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مجلس االمة ناقش  16ميزانية جهة حجومية

جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي فحصت  2600مالحظة
سجلها ديوان احملاسبة على اجلهات احلكومية

ريا�ض عواد

افتتح رئيس مجلس االم��ة م��رزوق الغامن
جلسة املجلس التكميلية واملخصصة ملناقشة
 ١٦ميزانية الساعة التاسعة والنصف من
صباح أمس وتال االمني العام قائمة احلضور
واملعتذرين.
واستعرض رئيس اللجنة النائب عدنان
عبدالصمد أمام اجللسة ما انتهت إليه اللجنة
بعد دراستها مليزانيات ال���وزارات واإلدارات
احلكومية للسنة املالية اجلديدة 2020/2019
واحل��س��اب��ات اخلتامية للعام امل��ال��ي 2017
2018/
وأش���ار إل��ى أن اللجنة ع��ق��دت خ�لال دور
االنعقاد العادي الثالث  70اجتماعا لدراسة
امليزانيات واحل��س��اب��ات اخلتامية للجهات
احلكومية دراسة مستفيضة منها  64اجتماع
بنصاب كامل والتي استغرقت  254ساعة
عمل ومبتوسط  3ساعات ونصف لكل اجتماع،
ومنها  6اجتماعات فرعية وما زال��ت اللجنة
مستمرة في اجتماعاتها.
وأوض���ح أن اللجنة أجن��زت أعمالها بعد
دراستها لـ 230مستندا من كتب وتقارير بلغ
عدد صفحاتها نحو  30ألف صفحة ،وقدمت
ملجلس األمة  20تقريرا حتى جلسة اليوم.
وأكد عبدالصمد حرص اللجنة على إشراك
(دي���وان احملاسبة  -جهاز املراقبني املاليني
 وزارة املالية  -دي��وان اخلدمة املدنية) فياملناقشات واألخذ مبا أبدوه من آراء.
وأض��اف «كذلك مت اشراكهم فيما ورد في
التقارير الرقابية من مالحظات على تنفيذ
امليزانيات واحلسابات اخلتامية البالغة أكثر
من  2600مالحظة سجلها ديوان احملاسبة.
وزاد « كما ش��ارك��وا في مناقشة  24ألف
مالحظة و 4700امتناع سجلها جهاز املراقبني
املاليني مثلت  ٪ 5من إجمالي املعامالت املالية
للجهات احلكومية التي بلغت أكثر من نصف
مليون معاملة مالية».
وق��ال عبدالصمد «نحن اليوم بصدد البدء
مبناقشة املجموعة األول���ى م��ن امليزانيات
والتي حتتوي على ميزانية  16جهة حكومية
وحساباتها اخلتامية والتصويت عليها من
أصل  65جهة حكومية سيتم التصويت عليها
تباعا خالل جلسات املجلس القادمة»
وأك����د أن ال��ل��ج��ن��ة وض��ع��ت ال��ل��ج��ن��ة أه��م
املالحظات والتوصيات في تقاريرها املعروضة
على مجلس األمة.
وق���ال عبدالصمد إن���ه م��ن خ�ل�ال دراس���ة
اللجنة لتقارير اجلهات الرقابية تبني لها عدة
مواضيع تشكل ظواهر لدى اجلهات احلكومية
والتي سبق أن طرحت في تقارير سابقة للجنة
خالل الفصل التشريعي احلالي والتي تضمنت
 531توصية في أدوار االنعقاد األول والثاني.
وأضاف أن اللجنة ارتأت أنه يجب مناقشتها
على مستوى مجلس ال���وزراء وبشكل أكثر
شمولية لتحديد املشكلة وآلية احل��ل بشكل
أكثر فاعلية.
وأش��ار إلى أن اللجنة عقدت لقاء مع سمو
رئ��ي��س مجلس ال����وزراء بتاريخ  12م��ارس
 2019وه��و ثاني اجتماع يعقد معه حيث
استعرضت اللجنة  5محاور ألهم املالحظات
التي حتتاج وقفة فعلية من احلكومة ملعاجلتها
نظرا ملا لها من أثر على املال العام وامليزانية.
وق��ال عبد الصمد إن احمل��ور األول يتضمن
رب��ط مخرجات التعليم بسوق العمل حيث
بينت اللجنة أن��ه رغ��م ضخامة ميزانيات
اجل��ه��ات التعليمية وال��ت��ي بلغت تقديراتها
 3.6مليار دينار في ميزانية السنة املالية
اجلديدة  2020/2019والتي بدورها مطالبة
بتوفير القوى العاملة الوطنية مبا يكفل تلبية
احتياجات الدولة من كافة التخصصات إال
أن مخرجات التعليم ال تلبي احتياجات سوق
العمل بالشكل املطلوب واستمرار التخصصات
املشبعة.
وأض���اف أن اللجنة الحظت جل��وء بعض

عدنان عبدالصمد

الغامن مترئسا اجللسة

اجل��ه��ات احلكومية للتعاقد م��ع الشركات
لتوفير عمالة من غير الكويتيني لتخصصات
فنية مببررات ندرتها في العنصر الوطني،
وض���رورة اإلس���راع في إجن��از قانون البديل
االستراتيجي وال��ت��ف��اوت ب�ين ال��روات��ب في
اجل��ه��ات احلكومية للحد م��ن ارت��ف��اع نسب
التسرب الوظيفي.
وفيما يخص احملور الثاني أشار عبدالصمد
إل��ى تضخم اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي وأث���ره على
امليزانية حيث بينت اللجنة أن عدد الكيانات
اإلداري����ة وص��ل��ت  112ك��ي��ان إداري بلغت
املناصب القيادية فيها  410وظيفة قيادية و66
وزراء ومن في حكمهم.
وأض��اف «كما أن تضخم اجلهاز اإلداري
للدولة أدى إل��ى التشابك في االختصاصات
والتنازع بني اجلهات احلكومية أدى إلى تعطيل
قيادة بعض اجلهات احلكومية باختصاصاتها
مثل هيئة الطرق والنقل البري والهيئة العامة
للشباب وهيئة القرآن الكرمي والسنّة النبوية
وعلومهما».
وأك���د أن ه��ذا األم���ر يتطلب حسم ال��ق��رار
احلكومي بشأن دمج بعض اجلهات من عدمه،
حيث أن احلكومة سبق أن طلبت بإلغاء هيئة
طباعة القرآن الكرمي والسنّة النبوية وعلومهما
والهيئة العامة للشباب ثم ع��ادت بعد ذلك
بسحب مرسومي اإللغاء.
وعن هيئة الطرق قال عبدالصمد إن األمر ال
يزال معلقاً بسبب عدم موافقة بعض اجلهات
احلكومية نقل االختصاصات التي نص عليها
القانون إل��ى الهيئة ،الفتاً إل��ى أن��ه حتى اآلن
ال يعرف القرار احلكومي بخصوصها وهذا
يعني تذبذب القرار احلكومي األمر الذي يتطلب
حسمه.
وأض��اف عبدالصمد أن��ه بشكل ع��ام يجب
إعادة النظر في الهيكل اإلداري للدولة ككل.
وب��ش��أن احمل��ور الثالث ع��ن أم�لاك الدولة
ق��ال عبد الصمد ان اللجنة أك���دت ض��رورة
حسم اخل�لاف بني دي��وان احملاسبة وشركة

املشروعات السياحية ح��ول تطبيق قانون
الشراكة من عدمه على استغالل أمالك الدولة
التي تديرها شركة املشروعات السياحية نيابة
عن وزارة املالية.
وأشار إلى أن اللجنة طلبت األخذ بتوصيات
جلنة التحقيق التي شكلت من قبل وزير املالية
آن��ذاك والتي اتفقت على إع��ادة تعاقد وزارة
املالية مع املشروعات السياحية كون العقد
احلالي يشوبه بعض القصور وسيتم ذكر
هذا املوضوع تفصيال في تقرير الهيئة العامة
لالستثمار.
وفي شأن احملور الرابع اخلاص باملالحظات
على تنفيذ امليزانية ق��ال عبد الصمد إن تلك
املالحظات من شأنها أن تفقد امليزانية أهميتها
ك��أداة للضبط والرقابة مثل كثرة املناقالت
املالية بني بنود امليزانية التي تأثر بها  ٪ 54من
اجمالي بنود امليزانية.
وأضاف «كذلك الصرف على حساب العهد
مما يجعل احلساب اخلتامي ال يعبر تعبيرا
دقيقا عن املركز املالي للجهة احلكومية».
أوض���ح أن اللجنة ثمنت ت��وج��ه مجلس
ال���وزراء لوقف ال��ص��رف على حساب العهد
والتقدم بطلب اعتماد إضافي خ�لال السنة
املالية  2019/2018مببلغ مليار و200
مليون تخص (وزارة النفط -وزارة التعليم
العالي  -ووزارة الصحة) منها  666مليون
يخص تسوية رصيد العهد و 606مليون لسد
عجوزات في ميزانيات السنة املالية احلالية
للجهات سالفة الذكر مما يضبط املصروفات
احلكومية من خالل قوانني ربط امليزانية.
وأش��ار إلى أن اللجنة تلقت ردا ً من وزارة
امل��ال��ي��ة ح���ول آل��ي��ة م��ع��اجل��ة رص��ي��د حساب
العهد والتي ب��دأت بتطبيقها فعليا من خالل
إرسال االعتمادات املالية سالفة الذكر وإدراج
اعتمادات مالية سنوية لتسوية بعض األرصدة
خالل الـ 5سنوات القادمة.
وبني أن اللجنة تنتظر احلساب اخلتامي
للسنة املالية  2019/2018لبيان مدى التزام

حمدان العازمي

وزارة املالية باآللية التي مت ت��زوي��د جلنة
امليزانيات واحلساب اخلتامي بها.
وأكد عبد الصمد أن األمر املهم جدا في هذا
اخل��ص��وص ه��و أن أي آلية لتسوية حساب
العهد يجب أن تأخذ في االعتبار أهمية التحقق
من أن تلك املبالغ قد صرفت بوجه حق وفي
إطار القوانني املرعية وقواعد إع��داد امليزانية
ومشفوعة باملستندات املؤيدة ،وخاصة فيما
يتعلق بالوزارات إلى لها مكاتب خارج دولة
الكويت مثل اخلارجية والصحة والتعليم
العالي والدفاع.
وأشار إلى أن احملور اخلامس خاص بإعادة
النظر في اآللية القانونية املتبعة حاليا في
جلوء اجلهات احلكومية ملجلس الوزراء حلسم
أي خالف ينشب بني دي��وان احملاسبة وبينها
بشأن املوضوعات التي تصدر فيها عدم موافقة
من قبله.
واعتبر أن بعض تلك اجلهات ال ت��رد على
استفسارات الديوان أثناء دراسته للموضوع
وعند صدور عدم موافقة من قبل الديوان يتم
التوجه ملجلس ال��وزراء إلص��دار موافقة على
املشروع املرفوض من قبل الديوان مما صنفه
الديوان هذا األمر من ضمن املوضوعات عالية
املخاطر.
وقال عبدالصمد «ورد لنا أن املوضوع بدأ
يأخذ االجتاه الصحيح والتقليل من املواضيع
التي يرجح فيها مجلس ال��وزراء رأي اجلهة
احلكومية».
وأك��د أن اللجنة ش��ددت كذلك على أهمية
مكاتب التدقيق الداخلي وتفعيلها لتساعدها في
احلد من الوقوع في املالحظات التي تسجلها
اجلهات الرقابية.
وق���ال إن اللجنة اتفقت م��ع سمو رئيس
مجلس ال���وزراء على تشكيل فريق حكومي
يقوم بدراسة ما ط��رح في االجتماع على أن
تقدم احلكومة بيانا ح��ول اإلج����راءات التي
اتخذتها مع مناقشة ميزانية الدولة في آخر
دور االنعقاد احلالي.

علي الدقباسي

وأض��اف أن اللجنة تثمن ال��دور اإليجابي
الذي يقوم به وزير املالية في تفعيل دور هذا
الفريق ومتابعة أعماله مع جلنة امليزانيات
الذي تأمل اللجنة أن يحقق أهدافه.
وق��ال عبدالصمد «نظرا ملا متر به ميزانية
الدولة من عجوزات مالية مستمرة منذ سنوات
مما انعكس سلبا على االحتياطي العام للدولة
كونه املعني الوحيد بسد تلك العجوزات وفقا
لقانون  31لسنة  1978بشأن قواعد تنفيذ
امليزانية.
لذلك قامت وزارة املالية باألخذ بتوصية
جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي بعدم قيام
اجلهات احلكومية املستقلة التي حتقق أرباحا
باحتجاز أرباحها وحتويل أرباح السنة املالية
 2018/2017إلى االحتياطي العام للدولة
دعما للمركز املالي له كون تلك اجلهات تعتبر
من املوارد املالية الرئيسية لالحتياطي العام
للدولة.
وقال عبدالصمد «أحب أن أوضح أن اللجنة
بطبيعة عملها الفنية تبسط مالحظاتها من
خالل تقاريرها وتوصياتها والتي ناقشتها
مع رأس السلطة التنفيذية ليس الهدف منه
اقتناص األخطاء أو التقليل من اجلهود املبذولة
من قبل اجلهات احلكومية»
وأض���اف» إمن��ا الهدف هو تسليط الضوء
على مكامن اخللل وإعطاء اجلهات احلكومية
الفرصة في تسوية تلك املالحظات مما ينعكس
إيجابا على األداء امل��ال��ي واإلداري للجهاز
التنفيذي للدولة».
واش���اد رئ��ي��س اجللسة عيسى الكندري
بجهود جلنة امليزانيات قائال« :ماقصرتوا
وماجاء منكم قصور».
وب��دا املجلس مبناقشة ميزانيات  16جهة
حكومية وك��ان اول املتحدثني النائب علي
ال��دق��ب��اس��ي ال���ذي انتقد ال��ت��وس��ع ف��ي انشاء
الهيئات والبلد بحاجة العادة هيكلة ومايحصل
«فسفسة فلوس «ومال عمك مايهمكً.
وق��ال الدقباسي  :كل ازم��ة حتدث في البلد

عبدالكرمي الكندري

يكون الشباب الكويتي اهال للمسؤولية وإطفاء
آب��ار النفط تشهد وفِ��ي املقابل الفرص عمل
للمواطنني وان��ا نائب ق��دمي ول��ن ابصم على
امليزانيات ه��ذه امل��رة وعلى احلكومة حتمل
مسؤولياتها السياسية واط��ل��ب اال تكون
مالحظات امليزانيات مجرد فش خلق
من جهته قال النائب عادل الدمخي  :رئيس
الوزراء متر عليه التقارير اخلاصة بامليزانيات
فيما يتعلق في املالحظات واملخالفات ونفس
األخ��ط��اء للقيادات احلكومية ون��رى مجلس
ال��وزرا يجدد لهذه القيادات وسط تكرار هذه
املخالفات والمحاسبة الي قيادي وفي النهاية
نعترض وامليزانيات متشي وتقر
واض���اف الدمخي  :هناك ادارة حكومية
عاجزة عن تنفيذ القوانني في البلد واال قانون
هيئة ال��ط��رق ل��م يفعل حتى االن ن��ظ��را الن
احلكومة التي ج��اءت بالقانون ه��ي نفسها
ترفض بعض مواد هذا القانون
واكد الدمخي ان االمور تستقيم عندما يكون
هناك صاحب قرار لكن اذا كان صاحب القرار
عاجزا فالميكن ان تستمر الدولة بهذه الطريقة
وفِ��ي ظل العجز التنفيذي ووج��ود وزارات
مترهلة واجل��ه��از التنفيذي غير ق��ادر على
التنسيق بني اجلهات احلكومية املختلفة
وتابع الدمخي  :نحن كنواب النستطيع ان
نراقب وال نحاسب لذلك الميكن ان يتم االصالح
واملشكلة داخل مجلس الوزراء
بدوره قال النائب محمد الدالل  :نشكر جلنة
امليزانيات على جهودها ودور العاملني في هذه
اللجنة وهذا يؤكد ان اللجنة من افضل اللجان
البرملانية وهي من أميز اللجان في حماية املال
العام
واض��اف ال��دالل  :االختالف ال��ذي يقوم بني
دي��وان احملاسبة وبعض اجلهات احلكومية
الي��زال ابرز املشكالت التي نعاني منها والبد
ان نفكر ف��ي الية ج��دي��دة للحد م��ن استمرار
املخالفات احلكومية
وتابع الدالل  :قدمنا استجواب بسبب هيئة
الزراعة وكشفنا الفساد العارم فيها واشكر
جلنة امليزانيات لرفض ميزانيتها واطلب
من املجلس رفضها ومنح الثقة لوزيرها هذا
موضوع اخر وهم هذه الهيئة توزيع االراضي
واملزارع فقط وتضبيطات والداع لها
واك��د ال��دالل ان هناك ت��زوي��را واضحا في
املعلومات املدنية ألغ��راض انتخابية من قبل
نواب حاليني ومرشحني وكثير من املواطنني
يتفاجؤون بان كثير من االشخاص مسجلني
في عناوينهم وهناك من يسعى ال��ى تغيير
قناعتنا في ال��دائ��رة الثالثة وصالح عاشور
يوافقه االمر في االولى
ف��ي وق��ت ق��ال ال��ن��ائ��ب ص�لاح خ��ورش��ي��د :
مصروفات هيئة الشراكة تبلغ  8ماليني دينار
وه��ي تتحرك على بعض امل��واق��ع التراثية
وأوقفنا احدها وعندما نتحدث عن مشروع
ال ُزّور الذي كلّف البلد  452مليون دينار وماهي
فائدة هذا املشروع االجابة الشي فضال عن 70
باملائة من هذا املشروع لم يوظف بها الكويتيني
واض��اف خورشيد  :هيئة الشراكة تاخذ
مبالغ طائلة من الدولة ولم حتقق اية ايرادات
على امليزانية العامة وهيئة مكافحة الفساد
وإحالة القياديني اليها ليس تهمة امن��ا خط
ثاني قبل النيابة واملشكلة هي في عدم استدعاء
اغلب القياديني وإحالتهم رأسا الى النيابة وهذا
اليجوز
وبني خورشيد ان شركة اي��اس التعليمية
احيلت الى مكافحة الفساد من قبل وزير املالية
ول��م يتم استدعاء اي من القائمني على هذه
الشركة رغم الهدر الكبير في املال العام بسبب
هذه الشركة
ام��ا النائبة صفاء الهاشم ق��ال��ت :جواهر
كويتية بحتة تعمل في جلنة امليزانيات من
خالل ك��وادر وطنية تواصل الليل بالنهار من
اجل اجناز تقارير امليزانيات تستحق الشكر
واض��اف��ت الهاشم  :هيئة ال��ق��ران صرفت

