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عبد الصمد: 7 مليارات دينار عجز الميزانية العامة للدولة 
أكد رئيس جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي النائب عدنان عبدالصمد 
أن املصروف���ات في موازنة هذا العام بلغ���ت 16 مليار دينار فيما بلغت 
اإليرادات 9 مليارات دينار مش���يرا ال���ى ان امليزانية حققت عجزا بلغ 7 
مليارات دينار. وقال عبدالصمد في تصريح للصحافيني لقد اقتربنا من 
االنتهاء من مناقشة امليزانية العامة للدولة وانتهينا من مناقشة اربعة 
ابواب ولم يبق إال الباب اخلامس وسنس���تكمل مناقشته يوم اخلميس 
املقب���ل اضافة الى االبواب اخلاصة باالي���رادات. وأوضح عبدالصمد ان 
املصروفات بلغت في ميزانية هذه الس���نة 16 مليارا و162 مليون دينار 
بينما بلغت االيرادات 9 مليارات و719 مليون دينار فيما بلغ العجز في 
امليزانية 7 مليارات و414 مليون دينار، مشيرا الى ان العجز في امليزانية 
ناجت عن التقييم املنخفض لتكلفة سعر بيع برميل البترول والتي قدرت 
ب� 43 دوالرا. وقال عبدالصمد كنا نأمل أن ترتفع قيمة تكلفة بيع برميل 
البترول لتصل على األقل الى 50 دوالرا حيث ان املتداول في السوق هو 
70 دوالرا للبرميل مشيرا الى ان الرقم الذي وضعته وزارة املالية لسعر 

بيع برميل البترول متحفظ جدا.
واشار الى ان اللجنة لديها العديد من التحفظات على امليزانية العامة 

للدولة الفتا إلى أن اللجنة وضعت هذه التحفظات بصيغة توصيات.
وقال عبدالصمد: هناك زيادات مستمرة ومتضخمة بالنسبة للميزانية 
وان وزارة املالي���ة كانت »كرمية« مع اجله���ات احلكومية في تقديراتها 
للميزانية خاصة ان وزارة املالية تعتمد على املصروفات الفعلية واحلسابات 
اخلتامية في تقديراتها للميزانية في الس���نوات السابقة وهذا ليس هو 
التقييم الدقيق في اعداد امليزانية. وبني عبدالصمد ان امليزانية يفترض 
ان تعد على االساس الصفري بغض النظر عن املصروفات الفعلية والتي 
قد تؤخذ كمؤش���ر ولكن يجب أن نبدأ في تقدير املصروفات من الصفر 
وهناك ما يطلق عليه حرق البنود والذي تقوم به بعض اجلهات عندما 
ترى أن امليزانية تعد على اس���اس املصروفات الفعلية وفي آخر السنة 
املالي���ة تقوم بصرف كل ما لديها من بنود. وقال عبدالصمد كنا نأمل ان 
تقوم احلكومة بإعادة تقييم املراقب���ني املاليني وهذا النظام بحاجة إلى 
اعطائه اس���تقاللية ومزيدا من الصالحيات واحلوافز لكي يتم ترش���يد 

هذا النظام.
واضاف عبدالصمد ان اللجنة وجدت عند مناقشة الباب الرابع املتعلق 
باملشروعات ان نسبة االجناز في هذه املشروعات منخفضة وذلك بسبب 
عدم قدرة املؤسسات احمللية على اإلجناز الكامل وقد تصل نسبة االجناز 
في بعض املشروعات من 40% الى 60% وإذا زادت الى احلد االعلى تصل 
الى 80% وهذه النس���بة تدخل فيها مصروفات الصيانة ولو استبعدت 

مصروفات الصيانة فستنخفض نسبة الصرف على املشروعات.
وطالب عبدالصمد احلكومة بأن جتد الوس���ائل املثلى لالنفاق على 
املشاريع املرتبطة بخطة التنمية مشددا على أهمية ان تكون هناك دراسة 
شاملة وموضوعية وعادلة جلميع الكوادر وان تشمل الدراسة كل الكوادر 
ومعربا عن اسفه بان احلكومة اقرت بعض الكوادر بينما تركت البعض 

اآلخر وهناك مطالبات من املوظفني والنقابات بإقرار جميع الكوادر.

وقال عبدالصمد ان اللجنة حتاول اكتشاف آليات 
جديدة من ش���أنها زيادة الرقابة اكثر على امليزانية 

العامة للدولة 
من مناقش���ة األرقام ومن ضمن ذلك، باإلضافة 
الى املراقبني املاليني، ان تكون املؤسسات املستقلة 
بالذات خاضعة ملكاتب تدقيق تعني من قبل ديوان 
احملاسبة وال تعني كما هو معمول به حاليا من قبل 
هذه املؤسسات وذلك إحكاما للحيدة واملوضوعية، 
وان تكون إدارات الرقابة الداخلية في املؤسس���ات 
تابعة ألعلى سلطة قيادية في هذه املؤسسات وليست 

تابعة للمدير العام.
وبني عبدالصمد ان املرتبات في امليزانية بلغت 
7 ملي���ارات و229 مليون دين���ار ومتثل 44.7% من 
املصروف���ات و74.4% من جملة اإليرادات وان قيمة 
الدعم احلكومي في امليزانية بلغت 4 مليارات و405 

ماليني دينار ومن ضمنها دعم وقود التشغيل والعمالة الوطنية والرعاية 
االجتماعية وبدل اإليجار وخفض تكاليف املعيش���ة واملنتجات املكررة 

والغاز وإعطاء القروض العقارية.
وأشار الى ان املخصص للمش���اريع في امليزانية بلغ مليارين و100 
مليون دينار وخصص الش���تراكات التأمين���ات 807 ماليني دينار وبلغ 
العجز االكتواري مليارا و94.4 ملي���ون دينار وخصص لوزارة الدفاع 
مليار و81.5 مليون دينار والهيئات امللحقة مليار و72 مليونا والهيئات 

املستقلة 354 مليونا واإلعانات اخلارجية 300 مليون.
وكانت جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي البرملانية بحثت تقديرات 
الباب الرابع للمشاريع اإلنشائية والصيانة واالستمالكات العامة مبيزانية 
الوزارات واإلدارات احلكومية للس���نة املالية 2011/2010 ومدى اتساقها 
وتطابقها مع أهداف وبرامج وسياس���ات ومش���روعات اخلطة السنوية 
2011/2010. وأفادت وزارة املالية واألمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط 
بتطابق التقديرات على مستوى املشروعات وعلى مستوى الباب الرابع 
في اجلهات احلكومية. وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان 
اللجنة توقفت كثيرا أمام ظاهرة تأخير تنفيذ املشاريع اإلنشائية على 
مس���توى الوزارات واإلدارات احلكومية وعلى مستوى وزارة األشغال 
باعتبارها »املقاول« أو املنفذ الرئيسي ملشاريع احلكومة وكثرة األوامر 

التغييرية وزيادة التكاليف.
ومتت مناقش���ة أسباب التأخير في تنفيذ املشاريع اإلنشائية والتي 

تبني ان منها:
1 � ضعف تأهيل املقاولني وضعف قدرتهم على التنفيذ.

2 � ندرة الكوادر املؤهلة في اجلهاز الفني والهندسي واإلشراف.
3 � ان قانون املناقصات املركزية يحتاج الى تطوير ليناسب الظروف 

الراهنة.
4 � ضعف التنسيق بني اجلهات احلكومية التنفيذية والرقابية.

5 � ضعف دراسات وتصميمات اجلهات املستفيدة 
من املشروع.

وطالب عبدالصمد ديوان احملاسبة بإعداد دراسة 
شاملة عن أسباب تأخر املشاريع اإلنشائية احلكومية 

وزيادة تكاليف وسبل عالج هذه الظاهرة.
وأوضحت وزارة األش���غال انها تق���وم بتنفيذ 
جميع مشاريع الوزارات واجلهات احلكومية، وتوجد 
بعض اجلهات مستثناة تقوم بتنفيذ مشاريعها مثل 
مشروع جامعة الشدادية ومشروعات وزارة التربية، 

ومشروعات وزارة األوقاف وغيرها.
وطالب عبدالصمد بتقييم جتربة إس���ناد بعض 
املشاريع للجهات املستفيدة، ومقارنتها مع املشاريع 
التي تنفذها وزارة األشغال من حيث تكاليف التنفيذ، 
واملدة الزمنية إلجناز املشروع، واألوامر التغييرية 
واجلودة املناس���بة الحتياجات اجلهة، وأشار الى 
ارتفاع تكاليف مبنى البنك املركزي من 36 مليون دينار الى 160 مليون 
دينار، وايضا ارتفاع تكاليف مبنى الهيئة العامة لالستثمار من 60 مليون 

دينار الى 105 ماليني دينار.
واس���تعرضت وزارة املالية أهداف الباب الرابع للمشاريع االنشائية 

والصيانة واالستمالكات العامة وهي كما يلي:
1 - حتقيق التوازن بني االتفاق اجلاري واالتفاق االستثماري.

2 - تنشيط الدورة االقتصادية بزيادة االتفاق.
3 - تلبية احتياجات املواطنني من اخلدمات.

4 - تنفيذ بعض املش���اريع احليوية الضرورية للبنية األساس���ية 
واملرافق العامة. وقام قطاع شؤون امليزانية العامة بإعداد مشروع الباب 
الرابع للجه���ات احلكومية بعد اجراء جميع الدراس���ات الفنية واملالية 
على مقترحات اجلهات احلكومية، وفي ضوء معدالت الصرف السنوية 
واالستفادة من خبراء البنك الدولي. وبني عبدالصمد ان تقديرات الباب 
الرابع للمشاريع االنشائية والصيانة واالستمالكات العامة للسنة املالية 

2011/2010 بلغت 2.1 مليار دينار موزعة كما يلي:
- املشاريع اجلديدة للسنة 2011/2010 تبلغ 83.05 مليون دينار.

- املشاريع املعتمدة تبلغ 1629.2 مليون دينار.
- األعم���ال االنش���ائية الصغيرة وصيانة املنش���آت 340.01 مليون 

دينار.
- االستمالكات العامة تبلغ 1.7 مليون دينار.
- االعتماد التكميلي يبلغ 46.0 مليون دينار.

واوضح عبدالصمد ان اعتمادات السنة املالية 2011/2010 للمشروعات 
االنش���ائية اجلديدة تبلغ 83.05 مليون دين���ار توزيعها على الوزارات 

كما يلي:
- مشروعات وزارة الكهرباء واملاء تبلغ 28.5 مليون دينار.

- مشروعات وزارة االشغال العامة 200 مليون دينار.

- مشروعات الديوان االميري 6 ماليني دينار.
- مشروعات وزارة التربية 26 مليون دينار.
- مشروعات وزارة الصحة 3.4 ماليني دينار.

- مشروعات وزارة الداخلية 4.14 ماليني دينار.
- مشروعات وزارة اخلارجية 3.8 مليون دينار.

- مشروعات وزارة التعليم العالي 3.3 ماليني دينار.
- مشروعات وزارة املواصالت 2.6 مليون دينار.

- مشروعات وزارة االعالم 2.1 مليون دينار.
وبخصوص االعتماد التكميلي مت التأكيد على أهمية تقليص تقديرات 
االعتماد التكميلي النه يدل على عدم الدقة في تقدير تكاليف املشروعات، 
كما ان املطلوب توضيح اسس تقديرها وتفصيل البنود التي شملها االعتماد 
التكميلي. واشار عبدالصمد الى ان جملة تقديرات الباب الرابع للمشاريع 
االنشائية والصيانة واالستمالكات العامة للسنة املالية 2011/2010 زادت 
الى 2100 مليون دينار، مقابل 1265 مليون دينار في الس���نة 2010/2009 
وبنس���بة زيادة 66%، وطلب توضيح امكانيات تنفيذ هذه االستثمارات 

في ضوء تدني معدالت الصرف على املشاريع في السنوات السابقة.
وافادت االمانة العام���ة للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية بانه مت 
االجتماع مع قيادات اجلهات احلكومية لتوضيح اهمية تنفيذ مشروعات 
اخلطة، ومت تصميم اس���تمارات توضح االجراءات التنفيذية للمشروع 
ومتابعة مراحل التنفيذ على فترات قصيرة وربع سنوية للقضاء على 

اي معوقات او اجراءات.
واكد عبدالصمد على ضرورة اعادة النظر في آليات التخطيط للمشاريع 
االنش���ائية والصيانة وتوفير الكوادر الهندسية والفنية واملتخصصني 
في دراسات اجلدوى االقتصادية للمشاريع والعناية بالدراسات االولية 

والتصاميم للمشاريع لتفادي االوامر التغييرية وزيادة التكاليف.
ويؤكد عبدالصمد على اهمية تفعيل دور اللجنة العليا املشتركة بني 
وزارة املالية واالمانة العامة للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية، والتنسيق 
مع اجلهات احلكومية للحصول على تقديرات دقيقة للمشروعات االنشائية 

والصيانة وضرورة اجراء الدراسات الفنية واملالية الالزمة.
ومت التأكيد على ضرورة ان توضح اجلهات ذات امليزانيات املستقلة 
تكاليف املشاريع الرأسمالية التي تقوم بتنفيذها ومصادر متويلها سواء 
من امليزانية العامة للدولة او متويلها ذاتيا، والعمل على تطوير الدليل 
النمطي لوزارة املالية الستيعاب ذلك حتى ميكن متابعة هذه املشروعات 
ورقابتها. وقال عبدالصمد ان اللجنة ناقشت باستفاضة موضوع اعادة 
النظر في تصنيف وتأهيل املقاولني املسجلني بلجنة املناقصات املركزية 
مع متابعة آرائهم وامكانياتهم الهندسية والفنية واملالية للتعرف باستمرار 
على موقف الشركة الفني واملالي الستدعائهم في مشاريع اخرى، وقصر 
الدعوة لالشتراك في املناقصات على املقاولني والشركات مكتملة االركان 
من حيث جودة اجلهاز الفني والعمالة واملعدات املستخدمة واستحداث 
آليات جديدة عند اختيار املناقص الفائز بحيث يتناس���ب سعر العطاء 

مع امليزانية املقترحة لضمان اجلدية في التسعير.

لجنة الحسابات الختامية بحثت تقديرات الباب الرابع للمشاريع اإلنشائية والصيانة واالستمالكات العامة

عاشور: يحق لكل عضو في أي ناٍد أن يعطي صوته
لعدد يساوي ثلث أعضاء مجلس إدارة النادي

تصدر النظم األساسية للهيئات الرياضية 
بما يتوافق مع مبادئ الميثاق األولمبي 

قدم النواب س���عدون حماد 
ودليهي الهاجري ومخلد العازمي 
العدوة وخلف دميثير  وخالد 
الرياضة  تعديال على قان���ون 
جاء فيه: باإلشارة الى التقرير 
اخلامس التكميلي للتقرير الثاني 
للجنة شؤون الشباب والرياضة 
عن مشروع القانون بشأن توافق 
قوان���ني الرياضة الكويتية مع 
امليثاق األوملبي والنظم األساسية 
لالحتادات الدولية، املدرج على 
جدول أعمال املجلس بجلسة 22 
و2010/6/23 حتت رقم 79 الذي 
سبق ان وافق عليه املجلس في 

املداولة بجلسة 2009/12/30، نقترح نحن املوقعني 
أدناه ان تصدر مواد املشروع كما انتهت إليه اللجنة، 
وعددها 3 مواد )الى جانب املادة التنفيذية(، في 
شكل قانون مستقل، وليس تعديال على القانون 
رقم 42 لس���نة 1978 في شأن الهيئات الرياضية، 
وذل���ك دون تعديل في صياغة امل���واد ال� 3 التي 
يتضمنها املشروع، مع اضافة مادة رابعة نصها 
اآلتي: )يلغى كل حكم يتع���ارض مع أحكام هذا 

القانون(.
وبذلك تكون مواد مشروع القانون على الوجه 

التالي:
املادة األولى: تصدر النظم األساسية للهيئات 
الرياضية مبا يتوافق مع مبادئ امليثاق األوملبي 
والنظم األساسية لالحتادات الرياضية الدولية، 

وتعتم���د م���ن قب���ل اجلهات 
املختصة، ويتبع ذات اإلجراء 
في اي تعديل يجري على النظم 

األساسية للهيئات الرياضية.
وتلتزم الهيئة العامة للشباب 
والرياضة والهيئات الرياضية 
األخ���رى بتطبي���ق القوان���ني 
املتوافقة مع مبادئ  الرياضية 
امليثاق األوملبي والنظم األساسية 

لالحتادات الرياضية الدولية.
املادة الثانية يصدر خالل سنة 
القانون  العمل بهذا  من تاريخ 
قرار من الوزير املختص بتشكيل 
هيئة خاص���ة لفض املنازعات 
ذات الصلة بالنشاط الرياضي، وتشكل برئاسة 
أحد قضاة احملكمة الكلية يندبه وزير العدل بناء 
على ترش���يح املجلس األعلى للقضاء، ويتضمن 

القرار نظام العمل بالهيئة املذكورة.
املادة الثالثة: يس���تمر العمل بأحكام املادتني 
28 و29 من القانون رقم 42 لس���نة 1978 املشار 
اليه حتى صدور اللوائح والقرارات املش���ار إليه 

في املادة السابقة.
امل���ادة الرابعة: يلغ���ى كل حكم يتعارض مع 

أحكام هذا القانون.
املادة اخلامس���ة: على رئيس مجلس الوزراء 
وال���وزراء � كل فيما يخصه � تنفيذ هذا القانون، 
ويعم���ل ب���ه م���ن تاريخ نش���ره ف���ي اجلريدة 

الرسمية.

قدم النائب صالح عاش���ور 
اقتراحا بقانون بتعديل بعض 
أح���كام القانون رقم 7 لس���نة 
2005 بشأن تنظيم بعض أوجه 
العمل في كل من اللجنة االوملبية 
الكويتية واالحتادات واالندية 
الرياضي���ة، وجاء في القانون: 
أول���ى: يس���تبدل بنص  مادة 
املادة الثاني���ة والفقرة االولى 
من املادة الثالث���ة من القانون 
رقم 7 لسنة 2005 املشار اليه 

النصان التاليان:
مادة ثانية: جتري اجلمعيات 
الرياضية  العمومية لالندي���ة 

بطريق االقتراع السري انتخابات عضوية مجالس 
ادارة االندية الرياضية وممثلي النادي في عضوية 

االحتادات الرياضية.
ويحدد موعد االنتخابات بقرار من مجلس ادارة 
الهيئة العامة للشباب والرياضة قبل ثالثني يوما 

على االقل من تاريخ اجرائها.
وتكون عضوية مجالس ادارة االندية واالحتادات 
الرياضي���ة لدورة مدتها أربع س���نوات ميالدية، 
وجترى االنتخابات لعضوية املجالس واالحتادات 
في تاريخ واحد يحدد بقرار من مجلس ادارة الهيئة 

العامة للشباب والرياضة قبل 
تسعني يوما على االقل من تاريخ 

انتهاء مدة الدورة.
عل���ى ان يجتم���ع كل م���ن 
النادي ومجلس  ادارة  مجلس 
ادارة االحت���اد ليقوم كل منهما 
بانتخاب املناصب القيادية فيه 
خالل خمس���ة عش���ر يوما من 

تاريخ االنتخاب.
مادة ثالثة: فقرة أولى: لكل 
عضو م���ن اعض���اء اجلمعية 
العمومي���ة للنادي الذين يحق 
لهم املشاركة في انتخابات النادي 
ان يعطي صوته لعدد يساوي 
ثلث اعضاء مجلس ادارة النادي املطلوب انتخابهم. 
وتعتبر باطلة االوراق التي أعطيت فيها االصوات 
لعدد يزيد أو يقل عن هذه النسبة ما لم تكن الزيادة 
نتيجة جبر الكسر الى أقرب عدد صحيح بسبب 
ع���دم قابلية العدد املطلوب انتخابه من االعضاء 

للقسمة على ثالثة.
مادة ثانية: يلغى كل نص يخالف أحكام هذا 

القانون.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 

� كل فيما يخصه � تنفيذ هذا القانون.
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