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جريـدة برلمانيـة يوميـة تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

ملك األردن يصل إلى البالد اليوم
يصل إلى البالد اليوم االثنني امللك عبدالله الثاني بن الحسني ملك
اململكة األردنية الهاشمية الشقيقة والوفد املرافق له في زيارة أخوية
للبالد ي�ق��دم فيها التهاني بمناسبة شهر رم�ض��ان امل �ب��ارك ألخيه
ح�ض��رة ص��اح��ب السمو أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح األح�م��د الجابر
الصباح حفظه الله ورعاه.

التشريعية توافق على منع االختالط في مباني الجامعة والتطبيقي

الداخلية :تجنيس  7155شخصا
من  2012حتى مارس 2016
كشفت وزارة الداخلية عن أن عدد
م��ن ص��رف��ت ل�ه��م ش �ه��ادات الجنسية
بكافة موادها خالل الفترة من 2012
حتى  2016م��ن قبل اإلدارة العامة
للجنسية ووث ��ائ ��ق ال�س�ف��ر ب� ��وزارة
الداخلية بلغ  110087شخصا.
وأض��اف��ت ال� � ��وزارة ف��ي رده ��ا على
س��ؤال م�ق��دم م��ن ال�ن��ائ��ب عبدالحميد
دشتي لنائب رئيس مجلس ال��وزراء
وزي� � � � ��ر ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة ال � �ش � �ي� ��خ م �ح �م��د
ال�خ��ال��د ان م��ن ت��م تجنيسهم خ�لال
ت �ل��ك ال �ف �ت��رة ذات �ه��ا ح �س��ب امل��ادت�ي�ن
ال�خ��ام�س��ة وال�ث��ام�ن��ة ف�ق��د ب�ل��غ 7155
متجنسا.
وم ��ن ج�ه��ة أخ ��رى رف �ض��ت اللجنة
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة أم ��س االق� �ت ��راح ب�ق��ان��ون

بإضافة مادتني جديدتني رقمي (15
م� �ك ��ررا و 15م � �ك� ��ررا أ) إل� ��ى امل ��رس ��وم
رق��م  5لسنة  1959بقانون التسجيل
العقاري.
وأع �ل��ن م �ق��رر ال�ل�ج�ن��ة التشريعية
النائب أحمد القضيبي عن أن اللجنة
واف � �ق ��ت ع �ل��ى م �ق �ت��رح إض ��اف ��ة م ��ادة
جديدة برقم ( 55مكررا) إلى القانون
رقم ( )21لسنة  2015في شأن حقوق
الطفل وحماية األس��رة وأحالته إلى
اللجنة املختصة والذي يقضي بمنح
امل��رأة العاملة في الجهات الحكومية
ساعتني يوميا لرضاعة طفلها ملدة
سنتني من تاريخ الوضع كما رفضت
مقترحا آخر في شأن حماية األسرة.
وأشار إلى أن اللجنة أقرت مقترحا

الزلزلة :إقرار قوانين القضاء
قبل فض االنعقاد الحالي
ك�ش��ف ع�ض��و اللجنة التشريعية
ال �ن��ائ��ب د .ي ��وس ��ف ال ��زل ��زل ��ة ع ��ن أن
ه �ن��اك ت��رت �ي �ب��ات ح��ال �ي��ا بالتنسيق
ب�ين ال�ح�ك��وم��ة وال�س�ل�ط��ة القضائية
القرار قوانني القضاء قبيل فض دور
االنعقاد الحالي.

وق��ال الزلزلة في تصريح خاص
لـ«الدستور» إن اللجنة التشريعية
ستجتمع ف��ور وص��ول القوانني من
الحكومة حتى لو كان على هامش
الجلسة.
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تفاصيل (ص)12-06

بتعديل املادة األولى من القانون ()24
ل�س�ن��ة  1966ب �ش��أن ت�ن�ظ�ي��م التعليم
ال�ع��ال��ي ف��ي جامعة ال�ك��وي��ت والهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
والتعليم باملدارس الخاصة وأحالته
إلى اللجنة املختصة.
وت�ن��ص امل ��ادة ع�ل��ى ان��ه ف��ي سبيل
ال� � ��وض� � ��ع ال� � �ش � ��رع � ��ي األم � � �ث� � ��ل ت� �ق ��وم
ال �ح �ك ��وم ��ة خ �ل��ال م � ��دة ال ت � �ج� ��اوز 5
س �ن��وات م��ن ت��اري��خ ال�ع�م��ل بالقانون
بتطوير مباني الجامعة والتطبيقي
ب �م��ا ي�ض�م��ن م �ن��ع االخ� �ت�ل�اط ب��وض��ع
ام � ��اك � ��ن خ� ��اص� ��ة ل� �ل� �ط ��ال� �ب ��ات ت �ك ��ون
مفصولة فصال تاما ومعزولة.
تفاصيل (ص)04
جانب من اجتماع اللجنة التشريعية أمس

المرافق :اإلبقاء
على توزيعة
مناطق البلدي
ان� �ت� �ه ��ت ل� �ج� �ن ��ة امل� ��راف� ��ق
ال� �ع ��ام ��ة م� ��ن م �ن��اق �ش��ة كل
ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات ال� �ت ��ي ط��رح��ت
على قانون البلدية ورفعت
ت �ق��ري��ره��ا ال �ن �ه��ائ��ي ل�ي�ك��ون
ع �ل��ى ج� ��دول اع �م��ال جلسة
ال� �ي ��وم االث� �ن�ي�ن ل�ل�ت�ص��وي��ت
عليه في املداولة الثانية.
وك � �ش � ��ف م � �ق � ��رر ال �ل �ج �ن��ة
ال �ن��ائ��ب س �ع ��ود ال �ح��ري �ج��ي
ان ال� �ل� �ج� �ن ��ة ص� ��وت� ��ت ع �ل��ى
ج��واز الصلح ف��ي مخالفات
البناء واالبقاء على توزيعة
م� �ن ��اط ��ق ال � �ب � �ل� ��دي ان� �ت� �ظ ��ار
ل�ج�ل�س��ة ال� �ي ��وم م �ش �ي��را إل��ى
تقديم تعديالت نيابية على
ه� ��ذه امل� � ��ادة اث� �ن ��اء م�ن��اق�ش��ة
القانون.
تفاصيل (ص)04

مجلس الوزراء يحيل الخطة الخمسية
للتوظيف إلى الخدمة المدنية
ق��رر مجلس ال ��وزراء إح��ال��ة املقترح
مل �ج �ل��س ال� �خ ��دم ��ة امل ��دن� �ي ��ة ل ��دراس �ت ��ه
ووض��ع البرنامج الزمني والتنفيذي
ل �ل �ع �م��ل ب��امل �ق �ت��رح ت �ح �ق �ي �ق��ا أله ��داف ��ه
املنشودة.
وت� � � ��دارس م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء خ�ل�ال
اج �ت �م��اع��ه ال� ��ذي ع �ق��ده أم ��س امل�ق�ت��رح
املقدم من مكتب وزي��ر الدولة لشؤون

ال� � �ش� � �ب � ��اب ب� �ت� �ب� �ن ��ي خ � �ط� ��ة خ �م �س �ي��ة
للتوظيف مبنية على العرض والطلب
ح �س��ب ح��اج��ة س ��وق ال �ع �م��ل وال�خ�ط��ة
التنموية للدولة ويهدف املقترح إلى
ت��وف�ي��ر ف��رص ال�ع�م��ل م��ن خ�ل�ال وض��ع
خ��ري �ط��ة ل �ل��وظ��ائ��ف ال �ت ��ي ت�ح�ت��اج�ه��ا
م��ؤس �س��ات ال��دول��ة وال �ق �ط��اع ال�خ��اص
وت �ك ��ون ال ��درج ��ة ال��وظ �ي �ف �ي��ة وال ��رات ��ب

املخصص لكل تخصص حسب حاجة
الدولة من تلك الوظائف ما يستدعي
األمر النظر في التخصصات الحالية
ف� ��ي ج ��ام� �ع ��ة ال� �ك ��وي ��ت وال� �ج ��ام� �ع ��ات
ال �خ��اص��ة وك �ل �ي��ات وم �ع��اه��د ال�ه�ي�ئ��ة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
تفاصيل (ص)03

المالية :االنتهاء من التعديالت
على قانون المناقصات العامة
أن� �ج ��زت ل �ج �ن��ة ال � �ش� ��ؤون امل��ال �ي��ة
واالق � �ت � �ص � ��ادي � ��ة ت� �ق ��ري ��ره ��ا ب �ش ��أن
ال �ت �ع��دي�لات ال�ن�ي��اب�ي��ة امل �ق��دم��ة على
قانون املناقصات العامة بعد إقراره
في مداولته االولى.
وأع � �ل� ��ن م � �ق ��رر ال �ل �ج �ن ��ة ال �ن��ائ��ب

محمد الجبري االنتهاء من مناقشة
التعديالت النيابية املقدمة والبالغة
 8تعديالت على قانون املناقصات
العامة في املداولة االولى .
واوض � � � ��ح ال� �ج� �ب ��ري ان م� ��ن أه ��م
ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات ال � �ت ��ي ت� ��م ال �ت �ص��وي��ت

عليها باملوافقة أن تكون م��دة عمل
مجلس ادارة امل�ن��اق�ص��ات ال�ع��ام��ة 4
اع ��وام وك��ذل��ك ال�ت�ع��دي�لات الخاصة
بوضع ثاني اقل االسعار .
تفاصيل (ص)04
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ملك األردن يزور البالد اليوم

األمير استقبل ولي العهد والغانم والمبارك
وهنأ الرئيس الروسي

سمو األمير مستقبال 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
ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع ��اه
بقصر السيف صباح امس سمو ولي
ال�ع�ه��د ال�ش�ي��خ ن��واف األح�م��د الجابر
الصباح كما استقبل رئيس مجلس
األم��ة م��رزوق الغانم واستقبل سمو
الشيخ ج��اب��ر امل �ب��ارك رئ�ي��س مجلس
الوزراء.
كما استقبل النائب األول لرئيس

 ..ومستقبال رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم

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
ح�ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و أم�ي��ر ال�ب�لاد
وزي��ر اإلع�ل�ام ووزي ��ر ال��دول��ة لشؤون
ال� �ش� �ب ��اب ال �ش �ي ��خ س �ل �م ��ان ال �ح �م��ود
وعبدالله املخيال حيث أهدى سموه
ف �ي �ل �م�ي�ن وث ��ائ� �ق� �ي�ي�ن ح� �م�ل�ا ع� �ن ��وان
(ركائب الصحراء) و(شبح العطش).
وبعث حضرة صاحب السمو أمير
ال �ب�ل�اد ب�ب��رق�ي��ة ت�ه�ن�ئ��ة إل ��ى ال��رئ�ي��س

ف�ل�ادي� �م� �ي ��ر ب� ��وت �ي�ن رئ � �ي� ��س روس� �ي ��ا
االتحادية الصديقة عبر فيها سموه
ع��ن خ��ال��ص تهانيه بمناسبة العيد
ال��وط �ن��ي ل �ب�ل�اده م�ت�م�ن�ي��ا ل��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.
كما بعث ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
أمير البالد ببرقية تهنئة إلى الرئيس
ب �ن �ي �ج �ن��وس .أك �ي �ن��و ال �ث��ال��ث رئ �ي��س
جمهورية الفلبني الصديقة عبر فيها

سموه ع��ن خالص تهانيه بمناسبة
ال �ع �ي��د ال��وط �ن��ي ل� �ب�ل�اده م�ت�م�ن�ي��ا ل��ه
م ��وف ��ور ال �ص �ح��ة وال �ع��اف �ي��ة ول�ل�ب�ل��د
الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وم� � ��ن ن ��اح� �ي ��ة اخ� � � ��رى ي� �ص ��ل إل ��ى
البالد اليوم االثنني صاحب الجاللة
ال �ه��اش �م �ي��ة امل� �ل ��ك ع �ب ��دال �ل ��ه ال �ث��ان��ي
ب ��ن ال �ح �س�ي�ن م �ل��ك امل �م �ل �ك��ة األردن� �ي ��ة
ال�ه��اش�م�ي��ة ال�ش�ق�ي�ق��ة وال��وف��د امل��راف��ق
لجاللته في زيارة أخوية للبالد يقدم

فيها التهاني بمناسبة شهر رمضان
املبارك ألخيه حضرة صاحب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد.
وبعث حضرة صاحب السمو أمير
البالد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب
ال �س �م��و ال �ش �ي��خ خ �ل �ي �ف��ة ب ��ن زاي � ��د آل
نهيان رئيس دول��ة اإلم��ارات العربية
امل �ت �ح��دة ال�ش�ق�ي�ق��ة ع�ب��ر ف�ي�ه��ا س�م��وه
عن خالص تعازيه وصادق مواساته
ب��اس �ت �ش �ه��اد ال �ط �ي��ار وم �س��اع��ده من

ال� �ق ��وات امل �س �ل �ح��ة ال �ج��وي��ة ف ��ي دول ��ة
اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة إثر
سقوط مروحيتهما العسكرية أثناء
رحلتهما الروتينية في املياه الدولية
س��ائ�لا امل��ول��ى ت�ع��ال��ى أن يتغمدهما
ب ��واس ��ع رح �م �ت��ه وي�س�ك�ن�ه�م��ا فسيح
جناته وأن ينزلهما م�ن��ازل الشهداء
ويلهم ذوي�ه��م جميل الصبر وحسن
العزاء.

ولي العهد استقبل رئيسي مجلسي األمة والوزراء
اس �ت �ق �ب ��ل س� �م ��و ول� � ��ي ال �ع �ه��د
ال �ش �ي��خ 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 ال �غ��ان��م
واس �ت �ق �ب��ل س �م��و ال �ش �ي��خ ج��اب��ر
املبارك رئيس مجلس الوزراء.
واستقبل النائب األول لرئيس
مجلس الوزراء ووزير الخارجية
ال � �ش � �ي� ��خ ص� � �ب � ��اح ال � �خ� ��ال� ��د ك �م��ا
اس �ت �ق �ب��ل ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال ��وزراء ووزي��ر الداخلية الشيخ
م�ح�م��د 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 الجراح كما
اس �ت �ق �ب��ل وزي� � ��ر االع� �ل ��ام ووزي � ��ر
ال��دول��ة ل �ش��ؤون ال�ش�ب��اب الشيخ
س�ل�م��ان ال �ح �م��ود ووزي� ��ر ال��دول��ة
ل �ش��ؤون مجلس ال� ��وزراء الشيخ
م� �ح� �م ��د ال� �ع� �ب ��دال� �ل ��ه واس �ت �ق �ب ��ل

سمو ولي العهد مستقبال وزير االعالم وعبدالله املخيال

س�م��و ول ��ي ال�ع�ه��د وزي ��ر االع�ل�ام
ووزي� ��ر ال��دول��ة ل �ش��ؤون ال�ش�ب��اب
الشيخ سلمان الحمود وعبدالله

امل � �خ � �ي� ��ال ح� �ي ��ث أه � � � ��دى س �م ��وه
فيلمني وث��ائ�ق�ي�ين ح�م�لا ع�ن��وان
ركائب الصحراء وشبح العطش

وق��د ش�ك��ره س�م��وه على الجهود
امل� �ب ��ذول ��ة م �ت �م �ن �ي��ا ل ��ه ال �ت��وف �ي��ق
والنجاح.

واستقبل سموه وزي��ر االعالم
ووزي� ��ر ال��دول��ة ل �ش��ؤون ال�ش�ب��اب
الشيخ سلمان الحمود ورئيس
م�ج�ل��س إدارة ال �ن ��ادي ال�ك��وي�ت��ي
للرماية م .دعيج العتيبي حيث
أهدى سموه بندقية صيد.
وق� ��د ش �ك��ره س �م��وه ع �ل��ى ه��ذا
اإلهداء
وب� � �ع � ��ث س � �م� ��و ول � � � ��ي ال� �ع� �ه ��د
ب� �ب ��رق� �ي ��ة ت �ه �ن �ئ��ة إل� � ��ى ال ��رئ �ي ��س
فالديمير ب��وت�ين رئ�ي��س روسيا
االت � �ح ��ادي ��ة ال �ص��دي �ق��ة ض�م�ن�ه��ا
سموه خالص تهانيه بمناسبة
العيد الوطني لبالده متمنيا له
م��وف��ور ال �ص �ح��ة وال �ع��اف �ي��ة .كما
ب�ع��ث س�م��و ول ��ي ال�ع�ه��د ببرقية
تهنئة إل��ى الرئيس بنيجنوس.
أكينو ال�ث��ال��ث رئ�ي��س جمهورية
الفلبني الصديقة ضمنها سموه
خالص تهانيه بمناسبة العيد

الوطني لبالده متمنيا له موفور
الصحة والعافية
وبعث سمو ولي العهد ببرقية
تعزية إلى أخيه صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زاي��د آل نهيان
رئ �ي��س دول� ��ة اإلم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة
املتحدة الشقيقة ضمنها سموه
خالص تعازيه وصادق مواساته
ب��اس �ت �ش �ه��اد ال �ط �ي��ار وم �س��اع��ده
م� ��ن ال� � �ق � ��وات امل �س �ل �ح��ة ال �ج��وي��ة
ف � ��ي دول � � � ��ة االم � � � � � ��ارات ال �ع ��رب �ي ��ة
امل� �ت� �ح ��دة ال �ش �ق �ي �ق��ة اث � ��ر س �ق��وط
م��روح �ي �ت �ه �م��ا ال �ع �س �ك��ري��ة اث �ن��اء
رح�ل�ت�ه�م��ا ال��روت �ي �ن �ي��ة ف��ي امل �ي��اه
ال ��دول� �ي ��ة س ��ائ�ل�ا امل ��ول ��ى ت�ع��ال��ى
أن ي�ت�غ�م��ده�م��ا ب ��واس ��ع رح�م�ت��ه
ويسكنهما فسيح جناته.
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عزى نظيرته االماراتية باستشهاد طيار ومساعده

الغانم يستقبل رئيسة البعثة الخليجية لدى
االتحاد األوروبي والسفير العوضي

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مستقبال السفيرة أمل الحمد

اس� �ت� �ق� �ب ��ل رئ � �ي� ��س م� �ج �ل ��س األم � ��ة
م� � � � ��رزوق ع� �ل ��ي ال � �غ� ��ان� ��م ف � ��ي م �ك �ت �ب��ه
أم��س رئ�ي�س��ة بعثة مجلس ال�ت�ع��اون
ال�خ �ل�ي�ج��ي ل� ��دى االت� �ح ��اد االوروب � ��ي
السفيرة امل الحمد.

ك�م��ا اس�ت�ق�ب��ل ال �غ��ان��م ف��ي مكتبه
أم ��س ال�س�ف�ي��ر ال�ك��وي�ت��ي ل ��دى ك��وب��ا
بدر العوضي .وحضر اللقاء النائب
د .يوسف الزلزلة .
ك �م ��ا ب �ع ��ث رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم� ��ة

 ..ومستقبال سفيرنا لدى كوبا

م � ��رزوق ال �غ��ان��م ب��رق�ي�ت��ي ت�ه�ن�ئ��ة إل��ى
رئيس مجلس النواب في جمهورية
ال �ف �ل �ب�ي�ن ف �ي �ل �ي �س �ي��ان��و ر .ب�ي�ل�م��ون��ت
ورئ �ي��س م�ج�ل��س ال �ش �ي��وخ ف��ران�ك�ل�ين
م .دري � �ل ��ون وذل � ��ك ب �م �ن��اس �ب��ة ال�ع�ي��د

الوطني لبلدهما.
ك�م��ا ب�ع��ث ال �غ��ان��م ب��رق�ي�ت��ي تهنئة
إل � � ��ى رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س ال � � ��دوم � � ��ا ف��ي
روسيا االتحادية سيرجي ناريشكن
ورئيسة املجلس االتحادي فالنتينا

م��ات�ف�ي�ي�ن�ك��و وذل� ��ك ب�م�ن��اس�ب��ة ال�ع�ي��د
الوطني لبلدهما.
م � ��ن ج� ��ان� ��ب آخ� � ��ر بعث ال ��رئ �ي ��س
ال�غ��ان��م ب�ب��رق�ي��ة ال ��ى رئ�ي�س��ة املجلس
ال��وط�ن��ي االت �ح��ادي د .ام��ل القبيسي

عبر فيها عن خالص العزاء وصادق
املواساة باستشهاد طيار ومساعده
م��ن ال �ق��وات املسلحة االم��ارات �ي��ة لدى
س�ق��وط مروحيتهما ال�ت��ي ك��ان��ت في
رحلة روتينية فوق املياه الدولية .

مجلس الوزراء :إحالة الخطة الخمسية
للتوظيف إلى الخدمة المدنية
ع �ق��د م�ج�ل��س ال � � ��وزراء اج�ت�م��اع��ه
األس � �ب� ��وع� ��ي ب� �ع ��د ظ� �ه ��ر ام� � ��س ف��ي
ق ��اع ��ة م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ف� ��ي ق�ص��ر
السيف برئاسة سمو الشيخ جابر
املبارك رئيس مجلس الوزراء وبعد
االجتماع صرح وزير الدولة لشؤون
مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد
الله بما يلي :اطلع مجلس ال��وزراء
في مستهل اجتماعه على الرسالة
التي تلقاها حضرة صاحب السمو
أم�ي��ر ال �ب�لاد حفظه ال�ل��ه ورع ��اه من
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس
جمهورية مصر العربية واملتضمنة
اإلش � � � ��ادة ب ��ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ت��اري �خ �ي��ة
وامل �ت �م �ي��زة ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن الشقيقني
ب��اإلض��اف��ة إل��ى دع��وة سموه للقيام
ب ��زي ��ارة رس �م �ي��ة ل�ج�م�ه��وري��ة مصر
العربية.
ك�م��ا اط �ل��ع م�ج�ل��س ال � ��وزراء على
ال ��رس ��ال ��ة ال �ت��ي ت �ل �ق��اه��ا س �م��وه من
الرئيس الشيخ البروفيسور الحاج
د .يحيى أ.ج.ج جامع بابلي مانسا
رئيس جمهورية غامبيا اإلسالمية
والتي تركزت حول عالقات التعاون
الثنائية بني البلدين الصديقني.
ث ��م اط �ل ��ع م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ع�ل��ى

الرسالة التي تلقاها حضرة صاحب
السمو األمير من بيتر كوسغروف
الحاكم ال�ع��ام لكومنولث استراليا
وال�ت��ي تضمنت اإلش ��ادة بالنتائج
امل�ث�م��رة ال�ت��ي أس �ف��رت عنها زي��ارت��ه
األخيرة للبالد.
ك�م��ا اط �ل��ع م�ج�ل��س ال � ��وزراء على
ال � ��رس � ��ال � ��ة امل� ��وج � �ه� ��ة ل � �س � �م� ��وه م��ن
األس �ت��اذ د .ع�م��اد أب��و ك�ش��ك رئيس
جامعة ال�ق��دس بشأن تقرير إنجاز
م� �ج� �م ��ع 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
للعلوم الصحية بالجامعة.
ث � ��م اس� �ت� �ك� �م ��ل م �ج �ل ��س ال � � � ��وزراء
مناقشة ما ورد في التقرير الثاني
ل� �ل� �ج� �ن ��ة م� �ت ��اب� �ع ��ة ت� �ن� �ف� �ي ��ذ وث �ي �ق ��ة
اإلج ��راءات ال��داع�م��ة ملسار اإلص�لاح
املالي واالقتصادي في ضوء عرض
تفصيلي قدمه نائب رئيس مجلس
ال��وزراء ووزي��ر املالية ووزي��ر النفط
بالوكالة أنس الصالح ووكيل وزارة
املالية خليفة حمادة وقياديو وزارة
امل ��ال� �ي ��ة وت �ض �م ��ن ال � �ع� ��رض ش��رح��ا
ل�ل�اج ��راءات واألن �ش �ط��ة ال �ت��ي ق��ام��ت
بها اللجنة في إطار متابعة تنفيذ
وثيقة اإلصالح املالي واالقتصادي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء

حيث عقدت اللجنة  105اجتماعات
م�ن�ف�ص�ل��ة ب �ف��رق ال �ع �م��ل وأص �ح��اب
امل�ش��اري��ع وت��م إن�ش��اء املكتب الفني
امل� �س ��ان ��د ل �ل �ج �ن��ة ل �ي �ك��ون امل� �س ��ؤول
ع��ن دع��م وتسهيل وت�س��ري��ع جميع
أع � �م� ��ال ال �ل �ج �ن��ة وم �ت ��اب �ع ��ة ع�م�ل�ي��ة
تنفيذ الوثيقة كما تم مواءمة وثيقة
اإلص �ل��اح وخ �ط��ة ال�ت�ن�م�ي��ة ل�ض�م��ان
ات�س��اق سياسات الخطة اإلنمائية
الخمسية ووثيقة اإلصالح.
واط � �ل � ��ع م �ج �ل ��س ال� � � � � ��وزراء ع �ل��ى
ت��وص �ي��ات م�ح�ض��ر ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
القانونية ب�ش��أن م�ش��اري��ع مراسيم
ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى م ��ذك ��رة ت �ف��اه��م في
مجال التعاون الشرطي بني حكومة

دول� ��ة ال �ك��وي��ت وح �ك��وم��ة ال ��والي ��ات
املكسيكية املتحدة ومشروع مرسوم
باملوافقة على اتفاقية ب�ين حكومة
دول� ��ة ال �ك��وي��ت وح �ك��وم��ة ال ��والي ��ات
املكسيكية املتحدة للتعاون الثقافي
والفني ومشروع مرسوم باملوافقة
ع �ل��ى ات �ف��اق �ي��ة ال �ت �ع��اون ف��ي امل �ج��ال
ال�ث�ق��اف��ي وال�ف�ن��ي ب�ين ح�ك��وم��ة دول��ة
الكويت وجمهورية مصر العربية
وم� �ش ��روع م ��رس ��وم ب��امل��واف �ق��ة على
اتفاقية التعاون في مجال التعليم
العالي والبحث العلمي بني حكومة
دول ��ة ال�ك��وي��ت وح�ك��وم��ة دول ��ة قطر
وم� �ش ��روع م ��رس ��وم ب��امل��واف �ق��ة على
مذكرة التفاهم للتعاون في مجاالت

ال�ن�ف��ط وال �غ ��از وال�ب�ت��روك�ي�م��اوي��ات
بني حكومة دول��ة الكويت وحكومة
دول� ��ة ق �ط��ر وق� ��رر امل �ج �ل��س امل��واف �ق��ة
ع �ل��ى م� �ش ��اري ��ع امل ��راس� �ي ��م ورف �ع �ه��ا
ل �ح �ض ��رة ص ��اح ��ب ال �س �م ��و األم �ي ��ر
تمهيدا إلحالتها إلى مجلس األمة.
ث��م بحث مجلس ال ��وزراء ش��ؤون
م�ج�ل��س األم ��ة واط �ل��ع ب �ه��ذا ال�ص��دد
ع �ل ��ى امل� ��وض� ��وع� ��ات امل � ��درج � ��ة ع�ل��ى
جدول أعمال جلسة مجلس األمة.
وت��دارس مجلس ال��وزراء املقترح
املقدم من مكتب وزير الدولة لشؤون
ال � �ش � �ب� ��اب ب �ت �ب �ن��ي خ� �ط ��ة خ �م �س �ي��ة
ل �ل �ت��وظ �ي��ف م �ب �ن �ي��ة ع� �ل ��ى ال� �ع ��رض
والطلب حسب حاجة س��وق العمل
وال�خ�ط��ة التنموية ل�ل��دول��ة ويهدف
امل �ق �ت��رح إل� ��ى ت��وف �ي��ر ف� ��رص ال�ع�م��ل
م��ن خ�ل�ال وض��ع خ��ري�ط��ة للوظائف
ال �ت��ي ت�ح�ت��اج�ه��ا م��ؤس�س��ات ال��دول��ة
وال �ق �ط��اع ال �خ��اص وت �ك��ون ال��درج��ة
الوظيفية وال��رات��ب امل�خ�ص��ص لكل
تخصص حسب ح��اج��ة ال��دول��ة من
ت �ل��ك ال��وظ��ائ��ف م��ا ي�س�ت��دع��ي األم��ر
ال �ن �ظ��ر ف ��ي ال �ت �خ �ص �ص��ات ال�ح��ال�ي��ة
ف ��ي ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت وال �ج��ام �ع��ات
ال�خ��اص��ة وك�ل�ي��ات وم�ع��اه��د الهيئة

العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
وق � � � � ��رر م � �ج� �ل ��س ال � � � � � � � ��وزراء إح� ��ال� ��ة
امل� �ق� �ت ��رح مل �ج �ل��س ال� �خ ��دم ��ة امل��دن �ي��ة
لدراسته ووض��ع البرنامج الزمني
والتنفيذي للعمل باملقترح تحقيقا
ألهدافه املنشودة.
ك � �م� ��ا ب � �ح� ��ث م � �ج � �ل ��س ال � � � � � ��وزراء
ال � � �ش� � ��ؤون ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ف � ��ي ض ��وء
التقارير املتعلقة بمجمل التطورات
الراهنة في الساحة السياسية على
الصعيدين العربي والدولي وبهذا
الصدد أدان املجلس حادثي الهجوم
االنتحاري والتفجير الذي تعرضت
له كل من اململكة األردنية الهاشمية
والجمهورية التركية مؤخرا والذي
راح ضحيته العديد م��ن الضحايا
األب ��ري ��اء وامل �ص��اب�ين م��ؤك��دا موقف
دولة الكويت الثابت في رفض هذه
العمليات اإلجرامية التي تستهدف
س �ف ��ك دم� � ��اء األب � ��ري � ��اء وال� �ن� �ي ��ل م��ن
استقرار الشعوب وأمنها.
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أوصت بأن يكون لقناة المجلس وجريدة الدستور دور في التدريب والتعليم والبعثات

الميزانيات تؤكد جدية مجلس األمة
في تالفي مالحظات ديوان المحاسبة
ق� � ��ال رئ � �ي ��س ل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات
وال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي ع��دن��ان سيد
ع �ب��د ال �ص �م��د أن ال�ل�ج�ن��ة اج�ت�م�ع��ت
مل�ن��اق�ش��ة م�ي��زان�ي�ت��ي ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل �ل �ش �ب ��اب وم� �ج� �ل ��س األم � � ��ة ل�ل�س�ن��ة
امل��ال �ي��ة  2017/2016وت �ب�ين ل�ه��ا ما
يلي -:
رغ� � � ��م إن � � �ش� � ��اء ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ل�ل�ش�ب��اب إال أن ��ه ال ي��وج��د إل ��ى اآلن
ٌ
�اد ل �ت��وح �ي��د ما
ت ��وج � ٌ�ه ح �ك��وم��ي ج � � ٌ
ي �ت �ع �ل��ق ب� � �ش � ��ؤون ال � �ش � �ب� ��اب ت �ح��ت
م �ظ �ل��ة واح� � � ��دة ب � ��دال م� ��ن ت �ن��اث��ره��ا
ب �ي�ن ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ؛ إذ م��ا
ت��زال وزارة ال��دول��ة لشؤون الشباب
قائمة كبرنامج ف��ي األم��ان��ة العامة
ً
مل�ج�ل��س ال � � ��وزراء وب �م �ي��زان �ي��ة ت�ق��در
بضعفي ما ُقدر للهيئة  ،مع وجود
عضو ممثل عن الوزارة في مجلس
إدارة الهيئة  ،مما يعني استمرار
ش �ي��وع امل �س��ؤول �ي��ة وال� �ت ��داخ ��ل بني
االختصاصات واملناصب وتشابه
األه� � ��داف وازدواج � �ي� ��ة ف ��ي ال �ص��رف
املالي.
وأوضحت ال �ل �ج �ن��ة أن� ��ه ف ��ي ظل

تبعية ه��ذه الجهات جميعا لوزير
اإلع � �ل� ��ام ووزي � � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل� �ش ��ؤون
ال�ش�ب��اب ؛ ف��امل�ف�ت��رض أن ُت��دم��ج كي
ي�ت��ول��ى م�ج�ل��س إدارة ال�ه�ي�ئ��ة ال��ذي
ي� �ت ��رأس ��ه ال� ��وزي� ��ر َرس� � ��م ال �س �ي��اس��ة
ال �ع��ام��ة مل �ش��روع��ات رع��اي��ة ال�ش�ب��اب
على أن تقوم الهيئة بتنفيذها.
ووج� � � �ه � � ��ت ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ب � � �ض � ��رورة
ال �ت �ن �س �ي��ق وامل� �ت ��اب� �ع ��ة م� ��ع دي� � ��وان
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة الع �ت �م��اد ال�ه�ي�ك��ل
التنظيمي للهيئة ليكون بمقدورها
ن�ق��ل وت�س�ك�ين امل��وظ�ف�ين م��ن الهيئة
ال�ع��ام��ة ل�ل��ري��اض��ة  ،وال �ح��رص على
أن ال ت� �ك ��ون االع � �ت � �م � ��ادات امل��ال �ي��ة
امل �خ �ص �ص��ة ل �ل �ج ��ان وف� � ��رق ال �ع �م��ل
ب��دي�لا ع��ن التوظيف م��ع ال�ت��أك��د من
�ض � ُ�م ��ن ال�ه�ي �ك��ل ال�ت�ن�ظ�ي�م��ي إدارة
ت�
َ َ ْ
للتدقيق ال��داخ �ل��ي ت�ك��ون تبعيتها
ألعلى سلطة إشرافية تنفيذا لقرار
مجلس الوزراء.
والب� � � � � � ��د م � � � ��ن ال � � �ع � � �م� � ��ل ب � �ج� ��دي� ��ة
الس � �ت � �ص ��دار ال�ل�ائ� �ح ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
وعدم التباطؤ في إنجازها لتباشر
الهيئة مهامها ب��أس��رع م��ا يمكن ؛

عدنان عبدالصمد

السيما أن هناك العديد من املشاريع
بانتظارها والتي طال تأخيرها ملا
يقارب  14سنة بسبب عدم التركيز
ع �ل��ى ال �ش �ب��اب وق �ض��اي��اه��م ب��ال�ق��در
ال�ك��اف��ي ل�ع��دم وج��ود هيئة متفرغة
سابقا
أوال  :جدية املجلس في تسوية
مالحظاته
وفقا لتقييم دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة ،
فقد سجل على املجلس  16مالحظة

ت��م ت�لاف�ي�ه��ا ج�م�ي�ع��ا ب �ص��ورة ت��ام��ة
وف��ق امل�ت�ط�ل�ب��ات ال��رق��اب�ي��ة  ،ك�م��ا أن
ه � �ن ��اك ب� �ع ��ض امل �ل�اح � �ظ� ��ات ان �ت �ف��ت
ب��ان �ت �ف��اء ال �س �ن��ة امل ��ال� �ي ��ة امل�ن�ت�ه�ي��ة
 2015/2014وتم عكسها على تقدير
م �ي��زان �ي��ة ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة ال �ج��دي��دة ،
وقدر االنخفاض فيها بنسبة 11%
عن امليزانية السابقة  ،وقد تضمنت
امل � ��ذك � ��رة اإلي� �ض ��اح� �ي ��ة ل �ل �م �ي��زان �ي��ة
شرحا واف�ي��ا ألس��س تقدير ك��ل بند
في امليزانية بتفاصيلها.
ثانيا  :إدارة للتدقيق الداخلي
وبينت األم��ان��ة ال �ع��ام��ة أن ��ه رغ��م
عدم شمولها بقرار مجلس ال��وزراء
ال �ق��اض��ي ب��إن �ش��اء إدارة ل�ل�ت��دق�ي��ق
ال��داخ�ل��ي وأن تكون تحت اإلش��راف
املباشر للوزير ؛ إال أن رئيس مجلس
األمة بادر إلى إنشاء إدارة للتدقيق
الداخلي تتبع أعلى سلطة إشرافية
لتتولى أعمال التفتيش والتدقيق
واملتابعة املالية واإلدارية.
ثالثا  :قناة املجلس
وخصص ل �ق �ن��اة امل �ج �ل��س مبلغ
 2,150,000دي�ن��ار ملكافآت وروات��ب

العاملني بها وشراء املعدات الالزمة
م��ن إض ��اءة وك��ام �ي��رات وت�ج�ه�ي��زات
ك�م��ا أن��ه ي�ت��م إع ��داد وإخ ��راج ب��رام��ج
ال�ق�ن��اة وف��ق ال �ب��رت��وك��ول امل��وق��ع مع
وزارة اإلعالم.
ووجهت اللجنة بأن يتم التقليل
م��ن االعتماد على البرامج املنتجة
من قبل الشركات االعالمية الخاصة
وض � � � � � ��رورة ت ��رش � �ي ��د امل � �ص� ��روف� ��ات
املتعلقة بها.
وأوصت اللجنة بأن يكون لقناة
املجلس وجريدة الدستور دور في
اإلع �ل�ان ع��ن ك��اف��ة ق�ض��اي��ا ال�ت��دري��ب
وال�ت�ع�ل�ي��م وال �ب �ع �ث��ات وغ �ي��ره��ا من
القضايا املتربطة بالتنمية البشرية
وم� � �ج � ��ان � ��ا م� � ��ن خ� �ل� ��ال ت �خ �ص �ي��ص
ب ��رن ��ام ��ج اع �ل�ام� ��ي ل �ت �ك��ون م��رج �ع��ا
للباحثني عن العمل.

المرافق :اإلبقاء
على توزيعة
مناطق البلدي
اكد م�ق��رر لجنة امل��راف��ق
ال � �ع� ��ام� ��ة ال � �ن� ��ائ� ��ب س� �ع ��ود
ال �ح��ري �ج��ي ان �ت �ه��اء اللجنة
من مناقشة كل التعديالت
ال �ت��ي ط��رح��ت ع �ل��ى ق��ان��ون
ال � � �ب � � �ل� � ��دي� � ��ة ب � � �ع� � ��د ان ت ��م
التصويت على القانون في
مداولته االولى
وق � � � ��ال ال � �ح� ��ري � �ج� ��ي ف��ي
ت� �ص ��ري ��ح ص� �ح ��اف ��ي ع �ق��ب
اج�ت�م��اع اللجنة ان امل��راف��ق
رف �ع ��ت ت �ق��ري��ره��ا ال �ن �ه��ائ��ي
ل�ي�ك��ون ع�ل��ى ج ��دول اع�م��ال
ج �ل �س��ة ال � �ي� ��وم االث � �ن�ي��ن اذ
سيتم التصويت عليه في
املداولة الثانية
وك� �ش ��ف الحريجي أن
املرافق العامة صوتت على
جواز الصلح في مخالفات
البناء واالبقاء على توزيعة
م �ن��اط��ق ال� �ب� �ل ��دي ان �ت �ظ��ارا
لجلسة اليوم حيث ستقدم
ت � �ع� ��دي�ل��ات نيابية ع �ل��ى
ه ��ذه امل � ��ادة اث �ن��اء مناقشة
ال �ق��ان��ون متوقعا اي�ض��ا ان
تتقدم الحكومة بتعديالت
جديدة على هذا الصعيد.

المالية انتهت من تعديالت
قانون المناقصات العامة

التشريعية توافق على إضافة
مادة إلى قانون حقوق الطفل

ان �ت �ه��ت ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون امل��ال �ي��ة
واالق�ت�ص��ادي��ة م��ن اع ��داد تقريرها
بشأن التعديالت النيابية املقدمة
ع �ل��ى ق ��ان ��ون امل �ن��اق �ص��ات ال �ع��ام��ة
ب �ع��د اق � � ��راره ف ��ي م ��داول �ت ��ه االول� ��ى
باالخذ ببعضها كتشكيل مجلس
ادارة املناقصات العامة والتجديد
ل� �ث�ل�اث ��ة م� ��ن اع� �ض ��ائ ��ه وال �ت �م �س��ك
ب�ث��ان��ي أق��ل االس �ع��ار فيما رفضت
ال �ت �ع��دي�ل�ات امل �ق��دم��ة ب �ش��أن لجنة
ال� �ت� �ظ� �ل� �م ��ات واب � �ق � �ت � �ه ��ا ك � �م ��ا ه��ي
بالقانون السابق بالتبعية ملجلس
الوزراء .
وق� � � ��ال م � �ق� ��رر ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال �ن ��ائ ��ب
م� �ح� �م ��د ال� � �ج� � �ب � ��ري ف� � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
ص �ح��اف��ي ي� ��وم ام� ��س ت ��م االن �ت �ه��اء
م��ن م�ن��اق�ش��ة ال�ت�ع��دي�لات النيابية
املقدمة والبالغ عددها  8تعديالت
ع �ل��ى ق ��ان ��ون امل �ن��اق �ص��ات ال �ع��ام��ة
ف��ي امل ��داول ��ة االول� ��ى الف �ت��ا ال ��ى ان��ه
ت� ��م خ �ل��ال االج � �ت � �م ��اع ال �ت �ص��وي��ت
ع �ل��ى ب�ع�ض�ه��ا م �ح��ل ال �ت��واف��ق بني
السلطتني التنفيذية والتشريعية.

أع�ل��ن م�ق��رر اللجنة التشريعية
ال � �ن� ��ائ� ��ب أح� � �م � ��د ال� �ق� �ض� �ي� �ب ��ي ع��ن
رف ��ض ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة خ�لال
اجتماعها ام��س اإلق �ت��راح بقانون
ب��إض��اف��ة م��ادت�ين ج��دي��دت�ين رقمي
( 15مكررا و  15مكررا أ) إل��ى
املرسوم رقم  5لسنة  1959بقانون
التسجيل العقاري.
وأض��اف أن اللجنة وافقت على
اقتراح باستبدال البند  3من املادة
 33من قانون  7لسنة  2010بإنشاء
هيئة أس��واق امل��ال وتنظيم نشاط
األوراق املالية.وأحالته إلى اللجنة
املختصة.
وق� ��ال إن ال �ل �ج �ن��ة واف� �ق ��ت على
مقترح إض��اف��ة م��ادة ج��دي��دة برقم
( 55م� � �ك � ��ررا) إل� � ��ى ال � �ق� ��ان� ��ون رق ��م
( )21لسنة  2015ف��ي ش��أن حقوق
ال�ط�ف��ل وح�م��اي��ة األس� ��رة .وأح��ال�ت��ه
إل��ى اللجنة املختصة كما رفضت
م �ق �ت��رح��ا آخ � ��ر ف� ��ي ش � ��أن ح �م��اي��ة
األسرة.
وأش � � ��ار إل � ��ى أن ال �ل �ج �ن��ة أق ��رت

جانب من اجتماع اللجنة املالية

واوض � � ��ح ال �ج �ب ��ري ان م ��ن اه��م
ال �ت �ع ��دي�ل�ات ال� �ت ��ي ت ��م ال �ت �ص��وي��ت
ع �ل �ي �ه��ا ب ��امل ��واف �ق ��ة ان ت� �ك ��ون م��دة
ع �م ��ل م �ج �ل��س ادارة امل �ن��اق �ص��ات
العامة  4اع��وام ويجدد لثالثة من
اعضائه السبعة كل عامني وكذلك
التعديالت الخاصة بوضع ثاني
اق� ��ل االس� �ع ��ار وال� � ��ذي ان �ت �ه��ت فيه
الى التوافق مع رأي البنك الدولي
ال ��رام ��ي ال ��ى ال �ت��رس �ي��ة ع �ل��ى ث��ان��ي
اق ��ل االس �ع��ار م��ع ض��واب��ط معينة

وم� � �ش � ��ددة ت � �ح� ��ول دون االوام � � ��ر
التغييرية .
وب�ين الجبري ان اللجنة ارت��أت
االب �ق��اء على لجنة التظلمات كما
ه��ي ب��ال�ق��ان��ون ال�ق��ائ��م وبتبعيتها
ملجلس ال� ��وزراء م��ن دون التغيير
عليها .

جانب من اجتماع اللجنة التشريعية

مقترحا بتعديل امل��ادة األول��ى من
ال �ق��ان��ون ( )24ل�س�ن��ة  1966ب�ش��أن
تنظيم التعليم العالي في جامعة
ال�ك��وي��ت وال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة للتعليم
ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال� �ت ��دري ��ب وال�ت�ع�ل�ي��م
ب ��امل ��دارس ال �خ��اص��ة وأح��ال �ت��ه إل��ى
اللجنة املختصة.
وذك � � ��ر ال �ق �ض �ي �ب��ي أن ال �ل �ج �ن��ة
رف�ض��ت م�ق�ت��رح ت�ع��دي��ل ال�ب�ن��د (ج)
من امل��ادة ( )2من القانون رق��م ()1
لسنة  1993بشأن حماية األم��وال

ال�ع��ام��ة فيما واف �ق��ت ع�ل��ى مقترح
بإضافة مادتني جديدتني برقمي
( 12مكررا  12مكررا أ إلى القانون
رقم ( )1لسنة  1993بشأن حماية
األموال العامة.
وأوض � � � � � ��ح أن ال � �ل � �ج � �ن� ��ة أق� � ��رت
م �ق �ت��رح��ا ب �ت �ع��دي��ل امل� � ��ادة ال�ث��ان�ي��ة
م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م  17ل�س�ن��ة 1960
ف��ي ش ��أن اإلج� � ��راءات وامل�ح��اك�م��ات
الجزائية وأحالته إلى اللجنة.
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أكدوا أنهم سيعدلون القوانين بما يخدم الشباب الكويتي

نواب  :تعديالت قانون الصيدلة تنصف
الصيادلة وتقضي على االحتكار
أك� ��د ع� ��دد م ��ن أع� �ض ��اء م�ج�ل��س
األم� ��ة ان ال �ت �ع��دي�لات ال �ت��ي اق��ره��ا
امل �ج �ل��س االس� �ب ��وع امل ��اض ��ي على
قانون تنظيم مهنة الصيدلة رقم
 ٢٨لسنة  ١٩٩٦تنصف الصيادلة
ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن وت� �م� �ن� �ح� �ه ��م ف ��رص ��ا
استثمارية.
وق� ��ال ال� �ن ��واب ف��ي ت�ص��ري�ح��ات
ل �ق �س��م ال �ص �ح��اف��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ف��ي
م�ج�ل��س االم ��ة ان ت�ل��ك ال�ت�ع��دي�لات
ج ��اءت بالتنسيق م��ع ال�ص�ي��ادل��ة
انفسهم الذين انتظروها لسنوات
طويلة.
وش � ��ددوا ع�ل��ى ع��زم�ه��م امل�ض��ي
ن �ح ��و ت �ع ��دي ��ل أي ق� ��ان� ��ون م�ع�ن��ي
بفئة الشباب الكويتي بما يحقق
طموحاتهم ويلبي احتياجاتهم
ويمكنهم من اداء اعمالهم.
وه �ن��أ م �ق��رر ال �ل �ج �ن��ة ال�ص�ح�ي��ة
النائب س�ع��دون حماد الصيادلة
بإقرار تعديالت القانون املستحقة
والتي انتظروها طويال  ،وقال إن
ت �ل��ك ال �ت �ع��دي�لات ت �م��ت ب �ن��اء على
م� �ط ��ال ��ب ال� �ص� �ي ��ادل ��ة ال �ك��وي �ت �ي�ين
التي ي�ت��وج��ب ع�ل��ى ممثلي األم��ة
السعي نحو تحقيقها باعتبارها
م�ط��ال��ب منطقية ل��دع��م ت�ل��ك الفئة
من الشباب الكويتي.
بدره قال النائب عسكر العنزي
ان��ه ق��دم مقترحا ت�ع��دي��ل ال�ق��ان��ون
م ��ع ال �ن��ائ��ب ص��ال��ح ع ��اش ��ور بعد
لقاءات جمعته وعدد من أصحاب
م �ه �ن��ة ال �ص �ي��دل��ة وادراك اه �م �ي��ة
ت�ل��ك امل �ط��ال��ب ف��ي دع ��م ال�ص�ي��ادل��ة
ال �ك��وي �ت �ي�ين ورف � ��ع ال �ظ �ل��م ال ��واق ��ع
عليهم.

فيصل الشايع

سعدون حماد

عسكر العنزي

د .محمد الحويلة

حماد :التعديالت
تمت بناء على
مطالب الصيادلة

عسكر :القانون
القديم مر عليه
أكثر من  16عاما
وتعديله ضرورة

الحويلة :القانون الشايع :التعديالت
عالج أوجه القصور راعت أصحاب
التنظيمية لمهنة الشركات القديمة
وأزالت المعوقات
الصيدلة

وأض��اف ان ال�ق��ان��ون القديم مر
عليه  16عاما وكان البد من تعديله
ليتناسب مع الوضع الحالي من
ن��اح �ي��ة ت ��زاي ��د اع� � ��داد ال�خ��ري�ج�ين
وتنويع الفرص الوظيفية لهم من
خالل فتح املجال للعمل بالقطاع
الخاص.
وأك��د عسكر ان تفعيل القانون
ب �ب �ن��وده امل �ع��دل��ة س �ي �ق �ض��ي ع�ل��ى
احتكار الشركات ويدعم الشباب
ال � �ك � ��وي � �ت � ��ي وي � � ��وف � � ��ر ل � �ه � ��م ب �ي �ئ��ة
م �ن��اس �ب��ة ل �ل �ع �م��ل وخ� ��دم� ��ة ال �ب �ل��د
ف��ي ه��ذا التخصص كما أن��ه منح

ال�ص�ي��دل�ي��ات ال�ق��ائ�م��ة ف��رص��ة ع��ام
ك� ��ام� ��ل ل� �ت� �ع ��دي ��ل اوض� ��اع � �ه� ��ا ب �م��ا
يتناسب مع القانون الجديد.
وش � � � ��دد ع � �ل ��ى اس� � �ت� � �م � ��رار دع ��م
م�ج�ل��س األم� ��ة ل�ل�ش�ب��اب ال�ك��وي�ت��ي
م��ن خ�ل�ال ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى ال�ق��وان�ين
ال�ت��ي تهمهم بشكل خ��اص وتهم
امل � ��واط � ��ن ال� �ك ��وي� �ت ��ي ب� �ش� �ك ��ل ع ��ام
وكذلك القوانني التي تحافظ على
املكتسبات الشعبية.
من جهته أكد النائب د .محمد
الحويلة حرص مجلس األمة على
تعديل كافة القوانني القديمة التي

تحتاج إل��ى ذل��ك السيما القوانني
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��دع��م ال �ش �ب��اب وت��وف�ي��ر
البيئة املناسبة إلطالق ابداعاتهم
في كافة التخصصات.
وب � � � ��ارك ال� �ح ��وي� �ل ��ة ل �ل �ص �ي��ادل��ة
ان �ج��از ال �ق��ان��ون م�ع�ت�ب��را ان ��ه مهم
ون ��وع ��ي ي �ع��ال��ج أوج� � ��ه ال �ق �ص��ور
التنظيمية ملهنة الصيدلة ويدعم
ال� �ص� �ي ��ادل ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن وي �ف �ت��ح
امل�ج��ال أم��ام الشباب الراغبني في
ه��ذا التخصص م��ن خ�ل�ال توفير
م�ظ�ل��ة ق��ان��ون �ي��ة ت�ح�م��ي ح�ق��وق�ه��م
وتشجعهم.

وق� � � ��ال إن ال � �ق� ��ان� ��ون س �ي �ح �ق��ق
االس �ت �ق��رار ألص �ح��اب ت �ل��ك امل�ه�ن��ة
وهو عامل مهم ألي تخصص فني
حتى يتمكن أهل االختصاص من
ال �ع �م��ل ب��أري �ح �ي��ة ت ��دع ��م االن �ج ��از
واالبداع في العمل.
ب� � � � ��دوره ق � � ��ال ال � �ن� ��ائ� ��ب ف �ي �ص��ل
ال�ش��اي��ع ان أع�ض��اء املجلس اب��دوا
رغبة كبيرة في إقرار هذا القانون
ق �ب��ل ف��ض دور االن �ع �ق��اد ال�ح��ال��ي
نظرا ملا تنص عليه تعديالته من
أم� ��ور ج��وه��ري��ة ت�م�ن��ح ال�ص�ي��دل��ي
الكويتي فرصة للعمل في مجاله

وإزالة كافة املعوقات القانونية.
وأض � � ��اف ال� �ش ��اي ��ع إن امل �ج �ل��س
ح� � ��رص ع� �ل ��ى إق � � � ��رار ال �ت �ع ��دي�ل�ات
التي توفر عالجا حقيقيا لبعض
ال �ج ��وان ��ب ال �س �ل �ب �ي��ة ف ��ي ال �ق��ان��ون
القديم وراع��ى أص�ح��اب الشركات
القديمة العاملة قبل إق��رار قانون
تنظيم مهنة الصيدلة ع��ام ١٩٩٨
تقديرا لدورها.
وأك��د ان املجلس الحالي وضع
ق�ض��اي��ا ال�ش�ب��اب ض�م��ن أول��وي��ات��ه
م �ن��ذ ب� ��داي� ��ة ال �ف �ص ��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي
وع � �م� ��ل ع� �ل ��ى دع� �م� �ه ��م م � ��ن خ�ل�ال
تعديل التشريعات املعوقة وسن
تشريعات جديدة.
ول� � � �ف � � ��ت ال � � �ش � � ��اي � � ��ع ال � � � � ��ى ع� �ق ��د
اج �ت �م��اع��ات س��اب �ق��ة م ��ع أص �ح��اب
امل� � �ش � ��روع � ��ات ال� �ص� �غ� �ي ��رة ب �ه��دف
التعرف على مشاكلهم والتعاون
مع الحكومة إلزالة املعوقات التي
تعترضهم.
ي� ��ذك� ��ر ان م� �ج� �ل ��س االم � � � ��ة اق ��ر
تعديالت على قانون رقم  ٢٥لسنة
 ١٩٩٦بشأن تنظيم مهنة الصيدلة
ب��اغ�ل�ب�ي��ة  ٥١ص��وت��ا م��ن اص ��ل ٥٢
صوتا حضروا التصويت.
وج � ��اءت ت �ل��ك ال �ت �ع��دي�لات ب�ن��اء
على مطالب الصيادلة الكويتيني
ال � �ت� ��ي اس� �ت� �م ��رت اك � �ث� ��ر م� ��ن ع�ش��ر
سنوات من اجل انصاف الصيدلي
الكويتي ومواجهة املستجدات في
مهنة الصيدلة.

الدويسان يسأل عن فقدان أختام وسم المصوغات
من إدارة المعادن الثمينة
ت � � � �ق� � � ��دم ال � � � �ن� � � ��ائ� � � ��ب ف� �ي� �ص ��ل
الدويسان بسؤال برملاني الى
وزي� ��ر ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة د.
ي ��وس ��ف العلي ب� �ش ��أن ف �ق��دان
بعض اخ�ت��ام وس��م املصوغات
م � ��ن إدارة امل� � �ع � ��ادن ال �ث �م �ي �ن��ة
بوزارة التجارة.
واس �ت �ف �س ��ر ال� ��دوي � �س� ��ان ع��ن
ق �ي��ام ال � � ��وزارة ب��ال �ت �ح �ق �ي��ق ف��ي

االم� ��ر ب�ش�ك��ل ق��ان��ون��ي م�ط��ال�ب��ا
ب � �م � �ع ��رف ��ة ن � �ت� ��ائ� ��ج ال �ت �ح �ق �ي��ق
واألط� � � ��راف امل �ع �ن �ي��ة ب��ال��واق �ع��ة
متسائال اذا ك��ان ت��م تحويلها
ال��ى ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة ام م��ازال��ت
ت �خ �ض��ع ال� ��ى ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات ف��ي
ال � �ش � ��ؤون ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ل � � ��وزارة
التجارة.
وج ��اء ف��ي ن��ص ال �س��ؤال :في

يوم  2015/11/19ارسل مراقب
ال � �ش� ��ؤون ال �ف �ن �ي��ة ش� �ك ��وى ال��ى
م��دي��ر ادارة امل� �ع ��ادن ال�ث�م�ي�ن��ة
ب� ��وزارة ال �ت �ج��ارة ب �ش��أن ف�ق��دان
بعض اخ�ت��ام وس��م املصوغات
حيث تضمنت ش�ك��واه االف��ادة
ب� �ف� �ق ��دان ع � ��دد  2خ� �ت ��م ب�ل�ات�ي�ن
م ��ن ع� �ه ��دة رئ� �ي ��س ق �س��م وس��م
امل �ص��وغ��ات م��ن اج�م��ال��ي 1600

ختم لذا نرجو افادتنا بالتالي.
هل شكلت ال��وزارة لجنة من
ال �ش��ؤون ال�ق��ان��ون�ي��ة للتحقيق
ف � ��ي االم� � � � ��ر؟ وم � �ن� ��ذ م � �ت ��ى ب ��دأ
ال �ت �ح �ق �ي��ق؟ وه ��ل ت��م اس �ت��دع��اء
ك � � ��اف � � ��ة االط � � � � � � � � ��راف امل � �ع � �ن � �ي �ي�ن
ب��ال��واق�ع��ة ل�ل�إدالء ب�ش�ه��ادات�ه��م
في التحقيق ام ال؟ وما النتائج
النهائية للتحقيق؟ وه��ل ثبت

بالفعل واقعة اختفاء اختام ام
ال؟ وه��ل ت��م ت�ح��وي��ل التحقيق
ال� � ��ى ال� �ن� �ي ��اب ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ام ال؟
اذا ك��ان��ت االج ��اب ��ة ب� � �ـ «ال» فما
اسباب التأخير؟
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اللجنة وافقت على الحساب الختامي والميزانية والحظت الجدية في تسوية المالحظات

الميزانيات 23 :مليون دينار ميزانية
بيت الزكاة في السنة المالية 2017/2016
أن � � � �ج� � � ��زت ل � �ج � �ن� ��ة امل� � �ي � ��زان� � �ي � ��ات
وال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي ف��ي ت�ق��ري��ره��ا
الحادي عشر:
 - 1م� �ش ��روع ال �ق ��ان ��ون ب��اع�ت�م��اد
ال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي ل �ب �ي��ت ال ��زك ��اة
للسنة املالية .2015/2014
 - 2ت�ق��ري��ر دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة عن
ن �ت��ائ��ج ال �ف �ح��ص وامل ��راج � �ع ��ة ع�ل��ى
تنفيذ ميزانيات الجهات املستقلة
وحساباتها الختامية للسنة املالية
.2015/2014
 - 3ت� �ق ��ري ��ر م �ت��اب �ع��ة ت��وص �ي��ات
ت �ق �ي �ي��م ك � �ف� ��اءة وف ��اع �ل �ي ��ة ال �ن �ش��اط
االس�ت�ث�م��اري لبيت ال��زك��اة ال�ص��ادر
عن ديوان املحاسبة.
 - 4تقارير وحدات الرقابة املالية
ع�م��ا أس �ف��رت ع�ن��ه ال��رق��اب��ة املسبقة
ع�ل��ى ت�ن�ف�ي��ذ م �ي��زان �ي��ات امل��ؤس�س��ات
امل �س �ت �ق �ل��ة ع� ��ن ال �ن �ص ��ف االول م��ن
السنة املالية .2016/2015
 - 5م � � �ش � ��روع ال� � �ق � ��ان � ��ون ب ��رب ��ط
ميزانية بيت ال��زك��اة للسنة املالية
.2017/2016
وقد وافقت اللجنة على الحساب
ال�خ�ت��ام��ي وامل �ي��زان �ي��ة ل�ب�ي��ت ال��زك��اة
وش� � � � ��ددت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ع� �ل ��ى ض � � ��رورة
ت �ع��دي��ل م �ي��زان �ي��ة ب �ي��ت ال� ��زك� ��اة م��ن
م� �ي ��زان� �ي ��ة م �س �ت �ق �ل��ة ال� � ��ى م �ي��زان �ي��ة
ملحقة لعدم تطابق وصف امليزانية
امل� �س� �ت� �ق� �ل ��ة ع� �ل� �ي ��ه ألن � � ��ه ال ي �ب��اش��ر
ن�ش��اط��ا اق�ت�ص��ادي��ا وال يغلب عليه
االعتبارات التجارية.
كما ان استقاللية اي جهة ماليا

توسع بيت الزكاة
في تشكيل لجنة
وفرق عمل وصلت
الى  100لجنة
اللجنة الحظت
اختالال واضحا
في باب المرتبات

لقطة من إحدى الجلسات

وإداري � � � � ��ا ُت �ك �ف ��ل م� ��ن خ �ل��ال ق ��ان ��ون
انشائها وليس عبر نوع امليزانية.
وقالت اللجنة إن بيت الزكاة جاد
ال ��ى ح��د م��ا ف��ي ت�س��وي��ة مالحظاته
ع�ق��ب ال�ت�ع�ه��د ال�ح�ك��وم��ي ل�ل�م��واف�ق��ة
ع �ل��ى م �ي��زان �ي �ت��ه ف ��ي دور االن �ع �ق��اد
السابق والحظت ان ادارة التدقيق
الداخلي فعالة جدا لكن يجب الحاق
تبعيتها بأعلى سلطة إشرافية وقد
س�ج��ل ج �ه��از امل��راق �ب�ين امل��ال �ي�ين 40
مالحظة على تنفيذ ميزانية بيت
الزكاة.
وق� ��د الح� �ظ ��ت ال �ل �ج �ن��ة ان ه �ن��اك
اخ �ت�لاال واض �ح��ا ف��ي ب��اب امل��رت�ب��ات
ومن امثلة ذلك:
 - 1ت � �ق ��اض ��ي م ��وظ � �ف �ي�ن م ��زاي ��ا
م��ال �ي��ة ل�ب�ع��ض ال� �ك ��وادر ال��وظ�ي�ف�ي��ة
وال�ع�لاوات التشجيعية من دون ان

ي�ع�م�ل��وا ف��ي ال ��وح ��دات التنظيمية
املناسبة ملؤهالتهم الدراسية.
 - 2توسع بيت الزكاة في تشكيل
لجان وف��رق العمل وصلت الى 100
ل�ج�ن��ة وت �ل��ك ال �ل �ج��ان ت�ن�ب�ث��ق منها
لجان اخرى.
 - 3هناك ع��دد م��ن الوظائف يتم
الندب عليها رغم انها غير مدرجة
اس � ��اس � ��ا ف � ��ي ال� �ه� �ي� �ك ��ل ال �ت �ن �ظ �ي �م��ي
وب�ع�ض�ه��ا درج � ��ات ع�ل�ي��ا (م��راق �ب�ين
ورؤساء اقسام).
 - 4وج� � ��ود خ �ل��ل واض� � ��ح ب �ش��أن
ص � � � � ��رف م� � �خ� � �ص� � �ص � ��ات امل � �ه � �م � ��ات
ال ��رس� �م� �ي ��ة وال� � � � � ��دورات ال �ت��دري �ب �ي��ة
ومكافآت تشجيعية مالية وعينية.
وق��د الح��ظ دي��وان املحاسبة عدة
مالحظات على الحساب الختامي
منها:

نص القانون بربط ميزانية بيت الزكاة
للسنة المالية 2017/2016
م � � � ��ادة أول � � � � ��ى :ت � �ق � ��در االي � � � � � ��رادات
ب � �م � �ي ��زان � �ي ��ة ب � �ي� ��ت ال � � ��زك � � ��اة امل ��ال� �ي ��ة
 2017/2016بمبلغ  114.000د .ك (مئة
واربعة عشر الف دينار فقط ال غير)
وذل � ��ك ح�س�ب�م��ا ه ��و وارد ب��ال �ج��دول
حرف أ املرفق بهذا القانون.
م��ادة ثانية :تقدر املصروفات
ب �م �ي��زان �ي��ة ب �ي��ت ال� ��زك� ��اة ل�ل�س�ن��ة
امل� ��ال � �ي� ��ة  2017/2016ب �م �ب �ل��غ
 23٫609٫000د .ك (ثالثة وعشرين
م�ل�ي��ون��ا وس�ت�م�ئ��ة وت �س �ع��ة آالف
دينار فقط ال غير) وذلك حسبما
ه � ��و وارد ب� ��ال � �ج� ��دول ح� � ��رف ب
املرفق بهذا القانون.
م � ��ادة ث ��ال� �ث ��ة :ي� �ق ��در ال �ت �م��وي��ل

م��ن ميزانية ال� ��وزارات واالدارات
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة (وزارة امل� ��ال � �ي� ��ة -
الحسابات العامة) للسنة املالية
 2017/2016مليزانية بيت الزكاة
بمبلغ  23٫495٫000د .ك (ثالثة
وع� �ش ��ري ��ن م �ل �ي ��ون ��ا وارب �ع �م �ئ ��ة
وخمسة وتسعني الف دينار فقط
ال غ�ي��ر) وذل ��ك حسبما ه��و وارد
ب��ال �ج��دول ح ��رف ج امل��رف��ق ب�ه��ذا
القانون.
م� ��ادة راب �ع ��ة :ي�خ�ص��ص لبيت
ال� ��زك� ��اة م �ب �ل��غ  1٫500٫000د .ك
(م �ل �ي��ون وخ�م�س�م�ئ��ة ال ��ف دي�ن��ار
ف�ق��ط ال غ �ي��ر) اع��ان��ة س�ن��وي��ة من
م �ي ��زان �ي ��ة ال � � � � ��وزارات واالدارات

ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة (وزارة امل� ��ال � �ي� ��ة -
الحسابات العامة) للسنة املالية
.2017/2016
م � � ��ادة خ ��ام� �س ��ة :ع� �ل ��ى رئ �ي��س
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء وال � � ��وزراء  -كل
فيما يخصه  -تنفيذ هذا القانون
وي �ن �ش��ر ف ��ي ال �ج��ري��دة ال��رس�م�ي��ة
ويعمل به اعتبارا من اول ابريل
.2016

 تحقيق وفر في البابني الثالثوال � ��راب � ��ع م ��ن م �ي��زان �ي��ة ال �ب �ي��ت ع��ن
السنة املالية :2015/2014
 اس� �ت� �م ��رار ع � ��دم ال � �ت� ��زام ال �ب �ي��تب �ت �ط �ب �ي��ق ت �ع �م �ي �م��ي وزارة امل��ال �ي��ة
رق�م��ي ( )5لسنة  2005و ( )2لسنة
 2007بشأن أمالك الدولة العقارية.
 تكبد البيت أعباء مالية اضافيةنتيجة عدم تنفيذ بعض اعماله من
خ�ل�ال ال�ش��رك��ات املختصة مباشرة
وتنفيذها عبر وسطاء.
 عدم التزام البيت ببعض احكاممواد قانون انشاء ديوان املحاسبة
رقم ( )30لسنة  1964وتعديالته.
 ال�ت��راج��ع امل�ل�ح��وظ ف��ي اي ��راداتال� � �ب� � �ي � ��ت وارت� � � � �ف � � � ��اع م � �ص� ��روف� ��ات� ��ه
وتضخمها.
 -ع��دم االن�ت�ه��اء م��ن أع�م��ال انشاء

وان � �ج � ��از وص� �ي ��ان ��ة ع � ��دد  5م ��راك ��ز
اي � ��رادي � ��ة ع� �ل ��ى ال� ��رغ� ��م م� ��ن ان �ت �ه��اء
فترة تنفيذها التعاقدية منذ فترة
طويلة.
 تكبد البيت خسائر كبيرة بلغتن�ح��و  1.705م�ل�ي��ون دي �ن��ار كويتي
ج� � � ��راء ت �خ �ف �ي��ض رأس� � �م � ��ال ب �ع��ض
استثماراته في بعض الشركات.
 التأخر في املطالبة بمستحقاتالبيت والنتائج املترتبة على ذلك.
 توسع البيت في انشاء وتشكيللجان وفرق العمل.
 صرف مكافآت وبدالت ورواتبعلى ميزانية الزكاة والخيرات على
ال��رغ��م م��ن تخصيص ب�ن��ود لها في
امل �ي ��زان �ي ��ة ال� �ع ��ام ��ة وب� �ل ��غ م ��ا أم �ك��ن
ح �ص��ره م�ن�ه��ا م��ا ج�م�ل�ت��ه 190.155
دينارا كويتيا.

 ع ��دم وج ��ود ض��واب��ط وش ��روطال ستحقاق مكافأة اع�ض��اء الهيئة
الشرعية.
 ص��رف م�ك��اف��أة امل��ؤه��ل العلميل�ب�ع��ض م��وظ �ف��ي ال �ب �ي��ت م ��ن حملة
شهادة املاجستير باملخالفة للمادة
رق � ��م  2م� ��ن ق� � ��رار م �ج �ل��س ال �خ��دم��ة
امل ��دن� �ي ��ة رق � ��م  7ل �س �ن��ة  2010أورد
الديوان بيانا بذلك.
قرار اللجنة
أوال :قرار اللجنة بشأن
الحساب الختامي للسنة
المالية :2015/2014
ب� �ع ��د امل� �ن ��اق� �ش ��ة وت� � �ب � ��ادل اآلراء
واستنادا ال��ى القانون رق��م  3لسنة
 2003ف ��ي ش � ��أن اج � � � ��راءات اص � ��دار
بعض امليزانيات امللحقة واملستقلة
وح �س��اب��ات �ه��ا ال�خ�ت��ام�ي��ة وال �ق��ان��ون
املعدل له رق��م  8لسنة  2015انتهت
ال �ل �ج �ن��ة ب ��اج� �م ��اع آراء اع �ض��ائ �ه��ا
ال �ح��اض��ري��ن ال� ��ى ف �ص��ل ال �ب �ي��ان��ات
املالية لبيت الزكاة واملوافقة عليها،
وفيما يلي البيانات املالية:
أوال :اإليرادات
وبلغت االيرادات االجمالية مبلغ
 209.409.600د.ك (م��ائ�ت�ين وتسعة
آالف وأرب �ع �م��ائ��ة وت �س �ع��ة دن��ان �ي��ر
وستمائة فلس فقط ال غير).
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نص قانون اعتماد الحساب الختامي
لبيت الزكاة في 2015/2014
مادة أولى :بلغ اجمالي االيرادات
في الحساب الختامي لبيت الزكاة
ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة  2015/2014مبلغ
 209٫409/600د .ك (مئتني وتسعة
آالف وارب �ع �م �ئ��ة وت �س �ع��ة دن��ان �ي��ر
وستمئة فلس فقط ال غير) وذل��ك
حسبما هو وارد بالجدول حرف أ
املرفق بهذا القانون.
م� � � � ��ادة ث � ��ان � �ي � ��ة :ب � �ل� ��غ اج� �م ��ال ��ي
امل � � � � �ص � � � ��روف � � � ��ات ف � � � ��ي ال� � �ح� � �س � ��اب
ال� �خ� �ت ��ام ��ي ل �ب �ي��ت ال � ��زك � ��اة ل�ل�س�ن��ة
امل� � ��ال � � �ي� � ��ة  2015/2014م� �ب� �ل ��غ
 18٫742٫071/104د .ك (ث�م��ان�ي��ة
ع �ش��ر م�ل�ي��ون��ا وس�ب�ع�م�ئ��ة واث �ن�ين
وارب � �ع�ي��ن ال� �ف ��ا وواح � � ��د وس �ب �ع�ين

دي �ن��ارا وم�ئ��ة وارب �ع��ة ف�ل��وس فقط
ال غ �ي��ر) وذل� ��ك ح�س�ب�م��ا ه ��و وارد
ب ��ال� �ج ��دول ح� ��رف ب امل ��رف ��ق ب �ه��ذا
القانون.
م� ��ادة ث��ال �ث��ة :ب �ل��غ ال �ت �م��وي��ل من
م� �ي ��زان� �ي ��ة ال � � � � � � ��وزارات واالدارات
ال � �ح � �ك� ��وم � �ي� ��ة (وزارة امل � ��ال� � �ي � ��ة -
ال� � �ح� � �س � ��اب � ��ات ال � � �ع� � ��ام� � ��ة) ل �ل �س �ن��ة
امل ��ال � �ي ��ة  2015/2014ل �ل �ح �س��اب
ال� �خ� �ت ��ام ��ي ل� �ب� �ي ��ت ال� � ��زك� � ��اة م �ب �ل��غ
 18٫532٫661/504د .ك (ث�م��ان�ي��ة
ع�ش��ر م�ل�ي��ون��ا وخ�م�س�م�ئ��ة واث�ن�ين
وث �ل�اث �ي�ن ال� �ف ��ا وس �ت �م �ئ��ة وواح � ��د
وستني دينارا وخمسمئة واربعة
فلوس فقط ال غير) وذل��ك حسبما

ه� ��و وارد ف� ��ي ال � �ج � ��دول ح � ��رف ج
املرفق بهذا القانون.
م � � ��ادة راب� � �ع � ��ة :خ� �ص ��ص ل �ب �ي��ت
ال � ��زك � ��اة م �ب �ل��غ  1٫500٫000د .ك
(مليون وخمسمئة الف دينار فقط
ال غير) اعانة سنوية من ميزانية
ال� � � � ��وزارات واالدارات ال �ح �ك��وم �ي��ة
(وزارة املالية  -الحسابات العامة)
للسنة املالية .2015/2014
م � � � ��ادة خ� ��ام � �س� ��ة :ع � �ل ��ى رئ �ي ��س
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء وال� � � � ��وزراء  -ك��ل
فيما يخصه  -تنفيذ هذا القانون
وينشر في الجريدة الرسمية.
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ضرورة تعديل ميزانية بيت الزكاة
من ميزانية مستقلة إلى ملحقة
 11توصية على بيت الزكاة

تتمة المنشور ص 06
ثانيا :المصروفات
وب �ل �غ��ت امل� �ص ��روف ��ات االج �م��ال��ي
مبلغ  18.742.071.104د.ك (ثمانية
ع �ش��ر م �ل �ي��ون��ا وس �ب �ع �م��ائ��ة واث �ن�ين
وارب� � �ع �ي��ن ال � �ف� ��ا وواح � � � ��د وس �ب �ع�ي�ن
دينارا ومائة واربعة فلوس فقط ال
غير).
 الباب األول :المرتباتب �ل �غ��ت م � �ص ��روف ��ات ه � ��ذا ال� �ب ��اب
مبلغ  14.558.100.114د،ك (ارب�ع��ة
عشر مليونا وخمسمائة وثمانية
وخمسني ال�ف��ا وم��ائ��ة دي�ن��ار ومائة
واربعة عشر فلسا فقط ال غير).
 الباب الثاني:المصروفات العامة
بلغت مصروفات هذا الباب مبلغ
 3.803.827.282د.ك (ث�لاث��ة ماليني
وثمانمائة وثالثة االف وثمانمائة
وس�ب�ع��ة وع �ش��ري��ن دي �ن ��ارا ومئتني
واثنني وثمانني فلسا فقط ال غير).
 الباب الثالث:المصروفات الرأسمالية
ب �ل �غ��ت م � �ص ��روف ��ات ه � ��ذا ال� �ب ��اب
مبلغ  379.693.708د.ك (ثالثمائة
وت �س �ع��ة وس �ب �ع�ي�ن ال �ف ��ا وس �ت �م��ائ��ة
وثالثة وتسعني دينارا وسبعمائة
وثمانية فلوس فقط ال غير).
 الباب الرابع:المشاريع اإلنشائية
بلغت مصروفات هذا الباب مبلغ
 450/000د.ك (اربعمائة وخمسني
دينارا فقط ال غير.
 ثالثا :التمويل الحكوميب �ل �غ��ت زي� � � ��ادة امل � �ص� ��روف� ��ات ع��ن
االي � � ��رادات م�ب�ل��غ 18.532.661.504
د.ك (ث� � �م � ��ان� � �ي � ��ة ع� � �ش � ��ر م� �ل� �ي ��ون ��ا
وخ�م�س�م��ائ��ة واث �ن�ي�ن وث�ل�اث�ي�ن ال�ف��ا
وس �ت �م��ائ��ة وواح � ��د وس �ت�ي�ن دي �ن��ارا
وخمسمائة وارب�ع��ة ف�ل��وس فقط ال
غير) وتغطي من ميزانية ال��وزارات
واالدارات الحكومية  -الحسابات
العامة  -وزارة املالية للسنة املالية
.2015/2014
 رابعا :معونة بيت الزكاةخ � �ص ��ص ل� �ب� �ي ��ت ال� � ��زك� � ��اة م �ب �ل��غ
 1.500.000د،ك (مليون وخمسمائة
ال � ��ف دي � �ن� ��ار ف� �ق ��ط ال غ � �ي ��ر) إع ��ان ��ة
س� �ن ��وي ��ة م � ��ن م� �ي ��زان� �ي ��ة ال � � � � ��وزارات

مبنى بيت الزكاة

واالدارات الحكومية (وزارة املالية
 الحسابات العامة) للسنة املالية.2015/2014
ثانيا :قرار اللجنة
بشأن ميزانية السنة
المالية 2017/2016
 -1بعد املناقشة وت�ب��ادل اآلراء
واس � �ت � �ن� ��ادا ال � ��ى ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م 3
ل �س �ن��ة  2003ف ��ي ش� ��أن اج � � ��راءات
اص ��دار بعض امل�ي��زان�ي��ات امللحقة
واملستقلة وحساباتها الختامية
وال �ق��ان��ون امل �ع��دل ل��ه رق ��م  8لسنة
 2015انتهت اللجنة باجماع اراء
�ائ ��ا ال �ح��اض��ري��ن ال� ��ى فصل
اع �ض � ّ
ال� �ب� �ي ��ان ��ات امل ��ال� �ي ��ة ل �ب �ي��ت ال ��زك ��اة
واملوافقة عليها بعد التعديل.
 -2ي� �ق ��وم ب� �ي ��ت ال � ��زك � ��اة ب ��ال ��رد
كتابيا على ما اتخذ من اجراءات
ف��ي ت�ن�ف�ي��ذ ت��وص �ي��ات ال�ل�ج�ن��ة مع
ب��داي��ة دور االن �ع �ق��اد امل�ق�ب��ل وف�ق��ا
ل� �ل� �ن� �م ��وذج امل � ��رف � ��ق ف � ��ي ال �ت �ق��ري��ر
وارس� � � ��ال� � � ��ه ل� �ل� �ج� �ن ��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات
وال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي وف�ي�م��ا يلي
ت �ق��دي��رات امل�ي��زان�ي��ة ب�ع��د التعديل
للسنة املالية .2017/2016
 أوال :االيراداتتقدر االي��رادات االجمالية بمبلغ
 114.000د،ك (مائة واربعة عشر الف
دينار فقط ال غير.
 ثانيا :المصروفاتت � �ق ��در امل � �ص� ��روف� ��ات االج �م ��ال �ي ��ة
ب �م �ب �ل��غ  23.609.000د.ك (ث�ل�اث ��ة
وعشرين مليونا وستمائة وتسعة
آالف دينار فقط ال غير).
الباب األول :المرتبات
ت � �ق� ��در م � �ص� ��روف� ��ات ه� � ��ذا ال� �ب ��اب
بمبلغ  17.348.500د.ك (سبعة عشر

مليونا وثالثمائة وثمانية واربعني
الفا وخمسمائة دينار فقط ال غير).
الباب الثاني:
المصروفات العامة
ت � �ق� ��در م � �ص� ��روف� ��ات ه� � ��ذا ال� �ب ��اب
بمبلغ  4.235.500د.ك (سبعة عشر
مليونا وثالثمائة وثمانية واربعني
الفا وخمسمائة دينار فقط ال غير)
الباب الثالث:
المصروفات الرأسمالية
تقدر مصروفات هذا الباب بمبلغ
 361.000د.ك (ث�ل�اث �م ��ائ ��ة وواح � ��د
وستني الف دينار فقط ال غير).
الباب الرابع:
المشاريع االنشائية:
ت � �ق� ��در م � �ص� ��روف� ��ات ه� � ��ذا ال� �ب ��اب
ب �م �ب �ل��غ  1.664.000د.ك (م �ل �ي��ون
وستمائة واربعة وستني الف دينار
فقط ال غير).
ثالثا التمويل الحكومي:
ت � �ق� ��در زي � � � ��ادة امل� � �ص � ��روف � ��ات ع��ن
االي� � ��رادات ب�م�ب�ل��غ  23.495.000د.ك
(ثالثة وعشرين مليونا واربعمائة
وخمسة وتسعني الف دينار فقط ال
غير) وتغطى من ميزانية ال��وزارات
واالدارات الحكومية  -الحسابات
ال�ع��ام��ة وزارة امل��ال�ي��ة للسنة املالية
.2017/2016
رابعا :اإلعانة السنوية
ي �خ �ص��ص ل �ب �ي��ت ال � ��زك � ��اة م�ب�ل��غ
 1.500.000د.ك (مليون وخمسمائة
ال � ��ف دي� �ن ��ار ف �ق��ط ال غ� �ي ��ر) إع� � ��ان ة
س� �ن ��وي ��ة م � ��ن م� �ي ��زان� �ي ��ة ال � � � � ��وزارات
واالدارات الحكومية «وزارة املالية
 الحسابات العامة» للسنة املالية.2017/2016

الحادي عشر :التوصيات
 - 1اس� �ت� �م ��رار ال� �ت� �ع ��اون م��ع
ال � �ج � �ه� ��ات ال� ��رق� ��اب � �ي� ��ة وات � �خ � ��اذ
ال �خ �ط��وات ال�ع�م�ل�ي��ة ال �ج��ادة في
تسوية املالحظات املسجلة على
بيت الزكاة في التقارير الرقابية
واي � �ج� ��اد آل� �ي ��ات اك �ث ��ر ت�ف��اع�ل�ي��ة
وت ��واص� �ل� �ي ��ة م �ع �ه��ا ب �ع �ي ��دا ع��ن
ال �ط��رق التقليدية مل��ا ل��ه م��ن اث��ر
في تسوية املالحظات اوال بأول.
 - 2ال �ت �ن �س �ي��ق م� ��ع ال �ج �ه��ات
ال� ��رق� ��اب � �ي� ��ة ل� �ت� �ص ��وي ��ب امل� ��آخ� ��ذ
ف� ��ي ادارة ال� �ت ��دق� �ي ��ق ال ��داخ� �ل ��ي
وال�ح��اق تبعيتها بأعلى سلطة
اش ��راف� �ي ��ة ل �ض �م ��ان ح �ي��ادي �ت �ه��ا
واستقالليتها وتفعيلها تفعيال
ك ��ام�ل�ا مل ��ا ل ��ه م ��ن اث� ��ر ف ��ي ال �ح��د
م��ن املالحظات االداري ��ة واملالية
وامل�ح��اس�ب�ي��ة ال �ت��ي ق��د ت�ق��ع بها
الوحدات التنظيمية اثناء العمل
وتداركها قبل وقوعها وشغلها
ب ��ال �ك ��وادر ال��وظ �ي �ف �ي��ة امل�ن��اس�ب��ة
وامل��ؤه �ل��ة وت�ق��وي�ت�ه��ا ب��ال�ل��وائ��ح
الداخلية بالتنسيق مع الجهات
ال ��رق ��اب� �ي ��ة ب �م��ا ي �ض �م��ن س�لام��ة
عمليات التدقيق املالي واالداري
مستقبال.
 - 3ضرورة قيام مجلس ادارة
ب �ي��ت ال ��زك ��اة ب� � ��دوره االس ��اس ��ي
والعمل على تسوية املالحظات
ال�ت��ي سجلها دي ��وان املحاسبة
واملساهمة ف��ي تذليل املعوقات
ال �ت��ي ت��واج��ه االدارة التنفيذية
في حل تلك املالحظات.
 - 4العمل على تعزيز كفاءة
االن �ظ �م��ة امل�ح��اس�ب�ي��ة ب��ال�ت�ع��اون
م � ��ع ج � �ه� ��از امل� ��راق � �ب�ي��ن امل ��ال �ي�ي�ن
ومعالجة اوجه القصور في نظم
الرقابة الداخلية.
 - 5ال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق م � ��ع دي � � ��وان
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ل��وض��ع م��راق��ب
ل� � �ش � ��ؤون ال � �ت� ��وظ� ��ف ل � � ��دى ب �ي��ت
ال��زك��اة لضبط ش ��ؤون التوظف
ل ��دي ��ه وف� �ق ��ا ل� �ل� �ق ��رارات امل�ن�ظ�م��ة
ل ��ذل ��ك خ ��اص ��ة ان ب �ي ��ت ال ��زك ��اة
ي� �ع ��ان ��ي اخ � �ت �ل��اال واض � �ح � ��ا ف��ي
ب��اب امل��رت�ب��ات واع�ت�م��اد اللوائح
امل �ع �م��ول ب �ه��ا ل ��دى ب �ي��ت ال��زك��اة
م � ��ن م �ج �ل ��س ال � �خ ��دم ��ة امل ��دن �ي ��ة
وال� �ع� �م ��ل ب �ج��دي��ة ع �ل��ى ت �س��وي��ة
جميع املالحظات التي سجلتها

ال�ت�ق��اري��ر ال��رق��اب�ي��ة ب �ه��ذا ال�ش��أن
خ��اص��ة ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق بتقاضي
م��وظ �ف�ي�ن مل ��زاي ��ا م��ال �ي��ة ل�ب�ع��ض
ال� �ك ��وادر ال��وظ�ي�ف�ي��ة وال� �ع�ل�اوات
التشجيعية دون ان يعملوا في
ال��وح��دات التنظيمية املناسبة
مل��ؤه�ل�ات �ه��م ال ��دراس� �ي ��ة وض �ب��ط
اللجان وفرق العمل وعدم الندب
في وظائف غير مدرجة اساسا
في الهيكل التنظيمي.
 - 6ت� �ن� �س� �ي ��ق ب � �ي� ��ت ال � ��زك � ��اة
م��ع وزارة امل��ال �ي��ة ل�ح�ص��ر ك��اف��ة
املصروفات التي يجب ان تحول
م��ن م�ي��زان�ي��ة ال��زك��اة وال �خ �ي��رات
الى امليزانية االدارية املمولة من
قبل الدولة بشكل نهائي وكامل
في حال رأى بيت الزكاة ضرورة
االس�ت�ع��ان��ة بعمالة موقتة فانه
ي �ج��ب ادراج ال�ت�ك�ل�ف��ة ال�خ��اص��ة
بهذه الفترة فقط واما االستعانة
بعمالة بشكل مستدام ف��ان ذلك
ي �ج��ب ان ي �ك��ون وف �ق��ا ل�ل�ق��وان�ين
وال� � � �ق � � ��رارات امل �ن �ظ �م ��ة م� ��ع اخ ��ذ
م��واف �ق��ة دي� ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن�ي��ة
ف��ي جميع االح ��وال س��واء كانت
االس�ت�ع��ان��ة م��ؤق�ت��ة ام مستدامة
وسبق ان اوصت اللجنة بذلك.
 - 7ض� � ��رورة ت �ح �م �ي��ل ت�ك�ل�ف��ة
ت ��وزي ��ع ام � ��وال ال ��زك ��اة وغ �ي��ره��ا
م��ن املصاريف االداري ��ة املتعلقة
بها على امليزانية التي تمولها
الدولة وليس على املتبرعني وان
ت��ذه��ب ت�ب��رع��ات�ه��م ب��ال�ك��ام��ل ال��ى
م�ق��اص��ده��ا ال�ش��رع�ي��ة والخيرية
دون ن�ق�ص��ان خ��اص��ة وان بيت
الزكاة يتلقى معونة من الدولة
ت�ق��در ب �ـ  1.5م�ل�ي��ون دي �ن��ار لهذا
ال � � �ع� � ��رض وس� � �ب � ��ق ان اوص� � ��ت
اللجنة بذلك.
 - 8بذل املزيد من الجهود في
البحث والتحري عن مستحقي
الزكاة واملساعدات الخيرية من
ال �ف �ق��راء وامل �س��اك�ي�ن واس �ت �خ��دام
ال �ف��وائ��ض ال�ن��ات�ج��ة ع��ن معونة
الدولة والبالغة  13مليون دينار
ل�ص��رف�ه��ا ع�ل��ى امل�س�ت�ح�ق�ين ب��دال
من استثمارها.
 - 9االلتزام باملشاريع املدرجة
ض� �م ��ن م� �ي ��زان� �ي ��ة ب� �ي ��ت ال� ��زك� ��اة
وتنفيذها وفقا للجدول الزمني
ل �ل �م �ش ��روع ودراس � � � ��ة م �ع��وق��ات

ت�ن�ف�ي��ذه��ا وال �ع �م��ل ع �ل��ى ات �خ��اذ
االج � � ��راءات امل �ن��اس �ب��ة لتذليلها
وسبق ان اوصت اللجنة بذلك.
 - 10ي �ج��ب اع� �ط ��اء األول ��وي ��ة
ملعهد الكويت لالبحاث العلمية
الي اب� �ح ��اث او اس� �ت� �ش ��ارات او
دراس � � � � � ��ات ت � ��رغ � ��ب ال � �ج � �ه� ��ة ف��ي
تنفيذها ف��ي امل �ج��االت ال��داخ�ل��ة
في اختصاصات املعهد تنفيذا
ل �ق��رار م�ج�ل��س ال� � ��وزراء وق��واع��د
ت �ن �ف �ي��ذ امل� �ي ��زان� �ي ��ة وال �ت �ن �س �ي��ق
امل� �س� �ب ��ق م � ��ع امل� �ع� �ه ��د ل �ت �ح��دي��د
االب� � � � � �ح � � � � ��اث واالس� � � � �ت� � � � �ش � � � ��ارات
وال� ��دراس� ��ات ال �ت��ي ي �ق��رر امل�ع�ه��د
ام �ك��ان �ي��ة ت �ن �ف �ي��ذه��ا ب��واس �ط �ت��ه
وذل ��ك لضبط وت��رش�ي��د االن�ف��اق
العام واملساهمة في ابراز كفاءة
العناصر الوطنية للمعهد في
املجال البحثي.
 - 11يجب التنسيق وبوقت
ك � � ��اف م � ��ع م� �ط� �ب� �ع ��ة ال� �ح� �ك ��وم ��ة
بوزارة االعالم عند رغبة الجهة
في طباعة اي مطبوعات خاصة
ب� �ه ��ا وذل� � � ��ك ل� �ض� �ب ��ط وت ��رش� �ي ��د
االنفاق العام في هذا املجال.
 - 12م� � � �ب � � ��ادرة ال � �ج � �ه� ��ة ف��ي
اق �ت��راح اي ت�ع��دي�لات تشريعية
تعرقل اعمالها ورفعها للوزير
امل� �خ� �ت ��ص ل �ت �ح �ق �ي��ق امل �ص �ل �ح��ة
العامة مع وجود متابعة ادارية
لهذه االقتراحات بشكل دوري.
الثاني عشر :قرار اللجنة
 - 1م��واف �ق��ة ال�ل�ج�ن��ة ب��اج�م��اع
آراء اعضائها الحاضرين على
كل من الحساب الختامي لبيت
الزكاة وميزانيته بعد التعديل.
 - 2ي �ق��وم ب�ي��ت ال ��زك��اة ب��ال��رد
ك � �ت� ��اب � �ي� ��ا ع � �ل� ��ى م� � ��ا ات� � �خ � ��ذ م��ن
اج� � ��راءات ف��ي ت�ن�ف�ي��ذ ت��وص�ي��ات
اللجنة م��ع ب��داي��ة دور االنعقاد
امل �ق �ب��ل وف� �ق ��ا ل �ل �ن �م��وذج امل��رف��ق
ف ��ي ال �ت �ق��ري��ر وارس � ��ال � ��ه ل�ل�ج�ن��ة
امليزانيات والحساب الختامي.
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المصروفات بلغت  50مليونا واإليرادات  70مليونا

الميزانيات توافق على الحساب الختامي
وميزانية بنك الكويت المركزي
ان �ج��زت ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات ال�ت�ق��ري��ر
الخامس بشأن:
 - 1م � �ش � ��روع ال � �ق� ��ان� ��ون ب��اع �ت �م��اد
ال� �ح� �س ��اب ال� �خ �ت ��ام ��ي ل �ب �ن��ك ال �ك��وي��ت
املركزي للسنة املالية .2015/2014
 - 2ت �ق��ري��ر دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ع��ن
ن � �ت ��ائ ��ج ال � �ف � �ح ��ص وامل � ��راج� � �ع � ��ة ع �ل��ى
ت�ن�ف�ي��ذ م �ي��زان �ي��ات ال �ج �ه��ات امل�س�ت�ق�ل��ة
وحساباتها الختامية للسنة املالية
.2015/2014
 - 3ت�ق��اري��ر وح ��دات ال��رق��اب��ة املالية
عما اسفرت عنه الرقابة املسبقة على
تنفيذ ميزانيات املؤسسات املستقلة
ع��ن ال �ن �ص��ف األول م��ن ال �س �ن��ة امل��ال�ي��ة
.2016/2015
 - 4مشروع القانون بربط ميزانية
ب �ن��ك ال �ك��وي��ت امل ��رك ��زي ل�ل�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
.2017/2016
وق � ��درت االي � � ��رادات ف��ي ال�ح�س��اب
ال � �خ � �ت ��ام ��ي  2015/2014ب �م �ب �ل��غ
 89٫325٫513دي � �ن� ��ارا ف �ي �م��ا ق ��درت
امل� �ص ��روف ��ات ب �م �ب �ل��غ 59٫279٫251
وق� � � ��درت االي� � � � � ��رادات ف� ��ي امل �ي��زان �ي��ة
بمبلغ  70٫85٫000د .ك فيما ق��درت
املصروفات بمبلغ  50٫834٫000د .ك.
وع �ل �ي��ه س�ي�ب�ل��غ االح �ت �ي��اط��ي ال �ع��ام
ل�ل�ب�ن��ك ب�ع��د اق� ��رار ال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي

م �ب �ل��غ  325٫046٫262د .ك (ث�لاث�م�ئ��ة
وخ� �م� �س ��ة وع� �ش ��ري ��ن م �ل �ي��ون��ا وس �ت��ة
وارب �ع�ين ال�ف��ا ومئتني واث�ن�ين وستني
دينارا).
وت� �ع ��رف ال �س �ي��اس��ة ال �ن �ق��دي��ة ع�ل��ى
انها االج��راءات املتخذة من قبل البنك
املركزي لتنظيم السيولة املالية لضبط
معدالت التضخم وسعر الفائدة.
وتبلغ تكلفة السياسة النقدية 60
مليون دينار وتدرج في ميزانية وزارة
املالية.
والحظت اللجنة ان البنك ج��اد في
تسوية امل�لاح�ظ��ات املسجلة عليه وال
ت�ت�ب��ع ادارة ال �ت��دق �ي��ق ال��داخ �ل��ي اع�ل��ى
س�ل�ط��ة اش��راف �ي��ة ف��ي ال�ب�ن��ك باملخالفة
ل�ق��رار مجلس ال ��وزراء وتعتبر االدارة
فعالة.
ك�م��ا الح �ظ��ت ب ��طء ال�ب�ن��ك ف��ي شغل
ش��واغ��ره الوظيفية ويبلغ ع��دده��ا في
امل�ي��زان�ي��ة ال�ج��دي��دة  38وظيفة شاغرة
كما اوص��ت بضرورة اع��ادة النظر في
اع ��داد امل�ت�ق��دم�ين للبرنامج التدريبي
ال�خ��اص ب�ت��دري��ب وت��أه�ي��ل الخريجني
الجدد من الكويتيني للعمل في القطاع
املصرفي والتوسع فيه حيث ان املدرج
حاليا لبرنامج الخريجني هو  50الف
دي �ن��ار ل �ـ  3خ��ري�ج�ين ل�ك��ل ب�ن��ك محلي

عبدالصمد والحويلة خالل اجتماع لجنة امليزانيات أمس

مساهم بموجب توصية مجلس ادارة
معهد الدراسات املصرفية بهذا الشأن.
ويعرف الدين العام بـ(االموال التي
تقترضها الحكومة ام��ا لسد عجز او
سحب سيولة فائضة).
وي �ع �ت �ب��ر ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م  50ل�س�ن��ة
1987وت �ع��دي�ل�ات��ه ه��و ال �ق��ان��ون املنظم
لعملية الدين العام في الكويت.
وي� �ت ��ول ��ى ال �ب �ن ��ك امل � ��رك � ��زي اص � ��دار
ادوات الدين العام نيابة عن الحكومة
(وزارة امل��ال �ي��ة) وب �ل��غ م�س�ت��وى ال��دي��ن
ال �ع��ام  1٫587٫300٫000د .ك (م �ل �ي��ارا
وخمسمئة وس�ب�ع��ة وث�م��ان�ين مليونا
وثالثمئة الف دينار فقط ال غير).

قرار اللجنة
أوال :قرار اللجنة بشأن الحساب
الختامي للسنة املالي 2015/2014
ب� �ع ��د امل� �ن ��اق� �ش ��ة وت� � �ب � ��ادل اآلراء
ان � �ت � �ه� ��ت ال � �ل� �ج� �ن ��ة ب � ��اج � �م � ��اع آراء
اعضائها الحاضرين ال��ى املوافقة
ع� �ل ��ى ال � �ح � �س� ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي ل �ب �ن��ك
ال� � �ك � ��وي � ��ت امل � � ��رك � � ��زي وف � �ي � �م� ��ا ي �ل��ي
البيانات املالية:
أوال :االيرادات
ب �ل �غ��ت االي � � � � � ��رادات االج �م��ال �ي ��ة
م �ب �ل��غ  89٫325٫513/741د .ك
(تسعة وثمانني مليونا وثالثمئة

وخمسة وعشرين الفا وخمسمئة
وث�ل�اث ��ة ع �ش��ر دي� �ن ��ارا وس�ب�ع�م�ئ��ة
وواح � � ��د وارب � �ع�ي��ن ف �ل �س��ا ف �ق��ط ال
غير).

مليونا وثمانمئة وواح��د وعشرين
ال �ف��ا وارب �ع �م �ئ��ة وت �س �ع��ة وت�س�ع�ين
دي �ن��ارا وث�لاث�م�ئ��ة وارب �ع��ة وارب�ع�ين
فلسا فقط ال غير).

ثانيا :المصروفات
ب �ل �غ��ت امل � �ص� ��روف� ��ات االج �م��ال �ي��ة
م� �ب� �ل ��غ  59٫279٫251/598د .ك
(ت�س�ع��ة وخ�م�س�ين م�ل�ي��ون��ا ومئتني
وت� �س� �ع ��ة وس� �ب� �ع�ي�ن ال � �ف� ��ا وم �ئ �ت�ي�ن
وواحد وخمسني دينارا وخمسمئة
وث �م��ان �ي��ة وت �س �ع�ي�ن ف �ل �س��ا ف �ق��ط ال
غير).
م � ��وزع � ��ة ح � �س ��ب االب� � � � � ��واب ع �ل��ى
النحو اآلتي:

الباب الثالث:
المشاريع االنشائية
ب �ل �غ��ت م � �ص ��روف ��ات ه � ��ذا ال� �ب ��اب
مبلغ  17٫204٫798/172د .ك (سبعة
عشر مليونا ومئتني وارب�ع��ة آالف
وسبعمئة وثمانية وتسعني دينارا
ومئة واثنني وسبعني فلسا فقط ال
غير).

 الباب األول :المرتباتب �ل �غ��ت م � �ص ��روف ��ات ه � ��ذا ال� �ب ��اب
مبلغ  30٫252٫954/082د .ك (ثالثني
م�ل�ي��ون��ا وم�ئ�ت�ين واث �ن�ين وخمسني
ال �ف��ا وت�س�ع�م�ئ��ة وارب� �ع ��ة وخ�م�س�ين
دي�ن��ارا واث�ن�ين وثمانني فلسا فقط
ال غير).
الباب الثاني:
المصروفات العامة
بلغت مصروفات هذا الباب مبلغ
 11٫821٫499/344د .ك (اح ��د عشر

ثالثا :نتائج األعمال
يضاف صافي الربح الناتج عن
زي� � ��ادة االي � � � ��رادات ع ��ن امل �ص��روف��ات
وال�ب��ال��غ م �ق��داره 30٫046٫262/143
د .ك (ثالثني مليونا وستة واربعني
الفا ومئتني واثنني وستني دينارا
ومئة وثالثة واربعني فلسا فقط ال
غير) الى صندوق االحتياطي العام
لبنك الكويت املركزي.
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 11توصية لبنك الكويت المركزي
 - 1استمرار التعاون مع الجهات
الرقابية واتخاذ الخطوات العملية
ال � � �ج� � ��ادة ف � ��ي ت� �س ��وي ��ة امل�ل�اح� �ظ ��ات
امل �س �ج �ل��ة ع �ل��ى ال �ب �ن��ك ف ��ي ال �ت �ق��اري��ر
الرقابية وايجاد آليات اكثر تفاعلية
وت��واص�ل�ي��ة معها بعيدا ع��ن الطرق
التقليدية مل��ا ل��ه م��ن أث��ر ف��ي تسوية
املالحظات اوال بأول.
 - 2تعديل تبعية ادارة التدقيق
الداخلي لتتبع اعلى سلطة إشرافية
ل�ض�م��ان ح�ي��ادي�ت�ه��ا واستقالليتها
تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 283
لسنة .2011
 - 3تنفيذ ت��أث�ي��ث م�ش��روع مبنى
البنك الجديد وفقا للجداول الزمنية
مع ضبط تكاليفه.
 - 4إع��ادة النظر ف��ي ل��وائ��ح قبول
امل �ت �ق��دم�ي�ن ل �ل �ع �م��ل ل � ��دى ال �ب �ن��ك م��ع

التخفيف من شروط القبول إلتاحة
ال �ف��رص��ة أم� ��ام اك �ب��ر ق ��در م�م�ك��ن من
ال��راغ�ب�ين بالعمل ل��دي��ه وم��راع��اة أال
يتسحوذ عنصر املقابلة الشخصية
ع� �ل ��ى اك� �ث ��ر م� ��ن  ٪10م� ��ن م �ع��اي �ي��ر
القبول للمتقدمني لتحقيق العدالة
واملساواة وتكافؤ الفرص.
 - 5األخ��ذ بعني االع�ت�ب��ار السيرة
ال ��ذات� �ي ��ة ل �ل �ش ��رك ��ات امل � � ��راد ت��رس �ي��ة
ال� �ع� �ق ��ود ع �ل �ي �ه��ا خ ��اص ��ة ان ه �ن��اك
ش � ��رك � ��ات ش� � ��اب ت �ن �ف �ي ��ذه ��ا ل �ع �ق��ود
ح� �ك ��وم� �ي ��ة س ��اب � �ق ��ة اوج � � � ��ه ق� �ص ��ور
وم�خ��ال�ف��ات وع ��دم ال �ت��زام ب��ال�ش��روط
التعاقدية مما يتطلب استبعادها
تالفيا لتكرار تلك املخالفات.
 - 6إع��داد البنك لـ (قائمة سوداء)
ب��ال�ش��رك��ات وامل �ق��اول�ين ال��ذي��ن يثبت
ت�ع�ث��ره��م ف��ي ان �ج��از م�ش��اري��ع البنك

وت � ��زوي � ��ده � ��ا ل� �ل� �ج� �ن ��ة امل� �ن ��اق� �ص ��ات
امل��رك��زي��ة ك��ي ال ت�س�ن��د ال�ي�ه��م اع�م��ال
اخ� � � ��رى م �س �ت �ق �ب�ل�ا ب� ��االض� ��اف� ��ة ال ��ى
اع �ت �م��اد آل �ي��ات م�ع�ي�ن��ة ت�ض�م��ن حق
البنك في فسخ عقوده مع من يثبت
تعثره اثناء التنفيذ والرجوع عليه
ب�ك��اف��ة االج � ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة حفظا
لحق الجهة واملال العام.
 - 7يجب التنسيق وب��وق��ت كاف
مع مطبعة الحكومة ب��وزارة االعالم
ع �ن ��د رغ� �ب ��ة ال �ب �ن ��ك ف� ��ي ط �ب ��اع ��ة اي
مطبوعات خ��اص��ة ب��ه وذل��ك لضبط
وت ��رش� �ي ��د اإلن � �ف � ��اق ال � �ع� ��ام ف� ��ي ه ��ذا
املجال.
 - 8ي�ج��ب إع �ط��اء االول��وي��ة ملعهد
ال � �ك ��وي ��ت ل �ل�أب � �ح ��اث ال �ع �ل �م �ي��ة ألي
اب �ح��اث او اس �ت �ش��ارات او دراس� ��ات
ي� ��رغ� ��ب ال � �ب � �ن ��ك ف � ��ي ت� �ن� �ف� �ي ��ذه ��ا ف��ي

امل �ج��االت ال��داخ�ل��ة ف��ي اختصاصات
املعهد تنفيذا لقرار مجلس الوزراء
وق��واع��د تنفيذ امليزانية والتنسيق
املسبق مع املعهد لتحديد االبحاث
واالستشارات والدراسات التي يقرر
املعهد امكانية تنفيذها بواسطته
وذلك لضبط وترشيد اإلنفاق العام
واملساهمة في إبراز كفاءة العناصر
الوطنية للمعهد في املجال البحثي.
 - 9ت � �ك� ��ري� ��س ال � �ب � �ن� ��ك ل ��دع ��ائ ��م
االس� �ت� �ق ��رار ال �ن �ق��دي ف ��ي االق �ت �ص��اد
الوطني في مجال السياسة النقدية
وال�ت�ن�س�ي��ق م��ع ال�ج�ه��ات الحكومية
ذات ال�ص�ل��ة وال �ح ��رص ع�ل��ى ات�خ��اذ
الخطوات التنفيذية الالزمة لتوفير
التغطية القانونية ملمارسات البنك
ف��ي إص ��دار أدوات ال��دي��ن ال�ع��ام وفق
القانون رقم  50سنة  1987والقوانني

امل �ع��دل��ة ل ��ه ب �ش ��أن اإلذن ل�ل�ح�ك��وم��ة
ب �ع �ق��د ق� ��رض ع� ��ام خ��اص��ة وأن ه��ذا
ال� �ق ��ان ��ون س �ي �ن �ت �ه��ي ال �ع �م��ل ب ��ه ف��ي
سبتمبر .2017
 - 10إع � � � ��ادة ال� �ن� �ظ ��ر ف � ��ي أع� � ��داد
امل� �ت� �ق ��دم�ي�ن ل �ل �ب ��رن ��ام ��ج ال �ت ��دري �ب ��ي
الخاص بتدريب وتأهيل الخريجني
ال� �ج ��دد م ��ن ال �ك��وي �ت �ي�ين ل �ل �ع �م��ل ف��ي
ال� �ق� �ط ��اع امل� �ص ��رف ��ي وال� �ت ��وس ��ع ف�ي��ه
خ� ��اص� ��ة ان االه � �ت � �م � ��ام ب ��ال� �ب ��رام ��ج
ال �ت��دري �ب �ي��ة ي �س �ه��م ف ��ي إث� � ��راء س��وق
ال� �ع� �م ��ل س � � ��واء ف � ��ي ال � �ق � �ط ��اع ال� �ع ��ام
او ال� �خ ��اص وك ��ذل ��ك اه �ت �م��ام ال�ب�ن��ك
بإطالق دورات تدريبية تخصصية
ف��ي امل �ج��ال امل��ال��ي وامل �ص��رف��ي س��واء
للعاملني ل��دى بنك الكويت املركزي
او ل �غ �ي��ر ال �ع��ام �ل�ي�ن ف �ي��ه وس �ب ��ق ان
اوصت اللجنة بذلك.

 - 11مبادرة البنك في اقتراح أي
ت�ع��دي�لات تشريعية ت�ع��رق��ل اع�م��ال��ه
ورف�ع�ه��ا ل�ل��وزي��ر امل�خ�ت��ص لتحقيق
املصلحة العامة م��ع وج��ود متابعة
إداري � � � ��ة ل� �ه ��ذه االق � �ت� ��راح� ��ات ب�ش�ك��ل
دوري.
تاسعا  -قرار اللجنة:
 - 1م��واف�ق��ة اللجنة ب��إج�م��اع آراء
اع�ض��ائ�ه��ا ال�ح��اض��ري��ن ع�ل��ى ك��ل من
ال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي ل �ب �ن��ك ال �ك��وي��ت
املركزي وميزانيته (بعد التعديل).
 - 2ي� �ق ��وم ال �ب �ن��ك ب ��ال ��رد ك�ت��اب�ي��ا
ع� �ل ��ى م� ��ا ات � �خ� ��ذ م � ��ن اج� � � � � ��راءات ف��ي
تنفيذ ت��وص�ي��ات ال�ل�ج�ن��ة م��ع ب��داي��ة
دور االن�ع�ق��اد املقبل وف�ق��ا للنموذج
امل��رف��ق ف��ي التقرير وإرس��ال��ه للجنة
امليزانيات والحساب الختامي.
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تعديل تبعية إدارة التدقيق الداخلي لتتبع أعلى سلطة إشرافية

تنفيذ تأثيث مشروع مبنى البنك الجديد
وفقا للجداول الزمنية مع ضبط تكاليفه
تتمة المنشور ص08
 ثانيا :قرار اللجنة بشأن ميزانيةالسنة المالية 2017/2016
 - 1ب� �ع ��د امل� �ن ��اق� �ش ��ة وت � �ب� ��ادل
اآلراء انتهت اللجنة باجماع آراء
اعضائها الحاضرين الى املوافقة
على مشروع ميزانية بنك الكويت
املركزي بعد التعديل.
 - 2ي �ق��وم ال�ب�ن��ك ب��ال��رد كتابيا
ع �ل��ى م ��ا ان� �ق ��ذ م ��ن اج � � � ��راءات ف��ي
تنفيذ توصيات اللجنة مع بداية
دور االنعقاد القادم وفقا للنموذج
املرفق في التقرير وارساله للجنة
امل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي
وف �ي �م��ا ي �ل��ي ت� �ق ��دي ��رات امل �ي��زان �ي��ة
ب� �ع ��د ال� �ت� �ع ��دي ��ل ل �ل �س �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة
:2017/2016
أوال :االيرادات
تقدر االيرادات االجمالية بمبلغ
 70٫085٫000د .ك (سبعني مليونا
وخمسة وثمانني ال��ف دينار فقط
ال غير).
ثانيا :المصروفات
ت� �ق ��در امل� �ص ��روف ��ات االج �م��ال �ي��ة
بمبلغ  50٫834٫000د .ك (خمسني
مليونا وثمانمئة واربعة وثالثني
الف دينار فقط ال غير).
الباب االول :المرتبات
ت� �ق ��در م� �ص ��روف ��ات ه � ��ذا ال �ب ��اب
ب�م�ب�ل��غ  31٫420٫000د .ك (واح ��د
وث� �ل ��اث� �ي ��ن م � �ل � �ي� ��ون� ��ا وارب � �ع � �م � �ئ� ��ة
وعشرين الف دينار فقط ال غير).
الباب الثاني:
المصروفات العامة
ت� �ق ��در م� �ص ��روف ��ات ه � ��ذا ال �ب ��اب
ب�م�ب�ل��غ  12٫414٫000د .ك (اث �ن��ي
ع �ش��ر م�ل�ي��ون��ا وارب �ع �م �ئ��ة وارب �ع��ة
عشر الف دينار فقط ال غير).
الباب الثالث:
المشاريع االنشائية
تقدر مصروفات هذا الباب بمبلغ
 7٫000٫0000د .ك (س �ب �ع��ة م�لاي�ين
دينار فقط ال غير).
ثالثا :نتائج األعمال
يضاف صافي الربح الناتج من
زي� ��ادة االي � � ��رادات ع��ن امل �ص��روف��ات
وال�ب��ال��غ  19٫251٫000د .ك (تسعة
ع� �ش ��ر م� �ل� �ي ��ون ��ا وم� �ئ� �ت�ي�ن وواح� � ��د

وخمسني ال��ف دينار فقط ال غير)
الى االحتياطي العام للبنك.
مالحظات ديوان المحاسبة
الح� ��ظ ال� ��دي� ��وان ع� ��دة م�لاح �ظ��ات
نوردها فيما يلي:
 ب �ل �غ��ت ال� ��زي� ��ادة ف ��ي االي � � ��راداتالفعلية  27٫548٫514دينارا كويتيا
وب �ن �س �ب ��ة  ٪ 44٫6م� ��ن االي� � � � ��رادات
التقديرية.
 بلغ ال��وف��ر امل�ص��روف��ات الفعلية 20٫328٫248دينارا كويتيا وبنسبة
 ٪ 25٫5من املصروفات التقديرية.
 ع��دم ات �خ��اذ االج � ��راءات ال�لازم��ةت�ج��اه املتسببني ف��ي خ �س��ارة البنك
ملبلغ  568000دينار كويتي تقريبا
ت �م �ث��ل ال �ت �ع��وي��ض امل ��دف ��وع الح ��دى
الشركات:
ح �ص �ل��ت اح� � ��دى ال� �ش ��رك ��ات ع�ل��ى
حكم تنفيذي نهائي وواج��ب النفاذ
ف� ��ي ال � ��دع � ��وى رق � ��م ()2011/4385
ل�ص��ال�ح�ه��ا ب�ق�ي�م��ة  484ال ��ف دي �ن��ار
كويتي تقريبا والزم البنك بدفع قيمة
املصاريف والبالغة حوالي  84الف
دينار كويتي ليصبح اجمالي املبلغ
 568٫000دينار كويتي تقريبا (وفق
االش�ع��ار امل��ؤرخ  )2014/9/25وذل��ك
ف��ي ال�ق�ض�ي��ة ال �ت��ي رف�ع�ت�ه��ا ال�ش��رك��ة
ضده بسبب تداخل تدعيمات مبنى
البنك مع حدود العائق وذلك بعد ان
تضمن تقرير ادارة الخبراء ان مقاول
مشروع البنك هو السبب في تعطيل
تنفيذ امل �ش��روع واس�ت��أن�ف��ت الشركة
الحكم مطالبة بتعويضها  6ماليني
دي�ن��ار كويتي بعد تقديمها دراس��ة
ع��ن اج�م��ال��ي ال�خ�س��ائ��ر ال�ت��ي ترتبت
على التأخر في املشروع السيما ان
املحكمة ل��م تستطع حصر االض��رار
من الحكم األول.
وبالرغم من علم البنك بالقضية
امل� ��رف� ��وع� ��ة ض � ��ده اال ان� � ��ه ل� ��م ي� ��درج
اي اع � �ت � �م� ��ادات او ع �م��ل م�خ�ص��ص
ملقابلة االحكام التي تصدر لصالح
امل � ��دع � ��ى ك � �م ��ا ان ت � �ق ��ري ��ر م ��راق� �ب ��ي
الحسابات للسنة املالية املنتهية في
 2014/3/31لم يشر ال��ى ذل��ك ضمن
االي� �ض ��اح ��ات امل��رف �ق��ة م ��ع امل �ي��زان �ي��ة
التجارية املعتمدة باملخالفة للمادة
رق ��م  50م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م  32لسنة
 1968باشناء بنك الكويت املركزي.
ول ��م ت�ت�ب�ين االج � � ��راءات ال �ت��ي ق��ام
ب�ه��ا ال�ب�ن��ك لتنفيذ م��واف�ق��ة املحافظ
امل � ��ؤرخ � ��ة  2014/9/22ب ��ال ��رج ��وع
ع�ل��ى ك��ل م��ن امل �ق��اول ال�ق��ائ��م بأعمال
ال �ح �ف��ر وال �ت��دع �ي��م ب �م �ش��روع مبنى

ال �ب �ن��ك ال �ج��دي��د وامل� �ق ��اول ال��رئ�ي�س��ي
واالس�ت�ش��اري امل�ش��رف على األعمال
من قبل البنك املركزي بما قضي به
من مبالغ نقدية سددها البنك.
وط�ل��ب ال��دي��وان س��رع��ة ات �خ��اذ ما
ي �ل��زم ت �ج��اه االط � ��راف س��ال �ف��ة ال��ذك��ر
السترداد ما تحمله البنك.
صرف بعض املبالغ الضخمة من
بند امل�ص��روف��ات النثرية باملخالفة
ل�ل�ق��واع��د وال �ن �ظ��م امل�ن�ظ�م��ة للصرف
منها:
ق��ام البنك بصرف مبالغ ضخمة
م��ن ب �ن��د امل �ص��روف��ات ال �ن �ث��ري��ة على
النحو التالي:
 ص� ��رف م �ب �ل��غ  460.300دي �ن��اركويتي قيمة تنفيذ الحكم الصادر
ف� ��ي ال � ��دع � ��وى رق � ��م ()2011/4385
بتاريخ  2013/11/20لصالح احدى
الشركات.
 ص ��رف م�ب�ل��غ  519.246دي �ن��اراك��وي �ت �ي��ا إلح � ��دى ال� �ش ��رك ��ات ك��دف�ع��ة
ت �ح��ت ال� �ح� �س ��اب ع� ��ن ال� ��دع� ��وى رق��م
( )2010/960اس �ت �ئ �ن��اف اداري2/
ع ��ن ال�ق�ض�ي��ة امل��رف��وع��ة م ��ن ال�ش��رك��ة
امل� � ��ذك� � ��ورة ع� ��ن ط �ل �ب �ه��ا ال �ت �ع��وي��ض
ال �ج��اب��ر ل�ل�أض ��رار ال �ت��ي ل�ح�ق��ت بها
م��ن ج��راء ق��رار البنك ب��االم�ت�ن��اع عن
شراء مديونيته على الرغم من قيام
البنك بتعلية مبلغ  520.000دينار
كويتي لحساب دائ�ن��ون متفرقون/
م��دي��ون �ي��ات (م �ص��روف��ات مستحقة
غ�ي��ر م��دف��وع��ة) ف��ي ال�س�ن��وات املالية
ال �س��اب �ق��ة وادى ه ��ذا ال �ت �ص��رف ال��ى
اقفال هذا املبلغ في حساب االيرادات
االخ � � ��رى م �م��ا ادى ال � ��ى ت�ض�خ�ه�م��ا
ب� �ن� �س� �ب ��ة ك � �ب � �ي� ��رة ل� �ل� �س� �ن ��ة امل ��ال � �ي ��ة
.2015/2014
 ع � � ��دم ش� �غ ��ل ك� ��ام� ��ل ال � ��درج � ��اتاملعتمدة في هيكل الوظائف للسنة
امل��ال�ي��ة  2015/2014ح�ي��ث ب�ل��غ ع��دد
ال��وظ��ائ��ف امل�ع�ت�م��دة ( )1133وظيفة
ت��م شغل ( )954وظيفة ب�ف��ارق ق��دره
( )179وظيفة شاغرة وبنسبة ٪16
من اجمالي عدد الوظائف املعتمدة.
 ع� ��دم م ��راع ��اة ال ��دق ��ة ف ��ي إع� ��دادتقديرات بعض بنود امليزانية حيث
ت �ب�ين وج � ��ود ان �ح ��راف ��ات ف ��ي بعض
ب �ن��ود امل �ص��روف��ات ال�ف�ع�ل�ي��ة م�ق��ارن��ة
ب�ت�ق��دي��رات�ه��ا ال � ��واردة ب��ال�ق��ان��ون رق��م
( )95ل �س �ن��ة  2014ب ��رب ��ط م �ي��زان �ي��ة
بنك ال�ك��وي��ت امل��رك��زي للسنة املالية
 2015/2014وت � ��راوح � ��ت ن�س�ب�ت�ه��ا
م��ا ب�ي�ن  ٪46واورد ال ��دي ��وان بيانا
يوضح ذلك.

نص القانون بشأن اعتماد الحساب الختامي
للبنك المركزي عن سنة 2015/2014

بنك الكويت املركزي

م � ��ادة اول � � ��ى :ي �ع �ت �م��د ال �ح �س��اب
الختامي لبنك الكويت املركزي عن
السنة املالية  2015/2014وفقا ملا
يلي:
أ  -ب� � � � �ل� � � � �غ � � � ��ت االي � � � � � � � � � � � � � � � � � ��رادات
89.325.513/741د.ك (تسعة وثمانني
مليونا وثالثمائة وخمسة وعشرين
الفا وخمسمائة وثالثة عشر دينارا
وس�ب�ع�م��ائ��ة وواح � ��د وأرب� �ع�ي�ن فلسا
فقط ال غير) وذل��ك حسبما هو وارد
ب ��ال � �ج ��دول ح � ��رف (أ) امل� ��رف� ��ق ب �ه��ذا
القانون.

ب  -ب� � � �ل� � � �غ � � ��ت امل � � � � �ص� � � � ��روف� � � � ��ات
 59.279.251/598د.ك (تسعة وخمسني
مليونا ومائتني وتسعة وسبعني الفا
وم��ائ �ت�ي�ن وواح� � ��د وخ �م �س�ي�ن دي �ن ��ارا
وخمسمائة وثمانية وتسعني فلسا
فقط ال غير) وذل��ك حسبما هو واردة
ب� ��ال � �ج� ��دول ح� � ��رف ـ� � ��ب) امل� ��رف� ��ق ب �ه��ذا
القانون.
م � � ��ادة ث ��ان� �ي ��ة :ي � �ض ��اف ص��اف��ي
ال � ��رب � ��ح  30.346.262/143د.ك
(ث�ل�اث�ي�ن م�ل�ي��ون��ا وس �ت��ة وأرب �ع�ي�ن
الفا ومائتني واثنني وستني دينارا

ومائة وثالثة واربعني فلسا فقط
ال غ�ي��ر) وي�ض��اف ال��ى االحتياطي
العام للبنك وذلك حسبما هو وارد
ب��ال �ج��دول ح ��رف (ج) امل��رف��ق بهذا
القانون.
مادة ثالثة:
ع �ل ��ى رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء
والوزراء  -كل فيما يخصه  -تنفيذ
ه��ذا القانون ويعمل به من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية.

نص القانون بربط ميزانية بنك الكويت
المركزي للسنة المالية 2017/2016
م � � ��ادة اول� � � ��ى :ت� �ق ��در االي � � � ��رادات
ب �م �ي��زان �ي��ة ب �ن��ك ال �ك��وي��ت امل��رك��زي
للسنة امل��ال�ي��ة  2017/2016بمبلغ
 70.085.000د.ك (سبعني مليونا
وخمسة وثمانني ال��ف دينار فقط
ال غ �ي��ر) وذل� ��ك ح�س�ب�م��ا ه ��و وارد
ب��ال �ج��دول ح ��رف (أ) امل ��رف ��ق ب�ه��ذا
القانون.
م ��ادة ث��ان �ي��ة :ت �ق��در امل �ص��روف��ات
ب �م �ي��زان �ي��ة ب �ن��ك ال �ك��وي��ت امل��رك��زي
للسنة امل��ال�ي��ة  2017/2016بمبلغ

 50.834.000د.ك (خمسني مليونا
وث�م��ان�م��ائ��ة وارب �ع��ة وث�لاث�ين ال��ف
دي�ن��ار فقط ال غير) وذل��ك حسبما
ه� ��و وارد ب ��ال � �ج ��دول ح � ��رف (ب)
املرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة :يضاف صافي الربح
ال �ن��ات��ج م��ن زي� ��ادة االي� � ��رادات على
امل �ص��روف��ات وال �ب��ال��غ 19.251.000
د.ك (تسعة عشر مليونا ومائتني
وواحد وخمسني الف دينار فقط ال
غير) ال��ى االحتياطي العام للبنك

وذل� � ��ك إع� �م ��اال ل �ن��ص امل � � ��ادة ()17
م��ن ال�ق��ان��ون  32لسنة  1968وذل��ك
حسبما ه��و وارد ب��ال�ج��دول حرف
(ج) املرفق بهذا القانو.
مادة رابعة :على رئيس مجلس
الوزراء والوزراء  -كل فيما يخصه
 تنفيذ ه��ذا ال �ق��ان��ون وي�ن�ش��ر فيال � �ج� ��ري� ��دة ال ��رس� �م� �ي ��ة وي� �ع� �م ��ل ب��ه
اعتبارا من اول ابريل .2016
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اللجنة وافقت على الميزانية والحساب الختامي والحظت عدم االنتهاء من إعداد الئحة شؤون الموظفين الجديدة

الميزانيات 352 :مليون دينار ميزانية
المؤسسة العامة للرعاية السكنية
أن �ج��زت لجنة امل�ي��زان�ي��ات التقرير
السادس بشأن:
 - 1م � �ش� ��روع ال � �ق ��ان ��ون ب��اع �ت �م��اد
الحساب الختامي للمؤسسة العامة
ل� �ل ��رع ��اي ��ة ال �س �ك �ن �ي��ة ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
.2015/2014
 - 2ت �ق��ري��ر دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ع��ن
ن� �ت ��ائ ��ج ال� �ف� �ح ��ص وامل � ��راج� � �ع � ��ة ع �ل��ى
ت�ن�ف�ي��ذ م �ي��زان �ي��ات ال �ج �ه��ات املستقلة
وحساباتها الختامية للسنة املالية
.2015/2014
 - 3تقرير متابعة توصيات تقييم
كفاءة وفعالية أداء املؤسسة العامة
للرعاية السكنية ال�ص��ادر ع��ن دي��وان
املحاسبة.
 - 4تقارير وح��دات ال��رق��اب��ة املالية
عما أسفرت عنه الرقابة املسبقة على
تنفيذ ميزانيات املؤسسات املستقلة
ع��ن ال�ن�ص��ف االول م��ن ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
.2016/2015
 - 5مشروع القانون بربط ميزانية
امل��ؤس �س��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��رع��اي��ة السكنية
املالية .2017/2016
وق � � ��درت االي � � � � ��رادات ف ��ي ال �ح �س��اب
الختامي للسنة امل��ال�ي��ة 2015/2014
ب�م�ب�ل��غ  54.805.353م �ل �ي��ون د.ك في
حني بلغت املصروفات 389.866.749
م�ل�ي��ون د.ك أم ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة للميزانية
ف �ق��درت االي � ��رادات بمبلغ 2.410.000
وق � � � � � � � � ��درت امل � � � � �ص� � � � ��روف� � � � ��ات ب� �م� �ب� �ل ��غ
 352.357.000د.ك.
وت�م��ول وزارة املالية العجز املالي

في ميزانية املؤسسة ألن مصروفاتها
أك� �ث ��ر م ��ن اي� ��رادات � �ه� ��ا ال� �ت ��ي ت�ح�ق�ق�ه��ا
وت�ع�ت�ب��ر امل��ؤس �س��ة ج ��ادة ال ��ى ح��د ما
ف��ي تسوية مالحظاتها ورغ��م تبعية
إدارة التدقيق الداخلي ألعلى سلطة
إشرافية إال أنها غير فعالة.
وقد سجل جهاز املراقبني املاليني
 152م�لاح �ظ��ة ع �ل��ى ت�ن�ف�ي��ذ م�ي��زان�ي��ة
امل ��ؤس� �س ��ة وت � �ج ��در االش� � � ��ارة ال � ��ى ان
االس �ت �م��ارات امل�م�ت�ن��ع ع�ن�ه��ا ال�ت��وق�ي��ع
او املتحفظ عليها واملعتمد صرفها
باملخالفة امل��رص��ودة م��ن قبل املراقب
املالي تعرض املسؤول املختص الذي
اعتمد الصرف للمساءلة وللمؤسسة
العامة للرعاية السكنية  45مشروعا
وه �ن��اك  11م�ش��روع��ا ف�ق��ط ذات نسب
انجاز جيدة وتتجاوز الـ .٪50وبشكل
ع� ��ام ت �ق��در ال�ت�ك�ل�ف��ة ال �ك �ل �ي��ة مل �ش��اري��ع
ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة ن �ح��و  4م �ل �ي��ارات
دينار ولم يصرف منها إال .٪16
ورغ � � ��م ن � �ج ��اح امل ��ؤس� �س ��ة ال �ع��ام��ة
للرعاية السكنية في توزيع الوحدات
السكنية حسب الجدول الزمني الذي
تم االتفاق عليه بني الحكومة ومجلس
االمة واملقدرة بـ  12الف وحدة سكنية
سنويا وإن كان التوزيع على املخطط
اال انه شاب ذلك عدة مآخذ وهي:
 - 1ت��وق��ع ع �ق��ود ال�ب�ن�ي��ة التحتية
ب��ال �ت��زام��ن م ��ع امل �خ �ط��ط مل� ��دة سنتني
وي � �ش� ��وب ه � ��ذه ال� �ع� �ق ��ود ال �ك �ث �ي��ر م��ن
املالحظات واملخالفات من قبل ديوان
املحاسبة اثناء التنفيذ.

مبنى املؤسسة العامة للرعاية السكنية

 - 2س � ��وء ت �ن �ف �ي��ذ ب �ع ��ض امل ��راف ��ق
العمومية مما ادى ال��ى انهيارات في
مباني امل�ش��اري��ع االنشائية الجديدة
وهي ما زالت قيد االنشاء.
 - 3س� ��وء ف ��ي ج � ��ودة ع �م��ل ب�ع��ض
امل �ش��اري��ع االن �ش��ائ �ي��ة ال �ج��دي��دة ال�ت��ي
نفذتها املؤسسة مؤخرا لدرجة اثرت
على صالحية استخدامها مما جعل
ه��ذه القضية قضية رأي ع��ام وشكل
ال��وزي��ر على إث��ره��ا لجنة تحقيق في
هذا املوضوع.
 - 4س ��وء ادارة امل��ؤس �س��ة ال�ع��ام��ة
ل�ل��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة س� ��واء م��ن ن��اح�ي��ة
إع ��داد مستندات وم��واص�ف��ات العمل
امل �ط �ل��وب م ��ن امل �ت �ع �ه��دي��ن او ال��رق��اب��ة
واالش� � � � � � ��راف ع � �ل ��ى ت �ن �ف �ي ��ذ االع � �م� ��ال
املطلوبة منهم بالشكل الصحيح.

 - 5ق �ب ��ول امل ��ؤس �س ��ة ب�م�خ�ط�ط��ات
غ�ي��ر آم �ن��ة ان�ش��ائ�ي��ا م��ن اح ��د امل�ك��ات��ب
االس � �ت � �ش � ��اري � ��ة واس � �ت � �خ� ��دام � �ه� ��ا ف��ي
مشاريع عدة.
وقد الحظت اللجنة عدة مالحظات
اخ � � ��رى ع �ل ��ى أداء ت �ن �ف �ي��ذ امل��ؤس �س��ة
للميزانية وهي:
 - 1عدم انتهاء املؤسسة من إعداد
الئحة ش��ؤون املوظفني الجديدة رغم
ت��أك�ي��ده��م ف��ي دور االن �ع �ق��اد ال�س��اب��ق
ان�ه��ا ف��ي ط��ور اإلع ��داد واالع�ت�م��اد من
مجلس ادارة املؤسسة إال ان��ه لم يتم
االنتهاء منها حتى تاريخه.
 - 2ض �ع��ف ن �ظ��م ال ��رب ��ط وال��رق��اب��ة
على أداء بعض االدارات مما ادى الى
تعد بعض املوظفني على امل��ال العام
من خالل صرف بدل ايجار لهم.

 - 3ع� ��دم ان� �ج ��از م� �ش ��روع امل�ي�ك�ن��ة
وال � ��رب � ��ط اآلل� � ��ي ل� �خ ��دم ��ات امل��ؤس �س��ة
العامة للرعاية السكنية مع الجهات
الحكومية.
 - 4م� � ��ا زال� � � � ��ت امل � ��ؤس� � �س � ��ة ت� �ق ��دم
ت � �س � �ه � �ي �ل�ات غ � �ي� ��ر م � �ج� ��دي� ��ة ل �ب �ع��ض
متعهدي العقود املتعثرين في تنفيذ
املشاريع.
 - 5اف� �ت� �ق ��ار امل ��ؤس� �س ��ة ل�ل�م�ه�ن�ي��ة
ع�ن��د إع��داده��ا مل�س�ت�ن��دات امل�ن��اق�ص��ات
م �م��ا ادى ال� ��ى م �ش��اك��ل ت �ع��اق��دي��ة مع
املتعهدين نتيجة لنقص املعلومات
املفترض توفيرها للمناقصني.
 - 6رغ��م ت��دن��ي مستوى مخرجات
ب �ع��ض امل �ك��ات��ب االس �ت �ش ��اري ��ة إال ان
املؤسسة ما زالت تسند اليهم اعماال
جديدة.
 - 7ع� ��دم ت �ن �س �ي��ق ب �ع��ض امل �ك��ات��ب
االس�ت�ش��اري��ة م��ع ال�ج�ه��ات الحكومية
ل �ف �ه��م اح �ت �ي��اج��ات �ه��ا ق �ب ��ل اع� ��داده� ��ا
ملستندات العقود التي ستبرمها مع
املؤسسة العامة للرعاية السكنية مما
ن�ت��ج ع�ن��ه اص ��دار ال�ع��دي��د م��ن االوام ��ر
التغييرية على العقود.
 - 8صرف دفعات متعهدي العقود
من دون وج��ود املخالصات الخاصة
ب�م�ق��اول��ي ال �ب��اط��ن ب��االض��اف��ة ال ��ى ان
بعض مقاولي الباطن غير معتمدين
لدى املؤسسة.
 - 9ع��دم ق�ي��ام امل��ؤس�س��ة بالتدقيق
على وثيقة التأمني وعدم محاسبتها
للمتعهدين ف��ي ح��ال ع��دم تجديدها

مما قد يضيع حقوق املؤسسة العامة
للرعاية السكنية تجاه الغير في حال
نشوب خالفات مع املتعهدين.
 - 10س �ج��ل دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة 28
م�لاح �ظ��ة ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال�ت�س��وي��ات
ال��ودي��ة ب�ين املؤسسة وامل�ق��اول�ين أدت
ال ��ى ت�ح�م�ي��ل ال �خ��زان��ة ال �ع��ام��ة اع �ب��اء
مالية اضافية او اضاع على املؤسسة
حقوقها نجاه الغير.
قرار اللجنة
اوال  -ق��رار اللجنة بشأن الحساب
الختامي للسنة املالية :2015/2014
بعد املناقشة وتبادل اآلراء انتهت
ال� �ل� �ج� �ن ��ة ب� ��إج � �م� ��اع آراء اع �ض ��ائ �ه ��ا
الحاضرين الى املوافقة على الحساب
الختامي للمؤسسة العامة للرعاية
السكنية وفيما يلي البيانات املالية:
اوال  -االيرادات:
ب � �ل � �غ� ��ت االي� � � � � � � � � ��رادات االج � �م� ��ال � �ي� ��ة
م�ب�ل��غ  54.805.353/996د.ك (ارب �ع��ة
وخمسني مليونا وثمانمائة وخمسة
آالف وث�ل�اث �م��ائ��ة وث�ل�اث ��ة وخ�م�س�ين
دي� �ن ��ارا وت�س�ع�م��ائ��ة وس �ت��ة وت�س�ع�ين
فلسا ال غير).
ثانيا  -املصروفات:
بلغت املصروفات االجمالية مبلغ
 3893866.749/491د.ك (ث�لاث�م��ائ��ة
وتسعة وثمانني مليونا وثمانمائة
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 18توصية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية أهمها
 - 1التعاون مع الجهات الرقابية
لتمكينها م��ن ال�ق�ي��ام ب��دوره��ا وف��ق
اح �ك��ام ال �ق��ان��ون وات �خ ��اذ ال�خ�ط��وات
العملية ال �ج��ادة ف��ي ت�س��وي��ة جميع
امل�لاح �ظ��ات امل�س�ج�ل��ة ع�ل��ى املؤسسة
ف� ��ي ال� �ت� �ق ��اري ��ر ال ��رق ��اب� �ي ��ة وخ ��اص ��ة
فيما يتعلق ب��امل�لاح�ظ��ات املرتبطة
ب ��امل� �ق ��اول�ي�ن وامل �ت �ع �ه��دي��ن مل �ش��اري��ع
املؤسسة وايجاد آليات اكثر تفاعلية
وت��واص�ل�ي��ة معها ب�ع�ي��دا ع��ن ال�ط��رق
التقليدية مل��ا ل��ه م��ن اث��ر ف��ي تسوية
املالحظات اوال بأول.
 - 2التنسيق مع الجهات الرقابية
لتصويب امل��آخ��ذ ف��ي ادارة التدقيق
الداخلي وتفعيلها تفعيال كامال ملا

ل��ه م��ن اث��ر ف��ي ال �ح��د م��ن امل�لاح�ظ��ات
االداري� ��ة وامل��ال�ي��ة وامل�ح��اس�ب�ي��ة التي
ق ��د ت �ق��ع ب �ه��ا ال ��وح ��دات ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة
اثناء العمل وتداركها قبل وقوعها
وش� �غ� �ل� �ه ��ا ب� � ��ال � � �ك� � ��وادر ال ��وظ �ي �ف �ي ��ة
امل � �ن ��اس � �ب ��ة وامل � ��ؤه� � �ل � ��ة خ � ��اص � ��ة ف��ي
ال � ��وح � ��دات ال �ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة ال� �ت ��ي ل�ي��س
فيها م��دق�ق��ون داخ�ل�ي��ون وتقويتها
ب��ال �ل��وائ��ح ال��داخ �ل �ي��ة ب��ال�ت�ن�س�ي��ق مع
الجهات الرقابية بما يضمن سالمة
ع�م�ل�ي��ات ال �ت��دق �ي��ق امل��ال��ي واالداري
مستقبال.
 - 3ض� � � ��رورة اع� � � ��داد ال � ��دراس � ��ات
االق �ت �ص��ادي��ة وال �ف �ن �ي��ة وال�ه�ن��دس�ي��ة
ل �ل �م �ش��اري��ع امل �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة وت �ح��دي��د

متطلبات امل��ؤس�س��ة ب��دق��ة م��ع االخ��ذ
ب ��االع �ت �ب ��ار ال �ن �ت��ائ��ج وال �ت��وص �ي��ات
الواردة بعقود الخدمات االستشارية
ال �س��اب �ق��ة وم ��راع ��اة اخ �ت �ب��ار اع �ض��اء
ذوي م�ه�ن�ي��ة وخ �ب��رة ع��ال �ي��ة للجنة
ت �ق �ي �ي��م ال � �ع� ��روض ال �ف �ن �ي��ة وامل��ال �ي��ة
للتحالفات االستشارية نظرا الهمية
ال� �ع� �ق ��ود االس� �ت� �ش ��اري ��ة ل �ل �م �ش��اري��ع
االنشائية.
 - 4دراسة املالحظات واملخالفات
التي سجلها دي��وان املحاسبة على
ع� �ق ��ود ال �ب �ن �ي��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة مل �ش��اري��ع
امل��ؤس �س��ة وت�س��وي�ت�ه��ا ووض� ��ع آل�ي��ة
الع ��داد ال�ع�ق��ود املستقبلية ملشاريع
امل��ؤس�س��ة لتجنب ال��وق��وع ف��ي نفس

االخطاء مرة اخرى.
 - 5التأكد م��ن سالمة املخططات
االن �ش��ائ �ي��ة امل �ع��دة م��ن ق �ب��ل امل�ك��ات��ب
االس �ت �ش��اري��ة ق �ب��ل اس �ت �خ��دام �ه��ا في
امل �ش��اري��ع االن �ش��ائ �ي��ة وال �ع �م��ل على
زي � ��ادة ع ��دد امل �ه �ن��دس�ين ف ��ي االدارة
امل �خ �ت �ص��ة ب��ال �ت �ص��ام �ي��م ال�ه�ن��دس�ي��ة
ل � �ل � �م � �ش� ��اري� ��ع ال � �س � �ك � �ن � �ي� ��ة وم � ��ده � ��ا
ب��ال�ك�ف��اءات الوطنية لتكون ه��ي من
ي �ص �م��م وي� ��راج� ��ع ب� ��دال م ��ن امل �ك��ات��ب
االس � �ت � �ش� ��اري� ��ة ال � �ت� ��ي ت� �ل� �ج ��أ ال �ي �ه��ا
املؤسسة مما يساهم في التخفيض
من عقود االستشارات وتقليل العبء
ع �ل��ى امل� ��ال ال �ع��ام وس �ب��ق ان اوص��ت
اللجنة بذلك.

 - 6االخ��ذ بعني االع�ت�ب��ار السيرة
ال ��ذات � �ي ��ة ل �ل �ش ��رك ��ات امل� � � ��راد ت��رس �ي��ة
ال� �ع� �ق ��ود ع �ل �ي �ه��ا خ ��اص ��ة ان ه �ن��اك
ش � ��رك � ��ات ش � � ��اب ت �ن �ف �ي ��ذه ��ا ل �ع �ق��ود
ح� �ك ��وم� �ي ��ة س� ��اب � �ق� ��ة اوج � � � ��ه ق� �ص ��ور
وم�خ��ال�ف��ات وع ��دم ال �ت��زام ب��ال�ش��روط
التعاقدية مما يتطلب استبعادها
تالفيا لتكرار تلك املخالفات.
 - 7اع� � � ��داد امل ��ؤس� �س ��ة ل � �ـ (ق��ائ �م��ة
س � � � � ��وداء) ب ��ال � �ش ��رك ��ات وامل � �ق� ��اول �ي�ن
وامل�ك��ات��ب االس�ت�ش��اري��ة ال��ذي��ن يثبت
تعثرهم في انجاز مشاريع املؤسسة
ك ��ي ال ت �س �ن��د ال �ي �ه��م اع � �م ��ال اخ ��رى
م �س �ت �ق �ب�لا ب ��االض ��اف ��ة ال � ��ى اع �ت �م��اد
آل�ي��ات معينة تضمن ح��ق املؤسسة

ف� ��ي ف �س ��خ ع� �ق ��وده ��ا م� ��ع م� ��ن ي�ث�ب��ت
تعثره اثناء التنفيذ والرجوع عليه
ب �ك��اف��ة االج� � � ��راءات ال �ق��ان��ون �ي��ة لحق
الجهة واملال العام.
 - 8رف� � ��ع م� �س� �ت ��وى امل� �ه� �ن� �ي ��ة ف��ي
االش � � � � ��راف ع� �ل ��ى ت �ن �ف �ي��ذ امل� �ش ��اري ��ع
االن� �ش ��ائ� �ي ��ة ل �ت �ج �ن��ب س� � ��وء ت�ن �ف �ي��ذ
االع � �م� ��ال امل �ط �ل��وب��ة ك �م��ا ح �ص��ل ف��ي
بعض املشاريع السابقة للمؤسسة
وال��رج��وع ع�ل��ى املتسببني ف��ي س��وء
ت �ن �ف �ي��ذ ت �ل��ك االع � �م� ��ال وف� �ق ��ا ل�ل�ط��رق
القانونية حفظا لحق الجهة وامل��ال
العام.
 - 9ع ��دم ال �ت��وس��ع ف��ي م�س�ت��وي��ات
االش � ��راف ع�ل��ى امل �ش��اري��ع االن�ش��ائ�ي��ة
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ضعف نظم الربط والرقابة على أداء بعض اإلدارات

اللجنة توصي السكنية بالتعاون مع الجهات
الرقابية لتمكينها من القيام بدورها
تتمة المنشور ص10
وستة وستني الفا وسبعمائة وتسعة
وارب �ع�ي�ن دي �ن��ارا وارب �ع �م��ائ��ة وواح ��د
وتسعني فلسا فقط الغير).
الباب االول -املرتبات:
بلغت مصروفات ه��ذا الباب مبلغ
 36.472.493/748د.ك (ستة وثالثني
مليونا وارب�ع�م��ائ��ة واث�ن�ين وسبعني
ال� �ف ��ا وارب� �ع� �م ��ائ ��ة وث �ل�اث� ��ة وت �س �ع�ين
دي�ن��ارا وسبعمائة وثمانية واربعني
فلسا فقط ال غير).
الباب الثاني  -املصروفات العامة:
بلغت مصروفات ه��ذا الباب مبلغ
 2.147.5353/024د.ك (مليونني ومائة
وس �ب �ع��ة وارب� �ع�ي�ن ال �ف��ا وخ�م�س�م��ائ��ة
وخ �م �س ��ة وث�ل��اث�ي��ن دي � �ن � ��ارا وارب� �ع ��ة
وعشرين فلسا فقط ال غير).
ال� � � �ب � � ��اب ال� � �ث � ��ال � ��ث  -امل � ��دف � ��وع � ��ات
التحويلية واملصروفات املختلفة:
بلغت مصروفات ه��ذا الباب مبلغ
 351.246.720/719د.ك (ث�لاث �م��ائ��ة
وواح � ��د وخ �م �س�ين م�ل�ي��ون��ا وم��ائ�ت�ين
وس � �ت ��ة وارب� � �ع �ي��ن ال � �ف ��ا وس �ب �ع �م��ائ��ة
وعشرين دي�ن��ارا وسبعمائة وتسعة
عشر فلسا فقط الغير).
ثالثا  -التمويل الحكومي:
ب �ل �غ��ت زي � � � ��ادة امل � �ص� ��روف� ��ات ع�ل��ى
االي � � ��رادات م�ب�ل��غ 335.061.395/495
د.ك (ث�ل�اث� �م ��ائ ��ة وخ� �م� �س ��ة وث�ل�اث�ي�ن
مليونا وواحد وستني الفا وثالثمائة
وخمسة وتسعني دي�ن��ارا واربعمائة

وخ � �م � �س ��ة وت � �س � �ع �ي�ن ف� �ل� �س ��ا ف � �ق ��ط ال
غ�ي��ر) وت�غ�ط��ى م��ن م�ي��زان�ي��ة ال ��وزارات
واالدارات ال �ح �ك��وم �ي��ة  -ال �ح �س��اب��ات
ال�ع��ام��ة  -وزارة امل��ال�ي��ة للسنة املالية
.2015/2014
ثانيا  -قرار اللجنة بشأن ميزانية
السنة املالية :2017/2016
 - 1ب �ع��د امل �ن��اق �ش��ة وت� �ب ��ادل اآلراء
انتهت اللجنة بإجماع آراء اعضائها
الحاضرين الى املوافةق على مشروع
م �ي��زان �ي��ة امل��ؤس �س��ة ال �ع��ام��ة ل�ل��رع��اي��ة
السكنية بعد التعديل.
 - 2ت �ق��وم امل��ؤس �س��ة ب��ال��رد كتابيا
علي ما اتخذ من اج��راءات في تنفيذ
ت ��وص� �ي ��ات ال �ل �ج �ن��ة م� ��ع ب� ��داي� ��ة دور
االنعقاد القادم وفقا للنموذج املرفق
في التقرير وإرساله للجنة امليزانيات
وال � �ح � �س� ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي وف� �ي� �م ��ا ي�ل��ي
تقديرات امليزانية بعد التعديل للسنة
املالية .2017/2016
اوال  -االيرادات:
ت�ق��در االي � ��رادات االج�م��ال�ي��ة بمبلغ
 2.410.000د.ك (مليونني واربعمائة
وعشرة آالف دينار فقط ال غير).
ثانيا  -املصروفات:
تقدر املصروفات االجمالية بمبلغ
 352.357.000د.ك (ث�لاث�م��ائ��ة واث�ن�ين
وخمسني مليونا وثالثمائة وسبعة
وخمسني الف دينار فقط ال غير).
الباب االول  -املرتبات:
تقدر مصروفات هذا الباب بمبلغ
 37.749.000د.ك (س �ب �ع��ة وث�ل�اث�ي�ن

مليونا وسبعمائة وتسعة واربعني
الف دينار فقط ال غير).
الباب الثاني  -املصروفات العامة:
تقدر مصروفات هذا الباب بمبلغ
 2.728.000د.ك (مليونني وسبعمائة
وثمانية وعشرين ال��ف دينار فقط ال
غير).
ال� � � �ب � � ��اب ال� � �ث � ��ال � ��ث  -امل � ��دف � ��وع � ��ات
التحويلية واملصروفات املختلفة:
تقدر مصروفات هذا الباب بمبلغ
 311.880.000د.ك (ث�لاث �م��ائ��ة وأح��د
عشر مليونا وثمانمائة وثمانني الف
دينار فقط ال غير).
ثالثا  -التمويل الحكومي:
ت � �ق� ��در زي � � � ��ادة امل� � �ص � ��روف � ��ات ع �ل��ى
االي � � ��رادات ب�م�ب�ل��غ  349.947.000د.ك
(ث�لاث�م��ائ��ة وت�س�ع��ة وارب �ع�ي�ن مليونا
وت �س �ع �م��ائ��ة وس �ب �ع��ة وارب � �ع �ي�ن ال��ف
دي � �ن � ��ار ف� �ق ��ط ال غ � �ي� ��ر) وت� �غ� �ط ��ى م��ن
ميزانية الوزارات واالدارات الحكومية
 ال�ح�س��اب��ات ال �ع��ام��ة  -وزارة امل��ال�ي��ةللسنة املالية .2017/2016
مالحظات الديوان
 ق � �ي� ��ام امل ��ؤس � �س ��ة ب �ت �ع �ي�ي�ن ع ��ددم��ن امل��وظ�ف�ين ال�ك��وي�ت�ي�ين ب��ال��وظ��ائ��ف
العامة زيادة عن املعتمد بقانون ربط
امليزانية.
 التضخم امللحوظ ف��ي االي ��راداتاالخرى وتعدد مصادرها.
 ع��دم ت��زوي��د ال��دي��وان بالبياناتواملستندات باملخالفة للبند ( )6من

امل��ادة رق��م ( )52م��ن ال�ق��ان��ون رق��م ـ)30
لسنة  1964بإنشاء دي��وان املحاسبة
وتعديالته.
 ق�ب��ول امل��ؤس�س��ة ال�ع��ام��ة للرعايةالسكنية مخططات غير آمنة انشائيا
معدة من قبل احد املكاتب االستشارية
واستخدامها في مشاريع عديدة.
 ض �ع��ف ن �ظ��م ال �ض �ب��ط وال��رق��اب��ةعلى اداء عمل بعض ادارات املؤسسة
ووج ��ود ال�ع��دي��د م��ن ال�ث�غ��رات ون�ق��اط
خ �ل��ل ف��ي ال �ص�لاح �ي��ات وامل �ه ��ام ال�ت��ي
تم استغاللها من قبل بعض موظفي
املؤسسة لتحقيق منافع شخصية.
 وج � � � ��ود خ � �ل� ��ل ف � ��ي ادارة ن �ظ��مامل �ع �ل ��وم ��ات ح �ي��ث ان ال� �ن� �ظ ��ام اآلل ��ي
املستخدم ال يرتقي لحجم األعمال في
امل��ؤس �س��ة وح�س��اس�ي�ت�ه��ا وف�ي�م��ا يلي
ابرز نقاط الضعف التي تم اكتشافها.
 خ� �ل ��و ال � � �ق� � ��رار ال� � � � � � ��وزاري ل �ق �س��ممراجعة بدل االيجار من بعض املهام
ال� �ض ��روري ��ة وع � ��دم ت �ح��دي��ث ب �ي��ان��ات
املواطنني املنتفعني منذ عام .2006
 ع � ��دم ت �ح �ق �ي��ق م � �ش� ��روع امل �ك �ن �ن��ةوال � ��رب � ��ط اآلل� � ��ي ل� �خ ��دم ��ات امل��ؤس �س��ة
العامة للرعاية السكنية ملعظم اهدافه
العامة والرئيسية.
 قيام املؤسسة بتقديم العديد منالتسهيالت غير املجدية للعديد من
م�ت�ع�ه��دي ال �ع �ق��ود رغ ��م ع ��دم تحقيق
االه � � � ��داف امل� ��رج� ��وة م �ن �ه��ا وت �ق��اع��س
امل � �ت � �ع � �ه ��دي ��ن ع� � ��ن ت� �ن� �ف� �ي ��ذ االع� � �م � ��ال
التعاقدية.

نص قانون اعتماد الحساب
الختامي للمؤسسة السكنية
عن السنة المالية 2015/2014
مادة أولى :يعتمد الحساب
ال�خ�ت��ام��ي ل�ل�م��ؤس�س��ة ال�ع��ام��ة
ل�ل��رع��اي��ة السكنية ع��ن السنة
امل��ال �ي��ة  2015/2014وف �ق��ا ملا
يلي:
أ  -ب�ل�غ��ت االي� � � ��رادات مبلغ
 54٫805٫353/996د .ك (اربعة
وخ�م�س�ين مليونا وثمانمئة
وخ � �م � �س� ��ة آالف وث�ل�اث� �م� �ئ ��ة
وث �ل��اث � ��ة وخ � �م � �س �ي�ن دي� � �ن � ��ارا
وت �س �ع �م �ئ��ة وس� �ت ��ة وت �س �ع�ين
ف� �ل� �س ��ا ف� �ق ��ط ال غ � �ي� ��ر) وذل � ��ك
ح�س�ب�م��ا ه��و وارد ب��ال �ج��دول
حرف أ املرفق بهذا القانون.
ب  -ب� �ل� �غ ��ت امل � �ص� ��روف� ��ات
م�ب�ل��غ  389٫866٫749/491د.
ك (ثالثمئة وتسعة وثمانني
م� �ل� �ي ��ون ��ا وث� �م ��ان� �م� �ئ ��ة وس �ت��ة
وستني الفا وسبعمئة وتسعة
وارب � �ع �ي�ن دي � �ن� ��ارا وارب �ع �م �ئ��ة
وواحد وتسعني فلسا فقط ال
غير) وذل��ك حسبما ه��و وارد
بالجدول حرف ب املرفق بهذا
القانون.

م� � � � � � � � � � ��ادة ث� � � � ��ان � � � � �ي� � � � ��ة :ب � �ل� ��غ
ص� � � � ��اف� � � � ��ي ال � � � �ع � � � �ج� � � ��ز م � �ب � �ل� ��غ
د.ك
335٫061٫395/495
(ث�لاث �م �ئ��ة وخ �م �س��ة وث�لاث�ين
م�ل�ي��ون��ا وواح � ��د وس �ت�ين ال�ف��ا
وث�لاث�م�ئ��ة وخ�م�س��ة وتسعني
دي � �ن� ��ارا وارب �ع �م �ئ ��ة وخ �م �س��ة
وت�س�ع�ين ف�ل�س��ا ف�ق��ط ال غ�ي��ر)
ت �ق��وم وزارة امل��ال �ي��ة ب �س��داده
وذل � � � � ��ك ح� �س� �ب� �م ��ا ه � � ��و وارد
بالجدول حرف ج املرفق بهذا
القانون.
م� � ��ادة ث ��ال� �ث ��ة :ع �ل��ى رئ �ي��س
مجلس ال� ��وزراء وال � ��وزراء كل
ف �ي �م��ا ي �خ �ص��ه  -ت �ن �ف �ي��ذ ه ��ذا
القانون ويعمل به من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية.

إعداد قائمة سوداء للشركات المتعثرة في اإلنجاز
ال �ت��ي ت �ن �ف��ذه��ا امل��ؤس �س��ة واالك �ت �ف��اء
ب��ال �ك��وادر ال��وط �ن �ي��ة ل��دي �ه��ا ف��ي ه��ذا
امل� �ج ��ال خ ��اص ��ة ان� ��ه ل ��وح ��ظ م��ؤخ��را
ت� �ع ��دد امل� �س� �ت ��وي ��ات االش� ��راف � �ي� ��ة ف��ي
املشاريع االنشائية الحكومية دونما
وجود حاجة فعلية لها وتكبيد املال
العام اعباء ال مبرر لها.
 - 10االس ��راع ف��ي تنفيذ املشاريع
ال �س �ك �ن �ي��ة وف �ق ��ا ل� �ل� �ج ��داول ال��زم �ن �ي��ة
ال� �خ ��اص ��ة ب �ه ��ا م� ��ع ض �ب ��ط ت �ك��ال �ي��ف
االن �ش��اء وال�ت��أك��د م��ن ج ��ودة االع�م��ال
امل�ن�ف��ذة خ��اص��ة ان ب�ي��ان��ات الحساب
ال�خ�ت��ام��ي االخ �ي��ر للمؤسسة كشفت
ان هناك  14مشروعا ال ان�ج��از فيها
اطالقا رغم ادراج اعتمادات مالية لها

ب��االض��اف��ة ال��ى وج ��ود ع��دة مشاريع
ذات نسب ان�ج��از متدنية وس�ب��ق ان
اوصت اللجنة بذلك.
 - 11ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت �ع��زي��ز ك �ف��اءة
االن �ظ �م��ة امل�ح��اس�ب�ي��ة ل ��دى امل��ؤس�س��ة
بالتعاون مع جهاز املراقبني املاليني
وم �ع��ال �ج��ة اوج � ��ه ال �ق �ص��ور ف ��ي نظم
ال ��رق ��اب ��ة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة وخ� ��اص� ��ة ف�ي�م��ا
يتعلق بمتابعة وتحصيل وتسوية
املستحقات املالية للمؤسسة س��واء
ك��ان��ت ت �ل��ك امل �س �ت �ح �ق��ات ل�ل�م��ؤس�س��ة
او عليها واي �ج��اد اآلل �ي��ات املناسبة
للربط اآلل��ي م��ع الجهات الحكومية
ذات ال �ص �ل ��ة ب �ع �م��ل امل ��ؤس� �س ��ة ب�م��ا
ي �ض �م��ن ك� �ف ��اءة م �ت��اب �ع��ة وت�ح�ص�ي��ل

وت�س��وي��ة امل�س�ت�ح�ق��ات امل��ال�ي��ة بشكل
اف � �ض� ��ل م� ��ع االخ � � ��ذ ب� �ع�ي�ن االع� �ت� �ب ��ار
ال� �س� �ي ��رة ال ��ذات� �ي ��ة ل �ل �ش ��رك ��ات امل � ��راد
ترسية عقود الربط اآللي عليها.
 - 12اس� � �ت� � �ح � ��داث آل � � �ي� � ��ات ع �م��ل
ج � ��دي � ��دة م � ��ن خ� �ل ��ال ال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق م��ع
ال� � �ج� � �ه � ��ات ال � �ح � �ك� ��وم � �ي� ��ة ب �ت �ح ��دي ��ث
ال �ح��ال��ة االج�ت�م��اع�ي��ة ملستحقي ب��دل
االي� � �ج � ��ار ل �ل �ح ��د م � ��ن ص ��رف� �ه ��ا دون
وج ��ه ح��ق وس��رع��ة ال��رب��ط اآلل� ��ي مع
الجهات الحكومية بهذا الخصوص
وال�ت�ن�س�ي��ق م��ع ال��وزي��ر امل�خ�ت��ص من
خ�ل�ال ت��زوي��ده ب��ال�ج�ه��ات الحكومية
غ� �ي ��ر امل� �ت� �ع ��اون ��ة م� ��ع امل ��ؤس� �س ��ة ف��ي
اس � �ت ��رج ��اع م� ��ا ت� ��م ص ��رف ��ه م� ��ن ب ��دل

االيجار دون وجه حق لعرضها على
مجلس الوزراء التخاذ الالزم وسبق
ان اوصت اللجنة بذلك.
 - 13يجب اع�ط��اء األول��وي��ة ملعهد
ال � �ك� ��وي� ��ت ل �ل�اب � �ح� ��اث ال �ع �ل �م �ي ��ة الي
اب �ح ��اث او اس �ت �ش ��ارات او دراس � ��ات
ت ��رغ ��ب امل ��ؤس �س ��ة ف ��ي ت �ن �ف �ي��ذه��ا ف��ي
امل �ج��االت ال��داخ �ل��ة ف��ي اخ�ت�ص��اص��ات
املعهد تنفيذا ل�ق��رار مجلس ال��وزراء
وق��واع��د تنفيذ امل�ي��زان�ي��ة والتنسيق
املسبق م��ع املعهد لتحديد االبحاث
واالستشارات والدراسات التي يقرر
امل�ع�ه��د ام�ك��ان�ي��ة تنفيذها بواسطته
وذل��ك لضبط وترشيد االنفاق العام
واملساهمة في اب��راز كفاءة العناصر

الوطنية للمعهد في املجال البحثي.
 - 14يجب التنسيق وبوقت كاف
م��ع مطبعة الحكومة ب��وزارة االع�لام
ع�ن��د رغ �ب��ة امل��ؤس �س��ة ف��ي ط�ب��اع��ة اي
مطبوعات خاصة بها وذل��ك لضبط
وترشيد االنفاق العام في هذا املجال.
 - 15ال� �ع� �م ��ل ب� �ج ��دي ��ة ل�ل�ان �ت �ه��اء
م ��ن اع� � ��داد الئ �ح��ة ش � ��ؤون امل��وظ �ف�ين
واع� � �ت� � �م � ��اده � ��ا م� � ��ن م � �ج � �ل ��س ادارة
املؤسسة.
 - 16ال�ت�ن�س�ي��ق م��ع ب�ن��ك االئ�ت�م��ان
الكويتي لتذليل املعوقات التي تحول
دون تفعيل القانون الخاص بتوفير
السكن املالئم للمرأة الكويتية بقيمة
اي �ج��اري��ة م�ن�خ�ف�ض��ة ب �م��ا ي�س�ه��م في

تفعيل القانون بشكل كامل.
 - 17ض� ��رورة ق �ي��ام م�ج�ل��س ادارة
امل��ؤس�س��ة ب� ��دوره االس��اس��ي وال�ع�م��ل
على تسوية املالحظات التي سجلها
دي � � ��وان امل �ح ��اس �ب ��ة وامل� �س ��اه� �م ��ة ف��ي
تذليل املعوقات التي ت��واج��ه االدارة
التنفيذية في حل تلك املالحظات.
 - 18م�ب��ادرة املؤسسة ف��ي اقتراح
اي ت � �ع� ��دي�ل��ات ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة ت �ع��رق��ل
اع �م��ال �ه��ا ورف �ع �ه��ا ل �ل��وزي��ر امل�خ�ت��ص
لتحقيق املصلحة العامة مع وجود
م �ت��اب �ع��ة اداري � � ��ة ل� �ه ��ذه االق� �ت ��راح ��ات
بشكل دوري.

12

جدول األعمال

aldostoor

االثنين  08رمضان  13 . 1437يونيو 2016

وافقت على مشروع ميزانيتها للعام الجديد بعجز قيمته  5.09ماليين دينار

الميزانيات تطالب بحل تضارب اختصاصات
هيئة الطرق والجهات الحكومية
وافقت لجنة امليزانيات والحساب
الختامي على التقرير ال��راب��ع عشر
ال� � �خ � ��اص ب � �م � �ش� ��روع ق � ��ان � ��ون رب ��ط
ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل
ال �ب��ري ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة 2017/2016
وع��رض��ه ع�ل��ى امل�ج�ل��س م��ع اع�ط��ائ��ه
صفة االستعجال.
وذك ��ر ت�ق��ري��ر ال�ل�ج�ن��ة ان اي� ��رادات
ه �ي �ئ��ة ال � �ط� ��رق م �س �ت �م ��رة ك� �م ��ا ه��ي
ع �ن ��ه أل � ��ف دي � �ن� ��ار ف �ي �م��ا ت �ض��اع �ف��ت
امل�ص��روف��ات بنحو  ٪ 107م��ن 2.55
مليون دينار الى  5.09ماليني دينار
في امليزانية املقبلة ليترتب على ذلك
عجز في ميزانية الهيئة بقيمة 5.09
ماليني دينار وتوزعت املصروفات
كالتالي:
ال � �ب� ��اب االول :امل� ��رت � �ب� ��ات :ق� ��درت
م� � �ص � ��روف � ��ات ه � � ��ذا ال � � �ب � ��اب ب �م �ب �ل��غ
 3.363.500دينار.
الباب الثاني :املصروفات العامة:
ق��درت مصروفات ه��ذا الباب بمبلغ
 1.363.500دينار.
الباب الثالث :املشاريع االنشائية
وال �ص �ي��ان��ة :ق ��درت م �ص��روف��ات ه��ذا
الباب بمبلغ  2.000دينار.
ث ��ال� �ث ��ا ن� �ت ��ائ ��ج االع � � �م� � ��ال :ت��رح��ل
ال � �خ � �س� ��ائ� ��ر ال � �ن� ��ات � �ج� ��ة م� � ��ن زي� � � ��ادة
امل �ص��روف��ات امل� �ق ��درة ع��ن االي � ��رادات
امل � �ق ��درة ب �م �ي��زان �ي��ة ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
للطرق والنقل ال�ب��ري للسنة املالية
 2017/2016وال �ب��ال �غ��ة 5.090.000
دي�ن��ار كخسائر مرحلة ضمن رأس
م� ��ال ال �ه �ي �ئ��ة امل� �م ��ول م ��ن امل �ي��زان �ي��ة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل � �ل� ��دول� ��ة ل� �ل� �س� �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة
.2017/2016

املجلس يبدأ النظر في امليزانيات بداية من جلسة الغد

وقد أشادت اللجنة بتعاون الهيئة
في تنفيذ جميع توصياتها السابقة
وت �ن �س �ي �ق �ه��ا امل �س �ت �م��ر م ��ع ال �ج �ه��ات
الرقابية ك��دي��وان املحاسبة وجهاز
املراقبني املاليني في توفيرها لهما

بيئتي عمل مناسبتني لتمكينهما
من أداء مهامهما الرقابية وشددت
ع�ل��ى اه�م�ي��ة ال�ت��واص��ل معها بشكل
دائم واألخذ بتوجيهاتهما لضمان
س�لام��ة العمليات امل��ال�ي��ة واإلداري� ��ة

خ��اص��ة وان �ه��ا م��ازال��ت ج�ه��ة حديثة
التأسيس.
ك � �م ��ا ان ال� �ه� �ي� �ئ ��ة م � ��ن ال� �ج� �ه ��ات
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ال � �ت � ��ي ت � �ع� ��اون� ��ت ه��ي
واللجنة ف��ي تخفيضها ميزانيتها

نص قانون ميزانية هيئة الطرق
ون � � ��ص م� � �ش � ��روع ال � �ق ��ان� ��ون
الخاص بميزانية هيئة الطرق
على التالي:
م ��ادة اول ��ى :ت�ق��در االي� ��رادات
بميزانية الهيئة العامة للطرق
وال �ن �ق��ل ال� �ب ��ري ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة
 2017/2016ب �م �ب �ل��غ 1.000
دي�ن��ار وذل��ك حسبما ه��و وارد
ب��ال�ج��دول ح��رف أ امل��رف��ق بهذا
القانون.
مادة ثانية :تقدر املصروفات

بميزانية الهيئة العامة للطرق
وال �ن �ق��ل ال� �ب ��ري ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة
 2017/2016بمبلغ 5٫091٫000
دي�ن��ار وذل��ك حسبما ه��و وارد
بالجدول حرف ب املرفق بهذا
القانون.
م��ادة ثالثة :ترحل الخسائر
الناتجة عن زي��ادة املصروفات
امل� �ق ��درة ع��ن االي � � ��رادات امل �ق��درة
ب� �م� �ي ��زان� �ي ��ة ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ل �ل �ط��رق وال �ن �ق��ل ال �ب��ري للسنة

امل��ال �ي��ة  2017/2016وال�ب��ال�غ��ة
 5٫090٫000دي� � � �ن � � ��ار وذل � � ��ك
ح �س �ب �م��ا ه ��و وارد ب��ال �ج��دول
ح ��رف ج امل��رف��ق ب �ه��ذا ال�ق��ان��ون
كخسائر مرحلة ضمن رأسمال
ال �ه �ي �ئ��ة امل� �م ��ول م ��ن امل �ي��زان �ي��ة
ال �ع��ام��ة ل �ل��دول��ة ل�ل�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
.2017/2016

نظرا للظروف االقتصادية التي تمر
بها الدولة.
وأوض ��ح ت�ق��ري��ر اللجنة ان هناك
عرقلة من بعض االجهزة الحكومية
لعمل الهيئة وتنازعا للصالحيات
فيما بينها وبني الهيئة التي صدرت
اختصاصاتها بقانون رغم موافقة
تلك االجهزة سابقا وبكتب رسمية
على نقل بعض اختصاصاتها لها
وم �ن �ه��ا ع �ل��ى س �ب �ي��ل امل� �ث ��ال وزارت � ��ا
ال��داخ �ل �ي��ة واالش� �غ ��ال اذ ان ��ه ووف �ق��ا
ل �ل �ق��ان��ون ي �ج��ب ان ت �ن �ق��ل ع�م�ل�ي��ات
الفحص الفني للمركبات واص��دار
وت �ج��دي��د رخ ��ص ال �ق �ي��ادة ل �ه��ا ب��دال
من وزارة الدخلية التي تولي بعض
ه � ��ذه االم� � � ��ور ل� �ل� �ش ��رك ��ات ال �خ��اص��ة
اض��اف ��ة ال ��ى رف ��ض وزارة االش �غ��ال
ب �ن �ق��ل م � �ش ��اري ��ع ال � �ط � ��رق ل� �ه ��ا رغ ��م
وضوح النص القانوني بأن عملية
تخطيط وتصميم وتنفيذ وتطوير
وادارة وت�ش�غ�ي��ل وص�ي��ان��ة شبكات
الطرق بات من اختصاص الهيئة.
وأشارت اللجنة ان قانون الهيئة
ي�ح�ت��وي ع�ل��ى امل��رون��ة ال�ل�ازم��ة لحل
مثل ه��ذه االشكاليات اذ ان مجلس
ادارة الهيئة فيه ممثلون عن وزارتي
االش �غ��ال وال��داخ�ل�ي��ة وم��ن خاللهما
يمكن التنسيق للوصول ال��ى رؤي��ة
م �ش �ت��رك��ة ل �ل �ع �م��ل .اض ��اف ��ة ال� ��ى ذل��ك
ف��ان ال�ع��رق�ل��ة الحكومية لعمل ه��ذه
ال�ه�ي�ئ��ة ي�خ��ال��ف ال �ت��وج��ه ال�ح�ك��وم��ي
في ترشيد مصروفات الدولة حيث
م��ن امل�ف�ت��رض ان ت�ك��ون ه��ذه الهيئة
ربحية.

إيرادات الهيئة
ثابتة عند ألف دينار
فقط منذ إنشائها
المصروفات زادت
 ٪ 107عن العام
الماضي لتبلغ 5.09
ماليين دينار
الرواتب تستحوذ
على  3.52ماليين
دينار من الميزانية
مطالبة الهيئة
بإنشاء إدارة
للتدقيق
الداخلي وتعزيز
كفاءة األنظمة
المحاسبية

 10توصيات أهمها التواصل مع الجهات الرقابية
أق � � � � � � ��رت ال� � �ل� � �ج� � �ن � ��ة ع � � � � � � ��ددا م ��ن
التوصيات أهمها:
 -1استمرار التعاون والتواصل
م��ع ال�ج�ه��ات ال��رق��اب�ي��ة بشكل دائ��م
واألخ� � � ��ذ ب �ت��وج �ي �ه��ات �ه��ا ل �ض �م��ان
سالمة العمليات املالية واالدارية.
 -2إن � � �ش� � ��اء إدارة ل �ل �ت ��دق �ي ��ق
الداخلي وإل�ح��اق تبعيتها بأعلى
س� �ل� �ط ��ة إش � ��راف� � �ي � ��ة ل � � ��دى ال �ه �ي �ئ��ة
لضمان حياديتها واستقالليتها
وتفعيلها تفعيال حقيقيا وشغلها
ب� ��ال � �ك� ��وادر ال ��وظ �ي �ف �ي ��ة امل �ن��اس �ب��ة
وامل ��ؤه� �ل ��ة وت �ق��وي �ت �ه��ا ب��ال �ل��وائ��ح
ال��داخ�ل�ي��ة بالتنسيق م��ع الجهات

ال� ��رق� ��اب � �ي� ��ة ب � �م ��ا ي� �ض� �م ��ن س�ل�ام ��ة
عمليات التدقيق املالي واالداري.
 -3ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت �ع��زي��ز ك �ف��اءة
االنظمة املحاسبية ونظم الرقابة
الداخلية في الهيئة بالتعاون مع
جهاز املراقبني املاليني.
 -4ال �ت �ن� �س �ي ��ق وامل � �ت� ��اب � �ع� ��ة م��ع
مجلس الوزراء لتفعيل دور الهيئة
وف �ق��ا ل �ق��ان��ون ان�ش��ائ�ه��ا ل�ل��وص��ول
ال��ى رؤي��ة حكومية مشتركة فيما
يتعلق بنقل اختصاصات الجهات
الحكومية االخرى للهيئة.
 -5ق �ي��ام م�ج�ل��س إدارة ال�ه�ي�ئ��ة
ب��امل �س��اه �م��ة ف ��ي ت��ذل �ي��ل امل �ع��وق��ات

التي تواجه اإلدارة التنفيذية.
 -6ي� �ج ��ب ال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق وب ��وق ��ت
ك��اف م��ع مطبعة الحكومة ب��وزارة
االع� �ل� ��ان ع� �ن ��د رغ � �ب ��ة ال �ه �ي �ئ��ة ف��ي
طباعة اي مطبوعات خ��اص��ة بها
وذل� � ��ك ل �ض �ب��ط وت ��رش� �ي ��د االن� �ف ��اق
العام في هذا املجالس.
 -7يجب اع�ط��اء االول��وي��ة ملعهد
ال �ك ��وي ��ت ل�ل�أب �ح ��اث ال �ع �ل �م �ي��ة الي
اب�ح��اث او اس�ت�ش��ارات او دراس��ات
ت ��رغ ��ب ال �ه �ي �ئ��ة ف ��ي ت �ن �ف �ي��ذه��ا ف��ي
املجاالت الداخلة في اختصاصات
املعهد تنفيذا لقرار مجلس الوزراء
وقواعد تنفيذ امليزانية والتنسيق

امل � �س � �ب� ��ق م � � ��ع امل � �ع � �ه� ��د ل� �ت� �ح ��دي ��د
االبحاث واالستشارات والدراسات
التي يقرر املعهد امكانية تنفيذها
ب��واس�ط�ت��ه وذل ��ك لضبط وترشيد
االنفاق العامة واملساهمة في ابراز
كفاءة العناصر الوطنية للمعهد
في املجال البحثي.
 -8األخ��ذ بعني االعتبار السيرة
ال��ذات �ي��ة ل �ل �ش��رك��ات امل � ��راد ت��رس�ي��ة
ال �ع �ق��ود ع�ل�ي�ه��ا خ��اص��ة ان ه�ن��اك
ش� ��رك� ��ات ش � ��اب ت �ن �ف �ي��ذه��ا ع �ق ��ودا
ح �ك��وم �ي��ة س ��اب� �ق ��ة اوج � � ��ه ق �ص��ور
ومخالفات وعدم التزام بالشروط
التعاقدية ما يتطلب استبعادها

تالفيا لتكرار تلك املخالفات.
 -9اع� � � � ��داد ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ل� � �ـ (ق ��ائ� �م ��ة
س� � � ��وداء) ب ��ال �ش ��رك ��ات وامل� �ق ��اول�ي�ن
وامل � �ك� ��ات� ��ب االس � �ت � �ش� ��اري� ��ة ال ��ذي ��ن
يثبت تعثرهم ف��ي ان�ج��از مشاريه
الهيئة كي ال تستند اليهم اعمال
اخرى مستقبال واالسترشاد اثناء
االع��داد لهذه القائمة باعمال تلك
ال� �ش ��رك ��ات وامل � �ق� ��اول �ي�ن وامل �ك��ات��ب
االس� �ت� �ش ��اري ��ة ف ��ي ال� �ج� �ه ��ات ال �ت��ي
كانت تمارس اختصاصات الهيئة
قبل انشائها باالضافة إلى اعتماد
ال �ي��ات معينة تضمن ح��ق الهيئة
ف ��ي ف �س��خ ع �ق��وده��ا م ��ع م ��ن يثبت

ت �ع �ث��ره اث� �ن ��اء ال �ت �ن �ف �ي��ذ وال ��رج ��وع
عليه بكافة االج� ��راءات القانونية
حفاظا لحق الجهة واملال العامة.
 -10مبادرة الهيئة في اقتراح اي
تعديالت تشريعية تعرقل اعمالها
ورفعها للوزير املختص لتحقيق
املصلحة العامة مع وجود متابعة
اداري � � ��ة ل �ه��ذه االق� �ت ��راح ��ات بشكل
دوري.
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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

عدم تطابق التخصصات الدراسية والمسميات
الوظيفية لدى هيئة أسواق المال
مالحظات شابت
تنفيذ أعمال
الديكور وتوريد
وتركيب األثاث
لمقر الهيئة
الجديد

في الحلقة الرابعة والثالثين من مالحظات ديوان
المحاسبة على نتائج الفحص والمراجعة الخاصة بتنفيذ
ميزانيات الوزارات واإلدارات الحكومية وحساباتها
الختامية للسنة المالية  2015/2014تنشر«الدستور»
بيانات الحساب الختامي لهيئة أسواق المال
والمالحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة الديوان
لبيانات وحسابات وسجالت وشؤون التوظيف وكذلك
الرقابة المسبقة والمخالفات المالية للسنة المالية
.2015/2014
أورد ديوان املحاسبة املالحظات
التي اسفر عنها فحص ومراجعة
ال� ��دي� ��وان ل �ل �ح �س��اب��ات وال �س �ج�ل�ات
وشؤون التوظف وكذلك املخالفات
امل��ال �ي��ة ل�ه�ي�ئ��ة اس� ��واق امل ��ال للسنة
املالية .2014/2014
اوال :فحص ومراجعة
حسابات وسجالت الهيئة
ف�ي�م��ا ي�ل��ي اه��م امل�لاح �ظ��ات التي
اس � �ف � ��ر ع� �ن� �ه ��ا ف � �ح� ��ص وم� ��راج � �ع� ��ة
دي� � � � � � ��وان امل � �ح � ��اس � �ب � ��ة ل� �ح� �س ��اب ��ات
وسجالت الهيئة عن السنة املالية
:2015/2014
م�لاح�ظ��ات ش��اب��ت تنفيذ اع�م��ال
ال��دي �ك��ور وت��وري��د وت��رك �ي��ب االث ��اث
ملقر هيئة اس��واق امل��ال الجديد في
احد االبراج التجارية.
واف� � � ��ادت ال �ه �ي �ئ��ة ب ��أن ��ه ك � ��ان م��ن
ال � �ل� ��ازم ال� �ق� �ي ��ام ب ��ال �ت �ع ��اق ��د ل�ل�م�ق��ر
ال �ج��دي��د ق �ب��ل ان� �ه ��اء ع �ق ��ود اي �ج��ار
امل �ق��ر ال �ح��ال��ي واس �ت �ط��اع��ت الهيئة
م� ��ن خ �ل��ال ال � �ت � �ف ��اوض ان ت�ح�ص��ل
على فترة سماح قدرها ستة اشهر
للمقر ال �ج��دي��د وان ج �ه��ود الهيئة
ف ��ي ه� ��ذا ال� �ش ��أن س ��اع ��دت ال� ��ى ح��د
كبير ف��ي تخفيض التكاليف ومع
ذل��ك ف��ان م��دة السماح املمنوحة لم
تكن تكفي الع��داد االعمال الخاصة
ب��امل �ش��روع بجميع م��راح�ل�ه��ا االم��ر
الذي اقتضى االمتداد الزمني.
واض��اف��ت الهيئة بوجود تأخير
من جانب املقاول والذي يعزى الى
تراخيه في فتح االعتمادات البنكية
الالزمة لحاجات املشروع وبما ادى
تلقائيا الى التأخير في عملية طلب
وشراء االثاث الالزم للمشروع.
وعقب الديوان مؤكدا ان التأخير
وال� � �ب � ��طء ف � ��ي س� �ي ��ر االع� � �م � ��ال ك �ب��د
الهيئة القيمة االيجارية عن مقرها

ال� �ج ��دي ��د وال� �ح ��ال ��ي وب� � ��أن ت��وث �ي��ق
االم� � ��ر ال �ت �غ �ي �ي��ري ت ��م ب �ع��د امل��وع��د
النهائي لتسليم االع�م��ال الخاصة
ب ��امل� �ن ��اق� �ص ��ة وب � � �ض� � ��رورة ت �ط �ب �ي��ق
ال �ش��روط ال�ت�ع��اق��دي��ة ب�ش��أن ت��راخ��ي
املقاول في فتح االعتمادات البنكية
ال�ل��ازم� ��ة ل� �ح ��اج ��ات امل � �ش� ��روع وم ��ا
ترتب على ذلك من تأخير التسلم.
 - 2عدم مراعاة الدقة لدى اعداد
تقدير بند ابحاث واستشارات في
امليزانية التقديرية للهيئة.
وط� �ل ��ب ال� ��دي� ��وان م� ��راع� ��اة ال��دق��ة
ل� ��دى اع� � ��داد ت �ق��دي��ر ال �ب �ن��د امل��ذك��ور
م�س�ت�ق�ب�لا وم ��واف ��ات ��ه ب ��ال ��دراس ��ات
التي تم االستناد عليها في تقدير
احتياجات الهيئة في هذا البند.
واف� � ��ادت ال �ه �ي �ئ��ة إن ��ه ي �ت��م اع ��داد
م �ش��روع امل�ي��زان�ي��ة ط�ب�ق��ا مل��ا ت ��ورده
االدارات املختلفة وعليه ت��م تقدير
اح �ت �ي��اج��ات ال�ه�ي�ئ��ة م��ن ب�ن��د اج��ور
خ��دم��ات اس�ت�ش��اري��ة وه��ي تتضمن
النسبة العالية من اجمالي تكاليف
امل �ش��اري��ع ال �ت��اب �ع��ة ل�ل�ه�ي�ئ��ة ون �ظ��را
لعدم تنفيذ بعض املشاريع لبعض
االدارات ت ��رت ��ب ع �ل��ى ذل� ��ك وج ��ود
ال��وف��ر امل��ذك��ور ب��امل�لاح�ظ��ة وس��وف
ت��راع��ي الهيئة مستقبال ه��ذا االم��ر
عند اعداد مشروع امليزانية.
 - 3وج��ود بعض اوج��ه الضعف
والقصور في نظم الرقابة الداخلية
لالدارة املالية بالهيئة.
وطلب الديوان اتخاذ كل ما يلزم
من اجراءات ملعالجة اوجه القصور
وال� �ض� �ع ��ف ل �ت �ع��زي��ز ن �ظ��م ال��رق��اب��ة
ال��داخ�ل�ي��ة ووض ��ع وتقييم الخطط
واالن�ش�ط��ة ال�ت��ي يتوجب تطبيقها
حتى يمكن االعتماد عليها وتحقق
الهدف منها على الوجه األكمل.
 - 4ع� � ��دم االن � �ت � �ه� ��اء م� ��ن ان� �ج ��از
تطوير الالئحة الخاصة باملحافظ

االستثمارية على الرغم من انتهاء
مدة العقد.
وط� �ل ��ب ال � ��دي � ��وان ب� �ي ��ان اس �ب ��اب
ال�ت��أخ�ي��ر ف��ي ان �ج��از ال�ع�ق��د وات�خ��اذ
ما يلزم لالنتهاء منه لكي يتسنى
ل �ل �ه �ي �ئ��ة االس � �ت � �ف � ��ادة م � ��ن ت �ط��وي��ر
ال �ل��ائ� � �ح � ��ة ال� � �خ � ��اص � ��ة ب ��امل� �ح ��اف ��ظ
االستثمارية.
واف ��ادت الهيئة ب��أن��ه ت��م االت�ف��اق
مع املكتب االستشاري على تأجيل
العمل باملشروع لحني االنتهاء من
تعديالت القانون رقم  7لسنة 2010
ب� �ش ��أن ان� �ش ��اء ه �ي �ئ��ة اس � � ��واق امل ��ال
وتنظيم نشاط االوراق املالية.
 - 5مالحظات شابت عقد ش��راء
أنظمة وبرامج مركز البيانات.
وط� �ل ��ب ال � ��دي � ��وان ب� �ي ��ان اس �ب ��اب
عدم متابعة العقد وف��رض غرامات
التأخير املستحقة على الشركة.
واف� � ��ادت ال�ه�ي�ئ��ة ب��أن �ه��ا واج �ه��ت
ت� �ع� �ق� �ي ��دات غ� �ي ��ر م ��أل ��وف ��ة وب �ع��ض
املشكالت غير املتوقعة عند تركيب
األن� �ظ� �م ��ة وال � �ب� ��رام� ��ج م �ح ��ل ال �ع �ق��د
امل��ذك��ور وفقا للدراسة الفنية التي
ك��ان��ت م �ع��دة ف ��ي اج� �ه ��زة وم �ع��دات
ال�ه�ي�ئ��ة ون �ت��ج ع��ن ذل��ك ع��دم تحقق
امل��واء م��ة ال�لازم��ة لتركيب االنظمة
وال� �ب ��رام ��ج وواج � �ه ��ت ال �ه �ي �ئ��ة ذل��ك
ب �ش��راء م �ع��دات اض��اف�ي��ة الستكمال
البنية التحتية ولتحقيق املواءمة
املطلوبة لتشغيل االنظمة والبرامج
ول��م يكن ه�ن��اك ثمة تأخير متعمد
م ��ن ال �ش��رك��ة امل �ت �ع��اق��د م �ع �ه��ا ي�ب��رر
فرض غرامات التأخير.
 - 6مالحظات شابت تنفيذ عقد
ت �ط��وي��ر وت��رك �ي��ب اخ �ت �ب��ار ب��رن��ام��ج
ألت �م�ت��ة اج � ��راء اج �ت �م��اع��ات مجلس
املفوضني:
وط� �ل ��ب ال � ��دي � ��وان ب� �ي ��ان اس �ب ��اب
ت �ج��اوز ن�س�ب��ة االوام� � ��ر ال�ت�غ�ي�ي��ري��ة

على امل�ت�ع��ارف عليه وع��دم تطبيق
غ � ��رام � ��ات ال� �ت ��أخ� �ي ��ر ع� �ل ��ى ال �ش��رك��ة
وات �خ��اذ االج� � ��راءات ال�ل�ازم��ة بشأن
الحفاظ على املال العام.
واف � � � ��ادت ال �ه �ي �ئ��ة ب � ��أن ب��رن��ام��ج
اتمتة اج��راءات اجتماعات مجلس
امل�ف��وض�ين ي�ه��دف ال��ى ان �ش��اء نظام
ي �ح��اك��ي االج � � � ��راءات امل� �ش ��ار ال�ي�ه��ا
م �م��ا ي� ��ؤدي ال ��ى وج� ��ود م�ت�ط�ل�ب��ات
جوهرية اثرت وبشكل مباشر على
تنفيذ املشروع.
 - 7م�لاح�ظ��ات ش��اب��ت ع�ق��د عمل
اختبار ألمن شبكة الهيئة:
وطلب الديوان بيان اسباب تأخر
تنفيذ تلك االختبارات واسباب عدم
التقيد ببنود العقد وع��دم تطبيق
غ��رام��ات التأخير مع اتخاذ الهيئة
لكافة االج��راءات الالزمة لتحصيل
غ��رام��ات ال�ت��أخ�ي��ر واالل �ت��زام ببنود
العقد ملا فيه الصالح العام.
واف� � � ��ادت ال �ه �ي �ئ��ة ب ��أن ��ه ك �م��ا ه��و
م� �ن� �ص ��وص ب ��ال� �ع� �ق ��د ف� � ��ان ال �ف �ت ��رة
ه ��ي ث �م��ان �ي��ة اس ��اب �ي ��ع ف �ع �ل �ي��ه ك�م��ا
ان االخ �ت �ب��ار ي�ت�ك��ون م��ن االخ�ت�ب��ار
االول ��ي للبنية التحتية ث��م االف��ادة
ب� �ت� �ق ��ري ��ر اول � � � ��ي ل �ت �ص �ح �ي ��ح ه� ��ذه
امل�ل�اح� �ظ ��ات وخ� �ل��ال ه � ��ذه امل��رح �ل��ة
وال� � �ت � ��ي ت� �ع� �ن ��ي ب �ت �ص �ح �ي��ح وس ��د
ال �ث �غ��رات ف��ان�ه��ا تعتبر خ ��ارج م��دة
الثمانية اسابيع لذلك فان التأخير
ن��ات��ج ع��ن س��د ال�ث�غ��رات االم�ن�ي��ة في
انظمة الهيئة وعليه ال يوجد مبرر
لفرض غرامات تأخير على الشركة.
 - 8م�ل�اح� �ظ ��ات ش� ��اب ��ت ت�ن�ف�ي��ذ
ع� �ق ��د ت� ��وري� ��د وت ��رك� �ي ��ب وت �ش �غ �ي��ل
نظام االرشفة االلكترونية لوثائق
الهيئة.
وطلب الديوان بيان اسباب تأخر
ان �ج��از م��راح��ل ال�ع�ق��د وع ��دم ف��رض
غ ��رام ��ات ت��أخ �ي��ر ع �ل��ى ال �ش��رك��ة مع

ات�خ��اذ الهيئة االج� ��راءات املناسبة
ب �ش��أن ت�ح�ص�ي��ل غ ��رام ��ات ال�ت��أخ�ي��ر
امل�س�ت�ح�ق��ة ع �ل��ى ال �ش��رك��ة وم�ت��اب�ع��ة
انجاز مراحل العقد في وقته املحدد
له لالستفادة املرجوة منه.
ثانيا :فحص ومراجعة
شؤون التوظف بالهيئة
 - 1م �ل�اح � �ظ ��ات ش� ��اب� ��ت الئ �ح��ة
ال � �ت� ��دري� ��ب وال � �ت � �ط ��وي ��ر ال��وظ �ي �ف��ي
والبرامج التدريبية في الهيئة.
وط � � �ل � ��ب ال � � � ��دي � � � ��وان ات� � � �خ � � ��اذ م��ا
ي� �ل ��زم ل �ت �ع��دي��ل ال�ل�ائ� �ح ��ة امل ��ذك ��ورة
وتضمينها آل �ي��ة اخ�ت�ي��ار امل��درب�ين
واملعاهد التدريبية واسس وقواعد
ت � �ح� ��دي� ��د م� �خ� �ص� �ص ��ات� �ه ��م امل ��ال� �ي ��ة
واالل �ت��زام بالبند ( )4 - 2م��ن دليل
السياسات.
واف � � � � � ��ادت ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ب� � � ��أن دائ� � � ��رة
التدريب والتطوير الوظيفي تعتمد
آل �ي��ة اخ�ت�ي��ار م��دروس��ة ي �ح��دد على
اس��اس �ه��ا اخ �ت �ي��ار ش��رك��ة ال �ت��دري��ب
ح�ي��ث ان ق�ب��ول ت��رش�ي��ح اي موظف
ف ��ي ال �ه �ي �ئ��ة الي ب��رن��ام��ج ت��دري �ب��ي
ي �ع �ق��د م ��ن ق �ب��ل ش ��رك ��ات ال �ت��دري��ب
امل�ح�ل�ي��ة وال�ع��امل�ي��ة داخ ��ل او خ��ارج
دول � ��ة ال �ك��وي��ت ي �ك��ون ب �ع��د دراس� ��ة
البرنامج من حيث محتواه العلمي
وامل �س �ت��وى ال��وظ �ي �ف��ي امل �ط �ل��وب له
والنظر في مدى مالءمته للمسمى
ال ��وظ� �ي� �ف ��ي وال� � ��درج� � ��ة ال��وظ �ي �ف �ي��ة
وطبيعة عمل امل��وظ��ف امل��رش��ح كما
ي �ت��م ت�ق�ي�ي��م ش��رك��ة ال �ت ��دري ��ب ال�ت��ي
تعتمد البرنامج التدريبي وعليه
تتم املوافقة وتقوم دائ��رة التدريب
ب� �ع� �م ��ل دراس� � � � ��ة ت �ق �ي �ي ��م ل �ل �ب ��رام ��ج
التدريبية الداخلية وبناء عليهما
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مالحظات على تنفيذ عقد توريد وتركيب
نظام األرشفة االلكترونية لوثائق الهيئة
تتمة المنشور ص13
تحدد املخصصات املالية للمدرب
بحسب س�ن��وات الخبرة ف��ي تنفيذ
البرامج املماثلة وسيرته الذاتية.
 - 2ع� ��دم ت �ط��اب��ق ال�ت�خ�ص�ص��ات
ال��دراس�ي��ة م��ع املسميات الوظيفية
ل � � ��دى ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ب ��امل� �خ ��ال� �ف ��ة ل��دل �ي��ل
الوصف الوظيفي.
وط��ال��ب ال ��دي ��وان ب�ب�ي��ان اس�ب��اب
اخ � � �ت � � �ي � � ��ار ه � � � � ��ذه ال � �ت � �خ � �ص � �ص� ��ات
وت�ع�ي�ي�ن�ه��م ف��ي ادارات ال تتطابق
مع تخصصاتهم وال مع مؤهالتهم
العلمية واع�ط��ائ�ه��م مسميات غير
مدرجة في دليل الوصف الوظيفي
املعتمد.
واف��ادت الهيئة بمبررات اختيار
التخصصات وتعيني موظفني في
ادارات ال تتطابق مع تخصصاتهم
وال م��ع مؤهالتهم العلمية وكذلك
اوردت م�ب��ررات اعطائهم مسميات
غ� �ي ��ر م� ��درج� ��ة ف� ��ي دل � �ي ��ل ال ��وص ��ف
الوظيفي املعتمد.
 - 3وج� ��ود وظ��ائ��ف ش��اغ��رة في
ال�ه�ي�ك��ل ال�ت�ن�ظ�ي�م��ي ل�ل�ه�ي�ئ��ة وع��دم
اتمام التعيينات املعتمدة.
وطلب الديوان بيان اسباب هذه
االنحرافات وعدم اتمام التعيينات
املقدرة لدى الهيئة.
واف � � � � � � ��ادت ال � �ه � �ي � �ئ� ��ة ب � ��أن � ��ه ج� ��ار
ال �ت �س �ك�ي�ن م� ��ن خ �ل��ال اإلع� �ل� ��ان ع��ن
ال��وظ��ائ��ف ال �ش��اغ��رة وف �ق��ا الح �ك��ام
ال� �ق ��وان�ي�ن وال � � �ق� � ��رارات ال �ح �ك��وم �ي��ة
املرعية والئحة املوارد البشرية.
ثالثا :المالحظات المستمرة
الكثر من سنة مالية
ولم تقم الهيئة بتالفيها:
ومن بني تلك املالحظات ما يلي:
 - 1مخالفة ال�ب�ن��د  8م��ن الفصل
ال� � �ث � ��ام � ��ن ع � �ش � ��ر  -اح� � � �ك � � ��ام ع ��ام ��ة
ل�ل�ح�س��اب��ات وم�خ��ال�ف��ة ال�ب�ن��د  7من
ال �ف �ص��ل ال � �س� ��ادس  -اح� �ك ��ام ع��ام��ة
للشؤون الوظيفية واملكافآت بعدم
وج��ود ض��واب��ط او خطط للتدريب
من قواعد تنفيذ ميزانيات الهيئات
واملؤسسات العامة ذات امليزانيات
املستقلة.
 - 2م�خ��ال�ف��ة امل� ��ادة رق ��م  158من
ال �ق��ان��ون رق ��م  7ل�س�ن��ة  2010بشأن
ان �ش��اء هيئة اس ��واق امل ��ال وتنظيم
ن� �ش ��اط االوراق امل ��ال� �ي ��ة ال �خ��اص��ة
بتوفيق اوض��اع الشركة الكويتية
للمقاصة وفقا الحكام هذا القانون
والئحته التنفيذية.

 - 3مالحظات شابت قرار مجلس
امل� �ف ��وض�ي�ن ب� �ش ��أن االح �ت �ي��اط �ي��ات
النقدية.
 - 4مالحظات شابت عقد ايجار
م� �ق ��ر ال� �ه� �ي� �ئ ��ة امل � ��ؤق � ��ت م � ��ع اح � ��دى
الشركات:
فيما يلي اهم املالحظات
 عدم التزام الهيئة بعرض العقدعلى ادارة الفتوى والتشريع وذلك
ال�ت��زام��ا ب��امل��ادة رق��م  5م��ن امل��رس��وم
رق��م  12لسنة  1960بقانون تنظيم
ادارة الفتوى والتشريع.
 قيام الهيئة بابرام العقد كطرفثان وبايراد شروط مجحفة بحقها
ودون ت�ض�م�ي�ن��ه االم �ت �ي ��ازات ال�ت��ي
منحها القانون االداري.
 مخالفة امل��ادة رق��م  12م��ن عقداالي �ج��ار واملتعلقة باحقية الطرف
االول على جميع ال��دائ�ن�ين للمادة
رقم  216من قانون املرافعات املدنية
والتجارية الكويتي رقم .38
 مخالفة البند  10من ملحق عقداي �ج��ار امل�ب�ن��ى ال�ج��دي��د مل�ق��ر الهيئة
للقواعد العامة في القانون.
 - 5مخالفة البند أ م��ن االح�ك��ام
ال�ع��ام��ة ل��دل�ي��ل ال�س�ي��اس��ات وال�ن�ظ��م
وال� �ق ��واع ��د واالج � � � � ��راءات ال �خ��اص��ة
باملوارد البشرية في الهيئة للمادة
رق��م  4م��ن امل��رس��وم بقانون رق��م 15
لسنة  1979بشأن الخدمة املدنية.
 - 6ق �ي��ام ال�ه�ي�ئ��ة ب�م�ن��ح امل��وظ��ف
رق� ��م  183م �ق��اب��ل رص� �ي ��د اج ��ازات ��ه
باملخالفة لعقد عمله.
واف ��ادت الهيئة ب��أن��ه ت��م تحويل
امل ��وض ��وع ال� ��ى االدارة ال �ق��ان��ون �ي��ة
ل�ع�م��ل ال�ل��ازم ف��ي ه ��ذا ال �ش��أن علما
ب��أن��ه ل��م ي�ت��م ص ��رف م �ك��اف��أة نهاية
ال � �خ� ��دم� ��ة ل� �ل� �م ��وظ ��ف امل� � �ش � ��ار ال �ي��ه
وذل ��ك ح�ت��ى ي�ت��م ت�س��وي��ة املديونية
املستحقة عليه.
 - 7ق �ي��ام ال�ه�ي�ئ��ة ب�ح�س��اب رات��ب
االج � ��ازات ال��دوري��ة وم�ق��اب��ل رصيد
االجازات الدورية باملخالفة للمادة
رقم  84من نظام الخدمة املدنية مما
ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون
وجه حق.
 - 8تضمنت املناقصة الخاصة
ب � �ش� ��راء ت� �ج� �ه� �ي ��زات آل� �ي ��ة وان �ظ �م��ة
ل �ب �ن��اء م ��رك ��ز ب� �ي ��ان ��ات ال �ه �ي �ئ��ة م��ن
اح� ��دى ال �ش��رك��ات ب �ن��دا ب ��اع ��داد 15
دورة ت��دري �ب �ي��ة ل �ع��دد  3اش �خ��اص
ب��اج �م��ال��ي  45دورة ف ��ي ح�ي�ن ان��ه
ت��م ت��زوي��د ال��دي��وان ب�ش�ه��ادات تفيد
تدريب موظف واحد بعدد  8دورات
وموظف آخر بعدد  7دورات فقط.

وجود وظائف
شاغرة في
الهيكل التنظيمي
للهيئة وعدم
إتمام التعيينات
المعتمدة

وافادت الهيئة بأنها طلبت عدد
 15دورة تدريبية لعدد  3اشخاص
باجمالي  45دورة وارفقت شهادات
حضور الدورات.
 - 9ص��رف ف��رق تسكني موظفي
ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ف � ��ي م� ��رف� ��ق ال � �س � ��وق دون
استقطاع نسبة التأمينات.
 - 10عدم التزام الهيئة بالقوانني
وال�ق��رارات املنظمة للمكافأة املالية
والدعم املالي وعالوة غالء املعيشة
وعالوة األوالد وذوي االحتياجات
الخاصة.
 - 11ع��دم ال �ت��زام ال�ه�ي�ئ��ة ب��امل��ادة
رق ��م  28م ��ن ال �ق��ان��ون رق ��م  7لسنة
 2010ب �ش��أن ان �ش ��اء ه�ي�ئ��ة اس ��واق
املال واملعدل بالقانون رقم  22لسنة
.2015
 - 12عدم تزويد الديوان ببعض
امل �س �ت �ن��دات م �م��ا س��اه��م ف��ي ع��رق�ل��ة
اع �م��ال ال ��دي ��وان وع ��دم تمكينه من
ممارسة اعماله الرقابية.
 - 13عدم قيام الهيئة باستقطاع
ح� �ص ��ة ال� �ت ��أم� �ي� �ن ��ات م � ��ن ال � �ع�ل��اوة
ال �خ ��اص ��ة مل��وظ �ف �ي �ه��ا ك �ع �ن �ص��ر م��ن
عناصر التأمني التكميلي باملخالفة
ل�ق��رار امل��ؤس�س��ة ال�ع��ام��ة للتأمينات
االجتماعية رقم  1لسنة .1997
 - 14املالحظات التي شابت عقد
اعمال الحراسة واالمن وعقد اعمال
النظافة وذل��ك ب�ع��دم ال �ت��زام الهيئة
ب��امل��ادت�ين رق�م��ي  66-64م��ن ق��ان��ون
ال �ع �م��ل ب��ال �ق �ط��اع األه� �ل ��ي ف ��ي عقد
اعمال الحراسة واألمن وعقد اعمال
النظافة.
 - 15م �خ ��ال �ف ��ة ب � �ن� ��ود ال�ل�ائ �ح��ة
امل��ال�ي��ة ال�خ��اص��ة بتنظيم امليزانية
والحساب الختامي لبعض احكام
الدستور.
 - 16مخالفة الهيئة للمادة رقم
 156من قانون انشائها رقم  7لسنة

.2010
 - 17املالحظات الواردة على عقد
هيئة اس��واق امل��ال م��ع أح��د البنوك
االجنبية ومنها:
 ان� �ت� �ه ��اء امل� � ��دة امل � �ح� ��ددة ب�ع�ق��دال �ه �ي �ئ��ة ل�ت�ن�ف�ي��ذ األع� �م ��ال م ��ع أح��د
البنوك االجنبية دون االنتهاء من
األع�م��ال ال ��واردة فيه مما رت��ب عدم
الزامية املبالغ املتفق عليها.
 ادخ � � ��ال ال �ه �ي �ئ��ة ف� ��ي ال �ض �م��انالعقدي من قبل البنك بعد تأسيس
ش� ��رك� ��ة ب � ��ورص � ��ة االوراق امل ��ال �ي ��ة
باملخالفة للمبادئ العامة للقانون
االداري.
 اشتمال العقد على بنود تعطيام �ت �ي��ازات واس �ع��ة للبنك ف��ي فسخ
ال�ع�ق��د ب��امل�خ��ال�ف��ة ل�ل�م�ب��ادئ ال�ع��ام��ة
للقانون االداري.
 ع � ��دم ال � �ت� ��زام ال �ه �ي �ئ��ة ب �ج ��دولال �ص�لاح �ي��ات امل�ع�ت�م��د م��ن مجلس
املفوضني وباتباع اساليب القانون
االداري وذل� ��ك ع �ن��د ال �ت��وق �ي��ع على
العقد.
 اختصاص محاكم غير كويتيةف��ي ن�ظ��ر اي ن ��زاع وارد ع�ل��ى العقد
وذلك باملخالفة للمادة رقم  108من
قانون انشاء هيئة اسواق املال رقم
 7لسنة .2010
 عدم التزام الهيئة بابرام العقدب��ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ق��رار
مجلس الوزراء رقم  49لسنة .1988
 - 18م�ل�اح �ظ��ات ش��اب��ت عملية
ت�س�ك�ين م��وظ�ف��ي ال�ه�ي�ئ��ة ف��ي س��وق
ال�ك��وي��ت ل�ل�اوراق امل��ال�ي��ة على ك��ادر
الهيئة.
 - 19اوجه قصور شابت الالئحة
امل��ال �ي��ة ف ��ي ال �ب ��اب ال ��راب ��ع ال �خ��اص
ب �ق��واع��د امل �ش �ت��ري��ات وامل �ن��اق �ص��ات
والعقود واملخازن ومنها:
 -اغفال الالئحة املالية لنص عدم

ج��واز تجزئة عملية ال�ش��راء بهدف
ال �خ��روج ع��ن ن�ط��اق اس�ل��وب ال�ش��راء
باملنافسة.
 اغفال الالئحة املالية لنص علىما ينظم عملية تداول وجرد العهد
بنوعيها الشخصية والتنظيمية.
 - 20ع � ��دم ق� �ي ��ام ادارة امل � � ��وارد
البشرية والخدمات االدارية باعداد
خطة ملشتريات ومتطلبات الهيئة
م ��ن ال �خ��دم��ات االداري � � ��ة ب��امل�خ��ال�ف��ة
ل�ل�ب�ن��ود  1-1و 2-1و 3-1م��ن ال�ب��اب
ال��راب��ع ال�خ��اص بقواعد املشتريات
واملناقصات والعقود واملخازن.
 - 21ع � ��دم ت �ف �ع �ي��ل ال �ب �ن��د 11-3
ال �خ��اص ب��ال�ج��رد م��ن ال �ب��اب ال��راب��ع
ل�ل�ائ� �ح ��ة امل ��ال � �ي ��ة امل� �ن� �ظ ��م ل �ق ��واع ��د
امل�ش�ت��ري��ات وامل �ن��اق �ص��ات وال�ع�ق��ود
واملخازن.
 - 22مخالفة الهيئة ل�ل�ق��رار رقم
 2012-18-1ب �ش��أن امل �ك��اف��أة امل��ال�ي��ة
للموظفني.
 - 23ع��دم اع�ت�م��اد الئ�ح��ة امل��وارد
ال �ب �ش��ري��ة ف� ��ي ال �ه �ي �ئ��ة وال� � �ق � ��رارات
االداري � � � � � � ��ة امل� �ك� �م� �ل ��ة ل � �ه� ��ا وج � � ��دول
الدرجات واملرتبات من قبل مجلس
ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة ب��امل�خ��ال�ف��ة للمواد
ارقام  38-5من املرسوم بقانون رقم
 15ل�س�ن��ة  1979ف��ي ش ��أن ال�خ��دم��ة
املدنية.
 - 24ع� � � ��دم اك� � �ت� � �م � ��ال ال� ��وص� ��ف
الوظيفي للهيئة باملخالفة للباب
الثالث ال�خ��اص بتوصيف وتقييم
ال ��وظ ��ائ ��ف م� ��ن دل� �ي ��ل ال �س �ي��اس��ات
وال� �ن� �ظ ��م وال � �ق� ��واع� ��د واالج � � � � ��راءات
الخاصة باملوارد البشرية.
 - 25ق � �ي� ��ام ال �ه �ي �ئ ��ة ب��ال �ت �ع �ي�ين
واالس� �ت� �ع ��ان ��ة ب �ب �ع��ض االش� �خ ��اص
للعمل في بعض اللجان دون وجود
اي ع�ل�اق ��ة وظ �ي �ف �ي��ة ب�ي�ن امل�ع�ي�ن�ين

وال� �ه� �ي� �ئ ��ة ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ل��اج � ��راءات
املقررة بالئحة املوارد البشرية.
 - 26ق �ي��ام ال�ه�ي�ئ��ة ب�م�ن��ح اج ��ازة
الوضع باملخالفة للبند  6من الباب
ال�ث��ام��ن ل��دل�ي��ل ال�س�ي��اس��ات والنظم
ال � �ق� ��واع� ��د واالج � � � � � � ��راءات ال �خ��اص ��ة
باملوارد البشرية.
 - 27صرف مكافأة نهاية خدمة
ل� �ب� �ع ��ض امل � ��وظ� � �ف �ي��ن امل �س �ت �ق �ي �ل�ي�ن
ب ��امل �خ ��ال �ف ��ة ل �ل �ب �ن��د  15م� ��ن ال� �ب ��اب
السابع من دليل سياسات وقواعد
واج ��راءات امل��وارد البشرية وترتب
على ذل��ك ص��رف مبالغ مالية دون
وج � ��ه ح� ��ق ق� � ��درت ب �م �ب �ل��غ 19.728
دينارا كويتيا.
 - 28ت� �ع� �ي�ي�ن ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ل �ب �ع��ض
امل � ��وظ� � �ف �ي��ن ب� ��امل � �خ� ��ال � �ف� ��ة ل � �ق� ��ان� ��ون
التأمينات االجتماعية وال �ق��رارات
املنظمة له.
رابعا :المخالفات المالية
فيما يلي تلك املخالفات:
 - 1ع ��دم االل �ت ��زام ب��أح�ك��ام امل ��ادة
رق��م  52م��ن ال �ق��ان��ون رق��م  30لسنة
 1964وذلك في املوضوعات التالية:
 امل� �خ ��ال� �ف ��ة امل ��ال � �ي ��ة رق� � ��م -131 2015/2014بشأن عدم اتباع احدى
امل��وظ �ف��ات ل �ل�اج� ��راءات امل�ن�ص��وص
عليها في دليل السياسات والنظم
وال� �ق ��واع ��د واالج � � � � ��راءات ال �خ��اص��ة
باملوارد البشرية وذلك عند قيامها
بتسلم االج��ازات املرضية الخاصة
بموظفة بالهيئة.
 امل� �خ ��ال� �ف ��ة امل ��ال � �ي ��ة رق� � ��م -132 2015/2014بشأن واقعة قيد والغاء
م ��وظ� �ف ��ي ال �ه �ي �ئ ��ة ل� � ��دى امل��ؤس �س��ة
ال �ع ��ام ��ة ل �ل �ت��أم �ي �ن��ات االج �ت �م��اع �ي��ة
وامل �ن �س��وب��ة مل��وظ�ف��ي دائ� ��رة ش��ؤون
املوظفني.
 امل� �خ ��ال� �ف ��ة امل ��ال � �ي ��ة رق� � ��م -134 2015/2014ب� �ش ��أن ال� �ت� �ج ��اوزات
االداري ��ة واملالية املرتكبة من مدير
دائرة التدريب والتطوير الوظيفي
باالنابة.
 امل� �خ ��ال� �ف ��ة امل ��ال � �ي ��ة رق� � ��م -135 2015/2014ب� �ش ��أن ال� �ت� �ج ��اوزات
التي شابت اج��راءات تعيني احدى
املوظفات.
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أقام غبقته الرمضانية بحضور وزراء ونواب وعدد كبير من أبناء الدائرة

الجالل :هدفنا معالجة المثالب الموجودة
في قانون البلدية الحالي
أق���ام ال��ن��ائ��ب ط�ل�ال ال��ج�لال غبقته
ال���رم���ض���ان���ي���ة ف����ي دي�����وان�����ه ب��م��ن��ط��ق��ة
ال����ف����ن����ي����ط����ي����س م������س������اء ام���������س االول
ب��ح��ض��ور وزراء ون����واب وع���دد كبير
من ابناء الدائرة الخامسة.
وفي كلمة له توجه الجالل بأطيب
ال���ت���ه���ان���ي وأس����م����ى ال���ت���ب���ري���ك���ات إل���ى
م��ق��ام ح��ض��رة ص��اح��ب ال��س��م��و أم��ي��ر
البالد الشيخ صباح األحمد الجابر
الصباح وإلى سمو ولي عهده األمني
الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح
والى جميع املواطنني واملقيمني على
أرض الكويت بمناسبة شهر رمضان
ال���ك���ري���م س���ائ�ل�ا ال���ل���ه ان ي��ع��ي��ده على
الكويت واالمتني العربية واالسالمية
بالخير واليمن والبركات.
واض����اف ان ش��ه��ر رم��ض��ان فرصة
ل��ن��ج��ت��م��ع م���ع ه����ذه ال����وج����وه ال��ط��ي��ب��ة

الصانع والكندري وعدد من املهنئني

وزير الداخلية يهنئ الجالل بالشهر الكريم

ولنتبادل التهاني والتبريكات مبديا
ح���رص���ه ل�ل�اس���ت���م���اع ال�����ى آراء اب���ن���اء
ال���دائ���رة ف��ي ال��ق��وان�ين وامل��وض��وع��ات
التي ناقشها املجلس وكذلك املدرجة

على جدول اعماله .وشكر الجالل في
ختام حديثه كل من شرفه بالحضور
ملتمسا العذر ملن لم تسعفه ظروفه
ع���ن ال���ح���ض���ور س���ائ�ل�ا ال���ل���ه ان يعيد

شهر رم��ض��ان على الجميع بالخير
والصحة والعافية.
وه�����ن�����أ ال������ج���ل��ال اول�������ي�������اء االم��������ور
بمناسبة نجاح ابنائهم في مرحلة

الثانوية ال��ع��ام��ة متمنيا لهم مزيدا
من التقدم في املرحلة الجامعية.
وقال الجالل بصفته رئيس لجنة
ال�����ش�����ؤون ال���ص���ح���ي���ة واالج���ت���م���اع���ي���ة

والعمل البرملانية ان اللجنة تمكنت
م����ن ان����ج����از ال���ع���دي���د م����ن امل���واض���ي���ع
امل���درج���ة ع��ل��ى ج����دول اع��م��ال��ه��ا خ�لال
دور االن����ع����ق����اد ال����ح����ال����ي ك���م���ا ان���ه���ا
ت��م��ك��ن��ت م���ن اق������رار ت��ع��دي�لات ق��ان��ون
ت��ن��ظ��ي��م م��ه��ن��ة ال��ص��ي��دل��ة ف���ي جلسة
ال��ث�لاث��اء امل��اض��ي وال��ت��ي ك��ان��ت محل
ت��رح��ي��ب واس���ع ف��ي أوس����اط املعنيني
واملختصني.
وق�������ال ال����ج��ل�ال ان م���ج���ل���س االم����ة
سيقر اليوم قانون املناقصات العامة
بحلته الجديدة في امل��داول��ة الثانية
والذي سيساهم في االسراع بتنفيذ
امل����ش����اري����ع ال���ت���ن���م���وي���ة ك���م���ا س��ي��ق��ر
امل��ج��ل��س ت��ع��دي�لات ق���ان���ون ٢٠٠٥ /٥
ب���ش���أن ب��ل��دي��ة ال���ك���وي���ت وه���دف���ن���ا هو
معالجة املثالب امل��وج��ودة بالقانون
الحالي.

الظفيري :قطعنا شوطا كبيرا
في حل القضية اإلسكانية

الخميس يستقبل مهنئيه
بشهر رمضان

أق��ام النائب د.منصور الظفيري
حفال الستقبال املهنئني بمناسبة
ح��ل��ول ش��ه��ر رم��ض��ان امل���ب���ارك وق��ال
ف�����ي ت���ص���ري���ح ل���ل���ص���ح���اف���ي�ي�ن على
ه����ام����ش االس����ت����ق����ب����ال :ان����ه����ا ف��رص��ة
ل�ل�ال���ت���ق���اء ب���ج���م���وع امل����واط����ن��ي�ن م��ن
أج���ل االس��ت��م��اع إل���ى وج��ه��ة نظرهم
عن مجمل القضايا واإلنصات إلى
متطلباتهم وتدوينها سعيا اليجاد
حلول مناسبة تخدم املواطنني.
وأض�������اف ال���ظ���ف���ي���ري :ون���ح���ن ف��ي
امل��ج��ل��س ال��ح��ال��ي اع��ت��ب��رن��ا القضية
اإلس��ك��ان��ي��ة م��ن أول��وي��ات��ن��ا وقطعنا
ش���وط���ا ك��ب��ي��را ف���ي ح��ل��ه��ا ووف�����ق ما
ه��و م��خ��ط��ط س��ل��م��ت  ١٢أل���ف وح��دة
سكنية في عام  ٢٠١٥وفور البدء في
وضع البنية التحتية ملدينة جنوب
سعد العبدالله ستكون عالمة فارقة
ف��ي ح��ل ال��ق��ض��ي��ة االس��ك��ان��ي��ة فضال
عن مدينة جنوب املطالع.
وذكر الظفيري أننا وقبل رمضان
طالبنا وزارة ال��ت��ج��ارة والصناعة
ب���إح���ك���ام ق��ب��ض��ت��ه��ا ال���رق���اب���ي���ة ض��د
ظ��اه��رة غ�ل�اء االس���ع���ار ف��ي رم��ض��ان
م���ع ض������رورة ض��ب��ط اس���ع���ار ال��س��ل��ع
في الجمعيات واالس��واق وحرصنا
على متابعة األمر مع وزير التجارة.

اس��ت��ق��ب��ل ال��ن��ائ��ب ع��ل��ي الخميس
ام���س ف���ي دي���وان���ه امل��ه��ن��ئ�ين بحلول
ش��ه��ر رم���ض���ان امل����ب����ارك ف���ي ال��غ��ب��ق��ة
الرمضانية التي اقامها ف��ي صالة
عبدالله امل��ب��ارك بمنطقة الخالدية
وق��د حضرها العديد من املواطنني
م��ن اه��ال��ي ال���دائ���رة ال��ث��ال��ث��ة وت��ب��ادل
ال����ح����ض����ور ال����ت����ه����ان����ي واالح������ادي������ث
الودية بمناسبة شهر رمضان.
وأك���������د ال����خ����م����ي����س ف������ي ت���ص���ري���ح
ص���ح���اف���ي ع���ل���ى ه���ام���ش ال���ح���ف���ل ان
ه��ن��اك توافقا حكوميا نيابيا على
ق��ان��ون البلدية لكن االخ��ت�لاف فقط
ف���ي دوائ������ر م���ح���ددة ف���ي ان��ت��خ��اب��ات
امل�����ج�����ل�����س ال������ب������ل������دي وال دخ���������ل ل���ه
بالقبائل الفتا الى ان هذا االختالف
س���ي���ن���اق���ش داخ��������ل ل���ج���ن���ة امل���راف���ق���ة
وس���ي���ص���ل ال���ت���ق���ري���ر ال������ى امل��ج��ل��س
للتصويت عليه والحكم في النهاية
لألغلبية.

الظفيري يستقبل املهنئني بالشهر الكريم

جانب من استقبال املهنئني

الخميس يستقبل مهنئيه

ويتوسط عددا من املهنئني بالشهر الكريم
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الكويت تؤكد تعاونها
مع األمم المتحدة لتعزيز
حقوق اإلنسان
أكد مندوب الكويت الدائم لدى
األم��م املتحدة واملنظمات الدولية
في جنيف السفير جمال الغنيم أن
دورة مجلس األمم املتحدة لحقوق
اإلنسان التي تنطلق اليوم االثنني
على قدر كبير من األهمية.
وقال لكونا إن هذه الدورة تواكب
الذكرى السنوية العاشرة النطالق
امل�ج�ل��س م��ا ي��دع��و إل��ى تقييم أداء
امل�ج�ل��س طيلة ه��ذه ال�ف�ت��رة ملعرفة
أي � ��ن أخ� �ف ��ق ومل� � � ��اذا وك� �ي ��ف ي�م�ك��ن
االستفادة من نجاحاته في تعزيز
حقوق اإلنسان كافة.
وأض ��اف ان ه��ذه ال� ��دورة س��وف
ت �ت �ض �م��ن أي � �ض� ��ا ت �ح ��دي �ث ��ا م�ه�م��ا
ل�ل��ان � �ت � �ه� ��اك� ��ات ال � � �ت � ��ي ت� �ش� �ه ��ده ��ا
األراضي السورية من خالل تقرير
ال�ل�ج�ن��ة امل�س�ت�ق�ل��ة امل�ع�ن�ي��ة ب��رص��د
ت�ل��ك االن�ت�ه��اك��ات وت��وص�ي��ات�ه��ا في
ظل تدهور األوضاع اإلنسانية في
سوريا.
وأش � � � � ��ار إل � � ��ى وج � � � ��ود ت �ن �س �ي��ق
خليجي ع��رب��ي ج�ي��د ل��دع��م موقف
ف� �ل� �س� �ط�ي�ن أم � � � ��ام امل � �ج � �ل ��س أث � �ن ��اء
اس � �ت � �ع � ��راض االن � �ت � �ه� ��اك� ��ات ال �ت ��ي

ي �ت �ع��رض ل �ه��ا ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ون في
األراض � ��ي ال �ت��ي تحتلها إس��رائ�ي��ل
م��ن خ�لال البند السابع م��ن أعمال
املجلس.
ك �م��ا ل �ف��ت إل� ��ى م��واك �ب��ة ال � ��دورة
االح �ت �ف��ال ب��ال��ذك��رى ال� �ـ  30إلع�ل�ان
ال �ح��ق ف ��ي ال�ت�ن�م�ي��ة ك��أح��د ح�ق��وق
اإلنسان.
وذك��ر أن املجلس سيناقش في
هذه الدورة كيفية االرتقاء بحقوق
اإلن � � �س � ��ان ل � �ل � �م� ��رأة وامل� �س ��اه� �م ��ات
املمكنة للبرملانات في عمل مجلس
األم � ��م امل �ت �ح ��دة ل �ح �ق��وق اإلن� �س ��ان
وكيفية استخدام الرياضة والقيم
وامل � � �ب� � ��ادئ األومل � �ب � �ي� ��ة ف� ��ي ت �ع��زي��ز
حقوق اإلنسان وصيانتها.
وأوض� ��ح أن ب��رن��ام��ج ع�م��ل ه��ذه
ال � � ��دورة ي �ت �ض �م��ن أي �ض ��ا ح � ��وارات
ت �ف��اع �ل �ي��ة م ��ع امل� �ق ��رري ��ن امل �ع �ن �ي�ين
ب�ق�ض��اي��ا ال�ع�ن�ص��ري��ة وامل�ه��اج��ري��ن
ومحاربة الفقر واالعتناء بالصحة
ومكافحة االتجار بالبشر وضمان
ح��ق ال�ت�ع�ل�ي��م وال �ت �ض��ام��ن ال��دول��ي
كحق من حقوق اإلنسان.

انطالق منافسات البطولة
الرمضانية أللعاب المعاقين
انطلقت م�ن��اف�س��ات البطولة
ال��رم �ض��ان �ي��ة ال �ث��ام �ن��ة ألل �ع��اب
امل�ع��اق�ين ال�ت��ي ينظمها ال�ن��ادي
ال�ك��وي�ت��ي ال��ري��اض��ي للمعاقني
م �س��اء ال �س �ب��ت وت �ش �م��ل أل �ع��اب
ك � � ��رة ال � �س � �ل� ��ة ع � �ل� ��ى ال � �ك� ��راس� ��ي
امل� � �ت� � �ح � ��رك � ��ة وك� � � � � ��رة ال� � �ط � ��اول � ��ة
وامل �ب��ارزة والبوشية بمشاركة
ع��دد كبير م��ن الع�ب��ي والع�ب��ات
النادي.
وأس � �ف� ��رت م �ن��اف �س��ات ال �ي��وم
األول ل �ل �ب �ط��ول��ة ال �ت ��ي ت�س�ت�م��ر
ث�ل�اث��ة أي � ��ام ع ��ن ت�ح�ق�ي��ق ف��ري��ق
ال � �ك� ��وي� ��ت ف � � � ��وزا ص� �ع� �ب ��ا ع �ل��ى
ن �ظ �ي��ره االت � �ح� ��اد ب �ن �ت �ي �ج��ة 54
ن� �ق� �ط ��ة م� �ق ��اب ��ل  52ن� �ق� �ط ��ة ف��ي
اف �ت �ت��اح م �ن��اف �س��ات ك ��رة ال�س�ل��ة
ع �ل��ى ال �ك��راس��ي امل �ت �ح��رك��ة بعد
م� � �ب � ��اراة ق� ��وي� ��ة م � ��ن ال �ج��ان �ب�ي�ن
حسمها الفائز بصعوبة علما
بأن املسابقة تضم أيضا فريق

النوخذة.
وفي مسابقة املبارزة لسالح
(ال�ف�ل��وري��ه) لفئة العمومي فاز
الالعب عبدالله الحداد باملركز
األول ت �ل��اه ف �ي �ص��ل ال� �ك� �ن ��دري
ث��ان �ي��ا ف ��ي ح�ي�ن ت ��وج س�ل�ي�م��ان
ال�ت�م�ي�م��ي ف��ي م �ن��اف �س��ات نفس
السالح لفئة الناشئني متقدما
على ال�لاع��ب عبدالله الخالدي
الذي حل ثانيا.
وش � �ه� ��دت م �ن��اف �س��ات ال �ي��وم
األول أي� �ض ��ا اق ��ام ��ة ت�ص�ف�ي��ات
ل� �ع� �ب ��ة ك � � ��رة ال� � �ط � ��اول � ��ة ل �ف �ئ �ت��ي
ال� �ف ��ردي (وق� ��وف� ��ا) و(ج �ل��وس��ا)
اض��اف��ة إل��ى تصفيات مسابقة
ال �ب��وش �ي��ا ل�ف�ئ�ت��ي (ب� ��ي س ��ي )1
و(ب � � ��ي س� ��ي  )2ع� �ل ��ى أن ت �ق��ام
نهائيات ه��ذه املنافسات خالل
اليومني املقبلني.

تخريج  56ضابطا كويتيا
من كلية القادة واألركان بمصر
احتفل امس في مصر بتخريج
 56ضابطا كويتيا م��ن ال��دارس�ين
ب�ك�ل�ي��ة ال� �ق ��ادة واالرك � � ��ان امل�ص��ري��ة
ب �ح �ض��ور ال� �ق ��ائ ��د ال � �ع� ��ام ل �ل �ق��وات
امل �س �ل �ح��ة امل �ص��ري ��ة وزي � ��ر ال ��دف ��اع
واالن� � �ت � ��اج ال� �ح ��رب ��ي ال� �ف ��ري ��ق اول
صدقي صبحي.
وح �ض ��ر ح �ف��ل ال �ت �خ��رج ال �ق��ائ��م
ب� ��أع � �م� ��ال س� � �ف � ��ارة ال � �ك� ��وي� ��ت ل ��دى
ال� � �ق � ��اه � ��رة ب � ��االن � ��اب � ��ة امل� �س� �ت� �ش ��ار
ع � �ب� ��د ال � �ع� ��زي� ��ز ال � �ب � �ش� ��ر وامل� �ل� �ح ��ق
ال � �ع � �س � �ك� ��ري ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي ال �ع �م �ي ��د
ال��رك��ن اب��راه �ي��م ال �ل��وغ��ان��ي وك �ب��ار
ال�ض�ي��وف م��ن ال �س �ف��راء وامللحقني
العرب واالجانب وقيادات القوات
املسلحة املصرية.
وح �ص��ل ال �ض �ب��اط ال �خ��ري �ج��ون
ع�ل��ى ت�ق��دي��ر ع��ام ج�ي��د وج�ي��د ج��دا
وح� �ص ��ل ع �ل��ى امل ��رك ��ز االول ع�ل��ى
ال �ض �ب��اط ال �ك��وي �ت �ي�ين امل �ق ��دم ان ��ور
العنزي بتقدير جيد جدا.

الضباط في صورة جماعية

الزراعة تطبق اإلدارة المتكاملة
لمكافحة آفات النخيل
أع �ل �ن ��ت ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ش ��ؤون
ال��زراع��ة وال �ث��روة السمكية تطبيقها
تجربة االدارة املتكاملة لآلفات ضمن
م � �ش� ��روع ت� �ط ��وي ��ر أش � �ج� ��ار ال �ن �خ �ي��ل
بالتعاون مع املركز الدولي للبحوث
الزراعية في املناطق الجافة (إيكاردا).
وأك��د مدير ادارة اإلرش��اد الزراعي
ب��ال �ه �ي �ئ��ة م .غ ��ان ��م ال� �س� �ن ��د أن ه ��ذه
ال � �ت � �ج� ��رب� ��ة ت� � �ه � ��دف إل � � ��ى اس � �ت � �خ� ��دام
الوسائل املختلفة والضرورية اآلمنة
والوسائل الزراعية املناسبة للحد من
انتشار اآلفات واألمراض التي تصيب
أشجار النخيل في دولة الكويت.
وأض��اف أن التجربة تهدف أيضا
إل ��ى ال�ت�ق�ل�ي��ل م��ن اس �ت �خ��دام امل�ب�ي��دات
الكيماوية ال��ى أض�ي��ق ال�ح��دود منعا
للتلوث البيئي وحفاظا على الصحة
ال �ع ��ام ��ة ع �ب��ر اس� �ت� �خ ��دام امل �ف �ت��رس��ات
واملتطفالت والتقنيات الحيوية للحد
من انتشار اآلفات الزراعية للحصول

aldostoor
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على منتج آمن.
وذك� � ��ر أن ال �ه �ي �ئ��ة ق ��ام ��ت ب�ح�ص��ر
اآلفات واألمراض التي تصيب أشجار
النخيل بمناطق مختلفة في الكويت
م�ث��ل ال��وف��رة وال�ع�ب��دل��ي والشاليهات
وال�ص�ل�ي�ب�ي��ة وك �ب��د وب �ع��ض امل�ن��اط��ق
السكنية ال سيما آفة سوسة النخيل

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

الحمراء والحميرة والدوباس وحفار
ال � �ع� ��ذوق وال �ع �ن ��اك ��ب م ��ع ت �ح��دي��ده��ا
امل� �ك ��ان وال ��وق ��ت وال � �ظ� ��روف ال �ج��وي��ة
لعملية ال�ح�ص��ر .وم��ن ن��اح�ي��ة اخ��رى
أك��دت الهيئة أهمية التعاون الشامل
بني كل الجهات الفاعلة واالفراد للحد
م��ن ظ��اه��رة ال�ت�ص�ح��ر ال �ت��ي ت �ع��د من
أخطر املشاكل البيئية على مستوى
العالم.
وق� ��ال ن��ائ��ب امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ش��ؤون
ال �ث��روة ال�ن�ب��ات�ي��ة ب��ال�ه�ي�ئ��ة م .فيصل
الصديقي ان الهيئة تعمل م��ن خالل
قطاعاتها املختلفة على الحفاظ على
األرض من التدهور وتوسيع الرقعة
الزراعية والغطاء النباتي واملحافظة
ع � �ل� ��ى ال� � �ت� � �ن � ��وع ال� � �ح� � �ي � ��وي ل �ض �م ��ان
ال��وص��ول للتنمية امل�س�ت��دام��ة كهدف
أساسي من أهداف الهيئة الواردة في
قرار تأسيسها.
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