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ق��ال رئيس جلنة امليزانيات واحلساب 
اخلتامي عدنان سيد عبدالصمد أن اللجنة 
اجتمعت ملناقشة اإلطار العام مليزانية السنة 

املالية اجلديدة 2020/2019 وتبني ما يلي :
العجز املتوقع في ميزانية السنة املالية 
اجلديدة بعد استقطاع مخصصات احتياطي 
األجيال القادمة قدر بنحو 7.7 مليار دينار 
بانخفاض قدره %2 عن امليزانية السابقة ، 
حيث انبنت تقديراتها على أساس 55 دوالر 
للبرميل ، األمر الذي يعني أن العجز احلقيقي 
أث��ن��اء تنفيذ امليزانية اجل��دي��دة م��ن املمكن 
أن يكون أقل مما هو متوقع إذا ما حتسنت 
أسعار بيع النفط الفعلية والتي تراوحت 
مؤخرا حوالل� 64 دوالرا خاصة وأن نقطة 
تعادل املصروفات واإلي��رادات في امليزانية 
تبلغ 80 دوالرا بعد استقطاع مخصصات 
احتياطي األجيال القادمة وفقا للعرض املقدم 

من قبل وزارة املالية.
وقد ق��درت جملة اإلي���رادات في امليزانية 
اجلديدة ب� 16 مليار دينار وتشكل اإليرادات 
النفطية منها %88 ، مع ارت��ف��اع تقديرات 
اإلي��رادات غير النفطية لتصل إلى 1.8 مليار 
دينار بسبب زي��ادة تعرفة الكهرباء واملاء 
لألمور التجارية واالستثمارية بعد دخول 

القانون حيز التنفيذ.
والحظت اللجنة أن تقديرات املصروفات 
قد ارتفعت بنسبة %5 تقريبا عن امليزانية 
السابقة لتصل إلى 22.5 مليار بعد تقليص 

م��ص��روف��ات اجل��ه��ات احلكومية وال��ت��ي لم 
تلتزم مبحددات وضوابط السقف املقترح 
للمصروفات خاصة وأن وزارة املالية قدمت 
توجيهاتها بهذا الشأن إال أنه لم يتم االلتزام 
بذلك ، وقد بينت اللجنة أن مثل هذه القضايا 
كانت يجب أن تناقش على مستوى مجلس 
الوزراء حتى يصدر توجيهاته إللزام  اجلهات 
احلكومية بالتقيد بتعليمات وزارة املالية 
أثناء وضع تقديرات مصروفاتها مبا يتناسب 

مع األولويات واحلالة املالية للدولة.
وشددت اللجنة على ضرورة أن تتضمن 
ميزانية السنة املالية اجل��دي��دة إج���راءات 
حقيقية تتعلق بتسوية حساب العهد واحلد 
من تضخمه خاصة بعدما الحظت اللجنة 
تباينا في املعاجلة بهذا احلساب مببرر عدم 
الرغبة في تضخيم مصروفات امليزانية ، 
إذ تضمنت امليزانية احلالية مبلغ 340 
مليون دينار لتسوية مصروفات فعلية عن 
سنوات سابقة لعدد من اجلهات احلكومية 
، ه��ذا بخالف ماتقدمت به احلكومة مؤخرا 
من مشروعي قانون لفتح اعتماد إضافي 
بامليزانية العامة للدولة للسنة املالية 
احلالية بقيمة جت��اوز ال��� 1.2 مليار دينار 
لتسوية مصروفات مت صرفها فعليا ، رغم أن 
كال املوضوعني متطابقان من ناحية املفهوم 
احملاسبي مما يعني أن جتزئة تسوية حساب 
العهد على أكثر من ميزانية ليس حال حقيقيا 

وال يعبر عن حقيقة املركز املالي للدولة.
واض���اف: أن اللجنة ستسترشد ب��رأي 

دي��وان احملاسبة ملعرفة رأيه حول االعتماد 
اإلض��اف��ي امل��ق��دم م��ؤخ��را ح��ي��ث أن هناك 
مالحظات كثيرة عليه ومنها وج��ود مبالغ 
ل��وزارة الصحة عن عقد )عافية( بنحو 20 
مليون دينار مت احتسابها بناء على اجمالي 
عدد املتقاعدين املشمولني في العقد بدال من 
املستفيدين احلقيقني م��ن اخل��دم��ة وه��و ما 
ت��راه وزارة املالية أم��را غير صحيح ، هذا 
بخالف أن العقد احلالي والبالغ قيمته 120 
مليون دينار بحاجة إلى إع��ادة نظر السيما 
وأن تكلفته مرتفعة ولم ينعكس ذلك على 
انخفاض مصروفات وزارة الصحة وفقا 
إلف��ادة وزارة املالية أثناء االجتماع ، وأن 
اللجنة بصدد تزويدها برأي ديوان احملاسبة 

حول هذا العقد.
 وقال: ارتفعت مصروفات باب تعويضات 
العاملني واملعني بالتوظيف بنسبة 7% 
عن السنة امليزانية السابقة بسبب استمرار 
ت��ع��ي��ني م��خ��رج��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ف��ي اجل��ه��ات 
احلكومية وما يصاحبها من زي��ادات حتمية 
في العالوات والبدالت وغيرها مع تشديد 
اللجنة على ض���رورة اس��ت��خ��دام االعتماد 
التكميلي في األغ���راض املخصصة قانونا 
وهي التعيينات السيما وأنها رصدت عددا من 
الظواهر في استخدامه عكس ذلك ، وقد كلفت 
اللجنة دي��وان احملاسبة لفحص هذه األمور 

والتي على ضوئها ستتخذ اإلجراءات.
أما فيما يتعلق ببعض السلع واخلدمات 
فقد ارتفعت تقديراتها لتصل الى 3.4 مليار 

دينار تركزت غالبيتها بالزيادات املتعلقة 
بوقود تشغيل احملطات واألدوية والعقاقير 

لوزراة الصحة 
وواوض����ح:  بلغت التقديرات املتعلقة 
ب��اإلع��ان��ات نحو631 مليون دي��ن��ار سيتم 
توجيهها لدعم املنتجات البترولية كالبنزين 
والغاز وخفض تكاليف املعيشة )التموين( 
وغيرها م��ن األم���ور م��ع تنويه اللجنة إلى 
ض��رورة إع��ادة النظر فيما يتعلق باملبالغ 
املقدرة لدعم املنتجات البترولية السيما وأن 
وزارة املالية مازالت تأخذها بأرقام مسلم 
بها م��ن مؤسسة ال��ب��ت��رول الكويتية دون 
حتقق ، وأن 900 مليون دينار من االعتماد 
اإلضافي املقدم من احلكومة مؤخرا متعلق 
بتسوية مبالغ مصروفة فعليا بهذا اجلانب 
عن سنوات سابقة والتي م��ازال��ت اللجنة 
تطالب بضرورة إعادة النظر على أسس فنية 
ملرسوم التحاسب مابني مؤسسة البترول 
والدولة تالفيا لتكرار هذه املالحظة لديوان 

احملاسبة سنويا.
كما حتفظت اللجنة ب��ش��دة على إع��ادة 
تضمني مصروفات ميزانية السنة املالية 
احلالية مبصروفات فوائد التمويل املستردة 
التي سبق ملجلس الوزارء عدم اعتمادها في 
امليزانية السابقة القتناعه مببررات وزارة 
املالية ، إال أنه بقرار منه أعاد هذه املصروفات 
ف��ي ميزانية السنة املالية اجل��دي��دة وهي 
من املوضوعات التي ستبحثها اللجنة في 

اجتماعها مع سمو رئيس مجلس الوزراء.  

Wednesday 20th February 2019 - 12 th year - Issue No.3382alwasat.com.kw األربعاء 15 من جمادى اآلخر 1440 ه�/ 20 فبراير  2019 - السنة  الثانية عشرة -   العدد 43382

جانب من اجتماع اللجنة

340 مليون دينار لتسوية مصروفات عن سنوات سابقة 

16 مليار دينار إيرادات امليزانية اجلديدة  »امليزانيات«: 

تشارك نائبة رئيس اللجنة الدائمة لشؤون 
األمم امل��ت��ح��دة ب��االحت��اد ال��ب��رمل��ان��ي ال��دول��ي 

النائبة صفاء الهاشم في )اجللسة البرملانية 
االستماعية لدى األمم املتحدة( واملقرر عقدها 

في مدينة نيويورك األمريكية يومي 21 و 22 
فبراير اجلاري.

عيسى الكندري : سمو ولي 
العهد ليس رجل دولة فحسب 

بل مثال للتواضع والعطاء
ق��ال نائب رئيس مجلس 
األمة عيسى الكندري إن من 
محاسن الصدف واألق��دار أن 
االحتفاالت باأليام الوطنية 
والتحرير في ديرتنا احلبيبة 
تزامنت م��ع مناسبة تولي 
سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد اجلابر الصباح سدة 
والية العهد بعد تزكية قائد 
املسيرة والنهضة أخيه سمو 
امير البالد حفظه الله ورعاه.

وأضاف الكندري أن مرور 
ثالثة عشر عاما على تولي 
سموه والي��ة العهد وسبعة 
وثالثني عاما قبلها في العمل 
الوزاري واحلكومي لتصبح 
حصيلة اخلمسني عاما حافلة 
بالعطاء والبناء ملا فيه خير 

وصالح الوطن واملواطنني.
وأوض��ح الكندري أنه من 

أجل ذلك لم يكن مستغربا بعد هذا التاريخ احلافل باإلخالص ان يحوز سمو 
الشيخ نواف األحمد على إجماع مجلس األمة ومبايعته وليا للعهد وسط تأييد 
شعبي وسياسي يعكس حب أهل الكويت لهذا الرجل الذي وضعهم في قلبه ولم 

يتردد حلظه واحده في تقدمي كل العون واملساعدة ألهل الكويت وشعبها.
وقال إن سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد ليس رجل دولة وحكم فحسب 
بل يعد مثاال ورمزا للتواضع الذي حرص أن يورثه ويربي أوالده وأحفاده 
على التحلي باخللق وشرف التعامل وخفض اجلناح للصغير والكبير على حد 

سواء.
وأكد أن سموه حفظه الله الذي عرف عنه صالحه واستقامته وقربه من ربه 
ولزومه املسجد الذي بناه بجوار بيته ليشهد الصلوات اليومية في بيت الله 

وهي داللة تشهد له باإلميان واالصالح ومخافة الله عز وجل.
واختتم الكندري تصريحه في هذه املناسبة العزيزة داعياً لسمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد بطول العمر وصالح العمل وأن يكون سندا وعضدا ألخيه 

سمو أمير البالد حفظه الله ورعاه.

أبل يطالب مِبنح دراسية لطلبة 
البعثات الداخلية املتفوقني الستكمال 

دراستهم على نفقة »التعليم العالي«
 أع��ل��ن ال��ن��ائ��ب د. خليل 
ع��ب��دال��ل��ه أب���ل ع���ن تقدميه 
اق���ت���راح���اً ب��رغ��ب��ة ق���ال في 
م��ق��دم��ت��ه: ت��ع��ت��م��د ث��ق��اف��ة 
أي مجتمع ب��األس��اس على 
قيام الدولة بتعليم أفرادها 
ل��الن��خ��راط ف���ي ال��وظ��ائ��ف 
الشاغرة بعد إيصالهم إلى 
أعلى املستويات العلمية من 
خ��الل ب��رام��ج م��دروس��ة في 
التخصصات التي حتتاجها 
اجلهات احلكومية والقطاع 
األه��ل��ي، وق��د دأب��ت الكويت 
على تطوير مخرجات التعليم 
من خالل البعثات الدراسية 
اخلارجية للطلبة للوصول 
إل�����ى درج������ة امل��اج��س��ت��ي��ر 

والدكتوراه، بينما استثنت طلبة البعثات الداخلية من استكمال حتصيلهم 
العلمي بعد التخرج بدرجة البكالوريوس، لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة 

التالي:
قيام وزارة التعليم العالي مبنح طلبة البعثات الداخلية املتفوقني بدرجة 
البكالوريوس بكافة التخصصات األكادميية ِمنحا دراسية الستكمال دراستهم 
واحلصول على درجة املاجستير والدكتوراه على نفقة الوزارة أسوة بنظرائهم 
من الطلبة املتفوقني احلاصلني على البعثات اخلارجية، ومراعاة العدالة 
واملساواة في هذا الشأن، ويطبق على طلبة البعثات الداخلية نفس املزايا 
والشروط الواردة بالئحة البعثات اخلارجية للتعليم العالي الستكمال دراسة 

املاجستير أو الدكتوراه. 

عسكر يقترح نقل حراج أمغرة إلى 
موقع آخر بعيدًا عن املناطق السكنية

أعلن النائب عسكر 
ال��ع��ن��زي ع��ن تقدميه 
اقتراحا برغبة قال في 

مقدمته:
إن حراج السيارات 
املوجود حالياً مبنطقة 
)أمغرة(، يسبب مشاكل 
للمواطنني واملقيمني 
على السواء ، ولغياب 
الرقابة احلكومية عليه 
، ولقربه من السكن، لذا 
فإنني أتقدم باالقتراح 

برغبة التالي: 
1 - ن��ق��ل احل���راج 

املوجود مبنطقة )أمغرة(، إلى موقع آخر بعيد عن املناطق السكنية ، يتم جتهيزه 
جتهيزاً كامالً، مبا في ذلك تخصيص مكان فيه لفحص السيارات بالكمبيوتر برسوم 

رمزية، األمر الذي يحقق عائداً للدولة، ويحفظ أيضاً حقوق البائعني واملشترين. 
2 - االستفادة من املوقع احلالي كمنطقة سكنية .

خليل أبل

 وجه النائب د. عادل الدمخي سؤاالً إلى 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 

الشيخ خالد اجلراح قال في مقدمته:
صرح رئيس اجلهاز املركزي ملعاجلة 
أوضاع املقيمني بصورة غير قانونية في 
لقاء صحافي منشور بأن نسبة %90 من 
املسجلني لديه أثبت لهم جناسي. ونص 

السؤال على اآلتي:

1 - ما األسس القانونية لوضع جنسية 
للمسجلني ف��ي اجل��ه��از امل���رك���زي؟ وم��ا 
املستندات والوثائق التي يعتمد عليها 
اجلهاز في نسبة ه��ؤالء األش��خ��اص إلى 
جنسية معينة؟ وه��ل فعال يعتمد على 
مستندات غير اجل��واز واجلنسية؟ وفي 
حال اعتمد اجلنسية لدولة معينة من دون 
اعتراف هذه الدولة مبواطنة هذا الشخص 

ما األضرار واآلثار املترتبة قانونا ودوليا 
على هذا األمر؟

 2 - م��ا ال��ض��رر امل��ت��رت��ب ع��ل��ى دول��ة 
الكويت ف��ي ح��ال اشتكت دول��ة م��ن هذه 
ال��دول املنسوب إليها شخصا ال تعترف 
مبواطنته، وخاصة إذا ارتكب جرم له آثار 
دولية كاإلرهاب وغسيل األموال وغيرها 

من اجلرائم الدولية؟

الدمخي للجراح: ما املستندات والوثائق التي 
يعتمد عليها جهاز »املقيمني بصورة غير قانونية« 

في نسبة األشخاص إلى جنسية معينة؟

عادل الدمخي  

عيسى الكندري 

عسكر العنزي

الصدي: يجب خلق وظائف جديدة للشباب 
الكويتي في القطاعني احلكومي واخلاص  

أكد مرشح الدائرة الثالثة احملامي 
خالد الصدي ضرورة خلق وظائف 
حقيقية للشباب الكويتي، معتبرا 
ان الشباب هو املصدر البديل للنفط 
ول��ك��ي يتم اخل���روج م��ن الضائقة 
االقتصادية التي ميكن أن حتل على 
الوطن العربي عامة وعلى اخلليج 
بشكل خاص، العتماد بعض الدول 
على النفط كمصدر وحيد للدخل، 
فالشباب الكويتيون ق��ادرون على 
العطاء وخاصة من هم في مرحلة 

العطاء واإلبداع.
كما ش��دد الصدي على ض��رورة 
االس��ت��ع��ان��ة ب��اخل��ب��رات وامل����وارد 
البشرية فهم أص��ح��اب اخل��ب��رات 
وامل���ه���ارات ال��ك��وي��ت��ي��ة، وك���م من 
العناصر أصحاب اخلبرات ولهم 
رؤية ناجحة ولكن تستفيد منها دول 
أخرى، معتبرا أن األجدر باحلكومة 

االستماع لهم وفتح منابر لطرح 
رؤيتهم وتطبيقها على أرض الواقع، 
فلدينا خبرات اقتصادية وسياسية 
وصناعية وجت��اري��ة وك��اف��ة املهن 
تتجه ل��ألس��ف ل��ل��خ��ارج لتطبيق 
رؤيتهم، وهم كويتيون ويحملون 

كافة ال��والء ألهلهم ووطنهم، ولهم 
الرغبة في املشاركة الفعالة لرفع 
لواء بالدهم وازدهارها، ولهم احلق 
ف��ي ذل��ك فهم ش��ب��اب ق���ادر ويجب 
االستماع لرؤيتهم وطرحها على 
نحو يستثمر ملصلحة بالدنا.  وشدد 
ال��ص��دي على ض���رورة خلق بيئة 
ج���ادة للعمل قائمة على أس��اس 
التحفيز والتشجيع من احلكومة 
واملؤسسات والقياديني، لتشجيع 
املوظفني الشباب واملبدعني، ودعم 
القطاع احلكومي ليواكب القطاع 
اخل�����اص، م���ؤك���دا ع��ل��ى ض���رورة 
التنسيق بني القطاعني لفسح املجال 
للكويتيني ب��أن يعملوا في القطاع 
اخلاص فعندما نفرض على القطاع 
اخلاص توظيف عدد من الكويتيني 
نكون قد قضينا على مشكلة البطالة 

بشكل جذري.

خالد الصدي

م��ا   : ال���ك���ه���رب���اء  ل����وزي����ر  احل����ري����ص 
خطة مؤسسة  البترول الستيعاب 

وتوظيف حديثي التخرج  
وجه النائب  مبارك سالم 
احلريص س��ؤاال الى  وزير 
النفط ووزير الكهرباء واملاء 

، نص السؤال على: 
يرجي إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
- م���ا خ��ط��ة م��ؤس��س��ة 
ال����ب����ت����رول ال��ك��وي��ت��ي��ة 
الستيعاب تعيني الشباب 
الكويتي حديثي التخرج 
ومن أصحاب اخلبرة للعمل 

بقطاعات البترول؟ 
- يرجى تزويدي بأعداد 
الكويتيني املقبولني بالعمل 
لدى قطاعات البترول منذ 
تاريخ 2014/1/1 حتى 
2018/12/31 ك��ل ع��ام 

مبارك احلريصعلى حدة؟

صفاء الهاشم 

الهاشم تشارك في جلسة برملانية  
باألمم املتحدة


