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»اإلعالم« لـ »المحاسبة«: أوقفنا العمل بنظام المقايضة في تحصيل اإليرادات
واالستعانة ببعض الكفاءات على بند المكافآت لعدم وجود درجات وظيفية

أك���دت وزارة اإلعالم انها قامت 
بتالفي الكثير من مالحظات ديوان 
احملاسبة على السنوات املالية اخلمس 
املاضية، مشيرة الى انها أوقفت العمل 
بنظام املقايضة. وقالت الوزارة في 
تقريرها املرفوع الى رئيس مجلس 
األمة واملذي���ل بتوقيع وزير النفط 
ووزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل 
ان استمرار اخلصم على االعتمادات 
مبصروفات تخص س���نوات مالية 
سابقة يرجع الى عدم كفاية اعتمادات 
امليزانية املخصصة لهذا املنتج. وفيما 
يلي رد الوزارة على مالحظات تقرير 

ديوان احملاسبة:

الرد على المالحظات الواردة بتقارير 
ديوان المحاسبة السنوية وسنوات 

التكرار على وزارة اإلعالم من 
2000/1999 إلى 2004/2003

املالحظ��ة: عدم التزام ال��وزارات مبا 
افادت به بش��أن تالفي اسباب العديد 
م��ن املالحظات الت��ي وردت بتقارير 
ديوان احملاس��بة عن خمس س��نوات 

مالية سابقة.
الرد: قامت الوزارة بتالشي الكثير من املالحظات التي 
وردت بتقارير ديوان احملاسبة خالل اخلمس سنوات 

املالية السابقة.
املالحظة: ع��دم حتصيل ايرادات عن 
قيمة ب��ث اعالنات لبعض الش��ركات 
مقاب��ل تقدميها جوائز واثاثا وديكورا 

بلغت جملتها 188.110 دنانير.
الرد: مت وقف العمل بنظام املقايضة.

املالحظة: عدم التزام الوزارة باالهداف 
احملددة بامليزانية لالعتمادات اخلاصة 
ببرام��ج االذاع��ة والتلفزي��ون ومن 

مظاهر ذلك ما يلي:
� اس��تمرار اخلصم على االعتمادات 
مبصروف��ات تخ��ص س��نوات مالية 

سابقة.
� عدم االستخدام االمثل للموارد املالية 
للمبالغة  امليزانية  باعتم��ادات  املتاحة 
في اعداد املش��اركني ف��ي فرق العمل 

في اغلب برامج قطاع التلفزيون.
� عدم وجود خط��ة واضحة او رؤية 
ال��وزارة من  مس��تقبلية الحتياجات 
احملطات االذاعية والتلفزيونية، االمر 
ال��ذي ادى ال��ى التوس��ع الكبير في 

تنفيذها على النحو التالي:
�  املغ��االة في تنفيذ بعض مش��اريع 
محطات االرسال االذاعي والتي بلغت 
ما امكن حصره منها 193.852 دينارا 
مبا يتعارض مع قرار مجلس الوزراء 

رقم 405/اوال/1.
� التوس��ع في ش��راء بعض سيارات 
النقل والبث الفضائ��ي باالضافة الى 
املغاالة في املواصفات املطلوبة بتكلفة 

بلغت 1.310.000 دينار.
الـرد:ـ  يرجع ذلك لعدم كفايـة اعتمادات امليزانية 

املخصصة للنوع املذكور.
ـ مت تقليـص األعـداد املشـاركة وفـرق العمل في 
البرامـج التلفزيونية وجعلها حسـب احلاجة الفعلية 

لتلك االعمال.
ـ افادت الوزارة في حينه على ديوان احملاسبة بأن بعد 
التحرير كانت احملطات اخلارجية مدمرة بالكامل وكان 
البد من وضع خطة استراتيجية لعملية البث االذاعي 
والتلفزيوني من حيث التجديد وتوزيع اماكن احملطات 
لتشمل كل مناطق الكويت، كما مت وضع خطة طوارئ 
لتوفير محطات بديلة تقوم باعادة البث في حال توقفه 
والتصدي لالعالم املضاد عن طريق التشـويش على 
االرسال املوجه للكويت وكان البد من مواكبة التطور 

في عملية البث الفضائي وانشاء احملطات.
املالحظة: صرف مكافآت مالية لبعض 
املوظف��ني واملتعاون��ني مع ال��وزارة 
التلفزيونية  االعم��ال  بع��ض  النتاج 
واالذاعية بلغت ما امكن حصره منها 
ما جملت��ه 645.687 دينارا اس��تنادا 

لالئحة غير معتمدة.
الرد: مت تشكيل جلنة لتنقيح وتعديل الالئحة املعتمدة 
من مجلس الوزراء لسنة 1999 لتتماشى مع التطور 
في البرامج االذاعية والتلفزيونيـة الفضائية واالرضية 
والوزارة بصدد االنتهاء مـن التعديل وتطبيق الالئحة 

اجلديدة بعد التعديل.
املالحظة: ص��رف املخصصات املالية 
)نفقات الس��فر واالنتقال( للموفدين 
في مهمات رسمية والبالغة 1.032.128 
دين��ارا خصم��ا على حس��اب العهد 
� مبال��غ حتت التس��وية منذ الس��نة 
املالية 1998/1997 وحتى الس��نة املالية 
2004/2003 ل��م يت��م تس��ويتها مع 

وزارة املالية.
الرد: مت صرف املخصصات املالية للموفدين في مهمات 
رسمية خصما على حساب العهد مبالغ حتت التسوية 
مبعرفة وزارة املالية ومت التنسيق مع وزارة املالية ومت 

اقفال مبلغ العهد من وفورات امليزانية.
املالحظ��ة: ع��دم التزام ال��وزارة مبا 
افادت به بش��أن تالفي اسباب العديد 
م��ن املالحظات الت��ي وردت بتقارير 
ديوان احملاسبة السابقة والتي لم تتم 

تسويتها وذلك على النحو التالي:
� استمرار تلفزيون الكويت في العمل 
بنظام املقايض��ة مقابل اثاث وديكور 

وجوائز وهدايا.
� تعدد اجلهات التي تقوم بابرام عقود 
)ادارة االعالن  التجاري��ة  االعالن��ات 
التج��اري، قطاع التلفزي��ون وقطاع 

االذاعة(.
� وض��ع اعالنات لبعض اجلهات دون 

مقابل من قبل االذاعة والتلفزيون.
� ص��رف مكاف��آت باملخالف��ة لنظام 
املكاف��آت والترقي��ات للمتعاملني مع 
جهازي االذاع��ة والتلفزيون واملعتمد 

القانونية التخاذ الالزم نحو حتصيلها ومت حتصيل العديد 
من تلك املديونيات.

ـ يتم عمل تسوية بني مصروفات شحن دوريات الوزارة 
وايرادات توزيع تلك الدوريات اوال بأول.

املالحظة: استمرار الوزارة في تسعير 
االعالنات التجارية وفقا ألسس ثابتة 
منذ مدة طويل��ة دون مراعاة التطور 
الذي تشهده س��وق االعالن التجاري 
مم��ا يؤثر س��لبا عل��ى احلصيلة من 

ايرادات االعالن التجاري.
الرد: يتم تسـعير االعالنات التجارية بنـاء على القرار 
الوزاري رقم 2003/61 اخلاص بتنظيم االعالن التجاري 
بالتلفزيون والقرار الوزاري رقم 2001/160 املعدل 
بالقرار الوزاري رقم 2004/5 اخلاص بتنظيم االعالن 
التجاري باالذاعة والقرار الوزاري رقم 2004/23 اخلاص 

بتنظيم االعالن التجاري في مطبوعات وزارة االعالم.
والوزارة بصدد اصدار قـرارات وزارية جديدة منظمة 
لإلعالن باإلذاعة والتلفزيون واملطبوعات التي تصدرها 

الوزارة وتتماشى مع تطور اساليب االعالنات.
املالحظ��ة: ع��دم اتخ��اذ االج��راءات 
املناسبة بشأن االس��تعداد والترويج 
لبرنامج مسابقات رمضان »فوز فيها 
لع��ام 2007« مما ترتب عليه انخفاض 
حصيل��ة االي��رادات احملقق��ة نتيجة 
بثه وحتميل ميزاني��ة الوزارة مببلغ 

000/241.320 دينارا دون مبرر.
الرد: مسـابقات شـهر رمضان كانت تطرح سابقا في 
مزايدة ونتج عن هذا االسلوب بعض السلبيات مما ادى 
الى مخالفة اجلهات الرقابية لها لذا قررت الوزارة ان 

تقوم بإنتاج مسابقات شهر رمضان.
املالحظ��ة: ص��رف مكاف��آت لبعض 
العامل��ني بال��وزارة ع��ن برام��ج مت 
تنفيذه��ا اثن��اء الدوام الرس��مي بلغ 
ما امكن حصره منه��ا 000/599.180 
دينارا عل��ى الرغم من صرف رواتب 

لهم مقابل مهامهم الوظيفية.
الرد: عادة يتم تنفيذ مثل تلك البرامج خارج اوقات الدوام 

الرسمي وبالتالي يتم صرف تلك املكافآت.
املالحظة: اس��تمرار احلص��ول على 
تقارير اخبارية وخدمات من شركات 
ووكاالت اخباري��ة بلغ��ت تكلف��ة ما 
امكن حصره منها خالل السنة املالية 
 000/479.666 جملته  ما   2005/2004

دوالرا دون وجود غطاء تعاقدي.
الرد: نظرا لوجود بعض الدول التي ال تسـتطيع بعض 
وكاالت االخبـار تغطية االحداث بهـا والرتفاع تكلفة 
تغطيتها من بعض الوكاالت العاملية فإن األمر يتطلب 
التعامل مع شـركات تغطي تلك املناطق وهي تعتبر 

من املناطق عالية املخاطر.
املالحظة: ع��دم حتصيل م��ا تكبدته 
الوزارة من مصروفات بلغت جملتها 
000/81.910 دين��ار تخ��ص الش��ركة 
الراعية ملهرجان هال فبراير باملخالفة 

لشروط التعاقد.
الرد: متت التسوية مع الشركة وقامت الشركة بسداد 

املستحق عليها.
املالحظة: تن��ازل ال��وزارة عن حقها 
التوزيع املس��تحقة بعقود  في نسبة 
مسلس��الت املنت��ج املنف��ذ باملخالفة 
للقرار االداري رقم 345 لسنة 2001.

الرد: مت االتفاق مع شركات املنتج املنفذ بأن تتكفل 
الوزارة بدفع ما ال يزيد نسبته على 60% من قيمة العقد 
ويلتزم املنتج املنفذ بدفع ما ال يقل عن نسبة 40% على 

ان تقوم الشركة بالتوزيع حلسابها.
املالحظة: عدم ف��رض الغرامة البالغة 
000/76.500 دينار نتيجة قيام بعض 
ش��ركات املنتج املنفذ بتغيير أس��ماء 
بعض العاملني في بعض املسلس��الت 
دون احلصول على موافقة التلفزيون 

باملخالفة لشروط التعاقد.
الرد: مت رفع املوضوع الى جلنة املنتج املنفذ لتفعيل 

بند الغرامة عند التعاقد.
املالحظة: اس��تمرار الوزارة في ابرام 
عق��ود جديدة م��ع بعض الش��ركات 
التي ل��م تقم بتوريد نس��بة التوزيع 

املستحقة للوزارة.
الرد: متت مخاطبة تلك الشركات بضرورة سداد املبالغ 

املستحقة عليها.
املالحظة: عدم إمتام اجراءات الدراسة 
والتنس��يق مم��ا ادى ال��ى حتمي��ل 
اخلزانة العامة مببالغ دون االستفادة 
منها بلغت جملتها 000/32.417 دينارا 
متث��ل قيم��ة حجوزات عب��ر االقمار 
الصناعية مت إلغاؤه��ا وقيمة تكاليف 
اس��تئجار اجه��زة وحج��ز فنادق مت 

االعتذار عنها.
الرد: إلغاء حجوزات األقمار الصناعية يكون عادة لظروف 

خارجة عن ارادة الوزارة وليس تقصيرا منها.
الس��يارات  عدد  ارتف��اع  املالحظ��ة: 
اململوك��ة لبع��ض املكات��ب اإلعالمية 
مبا يف��وق احلاجة الفعلي��ة باملخالفة 
للم��ادة 26 من مجموع��ة التعليمات 
املالية واالدارية الص��ادرة من وزارة 

اخلارجية.
الرد: بناء على قرار مجلس الوزراء املوقر متت تصفية 

املراكز واملكاتب االعالمية باخلارج.
املالحظة: ع��دم الدقة ل��دى املواصفات 
الفني��ة للعق��د اخل��اص بإنش��اء ابراج 
ومبنى إليواء معدات االرس��ال االذاعي 
عل��ى املوجات املتوس��طة البال��غ قيمته 
000/1.372.186 دينار األمر الذي ادى الى 
تعديلها وتغييرها اكثر من مرة وبالتالي 
التأخر في تنفيذ املشروع لظهور اخلطأ 

في املواصفات الفنية املعتمدة.
الـرد: مت التنبيـه واإليعاز ملـن يلزم مبراعـاة ذلك 

مستقبال.
املالحظة: مآخذ ش��ابت العقد اخلاص 
بتوريد وتركيب س��ور جديد مبحطة 
ارسال كبد والبالغ قيمته 000/154.032 

دينارا ومن ذلك:
� تعدي��ل بع��ض بنود العقد بنس��ب 

من مجلس ال��وزراء ودون احلصول 
عل��ى الترخيص ال��الزم خصما على 

اعتماد النوع 1/4/2/2.
� صرف مبال��غ كمكافآت على النوع 
املذك��ور بصفة ش��هرية وثابتة دون 

موافقة جهات االختصاص.
� حتمي��ل اعتم��ادات الن��وع املذكور 
مبصاريف تخص س��نة مالية سابقة 
علم��ا ان ه��ذه املالحظ��ات قائمة من 

السنة املالية 2000/1999.
الرد: ـ مت وقف العمل بنظـام املقايضة مقابل اثاث 

وديكور وجوائز وهدايا.
ـ حاليا قطاع االعالن التجاري هو املسؤول عن ابرام 
عقود االعالنات التجارية بالوزارة ويتوافر بالقطاع كوادر 
فنية البرام العقود وحتصيـل قيمة االعالنات والرقابة 

على امتام العرض.
ـ قد افادت الوزارة الديوان في حينه بأن تلك االعالنات 
جلهات حكومية لتوعية املواطنني وانها ليس لها طابع 

جتاري.
ـ الوزارة بصدد االنتهاء مـن تنقيح الالئحة املعتمدة 
من مجلس الوزراء سـنة 1999 وتطبيقها كما اشرنا 

سابقا.
ـ نظرا حلاجة الوزارة املاسة خلدمات هؤالء االشخاص 
ولعدم وجود درجات وظيفية لهم تتم االستعانة بهم 

على بند املكافآت/برامج اذاعة وتلفزيون.
ـ يرجع ذلك لعدم كفاية اعتمادات امليزانية املخصصة 

للنوع املذكور.
املالحظة: عدم اتخ��اذ اجراءات حيال 
قيام بعض ش��ركات املنتج املنفذ ببث 

اعالنات باملخالفة لشروط التعاقد.
الرد: تلك االعالنات غير مباشرة وضمن االحداث الدرامية 
للعمل وحذفها من العمل يخل بسياق احداث العمل 
الفني ومت اخذ تلك املالحظات مع العقود اجلديدة 

املبرمة مع املنتج املنفذ.
التعاق��د  ش��ابت  مآخ��ذ  املالحظ��ة: 
م��ع إحدى الش��ركات بش��أن تأجير 
استوديو ومس��ح باملعدات واألجهزة 
وامللحق��ات، واالس��تمرار في متديد 
العقد حتى بلغت جملة املبالغ املتعاقد 
عليها 000/1.189.010 دينار وذلك على 

النحو التالي: 
� عدم احلصول عل��ى موافقة ديوان 
التعاق��د  عل��ى  املس��بقة  احملاس��بة 
والتمدي��د باملخالف��ة للقانون رقم 30 

لسنة 1964.
� عدم عرض موضوع العقد على إدارة 
الفتوى والتشريع باملخالفة للمرسوم 

بالقانون رقم 12 لسنة 1960.
� انتفاع الشركة بخطوط مايكروويف 
واس��تعمال ف��الي اوي مقاب��ل مبلغ 
000/110.144دين��ارا دون اب��رام عقد 
مع الش��ركة حلفظ حق الوزارة وعدم 

اتخاذ االجراءات الالزمة لتحصيله.
� عدم حتصيل مبالغ 27.440/ دينارا 

عن تكلفة نقل صالة اجلمعة.
الرد: مت إنهاء التعاقد مع الشركة بتاريخ 2006/5/31 
ومت إثبات املبالغ املسـتحقة عليها بحساب الديون 
املستحقة للحكومة مبلغ 97600 دينار تكلفة استخدام 
امليكروويف ومبلغ 45200 دينار تكلفة استخدام الفالي 
اوي ومبلغ 27440 دينارا تكلفة نقل صالة اجلمعة ومبلغ 
11990 قيمة تلفيات اسـتديو السـاملية وبناء على 
طلب من الشركة مت تسـييل الكفالة البنكية ومبلغها 
238690.714 دينارا ومتت تسوية حساب الديون 
املستحقة للحكومة مببلغ 182230 دينارا ورد املبلغ 

املتبقي للشركة.
املالحظة: مآخذ شابت عقد اتفاق لنقل 

احد البرامج ومن ذلك:
� حرم��ان اخلزان��ة من مبل��غ يعادل 
54.150/- دوالرا اميركي��ا ل��م يت��م 
حتصيلها من الش��ركة عن اجور بث 

برنامج دون سند قانوني.
� انتفاء الهدف م��ن البرنامج لتنازل 
ال��وزارة عن حق الب��ث حصريا على 

تلفزيون الكويت.
� تق��دمي البرنام��ج بواس��طة احدى 
املذيع��ات ف��ي الش��ركة بالرغ��م من 
اس��تمرار حتمي��ل ميزاني��ة الدول��ة 
مبرتباته��ا اثن��اء فت��رة تعاقدها مع 

الشركة املذكورة.
الرد: متت مناقشة املخالفة مع مدققي الديوان ومت شرح 
وجهة نظر الوزارة وسوف تراعي الوزارة تلك املالحظات 
مسـتقبال وتضمني العقود بتكاليف النقل التلفزيوني 
واالستفادة من الكوادر الفنية بالوزارة والتمسك بحق 

الوزارة في البث حصريا لتلفزيون دولة الكويت.
املالحظ��ة: عدم قيام ال��وزارة باتخاذ 
لتحصي��ل  الالزم��ة  االج��راءات 
مس��تحقاتها ل��دى إحدى الش��ركات 
والبالغ��ة 000/192.464 دين��ارا ع��ن 
تأجي��ر خط��وط ميكرووي��ف وبدل 

استعمال فالي اوي.
الرد: مت إنهاء التعاقد مع الشركة بتاريخ 2006/5/31 
ومت إثبات املبالغ املسـتحقة عليها بحساب الديون 
املسـتحقة للحكومة مبلـغ 182230 دينـارا وبناء 
على طلب الشركة مت تسييل الكفالة البنكية ومبلغها 
238690.714 دينارا وتسـوية املبالغ املستحقة 
على الشركة بحساب الديون املستحقة للحكومة ورد 

املبلغ املتبقي للشركة.
املالحظ��ة: مآخذ ش��ابت متحصالت 
الوزارة من إي��رادات إصدار وتوزيع 

مجلة العربي والعربي الصغير
� عدم قيام ال��وزارة باتخاذ إجراءات 
ج��ادة نحو حتصيل العديد من املبالغ 
املستحقة على عدد من اجلهات مقابل 
اإلعالن في مجلة العربي والتي بلغت 
000/82.346 دين��ارا باملخالفة لقواعد 

تنفيذ امليزانية.
� ع��دم اتخ��اذ اجراءات ج��ادة نحو 
حتصيل مستحقات الوزارة عن قيمة 
توزي��ع املجلتني التي بلغ��ت جملتها 

000/578.178 دينارا.
الرد: مت حتويل تلك املديونيات الى ادارة الشـؤون 

كبي��رة األمر ال��ذي يش��ير الى عدم 
قيام الوزارة بإجراء الدراس��ة الالزمة 

لتحديد احتياجاتها.
� صرف مبلغ 000/85.311 دينارا عن 
باقي قيمة العق��د بناء على إفادة احد 
موظفي الوزارة دون توافر املستندات 

الالزمة للصرف.
� عدم احلصول عل��ى موافقة ديوان 
األوام��ر  عل��ى  املس��بقة  احملاس��بة 
التغييري��ة التي صدرت عل��ى العقد 

والبالغ جملتها 000/103.244 دينارا.
� عدم اتخاذ االجراءات الالزمة بشأن 
التحقيق مع املتسببني باستالم اعمال 
غير مطابقة للمواصفات والتي ترتب 
عليها صرف مبالغ 000/85311 دينارا 

عن باقي قيمة العقد.
الرد: مت حتويل املوضوع إلى النيابة العامة ومت حفظ 

التحقيق.
املالحظة: مآخذ ش��ابت العقد اخلاص 
بتوري��د وتركيب وفح��ص وتدريب 
وصيانة وتش��غيل واس��تالم اجهزة 
الرقمي��ة  واملكتب��ة  االس��توديوهات 
والنقل اخلارجي ف��ي االذاعة والبالغ 

قيمته 000/421.993 دينارا.
� ابرام العقد في نهاية الس��نة املالية 
وحتدي��د م��دة تنفيذه مب��ا ال يتفق 
م��ع الواقع بهدف اس��تنفاد االعتماد 
املخصص لهذا الغرض بامليزانية وذلك 

باملخالفة لقواعد تنفيذ امليزانية.
� اق��رار االدارة املس��تفيدة )قط��اع 
الهندس��ة( على غير احلقيقة باستالم 
االجهزة امل��وردة وفحصها وتركيبها 

وتشغيلها بتاريخ 2006/3/30.
� ع��دم مواف��اة الدي��وان مب��ا يثبت 
اس��تالم ال��وزارة له��ذه االجهزة في 

التاريخ احملدد لتنفيذ االعمال.
الرد: نود االفادة بأنه مت توريد وتركيب وفحص وتشغيل 
االجهزة موضوع العقـد باملوقع وفي التاريخ احملدد 
وذلك بناء على كتاب اجلهة املستفيدة ومت عمل الدورة 
املستندية في وقت الحق وذلك طبقا لشروط العقد.

املالحظة: مآخذ شابت حترير وطباعة 
وشحن وتوزيع مجلة العربي ومجلة 

العربي الصغير:
- استمرار ادارة مجلة العربي بتكليف 
احدى الشركات بطباعة مواد اضافية 
وطباعة امللحق العلمي على الرغم من 
عدم موافقة جلنة املناقصات املركزية 
وقد بلغت قيمة ما امكن حصره منها 

ما جملته 90.270.000 دينار.
- ع��دم اتخ��اذ اجراءات ج��ادة نحو 
ال��وزارة من  حتصي��ل مس��تحقات 
غرامة التأخي��ر وقيمة توزيع كل من 
مجلة العرب��ي ومجلة العربي الصغير 
والت��ي بلغ��ت جملته��ا 27.046.000 
دينار، و497.952 دينارا على التوالي 

باملخالفة لشروط التوزيع.
- صرف مبال��غ جملتها 310449.000 
دين��ار للش��ركات دون غطاء تعاقدي 
نتيجة اس��تمرار الوزارة في اس��ناد 

اعمال العقد بعد انتهائه.
- عدم اجراء الدراس��ة اجل��ادة نحو 
معاجل��ة االنخفاض ف��ي املبيعات في 
عدد م��ن ال��دول عند حتدي��د كمية 
النس��خ التي يج��ب توزيعها مما ادى 
ال��ى حتمي��ل امليزانية العام��ة مببلغ 
866.65.000 دينار على مدار عدد من 

السنوات.
املبالغ��ة ف��ي من��ح االش��تراكات   -
املجاني��ة داخ��ل الكوي��ت وخارجها 
نتيجة عدم وجود ضوابط حتدد هذه 

االشتراكات.
الرد: - لعدم موافقة جلنة املناقصات املركزية لم يتم 
تكليف الشركة بطباعة امللحق العلمي وبالتالي لم يتم 

دفع أي مبالغ مقابل طباعة امللحق العلمي.
- يتم عمل تسوية بني ايرادات توزيع دوريات الوزارة 
ومصروفات شحن الدوريات حيث ان العقد املبرم مع 

الشركة شحن وتوزيع دوريات الوزارة.
- مت التمديد للشـركة القدمية حلني طرح املناقصة 
اجلديـدة وامتـام اجراءات الترسـية على الشـركة 

اجلديدة.
- سياسة مجلة العربي هي التواجد على الساحة العربية 
النها حتمل اسم الكويت وهي رائدة في العالم العربي 
كأول مجلة ثقافية فمن الضروري توافرها في كل منافذ 
البيـع بغض النظر عن كمية املبيعـات لها فتخفيض 

الكمية معناه تقليص منافذ توزيع.
- مت وضع ضوابط ملنح االشتراكات املجانية.

املالحظ��ة: املبالغة في ع��دد العاملني 
بن��دوة مجلة العربي بش��أن املجالت 
الثقافية ودورها في االصالح الثقافي 

مما ترتب عليه:
- ص��رف مكاف��آت بلغ��ت جملته��ا 

32.500 دينار لعدد 150 شخصا.
- من��ح مكاف��آت ألف��راد م��ن خارج 

الوزارة عن مشاركتهم في الندوة.
- صرف مبال��غ جملتها 7.000 دينار 
لبعض االش��خاص دون وجه حق عن 

اعمال ليس لها عالقة بالندوة.
- ص��رف مبل��غ 24.000 دين��ار عن 
مكافأة خاصة مبس��اهمات املشاركني 
في فعاليات الندوة دون وجود الئحة 

تنظيم الصرف.
جتاوز قيمة بعض املصروفات لبنود 
باملخالفة  للن��دوة  املعتمدة  امليزاني��ة 
للمادة 4/ط من قواعد تنفيذ امليزانية.

الرد: اعمال الندوة هي حالة استثنائية فالكل يعمل في 
موقع ليس من طبيعة عمله حيث ان اعمال التجهيز وادارة 
الندوة كثيرة ومتنوعـة ومتفرقة ولرئيس حترير مجلة 
العربي احلق باالستعانة مبن يراه مناسبا المتام االعمال 
املطلوب تنفيذها، اما عن املكافآت فهي متنح مبعرفة 
وتقدير رئيس التحرير للشخصيات البارزة واملميزة التي 
حضرت الندوة تقديرا جلهودهم ولتقدميهم ابحاثا تناقش 
اثناء فترة انعقاد الندوة واملبالغ املنصرفة في حدود 

امليزانية املعتمدة من وزارة املالية للندوة.
الوزارة  ميزاني��ة  املالحظة: حتمي��ل 
مببل��غ 26.500.000 دين��ار نتيج��ة 
ع��دم االلت��زام باش��تراطات الديوان 
باملوافقة املسبقة بشأن العقد اخلاص 
بتنفيذ اعمال عوازل ألسطح الوزارة 
وحتمي��ل س��عر النعالت على س��عر 

اعمال العازل.
الرد: متت مخاطبة الشركة بضرورة اعادة رفع قياس 
كميات ما مت تنفيذه فعليا لتحديد الكميات احملسوبة 
بالزيادة مبـا يخص النعالت وليتم خصم قيمتها، علما 
بأن كفالة االجناز النهائي العمال العقد سـارية حتى 
تاريخ 2011/6/1 وسـيتم تسييل الكفالة في حالة 

عدم استجابة الشركة لطلب الوزارة.
الوزارة  ميزاني��ة  املالحظة: حتمي��ل 
مببلغ 21.286 دينارا عن فروق س��عر 
العمالت االجنبية لدى صرف رواتب 

ثالثة ملحقني اعالميني دون مبرر.
الرد: بناء على قرار مجلس الوزراء املوقر متت تصفية 

املراكز واملكاتب االعالمية باخلارج.
املالحظة: اس��تخدام اعتمادات بعض 
االنواع في غير االغراض املخصصة 
م��ن اجله��ا باملخالفة لقواع��د تنفيذ 

امليزانية ومن ذلك:
- صرف مبل��غ 18.000 دينار مكافآت 
ومبل��غ  ال��وزارة  موظف��ي  لبع��ض 
مصروف��ات  دين��ار   596.002.000
بعض املكات��ب االعالمي��ة وحتميلها 
على اعتم��ادات النوع 5/4/2/2 )اعالن 

ودعاية(.
- صرف مبالغ عن دوام ثان لعدد من 
املوظف��ني خصما من اعتمادات النوع 
1/1/2/2 )انتق��ال ونقل( بل��غ ما امكن 
حصره منها ما جملت��ه 14.792.000 

دينار.
- صرف بعض مكافآت الفنيني وعمال 
مجل��ة العربي خصما م��ن اعتمادات 
النوع 2/4/2/2 )اصدار كتب ومجالت 
ونشرات( بلغ ما امكن حصره منها ما 

جملته 12.177.000 دينار.
- ص��رف مبل��غ 142.560.000 دينار 
قيمة مكافآت لبعض موظفي الوزارة 
خصما م��ن االعتم��ادات املخصصة 

للدعاية واالعالن 5/4/2/2.
- حتميل الن��وع دعاية واعالن مببلغ 
170.905.000 دينار قيمة مصروفات 
ال تخ��ص االع��الن والدعاية صرفت 
في بعض املكات��ب االعالمية باخلارج 
وتخص س��نة مالية س��ابقة باملخالفة 

للتعليمات املالية.
- قي��ام الوزارة بصرف مكافآت مالية 
لبعض املوظفني وذلك نظير اشتراكهم 
بفرق عمل وجلان خصما على النوع 
6/11/1/1 )مكافآت عن اعمال اخرى( في 
غير االغراض املخصص لها بامليزانية 
باملخالفة الحكام املادة 20 من املرسوم 

بالقانون رقم 31 لسنة 1978.
الرد: مت التنبيه بضرورة حتميل كل نوع او بند بامليزانية 
باملصروفات التي تخصها واستخدام االعتمادات املالية 
في االغراض املخصصة من اجلها والتقيد بالتعليمات 

املالية.
م��ن  االس��تفادة  ع��دم  املالحظ��ة: 
االعتمادات املخصصة ملشروع انشاء 
واجن��از مرك��ز االنت��اج التلفزيوني 
بالشويخ منذ اعتماده في السنة املالية 
2003/2002 وحتى نهاية السنة املالية 
االهداف  وع��دم حتقيق   2008/2007
التي خصص��ت االعتمادات من اجلها 
نتيج��ة ضع��ف اداء االدارات املعنية 
بال��وزارة وحتميل ميزاني��ة الوزارة 
مببلغ 98.722.000 دينار عن تكاليف 
رفع منسوب االرض املقام عليها مركز 
االنتاج التلفزيوني بالش��ويخ نتيجة 

تأخر الوزارة في تنفيذ املشروع.
الرد: - مت تفهم وجهة نظـر الديوان ومت التنبيه على 
من يهمه االمر بالوزارة بضرورة حتري الدقة عند اعداد 

املواصفات املطلوبة وقبل طرح االعمال.
- رفع منسوب االرض املقام عليها املشروع يرجع الى 
انشاء مبان مجاورة مبنسوب مرتفع مما يلزم معه رفع 

منسوب ارض مشروع الوزارة.

املالحظ��ة: ع��رض بع��ض االعم��ال 
التلفزيونية خالل شهر رمضان قبل 
توقيع عقود الشراء والتي بلغ ما امكن 
حص��ره منها ما جملت��ه 1.336.450. 
دين��ارا، و 97.924.000 دوالر قب��ل 
امتام اجراءات التعاق��د عليها، ودون 

وجود غطاء قانوني.
الرد: مت اخذ مالحظة الديوان في االعتبار وسـيراعى 

ذلك مستقبال.
املالحظة: مآخذ شابت عقود ايجارات 
القنوات القمري��ة والبالغ جملتها مبا 
يعادل 1.639.972 دينارا للسنة املالية 

:2008/2007
- التعاق��د مع اكثر من ش��ركة للقيام 
ببث القنوات التلفزيونية الكويتية في 

نطاق تغطية متشابهة.
- ضعف التنسيق بني ادارات الوزارة 
مم��ا ادى الى انقط��اع البث الفضائي 

الكويتي على القمر آسيا سات.
- االرتب��اط مبوض��وع العقد اخلاص 
بتأجير القنوات على القمر نايل سات 
قبل احلص��ول على موافق��ة ديوان 
احملاس��بة املس��بقة باملخالفة الحكام 
قانون انش��ائه وكذلك عل��ى موافقة 
جلن��ة املناقصات املركزي��ة باملخالفة 

الحكام القانون رقم 37 لسنة 1964.
الرد: - يتم البث لقنوات تلفزيون الكويت على القمر نايل 
سات وعرب سات لضمان الوصول الى اكبر شريحة من 

املشاهدين وليكون بث احدهما احتياطيا لآلخر.
- مت هذا االنقطاع لظـرف طارئ ومت التنبيه بضرورة 

مراعاة ذلك مستقبال.
- ستتم مراعاة ذلك مستقبال.

املالحظة: قيام ال��وزارة بايفاد بعض 
االفراد مم��ن ينتمون ال��ى جمعيات 
النف��ع العام ف��ي مهمات رس��مية ال 
عالق��ة لل��وزارة بها باملخالف��ة لقرار 
مجل��س اخلدمة املدنية رقم 2 لس��نة 
1992 مم��ا ترتب عليه ص��رف مبالغ 

جملتها 38.010.000 دينار.
الرد:  مت صدور القرار االداري رقم 2008/297 بشأن 
شروط وضوابط املهمات الرسمية إلحكام الرقابة عليها 

جتنبا ألي مخالفات من اجلهات الرقابية.
املالحظ��ة: قي��ام ال��وزارة باص��دار 
وتعديل اللوائح املالية لبعض البرامج 
التلفزيوني��ة مما ادى ال��ى زيادة في 
صرف املكافآت املالي��ة بلغت جملتها 
112.560/000 دينارا للعاملني على تلك 
البرامج باملخالفة لتعميم وزارة املالية 
رقم 5 لسنة 2001 بشأن معاجلة الهدر 

في االنفاق احلكومي.
الرد: الوزارة بصدد االنتهاء من تنقيح الالئحة املعتمدة 
من مجلس الوزراء سـنة 1999 وتطبيقها كما اشرنا 

سابقا.
املالحظة: قيام ال��وزارة بايفاد بعض 
املوظف��ني مبهم��ات رس��مية رغم ان 
االم��ر  تدريبي��ة،  دورات  طبيعته��ا 
الذي ادى الى ص��رف مبالغ بالزيادة 
للموفدي��ن دون وجه ح��ق باملخالفة 
الحكام تعميم دي��وان اخلدمة املدنية 
رقم 22 لس��نة 1980 وايفاد آخرين ال 
تتفق املهمة م��ع طبيعة مجال عملهم 
وصرف بدالت سفر وانتقال لهم دون 

مبرر.
الرد: مت صدور القرار االداري رقم 2008/297 بشأن 
شروط وضوابط املهمات الرسمية الحكام الرقابة عليها 

جتنبا ألي مخالفات من اجلهات الرقابية.
املالحظ��ة: املبالغ��ة في ايف��اد بعض 
املوظفني مبهمة رس��مية للمش��اركة 
والتغطية النشطة دورة اخلليج الثامنة 
املتحدة،  العربي��ة  باالمارات  عش��رة 
حيث بلغ عدد املش��اركني 36 موظفا 
 105.380/000 بلغ��ت  اجمالية  بتكلفة 
دين��ارا، لتغطي��ة ال��دورة الرياضية 

العربي��ة احلادية عش��رة بجمهورية 
مصر العربية، حيث بلغ عدد املوفدين 
23 موظفا بتكلفة اجمالية 74.140/000 

دينارا.
الرد: مت صدور القرار االداري رقم 2008/297 بشأن 
شروط وضوابط املهمات الرسمية الحكام الرقابة عليها 

جتنبا ألي مخالفات من اجلهات الرقابية.
املالحظة: قيام ال��وزارة بايفاد بعض 
االف��راد من خارج الوزارة في مهمات 
رسمية باملخالفة الحكام قرار مجلس 
اخلدم��ة املدني��ة رقم 2 لس��نة 1992 

وصرف مبالغ دون وجه حق.
الرد: مت صدور القرار االداري رقم 2008/297 بشأن 
شروط وضوابط املهمات الرسمية الحكام الرقابة عليها 

جتنبا ألي مخالفات من اجلهات الرقابية.
املالحظ��ة: اس��تمرار ال��وزارة ف��ي 
تطبي��ق الالئحة املالية غي��ر املعتمدة 
ملكافأة املتعاملني م��ع جهازي االذاعة 
والتلفزي��ون على الرغ��م من وجود 
الالئحة املعتمدة م��ن مجلس الوزراء 
في هذا الشأن مما ترتب عليه صرف 
مبل��غ 38.600/000 دينار دون س��ند 

قانوني.
الرد: الوزارة بصدد االنتهاء من تنقيح الالئحة املعتمدة 
من مجلس الوزراء سـنة 1999 وتطبيقها كما اشرنا 

سابقا.
املالحظة: قيام ال��وزارة بتكليف احد 
االش��خاص من خارج الوزارة بعمل 
فواص��ل للتلفزي��ون ومنحه مكافآت 
دناني��ر   13.410/000 بلغ��ت  مالي��ة 
وتكليف��ه على الرغم من توافر العديد 
من املوظفني بالقيام بأكثر من عمل في 
وقت واحد واحلص��ول على مكافآت 
عدي��دة نظي��ر قيامه بتل��ك االعمال 
باالضاف��ة الى ما يتقاض��اه من راتب 
شهري وقد بلغ ما امكن حصره منها 
21.130/000 دينارا دون سند قانوني.

الرد: لم يتم حتديد ارقام استمارات الصرف للرجوع اليها 
ومعرفة تفاصيل املوضوع حتى نتمكن من الرد عليه.

املالحظ��ة: اجراء تعدي��ل على الهيكل 
التنظيم��ي لقط��اع التلفزي��ون دون 
الرجوع ال��ى ديوان اخلدم��ة املدنية 
وذلك باملخالفة لتعمي��م وزارة املالية 
رق��م 5 لس��نة 2001 بش��أن قرارات 
مجلس الوزراء املتعلقة مبعاجلة الهدر 

في االنفاق احلكومي.
الرد: متت مخاطبة ديوان اخلدمة املدنية بذلك.

املالحظة: قي��ام الوزارة بتعيني بعض 
املوظف��ني بكل القطاع��ات على الباب 
الثان��ي ن��وع 1/4/2/2 � برام��ج اذاعة 
وتلفزي��ون وص��رف مكاف��آت مالية 
للقواعد  باملخالف��ة  وذل��ك  ش��هرية، 
العام��ة للتعيني وكذل��ك لقواعد تنفيذ 

امليزانية.
الـرد: نظرا حلاجة الـوزارة املاسـة خلدمات هؤالء 
االشـخاص ولعدم وجود درجات وظيفيـة لهم يتم 
االسـتعانة بهـم علـى بند املكافـآت برامـج اذاعة 

وتلفزيون.
املالحظة: ع��دم دراس��ة االحتياجات 
الفعلية قبل طرح اعمال العقد اخلاص 
بتوري��د وتركيب وفحص وتش��غيل 
وتدري��ب اجه��زة حتري��ر االخب��ار 
بالكمبيوتر بالتلفزي��ون الصدار امر 
تغييري على العقد مببلغ 15.590/000 
دين��ارا والتي كان يج��ب اخذها في 
احلس��بان عند ط��رح موضوع العقد 
على املناقصني للحصول على افضل 

االسعار.
الرد: مت التنبيه بضرورة عمل الدراسة اجليدة وحتديد 
االحتياجات من االجهزة واملعـدات وفق التطورات 
التكنولوجية السـريعة وذلك قبل طـرح املناقصات 

اجلديدة.
املالحظة: عدم حتديد االعمال املطلوب 

تنفيذه��ا للعقد اخلاص بأعمال تبديل 
بدرجة  ال��وزارة  واجه��ات  وتصميم 
من الدق��ة، االمر الذي ادى الى اضافة 
اعمال على العقد مببلغ 99.400/000 
دينار وبنس��بة 45.2% من قيمة العقد 

االصلية.
الرد: مت االيعاز والتنبيه بضرورة تقدير االحتياجات بدقة 
وحتديد االعمال املطلوبة قبل البدء في تنفيذ املشاريع 

حتى ال تلجأ الوزارة الى االعمال االضافية.
املالحظة: ركود بعض املواد باملخازن 
وخاص��ة الفنية والت��ي لم جتر عليها 
اي حرك��ة من��ذ م��ا يق��ارب خمس 
سنوات دون اتخاذ االجراءات الالزمة 
للتصرف فيها باملخالفة لتعميم وزارة 

املالية في هذا الشأن.
الرد: نود االفادة بأنه مت الرجـوع الى اجلهات الفنية 
بالـوزارة للوقوف على طبيعة تلك املـواد الفنية في 
املخازن وقد افادوا بأنها مواد اسـتراتيجية وال ميكن 

التصرف فيها.
املالحظ��ة: عدم االس��تفادة من نظام 
حض��ور  عل��ى  للرقاب��ة  البصم��ة 
والتي  ال��وزارة  وانص��راف موظفي 
مت توري��ده وتركيبه وتش��غيله طبقا 
للعقد املبرم والبالغة قيمته االجمالية 

304.062/000 دينارا.
الرد: جار دراسـة املوضوع لالسـتفادة مـن النظام 
وتشـغيله مرة اخرى فـي املواقـع اخلارجية وبعض 

قطاعات الوزارة.
املالحظة: التوس��ع ف��ي منح خطوط 
الهوات��ف الدولي��ة لبع��ض الوظائف 
لتخصيص  معايي��ر  وض��ع  وع��دم 
الهوات��ف وحتدي��د الس��قف االعلى 

للمكاملات.
الـرد: تلك اخلطوط يتم اسـتخدامها في احتياجات 
الوزارة اثناء عقد النـدوات واملؤمترات وكذلك يتم 
منحها ملسؤولي محطات االرسال اخلارجية لتسهيل 

مهام عملهم.
املالحظ��ة: عدم قيام الوزارة بدراس��ة 
وحتدي��د احتياجاته��ا م��ن االجه��زة 
املطلوبة وفق التط��ورات التكنولوجية 
السريعة في مجال االرسال التلفزيوني 
واالذاعي قبل الطرح للعقد رقم وأ/كي 
ب��ي اس/17435، االمر ال��ذي ادى الى 
اص��دار ام��ر تغييري لتوري��د اجهزة 
تتوافق مع النطاقات الترددية اجلديدة 
التي س��تبثها اقمار اجليل الرابع لعرب 
سات مببلغ 104.908/000 دنانير وعدم 
اجن��از اعمال العقد حتى نهاية الس��نة 
املالية 2007 � 2008 رغم مرور اكثر من 
سنة ونصف السنة على موعد تسليم 

االعمال احملدد في 2006/5/9.
الرد: مت التنبيه بضرورة عمل الدراسة اجليدة وحتديد 
االحتياجات من االجهزة واملعـدات وفق التطورات 
التكنولوجية السـريعة وذلك قبل طـرح املناقصات 

اجلديدة.
املالحظة: بقاء العديد من املبالغ املقيدة 
بحس��اب العهد � مبالغ حتت التسوية 
املدورة منذ عدة سنوات مالية سابقة 

دون تسوية.
الرد: مت صرف املخصصات املالية للموفدين في مهمات 
رسمية خصما على حساب العهد ـ مبالغ حتت التسوية 
مبعرفة وزارة املالية ومت التنسيق مع وزارة املالية ومت 

اقفال مبلغ العهد من وفورات امليزانية.
املالحظة: عدم اتخ��اذ اجراءات جادة 
لتحصي��ل املديوني��ات امل��دورة منذ 
س��نوات مالية سابقة بحساب الديون 
املستحقة للحكومة والتي يعود جانب 
منه��ا ال��ى اكث��ر من خمس عش��رة 
س��نة، االمر الذي يعرض بعض هذه 

االرصدة للتقادم.
الرد: جار حتصيل املديونيات املسجلة بحساب ديون 
مستحقة للحكومة ومت تشكيل جلنة دائمة لفحص تلك 

املديونيات ومتابعة حتصيلها.
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