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٢٠١٩تقرير المواطن ٢



لـــلعام الثانــي علــى التوالــي يصــدر ديــوان المحاســبة تقريــر المواطــن ٢٠١٩، والــذي 
يســتهدف المواطنيــن ومؤسســات المجتمــع المدنــي.

ــة  ــة الرقاب ــى أهمي ــد عل ــدة«، ليؤك ــت جدي ــديدة .. لكوي ــة س ــعار »رقاب ــت ش ــام تح ــذا الع ــر ه ــاء تقري ج

والمســاءلة المجتمعيــة لتحقيــق التنميــة واالزدهــار لنهضــة الكويــت . لــذا فــإن الحفــاظ علــى مقــدرات 

ــر. ــت الخي ــع، وســنصونها معــا ليســتمر عطــاء كوي ــد مســئولية الجمي البل

ويركــز تقريــر هــذا العــام علــى مســئوليتنا االجتماعيــة كمؤسســة وكمواطنيــن فــي المحافظــة علــى 

المــوارد العامــة ، فــكل مواطــن شــريك فــي البنــاء والعطــاء لمصلحــة المجتمــع حتــى تنهــض البلــد.

لذا ندعوكم لمشاركتنا المسئولية في الحفاظ على مقدرات الكويت.

٢٠١٩٣تقرير المواطن



لمحة عن الديوان

٢٠١٩تقرير المواطن ٤

دورة المساءلة

تفعيل المساءلة إلحداث الفرق 
في حياة المواطن

تعاون

تعاون

رقابة

المساءلة

مجلس األمة
تقارير سنوية
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تعزيز الحوكمة المؤسسيةقواعد السلوك األخالقي



لمحة عن الديوان

الخبرات المتنوعة في الديوان

قياديين

0.5 %9.3 %56 %

7.1 %27.1 %

إشرافيين

إداريينمهندسين

رقابيين

٢٠١٩٥تقرير المواطن



تعرف أكثر على الديوان
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تعرف أكثر على الديوان

المخالفات المالية والمحاكمات التأديبية

تكون المالحظة مخالفة مالية في حال:

- مخالفة القواعد واألحكام المالية المنصوص عليها في الدستور.

- مخالفة الميزانيات بأنواعها.

- مخالفــة أحــكام القانــون الخــاص بقواعــد إعــداد الميزانيــة والحســاب 

الختامــي.

- مخالفــة أحــكام قانــون المناقصــات والئحتــه وكافــة القواعــد واألحــكام 

واألنظمــة التعاميــم.

ــن  ــغ م ــرف مبال ــه ص ــب علي ــر يترت ــال أو تقصي ــئ أو إهم ــرف خاط - كل تص

األمــوال العامــة بغيــر وجــه حــق أو ضيــاع حــق مــن الحقــوق الماليــة للدولــة 

أو أحــد األشــخاص العامــة.

الخاضعــة  والعقــود  واالرتباطــات  بالمناقصــات  الديــوان  عــدم موافــاة   -

المســبقة. الماليــة  للرقابــة 

- عدم الرد على مالحظات الديوان أو مكاتباته أو التأخر في الرد عليها.

- التأخــر دون مبــرر فــي ابــالغ الديــوان خــالل١٥ يــوم علــى األكثــر بمــا تتخــذه 

الجهــة اإلداريــة المختصــة فــي شــأن المخالفــات.

هي المالحظات التي نشأت عن اإلهمال 
أو التقصير الذي ترتب عليه ضياع حق من 

الحقوق المالية للدولة أو أحد األشخاص 
العامة األخرى أو الذي يمس مصلحة من 

مصالحها المالية

المخالفات المالية

٢٠١٩٧تقرير المواطن



تعرف أكثر على الديوان
هل المالحظة مخالفة مالية؟

اعداد مذكرة
بالرأي القانوني

طلب اجراء تحقيق

النظر في القرار الصادر من الجهة

هل القرار مناسب؟

متابعة  تنفيذ

طلب إعادة النظر

االحالة للمحاكمة التأديبية

هل استجابت الجهة؟

هل يستدعي الموضوع
المحاكمة التأديبية؟

ال

ال

ال

ال

نعم

نعم

نعم

نعم
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هي هيئة تأديبية مستقلة تختص بالمحاكمة 

التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية وتم 

تحديد تشكيلها وفقا للمادة ٦٠ من قانون 

انشاء الديوان

الهيئة التأديبية

تعرف أكثر على الديوان

٢٠١٩٩تقرير المواطن

االحالة الى المحاكمة التأديبية:

١
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االحالة الى  المحاكمة 

التأديبية من قبل رئيس 

ديوان المحاسبة
تحديد موعد 

المحاكمة

اعالم المحال 

بموعد الجلسة

يتم التحقيق مع المحال 

من قبل أعضاء هيئة 

المحاكمات التأديبية

يتم اصدار القرار

التأديبي

يتم متابعة تنفيذ

القرار التأديبي



تعرف أكثر على الديوان
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الدعاوى المنظورة والتي تم إحالتها لهيئة المحاكمة التأديبية: 

القرارات التأديبية الصادرة من الهيئة التأديبية بتشكيلها: 

الدعاوى

جهات مستقلة وملحقة

األشخاص المحالين

شركات وزارات جهات مستقلة وملحقة

شركاتوزارات
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تعرف أكثر على الديوان

٢٠١٩١١تقرير المواطن

القرارات التأديبية الصادرة من الهيئة التأديبية بتشكيلها )أ، ب( : 

أنواع القرارات الصادرة من هيئة المحاكمات التأديبية: 

قرار
١٣٨

١٣٨القرارات التأديبية الصادرة من الهيئة بتشكيلها )أ،ب( 

قرار/أ
١٢١

قرار/ب
١٧

اإلدانة والفصل من
الخدمة 

٤٩

 البراءة

٥٦ 

 عدم القبول

٢٩ 

عدم االختصاص

٣ 

وقف الدعوى

١ 



التأثيرات الرقابية
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التأثيرات الرقابية

٢٠١٩١٣تقرير المواطن

التأثيرات الرقابية:
هي التأثيرات التي تحققت نتيجة استجابة الجهات المشمولة بالرقابة لمالحظات ديوان المحاسبة وتوصياته.

التأثيرات المالية

التأثيرات غير الماليةالتأثيرات المالية

هي المنافع المتحققة عن رقابة الديوان كخفض للتكاليف أو زيادة باإليرادات أو تحصيل مبالغ صرفت دون وجه حق.

للدولةوفرنالكل د.كد.ك

٦١١.٢
مليون د.ك 

إجمالي الوفر 

 ٢٥٦.٩

5.1

٢٠١٨-٢٠١٨٢٠١٩-٢٠١٩
مليون د.ك

 ٢٩٣.٩

٢٠١٧-٢٠١٨

مليون د.ك

٦٠.٤

٢٠١٦-٢٠١٧

مليون د.ك



٢٠١٩تقرير المواطن ١٤

تتمثل في تعديل أو إصدار قرارات أو إجراءات ساهمت في تحسين الخدمات أو تعديل وضع قائم أو تطوير أداء الجهة. التأثيرات غير المالية

من خالل التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية واستجابتها لتوصيات الديوان، تحقق األثر اإليجابي. 
فكل التقدير للجهات التالية والتي تركزت بها تلك التأثيرات.

- الديوان االميري

- مجلس الوزراء

- وزارة الخارجية 

- وزارة المالية - االدارة العامة 

- وزارة المالية - الحسابات العامة

- االدارة العامة للجمارك

- وزارة التجارة والصناعة

- وزارة الدفاع 

- الحرس الوطني

- وزارة التربية

- وزارة الصحة

- االمانة العامة لألوقاف

- وزارة االشغال

- جهاز المراقبين الماليين

- مجلس األمة

- بلدية الكويت 

- جامعة الكويت

- هيئة تشجيع االستثمار المباشر

- الهيئة العامة لالستثمار

- شركة وفرة العقارية

- شركة وفرة لالستثمار الدولي

- الشركة الكويتية لالستثمار

- شركة المجموعة الثالثية العالمية لالستشارات 

- شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية

- مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة

- الهيئة العامة للصناعة

- بيت الزكاة

- الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات 

- المؤسسة العامة للرعاية السكنية 

- بنك االئتمان الكويتي

- مؤسسة الموانىء الكويتية 

- معهد الكويت لألبحاث العلمية 

- المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

- الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة

- هيئة أسواق المال 

قطاع الرقابة على الوزارات واإلدارات الحكومية

قطاع الرقابة على الجهات الملحقة والشركات

قطاع الرقابة على الجهات المستقلة

التأثيرات الرقابية



٢٠١٩١٥تقرير المواطن

التأثيرات الرقابية

أمثلة على اإلجراءات التي اتخذتها عدد من الجهات وكان لها تأثير إيجابي

جوانب تطويرية وعالج أوجه 
القصور بالعديد من الجهات.



دور المواطن والموظف

٢٠١٩تقرير المواطن ١٦

المحافظة على المال العام 
مسئولية جماعية وواجب وطني  

كن رقيبا...
فالمساءلة مسئولية الجميع



بث روح التعاون:
- ساعد غيرك تسعد.

- اإليجابية والمبادرة بأعمال الخير.
- عدم المشاركة في نشر اإلشاعات.

المحافظة على األموال والممتلكات العامة:
- االهتمام بنظافة المرافق واالماكن العامة كالحدائق والمنتزهات 

والسواحل والشوارع والمجمعات واألسواق والمدارس والجامعات.
- االستخدام السليم للمرافق والمعدات واألدوات.

- نشر التوعية بين الناس بأهمية المحافظة على الممتلكات والمال 
العام، لتدوم لألجيال القادمة.

- التزام المواطن بتسديد التزاماته المالية تجاه الدولة.
- محاربة الغش والتزوير والممارسات الفاسدة.

- إبالغ السلطات المعنية عن أي تجاوزات على المال العام.

المحافظة على البيئة:
- عدم االسراف في استخدام الماء والكهرباء.

- رمي المخلفات في األماكن المخصصة.
- التقليل من استخدام البالستيك.

- فرز النفايات حسب نوعها )ورق، بالستيك، زجاج(، وتشجيع عمليات 
إعادة التدوير

- المساهمة في زراعة النباتات واألشجار.

االلتزام بقواعد السلوك األخالقي والمهني:
- التقيد بالقوانين وأنظمة العمل، واستخدام ساعات العمل 

الرسمية بشكل أمثل لصالح العمل.
- استخدام ممتلكات ومعدات المكتب ألغراض العمل فقط.
- االبتعاد عن الواسطة والمحسوبية أثناء أداء مهام العمل.

- عدم استغالل الوظيفة في تحقيق منافع خاصة.
- عدم إساءة استخدام المعلومات التي يتم الحصول عليها 

أثناء تأدية المهام الوظيفية.
- مكافحة الغش والتزوير.

دور المواطن والموظف

٢٠١٩١٧تقرير المواطن



الديوان والمسئولية االجتماعية

مشاريع للمسئولية االجتماعية

٢٠١٩تقرير المواطن ١٨



نشر الثقافة المعرفية

الرسالة

الرؤية

األهداف

الشريحة المستهدفة 
طلبة المرحلة المتوسطة والثانوية في المدارس الحكومية والخاصة...

» جيل واعي نحو الحفاظ على المال العام «

» توعية الطلبة بالحفاظ على الممتلكات العامة«

١- التعريف بديوان المحاسبة ورسالته وأهدافه ودوره في حماية المال العام.
٢- ابراز دور الطلبة كشريك فعال في الحفاظ على المال العام.

٣- االرتقاء بسلوك الطلبة نحو الحفاظ على الممتلكات العامة.
٤- رفع الشعور باالنتماء وغرس قيم المواطنة.

٥- ترسيخ مفهوم حسن استغالل الموارد والمحافظة عليها، ضمن إطار المسئولية االجتماعية لديوان المحاسبة.

الديوان والمسئولية االجتماعية١

٢٠١٩١٩تقرير المواطن



٢
الديوان والمسئولية االجتماعية

بصمة رقابي 

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

التدريــب النظــري وهــو عبــارة عــن برامــج 
وورش عمــل تتنــاول الموضوعــات معاييــر 
التدقيــق الداخلــي  والمعاييــر الدوليــة فــي 
والحوكمــة  المخاطــر  وإدارة  المحاســبة 

وقواعــد الســلوك االخالقــي.

ــن  ــدد م ــن الج ــتقطاب الخريجي ــدف الس  يه
الحاصليــن  تمويــل(  )محاســبة/  تخصــص 
علــى تقديــر عــام )جيــد( لتأهيلهــم مــن 
يشــمل  متخصــص  تدريبــي  برنامــج  خــالل 
عــدة برامــج تخصصيــة تكســبهم المهــارات 
بــإدارات  للعمــل  تؤهلهــم  لكــي  الالزمــة 
الدولــة  جهــات  لــدى  الداخلــي  التدقيــق 

لتعزيــز قــدرات هــذه الوحــدات.

ســيتم منــح المتدربيــن فــي نهايــة البرنامــج 
ديــوان  مــن  معتمــدة  اجتيــاز  شــهادات 
ــأة  ــم مكاف ــيتم منحه ــا س ــبة، كم المحاس

ماليــة شــهرية بقيمــة ٨٠٠ د.ك.

تدريــب  وهــو  الميدانــي  التدريــب 
المشــاركين ميدانيــا فــي إدارات التدقيــق 
فــي  رائــدة  لجهــات  التابعــة  الداخلــي 

الداخلــي. التدقيــق  مجــال  ٢٠١٩تقرير المواطن ٢٠



منهجية التدقيق الداخلي

الديوان والمسئولية االجتماعية

الرسالة

الرؤية

األهداف

أهمية المشروع 
مراجعة كيفية إدارة أعمال التدقيق الداخلي في الجهات الحكومية لتحسين الوضع الحالي وإضافة

 قيمة لها من خالل تفعيل عملها ومهامها والوظائف التي تؤديها.

التطبيق األمثل للتدقيق الداخلي ونظام الرقابة الداخلية في 
الجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة.

تعزيز قدرات وحدات التدقيق الداخلي ونظم الرقابة الداخلية بالجهات 
المشمولة برقابة ديوان المحاسبة.

١- تقديم الدعم المهني لوحدات التدقيق الداخلي، ولنظم الرقابة الداخلية بالجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة.
٢- إعداد منهجية التدقيق الداخلي للجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة وفقا ألحدث المعايير الدولية ووفقا ألفضل الممارسات.

٣- تنمية مهارات مدققي ديوان المحاسبة في مجال التدقيق الداخلي.
٤- إعداد منهجية لتقييم أداء وحدات التدقيق الداخلي في الجهات المشمولة بالرقابة من قبل ديوان المحاسبة.

٥- إجراء دورات تدريبية مكثفة بمستويات متعددة للعاملين بوحدات التدقيق الداخلي في الجهات المشمولة بالرقابة لتؤهلهم للقيام 
بالدور المناط بهم بكفاءة وفعالية.

٢٠١٩٢١تقرير المواطن

٣



موضوعات الساحة

٢٠١٩تقرير المواطن ٢٢



موضوعات الساحة

٢٠١٩٢٣تقرير المواطن

تطاير الحصى

المقدمة

أظهــرت األمطــار التــي حلــت بدولــة الكويــت عــام ٢٠١٨ ســوء رصــف الطــرق ومشــكلة تطايــر الحصــى التــي ظهــرت فــي أغلــب 
الطــرق الداخليــة والخارجيــة، ممــا تســبب فــي كثــرة الشــكاوى مــن المواطنيــن نتيجــة األضــرار التــي حلــت بمرتــادي الطــرق، فضــال 

عــن تحميــل الخزانــة العامــة بمبالــغ ضخمــة إلصــالح تلــك األضــرار.

أهم المالحظات:
- عــدم قيــام وزارة األشــغال العامــة بتحديــث المواصفــات 
ألعمــال  واعتمادهــا  اإلســفلت  بأعمــال  الخاصــة  الفنيــة 
التصميــم الــواردة مــن المكاتــب االستشــارية دون التحقــق 
مــن ســالمة تلــك الدراســات واســتيفائها لكافــة المتطلبــات.

- ضعــف أداء المركــز الحكومــي للفحوصــات وضبــط الجــودة 
واألبحــاث التابــع لـــوزارة األشــغال العامــة فــي الرقابــة علــى 
مصانــع اإلســفلت والمــواد المــوردة فــي المصانــع ومخــازن 
الصلبــوخ، فضــال عــن القصــور فــي إجــراء الفحوصــات الالزمــة 

للتحقــق مــن ســالمة العينــات والخلطــات اإلســفلتية.

األثر:
- تضرر الطرق الداخلية والخارجية والعديد من المركبات.

- اســتنزاف مــوارد الدولــة دون تحقــق األهــداف المرجــوة مــن 
ــرق. ــف الط ــة رص مناقص

التوصيات:
- إحــكام الرقابــة علــى أعمــال المكاتــب االستشــارية والمقاوليــن 
أثنــاء مرحلتــي تصميــم وتنفيــذ المشــروع لضمــان إنجــاز األعمــال 
علــى أكمــل وجــه فضــال عــن رفــع كفــاءة وخبــرة الجهــاز الفنــي 
بــوزارة األشــغال العامــة والهيئــة العامــة للطــرق والنقــل البــري. 

- تحديــث المواصفــات العامــة وتطويــر المعاييــر واألســس الخاصــة 
بأعمــال التصميــم بمــا يتوافــق مــع حالــة وطبيعــة الطــرق.



موضوعات الساحة

٢٠١٩تقرير المواطن ٢٤

منطقة الفحيحيل

المقدمة

تعرضــت منطقــة الفحيحيــل للغــرق أثنــاء حادثــة األمطــار فــي عــام ٢٠١٨، ممــا نتــج عنــه تضــرر المســاكن وأدى إلــى حــدوث 
حالــة وفــاة فيهــا، األمــر الــذي يتطلــب تســليط الضــوء بشــكل مباشــر علــى األعمــال المنفــذة فــي تلــك المنطقــة للوقــوف 

علــى أســباب المشــكلة.

أهم المالحظات:

ــة ألعمــال الطــرق فــي منطقــة  ــة الوقائي - ضعــف برامــج الصيان
الفحيحيــل وعــدم تحديــث بيانــات شــبكات الطــرق بصورة مســتمرة 
ممــا يشــير إلــى عــدم وجــود رؤيــة واضحــة وخطــط مبرمجــة 

ــة. ألعمــال الصيان

- قصــور الــوزارة فــي عمــل الصيانــة الالزمــة لشــبكات األمطــار فــي 
منطقــة الفحيحيــل ومعالجــة االنســدادات والعيــوب فيها. 

ومعالجــة  األخطــار  لتفــادي  الســعي  فــي  الــوزارة  تراخــي   -
المشــاكل القائمــة قبــل وقــوع الكــوارث، ولجوئهــا الســتخدام 
حلــول مؤقتــة ومرتبطــة بموقــع الضــرر دون عمل دراســات شــاملة 

ــاريع. ــذ المش ــل تنفي ــعة قب وواس

األثر:

- حدوث حالة وفاة.
- تضرر بعض المساكن.

- فقــدان الثقــة فــي قــدرة الجهــاز الحكومــي علــى ادارة األزمــات 
والحفــاظ علــى الممتلــكات العامــة والخاصــة بشــكل فاعل.

التوصيات:
- تطوير برامج الصيانة الوقائية ألعمال الطرق بصورة مستمرة.

دراســة شــاملة  بإعــداد  العامــة  األشــغال  وزارة  - ضــرورة قيــام 
لكافــة مواقــع ومجــرى الســيول وإصــالح جميــع الشــبكات فــي 
المنطقــة الجنوبيــة لضمــان ســالمتها وتفــادي الطفــح وعــدم
ــول  ــاد الحل ــى إيج ــل عل ــا، والعم ــة به ــق المحيط ــرار بالمناط اإلض

المالئمــة لتفــادي تكــرار ذلــك مســتقبال.



موضوعات الساحة

٢٠١٩٢٥تقرير المواطن

نفق المنقف ومنطقتي الصباحية وجنوب الصباحية

المقدمة:
يقــع نفــق المنقــف فــي مجــرى الســيول العابــرة مــن منطقــة الصباحيــة، وقــد تــم االنتهــاء مــن تنفيــذه فــي عــام ٢٠١٢، 

حيــث تعــرض منــذ ذلــك الحيــن ألكثــر مــن حادثــة بســبب ســقوط األمطــار. 

أهم المالحظات:

- ضعــف برامــج الصيانــة الوقائيــة للطــرق فــي منطقــة الصباحيــة 
ــات شــبكات  ــث بيان والقصــور فــي أعمــال التصميــم وعــدم تحدي

الطــرق ، ممــا يؤكــد عــدم وجــود رؤيــة واضحــة ألعمــال الصيانــة.

ــغال  ــدى وزارة األش ــراف ل ــة واإلش ــة الداخلي ــم الرقاب ــف نظ - ضع
علــى أعمــال عقــود الطــرق والبنــى التحتيــة وعــدم االلتــزام 
بالضوابــط والمواصفــات الفنيــة المطلوبــة ممــا انعكــس ســلبا 

علــى جــودة األعمــال.

- تراخــي وزارة األشــغال العامــة والهيئــة العامــة للطــرق والنقــل 
البــري فــي إيجــاد الحلــول المناســبة لتفــادي مشــاكل الطفــح 
وغــرق النفــق ومعالجــة ســوء حالــة الشــبكات فــي المناطــق 

المحيطــة.

- قبــول الــوزارة لجميــع األعمــال المنفــذة مــن قبــل المقــاول دون 
ــن فــي مســتندات العقــد،  ــة مالحظــات رغــم وجــود تباي ــداء أي إب

وتنفيــذ أعمــال ال تتطابــق مــع المخططــات الفنيــة.

األثر:

ــرة  ــن م ــر م ــق أكث ــالق النف ــبب إغ ــرور بس ــير الم ــة س ــة حرك عرقل
ــات. ــن المركب ــد م ــرر العدي ــرة، وتض ــك الفت ــالل تل خ

التوصيات:

- محاســبة المعنييــن فــي الهيئــة العامــة للطــرق والنقــل البــري 
أيــة  إبــداء  نهائيــا دون  اســتالما  المحطــات  باســتالم  لقيامهــم 
مالحظــات رغــم وجــود نــزاع قضائــي بيــن وزارة األشــغال والمقــاول 

ــة. ــه التعاقدي ــي التزامات ــره ف لتقصي

- ضــرورة التنســيق الفعــال بيــن الجهــات ذات االختصــاص إلنجــاز 
األعمــال بأفضــل طريقــة ممكنــة.

- إلــزام وزارات ومؤسســات الدولــة للقيــام بواجباتهــا تجــاه صيانــة 
أعمــال الطــرق والشــبكات لتجنــب حــاالت الطفــح أو غرق المشــاريع 

المنفذة.



موضوعات الساحة

٢٠١٩تقرير المواطن ٢٦

مدينة صباح األحمد السكنية

المقدمة:
تــم إدراج المشــروع بالخطــة الخمســية السادســة للمؤسســة العامــة للرعايــة الســكنية خــالل الفتــرة مــن ٢٠٠٢/٢٠٠١ وحتــى 
٢٠٠٦/٢٠٠٥ باعتبــاره أحــد المشــاريع التنمويــة الكبــرى والــذي يهــدف إلــى توفيــر الرعايــة الســكنية للمواطنيــن لمــا يقــارب 
عــدد ١٢٤ ألــف نســمة، حيــث بلغــت االعتمــادات الماليــة للمشــروع منــذ إدراجــه بالميزانيــة خــالل الســنة الماليــة ٢٠٠٩/٢٠٠٨   

نحــو  ٤١٩.٣ مليــون دينــار. 

أهم المالحظات:

- القصــور فــي أداء المكاتــب االستشــارية ترتــب عليــه عــدم إيجــاد 
ــن  ــص م ــيول والتخل ــن الس ــة م ــة المدين ــبة لحماي ــول المناس الحل

مخلفــات الصــرف الصحــي  .

فــي  والمتمثلــة  لألراضــي  الرئيســة  الخدمــات  توفيــر  عــدم   -
ــة مــن  ــة المدين ــاه الصــرف الصحــي واألمطــار، وحماي ــف مي تصري
ــون رقــم )٧( لســنة ٢٠٠٥ بشــأن  ــك بالمخالفــة للقان الســيول وذل
التــزام الــوزارات والمؤسســات بتوفيــر الخدمــات الرئيســة لألراضــي 

بالتزامــن مــع المشــاريع اإلســكانية المطروحــة.

- ضعــف التنســيق والتعــاون وعــدم الربــط بيــن خطــط وبرامــج 
العالقــة  ذات  والجهــات  الســكنية  للرعايــة  العامــة  المؤسســة 
الرعايــة الســكنية، ممــا انعكــس ســلبا علــى  بتوفيــر خدمــات 

المشــروع. تنفيــذ  أعمــال 

األثر:

تضرر أغلب الطرق الداخلية والرئيسية وعدد من المنازل األمر الذي يشير 
إلى ضعف جودة أعمال التنفيذ.

التوصيات:

- إعــادة النظــر فــي المعاييــر المتبعــة لتأهيــل وتصنيــف الشــركات المنفــذة 
للمشــاريع اإلســكانية بمــا يضمــن قدرتهــا الماليــة والفنيــة لتجنــب تعثرهــا 

أثنــاء التنفيــذ.

- إجــراء فحوصــات شــاملة للتأكــد مــن ســالمة الطــرق وشــبكات البنيــة 
التحتيــة وبــذل كافــة الســبل إلصــالح مواقــع األضــرار لضمــان عــدم تكــرار تلــك 

ــتقبال. ــاكل مس المش

- التحقيــق مــع المســئولين المعنييــن بضعــف االســتعداد لموســم األمطــار، 
ومحاســبة المكاتــب االستشــارية المكلفــة بأعمــال التخطيــط والتصميــم 

إلخاللهــا بواجباتهــا التعاقديــة .



موضوعات الساحة

٢٠١٩٢٧تقرير المواطن

تعد الجهات التالية :
- وزارة األشغال العامة 

- الهيئة العامة للطرق والنقل البري 
- المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة واألبحاث التابع لـوزارة األشغال العامة

مسئولًة عن معالجة اآلثار الناتجة عن تداعيات األمطار وإيجاد الحلول الكفيلة بإدارة تلك األزمات إدارة فاعلة، مع ضمان عدم 
تكرارها مستقبال.

النتائج

األثر

الجهات الحكومية ذات الصلة بتداعيات األمطار

سوء التخطيط 
للمشاريع

عدم التخطيط 
للمخاطر العالية

- هدر مال عام
- تضرر البنية التحتية

تضرر المواطنين 
والمقيمين

ضعف االستعدادات 
لالمطار

تعدد األطراف 
المسئولة

تضارب االختصاصات
بين الجهات

ضعف كفاءة تنفيذ األعمال:
- قصور بالتشريعات

   - قصور بأعمال الطرح
     والتعاقد واإلشراف



موضوعات الساحة

نتائج تنفيذ الميزانية

بالمليون دينار

٢٠١٩تقرير المواطن ٢٨

 تحليل الوضع المالي للدولة عن السنة المالية ٢٠١٩/٢٠١٨

- اعتمــد تمويــل الميزانيــة العامــة للدولــة اعتمــاد شــبه كلي على 
إيــرادات النفط بنســبة ٨٩.٦% خالل الســنة الماليــة ٢٠١٩/٢٠١٨.

 
- زادت اإليــرادات الفعليــة المحصلــة خالل الســنة المالية ٢٠١٩/٢٠١٨ 
عــن اإليــرادات الفعليــة المحصلــة فــي الســنة الماليــة الســابقة 
لهــا بنســبة ٢٨.٥% ، كمــا زادت المصروفــات الفعليــة خــالل الســنة 
الماليــة ٢٠١٩/٢٠١٨ عــن المصروفــات الفعليــة فــي الســنة الماليــة 

الســابقة لهــا بنســبة ١٣.٥%.
تــم تحويــل نحــو ٢.١ مليــون دينــار كويتــي إلــى احتياطــي األجيــال 
الســنة  عــن  وبزيــادة   ٢٠١٩/٢٠١٨ الماليــة  الســنة  فــي  القادمــة 

الماليــة الســابقة بنســبة ٢٨.٥%.
ونتيجــة لمــا ســبق انخفــض العجــز خــالل الســنة الماليــة ٢٠١٩/٢٠١٨ 
ــار كويتــي وبنســبة ٣١% عــن الســنة الماليــة  بنحــو ١.٥ مليــون دين

الســابقة.

األثر:

- استمرار ظهور العجوزات في نتائج الحساب الختامي لإلدارة المالية 
للدولة.

- محدودية مصادر الدخل واستمرار اعتماد الدولة على اإليرادات النفطية 
كمصدر أساسي للدخل.

يرى الديوان:

- الحــد مــن اإلنفــاق الجــاري لالســتفادة مــن المــوارد الماليــة المتاحــة فــي 
المشــاريع الرأســمالية.

- ضــرورة اســتغالل االرتفــاع باإليــرادات النفطيــة لتنويــع مصــادر اإليــرادات 
ــالل: ــن خ ــة م ــة للدول ــاع المالي ــي األوض ــتقرار ف ــق االس ــة لتحقي العام

- معالجــة الخلــل فــي االعتمــاد علــى النفــط بشــكل أساســي، والعمــل 
علــى زيــادة مســاهمة اإليــرادات غيــر النفطيــة فــي اإليــرادات العامــة.

- دراســة مــدى إمكانيــة إعــادة تســعير الرســوم والخدمــات مقابــل االنتفــاع 
بالمرافــق والخدمــات العامــة وتعديــل القوانيــن الضريبيــة وزيــادة إيراداتهــا.

الملحقــة  بالجهــات  الذاتيــة  اإليــرادات  وتنميــة  الدخــل  مصــادر  تنويــع   -
والمســتقلة التــي تتلقــى دعمــا مــن ميزانيــة الــوزارات واإلدارات الحكوميــة 

لتمويــل الفــرق بيــن مصروفاتهــا وإيراداتهــا الفعليــة.
ومحاســبة المكاتــب االستشــارية المكلفــة بأعمــال التخطيــط والتصميــم 

إلخاللهــا بواجباتهــا التعاقديــة .

البيان

اإليرادات

المصروفات

العجز

إحتياطي األجيال القادمة

إجمالي العجز

٢٠١٩/٢٠١٨

20,558.615,999.7

21,848.719,247.5

-1,290.1-3,247.8

-2,055.9-1,600.0

-3,346.0-4,847.8

٢٠١٨/٢٠١٧



موضوعات الساحة

٢٠١٩٢٩تقرير المواطن

الديون المستحقة للحكومة

هــي أمــوال مســتحقة للحكومــة مقابــل خدمــات تقــوم بهــا الجهــات الحكوميــة لألفــراد والمؤسســات 
وقــد تكــون مبالــغ مســتحقة علــى المواطنيــن ناتجــة عــن خطــأ أو زيــادة بالصــرف.

بلــغ إجمالــي رصيــد الديــون المســتحقة للحكومــة فــي الســنة الماليــة ٢٠١٩/٢٠١٨ نحــو ١.٥ مليــون دينــار 
كويتــي مقابــل ١.٣ مليــون دينــار كويتــي خــالل الســنة الماليــة ٢٠١٨/٢٠١٧ بزيــادة بلغــت ٠.٢ مليــون دينــار 

كويتــي وبنســبة ١٥.٩%، وقــد تركــزت فــي الجهــات التاليــة:

وزارة النفط
منها مبلغ ٥.١ مليون دينار كويتي قيمة 

شحنات نفطية

البيانالمبلغ بالمليونالجهة

منها مبلغ ٣٢.٣ مليون دينار كويتي 
مستحقات على المواطنين خاصة بالشاليهات

مبالغ مستحقة على إحدى الشركات بنحو 
١٩٥.٣ مليون دينار كويتي

مبالغ مستحقة عن خدمات برق وهاتف 
وقطوعات كيبل ومستحقات على المواطنين

مبالغ مستحقة على بعض المواطنين 
بالخدمة والمستقيلين، ودعاوي قضائية على 

بعض الشركات

قيمة المخالفات المرورية المقيدة على 
األفراد والشركات ومديونيات على الموظفين

وزارة الكهرباء والماء

اإلدارة العامة للجمارك

وزارة األشغال العامة

وزارة الداخلية

وزارة المواصالت

590.8

322.6

196.9

103.0

70.5

70.2
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سؤال وجواب

١- من هم أعضاء هيئة المحاكمات التأديبية؟

وال يجوز أن تقل درجة أي من هذين العضوين األخيرين عن درجة الموظف المحال للمحاكمة.
وعند غياب رئيس الهيئة أو أحد أعضائها- في أي من التشكيلين - أو قيام مانع لديه، يحل محله من يقوم مقامه طبقا 

لنظام الجهة التي يتبعها

تتشكل هيئة المحاكمة التأديبية من:

الهيئة األولى للإلدارة العليا )أ(

- رئيس إدارة الفتوى والتشريع  رئيسًا

- وكيل ديوان المحاسبة  عضوًا

- وكيل وزارة المالية و الصناعة عضوًا

- مستشار بإدارة الفتوى والتشريع  عضوًا

- وكيل  ديوان الموظفين  عضوًا

الهيئة األولى للإلدارة العادية )ب(

- وكيل إدارة الفتوى والتشريع رئيسًا

- وكيل ديوان المحاسبة المساعد عضوًا

- مستشار مساعد بإدارة الفتوى والتشريع عضوًا

- مندوب من وزارة المالية والصناعة عضوًا 

- مندوب من ديوان الموظفين عضوًا

٢٠١٩٣١تقرير المواطن



سؤال وجواب

٢- ما عدد العقود التي لم يتم الموافقة عليها من قبل ديوان المحاسبة خالل 

السنة المالية ٢٠١٩/٢٠١٨؟

تــم إصــدار عــدم الموافقــة لعــدد ١١١ مــن أصــل ١٩٨٩ عقــد  أي مــا يمثــل ٥.٦% مــن 

إجمالــي عــدد العقــود المعروضــة علــى الديــوان بالمقارنــة بعــدد ١٠٥ عقــد مــن 

أصــل ٢١٣٤ بنســبة ٤.٩% عــن الســنة الماليــة ٢٠١٧/٢٠١٨.

٣- ما هي ضريبة القيمة المضافة؟

" ضريبــة القيمــة المضافــة هــي ضريبــة غيــر مباشــرة تفــرض علــى الســلع و 

الخدمــات التــي يتــم شــراؤها و بيعهــا مــن قبــل المنشــآت ويتحملهــا المســتهلك 

النهائــي "

٤- ما الفرق بين المالحظة والمخالفة؟

المالحظة:

هــي ترجمــة لنتائــج الفحــص والتــي تتوفــر فيهــا المســببات المؤيــدة لوقــوع 

المالحظــة كاألعمــال غيــر المشــروعة أو مخالفــة القوانيــن واللوائــح والنظــم، أو 

عــدم ســالمة التصرفــات الماليــة واالداريــة.

المخالفة:

هي األفعال التي يترتب عليها عن عمد أو اهمال أو تقصير ضياع حق من الحقوق 

المالية للدولة أو المساس بمصالحها المالية. 

٢٠١٩تقرير المواطن ٣٢



سؤال وجواب

٥- هل ديوان المحاسبة هو الجهاز المسئول عن تحديد ميزانية الوزارات السنوية؟

ال ، ديــوان المحاســبة غيــر مســئول عــن تحديــد ميزانيــة الــوزارات الســنوية حيــث يتــم 

ــة للموافقــة واالعتمــاد  ــوزارة المالي ــل الجهــة ورفعهــا ل ــة مــن قب اعــداد الميزاني

ومــن ثــم عرضهــا علــى لجنــة الميزانيــات والحســاب الختامــي فــي مجلــس األمــة 

لالقــرار والمصادقــة. 

٦- هل يحق لديوان المحاسبة تلقي البالغات بشأن شبهة التعدي على المال 

العام؟

ــن  ــادة )١٨( م ــه الم ــت علي ــا نص ــب م ــات بموج ــي البالغ ــوان تلق ــق للدي ــم، يح نع

قانــون رقــم )١( لســنة ١٩٩٣ بشــأن حمايــة المــال العامــة "يتــم التبليــغ الــى النيابــة 

العامــة او ديــوان المحاســبة لــكل مــن علــم بوجــود مشــروع جريمــة او علــم 

بوقوعهــا".

٧-ما هو الفرق بين االنفاق الجاري والرأسمالي؟ 

االنفاق الجاري: 

عبــارة عــن المصروفــات التشــغيلية أو االســتهالكية أو الدوريــة التــي تأخــذ صفــة 

االســتمرارية وتســتخدم فــي تســيير أعمــال المرافــق العامــة وهــي ال تهــدف الــى 

تحقيــق ربــح.

االنفاق الرأسمالي:

ــة كالمبانــي  ــر متداول ــغ التــي تنفــق مــن أجــل شــراء أصــول غي ــارة عــن المبال  عب

واألراضــي واآلالت والمعــدات واالجهــزة بهــدف تحقيــق الربــح أو االســتثمار.

٢٠١٩٣٣تقرير المواطن



سؤال وجواب

٨- ما هو المقصود بالذكاء االصطناعي؟ 

ــن  ــن م ــا أن تحس ــي يمكنه ــة والت ــف المعرفي ــى أداء الوظائ ــة عل ــدرة اآلل ــو ق ه

نفســها اســتنادا الــى المعلومــات التــي تجمعهــا مثــل التفكيــر والتعلــم والتفاعــل 

مــع البيئــة وحــل المشــكالت. 

٩- كيف يضمن الديوان جودة المالحظات الواردة بتقاريره الرقابية ؟ 

يتم التأكد من خالل عدة مراحل:

- قيــام كل مــن رئيــس الفريــق واإلشــرافيين والمكاتــب الفنيــة والقيادييــن بالتأكــد 

مــن صحــة المالحظــات المدرجــة.

- وتقــوم إدارة ضمــان الجــودة بإجــراءات التحقــق مــن االلتــزام بالمعاييــر ومهنيــة 

العمــل خــالل مراحــل إعــداد التقاريــر وفقــا لخطــة زمنيــة محــددة.

١٠- كم عدد الجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة لسنة ٢٠١٩ ؟

بلــغ عــدد الجهــات المشــمولة برقابــة ديــوان المحاســبة هــذا العــام ٨٩ جهــة 

ــات  ــى الجه ــان إل ــان جديدت ــت جهت ــث انضم ــي(، حي ــام الماض ــي الع ــة ف )٨٨ جه

ــة الكويتيــة إلدارة المستشــفيات  ــة الديــون وهمــا شــركة العناي المشــمولة برقاب

وشــركة المجموعــة الثالثيــة العالميــة لالستشــارات.  فــي حيــن تــم ضــم الهيئــة 

ــة. ــى وزارة المالي ــي إل ــدوان العراق ــائر الع ــن خس ــات ع ــر التعويض ــة لتقدي العام

ــات  ــى القطاع ــة عل ــة موزع ــمولة بالرقاب ــات المش ــدد الجه ــان بع ــي بي ــا يل وفيم

ــوان: ــي الدي ــة ف الرقابي

- الجهات الملحقة والشركات ٣٧ جهة

- الوزارات واإلدارات الحكومية ٢٩ جهة

- الجهات المستقلة ٢٣ جهة

٢٠١٩تقرير المواطن ٣٤



١١- ما هو الهيكل التنظيمي للديوان؟

٢٠١٩٣٥تقرير المواطن
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المراجع

نشرة هيئة المحاكمات التأديبية
العدد الثاني

تداعيات األمطار نشرة هيئة المحاكمة التٔاديبية 
العدد األول

تقرير المواطن االصدار األول باللغة 
االنجليزي

٢٠١٩تقرير المواطن ٣٦

تقرير المواطن االصدار األول باللغة 
العربية
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تواصل معنا



WWW.SABQ٨.ORG


