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ال���وزراء  رئ��ي��س  يطالبون  ن���واب 
مبكافحة الفساد 

ريا�ض عواد 

ــأ الــنــائــب عــبــدالــلــه  ــن  ه
الكندري: سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد.

ــى  ثــقــة ســمــو األمــيــر  ــل ع
حفظه الــلــه، ورعـــاه ، وقــال 
الكندري  فإن خير ما تبدأ به 
عهدك هو  البطانة الصاحلة 
و حكومة كفاءات - مكافحة 
الفساد ، املصاحلة الوطنية 
، وإصــاح النظام االنتخابي 
، حيث نتطلع لعهد رئيس 

جديد بنهج رشيد
ـــال الــنــائــب احلميدي  وق
السبيعي: ال خيار حلكومة 
ــد  إال  ــال الــشــيــخ  صــبــاح اخل
بالعمل وفق نهج يقوم على 
مكافحة الــفــســاد وحتسني 
الوضع اإلقتصادي واملعيشي 
للمواطنني وتقوية اجلبهة 
الداخلية من خال املصاحلة 

الوطنية الشاملة
كما هنأ   النائب حمد سيف 
سمو رئيس مجلس الــوزراء 
الشيخ  صباح اخلــالــد  على 
نيله ثقة صاحب السمو امير 
الــبــاد حفظه الــلــه ورعـــاه ، 
ومسيرة الشيخ صباح اخلالد 
مليئة باالجنازات امللموسة 
، متمنيا له التوفيق والسداد 

في خدمة الكويت .
كما قـــال  الــنــائــب شعيب 

املويزري لرئيس الوزراء: املنصب تكليف ال تشريف فإذا كانت مواقفك 
مع الكويت والكويتيني سنكون معك وإن كانت غير ذلك سنواجهك أنت 

وحكومتك
وقال النائب خالد العتيبي  : ننتظر من سمو رئيس احلكومة نهجا 
جديدا بتحسني الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي للمواطنني والسعي 
لتحقيق املصاحلة الوطنية بإقرار العفو عن سياسيني وناشطني هم من 

أكثر الرجال إخاصاً ومحبة للكويت

ت  أمانة مجلس األمة أحيَّ
الذكرى ال�57 إلصدار 

دستور الكويت

جرياً على عادتها السنوية قامت األمانة العامة ملجلس األمة بإحياء 
الذكرى الـ 57 إلصدار دستور دولة الكويت من خال إقامة املعارض 
التوعوية والثقافية املتعلقة باحلياة الدستورية الكويتية في عدد من 

املدارس واجلامعات واملجمعات التجارية.
وشاركت األمانة العامة بتلك املعارض في عدد من مدارس الكويت 
وكلية العلوم االدارية بجامعة صباح السالم )الشدادية( وكلية احلقوق 

واجلامعة األمريكية ومجمع الكوت في الفحيحيل.
واشتملت تلك املعارض على عرض صور تعريفية عن حفل افتتاح 
املجلس التأسيسي وصور عن الدستور واصــدارات توعوية عن دور 

املجلس وإجنازاته ومحاضر املجلس التأسيسي إلعداد تلك الوثيقة.
وتخللت تلك املعارض أيضاً، مسابقة تثقيفية عن الشأن البرملاني 
واحلياة الدستورية في دولــة الكويت منشورة على موقع املجلس 

ومتاحة للجمهور وينال الفائزون بها جوائز نقدية قيمة.
وتأتي هذه الفعاليات واملعارض إمياناً من األمانة العامة ملجلس األمة 

بالتأكيد على إحياء هذه الذكرى املهمة في تاريخ الكويت

بعث رئيس مجلس األمــة مـــرزوق علي 
الغامن برسالة إلى سمو الشيخ صباح اخلالد 
احلمد الصباح أعرب فيها عن خالص التهنئة 
مبناسبة صدور األمر األميري بتعيينه رئيسا 

ملجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل احلكومة.
ــرب الغامن في رسالته عن متنياته   وأع
ــد بالتوفيق  ــال لسمو الــشــيــخ صــبــاح اخل
والــنــجــاح فــي تشكيل حــكــومــة متجانسة 
تضطلع مبسؤولياتها الوطنية مبا يصب في 

مصلحة الباد والعباد
 كما استقبل رئيس مجلس األمــة مرزوق 
الغامن في مكتبه امس  وفد احتاد الناشرين 
العرب الذي يقوم بزيارة للكويت تزامنا مع 

بدء فعاليات معرض الكويت الدولي للكتاب.
ــاد محمد رشاد  وضــم الوفد رئيس االحت
وامـــني عــام االحتـــاد بــشــار شــبــارو وممثل 
الكويت في االحتاد سعود عبدالعزيز املنصور 
اضــافــة الــى اعــضــاء االحتـــاد الــذيــن ميثلون 

االحتادات الوطنية 
كما بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
ببرقيتني إلى رئيس مجلس الشيوخ األمريكي 
مايك بنس ورئيسة مجلس النواب نانسي 
بيلوسي أعــرب فيهما عن خالص العزاء و 
صادق املواساة بضحايا حوادث إطاق النار 

التي وقعت في واليات أمريكية عدة.
ــع أســر  ــام م ــت ــامن الــتــضــامــن ال ــغ ـــد ال وأك

الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابني
كما بعث رئيس مجلس األمة مرزوق علي 
الغامن ببرقيتني إلى رئيسة مجلس الشيوخ 
اإليــطــالــي مــاريــا ألبيرتي كاسياتي وإلــى 
رئيس مجلس النواب اإليطالي روبيرتو فيكو 
عبر فيهما عن خالص العزاء وصادق املواساة 
بضحايا ارتفاع منسوب املياه في فينيسيا 
والــذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا و 

اجلرحى
ــرزوق  كما بعث رئــيــس مجلس األمـــة م
الغامن ببرقيتني إلى رئيس مجلس الشيوخ 
الباكستاني محمد صــادق سنجراني وإلى 
رئيس البرملان الباكستاني أسد قصير عبر 
فيهما عن خالص العزاء وصــادق املواساة 
بضحايا األمــطــار الــغــزيــرة التي اجتاحت  
مناطق عــدة جنوب باكستان وأسفرت عن 
سقوط عدد من الضحايا واجلرحى راجياً من 
الله جلت قدرته أن يرحم الضحايا وأن يعجل 

في شفاء املصابني.

مرزوق الغامن  مستقبا وفد احتاد الناشرين العرب

استقبل وفد احتاد الناشرين العرب

الغامن مهنئًا اخلالد: نتمنى تشكيل حكومة 
متجانسة تضطلع مبسؤولياتها الوطنية

 قــال رئيس جلنة امليزانيات واحلساب 
اخلتامي عدنان سيد عبدالصمد أن اللجنة 
اجتمعت ملناقشة اإلطـــار الــعــام للحساب 
ــإدارة املالية للدولة عن السنة  اخلتامي ل
املالية املنتهية 2019/2018 ، وتبني لها 

ما يلي :
استمعت اللجنة إلــى عــرض مرئي من 
ــرز مامح احلساب  وزارة املالية حــول أب
ــإدارة املالية للدولة عن السنة  اخلتامي ل

املالية 2019/2018.
حيث ناقشت اللجنة أهم التحديات التي 
واجهت احلساب اخلتامي والتي كان أبرزها 
ضعف األجهزة املالية في اجلهات احلكومية 
ــا يسمى  ــة املــوظــفــني أو م ــدام ــت وعــــدم اس
بالتسرب الوظيفي على مستوى القطاعات 
احلكومية ، إضافة إلى عدم التزام اجلهات 
احلكومية بإجراءات تطبيق نظام األوراكل 
املالي حسب األدلة واالرشادات الصادرة من 

وزارة املالية.
ــس الــلــجــنــة عــلــى ضـــرورة  ــي وشــــدد رئ
تأهيل وتدريب املوظفني في وزارة املالية 
كونها األجدر في تأهيل الكوادر املالية التي 
تستقطبها اجلــهــات األخـــرى ، ناهيك عن 

ضرورة إعداد دراسة شاملة ووافية ملستوى 
الرواتب بدءا من احلد األعلى واألدنى لرواتب 
مختلف الفئات الوظيفية التي تستدعي 
التسرب الوظيفي من بعض اجلهات كون 
أن املرتبات ومــا في حكمها تشكل النسبة 
األكبر من املصروفات الفعلية بواقع 11.4 
مليار دينار من إجمالي املصروفات خال 
السنة املالية 2019/2018 البالغ 21.8 
مليار دينار وفقا لم أظهرته بيانات احلساب 

اخلتامي.
ــا تــقــوم به  ـــددت اللجنة عــلــى م وقـــد ش
بعض اجلــهــات فــي التفافها على القانون 
ــارج نطاق الباب األول  ــك بالتعيني خ وذل
)تعويضات العاملني( أو من سلم الرواتب 
والــقــيــام بالتعيني عــلــى عــقــود اخلــدمــات 
واالستشارات ، كما أن األمــر قد طال عقود 
الصيانة ضمن باب النفقات الرأسمالية مبا 
يخالف طبيعة الصرف على بنود ذلك الباب.  
وقد أوضح عرض وزارة املالية بأن ما مت 
صرفه من املصروفات املعتمدة بامليزانية 
يعادل ما نسبته %96 على مستوى األبواب 
، مما ترتب عليه وفر بلغ نحو 924 مليون 
ديــنــار تركز فــي الــبــاب املختص بالنفقات 

الرأسمالية )املشاريع اإلنشائية وشــراء 
اآلالت واملعدات والصيانة اجلذرية( على 
الرغم من توجه اللجنة في السنوات األخيرة 
إلقــرار باب النفقات الرأسمالية مبكرا وفي 
بداية السنة املالية في سبيل رفــع القدرة 
التنفيذية للجهات في اجناز مشاريعها إال 
أن بيان وزارة املالية أوضح عكس ذلك من 
حيث التأخر في تنفيذ بعض املناقصات 
وتأخر البدء في بعض املشاريع وقد تركز 
ذلك في 3 جهات حيوية بالدولة مثل وزارة 
الكهرباء واملـــاء ووزارة األشــغــال العامة 
ووزارة الصحة العامة. ويعد العجز في 
احلساب اخلتامي احلالي هو اخلامس على 
التوالي منذ انخفاض أسعار بيع النفط ليبلغ 
مجموع العجوزات نحو 23 مليار دينار 

سددت جميعها من االحتياطي العام للدولة.
وحرصت اللجنة على متابعة تسويات 
حساب العهد والــذي بلغ حسب احلساب 
اخلتامي األخير 4.2 مليار دينار بانخفاض 
ــدره 35 % عــن احلــســاب السابق ، حيث  ق
ناقشت السياسة املتبعة مــن قبل وزارة 
املالية فــي عــاج تضخم أرصـــدة احلساب 
على أن ال يتم ذلك بالتجاوز على اعتمادات 

امليزانية بشكل قد يضر باملال العام يفقد 
امليزانية واحلساب اخلتامي مصداقيته.

ــــرادات فقد شكلت  ــا فيما يخص اإلي  أم
اإليـــــرادات النفطية %90 مــن اإليــــرادات 
الفعلية بارتفاع عما كان متوقع لتصل إلى 
18.4 مليار دينار بسبب ارتــفــاع أسعار 
النفط في األســـواق مبتوسط 64.4 دوالر 
للبرميل الكويتي حيث كان متوقعا له 55 
دوالر في امليزانية التقديرية للسنة املالية 
2018/2017. وفيما يتعلق باإليرادات غير 
النفطية فقد بلغت 2.1 مليار دينار ، حيث 
تبني للجنة ارتفاعها خال السنتني األخيرتني 
إال أن هــذا الصعود لــم يكن بفضل تنويع 
مصادر الدخل بل أنها محصلة من أنشطة 
غير اقتصادية وبعضها ليس له تأثير نقدي. 
حيث ناقشت اللجنة أهمية ودور أراضــي 
أماك الدولة كمصدر دخل إضافي للخزانة 
العامة من خال ريع وايجارات تلك األراضي 
مع احلد من التمايز بني املشاريع في تطبيق 
الــقــانــون الـــذي يحقق أعــلــى إيـــراد للدولة 
واحلــرص على حصر اجلهات احلكومية ملا 
لديها من أماك للدولة مع تقييمها ومن بينها 

وزارة املالية املصدرة للتعاميم املعنية

جانب من االجتماع 

رواتب   دينار  مليار   11.4

»امليزانيات« توصي بضرورة  تأهيل  وتدريب موظفي وزارة املالية  

جانب من اللقاء

احلميدي السبيعي

خالد العتيبي

شعيب املويزريعبدالله الكندري

مجلس االمة 


