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أوردت ردودها على مالحظات الديوان حول السنوات المالية من 2000/1999 وحتى 2004/2003 

»األوقاف« صرف المكافآت المالية للموظفين يتم بعد األخذ بتوصيات 
ديوان المحاسبة وموافقة »الخدمة المدنية« ووزارة المالية

أوردت وزارة األوقاف والش���ؤون اإلسالمية ردودها على املالحظات
التي أبداها ديوان احملاسبة عن السنوات املالية 1999/ 2000م حتى 

2003/ 2004م. وجاءت الردود على النحو التالي:
املالحظة: صرف نفقات سفر للمشرفني على رحالت أداء العمرة بلغت 
جملتها 26.310 دنانير وايفاد بعض املوظفني في دورات تدريبية وصرف 

املخصصات املالية لهم وفقا ملهمات رسمية باملخالفة للتعليمات املالية.
الرد: قامت اللوزارة بالتحقق من هذا األمر في حينه وذلك من خلال مراجعة تواريخ مغادرة 
املشلرفني وعودتهم الى البلاد في جوازات سلفرهم وإذ تبني ان هناك زيلادة في صرف هذه 
املخصصات عن مدة املهمة الرسلمية وليس عن أيام السلفر الفعلية للذا مت اثبات هذه الفروق 
في حسلاب الديون املسلتحقة للحكومة كل فيما يخصله مبوجب القيد رقلم 5241 في تاريخ 
2005/12/27م حيث مت حتصيلها على أقسلاط شهرية ومبا يوازي نسبة قدرها 93% من هذه 
املبالغ حتى تاريخه وجار حتصيل الرصيد املتبقي والبالغ قدره 1960 دينارا خال األشهر املتبقية 

من السنة املالية 2009/ 2010م.
املاحظات الواردة بتقارير ديوان احملاسلبة عن السلنوات املالية 2005/2004م حتى 

2008/2007م.
املالحظة: االس��تمرار في اس��تقطاع مبالغ من بعض األئمة واملؤذنني 
املنتفعني بالس��كن الوقفي وحتويلها حلس��اب مصرف املساجد املفتوح 
لدى بيت التمويل الكويتي دون االس��تدالل على السند القانوني لتحويل 

تلك املبالغ.
اللرد: مت تافي هذه املاحظات من خال القرار الوزاري رقم 359/ 2009م الصادر بتاريخ 
2008/12/18م بشأن الئحة تخصيص املساكن الوقفية بالوزارة حيث نصت املادة الثالثة منه 
على توريد املبالغ املسلتحقة شلهريا من رواتب املوظفني املنتفعني بهذه الوحدات حلساب 

املساكن الوقفية مبصرف املساجد )مرفق 1(.
املالحظة: مآخذ ش��ابت مناقصتي وعقدي أعم��ال الترميم والصيانة 
بأنواعها وأعمال انشائية ملس��اكن األئمة واملؤذنني وملحقاتها مبحافظات 

دولة الكويت ومن ذلك:
- فس��خ العقدين رقمي 87، 93 املبرمني في هذا الشأن لوجود أخطاء 
جوهري��ة في تس��عير ووصف بعض بنود األعمال املزم��ع تنفيذها دون 
إصدار ملحق بتعديل تلك األخطاء ضمن مس��تندات املناقصة قبل الطرح 

وقد ترتب على هذا الفسخ ما يلي:
- حتميل اخلزانة العامة خسائر مالية بلغت نحو 960.609 دنانير قيمة 
فروق أس��عار بخالف الزيادة الكبيرة التي طرأت على أسعار معظم بنود 

املناقصات اجلديدة التي طرحت عوضا عن العقدين املفسوخني.
- االرتباط املباش��ر على أعمال صيانة مساكن األئمة واملؤذنني مببالغ 
جملته��ا 1.335.000 دين��ار دون احلصول على موافقة ديوان احملاس��بة 
املس��بقة باملخالفة ألحكام املادتني 13، 14 من القانون رقم 30 لسنة 1964م 

بانشاء ديوان احملاسبة وتعديالته.
اللرد: تبدي الوزارة رأيها على النحو التالي: ان األمور محلل اخلاف كانت جوهرية في العقد 
حيث تتمثل فلي أعمال الصيانة الدورية لألعمال املدنية والكهربلاء والهاتف والتكييف والتبريد 
وأعمال املصاعد وال ميكن االستغناء عن تنفيذ أي منها ولو مت تنفيذها على العقود التي مت فسخها 
لكلفلت ميزانية الدوللة مبالغ طائلة لذا فقد ارتأت الوزارة فسلخ العقد حفاظلا على املال العام 

وحتقيقا ملصلحتها.
ومما سلبق يتضح ان االجراءات التي قامت بها الوزارة من فسخ العقد قد حققت الصالح العام 

حيث مت تنفيذ أعمال الصيانة للمساكن الوقفية على النحو الذي قصدته الوزارة وبتكلفة أقل.
نود اإلحاطة بأن الوزارة تتقيد بأحكام املادتني 13، 14 عند طرحها ألي مناقصة تتجاوز املائة 
ألف دينار وأن ارتباطها باألمر املباشر لتنفيذ أعمال الصيانة ملساكن األئمة واملؤذنني قد مت بعد 
موافقة جلنة املناقصات املركزية على التعاقد مع الشركات التي تقوم بتنفيذ أعمال الصيانة للمساجد 
بتنفيذ أعمال الصيانة للبيوت الوقفية وبنفس الشروط واملواصفات اخلاصة بالعقود املبرمة معهم 
والتي متت موافقة ديوان احملاسبة سلفا عليها والذي دفع الوزارة الى هذا االجراء هو صدور القرار 
الوزاري رقم )173/ 2004( بتاريخ 2004/4/31م بنقل مراقبة بيوت األئمة واملؤذنني من األمانة 
العامة لألوقاف الى الوزارة وتوافر حالة الضرورة وكثرة الشكاوى التي ترد من األئمة واملؤذنني بسبب 
عدم تنفيذ أعمال الصيانة لوحداتهم وعندما انتهت الوزارة من حصر أعمال الصيانة اخلاصة بالبيوت 
الوقفية متت مخاطبة جلنة املناقصات املركزية لطرح مناقصات بها ثم إخطار ديوان احملاسلبة 

باملناقصات اجلديدة مما يدل على التزام الوزارة بتنفيذ القانون.
هذا باالضافة الى ان شركات الصيانة )الست( التي تعمل بإدارات املساجد باحملافظات قد قامت 
بتنفيذ أعمال الصيانة للبيوت الوقفية املوجودة فعا باحملافظة أسوة باملساجد وان اجمالي ما مت 
صرفه عن كل سنة مالية ال يتجاوز املائة ألف دينار عن كل أعمال الصيانة التي متت للبيوت الوقفية 
داخل االدارة وهي نسبة مسموح بها وفقا حلكم القانون لذا لم يتم اخطار الديوان ألنها ليست عقودا 

جديدة وامنا تعزيز لقيمة العقود السارية وقد مت مبوافقة جلنة املناقصات املركزية.
املالحظة: املماطلة في اجراءات الترس��ية ورفض الوزارة الترسية على 
الشركة الفائزة في املناقصة رقم أ ف/26-2005/2004 واملصنفة فئة اولى 
وترسيتها على شركة اخرى مصنفة فئة ثالثة بعد اعادة طرحها في مناقصة 
عام��ة، مما ادى الى حتميل اخلزانة العام��ة بأعباء اضافية بلغت 167.400 

دينار قيمة فروق اسعار.
الرد: تفيد الوزارة بأنها حددت نسبة حسم يتراوح قدرها بني 23 و28% لاسعار التي ميكن قبولها 
وذلك حتى تتمكن الشركات الفائزة من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية اال ان نسبة احلسم التي تقدمت 
بها الشركة بلغت 41.8% وهي نسبة غير مسبوقة رأت الوزارة معها انها ستؤدي حتما الى استحالة 
تنفيذ العقد وبناء عليه فقد اوصت بعدم قبول هذا العطاء وبالتالي ال توجد اي مماطلة في الترسية من 
خال االجراءات املتبعة دوريا واملكاتبات املتبادلة بني الوزارة وجلنة املناقصات املركزية خال 

الفترة من 2005/6/25 حتى 2005/10/3 والتي ميكن االطاع عليها )مرفق 2(.
واخلاصة ان جلنة املناقصات املركزية هي صاحبة االختصاص في الترسية من عدمه وان رأي 
الوزارة هو استشاري فقط قد ال يعتد به وملا كانت جلنة املناقصات املركزية هي التي قبلت اعتذار 
الشلركة ووافقت على سحب عطائها دون ان تلزمها بتجديد كفالتها االولية ومن ثم التعاقد معها، 

وعليه فا مسؤولية على الوزارة في هذا اخلصوص.

املالحظة: صرف مكافآت للعاملني باللجنة العليا لتعزيز الوسطية واملركز 
العاملي للوسطية بلغت جملتها 657.404 دنانير دون سند قانوني.

الرد: مت صرف هذه املكافآت في السنة املالية املعنية خصما من ميزانية الباب اخلامس للوزارة 
نوع انشطة مختلفة استرشادا بالائحة املالية املعتمدة من ديوان اخلدمة املدنية في بداية اعمال 
اللجنة العليا لتعزيز الوسطية في السنة املالية 2006/2005 واستنادا الى تفسير الوزارة للمادة 
25/ط من قواعد تنفيذ امليزانية في اجلهات احلكومية لهذه السنة والتي تقضي بصرف اعتمادات 
االنشطة املختلفة وفقا لقرارات مجلس الوزراء التي تصدر في هذا الشأن )مرفق 3( والائحة الداخلية 
للجهة، علما ان الوزارة قامت مبخاطبة ديوان اخلدمة املدنية في هذا اخلصوص مبوجب كتابيها 
رقمي 7505 و4042 في تاريلخ 2007/9/24 و2008/5/6 عللى الترتيب العتماد الائحة 

املقترحة حفاظا على قانونية الصرف وحقوق املستحقني لتلك املكافآت )مرفق 4(.
من جهة اخرى، اعتمدت وزارة املالية تقديرات اللجنة العليا لتعزيز الوسلطية على مستوى 
مصروفات االبواب اخلمسة ضمن ميزانية الوزارة طبقا ملا ورد باملذكرة االيضاحية اعتبارا من السنة 
املالية 2009/2008 مع صرف مكافآت العاملني باملركز العالي للوسطية على نوع اعمال اخرى 

طبقا ملوافقات ديوان اخلدمة املدنية )مرفق 5(.
مالحظة: قيام الوزارة بايفاد بعض املوظفني في مهمات رسمية هي في 
طبيعتها دورات تدريبية مما ترتب عليه صرف مبلغ 10.300 دينار بالزيادة 
باملخالفة لتعميم ديوان اخلدمة املدنية رقم 22 لس��نة 1980 بشأن املهمات 

الرسمية او البعثات او االجازات الدراسية.
الرد: قامت الوزارة باتخاذ بعض االجراءات الازمة لتفادي هذه املاحظة ومبا يتفق مع تعاميم 
ديوان اخلدمة املدنية املنظمة لهذا االمر من خلال عرض املهمات املقترحة اوال على مجلس 
الوكاء البداء الرأي ثم االعتماد من عدمه بعد التدقيق والفحص على طبيعتها والتحقق من اهميتها 
وجدواها النشلطة الوزارة وما اذا كانت طبيعتها دورات تدريبية وذلك من خال اجلهة املختصة 

فيها ممثلة في ادارة التطوير والتدريب.

إصدار القرار الوزاري رقم 2007/4 بتاريخ 2007/1/16 بتكليف 10 موظفني 
بالس��فر في مهمة رس��مية ملرافقة املوظفني املشاركني في الرحلة وحتمل 

الوزارة مبلغ 13.380 دينارا بخالف تكاليف تذاكر السفر.
الرد: قامت الوزارة بصرف هذا الفرق من قيمة عقد تنظيم رحلة العمرة للمشلاركني فيها من 
موظفي الوزارة وذلك من خال نشاطها االجتماعي والديني واستنادا الى املقترح اخلاص بإدارة 
العاقات العامة في مشروع امليزانية واملبلغ املعتمد ألنشطتها باملذكرة اإليضاحية للسنة املالية 

2007/2006 من قبل وزارة املالية.

هذا وقد مت إيقاف هذا النوع من األعمال مبوجب إفادة ديوان اخلدمة املدنية في هذا الشأن 
بكتابه املرقم 24958 بتاريخ 2007/6/26.

املالحظة: مآخذ شابت تعاقدات الوزارة خصما على اإليراد اخليري:
اس��تبعاد عروض بنس��ب أعلى من تلك التي متت الترسية عليها لدى 
إبرام عقود املناقصة رقم 4-2005/2004 اخلاصة بأعمال صيانة املساجد، 

مما حمل أموال الوقف مبا جملته 276.260 دينارا دون مقتضى.
الرد: تؤكد الوزارة ان طبيعة عقود الصيانة التي تبرمها مع املقاولني تدركها جيدا، حيث تقوم 
بإعدادها وتنفيذ ما ورد فيها وتلتزم بها وتفيد بأنها وضعت أسسلا للترسية وحددت نطاقا لألسعار 
)نسب احلسم( والتي ميكن قبولها وذلك لوفاء املناقص بالتزاماته التعاقدية خاصة انها وضعت فئات 
األسعار وهي التي تستطيع تقدير نسب احلسم املناسبة بعد بعض التجارب السابقة في ذلك من 
خال إمتام إرسلاء بعض املناقصات على بعض املقاولني باألسعار املتدنية الرتفاع نسب احلسم 
وما ترتب على ذلك من عدم تنفيذ لبعض األعمال وسلحب الكثيلر منها لعدم التقيد باملواصفات 

املطلوبة مع التأخر في اإلجناز مبا ينعكس سلبا على املساجد.
وقد متثلت أسباب استبعاد عروض أسعار بنسب أعلى فيما يلي:

ل ان العمل باملساجد له طبيعة خاصة من حيث توقفه خال أوقات الصاة وشهر رمضان واألعياد، 
كما ان املساجد ال يتم إغاقها أمام املصلني أثناء الصيانة، أما في عقد الدراسات فإن العمل مفتوح 

طوال اليوم وال يتم استخدام هذه املباني إال بعد انتهاء األعمال وتسليمها الى الوزارة.
يبلغ عدد املواقع في عقود اإليراد اخليري باملساجد حوالي 350 مسجدا لكل عقد، في حني 

ان اجمالي عدد املواقع في عقد الدراسات هو 55 مبنى فقط.
ل تكلفلة املصاريف اإلدارية لكل عقد هلي مبلغ ثابت تقريبا وعليه فإنه يفترض زيادة نسلبة 

احلسم مع زيادة قيمة العقد.
وبذلك فإن نسبة احلسم في عقود اإليراد اخليري تعتبر مقبولة مقارنة بنسبة احلسم في عقد 

الدراسات الختاف قيمة العقدين.
ل بحكم ان الوزارة هي التي وضعت جداول األسعار فهي أدرى بنسب احلسم املقبولة والتي 

ميكن من خالها ان يقوم املقاول بأداء األعمال املطلوبة منه بصورة مرضية.
ل األسعار املتدنية بسلبب نسب احلسلم املرتفعة ال ميكن اعتبارها وحدها مؤشرا لترسية 
العقود في كل األحوال، علما انه سلبق للوزارة في مناقصات سلابقة االعتراض على نسب احلسم 
املرتفعة التي تؤدي الى أسلعار متدنية ال يستطيع معها املقاول الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وكان 
ذلك يؤدي الى تأخير في اعتماد املناقصات ما يترتب عليه متديد العقود السابقة حيث يصعب ترك 
املساجد بدون صيانة، والدليل على ذلك ما مت مؤخرا في مناقصة عقود الوزارة لصيانة املساجد 
حيث ان الوزارة قد حاولت مرارا عدم الترسية على أقل األسعار الرتفاع نسب احلسم وترتب على 
ذلك كل املاحظات الواردة بالبند رقم 5 من تقرير الديوان، وكانت نتيجة ذلك ان جلنة املناقصات 
املركزية وافقت على إلغاء عقدي محافظة الفروانية )املنطقة األولى( ومحافظة األحمدي )املنطقة 

الثانية( تأكيدا لوجهة نظر الوزارة.
ل يؤكد صحة رأي الوزارة في هذا اخلصوص اعتراض ممثل الديوان في البند رقم 6/1/10 من 
التقرير على ترسية عقود احلراسة بأسعار متدنية ال يستطيع معها املقاول الوفاء بالتزاماته التعاقدية، 
وهذا ما راعته الوزارة عند ترسلية عقود الصيانة التابعة لإليراد اخليري باستبعاد املقاولني الذين 
تقدموا بنسلب حسم عالية، حيث رأت انهم لن يستطيعوا معها الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، ومت 

ذلك حفاظا على أموال الواقفني.
املالحظ��ة: التعاقد مع املناقصني عن أعمال الصيانة املخصوم بها على 
الوقف اخليري بالقيمة التقديرية للمش��روع دون مراعاة نس��بة احلسم 
املقدم��ة من املناقص الفائز باملخالفة لتعليم��ات جلنة املناقصات املركزية 
املنش��ورة باجلريدة الرسمية بتاريخ 2003/6/15، ما أدى الى التعاقد على 

أعمال بالزيادة بقيمة 1.099.680 دينارا.
الرد: عقود الصيانة تكون األعمال بها تقديرية وترتبط قيمتها بإعادة القياس واحلصر لألعمال 
التي يتم تنفيذها على الطبيعة لتحديد قيمتها الفعلية، وليست عقودا باملقطوعية محددة الكميات 

والسعر.
ل لم يرد بوثائق مناقصة عقود اإليراد اخليري التي أشلار اليها ممثلل الديوان ان قيمة العقد 
تتغير تبعا لنسلبة احلسلم، وبالتالي فقد التزمت الوزارة مبا ورد بوثائق املناقصة املذكورة والتي 

وضع املقاول أسعاره بناء عليها.
ل بالنسبة للدعم املالي والتعزيز في عقود الوزارة فإنه ميكن زيادة قيمة العقد بناء على موافقة 
جلنة املناقصات وديوان احملاسبة أما في عقود اإليراد اخليري فإنه يصعب احلصول على االعتمادات 

املالية االضافية عند االحتياج لها لزيادة قيمة العقد او متديده.
ل اإلعان الصادر عن جلنة املناقصات املركزية بهذا اخلصوص يخص املناقصات التي تطرح 
عن طريقها اما عقود اإليراد اخليري فا يتم طرحها عن طريق جلنة املناقصات وبالتالي فهذا اإلعان 

غير ملزم للوزارة في هذه العقود.
املالحظ��ة: حتميل ميزانية الوزارة مببالغ جملتها 913.915 دينارا دون 
مبرر بس��بب عدم تقيد ال��وزارة بالقوانني املنظمة للتعاق��د مع املقاولني 
وتأخيرها في دراسة العروض املقدمة منهم وذلك على النحو التالي: تأخر 
الوزارة في طرح اعم��ال الصيانة جلميع احملافظات مبناقصات عامة مما 
ترتب عليه متديد جميع العقود املنتهية ملدد متفاوتة بنس��ب حسم 8% عن 
نسب احلسم الواردة في تلك العقود وحتمل اخلزانة العامة لفروقات مالية 

بلغت جملتها 214.735 دينارا دون مبرر.
الرد: تفيد الوزارة بانها قامت بإعداد وجتهيز مستندات ووثائق العقود اجلديدة قبل انتهاء العقود 

القدمية بوقت كاف اال ان متديد هذه العقود ملدة ثاثة شهور له اسبابه املتمثلة فيما يلي:
1 ل انله مت وفقا للنصوص التعاقدية التي متنح اللوزارة احلق في ذلك التمديد ملدد قد تصل 

الى سنة بعد احلصول على موافقة مسبقة من جلنة املناقصات.
2 ل ان املوعلد املفترض لبداية العقود اجلديدة في 2005/10/1 تزامن مع حلول شلهر 
رمضان حيث حتتاج املساجد في هذه الفترة الى متابعة مستمرة على مدار الساعة يصعب توفيرها 

مع مقاول جديد لم يعتمد جهازه الفني ولم يتعرف على طبيعة العمل فيها.
من جهة اخرى حصلت الوزارة على موافقة جلنة املناقصات املركزية وديوان احملاسبة على 
متديد هذه العقود للمقاولني بنسلب حسم اقل 8% من النسلب التعاقدية األصلية بسبب ارتفاع 
اسلعار املواد في السلوق وبلوغ احلد األقصى للزيلادة املقدر بنحو 50% بالعقلد إللزام املقاول 

بنفس األسعار.
املالحظة: تراخي الوزارة في دراس��ة الع��روض املقدمة من املناقصني 
واحملولة لها من جلنة املناقصات املركزية لدراستها من الناحية الفنية ترتب 
عليه انسحاب العديد من املناقصني املتقدمني بأعلى نسب حسم والتعاقد 
بنسب حسم اقل منها أدى الى حتميل اخلزانة العامة فروقات مالية بلغ ما 

أمكن حصره منها 699.180 دينارا.
الرد: اجلهة التي قامت بإعداد العقد وجتهيزه وحتديد اسعاره هي الوزارة وهي ايضا التي حتدد 
نسب احلسم التي ميكن من خالها ان يقوم املقاول بتنفيذ واجناز االعمال املطلوبة منه على الوجه 
األكمل وبالتالي فقد رفضت الوزارة ترسية العقود على املقاولني الذين تقدموا بنسب حسم مبالغ 
فيها وطلبت الضمانات املؤكدة لذلك تافيا لألضرار التي قد تصيب الوزارة جراء عجز املقاول عن 

االستمرار في تنفيذ أعمال الصيانة بالصورة املرضية.
وقد وافقت جلنة املناقصات املركزية على طلب الوزارة مبضاعفة قيمة كفالة االجناز، ونتيجة 
إلصرار الوزارة على رأيها السابق في عدم اسناد األعمال الى مقاولني بنسب حسم مبالغ فيها وافقت 

جلنة املناقصات املركزية في النهاية على الغاء املناقصتني وإعادة طرحهما من جديد.
أما بخصوص ما ذكر عن اخلسائر التي حتملتها اخلزانة العامة بسبب فارق نسبة احلسم التعاقدية 
)25% في العقود التي مت متديدها، 42% في العقود التي رفضتها الوزارة( فإن املقارنة بهذه الصورة 
بني نسلب احلسم لعقدين مختلفني غير صحيحة نظرا الختاف األسعار في كا العقدين حيث ان 
الفارق الزمني بني اعداد وجتهيز العقدين كان ثاث سنوات وقد اختلفت اسعار السوق خال هذه 
الفترة وبالتالي متت اعادة دراسة وتسعير معظم البنود الواردة بالعقد كما متت زيادة بنود العقود 

من 1772 الى 3000 مما أدى الى وجود اختاف كبير بني العقدين القدمي واجلديد.

مالحظ��ة: املآخذ التي ش��ابت بعض التعيينات باللجن��ة العليا لتعزيز 
الوسطية ومن ذلك:

� تعيني بعض موظفني غير كويتيني وصرف رواتب ش��هرية لهم دون 
وجود اسس وقواعد ملنح هذه الرواتب باملخالفة الحكام تعميم ديوان اخلدمة 
املدنية رقم 2 لسنة 1991 بشأن قواعد واحكام التعاقد مع غير الكويتيني.

� زيادة اعداد املعينني من االداريني والوظائف االدارية واملسندة وصرف 
رواتب شهرية لهم بلغ ما امكن حصره منها خالل ثالثة اشهر نحو 159.016 
دين��ارا باملخالفة لقرارات مجلس الوزراء ارقام 405/ اوال/1، 2، 9 بش��أن 

معاجلة ومواطن الهدر في االنفاق احلكومي.
� صرف املكافآت لبعض اعضاء اللجنة العليا لتعزيز الوسطية بالزيادة 

عن احلدود املقررة بكتاب ديوان اخلدمة املدنية.
الرد: قامت الوزارة بابرام بعض عقود املركز العلمي للوسلطية مع غير الكويتيني وذلك بصفة 
مؤقتة وبالصيغة القانونية املناسلبة حلفظ حقوقها وحقوق هؤالء املوظفني مع صرف املكافآت 
املستحقة عن اجناز االعمال استرشادا بالائحة املالية املعتمدة من قبل ديوان اخلدمة املدنية 
ملدة سنة هي السنة املالية 2006/2005 نظرا لعدم اعتماد الهيكل التنظيمي املقترح للمركز 

في حينه من اجلهات ذات الصلة.

مت تعيني العناصر املؤهلة طبقا للهيكل التنظيمي املقترح للمركز العلمي للوسلطية والذي 
كان مؤلفا من 17 وحدة ادارية وكذلك املهام الوظيفية ملختلف اللجان العاملة خاصة مع اتساع 
مسلاحة التخصصات التي يتطلبها تنفيذ اهداف املركز وارتباطها مبجاالت عمل كثيرة، سواء في 
الداخلل او اخلارج، لذا مت تعيني هذه العناصر في اللجان ا لشلرعية واالعامية وتنمية الشلباب 
والدورات العلمية وغيرها، كما مت دعم املركز باالداريني والعاملني في اخلدمات العامة من ذوي 

اخلبرة والكفاءة للمساهمة في اجنازات املركز.

تفيد الوزارة بأن اللجنة العليا لتعزيز الوسطية وبعض فرق العمل باملركز ضمت مجموعة من كبار 
العلماء واساتذة اجلامعات من ذوي اخلبرة والكفاءة والتميز في الفقه االسامي ومختلف املجاالت 
التخصصية االخرى، لذا مت تكليف عدد منهم في غير اوقات الدوام الرسمي، حيث تعاملت الوزارة 
معهم ماليا على قدر مستواهم العلمي وباملكافآت نفسها التي يتقاضونها في اخلارج، علما ان هناك 

الئحة مقترحة لصرف هذه املكافآت ظلت قيد الدراسة من اجلهات املعنية.
مالحظة: صرف مبلغ 174.370 دين��ارا مكافآت مالية لبعض املوظفني 
)فرق عمل � جلان( بخالف اش��تراكهم في العديد من التكليفات واالعمال 

االخرى في الوزارة.
الرد: قامت الوزارة باالخذ بتوصيات ديوان احملاسبة في هذه املاحظة قدر املستطاع وعلى 
ضوء قرارات مجلس الوكاء املتضمنة ضوابط صرف املكافآت املالية لبعض موظفي الوزارة ومبا ال 
يؤثر على سير االنشطة في قطاعات العمل بها واالدارات التابعة لها وطبقا للحاجة الفعلية امللحة 
وما يتناسب مع حجم االعمال في بعض الوحدات التنظيمية وانشطتها اليومية واعداد العاملني فيها 
وبصفة خاصة قطاع شؤون القرآن الكرمي والدراسات االسامية واحلج متضمنا مراكز السراج املنير 
ودور القرآن الكرمي وحلقات التحفيظ باالضافة الى انشلطة املخيمات الربيعية واالندية الصيفية 
والعشر االواخر من رمضان على مستوى احملافظات الست باالضافة الى طبيعة هذه االعمال التي 
متتد الى ساعات متأخرة في اليوم وعدم التداخل فيما بينها او التشابه والتماثل ومع مراعاة محدودية 
عدد اجللسات املستحقة للصرف )6 جلسات شهريا( وحصول الوزارة على موافقتي مجلس اخلدمة 
املدنية ووزارة املالية على صرف هذه التكليفات واالعمال االخرى بالوزارة، علما انه يتم افتتاح عدد 

من دور القرآن ومراكز السراج املنير وحلقات التحفيظ في كل سنة مالية.
املالحظة: مآخذ شابت تنفيذ العقد واألمر التغييري موضوع املمارسة 
رقم 43 – 2006/ 2007م بشأن مشروع نفائس لإلنتاج التلفزيوني )مسابقات 

شهر رمضان الكرمي( بقيمة إجمالية قدرها 78.000 دينار ومن ذلك:
- صرف قيمة العقد وقيمة األمر التغييري السالف ذكرهما دون إجناز 
األعم��ال وتس��لمها حتى تاريخه ومن ثم عدم عرض البرنامج في ش��هر 

رمضان للسنتني 1427ه�، 1428ه�.
- عدم فرض الغرامة املس��تحقة على املتعهد نظير عدم إجناز األعمال 
املطلوبة وتسليمها للوزارة بواقع 500 دينار عن كل يوم تأخير باملخالفة 

للبند السادس من شروط العقد.
الرد: قامت الوزارة بصرف جميع دفعات املتعهد بعلد االنتهاء من أعمال العقد املذكور في 
املواعيد احملددة بالعقد ونظرا العتذار وزارة اإلعام عن عرض البرنامج خال شهر رمضان بسبب 
ازدحام خريطة البرامج التلفزيونية الرمضانية قامت الوزارة بتطوير هذا البرنامج من خال احلصول 
على معلومات وبيانات حديثة ومواد فيلمية ال توجد إال في السعودية وشركات القطاع اخلاص وعليه 
قامت الشركة بتنفيذ العمل وتسليمه للوزارة في األوقات احملددة بالعقد حيث مت بث الفيلم بعد 

ذلك واعادة عرضه في أكثر من قناة خال األشهر األخيرة من عام 1429هل.
من جهة أخرى، تقلوم الوزارة دائما بخصم الغرامات املسلتحقة على أي متعهد حال إخاله 

بشروط التعاقد املبرمة.
املالحظة: تخصيص عدد 38 س��يارة مستأجرة بقيمة إيجارية سنوية 
قدرها 61.423 دينارا بالعقد رقم 22 في 2007/3/18م دون صدور قرارات 
تخصيص من اللجنة املختصة وملوظفني ال تستدعي طبيعة عملهم تخصيص 
سيارة بصفة دائمة باملخالفة لتعميم وزارة املالية رقم 1 لسنة 1994م بشأن 

تنظيم استخدام املركبات احلكومية.
الرد: نظرا التساع أنشطة الوزارة والتطور امللموس في جميع قطاعاتها بصفة عامة حيث ازداد 
العمل فيها بشكل كبير وعلى األخص قطاعا املساجد وشؤون القرآن الكرمي والدراسات اإلسامية 
على مستوى االدارات التابعة لهما واملتمثلة في مراقبات املساجد وادارات الدراسات اإلسامية 
وشؤون القرآن الكرمي والسراج املنير واملخطوطات واملكتبات اإلسامية، هذا باالضافة الى طبيعة 
األعمال املنجزة في مكتبي العاقات العامة وشؤون احلج، وغني عن البيان ان الوزارة تقوم باالشراف 
على ما يزيد على 1350 مسجدا تربو ميزانيتها املعتمدة ألعمال الصيانة والنظافة على 30 مليون 
دينار في السنة املالية الواحدة، و90 دارا للقرآن الكرمي وعدد 800 حلقة من حلقات التحفيظ و22 
مركزا للسلراج املنير وعدد 34 مكتبة وغيرها مع مراعاة املشاريع اجلديدة واملستحدثة في كل 
عام من تسلم مساجد جديدة وافتتاح عدد من دور القرآن وانشاء حلقات التحفيظ في بقية املناطق 
بجميع احملافظات لذا فإن األمر يستوجب توفير احتياجات الوزارة الازمة من السيارات املستأجرة 
والتي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ فترة ليسلت بالقصيرة مع تخصيص بعض هذه السيارات لبعض 
اداراتها من خال جلنة تخصيص املركبات بالوزارة وذلك لقاء املتابعة واالشراف وتفقد املشاريع 

واألنشطة ومجموعة اخلدمات العامة واملتعددة املقدمة خارج ديوان الوزارة.

املالحظة: عدم متكني الديوان من فحص وتدقيق إيرادات الوقف اخليري 
واملبالغ احملولة للوزارة من األمانة العامة لألوقاف مبوجب اتفاقية مصرف 

املساجد املبرمة منذ عام 2005م.
الرد: من خال شلهادات فرق التدقيق من ديوان احملاسلبة خال السنوات املالية السابقة 
واحلالية فإن الوزارة تلتزم دائما مبوافاة الديوان بالردود املطلوبة حول املاحظات واملكاتبات 
اال ان اختاف الرؤى بني الوزارة والديوان أثناء السلنة املاليلة 2006/ 2007 حول أحقيته في 
فحص وتدقيق إيرادات الوقف اخليري واملبالغ احملولة للوزارة من األمانة العامة لألوقاف مبوجب 
اتفاقيتي مصرف املساجد منذ عام 2005 من خال رأي ادارة الفتوى والتشريع في هذا الشأن كان 
سببا في تأخير جتميع البيانات املطلوبة من اجلهات ذات الصلة واالختصاص مبضمون هذه الكتب 
حيث مت توفير هذه البيانات وتزويد مدققي الديوان بعد اسلتكمالها اال ان الوزارة ومع وجود هذا 
الرأي القانوني واعماال ملبدأ الشفافية وتغليبا للمصلحة العامة وافقت على متكني مدققي الديوان من 
فحص وتدقيق حسابات الوقف اخليري ومت تافي هذه املاحظة مبوجب كتاب الوزارة رقم 464 
بتاريخ 2007/11/11 علما بأنه مت التعميم على مختلف االدارات واألقسام بالوزارة بااللتزام دائما 

مباحظات ديوان احملاسبة والعمل على تافيها وتوفير أي بيانات مطلوبة بالسرعة املمكنة.
املالحظة: حتصيل مبالغ جملتها 43.000 دينار من األمانة العامة لألوقاف 
وإيداعها في حس��اب الوزارة رق��م 2354/ 042 لدى بنك الكويت املركزي 

وصرفها بشيك دون بيان اسم املستفيد وأوجه الصرف.
الرد: ميثل هذا املبلغ قيمة الدعم املقدم من األمانة العامة ملشلروعات والئم إفطار الصائم 
في شلهر رمضان الذي مت إيداعه بحسلاب الوزارة لذا مت صرفه باسلم مصرف املساجد لتنفيذ 

املشروع املخصص له.
املالحظة: مآخذ شابت أمري العمل رقم 1، 45/21 للعقد رقم 45 ألعمال 
الصيانة اجلذرية واالنشاءات مبحافظة اجلهراء املبرم مع احدى الشركات: 

صرف مبلغ 18.267 دينارا عن أمر العمل رقم 45/1 دون وجه حق.
الرد: نود اإلحاطة بأنه طبقا للشلروط العامة للمناقصة والتي تقضي بأنه إذ لم يقم املقاول أو 
ممثله بتنفيذ أي تعليمات تصدر من الوزارة في املدة التي حتددها يحق للوزارة في هذه احلالة ان 
تستخدم مقاولني آخرين للقيام باألعمال املطلوبة مع حتمل املقاول كل النفقات الناجتة عن ذلك 
وعليه فقد مت موافاة فريق الديوان ببيان تفصيلي عن األعمال التي قامت بها الشركة مبواقع مختلفة 

تابعة للوزارة من محافظة اجلهراء بقيمة ما صرف لها عن أمر العمل املذكور.
املالحظ��ة: صرف مبلغ 54.500 دين��ار عن أمر العمل رقم 45/21 دون 

االستدالل على أحقية ومبررات الصرف.
الرد: تفيد الوزارة بان موضوع أمر العمل 45/21 تضمن تنفيذ أعمال توسلعة ملصلى النساء 
وجتديد تكييف وديكورات احلرم واعمال أخرى خاصة بالصيانة الشاملة ملسجد واثلة بن األسقع 
بالنسيم حيث بلغت قيمة األعمال التي قامت بها الشركة في املواعيد احملددة بالعقد مبلغا قدره 
61459 دينارا في حني قامت الوزارة بصرف دفعات للشلركة بقيمة 60000 دينار لقاء األعمال 

املنفذة فعا منها.
املالحظة: ع��دم فرض غرامات على بع��ض املتعهدين وعدم مصادرة 
التأم��ني االبتدائي للبعض اآلخر بلغ ما أمك��ن حصره منها 14.700 دينار 
باملخالفة للشروط التعاقدية وتعميم وزارة املالية رقم 16 لسنة 1995 بشأن 

نظم الشراء للجهات احلكومية.
الرد: فيما يخص املمارسة رقم 86-2007/2006 عمل برامج تلفزيونية وإذاعية رأت الوزارة 
إلغاء املمارسة وعدم اسلتكمالها لعدم وجود مبالغ معتمدة بامليزانية 2007/2006 حيث مت 
اسلتنفاد املبالغ املخصصة لهذه العملية في الصرف على عدة أنشطة أخرى بالوزارة وعند إعادة 

طرحها أيضا لم توجد مخصصات على ميزانية 2008/2007 لتنفيذ العملية.
وبخصوص املناقصة رقم 15-2007/2006 فك وتوريد مصاعد لبيوت األئمة واملؤذنني.

تفيد الوزارة بأن العرض املقدم من املناقص الفائز السادة شركة خالد وحازم مشاري اخلالد 
كان به خطأ كبير في احتساب املبلغ اإلجمالي جلداول األسعار وقد تقدم بكتاب اعتذار عن توقيع 
العقد متضمنا ان اخلطأ غير متعمد وعدم وجود سوى النية )حيث ان قيمة اخلطأ تقدر مببلغ 21500 

دينار( وهو مبلغ كبير يؤكد صدق الشركة في ان اخلطأ غير مقصود وغير متعمد.
هذا وقد قامت الوزارة مبخاطبة جلنة املناقصات املركزية إللغاء املناقصة وذلك لتفاوت أسعار 
املناقصني غير الفائزين وطرح املوضوع في ممارسلة عامة وقد وافقلت اللجنة على طلب الوزارة 
وقد تقبلت الوزارة اعتذار الشلركة املذكورة باعتبارها من أفضل الشلركات في أعمال املصاعد 
ومت صرح املناقصة مرة اخرى ومتت الترسلية على أقل األسلعار وهو أقل من املمارس الثاني في 

املناقصة األولى قبل الطرح.
وبخصوص املمارسة 4-2007/2006 توريد بسط للمساجد نود اإلفادة بأن الوزارة وافقت 
على متديد فترة التوريد التي تقدمت بها الشلركة املذكورة حتى 2007/6/30 وقامت بتمديد 

الكفالة حتى 2007/8/31 وقد قامت الوزارة باملوافقة على التمديد لألسباب التالية:
1 ل عدم وجود بسط بالوزارة في ذلك الوقت.

2 ل صعوبة تصنيع البسط بسبب األمطار واألعاصير بدولة الهند وما ترتب على ذلك من فسخ 
بعض العقود السابقة وتغرمي بعض الشركات وذلك لصعوبة التوريد.

فضا عن ذلك قامت الوزارة مبصادرة الكفالة النهائية للمورد املذكور وتطبيق بنود العقد.
وفيما يخص املمارسلة رقلم 69-2007/2006 توريد وحدات تكييف هلواء ذات نظام 

منفصل.
قامت مصانع احلساوي وهي الشركة املتعاقدة بتوريد مكيفات غير مطابقة للعينة املتفق عليها 
وقامت الوزارة مبخاطبتها وإعطائها مهلة للتوريد ولم تلتزم بها وقامت الوزارة بالترسية على املمارس 
الثاني سعرا واملطابق للمواصفات شركة أوائل الكويت بعد مخاطبة جلنة املناقصات في هذا اخلصوص 

والتي أخطرت الوزارة بتطبيق بنود العقد ومتت مصادرة الكفالة وتطبيق بنود العقد.
وبخصوص املمارسلة 59-2007/2006 مشروع نفائس لتعزيز العبادات التأخر ملدة 36 

يوما بواقع 50 دينارا باليوم.
قامت الوزارة بالتحقق من هذا األمر، حيث أفادت اجلهة املشرفة على العقد ممثلة في إدارة 

اإلعام الديني بإجناز األعمال وتسلمها في وقتها دون تأخير.
املالحظة: مآخذ ش��ابت تنفيذ العقد رقم 5 بتاريخ 2007/1/23 موضوع 
املمارس��ة رقم 99-2007/2006 بشأن تنظيم رحلة عمرة لعدد 168 موظفا 
من موظفي الوزارة ومرافقتهم بقيمة إجمالية قدرها 50.904 دنانير ومن 

ذلك:
حتميل املال العام مببلغ 27.137 دينارا قيمة ما حتملته الوزارة من قيمة 

العقد بعد خصم ما مت حتصيله من املستفيدين.

عبدالعزيز العدسانياملستشار راشد احلماد

قدمت النائبة د.سلوى اجلسار اقتراحا برغبة جاء 
فيه: وفقا لالختصاص املنوط بوزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل بتقدمي خدمات الرعاي���ة االجتماعية ملختلف 

الفئات التي تتطلب حالتها املساعدة والدعم.
ونظرا لسعي احلكومة الى تقدمي عدد من املقترحات 
لتطوير نظام املس���اعدة العامة ف���ي اطار من الضمان 
االجتماع���ي للتخفيف عن كل هذه الفئات وإلبراز دور 

وزارة الش���ؤون االجتماعية والعمل بتنفيذ مشاريع 
اجتماعية.

لذا فانني اتقدم باالقتراح لتحويل الفئة املستحقة 
للمساعدات االجتماعية الى قوة انتاجية فاعلة من خالل 
تزويدها بقروض ميسرة تس���مح بإنشاء مشروعات 
انتاجية صغيرة يعود ربحها وفائدتها ماديا ومعنويا 

على العاملني فيها من مستحقي املساعدة.

الجسار تقترح تحويل الفئة المستحقة للمساعدات إلى قوة إنتاجية


