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العالقة بين الكويت وأذربيجان ترجع إلى تسعينيات القرن الماضي

المحاسبة يستضيف وفد من مكتب التدقيق الوطني بجمهورية فنلندا



دعوة للمشاركة

تتشرف مجلة الرقابة لصادرة عن ديوان احملاسبة بدولة الكويت )وهي مجلة دورية 
متخصصة يف الشأن الرقابي واحملاسبي( بدعوة جميع املتخصصني من مختلف أجهزة 

الرقابة العليا يف الدول العربية الشقيقة باملشاركة يف الكتابة مبختلف أبواب املجلة.
وتتميز املجلة بتعدد أبوابها التي تخدم اجلوانب الرقابية واحملاسبية واملالية والقانونية 
مثل أبواب: تشريعات - معايير مالية ورقابية - رؤية رقابية - رقابة بيئية - رقابة 

وحاسوب - أبحاث - دراسات باإلضافة إلى املقاالت.
وسوف تنشر املجلة إسهاماتكم تباعاً، حيث أن البحث أو املقال أو الدراسة أو املوضوع 

الذي يتم نشره  يجب أن تتوفر فيه الصفات التالية:
أن يتسم بالعمق واإلضافة اجلديدة إلى املعرفة وأن يكون املوضوع حديثاً.	 
االلتزام باألصول واملبادئ العلمية يف كتابة البحث أو املقال أو الدراسة.	 
مراعاة التوثيق العلمي الدقيق ملراجع املادة العلمية وذكر املصادر.	 
أن ال يكون سبق نشره يف مجلة أخرى.	 
ال يجوز نشر البحث أو املقال أو الدراسة يف مجلة علمية أخرى بعد إقرار نشره 	 

مبجلة الرقابة إال بعد احلصول على إذن مسبق بذلك من رئيس التحرير.
 	A4 أن تكون املشاركة يف حدود )من 2-6( ورقات قياس

يفضل ارسال الصور اخلاصة باملوضوع باإلضافة إلى نبذة عن الكاتب وصورة شخصية.

علماً بأن هناك مكافآت متميزة يتم صرفها ألصحاب املواد التي يتم نشرها وذلك بعد 
اعتماد اللجنة املختصة بتقييم املجلة بعد صدورها.

ترسل اإلسهامات على البريد اإللكتروني التالي:
magazine@sabq8.org

ميكنكم االطالع على املجلة من خالل موقع ديوان احملاسبة على اإلنترنت:
www.sabq8.org 
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االفتتـاحيـة

بقلم: رئيس التحرير
عصام بندر املطيري

تعد املسؤولية االجتماعية التزام خلقي وسلوك راٍق يتم من قبل األفراد واملنظمات والهيئات جتاه املجتمع من حيث 
االقتصادية  املجاالت  كافة  باملجتمع يف  النهوض  أجل  والتعاون من  والتقاليد،  والعادات  واألنظمة  بالقوانني  االلتزام 
واالجتماعية والسياسية وغيرها، األمر الذي يسهم يف حتقيق اخلطط واألهداف املرجوة ويخفف من األعباء التي 
تتحملها الدولة يف سبيل أداء مهامها وخدماتها الصحية والتعليمية والثقافية وغير ذلك مما هي مكلفة بأدائه إلشباع 

احتياجات أفراد املجتمع والنهوض به.

وال شك ان األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة لها دورٌ فاعل يف حتقيق املسؤولية االجتماعية خاصة وأن لديها 
إمكانات وخبرات متنوعة، وقد أسهمت منظمة )اإلنتوساي( يف وضع أسس منضبطة لتحقيق املسؤولية االجتماعية من 
قبل األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة وأداء دورها املأمول يف هذا املجال من خالل ما تضمنه املعيار الصادر عن 
اإلنتوساي رقم )12( بعنوان »قيمة ومنافع األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة – إحداث الفارق يف حياة املواطنني« 

وقد حرص ديوان احملاسبة على أداء دوره يف املسؤولية جتاه مجتمعه وذلك من خالل فعاليات ومهام يقوم باتخاذها 
وحتقيقها يف إطار املبادئ التي تضمنها املعيار، والتي من بينها على سبيل املثال:

بهدف . 1 لرقابته  ــوان  ــدي ال ــراء  إجـ مــن  املتحققة  النتائج  كــافــة  وإيــضــاح  املصلحة،  أصــحــاب  مــع  الــتــواصــل 
بــالــقــوانــني  ــزام  ــتـ االلـ وضــمــان  املـــســـار،  لتصحيح  الـــالزمـــة  االجــــــراءات  اتــخــاذ  وضــمــان  األداء  تقييم 
بحيث  املهنية  للمعايير  ــا  وفــًق الــرقــابــيــة  تــقــاريــره  لتطوير  الـــديـــوان  ســعــى  حــيــث  املــوضــوعــة،  واألنــظــمــة 
املــســتــويــات. كــافــة  قــبــل املختصني عــلــى  ــرار مــن  ــق ال ــخــاذ  وات للمحاسبة  ــا  أصــبــحــت متــثــل مــصــدًرا هــاًم

ــة . 2 ــو تــقــريــر مــبــســط يــخــاطــب فــيــه املـــواطـــن الـــعـــادي بــلــغــة دارجـ ــن« وهـ ــواطـ ــوان »تــقــريــر املـ ــديـ ــدر الـ أصــ
ــة. ــام ــع ــى األمـــــــوال ال ــل ــة الــــديــــوان ع ــابـ ــن رقـ ــة مـ ــق ــج احملــق ــائ ــت ــن ـــوضـــح أهــــم ال ــارف عــلــيــهــا وي ــعـ ــتـ ومـ

ــازات . 3 ــ ــ ــالل اإلج ــعــض طــلــبــة اجلـــامـــعـــات خــ ــــب ب ــدري ــ ــل وت ــأهــي ــام يف ت ــ ــه ــى االســ ــوان عــل ــ ــدي ــ اهـــتـــمـــام ال
ــرة الــعــلــمــيــة  ــ ــب ــن فـــعـــالـــيـــات إلكـــســـابـــهـــم اخلــ ــ ــتـــه م ــامـ ــمــا يـــتـــم اقـ ــي ــم ف ــهـ ــراكـ ــــك اشـ ــذل ــ ــة، وك ــي ــف ــصــي ال
ــإذن اهلل تــعــالــى بــعــد تخرجهم. ــ ــاة نــاجــحــة عــمــلــًيــا ب ــكــون عــوًنــا لــهــم يف بــدايــة حــي والــعــمــلــيــة والــتــي ت

أعد الديوان مشروع طموح »بصمة رقابي« لتدريب وتأهيل عدًدا من اخلريجني اجلدد من الكويتيني للعمل يف . 4
مجال التدقيق الداخلي ، بهدف اكسابهم اخلبرات واملهارات الفنية واملهنية يف مجال التدقيق الداخلي والتعرف 
على األساليب احلديثة املطبقة يف هذا الشأن نظرًيا وعملًيا، والتي تؤهلهم لاللتحاق بالعمل لدى وحدات التدقيق 
الداخلي مبختلف جهات الدولة، دعًما لقدرات تلك الوحدات ومعاونة لها على أداء مهامها بكفاءة ومهنية.

واهلل املوفق،،

المسؤولية االجتماعية لألجهزة العليا للرقابة 
المالية والمحاسبة
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أخبار الديوان

بحضـــور رئيـــس ديـــوان احملاســـبة باإلنابـــة ووكيـــل الديـــوان 
والـــوكالء املســـاعدون، نظمـــت كل مـــن إدارة تقنيـــة املعلومـــات 
األرشـــفة  نظـــام  حـــول  نـــدوة  اإلداريـــة  الشـــؤون  وإدارة 
العـــرض فيديـــو  ECM، وتضمـــن  واملراســـالت االلكترونيـــة 
يهـــدف اســـتعراض أبـــرز مواصفـــات النظـــام وآليـــة عملـــه 
ومميـــزات اســـتخدامه، باإلضافـــة إلـــى التعريـــف باملرحلـــة 
االنتقاليـــة التـــي يقدمهـــا النظـــام والتـــي تتوجـــه نحـــو بيئـــة ال 
ورقيـــة ومـــدى أهميـــة حتقيقـــه ألهـــداف اخلطـــة االســـتراتيجية 

للديـــوان.

ــتراتيجية التـــي  وتطرقـــت النـــدوة إلـــى أهـــداف اخلطـــة االسـ
لتوفيـــر  املختصـــة  اجلهـــات  مـــع  التنســـيق  حـــول  تتمحـــور 
ربـــط إلكترونـــي بـــني ديـــوان احملاســـبة وأجهـــزة الدولـــة وفـــق 
قـــدرات  وتعزيـــز  الرقابيـــة،  ألعمالـــه  الديـــوان  احتياجـــات 
املدقـــق علـــى اســـتخدام أدوات وتقنيـــات التدقيـــق مبســـاعدة 

اإلدارية وتقنية المعلومات تنظمان ندوة حول

األرشفة والمراسالت 
اإللكترونية

احلاســـوب، باإلضافـــة إلـــى االســـتمرار يف تفعيـــل وتطويـــر 
.)AMS( نظـــام إدارة العمليـــات الرقابيـــة

كمـــا تنـــاول العـــرض مراحـــل املشـــروع وهـــي إعـــداد اخلطـــة التفصيليـــة 
الكاملـــة لتنفيـــذ املشـــروع، ومرحلـــة جتميـــع وحتليـــل املتطلبـــات وتهيئـــة 
النظـــام، وتوريـــد النظـــام واألجهـــزة والرخـــص وحتميـــل البرامـــج 
األساســـية، باإلضافـــة إلـــى تركيـــب واختبـــار النظـــام والتدريـــب، 

وختـــام املراحـــل هـــي التشـــغيل التجريبـــي والقبـــول النهائـــي. 

وقـــدم العـــرض املرئـــي كل مـــن مديـــر إدارة تقنيـــة املعلومـــات 
بالنـــدب فيصـــل العدوانـــي، مراقـــب بـــإدارة تقنيـــة املعلومـــات 
صـــالح اخلضـــاري، رئيـــس قســـم بـــإدارة الشـــؤون اإلداريـــة 
تقنيـــة  بـــإدارة  رئيســـي  مبرمـــج  محلـــل  الشـــطي،  فيصـــل 
املعلومـــات كوثـــر املطـــوري، محلـــل مبرمـــج رئيســـي بـــإدارة 
تقنيـــة املعلومـــات حســـن الوائـــل، ومحلـــل مبرمـــج بـــإدارة تقنيـــة 

املعلومـــات عبـــداهلل املنيـــع.
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ـــوزارة األشـــغال العامـــة مت توقيـــع عقـــد تصميـــم  باإلشـــراف املباشـــر ل
املبنـــى الشـــمالي اجلديـــد للديـــوان والـــذي ميثـــل امتـــداداً للمبنـــى 
ــن  ــد مـ ــدد املتزايـ ــتيعاب العـ ــك السـ ــوان، وذلـ ــي للديـ ــي احلالـ اجلنوبـ
حيـــث  التدقيـــق،  بعمليـــة  احلديثـــة  التطـــورات  ملواكبـــة  املوظفـــني 
ســـتقوم الـــوزارة مبتابعـــة عقـــد التصميـــم للمشـــروع الـــذي متتـــد مدتـــه 

لســـتة أشـــهر بـــدأ مـــن تاريـــخ أمـــر املباشـــرة. 

ويعـــد تصميـــم املبنـــى اجلديـــد كتـــوأم للمبنـــى القائـــم وسيشـــكل مـــع 
مبنـــى مواقـــف الســـيارات الواقـــع بينهمـــا مشـــروعاً متكامـــاًل وحتفـــة 
معماريـــة جديـــدة، كمـــا ســـيتم ربـــط املبنيـــني عبـــر جســـر للمشـــاة 
أعلـــى مبنـــى مواقـــف الســـيارات احلالـــي بعـــد إضافـــة دوريـــن أعـــاله.

ويقـــع املبنـــى اجلديـــد علـــى مســـاحة موقـــع تبلـــغ حوالـــي 10,000 متـــر 
ــا  ــا بينهـ ــة ترتبـــط فيمـ ــراج متوازيـ ــة أبـ ــا يتكـــون مـــن ثالثـ ــع، كمـ مربـ
بجســـور أفقيـــة ويحيطهـــا مـــن اخلـــارج واجهـــة زجاجيـــة شـــفافة معبـــرة 
عـــن مفهـــوم الشـــفافية الـــذي يتبنـــاه الديـــوان، كمـــا ميتـــد املبنـــى علـــى 
ـــى ســـردابني كمواقـــف ســـيارات وملجـــأ  7 أدوار متكـــررة باإلضافـــة إل

ـــع. ـــر مرب ـــغ 64,000 مت ـــاء تبل مبســـاحة بن

ــه  ــة بتصميمـ ــزات إضافيـ ــى مميـ ــد علـ ــى اجلديـ ــيحتوي املبنـ ــا سـ كمـ
اخلضـــراء  املبانـــي  مواصفـــات  يحقـــق  للبيئـــة  صديـــق  كمبنـــى 
ـــوان احملاســـبة بتفعيـــل التنميـــة  املســـتدامة مجســـداً بذلـــك اهتمـــام دي
املســـتدامة علـــى كافـــة األصعـــدة، الســـيما وأن الهـــدف مـــن تصميـــم 
يف  )الريـــادة   LEED شـــهادة  علـــى  احلصـــول  اجلديـــد  املبنـــى 

تصميـــم الطاقـــة والبيئـــة( وفقـــاً ملجلـــس املبانـــي اخلضـــراء األمريكـــي 
.)USGBC(

ـــة  ـــى نســـبة ممكن ـــق أعل ـــة وحتقي ـــاءة العالي ـــي بالكف وتتســـم هـــذه املبان
التـــي  التقنيـــات  بأحـــدث  املبنـــى  مـــع جتهيـــز  املتجـــددة،  للطاقـــة 
تتـــواءم مـــع املنـــاخ احمللـــي وتقلـــل مـــن نضـــوب املـــوارد مثـــل الطاقـــة 
وامليـــاه واملـــواد اخلـــام، وبالتالـــي يتـــم تـــاليف التأثيـــر الســـلبي للبنـــاء 
علـــى املجتمـــع والبيئـــة واالقتصـــاد مـــع تعزيـــز جـــودة ونوعيـــة البيئـــة 

الداخليـــة للمبنـــى وخلـــق بيئـــة عمـــل مريحـــة وآمنـــة ومثمـــرة.

للتشـــغيل  األمثـــل  االســـتخدام  اجلديـــد  املبنـــى  تصميـــم  ويحقـــق 
والصيانـــة، كمـــا ســـيتم إعـــداد دراســـة متأنيـــة للحركـــة املروريـــة 
ـــي  ـــن املبان ـــرور الناجتـــة م ـــة امل ـــى حرك ـــا عل ـــى وتأثيره احمليطـــة باملبن

احمليطـــة باملبنـــى.

ـــع العقـــد املباشـــر للخدمـــات االستشـــارية  ـــه مت توقي ـــر أن ـــر بالذك جدي
ــى  ــراف علـ ــم اإلشـ ــة وتصميـ ــم أ/ هــــ م أ/308 دراسـ ــة رقـ لالتفاقيـ
املبنـــى الشـــمالي اجلديـــد لديـــوان احملاســـبة كتعاقـــد مباشـــر مـــع 
الهندســـي  املكتـــب  للديـــوان  اجلنوبـــي  للمبنـــى  األصلـــي  املصمـــم 
ألـــف   423,191 ومببلـــغ   2019 أبريـــل   15 بتاريـــخ  املشـــترك 
دينـــار منهـــا 349,351 قيمـــة األعمـــال األساســـية و73,840 ألعمـــال 
LEED، وســـتتم مباشـــرة األعمـــال بتاريـــخ 12 مايـــو 2019، ومـــن 

ــام. ــذا العـ ــة هـ ــم يف نهايـ ــال التصميـ ــاء أعمـ ــع انتهـ املتوقـ

توقيع عقد تصميم المبنى الشمالي الجديد 
لديوان المحاسبة
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بحضـــور رئيـــس ديـــوان احملاســـبة باإلنابـــة عـــادل الصرعـــاوي 
ـــات  ـــة وحتســـني العملي ـــق صيان ـــوكالء املســـاعدون نظـــم فري وال
 )AMS( ونظـــام إدارة العمليـــات الرقابيـــة )UML( الرئيســـة
عرضـــاً مرئيـــاً حـــول »دليـــل العمليـــات الرئيســـة« وذلـــك بعـــد 

صـــدور قـــرار اعتمـــاده يف 7 ابريـــل 2019.
وقـــدم العـــرض املرئـــي كاًل مـــن مراقـــب بـــإدارة الرقابـــة علـــى 
الشـــؤون االجتماعيـــة واخلدميـــة غيـــداء املضـــف ورئيـــس قســـم 
بالنـــدب فيصـــل احلقـــان، ومدقـــق  املعلومـــات  إدارة تقنيـــة 
رئيســـي يف إدارة الرقابـــة علـــى اجلهـــات املســـتقلة للشـــؤون 
ـــة  ـــورة التركيـــت، ومدقـــق إدارة الرقاب ـــة ن ـــة واخلدمي االقتصادي

املســـبقة للشـــؤون االقتصاديـــة عائشـــة العوضـــي.
تضمـــن العـــرض املرئـــي عـــدة محـــاور منهـــا الرقابـــة النوعيـــة 
دليـــل  مـــن  والهـــدف  )اجلـــودة(  الرقابـــي  اجلهـــاز  بداخـــل 
العمليـــات  دليـــل  صيانـــة  وإجـــراءات  الرئيســـية  العمليـــات 
الرئيســـة علـــى البوابـــة االلكترونيـــة واالرشـــادات اخلاصـــة 

الســـتخدام دليـــل العمليـــات الرئيســـة.
تســـتدعي  التـــي  العناصـــر  إلـــى  املرئـــي  العـــرض  وتطـــرق 
تغييـــر وتطويـــر العمليـــات الرئيســـة وفـــق نظـــام عمـــل خطـــة 
االســـتراتيجية رقـــم )36( متمثلـــة بالقوانـــني ذات العالقـــة 
ــوان، والهيـــكل التنظيمـــي  ــات التـــي تصـــدر مـــن الديـ والتعليمـ
ـــة  وتغييـــر مكونـــات الوحـــدات التنظيميـــة، باإلضافـــة إلـــى األدل

ديوان المحاسبة ينظم عرضًا مرئيًا حول

دليل العمليات الرئيسة
الرقابيـــة واســـتحداث ودمـــج األعمـــال الرقابيـــة.

كمـــا تنـــاول العـــرض املرئـــي مهـــام الفريـــق الرئيســـية التـــي 
حددتهـــا املـــادة الثانيـــة مـــن القـــرار رقـــم )147( لســـنة 2019 
ـــى  ـــدة عل ـــالت اجلدي ـــات شـــرح التعدي وهـــي املشـــاركة يف عملي
العمليـــات الرئيســـة، و رفـــع مقترحـــات الفريـــق لتعديـــل النظـــم 
للعمليـــات  الدوريـــة  واملراجعـــة  النهائـــي،  بشـــكلها  املعتمـــدة 
الرئيســـة بهـــدف تعديلهـــا، باإلضافـــة إلـــى دراســـة مقترحـــات 

القطاعـــات احملالـــة مـــن وكيـــل الديـــوان.
ـــة نظـــام إدارة  وتضمـــن العـــرض املرئـــي املهـــام اخلاصـــة بصيان
ـــة )AMS( وهـــي دراســـة ومتابعـــة مقترحـــات  ـــات الرقابي العملي
ومشـــاكل   )AMS( الرقابيـــة  العمليـــات  إدارة  نظـــام  تطويـــر 
بالديـــوان  الرقابيـــة  القطاعـــات  مـــع  بالتنســـيق  التطبيـــق 
ــة  ــة، واعـــداد دليـــل العمليـــات الرئيسـ واألطـــراف ذات العالقـ

ــدة. ــة املوحـ ــة النمذجـ ــتخدام لغـ باسـ
كمـــا ناقـــش العـــرض املرئـــي الهـــدف مـــن دليـــل العمليـــات 
ــا، وإمكانيـــة  ــام املعتمـــدة وتوحيدهـ الرئيســـة وهـــو توثيـــق املهـ
التحســـني املســـتمر للنظـــام علـــى مســـتوى الديـــوان، والربـــط 
بـــني املمارســـات الفعليـــة واألدلـــة الرقابيـــة املعتمـــدة، باإلضافـــة 
ـــة  ـــم، وإمكاني ـــة منه ـــام املطلوب ـــى امله ـــني عل ـــب املوظف ـــى تدري إل
إدخـــال التطـــورات املهنيـــة واملســـتجدات، وحتقيـــق التميـــز 

ــخصية. ــادات الشـ ــل االجتهـ ــى تقليـ ــة إلـ ــي، باإلضافـ املهنـ

أخبار الديوان
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تحت شعار »اسهام مراكز المعلومات في 
التنمية المستدامة«

مركز المعلومات 
ينظم معرض الكتاب 
السنوي الحادي عشر

ومركـــز  العامـــة  والعالقـــات  اإلعـــالم  إدارة  نظمـــت 
املعلومـــات معـــرض الكتـــاب الســـنوي احلـــادي عشـــر 
مراكـــز  »إســـهام  شـــعار  الديوان حتـــت  ملنتســـبي 
تنظمـــه  والـــذي  املســـتدامة«  التنميـــة  يف  املعلومـــات 
مراقبـــة مركـــز املعلومـــات مبشـــاركة مجلـــس النشـــر 
العلمـــي مـــن جامعـــة الكويـــت واملجلـــس الوطنـــي للثقافـــة 

واآلداب. والفنـــون 

وافتتـــح املعـــرض رئيـــس ديـــوان احملاســـبة باإلنابـــة عـــادل 
الصرعـــاوي ووكيـــل الديـــوان والـــوكالء املســـاعدون.

وتضمـــن املعـــرض مصـــادر املعلومـــات التـــي مت التـــزود 
بهـــا مـــن معـــرض القاهـــرة الدولـــي للكتـــاب باإلضافـــة 
إلـــى عـــدد مـــن االصـــدارات املتخصصـــة يف مجـــال 

ــوان. ــل الديـ عمـ

ويســـعى مركـــز املعلومـــات مـــن خـــالل املعـــرض إلـــى 
توفيـــر مجموعـــات حديثـــة مـــن الكتـــب املطبوعـــة والتـــي 
ديـــوان  يف  املهنيـــة  االختصاصـــات  مجـــاالت  تغطـــي 
احملاســـبة وتســـليط الضـــوء علـــى مـــا يخـــدم املوظفـــني 
متخصصـــة  كتـــب  وتوفيـــر  العلميـــة  مســـيرتهم  يف 

للموظفـــني يف مجالهـــم الوظيفـــي. 

جديـــر بالذكـــر أن مركـــز املعلومـــات يحـــرص ســـنوياً 
علـــى إقامـــة معـــرض الكتـــاب الســـنوي بشـــكل دوري منـــذ 
ـــة الفكـــر املؤسســـي وتوســـعة  ـــز تنمي 2006 بهـــدف تعزي
اســـتدامة  يضمـــن  مبـــا  املتخصـــص  املعـــريف  األفـــق 

ــوان. ــي الديـ ــدى موظفـ ــة يف األداء لـ ــة العاليـ املهنيـ
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العالقة بين 
الكويت 

وأذربيجان ترجع 
إلى تسعينات 
القرن الماضي

ما هي اخللفية التاريخية لتأسيس جهازكم ودوره يف رقابة 
املال العام؟

ميكـــن اعتبـــار غرفـــة احلســـابات جلمهوريـــة أذربيجـــان مبثابـــة 
ــة  ــيس غرفـ ــد مت تأسـ ــر. فقـ ــة الصغيـ ــى للرقابـ ــاز األعلـ اجلهـ
احلســـابات حســـب املـــادة رقـــم 92 مـــن قانـــون برملـــان جمهوريـــة 
 .2001 ديســـمبر   7 يف  أعمالـــه  وبـــدأ ممارســـة  أذربيجـــان 
وتعتبـــر غرفـــة احلســـابات هـــي اجلهـــاز األعلـــى للرقابـــة الـــذي 
ـــة  ـــدم رقاب ـــث يق ـــة بحي ـــة للدول ـــة اخلارجي ـــة املالي ـــوم بالرقاب يق
ــام  ــال العـ ــتخدام املـ ــاءة اسـ ــدف وكفـ ــرعية وهـ ــدى شـ ــى مـ علـ

واملمتلـــكات األخـــرى للدولـــة.

ما مدى االستقاللية والدعم املقدمني جلهازكم؟

يف  وارد  وذلـــك  متامـــا  مســـتقلة  جهـــة  احلســـابات  غرفـــة 

مـــادة مســـتقلة يف قانـــون جمهوريـــة أذربيجـــان »حـــول غرفـــة 
لديهـــا  احلســـابات  غرفـــة  فـــإن  ولذلـــك،  احلســـابات«. 
املقبـــول  غيـــر  ومـــن  والتشـــغيلية  التنظيميـــة  االســـتقاللية 
الهيـــكل  أعمالهـــا، وحتـــدد غرفـــة احلســـابات  التدخـــل يف 
اخلـــاص بهـــا وعـــدد العاملـــني حســـب االعتمـــادات املاليـــة 

الدولـــة. ميزانيـــة  يف  لهـــا  املخصصـــة 

ما هي أنواع التدقيق التي ميارسها جهازكم؟

متاشـــيا مـــع أفضـــل املمارســـات الدوليـــة وبنـــاء علـــى املعاييـــر 
الدوليـــة لألجهـــزة العليـــا للرقابـــة، فـــإن غرفـــة احلســـابات تقـــوم 
يف الوقـــت احلالـــي بـــأداء أعمـــال التدقيـــق وهـــي تدقيـــق االلتـــزام، 
ـــى  ـــق أخـــرى )عل ـــواع تدقي ـــق األداء، وأن ـــي، وتدقي ـــق املال والتدقي
ســـبيل املثـــال تدقيـــق تكنولوجيـــا املعلومـــات(. وتقـــوم حاليـــا 

ـــة. ـــر الدولي ـــع املعايي ـــق م ـــة تتواف ـــق منهجي بوضـــع وثائ

ــة  ــة بـــني حكومـ ــة أن العالقـ ــوار حصـــري للرقابـ ــو يف حـ ــار أوجلـ ــان فوجـ ــة أذربيجـ ــابات بجمهوريـ ــة احلسـ ــة غرفـ ــد رئيـــس محكمـ أكـ
دولـــة الكويـــت وأذربيجـــان ترجـــع إلـــى التســـعينات مـــن القـــرن املاضـــي، حيـــث قامـــت العالقـــات الدبلوماســـية منـــذ عـــام 1994 ومنـــذ 
ذلـــك الوقـــت وتقـــوم الدولتـــان باملشـــاركة يف تعزيـــز وحمايـــة مختلـــف الوثائـــق واالســـتثمارات وذلـــك يف مجـــال االقتصـــاد واملجـــال 
السياســـي وجتنـــب االزدواج الضريبـــي، ، مشـــيرا إلـــى أن جتديـــد اتفاقيـــة التعـــاون بـــني غرفـــة احلســـابات جلمهوريـــة أذربيجـــان 

وديـــوان احملاســـبة بدولـــة الكويـــت ســـيعمل علـــى تقويـــة األخـــوة والتعـــاون بـــني اجلهازيـــن. وفيمـــا يلـــي نـــص احلـــوار: 

لقاء العدد
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ــم  ــن يتـ ــم؟ وملـ ــا جهازكـ ــي يقدمهـ ــر التـ ــواع التقاريـ ــي أنـ ــا هـ مـ
تقدميهـــا؟

تقـــوم غرفـــة احلســـابات بتقـــدمي تقريـــر حـــول أعمالهـــا مـــرة 
ـــة  واحـــدة ســـنويا للبرملـــان باعتمـــاد اآلراء حـــول مســـودة ميزاني
الدولـــة واألمـــوال مـــن خـــارج امليزانيـــة. ويف نفـــس الوقـــت، 
تقـــوم الغرفـــة بتقـــدمي معلومـــات حـــول األداء النصـــف ســـنوي 
جمهوريـــة  رئيـــس  إلـــى  وذلـــك  الدولـــة  مليزانيـــة  والســـنوي 
أذربيجـــان. وتقـــوم غرفـــة احلســـابات أيضـــا بتقـــدمي معلومـــات 
ـــر  ـــام والتقاري ـــاء الع ـــي متـــت أثن ـــة الت ـــج أعمـــال الرقاب عـــن نتائ
ــدف  ــج. إن هـ ــذه النتائـ ــد هـ ــي تؤكـ ــان التـ ــت للبرملـ ــي قدمـ التـ
الغرفـــة هـــو تزويـــد البرملـــان مبعلومـــات ومحصـــالت وآراء 

حياديـــة يعتمـــد عليهـــا.

ـــة املالحظـــات  ـــم ملتابع ـــل جهازك ـــن قب ـــة م ـــة املتبع ـــا هـــي اآللي م
ـــة اكتشـــاف  ـــة يف حال ـــات؟ ومـــا هـــي اإلجـــراءات املتبع والتوصي

ـــة؟ ـــات مالي أي مخالف

تقـــوم غرفـــة احلســـابات وبشـــكل منتظـــم بأعمـــال الرقابـــة 
لتحديـــد حالـــة تطبيـــق التوصيـــات واالقتراحـــات التـــي مت 
اعتمادهـــا يف اآلراء املتعلقـــة بأعمـــال التدقيـــق واملشـــاركة يف 
إعـــداد امليزانيـــة. ولـــذا، فـــإن هـــذه األعمـــال يتـــم القيـــام بهـــا 
بهـــدف جتميـــع املعلومـــات حـــول نظـــم املعلومـــات اإللكترونيـــة 
وإجـــراءات  املنفصلـــة  العمليـــات  ونتائـــج  الدولـــة  جلهـــات 
ــا  ــب أيضـ ــة. ويجـ ــة واالقتصاديـ ــال املاليـ ــى األعمـ ــة علـ الرقابـ
ـــا  ـــل اجلهـــات املدقـــق عليه مراعـــاة أن عـــدم أداء املهـــام مـــن قب
يجـــب الكشـــف عنـــه مـــن قبـــل غرفـــة احلســـابات وذلـــك حســـب 

ــريع. التشـ

مـــا هـــي اإلجـــراءات واألســـاليب املطبقـــة مـــن قبـــل جهازكـــم 
ــه؟ ــته ملهامـ ــد ممارسـ ــاز عنـ ــني أداء اجلهـ لتحسـ

كمـــا هـــو معـــروف، فـــإن التخطيـــط االســـتراتيجي لتعزيـــز األداء 
وحتســـني احلوكمـــة هـــو أحـــد املجـــاالت األساســـية ألعمـــال أي 
ـــر  ـــي حتـــدد تطوي ـــة اســـتراتيجية والت ـــاك خطـــة تنمي ـــة. هن جه
غرفـــة احلســـابات علـــى املـــدى الطويـــل وتعكـــس مهمـــة وقيـــم 

سيــرة ذاتيـــة
االســـــــــم: فوجار تابديق  أوجلو جول مامادوف 

املسمى الوظيفي: رئيس غرفة احلسابات جلمهورية أذربيجان 

تاريخ ومكان امليالد: 3 أبريل 1971، باكو، أذربيجان

اجلنسيــــة: أذربيجان

احلالة االجتماعية: متزوج ولديه ثالثة أبناء

معهـــد  واإلدارة،  املنتـــج  االقتصـــاد  كليـــة  خريـــج  العلميـــة:  املؤهـــالت 
1993 عـــام  أذربيجـــان،  جلمهوريـــة  االقتصـــاد 

اخلبرات السابقة:

ــة 	  ــدات يف مدينـ ــاء املعـ ــة بنـ ــم يف محطـ ــل كمترجـ ــام 1992، عمـ يف عـ
سوراكســـاني

خـــالل 1993 – 1997، شـــغل منصـــب نائـــب احملاســـب العـــام واحملاســـب 	 
العـــام يف إدارة الصحـــة ملقاطعـــة سوراكســـاني

خالل 1997 - 2007، شغل املناصب التالية:	 

مفتش	 

نائـــب رئيـــس ورئيـــس إدارة املكتـــب املالـــي ملقاطعـــة سوراكســـاني 	 
التابعـــة لـــوزارة املاليـــة جلمهوريـــة أذربيجـــان

نائب رئيس ورئيس إدارة املكتب املالي ملقاطعة سابيل	 

نائب رئيس ورئيس قطاع املكتب املالي ملقاطعة بيناكادي	 

نائب رئيس ورئيس قطاع املكتب املالي ملقاطعة ياسامال	 

خـــالل 2007 – 2013، تـــرأس إدارة الرقابـــة علـــى االســـتثمارات بغرفـــة 	 
احلســـابات جلمهوريـــة أذربيجـــان

يف 22 نوفمبـــر 2013، مت تعيينـــه رئيـــس غرفـــة احلســـابات جلمهوريـــة 	 
أذربيجـــان بقـــرار مـــن البرملـــان

املشاركات األخرى:

يف 31 أكتوبـــر 2011، منـــح ميداليـــة اخلدمـــات العامـــة املتميـــزة مـــن 
قبـــل رئيـــس جمهوريـــة أذربيجـــان إلجنازاتـــه املتميـــزة يف أعمـــال غرفـــة 

ــابات احلسـ

9الرقابة . العـدد 58 . يوليو 2019



الرقابة . العـدد 58 . يوليو 2019 10

واألهـــداف االســـتراتيجية وأعمـــال اجلهـــاز وذلـــك لتحقيـــق 
ـــد مـــن املؤشـــرات. العدي

ــذه  ــق هـ ــرق حتقيـ ــة وطـ ــذه اخلطـ ــواردة يف هـ ــداف الـ إن األهـ
ـــادة فعاليـــة غرفـــة احلســـابات.  األهـــداف تخـــدم أساســـا يف زي
وقـــد مت إعـــداد خطـــة التنميـــة االســـتراتيجية للغرفـــة بنـــاء علـــى 
دراســـة خبـــرات األجهـــزة العليـــا للرقابـــة بالـــدول األخـــرى، 
ــذه  ــطة. وهـ ــج األنشـ ــام وبرنامـ ــة أقسـ ــن أربعـ ــون مـ ــي تتكـ وهـ
اخلطـــة تغطـــي الفتـــرة 2018 – 2020، وتضـــم خمســـة أهـــداف 
ــة لـــكل هـــدف ويف خطـــة األنشـــطة، فقـــد مت  ــا فرعيـ وأهدافـ
حتديـــد مؤشـــرات األداء الرئيســـية لـــكل هـــدف. باإلضافـــة 
ــتوى  ــى مسـ ــا علـ ــت برنامجـ ــد تبنـ ــة قـ ــإن الدولـ ــك، فـ ــى ذلـ إلـ
الدولـــة حـــول الشـــفافية واملســـاءلة، والـــذي يتضمـــن أيضـــا 

إجـــراءات يتـــم اتخاذهـــا مـــن قبـــل غرفـــة احلســـابات.

ــات  ــع اجلهـ ــه مـ ــى عالقتـ ــظ علـ ــم ويحافـ ــوي جهازكـ ــف يقـ كيـ
ـــات وعـــدم  ـــن وجـــود مخالف ـــى الرغـــم م ـــة عل املشـــمولة بالرقاب

التـــزام بالقوانـــني واللوائـــح؟

إن القصـــور الـــذي يتـــم اكتشـــافه أثنـــاء أعمـــال الرقابـــة يختلـــف 
عـــن بعضـــه البعـــض. ويجـــب مالحظـــة أنـــه عنـــد االلتـــزام 
ــة يف  ــال الرقابـ ــج أعمـ ــة نتائـ ــم مناقشـ ــه يتـ ــريعات، فإنـ بالتشـ

ــرارات  ــى القـ ــة علـ ــم املوافقـ ــك يتـ ــد ذلـ ــة، وبعـ ــس الغرفـ مجلـ
املتخـــذة يف هـــذا الشـــأن. وهـــذه اآلراء تتضمـــن تكليفـــات 
خاصـــة،  حـــاالت  ويف  القصـــور.  هـــذا  ملعاجلـــة  وتوصيـــات 
العديـــد  النيابـــة. ويف  ســـلطات  إلـــى  امللفـــات  إرســـال  يتـــم 
مـــن احلـــاالت، فـــإن االلتـــزام باملتطلبـــات التشـــريعية يعتبـــر 
املطلـــب األول إلنشـــاء العالقـــات مـــع اجلهـــات. وتتعـــاون غرفـــة 
احلســـابات عـــن قـــرب مـــع اجلهـــات املدقـــق عليهـــا وال يقتصـــر 
ـــات مســـؤولة عـــن  ـــر اجله ـــط. وتعتب ـــى اإلجـــراءات فق ـــك عل ذل
تنفيـــذ املهـــام املوكلـــة لهـــا مـــن خـــالل التشـــريع، ويف حالـــة عـــدم 

ــا حتـــى يتـــم إغـــالق املوضـــوع. التنفيـــذ، يتـــم فرضهـ

كيـــف يتـــم اختيـــار وتعيـــني العاملـــني باجلهـــاز وهـــل هنـــاك كادر 
خـــاص يســـهم يف جـــذب الكفـــاءات وأصحـــاب اخلبـــرات؟

إن العاملـــني يف غرفـــة احلســـابات هـــم موظفـــي خدمـــة مدنيـــة. 
وتعيينهـــم يتـــم مـــن خـــالل مركـــز اختبـــارات الدولـــة وبنـــاء علـــى 
قانـــون اخلدمـــة املدنيـــة. وعمليـــة القبـــول تتكـــون مـــن مرحلـــة 
االختبـــار ومرحلـــة املقابلـــة الشـــخصية. وقـــد تضـــم غرفـــة 
احلســـابات خبـــراء مســـتقلني ومتخصصـــني عنـــد احلاجـــة 

إليهـــم يف القيـــام بأعمـــال الرقابـــة.

ما هي خطط جهازكم لتطوير مهارات العاملني؟

ـــات إطـــار عمـــل التعـــاون بـــني غرفـــة احلســـابات  إن أحـــد مكون
ومكتـــب الرقابـــة العليـــا البولنـــدي حـــول مشـــروع التوأمـــة 
املعتمـــد علـــى منحـــة االحتـــاد األوروبـــي هـــو إعـــداد اســـتراتيجية 
مـــن  االنتهـــاء  مت  احلالـــي،  الوقـــت  ويف  البشـــرية.  املـــوارد 
املســـودة املبدئيـــة لهـــذه االســـتراتيجية، وأن التركيـــز األساســـي 
لهـــذا املشـــروع هـــو تنظيـــم البرامـــج التدريبيـــة وعقـــد النـــدوات 
لتحســـني املعرفـــة لـــدى العاملـــني وتطويـــر املهـــارات املهنيـــة 
ودعـــم العاملـــني للحصـــول علـــى شـــهادات التدقيـــق الدوليـــة. 
والبرامـــج  النـــدوات  يف  الفعالـــة  باملشـــاركة  أيضـــا  ونقـــوم 
ــة  ــات الدوليـ ــل املنظمـ ــن قبـ ــا مـ ــم تنظيمهـ ــي يتـ ــة التـ التدريبيـ

ــة. ــة والرقابيـ املاليـ

لقاء العدد
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مـــا هـــي مقترحاتكـــم حـــول تفعيـــل التعـــاون مـــع مختلـــف جهـــات 
الدولـــة لالســـتفادة مـــن إمكانياتهـــم يف تطويـــر قـــدرات العاملـــني 

يف جهازكـــم وأيضـــا تطويـــر األســـلوب املتبـــع يف أداء األعمـــال؟

تعتبـــر غرفـــة احلســـابات جهـــازا صغيـــرا نســـبيا ويتعـــاون عـــن 
قـــرب مـــع جهـــات الدولـــة األخـــرى، مـــع التركيـــز علـــى دراســـة 
اخلبـــرات الدوليـــة يف تطبيـــق وتطويـــر آليـــات الرقابـــة احلديثـــة 
علـــى اســـتخدام األمـــوال العامـــة وحتســـني إمكانيـــات العاملـــني. 
ولكـــي نحقـــق هـــذا التوجـــه، فإننـــا نشـــارك يف البرامـــج التدريبيـــة 
والنـــدوات التـــي تنظمهـــا جهـــات الدولـــة ويف مختلـــف األنشـــطة 
ونتعـــاون مـــع مؤسســـات التعليـــم العالـــي وذلـــك لتقويـــة القاعـــدة 
العلميـــة للمعرفـــة النظريـــة. ومـــن ناحيـــة أخـــرى، فـــإن غرفـــة 
احلســـابات قامـــت بتوقيـــع مذكـــرات تفاهـــم مـــع العديـــد مـــن 
األجهـــزة. وهـــذه املذكـــرات تغطـــي جوانـــب عديـــدة مـــن التعـــاون 
الثنائـــي، مبـــا يف ذلـــك توفيـــر املعلومـــات التـــي تعمـــل علـــى تقويـــة 

ـــات. ـــى قواعـــد البيان ـــة والدخـــول عل ـــة للدول ـــة املالي الرقاب

مـــا هـــي طبيعـــة العالقـــة بـــني جهازكـــم والبرملـــان؟ ومـــا هـــي 
ــدد؟ ــذا الصـ ــم يف هـ توقعاتكـ

غرفـــة احلســـابات تعتمـــد تقريـــر أعمالهـــا الســـنوي ورأيهـــا 
ـــة اخلارجـــة عـــن  ـــوال الدول ـــة وأم ـــة الدول حـــول مســـودة ميزاني
ــان. وعنـــد  ــة ويقـــدم كل ذلـــك للبرملـ ــذ امليزانيـ ــة وتنفيـ امليزانيـ
ـــة  ـــان، تشـــارك غرف ـــل البرمل ـــن قب ـــني م مناقشـــة مســـودة القوان
ــم  ــة. ويتـ ــات العامـ ــان ويف اجللسـ ــان البرملـ ــابات يف جلـ احلسـ
الغرفـــة يف احلســـبان عنـــد مناقشـــة مســـودات  أداء  أخـــذ 
القوانـــني. وتقـــوم غرفـــة احلســـابات أيضـــا باعتمـــاد املعلومـــات 
أثنـــاء  بهـــا  القيـــام  التـــي مت  الرقابـــة  نتائـــج أعمـــال  حـــول 
العـــام وإبالغهـــا للبرملـــان ليعتمدهـــا. ولكـــي يتـــم إدراج غرفـــة 
ــال  ــم إرسـ ــان، يتـ ــنوية للبرملـ ــل السـ ــة العمـ ــابات يف خطـ احلسـ
االستفســـارات مـــن قبـــل البرملـــان. وتقـــوم غرفـــة احلســـابات 
بتقـــدمي رأيهـــا للبرملـــان بنـــاء علـــى مشـــروع القانـــون التشـــريعي 

الـــذي ينظـــم النظـــام املالـــي للدولـــة.

مـــا هـــي مقترحاتكـــم لالســـتفادة مـــن املشـــاركة مـــع منظمـــات 
الرقابـــة الدوليـــة واإلقليميـــة والتـــي تشـــاركون يف عضويتهـــا؟

يف  عضـــو  احلســـابات  غرفـــة  أن  إلـــى  أشـــير  أن  أود  أوال، 
واإليكوســـاي،  واألسوســـاي،  واليوروســـاي،  اإلنتوســـاي، 
ومجلـــس رؤســـاء األجهـــزة العليـــا للرقابـــة للـــدول أعضـــاء 
رابطـــة الـــدول املســـتقلة )الكومنويلـــث( )CIS(. وباإلضافـــة 
إلـــى ذلـــك، فإننـــا نعمـــل يف مجموعـــات عمـــل يف بعـــض هـــذه 
ـــا مـــن خـــالل هـــذه املشـــاركات هـــو دراســـة  املنظمـــات. وتركيزن
أفضـــل املمارســـات الدوليـــة لتطبيـــق املعاييـــر الدوليـــة لألجهـــزة 
العليـــا للرقابـــة والتدقيـــق احلديـــث واألنشـــطة الفرديـــة لـــكل 
ـــادل  ـــى التب ـــة إل ـــوازي، باإلضاف ـــق املشـــترك واملت ـــاز والتدقي جه

ــق املنهجيـــة يف بعـــض األحيـــان. الثنائـــي للوثائـ

مـــا هـــو تقييمكـــم ملســـتوى التعـــاون والتنســـيق مـــع ديـــوان 
الكويـــت؟ بدولـــة  احملاســـبة 

ترجـــع العالقـــة بـــني حكومـــة دولـــة الكويـــت وأذربيجـــان إلـــى 
التســـعينات مـــن القـــرن املاضـــي. وقـــد قامت العالقات الدبلوماســـية 
منـــذ عـــام 1994. ومنـــذ ذلـــك الوقـــت وتقـــوم الدولتـــان باملشـــاركة 
يف تعزيـــز وحمايـــة مختلـــف الوثائـــق واالســـتثمارات وذلـــك يف 
مجـــال االقتصـــاد واملجـــال السياســـي وجتنـــب االزدواج الضريبـــي. 
ــارة  ــياحة والتجـ ــال السـ ــاون يف مجـ ــات تعـ ــع اتفاقيـ ــد مت توقيـ وقـ
واملشـــاركة يف تنفيـــذ مختلـــف مشـــروعات البنيـــة التحتيـــة. ويف 
عـــام 2009 مت عقـــد املنتـــدى الكويتـــي األذربيجانـــي يف الكويـــت.

إننـــي علـــى ثقـــة أن جتديـــد اتفاقيـــة التعـــاون بـــني غرفـــة احلســـابات 
جلمهوريـــة أذربيجـــان وديـــوان احملاســـبة بدولـــة الكويـــت ســـيعمل 
ــذه  ــد أن هـ ــا. وأعتقـ ــني جهازينـ ــاون بـ ــوة والتعـ ــة األخـ ــى تقويـ علـ
االتفاقيـــة التـــي تهـــدف إلـــى تقويـــة قـــدرات العاملـــني ســـتخلق 
فرصـــا جيـــدة يف تنظيـــم البرامـــج التدريبيـــة والنـــدوات والقيـــام 
ـــرات حـــول األســـاليب  ـــادل اخلب ـــوازي واملشـــترك وتب ـــق املت بالتدقي

املتبعـــة يف الرقابـــة علـــى تنفيـــذ ميزانيـــة الدولـــة.    
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المسؤولية االجتماعية للشركات ودورها في التنمية
المسابقة الثــامنة عشر للبحـوث على مستوى جميع قطاعـات الديوان لعام 2017

مدقق / فيصل عبدالرزاق السليم
إدارة الرقابة على التسويق واالستثمار للجهات النفطية

مدقق مشارك/ حمد إبراهيم الداحس
إدارة الرقابة على اإلنتاج والتصنيع للجهات النفطية

بحث العدد
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ــد  ــام العديـ ــى اهتمـ ــة علـ ــؤولية اإلجتماعيـ ــوم املسـ ــاز مفهـ حـ
مـــن الدراســـات والبحـــوث منـــذ عقـــود، فيـــرى املتابـــع تنامـــي 
هـــذا املفهـــوم الســـيما يف العقـــد األخيـــر مـــن الزمـــن، وألن 
مـــوارد  تســـتنزف  بـــدأت  الربحيـــة  واملؤسســـات  الشـــركات 
الدولـــة ألهدافهـــا اخلاصـــة، أصبـــح الباحثـــون يدرســـون مـــدى 
مســـاهمة تلـــك الشـــركات يف دفـــع عجلـــة التنميـــة يف البـــالد 
التـــي متـــارس فيهـــا نشـــاطاتها، كمـــا أُقـــرت العديـــد مـــن 
ـــل قوانـــني احلوكمـــة،  ـــي تنظـــم هـــذه األعمـــال  مث القوانـــني الت
فصـــار لزامـــا علـــى الشـــركات اإلفصـــاح عـــن كافـــة االســـهامات 
ــدأت  ــة، بـ ــق يف البيئـ ــا يتعلـ ــا فيمـ ــة، وأمـ واألنشـــطة املجتمعيـ
املنظمـــات املهتمـــة يف البيئـــة اإللتفـــات إلـــى دور الشـــركة يف 
مراعـــات البيئـــة، فعلـــى ســـبيل املثـــال مت تأســـيس الهيئـــة 
العامـــة للبيئـــة يف عـــام 1995 يف الكويـــت وتنامـــت أنشـــطتها 

ــام 2009. ــر يف عـ ــت للنظـ ــكل ملفـ بشـ

أهمية البحث

إن اســـهامات وأنشـــطة الشـــركات يف املســـؤولية اإلجتماعيـــة 
تدفـــع إلـــى تنميـــة الـــدول، فهـــي تقلـــل معـــدالت البطالـــة 
والفقـــر وانعـــدام املســـاواة، كمـــا لهـــا آثـــار علـــى منـــو املؤشـــرات 
اإلقتصاديـــة كارتفـــاع النـــاجت القومـــي اإلجمالـــي ونـــاجت الدخـــل 
القومـــي، وألهميـــة تلـــك األنشـــطة أصبـــح مـــن الضـــروري 
تســـليط الضـــوء علـــى دور الشـــركات يف تلـــك االســـهامات 
األساســـية  والتشـــريعات  القوانـــني  وجـــود  مـــن  والتأكـــد 
لتنظيمهـــا، كمـــا يجـــب تســـليط الضـــوء علـــى دور األجهـــزة 
الرقابيـــة يف متابعـــة مـــدى جديـــة الشـــركات يف تفعيـــل دورهـــا 

ــا. ــمولة برقابتهـ ــركات املشـ ــك للشـ ــي وذلـ املجتمعـ

أهداف البحث

يسعى الباحثان من خالل هذا البحث إلجناز األهداف التالية:

ـــه يف  ـــة وأهميت ـــوم املســـؤولية اإلجتماعي ـــى مفه 1. التعـــرف عل
ـــة املجتمعـــات. تنمي

2. التعرف على عناصر ومبادئ املسؤولية اإلجتماعية للشركات.

للشـــركات  اإلجتماعيـــة  املســـؤولية  دور  علـــى  التعـــرف   .3
التنميـــة. يف 

4. التعـــرف علـــى دور شـــركات األعمـــال يف الكويـــت وأنشـــطتها 
بشـــأن املســـؤولية اإلجتماعيـــة.

5. التعـــرف علـــى مـــدى قيـــام ديـــوان احملاســـبة يف دولـــة الكويـــت 
بـــدوره املنـــاط بـــه يف التحقـــق مـــن تنفيـــذ الشـــركات املشـــمولة 

برقابتـــه لدورهـــا املأمـــول يف املســـؤولية اإلجتماعيـــة.

المحور األول – تعريف المسؤولية اإلجتماعية وأهميتها:

مت تقســـيم هـــذا احملـــور إلـــى قســـمني فرعيـــني يتنـــاول األول 
ـــاول القســـم  ـــا يتن ـــة، فيم ـــف املســـؤولية اإلجتماعي ـــا تعري منهم

الثانـــي أهميتهـــا.

تعريف المسؤولية اإلجتماعية:

إن للمســـؤولية اإلجتماعيـــة مفهـــوم واســـع جـــدا كمـــا لـــه 
العالقـــة  تشـــعبات متعـــددة تشـــمل جميـــع األطـــراف ذات 
الرتباطـــه بشـــكل مباشـــر باملجتمـــع. فقـــد عرفهـــا )بيتـــر 
ــاه املجتمـــع الـــذي تعمـــل  ــا إلتـــزام الشـــركة جتـ دراكـــر( »بأنهـ
ــاه  ــأة جتـ ــزام املنشـ ــا التـ ــوس( »أنهـ ــا )هوملـ ــا عرفهـ ــه«. كمـ فيـ
أعمـــال املجتمـــع الـــذي تعمـــل فيـــه«. بينمـــا عرفهـــا )بيتـــر 
ديبريـــت وجيـــي شمشـــاك( علـــى »أنهـــا تطـــوع الشـــركات 
باإلهتمـــام يف املجتمـــع والبيئـــة«. كمـــا عـــرف البنـــك الدولـــي 
ـــا  ـــى أنه ـــال عل ـــة ملنظمـــات األعم ـــوم املســـؤولية االجتماعي مفه
»التـــزام أصحـــاب النشـــاطات التجاريـــة باملســـاهمة يف التنميـــة 
املســـتدامة مـــن خـــالل العمـــل مـــع موظفيهـــم وعائالتهـــم 
ـــاس بأســـلوب  ـــي لتحســـني مســـتوى معيشـــة الن واملجتمـــع احملل

يخـــدم التجـــارة ويخـــدم التنميـــة يف آن واحـــد«.

ويتضـــح لنـــا أن للمســـؤولية اإلجتماعيـــة أطـــر واضحـــة املعالـــم 
اتفـــق عليهـــا الباحثـــون، فهـــي اهتمـــام الشـــركات باملجتمـــع 
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والبيئـــة الســـتنزافها للمـــوارد االقتصاديـــة، فأصبـــح اليـــوم 
واجبـــا علـــى الشـــركات حتســـني صورتهـــا مـــن كونهـــا كيانـــات 
ذات أهـــداف ربحيـــة بحتـــه إلـــى كيانـــات تعـــود بالنفـــع علـــى 
املجتمـــع والبيئـــة، ومـــن شـــأن تلـــك اخلدمـــات املجتمعيـــة 
وبعـــد حتســـينها لصـــورة املنشـــأة أن تكـــون جانبـــا مـــن جوانـــب 
التســـويق لهـــا فتصبـــح تلـــك النشـــاطات ذات منفعـــة للطرفـــني 

مجتمـــع وشـــركة.

أهمية المسؤولية اإلجتماعية:

أخـــذ مفهـــوم املســـؤولية اإلجتماعيـــة اهتمامـــا واســـعا خـــالل 
العقديـــن الســـابقني، وبـــدأ ينتشـــر بشـــكل كبيـــر بـــني الشـــركات 
ــع  ــة املجتمـ ــا علـــى خدمـ ــا بينهـ حتـــى أصبحـــت تتنافـــس فيمـ
واحلفـــاظ علـــى بيئتـــه، فـــال يوجـــد أدنـــى شـــك بـــأن لتطبيـــق 
ــع  ــى املجتمـ ــود علـ ــد تعـ ــة فوائـ ــؤولية اإلجتماعيـ ــوم املسـ مفهـ
املســـؤولية  أهميـــة  تقســـيم  مت  فلذلـــك  ذاتهـــا  والشـــركات 

ــي: ــا كالتالـ ــمني وهمـ ــى قسـ ــة إلـ اإلجتماعيـ

أ- أهمية المسؤولية اإلجتماعية للمجتمع والبيئة:

يعتبـــر املجتمـــع هـــو املســـاحة التـــي تعمـــل مـــن خاللهـــا الشـــركات 
فصالحـــه يعـــد عامـــال إيجابيـــا مـــن عوامـــل جنـــاح الشـــركات، 
علـــى  عديـــدة  فوائـــد  اإلجتماعيـــة  املســـؤولية  فألنشـــطة 
املجتمـــع منهـــا تقليـــل نســـبة الفقـــر عـــن طريـــق املســـاهمات 
يف األعمـــال اخليريـــة، كمـــا أنهـــا تســـاهم بشـــكل مباشـــر يف 
احلمـــالت التوعويـــة لرفـــع الوعـــي املجتمعـــي جتـــاه أي ظاهـــرة 
ســـلبية، باإلضافـــة إلـــى شـــفافية الشـــركات يف االفصاحـــات 
ــع  ــى املجتمـ ــا علـ ــود إيجابـ ــا يعـ ــة يف تقاريرهـ ــة واالداريـ املاليـ
ـــات  ـــر معلومـــات موثوقـــة لتكـــون معطي ـــق توفي وذلـــك عـــن طري
اتخـــاذ القـــرارات متوفـــرة للجميـــع، األمـــر الـــذي يرفـــع املـــالءة 
املاليـــة للدولـــة لتكـــون جاذبـــة لـــرؤوس األمـــوال اخلارجيـــة 

والـــذي بـــدوره يحســـن وضـــع الدولـــة واملجتمـــع.   

ب-أهمية المسؤولية اإلجتماعية للشركات:

»هنـــاك عالقـــة طرديـــة بـــني مســـؤولية الشـــركة االجتماعيـــة 

واألداء املالـــي«. وميكـــن حتســـني األداء املالـــي عـــن طريـــق عـــدة 
متغيـــرات منهـــا رفـــع إيـــرادات الشـــركة أو تخفيـــض تكاليفهـــا، 
فباهتمـــام الشـــركات باملجتمـــع الـــذي ميارســـون أعمالهـــم فيـــه 
ــيما يف  ــم السـ ــني لصورتهـ ــه حتسـ ــزء منـ ــرون جـ ــذي يعتبـ والـ
املجتمعـــات املتقدمـــة، فعندمـــا ترتفـــع ثقافـــة املجتمـــع، لـــن 
ــا  ــيرا تالفيـ ــا يسـ ــا اضافيـ ــل مبلغـ ــتهلك أن يتحمـ ــع املسـ ميانـ
للمنتجـــات الضـــارة بالبيئـــة، وعليـــه ترتفـــع ايـــرادات الشـــركة 
ــاع  ــا بارتفـ ــادة تكاليفهـ ــن زيـ ـــم مـ ــى الرغ ــة علـ ــة بالبيئـ املهتمـ
معـــدالت دوران األصـــول الرتفـــاع الطلـــب، كمـــا أن تطبيـــق 
ـــى البيئـــة  برامـــج إعـــادة التدويـــر لتقليـــل األضـــرار الناجتـــة عل
تقلـــل مـــن التكاليـــف التـــي تتكبدهـــا الشـــركة ذاتهـــا عـــن 
طريـــق تقليـــل تكاليـــف التصنيـــع، فيمـــا تســـاهم اخلدمـــات 
اإلجتماعيـــة للشـــركة يف أعمـــال التســـويق كشـــركة رائـــدة يف 
خدمـــة املجتمـــع ممـــا يعـــول عليـــه إيجابـــا برفـــع اإليـــرادات مـــن 
ــة  ــات املجتمعيـ ــات اخلدمـ ــن إيجابيـ ــويقية، ومـ ــة التسـ الناحيـ
علـــى أداء الشـــركات كذلـــك، رفـــع والء املســـتهلك للعالمـــة 

التجاريـــة والـــذي يعـــزز اســـتمرارية الشـــركة يف النمـــو.

اإلجتماعية  المسؤولية  ومبادئ  عناصر   – الثاني  المحور 

لشركات األعمال:

هنـــاك عناصـــر محـــددة للمســـؤولية االجتماعيـــة أشـــارت إليهـــا 
البحـــوث والدراســـات املختصـــة، بحيـــث تختلـــف العناصـــر 
ـــه مـــن  حســـب كل باحـــث ودراســـة  مـــن حيـــث الهـــدف املنـــاط ب
هـــذه الدراســـة أو البحـــث، وقـــد تبـــني للباحثـــان أن عناصـــر 

املســـؤولية االجتماعيـــة تنقســـم الـــى نوعـــني:

العناصر الرئيسية:  وهي التي تبنى عليها املشاركة الفاعلة 

لتحقيق األهداف املرجوة من أنشطة واسهامات املسؤولية 
االجتماعية، وهي االهتمام والفهم واملشاركة.

العناصر الثانوية: وهي العناصر التي تعتمد عليها اجلهة 

املقدمة للمسؤولية االجتماعية و  التي تساعد يف حتقيق 
االهداف التي تسعى إليها. 

بحث العدد
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مبادئ المسؤولية االجتماعية

ـــادرة  ـــة  وهـــو مب ـــي  للمســـؤولية االجتماعي ـــاق العامل حســـب امليث
دوليـــة صـــدر يف عـــام 1999،  مت تقســـيم املبـــادئ العشـــر لالتفاق 
العاملـــي للمســـؤلية االجتماعيـــة للمؤسســـات والشـــركات إلـــى 

املجموعـــات األربعـــة التاليـــة:

1. حقـــوق اإلنســـان عـــن طريـــق دعمهـــا دوليـــا واحترامهـــا، 
ـــوق اإلنســـان. ـــاكات حق ـــد مـــن عـــدم االشـــتراك يف انته والتأك

2. معاييـــر العمـــل وذلـــك إلحتـــرام حريـــة تكويـــن اجلمعيـــات 
واالعتـــراف الفعلـــي باحلـــق يف املســـاومة اجلماعيـــة، والقضـــاء 
ـــن.  ـــف وامله ـــز يف مجـــال التوظي ـــال والتميي ـــة األطف ـــى عمال عل

3. احملافظـــة علـــى البيئـــة باتبـــاع نهـــج احتـــرازي إزاء جميـــع 
ــاق  ــيع نطـ ــادرات لتوسـ ــالع مببـ ــة، واالضطـ ــات البيئيـ التحديـ
ــارة  ــر الضـ ــا غيـ ــر التكنولوجيـ ــة، وتطويـ ــن البيئـ ــؤولية عـ املسـ

بالبيئـــة ونشـــرها. 

4. مكافحة الفساد بكل أشكاله، مبا فيها االبتزاز والرشاوي. 

المحور الثالث – دور المسؤولية اإلجتماعية في التنمية:

ممـــا ال شـــك يف أن للمســـؤولية اإلجتماعيـــة دور يف التنميـــة 
ـــة كان لزامـــا  ـــى التنمي ـــة عل ـــر املســـؤولية اإلجتماعي وملعرفـــة أث
تعريفهـــا وحتديـــد مقاييســـها وعـــدم اخللـــط بينهـــا وبـــني النمـــو 
اإلقتصـــادي، فعلـــى الرغـــم مـــن أهميـــة النمـــو اإلقتصـــادي 
إال أنـــه ال يكفـــي منفـــردا للتنميـــة إال إذا صاحبـــه تغييـــر 
يف الهيـــكل اإلقتصـــادي، فليـــس ضروريـــا أن يقابـــل ارتفـــاع 
مؤشـــرات النمـــو اإلقتصـــادي كالنـــاجت القومـــي اإلجمالـــي 
ونـــاجت الدخـــل القومـــي ارتفاعـــا ملعـــدالت التنميـــة يف بلـــد 
معـــني، فقـــد يصاحـــب ارتفـــاع تلـــك املعـــدالت ارتفـــاع يف 
معـــدالت الفقـــر والبطالـــة وانعـــدام املســـاواة، وقـــد رصـــد 
دودلـــي ســـيرز التنميـــة عـــن طريـــق طـــرح ســـؤال، مـــاذا حصـــل 
ملعـــدالت الفقـــر والبطالـــة وانعـــدام املســـاواة؟ إذا انخفضـــت 
فـــال شـــك كانـــت فتـــرة تنمويـــة للبلـــد، أمـــا اذا ارتفعـــت تلـــك 
ــع  ــة وإن ارتفـ ــك تنميـ ــمي ذلـ ــب أن نسـ ــن الغريـ ــدالت فمـ املعـ

ــة االمم  معـــدل نـــاجت الدخـــل القومـــي للفـــرد. عرفـــت منظمـ
املتحـــدة املســـؤولية االجتماعيـــة للشـــركات بعبـــارة »حتلـــي 
ـــة مشـــاركة  ـــن أهمي ـــة«، فتكم ـــة العاملي ـــروح املواطن الشـــركات ب
الشـــركات يف التنميـــة بتملكهـــا لـــرأس املـــال وقـــوة اقتصاديـــة 

ــا مـــع املجتمـــع أن حتـــدث نقلـــة نوعيـــة. ــادرة بتعاونهـ قـ

أنواع المسؤولية االجتماعية:

م كارول أربعـــة أنـــواع مـــن املســـؤولية التـــي باجتماعهـــا  قـــدَّ
تشـــّكل املســـؤولية االجتماعيـــة للشـــركات وفـــق الشـــكل التالـــي:

• املســـؤولية اخلِيـــرة: التصـــرف كمواطـــن صالـــح يســـهم يف 
ــه. ــاة فيـ ــة احليـ ــني نوعيـ ــع وحتسـ ــوارد يف املجتمـ ــز املـ تعزيـ

• املســـؤولية األخالقيـــة: عندمـــا تراعـــي املنظمـــة األخـــالق يف 
قراراتهـــا فإنهـــا تعمـــل مـــا هـــو صحيـــح وحـــق وعـــادل وتتجنـــب 

اإلضـــرار بالفئـــات املختلفـــة.

• املســـؤولية القانونيـــة: مـــن خـــالل االمتثـــال للقوانـــني، ألّن 
القوانـــني هـــي مـــرآة تعكـــس مـــا هـــو صحيـــح أو خطـــأ يف 

املجتمـــع ومتثـــل قواعـــد العمـــل األساســـية.

ــاّن  ــاً، فـ ــق ربحـ ــة حتّقـ ــون املنظمـ • املســـؤولية االقتصاديـــة: كـ
ــرى.  ــات األخـ ــاء باملتطلبـ ــية للوفـ ــدة أساسـ ــل قاعـ ــذا ميثـ هـ

هرم كارول للمسؤولية االجتماعية :
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المحور الرابع – دور ديوان المحاسبة في التحقق من تنفيذ 
الشركات المشمولة برقابته لدورها المأمول في تحقيق 

المسؤولية اإلجتماعية:

يقوم ديوان احملاسبة مبهامه باالستناد إلى قانون انشاءه رقم 
30 لسنة 1964 وتعديالته، حيث حدد القانون االختصاصات 
واألدوار واملهام التي يقوم بها ديوان احملاسبة، باإلضافة إلى 
لفحص  الديوان  أصدرها  إدارية  وتعاميم  رقابية  أدلة  وجود 

ومراجعة اجلهات املشمولة برقابته وفقا للحدود القانونية.

املقدمـــة  اإلجتماعيـــة  للخدمـــات  الديـــوان  متابعـــة  كيفيـــة 
اجلهـــات: مـــن 

يقـــوم الديـــوان مـــن خـــالل فـــرق التدقيـــق التابعـــة لـــه يف 
اجلهـــات املشـــمولة برقابتـــه بفحـــص ومراجعـــة اخلدمـــات 
االجتماعيـــة مـــن اجلانـــب املالـــي واالجرائـــي املعتمـــد لهـــا 

بالقـــرارات واللوائـــح املنظمـــة، وذلـــك ومـــن خـــالل :

•  التحقق من اخلطط السنوية املعتمدة للخدمات االجتماعية.

•  إدراج املخصصات يف امليزانية املعتمدة للجهة.

•  التحقـــق مـــن املبالـــغ املنصرفـــة ومطابقتهـــا ملـــا هـــو مخصـــص 
لهـــا يف امليزانيـــة املعتمـــدة.

•  التحقق من احلصول على جميع املوافقات الالزمة مسبقا.

•  التحقـــق مـــن قيـــام اجلهـــة باألنشـــطة واإلســـهامات يف 
أوقاتهـــا احملـــددة لهـــا.

•  التحقق من إجناز األهداف لكل نشاط أو خدمة اجتماعية.
دور الديوان يف متابعة آثار وتقييم املسؤولية االجتماعية:

إقتصـــر دور ديـــوان احملاســـبة مبتابعـــة آثـــار أنشـــطة الشـــركات 
مـــن  الناجتـــة  البيئيـــة  األضـــرار  علـــى  برقابتـــه  املشـــمولة 
ــة  ــات الغازيـ ــوان اإلنبعاثـ ــرق الديـ ــع فـ ــث تتابـ ــاطاتها، حيـ نشـ
ونســـبها فيمـــا يخـــص الشـــركات النفطيـــة، كمـــا يتابـــع الديـــوان 

ــا لالشـــتراطات البيئيـــة. ــا وفقـ تشـــغيل الشـــركات ملصانعهـ

للباحثـــان وجـــود دور لديـــوان احملاســـبة  يتبـــني  لـــم  فيمـــا 
مبحاســـبة اجلهـــات املشـــمولة برقابتـــه يف حـــال عـــدم إســـهامها 
يف تنميـــة املجتمـــع، ويـــرى الباحثـــان أن ذلـــك يحتـــاج إلـــى 
تعديـــل تشـــريعي إمـــا يف قانـــون ديـــوان احملاســـبة ذاتـــه بإعطـــاء 
مزيـــدا مـــن الصالحيـــات لفـــرق التدقيـــق، أو تشـــريع جديـــد 
يجبـــر الشـــركات علـــى املســـاهمة مجتمعيـــا لدفـــع عجلـــة 
النمـــو والتنميـــة، بحيـــث يتمكـــن فريـــق التدقيـــق عـــن طريـــق 
رقابـــة اإللتـــزام بالتأكـــد مـــن دور اجلهـــة يف تنميـــة املجتمـــع.

بحث العدد
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املصادر العربية:

ـــي  ـــى األداء املال ـــة عل ـــي املســـؤولية اإلجتماعي ـــر تبن ـــرزاق، "أث 1. مـــوالي خلضـــر، د. عبال
للشـــركات"، كليـــة العلـــوم اإلقتصاديـــة والتجاريـــة وعلـــوم التســـيير جامعـــة ورقلـــة، 2011.

2. التويجـــري، د.محمـــد إبراهيـــم، "املســـؤولية اإلجتماعيـــة يف القطـــاع اخلـــاص يف 
اململكـــة العربيـــة الســـعودية"، املجلـــة العربيـــة لـــإدارة، 1998.

ـــا  ـــة ومـــدى تطبيقه ـــد، "دور محاســـبة املســـؤولية اإلجتماعي 3. النعيمـــات، د.ســـعيد مخل
ـــة، 2011. ـــاء التطبيقي ـــة البلق ـــة يف األدرن"، جامع ـــوك التجاري ـــى قطـــاع البن عل

4. األســـرج، حســـني عبداملطلـــب، "املســـؤولية اإلجتماعيـــة للقطـــاع اخلـــاص ودورهـــا يف 
التنميـــة املســـتدامة للمملكـــة العربيـــة الســـعودية"، أبريـــل 2014.

5. النجـــار، د.جميـــل حســـن، "املســـؤولية اإلجتماعيـــة ملنشـــآت األعمـــال وأثرهـــا علـــى 
األداء املالي-دراســـة تطبيقيـــة علـــى الشـــركات املســـاهمة العامـــة املدرجـــة يف بورصـــة 

فلســـطني"، كليـــة العلـــوم اإلداريـــة واإلقتصاديـــة، 2014.
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التوصيـــــات

وقـــد توصـــل الباحثـــان ملجموعـــة مـــن التوصيـــات وذلـــك بعـــد 
البحـــث ومبـــا يتوافـــق ونتائـــج اإلســـتبانات التـــي أعـــدت لهـــذا 

الشـــأن، وهـــي كالتالـــي:

•  ضـــرورة اســـراع املشـــرع الكويتـــي يف ســـن قوانـــني تتواكـــب 
مبفهـــوم  الكويتـــي  للمجتمـــع  املعـــريف  واملســـتوى 

اإلجتماعيـــة. املســـؤولية 

•  أهميـــة تعديـــل قانـــون الديـــوان تشـــريعيا ليعطـــي املدققـــني 
مزيـــدا مـــن الصالحيـــات للرقابـــة علـــى أنشـــطة املســـؤولية 

اإلجتماعيـــة ودورهـــا يف تنميـــة املجتمـــع الكويتـــي.

ـــان الشـــركات الكويتيـــة بتكثيـــف األنشـــطة  •  يوصـــي الباحث
اإلجتماعيـــة ال ســـيما اخليريـــة والصحيـــة مـــن قبـــل 
الشـــركات الكويتيـــة، حيـــث تبـــني مـــن االســـتبانة محدوديـــة 
إلـــى  التنميـــة، باإلضافـــة  الكويتيـــة يف  الشـــركات  دور 
ـــة التفاعـــل مـــن األفـــراد  مـــع األنشـــطة، الســـيما  محدودي
وأن عـــددا كبيـــرا مـــن أفـــراد العينـــة يـــرون أن هـــدف 

ــة. ــويقي بعيـــدا عـــن األهـــداف التنمويـ الشـــركات تسـ

•  ضـــرورة تعريـــف ديـــوان احملاســـبة بـــدوره يف املســـاهمة 
اإلســـهامات  علـــى  واملراقبـــة  عـــام  بشـــكل  بالتنميـــة 
اإلجتماعيـــة بشـــكل خـــاص للمجتمـــع الكويتـــي وذلـــك 
دور  يعرفـــون  ال  الذيـــن  األشـــخاص  نســـبة  الرتفـــاع 

الديـــوان.

• التأكـــد مـــن تضمـــني فـــرق التدقيـــق أنشـــطة اجلهـــة 
يف  البيئـــة  علـــى  نشـــاطاتها  وآثـــار  اإلجتماعيـــة 

الفحـــص.   خطـــة 
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خصخصـة سـوق األوراق الماليـــة 
حــدث تــاريخي للكـــويت

ـــد صـــدور  ـــل عن ـــى آخـــر تعدي ـــالت إل وانتهـــت هـــذه التعدي
القانـــون رقـــم )7( لســـنة 2010 بشـــأن إنشـــاء هيئـــة أســـواق 
املـــال وتنظيـــم نشـــاط األوراق املاليـــة فأصبـــح الســـوق 
تابـــع للهيئـــة حيـــث نصـــت املـــادة )3( مـــن القانـــون علـــى 
أهـــداف الهيئـــة ومنهـــا تنظيـــم نشـــاط األوراق املاليـــة مبـــا 

يتســـم بالعدالـــة والتنافســـية والشـــفافية.

وبعـــد ذلـــك اتخـــذت الهيئـــة أولـــى خطواتهـــا يف إحيـــاء فكـــرة 
تخصيـــص ســـوق الكويـــت لـــألوراق املاليـــة وذلـــك بتفعيـــل 
املـــادة )33( مـــن قانـــون انشـــائها فصـــدر عـــن مجلـــس مفوضـــي 
الهيئـــة القـــرار رقـــم )37( لســـنة 2013 بشـــأن املوافقـــة علـــى 
الترخيـــص بتأســـيس وحتديـــد رأس مـــال شـــركة بورصـــة 
الكويـــت كشـــركة مســـاهمة كويتيـــة عامـــة )ش.م.ك.ع( فنصـــت 
املـــادة )33( يف فقرتهـــا األولـــى علـــى أن " ال يجـــوز منح ترخيص 

مدقق مساعد/ سارة فيصل الحمر 
إدارة الرقابة على الشركات

يعـــد ســـوق الكويـــت لـــأوراق املاليـــة مـــن أقـــدم البورصـــات علـــى مســـتوى اخلليـــج العربـــي فكانـــت بداياتـــه مـــع صـــدور قانـــون 
تنظيـــم التـــداوالت املاليـــة عـــام 1962 وهـــذا القانـــون خضـــع لعـــدة تعديـــالت أهمهـــا يف عـــام 1983 حـــني صـــدر مرســـوم 
تنظيـــم ســـوق الكويـــت لـــأوراق املاليـــة فنصـــت املـــادة األولـــى منـــه " يتولـــى ســـوق الكويـــت لـــأوراق املاليـــة مباشـــرة نشـــاطه 
وفقـــا ألحـــكام هـــذا املرســـوم ويتمتـــع هـــذا الســـوق بالشـــخصية االعتباريـــة املســـتقلة وتكـــون لـــه أهليـــة التصـــرف يف أموالـــه 

وإداراتهـــا وحـــق التقاضـــي" ، ويف حينـــه كان الســـوق يـــدار مـــن قبـــل جلنـــة تشـــكل برئاســـة وزيـــر التجـــارة والصناعـــة .

بورصـــة إال لشـــركة مســـاهمة يحـــدد رأس مالهـــا بقـــرار مـــن 
مجلـــس املفوضـــني.. "، فتولـــت شـــركة بورصـــة الكويـــت بتاريـــخ 
25 أبريـــل 2014 مســـئولية إدارة مرفـــق البورصـــة ويف تاريـــخ 

2016/10/5 اعتبـــرت شـــركة بورصـــة الكويـــت هـــي بورصـــة 

األوراق املاليـــة الرســـمية يف الكويـــت بعدمـــا أعلـــن رئيـــس 
مجلـــس مفوضـــي هيئـــة أســـواق املـــال عـــن حتويـــل مرفـــق 
ســـوق الكويـــت لـــألوراق املاليـــة مـــن مرفـــق عـــام إلـــى شـــركة 
مســـاهمة عامـــة تعـــود ملكيتهـــا بالكامـــل للهيئـــة ممـــا يترتـــب 
عليـــه انتهـــاء الشـــخصية االعتباريـــة للســـوق وانتهـــاء العمـــل 
ــرة يف  ــة املؤثـ ــي النقلـ ــة وهـ ــة الثانيـ ــائه، والنقلـ ــوم إنشـ مبرسـ
ــة  ــرة الثانيـ ــل الفقـ ــت بتفعيـ ــة الكويـ ــة تخصيـــص بورصـ عمليـ
ــنة 2010 بشـــأن  ــادة )33( مـــن القانـــون رقـــم )7( لسـ مـــن املـ
إنشـــاء هيئـــة أســـواق املـــال وتنظيـــم نشـــاط األوراق املاليـــة 

تشريعات
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وذلـــك عندمـــا نشـــر إعـــالن يف اجلريـــدة الرســـمية بتاريـــخ 
ـــى حصـــة مـــن أســـهم رأس مـــال  ـــدة عل 2018/5/6 حـــول املزاي

شـــركة بورصـــة الكويـــت لـــألوراق املاليـــة تتـــراوح مـــا بـــني %26 
إلـــى 44%، والتـــي فـــاز بهـــا حتالـــف شـــركة االســـتثمارات 
ـــى  ـــة حيـــث يضـــم هـــذا التحالـــف كل مـــن شـــركتي األول الوطني
لالســـتثمار وأرزان للتمويـــل واالســـتثمار، إضافـــة إلـــى بورصـــة 

أثينـــا. 

مـــن  قـــد متلـــك احلـــد األقصـــى  التحالـــف  يكـــون  وبهـــذا 
احلصـــة املطروحـــة مـــن أســـهم شـــركة البورصـــة البالغـــة %44 
يف حـــني يطـــرح 50% لالكتتـــاب العـــام يف غصـــون عـــام بـــني 
الربعـــني األخيـــر مـــن عـــام 2019 واألول مـــن عـــام 2020، و%6 
املتبقيـــة يتوقـــع أن تـــؤول إلـــى احلكومـــة )املؤسســـة العامـــة 

ــة(.  ــات االجتماعيـ للتأمينـ

وقـــد صـــرح العديـــد مـــن االقتصاديـــني الكويتيـــني أن خصخصـــة 
االقتصـــاد  يف  فارقـــة  عالمـــة  ستشـــكل  الكويـــت  بورصـــة 
الوطنـــي يف حتقيـــق أهـــداف ورؤيـــة )كويـــت جديـــدة 2035(، 
ــز  ــذب وتعزيـ ــة جلـ ــوة مهمـ ــد خطـ ــة يعـ ــروع اخلصخصـ فمشـ
االســـتثمارات إلـــى الســـوق املالـــي احمللـــي واســـتقطاب رؤوس 
ــاع اخلـــاص  ــيمنح القطـ ــول سـ ــذا التحـ ــة فهـ ــوال األجنبيـ األمـ
دورا أقـــوى وفرصـــة أكبـــر لتطويـــر االقتصـــاد الوطنـــي ممـــا 

يعـــزز مكانـــة البـــالد كمركـــز مالـــي إقليمـــي.

ــة  ــه مشـــروع اخلصخصـ ــا يحملـ ــم مـ يف اجلانـــب األخـــر ورغـ
مـــن تعزيـــز مســـاهمة القطـــاع اخلـــاص باالقتصـــاد هنـــاك 
معارضـــون يـــرون أن اخلصخصـــة لهـــا دور رائـــد يف تغييـــر 
التشـــغيلية علـــى غـــرار  مـــن االســـتثمارات  الكثيـــر  مســـار 
خطـــوط الطيـــران والســـكك احلديـــد واملؤسســـات العامـــة 
التـــي تتطلـــب تنشـــيطها ادارات جديـــدة، منوهـــة أن خصخصـــة 
ـــا خطـــورة خاصـــة  ـــد تصاحبه ـــي ق البورصـــة يف الوقـــت احلال
يف ظـــل عـــدم اكتمـــال التجـــارب التـــي تتطلبهـــا تلـــك املرحلـــة 
مبـــا فيهـــا البعـــد الرقابـــي الـــذي بـــات مبنـــأى عـــن امكانيـــة 

ــخصية. ــة الشـ ــى املصلحـ ــة علـ ــة العامـ ــب املصلحـ تغليـ

ــم  ــهل حتكـ ــي يسـ ــت احلالـ ــة يف الوقـ ــة البورصـ وأن خصخصـ
أكثـــر مـــن مجموعـــة يف مســـار األمـــور فيهـــا خصوصـــاً أن %50 
للقطـــاع اخلـــاص عبـــر الشـــركات  مـــن رأســـمالها مملـــوكاً 
املرخـــص لهـــا مـــن قبـــل هيئـــة أســـواق املـــال، وأن املالـــك ســـيكون 
ـــدى وقوعـــه يف أي مخالفـــة. ـــه ل احلكـــم واملتهـــم يف الوقـــت ذات

وأرى قبـــل تفعيـــل اخلصخصـــة كانـــت هيئـــة أســـواق املـــال هـــي 
ــن  ــرة مـ ــة األخيـ ــاء املرحلـ ــد وبانتهـ ــا يف آن واحـ ــكا ورقيبـ مالـ
اخلصخصـــة بطـــرح احلصـــة املتبقيـــة لالكتتـــاب العـــام تكـــون 
الهيئـــة قـــد تفرغـــت متامـــا لدورهـــا الرقابـــي ممـــا يؤكـــد لنـــا 
ــي  ــاص فهـ ــاع اخلـ ــت إدارة القطـ ــت حتـ ــة وإن كانـ أن البورصـ
ـــم  ـــون رق ـــا للقان ـــك وفق ـــا وذل ـــة رقابي ـــة الهيئ دائمـــا حتـــت مظل

ــنة 2010. )7( لسـ

ــة  ــركات املدرجـ ــة للشـ ــتقدمها اخلصخصـ ــع سـ ــاك منافـ وهنـ
التحالـــف  بإقـــدام  التوقعـــات  ظـــل  يف  وذلـــك  واملتداولـــون 
ــدة  ــات جديـ ــرح منتجـ ــوق بطـ ــه السـ ــر وجـ ــى تغييـ ــز علـ الفائـ
تلبـــي متطلبـــات املتداولـــني وترفـــع حجـــم الســـيولة ونـــاجت 
علـــى  للســـوق  املســـتثمرين  عـــدد  زيـــادة  بالطبـــع  ذلـــك 
العـــام  بالنفـــع  يعـــود  ممـــا  واألجنبـــي  احمللـــي  الصعيديـــن 

الوطنـــي. االقتصـــاد  علـــى 

ويف األخيـــر نشـــير إلـــى أن فكـــرة اخلصخصـــة ســـالح ذو 
االقتصاديـــة  الســـيما  املجـــاالت  بعـــض  يف  ينجـــح  حديـــن 
ــو  ــا هـ ــح كمـ ــق الربـ ــا حتقيـ ــرض منهـ ــون الغـ ــي يكـ ــا والتـ منهـ
احلـــال يف البورصـــة فســـتكون اخلصخصـــة عنصـــر جـــذب 

وانتعـــاش للســـوق.

ومســـاوئ اخلصخصـــة تظهـــر يف املجـــاالت اخلدميـــة مثـــل 
)الكهربـــاء واملـــاء..( التـــي ال حتقـــق ربـــح حيـــث إن مصاريـــف 
تشـــغيلها تفـــوق ربحيتهـــا واملعـــروف أن القطـــاع اخلـــاص همـــه 
األول هـــو حتقيـــق ربـــح بأقـــل تكلفـــة ممكنـــة لـــذا يف مثـــل 
هـــذه املجـــاالت يجـــب أن تتدخـــل احلكومـــة لتحمـــي الفئـــات 

املســـتفيدة ليتمتعـــوا باخلدمـــات علـــى أكمـــل وجهـــه.

املراجع :
• القانون رقم )7( لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية .

• اجلريدة الرسمية )الكويت اليوم( العدد 1391 التاريخ  2018/5/6
https://www.kuna.net.kw املوقع اإللكتروني لوكالة كونا •    https://www.boursakuwait.com املوقع اإللكتروني لشركة بورصة الكويت •
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الرقابة  أهمية 
في تصحيح مســـار 
العامة  السياسة 

في الدول

السياســـة العامـــة هـــي عبـــارة عـــن نظـــام معـــني تســـعى احلكومـــة احمللّيـــة يف 
الدولـــة إلـــى تطبيقهـــا، والتحقـــق مـــن التـــزام اجلميـــع فيـــه ســـواء كانـــوا أفـــرادا أم 
مؤسســـات، وأيضـــا تعـــرف السياســـة العامـــة بأنهـــا برنامـــج عمـــل حكومـــي يحتـــوي 
علـــى مجموعـــة مـــن القواعـــد، والتـــي تلتـــزم احلكومـــة بتطبيقهـــا يف املجتمـــع، 
وتشـــمل السياســـة العامـــة تقـــدمي مجموعـــة مـــن الفوائـــد العامـــة، مثـــل: توفيـــر 
طـــرق نقـــل مناســـبة ممـــا يســـاهم يف تقـــدمي العديـــد مـــن اخلدمـــات للمجتمـــع. 
ويرتبـــط نشـــأة السياســـة العامـــة علـــى النظـــام احلكومـــي الـــذي يعتمـــد علـــى دور 
املؤسســـات احلكوميـــة يف تطبيـــق السياســـة، ويســـاهم ذلـــك يف توفيـــر مجموعـــة 
مـــن االســـتراتيجيات التـــي ســـاعدت علـــى تطبيـــق اخلطـــط احلكوميـــة بنجـــاح، 
والتـــي تركـــز علـــى دور احلكومـــة يف بنـــاء مجتمـــع حضـــاري يوفـــر أســـس احليـــاة 
املناســـبة لأفـــراد. وتهـــدف السياســـة العامـــة الـــى حتقيـــق املصلحـــة الشـــعبية. 
إذ تســـعى إلـــى ضمـــان حتقيـــق مصالـــح املواطنـــني مبـــا يتناســـب مـــع حاجاتهـــم، 

ويحافـــظ علـــى حقوقهـــم.

اعداد/ عصام دعاس ذياب
مدير دائرة االعالم والبروتوكول في 

وحدة العالقات العامة . ديوان الرقابة 
المالية واإلدارية . دولة فلسطين

 لذلـــك ال تقتصـــر السياســـة العامـــة علـــى فئـــة معينـــة مـــن 

األفـــراد، بـــل تشـــمل كافـــة فئـــات املجتمـــع. وتعتمـــد علـــى 

مجموعـــة مـــن اإلجـــراءات املدروســـة، والتـــي تســـاهم يف تنفيـــذ 

كافـــة األهـــداف اخلاصـــة بهـــا. وتســـتخدم مجموعـــة مـــن 

املـــوارد البشـــرية، والطبيعيـــة، والصناعيـــة، التـــي تســـاعد علـــى 

ضمـــان الوصـــول إلـــى النتائـــج املطلوبـــة بنجـــاح. تهتـــم السياســـة 

ـــف  ـــة، وتكلي ـــة املؤسســـات احلكومي ـــني كاف ـــع ب ـــة يف اجلم العام

كل منهـــا مبجموعـــة مـــن املهـــام والوظائـــف مبـــا فيهـــا وظيفـــة 

الرقابـــة االســـتراتيجية التـــي ينـــاط اجرائهـــا الـــى األجهـــزة 

العليـــا للرقابـــة املاليـــة واإلداريـــة املوجـــودة يف كافـــة الـــدول. )1(

رؤية رقابية
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ويشـــير النهـــج االســـتراتيجي ألنشـــطة االجهـــزة العليـــا للرقابـــة 
إلـــى مرحلـــة التخطيـــط ألنشـــطة تلـــك االجهـــزة لتحديـــد 
أنشـــطة  ســـياق  يف  فيهـــا  للنظـــر  االســـتراتيجية  القضايـــا 
التحضيـــر  وأنشـــطة  التخطيـــط  إن  واالستشـــارة.  الرقابـــة 
للرقابـــة االســـتراتيجية هـــي املراحـــل األساســـية يف إجـــراء 
عمليـــات الرقابـــة والتدقيـــق علـــى الرقابـــة االســـتراتيجية. 
عمليـــة  متطلبـــات  مـــن  االســـتراتيجية  الرقابـــة  وتزيـــد 
التخطيـــط حيـــث ميكـــن علـــى ســـبيل املثـــال إعـــداد التقاريـــر 

أو الدراســـات التحليليـــة األوليـــة.

اإلدارة  "مبـــادئ  للتنميـــة  اإلنتوســـاي  مبـــادرة  وتؤكـــد 
النهـــج  علـــى  للرقابـــة  العليـــا  لألجهـــزة  االســـتراتيجية 
إلـــى  اســـتناداً  والتدقيـــق  الرقابـــة  لعمـــل  االســـتراتيجي 
للرقابـــة  العليـــا  األجهـــزة  ألنشـــطة  العامـــة  االســـتراتيجية 

التغييـــر. إدارة  إلـــى  واحلاجـــة 

كمـــا ميكـــن أن تتعلـــق الرقابـــة االســـتراتيجية بالتدقيـــق أو 
التقييـــم أو االستشـــارات حـــول عناصـــر مختلفـــة مـــن دورة 
السياســـة احلكوميـــة العامـــة ومتاســـك السياســـة احلكوميـــة 
العامـــة بشـــكل عـــام وذلـــك مـــن التخطيـــط االســـتراتيجي إلـــى 
تقييـــم األداء واملســـاءلة، وتشـــمل الرقابـــة االســـتراتيجية أيضـــا 
ـــي يفحـــص العناصـــر الرئيســـية  ـــى املســـتوى الوطن ـــا عل تدقيق
الثالثـــة لدمـــج السياســـات احلكوميـــة العامـــة والبرامـــج أفقيـــاً 
ــة  ــتويات احلكومـ ــى مسـ ــا )علـ ــوزارات( وعموديـ ــطة الـ )بواسـ
املختلفـــة( وإشـــراك املجتمـــع املدنـــي وأصحـــاب املصلحـــة. 
وميكـــن لألجهـــزة العليـــا للرقابـــة التدقيـــق علـــى األداء وتقييـــم 

املـــــــراجــــع:
1. مفهوم السياسة العامة.

2. الوثيقة الرئيسية حول املوضوع الثاني للكونغرس الثالث والعشرين لإنتوساي
    “دور الهيئات العليا للمراجعة يف حتقيق األولويات واألهداف الوطنية”

    املشروع رقم 3

فعاليـــة البرامـــج واملشـــاريع أو تقـــدمي التوصيـــات التـــي تســـتند 
إلـــى أعمـــال التدقيـــق وليـــس علـــى أســـاس منتظـــم ولكـــن 
لإشـــارة إلـــى الفجـــوات يف تقييـــم احلكومـــة لـــألداء إلظهـــار 
املمارســـة اجليـــدة يف تقييـــم األداء ومســـاعدة احلكومـــة يف 

القضـــاء علـــى هـــذه الفجـــوة.

إن درجـــة إشـــراك األجهـــزة العليـــا للرقابـــة يف إجـــراء الرقابـــة 
العليـــا  األجهـــزة  مســـألة صالحيـــات  يثيـــر  االســـتراتيجية 
ـــة وضمـــن  ـــا للرقاب ـــة. ممـــا ميكـــن معظـــم األجهـــزة العلي للرقاب
ـــة  ـــق األهـــداف الوطني ـــم املســـاهمة يف حتقي نطـــاق صالحياته
مـــن خـــالل تنفيـــذ النهـــج االســـتراتيجي واملتكامـــل يف أنشـــطة 

الرقابـــة واالستشـــارة والتقييـــم. 
ويجب أن تتخذ األجهزة العليا للرقابة القرار املستقل حول نوع 
التدقيق الذي يتم إجراؤه اعتماًدا على الصالحيات وتوقعات 
أصحاب املصلحة وشروط وتوافر املوارد )2( وخلق املناخات 
املالئمة إلجراء عملية الرقابة خاصة ان جناح عملية الرقابة 

يبنى عليه جناح مسار السياسة العامة للدولة. 

ونؤكـــد علـــى أهميـــة الـــدور االســـتراتيجي الـــذي تقـــوم بـــه 
البرامـــج  تنفيـــذ  مراقبـــة  علـــى  للرقابـــة  العليـــا  األجهـــزة 
لتحقيـــق  القطاعـــات  مختلـــف  علـــى  املوزعـــة  احلكوميـــة، 
ــم  ــم العالـ ــا يحكـ ــن خاللهـ ــي مـ ــة التـ ــة للدولـ ــة العامـ السياسـ
تنفيذهـــا  يف  الدولـــة  ومصداقيـــة  شـــفافية  درجـــة  علـــى 
لبرامجهـــا بالشـــكل اإليجابـــي ومـــدى انســـجام الدولـــة مـــع 

والشـــفافية. النزاهـــة  ومعاييـــر  العاملـــي  النظـــام 
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المحاســـبة يطوي 55عامًا مـــن النجاحات نحو 
التميز المهني المســـتدام

أوال: أهم اإلصدارات الرقابية:
الفحـــص  نتائـــج  عـــن  احملاســـبة  ديـــوان  تقريـــر  يتصـــدر 
واإلدارات  الـــوزارات  ميزانيـــات  تنفيـــذ  علـــى  واملراجعـــة 
وحســـاباتها  العامـــة  واملؤسســـات  والهيئـــات  احلكوميـــة 
اخلتاميـــة للعـــام 2018/2017 قائمـــة إجنـــازات الديـــوان علـــى 
ـــر  ـــه إصـــدار عـــددا مـــن التقاري ـــي، كمـــا صاحب ـــد الرقاب الصعي
ــوان  ــا الديـ ــي يطلقهـ ــي والتـ ــأن الرقابـ ــدارات ذات الشـ واالصـ
للمـــرة األولـــى يف تاريخـــه مثـــل اإلصـــدار اخلـــاص بتقريـــر 
ــى  ــر، إلـ ــة املخاطـ ــات العاليـ ــر املوضوعـ ــن 2018 وتقريـ املواطـ
جانـــب إعـــداد عـــدد مـــن أدلـــة تخصصيـــة وهـــي دليـــل احلوكمـــة 
ودليـــل اخالقيـــات املهنـــة ودليـــل مجموعـــة االرشـــادات الرقابيـــة 

للرقابـــة املســـبقة.

وعلـــى صعيـــد الدراســـات الرقابيـــة اخلاصـــة بتقييـــم األداء قـــام 
ــة  ــدة و 12 دراسـ ــة جديـ ــات رقابيـ ــداد 10 دراسـ ــوان بإعـ الديـ
متابعـــة يعدهـــا الديـــوان كل ثـــالث ســـنوات بهـــدف تقييـــم 
ومتابعـــة بعـــض املوضوعـــات الرقابيـــة منهـــا تقييـــم كفـــاءة 
وفاعليـــة نظـــم وخطـــط حفـــر اآلبـــار )استكشـــايف - تنمـــوي( 
وأثرهـــا علـــى حجـــم االحتياطـــي وكميـــات اإلنتـــاج املســـتهدفة 
اخلارجيـــة،  البتروليـــة  لالستكشـــافات  الكويتيـــة  بالشـــركة 
و دراســـة عقـــود مشـــروع مدينـــة صبـــاح الســـالم اجلامعيـــة 

يطـــوي ديـــوان احملاســـبة عامـــه اخلامـــس واخلمســـون امللـــيء باإلجنـــازات الرقابيـــة ســـعيًا لتحقيـــق رؤيتـــه االســـتراتيجية لأعـــوام 
2016-2020 )التميـــز املهنـــي املســـتدام( والتـــي تهـــدف إلـــى االســـتمرارية يف احلفـــاظ علـــى التميـــز يف أداء األعمـــال مبهنيـــة 

وكفـــاءة يف ظـــل الظـــروف احمليطـــة مـــن ناحيـــة املنافســـة والتطـــورات علـــى كافـــة األصعـــدة وذلـــك مبـــا يســـاهم يف أداء الديـــوان 
لرســـالته التـــي أنشـــأ مـــن أجلهـــا وهـــي حتقيـــق رقابـــة فعالـــة علـــى األمـــوال العامـــة.

وحـــرص ديـــوان احملاســـبة منـــذ انشـــائه بتاريـــخ 7 يوليـــو 1964 علـــى تكثيـــف أنشـــطته الرقابيـــة علـــى املســـتوى اإلقليمـــي والعاملـــي 
باإلضافـــة الـــى الســـعي نحـــو االرتقـــاء باملنتجـــات الرقابيـــة وتطويـــر كفـــاءة األداء ضمـــن قطاعاتـــه الرقابيـــة، باإلضافـــة الـــى تعزيـــز 

التواصـــل مـــع األطـــراف ذات العالقـــة.

موضوع العدد
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ــة، إلـــى  ــة بالتنفيـــذ وفـــق املـــدة والقيمـ ــزام اجلامعـ ومـــدى التـ
جانـــب الدراســـة اخلاصـــة  بتقييـــم كفـــاءة وفاعليـــة آليـــات 
تنفيـــذ عقـــود النظافـــة ببلديـــة الكويت،ودراســـة تقييـــم مـــدى 
كفـــاءة وفاعليـــة وزارة الصحـــة يف توفيـــر الصحـــة اجليـــدة 

والرفـــاه للمواطنـــني واملقيمـــني.

ثانيا: أبرز اإلجنازات الدولية:
الدولـــي  الصعيـــد  علـــى  الديـــوان  إجنـــازات  أبـــرز  ومـــن 
املركـــز األول يف عضويـــة مجلـــس مديـــري  حصولـــه علـــى 
الرابـــع  االجتمـــاع  مشـــاركته يف  وذلـــك ضمـــن  األسوســـاي 
عشـــر للجمعيـــة العامـــة للمنظمـــة اآلســـيوية لهيئـــات الرقابـــة  
العليـــا )األسوســـاي( والـــذي عقـــد خـــالل الفتـــرة 19 – 22 
ســـبتمبر 2018، يف جمهوريـــة فيتنـــام - هانـــوي، باإلضافـــة 
إلـــى اســـتضافته االجتمـــاع الســـنوي للجنـــة بنـــاء القـــدرات 
املعنيـــة  التوجيهيـــة  اللجنـــة  واجتمـــاع   CBC لإنتوســـاي 
بالتعـــاون مـــع املانحـــني خـــالل الفتـــرة 3 - 7 ســـبتمبر 2018، 
ــدرات  ــية والقـ ــدرات املؤسسـ ــة القـ ــم وتنميـ ــاهمة يف دعـ للمسـ
املهنيـــة للعاملـــني واملســـاهمة يف تطويـــر وســـائل التواصـــل 
وتشـــجيع تبـــادل زيـــادة املعرفـــة واخلبـــرات مبشـــاركة عـــدد مـــن 
ــد  ــال والعديـ ــذا املجـ ــاً يف هـ ــدة عامليـ ــة الرائـ ــزة الرقابيـ األجهـ
مـــن املنظمـــات والهيئـــات املهنيـــة والداعمـــة لهـــذا الشـــأن، 
ــتوى  ــى مسـ ــا علـ ــزة عليـ ــاء أجهـ ــرة رؤسـ ــور عشـ ــك بحضـ وذلـ
العالـــم واســـتضافة 93 مشـــاركاً، مـــن 53 دولـــة وجهـــات مهنيـــة.

كمـــا شـــارك الديـــوان يف االجتمـــاع األممـــي لقيـــادات األجهـــزة 
العليـــا للرقابـــة املاليـــة واحملاســـبة حـــول أهـــداف التنميـــة 
املســـتدامة يف مقـــر األمم املتحـــدة بنيويـــورك - الواليـــات 

 2018 يوليـــو   18-20 الفتـــرة  خـــالل  االمريكيـــة  املتحـــدة 
واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة  الشـــؤون  إدارة  بتنظيـــم  وذلـــك 
بـــاألمم املتحـــدة UNDESA بالتعـــاون مـــع مبـــادرة االنتوســـاي 
للتنميـــة IDI، بهـــدف تزويـــد مدققـــي الديـــوان بآخـــر التطـــورات 
التـــي مت الوصـــول لهـــا يف مجـــال التدقيـــق وتأهيلهـــم للقيـــام 
ــودة  ــه وبجـ ــل وجـ ــى أكمـ ــات علـ ــة يف اجلهـ ــال الرقابيـ باألعمـ

ــة. ــاءة عاليـ وكفـ

ثالثا: اتفاقيات التعاون املشترك
االســـتراتيجية  اخلطـــة  مـــن  الثالـــث  الهـــدف  مـــع  متاشـــياً 
لديـــوان احملاســـبة 2016-2020 واخلـــاص بتطويـــر وســـائل 
التواصـــل وتشـــجيع زيـــادة تبـــادل املعرفـــة واخلبـــرات بهـــدف 
االســـتفادة مـــن خبـــرات وجتـــارب بعـــض األجهـــزة يف عـــدة 
مجـــاالت رقابيـــة وإداريـــة وتعزيـــزاً للـــدور الرقابـــي لديـــوان 
ــع كل  ــدة مـ ــاون جديـ ــات تعـ ــوان 6 اتفاقيـ ــع الديـ ــبة وقـ احملاسـ
مـــن املجلـــس األعلـــى ملراجعـــة احلســـابات بجمهوريـــة بولنـــدا 
ومكتـــب املدقـــق العـــام بجمهوريـــة جنـــوب أفريقيـــا ومركـــز 
التميـــز التابـــع ملكتـــب املســـاءلة احلكوميـــة يف الواليـــات املتحـــدة 
بجمهوريـــة  العـــام  املدقـــق  مكتـــب  إلـــى جانـــب  األمريكيـــة، 
املغربيـــة  باململكـــة  املالديـــف واملجلـــس األعلـــى للحســـابات 
ـــع  ـــد توقي ـــى جتدي ـــة إل ـــة، باإلضاف ـــة احلســـابات التركي ومحكم
اتفاقيـــة التعـــاون مـــع مكتـــب املراجـــع واملدقـــق العـــام بجمهوريـــة 
ــزة  ــع األجهـ ــة مـ ــات الثنائيـ ــد العالقـ ــدف توطيـ ــش بهـ بنغالديـ
ـــي واالســـتفادة مـــن  ـــى املســـتويني اإلقليمـــي والدول ـــة عل الرقابي
اخلبـــرات واإلمكانـــات املتاحـــة والتعـــرف علـــى أحـــدث الوســـائل 

ــة. ــاالت الرقابيـ ــتى املجـ ــة يف شـ ــات املهنيـ ــل املمارسـ وأفضـ
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رابعا: االستضافات الدولية واالقليمية
ــة ذات  ــة وإقليميـ ــبة 12 اســـتضافة دوليـ ــوان احملاسـ ــم ديـ  نظـ
الصلـــة بالشـــأن الرقابـــي مـــن برامـــج تدريبيـــة وحلقـــات نقاشـــية 
واســـتضافة خبـــراء وملتقيـــات علميـــة، منهـــا اســـتضافة خبـــراء 
مـــن هيئـــة التدقيـــق والتفتيـــش بجمهوريـــة كوريـــا اجلنوبيـــة 
حـــول موضـــوع فحـــص اجلوانـــب الفنيـــة املتخصصـــة للمشـــاريع 
القطـــاع  بـــن  الشـــراكة  ومشـــاريع  واملناقصـــات  اإلنشـــائية 
العـــام والقطـــاع اخلـــاص P.P.P، واســـتضافة امللتقـــى العلمـــي 
ــك  ــر وذلـ ــى املخاطـ ــي علـ ــق املبنـ ــوع التدقيـ ــول موضـ األول حـ
يف إطـــار اتفاقيـــة التعـــاون املشـــترك بـــن الديـــوان وجهـــاز 
إلـــى جانـــب  ألبانيـــا،  التدقيـــق األعلـــى للدولـــة بجمهوريـــة 
ورشـــة عمـــل حـــول موضـــوع تفعيـــل األنظمـــة اآلليـــة يف زيـــادة 
فعاليـــة التدقيـــق واألداء الرقابـــي بالتعـــاون مـــع مكتـــب التدقيـــق 

ــني. ــة الصـ ــي بجمهوريـ الوطنـ

ـــة لألجهـــزة  ـــى مســـتوى املنظمـــة العربي ـــوان عل كمـــا نظـــم الدي
العليـــا للرقابـــة املاليـــة واحملاســـبة )األرابوســـاي( امللتقـــى 
العلمـــي بعنـــوان »الـــدروس املســـتفادة مـــن تطبيـــق معاييـــر 
 11-7 الفتـــرة  خـــالل  الرقابيـــة«  األعمـــال  يف  االنتوســـاي 
والشـــروط  املتطلبـــات  اســـتعرض  حيـــث   2018 أكتوبـــر 
العليـــا،  الرقابـــة  بأجهـــزة  توافرهـــا  الواجـــب  األساســـية 
ومتطلبـــات تطبيـــق معاييـــر االنتوســـاي، والتحديـــات التـــي 
تواجـــه أجهـــزة الـــدول املشـــاركة يف تطبيقهـــا، باإلضافـــة إلـــى 
اســـتضافته لالجتمـــاع التنســـيقي األول حـــول موضـــوع »تقييـــم 
ــة«  ــات الصلبـ ــة إلدارة النفايـ ــات املعنيـ ــة اجلهـ ــاءة وفاعليـ كفـ

ــاركة باملهمـــة  وذلـــك ملناقشـــة خطـــة األجهـــزة الرقابيـــة املشـ
ــاي. ــة األرابوسـ ــة ملنظمـ التعاونيـ

خامسا: أنشطة ومشاركات محلية

حتقيقـــا ملبـــدأ شـــركاء ورقبـــاء يســـعى ديـــوان احملاســـبة علـــى 
الصعيـــد احمللـــي للمشـــاركة يف األنشـــطة ذات الشـــأن الرقابـــي 
ــم  ــا تنظيـ ــة منهـ ــراف ذات العالقـ ــع األطـ ــل مـ ــل التواصـ لتفعيـ
الديـــوان  برقابـــة  املشـــمولة  اجلهـــات  مـــع  التواصـــل  لقـــاء 
املســـبقة للتعريـــف بالتعميـــم رقـــم 6 لســـنة 2018 مبشـــاركة 
عـــدد مـــن اجلهـــات احلكوميـــة منهـــا وزارة الصحـــة، ووزارة 
التربيـــة والتعليـــم العالـــي، والهيئـــة العامـــة للتعليـــم التطبيقـــي 
والتدريـــب، ومعهـــد الكويـــت لألبحـــاث العلميـــة، ووزارة الشـــؤون 

االجتماعيـــة، والهيئـــة العامـــة لشـــؤون القصـــر.

كمـــا شـــارك الديـــوان يف معـــرض الكويـــت الدولـــي الثالـــث 
بإصداراتـــه  املجتمـــع  توعيـــة  بهـــدف  للكتـــاب  واألربعـــني 
 2018 نوفمبـــر   24-14 الفتـــرة  خـــالل  واملهنيـــة  الرقابيـــة 
حيـــث نظـــم الديـــوان بعـــض الفعاليـــات الثقافيـــة املصاحبـــة 
للمعـــرض مـــن خـــالل تقـــدمي 3 نـــدوات تعريفيـــة بالشـــأن 
الرقابـــي أولهـــا بعنـــوان »دور ديـــوان احملاســـبة يف نشـــر الثقافـــة 
ــق  ــى دور فريـ ــوء علـ ــلطت الضـ ــي سـ ــع« والتـ ــة باملجتمـ املعرفيـ
نشـــر الثقافـــة املعرفيـــة يف توعيـــة األجيـــال حـــول أهميـــة 
احلفـــاظ علـــى املـــال العـــام، والنـــدوة الثانيـــة بعنـــوان »املشـــاريع 
التطويريـــة يف ديـــوان احملاســـبة وأثرهـــا علـــى املجتمـــع « ونـــدوة 

ــن 2018«. ــر املواطـ ــول »تقريـ ــة حـ ثالثـ

موضوع العدد
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سادسا: التميز اإلداري واملؤسسي

الدوليـــة  إجنازاتـــه  وتعـــدد  احملاســـبة  ديـــوان  متيـــز  أن 
واإلقليميـــة واحملليـــة هـــي نتـــاج للبنـــاء املؤسســـي ذو الكفـــاءة 
العاليـــة والـــذي يســـعى الديـــوان بشـــكل مســـتمر ملواكبـــة أخـــر 
ـــه يف  ـــق رؤيت ـــا لتحقي ـــة يف هـــذا املجـــال تطلع التطـــورات العاملي
حتقيـــق التميـــز املهنـــي املســـتدام، ومـــن أبـــرز إجنازاتـــه يف هـــذا 
الشـــأن تطبيـــق نظـــام التعليـــم املهنـــي املســـتمر والـــذي يتضمـــن 
إعـــداد وحتديـــث قاعـــدة البيانـــات اآلليـــة للمســـارات التدريبيـــة 
ملنتســـبي الديـــوان وحتديثهـــا مبـــا يتوافـــق مـــع املســـتجدات 
احملليـــة والعامليـــة ورصـــد نظـــام النقـــاط املعتمـــد مـــن التعليـــم 

املهنـــي املســـتمر للمشـــاركني.

ومـــن منطلـــق ســـعي الديـــوان لتطويـــر النظـــم اإلداريـــة املطبقـــة 
لدعـــم التميـــز املهنـــي املنشـــود وحتقيـــق الرضـــا الوظيفـــي 
والـــوالء املؤسســـي بهـــدف رفـــع حتســـني أداء الديـــوان، ولتفعيـــل 
التواصـــل مـــع موظفـــي الديـــوان بجميـــع فئاتهـــم الوظيفيـــة 
ـــم،  ـــم ومســـتويات رضاه ـــم وتوقعاته ـــى احتياجاته ـــرف عل والتع
مت إعـــداد اســـتبيان رضـــا املوظفـــني بالتنســـيق مـــا بـــني إدارة 
الشـــؤون اإلداريـــة وفريـــق عمـــل إعـــداد تقريـــر ديـــوان احملاســـبة 
الكويتـــي حـــول تقييـــم األداء باســـتخدام إطـــار قيـــاس أداء 
األجهـــزة العليـــا، بهـــدف قيـــاس مـــدى رضـــا املوظفـــني حـــول 

ـــة. ـــر مهني ـــوان مـــن خـــالل أســـس ومعايي ـــات العمـــل يف الدي آلي

 مـــن جانـــب آخـــر شـــكل الديـــوان فريقـــا إلعـــداد تقريـــر ديـــوان 
احملاســـبة حـــول تقييـــم األداء باســـتخدام إطـــار قيـــاس أداء 
األجهـــزة العليـــا للرقابـــة تطبيقـــا ملتطلبـــات املنظمـــة الدوليـــة 
)االنتوســـاي(  املاليـــة واحملاســـبة  للرقابـــة  العليـــا  لألجهـــزة 
ـــة  ـــة ألداء األجهـــزة الرقابي ـــم املدعـــم باألدل كأداة شـــاملة للتقيي
ولتحديـــد فـــرص حتســـني األداء ومقارنـــة تطـــور أو تأخـــر 
أدائهـــا عـــن النظـــراء وحتديـــد مواطـــن القـــوة باإلضافـــة إلـــى 
ــاز  ــر اجلهـ ــل أو تطويـ ــور وذلـــك بهـــدف تعديـ ــل أو القصـ اخللـ

ــي. الرقابـ

كمـــا أطلـــق الديـــوان مشـــروع املوســـوعة الرقابيـــة الـــذي يهـــدف 
إلنشـــاء قاعـــدة بيانـــات شـــاملة تتيـــح البحـــث عـــن جميـــع 
ــر  ــن تقاريـ ــي مـ ــل الرقابـ ــة للعمـ ــق الداعمـ ــتندات والوثائـ املسـ
األمـــوال  وتقاريـــر  وتشـــريعات  وقـــرارات  وتعاميـــم  ســـنوية 
املســـتثمرة والدراســـات والتكليفـــات أو امليزانيـــات ومالحظـــات 
ــا يتعلـــق بهـــا مـــن  ــبقة والالحقـــة ومـ ــة املسـ ــن الرقابـ لـــكل مـ
مخالفـــات ماليـــة جلميـــع املعنيـــني مبخرجـــات العمليـــة الرقابيـــة 
لتكـــون ضمـــن نظـــام إدارة العمليـــات الرقابيـــة واتاحـــة البيانـــات 
جلميـــع مدققـــي الديـــوان وتوزيـــع صالحيـــات اســـترجاع هـــذه 

البيانـــات بواســـطة مالـــك النظـــام.
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االنترنت  قراصنة 
تستهدف 

الذكي،  هاتفك 
فهـــل أنت جاهز !

ـــات  ـــي )Smart Phone(  معلوم ـــك الذك ـــرف هاتف ـــد يع ق
ـــر ممـــا تتصـــور! ـــك أكث عن

يعـــرف أيـــن أنـــت يف جميـــع األوقـــات. يعـــرف كل شـــخص 
تتحـــدث إليـــه، ومـــا قلتـــه لـــه. لديـــه صـــور عائلتـــك وكلمـــات 
املـــرور اخلاصـــة بـــك واهتماماتـــك وأكثـــر مـــن ذلـــك. لذلـــك 
يهتـــم املهاجمـــون بالبيانـــات املوجـــودة يف هاتفـــك أكثـــر مـــن 
أو  للقراصنـــة  بالنســـبة  احملمـــول.  بالكمبيوتـــر  اهتمامهـــم 
املخترقـــني، هـــو جـــواز ســـفر رقمـــي للوصـــول إلـــى كل مـــا 
يحتاجـــون معرفتـــه عـــن الشـــخص. ولهـــذا الســـبب هجمـــات 

ــاع. ــذة يف االرتفـ ــة آخـ ــف الذكيـ ــى الهواتـ ــة علـ القرصنـ

يقـــوم املهاجمـــون بإنشـــاء نســـًخا متطابقـــة مـــن تطبيقـــات 
حقيقيـــة وخـــداع اآلالف مـــن األشـــخاص لتثبيتهـــا. وعنـــد 
محاولـــة تثبيتهـــا كأي تطبيـــق آخـــر يتـــم طلـــب اإلذن الســـتخدام 
ــى  ــخص علـ ــق الشـ ــادًة يوافـ ــع وعـ ــوت واملوقـ ــرا والصـ الكاميـ

ــرد  ــع أن التطبيـــق حقيقـــي. ومبجـ ــه مقتنـ ــات ألنـ ــذه الطلبـ هـ
ــون  ــن املهاجمـ ــف يتمكـ ــى الهواتـ ــات علـ ــذه التطبيقـ ــت هـ تثبيـ
مـــن الوصـــول إلـــى كل بيانـــات الهاتـــف كمـــا يتمكنـــون مـــن 
العثـــور علـــى موقعـــك، وتشـــغيل الكاميـــرا والتقـــاط صـــور 

وتســـجيل صوتـــك.

 Appleو Google علـــى الرغـــم مـــن أن متاجـــر تطبيقـــات
تعمـــل بشـــكل جيـــد علـــى احلمايـــة مـــن البرامـــج الضـــارة التـــي 
تظهـــر يف ســـوقها، إال أن هـــذه التطبيقـــات الضـــارة تنتشـــر يف 
 Google متاجـــر اجلهـــات اخلارجيـــة. كمـــا ميكـــن أن يقـــوم
ــن  ــزة عـ ــف يف األجهـ ــاط الضعـ ــن نقـ ــة مـ وApple باحلمايـ
طريـــق حتديـــث نظـــم التشـــغيل، ولكـــن ال ميكنهـــا منعـــك مـــن 
التعـــرض للخـــداع. حيـــث أن ال تســـتغل هـــذه البرامـــج الضـــارة 
الثغـــرات األمنيـــة باجلهـــاز، بـــل إنهـــا تســـتغل نقـــاط الضعـــف 

اخلاصـــة بالشـــخص.

مهندس كمبيوتر اختصاصي رئيسي /  عائشة الدعيج

إدارة تقنية المعلومات
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كيفية تأمين هاتفك من المخترقين

ـــة  ـــك اتخاذهـــا حلماي ـــي ميكن ـــر الت ـــن التدابي ـــد م ـــاك العدي هن
نفســـك مـــن اختـــراق الهاتـــف، ومعظمهـــا يتضمـــن احلـــس 
الســـليم. باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، هنـــاك طـــرق متقدمـــة لضمـــان 
أن يكـــون هاتفـــك آمًنـــا قـــدر اإلمـــكان )دون فقـــدان وظيفتـــه 

الكاملـــة(. فمثـــال:

نصائح أساسية ألمن الهاتف

االلتـــزام  يعـــد  العاديـــة،  الهواتـــف  ملســـتخدمي  بالنســـبة 
باألساســـيات ضـــرورة عندمـــا يتعلـــق األمـــر بوقـــف جهـــود 

البســـيطة: القرصنـــة 

• ال تتـــرك هاتفـــك دون مراقبـــة أبـــًدا: يعـــد احلفـــاظ علـــى 
ــكان  ــودك يف مـ ــاء وجـ ــات أثنـ ــع األوقـ ــك يف جميـ ــك معـ هاتفـ
ــا. ــدة يجـــب اتباعهـ ــل قاعـ ــدة األولـــى وأفضـ ــو القاعـ ــام هـ عـ

• تغييـــر رمـــز املـــرور االفتراضـــي للهاتـــف اخلـــاص بـــك: مـــن 
املرجـــح أن يكـــون هاتفـــك مـــزوًدا بكلمـــة مـــرور افتراضيـــة 
بســـيطة وميكـــن التنبـــؤ بهـــا، وميكـــن ألولئـــك الذيـــن يعرفـــون 
ذلـــك اســـتخدام األمـــر لصاحلهـــم. غّيـــر رمـــزك إلـــى شـــيء 
 "0000" و   "1234" الرمـــوز  وقـــم مبقاومـــة  تعقيـــًدا،  أكثـــر 

و"2580" املعتـــادة التـــي يتـــم اســـتخدامها بشـــكل شـــائع.

• قـــم بـــإدارة أمـــان خاصيـــة Bluetooth: جتنـــب اســـتخدام 
شـــبكات Bluetooth غيـــر احملميـــة وإيقـــاف تشـــغيل خدمـــة 

Bluetooth عنـــد عـــدم اســـتخدامها.

• قـــم بحمايـــة بيانـــات PIN و Credit Card اخلاصـــة بـــك: 
اســـتخدم تطبيًقـــا محمًيـــا لتخزيـــن أرقـــام PIN وبطاقـــات 
ذلـــك، ال تخزنهـــا يف هاتفـــك  مـــن  أو األفضـــل  االئتمـــان، 

علـــى اإلطـــالق.

طرق متقدمة لمنع قرصنة الهاتف

اتخاذهـــا  ميكنـــك  التـــي  اخلطـــوات  مـــن  املزيـــد  هنـــاك 
نفســـك.  حلمايـــة 

• جتنـــب الشـــبكات الالســـلكية )WiFi( العامـــة والغيـــر آمنـــة: 
غالًبـــا مـــا يســـتهدف املخترقـــون مواقـــع مهمـــة مثـــل احلســـابات 
ـــا مـــا تكـــون  ـــي غالًب ـــر شـــبكة WiFi العامـــة والت ـــة عب املصرفي

غيـــر آمنـــة.

• حتديـــث نظـــام التشـــغيل )IOS( اخلـــاص باألجهـــزة: نصـــح 
ـــات نظـــام التشـــغيل مبجـــرد توفرهـــا.  ـــراء بتثبيـــت حتديث اخلب
وذلـــك ألن عنـــد صـــدور التحديثـــات يعـــرف املخترقـــني بوجـــود 
الثغـــرات األمنيـــة التـــي صـــدر التحديـــث مـــن أجلهـــا ويحاولـــون 

اختـــراق األجهـــزة غيـــر احملدثـــة.

• عـــدم حتميـــل تطبيقـــات مـــن خـــالل مواقـــع الكترونيـــة أو مـــن 
خـــالل الرســـائل: غالبـــاً مـــا تكـــون هـــذه التطبيقـــات تطبيقـــات 
ضـــارة تتـــم برمجتهـــا مـــن قبـــل مخترقـــني لقرصنـــة جهـــازك 
ــات  ــر التطبيقـ ــن متاجـ ــط مـ ــات فقـ ــل التطبيقـ ــب حتميـ فيجـ

ـــق. ـــن مطـــور التطبي ـــد م ـــازك والتأك اخلاصـــة بجه

ـــك  ـــي اخلاصـــة ب ـــزة اإلكمـــال التلقائ • قـــم بإيقـــاف تشـــغيل مي
)autocomplete(: مـــن خـــالل القيـــام بذلـــك، ميكنـــك 

منـــع الوصـــول إلـــى البيانـــات الشـــخصية الهامـــة واملخزنـــة.

ـــاط وذاكـــرة  • احـــذف ســـجل التصفـــح وملفـــات تعريـــف االرتب
 history, cookies, and( التخزيـــن املؤقـــت بانتظـــام
cache(: إن إزالـــة بصمتـــك االفتراضيـــة مهمـــة يف تقليـــل 
كميـــة البيانـــات التـــي ميكـــن حصادهـــا بواســـطة املتطفلـــني.

خالصـــة القـــول، ال يوجـــد شـــيء 100% آمـــن. ولكـــن هنـــاك 
العديـــد مـــن الطـــرق للحـــد مـــن املخاطـــر وجتعـــل مـــن الصعـــب 

ـــراق هاتفـــك الذكـــي. ـــى املهاجمـــني اخت عل

املصادر:

• https://www.cnbc.com 

• https://www.webroot.com 

• https://www.cnet.com
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االصطناعي  الذكاء 
الداخلي والتدقيـق 

انتشـــر يف الفتـــرة األخيـــرة أهميـــة الـــذكاء االصطناعـــي يف عالـــم التكنولوجيـــا، وظهـــرت أهميـــة مواكبـــة هـــذه التطـــورات يف مجـــال 
التدقيـــق ملســـاندة املنظمـــات بتقـــدمي جـــودة خدمـــات أفضـــل مـــن خـــالل اســـتخدام أفضـــل املمارســـات، فعلـــى املدقـــق أن ميتلـــك 
بعـــض الكفـــاءات واملهـــارات يف هـــذا املجـــال لتمكينـــه مـــن تطبيـــق دوره يف مســـاندة اجلهـــة املشـــمولة بالرقابـــة، كمـــا يفضـــل أن 
تـــدرج اإلدارة العليـــا الـــذكاء االصطناعـــي يف إطـــار خططهـــا االســـتراتيجية وخطـــط التدقيـــق الداخلـــي لقيـــاس املخاطـــر وغيرهـــا 
مـــن مجـــاالت الرقابـــة والتدقيـــق ملـــا لهـــا أثـــر كبيـــر يف حتســـني وتطويـــر أعمـــال التدقيـــق، تهـــدف هـــذه املقالـــة إلـــى تعريـــف الـــذكاء 
االصطناعـــي، عالقتـــه بالبيانـــات الضخمـــة واألمـــن الســـيبراني، الفـــرص واملخاطـــر مـــن تطبيـــق الـــذكاء االصطناعـــي، كيفيـــة ادراج 

الـــذكاء الصناعـــي يف خطـــط التدقيـــق الداخلـــي. 

مددق مساعد / لولوة الصقعبي
إدارة الرقابة على األداء
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تعريـــف الـــذكاء االصطناعـــي: "علـــم وهندســـة صنـــع آالت 
ذكيـــة"، أو: " الـــذكاء الـــذي تبديـــه اآلالت والبرامـــج مبـــا يحاكـــي 
ــدرة  ــل القـ ــا، مثـ ــاط عملهـ ــرية وأمنـ ــة البشـ ــدرات الذهنيـ القـ
ـــم تبرمـــج  ـــى أوضـــاع ل ـــل عل ـــم واالســـتنتاج ورد الفع ـــى التعل عل
يف اآللـــة، كمـــا أنـــه اســـم حلقـــل أكادميـــي مبعنـــى كيفيـــة صنـــع 

حواســـيب وبرامـــج قـــادرة علـــى اتخـــاذ ســـلوك ذكـــي."  

البيانـــات الضخمـــة: مجموعـــات البيانـــات الكبيـــرة للغايـــة 
التـــي ميكـــن حتليلهـــا حســـابيا للكشـــف عـــن األمنـــاط، وخاصـــه 

فيمـــا يتعلـــق بالســـلوك، والتفاعـــل."  

مصطلـــح  "هـــو   :)cyber-security( الســـيبراني  األمـــن 
ـــة األنظمـــة والشـــبكات والبرامـــج مـــن الهجمـــات  ـــى حماي مبعن
الرقميـــة. وتهـــدف هـــذه الهجمـــات احلاســـوبية عـــادةٌ إلـــى 
الوصـــول إلـــى املعلومـــات احلساســـة أو تغييرهـــا أو تدميرهـــا، 
ابتـــزاز األمـــوال مـــن املســـتخدمني، أو قطـــع مســـار العمليـــات 

التجاريـــة."  
خوارزميات )algorithms(: "مجموعه من التعليمات احملددة 
بشكل جيد يف تسلسل حلل املشكلة" أو "طريقة تسلسل حلل 
مشكلة ما، ويستخدم عادًة ملعاجله البيانات، واحلساب غيرها 

من العمليات احلاسوبية والرياضية ذات الصلة."  

الذكاء االصطناعي وعالقته بالبيانات الضخمة

االصطناعـــي  الـــذكاء  بـــني  مباشـــرة  عالقـــة  هنـــاك 
الضخمـــة  البيانـــات  بـــني  وأخـــرى  واخلوارزميـــات، 
واخلوارزميـــات، نســـتطيع أن نبســـط تلـــك العالقـــات بالقـــول 
أن وجـــود البيانـــات الضخمـــة لـــدى املنظمـــة يحتـــم عليهـــم 
تطويـــر اخلوارزميـــات لالســـتغالل األمثـــل لتلـــك البيانـــات 
الضخمـــة، فاخلوارزميـــات هـــي مجموعـــة مـــن األوامـــر التـــي 
تعطـــى لألجهـــزة ملعاجلـــة كميـــات كبيـــرة مـــن البيانـــات بســـرعة 
ودقـــة هائلـــة تتعـــدى قـــدرة األنســـان، لكـــن تبقـــى الثغـــرة يف 
ــا  ــان، ممـ ــع اإلنسـ ــن صنـ ــه مـ ــي بأنـ ــور التكنولوجـ ــذا التطـ هـ

يعنـــي أنـــه معـــرض للخطـــأ البشـــري )متعمـــد وغيـــر متعمـــد( 
ـــى تشـــغيل  ـــر عل ـــات ويؤث ـــك اخلوارزمي ـــى أداء تل ـــر عل ممـــا يؤث
ـــي  ـــا، ويأت ـــذه التكنولوجي ـــات املســـتخدمة له ـــات للمنظم العملي
ـــث  ـــات، حي ـــذكاء االصطناعـــي واخلوارزمي ـــني ال ـــط ب ـــا الرب هن
ـــى  ـــاً عل ـــا الـــذكاء االصطناعـــي تعتمـــد كلي إن تركيبـــة تكنولوجي
ــن األداء  ــزة مـ ــني األجهـ ــاندة لتمكـ ــات املسـ ــود اخلوارزميـ وجـ

ــو.  ــو املرجـ بالنحـ

مخاطر وفرص تطبيق الذكاء االصطناعي

إن تطبيـــق التكنولوجيـــا العصريـــة ذات التقنيـــات العاليـــة، 
يأتـــي معـــه فـــرص كثيـــرة للتطـــور املؤسســـي مـــع تطـــور تلـــك 
ـــة قـــد  ـــك الفـــرص مخاطـــر عالي ـــا، ولكـــن ترافـــق تل التكنولوجي
ـــم الســـيطرة عليهـــا بشـــكل  ـــم يت تنعكـــس بصـــورة عكســـية إذا ل
صحيـــح، فمـــن ضمـــن فـــرص ومخاطـــر اســـتخدام الـــذكاء 

ــة التاليـــة( ــر الصفحـ االصطناعـــي: )انظـ

إدراج الذكاء االصطناعي في خطط التدقيق الداخلي

للتدقيـــق الداخلـــي دور كبيـــر يف احلـــرص علـــى اســـتغالل 
اجلهـــة للمـــوارد االســـتغالل األمثـــل يف إطـــار التشـــريعات 
القانونيـــة واملؤسســـية، ويأتـــي دور فريـــق التدقيـــق الداخلـــي 
بالـــذكاء االصطناعـــي مبســـاعدة اجلهـــة يف فهـــم، تقييـــم، 
ايجابيـــاً  االصطناعـــي  الـــذكاء  تأثيـــر  مـــدى  عـــن  اإلبـــالغ 
علـــى قدرتهـــا املنظمـــة يف خلـــق قيمـــة مضافـــة  أو ســـلباً 
)Added Value( يف املـــدى القريـــب أو البعيـــد، ومـــن أبـــرز 
مهـــام التدقيـــق الداخلـــي املرتبطـــة بالـــذكاء االصطناعـــي:

ـــا  ـــم املخاطـــر وم ـــة تقيي ـــذكاء االصطناعـــي يف قائم • إدراج ال
إذا كان هنـــاك حاجـــة إلدراجـــه يف خطـــط التدقيـــق املبنـــي 

علـــى املخاطـــر.

• أن يكـــون لـــه دور فعـــال يف مشـــاريع الـــذكاء االصطناعـــي منـــذ 
بدايتـــه ويقتصـــر يف مراجعـــة املشـــروع وتقـــدمي التوصيـــات 

يف أفضـــل املمارســـات لضمـــان التنفيـــذ الناجـــح. 
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تكنولوجيـــا  املجهولـــة يف  البشـــرية  التحيـــزات  تواجـــد 
االصطناعـــي. الـــذكاء 

عـــدم كفايـــة االختبـــار والرقابـــة علـــى الـــذكاء االصطناعـــي 
ســـوف يحقـــق نتائـــج مشـــكوك يف نزاهتهـــا.

تواجد األخطاء البشرية يف تكنولوجيا الذكاء االصطناعي.

أن منتجـــات وخدمـــات الـــذكاء االصطناعـــي، ســـتؤدي 
ــة. ــر ماليـ ــى مخاطـ ــب إلـ ــد يرتـ ــا قـ ــرار ممـ ــى أضـ إلـ

املصلحـــة  أصحـــاب  أو  العمـــالء  قبـــول  عـــدم  خطـــر 
االصطناعـــي. للـــذكاء  املنظمـــة  ملبـــادرات 

ــة و تشـــمل  ــتثمار يف الـــذكاء االصطناعـــي مرتفعـ ــة االسـ تكلفـ
)البنيـــة التحتيـــة، البحـــث والتطويـــر، واكتســـاب املواهـــب( وقـــد 

ـــول.  ـــر مقب ـــد اســـتثماري غي تســـفر عـــن عائ

تقليص دورة إجراءات البيانات. 

القـــدرة علـــى اســـتبدال األنشـــطة التـــي تتطلـــب وقتـــاً طويـــاًل 
وعمـــل روتينـــي مـــع أنشـــطة أخـــرى حتتـــاج كفـــاءة املـــوارد 
البشـــرية لالســـتفادة املثلـــى مـــن الوقـــت وتقليـــل التكاليـــف.

احلـــد مـــن األخطـــاء عـــن طريـــق اســـتبدال اإلجـــراءات التـــي 
ـــق  ـــة للتكـــرار بشـــكل دقي ـــا املوظـــف مـــع إجـــراءات قابل يقـــوم به

مـــن قبـــل األجهـــزة.

ذايتضمـــن   العمليـــات  يف  بالروبـــوت  املوظـــف  اســـتبدال 
قصـــوى. خطـــورة  احتماليـــة 

حصـــول توقعـــات أفضـــل للخطـــط وامليزانيـــات، مـــن توقـــع 
مبيعـــات ســـلع معينـــة، وأيضـــاً التنبـــؤ بالكـــوارث الطبيعيـــة. 

القـــدرة علـــى رفـــع اإليـــرادات وزيـــادة حصـــة الســـوق مـــن خـــالل 
اســـتخدام تكنولوجيـــا الـــذكاء االصطناعـــي يف اتخـــاذ القـــرارات 

املبنيـــة علـــى معلومـــات ضخمـــة ودقيقـــة لتحســـني األعمـــال.

المخاطرالفرص

رقابة وحاسوب
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• ضمـــان التطـــرق القضايـــا األخالقيـــة امللحقـــة بالـــذكاء 
اجلهـــة.  وسياســـات  حوكمـــة  وإدراجهـــا يف  االصطناعـــي 

للـــذكاء  الصحيحـــة  احلوكمـــة  قواعـــد  اتبـــاع  ضمـــان   •
. عـــي الصطنا ا

• ضمـــان إدارة املخاطـــر للخوارزميـــات وقاعـــدة البيانـــات 
ــا. ــة عليهـ املبنيـ

الذكاء االصطناعي واألمن السيبراني

الهجـــوم  يعتبـــر  االلكترونـــي،  باحمليـــط  احلـــال  هـــو  كمـــا 
اإللكترونـــي )cyber-attacks( مـــن أكبـــر املخاطـــر التـــي 
ــاد  ــة، فاعتمـ ــم اإللكترونيـ ــتخدمة للنظـ ــات املسـ ــه اجلهـ تواجـ
ــذكاء االصطناعـــي يف املنظمـــات ســـيحتم عليهـــم  وتطـــور الـ
وللتدقيـــق  األمثـــل،  بالشـــكل  الســـيبراني  األمـــن  تطبيـــق 
الداخلـــي دور يف التدقيـــق علـــى األمـــن الســـيبراني منهـــا:

الهجـــوم  لتهديـــدات  لالســـتجابة  اجلاهزيـــة  ضمـــان   •
نـــي.  اإللكترو

• التعـــاون مـــع إدارة تكنولوجيـــا املعلومـــات لضمـــان وجـــود 
خطـــط فعالـــة لألمـــن الســـيبراني.

• تيســـير االتصـــال والتنســـيق بـــني جميـــع األطـــراف يف اجلهـــة 
)مجلـــس اإلدارة - اإلدارة العليـــا - املوظفـــني - جهـــات 
الرقابـــة الداخليـــة واخلارجيـــة( فيمـــا يتعلـــق باملخاطـــر 

املرتبطـــة باألمـــن الســـيبراني.

الخـالصــة:

ــي  ــور التكنولوجـ ــع التطـ ــي يتواكـــب مـ ــذكاء االصطناعـ ــق الـ إن تطبيـ
يف املجـــاالت االقتصاديـــة واالجتماعيـــة والبيئيـــة، ملـــا لـــه مـــن أهميـــة 
بالغـــة يف تطويـــر أعمـــال التدقيـــق، ويوصـــى بدراســـة تطبيقـــه يف 
ـــال  ـــار يف حتســـني األعم ـــن آث ـــه م ـــب علي ـــا يترت ـــة، مل ـــات الرقابي اجله
وأداء املدققـــني فيمـــا يخـــص العديـــد مـــن املجـــاالت ومنهـــا دقـــة 
ــط  ــق خطـ ــة، وتطبيـ ــام الرقابيـ ــات للمهـ ــل املمارسـ ــات، أفضـ املعلومـ

التدقيـــق املبنيـــة علـــى املخاطـــر. 
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ديوان المحاســـبة يســـتضيف وفدًا من مكتب 
التدقيـــق الوطنـــي بجمهورية فنلندا

انطالقـــا مـــن اتفاقيـــة التعـــاون الثنائيـــة املوقعـــة بـــني ديـــوان احملاســـبة يف دولـــة الكويـــت ومكتـــب التدقيـــق الوطنـــي الفنلنـــدي يف 
عـــام 2017  اســـتضاف ديـــوان احملاســـبة نائـــب املدقـــق العـــام مـــن مكتـــب التدقيـــق الوطنـــي بجمهوريـــة فنلنـــدا ماركـــو مانيكـــو 
والوفـــد املرافـــق لـــه وذلـــك يف زيـــارة رســـمية للديـــوان خـــالل الفتـــرة 15 -17 ابريـــل 2019 بهـــدف توســـيع أفـــق ومجـــاالت التعـــاون 
املشـــترك وتعزيـــز العالقـــات الثنائيـــة فضـــال عـــن تبـــادل اخلبـــرات والتجـــارب يف مجـــال تدقيـــق األداء، وذلـــك تنفيـــذا للمرحلـــة 

الثانيـــة مـــن خطـــة عمـــل اتفاقيـــة التعـــاون املبرمـــة بـــني كال اجلهازيـــن.

وتضمـــن جـــدول أعمـــال الزيـــارة عـــدة مواضيـــع منهـــا :االجتاهـــات احلديثـــة يف مجـــال تدقيـــق السياســـة املاليـــة  والتدقيـــق 
االســـتراتيجي، أجنـــدة 2030 أهـــداف التنميـــة املســـتدامة، فاعليـــة وكفـــاءة التدقيـــق إلـــى جانـــب حتديـــد نقـــاط الضعـــف يف 
اجلهـــات املشـــمولة بالرقابـــة والتدقيـــق وحتليـــل املخاطـــر وأعمـــال الدراســـات املســـبقة، باإلضافـــة إلـــى وجهـــات النظـــر حـــول فوائـــد 

عمليـــات  التدقيـــق يف اجلهـــات 

 أهم املوضوعات املطروحة
·	 UN Agenda 2030 	2030 أجندة
·	 Sustainable Development Goals 	أهداف التنمية املستدامة
·	 Performance Audit on 	تدقيق األداء
·	 Auditing Efficiency and Effectiveness 	تدقيق الكفاءة والفاعلية
·	 Methods and Data-Analytics Team in 

Supporting Performance Audit
	فريق -أساليب وحتليل البيانات- يف دعم عمليات تدقيق األداء

إعداد: الفريق الفني لالستضافة

تقرير العدد
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أشـــار  الســـيد/ ماركـــو مانيكـــو  ملـــدى أهميـــة  موائمـــة أهـــداف 
التنميـــة املســـتدامة  مـــع اخلطـــة االســـتراتيجية اجلديـــدة 
ــداف  ــا أهـ ــى قضايـ ــز علـ ــدي و التركيـ ــق الفنلنـ ــاز التدقيـ جلهـ
ــة  ــن إضافـ ــال عـ ــادي فضـ ــب االقتصـ ــة باجلانـ ــة املتعلقـ التنميـ
ــا  ــتقبل وادراجهـ ــتدامة يف املسـ ــة املسـ ــداف التنميـ ــق أهـ تدقيـ
يف خطـــط التدقيـــق ويف املســـح املبدئـــي للبيئـــة التشـــغيلية 
آليـــة لتدريـــب وبنـــاء قـــدرات املدققـــني يف جهـــاز  وإيجـــاد 
التدقيـــق بشـــكل  لتحديـــد مواضيـــع   – الفنلنـــدي  التدقيـــق 
ـــر ملـــا  صحيـــح، وبالتالـــي  حتقيـــق أقصـــى اســـتفادة مـــن التقاري
ـــدا  ـــي  خلطـــة حكومـــة فنلن ـــق الفعل ـــر يف التطبي ـــر الكبي ـــه األث ل
اخلاصـــة بأهـــداف التنميـــة املســـتدامة وفقـــا ملـــا أشـــار إليـــه  
القائمـــني علـــى اجلهـــاز أن التقريـــر الســـنوي للجهـــاز الفنلنـــدي 
يتضمـــن قســـم متعلـــق بالهـــدف 16 واإلجـــراءات املتخـــذة مـــن 
قبـــل اجلهـــاز الفنلنـــدي لتحقيـــق ذلـــك الهـــدف،  كمـــا أنـــه ســـنويا  
يقـــدم  تقريـــراً خاصـــاً للبرملـــان عـــن أعمـــال احلكومـــة متضمنـــا 

تطبيـــق اهـــداف التنميـــة املســـتدامة الوطنيـــة.

 وفيمـــا يلـــي الشـــكل رقـــم )1( يوضـــح االطـــار التعاونـــي لتطبيـــق 
أهـــداف التنميـــة املســـتدامة

ـــه  ـــة واإلجـــراءات أفـــاد الســـيد/ مانيكـــو أن أمـــا مـــن حيـــث اآللي
يجـــب االخـــذ بعـــني االعتبـــار حتليـــل املخاطـــر ومـــن ثـــم اختيـــار 
موضوعـــات اخلطـــة ليتـــم إجـــراء الدراســـة املســـبقة ملوضـــوع 
التدقيـــق وإصـــدار تقريـــر مبدئـــي  ومتابعتـــه خـــالل  )3-1 

ســـنوات(.

ـــدا  ـــم )2( يوضـــح أهـــداف حكومـــة فنلن ـــي الشـــكل رق ـــا يل وفيم
ـــة املســـتدامة ـــع أهـــداف التنمي ـــا م وموائمته

تدقيق الكفاءة والفاعلية

مت اإلشـــارة ملـــدى كفـــاءة اخلدمـــات  العامـــة  املقدمـــة للمجتمـــع  
ــاءة تقـــدمي اخلدمـــات  ــا فضـــال عـــن مـــدى  كفـ والتبايـــن بينهـ

ـــام والقطـــاع اخلـــاص. ـــني القطـــاع الع ب

كمـــا مت التطـــرق إلـــى منهجيـــات وآليـــات لقيـــاس الكفـــاءة 
مـــن خـــالل مؤشـــرات توضـــح مســـتوى االنحـــراف، مـــن حيـــث 
االختبـــارات اإلحصائيـــة و البرامـــج التحليليـــة  املســـتخدمة 

.Data Envelopment Analysis مثـــل 

واســـتعرض اجلهـــاز الفنلنـــدي جتربتـــه يف التحقـــق مـــن مـــدى 
كفـــاءة وفاعليـــة قطـــاع التعليـــم مـــن خـــالل عمـــل دراســـة علـــى 
عـــدد 309 مدرســـة للتعـــرف علـــى  أســـباب التبايـــن واالختـــالف 
ـــم  ـــف وتدريبه ـــة برامـــج التوظي ـــث  فاعلي ـــدارس مـــن حي ـــني امل ب

أساليب تحليل البيانات في دعم عمليات تدقيق األداء

وأشـــار ممثلـــون عـــن اجلهـــاز الفنلنـــدي إلـــى جتربـــة اجلهـــاز 
مهامـــه  مـــن   2018 عـــام  يف   عمـــل  فريـــق   تشـــكيل  يف 
التخطيـــط وحتليـــل البيانـــات اإلحصائيـــة  ومـــن ضمـــن مهامـــه 
أيضـــا  حتديـــد البيانـــات املطلوبـــة  للتدقيـــق ومـــن ثـــم حتليلهـــا 
لتحديـــد  اخلبـــرات املختصـــة واملعنيـــة بالتدقيـــق واســـتخدام 
ـــة  املناســـبة  ـــد البرامـــج التدريبي ـــة وحتدي األســـاليب اإلحصائي
لعمليـــة  متهيـــدا  املنهجيـــات  ووضـــع  االحصائـــي  للتحليـــل 

ــق. الفحـــص والتدقيـ
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الشكل رقم )3( يوضح املنهجيات واالسئلة

البرامج اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات:

·	 Stata,R,Matlab (fiscal policy audits

·	 Macrobond(fiscal policy audits)

·	 Webropol(Questionnaires)

·	 NVivo is used to code and analysis 

qualitative data 

آلية التدقيق بمكتب التدقيق الوطني بجمهورية فنلندا 

ــاط  ــم نقـ ــدون معظـ ــم يجـ ــدي أنهـ ــب  الفنلنـ ــو املكتـ ــر ممثلـ ذكـ
الضعـــف يف مرحلـــة حتليـــل املخاطـــر والدراســـة املســـبقة،  
حيـــث قدمـــوا جتربتهـــم يف هـــذا الصـــدد بنمـــوذج مكـــون مـــن 
ـــد املخاطـــر مـــن خـــالل  طـــرح  ـــه لتحدي ـــم تعبئت 3 صفحـــات يت
3-5 أســـئلة لتحليـــل تلـــك املخاطـــر علـــى اكثـــر مـــن مســـتوى، 
ــر  ــق،  أو مخاطـ ــوع التدقيـ ــن موضـ ــة مـ ــر ناجتـ ــواء  مخاطـ سـ

ناجتـــة عـــن نـــوع التدقيـــق،  فضـــال عـــن مخاطـــر ناجتـــة عـــن 
ــل  ــف وحتليـ ــاط الضعـ ــد نقـ ــم  حتديـ ــا يتـ ــق كمـ ــق التدقيـ فريـ
املخاطـــر يف مرحلـــة الدارســـة املســـبقة ملعـــرف نقـــاط الضعـــف 
وحتســـينها ومعرفـــة اهـــم النقـــاط يف مرحلـــة الدراســـة املســـبقة 
ـــة مـــن تلـــك املراحـــل ســـليمة وخاليـــة  والتأكـــد مـــن أن كل مرحل

مـــن الشـــوائب.

فوائد عمليات التدقيق في فنلندا 

عـــرض املكتـــب الفنلنـــدي فوائـــد عمليـــات التدقيـــق للجهـــات 
املعيـــار   يف  املذكـــورة  الفوائـــد  ومنهـــا  بالرقابـــة  املشـــمولة 
ــفافية املهنيـــة  ــا تعزيـــز احملاســـبة و الشـ ISSAI 12  وأهمهـ
اجلهـــات  إللـــزام  آليـــة  وإيجـــاد  القطاعـــات احلكوميـــة،  يف 
ـــات   ـــك اجله ـــف تل ـــك بتصني ـــه وذل ـــة بتوصيات املشـــمولة بالرقاب
ـــزام اجلهـــات  ـــة لعـــدم الت ـــررات احملتمل ووضـــع  األســـباب  واملب

بالتوصيـــات وبحـــث تلـــك األســـباب. 

تجربة مكتب التدقيق الفنلندي بالتعامل مع الجهات ذات 

المصلحة :

قـــدم املكتـــب الفنلنـــدي جتربتـــه مبمارســـة جديـــدة مت تطبيقهـــا 
للجهـــات  ارســـالها  يتـــم  اســـتبانة  وهـــي   2017 عـــام  منـــذ 
املشـــمولة بالرقابـــة تبـــني رأي ووجهـــة نظـــر اجلهـــات  للوصـــول 

إلـــى نتائـــج أفضـــل.

وخلص فريق فريق الديوان المشاركبهذه الفعالية إلى أهم التوصيات:

	.دراسة عمل مهمة تعاونية مشتركة مع جهاز التدقيق الفنلندي فيما يخص التنمية املستدامة
	.دراسة مدى إمكانية تعديل مدة متابعة مهام تدقيق األداء
	.وكيفية التطبيق Data Envelopment Analysis دراسة االستفادة من البرامج املستخدمة للتدقيق على الكفاءة مثال
	 التدريب على استخدام البرامج واألساليب اإلحصائية األخيرة من خالل فريق األساليب وحتليل البيانات التابع للجهاز

الفنلندي.
	.أن يقوم الديوان بإنشاء فريق تدقيق متخصص يف التدقيق على السياسات املالية للدولة
	 الزائر الوفد  مسميات  مراعاة  مع  ومناقشتهم  إلعدادهم  وخبراتهم  املشاركني  مسميات  حدود  يف  املوضوعات  مراعاة   

وتضمني املسميات من املدققني واإلشرافيني بنفس مستوى اخلبرات.
	 إضافة جزء خاص بتقرير نتائج أعمال فريق عمل التنمية املستدامة لتقرير الديوان السنوي لعرضه على مجلس األمة

يحتوي على تقرير منفصل جلميع أعمال الوزرات واجلهات احلكومية ويتضمن دور ونسبة إجناز كل جهة بتحقيق أهداف 
التنمية املستدامة.

	.تبادل اخلبرات بني مدققي رقابة األداء ومدققي بقية القطاعات

تقرير العدد
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توصيات المراقبين 

تفعيل التعاون الفعلي والدمج بني املدققني املاليني ومدققي رقابة األداء عن طريق تشكيل فرق مشتركة وحتديد املواضيع . 1
وإدراجها يف اخلطط السنوية الفعلية لفرق التدقيق األساسية، وذلك لتعظيم االستفادة من اخلبرات املختلفة وتطوير 

عرض جديد للمالحظات األولية للديوان.

وضع رؤية مستقبلية واضحة عن طريق حتديد املواضيع التي سوف تكون احملور الرئيسي ملتطلبات املجتمع يف األوقات . 2
املستقبلية عن طريق وضع آلية لدراسة املستفيدين )مجلس األمة واجلهات املستفيدة واملواطنني( واالهتمامات املتعلقة 

بهم مبا يتناسب مع خبرتهم ومعرفتهم.

استحداث آلية واضحة الختيار املوضوعات عن طريق إجراء اجتماعات مع الوزارات املختلفة واملدراء واللجان املشكلة يف . 3
البرملان، واالستفسار عن األشياء املهمة التي تثير اهتمامهم باإلضافة إلى عمل استبيان على املجتمع الفعلي املتأثر من 
هذه املواضيع، واستعمال )risk framework( الختيار املواضيع ذات التأثير األقوى على املجتمع واستحداث قسم خاص 

لعمل إحصائيات والقيام بهذا الدور. 

تعديل مدة عملية ما قبل الدراسة والتخطيط لتمتد لعدة أشهر مع عقد عدة اجتماعات مع فريق تدقيق األداء لتوزيع . 4
 quality( املهام وإعداد مخططات لألعمال للتأكد من صحتها وضرورة تعيني خبراء يف الديوان ليتم االستعانة بهم لعمل
review – مراجعه اجلودة( للتأكد من دقه اخلطة وتناسبها مع حجم الفريق ويفضل إرسال اخلطة للجهة حتت التدقيق 

ملعرفة رأيها وإللزامها يف عمليه التدقيق.

عدم وجود اخلبرات املتخصصة يف بعض املهام هي إحدى نقاط الضعف يف إدارة الرقابة على األداء، لذلك يجب التنسيق . 5
مع إدارة التدريب ووضع خطة تدريبية مختصة باملواضيع التي سوف يتم فحصها إلمداد املدققني باملعلومات الكافية 

واخلبرات ألداء عمليه الفحص. 

الدراسات . 6 لعمل  إدارة  وإنشاء  والقانون(  )احملاسبة  غير  وتخصصات  مختلفة  خبرات  ذوي  أشخاص  وتعيني  اجتذاب 
التخصيصية وحصر البيانات واالستبيانات مبا يتناسب مع مواضيع رقابة األداء وذلك بغرض االستغناء عن االستعانة 

بجهات خارجية للدعم الفني ولكي ال يتأثر مبدأ االستقاللية لديوان احملاسبة.

إعطاء الصالحية املطلقة ملدققي األداء للدخول على التقارير املعدة من املدققني املاليني التابعني للجهة املشمولة بالرقابة . 7
.full access of information وذلك بالنظم اآللية دون احلاجة إلى كتب ومراسالت عديده

زيادة الفترة الزمنية يف التدقيق على األداء سنه كاملة بدالً من 6 شهور مما يساعد يف تغطية أداء اجلهة بشكل أكبر . 8
وأشمل من حيث تغطية اجلوانب احلساسة وذات األهمية وذلك أسوة باملدة الزمنية ملهمة التدقيق يف املكتب الفنلندي 

التي عادة ما تكون من سنة إلى سنتني.

التوصية بتقليص الفترة املسموحة ملتابعة نتائج تقارير تدقيق األداء وإصدار التوصيات اخلاصة بذلك بدالً من أن يتم . 9
إدراجها من ضمن خطة التدقيق لقترة قد متتد من )6 شهور إلى 3 سنوات( بحيث ال تعتبر متابعة التوصيات من ضمن 

آلية التدقيق ولكن من ضمن املراقبة واملتابعة فقط.

إضافة جزء خاص بتقرير نتائج أعمال فريق عمل التنمية املستدامة لتقرير الديوان السنوي لعرضه على مجلس األمة . 10
يحتوي على تقرير منفصل جلميع أعمال الوزرات واجلهات احلكومية يتضمن دور ونسبة اجناز كل جهة بتحقيق أهداف 

التنمية املستدامة.

واملستخدم يف عمليات . 11 فنلندا  الوطني يف جمهورية  التدقيق  اإللكتروني اخلاص مبكتب  والنظام  برنامج  االستفادة من 
التدقيق على األداء ابقاء التواصل والتعاون مستقبال بني ديوان احملاسبة الكويتي ومكتب التدقيق الوطني يف جمهورية 

فنلندا حول مواضيع التنمية املستدامة وتدقيق األداء.
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التنميـــة  تدقيـــق 
المســـتدامة

إعداد / سيف الدين محمد خضر
مراجع أول الجهاز المركزى للمحاسبات

جمهورية مصر العربية

التنميـــة املســـتدامة هـــي هـــدف بالـــغ األهميـــة لـــكل املؤسســـات، والقـــدرة علـــى قيـــاس وتقييـــم التقـــدم احملـــرز نحـــو 
حتقيـــق اإلســـتدامة يتـــم مـــن خـــالل عمليـــة التدقيـــق لتحقيـــق اإلســـتدامة ، وبالتالـــي تعتبـــر وظيفـــة التدقيـــق 
مـــن املهـــن التـــي تلعـــب دورا أساســـيًا يف البحـــث وتقييـــم اإلســـتدامة داخـــل املؤسســـة. وينبـــع الطلـــب علـــى هـــذه 
اخلدمـــة مـــن احتياجـــات أصحـــاب املصالـــح أو األطـــراف املتأثـــرة بعمـــل اجلهـــة مثـــل املســـاهمني واملقرضـــني 
واملســـتهلكني واملنظمـــات احلكوميـــة. يف ضـــوء مـــا تقـــدم نســـتعرض تدقيـــق التنميـــة املســـتدامة، أو مـــا يعـــرف 

بتدقيـــق تأكيـــدات اإلدارة بشـــأن اإلســـتدامة وذلـــك مـــن خـــالل مناقشـــة العناصـــر التاليـــة:

مفهوم التنمية المستدامة
واسع  مضمون  وله  وشامل  عام  املستدامة  التنمية  مفهوم 
منها  تعانى  التي  القضايا  كل  ليشمل  يستخدمه  من  يفهمه 
شعوب العالم وقاراته ومحيطاته. وعموماً ورد مفهوم التنمية 
البيئة  حول  الدولية  اللجنة  تقرير  يف  مرة  ألول  املستدامة 
تالند  بروند  هارلم  جرو  رأستها  ،التي  عام1987م  والتنمية 
السابقة،  النرويج  وزراء  رئيسة   Gro herlm brundtland

وعرفت  املشترك"  املعنون"مستقبلنا  تقريرها  أصدرت  التي 
تلبي  التي  التنمية  تلك   " أنها  على  التقرير  هذا  يف  التنمية 
إحتياجات احلاضر دون املساس بقدرة األجيال املقبلة على 
تلبية احتياجاتها"، ويتضمن هذا التعريف شقني رئيسني هما: 
للفقراء  األساسية  االحتياجات  وخاصة  االحتياجات  مفهوم 
فى العالم والتى ينبغى أن تعطى لها األولوية القصوى، وفكرة 

القيود التي تفرضها حالة التكنولوجيا والتنظيم االجتماعي 
على قدرة البيئة على تلبية االحتياجات احلالية واملستقبلية.

 )OECD( والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  عرفتها  كما 
االقتصادية  األهداف  إدماج  تتضمن  التي  "التنمية  إنها  على 
رفاهية  تعظيم  أجل  من  للمجتمع  والبيئية  واالجتماعية 
اإلنسان يف الوقت احلاضر دون املساس بقدرة األجيال املقبلة 

على تلبية احتياجاتها.

مفهوم تدقيق التنمية المستدامة 

جـــودة  حتســـني  تســـتهدف  تصديقيـــه  توكيديـــة  "خدمـــة 
معلومـــات التنميـــة املســـتدامة خلدمـــة أصحـــاب املصلحـــة يف 
ــة  ــأن التنميـ ــم اإلدارة بشـ ــار مزاعـ ــالل اختبـ ــن خـ ــركة مـ الشـ
املســـتدامة، وإبـــداء رأي فنـــي محايـــد بشـــأن مـــدى صـــدق تلـــك 

مقاالت
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املزاعـــم وتوصيلـــه ألصحـــاب املصلحـــة يف الشـــركة ".

وفـــى ضـــوء التعريفـــات الســـابقة يتضـــح أن التنميـــة املســـتدامة 
تتميـــز باخلصائـــص التاليـــة :

ــا  ــث أنهـ ــاس حيـ ــو األسـ ــا هـ ــى فيهـ ــد الزمنـ ــة البعـ ــي تنميـ هـ
تنميـــة طويلـــة األجـــل وتعتمـــد علـــى تقديـــر إمكانيـــات احلاضـــر 
والتخطيـــط املســـتقبلى طويـــل األجـــل، وهـــى تنميـــة تراعـــي حـــق 
األجيـــال القادمـــة يف املـــوارد والثـــروات الطبيعيـــة، وهـــى تنميـــة 
تعطـــى األولويـــة لتلبيـــة االحتياجـــات األساســـية لإنســـان، 
وهـــى تنميـــة تراعـــي احلفـــاظ علـــى احمليـــط احليـــوى فـــى 
ـــى التنســـيق  ـــى عل ـــة تبن ـــة متكامل ـــة، وهـــى تنمي ـــة الطبيعي البيئ
ــار  ــتثمارات واالختيـ ــة واالسـ ــوارد الطبيعيـ ــتخدام املـ ــني اسـ بـ

التكنولوجـــى.

أهمية التنمية المستدامة 

إن املؤسســـات التـــي تعمـــل علـــى حتقيـــق التنميـــة املســـتدامة 
ــات أو  ــت بالسياسـ ــواء تعلقـ ــرات سـ ــداث تغيـ ــالل إحـ ــن خـ مـ
العمليـــات أو املنتجـــات، ميكنهـــا حتقيـــق مجموعـــة مـــن املنافـــع 

التـــى تتمثـــل يف مـــا يلـــي : 

• خلـــق ميـــزة تنافســـية: إن النظـــر إلـــى عمليـــات املؤسســـة 
مـــن خـــالل عدســـة التنميـــة املســـتدامة مـــن شـــأنه أن يخفـــض 
التكاليـــف ويزيـــد مـــن العوائـــد، فاملؤسســـات التـــي تطـــور 
منتجـــات تقـــدم حلـــوالً جديـــدة ملشـــاكل قدميـــة ســـوف يـــؤدي 
ـــاج  ـــا أن إنت ـــا يف الســـوق، كم ـــادة حصته ـــى زي ـــر إل هـــذا التطوي
نفـــس املســـتوى مـــن اإلنتـــاج يف ظـــل مدخـــالت أقـــل. ومـــع 
بقـــاء العوامـــل األخـــرى علـــى حالهـــا، ســـيكون لهـــا أثـــر بيئـــي 
واقتصـــادي إيجابـــي ، كمـــا ســـيكون لـــه تأثيـــر إيجابـــي علـــى 

هيـــكل التكلفـــة اخلـــاص باملؤسســـة.

بإعـــداد  تقـــوم  التـــي  إن املؤسســـات  تخفيـــض املخاطـــر:   •
ـــا  ـــد فيه ـــي يزي ـــر اإلســـتدامة، هـــي املؤسســـات الت ونشـــر تقاري
إحتمـــال تخفيـــض مخاطـــر عـــدم اإلتفـــاق مـــع القوانـــني وجتنـــب 
التهديـــدات التـــي قـــد تترتـــب علـــى تلويثهـــا للبيئـــة، والتـــي 
ميكـــن أن تؤثـــر ســـلباً علـــى أدائهـــا املالـــي وســـيولتها، وذلـــك 
ـــر. ـــة باملؤسســـات التـــي ال تعـــد وال تنشـــر هـــذه التقاري باملقارن

• االحتفـــاظ بـــوالء أصحـــاب املصلحـــة: إن عـــدم إســـتجابة 

املؤسســـات لتحديـــد التأثيـــر البيئـــي واإلجتماعـــي واإلقتصـــادي 
لـــكل مرحلـــة مـــن مراحـــل العمليـــة اإلنتاجيـــة، ســـوف يعرضهـــا 
ــة،  ــاب املصلحـ ــدد والء أصحـ ــد يهـ ــا قـ ــة ممـ ــر جوهريـ ملخاطـ
ــا  ــي ميكنهـ ــك التـ ــي تلـ ــتجيب اآلن، هـ ــي تسـ ــات التـ فاملؤسسـ
ســـتكون  وإال  بنفســـها  وإختياراتهـــا  قراراتهـــا  تتخـــذ  أن 
مدفوعـــة لالســـتجابة جلمعيـــات الضغـــط أو تنصـــاع ملعاييـــر 

ــرون. ــا اآلخـ يضعهـ

• تفعيـــل حوكمـــة الشـــركات: إن املؤسســـات التـــي تعـــد وتنشـــر 
ـــع  ـــن شـــأنها أن ترف ـــا عـــن اإلســـتدامة، م ـــر عـــن مقدرته تقاري
ــي  ــي والبيئـ ــأن األداء املالـ ــفافية بشـ ــاح والشـ ــتوى اإلفصـ مسـ
واإلجتماعـــي، األمـــر الـــذي يعمـــل علـــى تفعيـــل احلوكمـــة 

بإعتبـــار أن الشـــفافية مـــن آليـــات ومبـــادئ احلوكمـــة.

اإلهتمـــام  املؤسســـات  علـــى  يجـــب  أنـــه  نســـتنتج  ســـبق  ممـــا 
بالتنميـــة املســـتدامة، ألنهـــا حتقـــق الكفـــاءة والربحيـــة نتيجـــة 
لتحقيـــق فوائـــد عديـــدة منهـــا: تخفيـــض تكاليـــف أداء العمـــل، 
الطويـــل،  املـــدى  علـــى  املنافســـة  زيـــادة  االلتـــزام،  تقليـــل 
ثقـــة  وتقويـــة  جـــدد  عمـــالء  جـــذب  اإلنتاجيـــة،  حتســـني 

الســـوق. ومصداقيـــة 

أهداف التنمية المستدامة 
سبتمبر2015م  شهر  نهاية  يف  املنعقدة  السبعني  قمتها  يف 
عاملية  خطة  على  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  وافقت 
بقرارها  وذلك  - 2030م(   2016( لألعوام  املستدامة  للتنمية 
رقم )A/1/70( ومتثل هذه اخلطة إستراتيجية عاملية شاملة 
نحو حتقيق التنمية املستدامة وقد إلتزم جميع قادة وممثلي 
شعوب العالم بالعمل على تنفيذها بالكامل بحلول عام 2030، 
غاية  و169  عاملنا  لتحويل  هدفاً   17 اخلطة  هذه  وتضمنت 
املتقدمة  العالم  بلدان  جميع  على  تسري  املستدامة  للتنمية 
املعاش  الواقع  اختالف  مراعاة  مع  سواء  حد  على  والنامية 
يف كل بلد واختالف قدرات البلدان ومستويات تنميتها، ومع 
احترام السياسات واألولويات الوطنية. وهي أهداف وغايات 
متكاملة غير قابلة للتجزئة تسعى لتحقيق التوازن بني األبعاد 
الثالثة للتنمية املستدامة: اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية، 
وتتضمن هذه األهداف والغايات رؤية عاملية مشتركة للوصول 
بحلول عام 2030م إلى: القضاء على الفقر بجميع أشكاله، 
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متتع  وضمان  الغذائي،  األمن  وتوفير  اجلوع  على  والقضاء 
اجلميع بأمناط عيش صحية، وضمان التعليم اجليد جلميع 
الفئات ومكافحة عدم املساواة، وضمان توافر املياه وخدمات 
وضمان  مستدامة،  إدارة  وإدارتها  للجميع  الصحي  الصرف 
حصول اجلميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة احلديثة 
والعمالة   ، االقتصادي  النمو  وتعزيز  واملستدامة،  املوثوقة 
الكاملة واملنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع،وإقامة هياكل 
وتشجيع   ، التصنيع  وحتفيز  الصمود،  على  قادرة  أساسية 

االبتكار......". 

ــة  ــة التنميـ ــداف خطـ ــن أهـ ــع الهـــدف الــــ 16 مـ ــجاًما مـ وانسـ
ـــاء مؤسســـات شـــفافة  ـــى بن ـــذي أشـــار إل املســـتدامة 2030 وال
ــتويات، يتعـــني  ــة املسـ ــى كافـ ــاءلة علـ ــة للمسـ ــة وخاضعـ وفعالـ
علـــى األجهـــزة العليـــا للرقابـــة عندمـــا تقـــوم بتقييـــم مـــدى 
ـــة  ـــة، أن تقـــدم عـــن نفســـها أمناطـــاً منوذجي تطبيـــق هـــذه الغاي
ـــا  ـــة واملســـاءلة فيم ـــث الشـــفافية والفعالي ـــا مـــن حي ـــذى به يحت
تقـــوم بـــه مـــن أعمـــال مبـــا يف ذلـــك مراجعـــة احلســـابات 
ســـالمة  مـــن  والتأكـــد  بأنواعـــه،  الرقابـــة  تقاريـــر  ورفـــع 
االســـتراتيجيات الوطنيـــة ومـــدى تطبيقهـــا ومســـتوى التقـــدم 
الـــذي أحرزتـــه باإلضافـــة إلـــى تقييـــم التوجهـــات احلكوميـــة 
واخلطـــط املوضوعـــة لتنفيـــذ أهـــداف التنميـــة املســـتدامة 
ـــق هـــذه التوجهـــات. وفـــى ضـــوء مـــا  للتأكـــد مـــن ســـالمة تطبي
تقـــدم يتضـــح أن مفهـــوم التنميـــة املســـتدامة تطـــور حتـــى ظهـــر 
بأبعـــاده الثالثـــة، والـــذي اهتـــم بـــكل مـــن البعـــد االقتصـــادي، 
مـــن  القـــدر  بنفـــس  البيئـــي  والبعـــد  االجتماعـــي،  البعـــد 
االهتمـــام كأهـــداف وغايـــات متكاملـــة غيـــر قابلـــة للتجزئـــة.

أبعاد التنمية المستدامة
فيما يلى األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة والتى متثل األضالع 
القمة  مؤمتر  حددها  والتي  املستدامة  التنمية  ملثلث  الثالثة 

العاملي للتنمية املستدامة يف جوهانسبرج 2002 وهي: 

1. البعـــد االقتصـــادي: ويـــراد منـــه حتســـني مســـتوى الرفاهيـــة 
للفـــرد مـــن خـــالل زيـــادة نصيبـــه فـــى الســـلع واخلدمـــات 
الضروريـــة. ويتطلـــب ذلـــك ليـــس فقـــط اســـتخدام املـــوارد 
الطبيعيـــة، ولكـــن اســـتخدامها بأفضـــل طريقـــة ممكنـــة، بحيـــث 

يتـــم حتقيـــق أفضـــل عائـــد ممكـــن بأقـــل تكاليـــف ممكنـــة.

النظـــم  وســـالمة  حمايـــة  علـــى  ويركـــز  البيئـــي:  البعـــد   .2
االيكولوجيـــة وحســـن التعامـــل مـــع املـــوارد الطبيعيـــة وتوظيفهـــا 
ــوارد  ــات واملـ ــان دون إحـــداث اخللـــل يف املكونـ ــح اإلنسـ لصالـ
الطبيعيـــة )مثـــل األرض واملـــاء والهـــواء( ومـــا يكمـــن فيهـــا 
ــة  ــرية واحليوانيـ ــاة البشـ ــاء احليـ ــاهم يف بقـ ــادر تسـ مـــن مصـ
اســـتنزافها  دون  وحتـــول  وتقدمهـــا،  وإدامتهـــا  والنباتيـــة، 

أو تلوثهـــا.

3. البعـــد االجتماعـــي واملؤسســـي: ويشـــمل املكونـــات والســـمات 
ــا  ــية ومـ ــة واملؤسسـ ــة واجلماعيـ ــات الفرديـ ــرية والعالقـ البشـ
تســـهم بـــه مـــن جهـــود تعاونيـــة أو تســـببه مـــن إشـــكاليات أو 
تطرحـــه مـــن احتياجـــات ومطالـــب وضغـــوط علـــى النظـــم 

ــة. ــية واألمنيـ ــة والسياسـ االقتصاديـ

مجال تدقيق التنمية المستدامة

ــك  ــال تلـ ــأن مجـ ــول بـ ــن القـ ــابقة ، ميكـ ــف السـ ــاً للتعاريـ وفقـ
التنميـــة  بشـــأن  اإلدارة  مزاعـــم  علـــى  يشـــتمل  اخلدمـــة 
االجتماعيـــة،  اإلقتصاديـــة،  الثالثـــة  بأبعادهـــا  املســـتدامة 
البيئيـــة، وخاصـــة املزاعـــم بشـــأن : وجـــود خطـــط للتنميـــة 
ـــج  ـــل برام ـــة املســـتدامة، تفعي ـــج للتنمي املســـتدامة، وجـــود برام
املســـتدامة  التنميـــة  برامـــج  شـــمولية  املســـتدامة،  التنميـــة 
لألبعـــاد اإلقتصاديـــة واإلجتماعيـــة والبيئيـــة، كفايـــة اإلفصـــاح 
عـــن خطـــط وآليـــات برامـــج اإلســـتدامة، كفايـــة اإلفصـــاح عـــن 
مـــدى جنـــاح الشـــركة يف تنفيـــذ برامـــج للتنميـــة املســـتدامة. 
املستدامة  التنمية  تدقيق  ومجال خدمة  بلورة حدود  وميكن 

وعمليات اإلتصال اخلاصة بها كما فى الشكل التالى:

دور الشركات في تدقيق التنمية المستدامة

يتطلـــب  املســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف  أن حتقيـــق  شـــك  ال 
تضافـــر جهـــود العديـــد مـــن األطـــراف ومنهـــا القطـــاع اخلـــاص 
املتمثـــل يف الشـــركات والتـــي متثـــل شـــريك أساســـي ال غنـــى 
عنـــه يف عمليـــة التنميـــة، لذلـــك يجـــب علـــى الشـــركات أن 
ـــة مـــن  ـــة البيئ ـــى حماي ـــوارد وأن تعمـــل عل حُتســـن اســـتغالل امل
التلـــوث وأن تتحمـــل مســـئوليتها جتـــاه البيئـــة واملجتمـــع التـــي 
ــتمرارها يف  ــركات واسـ ــاح الشـ ــث إن جنـ ــم، حيـ ــل داخلهـ تعمـ
املســـتقبل لـــم يعـــد قاصـــراً علـــى حتقيـــق األربـــاح فقـــط، وإمنـــا 

مقاالت
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مـــع زيـــادة وعـــي املســـتثمرين واهتمامهـــم بالقضايـــا البيئيـــة 
ــوا  ــث أدركـ ــركات، حيـ ــه الشـ ــذي تلعبـ ــي الـ ــدور االجتماعـ والـ
ـــا  ـــط مبـــدى التزامه أن اســـتمرار الشـــركات يف املســـتقبل يرتب
ـــا  ـــة مبـــا ال يجعله ـــة واالجتماعي ـــني والتشـــريعات البيئي بالقوان
ـــاف  ـــى إيق ـــان إل ـــد تصـــل يف بعـــض األحي ـــات ق ـــرض لعقوب تتع
النشـــاط، كمـــا أن جنـــاح الشـــركات واســـتمرارها يف املســـتقبل 
ـــة  ـــى حماي ـــر تســـاعد عل يرتبـــط أيضـــا مبـــدى اتخاذهـــا لتدابي
البيئـــة مـــن التلـــوث واحلـــد مـــن اآلثـــار الســـلبية لنشـــاطها علـــى 
البيئـــة واملجتمـــع،  ذلـــك عـــالوة علـــى مســـاهمتها يف التنميـــة 
املجتمعيـــة،  وهـــو األمـــر الـــذي يصـــب يف نهايـــة املطـــاف يف 
مصلحـــة الشـــركات مـــن حيـــث حتســـني ســـمعتها،  وزيـــادة 
ـــى جـــذب االســـتثمارات،  وأيضـــا حتســـني شـــروط  ـــا عل قدرته
املديونيـــة اخلاصـــة بهـــا. وهـــذا يوضـــح أن حتمـــل الشـــركات 
ـــة املســـتدامة يســـاعد  ملســـئوليتها نحـــو حتقيـــق أهـــداف التنمي
علـــى ضمـــان اســـتمرارها يف املســـتقبل ويف هـــذا الصـــدد 
ميكـــن اإلشـــارة إلـــى أن مســـئولية الشـــركات نحـــو حتقيـــق 

أهـــداف التنميـــة املســـتدامة تتلخـــص يف اآلتـــي:

ــة  ــات بيئيـ ــتراتيجيات وسياسـ ــركات اسـ ــون للشـ ــب أن يكـ يجـ
ومنتجـــات وأنظمـــة إنتـــاج بيئيـــة، كمـــا يجـــب علـــى الشـــركات 
أن تســـتخدم تكنولوجيـــا اإلنتـــاج النظيـــف، وأن تقلـــل وتديـــر 
تدفـــق الفاقـــد وتعيـــد اســـتخدام املـــوارد وتقلـــل التلـــوث، وأن 

شكـــــل رقـــــم )1(

أصحاب 
المصلحة

مراقب
الحسابات

تقارير مزاعم اإلدارة عن اإلستدامة

إختبـار

تكليفإتصال

تقارير أعمال

المؤسسات

تســـاهم يف نشـــر الوعـــي البيئـــي بـــني العاملـــني والعمـــالء 
واملجتمـــع، كمـــا يجـــب أال يتعـــدى اســـتخدام الشـــركات للمـــوارد 
ـــي. ـــا بالتجـــدد بشـــكل طبيع ـــذي يســـمح له ـــة احلـــد ال الطبيعي

ــب  ــاً يجـ ــا أيضـ ــد وإمنـ ــذا احلـ ــد هـ ــر عنـ ــف األمـ ــن ال يقـ لكـ
اســـتخدام النهـــج الوقائـــي )التحوطـــى( عنـــد إقامـــة مشـــروعات 
جديـــدة، حيـــث إن مـــن املقومـــات األساســـية لتحقيق االســـتدامة 
هـــو تقييـــم املشـــروعات اجلديـــدة مـــن الناحيـــة البيئيـــة قبـــل 
إنشـــائها، ويجـــب أن يكـــون هنـــاك إجـــازة بيئيـــة للمشـــروع 
ـــى الشـــركات أن تفصـــح عـــن  ـــا يتعـــني عل ـــه، كم ـــدء في ـــل الب قب
آثـــار أنشـــطتها االقتصاديـــة واالجتماعيـــة والبيئيـــة وذلـــك عـــن 
طريـــق اإلفصـــاح عـــن االســـتدامة. وباعتبـــار أن خدمـــة تدقيـــق 
التنميـــة املســـتدامة هـــي اختبـــار مزاعـــم اإلدارة بشـــأن مقـــدرة 
ـــة  ـــة اإليجابي ـــإن أثارهـــا احلوكمي ـــى االســـتدامة ف املؤسســـة عل
ــة  ــة أي أداة لرقابـ ــة رقابيـ ــا وظيفـ ــاً ألنهـ ــراً منطقيـ ــر أمـ تعتبـ
أصحـــاب املصلحـــة علـــى إدارة الشـــركات. وميكـــن بلـــورة هـــذا 

ـــي:  ـــا يل ـــدور فيم ال

ــاملة مبعنـــى  ــة الشـ ــة أهـــداف احلوكمـ • تخـــدم هـــذه اخلدمـ
للمؤسســـات،  واالجتماعـــي  والبيئـــي  املالـــي  األداء  حوكمـــة 
ـــذي يعـــد عالجـــاً لقصـــور دور تدقيـــق احلســـابات يف  األمـــر ال

ــة األداء املالـــي فقـــط لـــإدارة.  دعـــم حوكمـ

يتضمـــن  االســـتدامة  بشـــأن  اإلدارة  مزاعـــم  اختبـــار  إن   •
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فـــإن  وبالطبـــع  للمؤسســـة،  االجتماعـــي  األداء  علـــى  رأيـــاً 
هـــذه اخلدمـــة تدعـــم الرقابـــة االجتماعيـــة علـــى املؤسســـات، 
وبالتالـــي تســـاعد علـــى دعـــم حوكمـــة أصحـــاب املصالـــح 

املهمـــني مثـــل املجتمـــع ونقابـــات واحتـــادات العمـــال.

يتضمـــن  االســـتدامة  بشـــان  اإلدارة  مزاعـــم  اختبـــار  إن   •
رأيـــا علـــى األداء البيئـــي للمؤسســـات، ويعتبـــر أمـــر منطقـــي 
ــإن  ــذا فـ ــها، ولـ ــتدامة نفسـ ــياق رأي املدقـــق علـــى االسـ يف سـ
ــة  ــركات، خاصـ ــة للشـ ــداف احلوكمـ ــدم أهـ ــر يخـ ــذا التقريـ هـ
الشـــركات امللوثـــة للبيئـــة أو التـــي متـــارس نشـــاطاً يفتـــرض أنـــه 

ذو تأثيـــر ســـلبي محتمـــل علـــى البيئـــة.

إن القيـــام بتدقيـــق التنميـــة املســـتدامة ســـوف يزيـــد مـــن 
ـــادة  ـــة املســـتدامة وزي ـــر التنمي ـــى تقاري ـــة اإلفصـــاح عل مصداقي
علـــى  بحصولهـــم  املصلحـــة  ذات  األطـــراف  مـــع  احلـــوار 
ــا  ــاد عليهـ ــن االعتمـ ــي ميكـ ــكايف، والتـ ــدر الـ ــات وبالقـ املعلومـ
ــي  ــي فهـ ــم، وبالتالـ ــاس منتظـ ــى أسـ ــب وعلـ ــت املناسـ يف الوقـ
تســـهل عمـــل األطـــراف ذات املصلحـــة. فانتهـــاج سياســـة 
ــتدامة  ــة املسـ ــال التنميـ ــليم يف مجـ ــأداء سـ ــام بـ ــيدة والقيـ رشـ
وإدارة  طيبـــة  ســـمعة  األخيـــرة  هـــذه  يضمـــن  للمؤسســـات 
أفضـــل للمخاطـــر. ويقـــوم بتحســـني إدارة الشـــركات بفعاليـــة 

ويضمـــن صدقهـــا ومســـؤولياتها ومحاســـبتها.

دور المحاسب في تدقيق التنمية المستدامة

يعتمـــد متابعـــة اإلســـتدامة علـــى مســـتوى املؤسســـات علـــى توليـــد 
وحتليـــل والتقريـــر عـــن وتدقيـــق معلومـــات دقيقـــة ســـواء ماليـــة 
أو غيـــر ماليـــة، ويتطلـــب هـــذا األمـــر مـــن احملاســـبني احلصـــول 
علـــى فهـــم كامـــل ألبعـــاد اإلســـتدامة والتحديـــات التـــي تفرضهـــا 
لتحقيـــق منـــو طويـــل األجـــل لقيمـــة حملـــة األســـهم، وأن دور 
و حتليـــل  جمـــع  مهـــام  يتجـــاوز  اإلســـتدامة  احملاســـبني يف 
باإلســـتدامة،  املتعلقـــة  املعلومـــات  عـــن  والتقريـــر  البيانـــات 
حيـــث تتعـــدد األدوار التـــي ميكـــن أن يؤديهـــا احملاســـب ملتابعـــة 

أهـــداف اإلســـتدامة والتـــي ميكـــن أن تشـــمل مـــا يلـــي:

التنميـــة  مفهـــوم  إلبـــراز  األعمـــال  منظمـــات  مســـاعدة 
ــى  ــة علـ ــاء واحملافظـ ــات لبنـ ــود املنظمـ ــم جهـ ــتدامة، دعـ املسـ
عالقـــات مـــع أصحـــاب املصلحـــة، إدارة املخاطـــر املتعلقـــة 

اإلســـتثمار. ألغـــراض  باإلســـتدامة 

إن اإلســـتدامة متثـــل حتـــدي جديـــد وفـــرض جديـــد للمحاســـب، 
حيـــث تتطلـــب منـــه تنميـــة مهاراتـــه وخبراتـــه وقدراتـــه التحليليـــة 
واإلحصائيـــة وليـــس املاليـــة فقـــط حتـــي يحافـــظ علـــى موقعـــه 
ـــج للمعلومـــات، ونتيجـــة ألن احملاســـبني ميتلكـــون  ـــه كمنت ومكان
ــات  ــن املعلومـ ــر عـ ــات والتقريـ ــل البيانـ ــع وحتليـ ــارات جمـ مهـ
ــة  ــى مقابلـ ــدر علـ ــم األقـ ــك فهـ ــق، لذلـ ــة التدقيـ ــم عمليـ وتفهـ

ـــا اإلســـتدامة. ـــا قضاي ـــي تفرضه ـــات الت التحدي

ـــم وتشـــغيل  ـــرة احملاســـبني يف تصمي ممـــا ســـبق يتضـــح أن خب
نظـــم املعلومـــات ويف توفيـــر حتليـــل كمـــي ملعلومـــات ماليـــة 
وغيـــر ماليـــة، يجعلهـــم يف موقـــع جيـــد لدعـــم ومتابعـــة إســـتدامة 
الشـــركات، وأن هـــذا يتطلـــب يف نفـــس الوقـــت تفهـــم عميـــق 
ألوجـــه القصـــور يف النظـــم احملاســـبية، مـــع البحـــث يف إمكانيـــة 
اإلســـتفادة مـــن املســـاهمات احملتملـــة للطـــرق واألســـاليب 
أصبحـــت  احملاســـبة  أن  ســـيما  وال   ، األخـــرى  احملاســـبية 
شـــريكاً أساســـياً يف منـــو املســـؤولية اإلجتماعيـــة للشـــركات، 
فاملهـــارات األساســـية احملاســـبية يجـــب إســـتخدامها ملقابلـــة 

طلـــب املنظمـــات علـــى مشـــمول عمليـــة إعـــداد التقريـــر.

دور المدقق الداخلى فى تدقيق التنمية المستدامة

إن الهـــدف مـــن وظيفـــة التدقيـــق الداخلـــي كانـــت دائمـــاً 
ــؤدي  ــأنها أن تـ ــن شـ ــة مـ ــل املؤسسـ ــة داخـ ــني أي عمليـ لتحسـ
إلـــى حتســـني اإليـــرادات وتخفيـــض املخاطـــر. واملؤسســـات 
ــا  ــد إدراكهـ ــتدامة تزايـ ــة املسـ ــات التنميـ ــل حتديـ ــوم يف ظـ اليـ
أنهـــا بحاجـــة إلـــى نظـــام لهيـــكل ســـابق حـــول عناصـــر التنميـــة 
ـــرة، وذلـــك جلمـــع املعلومـــات ومـــلء احللقـــات  املســـتدامة املبعث
ــي  ــي هـ ــق الداخلـ ــة التدقيـ ــح أن وظيفـ ــث اتضـ ــودة، حيـ املفقـ
يف وضـــع جيـــد يؤهلهـــا ملســـاعدة اإلدارة يف تنفيـــذ نظـــام 
ـــة  ـــق النظـــام بعـــد مرحل ـــة تدقي ـــذ عملي إدارة االســـتدامة وتنفي
التنفيـــذ، ولكـــن يجـــب عليهـــم احلصـــول علـــى املعرفـــة وتقنيـــات 

تدقيـــق االســـتدامة املعمـــول بهـــا.
يف  املستدامة  التنمية  إلدارة  نظام  تطبيق  أن   Hans يرى 
املدقق  يلعبه  الذي  والدور  مراحل  أربعة  يتطلب  املؤسسة 
الداخلي يف كل مرحلة من مراحل هذا النظام، وهذه املراحل 

هي على النحو التالي : 

• السياســـة واإلســـتراجتية: ينبغـــي لسياســـة االســـتدامة أن 
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ــتدامة أنشـــطة  ــرات اسـ ــم تأثيـ ــة وحجـ ــبة لطبيعـ ــون مناسـ تكـ
ـــى املدققـــني  مؤسســـة مـــا، واملنتجـــات واخلدمـــات، وينبغـــي عل
ــذه  ــتعراض هـ ــدد اسـ ــي حتـ ــة التـ ــة العمليـ ــني مراجعـ الداخليـ
السياســـة، وينبغـــي علـــى املدققـــني اختبـــار مـــا إذا كانـــت 
هـــذه السياســـة تتفـــق مـــع اخلطـــة اإلســـتراتيجية للمؤسســـة 
وغيرهـــا مـــن السياســـات، والتحقـــق مـــن أنهـــا تتضمـــن جميـــع 
القوانـــني ذات الصلـــة واألنظمـــة والبروتوكـــوالت واملعاييـــر 
قـــد مت  كان  إذا  مـــا  أيضـــاً  يحـــدد  أن  ويجـــب  الصناعيـــة، 
اإلبـــالغ عـــن السياســـات جلميـــع أصحـــاب املصلحـــة، وعـــالوة 
علـــى ذلـــك ينبغـــي إعـــادة النظـــر يف السياســـات لتحديـــد مـــا 
إذا كانـــت تعكـــس التـــزام اإلدارة العليـــا واألهـــداف واضحـــة، 
ويجـــب أن تتســـق إســـتراتيجية التنميـــة املســـتدامة مـــع سياســـة 
ــة. ويجـــب أن  ــة العامـ ــة التنظيميـ ــتدامة واخلطـ ــة املسـ التنميـ
توفـــر اإلســـتراتيجية معلومـــات كافيـــة ومباشـــرة لتمكـــن مـــن 
وضـــع خطـــط وأهـــداف تنميـــة مســـتدامة فعالـــة. ولتحديـــد 
ــتدامة يجـــب أن  ــة املسـ ــتراتيجية التنميـ ــة إلسـ ــة العمليـ املنفعـ
يقابـــل املدقـــق الداخلـــي املســـئولني عـــن حتديـــد األهـــداف 
واخلطـــط، ويفحـــص العمليـــات املصاحبـــة لتلـــك األهـــداف 

ــا. ــإدارة العليـ ــتنتاجاته لـ ــل اسـ واخلطـــط ويوصـ

• تخطيـــط وإدارة املخاطـــر: مرحلـــة التخطيـــط لـــدور اإلدارة 
فـــى الربـــط بـــني سياســـة االســـتدامة واإلســـتراتيجية لتحقيـــق 
ـــي أن  ـــى املدقـــق الداخل ـــات. هـــذا وينبغـــى عل األهـــداف والغاي
ــتراتيجية  ــؤوليات التـــي تتفـــق مـــع اإلسـ يحـــدد األدوار واملسـ
ــن  ــا مـ ــف، وفهمهـ ــف الوظائـ ــة يف توصيـ ــات املدرجـ والسياسـ
قبـــل املوظفـــني املعنيـــني. ولتحقيـــق ذلـــك، ميكـــن أن يقـــوم 
املدقـــق باســـتعراض ملفـــات املوظفـــني وإجـــراء املقابـــالت أو 
االســـتبيانات. وينبغـــي التحقيـــق يف مـــا إذا كانـــت األنظمـــة 
املصممـــة لضمـــان اتســـاق األهـــداف والغايـــات مـــع سياســـة 
وإســـتراتيجية مالئمـــة وفعالـــة. وعلـــى وجـــه اخلصـــوص، ينبغـــي 
ـــات احملـــددة  لهـــا أن تســـتعرض مـــا إذا كانـــت األهـــداف والغاي
لتعيـــني موظـــف واحـــد يف صـــراع مـــع تلـــك املخصصـــة ملوظـــف 
ــان إدراج  ــني ضمـ ــي للمدققـ ــال. وينبغـ ــبيل املثـ ــى سـ ــر علـ آخـ
جوانـــب االســـتدامة يف إدارة املخاطـــر يف املؤسســـة. ويف دوره 
االستشـــاري، ميكـــن أن يقـــوم املدققـــون الداخليـــون مبســـاعدة 
اإلدارة يف حتديـــد وتقييـــم وتنفيـــذ منهجيـــات إدارة املخاطـــر 

ـــة املســـتدامة كجـــزء مـــن  ـــط للتصـــدي ملخاطـــر التنمي والضواب
تدقيـــق حســـاباتها، وينبغـــي لهـــم جمـــع األدلـــة وحتديـــد مـــا إذا 

كان قـــد مت الوفـــاء بأهـــداف عمليـــات إدارة املخاطـــر.  

حتديـــد  الداخلـــي  للمدقـــق  ينبغـــي  وتشـــغيل:  تنفيـــذ   •
ــه  ــام إدارتـ ــتدامة، ونظـ ــج االسـ ــن برنامـ ــة عـ ــؤولية العامـ املسـ
ـــى اإلدارة  ـــرر إل ـــذي يق ـــو ال هـــي مســـؤولية شـــخص واحـــد وه
العليـــا. وينبغـــي علـــى املدقـــق الداخلـــي مقابلـــة هـــذا الشـــخص 
ــا إذا  ــم مـ ــه تقييـ ــاً ينبغـــي عليـ ــة التقريـــر. أيضـ لتقييـــم فعاليـ
ـــة  ـــة أو ســـلطة كافي ـــه صالحي ـــة املســـتدامة ل ـــر التنمي كان مدي
لضمـــان حتقيـــق البرنامـــج ومقابلـــة اإلدارة العليـــا وغيرهـــا 
داخـــل املؤسســـة ملعرفـــة وجهـــة نظرهـــم بشـــأن فعاليـــة املديـــر. 
وعـــالوة علـــى ذلـــك، ينبغـــي للمدقـــق الداخلـــي اســـتعراض 
ــر  ــذه التقاريـ ــن لهـ ــا. وميكـ ــى اإلدارة العليـ ــمية إلـ ــر رسـ تقاريـ
أن تكشـــف عـــن مشـــاكل يف حتقيـــق النتائـــج املرجـــوة. وينبغـــي 
عليـــه تقييـــم مـــا إذا كانـــت اإلجـــراءات التصحيحيـــة ملعاجلـــة 
ــتدامة،  ــة املسـ ــة لتحقيـــق أهـــداف التنميـ ــاكل كافيـ هـــذه املشـ
ــد  ــا إذا كان قـ ــد مـ ــى املدققـــني الداخليـــني حتديـ ــي علـ وينبغـ
مت تأســـيس برنامـــج تدريـــب شـــامل ليعـــرض تفكيـــر التنميـــة 
ــر  ــو نشـ ــن التدريـــب هـ ــة. والغـــرض مـ ــتدامة يف املؤسسـ املسـ
ـــم أدوار األفـــراد ومســـؤلياتهم جتـــاه  الوعـــي واالســـتدامة، وفه
حتقيـــق غايـــات وأهـــداف التنميـــة املســـتدامة. وينبغـــي عليـــه 
ـــا هـــي الراعـــي القـــوي مـــن هـــذا  التحقـــق مـــن أن اإلدارة العلي
املدققـــني  علـــى  ينبغـــي  األخيـــر  ويف  التدريبـــي،  البرنامـــج 
الداخليـــني اســـتعراض مـــدى كفايـــة واســـتدامة خطـــة االتصـــال 
بشـــان التنميـــة املســـتدامة. وينبغـــي لهـــذه اخلطـــة أن تصـــف 
غـــرض كل اتصـــال وقنـــاة اإلتصـــال املســـتخدمة، وينبغـــي 
علـــى املدققـــني الداخليـــني أيضـــاً تقييـــم كيفيـــة قيـــاس فعاليـــة 
االتصـــاالت مـــن حيـــث زيـــادة الوعـــي، ومـــا إذا كان يتـــم ضبـــط 
خطـــة االتصـــال عنـــد احلاجـــة، وينبغـــي لـــه تقييـــم مـــا إذا 
كانـــت خطـــة االتصـــال هـــي مصممـــة الحتياجـــات االتصـــاالت 
للمنظمـــة، وعمـــا إذا كانـــت أهـــداف خطـــة االتصـــاالت تتســـق 

مـــع سياســـة وإســـتراتيجية االســـتدامة.

• التحقـــق واإلجـــراءات التصحيحيـــة: بالنظـــر إلـــى أهـــداف 
املدققـــني  علـــى  ينبغـــي  احملـــددة،  واألهـــداف  االســـتدامة 
توليـــد  مـــدى كفايـــة وفعاليـــة عمليـــات  تقييـــم  الداخليـــني 
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مؤشـــرات األداء، فرمبـــا يتـــم الكشـــف عـــن أوجـــه الضعـــف يف 
هـــذه العمليـــة خـــالل مقابـــالت مـــع مســـتخدمي هذه املؤشـــرات. 
وينبغـــي علـــى املدققـــني الداخليـــني مواصلـــة التدقيـــق لتحديـــد 
هـــذه األســـباب الرئيســـية. وكلمـــا أمكـــن فـــإن مؤشـــرات األداء 
يجـــب أن تكـــون كميـــة حيـــث يكـــون مـــن الســـهل التحقـــق منهـــا 
باملقارنـــة باملقاييـــس النوعيـــة مثـــل األمـــان والرفاهيـــة، وينبغـــي 
للمدقـــق الداخلـــي فحـــص الشـــكاوى املقدمـــة مـــن داخـــل 
وخـــارج املؤسســـة. وينبغـــي تدقيـــق عمليـــة تســـوية الشـــكاوى 
ــكاوى  ــن الشـ ــة مـ ــار عينـ ــن خـــالل اختيـ ــا مـ ــار فعاليتهـ واختبـ
ومتابعـــة الـــردود عليهـــا مبـــا يف ذلـــك االتصـــال بالشـــاكي. 
ــا إذا  ــد مـ ــق يف حتديـ ــا املدقـ ــاعد املقابـــالت أيضـ ــا تسـ ورمبـ

كانـــت األســـباب الرئيســـية للشـــكاوي مت إزالتهـــا. 

• فحـــص اإلدارة والتطويـــر املســـتمر: فحـــص اإلدارة ملـــدى 
كفايـــة وفعاليـــة نظـــام إدارة االســـتدامة أمـــر أساســـي لضمـــان 
التحســـني املســـتمر. وينبغـــي علـــى املدققـــني التحقـــق مـــن 
أن الرقابـــة تكـــون فعالـــة لضمـــان أن املعلومـــات التـــي يتـــم 
ــتخدمة  ــرى املسـ ــر األخـ ــع التقاريـ ــقة مـ ــون متسـ ــا تكـ توفيرهـ
يف متابعـــة األداء، وينبغـــي للمدقـــق الداخلـــي حتديـــد مـــا إذا 
ـــي  ـــى اإلجـــراءات الت ـــؤدي إل ـــق واضحـــة وت ـــج التدقي ـــت نتائ كان
ــتدامة. وينبغـــي  ــام إدارة االسـ ــتمر لنظـ ــل التحســـني املسـ تكفـ
ـــة  ـــات وأهـــداف التنمي ـــة غاي ـــق مـــن مراجع ـــه أيضـــاً التحق علي
املســـتدامة دوريـــاً وتعديلهـــا عنـــد احلاجـــة. أيضـــا يجـــب عليـــه 
التحقـــق مـــن أن مخرجـــات اإلدارة ونتائجهـــا مت توصيلهـــا 
بوضـــوح وإدخالهـــا، يف مرحلـــة التخطيـــط للفتـــرة املقبلـــة، 

ــتدامة.  ــة املسـ ــام إدارة التنميـ ــة نظـ ــي إغـــالق حلقـ وبالتالـ

إن نشـــاط التدقيـــق الداخلـــي يســـاعد يف بنـــاء املزيـــد مـــن 
مـــن  املؤسســـات  جميـــع  ومُيكـــن  املســـتدامة،  العمليـــات 
ـــى إدارة املخاطـــر اإلســـتراتيجية  ـــى نحـــو فعـــال عل التعـــرف عل
ــتراتيجية مـــن خـــالل وظائـــف  ــا إسـ ــة، وخلـــق مزايـ والتنفيذيـ

التدقيـــق املتنوعـــة ومنهـــا :

تقييـــم مـــدى كفايـــة وفعاليـــة الضوابـــط لتشـــمل إدارة املنظمـــة 
والعمليـــات ونظـــم املعلومـــات، تشـــجيع إدخـــال حتســـينات 
ــأن  ــارية بشـ ــات االستشـ ــدمي اخلدمـ ــتمر، تقـ ــو مسـ ــى نحـ علـ
ــان التـــي أنشـــئت مـــن  ــاركة يف اللجـ ــتدامة، املشـ برامـــج االسـ
أو جوانـــب االســـتدامة مبـــا يف  أجـــل حتقيـــق االســـتدامة 

ــتدامة يف برامـــج التدقيـــق والنظـــر يف  ــارات االسـ ذلـــك اختبـ
السياســـات واإلجـــراءات احملـــددة لضمـــان االســـتدامة.

فرصة  لهم  الداخليني،  املدققني  أن  أيضا   Hans أشار  كما 
أن  مستدام.ميكن  نحو  على  للمنظمة  مضافة  قيمة  إلظهار 

تلعب أدواراً يف ما يلي: 

املســـاعدة يف تصميـــم وتنفيـــذ نظـــام إدارة التنميـــة املســـتدامة، 
املســـاعدة يف خلـــق الوعـــي بالتنميـــة املســـتدامة أو تدريـــب 
املوظفـــني، إجـــراء تدقيـــق محـــدود النطـــاق وفقـــاً لطلـــب اإلدارة 
العليـــا، مراجعـــة تنفيـــذ االلتـــزام، تقـــدمي املشـــورة بشـــأن 
ـــني املســـاعدين واملستشـــارين اخلارجـــني، تنســـيق أنشـــطة  تعي

التدقيـــق التـــي تتـــم مـــن قبـــل املستشـــارين اخلارجيـــني.

هـــذا ويجـــب علـــى املدققـــني أن يكـــون لديهـــم فهـــم جيـــد 
ملفاهيـــم التنميـــة املســـتدامة وأفضـــل املمارســـات املعروفـــة 
ـــه، يجـــب أن يأخـــذ يف  ـــز مصداقيت يف هـــذه الصناعـــة. ولتعزي

اعتبـــاره االســـتفادة مـــن اخلبـــراء املتخصصـــني.

إطار مقترح لتدقيق التنمية المستدامة
ميكن القول أن وظيفة تدقيق التنمية املستدامة خدمة جديدة 
تتطلب  التدقيق  عملية  أن  ومبا  األولية،  مرحلتها  يف  وهي 
عادة مجموعة من معايير التدقيق والتي على أساسها تكون 
العليا  لألجهزة  الدولية  املنظمة  أعدت  فقد  التقييم  عملية 
التوجيهية  اخلطوط  )اإلنتوساى(  واحملاسبة  املالية  للرقابة 
 ISSAI 5130 املعيار  ومنها  بالبيئة  املتعلقة  األنشطة  لرقابة 
للرقابة  العليا  األجهزة  دور  املستدامة:  التنمية  بعنوان" 

املالية واحملاسبة".
وإذا كان لنا أن نبحث عن طرق أخرى لتدقيق التنمية املستدامة 
من  استخالصها  ميكن  التى  املفيدة  الدروس  بعض  هناك 
متنوعة من  املؤسسة، وهناك مجموعة  داخل  إجراءات  عدة 
الطرق واألساليب التي مت وضعها لوظيفة التدقيق واملتمثلة 
عليها،  املهنى  والتوكيد  والبيئي  االجتماعي  األداء  تدقيق  يف 
طريق  عن  االستدامة  لتقييم  املتاحة  األساليب  ذلك  يف  مبا 
املجهودات التي قامت بها املنظمات والهيئات الدولية للتقييم 
والبيئي  االجتماعي  األداء  لتقييم  منها  التصنيف،  ووكالت 
واملتمثلة يف معيار تدقيق األداء االجتماعي SA8000 ومعيار 
 14000 االيزو  ومعيار   AA1000 االجتماعي  لألداء  الثقة 

مقاالت
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الذي يوفر مجموعة من املعايير ملعاجلة مجموعة متنوعة من 
قياس وتقييم القضايا البيئية باملؤسسة، ومعايير التقرير عن 

 .G4 االستدامة
من كل ما ســبق نســتنج أنه ميكن اإلســتفادة وتطويع إجراءات 
تدقيــق األداء االجتماعــي والبيئــي يف املؤسســة اإلقتصاديــة 
عنــد التحقــق مــن مؤشــرات األداء البيئــي واإلجتماعــي يف 
مجــال تدقيــق التنميــة املســتدامة بإعتبــار أن هنــاك ثبــات 
علــى مقاييــس تقييــم األداء املالــي حتــى اآلن، وبالتالــي فهــذه 
املســتدامة  التنميــة  اخلدمــة اجلديــدة واملتمثلــة يف تدقيــق 
 ، املســتدامة  للتنميــة  الشــامل  األاء  علــى  الرقابــة  تخــدم 
ــة  ــة - البيئي ــة: االقتصادي ــار التوليف ــني االعتب ــي تأخــذ بع الت
– اإلجتماعيــة - والتوكيــد املهنــى علــى تقاريــر االســتدامة 
ــر  ــة. وتعتب الصــادرة بشــأنها بالنســبة للمؤسســات االقتصادي
هــذه اخلدمــة كأداة للمؤسســة املســتدامة، األمــر الــذي يعــد 
عالجــاً لقصــور دور تدقيــق احلســابات يف دعــم األداء املالــي 

فقــط لــإدارة، ملــا هــو موضــوع يف الشــكل التالــى :     

املراجع :

ــر  ــتخدام تقاريـ ــة اسـ ــد صابر."إمكانيـ ــود أحمـ ــد محمـ • محمـ
املراجعـــة البيئيـــة كأداة لتوفيـــر املعلومـــات الالزمـــة ألغـــراض 
التنميـــة املســـتدامة. املجلـــة العلميـــة التجـــارة والتمويـــل. كليـــة  

التجـــارة، جامعـــة طنطـــا، العـــدد 2، مجلـــد 1 ، 2010.

ــة  ــة اخلارجيـ • عبـــد الوهـــاب نصـــر علـــي، موســـوعة املراجعـ
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بـــرزت احلاجـــة إلـــى التطـــرق ملثـــل هـــذا املوضـــوع نتيجـــة جلـــوء 
ــي  ــه اخلليجـ ــاً التوجـ ــة وخصوصـ ــدول النفطيـ ــن الـ ــد مـ العديـ
األخيـــر لفـــرض ضرائـــب معينـــة علـــى الســـلع واخلدمـــات 
 Value( القيمـــة املضافـــة تعـــرف بضريبـــة  باتـــت  والتـــي 
Added Tax( حيـــث يعتبـــر هـــذا النـــوع مـــن الضرائـــب 
 Governmental( احلكومـــي  التمويـــل  مصـــادر  مـــن 
Finance( التـــي تلجـــأ إليهـــا احلكومـــات لتمويـــل العجـــز يف 
املوازنـــة )Budget Deficit( مـــن خـــالل ســـد الفجـــوة 
ـــة العامـــة  ـــة يف املوازن ـــرادات احلكومي ـــني االنفاقـــات واإلي مـــا ب
للدولـــة )Government Budget(، فبعدمـــا انخفضـــت 
أســـعار النفـــط والتـــي كانـــت تعتبـــر املصـــدر الرئيســـي إليـــرادات 
الـــدول النفطيـــة، أجبـــرت حكومـــات تلـــك الـــدول علـــى التدخـــل 
والقيـــام بالعديـــد مـــن اإلصالحـــات االقتصاديـــة مبـــا فيهـــا 
التوجـــه الضريبـــي باإلضافـــة إلـــى التوجـــه العـــام جلميـــع الـــدول 
املتقدمـــة مبـــا فيهـــا االحتـــاد األوروبـــي لفـــرض الضرائـــب 
علـــى االســـتهالك )Tax On Consumption(، حيـــث 
أن هنالـــك أكثـــر مـــن 150 دولـــة حـــول العالـــم تطبـــق ضريبـــة 

ــات. ــلع واخلدمـ السـ

تاريخ الضريبة وأنواعها:

ميكـــن القـــول بـــأن الضريبـــة علـــى القيمـــة املضافـــة هـــي 
ــام 1954 يف  ضريبـــة غيـــر مباشـــرة ظهـــرت للمـــرة األولـــى عـ
فرنســـا علـــى يـــد موريـــس لوريـــه، ويف هـــذا الصـــدد يجـــب 
ــار  ــب معيـ ــب حسـ ــن الضرائـ ــني مـ ــني نوعـ ــق بـ ــم التفريـ أن يتـ
ثبـــات املـــادة اخلاضعـــة للضريبـــة والـــذي يقصـــد بـــه "الوعـــاء 
الضريبـــي الـــذي يتمتـــع بالثبـــات واالســـتقرار والـــدوام وأفضـــل 

ــا كاآلتـــي: ــروة"، وهمـ ــل والثـ ــال علـــى ذلـــك الدخـ مثـ

ـــوم احلكومـــة  ـــي تق ـــة الت ـــة املباشـــرة:  وهـــي الضريب 1. الضريب
ــذه  ــن مت فـــرض هـ ــن األشـــخاص الذيـ ــرة مـ ــا مباشـ بتحصيلهـ
الضريبـــة عليهـــم )مثـــل ضريبـــة الدخـــل املقطـــوع وضريبـــة 
ـــى  ـــة يقـــوم عل ـــاح الشـــركات(، وأســـاس فـــرض هـــذه الضريب أرب
معيـــار نظريـــة املنبـــع و معيـــار زيـــادة القيمـــة اإليجابيـــة حيـــث 

ــق  ــة تتدفـ ــرائية نقديـ ــوة شـ ــه "كل قـ ــع بأنـ ــة املنبـ تعـــرف نظريـ
بشـــكل دوري و منتظـــم خـــالل فتـــرة زمنيـــة معينـــة مـــن مصـــدر 
ـــة  ـــك هـــو الضريب ـــى ذل ـــال عل ـــل لالســـتمرارية"، وأوضـــح مث قاب
علـــى دخـــل األفـــراد و الضرائـــب علـــى أربـــاح الشـــركات ومـــا 
يطـــرأ عليهـــا مـــن زيـــادة يف قيمتهـــا ســـواء يف األربـــاح أو 
الدخـــول، حيـــث يفتـــرض االســـتمرارية والدميومـــة يف العمـــل 

لـــكل مـــن الطرفـــني وهمـــا الفـــرد و املنشـــأة.

يتـــم  التـــي  الضريبـــة  وهـــي  املباشـــرة:  غيـــر  الضريبـــة   .2
ـــاًل(  ـــة مث ـــع بالتجزئ ـــن خـــالل وســـيط )محـــال البي ـــا م حتصيله
لصالـــح احلكومـــة مـــن األشـــخاص الذيـــن يقـــع علـــى عاتقهـــم 
عـــبء ســـداد الضريبـــة )مثـــل ضريبـــة القيمـــة املضافـــة وضريبـــة 
املبيعـــات(، حيـــث أنهـــا تفـــرض علـــى املنتـــج اجلاهـــز للبيـــع ويف 
كل مرحلـــة مـــن مراحـــل الـــدورة االقتصاديـــة )اإلنتـــاج والتوزيـــع 
ــذا إلـــى  ــتوردة وهكـ ــلع املسـ ــتهالك(، وكذلـــك علـــى السـ واالسـ
ــه  ــى عاتقـ ــع علـ ــذي يقـ ــي والـ ــتهلك النهائـ ــى املسـ ــل إلـ أن تصـ
ســـداد تلـــك الضريبـــة، وهـــذا يعتبـــر مـــن أهـــم ســـلبيات هـــذه 
ــر املباشـــرة  ــا الضرائـــب غيـ ــة، يف حـــني تتحـــدد مزايـ الضريبـ

مبـــا فيهـــا ضريبـــة القيمـــة املضافـــة بالنقـــاط التاليـــة:

ــوع •  ــور وقـ ــل فـ ــا حتصـ ــل ألنهـ ــرعة التحصيـ ــة وسـ الدميومـ
ــا. ــئ لهـ ــادي املنشـ ــدث االقتصـ احلـ

املرونـــة الكافيـــة حيـــث أنهـــا تفـــرض علـــى وعـــاء ضريبـــي • 
ــركات  ــل والشـ ــاب الدخـ ــريحة أصحـ ــن شـ ــون مـ ــر يتكـ كبيـ
ممـــا يحقـــق اســـتقراراً نســـبيا يف إيـــرادات الدولـــة وتعويـــض 

النقـــص احلـــال يف أنـــواع اإليـــرادات األخـــرى.

مجلس  دول  في  المضـــافة  القيمـــة  ضريبة  عن  نبــذة 

التعـــاون الخليجـــي:

اململكة العربية السعودية: مت تطبيق ضريبة القيمة املضافة يف 
1 يناير 2018 أصدرت اململكة العربية السعودية قانون ضريبة 

القيمة املضافة مبوجب املرسوم امللكي بتاريخ 2017/1/31.

القيمـــة  ضريبـــة  تطبيـــق  مت  املتحـــدة:  العربيـــة  اإلمـــارات 
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املضافـــة يف 2018/1/1 وأصـــدرت اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة 
مرســـوما بقانـــون لضريبـــة القيمـــة املضافـــة يف 2017/8/23.

ـــى مشـــروع  ـــي عل ـــوزراء الكويت ـــس ال ـــت: وافـــق مجل ـــة الكوي دول
ـــة  ـــة القيم ـــى اإلطـــار املوحـــد لضريب ـــذي يصـــّدق عل النظـــام ال
ــي يف 2017/8/7،  ــاون اخلليجـ ــس التعـ ــدول مجلـ ــة لـ املضافـ
القيمـــة املضافـــة  ولوائـــح ضريبـــة  نظـــام  نشـــر  يتـــم  ولـــم 

حتـــى اآلن.

ســـلطنة عمـــان: وافـــق مجلـــس الشـــورى العمانـــي علـــى اتفاقيـــة 
ضريبـــة القيمـــة املضافـــة لـــدول مجلـــس التعـــاون اخلليجـــي يف 
2017/11/15، ولـــم يتـــم نشـــر نظـــام ولوائـــح ضريبـــة القيمـــة 

املضافـــة حتـــى اآلن.
دولة قطر: وافقت دولة قطر قانون ضريبة القيمة املضافة يف 
مايو 2017، ولم يتم نشر نظام ولوائح ضريبة القيمة املضافة 

حتى اآلن. 
مملكة البحرين: بتاريخ 2017/2/1 وقع وزير املالية اتفاقية 
ضريبة القيمة املضافة املوحدة لدول مجلس التعاون اخلليجي، 
وتعد البحرين ثاني دولة خليجية بعد اململكة العربية السعودية 
التي أعلنت رسمياً عن اعتماد نظام ضريبة القيمة املضافة 
التنفيذية  التعاون اخلليجي، ومت نشر الالئحة  لدول مجلس 
للقانون رقم )40( لسنة 2017 بشأن الضريبة االنتقائية يف 

.2017/12/28

إيجابيـات الضريبـة على القيمـة المضـافة:

1. يقـــع عـــبء الضريبـــة علـــى كل األشـــخاص بـــدون حتديـــد 
ــلعة  ــة بـــني السـ حلجـــم أعمالهـــم وذلـــك حتـــى ال يتـــم التفرقـ
عندمـــا تبـــاع عنـــد تاجـــر يتجـــاوز حجـــم أعمالـــه املبلـــغ احملـــدد 

وعندمـــا تبـــاع عنـــد تاجـــر آخـــر ال يتجـــاوز هـــذا املبلـــغ.

2. تـــؤدي الضريبـــة علـــى القيمـــة املضافـــة دوراً بالغـــاً يف 
حتقيـــق االســـتقرار االقتصـــادي، إذ أنهـــا تتســـم باحلساســـية 
ــالح  ــير اإلصـ ــع سـ ــى مـ ــرة، وتتماشـ ــة الكبيـ ــديدة واملرونـ الشـ
االقتصـــادي، حيـــث ميكنهـــا حتقيـــق التـــوازن بـــني التدفقـــات 
النقديـــة والتدفقـــات احلقيقيـــة كمـــا أنهـــا تناهـــض التضخـــم 
ونظـــراً ألنهـــا تســـاعد علـــى تخفيـــض القـــدرة الشـــرائية، 
ـــادة  ـــف مـــن حـــدة الزي ـــه التخفي ـــب علي ـــذي يترت ـــر ال وهـــو األم

ــة.    ــة العملـ ــور قيمـ ــن تدهـ ــد مـ ــعار واحلـ ــريعة باألسـ السـ

3. تســـاعد الضريبـــة علـــى القيمـــة املضافـــة يف حتســـني 
املركـــز التنافســـي للدولـــة إذا مت االعتمـــاد عليهـــا بشـــكل أكبـــر 
مـــن الضرائـــب املباشـــرة، ففـــي ظـــل تطبيـــق االتفاقيـــة العامـــة 
ــود  ــعار البنـ ــل أسـ ــة بتعديـ ــمح للدولـ ــة، يسـ ــة اجلمركيـ للتعرفـ
املصـــدرة بقيمـــة الضرائـــب غيـــر املباشـــرة، بينمـــا ال يســـمح 
ــاً بخصـــم الضرائـــب املباشـــرة مثـــل: الضرائـــب علـــى  إطالقـ
الدخـــل والضرائـــب علـــى التأمينـــات االجتماعيـــة، وبنـــاء علـــى 
ذلـــك فـــإن الـــدول املطبقـــة للضريبـــة علـــى القيمـــة املضافـــة 

مثال يوضح كيفية تطبيق 
ضــــريبة القيمــــة املضـــــافــة:

رؤية رقابية
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والتـــي يقـــل اعتمادهـــا علـــى الضرائـــب املباشـــرة، تتمتـــع 
ــلعاً  مبيـــزة تنافســـية أكبـــر مـــن تلـــك الـــدول التـــي تصـــدر سـ
تتضمـــن تكلفتهـــا ضرائـــب مرتفعـــة علـــى الدخـــل واملرتبـــات.  

ــيد  ــيط وترشـ ــى تبسـ ــة علـ ــة املضافـ ــة القيمـ ــل ضريبـ 4. تعمـ
الهيـــكل الضريبـــي ألنهـــا حتـــل محـــل ضرائـــب متعـــددة مثـــل 
علـــى  والضرائـــب  االســـتهالك  علـــى  اخلاصـــة  الضرائـــب 

اخلدمـــات والضرائـــب علـــى بعـــض املعامـــالت.

ــش  ــة الغـ ــى محاربـ ــة علـ ــة املضافـ ــة القيمـ ــاعد ضريبـ 5. تسـ
فالتجـــار ال يســـمح لهـــم بخصـــم الضريبـــة علـــى مشـــترياتهم إال 
يف احلـــدود التـــي يحصلـــون فيهـــا علـــى فواتيـــر تبـــني حتصيـــل 
هـــذه الضريبـــة وبالتالـــي ال يفضلـــون الشـــراء بـــدون فواتيـــر 
ـــة أو الصنـــاع وهـــذا يدفعهـــم بالضـــرورة إلـــى  مـــن جتـــار اجلمل

ـــام بصحـــة حســـاباتهم. االهتم

6. تتميـــز الضريبـــة علـــى القيمـــة املضافـــة بارتفـــاع حصيلتهـــا 
ـــا، كمـــا  ـــر حجـــم املمولـــني اخلاضعـــني له ـــى كب ـــك يرجـــع إل وذل
تنخفـــض تكلفـــة جبايتهـــا كلمـــا اهتمـــت اإلدارة الضريبيـــة 
بزيـــادة الوعـــي الضريبـــي والعمـــل علـــى احلصـــر اجليـــد 

ــي. ــع الضريبـ للمجتمـ

7. تســـاعد احلكومـــة علـــى حتقيـــق أهدافهـــا عـــن طريـــق 
التحكـــم يف معدالتهـــا فتعفـــى الصـــادرات وتفـــرض معـــدالت 
منخفضـــة علـــى الســـلع الضروريـــة وأخـــرى مرتفعـــة علـــى 

الســـلع الكماليـــة.

8. تســـتعمل ضريبـــة القيمـــة املضافـــة كأداة لتفعيـــل الســـوق 
العربيـــة املشـــتركة وبنـــاء كيانـــات اقتصاديـــة عربيـــة ضخمـــة 
ـــى املنافســـة يف األســـواق الدوليـــة وحتقيـــق التكامـــل  قـــادرة عل
االقتصـــادي العربـــي، ومـــن أهـــم التجـــارب الدوليـــة يف هـــذا 
الصـــدد جتربـــة االحتـــاد األوروبـــي الـــذي اعتمـــد علـــى ضريبـــة 
القيمـــة املضافـــة كأداة رئيســـية لتفعيـــل الســـوق األوروبيـــة 
املشـــتركة، حيـــث كانـــت أحـــد الركائـــز الرئيســـية لتحقيـــق 
التكامـــل االقتصـــادي األوروبـــي الـــذي وصـــل إلـــى تطبيـــق 
عملـــة نقديـــة موحـــدة هـــي اليـــورو بدايـــة مـــن العـــام 1999.

سلبيات الضريبة على القيمة المضافة:

ينعكـــس فـــرض الضريبـــة علـــى أســـعار الســـلع واخلدمـــات 
مـــن خـــالل ارتفـــاع أســـعارها، فاملنتـــج واملـــوزع والبائـــع يضيـــف 
التكلفـــة اجلديـــدة علـــى املنتـــج ويقـــوم بترحيلهـــا للمرحلـــة 
األخـــرى حتـــى تصـــل للمســـتهلك الـــذي لـــن يجـــد ســـوى ســـلعة 
ـــالف ولكـــن ســـعرها  ـــدون أي اخت ـــوى وب ـــة واحملت بنفـــس القيم
زاد، ممـــا ســـينتج عنـــة موجـــة غـــالء مـــن تطبيـــق الضريبـــة، كمـــا 
أن الزيـــادة يف ثمـــن الســـلع واخلدمـــات والتضخـــم احلاصـــل 
ســـيخفض مـــن االســـتهالك وهـــو مـــا ســـيلقي بظاللـــه أيضـــاً 
علـــى حركـــة اإلنتـــاج واإلنفـــاق يف املجتمـــع ويســـبب ركـــوًدا 
عاًمـــا يف االقتصـــاد، ومـــن ســـلبياتها أنهـــا تعفـــي املنتـــج مـــن 
حتملهـــا ليتحملهـــا املســـتهلك مبـــن فيهـــم طبقـــات املجتمـــع 

املختلفـــة التـــي تشـــمل الفقـــراء ومحـــدودي الدخـــل.

العقبات أمام تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة:

علـــى الرغـــم مـــن وضـــوح معناهـــا وحدودهـــا، إال أن هـــذه 
ــاً كليـــاً يف التطبيـــق العملـــي بـــني دول  الضريبـــة تتبايـــن تباينـ
التـــي ميكـــن  اتســـاع املدخـــالت  مـــدى  مـــن حيـــث  العالـــم 
احلصـــول علـــى تعويـــض ضريبـــي عنهـــا، ويف نوعيـــة األنشـــطة 

ــا. ــة عليهـ ــذه الضريبـ ــق هـ ــن تطبيـ ــي ميكـ ــة التـ االقتصاديـ

ــاً  ــي تعويضـ ــل الصـــني ال تعطـ ــرة مثـ ــدول الكبيـ ويف بعـــض الـ
ـــدول األخـــرى  ـــاً لشـــراء الســـلع الرأســـمالية، وبعـــض ال ضريبي
يف  الزيـــادة  تعيـــد  ال  التعويـــض  هـــذا  مثـــل  تعطـــي  التـــي 
التعويـــض )الزيـــادة يف الضريبـــة املدفوعـــة عـــن املدخـــالت 
ـــم  ـــاجت(، ومعظـــم دول العال ـــى الن ـــة املفروضـــة عل ـــى الضريب عل
تســـتثني الســـلع املعـــدة للتصديـــر مـــن الضريبـــة، وبعضهـــا 
 manufacturing متـــدد الضريبـــة إلـــى مرحلـــة التصنيـــع

والبعـــض اآلخـــر ال يفرضهـــا علـــى اخلدمـــات.

وبينمـــا تعتبـــر هـــذه الضريبـــة جيـــدة يف حـــاالت الـــدول بســـيطة 
التركيـــب السياســـي )الـــدول املوحـــدة( فإنهـــا ال تعتبـــر جيـــدة 
ــي  ــدول التـ ــة الـ ــك يف حالـ ــة وكذلـ ــدول الفيدراليـ ــال الـ يف حـ
ترتبـــط باحتـــاد اقتصـــادي، ويف حالـــة الـــدول الفيدراليـــة 
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فـــإن الضريبـــة علـــى االســـتهالك ميكـــن أن تفـــرض مـــن قبـــل 
ــة  ــبة معينـ ــرادات بنسـ ــع اإليـ ــم توزيـ ــة ويتـ ــة االحتاديـ احلكومـ

علـــى اإلمـــارات املختلفـــة.

وعلـــى ســـبيل املثـــال حالـــة دولـــة اإلمـــارات مبـــا أنهـــا أولـــى الـــدول 
اخلليجيـــة يف تطبيـــق هـــذا النظـــام إال أن هنـــاك العديـــد مـــن 

املشـــاكل التـــي قـــد واجهتهـــا، ومـــن أهمهـــا:

1. عـــدم وجـــود أيـــة حـــدود أو قيـــود علـــى حركـــة الســـلع 
واخلدمـــات بـــني اإلمـــارات املختلفـــة، لـــذا فـــإن نســـبة توزيـــع 
ـــال إذا  ـــى ســـبيل املث حصـــص اإلمـــارات ســـتواجه مشـــكلة، وعل
ــي  ــارة دبـ ــن إمـ ــتري مـ ــان واملشـ ــارة عجمـ ــن إمـ ــع مـ كان البائـ
ـــه  ـــع اســـتخدم مخزون ـــان إال أن البائ ـــة يف عجم ومتـــت الصفق
يف إمـــارة الشـــارقة إلكمـــال الصفقـــة فهـــل هـــذه الصفقـــة 
ـــي أم الشـــارقة أم عجمـــان وممـــا ســـيزيد  ـــارة دب ستســـجل إلم
ــي  ــة التـ ــات املتكاملـ ــي الصناعـ ــة هـ ــذه القضيـ ــد هـ ــن تعقيـ مـ
توجـــد كل منهـــا يف إمـــارة مختلفـــة، ومـــن أمثلـــة ذلـــك الغـــاز 
الـــذي ينتـــج يف الشـــارقة ويســـتهلك يف دبـــي، أو صناعـــة 
ـــالط  ـــوق والب ـــا مـــن صناعـــات الطاب ـــج عنه ـــا ينت اإلســـمنت وم
الصناعـــات  مـــن  والعديـــد  اجلاهـــز  اإلســـمنت  وخلطـــات 

اخلشـــبية واملعدنيـــة.

2. قضيـــة الـــوكالء التجاريـــني، فمـــن املعلـــوم أن ملعظـــم الســـلع 
التجاريـــة يف دولـــة اإلمـــارات وبالـــذات الســـلع املعمـــرة وكالء 
جتاريـــون حصريـــون ويف العديـــد مـــن احلـــاالت يكـــون هـــذا 
ـــل  ـــى التحوي ـــة ممـــا ســـيترتب عل ـــع أنحـــاء الدول ـــل يف جمي الوكي
يف املخـــزون مـــن فـــرع آلخـــر أو اللجـــوء لعقـــد صفقـــات الشـــراء 
أو إصـــدار الفواتيـــر يف مـــكان مـــا دون غيـــره ممـــا ســـيضاعف 
مـــن حجـــم املبيعـــات يف مـــكان وتقليـــص املبيعـــات يف مـــكان آخـــر.

االحتاديـــة  اإلدارة  بـــني  وتوزعهـــا  اإلداريـــة  الصعوبـــات   .3
والســـلطات احملليـــة ومـــن الـــذي ســـيتعرض ملشـــاكل مثـــل 
ـــة  ـــر ممثل ـــق غي ـــد يف إصـــدار وثائ ـــي أو التعم ـــرب الضريب الته
حلركـــة التجـــارة بـــني اإلمـــارات، ونظـــراً ألن احلكومـــات تتبايـــن 
مـــن حيـــث قدراتهـــا اإلداريـــة، فـــإن العـــبء األكبـــر ســـيقع علـــى 

اإلمـــارة التـــي تتمتـــع بأنظمـــة إداريـــة متقدمـــة بينمـــا ســـتنعم 
إمـــارات أخـــرى بإيـــرادات دون بـــذل جهـــود مقابلـــة.

4.إن دولـــة اإلمـــارات هـــي الدولـــة األولـــى والوحيـــدة مـــن 
ـــق هـــذه السياســـة، ونظـــراً  ـــس التعـــاون يف تطبي بـــني دول مجل
الرتبـــاط دولـــة اإلمـــارات بالعديـــد مـــن االتفاقيـــات االقتصاديـــة 
مـــع دول املجلـــس األخـــرى فمـــن الضـــروري معرفـــة اآلثـــار 
ــا  ــا أثرهـ ــة ومنهـ ــذه الضريبـ ــق هـ ــى تطبيـ ــتترتب علـ ــي سـ التـ
ذات  والصناعـــات  الواحـــدة  الدخـــول  نقطـــة  نظـــام  علـــى 

ــي. ــأ احمللـ املنشـ

الخـالصــة:

إن تطبيـــق نظـــام ضريبـــة القيمـــة املضافـــة البـــد أن يرفـــع مـــن 
تكلفـــة املعيشـــة بشـــكل بســـيط، مـــع عـــدم جتاهـــل تأثيـــر منـــط 
ــلع  ــم علـــى السـ ــتهالكية ومـــدى اعتمادهـ ــراد االسـ ــاة األفـ حيـ
اخلاضعـــة للضريبـــة يف حياتهـــم اليوميـــة ومـــع ذلـــك تطبيقهـــا 
اإلدارة  مجـــاالت  يف  واســـتعدادات  كبيـــرة  جهـــوداً  يتطلـــب 
واحملاســـبة ومراقبـــة منافـــذ الدولـــة، وبالرغـــم مـــن الفوائـــد 
ــا  ــف فرضهـ ــإن تكاليـ ــا، فـ ــن تطبيقهـ ــتأتي مـ ــي سـ ــة التـ املاليـ
ليســـت ســـهلة وحجـــم اإليـــرادات الناجتـــة منهـــا ســـيعتمد 
الضريبـــة،  معـــدل  أهمـــا  مـــن  العوامـــل  مـــن  جملـــة  علـــى 
ومـــدى اجلديـــة يف تطبيقهـــا، وعـــدد الســـلع التـــي ســـتخضع 
واألدويـــة  الزراعيـــة  والســـلع  األغذيـــة  مثـــل  لالســـتثناءات 
والســـلع االســـتثمارية وجتـــارب الـــدول األخـــرى، وبالتالـــي 
البـــد مـــن وجـــود الدراســـات العلميـــة والتطبيقيـــة واتخـــاذ 

اخلطـــوات التمهيديـــة قبـــل فرضهـــا.

املراجع :

• املوقـــع اإللكترونـــي للبوابـــة الرســـمية حلكومـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة، 
.www.government.ae  ،2018 ســـبتمبر 

.www.ar-economist.com ،2017 املوقع اإللكتروني لالقتصاد العربي، أكتوبر •

ــاً  • نـــدوة "تطبيـــق القيمـــة املضافـــة" حتـــول جـــذري باملشـــهد الضريبـــي خليجيـ
مقدمـــة إلـــى ديـــوان احملاســـبة، أبريـــل 2018.

.www.noonpost.com ،2018 املوقع االلكتروني لالقتصاد اخلليجي، اغسطس •

رؤية رقابية
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إعداد: إدارة التدريب والعالقات الدولية

ــا لهــذه الســنة  ــذ خططه ــة 2020/2019 بتنفي ــع األول مــن للســنة املالي ــة خــالل الرب ــب والعالقــات الدولي شــرعت إدارة التدري
والتــي مــن أهمهــا مجموعــة البرامــج التدريبيــة  والتــي اشــتملت علــى العديــد مـــن البرامــج وورش العمــل التخصصيــة والبرامــج 
القانونيــة واألدلــة املتخصصــة باإلضافــة إلــى البرامــج اإلشــرافية وبرامــج البحــث العلمــي والبرامــج اإلداريــة والســلوكية، وذلــك 
ملســاعدة املهنيــني يف الديــوان  علــى حتســني معارفهــم ومهاراتهــم لتأديــة مهامهــم بشــكل أفضــل وفاعليــة أكبــر وتأهيلهــم 

وإعدادهــم للقيــام مبهــام أكبــر وأوســع لتحقيــق مســتويات أعلــى مــن األداء تســاير التطــور املنشــود واألهــداف املتوخــاة.

ومــن هــذا املنطلــق نســتعرض مــن خــالل مــا يلــي الــدور الــذي حققتــه إدارة التدريــب والعالقــات الدوليــة يف األشــهر أبريــل ومايــو 
ويونيــو مــن الســنة املاليــة 2020/2019، وذلــك مــن خــالل بعــض األرقــام واالحصائيــات والرســومات البيانيــة للبرامــج التــي مت 

تنفيذهــا يف خطــط التدريــب املختلفــة: 

الخطــــة التدريبيــــة للـربـع األول
من الســـنة المالية 2020/2019

للفترة من  2019/4/1 وحتى 2019/6/30

مجموعة البرامج التدريبية للسنة المالية 2020/2019:. 1

أصــدرت إدارة التدريــب والعالقــات الدوليــة كتيــب مجموعــة البرامــج التدريبيــة للســنة املاليــة 2020/2019 والتــي يبــدأ تنفيذهــا 
مــن مطلــع شــهر أبريــل 2019 وحتــى نهايــة شــهر مــارس 2020، وتهــدف مجموعــة البرامــج إلــى تقــدمي خدمــات تدريبيــة متميــزة 
ــة  ــني وتنمي ــر أداء العامل ــب وهــو تطوي ــى الهــدف األســمى مــن التدري ــوان يف الوصــول إل ــا للدي ــة اإلدارة العلي تتناســب مــع رؤي
قدراتهــم باســتمرار لتزويدهــم باملعلومــات واملهــارات واالجتاهــات الالزمــة التــي جتعلهــم قادريــن علــى أداء وظائفهــم احلاليــة 

واملســتقبلية بكفــاءة وفعاليــة.
وعمــدت إدارة التدريــب والعالقــات الدوليــة إلــى إدراج برامــج تدريبيــة تواكــب التطــور وتركــز علــى أحــداث الســاعة مــن خــالل 
برامــج وورش عمــل تدريبيــة خلدمــة التعليــم املهنــي املســتمر، وتشــتمل اخلطــة علــى عــدد )44( برنامــج تدريبــي موزعــة علــى 

النحــو التالــي:
البرامج وورش العمل التخصصية عدد )23( برنامج يف املجاالت التالية:. 1

الدين العام. -احلوكمة. -الرقابة والتدقيق الداخلي. -

اجلودة. -املخاطر. -التحول إلى أساس االستحقاق احملاسبي. -

تكنولوجيا املعلومات. -التنمية املستدامة. -الرقابة والتدقيق. -

الضريبة. -معايير احملاسبة واملراجعة. -العقود واملناقصات. -

البرامج القانونية عدد )6( برامج.. 2
األدلة املتخصصة عدد )3( برامج.. 3
البرامج االشرافية عدد )4( برامج.. 4
برامج البحث العلمي عدد )2( برنامج.. 5
البرامج اإلدارية والسلوكية عدد )6( برامج.. 6

تدريــب
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المشاركات التي تمت في إطار مجموعة البرامج التدريبية للسنة المالية 2020/2019: . 2

نفــذت إدارة التدريــب والعالقــات الدوليــة مجموعــة مــن البرامــج التدريبيــة ضمــن خطتهــا الســنوية خــالل الفتــرة مــن 2019/4/1 
وحتــى 2019/6/30، نوضحهــا مــن خــالل املشــاركات التــي متــت يف تلــك البرامــج:  

عدد املشاركني عدد البرامجنوع البرنامج

122البرامج اإلدارية والسلوكية

249برامج البحث العلمي

371اإلجمالي

أعداد المشاركين في إطار مجموعة البرامج التدريبية 2019/ 2020 وفق مشاركات القطاعات

االشـراف على مشاركة العاملين بالديوان في خطط . 3
التدريب التي تنفذها جهات حكومية ومعاهد تدريب 

محلية متخصصة تعقد داخل دولة الكويت:

دورهــا يف  أداء  الدوليــة  والعالقــات  التدريــب  إدارة  تواصــل 
اتخــاذ كافــة االجــراءات التــي تســهم يف توفيــر كافــة فــرص 
مشــاركة العاملــني بديــوان احملاســبة يف البرامــج التــي تقيمهــا 
اجلهــات احلكوميــة ومعاهــد التدريــب داخــل دولــة الكويــت 
وتتوافــق مــع االحتياجــات التدريبيــة لهــم وذلــك مــن خــالل 
اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتلــك املشــاركات ومتابعــة التــزام 
متــت  وقــد  هــذا  الفعالــة،  واملشــاركة  باحلضــور  املشــاركني 

ــني  ــا )70( مــن العامل ــدد )17( برنامــج التحــق به املشــاركة بع
مبختلــف قطاعــات الديــوان.

البرامج . 4 مجموعة  نطاق  خارج  تعقد  تدريبية  أنشطة 

التدريبية:

قامــت إدارة التدريــب والعالقــات الدوليــة بتنفيــذ عــدة أنشــطة 
تدريبيــة خــارج نطــاق خطــة التدريــب وذلــك وفقــا ملــا اســتجد 
مــن موضوعــات خــالل الســنة، حيــث نســقت اإلدارة لعقــد 
عــدد )2( برنامــج تدريبــي شــارك فيــه عــدد )31( مــن العاملــني 
يف الديــوان وعــدد )3( ورش عمــل شــارك فيهــا عــدد )42( مــن 

العاملــني يف الديــوان وذلــك وفــق اآلتــي:

عدد املشاركنيتاريخ االنعقادالنشاطنوع النشاط

برنامج
717-2019/4/9أنواع وأدوات االستثمارات املالية

Primavera2019/4/18-1414

مكتب رئيس ووكيل الديوان قطاع الرقابة املسبقة والدعم الفني قطــاع الشــؤون القانونيــة واملخالفــات 
املاليــة والرقابــة علــى األداء

برامج البحث العلمي البرامج اإلدارية والسلوكية

تدريــب
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عدد املشاركنيتاريخ االنعقادالنشاطنوع النشاط

ورشة عمل 
1424-2019/9/18التدقيق املبني على املخاطر

249-2019/6/27مكونات مهمة تنفيذ نظم ضمان اجلودة

249-2019/6/27مكونات مهمة تنفيذ نظم التدقيق القائم على املخاطر

تنسيق ومتابعة المشاركة في أنشطة التدريب الخارجي التي تمت لدى جهات تدريبية متخصصة عقدت خارج دولة الكويت:. 5

قامــت إدارة التدريــب والعالقــات الدوليــة بتنســيق ومتابعــة مشــاركات العاملــني مبختلــف قطاعــات الديــوان يف أنشــطة التدريــب 
اخلارجــي التــي عقــدت خــارج دولــة الكويــت خــالل الفتــرة مــن 2019/4/1 وحتــى 2019/6/30، حيــث متــت املشــاركة يف عــدد 

)10( برامــج تخصصيــة ومؤمتــرات شــارك بهــا )24( متــدرب.

املشاركنيالتاريخالدولةاسم البرنامج /املؤمترم

1Conference and Exhibition 2019 ATD Middle East134-2019/4/18اإلمارات العربية املتحدة

2
املؤمتر اخلامس والعشرين للحكومة واملدن الذكية يف 

212-2019/4/25اإلمارات العربية املتحدةدول مجلس التعاون اخلليجي

3Certified Green Project Manager221-2019/4/26كوريا اجلنوبية

4Adobe Summit the Digital Experience Conference131-2019/5/16بريطانيا

5
 30th Annual Conference on the

Globalization of Investment Funds
191-2019/5/21الواليات املتحدة األمريكية

6Conference & Exposition 2019 ATD International191-2019/5/22الواليات املتحدة األمريكية

92-2019/6/13اإلمارات العربية املتحدةضريبة القيمة املضافة يف دول مجلس التعاون7

82019 Facilities Show181-2019/6/20بريطانيا

9SHRM Annual Conference & Exposition234-2019/6/26الواليات املتحدة األمريكية

102019 ACFE Global Fraud Conference237-2019/6/28الواليات املتحدة األمريكية

24اإلجمالي

خطة تأهيل المعينين الجدد:. 6

تعتبــر املــوارد البشــرية هــي الوســيلة األساســية لتحقيــق األهــداف العامــة للمؤسســات وعليــه فــإن ديــوان احملاســبة يحــرص أشــد 
احلــرص علــى تنميــة القــوى العاملــة لديــه مــن خــالل االهتمــام بالتدريــب والتأهيــل.

وخــالل الربــع األول مــن الســنة املاليــة 2020/2019 مت تنفيــذ خطــة تأهيــل املعينــني اجلــدد - مجموعــة )25(، وذلــك يف 
ــة اإلداريــني، وتشــمل اخلطــة مجموعــة البرامــج التدريبيــة البرامــج العامــة  الفتــرة مــن 3/24-2019/4/21 لعــدد )26( مــن فئ
والســلوكية والتــي تهــدف إلــى اكتســاب املعينــني اجلــدد حديثــي االلتحــاق بالديــوان مهــارات أوليــة تســاعدهم يف أعمالهــم 
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ــرة  ــة التدريــب )37( مــدرب مــن ذوي اخلب ــوان احملاســبة، وتولــى عملي ــدة، وفقــا لقواعــد وســلوكيات وأســاليب عمــل دي اجلدي
ــة: ــوان وفــق التفاصيــل التالي والكفــاءة مــن منتســبي الدي

البرنامجتاريخ االنعقادم
قانون انشاء الديوان12019/3/24

22019/3/25
استراتيجية الديوان
الهيكل التنظيمي

32019/3/26

التعريف بحقوق وواجبات املوظف والئحة الدوام
اإلجازات بأنواعها ضم مدد اإلجازات اخلاصة بدون مرتب

شرح فترة التجربة وتقييم األداء
الوصف الوظيفي وشرح بطاقات الوصف الوظيفي

42019/3/27

الترقيات والعالوات ضوابط العالوة االجتماعية
إجراءات التظلم من القرارات اإلدارية وتأثير العقوبات واحلرمان على الوضع الوظيفي للموظف

إجراءات صرف الرواتب واالستقطاعات املالية )قرض اجتماعي – قرض عقاري(
عالقة القطاع بالقطاعات األخرى

52019/3/28

نظام ولوائح التدريب 
مسابقة البحوث 
مركز املعلومات

املوقع اإللكتروني

62019/3/31

تعريف بالبوابة اإللكترونية
خدمات الدعم التقني

سياسات استخدام تكنولوجيا املعلومات
العمل اجلماعي بروح الفريق72019/4/1
مهارات التفاوض82019/4/3-2

92019/4/7

شرح ألدوات التطوير الذاتية – مجلة الرقابة
املنظمات الدولية اإلقليمية
التعريف بقطاع املستقلة

التعريف بقطاع امللحقة والشركات

102019/4/8

التعريف بقطاع الوزارات واإلدارات احلكومية
التعريف بقطاع الشؤون القانونية واملخالفات املالية والرقابة على األداء

التعريف بقطاع املسبقة والدعم الفني
كيفية التعامل مع أمناط الشخصيات112019/4/10-9
دليل العمليات الرئيسية UML اإلصدار الثاني122019/4/11
مهارات العرض والتقدمي132019/4/15-14
تنمية الوالء املؤسسي142019/4/16
التميز يف إدارة الوقت وحتديد األولويات152019/4/18-17
دليل قواعد السلوك األخالقي ملوظفي ديوان احملاسبة اإلصدار الثاني 162019/4/212018

تدريــب
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برامج التواصل مع الجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة:. 7

يف إطــار السياســة التــي يتبعهــا ديــوان احملاســبة يف إبــراز دوره الفعــال علــى املســتويات املختلفــة وتعزيــز التواصــل بينــه وبــني 
ــة  ــة املالي ــا للرقاب ــار االنتوســاي رقــم )12( بشــأن قيمــة ومنافــع األجهــزة العلي األطــراف ذات العالقــة، وذلــك استرشــادا مبعي
واحملاســبة - إحــداث الفــارق يف حيــاة املواطنــني، فقــد قامــت إدارة التدريــب والعالقــات الدوليــة بالتنســيق مــع بعــض اجلهــات 

ــة: ــل التالي ــها بإعــداد وتقــدمي عــدد )2( برنامــج تدريبــي وفــق التفاصي ــى طلبـ ــاء عل ــة بن يف الدول

املدربنيتاريخ االنعقاداجلهة التي طلبت النشاط التدريبياسم النشاطم
282-2019/4/29مؤسسة املوانئ الكويتيةورشة عمل تعريفية بالقوانني والنظم1

2019/4/293كلية القانون الكويتية العامليةإعداد قانون وفق متطلبات سوق العمل2

5االجمالي

التدريب الميداني لطلبة المؤسسات األكاديمية والمؤسسات الحكومية:. 8

يف إطــار التعــاون مــا بــني كل مــن ديــوان احملاســبة واملجتمــع املدنــي واملواطنــني وتعزيــزاً للتواصــل بينــه وبــني واألطــراف ذات 
العالقــة، فقــد قامــت إدارة التدريــب والعالقــات الدوليــة بقبــول عــدد مــن طلبــة املؤسســات األكادمييــة للتدريــب ميدانيــاً لــدى 
مختلــف قطاعــات الديــوان، حيــث يتــم تدريبهــم علــى أســاليب العمــل املتبعــة بالديــوان، وجتــدر اإلشــارة بأنــه مت تدريــب عــدد 
)19( مــن منتســبي املؤسســات األكادمييــة واملؤسســات احلكوميــة خــالل الفتــرة مــن 2019/4/1 إلــى 2019/6/30، وفــق 

التفصيــل التالــي:

تاريخ االنعقاداسم املؤسسة األكادمييةم
عدد 

املشاركني
5/122-2019/7/4جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا1

6/98-2019/7/18جامعة الكويت – كلية العلوم اإلدارية2

6/99-2019/8/1الهيئة العامة للتعليم التطبيقي – املعهد العالي للخدمات اإلدارية3

عدد المدربين من ديوان المحاسبة والذين شاركوا في تقديم برامج خالل الربع االول للسنة المالية 2020/2019 . 9
موزعة حسب قطاعات الديوان:

شــارك عــدد )44( مــن املدربــني املؤهلــني بديــوان احملاســبة يف تقــدمي )36( برامــج خــالل الفتــرة مــن 2019/4/1 وحتــى 
التالــي:  التفصيــل  وفــق  وذلــك   2019/6/30

عدد املدربنيتوع اخلطة

2أنشطة تدريبية تعقد خارج نطاق مجموعة البرامج التدريبية

5برامج التواصل مع اجلهات املشمولة برقابة ديوان احملاسبة

37خطة تأهيل املعينني اجلدد

44االجمالي
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منظمات
وأجهزة رقابية

»االجتمـــاع  فـــي  يشـــارك  المحاســـبة  ديـــوان 
 )WGPD( »الســـنوي لمجموعـــة عمـــل الديـــن العـــام

فـــي أذربيجـــان

شـــارك وفـــد مـــن ديـــوان احملاســـبة يف "االجتمـــاع الســـنوي 
ملجموعـــة عمـــل الديـــن العـــام )WGPD("، خـــالل الفتـــرة 23 - 

25 مايـــو 2019 يف باكـــو - أذربيجـــان.

ومثـــل وفـــد الديـــوان كاًل مـــن مراقـــب يف إدارة ضمـــان اجلـــودة 
ســـلمى العيســـى ومدقـــق مســـاعد يف إدارة الرقابـــة علـــى 

ــيف. ــة رمي السـ ــات النفطيـ ــتثمار للجهـ ــويق واالسـ التسـ

"دور  حـــول  مرئيـــاً  املشـــارك عرضـــاً  الديـــوان  وفـــد  قـــدم 
ديـــوان احملاســـبة يف التدقيـــق علـــى الديـــن العـــام"، حيـــث 
ناقـــش طبيعـــة متويـــل املوازنـــة العامـــة وعالقتهـــا باالحتياطـــي 
العـــام، والعالقـــة  بـــني احلســـابات احلكوميـــة، باإلضافـــة 
إلـــى إســـتعراض رســـومات بيانيـــة توضـــح اعتمـــاد الدولـــة 
النفـــط أســـعار  تؤثـــر  وكيـــف  النفطيـــة  اإليـــرادات   علـــى 

على تلك اإليرادات. 

ــة يف  ــز يف املوازنـ ــوع العجـ ــاول العـــرض املرئـــي موضـ ــا تنـ كمـ
بـــدأ العجـــز يف الكويـــت يف الثمانينيـــات  الكويـــت، وكيـــف 
ــد  ــة بعـ ــر املوازنـ ــة تأثـ ــط، وكيفيـ ــعار النفـ ــوط أسـ ــة لهبـ نتيجـ
ــي،  ــزو العراقـ ــاء الغـ ــار أثنـ ــرق اآلبـ ــط وحـ ــاج النفـ ــف إنتـ توقـ
وأثـــر هبـــوط أســـعار النفـــط يف 2014 علـــى نتائـــج امليزانيـــة، 
باإلضافـــة إلـــى الســـند القانونـــي وآليـــة االقتـــراض الداخلـــي 
واخلارجـــي يف الكويـــت، وبيـــان القوانـــني التـــي تكفـــل احلـــق يف 
االقتـــراض احمللـــي واخلارجـــي يف الكويـــت مـــن خـــالل اإلشـــارة 
ـــذا الغـــرض. ـــي شـــرعت له ـــني الت ـــواد الدســـتور والقوان ـــى م إل

التوجـــه لالقتـــراض  الوفـــد املشـــارك أســـباب  واســـتعرض 
ـــذي يرجـــع  ـــرادات وال ـــي واخلارجـــي كاالنخفـــاض يف اإلي احملل
الســـبب الرئيســـي فيـــه لهبـــوط أســـعار النفـــط، واالرتفـــاع يف

 املصروفـــات اجلاريـــة وتـــآكل االحتياطـــي العـــام، واآلثـــار 
املترتبـــة عليـــه مـــن إضافـــات ملـــوارد ماليـــة لتمويـــل املصروفـــات 
اجلاريـــة ولتمويـــل خطـــط التنميـــة، واحتماليـــة زيـــادة العجـــز 
يف حـــال التوجـــه لالقتـــراض بســـبب تكاليـــف الفوائـــد، وفقـــدان 
ـــاً  ـــذي يشـــكل عبئ ـــراض ال ـــى االقت ـــة، والتوجـــه إل ـــة املالي املرون
علـــى االحتياطـــي العـــام حيـــث إنـــه ســـيتحمل تكلفـــة االقتـــراض 

ـــد. ـــام مبواعيدهـــا والفوائ ـــن الع وســـداد اســـتحقاقات الدي

ــى  ــق علـ ــبة يف التدقيـ ــوان احملاسـ ــد دور ديـ ــش الوفـ ــا ناقـ كمـ
الديـــن العـــام مـــن خـــالل تشـــكيل فريـــق متابعـــة إصـــدار 
ــر دوري كل  ــداد تقريـ ــوم بإعـ ــذي يقـ ــة الـ ــندات احلكوميـ السـ
ســـتة شـــهور عـــن متابعـــة إصـــدار الســـندات احلكوميـــة بتكليـــف 
مـــن مجلـــس األمـــة، وذكـــر أهـــم املالحظـــات والتوصيـــات التـــي 
تخـــص املوضـــوع، باإلضافـــة إلـــى بيـــان أهـــم مالحظـــات 
ديـــوان احملاســـبة والتوصيـــات التـــي وضعهـــا بخصـــوص تلـــك 
ــة  ــة العامـ ــز يف املوازنـ ــوع العجـ ــني موضـ ــات، وتضمـ املالحظـ
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»المحاسبة« يشارك 
باالجتماع الثالث 

لمجموعة عمل 
االنتوساي المعنية 

بالبيانات الضخمة

ــة  ــندات احلكوميـ ــدار السـ ــالل إصـ ــن خـ ــداد مـ ــة والسـ للدولـ
أصـــدره الـــذي  املخاطـــر  عاليـــة  املوضوعـــات  تقريـــر   يف 

الديوان يف يونيو 2018.

ــن  ــوع الديـ ــني موضـ ــاً تضمـ ــي أيضـ ــرض التقدميـ ــاول العـ وتنـ
ــوان يف 2018  ــدره الديـ ــذي أصـ ــن الـ ــر املواطـ ــام يف تقريـ العـ
بهـــدف التوعيـــة بـــدور ديـــوان احملاســـبة يف حمايـــة األمـــوال 

العامـــة، وحـــذر فيـــه الديـــوان مـــن مخاطر التوســـع يف االقتراض 
مـــن خـــالل أدوات الديـــن العـــام يف ظـــل هبـــوط أســـعار النفـــط 
ـــى  ـــؤدي ال ـــذي ي ـــة العامـــة األمـــر ال والعجـــز املســـتمر يف املوازن
تراكـــم الديـــون، واســـتنزاف االحتياطـــي العـــام للدولـــة، فضـــاًل 
عـــن اســـتنزاف الســـيولة دون وجـــود مـــردود تنمـــوي للدولـــة، 

ومخاطـــر تخفيـــض التصنيـــف االئتمانـــي.

الثالـــث  باالجتمـــاع  احملاســـبة  ديـــوان  مـــن  وفـــد  شـــارك 
ــة  ــا للرقابـ ــزة العليـ ــة لألجهـ ــة الدوليـ ــل املنظمـ ــة عمـ ملجموعـ
علـــى  بالعمـــل  املعنيـــة  )االنتوســـاي(  واحملاســـبة  املاليـــة 
البيانـــات الضخمـــة )WGBD( يف مدينـــة كوبنهاجـــن مبملكـــة 
الدامنـــارك خـــالل الفتـــرة مـــن 25 إلـــى 26 ابريـــل 2019.

ــق  ــن مدقـ ــاع كل مـ ــارك يف االجتمـ ــوان املشـ ــد الديـ ــل وفـ ومثـ
االقتصاديـــة  للشـــؤون  املســـبقة  الرقابـــة  بـــإدارة  مشـــارك 
شـــيخة العدوانـــي ومدقـــق مســـاعد بـــإدارة الرقابـــة علـــى األداء 

شـــمالن علـــي.

وقـــدم وفـــد الديـــوان املشـــارك عرضـــاً مرئيـــاً حـــول »إدارة 
مصـــادر  تضمـــن  حيـــث  بالكويـــت«،  الضخمـــة  البيانـــات 
ــة  ــت، باإلضافـ ــة يف الكويـ ــات الضخمـ ــات وإدارة البيانـ البيانـ
إلـــى دور ديـــوان احملاســـبة الكويتـــي مبـــا يتعلـــق بالبيانـــات 

الضخمـــة.

واســـتعرض الوفـــد املشـــارك جتربـــة ديـــوان احملاســـبة بتشـــكيل 
مجموعـــة عمـــل تدقيـــق تكنولوجيـــا املعلومـــات لتظـــل علـــى 

علـــم بأحـــدث التوجهـــات يف هـــذا املجـــال، حيـــث قـــام الديـــوان 
مبيكنـــة عمليـــة التدقيـــق مـــن خـــالل وضـــع نظـــام إدارة التدقيـــق 

والـــذي يتضمـــن البيانـــات األساســـية للحكومـــة.

وتنـــاول العـــرض املرئـــي املقـــدم مـــن الوفـــد املشـــارك كيفيـــة 
اســـتخراج البيانـــات التفاعليـــة وحتليلهـــا عـــن طريـــق اســـتخدام 
برنامـــج )IDEA(، كمـــا بـــني كيفيـــة اســـتخدام البرنامـــج يف 
ـــة  ـــة أو حكومي ـــر مـــن اجلهـــات ســـواء كانـــت جهـــات رقابي الكثي

وذلـــك للقيـــام بتدقيـــق شـــامل وفعـــال.

 )IDEA( كمـــا ســـلط العـــرض املرئـــي الضـــوء علـــى برنامـــج
وقدرتـــه العاليـــة علـــى التحليـــل يف بيئـــة برنامـــج النوافـــذ، حيـــث 
ـــدة مـــن  ـــال فري ـــوم بأعم ـــب وتق ـــددة اجلوان أن هـــذه األداة متع
نوعهـــا بحيـــث يســـمح للمســـتخدم باســـترداد البيانـــات علـــى 
ـــة مـــن امللفـــات، وإنشـــاء طـــرق  ـــواع مختلف نطـــاق واســـع مـــن أن
عـــرض مخصصـــة للبيانـــات والتقاريـــر، باإلضافـــة إلـــى القيـــام 
بتحليـــل وحســـاب البيانـــات، وتطابـــق أو مقارنـــة مختلـــف 
ــداد  ــع األعـ ــل مـ ــى التعامـ ــدرة علـ ــب القـ ــى جانـ ــات، إلـ البيانـ

الضخمـــة مـــن الســـجالت.

وخـــرج العـــرض املرئـــي املقـــدم مـــن وفـــد الديـــوان املشـــارك 
مســـتقلة  جهـــة  تأســـيس  أهميـــة  منهـــا  توصيـــات  بعـــدة 
متخصصـــة يف الطاقـــة املتجـــددة يف الدولـــة، ممـــا يســـاعد 
علـــى توفيـــر قاعـــدة بيانـــات مركزيـــة عـــن أداء وتكاليـــف توليـــد 
الكهربـــاء مـــن تكنولوجيـــا الطاقـــة املتجـــددة، وأن يكـــون هنـــاك 
ــدوى ملتخـــذي  ــات جـ ــر دراسـ ــة وتوفيـ ــاس دقيقـ ــرات قيـ مؤشـ
الكـــوادر  مـــن  املتخصصـــني  اخلبـــراء  ورصـــد  القـــرارات 

الوطنيـــة ومســـاهمة القطـــاع اخلـــاص يف هـــذا الشـــأن.
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منظمات
وأجهزة رقابية

ديوان المحاسبـة يفعـل 
خطة عمل حول الموارد 

البشرية مع الجهاز 
السويدي

وتناولـــت خطـــة العمـــل عـــدة محـــاور منهـــا طبيعـــة عمـــل 
النظـــم اإلداريـــة احلديثـــة املتبعـــة يف اجلهـــاز الرقابـــي فيمـــا 
يختـــص بـــإدارة املـــوارد البشـــرية، كمـــا ناقشـــت احملـــاور وضـــع 
ـــة البشـــرية، وإيضـــاح  ـــات املتعلقـــة بالتنمي السياســـات وامليزاني
وتدريـــب  تطويـــر  ميزانيـــة  حتديـــد  يف  الديـــوان  سياســـة 
ــب  ــواع التدريـ ــاليب وأنـ ــرح أسـ ــى شـ ــة إلـ ــني، باإلضافـ املوظفـ

املتبـــع يف الديـــوان.

وســـلطت احملـــاور الضـــوء علـــى إدارة املواهـــب يف اجلهـــاز 
الرقابـــي واحملافظـــة عليهـــا، كمـــا مت تقـــدمي عـــروض مرئيـــة 
SAI- ــر ــاص باملؤشـ ــبة اخلـ ــوان احملاسـ ــم أداء ديـ ــول تقييـ حـ
22  املتعلـــق بـــإدارة الشـــؤون اإلداريـــة مـــن مهـــام واســـتراتيجية 
وتعيـــني ومكافـــآت وترقيـــة وذلـــك وفـــق إطـــار قيـــاس أداء 

ــا. ــزة العليـ األجهـ

ـــم أداء  ـــة حـــول تقيي ـــد املشـــارك عروضـــا مرئي ـــدم الوف ـــا ق كم
ديـــوان احملاســـبة اخلـــاص باملؤشـــر SAI-23 واملتعلـــق بالتطويـــر 
املهنـــي والتدريـــب علـــى الرقابـــة املاليـــة، ورقابـــة األداء، ورقابـــة 
ـــب  ـــي والتدري ـــر املهن ـــل بالتطوي ـــزام، وخطـــط ودورات عم االلت

وذلـــك وفـــق إطـــار قيـــاس أداء األجهـــزة العليـــا.

يف إطـــار مشـــاركة ديـــوان احملاســـبة يف مختلـــف األنشـــطة 
ــة  ــوان يف مهمـ ــن الديـ ــد مـ ــارك وفـ ــة شـ ــات الدوليـ والفعاليـ
العمـــل  خطـــة  مـــن  األولـــى  املرحلـــة  لتفعيـــل  تطويريـــة 
ـــوارد البشـــرية  ـــرات حـــول موضـــوع امل ـــادل اخلب اخلاصـــة بتب
مـــع مكتـــب التدقيـــق الوطنـــي مبملكـــة الســـويد، وذلـــك خـــالل 

الفتـــرة 11 - 13 يونيـــو 2019.

وتـــرأس وفـــد الديـــوان مراقـــب بـــإدارة تقنيـــة املعلومـــات غديـــر 
الرومـــي كمـــا ضـــم الوفـــد كل مـــن اختصاصـــي تخطيـــط 
القـــوى العاملـــة ســـعود علـــي، ومنســـق أول توظيـــف علـــي 
الكنـــدري، ومنســـق تخطيـــط قـــوى عاملـــة دالل القـــالف مـــن 
ـــم  ـــذ وتقيي ـــب وتنفي ـــة، ومنســـق أول تدري إدارة الشـــؤون االداري
التدريـــب  إدارة  مـــن  املطيـــري  أحمـــد  التدريبيـــة  البرامـــج 

والعالقـــات الدوليـــة.
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غيـــر  الماليـــة  “التدفقـــات  شـــعار  تحـــت 
المشـــروعة في الصناعات االســـتخراجية”

“المحاسبة” يشارك في االجتماع 
الرابع لمجموعة عمل االنتوســـاي 

لتدقيق الصناعات االستخراجية

والتقـــى وفـــد الديـــوان أثنـــاء الزيـــارة بكبيـــر مـــدراء 
التواصـــل بلجنـــة بنـــاء القـــدرات التابعـــة للمنظمـــة 
املاليـــة  للرقابـــة  العليـــا  لألجهـــزة  االفريقيـــة 
واحملاســـبة )اآلفروســـاي( ماريـــا نيكيـــرك بهـــدف 
ــا  ــا بـــني اجلانبـــني مبـ ــارف مـ ــرات واملعـ ــادل اخلبـ تبـ
ــا  ــزة العليـ ــرية يف األجهـ ــوارد البشـ ــإدارة املـ ــق بـ يتعلـ

املاليـــة واحملاســـبة. للرقابـــة 

شـــارك وفـــد مـــن ديـــوان احملاســـبة الكويتـــي يف االجتمـــاع 
الصناعـــات  لتدقيـــق  االنتوســـاي  عمـــل  ملجموعـــة  الرابـــع 
املاليـــة  "التدفقـــات  شـــعار  حتـــت   )WGEI( االســـتخراجية 
غيـــر املشـــروعة يف الصناعـــات االســـتخراجية"، خـــالل الفتـــرة 

الفلبـــني. يف   2019 مايـــو   29 إلـــى   27

ــة  ــإدارة الرقابـ ــق أول بـ ــن مدقـ ــارك كاًل مـ ــد املشـ ــل الوفـ ومثـ
علـــى االنتـــاج والتصنيـــع للجهـــات النفطيـــة ســـلطان العنـــزي، 
ومدقـــق مشـــارك بـــإدارة الرقابـــة علـــى االنتـــاج والتصنيـــع 

ــس. ــد الداحـ ــة حمـ ــات النفطيـ للجهـ

ــا  ــرج بهـ ــي خـ ــج التـ ــم النتائـ ــارك أهـ ــد املشـ ــتعرض الوفـ واسـ
ديـــوان احملاســـبة الكويتـــي ضمـــن مشـــاركته بتنفيـــذ خطـــة 
الفعاليـــات اجلديـــدة 2020-2022 بشـــأن عمـــل األجهـــزة مـــع 
ــة  ــات املاليـ ــة التدفقـ ــني ملكافحـ ــة اخلارجيـ ــاب املصلحـ أصحـ

غيـــر املشـــروعة إلـــى جانـــب اجلهـــاز األعلـــى النرويجـــي بطلـــب 
مـــن وفـــد الديـــوان أثنـــاء عـــرض مســـودة خطـــة العمـــل يف 

ختـــام فعاليـــات االجتمـــاع.

كمـــا تنـــاول االجتمـــاع عـــدة تقاريـــر منهـــا تقريـــر األمانـــة 
مجـــال  علـــى  بالرقابـــة  املعنيـــة  العمـــل  ملجموعـــة  التابعـــة 
الصناعـــات االســـتخراجية، وتقريـــر تشـــجيع تبـــادل املعلومـــات 
ـــم  ـــر تنظي ـــى تقري ـــة إل يف الصناعـــات االســـتخراجية، باإلضاف
وتســـهيل الـــدورات التدريبيـــة وورش العمـــل علـــى أســـاس 

احتياجـــات أجهـــزة الرقابـــة العليـــا.

وتطـــرق االجتمـــاع لتقريـــر حتديـــد املـــواد ذات الصلـــة مبراجعـــة 
احلســـابات وإجـــراء البحـــوث يف الصناعـــات االســـتخراجية، 
ــة اخلارجيـــني الرئيســـيني،  ــاب املصلحـ ــع أصحـ ــل مـ والتواصـ

باإلضافـــة إلـــى تقريـــر تبـــادل املعرفـــة والتجـــارب.
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المحاسبة في االجتماع الـ12 لمجموعة عمل 
WGKNI مؤشرات األداء الوطنية األساسية

يستضيف  »المحاسبة« 
نائـــب المدقـــق العـــام 

تايالند بمملكـــة 

اســـتضاف ديـــوان احملاســـبة نائـــب املدقـــق العـــام مبملكـــة 
تايالنـــد الســـيدة/ د.ســـيرين فانكاســـيم والوفـــد املرافـــق لهـــا 
التعـــاون  أوجـــه  ملناقشـــة  وذلـــك   ،2019 يونيـــو   11 بتاريـــخ 
وخطـــة العمـــل املقترحـــة متهيـــداً لتوقيـــع مذكـــرة تفاهـــم بـــني 

اجلهازيـــن.
ـــزة بـــني اجلهازيـــن يف  ـــارة دعـــم العالقـــة املمي واســـتهدفت الزي
شـــتى املجـــاالت وتعزيـــز العالقـــات الدوليـــة الثنائيـــة بهـــدف 
ــة  ــق، باإلضافـ ــال التدقيـ ــارب يف مجـ ــرات والتجـ ــادل اخلبـ تبـ
كفـــاءة ورفـــع  الديـــوان  العاملـــني يف  قـــدرات  تطويـــر   إلـــى 

العمل الرقابي.
واســـتعرض فريـــق ديـــوان احملاســـبة نبـــذة تعريفيـــة عـــن دوره 
الرقابـــي يف احلفـــاظ علـــى املـــال العـــام، كمـــا قـــدم مجموعـــة 
عـــدة  علـــى  الضـــوء  ســـلطت  التـــي  املرئيـــة  العـــروض  مـــن 
موضوعـــات منهـــا أهـــداف التنميـــة املســـتدامة والتدقيـــق املبنـــي 
علـــى املخاطـــر، ودور تكنولوجيـــا املعلومـــات يف عمليـــة التدقيـــق.

وتطـــرق العـــرض املرئـــي اخلـــاص بأهـــداف التنميـــة املســـتدامة 
ــداف  ــى أهـ ــق علـ ــبة يف التدقيـ ــوان احملاسـ ــراءات ديـ ــى إجـ إلـ
التنميـــة املســـتدامة، حيـــث شـــكل الديـــوان فريـــق عمـــل ملتابعـــة 
2017 ومت  أكتوبـــر  التنميـــة املســـتدامة يف  اهـــداف  تنفيـــذ 
إعـــداد خارطـــة الطريـــق لتنميـــة وتعزيـــز قـــدرات املدقـــق 
والعالقـــات  التدريـــب  إدارة  مـــن  كل  مـــع  بالتعـــاون  الفنيـــة 
الدوليـــة، واللجنـــة الوطنيـــة التوجيهيـــة لتنفيـــذ اجنـــدة 2030 
)أهـــداف التنميـــة املســـتدامة(، باإلضافـــة إلـــى إعـــداد وتقـــدمي 

ــوان. ــي الديـ ــتدامة ملدققـ ــة املسـ ــة بالتنميـ دورة تعريفيـ
املبنـــي علـــى  بالتدقيـــق  املرئـــي اخلـــاص  العـــرض  وتنـــاول 
ــق  ــول التدقيـ ــي حـ ــبة الكويتـ ــوان احملاسـ ــة ديـ ــر جتربـ املخاطـ
املبنـــي علـــى املخاطـــر، وكذلـــك جتربتـــه بإعـــداد وتقـــدمي 
ــة  ــادة املعرفـ ــك لزيـ ــر وذلـ ــة املخاطـ ــات عاليـ ــر املوضوعـ تقريـ
وتبـــادل اخلبـــرات واســـتثمار التطـــورات وتدعيـــم وتعزيـــز 

العالقـــات بـــني اجلهازيـــن.

شـــارك وفـــد مـــن ديـــوان احملاســـبة يف االجتمـــاع الثانـــي عشـــر 
ملجموعـــة عمـــل مؤشـــرات األداء الوطنيـــة األساســـية التابعـــة  
للمنظمـــة الدوليـــة لألجهـــزة العليـــا للرقابـــة املاليـــة واحملاســـبة  
أبريـــل   4 –  2 الفتـــرة  خـــالل  عقـــد  والـــذي  "اإلنتوســـاي"، 

2019 يف مدينـــة بتســـالفا بجمهوريـــة ســـلوفاكيا.

ومثـــل الوفـــد املشـــارك يف االجتمـــاع كل مـــن مراقـــب تطويـــر وصيانـــة 
النظـــم بالنـــدب بـــإدارة تقنيـــة املعلومـــات صـــالح اخلضـــاري، وكبيـــر 

مدققـــني بـــإدارة الرقابـــة علـــى الشـــركات خالـــد الشـــهاب.

وقـــدم ديـــوان احملاســـبة ورقـــة عمـــل حـــول »جتربـــة الديـــوان 
يف مشـــروع تطويـــر وجتريـــب اإلطـــار الوطنـــي لقيـــاس األداء 
احلكومـــي«، كمـــا اســـتعرض الديـــوان ورقتـــه حـــول مالحظـــات 
ورؤيـــة ديـــوان احملاســـبة الكويتـــي علـــى دليـــل اإلنتوســـاي 
اخلـــاص بتطويـــر واســـتخدام دليـــل التدقيـــق علـــى مؤشـــرات 
األداء الوطنـــي واملعـــد مـــن قبـــل مجموعـــة العمـــل املنبثقـــة مـــن 

منظمـــة اإلنتوســـاي لألجهـــزة الرقابيـــة الســـيادية.

وســـلط فريـــق الديـــوان الضـــوء علـــى أهميـــة مشـــروع تطويـــر 

منظمات
وأجهزة رقابية



59الرقابة . العـدد 58 . يوليو 2019

ـــا  ـــاً حـــول دور تكنولوجي ـــوان عرضـــاً مرئي ـــق الدي كمـــا قـــدم فري
املعلومـــات يف عمليـــة التدقيـــق، تضمـــن اســـتعراض عمليـــة 
احتيـــاج تدقيـــق تكنولوجيـــا املعلومـــات ضمـــن عمليـــة التدقيـــق، 
ودور فريـــق عمـــل مجموعـــة عمـــل اإلنتوســـاي للتدقيـــق علـــى 

.)WGITA( ــات ــا املعلومـ تكنولوجيـ

ومـــن جهـــة أخـــرى، اســـتعرض وفـــد مكتـــب تدقيـــق الدولـــة 
مبملكـــة تايلنـــد الهـــدف مـــن التعـــاون األكادميـــي الثنائـــي 
بـــني ديـــوان احملاســـبة الكويتـــي وجهـــاز الرقابـــة األعلـــى 
التايالنـــدي، باإلضافـــة إلـــى اســـتعراض قصـــة جنـــاح التعـــاون 
الثالثـــي بـــني الوس وتايالنـــد وأملانيـــا عـــن طريـــق عـــرض 

ــي  ــاون األكادميـ ــالل التعـ ــن خـ ــق مـ ــارات التدقيـ حتســـني مهـ
ــراء. ــني النظـ ــا بـ ــم فيمـ والتعلـ

كمـــا قـــدم الوفـــد الزائـــر نبـــذة عـــن مكتـــب تدقيـــق الدولـــة 
ــة  ــدي، إضافـ ــاز التايالنـ ــول اجلهـ ــة حـ ــد وحملـ ــة تايالنـ مبملكـ
إلـــى مناقشـــة قانـــون تدقيـــق الدولـــة 2018 وتنظيـــم جهـــاز 

الرقابـــة، وتطويـــر التدقيـــق يف املوضوعـــات املســـتجدة.

جديـــر بالذكـــر أن ديـــوان احملاســـبة الكويتـــي يعتـــزم توقيـــع 
ـــد يف  ـــة مبملكـــة تايالن ـــق الدول ـــب تدقي مذكـــرة تفاهـــم مـــع مكت
اجتمـــاع مجلـــس مديـــري االسوســـاي يف شـــهر يوليـــو 2019.

اإلطـــار الوطنـــي التـــي تكمـــن يف تعزيـــز ثقافـــة قيـــاس األداء 
وذلـــك مـــن أجـــل االرتقـــاء بـــاألداء املؤسســـي وحتقيـــق األهـــداف 
التنمويـــة يف ظـــل حوكمـــة وترشـــيد التكاليـــف املاليـــة وحتســـني 
جـــودة اخلدمـــات املقدمـــة باإلضافـــة إلـــى تقييـــم فاعليـــة 
ــة  ــداف التنميـ ــفافية واملوائمـــة مـــع أهـ نظـــم احلوكمـــة والشـ
املســـتدامة ذات العالقـــة SDGS، وتصميـــم مؤشـــرات األداء 
ـــا ولتمكـــني  ـــات لتفعيله ـــع البيان الرئيســـية وانشـــاء منـــاذج جلم

القطاعـــات احلكوميـــة مـــن قيـــاس أدائهـــا.

ــه  ــوان عـــدة مالحظـــات مـــن خـــالل مراجعتـ ــا أبـــدى الديـ كمـ
لدليـــل اإلنتوســـاي املقتـــرح واخلـــاص بالتدقيـــق علـــى اســـتخدام 
قدمـــت  وقـــد   ،)KNI( الوطنيـــة  األداء  مؤشـــرات  وتطويـــر 

ــوان بهـــذا اخلصـــوص  ــل الديـ ــات ضمـــن ورقـــة عمـ املالحظـ
علـــى أن يراعـــى عـــدم اإلخـــالل باملبـــادئ الـــواردة ضمـــن 
الدليـــل وذلـــك بهـــدف تســـهيل اســـتخدام الدليـــل وحتقيـــق 

ــه. ــو منـ الهـــدف املرجـ

وأكـــد وفـــد الديـــوان مـــن خـــالل ورقـــة العمـــل املقدمـــة ضـــرورة 
ــة يف توفيـــر  ــؤوليات األجهـــزة احلكوميـ ــل ملسـ تضمـــني الدليـ
البيانـــات واملعلومـــات الالزمـــة لقيـــاس األداء وإنشـــاء البنيـــة 
التحتيـــة لتحقيـــق ذلـــك مـــن أجـــل ضمـــان جنـــاح عمليـــة 
إصـــدار مؤشـــرات تدعـــم أهـــداف حتقيـــق البرامـــج واألهـــداف 

التنمويـــة للـــدول األعضـــاء يف منظمـــة اإلنتوســـاي. 
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»المحاســـبة« يشـــارك في الحلقة النقاشية حول 
العام القطاع  علـــى  الحوكمة 

شـــارك وفـــد مـــن ديـــوان احملاســـبة يف احللقـــة النقاشـــية حـــول 
موضـــوع "احلوكمـــة علـــى القطـــاع العـــام" التـــي نظمهـــا املجلـــس 
األعلـــى للحســـابات باململكـــة املغربيـــة خـــالل الفتـــرة 22 - 25 
ابريـــل 2019 وذلـــك تفعيـــاًل للمرحلـــة الثانيـــة مـــن خطـــة عمـــل 

اتفاقيـــة التعـــاون املبرمـــة بـــني اجلهازيـــن يف أكتوبـــر 2018.

وتـــرأس وفـــد الديـــوان املشـــارك كبيـــر مدققـــني بـــإدارة الرقابـــة 
علـــى الشـــركات أمانـــي املباركـــي، وبعضويـــة كل مـــن كبيـــر 
مدققـــني بـــإدارة الرقابـــة املســـبقة للشـــؤون االجتماعيـــة شـــذى 
بوزبـــر، مدقـــق بـــإدارة الرقابـــة علـــى الشـــؤون االجتماعيـــة 
واخلدميـــة أحمـــد العيســـى، ومدقـــق بـــإدارة الرقابـــة علـــى 

ــبيعي. ــداهلل السـ ــة عبـ ــة واخلدميـ ــؤون االجتماعيـ الشـ

الرقابـــي  الـــدور  حـــول  مرئيـــة  عروضـــاً  الديـــوان  وقـــدم 
ـــوان احملاســـبة بتفعيـــل قواعـــد احلوكمـــة للقطاعـــني العـــام  لدي

واخلـــاص، إلـــى جانـــب اســـتعراض  دليـــل التدقيـــق علـــى مبـــادئ 
حوكمـــة القطـــاع العـــام وتســـليط الضـــوء علـــى أهـــم املبـــادئ 
ــام والتـــي تســـاعد اجلهـــات  ــاع العـ ــة القطـ األساســـية حلوكمـ
احلكوميـــة يف حتقيـــق أفضـــل املمارســـات لـــإدارة الرشـــيدة، 
ودور ديـــوان احملاســـبة يف الرقابـــة علـــى مـــدى التـــزام اجلهـــات 
ــة  ــم العدالـ ــا يعـــزز قيـ ــادئ، ومبـ ــه بتلـــك املبـ املشـــمولة برقابتـ
واملســـاواة وســـيادة القانـــون ومكافحـــة الفســـاد واإلفصـــاح 
بدورهـــا  والتـــي  واملســـاءلة،  احملاســـبة  ودعـــم  والشـــفافية 
تســـاهم يف حتســـني الفعاليـــة والكفـــاءة لـــألداء احلكومـــي 
واحملافظـــة  االجتماعيـــة  واملســـؤولية  االســـتدامة  وحتقيـــق 

علـــى املـــال العـــام .

كمـــا اســـتعرض الوفـــد املشـــارك دليـــل التدقيـــق علـــى تطبيـــق 
قواعـــد احلوكمـــة يف الشـــركات املشـــمولة برقابـــة الديـــوان 

»المحاسبة« 
يشارك في 

االجتماع الـ 27 
للجنة التدريب 

والتطوير لدواوين 
مجلس التعاون
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اخلاضعـــة وغيـــر اخلاضعـــة لرقابـــة هيئـــة أســـواق املـــال مـــن 
ـــة  ـــة الشـــركات وآلي ـــى قواعـــد حوكم خـــالل تســـليط الضـــوء عل
التدقيـــق واســـتعراض العديـــد مـــن املالحظـــات املتعلقـــة بقواعـــد 

ــة. احلوكمـــة فضـــال عـــن بعـــض املوضوعـــات ذات العالقـ

ــة  ــة ذات عالقـ ــاالت عمليـ ــة حـ ــا تضمنـــت العـــروض املرئيـ كمـ
ديـــوان  واقـــع مالحظـــات  مـــن  مببـــادئ وقواعـــد احلوكمـــة 
ـــة، ال ســـيما احملـــور  ـــره الرقابي ـــا تقاري ـــي تضمنته احملاســـبة الت
اخلـــاص باحلوكمـــة بـــني الواقـــع والتحديـــات وعالقـــة احلوكمـــة 
بـــاألداء املؤسســـي مـــن واقـــع اخلطـــة اإلمنائيـــة لهـــا ورؤيـــة 
قيـــاس  مشـــروع  اســـتعراض  عـــن  فضـــال   ،2035 الكويـــت 
األداء الوطنـــي الـــذي شـــارك الديـــوان يف تنفيـــذه بالتعـــاون مـــع 
برنامـــج االمم املتحـــدة اإلمنائـــي والـــذي تضمـــن قطـــاع التعليـــم 

ــة والنفـــط. والصحـ

شـــارك وفـــد مـــن ديـــوان احملاســـبة يف االجتمـــاع الســـابع 
للعاملـــني بدواويـــن  التدريـــب والتطويـــر  للجنـــة  والعشـــرون 
املراقبـــة واحملاســـبة بـــدول مجلـــس التعـــاون لـــدول اخلليـــج 
باململكـــة  العامـــة  والـــذي عقـــد يف مقـــر األمانـــة  العربيـــة 
العربيـــة الســـعودية خـــالل الفتـــرة مـــن 1 – 2 مايـــو 2019. 
ــاع كل مـــن مديـــر  وضـــم وفـــد الديـــوان املشـــارك يف االجتمـ
إدارة الرقابـــة علـــى االنتـــاج والتصنيـــع للجهـــات النفطيـــة 
عبدالـــرزاق عبدالكـــرمي، ومدقـــق رئيســـي بـــإدارة الرقابـــة 
ـــة والعامـــة مشـــعل  ـــة للشـــؤون االجتماعي ـــات امللحق ـــى اجله عل
ــام  ــب لعـ ــة التدريـ ــروع خطـ ــاع مشـ ــش االجتمـ ــي. وناقـ احلربـ
2016 - 2020 ومتابعـــة تنفيـــذ مشـــاريع اخلطة االســـتراتيجية 

للتدريـــب لدواويـــن املراقبـــة واحملاســـبة بـــدول مجلـــس التعـــاون 

.2020  -  2016 للســـنوات 

ـــذ  ـــم وتنفي ـــاون يف تصمي ـــة التع ـــا اســـتعرض دراســـة إمكاني كم

ــة  ــع الرقابـ ــة يف مواضيـ ــة إلكترونيـ ــات تدريبيـ ــج ومنتجـ برامـ

يف  الدواويـــن  ممثلـــي  تقاريـــر  إلـــى  باإلضافـــة  والتدقيـــق، 

اللجـــان املنبثقـــة عـــن املنظمـــات الدوليـــة.

وتضمـــن االجتمـــاع مناقشـــة املشـــاريع واملبـــادرات التطويريـــة 

ـــى  ـــة، ومتابعـــة تنفيـــذ قـــرارات املجلـــس األعل لألجهـــزة الرقابي

ذات العالقـــة بأعمـــال الدواويـــن، إضافـــة إلـــى طـــرح مواضيـــع 

ـــم. اإلحاطـــة والعل
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منظمات
وأجهزة رقابية

ـــي عشـــر  ـــاع الثان ـــوان احملاســـبة يف االجتم ـــن دي ـــد م شـــارك وف
ملجموعـــة عمـــل املنظمـــة الدوليـــة لألجهـــزة العليـــا للرقابـــة 
املاليـــة واحملاســـبة )االنتوســـاي( املعنيـــة بقيمـــة وفوائـــد األجهـــزة 
الرقابيـــة العليـــا، خـــالل الفتـــرة 1 - 2 ابريـــل 2019 يف فيينـــا.

عائشـــة  رئيســـي  مدقـــق  مـــن  كاًل  املشـــارك  الوفـــد  ومثـــل 
الكنـــدري، ومدقـــق عبيـــر املهـــدي مـــن إدارة ضمـــان اجلـــودة.

وجـــاءت مشـــاركة الديـــوان كقائـــداً ملهمـــة تطبيـــق جـــودة عمليـــات 
ــى  ــا علـ ــن نوعهـ ــى مـ ــد األولـ ــاركة تعـ ــق، حيـــث أن املشـ التدقيـ
ــعى  ــي يسـ ــاي والتـ ــل االنتوسـ ــة عمـ ــات مجموعـ ــتوى مهمـ مسـ
الديـــوان مـــن خاللهـــا أن يكـــون عضـــواً فاعـــاًل بـــني األجهـــزة 
العليـــا للرقابـــة املاليـــة واحملاســـبة، الســـيما وأن الديـــوان يعتـــزم 
اســـتضافة االجتمـــاع الثالـــث عشـــر ملجموعـــة عمـــل االنتوســـاي 
املعنيـــة بقيمـــة وفوائـــد األجهـــزة الرقابيـــة العليـــا عـــام 2020 
ـــه  ـــي يرحـــب في ـــرض مقطـــع مرئ ـــوان بع ـــق الدي ـــام فري ـــث ق حي

رئيـــس ديـــوان احملاســـبة باإلنابـــة عـــادل الصرعـــاوي باألجهـــزة 
املشـــاركة يف االجتمـــاع القـــادم.

اشـــتملت املهمـــة التـــي قادهـــا الديـــوان وبعضويـــة كل مـــن 
األجهـــزة الرقابيـــة )هنغاريـــا- البيـــرو - العـــراق - تنزانيـــا 
- تركيـــا - النمســـا( علـــى جتميـــع وحتليـــل نتائـــج االســـتبيان 
الـــذي شـــارك بتعبئتـــه أكثـــر مـــن 50 جهـــاز رقابـــي علـــى مســـتوى 
العالـــم والـــذي يســـتهدف تقييـــم وضـــع األجهـــزة الرقابيـــة 
أنظمـــة  حـــول  واملمارســـات  املتراكمـــة  اخلبـــرات  ومســـتوى 

ــا. ــودة بهـ ــة اجلـ رقابـ

واســـتعرض فريـــق الديـــوان خـــالل االجتمـــاع ورقـــة عمـــل حـــول 
ــة  ــزة الرقابيـ ــص ردود األجهـ ــتبيان وتلخيـ ــل االسـ ــج حتليـ نتائـ
وعـــرض نتائجهـــا باســـتخدام أحـــدث الوســـائل التكنولوجيـــة يف 
حتليـــل البيانـــات، حيـــث أن أهـــم االســـتنتاجات جـــاءت متهيـــداً 
للهـــدف  القادمـــة وحتقيقـــاً  املرحلـــة  العمـــل يف  الســـتكمال 
املنشـــود مـــن فريـــق عمـــل مهمـــة جـــودة عمليـــة التدقيـــق وهـــو 
ـــات  ـــى عملي ـــة اجلـــودة عل ـــق رقاب ـــل إرشـــادي لتطبي ـــر دلي تطوي
العامليـــة  الرقابيـــة  األجهـــزة  كافـــة  يخـــدم  الـــذي  التدقيـــق 

لالسترشـــاد بـــه تطويـــراً للعمـــل الرقابـــي.

كمـــا قـــدم فريـــق الديـــوان عرضـــا مرئيـــا حـــول جتربـــة ديـــوان 
مـــع  التواصـــل  يف   12ISSAI معيـــار  تطبيـــق  يف  احملاســـبة 
األطـــراف ذات العالقـــة مـــن خـــالل إصـــدار الديـــوان لتقريـــر 
ــار،  ــذا املعيـ ــاً لهـ ــه تطبيقـ ــرة يف تاريخـ ــن 2018 ألول مـ املواطـ
حيـــث مت اســـتعراض الهـــدف مـــن اإلصـــدار وأهـــم محـــاوره 
إشـــراك  كيفيـــة  وإيضـــاح  إعـــداده  يف  املبذولـــة  واجلهـــود 

املواطنـــني يف هـــذا املجـــال.

»المحاسبة« يشارك في االجتماع الـ12 لمجموعة 
عمل االنتوسـاي المعنيـة بقيمـة وفوائـد األجهـزة 

الرقابية العليا
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»المحاسبــة« يشـارك 
في االجتماع الـ28 

لمجموعة عمل االنتوساي 
المعنية بتدقيق 

تكنولوجيا المعلومات
 28 الــــ  االجتمـــاع  يف  احملاســـبة  ديـــوان  مـــن  وفـــد  شـــارك 
تكنولوجيـــا  بتدقيـــق  املعنيـــة  االنتوســـاي  عمـــل  ملجموعـــة 
الفتـــرة  خـــالل  فيجـــي  جمهوريـــة  يف   WGITA املعلومـــات 
2-5 ابريـــل 2019 بحضـــور رئيـــس جمهوريـــة فيجـــي جيوجـــي 

كونروتـــي.

وضـــم وفـــد الديـــوان كل مـــن مدقـــق رئيســـي بـــإدارة املؤسســـات 
االقتصاديـــة واخلدميـــة فاطمـــة الفيلـــكاوي ومدقـــق مســـاعد 

ـــل املرعـــي. ـــي راحي ـــق الداخل ـــادارة التدقي ب

“دور  بعنـــوان  ورقـــة عمـــل  املشـــارك  الديـــوان  وفـــد  وقـــدم 
ديـــوان احملاســـبة الكويتـــي يف تطويـــر وتنميـــة قـــدرات موظفيـــه 
واألمـــن  املعلومـــات  تكنولوجيـــا  علـــى  التدقيـــق  مجـــال  يف 
ــة  ــل جمعيـ ــن قبـ ــبقا مـ ــا مسـ ــي مت اعتمادهـ ــيبراني“ والتـ السـ
ISACA، حيـــث ناقـــش الوفـــد موضـــوع األمـــن الســـيبراني يف 

الكويـــت ودور ديـــوان احملاســـبة يف الفحـــص عليـــه وقـــدرات 
ديـــوان احملاســـبة بعمليـــة الفحـــص.

وتناولـــت ورقـــة العمـــل املقدمـــة مـــن وفـــد الديـــوان كيفيـــة 
إعـــداد ورقـــة العمـــل وطريقـــة جمـــع البيانـــات لبنـــاء الورقـــة، 
ــيبراني  ــن السـ ــوع األمـ ــت يف موضـ ــة الكويـ ــتراتيجيه دولـ واسـ
وأهدافهـــا   citra لالتصـــاالت  العامـــة  الهيئـــة  وانشـــاء 
واختصاصاتهـــا املتعلقـــة بالرقابـــة علـــى األمـــن الســـيبراني، 
ودور ديـــوان احملاســـبة بالرقابـــة علـــى citra وكيفيـــة الرقابـــة 
علـــى هـــذه االســـتراتيجية، باإلضافـــة إلـــى أهـــداف االنتوســـاي 
و فريـــق WGITA يف التدقيـــق علـــى تكنولوجيـــا املعلومـــات.

كمـــا اشـــتملت ورقـــة العمـــل علـــى التعريـــف بأمـــن تكنولوجيـــا 
املعلومـــات وفقـــا جلمعيـــة ISACA، وتعريـــف التدقيـــق علـــى 
ــان الفـــرق بـــني املفهومـــني، وشـــرح  ــات وبيـ ــا املعلومـ تكنولوجيـ
وتفصيـــل أهميـــة التدقيـــق علـــى أمـــن تكنولوجيـــا املعلومـــات، 
الظاهـــرة، وتطـــور حكومـــة  املخاطـــر غيـــر  عـــن  والكشـــف 
وتطبيـــق  املعلومـــات  أمـــن  وتطـــور  املعلومـــات،  تكنولوجيـــا 
الرقابـــة، باإلضافـــة إلـــى مناقشـــة إمكانيـــات الديـــوان مـــن 

حيـــث التدقيـــق علـــى تكنولوجيـــا املعلومـــات.

ــات  ــم املعلومـ ــة نظـ ــة مراقبـ ــل دراسـ ــة العمـ ــتعرضت ورقـ واسـ
بقطـــاع الدعـــم الفنـــي اخلاصـــة بقيـــاس أهميـــة التدقيـــق 
ـــن  ـــى أم ـــق عل ـــام والتدقي ـــات بشـــكل ع ـــا املعلوم ـــى تكنولوجي عل
تكنولوجيـــا املعلومـــات بشـــكل خـــاص، ومت تســـليط الضـــوء علـــى 
التحديـــات التـــي تواجـــه الديـــوان فيمـــا يخـــص ذلـــك واجلهـــات 
ــح  ــكل صحيـ ــا بشـ ــق التكنولوجيـ ــي ال تطبـ ــق التـ ــل التدقيـ محـ
ـــي يف ظـــل التطـــور الكبيـــر  وجتاهـــل توصيـــات التدقيـــق الداخل
واملســـتمر للتكنولوجيـــا مثـــل الـــذكاء االصطناعـــي، والبيانـــات 

.blockchainالضخمـــة و

وناقشـــت الورقـــة احللـــول الالزمـــة لتخطـــي هـــذه التحديـــات، 
مـــن خـــالل أهـــداف اســـتراتيجية الديـــوان والتطويـــر والتدريـــب 
ـــى  ـــق عل ـــوان يف تخصـــص التدقي ـــي املســـتمر ملدققـــي الدي املهن
أمـــن تكنولوجيـــا املعلومـــات والتقنيـــات احلديثـــة، والتعـــاون مـــع 
إدارة الدعـــم الفنـــي، باإلضافـــة إلـــى احلـــرص علـــى اكتســـاب 
والتدقيـــق  املجـــال  هـــذا  املهنيـــة يف  والشـــهادات  اخلبـــرات 
املعلومـــات،  تكنولوجيـــا  علـــى  التدقيـــق  وفريـــق  الداخلـــي 

ــرات. ــن ذوي اخلبـ ــني مـ ــف املؤهلـ وتوظيـ

جديـــر بالذكـــر أنـــه مت خـــالل االجتمـــاع االتفـــاق بشـــأن املشـــاريع 
البحثيـــة والتطويريـــة املتعلقـــة بتدقيـــق تكنولوجيـــا املعلومـــات 
ـــوان احملاســـبة خـــالل اخلطـــة القادمـــة  التـــي سيشـــارك بهـــا دي
ــاء  ــن رؤسـ ــدد مـ ــارك بعـ ــد املشـ ــى الوفـ ــا التقـ ــة، كمـ للمجموعـ
عمـــل  مجموعـــة  رئيـــس  جانـــب  إلـــى  الرقابيـــة  األجهـــزة 
 WGITA االنتوســـاي املعنيـــة بتدقيـــق تكنولوجيـــا املعلومـــات

ــع الديـــوان. ــاون املشـــترك مـ ــبل التعـ للنقـــاش حـــول سـ
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استراحة

واألحالم  األهــداف  نقتل  أننا  نعلم  ال  ونحن   .. والتسويف  األماني  بني  ما  الوقت  يهدر  منا  الكثير  لألسف 
بداخلنا. 

التسويف هو سالح قاتل لكل حلم أو هدف ناجح، وهو باختصار خلق األعذار ملزيد من الكسل والتأجيل لعدم 
اتخاذ أي قرار أو بداية إجناز.

 إن الشخص الناجح هو الذي ينجز األمور بينما الشخص الفاشل هو الذي يتمناها ويتحدث عنها فحسب ... 
ولو الحظنا لرأينا أن أصحاب األماني والتسويف هم من يجيدون التحدث وليس الفعل واإلجناز.

أن من يريد النجاح ال بد أن يعبر إليه عبر جسر قصير من ألم  "االنضباط وااللتزام" وهو ألم خفيف ووقته 
قصير ولكن نتيجته النجاح، بينما من يسوف ويؤجل سوف يتجاوز ألم "االنضباط وااللتزام"  إلى ألم الندم 

املؤلم الطويل. 

ليس هناك شيء صعب، والقاعدة الذهبية للناجحني والوصفة السحرية للعظماء هي اإلميان بأن "كل شيء 
ممكن احلدوث" والتسويف هو اختيار يؤخرنا ويجعلنا نفقد أفضل الفرص. وأتذكر هنا حكمة قدمية تقول 

"إذا انتظرت حتى تتهيأ الظروف املناسبة فلن حتقق شيئاً".

ختاماً إن اإلنسان قيمته بقدر عطائه وبقدر ما يعمل، وعلينا أن نهجر عالم األماني واألحالم وأن نخوض 
غمار احلياة ألن املطالب العالية ال تأتي باألمنيات بل باالجتهاد و التضحيات وليكن شعارنا يف هذه احلياة 

"أن أفضل وقت من اليوم لإجناز هو اآلن".

بقلم: د. ممدوح زايد العنزي
مراقب بالندب
إدارة الرقابة على الشئون االقتصادية والتنظيمية

مـا بـين األمانـي ... والتسـويف 
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األخالقي

املوظف العام

النفط والغاز

دليل التدقيق على النفط 
والغاز

قانون إنشاء ديوان احملاسبة 
- إجنليزي

أهم املؤشرات

العقود واملنازعات

العقود اإلدارية واملناقصات 
في دولة الكويت

املستقلة جزء 3 املستقلة تابع اجلزء 3 امللحقة - اجلزء 2

االستثمار

دليل التدقيق على االداء

شرح أحكام القانون 30 
هاله الشميمري

سلسلة التشريعات الكويت 
حتى اخر تعديل )مجموعة 

القوانني املالية(

النشرة االلكترونية ملوقع امللحقة - تابع اجلزء 2الوزارات - جزء 1
ديوان احملاسبة-العدد 7

نشرة هيئة احملاكمة التأديبية الوزارات - تابع اجلزء 1
- العدد 2019-1

األداء

دليل تدقيق العقود 
والنزاعات

شرح أحكام القانون 30  
عبدالكرمي الزيات

املوسوعة القانونية 
والقضائية ملجلس األمة في 

دولة الكويت

نسخة تقرير املواطن باللغة 
اإلجنليزية

دليل حيازة التقنية العالية

دليل التدقيق على االستثمار

الضمانات التي نص عليها 
القانون رقم 30 لسنة 1964 

بإنشاء ديوان احملاسبة

التأديب في الوظائف العامة 
في دولة الكويت

أهم إصدارات ديوان المحاسبة



webmaster@sabq8.org

    |     2019   
     

7
   

الكويت
39,452

75،617

ساعات الذروة

813
.

52,597

13,496

ً
1- تقرير ديوان المحاسبة للجهات المستقلة 2018-2017.

2- التقرير السنوي النجازات قطاع الرقابة على االستثمار 2008.
3- تقرير القواعد المنظمة لصرف األدوية بوزارة الصحة.

4- تقرير ديوان المحاسبة للوزارات واالدارات الحكومية 2017-2016.

513,53313,51613,509- تقرير ديوان المحاسبة للوزارات واالدارات الحكومية 2018-2017.

% 78

 %21

 %0.6

 

 

يعتبر الموقع االلكتروني المطور لديوان 
المحاسبة نافذة المجتمع للحفاظ على 

المال العام ويساهم في تعزيز مبدأ 
الشفافية والتعاون المؤسسي بين ديوان 

المحاسبة والجهات ذات العالقة والجمهور 
حيث يتيح لجميع المستفيدين امكانية 

االطالع على التقارير السنوية والدراسات 
والموسوعات الرقابية وغيرها.

كلمة السيد/ سعد محمد القحطاني
مدير ادارة الرقابة على الشئون االجتماعية

 والخدمية

فرنسا
932

الواليات المتحدة
17,271

الصين
1,345

روسيا
1,214

هولندا
1,126

المغرب
271

مصر
908

السعودية
599

األردن
451

اإلمارات
352

المدن األكثر زيارة 

مدينة الكويت، الكويت

نيويورك، الواليات المتحدة

كالفورنيا، الواليات المتحدة

32,881

3,835

1,820

00:59 - 00:00
01:59 - 01:00

02:59 - 02:00

2,484
2,160
1,952

644

1,079

1,833

571

1,453

 التقارير السنوية

 موضوعات الموسوعة الرقابية- قيد الدراسة

 موضوعات الموسوعة الرقابية- موضوعات سابقة

 الممارسات

 الكتاب السنوي

أثرت التحوالت الجذرية في وسائل حفظ وعرض المعلومات في خلق سبل متطورة في تناقل المعلومة وبثها للمستفيدين، وفضًال عما سبق أصبح خلق 
التجانس بين المعلومات لعرضها في بيئة موحدة أكثر سهولة لتكون ذات فائدة ووضوح.

يرد العدد السابع من النشرة اإللكترونية لموقع ديوان المحاسبة - الذي يغطي الربع الثاني من عام 2019 عن الفترة (أبريل – يونيو) هو واألعداد السابقة 
لتجسيد تلك الحقائق، حيث تتضمن النشرة معلومات إحصائية متجانسة تشير إلى البيئة الموحدة لنوعية المعلومات وموضوعها لتخدم االستطالع الدوري 
حول مستوى أداء موقع ديوان المحاسبة اإللكتروني وصوًال لمتطلبات مشروع تطويره من حيث تحقيق التكاملية والشمولية والمرونة وسهولة االستخدام 

والتوازن وأمن المعلومات المرفوعة عليه. 


