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عادل الدمخي: بدل اإلجازات والصفوف 
األمامية واإليجار.. استحقاقات شعبية

مت الوفاء بها بتعاون املجلس مع احلكومة

أكد رئيس جلنة امليزانيات 
البرملانية  واحلساب اخلتامي 
النائــب د.عــادل الدمخــي أن 
البدل النقدي لإلجازات ومكافأة 
الصفوف األمامية وبدل اإليجار 
هي اســتحقاقات شــعبية مت 
الوفــاء بها بتعــاون احلكومة 

مع مجلس األمة.
وقال الدمخــي في لقاء مع 
برنامج نبض اللجان الذي أذيع 
مســاء الســبت على تلفزيون 
املجلس وأعدته للنشر «جريدة 
الدستور التابعة لألمانة العامة» 
إن احلكومة لم تصدر امليزانية 
العامة للدولة مبرسوم ضرورة 
احترامــا للشــعب، وتعاونت 
مــع جلنة امليزانيات بســحب 
تقاريرها عقب اجللسة اخلاصة 
التي عقدت في ٢٥ أكتوبر إلقرار 

امليزانية.
وأضاف الدمخي ان اللجنة 
كان لديها بعض املالحظات حول 
امليزانية، ومن ثم عقدت اللجنة 
عدة اجتماعات مع وزير املالية 
حتى مت االنتهاء منها، مشيرا 
إلى أنه كان البد من خطاب مهني 
وسياسي توضيحا للتعاون بني 
القيادة السياســية واحلكومة 
مع املجلــس، من حيث الوفاء 
بكل االلتزامــات وهذا ما قلته 

في اجللسة.
وأشار إلى التعاون املهني 
بــني  واملالــي  واالقتصــادي 
الوزارة واللجنة واالستجابة 
لالستحقاقات الشعبية، مبينا 
أن املراســيم املتعلقــة ببيــع 
اإلجــازات والصفوف األمامية 

املاليــني وســوف  واملراقبــني 
نناقشها لكل وزارة بناء على 
التقارير الرقابية وبعد ذلك يتم 
إعداد احلساب اخلتامي ليعرض 

على املجلس.
وبشأن التعديالت التي متت 
علــى امليزانية اجلديــدة، قال 
الدمخي: في امليزانية السابقة 
كان البــاب األول ومصروفات 
العاملني واملوظفني في الدولة، 
وهذا سبب استعجال امليزانية، 
مبينا أنــه كان هنــاك اعتماد 
تكميلــي ومت حذفــه وأصبح 
التعيني عدديا بلغ ٢٣ ألفا و٥٠٠

شخص تقريبا.
وبــني أن هذه األعداد يجب 
أن جتد وظيفة وإذا كانت هناك 
متطلبات زيــادة في العاملني 
في الدولة فسوف تكون هناك 
مســاحة من وزارة املالية لهذا 
التعيني، مشددا على أن اللجنة 
كانــت تؤكد دائما على حقوق 

املواطنني في هذه امليزانية.
وأضاف أن امليزانية بها دعم 
جلامعة الكويت لرفع تصنيفها 
وعلــوم تطبيقية ودعم لألمن 
الغذائــي وبهــا مجموعــة من 
احلقوق يجــب إقرار امليزانية 

للتصرف في هذه احلقوق.
النقــدي  البــدل  وبشــأن 
لإلجازات والصفوف األمامية 
وبدل اإليجار، قال الدمخي إنها 
مستجدة في امليزانية ولم تكن 
موجودة، بها مراسيم ولم تكن 
موجودة، مشيرا إلى احلكومة 
بــادرت باالســتجابة ملطالــب 
النواب ووضعت بندا لبيع بدل 

وهكذا كررهــا، فلم يكن هناك 
أي اعتراض».

وبخصــوص موعد صرف 
مبالغ البدل النقدي والتوظيف 
والصفــوف األماميــة، أجــاب 
الدمخي بأن هــذا األمر أصبح 
مسؤولية احلكومة، وستقوم 
بالتنفيذ، مطالبا بسرعة صرف 
حقوق املواطنني التي تأخرت 
بســبب عــدم تضمينهــا فــي 
امليزانية ويجب على احلكومة 
أن تعجل بالصرف وأال تؤخرها 
بســبب إجراءات بيروقراطية 
وتنفيذية والدورة املستندية.

وحول مدى أهمية مناقشة 
احلسابات اخلتامية ومالحظات 
اجلهات الرقابية، بني الدمخي 
أن امليزانية هي أموال مقدرة، 
واحلساب يكون على الصرف 
الفعلــي وعمــا إذا كان مخالفا 
او مغايرا ملا قدر في امليزانية 
وفق تقارير ديوان احملاســبة 
واجلهــات الرقابيــة، واملكتب 
الفني في اللجنــة الذي يقوم 
بــدور كبيــر فــي إعــداد هذه 

التقارير ودمجها.
وقال إنه أشــار إلى رئيس 
الــوزراء بضــرورة  مجلــس 
االنتباه إلى احلسابات اخلتامية، 
مضيفا: إذا كنــا فعال نريد ان 
نغيــر النهج التنفيذي للدولة 
وإذا كنــا نريــد تغييرا حقيقا 
فلتكن احملاســبة على أساس 
عملــي مــن خالل احلســابات 

اخلتامية.
إذا كان كل  انــه  وأضــاف 
قيادي أو وزير كان يفرط في 

الشــعبية عــن طريــق وضع 
املشاريع الكبرى أو املزايدات 
في شركات مساهمة بالبورصة، 
وإنشاء شركات عاملية وتشارك 
معها الهيئة العامة لالستثمار 
ومؤسسة التأمينات االجتماعية 

ومؤسسة الرعاية السكنية.
وأكد أن التغيير ليس كلمة 
عابرة بل يتضح ويظهر جليا 
من خالل برنامج عمل احلكومة، 
وإيقاف الهدر ومحاربة الفساد 
مــن خالل حتويــالت حقيقية 
باألســماء  العامــة  للنيابــة 

وحتقيق فعلي وجدي.
وبني أن تغيير السياســة 
املاليــة الفعليــة يتضــح من 
خالل احملاســبة في سياسات 
التســليح والفساد التي حدث 
بها سابقا، مثل صفقة الكاراكال، 
وهم مستمرون في العقد بالرغم 
ما تضمنه من عموالت محرمة 

وأخطاء فنية.
وذكر الدمخي «أننا ملســنا 
وعــودا فــي تغييــر سياســة 
التعامــل مــع أمــالك الدولــة 
ولكن صورة هــذا التغيير لم 
تأتنــا بعــد، فال بــد أن يكون 
ضمن برنامــج عمل احلكومة 
ومن خالل لقائنا وزير املالية 
مــن حيث تعاملــه مع أراضي 
الدولــة والقســائم الصناعية 

واملشروعات املشتركة».
وذكــر أن كل هــذه األمور 
حتتاج إلى اجتماعات وتبادل 
الــرأي خاصــة أن كثيــرا من 
األعضــاء تقدمــوا باقتراحات 
وتصورات، وسيكون هذا أفضل 

اإلجازات والصفوف األمامية في 
اجلهات العسكرية التي تستحق 
درجة عالية اخلطورة وكذلك 

القطاع النفطي.
وقال إنه مت رصد ٣٠٠ مليون 
لإلجازات و١٥٧ مليونا للصفوف 
األمامية منها ٣٧ مليونا للقطاع 
النفطي و١٢٠ مليونا للقطاعات 
العســكرية، مبينا أن كل هذه 
املبالغ مت تضمينها في امليزانية 
التي متت املوافقة عليها وهي 

ليست صك براءة.
وأكد الدمخي «نحن نتعامل 
مــع نهــج جديــد وســنراقب 
املاليــة وسياســة  السياســة 
الصــرف لهذا النهــج اجلديد، 
النهــج  وســنراقب محاربــة 
ومكافحة الفساد السابق، فهذا 
املعيار احلقيقي في معرفة هل 
احلكومة احلالية إصالحية أم 

غير إصالحية ؟».
التصويت  وبشــأن صحة 
على تقاريــر جلنة امليزانيات 
مجتمعة من عدمها، قال الدمخي 
إنه لم تكن هنــاك اعتراضات 
على التصويت، وإمنا التقارير 
املشتملة على اجلهات مجتمعة 
يجــوز دمجها مثلما حدث من 
دمج للجهات املستقلة واجلهات 

امللحقة.
وبني أن «رئيــس املجلس 
امليزانيــات امللحقــة  عــرض 
الواردة بالتقارير،  واملستقلة 
وفــي كل تصويــت كان يقول 
هل هناك اعتراض على الدمج 
أو هنــاك اعتــراض على جهة 
ولم يجب أحد فطرق باملطرقة 

مســؤوليته ومن ثــم يرى أن 
هناك محاسبة حقيقية فلم يتم 
التجديد للقيادي مثل السابق، 
الذي كان يرى احملاســبة على 

الورق فقط.
وذكــر الدمخــي أنــه عند 
مناقشــة سياســة وآلية عمل 
اللجنــة مت احلديــث عن رفع 
تقارير تقييــم ألداء القياديني 
في الدولة لسمو رئيس مجلس 
الــوزراء حتــى تكــون حتــت 
مسؤوليته في مراقبة القياديني.
وأشــار إلى أنه في السابق 
كان هنــاك قياديــون أصحاب 
مصالح كانوا ســببا في تأخر 
أدوات ألصحــاب  أو  البلــد، 
املصالــح، مؤكــدا أن األســس 
الفعليــة لإلصــالح هــو فــي 
تقييم أداء القياديني من خالل 

احلسابات اخلتامية.
وعمــا إذا كان هناك تغيير 
في السياسة املالية للدولة وفق 
النهج اجلديد أم ال، قال الدمخي 
إن ذلــك ما وعدت به احلكومة 
عن طريق وزير املالية بأن هناك 
بالفعــل تغييرا في السياســة 

املالية.
فــي  التغييــر  أن  وبــني 
يتطلــب  املاليــة  السياســة 
التغيير في مصادر دخل الدولة، 
والتعامــل مــع املــوارد داخل 
الدولــة، والتصرف اجليد في 
أراضي الدولة واملوارد البشرية، 
والتغيير في سياسة االستثمار 
وإنشاء املشاريع واستثمارها.

وأضاف أن تغيير السياسة 
املالية يتطلب كذلك املشــاركة 

في جلنة الشؤون املالية وليس 
جلنة امليزانيات.

وعن تعهدات وزير املالية 
التــي أطلقهــا داخل اجللســة 
األخيرة ومدى متابعة اللجنة 
والنواب لها، قال الدمخي «إن 
هــذه التعهــدات الوزيــر هــو 
املســؤول عنها وعن تنفيذ ما 
تاله مــن تعهــدات، رافضا ان 
تكون تلك التعهدات وتوصيات 
اللجنة والنواب التي ذكرت في 

اجللسة حبرا على ورق».
وأكد أهمية تلبية طموحات 
الشــعب في االســتقرار املالي 
واالقتصادي للدولة، مشــيرا 
إلى أن النواب سوف يراقبون 

هذه التعهدات.
وأشاد الدمخي باملكتب الفني 
للجنــة امليزانيات واحلســاب 
اخلتامــي، مؤكدا أنه من أقوى 
وأفضل املكاتب الفنية املوجودة 
في األمانة العامة ومتمكن جدا، 
وطالبنا بدعم املكتب بتســعة 
موظفني جدد يختصون بالشأن 
احملاســبي حتى نؤهــل فريقا 
ثانيا، حيــث ان الفريق عليه 
عبء كبير جدا خاصة أن عددهم 

قليل جدا.
الدمخــي حديثه  واختتــم 
قائال: «أقررنا امليزانية بعد ٧

أشــهر، ونطالب بانعكاس في 
األداء لــدى اجلهــات الرقابية 
وحتســن أدائها في تقاريرها، 
ومتفائلون مع الشعب الكويتي 
بعطاء املجلس احلالي، فهناك 
شباب جدد طموحون وستكون 

األمور بخير في هذا البلد».

خالل لقاء مع برنامج «نبض اللجان» على تلفزيون املجلس

وبــدل اإليجار كلهــا كانت في 
امليزانيــة الســابقة واملجلس 
الســابق وليست من عمل هذا 

املجلس.
وأكد أنــه بتعاون املجلس 
واحلكومة مت الوفاء بكل هذه 
االستحقاقات، الفتا إلى أن كلمته 
في اجللسة كرئيس للجنة يبني 
أن إقرار امليزانية ال يعني إقرار 

احلساب اخلتامي.
وشــدد على أن احلســاب 
عليــه  ســتكون  اخلتامــي 
مســاءلة ومحاســبة وتقييم، 
مضيفا أنه طالب سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشــيخ أحمد 
نــواف اجلابــر الصبــاح بأن 
يقوم بواجبه جتاه احلسابات 
اخلتامية ومالحظــات ديوان 
احملاســبة واجلهــات الرقابية 
امليزانيــات وأعضاء  وجلنــة 
املجلس، وهذا واجب لن نتوانى 

فيه.
وقــال الدمخي إن امليزانية 
هي األموال املقدرة، أما احلساب 
الفعلي  اخلتامي فهو الصرف 
احلقيقي، واحملاسبة تكون على 
الصرف الفعلي، ومن خالله يتم 
تقييم أداء املؤسسات والوزارات 
واجلهات املستقلة وامللحقة ومن 
خالل تقارير ديوان احملاسبة 
واملراقبــني املاليــني، التي يتم 
جمعها في اللجنة وإعداد تقارير 

بشأنها.
املوافقــة علــى  وذكــر أن 
احلسابات اخلتامية تأتي الحقا 
بعد الصرف الفعلي، وســوف 
تأتي تقارير ديوان احملاســبة 

مت رصد ٣٠٠ مليون لإلجازات و١٥٧ مليونًا للصفوف األمامية وكل هذه املبالغ مت تضمينها في امليزانية 
إنشاء شركات عاملية تشارك معها الهيئة العامة لالستثمار ومؤسسة التأمينات ومؤسسة الرعاية السكنية

فوائض مالية 
واستقرار 

االقتصاد
د.عادل  النائب  ذكر 
الدمخي أن هناك مشكلة 
في صندوق االحتياطي 
العام ألســباب متعددة، 
ومت اللجوء إلى صندوق 
احتياطي األجيال القادمة، 
مشيرا إلى ضرورة ترميم 
الصندوق في حالة  هذا 
وجود فوائض ضخمة، 
للمحافظــة إليه حتى ال 
يتم اللجوء إلى الدين العام 
الذي يؤثر على تصنيف 

الدولة.
إنــه يجب  وقــال 
احملافظة على استقرار 
االقتصاد والسياسة املالية 
وقــوة العملة الكويتية، 
الكويــت،  وتصنيــف 
مشــيرا إلى أننا بحاجة 
ألن نكون محافظني على 
استقرارنا األمني واملالي 
واالقتصــادي، حتى ال 

تتأثر العملة.
وبــني ان «هنــاك 
فوائض لكــن ال ندري 
ما هو القادم، فقد يكون 
القــادم خطيرا، فخالل 
أزمــة كورونــا وصل 
إلى  النفط  سعر برميل 
١٦ دوالرا، وخســرنا ١١

مليارا في حلظة واحدة، 
فيجب أال نكون منتظرين 
للصدمات فقط أو نكون 
خشبة وســط األمواج، 
بل نريد سياســة مالية 
حصيفة ونقوم بترميم 
االقتصاد ونحافظ على 

االستقرار».
وشدد على ضرورة 
دراســة احملافظة على 
االســتيراد  سياســة 
وسياسة الكفاية الغذائية 
واإلنتاجية  والصناعية 
الدولة،  لهــذه  واألمنية 
مبينا أن كل ذلك يحتاج 
إلى دراسة وسياسة مالية 
جديدة للدولة والنظر إلى 
األخطار املوجودة حولنا.
إلى أهمية  وأشــار 
وجود جهاز إدارة األزمات 
في الدولة، إلدارة األزمات 
احلديثة مثــل كورونا 
املاليــة،  وأزمــة ٢٠٠٨ 
الفتا إلى أنه ســيتقدم 
بقانون  بهذا االقتــراح 

في قادم األيام.


