
 عقد رئيس مجلس االم��ة مرزوق 
ال��غ��امن ف��ي مكتبه أم��س مباحثات 
رسمية مع رئيس املجلس الوطني 
ال��س��ودان��ي إب��راه��ي��م عمر بحضور 
رئيس بعثة الشرف النائب شعيب 

املويزري.
م��ن ن��اح��ي��ة أخ���رى ب��ع��ث ال��غ��امن 
ببرقيات تهنئة لالعبني الكويتيني 
احلاصلني على ميداليات في البطولة 
اآلسيوية للرماية التي أقيمت مؤخرا 

في جمهورية كازاخستان الصديقة. 
وه��ن��أ ال��غ��امن ك��ل م��ن ال��الع��ب��ني 
ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ف��ي��ح��ان مبناسبة 
ح��ص��ول��ه ع��ل��ى امل��ي��دال��ي��ة الذهبية 
الفردية وكذلك امليدالية الذهبية ضمن 
الفريق الثنائي والثالثي ومنصور 
ال��رش��ي��دي مبناسبة حصوله على 
امليدالية الذهبية ضمن الفريق الثالثي 
وخ��ال��د امل��ض��ف مبناسبة حصوله 
على امليدالية الذهبية ضمن الفريق 
الثالثي وس���ارة احل���وال مبناسبة 
حصولها على امليدالية الذهبية ضمن 
الفريق الثنائي وط��الل الرشيدي 
مبناسبة حصوله على امليدالية 
الفضية ال��ف��ردي��ة وك��ذل��ك امليدالية 
الذهبية ضمن الفريقني الثالثيني 
وعبدالعزيز السعد مبناسبة حصوله 
على امليدالية الذهبية ضمن الفريق 

الثالثي.
واع���رب ال��غ��امن ف��ي برقياته عن 
خالص تهانيه لالعبني بفوزهم بهذه 
امليداليات وحتقيقهم لتلك االجنازات 
ال��ت��ي تسجل ب��اس��م دول���ة الكويت 
وت��دل على ق��درة الشباب الكويتي 
على املنافسة متمنيا لهم مزيدا من 
النجاحات ف��ي احمل��اف��ل الرياضية 

القادمة.
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طلب في سؤال آخر تزويده بأسماء أعضاء مجالس إدارات 
تلك اجلهات في الداخل واخلارج

امل�����������وي�����������زري ي�������س�������أل ع��������ن أع�����������داد 
الكويتيني واألجانب العاملني 

في الشركات واملؤسسات النفطية
 

وج�����ه ال���ن���ائ���ب ش��ع��ي��ب 
امل��وي��زري سؤالني إل��ى وزير 
النفط وزي��ر الكهرباء وامل��اء 
ع��ص��ام امل������رزوق ع���ن ع��دد 
العاملني الكويتيني واألجانب 
ف��ي ال��ش��رك��ات وامل��ؤس��س��ات 
النفطية وطلب ف��ي السؤال 
اآلخر تزويده بأسماء األعضاء 
احلاليني ملجالس اإلدارة في 
الشركات واملؤسسات النفطية 

داخل وخارج الكويت. 
وجاء في السؤال األول:

-1 ك���م ع����دد ال��ع��ام��ل��ني 
ال��ك��وي��ت��ي��ني ف���ي ال��ش��رك��ات 
وامل��ؤس��س��ات النفطية داخ��ل 
وخ����ارج ال��ك��وي��ت اململوكة 
بالكامل للدولة أو التي تساهم 

فيها الدولة مبا ال يقل عن %25 من رأسمالها؟
-2 كم عدد العاملني األجانب في الشركات واملؤسسات النفطية داخل 
وخارج الكويت اململوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها الدولة مبا 

ال يقل عن %25 من رأسمالها؟
-3 هل ارتكب أي من املوظفني العاملني أو املستخدمني من العاملني 
في هذه الشركات واملؤسسات خالل السنوات العشر املالية املاضية 
حتى تاريخ اليوم أي أخطاء تسببت في إحلاق الضرر باألموال العامة 
واملصلحة العامة؟ إن كانت اإلجابة بنعم فما األخطاء املرتكبة؟ وما 
األضرار الناجتة عنها؟ وهل مت تصحيحها وعالجها؟ يرجى تزويدنا 

باملستندات املتعلقة في هذا الشأن.
-4 هل مت اتخاذ أي قرار بتسريح أو فصل أو اإلحالة إلى التقاعد ألي 
من املوظفني والعاملني في تلك الشركات واملؤسسات خالل الفترة من 
2014/4/1 حتى تاريخ اليوم؟ يرجى تزويدنا بكشف يتضمن األسماء 
وطبيعة الوظيفة وتاريخ التعيني وتاريخ اتخاذ أي من اإلج��راءات 

املذكورة وأسباب القرار.
وجاء في نص السؤال الثاني:

-1 يرجى تزويدنا بأسماء األع��ض��اء احلاليني ملجالس اإلدارة 
للشركات واملؤسسات النفطية داخل وخارج الكويت اململوكة بالكامل 
للدولة أو التي تساهم فيها الدولة مبا ال يقل عن %25 من رأسمالها 
وأسماء القياديني وفرق العمل في هذه الشركات واملؤسسات وقرار 
تعيينهم ومؤهالتهم والسيرة الذاتية لكل منهم وج��دول الرواتب 

واملكافآت واملزايا ونسخ من كافة املستندات املتعلقة بهذا الشأن.
-2 هل حصل أي من املتقاعدين من القيادات النفطية العليا على 
مزايا التقاعد بعد تقاعدهم؟ وهل مت تعيني أي من هذه القيادات املتقاعدة 

في مناصب آخرى تابعة؟
-3 ما املشاريع التي قامت مؤسسة البترول الوطنية وشركة نفط 
الكويت بإبرامها مع الشركات العاملية واحمللية والتي تزيد قيمتها على 
100 ألف دينار كويتي؟ وما الكيفية التي أبرمت بها تلك العقود؟ وما 
قيمتها؟ ومدتها؟ ونسبة اإلجن��از خالل الفترة من 2013/4/1 حتى 
تاريخ اليوم؟ يرجى تزويدنا بنسخ من العقود واملستندات املتعلقة بهذا 

الشأن.
-4 هل مت توقيع عقد مشروع البيوت اجلديدة؟ ما قيمة العقد؟ وكم 
عدد البيوت؟ وما املواصفات اخلاصة بالبيوت؟ وهل مت إجن��از هذا 
املشروع وتسلمه؟ يرجى تزويدنا بنسخة من العقد وجميع املستندات 

املتعلقة بهذا الشأن.

وجه سؤاال عنها إلى اجلراح

العتيبي: مخالفات إدارية وفنية بعقد 
وزارة الداخلية لتطوير مدرعاتها

  وجه النائب خالد العتيبي 
سؤاال إلى نائب رئيس مجلس 
ال��وزراء وزير الداخلية الشيخ 
خالد اجل��راح بشأن تطوير 8 

مدرعات كوندور.
وق�����ال ف���ي س���ؤال���ه »ل��ق��د 
تعاقدت وزارة الداخلية في 
وقت سابق مع إحدى الشركات 
احمللية لتطوير ثماني مدرعات 
ك��ون��دور تتبع اإلدارة العامة 
لألمن اخل��اص لتركيب اب��راج 
ل��ه��ا وإض���اف���ة ب��ع��ض األم���ور 

امليكانيكية عليها«.
وأض��اف »لقد منى إل��ى علمي أن التعاقد شابه الكثير من املخالفات 
اإلدارية فضال عن عدد من املخالفات الفنية التي تعد مبثابة واقعة أضرار 
بأموال ومصالح األموال العامة سببه عدم إحكام الرقابة والتدقيق على هذا 

التعاقد«.
وتضمن سؤال العتيبي النقاط اآلتية:

1. ما األسباب التي دعت الى تبديل األب��راج التي كانت موجودة على 
املدرعات عند شرائها؟

2. هل خاطبت الوزارة الشركة املصنعة للمدرعة باخلارج ملعرفة مدى 
مالءمة تركيب البرج عليها وهل سيؤثر ذلك على ادائها واتزانها أو يتسبب 

في عيوب ميكانيكية للمدرعة يؤثر على عملها بعد التطوير؟
3. هل متت جتربة البرج في بلد املنشأ أو داخل البالد من قبل جلنة 
بوزارة الداخلية قبل التعاقد مع الشركة املنفذة للحكم على مدى مالءمته 

للمدرعة؟
4. هل مت اختبار البرج »ميكانيكيا وفنيا » على املدرعة قبل التعاقد مع 

الشركة لتطوير املدرعة وتبديل األبراج؟
5. هل التزمت الشركة مبواعيد تنفيذ العقد وبقية بنود العقد االخرى، 
أم حدث تأخير وأخلت بأي من شروط التعاقد؟ يرجى تزويدي بالوثائق 

الدالة على ذلك.
6. هل قامت وزارة الداخلية بإلغاء عقود سابقة لدى االمن اخلاص لعدم 
التزام املتعاقد مبوعد التوريد أو خرقه ألي من الشروط األخرى الواردة 

بالعقود؟ يرجى تزويدي بعدد تلك احلاالت مدعما باملستندات.
7. كم تكلفة شراء املدرعة عند دخولها اخلدمة في اإلدارة العامة لألمن 

اخلاص؟
8. كم تكلفة تطوير املدرعة؟

9. يرجى تزويدي باسم الشركة التي مت التعاقد معها ونسخة من العقد، 
وسابقة أعمال لهذه الشركة، واالعمال األخرى التي اجنزتها للوزارة.

الغامن يهنئ الالعبني الكويتيني بإجنازاتهم 
الرياضية بالبطولة اآلسيوية للرماية

– محمد صابر تصوير  الغامن واملويزري يستقبالن عمر في املجلس امس 

17 مليارا و118 مليون دينار 2016-2017 بلغت    اإليرادات الفعلية للمؤسسة وشركاتها التابعة في السنة املالية 
دي���ن���ار م���ل���ي���ون   353 ق��ي��م��ت��ه��ا  ب����زي����ادة  م���ل���ي���ار    15.6 ب��ل��غ��ت  وش���رك���ات���ه���ا  ال����ب����ت����رول«   « م���ص���روف���ات 
امل�������ق�������در ع����������ن  دي����������ن����������ار  م�������ل�������ي�������ار  ق�����ي�����م�����ت�����ه�����ا  ب������������زي������������ادة  دي����������ن����������ار  م�������ل�������ي�������ون  و440  م��������ل��������ي��������ارا  ب������ل������غ������ت  ارب������������اح������������ا  ح������ق������ق������ت  امل��������ؤس��������س��������ة 

شعيب املويزري

وجه النائب صالح عاشور سؤاال إلى وزيرة الشؤون 
االجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشئون االقتصادية 
هند الصبيح عن أسماء غير الكويتيني الذين مت تعيينهم 
في وزارة الشؤون وهيئة اإلعاقة و)ال��ق��وى العاملة( 

وبرنامج إعادة الهيكلة منذ يناير2015.
ونص السؤال على ما يأتي:

انتشرت في وسائل التواصل االجتماعي مجموعة 
ألس��م��اء واف���دي���ن مت تعيينهم ف��ي وزارة ال��ش��ؤون 
واالجتماعية والعمل والهيئة العامة ل��ذوي اإلعاقة 
والهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة، 
وعليه أتقدم باآلتي: -1 يرجى تزويدي بكشف تفصيلي 
يبني فيه أسماء غير الكويتيني الذين مت تعيينهم في وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل منذ 1-1-2015 حتى تاريخ 
السؤال مع بيان الشهادة الدراسية وسنوات اخلبرة إن 

وجدت والراتب الشهري وجنسياتهم.

-2 يرجى تزويدي بكشف تفصيلي يبني فيه أسماء 
غير الكويتيني الذين مت تعيينهم في الهيئة العامة لذوي 
اإلعاقة منذ 1-1-2015 حتى تاريخ السؤال مع بيان 
الشهادة الدراسية وسنوات اخلبرة إن وجدت والراتب 

الشهري وجنسياتهم.
-3 يرجى تزويدي بكشف تفصيلي يبني فيه أسماء 
غير الكويتيني الذين مت تعيينهم في الهيئة العامة للقوى 
العاملة منذ 1-1-2015 حتى تاريخ السؤال مع بيان 
الشهادة الدراسية وسنوات اخلبرة إن وجدت والراتب 

الشهري وجنسياتهم.
-4 يرجى تزويدي بكشف تفصيلي يبني فيه أسماء 
غير الكويتيني ال��ذي��ن مت تعيينهم ف��ي برنامج إع��ادة 
الهيكلة منذ 1-1-2015 حتى تاريخ السؤال مع بيان 
الشهادة الدراسية وسنوات اخلبرة إن وجدت والراتب 

الشهري وجنسياتهم.

انتشرت في وسائل التواصل االجتماعي أسماء بعضهم

عاشور يسأل عن املعينني من غير الكويتيني
2015  في »الشؤون« منذ عام 

خالد العتيبي

3 مليارات دينار عن املقدر بزيادة قيمتها 

2017-2016 10 مليارات و177 مليون دينار في  إجمالي مبيعات النفط اخلام 

ربيع �سكر

كشف مشروع قانون احلساب اخلتامي 
ملؤسسة البترول الكويتية وشركاتها 
التابعة عن السنة املالية املنتهية 2016 
/ 2017  عن ان اجمالي مبيعات النفط 
اخل���ام بلغ 10 م��ل��ي��ارات و177 مليون 
دينار ب��زي��ادة قيمتها 3 مليارات دينار 
عن امل��ق��در، وب��زي��ادة قيمتها نحو مليار 
دينار عن العام املالي قبل املاضي 2015 

.2016 /
واكد مشروع احلساب اخلتامي الذي 
أحالته احلكومة ملجلس األم��ة وتسلمته 
جلنة امل��ي��زان��ي��ات واحل��س��اب اخلتامي 
البرملانية، وحصلت عليه » الوسط » أن 
مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها 
التابعة حققت ارباحا في السنة املالية 
املنتهية 2017/2016 بلغت مليارا و440 
مليون دينار بزيادة بنحو مليار دينار 
عن املقدر، ومقارنة بأرباح قيمتها مليار 
و325 مليون دينار في السنة املالية قبل 
املاضية 2015 / 2016، ونص املشروع 
على ان تؤول االرب��اح الصافية ملؤسسة 
البترول الكويتية وشركاتها التابعة الى 

االحتياطي العام للمؤسسة.
 واضاف املشروع بقانون أن اإليرادات 
احمل��ق��ق��ة مل��ؤس��س��ة ال��ب��ت��رول الكويتية 
وال��ش��رك��ات التابعة لها للسنة املالية 
املنتهية 2017/2016 بلغت 17 مليار 
و118 مليون دينار، بزيادة قيمتها نحو 
4 مليارات دينار عن املبلغ الذي كان مقدرا 
في مشروع امليزانية ومتوقعا حتقيقه 

وهو 13 مليار و47 مليون دينار. 
وحققت املؤسسة زيادة في اإلي��رادات 
بنحو 468 مليون دي��ن��ار ع��ن إي���رادات 
العام املالي قبل املاضي 2015 / 2016 
والبالغة 16 مليار و650 مليون دينار، 
فيما ك��ان حجم اإلي�����رادات احملققة في 
2014-2015 نحو 27.6 مليار دينار 
وذلك قبل انخفاض أسعار النفط لتتراجع 

اإليرادات في السنوات التالية.
وبلغت املصروفات الفعلية ملؤسسة 
ال��ب��ت��رول الكويتية ف��ي السنة املالية 
املنتهية 2017/2016 15 مليار و677 
مليون دينار، بزيادة قيمتها 353 مليون 
دينار مقارنة مبصروفات العام املالي 
قبل املاضي 2015 / 2016 والبالغة 15 

مليارو 324 مليون دينار. 
 وأوضح املشروع بقانون ان ايرادات 
مؤسسة البترول الكويتية والشركات 
التابعة لها احملققة ف��ي السنة املالية 
املنتهية 2017/2016، موزعة كالتالي: 
اي��رادات النفط اخلام 10 مليارات و177 
م��ل��ي��ون دي��ن��ار ب��زي��ادة قيمتها ن��ح��و 3 
مليارات دينار عن املقدر، وبزيادة قيمتها 
نحو مليار دينار عن اإليرادات احملققة من 
مبيعات النفط اخلام في العام املالي قبل 

املاضي 2015 / 2016.
وبلغت اي���رادات املنتجات البترولية 
4 مليارات و830 مليون دينار، بزيادة 
قيمتها مليار دينار عن امل��ق��در. وبلغت 
اي��رادات مبيعات الغاز والغازات املسالة 
مليار و294 مليون بزيادة بنحو 300 

مليون دينار عن املقدر. ومبيعات املنتجات 
البترو كيماوية حققت 115 مليون ونقل 
بحري اط���راف اخ��رى 21 مليون دينار 

وايرادات اخرى 679 مليون دينار.
وبني املشروع بقانون ان مصروفات 
مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها 
ال��ت��اب��ع��ة ف��ي ال��س��ن��ة امل��ال��ي��ة املنتهية 
2017/2016 م���وزع���ة ك��ال��ت��ال��ي : 
م��ص��روف��ات التكلفة امل��ب��اش��رة املتغيرة 
وقيمتها الفعلية 14 مليار و635 مليون 
دينار بزيادة 600 مليون دينار عن السنة 
املالية قبل املاضية، وصافي مصروفات 
التشغيل نحو مليار دينار، واملخصصات 

بقيمة 100 مليون دينار.
وتضمنت اجلداول املرفقة مع مشروع 
احل��س��اب اخل��ت��ام��ي مل��ؤس��س��ة ال��ب��ت��رول 
الكويتية وشركاتها التابعة في السنة 
املالية 2017/2016 اش���ارة واضحة 
ال��ى ع��دم ص��رف أي��ة مبالغ على مكافأة 
مشاركة النجاح وحفالت وهدايا قدامى 
العاملني وتكلفة املخيمات الربيعية 
واالن��دي��ة واملعاهد الصحية عن السنة 

املالية 2017/2016.

شعار مؤسسة البترول الكويتية

كلف مجلس األمة خالل دور االنعقاد األول من 
الفصل التشريعي اخلامس عشر ديوان احملاسبة 
ببحث ومتابعة 3 موضوعات مهمة وطلب منه 
تقدمي تقارير دورية إلى املجلس بشأن بعض هذه 
القضايا. وقد جاءت هذه التكليفات خالل جلسات 
املجلس التي ج��رى خاللها مناقشة املوضوعات 

محل التكليف.. وذلك على النحو اآلتي:
ف��ي جلسة 15 فبراير 2017: تكليف دي��وان 
احملاسبة والطلب من هيئة مكافحة الفساد القيام 
بفتح باب قبول اي شكاوى او بالغات بشأن قضايا 
اي��داع��ات والتحويالت املليونية منذ ع��ام 2006، 
وتكليف كل من دي��وان احملاسبة وهيئة مكافحة 
الفساد بتقدمي تقرير يشمل اإلج���راءات املطلوبة 
لضمان ع��دم تكرار التجاوزات املتعلقة بقضايا 
االيداعات والتحويالت املليونية ولهما التواصل 
والطلب والتنسيق مع اجلهات املعنية في الدولة 

كافة. وفي جلسة 28 مارس 2017: تكليف ديوان 
احملاسبة بإعداد تقرير دوري كل ستة أشهر عن 
متابعة إصدار السندات احلكومية، وذلك مبناسبة 
بدء وزارة املالية اتخاذ اج��راءات اص��دار سندات 
بقيمة 8 مليارات دوالر على شريحتني، على أن 
تشمل املتابعة التغطية القانونية ل��إص��دارات 
واالج�����راءات ال��ت��ي اتخذتها احلكومة وتضمني 
التقرير ال��دوري ما يرى دي��وان احملاسبة إضافته 
من مالحظات وظواهر عامة على ما مت خالل فترة 
اصدار السندات واملتابعة لها. وفي جلسة 8 يونيو 
2017: كلف املجلس في اجللسة السرية املخصصة 
ملناقشة احلالة املالية للدولة، دي��وان احملاسبة 
ب��دراس��ة احلالة املالية للدولة عن السنة املالية 
املنتهية في 31 مارس 2017، وإعداد تقرير بشأنها 
وإحالته إلى جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي 

البرملانية.

تلقي شكاوى اإليداعات ومتابعة السندات ودراسة احلالة املالية

3 تكليفات من مجلس األمة   
لديوان احملاسبة خالل دور االنعقاد األول

النائب الصالح يسأل الوزير الصالح: كم أسرة كويتية يندرج عليها وصف محدودي الدخل؟
وج��ه النائب خليل الصالح س��ؤاال ال��ى نائب رئيس 
مجلس ال��وزراء وزي��ر املالية أنس الصالح عن ضريبة 
القيمة املُضافة، قال فيه : أفاد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزي��ر املالية في تاريخ 5 يوليو املاضي ردا على سؤال 
تقدمنا به بأن » وزارة املالية تقوم بإجراء تقييم شامل 
ملعرفة أث��ر ضريبة القيمة املضافة قبل تطبيقها على 
املواطنني، ومم��ا يتم دراسته استثناء سلع وقطاعات 
معينة من ضريبة القيمة املضافة وذلك مبوجب دراسة 

متخصصة ت��راع��ي االحتياجات األس��اس��ي��ة للمواطن 
وتضمن عدم املساس باحلد األدنى الالزم للمعيشة ».

 وملا كانت الصحف احمللية قد طالعتنا في السابع من 
أغسطس املاضي بخبر مفاده أن مجلس الوزراء أقر قانون 

ضريبة القيمة املضافة، فعليه يرجى إفادتنا مبا يلي :
1 - هل انتهت وزارة املالية من الدراسة املذكورة؟ وما 
تاريخ االنتهاء منها؟ وما النتائج التي خلصت إليها مع 

تزويدنا بنسخة من الدراسة.

2 - هل عرضت الدراسة ونتائجها على اجتماع مجلس 
الوزراء قبل اعتماد اتفاقية ضريبة القيمة املضافة؟ وهل 
صدرت أي تقارير حكومية بشأن آثار تطبيق الضريبة؟ 

يرجى تزويدي بتلك التقارير إن وجدت.
3 - هل درست الوزارة آثار تطبيق الضريبة في الدول 
األخرى على محدودي ومتوسطي الدخل؟ وما اإلجراءات 
التي تنوي اتخاذها لتجنيب املواطنني األثار السلبية لتلك 

الضريبة؟
خليل الصالح


