
 

 

 

 2019ابريل  23التارخي: 

 احملرتم      الس يد / رئيس جملس الأمة 

 حتية طيبة وبعد ،،،

 

من ادلس تور اليت نصت عىل أأن "للك عضو من أأعضاء جملس الأمة  100استنادًا عىل املادة 

 أأن يوجه ا ىل رئيس جملس الوزراء أأو الوزراء اس تجواابت عن الأمور ادلاخةل يف اختصاصاهتم".

 

 نتقدم بتوجيه الاس تجواب التايل ا ىل وزير ال عالم ووزير ادلوةل لشؤون الش باب.           

 

 تفضلوا بقبول فائق ال حرتام،،،

 

 

 

   محمد حسني ادللل                د. عادل جامس ادلخمي      رايض أأمحد العدساين      
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ْم تعاىل قال ْ ِلََماََنهِتِ يَن ُهم ِ وَن"سورة املعارج" َواَّلذ ْم قَائِمم يَن ُهم بَِشهَاَداهِتِ ِ وَن َواَّلذ  َوَعهِْدُِهْ َراعم

َمامم َراعٍ َوَمْسؤوٌل َعْن 
ِ
ْ َمْسؤول َعْن َرِعيذتِِه، ال ُُّكم ْ َراعٍ َوُكم ُُّكم قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل " ُكم

َو َمْسؤ  لم َراعٍ يِف َأْهِِلِ َوهم جم ا َوَمْسؤوةَلٌ َعْن َرِعيذِِتَا، َرِعيذتِِه، َوالرذ وٌل َعْن َرِعيذتِه ِ، َوالَْمْرَأةم َراِعَيٌة يِف بَيِْت َزْوِِجَ

ِدِه وَمْسؤوٌل َعْن َرِعيذتِِه،  ي ِ لم َراعٍ يِف َماِل َأِبيِه -َوالَْخاِدمم َراعٍ يِف َماِل س َ جم قَاَل: َوَحِسبْتم َأْن قَْد قَاَل: َوالرذ

ْ َراعٍ َوَمْسؤوٌل َعْن َرِعيذتِِه " َوَمْسؤوٌل َعْن رَ  ُُّكم  متفق عليهِعيذتِِه َوُكم

 

انطالقًا من واجبنا بصون الأمانة واحلفاظ قسمناه أأمام هللا والشعب الكوييت و أأ برًا ابلقسم العظمي اَّلي 

ننا عىل الأموال العامة  أأي  وحماس بةلن نتواىن عن تشديد الرقابة والالزتام بنصوص ادلس تور والقانون، فا 

، مفن اختصاصهاخملالفات والتجاوزات والأمور ادلاخةل يف متابعة و يف أأداء همامه وواجباته وزير مقرص 

 هذه املامرسات والتخبطات الس ياس ية والتفريط ابملسؤولية.ل الواجب وضع حد 

اثرة مسؤولية  الوزير  ىل ا  لقد تبىن ادلس تور الكوييت فكرة املساءةل الس ياس ية للوزراء ، واليت هتدف ا 

دارة شؤون الوزارة واجلهات  املس تجوب س ياس ياً نتيجة ما ظهر منه يف أأداء همام منصبه ومسؤولياته يف ا 

اداء الوزير املس تجوب من خمالفة القانون  يفالتابعة هل من تقصري أأو جعز أأو أأخطاء ، وقد برز ذكل 

  هامل اخملالفاتا  بصورة جس مية والتجاوز عىل املال العام وتراجع اداء الوزارة واجلهات اخلاضعة لها وتعمد 

، ةمعضاء جملس الأ أأ س ئةل أأ يف الرد عىل ادلوةل والتقاعس  يفوردهتا اجلهات الرقابية أأ واملالحظات اليت 

وتراجع وضعف اجلهات اخلاضعة هل عدم الاس تقرار واخالل حبقوق املواطنني  مما أأوجد حاةل عامة من

حملافظة عىل املال اب التفريط يف املسؤولية والضعف والِتاون يف القيام ابملس ئوليات ادلس تورية والقانونية

السكوت ، وهو الأمر اَّلي ل ميكن قبوهل أأو مما أأدى ا ىل هدرها بسبب سوء الأداء وطريقة الرصف العام

س تور الكوييت ، وابلرجوع ا ىل ادلاملسؤولية الس ياس ية الوزير املس تجوب ب معه حتميلعنه مما يس توج

 هااتن املاداتن أأنه لعضو  ( منه حيث تقر100،101ملادتني )يف ا مبدأأ املساءةل الس ياس يةجنده قد تبىن  
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واملسائل ادلاخةل  يف املوضوعات الوزراء أأو الوزراءجملس الأمة توجيه اس تجواب ا ىل مسو رئيس جملس 

ىل ”  عىل ما ييل: 100يف نطاق اختصاصاهتم. فتنص املادة  للك عضو من أأعضاء جملس الأمة أأن يوجه ا 

ىل الوزراء اس تجواابت عن الأمور ادلاخةل يف اختصاصاهتم. ول جتري  مسو رئيس جملس الوزراء وا 

ل بعد مثانية أأايم عىل الأ  قل من يوم تقدميه، وذكل يف غري حاةل الاس تعجال املناقشة يف الاس تجواب ا 

عىل أأن " لك وزير مسؤول دلى جملس الأمة عن أأعامل وزارته  101بيامن تنص املادة …” وموافقة الوزير

ذا قرر اجمللس عدم الثقة بأأحد الوزراء اعترب معزتًل للوزارة من اترخي قرار عدم الثقة، ويقدم اس تقالته  وا 

ثر فورًا. ول جيوز ط ل بناء عىل رغبته، أأو طلب موقذع من عرشة أأعضاء ا  رح موضوع الثقة ابلوزير ا 

ليه ول جيوز للمجلس أأن يصدر قراره يف الطلب قبل س بعة أأايم من تقدميه  مناقشة اس تجواب موجه ا 

 ويكون حسب الثقة من الوزير بأأغلبية الأعضاء اَّلين يتأألف مهنم اجمللس فامي عدا الوزراء، ول يشرتك

 الوزراء يف التصويت عىل الثقة".

حيث أأن الوزير املس تجوب قام ابلعديد من اخملالفات والتجاوزات القانونية واملالية والفنية وال دارية 

مارس التعسف  قدوكذكل فامي يتعلق بشؤون التوظيف وفقدان مبدأأ العدل واملساواة والشفافية و 

يتعارض مع ادلس تور اَّلي ينص عىل العدل واملساواة دون متزي وذكل يف املادتني مما ابلصالحيات والامتيز 

ىل الهدر ابملصاريف وعدم التقيد ابلنظم واللواحئ وقواعد املزيانية ول الأخذ ابل عتبار 29و  7) ( ابل ضافة ا 

اوز الصارخ وتفريط يف لك اجلهات اليت يرشف علهيا مما يشري ا ىل ال هامل الواحض والتجاحلساابت اخلتامية 

س تخدام صالحياته والتدخل  تباع س ياسة الرتضيات السافر يف الهيئات اليت تتبعه واابملسؤولية وتوسع اب 

والتنفيع من خالل سوء ال دارة وطريقة التعينات والرتضيات املش بوهة والترصف اليسء واخلاطئ يف 

وزارة  و رة ال عالم واجلهات التابعة هلالعديد من احليازات الزراعية وكذكل اس تغالل املنصب يف وزا

من ادلس تور  91أأداًء لواجب الأمانة وبرا حبق القسم ادلس توري يف املادة  ادلوةل لشؤون الش باب.

  وابلأخصواستشعارا مبسؤولياتنا النيابية والوطنية امللحة وحفظا للامل العام للك تكل الأس باب جممتعة 
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أ ملني من هللا س بحانه وتعاىل أأن  ،الاس تجواب املاثل قدمنا هذا الاس تجواب يففامي س نذكره من حماور 

 يلهمنا الصدق والصواب يف القول والعمل.

 

الهيئة العامة احملور الاول: خمالفة القانون وسوء اس تعامل السلطة فامي مارسه الوزير من جتاوزات يف اداء 

 :لشؤون الزراعة والرثوة السمكية

صالح اخللل الكبري يف ملف ا  مواقف بأأن الوزير املس تجوب مل يأأخذ عىل عاتقه  ةجلياً يف عدلقد ثبت لنا 

احليازات الزراعية دلى الهيئة العامة للزراعة بل وصل به الامتدي اىل جتاهل توصيات جلان التحقيق وعدم 

لغاء قرارات تشكيل جلان حتقيق يف هذا امللف امليل اجلس مية ء ابخملالفات الرد عىل الأس ئةل الربملانية وا 

  ومن أأمثةل ذكل: والتعدي عىل أأرايض الوطن بشلك غري مس بوق

  تقرير جلنة التحقيق يف احليازات الوزير املس تجوب يف جتاهل وعدم الاخذ بتوصيات اس متر

جملس الامه احلايل ومن عىل الرمغ من وعوده املس مترة لأعضاء  2015ر يف عام دالزراعية الصا

 لعمل عىل تنفيذ توصيات جملس الامه واجلهات الرقابية.ابخالل وسائل الاعالم 

  لغاء 2018يف يونيو مل يكتف الوزير املس تجوب ابلوعود الواهية بل قام قرار رئيس جملس  اب 

مما ل يدع العام بتشكيل جلنة حتقيق يف قرارات التوسعة يف احليازات الزراعية الادارة واملدير 

نية دليه يف ال صالح وقد تبني مرارًا مبامرساته وقراراته التخبطية واليت تبني جماًل للشك بأأنه ل 

عدم اجلدية يف الأخذ بتوصيات اللجان بل مارس التسرت عىل هذه اخملالفات عىل حنو خمالف 

تخم ابخملالفات اليت ليس دليه القدرة ول التوجه ل صالح هذا امللف امل للقانون مما يثبت بأأنه 

دارة هذه الهيئة ملسؤوليةازدادت بشلك كبري أأثناء محِل   .ا 
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  مسلسل ال خفاقات ال دارية للوزير املس تجوب بعدما أأصدر قرارا تعسفيًا بسحب  اراس متر

بتسمية الوظائف القيادية وال رشافية  بأأحقيته ال دارة واملدير العامرئيس جملس صالحيات 

ىل التقاعد، حاهلصالحية ال  و  ا صدار القرارات املتعلقة  يف كام حسبت صالحية املدير العام ا 

ىل ضافة ا  هناء عقود املوظفني وال حاةل ا ىل  حسب بتشكيل اللجان وفرق العمل، ا  صالحية ا 

ابلهيئة واليت تعد جتميد اكمل التحقيق أأو النيابة ابلنس بة ا ىل مجيع الوظائف القيادية وال رشافية 

دارة العل  يا يف الهيئة وتعطيل لأعاملها وخلق مشألك داخلية بني العاملني يف الهيئة انعكست لال 

ساُه ذكل يف غياب الانسجام بني الوزير ورئيس جملس ال دارة واملدير العام  عىل أأداء الهيئة

 .أأثر سلبا عىل أأداء الهيئة

 ختاذه  الوزير مبارشة وغري مبارشة  يف هيئة الزراعة قراراتاملس تجوب خيالف القانون والنظم اب 

وتوزيع حيازات وما اىل ذكل وهو قانوًَن وأأي قرار يتعلق مبنح  للعاملني ندبال و  نييتع تتعلق ابل 

وفقاً لقانون هيئة الزراعة اَّلي أأعطى الاختصاص للمدير العام وجمللس  تكل الصالحيات ل ميكل

 .ن أأمام القضاءتكل القرارات قابةل للطع وتعدالادارة اَّلي يرأأسه املدير العام 

   

 زراعة والرثوة السمكية يف توزيع احليازات البديةل املتعارضة لا لشؤون تقاعس الهيئة العامة

قابل قيام الهيئة بتوزيع حيازات وابملحديد الطريق الاقلميي وسكة  مسارواملترضرة مع مرشوع 

 ن يكون للمترضرين نصيب فهيا.أأ خرى اكن من املفرتض أأ طراف زراعية لأ 

  يف خمالفة القانون وهدر أأرايض ادلوةل وعدم اس تغاللها ابلوجه  مس متراً  الوزير املس تجوب زالما

وهذا يعين عدم حتقيق الهيئة الزراعية  والقسامئ الأمثل خصوصاً يف ملف الأمن الغذايئ واحليازات

 مما تسبب يفت من أأجِل وعدم حتقيق أأهداف الأمن الغذايئ دلوةل الكويت ئللغرض اَّلي أأنش 

هامل وزيع قسامئ زراعية وتوسعة بتالهيئة العامة لشؤون الزراعة والرثوة السمكية  ظمل املتقدمني وا 

 خرى لعدد من الطلبات وفقا لقرار جلنة القسامئ الزراعية وابملقابل منع مواطنني تقدموا أأ قسامئ 
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الزراعية يف بطلب قسامئ زراعية حبجة عدم وجود مشاريع مطروحة للتخصيص يف الانشطة 

ىل التقاعس وعدم الشفافية والتالعب ذات الوقت  .مما يشري ا 

 

  ابلقيام يف هماهما وذكل بعدم موافاة ديوان الهيئة العامة لشؤون الزراعة والرثوة السمكية تقاعس

 اخلاضعة للرقابة املالية املس بقة،احملاس بة ابملناقصات ومرشوعات الارتباطات والتفاقات والعقود 

ددة َّلكل وكذكل عدم موافاة ادليوان دون مربر ابحلساابت واملستندات املؤيدة لها يف املواعيد احمل

و الاطالع أأ و مراجعِتا أأ و غريها مما يكون هل احلق يف حفصها او مبا يطلبه من أأوراق أأو واثئق أأ 

هامل أأ علهيا طبقا للقانون، ولك ترصف خاطئ  ن الأموال و تقصري يرتتب عليه رصف مبالغ مأأ و ا 

و أأحد الأشخاص العامة الأخرى أأ و ضياع حق من احلقوق املالية لدلوةل أأ العامة بغري وجه حق 

و يكون من شأأنه ان يؤدى أأ صاحلها املالية مبو املساس أأ و الهيئات اخلاضعة لرقابة ديوان احملاس بة أأ 

منا عدم الرد عىل مال و أأ حظات ادليوان ا ىل ذكل ومل تقترص اخملالفات وال هامل عند هذا احلد ا 

و التأأخر يف الرد علهيا دون مربر ويعترب يف حُك عدم الرد ان جييب املوظف أأ ماكتباته بصفة عامة 

بالغ ادليوان خالل  جابة الغرض مهنا املامطةل والتسويف، والتأأخر دون مربر يف ا  مخسة عرش ا 

لهيا او  يوما عىل الأكرث مبا تتخذه اجلهة ال دارية اخملتصة يف شأأن اخملالفات اليت يبلغها ادليوان ا 

و موقف يكون من شأأنه أأ تقاعسها دون عذر مقبول عن اختاذ الالزم حيالها وابمجلةل لك ترصف 

ن يعوق ادليوان عن مبارشة اختصاصاته يف الرقابة املالية عىل الوجه الأمكل وهذا يبني فقدان أأ 

 الشفافية وضعف الأداء العام والتقصري الواحض.
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اخملالفات واملالحظات اليت أأوردها ديوان احملاس بة عن نتاجئ الفحص واملراجعة للحساب اخلتايم وأأداء 

 وعىل سبيل املثال: 2017/2018للس نة املالية  الهيئة العامة لشؤون الزراعة والرثوة السمكية

 ،خمالفة  اخملالفات اجلس مية الأخرى مثل ضعف وعدم فاعلية مكتب التدقيق ادلاخيل يف الهيئة

القواعد والأحاكم املالية املنصوص علهيا يف ادلس تور ابل ضافة ا ىل خمالفة أأحاكم قانون 

املناقصات ولحئته ولحئة اخملازن واملشرتايت وعىل وجه العموم اكفة القواعد والأحاكم 

 والأنظمة والتعماميت املالية واحلسابية.

  متناع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والرثوة لغاء وحسب تراخيص وعقود ا  السمكية عن ا 

 حليازات زراعية خمالفة للقانون.

  اخملالفات والتجاوزات يف العقود اليت أأبرمِتا الهيئة العامة لشؤون الزراعة والرثوة السمكية

 مع الغري وفقا للتقارير اجلهات الرقابية.

 ةالرثوة السمكية لعدؤون الزراعة و اس مترار عدد كبري من اخملالفات يف الهيئة العامة لش 

س نوات عىل الرمغ من وعود الوزير املس تجوب مبعاجلِتا وتوصيات جملس الأمة املكررة 

 برضورة التصدي للمخالفات واملالحظات
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:2017/2018للس نة املالية  الهيئةتقيمي ِجاز املراقبني املاليني لأنظمة الرقابة ادلاخلية يف   

طار اختصاص اجلهاز بدراسة  أأنظمة الرقابة ادلاخلية ومدى كفاءهتا وكفايِتا ل حاكم الرقابة عىل يف ا 

 العمليات املالية، فقد لحظ املراقب املايل وجود قصور يف اجلوانب ال تية:

  .نشائه  عدم ممارسة مكتب التفتيش والتدقيق لختصاصاته ابلرمغ من ا 

 الهيئة للمخالفات املتكررة عىل تنفيذ  عدم كفاءة وفاعلية أأنظمة الرقابة ادلاخلية من خالل عدم تاليف

 مزيانيِتا.

 عداد املزيانية والرقابة عىل تنفيذها واحلساب اخلتايم.ا  ابل ضافة خمالفة أأحاكم القانون اخلاص بقواعد 

 

 

 ال عالم:احملور الثاين: جتاوزات يف وزارة 

خمالفة لنصوص ادلس تور والقوانني تفريط الوزير املس تجوب ابملسؤولية والأموال العامة وهدرها مما يشلك 

  :املنظمة لأوجه الرصف للامل العام

  مت توجيه سؤال برملاين عن خطة الوزارة واجراءاهتا يف متابعة اخللل ومعاجلته وتاليف اخملالفات

ىل الوزير السابق ولك ما ذكر خالل املرافعة يفالواردة يف ص  ة الاس تجواب املقدم ا 

وأأن أأبرز  2017أأكتوبر  24والصحيفة فامي خيص حمور ال عالم واَّلي نوقش يف جلس ته 

حندار مس توى وزارة ال عالم وذكل من جوانب ال س تجواب السابق أأشارت عىل  س مترار ا  ا 

اجلهات الرقابية، ابل ضافة ا ىل عدم فعالية  خالل ما مت رصده من خمالفات ومالحظات بتقارير

 ال دارات وخمالفِتا لقانون املزيانية العامة واحلساب اخلتايم فقد ترامكت مس تحقات الوزارة 
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حيث أأنه يعد جتاوزا واحضا، ومن املالحظ أأن تضخم املرصوفات يتعارض مع س ياسة 

نفاق حيث أأن هذه املرصوفا ت ل يقابلها ارتفاع يف ال يرادات، احلكومة اليت تنادي برتش يد ال 

وعىل سبيل املثال وجود مكتب تدقيق داخيل يتبع الوزير لكن غري مفعل بكفاءة وفعالية 

حيث ميارس دوره بناء عىل تلكيف من الوزير أأو الوكيل وليس وفق خطة معل لأعامل 

ي رادات اخلدمات التدقيق املايل وال داري ومازالت الوزارة ل حتقق توازن بني مرصوفات وا 

ذاعة ــ مطبعة( ابخملالفة للقاعدة الأوىل من قواعد تنفيذ املزيانية  اليت تقدهما )تلفزيون ــ ا 

يرادات غري احملصةل دلى املنتفعني خبدماهتا ال عالمية  واس مترار ترامك مس تحقات الوزارة من ال 

 دينار.  4,432,553بلغ ما أأمكن حرصة 

  

 جابته بتارخي  ملس تجوبالوزير ا أأفاد مت تشكيل فريق معل برئاسة بأأنه  18/12/2017يف ا 

وكيل الوزارة وعضوية عدد من القياديني والقانونيني واخملتصني من داخل وخارج الوزارة 

لفحص ودراسة ما جاء ابلس تجواب موضوع السؤال وكذكل ال س تجواب السابق هل وتقارير 

جراءات ملعا جلة ما جاء هبا ومدة معل الفريق ثالثة أأشهر ويرفع اجلهات الرقابية ووضع أألية وا 

ل أأن العديد من املالحظات واخملالفات مازالت قامئة  تقريرا بأأعامهل ا ىل معايل الوزير املوقر )ا 

جابته وهذا نوع من  فادتنا بتقرير الأعامل كام أأشار يف ا  ومس مترة دون معاجلة حقيقية ومل يمت ا 

ة وفقدان وضوح س ياسة الوزير وتعامِل مع أأعضاء جملس ال هامل والرتايخ وعدم الشفافي

الأمة واكن من املفرتض عىل الوزير املس تجوب متابعة املوضوع ومعاجلة وتاليف املالحظات 

 واخملالفات ورفع التقرير بذكل(.
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 ونستشهد ابجلداول مما يؤكد الرتايخ وعدم اجلدية يف معاجلة املالحظات واخملالفات وما أأثري يف

 ال س تجواب السابق: 

 

 خالل الس نوات السابقة احملاس بة ديوانحركة مالحظات  

 عدد املالحظات الس نة املالية

2016/2015 38 

2017/2016 61 

2018/2017 81 
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  جتاوز الوزير املس تجوب وتقاعسه ىف تنفيذ التوصيات الواردة بتقرير جلنة حامية الاموال العامة

املالية والادارية اخلاصة بوزارة امللكفة من جملس الامه القيام ابلتحقيق الربملاين بشان اخملالفات 

الاعالم واجلهات التابعة لها وابلخص اكفة التجاوزات اليت ذكرها املس تجوبون ىف جلسة 

واكفة  2017يناير  13الاس تجواب املنعقدة لوزير الاعالم السابق جبلسة جملس الامه بتارخي 

 ساب اخلتايم لوزارة الاعالم.اخملالفات واملالحظات الىت اوردها تقرير ديوان احملاس بة عن احل 

 

اخملالفات واملالحظات اليت أأوردها ديوان احملاس بة عن نتاجئ الفحص واملراجعة للحساب اخلتايم وأأداء 

 سبيل املثال: وعىل 2018-2017وزارة الاعالم للس نة املالية 

 

  عدم تفعيل أأورد ديوان احملاس بة يف تقريره  حيثضعف وقصور وعدم فاعلية الأنظمة الرقابية

عداده لتقاريره  دارة التدقيق ادلاخيل، حيث ليوجد خطة تدقيق معمتدة توحض أ لية املكتب وكيفية ا  ا 

وفرتات ا صدارها، فقد أأقترص دور املكتب عىل خماطبة ال دارات اليت تسجل علهيا مالحظات 

 .من قبل اجلهات الرقابية ومتابعة ال جراءات اليت اختذت

 النس بة% ال جاميل 2017/2018نوع املالحظة يف تقرير الس نة املالية 

 %17 7 مالحظات عىل احلساب اخلتايم 1

 %112 47 مالحظات الرقابة الالحقة  2

 %64 27 املالحظات املس مترة من س نوات سابقة 3

 %100 81 ال جاميل
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 يف تقريره أأن ضعف أأداء القطاع الهنديس ترتب عليه اس مترار بعض  احملاس بة أأورد ديوان

جراءات جاده لتالفهيا، ومن  املالحظات عىل تعاقدات الوزارة منذ س نوات ماليه وعدم أأخذ ا 

املالحظات اليت وردت يف التقرير الس نوي دليوان احملاس بة للس نة املالية الأخرية مما يشري عدم 

 رضار أأو تاليف أأو معاجلة املالحظات واخملالفات.قدرة الوزير عىل تقليل الأ 

 

 ومهنا وزارة ال عالم وسوء الأداء يف تنفيذ مشاريع الاحنرافات: 

 

دون مدرجة مشاريع اكنت مدرجة يف الس نة املالية السابقة ومازالت تلكفِتا اللكية  3هناك  -1

عامتدوجود   رصف للس نة املالية الأخرية. ا 

لتنفيذ املشاريع متدنية حيث أأن هناك مخس مشاريع مازال نس بة مازالت النس بة العامة  -2

 ال جناز فهيا صفر.

بلغ نس بة الرصف عىل الاماَنت من ا جاميل املنرصف عىل ابب رشاء الأصول غري املتداوةل  -3

مليون( كام بلغ الوفر يف  7مليون من أأصل  4.4% )مرصوفات قيدية بلغت 62نس بة 

جام 10الباب   يل املعمتد للباب.مليون تقريبا من ا 

ذ نؤكد ان هناك تأأخري واحض يف أ لية تنفيذ املشاريع دلى وزارة ال عالم خاصًة املشاريع  -4 ا 

ىل تأأخري واحض يف طرح الوزارة لعقود أأعامل الصيانه مما ترتب عليه متديد  الانشائية ابل ضافة ا 

 معظم العقود بعضها لفرتات متاثل فرتة العقد الأصيل.
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  هامتم الوزارة بتحديث وتطوير املطبعة وتشغيلها بكفاءة وفاعلية مما أأورد ديوان احملاس بة عدم ا 

يرادات بقمية  أأضاع مليون د.ك بسبب اعتذارها عن طباعة الكتب املدرس ية  30عىل الوزارة ا 

يرادات مطبوعات اجلهات احلكومية اخنفضت ، خالل الثالث س نوات السابقة ن ا  ويالحظ ا 

ضافة ا ىل  عن الس نة املالية السابقة %53بنس بة  عامتدات برَنمج املطبعة لصاحل برَنمج ا  ختفيض ا 

هامتم الوزارة هبذا النشاط ال يرادي  .التلفزيون هو دليل عىل عدم ا 

  الاعالم تصل اس مترار عدم قيام وزارة الاعالم ابجراءات فعاةل لقتضاء ديون مس تحقة لوزارة

 .اىل ماليني ادلَننري

  دون الاس تدلل عىل قياهمم ابعامل  2017مفتش منذ عام  350الاس تعانة بتوظيف فرق تفتيش

 .2017لفرتة من ابريل وحىت ديسمرب دينار عن ا أألف 848التفتيش والتلكفة بلغت 

  خمالفات مالية عن طريق قيام وزارة الاعالم ابلتعاقد مع بعض الرشاكت اطرافها من موظفني

 .مليون دينار تقريبا 7اقدات بلغت مبالغ التع يعملون ابلوزارة جحم

  اس مترار عدد كبري من اخملالفات يف وزارة الاعالم لعدت س نوات عىل الرمغ من وعود الوزير

 املس تجوب مبعاجلِتا وتوصيات جملس الأمة املكررة برضورة التصدي للمخالفات واملالحظات.
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 :تضخم املرصوفات عىل حنو خمالف للقانون 

أأي أأن رصيد  يه املرصوفات احلقيقية اليت حتمل عىل املرصوف وتدفع من البنك املرصوفات النقدية

يه املبالغ  املرصوفات القيدية ، حيث أأنويكون قيدها احملاس يب تفعالبنك ينخفض ورصيد املرصوفات ير 

للرصف، حيث يمت جحز املس تحقة عن أأعامل مت تأأديِتا من قبل الغري وابنتظار اكامتل مستنداهتا املؤيدة 

جناز  الاعامتد املايل اخملصص لتكل الأعامل املنجزة ليمت تسويِتا عىل نفس مزيانية الس نة املالية اليت مت ا 

أأي أأن رصيد املرصوف   .الأعامل فهيا، وذكل هبدف عدم حتميل املزيانية اجلديدة مبرصوفات ل ختصها

نك هبا ويكون قيدها احملاس يب مما يظهر اخللل وسوء يرتفع ورصيد الأماَنت يرتفع ول يتأأثر رصيد الب 

 الرصف يف املزيانية وتضخمي املرصوفات غري املسددة.

 

 لرايضةالعامة ل هيئةاخملالفات يف ال احملور الثالث: 

  ول حبساهبا  ابلهيئة العامة للرايضةتقيد بقواعد املزيانية املتعلقة تبني لنا بأأن الوزير املس تجوب مل ي

اخلتايم، وذكل من خالل ال طالع عىل املرصوفات حسب الفئات والبنود عىل مس توى الربَنمج 

وأأن طريقة الرصف خمالفة للرشوط والنظم املعمول هبا، مما جيعل املسؤولية تقع عليه بشلك اكمل وهذا 

كل التقديرات ابلأخص دليل واحض عىل سوء التقديرات املالية فاكن من الأجدر التأأكد من سالمة ت

عامتدات املزيانية والتعديل وال عامتد وما بعد ال عامتد واملرصوف والوفر(.  حيث أأن املزيانية  )ال لزتام اب 

 يه أأداة للضبط والرقابة ولكن كرثة املناقالت ما بني البنود أأو الربامج.
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  احلساب اخلتايم للهيئة مبلغ حسب ما جاء يف بياَنت  الأخريةبلغ الرصف الفعيل للس نة املالية

ديوان احملاس بة يف تقريره الس نوي قد أأفاد و ، وحض املذكرة ال يضاحية تفاصيلهادينار ومل ت 46,330,105

دينار عىل حساب العهد ومل يمت  9,040,894بأأن الهيئة قامت برصف مبلغ  الأخرية للس نة املالية

ات املقررة ابملزيانية، وميثل مرصوفات الهيئة تسويته عىل الباب اخملتص بسبب عدم كفاية الاعامتد

 للجنة الأوملبية الكويتية ولبعض احتادات وأأندية الأنشطة اخملتلفة.

يشري ا ىل عدم ال لزتام ابملزيانية وال رشاف علهيا يفرتض ابملزيانيات يه للضبط والرقابة وتعكس  وما س بق

ل واجلهات التابعة هل ومن مضهنا هيئة الرايضة واقع احلساابت اخلتامية ولكن س ياسة الوزير املس تجوب 

تلزتم بقواعد املزيانية لكرثة النقل بني البنود والرصف عىل حساب العهد ابل ضافة ا ىل جتاوز ال عامتدات 

 2017/2018ويفيد ديوان احملاس بة يف تقريره الس نوي للس نة املالية  املالية وعىل سبيل املثال الباب الأول

س نوات  4ال ن مل تقم ابس تحداث الهيلك التنظميي للهيئة عىل الرمغ من مرور ما يقارب  بأأن الهيئة حىت

نشاهئا اجلديد ول زالت تعمل حتت الهيلك التنظميي القدمي اخلاص ابلهيئة العامة  عىل صدور قانون ا 

 للش باب والرايضة.

 

 تقريره الس نوي للس نة املالية يفيد ديوان احملاس بة يف ، حيث جتاوز الاعامتدات املالية للباب الأول

دينار عىل حساب العهد ميثل رواتب  1,167,413بأأن الهيئة قامت برصف مبلغ  2017/2018

 وماكفأ ت وبدلت لبعض العاملني ابلهيئة ومل يمت تسويته وينقسم هذا املبلغ ا ىل قسمني:

 أألف دينار ميثل س نوات سابقة. 692مبلغ  -

 . 2017/2018املالية  أألف دينار خيص الس نة 474مبلغ  -
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  بينت اجلهات الرقابية قيام الهيئة بتشكيل عدد من فرق العمل واللجان اليت ترتبط أأعاملها

ابلختصاصات الوظيفية ل دارات الهيئة اخملتلفة، وقد عده ِجاز املراقبني املالني من مواطن الهدر يف 

 مزيانية الهيئة.

 

جراء ل تعزيز بنود أأخرى يف نفس الباب، ويبني اجلدول البند لصاحل  هذامن  مناقالتقد قامت الهيئة اب 

 :أأدَنه ذكل

 

 

 

 ورضب اللواحئ عرض احلائط  للمنصب ءاليس س تغاللل  ذكل ابو  :التالعب يف التفرغات الرايضية

دون مراعاة النظم والقرارات واللواحئ املعمول هبا مما يوحض ال هامل املتعمد والتنفيع يف بعض الأحيان 

عرتاف مسؤويل هيئة الرايضة يف اجامتع جلنة املزيانيات واحلساب اخلتايم بعدم ال لزتام يف  وهذا اب 

الأدةل، ومن املفرتض أأن أأُه ادوار الهيئة العامة للرايضة ت الرايضية وال عرتاف س يد العديد من التفرغا

 خلق بيئة رايضية صية متنع المتيزي والتعصب جبميع أأنواعه وتمنية روح املنافسة الرشيفة مبا يعود ابلنفع 

 

المصروف الفعليالتقديرات بعد التعديلالمنقول منهالتقديراتالبند
المصروف على 

حساب العهد
مالحظات

مساعدات االندية واألنشطة 

الرياضية
47,526,000-1,021,65046,504,35046,330,1069,040,895

تم النقل لصالح بند تنفيذ 

االحكام القضائية و بند 

الدورات الرياضية
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عىل اجملمتع ابل ضافة رعاية احلركة الرايضية يف البالد والعمل عىل دمعها وتطويره ولكن ما جيري فهيا 

ىل تراجع الهيئة وتدهورها دون تطوير أأو حتسني من  .ختبط ابلقرارات وسوء التخطيط والتطبيق أأدى ا 

 

 

 الأس ئةل الربملانيةاحملور الرابع: 

 

جتاهل الوزير املس تجوب والتسويف وحماوةل التضليل وس ياس ته اليت مل مضن املامرسات غري ادلس تورية 

( "للك عضو 99ابلرد عىل الأس ئةل الربملانية وهذا يتعارض مع ادلس تور بنص املادة ) بعدمتتسم ابلفعالية 

ىل الوزراء أأس ئةل لستيضاح الأمور ادلاخلية  من أأعضاء جملس الأمة أأن يوجه ا ىل رئيس جملس الوزراء وا 

الالحئة  ابل ضافة ا ىل املادتني منيف اختصاصهم، وللسائل وحدة حق التعقيب مرة واحدة عىل ال جابة"، 

( "يبلغ الرئيس السؤال املقدم وفقا للامدة السابقة ا ىل رئيس جملس الوزراء أأو الوزير 123ادلاخلية )

بالغه ا ىل رئيس جملس الوزراء أأو  اخملتص فور تقدمية ويدرج يف جدول أأعامل أأول جلسة من اترخي ا 

اجللسة احملددة لنظره والرئيس ( "جييب رئيس جملس الوزراء أأو الوزير عىل السؤال يف 124) الوزير"، و

جملس الوزراء أأو الوزير اخملتص أأن يطلب تأأجيل ال جابة ا ىل موعد ل يزيد عىل أأس بوعني، فيجاب ا ىل 

ل بقرار من اجمللس  طلبه، ول يكون التأأجيل لأكرث من هذه املدة ا 

يف سبيل احلصول  لأمةعضو جملس ايعترب السؤال الربملاين أأحد الأدوات الرقابية اليت ميلكها حيث أأن 

وال ستيضاحات وتوجيه نظر الوزراء لأعامل وزاراهتم وكشف  والبياَنت وال س تفسارات عىل املعلومات

( من ادلس تور 50أأن جتاهل الوزير املس تجوب يدخل مضن خمالفة الوزير لأحاكم املادة ) أأوجه القصور هبا

ا لأحاكم ادلس تور.." وبتجاهل الوزير الرد "يقوم نظام احلُك عىل أأساس فصل السلطات مع تعاوهنا وفق

 عىل أأس ئةل أأعضاء جملس الأمة أأخل بذكل مببدأأ التعاون املفرتض بني السلطتني وجتاوز 
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، ولكشف احلقائق الصالحيات ادلس تورية لأعضاء جملس الأمة وساُه يف تأأزمي العالقة بني السلطتني

س تجوابنا هذا كون الوزير املس تجوب قد دأأب عىل جتاهل أأس ئةل  وتفعيال للمحاس بة احلقيقة تقدما اب 

 أأو املامطةل ابلرد علهيا. أأعضاء جملس الأمة

 

 

 اخلامتة

 

وعدم ساُه أأداء الوزير املس تجوب يف وزارة الأعالم واجلهات الأخرى التابعة هل برتاجع أأداء تكل اجلهات 

س مترار   دليالً  ال دارية واملالية وهو ما ميثل الفات والتجاوزاتاخملال لزتام ابلنظم واللواحئ وقوانني ادلوةل وا 

( من ادلس تور 17املادة ) ه وجتاوز لأحاكممالي ا خاللً  ا ترتب عليهممعىل سوء ال دارة وال رشاف  اً واحض

موال العامة حرمة، وحاميِتا واجب عىل لك مواط اجلهات الرقابية يف حفص البياَنت  وهو ما أأكدتهن" "للأ

 املالية واحلساابت والسجالت وشؤون التوظف.

 

س تجوابنا هذا وذكل من وازع الضمري وصون الأمانة وجسامة القضااي الواردة بصحيفة  وقد تقدمنا اب 

 خنمتو  ال س تجواب، مفن أأُه واجبات النائب ومسؤولياته الرئيس ية الرب ابلقسم وتفعيل دوره الرقايب،

ون" ابل ية الكرمية " ْ تَْعلَمم وا الَْحقذ َوأَنمتم وا الَْحقذ اِبلَْباِطِل َوتَْكتممم  َوَل تَلِْبسم

 

 


