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الصناديق السيادية 
للدولة وميثاق الشفافية 

املالية (١ ـ ٦) 

أثار اجلدل حول املوقف احلقيقي للمركز 
املالي للدولة تباينا في املواقف بني األطراف 
املعنية في هذا املوضوع، وذلك نتيجة لغياب 
الشــفافية الكاملة للبيانــات املالية ومدى 
موثوقيتها، األمر الذي انعكس ســلبا على 
الناجحة ملعاجلة االختالالت  إيجاد احللول 
في امليزانية العامة للدولة لسد الهوة الكبيرة 

بني إيرادات الدولة ونفقاتها.
وقد قدمــت اإلدارة املالية العامة للدولة 
مبادرات عديدة لترشيد اإلنفاق في امليزانية 
واحلد من الهدر، إال أن التحديات التي تواجهها 
اإلدارة املالية العامة لم متكنها من معاجلة هذه 
الهوة بسبب عمق االختالالت الهيكلية في 
املاليــة العامة للدولة، بل إن أزمة العجز في 
امليزانية العامة للدولة قد تفاقمت إلى درجة 
أنه قدرت احتياجات الدولة من السيولة خالل 
اخلمس ســنوات املقبلة لتصل في حدود 
٤٥-٦٠ مليار دينار حسب التقارير الصادرة 

بهذا الشأن.
وحتى هذه اللحظة لم يتم حسم القرارات 
املتعلقة مبعاجلة عجز امليزانية العامة، سواء 
كان ذلك بقانون الدين العام أو السحب من 
احتياطي األجيال القادمة، وذلك بسبب وجود 

أزمة ثقة بني األطراف ذات الصلة.
وتــرى اإلدارة املاليــة العامــة ملعاجلة 
موضوع االســتدامة املالية وفقا لبرنامجها 
الوطني لالستدامة االقتصادية واملالية في 
 -٢٠٢٢/٢٠٢١) سياق برنامج عمل احلكومة 
٢٠٢٥/٢٠٢٤)، يتمثل في تعزيز كفاءة اإلدارة 
احلكومية من خالل عدة مبادرات منها حوكمة 
تنفيذ اإلصالح املالي، وتطوير نزاهة وشفافية 

اإلدارة احلكومية.
ويأتي ما تصبوا إليه اإلدارة املالية العامة 
للدولة في ســياق التوجه العاملي باالهتمام 
بشكل ملحوظ بضرورة تبني مبادئ احلوكمة 
ومعايير احملاسبة الدولية في السنوات املاضية، 
لتعزيز الثقة في البيانات املالية التي تصدرها 
مؤسسات القطاع العام، ودورها في حتسني 
جودة تلك البيانات، خاصة في ظل احلاجة 
املاسة لها لتحسني اتخاذ القرارات االقتصادية 
واملالية، والتي تعتبر من املعطيات األساسية 
لتلك القرارات سواء كان ذلك على مستوى 

القطاع العام أو اخلاص.
أما على مستوى الرأي العام والذي يعتبر 
الشــريك الرئيسي في العملية اإلصالحية، 
فيتطلب األمر االفصاح له عن البيانات الكاملة 
عن األنشطة املالية للدولة، سواء كانت ضمن 
امليزانية العامة للدولة أو خارجها، وعن أهم 
املخاطر التي قــد تعتريها، خاصة في ظل 

قانون حق االطالع على املعلومات الذي مت 
إقراره مؤخرا من قبل مجلس األمة، ويأتي 
هذا القانون في سياق تعزيز الرقابة العامة 

واملساءلة.
ومبا أننــا هنا نتطرق لألنشــطة التي 
تكون خــارج امليزانية العامة للدولة، وعلى 
وجه التحديد أنشطة االستثمارات املتعلقة 
بالصناديق الســيادية، فإنه البد أن تكون 
إلدارة مثل تلك االســتثمارات استراتيجية 
واضحة تتسم بالشفافية، على أن تتضمن 
تلك االستراتيجية حتديد املخاطر احملتملة 
وأنواع االستثمارات ومكوناتها، وكيفية إدارتها 
وكلفة إدارتها من أجل حتقيق االستدامة املالية 

لألجيال احلالية والقادمة على حد سواء.
كما ينبغي إخضاع تلك البيانات املالية بوجه 
عام ملتابعة األجهزة الرقابية املستقلة، ولعل 
من أهم تلك األجهزة الرقابية بالدولة ديوان 
احملاســبة، والذي يتبع السلطة التشريعية 
ممثل مبجلس األمــة، حيث يوافي الديوان 
املجلس بتقارير دورية سنوية وحسب الطلب 
أيضاـ  حسب األحوالـ  ويهدف الديوان من 
هذه املتابعة التحقــق من جودة وموثوقية 
البيانات املالية التي تصدرها اإلدارة املالية 

العامة للدولة.
ولتعزيز الثقــة بالبيانات للمالية العامة 
للدولــة يتطلب تبنــي اإلدارة املالية العامة 
ملبادئ احلوكمة، وحتسني مستوى الشفافية 
للمالية العامة بشكل طوعي لنيل ثقة الرأي 
العام، وهناك الكثير من الدول بادرت طوعا 
لتحقيق ذلك، ويجب أال نغفل بأن مثل تلك 
املبادرات تعزز من مكانة الدولة املالية أمام 
املؤسسات املالية الدولية مبا فيها مؤسسات 

التصنيف املالي.
ونأمل من ان تتحقق شــفافية للبيانات 
املالية وفقا ملا جاء مبضمون البرنامج الوطني 
لالستدامة االقتصادية واملالية، والذي أعده 
الفريق التوجيهي املشكل برئاسة وزير املالية 
التابع للجنة الشؤون االقتصادية في مجلس 
الوزراء، هذا بأن يأتي هذا البرنامج في سياق 
تبني وتنفيذ اإلدارة املالية العامة للدولة ملبادئ 
احلوكمة والشــفافية، مبا ينسجم إلى حد 
ما مع مقترح بعــض النواب املتعلق بطلب 
العامة لالستثمار رقم  الهيئة  تعديل قانون 
(٤٧) لســنة ١٩٨٢، بحيث يتم إلزام الهيئة 
بنشر وإصدار تقارير دورية سنوية عن أداء 
أعمال الهيئة وإدارة الصناديق االستثمارية 
السيادية واألموال املســتثمرة التابعة لها، 
أو املكلفة باســتثمارها باجلريدة الرسمية 

وباملوقع اإللكتروني اخلاص بالهيئة. (يتبع)

بقلم: بدر مشاري احلماد
نائب رئيس جهاز املراقبني املاليني 

بالوكالة (سابقا)
baderalhammad.com

خالد العتيبي يسأل «األشغال» عن تأخير
إجناز البنية التحتية ملنطقة شرق الرقة

خالــد  النائــب  وجــه 
العتيبــي ســؤاال لوزيرة 
األشغال د.رنا الفارس عن 
تعطل مشروع شرق الرقة 
اإلسكاني والذي من املنتظر 
أن يخدم ٢١٥ أســرة (عدد 
قسائم القطعة السكنية).

الســؤال علــى  وجــاء 
النحو التالي: مازالت وزارة 
األشغال بإجراءاتها اإلدارية 
ودورتها املستندية مع بقية 
الوزارات تعطل مشــروع 
شرق الرقة اإلسكاني والذي 

من املنتظــر أن يخدم ٢١٥ 
أسرة (عدد قسائم القطعة 
الرغم  الســكنية). فعلــى 
من مــرور فتــرات طويلة 
علــى القضية لكــن مازال 
تضارب اجلهات احلكومية 
بني وزارت األشغال واملالية 
والبلدية والكهرباء مستمرا 
علــى حســاب االنتهاء من 

البنى التحتية للمنطقة.
يأتي هــذا علــى الرغم 
الالمحدود  التوصيات  من 
من كل القطاعات بســرعة 

باملناقصة املتعلقة بإنشاء 
وإجنــاز وصيانــة طــرق 
ومجاري وأمطار وخدمات 
التحتيــة بشــرق  للبنــى 

الرقة؟
٢ - ما أسباب التأخير في 
االنتهاء من إدراج املناقصة 
(هـ ط/ ٢٩٤) املتعلقة بشرق 
الرقة ضمن مشروع ميزانية 
العام احلالي؟ وما اإلجراءات 
املتخذة مع وزارة املالية؟ 
يرجى تزويدي باملراسالت 

الدالة على ذلك.

االنتهاء من البنى التحتية 
للبدء في بناء القسائم ومن 
ثم املساهمة في التخفيف 
عــن املواطنــني، وعليــه 
يرجــى التفضــل بتوجيه 
الســؤال التالــي لوزيــرة 
األشــغال العامــة ووزيــر 
الدولة لشؤون االتصاالت 

وتكنولوجيا.
١ - مــا اإلجراءات التي 
الوزارة تنســيقا  اتخذتها 
الــوزرات واجلهــات  مــع 
األخرى املعنية فيما يتعلق 

استفسر عن إدراج املناقصة ضمن امليزانية احلالية

خالد العتيبي

مرزوق اخلليفة: رسوم املطار
تنطبق على املواطن أم الوافد؟

وجــه النائــب مرزوق اخلليفة ســؤاال إلــى نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشــيخ حمد جابر العلي قال 
في مقدمته: أصدرت اإلدارة العامة للطيران املدني قرارا عن 
بدء ســريان قرار تعديل رســوم خدمات املطار اعتبارا من ١ 
يونيو بواقع ٣ دنانير للراكب املغادر ودينارين للراكب القادم. 
وطالب بتزويده وإفادته باآلتي: هل هذه الرسوم تنطبق على 
املواطــن أم على الوافد؟ إذا كانت تنطبق على املواطن - ما 
ســبب ســريانها عليه؟ وهل مت أخذ رأي الفتوى والتشريع 
قبل تعديل رسوم خدمات املطار؟ إذا كان اجلواب باإليجاب، 
يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الرأي - وإذا كان اجلواب 
بالنفي فما سبب عدم أخذ رأي الفتوى والتشريع؟ وما اخلدمات 
مرزوق اخلليفةاإلضافية املقدمة نظير أخذ هذه الرسوم في املغادرة والقدوم؟

أحمد احلمد لتنفيذ مساكن تالئم
املرأة الكويتية املطلقة واألرملة

سعد اخلنفور: حتّمل الدولة تكلفة
حفر القسائم الصخرية بـ «املطالع»

أعلــن النائب أحمد احلمد عــن تقدمه باقتراح برغبة، 
قال في مقدمته: إنه رغبة في االبتعاد عن استغالل جتار 
وسماسرة العقارات الذين يقومون باستغالل حالة املواطنة 
الكويتية ويقومون ببيع الوحدات السكنية بأسعار خيالية 
تتعدى قــرض بنك االئتمان الكويتــي ورغبة في ضمان 
حقوق املرأة الكويتية التي كفلها القانون وهو حق السكن، 
ولتوفير سكن مالئم يضمن حياة كرمية للمرأة الكويتية 
في حاالت خاصة، أتقدم باقتراح برغبة هذا نصه: تتولى 
املؤسســة العامة للرعاية الســكنية تنفيــذ مجموعة من 
املســاكن (بيوت وشقق) بشكل يالئم املرأة الكويتية في 
حاالت خاصة (املطلقة واألرملة ولها أوالد) في مشــاريع 
الرعاية السكنية في املدن السكنية اجلديدة على أن تكون 

مبساحات تفي باحتياجات ومتطلبات األسرة».

تقدم النائب سعد اخلنفور باقتراح برغبة في شأن حتمل 
الدولة تكلفة حفر القسائم في األراضي الصخرية مبوقع 
مدينــة املطالع، جاء في مقدمته ما يلي: يواجه املواطنون 
أصحاب القســائم في منطقة املطالع مشاكل عديدة لبناء 
منازلهــم يأتــي على رأســها وقوع قســائمهم على أراض 
صخريــة، األمر الذي يزيد من كلفة احلفر واألعباء املالية 
على املواطنني. ونظرا ملــا يعانيه املواطنون من صعوبة 
احلفر والتكلفة املادية العالية عليهم بسبب صالبة األرض 
ونوعيتها، لذا أتقدم باالقتراح برغبة التالي وعرضه على 
مجلس األمة: تتحمل الدولة تكلفة حفر القسائم في األراضي 
الصخرية مبوقع مدينة املطالع وذلك من خالل عدم خصم 

القيمة الرمزية للقسيمة أو ما يعادل قيمة احلفر.

أحمد احلمد

سعد اخلنفور

أسامة الشاهني: ما عدد املتلقني جرعة واحدة
من «أكسفورد» وهل لدى الدولة كميات كافية؟

أســامة  النائــب  وجــه 
الشاهني ســؤالني إلى وزير 
الشــيخ د.باســل  الصحــة 
احلمــود الصبــاح، ونائــب 
الــوزراء  رئيــس مجلــس 
ووزير الدفاع الشــيخ حمد 

جابر العلي.
وقــال في مقدمة ســؤاله 
إلــى وزيــر  األول املوجــه 
الصحة: ملا كان متلقو تطعيم 
ڤيروس كورونــا (كوفيد- 
١٩) املعروف بـ «أكسفورد» 
يعانون ويتعرضون للخطر 
بسبب تأخر جرعتهم الثانية 
منه، وملا كانت إجابات «وزارة 
الصحة» للرأي العام بشأنه 

إن صحت - بشأنه. وطالب 
بتزويده وإفادته باآلتي:

١ - كــم يبلغ عدد متلقي 
جرعــة واحــدة مــن عقــار 
«أكسفورد» في الدولة؟ وهل 
لدى «وزارة الصحة» كميات 
إضافية منه وكم يبلغ عددها؟
٢ - ما الســبب املباشــر 
لتأخير تلقي اجلرعة الثانية 
منه ملستحقيها؟ وما الوقت 
احملدد للبدء بذلك وإمتامه؟

٣ - ملاذا لم يتم الشــراء 
املباشــر للعقار ومت اللجوء 
لوكيل محلي؟ برجاء تزويدي 

بوثائق التعاقد معه.
وقال في ســؤاله الثاني 

املتعاقــدة واملســتفيدة منه 
عالقة بالتصميم أو اإلدارة؟

٢ - ملاذا اإللزام بسداد قيمة 
فحص كوفيد- ١٩ (بي سي 
آر) لشركة بعينها للقادمني 
وباحلد األعلى للسعر؟ رغم 
كون «وزارة الصحة» قد قامت 
بترخيص عدد من املختبرات 
الطبية وحددت السعر األعلى 
وأتاحت التنافس في السعر 

األدنى؟
٣ - ما إجراءات «الطيران 
املدنــي» للرد على شــكاوى 
املتكررة  ومعاناة املواطنني 
واملستمرة من تطبيق «كويت 

مسافر»؟

املوجــه إلــى نائــب رئيس 
الــوزراء ووزيــر  مجلــس 
الدفــاع، ملــا كانت شــكاوى 
املواطنني كثيرة ومتواصلة 
على موقع «كويت مسافر»، 
ومتت إثارة شــبهات إدارية 
ومالية عديدة بشأنه، وسط 
صمت اجلهات املختصة ودون 
تقدميهــا تبريرات واضحة، 

لهذه األعطال والشبهات.
وطالب بتزويده وإفادته 

باآلتي:
١ - مــن قــام بتصميــم 
موقع «كويت مسافر» ومن 
يقوم بإدارته؟ وهل لشركة 
«نــاس» خلدمــات الطيران 

سأل وزير الدفاع عمن قام بتصميم موقع «كويت مسافر»؟

ما متوسط أعمار من تلقوا اللقاح وعدد املسجلني في املنصة؟

أسامة الشاهني

مختصرة وناقصة، وملا كان 
الرأي العام يتداول معلومات 
«مالية» وصحية مزعجة - 

أحمد مطيع لوزير الصحة: كم عدد األشخاص ممن
تلقوا اجلرعة األولى فقط من لقاح «كوفيد - ١٩»؟

وجــه النائــب د. أحمــد 
مطيــع ســؤاال برملانيــا إلى 
وزير الصحة الشيخ د. باسل 
الصباح، في شأن اللقاح ضد 

ڤيروس كورونا.
ونص السؤال على ما يلي:
نشــرت جريدة «األنباء» 
فــي عددهــا املنشــور يــوم 
اخلميس املوافق ٢٠٢١/٤/٢٩ 
خبرا مفاده أن: «١٫١٥ مليون 
مواطن ومقيم حصلوا على 
التطعيم بنسبة ٢٧٪». وطالب 

بتزويده وإفادته باآلتي:
١ ـ هــل ما جاء في اخلبر 
املذكــور حــول عــدد متلقي 

التطعيم صحيحا؟
٢ ـ كــم عدد األشــخاص 
الذين تلقــوا اجلرعة األولى 
فقــط من اللقــاح؟ وكم عدد 

٣ـ  ما أنواع اللقاحات التي 
استوردتها الكويت؟ وكم عدد 
الدفعات التي استقبلتها لكل 
نوع؟ وكم عدد اجلرعات في 
كل دفعة؟ كم عدد اجلرعات 
التالفــة منها؟ مــع تزويدي 
باجلــدول الزمنــي لوصول 
هــذه الدفعات إلــى الكويت 
وذلك منذ بدء عملية التطعيم 
حتى تاريخ ورود هذا السؤال، 
وبجميــع البيانات والعقود 
واملستندات التي تثبت ذلك.
٤ ـ مــا معــدل التطعيــم 
لــكل شــهر علــى حــدة من 
بدايــة عملية التطعيم حتى 
تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع 
تزويدي بجميع البيانات التي 

تثبت ذلك.
ـ مــا إجــراءات وزارة   ٥

٩ ـ كــم عــدد مــن أعطوا 
جرعة واحــدة فقط تعويال 
على إصابة ســابقة واعتداد 
ذلــك إمتــام التطعيــم؟ مع 
تزويــدي باملســتندات التي 

تثبت ذلك.
١٠ـ  كم عدد املسجلني الذين 
لم يتلقوا اجلرعة األولى حتى 

تاريخ ورود هذا السؤال؟
١١ ـ ما متوسط أعمار من 

تلقى اللقاح؟
١٢ ـ كــم عدد األشــخاص 
املسجلني في منصة التطعيم 
والذين جتاوز أعمارهم (٥٠) 
عاما سواء من الكويتيني أو 
غير الكويتيــني ولم يتلقوا 
اللقــاح حتى تاريــخ ورود 
هذا الســؤال؟ مــع تزويدي 

بالبيانات اخلاصة بذلك.

الصحة بخصوص من تلقى 
اجلرعــة األولــى مــن لقاح 

أكفسورد؟
ـ كــم عــدد جرعــات   ٦
أكسفورد التي أعطيت؟ وهل 
ستســتورد الكويت تطعيم 

أكسفورد في املستقبل؟
٧ ـ كم عدد الدفعات التي 
ستصل خالل الفترة القادمة؟ 
وما اجلدول الزمني لوصولها؟

٨ ـ كم عدد الذين أصيبوا 
مرة أخرى بڤيروس كورونا 
خالل الثالثة الشــهور التي 
منعــوا فيهــا مــن التطعيم 
بسبب سبق إصابتهم؟ وهل 
توجد وفيات بينهم؟ إذا كانت 
اإلجابــة باإليجــاب، كم عدد 
هذه الوفيــات؟ مع تزويدي 

بالبيانات اخلاصة بذلك.

د.أحمد مطيع

الذين تلقوا اجلرعة الثانية؟ 
مع ذكر جنسياتهم، وذلك منذ 
بــدء عمليــة التطعيم حتى 
تاريخ ورود هذا السؤال، مع 
تزويدي بجميع املســتندات 

والبيانات التي تثبت ذلك.

مساعد العارضي:  ما املبلغ املستثمر في مصفاة
ڤيتنام وما وضعها من الناحية الفنية واالقتصادية؟

النائــب مســاعد  وجــه 
العارضي ســؤاال إلى وزير 
النفط ووزير التعليم العالي 
د. محمــد الفــارس، قال في 
مقدمته: صرح وزير النفط 
السابق لكونا في مارس ٢٠١٩ 
بأن «مصفــاة ڤيتنام تعمل 
بشــكل جيد وهنــاك أرباح 
جتنى منهــا» وكذلك صرح 
التنفيذي ملؤسسة  الرئيس 
البترول في ديســمبر ٢٠١٩ 
بعد زيارته للمصفاة برفقة 
الرئيس التنفيذي للشــركة 
بأن «شركة البترول العاملية 

تخدم أهداف املؤسسة بالقارة 
اآلسيوية، مؤكدا قدرة الشركة 
علــى التغلب علــى أي حتد 
يواجه مشاريع املؤسسة».

وطالب العارضي بتزويده 
وإفادته باآلتي:

١ـ  املبلغ املستثمر وجميع 
االلتزامــات علــى اجلانــب 
الكويتــي باملشــروع حتــى 

تاريخه.
٢ ـ وضــع املصفاة املالي 
من تاريــخ التصريحني الى 

تاريخ هذا السؤال.
٣ـ  األرباح التي مت جنيها 

وضع املصفــاة من الناحية 
الفنيــة واالقتصاديــة مــع 
تبيان مؤشرات جناحها بذلك 
من خــالل تزويدنا بتقارير 

معتمدة مقارنة باخلطة.
٦ـ  األعداد احلالية للعمالة 
الكويتيــة (ســواء كانــت 
مباشــرة او غيــر ذلك)، من 
العاملني بشركة املصفاة أو 
املنتدبــني، مع ذكر املناصب 
التــي يشــغلونها وبيــان 
بخبراتهــم ومخصصاتهــم 
من رواتب وميزات، شــاملة 

جميع التكاليف.

منــذ تشــغيل املصفــاة الى 
تاريخــه، مع تبيــان حصة 
الكويت منها واألرباح التي 

مت توريدها للمؤسسة.
٤ـ  التحديات التي تواجهها 
الشركة في مشروع املصفاة 
وهل مت التغلب عليها كما أكد 
الرئيس التنفيذي للمؤسسة 

في تصريحه. 
تفصيليــة  إفــادة  ـ   ٥
بخصوص اإلجــراءات التي 
شــركة  إدارة  بهــا  قامــت 
البتــرول الكويتية العاملية 
وشركائها احلالية لتحسني 

مساعد املطيري

فارس العتيبي يطلب كشفًا بأبناء الكويتيات
املقيدين في «اخلدمة املدنية»

وجه النائب فارس العتيبي سؤاال 
إلى وزير املاليــة خليفة حمادة جاء 
كالتالي: صدر املرسوم رقم ١٧ لسنة 
٢٠١٧ باستبدال نص البند ١ من املادة 
١ من املرسوم الصادر في شأن نظام 

اخلدمة املدنية، قاضيا بأنه يشترط 
فيمــن يعني في إحــدى الوظائف أن 
يكــون كويتــي اجلنســية، فــإن لم 
يوجــد فتكون األفضلية لألبناء غير 
الكويتيــني من أم كويتية، لذا يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي: كشف بأبناء 
الكويتيات املقيدين لدى ديوان اخلدمة 
املدنية، مع بيان تاريخ تقدمي الطلب 
واإلجراءات املتخذة لتوفير وظائف 

تتالءم مع مؤهالتهم.
فارس العتيبي


