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أوردت ردودها على مالحظاته حول الحسابات الختامية والميزانية العامة للوزارة

»الخارجية« لـ »المحاسبة«: أخذ موافقة »المالية« ضرورة عند الصرف 
خارج نطاق اعتمادات الميزانية ..وعالجنا قضية تعيينات الموظفين المحليين

متابعة عملية استرداد المبالغ المخصصة للضرائب بما يتماشى مع القوانين في الدول مقار البعثات الديبلوماسية

وعائالتهم البعثات  لرؤساء  سيارات  تخصيص  شأن  في  واإلدارية  المالية  التعليمات  مراعاة  البعثات  على  التنبيه 
األخذ بقرارات ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بصرف بدل حضور جلسات ولجان بلغ إجماليه حوالي 50 ألف دينار

أكدت وزارة اخلارجية انها ال تألو جهدا في متابعة عملية استرداد املبالغ املخصصة للضرائب مبا يتماشى 
مع القوانني والنظم املعمول بها في الدول مقار البعثات الديبلوماسية.

وقالت الوزارة في ردها على املالحظات الواردة في تقرير ديوان احملاسبة في شأن احلساب اخلتامي 
مليزانية الوزارة انه جرى حصر جميع املبالغ واجبة االسترداد ويتم التنسيق حاليا مع وزارة املالية بشأن 
تزويد الوزارة بآليـة للعمل بها وفق نظم الضرائب املختلفة في الدول األجنبية وتسـجيل مبالغ الضرائب 

واجبة االسترداد على بند العهد.
وأكـدت اخلارجية في ردهـا انه مت االنتهاء من املالحظات الواردة حول املآخذ التي شـابت شـراء 
السيارات احلكومية للبعثات الديبلوماسـية في اخلارج، مشيرة الى تأكيدها على االلتزام من قبل بعثاتها 

حاليا بهذا األمر.

وأفادت الوزارة بأنه جار التنسيق مع وحدة شؤون امليزانية العامة بوزارة املالية بشأن إدراج احتياجات 
الوزارة من السـيارات بشكل إجمالي على ان يتم الصرف وفق احلاجة الفعلية لتالفي املالحظات الواردة 
في تقرير ديوان احملاسبة.وشـددت اخلارجية على انه مت التنبيه على البعثات التمثيلية باخلارج مبراعاة 
التعليمات املالية واإلدارية الصادرة عن الوزارة في شـأن تخصيص سـيارات لرؤساء البعثات وعائالتهم 

باملخالفة للمادة 26 من التعليمات املالية واإلدارية.
وأشارت الوزارة الى ان انخفاض نسبة الصرف على بعض املشاريع اإلنشائية ملقار البعثات الديبلوماسية 
في اخلارج وما ترتب عليه من ارتفاع لقيمة الصرف احلتمي على اإليجارات بسـبب تأخير تنفيذ املشاريع 
كان فقط خالل الفترة الواقعة من 2005/2004 الى 2008/2007، مشددة على انه مت األخذ وبقرارات 
ديوان اخلدمة املدنية، فيما يتعلق بصرف بدل حضور جلسات وجلان بلغ إجماليه حوالي 50 ألف دينار ما 

يعتبر مخالفة للقوانني والقرارات املعمول بها.
وأوضحـت اخلارجية انها قامـت بتعديل القرار الـوزاري رقم 1999/45 في شـأن نظام املوظفني 
واملسـتخدمني احملليني في البعثات الديبلوماسـية نتيجة ملا ترتب عليه من زيادة لألعباء املالية على 
اخلزانة العامة والتي نتجت عن طريق تعيني موظفني محليني بالزيادة عن العدد املسموح به في البعثات 
في اخلارج وجتاوز رواتب املوظفني واملستخدمني احملليني للجداول اخلاصة بالبعثات باالضافة الى تعيني 

بعض املوظفني احملليني واملستخدمني مبسميات وظيفية غير مدرجة ضمن القرار الوزاري.
وقالت الـوزارة انها انتهت من املالحظة اخلاصة باملآخذ التي شـابت اعمـال الصرف من اعتمادات 
امليزانية باملخالفة لقانون ربط امليزانية والتعليمات املالية مع األخذ باالعتبار اخذ موافقة وزارة املالية 

قبل الصرف خصما على حسابات العهد.وفيما يلي تفاصيل الرد كاملة:

المالحظ���ات ذات األهمية 
الواردة بتقارير ديوان المحاسبة 
الس���نوية وس���نوات التكرار 

وإجراءات الوزارة
المالحظ��ة: انخفاض نس��بة 
الصرف على بعض المش��اريع 
البعث��ات  لمق��ار  اإلنش��ائية 
الديبلوماس��ية في الخارج ترتب 
عليه ارتفاع قيمة الصرف الحتمي 
لإليجارات بس��بب تأخير تنفيذ 

المشاريع.

الـرد: تم الـرد ضمـن المالحظة 
)7(، الفترة مـن 2005/2004 إلى 

.2008/2007
التزام إحدى  المالحظة: عدم 
المالية  بالتعليم��ات  الس��فارات 
المنظم��ة للصرف ترت��ب عليه 
تحميل الميزانية بأعباء مالية ال 

مبرر لها ومن ذلك ما يلي:
� شراء عدد )5( سيارات بمبلغ 
676909.000 د.ك بتجاوز قدره 
57909.000 د.ك ع��ن االعتم��اد 

المخصص بالميزانية.
� امتالك السفارة لعدد )12( سيارة 
بالمخالفة للمادة )6( من الالئحة المالية 

للوزارة.

الـرد: تـم الـرد ضمـن المالحظـة 
)3(، الفتـرة مـن 2005/2004 إلـى 

.2008/2007
المالحظ��ة: صرف بدل حضور 
جلسات ولجان مجموعها 49800.000 
د.ك بالمخالفة للقوانين والقرارات 

المعمول بها بشأن الصرف.

الرد: تم االنتهاء منها ومراعاة قرارات 
ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن.

المالحظة: ش��راء بعض المواد 
المتشابهة على فترات متقاربة دون 
طرحها بممارسة أو مناقصة بالمخالفة 
لتعميم وزارة المالية رقم 95/16 بشأن 
نظم الشراء في الجهات الحكومية.

الرد: تفيد الوزارة بأنه قد تم االلتزام 
بتعميم وزارة المالية رقم 16 لسنة 1995 

وبالتالي تم االنتهاء من المالحظة.
المالحظة: تراكم بعض المديونيات 
بحساب العهد � مبالغ تحت التحصيل 
على بعض المسؤولين والمواطنين 

دون تحصيل.

الرد: جار العمل على متابعة تسـوية 
تلك المبالغ حيث تم اتخاذ كافة اإلجراءات 

اإلدارية والقانونية لتحصيلها.
المالحظة: مآخذ شابت استحقاقات 
الوزارة من الضرائب المستردة على 
مصروفات البعثات الديبلوماس��ية 

في الخارج:
الس��نة  إي��رادات  � تضخي��م 
المالية الحالية على حس��اب زيادة 
مصروفات س��نوات مالية س��ابقة 
بقيمة الضرائب واجبة االس��ترداد 
على المشتريات والخدمات المؤداة 

للبعثات الديبلوماسية في الخارج.
� ع��دم إثبات قيم��ة الضرائب 
الواجب استردادها بالقيد على حساب 
العهد � مبالغ تحت التحصيل إحكاما 

للرقابة عليها.

الرد: تفيد الوزارة بأنها ال تألو جهدا في 
متابعة عملية استرداد مبالغ الضرائب وبما 
يتماشى مع القوانين والنظم الضريبية في 
الدول مقار البعثات، وقد تم حصر كافة مبالغ 
الضرائب واجبة االسترداد ويتم التنسيق 
حاليا مع وزارة المالية بشأن تزويد الوزارة 
بآلية للعمل بها وفقا لنظم الضرائب المختلفة 

في الدول األجنبية، وتسجيل مبالغ الضرائب 
واجبة االسـترداد على بند العهدـ  مبالغ 

تحت التحصيل.
المالحظة: صرف مبالغ ال مبرر 
لها دون مراعاة اعتبارات السياسة 
المالية في معالجة الهدر في االنفاق 
الحكوم��ي نتيج��ة ع��دم االلتزام 
باألسعار المحددة من وزارة المالية 
في صرف ما نسبته 75% من رواتب 
الديبلوماس��يين بالعمالت األجنبية 

في الخارج.

الرد: استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر 
رقم 1280 المتخذ باجتماعه رقم 77-

2006/3 المنعقد بتاريخ 2006/12/17 
يتم اعداد دراسـة من قبل الوزارة تقدم 
الى وزارة المالية كل سـتة اشهر )كتاب 
وزارة المالية رقم 2/4/2-807 المؤرخ 
11 سبتمبر 2008( األمر الذي يستغرق 
بعض الوقت لدراسته بوزارة المالية تمهيدا 
للبت فيها مما يتعدى الفترة الالزمة إلصدار 

الرواتب من قبل الوزارة.
المالحظة: مآخذ ش��ابت شراء 
للبعث��ات  الحكومي��ة  الس��يارات 
الديبلوماس��ية ف��ي الخ��ارج ومن 

ذلك:
البعث��ات  بع��ض  ش��راء   �
الديبلوماسية سيارات دون الحصول 
على موافقة الوزارة بالمخالفة للمادة 
26 من مجموع��ة التعليمات المالية 

واإلدارية.

الرد: تم االنتهـاء من هذه المالحظة 
وتؤكد الوزارة على التـزام بعثاتها حاليا 

بهذا األمر.
المالحظة: تجاوز القيمة المحددة 
البعثات  لشراء س��يارات رؤس��اء 
بالمخالفة  البعثات  وسيارات خدمة 
لق��رار وزير المالية رقم 51 لس��نة 

.1995

الـرد: تفيـد الـوزارة بأنه قـد صدر 
القرار الوزاري رقـم 2009/56 بتاريخ 
2009/10/26 من وزارة المالية حدد 
فيه مدد وقيم االستبدال لسيارات البعثات 
)حسـب الحاجـة الفعلية( وبمـا يتالفى 

المالحظة المشار إليها.
المالحظة: عدم التقيد بالتأشيرات 
الواردة بجداول الميزانية لبند وسائل 
نقل بري��ة بالمخالفة للمادة 20 من 
المرس��وم بالقانون رقم 31 لس��نة 

.1978

الرد: تم التنسيق مع شؤون الميزانية 
العامة بوزارة المالية بشأن إدراج احتياجات 
الوزارة من السيارات بشكل إجمالي على 
ان يتم الصرف وفق الحاجة الفعلية، وبهذا 

تم تالفي المالحظة.
المالحظة: تخصيص س��يارات 
لرؤساء البعثات وعائالتهم بالمخالفة 
للمادة 26 م��ن مجموعة التعليمات 

المالية واإلدارية.

الرد: تفيد الوزارة بورود خطأ بالكشوف 
وقد تم التنبيـه على البعثـات التمثيلية 
بالخارج بمراعاة التعليمات المالية واالدارية 
الصادرة عن الـوزارة وبالتالي تم االنتهاء 

من المالحظة.
الميزانية  المالحظ��ة: تحمي��ل 
بمصروف��ات ال مب��رر له��ا نتيجة 
ارتف��اع اعداد الس��يارات المملوكة 
في بعض البعثات الخارجية بمعدل 
يفوق المسموح به بالالئحة المالية 

للوزارة.

البلـدان مقـر المشـاريع والتي تؤثر 
سـلبا على برنامجها التنفيذي، وانها 
تبـذل قصـارى جهدهـا لالنتهاء من 
جميع المشاريع وفق البرنامج الزمني 
المخطط، كما ان الوزارة باتباعها لتوجه 
الدولة بتملك مباني بعثاتها بالخارج تعزز 
اإلنفاق االستثماري على حساب اإلنفاق 
الجاري )المبالغ التي كان يسـتوجب 
دفعها كإيجـارات(، باإلضافة الى ان 
الوزارة حاليا تقوم بطرح المشـاريع 
كدراسة وتصميم أوال ثم طرحها كتنفيذ 
مما ينعكس أثره على نسـبة الصرف، 
وظهور التكاليف الكلية للمشروع بصورة 

أقرب للواقع.
التقيي��د  المالحظ��ة: ع��دم 
ال��وزراء  باش��تراطات مجلس 
بقراره رقم 1017 الصادر بتاريخ 
2006/9/26 بشأن شراء عقارات 
وأراض للبعثات الديبلوماسية في 

الخارج ومن ذلك:
� شراء عقارات جديدة لبعض 
البعثات الديبلوماسية بالرغم من 
تملكها عق��ارات لنفس الغرض، 
األمر الذي حم��ل الخزانة أعباء 

مالية ال مبرر لها.

الرد: حرصت الوزارة بعد صدور قرار 
مجلس الـوزراء على إعـداد آلية عمل 
ومعايير في شكل إطار عام لالسترشاد 
بها في عمليات الشراء، مع مراعاة عدة 
أمور يتم أخذها بالحسـبان منها حجم 
التمثيـل الديبلوماسـي بيـن الكويت 
والبلد المعني وطبيعة العمل في البعثة 
والعالقات االجتماعية السائدة في البلد 
المضيف، األمر الذي يترتب عليه تحديد 
نوع العقار المراد شراؤه من حيث المساحة 

والمكونات والمواصفات.
كما ان هناك ظروفا خارجة عن إرادة 
الوزارة تجعلها تخرج عن البرنامج المعد 
كاختالف األنظمة والقوانين واإلجراءات 
بين الدول، وضرورة االلتزام بالحصول 
على الموافقات المسبقة من الجهات 
الرقابيـة، وكذلك حرص الوزارة على 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان سالمة 
إجراءات الشراء، األمر الذي يستغرق 
وقتـا غير محدد وفقا لـكل حالة على 
حدة، علما ان جميـع العقارات التي 
تم شراؤها كانت بناء على حاجة الوزارة 
الفعلية سواء في الوقت الحالي أو في 

المستقبل.
المالحظة: ش��راء سكن لرئيس 
إح��دى البعثات الديبلوماس��ية في 
الخارج بمواصف��ات مبالغ فيها وال 
تتف��ق م��ع متطلبات ال��وزارة بهذا 

الشأن.

الرد: تم الشراء بسبب قرار الوزارة 
هدم مبنى البعثة وسكن رئيس البعثة، 
وإقامة مقر مالئم وأكثر سعة للبعثة فقط، 
ومراعاة الوزارة توافر الشروط المناسبة 
للعقار مع متطلبات واحتياجات البعثة 
في بلد كبلد مقر البعثة محل السؤال.

المالحظة: شراء مواد متشابهة 
على فت��رات زمنية متقاربة عن 
بالمخالفة  المباشر  طريق األمر 
لتعميم وزارة المالية رقم 16 لسنة 
1995 بشأن نظم الشراء بالجهات 

الحكومية.

الرد: تفيد الوزارة بأنه تم االلتزام 
بتعميم وزارة المالية رقم 16 لسـنة 

1995 وبالتالـي تـم االنتهـاء مـن 
المالحظة.

المالحظة: عدم اتخاذ اإلجراءات 
الواجب اتباعه��ا لدى جرد عهد 
الوزارة والبعثات بالمخالفة لتعميم 
وزارة المالية رقم 19 لسنة 1986 

بشأن جرد الموجودات.

الرد: قامت جميع البعثات بإجراء 
الجرد الفعلي وموافاة الوزارة بالمحاضر 
المؤيـدة، وبالتالـي تـم تالفي هذه 

المالحظة.
المالحظة: شراء هدايا تزيد 
قيم��ة كل منها عل��ى الحد الذي 
تضمن��ه قرار مجل��س الوزراء 
رقم 20 لس��نة 1986 وتعديالته 

وبالمخالفة للتعليمات المالية.

الرد: كانت هذه المالحظة لسنة 
مالية واحـدة )2006-2007( ولم 

تتكرر مرة اخرى.
المالحظ��ة: ظه��ور أرصدة 
مدورة بحس��اب العه��د � مبالغ 
تحت التس��وية بعكس طبيعتها 
المدينة ودون تسوية بالمخالفة 

للتعليمات المالية.

الرد: سـبق تزويـد وزارة المالية 
بكشـف المبالـغ المـدورة ألرصدة 
العهد تحت التسـوية طرف الجهات 
الحكومية، وبانتظار رد وزارة المالية 

لتسوية تلك المبالغ.
المالحظة: ضع��ف إجراءات 
الرقابة على عهدة الطوابع المالية 

بالوزارة ومن مظاهر ذلك:
� وجود فروقات بين محاضر 
جرد الطوابع المالية للعهد الفرعية 
بالوزارة مع الكشوف التفصيلية 
بالحس��ابات الختامية للسنوات 
المالية 2005-2004، 2006-2005، 
2006-2007 دون بيان أسباب تلك 

الفروقات.
� وجود فروقات بين رصيد 
عه��دة الطوابع المالية بالجداول 
الختامية  الرئيسية للحس��ابات 
للس��نوات المالية 2005-2004، 
2005-2006، 2006-2007 م��ع 
الكشوف التفصيلية لجميع العهد 
الفرعية على مستوى الوزارة دون 

بيان أسباب تلك الفروقات.
� وج��ود اختالف في معظم 
أرص��دة عهدة الطواب��ع المالية 
الفرعية من واقع محاضر الجرد مع 
مثيالتها في الكشوف التفصيلية 
المرفق��ة بالحس��ابات الختامية 
السنوات  للوزارة على مستوى 

المالية الثالث السابقة.

الـرد: تفيـد الـوزارة بأنـه تمت 
تسـوية جميع الفروقات بالحسابات 
النظامية للعهد الفرعية من الطوابع 
المالية لدى البعثات الديبلوماسية في 
الخارج وإعداد االستمارات الخاصة بها 
)التصويبات( وتم اعتمادها من مكتب 
المراقبة المالية التابع لوزارة المالية 

وقيدها بالسجالت.
هذا وقد تم اطالع مفتشي 
دي����وان المحاس����بة على تلك 
التصويب����ات، والوزارة تقوم 
حالي����ا بإج����راء المطابق����ات 
بشكل دوري، ومطابقة بيانات 
الحسابات الشهرية للطوابع 
المالية ال����واردة من البعثات 
التمثيلية بالخارج مع سجالت 

الوزارة.
وقد انتهت هذه المالحظة

الرد: تم مراعـاة ذلك، حيث يتم 
التنسيق مع البعثات التمثيلية بالخارج 
بموافـاة الـوزارة بكافـة السـيارات 
التي يتـم اسـتبدالها او الخارجة عن 
نطاق االسـتخدام وبالتالي تم تالفي 

المالحظة.
المالحظة: زيادة األعباء المالية 
على الخزان��ة العامة نتيجة عدم 
االلتزام بالقرار الوزاري رقم 45 
لسنة 1999 بشأن نظام الموظفين 
والمس��تخدمين المحليي��ن في 
البعثات الديبلوماسية ومن ذلك:

� تعيي��ن موظفي��ن محليين 
بالزيادة عن العدد المس��موح به 

بالبعثات في الخارج.
الموظفين  � تجاوز روات��ب 
والمستخدمين المحليين لجداول 

الحدين الخاصة بالبعثات.
� تعيي��ن بع��ض الموظفين 
المحليين والمستخدمين بمسميات 
وظيفية غير مدرجة ضمن القرار 

الوزاري.

الرد: تم تعديل القرار المشار إليه 
وبما يتالفى هذه المالحظة.

المالحظة: مآخذ شابت أعمال 
الصرف من اعتمادات الميزانية 
بالمخالفة لقانون ربط الميزانية 

والتعليمات المالية ومن ذلك:
� الصرف خارج نطاق اعتمادات 
الميزانية ودون تدبير التغطية المالية 
الالزمة قبل الصرف ودون الحصول 
عل��ى الموافقة المس��بقة للصرف 

بالمخالفة لقانون ربط الميزانية.

الرد: تم مراعاة ذلك، حيث يتم حاليا 
اخذ موافقة وزارة المالية قبل الصرف خصما 
على حسابات العهد. وبالتالي تم االنتهاء 

من المالحظة.
� عدم تحمي��ل أنواع وبنود 
مصروف��ات الميزانية بمبالغ تم 
صرفها فعال من حسابات بنوك 
البعث��ات في الخ��ارج بالمخالفة 
للمادة 28 من المرسوم بالقانون 

رقم 31 لسنة 1978.

الرد: تم مراعـاة ذلك ويتم حاليا 
تحميـل كافة انواع وبنـود مصروفات 
الميزانية بالمبالغ التي يتم صرفها من 
حسابات البعثات في الخارج وبالتالي 

تم االنتهاء من المالحظة.
المالحظة: زي���ادة األعباء 
المالية دون مبرر نتيجة السماح 
باستكمال تعليم عدد 11 طالبا 
وطالبة من ابناء الديبلوماسيين 
في غي���ر بلدان مق���ار عملهم 

بالبعثات الخارجية.

الـرد: تفيد الوزارة بـأن الظروف 
األمنية في بعض الـدول، والعتبارات 
تنقالت رؤساء البعثات او الديبلوماسيين 
والتي قد ال تتالءم مع مواعيد الدراسة 
لألبناء األمر الذي يجعل الوزارة ملزمة 
بتقدير ظـروف أبنائهـا وهي حاالت 

محدودة.
المالحظة: مآخذ شابت تنفيذ 
المش��اريع اإلنش��ائية وأعمال 

الصيانة والترميم لمباني الوزارة 
داخل وخارج الكويت منها:

� ضع��ف إدارة االعتم��ادات 
المخصصة للمش��اريع  المالية 
األمر الذي أدى الى ارتفاع معدالت 
انخفاض  الجاري مقابل  اإلنفاق 

معدالت اإلنفاق الرأسمالي.
� تدني الصرف على المشاريع 
اإلنشائية نتيجة تعثرها األمر الذي 
أدى الى تجميد االعتمادات المالية 

دون االستفادة منها.
� تأخر تنفيذ بعض المشاريع 
وأعمال الترميم لعدة سنوات األمر 
الذي أدى ال��ى ارتفاع التكاليف 
الكلية لها وتحميل الميزانية بمبالغ 

إضافية

الرد: تؤكد الوزارة حرصها على تنفيذ 
المشاريع اإلنشائية وفق البرنامج الزمني 
المخطط له بالرغم من اختالف وتباين 
القوانين واألنظمة واإلجراءات ومعوقات 
استخراج التراخيص والموافقات في 

عبدالعزيز العدسانيالشيخ د.محمد الصباح

وزارة اخلارجية ردت على مالحظات ديوان احملاسبة


