
عر�ض ريا�ض عواد 

 عقدت جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي 
البرملانية 34 اجتماعا ل��دراس��ة احلسابات 

اخلتامية للجهات احلكومية، 
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد 
إن اللجنة عقدت ٣٤ اجتماًعا لدراسة احلسابات 
اخلتامية، وارتأت أن هناك الكثير من املالحظات 
املهمة التي يجب أن يطلع سمو رئيس مجلس 
ال��وزراء عليها، معتبًرا أن اجتماع اليوم كان 
جيًدا ومثمًرا. وب��ن أن��ه مت استعراض أغلب 
املالحظات التي توصلت إليها اللجنة ومناقشتها 
بشكل مقتضب وموجز نظًرا ملا حتتويه من 
تفاصيل وبيانات كثيرة، مؤكًدا أن سمو رئيس 
مجلس الوزراء قال إنه استفاد من هذا االجتماع 

واملالحظات التي طرحت خالله.
وأوضح أنه مت طرح  آليات عدة للتعامل مع 
هذه املالحظات كأن تشكل جلنة وزارية مصغرة 
لدراسة هذه املالحظات مع جلنة امليزانيات أو 
أن احلكومة تشكل جلنة وزاري���ة خاصة بها 
وترسل نتائج دراستها لهذه املالحظات إلى 

جلنة امليزانيات.
وذك��ر أن من األفكار التي طرحت أيًضا أن 
يتم تضمن احللول واملعاجلات التي تعامل بها 
هذه املالحظات مع البيان املالي اخلتامي قبل 
مناقشة امليزانية العامة للدولة، معتبًرا أن ذلك 

إجراء منطقي وعملي.
وأكد عبد الصمد أنه ال ميكن حل هذه القضايا 
واملالحظات واملخالفات التجاوزات بن عشية 
وضحاها، الفًتا إلى أن اللجنة منحت احلكومة 
مهلة لدراسة هذه املالحظات واملخالفات للتأكد 
فقط من أن احلكومة تعمل في االجتاه الصحيح.

وأض����اف أن أع��ض��اء ال��ل��ج��ن��ة زادوا ه��ذا 
االجتماع تفعياًل بآرائهم وأك��دوا عدم اقتناص 
األخطاء احلكومة أو التقليل من بعض اجلهود 
احلكومية، مشيًرا إلى أن اللجنة تشد على يد 
الوزير املجد والساعي لتقليل هذا املخالفات 
بالشكل الصحيح. ورأى أن احلكومة قامت 
ب��ب��ادرة جيدة وخطوة متقدمة في ه��ذا العام 
باجتماعها ورئيس دي��وان احملاسبة باإلنابة 
ع��ادل ال��ص��رع��اوي واجل��ه��از الفني للديوان، 
باإلضافة إل��ى بعض املعاجلات اجليدة التي 

متت حلساب العهد.
وبن أن هناك في املقابل بعض املالحظات 

امل��ت��ك��ررة وامل��س��ت��م��رة وح��ت��ى اآلن ل��م تعالج 
املعاجلة الكافية والصحيحة.

ولفت إلى أن هذا هو االجتماع الثالث الذي 
يتم في اللجنة بحضور رئيس الوزراء والوزراء 
املختصن، مشيًرا إل��ى أن االجتماعات داخل 
اللجنة تكون مهنية وعملية وفنية بحتة يسعى 

خاللها اجلميع إلى التوصل لنتائج طيبة.
وأوض���ح أن اللجنة س��ت��درس املقترحات 
املطروحة للتعامل مع املالحظات واملخالفات 
التي نوقشت مع احلكومة وكذلك املهلة التي 

متنح للحكومة في هذا اجلانب.
وذك��ر أن احلكومة ترغب في تشكيل جلنة 
حكومية مصغرة من ال���وزراء والفرق الفنية 
التابعة لهم ملعاجلة املالحظات واملخالفات، 
أو إرفاق املالحظات مع البيان املالي املرفق مع 

امليزانية العامة للدولة.
وختم قائاًل: »إن ما طرحته احلكومة بشأن 
معاجلة ه��ذه األم���ور جيد ول��ك��ن شريطة أن 
نرى تطبيًقا عملّيًا ملا مت طرحه وليس شيًئا 

نظرّيًا فقط.
م��ن ج��ان��ب��ه ط��ال��ب م��ق��رر اللجنة النائب 
رياض العدساني احلكومة بااللتزام بتقارير 
احل��س��اب اخلتامي وأخ���ذ جميع التوصيات 
الرقابية بعن االعتبار لتحقيق املصلحة العامة 
ومعاجلة أوج��ه اخللل. وق��ال العدساني في 
تصريح باملركز اإلعالمي إن تعاون احلكومة 
مع املالحظات الرقابية ملجلس األم��ة أدى إلى 

تخفيض املخالفات بنسب متفاوتة.
وأوض��ح أن املخالفات ال���واردة في تقارير 
دي��وان احملاسبة انخفضت إلى ٩٠٠ مخالفة، 
وكذلك املراقبن املالين من ٣٠ ألًفا إلى ٢٤ ألف 

مخالفة مالية مقارنة بالعام املاضي.
وش��دد العدساني على أن ه��ذا االنخفاض 
ال يعفي احلكومة م��ن مسؤولية العمل على 
معاجلة جميع املالحظات، وبخاصة النقاط 
الرئيسة التي تتعلق بسوق العمل والتوظيف 
واحل��د من طوابير االنتظار وفك التشابك بن 
اجل��ه��ات احلكومية وأم���الك ال��دول��ة وتعزيز 

اإليرادات النفطية واالستثمارية.
وط��ال��ب ال��ع��دس��ان��ي ب��ت��ع��اون احل��ك��وم��ة 
واجلهات الرقابية واحل��د من املخالفات التي 
م��ا زال��ت تعتبر جسيمة واالل��ت��زام بتسوية 
حساب العهد الذي وصل إلى 6 مليارات دينار، 

وموضوع األرب��اح احملتجزة التي وصلت إلى 
٢٠ مليار دينار وتوريدها إلى خزينة الدولة.

وكشف عن أن��ه تطرق خ��الل االجتماع إلى 
موضوعات تتعلق باملناقصات والتوظيف 
والعالج باخلارج، ومطالبته بوقف التعين 
ب��ال��واس��ط��ة وحت��ق��ي��ق ال��ع��دل وح���ل القضية 
اإلسكانية التي تعتبر على رأس األول��وي��ات 
وتخفيف طوابير االنتظار واالهتمام األمثل 
بالبنية التحتية وقضية ال��ش��وارع وس��وء 

اخلدمات بشكل عام.
 ومن جهته أكد وزير العدل ووزي��ر الدولة 
لشؤون مجلس األمة د.فهد العفاسي أن اجتماع 
اللجنة ك��ان بناء ومثمًرا تطرق فيه أعضاء 
اللجنة إلى بعض النقاط التي رأوها من خالل 
مراجعة احلساب اخلتامي للوزارات واجلهات 
احلكومية وال��ت��ي شكلت خصوصية بذاتها 
لتكرارها ولديهم وجهة نظر معينة ملعاجلتها 
حيث استمع سمو رئيس ال���وزراء وال���وزراء 

املختصون بهذا اجلانب.
وق���ال ال��ع��ف��اس��ي إن االج��ت��م��اع رك���ز على 
احل��س��اب اخل��ت��ام��ي وال��ب��دي��ل االستراتيجي 
وتشابه االختصاصات بن اجلهات احلكومية 
وحساب العهد والديون املستحقة للحكومة 
واألرب��اح احملتجزة وسيقوم مجلس ال��وزراء 
بتشكيل فريق وزاري ل��دراس��ة م��ا ط��رح في 
اجتماع اللجنة ويرفع الفريق تقريًرا بشأنها 
إلى مجلس ال��وزراء ملعاجلتها.وفيما يلى أبرز 
املالحظات التي أع��ده��ا املكتب الفني للجنة 

امليزانيات ومت طرحها في االجتماع 
1 - اح��ت��ي��اج��ات س���وق ال��ع��م��ل ورب��ط��ه��ا 
مبخرجات التعليم وانعكاسها على سياسة 

اإلحالل
رغم ضخامة ميزانيات اجلهات التعليمية 
والتي وصلت تقديراتها إلى 3.6 مليارات دينار 
في ميزانية السنة املالية اجلديدة وأنها مطالبة 
وفًقا لقوانن إنشائها بتوفير القوى العاملة 
الوطنية مبا يكفل تلبية احتياجات التنمية 
إال أن مخرجات التعليم ال تلبي احتياجات 
سوق العمل بالشكل املطلوب، وهو ما الحظته 
اللجنة في اجتماعاتها من خالل جلوء اجلهات 
احلكومية للتعاقد مع الشركات لتوفير عمالة 
غ��ي��ر كويتية ف��ي تخصصات ك���أن بعضها 
تخصصات فنية مببرر ندرتها وعدم توافرها 

في العنصر الوطني، وه��و ما يخل بسياسة 
اإلح��الل، علًما ب��أن دي��وان احملاسبة أورد هذا 
امل��وض��وع في تقريره من ضمن املوضوعات 

متوسطة املخاطر.
كما ي��الح��ظ اخل��ل��ل ف��ي التخطيط السليم 
ملخرجات التعليم عند وجود مشاريع حكومية 
مت تسلمها مثل مستشفى جابر الذي ال تستطيع 
احلكومة تشغيله بشكل كامل بسبب النقص في 
الكوادر البشرية ما أدى إلى ظهور فكرة إسناد 
اإلدارة إلى شركات متخصصة في هذا املجال 
مثلما حصل في مبنى ال�)T4(  التابع لإلدارة 
العامة للطيران املدني عندما أسند إلى شركة 

متخصصة إلدارته.
2 - البديل االستراتيجي: الحظت اللجنة 
تدني أداء األجهزة املالية في بعض اجلهات 
احلكومية، كما أن بعض اجلهات تعاني من 
ارتفاع نسب التسرب الوظيفي وك��ان السبب 
ال��رئ��ي��س ال���ذي ت��ب��رر ب��ه اجل��ه��ات احلكومية 
التسرب الوظيفي وتدني أداء أجهزتها املالية 
إلى التفاوت في الرواتب بن اجلهات احلكومية 
ل���ذات املهنة م��ا يصعب معها جلب ال��ك��وادر 
البشرية ذات الكفاءة للجهات ذات املرتبات 
املتدنية، األمر الذي يتطلب سرعة إجناز قانون 
البديل االستراتيجي للقضاء على التمايز 

الوظيفي.
3 -التشابك في اجلهات احلكومية املنظمة 

لسوق العمل
أوص��ت دراس��ة دي��وان احملاسبة التحليلية 
ألوض����اع ال��ت��داخ��ل وال��ت��ش��اب��ك ف��ي أه���داف 
واخ��ت��ص��اص��ات ب��ع��ض اجل��ه��ات احلكومية 
الصادرة في ديسمبر 2016 إلى ضرورة تعديل 
الهيكل التنظيمي واإلداري لكافة القطاعات 
ومؤسسات الدولة املرتبطة بالقوى العاملة 
بهدف القضاء على االزدواج��ي��ة والتشابه في 

االختصاصات.
ويرى الديوان في دراسته أن الصورة املثلى 
حتتاج إلى جمع كافة اجلهات املتعلقة بسوق 
العمل، وإنشاء وحدة تنظيمية واح��دة تسمى 

بوزارة العدل.
وت��رى اللجنة ض��رورة جمع تلك اجلهات 
حتت مظلة واح��دة، توحيًدا للرؤية احلكومية 
لسوق العمل، حيث إن جميعها معني بسوق 
عمل واح��د إال أن مسؤولياتها مجزأة كل فيما 

يخصه، حيث إن��ه ال ميكن للدولة أن حتقق 
رؤيتها فيما يخص توزيع القوى العاملة على 
مستوى القطاعن احلكومي واخل��اص منًعا 
لتكدس العمالة الوطنية في األجهزة احلكومية 
والعزوف عن االنخراط في القطاع اخلاص، إلى 
عن طريق توحيد الرؤى بن جميع تلك اجلهات 

واندماجها حتت كيان واحد.
4 - تضخم حساب العهد: رغم وجود جهود 
من احلكومة في تسوية حساب العهد إال أنه لم 
يرد إلى اللجنة حتى تاريخه اآللية التي سيتم 
انتهاجها ملعاجلة حساب العهد والتصور 
املخطط ل��ه إلرج���اع رصيد ه��ذا احل��س��اب إلى 
مستوياته الطبيعية، حيث بلغ رصيد حساب 
العهد ف��ي احل��س��اب اخلتامي للسنة املالية 
2017/2018 ما يقارب 6 مليارات دينار، 
علًما بأن تنفيذ ميزانية السنة املالية احلالية 
تشير إلى ارتفاعه إلى ما يقارب 8.6 مليارات 
دينار حتى نهاية شهر يناير 2019 استناًدا 
إل��ى تقارير املتابعة الشهرية ل��إلدارة املالية 
للدولة ما يقتضي ض��رورة تسوية حسابات 
العهد األول فاألول في السنة املالية نفسها، وأاّل 
يتجاوز الصرف االعتمادات املالية املنصوص 
عليها في قانون امليزانية احلالي وذلك للحد من 

تضخمها.
كما الحظت اللجنة توجه مجلس ال��وزراء 
بعدم الصرف على حساب العهد في السنة 
املالية احلالية وإرس���ال اع��ت��م��ادات إضافية 

للميزانيات التي تواجه عجًزا في اعتماداتها.
5 - الديون املستحقة للحكومة: أما الديون 
املستحقة للحكومة فقد بلغ رصيدها نحو 1.3 
مليار دينار في احلساب اخلتامي األخير، علًما 
ب��أن ل��دي��وان احملاسبة تقريًرا حديًثا ص��ادًرا 
ف��ي سنة 2019 وت��وص��ي اللجنة ب��أن يكون 
محل اهتمام في األخ��ذ بنتائجه، حيث يشير 
التقرير إلى أن حتصيل 5.5 % فقط على الديون 
املقيدة في السنوات املالية اخلمس األخيرة 
والتي تقارب 603 مالين دينار وه��ي نسبة 
حتصيل متدنية رغم حداثة عمر تسجيل تلك 
املديونيات والتي يسهل إج���راءات حتصيلها 
مقارنة مبديونيات عن سنوات سابقة والتي 
تفيد اجلهات احلكومية بصعوبة حتصيلها 
لعدد من املبررات منها صعوبة االستدالل على 
أصحابها أو وفاتهم أو مغادرتهم البالد وغيرها 

من األمور.
6 - األرب��اح احملتجزة: رغ��م توجه الدولة 
خ��الل السنوات السابقة لالقتراض الداخلي 
واخلارجي لسد العجز في ميزانية الدولة إال أنه 
ما زالت بعض اجلهات احلكومية املستقلة تقوم 
باحتجاز أرباحها وعدم توريدها لالحتياطي 
العام بحجة تنفيذ مشاريعها والتي بلغت في 
السنة املالية 2017/2018 ما يقارب 19.7 
مليار دينار، إال أن اللجنة الحظت عدم تنفيذ 
مشاريعها بوتيرة تستلزم احتجاز األرب��اح 
وإمنا تستغل تلك املبالغ في أدوات استثمارية 
ليست من ضمن اختصاص تلك اجلهة احلكومية 
كاالستثمار في األسهم أو عقارات أو وضعها في 

ودائع لدى البنوك.
-7الحظت اللجنة أن امليزانية فقدت أهميتها 
كأداة للضبط والرقابة واملتابعة وتقييم األداء 
بسبب كثرة املناقالت املالية بن بنودها سواء 
منها أو إليها والتي شملت وفق ما أمكن للجنة 
حصره ل��دى مناقشتها احلسابات اخلتامية 
أخيًرا 870 بنًدا بنسبة %54 من إجمالي بنود 
ميزانية ال��وزارات واإلدارات احلكومية بلغت 
قيمتها نحو 430 مليون دينار، األمر الذي يشير 
إل��ى ع��دم إج��راء دراس��ات فنية ومالية مالئمة 

وكافية قبل تقدير هذه املصروفات للبنود
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الغامن يهنئ نظيريه في جمهورية باكستان 
اإلسالمية بالعيد الوطني

بعث رئ��ي��س مجلس األم��ة 
م��رزوق الغامن ام��س ببرقيتي 

ت��ه��ن��ئ��ة إل����ى ك���ل م���ن رئ��ي��س 
اجلمعية الوطنية في جمهورية 

باكستان اإلسالمية أسد قيصر 
ورئيس مجلس الشيوخ محمد 

ص���ادق س��ن��ج��ران��ي مبناسبة 
العيد الوطني لبالده

جانب من اجتماعات اللجنة

مرزوق الغامن 

»امليزانيات« درست التعامل مع املخالفات املتكررة.. واحلكومة شكلت جلنة للمعاجلة

مناقشات داخل اللجنة 

اجل������������ه������������ات ال�����ت�����ع�����ل�����ي�����م�����ي�����ة 
م���ط���ال���ب���ة ب���ت���وف���ي���ر ال����ق����وى 
ال�����ع�����ام�����ل�����ة ال�����وط�����ن�����ي�����ة مب���ا 
التنمية اح��ت��ي��اج��ات  ي��ك��ف��ل 

تتعاقد  احلكومية  اجل��ه��ات 
م������������ع ش������������رك������������ات ل�����ت�����وف�����ي�����ر 
ع���م���ال���ة غ���ي���ر ك���وي���ت���ي���ة ف��ي 
ت���خ���ص���ص���ات ف���ن���ي���ة وه�����و م��ا 
ي����خ����ل ب����س����ي����اس����ة اإلح��������الل

السليم  التخطيط  في  خلل 
مل�����خ�����رج�����ات ال���ت���ع���ل���ي���م ع��ن��د 
مت  حكومية  مشاريع  وج��ود 
تسلمها مثل مستشفى جابر

تستطيع  ال  جابر  مستشفى 
احل���ك���وم���ة ت��ش��غ��ي��ل��ه ب��ش��ك��ل 
ك����ام����ل ب���س���ب���ب ال���ن���ق���ص ف��ي 
الكوادر البشرية ما أدى إلى 
اإلدارة  إس��ن��اد  ف��ك��رة  ظ��ه��ور 
إل��������ى ش������رك������ات م��ت��خ��ص��ص��ة

أداء  تدني  الحظت  اللجنة 
بعض  ف���ي  امل��ال��ي��ة  األج���ه���زة 
اجل�����ه�����ات احل���ك���وم���ي���ة حت��ت 
ال��روات��ب ف��ي  التفاوت  مبرر 

البديل  قانون  إجناز  سرعة 
االس�����ت�����رات�����ي�����ج�����ي ل���ل���ق���ض���اء 
ع����ل����ى ال����ت����م����اي����ز ال���وظ���ي���ف���ي

التنظيمي  الهيكل  تعديل 
الدولة  ملؤسسات  واإلداري 
ل��ل��ق��ض��اء ع��ل��ى االزدواج���ي���ة 
والتشابه في االختصاصات

اآلل��ي��ة  اللجنة  إل���ى  ي���رد  ل��م 
ال�������ت�������ي س�����ي�����ت�����م ان����ت����ه����اج����ه����ا 
مل�����ع�����اجل�����ة ح�������س�������اب ال����ع����ه����د 
إلرجاع رصيد هذا احلساب 
الطبيعية م��س��ت��وي��ات��ه  إل���ى 

دي����ون  دي����ن����ار  م���ل���ي���ار   1.3   
م������س������ت������ح������ق������ة ل�����ل�����ح�����ك�����وم�����ة 
ف��������ي احل��������س��������اب اخل�����ت�����ام�����ي 
التحصيل  ون��س��ب��ة  األخ���ي���ر 
ف����ق������������������������������������������������������ط  5.5%

أرب���اح  دي��ن��ار  م��ل��ي��ار   19.7   
م������ح������ت������ج������زة ل���������م ت��������ورده��������ا 
اجل������ه������ات احل����ك����وم����ي����ة إل����ى 
االح���ت���ي���اط���ي ال����ع����ام ب��ح��ج��ة 
ت������ن������ف������ي������ذ م������ش������روع������ات������ه������ا

ب��ن��ود  ب���ن  امل���ن���اق���الت   ك���ث���رة 
أهميتها  أفقدتها  امل��ي��زان��ي��ة 
ك���������أداة ل���ل���ض���ب���ط وال����رق����اب����ة 
األداء وت���ق���ي���ي���م  وامل���ت���اب���ع���ة 

مقدرًا استجابة اخلارجية لطلب متابعة جرمية قتل ٍ«الريش«

الكندري: موقف الدول العربية من تصريح حول اجلوالن مخيب لالمال 
أك����د رئ���ي���س جل��ن��ة ال���ش���ؤون 
اخل��ارج��ي��ة البرملانية ال��ن��ائ��ب د. 
عبدالكرمي الكندري على أن  ردود 
االف��ع��ال العربية اجت���اه تصريح  
الرئيس االمريكي ترامب باالعتراف 

بسيادة االحتالل الصهيوني على 
اجل���والن ال��س��وري ال��ذي ض��رب به 
ق���رار مجلس األم���ن 497 مخيبة 

لآلمال.
وأضاف الكندري إلى أن  اجلوالن 

أرض محتلة وضمها محضور دولياً 
وهذا هو موقف الكويت الثابت اجتاه 

القضايا العربية.
وم��ن جهة أخ��رى ق��در النائب د. 
عبدالكرمي الكندري جتاوب وزارة 

اخلارجية الكويتية مع طلب تشكيل 
فريق ملتابعة جرمية القتل التي راح 
ضحيتها العم خالد الريش في مصر 
، مؤكدا أن جلنة الشؤون اخلارجية 

ستستمر مبتابعة هذا امللف .
د. عبدالكرمي الكندري 


