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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.
•أن تكون املشاركة يف حدود (من  )6-2ورقات قياس
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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

االفتتـاحيـة

بقلم :رئيس التحرير
عصام بندر املطيري

المسؤولية االجتماعية لألجهزة العليا للرقابة
المالية والمحاسبة
راق يتم من قبل األفراد واملنظمات والهيئات جتاه املجتمع من حيث
تعد املسؤولية االجتماعية التزام خلقي وسلوك ٍ
االلتزام بالقوانني واألنظمة والعادات والتقاليد ،والتعاون من أجل النهوض باملجتمع يف كافة املجاالت االقتصادية
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 ( )12بعنوان «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:
1.1الــتــواصــل مــع أصــحــاب املصلحة ،وإيــضــاح كــافــة النتائج املتحققة مــن إج ــراء الــديــوان لرقابته بهدف
تقييم األداء وضــمــان اتــخــاذ االجــــــراءات ال ــازم ــة لتصحيح امل ــس ــار ،وضــمــان االل ــت ــزام بــالــقــوانــن
واألنــظــمــة املــوضــوعــة ،حــيــث ســعــى ال ــدي ــوان لتطوير تــقــاريــره الــرقــابــيــة وف ـ ًقــا للمعايير املهنية بحيث
أصــبــحــت متــثــل مــصــد ًرا هــا ًمــا للمحاسبة واتــخــاذ الــقــرار مــن قــبــل املختصني عــلــى كــافــة املــســتــويــات.
2.2أصـ ــدر ال ــدي ــوان «تــقــريــر امل ــواط ــن» وه ــو تــقــريــر مــبــســط يــخــاطــب فــيــه امل ــواط ــن ال ــع ــادي بــلــغــة دارج ــة
وم ــت ــع ــارف عــلــيــهــا ويـــوضـــح أهــــم الــنــتــائــج احملــقــقــة مـــن رقـــابـــة الــــديــــوان عــلــى األمـــــــوال الــعــامــة.
3.3اه ــت ــم ــام الـ ــديـ ــوان عــلــى االسـ ــهـ ــام يف تــأهــيــل وتـ ــدريـ ــب بــعــض طــلــبــة اجل ــام ــع ــات خـ ــال اإلجــــــازات
الــصــيــفــيــة ،وكـ ــذلـ ــك اشـــراكـــهـــم فــيــمــا ي ــت ــم اق ــام ــت ــه مـ ــن ف ــع ــال ــي ــات إلك ــس ــاب ــه ــم اخلـ ــبـ ــرة الــعــلــمــيــة

والــعــمــلــيــة والــتــي تــكــون عــو ًنــا لــهــم يف بــدايــة حــيــاة نــاجــحــة عــمــلـ ًيــا بـ ــإذن اهلل تــعــالــى بــعــد تخرجهم.
4.4أعد الديوان مشروع طموح «بصمة رقابي» لتدريب وتأهيل عد ًدا من اخلريجني اجلدد من الكويتيني للعمل يف
مجال التدقيق الداخلي  ،بهدف اكسابهم اخلبرات واملهارات الفنية واملهنية يف مجال التدقيق الداخلي والتعرف
على األساليب احلديثة املطبقة يف هذا الشأن نظر ًيا وعمل ًيا ،والتي تؤهلهم لاللتحاق بالعمل لدى وحدات التدقيق

الداخلي مبختلف جهات الدولة ،دع ًما لقدرات تلك الوحدات ومعاونة لها على أداء مهامها بكفاءة ومهنية.
واهلل املوفق،،
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أخبار الديوان

اإلدارية وتقنية المعلومات تنظمان ندوة حول

األرشفة والمراسالت
اإللكترونية

بحضـــور رئيـــس ديـــوان احملاســـبة باإلنابـــة ووكيـــل الديـــوان احلاســـوب ،باإلضافـــة إلـــى االســـتمرار يف تفعيـــل وتطويـــر
وال ــوكالء املس ــاعدون ،نظم ــت كل م ــن إدارة تقني ــة املعلوم ــات نظـــام إدارة العمليـــات الرقابيـــة (.)AMS
وإدارة الشـــؤون اإلداريـــة نـــدوة حـــول نظـــام األرشـــفة كمــا تنــاول العــرض مراحــل املشــروع وهــي إعــداد اخلطــة التفصيليــة
واملراســـات االلكترونيـــة  ،ECMوتضمـــن العـــرض فيديـــو الكاملــة لتنفيــذ املشــروع ،ومرحلــة جتميــع وحتليــل املتطلبــات وتهيئــة
يهـــدف اســـتعراض أبـــرز مواصفـــات النظـــام وآليـــة عملـــه النظـــام ،وتوريـــد النظـــام واألجهـــزة والرخـــص وحتميـــل البرامـــج
ومميـــزات اســـتخدامه ،باإلضافـــة إلـــى التعريـــف باملرحلـــة األساســـية ،باإلضافـــة إلـــى تركيـــب واختبـــار النظـــام والتدريـــب،
االنتقالي ــة الت ــي يقدمه ــا النظ ــام والت ــي تتوج ــه نح ــو بيئ ــة ال وخت ــام املراح ــل ه ــي التش ــغيل التجريب ــي والقب ــول النهائ ــي.
ورقيــة ومــدى أهميــة حتقيقــه ألهــداف اخلطــة االســتراتيجية
وق ــدم الع ــرض املرئ ــي كل م ــن مدي ــر إدارة تقني ــة املعلوم ــات
للديـــوان.
بالن ــدب فيص ــل العدوان ــي ،مراق ــب ب ــإدارة تقني ــة املعلوم ــات
وتطرق ــت الن ــدوة إل ــى أه ــداف اخلط ــة االس ــتراتيجية الت ــي صـــاح اخلضـــاري ،رئيـــس قســـم بـــإدارة الشـــؤون اإلداريـــة
تتمحـــور حـــول التنســـيق مـــع اجلهـــات املختصـــة لتوفيـــر فيصـــل الشـــطي ،محلـــل مبرمـــج رئيســـي بـــإدارة تقنيـــة
رب ــط إلكترون ــي ب ــن دي ــوان احملاس ــبة وأجه ــزة الدول ــة وف ــق املعلومـــات كوثـــر املطـــوري ،محلـــل مبرمـــج رئيســـي بـــإدارة
احتياجـــات الديـــوان ألعمالـــه الرقابيـــة ،وتعزيـــز قـــدرات تقنيــة املعلومــات حســن الوائــل ،ومحلــل مبرمــج بــإدارة تقنيــة
املدق ــق عل ــى اس ــتخدام أدوات وتقني ــات التدقي ــق مبس ــاعدة املعلومـــات عبـــداهلل املنيـــع.
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توقيع عقد تصميم المبنى الشمالي الجديد
لديوان المحاسبة

باإلشــراف املباشــر لــوزارة األشــغال العامــة مت توقيــع عقــد تصميــم تصميــم الطاقــة والبيئــة) وفق ـاً ملجلــس املبانــي اخلضــراء األمريكــي
املبن ــى الش ــمالي اجلدي ــد للدي ــوان وال ــذي ميث ــل امت ــداداً للمبن ــى ( .)USGBC
اجلنوب ــي احلال ــي للدي ــوان ،وذل ــك الس ــتيعاب الع ــدد املتزاي ــد م ــن
وتتس ــم ه ــذه املبان ــي بالكف ــاءة العالي ــة وحتقي ــق أعل ــى نس ــبة ممكن ــة
املوظفـــن ملواكبـــة التطـــورات احلديثـــة بعمليـــة التدقيـــق ،حيـــث
للطاقـــة املتجـــددة ،مـــع جتهيـــز املبنـــى بأحـــدث التقنيـــات التـــي
ســتقوم الــوزارة مبتابعــة عقــد التصميــم للمشــروع الــذي متتــد مدتــه
تت ــواءم م ــع املن ــاخ احملل ــي وتقل ــل م ــن نض ــوب امل ــوارد مث ــل الطاق ــة
لس ــتة أش ــهر ب ــدأ م ــن تاري ــخ أم ــر املباش ــرة.
واملي ــاه وامل ــواد اخل ــام ،وبالتال ــي يت ــم ت ــايف التأثي ــر الس ــلبي للبن ــاء
ويع ــد تصمي ــم املبن ــى اجلدي ــد كت ــوأم للمبن ــى القائ ــم وسيش ــكل م ــع عل ــى املجتم ــع والبيئ ــة واالقتص ــاد م ــع تعزي ــز ج ــودة ونوعي ــة البيئ ــة
مبن ــى مواق ــف الس ــيارات الواق ــع بينهم ــا مش ــروعاً متكام ـ ًـا وحتف ــة
الداخلي ــة للمبن ــى وخل ــق بيئ ــة عم ــل مريح ــة وآمن ــة ومثم ــرة.
معماري ــة جدي ــدة ،كم ــا س ــيتم رب ــط املبني ــن عب ــر جس ــر للمش ــاة
أعلــى مبنــى مواقــف الســيارات احلالــي بعــد إضافــة دوريــن أعــاه .ويحقـــق تصميـــم املبنـــى اجلديـــد االســـتخدام األمثـــل للتشـــغيل
والصيانـــة ،كمـــا ســـيتم إعـــداد دراســـة متأنيـــة للحركـــة املروريـــة
ويقــع املبنــى اجلديــد علــى مســاحة موقــع تبلــغ حوالــي  10,000متــر
احمليط ــة باملبن ــى وتأثيره ــا عل ــى حرك ــة امل ــرور الناجت ــة م ــن املبان ــي
مرب ــع ،كم ــا يتك ــون م ــن ثالث ــة أب ــراج متوازي ــة ترتب ــط فيم ــا بينه ــا
احمليطـــة باملبنـــى.
بجســور أفقيــة ويحيطهــا مــن اخلــارج واجهــة زجاجيــة شــفافة معبــرة
عــن مفهــوم الشــفافية الــذي يتبنــاه الديــوان ،كمــا ميتــد املبنــى علــى جدي ــر بالذك ــر أن ــه مت توقي ــع العق ــد املباش ــر للخدم ــات االستش ــارية
 7أدوار متك ــررة باإلضاف ــة إل ــى س ــردابني كمواق ــف س ــيارات وملج ــأ لالتفاقي ــة رق ــم أ /هـــ م أ 308/دراس ــة وتصمي ــم اإلش ــراف عل ــى
مبس ــاحة بن ــاء تبل ــغ  64,000مت ــر مرب ــع.
املبنـــى الشـــمالي اجلديـــد لديـــوان احملاســـبة كتعاقـــد مباشـــر مـــع
كم ــا س ــيحتوي املبن ــى اجلدي ــد عل ــى ممي ــزات إضافي ــة بتصميم ــه
كمبنـــى صديـــق للبيئـــة يحقـــق مواصفـــات املبانـــي اخلضـــراء
املس ــتدامة مجس ــداً بذل ــك اهتم ــام دي ــوان احملاس ــبة بتفعي ــل التنمي ــة
املس ــتدامة عل ــى كاف ــة األصع ــدة ،الس ــيما وأن اله ــدف م ــن تصمي ــم
املبنـــى اجلديـــد احلصـــول علـــى شـــهادة ( LEEDالريـــادة يف

املصمـــم األصلـــي للمبنـــى اجلنوبـــي للديـــوان املكتـــب الهندســـي
املشـــترك بتاريـــخ  15أبريـــل  2019ومببلـــغ  423,191ألـــف
دين ــار منه ــا  349,351قيم ــة األعم ــال األساس ــية و 73,840ألعم ــال
 ،LEEDوســـتتم مباشـــرة األعمـــال بتاريـــخ  12مايـــو  ،2019ومـــن
املتوق ــع انته ــاء أعم ــال التصمي ــم يف نهاي ــة ه ــذا الع ــام.
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أخبار الديوان

ً
ً
مرئيا حول
عرضا
ديوان المحاسبة ينظم

دليل العمليات الرئيسة
بحض ــور رئي ــس دي ــوان احملاس ــبة باإلناب ــة ع ــادل الصرع ــاوي الرقابيـــة واســـتحداث ودمـــج األعمـــال الرقابيـــة.
وال ــوكالء املس ــاعدون نظ ــم فري ــق صيان ــة وحتس ــن العملي ــات كمـــا تنـــاول العـــرض املرئـــي مهـــام الفريـــق الرئيســـية التـــي
الرئيســـة ( )UMLونظـــام إدارة العمليـــات الرقابيـــة ( )AMSحددته ــا امل ــادة الثاني ــة م ــن الق ــرار رق ــم ( )147لس ــنة 2019
عرضــاً مرئيــاً ح ــول «دلي ــل العملي ــات الرئيس ــة» وذل ــك بع ــد وه ــي املش ــاركة يف عملي ــات ش ــرح التعدي ــات اجلدي ــدة عل ــى
ص ــدور ق ــرار اعتم ــاده يف  7ابري ــل .2019
العمليــات الرئيســة ،و رفــع مقترحــات الفريــق لتعديــل النظــم
وق ــدم الع ــرض املرئ ــي ك ً
ال م ــن مراق ــب ب ــإدارة الرقاب ــة عل ــى املعتمـــدة بشـــكلها النهائـــي ،واملراجعـــة الدوريـــة للعمليـــات
الشــؤون االجتماعيــة واخلدميــة غيــداء املضــف ورئيــس قســم الرئيس ــة به ــدف تعديله ــا ،باإلضاف ــة إل ــى دراس ــة مقترح ــات
إدارة تقنيـــة املعلومـــات بالنـــدب فيصـــل احلقـــان ،ومدقـــق القطاع ــات احملال ــة م ــن وكي ــل الدي ــوان.
رئيســـي يف إدارة الرقابـــة علـــى اجلهـــات املســـتقلة للشـــؤون وتضم ــن الع ــرض املرئ ــي امله ــام اخلاص ــة بصيان ــة نظ ــام إدارة
االقتصادي ــة واخلدمي ــة ن ــورة التركي ــت ،ومدق ــق إدارة الرقاب ــة العملي ــات الرقابي ــة ( )AMSوه ــي دراس ــة ومتابع ــة مقترح ــات
املس ــبقة للش ــؤون االقتصادي ــة عائش ــة العوض ــي.
تطويـــر نظـــام إدارة العمليـــات الرقابيـــة ( )AMSومشـــاكل

تضم ــن الع ــرض املرئ ــي ع ــدة مح ــاور منه ــا الرقاب ــة النوعي ــة التطبيـــق بالتنســـيق مـــع القطاعـــات الرقابيـــة بالديـــوان
بداخـــل اجلهـــاز الرقابـــي (اجلـــودة) والهـــدف مـــن دليـــل واألط ــراف ذات العالق ــة ،واع ــداد دلي ــل العملي ــات الرئيس ــة
العمليـــات الرئيســـية وإجـــراءات صيانـــة دليـــل العمليـــات باســـتخدام لغـــة النمذجـــة املوحـــدة.
الرئيســـة علـــى البوابـــة االلكترونيـــة واالرشـــادات اخلاصـــة كمـــا ناقـــش العـــرض املرئـــي الهـــدف مـــن دليـــل العمليـــات
الســـتخدام دليـــل العمليـــات الرئيســـة.
الرئيس ــة وه ــو توثي ــق امله ــام املعتم ــدة وتوحيده ــا ،وإمكاني ــة

وتطـــرق العـــرض املرئـــي إلـــى العناصـــر التـــي تســـتدعي
تغيي ــر وتطوي ــر العملي ــات الرئيس ــة وف ــق نظ ــام عم ــل خط ــة
االســـتراتيجية رقـــم ( )36متمثلـــة بالقوانـــن ذات العالقـــة
والتعليم ــات الت ــي تص ــدر م ــن الدي ــوان ،والهي ــكل التنظيم ــي
وتغيي ــر مكون ــات الوح ــدات التنظيمي ــة ،باإلضاف ــة إل ــى األدل ــة
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التحس ــن املس ــتمر للنظ ــام عل ــى مس ــتوى الدي ــوان ،والرب ــط
بــن املمارســات الفعليــة واألدلــة الرقابيــة املعتمــدة ،باإلضافــة
إل ــى تدري ــب املوظف ــن عل ــى امله ــام املطلوب ــة منه ــم ،وإمكاني ــة
إدخـــال التطـــورات املهنيـــة واملســـتجدات ،وحتقيـــق التميـــز
املهن ــي ،باإلضاف ــة إل ــى تقلي ــل االجته ــادات الش ــخصية.

تحت شعار «اسهام مراكز المعلومات في
التنمية المستدامة»

مركز المعلومات
ينظم معرض الكتاب
السنوي الحادي عشر
نظمـــت إدارة اإلعـــام والعالقـــات العامـــة ومركـــز
املعلومـــات معـــرض الكتـــاب الســـنوي احلـــادي عشـــر
ملنتســـبي الديوان حتـــت شـــعار «إســـهام مراكـــز
املعلومـــات يف التنميـــة املســـتدامة» والـــذي تنظمـــه
مراقبـــة مركـــز املعلومـــات مبشـــاركة مجلـــس النشـــر
العلمــي مــن جامعــة الكويــت واملجلــس الوطنــي للثقافــة
والفنـــون واآلداب.
وافتتــح املعــرض رئيــس ديــوان احملاســبة باإلنابــة عــادل
الصرعــاوي ووكيــل الديــوان والــوكالء املســاعدون.
وتضم ــن املع ــرض مص ــادر املعلوم ــات الت ــي مت الت ــزود
به ــا م ــن مع ــرض القاه ــرة الدول ــي للكت ــاب باإلضاف ــة
إلـــى عـــدد مـــن االصـــدارات املتخصصـــة يف مجـــال
عم ــل الدي ــوان.
ويســـعى مركـــز املعلومـــات مـــن خـــال املعـــرض إلـــى
توفيــر مجموعــات حديثــة مــن الكتــب املطبوعــة والتــي
تغطـــي مجـــاالت االختصاصـــات املهنيـــة يف ديـــوان
احملاس ــبة وتس ــليط الض ــوء عل ــى م ــا يخ ــدم املوظف ــن
يف مســـيرتهم العلميـــة وتوفيـــر كتـــب متخصصـــة
للموظفـــن يف مجالهـــم الوظيفـــي.
جديـــر بالذكـــر أن مركـــز املعلومـــات يحـــرص ســـنوياً

علــى إقامــة معــرض الكتــاب الســنوي بشــكل دوري منــذ
 2006به ــدف تعزي ــز تنمي ــة الفك ــر املؤسس ــي وتوس ــعة
األفـــق املعـــريف املتخصـــص مبـــا يضمـــن اســـتدامة
املهني ــة العالي ــة يف األداء ل ــدى موظف ــي الدي ــوان.
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لقاء العدد

العالقة بين
الكويت
وأذربيجان ترجع
إلى تسعينات
القرن الماضي
أك ــد رئي ــس محكم ــة غرف ــة احلس ــابات بجمهوري ــة أذربيج ــان فوج ــار أوجل ــو يف ح ــوار حص ــري للرقاب ــة أن العالق ــة ب ــن حكوم ــة
دولــة الكويــت وأذربيجــان ترجــع إلــى التســعينات مــن القــرن املاضــي ،حيــث قامــت العالقــات الدبلوماســية منــذ عــام  1994ومنــذ
ذلــك الوقــت وتقــوم الدولتــان باملشــاركة يف تعزيــز وحمايــة مختلــف الوثائــق واالســتثمارات وذلــك يف مجــال االقتصــاد واملجــال
السياس ــي وجتن ــب االزدواج الضريب ــي ، ،مش ــيرا إل ــى أن جتدي ــد اتفاقي ــة التع ــاون ب ــن غرف ــة احلس ــابات جلمهوري ــة أذربيج ــان
ودي ــوان احملاس ــبة بدول ــة الكوي ــت س ــيعمل عل ــى تقوي ــة األخ ــوة والتع ــاون ب ــن اجلهازي ــن .وفيم ــا يل ــي ن ــص احل ــوار:
ما هي اخللفية التاريخية لتأسيس جهازكم ودوره يف رقابة

م ــادة مس ــتقلة يف قان ــون جمهوري ــة أذربيج ــان «ح ــول غرف ــة

املال العام؟

احلســـابات» .ولذلـــك ،فـــإن غرفـــة احلســـابات لديهـــا

ميك ــن اعتب ــار غرف ــة احلس ــابات جلمهوري ــة أذربيج ــان مبثاب ــة
اجله ــاز األعل ــى للرقاب ــة الصغي ــر .فق ــد مت تأس ــيس غرف ــة
احلســابات حســب املــادة رقــم  92مــن قانــون برملــان جمهوريــة
أذربيجـــان وبـــدأ ممارســـة أعمالـــه يف
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ديســـمبر .2001

االســـتقاللية التنظيميـــة والتشـــغيلية ومـــن غيـــر املقبـــول
التدخـــل يف أعمالهـــا ،وحتـــدد غرفـــة احلســـابات الهيـــكل
اخلـــاص بهـــا وعـــدد العاملـــن حســـب االعتمـــادات املاليـــة
املخصصـــة لهـــا يف ميزانيـــة الدولـــة.

وتعتبــر غرفــة احلســابات هــي اجلهــاز األعلــى للرقابــة الــذي ما هي أنواع التدقيق التي ميارسها جهازكم؟

يق ــوم بالرقاب ــة املالي ــة اخلارجي ــة للدول ــة بحي ــث يق ــدم رقاب ــة متاش ــيا م ــع أفض ــل املمارس ــات الدولي ــة وبن ــاء عل ــى املعايي ــر
عل ــى م ــدى ش ــرعية وه ــدف وكف ــاءة اس ــتخدام امل ــال الع ــام الدوليــة لألجهــزة العليــا للرقابــة ،فــإن غرفــة احلســابات تقــوم
واملمتل ــكات األخ ــرى للدول ــة.

يف الوقــت احلالــي بــأداء أعمــال التدقيــق وهــي تدقيــق االلتــزام،

ما مدى االستقاللية والدعم املقدمني جلهازكم؟

والتدقي ــق املال ــي ،وتدقي ــق األداء ،وأن ــواع تدقي ــق أخ ــرى (عل ــى

غرفـــة احلســـابات جهـــة مســـتقلة متامـــا وذلـــك وارد يف
8
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ســـبيل املثـــال تدقيـــق تكنولوجيـــا املعلومـــات) .وتقـــوم حاليـــا
بوض ــع وثائ ــق منهجي ــة تتواف ــق م ــع املعايي ــر الدولي ــة.

م ــا ه ــي أن ــواع التقاري ــر الت ــي يقدمه ــا جهازك ــم؟ ومل ــن يت ــم

سيــرة ذاتي ــة

تقدميهـــا؟

االس ـ ـ ـ ــم :فوجار تابديق أوجلو جول مامادوف

تق ــوم غرف ــة احلس ــابات بتق ــدمي تقري ــر ح ــول أعماله ــا م ــرة

املسمى الوظيفي :رئيس غرفة احلسابات جلمهورية أذربيجان

واح ــدة س ــنويا للبرمل ــان باعتم ــاد اآلراء ح ــول مس ــودة ميزاني ــة
الدولـــة واألمـــوال مـــن خـــارج امليزانيـــة .ويف نفـــس الوقـــت،
تق ــوم الغرف ــة بتق ــدمي معلوم ــات ح ــول األداء النص ــف س ــنوي
والســـنوي مليزانيـــة الدولـــة وذلـــك إلـــى رئيـــس جمهوريـــة
أذربيجــان .وتق ــوم غرف ــة احلســابات أيض ــا بتق ــدمي معلوم ــات
ع ــن نتائ ــج أعم ــال الرقاب ــة الت ــي مت ــت أثن ــاء الع ــام والتقاري ــر
الت ــي قدم ــت للبرمل ــان الت ــي تؤك ــد ه ــذه النتائ ــج .إن ه ــدف
الغرفـــة هـــو تزويـــد البرملـــان مبعلومـــات ومحصـــات وآراء
حيادي ــة يعتم ــد عليه ــا.
م ــا ه ــي اآللي ــة املتبع ــة م ــن قب ــل جهازك ــم ملتابع ــة املالحظ ــات
والتوصي ــات؟ وم ــا ه ــي اإلج ــراءات املتبع ــة يف حال ــة اكتش ــاف
أي مخالف ــات مالي ــة؟
تقـــوم غرفـــة احلســـابات وبشـــكل منتظـــم بأعمـــال الرقابـــة
لتحديـــد حالـــة تطبيـــق التوصيـــات واالقتراحـــات التـــي مت
اعتماده ــا يف اآلراء املتعلق ــة بأعم ــال التدقي ــق واملش ــاركة يف
إع ــداد امليزاني ــة .ول ــذا ،ف ــإن ه ــذه األعم ــال يت ــم القي ــام به ــا
به ــدف جتمي ــع املعلوم ــات ح ــول نظ ــم املعلوم ــات اإللكتروني ــة
جلهـــات الدولـــة ونتائـــج العمليـــات املنفصلـــة وإجـــراءات
الرقاب ــة عل ــى األعم ــال املالي ــة واالقتصادي ــة .ويج ــب أيض ــا
مراع ــاة أن ع ــدم أداء امله ــام م ــن قب ــل اجله ــات املدق ــق عليه ــا
يجــب الكشــف عنــه مــن قبــل غرفــة احلســابات وذلــك حســب
التش ــريع.
م ــا ه ــي اإلج ــراءات واألس ــاليب املطبق ــة م ــن قب ــل جهازك ــم
لتحس ــن أداء اجله ــاز عن ــد ممارس ــته ملهام ــه؟
كمــا هــو معــروف ،فــإن التخطيــط االســتراتيجي لتعزيــز األداء

تاريخ ومكان امليالد 3 :أبريل  ،1971باكو ،أذربيجان
اجلنسيـ ــة :أذربيجان
احلالة االجتماعية :متزوج ولديه ثالثة أبناء
املؤه ــات العلمي ــة :خريـــج كليـــة االقتصـــاد املنتـــج واإلدارة ،معهـــد
االقتصـــاد جلمهوريـــة أذربيجـــان ،عـــام 1993
اخلبرات السابقة:
•يف ع ــام  ،1992عم ــل كمترج ــم يف محط ــة بن ــاء املع ــدات يف مدين ــة
سوراكس ــاني
•خــال  ،1997 – 1993شــغل منصــب نائــب احملاســب العــام واحملاســب
العــام يف إدارة الصحــة ملقاطعــة سوراكســاني
•خالل  ،2007 - 1997شغل 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
•خــال  ،2013 – 2007تــرأس إدارة الرقابــة علــى االســتثمارات بغرفــة
احلســابات جلمهوريــة أذربيجــان
•يف  22نوفمبــر  ،2013مت تعيينــه رئيــس غرفــة احلســابات جلمهوريــة
أذربيجــان بقــرار مــن البرملــان
املشاركات األخرى:
يف  31أكتوبـــر  ،2011منـــح ميداليـــة اخلدمـــات العامـــة املتميـــزة مـــن
قب ــل رئي ــس جمهوري ــة أذربيج ــان إلجنازات ــه املتمي ــزة يف أعم ــال غرف ــة
احلس ــابات

وحتســن احلوكمــة هــو أحــد املجــاالت األساســية ألعمــال أي
جه ــة .هن ــاك خط ــة تنمي ــة اس ــتراتيجية والت ــي حت ــدد تطوي ــر
غرف ــة احلس ــابات عل ــى امل ــدى الطوي ــل وتعك ــس مهم ــة وقي ــم
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لقاء العدد

مجلـــس الغرفـــة ،وبعـــد ذلـــك يتـــم املوافقـــة علـــى القـــرارات
املتخـــذة يف هـــذا الشـــأن .وهـــذه اآلراء تتضمـــن تكليفـــات
وتوصيـــات ملعاجلـــة هـــذا القصـــور .ويف حـــاالت خاصـــة،
يتـــم إرســـال امللفـــات إلـــى ســـلطات النيابـــة .ويف العديـــد
مـــن احلـــاالت ،فـــإن االلتـــزام باملتطلبـــات التشـــريعية يعتبـــر
املطلــب األول إلنشــاء العالقــات مــع اجلهــات .وتتعــاون غرفــة
احلســابات عــن قــرب مــع اجلهــات املدقــق عليهــا وال يقتصــر
ذل ــك عل ــى اإلج ــراءات فق ــط .وتعتب ــر اجله ــات مس ــؤولة ع ــن
تنفيــذ املهــام املوكلــة لهــا مــن خــال التشــريع ،ويف حالــة عــدم
التنفي ــذ ،يت ــم فرضه ــا حت ــى يت ــم إغ ــاق املوض ــوع.
كيــف يتــم اختيــار وتعيــن العاملــن باجلهــاز وهــل هنــاك كادر
واألهـــداف االســـتراتيجية وأعمـــال اجلهـــاز وذلـــك لتحقيـــق
العدي ــد م ــن املؤش ــرات.
إن األه ــداف ال ــواردة يف ه ــذه اخلط ــة وط ــرق حتقي ــق ه ــذه
األه ــداف تخ ــدم أساس ــا يف زي ــادة فعالي ــة غرف ــة احلس ــابات.
وقــد مت إعــداد خطــة التنميــة االســتراتيجية للغرفــة بنــاء علــى
دراســـة خبـــرات األجهـــزة العليـــا للرقابـــة بالـــدول األخـــرى،

خــاص يســهم يف جــذب الكفــاءات وأصحــاب اخلبــرات؟
إن العاملــن يف غرفــة احلســابات هــم موظفــي خدمــة مدنيــة.
وتعيينهــم يتــم مــن خــال مركــز اختبــارات الدولــة وبنــاء علــى
قان ــون اخلدم ــة املدني ــة .وعملي ــة القب ــول تتك ــون م ــن مرحل ــة
االختبـــار ومرحلـــة املقابلـــة الشـــخصية .وقـــد تضـــم غرفـــة
احلســـابات خبـــراء مســـتقلني ومتخصصـــن عنـــد احلاجـــة

وه ــي تتك ــون م ــن أربع ــة أقس ــام وبرنام ــج األنش ــطة .وه ــذه إليه ــم يف القي ــام بأعم ــال الرقاب ــة.
اخلطــة تغطــي الفتــرة  ،2020 – 2018وتضــم خمســة أهــداف ما هي خطط جهازكم لتطوير مهارات العاملني؟
وأهداف ــا فرعي ــة ل ــكل ه ــدف ويف خط ــة األنش ــطة ،فق ــد مت إن أح ــد مكون ــات إط ــار عم ــل التع ــاون ب ــن غرف ــة احلس ــابات
حتديـــد مؤشـــرات األداء الرئيســـية لـــكل هـــدف .باإلضافـــة
ومكتـــب الرقابـــة العليـــا البولنـــدي حـــول مشـــروع التوأمـــة
إل ــى ذل ــك ،ف ــإن الدول ــة ق ــد تبن ــت برنامج ــا عل ــى مس ــتوى
املعتمــد علــى منحــة االحتــاد األوروبــي هــو إعــداد اســتراتيجية
الدولـــة حـــول الشـــفافية واملســـاءلة ،والـــذي يتضمـــن أيضـــا
املـــوارد البشـــرية .ويف الوقـــت احلالـــي ،مت االنتهـــاء مـــن
إج ــراءات يت ــم اتخاذه ــا م ــن قب ــل غرف ــة احلس ــابات.
املســودة املبدئيــة لهــذه االســتراتيجية ،وأن التركيــز األساســي
كي ــف يق ــوي جهازك ــم ويحاف ــظ عل ــى عالقت ــه م ــع اجله ــات لهــذا املشــروع هــو تنظيــم البرامــج التدريبيــة وعقــد النــدوات
املش ــمولة بالرقاب ــة عل ــى الرغ ــم م ــن وج ــود مخالف ــات وع ــدم لتحســـن املعرفـــة لـــدى العاملـــن وتطويـــر املهـــارات املهنيـــة
الت ــزام بالقوان ــن واللوائ ــح؟
ودع ــم العامل ــن للحص ــول عل ــى ش ــهادات التدقي ــق الدولي ــة.

إن القصــور الــذي يتــم اكتشــافه أثنــاء أعمــال الرقابــة يختلــف ونقـــوم أيضـــا باملشـــاركة الفعالـــة يف النـــدوات والبرامـــج
عـــن بعضـــه البعـــض .ويجـــب مالحظـــة أنـــه عنـــد االلتـــزام التدريبي ــة الت ــي يت ــم تنظيمه ــا م ــن قب ــل املنظم ــات الدولي ــة
بالتش ــريعات ،فإن ــه يت ــم مناقش ــة نتائ ــج أعم ــال الرقاب ــة يف املالي ــة والرقابي ــة.
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مــا هــي مقترحاتكــم حــول تفعيــل التعــاون مــع مختلــف جهــات م ــا ه ــي مقترحاتك ــم لالس ــتفادة م ــن املش ــاركة م ــع منظم ــات
الدولــة لالســتفادة مــن إمكانياتهــم يف تطويــر قــدرات العاملــن الرقاب ــة الدولي ــة واإلقليمي ــة والت ــي تش ــاركون يف عضويته ــا؟
يف جهازكــم وأيضــا تطويــر األســلوب املتبــع يف أداء األعمــال؟

أوال ،أود أن أشـــير إلـــى أن غرفـــة احلســـابات عضـــو يف

تعتب ــر غرف ــة احلس ــابات جه ــازا صغي ــرا نس ــبيا ويتع ــاون ع ــن اإلنتوســـاي ،واليوروســـاي ،واألسوســـاي ،واإليكوســـاي،
ق ــرب م ــع جه ــات الدول ــة األخ ــرى ،م ــع التركي ــز عل ــى دراس ــة ومجلـــس رؤســـاء األجهـــزة العليـــا للرقابـــة للـــدول أعضـــاء

اخلبــرات الدوليــة يف تطبيــق وتطويــر آليــات الرقابــة احلديثــة رابطـــة الـــدول املســـتقلة (الكومنويلـــث) ( .)CISوباإلضافـــة
علــى اســتخدام األمــوال العامــة وحتســن إمكانيــات العاملــن .إل ــى ذل ــك ،فإنن ــا نعم ــل يف مجموع ــات عم ــل يف بع ــض ه ــذه
ولكــي نحقــق هــذا التوجــه ،فإننــا نشــارك يف البرامــج التدريبيــة املنظم ــات .وتركيزن ــا م ــن خ ــال ه ــذه املش ــاركات ه ــو دراس ــة
والنــدوات التــي تنظمهــا جهــات الدولــة ويف مختلــف األنشــطة أفضــل املمارســات الدوليــة لتطبيــق املعاييــر الدوليــة لألجهــزة

ونتعــاون مــع مؤسســات التعليــم العالــي وذلــك لتقويــة القاعــدة العلي ــا للرقاب ــة والتدقي ــق احلدي ــث واألنش ــطة الفردي ــة ل ــكل
العلمي ــة للمعرف ــة النظري ــة .وم ــن ناحي ــة أخ ــرى ،ف ــإن غرف ــة جه ــاز والتدقي ــق املش ــترك واملت ــوازي ،باإلضاف ــة إل ــى التب ــادل

احلس ــابات قام ــت بتوقي ــع مذك ــرات تفاه ــم م ــع العدي ــد م ــن الثنائـــي للوثائـــق املنهجيـــة يف بعـــض األحيـــان.
األجهــزة .وهــذه املذكــرات تغطــي جوانــب عديــدة مــن التعــاون
مـــا هـــو تقييمكـــم ملســـتوى التعـــاون والتنســـيق مـــع ديـــوان
الثنائــي ،مبــا يف ذلــك توفيــر املعلومــات التــي تعمــل علــى تقويــة
احملاســـبة بدولـــة الكويـــت؟
الرقاب ــة املالي ــة للدول ــة والدخ ــول عل ــى قواع ــد البيان ــات.
ترجـــع العالقـــة بـــن حكومـــة دولـــة الكويـــت وأذربيجـــان إلـــى
م ــا ه ــي طبيع ــة العالق ــة ب ــن جهازك ــم والبرمل ــان؟ وم ــا ه ــي
التســعينات مــن القــرن املاضــي .وقــد قامت العالقات الدبلوماســية
توقعاتك ــم يف ه ــذا الص ــدد؟
من ــذ ع ــام  .1994ومن ــذ ذل ــك الوق ــت وتق ــوم الدولت ــان باملش ــاركة
غرفـــة احلســـابات تعتمـــد تقريـــر أعمالهـــا الســـنوي ورأيهـــا
يف تعزيـــز وحمايـــة مختلـــف الوثائـــق واالســـتثمارات وذلـــك يف
ح ــول مس ــودة ميزاني ــة الدول ــة وأم ــوال الدول ــة اخلارج ــة ع ــن
مج ــال االقتص ــاد واملج ــال السياس ــي وجتن ــب االزدواج الضريب ــي.
امليزاني ــة وتنفي ــذ امليزاني ــة ويق ــدم كل ذل ــك للبرمل ــان .وعن ــد
وق ــد مت توقي ــع اتفاقي ــات تع ــاون يف مج ــال الس ــياحة والتج ــارة
مناقش ــة مس ــودة القوان ــن م ــن قب ــل البرمل ــان ،تش ــارك غرف ــة
واملشـــاركة يف تنفيـــذ مختلـــف مشـــروعات البنيـــة التحتيـــة .ويف
احلس ــابات يف جل ــان البرمل ــان ويف اجللس ــات العام ــة .ويت ــم
ع ــام  2009مت عق ــد املنت ــدى الكويت ــي األذربيجان ــي يف الكوي ــت.
أخـــذ أداء الغرفـــة يف احلســـبان عنـــد مناقشـــة مســـودات
القوانــن .وتقــوم غرفــة احلســابات أيضــا باعتمــاد املعلومــات إننــي علــى ثقــة أن جتديــد اتفاقيــة التعــاون بــن غرفــة احلســابات
حـــول نتائـــج أعمـــال الرقابـــة التـــي مت القيـــام بهـــا أثنـــاء جلمهوري ــة أذربيج ــان ودي ــوان احملاس ــبة بدول ــة الكوي ــت س ــيعمل

الع ــام وإبالغه ــا للبرمل ــان ليعتمده ــا .ولك ــي يت ــم إدراج غرف ــة عل ــى تقوي ــة األخ ــوة والتع ــاون ب ــن جهازين ــا .وأعتق ــد أن ه ــذه

احلس ــابات يف خط ــة العم ــل الس ــنوية للبرمل ــان ،يت ــم إرس ــال االتفاقيـــة التـــي تهـــدف إلـــى تقويـــة قـــدرات العاملـــن ســـتخلق
االستفس ــارات م ــن قب ــل البرمل ــان .وتق ــوم غرف ــة احلس ــابات فرص ــا جي ــدة يف تنظي ــم البرام ــج التدريبي ــة والن ــدوات والقي ــام
بتقــدمي رأيهــا للبرملــان بنــاء علــى مشــروع القانــون التشــريعي بالتدقي ــق املت ــوازي واملش ــترك وتب ــادل اخلب ــرات ح ــول األس ــاليب
ال ــذي ينظ ــم النظ ــام املال ــي للدول ــة.

املتبع ــة يف الرقاب ــة عل ــى تنفي ــذ ميزاني ــة الدول ــة.
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حـــاز مفهـــوم املســـؤولية اإلجتماعيـــة علـــى اهتمـــام العديـــد
م ــن الدراس ــات والبح ــوث من ــذ عق ــود ،في ــرى املتاب ــع تنام ــي
هـــذا املفهـــوم الســـيما يف العقـــد األخيـــر مـــن الزمـــن ،وألن
الشـــركات واملؤسســـات الربحيـــة بـــدأت تســـتنزف مـــوارد
الدولــة ألهدافهــا اخلاصــة ،أصبــح الباحثــون يدرســون مــدى
مس ــاهمة تل ــك الش ــركات يف دف ــع عجل ــة التنمي ــة يف الب ــاد
التـــي متـــارس فيهـــا نشـــاطاتها ،كمـــا أُقـــرت العديـــد مـــن
القوان ــن الت ــي تنظ ــم ه ــذه األعم ــال مث ــل قوان ــن احلوكم ــة،
فصــار لزامــا علــى الشــركات اإلفصــاح عــن كافــة االســهامات
واألنش ــطة املجتمعي ــة ،وأم ــا فيم ــا يتعل ــق يف البيئ ــة ،ب ــدأت
املنظم ــات املهتم ــة يف البيئ ــة اإللتف ــات إل ــى دور الش ــركة يف

 .2التعرف على عناصر ومبادئ املسؤولية اإلجتماعية للشركات.
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التعـــرف علـــى دور املســـؤولية اإلجتماعيـــة للشـــركات

يف التنميـــة.
 .4التعــرف علــى دور شــركات األعمــال يف الكويــت وأنشــطتها
بشــأن املســؤولية اإلجتماعيــة.
 .5التعــرف علــى مــدى قيــام ديــوان احملاســبة يف دولــة الكويــت
بــدوره املنــاط بــه يف التحقــق مــن تنفيــذ الشــركات املشــمولة
برقابتــه لدورهــا املأمــول يف املســؤولية اإلجتماعيــة.
المحور األول – تعريف المسؤولية اإلجتماعية وأهميتها:

مراعـــات البيئـــة ،فعلـــى ســـبيل املثـــال مت تأســـيس الهيئـــة

مت تقس ــيم ه ــذا احمل ــور إل ــى قس ــمني فرعي ــن يتن ــاول األول

العام ــة للبيئ ــة يف ع ــام  1995يف الكوي ــت وتنام ــت أنش ــطتها

منهم ــا تعري ــف املس ــؤولية اإلجتماعي ــة ،فيم ــا يتن ــاول القس ــم

بش ــكل ملف ــت للنظ ــر يف ع ــام .2009

الثان ــي أهميته ــا.

أهمية البحث

تعريف المسؤولية اإلجتماعية:

إن اس ــهامات وأنش ــطة الش ــركات يف املس ــؤولية اإلجتماعي ــة

إن للمســـؤولية اإلجتماعيـــة مفهـــوم واســـع جـــدا كمـــا لـــه

تدفـــع إلـــى تنميـــة الـــدول ،فهـــي تقلـــل معـــدالت البطالـــة

تشـــعبات متعـــددة تشـــمل جميـــع األطـــراف ذات العالقـــة

والفقــر وانعــدام املســاواة ،كمــا لهــا آثــار علــى منــو املؤشــرات

الرتباطـــه بشـــكل مباشـــر باملجتمـــع .فقـــد عرفهـــا (بيتـــر

اإلقتصاديــة كارتفــاع النــاجت القومــي اإلجمالــي ونــاجت الدخــل

دراك ــر) «بأنه ــا إلت ــزام الش ــركة جت ــاه املجتم ــع ال ــذي تعم ــل

القومـــي ،وألهميـــة تلـــك األنشـــطة أصبـــح مـــن الضـــروري

في ــه» .كم ــا عرفه ــا (هومل ــوس) «أنه ــا الت ــزام املنش ــأة جت ــاه

تســـليط الضـــوء علـــى دور الشـــركات يف تلـــك االســـهامات

أعمـــال املجتمـــع الـــذي تعمـــل فيـــه» .بينمـــا عرفهـــا (بيتـــر

والتأكـــد مـــن وجـــود القوانـــن والتشـــريعات األساســـية

ديبريـــت وجيـــي شمشـــاك) علـــى «أنهـــا تطـــوع الشـــركات

لتنظيمهـــا ،كمـــا يجـــب تســـليط الضـــوء علـــى دور األجهـــزة

باإلهتم ــام يف املجتم ــع والبيئ ــة» .كم ــا ع ــرف البن ــك الدول ــي

الرقابيــة يف متابعــة مــدى جديــة الشــركات يف تفعيــل دورهــا

مفه ــوم املس ــؤولية االجتماعي ــة ملنظم ــات األعم ــال عل ــى أنه ــا

املجتمعـــي وذلـــك للشـــركات املشـــمولة برقابتهـــا.

«التــزام أصحــاب النشــاطات التجاريــة باملســاهمة يف التنميــة

أهداف البحث

املســـتدامة مـــن خـــال العمـــل مـــع موظفيهـــم وعائالتهـــم
واملجتم ــع احملل ــي لتحس ــن مس ــتوى معيش ــة الن ــاس بأس ــلوب

يسعى الباحثان من خالل هذا البحث إلجناز األهداف التالية:

يخـــدم التجـــارة ويخـــدم التنميـــة يف آن واحـــد».

 .1التع ــرف عل ــى مفه ــوم املس ــؤولية اإلجتماعي ــة وأهميت ــه يف

ويتضــح لنــا أن للمســؤولية اإلجتماعيــة أطــر واضحــة املعالــم

تنمي ــة املجتمع ــات.

اتفـــق عليهـــا الباحثـــون ،فهـــي اهتمـــام الشـــركات باملجتمـــع
الرقابة  .العـدد  . 58يوليو 2019

13

بحث العدد

والبيئـــة الســـتنزافها للمـــوارد االقتصاديـــة ،فأصبـــح اليـــوم

واألداء املالــي» .وميكــن حتســن األداء املالــي عــن طريــق عــدة

واجب ــا عل ــى الش ــركات حتس ــن صورته ــا م ــن كونه ــا كيان ــات

متغيــرات منهــا رفــع إيــرادات الشــركة أو تخفيــض تكاليفهــا،

ذات أه ــداف ربحي ــة بحت ــه إل ــى كيان ــات تع ــود بالنف ــع عل ــى

فباهتمــام الشــركات باملجتمــع الــذي ميارســون أعمالهــم فيــه

املجتمـــع والبيئـــة ،ومـــن شـــأن تلـــك اخلدمـــات املجتمعيـــة

وال ــذي يعتب ــرون ج ــزء من ــه حتس ــن لصورته ــم الس ــيما يف

وبعــد حتســينها لصــورة املنشــأة أن تكــون جانبــا مــن جوانــب

املجتمعـــات املتقدمـــة ،فعندمـــا ترتفـــع ثقافـــة املجتمـــع ،لـــن

التســويق لهــا فتصبــح تلــك النشــاطات ذات منفعــة للطرفــن

ميان ــع املس ــتهلك أن يتحم ــل مبلغ ــا اضافي ــا يس ــيرا تالفي ــا

مجتم ــع وش ــركة.

للمنتج ــات الض ــارة بالبيئ ــة ،وعلي ــه ترتف ــع اي ــرادات الش ــركة

أهمية المسؤولية اإلجتماعية:

أخ ــذ مفه ــوم املس ــؤولية اإلجتماعي ــة اهتمام ــا واس ــعا خ ــال
العقديــن الســابقني ،وبــدأ ينتشــر بشــكل كبيــر بــن الشــركات
حت ــى أصبح ــت تتناف ــس فيم ــا بينه ــا عل ــى خدم ــة املجتم ــع
واحلف ــاظ عل ــى بيئت ــه ،ف ــا يوج ــد أدن ــى ش ــك ب ــأن لتطبي ــق
مفه ــوم املس ــؤولية اإلجتماعي ــة فوائ ــد تع ــود عل ــى املجتم ــع
والشـــركات ذاتهـــا فلذلـــك مت تقســـيم أهميـــة املســـؤولية

املهتمـــة بالبيئـــة علـــى الرغـــم مـــن زيـــادة تكاليفهـــا بارتفـــاع
معـــدالت دوران األصـــول الرتفـــاع الطلـــب ،كمـــا أن تطبيـــق
برام ــج إع ــادة التدوي ــر لتقلي ــل األض ــرار الناجت ــة عل ــى البيئ ــة
تقلـــل مـــن التكاليـــف التـــي تتكبدهـــا الشـــركة ذاتهـــا عـــن
طريـــق تقليـــل تكاليـــف التصنيـــع ،فيمـــا تســـاهم اخلدمـــات
اإلجتماعي ــة للش ــركة يف أعم ــال التس ــويق كش ــركة رائ ــدة يف
خدمــة املجتمــع ممــا يعــول عليــه إيجابــا برفــع اإليــرادات مــن
الناحي ــة التس ــويقية ،وم ــن إيجابي ــات اخلدم ــات املجتمعي ــة

اإلجتماعي ــة إل ــى قس ــمني وهم ــا كالتال ــي:

علـــى أداء الشـــركات كذلـــك ،رفـــع والء املســـتهلك للعالمـــة

أ -أهمية المسؤولية اإلجتماعية للمجتمع والبيئة:

التجاري ــة وال ــذي يع ــزز اس ــتمرارية الش ــركة يف النم ــو.

يعتبــر املجتمــع هــو املســاحة التــي تعمــل مــن خاللهــا الشــركات

المحور الثاني – عناصر ومبادئ المسؤولية اإلجتماعية

فصالح ــه يع ــد عام ــا إيجابي ــا م ــن عوام ــل جن ــاح الش ــركات،
فألنشـــطة املســـؤولية اإلجتماعيـــة فوائـــد عديـــدة علـــى
املجتم ــع منه ــا تقلي ــل نس ــبة الفق ــر ع ــن طري ــق املس ــاهمات
يف األعم ــال اخليري ــة ،كم ــا أنه ــا تس ــاهم بش ــكل مباش ــر يف
احلمــات التوعويــة لرفــع الوعــي املجتمعــي جتــاه أي ظاهــرة
س ــلبية ،باإلضاف ــة إل ــى ش ــفافية الش ــركات يف االفصاح ــات
املالي ــة واالداري ــة يف تقاريره ــا يع ــود إيجاب ــا عل ــى املجتم ــع
وذل ــك ع ــن طري ــق توفي ــر معلوم ــات موثوق ــة لتك ــون معطي ــات
اتخــاذ القــرارات متوفــرة للجميــع ،األمــر الــذي يرفــع املــاءة
املاليـــة للدولـــة لتكـــون جاذبـــة لـــرؤوس األمـــوال اخلارجيـــة
وال ــذي ب ــدوره يحس ــن وض ــع الدول ــة واملجتم ــع.
ب-أهمية المسؤولية اإلجتماعية للشركات:

«هن ــاك عالق ــة طردي ــة ب ــن مس ــؤولية الش ــركة االجتماعي ــة
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لشركات األعمال:

هنــاك عناصــر محــددة للمســؤولية االجتماعيــة أشــارت إليهــا
البحـــوث والدراســـات املختصـــة ،بحيـــث تختلـــف العناصـــر
حس ــب كل باح ــث ودراس ــةم ــن حي ــث اله ــدف املن ــاط ب ــه م ــن
ه ــذه الدراس ــة أو البح ــث ،وق ــد تب ــن للباحث ــان أن عناص ــر
املس ــؤولية االجتماعي ــة تنقس ــم ال ــى نوع ــن:
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 والتي تساعد يف حتقيق
االهداف التي تسعى إليها.

مبادئ المسؤولية االجتماعية

مع ــدل ن ــاجت الدخ ــل القوم ــي للف ــرد .عرف ــت منظم ــة االمم

حس ــب امليث ــاق العامل ــيللمس ــؤولية االجتماعي ــةوه ــو مب ــادرة

املتحـــدة املســـؤولية االجتماعيـــة للشـــركات بعبـــارة «حتلـــي

دوليــة صــدر يف عــام ،1999مت تقســيم املبــادئ العشــر لالتفاق
العامل ــي للمس ــؤلية االجتماعي ــة للمؤسس ــات والش ــركات إل ــى
املجموعــات األربعــة التاليــة:
 .1حقـــوق اإلنســـان عـــن طريـــق دعمهـــا دوليـــا واحترامهـــا،
والتأك ــد م ــن ع ــدم االش ــتراك يف انته ــاكات حق ــوق اإلنس ــان.
 .2معايي ــر العم ــل وذل ــك إلحت ــرام حري ــة تكوي ــن اجلمعي ــات

الش ــركات ب ــروح املواطن ــة العاملي ــة» ،فتكم ــن أهمي ــة مش ــاركة
الش ــركات يف التنمي ــة بتملكه ــا ل ــرأس امل ــال وق ــوة اقتصادي ــة
ق ــادرة بتعاونه ــا م ــع املجتم ــع أن حت ــدث نقل ــة نوعي ــة.
أنواع المسؤولية االجتماعية:

قـــدم كارول أربعـــة أنـــواع مـــن املســـؤولية التـــي باجتماعهـــا
َّ

تشـ ّكل املســؤولية االجتماعيــة للشــركات وفــق الشــكل التالــي:

واالعتــراف الفعلــي باحلــق يف املســاومة اجلماعيــة ،والقضــاء
عل ــى عمال ــة األطف ــال والتميي ــز يف مج ــال التوظي ــف وامله ــن.

هرم كارول للمسؤولية االجتماعية :

 .3احملافظ ــة عل ــى البيئ ــة باتب ــاع نه ــج احت ــرازي إزاء جمي ــع
التحدي ــات البيئي ــة ،واالضط ــاع مبب ــادرات لتوس ــيع نط ــاق
املس ــؤولية ع ــن البيئ ــة ،وتطوي ــر التكنولوجي ــا غي ــر الض ــارة
بالبيئ ــة ونش ــرها.
 .4مكافحة الفساد بكل أشكاله ،مبا فيها االبتزاز والرشاوي.
المحور الثالث – دور المسؤولية اإلجتماعية في التنمية:

مم ــا ال ش ــك يف أن للمس ــؤولية اإلجتماعي ــة دور يف التنمي ــة
وملعرف ــة أث ــر املس ــؤولية اإلجتماعي ــة عل ــى التنمي ــة كان لزام ــا
تعريفهــا وحتديــد مقاييســها وعــدم اخللــط بينهــا وبــن النمــو
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
معـــن ،فقـــد يصاحـــب ارتفـــاع تلـــك املعـــدالت ارتفـــاع يف
معـــدالت الفقـــر والبطالـــة وانعـــدام املســـاواة ،وقـــد رصـــد
دودل ــي س ــيرز التنمي ــة ع ــن طري ــق ط ــرح س ــؤال ،م ــاذا حص ــل
ملع ــدالت الفق ــر والبطال ــة وانع ــدام املس ــاواة؟ إذا انخفض ــت
ف ــا ش ــك كان ــت فت ــرة تنموي ــة للبل ــد ،أم ــا اذا ارتفع ــت تل ــك
املع ــدالت فم ــن الغري ــب أن نس ــمي ذل ــك تنمي ــة وإن ارتف ــع

اخلي ــرة :التصـــرف كمواطـــن صالـــح يســـهم يف
• املس ــؤولية ِ
تعزي ــز امل ــوارد يف املجتم ــع وحتس ــن نوعي ــة احلي ــاة في ــه.
• املســؤولية األخالقيــة :عندم ــا تراع ــي املنظم ــة األخ ــاق يف
قراراتهــا فإنهــا تعمــل مــا هــو صحيــح وحــق وعــادل وتتجنــب
اإلضــرار بالفئــات املختلفــة.
ألن
• املس ــؤولية القانوني ــة :مـــن خـــال االمتثـــال للقوانـــنّ ،
القوانـــن هـــي مـــرآة تعكـــس مـــا هـــو صحيـــح أو خطـــأ يف
املجتمـــع ومتثـــل قواعـــد العمـــل األساســـية.
ـان
• املس ــؤولية االقتصادي ــة :ك ــون املنظم ــة حت ّق ــق ربحـ ـاً ،ف ـ ّ
ه ــذا ميث ــل قاع ــدة أساس ــية للوف ــاء باملتطلب ــات األخ ــرى.
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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
 30لسنة  1964وتعديالته ،حيث حدد القانون االختصاصات
واألدوار واملهام التي يقوم بها ديوان احملاسبة ،باإلضافة إلى
وجود أدلة رقابية وتعاميم إدارية أصدرها الديوان لفحص
ومراجعة اجلهات املشمولة برقابته وفقا للحدود القانونية.
كيفي ــة متابع ــة الدي ــوان للخدم ــات اإلجتماعي ــة املقدم ــة
م ــن اجله ــات:
يقـــوم الديـــوان مـــن خـــال فـــرق التدقيـــق التابعـــة لـــه يف
اجلهـــات املشـــمولة برقابتـــه بفحـــص ومراجعـــة اخلدمـــات
االجتماعيـــة مـــن اجلانـــب املالـــي واالجرائـــي املعتمـــد لهـــا
بالقـــرارات واللوائـــح املنظمـــة ،وذلـــك ومـــن خـــال :
• التحقق من اخلطط السنوية املعتمدة للخدمات االجتماعية.
• إدراج املخصصات يف امليزانية املعتمدة للجهة.
• التحقــق مــن املبالــغ املنصرفــة ومطابقتهــا ملــا هــو مخصــص
لهــا يف امليزانيــة املعتمــدة.
• 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:
إقتصــر دور ديــوان احملاســبة مبتابعــة آثــار أنشــطة الشــركات
املشـــمولة برقابتـــه علـــى األضـــرار البيئيـــة الناجتـــة مـــن
نش ــاطاتها ،حي ــث تتاب ــع ف ــرق الدي ــوان اإلنبعاث ــات الغازي ــة
ونســبها فيمــا يخــص الشــركات النفطيــة ،كمــا يتابــع الديــوان
تش ــغيل الش ــركات ملصانعه ــا وفق ــا لالش ــتراطات البيئي ــة.
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فيمـــا لـــم يتبـــن للباحثـــان وجـــود دور لديـــوان احملاســـبة
مبحاســبة اجلهــات املشــمولة برقابتــه يف حــال عــدم إســهامها
يف تنميـــة املجتمـــع ،ويـــرى الباحثـــان أن ذلـــك يحتـــاج إلـــى
تعديــل تشــريعي إمــا يف قانــون ديــوان احملاســبة ذاتــه بإعطــاء
مزي ــدا م ــن الصالحي ــات لف ــرق التدقي ــق ،أو تش ــريع جدي ــد
يجبـــر الشـــركات علـــى املســـاهمة مجتمعيـــا لدفـــع عجلـــة
النم ــو والتنمي ــة ،بحي ــث يتمك ــن فري ــق التدقي ــق ع ــن طري ــق
رقاب ــة اإللت ــزام بالتأك ــد م ــن دور اجله ــة يف تنمي ــة املجتم ــع.

التوصيـــــات

وق ــد توص ــل الباحث ــان ملجموع ــة م ــن التوصي ــات وذل ــك بع ــد
البحــث ومبــا يتوافــق ونتائــج اإلســتبانات التــي أعــدت لهــذا
الشــأن ،وهــي كالتالــي:
• ضــرورة اســراع املشــرع الكويتــي يف ســن قوانــن تتواكــب
واملســـتوى املعـــريف للمجتمـــع الكويتـــي مبفهـــوم
املســـؤولية اإلجتماعيـــة.
• أهميــة تعديــل قانــون الديــوان تشــريعيا ليعطــي املدققــن
مزيــدا مــن الصالحيــات للرقابــة علــى أنشــطة املســؤولية
اإلجتماعيــة ودورهــا يف تنميــة املجتمــع الكويتــي.
• يوص ــي الباحث ــان الش ــركات الكويتي ــة بتكثي ــف األنش ــطة

املصادر العربية:
 .1م ــوالي خلض ــر ،د .عبال ــرزاق" ،أث ــر تبن ــي املس ــؤولية اإلجتماعي ــة عل ــى األداء املال ــي
للشــركات" ،كليــة العلــوم اإلقتصاديــة والتجاريــة وعلــوم التســيير جامعــة ورقلــة.2011 ،
 .2التويجـــري ،د.محمـــد إبراهيـــم" ،املســـؤولية اإلجتماعيـــة يف القطـــاع اخلـــاص يف
اململكـــة العربيـــة الســـعودية" ،املجلـــة العربيـــة لـــإدارة.1998 ،
 .3النعيم ــات ،د.س ــعيد مخل ــد" ،دور محاس ــبة املس ــؤولية اإلجتماعي ــة وم ــدى تطبيقه ــا
عل ــى قط ــاع البن ــوك التجاري ــة يف األدرن" ،جامع ــة البلق ــاء التطبيقي ــة.2011 ،
 .4األس ــرج ،حس ــن عبداملطل ــب" ،املس ــؤولية اإلجتماعي ــة للقط ــاع اخل ــاص ودوره ــا يف
التنمي ــة املس ــتدامة للمملك ــة العربي ــة الس ــعودية" ،أبري ــل .2014
 .5النج ــار ،د.جمي ــل حس ــن" ،املس ــؤولية اإلجتماعي ــة ملنش ــآت األعم ــال وأثره ــا عل ــى
األداء املالي-دراس ــة تطبيقي ــة عل ــى الش ــركات املس ــاهمة العام ــة املدرج ــة يف بورص ــة
فلس ــطني" ،كلي ــة العل ــوم اإلداري ــة واإلقتصادي ــة.2014 ،
 .6التميمــي ،وفــاء" ،واقــع تبنــي املســؤولية اإلجتماعيــة يف التســويق للشــركات املنتجــة
ملســـتحضرات التجميل-دراســـة ميدانيـــة مبنيـــة علـــى آراء مجموعـــة مـــن مديـــري
شـــركات إنتـــاج مســـتحضرات التجميـــل" ،املجلـــة األردنيـــة يف إدارة األعمـــال ،العـــدد

اإلجتماعيـــة ال ســـيما اخليريـــة والصحيـــة مـــن قبـــل

.2010 ،3

الشــركات الكويتيــة ،حيــث تبــن مــن االســتبانة محدوديــة

 .7زه ــراء ،أ.ص ــادق" ،املس ــؤولية اإلجتماعي ــة ودوره ــا يف حماي ــة املس ــتهلك ،جامع ــة

دور الشـــركات الكويتيـــة يف التنميـــة ،باإلضافـــة إلـــى
محدودي ــة التفاع ــل م ــن األف ــراد م ــع األنش ــطة ،الس ــيما
وأن عـــددا كبيـــرا مـــن أفـــراد العينـــة يـــرون أن هـــدف
الش ــركات تس ــويقي بعي ــدا ع ــن األه ــداف التنموي ــة.
• ض ــرورة تعري ــف دي ــوان احملاس ــبة ب ــدوره يف املس ــاهمة
بالتنميـــة بشـــكل عـــام واملراقبـــة علـــى اإلســـهامات
اإلجتماعيـــة بشـــكل خـــاص للمجتمـــع الكويتـــي وذلـــك
الرتفـــاع نســـبة األشـــخاص الذيـــن ال يعرفـــون دور
الديـــوان.
• التأكـــد مـــن تضمـــن فـــرق التدقيـــق أنشـــطة اجلهـــة
اإلجتماعيـــة وآثـــار نشـــاطاتها علـــى البيئـــة يف

بش ــا.
 .8عيســى ،د.فــؤاد محمــد" ،املســؤولية اإلجتماعيــة للقطــاع اخلــاص يف مصر-دراســة
حالــة تطبيقيــة لقيــاس وتقييــم املســؤولية اإلجتماعيــة للشــركات" ،وكيــل وزارة التجــارة
والصناع ــة.
 .9بـــن جيمـــة ،مـــرمي" ،املســـؤولية اإلجتماعيـــة وأخالقيـــات اإلدارة" ،كليـــة العلـــوم
اإلقتصاديـــة والتجاريـــة وعلـــوم التســـيير ،وزارة التعليـــم العالـــي والبحـــث العلمـــي.
 .10عيــران ،رقيــة ،املســؤولية اإلجتماعيــة للشــركات بــن الواجــب الوطنــي اإلجتماعــي
واملبــادرات الطوعيــة ،ســوق فلســطني لــأوراق املاليــة.
 .11احلنيطـــي ،د.هنـــاء محمـــد" ،مـــدى تطبيـــق محاســـبة املســـؤولية اإلجتماعيـــة يف
البنـــوك اإلســـامية العاملـــة يف األردن" ،جامعـــة عمـــان العربيـــة.
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خصخصـة سـوق األوراق الماليـــة
حــدث تــاريخي للكـــويت
مدقق مساعد /سارة فيصل الحمر
إدارة الرقابة على الشركات

يعــد ســوق الكويــت لــأوراق املاليــة مــن أقــدم البورصــات علــى مســتوى اخلليــج العربــي فكانــت بداياتــه مــع صــدور قانــون
تنظي ــم الت ــداوالت املالي ــة ع ــام  1962وه ــذا القان ــون خض ــع لع ــدة تعدي ــات أهمه ــا يف ع ــام  1983ح ــن ص ــدر مرس ــوم
تنظيــم ســوق الكويــت لــأوراق املاليــة فنصــت املــادة األولــى منــه " يتولــى ســوق الكويــت لــأوراق املاليــة مباشــرة نشــاطه
وفقــا ألحــكام هــذا املرســوم ويتمتــع هــذا الســوق بالشــخصية االعتباريــة املســتقلة وتكــون لــه أهليــة التصــرف يف أموالــه
وإداراتهــا وحــق التقاضــي"  ،ويف حينــه كان الســوق يــدار مــن قبــل جلنــة تشــكل برئاســة وزيــر التجــارة والصناعــة .
وانته ــت ه ــذه التعدي ــات إل ــى آخ ــر تعدي ــل عن ــد ص ــدور
القانــون رقــم ( )7لســنة  2010بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق
املـــال وتنظيـــم نشـــاط األوراق املاليـــة فأصبـــح الســـوق
تاب ــع للهيئ ــة حي ــث نص ــت امل ــادة ( )3م ــن القان ــون عل ــى
أهــداف الهيئــة ومنهــا تنظيــم نشــاط األوراق املاليــة مبــا
يتس ــم بالعدال ــة والتنافس ــية والش ــفافية.
وبع ــد ذل ــك اتخ ــذت الهيئ ــة أول ــى خطواته ــا يف إحي ــاء فك ــرة
تخصيـــص ســـوق الكويـــت لـــأوراق املاليـــة وذلـــك بتفعيـــل
املــادة ( )33مــن قانــون انشــائها فصــدر عــن مجلــس مفوضــي
الهيئ ــة الق ــرار رق ــم ( )37لس ــنة  2013بش ــأن املوافق ــة عل ــى
الترخيـــص بتأســـيس وحتديـــد رأس مـــال شـــركة بورصـــة
الكويــت كشــركة مســاهمة كويتيــة عامــة (ش.م.ك.ع) فنصــت
املــادة ( )33يف فقرتهــا األولــى علــى أن " ال يجــوز منح ترخيص
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بورص ــة إال لش ــركة مس ــاهمة يح ــدد رأس ماله ــا بق ــرار م ــن
مجلــس املفوضــن ،" ..فتولــت شــركة بورصــة الكويــت بتاريــخ
 25أبري ــل  2014مس ــئولية إدارة مرف ــق البورص ــة ويف تاري ــخ
 2016/10/5اعتب ــرت ش ــركة بورص ــة الكوي ــت ه ــي بورص ــة
األوراق املاليـــة الرســـمية يف الكويـــت بعدمـــا أعلـــن رئيـــس
مجلـــس مفوضـــي هيئـــة أســـواق املـــال عـــن حتويـــل مرفـــق
س ــوق الكوي ــت ل ــأوراق املالي ــة م ــن مرف ــق ع ــام إل ــى ش ــركة
مس ــاهمة عام ــة تع ــود ملكيته ــا بالكام ــل للهيئ ــة مم ــا يترت ــب
علي ــه انته ــاء الش ــخصية االعتباري ــة للس ــوق وانته ــاء العم ــل
مبرســـوم إنشـــائه ،والنقلـــة الثانيـــة وهـــي النقلـــة املؤثـــرة يف
عملي ــة تخصي ــص بورص ــة الكوي ــت بتفعي ــل الفق ــرة الثاني ــة
م ــن امل ــادة ( )33م ــن القان ــون رق ــم ( )7لس ــنة  2010بش ــأن
إنشـــاء هيئـــة أســـواق املـــال وتنظيـــم نشـــاط األوراق املاليـــة

وذلـــك عندمـــا نشـــر إعـــان يف اجلريـــدة الرســـمية بتاريـــخ
 2018/5/6ح ــول املزاي ــدة عل ــى حص ــة م ــن أس ــهم رأس م ــال
شــركة بورصــة الكويــت لــأوراق املاليــة تتــراوح مــا بــن %26
إلـــى  ،%44والتـــي فـــاز بهـــا حتالـــف شـــركة االســـتثمارات
الوطني ــة حي ــث يض ــم ه ــذا التحال ــف كل م ــن ش ــركتي األول ــى
لالســتثمار وأرزان للتمويــل واالســتثمار ،إضافــة إلــى بورصــة
أثين ــا.
وبهـــذا يكـــون التحالـــف قـــد متلـــك احلـــد األقصـــى مـــن
احلصــة املطروح ــة م ــن أســهم ش ــركة البورص ــة البالغــة %44
يف ح ــن يط ــرح  %50لالكتت ــاب الع ــام يف غص ــون ع ــام ب ــن
الربعــن األخيــر مــن عــام  2019واألول مــن عــام  ،2020و%6
املتبقيـــة يتوقـــع أن تـــؤول إلـــى احلكومـــة (املؤسســـة العامـــة
للتأمين ــات االجتماعي ــة).
وقــد صــرح العديــد مــن االقتصاديــن الكويتيــن أن خصخصــة
بورصـــة الكويـــت ستشـــكل عالمـــة فارقـــة يف االقتصـــاد
الوطن ــي يف حتقي ــق أه ــداف ورؤي ــة (كوي ــت جدي ــدة ،)2035
فمش ــروع اخلصخص ــة يع ــد خطـــوة مهم ــة جل ــذب وتعزي ــز
االس ــتثمارات إل ــى الس ــوق املال ــي احملل ــي واس ــتقطاب رؤوس
األم ــوال األجنبي ــة فه ــذا التح ــول س ــيمنح القط ــاع اخل ــاص
دورا أق ــوى وفرص ــة أكب ــر لتطوي ــر االقتص ــاد الوطن ــي مم ــا
يع ــزز مكان ــة الب ــاد كمرك ــز مال ــي إقليم ــي.
يف اجلان ــب األخ ــر ورغ ــم م ــا يحمل ــه مش ــروع اخلصخص ــة
مـــن تعزيـــز مســـاهمة القطـــاع اخلـــاص باالقتصـــاد هنـــاك
معارضـــون يـــرون أن اخلصخصـــة لهـــا دور رائـــد يف تغييـــر
مســـار الكثيـــر مـــن االســـتثمارات التشـــغيلية علـــى غـــرار
خطـــوط الطيـــران والســـكك احلديـــد واملؤسســـات العامـــة
التــي تتطلــب تنشــيطها ادارات جديــدة ،منوهــة أن خصخصــة
البورص ــة يف الوق ــت احلال ــي ق ــد تصاحبه ــا خط ــورة خاص ــة
يف ظ ــل ع ــدم اكتم ــال التج ــارب الت ــي تتطلبه ــا تل ــك املرحل ــة
مب ــا فيه ــا البع ــد الرقاب ــي ال ــذي ب ــات مبن ــأى ع ــن امكاني ــة
تغلي ــب املصلح ــة العام ــة عل ــى املصلح ــة الش ــخصية.

وأن خصخصـــة البورصـــة يف الوقـــت احلالـــي يســـهل حتكـــم
أكثــر مــن مجموعــة يف مســار األمــور فيهــا خصوص ـاً أن %50

مـــن رأســـمالها مملـــوكاً للقطـــاع اخلـــاص عبـــر الشـــركات

املرخــص لهــا مــن قبــل هيئــة أســواق املــال ،وأن املالــك ســيكون

احلك ــم واملته ــم يف الوق ــت ذات ــه ل ــدى وقوع ــه يف أي مخالف ــة.

وأرى قبــل تفعيــل اخلصخصــة كانــت هيئــة أســواق املــال هــي

مال ــكا ورقيب ــا يف آن واح ــد وبانته ــاء املرحل ــة األخي ــرة م ــن
اخلصخص ــة بط ــرح احلص ــة املتبقي ــة لالكتت ــاب الع ــام تك ــون

الهيئ ــة ق ــد تفرغ ــت متام ــا لدوره ــا الرقاب ــي مم ــا يؤك ــد لن ــا
أن البورص ــة وإن كان ــت حت ــت إدارة القط ــاع اخل ــاص فه ــي
دائم ــا حت ــت مظل ــة الهيئ ــة رقابي ــا وذل ــك وفق ــا للقان ــون رق ــم

( )7لس ــنة .2010

وهنـــاك منافـــع ســـتقدمها اخلصخصـــة للشـــركات املدرجـــة
واملتداولـــون وذلـــك يف ظـــل التوقعـــات بإقـــدام التحالـــف

الفائ ــز عل ــى تغيي ــر وج ــه الســـوق بطـــرح منتج ــات جدي ــدة
تلبـــي متطلبـــات املتداولـــن وترفـــع حجـــم الســـيولة ونـــاجت

ذلـــك بالطبـــع زيـــادة عـــدد املســـتثمرين للســـوق علـــى
الصعيديـــن احمللـــي واألجنبـــي ممـــا يعـــود بالنفـــع العـــام

علـــى االقتصـــاد الوطنـــي.

ويف األخيـــر نشـــير إلـــى أن فكـــرة اخلصخصـــة ســـاح ذو
حديـــن ينجـــح يف بعـــض املجـــاالت الســـيما االقتصاديـــة
منه ــا والت ــي يك ــون الغ ــرض منه ــا حتقي ــق الرب ــح كم ــا ه ــو
احلـــال يف البورصـــة فســـتكون اخلصخصـــة عنصـــر جـــذب

وانتعـــاش للســـوق.

ومســـاوئ اخلصخصـــة تظهـــر يف املجـــاالت اخلدميـــة مثـــل

(الكهرب ــاء وامل ــاء )..الت ــي ال حتق ــق رب ــح حي ــث إن مصاري ــف
تشــغيلها تفــوق ربحيتهــا واملعــروف أن القطــاع اخلــاص همــه
األول هـــو حتقيـــق ربـــح بأقـــل تكلفـــة ممكنـــة لـــذا يف مثـــل

ه ــذه املج ــاالت يج ــب أن تتدخ ــل احلكوم ــة لتحم ــي الفئ ــات

املس ــتفيدة ليتمتع ــوا باخلدم ــات عل ــى أكم ــل وجه ــه.

املراجع :
• القانون رقم ( )7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية .
• اجلريدة الرسمية (الكويت اليوم) العدد  1391التاريخ 2018/5/6
• املوقع اإللكتروني لوكالة كونا https://www.kuna.net.kw
• املوقع اإللكتروني لشركة بورصة الكويت https://www.boursakuwait.com
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رؤية رقابية

أهمية الرقابة
في تصحيح مســار
السياسة العامة
في الدول

السياس ــة العام ــة ه ــي عب ــارة ع ــن نظ ــام مع ــن تس ــعى احلكوم ــة احملل ّي ــة يف
اعداد /عصام دعاس ذياب

الدولــة إلــى تطبيقهــا ،والتحقــق مــن التــزام اجلميــع فيــه ســواء كانــوا أفــرادا أم

مدير دائرة االعالم والبروتوكول في

مؤسســات ،وأيضــا تعــرف السياســة العامــة بأنهــا برنامــج عمــل حكومــي يحتــوي

وحدة العالقات العامة  .ديوان الرقابة

عل ــى مجموع ــة م ــن القواع ــد ،والت ــي تلت ــزم احلكوم ــة بتطبيقه ــا يف املجتم ــع،

المالية واإلدارية  .دولة فلسطين

وتشــمل السياســة العامــة تقــدمي مجموعــة مــن الفوائــد العامــة ،مثــل :توفيــر
طــرق نقــل مناســبة ممــا يســاهم يف تقــدمي العديــد مــن اخلدمــات للمجتمــع.
ويرتبــط نشــأة السياســة العامــة علــى النظــام احلكومــي الــذي يعتمــد علــى دور
املؤسســات احلكوميــة يف تطبيــق السياســة ،ويســاهم ذلــك يف توفيــر مجموعــة
م ــن االس ــتراتيجيات الت ــي س ــاعدت عل ــى تطبي ــق اخلط ــط احلكومي ــة بنج ــاح،
والتــي تركــز علــى دور احلكومــة يف بنــاء مجتمــع حضــاري يوفــر أســس احليــاة
املناس ــبة لألف ــراد .وته ــدف السياس ــة العام ــة ال ــى حتقي ــق املصلح ــة الش ــعبية.
إذ تســعى إلــى ضمــان حتقيــق مصالــح املواطنــن مبــا يتناســب مــع حاجاتهــم،
ويحافــظ علــى حقوقهــم.

لذلـــك ال تقتصـــر السياســـة العامـــة علـــى فئـــة معينـــة مـــن

ضمــان الوصــول إلــى النتائــج املطلوبــة بنجــاح .تهتــم السياســة

األفـــراد ،بـــل تشـــمل كافـــة فئـــات املجتمـــع .وتعتمـــد علـــى

العام ــة يف اجلم ــع ب ــن كاف ــة املؤسس ــات احلكومي ــة ،وتكلي ــف

مجموعــة مــن اإلجــراءات املدروســة ،والتــي تســاهم يف تنفيــذ

كل منه ــا مبجموع ــة م ــن امله ــام والوظائ ــف مب ــا فيه ــا وظيف ــة

كافـــة األهـــداف اخلاصـــة بهـــا .وتســـتخدم مجموعـــة مـــن

الرقابـــة االســـتراتيجية التـــي ينـــاط اجرائهـــا الـــى األجهـــزة

املــوارد البشــرية ،والطبيعيــة ،والصناعيــة ،التــي تســاعد علــى

العليــا للرقابــة املاليــة واإلداريــة املوجــودة يف كافــة الــدول)1( .
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ويشــير النهــج االســتراتيجي ألنشــطة االجهــزة العليــا للرقابــة

فعاليــة البرامــج واملشــاريع أو تقــدمي التوصيــات التــي تســتند

إلـــى مرحلـــة التخطيـــط ألنشـــطة تلـــك االجهـــزة لتحديـــد

إلـــى أعمـــال التدقيـــق وليـــس علـــى أســـاس منتظـــم ولكـــن

القضايـــا االســـتراتيجية للنظـــر فيهـــا يف ســـياق أنشـــطة
الرقابـــة واالستشـــارة .إن التخطيـــط وأنشـــطة التحضيـــر
للرقابـــة االســـتراتيجية هـــي املراحـــل األساســـية يف إجـــراء
عمليـــات الرقابـــة والتدقيـــق علـــى الرقابـــة االســـتراتيجية.
وتزيـــد الرقابـــة االســـتراتيجية مـــن متطلبـــات عمليـــة
التخطي ــط حي ــث ميك ــن عل ــى س ــبيل املث ــال إع ــداد التقاري ــر
أو الدراســـات التحليليـــة األوليـــة.
وتؤكـــد مبـــادرة اإلنتوســـاي للتنميـــة "مبـــادئ اإلدارة
االســـتراتيجية لألجهـــزة العليـــا للرقابـــة علـــى النهـــج
االســـتراتيجي لعمـــل الرقابـــة والتدقيـــق اســـتناداً إلـــى
االســـتراتيجية العامـــة ألنشـــطة األجهـــزة العليـــا للرقابـــة
واحلاجـــة إلـــى إدارة التغييـــر.
كمـــا ميكـــن أن تتعلـــق الرقابـــة االســـتراتيجية بالتدقيـــق أو
التقييـــم أو االستشـــارات حـــول عناصـــر مختلفـــة مـــن دورة
السياس ــة احلكومي ــة العام ــة ومتاس ــك السياس ــة احلكومي ــة
العام ــة بش ــكل ع ــام وذل ــك م ــن التخطي ــط االس ــتراتيجي إل ــى

لإلش ــارة إل ــى الفج ــوات يف تقيي ــم احلكوم ــة ل ــأداء إلظه ــار
املمارســـة اجليـــدة يف تقييـــم األداء ومســـاعدة احلكومـــة يف
القض ــاء عل ــى ه ــذه الفج ــوة.
إن درجــة إشــراك األجهــزة العليــا للرقابــة يف إجــراء الرقابــة
االســـتراتيجية يثيـــر مســـألة صالحيـــات األجهـــزة العليـــا
للرقاب ــة .مم ــا ميك ــن معظ ــم األجه ــزة العلي ــا للرقاب ــة وضم ــن
نط ــاق صالحياته ــم املس ــاهمة يف حتقي ــق األه ــداف الوطني ــة
م ــن خ ــال تنفي ــذ النه ــج االس ــتراتيجي واملتكام ــل يف أنش ــطة
الرقاب ــة واالستش ــارة والتقيي ــم.
ويجب أن تتخذ األجهزة العليا للرقابة القرار املستقل حول نوع
التدقيق الذي يتم إجراؤه اعتما ًدا على الصالحيات وتوقعات
أصحاب املصلحة وشروط وتوافر املوارد ( )2وخلق 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

تقييــم األداء واملســاءلة ،وتشــمل الرقابــة االســتراتيجية أيضــا

األجهـــزة العليـــا للرقابـــة علـــى مراقبـــة تنفيـــذ البرامـــج

تدقيق ــا عل ــى املس ــتوى الوطن ــي يفح ــص العناص ــر الرئيس ــية

احلكوميـــة ،املوزعـــة علـــى مختلـــف القطاعـــات لتحقيـــق

الثالثــة لدمــج السياســات احلكوميــة العامــة والبرامــج أفقي ـاً
(بواســـطة الـــوزارات) وعموديـــا (علـــى مســـتويات احلكومـــة
املختلفـــة) وإشـــراك املجتمـــع املدنـــي وأصحـــاب املصلحـــة.

وميكــن لألجهــزة العليــا للرقابــة التدقيــق علــى األداء وتقييــم

السياس ــة العام ــة للدول ــة الت ــي م ــن خالله ــا يحك ــم العال ــم
علـــى درجـــة شـــفافية ومصداقيـــة الدولـــة يف تنفيذهـــا
لبرامجهـــا بالشـــكل اإليجابـــي ومـــدى انســـجام الدولـــة مـــع
النظـــام العاملـــي ومعاييـــر النزاهـــة والشـــفافية.

املـــــــراجــــع:
 .1مفهوم السياسة العامة.
 .2الوثيقة الرئيسية حول املوضوع الثاني للكونغرس الثالث والعشرين لإلنتوساي
“دور الهيئات العليا للمراجعة يف حتقيق األولويات واألهداف الوطنية”

املشروع رقم 3
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ً
55عاما مــن النجاحات نحو
المحاســبة يطوي
التميز المهني المســتدام
يطــوي ديــوان احملاســبة عامــه اخلامــس واخلمســون امللــيء باإلجنــازات الرقابيــة ســعي ًا لتحقيــق رؤيتــه االســتراتيجية لألعــوام
( 2020-2016التمي ــز املهن ــي املس ــتدام) والت ــي ته ــدف إل ــى االس ــتمرارية يف احلف ــاظ عل ــى التمي ــز يف أداء األعم ــال مبهني ــة
وكف ــاءة يف ظ ــل الظ ــروف احمليط ــة م ــن ناحي ــة املنافس ــة والتط ــورات عل ــى كاف ــة األصع ــدة وذل ــك مب ــا يس ــاهم يف أداء الدي ــوان
لرس ــالته الت ــي أنش ــأ م ــن أجله ــا وه ــي حتقي ــق رقاب ــة فعال ــة عل ــى األم ــوال العام ــة.
وحــرص ديــوان احملاســبة منــذ انشــائه بتاريــخ  7يوليــو  1964علــى تكثيــف أنشــطته الرقابيــة علــى املســتوى اإلقليمــي والعاملــي
باإلضافــة الــى الســعي نحــو االرتقــاء باملنتجــات الرقابيــة وتطويــر كفــاءة األداء ضمــن قطاعاتــه الرقابيــة ،باإلضافــة الــى تعزيــز
التواصــل مــع األطــراف ذات العالقــة.

أوال :أهم اإلصدارات الرقابية:
يتصـــدر تقريـــر ديـــوان احملاســـبة عـــن نتائـــج الفحـــص
واملراجعـــة علـــى تنفيـــذ ميزانيـــات الـــوزارات واإلدارات
احلكوميـــة والهيئـــات واملؤسســـات العامـــة وحســـاباتها
اخلتامي ــة للع ــام  2018/2017قائم ــة إجن ــازات الدي ــوان عل ــى
الصعي ــد الرقاب ــي ،كم ــا صاحب ــه إص ــدار ع ــددا م ــن التقاري ــر
واالص ــدارات ذات الش ــأن الرقاب ــي والت ــي يطلقه ــا الدي ــوان
للمـــرة األولـــى يف تاريخـــه مثـــل اإلصـــدار اخلـــاص بتقريـــر
املواط ــن  2018وتقري ــر املوضوع ــات العالي ــة املخاط ــر ،إل ــى
جانــب إعــداد عــدد مــن أدلــة تخصصيــة وهــي دليــل احلوكمــة
ودليــل اخالقيــات املهنــة ودليــل مجموعــة االرشــادات الرقابيــة
للرقابـــة املســـبقة.
وعلــى صعيــد الدراســات الرقابيــة اخلاصــة بتقييــم األداء قــام
الدي ــوان بإع ــداد  10دراس ــات رقابي ــة جدي ــدة و  12دراس ــة
متابعـــة يعدهـــا الديـــوان كل ثـــاث ســـنوات بهـــدف تقييـــم
ومتابعـــة بعـــض املوضوعـــات الرقابيـــة منهـــا تقييـــم كفـــاءة
وفاعلي ــة نظ ــم وخط ــط حف ــر اآلب ــار (استكش ــايف  -تنم ــوي)
وأثره ــا عل ــى حج ــم االحتياط ــي وكمي ــات اإلنت ــاج املس ــتهدفة
بالشـــركة الكويتيـــة لالستكشـــافات البتروليـــة اخلارجيـــة،
و دراســـة عقـــود مشـــروع مدينـــة صبـــاح الســـالم اجلامعيـــة
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وم ــدى الت ــزام اجلامع ــة بالتنفي ــذ وف ــق امل ــدة والقيم ــة ،إل ــى
جانـــب الدراســـة اخلاصـــة بتقييـــم كفـــاءة وفاعليـــة آليـــات
تنفي ــذ عق ــود النظاف ــة ببلدي ــة الكويت،ودراس ــة تقيي ــم م ــدى
كفـــاءة وفاعليـــة وزارة الصحـــة يف توفيـــر الصحـــة اجليـــدة
والرفـــاه للمواطنـــن واملقيمـــن.

ثانيا :أبرز اإلجنازات الدولية:
ومـــن أبـــرز إجنـــازات الديـــوان علـــى الصعيـــد الدولـــي

املتحـــدة االمريكيـــة خـــال الفتـــرة  18-20يوليـــو
وذلـــك بتنظيـــم إدارة الشـــؤون االقتصاديـــة واالجتماعيـــة
ب ــاألمم املتح ــدة  UNDESAبالتع ــاون م ــع مب ــادرة االنتوس ــاي
للتنميــة  ،IDIبهــدف تزويــد مدققــي الديــوان بآخــر التطــورات
الت ــي مت الوص ــول له ــا يف مج ــال التدقي ــق وتأهيله ــم للقي ــام
باألعمـــال الرقابيـــة يف اجلهـــات علـــى أكمـــل وجـــه وبجـــودة
وكف ــاءة عالي ــة.

2018

حصولـــه علـــى املركـــز األول يف عضويـــة مجلـــس مديـــري ثالثا :اتفاقيات التعاون املشترك

األسوســـاي وذلـــك ضمـــن مشـــاركته يف االجتمـــاع الرابـــع
عش ــر للجمعي ــة العام ــة للمنظم ــة اآلس ــيوية لهيئ ــات الرقاب ــة
العليـــا (األسوســـاي) والـــذي عقـــد خـــال الفتـــرة 22 – 19
ســـبتمبر  ،2018يف جمهوريـــة فيتنـــام  -هانـــوي ،باإلضافـــة
إلـــى اســـتضافته االجتمـــاع الســـنوي للجنـــة بنـــاء القـــدرات
لإلنتوســـاي  CBCواجتمـــاع اللجنـــة التوجيهيـــة املعنيـــة
بالتع ــاون م ــع املانح ــن خ ــال الفت ــرة  7 - 3س ــبتمبر ،2018
للمس ــاهمة يف دع ــم وتنمي ــة الق ــدرات املؤسس ــية والق ــدرات
املهنيـــة للعاملـــن واملســـاهمة يف تطويـــر وســـائل التواصـــل
وتشــجيع تبــادل زيــادة املعرفــة واخلبــرات مبشــاركة عــدد مــن
األجه ــزة الرقابي ــة الرائ ــدة عامليـ ـاً يف ه ــذا املج ــال والعدي ــد
مـــن املنظمـــات والهيئـــات املهنيـــة والداعمـــة لهـــذا الشـــأن،
وذل ــك بحضـــور عش ــرة رؤس ــاء أجهـــزة عليـــا علـــى مســـتوى
العالــم واســتضافة  93مشــاركاً ،مــن  53دولــة وجهــات مهنيــة.
كمــا شــارك الديــوان يف االجتمــاع األممــي لقيــادات األجهــزة
العليـــا للرقابـــة املاليـــة واحملاســـبة حـــول أهـــداف التنميـــة
املســـتدامة يف مقـــر األمم املتحـــدة بنيويـــورك  -الواليـــات

متاشـــياً مـــع الهـــدف الثالـــث مـــن اخلطـــة االســـتراتيجية
لديـــوان احملاســـبة  2020-2016واخلـــاص بتطويـــر وســـائل
التواص ــل وتش ــجيع زي ــادة تب ــادل املعرف ــة واخلب ــرات به ــدف
االســـتفادة مـــن خبـــرات وجتـــارب بعـــض األجهـــزة يف عـــدة
مجـــاالت رقابيـــة وإداريـــة وتعزيـــزاً للـــدور الرقابـــي لديـــوان
احملاس ــبة وق ــع الدي ــوان  6اتفاقي ــات تع ــاون جدي ــدة م ــع كل
م ــن املجل ــس األعل ــى ملراجع ــة احلس ــابات بجمهوري ــة بولن ــدا
ومكتـــب املدقـــق العـــام بجمهوريـــة جنـــوب أفريقيـــا ومركـــز
التميــز التابــع ملكتــب املســاءلة احلكوميــة يف الواليــات املتحــدة
األمريكيـــة ،إلـــى جانـــب مكتـــب املدقـــق العـــام بجمهوريـــة
املالديـــف واملجلـــس األعلـــى للحســـابات باململكـــة املغربيـــة
ومحكم ــة احلس ــابات التركي ــة ،باإلضاف ــة إل ــى جتدي ــد توقي ــع
اتفاقيــة التعــاون مــع مكتــب املراجــع واملدقــق العــام بجمهوريــة
بنغالدي ــش به ــدف توطي ــد العالق ــات الثنائي ــة م ــع األجه ــزة
الرقابي ــة عل ــى املس ــتويني اإلقليم ــي والدول ــي واالس ــتفادة م ــن
اخلبــرات واإلمكانــات املتاحــة والتعــرف علــى أحــدث الوســائل
وأفض ــل املمارس ــات املهني ــة يف ش ــتى املج ــاالت الرقابي ــة.
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موضوع العدد

رابعا :االستضافات الدولية واالقليمية
نظ ــم دي ــوان احملاس ــبة  12اس ــتضافة دولي ــة وإقليمي ــة ذات
الصلــة بالشــأن الرقابــي مــن برامــج تدريبيــة وحلقــات نقاشــية
واســتضافة خبــراء وملتقيــات علميــة ،منهــا اســتضافة خبــراء
مـــن هيئـــة التدقيـــق والتفتيـــش بجمهوريـــة كوريـــا اجلنوبيـــة
حــول موضــوع فحــص اجلوانــب الفنيــة املتخصصــة للمشــاريع
اإلنشـــائية واملناقصـــات ومشـــاريع الشـــراكة بـــن القطـــاع
الع ــام والقط ــاع اخل ــاص  ،P.P.Pواس ــتضافة امللتق ــى العلم ــي
األول حـــول موضـــوع التدقيـــق املبنـــي علـــى املخاطـــر وذلـــك
يف إطـــار اتفاقيـــة التعـــاون املشـــترك بـــن الديـــوان وجهـــاز
التدقيـــق األعلـــى للدولـــة بجمهوريـــة ألبانيـــا ،إلـــى جانـــب
ورش ــة عم ــل ح ــول موض ــوع تفعي ــل األنظم ــة اآللي ــة يف زي ــادة
فعاليــة التدقيــق واألداء الرقابــي بالتعــاون مــع مكتــب التدقيــق
الوطن ــي بجمهوري ــة الص ــن.

وذل ــك ملناقش ــة خط ــة األجه ــزة الرقابي ــة املش ــاركة باملهم ــة
التعاوني ــة ملنظم ــة األرابوس ــاي.

خامسا :أنشطة ومشاركات محلية
حتقيق ــا ملب ــدأ ش ــركاء ورقب ــاء يس ــعى دي ــوان احملاس ــبة عل ــى
الصعيــد احمللــي للمشــاركة يف األنشــطة ذات الشــأن الرقابــي

لتفعي ــل التواص ــل م ــع األط ــراف ذات العالق ــة منه ــا تنظي ــم

لقـــاء التواصـــل مـــع اجلهـــات املشـــمولة برقابـــة الديـــوان
املســـبقة للتعريـــف بالتعميـــم رقـــم  6لســـنة  2018مبشـــاركة
عـــدد مـــن اجلهـــات احلكوميـــة منهـــا وزارة الصحـــة ،ووزارة

التربي ــة والتعلي ــم العال ــي ،والهيئ ــة العام ــة للتعلي ــم التطبيق ــي

والتدريــب ،ومعهــد الكويــت لألبحــاث العلميــة ،ووزارة الشــؤون
االجتماعي ــة ،والهيئ ــة العام ــة لش ــؤون القص ــر.

كمـــا شـــارك الديـــوان يف معـــرض الكويـــت الدولـــي الثالـــث

كم ــا نظ ــم الدي ــوان عل ــى مس ــتوى املنظم ــة العربي ــة لألجه ــزة واألربعـــن للكتـــاب بهـــدف توعيـــة املجتمـــع بإصداراتـــه
الرقابيـــة واملهنيـــة خـــال الفتـــرة  24-14نوفمبـــر 2018
العليـــا للرقابـــة املاليـــة واحملاســـبة (األرابوســـاي) امللتقـــى
العلمـــي بعنـــوان «الـــدروس املســـتفادة مـــن تطبيـــق معاييـــر حيـــث نظـــم الديـــوان بعـــض الفعاليـــات الثقافيـــة املصاحبـــة
االنتوســـاي يف األعمـــال الرقابيـــة» خـــال الفتـــرة  11-7للمعـــرض مـــن خـــال تقـــدمي  3نـــدوات تعريفيـــة بالشـــأن
أكتوبـــر  2018حيـــث اســـتعرض املتطلبـــات والشـــروط الرقابــي أولهــا بعنــوان «دور ديــوان احملاســبة يف نشــر الثقافــة
األساســـية الواجـــب توافرهـــا بأجهـــزة الرقابـــة العليـــا ،املعرفي ــة باملجتم ــع» والت ــي س ــلطت الض ــوء عل ــى دور فري ــق
ومتطلبـــات تطبيـــق معاييـــر االنتوســـاي ،والتحديـــات التـــي نشـــر الثقافـــة املعرفيـــة يف توعيـــة األجيـــال حـــول أهميـــة
تواج ــه أجه ــزة ال ــدول املش ــاركة يف تطبيقه ــا ،باإلضاف ــة إل ــى احلفــاظ علــى املــال العــام ،والنــدوة الثانيــة بعنــوان «املشــاريع
اســتضافته لالجتمــاع التنســيقي األول حــول موضــوع «تقييــم التطويريــة يف ديــوان احملاســبة وأثرهــا علــى املجتمــع » ونــدوة
كفـــاءة وفاعليـــة اجلهـــات املعنيـــة إلدارة النفايـــات الصلبـــة» ثالثـــة حـــول «تقريـــر املواطـــن .»2018

24

الرقابة  .العـدد  . 58يوليو 2019

سادسا :التميز اإلداري واملؤسسي

آلي ــات العم ــل يف الدي ــوان م ــن خ ــال أس ــس ومعايي ــر مهني ــة.

أن متيـــز ديـــوان احملاســـبة وتعـــدد إجنازاتـــه الدوليـــة

مــن جانــب آخــر شــكل الديــوان فريقــا إلعــداد تقريــر ديــوان

واإلقليمي ــة واحمللي ــة ه ــي نت ــاج للبن ــاء املؤسس ــي ذو الكف ــاءة احملاســـبة حـــول تقييـــم األداء باســـتخدام إطـــار قيـــاس أداء
العالي ــة وال ــذي يس ــعى الدي ــوان بش ــكل مس ــتمر ملواكب ــة أخ ــر األجه ــزة العلي ــا للرقاب ــة تطبيق ــا ملتطلب ــات املنظم ــة الدولي ــة
التط ــورات العاملي ــة يف ه ــذا املج ــال تطلع ــا لتحقي ــق رؤيت ــه يف لألجهـــزة العليـــا للرقابـــة املاليـــة واحملاســـبة (االنتوســـاي)
حتقيــق التميــز املهنــي املســتدام ،ومــن أبــرز إجنازاتــه يف هــذا كأداة ش ــاملة للتقيي ــم املدع ــم باألدل ــة ألداء األجه ــزة الرقابي ــة
الشــأن تطبيــق نظــام التعليــم املهنــي املســتمر والــذي يتضمــن ولتحديـــد فـــرص حتســـن األداء ومقارنـــة تطـــور أو تأخـــر
إعــداد وحتديــث قاعــدة البيانــات اآلليــة للمســارات التدريبيــة أدائه ــا ع ــن النظ ــراء وحتدي ــد مواط ــن الق ــوة باإلضاف ــة إل ــى

ملنتســـبي الديـــوان وحتديثهـــا مبـــا يتوافـــق مـــع املســـتجدات اخلل ــل أو القص ــور وذل ــك به ــدف تعدي ــل أو تطوي ــر اجله ــاز
احمللي ــة والعاملي ــة ورص ــد نظ ــام النق ــاط املعتم ــد م ــن التعلي ــم الرقاب ــي.

املهن ــي املس ــتمر للمش ــاركني.

كمــا أطلــق الديــوان مشــروع املوســوعة الرقابيــة الــذي يهــدف

ومــن منطلــق ســعي الديــوان لتطويــر النظــم اإلداريــة املطبقــة إلنشـــاء قاعـــدة بيانـــات شـــاملة تتيـــح البحـــث عـــن جميـــع
لدعـــم التميـــز املهنـــي املنشـــود وحتقيـــق الرضـــا الوظيفـــي املس ــتندات والوثائ ــق الداعم ــة للعم ــل الرقاب ــي م ــن تقاري ــر
والــوالء املؤسســي بهــدف رفــع حتســن أداء الديــوان ،ولتفعيــل ســـنوية وتعاميـــم وقـــرارات وتشـــريعات وتقاريـــر األمـــوال
التواصـــل مـــع موظفـــي الديـــوان بجميـــع فئاتهـــم الوظيفيـــة املســتثمرة والدراســات والتكليفــات أو امليزانيــات ومالحظــات

والتع ــرف عل ــى احتياجاته ــم وتوقعاته ــم ومس ــتويات رضاه ــم ،لـــكل مـــن الرقابـــة املســـبقة والالحقـــة ومـــا يتعلـــق بهـــا مـــن
مت إع ــداد اس ــتبيان رض ــا املوظف ــن بالتنس ــيق م ــا ب ــن إدارة مخالفــات ماليــة جلميــع املعنيــن مبخرجــات العمليــة الرقابيــة
الشــؤون اإلداريــة وفريــق عمــل إعــداد تقريــر ديــوان احملاســبة لتكــون ضمــن نظــام إدارة العمليــات الرقابيــة واتاحــة البيانــات
الكويتـــي حـــول تقييـــم األداء باســـتخدام إطـــار قيـــاس أداء جلمي ــع مدقق ــي الدي ــوان وتوزي ــع صالحي ــات اس ــترجاع ه ــذه
األجه ــزة العلي ــا ،به ــدف قي ــاس م ــدى رض ــا املوظف ــن ح ــول البيان ــات بواس ــطة مال ــك النظ ــام.
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رقابة وحاسوب

قراصنة االنترنت
تستهدف
هاتفك الذكي،
فهــل أنت جاهز !

مهندس كمبيوتر اختصاصي رئيسي  /عائشة الدعيج
إدارة تقنية المعلومات

ق ــد يع ــرف هاتف ــك الذك ــي ( )Smart Phoneمعلوم ــات

ه ــذه الطلب ــات ألن ــه مقتن ــع أن التطبي ــق حقيق ــي .ومبج ــرد

عن ــك أكث ــر مم ــا تتص ــور!

تثبي ــت ه ــذه التطبيق ــات عل ــى الهوات ــف يتمك ــن املهاجم ــون

يعـــرف أيـــن أنـــت يف جميـــع األوقـــات .يعـــرف كل شـــخص

مـــن الوصـــول إلـــى كل بيانـــات الهاتـــف كمـــا يتمكنـــون مـــن

تتح ــدث إلي ــه ،وم ــا قلت ــه ل ــه .لدي ــه ص ــور عائلت ــك وكلم ــات
امل ــرور اخلاص ــة ب ــك واهتمامات ــك وأكث ــر م ــن ذل ــك .لذل ــك
يهت ــم املهاجم ــون بالبيان ــات املوج ــودة يف هاتف ــك أكث ــر م ــن

العثـــور علـــى موقعـــك ،وتشـــغيل الكاميـــرا والتقـــاط صـــور
وتســـجيل صوتـــك.
علــى الرغــم مــن أن متاجــر تطبيقــات  GoogleوApple

اهتمامهـــم بالكمبيوتـــر احملمـــول .بالنســـبة للقراصنـــة أو

تعمــل بشــكل جيــد علــى احلمايــة مــن البرامــج الضــارة التــي

املخترقـــن ،هـــو جـــواز ســـفر رقمـــي للوصـــول إلـــى كل مـــا

تظهــر يف ســوقها ،إال أن هــذه التطبيقــات الضــارة تنتشــر يف

يحتاج ــون معرفت ــه ع ــن الش ــخص .وله ــذا الس ــبب هجم ــات
القرصنـــة علـــى الهواتـــف الذكيـــة آخـــذة يف االرتفـــاع.
ً
نســـخا متطابقـــة مـــن تطبيقـــات
يقـــوم املهاجمـــون بإنشـــاء
حقيقيـــة وخـــداع اآلالف مـــن األشـــخاص لتثبيتهـــا .وعنـــد
محاولــة تثبيتهــا كأي تطبيــق آخــر يتــم طلــب اإلذن الســتخدام
الكامي ــرا والص ــوت واملوق ــع وع ــاد ًة يواف ــق الش ــخص عل ــى
26

الرقابة  .العـدد  . 58يوليو 2019

متاج ــر اجله ــات اخلارجي ــة .كم ــا ميك ــن أن يق ــوم Google
و Appleباحلماي ــة م ــن نق ــاط الضع ــف يف األجه ــزة ع ــن

طري ــق حتدي ــث نظ ــم التش ــغيل ،ولك ــن ال ميكنه ــا منع ــك م ــن
التعــرض للخــداع .حيــث أن ال تســتغل هــذه البرامــج الضــارة
الثغ ــرات األمني ــة باجله ــاز ،ب ــل إنه ــا تس ــتغل نق ــاط الضع ــف
اخلاص ــة بالش ــخص.

كيفية تأمين هاتفك من المخترقين

• جتنــب الشــبكات الالســلكية ( )WiFiالعامــة والغيــر آمنــة:

هن ــاك العدي ــد م ــن التدابي ــر الت ــي ميكن ــك اتخاذه ــا حلماي ــة

غال ًبــا مــا يســتهدف املخترقــون مواقــع مهمــة مثــل احلســابات

نفســـك مـــن اختـــراق الهاتـــف ،ومعظمهـــا يتضمـــن احلـــس
الســليم .باإلضافــة إلــى ذلــك ،هنــاك طــرق متقدمــة لضمــان
أن يك ــون هاتف ــك آم ًن ــا ق ــدر اإلم ــكان (دون فق ــدان وظيفت ــه
الكامل ــة) .فمث ــا:
نصائح أساسية ألمن الهاتف

املصرفي ــة عب ــر ش ــبكة  WiFiالعام ــة والت ــي غال ًب ــا م ــا تك ــون
غيــر آمنــة.

• حتديــث نظــام التشــغيل ( )IOSاخلــاص باألجهــزة :نصــح
اخلب ــراء بتثبي ــت حتديث ــات نظ ــام التش ــغيل مبج ــرد توفره ــا.
وذلــك ألن عنــد صــدور التحديثــات يعــرف املخترقــن بوجــود
الثغــرات األمنيــة التــي صــدر التحديــث مــن أجلهــا ويحاولــون

بالنســـبة ملســـتخدمي الهواتـــف العاديـــة ،يعـــد االلتـــزام

اختــراق األجهــزة غيــر احملدثــة.

القرصنـــة البســـيطة:

• عــدم حتميــل تطبيقــات مــن خــال مواقــع الكترونيــة أو مــن
خــال الرســائل :غالب ـاً مــا تكــون هــذه التطبيقــات تطبيقــات

باألساســـيات ضـــرورة عندمـــا يتعلـــق األمـــر بوقـــف جهـــود
• ال تت ــرك هاتف ــك دون مراقب ــة أب ـ ًـدا :يعـــد احلفـــاظ علـــى
هاتف ــك مع ــك يف جمي ــع األوق ــات أثن ــاء وج ــودك يف م ــكان

ض ــارة تت ــم برمجته ــا م ــن قب ــل مخترق ــن لقرصن ــة جه ــازك
فيج ــب حتمي ــل التطبيق ــات فق ــط م ــن متاج ــر التطبيق ــات

ع ــام ه ــو القاع ــدة األول ــى وأفض ــل قاع ــدة يج ــب اتباعه ــا.

اخلاص ــة بجه ــازك والتأك ــد م ــن مط ــور التطبي ــق.

• تغيي ــر رم ــز امل ــرور االفتراض ــي للهات ــف اخل ــاص ب ــك :مـــن

• ق ــم بإيق ــاف تش ــغيل مي ــزة اإلكم ــال التلقائ ــي اخلاص ــة ب ــك

املرجـــح أن يكـــون هاتفـــك مـــزو ًدا بكلمـــة مـــرور افتراضيـــة
بس ــيطة وميك ــن التنب ــؤ به ــا ،وميك ــن ألولئ ــك الذي ــن يعرف ــون
ذل ــك اس ــتخدام األم ــر لصاحله ــم .غ ّي ــر رم ــزك إل ــى ش ــيء
أكثـــر تعقيـــ ًدا ،وقـــم مبقاومـــة الرمـــوز " "1234و ""0000
و" "2580املعتـــادة التـــي يتـــم اســـتخدامها بشـــكل شـــائع.
• ق ــم ب ــإدارة أم ــان خاصي ــة  :Bluetoothجتن ــب اس ــتخدام
شــبكات  Bluetoothغيــر احملميــة وإيقــاف تشــغيل خدمــة

 Bluetoothعنـــد عـــدم اســـتخدامها.

• قــم بحمايــة بيانــات  PINو  Credit Cardاخلاصــة بــك:
اســـتخدم تطبي ًقـــا محم ًيـــا لتخزيـــن أرقـــام  PINوبطاقـــات

( :)autocompleteمـــن خـــال القيـــام بذلـــك ،ميكنـــك
من ــع الوص ــول إل ــى البيان ــات الش ــخصية الهام ــة واملخزن ــة.
• اح ــذف س ــجل التصف ــح وملف ــات تعري ــف االرتب ــاط وذاك ــرة

التخزيـــن املؤقـــت بانتظـــام (history, cookies, and

 :)cacheإن إزال ــة بصمت ــك االفتراضي ــة مهم ــة يف تقلي ــل
كمي ــة البيان ــات الت ــي ميك ــن حصاده ــا بواس ــطة املتطفل ــن.
خالص ــة الق ــول ،ال يوج ــد ش ــيء  %100آم ــن .ولك ــن هن ــاك
العديــد مــن الطــرق للحــد مــن املخاطــر وجتعــل مــن الصعــب
عل ــى املهاجم ــن اخت ــراق هاتف ــك الذك ــي.

االئتمـــان ،أو األفضـــل مـــن ذلـــك ،ال تخزنهـــا يف هاتفـــك
عل ــى اإلط ــاق.
طرق متقدمة لمنع قرصنة الهاتف

هنـــاك املزيـــد مـــن اخلطـــوات التـــي ميكنـــك اتخاذهـــا
حلمايـــة نفســـك.

املصادر:
• https://www.cnbc.com
• https://www.webroot.com
• https://www.cnet.com
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رقابة وحاسوب

الذكاء االصطناعي
والتدقيـق الداخلي

مددق مساعد  /لولوة الصقعبي
إدارة الرقابة على األداء

انتشــر يف الفتــرة األخيــرة أهميــة الــذكاء االصطناعــي يف عالــم التكنولوجيــا ،وظهــرت أهميــة مواكبــة هــذه التطــورات يف مجــال
التدقي ــق ملس ــاندة املنظم ــات بتق ــدمي ج ــودة خدم ــات أفض ــل م ــن خ ــال اس ــتخدام أفض ــل املمارس ــات ،فعل ــى املدق ــق أن ميتل ــك
بع ــض الكف ــاءات وامله ــارات يف ه ــذا املج ــال لتمكين ــه م ــن تطبي ــق دوره يف مس ــاندة اجله ــة املش ــمولة بالرقاب ــة ،كم ــا يفض ــل أن
تــدرج اإلدارة العليــا الــذكاء االصطناعــي يف إطــار خططهــا االســتراتيجية وخطــط التدقيــق الداخلــي لقيــاس املخاطــر وغيرهــا
مــن مجــاالت الرقابــة والتدقيــق ملــا لهــا أثــر كبيــر يف حتســن وتطويــر أعمــال التدقيــق ،تهــدف هــذه املقالــة إلــى تعريــف الــذكاء
االصطناعــي ،عالقتــه بالبيانــات الضخمــة واألمــن الســيبراني ،الفــرص واملخاطــر مــن تطبيــق الــذكاء االصطناعــي ،كيفيــة ادراج
ال ــذكاء الصناع ــي يف خط ــط التدقي ــق الداخل ــي.
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تعريـــف الـــذكاء االصطناعـــي" :علـــم وهندســـة صنـــع آالت

يعن ــي أن ــه مع ــرض للخط ــأ البش ــري (متعم ــد وغي ــر متعم ــد)

ذكيــة" ،أو " :الــذكاء الــذي تبديــه اآلالت والبرامــج مبــا يحاكــي

مم ــا يؤث ــر عل ــى أداء تل ــك اخلوارزمي ــات ويؤث ــر عل ــى تش ــغيل

الق ــدرات الذهني ــة البش ــرية وأمن ــاط عمله ــا ،مث ــل الق ــدرة

العملي ــات للمنظم ــات املس ــتخدمة له ــذه التكنولوجي ــا ،ويأت ــي

عل ــى التعل ــم واالس ــتنتاج ورد الفع ــل عل ــى أوض ــاع ل ــم تبرم ــج

هن ــا الرب ــط ب ــن ال ــذكاء االصطناع ــي واخلوارزمي ــات ،حي ــث
إن تركيب ــة تكنولوجي ــا ال ــذكاء االصطناع ــي تعتم ــد كلي ـاً عل ــى

حواس ــيب وبرام ــج ق ــادرة عل ــى اتخ ــاذ س ــلوك ذك ــي".

وج ــود اخلوارزمي ــات املس ــاندة لتمك ــن األجه ــزة م ــن األداء

البيانـــات الضخمـــة :مجموعـــات البيانـــات الكبيـــرة للغايـــة

بالنح ــو املرج ــو.

يف اآللــة ،كمــا أنــه اســم حلقــل أكادميــي مبعنــى كيفيــة صنــع

التــي ميكــن حتليلهــا حســابيا للكشــف عــن األمنــاط ،وخاصــه
فيم ــا يتعل ــق بالس ــلوك ،والتفاع ــل".
األمـــن الســـيبراني (" :)cyber-securityهـــو مصطلـــح
مبعن ــى حماي ــة األنظم ــة والش ــبكات والبرام ــج م ــن الهجم ــات
الرقميـــة .وتهـــدف هـــذه الهجمـــات احلاســـوبية عـــادةٌ إلـــى
الوصــول إلــى املعلومــات احلساســة أو تغييرهــا أو تدميرهــا،
ابت ــزاز األم ــوال م ــن املس ــتخدمني ،أو قط ــع مس ــار العملي ــات
التجاريـــة".
خوارزميات (" :)algorithmsمجموعه من التعليمات احملددة
بشكل جيد يف تسلسل حلل املشكلة" أو "طريقة تسلسل حلل
مشكلة ما ،ويستخدم عاد ًة ملعاجله البيانات ،واحلساب غيرها
من العمليات احلاسوبية والرياضية ذات الصلة".
الذكاء االصطناعي وعالقته بالبيانات الضخمة

هنـــاك عالقـــة مباشـــرة بـــن الـــذكاء االصطناعـــي
واخلوارزميـــات ،وأخـــرى بـــن البيانـــات الضخمـــة
واخلوارزمي ــات ،نس ــتطيع أن نبس ــط تل ــك العالق ــات بالق ــول
أن وجـــود البيانـــات الضخمـــة لـــدى املنظمـــة يحتـــم عليهـــم
تطويـــر اخلوارزميـــات لالســـتغالل األمثـــل لتلـــك البيانـــات
الضخم ــة ،فاخلوارزمي ــات ه ــي مجموع ــة م ــن األوام ــر الت ــي
تعطــى لألجهــزة ملعاجلــة كميــات كبيــرة مــن البيانــات بســرعة
ودق ــة هائل ــة تتع ــدى ق ــدرة األنس ــان ،لك ــن تبق ــى الثغ ــرة يف
هـــذا التطـــور التكنولوجـــي بأنـــه مـــن صنـــع اإلنســـان ،ممـــا

مخاطر وفرص تطبيق الذكاء االصطناعي

إن تطبيـــق التكنولوجيـــا العصريـــة ذات التقنيـــات العاليـــة،
يأت ــي مع ــه ف ــرص كثي ــرة للتط ــور املؤسس ــي م ــع تط ــور تل ــك
التكنولوجي ــا ،ولك ــن تراف ــق تل ــك الف ــرص مخاط ــر عالي ــة ق ــد
تنعك ــس بص ــورة عكس ــية إذا ل ــم يت ــم الس ــيطرة عليه ــا بش ــكل
صحيـــح ،فمـــن ضمـــن فـــرص ومخاطـــر اســـتخدام الـــذكاء
االصطناع ــي( :انظ ــر الصفح ــة التالي ــة)
إدراج الذكاء االصطناعي في خطط التدقيق الداخلي

للتدقيـــق الداخلـــي دور كبيـــر يف احلـــرص علـــى اســـتغالل
اجلهـــة للمـــوارد االســـتغالل األمثـــل يف إطـــار التشـــريعات
القانوني ــة واملؤسس ــية ،ويأت ــي دور فري ــق التدقي ــق الداخل ــي
بالـــذكاء االصطناعـــي مبســـاعدة اجلهـــة يف فهـــم ،تقييـــم،

اإلبـــاغ عـــن مـــدى تأثيـــر الـــذكاء االصطناعـــي ايجابيـــاً
أو ســـلباً علـــى قدرتهـــا املنظمـــة يف خلـــق قيمـــة مضافـــة
( )Added Valueيف امل ــدى القري ــب أو البعي ــد ،وم ــن أب ــرز
مهـــام التدقيـــق الداخلـــي املرتبطـــة بالـــذكاء االصطناعـــي:
• إدراج ال ــذكاء االصطناع ــي يف قائم ــة تقيي ــم املخاط ــر وم ــا
إذا كان هنــاك حاجــة إلدراجــه يف خطــط التدقيــق املبنــي
عل ــى املخاط ــر.
• أن يكــون لــه دور فعــال يف مشــاريع الــذكاء االصطناعــي منــذ
بدايتــه ويقتصــر يف مراجعــة املشــروع وتقــدمي التوصيــات
يف أفضــل املمارســات لضمــان التنفيــذ الناجــح.
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رقابة وحاسوب

الفرص

تقليص دورة إجراءات البيانات.

احل ــد م ــن األخط ــاء ع ــن طري ــق اس ــتبدال اإلج ــراءات الت ــي

يق ــوم به ــا املوظ ــف م ــع إج ــراءات قابل ــة للتك ــرار بش ــكل دقي ــق

المخاطر

تواجـــد التحيـــزات البشـــرية املجهولـــة يف تكنولوجيـــا

الـــذكاء االصطناعـــي.

تواجد األخطاء البشرية يف تكنولوجيا الذكاء االصطناعي.

م ــن قب ــل األجه ــزة.

الق ــدرة عل ــى اس ــتبدال األنش ــطة الت ــي تتطل ــب وقتــاً طوي ـ ً
ـا
وعمـــل روتينـــي مـــع أنشـــطة أخـــرى حتتـــاج كفـــاءة املـــوارد

البشـــرية لالســـتفادة املثلـــى مـــن الوقـــت وتقليـــل التكاليـــف.

ســوف يحقــق نتائــج مشــكوك يف نزاهتهــا.

اســـتبدال املوظـــف بالروبـــوت يف العمليـــات ذايتضمـــن

أن منتجـــات وخدمـــات الـــذكاء االصطناعـــي ،ســـتؤدي

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

خطـــر عـــدم قبـــول العمـــاء أو أصحـــاب املصلحـــة

القــدرة علــى رفــع اإليــرادات وزيــادة حصــة الســوق مــن خــال

تكلف ــة االس ــتثمار يف ال ــذكاء االصطناع ــي مرتفع ــة و تش ــمل

املبنيــة علــى معلومــات ضخمــة ودقيقــة لتحســن األعمــال.

تس ــفر ع ــن عائ ــد اس ــتثماري غي ــر مقب ــول.

احتماليـــة خطـــورة قصـــوى.

اســتخدام تكنولوجيــا الــذكاء االصطناعــي يف اتخــاذ القــرارات
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إل ــى أض ــرار مم ــا ق ــد يرت ــب إل ــى مخاط ــر مالي ــة.

ملبـــادرات املنظمـــة للـــذكاء االصطناعـــي.

(البنيــة التحتيــة ،البحــث والتطويــر ،واكتســاب املواهــب) وقــد

• ضمـــان التطـــرق القضايـــا األخالقيـــة امللحقـــة بالـــذكاء
االصطناعـــي وإدراجهـــا يف حوكمـــة وسياســـات اجلهـــة.
• ضمـــان اتبـــاع قواعـــد احلوكمـــة الصحيحـــة للـــذكاء
ا ال صطنا عـــي .
• ضمـــان إدارة املخاطـــر للخوارزميـــات وقاعـــدة البيانـــات
املبنيـــة عليهـــا.
الذكاء االصطناعي واألمن السيبراني

كمـــا هـــو احلـــال باحمليـــط االلكترونـــي ،يعتبـــر الهجـــوم
اإللكترونـــي ( )cyber-attacksمـــن أكبـــر املخاطـــر التـــي
تواجـــه اجلهـــات املســـتخدمة للنظـــم اإللكترونيـــة ،فاعتمـــاد
وتطـــور الـــذكاء االصطناعـــي يف املنظمـــات ســـيحتم عليهـــم
تطبيـــق األمـــن الســـيبراني بالشـــكل األمثـــل ،وللتدقيـــق
الداخلـــي دور يف التدقيـــق علـــى األمـــن الســـيبراني منهـــا:
• ضمـــان اجلاهزيـــة لالســـتجابة لتهديـــدات الهجـــوم
اإللكترونـــي.

امل ـ ـ ــراجـ ــع :
• The Institute of Internal Auditors .
(2017). GLOBAL PERSPECTIVES AND
– INSIGHTS . Artificial Intelligence
Considerations for the Profession of
Internal Auditing, 8.
• The Institute of Internal Auditors.
(2017). The IIA’s Artificial Intelligence
Auditing Framework. GLOBAL
PERSPECTIVES AND INSIGHTS, 16.
• https://en.oxforddictionaries.com/
definition/big_data
• https://en.oxforddictionaries.com/
definition/algorithm
• https://www.programiz.com/article/
algorithm-programming
• https://www.aljazeera.net/news/
/4/5/2016الذكاءscienceandtechnology/
 االصطناعي  -ما  -هو  -وما  -أبرز  -مظاهره• https://www.cisco.com/c/en/
us/products/security/what-iscybersecurity.html

• التعـــاون مـــع إدارة تكنولوجيـــا املعلومـــات لضمـــان وجـــود
خطـــط فعالـــة لألمـــن الســـيبراني.
• تيســير االتصــال والتنســيق بــن جميــع األطــراف يف اجلهــة
(مجلـــس اإلدارة  -اإلدارة العليـــا  -املوظفـــن  -جهـــات
الرقابـــة الداخليـــة واخلارجيـــة) فيمـــا يتعلـــق باملخاطـــر
املرتبط ــة باألم ــن الس ــيبراني.
الخـالصــة:

إن تطبي ــق ال ــذكاء االصطناع ــي يتواك ــب م ــع التط ــور التكنولوج ــي
يف املجــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة ،ملــا لــه مــن أهميــة
بالغ ــة يف تطوي ــر أعم ــال التدقي ــق ،ويوص ــى بدراس ــة تطبيق ــه يف
اجله ــات الرقابي ــة ،مل ــا يترت ــب علي ــه م ــن آث ــار يف حتس ــن األعم ــال
وأداء املدققـــن فيمـــا يخـــص العديـــد مـــن املجـــاالت ومنهـــا دقـــة
املعلوم ــات ،أفض ــل املمارس ــات للمه ــام الرقابي ــة ،وتطبي ــق خط ــط
التدقي ــق املبني ــة عل ــى املخاط ــر.
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تقرير العدد

ً
وفدا من مكتب
ديوان المحاســبة يســتضيف
التدقيــق الوطنــي بجمهورية فنلندا

إعداد :الفريق الفني لالستضافة

انطالق ــا م ــن اتفاقي ــة التع ــاون الثنائي ــة املوقع ــة ب ــن دي ــوان احملاس ــبة يف دول ــة الكوي ــت ومكت ــب التدقي ــق الوطن ــي الفنلن ــدي يف
ع ــام  2017اس ــتضاف دي ــوان احملاس ــبة نائ ــب املدق ــق الع ــام م ــن مكت ــب التدقي ــق الوطن ــي بجمهوري ــة فنلن ــدا مارك ــو مانيك ــو
والوف ــد املراف ــق ل ــه وذل ــك يف زي ــارة رس ــمية للدي ــوان خ ــال الفت ــرة  17- 15ابري ــل  2019به ــدف توس ــيع أف ــق ومج ــاالت التع ــاون
املش ــترك وتعزي ــز العالق ــات الثنائي ــة فض ــا ع ــن تب ــادل اخلب ــرات والتج ــارب يف مج ــال تدقي ــق األداء ،وذل ــك تنفي ــذا للمرحل ــة
الثاني ــة م ــن خط ــة عم ــل اتفاقي ــة التع ــاون املبرم ــة ب ــن كال اجلهازي ــن.
وتضم ــن ج ــدول أعم ــال الزي ــارة ع ــدة مواضي ــع منه ــا :االجتاه ــات احلديث ــة يف مج ــال تدقي ــق السياس ــة املالي ــة والتدقي ــق
االس ــتراتيجي ،أجن ــدة  2030أه ــداف التنمي ــة املس ــتدامة ،فاعلي ــة وكف ــاءة التدقي ــق إل ــى جان ــب حتدي ــد نق ــاط الضع ــف يف
اجلهــات املشــمولة بالرقابــة والتدقيــق وحتليــل املخاطــر وأعمــال الدراســات املســبقة ،باإلضافــة إلــى وجهــات النظــر حــول فوائــد
عملي ــات التدقي ــق يف اجله ــات
أهم املوضوعات املطروحة
أجندة
أهداف التنمية املستدامة
تدقيق األداء
تدقيق الكفاءة والفاعلية
2030

فريق -أساليب وحتليل البيانات -يف دعم عمليات تدقيق األداء
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أشــار الســيد /ماركــو مانيكــو ملــدى أهميــة موائمــة أهــداف
التنميـــة املســـتدامة مـــع اخلطـــة االســـتراتيجية اجلديـــدة
جله ــاز التدقي ــق الفنلن ــدي و التركي ــز عل ــى قضاي ــا أه ــداف
التنمي ــة املتعلق ــة باجلان ــب االقتص ــادي فض ــا ع ــن إضاف ــة
تدقيـــق أهـــداف التنميـــة املســـتدامة يف املســـتقبل وادراجهـــا
يف خطـــط التدقيـــق ويف املســـح املبدئـــي للبيئـــة التشـــغيلية
وإيجـــاد آليـــة لتدريـــب وبنـــاء قـــدرات املدققـــن يف جهـــاز
التدقيـــق الفنلنـــدي – لتحديـــد مواضيـــع التدقيـــق بشـــكل
صحي ــح ،وبالتال ــي حتقي ــق أقص ــى اس ــتفادة م ــن التقاري ــر مل ــا
ل ــه األث ــر الكبي ــر يف التطبي ــق الفعل ــي خلط ــة حكوم ــة فنلن ــدا
اخلاص ــة بأه ــداف التنمي ــة املس ــتدامة وفق ــا مل ــا أش ــار إلي ــه
القائمــن علــى اجلهــاز أن التقريــر الســنوي للجهــاز الفنلنــدي
يتضم ــن قس ــم متعل ــق باله ــدف  16واإلج ــراءات املتخ ــذة م ــن
قبــل اجلهــاز الفنلنــدي لتحقيــق ذلــك الهــدف ،كمــا أنــه ســنويا
يقــدم تقريــراً خاصـاً للبرملــان عــن أعمــال احلكومــة متضمنــا
تطبي ــق اه ــداف التنمي ــة املس ــتدامة الوطني ــة.

تدقيق الكفاءة والفاعلية

مت اإلشــارة ملــدى كفــاءة اخلدمــات العامــة املقدمــة للمجتمــع
والتباي ــن بينه ــا فض ــا ع ــن م ــدى كف ــاءة تق ــدمي اخلدم ــات
ب ــن القط ــاع الع ــام والقط ــاع اخل ــاص.

وفيمــا يلــي الشــكل رقــم ( )1يوضــح االطــار التعاونــي لتطبيــق كمـــا مت التطـــرق إلـــى منهجيـــات وآليـــات لقيـــاس الكفـــاءة
أهــداف التنميــة املســتدامة
م ــن خ ــال مؤش ــرات توض ــح مس ــتوى االنح ــراف ،م ــن حي ــث
االختبـــارات اإلحصائيـــة و البرامـــج التحليليـــة املســـتخدمة
مثـــل .Data Envelopment Analysis
واس ــتعرض اجله ــاز الفنلن ــدي جتربت ــه يف التحق ــق م ــن م ــدى
كف ــاءة وفاعلي ــة قط ــاع التعلي ــم م ــن خ ــال عم ــل دراس ــة عل ــى
عــدد  309مدرســة للتعــرف علــى أســباب التبايــن واالختــاف
ب ــن امل ــدارس م ــن حي ــث فاعلي ــة برام ــج التوظي ــف وتدريبه ــم
أساليب تحليل البيانات في دعم عمليات تدقيق األداء

أم ــا م ــن حي ــث اآللي ــة واإلج ــراءات أف ــاد الس ــيد /مانيك ــو أن ــه
يجــب االخــذ بعــن االعتبــار حتليــل املخاطــر ومــن ثــم اختيــار
موضوع ــات اخلط ــة ليت ــم إج ــراء الدراس ــة املس ــبقة ملوض ــوع
التدقيـــق وإصـــدار تقريـــر مبدئـــي ومتابعتـــه خـــال (3-1
س ــنوات).
وفيم ــا يل ــي الش ــكل رق ــم ( )2يوض ــح أه ــداف حكوم ــة فنلن ــدا
وموائمته ــا م ــع أه ــداف التنمي ــة املس ــتدامة

وأش ــار ممثل ــون ع ــن اجله ــاز الفنلن ــدي إل ــى جترب ــة اجله ــاز
يف تشـــكيل فريـــق عمـــل يف عـــام  2018مـــن مهامـــه
التخطيــط وحتليــل البيانــات اإلحصائيــة ومــن ضمــن مهامــه
أيضــا حتديــد البيانــات املطلوبــة للتدقيــق ومــن ثــم حتليلهــا
لتحدي ــد اخلب ــرات املختص ــة واملعني ــة بالتدقي ــق واس ــتخدام
األس ــاليب اإلحصائي ــة وحتدي ــد البرام ــج التدريبي ــة املناس ــبة
للتحليـــل االحصائـــي ووضـــع املنهجيـــات متهيـــدا لعمليـــة
الفح ــص والتدقي ــق.
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تقرير العدد

ناجت ــة ع ــن ن ــوع التدقي ــق ،فض ــا ع ــن مخاط ــر ناجت ــة ع ــن
فري ــق التدقي ــق كم ــا يت ــم حتدي ــد نق ــاط الضع ــف وحتلي ــل
املخاطــر يف مرحلــة الدارســة املســبقة ملعــرف نقــاط الضعــف
وحتســينها ومعرفــة اهــم النقــاط يف مرحلــة الدراســة املســبقة
والتأك ــد م ــن أن كل مرحل ــة م ــن تل ــك املراح ــل س ــليمة وخالي ــة
م ــن الش ــوائب.

الشكل رقم ( )3يوضح املنهجيات واالسئلة

فوائد عمليات التدقيق في فنلندا
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

ذك ــر ممثل ــو املكت ــب الفنلن ــدي أنه ــم يج ــدون معظ ــم نق ــاط
الضعـــف يف مرحلـــة حتليـــل املخاطـــر والدراســـة املســـبقة،
حي ــث قدم ــوا جتربته ــم يف ه ــذا الص ــدد بنم ــوذج مك ــون م ــن
 3صفح ــات يت ــم تعبئت ــه لتحدي ــد املخاط ــر م ــن خ ــال ط ــرح
 5-3أس ــئلة لتحلي ــل تل ــك املخاط ــر عل ــى اكث ــر م ــن مس ــتوى،
س ــواء مخاط ــر ناجت ــة م ــن موض ــوع التدقي ــق ،أو مخاط ــر

ع ــرض املكت ــب الفنلن ــدي فوائ ــد عملي ــات التدقي ــق للجه ــات
املشـــمولة بالرقابـــة ومنهـــا الفوائـــد املذكـــورة يف املعيـــار
 ISSAI 12وأهمهـــا تعزيـــز احملاســـبة و الشـــفافية املهنيـــة
يف القطاعـــات احلكوميـــة ،وإيجـــاد آليـــة إللـــزام اجلهـــات
املش ــمولة بالرقاب ــة بتوصيات ــه وذل ــك بتصني ــف تل ــك اجله ــات
ووض ــع األس ــباب واملب ــررات احملتمل ــة لع ــدم الت ــزام اجله ــات
بالتوصيـــات وبحـــث تلـــك األســـباب.
تجربة مكتب التدقيق الفنلندي بالتعامل مع الجهات ذات
المصلحة :

قــدم املكتــب الفنلنــدي جتربتــه مبمارســة جديــدة مت تطبيقهــا
منـــذ عـــام  2017وهـــي اســـتبانة يتـــم ارســـالها للجهـــات
املشــمولة بالرقابــة تبــن رأي ووجهــة نظــر اجلهــات للوصــول
إل ــى نتائ ــج أفض ــل.

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.
دراسة االستفادة من البرامج املستخدمة للتدقيق على الكفاءة مثال  Data Envelopment Analysisوكيفية التطبيق.
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.
 مراعاة املوضوعات يف حدود مسميات املشاركني وخبراتهم إلعدادهم ومناقشتهم مع مراعاة مسميات الوفد الزائر
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.
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توصيات المراقبين

1.1تفعيل التعاون الفعلي والدمج بني املدققني املاليني ومدققي رقابة األداء عن طريق تشكيل فرق مشتركة وحتديد املواضيع
وإدراجها يف اخلطط السنوية الفعلية لفرق التدقيق األساسية ،وذلك لتعظيم االستفادة من اخلبرات املختلفة وتطوير
عرض جديد للمالحظات األولية للديوان.
2.2وضع رؤية مستقبلية واضحة عن طريق حتديد املواضيع التي سوف تكون احملور الرئيسي ملتطلبات املجتمع يف األوقات
املستقبلية عن طريق وضع آلية لدراسة املستفيدين (مجلس األمة واجلهات املستفيدة واملواطنني) واالهتمامات املتعلقة
بهم مبا يتناسب مع خبرتهم ومعرفتهم.
3.3استحداث آلية واضحة الختيار املوضوعات عن طريق إجراء اجتماعات مع الوزارات املختلفة واملدراء واللجان املشكلة يف
البرملان ،واالستفسار عن األشياء املهمة التي تثير اهتمامهم باإلضافة إلى عمل استبيان على املجتمع الفعلي املتأثر من
هذه املواضيع ،واستعمال ( )risk frameworkالختيار املواضيع ذات التأثير األقوى على املجتمع واستحداث قسم خاص
لعمل إحصائيات والقيام بهذا الدور.
4.4تعديل مدة عملية ما قبل الدراسة والتخطيط لتمتد لعدة أشهر مع عقد عدة اجتماعات مع فريق تدقيق األداء لتوزيع
املهام وإعداد مخططات لألعمال للتأكد من صحتها وضرورة تعيني خبراء يف الديوان ليتم االستعانة بهم لعمل (quality
 – reviewمراجعه اجلودة) للتأكد من دقه اخلطة وتناسبها مع حجم الفريق ويفضل إرسال اخلطة للجهة حتت التدقيق
ملعرفة رأيها وإللزامها يف عمليه التدقيق.
5.5عدم وجود اخلبرات املتخصصة يف بعض املهام هي إحدى نقاط الضعف يف إدارة الرقابة على األداء ،لذلك يجب التنسيق
مع إدارة التدريب ووضع خطة تدريبية مختصة باملواضيع التي سوف يتم فحصها إلمداد املدققني باملعلومات الكافية
واخلبرات ألداء عمليه الفحص.
6.6اجتذاب وتعيني أشخاص ذوي خبرات مختلفة وتخصصات غير (احملاسبة والقانون) وإنشاء إدارة لعمل الدراسات
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.
7.7إعطاء الصالحية املطلقة ملدققي األداء للدخول على التقارير املعدة من املدققني املاليني التابعني للجهة املشمولة بالرقابة
وذلك بالنظم اآللية دون احلاجة إلى كتب ومراسالت عديده .full access of information
8.8زيادة الفترة الزمنية يف التدقيق على األداء سنه كاملة بدالً من  6شهور مما يساعد يف تغطية أداء اجلهة بشكل أكبر
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.
9.9التوصية بتقليص الفترة املسموحة ملتابعة نتائج تقارير تدقيق األداء وإصدار التوصيات اخلاصة بذلك بدالً من أن يتم
إدراجها من ضمن خطة التدقيق لقترة قد متتد من ( 6شهور إلى  3سنوات) بحيث ال تعتبر متابعة التوصيات من ضمن
آلية التدقيق ولكن من ضمن املراقبة واملتابعة فقط.
1010إضافة 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 يتضمن دور ونسبة اجناز كل جهة بتحقيق أهداف
التنمية املستدامة.
1111االستفادة من برنامج والنظام اإللكتروني اخلاص مبكتب التدقيق الوطني يف جمهورية فنلندا واملستخدم يف عمليات
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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مقاالت

تدقي ــق التنمي ــة
المســـتدامة
إعداد  /سيف الدين محمد خضر
مراجع أول الجهاز المركزى للمحاسبات
جمهورية مصر العربية

التنميــة املســتدامة هــي هــدف بالــغ األهميــة لــكل املؤسســات ،والقــدرة علــى قيــاس وتقييــم التقــدم احملــرز نحــو
حتقي ــق اإلس ــتدامة يت ــم م ــن خ ــال عملي ــة التدقي ــق لتحقي ــق اإلس ــتدامة  ،وبالتال ــي تعتب ــر وظيف ــة التدقي ــق
م ــن امله ــن الت ــي تلع ــب دورا أساس ــي ًا يف البح ــث وتقيي ــم اإلس ــتدامة داخ ــل املؤسس ــة .وينب ــع الطل ــب عل ــى ه ــذه
اخلدم ــة م ــن احتياج ــات أصح ــاب املصال ــح أو األط ــراف املتأث ــرة بعم ــل اجله ــة مث ــل املس ــاهمني واملقرض ــن
واملس ــتهلكني واملنظم ــات احلكومي ــة .يف ض ــوء م ــا تق ــدم نس ــتعرض تدقي ــق التنمي ــة املس ــتدامة ،أو م ــا يع ــرف
بتدقي ــق تأكي ــدات اإلدارة بش ــأن اإلس ــتدامة وذل ــك م ــن خ ــال مناقش ــة العناص ــر التالي ــة:
مفهوم التنمية المستدامة

مفهوم التنمية املستدامة عام وشامل وله مضمون واسع
يفهمه من يستخدمه ليشمل كل القضايا التي تعانى منها
شعوب العالم وقاراته ومحيطاته .وعموماً ورد مفهوم التنمية
املستدامة ألول مرة يف تقرير اللجنة الدولية حول البيئة
والتنمية عام1987م ،التي رأستها جرو هارلم بروند تالند
 Gro herlm brundtlandرئيسة وزراء النرويج السابقة،
التي أصدرت تقريرها املعنون"مستقبلنا املشترك" وعرفت
التنمية يف هذا التقرير على أنها " تلك التنمية التي تلبي
إحتياجات احلاضر دون املساس بقدرة األجيال املقبلة على
تلبية احتياجاتها" ،ويتضمن هذا التعريف شقني رئيسني هما:
مفهوم االحتياجات وخاصة االحتياجات األساسية للفقراء
فى العالم والتى ينبغى أن تعطى لها األولوية القصوى ،وفكرة
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القيود التي تفرضها حالة التكنولوجيا والتنظيم االجتماعي
على قدرة البيئة على تلبية االحتياجات احلالية واملستقبلية.
كما عرفتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ()OECD
على إنها "التنمية التي تتضمن إدماج األهداف االقتصادية
واالجتماعية والبيئية للمجتمع من أجل تعظيم رفاهية
اإلنسان يف الوقت احلاضر دون املساس بقدرة األجيال املقبلة
على تلبية احتياجاتها.
مفهوم تدقيق التنمية المستدامة

"خدمـــة توكيديـــة تصدیقیـــه تســـتهدف حتســـن جـــودة
معلوم ــات التنمي ــة املس ــتدامة خلدم ــة أصح ــاب املصلح ــة يف
الش ــركة م ــن خ ــال اختب ــار مزاع ــم اإلدارة بش ــأن التنمي ــة
املســتدامة ،وإبــداء رأي فنــي محايــد بشــأن مــدى صــدق تلــك

املزاعـــم وتوصيلـــه ألصحـــاب املصلحـــة يف الشـــركة ".
وفــى ضــوء التعريفــات الســابقة يتضــح أن التنميــة املســتدامة
تتميــز باخلصائــص التاليــة :
ه ــي تنمي ــة البع ــد الزمن ــى فيه ــا ه ــو األس ــاس حي ــث أنه ــا
تنميــة طويلــة األجــل وتعتمــد علــى تقديــر إمكانيــات احلاضــر
والتخطيــط املســتقبلى طويــل األجــل ،وهــى تنميــة تراعــي حــق
األجيــال القادمــة يف املــوارد والثــروات الطبيعيــة ،وهــى تنميــة
تعطـــى األولويـــة لتلبيـــة االحتياجـــات األساســـية لإلنســـان،
وهـــى تنميـــة تراعـــي احلفـــاظ علـــى احمليـــط احليـــوى فـــى
البيئ ــة الطبيعي ــة ،وه ــى تنمي ــة متكامل ــة تبن ــى عل ــى التنس ــيق
ب ــن اس ــتخدام امل ــوارد الطبيعي ــة واالس ــتثمارات واالختي ــار
التكنولوج ــى.
أهمية التنمية المستدامة

إن املؤسس ــات الت ــي تعم ــل عل ــى حتقي ــق التنمي ــة املس ــتدامة
مـــن خـــال إحـــداث تغيـــرات ســـواء تعلقـــت بالسياســـات أو
العمليــات أو املنتجــات ،ميكنهــا حتقیــق مجموعــة مــن املنافــع
الت ــى تتمث ــل يف م ــا يل ــي :
• خل ــق مي ــزة تنافس ــية :إن النظـــر إلـــى عمليـــات املؤسســـة
م ــن خ ــال عدس ــة التنمي ــة املس ــتدامة م ــن ش ــأنه أن يخف ــض
التكاليـــف ويزيـــد مـــن العوائـــد ،فاملؤسســـات التـــي تطـــور
منتج ــات تق ــدم حل ــوالً جدي ــدة ملش ــاكل قدمي ــة س ــوف ي ــؤدي
ه ــذا التطوي ــر إل ــى زي ــادة حصته ــا يف الس ــوق ،كم ــا أن إنت ــاج
نفـــس املســـتوى مـــن اإلنتـــاج يف ظـــل مدخـــات أقـــل .ومـــع
بق ــاء العوام ــل األخ ــرى عل ــى حاله ــا ،س ــيكون له ــا أث ــر بيئ ــي
واقتص ــادي إيجاب ــي  ،كم ــا س ــيكون ل ــه تأثي ــر إيجاب ــي عل ــى
هي ــكل التكلف ــة اخل ــاص باملؤسس ــة.
• تخفي ــض املخاط ــر :إن املؤسســـات التـــي تقـــوم بإعـــداد
ونش ــر تقاري ــر اإلس ــتدامة ،ه ــي املؤسس ــات الت ــي يزي ــد فيه ــا
إحتمــال تخفيــض مخاطــر عــدم اإلتفــاق مــع القوانــن وجتنــب
التهديـــدات التـــي قـــد تترتـــب علـــى تلويثهـــا للبيئـــة ،والتـــي
ميك ــن أن تؤث ــر س ــلباً عل ــى أدائه ــا املال ــي وس ــيولتها ،وذل ــك
باملقارن ــة باملؤسس ــات الت ــي ال تع ــد وال تنش ــر ه ــذه التقاري ــر.
• االحتف ــاظ ب ــوالء أصح ــاب املصلح ــة :إن عـــدم إســـتجابة

املؤسســات لتحديــد التأثيــر البيئــي واإلجتماعــي واإلقتصــادي
لــكل مرحلــة مــن مراحــل العمليــة اإلنتاجيــة ،ســوف يعرضهــا
ملخاط ــر جوهري ــة مم ــا ق ــد يه ــدد والء أصح ــاب املصلح ــة،
فاملؤسس ــات الت ــي تس ــتجيب اآلن ،ه ــي تل ــك الت ــي ميكنه ــا
أن تتخـــذ قراراتهـــا وإختیاراتهـــا بنفســـها وإال ســـتكون
مدفوع ــة لالس ــتجابة جلمعي ــات الضغ ــط أو تنص ــاع ملعايي ــر
يضعه ــا اآلخ ــرون.
• تفعيــل حوكمــة الشــركات :إن املؤسســات التــي تعــد وتنشــر
تقاري ــر ع ــن مقدرته ــا ع ــن اإلس ــتدامة ،م ــن ش ــأنها أن ترف ــع
مس ــتوى اإلفص ــاح والش ــفافية بش ــأن األداء املال ــي والبيئ ــي
واإلجتماعـــي ،األمـــر الـــذي يعمـــل علـــى تفعيـــل احلوكمـــة
بإعتب ــار أن الش ــفافية م ــن آلي ــات ومب ــادئ احلوكم ــة.
مم ــا س ــبق نس ــتنتج أن ــه يج ــب عل ــى املؤسس ــات اإلهتم ــام
بالتنميــة املســتدامة ،ألنه ــا حتق ــق الكف ــاءة والربحي ــة نتيج ــة
لتحقي ــق فوائ ــد عدي ــدة منه ــا :تخفي ــض تكالي ــف أداء العم ــل،
تقليـــل االلتـــزام ،زيـــادة املنافســـة علـــى املـــدى الطويـــل،
حتســـن اإلنتاجيـــة ،جـــذب عمـــاء جـــدد وتقويـــة ثقـــة
ومصداقيـــة الســـوق.
أهداف التنمية المستدامة

يف قمتها السبعني املنعقدة يف نهاية شهر سبتمبر2015م
وافقت اجلمعية العامة لألمم املتحدة على خطة عاملية
للتنمية املستدامة لألعوام (2030 - 2016م) وذلك بقرارها
رقم ( )A/1/70ومتثل هذه اخلطة إستراتيجية عاملية شاملة
نحو حتقيق التنمية املستدامة وقد إلتزم جميع قادة وممثلي
شعوب العالم بالعمل على تنفيذها بالكامل بحلول عام ،2030
وتضمنت هذه اخلطة  17هدفاً لتحويل عاملنا و 169غاية
للتنمية املستدامة تسري على جميع بلدان العالم املتقدمة
والنامية على حد سواء مع مراعاة اختالف الواقع املعاش
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،
الرقابة  .العـدد  . 58يوليو 2019

37

مقاالت

والقضاء على اجلوع وتوفير األمن الغذائي ،وضمان متتع
اجلميع بأمناط عیش صحية ،وضمان التعليم اجليد جلميع
الفئات ومكافحة عدم املساواة ،وضمان توافر املياه وخدمات
الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة ،وضمان
حصول اجلميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة احلديثة
املوثوقة واملستدامة ،وتعزيز النمو االقتصادي  ،والعمالة
الكاملة واملنتجة ،وتوفير العمل الالئق للجميع،وإقامة هياكل
أساسية قادرة على الصمود ،وحتفيز التصنيع  ،وتشجيع
االبتكار."......

 .2البع ــد البيئ ــي :ويركـــز علـــى حمايـــة وســـامة النظـــم
االيكولوجيــة وحســن التعامــل مــع املــوارد الطبيعيــة وتوظيفهــا
لصال ــح اإلنس ــان دون إح ــداث اخلل ــل يف املكون ــات وامل ــوارد
الطبيعيـــة (مثـــل األرض واملـــاء والهـــواء) ومـــا يكمـــن فيهـــا
م ــن مص ــادر تس ــاهم يف بق ــاء احلي ــاة البش ــرية واحليواني ــة
والنباتيـــة ،وإدامتهـــا وتقدمهـــا ،وحتـــول دون اســـتنزافها
أو تلوثهـــا.
 .3البعــد االجتماعــي واملؤسســي :ويشــمل املكونــات والســمات
البش ــرية والعالق ــات الفردي ــة واجلماعي ــة واملؤسس ــية وم ــا
تس ــهم ب ــه م ــن جه ــود تعاوني ــة أو تس ــببه م ــن إش ــكاليات أو
تطرحـــه مـــن احتياجـــات ومطالـــب وضغـــوط علـــى النظـــم
االقتصادي ــة والسياس ــية واألمني ــة.

وانس ــجا ًما م ــع اله ــدف الـــ  16م ــن أه ــداف خط ــة التنمي ــة
املس ــتدامة  2030وال ــذي أش ــار إل ــى بن ــاء مؤسس ــات ش ــفافة
وفعال ــة وخاضع ــة للمس ــاءلة عل ــى كاف ــة املس ــتويات ،يتع ــن
علـــى األجهـــزة العليـــا للرقابـــة عندمـــا تقـــوم بتقييـــم مـــدى
تطبي ــق ه ــذه الغاي ــة ،أن تق ــدم ع ــن نفس ــها أمناط ـاً منوذجي ــة
يحت ــذى به ــا م ــن حي ــث الش ــفافية والفعالي ــة واملس ــاءلة فيم ــا
تقـــوم بـــه مـــن أعمـــال مبـــا يف ذلـــك مراجعـــة احلســـابات
ورفـــع تقاريـــر الرقابـــة بأنواعـــه ،والتأكـــد مـــن ســـامة
االس ــتراتيجيات الوطني ــة وم ــدى تطبيقه ــا ومس ــتوى التق ــدم
ال ــذي أحرزت ــه باإلضاف ــة إل ــى تقيي ــم التوجه ــات احلكومي ــة
واخلطـــط املوضوعـــة لتنفيـــذ أهـــداف التنميـــة املســـتدامة
للتأك ــد م ــن س ــامة تطبي ــق ه ــذه التوجه ــات .وف ــى ض ــوء م ــا
تقــدم يتضــح أن مفهــوم التنميــة املســتدامة تطــور حتــى ظهــر
بأبع ــاده الثالث ــة ،وال ــذي اهت ــم ب ــكل م ــن البع ــد االقتص ــادي،
البعـــد االجتماعـــي ،والبعـــد البيئـــي بنفـــس القـــدر مـــن
االهتم ــام كأه ــداف وغاي ــات متكامل ــة غي ــر قابل ــة للتجزئ ــة.

وفقـ ـاً للتعاري ــف الس ــابقة  ،ميك ــن الق ــول ب ــأن مج ــال تل ــك
اخلدمـــة يشـــتمل علـــى مزاعـــم اإلدارة بشـــأن التنميـــة
املســـتدامة بأبعادهـــا الثالثـــة اإلقتصاديـــة ،االجتماعيـــة،
البيئيـــة ،وخاصـــة املزاعـــم بشـــأن  :وجـــود خطـــط للتنميـــة
املس ــتدامة ،وج ــود برام ــج للتنمي ــة املس ــتدامة ،تفعي ــل برام ــج
التنميـــة املســـتدامة ،شـــمولية برامـــج التنميـــة املســـتدامة
لألبع ــاد اإلقتصادي ــة واإلجتماعي ــة والبيئي ــة ،كفاي ــة اإلفص ــاح
عــن خطــط وآليــات برامــج اإلســتدامة ،كفايــة اإلفصــاح عــن
م ــدى جن ــاح الش ــركة يف تنفي ــذ برام ــج للتنمي ــة املس ــتدامة.
وميكن بلورة حدود ومجال خدمة تدقيق التنمية املستدامة
وعمليات اإلتصال اخلاصة بها كما فى الشكل التالى:

أبعاد التنمية المستدامة

دور الشركات في تدقيق التنمية المستدامة

فيما يلى األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة والتى متثل األضالع
الثالثة ملثلث التنمية املستدامة والتي حددها مؤمتر القمة
العاملي للتنمية املستدامة يف جوهانسبرج  2002وهي:

ال شـــك أن حتقيـــق أهـــداف التنميـــة املســـتدامة يتطلـــب
تضافــر جهــود العديــد مــن األطــراف ومنهــا القطــاع اخلــاص
املتمث ــل يف الش ــركات والت ــي متث ــل ش ــريك أساس ــي ال غن ــى
عنـــه يف عمليـــة التنميـــة ،لذلـــك يجـــب علـــى الشـــركات أن
ُتس ــن اس ــتغالل امل ــوارد وأن تعم ــل عل ــى حماي ــة البيئ ــة م ــن

 .1البعــد االقتصــادي :ويــراد منــه حتســن مســتوى الرفاهيــة
للفـــرد مـــن خـــال زيـــادة نصيبـــه فـــى الســـلع واخلدمـــات
الضروريـــة .ويتطلـــب ذلـــك ليـــس فقـــط اســـتخدام املـــوارد
الطبيعيــة ،ولكــن اســتخدامها بأفضــل طريقــة ممكنــة ،بحيــث
يت ــم حتقي ــق أفض ــل عائ ــد ممك ــن بأق ــل تكالي ــف ممكن ــة.
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مجال تدقيق التنمية المستدامة

التل ــوث وأن تتحم ــل مس ــئوليتها جت ــاه البيئ ــة واملجتم ــع الت ــي
تعم ــل داخله ــم ،حي ــث إن جن ــاح الش ــركات واس ــتمرارها يف
املســتقبل لــم يعــد قاصــراً علــى حتقيــق األربــاح فقــط ،وإمنــا

تقارير مزاعم اإلدارة عن اإلستدامة

أصحاب
المصلحة

المؤسسات
تقارير أعمال

إختبـار

إتصال

مراقب
الحسابات

تكليف

شكـــــل رقـــــم ()1

م ــع زي ــادة وع ــي املس ــتثمرين واهتمامه ــم بالقضاي ــا البيئي ــة
وال ــدور االجتماع ــي ال ــذي تلعب ــه الش ــركات ،حي ــث أدرك ــوا
أن اس ــتمرار الش ــركات يف املس ــتقبل يرتب ــط مب ــدى التزامه ــا
بالقوان ــن والتش ــريعات البيئي ــة واالجتماعي ــة مب ــا ال يجعله ــا
تتع ــرض لعقوب ــات ق ــد تص ــل يف بع ــض األحي ــان إل ــى إيق ــاف
النش ــاط ،كم ــا أن جن ــاح الش ــركات واس ــتمرارها يف املس ــتقبل
يرتب ــط أيض ــا مب ــدى اتخاذه ــا لتدابي ــر تس ــاعد عل ــى حماي ــة
البيئــة مــن التلــوث واحلــد مــن اآلثــار الســلبية لنشــاطها علــى
البيئ ــة واملجتم ــع ،ذل ــك ع ــاوة عل ــى مس ــاهمتها يف التنمي ــة
املجتمعي ــة ،وه ــو األم ــر ال ــذي يص ــب يف نهاي ــة املط ــاف يف
مصلحـــة الشـــركات مـــن حيـــث حتســـن ســـمعتها ،وزيـــادة
قدرته ــا عل ــى ج ــذب االس ــتثمارات ،وأيض ــا حتس ــن ش ــروط
املديوني ــة اخلاص ــة به ــا .وه ــذا يوض ــح أن حتم ــل الش ــركات
ملس ــئوليتها نح ــو حتقي ــق أه ــداف التنمي ــة املس ــتدامة يس ــاعد
علـــى ضمـــان اســـتمرارها يف املســـتقبل ويف هـــذا الصـــدد
ميكـــن اإلشـــارة إلـــى أن مســـئولية الشـــركات نحـــو حتقيـــق
أه ــداف التنمي ــة املس ــتدامة تتلخ ــص يف اآلت ــي:
يج ــب أن يك ــون للش ــركات اس ــتراتيجيات وسياس ــات بيئي ــة
ومنتج ــات وأنظم ــة إنت ــاج بيئي ــة ،كم ــا يج ــب عل ــى الش ــركات
أن تس ــتخدم تكنولوجي ــا اإلنت ــاج النظي ــف ،وأن تقل ــل وتدي ــر
تدف ــق الفاق ــد وتعي ــد اس ــتخدام امل ــوارد وتقل ــل التل ــوث ،وأن

تســـاهم يف نشـــر الوعـــي البيئـــي بـــن العاملـــن والعمـــاء
واملجتمــع ،كمــا يجــب أال يتعــدى اســتخدام الشــركات للمــوارد
الطبيعي ــة احل ــد ال ــذي يس ــمح له ــا بالتج ــدد بش ــكل طبيع ــي.
لك ــن ال يق ــف األم ــر عن ــد هـــذا احل ــد وإمن ــا أيضـ ـاً يج ــب
اســتخدام النهــج الوقائــي (التحوطــی) عنــد إقامــة مشــروعات
جديــدة ،حيــث إن مــن املقومــات األساســية لتحقيق االســتدامة
ه ــو تقيي ــم املش ــروعات اجلدي ــدة م ــن الناحي ــة البيئي ــة قب ــل
إنشـــائها ،ويجـــب أن يكـــون هنـــاك إجـــازة بيئيـــة للمشـــروع
قب ــل الب ــدء في ــه ،كم ــا يتع ــن عل ــى الش ــركات أن تفص ــح ع ــن
آثــار أنشــطتها االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة وذلــك عــن
طريــق اإلفصــاح عــن االســتدامة .وباعتبــار أن خدمــة تدقيــق
التنميــة املســتدامة هــي اختبــار مزاعــم اإلدارة بشــأن مقــدرة
املؤسس ــة عل ــى االس ــتدامة ف ــإن أثاره ــا احلوكمي ــة اإليجابي ــة
تعتب ــر أم ــراً منطقيـ ـاً ألنه ــا وظيف ــة رقابي ــة أي أداة لرقاب ــة
أصحــاب املصلحــة علــى إدارة الشــركات .وميكــن بلــورة هــذا
ال ــدور فيم ــا يل ــي:
• تخ ــدم ه ــذه اخلدم ــة أه ــداف احلوكم ــة الش ــاملة مبعن ــى
حوكمـــة األداء املالـــي والبيئـــي واالجتماعـــي للمؤسســـات،
األم ــر ال ــذي يع ــد عالج ـاً لقص ــور دور تدقي ــق احلس ــابات يف
دع ــم حوكم ــة األداء املال ــي فق ــط ل ــإدارة.
• إن اختبـــار مزاعـــم اإلدارة بشـــأن االســـتدامة يتضمـــن
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رأيـــاً علـــى األداء االجتماعـــي للمؤسســـة ،وبالطبـــع فـــإن
ه ــذه اخلدم ــة تدع ــم الرقاب ــة االجتماعي ــة عل ــى املؤسس ــات،
وبالتالـــي تســـاعد علـــى دعـــم حوكمـــة أصحـــاب املصالـــح
املهمـــن مثـــل املجتمـــع ونقابـــات واحتـــادات العمـــال.
• إن اختبـــار مزاعـــم اإلدارة بشـــان االســـتدامة يتضمـــن
رأي ــا عل ــى األداء البيئ ــي للمؤسس ــات ،ويعتب ــر أم ــر منطق ــي
يف س ــياق رأي املدق ــق عل ــى االس ــتدامة نفس ــها ،ول ــذا ف ــإن
ه ــذا التقري ــر يخ ــدم أه ــداف احلوكم ــة للش ــركات ،خاص ــة
الشــركات امللوثــة للبيئــة أو التــي متــارس نشــاطاً يفتــرض أنــه
ذو تأثي ــر س ــلبي محتم ــل عل ــى البيئ ــة.
إن القيـــام بتدقيـــق التنميـــة املســـتدامة ســـوف يزيـــد مـــن
مصداقي ــة اإلفص ــاح عل ــى تقاري ــر التنمي ــة املس ــتدامة وزي ــادة
احلـــوار مـــع األطـــراف ذات املصلحـــة بحصولهـــم علـــى
املعلوم ــات وبالق ــدر ال ــكايف ،والت ــي ميك ــن االعتم ــاد عليه ــا
يف الوق ــت املناس ــب وعل ــى أس ــاس منتظ ــم ،وبالتال ــي فه ــي
تســـهل عمـــل األطـــراف ذات املصلحـــة .فانتهـــاج سياســـة
رش ــيدة والقي ــام ب ــأداء س ــليم يف مج ــال التنمي ــة املس ــتدامة
للمؤسســـات يضمـــن هـــذه األخيـــرة ســـمعة طيبـــة وإدارة
أفض ــل للمخاط ــر .ويق ــوم بتحس ــن إدارة الش ــركات بفعالي ــة
ويضمـــن صدقهـــا ومســـؤولياتها ومحاســـبتها.
دور المحاسب في تدقيق التنمية المستدامة

يعتمــد متابعــة اإلســتدامة علــى مســتوى املؤسســات علــى توليــد
وحتليــل والتقريــر عــن وتدقيــق معلومــات دقيقــة ســواء ماليــة
أو غيــر ماليــة ،ويتطلــب هــذا األمــر مــن احملاســبني احلصــول
علــى فهــم كامــل ألبعــاد اإلســتدامة والتحديــات التــي تفرضهــا
لتحقي ــق من ــو طوي ــل األج ــل لقيم ــة حمل ــة األس ــهم ،وأن دور
احملاســـبني يف اإلســـتدامة يتجـــاوز مهـــام جمـــع و حتليـــل
البيانـــات والتقريـــر عـــن املعلومـــات املتعلقـــة باإلســـتدامة،
حي ــث تتع ــدد األدوار الت ــي ميك ــن أن يؤديه ــا احملاس ــب ملتابع ــة
أه ــداف اإلس ــتدامة والت ــي ميك ــن أن تش ــمل م ــا يل ــي:
مســـاعدة منظمـــات األعمـــال إلبـــراز مفهـــوم التنميـــة
املس ــتدامة ،دع ــم جه ــود املنظم ــات لبن ــاء واحملافظ ــة عل ــى
عالقـــات مـــع أصحـــاب املصلحـــة ،إدارة املخاطـــر املتعلقـــة
باإلســـتدامة ألغـــراض اإلســـتثمار.
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إن اإلســتدامة متثــل حتــدي جدیــد وفــرض جديــد للمحاســب،
حيــث تتطلــب منــه تنميــة مهاراتــه وخبراتــه وقدراتــه التحليليــة
واإلحصائيــة وليــس املاليــة فقــط حتــي يحافــظ علــى موقعــه
ومكان ــه كمنت ــج للمعلوم ــات ،ونتيج ــة ألن احملاس ــبني ميتلك ــون
مهـــارات جمـــع وحتليـــل البيانـــات والتقريـــر عـــن املعلومـــات
وتفه ــم عملي ــة التدقي ــق ،لذل ــك فهـــم األق ــدر عل ــى مقابل ــة
التحدي ــات الت ــي تفرضه ــا قضاي ــا اإلس ــتدامة.
مم ــا س ــبق يتض ــح أن خب ــرة احملاس ــبني يف تصمي ــم وتش ــغيل
نظـــم املعلومـــات ويف توفيـــر حتلیـــل كمـــي ملعلومـــات ماليـــة
وغيــر ماليــة ،يجعلهــم يف موقــع جيــد لدعــم ومتابعــة إســتدامة
الش ــركات ،وأن ه ــذا يتطل ــب يف نف ــس الوق ــت تفه ــم عمي ــق
ألوجــه القصــور يف النظــم احملاســبية ،مــع البحــث يف إمكانيــة
اإلســـتفادة مـــن املســـاهمات احملتملـــة للطـــرق واألســـاليب
احملاســـبية األخـــرى  ،وال ســـيما أن احملاســـبة أصبحـــت
ش ــریكاً أساس ــياً يف من ــو املس ــؤولية اإلجتماعي ــة للش ــركات،
فامله ــارات األساس ــية احملاس ــبية يج ــب إس ــتخدامها ملقابل ــة
طل ــب املنظم ــات عل ــى مش ــمول عملي ــة إع ــداد التقري ــر.
دور المدقق الداخلى فى تدقيق التنمية المستدامة

إن الهـــدف مـــن وظيفـــة التدقيـــق الداخلـــي كانـــت دائمـــاً
لتحس ــن أي عملي ــة داخ ــل املؤسس ــة م ــن ش ــأنها أن ت ــؤدي
إلـــى حتســـن اإليـــرادات وتخفيـــض املخاطـــر .واملؤسســـات
الي ــوم يف ظ ــل حتدي ــات التنمي ــة املس ــتدامة تزاي ــد إدراكه ــا
أنهــا بحاجــة إلــى نظ ــام لهي ــكل ســابق حــول عناصــر التنميــة
املس ــتدامة املبعث ــرة ،وذل ــك جلم ــع املعلوم ــات وم ــلء احللق ــات
املفق ــودة ،حي ــث اتض ــح أن وظيف ــة التدقي ــق الداخل ــي ه ــي
يف وضـــع جيـــد يؤهلهـــا ملســـاعدة اإلدارة يف تنفيـــذ نظـــام
إدارة االس ــتدامة وتنفي ــذ عملي ــة تدقي ــق النظ ــام بع ــد مرحل ــة
التنفيــذ ،ولكــن يجــب عليهــم احلصــول علــى املعرفــة وتقنيــات
تدقي ــق االس ــتدامة املعم ــول به ــا.
يرى  Hansأن تطبيق نظام إلدارة التنمية املستدامة يف
املؤسسة يتطلب أربعة مراحل والدور الذي يلعبه املدقق
الداخلي يف كل مرحلة من مراحل هذا النظام ،وهذه املراحل
هي على النحو التالي :
• السياس ــة واإلس ــتراجتية :ينبغـــي لسياســـة االســـتدامة أن

تك ــون مناس ــبة لطبيع ــة وحج ــم تأثي ــرات اس ــتدامة أنش ــطة
مؤسس ــة م ــا ،واملنتج ــات واخلدم ــات ،وينبغ ــي عل ــى املدقق ــن
الداخلي ــن مراجع ــة العملي ــة الت ــي حت ــدد اس ــتعراض ه ــذه
السياســـة ،وينبغـــي علـــى املدققـــن اختبـــار مـــا إذا كانـــت
ه ــذه السياس ــة تتف ــق م ــع اخلط ــة اإلس ــتراتيجية للمؤسس ــة
وغيره ــا م ــن السياس ــات ،والتحق ــق م ــن أنه ــا تتضم ــن جمي ــع
القوانـــن ذات الصلـــة واألنظمـــة والبروتوكـــوالت واملعاييـــر
الصناعيـــة ،ويجـــب أن يحـــدد أيضـــاً مـــا إذا كان قـــد مت
اإلب ــاغ ع ــن السياس ــات جلمي ــع أصح ــاب املصلح ــة ،وع ــاوة
عل ــى ذل ــك ينبغ ــي إع ــادة النظ ــر يف السياس ــات لتحدي ــد م ــا
إذا كان ــت تعك ــس الت ــزام اإلدارة العلي ــا واأله ــداف واضح ــة،
ويجــب أن تتســق إســتراتيجية التنميــة املســتدامة مــع سياســة
التنمي ــة املس ــتدامة واخلط ــة التنظيمي ــة العام ــة .ويج ــب أن
توف ــر اإلس ــتراتيجية معلوم ــات كافي ــة ومباش ــرة لتمك ــن م ــن
وض ــع خط ــط وأه ــداف تنمي ــة مس ــتدامة فعال ــة .ولتحدي ــد
املنفع ــة العملي ــة إلس ــتراتيجية التنمي ــة املس ــتدامة يج ــب أن
يقابـــل املدقـــق الداخلـــي املســـئولني عـــن حتديـــد األهـــداف
واخلطـــط ،ويفحـــص العمليـــات املصاحبـــة لتلـــك األهـــداف
واخلط ــط ويوص ــل اس ــتنتاجاته ل ــإدارة العلي ــا.
• تخطي ــط وإدارة املخاط ــر :مرحل ــة التخطي ــط ل ــدور اإلدارة
فــى الربــط بــن سياســة االســتدامة واإلســتراتيجية لتحقيــق
األه ــداف والغاي ــات .ه ــذا وينبغ ــى عل ــى املدق ــق الداخل ــي أن
يحـــدد األدوار واملســـؤوليات التـــي تتفـــق مـــع اإلســـتراتيجية
والسياس ــات املدرج ــة يف توصي ــف الوظائ ــف ،وفهمه ــا م ــن
قبـــل املوظفـــن املعنيـــن .ولتحقيـــق ذلـــك ،ميكـــن أن يقـــوم
املدق ــق باس ــتعراض ملف ــات املوظف ــن وإج ــراء املقاب ــات أو
االســـتبيانات .وينبغـــي التحقيـــق يف مـــا إذا كانـــت األنظمـــة
املصمم ــة لضم ــان اتس ــاق األه ــداف والغاي ــات م ــع سياس ــة
وإســتراتيجية مالئمــة وفعالــة .وعلــى وجــه اخلصــوص ،ينبغــي
له ــا أن تس ــتعرض م ــا إذا كان ــت األه ــداف والغاي ــات احمل ــددة
لتعيــن موظــف واحــد يف صــراع مــع تلــك املخصصــة ملوظــف
آخ ــر عل ــى س ــبيل املث ــال .وينبغ ــي للمدقق ــن ضم ــان إدراج
جوان ــب االس ــتدامة يف إدارة املخاط ــر يف املؤسس ــة .ويف دوره
االستشــاري ،ميكــن أن يقــوم املدققــون الداخليــون مبســاعدة
اإلدارة يف حتدي ــد وتقيي ــم وتنفي ــذ منهجي ــات إدارة املخاط ــر

والضواب ــط للتص ــدي ملخاط ــر التنمي ــة املس ــتدامة كج ــزء م ــن
تدقيــق حســاباتها ،وينبغــي لهــم جمــع األدلــة وحتديــد مــا إذا
كان ق ــد مت الوف ــاء بأه ــداف عملي ــات إدارة املخاط ــر.
• تنفي ــذ وتش ــغيل :ينبغـــي للمدقـــق الداخلـــي حتديـــد
املس ــؤولية العام ــة ع ــن برنام ــج االس ــتدامة ،ونظ ــام إدارت ــه
ه ــي مس ــؤولية ش ــخص واح ــد وه ــو ال ــذي يق ــرر إل ــى اإلدارة
العليــا .وينبغــي علــى املدقــق الداخلــي مقابلــة هــذا الشــخص
لتقيي ــم فعالي ــة التقري ــر .أيضـ ـاً ينبغ ــي علي ــه تقيي ــم م ــا إذا
كان مدي ــر التنمي ــة املس ــتدامة ل ــه صالحي ــة أو س ــلطة كافي ــة
لضمـــان حتقيـــق البرنامـــج ومقابلـــة اإلدارة العليـــا وغيرهـــا
داخــل املؤسســة ملعرفــة وجهــة نظرهــم بشــأن فعاليــة املديــر.
وعـــاوة علـــى ذلـــك ،ينبغـــي للمدقـــق الداخلـــي اســـتعراض
تقاري ــر رس ــمية إل ــى اإلدارة العلي ــا .وميك ــن له ــذه التقاري ــر
أن تكش ــف ع ــن مش ــاكل يف حتقي ــق النتائ ــج املرج ــوة .وينبغ ــي
علي ــه تقيي ــم م ــا إذا كان ــت اإلج ــراءات التصحيحي ــة ملعاجل ــة
ه ــذه املش ــاكل كافي ــة لتحقي ــق أه ــداف التنمي ــة املس ــتدامة،
وينبغ ــي عل ــى املدقق ــن الداخلي ــن حتدي ــد م ــا إذا كان ق ــد
مت تأس ــيس برنام ــج تدري ــب ش ــامل ليع ــرض تفكي ــر التنمي ــة
املس ــتدامة يف املؤسس ــة .والغ ــرض م ــن التدري ــب ه ــو نش ــر
الوع ــي واالس ــتدامة ،وفه ــم أدوار األف ــراد ومس ــؤلياتهم جت ــاه
حتقي ــق غاي ــات وأه ــداف التنمي ــة املس ــتدامة .وينبغ ــي علي ــه
التحق ــق م ــن أن اإلدارة العلي ــا ه ــي الراع ــي الق ــوي م ــن ه ــذا
البرنامـــج التدريبـــي ،ويف األخيـــر ينبغـــي علـــى املدققـــن
الداخليــن اســتعراض مــدى كفايــة واســتدامة خطــة االتصــال
بش ــان التنمي ــة املس ــتدامة .وينبغ ــي له ــذه اخلط ــة أن تص ــف
غـــرض كل اتصـــال وقنـــاة اإلتصـــال املســـتخدمة ،وينبغـــي
علــى املدققــن الداخليــن أيض ـاً تقييــم كيفيــة قيــاس فعاليــة
االتصــاالت مــن حيــث زيــادة الوعــي ،ومــا إذا كان يتــم ضبــط
خطـــة االتصـــال عنـــد احلاجـــة ،وينبغـــي لـــه تقييـــم مـــا إذا
كان ــت خط ــة االتص ــال ه ــي مصمم ــة الحتياج ــات االتص ــاالت
للمنظم ــة ،وعم ــا إذا كان ــت أه ــداف خط ــة االتص ــاالت تتس ــق
م ــع سياس ــة وإس ــتراتيجية االس ــتدامة.
• التحق ــق واإلج ــراءات التصحيحي ــة :بالنظ ــر إل ــى أه ــداف
االســـتدامة واألهـــداف احملـــددة ،ينبغـــي علـــى املدققـــن
الداخليـــن تقييـــم مـــدى كفايـــة وفعاليـــة عمليـــات توليـــد
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مؤش ــرات األداء ،فرمب ــا يت ــم الكش ــف ع ــن أوج ــه الضع ــف يف
هــذه العمليــة خــال مقابــات مــع مســتخدمي هذه املؤشــرات.
وينبغــي علــى املدققــن الداخليــن مواصلــة التدقيــق لتحديــد
هــذه األســباب الرئيســية .وكلمــا أمكــن فــإن مؤشــرات األداء
يج ــب أن تك ــون كمي ــة حي ــث يك ــون م ــن الس ــهل التحق ــق منه ــا
باملقارنــة باملقاييــس النوعيــة مثــل األمــان والرفاهيــة ،وينبغــي
للمدقـــق الداخلـــي فحـــص الشـــكاوى املقدمـــة مـــن داخـــل
وخ ــارج املؤسس ــة .وينبغ ــي تدقي ــق عملي ــة تس ــوية الش ــكاوى
واختب ــار فعالیته ــا م ــن خ ــال اختي ــار عين ــة م ــن الش ــكاوى
ومتابعـــة الـــردود عليهـــا مبـــا يف ذلـــك االتصـــال بالشـــاكي.
ورمب ــا تس ــاعد املقاب ــات أيض ــا املدق ــق يف حتدي ــد م ــا إذا
كان ــت األس ــباب الرئيس ــية للش ــكاوي مت إزالته ــا.
• فح ــص اإلدارة والتطوي ــر املس ــتمر :فحـــص اإلدارة ملـــدى
كفايــة وفعاليــة نظــام إدارة االســتدامة أمــر أساســي لضمــان
التحســـن املســـتمر .وينبغـــي علـــى املدققـــن التحقـــق مـــن
أن الرقابـــة تكـــون فعالـــة لضمـــان أن املعلومـــات التـــي يتـــم
توفيره ــا تك ــون متس ــقة م ــع التقاري ــر األخ ــرى املس ــتخدمة
يف متابع ــة األداء ،وينبغ ــي للمدق ــق الداخل ــي حتدي ــد م ــا إذا
كان ــت نتائ ــج التدقي ــق واضح ــة وت ــؤدي إل ــى اإلج ــراءات الت ــي
تكف ــل التحس ــن املس ــتمر لنظ ــام إدارة االس ــتدامة .وينبغ ــي
علي ــه أيض ـاً التحق ــق م ــن مراجع ــة غاي ــات وأه ــداف التنمي ــة
املســتدامة دوري ـاً وتعديلهــا عنــد احلاجــة .أيضــا يجــب عليــه
التحقـــق مـــن أن مخرجـــات اإلدارة ونتائجهـــا مت توصيلهـــا
بوضـــوح وإدخالهـــا ،يف مرحلـــة التخطيـــط للفتـــرة املقبلـــة،
وبالتال ــي إغ ــاق حلق ــة نظ ــام إدارة التنمي ــة املس ــتدامة.
إن نشـــاط التدقيـــق الداخلـــي يســـاعد يف بنـــاء املزيـــد مـــن
ويكـــن جميـــع املؤسســـات مـــن
العمليـــات املســـتدامةُ ،
التع ــرف عل ــى نح ــو فع ــال عل ــى إدارة املخاط ــر اإلس ــتراتيجية
والتنفيذي ــة ،وخل ــق مزاي ــا إس ــتراتيجية م ــن خ ــال وظائ ــف
التدقيـــق املتنوعـــة ومنهـــا :
تقييــم مــدى كفايــة وفعاليــة الضوابــط لتشــمل إدارة املنظمــة
والعمليـــات ونظـــم املعلومـــات ،تشـــجيع إدخـــال حتســـينات
عل ــى نح ــو مس ــتمر ،تق ــدمي اخلدم ــات االستش ــارية بش ــأن
برام ــج االس ــتدامة ،املش ــاركة يف اللج ــان الت ــي أنش ــئت م ــن
أجـــل حتقيـــق االســـتدامة أو جوانـــب االســـتدامة مبـــا يف
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ذل ــك اختب ــارات االس ــتدامة يف برام ــج التدقی ــق والنظ ــر يف
السياســـات واإلجـــراءات احملـــددة لضمـــان االســـتدامة.
كما أشار  Hansأيضا أن املدققني الداخليني ،لهم فرصة
إلظهار قيمة مضافة للمنظمة على نحو مستدام.ميكن أن
تلعب أدواراً يف ما يلي:
املســاعدة يف تصميــم وتنفيــذ نظــام إدارة التنميــة املســتدامة،
املســـاعدة يف خلـــق الوعـــي بالتنميـــة املســـتدامة أو تدريـــب
املوظفــن ،إجــراء تدقیــق محــدود النطــاق وفقـاً لطلــب اإلدارة
العليـــا ،مراجعـــة تنفيـــذ االلتـــزام ،تقـــدمي املشـــورة بشـــأن
تعي ــن املس ــاعدين واملستش ــارين اخلارج ــن ،تنس ــيق أنش ــطة
التدقي ــق الت ــي تت ــم م ــن قب ــل املستش ــارين اخلارجي ــن.
هـــذا ويجـــب علـــى املدققـــن أن يكـــون لديهـــم فهـــم جيـــد
ملفاهيـــم التنميـــة املســـتدامة وأفضـــل املمارســـات املعروفـــة
يف ه ــذه الصناع ــة .ولتعزي ــز مصداقيت ــه ،يج ــب أن يأخ ــذ يف
اعتبـــاره االســـتفادة مـــن اخلبـــراء املتخصصـــن.
إطار مقترح لتدقيق التنمية المستدامة

ميكن القول أن وظيفة تدقيق التنمية املستدامة خدمة جديدة
وهي يف مرحلتها األولية ،ومبا أن عملية التدقيق تتطلب
عادة مجموعة من معايير التدقيق والتي على أساسها تكون
عملية التقييم فقد أعدت املنظمة الدولية لألجهزة العليا
للرقابة املالية واحملاسبة (اإلنتوساى) اخلطوط التوجيهية
لرقابة األنشطة املتعلقة بالبيئة ومنها املعيار ISSAI 5130
بعنوان" التنمية املستدامة :دور األجهزة العليا للرقابة
املالية واحملاسبة".
وإذا كان لنا أن نبحث عن طرق أخرى لتدقيق التنمية املستدامة
هناك بعض الدروس املفيدة التى ميكن استخالصها من
عدة إجراءات داخل املؤسسة ،وهناك مجموعة متنوعة من
الطرق واألساليب التي مت وضعها لوظيفة التدقيق واملتمثلة
يف تدقيق األداء االجتماعي والبيئي والتوكيد املهنى عليها،
مبا يف ذلك األساليب املتاحة لتقييم االستدامة عن طريق
املجهودات التي قامت بها املنظمات والهيئات الدولية للتقييم
ووكالت التصنيف ،منها لتقييم األداء االجتماعي والبيئي
واملتمثلة يف معيار تدقيق األداء االجتماعي  SA8000ومعيار
الثقة لألداء االجتماعي  AA1000ومعيار االيزو 14000

الذي يوفر مجموعة من املعايير ملعاجلة مجموعة متنوعة من
قياس وتقييم القضايا البيئية باملؤسسة ،ومعايير التقرير عن
االستدامة .G4
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
اخلدمــة اجلديــدة واملتمثلــة يف تدقيــق التنميــة املســتدامة
تخــدم الرقابــة علــى األاء الشــامل للتنميــة املســتدامة ،
التــي تأخــذ بعــن االعتبــار التوليفــة :االقتصاديــة  -البيئيــة
– اإلجتماعيــة  -والتوكيــد املهنــى علــى تقاريــر االســتدامة
الصــادرة بشــأنها بالنســبة للمؤسســات االقتصاديــة .وتعتبــر
هــذه اخلدمــة كأداة للمؤسســة املســتدامة ،األمــر الــذي يعــد
عالج ـاً لقصــور دور تدقيــق احلســابات يف دعــم األداء املالــي
فقــط لــإدارة ،ملــا هــو موضــوع يف الشــكل التالــى :

املراجع :
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املراجع ــة البيئي ــة كأداة لتوفي ــر املعلوم ــات الالزم ــة ألغ ــراض
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بــرزت احلاجــة إلــى التطــرق ملثــل هــذا املوضــوع نتيجــة جلــوء تع ــرف نظري ــة املنب ــع بأن ــه "كل ق ــوة ش ــرائية نقدي ــة تتدف ــق
العدي ــد م ــن ال ــدول النفطي ــة وخصوصـ ـاً التوج ــه اخلليج ــي بشــكل دوري و منتظــم خــال فتــرة زمنيــة معينــة مــن مصــدر
األخيـــر لفـــرض ضرائـــب معينـــة علـــى الســـلع واخلدمـــات قاب ــل لالس ــتمرارية" ،وأوض ــح مث ــال عل ــى ذل ــك ه ــو الضريب ــة

والتـــي باتـــت تعـــرف بضريبـــة القيمـــة املضافـــة ( Valueعل ــى دخ ــل األف ــراد و الضرائ ــب عل ــى أرب ــاح الش ــركات وم ــا

 )Added Taxحيـــث يعتبـــر هـــذا النـــوع مـــن الضرائـــب يطـــرأ عليهـــا مـــن زيـــادة يف قيمتهـــا ســـواء يف األربـــاح أو
مـــن مصـــادر التمويـــل احلكومـــي ( Governmentalالدخ ــول ،حي ــث يفت ــرض االس ــتمرارية والدميوم ــة يف العم ــل

 )Financeالت ــي تلج ــأ إليه ــا احلكوم ــات لتموي ــل العج ــز يف ل ــكل م ــن الطرف ــن وهم ــا الف ــرد و املنش ــأة.

املوازنـــة ( )Budget Deficitمـــن خـــال ســـد الفجـــوة  .2الضريبـــة غيـــر املباشـــرة :وهـــي الضريبـــة التـــي يتـــم
م ــا ب ــن االنفاق ــات واإلي ــرادات احلكومي ــة يف املوازن ــة العام ــة حتصيله ــا م ــن خ ــال وس ــيط (مح ــال البي ــع بالتجزئ ــة مث ـ ً
ـا)
للدول ــة ( ،)Government Budgetفبعدم ــا انخفض ــت لصال ــح احلكوم ــة م ــن األش ــخاص الذي ــن يق ــع عل ــى عاتقه ــم
أســعار النفــط والتــي كانــت تعتبــر املصــدر الرئيســي إليــرادات عــبء ســداد الضريبــة (مثــل ضريبــة القيمــة املضافــة وضريبــة
الــدول النفطيــة ،أجبــرت حكومــات تلــك الــدول علــى التدخــل املبيعــات) ،حيــث أنهــا تفــرض علــى املنتــج اجلاهــز للبيــع ويف

والقيـــام بالعديـــد مـــن اإلصالحـــات االقتصاديـــة مبـــا فيهـــا كل مرحلــة مــن مراحــل الــدورة االقتصاديــة (اإلنتــاج والتوزيــع
التوجــه الضريبــي باإلضافــة إلــى التوجــه العــام جلميــع الــدول واالس ــتهالك) ،وكذل ــك عل ــى الس ــلع املس ــتوردة وهك ــذا إل ــى
املتقدمـــة مبـــا فيهـــا االحتـــاد األوروبـــي لفـــرض الضرائـــب أن تص ــل إل ــى املس ــتهلك النهائ ــي وال ــذي يق ــع عل ــى عاتق ــه
علـــى االســـتهالك ( ،)Tax On Consumptionحيـــث س ــداد تل ــك الضريب ــة ،وه ــذا يعتب ــر م ــن أه ــم س ــلبيات ه ــذه

أن هنال ــك أكث ــر م ــن  150دول ــة ح ــول العال ــم تطب ــق ضريب ــة الضريب ــة ،يف ح ــن تتح ــدد مزاي ــا الضرائ ــب غي ــر املباش ــرة
الس ــلع واخلدم ــات.
مب ــا فيه ــا ضريب ــة القيم ــة املضاف ــة بالنق ــاط التالي ــة:
تاريخ الضريبة وأنواعها:

ميكـــن القـــول بـــأن الضريبـــة علـــى القيمـــة املضافـــة هـــي
ضريب ــة غي ــر مباش ــرة ظه ــرت للم ــرة األول ــى ع ــام  1954يف
فرنســـا علـــى يـــد موريـــس لوريـــه ،ويف هـــذا الصـــدد يجـــب
أن يت ــم التفري ــق ب ــن نوع ــن م ــن الضرائ ــب حس ــب معي ــار
ثب ــات امل ــادة اخلاضع ــة للضريب ــة وال ــذي يقص ــد ب ــه "الوع ــاء
الضريبــي الــذي يتمتــع بالثبــات واالســتقرار والــدوام وأفضــل
مث ــال عل ــى ذل ــك الدخ ــل والث ــروة" ،وهم ــا كاآلت ــي:

	•الدميوم ــة وس ــرعة التحصي ــل ألنه ــا حتص ــل ف ــور وق ــوع
احل ــدث االقتص ــادي املنش ــئ له ــا.
	•املرون ــة الكافي ــة حي ــث أنه ــا تف ــرض عل ــى وع ــاء ضريب ــي
كبي ــر يتك ــون م ــن ش ــريحة أصح ــاب الدخ ــل والش ــركات
ممــا يحقــق اســتقراراً نســبيا يف إيــرادات الدولــة وتعويــض
النق ــص احل ــال يف أن ــواع اإلي ــرادات األخ ــرى.
نبــذة عن ضريبة القيمـــة المضـــافة في دول مجلس
التعـــاون الخليجـــي:

 .1الضريب ــة املباش ــرة :وه ــي الضريب ــة الت ــي تق ــوم احلكوم ــة اململكة العربية السعودية :مت تطبيق ضريبة القيمة املضافة يف
بتحصيله ــا مباش ــرة م ــن األش ــخاص الذي ــن مت ف ــرض ه ــذه  1يناير  2018أصدرت اململكة العربية السعودية قانون ضريبة
الضريبـــة عليهـــم (مثـــل ضريبـــة الدخـــل املقطـــوع وضريبـــة القيمة املضافة مبوجب املرسوم امللكي بتاريخ .2017/1/31
أرب ــاح الش ــركات) ،وأس ــاس ف ــرض ه ــذه الضريب ــة يق ــوم عل ــى اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة :مت تطبيـــق ضريبـــة القيمـــة
معي ــار نظري ــة املنب ــع و معي ــار زي ــادة القيم ــة اإليجابي ــة حي ــث
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مثال يوضح كيفية تطبيق
ضـ ــريبة القيمـ ــة املض ـ ــافــة:

املضافــة يف  2018/1/1وأصــدرت اإلمــارات العربيــة املتحــدة

إيجابيـات الضريبـة على القيمـة المضـافة:

مرســوما بقانــون لضريبــة القيمــة املضافــة يف .2017/8/23

 .1يق ــع ع ــبء الضريب ــة عل ــى كل األش ــخاص ب ــدون حتدي ــد

دول ــة الكوي ــت :واف ــق مجل ــس ال ــوزراء الكويت ــي عل ــى مش ــروع

حلج ــم أعماله ــم وذل ــك حت ــى ال يت ــم التفرق ــة ب ــن الس ــلعة

النظ ــام ال ــذي يص ـ ّدق عل ــى اإلط ــار املوح ــد لضريب ــة القيم ــة

عندمــا تبــاع عنــد تاجــر يتجــاوز حجــم أعمالــه املبلــغ احملــدد

املضاف ــة ل ــدول مجل ــس التع ــاون اخلليج ــي يف ،2017/8/7
ولـــم يتـــم نشـــر نظـــام ولوائـــح ضريبـــة القيمـــة املضافـــة

وعندم ــا تب ــاع عن ــد تاج ــر آخ ــر ال يتج ــاوز ه ــذا املبل ــغ.
 .2تـــؤدي الضريبـــة علـــى القيمـــة املضافـــة دوراً بالغـــاً يف

حتـــى اآلن.

حتقي ــق االس ــتقرار االقتص ــادي ،إذ أنه ــا تتس ــم باحلساس ــية

ســلطنة عمــان :وافــق مجلــس الشــورى العمانــي علــى اتفاقيــة

الش ــديدة واملرون ــة الكبي ــرة ،وتتماش ــى م ــع س ــير اإلص ــاح

ضريبــة القيمــة املضافــة لــدول مجلــس التعــاون اخلليجــي يف
 ،2017/11/15ول ــم يت ــم نش ــر نظ ــام ولوائ ــح ضريب ــة القيم ــة
املضافــة حتــى اآلن.
دولة قطر :وافقت دولة قطر قانون ضريبة القيمة املضافة يف
مايو  ،2017ولم يتم نشر نظام ولوائح ضريبة القيمة املضافة
حتى اآلن.
مملكة البحرين :بتاريخ  2017/2/1وقع وزير املالية اتفاقية
ضريبة القيمة املضافة املوحدة لدول مجلس التعاون اخلليجي،

االقتص ــادي ،حي ــث ميكنه ــا حتقي ــق الت ــوازن ب ــن التدفق ــات
النقدي ــة والتدفق ــات احلقيقي ــة كم ــا أنه ــا تناه ــض التضخ ــم
ونظـــراً ألنهـــا تســـاعد علـــى تخفيـــض القـــدرة الشـــرائية،
وه ــو األم ــر ال ــذي يترت ــب علي ــه التخفي ــف م ــن ح ــدة الزي ــادة
الس ــريعة باألس ــعار واحل ــد م ــن تده ــور قيم ــة العمل ــة.
 .3تســـاعد الضريبـــة علـــى القيمـــة املضافـــة يف حتســـن
املركــز التنافســي للدولــة إذا مت االعتمــاد عليهــا بشــكل أكبــر
مــن الضرائــب املباشــرة ،ففــي ظــل تطبيــق االتفاقيــة العامــة

وتعد البحرين ثاني دولة خليجية بعد اململكة العربية السعودية
التي أعلنت رسمياً عن اعتماد نظام ضريبة القيمة املضافة

للتعرف ــة اجلمركي ــة ،يس ــمح للدول ــة بتعدي ــل أس ــعار البن ــود

لدول مجلس التعاون اخلليجي ،ومت نشر الالئحة التنفيذية

املص ــدرة بقيم ــة الضرائ ــب غي ــر املباش ــرة ،بينم ــا ال يس ــمح
إطالقـ ـاً بخص ــم الضرائ ــب املباش ــرة مث ــل :الضرائ ــب عل ــى

للقانون رقم ( )40لسنة  2017بشأن الضريبة االنتقائية يف

الدخــل والضرائــب علــى التأمينــات االجتماعيــة ،وبنــاء علــى

.2017/12/28

ذل ــك ف ــإن ال ــدول املطبق ــة للضريب ــة عل ــى القيم ــة املضاف ــة
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والتـــي يقـــل اعتمادهـــا علـــى الضرائـــب املباشـــرة ،تتمتـــع

مبي ــزة تنافس ــية أكب ــر م ــن تل ــك ال ــدول الت ــي تص ــدر س ــلعاً
تتضم ــن تكلفته ــا ضرائ ــب مرتفع ــة عل ــى الدخ ــل واملرتب ــات.
 .4تعم ــل ضريب ــة القيم ــة املضاف ــة عل ــى تبس ــيط وترش ــيد
الهي ــكل الضريب ــي ألنه ــا حت ــل مح ــل ضرائ ــب متع ــددة مث ــل
الضرائـــب اخلاصـــة علـــى االســـتهالك والضرائـــب علـــى
اخلدمـــات والضرائـــب علـــى بعـــض املعامـــات.
 .5تس ــاعد ضريب ــة القيم ــة املضاف ــة عل ــى محارب ــة الغ ــش
فالتجــار ال يســمح لهــم بخصــم الضريبــة علــى مشــترياتهم إال

سلبيات الضريبة على القيمة المضافة:

ينعكـــس فـــرض الضريبـــة علـــى أســـعار الســـلع واخلدمـــات
مــن خــال ارتفــاع أســعارها ،فاملنتــج واملــوزع والبائــع يضيــف
التكلفـــة اجلديـــدة علـــى املنتـــج ويقـــوم بترحيلهـــا للمرحلـــة
األخــرى حتــى تصــل للمســتهلك الــذي لــن يجــد ســوى ســلعة
بنف ــس القيم ــة واحملت ــوى وب ــدون أي اخت ــاف ولك ــن س ــعرها
زاد ،ممــا ســينتج عنــة موجــة غــاء مــن تطبيــق الضريبــة ،كمــا
أن الزي ــادة يف ثم ــن الس ــلع واخلدم ــات والتضخ ــم احلاص ــل

س ــيخفض م ــن االس ــتهالك وه ــو م ــا س ــيلقي بظالل ــه أيضــاً
علـــى حركـــة اإلنتـــاج واإلنفـــاق يف املجتمـــع ويســـبب ركـــو ًدا

يف احلــدود التــي يحصلــون فيهــا علــى فواتيــر تبــن حتصيــل

عا ًم ــا يف االقتص ــاد ،وم ــن س ــلبياتها أنه ــا تعف ــي املنت ــج م ــن

مــن جتــار اجلملــة أو الصنــاع وهــذا يدفعهــم بالضــرورة إلــى

املختلف ــة الت ــي تش ــمل الفق ــراء ومح ــدودي الدخ ــل.

ه ــذه الضريب ــة وبالتال ــي ال يفضل ــون الش ــراء ب ــدون فواتي ــر
االهتم ــام بصح ــة حس ــاباتهم.

حتملهـــا ليتحملهـــا املســـتهلك مبـــن فيهـــم طبقـــات املجتمـــع

 .6تتميــز الضريبــة علــى القيمــة املضافــة بارتفــاع حصيلتهــا

العقبات أمام تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة:

وذل ــك يرج ــع إل ــى كب ــر حج ــم املمول ــن اخلاضع ــن له ــا ،كم ــا

علـــى الرغـــم مـــن وضـــوح معناهـــا وحدودهـــا ،إال أن هـــذه
الضريب ــة تتباي ــن تباينـ ـاً كليـ ـاً يف التطبي ــق العمل ــي ب ــن دول

تنخفـــض تكلفـــة جبايتهـــا كلمـــا اهتمـــت اإلدارة الضريبيـــة
بزيـــادة الوعـــي الضريبـــي والعمـــل علـــى احلصـــر اجليـــد

العالـــم مـــن حيـــث مـــدى اتســـاع املدخـــات التـــي ميكـــن

للمجتمـــع الضريبـــي.

احلصــول علــى تعويــض ضريبــي عنهــا ،ويف نوعيــة األنشــطة

 .7تســـاعد احلكومـــة علـــى حتقيـــق أهدافهـــا عـــن طريـــق

االقتصاديـــة التـــي ميكـــن تطبيـــق هـــذه الضريبـــة عليهـــا.

التحك ــم يف معدالته ــا فتعف ــى الص ــادرات وتف ــرض مع ــدالت

ويف بع ــض ال ــدول الكبي ــرة مث ــل الص ــن ال تعط ــي تعويضـ ـاً

الســـلع الكماليـــة.

التـــي تعطـــي مثـــل هـــذا التعويـــض ال تعيـــد الزيـــادة يف

 .8تس ــتعمل ضريب ــة القيم ــة املضاف ــة كأداة لتفعي ــل الس ــوق

التعويـــض (الزيـــادة يف الضريبـــة املدفوعـــة عـــن املدخـــات

منخفضـــة علـــى الســـلع الضروريـــة وأخـــرى مرتفعـــة علـــى

العربي ــة املش ــتركة وبن ــاء كيان ــات اقتصادي ــة عربي ــة ضخم ــة
ق ــادرة عل ــى املنافس ــة يف األس ــواق الدولي ــة وحتقي ــق التكام ــل
االقتص ــادي العرب ــي ،وم ــن أه ــم التج ــارب الدولي ــة يف ه ــذا
الصــدد جتربــة االحتــاد األوروبــي الــذي اعتمــد علــى ضريبــة
القيمـــة املضافـــة كأداة رئيســـية لتفعيـــل الســـوق األوروبيـــة
املشـــتركة ،حيـــث كانـــت أحـــد الركائـــز الرئيســـية لتحقيـــق
التكامـــل االقتصـــادي األوروبـــي الـــذي وصـــل إلـــى تطبيـــق
عمل ــة نقدي ــة موح ــدة ه ــي الي ــورو بداي ــة م ــن الع ــام .1999

ضريبي ـاً لش ــراء الس ــلع الرأس ــمالية ،وبع ــض ال ــدول األخ ــرى

عل ــى الضريب ــة املفروض ــة عل ــى الن ــاجت) ،ومعظ ــم دول العال ــم
تســـتثني الســـلع املعـــدة للتصديـــر مـــن الضريبـــة ،وبعضهـــا
متـــدد الضريبـــة إلـــى مرحلـــة التصنيـــع

manufacturing

والبعـــض اآلخـــر ال يفرضهـــا علـــى اخلدمـــات.
وبينمــا تعتبــر هــذه الضريبــة جيــدة يف حــاالت الــدول بســيطة
التركي ــب السياس ــي (ال ــدول املوح ــدة) فإنه ــا ال تعتب ــر جي ــدة
يف حـــال الـــدول الفيدراليـــة وكذلـــك يف حالـــة الـــدول التـــي
ترتبـــط باحتـــاد اقتصـــادي ،ويف حالـــة الـــدول الفيدراليـــة
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ف ــإن الضريب ــة عل ــى االس ــتهالك ميك ــن أن تف ــرض م ــن قب ــل
احلكوم ــة االحتادي ــة ويت ــم توزي ــع اإلي ــرادات بنس ــبة معين ــة
عل ــى اإلم ــارات املختلف ــة.

اإلم ــارة الت ــي تتمت ــع بأنظم ــة إداري ــة متقدم ــة بينم ــا س ــتنعم
إم ــارات أخ ــرى بإي ــرادات دون ب ــذل جه ــود مقابل ــة.
.4إن دولـــة اإلمـــارات هـــي الدولـــة األولـــى والوحيـــدة مـــن

وعلــى ســبيل املثــال حالــة دولــة اإلمــارات مبــا أنهــا أولــى الــدول

ب ــن دول مجل ــس التع ــاون يف تطبي ــق ه ــذه السياس ــة ،ونظ ــراً

اخلليجي ــة يف تطبي ــق ه ــذا النظ ــام إال أن هن ــاك العدي ــد م ــن

الرتبــاط دولــة اإلمــارات بالعديــد مــن االتفاقيــات االقتصاديــة

املشــاكل التــي قــد واجهتهــا ،ومــن أهمهــا:

مـــع دول املجلـــس األخـــرى فمـــن الضـــروري معرفـــة اآلثـــار

 .1عـــدم وجـــود أيـــة حـــدود أو قيـــود علـــى حركـــة الســـلع
واخلدم ــات ب ــن اإلم ــارات املختلف ــة ،ل ــذا ف ــإن نس ــبة توزي ــع
حص ــص اإلم ــارات س ــتواجه مش ــكلة ،وعل ــى س ــبيل املث ــال إذا
كان البائ ــع م ــن إم ــارة عجم ــان واملش ــتري م ــن إم ــارة دب ــي
ومت ــت الصفق ــة يف عجم ــان إال أن البائ ــع اس ــتخدم مخزون ــه
يف إمـــارة الشـــارقة إلكمـــال الصفقـــة فهـــل هـــذه الصفقـــة
ستس ــجل إلم ــارة دب ــي أم الش ــارقة أم عجم ــان ومم ــا س ــيزيد
م ــن تعقي ــد ه ــذه القضي ــة ه ــي الصناع ــات املتكامل ــة الت ــي
توج ــد كل منه ــا يف إم ــارة مختلف ــة ،وم ــن أمثل ــة ذل ــك الغ ــاز
الـــذي ينتـــج يف الشـــارقة ويســـتهلك يف دبـــي ،أو صناعـــة
اإلس ــمنت وم ــا ينت ــج عنه ــا م ــن صناع ــات الطاب ــوق والب ــاط
وخلطـــات اإلســـمنت اجلاهـــز والعديـــد مـــن الصناعـــات
اخلشـــبية واملعدنيـــة.
 .2قضي ــة ال ــوكالء التجاري ــن ،فم ــن املعل ــوم أن ملعظ ــم الس ــلع
التجاريـــة يف دولـــة اإلمـــارات وبالـــذات الســـلع املعمـــرة وكالء
جتاريـــون حصريـــون ويف العديـــد مـــن احلـــاالت يكـــون هـــذا
الوكي ــل يف جمي ــع أنح ــاء الدول ــة مم ــا س ــيترتب عل ــى التحوي ــل
يف املخ ــزون م ــن ف ــرع آلخ ــر أو اللج ــوء لعق ــد صفق ــات الش ــراء
أو إص ــدار الفواتي ــر يف م ــكان م ــا دون غي ــره مم ــا س ــيضاعف
مــن حجــم املبيعــات يف مــكان وتقليــص املبيعــات يف مــكان آخــر.
 .3الصعوبـــات اإلداريـــة وتوزعهـــا بـــن اإلدارة االحتاديـــة
والســـلطات احملليـــة ومـــن الـــذي ســـيتعرض ملشـــاكل مثـــل
الته ــرب الضريب ــي أو التعم ــد يف إص ــدار وثائ ــق غي ــر ممثل ــة
حلركــة التجــارة بــن اإلمــارات ،ونظــراً ألن احلكومــات تتبايــن
مــن حيــث قدراتهــا اإلداريــة ،فــإن العــبء األكبــر ســيقع علــى
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الت ــي س ــتترتب عل ــى تطبي ــق ه ــذه الضريب ــة ومنه ــا أثره ــا
علـــى نظـــام نقطـــة الدخـــول الواحـــدة والصناعـــات ذات
املنش ــأ احملل ــي.
الخـالصــة:

إن تطبيــق نظــام ضريبــة القيمــة املضافــة البــد أن يرفــع مــن
تكلفــة املعيشــة بشــكل بســيط ،مــع عــدم جتاهــل تأثيــر منــط
حي ــاة األف ــراد االس ــتهالكية وم ــدى اعتماده ــم عل ــى الس ــلع
اخلاضع ــة للضريب ــة يف حياته ــم اليومي ــة وم ــع ذل ــك تطبيقه ــا
يتطلـــب جهـــوداً كبيـــرة واســـتعدادات يف مجـــاالت اإلدارة
واحملاس ــبة ومراقب ــة مناف ــذ الدول ــة ،وبالرغ ــم م ــن الفوائ ــد
املالي ــة الت ــي س ــتأتي م ــن تطبيقه ــا ،ف ــإن تكالي ــف فرضه ــا
ليســـت ســـهلة وحجـــم اإليـــرادات الناجتـــة منهـــا ســـيعتمد
علـــى جملـــة مـــن العوامـــل مـــن أهمـــا معـــدل الضريبـــة،
وم ــدى اجلدي ــة يف تطبيقه ــا ،وع ــدد الس ــلع الت ــي س ــتخضع
لالســـتثناءات مثـــل األغذيـــة والســـلع الزراعيـــة واألدويـــة
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،
ســـبتمبر .www.government.ae ،2018
• املوقع اإللكتروني لالقتصاد العربي ،أكتوبر ،2017

.www.ar-economist.com

• ن ــدوة "تطبي ــق القيم ــة املضاف ــة" حت ــول ج ــذري باملش ــهد الضريب ــي خليجيـ ـاً
مقدم ــة إل ــى دي ــوان احملاس ــبة ،أبري ــل .2018
• املوقع االلكتروني لالقتصاد اخلليجي،

اغسطس .www.noonpost.com ،2018
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الخطـــة التدريبيـــة للـربـع األول
من الســنة المالية 2020/2019
للفترة من  2019/4/1وحتى

2019/6/30

شــرعت إدارة التدريــب والعالقــات الدوليــة خــال الربــع األول مــن للســنة املاليــة  2020/2019بتنفيــذ خططهــا لهــذه الســنة
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 املهنيــن يف الديــوان علــى حتســن 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 خــال مــا يلــي الــدور الــذي حققتــه إدارة التدريــب والعالقــات الدوليــة يف األشــهر أبريــل ومايــو
ويونيــو مــن الســنة املاليــة  ،2020/2019وذلــك مــن خــال بعــض األرقــام واالحصائيــات والرســومات البيانيــة للبرامــج التــي مت
تنفيذهــا يف خطــط التدريــب املختلفــة:
إعداد :إدارة التدريب والعالقات الدولية
1 .1مجموعة البرامج التدريبية للسنة المالية :2020/2019

أصــدرت إدارة التدريــب والعالقــات الدوليــة كتيــب مجموعــة البرامــج التدريبيــة للســنة املاليــة  2020/2019والتــي يبــدأ تنفيذهــا
مــن مطلــع شــهر أبريــل  2019وحتــى نهايــة شــهر مــارس  ،2020وتهــدف مجموعــة البرامــج إلــى تقــدمي خدمــات تدريبيــة متميــزة
تتناســب مــع رؤيــة اإلدارة العليــا للديــوان يف الوصــول إلــى الهــدف األســمى مــن التدريــب وهــو تطويــر أداء العاملــن وتنميــة
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 خــال
برامــج وورش عمــل تدريبيــة خلدمــة التعليــم املهنــي املســتمر ،وتشــتمل اخلطــة علــى عــدد ( )44برنامــج تدريبــي موزعــة علــى
النحــو التالــي:
1.1البرامج وورش العمل التخصصية عدد ( )23برنامج يف املجاالت التالية:
--الرقابة والتدقيق الداخلي.

--احلوكمة.

--التحول إلى أساس االستحقاق احملاسبي.

--املخاطر.

--العقود واملناقصات.

--معايير احملاسبة واملراجعة.

--الرقابة والتدقيق.

--التنمية املستدامة.

-الدين العام.--اجلودة.

-تكنولوجيا املعلومات.--الضريبة.

2.2البرامج القانونية عدد ( )6برامج.
3.3األدلة املتخصصة عدد ( )3برامج.
4.4البرامج االشرافية عدد ( )4برامج.
5.5برامج البحث العلمي عدد ( )2برنامج.
6.6البرامج اإلدارية والسلوكية عدد ( )6برامج.
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2 .2المشاركات التي تمت في إطار مجموعة البرامج التدريبية للسنة المالية :2020/2019
نفــذت إدارة التدريــب والعالقــات الدوليــة مجموعــة مــن البرامــج التدريبيــة ضمــن خطتهــا الســنوية خــال الفتــرة مــن 2019/4/1

وحتــى  ،2019/6/30نوضحهــا مــن خــال املشــاركات التــي متــت يف تلــك البرامــج:
نوع البرنامج

عدد البرامج

عدد املشاركني

البرامج اإلدارية والسلوكية

1

22

برامج البحث العلمي

2

49

اإلجمالي

3

71

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

قطاع الرقابة املسبقة والدعم الفني

قطــاع الشــؤون القانونيــة واملخالفــات
املاليــة والرقابــة علــى األداء

البرامج اإلدارية والسلوكية

مكتب رئيس ووكيل الديوان
برامج البحث العلمي

3 .3االشـراف على مشاركة العاملين بالديوان في خطط املشــاركة بعــدد ( )17برنامــج التحــق بهــا ( )70مــن العاملــن
التدريب التي تنفذها جهات حكومية ومعاهد تدريب مبختلــف قطاعــات الديــوان.

محلية متخصصة تعقد داخل دولة الكويت:

تواصــل إدارة التدريــب والعالقــات الدوليــة أداء دورهــا يف
اتخــاذ كافــة االجــراءات التــي تســهم يف توفيــر كافــة فــرص
مشــاركة العاملــن بديــوان احملاســبة يف البرامــج التــي تقيمهــا
اجلهــات احلكوميــة ومعاهــد التدريــب داخــل دولــة الكويــت
وتتوافــق مــع االحتياجــات التدريبيــة لهــم وذلــك مــن خــال
اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتلــك املشــاركات ومتابعــة التــزام
املشــاركني باحلضــور واملشــاركة الفعالــة ،هــذا وقــد متــت
نوع النشاط
برنامج
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4 .4أنشطة تدريبية تعقد خارج نطاق مجموعة البرامج
التدريبية:

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

النشاط

تاريخ االنعقاد

عدد املشاركني

أنواع وأدوات االستثمارات املالية

2019/4/9-7

17

Primavera

2019/4/18-14

14

نوع النشاط
ورشة عمل

النشاط

تاريخ االنعقاد

عدد املشاركني

التدقيق املبني على املخاطر

2019/9/18-14

24

مكونات مهمة تنفيذ نظم ضمان اجلودة

2019/6/27-24

9

مكونات مهمة تنفيذ نظم التدقيق القائم على املخاطر

2019/6/27-24

9

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

قامــت إدارة التدريــب والعالقــات الدوليــة بتنســيق ومتابعــة مشــاركات العاملــن مبختلــف قطاعــات الديــوان يف أنشــطة التدريــب
اخلارجــي التــي عقــدت خــارج دولــة الكويــت خــال الفتــرة مــن  2019/4/1وحتــى  ،2019/6/30حيــث متــت املشــاركة يف عــدد
( )10برامــج تخصصيــة ومؤمتــرات شــارك بهــا ( )24متــدرب.
م

اسم البرنامج /املؤمتر

الدولة

التاريخ

املشاركني

1

Conference and Exhibition 2019 ATD Middle East

اإلمارات العربية املتحدة

2019/4/18-13

4

2

املؤمتر اخلامس والعشرين للحكومة واملدن الذكية يف
دول مجلس التعاون اخلليجي

اإلمارات العربية املتحدة

2019/4/25-21

2

3

Certified Green Project Manager

كوريا اجلنوبية

2019/4/26-22

1

4

Adobe Summit the Digital Experience Conference

بريطانيا

2019/5/16-13

1

الواليات املتحدة األمريكية

2019/5/21-19

1

6

Conference & Exposition 2019 ATD International

الواليات املتحدة األمريكية

2019/5/22-19

1

7

ضريبة القيمة املضافة يف دول مجلس التعاون

اإلمارات العربية املتحدة

2019/6/13-9

2

8

2019 Facilities Show

بريطانيا

2019/6/20-18

1

9

SHRM Annual Conference & Exposition

الواليات املتحدة األمريكية

2019/6/26-23

4

10

2019 ACFE Global Fraud Conference

الواليات املتحدة األمريكية

2019/6/28-23

7

5

30th Annual Conference on the
Globalization of Investment Funds

اإلجمالي

24

6 .6خطة تأهيل المعينين الجدد:

تعتبــر املــوارد البشــرية هــي الوســيلة األساســية لتحقيــق األهــداف العامــة للمؤسســات وعليــه فــإن ديــوان احملاســبة يحــرص أشــد
احلــرص علــى تنميــة القــوى العاملــة لديــه مــن خــال االهتمــام بالتدريــب والتأهيــل.
وخــال الربــع األول مــن الســنة املاليــة  2020/2019مت تنفيــذ خطــة تأهيــل املعينــن اجلــدد  -مجموعــة ( ،)25وذلــك يف
الفتــرة مــن  2019/4/21-3/24لعــدد ( )26مــن فئــة اإلداريــن ،وتشــمل اخلطــة مجموعــة البرامــج التدريبيــة البرامــج العامــة
والســلوكية والتــي تهــدف إلــى اكتســاب املعينــن اجلــدد حديثــي االلتحــاق بالديــوان مهــارات أوليــة تســاعدهم يف أعمالهــم
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تدريــب

اجلديــدة ،وفقــا لقواعــد وســلوكيات وأســاليب عمــل ديــوان احملاســبة ،وتولــى عمليــة التدريــب ( )37مــدرب مــن ذوي اخلبــرة
والكفــاءة مــن منتســبي الديــوان وفــق التفاصيــل التاليــة:

52

م

تاريخ االنعقاد

1

2019/3/24

2

2019/3/25

3

2019/3/26

4

2019/3/27

5

2019/3/28

6

2019/3/31

7

2019/4/1

8

2019/4/3-2

9

2019/4/7

10

2019/4/8

11

2019/4/10-9

12

2019/4/11

13

2019/4/15-14

14

2019/4/16

15

2019/4/18-17

16

2019/4/21
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البرنامج
قانون انشاء الديوان
استراتيجية الديوان
الهيكل التنظيمي
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
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
نظام ولوائح التدريب
مسابقة البحوث
مركز املعلومات
املوقع اإللكتروني
تعريف بالبوابة اإللكترونية
خدمات الدعم التقني
سياسات استخدام تكنولوجيا املعلومات
العمل اجلماعي بروح الفريق
مهارات التفاوض
شرح ألدوات التطوير الذاتية – مجلة الرقابة
املنظمات الدولية اإلقليمية
التعريف بقطاع املستقلة
التعريف بقطاع امللحقة والشركات
التعريف بقطاع الوزارات واإلدارات احلكومية
التعريف بقطاع الشؤون القانونية واملخالفات املالية والرقابة على األداء
التعريف بقطاع املسبقة والدعم الفني
كيفية التعامل مع أمناط الشخصيات
دليل العمليات الرئيسية  UMLاإلصدار الثاني
مهارات العرض والتقدمي
تنمية الوالء املؤسسي
التميز يف إدارة الوقت وحتديد األولويات
دليل قواعد السلوك األخالقي ملوظفي ديوان احملاسبة اإلصدار الثاني 2018

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

يف إطــار السياســة التــي يتبعهــا ديــوان احملاســبة يف إبــراز دوره الفعــال علــى املســتويات املختلفــة وتعزيــز التواصــل بينــه وبــن
األطــراف ذات العالقــة ،وذلــك استرشــادا مبعيــار االنتوســاي رقــم ( )12بشــأن قيمــة ومنافــع األجهــزة العليــا للرقابــة املاليــة
واحملاســبة  -إحــداث الفــارق يف حيــاة املواطنــن ،فقــد قامــت إدارة التدريــب والعالقــات الدوليــة بالتنســيق مــع بعــض اجلهــات
يف الدولــة بنــاء علــى طلبـــها بإعــداد وتقــدمي عــدد ( )2برنامــج تدريبــي وفــق التفاصيــل التاليــة:
م

اسم النشاط

اجلهة التي طلبت النشاط التدريبي

تاريخ االنعقاد

املدربني

1

ورشة عمل تعريفية بالقوانني والنظم

مؤسسة املوانئ الكويتية

2019/4/29-28

2

2

إعداد قانون وفق متطلبات سوق العمل

كلية القانون الكويتية العاملية

2019/4/29

3

االجمالي

5

8 .8التدريب الميداني لطلبة المؤسسات األكاديمية والمؤسسات الحكومية:

يف إطــار التعــاون مــا بــن كل مــن ديــوان احملاســبة واملجتمــع املدنــي واملواطنــن وتعزيــزاً للتواصــل بينــه وبــن واألطــراف ذات
العالقــة ،فقــد قامــت إدارة التدريــب والعالقــات الدوليــة بقبــول عــدد مــن طلبــة املؤسســات األكادمييــة للتدريــب ميداني ـاً لــدى
مختلــف قطاعــات الديــوان ،حيــث يتــم تدريبهــم علــى أســاليب العمــل املتبعــة بالديــوان ،وجتــدر اإلشــارة بأنــه مت تدريــب عــدد
( )19مــن منتســبي املؤسســات األكادمييــة واملؤسســات احلكوميــة خــال الفتــرة مــن

2019/4/1

إلــى  ،2019/6/30وفــق

التفصيــل التالــي:
عدد

م

اسم املؤسسة األكادميية

تاريخ االنعقاد

1

جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا

2019/7/4-5/12

2

2

جامعة الكويت – كلية العلوم اإلدارية

2019/7/18-6/9

8

3

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي – املعهد العالي للخدمات اإلدارية

2019/8/1-6/9

9

املشاركني

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

شــارك عــدد ( )44مــن املدربــن املؤهلــن بديــوان احملاســبة يف تقــدمي ( )36برامــج خــال الفتــرة مــن  2019/4/1وحتــى
2019/6/30

وذلــك وفــق التفصيــل التالــي:
توع اخلطة

عدد املدربني

أنشطة تدريبية تعقد خارج نطاق مجموعة البرامج التدريبية

2

برامج التواصل مع اجلهات املشمولة برقابة ديوان احملاسبة

5

خطة تأهيل املعينني اجلدد

37

االجمالي

44
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منظمات
وأجهزة رقابية

ديـــوان المحاســـبة يشـــارك فـــي «االجتمـــاع
الس���نوي لمجموعةـــ عم��لـ الدي�نــ الع���ام» ()WGPD
فـــي أذربيجـــان
شـــارك وفـــد مـــن ديـــوان احملاســـبة يف "االجتمـــاع الســـنوي
ملجموعــة عمــل الديــن العــام ( ،")WGPDخــال الفتــرة - 23
25

مايـــو

2019

يف باكـــو  -أذربيجـــان.

ومثــل وفــد الديــوان ك ً
ال مــن مراقــب يف إدارة ضمــان اجلــودة
ســـلمى العيســـى ومدقـــق مســـاعد يف إدارة الرقابـــة علـــى
التس ــويق واالس ــتثمار للجه ــات النفطي ــة رمي الس ــيف.
قـــدم وفـــد الديـــوان املشـــارك عرضـــاً مرئيـــاً حـــول "دور
ديـــوان احملاســـبة يف التدقيـــق علـــى الديـــن العـــام" ،حيـــث
ناق ــش طبيع ــة متوي ــل املوازن ــة العام ــة وعالقته ــا باالحتياط ــي
العـــام ،والعالقـــة بـــن احلســـابات احلكوميـــة ،باإلضافـــة
إلـــى إســـتعراض رســـومات بيانيـــة توضـــح اعتمـــاد الدولـــة
علـــى اإليـــرادات النفطيـــة وكيـــف تؤثـــر أســـعار النفـــط
على تلك اإليرادات.

املصروفـــات اجلاريـــة وتـــآكل االحتياطـــي العـــام ،واآلثـــار
املترتبــة عليــه مــن إضافــات ملــوارد ماليــة لتمويــل املصروفــات
اجلاري ــة ولتموي ــل خط ــط التنمي ــة ،واحتمالي ــة زي ــادة العج ــز

كم ــا تن ــاول الع ــرض املرئ ــي موض ــوع العج ــز يف املوازن ــة يف

يف حــال التوجــه لالقتــراض بســبب تكاليــف الفوائــد ،وفقــدان

نتيج ــة لهب ــوط أس ــعار النف ــط ،وكيفي ــة تأث ــر املوازن ــة بع ــد

علــى االحتياطــي العــام حيــث إنــه ســيتحمل تكلفــة االقتــراض

الكويـــت ،وكيـــف بـــدأ العجـــز يف الكويـــت يف الثمانينيـــات
توق ــف إنت ــاج النف ــط وح ــرق اآلب ــار أثن ــاء الغ ــزو العراق ــي،
وأث ــر هب ــوط أس ــعار النف ــط يف  2014عل ــى نتائ ــج امليزاني ــة،
باإلضاف ــة إل ــى الس ــند القانون ــي وآلي ــة االقت ــراض الداخل ــي
واخلارجــي يف الكويــت ،وبيــان القوانــن التــي تكفــل احلــق يف
االقتــراض احمللــي واخلارجــي يف الكويــت مــن خــال اإلشــارة
إل ــى م ــواد الدس ــتور والقوان ــن الت ــي ش ــرعت له ــذا الغ ــرض.
واســـتعرض الوفـــد املشـــارك أســـباب التوجـــه لالقتـــراض
احملل ــي واخلارج ــي كاالنخف ــاض يف اإلي ــرادات وال ــذي يرج ــع
الس ــبب الرئيس ــي في ــه لهب ــوط أس ــعار النف ــط ،واالرتف ــاع يف
54
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املرون ــة املالي ــة ،والتوج ــه إل ــى االقت ــراض ال ــذي يش ــكل عبئ ـاً
وس ــداد اس ــتحقاقات الدي ــن الع ــام مبواعيده ــا والفوائ ــد.
كم ــا ناق ــش الوف ــد دور دي ــوان احملاس ــبة يف التدقي ــق عل ــى
الديـــن العـــام مـــن خـــال تشـــكيل فريـــق متابعـــة إصـــدار
الســـندات احلكوميـــة الـــذي يقـــوم بإعـــداد تقريـــر دوري كل
ســتة شــهور عــن متابعــة إصــدار الســندات احلكوميــة بتكليــف
مــن مجلــس األمــة ،وذكــر أهــم املالحظــات والتوصيــات التــي
تخـــص املوضـــوع ،باإلضافـــة إلـــى بيـــان أهـــم مالحظـــات
دي ــوان احملاس ــبة والتوصي ــات الت ــي وضعه ــا بخص ــوص تل ــك
املالحظـــات ،وتضمـــن موضـــوع العجـــز يف املوازنـــة العامـــة

للدول ــة والس ــداد م ــن خ ــال إص ــدار الس ــندات احلكومي ــة

العامــة ،وحــذر فيــه الديــوان مــن مخاطر التوســع يف االقتراض

يف تقريـــر املوضوعـــات عاليـــة املخاطـــر الـــذي أصـــدره

مــن خــال أدوات الديــن العــام يف ظــل هبــوط أســعار النفــط

الديوان يف يونيو .2018

والعج ــز املس ــتمر يف املوازن ــة العام ــة األم ــر ال ــذي ي ــؤدي ال ــى
تراكــم الديــون ،واســتنزاف االحتياطــي العــام للدولــة ،فضـ ً
ـا

وتن ــاول الع ــرض التقدمي ــي أيضـ ـاً تضم ــن موض ــوع الدي ــن
العـــام يف تقريـــر املواطـــن ال ــذي أصـــدره الديـــوان يف 2018
به ــدف التوعي ــة ب ــدور دي ــوان احملاس ــبة يف حماي ــة األم ــوال

«المحاسبة» يشارك
باالجتماع الثالث
لمجموعة عمل
االنتوساي المعنية
بالبيانات الضخمة
شـــارك وفـــد مـــن ديـــوان احملاســـبة باالجتمـــاع الثالـــث
ملجموع ــة عم ــل املنظم ــة الدولي ــة لألجه ــزة العلي ــا للرقاب ــة
املاليـــة واحملاســـبة (االنتوســـاي) املعنيـــة بالعمـــل علـــى
البيان ــات الضخم ــة ( )WGBDيف مدين ــة كوبنهاج ــن مبملك ــة
الدامنـــارك خـــال الفتـــرة مـــن  25إلـــى  26ابريـــل .2019
ومث ــل وف ــد الدي ــوان املش ــارك يف االجتم ــاع كل م ــن مدق ــق
مشـــارك بـــإدارة الرقابـــة املســـبقة للشـــؤون االقتصاديـــة
شــيخة العدوانــي ومدقــق مســاعد بــإدارة الرقابــة علــى األداء
ش ــمالن عل ــي.
وقـــدم وفـــد الديـــوان املشـــارك عرضـــاً مرئيـــاً حـــول «إدارة
البيانـــات الضخمـــة بالكويـــت» ،حيـــث تضمـــن مصـــادر
البيان ــات وإدارة البيان ــات الضخم ــة يف الكوي ــت ،باإلضاف ــة
إلـــى دور ديـــوان احملاســـبة الكويتـــي مبـــا يتعلـــق بالبيانـــات
الضخمـــة.
واســتعرض الوفــد املشــارك جتربــة ديــوان احملاســبة بتشــكيل
مجموعـــة عمـــل تدقيـــق تكنولوجيـــا املعلومـــات لتظـــل علـــى

ع ــن اس ــتنزاف الس ــيولة دون وج ــود م ــردود تنم ــوي للدول ــة،
ومخاط ــر تخفي ــض التصني ــف االئتمان ــي.

علــم بأحــدث التوجهــات يف هــذا املجــال ،حيــث قــام الديــوان
مبيكنــة عمليــة التدقيــق مــن خــال وضــع نظــام إدارة التدقيــق
وال ــذي يتضم ــن البيان ــات األساس ــية للحكوم ــة.
وتن ــاول الع ــرض املرئ ــي املق ــدم م ــن الوف ــد املش ــارك كيفي ــة
اســتخراج البيانــات التفاعليــة وحتليلهــا عــن طريــق اســتخدام
برنامـــج ( ،)IDEAكمـــا بـــن كيفيـــة اســـتخدام البرنامـــج يف
الكثي ــر م ــن اجله ــات س ــواء كان ــت جه ــات رقابي ــة أو حكومي ــة
وذل ــك للقي ــام بتدقي ــق ش ــامل وفع ــال.
كمـــا ســـلط العـــرض املرئـــي الضـــوء علـــى برنامـــج ()IDEA
وقدرتــه العاليــة علــى التحليــل يف بيئــة برنامــج النوافــذ ،حيــث
أن ه ــذه األداة متع ــددة اجلوان ــب وتق ــوم بأعم ــال فري ــدة م ــن
نوعه ــا بحي ــث يس ــمح للمس ــتخدم باس ــترداد البيان ــات عل ــى
نط ــاق واس ــع م ــن أن ــواع مختلف ــة م ــن امللف ــات ،وإنش ــاء ط ــرق
عــرض مخصصــة للبيانــات والتقاريــر ،باإلضافــة إلــى القيــام
بتحليـــل وحســـاب البيانـــات ،وتطابـــق أو مقارنـــة مختلـــف
البيانـــات ،إلـــى جانـــب القـــدرة علـــى التعامـــل مـــع األعـــداد
الضخم ــة م ــن الس ــجالت.
وخ ــرج الع ــرض املرئ ــي املق ــدم م ــن وف ــد الدي ــوان املش ــارك
بعـــدة توصيـــات منهـــا أهميـــة تأســـيس جهـــة مســـتقلة
متخصصـــة يف الطاقـــة املتجـــددة يف الدولـــة ،ممـــا يســـاعد
علــى توفيــر قاعــدة بيانــات مركزيــة عــن أداء وتكاليــف توليــد
الكهربــاء مــن تكنولوجيــا الطاقــة املتجــددة ،وأن يكــون هنــاك
مؤش ــرات قي ــاس دقيق ــة وتوفي ــر دراس ــات ج ــدوى ملتخ ــذي
القـــرارات ورصـــد اخلبـــراء املتخصصـــن مـــن الكـــوادر
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
يف إط ــار مش ــاركة دي ــوان احملاس ــبة يف مختل ــف األنش ــطة
والفعالي ــات الدولي ــة ش ــارك وف ــد م ــن الدي ــوان يف مهم ــة
تطويريـــة لتفعيـــل املرحلـــة األولـــى مـــن خطـــة العمـــل

اخلاص ــة بتب ــادل اخلب ــرات ح ــول موض ــوع امل ــوارد البش ــرية
مــع مكتــب التدقيــق الوطنــي مبملكــة الســويد ،وذلــك خــال
الفتـــرة  13 - 11يونيـــو .2019

وتــرأس وفــد الديــوان مراقــب بــإدارة تقنيــة املعلومــات غديــر
الرومـــي كمـــا ضـــم الوفـــد كل مـــن اختصاصـــي تخطيـــط

القـــوى العاملـــة ســـعود علـــي ،ومنســـق أول توظيـــف علـــي

الكن ــدري ،ومنس ــق تخطي ــط ق ــوى عامل ــة دالل الق ــاف م ــن
إدارة الش ــؤون االداري ــة ،ومنس ــق أول تدري ــب وتنفي ــذ وتقيي ــم

البرامـــج التدريبيـــة أحمـــد املطيـــري مـــن إدارة التدريـــب

والعالقـــات الدوليـــة.
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وتناولـــت خطـــة العمـــل عـــدة محـــاور منهـــا طبيعـــة عمـــل
النظ ــم اإلداري ــة احلديث ــة املتبع ــة يف اجله ــاز الرقاب ــي فيم ــا
يختــص بــإدارة املــوارد البشــرية ،كمــا ناقشــت احملــاور وضــع
السياس ــات وامليزاني ــات املتعلق ــة بالتنمي ــة البش ــرية ،وإيض ــاح
سياســـة الديـــوان يف حتديـــد ميزانيـــة تطويـــر وتدريـــب
املوظف ــن ،باإلضاف ــة إل ــى ش ــرح أس ــاليب وأن ــواع التدري ــب
املتبـــع يف الديـــوان.
وســـلطت احملـــاور الضـــوء علـــى إدارة املواهـــب يف اجلهـــاز
الرقاب ــي واحملافظ ــة عليه ــا ،كم ــا مت تق ــدمي ع ــروض مرئي ــة
حـــول تقييـــم أداء ديـــوان احملاســـبة اخلـــاص باملؤشـــر SAI-
 22املتعلــق بــإدارة الشــؤون اإلداريــة مــن مهــام واســتراتيجية
وتعيـــن ومكافـــآت وترقيـــة وذلـــك وفـــق إطـــار قيـــاس أداء
األجه ــزة العلي ــا.
كم ــا ق ــدم الوف ــد املش ــارك عروض ــا مرئي ــة ح ــول تقيي ــم أداء
ديــوان احملاســبة اخلــاص باملؤشــر  SAI-23واملتعلــق بالتطويــر
املهنــي والتدريــب علــى الرقابــة املاليــة ،ورقابــة األداء ،ورقابــة
االلت ــزام ،وخط ــط ودورات عم ــل بالتطوي ــر املهن ــي والتدري ــب
وذلــك وفــق إطــار قيــاس أداء األجهــزة العليــا.

والتق ــى وف ــد الدي ــوان أثن ــاء الزي ــارة بكبي ــر م ــدراء
التواصـــل بلجنـــة بنـــاء القـــدرات التابعـــة للمنظمـــة
االفريقيـــة لألجهـــزة العليـــا للرقابـــة املاليـــة
واحملاســـبة (اآلفروســـاي) ماريـــا نيكيـــرك بهـــدف
تب ــادل اخلب ــرات واملع ــارف م ــا ب ــن اجلانب ــن مب ــا
يتعل ــق ب ــإدارة امل ــوارد البش ــرية يف األجه ــزة العلي ــا
للرقابـــة املاليـــة واحملاســـبة.

تحـــت شـــعار “التدفقـــات الماليـــة غيـــر
المشـــروعة في الصناعات االســـتخراجية”

“المحاسبة” يشارك في االجتماع
الرابع لمجموعة عمل االنتوســـاي
لتدقيق الصناعات االستخراجية
شـــارك وفـــد مـــن ديـــوان احملاســـبة الكويتـــي يف االجتمـــاع

غيــر املشــروعة إلــى جانــب اجلهــاز األعلــى النرويجــي بطلــب

الرابـــع ملجموعـــة عمـــل االنتوســـاي لتدقيـــق الصناعـــات

مـــن وفـــد الديـــوان أثنـــاء عـــرض مســـودة خطـــة العمـــل يف

االســـتخراجية ( )WGEIحتـــت شـــعار "التدفقـــات املاليـــة

خت ــام فعالي ــات االجتم ــاع.

غيــر املشــروعة يف الصناعــات االســتخراجية" ،خــال الفتــرة

كمـــا تنـــاول االجتمـــاع عـــدة تقاريـــر منهـــا تقريـــر األمانـــة
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يف الفلبـــن.

التابعـــة ملجموعـــة العمـــل املعنيـــة بالرقابـــة علـــى مجـــال

ومث ــل الوف ــد املش ــارك ك ً
ال م ــن مدق ــق أول ب ــإدارة الرقاب ــة

الصناعــات االســتخراجية ،وتقريــر تشــجيع تبــادل املعلومــات

عل ــى االنت ــاج والتصني ــع للجه ــات النفطي ــة س ــلطان العن ــزي،

يف الصناع ــات االس ــتخراجية ،باإلضاف ــة إل ــى تقري ــر تنظي ــم

ومدقـــق مشـــارك بـــإدارة الرقابـــة علـــى االنتـــاج والتصنيـــع

وتســـهيل الـــدورات التدريبيـــة وورش العمـــل علـــى أســـاس

للجه ــات النفطي ــة حم ــد الداح ــس.

احتياجـــات أجهـــزة الرقابـــة العليـــا.

واس ــتعرض الوف ــد املش ــارك أه ــم النتائ ــج الت ــي خ ــرج به ــا

وتطــرق االجتمــاع لتقريــر حتديــد املــواد ذات الصلــة مبراجعــة

ديـــوان احملاســـبة الكويتـــي ضمـــن مشـــاركته بتنفيـــذ خطـــة

احلس ــابات وإج ــراء البح ــوث يف الصناع ــات االس ــتخراجية،

الفعالي ــات اجلدي ــدة  2022-2020بش ــأن عم ــل األجه ــزة م ــع

والتواص ــل م ــع أصح ــاب املصلح ــة اخلارجي ــن الرئيس ــيني،

أصح ــاب املصلح ــة اخلارجي ــن ملكافح ــة التدفق ــات املالي ــة

باإلضاف ــة إل ــى تقري ــر تب ــادل املعرف ــة والتج ــارب.
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«المحاسبة» يستضيف
نائـــب المدقـــق العـــام
بمملكـــة تايالند
اســـتضاف ديـــوان احملاســـبة نائـــب املدقـــق العـــام مبملكـــة
تايالن ــد الس ــيدة /د.س ــيرين فانكاس ــيم والوف ــد املراف ــق له ــا
بتاريـــخ  11يونيـــو  ،2019وذلـــك ملناقشـــة أوجـــه التعـــاون
وخط ــة العم ــل املقترح ــة متهي ــداً لتوقي ــع مذك ــرة تفاه ــم ب ــن
اجلهازيـــن.
واس ــتهدفت الزي ــارة دع ــم العالق ــة املمي ــزة ب ــن اجلهازي ــن يف
ش ــتى املج ــاالت وتعزي ــز العالق ــات الدولي ــة الثنائي ــة به ــدف
تب ــادل اخلب ــرات والتج ــارب يف مج ــال التدقي ــق ،باإلضاف ــة
إلـــى تطويـــر قـــدرات العاملـــن يف الديـــوان ورفـــع كفـــاءة
العمل الرقابي.
واس ــتعرض فري ــق دي ــوان احملاس ــبة نب ــذة تعريفي ــة ع ــن دوره
الرقاب ــي يف احلف ــاظ عل ــى امل ــال الع ــام ،كم ــا ق ــدم مجموع ــة
مـــن العـــروض املرئيـــة التـــي ســـلطت الضـــوء علـــى عـــدة
موضوعــات منهــا أهــداف التنميــة املســتدامة والتدقيــق املبنــي
علــى املخاطــر ،ودور تكنولوجيــا املعلومــات يف عمليــة التدقيــق.

وتطــرق العــرض املرئــي اخلــاص بأهــداف التنميــة املســتدامة
إل ــى إج ــراءات دي ــوان احملاس ــبة يف التدقي ــق عل ــى أه ــداف
التنميــة املســتدامة ،حيــث شــكل الديــوان فريــق عمــل ملتابعــة
تنفيـــذ اهـــداف التنميـــة املســـتدامة يف أكتوبـــر  2017ومت
إعـــداد خارطـــة الطريـــق لتنميـــة وتعزيـــز قـــدرات املدقـــق
الفنيـــة بالتعـــاون مـــع كل مـــن إدارة التدريـــب والعالقـــات
الدولي ــة ،واللجن ــة الوطني ــة التوجيهي ــة لتنفي ــذ اجن ــدة 2030
(أهــداف التنميــة املســتدامة) ،باإلضافــة إلــى إعــداد وتقــدمي
دورة تعريفي ــة بالتنمي ــة املس ــتدامة ملدقق ــي الدي ــوان.
وتنـــاول العـــرض املرئـــي اخلـــاص بالتدقيـــق املبنـــي علـــى
املخاط ــر جترب ــة دي ــوان احملاس ــبة الكويت ــي ح ــول التدقي ــق
املبنـــي علـــى املخاطـــر ،وكذلـــك جتربتـــه بإعـــداد وتقـــدمي
تقري ــر املوضوع ــات عالي ــة املخاط ــر وذل ــك لزي ــادة املعرف ــة
وتبـــادل اخلبـــرات واســـتثمار التطـــورات وتدعيـــم وتعزيـــز
العالقـــات بـــن اجلهازيـــن.

المحاسبة في االجتماع الـ 12لمجموعة عمل
مؤشرات األداء الوطنية األساسية WGKNI
شــارك وفــد مــن ديــوان احملاســبة يف االجتمــاع الثانــي عشــر
ملجموع ــة عم ــل مؤش ــرات األداء الوطني ــة األساس ــية التابع ــة
للمنظمــة الدوليــة لألجهــزة العليــا للرقابــة املاليــة واحملاســبة
"اإلنتوســـاي" ،والـــذي عقـــد خـــال الفتـــرة  4 – 2أبريـــل
 2019يف مدين ــة بتس ــافا بجمهوري ــة س ــلوفاكيا.
ومثــل الوفــد املشــارك يف االجتمــاع كل مــن مراقــب تطويــر وصيانــة
النظــم بالنــدب بــإدارة تقنيــة املعلومــات صــاح اخلضــاري ،وكبيــر
مدققــن بــإدارة الرقابــة علــى الشــركات خالــد الشــهاب.
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وق ــدم دي ــوان احملاس ــبة ورق ــة عم ــل ح ــول «جترب ــة الدي ــوان
يف مش ــروع تطوي ــر وجتري ــب اإلط ــار الوطن ــي لقي ــاس األداء
احلكومــي» ،كمــا اســتعرض الديــوان ورقتــه حــول مالحظــات
ورؤيـــة ديـــوان احملاســـبة الكويتـــي علـــى دليـــل اإلنتوســـاي
اخل ــاص بتطوي ــر واس ــتخدام دلي ــل التدقي ــق عل ــى مؤش ــرات
األداء الوطنــي واملعــد مــن قبــل مجموعــة العمــل املنبثقــة مــن
منظم ــة اإلنتوس ــاي لألجه ــزة الرقابي ــة الس ــيادية.
وس ــلط فري ــق الدي ــوان الض ــوء عل ــى أهمي ــة مش ــروع تطوي ــر

كم ــا ق ــدم فري ــق الدي ــوان عرض ـاً مرئي ـاً ح ــول دور تكنولوجي ــا
املعلومـــات يف عمليـــة التدقيـــق ،تضمـــن اســـتعراض عمليـــة
احتيــاج تدقيــق تكنولوجيــا املعلومــات ضمــن عمليــة التدقيــق،
ودور فري ــق عم ــل مجموع ــة عم ــل اإلنتوس ــاي للتدقي ــق عل ــى
تكنولوجي ــا املعلوم ــات (.)WGITA
وم ــن جه ــة أخ ــرى ،اس ــتعرض وف ــد مكت ــب تدقي ــق الدول ــة
مبملكـــة تايلنـــد الهـــدف مـــن التعـــاون األكادميـــي الثنائـــي
بـــن ديـــوان احملاســـبة الكويتـــي وجهـــاز الرقابـــة األعلـــى
التايالنــدي ،باإلضافــة إلــى اســتعراض قصــة جنــاح التعــاون
الثالثـــي بـــن الوس وتايالنـــد وأملانيـــا عـــن طريـــق عـــرض

اإلط ــار الوطن ــي الت ــي تكم ــن يف تعزي ــز ثقاف ــة قي ــاس األداء
وذلــك مــن أجــل االرتقــاء بــاألداء املؤسســي وحتقيــق األهــداف
التنمويــة يف ظــل حوكمــة وترشــيد التكاليــف املاليــة وحتســن
جـــودة اخلدمـــات املقدمـــة باإلضافـــة إلـــى تقييـــم فاعليـــة
نظـــم احلوكمـــة والشـــفافية واملوائمـــة مـــع أهـــداف التنميـــة
املســـتدامة ذات العالقـــة  ،SDGSوتصميـــم مؤشـــرات األداء
الرئيس ــية وانش ــاء من ــاذج جلم ــع البيان ــات لتفعيله ــا ولتمك ــن
القطاع ــات احلكومي ــة م ــن قي ــاس أدائه ــا.
كم ــا أب ــدى الدي ــوان ع ــدة مالحظ ــات م ــن خ ــال مراجعت ــه
لدليــل اإلنتوســاي املقتــرح واخلــاص بالتدقيــق علــى اســتخدام
وتطويـــر مؤشـــرات األداء الوطنيـــة ( ،)KNIوقـــد قدمـــت

حتس ــن مه ــارات التدقي ــق م ــن خ ــال التع ــاون األكادمي ــي
والتعل ــم فيم ــا ب ــن النظ ــراء.
كمـــا قـــدم الوفـــد الزائـــر نبـــذة عـــن مكتـــب تدقيـــق الدولـــة
مبملكـــة تايالنـــد وحملـــة حـــول اجلهـــاز التايالنـــدي ،إضافـــة
إلـــى مناقشـــة قانـــون تدقيـــق الدولـــة  2018وتنظيـــم جهـــاز
الرقابـــة ،وتطويـــر التدقيـــق يف املوضوعـــات املســـتجدة.
جديـــر بالذكـــر أن ديـــوان احملاســـبة الكويتـــي يعتـــزم توقيـــع
مذك ــرة تفاه ــم م ــع مكت ــب تدقي ــق الدول ــة مبملك ــة تايالن ــد يف
اجتم ــاع مجل ــس مدي ــري االسوس ــاي يف ش ــهر يولي ــو .2019

املالحظـــات ضمـــن ورقـــة عمـــل الديـــوان بهـــذا اخلصـــوص
علـــى أن يراعـــى عـــدم اإلخـــال باملبـــادئ الـــواردة ضمـــن
الدليـــل وذلـــك بهـــدف تســـهيل اســـتخدام الدليـــل وحتقيـــق
اله ــدف املرج ــو من ــه.
وأكــد وفــد الديــوان مــن خــال ورقــة العمــل املقدمــة ضــرورة
تضمـــن الدليـــل ملســـؤوليات األجهـــزة احلكوميـــة يف توفيـــر
البيان ــات واملعلوم ــات الالزم ــة لقي ــاس األداء وإنش ــاء البني ــة
التحتيـــة لتحقيـــق ذلـــك مـــن أجـــل ضمـــان جنـــاح عمليـــة
إصــدار مؤشــرات تدعــم أهــداف حتقيــق البرامــج واألهــداف
التنموي ــة لل ــدول األعض ــاء يف منظم ــة اإلنتوس ــاي.
الرقابة  .العـدد  . 58يوليو 2019

59

منظمات
وأجهزة رقابية

«المحاســـبة» يشـــارك في الحلقة النقاشية حول
الحوكمة علـــى القطاع العام
شــارك وفــد مــن ديــوان احملاســبة يف احللقــة النقاشــية حــول

واخلــاص ،إلــى جانــب اســتعراض دليــل التدقيــق علــى مبــادئ

موضــوع "احلوكمــة علــى القطــاع العــام" التــي نظمهــا املجلــس

حوكم ــة القط ــاع الع ــام وتس ــليط الض ــوء عل ــى أه ــم املب ــادئ

25 - 22

األساس ــية حلوكم ــة القط ــاع الع ــام والت ــي تس ــاعد اجله ــات

األعل ــى للحس ــابات باململك ــة املغربي ــة خ ــال الفت ــرة
ابريــل  2019وذلــك تفعيـ ً
ـا للمرحلــة الثانيــة مــن خطــة عمــل

احلكومي ــة يف حتقي ــق أفض ــل املمارس ــات ل ــإدارة الرش ــيدة،

اتفاقيــة التعــاون املبرمــة بــن اجلهازيــن يف أكتوبــر .2018

ودور ديــوان احملاســبة يف الرقابــة علــى مــدى التــزام اجلهــات

وتــرأس وفــد الديــوان املشــارك كبيــر مدققــن بــإدارة الرقابــة

املش ــمولة برقابت ــه بتل ــك املب ــادئ ،ومب ــا يع ــزز قي ــم العدال ــة

علـــى الشـــركات أمانـــي املباركـــي ،وبعضويـــة كل مـــن كبيـــر
مدققــن بــإدارة الرقابــة املســبقة للشــؤون االجتماعيــة شــذى
بوزبـــر ،مدقـــق بـــإدارة الرقابـــة علـــى الشـــؤون االجتماعيـــة
واخلدميـــة أحمـــد العيســـى ،ومدقـــق بـــإدارة الرقابـــة علـــى
الش ــؤون االجتماعي ــة واخلدمي ــة عب ــداهلل الس ــبيعي.
وقـــدم الديـــوان عروضـــاً مرئيـــة حـــول الـــدور الرقابـــي
لدي ــوان احملاس ــبة بتفعي ــل قواع ــد احلوكم ــة للقطاع ــن الع ــام

«المحاسبة»
يشارك في
االجتماع الـ 27
للجنة التدريب
والتطوير لدواوين
مجلس التعاون
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واملســـاواة وســـيادة القانـــون ومكافحـــة الفســـاد واإلفصـــاح
والشـــفافية ودعـــم احملاســـبة واملســـاءلة ،والتـــي بدورهـــا
تســـاهم يف حتســـن الفعاليـــة والكفـــاءة لـــأداء احلكومـــي
وحتقيـــق االســـتدامة واملســـؤولية االجتماعيـــة واحملافظـــة
عل ــى امل ــال الع ــام .
كم ــا اس ــتعرض الوف ــد املش ــارك دلي ــل التدقي ــق عل ــى تطبي ــق
قواعـــد احلوكمـــة يف الشـــركات املشـــمولة برقابـــة الديـــوان

اخلاضع ــة وغي ــر اخلاضع ــة لرقاب ــة هيئ ــة أس ــواق امل ــال م ــن
خ ــال تس ــليط الض ــوء عل ــى قواع ــد حوكم ــة الش ــركات وآلي ــة
التدقيــق واســتعراض العديــد مــن املالحظــات املتعلقــة بقواعــد
احلوكم ــة فض ــا ع ــن بع ــض املوضوع ــات ذات العالق ــة.
كم ــا تضمن ــت الع ــروض املرئي ــة ح ــاالت عملي ــة ذات عالق ــة
مببـــادئ وقواعـــد احلوكمـــة مـــن واقـــع مالحظـــات ديـــوان
احملاس ــبة الت ــي تضمنته ــا تقاري ــره الرقابي ــة ،ال س ــيما احمل ــور
اخلــاص باحلوكمــة بــن الواقــع والتحديــات وعالقــة احلوكمــة
بـــاألداء املؤسســـي مـــن واقـــع اخلطـــة اإلمنائيـــة لهـــا ورؤيـــة
الكويـــت  ،2035فضـــا عـــن اســـتعراض مشـــروع قيـــاس
األداء الوطن ــي ال ــذي ش ــارك الدي ــوان يف تنفي ــذه بالتع ــاون م ــع
برنامــج االمم املتحــدة اإلمنائــي والــذي تضمــن قطــاع التعليــم
والصح ــة والنف ــط.

شـــارك وفـــد مـــن ديـــوان احملاســـبة يف االجتمـــاع الســـابع

للتدريــب لدواويــن املراقبــة واحملاســبة بــدول مجلــس التعــاون

والعشـــرون للجنـــة التدريـــب والتطويـــر للعاملـــن بدواويـــن

للســـنوات .2020 - 2016

املراقبـــة واحملاســـبة بـــدول مجلـــس التعـــاون لـــدول اخلليـــج
العربيـــة والـــذي عقـــد يف مقـــر األمانـــة العامـــة باململكـــة
العربيـــة الســـعودية خـــال الفتـــرة مـــن  2 – 1مايـــو .2019
وضـــم وفـــد الديـــوان املشـــارك يف االجتمـــاع كل مـــن مديـــر
إدارة الرقابـــة علـــى االنتـــاج والتصنيـــع للجهـــات النفطيـــة
عبدالـــرزاق عبدالكـــرمي ،ومدقـــق رئيســـي بـــإدارة الرقابـــة
عل ــى اجله ــات امللحق ــة للش ــؤون االجتماعي ــة والعام ــة مش ــعل

كم ــا اس ــتعرض دراس ــة إمكاني ــة التع ــاون يف تصمي ــم وتنفي ــذ
برام ــج ومنتجـــات تدريبيـــة إلكترونيـــة يف مواضي ــع الرقاب ــة
والتدقيـــق ،باإلضافـــة إلـــى تقاريـــر ممثلـــي الدواويـــن يف
اللجـــان املنبثقـــة عـــن املنظمـــات الدوليـــة.
وتضم ــن االجتم ــاع مناقش ــة املش ــاريع واملب ــادرات التطويري ــة
لألجه ــزة الرقابي ــة ،ومتابع ــة تنفي ــذ ق ــرارات املجل ــس األعل ــى

احلرب ــي .وناق ــش االجتم ــاع مش ــروع خط ــة التدري ــب لع ــام

ذات العالقــة بأعمــال الدواويــن ،إضافــة إلــى طــرح مواضيــع

 2020 - 2016ومتابعــة تنفيــذ مشــاريع اخلطة االســتراتيجية

اإلحاط ــة والعل ــم.
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منظمات
وأجهزة رقابية

«المحاسبة» يشارك في االجتماع الـ 12لمجموعة
عمل االنتوسـاي المعنيـة بقيمـة وفوائـد األجهـزة
الرقابية العليا
ش ــارك وف ــد م ــن دي ــوان احملاس ــبة يف االجتم ــاع الثان ــي عش ــر رئي ــس دي ــوان احملاس ــبة باإلناب ــة ع ــادل الصرع ــاوي باألجه ــزة
ملجموعـــة عمـــل املنظمـــة الدوليـــة لألجهـــزة العليـــا للرقابـــة املش ــاركة يف االجتم ــاع الق ــادم.

املاليــة واحملاســبة (االنتوســاي) املعنيــة بقيمــة وفوائــد األجهــزة اشـــتملت املهمـــة التـــي قادهـــا الديـــوان وبعضويـــة كل مـــن
الرقابي ــة العلي ــا ،خ ــال الفت ــرة  2 - 1ابري ــل  2019يف فيين ــا .األجهـــزة الرقابيـــة (هنغاريـــا -البيـــرو  -العـــراق  -تنزانيـــا
 تركي ــا  -النمس ــا) عل ــى جتمي ــع وحتلي ــل نتائ ــج االس ــتبيانالــذي شــارك بتعبئتــه أكثــر مــن  50جهــاز رقابــي علــى مســتوى
العالـــم والـــذي يســـتهدف تقييـــم وضـــع األجهـــزة الرقابيـــة

ومســـتوى اخلبـــرات املتراكمـــة واملمارســـات حـــول أنظمـــة

رقاب ــة اجل ــودة به ــا.

واســتعرض فريــق الديــوان خــال االجتمــاع ورقــة عمــل حــول

نتائـــج حتليـــل االســـتبيان وتلخيـــص ردود األجهـــزة الرقابيـــة
وعــرض نتائجهــا باســتخدام أحــدث الوســائل التكنولوجيــة يف

حتليــل البيانــات ،حيــث أن أهــم االســتنتاجات جــاءت متهيــداً

الســـتكمال العمـــل يف املرحلـــة القادمـــة وحتقيقـــاً للهـــدف
املنش ــود م ــن فري ــق عم ــل مهم ــة ج ــودة عملي ــة التدقي ــق وه ــو

ومثـــل الوفـــد املشـــارك ك ً
ال مـــن مدقـــق رئيســـي عائشـــة تطوي ــر دلي ــل إرش ــادي لتطبي ــق رقاب ــة اجل ــودة عل ــى عملي ــات
الكن ــدري ،ومدق ــق عبي ــر امله ــدي م ــن إدارة ضم ــان اجل ــودة .التدقيـــق الـــذي يخـــدم كافـــة األجهـــزة الرقابيـــة العامليـــة
لالسترش ــاد ب ــه تطوي ــراً للعم ــل الرقاب ــي.
وجــاءت مشــاركة الديــوان كقائــداً ملهمــة تطبيــق جــودة عمليــات
التدقي ــق ،حي ــث أن املش ــاركة تع ــد األول ــى م ــن نوعه ــا عل ــى كم ــا ق ــدم فري ــق الدي ــوان عرض ــا مرئي ــا ح ــول جترب ــة دي ــوان
مســـتوى مهمـــات مجموع ــة عم ــل االنتوس ــاي والت ــي يس ــعى احملاســـبة يف تطبيـــق معيـــار
الدي ــوان م ــن خالله ــا أن يك ــون عض ــواً فاع ـ ً
ـا ب ــن األجه ــزة األط ــراف ذات العالق ــة م ــن خ ــال إص ــدار الدي ــوان لتقري ــر
العليــا للرقابــة املاليــة واحملاســبة ،الســيما وأن الديــوان يعتــزم املواط ــن  2018ألول م ــرة يف تاريخ ــه تطبيقـ ـاً له ــذا املعي ــار،
12ISSAI

يف التواصـــل مـــع

اســتضافة االجتمــاع الثالــث عشــر ملجموعــة عمــل االنتوســاي حيـــث مت اســـتعراض الهـــدف مـــن اإلصـــدار وأهـــم محـــاوره

املعني ــة بقيم ــة وفوائ ــد األجه ــزة الرقابي ــة العلي ــا ع ــام  2020واجلهـــود املبذولـــة يف إعـــداده وإيضـــاح كيفيـــة إشـــراك
حي ــث ق ــام فري ــق الدي ــوان بع ــرض مقط ــع مرئ ــي يرح ــب في ــه املواطنـــن يف هـــذا املجـــال.
62
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«المحاسبــة» يشـارك
في االجتماع الـ28
لمجموعة عمل االنتوساي
المعنية بتدقيق
تكنولوجيا المعلومات
شـــارك وفـــد مـــن ديـــوان احملاســـبة يف االجتمـــاع الـــ
ملجموعـــة عمـــل االنتوســـاي املعنيـــة بتدقيـــق تكنولوجيـــا
املعلومـــات  WGITAيف جمهوريـــة فيجـــي خـــال الفتـــرة
 5-2ابري ــل  2019بحض ــور رئي ــس جمهوري ــة فيج ــي جيوج ــي
كونروتـــي.

28

وضــم وفــد الديــوان كل مــن مدقــق رئيســي بــإدارة املؤسســات
االقتصادي ــة واخلدمي ــة فاطم ــة الفيل ــكاوي ومدق ــق مس ــاعد
ب ــادارة التدقي ــق الداخل ــي راحي ــل املرع ــي.
وقـــدم وفـــد الديـــوان املشـــارك ورقـــة عمـــل بعنـــوان “دور
ديــوان احملاســبة الكويتــي يف تطويــر وتنميــة قــدرات موظفيــه
يف مجـــال التدقيـــق علـــى تكنولوجيـــا املعلومـــات واألمـــن
الس ــيبراني“ والت ــي مت اعتماده ــا مس ــبقا م ــن قب ــل جمعي ــة
 ،ISACAحي ــث ناق ــش الوف ــد موض ــوع األم ــن الس ــيبراني يف
الكويـــت ودور ديـــوان احملاســـبة يف الفحـــص عليـــه وقـــدرات
ديـــوان احملاســـبة بعمليـــة الفحـــص.
وتناولـــت ورقـــة العمـــل املقدمـــة مـــن وفـــد الديـــوان كيفيـــة
إع ــداد ورق ــة العم ــل وطريق ــة جم ــع البيان ــات لبن ــاء الورق ــة،
واســـتراتيجيه دولـــة الكويـــت يف موضـــوع األمـــن الســـيبراني
وانشـــاء الهيئـــة العامـــة لالتصـــاالت  citraوأهدافهـــا
واختصاصاتهـــا املتعلقـــة بالرقابـــة علـــى األمـــن الســـيبراني،
ودور دي ــوان احملاس ــبة بالرقاب ــة عل ــى  citraوكيفي ــة الرقاب ــة
علــى هــذه االســتراتيجية ،باإلضافــة إلــى أهــداف االنتوســاي
و فريـــق  WGITAيف التدقيـــق علـــى تكنولوجيـــا املعلومـــات.

كم ــا اش ــتملت ورق ــة العم ــل عل ــى التعري ــف بأم ــن تكنولوجي ــا
املعلومـــات وفقـــا جلمعيـــة  ،ISACAوتعريـــف التدقيـــق علـــى
تكنولوجي ــا املعلوم ــات وبي ــان الف ــرق ب ــن املفهوم ــن ،وش ــرح
وتفصي ــل أهمي ــة التدقي ــق عل ــى أم ــن تكنولوجي ــا املعلوم ــات،
والكشـــف عـــن املخاطـــر غيـــر الظاهـــرة ،وتطـــور حكومـــة
تكنولوجيـــا املعلومـــات ،وتطـــور أمـــن املعلومـــات وتطبيـــق
الرقابـــة ،باإلضافـــة إلـــى مناقشـــة إمكانيـــات الديـــوان مـــن
حيـــث التدقيـــق علـــى تكنولوجيـــا املعلومـــات.
واس ــتعرضت ورق ــة العم ــل دراس ــة مراقب ــة نظ ــم املعلوم ــات
بقطـــاع الدعـــم الفنـــي اخلاصـــة بقيـــاس أهميـــة التدقيـــق
عل ــى تكنولوجي ــا املعلوم ــات بش ــكل ع ــام والتدقي ــق عل ــى أم ــن
تكنولوجيــا املعلومــات بشــكل خــاص ،ومت تســليط الضــوء علــى
التحديــات التــي تواجــه الديــوان فيمــا يخــص ذلــك واجلهــات
مح ــل التدقي ــق الت ــي ال تطب ــق التكنولوجي ــا بش ــكل صحي ــح
وجتاه ــل توصي ــات التدقي ــق الداخل ــي يف ظ ــل التط ــور الكبي ــر
واملس ــتمر للتكنولوجي ــا مث ــل ال ــذكاء االصطناع ــي ،والبيان ــات
الضخمـــة و.blockchain
وناقش ــت الورق ــة احلل ــول الالزم ــة لتخط ــي ه ــذه التحدي ــات،
مــن خــال أهــداف اســتراتيجية الديــوان والتطويــر والتدريــب
املهن ــي املس ــتمر ملدقق ــي الدي ــوان يف تخص ــص التدقي ــق عل ــى
أمــن تكنولوجيــا املعلومــات والتقنيــات احلديثــة ،والتعــاون مــع
إدارة الدع ــم الفن ــي ،باإلضاف ــة إل ــى احل ــرص عل ــى اكتس ــاب
اخلبـــرات والشـــهادات املهنيـــة يف هـــذا املجـــال والتدقيـــق
الداخلـــي وفريـــق التدقيـــق علـــى تكنولوجيـــا املعلومـــات،
وتوظي ــف املؤهل ــن م ــن ذوي اخلب ــرات.
جديــر بالذكــر أنــه مت خــال االجتمــاع االتفــاق بشــأن املشــاريع
البحثي ــة والتطويري ــة املتعلق ــة بتدقي ــق تكنولوجي ــا املعلوم ــات
الت ــي سيش ــارك به ــا دي ــوان احملاس ــبة خ ــال اخلط ــة القادم ــة
للمجموع ــة ،كم ــا التق ــى الوف ــد املش ــارك بع ــدد م ــن رؤس ــاء
األجهـــزة الرقابيـــة إلـــى جانـــب رئيـــس مجموعـــة عمـــل
االنتوســـاي املعنيـــة بتدقيـــق تكنولوجيـــا املعلومـــات WGITA
للنق ــاش ح ــول س ــبل التع ــاون املش ــترك م ــع الدي ــوان.
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استراحة

بقلم :د .ممدوح زايد العنزي
مراقب بالندب

إدارة الرقابة على الشئون االقتصادية والتنظيمية

مـا بـين األمانـي  ...والتسـويف

لألسف الكثير منا يهدر الوقت ما بني األماني والتسويف  ..ونحن ال نعلم أننا نقتل األهــداف واألحالم
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 لإلجناز هو اآلن".
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أهم إصدارات ديوان المحاسبة

أهم املؤشرات

املوظف العام

دليل قواعد السلوك
األخالقي

دليل التدقيق العام

دليل حيازة التقنية العالية

األداء

االستثمار

العقود واملنازعات

النفط والغاز

دليل التدقيق على االستثمار

دليل تدقيق العقود
والنزاعات

دليل التدقيق على االداء

العقود اإلدارية واملناقصات
في دولة الكويت

دليل التدقيق على النفط
والغاز

التأديب في الوظائف العامة
في دولة الكويت

قانون إنشاء ديوان احملاسبة
 -إجنليزي

املوسوعة القانونية
والقضائية ملجلس األمة في
دولة الكويت

سلسلة التشريعات الكويت
حتى اخر تعديل (مجموعة
القوانني املالية)

نسخة تقرير املواطن باللغة
اإلجنليزية

الضمانات التي نص عليها
القانون رقم  30لسنة
بإنشاء ديوان احملاسبة

1964

امللحقة  -اجلزء

2

الوزارات  -جزء

1

30

شرح أحكام القانون
هاله الشميمري

شرح أحكام القانون
عبدالكرمي الزيات

املستقلة تابع اجلزء

3

املستقلة جزء

الوزارات  -تابع اجلزء

1

30

3

امللحقة  -تابع اجلزء

2

نشرة هيئة احملاكمة التأديبية
 -العدد 2019-1

النشرة االلكترونية ملوقع
ديوان احملاسبة-العدد

7

7

| 2019

وﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﺳﺒﻖ أﺻﺒﺢ ﺧﻠﻖ
أﺛﺮت اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺠﺬرﻳﺔ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ ﺣﻔﻆ وﻋﺮض اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺳﺒﻞ ﻣﺘﻄﻮرة ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻗﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ وﺑﺜﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ،
ً
اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻌﺮﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻮﺣﺪة أﻛﺜﺮ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻟﺘﻜﻮن ذات ﻓﺎﺋﺪة ووﺿﻮح.
ﻳﺮد اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺮة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻤﻮﻗﻊ دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ  -اﻟﺬي ﻳﻐﻄﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم  2019ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة )أﺑﺮﻳﻞ – ﻳﻮﻧﻴﻮ( ﻫﻮ واﻷﻋﺪاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻟﺘﺠﺴﻴﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﺸﺮة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﻟﺘﺨﺪم اﻻﺳﺘﻄﻼع اﻟﺪوري
وﺻﻮﻻ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﺸﺮوع ﺗﻄﻮﻳﺮه ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ واﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ واﻟﻤﺮوﻧﺔ وﺳﻬﻮﻟﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام
ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻮى أداء ﻣﻮﻗﻊ دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ً
واﻟﺘﻮازن وأﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻋﻠﻴﻪ.

اﻟﻜﻮﻳﺖ
39,452

ﻣﺼﺮ
908

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
17,271

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
599

اﻟﺼﻴﻦ
1,345

اﻷردن
451

روﺳﻴﺎ
1,214

اﻹﻣﺎرات
352

ﻫﻮﻟﻨﺪا
1,126

اﻟﻤﻐﺮب
271

ﻓﺮﻧﺴﺎ
932

75،617

813

.

ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺬروة
2,484

2,160

1,952

% 78

00:59 - 00:00

%21

01:59 - 01:00

02:59 - 02:00

%0.6

اﻟﻤﺪن اﻷﻛﺜﺮ زﻳﺎرة
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،اﻟﻜﻮﻳﺖ

32,881

ﻧﻴﻮﻳﻮرك ،اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

3,835

ﻛﺎﻟﻔﻮرﻧﻴﺎ ،اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

1,820

1,833

اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ

1,453

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ -ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ

1,079

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ -ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ

ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﻄﻮر ﻟﺪﻳﻮان
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻧﺎﻓﺬة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم وﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺒﺪأ
اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﺑﻴﻦ دﻳﻮان
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﺠﻤﻬﻮر
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ واﻟﺪراﺳﺎت
واﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﻴﺪ /ﺳﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ
ﻣﺪﻳﺮ ادارة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺌﻮن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟﺨﺪﻣﻴﺔ
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اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت

571

اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﻨﻮي

ً

 -1ﺗﻘﺮﻳﺮ دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ .2018-2017
 -2اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻻﻧﺠﺎزات ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر .2008
 -3ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺼﺮف اﻷدوﻳﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ.
 -4ﺗﻘﺮﻳﺮ دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻮزارات واﻻدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ .2017-2016
 -5ﺗﻘﺮﻳﺮ دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻮزارات واﻻدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ .2018-2017
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