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تنظم جلنة جائزة البغلي لالبن البار  بالتعاون مع جمعية ال�صحافيني 

الك�يتية م�صابقة للت�ص�ير الف�ت�غرافـي مفت�حة للجميع )م�ؤ�ص�صات 

واأفــــــراد( لأفــ�ــصــل �ــصــ�رة فــ�تــ�غــرافــيــة )طــبــيــعــي( ملتقطة فــى املنا�صبات 

املختلفة واأف�صل �ص�رة ف�ت�غرافية )اإخراج( والتى يتم اإخراجها فنيا من 

قبل امل�ص�ر  وتعك�س ال�اقع املحلي الك�يتي ب�صرط اأن تتناول ال�ص�ر  ق�صية 

)الرب بال�الدين( و�ص�ف تك�ن اجل�ائز على النح� التايل فى فرعي اجلائزة 

املختلفة :

750 د.ك + هدية قيمة 1 - اجلائزة الأويل   
500 د.ك + هدية قيمة 2 - اجلائزة الثانية  
250 د.ك + هدية قيمة 3 - اجلائزة الثالثة   

وقــد بــداأت جمعيـــة ال�صحافيـــني الك�يتيــــة فى ا�صتقــبال امل�صـــاركات 

حتى الأحـــد امل�افق 1 اأغ�صط�س 2010 .

باإ�صراف جلنة حتكيم  اأن يتم فــرز امل�صاركات واإعــالن الفائزين  ومــن املقرر 

متخ�ص�صة و�صيتم ت�صليم اجلــ�ائــز فى حفل تقيمه جلنة جائزة البغلي 

لالبن البار وجمعية ال�صحافيني الك�يتية خالل �صهر اأكت�بر 2010.

قدم النائب حس���ني القالف اقتراحا بقانون في شأن تأمني احلياة الكرمية لالجيال اجلديدة جاء 
فيه: مادة أولى: يخصص لكل مواطن ومواطنة يولد اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ 30 
دينارا ش���هريا حتى بلوغه سن الرشد، وتودع املبالغ املخصصة وفقا للفقرة السابقة في صندوق 
خاص ينش���أ لهذا الغرض لدى الهيئة العامة لالس���تثمار، وتتولى الهيئة استثمار االموال املودعة 

بهذا الصندوق.
مادة ثانية: يسلم املبلغ اخلاص بكل مواطن اليه عند بلوغه سن الرشد مبا في ذلك االرباح التي 

حققها، وذلك بعد استقطاع 20% من االرباح تضاف الى صندوق احتياطي االجيال القادمة.

القالف: 30 دينارًا شهريًا لكل مولود ومولودة كويتية حتى سن الرشد

يستكملها في جلسة اليوم على أن تكون جلسة الغد لفض دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ13

المجلس باشر مناقشة الميزانية العامة للدولة

)متين غوزال(الرئيس جاسم اخلرافي وعدنان عبدالصمد وروضان الروضان على املنصة ويبدو مسلم البراك يتابع مع االمانة العامة االقتراحات النيابية

مرزوق الغامن وصالح املال ود.أسيل العوضي  وأحمد السعدون ود.سلوي اجلسار ود.روال دشتي خالل اجللسة

المط�وع: مخرج�ات التعلي�م ال تواف�ق حاج�ة س�وق العمل

المويزري: هناك متنفذون يعملون ليل نهار على مصادرة حقوق المواطنين

الزلزلة: نتمنى تحويل الكويت إلى مركز للصناعات النفطية التكنولوجية

حسين الرمضان � سامح عبدالحفيظ
باشر مجلس األمة في جلسته اخلاصة أمس مناقشة تقرير جلنة امليزانيات واحلساب 
اخلتامي عن مش�روع القانون بربط ميزانية الوزارات واالدارات احلكومية للسنة املالية 

.2011/2010
وأش�اد رئيس املجلس جاس�م اخلرافي في بداية املناقشة برئيس وأعضاء اللجنة 
وزمالئهم من اإلداريني العاملني فيها الذين »واصلوا الليل بالنهار« الجناز مشروع القانون 

وتقدميه الى املجلس.
وطالب عدد من الن�واب خالل النقاش احلكومة باتخاذ االج�راءات الالزمة لتنفيذ 
برنامج عملها مبا يحقق مش�اريع اخلطة االمنائية واخلطة السنوية التي تتضمن مشاريع 

البرنامج للفصل التشريعي احلالي.
فيما طالب فريق ثان احلكومة بالعمل على اصالح النظام التعليمي وحتقيق التوازن بني 

مخرجات العملية التعليمية واحتياجات سوق العمل من القطاعني العام واخلاص.
وتطرق نواب آخرون الى القضية االسكانية، مطالبني احلكومة باشراك القطاع اخلاص 
حلل هذه القضية اضافة الى ايجاد حل لندرة األراضي التي تعاني منها البالد والعمل على 
توفير أراض للمشاريع االس�كانية او التعليمية او الصناعية او الصحية من خالل تخصيص 

نسبة من أراضي الدولة لهذه األغراض.
وطالب غيرهم احلكومة بالعمل على تطوير اخلدمات الصحية املقدمة للمواطنني 
واملقيمني على حد س�واء ووضع قواعد منظمة للعالج في اخلارج وحتديد احلاالت التي 

تنطبق عليها شروط العالج باخلارج مبا يحقق العدالة بني املواطنني.
ومن املقرر ان يستكمل املجلس في جلسته اخلاصة اليوم مناقشة مشروع القانون 
العتماده ومن ثم احالته الى احلكومة متهيدا لفض دور االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي 

ال� 13 ملجلس االمة في جلسة الغد. وفيمايلي التفاصيل:

افتتح رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي جلسة امس الساعة ال� 9:30، 
ثم مت تالوة اسماء املعتذرين عن عدم 

حضور اجللسة.

العام���ة  الهيئ���ة  ميزاني���ة 
لالستثمار

انتق���ل املجلس للتصويت على 
ميزانية الهيئة العامة لالستثمار بعد 

ان مت مناقشتها في جلسة سابقة.
محمد البصي���ري: تقرير جلنة 
امليزاني���ة رف���ض امليزانية فكيف 

سيكون التصويت؟
اخلراف���ي: باملوافق���ة او رفض 

امليزانية.
حض���ور 53، مواف���ق 34، غير 
مواف���ق 15 وممتنع 4، موافقة على 

امليزانية.
اخلرافي: سبق ان وافق املجلس 
على تقدي���رات الباب االول والباب 
الثاني وعلى ارقام مصروفات الباب 
الرابع  الباب  الثالث ومصروف���ات 
اخلاصة باملش���اريع واالنش���اءات، 

وهناك اقتراحات مقدمة.
املالية  اللجنة  اقتراح: تكلي���ف 
كلجنة حتقيق فيما اثاره مسلم البراك 
عن التجاوزات املالية للشركة الدولية 

لالستثمار.
مسلم البراك: في اجللسة السابقة 
قدمت بعض التجاوزات وطلع بيان 
مدفوع االجر، واليوم طلعت صفحة 
كاملة في »الفيس« مليئة بالس���ب 
والشتم، والسؤال: ملاذا الهستيريا؟ 
جلنة التحقيق هي التي س���تفصل 
احلق عن الباطل، هناك من »يهذري 
من الس���خونة« لذل���ك اؤيد طلب 
االقتراح النيابي بتش���كيل اللجنة، 
والش���عب الكويتي يعرف من هو 
املنغمس ف���ي التجاوزات )ويوافق 

املجلس على االقتراح(.
اقتراح: ان تتلو احلكومة بيانا 
حول ميزاني���ة الدولة توضح فيه 
موقفها من توصية جلنة العرائض 
والش���كاوى بش���أن نق���ل س���عاد 

الدويسان.
مرزوق الغامن: ال يعقل ان مجلس 
االمة يدخل في قضايا نقل موظف 

وهذا االمر له قنوات اخرى.
مصطفى الشمالي: مع احترامي 
لالقتراح ولكن التوصيات ال ترقى 
لالحكام القضائية الن القضاء قال 

كلمته.
خلف دميثير: ارجو شطب اسمي 
الش���كوى ليست  من االقتراح الن 

صحيحة.
البراك: استغرب الن من  مسلم 
حق املجلس تقدمي االقتراحات، وجلنة 
الش���كاوى اطلعت على الظلم الذي 
حلق بسعاد الدويسان واحتداك يا 
وزير املالي���ة اذا كانت القضية في 
جانبها االداري، معروضة امام القضاء 

)لم يوافق على االقتراح(.

الكويت���ي للتنمية  الصن���دوق 
العربية

انتق���ل املجلس للتصويت على 
ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية 
العربية بعد ان متت املناقش���ة في 

جلسة سابقة.
حض���ور 55، مواف���ق 41، غير 
موافق 8، ممتنع 6، موافقة وحتال 

الى احلكومة.
انتق���ل املجلس للتصويت على 
ميزانية مؤسسة اخلطوط اجلوية 

الكويتية. 
حض���ور 55، مواف���ق 38، غير 
موافق 13، ممتنع 4، موافقة وحتال 

الى احلكومة.
توصية: في ضوء ما شاب حتويل 
مؤسسة اخلطوط الى شركة نقترح 
تكليف ديوان احملاسبة بالتحقيق 
في اجلانب املالي للفترة االنتقالية 
لتطبيق القانون بتحويل املؤسسة 
الى شركة، وتكليف الديوان باملعاينة 
املالية والتحقق من صحة التعاقدات 
واآلثار املترتبة عليها بشأن حتويل 
الى ش���ركة مس���اهمة  الكويتي���ة 
والتحقيق في عقود احملطات وجميع 

على اجله���د املضاعف الذي قاما به 
وايضا الشكر اجلزيل للعاملني في 
جلن���ة امليزانيات وارجو من االمني 

العام »ال يقصر وياهم«.
وواف���ق املجلس عل���ى تثبيت 
التقرير في املضبطة وحتديد 10 دقائق 
للمتحدثني، وتال وزير املالية بيانا 
عن ميزانيات االدارات احلكومية حدد 
فيه اهم املالم���ح املصاحبة لتقدير 
امليزانية ومنها حتديد سعر البرميل 
على اس���اس 43 دوالرا على ان يتم 
دفع العجز االكتواري على 5 دفعات 

بدءا من 2011/2010.
ع���ادل الصرعاوي )عن املقرر(: 
مش���روع امليزانيات يبلغ 16 مليارا 
موزعة عل���ى االبواب من االول الى 
اخلامس.علي الدقباسي: ال منلك إال أن 
نشكر رئيس وأعضاء جلنة امليزانيات 
على ما بذلوه من جهد ولننظر إلى 
تقرير ديوان احملاسبة على ميزانية 
العام املاضي فيما يخص املسؤولني 
في التجاوز على املال العام وسنواجه 
ذلك في كل امليزانيات املقبلة نتيجة 

ألننا ال نرى أي محاسبة لهؤالء.
ارتفعت امليزانية الى 4 مليارات 
دينار، فما استفادة املواطن الكويتي 
من هذه الزيادة، واخلدمات الصحية 
في حالة انهيار، حتى ذهب املواطن 
الى القطاع اخلاص نتيجة اإلهمال 

واألخطاء الطبية القاتلة.
وأيضا هناك انهيار في اخلدمات 
التعليمية وعلى ميزانياتنا في الباب 
األول زيادة 300 مليون و30% منه 
يصرف لغير الكويتيني، وهذا ميثل 
خطورة على مجتمعنا وشبابنا. 16 
مليارا وبلدنا يرزح حتت نير انهيار 
اخلدمات وما يحدث اليوم يشعرنا 
باخلجل والقلق، فلماذا صرفت كل 
هذه األم���وال، وعلى ماذا نصرفها؟ 
التنفيع  ب���اب  نحن نصرفه���ا من 

واملصلحة.
لن أصوت على امليزانية باملوافقة 
ألن األموال التي تصرف ال تذهب إلى 
االجتاه الصحيح بل الى اجتاهات ما 

أنزل اهلل بها من سلطان.
امليزانية بها مصاريف سرية وكل 
سنة في ازدياد ومجلس األمة لن يقبل 

هذا الهدر في األموال العامة.
د.يوس���ف الزلزلة: احلديث عن 
الى وقفة  الدولة يحت���اج  ميزانية 
لنرى هل بالفعل عندما وافقنا على 
اخلط���ة حققنا طموح���ات الناس؟ 
بالفعل ال. البد م���ن ان نوافق على 
امليزانية بحجة ان احلكومة تقدمت 
بخطة إستراتيجية للتنمية وعندما 
يكون هناك مورد وحيد للبلد وهو 
النفط 88.7% إيرادات نفطية، مليار 
و110 ماليني إيرادات غير نفطية، هذا 
يجعلنا ننظر الى املستقبل ونفكر 
فيم ستس���تثمر الثروة النفطية ام 

ستنضب!
ويجب زيادة مصادر اإليرادات 
النرويج بلد  على جميع األصعدة، 
فيه نفط لكن لي���س حجمه كبيرا 
وعليه اهتم بالصناعات النفطية من 
الناحية التكنولوجية احلديثة، فنلندا 
بلد صغير به شركة »نوكيا« وأحدث 
صيح���ة في تكنولوجي���ا الهواتف 

واالتصاالت.
نحن بلد نفطي وكان من املفترض 
ونح���ن ننتج النفط ان نتحول الى 

النف���ط ونتمنى  بل���د تكنولوجيا 
حتويل الكوي���ت الى مركز لتمويل 
الصناعات النفطية الى تكنولوجيا 
النفط، انشغلنا في استخراج وبيع 
واس���تهالك النفط متى حتولنا الى 
مجتمع مستهلك، ولنبدأ في التفكير 

اجلاد إليجاد موارد مالية مبتكرة.
شعيب املويزري: لألسف هناك 
بعض اخللل والفساد اإلداري الذي 
ش���اهدناه في معظم إدارات الدولة، 
يج���ب ان يكون العم���ل بعيدا عن 

اإلضرار بأبناء هذا الوطن.
هناك تضخيم في أسعار املناقصات 
والعموالت وإقرار بعضها بصورة 
غير صحيحة وبها خلل واضح ومنها 
مش���روع طريق اجلهراء وتوسعة 

املطار وجترأ بها الفاسدون.
هن���اك طريق أنش���ئ ب���� 1000 
كيلومتر في السعودية وتكلف 50 
مليون دينار ونحن هنا 11 كيلومترا 
تكلف 265 مليونا وهذا يدل على عدم 

إحساس باملسؤولية.
نريد هذه امليزانية من أجل الوطن 
والش���عب وال نري���د أن نذهب الى 
املتنفذين الذين يعملون ليل نهار على 
مصادرة حقوق املواطنني، وأمتنى أال 
تكون هناك جتاذبات جانبية تشغلنا 
عن حماية املال العام وكشف كل من 
يحاول ان يسرق أموال الشعب وكل 

من يتستر عليه.

سرقة باإلكراه

مسلم البراك: أشكر املجلس على 
تشكيل جلنة حتقيق في جتاوزات 
الشركة الكويتية لالستثمار ونشكر 
القض���اء على إخالء س���بيل محمد 
عبدالقادر اجلاسم ونتمنى االنتصار 

لألخ خالد الفضالة.
األمر احملزن عندما يلقى القبض 
على ش���خصني أولهما غير كويتي 
قبل بلوغ سن الرشد كان لصا سرق 
باإلك���راه وبعد ذلك بس���نة تعامل 
باملخدرات، والثاني حيازة مخدرات 
ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص 
)إجهاض( مس���اعدة على الفحشاء 
واملنك���ر، أدعو الى تش���كيل جلنة 
حتقيق للفصل بني احلق والباطل. 
في عام 2003 مخدرات شراء وحيازة 
والثاني حيازة مواد مخدرة وحشيش 

وهو موجود داخل املجتمع.
عندما يصل األمر الى طلب اإلبعاد 
في 2010/4/7 إللغاء الرقابة األمنية، 
تزامنا مع اس���تجواب وزير اإلعالم 
ومت حتويلهم���ا ال���ى ادارة اإلبعاد 
وكان املفترض حتويلهما الى النيابة 

العامة. 
في 2010/4/7 يصدر كتاب الى مدير 
اإلدارة العامة للمنافذ يجري اتخاذ 
الالزم حيال املذكور )م.خ.ف( وتضمن 
إلغاء اإلبعاد رقم الكتاب 1004064، 
والتاريخ 2010/3/3 والتهمة حيازة 

مواد مخدرة واآلخر )ع.خ.ف(.
سبب اإللغاء: بناء على موافقة 
معالي وزي���ر الداخلية حفظه اهلل 
ورعاه يرجى اإليعاز ملن يلزم برفع 
التهم ورفع اإلبعاد والسبب هو: انه 
حصل على إفراج نهائي من معالي 
وزير الداخلية هل تقبلون يا أعضاء 
األم���ة »أنا ش���غلي برجل األمن في 
الداخلية ومالي شغل باللي وراءهم« 

التجاوزات التي شابت التعيينات لغير 
الكويتيني.

محمد البصيري: هذا الطلب يهدف 
الكويتية،  الى تعطي���ل تخصي���ص 
وهذه مؤسسة مظلومة النها من اكثر 
املؤسس���ات التي مت فيه���ا التحقيق 
والتدقيق، علما اننا قطعنا شوطا في 
قضية حتويلها الى شركة ونحن اجلنا 
من فترة الصي���ف حتويل الكويتية 
وهذا االقت���راح يتعارض مع القانون 

الذي اخره املجلس.

محمد هايف: قدمن���ا الطلب الننا 
التي  التج���اوزات  ال نعرف مصي���ر 

وقعت.
محمد البصيري: ال يجوز تعليق 
القانون، وهذه توصية، اذا كان القصد 
معرفة املتجاوزين فان تقرير ديوان 
احملاسبة يوضح هذا االمر ومت احالته 
الى النيابة العامة، وشكلت جلنة حتقيق 

ولم اطلع على التقرير.
عادل الصرعاوي: اؤكد على اهمية 
حتميل من يتج���اوز على املال العام، 

ولكن التوصية فيها جانبان وديوان 
الفرق بني املؤسسة  احملاس���بة حدد 
والشركة وحس���ب اخلسائر وانتهى 
م���ن تقري���ره واملوض���وع اآلن لدى 
هيئة االس���تثمار هي من تقيم، لذلك 
ال يجوز اآلن ان نصدر توصية لوقف 

القانون.
محمد هايف: نواف���ق على حذف 

كلمة »تعليق«.
ويصوت املجلس على الطلب بالنداء 
باالس���م: حضور 53، موافق 13، غير 

موافق 40، عدم موافقة على الطلب.
البند الثاني

الوزارات واالدارات  ربط ميزانية 
احلكومية، للس���نة املالية 2011/2010 
وبي���ان وزي���ر املالية ع���ن االوضاع 
االقتصادية والنقدية واملالية ومشروع 

ميزانية.
اخلرافي: باس���مي واسمكم اتقدم 
بالشكر اجلزيل على اجلهد الكبير في 
اعداد امليزانية 2011/2010، واسمحو لي 
ان اخص بالذكر رئيس ومقرر اللجنة 

بيان الحكومة حول الميزانية العامة
القي وزير املالية مصطفى الشمالي خالل جلسة 
أمس بيان احلكومة بشأن عرض ومناقشة مشروع 
ميزانية الوزارات واإلدارات احلكومية للسنة املالية 

2011/2010 مبجلس األمة وجاء في البيان:
 استنادا الى عرض ومناقشة مشروع ميزانية 
الوزارات واالدارات احلكومية للسنة املالية 2011/2010 
بلجنة امليزانيات واحلساب اخلتامي، يسرني ان 
اعرض على حضراتكم اه��م املالمح والظروف 
واالوضاع التي احاطت بتقديرات امليزانية وذلك 

على النحو التالي:
1 � مت اع��داد تقديرات االيرادات النفطية على 
اس��اس س��عر البرميل 43 دوالرا وحجم انتاج 
وقدره 2.2 مليون برميل في اليوم طبقا حلصة 

الكويت املكررة من منظمة أوپيك.
2 � س��يتم س��داد القس��ط الثاني من العجز 
االكتواري على خمس دفعات س��نوية متساوية 
بواقع 1094.4 مليون دينار بدءا من السنة املالية 

2011/2010 وانتهاء بالسنة املالية 2015/2014.
3 � مشاريع اخلطة االمنائية واخلطة السنوية 
2011/2010 املتضمنة مشاريع برنامج عمل احلكومة 

للفصل التشريعي الثالث عشر:
اولت وزارة املالية اهتماما كبيرا ببرنامج عمل 

احلكومة، حيث مت مناقش��ة وثيقة البرنامج وما تضمنته من مشاريع باللجنة 
العليا للميزانية في اجتماعها املنعقد بتاريخ 2009/11/12، حيث تقرر تش��كيل 
فريق عمل فني من وزارة املالية � شؤون امليزانية العامة واالمانة العامة للمجلس 
االعلى للتخطيط والتنمية، وصدر قرارنا رقم 64 لسنة 2009 بتشكيل 4 فرق 
عمل برئاس��ة مديري امليزانيات العامة بوزارة املالية وذلك لدراس��ة مشاريع 
برنامج عمل احلكومة ومن ثم ادراجها مبيزانيات اجلهات احلكومية املختصة 

حتت االش��راف العام للوكيل املس��اعد لشؤون 
امليزانية العامة.

4 � ووفقا ملا تقدم، مت ادراج جميع مش��اريع 
اخلط��ة االمنائية الس��نوية املتضمنة مش��اريع 
برنامج عمل احلكومة للفصل التشريعي الثالث 
عش��ر مبيزانيات الوزارات واالدارات احلكومية 
وميزانيات الهيئات امللحقة وميزانيات املؤسسات 
املستقلة املختصة للسنة املالية 2011/2010 وذلك 
بالتنس��يق والتعاون مع االمانة العامة للمجلس 

االعلى للتخطيط والتنمية.
5 � نأمل ان حتقق مشاريع برنامج عمل احلكومة 
للفصل التش��ريعي الثالث عشر زيادة معدالت 
النمو ومعاجلة االختالالت الهيكلية في االقتصاد 
الكويتي وبصفة خاصة العمل على زيادة مساهمة 
االيرادات غير النفطية في االيرادات العامة وزيادة 
االنفاق االس��تثماري واحلد من االنفاق اجلاري 
والعمل على زي��ادة دور القطاع اخلاص واحلد 
من هيمنة القطاع العام على النشاط االقتصادي 
ومعاجلة اخللل في سوق العمل وذلك بزيادة نسبة 

العاملني الكويتيني في القطاع اخلاص.
6 � ووفقا ملا تقدم، ستعمل احلكومة على تنفيذ 
مشاريع برنامج عمل احلكومة طبقا ملا هو مخطط 
ل��ه وذلك بحث اجلهات احلكومية املختصة على البدء في التنفيذ فور صدور 
قانون ربط ميزانية السنة املالية 2011/2010. وفي هذا الصدد، فقد اصدرنا قرارنا 
رقم 28 لسنة 2010 بتاريخ 2010/6/22 بتشكيل جلنة مشتركة من وزارة املالية 
� ش��ؤون امليزانية العامة واالمانة العام��ة للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية 
ملتابعة تنفيذ خطتي التنمية متوس��طة االجل واخلطة السنوية 211/2010 وذلك 

عمال على حتقيق االهداف املشار اليها.

مصطفى الشمالي
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السعدون: مطالب الحكومة بفتح اعتمادات تكميلية غير دستورية

الدقباسي: لن أصّوت مع الميزانية ألنها ال ُتصرف في االتجاه الصحيح

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشيخ أحمد الفهد ود.موضي احلمودعدنان عبدالصمد وصالح املال في حديث عن امليزانية علي الدقباسي متحدثاً في اجللسة

البراك: كيف يفرج وزي�ر الداخلية عن تاجر مخ�درات دون محاكمة؟!

جوهر: يج�ب أال نجعل من قضية المناه�ج التربوية حربًا إعالمية

السلطان: مشكلتنا عدم وجود إدارة تتصدى لألزمات في الكويت
ولدي املستندات ويجب تشكيل جلنة 

حتقيق في هذه القضية.
اثنان األول تاجر مخدرات واآلخر 
ميارس مهنة الطب بدون ترخيص، 
كيف وصل بنا احلال الى هذا احلد، 
أحتدى وزي���ر الداخلي���ة ورئيس 
احلكومة وأحتدى اي احد ان يقول 

ان هذه املستندات غير حقيقية.
خالد السلطان: تقدمنا مبشروع 
صندوق التنمية الوطني لكي يخدم 
شريحتي الدخل احملدود واملتوسط 
برأسمال ملياري دينار، وهذا الذي 
يحق���ق التنمي���ة وال يؤث���ر على 

احتياطيات األجيال القادمة.
هن���اك جتاوزات في مؤسس���ة 
الكويتية، ومشاريع وزارة  املوانئ 
الكهرباء، ومشاريع وزارة األشغال، 
وزارة التربية فيما يتعلق بالتالعب 
ف���ي قضية املناه���ج وعقيدة األمة 
وثواب���ت األم���ة وال نقبل مناهضة 
العقيدة، وجهاز املعاقني في وزارة 
الشؤون، األزمة االقتصادية تقضي 
على مدخرات الشعب الكويتي النهيار 
السوق بسبب تقاعس احلكومة في 

معاجلة األزمة.
ال توجد إدارة في البلد تتصدى 
لألزمات ونتيجة لذلك لن ننجح في 
اخلطة التنموية أو في اخلصخصة 

او في اي شيء.
وا أس���فاه على التنمية ونحن 
صار لنا 60 س���نة ما عندنا مياه او 
كهرباء نتيجة فس���اد متعاقب على 
وزارة الكهرباء.هناك تعد على ثوابت 
االمة من قبل وسائل االعالم وهذه 
قضية اساس���ية بالنسبة لنا ولن 

نسكت عنها.
لم نعط هذه امليزانية حقها.

الصيفي مبارك: عندما نس���مع 
عن املليارات في امليزانية ونالحظ 
مستوى معيش���ة املواطنني نشعر 
بااللم 850 مليون دينار مخصصة 
للمشتقات البترولية بينما كانت 150 
مليونا فقط، هذه الزيادة مقدارها 6 
اضعاف وبند الرواتب اليزال متوقفا 
كما هو، ملاذا يزداد دعم املش���تقات 
البترولية مع ان زيادة عدد السكان ال 
تتجاوز عندنا 4%، املشاريع وصلت 
ارقامها ملس���توى خيال���ي والبنك 
الى 100  املركزي مش���روعه وصل 
مليون دينار وبالتالي الشركات من 
الطبيعي ان تزيد من قيمة مشاريعها، 
واليوم اصبحت ال� 100 مليون مثل ال� 
100 الف دينار، املواطن من منتصف 
الشهر تصبح ثالجته »فاضية«، جلنة 
االزاالت باسم تطبيق القانون هدمت 
الدواوين والناس البسطاء يخافون 

من اج���ازة املجلس حتى ال متارس 
جلنة االزاالت العبث واالضطهاد.

د.حسن جوهر: من املؤسف ان 
نناقش امليزانية العامة للدولة وال 
يوجد وزراء وال حتى نواب في القاعة، 
نحن بدأنا عهد اسميناه عهد التنمية 
وهناك 26 بندا من التوصيات وردت 
اللجنة واهمها تخفيض  في تقرير 
التغييرية حيث  قضي���ة االوام���ر 
تتضاعف املش���اريع بالكامل، لقد 
وصلنا الدنى مراتب الفساد في العالم، 
ميزانية الدولة حوالي 16 مليارا و%88 
منها يعتمد على االيرادات النفطية، 
الدراس���ية يجب ان نكون  املناهج 
منصفني ف���ي التعامل معها ويجب 
اال جنعل م���ن قضية املناهج حربا 
اعالمية ونعم نح���ن مع الضوابط 
الدينية السليمة وال يعقل ان وزارة 
التربية يتم حتويلها الى محل خالف 
وهي املس���ؤولة عن مبادئ الوحدة 
الوطنية، وامتنى من النواب مراعاة 
مصلحة البلد وان يكون هناك حوار 
كما حصل س���ابقا في قاعة النواب 

حيث وصلنا الى نتيجة.
س���عدون حماد: ايرادات الدولة 
حوالي 9 مليارات مع ان آخر حساب 
ختامي كان االيراد الفعلي 11 مليارا 
مت حتصيله���ا، مل���اذا ل���م يذكر في 
امليزاني���ة املبالغ التي مت حتصيلها 
من التعويضات، تش���غيل محطات 
الكهرباء كلف حوالي 2 مليار دينار 
املبالغ  وقودا، فما مب���ررات زيادة 

املخصصة لهذا االمر.
عدنان املطوع: الدولة تعتمد في 
حوالي 88% من ايراداتها على النفط 
وهذا مص���در ناضب لذلك يجب ان 
تكون هناك استثمارات في املستقبل 
خصوصا ان الهزات االقتصادية بدأت 
تتكرر، شركة B.P خسرت مليارات 
بسبب عطل في بئر واحدة وال نعلم 
ماذا سوف يحصل في املستقبل، لذلك 
القطاع اخلاص هو الذي س���يكون 
داعما القتصاد الدولة، وزارة التربية 
تستهلك مبالغ كبيرة ولكن لالسف 
مخرج���ات التعلي���م ال تتوافق مع 
حاجة س���وق العمل وحتى قضية 
الوحدة الوطنية ال يتم التركيز عليها 
في الوزارة ونحن نناش���د الوزيرة 
واجلميع ان تكون املناهج متناسبة 
مع شرائح املجتمع حتى نبتعد عن 

الفتنة.
حسني احلريتي: نحمد اهلل على 
وجود الدستور ومجلس االمة وكذلك 
وجود جلنة امليزانيات التي تراقب 
امليزانية حيث ان احلكومة  صرف 
ليس له���ا قدرة عل���ى الصرف من 

امليزانية اال مبوافقة امليزانية.

فلماذا هجرت الش���ركات تلفزيون 
وإذاعة وزارة اإلعالم، ألنه ال يوجد 
هناك إبداع، كيف ال تستطيع وزارة 
اإلعالم خلق مذيعني وطنيني؟ امليزانية 
احلقيقية وغير املستحقة تشفط في 

وزارة اإلعالم.
هرب املشاهدون بسبب امللل في 
تلفزيون الكويت الى قنوات عربية 
خاصة فهل بامليزانية ستتقدم إذاعة 
وتلفزيون الكويت وملاذا نهض القطاع 
اخلاص إعالميا؟ وزارة اإلعالم ألغت 
اإلعالم اخلارجي وكان قطاعا مهما، 

أبرز صورة الكويت املشرفة.
هناك م���ن يفترس امليزانية في 
كل وزارة ويتفنن���ون في ش���فط 

امليزانية.
أطال���ب بتخصي���ص الرياضة 
الكويتي���ة حتى تتف���وق وترتفع 
الرياضية أيضا  مستواها واألندية 
تخصص ويكون لها نشاط واضح 

وصريح.
أحمد الس���عدون: أسجل الشكر 
ألعضاء جلنة امليزانيات ولتصديهم 
لالعتم���ادات التكميلي���ة في جميع 
األبواب هذا العام وهذا شكر خاص 
وأمتنى من احلكومة وخاصة وزير 
احلكومة أال يحاول إعادة املواجهة 
وأال يطال���ب بإع���ادة فت���ح ه���ذه 

االعتمادات.
الوزي���ر غي���ر  وكل مب���ررات 
دستورية، واللجنة وضعتنا على 

الطريق الصحيح في اإلصالح.
معقولة احلكوم���ة تأتي بخطة 
تنموية وقلنا لهم ال تضحكون علينا 
وال ميكن تنفيذه���ا إال اذا توحدت 
احلكومة ألنها أتت الى اللجنة املالية 
مختلفة فيما بينه���ا وبني عدد من 
اجلهات احلكومية وسنرفض امليزانية 
ألن هناك العديد من القضايا يجب 
إغالقها وليس رفضا على امليزانية، 
وهناك لقاء مع وكيل ديوان احملاسبة، 
قال فيه ان 70% من األوامر التغييرية 

بسبب االعتمادات التكميلية.
وهناك مخالفة في قيمة شباب من 
550 دينارا ارتفعت قيمته الى 7800 

دينار كيف نوافق على ذلك؟
عندن���ا قانون مت إق���راره وهو 
79/10 اخل���اص باألس���عار وعقدنا 
جلسة خاصة، وال ميكن ان أحتدث 
عن تنفيذ خطة تنموية مع وجود 
فس���اد وإذا كان هذا الفساد مدعوما 

من احلكومة فهذا أدهى وأمر.
رئيس ال���وزراء الياباني يقول: 
وإذا استمرت األوضاع ستشهدون 
أوضاعا لن تروها حتى في احلرب 
العاملية األولى وال تس���تغربون ان 
تتحولوا مثل اليونان وفي حكومتنا 

يجتمعون 3 ساعات ويقرون كوادر 
وال يعرفون تكلفتها ويا ليتهم أقروها 

بطريقة صحيحة.
وزير املالية لديه فرصة تقدير 
جميع مؤسسات الدولة أو تواجهون 

مشكلة أو مواجهة مسؤولياتهم.
مبارك الوعالن: السمة السائدة 
لهذه امليزانية من خالل مالحظاتنا 
هي الهدر واإلهمال ومبالغ تصرف 
ومتشي دون وجود أي جدوى، البد 
من معرفة أي���ن ذهبت هذه املبالغ، 

ملعرفة ما أجنز املوظف في العمل.
ليس هناك اتص���ال بني اجلهاز 
املركزي لتطوي���ر املعلومات وبني 
أجهزة ومؤسسات الدولة وبالتالي 

اإلجناز سيكون ال شيء.
هناك مخزون م���ن األدوية بلغ 
حوال���ي 30% مت الت���ورط فيه من 
اجل تنفيع متنفذي���ن وهناك هدر 
في وزارة الصحة، الس���يما بشأن 
إدارة الع���الج باخل���ارج التي تعج 
باملزاجية والواس���طة واحملسوبية 

وشراء الوالءات.
العنجري: ميزانية  عبدالرحمن 
الكويت نناقشها وأمامنا 4 نواب ولو 
كانت هناك دميوقراطية سليمة لكانت 
القاعة تشتعل، هذه امليزانية تعتمد 
على رقم واحد مقدر وهو سعر برميل 
النفط ب���� 43 دوالرا، إذن امليزانية 
90% من امليزانية املقدرة نفط فقط، 
كنت أمتنى ان أرى سلعا ومنتجات 
يصدرها االقتصاد الكويتي اإليرادات 
النفطية 8 مليارات ويزيد، يقابلها 7 
مليارات و228 مليون رواتب وأجور 
ويزاد عليها الدعم وهو 4 مليارات 
دعم وقود، رعاي���ة اجتماعية، بدل 
إيجار، خفض تكاليف معيشية، دعم 

املواد املقررة والغاز.
وهذا ينذرنا بأننا أمة في خطر 
ومازلنا نعتمد فقط على النفط، ولم 
نقدر على خلق أنش���طة اقتصادية 
اخرى غير النفط، هذا هو التحدي 

احلقيقي.
الروات���ب واألجور  املصاريف: 
8 ملي���ارات و600 مليون والدعم 4 
مليارات بقي 7 مليارات يقابلها أجور 
7 ملي���ارات . الكويت من أقل الدول 
إنفاقا لالس���تثمارات الرأس���مالية، 
ميزانية التعليم مليار دينار ولألسف 
إنفاقا  الكويت تصنف كثامن دولة 

للتعليم من حيث الفرد.
ولك���ن املخرجات غير طموحة، 
فنح���ن ف���ي حاج���ة ال���ى ث���ورة 

تعليمية.
الهاجري: ترفع اجللسة إلى غد 

والنصاب 22.
وكانت الساعة 1.50 دقيقة.

هناك حوال���ي 8 مليارات دينار 
اي���رادات نفطية ومليار دينار فقط 
ايرادات غير نفطية هناك تبادل في 
امليزاني���ة املخصصة لوزارة العدل 
ونحن نعل���م ان ميزانية العدل في 
حركة دائمة من حيث تعيني قضاة 
او وكالء نيابة ونحن نعلم ان العدل 
يسمح لها بالتعيني بشكل مباشر، 
هناك امور حتتاج العتمادات تكميلية 
لتجاوز بعض االمور، هناك 2 مليار 
دينار مخصص���ة للصيانة في بند 
االنشاءات، ويجب اعادة النظر في 
قضي���ة االس���تمالكات والكل يعلم 

مشاكل العزوبية وغيرها.
عدنان عبدالصمد: ردي على وزارة 
املالية وهذا املوضوع املتعلق باملبالغ 
االجمالية في الباب اخلامس وعدم 
الصرف من باب الى باب آخر لذلك 
نحن وضعنا النجمة على الس���طر 
املخصص مليزانية الباب اخلامس.

حسني احلريتي: مارست العمل 
التشريعي والتنفيذي وكنا نضطر 
للص���رف من باب لباب آخر الجناز 
عملنا، التداخل بني الس���لطات امر 
محظور دستوريا، على وزارة املالية 
حتديد الطلبات املالية، املفروض عدم 
اعتماد امليزانية في اللجنة حلني البت 

في املالحظات.

المناقشة في اللجنة

د.علي العمير: النقاش يكون في 
اللجنة ولذلك البد ان تنبت التنمية 
في مزارع الفساد حيث ال يوجد موقع 
في الدولة اال وبه بؤرة فساد، محطة 
مشرف وستاد جابر ومستشفى جابر 
وغيرها من املشاريع تنشأ وال يتم 
تسليمها بسبب الفساد، واملال العام 
يهدر في ظل القضايا التي ترفع من 
جهات ضد الدولة، الفتوى والتشريع 
ال تعمل شيئا والبلدية كذلك، الدولة 
ال تدافع عن املال العام وفي قضية 
الكوادر متارس الفساد ايضا حيث 
يصدر بعضها ويوقف البعض اآلخر 
قضية التعليم مهمة حيث ال يوجد 
تواكب بني مخرجات التعليم وحاجة 
س���وق التعليم، الوظائف القيادية 

في التعليم مخترقة حيث ميس���ك 
املناصب القيادية في التربية اناس 
ليس لهم عالقة بالعملية التربوية، 
يجب التركيز على املوارد البديلة، 
وزيرة التربية والوكيلة في اثناء فترة 
االمتحانات يسافران الى سنغافورة، 
اال يوجد احد م���ن اصحاب امليدان 
قادرين على القيام بهذه املهمة، ماذا 
عملنا بالتعويضات البيئية والطاقة 
النووية الس���لمية، الس���وق احلر 
يتالعب باالس���عار واحلكومة تريد 
االبتعاد وتترك السوق يحدد االسعار، 
هناك بيروقراطية حكومية وهناك 
طول ف���ي الدورة الالزمة للحصول 

على التراخيص التجارية.
خالد العدوة: جلنة االزالة متمادية 
وترصد لها املاليني من اجل اشقاء 
املواط���ن وهي دولة داخ���ل دولة، 
هناك آية تق���ول )يخربون بيوتهم 
بأيديهم(، التفتوا اآلن الى س���اللم 
بسيطة لبيوت صغيرة بسيطة ال 
تتعدى مس���احتها 250 مترا، اآلن 
يريدون اشقاء املواطن وقد فكر رئيس 
اللجنة في تش���غيل اجلرافات على 
بيوت املواطنني، الشريط الساحلي 
ال تأت���ي اليه اللجنة واصحاب ذلك 
املكان يرسلون الكالب على املواطنني 
اذا جترأ احدهم وذهب الى الشواطئ 
لالستمتاع بالبحر، وحتى اآلليات 
هناك تنفيع بها في اللجنة، نستغرب 
من هذه السياسة عندما بدأت اللجنة 
بإزالة االشجار من البلد في حدائق 
املواطنني وكأننا في غابات االمازون 
او في واحة خضراء واحلرارة لدينا 
تصل الى 55 درجة في الصيف، قلت 
لرئيس اللجنة ملاذا ال تزيل الدواوين 
املوجودة على شارع اخلليج العربي 
فقال انها من ضمن التراث مع انها 
مثمنة، ازعجوا الناس، حتى الغزو 
العراقي لم يقم بذلك وابقى اخلضرة 
واالشجار، جرافات االحتالل لم تزل 
االشجار واللجنة ازالت االشجار لذلك 
يجب ازاحة رئيس اللجنة وسنقدم 
توصيات وعلى احلكومة ان تتصالح 
مع ش���عبها في هذه القضية واهلل 
بعد ازالة احلدائق وايذاء البسطاء 

اصبحت هن���اك جراح عميقة وألم، 
انظروا في قطر بعد ان ازالوا الدواوين 
س���محوا للمواطنني ببناء متنفس 
امام بيته���م، الذوق احلكومي مترد 
حيث جتد احلدائ���ق العامة مرتعا 
للكالب والقطط وحدائق املواطنني 
جنات خضراء، انظروا الى النخل في 
الشوارع النخلة كأنها جني في صورة 
نخلة، طريق طوله 11 كيلومترا يكلف 
260 مليون دين���ار، حتدثنا لوزير 
االش���غال عن هذا االمر، امليزانيات 
تطالب بتقليص ميزانية الباب االول، 
هذا لتوظيف الكويتيني، نحن على 
بركة من البترول كان يجب ان تكون 

االيرادات اكثر من ذلك بكثير.
املال: )نظام( اس���تغرب  صالح 
من جتحي���م تاريخ دواوين عريقة 
ويطالب االخ خالد العدوة بإزالتها 
وهي ليست كلها مثمنة وتهاجمها 
بحجة املتنفذين وارفض فرز املجتمع 
داخلي وخارجي نحن نتحدث عن 

تاريخ وتراث اهل الكويت.
خالد الع���دوة: ال اريد ان ادخل 
في سجال مع املال لم اتكلم عن فرز 
املجتمع ان���ت الذي فرزت املجتمع، 
هذا رد احلكومة الدواوين مثمنة، وال 
ادري اذا كان���ت ديوانيتك مثمنة أم 
ال، مثل ما انت موجود من 120 سنة 
نحن موجودون من 120 سنة ايضا، 
ولكن ملاذا احملاباة ملواقع محدودة على 
اخلليج العربي تخطاها التخطيط؟ 
واملواطن الذي امام بيته امتار قليلة 

ال يستطيع ان ينشئ حديقة.
حسني مزيد: امتنى من االخ صالح 
ان يدافع عن جزء من تاريخ الكويت 
وهو الدواوين، ولكن االزاالت بها نوع 
من العش���وائية والتكيد والترصد 

واملزاجية.
كن���ا نتمنى ان تأت���ي احلكومة 
باغالق هذه امللف���ات العالقة ولكن 
ال يوجد تنظيم او رؤية محددة او 
تخطي���ط، ويريدون ان نتفق معها 

في التخاذل.
االس���عار ترتفع بني يوم وليلة 
وعلى وزير التجارة ان يراقب ذلك، 
التجارة وجلنة  اين رقاب���ة وزارة 

حماية املستهلك وان تقدم تقاريرها 
للوزير ويطلع عليها، انظروا للفقراء 

ولذوي الدخول احملدودة.
مستشفيات اجلهراء والفروانية 
اصبح���ت مرتع���ا للمرضى وليس 
للش���فاء وامتنى عل���ى الوزير ان 
يقوم بجوالت ميدانية مفاجئة فهناك 
مهازل في املستشفيات.هناك فتاة في 
مستش���فى اجلهراء أخذت »حقنة« 
ف���ي الوريد بعد 3 دقائق ماتت، هل 

يعقل ذلك؟
وهناك أياد خفية حتاول ضرب 
الوحدة الوطنية بني السنة والشيعة 
ويجب عدم تسييس املناهج ويجب ان 
يترك التعليم ألصحاب االختصاص 
وأصحاب اخلب���رة وال ندخل طرفا 
في ذلك حت���ى ال يكون له انعكاس 

سلبي.
هن���اك أكثر من 20 ألف ش���اب 
وش���ابة عاطلون ال يجدون فرص 
عم���ل ويرش���حهم الدي���وان ولكن 
وزارات الدولة تردهم، وهذا يؤدي 
الى انحراف الش���باب وبذلك نعزز 
سلوك مسالك منحرفة في عدم وجود 

فرص عمل.

إيرادات غير نفطية

امليزانيات  الدويس���ان:  فيصل 
تبحث بشكل دقيق جدا داخل اللجنة، 
إيراداتنا غير النفطية ناهزت املليار 
دينار فقط، وهذا دليل على اننا لم 
نس���تفد من ثروتنا النفطية افضل 
استفادة، ملاذا استطاعت سنغافورة 
ان تنهض ببلدها، ألن هناك من يفكر 
في النهوض بالبلد وليس التفكير 
في سرقة البلد فتفكيرهم انحسر في 
االستفادة من مراكزهم الوظيفية. في 
بلدنا من يسرق ال يقال له شيء، ومن 
يختلس ال يقال له ش���يء، وعندما 
ف���ي املجتمع  إرادة صادقة  تول���د 
ويصبح املس���ؤولون قدوة حسنة 
فالكل سيعمل على قدم وساق على 

النهوض بالبلد.
هناك نق���ص في إعالنات وزارة 
اإلعالم، فما الذي حدث حتى يحدث 
ذلك، 117 أل���ف دينار إيراد اإلعالن، 

اإليرادات

تقدر االيرادات االجمالية مبيزانية الوزارات 
واالدارات احلكومية واملتوقع حتقيقها خالل 
السنة املالية 2011/2010 مببلغ 9.719.327.950 
دينارا مقابل 8.074.455.600 دينار بامليزانية 
املعتمدة للسنة املالية 2010/2009 بزيادة قدرها 
1.644.872.350 دينارا وبنسبة 20.4% وتنقسم 

االيرادات االجمالية على النحو التالي:
أ - اإليرادات النفطية:

املالية  النفطية للس����نة  االي����رادات  تقدر 
2011/2010 مببلغ 8.616.575.000 دينار مقابل 
6.924.479.000 دينار للسنة املالية 2010/2009 
بزيادة قدرها 1.694.127.000 دينار وبنس����بة 
24.5% ومتثل االيرادات النفطية ما نس����بته 
88.7% م����ن اجمالي االي����رادات املقدرة مببلغ 

9.719.327.950 دينارا.
االفتراض����ات التي بني����ت عليها تقديرات 

االيرادات النفطية:
ب � اإليرادات غير النفطية:

تقدر االيرادات غير النفطية للسنة املالية 
2011/2010 مببلغ 1.102.752.950 دينارا مقابل 
1.149.976.600 دينار للسنة املالية 2010/2009 
بنقص ق����دره 47.223.650 دينارا وبنس����بة 
4.1% ومتثل االيرادات غير النفطية ما نسبته 
11.3% من اجمالي االيرادات التقديرية البالغة 

9.719.327.950 دينارا.

توصيات لجنة الميزانيات

1- ان يراعى عند اعداد امليزانيات القادمة 
لل����وزارات واالدارات احلكومي����ة واجله����ات 
املستقلة وامللحقة للسنة املالية 2012/2011 ان 

تأتي املشاريع املدرجة بها، واملشاريع الواردة 
بذات السنة متفقة مع ما ورد باخلطة السنوية 

لذات السنة املالية.
2- التأكيد على املجلس االعلى للتخطيط 
والتنمية للقيام بدوره في االهتمام بالدراسات 
الفنية واملالية للمشاريع االنشائية وفي حتديد 
أولويات وأسس تكاليفها والرقابة عليها ومتابعة 
تنفيذها، والتنس����يق بني اجلهات احلكومية 
الرقابية واجلهات املستفيدة من املشاريع بهدف 
ترش����يد الدورة املستندية للمشروع وسرعة 

االجناز.
3- العم����ل عل����ى احلد من كث����رة األوامر 
التغييرية وتقليصها اثناء تنفيذ املش����اريع 
وااللتزام بالنسب احملددة في قانون املناقصات 
جتنبا الرتفاع الكلفة الكلية االجمالية لتنفيذ 

املشاريع.
4- تقييم املش����اريع التي تقوم بها بعض 

اجلهات نيابة عن وزارة االش����غال والتي تقل 
تكلفتها عن خمس����ة ماليني دينار حسب قرار 
مجلس الوزراء، وبيان اثر ذلك على تكلفة هذه 
املشاريع وعلى اجنازها في مواعيدها والى اي 

مدى حقق هذا النظام الغرض منه.
5—االهتم����ام بالدراس����ات الفنية واملالية 
للمشاريع، وتوفير الكوادر الفنية الهندسية 
واملالية لتنفيذ املش����اريع وباجراءات تأهيل 
املقاولني فنيا وماليا الجناز املشاريع االنشائية 
لتالفي اوجه القصور والسلبيات التي شابت 
تنفيذ املشروعات االنشائية واعادة النظر في 
السياس����ة املتبعة في ترسية املناقصات، مما 

يستدعي اعادة النظر في قانون املناقصات.
6- ان يضع ديوان اخلدمة املدنية ضوابط 
وش����روط النقل من الوظائف العامة الى بند 
العقود وعدم النقل من االعتماد التكميلي العام 
للباب األول: )املرتبات( لتعزيز بنود املكافآت 

والبدالت والعالوات والعقود.
7- العمل على توحيد املرتبات االساسية 
والب����دالت واملكافآت للتخصص����ات املختلفة 
الش����اغلني لوظائ����ف تتفق وه����ذه املؤهالت 
والتخصصات جلميع اجلهات احلكومية لتالفي 
الطلبات التي تقدمها كل جهة على حدة بطلب 
كوادر خاصة وان يكون هناك نظام شامل لكل 
العاملني بالدولة يعتمد على ضوابط محددة 
ويأخذ في االعتبار مبدأ العدالة ونسب الزيادة 

السنوية الرتفاع االسعار.
8- حتديد س����عر تقديري لبرميل النفط 
بامليزانية السنوية يعكس الواقع الفعلي دون 

التحفظ الذي ال مبرر له في التقدير.
9- العمل عل����ى تقريب املزايا بني القطاع 
احلكوم����ي واخل����اص، واس����تكمال منظومة 
التشريعات  املش����روعات الصغيرة وتعديل 

املعمول بها في مجال التوظيف.

10- استكمال تعيني مراقبني ماليني ورؤساء 
للحسابات باجلهات املخاطبة باحكام املرسوم 
بالقان����ون رقم 31 لس����نة 1978 والتي لم يتم 
تعيني مراقبني للحس����ابات ورؤساء حسابات 

بها حتى االن.
11- دراس����ة تفعيل دور املراقبني املاليني 
ورؤس����اء احلس����ابات ومنحهم الصالحيات 
املناس����بة التي تساعدهم على القيام بدورهم 
في اعمال الرقابة مع موافاة جلنة امليزانيات 
واحلساب اخلتامي مبجلس االمة بتقرير سنوي 
باملالحظات التي س����جلها املراقبون املاليون 
ورؤس����اء احلس����ابات في موعد اقصاه ثالثة 

اشهر من نهاية كل سنة مالية.
12 � استمرار اجلهد الهادف الى إصالح النظام 
التعليمي لضمان حتقيق االتساق بني مخرجات 
العملية التعليمية واحتياجات القطاعني العام 
واخلاص واالستمرار في تفعيل القانون رقم 19 

لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية ومعاجلة 
الصعوبات التي واجهت تطبيقه.

13 � العمل على معاجلة املشاكل واالختالالت 
التي تعاني منها امليزانية العامة للدولة: وذلك 
من استمرار مساهمة اإليرادات النفطية باجلزء 
األكبر من اإليرادات العامة للدولة )88.7% إيرادات 
نفطية، 11.3% إي����رادات غير نفطية مبيزانية 
2011/2010(، وم����ا ميثله ذل����ك من خطر حال 
انخفاض أسعاره يدعو الى دراسة تنويع قاعدة 
اإليرادات العامة وتقليل درجة االعتماد على 

اإليرادات النفطية.
من ناحية اخرى، يتركز اإلنفاق احلكومي 
على اإلنفاق اجلاري )الب����اب األول: املرتبات 
والباب الثاني املستلزمات السلعية واخلدمات( 
والذي يبلغ م����ا نس����بته 40.4% من إجمالي 
مصروف����ات ميزاني����ة 2011/2010 فيما لم تزد 
نسبة مس����اهمة اإلنفاق الرأسمالي في الباب 
الثالث: )وسائل النقل واملعدات والتجهيزات، 
والباب الرابع: املشاريع اإلنشائية( عن %14.4 

من امليزانية.
14 � ضرورة استمرار اجلهد للحد من منو 
مصروفات الباب األول: املرتبات وما في حكمها 
من خالل تعزيز دور القطاع اخلاص وتشجيع 
العمال����ة الوطنية على البحث عن فرص عمل 
ف����ي ذلك القطاع، حيث وصلت نس����بتها الى 
حوالي 45% من إجمالي املصروفات من ميزانية 
2011/2010 إذا أخ����ذت في االعتبار مرتبات كل 
امليزانيات امللحقة واملس����تقلة التي متول من 

الدولة.
15 � وضع القواعد املنظمة للعالج في اخلارج 
للوزارات الثالث )الصحة، الدفاع، الداخلية( .

تقديرات الميزانية

الباب
التقديرات قبل 

التعديل
التعديل

التقديرات 

بعد التعديل
35801203700الباب األول: املرتبات

2938-2938الباب الثاني: املستلزمات السلعية واخلدمات
225-225الباب الثالث: وسائل النقل واملعدات والتجهيزات

الباب الرابع: املشاريع االنشائية 
2099-210010والصيانة واالستمالكات

الباب اخلامس: املصروفات املختلفة
7319997368 واملدفوعات التحويلية 

1616221916321االجمالي

كمية االنتاج
حسب حصة الكويت

 المقررة في منظمة األوپيك

43 دوالرا/ برميلسعر البرميل

292 فلسا/ دوالرسعر صرف الدوالر

365 يوما.السنة املالية

واملقدرة مببلغ 1542 مليون دينارخصم تكاليف االنتاج

تتمة المنشور ص6


