
 

 

 

 2019ا�ریل  23التارخي: 

 احملرتم      الس�ید / رئيس جملس أ�مة 

 حتیة طیبة وبعد ،،،

 

من ا�س�تور اليت نصت �ىل ٔأن "�لك عضو من ٔأعضاء جملس أ�مة  100استنادًا �ىل املادة 
 ٔأن یو�ه ٕاىل رئيس جملس الوزراء ٔأو الوزراء اس�تجوا�ت عن أ�مور ا�ا�� يف اختصاصاهتم".

 

 نتقدم بتوجيه �س�تجواب التايل ٕاىل وز�ر إال�الم ووز�ر ا�و� لشؤون الش�باب.           

 

 تفضلوا بقبول فائق إال�رتام،،،

 

 

 

   محمد حسني ا�الل                د. �ادل �امس ا�خمي      ر�ض أٔمحد العدساين      
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ْم قَائُِموَن"سورة املعارجتعاىل قال �َن ُمه ِ�َشهَاَداِهتِ ِ ْم َوَعهِْدِمهْ َراُعوَن َوا�� �َن ُمهْ ِ��َماَ�ِهتِ ِ  " َوا��

َماُم َراعٍ َوَمْسؤوٌل َعْن 
�
قال رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل " ُلك�ُمكْ َراعٍ َوُلك�ُمكْ َمْسؤول َعْن َرِعی�تِِه، اال

ا وَ  ُ�ُل َراعٍ ِيف أ�ْهِ�ِ َوُهَو َمْسؤوٌل َعْن َرِعی�تِه ِ، َوالَْمْرأ�ُة َراِعَیٌة ِيف بَيِْت َزْوِ�َ  َعْن َرِعی�ِهتَا، َمْسؤوَ�ٌ َرِعی�تِِه، َوالر�
ِدِه وَمْسؤوٌل َعْن َرِعی�تِِه،  ّیِ ُ�ُل َراعٍ ِيف َماِل أ�ِبیِه -َوالَْ�اِدُم َراعٍ ِيف َماِل س�َ قَاَل: َوَحِسبُْت أ�ْن قَْد قَاَل: َوالر�

 متفق �لیهَوَمْسؤوٌل َعْن َرِعی�تِِه َوُلك�ُمكْ َراعٍ َوَمْسؤوٌل َعْن َرِعی�تِِه " 
 

انطالقًا من واجبنا بصون أ�مانة واحلفاظ قسمناه ٔأمام هللا والشعب الكویيت و أٔ سم العظمي ا�ي �رًا �لق 
ٔأي  لن نتواىن عن �شدید الرقابة وحماس�بةو�لزتام بنصوص ا�س�تور والقانون، فٕاننا �ىل أ�موال العامة 

، مفن اختصاصها�الفات والت�اوزات وأ�مور ا�ا�� يف متابعة و يف ٔأداء �امه وواجباته وز�ر مقرص 
 هذه املامرسات والتخبطات الس�یاس�یة والتفریط �ملسؤولیة.ل الواجب وضع �د 

لقد تبىن ا�س�تور الكویيت فكرة املساء� الس�یاس�یة للوزراء ، واليت هتدف ٕاىل ٕا�رة مسؤولیة  الوز�ر 
املس�تجوب س�یاس�یاً نتي�ة ما ظهر منه يف ٔأداء �ام منصبه ومسؤولیاته يف ٕادارة شؤون الوزارة واجلهات 

س�تجوب من خمالفة القانون اداء الوز�ر امل  يفالتابعة � من تقصري ٔأو جعز ٔأو ٔأخطاء , وقد �رز ذ� 
  هامل ا�الفاتإ بصورة جس�مية والت�اوز �ىل املال العام و�راجع اداء الوزارة واجلهات اخلاضعة لها وتعمد 

، ةمعضاء جملس ا�ٔ أٔ س�ئ� أٔ يف الرد �ىل ا�و� والتقاعس  يفوردهتا اجلهات الرقابیة أٔ واملالحظات اليت 
و�راجع وضعف اجلهات اخلاضعة � مما ٔأو�د �ا� �امة من �دم �س�تقرار وا�الل حبقوق املواطنني 

حملافظة �ىل املال � التفریط يف املسؤولیة والضعف وا�هتاون يف القيام �ملس�ئولیات ا�س�توریة والقانونیة
�ي ال ميكن قبو� ٔأو السكوت ، وهو أ�مر امما ٔأدى ٕاىل هدرها �سبب سوء أ�داء وطریقة الرصف العام

س�تور الكویيت ، و�لرجوع ٕاىل ا�املسؤولیة الس�یاس�یة الوز�ر املس�تجوب ب معه حتمیلعنه مما �س�توج
 ها�ن املاد�ن ٔأنه لعضو  ) منه حيث تقر100،101ملادتني (يف ا مبدٔأ املساء� الس�یاس�یةجنده قد تبّىن 
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واملسائل ا�ا��  الوزراء ٔأو الوزراء يف املوضو�اتجملس أ�مة توجيه اس�تجواب ٕاىل مسو رئيس جملس 
�لك عضو من ٔأعضاء جملس أ�مة ٔأن یو�ه ٕاىل  ” �ىل ما یيل: 100يف نطاق اختصاصاهتم. فتنص املادة 

مسو رئيس جملس الوزراء وٕاىل الوزراء اس�تجوا�ت عن أ�مور ا�ا�� يف اختصاصاهتم. وال جتري 
املناقشة يف �س�تجواب ٕاال بعد مثانیة ٔأ�م �ىل أ�قل من یوم تقدميه، وذ� يف �ري �ا� �س�تع�ال 

�ىل ٔأن " لك وز�ر مسؤول �ى جملس أ�مة عن ٔأعامل وزارته  101بي� تنص املادة …” وموافقة الوز�ر
وٕاذا قرر ا�لس �دم الثقة بأٔ�د الوزراء اعترب معزتًال للوزارة من �رخي قرار �دم الثقة، ویقدم اس�تقالته 
فورًا. وال جيوز طرح موضوع الثقة �لوز�ر ٕاال بناء �ىل رغبته، ٔأو طلب موق�ع من عرشة ٔأعضاء ٕا�ر 

ة اس�تجواب مو�ه ٕالیه وال جيوز للم�لس ٔأن یصدر قراره يف الطلب قبل س�بعة ٔأ�م من تقدميه مناقش
و�كون حسب الثقة من الوز�ر بأٔ�لبیة أ�عضاء ا��ن یتأٔلف مهنم ا�لس ف� �دا الوزراء، وال �شرتك 

 الوزراء يف التصویت �ىل الثقة".

والت�اوزات القانونیة واملالیة والفنیة وإالداریة حيث ٔأن الوز�ر املس�تجوب قام �لعدید من ا�الفات 
مارس التعسف  قدوكذ� ف� یتعلق �شؤون التوظیف وفقدان مبدٔأ العدل واملساواة والشفافية و 

یتعارض مع ا�س�تور ا�ي ینص �ىل العدل واملساواة دون متزي وذ� يف املادتني مما �لصالحيات وال��ز 
ر �ملصاریف و�دم التقيد �لنظم واللواحئ وقوا�د املزيانیة وال أ��ذ �ٕالعتبار ) �ٕالضافة ٕاىل الهد29و  7(

يف لك اجلهات اليت �رشف �لهيا مما �شري ٕاىل إالهامل الواحض والت�اوز الصارخ وتفریط احلسا�ت اخلتامية 
تباع س�یاسة الرتضیات السافر يف الهیئات اليت تتبعه وا�ملسؤولیة وتوسع ٕ�س�ت�دام صالحياته والتد�ل 

والتنفيع من �الل سوء إالدارة وطریقة التعینات والرتضیات املش�بوهة والترصف اليسء واخلاطئ يف 
وزارة  و العدید من احلیازات الزراعیة وكذ� اس�تغالل املنصب يف وزارة إال�الم واجلهات التابعة �

من ا�س�تور  91م ا�س�توري يف املادة ٔأداًء لواجب أ�مانة و�را حبق القس ا�و� لشؤون الش�باب.
  و�ٔ�خصواستشعارا مبسؤولیاتنا النیابیة والوطنیة املل�ة وحفظا للامل العام �لك ت� أ�س�باب جممتعة 
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أٓملني من هللا س�ب�انه وتعاىل ٔأن  ،�س�تجواب املاثل قدمنا هذا �س�تجواب يفف� س�نذ�ره من حماور 
 والعمل. یلهمنا الصدق والصواب يف القول

 

الهیئة العامة احملور �ول: خمالفة القانون وسوء اس�تعامل السلطة ف� مارسه الوز�ر من جتاوزات يف اداء 
 :لشؤون الزرا�ة والرثوة السمكية

صالح اخللل الكبري يف ملف إ مواقف بأٔن الوز�ر املس�تجوب مل یأٔ�ذ �ىل �اتقه  ةلقد ثبت لنا �لیاً يف �د
الزراعیة �ى الهیئة العامة للزرا�ة بل وصل به ال�دي اىل جتاهل توصیات جلان التحقيق و�دم  احلیازات

اجلس�مية الرد �ىل أ�س�ئ� الربملانیة وٕالغاء قرارات �شكيل جلان حتقيق يف هذا امللف امليلء ��الفات 
  ومن ٔأمث� ذ�: والتعدي �ىل ٔأرايض الوطن �شلك �ري مس�بوق

تقر�ر جلنة التحقيق يف احلیازات ملس�تجوب يف جتاهل و�دم ��ذ بتوصیات الوز�ر ااس�متر  •
جملس �مه احلايل ومن �ىل الرمغ من وعوده املس�مترة ٔ�عضاء  2015ر يف �ام دالزراعیة الصا

 لعمل �ىل تنفيذ توصیات جملس �مه واجلهات الرقابیة.��الل وسائل ��الم 

قرار رئيس جملس  ٕ�لغاء 2018يف یونیو مل �كتف الوز�ر املس�تجوب �لوعود الواهیة بل قام  •
مما ال یدع العام بتشكيل جلنة حتقيق يف قرارات التوسعة يف احلیازات الزراعیة �دارة واملد�ر 

واليت تبني  نیة �یه يف إالصالح وقد تبني مرارًا مبامرساته وقراراته التخبطیةجماًال للشك بأٔنه ال 
�دم اجلدیة يف أ��ذ بتوصیات الل�ان بل مارس التسرت �ىل هذه ا�الفات �ىل حنو خمالف 

ليس �یه القدرة وال التو�ه ٕالصالح هذا امللف املتخم ��الفات اليت للقانون مما یثبت بأٔنه 
 .ٕادارة هذه الهیئة ملسؤولیةازدادت �شلك �بري ٔأثناء مح� 
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مسلسل إالخفاقات إالداریة للوز�ر املس�تجوب بعدما ٔأصدر قرارا تعسفيًا �سحب  اراس�متر  •
بتسمیة الوظائف القيادیة وإالرشافية  بأٔحقيته إالدارة واملد�ر العامرئيس جملس صالحيات 

ٕاصدار القرارات املتعلقة  يف كام حسبت صالحية املد�ر العام ٕاىل التقا�د، �ا�صالحية االٕ و 
صالحية ٕاهناء عقود املوظفني وإال�ا� ٕاىل  حسب بتشكيل الل�ان وفرق العمل، ٕاضافة ٕاىل

�لهیئة واليت تعد جتمید اكمل التحقيق ٔأو النیابة �لنس�بة ٕاىل مجیع الوظائف القيادیة وإالرشافية 
بني العاملني يف الهیئة انعكست  لٕالدارة العلیا يف الهیئة وتعطیل ٔ�عاملها و�لق مشألك دا�لیة

سامه ذ� يف غیاب ��س�ام بني الوز�ر ورئيس جملس إالدارة واملد�ر العام  �ىل ٔأداء الهیئة
 .ٔأ�ر سلبا �ىل ٔأداء الهیئة

مبارشة و�ري مبارشة  يف هیئة الزرا�ة قراراتاملس�تجوب خيالف القانون والنظم ٕ�ختاذه  الوز�ر •
وتوزیع حيازات وما اىل ذ� وهو قانوً� ؤأي قرار یتعلق مبنح  للعاملني ندبال و  نيیتع تتعلق �ل 
وفقاً لقانون هیئة الزرا�ة ا�ي ٔأعطى �ختصاص للمد�ر العام و�لس  ت� الصالحيات ال مي�

 .ت� القرارات قاب� للطعن ٔأمام القضاء وتعد�دارة ا�ي �رٔأسه املد�ر العام 
   

زرا�ة والرثوة السمكية يف توزیع احلیازات البدی� املتعارضة لا ونلشؤ  تقاعس الهیئة العامة •
قابل قيام الهیئة بتوزیع حيازات و�مل�دید الطریق �قلميي وسكة  مسارواملترضرة مع مرشوع 

 ن �كون للمترضر�ن نصيب فهيا.أٔ خرى اكن من املفرتض أٔ طراف زراعیة �ٔ 

يف خمالفة القانون وهدر ٔأرايض ا�و� و�دم اس�تغاللها �لو�ه  مس�متراً  الوز�ر املس�تجوب ما زال •
وهذا یعين �دم حتقيق الهیئة الزراعیة  والقسامئ أ�مثل خصوصاً يف ملف أ�من الغذايئ واحلیازات

مما �سبب يف ت من ٔأ�� و�دم حتقيق ٔأهداف أ�من الغذايئ �و� الكویت ئللغرض ا�ي ٔأ�ش 
وزیع قسامئ زراعیة وتوسعة بتالهیئة العامة لشؤون الزرا�ة والرثوة السمكية  ظمل املتقدمني وٕاهامل

 خرى لعدد من الطلبات وفقا لقرار جلنة القسامئ الزراعیة و�ملقابل منع مواطنني تقدموا أٔ قسامئ 
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بطلب قسامئ زراعیة حب�ة �دم وجود مشاریع مطرو�ة للتخصیص يف ��شطة الزراعیة يف 

 .شري ٕاىل التقاعس و�دم الشفافية والتالعبمما �  ذات الوقت
 

�لقيام يف �ا�ا وذ� بعدم موافاة دیوان الهیئة العامة لشؤون الزرا�ة والرثوة السمكية تقاعس  •
 اخلاضعة للرقابة املالیة املس�بقة،احملاس�بة �ملناقصات ومرشو�ات �رتباطات واالتفاقات والعقود 

ددة �� وكذ� �دم موافاة ا�یوان دون مربر �حلسا�ت واملستندات املؤیدة لها يف املواعید احمل
و �طالع أٔ و مراجعهتا أٔ و �ريها مما �كون � احلق يف حفصها او مبا یطلبه من ٔأوراق ٔأو و�ئق أٔ 

ن أ�موال و تقصري یرتتب �لیه رصف مبالغ مأٔ و ٕاهامل أٔ �لهيا طبقا للقانون، ولك ترصف �اطئ 
و ٔأ�د أ�ش�اص العامة أ�خرى أٔ و ضیاع حق من احلقوق املالیة ل�و� أٔ العامة بغري و�ه حق 

و �كون من شأٔنه ان یؤدى أٔ صاحلها املالیة مبو املساس أٔ و الهیئات اخلاضعة لرقابة دیوان احملاس�بة أٔ 
و أٔ حظات ا�یوان ٕاىل ذ� ومل تقترص ا�الفات وإالهامل عند هذا احلد ٕامنا �دم الرد �ىل مال

و التأٔخر يف الرد �لهيا دون مربر ویعترب يف حمك �دم الرد ان جيیب املوظف أٔ ماكتباته بصفة �امة 
مخسة عرش ٕا�ابة الغرض مهنا املامط� والتسویف، والتأٔخر دون مربر يف ٕابالغ ا�یوان �الل 

یوما �ىل ا�ٔكرث مبا تت�ذه اجلهة إالداریة ا�تصة يف شأٔن ا�الفات اليت یبلغها ا�یوان ٕا�هيا او 
و موقف �كون من شأٔنه أٔ تقاعسها دون �ذر مقبول عن اختاذ الالزم حيالها و�مجل� لك ترصف 

ل وهذا یبني فقدان ن یعوق ا�یوان عن مبارشة اختصاصاته يف الرقابة املالیة �ىل الو�ه ا�ٔمكأٔ 
 الشفافية وضعف أ�داء العام والتقصري الواحض.
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ا�الفات واملالحظات اليت أٔوردها دیوان احملاس�بة عن نتاجئ الفحص واملراجعة للحساب اخلتايم وأٔداء 
 و�ىل سبيل املثال: 2017/2018للس�نة املالیة  الهیئة العامة لشؤون الزرا�ة والرثوة السمكية

خمالفة ا�الفات اجلس�مية أ�خرى مثل ضعف و�دم فا�لیة مكتب التدقيق ا�ا�يل يف الهیئة،  •
القوا�د وأ�حاكم املالیة املنصوص �لهيا يف ا�س�تور �ٕالضافة ٕاىل خمالفة ٔأحاكم قانون 
املناقصات والحئته والحئة ا�ازن واملشرت�ت و�ىل و�ه العموم اكفة القوا�د وأ�حاكم 

 والتعم�ت املالیة واحلسابیة. وأ�نظمة

ٕامتناع الهیئة العامة لشؤون الزرا�ة والرثوة السمكية عن ٕالغاء وحسب �راخيص وعقود  •
 حلیازات زراعیة خمالفة للقانون.

ا�الفات والت�اوزات يف العقود اليت ٔأ�رمهتا الهیئة العامة لشؤون الزرا�ة والرثوة السمكية  •
 اجلهات الرقابیة.مع الغري وفقا للتقار�ر 

 ةؤون الزرا�ة والرثوة السمكية لعداس�مترار �دد �بري من ا�الفات يف الهیئة العامة لش •
س�نوات �ىل الرمغ من وعود الوز�ر املس�تجوب مبعاجلهتا وتوصیات جملس أ�مة املكررة 

 برضورة التصدي للم�الفات واملالحظات
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:2017/2018للس�نة املالیة  الهیئةتقيمي �از املراقبني املالیني ٔ�نظمة الرقابة ا�ا�لیة يف   

يف ٕاطار اختصاص اجلهاز بدراسة ٔأنظمة الرقابة ا�ا�لیة ومدى كفاءهتا وكفا�هتا ٕالحاكم الرقابة �ىل 
 العملیات املالیة، فقد الحظ املراقب املايل وجود قصور يف اجلوانب ا�ٓتیة:

 �دم ممارسة مكتب التفتيش والتدقيق الختصاصاته �لرمغ من ٕا�شائه.  •

�دم كفاءة وفا�لیة ٔأنظمة الرقابة ا�ا�لیة من �الل �دم تاليف الهیئة للم�الفات املتكررة �ىل تنفيذ  •
 مزيانيهتا.

 اخلتايم. �داد املزيانیة والرقابة �ىل تنفيذها واحلسابإ �ٕالضافة خمالفة ٔأحاكم القانون اخلاص بقوا�د 
 

 

 إال�الم:احملور الثاين: جتاوزات يف وزارة 

تفریط الوز�ر املس�تجوب �ملسؤولیة وأ�موال العامة وهدرها مما �شلك خمالفة لنصوص ا�س�تور والقوانني 
  :املنظمة ٔ�و�ه الرصف للامل العام

وتاليف ا�الفات مت توجيه سؤال �رملاين عن خطة الوزارة واجراءاهتا يف متابعة اخللل ومعاجلته  •
ة �س�تجواب املقدم ٕاىل الوز�ر السابق ولك ما ذ�ر �الل املرافعة یفالواردة يف حص 

ؤأن ٔأ�رز  2017ٔأكتو�ر  24والصحیفة ف� خيص حمور إال�الم وا�ي نوقش يف �لس�ته 
ٕاس�مترار ٕاحندار مس�توى وزارة إال�الم وذ� من جوانب إالس�تجواب السابق ٔأشارت �ىل 

رصده من خمالفات ومالحظات بتقار�ر اجلهات الرقابیة، �ٕالضافة ٕاىل �دم فعالیة �الل ما مت 
 إالدارات وخمالفهتا لقانون املزيانیة العامة واحلساب اخلتايم فقد �رامكت مس�تحقات الوزارة 
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حيث ٔأنه یعد جتاوزا واحضا، ومن املالحظ ٔأن تضخم املرصوفات یتعارض مع س�یاسة 
احلكومة اليت تنادي برتش�ید إالنفاق حيث ٔأن هذه املرصوفات ال یقابلها ارتفاع يف إال�رادات، 
و�ىل سبيل املثال وجود مكتب تدقيق دا�يل یتبع الوز�ر لكن �ري مفعل �كفاءة وفعالیة 

ء �ىل �لكیف من الوز�ر ٔأو الو�یل وليس وفق خطة معل ٔ�عامل حيث ميارس دوره بنا
التدقيق املايل وإالداري ومازالت الوزارة ال حتقق توازن بني مرصوفات وٕا�رادات اخلدمات 
اليت تقد�ا (تلفزیون ــ ٕاذا�ة ــ مطبعة) ��الفة للقا�دة أ�وىل من قوا�د تنفيذ املزيانیة 

ارة من إال�رادات �ري احملص� �ى املنتفعني خبدماهتا إال�المية واس�مترار �رامك مس�تحقات الوز
 دینار.  4,432,553بلغ ما ٔأمكن حرصة 

  

مت �شكيل فریق معل �رئاسة بأٔنه  18/12/2017يف ٕا�ابته بتارخي  ملس�تجوبالوز�ر ا ٔأفاد •
رة و�یل الوزارة وعضویة �دد من القيادیني والقانونیني وا�تصني من دا�ل و�ارج الوزا

لفحص ودراسة ما �اء �الس�تجواب موضوع السؤال وكذ� إالس�تجواب السابق � وتقار�ر 
اجلهات الرقابیة ووضع ٔألیة وٕاجراءات ملعاجلة ما �اء هبا ومدة معل الفریق ثالثة ٔأشهر و�رفع 

ة تقر�را بأٔعام� ٕاىل معايل الوز�ر املوقر (ٕاال ٔأن العدید من املالحظات وا�الفات مازالت قامئ
ومس�مترة دون معاجلة حقيقية ومل یمت ٕافادتنا بتقر�ر أ�عامل كام ٔأشار يف ٕا�ابته وهذا نوع من 
إالهامل والرتا� و�دم الشفافية وفقدان وضوح س�یاسة الوز�ر وتعام� مع ٔأعضاء جملس 
أ�مة واكن من املفرتض �ىل الوز�ر املس�تجوب متابعة املوضوع ومعاجلة وتاليف املالحظات 

 لفات ورفع التقر�ر بذ�).وا�ا
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و�ستشهد �جلداول مما یؤكد الرتا� و�دم اجلدیة يف معاجلة املالحظات وا�الفات وما ٔأثري يف 
 إالس�تجواب السابق: 

 
 �الل الس�نوات السابقة احملاس�بة دیوانحركة مالحظات  

 �دد املالحظات الس�نة املالیة
2016/2015 38 
2017/2016 61 
2018/2017 81 
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تنفيذ التوصیات الواردة بتقر�ر جلنة حامیة �موال العامة  جتاوز الوز�ر املس�تجوب وتقاعسه ىف •
امللكفة من جملس �مه القيام �لتحقيق الربملاين �شان ا�الفات املالیة و�داریة اخلاصة بوزارة 
��الم واجلهات التابعة لها و�الخص اكفة الت�اوزات اليت ذ�رها املس�تجوبون ىف �لسة 

واكفة  2017ینا�ر  13ر ��الم السابق جبلسة جملس �مه بتارخي �س�تجواب املنعقدة لوز�
 ا�الفات واملالحظات الىت اوردها تقر�ر دیوان احملاس�بة عن احلساب اخلتايم لوزارة ��الم.

 

ا�الفات واملالحظات اليت أٔوردها دیوان احملاس�بة عن نتاجئ الفحص واملراجعة للحساب اخلتايم وأٔداء 
 سبيل املثال: و�ىل 2018-2017��الم للس�نة املالیة وزارة 

 

ٔأورد دیوان احملاس�بة يف تقر�ره �دم تفعیل  حيثضعف وقصور و�دم فا�لیة أ�نظمة الرقابیة  •
آلیة املكتب و�یفية ٕا�داده لتقار�ره  ٕادارة التدقيق ا�ا�يل، حيث الیو�د خطة تدقيق معمتدة توحض أ

وفرتات ٕاصدارها، فقد ٔأقترص دور املكتب �ىل خماطبة إالدارات اليت �س�ل �لهيا مالحظات 
 .من قبل اجلهات الرقابیة ومتابعة إالجراءات اليت اختذت

 

 النس�بة% إالجاميل 2017/2018نوع املالحظة يف تقر�ر الس�نة املالیة 

 %17 7 مالحظات �ىل احلساب اخلتايم 1
 %112 47 مالحظات الرقابة الالحقة  2
 %64 27 املالحظات املس�مترة من س�نوات سابقة 3

 %100 81 إالجاميل
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يف تقر�ره ٔأن ضعف ٔأداء القطاع الهنديس �رتب �لیه اس�مترار بعض  احملاس�بة ٔأورد دیوان •
املالحظات �ىل تعاقدات الوزارة منذ س�نوات مالیه و�دم ٔأ�ذ ٕاجراءات �اده لتالفهيا، ومن 
املالحظات اليت وردت يف التقر�ر الس�نوي �یوان احملاس�بة للس�نة املالیة أ��رية مما �شري �دم 

 رضار ٔأو تاليف ٔأو معاجلة املالحظات وا�الفات.قدرة الوز�ر �ىل تقلیل ا�ٔ 

 

 :ومهنا وزارة إال�الم وسوء أ�داء يف تنفيذ مشاریع �حنرافات •
 

دون مدر�ة مشاریع اكنت مدر�ة يف الس�نة املالیة السابقة ومازالت �لكفهتا ا�لكیة  3هناك  -1
 رصف للس�نة املالیة أ��رية. ٕاع�دوجود 

لتنفيذ املشاریع متدنیة حيث ٔأن هناك مخس مشاریع مازال �س�بة مازالت النس�بة العامة  -2
 إالجناز فهيا صفر.

بلغ �س�بة الرصف �ىل �ما�ت من ٕاجاميل املنرصف �ىل �ب رشاء أ�صول �ري املتداو�  -3
ملیون) كام بلغ الوفر يف  7ملیون من ٔأصل  4.4% (مرصوفات قيدیة بلغت 62�س�بة 
 يل املعمتد للباب.ملیون تقریبا من ٕاجام 10الباب 

آلیة تنفيذ املشاریع �ى وزارة إال�الم �اصًة املشاریع  -4 ٕاذ نؤكد ان هناك تأٔ�ري واحض يف أ
��شائیة �ٕالضافة ٕاىل تأٔ�ري واحض يف طرح الوزارة لعقود ٔأعامل الصیانه مما �رتب �لیه متدید 

 معظم العقود بعضها لفرتات متاثل فرتة العقد أ�صيل.
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ٔأورد دیوان احملاس�بة �دم ٕاه�م الوزارة بت�دیث وتطو�ر املطبعة و�شغیلها �كفاءة وفا�لیة مما  •
ملیون د.ك �سبب اعتذارها عن طبا�ة الكتب املدرس�یة  30�ىل الوزارة ٕا�رادات بقمية  ٔأضاع

ویالحظ ٕان ٕا�رادات مطبو�ات اجلهات احلكومية اخنفضت ، �الل الثالث س�نوات السابقة
ختفيض ٕاع�دات �ر�مج املطبعة لصاحل �ر�مج ٕاضافة ٕاىل  عن الس�نة املالیة السابقة %53بنس�بة 

 .التلفزیون هو دلیل �ىل �دم ٕاه�م الوزارة هبذا النشاط إال�رادي

��الم تصل اس�مترار �دم قيام وزارة ��الم �جراءات فعا� القتضاء دیون مس�تحقة لوزارة  •
 .اىل مالیني ا��نري

دون �س�تدالل �ىل قيا�م �عامل  2017مفتش منذ �ام  350�س�تعانة بتوظیف فرق تفتيش  •
 .2017لفرتة من ا�ریل وحىت د�سمرب دینار عن ا ٔألف 848التفتيش والتلكفة بلغت 

خمالفات مالیة عن طریق قيام وزارة ��الم �لتعاقد مع بعض الرشاكت اطرافها من موظفني  •
 .ملیون دینار تقریبا 7اقدات بلغت مبالغ التع یعملون �لوزارة جحم

اس�مترار �دد �بري من ا�الفات يف وزارة ��الم لعدت س�نوات �ىل الرمغ من وعود الوز�ر  •
 املس�تجوب مبعاجلهتا وتوصیات جملس أ�مة املكررة برضورة التصدي للم�الفات واملالحظات.
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 تضخم املرصوفات �ىل حنو خمالف للقانون: •
ٔأي ٔأن رصید  يه املرصوفات احلقيقية اليت حتمل �ىل املرصوف وتدفع من البنك املرصوفات النقدیة

يه املبالغ  املرصوفات القيدیة ، حيث ٔأنو�كون قيدها احملاس�يب تفعالبنك ینخفض ورصید املرصوفات �ر 
للرصف، حيث یمت جحز املس�تحقة عن ٔأعامل مت تأٔد�هتا من قبل الغري و�نتظار اك�ل مستنداهتا املؤیدة 

�ع�د املايل ا�صص لت� أ�عامل املنجزة لیمت �سو�هتا �ىل نفس مزيانیة الس�نة املالیة اليت مت ٕاجناز 
ٔأي ٔأن رصید املرصوف   .أ�عامل فهيا، وذ� هبدف �دم حتمیل املزيانیة اجلدیدة مبرصوفات ال ختصها

نك هبا و�كون قيدها احملاس�يب مما یظهر اخللل وسوء �رتفع ورصید أ�ما�ت �رتفع وال یتأٔ�ر رصید الب 
 الرصف يف املزيانیة وتضخمي املرصوفات �ري املسددة.

 

 لر�ضةالعامة ل هیئةا�الفات يف ال احملور الثالث: 

وال حبساهبا  �لهیئة العامة للر�ضةتقيد بقوا�د املزيانیة املتعلقة تبني لنا بأٔن الوز�ر املس�تجوب مل ی  •
اخلتايم، وذ� من �الل إالطالع �ىل املرصوفات حسب الفئات والبنود �ىل مس�توى الرب�مج 
ؤأن طریقة الرصف خمالفة للرشوط والنظم املعمول هبا، مما جيعل املسؤولیة تقع �لیه �شلك اكمل وهذا 

� التقد�رات �ٔ�خص دلیل واحض �ىل سوء التقد�رات املالیة فاكن من أ��در التأٔكد من سالمة ت
(إاللزتام ٕ�ع�دات املزيانیة والتعدیل وإالع�د وما بعد إالع�د واملرصوف والوفر).  حيث ٔأن املزيانیة 

 يه ٔأداة للضبط والرقابة ولكن كرثة املناقالت ما بني البنود ٔأو الربامج.
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احلساب اخلتايم للهیئة مبلغ حسب ما �اء يف بیا�ت  أ��ريةبلغ الرصف الفعيل للس�نة املالیة  •
دیوان احملاس�بة يف تقر�ره الس�نوي قد ٔأفاد و ، وحض املذ�رة إالیضاحية تفاصیلهادینار ومل ت 46,330,105
دینار �ىل حساب العهد ومل یمت  9,040,894بأٔن الهیئة قامت برصف مبلغ  أ��رية للس�نة املالیة

ات املقررة �ملزيانیة، وميثل مرصوفات الهیئة �سویته �ىل الباب ا�تص �سبب �دم كفایة �ع�د
 للجنة أ�وملبیة الكویتية ولبعض احتادات ؤأندیة أ��شطة ا�تلفة.

�شري ٕاىل �دم إاللزتام �ملزيانیة وإالرشاف �لهيا یفرتض �ملزيانیات يه للضبط والرقابة وتعكس  وما س�بق
ال واجلهات التابعة � ومن مضهنا هیئة الر�ضة واقع احلسا�ت اخلتامية ولكن س�یاسة الوز�ر املس�تجوب 

تلزتم بقوا�د املزيانیة لكرثة النقل بني البنود والرصف �ىل حساب العهد �ٕالضافة ٕاىل جتاوز إالع�دات 
 2017/2018ویفيد دیوان احملاس�بة يف تقر�ره الس�نوي للس�نة املالیة  املالیة و�ىل سبيل املثال الباب أ�ول

س�نوات  4ا�ٓن مل تقم �س�ت�داث الهیلك التنظميي للهیئة �ىل الرمغ من مرور ما یقارب  بأٔن الهیئة حىت
�ىل صدور قانون ٕا�شاهئا اجلدید وال زالت تعمل حتت الهیلك التنظميي القدمي اخلاص �لهیئة العامة 

 للش�باب والر�ضة.

 

تقر�ره الس�نوي للس�نة املالیة یفيد دیوان احملاس�بة يف ، حيث جتاوز �ع�دات املالیة للباب أ�ول •
دینار �ىل حساب العهد ميثل رواتب  1,167,413بأٔن الهیئة قامت برصف مبلغ  2017/2018

 وماكفأٓت وبدالت لبعض العاملني �لهیئة ومل یمت �سویته وینقسم هذا املبلغ ٕاىل قسمني:

 ٔألف دینار ميثل س�نوات سابقة. 692مبلغ  -

 . 2017/2018املالیة  ٔألف دینار خيص الس�نة 474مبلغ  -
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بینت اجلهات الرقابیة قيام الهیئة بتشكيل �دد من فرق العمل والل�ان اليت �رتبط ٔأعاملها  •
�الختصاصات الوظیفية ٕالدارات الهیئة ا�تلفة، وقد �ده �از املراقبني املالني من مواطن الهدر يف 

 مزيانیة الهیئة.

 

تعز�ز بنود ٔأخرى يف نفس الباب، ویبني اجلدول البند لصاحل  هذامن  مناقالتقد قامت الهیئة ٕ�جراء ل
 :ٔأد�ه ذ�

 

 
 

ورضب اللواحئ عرض احلائط  للمنصب ءاليس س�تغاللالٕ ذ� �و  :التالعب يف التفر�ات الر�ضیة •
يف بعض أ�حيان  دون مرا�اة النظم والقرارات واللواحئ املعمول هبا مما یوحض إالهامل املتعمد والتنفيع

وهذا ٕ��رتاف مسؤويل هیئة الر�ضة يف اج�ع جلنة املزيانیات واحلساب اخلتايم بعدم إاللزتام يف 
ت الر�ضیة وإال�رتاف س�ید أ�د�، ومن املفرتض ٔأن ٔأمه ادوار الهیئة العامة للر�ضة العدید من التفر�ا

 ا�ه و�منیة روح املنافسة الرشیفة مبا یعود �لنفع �لق بيئة ر�ضیة حصیة متنع ا�متیزي والتعصب جبمیع ٔأنو 
 

المصروف على المصروف الفعليالتقدیرات بعد التعدیلالمنقول منھالتقدیراتالبند
مالحظاتحساب العھد

مساعدات االندیة واألنشطة 
1,021,65046,504,35046,330,1069,040,895-47,526,000الریاضیة

تم النقل لصالح بند تنفیذ 
االحكام القضائیة و بند 

الدورات الریاضیة
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�ىل ا�متع �ٕالضافة ر�ایة احلركة الر�ضیة يف البالد والعمل �ىل دمعها وتطو�ره ولكن ما جيري فهيا 
 .من ختبط �لقرارات وسوء التخطیط والتطبیق ٔأدى ٕاىل �راجع الهیئة وتدهورها دون تطو�ر ٔأو حتسني

 

 

 أ�س�ئ� الربملانیةاحملور الرابع: 

 

جتاهل الوز�ر املس�تجوب والتسویف وحماو� التضلیل وس�یاس�ته اليت مل مضن املامرسات �ري ا�س�توریة 
) "�لك عضو 99�لرد �ىل أ�س�ئ� الربملانیة وهذا یتعارض مع ا�س�تور بنص املادة ( بعدمتتسم �لفعالیة 

من ٔأعضاء جملس أ�مة ٔأن یو�ه ٕاىل رئيس جملس الوزراء وٕاىل الوزراء ٔأس�ئ� الستيضاح أ�مور ا�ا�لیة 
الالحئة  �ٕالضافة ٕاىل املادتني منيف اختصاصهم، وللسائل و�دة حق التعقيب مرة وا�دة �ىل إال�ابة"، 

) "یبلغ الرئيس السؤال املقدم وفقا للامدة السابقة ٕاىل رئيس جملس الوزراء ٔأو الوز�ر 123ا�ا�لیة (
ا�تص فور تقدمية ویدرج يف �دول ٔأعامل ٔأول �لسة من �رخي ٕابال�ه ٕاىل رئيس جملس الوزراء ٔأو 

اجللسة احملددة لنظره والرئيس ) "جيیب رئيس جملس الوزراء ٔأو الوز�ر �ىل السؤال يف 124( الوز�ر"، و
جملس الوزراء ٔأو الوز�ر ا�تص ٔأن یطلب تأٔجيل إال�ابة ٕاىل مو�د ال �زید �ىل ٔأس�بو�ني، في�اب ٕاىل 

 طلبه، وال �كون التأٔجيل �ٔكرث من هذه املدة ٕاال بقرار من ا�لس

يف سبيل احلصول  ٔ�مةعضو جملس ایعترب السؤال الربملاين ٔأ�د أ�دوات الرقابیة اليت ميلكها حيث ٔأن 
وإالستيضا�ات وتوجيه نظر الوزراء ٔ�عامل وزاراهتم وكشف  والبیا�ت وإالس�تفسارات �ىل املعلومات

) من ا�س�تور 50ٔأن جتاهل الوز�ر املس�تجوب ید�ل مضن خمالفة الوز�ر ٔ�حاكم املادة ( ٔأو�ه القصور هبا
ا ٔ�حاكم ا�س�تور.." وبت�اهل الوز�ر الرد "یقوم نظام احلمك �ىل ٔأساس فصل السلطات مع تعاوهنا وفق

 �ىل ٔأس�ئ� ٔأعضاء جملس أ�مة ٔأ�ل بذ� مببدٔأ التعاون املفرتض بني السلطتني وجتاوز 
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، ولكشف احلقائق الصالحيات ا�س�توریة ٔ�عضاء جملس أ�مة وسامه يف تأٔزمي العالقة بني السلطتني
هذا �ون الوز�ر املس�تجوب قد دٔأب �ىل جتاهل ٔأس�ئ�  وتفعیال للم�اس�بة احلقيقة تقدما ٕ�س�تجوابنا

 ٔأو املامط� �لرد �لهيا. ٔأعضاء جملس أ�مة

 

 

 اخلامتة
 

و�دم سامه ٔأداء الوز�ر املس�تجوب يف وزارة أ��الم واجلهات أ�خرى التابعة � برتاجع ٔأداء ت� اجلهات 
 دلیالً  إالداریة واملالیة وهو ما ميثل والت�اوزات الفاتا�إاللزتام �لنظم واللواحئ وقوانني ا�و� وٕاس�مترار 

) من ا�س�تور 17املادة ( ه وجتاوز ٔ�حاكممالی ٕا�الالً  ا �رتب �لیهمم�ىل سوء إالدارة وإالرشاف  اً واحض
اجلهات الرقابیة يف حفص البیا�ت  وهو ما ٔأكدته"لٔ�موال العامة حرمة، وحام�هتا واجب �ىل لك مواطن" 

 ت والس�الت وشؤون التوظف.املالیة واحلسا�

 

الواردة بصحیفة  وقد تقدمنا ٕ�س�تجوابنا هذا وذ� من وازع الضمري وصون أ�مانة وجسامة القضا�
 خنمتو  إالس�تجواب، مفن ٔأمه واجبات النائب ومسؤولیاته الرئيس�یة الرب �لقسم وتفعیل دوره الرقايب،

 َوَال تَلِْبُسوا الَْحق� ِ�لَْباِطِل َو�َْكُتُموا الَْحق� َوأ�نُمتْ تَْعلَُمون" ��ٓیة الكرمية "

 

 


