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أوردت ردودها على مالحظات الديوان عن السنوات المالية من 2000/1999 حتى 2008/2007

»الداخلية« لـ »المحاسبة«: اإليفاد للعالج بالخارج طبقًا لقواعد »الصحة«
ولمدة شهر واحد قابل للتجديد حسب موافقة اللجنة الطبية

أكدت وزارة الداخلية انها تتحمل سفر وعالج املوفدين للعالج باخلارج ومرافقيهم 
طبقا لألحكام والقواعد املعمول بها في وزارة الصحة وملدة شهر واحد قابل للتمديد 

بناء على توصية اجلهة املشرفة على العالج وموافقة اللجنة الطبية.
وقالـت الوزارة فـي ردودها علـى مالحظات ديـوان احملاسـبة املتعلقة 
باحلسابات اخلتامية وموازنة الوزارة على السنوات املالية من 2000/1999 
حتـى 2008/2007 انها تقوم بإيفاد أقارب بعض املرضى معهم كان لظروف 
إنسانية بحتة ولصعوبة بعض احلاالت، اما املريض الذي يقل عمره عن 10 سنوات 

فيجوز ايفاد مرافقني له.
وفيما يلي التفاصيل:

بيان باملالحظات ذات األهمية
والواردة بتقارير الديوان السنوية

وسنوات التكرار على الوزارات واإلدارات احلكومية
من 2000/1999 إلى 2004/2003

املالحظة: مآخذ شابت عملية االيفاد للعالج باخلارج: التوسع الكبير في 
منح االستثناءات من الشروط واالحكام احملددة بقرار وزير الداخلية.

الرد: تتحمل الوزارة نفقات سفر وعالج املوفدين في اخلارج ومرافقيهم طبقا لالحكام 
والقواعد املعمول بها في وزارة الصحة وملدة شـهر واحد قابـل للتمديد بناء على توصية 
اجلهة املشرفة على العالج وموافقة اللجنة الطبية املختصة حسب التقارير الطبية وحالة 

املريض.
املالحظة: حتديد مدة االيفاد للعالج بشهر مما يعد فترة طويلة نسبيا 

في بعض احلاالت.
الرد: اذا قررت اللجنـة الطبية التي تتولى عالج املريـض باخلارج انتهاء العالج 
او قررت اللجنة الطبية املختصـة عدم جتديد فترة العالج تصرف للمريض واملرافق 

مخصصات يومية ملدة يومني فقط من اليوم التالي النتهاء العالج.
املالحظ��ة: ايفاد اق��ارب بعض العاملني بالوزارة من غير املش��مولني 
بالق��رار الوزاري رقم 99/327 ايفاد بعض املرضى للعالج باخلارج دون 

العرض على اللجنة الطبية.
الرد: لظروف انسانية بحتة والصعوبة لبعض احلاالت قام الوزير باستثناء من يراه 
من الفئات ومن االجراءات للحاالت شديدة احلرج وال يتوافر لها عالج داخل الكويت، 
االمر الذي ال يتطلب ضرورة عرض هذه احلاالت علـى اللجنة الطبية املختصة نظرا 

لتقدم هذه احلاالت احلرجة وحتتاج الى اكثر من مرافق.
املالحظة: ايفاد اكثر من مرافق مع العديد من املرضى.

الـرد: يجوز ان يرافق املريض واحد فقط يسـتثنى املريض الذي ال يتجاوز عمره 
عشر سنوات فيسمح له بعدد 2 مرافق.

املالحظ��ة: ايفاد العديد من احلاالت للعالج باخلارج بالرغم من توافر 
العالج بالكويت.

الرد: يتم االيفاد بناء على رأي اللجنة الطبية.
املالحظة: قبول الوزارة حتمل تكاليف شراء اجهزة طبية من اخلارج 

لبعض املرضى املوفدين للعالج باملخالفة للوائح.
الرد: يتم شـراء االجهزة الطبيـة للحاالت احلرجة والتي تدعـم بالتقرير الطبي 
وكانت احلاالت محدودة حسـب احلاجة الضرورية فقط وصدرت قرارات الحكامها 

في السنوات الالحقة.
هذا وقد مت تنظيم اتخاذ اجراءات تنظيمية في السنوات التالية حيث مت اسنادها 
الى وزارة الصحة ثم وضع ضوابط جديدة باستحداث ادارة »العالج باخلارج« مبوجب 
القرار الوزاري رقم 509 بتاريخ 2007 بشأن الهيكل التنظيمي للوزارة ثم القرار 686 
لسنة 2007 لوضع شروط االيفاد واشـرفت وزارة الدفاع عليها عن طريق املكاتب 
املرخصة لهم باخلـارج واالجراءات املنظمة لها وفترة العـالج ..الخ من االجراءات 

والضوابط التي حتكم الرقابة عليها ولم تتكرر املالحظات السابقة.

بيان باملالحظات ذات األهمية
والواردة بتقارير الديوان السنوية

وسنوات التكرار على الوزارات واإلدارات احلكومية
من 2005/2004 إلى 2008/2007

املالحظة: عدم تقيد الوزارة بوضع سجل تفصيلي يشتمل على جميع 
تفاصيل بيانات املبعدين وكفالئهم وتكاليف س��فرهم ومحاسبة الكفالء 
بأسعار التذاكر القدمية في حني تسدد مستحقات مؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية باالسعار احلالية ودون االستناد الى قوائم تفصيلية وعدم اتخاذ 
االجراء الالزم بحق الكفالء لتحصيل قيمة تذاكر السفر املستحقة عليهم 

لعامي 2004 و2005.
الرد: 1 - مت تشـكيل جلنة قامت بتحليل املبالغ املستحقة على الكفالء وبلغت 
585510/350 دنانير من الباقي وقدره 296866/589 دينارا متت تسويته بعد 

موافقة وزارة املالية مبوجب كتاب رقم 37771 بتاريخ 2008/12/23.
2 - قامت ادارة االبعاد وشؤون التوقيف املؤقت مبنع الكفاالت سواء كانوا افرادا 
او شـركات املطلوبني للسـداد قيمة تذاكر السـفر اخلاصة مبكفوليهم حتى تاريخ 
20//2009 وبعد التدقيق على االصدارات سيتم عمل منع الكفاالت اوال بأول حتى 

تاريخ آخر اصدار تذكرة سفر.
3 - يوجد نظام آلي لتسجيل جميع البيانات لصعوبة امساك سجل مبا يضمن النظام 

االعداد واملتابعة من احلاسب اآللي ويوضح جميع البيانات اخلاصة بالكفالء.
4 - يتم حاليا اثبات قيمة التذاكر بأسعار مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية التي 

تصدر سنويا وهو ما يتم محاسبة الكفالء عليه حاليا.
5 - مت عقد اجتماع برئاسة مدير عام االدارة العامة للشؤون املالية بحضور فريق 
تدقيق ديوان احملاسبة لوزارة الداخلية بني كل من ادارة احلسابات وادارة االيرادات 
وادارة االبعاد حيث عقدت عدة اجتماعات ومت االتفاق على وضع آلية للتنفيذ وتكليف 

االدارة العامة لنظم املعلومات بعمل البرنامج املطلوب وفق الضوابط التالية:
أ - ان تكون عمليـات التحصيل من مراكز اخلدمـة او االدارة العامة للهجرة وان 

أمكن االدارة العامة للمرور.
ب - سداد املراجع ملبلغ وقيمة التذكرة يتم اسقاط االسم مباشرة من االشخاص 

املطلوب منع كفاالتهم.
ج - تزويد ادارة االيرادات بكشـوف باملبالغ التي مت حتصيلها ملراجعتها وعمل 

القيود اخلاصة بالتحصيل من واقع البرنامج املنفذ.
د - ارسال قيد التحصيل الدارة احلسابات لتسجيلها بالسجالت احملاسبية.

ويهدف هذا البرنامج الى:
- التيسير على املراجع الختصار اخلطوات املعمول بها حاليا.

- احكام الرقابة في عمليات السداد من واقع البرنامج املوضوع.
- سهولة معرفة نسب التحصيل بالنسبة للسنوات املالية املختلفة.

املالحظة: عدم إحكام الرقابة على صرف مرتبات العاملني بالوزارة مما 
ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق بلغت 200408/00 دنانير.

الرد: 1 - أكدت الوزارة انها تقوم بإصدار تعميم كل ستة أشهر على كافة قطاعات الوزارة 
لقيام كل موظف باإلفادة عن احلالة االجتماعية، اال ان تقاعس بعض املوظفني باإلبالغ 

بطلب تعويض مببلغ 83950/000 دينارا.
الرد: افادت الوزارة بان السبب يرجع الى تأخير رد بلدية الكويت على تسليم املواقع 

وستقوم الوزارة بتالفي ذلك باحلصول على املوافقات املطلوبة قبل التعاقد.
املالحظة: حتميل اخلزانة العامة مببالغ جملتها 129034/000 دينارا قيمة 

احكام قضائية صادرة ضد الوزارة نتيجة اخطاء بعض العاملني بها.
الرد: ان االدارة العامة للشـؤون القانونية قامت مبتابعة القضايا املذكورة حتى 
صدور االحكام التي مبوجبها التزمت الوزارة بسـداد املبالـغ املذكورة باملالحظة 
واشـارت بالرجوع لالدارة ذات العالقة مبوضوع القضية وايجاز متابعة القضايا ديوان 

احملاسبة لتدقيق كما يلي:
1 - الدعوى رقـم 2004/381 اداري/ 1 ضد الوزارة وحكمت احملكمة بإلزام 
الوزارة بان تؤدي للشركة املدعية مبلغ 54530 دينارا واتعاب احملاماة واملصروفات 
وطعنت الوزارة باالستئناف رقم 2006/175 اداري/ 2 مطالبة بإلغاء احلكم والقضاء 
مجددا برفع الدعوى الدارة اخلبراء لبحث املوضوع ثم طعنت الشـركة على احلكم 
االسـتئنافي لتعديل احلكم وطلب الوزارة مببلغ 76000 دينـار والفوائد القانونية 
7% واملصروفات ورفعت احملكمة االستئناف ومت تنفيذ احلكم حيث جاز قوة االمر 
املقتضي باعتباره حكما نهائيا طعنت الوزارة بالتمييز رقم 2007/167 اداري ومازال 
امام القضاء ولم يتم تسـلم اجلهاز موضوع الدعوى من قبل املوظف املختص لعدم 
مطابقته للمواصفات اال ان االجراءات القانونية ادت ملا سبق ومت اخطار رئيس فريق 

ديوان احملاسبة بوزارة الداخلية بالرد.
2 - موضوع الدعوى رقم 1996/83 اداري /1 املتعلق بعقد صيانة وتشغيل 6 
محطات تكييف مركزية بالوزارة وإلزامها بسداد مبلغ 60324/752 دينار واملصروفات 
لم ترتض الوزارة احلكم فطعنت عليه باالستئناف 2001/195 اداري/ 2 إللغاء احلكم 
املستأنف بالدعوى وخلص احلكم النهائي لصالح الشركة مببلغ 109800 دينار والفوائد 
البنكية وحيث ان احلكم حائز لقـوة االمر املقضي به وهو حكم التزام واجب التنفيذ 

واقامت اجلهة االدارية طعنا بالتمييز على حكم احملكمة رقم 2004/534.
واسباب الدعوى ان اجلهاز الفني بالوزارة تسلم املوقع االول وانسحبت الشركة من 
املواقع االخرى عند انتهاء العقد دون محضر تسليم ومت انذارها بتسليم املواقع الباقية 
في اماكن مختلفة بالوزارة ولم تلتزم ومت تشكيل جلنة محايدة باالشتراك مع وزارتي 
الكهرباء والداخلية ودونت مالحظات مببلغ 60 ألف دينار اال ان االجراءات القانونية 

ألزمت الوزارة بسداد املبلغ املذكور ولم يتضح اي اهمال من اجلهاز الفني.
3 - الدعوى ق م ك/24 واستئنافها 2005/135 ـ 2006 وذلك لتعطل االشارة 

الضوئية وعدم قيام الوزارة باالجراءات الفنية السريعة لعالج االمر.
نود االفادة بان االدارة العامة للشـؤون القانونية قامت مبتابعة القضية املرفوعة 
نيابة عن الوزارة وافادت االدارة العامة لتنظيم املرور بان التقاطع موقع احلادث غير 

مرتبط بغرفة التحكم املركزي.
وافادت التقارير بعدم تعطل االشارة وانه في حالة حدوث عطل يتم اصالح االشارة 
فورا حيث يستغرق وقتا لقيام الفنيني لالنتقال للموقع ال يقل عن نصف الساعة باالضافة 
للوقت الالزم لالصالح ملعرفة االسباب الفنية للعطل واستبدال القطعة التالفة وحلني 

امتام االصالح.
ان تعطل اشارة املرور امر وارد حلني امتام االصالح وتقوم دوريات املرور بتنظيم 
حركة املرور على التقاطع ولكن حلني وصول الدورية وتأخر بعض الوقت حلني الوصول 

التي حدثت فيها الواقعة.
وتأخذ الوزارة املالحظة بعني االعتبار متابعة اي موضوعات مشابهة مستقبال ملساءلة 

املوظف املتسبب اذا ثبتت مسؤوليته عن اي اخطاء واضرار للوزارة.

عالوات المحققين
املالحظة: استمرار الوزارة في صرف مبلغ 4811211/000 دينارا بدالت 
وعالوات للمحققني العسكريني باالدارة العامة للتحقيقات وعدم استرداد 
ما صرف له��م منها دون وجه حق باملخالفة حلكم محكمة االس��تئناف 

الصادر بهذا الشأن.
الـرد: يتضح ان الوزارة لـم تتوان أو تقصر في اتخاذ االجـراءات الالزمة لتحصيل 
املبالغ التي مت صرفها للضباط احملققني دون وجه حق من مرتبات وبدالت وعالوات 
نتيجة صدور القرار الـوزاري رقم 2005/935 وذلك اعتبـارا من 2001/10/1، 
حيث صدرت عدة قرارات الحقة بشـأن الضباط احملققني مثـل القرارين الوزاريني 
رقمـي 2008/1132 و2008/1905 وأصبح من املتعذر حتديد اجمالي املبالغ 
التي مت صرفها بدون وجه حق للمحققني العسـكريني اال بعد وصول رد ادارة الفتوى 
والتشـريع على كتابنا رقم 925 بتاريخ 2009/4/27 حتى يكون استرداد املبالغ 
التي مت صرفها دون وجه حق بناء على أسـس صحيحة وسليمة من الناحية القانونية 

حتى ال تقع الوزارة حتت طائلة القانون.
وبناء على طلب الديوان فقد مت اجراء تسـوية للضباط احملققني باالدارة العامة 
للتحقيقات بعد تعديل املسميات الوظيفية املعادلة لوظائف احملققني املدنيني 
وحصر املبالغ املسـتحقة وقامت الوزارة بخصم اقساط شـهرية قدرها 100 دينار 

من كل منهم.
ومن خالل متابعة الوزارة لهذا املوضوع والعرض على جلنة الفتوى والتشريع:

تؤكد الوزارة مبتابعة رد جلنة الفتوى والتشـريع مبجلس الوزراء املوقر مبوجب 
كتاب رقم 5861 في 22 اكتوبر 2009 الذي اكد على ما يلي:

1 - سريان القرار الوزاري رقم 1132 لسنة 2008 اعتبارا من تاريخ 2001/7/1 
احملدد لسريان القانون رقم 53 لسنة 2001 وسريان القرار رقم 1905 لسنة 2008 

اعتبارا من التاريخ املبني بالكشف املرفق بالقرار سالف الذكر.
2 - عـدم جواز اسـترداد الفروقات املالية الناجتة عن الغاء الدرجات السـابقة 
للضباط من حملة اجازة احلقوق أو احلقوق والشريعة الذين خفضت درجاتهم بتاريخ 
2007/1/28 نتيجة إللغاء القرار 935 لسنة 2005 بحكم محكمة االستئناف السالف 

ذكره، وذلك خالل فترة مزاولتهم الفعلية ألعمال حسب الوظائف.
وبناء عليه متت مخاطبة االدارة العامة للشؤون املالية مبوجب كتابنا رقم 7371 
بتاريخ 2009/11/3 برد املبالغ التي مت استقطاعها بأثر رجعي قبل التاريخ املذكور 

وإلغاء املديونية التي أنشئت.
وبذلك يكون مت تالفي املالحظة.

أعمال الصيانة
مالحظة: قيام الوزارة بتكليف إحدى الشركات باالستمرار في أعمال 
الصيانة ملشروع حفظ واسترجاع البصمات آليا عن الفترة من 2006/6/1 
حتى 2007/3/31 مبا قيمته 168492/000 دينارا دون غطاء تعاقدي باالضافة 
الى عدم احلصول على موافقة ديوان احملاسبة املسبقة لدى متديد العقد 

باملخالفة ألحكام املادة 14 من القانون رقم 30 لسنة 1964.
الرد: تؤكد الوزارة ان هذا االجراء لظروف اسـتثنائية ولتأخر رد وزارة التخطيط 

وحلساسية االجهزة من الناحية األمنية واستحالة ايقاف الصيانة.
لذا استمرت الشـركة في أعمالها، علما انه اذا لم تقم الوزارة بسداد مستحقات 
الشركة بعد أداء أعمالها فستقوم مبطالبة الوزارة قضايا اضافة الى طلب تعويض مالي 
ونؤكد على االلتزام بتجديد العقود قبل انتهائها بوقت كاف وبأخذ املوافقة من اجلهات 
الرقابية املسـبقة. وقد وردت مبخالفات الديوان رقم 2007/10 - 2008 وطلب 

اجراء التحقيق وقامت الوزارة بإجراء التحقيق الالزم وموافاة الديوان بها.

عن املتغيرات االجتماعية املتعلقة بوقف البدل تؤدي الستمرار الصرف وتقوم الوزارة 
باتخاذ االجراءات السترداد تلك املبالغ فور اكتشافها واتخاذ االجراءات الالزمة.

2 – كما انه مت الربط مع املؤسسـة العامة للتأمينات االجتماعية يسمح للوزارة 
بالدخول على الربط اآللي الطالع الوزارة مبعرفة أي تغيير باحلالة االجتماعية يستوجب 

وقف وصرف العالوة ويتم مباشرة إلحكام الرقابة على صرف العالوة االجتماعية.
املالحظة: ص��رف تعويضات عن األعمال اإلضافية للمهنيني العاملني 

بالوزارة دون سند قانوني بلغت جملتها 100000/000 دينار.
الرد: 1 - قامت الوزارة مبخاطبة ديوان اخلدمة املدنية حيث أفاد مبوجب كتاب 
رقم 2001/31/335 بعدم اختصاص ديوان اخلدمة املدنية بأي موضوعات متعلقة 

بالعسكريني وذلك لعدم سريان أحكام قانون اخلدمة املدنية بشأنهم.
2 – صدر القرار الوزاري رقم 952 لسنة 2008 بشأن تعديل أحكام العقد املرفق 

للقرار 91/99 بشأن قواعد التعيني – الترقيات على الدرجات املهنية.
مادة )1( بأنه يجوز تكليف شـاغلي الدرجات املهنيـة بالعمل اإلضافي في غير 

أوقات العلم الرسمية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
3 – صـدر القرار رقم 2008/1236 بشـأن قواعد صـرف األعمال اإلضافية من 
شـاغلي الوظائف املهنية ثم القرار الوزاري رقم 2008/260 بشأن تعديل أحكام 

القرار 2006/952.

الحجز الكلي
املالحظة: صرف مبالغ عن بدل احلجز الكلي ش��هريا ألكثر من ادارة 
منذ عدة سنوات مالية بلغت في إحداها أكثر من 4 سنوات كما بلغ ما أمكن 
حصره من مبالغ مت صرفها إلحدى االدارات خالل السنة املالية 2005/ 2006 
م��ا جملته 29000000/000 دينار وكذلك صرف مبلغ 325533/00 دينارا 

عن بدل احلجز الكلي إلحدى اإلدارات ملدة شهر دون سند قانوني.
الـرد: 1 – صرف بدل احلجز مت بنـاء على البرقيات الصادرة فـي حينها من قبل 
السيد/ وكيل وزارة الداخلية، ومت إيقاف صرف بدل حجز لتلك اإلدارات اعتبارا من 

.2006/1/25
2 – صدر تعميم من السيد/ وكيل الوزارة بضرورة التدقيق على صحة البيانات.

3 – تكليف مركز نظم املعلومـات بعمل برنامج متكامل ملنع ازدواجية الصرف 
ومت التنفيذ.

4 – صرف بدل حجز إلدارة أمن احلدود بناء على الكشف املعتمد من قبل السيد/ 
وكيل الوزارة.

5 – مت توجيه كتاب من قبل السيد/ مدير عام اإلدارة العامة للشؤون املالية لكافة 
الوزارة للتدقيق والتأكيد من صحة الكشف قبل ارساله للصرف.

املالحظة: إصدار شيك باسم أمني الصندوق مببلغ 54600/000 دينار 
قيمة مكافآت أعمال ممتازة وإصدار شيك آخر مببلغ 25500/000 دينار 
باس��م أحد العاملني قيمة مكافأة أعمال أخرى لتسليمها نقدا ملستحقيها 

باملخالفة للتعليمات املالية.
الرد: أوضحت الوزارة انها تالفت املالحظة بشأن توسيط حساب العهد أو تسليم 
مكافآت ألحد األشـخاص دون تفويض رسمي أو توكيل، حيث يتم حتويل املكافآت 
حلساب املستفيدين واخلصم على البند مباشرة مبا يؤكد االلتزام بالتعليمات املالية 

في هذا الشأن.
أما إصدار شيك باسم أحد العاملني ملكافآت بهدف تكرمي أعضاء هيئة الشرطة فهذا 

اجراء استثنائي وذلك للتشجيع على بذل مزيد من اجلهد. ولم تتكرر املالحظة.

أعمال إضافية
املالحظ��ة: صرف مكافآت عن أعمال إضافية لع��دد 28 مهنيا بالرغم 
من تس��لمهم لبدل احلجز اجلزئي خالل تلك الفترة مما يش��ير الى عدم 

أحقيتهم في صرف تلك املكافآت.
الرد: اتخذت الوزارة اجراءات اسـترداد املبالغ املصروفة دون وجه حق لبعض 
املوظفني واتخاذ االجراء الالزم والتقيد باالجراءات الالزمة إلحكام الرقابة على الصرف 

حيث مت تطبيق برنامج مينع اجلمع بني بدل أعمال إضافية وبدل حجز.
املالحظة: صرف مبلغ 13298/000 دينارا كتعويض عن مصاريف عالج 
باخلارج لغير العاملني بالوزارة باملخالفة للقرار الوزاري رقم 330 لسنة 

1999 بشأن اجراءات عالج العاملني بالوزارة في اخلارج.
الـرد: أفادت الوزارة بأن الصرف مت بناء على توجيهـات وتعليمات معالي/ وزير 
الداخلية بشـأن إيفاد العاملني بوزارة الداخلية للعالج باخلارج استنادا للمادة 1 من 

القرار الوزاري رقم 327 لسنة 1999.
وفي مرحلة الحقة مت انشـاء ادارة العالج باخلـارج لتنظيم عملية إيفاد املرضى 
للعالج وإحكام الرقابة وفق ضوابط حددها القرار املنظم لها بالتنسيق مع وزارة الدفاع 

في هذا الشأن عن طريق مكاتبهم باخلارج ولم تتكرر.
املالحظة: تلف العديد من األقنعة الواقية البالغ قيمتها 5733747/000 
دينارا بس��بب س��وء التخزين مما يعد هدرا في املال العام وعدم موافاة 

الديوان بأسباب عدم جتهيز أماكن التخزين املناسبة لألقنعة الواقية.
الرد: 1 - وردت املالحظة لعدة سنوات الى ان سجلت مخالفة رقم 2009/29 
– 2010 وقامـت الوزارة بالرد على املالحظة مبوجب كتاب رقم 6697 بتاريخ 12 
أكتوبر حيث أكدت الوزارة انها طلبت منذ 2002 استئجار مخازن لتخزين املواد األمنية 
ومنهـا األقنعة من وزارة املالية وردا على كتابنا األخير رقم 285 في 2009/2/12 

ولم توافق مبوجب كتابها رقم 15126 في 5 مايو 2009.
2 – وقـد طلبت الوزارة التخلص من املواد اخلارجية عن نطاق االسـتخدام بعد 
عدة مراسـالت مع وزارة املالية حيث وافقت مبوجب كتـاب رقم 35721 بتاريخ 
2009/11/8 على إتالف الكمامات والفالتر بعد التنسيق مع اجلهات ذات العالقة 

وجار عمل الالزم.
املالحظة: قيام الوزارة باالتصال مبتعهد العقد رقم 2006/218 – 2007 
البال��غ قيمته 1200000/000 دينار دون الرجوع الى جلنة اختيار البيوت 
االستشارية وعدم تضمني بنود العقد شروطا جزائية للرجوع إليها في 

حالة اإلخالل بشروط التعاقد.
الرد: جاء رد الوزارة بأنه يحق للوزارة اسـتئذان جلنة البيوت االستشارية بوزارة 

التخطيط للتعاقد املباشر نظرا لسرية املوضوع وأهميته من الناحية األمنية.
هذا وهو ما مت بالفعل حيث قامت الوزارة مبخاطبة جلنة اختيار البيوت االستشارية 
ووافقت اللجنة في اجتماعها رقم 2006/5 بتاريخ 2006/2/21 على قيام الوزارة 
بالتعاقد املباشر مع شركة رامكو بتكلفة إجمالية قدرها 1200000/000 دينار ولم 

تتكرر هذه املالحظة في السنوات التالية ولم تتكرر املالحظة.
املالحظة: استئجار مبنى جديد الدارة هجرة اجلهراء وحتميل الوزارة 
بأعب��اء مالية بلغت 76621/000 دينارا دون اس��تغالل املبنى اعتبارا من 

2006/7/3 وحتى 2007/3/31.
الرد: تؤكد الوزارة ان اجراءات التعاقد لتأثيث وعمل شبكة احلاسب اآللي وجتهيز 
املبنى مبستلزماته يخضع ملناقصات وموافقات اجلهات الرسمية ووضع املواصفات 
الفنية ادت الى تأخر تسلم املبنى واخالء املبنى السابق ومت االنتقال للمبنى اجلديد، 

ولم تتكرر املالحظة بالسنوات التالية.
املالحظة: قبول مواد غير مطابقة للمواصفات بناء على املمارسة التي 
متت بشأن توريد بنادق نوع M4 مع ملحقاتها بقيمة بلغت 666880/000 

دينارا وعدم موافاة الديوان بأسباب قبول تلك املواد.
الرد: افاد تقرير اللجنة االولى للفحص وهي غير متخصصة بعدم مطابقة املواصفات 
الواردة بشروط التعاقد واختلفت آراء اجلهات الفنية بالوزارة حول نتيجة الفحص، ومت 
تشكيل جلنة عليا اخرى بناء على طلب الشركة املوردة وبأمر وكيل الوزارة استنادا 
لتعميم رقم 5 لسنة 2002 بند رقم 18 في حالة وجود اي خالف بني القائمني على 
الفحص واالحصاء حتديد نقاط اخلالف بكتاب من اللجنة والعرض على وكيل اجلهة 
احلكومية او ما يفوض عنه حلسب اخلالف اذا لزم االمر االستعانة برأي من املختصني 
والقرار الالزم بهذا الشأن على ان يثبت في اقرار فحص املواصفات ومت التجربة مبيدان 
الرماية مبعسكر القوات اخلاصة من قبل املدربني املختصني ومت عمل فحص احلوضني 

بواسطة اللمس فكانت درجة احلرارة عادية وطبق املواصفات.
 M4 ومت الفحص مرة اخرى من تلك اللجنة وأرفقت تقريرا بخصوص اختبار بندقية

كماندو كاريني حيث وجدت مطابقة.

مخالفات المرور
املالحظة: عدم حتصيل العديد من مبالغ املخالفات املرورية واملتراكمة 
من سنة 1991 وحتى س��نة 2007 والبالغ جملتها 32693510/000 دنانير 
وكذلك املخالفات املس��تحقة على مواطني دول مجلس التعاون اخلليجي 

البالغة 624910/000 دنانير باملخالفة لقواعد تنفيذ امليزانية.
الرد: 1 - تفيد الوزارة مبا يلي: قامت ادارة حتقيق مخالفات املرور ـ باالدارة العامة 
للمرور بتشكيل فريق عمل مبوجب االمر االداري 2009/103 وقد خلص فريق العمل 

الى اعداد التقرير الذي يشتمل على ثالثة محاور هي:
احملور االول: يتـم فيه عرض املشـكلة املطروحة للبحـث بالتفصيل مدعمة 

باالحصائيات.
احملور الثاني: يتم فيه بيان االسـباب التي ادت الى نشـوء املشاكل بالتفصيل 

وترتيب كل مشكلة على حدة.
احملور الثالث: وضع احللول املقترحة لتلك املشاكل مفصلة.

كما قامت االدارة بعدة خطوات لتحصيل قيمة املخالفات املرورية ومنها:
1 - مخاطبة الوزارات والهيئات احلكومية لتزويدنا بأسماء مستخدمي املركبات 

احلكومية لتحويل املخالفات املرورية على اسمائهم.
2 - التنسيق مع الشركات واملؤسسات التجارية لتسديد املخالفات التي عليهم 

او حتويلها على اسماء املستأجرين.
3 - مخاطبـة وزارة التجارة والصناعة لتزويدنا بأسـماء املمثل القانوني مبوجب 
عقد التأسـيس للشـركات غير املتعاونة لتحويل املخالفات على اسمائهم متهيدا 

الحالتها الى محكمة املرور.
4 - مخاطبة وزارة اخلارجية لتحصيل املخالفات املرورية اجلسيمة املسجلة على 
السفارات والهيئات الديبلوماسية وحفظ املخالفات البسيطة حتت مبدأ املعاملة باملثل 

بناء على طلب وزارة اخلارجية مبوجب كتاب رقم 15506 في 2007/6/13.
5 - مت فتح اجلهاز للتسهيل على املخالفني بدفع امر صلح عن املخالفات املسجلة 

بحقهم.
اخلالصة: اظهرت نتائج اعمال اللجنة ما يلي:

1 - انخفضت القيمة االجمالية للمخالفات غير احملصلة حتى نهاية سنة 2008 
من 42002225 دينارا حسب ما ورد في تقرير ديوان احملاسبة الى 20930335 

دينارا حسب االحصائية الواردة من مركز املعلومات.
2 - انخفضت القيمة االجمالية للمخالفات املسـجلة على مواطني دول مجلس 
التعاون اخلليجي غير احملصلة حتى نهاية سنة 2008 من 2833095 دينارا حسب 
ما ورد في تقرير ديوان احملاسبة الى 482300 دينار حسب االحصائية الواردة من 

االدارة العامة لنظم املعلومات.
وكانـت نتيجة جهد كبير من تلك االدارة واملتابعة مـن قبل جلنة متابعة الردود 

بالوزارة على مالحظات ديون احملاسبة )ومت اعداد تقرير مفصل(.
املالحظ��ة: قيام الوزارة بابرام العقد رقم 2003/294 � 2004 بش��أن 
تصميم وانش��اء واجن��از وصيانة عدد 17 نقطة حراس��ة امنية مبواقع 
مختلف��ة بالرغم م��ن وجود عوائق باملوقع مما ترت��ب عليه قيام املقاول 

عبدالعزيز العدسانيالشيخ جابر اخلالد


