغ  290.3مليون
د.ك وشكلت تلك االعتمادات ما نسبته
 ٪ 1.3م��ن جملة اع �ت �م��ادات امل�ي��زان�ي��ة
لتلك السنة بنقص عن اعتمادات السنة
املالية السابقة  2014/2013بنحو 61.0
م�ل�ي��ون د.ك وب�ن�س�ب��ة  ٪ 17.4واس�ف��ر
ال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي ع ��ن م �ص��روف��ات
فعلية بلغت ن�ح��و  197.2م�ل�ي��ون د.ك
وت �ح �ق��ق وف ��ر ق� ��دره  93.1م �ل �ي��ون د.ك
وبنسبة  ٪ 32.1من اعتمادات السنة
املالية  2015/20104وبنقص بلغ نحو
 12.1م�ل�ي��ون د.ك وزي� ��ادة ب�ل�غ��ت 38.5
م �ل �ي��ون د.ك وب �ن �س �ب��ة  ٪ 5.8و 24.3
 ٪ع��ن م �ص��روف��ات ال�س�ن�ت�ين املاليتني
 2014/213و  2013/2012ع �ل��ى
الترتيب.
وتمثلت املصروفات الفعلية للباب

ال �ث��ال��ث ف��ي م �ص��روف��ات ن �ق��دي��ة بلغت
نحو  132.8مليون د .ك بنسبة 67.3
 ٪م� ��ن اج� �م ��ال ��ي م � �ص� ��روف� ��ات ال� �ب ��اب
وم� � �ص � ��روف � ��ات ق� �ي ��دي ��ة ت � ��م ت �ع �ل �ي �ت �ه��ا
لحساب االم��ان��ات بلغت  64.4مليون
د.ك وب �ن �س �ب��ة  ٪ 32.7م ��ن اج �م��ال��ي
مصروفات الباب.
ال�ب��اب ال��راب��ع  -املشاريع االنشائية
والصيانة واالستمالكات العامة:
قدرت اعتمادات الباب الرابع للسنة
امل��ال �ي��ة  2015/2014ب� �م� �ب� �ل ��غ2.017.0
م�ل�ي��ون د.ك وش�ك�ل��ت ت�ل��ك االع�ت�م��ادات
م��ا نسبته  ٪ 8.7م��ن جملة اعتمادات
امل �ي��زان �ي��ة ل �ت �ل��ك ال �س �ن��ة ب �ن �ق��ص ق ��دره
 204.7ماليني د.ك وبنسبة  ٪ 9.2عن
اع �ت �م��ادات ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة 2014/2013
وال�ب��ال�غ��ة  2.221.7م�ل�ي��ون د.ك واس�ف��ر
ال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي ع ��ن م �ص��روف��ات
فعلية بلغت نحو  1.662.1مليون د.ك
وت�ح�ق��ق وف��ر ق ��دره  354.9م�ل�ي��ون د.ك
ون�ح��و  10.3م�لاي�ين د.ك وبنسبة 8.6
 ٪و  ٪ 0.6ع��ن م �ص��روف��ات السنتني
امل��ال �ي �ت�ين  214/2013و 2013/2012
على الترتيب.
وتمثلت املصروفات الفعلية للباب
الرابع في مصروفات نقدية بلغت نحو
 1.465.8مليون د.ك بنسبة  ٪ 88.2من
اجمالي مصروفات الباب ومصروفات
قيدية ت��م تعليتها لحساب االم��ان��ات
بلغت نحو  196.3مليون د.ك وبنسبة
 ٪ 11.8من اجمالي مصروفات الباب.
ال� � �ب � ��اب ال � �خ� ��ام� ��س  -امل � �ص� ��روف� ��ات
املختلفة واملدفوعات التحويلية:
ق� ��درت اع �ت �م ��ادات ال �ب ��اب ال�خ��ام��س
ل �ل �س �ن��ة امل ��ال� �ي ��ة  2015/2014ب�م�ب�ل��غ
 11.399.8م �ل �ي��ون د.ك وش �ك �ل��ت ت�ل��ك
االع �ت �م��ادات م��ا ن�س�ب�ت��ه  ٪ 149.1من

جملة اعتمادات امليزانية لتلك السنة
وب ��زي ��ادة ت�ب�ل��غ ن�ح��و  2.038.0مليون
د/ك وب�ن�س�ب��ة  ٪ 21.8ع��ن اع�ت�م��ادات
ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة ال �س��اب �ق��ة 2014/2013
وافر الحساب الختامي عن مصروفات
ف�ع�ل�ي��ة ب�ل�غ��ت ن�ح��و  11.227.1م�ل�ي��ون
د/ك وتحقق وف��ر ق��دره  172.7مليون
د.ك وبنسبة  ٪ 1.5من اعتمادات السنة
املالية  2015/2014وزيادة بلغت نحو
 2.320.6مليون د.ك وبنسبة  ٪ 26.1عن
م�ص��روف��ات ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة 2014/213
وزي��ادة بلغت نحو 2.202.2مليون د.ك
وبنسبة  ٪ 24.4عن مصروفات السنة
املالية .2013/2012
وتمثلت املصروفات الفعلية للباب
الخامس في مصروفات نقدية بلغت
ن �ح��و  10.513.5م �ل �ي��ون د.ك ب�ن�س�ب��ة
 ٪ 93.6من اجمالي مصروفات الباب
وم� � �ص � ��روف � ��ات ق� �ي ��دي ��ة ت � ��م ت �ع �ل �ي �ت �ه��ا
ل�ح�س��اب االم��ان��ات ب�ل�غ��ت ن�ح��و 713.6
مليون د.ك كويتي وبنسبة  ٪ 6.4من
اجمالي مصروفات الباب.
وال شك ان ارتفاع نسب املصروفات
القيدي وال�ب��ال��غ نحو  1.619.1مليون
د.ك على مستوى ابواب امليزانية يشير
الى تركز عمليات الصرف في االشهر
االخ �ي��رة م��ن ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة م�م��ا يعني
إما عدم وج��ود خطط لتنفيذ االعمال
م��ن ب��داي��ة ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة خ��اص��ة وان
بعضها تمثل م�ص��روف��ات رأس�م��ال�ي��ة
ي �ج��ب ان ت �ن �ف��ق وف� ��ق خ �ط��ط وض�ع��ت
م �س �ب �ق��ا ب� �ن ��اء ع �ل ��ى دراس � � � ��ات ك��اف �ي��ة
لتحديد اح�ت�ي��اج��ات�ه��ا او ع��دم م�ق��درة
تلك الجهات على تنفيذ برامجها في
الوقت املناسب ما يستلزم تدعيم هذه
القدرات لتنفيذ البرامج بشكل جيد.
وي ��ؤك ��د ال� ��دي� ��وان ض� � ��رورة ت�ط��وي��ر
الجهات الحكومية لقدرتها التنفيذية
ب �م��ا ي �ت �ن��اس��ب واح� �ت� �ي ��اج ��ات ت�ن�ف�ي��ذ
ب ��رام ��ج امل �ي��زان �ي��ة وب �م��ا ي�ح�ق��ق حسن
اس� �ت� �خ ��دام اع � �ت � �م ��ادات امل �ي ��زان �ي ��ة ف��ي
األغراض املخصصة لها.
وتبني من فحص الحساب الختامي
لالدارة املالية للدولة ما يلي:
 - 1تحقيق وف ��ورات ع�ل��ى مستوى
اج �م ��ال ��ي اب � � ��واب امل � �ص ��روف ��ات ب�ن�ح��و
 1.796.8م�ل�ي��ون د.ك وب�ن�س�ب��ة ٪ 7.7
م��ن ج�م�ل��ة اع �ت �م��ادات �ه��ا وت��رك��ز ال��وف��ر
بالباب الثاني  -املستلزمات السلعية
وال �خ��دم��ات ب�ن�ح��و  893.3م�ل�ي��ون د.ك
وال �ب��اب ال��راب��ع  -امل �ش��اري��ع االن�ش��ائ�ي��ة
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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

 5مليارات و 586مليونا قيمة اعتمادات
باب الرواتب في ميزانية 15/14
تتمة المنشور ص10
وال� �ص� �ي ��ان ��ة واالس� �ت� �م�ل�اك ��ات ال �ع��ام��ة
ب �ن �ح��و  354.9م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار ك��وي�ت��ي
وال�ب��اب االول  -املرتبات بنحو 282.8
مليون دي�ن��ار كويتي بنسبة ٪ 49.7
و  ٪ 19.8و ٪ 15.7على ال�ت��وال��ي من
اج �م��ال��ي ال��وف��ر امل�ح�ق��ق ون �ح��و 172.7
م�ل�ي��ون دي �ن��ار ك��وي�ت��ي و  93.1مليون
د.ك ب��ال�ب��اب�ين ال�خ��ام��س  -امل�ص��روف��ات
امل �خ �ت �ل �ف��ة وامل� ��دف� ��وع� ��ات ال �ت �ح��وي �ل �ي��ة
وال� �ث ��ال ��ث  -وس ��ائ ��ل ال �ن �ق��ل وامل� �ع ��دات
وال�ت�ج�ه�ي��زات بنسبة  ٪ 9.6و ٪ 5.2
على التوالي.
ومما سبق نؤكد مدى الحاجة الى
تحري الدقة وإعادة النظر في أساليب
دراسة تقديرات االعتمادات عند إعداد
م� �ش ��روع امل �ي��زان �ي ��ة ح �ت��ى ت ��أت ��ي ه��ذه
التقديرات معبرة عن الحاجة الفعلية
لتنفيد برامج وخطط الجهات املعنية
ع�ل��ى ض ��وء ق��درات �ه��ا ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة وبما
ي�ح�ق��ق االس �ت �ف��ادة م��ن امل � ��وارد امل��ال�ي��ة
املتاحة.

ي��رج��ع ال��ى ع��دة ع��وام��ل ك��ان ل�ه��ا األث��ر
ف��ي ت�ح�ق�ق��ه ع��ن ذل ��ك ال �ف��ائ��ض املحقق
ف��ي ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة  2014/2013بنحو
 73.676.4م�ل�ي��ون د.ك وه ��ي محصلة
العوامل التالية:
 ان� �خ� �ف ��اض االي � � � � � ��رادات ال �ن �ف �ط �ي��ةاملحصلة في السنة املالية 2015/2014
ع� � � ��ن ال� � �ح� � �ص � ��ل م � �ن � �ه � ��ا ف� � � ��ي ال � �س � �ن ��ة
 2014/2213بنحو  6.790.2ماليني د.ك.
 انخفاض االي ��رادات غير النفطيةاملحصلة في السنة املالية 2015/2014
ع � � ��ن امل � �ح � �ص� ��ل ف � � ��ي ال � �س � �ن� ��ة امل ��ال � �ي ��ة
 22014/2013بنحو  95.3مليون د.ك.
 زي � � � ��ادة ف� ��ي ج �م �ل��ة امل� �ص ��روف ��اتالفعلية في السنة املالية 2015/2014
ب�ن�ح��و  2.512.1م�ل�ي��ون د.ك ع�ن�ه��ا في
ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة  2014/2013وب�ن�س�ب��ة
.٪ 13.3
 ان� �خ� �ف ��اض اح� �ت� �ي ��اط ��ي االي � �ج ��الال �ق��ادم��ة امل�ح�ص�ل��ة ف��ي ال �س �ن��ة امل��ال�ي��ة
 2015/2014ع ��ن امل �ح �ص��ل ع �ن �ه��ا في
ال �س �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة  2014/2213ب�ن�ح��و
.1.721.2

عجز اإلدارة المالية للدولة
بلغ عجز االي��رادات عن املصروفات
وامل �خ �ص �ص��ات ب��ال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي
ل � �ل� ��إدارة امل ��ال� �ي ��ة ل� �ل ��دول ��ة ع� ��ن ال �س �ن��ة
امل ��ال� �ي ��ة  2015/2014ن �ح��و 2.721.0
م�ل�ي��ون د.ك ف��ي ح�ين تضمن امل��رس��وم
بالقانون رق��م ( )92لسنة  2014بربط
ميزانية الوزارات واالدارات الحكومية
ع�ج��زا ق��در بنحو  8.160.4م�لاي�ين د.ك
وب��ذل��ك ي�ك��ون ال�ف��رق ب�ين العجز املقدر
ب��امل�ي��زان�ي��ة وال �ع �ج��ز امل �ح��ق ف��ي نهاية
السنة املالية نحو  5.439.3ماليني د.ك
وك��ان ه��ذا ال�ف��رق محصلة للمتغيرات
التالية:
 زي��ادة االي ��رادات النفطية الفعليةعن املقدر بنحو  3.696.0ماليني د.ك.
زي � � � ��ادة االي � � � � ��رادات غ �ي��ر ال�ن�ف�ط�ي��ةال �ف �ع �ل �ي��ة ع ��ن امل� �ق ��در ب �ن �ح��و 1.160.8
مليون د.ك.
 انخفاض املصروفات الفعلية عنج�م�ل��ة رب ��ط امل �ي��زان �ي��ة ب�ن�ح��و 1.796.8
مليون د.ك.
االجمالي  6.653.6ماليني د.ك.
 زي� � � � � � � ��ادة امل� � �خ� � �ص � ��ص امل� � �ض � ��افالح �ت �ي��اط��ي االج� �ي ��ال ال �ق ��ادم ��ة بنحو
 1.214.2مليون د.ك.
 ال�ف��رق ب�ين العجز امل�ق��در والعجزاملحقق 5.439.4ماليني د.ك.
وت � �ج� ��در االش � � � ��ارة ال � ��ى ان ال �ع �ج��ز
املحقق ف��ي السنة املالية 2015/2014

موجودات وممتلكات الدولة:
اظ�ه��رت بيانات الحساب الختامي
ل � �ل� ��ادارة امل ��ال� �ي ��ة ل� �ل ��دول ��ة ع� ��ن ال �س �ن��ة
امل��ال�ي��ة  2015 /2014قيمة م��وج��ودات
وم�م�ت�ل�ك��ات ال��دول��ة ف��ي 2015 /3 /31
بنحو  14.075.3مليون دينار كويتي
م�ق��اب��ل ن�ح��و  13.391.4م�ل�ي��ون دي�ن��ار
ك��وي �ت��ي ف ��ي  2014 / 3 /31ب ��زي ��ادة
بلغت نحو  683.9مليون دينار كويتي
وبنسبة .٪ 5.1
وب�ل�غ��ت ق�ي�م��ة امل ��وج ��ودات املنقولة
في  2015 /3 /31نحو  1.834.0مليون
دي �ن ��ار ك��وي �ت��ي م �ق��اب��ل ن �ح��و 2.201.9
م �ل �ي ��ون دي � �ن� ��ار ك ��وي �ت ��ي ف� ��ي /3 /31
 2014بنقص قدره  367.9مليون دينار
كويتي وبنسبة .٪ 16.7
كما بلغت قيمة املوجودات العقارية
(اراض ومبان) في  2015 /3 /31نحو
 12.241.3مليون دينار كويتي مقابل
نحو  11.189.5مليون دينار كويتي في
 2014 /3 /31ب��زي��ادة ق��دره��ا 1.051.7
مليون دينار كويتي بنسبة .٪ 9.4
يتضح من فحص الحساب الختامي
ان النقص في قيمة املوجودات املنقولة
بلغت نحو  367.9مليون دينار كويتي
عنها ف��ي نهاية السنة امل��ال�ي��ة /2013
 ،2014وتركز النقص في وسائل النقل
واالن�ت�ق��ال بنحو  404.7ماليني دينار
كويتي وتمثل ما نسبته  ٪ 110.0من
جملة التغير في قيمة تلك املوجودات

ديوان الخدمة املدنية

في حني تركزت الزيادة في املوجودات
ال �ع �ق��اري��ة (االراض� � � � ��ي) ب �ن �ح��و 742.8
مليون دينار كويتي وتمثل ما نسبته
 ٪ 70.6من جملة التغير في قيمة تلك
املوجودات ويالحظ ما يلي:
 - 1بلغت قيمة م��وج��ودات املخازن
ح� �ت ��ى  2015 /3 /31م �ب �ل ��غ 829.7
م� �ل� �ي ��ون دي � �ن� ��ار ك ��وي� �ت ��ي ت� ��رك� ��زت ف��ي
(وزارة الداخلية ،وزارة الصحة ،وزارة
الكهرباء واملاء).
 - 2ب �ل �غ ��ت ق �ي �م ��ة وس � ��ائ � ��ل ال �ن �ق��ل
واالن �ت �ق��ال ح�ت��ى  2015 /3 /31مبلغ
 383.5مليون دينار كويتي تركزت في
(الديوان االميري ،وزارة الداخلية).
 - 3ب�ل�غ��ت ق�ي�م��ة ع �ه��د امل � ��واد حتى
 2015 /3 /31مبلغ  452.0مليون دينار
ك��وي �ت��ي ت ��رك ��زت ف ��ي (وزارة ال�ت��رب�ي��ة،
وزارة الصحة ،وزارة الداخلية).
 - 4ب �ل �غ��ت ق �ي�م��ة االص � ��ول االخ ��رى
حتى  2015 / 3 /31مبلغ  84.7مليون
دي � �ن� ��ار ك ��وي� �ت ��ي ت� ��رك� ��زت ف� ��ي (وزارة
الداخلية ووزارة االعالم).
 - 5بلغت قيمة امل��واد ذات الطبيعة
الخاصة حتى  2015 /3 /31مبلغ 26.9
مليون دينار كويتي تركزت في (وزارة
العدل ،وزارة الداخلية).
 - 6بلغت قيمة املكتبات حتى /31
 2015 /3م �ب �ل��غ  56.8م �ل �ي��ون دي �ن��ار
ك��وي �ت��ي ت ��رك ��زت ف ��ي (وزارة ال�ت��رب�ي��ة
ووزارة االعالم).
 - 7ان الزيادة التي ظهرت في قيمة
ارص ��دة امل��وج��ودات ال�ع�ق��اري��ة ف��ي /31
 2015 /3والبالغة نحو  1.051.7مليون
دينار كويتي وبنسبة  ٪ 9.4عن قيمة
ارص ��دت� �ه ��ا ف ��ي  2014 / 3 / 31ه��ي
محصلة النقص والزيادة الذي تحقق
في موجودات بعض الجهات.

المحور الثاني
أبرز الظواهر الناتجة
من تنفيذ الميزانية
م ��ن خ�ل��ال ق �ي ��ام دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
ب �م �م��ارس��ة اخ �ت �ص��اص��ات��ه ب��ال �ج �ه��ات
املشمولة برقابته وفقا لقانون انشائه
رق��م  30لسنة  1964وت�ع��دي�لات��ه تبني
وج ��ود ب�ع��ض امل�لاح �ظ��ات ذات اآلث ��ار
امل �ه �م��ة وال� �ت ��ي ت �ق��ع وت �ت �ك��رر وب�ص�ف��ة
مستمرة في بعض الجهات الحكومية
نتيجة تقاعس تلك الجهات عن اتخاذ
االج� � � � ��راءات ال � �ج� ��ادة ل �ت�ل�اف��ي اس �ب��اب
وقوعها ومنع تكرارها.
ون� � �ظ � ��را اله� �م� �ي ��ة م� �ت ��اب� �ع ��ة ت�ل�اف��ي
اسباب هذه املالحظات ملا لها من آثار
سلبية متنوعة سواء على حماية املال
ال�ع��ام وتنفيذ خطة ال��دول��ة التنموية
او غيرها ،فقد ارتأى ديوان املحاسبة
اه�م�ي��ة اب� ��راز ه ��ذه ال �ظ��واه��ر وتسليط
ال� �ض ��وء ع�ل�ي�ه��ا ب �ه��دف ح ��ث ال �ج �ه��ات
على ضرورة تكثيف جهودها لتالفي
اسبابها وعدم تكرارها.
ونورد فيما يلي اهم الظواهر التي
ت ��م رص ��ده ��ا ب��ال �ت �ق��ري��ر ال � �ص� ��ادرة عن
ال ��دي ��وان خ�ل�ال ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة /2014
:2015
 - 1ع� � � � ��دم رد ب� � �ع � ��ض ال � �ج � �ه� ��ات
الحكومية او تأخر البعض اآلخر منها
في الرد على مكاتبات ديوان املحاسبة
او عدم موافاته بالبيانات واملستندات
ال� �ل ��ازم � � ��ة مل � �م � ��ارس � ��ة اخ� �ت� �ص ��اص ��ات ��ه
باملخالفة للمادة  31من قانون انشائه
رق ��م  30ل�س�ن��ة  1964وت �ع��دي�لات��ه مما
يشكل مخالفة مالية طبقا للمادة 52
 7 /من ذات القانون.

 وزارة الصحة: ض �ع��ف ن �ظ��م واج� � � ��راءات ال��رق��اب��ةال ��داخ �ل �ي ��ة ع �ل��ى االدوي� � � ��ة وال �ع �ق��اق �ي��ر
ال �ط �ب �ي ��ة امل� �ن� �ص ��رف ��ة ل �ل �م �س �ت �ش �ف �ي��ات
التابعة ل ��وزارة الصحة واملعتمد لها
مبالغ بلغت  305.185.000 /000د .ك
عن السنة املالية .2015 / 2014
 ضعف رقابة الوزارة على ايراداتهاع��ن الضمان الصحي البالغ م��ا امكن
ح�ص��ره منها  234.560.755 / 000د.
ك خالل فترة تمديد العقد مع الشركة
القائمة بتحصيل تلك املستحقات.
 عدم قيام ال��وزارة باجراء الدراسةال �ج��ادة ل�ل�اي ��رادات امل�ح�ص�ل��ة لحساب
اح� � � � ��دى ال� � �ش � ��رك � ��ات (ع� � �ق � ��د ت �س �ج �ي��ل
امل �ش �ت��رك�ين ب��ال �ض �م��ان ال �ص �ح��ي) مما
ترتب عليه منحها عائدا ماليا اضافيا
بزيادة تقدر بقيمة 10.770.135 /000
دي�ن��ار كويتي ع��ن العقد االص�ل��ي رغم
تضمنه الع�م��ال انشائية وتجهيزات
وح� ��رم� ��ان ال� �خ ��زان ��ة ال� �ع ��ام ��ة م� ��ن ت�ل��ك
املبالغ او الحصول على ما يقابلها من
الخدمات والتسهيالت.
 عدم اثبات حالة التقصير من قبلاحدى الجامعات املتعاقد معها بكتاب
االن� �ه ��اء ب �ش��أن ات �ف��اق �ي��ة ن �ق��ل ال �خ �ب��رة
وال �خ��دم��ات االكلينيكية ملستشفيات
ال�ك��وي��ت م��ع م�م��ا ت��رت��ب ع�ل�ي��ه مطالبة
ال �ج��ام �ع��ة ب ��رس ��وم االن � �ه ��اء واالع� � ��ادة
للوطن بمبلغ يساوي  ٪ 5.0من القيمة
ال�س�ن��وي��ة للعقد ال�ب��ال�غ��ة 71.000.000
دوالر امريكي استنادا للبند (/ 2 /4
 )2من االتفاقية املبرمة.
 ع ��دم اح �ك��ام ال��رق��اب��ة ع�ل��ى ص��رفم��ا جملته  28.575.930 /000د .ك عن
تكاليف ال�ع�لاج واملخصصات املالية
للمرضى املوفدين للعالج ومرافقيهم
ف � ��ي ك � ��ل م � ��ن ج� �م� �ه ��وري� �ت ��ي ال �ت �ش �ي��ك
وس�ل��وف��اك�ي��ا ع��ن ال �س �ن��وات امل��ال�ي��ة من
 2012 /2011الى .2015 /2014
 توقف عمال مطبعة وزارة الصحةال�ب��ال��غ ع��دده��م ( )39ع��ام�لا ع��ن العمل
م �ن��ذ اك �ث ��ر م ��ن ارب � ��ع س� �ن ��وات ن�ت�ي�ج��ة
ت��وق��ف اع �م��ال امل�ط�ب�ع��ة وق �ي��ام ال ��وزارة
بصرف رواتبهم بلغ ما امكن حصره
منها لعدد ( )23عاما 350.820 /000
د .ك سنويا دون االستفادة منهم في
اع �م��ال اخ ��رى م�م��ا ي�ع��د ه ��درا ف��ي امل��ال
العام.
ديوان الخدمة المدنية:
 ض �ع��ف ال ��رق ��اب ��ة ال ��داخ �ل �ي ��ة ع�ل��ىامل �ب ��ال ��غ امل �ح ��ول ��ة ك ��دف �ع ��ات ت�م��وي�ل�ي��ة
للمكاتب ال�ث�ق��اف�ي��ة ب��ال�خ��ارج وال�ب��ال��غ

ج�م�ل�ت�ه��ا  10.770.399 /000دي �ن��ارا
ك ��وي� �ت� �ي ��ا ل � �ل � �ص� ��رف ع � �ل� ��ى امل ��وظ� �ف�ي�ن
املبتعثني للدراسة بالخارج.
مجلس الوزراء:
 ض �ع��ف ن �ظ��ام ال��رق��اب��ة ال��داخ �ل �ي��ةفي القطاع املالي باالمانة وذل��ك لعدم
ت�ف�ع�ي��ل دوره ف��ي ال�ت�ح�ق��ق م��ن صحة
الصرف على املشاريع.
وزارة األوقاف
والشؤون االسالمية:
 االس� � � �ت� � � �م � � ��رار ب � �ت � �ح� ��وي� ��ل ق �ي �م��ةمساهمات امل�ش��اري��ع ع��ن طريق وزارة
الخارجية والهيئة الخيرية االسالمية
العاملية بلغ ما امكن حصره منها ما
جملته  3.158.953 /000دينارا كويتيا
خالل السنتني املاليتني ،2014 /2013
 2015 / 2014ب��ال��رغ��م م��ن ع��دم وج��ود
اي مستندات تؤيد تحويل تلك املبالغ
ل�ل�ج�ه��ات امل�س�ت�ف�ي��دة او ت��ؤي��د تنفيذ
ت�ل��ك امل�ش��اري��ع ف��ي ال �خ��ارج م�م��ا يشير
ال��ى ضعف ال��رق��اب��ة على اع�م��ال لجنة
التعاون االسالمي.
وزارة التجارة والصناعة:
 ضعف الرقابة على رموز الدخولعلى النظام اآلل��ي وشيوع املسؤولية
ب �ي ��ن ال � �ع� ��ام � �ل�ي��ن ب � � �ف � � ��روع ال� �ت� �م ��وي ��ن
واس� � �ت� � �م � ��رار ق � �ص � ��ور ال � �ن � �ظ� ��ام اآلل � ��ي
امل�س�ت�خ��دم ف��ي ع�م�ل�ي��ات ص ��رف امل ��واد
ال�ت�م��وي�ن�ي��ة ل �ع��دم ام �ك��ان �ي��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق
م��ن رص �ي��د امل� ��واد ال�ت�م��وي�ن�ي��ة امل�ت��وف��ر
بالفروع خالل اي فترة زمنية.
 س � �م ��اح ال� �ن� �ظ ��ام اآلل � � ��ي الص� � ��دارال �ب �ط��اق��ة ال�ت�م��وي�ن�ي��ة الش �خ ��اص غير
م�خ��ول�ين ب ��ادخ ��ال ال �ب �ي��ان��ات واص ��دار
بطاقات تموينية.
وزارة التربية:
 ات�ل�اف وس��رق��ة امل ��دارس ال�ج��دي��دةب �م �ن �ط �ق��ة ال� �خ� �ي ��ران ال �س �ك �ن �ي��ة ب�س�ب��ب
االه �م��ال م��ن ق�ب��ل ال � ��وزارة االم ��ر ال��ذي
يعد مخالفة مالية وفقا الحكام املادة
 52م��ن ق��ان��ون ان�ش��اء دي��وان املحاسبة
رقم  30لسنة .1964
وزارة الدفاع:
 وج ��ود شبهة ت�لاع��ب ف��ي فواتيرم�ص��روف��ات ال�ع�لاج ب��ال�خ��ارج للمكتب
العسكري الكويتي في لندن ملطالبات
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مالحظات
ديوان المحاسبة

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

انخفاض اإليرادات النفطية بقيمة  6مليارات
دينار أحد أسباب العجز في الميزانية
تتمة المنشور ص11
م��ال �ي��ة م ��ن ق �ب��ل امل �س �ت �ش �ف �ي��ات وردت
بشكل مفاجئ بقيمة 36.728.837 /83
جنيها استرلينيا من ضمنها فواتير
ت �خ��ص س �ن ��وات م��ال �ي��ة س��اب �ق��ة وذل ��ك
بالرغم من تخصيص اعتمادات مالية
في حساب املكتب كعهده تخص تلك
السنوات املالية.
 ض �ع��ف ن �ظ��م ال ��رق ��اب ��ة ال��داخ �ل �ي��ةواملراجعة ملصروفات املكتب العسكري
في لندن مما ترتب عليه صرف مبالغ
باملخالفة للتعليمات املالية ومن ذلك:
س �ح��ب م�ب�ل��غ  64.588 /25جنيها
اس � �ت� ��رل � �ي � �ن � �ي� ��ا م � � ��ن ح � � �س � ��اب امل� �ك� �ت ��ب
العسكري بالبنك م��ن دون ف��وات�ي��ر او
سند قانوني.
وج��ود شيكات ت��م تحريرها لعدد
م��ن املستفيدين ول��م يتم صرفها بلغ
م��ا ام�ك��ن ح�ص��ره منها م��ا قيمته /75
 197.962جنيها اس�ت��رل�ي�ن�ي��ا ل�ف�ت��رات
طويلة يعود بعضها لعام  2012ولم
يتم الغاؤها وذلك باملخالفة للمادة 8
من قواعد تنفيذ امليزانية.
عدم تزويد الشؤون املالية بيانات
امل��رض��ى م �م��ا ي� ��ؤدي ال ��ى ع ��دم وج��ود
رقابة على صرف مخصصات املرضى
ومرافقيهم علما بأن تلك املخصصات
تشكل النسبة االك �ب��ر ف��ي م�ص��روف��ات
العالج بالخارج.
ع� � � ��دم وج� � � � ��ود آل� � �ي � ��ة ل� � � ��دى امل �ك �ت ��ب
العسكري وكذلك لدى الشؤون املالية
مل�ن��ع ت �ك��رار دف��ع ف��وات�ي��ر املستشفيات
حيث يمكن ان يتم دف��ع قيمة ف��ات��ورة
اصلية ويمكن ان يتم دفعها مرة اخرى
عند ارسال صور لتلك الفواتير.
وزارة الشؤون
االجتماعية والعمل:
اس � �ت � �م� ��رار ع� � ��دم وج � � ��ود رب� � ��ط آل ��ي
ب�ي�ن ن �ظ��ام امل�ي�ك�ن��ة ب ��ال ��وزارة وال�ن�ظ��ام
اآلل ��ي ل�ل��ادارة ال�ع��ام��ة ل�ل�م��رور ب ��وزارة
الداخلية والنظام اآللي لبلدية الكويت
م�م��ا ي�ض�ع��ف م��ن اح �ك��ام ال��رق��اب��ة على
ملفات الشركات ويسمح بالتالعب من
خالل زي��ادة تقدير عدد العمالة وعدد
املركبات.
 - 3وج� � � ��ود ال � �ع ��دي ��د م � ��ن م �ظ��اه��ر
ال� � �ق� � �ص � ��ور ف� � ��ي اج� � � � � � � ��راءات ال� �ج� �ه ��ات
ال � �ح � �ك� ��وم � �ي� ��ة وض � � �ع� � ��ف ال� �ت� �خ� �ط� �ي ��ط
وامل�ت��اب�ع��ة والتنسيق وال�ت��ي ساهمت
ب� � �ص � ��ورة ك� �ب� �ي ��رة ف � ��ي ت� ��أخ� ��ر ت �ن �ف �ي��ذ
م �ش��روع��ات ال�خ �ط��ة ال�س �ن��وي��ة وت��دن��ي
نسبة ان�ج��ازه��ا م�م��ا ت��رت��ب عليه ع��دم

استمرار عدم رد
بعض الجهات
الحكومية على
مالحظات ديوان
المحاسبة
تضخم األرصدة
المقيدة في حساب
العهد والديون
المستحقة

لقطة إلحدى املنشأت النفطية

تحقيق االه � ��داف ال � ��واردة ف��ي الخطة
االنمائية للدولة وبما اث��ر سلبا على
رفع كفاءة الخدمات املقدمة للمواطنني
في العديد من القطاعات الهامة.
 - 4اس �ت �م ��رار ب �ق��اء ب �ع��ض امل �ب��ال��غ
م��ن االي ��رادات املستحقة ع��ن الخدمات
التي تقدمها بعض الوزارات او مقابل
اس�ت�غ�لال مرافقها دون تحصيل بلغ
ما امكن حصره منها ما جملته 510.0
ماليني دينار كويتي في نهاية السنة
املالية .2015 /2014
 - 5استمرار تضخم ارص��دة املبالغ
امل� �ق� �ي ��دة ب �ح �س ��اب ��ي ال� �ع� �ه ��د  -م �ب��ال��غ
ت�ح��ت التحصيل وال��دي��ون املستحقة
للحكومة بالعديد من الجهات والتي
بلغت جملتها نحو  1.893مليار دينار
كويتي في نهاية السنة املالية /2014
 2015ب��امل �خ��ال �ف��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي�م��ات امل��ال�ي��ة
الصادرة في هذا الشأن.
 - 6اس � �ت � �م � ��رار ض� �ع ��ف اج� � � � ��راءات
الرقابة على تنفيذ الشروط التعاقدية
وح ��رم ��ان ال �خ ��زان ��ة ال �ع��ام��ة م ��ن قيمة
غ ��رام ��ات واج �ب ��ة ال�ت�ح�ص�ي��ل ل�ت��راخ��ي
بعض الجهات الحكومية في فرضها
او تأجيل احتسابها او ع��دم اثباتها
ب��ال �س �ج�ل�ات مل �ت��اب �ع��ة خ �ص �م �ه��ا ح��ال
عدم تقيد املقاولني واملوردين بتنفيذ
ب �ع��ض ال � �ش� ��روط ال �ت �ع��اق��دي��ة ب �ل��غ م��ا
ام �ك��ن ح �ص��ره م�ن�ه��ا م��ا ج�م�ل�ت��ه /000
 77.501.762دينارا كويتيا.
المحور الرابع
مشاريع خطة التنمية
اولت الدولة اهتماما بخطة التنمية
متوسطة االجل (/2014 - 2011 / 2010
 2015وذلك عمال على تحقيق االهداف

االق� �ت� �ص ��ادي ��ة واالج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وك ��اف ��ة
االه � � ��داف ال �ت �ن �م��وي��ة وك ��اف ��ة االه � ��داف
ال �ت �ن �م��وي��ة ع �ل ��ى م �خ �ت �ل��ف االص� �ع ��دة
ال ��واردة بتلك الخطة ،وذل��ك م��ن خالل
تخصيص االعتمادات املالية الالزمة
ل�ت�ن�ف�ي��ذ م �ش��اري��ع ال �خ �ط��ة االن �م��ائ �ي��ة،
ووف � �ق � ��ا ل� ��ذل� ��ك ق� ��ام� ��ت وزارة امل ��ال �ي ��ة
بالتنسيق مع االمانة العامة للمجلس
االع �ل��ى ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط وال �ت �ن �م�ي��ة ،وك��اف��ة
ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ب� �ش ��أن ت �ح��دي��د
م �ش��اري��ع ال�خ�ط��ة االن �م��ائ �ي��ة ال�س�ن��وي��ة
وت �ض �م�ي�ن م� �ش ��روع امل �ي��زان �ي��ة ل�ل�س�ن��ة
امل��ال �ي��ة  2015 /2014ك��اف��ة امل �ش��اري��ع
التي طلبتها تلك الجهات وتخصيص
االع� �ت� �م ��ادات ال�ل�ازم ��ة ل�ت�ن�ف�ي��ذه��ا بعد
دراس��ة تكاليفها الكلية واالع�ت�م��ادات
ال�ص��رف�ي��ة ال�ل�ازم��ة ل�ه��ا ع�ل��ى ض ��وء ما
ورد في الخطة السنوية ،2015 /2014
وذل ��ك س�ع�ي��ا لتحقيق اه� ��داف الخطة
وامل�ت�م�ث�ل��ة ف��ي زي � ��ادة م �ع��دالت ال�ن�م��و
وم �ع��ال �ج��ة االخ � �ت �ل�االت ال�ه�ي�ك�ل�ي��ة في
االق �ت �ص��اد ال �ك��وي �ت��ي وب �ص �ف��ة خ��اص��ة
العمل على زي��ادة مساهمة االي ��رادات
غ �ي��ر ال�ن �ف �ط �ي��ة ف ��ي االي � � � ��رادات ال �ع��ام��ة
وزي � ��ادة االن �ف��اق االس �ت �ث �م��اري وال�ح��د
م� ��ن االن � �ف� ��اق ال � �ج� ��اري وال� �ع� �م ��ل ع�ل��ى
زي� � ��ادة دور ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص وال �ح��د
م ��ن ه �ي �م �ن��ة ال �ق �ط��اع ال �ح �ك��وم��ي ع�ل��ى
النشاط االق�ت�ص��ادي ومعالجة الخلل
في سوق العمل وذلك بزيادة العاملني
الكويتيني في القطاع الخاص.
وق � ��د ت ��م ت �ص �ن �ي��ف م �ش ��اري ��ع خ�ط��ة
ال�ت�ن�م�ي��ة  2015 /2014ال ��ى م�ش��اري��ع
ان �ش��ائ �ي��ة وه� ��ي ال �ت ��ي ت � ��درج ب��ال �ب��اب
ال � ��راب � ��ع ب ��امل� �ي ��زان� �ي ��ة وم � �ش ��اري ��ع غ�ي��ر
ان �ش��ائ �ي��ة وه� ��ي ال �ت��ي ت � ��درج ب� ��أي من

اب ��واب م �ص��روف��ات امل�ي��زان�ي��ة االخ ��رى،
وت � �ب �ي�ن م � ��ن خ �ل ��ال ف� �ح ��ص ال �ح �س ��اب
الختامي لالدارة املالية للدولة ما يلي:
 بلغ عدد مشروعات خطة التنميةغير االنشائية (التطويرية) املدرج لها
اعتمادات بأبواب املصروفات (الثاني
 الثالث  -الخامس) بامليزانية ()137مشروع وزعت على ( )22جهة حكومية
وخصص لها نحو  169.1مليون دينار
كويتي كاعتمادات صرفية في اب��واب
املصروفات املختصة بميزانية السنة
امل��ال �ي��ة  ،2015 /2014وت ��رك ��زت ه��ذه
املشروعات في عددد من الجهات منها
وزارة ال �ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع�م��ل
( )20مشروعا ،دي��وان الخدمة املدنية
( )12مشروع ،االمانة العامة لالوقاف
( )11م�ش��روع��ا ،وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ()10
مشروعات ،ووزع��ت باقي املشروعات
وع� ��دده� ��ا ( )84م � �ش� ��روع ع �ل ��ى ب��اق��ي
الجهات الحكومية.
ك �م��ا ان م �ش��روع��ات خ �ط��ة التنمية
امل� ��درج ل�ه��ا اع �ت �م��ادات ب��ال�ب��اب ال��راب��ع
 امل � �ش ��اري ��ع االن� �ش ��ائ� �ي ��ة وال �ص �ي��ان��ةواالستمالكات العامة بميزانية السنة
امل��ال�ي��ة  2015 /2014ب�ل��غ ع��دده��ا 316
مشروعا انشائيا وزعت على  18جهة
ح�ك��وم�ي��ة خ�ص��ص ل�ه��ا ن�ح��و 1.021.0
م �ل �ي��ون دي � �ن ��ار ك��وي �ت��ي ك��اع �ت �م��ادات
ص ��رف� �ي ��ة ب� �م� �ي ��زان� �ي ��ة ال� �س� �ن ��ة امل ��ال �ي ��ة
املذكورة وتركزت هذه املشروعات في
ب�ع��ض ال�ج�ه��ات منها وزارة االش�غ��ال
العامة  70مشروعا ووزارة الكهرباء
وامل ��اء  61م�ش��روع��ا ووزارة ال��داخ�ل�ي��ة
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ملياران عجز في الحساب
الختامي لميزانية 2015 /2014
المحور الثالث المستجدات
في هذا املحور لوحظ وجود
عجز بالحساب الختامي للسنة
املالية  2015 /2014وق��د تحقق
ع�ج��ز ب�م�ب�ل��غ ( )2.721.0مليون

دي� �ن ��ار ك��وي �ت��ي ن�ت�ي�ج��ة ل��زي��ادة
املصروفات الفعلية واملخصص
ل�لاج�ي��ال ال�ق��ادم��ة ع��ن االي ��رادات
الفعلية طبقا للبيان التالي:

السنة املالية

2015 /2014

2014 /2013

االيرادات الفعلية
املصروفات الفعلية
الفرق
املخصص الحتياطي
االجيال القادمة (٪ 25.0
من اجمالي االيرادات)
الفائض او العجز

24.925.9
21.415.4
3.510.5
6.231.5

31.811.4
18.903.3
12.908.1
7.952.8

2.721.0

4.955.3

وي � ��رج � ��ع ال� �ع� �ج ��ز امل� �ح� �ق ��ق ف��ي
ال � �س � �ن� ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة 2015 /2014
ال� �ب ��ال ��غ  2.721.0م �ل �ي ��ون دي �ن ��ار
كويتي مقارنة بالفائض الظاهر
بالحساب الختامي لالدارة املالية
للدولة ع��ن السنة املالية / 2013
 2014البالغ  4.955.3ماليني دينار
كويتي الى محصلة ما يلي:
 انخفاض االي ��رادات النفطيةاملحصلة في السنة املالية /2014
 2015عن املحصل منها في السنة
املالية  2014 /2013بنحو 6.790.2
ماليني دينار كويتي.
 ان � �خ � �ف ��اض االي� � � � � � ��رادات غ �ي��رالنفطية املحصلة في السنة املالية
 2015 /2014عن املحصل منها في
السنة املالية  2014 /2013بنحو
 95.3مليون دينار كويتي.
 زي � � � ��ادة ج �م �ل��ة امل� �ص ��روف ��اتالفعلية ع��ن السنة املالية /2014
 2015بنحو  2.512.1مليون دينار
ك��وي �ت��ي ع�ن�ه��ا ف ��ي ال �س �ن��ة امل��ال�ي��ة
.2014 /2013
 انخفاض احتياطي االجيالال � �ق ��ادم ��ة امل �خ �ص ��ص ف� ��ي ال �س �ن��ة
املالية  2015 /2014عنه في السنة
املالية  2014 /2013بنحو 1.721.3
مليون دينار كويتي.
 - 2ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م  109ل�س�ن��ة
 2013بشأن الهيئة العامة للقوى
العاملة.

ص��در ال�ق��ان��ون امل �ش��ار ال�ي��ه في
 2013 /5 /12وال ��ذي ت��رت��ب عليه
االثار املالية التالية:
أ  -ع��دم تحقيق اي��رادات للنوع
( )12 /1 /1 /7رس ��وم ت�ص��اري��ح
واذون � � � � � � � � ��ات ب � � � � � � � ��وزارة ال � � �ش� � ��ؤون
االجتماعية والعمل وذلك لتعلية
كافة املبالغ املحصلة لهذا النوع
ع ��ن ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة 2015 /2014
ال�ب��ال��غ جملتها 6.836.035 /000
دينارا كويتيا لحساب االمانات -
مبالغ تحت التسوية.
ب  -ت �ح �ق �ي��ق وف � � ��ورات ب�ن�س��ب
م��رت �ف �ع��ة مل� �ص ��روف ��ات ال �ب��رن��ام��ج
ال��راب��ع (ب��رن��ام��ج العمل وال�ع�م��ال)
على كافة االبواب بوزارة الشؤون
االج �ت �م ��اع �ي ��ة وال� �ع� �م ��ل ج�م�ل�ت�ه��ا
 31.946.147 /000دينارا كويتيا
وب�ن�س�ب��ة  ٪ 61.0م��ن ال��رب��ط بعد
التعديل البالغ 52.273.800 / 000
دينار كويتي.
 - 3القانون رقم  37لسنة 2014
ب��ان �ش��اء ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة لتنظيم
االتصاالت وتقنية املعلومات.
ص� � ��در ال � �ق� ��ان� ��ون امل � �ش � ��ار ال �ي��ه
ف��ي  2014 /5 /8اال ان ��ه ل��م يؤثر
ع �ل��ى ال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي ل� ��وزارة
امل��واص�لات للسنة امل��ال�ي��ة /2014
 2015ل� �ت ��أخ ��ر اص� � � � ��دار الئ �ح �ت��ه
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ال �ص��ادرة ف��ي /7 /21
.2015
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مالحظات
ديوان المحاسبة

ملف

13

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

 453مشروعا مدرجا في خطة التنمية
رصد لها اعتمادات بالميزانية
تتمة المنشور ص12
 42مشروعا ،ووزعت باقي املشروعات
وع��دده��ا  143م�ش��روع��ا ع�ل��ى الجهات
الحكومية االخرى.
ومما سبق يتبني ما يلي:
ب � �ل ��غ اج � �م� ��ال� ��ي ع � � ��دد م � �ش� ��روع� ��ات
خ�ط��ة ال�ت�ن�م�ي��ة امل� ��درج ل�ه��ا اع �ت �م��ادات
ب ��أب ��واب امل �ص��روف��ات ب��امل �ي��زان �ي��ة 453
مشروعا وزعت على  25جهة حكومية

وخ �ص��ص ل �ه��ا ن �ح��و  1.190.1م�ل�ي��ون
دي �ن��ار ك��وي�ت��ي ك��اع�ت�م��ادات ف��ي اب��واب
امل �ص��روف��ات ب�م�ي��زان�ي��ة ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
 ،2015 /2014وان جملة ما تم صرفه
منها بلغ نحو  1.000.9مليون دينار
كويتي بنسبة  ٪ 84.1وتحقيق وفر
بلغ نحو  189.2مليون دي�ن��ار كويتي
بنسبة  ٪ 15.9في حني ان االعتمادات
امل �خ �ص �ص��ة ل �ل �م �ش��روع��ات االن �ش��ائ �ي��ة
بامليزانية بلغت نحو  1.021.0مليون

دي�ن��ار كويتي وان م��ا ت��م ص��رف��ه منها
بلغ نحو  915.6مليون دي�ن��ار كويتي
ب �ن �س �ب��ة  ٪ 89.7وت �ح �ق �ي��ق وف � ��ر ب�ل��غ
 105.4م�لاي�ين دي �ن��ار ك��وي�ت��ي بنسبة
 ٪ 10.3وق��د بلغت جملة االع�ت�م��ادات
امل �خ �ص �ص��ة مل �ش ��اري ��ع خ �ط��ة ال�ت�ن�م�ي��ة
(امل� �ش ��روع ��ات ال �ت �ط��وي��ري��ة) امل�ع�ت�م��دة
ب��امل �ي��زان �ي��ة ب ��أب ��واب امل �ص ��روف ��ات ع��دا
ال � �ب� ��اب ال � ��راب � ��ع (ال � �ث ��ان ��ي  -ال� �ث ��ال ��ث -
ال �خ��ام��س) ن�ح��و  169.1م�ل�ي��ون دي�ن��ار

كويتي وان جملة م��ا ت��م ص��رف��ه منها
نحو  85.3مليون دينار كويتي بنسبة
 ٪ 50.4وتحقيق وف��ر بلغ نحو 83.8
مليون دينار كويتي بنسبة .٪ 49.6
 ب�ل��غ ع��دد م�ش��اري��ع خ�ط��ة التنميةال �ت��ي ل��م ي �ص��رف ع�ل�ي�ه��ا اي م�ب�ل��غ من
االع � �ت � �م� ��ادات امل �خ �ص �ص��ة ل �ه��ا ()181
مشروعا ،مما ترتب عليه عدم تحقيق
االهداف املرجوة منها.
وتشير نسب االنجاز ونسب الوفر

امل �ح �ق��ق م ��ن االع� �ت� �م ��ادات امل�خ�ص�ص��ة
مل� �ش ��اري ��ع ال �خ �ط ��ة ب �م �ي��زان �ي��ة ال �س �ن��ة
املالية  2015 /2014الى وجود العديد
م��ن امل�ع��وق��ات ال�ت��ي ح��ال��ت دون تنفيذ
املشاريع في الوقت املحدد لها والتي
يمكن تلخيصها فيما يلي:
 ت��أخ��ر اق ��رار ق��ان��ون رب��ط امليزانيةللسنة املالية  2015 /2014حيث صدر
املرسوم بالقانون رقم  92لسنة 2014
بتاريخ .2014 /7 /23

االعتمادات المخصصة لمشروعات الخطة ( 2015/2014القيمة بالمليون دينار كويتي)
الرقم
131
132
140
141
150
160
171
173
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
281
282
300
320
330
342
510

املشروعات اإلنشائية
املشروعات التطويرية
اجمالي املشروعات
عدد
االعتماد
عدد
االعتماد
عدد
االعتماد
الجهة
نسبة
املصروفات
نسبة
املصروفات
نسبة
املصروفات
املشروعات
بعد
الوفر
املشروعات
بعد
الوفر
املشروعات
بعد
الوفر
الوفر٪
الفعلية
الوفر٪
الفعلية
الوفر٪
الفعلية
(إجمالي) التعديل
(تطويري) التعديل
(إنشائي) التعديل
84.4 4.81
0.89
5.7
10
84.4 4.81
0.89
5.7
10
مجلس الوزراء  -األمانة العامة
100.0 0.01
0.01
1
65.4 0.76
0.4
1.155
5
65.7 0.77
0.4
1.165
6
مجلس الوزراء  -ادارة الفتوى
والتشريع
90.9 0.20
0.02
0.22
1
90.9 0.20
0.02
0.22
1
املجلس األعلى للتخطيط
والتنمية
100.0 0.10
0.1
1
100.0 0.10
0.1
1
100.0 0.20
0.2
2
اإلدارة املركزية لإلحصاء
100.0 0.05
0.05
1
38.2 1.32
2.14
3.46
12
39.0 1.37
2.14
3.51
13
ديوان الخدمة املدنية
96.8 1.21
0.04
1.25
3
46.4 0.13
0.15
0.28
8
87.6 1.34
0.19
1.53
11
وزارة الخارجية
80.0 10.64
2.66
13.3
1
92.0 0.20
0.32
4.01
5
82.8 14.33
2.98
17.31
6
وزارة املالية  -اإلدارة العامة
100.0 0.08
0.2
4
100.0 0.20
0.2
4
وزارة املالية  -االدارة العامة
للجمارك
100.0 0.01
0.01
1
38.1
1.13
0.21
4
40.9 0.09
0.13
0.22
5
وزارة التجارة والصناعة
75.8 3.80
1.21
5.01
3
29.67
75.8 3.80
1.21
5.01
3
وزارة العدل
31.2 7.74
17.03
24.77
42
61.9 11.53 18.29
47.96
10
51.4 37.41 35.32
72.73
52
وزارة الداخلية
95.1
0.59
12.12
4
95.1 11.53
059
12.12
4
وزارة الدفاع
9.0
1.39
14.11
15.5
12
0.24
0
9.0
1.39
14.11
15.5
12
الحرس الوطني
81.4 22.80
5.2
28
21
3.5
2.87
6.62
6.86
5
66.1 23.04 11.82
34.86
26
وزارة التربية
5.8 11.37 46.45
49.32
4
5.8
2.87
46.54
49.32
4
وزارة التعليم العالي
8.0
4.77
54.71
59.48
28
79.8 1.79
2.87
14.24
9
21.9 16.14 57.58
73.72
37
وزارة الصحة
81.0 0.17
0.04
0.21
13
76.8 6.71
0.54
2.33
20
77.2 1.96
0.58
2.54
33
وزارة الشؤون االجتماعية
والعمل
11.0 0.67
5.44
6.11
8
87.0
1
7.71
2
53.4 7.38
6.44
13.82
10
وزارة االعالم
30.7 1.29
2.91
4.2
25
0.37
30.7 1.29
2.91
4.2
25
وزارة األوقاف والشؤون
االسالمية
67.5 0.27
0.13
0.4
1
51.4 1.22
0.35
0.72
11
57.1 0.64
0.48
1.12
12
األمانة العامة لألوقاف
46.8 4.05
4.6
8.65
9
89.1 0.33
0.15
1.37
1
52.6 5.27
4.75
10.02
10
وزارة املواصالت
2.9 11.49 389.51
401
70
26.0 0.08
0.94
1.27
4
2.9 11.82 390.45
402.27
74
وزارة األشغال العامة
96.2 3.56
0.14
3.7
2
5.5
5.72
1.38
1.46
7
70.5 3.64
1.52
5.16
9
املجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب
2.1
8.63 395.63
404.26
61
84.2 0.62
1.07
6.79
6
3.5 14.35 396.7
441.05
67
وزارة الكهرباء واملاء
50.6 22.75 22.25
45
13
39.5 83.8
0.95
1.57
4
50.2 23.37
23.2
46.57
17
اإلدارة العامة للطيران املدني
10.3 105.4 915.6
1.021.0
316
49.6
83.8
169.1
137
15.9 189.2 1000.9
1.190.1
453
اإلجمالي

 ط ��ول ال � ��دورة امل�س�ت�ن��دي��ة ال�لازم��ةالتمام اج��راءات التعاقد وبدء التنفيذ
ن�ت�ي�ج��ة ع ��دم وج ��ود ال�ت�ن�س�ي��ق الجيد
بي��ن ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ب �ه��ذا ال�ش��أن
(ال �ب �ل ��دي ��ة ووزارة االش � �غ� ��ال ال �ع��ام��ة
ووزارة الكهرباء واملاء ...الخ).
 ضعف القدرات التنفيذية والفنيةل� � � ��دى ب � �ع� ��ض ال � �ج � �ه � ��ات ال �ح �ك ��وم �ي ��ة
وال�ت��ي ال تتناسب وامل�ش��اري��ع املدرجة
بميزانياتها.
 ال� �ق� �ص ��ور ب � � ��اج � � ��راءات ال� ��دراس� ��ةوال�ت�ح�ض�ي��ر ل�ل�م�ش��اري��ع ق�ب��ل ط��رح�ه��ا
مما يترتب عليه اجراء تغيير ملكونات
املشروعات ومواصفاته اثناء التنفيذ.
 ال �ح��اج��ة ال ��ى اع � ��ادة ط ��رح بعضامل �ش��روع��ات ب�س�ب��ب ع ��دم ت�ل�ق��ي بعض
ال� � � � � � � ��وزارات ل� � �ع� � �ط � ��اءات ت � �ت� ��واف� ��ق م��ع
املتطلبات واملواصفات املوضوعة في
كراسة الشروط.
 ت ��أخ ��ر ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ف��ياب� ��رام ال �ع �ق��ود م�م��ا ي�ت��رت��ب ع�ل�ي��ه ع��دم
االس �ت �ف ��ادة م ��ن االع� �ت� �م ��ادات امل��درج��ة
بامليزانية.
ول �ت �ح �ق �ي��ق االه� � � ��داف امل� ��رج� ��وة م��ن
خ �ط��ة ال �ت �ن �م �ي��ة ل� �ل ��دول ��ة ي � ��رى دي � ��وان
املحاسبة اهمية دراسة ما يلي:
 معالجة تدني االنفاق الرأسمالي(االستثماري) من خالل:
أ  -الحد من اسباب التأخر في اقرار
امل�ي��زان�ي��ة ال�ع��ام��ة ل�ل��دول��ة حتى تتمكن
الجهات الحكومية من ب��دء الخطوات
ال �ت �ح �ض �ي ��ري��ة ل �ل �م �ش ��اري ��ع م � ��ن دون
تأخير.
ب  -اي � �ج� ��اد ال� �ح� �ل ��ول ل �ل �م �ع��وق��ات
االداري � � ��ة امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�ت�ن�ف�ي��ذ امل �ش��اري��ع
وال �ع �م ��ل ع �ل��ى اع � � ��ادة ه �ي �ك �ل��ة ال � ��دورة
املستندية لها بني الجهات الحكومية
ذات العالقة.
 الحد من االنفاق الجاري واملتمثلف��ي امل��رت �ب��ات ل�لاس�ت�ف��ادة م��ن ف��وائ��ض
امليزانية في املشاريع الرأسمالية.
 م �ع��ال �ج��ة االخ � �ت�ل��االت ال�ه�ي�ك�ل�ي��ةوالعمل على زيادة مساهمة االيرادات
غير النفطية في االيرادات العامة وذلك
من خالل:
أ  -ت �ع ��دي ��ل اح � �ك� ��ام ال � �ق ��ان ��ون رق ��م
 79ل �س �ن��ة  1995ف� ��ي ش � ��أن ال ��رس ��وم
وال �ت �ك��ال �ي��ف امل��ال �ي��ة م �ق��اب��ل االن �ت �ف��اع
باملرافق والخدمات العامة.
ب  -ت �ع��دي��ل ال� �ق ��وان�ي�ن ال�ض��ري�ب�ي��ة
ف��ي س�ب�ي��ل اص�ل�اح ال �ن �ظ��ام ال�ض��ري�ب��ي
بالدولة وزيادة ايراداتها.

14
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إطالق المرحلة األولى لإلعالن اإللكتروني مع الفتوى والتشريع

الصانع :نهضة دولتنا لن تكون إال باللحاق
بركب التكنولوجيا
اك� ��د وزي � ��ر ال� �ع ��دل وزي � ��ر األوق � ��اف
والشؤون اإلسالمية يعقوب الصانع
أن نهضة دولتنا لن تكون إال باللحاق
بركب التكنولوجيا التي بات التعامل
معها فرض عني على كل مخلص لهذا
ال�ب�ل��د وإال فسنتخلف ول ��ن يرحمنا
التاريخ إذا قصرنا.
وق � ��ال ال �ص ��ان ��ع ف ��ي ك �ل �م��ة أل �ق��اه��ا
خالل حفل تدشني املرحلة األولى من
مشروع اإلعالن اإللكتروني ملعامالت
الجهات الحكومية مع إدارة الفتوى
وال� �ت� �ش ��ري ��ع ام � ��س ب �ح �ض ��ور رئ �ي��س
ال�ف�ت��وى وال�ت�ش��ري��ع امل�س�ت�ش��ار ص�لاح
امل �س �ع ��د إن � ��ه وض � ��ع ش� �ع ��ار ال �ع ��دال ��ة
الناجزة ل��دى توليه مسؤولية وزارة
العدل وجعل منه هدفا نصبو جميعا
إلى تحقيقه.

وأض��اف أن البداية كانت بتعديل
ق��ان��ون امل��راف �ع��ات امل��دن�ي��ة وال�ت�ج��اري��ة
ل�ك��ي ن�ت��واك��ب م��ع ع�ص��ر تكنولوجيا
امل� �ع� �ل ��وم ��ات وال � �س� ��رع� ��ة ف� ��ي ال �ف �ص��ل
ب��ال�ق�ض��اي��ا وال �ق �ض��اء ع�ل��ى امل�ع��وق��ات
التي تقف حائال في تحقيق ذلك.
وم��ن أه��م ال�ت�ع��دي�لات ف��ي ال�ق��ان��ون
م� ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب � ��اإلع �ل��ان اإلل� �ك� �ت ��رون ��ي
ال��ذي ص��در بتنظيمه ال�ق��رار ال��وزاري
رق� � ��م  2015 - 450ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م��ع
وزي � ��ر امل� ��واص�ل��ات وه� ��و م ��ا ي�ت�ح�ق��ق
بمشاركة وسواعد املخلصني بقطاع
تكنولوجيا املعلومات.
وبني أن هذا العمل سيوفر الوقت
وال�ج�ه��د وال�ت�ك�ل�ف��ة ك�م��ا س �ي��ؤدي إل��ى
ضبط منظومة العمل ف��ي اإلع�لان��ات
القضائية التي فيها قصور نعترف

وزير العدل يدشن النظام الجديد لإلعالن اإللكتروني

ب��ه جميعا ول��ن ن�ه��رب م��ن مواجهته
حتى نصل إل��ى ال�ص��ورة املثلى التي
نتمناها لبلدنا ولقضائنا الشامخ.

ول� �ف ��ت ال� �ص ��ان ��ع إل � ��ى أن ال � � ��وزارة
ت � �ع� ��اق� ��دت م � ��ع ش � ��رك � ��ة (اك� �س� �ب ��ري ��س
بوست) للبريد السريع إعماال للمادة

ال �ت��اس �ع��ة م��ن ق��ان��ون امل��راف �ع��ات بعد
تعديلها بالقانون رقم  26لسنة 2015
سالف الذكر.
وقال إن الشركة تعمل على إيصال
الرسائل املسجلة املرفقة بها صورة
اإلعالن املسلم ملخفر الشرطة للمعلن
إليه في موطنه أو محل عمله املختار
طبقا لالجراءات املنصوص عليها في
القانون وتلتزم الشركة بتسليم هذه
امل��راس�ل�ات ف��ي م��دة زم�ن�ي��ة الت�ت�ج��اوز
 72ساعة من تاريخ تسلمها املراسلة.
م��ن ج��ان �ب��ه أع� ��رب رئ �ي��س ال�ف�ت��وى
وال�ت�ش��ري��ع امل�س�ت�ش��ار ص�ل�اح املسعد
ع��ن اع �ت��زازه ف��ي أن ت�ك��ون إدارت ��ه أول
ج �ه��ة ل �ه��ا ال �س �ب��ق ف��ي ت��دش�ي�ن خ��دم��ة
اإلع�ل�ان اإلل�ك�ت��رون��ي م��ع وزارة العدل
وفقا للقانون رقم  26لسنة .2015

وذك � � ��ر امل� �س� �ع ��د أن ه � ��ذه ال �خ��دم��ة
ت � �ج � �ع � �ل � �ن� ��ا ن � �ن � �ط � �ل � ��ق ن � � �ح� � ��و ع � ��ال � ��م
ال� �ت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ا وال � �س � �ي� ��ر ف � ��ي رك ��ب
الحضارة والتقدم امتثاال لتوجيهات
القيادة السياسية مضيفا أن التناغم
ب�ين م�ج�ل��س االم ��ة وال�ح�ك��وم��ة ساعد
في ظهور قانون االعالن االلكتروني.
وأكد أن قانون اإلعالن اإللكتروني
ن��وع��ي وم�م�ي��ز بحيث يقلص ال ��دورة
املستندية الطويلة في املحاكم وأهم
م��ا ورد ف��ي ال�ق��ان��ون ه��و االت �ف��اق بني
ال �ط ��رف�ي�ن ع �ل��ى ال �ب ��ري ��د اإلل �ك �ت��رون��ي
(اإلي � �م � �ي� ��ل) أو امل� ��وق� ��ع اإلل� �ك� �ت ��رون ��ي
لالعالن ومن ثم يسلم إلى قلم الكتاب
وضابط ال��دع��وى وبموجبه يتم ذلك
وفق ما تم اإلعالن عنه.

يواكب يوم تسليم الوثيقة الوطنية الكويت تسمع لسمو األمير

 13مارس من كل عام يوم للشباب الكويتي

أعلنت وكيلة وزارة الدولة لشؤون
ال� �ش� �ب ��اب ال �ش �ي �خ ��ة ال� ��زي� ��ن ال �ص �ب��اح
ت �خ �ص �ي��ص  13م � � ��ارس م� ��ن ك� ��ل ع ��ام
للشباب ال�ك��وي�ت��ي لتحتفل ب��ه ال�ب�لاد
ك ��ون ��ه ال � �ي� ��وم ال � � ��ذي ت� ��م ف� �ي ��ه ت�س�ل�ي��م
ال��وث �ي �ق��ة ال��وط �ن �ي��ة ل �ل�ش�ب��اب ال�ك��وي��ت
ت �س �م��ع ل �س �م��و أم� �ي ��ر ال � �ب �ل�اد ال �ش �ي��خ
صباح األحمد الجابر الصباح.
وق��ال��ت ال�ش�ي�خ��ة ال��زي��ن ف��ي مؤتمر
صحفي ام��س ب�ه��ذه املناسبة إن هذا
اليوم سيشمل العديد من الفعاليات
م �ن �ه��ا اإلع� �ل��ان ع ��ن أس� �م ��اء ال �ف��ائ��زي��ن
ب �ج ��ائ ��زة ال �ك ��وي ��ت ل �ل �ت �م �ي��ز واإلب � � ��داع
ال �ش �ب��اب��ي وف �ع��ال �ي��ة ال ��واك� �ث ��ون ال �ت��ي
ستنظم بالتعاون م��ع الهيئة العامة
ل� �ل ��ري ��اض ��ة وت� �ن� �ط� �ل ��ق م � ��ن ال� �ج ��زي ��رة
الخضراء وتنتهي قرب أبراج الكويت.
وذك� ��رت أن ي ��وم ال�ش�ب��اب الكويتي
ه��و دع��وة لالحتفال بأهمية الشباب
ف� ��ي م� �س� �ي ��رة ال �ت �ن �م �ي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة
واالق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة وإي� � �ج � ��اد م �س��اح��ات
يكتشف فيها الشاب إمكاناته وقدراته
وم �ه��ارات��ه م�ض�ي�ف��ة ان ف�ع��ال �ي��ات ه��ذا
العام ستكون تحت عنوان مساحات
شبابية.
وأوض � �ح� ��ت ان االح� �ت� �ف ��االت ب �ي��وم
ال� �ش� �ب ��اب س �ت �ت �ض �م��ن ث�ل�اث ��ة م �ح ��اور
أساسية اول�ه��ا مهرجان عدسة ال��ذي
سيتضمن م�ج�م��وع��ة ف�ع��ال�ي��ات فنية

ت � �ه� ��دف إل � � ��ى خ� �ل ��ق م� �ن� �ص ��ة ل �ت��وف �ي��ر
امل �س��اح��ة ل �ل �ش �ب��اب ل �ع��رض أع�م��ال�ه��م
الفنية والتعبير عن إبداعاتهم.
وق��ال��ت ان امل �ح��ور ال�ث��ان��ي يتمثل
ب �ج��ائ��زة ال �ك��وي��ت ل�ل�ت�م�ي��ز واإلب � ��داع
الشبابي وهي أول جائزة من نوعها
في الوطن العربي ستعلن نتائجها
ف ��ي  13م � ��ارس امل �ق �ب��ل م �ش �ي��رة ال��ى
ان��ه سيتم ت�ك��ري��م ال�ش�ب��اب الكويتي
ع �ل��ى ان �ج��ازات �ه��م اإلب ��داع �ي ��ة ف ��ي 23
م � ��ارس م ��ا ي �ج �س��د اه �ت �م ��ام ال ��دول ��ة
ف��ي ت�ش�ج�ي��ع ال �ش �ب��اب وح �ث �ه��م على
تنمية مهاراتهم اإلبداعية في جميع
املجالت.
وافادت بأن املحور الثالث يتمثل
ب �م��ؤت �م��ر ال �ش �ب��اب ال �خ �ل �ي �ج��ي ال ��ذي
تنظمه وزارة الدولة لشؤون الشباب
ب��ال�ت�ع��اون م��ع األم��ان��ة ال�ع��ام��ة ل��دول
م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون م ��ا ب�ي�ن  24و26
مارس الحالي ويعد األول من نوعه
ح�ي��ث ي�ت�ط��رق ال ��ى واق ��ع ومستقبل
الشباب وتفعيل املشاركة اإليجابية
لهم ودورهم في خدمة املجتمع.
وأوض �ح��ت أن امل��ؤت�م��ر مخصص
مل �ن��اق �ش��ة ع� ��دة م ��وض ��وع ��ات ت�ت�ع�ل��ق
ب ��امل� �س ��اح ��ات ال �ش �ب ��اب �ي ��ة ف� ��ي إط� ��ار
ح� ��واري م��دع��وم ب �ت �ج��ارب خليجية
الغ�ن��اء مفهوم امل�س��اح��ات الشبابية
ع �ل��ى امل �س �ت��وى ال �خ �ل �ي �ج��ي وال �ع �م��ل

جانب من املؤتمر الصحفي

على ط��رح ون�ق��اش تأسيس منتدى
للشباب الخليجي.
م ��ن ج��ان �ب��ه ق� ��ال ال��وك �ي��ل امل �س��اع��د
للمشاريع الشبابية في الوزارة شفيق
عمر في كلمته إن مهرجان قرية عدسة
ال�خ��اص بالفنون املرئية واملسموعة
س �ي �م �ت��د ع �ل��ى م� � ��دار ي ��وم ��ي  10و12
مارس الجاري.
وذك� � ��ر ان � ��ه س �ت �ق��دم ف ��ي امل �ه��رج��ان
فعاليات فنية تقام في حديقة الشهيد
التي توفر مساحات مفتوحة لعرض
أع � �م� ��ال ال� �ش� �ب ��اب ف� ��ي م � �ج� ��االت ف�ن�ي��ة
ع ��دي ��دة ت �ت �ض �م��ن اق ��ام ��ة ورش ع�م��ل
ومحاضرات ومعرض أعمال وعروض
أف �ل��ام وج �ل �س��ات ح ��واري ��ة وأم �س �ي��ات
غنائية.

وأوض��ح أن ه��ذا ال�ح��دث ال��ذي يقام
ألول م � ��رة ي� �ه ��دف إل � ��ى خ �ل��ق م�ن�ص��ة
لتوفير امل�س��اح��ات للفنانني الشباب
لعرض أعمالهم الفنية والتعبير عن
إب��داع��ات�ه��م واالس �ت �ف��ادة م��ن ال�خ�ب��رات
االق� �ل� �ي� �م� �ي ��ة وال � �ع ��امل � �ي ��ة اض � ��اف � ��ة إل ��ى
ت�ش�ج�ي��ع ج�م�ي��ع ف �ئ��ات امل�ج�ت�م��ع على
ت��ذوق وم�م��ارس��ة ال�ف��ن واالب ��داع وذل��ك
تحت شعار الفن للجميع.
ب��دوره ق��ال الوكيل املساعد لقطاع
التنمية بالتكليف في ال��وزارة مشعل
السبيعي في كلمته ان إط�لاق جائزة
ال �ك��وي��ت ل�ل�ت�م�ي��ز و اإلب � ��داع ال�ش�ب��اب��ي
ك� � ��أول ج ��ائ ��زة م �ت �خ �ص �ص��ه ل�ل�ش�ب��اب
يؤكد حرص الدولة على دعم الشباب
وم �ش��روع��ات �ه��م وإع �ط ��اء ط�م��وح��ات�ه��م

وت� �ط� �ل� �ع ��ات� �ه ��م األول� � � ��وي� � � ��ة ف� � ��ي ع �م��ل
ال �ح �ك ��وم ��ة .وح� � ��ول م��ؤت �م��ر ال �ش �ب��اب
ال �خ �ل �ي �ج��ي األول أوض � ��ح أن� ��ه ي�ه��دف
إل ��ى ال�ت�ع��رف ع�ل��ى أف �ض��ل امل�م��ارس��ات
والخبرات العلمية والعاملية املتعلقة
باملساحات الشبابية وكيفية تفعيل
دورها اإليجابي في عملية التنمية.
م��ن جهته ق��ال م��دي��ر إدارة اإلن�ت��اج
اإلبداعي عدسة عبدالله بوشهري ان
مهرجان ع��دس��ة يعد منصة للشباب
ل �ت �س �ل �ي��ط ال � �ض� ��وء ع �ل ��ى اب ��داع ��ات �ه ��م
وتأسيسا لبيئة صحيحة تنمو من
خاللها ابداعاتهم.
وأوضح أن عددا من طلبة املدارس
س �ي �ع��رض��ون أع �م��ال �ه��م امل �ت �م �ي��زة ف��ي
م�ج��ال ال�ف�ن��ون التشكيلية ب��ال�ت�ع��اون

مع وزارة التربية مضيفا أن مجموعة
من طلبة جامعة الكويت سيعرضون
ك��ذل��ك إب��داع��ات�ه��م فيما يتعلق بفنون
العمارة.
ول �ف��ت ب��وش�ه��ري ال ��ى ان امل�ه��رج��ان
سيتضمن أيضا القوة الجدارية التي
سيقوم برسمها نحو  30فنانا بشكل
حي وستكون على مدار ثالثة أيام.
ب� ��دوره ق ��ال م��دي��ر إدارة ال�ب��رن��ام��ج
ال��وط �ن��ي إلع� � ��داد وت��أه �ي��ل ال �ق �ي��ادات
ال �ش �ب��اب �ي��ة د .م �ش �ع��ل ال �ج �ن��وب��ي ف��ي
كلمته ان م��ؤت�م��ر ال�ش�ب��اب الخليجي
ي � ��أت � ��ي ت � �ق � ��دي � ��را ل� � ��واق� � ��ع امل � �س� ��اح� ��ات
ال�ش�ب��اب�ي��ة واإلن � �ج ��ازات امل�ت�ح�ق�ق��ة في
مجاالت بناء وحماية وتنمية الشباب
في مجتمعات مجلس التعاون.
م ��ن ج �ه �ت �ه��ا ق ��ال ��ت م �م �ث��ل ال ��دي ��وان
األميري د .فاطمة املوسوي إن الديوان
أنشا بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون
ال� �ش� �ب ��اب م � �ش� ��روع ك� � �ف � ��اءات ال �ك��وي��ت
ل�ف��رص مستقبلية وت��م اخ�ت�ص��اره في
كلمة كفو.
وأض ��اف ��ت أن االن �ط�ل�اق ��ة ال��رس�م �ي��ة
ملرحلة التسجيل للمشروع ستكون في
 16م��ارس وه��ي املرحلة االول��ى لجمع
البيانات وإت��اح��ة الفرصة للمسجلني
إلض��اف��ة ان�ج��ازات�ه��م ث��م سيتم التركيز
على الفرص املتاحة.
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قال إنه في األوقات الصعبة يبرز سموه من خالل توجيه الدعم الذي لم يتوقف يوما

المالكي :سمو األمير فارس األمة العربية
في دعم القضية الفلسطينية
وصف وزير الخارجية الفلسطيني
رياض املالكي سمو امير البالد الشيخ
ص�ب��اح االح �م��د ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح بأنه
صاحب املواقف النبيلة وف��ارس األمة
العربية في دعم القضية الفلسطينية.
وأكد املالكي في تصريح لكونا على
هامش االجتماع الوزاري التحضيري
للدورة االستثنائية الخامسة ملؤتمر
القمة االسالمي امس انه في االوقات
الصعبة ي�ب��رز س�م��وه وب��اس�ت�م��رار من
خالل توجيه هذا الدعم الذي لم يتوقف
لصالح فلسطني بكافة املجاالت.
وش � ��دد ع �ل��ى أن دول � ��ة ال �ك��وي��ت ل��م
ت �ت��أخ��ر ي��وم��ا ع �ل��ى االط �ل��اق ف ��ي دع��م
القضية الفلسطينية سياسيا وماليا
مثمنا م��واق��ف س�م��و ام �ي��ر ال �ب�لاد في
هذا الصدد.
وأش� � ��ار إل� ��ى أن ال �ق �م��ة ت �ه ��دف ال��ى
ل �ف��ت ان �ظ��ار ال �ع��ال��م وت�س�ل�ي��ط ال �ض��وء
ال ��ى م��ا ي�ت�ع��رض ل��ه امل�س�ج��د األق�ص��ى
من انتهاكات وتهديد وتهويد داعيا

ال � ��دول االس�ل�ام �ي��ة وم�ن�ظ�م��ة ال �ت �ع��اون
االس�ل�ام ��ي ال ��ى ت�ح�م��ل م�س��ؤول�ي��ات�ه��ا
حيال هذا املوضوع .وقال ان االجتماع
ال � � � ��وزاري ال �ت �ح �ض �ي��ري ي �ح �م��ل ب �ن��دا
واح� � � ��دا وه � ��و ان ي �ت �ح ��رك امل �س �ل �م��ون
م�ع��ا م��ن أج��ل ت��وف�ي��ر ال��دع��م واالس �ن��اد
ل�ل�م�س�ج��د األق� �ص ��ى ول �س �ك��ان واب �ن ��اء
ال �ق��دس ال��ذي��ن ي��داف�ع��ون ب��اس��م ال�ع��رب
واملسلمني عن املسجد األقصى.
وي �ش��ارك ال��وف��د ال�ك��وي�ت��ي ب��أع�م��ال
ال� � ��دورة ب��رئ��اس��ة م�م �ث��ل س �م��و األم �ي��ر
وزي��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون مجلس ال ��وزراء
ال �ش �ي��خ م�ح�م��د ال �ع �ب��دال �ل��ه وال�ق�ن�ص��ل
العام للكويت بمدينة ج��دة واملندوب
الدائم لدى منظمة التعاون االسالمي
ص ��ال ��ح ال �ص �ق �ع �ب��ي ون� ��ائ� ��ب م �س��اع��د
وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ل� �ش ��ؤون امل�ن�ظ�م��ات
ال��دول�ي��ة ال��وزي��ر امل�ف��وض ن��اص��ر الهني
وسفير دولة الكويت لدى اندونيسيا
عبدالوهاب الصقر.

الزراعة :ال مهلة جديدة
أمام الحيازات المخالفة
أك � ��دت ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��زراع��ة
وال�ث��روة السمكية أن��ه لن يتم منح
أي ف � ��رص أو م �ه �ل��ة ج ��دي ��دة ب�ع��د
حلول األول م��ن شهر مايو املقبل
تجاه الحيازات الزراعية املخالفة
ل�ل�أغ ��راض امل�خ�ص�ص��ة م ��ن أج�ل�ه��ا
واألخرى غير املستغلة.
وقالت الهيئة في بيان صحافي
خ �ص��ت ب �ن �ش��ره ك ��ون ��ا إن � ��ه س�ي�ت��م
ات �خ��اذ اإلج � ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة ف��ور
ان �ت �ه��اء امل �ه �ل��ة األخ� �ي ��رة امل�م�ن��وح��ة
ل � �ل � �م� ��زارع�ي��ن وامل � � ��رب� �ي ��ن ل �ت �ع��دي��ل
أوضاع حيازاتهم الزراعية والبدء
في مزاولة األنشطة الزراعية التي
خ�ص�ص��ت ت�ل��ك ال�ق�س��ائ��م ال��زراع �ي��ة
ملزاولتها.
وأوض� � � � �ح � � � ��ت أن � � �ه � � ��ا س �ت �ط �ب ��ق
ال �ق��ان��ون وت�ت�خ��ذ إج � ��راءات سحب
القسائم املخالفة وغ�ي��ر املستغلة
ت�ن�ف�ي��ذا ل �ل �ت��وص �ي��ات امل�ن�ب�ث�ق��ة عن
لجنة التحقيق البرملانية وإع��ادة
تقييم اس�ت�غ�لال ت�ل��ك ال�ق�س��ائ��م في
استئناف العمل بمشروعات األمن
الغذائي للمراحل السابقة.
وذك� ��رت أن األراض � ��ي الصالحة
ل� �ل� �ن� �ش ��اط ال� � ��زراع� � ��ي ت� �ع ��د م� � ��وردا
ط�ب�ي�ع�ي��ا م � �ح� ��دودا ب �ص �ف��ة ك�ب�ي��رة

ن� � �ظ � ��را إل� � � ��ى ع� � � ��دة ع� � ��وام� � ��ل م �ن �ه��ا
طبيعة امل �ن��اخ وال �ت��رب��ة ف�ض�لا عن
أن ال�ك�ث�ي��ر م��ن األراض� ��ي املستغلة
زراع� �ي ��ا ح��ال �ي��ا دخ �ل��ت ض �م��ن اط��ر
امل� �ن ��اط ��ق ال� �ت ��ى ت ��دخ ��ل ف ��ى م �ج��ال
االستكشافات النفطية.
وأضافت أن هناك مجموعة من
ال �ق �س��ائ��م دخ �ل��ت ض �م��ن األراض � ��ي
امل �ط �ل��وب��ة ل �ل �م �ش��روع��ات ال �ك �ب �ي��رة
ب� ��اإلض� ��اف� ��ة إل� � ��ى ح� ��اج� ��ة ال �ق �ط ��اع
الزراعي املتنامية إلى توافر أراض
زراع �ي��ة الس�ت�ئ�ن��اف م �ش��روع األم��ن
الغذائي.
واك� � � � ��دت ال� �ه� �ي� �ئ ��ة أن � �ه� ��ا ت �ج��ري
ح ��ال� �ي ��ا ع �م �ل �ي��ات امل� �س ��ح وإع � � ��ادة
التقييم لجدية االستغالل الزراعي
للقسائم الزراعية الحالية وسحب
املخالفني وغير املستغلني إلع��ادة
اس �ت �غ�لال �ه��ا ف ��ي ت�ل�ب�ي��ة ال �ح��اج��ات
امل ��اس ��ة إل � ��ى األراض� � � ��ي ال ��زراع� �ي ��ة.
وش � � � ��ددت ع� �ل ��ى ض � � � ��رورة ت �ع��دي��ل
امل � � ��زارع � �ي ��ن أوض � � � � ��اع ح� �ي ��ازات� �ه ��م
الزراعية والبدء بالنشاط.

لقطة جماعية للوزراء املشاركني في االجتماع التحضيري للقمة اإلسالمية

محاضرة عن الدمج
االجتماعي لذوي
االحتياجات الخاصة
ن � �ظ� ��م ال� � � �ن � � ��ادي ال �ع �ل �م ��ي
ام � � ��س م � �ح� ��اض� ��رة ب� �ع� �ن ��وان
ال � � � � � ��دم � � � � � ��ج االج � � � �ت � � � �م � � ��اع � � ��ي
وت �ط �ب �ي �ق ��ات ��ه ت� �ط ��رق ��ت ال ��ى
ق � � ��درات ذوي االح �ت �ي��اج��ات
ال�خ��اص��ة وت�ع��ري��ف املجتمع
ب� ��ان � �ج� ��ازات � �ه� ��م وق � ��درات � �ه � ��م
ودم � �ج � �ه � ��م ب ��امل� �ج� �ت� �م ��ع ف��ي
جميع نواحي الحياة.
واك� � ��د م ��دي ��ر ادارة ع �ل��وم
البيئة ال�ب�ح��ري��ة ف��ي ال�ن��ادي
محمد الراشد حرص النادي
ع �ل��ى دع� ��م ال �ش �ب��اب وم�ن�ه��م
ذوو االح �ت �ي��اج��ات ال�خ��اص��ة
وت��وف �ي��ر ك��ل اإلم �ك��ان��ات لهم
ح �ت��ى ي �س �ت �ط �ي �ع��وا ت�ح�ق�ي��ق
ان � �ج ��ازات � �ه ��م وال� �ع� �م ��ل ع�ل��ى
ت �ن �م �ي��ة ق ��درات � �ه ��م وت �ط��وي��ر
م �ه��ارات �ه��م م�ب�ي�ن��ا ان ال��دم��ج
االج � � �ت � � �م � ��اع � ��ي ي � �س � �ه� ��م ف ��ي
ت �ح �ق �ي��ق امل� � �س � ��اواة وإت ��اح ��ة
ال� �ف ��رص ل� �ه ��ذه ال �ف �ئ��ة أس ��وة
ب��أق��ران �ه��م وإزال � ��ة أي مظهر
من مظاهر التمييز تجاههم.

مؤتمر الكويت الدولي للكيمياء
 20الجاري
ت�ن�ظ��م ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة
م��ؤت �م��ر ال �ك��وي��ت ال ��دول ��ي ال��راب��ع
للكيمياء في الفترة من  20إلى
 22م� � ��ارس ال � �ج� ��اري ب �م �ش��ارك��ة
عاملية واسعة
وق� � � � ��ال أم � �ي ��ن س� � ��ر ال �ج �م �ع �ي��ة
وم� �س ��اع ��د ن ��ائ ��ب م ��دي ��ر ج��ام �ع��ة
الكويت لشؤون األبحاث د.حيدر
ب�ه�ب�ه��ان��ي ف��ي م��ؤت �م��ر ص�ح��اف��ي
ام��س إن امل��ؤت�م��ر امل �ق��ام ب�ت�ع��اون
جامعة الكويت ومعهد الكويت
لألبحاث العلمية والهيئة العامة
ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال �ت��دري��ب
ي �س �ت �ه��دف إب � � ��راز دور ال �ك��وي��ت
في مجال الكيمياء وأف��اد بأن
الجمعية بصدد إن�ش��اء االتحاد
الخليجي للكيميائيني بمباركة
دول مجلس التعاون الخليجي
انطالقا من كون الكويت سباقة
ف ��ي اط�ل��اق م �ث��ل ه ��ذه امل� �ب ��ادرات
مبينا ان��ه ج��ار صياغة الالئحة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة األس ��اس �ي ��ة وق��ان��ون
االتحاد وسوف يتم اإلعالن عنه
قريبا

ب � � � ��دوره ق� � ��ال رئ � �ي� ��س ال �ل �ج �ن��ة
ال�ع�ل�م�ي��ة د .ح�س��ن ال��رب �ي �ع��ة ان��ه
م��ن املتوقع مشاركة  250باحثا
ي�م�ث�ل��ون  21دول� ��ة ف��ي ف�ع��ال�ي��ات
املؤتمر التي تشهد  34محاضرة
علمية الفتا إلى استقبال اللجنة
 80ورقة علمية.
وذك � � ��ر أن ف� �ع ��ال� �ي ��ات امل��ؤت �م��ر
ت �ت �ض �م��ن س �ت��ة م� �ح ��اور اخ �ت��ص
االول منها ب�م��وض��وع الكيمياء
و البيئة ويتطرق إلى التطورات
ف��ي الكشف ع��ن امللوثات و طرق
ع�لاج�ه��ا وال �ث��ان��ي ال�ك�ي�م�ي��اء في
التكنولوجيا الحيوية وسيلط
ال �ض��وء ع �ل��ى دور ال�ك�ي�م�ي��اء في
استخدامات تكنولوجيا النانو
في الطب.
وأوض ��ح بهبهاني أن امل�ح��ور
ال� � �ث � ��ال � ��ث م� � ��ن امل � ��ؤت� � �م � ��ر ي �ح �م��ل
ع �ن��وان ال�ك�ي�م�ي��اء ف��ي امل�ن�ت�ج��ات
الطبيعية والغذاء ويناقش دور
الكيمياء في الصناعات الغذائية
ف�ي�م��ا اخ �ت��ص ال��راب��ع ب�م��وض��وع
الكيمياء ال��دوائ �ي��ة ويستعرض

أح � � � ��دث ط � � ��رق ان � � �ت� � ��اج األدوي � � � ��ة
باستخدام املنتجات الطبيعية.
و امل � �ح ��ور ال� �خ ��ام ��س ي �ن��اق��ش
ت �ط�ب�ي�ق��ات ال �ك �ي �م �ي��اء ف ��ي األدل� ��ة
ال� �ج� �ن ��ائ� �ي ��ة وي � �ه � �ت ��م ب �ت �ح��ال �ي��ل
ال �س �م��وم وامل� �خ ��درات وم�س�ب�ب��ات
ال� �ح ��ري ��ق ف �ي �م��ا ي �س �ل��ط امل� �ح ��ور
األخ� � �ي � ��ر ال� �ك� �ي� �م� �ي ��اء ف � ��ي ال� �ط ��ب
وي� � � �ن � � ��اق � � ��ش ت� � ��أث � � �ي� � ��ر ال� � ��وس� � ��ط
الكيميائي على فعالية األدوية.
من جهتها قالت رئيسة لجنة
امل � �ع� ��رض امل� �ص ��اح ��ب ل �ل �م��ؤت �م��ر
ه � � � ��دى ال� � �ن� � �ص � ��ار إن امل� � �ع � ��رض
سيشهد مشاركة جميع الجهات
الراعية للمؤتمر لتقديم عروض
ل �ل��اج� � �ه � ��زة ال � �ع � �ل � �م � �ي ��ة وامل � � � � ��واد
ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة وال �ب��رام��ج وال�ك�ت��ب
العلمية والتقنيات ذات الصلة
بموضوع املؤتمر.
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بحضور عدد من النواب والكندري والرئيس التنفيذي للشركة

البترول الوطنية أقامت عرضا مرئيا
عن مشروع الوقود البيئي في مجلس األمة
بحضور مراقب مجلس االمة النائب
ع �ب��دال �ل��ه ال �ت �م �ي �م��ي وع � ��دد م ��ن اع �ض��اء
امل �ج �ل��س وال��رئ �ي��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل�ش��رك��ة
ال� �ب� �ت ��رول ال��وط �ن �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة م�ح�م��د
املطيري قدمت شركة البترول الوطنية
وب��ال�ت�ع��اون م��ع االم��ان��ة ال�ع��ام��ة ملجلس
االم ��ة أم ��س ع��رض��ا م��رئ�ي��ا ع��ن م�ش��روع
ال��وق��ود البيئي وذل��ك ف��ي م�س��رح مبنى
اعضاء مجلس االمة الجديد.
وتضمن ال�ع��رض إب��راز موقع شركة
ال �ب �ت ��رول ال��وط �ن �ي��ة م ��ن ال �ه �ي �ك��ل ال �ع��ام
مل��ؤس �س��ة ال �ب �ت��رول ال �ك��وي �ت �ي��ة وت��اري��خ
ت��أس�ي�س�ه��ا ون �ط��اق اع �م��ال �ه��ا بصفتها
ذراع التكرير والتسويق املحلي.
ك � �م� ��ا ت � � �ط � ��رق ال � � �ع � � ��رض ال � � � ��ى س �ي��ر
م�ش��روع ال��وق��ود البيئي ال��ذي يعد احد
أه ��م امل �ش��اري��ع االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة للشركة
وال � � �ج� � ��دول ال ��زم � �ن ��ي ال � �ل� ��ازم الن � �ج� ��ازه
وتنفيذه واه��م التحديات اللوجستية
التي تواجهه.

التصفيات النهائية
لمسابقة الكويت
المدرسية اليوم

املتحدثون في العرض املرئي ملشروع الوقود البيئي

وتناول العرض اهداف هذا املشروع
ال � �ت ��ي م � ��ن ش ��أن� �ه ��ا امل� �س ��اه� �م ��ة ت��وف �ي��ر
اح�ت�ي��اج��ات ال �س��وق امل�ح�ل��ي واألس� ��واق
ال� �ع ��امل� �ي ��ة م � ��ن امل� �ن� �ت� �ج ��ات ال �ب �ت ��رول �ي ��ة
وت�ط��وي��ر م�ص��اف��ي ال�ش��رك��ة وتوسعتها
ال��ى جانب االرت�ق��اء بها من حيث االداء
البيئي واالستخدام االمثل للطاقة.
وع �ل��ى ال �ج��ان��ب االق �ت �ص��ادي ت �ن��اول
العرض أيضا الجدوى االقتصادية من

مشروع الوقود البيئي املتوقع ان يحقق
عائدا ماديا جيدا يساعد في انتعاش
السوق الكويتي وتوفير مزيد من فرص
العمل للشباب الكويتي وتعزيز مكانة
دول��ة ال�ك��وي��ت العاملية ف��ي ري ��ادة قطاع
تكرير النفط.
وف� ��ي ن �ه��اي��ة ال� �ع ��رض ت ��م ف �ت��ح ب��اب
ال �ن �ق��اش م ��ع ال �ح �ض��ور إلب� � ��داء آرائ �ه ��م
ومقترحاتهم والرد على استفساراتهم

أعضاء مجلس األمة يتابعون العرض

املتعلقة باملشروع.
وح � �ض� ��ر ال � �ع � ��رض ك � ��ل م � ��ن ال � �ن� ��واب
د.عودة الرويعي ود .خليل ابل ومحمد
ط�ن��ا وع�ل��ي الخميس وك��ام��ل العوضي
ود .ع �ب ��دال ��رح �م ��ن ال� �ج� �ي ��ران وع ��دن ��ان
ع�ب��د ال�ص�م��د وف�ي�ص��ل ال �ش��اي��ع واح�م��د
ال�ق�ض�ي�ب��ي وح �م ��ود ال �ح �م��دان واألم�ي�ن
ال�ع��ام ملجلس االم��ة ع�لام علي الكندري
واألم �ي�ن ال �ع��ام امل�س��اع��د ل�ق�ط��اع االع�ل�ام

والعالقات العامة عبد الحكيم السبتي
واألم�ي�ن ال�ع��ام املساعد لقطاع الشؤون
املالية ملى الدخيل واألمني العام املساعد
ل� �ق� �ط ��اع ال� �ج� �ل� �س ��ات ع � � ��ادل ال �ل ��وغ ��ان ��ي
واألمني العام املساعد لقطاع املعلومات
خ��ال��د امل�ط�ي��ري واألم �ي�ن ال �ع��ام امل�س��اع��د
لقطاع الخدمات خالد العساف إضافة
إل � ��ى ع � ��دد م ��ن ك� �ب ��ار م� �س ��ؤول ��ي ش��رك��ة
البترول الوطنية الكويتية.

سماء الكويت تتزين بألوان األلعاب النارية

تبدأ اليوم التصفيات النهائية
ملسابقة الكويت املدرسية العاشرة
ف� ��ي ال� � ��روب� � ��وت (ال � �س� ��وم� ��و وج �م��ع
ال � � �ك� � ��رات) ال � �ت ��ي ي �ن �ظ �م �ه��ا امل �ك �ت��ب
اإلق � �ل � �ي � �م� ��ي ل �ل �م �ن �ظ �م ��ة ال� �ع ��امل� �ي ��ة
الس�ت�ث�م��ار أوق� ��ات ال �ف��راغ ب��ال�ع�ل��وم
وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا (م �ل �س��ت)  -آس�ي��ا
ب� ��ال � �ت � �ع� ��اون م � ��ع ق � �ط � ��اع ال �ت �ن �م �ي��ة
التربوية واألنشطة بوزارة التربية.
وق� ��ال ال��رئ �ي��س اإلق �ل �ي �م��ي للمكتب
م .ع��دن��ان امل�ي��ر ل�ك��ون��ا إن املسابقة
ستقام في مدرسة (رقية) بمنطقة
العمرية على م��دار يومني خصص
األول منها ملدارس البنات والثاني
ل� �ل� �ب� �ن�ي�ن .م �ب �ي �ن ��ا أن ال �ت �ص �ف �ي��ات
ستشهد مشاركة  41مدرسة يمثلها
 69فريقا من الطالب والطالبات.

بدت سماء البالد كلوحة جميلة
رس�م�ت�ه��ا األض� ��واء وأل� ��وان األل�ع��اب
النارية في مهرجان (كويت العطاء)
ال��ذي أقيم مساء امس االول السبت
احتفاال بالذكرى ال�ـ  55لالستقالل
والذكرى الـ  25للتحرير والذكرى الـ
 10لتولي سمو أمير البالد الشيخ
ص� �ب ��اح األح� �م ��د ال� �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح
مقاليد ال�ح�ك��م .وت��رص�ع��ت األب��راج
بأحدث التقنيات التكنولوجية التي
اضفت عليها سحرا خاصا لتعكس
ع� �ل ��ى ج �ن �ب ��ات �ه ��ا ت � ��اري � ��خ ال� �ك ��وي ��ت
م� �ن ��ذ ن �ش ��أت �ه ��ا وم� ��اض� ��ي األج � � ��داد
م � � � ��رورا ب� �ف� �ت ��رة ال � �غ� ��زو ث� ��م ح ��ادث ��ة
ت �ف �ج �ي��ر م �س �ج��د اإلم � � � ��ام ال � �ص ��ادق
ان�ت�ه��اء بمسيرة س�م��و أم�ي��ر ال�ب�لاد
«أم� �ي ��ر اإلن �س��ان �ي��ة» ودب �ل��وم��اس �ي��ة
سموه املحنكة التي ارس��ت سفينة
ال� �ك ��وي ��ت ع �ل ��ى ب� ��ر األم � � � ��ان .ول �ي��س

بمستغرب ان ينفرد اب��رز معلم في
ال �ب�لاد باحتفالية ت�م�ي��زت بالبهاء
وال��رون��ق وس��ط احتشاد اآلالف من
اهل الكويت من مواطنني ومقيمني
ال ��ذي ��ن غ �م��رت �ه��م ال �ف��رح��ة وال�ب�ه�ج��ة
بمشاهدة مهرجان األلعاب النارية
ال �ت��ي زي �ن��ت س �م��اء ال �ك��وي��ت ب��أل��وان
وأش� � �ك � ��ال ج � ��ذاب � ��ة ح � � ��ازت اع� �ج ��اب
واس� �ت� �ح� �س ��ان ال �ج �م �ي��ع وت �ف��اع �ل��وا
م �ع �ه��ا .واك �ت �م �ل��ت ب�ه�ج��ة امل �ه��رج��ان
ب��ال �ت �ن �ظ �ي��م ال ��رائ ��ع ال � ��ذي ش �م��ل ك��ل
م��واق��ع ال�ف�ع��ال�ي��ات ال�ت��ي ام �ت��دت في
املنطقة الواقعة بني ساحة األب��راج
وح� �ت ��ى ال� �ج ��زي ��رة ال� �خ� �ض ��راء ع�ل��ى
شارع الخليج العربي بتعاون رائع
ومثمر بني الديوان األميري وجميع
الجهات املعنية في البالد.

aldostoor

جريـدة برلمانيـة يوميـة

• فضه ثويني مهنا ال��دوس��ري،
 85عامًا( ،شيعت) ،رجال :الفحيحيل،
ق ،1ش محمد عبدالعالي العتيبي ،م،25
دي� � ��وان س �ي��ف ف ��ال ��ح ال �ج �م �ي �ع��ة ،ت �ل �ف��ون:
 ،99430220ن �س��اء :ال�ف�ح�ي�ح�ي��ل ،ق،10
ش ،8م ،3تلفون23913333 :
• ن��دى عمر عبدالله العصفور،
 38ع��ام��ًا( ،ش �ي �ع��ت) ،رج ��ال :م�ش��رف،
ق ،1ش األول ،م ،7دي � ��وان ال �ع �ص �ف��ور،
تلفون ،66858883 :نساء :السرة ،ق ،4ش
حمد الرومي ،م ،563تلفون96690960 :
• شيخة خ��ال��د البخيت ،أرم�ل��ة:
ح� �س�ي�ن ب �ل ��ال ال � �ص � �ق� ��ر 80 ،ع ��ام ��ًا،
(ش � �ي � �ع� ��ت) ،رج � � � ��ال :دي � � � ��وان ال �ص �ق ��ر،
الشامية ،ق ،9ش ابن بطوطة ،قسيمة ،9
م ،3تلفون ،24834383 :نساء :الخالدية،
ق ،2ش ،28م ،4تلفون24811995 :
• س � �ع ��د ن � ��اف � ��ع ف � ��ال � ��ح رش � � ��دان
ال �ع��دوان��ي 49 ،ع��ام��ًا( ،ش �ي��ع) رج��ال:
الفحيحيل ،ق ،4ش ،101م ،182تلفون:
 ،60411116نساء :الصباحية ،ق ،4ش،6
م ،561تلفون99719989 :
• بدرية مبارك عبدالله املعتوق،
زوج� � � � ��ة :س� �ع ��د ع� �ل ��ي ال� �ع� �م� �ي ��ر39 ،
ع��ام��ًا( ،شيعت) ،رج��ال :ال�ي��رم��وك ،ق،3
ش ،2م ،99م�ق��اب��ل ب�ن��ك ال�خ�ل�ي��ج ،تلفون:
 ،99888951ن � �س� ��اء :ال� �ج ��اب ��ري ��ة ،ق،7
ش ،103م42
• ع� �ب ��اس م �ح �م��د ع �ب ��دال �ل ��ه82 ،
ع��ام��ًا( ،ش �ي��ع) ،رج� ��ال :م�س�ج��د اإلم ��ام
الحسن ،بيان ،تلفون ،99613723 :نساء:
بيان ،ق ،11ش األول ،ج ،1م51
• فاطمة راش��د اب��راه�ي��م السند،
أرم � �ل� ��ة :ع �ب��دال �ع��زي��ز ع �ل��ي امل �س �ل��م،
 87ع��ام��ًا( ،ت�ش�ي��ع ال�ت��اس�ع��ة صباح
ال �ي��وم) ،رج ��ال :ق��رط�ب��ة ،ق ،2ش ال��راب��ع،
ج ،1م ،12مقابل مسجد العثمان ،تلفون:
 ،99800845نساء :الروضة ،ق ،4ش،44
م ،11على ال��دائ��ري الثالث مقابل النزهة،
تلفون22552028 :
• غانم نهار محيسن الحسيني،
 58ع��ام��ًا( ،يشيع بعد ص�لاة عصر
اليوم بمقبرة الجهراء) ،الجهراء القديمة،
ق ،5ش ،1ج ،1م ،61تلفون99088896 :

مواقيت الصالة

الكويت تتزين في مهرجان كويت العطاء
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