
ريا�ض عواد

ق��ال رئ��ي��س جلنة امل��ي��زان��ي��ات واحل��س��اب 
اخلتامي عدنان سيد عبدالصمد أن اللجنة 
اج��ت��م��ع��ت  مل��ن��اق��ش��ة أه���م امل��اح��ظ��ات على 
اإلط��ار العام مليزانية السنة املالية اجلديدة 

2020/2019 وتبني ما يلي:
استمعت اللجنة إل��ى ع��رض م��رئ��ي من 
مؤسسة البترول الكويتية ح��ول العوامل 
التي أدت الى تقدير سعر 55 دوالرا للبرميل 
كسعر لتقدير اإلي��رادات النفطية في ميزانية 
السنة املالية اجلديدة ، حيث كانت من بني تلك 
العوامل وجود سياسة احلماية االقتصادية 
وحرب جتارية ما بني األقطاب االقتصادية مما 
أدى إلى تباطؤ كل من النمو االقتصادي العاملي 
والطلب على النفط ، كما أن هناك تذبذبا 
سريعا ألسعار البترول ما بني سنتي 2017 و 
2019 والتي تراوحت ما بني 50 - 60 دوالرا.

ووصلت انتاجيات النفط الصخري الى 
معدالت غير مسبوقة من الدول املنتجة خارج 
منظمة أوب��ك ، حيث زادت حاليا مبقدار 2.5 
مليون برميل يوميا مقارنة بالعام املاضي 
، كما أن ص��ادرات أب��رز ال��دول املنتجة للنفط 
الصخري ب��دأت تنافس نفوط دول اخلليج 
في األس���واق اآلسيوية ، مع وج��ود ضغوط 
س��ي��اس��ي��ة خ��ارج��ي��ة ل��ب��ق��اء أس��ع��ار النفط 

منخفضة.
كما استرشدت اللجنة بعرض مرئي من 
ديوان احملاسبة حول أهم الظواهر التي يجب 
تافيها في ميزانية السنة املالية اجلديدة 
، أهمها أن دي���وان احملاسبة م���ازال يسجل 
ماحظاته ح��ول جت���اوز ع���ددا م��ن اجلهات 
احلكومية ملا خصص لها من اعتمادات في 
امليزانية عبر ال��ص��رف على ح��س��اب العهد 
األمر الذي يؤدي الى عدم اظهار نتائج تنفيذ 

امليزانية على حقيقتها.

كما أن استمرار متويل امليزانية العامة 
ل��ل��دول��ة عبر االع��ت��م��اد على النفط كمصدر 
رئيسي للدخل في ظل االستمرار في انخفاض 
أس��ع��ار النفط ع��ن مستوياتها التاريخية 
للسنة الرابعة على التوالي أدى الى وجود 
ع��ج��وزات فعلية ب� 19 مليار دينار على مر 
تلك السنوات مت سدادها من االحتياطي العام 
للدولة ، وأن اجمالي الدين العام على الدولة 
قد بلغ نحو 6.4 مليار دينار وتشكل الديون 
اخل��ارج��ي��ة منها نحو %37.5 األم���ر ال��ذي 
يقضي بضرورة توجيه مبالغ االقتراض الى 
املشاريع الرأسمالية كلما أمكن ذلك وضرورة 
استخدام الفوائض النقدية غير املستغلة لدى 

بعض اجلهات املستقلة في متويل إص��دارات 
الدين العام اجلديدة لتخفيض تكلفة االقتراض 
خاصة وأن معدالت الفائدة على االقتراض 
أعلى من العوائد الفعلية لاحتياطي العام 

وفقا إلفادة ديوان احملاسبة في االجتماع.
كما ش��ددت اللجنة على ض��رورة أن تقوم 
اجل��ه��ات احلكومية باتخاذ إج���راءات ج��ادة 
لتسوية املخالفات املالية واالمتناعات التي 
يسجلها جهاز املراقبني املاليني على تنفيذ 
امليزانية والتي بلغت نحو 24 ألف مخالفة 
مالية وأك��ث��ر م��ن 4600 حالة امتناع ، وقد 
ت��رك��زت ظواهرها ف��ي أن كثيرا م��ن اجلهات 
احلكومية تقوم بتحميل امليزانية مبصروفات 

تخص سنوات مالية سابقة ، إضافة إلى أن 
املخالفات املتعلقة بتخزين امل���واد مازالت 
ال حتكم عليها الرقابة السليمة في ادارتها 
وت��داول��ه��ا وامل��رت��ك��زة ف��ي وزارت����ي الصحة 
وال��دف��اع م��ع ض���رورة التقيد بنظم ال��ش��راء 
وع���دم ج���واز توفير أي م���واد أو م��ع��دات أو 
خدمات إال عن طريق الوحدة املختصة في كل 
جهة حكومية. كما انتهت اللجنة الى تشكيل 
فريق فني ما بينها وبني وزارة املالية وجهاز 
املراقبني املاليني لدراسة القيود ال��واردة على 
امليزانية مبا يتاءم مع الواقع العملي جلميع 
اجلهات احلكومية وذل��ك للحد من املخالفة 

بقواعد تنفيذ امليزانية.
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جانب من اجتماع اللجنة

37.5 باملئة »امليزانيات«: الديون اخلارجية منها نحو 

604 مليارات دينار إجمالي الدين العام  
2020/2019  في ميزانية 

الظفيري يسأل عن التزامات الكويت وحقوقها في املنظمات الدولية 
وج�������ه ال����ن����ائ����ب   ث����ام����ر س��ع��د 
ال��ظ��ف��ي��ري س��ئ��واال. ال���ى ن��ائ��ب رئيس 
مجلس ال��وزراء ووزي��ر اخلارجية وقال 
في ال��س��ؤال ، يرجى إف��ادت��ي وتزويدي 

بالتزامات دول��ة الكويت وحقوقها في 
املنظمات الدولية التي تتمتع بالعضوية 
فيها بشكل مفصل ف��ي ك��ل منظمة على 
حده. وقيمة املبالغ التي تسهم بها في تلك 

املنظمات؟
وك��م يبلغ ع��دد ال��ش��واغ��ر الوظيفية 
حلصة الكويت في تلك املنظمات؟ وهل 
توجد جلنة في وزارة اخلارجية مختصة 

بتوظيف املواطنني أو القيام بإجراءات 
التعيني ف��ي تلك املنظمات؟ إذا كانت 
االجابة باإليجاب يرجى تزويدي بأسماء 

أعضائها ومسمياتهم الوظيفية.

املطيري يسأل احلجرف 
عن مكافأة األعمال املمتازة 

ملوظفي جهاز املراقبني املاليني 
 وجه النائب ماجد مساعد 
امل��ط��ي��ري س���ؤاال ال��ى وزي��ر 

املالية جاء فيه      ،
من���ا إل����ى ع��ل��م��ي وج���ود 
حالة من التذمر واإلح��ب��اط 
ف���ي أوس�����اط ال��ع��ام��ل��ني في 
ج���ه���از امل���راق���ب���ني امل��ال��ي��ني 
وع����ل����ى وج�����ه ال��ت��ح��دي��د 
امل��راق��ب��ني امل��ال��ي��ني ب��س��ب��ب 
ع���دم وض���وح آل���ي���ة ص���رف 
اس��ت��ح��ق��اق��ات وام��ت��ي��ازات 
العاملني ف��ي اجل��ه��از، منها 
م����ا ي��ت��ع��ل��ق ب���آل���ي���ة م��ن��ح 
م��ك��اف��أة ال��ت��م��ي��ز للعاملني 
في جهاز امل��راق��ب��ني املاليني 
وه�������و م����ا ي����ع����د ب����دوره 
إخ���ال مب���ب���ادئ ال���ع���دال���ة 

واملساواة. 
حيث قضت املادة ) 8 ( من 

قرار مجلس ال��وزراء رقم )1669 ( املؤرخ في 2016/12/19 بشأن 
الكادر اخل��اص للعاملني في جهاز املراقبني املاليني على أن » مينح 
املوظفون بجهاز املراقبني املاليني مكافأة االعمال املمتازة مقابل إجنازات 
هامة أو حتقيق هدف في زمن قياسي أو العمل حتت ضغط عامل الوقت 
أو تقدمي إجن��از ذو ج��ودة عالية في غير األعمال اليومية املكلف بها 
املوظف أو في غير االختصاصات النمطية التابع لها املوظف ، على أن 
يقوم اجلهاز بتحديد فئات املكافأة وفقاً للمسميات الوظيفية ووفقاً 
ملستوى إجن��از املوظف ومتيز أداءه وكفاءته، ويضع رئيس اجلهاز 
القواعد والضوابط املنظمة لصرف مكافأة األعمال املمتازة على أن 
يتم االتفاق مع ديوان اخلدمة املدنية على هذه القواعد والضوابط. يرج

ى إفادتي وتزويدي باآلتي :
 -1 هل صرفت مكافأة األعمال املمتازة ملوظفي اجلهاز للسنتني 
املاليتني 2018/2017 و2019/2018م؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب 
فيرجى ت��زوي��دي بآلية الصرف والقواعد والضوابط التي مت على 
أساسها اختيار املوظفني املستحقني لها؟ وهل مت االتفاق مع ديوان 

اخلدمة املدنية على تلك القواعد والضوابط؟  

ماجد املطيري

أبل يسأل بوشهري عن احتاد مالك 
»مشروع شمال غرب الصليبخات«

 وجه النائب   د. خليل عبدالله أبل سؤاال 
ال��ى وزي��ر األش��غ��ال العامة ووزي���ر الدولة 
لشئون اإلسكان املهندسة جنان بوشهري عن 
احت���اد م���اك وح����دات ال��ع��م��ارات مب��ش��روع 
شمال غرب الصليبخات الذي مت إشهاره بعد 
اعتماد نظامه من قطاع التسجيل العقاري 
بوزارة العدل، والذي بدأ ممارسة نشاطه في 
2016/12/20 وفقاً ألحكام القانون املدني 
في املواد )848 – 874(، حيث تبني أن االحتاد 
غير مفعل حالياً مما أثر على املاك في تنظيم 
أعمال اإلصاح والصيانة للوحدات اململوكة 
لهم وللخدمات املشتركة بينهم.لذا يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي : -
-1 حتديد األس��ب��اب املانعة م��ن تطبيق 

أحكام القانون املدني في املواد )848 - 874( 
في ش��أن تفعيل نشاط احت��اد م��اك وح��دات 
ال��ع��م��ارات اخل��اص��ة مب��ش��روع ش��م��ال غرب 

الصليبخات؟
-2 ما هي خطة املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية جت���اه م���اك وح����دات ال��ع��م��ارات 
مب��ش��روع شمال غ��رب الصليبخات بعد أن 
تقطعت بهم السبل إليجاد حل فيما يعانونه 
م��ن ت���ردي أوض��اع��ه��م السكنية م��ن ناحية 
اإلص��اح��ات وأع��م��ال الصيانة واخل��دم��ات 
املشتركة؟ وهل هناك حلول مؤقتة أو جذرية 

لتافي ما ال يحمد عقباه؟
-3 إذا ك��ان أعضاء احت��اد م��اك وح��دات 
العمارات مبشروع شمال غرب الصليبخات 

قد انسحبوا من االحت��اد، فلماذا لم يتم إعادة 
تشكيل احت���اد ج��دي��د إلن��ه��اء امل��ع��ان��اة التي 
يعيشها املاك؟ ومن املسئول عن ترك الوضع 
احلالي على ما هو عليه دون معاجلة ودون 

إيجاد حلول مجدية؟  

خليل ابل

ع���ي���س���ى ال����ك����ن����دري ي��ق��ت��رح 
إنشاء مجلس قومي للمرأة

 أعلن نائب رئيس مجلس األمة النائب عيسى الكندري عن تقدميه 
اقتراحا برغبة إلنشاء مجلس قومي للمرأة يؤخذ رأيه في أي اقتراح 
أو مشروع قانون أو أي قرار تنظيمي ميس حقوق أو واجبات املرأة 
الكويتية. ونص االقتراح على ما يلي:  امل��رأة نصف املجتمع ، وال 

يستطيع أحد أن يجحد دورها أو يقلل من شأنها في كيان األمم .
 وقد نصت املادة 9 من الدستور على أن: »األسرة أساس املجتمع، 
قوامها الدين واألخاق وحب الوطن ، يحفظ القانون كيانها، ويقوي 
أواصرها، ويحمي في ظلها األمومة والطفولة«.  األمر الذي يحمل 
معه أن يكون هناك كيان يعنى بشؤون املرأة ويكون له رأي في كل 
ما يتعلق بأمورها أسوة مبا هو متبع في معظم الدول.لذا فإنني أتقدم 
باالقتراح برغبة التالي :  »إنشاء )مجلس قومي للمرأة( يضم كوكبة 
من النساء الكويتيات املشهود لهن بالكفاءة واخلبرة من املهتمات 

بشؤون املرأة.

4  نواب يقترحون إعفاء ورثة املتوفي 
من مديونية القرض اإلسكاني

أعلن 4 نواب هم كل من نائب رئيس مجلس األمة عيسى الكندري 
ومحمد الدالل وأسامة الشاهني ود.عادل الدمخي عن تقدميهم اقتراحا 
بقانون بتعديل أحكام القانون رق��م )30( لسنة 1965 بإنشاء 
بنك االئتمان بشأن إعفاء ورثة املتوفى من الدين اخلاص بالقرض 
االسكاني لبنك االئتمان.ونص االقتراح على ما يلي:  مادة ) 1 (: » 
يعفى ورثة املواطن املتوفى من مديونية القرض االسكاني العائد 
لبنك االئتمان وت��ؤول ملكية البيت احلكومي أو القسيمة لورثته 
الشرعيني«.  مادة ) 2 (: على رئيس مجلس الوزراء وال��وزراء -كل 
فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.  ونصت املذكرة اإليضاحية على انه 
جاء الدستور الكويتي داعماً للمواطنني في معيشتهم ومراعياً ما مير 

به األسر الكويتية من ظروف تتطلب دعم الدولة.
 ومن اجلوانب التي تتطلب الدعم وتساهم في معاجلة العديد من 
املشاكل تلك املتعلقة بالدين االسكاني الرئيس والذي يقدم معه بنك 
االئتمان الكويتي للمواطنني حيث جاء املقترح متبنياً فكرة إعفاء 

ورثة املواطن املتوفى

احل����ج����رف ي���س���أل ع����ن م���س���ت���ش���اري«األش���غ���ال« 
وتعيينات »التعليم« و »الداخلية« و»التجارة«

وج����ه ال��ن��ائ��ب م��ب��ارك 
احل��ج��رف 11 س����ؤاالً إل��ى 
وزي���رة األش��غ��ال العامة، 
وزي�����رة ال���دول���ة ل��ش��ؤون 
اإلس��ك��ان  جنان بوشهري 

طالب فيها تزويده باآلتي: 
1 - ك����ش����ف ب���ع���دد 
التعيينات م��ن الكويتيني 
وغير الكويتيني في وزارة 
االشغال العامة واملؤسسة 
العامة للرعاية السكنية 
واجل���ه���ات ال��ت��اب��ع��ة لكم 
ف��ي ال��وظ��ائ��ف اإلش��راف��ي��ة 
لألشخاص الذين مت نقلهم 
من جهات اخرى من خارج 

ال���وزارة منذ تاريخ 2017/12/11، وف��ي عهد أي وزي��ر مت ذل��ك؟، 
وكشف بأسماء املنتدبني الكويتيني وغير الكويتيني في وزارة االشغال 
العامة واملؤسسة العامة للرعاية السكنية واجلهات التابعة لكم 
واملقابل الذين يحصلون عليه مقابل هذا االنتداب واجلهة التي تتحمل 
ذلك مع بيان اسمائهم ومسماهم الوظيفي وكل انواع البدالت واملميزات 

املالية التي يحصلون عليها.
  كما وج��ه احلجرف 11 س��ؤاالً إل��ى نائب رئيس مجلس ال��وزراء 
وزير الداخلية الشيخ خالد اجل��راح طالب فيها بكشف عن تعيينات 
الكويتيني وغير الكويتيني في وزارة الداخلية واجلهات التابعة للوزير 
في الوظائف اإلشرافية لألشخاص الذين مت نقلهم من جهات اخرى من 

خارج الوزارة منذ تاريخ 2016/12/10، وفي عهد أي وزير مت ذلك.
ووجه احلجرف 11 سؤاالً إلى وزير التربية وزير التعليم العالي 
د. حامد العازمي طالب فيها إفادته وتزويده بكشف عن تعيينات 
الكويتيني وغير الكويتيني في وزارة التربية ووزارة التعليم العالي 
واجلهات التابعة للوزير في الوظائف االشرافية لألشخاص الذين مت 
نقلهم من جهات اخرى من خارج الوزارة منذ تاريخ 2017/12/11، 

وأرجو توضيح في عهد أي وزير من خال املدة احملددة بالسؤال.
 وطالب بكشف بعدد املنتدبني الكويتيني وغير الكويتيني في الوزارة 
او اجلهات التابعة لكم واملقابل الذين يحصلون عليه مقابل هذا االنتداب 

واجلهة التي تتحمل ذلك مع بيان اسمائهم ومسماهم الوظيفي.

مبارك احلجرف


