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كلمة السيد / فيصل فهد الشايع
رئيس ديوان المحاسبة

بعــد عــام يؤكــد ديــوان احملاســبة ومنســوبيه أنهــم  عامــاً 
علــى قــدر املســئولية واألمانــة يف أداء أعمالهــم علــى هــدى 
مــن نصــوص القانــون رقــم 30 لســنة 1964 ومتطلباتــه يف 
القوانــن  إلــى  باإلضافــة  والفحــص  والتدقيــق  املراجعــة 
ــة أنشــطته  ــوان يف كاف ــق الدي ــة، وينطل األخــرى ذات العالق

مــن رســالته ”رقابــة فعالــة علــى األمــوال العامــة”.
ولتفعيــل هــذه الرســالة هنــاك جوانــب عديــدة يتــم التخطيــط لهــا علــى أكثــر مــن مســتوى بــدًء مــن 
ــة والقطاعــات املســاندة  ــوان واخلطــط اخلاصــة بالقطاعــات الرقابي اخلطــة االســتراتيجية للدي
إلــى اخلطــط اخلاصــة بالوحــدات اإلداريــة املتعــددة يف الديــوان، ويقــوم علــى إجنــاز هــذه اخلطــط 
ــؤدي  ــا لي ــا ونشــجع أعماله ــز به ــة املجــاالت نعت ــرات متنوعــة يف كاف ــة وخب ــة رقابي ــاءات مهني كف

ديــوان احملاســبة دوره الرقابــي.
هــذا الزخــم الكبيــر مــن األعمــال ال يتــم دون تناغــم اخلطــط املختلفــة والقائمــن علــى تنفيذهــا مــع 
املتابعــة والتقييــم الــدوري لألنشــطة املتعــددة للديــوان وأهمهــا النهــوض بالعمــل الرقابــي وثانيهمــا 
االهتمــام بالثــروة البشــرية املتمثلــة بالعاملــن يف الديــوان مــن أصحــاب اخلبــرات ومتوســطي 
اخلبــرة وحديثــي التعيــن حيــث هــم رأس مــال الديــوان األساســي وهــم القــوى الدافعــة إلجنازاتــه 
الرقابيــة وغيرهــا، حيــث يوفــر لهــم الديــوان االســتقرار الوظيفــي واحلوافــز والتدريــب املهنــي كل 

حســب تخصصــه والدعــم املعنــوي والتشــجيع.
احلــادي  بإصــداره  احملاســبة  لديــوان  الســنوي  الكتــاب  يف  نســتعرضه  كلــه  ذلــك  نتــاج  إن 
عشــر وبصفحاتــه الزاخــرة بإجنــازات عديــدة علــى أصعــدة مختلفــة تتحــدث عــن نفســها مــع 
التركيــز علــى جهــود الديــوان بدعــم خطــط أهــداف التنميــة املســتدامة، ومــا كان ذلــك ليتــم 
الســلطتن  مــن  والدعــم  بــه  العاملــن  وتفانــي  احملاســبة  ديــوان  دور  بأهميــة  القناعــة  لــوال 
التشــريعية والتنفيذيــة والثقــة الكبيــرة التــي يتمتــع بهــا ديــوان احملاســبة مــن حضــرة صاحــب 
 الســمو الشــيخ/ صبــاح األحمــد اجلابــر الصبــاح أميــر البــالد حفظــه اهلل ورعــاه ومــن ســمو

الشيخ/ نواف األحمد اجلابر الصباح ولي العهد.
نســأل اهلل أن يوفقنــا جميعــاً خلدمــة وطننــا الغالــي وأن نحقــق إجنــازات يف القــادم مــن الســنوات 
تــوازي التطلعــات وبوثبــات واثقــة وبــكل مهنيــة وموضوعيــة، وإلــى أن نلتقــي بإصــدار قــادم لكــم 

منــي ومــن العاملــن بديــوان احملاســبة التحيــة والتقديــر.
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النشأة :     
حرصــت   دولــة   الكويــت   علــى   أن   يكــون   لهــا   جهــاز   رقابــي   أعلــى   مســتقل   يقــوم   مبتابعــة   املــال   العــام  
ــة   ــاً   لألنظم ــان   حســن   االســتخدام   وفق ــات   لضم ــن   تصرف ــه   م ــا   وجــد   والتأكــد   ممــا   يتــم   علي  أينم
 والقوانــن   واللوائــح   املعتمــدة.  وقــد   نصــت   املــادة   (151)   مــن   دســتور   دولــة   الكويــت   علــى   أن  
 )ينشــأ   بقانــون   ديــوان   للمراقبــة   املاليــة   يكفــل   القانــون   اســتقالله،   ويكــون   ملحقــاً   مبجلــس   األمــة،  
 ويعــاون   احلكومــة   ومجلــس   األمــة   يف   رقابــة   حتصيــل   إيــرادات   الدولــة   وإنفــاق   مصروفاتهــا   يف  
ــراً   ســنوياً   عــن   أعمالــه    حــدود   امليزانيــة،   ويقــدم   الديــوان   لــكل   مــن   احلكومــة   ومجلــس   األمــة   تقري
 ومالحظاتــه(  . وتنفيــذاً   لذلــك،   فقــد   صــدر   القانــون   رقــم   30   لسنـــــة   1964   بتـــــاريخ   7   يوليــو 1964    

ــت .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ــة   الكوي ــوان   احملاســبة   بدول  بإنشــاء   دي
األهداف   واالختصاصات :         

يهــدف   ديــوان   احملاســبة   إلــى   حتقيــق   رقابــة   فعالــة   علــى   األمــوال   العامــة   مبــا   يكفــل   حمايتهــا  
 وضمــان   اســتخدامها   االســتخدام   األمثـــل   والتأكــد   مــن   حتقيــق   اخلطــط   والبرامــج   املوضوعــة  
 ألهدافهــا   وبلــوغ   غاياتهــا   وذلــك   عــن   طريــق   ممارســة   االختصاصــات   املخولــة   لــه   مبوجــب   قانــون  
 إنشــائه   رقــم   30   لســنة   1964   وتعديالتــه،   إذ   يتولــى   الديــوان   مراقبــة   حتصيــل   إيــرادات   الدولــة  
 وإنفــاق   مصروفاتهــا   يف   حــدود   االعتمــادات   الــواردة   يف   امليزانيــة،   واالســتيثاق   مــن   كفايــة   األنظمــة  

ــا .                                                                                                                                                                                                                                                                                  ــع   العبــث   به  والوســائل   املتبعــة   لصــون   األمــوال   العامــة   ومن
وقــد   حــرص   الديــوان   مــن   خــالل   ممارســته   لعملــه   الرقابــي   علــى   تكويــن   عالقــات   قويــة   وبنــاءه   مــع  
 اجلهــات   املشــمولة   بالرقابــة  مــن   خــالل   تبنيــه   لشــعار »    شــركاء   ورقبــاء « ،   وأســهم   يف   معاونــة   اجلهــات  
 علــى   انتظــام   األعمــال   املاليــة   واحملاســبية   بهــا،   والعمــل   علــى   إيجــاد   احللــول   ملــا   يواجههــا   مــن  
ــا،   وذلــك   مــن   خــالل   تعــاون   فعــال   مــع   مختلــف   اجلهــات   املســؤولة   ــا   ملهامه ــات   خــالل   أدائه  صعوب

 بالدولــة  .                                                                                                                                                                                                                                 
الجهات   المشمولة   برقابة   ديوان  المحاسبة )الواردة بقانون إنشاءه( :                     

تشمل   رقابة   الديوان   املالية   اجلهات   التالية :                         
- الوزارات   واإلدارات   واملصالح   العامة   املكونة   للجهاز   اإلداري   للدولة  .                                 

- البلديات   وسائر   الهيئات   احمللية   واملؤسسات   ذات   الشخصية   املعنوية   العامة  .                                     
- الشــركات   واملؤسســات   التــي   يكــون   للدولــة   أو   أحــد   األشــخاص   املعنويــة   العامــة   األخــرى   نصيب   يف  

 رأس   مالهــا   ال   يقــل   عــن   50٪    منــه   أو   تضمــن   لهــا   حــداً   أدنــى   مــن   األربــاح  .                                                                                                             

ــازاً   ــة   أو   املمنوحــة   امتي ــا   باســتغالل   أو   إدارة   أحــد   املرافــق   العامــة   للدول - الشــركات   املرخــص   له
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 الســتغالل   مــورد   مــن   مــوارد   الثــروة   الطبيعيــة   فيهــا .                                                                                 

أنواع التقارير الرقابية :
 التقاريــر الدوريــة لنتائــج الفحــص واملراجعــة علــى األعمــال والتصرفــات املاليــة واإلداريــة للجهــات

املشمولة بالرقابة:
1. التقريــر الســنوي عــن نتائــج الفحــص واملراجعــة علــى تنفيــذ ميزانيــات الــوزارات واإلدارات 
احلكوميــة والهيئــات واملؤسســات العامــة وحســاباتها اخلتاميــة ، ويُقــدم لصاحــب الســمو األميــر  
 ورئيــس مجلــس األمــة ورئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر املاليــة يف موعــد أقصــاه نهايــة أكتوبــر

من كل عام.
2. التقاريــر الدوريــة ترســل للجهــات املشــمولة برقابــة ديــوان احملاســبة عــن نتائــج الفحــص 
واملراجعــة علــى أعمــال وحســابات اجلهــة التــي متــت خــالل الســنة املاليــة وتقــوم كل جهــة بإرســال 

ردهــا علــى نتائــج الفحــص خــالل شــهر مــن تاريــخ إرســالة إليهــا.
ــاً للمــادة )25( مــن  ــوزراء (  وفق ــس ال ــس األمــة ، ومجل ــر اخلاصــة بالتكليفــات ) مجل 3. التقاري

ــوان، وتتضمــن: ــون إنشــاء الدي قان
- تقرير سنوي عن احلالة املالية للدولة.

- التقاريــر اخلاصــة بتكليــف مجلــس األمــة عــن العقــود املخاطبــة بأحــكام القانــون 25 لســنة 1996 
بشــأن الكشــف عــن العمــوالت يف العقــود التــي تبرمهــا الدولــة ) وتــدرج ضمــن التقريــر الســنوي (. 

- تقرير دوري عن إصدار السندات احلكومية ) ويصدر كل 6 أشهر (.
1993 بشــأن 1 لســنة  للقانــون رقــم   4. تقريــر نصــف ســنوي عــن األمــوال املســتثمرة طبقــاً 

حماية املال العام. 
ــة يف إدارة مــوارد بعــض  ــى مســتويات الكفــاءة واالقتصــاد والفاعلي ــة عل ــر خاصــة بالرقاب 5. تقاري
اجلهــات احلكوميــة والشــركات ومــدى حتقيــق اجلهــة للمهــام املوكلــة لهــا وحتقيــق أهدافهــا املطلوبة. 
ــه  ــة جوانب ــا فحــص املوضــوع مــن كاف ــم فيه ــة ملوضوعــات محــددة يت ــر بدراســات رقابي 6. تقاري
 مــع دراســة القوانــن واللوائــح والقــرارات املنظمــة لهــذا املوضــوع ، ويــدرج الديــوان ضمنهــا

النتائج والتوصيات.
7. تقرير املواطن.

8. تقرير باملوضوعات عالية املخاطر.
9. تقرير بأهم املؤشرات املالية والظواهر الرقابية واملستجدات.
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مشاركة ديوان المحاسبة في االجتماعات على مستوى الدولة
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ديوان المحاسبة .. حقائق وأرقام 
- املــادة 151 مــن دســتور دولــة الكويــت تنــص علــى أن " ينشــأ بقانــون ديــوان للمراقبــة املاليــة 
يكفــل القانــون اســتقالله ، ويكــون ملحقــاً مبجلــس األمــة ويعــاون احلكومــة ومجلــس األمــة يف 
رقابــة حتصيــل إيــرادات الدولــة وإنفــاق مصروفاتهــا يف حــدود امليزانيــة ، ويُقــدم الديــوان لــكل مــن 

ــه ". ــه ومالحظات ــراً ســنوياً عــن أعمال احلكومــة ومجلــس األمــة تقري
- القانــون رقــم 30 لســنة 1964 ، قانــون إنشــاء ديــوان احملاســبة ، والــذي نــص يف مادتــه األولــى 
علــى أن " تنشــأ هيئــة مســتقلة للمراقبــة املاليــة تســمى ديــوان احملاســبة ، وتُلحــق مبجلــس األمــة ".

- 7 يوليو 1964 صدور قانون إنشاء ديوان احملاسبة .
- 1968 مشاركة الديوان بعضوية املنظمة الدولية لهيئات الرقابة العليا ) األنتوساي ( .

- 1976 شــارك ديــوان احملاســبة بتأســيس املنظمــة العربيــة لألجهــزة العليــا للرقابــة املاليــة 
واحملاســبة ) األرابوســاي ( وقــد فــاز بعضويــة مجالســها التنفيذيــة منــذ التأســيس.  

- 1984 مشاركة الديوان يف عضوية املنظمة اآلسيوية لهيئات الرقابة العليا ) اآلسوساي ( .
ــة  ــوان احملاســبة الرقابي ــزام كافــة قطاعــات دي - صــدور القــرار رقــم 73 لســنة 2005 بشــأن ال

ــه . ــوان طبقــاً الختصاصات ــة للدي ــذ املهــام الرقابي ــد تنفي ــق العــام عن ــل التدقي ــاع دلي باتب
- 1995 العمــل باســتراتيجية اصــالح املســار الرقابــي للديــوان وذلــك باخلطــة االســتراتيجية 

.  2005-1995

استراتيجيــة ديــوان المحـاسبة 2016 - 2020 :
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-2006 العمل باستراتيجية حتسن كفاءة األداء وذلك باخلطة االستراتيجية 2011-2006 .
- مــارس 2006 ، اختــار معهــد جائــزة الشــرق األوســط للتميــز رئيــس ديــوان احملاســبة األســبق 
الســيد / بــراك خالــد املــرزوق ) رحمــه اهلل ( لنيــل جائــزة الشــخصية التنفيذيــة لعــام 2006 

ــة املتحــدة . ــة اإلمــارات العربي ــوان احملاســبة بدول ــة مــع رئيــس دي للقطــاع احلكومــي مناصف
- مايــو 2006 ، منحــت جمعيــة الفكــر احملاســبي اجلديــد بجمهوريــة مصــر العربيــة رئيــس ديــوان 
احملاســبة األســبق الســيد / بــراك خالــد املــرزوق ) رحمــه اهلل ( عضويــة الزمالــة الفخريــة تقديــراً 

للجهــود التــي قدمهــا خــالل ترأســه لديــوان احملاســبة .
- 29 مايــو 2006 ، أصــدرت احملكمــة الدســتورية حكمهــا يف الدعــوى رقــم 14 لســنة 2005 الــذي 
رســخ مبــدأ اســتقاللية ديــوان احملاســبة وفقــاً حلكــم املــادة ) 151 ( مــن الدســتور  ، وحــدد نطــاق 
مفهــوم االســتقاللية التــي لــم  يقصرهــا علــى مباشــرة الديــوان الختصاصاتــه الرقابيــة بــل امتــدت 

لتشــمل اســتقاللية الديــوان يف إدارة شــؤونه وشــؤون موظفيــه .
- ســبتمبر 2006 ، فــاز ديــوان احملاســبة بانتخابــات عضويــة مجلــس مديــري املنظمــة اآلســيوية 
لهيئــات الرقابــة العليــا " األسوســاي " لألعــوام 2006-2009 ، وذلــك خــالل مشــاركته يف االجتماع 

العاشــر للجمعيــة العامــة لألسوســاي .
- 2007 حــاز ديــوان احملاســبة علــى جائــزة د. يــورغ كاندوتــش والتــي مينحهــا املجلــس التنفيــذي 
جهــوده  نظيــر  واحملاســبة  العامــة  املاليــة  للرقابــة  أعلــى  جهــاز  ألفضــل  األنتوســاي  مبنظمــة 

ومســاهماته ومهامــه وأعمالــه التــي بذلهــا يف مجــال الرقابــة املاليــة العامــة .
ــة مجلــس مديــري املنظمــة اآلســيوية  ــات عضوي ــوان احملاســبة بانتخاب - أكتوبــر 2009 ، فــاز دي
لهيئــات الرقابــة العليــا " األسوســاي " لألعــوام 2009-2012 ، وذلــك خــالل مشــاركته يف االجتمــاع 

احلــادي عشــر  للجمعيــة العامــة لألسوســاي .
-2011 العمل باخلطة االستراتيجية الثالثة لديوان احملاسبة للفترة من 2015-2011 .

- 2018 تدشــن اإلصــدار األول مــن " تقريــر املواطــن " الــذي يســتهدف توعيــة املواطنــن بــدور 
ديــوان احملاســبة ومهامــه الرقابيــة ، وتعزيــز املســاءلة املجتمعيــة لتطويــر العمــل وحتســن األداء 

احلكومــي ، وغــرس قيــم النزاهــة واحتــرام القانــون لــدى املواطنــن .
- ســبتمبر 2018 ، فــاز ديــوان احملاســبة بعضويــة " األسوســاي " لألعــوام 2018-2021 ، وذلــك 

خــالل مشــاركته يف اجلمعيــة العامــة يف جمهوريــة فيتنــام مــن 19-22 ســبتمبر 2018.
ــة  ــذي للمنظم ــس التنفي ــات املجل ــز األول يف انتخاب ــوان احملاســبة باملرك ــاز دي - نوفمبــر 2019 ف
ــدورة  ــة واحملاســبة " األرابوســاي " خــالل مشــاركته يف ال ــة املالي ــا للرقاب ــزة العلي ــة لألجه العربي
الثالثــة عشــر للجمعيــة العامــة للمنظمــة العربيــة لألجهــزة العليــا للرقابــة املاليــة واحملاســبة التــي 

ــر 2019 . ــرة مــن 14-10 نوفمب أقيمــت يف الدوحــة خــالل الفت
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مرسوم التعيين

صــدر املرســوم رقــم 276 لســنة 
فيصــل  الســيد  بتعيــن   2019
الشــايع رئيســاً لديــوان احملاســبة 
وذلــك بعــد أن صــوت مجلس األمة 
اختيــار  علــى  أعضائــه  بأغلبيــة 
الشــايع يف جلســته املنعقــدة يــوم 
.2019/10/29 املوافــق  الثالثــاء 

الســيد/ فيصــل الشــايع، رئيــس ديــوان 
الدســتورية اليمــن  يــؤدي  احملاســبة 
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اللقاءات الرسمية لإلدارة العليا
أواًل : لقاءات السيد / فيصل الشايع ، رئيس ديوان المحاسبة 

الســمو  صاحــب  حضــرة  اســتقبل 
أميــر البــالد الشــيخ صبــاح األحمــد 
اجلابــر الصبــاح حفظــه اهلل ورعــاه 
كل مــن رئيــس مجلــس األمــة مــرزوق 
احملاســبة  ديــوان  ورئيــس  الغــامن 
تعيــن  مبناســبة  الشــايع  فيصــل 
الشــايع رئيســاً للديــوان، وذلــك بعــد 
أمــام  الدســتورية  اليمــن  تأديتــه 
مجلــس األمــة الثالثــاء املوافــق 12 

.2019 نوفمبــر 
كما اســتقبل ســمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد اجلابر الصباح كل من 
رئيــس مجلــس األمــة مــرزوق الغــامن 
ورئيــس ديــــــــــوان احملاســبة فيصــل 
الشــايع تعيــن  مبناســبة   الشــايع 

رئيساً للديوان.
وبــدوره شــكر رئيــس الديــوان فيصل 
الشــايع يف جلســة القســم سمو أمير 
ــى  البــالد ورئيــس مجلــس األمــة عل
الثقــة، متمنيــاً أن يكــون عنــد حســن 
ــه ســيتم  ــد أن ــا أك ــع، كم ظــن اجلمي

تطبيــق القانــون علــى اجلميــع.

لقــاء أميــر البـــالد    
وسمــو ولــي العهـــد 

لرئيس ديـوان المحاسبــة
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لقــاءات رئيــس ديــوان المحاســبة لتلقــي التهانــي بمناســبة تعيينــه 
رئيســًا لديــوان المحاســبة 

تهنئة  رئيس مجلس الوزراء / سمو الشيخ  صباح اخلالد احلمد الصباح

تهنئة  وزير الدولة لشؤون البلدية / السيد وليد اجلاسم
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تهنئة وزير التربية / د. سعود احلربيتهنئة وزير الصحة / الشيخ  د. باسل الصباح

تهنئة وزير التجارة والصناعة / خالد الروضانتهنئة وزير الداخلية / أنس الصالح

تهنئة موظفي ديوان احملاسبة 
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تســليم رئيــس مجلــس الــوزراء عــددًا مــن التقاريــر المتعلقــة ببعــض الــوزارات 
ــة فــي 4 ديســمبر 2019 والمشــروعات الحكومي

ــوان احملاســبة فيصــل الشــايع  ــس دي ــد رئي ــاح اخلال ــوزراء الشــيخ صب ــس ال ــس مجل اســتقبل رئي
عــددا  ســموه  الديــوان  رئيــس  ســلم  حيــث 
الــوزارات  ببعــض  املتعلقــة  التقاريــر  مــن 
وذلــك  احلكوميــة،  واملشــروعات  والهيئــات 
الســمو  لتوجيهــات صاحــب  وتنفيــذاً  ترجمــة 
أميــر البــالد الشــيخ صبــاح األحمــد اجلابــر 
ســموه  وحــرص  ورعــاه  اهلل  حفظــه  الصبــاح 
وحمايــة الفســاد  محاربــة  علــى   الدائــم 

املال العام.

اســتقبال الســيد/ فيصــل الشــايع رئيــس ديــوان المحاســبة لوزيــر التجــارة 
والصناعــة الســيد/ خالــد الروضــان يــوم االحــد الموافــق 2019/12/8 وذلــك 

ــوزارة ــة بال ــور المتعلق ــض األم ــة بع لمناقش
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حيــث متــت مناقشــة مجموعــة مــن املوضوعــات املتعلقــة برقابــة الديــوان علــى الــوزارة، ومنهــا مــا 
يخــص الرقابــة الالحقــة واملخالفــات املاليــة واإلجــراءات التــي متــت منهــا بشــأن االســتيضاح عــن 

أفضــل ســبل املعاجلــة مــن حيــث اجلوانــب القانونيــة واإلجــراءات املطلوبــة .

ــارة رســمية لديــوان المحاســبة الكويتــي للديــوان العــام للمحاســبة فــي   زي
المملكــة العربيــة الســعودية وذلــك خــالل الفترة مــن 10-11 ديســمبر 2019
حيــث التقــى الســيد/ رئيــس ديــوان احملاســبة فيصــل الشــايع برئيــس الديــوان العــام للمحاســبة 
باململكــة العربيــة الســعودية الســيد/ د. حســام العنقــري، وتضمــن الللقــاء مناقشــة عــدد مــن املوضوعــات 

ذات االهتــام املشــرك .

اجتمــاع الســيد/ فيصــل الشــايع رئيــس ديــوان المحاســبة بقياديــي وزارة 
المواصــالت وذلــك يــوم األربعــاء الموافــق 18 ديســمبر 2019
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تســليم التقريــر الســنوي لديــوان المحاســبة لنائــب األميــر وولــي العهــد 
ورئيــس مجلــس األمــة ورئيــس مجلــس الــوزراء

اســتقبل ســمو نائــب األميــر وولــي العهــد الشــيخ نــواف األحمــد اجلابــر الصبــاح -حفظــه اهلل- 
ــوان  ــي قطاعــات الدي ــن موظف ــة عــادل الصرعــاوي ومجموعــة م ــوان احملاســبة باإلناب ــس دي رئي
ممــن شــاركوا باعــداد التقريــر الســنوي، حيــث قدمــوا لســموه نســخة مــن التقريــر الســنوي لديــوان 
احملاســبة عــن نتائــج الفحــص واملراجعــة علــى تنفيــذ امليزانيــات واحلســابات اخلتاميــة للدولــة عــن 

الســنة املالية 2019/2018. 
وقــد أشــاد ســموه -حفظــه اهلل- بالــدور اإليجابــي واملتميــز لديــوان احملاســبة يف احملافظــة علــى 
املــال العــام وحتســن كفــاءة وأداء األجهــزة احلكوميــة خلدمــة مســيرة التنميــة االقتصاديــة يف 

ــا لهــم دوام التوفيــق والنجــاح. البــالد متمني
كمــا قــام الصرعــاوي بتســليم نســٍخ مــن التقاريــر إلــى رئيــس مجلــس األمــة مــرزوق الغــامن، وكذلــك 

ســمو رئيــس مجلــس الــوزراء الشــيخ جابــر املبــارك احلمــد الصبــاح.

ثانيًا : لقاءات السيد/ عادل الصرعاوي، رئيس ديوان المحاسبة باإلنابة  



17

زيــارة الرئيــس األول لدائــرة المحاســبات بالجمهوريــة التونســية واألميــن العــام 
ــة العربية للمنظم

عقــد رئيــس ديــوان احملاســبة باإلنابــة عــادل الصرعــاوي جلســة مباحثــات مــع الرئيــس األول 
لدائــرة احملاســبات باجلمهوريــة التونســية واألمــن العــام للمنظمــة العربيــة )األرابوســاي( جنيــب 
القطــاري، وذلــك أثنــاء زيــارة القطــاري الرســمية للديــوان خــالل الفتــرة مــن 7 - 9 ينايــر 2019. 
ــرة  ــت ودائــ ــة الكويــ ــة بـدولــ ــوان احملاسبــ ــن ديــ ــي بيـــ ــاون الثنائــ ــات التعــ ــت جلســة املباحث تناول
احملاسبــــات التونسيــــة واالطــالع علــى جتربــة ديــوان احملاســبة بدولــة الكويــت يف مجــال التدريــب 
ــن يف مجــال  ــة اجلهازي ــى جترب ــرة احملاســبات يف هــذا الشــأن، واالطــالع عل ــة دائ وتقــدمي جترب
الرقابــة مبختلــف أنواعهــا، باإلضافــة إلــى اســتعراض املنظومــة املســتخدمة مــن ديــوان احملاســبة 
بدولــة الكويــت اخلاصــة بامللــف الرقابــي وإمكانيــة اســتخدامها يف اجلهــاز التونســي وإمكانيــة 

ــع األجهــزة األعضــاء يف املنظمــة. ــى جمي ــم هــذه املنظومــة يف وقــت الحــق عل تعمي
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زيارة رئيس غرفة الحسابات بجمهورية أذربيجان
اســتضاف رئيــس ديــوان احملاســبة باإلنابــة رئيــس غرفــة احلســابات بجمهوريــة أذربيجــان 
ــرة مــن  ــارة رســمية خــالل الفت ــك يف زي ــه، وذل ــق ل ــد املراف ــادوف والوف الســيد/ فوجــار جوملام
ــات  ــز العالق ــاون املشــترك وتعزي ــق ومجــاالت التع ــدف توســيع أف ــر 2019 به ــى 13 فبراي 12 إل
الثنائيــة، باإلضافــة إلــى تبــادل اخلبــرات والتجــارب يف مجــال الرقابــة والتدقيــق، وبحــث آليــات 
وســبل تطويــر املهــارات املهنيــة، وقــد مت خــالل الزيــارة جتديــد توقيــع اتفاقيــة التعــاون الثنائيــة 

ــل للســنوات 2023-2020. ــن وإعــداد خطــة عم ــن كال اجلهازي ب
ويعــد إبــرام اتفاقيــة التعــاون فرصــة ثمينــة لتعزيــز املعرفــة باجلهــاز األذربيجانــي، حيــث أن 
ــق  ــة والتدقي ــال الرقاب ــا يف مجــاالت أعم ــا بينهم ــاون فيم ــى تشــجيع التع ــن حريصــان عل اجلانب

ومجــال التدريــب املهنــي.
ــة والقــدرات ملنتســبي كال الطرفــن مــن خــالل  ــة املهــارات املهني ــة إلــى تنمي كمــا تهــدف االتفاقي
املبــادرات التدريبيــة وزيــارات اخلبــراء، إلــى جانــب تبــادل املعلومــات الفنيــة ونتائــج األبحــاث وفــق 

برنامــج التعــاون الفنــي الــذي مت االتفــاق عليــه.
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اجتمــاع فريــق مــن قياديــي ومدققــي ديــوان المحاســبة برئاســة رئيــس 
الديــوان باإلنابــة عــادل الصرعــاوي بوفــد مــن وكالــة فيتــش للتصنيــف 
االئتمانــي خــالل الفتــرة مــن 4-6 مــارس 2019 لبحــث التصنيــف االئتمانــي 

الســيادي لعــام 2019. 
وجــاءت زيــارة وفــد وكالــة فيتــش علــى ضــوء األصــداء اإليجابيــة إلجنــازات الديــوان ومخرجاتــه 
الرقابيــة والتعــرف علــى جتاربــه والنطــاق القانونــي الختصاصاتــه ومــدى الزاميــة قراراتــه، 
باإلضافــة إلــى التعــرف علــى مســتوى التنســيق مــع اجلهــات ذات العالقــة ممثلــة مبجلــس االمــة 

ومجلــس الــوزراء وغيرهــا مــن اجلهــات ذات العالقــة.
كمــا تطــرق الوفــد الزائــر خــالل االجتمــاع إلــى تقاريــر الديــوان الســنوية حيــث اســتعرض ممثلــي 
الديــوان نتائــج اصــدار تلــك التقاريــر التــي شــهد الديــوان مــن خاللهــا لســابقه هــي األولــى يف 
تاريخــه مــن خــالل دعــوة مجلــس الــوزراء لرئيــس الديــوان باإلنابــة والقياديــن والفنيــن ملناقشــه أهــم 
املوضوعــات الــواردة بتقاريــره الســنوية، حيــث وعــدت احلكومــة علــى أثرهــا بأخــذ املالحظــات الــواردة 
بالتقاريــر بعــن االعتبــار واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة بشــأنها وإصــالح اإلدارة احلكوميــة ومحاســبه 

ــى املــال العــام. ــر أو إهمــال أو تعــدي عل ــاك تقصي املتســببن فيمــا إذا كان هن
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ــراء  اســتقبال  الســيد/ عــادل الصرعــاوي رئيــس ديــوان المحاســبة باإلنابــة خب
مــن مكتــب المدقــق العــام بجمهوريــة جنــوب إفريقيــا

يف إطــار اســتضافة ديــوان احملاســبة خبــراء مــن مكتــب املدقــق العــام بجمهوريــة جنــوب افريقيــا 
ــة"  ــا للرقاب ــزة العلي ــي لألجه ــل املهن ــة للتأهي ــر الدولي ــذ املعايي ــة نقاشــية حــول "تنفي ــد حلق لعق
خــالل الفتــرة مــن 2 - 5 ســبتمبر 2019 تنفيــذاً التفاقيــة التعــاون املبرمــة بينهمــا، والتــي تهــدف 
لتنميــة وتطويــر التعــاون بــن اجلهازيــن، األمــر الــذي يســهم يف دعــم العالقــة املميــزة بــن 
اجلهازيــن وتفعيــل التعــاون املشــترك مــا بــن الطرفــن يف مجــاالت أعمــال التدقيــق باإلضافــة 
إلــى تطويــر املهــارات املهنيــة والقــدرات ملوظفيهــم مــن خــالل املبــادرات التدريبيــة وزيــارات 

ــج األبحــاث. ــى نتائ ــة والتعــرف عل ــادل املعلومــات الفني ــراء وتب اخلب
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زيارة نائب المدقق العام بمملكة تايالند
ــد الســيدة/ د.ســيرين فانكاســيم  ــوان احملاســبة نائــب املدقــق العــام مبملكــة تايالن اســتضاف دي
والوفــد املرافــق لهــا يــوم الثالثــاء املوافــق 11 يونيــو 2019، وذلــك ملناقشــة أوجــه التعــاون وخطــة 

العمــل املقترحــة متهيــداً لتوقيــع مذكــرة تفاهــم بــن اجلهازيــن.
ــات  ــز العالق ــن يف شــتى املجــاالت وتعزي ــن اجلهازي ــزة ب ــة املمي ــارة دعــم العالق واســتهدفت الزي
ــر  ــى تطوي ــة إل ــق، باإلضاف ــرات والتجــارب يف مجــال التدقي ــادل اخلب ــة بهــدف تب ــة الثنائي الدولي

ــي. ــاءة العمــل الرقاب ــوان ورفــع كف ــن يف الدي قــدرات العامل
واســتعرض ديــوان احملاســبة نبــذة تعريفيــة عــن دوره الرقابــي يف احلفــاظ علــى املــال العــام، كمــا قــدم 
ــا أهــداف  ــى عــدة موضوعــات منه ــث ســلط الضــوء عل ــة حي ــروض املرئي ــن الع ــوان مجموعــة م الدي
التنميــة املســتدامة والتدقيــق املبنــي علــى املخاطــر، ودور تكنولوجيــا املعلومــات يف عمليــة التدقيــق.

وتطــرق العــرض املرئــي اخلــاص بأهــداف التنميــة املســتدامة إلــى إجــراءات ديــوان احملاســبة يف 
ــى أهــداف التنميــة املســتدامة، حيــث شــكل الديــوان فريــق عمــل ملتابعــة تنفيــذ أهــداف  التدقيــق عل
التنميــة املســتدامة يف أكتوبــر 2017 ومت إعــداد خارطــة الطريــق لتنميــة وتعزيــز قــدرات املدقــق الفنيــة 
بالتعــاون مــع كل مــن إدارة التدريــب والعالقــات الدوليــة، واللجنــة الوطنيــة التوجيهيــة لتنفيــذ أجنــدة 
2030 )أهــداف التنميــة املســتدامة(، باإلضافــة الــى إعــداد وتقــدمي دورة تعريفيــة بالتنميــة املســتدامة 

ملدققــي الديــوان.
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التنظيم المؤسسي الداعم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة:
عمــل ديــوان احملاســبة علــى تهيئــة بيئــة مواكبــة ملتطلبــات متابعــة وحتقيــق أهــداف التنميــة 
ــى مســتويات عــدة ، جــاء مــن بينهــا: املســتدامة مــن خــالل سياســات وأســس عمــل انتهجهــا عل

على مستوى التنظيم الهيكلي:
يف ظــل مــا تشــهده مؤسســات العمــل املهنــي مــن تغيــرات جوهريــة يف أنظمــة العمــل وآلياتــه، 
ويف إطــار مواكبــة تطــورات املجــال املهنــي ومســتجداته والتــي أفضــت نتائجهــا إلــى إعــادة النظــر 
يف مكونــات الهيــكل التنظيمــي وتقســيم وحتديــد مهــام ومســئوليات الوحــدات التنظيميــة فيــه 
مبــا يتوافــق ومســتجدات التنظيــم اإلداري يف الدولــة ومؤسســاتها وتقســيم امليزانيــة العامــة، 
ــى  ــز القــدرة عل ــك املســتجدات واســتيعاب متطلباتهــا وتعزي ــة مــع تل حيــث أصبــح التعامــل مبرون
التكيــف معهــا ضــرورة تســتدعي تنظيــم األعمــال ودعمهــا مبقومــات تنظيميــة مالئمــة، يأتــي ذلــك 
يف ســبيل دعــم اجلهــود الرقابيــة حلمايــة األمــوال العامــة باعتبارهــا احملــرك الفاعــل لعمليــة 
التنميــة، والتركيــز علــى ثقافــة التغييــر املســتمر يف أســاليب أداء األعمــال ملواجهــة التحديــات التــي 
ــاء ــي وبن ــل األداء املهن ــزة تدعــم تفعي ــى مخرجــات متمي ــرة وصــوالً إل ــة العمــل املتغي ــا بيئ  تفرضه

القدرات املؤسسية. 
الهيكل التنظيمي:

الهيكل التنظيمي كامل
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وقــد اســتندت آليــات التغييــر يف التنظيــم الهيكلــي لديــوان احملاســبة علــى دراســة راعــت حتقيــق 
ــق  ــوان  مــن خــالل حتقي ــا الدي ــي أنشــأ مــن أجله ــكل التنظيمــي واألهــداف الت ــن الهي املوائمــة ب
التــوازن املطلــوب بــن التقســيمات التنظيميــة الفنيــة أو املســاندة مبــا ال يــدع مجــاالً لتضــارب أو 
ازدواجيــة االختصاصــات وفــق األســس العلميــة الســليمة مــع عــدم إغفــال اخلطــة االســتراتيجية 

للديــوان واملعــدالت الطبيعيــة لنطــاق اإلشــراف.

على مستوى التخطيط االستراتيجي:
لقــد مــر تطــور اخلطــة االســتراتيجية لديــوان احملاســبة بأربــع مراحــل رئيســية متثلــت كل مرحلــة 
منهــا بتلبيــة متطلبــات التــوازن بــن تطويــر األداء املهنــي داخــل ديــوان احملاســبة ، والتعامــل مــع 
التحديــات والصعوبــات اخلارجيــة للديــوان ، وذلــك الســتكمال مســيرته الرقابيــة بكفــاءة وفاعليــة 
ــة  ــون إنشــائه رقــم ) 30 ( لســنة 1964 ومســؤولياته احمللي ــف بهــا وفقــاً لقان ــق املهــام املكل لتحقي

واإلقليميــة والدوليــة.

على مستوى أدوات تنظيم العمل الرقابي واإلداري المساند:
التنميــة  أهــداف  ديــوان احملاســبة علــى تهيئــة بيئــة مواكبــة ملتطلبــات متابعــة وحتقيــق  حــرص 
 ، ونتائجــه  وتوثــق إجراءاتــه  آليــات عمــل متطــورة تنظــم مهامــه  مــن خــال تطبيــق  املســتدامة 
حيــث كلــف فريــق صيانــة وحتســن العمليــات الرئيســة لنظــام )UML( ونظــام إدارة العمليــات 
الرقابيــة )AMS( بصيانــة العمليــات الرئيســة )UML( ، وصيانــة نظــام إدارة العمليــات الرقابيــة 

)AMS(، حيــث عمــل علــى:

- دراســة مقترحــات القطاعــات لتحســن العمليــات الرئيســة وخاصــة العمليــات الرقابيــة وإبــداء 
الــرأي فيهــا.

ــك يف ضــوء  ــا إذا اســتدعت احلاجــة لذل ــدف تعديله ــات الرئيســة به ــة للعملي ــة الدوري - املراجع
احلــاالت الســابقة املشــار إليهــا باملنتــج الرقابــي رقــم )2010/36( والتــي تســتدعي تغييــر يف 

العمليــات الرئيســة.
- رفــع مقترحــات الفريــق لتعديــل النظــم املعتمــدة بشــكلها النهائــي مــع تفســير واضــح ملســببات 

التعديــل وأثــره علــى كفــاءة األداء بالديــوان.
- املشــاركة يف عمليــات شــرح التعديــالت اجلديــدة علــى العمليــات الرئيســة والتوعيــة بأهميتهــا 

وذلــك بالتعــاون مــع القطاعــات علــى مســتوى الديــوان.
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ــل  ــد عم ــة )AMS(، فق ــات الرقابي ــام إدارة العملي ــة نظ ــق بصيان ــا يتعل وفيم
ــى: ــق عل الفري

- اســتالم تقاريــر فــرق املتابعــة الربــع ســنوية بشــأن مشــاكل اســتخدام نظــام إدارة العمليــات 
الرقابيــة )AMS( والطلبــات التحســينية ودراســتها مــن قبــل ممثلــي إدارة تقنيــة املعلومــات 
ومناقشــتها واعتمادهــا باجتماعــات الفريــق مــع الــرد علــى القطاعــات بــرأي الفريــق النهائــي 

بشــأن التقاريــر.
- مناقشــة ممثلــي إدارة تقنيــة املعلومــات عــن كيفيــة تقــدمي التقاريــر الســنوية يف نظــام إدارة 

العمليــات الرقابيــة )AMS( بحضــور ممثلــن مــن القطاعــات الرقابيــة.
- متابعــة احلالــة التشــغيلية الفعليــة لنظــام إدارة العمليــات الرقابيــة )AMS( ونظــام املوســوعة 

الرقابيــة املرحلــة األولــى والثانيــة.
- تقــدمي تقريــر حــول وثيقــة توصيــف متطلبــات املرحلــة الثالثــة مــن مشــروع املوســوعة الرقابيــة 
واالطــالع علــى نتائــج الدراســة والتحقــق مــن توافــق املتطلبــات وقواعــد العمــل اجلديــدة مــع دليــل 

العمليــات الرئيســة وفــق الطلــب املقــدم للفريــق.
- متابعــة املوقــف التنفيــذي ألعمــال التطويــر لنظــام إدارة العمليــات الرقابيــة )AMS( مــع 

املختصــن بــإدارة تقنيــة املعلومــات.
 (AMS( القيــام بأعمــال التنســيق فيمــا يخــص االســتفادة مــن نظــام إدارة العمليــات الرقابيــة -
لقطــاع الرقابــة املســبقة وذلــك مــن خــالل االطــالع علــى امللفــات اجلاريــة والدائمــة لفــرق قطــاع 

الرقابــة الالحقــة.
 (AMS( ــة ــات الرقابي ــات نحــو اســتخدام نظــام إدارة العملي ــة املعلوم ــع إدارة تقني - التنســيق م

ــى األداء. ــة عل ــق التابعــة للرقاب لفــرق التدقي
- التنســيق واملشــاركة مــع املختصــن بــإدارة تقنيــة املعلومــات الختبــار قاعــدة البيانــات اخلاصــة 

.(AMS( ــة ــات الرقابي بنظــام إدارة العملي
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ــة  ــن زاوي ــا م ــوان احملاســبة ونتائجه ــل دي ــاب الســنوي خطــط عم ــن الكت ــث م ــدم القســم الثال يُق
تعكــس دور ديــوان احملاســبة يف حتقيــق األهــداف األمميــة للتنميــة املســتدامة 2030 الســبعة 
عشــر وغاياتهــا بأبعادهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة والتــي صيغــت ليتــم حتقيقهــا يف إطــار 

برنامــج عاملــي مشــترك حتــت شــعار " حتويــل عاملنــا ". 
وتؤكــد نتائــج عمــل ديــوان احملاســبة علــى دور الديــوان احليــوي يف حتقيــق أهــداف التنميــة 
 ( A228/69/( املســتدامة ذلــك الــدور الــذي أســنده قــرار اجلمعيــة العامــة لــألمم املتحــدة رقــم
الصــادر يف ديســمبر 2014 بشــأن " تعزيــز الكفــاءة والفاعليــة واملســاءلة والشــفافية لــإدارة العامــة 
ــة واحملاســبة " ، والــذي جمــع يف  ــة املالي ــا للرقاب ــدور الرقابــي لألجهــزة العلي مــن خــالل دعــم ال
إطــار مســئولياتها باإلضافــة إلــى حمايــة األمــوال العامــة ، املســاهمة يف حتقيــق أهــداف التنميــة 
املســتدامة بتبنــي سياســات اســتراتيجية فاعلــة لتحقيقهــا، وتفعيــل دورهــا الرقابــي بالتدقيــق 
ومتابعــة جاهزيــة احلكومــات ومؤسســاتها للوفــاء بأدوارهــا يف حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة. 
ولــن يقتصــر البيــان علــى آثــار ونتائــج أعمــال ديــوان احملاســبة لعــام 2019 يف إطــار املوضوعــات 
ذات االرتبــاط بأهــداف التنميــة املســتدامة األمميــة ، بــل ســتوضح موضوعاتــه أيضــاً آثارهــا 
وانعــكاس نتائــج أعمالــه علــى أهــداف خطــة التنميــة الوطنيــة لدولــة الكويــت وركائزهــا ، والتــي 
تبنــت رؤيــة الكويــت لعــام 2035 ، والتــي جـــــاءت لتحمــل توجــه موحــــد نحــو مســتقبل زاهــر 

ــدام حتــــت  شــعار " كويــت جديــدة ". ومستــ

الهدف 1: القضاء على الفقر:
ــع املواطــن الكويتــي مبســتوى معيشــي متقــدم ، ومتوســط دخــل  يتمت
عــال ، حيــث أشــارت آخــر اإلحصــاءات املنشــورة مــن اإلدارة املركزيــة 
الســنوية  اإلحصائيــة  املجموعــة  )يف  الكويــت  بدولــة  لإحصــاء 
ارتفــاع  إلــى   )2019/2018 اإلحصائيــة  واللمحــة   ،2018/2017
نصيــب الفــرد يف أهــم املجاميــع االقتصاديــة ، حيــث بلــغ نصيــب 
الفــرد مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي ) 7,928 د.ك (، ومــن النــاحت القومــي اإلجمالــي ) 9,187 
ــي  ــك تصــدر املواطــن الكويت ــى ذل ــاح ) 8,214 د.ك (. يؤكــد عل د.ك (، ومــن الدخــل القومــي املت
ملراكــز متقدمــة يف منظومــة الرواتــب علــى مســتوى العالــم ، وتقــدم مســتوى النمــط املعيشــي الــذي 
 يتمتــع بــه املواطــن الكويتــي يف ظــل مــا تقدمــه الدولــة مــن خدمــات دعــم وامتيــازات معيشــية

لصالح املواطن.
ــى  ــق عل ــر ال ينطب ــى الفق ــى بالقضــاء عل ــذي يُعن ــك فالهــدف  التنمــوي األول ال ــى ذل وقياســاً عل
املجتمــع الكويتــي لعــدم رصــد حــاالت فقــر بــه . "وعلــى الرغــم مــن عــدم انطباقــه علــى املجتمــع 
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الهدف 2: القضاء على الجوع:
ــى   ــة املســتدامة عل ــي مــن أهــداف التنمي ينصــب نطــاق الهــدف الثان
ــز الزراعــة  ــة احملســنة وتعزي ــي العاملــي والتغذي ــق األمــن الغذائ حتقي
ــك  ــت ذل ــة الكوي ــى دول ــاً عل ــق هــذا الهــدف جزئي املســتدامة ، وينطب
لعــدم رصــد حــاالت جــوع يف إطــاره املجتمعــي، وينطبــق يف جانبــه 

اآلخــر يف مجــال تعزيــز الزراعــة املســتدامة.
فقــد اتخــذت دولــة الكويــت خطــوات بــارزة يف ترســيخ أمنهــا الغذائــي بتأســيس شــركة مطاحــن 

الكويتــي ، إال أن مؤشــرات دعــم املجتمعــات الفقيــرة علــى مســتوى العالــم تســجل مســاهمات 
كويتيــة عاليــة مــا منحهــا ســمة عامليــة كبلــد لإنســانية ، ومــا منــح صاحــب الســمو الشــيخ صبــاح 

األحمــد اجلابــر الصبــاح أميــر البــالد حفظــه اهلل ورعــاه بلقــب قائــد اإلنســانية.
 وميتلــك منتســبي ديــوان احملاســبة كمجتمــع مصغــر عــن املجتمــع الكويتــي هــذا احلــس اإلنســاني 
مــن خــالل مبــادرات إنســانية تطوعيــة قدمهــا منتســبيه خــالل مســيرته ، يأتــي مــن بينهــا مــا قدمــه 
فريــق عمــل ملتقــى الشــباب الثانــي لديــوان احملاســبة مببادرتــه إلنشــاء مدرســة "ديــوان احملاســبة" 
يف الهنــد وذلــك مســاهمة منــه بتأهيــل منتســبيها علميــاً لدعمهــم يف حتســن ظروفهــم املعيشــية 

وتهيئتهــم الغتنــام فــرص أفضــل للعمــل مســتقباًل.
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ــوت  ــة واســتيراد الزي ــز واملعكرون ــواع اخلب ــاج شــتى أن ــي بإنت ــي تعن ــة الت ــز الكويتي ــق واملخاب الدقي
ــي  ــدوره الرقاب ــوان احملاســبة ب ــواع ، ودي ــدة أن ــاج الطحــن واألعــالف بع ــا إلنت ــوب وطحنه واحلب
ســاهم يف حتقيــق الهــدف مــن التنميــة املســتدامة بــإدراج املالحظــات التــي تســتفيد منهــا الشــركة 
وتســاهم يف اســتقرارها وتقــومي أعمالهــا ، ومــن تلــك املالحظــات مــا يدعــم ارتفــاع ســعر بيــع 
ــى دعــم  ــا بالرغــم مــن حصولهــا عل ــة بســعر بيعهــا خارجي ــا مقارن بعــض منتجــات الشــركة محلي
لتلــك املنتجــات بهــدف خفــض أســعارها بالســوق احمللــي . كمــا أن الشــركة التابعــة ) الشــركة 
الكويتيــة للتمويــن ( التــي تقــوم باســتيراد املــواد التموينيــة مــن األرز واحلليــب وغيرهــا ، طــورت 
نظــام التمويــن لديهــا والتابــع لــوزارة التجــارة والصناعــة وفقــا ألحــدث النظــم التكنولوجيــة العامليــة 
ودخولــه حيــز التشــغيل الفعلــي ، وقــد اســتحدثت الشــركة ذلــك النظــام ليعالــج كافــة أنــواع القصــور 
يف النظــام الســابق ويأخــذ يف اإلعتبــار كافــة املالحظــات املشــار إليهــا يف تقريــر ديــوان احملاســبة.

 

ــردة  ــة واللحــوم املب ــام احلي ــل وجتــارة املواشــي باســتيراد األغن ــوم شــركة نق ــة أخــرى تق مــن جه
ونقلهــا واإلجتــار بهــا وتنشــأ احلظائــر الالزمــة للماشــية وإســتيراد وتصديــر وتصنيــع علــف 
املاشــية، كمــا متتلــك مصنعــا إلنتــاج اللحــوم املجمــدة واملبــردة ، وهــي بذلــك تعتبــر شــركة هامــة 
يف حتقيــق األمــن الغذائــي يف مجــال اللحــوم ، وكان الديــوان قــد طلــب مــن الشــركة ضــرورة وجــود 
نظــام كاميــرات إلحــكام الرقابــة علــى احلظائــر مبــا يضمــن عــدم تعــرض األغنــام لعمليــات ســرقة 

أو أضــرار مبــا يســاهم يف تقــومي أعمــال الشــركة. 
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ويف اجلانــب اآلخــر مــن حتقيــق الهــدف ، وعلــى الرغــم مــن تواضــع نســبة مســاهمة القطــاع 
الزراعــي يف دولــة الكويــت يف النــاجت احمللــي اإلجمالــي وذلــك حملدوديــة املســاحات الزراعيــة 
ولعــدم مالئمــة الظــروف املناخيــة، إال أن اهتمــام الدولــة يف دعــم القطــاع الزراعــي وتطويــره 
يف تزايــد ليلبــي االحتياجــات الغذائيــة للســكان ورفــع نســبة االكتفــاء الذاتــي مــن النــاجت احمللــي 

لإنتــاج النباتــي.
وقــد عمــل ديــوان احملاســبة علــى دعــم جهــود الدولــة يف هــذا املجــال مــن خــالل الــدور الرقابــي يف 
دعــم القطــاع الزراعــي يف الكويــت ، وحتقيــق األمــن الغذائــي والتغذيــة احلســنة وتعزيــز الزراعــة 
املســتدامة ومتثــل دور الديــوان يف متابعــة إجنــاز اخلطــط املوضوعــة مــن الهيئــة العامــة لشــؤون 
الزراعــة والثــروة الســمكية بشــأن حتقيــق األمــن الغذائــي واملتعلقــة بتوزيــع القســائم الزراعيــة 

واحليوانيــة والدعــم املقــدم لهــا.

الهدف 3: الصحة الجيدة والرفاه:
علــى  احلصــول  ضمانــات  توفيــر  ليدعــم  الثالــث  الهــدف  يأتــي 
خدمــات صحيــة متكاملــة ورعايــة صحيــة لكافــة فئــات املجتمــع، ذلــك 
 لتعزيــز مفهــوم الصحــة العامــة ودعــم مقومــات اســتمرارها حلمايــة

املجتمع وأفراده.
وقــد شــهدت الســنوات األخيــرة يف دولــة الكويــت حركــة نشــطة علــى 
مســتوى  دعــم النظــام الصحــي ورفــع مســتوى جــودة اخلدمــات الصحيــة املقدمــة مــن خاللــه ، جــاء 
ذلــك يف إطــار عــدد مــن املشــاريع الصحيــة التــي بلــغ عــدد أبرزهــا تســعة عشــر مشــروعاً ، والتــي 
صيغــت لتحقــق معــاً النمــو والتكامــل نحــو حتســن الصحــة العامــة للمجتمــع وتوفيــر الرعايــة 

الصحيــة املتطــورة ألفــراده ، مبــا يســاهم يف تعزيــز أمنــاط احليــاة الصحيــة. 
ــوان احملاســبة الرقابــي يف دعــم هــذا التوجــه مــن خــالل  متابعــة  ويف هــذا اإلطــار يأتــي دور دي
تنفيــذ وتقييــم املشــاريع يف املجــال الصحــي وذلــك يف مجــال األجهــزة الطبيــة حيــث متــت دراســة 
عــدة مواضيــع مســتوفية فنيــا باإلضافــة إلــى مواضيــع قيــد الدراســة مببلغ إجمالــي 52,000,000 
دينــار تقريبــا، متعلقــة يف حتســن الصحــة العامــة، مثــل توريــد أجهــزة تصويــر طبــي وعــالج 
إشــعاعي ، وجتهيــز غــرف عمليــات وأجهــزة طــب األســنان باإلضافــة إلــى أنظمــة معلوماتيــة 
وأنظمــة اتصــاالت طبيــة ، إلــى جانــب أجهــزة تتــم زراعتهــا )AIMD(، وأجهــزة خاصــة برعايــة 
ذوي االحتياجــات اخلاصــة ، وأنظمــة املختبــرات الطبيــة وأجهــزة التعقيــم الطبــي ، هــذا إلــى 
جانــب عقــود صيانــة أنظمــة ومعــدات طبيــة وذلــك مــن عــدة جهــات مثــل وزارة الصحــة واحلــرس 

ــة العامــة لشــؤون ذوي اإلعاقــة ومعهــد األبحــاث. الوطنــي الكويتــي والهيئ
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وقــد راعــت الدراســة الفنيــة عــدة جوانــب أهمهــا توفــر االعتمــادات العامليــة لألجهــزة وملحقاتهــا 
ممــا يعــزز مســتوى ســالمة املرضــى والطاقــم الطبــي ، إلــى جانــب مراعــاة حتقيــق عــروض 

ــا. ــوب منه ــدف املطل ــق اله ــة لتحقي ــات الفني الشــركات للمتطلب
ومــن جانــب آخــر يعمــل ديــوان احملاســبة علــى دعــم جهــود الدولــة يف توفيــر أمنــاط عيــش صحيــة  
للجميــع ومتثــل دور الديــوان يف رفــع فعاليــة مختبــرات فحــص األغذيــة املســتوردة مــن خــالل عمــل 

ومتابعــة فريــق الفحــص علــى أعمــال الهيئــة العامــة للغــذاء والتغذيــة .

الهدف 4: التعليم الجيد:
حــرص ديــوان احملاســبة علــى ترســيخ الثقافــة املهنيــة املتخصصــة 
ملنتســبيه والتــي تعــد أساســاً وقاعــدة علميــة وعمليــة لبنــاء اخلبــرات 
ورفــع كفاءتهــا، مــن خــالل تطويــر أدواتــه التنمويــة املوجهــة لتأهيــل 
وتنميــة املــوارد البشــرية وتطويــر مهاراتهــا العلميــة واملهنيـــــة مبا يرتبط 
بشــكل وثيــق ومــوازي مــع التوجهــات املهنيــة، حيــث عمــل علــى تطبيــق 
أفضــل األنظمــة وآليــات العمــل التــي مــن شــأنها رفــع مســتوى األداء املهني وحتســن األداء املؤسســي 
نحــو بلــوغ التميــز املســتدام كرؤيــة طموحــة نحــو مســتقبل واعــد لديــوان احملاســبة ، فأولــى اهتمامــه 
بتوفيــر املرجعيــة العلميــة واملعرفيــة املتخصصــة بتوفيــر األدوات ذات األثــر الفاعــل بتطويــر وتنميــة 
املهــارات املهنيــة وصقــل خبــرات منتســبيه مبتابعــة التطــور العلمــي يف مجــال االختصــاص والقضايــا 
املهنيــة احلاضــرة واملســتجدة يف الواقــع احملاســبي املهنــي ، فعمــل علــى تســليط الضــوء عليهــا 
وتوجيــه اهتمــام منتســبيه لإطــالع علــى مضامــن حقــول املعرفــة ومســتجداتها لتُعــرض مــن خــالل 
البرامــج التدريبيــة والنــدوات وورش العمــل ، أو تُطــرح كموضوعــات بحثية يف إطار مســابقة البحوث 
العلميــة والتطبيقيــة املنظمــة علــى مســتوى قطاعــات ديــوان احملاســبة ، أو يُشــكل لدراســتها وبحثهــا 
فــرق حتــت مســمى " فــرق مشــاريع التطويــر "، أو تُنشــأ لهــا نوافــذ الكترونيــة يف املوقــع االلكترونــي 
الداخلــي " بوابــة الديــوان ". فقــد حظيــت موضوعــات التنميــة املســتدامة ، والــذكاء االصطناعــي 
والعمــالت الرقميــة والبيانــات الضخمــة وغيرهــا مــن املوضوعــات اجلديــدة واملتجــددة علــى اهتمــام 
املختصــن يف ديــوان احملاســبة  فاتخــذت مجموعــة البرامــج التدريبيــة مســتجدات املعرفــة كمحــاور  
رئيســية تســتقي منهــا موضوعاتهــا ، فجــاءت البرامــج التدريبيــة وورش العمــل يف إطــار مجــال 
التنميــة املســتدامة والتحــول إلــى أســاس االســتحقاق احملاســبي واحلوكمــة واملعاييــر املهنيــة وغيرهــا 
مــن املوضوعــات أساســاً تتحقــق مــن خاللــه أهداف خطة التدريب الســنوية لديوان احملاســبة للســنة 
املالية 2020/2019 لتســاهم يف تأهيل منتســبي الديوان ومســاعدتهم على الوفاء مبســئولياتهم يف 
اإلبقــاء علــى املعرفــة واملهــارات الالزمــة املواكبــة للتطــورات املســتمرة يف مهنــة احملاســبة واملراجعــة 

واملجــاالت العلميــة واملهنيــة املســاندة لهــا.
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فــي إطــار التأهيــل المهنــي، عمــل ديــوان المحاســبة علــى إنجــاز خطــط عمــل 
لتأهيــل المعينيــن الجــدد علــى رأس العمــل.

ينظــم املختصــن مــن أصحــاب اخلبــرة يف القطاعــات املختلفــة يف ديــوان احملاســبة برامــج زيــارات 
ميدانيــة للجهــات وذلــك للتواصــل مــع املدققــن وتدريبهــم علــى رأس عملهــم وملعاونتهــم فنيــاً.

و فــي مجــال التدريــب المهنــي وتنميــة المهــارات، فقــد أنجــز الديــوان 
التدريــب وتنميــة المهــارات المهنيــة علــى مســتوى خطــة التدريــب الســنوية 

ــب. ــة التدري ــارج خط ــطة خ واألنش
لضمــان التعليــم اجليــد وتعزيــز فــرص التعلــم للجميــع ، عمــل ديــوان احملاســبة علــى إعــداد )خطــة 
تدريبيــة بنــاء علــى االحتياجــات التدريبيــة للقطاعــات يشــارك فيهــا منتســبي الديــوان وموظفــي 
ــد  ــى عق ــة إل ــة ، هــذا باإلضاف ــة الصديق ــزة الرقابي ــه ومنتســبي األجه ــات املشــمولة برقابت اجله
أنشــطة تدريبيــة خــارج نطــاق اخلطــة التدريبيــة ، برامــج احلاســب اآللــي ICDL، برامــج تأهيــل 
ــه ، برامــج  ــات املشــمولة برقابت ــوان للجه ــي الدي ــا مدرب ــن اجلــدد ، برامــج تواصــل يقدمه املعين
إيفــاد منتســبي الديــوان للمشــاركة بأنشــطة تدريبيــة تنفذهــا مؤسســات وهيئــات حكوميــة ومعاهــد 
ومراكــز متخصـــصة وهيئــات وجمعيــات نفــع عــام ، باإلضافــة إلــى تدريــب طلبــة املؤسســات 
األكادمييــة مــن جامعــات وكليــات ، إلــى جانــب عقــد العديــد مــن النــدوات  ملواكبــة آخر املســتجدات 

احلديثــة يف املواضيــع الرقابيــة التــي تهــم الديــوان (.
أواًل: برامج اخلطة التدريبية:

خالل الفترة من 1/1 - 2019/12/31 مت تنفيذ عدد )39( برنامجا تدريبيا موزعة وفق التالي:
- عدد )20( برنامج وورشة عمل تخصصية.   

- عدد )6( برامج قانونية.
- عدد )3( برامج يف األدلة املتخصصة.                   

- عدد )3( برامج إشرافية. 
- عدد )5( برامج يف املجال السلوكي واإلداري.  

- عدد )2( برنامج يف البحث العلمي.
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شارك فيها عدد )845( مشارك من منتسبي الديوان ومن منتسبي جهات خارجية وفق التالي:

اســتعان ديــوان احملاســبة بكــوادر ذات كفــاءة ومتيــز مــن املدربــن اذ بلــغ عددهــم )48( لتنفيــذ 
البرامــج التدريبيــة اخلاصــة بديــوان احملاســبة ، يأتــي تصنيفهــم علــى النحــو التالــي  :

-  مدربون من داخل الديوان ، وبلغ عددهم )35( مدرب :
.IDI احلاصلون على شهادة مدرب معتمد من مبادرة تنمية األنتوساي -

- احلاصلون على شهادة اختصاصي تدريب لدى ديوان احملاسبة.
- خبراء ومستشارون من الديوان.

- املدققون من ذوي اخلبرات.
-  مدربون من خارج الديوان بلغ عددهم )13( مدرب:

- مدربن خبراء ومستشارون.
- مدربن من ذوي اخلبرات.

ثانيًا: برامج تعقد خارج اخلطة:

ــذ عــدد  ــن  1/1 - 2019/12/31 بتنفي ــرة م ــة خــالل الفت ــات الدولي ــب والعالق قامــت إدارة التدري
(11( نشــاط تدريبــي مبــا يســتجد مــن متغيــرات جديــدة مهنيــة أو إداريــة أو قانونيــة أو فنيــة ممــا 
تتطلــب حاجــة قطاعــات الديــوان لعقــد برامــج تدريبيــة بشــأن هــذه املســتجدات حيث شــارك )260) 

مشــارك مــن داخــل الديــوان وفــق اآلتــي:
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ثالثًا: الندوات:

حتــرص إدارة التدريــب والعالقــات الدوليــة علــى تقــدمي نــدوات ملواكبــة آخــر املســتجدات احلديثة يف 
املواضيــع الرقابيــة التــي تهــم الديــوان وخــالل عــام 2019 مت عقــد عــدة نــدوات وكانــت فيهــا الدعــوة 
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عامة ألغلب الندوات لكافة منتسبي الديوان ومبختلف املوضوعات املتخصصة.

رابعًا: الشهادات املهنية :

تعتبــر الشــهادات املهنيــة أحــد عالمــات التأهيــل والتميــز املهني يف املجــاالت املتخصصة وباألخص 
مــا يصــدر منهــا مــن منظمــات دوليــة تلقــى االعتــراف العاملــي، ودعمــا الســتراتيجية الديــوان يف 
بنــاء القــدرات املؤسســية لدعــم وحتســن مســتويات وخبــرات أعضــاء الديــوان وتشــجيعهم علــى 
ــارات  ــل مــن امله ــق احلــد األمث ــى حتقي ــوان عل ــاءة فقــد حــرص الدي ــي الكف ــي عال ــر الذات التطوي
واملعــارف واخلبــرات التدريبيــة واخلبــرة الوظيفيــة الضروريــة ملنتســبيه مــن خــالل تشــجيعهم لنيــل 
ــوان احملاســبة للســنة  ــة بدي ــى شــهادات مهني ــن عل ــغ عــدد احلاصل ــث بل ــة ، حي الشــهادات املهني

املاليــة 2020/2019 (29( موظفــاً مــن القطاعــات الرقابيــة واملســاندة.

:ICDL خامسًا: الرخصة الدولية لقيادة احلاسب اآللي

بالتعــاون مــع إدارة تقنيــة املعلومــات تقــوم اإلدارة بإعــداد خطــة تدريــب ســنوية يف مجــال احلاســب 
ــلية للحصــول علــى الرخصــة الدوليــة لقيــادة احلاســب اآللــي وذلــك  اآللــي تتضـــمن برامــج تأهيـ
ــر  ــج يف مق ــة برام ــى شــكل حزم ــة عل ــد كخطــة متكامل ــا، وتعق ــارات اخلاصــة به ــاز االختب الجتي
ديــوان احملاســبة ويقــوم بتنفيذهــا ذوي اخلبــرة مــن إدارة تقنيــة املعلومــات بواقــع )3( حــزم كل 

حزمــة حتــوي )7( برامــج شــارك فيهــا عــدد )187( مشــارك خــالل الســنة.

ساسًا: خطة املعينن اجلدد:

تولــي اإلدارة العليــا اهتمامــاً خاصــا للمعينــن اجلــدد بهــدف إكســابهم املهــارات واملعــارف والســلوك 
املهنــي، ومبــا ينعكــس علــى جــودة األداء املهنــي للعمــل بديوان احملاســبة وحتقيــق أهدافه املنشــودة. من 

خــالل التدريــب النظــري التأسيســي وفــق التالــي:

خــالل عــام 2019 قامــت إدارة التدريــب والعالقــات الدوليــة بتصميــم وتنفيــذ خطــة تأهيــل املعينــن 
اجلــدد فئــة اإلداريــن للســنة املاليــة 2020/2019 )مجموعــة 25( وفــق التالــي:

مت تصميــم هــذه اخلطــة لعــدد )26( متــدرب خــالل الفتــرة مــن 2019/3/24 إلــى 2019/4/21 لتكــون 
مدخــاًل أساســياً للعمــل اإلداري يف ديــوان احملاســبة والتــي تهــدف إلــى تعريفهــم بقطاعــات الديــوان، 
وتضمنت اخلطة مجموعة من البرامج التعريفية والتأسيســية ذات العالقة بطبيعة العمل إلكســابهم 
معــارف ومهــارات أوليــة تصلــح ملســاعدتهم يف أعمالهــم اجلديــدة، وقــام بتقــدمي برامــج اخلطــة نخبــة 

مــن املدربــن األكفــاء ذوي اخلبــرة مــن العاملــن بالديــوان بلــغ عددهــم )36( مــدرب. 
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سابعًا: برامج التواصل مع اجلهات املشمولة برقابة الديوان:

مــن منطلــق حــرص ديــوان احملاســبة علــى تدعيــم أواصــر التعــاون مــع اجلهــات املشــمولة برقابتــه، 
فــإن إدارة التدريــب والعالقــات الدوليــة عقــدت برامــج خاصــة بالتنســيق مــع هــذه اجلهــات وبنــاء 
ــق  ــذ عــدد )5( برامــج تواصــل وف ــرة مــن 1/1 - 2019/12/31 مت تنفي ــا، وخــالل الفت ــى طلبه عل

اجلــدول التالــي:

ثامنًا: إيفاد بعض منتسبي الديوان لبرامج تدريبية تنظمها جهات تدريبية معتمدة:

يف إطــار تقــدمي خدمــة تدريبيــة متميــزة، حتــرص إدارة التدريــب والعالقــات الدوليــة علــى تســهيل 
ــإدارة  ــي ل ــاج التدريب ــة املتنوعــة، مــن خــالل االحتي ــوان بالبرامــج التدريبي التحــاق منتســبي الدي
املعنيــة وتكــون خــارج إطــار اخلطــة التدريبيــة للديــوان ويقــوم بتنفيذهــا املؤسســات واملعاهــد 
واملراكــز املتخصـــصة أو هيئــات أو جمعيــات نفــع عــام حيــث يتــم تعميمهــا علــى القطاعــات املختلفة 
كل حســب طبيعــة عملــه، ومبــا يضمــن حتقيــق األهــداف مــن التدريــب. وخــالل الفتــرة مــن 1/1 - 

2019/12/31 مت احلــاق موظفــي الديــوان بعــدد مــن األنشــطة التدريبيــة وفــق اآلتــي:
- التعاون مع اجلهات غير الهادفة للربح:

يف إطــار التعــاون مــع املنظمــات غيــر الهادفــة للربــح فقــد مت التواصــل مــع صنــدوق النقــد الدولــي   
إلشــراك موظفــي الديــوان يف البرامــج وورش العمــل التــي يعقدهــا حيــث شــارك بهــا عــدد )2( مــن 
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موظفــي الديــوان يف برنامــج واحــد.
- البرامج التدريبية التي تعقدها مؤسسات ومعاهد ومراكز متخصصة:

مت خالل السنة تدريب عدد )478( متدرب شاركوا ببرامج محلية وفق اجلدول التالي:
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تاسعًا: التدريب امليداني لطلبة اجلامعات واملؤسسات األكادميية:

ــوان احملاســبة باســتضافة  ــع بعــض إدارات دي ــة بالتنســيق م ــات الدولي ــب والعالق ــوم إدارة التدري تق
عــدد مــن طلبــة املؤسســات األكادمييــة ســواًء مــن جامعــة الكويــت أو اجلامعــات اخلاصــة أو الهيئــة 
العامــة للتعليــم التطبيقــي لتدريبهــم ميدانيــاً لــدى الديــوان، حيــث يتــم تدريبهــم علــى أســاليب العمــل 
املتبعــة بالديــوان وتكليفهــم ببعــض املهــام املرتبــط بتخصصاتهم بهدف إكســابهم املهــارات العملية التي 
تســاعد علــى االرتقــاء مبســتواهم وتســهل عمليــة التحاقهــم بســوق العمــل وخــالل الفتــرة مــن 1/1 - 

2019/12/31 مت تدريــب عــدد )57(  مــن الطلبــة وفــق اجلــدول التالــي:
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تابع الجدول ..

مشروع التعليم املهني املستمر.

تضمــن دليــل التدقيــق العــام لديــوان احملاســبة اإلصــدار الثانــي 2014 الصــادر بقــرار رئيــس 
ــد )175)  ــث ورد بالبن ــر املســتمر، حي ــم والتطوي ــم التعلي ــم )29( لســنة 2014، مفاهي ــوان رق الدي
أنــه " يتعــن علــى الديــوان أن يضمــن أن لــدى أعضائــه الفنيــن الكفــاءة املهنيــة مــن خــالل 
اســتمرارية التعليــم والتدريــب "، ومتاشــيا مــع اســتراتيجية ديــوان احملاســبة 2016-2020 التــي 
تضمنــت الهــدف "دعــم وتنميــة القــدرات املؤسســية لديــوان احملاســبة والقــدرات املهنيــة للعاملــن" 
ــم  ــل التعلي ــواردة بدلي ــق القواعــد ال ــم )322( لســنة 2018 بشــأن تطبي ــرار رق ــد مت إصــدار ق فق
املهنــي املســتمر )اإلصــدار الثانــي 2018( بديــوان احملاســبة، والقــرار رقــم )22( لســنة 2019 
ــل  ــزم دلي ــث يل ــخ 2019/1/2 حي ــي املســتمر بتاري ــم املهن ــق قواعــد التعلي ــل تطبي واخلــاص بتفعي
تطبيــق قواعــد التعليــم املهنــي املســتمر جميــع األعضــاء املهنيــن بالديــوان للوظائــف الرقابيــة 
)مدققــن/ اشــرافين/ أعضــاء املكاتــب الفنيــة( باســتكمال عــدد )80 نقطــة( تعليــم خــالل ثــالث 
ســنوات ميالديــة علــى أن ال تقــل ســنويا عــن )20 نقطــة( تعليــم ، وذلــك مــن خــالل احلصــول علــى 
ــك  ــوان وذل ــي يصدرهــا الدي ــم يف ضــوء القواعــد الت ــة وغيرهــا مــن أنشــطة التعلي برامــج تدريبي
ملســاعدة األعضــاء املهنيــن بالديــوان علــى الوفــاء مبســئولياتهم يف اإلبقــاء علــى املعرفــة واملهــارة 

ــة.  ــة احملاســبة واملراجع املالئمــة للتطــورات املســتمرة يف مهن
ــي املســتمر  ــم املهن ــاط التعلي ــد مت إعــداد نظــام خــاص الحتســاب نق ــر ، فق ــق هــذا األم ولتحقي
ــة احتســاب النقــاط املســتحقة عــن املشــاركات يف  ــي املســتمر ومتابع ــم املهن لرصــد نقــاط التعلي
ــوان الرقابيــة وذلــك بهــدف املتابعــة  ــر بنتائــج املشــاركات لقطاعــات الدي األنشــطة وإعــداد تقاري
حيــث متــت مخاطبــة جميــع القطاعــات الرقابيــة بأســماء املدققــن واإلشــرافين وأعضــاء املكاتــب 
الفنيــة الذيــن لــم يســتوفوا  نقــاط التعليــم املهنــي املســتمر لتمكينهــم مــن اســتكمال النقــاط املطلوبة 
 قبــل 2019/12/31 وذلــك الرتباطهــا بالترشــيح لرئاســة الفــرق الرقابيــة والترقيــة للمســميات

الرقابية بالديوان.
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التدريب املهني وتنمية املهارات واخلبرات ملنتسبي الديوان  )التدريب اخلارجي(.

ــوان  ــى دي ــد أول ــرات للمختصــن فق ــة اخلب ــي وتنمي ــي التعاون ــب املهن ــل والتدري يف مجــال التأهي
احملاســبة اهتمامــا كبيــًرا للمشــاركة يف كافــة األنشــطة التــي تقــام علــى مســتوى املنظمــات املهنيــة 
ــن  ــث شــارك م ــرات ، حي ــادل اخلب ــل وتب ــي ونق ــب املهن ــا يف مجــال التدري ــة العلي ــزة الرقاب وأجه
الديــوان عــدد )183( مشــارك مــن كافــة قطاعــات الديــوان يف )37( نشــاطاً تدريبيــاً لعــام 2019 مــا 

بــن برامــج وورش عمــل ولقــاءات تدريبيــة وعلميــة  تنوعــت مواضيعهــا  وفــق التالــي:
- رقابة األداء                                          - التدقيق الداخلي

- التنمية املستدامة                                   - تكنولوجيا املعلومات 
- الدين العام                                          - املوارد البشرية
- الرقابة البيئية                                       - املعايير الدولية

- التدقيق املبني على املخاطر                       - احلوكمة 
- التدقيق املالي                                       - القطاع النفطي

المهــارات  وتنميــة  التعاونــي  المهنــي  والتدريــب  التأهيــل  مجــال  فــي 
للمتخصصيــن: والخبــرات 

التعاون مع مكاتب التدقيق لدعم آليات تأهيل املعينن اجلدد.

ــم تدريــب املعينــن اجلــدد يف  ــل املعينــن اجلــدد، ويت يعــد هــذا التعــاون اســتكماالً لبرنامــج تأهي
أحــد مكاتــب التدقيــق ذات اخلبــرة املميــزة بدولــة الكويــت إلكســابهم املهــارات التطبيقيــة مــن 
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خــالل خطــة يتــم وضعهــا مــن قبــل الديــوان ، وخــالل ســنة 2019 مت تشــكيل اللجنــة الفنيــة ملتابعــة 
ــى  ــث تول ــة 2019/2018 حي ــم )153( للســنة املالي ــرار رق ــق بق ــب التدقي ــي مبكات ــب امليدان التدري
ــرة  مكتــب البزيــع وشــركاه RSM عمليــة التدريــب لعــدد )30( متــدرب مــن فئــة احملاســبن للفت
مــن 2/1 - 2019/5/2. وقامــت اللجنــة مبتابعــة دوام املتدربــن بنــاء علــى القــرار رقــم )92( لســنة 
2013 مــن خــالل الزيــارات امليدانيــة ، باإلضافــة إلــى التــزام اللجنــة برفــع تقاريــر شــهرية وتقريــر 

نهائــي يشــمل أداء كل مــن )املتدرب/املشــرف الفني/مكتــب التدريــب( .
مجال التعاون في مجال البحث العلمي والدراسات المتخصصة:

التعاون البحثي على مستوى دولة الكويت.

اعتمــدت اللجنــة الفنيــة ملســابقة البحــوث العلميــة والتطبيقيــة بديــوان احملاســبة التوجــه املؤسســي 
التعاونــي يف مجــال البحــوث والدراســات حيــث عملــت خــالل عــام 2019 علــى مــد جســور التعــاون 
مــع قطــاع البحــوث والدراســات يف جامعــة الكويــت لإســتفادة مــن جتربتهــم يف مجــال رعايــة 
ــى قواعــد إعــداد البحــث العلمــي واألكادميــي املعتمــد  حركــة البحــث العلمــي ، حيــث اطلعــت عل

لديهــا، وضوابــط تقييــم البحــوث وإجازتهــا.
التعاون البحثي على املستوى اإلقليمي والعربي والدولي.

شــارك ديــوان احملاســبة يف البحــوث العلميــة التــي تطــرح علــى مســتوى املنظمــات الرقابيــة العربيــة 
واالقليميــة ، وذلــك دعمــا منــه لألنشــطة الثقافيــة التــي تُنظــم بهــدف تنميــة القــدرات واملهــارات 

الفنيــة للمتخصصــن، وتأتــي مشــاركات الديــوان علــى النحــو التالــي:
مسابقة البحوث الرابعة على مستوى مجلس التعاون اخلليجي: 

شــارك ديــوان احملاســبة يف املســابقة الرابعــة للبحــوث والدراســات يف مجــال الرقابــة واحملاســبة 
ــي  ــرة مــن 2016 / 2019، الت ــاون للفت ــس التع ــدول مجل ــة واحملاســبة ب ــن املراقب ــن بدواوي للعامل
اشــتملت علــى ثالثــة موضوعــات فنيــة مقســمة لفئتــن وفقــاً لســنوات اخلبــرة . حيــث تقــدم عــدد 
(7( مشــاركن ممثلــن عــن الديــوان لعــدد ) 6 ( بحــوث ومت إعــالن النتائــج بفــوز عــدد ) 3 ) 

مشــاركن مــن ديــوان احملاســبة باملركــز األول واملركــز الثالــث.
مسابقة البحوث على مستوى املنظمة العربية )األرابوساي(: 

يف نطــاق تشــجيع العاملــن باألجهــزة الرقابيــة أعضــاء املنظمــة العربيــة لألجهــزة العليــا للرقابــة 
املاليــة واحملاســبة )األرابوســاي( للمشــاركة يف مجــال البحــث العلمــي التــي تطــرح كل 3 ســنوات، 
تقــدم عــدد )4( مشــاركن مــن ديــوان احملاســبة باملشــاركة يف تلــك املســابقة ، ومت  إعــالن النتائــج 
خــالل اجتمــاع املجلــس التنفيــذي 58 املنعقــد يف تونــس خــالل الفتــرة مــن  12 - 14 نوفمبــر 2019، 
واجلديــر بالذكــر أن ديــوان احملاســبة عضــو يف جلنــة التحكيــم املكونــة مــن )الكويــت، فلســطن، 
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ليبيــا، مصــر، عمــان، اجلزائــر(.
مشاركات الديوان يف بحث املنظمة اآلسيوية )األسوساي(:

يشــارك الديــوان يف مشــروع بحــث املنظمــة اآلســيوية الثانــي عشــر حــول موضــوع "التدقيــق علــى 
أهــداف التنميــة املســتدامة" )مبــا يف ذلــك االســتفادة مــن البيانــات الرقميــة أو الضخمــة لتحقيــق 

أهــداف التنميــة املســتدامة( بعــدد ) 4 ( مشــاركن.
إعداد اإلصدارات املتخصصة :

يعمــل ديــوان احملاســبة علــى إدارة مــوارده بفعاليــة مــن خــالل توفيــر البيئــة املهنيــة املناســبة 
للكــوادر املهنيــة املتخصصــة وتوظيــف اإلمكانيــات واخلبــرات  التراكميــة لهــا لدعــم حركــة اإلنتــاج 
الفكــري وتشــجيع االســهامات العلميــة والفكريــة  مبــا يضمــن حتقيــق قيمــة مرجعيــة مضافــة 
ملخرجاتهــا متثلــت بسلســلة متواصلــة مــن اإلصــدارات العلميــة واملهنيــة املتخصصــة يف إطــار بحــث 
ــل وسياســاته  ــث أســاليب العم ــة ملوضوعــات الســاعة ، ويف مجــال حتدي ــة مرجعي ــدمي تغطي وتق
ــوان احملاســبة  ــه ووضــع األطــر التنظيميــة ألعمالهــا، وقــد جــاء مــن بــن إصــدارات دي ومنهجيات

خــالل عــام 2019 مــا يلــي :
ديــوان احملاســبة  املشــمولة برقابــة  الشــركات  التدقيــق علــى تطبيــق قواعــد احلوكمــة يف  دليــل   -

.)2019 األول  )اإلصــدار 

اإلجــراءات  وفاعليــة  كفــاءة  تقييــم  تقريــر   -
العمالــة  انتشــار  مــن  احلــد  يف  احلكوميــة 

.)2019 الثانــي  )اإلصــدار  الهامشــية 

ملباشــرة  الرقابيــة  االرشــادات  مجموعــة   -
اختصــاص الرقابــة املســبقة ) اإلصــدار الرابــع 

.)2019

- سياســات دعــم التكامــل والتعامــل مــع اختــاف 
الــرأي يف ديــوان احملاســبة.

اجلهــات  أداء  وفاعليــة  كفــاءة  تقييــم  تقريــر   -
املعنيــة مبكافحــة التصحــر ) اإلصــدار الثانــي 

.)2019

- دليــل التدقيــق علــى تطبيــق قواعــد احلوكمــة 
ديــوان  برقابــة  املشــمول  العــام  القطــاع  علــى 

احملاســبة.
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باإلضافة إلى :
- دليل العمليات الرئيسة )اإلصدار الثاني(:

ــى إعــداد  ــوان عل ــى مســتوى الدي ــات الرئيســة )UML( عل ــة وحتســن العملي ــق صيان عمــل فري
دليــل العمليــات الرئيســة للقطاعــات الرقابيــة واإلدارات املســاندة واجلديــدة )اإلصــدار الثانــي( ، 

ونظــم الفريــق عــدد مــن األنشــطة للتعريــف باإلصــدار والتســويق لــه، شــملت :
  - عرضا مرئياً للجنة األدلة واملعايير املهنية والرقابية العتماده .

  - ندوة بعنوان "دليل العمليات الرئيسة/ اإلصدار الثاني 2019" جلميع موظفي ديوان احملاسبة.
  - تقــدمي ورشــة عمــل بعنــوان "تفعيــل اســتخدام دليــل العمليــات الرئيســة" ألعضــاء الفريــق 
قبــل مــن  بالديــوان  واملســاندة  الرقابيــة  القطاعــات  جميــع  تدريــب  بعمليــة  للبــدء   اســتعداداً 

أعضاء الفريق.
  - تدريــب جميــع القطاعــات الرقابيــة واملســاندة بالديــوان علــى اســتخدام دليــل العمليــات 
الرئيســة )اإلصــدار الثانــي( مــن خــالل عقــد عــدد )9( ورش عمــل بعنــوان "تفعيــل اســتخدام دليــل 

ــات الرئيســة" . العملي
. (UML(تدريب املعينن اجلدد بالديوان على دليل العمليات الرئيسة الـ -  

- الدليــل االلكترونــي لشــئون التوظــف ) قــرارات وتعاميــم منظمــة للموضوعــات محــل الفحــص (، 
واملاحظــات واملخالفــات الشــائعة .

الدعــم سلســلة  إطــار  يف  الكويــت  دولــة  يف  للضريبــة  والقضائيــة  القانونيــة  املوســوعة   - 
املرجعي املتخصص.

ندوات ومحاضرات وعروض مرئية :

اســتناداً إلــى املبــدء الســابع بإعــالن املكســيك )اإلنكوســاي 2007( الــذي أوصــى بضــرورة وجــود 
آليــات متابعــة فعالــة للتوصيــات التــي ترفعهــا األجهــزة العليــا للرقابــة واحملاســبة ومــا تتطلــب مــن 
إجــراءات تصحيحيــة ، فقــد نظــم ديــوان احملاســبة ندوة وتبعها بعرض مرئي حول "دراســة التطوير 
املؤسســي بشــأن تطبيــق اخلطــط التصحيحيــة بالعمليــات الرقابيــة لــدى ديــوان احملاســبة" ســعياً 
لتحقيــق الهــدف الثانــي مــن اخلطــة االســتراتيجية يف دعــم وتنميــة القــدرات املؤسســية لديــوان 
ــر  ــي شــرحاً حــول دراســة التطوي ــة املســبقة و الدعــم الفن ــا قطــاع الرقاب احملاســبة، قــدم خالله
املؤسســي بشــأن تطبيــق اخلطــط التصحيحيــة بالعمليــات الرقابيــة لــدى ديــوان احملاســبة"، 
ــة واحملاســبة يف  ــة املالي ــا للرقاب ــة العلي ــى نقــل جتــارب بعــض أجهــزة الرقاب وتهــدف الدراســة إل
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مجــال اخلطــط واإلجــراءات التصحيحيــة  مــن خــالل اســتعراض جتربــة كل مــن املجــر وبلغاريــا 
ــة تتماشــى  ــة خلطــط اإلجــراءات التصحيحي ــة، وإعــداد منــاذج أولي ــات املتحــدة األمريكي والوالي
ــة إجــراءات اجلهــات  ــوان احملاســبة لألخــذ بهــا كجــزء مــن تقييــم جدي ــر الســنوي لدي مــع التقري
يف معاجلــات املالحظــات واملخالفــات الــواردة بالتقريــر الســنوي لديــوان احملاســبة »معاجلــة 

ــة«. املالحظــات واملخالفــات بخطــة تصحيحي
اإلجــراءات  خطــط  تقييــم  وكيفيــة  التصحيحيــة  للخطــط  مقترحــة  منــاذج  توضيــح  مت  وقــد 
التصحيحيــة، ومــن أهــم مكونــات اخلطــط التصحيحيــة )رقــم وترميــز )Code( املالحظة ، تعقيب 
اجلهــة علــى املالحظــة، تصنيــف املالحظــة، أولويــة املالحظــة، اإلجــراءات التصحيحيــة، اجلهــة 
املســئولة عــن تنفيــذ اإلجــراءات التصحيحيــة، التاريــخ املتوقــع إلجنــاز اإلجــراءات التصحيحيــة، 
ــم مت  ــن ث ــة، أســباب وجــذور املالحظــة(. وم ــذ اإلجــراءات التصحيحي ــن تنفي ــة م ــج املتوقع النتائ
احلديــث عــن ضــرورة حتديــد األهميــة النســبية لــكل مالحظــة لزيــادة فاعليــة تقييــم جديــة اجلهــة 
يف معاجلــة املالحظــات، ولتحقيــق ذلــك فــإن تصنيــف املالحظــات حســب موضوعهــا تعتبــر 
اخلطــوة األولــى وتليهــا حتديــد مــدى أولويــة وأثــر كل موضــوع علــى الصالــح العــام والدولــة، وقــد 
تتعــدل أولويــات املواضيــع ســنوياً تبعــاً للتغييــرات املســتمرة الحتياجــات الدولــة وخطــط التنميــة.

ولدعــم التوجــه القائــم علــى تأكيــد مفهــوم التعلــم الذاتــي  فقــد أنشــأ الديــوان عــدداً مــن النوافــذ 
االلكترونيــة لعــدد مــن املوضوعــات احلديثــة كمواقــع فرعيــة يف إطــار البوابــة االلكترونيــة لديــوان 
ــا تســليط الضــوء علــى املفاهيــم املعرفيــة املتخصصــة ومســتجداتها  احملاســبة ليتــم مــن خالله
لتُقــدم تغطيــة مســتقاة مــن املراجــع العلميــة واملهنيــة  للتعريــف باملوضوعــات كمصطلحــات علميــة 
مرفقــة باملراجــع العلميــة ونافــذة ارشــادية لروابــط املواقــع االلكترونيــة التــي تغــذي مجاالتهــا . 

- املوقع الفرعي للتنمية املستدامة .                - املوقع الفرعي للمراجعة البيئية .
- املوقع الفرعي ألدوات اآلي كات ) ICAT ( .   - املوقع الفرعي للذكاء االصطناعي .

مــن جهتهــا حرصــت إدارة التدريــب والعالقــات الدوليــة كجهــة مختصــة بالتعــاون مــع اللجنــة 
ــم  ــة مســتجدات العل ــى متابع ــوان احملاســبة عل ــة بدي ــة والتطبيقي ــة ملســابقة البحــوث العلمي الفني
واملعرفــة مــن خــالل طــرح املوضوعــات البحثيــة ملســابقة البحــوث العلميــة والتطبيقيــة العشــرون 
لعــام 2019 يف إطــار عــدد مــن املوضوعــات ذات األهميــة يف مجــاالت احملاســبة والرقابــة واإلدارة 
والعلــوم املتصلــة بهــا ، بهــدف تشــجيع العاملــن بالديــوان علــى البحــث العلمــي وتطويــر مهاراتهــم 
البحثيــة والعلميــة حيــث مت طــرح املســابقة العشــرون للبحــوث علــى مســتوى جميــع قطاعــات 
الديــوان لعــام 2019 وقــد اشــتملت املســابقة علــى ســتة موضوعــات فنيــة هامــة يف مجــال الرقابــة 

التــي ميارســها الديــوان، حــددت علــى النحــو التالــي:



48

ــدد مــن املوضوعــات يف  ــا لع ــث أفــردت صفحاته ــب حي ــة يف هــذا اجلان ــة الرقاب ــي دور مجل ويأت
ــر 2019  ــدد الســادس واخلمســون الصــادر يف يناي ــاول الع ــة فتن ــم واملعرف إطــار مســتجدات العل
ــي  ــق إطــار األداء الوطن ــر وتطبي ــل يف مشــروع إنشــاء وتطوي ــة واملتمث أحــد املشــروعات التطويري
لديــوان احملاســبة ، ومقالــة حــول إدارة املخاطــر الفعالــة يف املؤسســات املاليــة وهيئــات أســواق املال 
احملليــة والعامليــة ، وتغطيــة إلصــدار ديــوان احملاســبة حــول املوضوعــات عاليــة املخاطــر . يف حــن 
تنــاول العــدد الســابع واخلمســون الصــادر يف ابريــل 2019 يف إطــار بــاب التشــريعات موضــوع حــق 

الطعــن علــى قــرارات الهيئــة التأديبيــة املشــوبة بالغلــو.
ــدة 2030  ــذ أجن ــوان احملاســبة حــول تنفي ــا دي ــي نظمه ــدوة الت ــة للن وطــرح موضــوع العــدد تغطي
ــل  ــا مبكافحــة غســيل األمــوال ومتوي ــة حــول إدارة املخاطــر وارتباطه ــة املســتدامة ، ومقال للتنمي
اإلرهــاب ، يف حــن اســتعرض بــاب املشــاريع التطويريــة موضــوع التدقيــق املبنــي علــى املخاطــر 
والتعــرف علــى املعاييــر واألدلــة واألنظمــة املعلوماتيــة املتعلقــة باألعمــال الرقابيــة املعمــول بهــا يف 
الديــوان ، وقــدم بــاب رؤيــة رقابيــة موضــوع االبتــكار يف مجــال التدقيــق . يف حــن تضمــن العــدد 
الثامــن واخلمســون الصــادر يف يوليــو 2019 رؤيــة رقابيــة حــول أهميــة الرقابــة يف تصحيــح مســار 
ــم تطبيقهــا.  ــة القيمــة املضافــة )VAT( ماهــي ؟ وكيــف يت ــدول ، وضريب السياســة العامــة يف ال
وجــاء موضــوع الــذكاء االصطناعــي والتدقيــق الداخلــي كموضــوع يف بــاب رقابــة وحاســوب ، 
ومقالــة حــول تدقيــق التنميــة املســتدامة. أمــا العــدد التاســع واخلمســون الصــادر يف أكتوبــر 2019 
فقــد اســتعرض رؤيــة رقابيــة حــول األجهــزة العليــا للرقابــة املاليــة واحملاســبة والتطــورات احلديثــة 
يف تكنولوجيــا املعلومــات  ، والتنميــة املســتدامة ودورهــا يف احلفــاظ علــى املــوارد االقتصاديــة 
للدولــة ، ومفهــوم الــذكاء االصطناعــي وتطبيقاتــه ، وتقنيــة البلــوك شــن ، ومقالــة حــول الصناديــق 
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العقاريــة املــدرة للدخــل ، وتقريــراً حــول مكافحــة الفســاد املالــي واإلداري ، وصــدر مؤخــراً العــدد 
الســتون يف ديســمبر 2019 الــذي تضمــن  دراســة حــول التحقيــق اإلداري يف املخالفــات املاليــة ، 
وتقريــراً حــول التدقيــق علــى البعثــات الدبلوماســية يف اخلــارج ، ودراســة حــول العوملــة وتأثيرهــا 
علــى اســتراتيجيات إدارة املــوارد البشــرية ، وبحــث حــول أســاليب الرقابــة املتزامنــة مــع املشــاريع 

اإلنشــائية بعــد توقيــع العقــود وأثنــاء التنفيــذ.
وجتــدر اإلشــارة يف هــذا الســياق إلــى  أن ديــوان احملاســبة ميتلــك عــدداً مــن الكفــاءات العلميــة 
ــغ عددهــم  ــوان احملاســبة حيــث بل ــرة انتســابهم لدي ــى إمتــام تعليمهــا خــالل فت التــي حرصــت عل

ــى النحــو التالــي : (47( موظفــاً ، ويأتــي توزيعهــم عل

الهدف 5: المساواة بين الجنسين:
ــدأ  ــى مب ــة املســتدامة عل يؤكــد الهــدف اخلامــس مــن أهــداف التنمي
ــر فــرص  ــرأة بتوفي ــى متكــن امل ــن اجلنســن ، ويدعــوا إل املســاواة ب
متكافئــة يف العمــل واملشــاركة الفاعلــة يف القيــادة وصنــع القــرار، 

وإبــراز دورهــا الفاعــل بتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة. 
وتكمــن أهميــة هــذا الهــدف يف توافقــه مــع  املبــدأ الدســتوري الــذي 
دعــى إليــه الدســتور الكويتــي ، والــذي أكــد علــى تكافــؤ الفــرص وســاوى بــن الرجــل واملــرأة يف 
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احلقــوق والواجبــات ، ذلــك مــا جــاء يف  املــادة ) 8 ( التــي نصــت علــى أن تصــون الدولــة دعامــات 
املجتمــع وتكفــل األمــن والطمأنينــة وتكافــؤ الفــرص للمواطنــن ، واملــادة ) 29 ( مــن الدســتور  التــي 
نصــت علــى أن ) النــاس سواســية يف الكرامــة اإلنســانية ، وهــم متســاوون لــدى القانــون يف احلقــوق 

والواجبــات العامــة ، ال متييــز بينهــم يف ذلــك بســبب اجلنــس أو األصــل أو اللغــة أو الديــن ( .
امتيــازات كفلهــا الدســتور للمــرأة الكويتيــة ، لتأتــي مؤسســات الدولــة علــى تطبيــق مضامينــه يف 
مجــال العمــل املهنــي مــن خــالل حتقيــق التــوازن مــا أمكــن ذلــك يف قــوة العمــل ، فمــن خــالل حتليــل 
املــوارد البشــرية يف ديــوان احملاســبة املنتســبة لقطاعــات ديــوان احملاســبة ، ويف ضــوء اســتراتيجية 
الديــوان املوجهــة لتحديــد أنــواع الوظائــف والتخصصــات واألعــداد الالزمــة الســتيفاء متطلبــات 
العمــل ومهامــه بالكفــاءة والفاعليــة املطلوبــة مبــا يســاهم يف حتقيــق الديــوان ألهدافــه ، يأتــي 
ــة  ــوء املناصــب املناســبة لكفاءتهــا الفني ــى دور املــرأة ومتكينهــا لتب تصنيــف قــوة العمــل ليؤكــد عل

وخبرتهــا املهنيــة  ، ويأتــي بيــان ذلــك مــن خــالل :
ــوان احملاســبة مــن  ــي منتســبي دي ــغ إجمال ــث يبل ــاث ( ، حي ــات القــوى البشــرية ) اإلن - إحصائي
اإلنــاث عــدد ) 579 ( موظفــة مــن إجمالــي تركيبــة القــوى العاملــة والبالغــة 1197 موظفــاً ، أي مبــا 

يعــادل 49% مــن قــوة العمــل .
- وتبلــغ إحصائيــات املناصــب اإلشــرافية  التــي تتبوءهــا اإلنــاث ) 30 ( منصبــاً إشــرافياً مــن 

ــي املناصــب. ــن إجمال ــادل 27.5% م ــور مبــا يع ــاً للذك ــي ) 109 ( منصب إجمال

التمثيل الرسمي على مستوى الدولة:
تقدمي التقرير السنوي لرئيس مجلس الوزراء.
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املشــاركة يف اللقــاءات الرســمية : ضمــت لقــاءات تســليم تقاريــر احلســاب اخلتامــي حلضــرة 
صاحــب الســمو أميــر البــالد الشــيخ صبــاح األحمــد اجلابــر الصبــاح ، وولــي العهــد ســمو الشــيخ 
ــس األمــة الســيد/ مــرزوق الغــامن مشــاركة عــدد  ــاح ، ورئيــس مجل ــر الصب ــواف األحمــد اجلاب ن
مــن املوظفــات املنتســبات لقطاعــات الديــوان الرقابيــة وذلــك بهــدف بيــان دور املــرأة العاملــة 

ومشــاركتها الفاعلــة يف حتقيــق اإلجنــازات. 
املشــاركة يف اجتماعــات ) مجلــس األمــة  ، مجلــس الــوزراء ( : حيــث مثلــت املــرأة العاملــة يف الديــوان 
خيــر متثيــل يف إطــار التمثيــل الرســمي لديــوان احملاســبة يف االجتماعــات املنعقــدة علــى مســتوى 
مجلــس األمــة واالجتماعــات املنظمــة علــى مســتوى مجلــس الــوزراء وذلــك ملناقشــة نتائــج العمــل 

الرقابــي ومتابعــة إجنازاتــه.

التمثيل الرسمي على مستوى المنظمات المهنية:
املشــاركة يف اجتماعــات وأنشــطة  وجلــان وفــرق عمــل املنظمــات املهنيــة الدوليــة  ، املنظمــات العربيــة  

و املنظمــات اإلقليميــة :

حــرص ديــوان احملاســبة علــى إبــراز دور املــرأة الفعــال عــن طريــق التمثيــل الرســمي يف كافــة 
األنشــطة والفعاليــات التــي تنفــذ يف نطــاق املنظمــات املهنيــة والرقابيــة املختلفــة وذلــك تشــجيعا 

ــع القــرار . ــا ولدورهــا يف صن له



52

اللجان وفرق العمل على مستوى ديوان المحاسبة :
رئاسة اللجان وفرق العمل :

يف إطــار تنظيــم جلــان وفــرق العمــل التــي يتــم تشــكيلها إلجنــاز األعمــال واملهــام ذات األولويــة ، 
ــات  ومســتجدات العمــل  ــق آلي ــي وتطبي ــي تســتهدف مجــاراة التطــور املهن ــر الت ومشــاريع التطوي
الفنــي وأدواتــه فقــد أوكل للمــرأة العاملــة يف ديــوان احملاســبة مهــام رئاســة عــدد مــن اللجــان وفــرق 

العمــل التــي يأتــي مــن بينهــا :
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يف حن شاركت بعضوية عدد من اللجان وفرق العمل ، ومنها على سبيل املثال ال احلصر :
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الهدف 6 : المياه النظيفة والنظافة الصحية:
امليــاه عصــب احليــاة ، وعامــل فاعل يف اســتمرار احليــاة وبقاء الكائنات 
احليــة ، ويشــهد عاملنــا اليــوم أزمــة ميــاه، حيــث يُعــد ُشــح امليــاه ، وتفاقم 
معــدالت التلــوث بــه أحــد أهــم وأبــرز التحديــات التــي تواجــه البشــرية. 
ولتفــادي اآلثــار الســلبية التــي ســتترتب علــى اســتمرار هــذه األزمــة ، 
ــم جاهــدة نحــو معاجلــة هــذا التدهــور وإيجــاد  فقــد ســعت دول العال
حلــوالً ناجحــة لــه . وتأتــي دولــة الكويــت مــن بــن دول العالــم التــي عملــت علــى تكريــس اجلهــود 
لتحقيــق إدارة فاعلــة للمــوارد املائيــة وخدماتهــا . ويأتــي الــدور الرقابــي لديــوان احملاســبة ليُكمــل 
جهــود الدولــة يف هــذا املجــال ، ويدعــم جنــاح مشــاريعها وبنــاء القــدرات الوطنيــة يف مجــال النشــاط 
البيئــي املتعلــق بامليــاه وحمايتهــا مــن خــالل مــا تقدمــه القطاعــات الفنيــة ذات االختصــاص جلهــات 
ومؤسســات الدولــة املعنيــة بقطــاع امليــاه ومشــاريعه وخدماتــه  ، حيــث يعمــل ديــوان احملاســبة علــى 
دعــم مشــاريع إدارة امليــاه وخدماتهــا علــى مســتوى الدولــة واملســاهمه يف رفــع مســتوى أداءهــا  وزيادة 
ــاه  ــة مي ــى شــركة تعبئ ــه عل ــاه وحتســن إدارتهــا . يأتــي ذلــك مــن خــالل رقابت كفــاءة اســتخدام املي
الروضتــن التــي تشــرف علــى إنتــاج امليــاه النظيفــة القابلــة للشــرب مــن خــالل مصانعهــا وذلــك مــن 
حقــل الروضتــن الــذي يحتــوي علــى أكبــر مخــزون مــن امليــاه يف دولــة الكويــت ، ومتتــاز مياههــا بأنهــا 

نقيــة وجتمعــت بهــا تلــك اخلــواص مــن ميــاه األمطــار والســيول التــي جتمعــت مــن ســنن عديــدة.

الهدف 7: طاقة نظيفة بأسعار معقولة: 
ــات  ــد اســتخدام التقني ــي وتزاي ــادة عــدد الســكان والتوســع العمران زي
والتكنولوجيــا احلديثــة علــى مســتوى العالــم ، ســاهم بشــكل مؤثــر يف 
ــا  ــا ، م ــة وخدماته ــة الطاق ــة منظوم ــات اســتمرار فاعلي ــر ضمان توفي
جعــل مــن جهــود دعــم اســتدامتها وحتســن كفــاءة اســتخدامها هدفــاً 
ــا  ــه . ومــن جهته ــق توجهات ــى حتقي ــة عل ــم كاف ــاً تعمــل دول العال أممي
تعمــل دولــة الكويــت علــى تعزيــز  األولويــات الوطنيــة يف مجــال الطاقــة بكافــة أنواعهــا ، وتعمــل علــى 
حتســن أداء أدواتهــا ومســتوى خدماتهــا مــن خــالل عــدد مــن مشــاريع الطاقــة . ليأتــي دور ديــوان 
احملاســبة لتفعيــل جنــاح جهــود الدولــة وحتقيــق غاياتهــا التنمويــة يف هــذا املجــال مــن خــالل أطــر 

الرقابــة واملتابعــة والتقييــم.
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مجــال فــي  الوطنيــة  األولويــات  تعزيــز  فــي  المحاســبة  ديــوان   دور 
الطاقة الكهربائية:

عمــل ديــوان احملاســبة علــى إعــداد دراســة حــول مــدى فاعليــة اجلهــات يف الكويــت لتطبيــق الهــدف 
الســابع مــن أهــداف األمم املتحــدة للتنميــة املســتدامة وأثرهــا علــى حتقيــق رؤيــة صاحــب الســمو 
أميــر البــالد إلنتــاج طاقــة كهربائيــة متجــددة ، ولتحقيــق هــذا الهــدف مت التركيــز علــى األهــداف 

الفرعيــة التاليــة :
-  مؤشر دولة الكويت احلالي لتحقيق الهدف السابع من خطة األمم املتحدة للتنمية املستدامة.

-  تأثيــر حتقيــق الهــدف الســابع مــن خطــة األمم املتحــدة علــى رؤيــة ســمو األميــر اخلاصــة بإنتــاج 
15% مــن الطاقــة الكهربائيــة للكويــت مــن مصــادر متجــددة بحلــول عــام 2030. 

-  بيــان األثــر البيئــي الســتخدام تقنيــة األلــواح الكهروضوئيــة ومــدى مســاهمتها يف حــل مشــكلة 
التلــوث يف الكويــت ومــا ينعكــس علــى ذلــك مــن أثــر مالــي.

يف  مثيالتهــا  مــع  ومقارنتهــا  الكويــت  يف  الكهروضوئيــة  األلــواح  تقنيــة  تطبيــق  تكلفــة   - 
السوق العاملي.

-  التجارب املستفادة من جتربة تطبيق تقنية األلواح الكهروضوئية يف الكويت وإقليميا.
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وقد اتخذت احملاور التالية للوصول لهذا القياس :
-  مدى قدرة دولة الكويت لتحقيق الهدف السابع من خطة األمم املتحدة بحلول عام 2030. 

ــاج الطاقــة  -  مــدى مســاهمة هــذا الهــدف يف حتقيــق رؤيــة ســمو األميــر حتــى تصــل نســبة انت
املتجــددة الــى 15% مــن إجمالــي الطاقــة الكهربائيــة الناجتــة يف دولــة الكويــت بحلــول عــام 2030.
-  بحــث مــا إذا كانــت هــذه الطاقــة املســتدامة املســتخدمة موثوقــة وبأســعار معقولــة مقارنــة مــع 

األســعار العامليــة.
دور ديــوان المحاســبة بتقييــم وتفعيــل مشــاريع الطاقــة المتجــددة فــي 

ــت: ــة الكوي دول
محطة الشقايا مشروع الطاقة الشمسية يف الكويت.

ــع  ــر البــالد بتنوي ــة الســامية حلضــرة صاحــب الســمو أمي ــى الرؤي ــاء عل ــة الكويــت وبن  تتجــه دول
مصــادر الطاقــة املتجــددة لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة لتصــل إلــى نســبة 15% يف حلــول عــام 
ــاء مســتقبال ولتوفيــر طاقــة كهربائيــة نظيفــة قــد  ــادة اســتهالك الكهرب 2030 ملواجهــة معــدل زي
تؤثــر إيجابيــا علــى البيئــة واملنــاخ واالقتصــاد. وقــد مت االطــالع علــى التجــارب الناجحــة يف مجــال 
الطاقــة املتجــددة ) الكويــت ( ومت عــرض املرحلــة األولــى واملتمثلــة بإنشــاء محطــة جتريبيــة ملعهــد 
الكويــت لألبحــاث العلميــة KISR بقــدرة إجماليــة 70 ميغــاوات علــى الرقابــة املســبقة لديــوان 

احملاســبة.
االطــالع علــى التجــارب الناجحــة فــي مجــال الطاقــة المتجــددة ، ودور أجهــزة 

الرقابــة فــي تدقيــق وإدارة تلك المشــاريع:
مشروع الطاقة الشمسية بسلطنة عمان.

حــرص ديــوان احملاســبة علــى االســتفادة مــن االطــالع علــى التجــارب الناجحــة يف مجــال الطاقــة 
املتجــددة لــدى الكثيــر مــن الــدول واملؤسســات الرقابيــة املتميــزة مبــا يســهم يف االرتقــاء بالعمــل 
الرقابــي وتعزيــز التعــاون بــن مختلــف الــدول . وبنــاء عليــه مت التنســيق بــن ديــوان احملاســبة 
الكويتــي وجهــاز الرقابــة املاليــة واإلداريــة للدولــة بســلطنة عمــان الشــقيقة وشــركة تنميــة نفــط 
ــة املتجــددة لالطــالع واالســتفادة مــن جتــارب هــذا املشــروع  ــرآة للطاق ــارة مشــروع م ــان لزي عم
كطاقــة بديلــة وأحــدث مــا توصلــت إليــة التكنولوجيــا يف هــذا املجــال ، ونقــل اخلبــرة مبــا يتناســب 
مــع مشــاريع دولــة الكويــت للطاقــة  املتجــددة ، ورفــع الكفــاءة العلميــة والعمليــة للعاملــن بديــوان 

احملاســبة.
ومتــت الزيــارة باســتضافة جهــاز الرقابــة املاليــة واإلداريــة للدولــة بالتعــاون مــع PDO )ســلطنة 
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عمــان( ملشــروع مــرآة وهــو مشــروع حيــوي للطاقــة الشمســية احلراريــة ، مت تنفيــذه يف حقــل أمــل 
يف منطقــة مرمــول جنــوب ســلطنة عمــان إلنتــاج 1021 ميجــاواط حــراري عــن طريــق توليــد البخــار 
ــي املشــروع شــركة نفــط  ــل ، وقامــت بتبن ــط الثقي ــة الســتخراج النف ــة الشمســية احلراري بالطاق
عمــان بالشــراكة مــع الشــركة األمريكيــة Glass Point Solar ، حيــث يُعــــد مشــروع "مــرآة" مــن 

أكبــر احملطــات بالعالــم يف هــذا املجــــال .
محطة نور املرحلة الرابعة الكهروضوئية التابعة لوكالة الطاقة املستدامة / املغرب.

تأتــي الزيــارة التــي قــام بهــا وفــد ديــوان احملاســبة حملطــة نــور ورزازات يف اململكة املغربية الشــقيقة 
التــي متــت يف ينايــر مــن عــام 2019 اســتكماال جلهــود الديــوان يف دراســة مســاهمة الكويــت يف 
حتقيــق الهــدف الســابع مــن خطــة األمم املتحــدة للتنميــة املســتدامة وذلــك مــن خــالل املقارنــة بــن 
املشــاريع املنفــذة يف الكويــت مــع مثيالتهــا عامليــا. وتأتــي محطــة نــور يف اململكــة املغربيــة الشــقيقة 
كواحــدة مــن أهــم املشــاريع املقاربــة ملــا مت تنفيــذه يف الكويــت وذلــك ملوقعهــا الصحــراوي ولتنــوع 

التكنولوجيــا املســتخدمة فيهــا.
وخالل تلك الزيارة مت عرض التالي :

-  قــدم املجلــس األعلــى للحســابات عرضــا مرئيــا بعنــوان تقييــم فعاليــة الطاقــة يف اململكــة 
.Evaluation of energy efficiency policy املغربيــة 

ــة املســؤولة  ــة للطاقــة املســتدامة MASEN وهــي املؤسســة احلكومي ــة املغربي -  قدمــت الوكال
عــن مشــاريع الطاقــة املتجــددة يف اململكــة عرضــا مرئيــا يشــرح كيفيــة ترســية مشــروع محطــة نــور 
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ورزازات، كمــا مت أخــذ الوفــد يف جولــة تعريفيــة علــى محطــة نــور 4 الكهروضوئيــة.
األعلــى  للمجلــس  األداء  برقابــة  الكويــت اخلــاص  املتجــددة يف  الطاقــة  تقريــر  تقــدمي  -  مت 

الشــقيقة. املغربيــة  اململكــة  يف  للحســابات 
وقــد حققــت هــذه الزيــارة األهــداف املرجــوة مــن حيــث جمــع بيانــات تنفيــذ مشــاريع الطاقــة 
املتجــددة املشــابهة لظــروف الكويــت ممــا سيســاهم يف إثــراء الدراســة اخلاصــة مبســاهمة الكويــت 

يف حتقيــق الهــدف الســابع مــن خطــة األمم املتحــدة للتنميــة املســتدامة .
مؤمتــر الطاقــة الرابــع عشــر حــول أحــدث أنظمــة الطاقــة والتكنولوجيــا املتطــورة يف التشــغيل / 

اجلمعيــة األمريكيــة ملهندســي امليكانيــك ، الواليــات املتحــدة األمريكيــة .

انطالقــا مــن رغبــة ديــوان احملاســبة مبتابعــة تطبيــق أهــداف التنميــة املســتدامة متــت املشــاركة 
 ASME Power conference) 2019 مبهمــة تطويريــة حلضــور مؤمتــر الطاقــة الرابــع عشــر

Exhibition &( والــذي مت تنظيمــه مــن قبــل اجلمعيــة األمريكيــة ملهندســي امليكانيــك .

وقــد اســتهدف املؤمتــر التعــرف علــى أحــدث األســاليب التكنولوجيــة التــي تســاعد الباحثــن يف 
مجــال الطاقــة علــى التشــغيل بكفــاءة لتحقيــق أعلــى مســتوى مــن اجلــودة وتقليــل التكلفــة وترشــيد 
الطاقــة ، حيــث ســاعدت املهمــة علــى رفــع مســتوى املعرفــة مــن خــالل عــرض العديــد مــن البحــوث 
اخلاصــة بتطويــر الكفــاءة اإلنتاجيــة للطاقــة وتوليــد الكهربــاء بطــرق تختلــف عــن الطــرق التقليديــة 
احلاليــة ، مثــل مــدى االســتفادة واجلــدوى مــن تخزيــن الطاقــة عــن طريــق البطاريــات على املســتوى 

التجــاري واســتخدام الطاقــة البديلــة إلنتــاج الكهربــاء . 
تضمــن املؤمتــر مناقشــة عــدة محــاور يف مجــال الطاقــة الكهربائيــة أهمهــا قضايــا التشــغيل 
توليــد  داخــل محطــات  مواجهتهــا  التــي ميكــن  واملشــاكل  األداء  وقيــاس  واملعــدات  والصيانــة 
ــى أحــدث  ــرف عل ــى التع ــة إل ــة ، باإلضاف ــة يف مجــال الطاق ــا البيئي ــاء، ومناقشــة القضاي الكهرب
أنظمــة الطاقــة املتجــددة ، وذلــك مــن خــالل احملاضــرات وورش العمــل واجللســات العامــة التــي 

مت عقدهــا خــالل املؤمتــر.

الهدف 8: العمل الالئق ونمو االقتصاد:
 النمــو االقتصــادي املطــرد والشــامل الــذي يشــهده عالــم اليــوم يتطلب 
تظافــر اجلهــود لتعزيــز السياســات املوجهــة نحــو حتقيــق التنميــة 
االقتصاديــة ، ويعمــل ديــوان احملاســبة علــى تفعيــل دوره احليــوي يف 
احملافظــة علــى املــال العــام ودعــم اقتصــاد الدولــة وتعزيــز السياســات 
املوجهــة نحــو حتقيــق التنميــة االقتصاديــة التــي يأتــي تنويــع مصــادر 

الدخــل أحــد أهــم أولوياتهــا.
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وتعتبــر الضرائــب مــن مصــادر التمويــل األساســية ألنشــطة ونفقــات الدولــة ، وتلعــب دورا مهمــا يف 
االقتصــاد الوطنــي وتعتبــر أداة مــن أدوات السياســة االقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة ملــا لهــا 
مــن أهميــة يف توفيــر األمــوال للخزينــة العامــة ومتكــن اإلدارة احلكوميــة مــن مواجهــة التزاماتهــا، 
ويف ضــوء وجــود توجــه عــام لــدى دول اخلليــج العربيــة نحــو فــرض ضريبــة القيمــة املضافــة وتبنــي 
عــدد مــن السياســات الضريبيــة األخــرى التــي مــن شــأنها تعظيــم اإليــرادات غيــر النفطيــة ومــا 
ــادة األعبــاء امللقــاة علــى عاتــق الديــوان، فقــد مت تشــكيل فريــق  ســوف يترتــب علــى ذلــك مــن زي
عمــل بالقــرار رقــم 255 لســنة 2017 لدراســة كل مــا يتعلــق بالــدور املنــاط بديــوان احملاســبة 
يف شــأن التدقيــق علــى الضرائــب . الــذي عمــل علــى حصــر التعاميــم والقــرارات الصــادرة 
ــواردة  ــم ال ــا بالقــرارات والتعامي ــرة ملقارنته ــة خــالل الســنوات اخلمــس األخي عــن قطــاع الضريب
بالدليــل احلالــي للتدقيــق علــى الضرائــب ، وجمــع الدراســات واإلصــدارات اجلديــدة ذات الصلــة 
بالضرائــب والصــادرة عــن املنظمــات الدوليــة . وعمــل علــى التنســيق مــع قطــاع الضريبــة بــوزارة 
املاليــة بشــأن املواضيــع املتعلقــة بالضرائــب وخاصــة اإلجــراءات املتخــذة حيــال إصــدار قانونــي 
ضريبــة القيمــة املضافــة والضريبــة االنتقائيــة. وبــدأ بإعــداد املســودة األوليــة لدليــل التدقيــق علــى 
ضريبــة القيمــة املضافــة ومت وضــع املرتكــزات والنقــاط األساســية وذلــك بنــاء علــى دليــل جلنــة 
ــة واملعاييــر املهنيــة والرقابيــة . ويعمــل الفريــق علــى تطويــر دليــل التدقيــق علــى الضرائــب  األدل

املعمــول بــه بالديــوان ، مــن خــالل تنفيــذ عــدد مــن  النقــاط التــي تتضمــن :
-   إضافة الهيكل التنظيمي واختصاصات قطاع الضريبة .

-   تنفيذ البند اخلاص بالتخطيط للتدقيق .
-   تنفيذ البند اخلاص بالتدقيق املبني على املخاطر .

-   تنفيذ البند اخلاص بطريقة التدقيق .
-   تنفيــذ البنــد اخلــاص باالجتمــاع املبدئــي أو التمهيــدي مــع اجلهــة وكذلــك االجتمــاع النهائــي 

)محضــر االجتمــاع( .
-   تنفيذ البند اخلاص بتقرير التدقيق والتوثيق .

-   تنفيذ البند اخلاص مبتابعة املالحظات .
-   تنفيذ البند اخلاص برقابة األداء .

-   تنفيذ البند اخلاص بالرقابة الداخلية .
-   حتديث الدليل بالقرارات والتعاميم الصادرة عن قطاع الضريبة خالل السنوات اخلمس األخيرة.

-  إضافة فقرة جديدة عن التفهم والتعرف على نظم املعلومات اآللية يف اجلهة .
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مــن جهــة أخــرى يعمــل ديــوان احملاســبة علــى دعــم  النمــو االقتصــادي بشــكل مطــرد وعلــى زيــادة 
مســتويات اإلنتاجيــة وحيــث أن دولــة الكويــت تعتمــد يف إقتصادهــا علــى النفــط كســلعة رئيســية ، 
فــكان البــد مــن تطويــر االقتصــاد ومبــا  يســتوجب التنــوع يف مصــادر اإليــرادات ، ويأتــي االســتثمار 
واحــداً مــن أهــم أدوات تنــوع املــوارد االقتصاديــة ، ويأتــي دور ديــوان احملاســبة الرقابــي يف هــذا 

اجلانــب مــن خــالل :
ــة  ــم ) 1 ( لســنة 1993 بشــأن حماي ــون رق ــاً للقان ــوال املســتثمرة طبق ــر عــن األم -  إعــداد تقاري
ــن  ــون عــن الفترت ــذا القان ــاً له ــوان احملاســبة طبق ــة دي ــات املشــمولة برقاب ــة للجه ــوال العام األم

و 2019/6/30.   2018/12/31 املنتهيتــن يف 
-  فحــص كافــة اإلخطــارات الــواردة عــن العمليــات االســتثمارية التــي أجرتهــا اجلهــات املشــمولة 
ــة وفقــاً لإجــراءات التــي تقضــي بهــا املــادة  ــات املطلوب ــوان احملاســبة واســتيفاء البيان ــة دي  برقاب

( 6 ( من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية األموال العامة .  
-  تشــكيل فريــق للتدقيــق علــى مكتــب االســتثمار الكويتــي يف لنــدن وتقــدمي تقريــر بنتائــج الفحــص 

واملراجعــة ومت إدراجــه بالتقريــر الســنوي للديوان للســنة املاليــة 2019/2018. 
ومــن جهــة أخــرى فقــد مت وضــع خطــة رئيســية لذلــك منبثقــة عــن تصــور صاحــب الســمو أميــر 
البــالد لرؤيــة دولــة الكويــت بحلــول عــام 2035 ، ومت إدراج عــدد مــن املشــروعات الرئيســية 
لتحقيقهــا منهــا علــى ســبيل املثــال إعــادة تنظيــم أمــالك الدولــة وإدارتهــا ومقــدر تاريــخ اإلنتهــاء 
مــن ذلــك املشــروع خــالل ســنة 2020 ، ومتثــل شــركة املشــروعات الســياحية إحــدى اجلهــات 
الرئيســية اخلاضعــة للفحــص وتديــر أمــالك ذات مواقــع متميــزة ، لــذا يعتبــر ديــوان احملاســبة مــن 
خــالل دوره الرقابــي معينــا للشــركة يف حتقيــق ذلــك املشــروع مــن خــالل إبــداء مالحظاتــه ليتــم 

حتقيقهــا طبقــا للقوانــن واللوائــح الصــادرة مــن أجهــزة الدولــة .
وتعتبــر شــركة إدارة املرافــق العموميــة إحــدى اجلهــات املشــمولة برقابــة ديــوان احملاســبة والتــي 
تديــر أمــالك الدولــة حيــث تشــرف علــى املواقــف التابعــة ألمــالك الدولــة ، كمــا أنــه مبوجــب 
العقــد املبــرم بتاريــخ 2016/10/3 مــع وزارة املاليــة ) شــؤون أمــالك الدولــة ( وملــدة ) 20 ( ســنة 
تقــوم بــإدارة وتشــغيل وصيانــة مشــروع مدينــة العمالــة الوافــدة مبنطقــة الشــدادية ، ورقابــة ديــوان 
احملاســبة علــى الشــركة يســهم يف حتقيــق ذلــك الهــدف مــن التنميــة املســتدامة يف تلــك الشــركة . 
ودعمــاً لالســتراتيجيات الوطنيــة لتوفيــر فــرص العمــل الالئــق وتوظيــف الطاقــات الشــبابية 
للحفــاظ علــى النمــو االقتصــادي الفــردي بتحقيــق مســتويات أعلــى مــن اإلنتاجيــة االقتصاديــة مــن 
ــع وتشــجيع املشــاريع ودعــم منوهــا . وأكــد الدســتور الكويتــي يف مــواده الدســتورية  خــالل التنوي
علــى أن امللكيــة ورأس املــال والعمــل مقومــات أساســية لكيــان الدولــة االجتماعــي وللثــروة الوطنيــة 
وهــي جميعــا حقــوق فرديــة ذات وظيفــة اجتماعيــة ينظمهــا القانــون ، ذلــك مــا نصــت عليــه 
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املــادة ) 16 ( مــن الدســتور ، وجــاءت املــادة ) 41 ( منــه لتنــص علــى أن لــكل كويتــي احلــق يف 
ــى  ــة عل ــى أن العمــل واجــب علــى كل مواطــن وتعمــل الدول ــار نوعــه ، وأكــدت عل العمــل ويف اختي
توفيــره للمواطنــن وعلــى عدالــة شــروطه . وتتكامــل جهــود ديــوان احملاســبة الرقابيــة وأنشــطته 
اإلداريــة مــع جهــود الدولــة يف حتقيــق ذلــك مــن خــالل عــدد مــن نتائــج العمــل الرقابــي واجلهــود 
اإلداريــة الداعمــة لهــذا التوجــه ونلخصهــا يف اآلتــي:  يف مجــال توفيــر فــرص العمــل الالئــق يعمــل 
ديــوان احملاســبة يف إطــار اســتراتيجية محــددة لتنميــة وتطويــر مــوارده البشــرية ،  حيــث اتســم 
نظامــه اإلداري بانتهــاج سياســة التحســن املســتمر يف إدارة مــوارده البشــرية ، وذلــك مــن خــالل 
احلفــاظ علــى مكانــة الديــوان كجهــة منوذجيــة جاذبــة للعمــل،  واســتقطاب الكفــاءات املهنيــة 
القــادرة علــى التفاعــل مــع أســاليب الفكــر الرقابــي املتطــور ، وتطويــر بيئــة العمــل وتعزيــز فــرص 
األمــان واالســتقرار الوظيفــي  بهــا ، وذلــك ملــا للمــوارد البشــرية مــن أهميــة كمرتكــز أساســي لدعــم 

التطــور املؤسســي . 
-  وقــد عمــل ديــوان احملاســبة علــى تطويــر آليــات التســجيل للتقــدم لشــغل الوظائــف الشــاغرة مــن 
خــالل تطويــر خدمــة التوظيــف الكترونيــاً لتســهيل عمليــة التقــدم للوظائــف الشــاغرة خــالل عــام 

2019 ، حيــث مت فتــح ثــالث إعالنــات للتوظيــف. 
-  وبنظــرة شــاملة لتطــور القــوى العاملــة بديــوان احملاســبة وتنامــي أعدادهــا مبــا يتوافــق وحجــم 
ــك  ــى نحــو تدريجــي وذل ــأن التطــور جــاء عل ــوان احملاســبة يتضــح ب ــام املناطــة بدي ــاء وامله األعب
الرتبــاط مراحــل منــو تركيبــة القــوى العاملــة بدراســات وبحــوث تطويريــة تُعــد مــن قبــل إدارة 
الشــئون اإلداريــة يف إطــار توجهــات اإلدارة االســتراتيجية بديــوان احملاســبة ممــا ســاهم يف حتقيــق 
التطــور النوعــي القائــم علــى اســتقطاب الكفــاءات القــادرة علــى النهــوض بأعمــال العمــل الرقابــي 

واالرتقــاء مبســتوى األداء املهنــي .

تفعيل السياسات الداعمة لمعالجة مشكلة البطالة :
ــوا  ــا وإيجــاد فــرص عمــل لهــم ، وال تأل ــدا بتوظيــف مواطنيه ــت اهتمامــا متزاي ــة الكوي ــي دول تول
جهــدا يف إصــدار التشــريعات والقــرارات التــي تهــدف إلــى القضــاء علــى البطالــة وتكويــت 
الوظائــف احلكوميــة وحمايــة حقــوق العمالــة الوطنيــة، ويأتــي هــذا إميانــا منهــا مبســئولياتها نحــو 
توفيــر األمــن واألمــان االجتماعــي للمواطــن الكويتــي وتلبيــة احتياجــات املجتمــع، والتزامــا بأحــكام 
الدســتور حيــث نصــت املــادة رقــم )41( منــه علــى " لــكل كويتــي احلــق يف العمــل ويف اختيــار نوعــه، 
والعمــل واجــب علــى كل مواطــن تقتضيــه الكرامــة ويســتوجبه اخليــر العــام، وتقــوم الدولــة علــى 

توفيــره للمواطنــن وعلــى عدالــة شــروطه".
وتفعيــال للهــدف الثامــن مــن أهــداف التنميــة املســتدامة والرامــي إلــى توفيــر العمــل الالئــق وخلــق 
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فــرص العمــل للجميــع ، واتخــاذ التدابيــر الفعالــة يف ســبيل حتقيــق الهــدف العــام الســاعي إلــى 
حتقيــق العمالــة الكاملــة واملنتجــة يف املجتمعــات . وهــذا مــا يؤكــد عليــه مجلــس األمــة مــن خــالل 
دعــم تكويــت الوظائــف يف القطاعــن احلكومــي واخلــاص، وإيجــاد فــرص عمــل جديــدة لشــباب 
الكويــت وحتقيقــا لهــذا الهــدف وإعمــاال حلكــم املــادة )25( مــن القانــون رقــم )30( لســنة 1964 
ــة  ــس األمــة باإلناب ــاب الســيد / رئيــس مجل ــوان كت ــه ورد للدي ــوان احملاســبة وتعديالت بإنشــاء دي
امليزانيــات  رغبــة جلنــة  واملتضمــن   2019 ابريــل   9 املــؤرخ   )KNA_38446_2019( رقــم 
أبرمتهــا اجلهــات احلكوميــة مــع  التــي  العقــود  واحلســاب اخلتامــي تزويدهــا بدراســة حــول 
أطــراف خارجيــة لتوفيــر عمالــة وموظفــن وتعــد مصاريفهــا ذات طبيعــة مرتبطــة بالبــاب األول 
للمصروفــات )تعويضــات العاملــن( عــن الســنوات املاليــة مــن 2016/2015 حتــى 2019/2018. 
حيــث مت تشــكيل فريــق عمــل إلعــداد وتقــدمي تلــك الدراســة وانتهــت نتائجهــا إلــى ضــرورة الــزام 
مؤسســات الدولــة املختلفــة باالهتمــام بالعنصــر البشــري الوطنــي والــذي يعتبــر عمــاد الوطــن 
ومســتقبله ، وذلــك مــن خــالل االعتمــاد علــى املــوارد البشــرية وتطويــر وتدريــب العاملــن لتعزيــز 
ثقافــة الــوالء واالرتبــاط الوظيفــي وخلــق بيئــة عمــل تضمــن تطويــر العاملــن ومنوهــم الوظيفــي، 
وضــرورة التزامهــا بجميــع القوانــن واللوائــح والتعاميــم املتعلقــة بالكــوادر الوطنيــة والتــي مــن 
ــة  ــن العمال ــة ، واقتصــار تعي ــة اإلمنائي شــأنها أن حتقــق األهــداف االســتراتيجية وخطــط الدول
الوافــدة يف اجلهــات واإلدارات احلكوميــة مــن ذوي التخصصــات النــادرة وأصحــاب اخلبــرات 
املاليــة لالســتفادة منهــم يف املجــاالت العلميــة والعمليــة املختلفــة ولنقــل اخلبــرات ، مــع ضــرورة 
ــل  ــاليف حتمي ــك لت ــود وذل ــع العق ــل توقي ــة قب ــا الفعلي ــع احتياجاته ــات بدراســة وجتمي ــام اجله قي

ــة دون مبــرر. ــة إضافي ــاء مالي ــة العامــة أعب امليزاني

ــن  ــن الكويتيي ــن م ــل الخريجي ــب وتأهي ــج تدري ــي / برنام ــة رقاب ــروع بصم مش
ــي. ــق الداخل ــال التدقي ــي مج ــل ف للعم
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اهتــم ديــوان احملاســبة بخدمــة املجتمــع حيــث مت إقــرار مشــروع "بصمــة رقابــي" والــذي يُعنــى 
بتأهيــل اخلريجــن اجلــدد مــن تخصــص احملاســبة والتمويــل وتطويرهــم يف املجــال الرقابــي دعمــا 
مــن الديــوان ملخرجــات التعليــم احملاســبي وتزويدهــم باألســس واملعاييــر العامليــة يف التدقيــق ممــا 
ينعكــس إيجابيــا عليهــم كأفــراد وعلــى املجتمــع بوجــود خبــرات مميــزة ميكنهــا العمــل يف مختلــف 
ــا مــن خــالل املوقــع  ــة التســجيل آلي ــر عملي ــى  تطوي ــوان عل القطاعــات بكفــاءة.  وقــد عمــل الدي
االلكترونــي للطلبــة الراغبــن بااللتحــاق بالتدريــب علــى التدقيــق ، باإلضافــة إلــى تطويــر نوافــذ يف 
البوابــة االلكترونيــة ملتابعــة عمليــة التســجيل والتواصــل املباشــر مــع املســتفيدين مــن خــالل البوابــة 

االلكترونيــة ، مــع توفيــر إمكانيــة اســتخراج تقاريــر لــكل إعــالن تدريبــي بســهولة ويســر. 
شــارك يف البرنامــج عــدد مــن اخلريجــن اجلــدد مــن تخصــص )محاســبة/ متويــل( احلاصلــن 
علــى تقديــر عــام )جيــد( والذيــن بلــغ عددهــم )25 متــدرب( حيــث مت العمــل علــى تأهيلهــم 
ــي متخصــص بهــدف  واكســابهم املهــارات الالزمــة كمدققــن داخليــن؛ مــن خــالل برنامــج تدريب
لــدى  بــإدارات التدقيــق الداخلــي  تزويــد ســوق العمــل احمللــي بكــوادر وطنيــة مؤهلــة للعمــل 
جهــات الدولــة ولتعزيــز قــدرات هــذه الوحــدات إميانــا مــن الديــوان مبنحهــم فرصــة إلثبــات 
 قدراتهــم وجناحهــم، ويشــتمل البرنامــج علــى مرحلتــن جتمــع مــا بــن اجلانــب النظــري واجلانــب 

العملي وهي : 
املرحلة األولى : )التدريب النظري( 

وهــي عبــارة عــن برامــج وورش عمــل تخصصيــة يف مجــال التدقيــق الداخلــي يقدمهــا مجموعــة 
ــل هــذه البرامــج حلقــات نقاشــية اســتضاف فيهــا  ــوان مــن ذوي الكفــاءة ، وتخل ــي الدي مــن مدرب
الديــوان جهــات متميــزة يف التدقيــق الداخلــي مــن القطــاع احلكومــي واخلــاص لعــرض جتربتهــم 
وخبرتهــم الواقعيــة يف هــذا املجــال ومنهــم )بنــك الكويــت املركــزي/ مؤسســة البتــرول الكويتيــة/ 

بيــت التمويــل الكويتــي(.
املرحلة الثانية : )التدريب امليداني(

يف هــذه املرحلــة مت توزيــع املتدربــن علــى جهــات رائــدة يف التدقيــق الداخلــي بدولــة الكويــت 
حيــث مت تدريبهــم بنــاء علــى خطــة معتمــدة مــن الديــوان وبالتنســيق مــع اجلهــات التاليــة : )بنــك 
الكويــت املركــزي/ مؤسســة البتــرول الكويتيــة/ بيــت التمويــل الكويتــي/ بنــك وربــة( إميانــا منهــم 
مبشــروع الديــوان واملســئولية االجتماعيــة املتبادلــة ، وتبــع هــذه املرحلــة إعــداد عــروض تقدمييــة 
مــن قبــل املتدربــن Presentations لتقييــم مــدى اســتفادة كل متــدرب مــن التدريــب امليدانــي ، 
حيــث يعــد تقــدمي العــروض التدريبيــة متطلــب أساســي إلمتــام املشــاركن للبرنامــج ، ومت تقييــم 
العــروض التقدمييــة مــن قبــل جلنــة مــن ذوي اخلبــرة يف ديــوان احملاســبة . وبنهايــة البرنامــج مت 

منــح املشــاركن شــهادة اجتيــاز معتمــدة مــن قبــل ديــوان احملاســبة.
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الهــدف 9: الصناعــة واالبتــكار والبنيــة التحتيــة: 
وجهــود   ، أشــكالها  بكافــة  التحتيــة  البنــى  يف  االســتثمار  يحقــق 
تطويرهــا وحتديثهــا واحملافظــة علــى دميومتهــا نتائــج تنمويــة مثمــرة 
ــراد املجتمــع ، وحتقيــق  تســاهم يف حتســن جــودة احليــاة لكافــة أف

النمــو واالزدهــار االقتصــادي .
ــد إقامــة البنــى التحتيــة القــادرة علــى الصمــود كخدمــات النقــل  ويُع
وخدمــات معاجلــة امليــاه والتزويــد بهــا وخدمــات الطاقــة بأشــكالها وخدمــات اإلتصــاالت وغيرهــا، 
وجهــود حتفيــز التصنيــع الشــامل واملســتدام ورفــع كفــاءة اســتخدام املــوارد وحتســن مســتوى 
اإلفــادة واالعتمــاد عليهــا يف القطاعــات الصناعيــة ، وتشــجيع االبتــكار والبحــث العلمــي وزيــادة 
عــدد العاملــن يف مجاالتــه عناصــر حيويــة ذات أثــر مباشــر وانعــكاس إيجابــي مؤثــر يف حتقيــق 
التنميــة املســتدامة . مــا يدفــع الــدول إلــى توجيــه اهتمامهــا لدعــم جهــود مؤسســاتها احلكوميــة 

واخلاصــة لتعزيــز كفاءتهــا وحتســن قدراتهــا يف إدارة مشــاريع هــذا القطــاع . 
ويف هــذا اإلطــار تعمــل دولــة الكويــت علــى تنفيــذ عــدد ) 26 ( مشــروعاً يف إطــار  التنــوع الهيكلــي 
ــق هــذه  ــالزم لتحقي ــي ال ــر الدعــم الرقاب ــوان احملاســبة توفي ــن دي ــب م ــا يتطل ــذا القطــاع  ، م له

املشــاريع ألهدافهــا . 
ويركــز الهــدف التاســع علــى اإلســتثمار يف الصناعــة والبنيــة التحتيــة واإلبتــكار وهــي عوامــل 
ــال واحــداً مــن أهــم  ــي النقــل اجلماعــي كمث ــدن ، ويأت حاســمة للنمــو االقتصــادي خاصــة يف امل
عوامــل حتقيــق الهــدف املذكــور ، وتعتبــر شــركة النقــل العــام الكويتيــة إحــدى الشــركات املشــمولة 
ــك فهــي  ــري والبحــري وبذل ــر خدمــة النقــل الب ــى توفي ــي تعمــل بدورهــا عل ــوان والت ــة الدي برقاب
إحــدى أعمــدة النقــل يف الدولــة ، والتــي تســاهم مــن خاللهــا رقابــة ديــوان احملاســبة علــى حتقيــق 

ذلــك الهــدف مــن التنميــة املســتدامة . 
ــات  ــاريع الخدم ــة ومش ــى التحتي ــة البن ــر وصيان ــال تطوي ــى أعم ــق عل التدقي

ــا. ــتوى أداءه ــين مس ــم وتحس لدع
قــام ديــوان احملاســبة برقابتــه املســبقة بدراســة املواضيــع املتعلقــة بتطويــر وصيانــة البنيــة التحتيــة 
للدولــة والعمــل علــى التحقــق مــن صحــة اإلجــراءات التــي اتبعتهــا اجلهــات املشــمولة برقابــة 
الديــوان املســبقة يف ترســية املمارســات التــي متــت إجــراءات ترســيتها يف اجلهــة ، ولــم تتــم حتــت 
ــام بإجــراءات  ــا للقي ــى إذن منه ــوزارة عل ــزي للمناقصــات العامــة حلصــول ال ــاز املرك ــة اجله رقاب

طــرح وترســية املمارســات . 
وتبــن مــن خــالل دراســة هــذه املواضيــع بــأن هــذا اإلذن مشــروط مــن قبــل اجلهــاز املركــزي 
للمناقصــات العامــة بــأن تكــون املمارســة محصــورة بــن الشــركات ذات تصنيــف معــن يســتدعي 
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أســس ومعاييــر لضمــان قــدرة الشــركات املؤهلــة علــى إمتــام هــذه العقــود كاملــة ، وذلــك ألهميــة 
هــذه العقــود يف حتســن مســتوى أداء مشــاريع اخلدمــات ورفــع كفاءتهــا.

 ويأتــي دور الديــوان مــن خــالل التدقيــق علــى اســتيفاء اجلهــات املشــمولة برقابــة الديــوان املســبقة 
ملــا جــاء بالشــروط التــي جــاءت مبوافقــة اجلهــاز املركــزي للمناقصــات العامــة للســير بإجــراءات 
الترســية مــن قبــل اجلهــة ، وذلــك مــن خــالل التدقيــق علــى صحــة العطــاءات املقدمــة مــن قبــل 
الشــركات ومــدى اســتيفاءها للشــروط الفنيــة املطلوبــة لتنفيــذ هــذه للمشــاريع ، كوجــود املعــدات 
واآلليــات الالزمــة ووجــود األيــدي العاملــة الكافيــة باإلضافــة لشــهادات اخلبــرة اخلاصــة للمقاولن 
مقدمــي العطــاءات ، وكذلــك يقــوم الديــوان بالتدقيــق علــى صحــة اســتبعاد هــذه العطــاءات التــي 
لــم تســتويف متطلبــات تنفيــذ املشــاريع ، مــن خــالل التأكــد مــن عــدم إضافــة اجلهــة لشــروط تأهيــل 

إضافيــة مــن شــأنها اســتبعاد لعطــاء مســتويف جميــع الشــروط الفنيــة.
و بنــاًء علــى تكليــف مجلــس األمــة لديــوان احملاســبة عمــل املختصــن علــى دراســـة كافــة اجلوانــب 
املاليــة والفنيــة والقانونيــة املتعلقــة بتداعيــات األمطــار عــام 2018 ، وتقــدمي التقريــر النهائــي الــذي 
يتضمــن كافــة اجلوانــب املاليــة والفنيــة والقانونيــة املتعلقــة بصيانــة الطــرق الســريعة والداخليــة 
وخطــوط شــبكة الصــرف الصحــي ومحطــات الضــخ الصحــي واملعاجلــة ، وحتديــد مــدى عالقتهــا 
بحادثــة تداعيــات األمطــار لســنة 2018 وذلــك لــكل مــن ) منطقــة صبــاح األحمــد الســكنية - نفــق 
املنقــف - منطقــة الفحيحيــل ( ومــا ترتــب علــى عــدم تصريــف ميــاه األمطــار بالطــرق مــن آثــار 

تتعلــق بتأثــر األســفلت وتطايــر احلصــى .

الهدف 10: الحد من أوجه عدم المساواة:
علــى املســتوى الوطنــي ، أشــار الدســتور الكويتــي إلــى مبــدأ املســاواة 
كأحــد دعامــات املجتمــع الكويتــي ، حيــث نصــت املــادة الســابعة منــه 
، والتعــاون  العــدل واحلريــة واملســاواة دعامــات املجتمــع  علــى أن 
ــد  ــادة )29( لتؤك ــن ،  وجــاءت امل ــن املواطن ــى ب ــة وثق والتراحــم صل
ــاس سواســية يف  ــى أن "الن ــث نصــت عل ــدأ حي ــة هــذا املب ــى أهمي عل
الكرامــة اإلنســانية ، وهــم متســاوون لــدى القانــون يف احلقــوق والواجبــات العامــة  ال متييــز بينهــم 
يف ذلــك بســبب اجلنســية أو األصــل أو اللغــة أو الديــن" . وعلــى املســتوى العاملــي نــص االعــالن 
ــون أحــرارا متســاوين يف  ــاس ويظل ــد الن ــى أن "يول ــى عل ــه األول العاملــي حلقــوق اإلنســان يف مادت
احلقــوق والكرامــة " .  وعليــه فاملســاواة مبــدأ اجتماعــي يتحقــق بوجــوده ضمانــات احليــاة الكرميــة 

لكافــة أفــراد املجتمــع ومختلــف فئاتــه .
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وتعمــل دولــة الكويــت علــى دعــم وتطبيــق السياســات الكفيلــة بتحقيــق هــذا املبــدأ علــى املســتوى 
الوطنــي والعاملــي ، فتنوعــت جهودهــا يف هــذا املجــال ليأتــي دور ديــوان احملاســبة ليدعــم جنــاح 

هــذه اجلهــود وحتقيــق أهدافهــا .
الــدور الرقابــي لتحقيــق الرفــاه مــن خــالل تمكيــن مختلــف الفئــات االجتماعية 

مــن الرعايــة االجتماعيــة والســكنية والصحيــة والتعليميــة . مثــال :
لــذوي  النزيـــــــل  وخدمــة   ، التعويضيــــــة  األجهــزة  توفيــر  مجـــــــال  يف  الصحيــة  الرعايــة  مشــاريع 

اخلاصــة. االحتيــــــاجات 

مت عــرض موضــوع املناقصــة رقــم هـــ ع ش د إ )1) 2018-2019 خدمــة النزيــل لــذوي االحتياجــات 
ــوان احملاســبة وكان  ــى دي ــة العامــة لشــئون ذوي اإلعاقــة عل ــل الهيئ اخلاصــة عــدة مــرات مــن قب
آخرهــا بتاريــخ 2019/10/24 حيــث تبــن مــن خــالل جــدول حتليــل أســعار املناقصــة وجــود بنــد 
خــاص بالتكاليــف األخــرى وبقيمــة مرتفعــة وعليــه طلــب الديــوان حتليــل ســعر لهــذا البنــد حيــث 
تبــن وجــود بنــود يجــب أن ال يتــم حتميلهــا علــى املناقصــة مثــل حتميــل نســبة العمالــة الكويتيــة 
للشــركة علــى العقــد وكذلــك التغيــر بســعر البنزيــن والتغيــر بأســعار اإليجــار ، حيــث مت إلغــاء هــذه 
البنــود بنــاء علــى مالحظــة ديــوان احملاســبة األمــر الــذي أدى إلــى حتقيــق وفــر مباشــر للخزانــة 

العامــة للدولــة بقيمــة )200 /95,806 د.ك(. 
كمــا لوحــظ يف أحــد شــروط املناقصــة أن تكــون الشــركة متتلــك عقــد جــاري يف الوقــت احلالــي 
وبقيمــة نصــف مليــون دينــار وأكثــر لنفــس أعمــال املناقصــة ، علمــا بــأن خدمــة النزيــل تقــدم مــن 
شــركة واحــدة فقــط عــن طريــق وزارة الشــئون االجتماعيــة وبالتالــي طلــب ديــوان احملاســبة مراعــاة 
تعديــل الشــرط ودراســة تأهيــل الشــركات املختصــة باملناقصــات املســتقبلية حتــى تتــم املنافســة 

بــن أكثــر مــن شــركة.

الهدف 11: مدن ومجتمعات محلية ومستدامة:
ــز التوســع  ــة نحــو تعزي ــود الدولي يوجــه الهــدف احلــادي عشــر اجله
ــى  ــات احلصــول عل احلضــري الشــامل واملســتدام مبــا يحقــق ضمان
مســاكن آمنــة ، وتوفيــر نظــم نقــل مأمونــة  ، وحتســن الســالمة علــى 
الطــرق ، والتقليــل مــن األضــرار الناجتــة عــن الكــوارث مبــا فيهــا 
املتصلــة بامليــاه ، والعمــل علــى احلــد مــن األثــر البيئــي الســلبي للمــدن 
بإيالء االهتمام بنوعية الهواء وإدارة النفايات ، مبا يُســاهم يف جعل املدن واملســتوطنات البشــرية 
شــاملة للجميــع وآمنــة وقــادرة علــى الصمــود واالســتدامة . وللــدور الرقابــي الــذي ميارســه ديــوان 
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احملاســبة أثــر فاعــل يف حتقيــق توجهــات هــذا الهــدف مــن خــالل دعــم جهــود مؤسســات الدولــة 
ذات االختصــاص . 

الدور الرقابي في دعم تحقيق التكامل في تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
أســهمت دراســة الرقابــة املســبقة للعقــود اخلاصــة بتنفيــذ مشــاريع البنيــة التحتيــة يف حتقيــق 
وفــورات ماليــة مليزانيــة الدولــة ، وذلــك مــن خــالل التدقيــق املالــي واحلســابي علــى العقــود املزمــع 
إبرامهــا مــع الشــركات التــي تنفــذ مشــاريع الدولــة . ويتلخــص دور الديــوان بتحقيــق تلــك الوفــورات 
مبراجعــة جــداول األســعار وجــداول الكميــات اخلاصــة بتلــك العقــود وضمــان عــدم إدراج أي 
محمــالت علــى العقــد املزمــع إدراجــه أو تكــرار لبنــود أســعار تتعلــق باجلــداول املســعرة مــن قبــل 
اجلهــة ، وكذلــك القيــام مبراجعــة احلاجــة لعمــل موازنــات تثمينيــة مــن شــأنها ترشــيد مــا قــد يتــم 

صرفــه علــى عقــود الصيانــة لتكــون مصروفــات الدولــة تصــرف علــى احلاجــة الفعليــة لهــا.
باإلضافــة إلــى قيــام الديــوان بدراســة مــدى مطابقــة العطــاءات املقدمــة لشــروط املناقصــات 
ومتطلبــات اجلهــات املعنيــة مثــل وزارة األشــغال العامــة ووزارة الكهربــاء واملــاء ، مــع اشــتراط 
أن تقــوم هــذه اجلهــات بالتنســيق املســبق والتأكــد مــن عــدم وجــود أي عوائــق فنيــة لتنفيــذ هــذه 
ــع  ــت ، م ــة الكوي ــدة يف دول ــن الشــركات املعتم ــواد م ــد امل ــن بتوري ــزام املتعاقدي املشــروعات ، والت

ــالءم مــع أســعار الســوق الســائدة . ــى تت ــات األســعار حت دراســة فئ
ــخ  ــن تاري ــا م ــد خــالل )90( يوم ــع العق ــات بتوقي ــزام اجله ــى إل ــه عل ــوان مبوافقات ويشــترط الدي
صــدور موافقــة الديــوان علــى العقــد املزمــع إبرامــه ، وذلــك لتجنــب انتهــاء صالحيــة الكفالــة 
األوليــة للشــركات أصحــاب العطــاءات األقــل ســعراً ، ممــا قــد يســبب انســحاب تلــك الشــركة 

وتكبيــد املــال العــام خلســائر بســبب انســحاب الشــركة صاحبــة العطــاء األقــل ســعرا .
القطاعيــن بيــن  الشــراكة  سياســة   تحقيــق  دعــم  فــي  الرقابــي   الــدور 

الحكومي والخاص. 
لديــوان احملاســبة دور بــارز يف دراســة كافــة املشــروعات املقامــة بنظــام الشــراكة بــن القطاعــن 
العــام واخلــاص والتــي تعتبــر مــن أهــم وســائل بنــاء االقتصــاد الوطنــي الــذي يقــوم علــى العدالــة 
االجتماعيــة ، فقــد قامــت هــذه املشــاريع علــى فكــرة املبــادرة ، واملشــروع الــذي يســتلزم عنصــر 
االســتثمار ملوضــوع العقــد علــى املــدى الطويــل مــع حصــول اجلهــة العامــة علــى مقابل حلــق االنتفاع 
وحصــول املســتثمر علــى الريــع النــاجت مــن اســتثماره للمشــروع طــوال مــدة العقــد ، ويشــترط أن 

يكــون املشــروع ذو أهميــة اســتراتيجية لالقتصــاد الوطنــي .
وقــد باشــر ديــوان احملاســبة رقابتــه املســبقة الوقائيــة علــى مشــاريع العقــود واالرتباطــات املتعلقــة 

باملشــاريع املقامــة بنظــام الشــراكة التــي عرضــت عليــة ، ومت رد أوراق موضــوع :
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-   مشــروع تقــدمي خدمــات استشــارية ملشــروع محطــة الــزور الشــمالية لتوليــد الطاقــة وحتليــه 
امليــاه - املرحلتــن الثانيــة والثالثــة . 

-   مشــروع محطــة اخليــران لتوليــد الطاقــة وحتليــه امليــاه - املرحلــة األولــى ملخالفــة املــادة )53) 
مــن القانــون رقــم )49( لســنة 2016 بشــأن املناقصــات العامــة املتعلقــة  بصحــة الترســية .

-   مشــروع معاجلــة النفايــات البلديــة الصلبــة - موقــع كبــد لعــدم وجــود اعتمــادات ماليــة 
بالشــروط متعلقــة  فنيــة  مالحظــات  وكــذا  العامــة  امليزانيــة  قواعــد  مــع  تتفــق   صحيحــه 

ومتطلبات التعاقد.
بتاريــخ   )KNA-31090-2018( رقــم  األمــة  مجلــس  كتــاب  احملاســبة  لديــوان  ورد  وكذلــك 
2018/12/2 بشــأن طلــب إعــداد تقريــر بــرأي الديــوان وتوصياتــه عــن املشــروعات املقامــة بنظــام 
الشــراكة بــن القطاعــن العــام واخلــاص ملعرفــة هــل حققــت الدولــة يف تقــدمي خدمــة عامــة لهــا 
ــى  ــه عل ــوان رقابت ــك باشــر الدي ــة ، وبذل ــة عام ــة أو حتســن خدم ــة أو اجتماعي ــة اقتصادي أهمي
جميــع املشــاريع املقامــة بنظــام الشــراكة وحصــر املالحظــات التــي شــابت املشــاريع التــي مت إيقــاف 
ــود أو  ــة بنظــام الشــراكة مبوجــب عق ــى املشــروعات املقام ــواردة عل ــا ، واملالحظــات ال العمــل به
تراخيص على أمالك الدولــة قبــل العمــل بالقانــون رقــم )116 ( لسنــة 2014 والتي أخضعت له 
والتــي بلــغ عددهــم )9( مشــاريع ، و كذلــك مت دراســة و إبــداء املالحظــات التــي شــابت املشــروعات 
قيــد الطــرح واملقامــة بنظــام الشــراكة لعــدد )11 ( مشــروع وقــد شــملت الدراســة جميــع اجلوانــب 
ــة  ــة باالعتمــادات املالي ــداء املالحظــات املتعلق ــى حــده و إب ــكل مشــروع عل ــة ، ل ــة والفني اإلجرائي
والشــروط الفنيــة ومعرفــة أوجــه اخللــل يف التنفيــذ وأســباب التأخيــر يف إجنــاز املشــاريع ورفــع 
التوصيــات املتعلقــة بــكل مشــروع بحســب األطــر القانونيــة واإلجــراءات اإلداريــة اخلاصــة بــه 
ــا مــن  ــة مــن حيــث جناحهــا يف املهــام املناطــة به ــم أداء الهيئ ــك تقيي لألخــذ بهــا مســتقباًل ، كذل
ــم أداء مشــروعات  حيــث إجنــاز املشــاريع وتذليــل العقبــات أمامهــا وحتديــد طــرق املتابعــة وتقيي
الشــراكة التــي تتــم املوافقــة عليهــا ، إال أنهــا لــم تنجــح بإجنــاز املهــام املناطــة بهــا واقتصــر دورهــا 
علــى التعاقــد إلعــداد دراســات جــدوى للمشــاريع ، باإلضافــة إلــى تعثــر كافــة املشــاريع ، ويعتبــر مــا 

قدمــه الديــوان مــن دراســة ومالحظــات عامــة بدايــة إلصــالح أوضــاع هــذه املشــاريع .
منها مشروع معاجلة النفايات البلدية الصلبة )كبد( :

عرضــت الهيئــة العامــة ملشــروعات الشــراكة بــن القطاعــن العــام واخلــاص علــى رقابــة الديــوان 
املســبقة مشــروع معاجلــة النفايــات البلديــة الصلبــة يف موقــع كبــد بنظام الـــPPP ) تطوير ، متويل، 
ــى  ــدف املشــروع إل ــل (، يه ــة ، حتوي ــاء ، تشــغيل ، صيان ــان ، إنشــاء، بن ــم ، هندســة ، ضم تصمي
حتويــل مــا يعــادل 3,275 طــن يوميــا مــن النفايــات البلديــة الصلبــة املنزليــة والتجاريــة والزراعيــة 

إلــى طاقــة كهربائيــة باســتخدام احملــارق وطمــر الرمــاد املتبقــي يف مــردم نفايــات صحيــة .
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ويرتبــط املشــروع ارتباطــاً مباشــراً بتحقيــق أحــد أهــداف التنميــة املســتدامة ) هــدف رقــم - 
ــى الصمــود  ــادرة عل ــة وق ــع وآمن ــدن واملســتوطنات البشــرية شــاملة للجمي ــل امل 11 واخلــاص بجع
ومســتدامة (، نظــرا ملــا يســعى لــه املشــروع مــن حتقيــق أهــداف بيئيــة مرتبطــة بتوفيــر األراضــي 
املخصصــة لــردم النفايــات ، وانتــاج طاقــة كهربائيــة نظيفــة مــن عمليــات حرق النفايــات ، باإلضافة 

إلــى توفيــر مــرادم صحيــة للتخلــص مــن مخلفــات احلــرق .
وقــد أصــدر ديــوان احملاســبة رأيــه بشــأن املوضــوع بعــدم املوافقــة علــى التعاقــد نظــرا لوجــود عــدة 
مالحظــات متعلقــة بدراســة اجلــدوى االقتصاديــة واالرتباطــات املاليــة للمشــروع ممــا ترتــب عليــه 
حتقيــق وفــر مالــي للدولــة بقيمــة 886,800,000 د.ك، وذلــك اســتنادا لعــدة أســباب نوجزهــا باآلتي:

-   عــدم وجــود غطــاء قانونــي للتغطيــة املاليــة ، حيــث وافقــت وزارة املاليــة بتاريــخ 2017/11/1 
علــى إدراج املشــروع ضمــن املشــاريع الســنوية للســنة املاليــة 2019/2018 دون تكاليــف ماليــة .

ــة يف حــن أن  ــات وليــس النوعي ــة النفاي ــى كمي ــة يرتكــز عل ــل البلدي ــات مــن قب ــع النفاي -   جتمي
فكــرة املشــروع ترتكــز علــى نوعيــة النفايــات ، ممــا سيســبب عــبء علــى البلديــة يف توفيــر نوعيــة 
النفايــات املطلوبــة والالزمــة لتشــغيل احملطــة أو تعويضهــا عــن طريــق اســتخدام الوقــود وبالتالــي 

تشــكيل عــبء مالــي وبيئــي .
-   حتميــل الدولــة أعبــاء ماليــة إضافيــة نتيجــة نقــل النفايــات عــن طريــق عقــود البلديــة اخلاصــة 

بذلــك ، وليــس عــن طريــق املســتثمر .
-   املشروع ال يحقق أي إيرادات للدولة على الرغم من إمكانية ذلك .

-   عــدم وضــوح قيمــة الدفعــات التــي ســتدفعها الدولــة للمســتثمر مقارنــة بالقيمــة املعلنــة بالعرض 
ــات  ــم فقــط ، كمــا أن قيمــة الدفع ــة بردودهــا أن هــذه القيمــة بهــدف التقيي ــي أفــادت الهيئ والت
ــغ 886,800,000 د.ك  ــة للزيــادة عــن مبل الفعليــة التــي ســيتم صرفهــا للمســتثمر قــد تكــون قابل

الــوارد مبوافقــة وزارة املاليــة .
ــم يتــم تضمــن  -   قــدم املســتثمر بيانــات تصميــم مصنــع إعــادة تدويــر بســعة 162,500 طــن، ول
املســتندات الهيــكل القانونــي واالقتصــادي للتعامــل مــع املــواد الناجتــة مــن عمليــة احلــرق والتعامــل 
مــع املــواد القابلــة للتدويــر ، ولــم يدخــل ذلــك يف تقيــم عطــاءات املســتثمر بينمــا قــد يحــرم الدولــة من 
فرصــة احلصــول علــى إيــرادات هائلــة مــن تلــك املــواد ، ممــا أعطــى املســتثمر حــق التفــرد باســتغالل 

تلــك املــوارد لعــدم وجــود غطــاء قانونــي ولوائــح بشــأن ســوق املعــادن املســتردة بدولــة الكويــت .
-   تقــدمي Complete ESIA كاملــة بعــد توقيــع اتفاقيــة PPPA وبحســب بنــود االتفاقية ســيتم 
اعتبــار أي متطلبــات جديــدة أو إضافيــة تنتــج عــن هــذه الدراســة أمــرا تغييريــا، ممــا قــد يترتــب 

عليــه أعبــاء ماليــة جديــدة غيــر منظــورة حاليــا .
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ــات  ــزام باملواصف ــا يخــص عــدم االلت ــا فيم ــات صريحــة ومنه ــات أو عقوب -   عــدم وجــود غرام
الفنيــة املطلوبــة ، أو تركيــب معــدات بخــالف املتفــق عليــه أو عــدم تقيــد املســتثمر بنســبة العمالــة 

ــة والبالغــة %70. الوطني
-   ورد ببنــود االتفاقيــة أن يحــق للجهــة القيــام بتعديــالت علــى التصميــم وغيــره ، وســتقوم اجلهــة 
بدفــع تكاليفهــا أو طلــب متويلهــا مــن املســتثمر ، وعليــه مــن املمكــن أن يترتــب علــى ذلــك زيــادة 

قيمــة الدفعــات املســتحقة للمســتثمر .

الدور الرقابي في تطوير شبكة الطرق .
لقــد ســاهم ديــوان احملاســبة مــن خــالل أعمــال الرقابــة املســبقة يف دراســة عــدد مــن املواضيــع 
املرتبطــة بتطويــر شــبكة الطــرق واملوافقــة لطلــب وزارة األشــغال العامــة للتعاقــد خــالل عــام 2019 

منقســمة علــى نوعــن كالتالــي:
1. عقود ومشاريع جديدة:

حيــث مت دراســة وتدقيــق عــدد 3 عقــود جديــدة، منهــا عقديــن إلنشــاءات جديــدة تتعلــق بــكل 
مــن إنشــاء وإجنــاز وصيانــة شــارع الغــوص مــن الطريــق الدائــري الســابع إلــى طريــق الفحيحيــل 
واألحمــدي 212 مببلــغ 59,780,000/00 د.ك وإنشــاء وإجنــاز وصيانــة طــرق وجســور وصــرف 
أمطــار لقطاعــات مــن الطريــق الدائــري اخلامــس وطريــق امللــك فهــد يف محيــط منطقــة جنــوب 
لطــرق  العامــة  الصيانــة  إلــى عقــد  باإلضافــة  وقــدره 25,878,862/00 د.ك  الســرة ومببلــغ 

وســاحات محافظــة اجلهــراء )القصــر( مببلــغ وقــدره 2,700,000/000 د.ك. 
2. أوامر تغييرية لعقود الصيانة اجلارية:

بعــد تضــرر الطــرق مــن موســم األمطــار بالعــام املاضــي نتيجــة لفشــل اخللطــة األســفلتية فقــد 
صــدر القــرار اإلداري رقــم )571( لســنة 2019 مــن قبــل وزارة األشــغال العامــة بتاريخ 2019/2/17 
ــت  ــة الكوي ــة الطــرق بدول ــذ وإنشــاء وصيان واخلــاص باإلجــراءات املتعلقــة بتحســن أعمــال تنفي
والــذي اســتلزم إصــدار عــدد مــن األوامــر التغييريــة علــى عقــود صيانــة الطــرق ، وقــد قــام الديــوان 
بدراســة تلــك األوامــر التغييريــة بوجــه الســرعة وأصــدر موافقتــه املســبقة لعــدد )19( أمــراً تغييريــاً 
بقيمــة إجماليــة تقديريــة بلــغ صافيهــا 480 /24,722,951 د.ك وذلــك لعــدد )19( عقــد مــن عقــود 

الصيانــة اجلاريــة .
وكان للرقابــة املســبقة دوراً مهمــاً يف دراســة املوضوعــات اخلاصــة بتطويــر شــبكة الطــرق يف دولــة 
الكويــت حيــث يتــم مــن خاللهــا التحقــق مــن صحــة تســعير جــداول الكميــات واألســعار والتنســيق 
ــة الســائدة وذلــك  ــة تتــالءم مــع أســعار الســوق احمللي ــة تثميني ــة لتقــدمي موازن مــع اجلهــات املعني
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لضمــان احلفــاظ علــى املــال العــام مــن خــالل إيجــاد أقــل األســعار لتنفيــذ تلــك األعمــال.
ويســتكمل الديــوان دوره الرقابــي الــذي يســبق توقيــع العقــود باإليعــاز للمختصــن بالــوزارة للتحقــق 
مــن قائمــة مقاولــي الباطــن واســتيفائهم ملتطلبــات املشــروع قبــل اعتمادهــا، مــع التأكيــد علــى 
ــة باملرافــق وخدمــات الربــط الرئيســية  ضــرورة قيامهــا بالتنســيق مــع جميــع اجلهــات ذات الصل
واخلدمــات القائمــة لتفــادي أي تعــارض مــع اخلدمــات القائمــة واملســتقبلية كوجــود معوقــات يف 
مواقــع العمــل أو تأخــر اصــدار التراخيــص الالزمــة، ممــا قــد يســبب تأخيــر يف املشــاريع التنمويــة 
للدولــة أو تعريــض املــال العــام خلســائر بســبب تعويضــات قــد تترتــب علــى الدولــة بســبب ســوء 

التنســيق بــن اجلهــات ذات الصلــة.

دور ديــوان المحاســبة فــي تقييــم كفاءة وفاعلية شــبكة الطرق واالســتعداد 
لموســم األمطــار " خطــة الطوارئ " .

قــام ديــوان احملاســبة مــن خــالل أعمالــه بالرقابــة املســبقة والرقابــة الالحقــة ومنــذ وقــوع مشــكلة 
تداعيــات األمطــار للموســم املاضــي باملشــاركة يف دراســة أســباب ومبــررات املشــكلة بغــرض تــاليف 
وقوعهــا مــرة أخــرى ، وذلــك مــن خــالل مســاهمته بالقيــام بالتكليــف الــوارد إليــه مــن مجلــس األمــة 
لدراســة مبــررات وأســباب املشــكلة ووضــع توصياتــه بشــأن تــاليف الوقــوع بتلــك املشــكلة بالســنوات 
القادمــة حيــث رفــع تقريــره بهــذا اخلصــوص إلــى مجلــس األمــة يف أبريــل 2019 وأيضــا شــارك 

الديــوان يف جلــان التحقيــق املشــكلة مــن مجلــس األمــة اخلاصــة بتلــك التداعيــات.
هــذا وقــد كان للديــوان دوراً آخــر يف دراســة وتدقيــق خطــة الطــوارئ للحلــول املؤقتــة ملوســم األمطــار 
القــادم مــن خــالل دراســة عــدد )5( أوامــر تغييريــة علــى عــدد 5 عقود إنشــاء جارية وإصــدار املوافقة 
املســبقة بشــأنها والتــي بلــغ إجماليهــا مبلــغ تقديــري وقــدره 6,102,482/433 د.ك. واجلديــر بالذكر 
أنــه نتــج عــن دراســة الديــوان لتلــك األوامــر التغييريــة والعقــود املرتبطــة باالســتعداد ملوســم األمطــار 

حتقيــق وفــر مالــي مباشــر يبلــغ مقــداره )614,077/557( دينــار كويتي.
وقــام ديــوان احملاســبة بدراســة األوامــر التغييريــة اخلاصــة باالســتعدادات ملوســم األمطــار لعــدد 
مــن املواضيــع، وذلــك للتحقــق مــن مــدى جاهزيــة وزارة األشــغال العامــة وقيامهــا بإعــداد دراســة 
وخطــة متكاملــة لتطويــر شــبكة الطــرق ورفــع كفاءتهــا. ونتــج عــن دراســة الديــوان مجموعــة 
ــق  ــة ذات العالقــة للتنســيق مــع فري ــق بضــرورة تعــاون اجلهــات املعني ــات املهمــة تتعل مــن التوصي
الدراســات اجليولوجيــة للتأكــد مــن مالئمــة احللــول املطروحــة مــع تنفيــذ اخلطــة وكذلــك األخــذ 
مبالحظــات هيئــة البيئــة عنــد تصميــم وتنفيــذ احللــول اخلاصــة باالســتعدادات ملوســم األمطــار، 
وأن تتزامــن أعمــال األوامــر التغييريــة املرتبطــة بتلــك العقــود مــع األعمــال املطلوبــة باخلطــة 
ــى التكاليــف  ــاء عل ــة ذات العالقــة بن ــاون مــع اجلهــات املعني ــي ســيتم تنفيذهــا بالتع ــة الت املتكامل
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الصــادرة مــن  مجلــس الــوزراء بهــذا الشــأن والســعي إلجنازهــا بصــورة متكاملــة قبــل حلــول موســم 
األمطــار القــادم ، وأيضــا بــأن تتحقــق الــوزارة مــن أن أوامــر العمــل املزمــع إصدارهــا علــى العقــود 
املرتبطــة بأعمــال االســتعداد للموســم القــادم تتــم لغــرض تــاليف األضــرار والتداعيــات الناجمــة 
ــات اللجــان  ــك حســب توصي ــا وذل ــن األضــرار الناجتــة عنه ــة م عــن األمطــار والســيول واحلماي
احلكوميــة الــواردة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )115( واملتخــذ يف اجتماعــه رقــم )4/2019( بتاريــخ 

.  2019/1/28

ومن أبرز املواضيع:

1. عمــل ديــوان احملاســبة مــن خــالل رقابتــه املســبقة بدراســة األمــر التغييــري رقــم )2( علــى 
العقــد ه ط / 264 واخلــاص مبعاجلــة التداعيــات الناجمــة عــن الســيول واألمطــار مبــا يتعلــق 
بنفــق املنقــف، وذلــك بنــاء علــى التكليفــات الصــادرة مــن مجلــس الــوزراء واخلاصــة بتطبيــق احللــول 
ــات  ــن أضــرار الســيول وجتمع ــت م ــة الكوي ــة بدول ــة للمناطــق احلضري ــة املطلوب ــق احلماي لتحقي

األمطــار خــالل مواســم األمطــار القادمــة.
وقــد تضمــن األمــر التغييــري تنفيــذ قنــاة مائيــة الســتيعاب فيضــان شــبكة صــرف األمطــار مبنطقــة 
الصباحيــة ومنــع انتقالهــا إلــى نفــق املنقــف والتــي تعتبــر مــن املناطــق احلرجــة واألكثــر تضــررا، كمــا 
أن املقتــرح املزمــع تنفيــذه عبــارة عــن جــزء مــن املقتــرح املتكامــل لتخفيــف آثــار الســيول واألمطــار 
علــى منطقــة الصباحيــة واملنقــف قبــل موســم األمطــار القــادم والــذي ستشــترك فيــه عــدة جهات من 

الــوزارات املعنيــة وذلــك حلــن تنفيــذ احللــول الدائمــة حلمايــة هــذه املناطــق مــن الســيول.
2. وقــام بدراســة األمــر التغييــري رقــم )1( للعقــد ه ط / 223 واخلــاص مبعاجلــة التداعيــات 
ــد  ــق كب ــري الســابع مبنطقــة التقاطــع مــع طري الناجمــة عــن الســيول واألمطــار يف منطقــة الدائ
الصليبيــة، وذلــك بنــاء علــى التكليفــات الصــادرة مــن مجلــس الــوزراء واخلاصــة بتطبيــق احللــول 
ــات  ــن أضــرار الســيول وجتمع ــت م ــة الكوي ــة بدول ــة للمناطــق احلضري ــة املطلوب ــق احلماي لتحقي

األمطــار خــالل مواســم األمطــار القادمــة.
وقــد تضمــن األمــر التغييــري تنفيــذ مقتــرح عبــارة عــن بحيــرات صناعيــة الســتيعاب ميــاه األمطــار 
والســيول مبنطقــة جنــوب الدائــري الســابع وتقاطعــه مــع طريــق كبــد الصليبيــة والتــي تعتبــر مــن 
ــرح  ــارة عــن جــزء مــن املقت ــرح املزمــع تنفيــذه عب ــر تضــررا، كمــا أن املقت املناطــق احلرجــة واألكث
املتكامــل لتخفيــف آثــار الســيول واألمطــار يف منطقــة الدائــري الســابع قبــل موســم األمطــار القــادم 
ــة  ــول الدائم ــذ احلل ــك حلــن تنفي ــة وذل ــوزارات املعني ــات مــن ال ــه عــدة جه ــذي ستشــترك في وال

حلمايــة هــذه املناطــق مــن الســيول.
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ــم إجــراءات وخطــط مواجهــة الكــوارث وطريقــة  ــي فــي تقيي ــدور الرقاب ال
بنــاء الخطــط واإلجــراءات واالحتياطــات التــي تتخذهــا الجهــات لضمــان 

ــا . ــية به ــال الرئيس ــتمرارية األعم اس
قــام ديــوان احملاســبة بدراســة مــدى جاهزيــة 69 جهــة حكوميــة للتعامــل مــع الكــوارث مــن أصــل 
88 جهــة مشــمولة بالرقابــة مــا يشــكل 78% مــن اجمالــي اجلهــات احلكوميــة حيــث مت عمــل 
دراســة لتوعيــة متخــذي القــرار باجلهــات احلكوميــة بأهميــة التخطيــط الســتمرارية األعمــال 
واســتعادة األوضــاع بعــد حــدوث الكــوارث، وتبنــي أفضــل املمارســات، وتزويدهــم مبعلومــات عــن 
احلالــة العامــة للجهــات احلكوميــة ومــدى جاهزيتهــا ممــا يشــكل أســاس لقيــاس مواطــن الضعــف 
لــدى اجلهــات احلكوميــة والتركيــز علــى وضــع حلــول تســاهم برفــع جاهزيتهــا والتقليــل مــن 
املخاطــر لضمــان اســتمرار األعمــال وتقــدمي اخلدمــات وجتنيبهــا مــن التعــرض ألضــرار جســيمة 
ــع أي طــارئ بأســلوب  ــل م ــى التعام ــدرة عل ــات الق ــق للجه ــوارث ممــا يحق ــوع الك ناجتــة عــن وق
ســريع وفعــال ومنهجــي والتمكــن مــن تقــدمي اخلدمــات واملهــام الضروريــة كحــد أدنــى وذلــك قبــل 
وخــالل وبعــد التعــرض للكــوارث وضمــان االســتمرار يف ذلــك إلــى أن يتــم التعــايف التــام مــن توقــف 
األعمــال أو الضــرر الــذي حلــق بهــا والعــودة إلــى الوضــع الطبيعــي مــن خــالل التركيــز علــى عــدة 
محــاور تتركــز علــى التخطيــط الســتمرارية األعمــال التــي حتقــق اســتمرار األعمــال يف اجلهــات 
احلكوميــة وعــدم توقفهــا وضمــان توفــر املســاعدات الالزمــة الســتمرارية األعمــال مــع العمــل 
بأســلوب مخطــط وقابــل للســيطرة عنــد وضــع إجــراءات االســتمرارية يف تقــدمي األعمــال واملهــام 
واخلدمــات احليويــة يف حــال التعــرض لطــارئ مــا وإعــداد خطــة فعالــة إلدارة اســتمرارية األعمــال 
علــى مســتوى تقنيــة املعلومــات يف اجلهــات احلكوميــة واإلبقــاء علــى البيانــات وضمــان توفرهــا يف 

حــال الكــوارث وحمايــة املعلومــات مــن التالعــب أو الضيــاع.
ــت يف  ــة مؤشــرات متثل ــن خــالل أربع ــة م ــكل جه ــج الدراســة ل ــد مت اســتخالص وعــرض نتائ وق
املؤشــر العــام جلاهزيــة اســتمرارية األعمــال ونســبة اخلطــر يف اخلدمــات والبيانــات علــى حســب 
أهميتهــا مقارنــة مبســتوى اجلاهزيــة وتقييــم كل محــور مــن محــاور الدراســة األربــع )وجــود اخلطــة  
إدارة اخلطــة - شــمولية اخلطــة - التدريــب واالختبــار( كمــا مت تفصيــل عناصــر التقييــم وبيــان 
مــدى اســتعداد اجلهــة ملواجهــة الكــوارث واســتمرار األعمــال لــكل عنصــر مــن عناصــر الدراســة.
ومــن جانــب آخــر بحــث ديــوان احملاســبة برقابتــه املســبقة عــدد مــن األوامــر التغييريــة املرتبطــة 
بخطــة حتســن الطــرق واخللطــة االســفلتية التابعــة لهــا وتطبيــق املواصفــات احملســنة لهــا وذلــك 
ألعمــال الصيانــة العاجلــة والطارئــة للطــرق الســريعة ، وبعــد البحــث اشــترط الديوان بعــد املوافقة 
علــى عــدة شــروط مــن شــأنها رفــع الكفــاءة الفنيــة لهــذه األوامــر التغييريــة وكذلــك إمتــام الهــدف 
األول مــن انشــاء ديــوان احملاســبة باحلفــاظ علــى املــال العــام . وتتلخــص أهــم هــذه الشــروط يف 
أن يتــم اســتخدام الزيــادة املطلوبــة يف األوامــر التغييريــة املطلوبــة علــى العقــود للغــرض الــذي مت 
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أخــذ املوافقــة عليــه وهــو ) حمايــة األرواح واملمتلــكات وســالمة مرتــادي الطــرق وتخفيــف معانــاة 
املواطنــن مــن خــالل البــدء الفــوري يف تنفيــذ أعمــال تطويــر وحتســن اخللطة االســفلتية مبشــاريع 
صيانــة وتنفيــذ الطــرق املدرجــة مبيزانيــة وزارة األشــغال العامــة وذلــك حتقيقــا للمصلحــة العامــة 
وحفــظ املمتلــكات العامــة واخلاصــة (، و ضمــان صحــة جلوء الوزارة الســتخدام اخللطة االســفلتية 
احملســنة كحــل أمثــل لتفــادي مشــكلة تطايــر احلصــى ومتاســك رصــف الطــرق االســفلتية، وكذلــك 

ضمــان ســالمة تطبيقهــا واجتيازهــا لالختبــارات املطلوبــة.
واشــتمل دور الديــوان علــى التحقــق مــن أن اللجــوء لتنفيــذ هــذه اخللطــة لــن يترتــب عليــه هــدر 
باملــال العــام وضمــان تــاليف األضــرار الناجتــة عــن ســوء الرصــف، مــع عــدم تداخــل وتكــرار أعمــال 
خطــة األمــر التغييــري موضــوع البحــث مــع خطــة العمــل األصليــة وخطــط العقــود اجلاريــة وضمان 

عــدم تداخلهــا مــع املواقــع املتضــررة واملواقــع التــي مازالــت خاضعــة للضمــان العشــري.

الهدف 12: االستهالك واإلنتاج المسؤوالن:
حتســن جــودة احليــاة للجميــع ، هــدف أممــي يتــم حتقيقــه مــن خــالل 
دعــوة مشــتركة لتبنــي ممارســات مســتدامة للحفــاظ علــى البيئــة 
واملــوارد والطاقــة ، مــن خــالل تعزيــز اجلهــود لدعــم تطبيــق أمنــاط 
االســتهالك وأســاليب اإلنتــاج الصديقــة للبيئــة وتقليــل كميــة النفايــات 
وزيــادة معــدالت إعــادة التدويــر الوطنيــة ، وخفــض اســتخدام املــوارد 

وتقليــل تدهورهــا لتحقيــق اإلدارة املســتدامة واالســتخدام األمثــل للمــوارد الطبيعيــة.
ويف هــذا اإلطــار ، تعمــل دولــة الكويــت علــى تبنــي سياســات وخطــط عمــل ومشــاريع تنمويــة داعمة 
لتحقيــق هــذا الهــدف ، ويعمــل ديــوان احملاســبة علــى مســاندة هــذه اجلهود ودعم حتقيــق أهدافها، 
ونظــرا حليويــة األمــن املائــي للبــالد ومتاشــياً مــع الهــدف 12 مــن أهــداف التنميــة املســتدامة 
لــألمم املتحــدة الــذي يؤكــد علــى ضــرورة ضمــان وجــود أمنــاط اســتهالك وإنتــاج مســتدامة لزيــادة 
اإلنتــاج وجودتــه وخفــض تكلفتــه واحلــد مــن آثــاره علــى البيئــة ، وطبقــاً لتوجــه ديــوان احملاســبة 
يف املشــاركة يف التدقيــق التعاونــي علــى حمايــة البيئــة املائيــة ملجموعــة عمــل التدقيــق البيئــي 
لألسوســاي وخطــة عمــل فريــق الرقابــة البيئيــة بديــوان احملاســبة الكويتــي 2019/2017 ودوره يف 
التدقيــق علــى دور اجلهــات احلكوميــة يف احلفــاظ علــى البيئــة الكويتيــة ، ويف إطــار رقابــة ديــوان 
احملاســبة الالحقــه مت إعــداد تقريــر بيئــي بعنــوان " تقييــم كفــاءة وفاعليــة وزارة الكهربــاء واملــاء يف 
اســتدامة امليــاه العذبــة "، حيــث اقتصــر الفحــص علــى الوحــدات اإلداريــة املختصــة بامليــاه بــوزارة 

الكهربــاء واملــاء، وهــدف الفحــص إلــى :
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-   تقييــم كفــاءة وفاعليــة وزارة الكهربــاء واملــاء بإجنــاز مشــاريع امليــاه ويف توفيــر ميــاه عذبــة عاليــة 
اجلودة دون ضرر بيئي. 

     تقييــم جهــود وزارة الكهربــاء واملــاء يف ترشــيد اســتهالك امليــاه العذبــة يف ظــل القوانــن 
واللوائــح والسياســات املرتبطــة بهــا .
-   وقد تناول التقرير احملاور التالية :

-   تقييــم فاعليــة وزارة الكهربــاء واملــاء يف توفيــر احتياجــات دولــة الكويــت مــن امليــاه العذبــة 
ــة اجلــودة. عالي

-   تقييــم كفــاءة وزارة الكهربــاء واملــاء بخفــض تكلفــة انتــاج امليــاه العذبــة واحلــد مــن الضــرر 
البيئــي حملطــات التحليــة.

-   تقييم جهود وزارة الكهرباء واملاء يف ترشيد استهالك املياه العذبة.
-   تقييم وزارة الكهرباء واملاء بإجناز أهم املشاريع اإلمنائية واإلنشائية إلنتاج املياه العذبة.

الهدف 14: الحياة تحت الماء:
يدعــو الهــدف الرابــع عشــر إلــى حفــظ احمليطــات والبحــار واملــوارد 
البحريــة واســتخدامها علــى نحــو مســتدام لتحقيق التنمية املســتدامة، 
ويكمــن اإلطــار العــام لتحقيــق هــذا الهــدف يف دعــم آليــات إدارة امليــاه 
كمــورد عاملــي بتفعيــل سياســات احلمايــة واحلــد مــن التلــوث البحــري 

بجميــع أنواعــه . 
ويف هــذا اإلطــار حتــرص دولــة الكويــت علــى تنفيــذ خطــط قائمــة على العلــم يف  إدارة هــذا املورد تقوم 
علــى تقييــم الوضــع البيئــي البحــري وحتديــد مشــاكله وآثارهــا ، وتعمــل علــى إيجــاد احللول املســتدامة 

لقضايــاه بهــدف احملافظــة علــى البيئــة البحرية واحليــاة البحرية والتنــوع البيولوجي فيها .
دعم مشاريع المحافظة على التنوع البيولوجي في البيئة البحرية . 

ســعى ديــوان احملاســبة مــن خــالل إدارة التدريــب والعالقــات الدوليــة إلــى دعــم مشــاريع احملافظــة علــى 
التنــوع البيولوجــي يف البيئــة البحريــة ، مــن خــالل إدراج املواضيــع ذات الصلــة يف هــذا املجــال ضمــن 
خطــط عمــل اتفاقيــات التعــاون مــع األجهــزة الرقابية ذات اخلبــرات الناجحة يف هذا املجال منها مكتب 
التدقيــق الوطنــي االســتوني حيــث مت اســتضافة النــدوة املشــتركة مــع اجلهــاز االســتوني حــول موضــوع 
"قضايــا إدارة النفايــات الطبيــة واخلطــرة : التلــوث البحــري وأثــره علــى املخــزون الســمكي " خالل الفترة 
مــن 25-26 مــارس  2019  ضمــن املرحلــة الثالثــة مــن اتفاقيــة التعــاون املبرمــة مــع اجلهــاز االســتوني .
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التعاونــي  التدقيــق  عمــل  فريــق  يف   احملاســبة  ديــوان  موظفــي  مــن   )  3  ( عــدد  شــارك  كمــا 
 حلمايــة البيئــة املائيــة التابــع ملنظمــة األسوســاي والــذي عقــد اجتماعــه الثانــي خــالل الفتــرة مــن 

22-2019/1/24 يف بانكوك  تايلند ، كما عمل الديوان على ترجمة العديد من اإلصدارات بهذا الشأن.

الهدف 15: الحياة في البر:
يحتــل البعــد البيئــي مســاحة كبيــرة يف النمــط العــام الــذي صيغــت مــن 
خاللــه أهــداف التنميــة املســتدامة ، حيــث تنصــب مجــاالت عــدد مــن 
األهــداف التنمويــة  علــى اعتمــاد مفهــوم حمايــة البيئــة كأســاس يحــدد 
إطارهــا ويوجههــا ، لتأتــي حمايــة النظــم البيئيــة ومــن بينهــا اإلدارة 
الفاعلــة للنظــم اإليكولوجيــة البريــة وترميمهــا وتعزيز اســتخدامها على 
نحــو مســتدام واحــداً مــن أهــم أهدافهــا ، ذلــك لتأمــن قاعــدة املــوارد الطبيعيــة والبيئيــة واحلفــاظ 

عليــه للحفــاظ علــى حــق األجيــال القائمــة والقادمــة يف العيــش يف بيئــة نظيفــة ومتوازنــة . 
دعم مشاريع المحافظة على التنوع البيولوجي .

انطالقــا مــن اهتمــام ديــوان احملاســبة بــدوره يف حتقيــق التنميــة املســتدامة وأن يكــون رائــداً 
ومنوذجــا يحتــذى بــه يف نشــر املســؤولية البيئيــة واملجتمعيــة، فقــد حــرص الديــوان يف إطــار 
املبنــى  يكــون  أن  احملاســبة  لديــوان  اجلديــد  الشــمالي  املبنــى  تصميــم  التفاقيــة  متابعتــه 
صديقــا للبيئــة ويحقــق مواصفــات املبانــي اخلضــراء املســتدامة. ومــن هــذا املنطلــق يســعى 



77

الهدف 16: السالم والعدل والمؤسسات القوية:
يُســاهم ديــوان احملاســبة يف بنــاء مؤسســات فعالــة تعمــل يف إطــار 
حتكمــه أســس املتابعــة واملســاءلة ومكافحــة الفســاد ، يأتــي ذلــك 
تفعيــاًل لرقابــة ديــوان احملاســبة التــي منحهــا املشــرع القــوة والفعاليــة 
ــث  ــة ، حي ــة للدول ــح املالي ــع أوجــه اإلخــالل باملصال يف مكافحــة جمي
نــص قانــون إنشــاءه رقــم 30 لســنة 1964 علــى حتديــد املخالفــات 
املاليــة واملســئولية القانونيــة ملرتكبيهــا ، ومــا يجــب اتخــاذه حيالهــم مــن خــالل مجلــس تأديــب متثــل 
يف هيئــة احملاكمــة التأديبيــة عــن ارتــكاب املخالفــات املاليــة الــذي مت تفعيــل دورهــا واختصاصاتهــا 
ملكافحــة الفســاد ودعــم توفيــر إمكانيــات الوصــول إلــى العدالــة للجميــع وبنــاء مؤسســات فعالــة 

وخاضعــة للمســاءلة علــى جميــع املســتويات.
ــة  ــاء املؤسســات القوي ــة لبن ــة التنظيمي ــى دعــم البيئ ــوان احملاســبة عل ومــن جانــب آخــر يعمــل دي
بتطبيــق اإلدارة الرشــيدة ودعــم البنيــة التحتيــة املشــتركة لتطبيــق اإلدارة االلكترونيــة لتنفيــذ 

مشــروعات تكنولوجيــا املعلومــات إنســجاماً مــع عصــر البيانــات الرقميــة .
آليات تفعيل مبدأ المساءلة ومكافحة الفساد :

املســاءلة  مبــدأ  لتحقيــق  املاليــة  املخالفــات  ارتــكاب  عــن  التأديبيــة  احملاكمــة  هيئــة  دور  تفعيــل 
الفســاد. ومكافحــة 

حتــى ال تقتصــر الرقابــة املاليــة التــي ميارســها ديــوان احملاســبة بقطاعاتــه املختلفــة علــى قيامــه 

اخلضــراء للمبانــي  األمريكــي  االعتمــاد  لشــهادة  الفضــي  املســتوى  علــى  للحصــول   الديــوان 
تعتبــر  والتــي   Leadership in Energy and Environmental Designs (LEED)
أكثــر نظــام قياســي معتــرف فيــه دوليــا للمبانــي اخلضــراء، ويهــدف هــذا النظــام إلــى زيــادة كفــاءة 
املبنــى يف اســتخدامات الطاقــة وامليــاه لتوفيــر املــوارد القابلــة للنضــوب وحمايــة وحتســن التنــوع 
البيولوجــي مــع تقليــل تأثيــر املبنــى علــى تغيــر املنــاخ والنظــام البيئــي باإلضافــة إلــى احملافظــة علــى 

صحــة املوظفــن وســالمتهم. 
ــق  ــي اخلضــراء ودورهــا يف حتقي ــة املبان ــوان احملاســبة يف إطــار نشــر الوعــي بأهمي كمــا قــام دي
التنميــة املســتدامة بحضــور برامــج تدريبيــة إلعــداد مهندســي الديــوان للحصــول علــى الشــهادات 
 GSAS والنظــام القطــري LEED املهنيــة املرتبطــة باملبانــي اخلضــراء ومنهــا النظــام األمريكــي
وذلــك بغــرض زيــادة كفــاءة العاملــن بالديــوان وإملامهــم مبتطلبــات املبانــي اخلضــراء وأهميتهــا يف 

حتقيــق املــدن واملجتمعــات املســتدامة.
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بإبــالغ اجلهــات اخلاضعــة لرقابتــه املاليــة باملالحظــات واملخالفــات املاليــة التــي تكشــف عنهــا هــذه 
الرقابــة ، وحتــى تكــون هــذه الرقابــة مجديــة ومثمــرة وذات أثــر فعــال فقــد رأى الديــوان أهميــة 
تفعيــل أحــكام الفصــل الرابــع مــن قانونــه املذكــور يف إحالــة مرتكبــي املخالفــات التــي تظهــر نتيجــة 
هــذه الرقابــة إلــى احملاكمــة التأديبيــة أمــام الهيئــة املختصــة لتحقيــق العدالــة واملســاءلة مبــا يحقــق 

احملافظــة علــى املــال العــام .
وعمــل الديــوان علــى إعــداد تقريــراً بنتائــج دراســة الفريــق املكلــف بإبــداء رؤيــة الديــوان يف إدارة 
ملــف مباشــرة اختصــاص إحالــة مرتكبــي املخالفــات املاليــة إلــى احملاكمــة التأديبيــة والــرد علــى 

اآلراء التــي تنكــر انعقــاد هــذا االختصــاص.
ــي  ــي المهن ــلوك األخالق ــوم الس ــس مفه ــبة لتكري ــوان المحاس ــود دي جه

ــبيه : ــدى منتس ــة ل ــدأ النزاه ــز مب وتعزي
إصدار دليل قواعد السلوك األخاقي املهني .

ــق تطبيــق مســتجدات الفكــر املهنــي لدعــم اإلمكانيــات التنظيميــة واإلداريــة املؤسســية  مــن منطل

يولــي ديــوان احملاســبة اهتمامــاًَ بتطبيــق مســتجدات العمــل التنظيمــي املهنــي مــن خــالل تفعيــل 
ــدروس  ــط املوجــه وامل ــر االســتراتيجي باعتمــاد سياســة عمــل منظمــة اتخــذت مــن التخطي الفك
ــة متطــورة تنســجم مــع  ــة وعلمي ــات مهني ــة ذات امكان ــة وفني ــة إداري ــام بني ــذي قي نظــام عمــل يُغ
تاريــخ الديــوان وخبراتــه الواســعة واملمتــدة علــى مــدى ســنوات مــن مســيرة العمــل الفنــي واإلداري 
املتطــور، إميانــا منــه بــأن اإلدارة االســتراتيجية هــي األداة الفعالــة الســتثمار موارد ديوان احملاســبة 
املتاحــة لتحقيــق املهمــة األساســية للديــوان ورســالته املتمثلــة بتحقيــق رقابــة فعالــة علــى األمــوال 
ــى  ــد عل ــة ، والتأكي ــا ألفضــل املمارســات املهني ــوان وفق ــة الدي ــة لرقاب ــات اخلاضع ــة باجله العام
رؤيتــه بتحقيــق التميــز املهنــي املســتدام ، والتمســك بقيمــه اجلوهريــة التــي تتمثــل باالســتقاللية 

واملهنيــة، والتحســن املســتمر ودعــم املســاءلة .
وانطالقــاً مــن أهميــة التخطيــط االســتراتيجي فقــد ضــم الهيــكل التنظيمــي للديــوان ضمــن إداراته 
ــى إعــداد وتنفيــذ وتقييــم  ــع مبهــام اإلشــراف عل إدارة مختصــة بالتخطيــط االســتراتيجي تضطل
اخلطــط االســتراتيجية واألداء املؤسســي بالديــوان وحتديــد البرامــج واملشــاريع الالزمــة لتنفيذهــا 
والعمــل علــى تذليــل املعوقــات والصعوبــات التــي تواجههــا، واملشــاركة يف متابعــة القطاعــات بشــأن 
تنفيــذ األهــداف وااللتــزام بنظــم العمــل املتعلقــة باالســتراتيجية ، وتعمــل علــى دعــم وحصــر أعمــال 
فــرق جلنــة متابعــة تنفيــذ اخلطــة االســتراتيجية والتــي تختــص مبتابعــة وتقييــم مــدى اإلجنــازات 
التــي متــت للخطــة االســتراتيجية لديــوان احملاســبة 2016-2020، وتختــص مبتابعــة منــاذج 
اخلطــة االســتراتيجية املقدمــة مــن القطاعــات واإلدارات املختلفــة يف الديــوان والتواصــل مــع هــذه 
القطاعــات حــول أيــة مالحظــات خاصــة بتكامــل النمــاذج وتعبئتهــا بالطريقــة الصحيحــة. وشــاركت 
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اإلدارة بإعــداد تقريــر رصــد املعوقــات والتوصيــات واملقترحــات للخطــة القادمــة 2024-2020.
جهــود ديــوان المحاســبة لتحقيــق تواصــل فعــال مــع المجتمــع بكافــة 
مؤسســاته وفئاتــه للتعريــف والتســويق لــدور ديــوان المحاســبة الرقابــي 
وأهميتــه ، وتفعيــل اإلجــراءات الراميــة لتعزيــز مبــدأ الشــفافية بنشــر مخرجــات 

ــه : ــف بمنجزات ــه والتعري أعمال
مــن منطلــق ســعي ديــوان احملاســبة لتحقيــق أهدافــه يف إثبــات جديــة إجــراءات اجلهــات املشــمولة 
بالرقابــة يف معاجلــة املالحظــات واملخالفــات املاليــة الــواردة يف تقاريــر ديــوان احملاســبة عــن 
حســاباتها اخلتاميــة، وأهميــة وضــع قواعــد ومعاييــر جديــدة لتقييــم إجــراءات تلــك اجلهــات 
ومعاجلتهــا بصــورة شــاملة وموضوعيــة، تبنــي الديــــوان مفهــــوم اإلجــــراءات التصحيحيــــة الـــوارد 
باملبـدأ السـابــع من إعـــالن املكسيــك )ISSAI 10( الصادر يف عام 2007 ، حيث شكلت لذلك 
ــر والنمــاذج اخلاصــة يف  ــرح للقواعــد واملعايي ــة مختصــة أســند لهــا مهــام صياغــة مقت ــة فني جلن
حتديــد مــدى جديــة إجــراءات اجلهــات املشــمولة برقابــة ديــوان احملاســبة يف معاجلــة املالحظــات 
واملخالفــات املاليــة املســجلة علــى حســاباتها اخلتاميــة. وكانــت مــن أهــم إجنــازات اللجنــة قيامهــا 
ــة /  ــة اجلزئي ــر والقواعــد والنمــاذج واإلرشــادات اخلاصــة حلســاب درجــة اجلدي بإعــداد املعايي

الكليــة والتــي متتــاز مبــا يلــي: 
-   إضفاء سياق موحد لكل القطاعات الرقابية حلساب درجة اجلدية.

-   إمكانيــة قيــاس مــدى تعــاون اجلهــة مــع الديــوان بخصــوص إعــداد تقريــر اجلديــة مــن خــالل 
ســرعة اســتجابتها لطلبــات الديــوان. 

-   إمكانيــة حســاب جديــة إجــراءات اجلهــات يف معاجلــة مالحظــات الديــوان بشــكل رقمــي "نســبة 
مئوية".

-   إمكانيــة معاجلــة تكــرار واســتمرارية املالحظــات لســنوات مــن خــالل تطبيــق خصــم بنســبة 
معينــة مــن درجــة اجلديــة. 

-   إمكانية قياس ظهور معوقات جديدة يف معاجلة املالحظة نتيجة تأخر اجلهة بتنفيذ اإلجراءات. 
-   تتيح للمدقق معرفة إجراءات معاجلة املالحظة واملواعيد املتوقعة إلجنازها. 

-   تتيــح للمدقــق معرفــة اجلهــات اخلارجيــة وأثرهــا يف معاجلــة املالحظــة ومبــا يســهم يف رصــد 
أو حتويــل مالحظــات جديــدة علــى جهــات أخــرى بســبب إعاقــة تلــك اجلهــات اخلارجيــة ملعاجلــة 

املالحظــة أو تالفيهــا. 
-   تشــجيع اجلهــة املشــمولة بالرقابــة علــى اإلفصــاح عــن البيانــات واملعلومــات املرتبطة باملالحظة 
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ــر  ــى درجــات أكث ــا عل ــا مــن خــالل حتصيله ــول له ــوان والبحــث عــن حل ودراســة مالحظــات الدي
لتقييــم جديتهــا. 

هــذا وقدمــت اللجنــة عــدد )6( ورش عمــل جلميــع قطاعــات الديــوان الرقابيــة ذات العالقــة 
ــورش  ــك ال ــن خــالل تل ــة م ــت اللجن ــا تلق ــق تخــص كل قطــاع ، كم ــة للتطبي ــا حــاالت عملي تخلله
العديــد مــن االقتراحــات والتصــورات حيــال تلــك القواعــد واملعاييــر اجلديــدة مبــا يســاهم يف توفير 
منــوذج فعــال ملتابعــة تنفيــذ مالحظــات ومخالفــات الديــوان وحتقيــق أهدافــه يف حمايــة املــال العــام 

بالتعــاون مــع األطــراف ذات العالقــة. 
ــائل  ــن الوس ــدد م ــالل ع ــن خ ــبة م ــوان المحاس ــل دي ــر يعم ــب آخ ــن جان وم
والقنــوات لتحقيــق التواصــل الفاعــل مــع المجتمــع العــام والمتخصــص، يأتــي 

مــن بينهــا :
املوقع االلكتروني :

يأتــي املوقــع االلكترونــي كأحــد القنــوات الرئيســية التــي اعتمدهــا ديــوان احملاســبة لتحقيــق 
التواصــل الفاعــل مــع املجتمــع العــام واملتخصــص ذلــك مــن خــالل اتخــاذه ملبــدأ الشــفافية 
واإلفصــاح  كأدوات تتيــح لكافــة فئــات املجتمــع اإلطــالع علــى نتائــج أعمــال ديــوان احملاســبة 
الرقابيــة ، يأتــي ذلــك مــن خــالل نشــر تقاريــر نتائــج الفحــص واملراجعــة علــى تنفيــذ ميزانيــات 
ــة بالنــص االلكترونــي ، باإلضافــة  ــم توفيرهــا كمــادة متكامل ــه حيــث يت اجلهــات املشــمولة برقابت
إلــى نشــر نتائــج تكليفــات مجلــس األمــة ومجلــس الــوزراء . ومــن جهــة أخــرى أفــرد الديــوان نافــذة 
إلكترونيــة علــى املوقــع االلكترونــي حتــت مســمى " صفحــة املواطــن " تدعــم بنــاء العالقــة التفاعليــة 
بــن املواطــن والديــوان ، أتيــح مــن خاللهــا للمواطــن املشــاركة بتحديــد أولويــات العمــل الرقابــي، 
ــال  ــى امل ــي يف احملافظــة عل ــوان احملاســبة ودعــم دوره الرقاب ــر أداء دي ــه لتطوي وتقــدمي مقترحات

العــام ، واملشــاركة يف مكافحــة الفســاد مــن خــالل اإلبــالغ عــن مظاهــر الفســاد.
اإلصدارات الدورية .

-   تقرير املواطن ) اإلصدار الثاني ( .
ديــوان  وســمعة  مصداقيــة  تعزيــز  إطــار  يف 
ــوان يف إحــداث  احملاســبة وحتســن قــدرة الدي
تعزيــز  مــن خــالل  املواطنــن  فــارق يف حيــاة 
العالقــات مــع األطــراف ذات العالقــة واملهتمــن 
أصــدر  فقــد  الرقابيــة،  الديــوان  مبخرجــات 
ديــوان احملاســبة تقريــر املواطــن 2019 الــذي 
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تأتــي أهميتــه بــدوره يف تعزيــز ســيادة القانــون واحلــد مــن الهــدر يف املــال العــام وبنــاء مؤسســات 
ــع املســتويات وهــو مــن مقاصــد الهــدف الســادس عشــر مــن  ــة وخاضعــة للمســاءلة يف جمي فعال
أهــداف التنميــة املســتدامة ، كمــا مت ترجمتــه للغــة اإلجنليزيــة باالســتعانة بقســم الترجمــة التابــع 

إلدارة التدريــب والعالقــات الدوليــة .
مشــاركات مهنيــة فاعلــة لتعزيــز مبــدأ الشــفافية والمســاءلة المتعلقــة 

بأعمــال أجهــزة الرقابــة العليــا كمؤسســات يحتــذى بهــا :
للمســاهمة يف تفعيــل اإلجــراءات الراميــة لتعزيــز مبــدأ الشــفافية واملســاءلة املتعلقــة بأعمــال 
أجهــزة الرقابــة العليــا، والعمــل علــى إبــراز وتطويــر اجلانــب اإلعالمــي ألجهــزة دول مجلــس 

التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة.
إميانــا مــن ديــوان احملاســبة بدولــة الكويــت بأهميــة االتصــال والتواصــل مــع املجتمــع وتعزيــز 
مبــدأ الشــفافية واملســاءلة املتعلقــة بأعمــال أجهــزة الرقابــة العليــا كمؤسســات يحتــذى بهــا فقــد 
قــام الديــوان بتقــدمي مقتــرح تفصيلــي بشــأن إبــراز وتطويــر اجلانــب اإلعالمــي لدواويــن املراقبــة 
واحملاســبة بــدول مجلــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة يف االجتمــاع العشــرون لــوكالء دواويــن 
املراقبــة واحملاســبة بــدول مجلــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة املنعقــد خــالل الفتــرة مــن 12-11 

ســبتمبر 2019 يف ســلطنة عمــان الشــقيقة.
ويهــدف املقتــرح إلــى إبــراز اجلانــب اإلعالمــي لدواويــن املراقبــة واحملاســبة بــدول مجلــس التعــاون 
لــدول اخلليــج العربيــة وحتســن صــورة دواويــن احملاســبة أمــام اإلعــالم واملواطنن وتعزيز مشــاركة 

املواطنــن ومؤسســات املجتمــع املدنــي واإلعــالم يف رصــد أيــة جتــاوزات أو هــدر للمــال العــام.
جهود ديوان احملاسبة يف دعم بناء املؤسسات القوية :

يعمــل ديــوان احملاســبة مــن خــالل إدارة ضمــان اجلــودة علــى  حتســن وتطوير أداء ديوان احملاســبة 
ومخرجاتــه الرقابيــة بهدف :

-   تعزيــز مصداقيــة وســمعة الديــوان ، وحتســن قــدرة الديــوان يف إحــداث الفــرق يف حيــاة 
املواطنــن، وذلــك مــن خــالل تعزيــز العالقــات مــع األطــراف ذات العالقــة املهتمــة مبخرجــات 

الديــوان الرقابيــة.
-   غــرس ثقافــة اجلــودة لــدى كافــة املســتويات اإلداريــة بالديــوان وذلــك بهــدف دعــم وتطويــر أداء 

العاملــن بديوان احملاســبة.
-   ضمــان جــودة املهمــة الرقابيــة يف كافــة مراحلهــا، وكذلــك يف األدلــة واملخرجــات الرقابيــة، عــن 

طريــق تفعيــل نظــام جــودة التدقيــق يف ممارســة العمــل الرقابــي.
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الديــوان عمليــات  يف  والكفــاءة  واملســاءلة  النزاهــة  مــن  عاليــة  درجــة  علــى  احلفــاظ    - 
ومخرجاته الرقابية.

-   توفير أداة قياس لألداء املؤسسي لديوان احملاسبة.
ويف هــذا اإلطــار يســعى ديــوان احملاســبة إلــى تأكيــد دوره يف حتقيــق مــا ينــادي بــه الهــدف 
ــذي  ــة ( ال ــدل واملؤسســات القوي ــة املســتدامة ) الســالم والع الســادس عشــر مــن أهــداف التنمي
يوجــه إلــى تشــجيع إقامــة مجتمعــات ســلمية وشــاملة للجميــع مــن أجــل حتقيــق التنميــة املســتدامة، 
وتوفيــر إمكانيــة الوصــول إلــى العدالــة للجميــع وبنــاء مؤسســات فعالــة وخاضعــة للمســاءلة علــى 

ــع املســتويات.  جمي
ــذ عــدد مــن  ــى تنفي ــوان احملاســبة عل ــة عمــل دي ويف إطــار جهــود ضمــان جــودة املهمــات الرقابي
مهمــات املراجعــة لضمــان جــودة املهمــات الرقابيــة، شــملت أغلــب قطاعــات الديــوان ، وذلــك 
ــر األداء  ــى حتســن وتطوي ــات إل ــدف هــذه املهم ــة، وته ــن التجــارب الدولي يف إطــار االســتفادة م

الرقابــي لضمــان جــودة املخرجــات الرقابيــة .
جهود ديوان احملاسبة يف دعم البيئة التنظيمية لتطبيق اإلدارة الرشيدة: 

احلوكمــة مــن أهــم مقومــات قــوة املؤسســات ، ومتطلــب رئيســي يف التنظيــم اإلداري الــذي أضحــى 
تطبيقــه ضــرورة لضمــان تنظيــم العمــل يف املؤسســات وتطبيــق أســلوب ممارســة اإلدارة الرشــيدة 
فيهــا ، مــن خــالل وضــع القواعــد والنظــم واملبــادئ واملعايير واإلجــراءات املناســبة والفعالة إلدارتها 

وحتقيــق خططهــا وأهدافهــا وإحــكام الرقابــة عليهــا وحتقيــق اجلــودة والتميــز فــى أداءهــا .
وقــد حــرص ديــوان احملاســبة علــى دعــم قــوة املؤسســات مــن خالل تطبيــق مبادئ احلكومــة وتفعيل 
آلياتهــا وذلــك مــن خــالل جهــود فــرق التدقيــق بشــكل عــام وجهــود فريــق احلوكمــة ومجموعتــي 
حوكمــة القطــاع العــام والشــركات بشــكل خــاص الــذي عمــل علــى إعداد دليــل حوكمة القطــاع العام 
ودليــل حوكمــة الشــركات بالتعــاون مــع جلنــة األدلــة واملعاييــر املهنيــة والرقابيــة واللجنــة الفرعيــة 
املنبثقــة وترجمتهــا للغــة اإلجنليزيــة باالســتعانة بقســم الترجمــة ، باإلضافــة إلــى تنظيــم ورش 
وبرامــج تدريبيــة لتطبيــق دليــل حوكمــة القطــاع العــام ، وإعــداد اإلصــدار الثانــي للحوكمــة متضمنــا 
ــرات  ــق باحلوكمــة، وأحــدث التشــريعات واملتغي ــت 2035 فيمــا يتعل ــة الكوي ــه رؤي أهــم مــا تضمنت
احملليــة والدوليــة وأفضــل املمارســات املهنيــة املتعلقــة باحلوكمــة . ومــن خاللــه مت التواصــل 
مــع كافــة جلــان إعــداد التقريــر الســنوي عــن الســنة املاليــة 2019/2018 بشــأن إدراج القســم 
اخلــاص باحلوكمــة ضمــن املالحظــات التــي أســفرت عنهــا عمليــات الفحــص والتدقيــق لــكل جهــة 
مشــمولة برقابــة الديــوان علــى حــدة ، والتنســيق مــع كافــة جلــان إعــداد التقريــر الســنوي لكافــة 
قطاعــات الديــوان الالحقــة بشــأن إدراج الفصــل اخلــاص باملالحظــات التــي شــابت تطبيــق مبــادئ 
ــق  ــات الفحــص والتدقي ــا عملي ــي أســفرت عنه احلوكمــة ضمــن اجلــزء اخلــاص باملالحظــات الت
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لــكل جهــة مشــمولة بالرقابــة علــى حــدة،  وعمــل علــى التواصــل مــع كافــة جلــان إعــداد التقريــر 
ــة النمــاذج اخلاصــة مبــدى التــزام اجلهــات  الســنوي عــن الســنة املاليــة 2019/2018 بشــأن تعبئ
ــة  ــة / مؤسســات عام ــة ملحق ــة ذات ميزاني ــات عام ــة / هيئ ــة )وزارات وإدارات حكومي احلكومي
ــا إلعــداد الفصــل اخلــاص باحلوكمــة  ــق، وجتميعه ــل فــرق التدقي ــة مســتقلة( مــن قب ذات ميزاني
يف تقريــر املؤشــرات للســنة املاليــة 2019/2018 ، ومراجعــة البيانــات التــي مت حتليلهــا مــن قبــل 
فــرق التدقيــق يف قطــاع الشــركات وفــرق تدقيــق الشــركات النفطيــة للنمــاذج اخلاصــة بحوكمــة 
الشــركات املدرجــة وغيــر املدرجــة  يف البورصــة واملقــرر إدراجهــا يف فصــل احلوكمــة يف تقريــر 

املؤشــرات للســنة املاليــة 2019/2018.
هــذا وعمــل الفريــق علــى دعــم مشــروع االســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة الفســاد وتعزيــز النزاهــة 
والشــفافية يف دولــة الكويــت مــن خــالل تنظيــم االجتمــاع التنســيقي مــع الهيئــة العامــة ملكافحــة 
الفســاد ، وأســفرت جهــوده عــن تضمــن بعــض مــن االتفاقيــات التــي أبرمهــا ديــوان احملاســبة مــع 

األجهــزة الرقابيــة بنــد احلوكمــة.
ومــن جانــب آخــر عمــل فريــق إعــداد مجموعــة إجــراءات الفحــص يف الرقابــة املســبقة علــى إمتــام 
ــارة عــن  ــا عب ــرف املجموعــة بأنه ــة املســبقة ، وتع ــذ مجموعــة اجــراءات الفحــص يف الرقاب تنفي
وثيقــة مرنــة وســهلة االســتخدام وتتماشــى مــع كافــة املتغيــرات التــي تطــرأ ســواء علــى بيئــة العمــل 
الرقابــي أو علــى القوانــن والقــرارات والتعاميــم املختلفــة املرتبطــة بفحــص املواضيــع التــي تعــرض 
علــى الرقابــة املســبقة بديــوان احملاســبة وقــد مت إعدادهــا يف ضــوء مــا جــاء بدليــل التدقيــق العــام 
وكذلــك مجموعــة اإلرشــادات الرقابيــة ملباشــرة اختصاصــات الرقابــة املســبقة يف ضــوء دليــل 

التدقيــق العــام لديــوان احملاســبة ليكونــا همــا املرجــع األساســي لهــذه املجموعــة .
وتتمثل أبرز أهداف مجموعة إجراءات الفحص يف الرقابة املسبقة على التالي :

1.  دعم وتسهيل ورفع كفاءة عملية التدقيق ملختلف املواضيع التي تعرض على الرقابة املسبقة.
2.  توحيــد إجــراءات التدقيــق بــن مختلــف فــرق التدقيــق بالرقابــة املســبقة وبشــكل يعكــس العمــل 

املؤسســي بديوان احملاســبة .
3.  ســهولة الوصــول إلــى القــرارات و القوانــن واآلراء القانونيــة والتوجيهــات الرقابيــة املنظمــة 

لعمليــة التدقيــق يف الرقابــة املســبقة .
4.  تيســير عمليــة التدويــر الــدوري للمدققــن بــن مختلــف فــرق التدقيــق دون أن يؤثــر هــذا 

التدويــر علــى جــودة العمــل الرقابــي .
5.  أداة تدريبية متميزة تساهم يف تدريب املعينن اجلدد بشكل مبسط وواضح .

6.  حتقيــق مفهــوم العمــل وســط بيئــة ال ورقيــة ، وكذلــك مفهــوم املدقــق الشــامل والــذي كان أحــد 
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أهــداف ملتقــى الشــباب بديــوان احملاســبة والــذي يهــدف إلــى إعــداد مدقــق يتمكــن مــن العمــل يف 
كافــة قطاعــات الديــوان .

وقــد مت تصميــم مجموعــة إجــراءات الفحــص يف الرقابــة املســبقة بشــكل منــاذج معــدة بطريقــة                                     
الـــ ) CHECKLIST ( ومقســمة بحســب طبيعــة األعمــال التــي تعــرض علــى الرقابــة املســبقة 

بديــوان احملاســبة ويتكــون كل منــوذج مــن التالــي :
-   توضيح لطبيعة األعمال التي يغطيها منوذج الفحص يف الرقابة املسبقة.

ــن خــارج أو داخــل  ــة ســواء الصــادرة م ــم واآلراء القانوني ــرارات والتعامي ــن والق ــرز القوان -   أب
ــا.  ــي ســيتم فحصه ــوان احملاســبة املرتبطــة باألعمــال الت دي

-   املستندات املطلوبة وإجراءات الفحص بحسب طبيعة األعمال التي تعرض على الرقابة املسبقة.
-   إجــراءات الفحــص لألوامــر التغييريــة أو التمديــدات أو التجديــدات التــي تطــرأ علــى العقــود 

وبحســب طبيعــة األعمــال .
كمــا تضمنــت مجموعــة إجــراءات الفحــص يف الرقابــة املســبقة مجموعــة مــن التوجيهــات املرتبطــة 
ــاء  ــي مــن شــأنها أن تســاعد وتســهل وتوفــر الوقــت واجلهــد أثن ــة فحــص املوضوعــات والت بعملي
عمليــة الفحــص مثــل التوجيهــات اخلاصــة بـــ ) اســتالم ملــف املوضــوع وإدخــال البيانــات يف 
نظــام الرقابــة املســبقة - إعــداد الفاكــس ومحاضــر االجتماعــات والزيــارات امليدانيــة - حتويــل 
املوضوعــات الــى إدارة الدعــم الفنــي - إعــداد الكتــب الصــادرة (  وأيضــا توضيــح لبعــض العمليــات 
ــة  ــق احلســابي وكيفي ــل  ) التدقي ــة املســبقة مث ــة الفحــص يف الرقاب ــي تشــكل جــزء مــن عملي الت
التعامــل مــع األخطــاء احلســابية أو التســعير يف حــال وجودهــا  - حســاب قيمــة ونســبة األوامــر 

التغييريــة - حســاب أفضليــة املنتــج احمللــي  (.
ويف إطــار اجلهــود الســاعية لتقــدمي ديــوان احملاســبة كنمــوذج مؤسســي يحتــذى بــه ، عمــل ديــوان 
احملاســبة علــى إصــدار عــدد مــن األدلــة والسياســات الداعمــة ملبــادئ احلوكمــة املؤسســية ، ويأتــي مــن 

بينهــا :

-   دليــل قواعــد الســلوك األخالقــي، حيــث يعتبــر الســلوك األخالقــي املكــون الرئيســي للمحافظــة 
علــى الثقــة واملصداقيــة والســمعة احلســنة، وكذلــك يعتبــر مــن أهــم الركائــز األساســية لألجهــزة 

العليــا للرقابــة املاليــة واحملاســبة، لكســب ثقــة األطــراف ذات العالقــة.
-   السياســات واإلجــراءات املنبثقــة مــن دليــل قواعــد الســلوك األخالقــي ملوظفي ديوان احملاســبة، 

وذلــك لضمــان الوعــي وااللتــزام مبتطلبــات دليل قواعد الســلوك األخالقي.
-   ضوابــط املظهــر الالئــق، وذلــك رغبــًة يف االرتقــاء باملظهــر العــام احلســن ملوظفــي ديــوان 
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احملاســبة مبــا يتــالءم مــع بيئــة العمــل ومبــا يتوافــق مــع هيبــة واحتــرام الوظيفــة.
-   مجموعــة سياســات دعــم التكامــل والتعامــل مــع اختالفــات الــرأي يف ديــوان احملاســبة، بهــدف 
حتقيــق التكامــل بــن قطاعاتــه كافــة والتعامــل مــع اختالفــات الــرأي أثنــاء العمــل الرقابــي، ســعياً 

ألن يكــون ديــوان احملاســبة منوذجــاً للتكامــل املهنــي املتميــز.

لبنــاء اإللكترونيــة  اإلدارة  لتطبيــق  التنظيميــة  البيئــة  دعــم  يف  احملاســبة  ديــوان   جهــود 
املؤسسات القوية :

يعمــل ديــوان احملاســبة علــى دعــم البيئــة التنظيميــة لتطبيــق اإلدارة االلكترونيــة لبنــاء املؤسســات 
القويــة مــن خــالل متكــن اجلهــات احلكوميــة يف مجــال التحــول الذكــي لتطبيــق مشــروعات 
تقــدمي  تتيــح  فعالــة  اســتراتيجيات عمــل  وتطبيــق  مــن خــالل صياغــة  املعلومــات  تكنولوجيــا 
اخلدمــات الذكيــة املتطــورة علــى مــدار الســاعة . وقــد عمــل فريــق عمــل فحــص وتقييــم احلكومــة 
اإللكترونيــة علــى فحــص وتقييــم احلكومــة اإللكترونيــة بدولــة الكويــت ، حيــث اســتند يف حصــر 
وجمــع البيانــات لتنفيــذ املهــام املوكلــة لــه علــى تنظيــم عــدد مــن الزيــارات امليدانيــة لبعــض اجلهــات 
احلكوميــة والهيئــات واملؤسســات املســتقلة التــي تقــدم هــذه اخلدمــات ، واالســتعانة بفــرق التدقيــق 
ــة ملشــروع احلكومــة  ــات املتعلقــة بالتكلفــة املالي ــوان جلمــع البيان ــة الدي باجلهــات املشــمولة برقاب
اإللكترونيــة يف ضــوء البيانــات املتاحــة ، باإلضافــة إلــى إعــداد اســتبيان لقيــاس مــدى رضــا 

ــة . املســتفيد مــن اخلدمــات االلكتروني
وقــد قــام الفريــق املختــص ببحــث مدى تنفيذ اجلهاز املركــزي لتكنولوجيا املعلومات لالختصاصات 
املوكلــة إليــه بالنســبة للخدمــات اإللكترونيــة التــي تقدمهــا الدولــة ، ومت العمــل علــى حصــر جميــع 
اخلدمــات االلكترونيــة املقدمــة حاليــاً مــن اجلهــات احلكوميــة ، وحتديــد مخاطــر تطبيــق احلكومــة 
االلكترونيــة ، وقيــاس مــدى ســهولة اســتخدام اخلدمــات اإللكترونيــة ، وقــد أعــد الفريــق تقريــراً 
بنتائــج الفحــص والتقييــم ، ومت تضمــن امللخــص التنفيــذي للدراســة املوضوعــات عاليــة املخاطــر.

ومــن جانــب آخــر اهتــم ديــوان احملاســبة مــن خــالل إدارة تقنيــة املعلومــات مبشــاريع البنيــة التحتيــة 
التــي مــن شــأنها احملافظــة علــى أمــن واســتقرار األنظمــة التقنيــة واخلدمــات الفنيــة املقدمــة 
للعاملــن يف ديــوان احملاســبة ســواء داخــل املبنــى أو خارجــه ، حيــث عمــل ديــوان احملاســبة مــن 

خــالل إدارة تقنيــة املعلومــات علــى إجنــاز عــدد مــن املشــاريع التــي يأتــي مــن بينهــا : 
Oracle 18C مشروع تطوير قواعد البيانات أوراكل إلى النسخة احلديثة

ملواكبــة التطــور يف قواعــد البيانــات وزيــادة األمــن واألداء واســتمرار الدعــم الفنــي املقــدم مــن 
شــركة أوراكل، مت  تطويــر قواعــد البيانــات أوراكل إلــى النســخة احلديثــة  Oracle 18C. وقــد 
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بــدأ تنفيــذ هــذا املشــروع بوضــع تصــور مبدئــي لعمليــة التطويــر وجتربــة تطويــر نســخة مــن قاعــدة 
بيانــات بيئــة التشــغيل وتوصيلهــا باجلهــاز الرئيســي للبرامــج اخلاصــة بهــا. باإلضافــة إلــى جتربــة 
ــن  ــن واملختبري ــار مــع املطوري ــة التطوير/االختب ــات بيئ ــر قاعــدة بيان ــج تطوي ــر وانعــكاس نتائ تأثي
لقيــاس فعاليــة تطويــر قاعــدة البيانــات علــى النظــم مــن حيــث آليــة االتصــال بهــا وعمــل األنظمــة 
وســرعتها وســالمة ودقــة البيانــات املوجــودة عليهــا حيــث يترتــب علــى ذلــك تطويــر قاعــدة بيانــات 
بيئــة التشــغيل ، كمــا مت التنســيق مــع مســتخدمي األنظمــة للتحقــق مــن ســالمة عمــل األنظمــة يف 

قاعــدة البيانــات املطــورة ، وعليــه فقــد مت تطويــر جميــع قواعــد البيانــات بنجــاح.
مشروع تشغيل أجهزة قراءة البصمة اخلارجية والتكامل مع نظام البصمة احلالي يف الديوان

ــوان  ــة ، عمــل دي ــات اخلارجي ــة احلضــور واالنصــراف يف اجله ــات بصم ــا للمدققــن يف إثب دعم
احملاســبة علــى توفيــر عــدد مــن أجهــزة قــراءة البصمــة وربطهــا بقواعــد البيانــات للحضــور 
ــزة يف 89  ــب األجه ــدوي ، هــذا وقــد مت تركي ــي للبصمــة دون تدخــل ي ــات اآلل واالنصــراف لإثب

جهــة مشــمولة برقابــة الديــوان والتأكــد مــن اتصالهــا باجلهــاز الرئيســي. 
”VPN“ استبدال أجهزة اجلدار الناري اخلاصة بالشبكة وبخدمة االتصال من اخلارج

حرصــا مــن ديــوان احملاســبة علــى مواكبــة التطــور يف األجهــزة اخلاصة بأمن املعلومات، مت اســتبدال 
 ”VPN Firewall“ ــن اخلــارج ــة االتصــال م ــاري اخلاصــة بالشــبكة وبخدم ــزة اجلــدار الن أجه

وجتهيــز اجلــدار النــاري اجلديــد وضبطــه وتوصيلــه بالشــبكة الداخليــة واإلنترنــت بكفــاءة. 
Office 365 مشروع تشغيل برنامج

برنامــج  تشــغيل  مت  ولذلــك  فيــه  للعاملــن  التقنيــات  أحــدث  بتقــدمي  احملاســبة  ديــوان   يهتــم 
Office-365 وهــو عبــارة عــن حزمــة تطبيقــات Microsoft عبــر االنترنــت ممــا ميكن املدققن 
مــن الوصــول إلــى ملفاتهــم ومشــاركتها مــع قرنائهــم واالحتفــاظ بالنســخ التكراريــة وتتبعهــا إضافــة 

إلــى العديــد مــن املميــزات التــي تســاهم يف دعــم العاملــن إلجنــاز مهامهــم بكفــاءة عاليــة. 
)SAB IT Helpdesk( مشروع تشغيل نظام مكتب املساعدة لديوان احملاسبة

نظــام  خــالل  مــن  آلــي  تقنــي  مشــكلة/طلب  عــن  اإلبــالغ  خدمــة  توفيــر   مت 
System Center Service بــدال مــن االتصــال أو ارســال النمــاذج الورقيــة وهــذا النظــام 
مخــول الســتقبال وحتويــل الطلبــات إلــى املعنيــن واملســاهمة يف تتبــع حالــة الطلــب مــع املســتفيد 
بشــكل آلــي وتخضــع الطلبــات إلــى اتفاقيــة اخلدمــة )SLA( والتــي حُتــدد معاييــر تقــدمي اخلدمــة 

حلســاب رضــا املســتفيد عــن اخلدمــات الحقــا. 
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مشروع األمن السيبراني .

ــة ،  ــة األنظمــة والشــبكات والبرامــج مــن الهجمــات الرقمي األمــن الســيبراني هــو ممارســة حلماي
والتــي تهــدف عــادةً إلــى الوصــول إلــى املعلومــات احلساســة أو تغييرهــا أو إتالفهــا أو ابتــزاز املــال 
مــن املســتخدمن أو مقاطعــة العمليــات التجاريــة.  وقــد قــام ديــوان احملاســبة بقيــاس درجــة الوعــي 
لــدى موظفيــه بالتعــاون مــع مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي، وذلــك مــن خــالل محــاكاة لرســائل 
التصيــد اإللكترونيــة والتــي توحــي للمســتخدم بأنهــا مــن مصــادر موثوقــة، وتبــن أن 90% مــن 
هجمــات االختــراق تأتــي عــن طريــق البريــد االلكترونــي بســبب قلــة الوعي بكيفية متييزهــا والتعامل 
ــوان احملاســبة هــو  ــد اإللكترونــي يف دي ــى مســتخدمي البري معهــا. كمــا تبــن أن نســبة اخلطــر عل
16.2% وعليــه قــام الديــوان باتخــاذ اإلجــراءات التوضيحيــة والتدابيــر الصحيحــة واآلمنــة يف حــال 
تلقــي مثــل تلــك الرســائل، والقيــام بحمــالت توعويــة شــاملة لفهــم مبــادئ أمــان البيانــات األساســية 
واالمتثــال لهــا مثــل اختيــار كلمــات مــرور قويــة ، واحلــذر مــن املرفقــات ذات املصــدر املجهــول يف 

البريد اإللكتروني ، واحلرص على عمل النسخ االحتياطي للبيانات. 
تطوير األنظمة اآللية والتكامل فيما بينها .

يهتــم ديــوان احملاســبة مــن خــالل اإلدارة املختصــة بتطويــر األنظمــة اآلليــة لــدى الوحــدات 
التنظيميــة املختلفــة كل حســب احتياجــه لضمــان الربــط بينهــا ورفــع كفاءتهــا، فضــاًل عــن حتقيــق 
ــل اســتخدام أســاليب  ــة املتبعــة يف هــذا الشــأن وتفعي ــر العاملي ــا وفــق املعايي ــي له األمــن املعلومات
التدقيــق املدعومــة باحلاســب اآللــي واألرشــفة اإللكترونيــة لكافــة أعمــال الديــوان وهــو الهــدف 
لديــوان  املؤسســية  القــدرات  وتنميــة  بدعــم  واملعنــي  احملاســبة  لديــوان  الثانــي  االســتراتيجي 
احملاســبة والقــدرات املهنيــة للعاملــن . ونلخــص املشــاريع التــي مت تنفيذهــا يف عــام 2019 يف 

املشــاريع التاليــة : 
-   جــاري إعــادة تطويــر نظــام املوســوعة الرقابيــة )املرحلــة األولــى( باســتخدام تكنولوجيــا حديثــة  
وذلــك حرصــا مــن ديــوان احملاســبة علــى االســتفادة مــن أحــدث املميــزات يف األنظمــة اآلليــة 
ــى عــدد )28( متطلــب جديــد وحتســيني معتمــد مــن فريــق صيانــة وحتســن  والتــي اشــتملت عل

العمليــات الرئيســة. 
-   مشــروع شــراء نظــام آلــي لألرشــفة واملراســالت الداخليــة ECM والــذي يشــمل جميــع 
قطاعــات الديــوان ، حيــث مت تنفيــذ املشــروع والبــدء بتشــغيل النظــام بشــكل جزئــي وجــاري متابعــة 

الشــركة املنفــذة يف تنفيــذ املراحــل النهائيــة مــن املشــروع. 
 )IDEA( مشروع دعم قدرات مدققي الديوان من خال استخدام احلاسب اآللي

يســاهم مشــروع دعــم قــدرات مدققــي الديــوان  مــن خــالل اســتخدام برنامــج التدقيــق بواســطة 
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احلاســب اآللــي )IDEA( بشــكل فعــال يف حتســن عمليــة التدقيــق لتشــمل التدقيــق علــى بيانــات 
يتــم اســتخراجها مــن اجلهــات املشــمولة برقابــة الديــوان ، ويســاهم هــذا البرنامــج يف اكتشــاف 
املالحظــات التــي متــس املــال العــام لــذا ارتــأت إدارة تقنيــة املعلومــات وضــع هــذا املشــروع ضمــن 
اخلطــة التشــغيلية لــإدارة لضمــان تنفيذهــا وحتقيــق عائــد أعلــى ملخرجــات التدقيــق .  ويف عــام 
2019  مت اســتكمال املرحلــة الثالثــة مــن املشــروع والتــي كان التخطيــط لهــا مغايــراً عــن املراحــل 
الســابقة مــن حيــث التنويــع يف األدوات املســتخدمة و مبشــاركة القطاعــات الرقابيــة الســتعراض 
التجــارب الناجحــة يف القطاعــات الناجتــة عــن اســتخدام برنامــج IDEA.  حيــث مت يف عــام 
2019 تنفيــذ عــدد مــن النــدوات التعريفيــة التــي تهــدف إلــى التعريــف ببرنامــج IDEA وشــرح 
أهــم وظائفــه، مــع عــرض التجــارب الناجحــة للمدققــن باســتخدام البرنامــج ، والعمــل علــى 
ــى اســتخدام برنامــج IDEA مــن خــالل  رفــع الوعــي بوظائــف البرنامــج وتشــجيع املدققــن عل
تنظيــم مســابقة كنشــاط تفاعلــي كمــا مت إنشــاء موقــع فرعــي خــاص بفريــق دعــم اســتخدام 
IDEA علــى البوابــة اإللكترونيــة لزيــادة وســهولة التواصــل مــع املختصــن ، هــذا باإلضافــة إلــى 
توفيــر املــادة العلميــة كمرجــع للمدققــن علــى كيفيــة اســتخدام البرنامــج وتنميــة مهاراتهــم يف 
القيــام بأعمــال الرقابــة والتدقيــق باســتخدام التقنيــات احلديثــة يف احلاســب اآللــي طبقــا ملعاييــر 
الرقابــة وتوصيــات منظمــة األنتوســاي، وتوفيرهــا مترجمــة باللغــة اإلجنليزيــة ، حيــث حتتــوي 

املــواد العلميــة علــى شــرح للوظائــف يف البرنامــج وأمثلــة علــى كيفيــة اســتخدامها.
حتديث اإلجراءات الفنية ونظام إدارة اجلودة 

يعمــل ديــوان احملاســبة مــن خــالل اإلدارة املختصــة علــى متابعــة آخــر مســتجدات إدارة اجلــودة 
العامليــة يف مجــال تقنيــة املعلومــات بهــدف حتقيــق التوافــق مــع معاييرهــا مبــا يحقــق جــودة عاليــة 

للمخرجــات التقنيــة، وقــد مت :
ــة  ــى كيفي ــوان عل ــا املعلومــات  لتخــدم كافــة منتســبي الدي -   وضــع سياســة اســتخدام تكنولوجي
اســتخدام األصــول التكنولوجيــة، وتعميمهــا والعمــل علــى تعزيــز وتفعيــل تلــك السياســات مــن 

ــا.  خــالل تســويقها ومتابعته
ــة إجــراءات  ــى مواكب ــذي يهــدف إل ــا املعلومــات وال ــات إطــار حوكمــة تكنولوجي -   مشــروع عملي
تكنولوجيــا املعلومــات املعتمــدة مــن اجلهــاز املركــزي لتكنولوجيــا املعلومــات حيــث يلتــزم الديــوان 
ــر إطــار حوكمــة املعلومــات املعتمــدة  ــط ومعايي ــا لضواب ــة ملنتســبيه وفق بتقــدمي اخلدمــات التقني
عامليــا لرفــع جــودة املنتجــات واملخرجــات التقنيــة ، ومت خــالل عــام 2019 حتقيــق جــزء كبيــر مــن 
توثيــق اإلجــراءات وانعكاســاته علــى إجــراءات اإلدارة املعتمــدة بعــد دراســة مســتفيضة للفروقــات. 
-   مشــروع وضــع اجــراءات ملكافحــة الكــوارث وإدارة املخاطــر حيــث أولــت إدارة تقنيــة املعلومــات 
ــه  ــا ل ــات مل ــة ومعوق ــة أي مخاطــر محتمل ــة ملواجه ــا يف وضــع اإلجــراءات االحترازي ــا بالغ اهتمام
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مــن أهميــة يف توفيــر البيانــات ألطــول وقــت ممكــن وبالطريقــة الســليمة مــع حفظهــا مــن الضيــاع 
ــوان بشــكل عــام  ــى عمــل الدي ــر توقــف األنظمــة واخلدمــات عل ــاس أث أو االتــالف . حيــث مت قي
واملدققــن بشــكل خــاص وشــملت الدراســة األنظمــة التقنيــة باإلضافــة إلــى األنظمــة واخلدمــات 
اخلاصــة باملبنــى وإدارة املخاطــر املتعلقــة باألنظمــة التقنيــة مــن خــالل حصــر نقــاط الضعــف 
املوجــودة لــكل أصــل واملخاطــر التــي قــد تواجههــا، وحتديــد مــدى تأثــر األصــول عنــد وقــوع 
اخلطــر، وحتديــد احتماليــة وقــوع اخلطــر وتقييــم اخلطــر علــى كل أصــل . هــذا ومــن جانــب آخــر 
ــا  ــن بينه ــدة يف هــذا املجــال م ــات الرائ ــة للجه ــارات ميداني ــن اإلدارة املختصــة بزي ــق م ــام فري ق
بنــك الكويــت املركــزي ومؤسســة البتــرول الكويتيــة لإطــالع علــى جتربتهــم يف إعــداد خطــط 
االســتمرارية واختبــار خطــط اإلخــالء ، وعليــه فقــد مت تعديــل خطــة عمــل الفريــق بالــدروس 
املســتفادة مــن الزيــارات وإعــداد التقريــر متضمنــا التوصيــات الفنيــة الالزمــة ملواجهــة الكــوارث 

ــة.  ــة عالي ــاءة وحرفي وإدارة املخاطــر بكف

الهدف 17: عقد الشراكات لتحقيق األهداف:
ًيقــدم ديــوان احملاســبة مثــاًل يُحتــذى بــه يف مجــال دعــم القــدرات 
الشــراكة  ملبــدأ  ترســيخاً  واملعلومــات  اخلبــرات  وتبــادل  املؤسســية 
ــرة  ــادل املعــريف وتقاســم اخلب ــي والعمــل بسياســة التب ــاون املهن والتع
واملعرفــة بالتنســيق مــع مؤسســات العمــل املهنــي ومنظماتــه ، فقــد 
تبنــي ديــوان احملاســبة سياســات واســتراتيجيات متطــورة لتحقيــق 
االســتفادة املمكنــة مــن الفــرص التــي تتــاح بفعــل تبــادل املعلومــات واخلبــرات مــن خــالل التعــرف 
علــى املمارســات املهنيــة واإلطــالع علــى نتائجهــا وعــرض التجــارب واملشــاركة يف تقييمهــا . يأتــي 
ذلــك مــن خــالل عــدد مــن األنشــطة والفعاليــات التــي نظمهــا ديــوان احملاســبة ، وعــدد مــن 
املشــاركات الرســمية لوفــود ممثلــة لديــوان احملاســبة يف االجتماعــات والفعاليــات واللقــاءات 

ــال ال احلصــر: ــى ســبيل املث ــا عل ــن بينه ــي جــاء م ــة ، والت ــة والثقافي املهني
التنميــة  أهــداف  تحقيــق  فــي  المشــتركة  المســئولية  مفهــوم  تجســيد 
المســتدامة مــن خــالل التواصــل الفاعــل مــع أصحــاب المنفعــة ودعــم قدراتهــا 

ــة: ــوال العام ــة األم ــة لحماي ــة الوطني ــات الرقاب ــل آلي وتفعي
يعمــل ديــوان احملاســبة علــى تطبيــق أســس وضوابــط علميــة مدروســة ، ونظــم منهجيــة متخصصــة 
ومعاييــر وأدوات مهنيــة معتمــدة لضمــان كفــاءة وفاعليــة أداء أعمالــه ومهامــه مــن خــالل إعــداد 
خطــط وبرامــج العمــل التــي  تبلــورت مــن اســتراتيجيات الديــوان والتــي ركــزت علــى االســتمرار يف 
حتســن كفــاءة األداء املؤسســي للديــوان بقطاعاتــه ودعــم األداء املهنــي بأحــدث مفاهيــم التراكــم 
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الفكــري يف مجــال الرقابــة وتعزيــز قــدرات مدققــي الديــوان . وال يقتصــر دور الديوان على اجلانب 
ــه ويتعــاون  ــاء جســور التواصــل ليســاند اجلهــات املشــمولة برقابت ــد لبن الرقابــي فحســب بــل ميت
معهــا إليجــاد احللــول املناســبة ملــا يعترضهــا مــن صعوبــات حتــول دون التنفيــذ األمثــل لسياســات 
وخطــط امليزانيــات املعتمــدة وحثهــا علــى تطويــر أســاليب الكشــف املبكــر عــن االنحرافــات ملكافحة 

الفســاد والقضــاء عليــه وذلــك يف إطــار القوانــن واللوائــح املطبقــة.
ــة محــل الفحــص  ــة للســنة املالي ــل مشــاريع خطــة التنمي ــى حتلي ــوان احملاســبة عل ــل دي ــد عم وق
وإعــداد خطــة املراجعــة واعتمادهــا و إجنــاز أعمــال الفحــص والتدقيــق وفــق اخلطــة املعتمــدة.
ــة 2019/2018،  ــه للســنة املالي ــة مشــمولة برقابت ــى مســتوى كل جه ــة عل ــر الدوري وأجنــز التقاري
و التقريــر الســنوي عــن نتائــج الفحــص واملراجعــة علــى تنفيــذ ميزانيــات اجلهــات وحســاباتها 
اخلتاميــة للســنة املاليــة 2019/2018 للتحقــق مــن صحــة ودقــة البيانــات املاليــة عــن املصروفــات 
الفعليــة واإليــرادات احملصلــة إلــى جانــب متابعــة حركــة وتســويات احلســابات اخلارجــة عــن أبــواب 
امليزانيــة يف نهايــة الســنة املاليــة املعنيــة وكذلــك تقييــم املوجــودات واملمتلــكات متضمنــة أهــم 

املخالفــات املاليــة لكافــة اجلهــات املشــمولة برقابتــه ومــا مت بشــأنها مــن إجــراءات .
ــوان  ــا يخــص املوضوعــات محــل عمــل الدي ــي فيم ــرأي القانون ــرات بال ــوان إعــداد مذك وأمت الدي
واختصاصاتــه ، وعقــد االجتماعــات مــع  مســئولي اجلهــات املشــمولة برقابتــه ملناقشــة املالحظــات 

و املخالفــات املاليــة بهــدف وضــع الســبل للحــد منهــا ومعاجلــة آثارهــا.
وعمــل علــى إعــداد بيــان بأهــم نتائــج حتليــل البيانــات اإلجماليــة للحســاب اخلتامــي لــإدارة املاليــة 
للدولــة، وعــرض املالحظــات التــي لهــا صفــة التكــرار والتــي تشــكل ظواهــر عامــة ، وتلــك التــي 

يتعــن إبرازهــا نظــراً ملــا تتســم بــه مــن أهميــة خاصــة  مــا تســتدعي التنويــه إليهــا .
مشاريع الدعم وتطوير األداء المؤسسي :

يســعى ديــوان احملاســبة إلــى حتقيــق التميــز يف األداء املهنــي وتأكيــد دوره كشــريك فاعــل يســاهم 
يف دعــم آليــات العمــل يف اجلهــات املشــمولة برقابتــه مــن خــالل بحــث كل مــا يلــزم لتطويــر مســتوى 
األداء وكفــاءة العمــل . ومــن بــن مــا قدمــه ديــوان احملاســبة مــن جهــود يف هــذا املجــال فقــد 
ــى قــرارات شــئون  ــى إصــدار التعاميــم رقمــي )8( و)9( لســنة 2019 بشــأن التدقيــق عل عمــل عل
التوظــف، وذلــك تفعيــاًل لنــص املادتــن )10( و)12( مــن قانــون رقــم )30( لســنة 1964 بإنشــاء 
ديــوان احملاســبة ، وترجــع أهميــة تفعيــل هاتــن املادتــن إلــى مــا يترتــب علــى القــرارات اإلداريــة 
مــن آثــار ماليــة، كمــا أن اعتــراض الديــوان وبالتالــي وقــف القــرارات بقــوة القانــون مينــح اجلهــة 
اإلداريــة فرصــة ملراجعــة مشــروعية القــرار ومــن ثــم إلغــاءه أو ســحبه متــى مــا كان غيــر مشــروع، 

األمــر الــذي يســاهم يف تقليــل الرجــوع علــى اجلهــة اإلداريــة بدعــاوى اإللغــاء والتعويــض.
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وقــد عمــل ديــوان احملاســبة مــن خــالل فريــق عمــل إعــداد التعاميــم بوضــع خطــة عمــل تضمــن 
وضــوح التعاميــم الصــادرة بحيــث تكــون محــددة يف عباراتهــا وواضحــة يف إجراءاتهــا لتكــون مبثابــة 
خارطــة عمــل ومســار متكامــل للتدقيــق علــى قــرارات شــئون التوظــف ، ومتــت اإلجــراءات علــى 

النحــو التالــي:
-   حصر كافة أنواع قرارات شئون التوظف يف اجلهات املشمولة بالرقابة.

-   تصنيف القرارات طبقا للمواعيد املقررة قانونا.
ــى  ــق عل ــة يف التدقي ــة املتبع ــة اآللي ــة ملعرف ــة القطاعــات الرقابي -   إعــداد منــاذج اســتبيان لكاف
ــات  ــرارات، والصعوب ــك الق ــوان بتل ــد الدي ــات بتزوي ــزام اجله ــرارات شــئون التوظــف ومــدى الت ق

ــق.  ــة التدقي ــم لتحســن آلي ــق ومقترحاته ــي تواجــه فــرق التدقي الت
-   مت فــرز نتائــج منــاذج االســتبيان وحتليــل البيانــات اخلاصــة بــكل قطــاع ملعرفــة الصعوبــات التــي 

تواجــه فــرق التدقيــق للعمــل علــى معاجلتهــا يف التعاميــم احلديثــة.
-   بنــاء علــى النتائــج املســتخلصة مــن االســتبيانات عقــدت عــدة اجتماعــات بــن أعضــاء الفريــق 

وذلــك للعمــل علــى إعــداد التعاميــم ومنــاذج العمــل املرفقــة بهــا.
-   مت اســتطالع آراء كافــة قطاعــات الرقابــة الالحقــة واإلدارات املعنيــة بالتعاميــم املقترحــة 

ــا. ــا يؤخــذ منه ــى م ــاق عل ــم واالتف ــم متــت دراســة مقترحاته ــا، ث ــة به ــاذج املرفق والنم
ــم العمــل بهــا يف  ــى أن يت -   صــدرت التعاميــم رقمــي )8( و )9( لســنة 2019 يف 2019/6/9 عل
ــة  ــات املشــمولة برقاب ــذي يخاطــب اجله ــم )9( ال ــم رق ــر 2019، ومت نشــر التعمي األول مــن أكتوب

ــوم األحــد املوافــق 2019/10/27. ــوم( الرســمية يف ي ــت الي ــدة )الكوي ــوان احملاســبة يف جري دي

وقــد عمــل ديــوان احملاســبة علــى التعريــف بالتعاميــم الصــادرة ومبــدى أهميتهــا مــن خــالل ارســال 
التعميــم رقــم )9( لســنة 2019 لكافــة اجلهــات املشــمولة برقابــة ديــوان احملاســبة بنظــام التراســل 
اإللكترونــي ، وعقــد نــدوة تعريفيــة للتعاميــم ، وعــدة ورش عمــل بواقــع )8( ســاعات تدريبيــة 
حضرهــا )67( مدقــق مــن مختلــف القطاعــات الرقابيــة، وتضمنــت الــورش شــرح االلتزامــات 
القانونيــة علــى اجلهــات املشــمولة بالرقابــة ودور فــرق التدقيــق جتاههــا وتطبيقــات عمليــة علــى 
النمــاذج املرفقــة بالتعاميــم، كمــا مت إعــداد مــادة علميــة بعنــوان )مدخــل يف التدقيــق علــى قــرارات 
ــة بالتعاميــم رقمــي )8( و )9( لســنة  شــئون التوظــف( تتضمــن أهــم املبــادئ القانونيــة ذات الصل
2019 ، وطــرح مســابقة توعويــة بهــدف نشــر الثقافــة املعرفيــة وتشــجيع االطــالع والتعــرف علــى 
التعاميــم باإلضافــة إلــى التســويق لهــا مــن خــالل وســائل التواصــل االجتماعــي والبريــد االلكترونــي 

لكافــة فــرق التدقيــق . 
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مشــروع دعــم نظــم الرقابــة الداخليــة للجهــات المشــمولة برقابــة ديــوان 
المحاســبة حــول منهجيــة التدقيــق الداخلــي فــي الجهــات الحكوميــة .

 

تبنى ديوان احملاســبة مشــروع دعم وحدات التدقيق الداخلي يف اجلهات احلكومية وذلك بالتنســيق 
مــع كل مــن األمانــة العامــة للمجلــس األعلــى للتخطيــط والتنميــة بالتعــاون مــع مكتــب برنامــج األمم 
املتحــدة اإلمنائــي لــدى دولــة الكويــت لتنميــة مهــارات مدققــي وموظفــي مكاتــب التفتيــش والتدقيــق 
لــدى اجلهــات املشــمولة برقابــة ديــوان احملاســبة وتقــدمي الدعــم املهنــي لوحــدات التدقيــق الداخلــي 

والتــي مت إنشــاؤها وفقــاً لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )383( لســنة 2011 .
ويهــدف املشــروع إلــى دعــم وحــدات التدقيــق الداخلــي يف اجلهــات احلكوميــة لدعــم نظــم الرقابــة 
الداخليــة باجلهــات املشــمولة برقابــة ديــوان احملاســبة وتعزيــز قــدرات وحــدات التدقيــق الداخلــي 
بهــا وتقــدمي الدعــم املهنــي لتلــك الوحــدات باإلضافــة إلــى تنميــة مهــارات مدققــي الديــوان يف هــذا 
املجــال. حيــث عمــل ديــوان احملاســبة علــى تشــكيل فريــق ملشــروع دعــم وحــدات التدقيــق الداخلــي 
يف اجلهــات احلكوميــة ، وقــد قــام فريــق الديــوان بالتنســيق مــع األمانــة العامــة للمجلــس األعلــى 
للتخطيــط والتنميــة وبالتعــاون مــع مكتــب برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي لــدى دولــة الكويــت 
لطــرح هــذا املشــروع علــى مكاتــب عامليــة متخصصــة لتنفيــذه وفقــا ألحــدث املعاييــر الدوليــة يف 
التدقيــق الداخلــي ، وقــد مت التعاقــد مــع  شــركة برايــس ووتــر هــاوس كوبــرز  )PWC(  لتنفيــذ 
املشــروع والتــي باشــرت أعمالهــا يف تاريــخ 2018/6/24 ، وتكــون املشــروع مــن أربــع مراحــل ومت 

إنـــجازها علــى النحــو التالــي : 
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1.   مرحلة حتليل الفجوات ملكاتب التدقيق والتفتيش:

ــر  ــة ومت إعــداد التقري ــة حكومي ــدد )35( جه ــي لع ــق الداخل مت تشــخيص أعمــال وحــدات التدقي
الداخلــي بذلــك وكانــت النتائــج 75% جهــة حكوميــة توجــد بهــا فجــوة كبيــرة ، 11% جهــات فجــوة 

متوســطة ، 14% جهــات فجــوة صغيــرة .
ــي لــدى مكاتــب  ومت إصــدار تقريــر لتحليــل الفجــوات ومتــت مقارنــة ممارســات التدقيــق الداخل
التدقيــق والتفتيــش يف اجلهــات احلكوميــة مــع أفضــل املمارســات يف التدقيــق الداخلــي وحتليــل 

وعــرض النتائــج وفقــاً لإطــار العــام ملتطلبــات معاييــر التدقيــق الداخلــي الرئيســية. 
2.  مرحلة إعداد منهجية التدقيق الداخلي )دليل املدققن الداخلين(:

-   مت القيــام بالفهــم العــام وحتليــل الوضــع احلالــي لدوائــر ومكاتــب التدقيــق الداخلــي يف اجلهــات 
احملــددة مــن خــالل املســتندات التــي مت تزويدنــا بها.

-   مت صياغة محتويات املنهجية ، ومراجعته من قبل فريق العمل .
-   مت إصدار منهجية التدقيق الداخلي.

اجلــودة ضمــان  نظــام  )دليــل  الداخلــي  التدقيــق  جــودة  تقييــم  منهجيــة  إعــداد  مرحلــة   .3 
والرصد والتقييم(: 

-   مت إعــداد محتويــات منهجيــة التقييــم وفــق معاييــر التقييــم واالختيــار )معاييــر الصفــات : حتــدد 
اخلصائــص التــي يجــب توُفرهــا يف املؤسســات واألفــراد الذيــن ميارســون التدقيــق الداخلــي ، معايير 

األداء : تتنــاول طبيعــة التدقيــق الداخلــي وحتــّدد معاييــر اجلــودة لقيــاس أداء اخلدمــات املقّدمــة( .
-  مت إصدار منهجية تقييم جودة التدقيق الداخلي.

4.  مرحلة إعداد وإجراء عملية التدريب:

قــام فريــق مــن أعضــاء املشــروع باإلعــداد لتنفيــذ خطــة التدريــب علــى املنهجيــات وتتضمــن 
البرامــج التاليــة:

-   تدريــب موظفــي ديــوان احملاســبة علــى منهجيــة التدقيــق الداخلــي للجهــات املشــمولة برقابــة 
ديــوان احملاســبة ، وتدريبهــم علــى منهجيــة تقييــم جــودة التدقيــق الداخلــي اخلاصــة بديــوان 

احملاســبة )137 مشــارك( .
-   تدريــب موظفــي اجلهــات احلكوميــة علــى منهجيــة التدقيــق الداخلــي للجهــات املشــمولة برقابــة 

ديوان احملاســبة )133 مشــارك( .
-   تدريــب املدربــن )52 مشــارك( ، عــدد )31( مــدرب مــن مدققــي ديــوان احملاســبة، وعــدد )21) 
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مــدرب مــن موظفــي اجلهــات احلكومية.
مت االنتهــاء مــن املشــروع يف شــهر مــارس 2019 ورفعــت التوصيــات لــإدارة العليــا يف الديــوان لضمــان 

رفــع الكفــاءة وتفعيــل وحتســن أعمــال مكاتــب التدقيــق والتفتيــش وهــي كالتالــي :

-  تفعيــل اســتخدام منهجيــة التدقيــق الداخلــي مبــا يتوافــق مــع أهــداف مشــروع دعــم نظــم الرقابــة 
الداخليــة وتفعيــل عمــل مكاتــب التدقيــق والتفتيــش يف اجلهــات احلكوميــة مــن خــالل مخاطبــة 

مجلــس الــوزراء لدراســة إمكانيــة إصــدار قــرار يلــزم اجلهــات احلكوميــة بتطبيــق تلــك املنهجيــة.
 -  عرض منهجية تقييم مكاتب التدقيق الداخلي على جلنة األدلة واملعايير املهنية والرقابية لدراستها

متهيدا العتمادها.
-  تنفيــذ البرنامــج التدريبــي للجهــات التــي لــم تشــارك يف برنامــج التدقيــق الداخلــي للجهــات وذلــك 
لنشــر املعرفــة مبــا يتعلــق مبنهجيــة التدقيــق الداخلــي عــن طريــق مدققــي الديــوان الذيــن مت تدريبهم 

وتأهيلهــم مــن خــالل الــدورات التدريبية.
-  ادراج البرامج اخلاصة باملنهجيتن ضمن خطة التدريب السنوية وخطة املعينن اجلدد.

مت ارســال كتــاب رقــم 5093-4/1/1 إلــى معالــي نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر الدولــة لشــئون 
مجلــس الــوزراء حيــث تضمــن :

-   لضمــان نـــجاح املشــروع الــذي تبنــاه ديــوان احملاســبة والــذي يتوافــق مــع قــرار مجلس الــوزراء رقم 
(283( لســنة 2011 ويف إطــار مــا يســعى إليــه مجلــس الــوزراء مــن حتقيــق أهــداف اخلطــة اإلمنائيــة 
ــات  ــة حتدي ــا " مواجه ــث منه ــا جــاء باملســار الثال ــت 2016/2015 - 2020/2019 وم ــة الكوي لدول
الفســاد وكفــاءة اجلهــاز اإلداري للدولــة " ، وصــوال لتحقيــق خطــة التنميــة املنبثقــة مــن تصــور حضرة 
صاحــب الســمو أميــر البــالد لرؤيــة دولــة الكويــت بحلــول عــام 2035 ، وعليــه فــإن األمــر يتطلــب 
دراســة إمكانيــة إصــدار قــرار مجلــس الــوزراء بشــأن - تقيــد اجلهــات احلكوميــة بتطبيــق املنهجيــة .
-   االســتمرار بتدريــب جميــع العاملــن يف تلــك الوحــدات علــى العمــل مبوجبهــا حيــث أنــه مت تأهيــل 
عــدد )52( موظفــا مــن ديــوان احملاســبة ومــن اجلهــات احلكوميــة املختلفــة والذيــن لديهــم القــدرة 

علــى عقــد تلــك الــدورات مســتقبال .
مت إرســال كتــاب رقــم 5090-3/1/1 إلــى معالــي رئيــس مجلــس األمــة تضمــن التوصيــات عــن نتائــج 

ومخرجــات املراحــل التــي مــر بهــا املشــروع .

-   مت تقــدمي عــرض مرئــي بشــهر يوليــو 2019  ملراحــل املشــروع وأهــم التوصيــات والنتائــج لــكل مــن 
ســمو رئيــس مجلــس الــوزراء ومعالــي رئيــس مجلــس األمــة ، ومت إرســال منهجيــة التدقيــق الداخلــي 

إلــى جلنــة األدلــة واملعاييــر املهنيــة والرقابيــة .
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تعزيز مفهوم الشراكات التعاونية بتفعيل التعاون مع المؤسسات الدولية:
التعــاون مــع البنــك الدولــي  يف مجــال تقــدمي اخلدمــات االستشــارية  لدعــم القــدرات املؤسســية 

لديــوان احملاســبة .

يف إطــار تطويــر وحتســن بيئــة العمــل فقــد حــرص ديــوان احملاســبة علــى تعزيــز جــودة أعمالــه 
ــات  ــات واملنهجي ــر املســتمر للعملي ــن والتطوي ــدرات العامل ــة مــن خــالل دعــم ق ــره الرقابي وتقاري
ــى املخاطــر، ليتولــى  املتعلقــة بالتدقيــق بإنشــاء فريــق لدراســة وإعــداد منهــج التدقيــق املبنــي عل
ــى  ــي عل ــق املبن ــج التدقي ــل اإلرشــادي ملنه ــق بشــأن الدلي ــات الفري ــرة مبرئي ــام "بإعــداد مذك القي
املخاطــر املزمــع إعــداده مبعرفــة جلنــة األدلــة واملعاييــر املهنيــة والرقابيــة بديــوان احملاســبة" وعلــى 
ضــوء ذلــك باشــر الفريــق أعمالــه بجمــع ودراســة وحتليــل مــا ورد بأدلــة التدقيــق الصــادرة عــن 
الديــوان وجتــارب قطاعــات الديــوان املختلفــة، وكذلــك أهــم مــا ورد بأدلــة ومعاييــر التدقيــق 
وجتــارب املنظمــات والهيئــات الدوليــة واألجهــزة العليــا للرقابــة، وشــارك يف بعــض البرامــج 
ــى  ــة بهــدف التعــرف عل ــا للرقاب ــارات الرســمية لبعــض األجهــزة العلي ــة والزي ــة اخلارجي التدريبي

ــك األجهــزة. جتــارب تل
وبــادر ديــوان احملاســبة بتعزيــز مفهــوم الشــراكات التعاونيــة بتفعيــل التعاون مع املؤسســات الدولية، 
وعمــل علــى مــد جســور التعــاون مــع البنــك الدولــي بتوقيــع اتفاقيــة تعــاون بتاريــخ 14 مايــو 2019، 
ــج  ــوان احملاســبة يف إطــار برنام ــي ودي ــك الدول ــن البن ــي ب ــدمي الدعــم الفن ــص مبشــروع تق تخت
ــى املخاطــر  ــي عل ــق املبن ــج التدقي ــي يف مجــال منه ــك الدول ــرات البن ــن خب شــراكة لالســتفادة م
مــن واقــع جتربتهــم مــع األجهــزة العليــا للرقابــة املاليــة واحملاســبة، حيــث مت عقــد عــدة اتصــاالت 
هاتفيــة واجتماعــات متبادلــة ومراســالت بالبريــد االلكترونــي وورش عمــل بــن كال الطرفــن 
ــة خاصــة  ــق ووضــع منهجي ــة التدقي ــل إرشــادي لالرتقــاء بعملي ــق هــدف إعــداد دلي ــك لتحقي وذل

للتدقيــق املبنــى علــى املخاطــر كأســاس لعمليــات التدقيــق، وذلــك مــن خــالل مــا يلــي: 
-   التعــرف علــى جتربــة البنــك الدولــي وخبرتــه اخلاصــة بالتدقيــق املبنــي علــى املخاطــر، وإعــداد 

األدلــة اإلرشــادية، وتعاونــه مــع عــدة دول بهــذا الشــأن مثــل العــراق وجورجيــا وأذربيجــان.
-   التعرف على جتربة البنك الدولي وخبرته اخلاصة بتحسن جودة العمل.

-   تقــدمي الدعــم الفنــي بــن البنــك الدولــي وديــوان احملاســبة يف إطــار برنامــج شــراكة وتتمثــل 
خطــوات العمــل بعــد توقيــع اتفاقيــة التعــاون مبــا يلــي:

-   تقييــم قــدرات الديــوان احلاليــة اخلاصــة بالتدقيــق املبنــي علــى املخاطــر لتطوير اســتراتيجيات 
خاصــة بذلك.

-   وضــع اســتراتيجية وخطــة شــاملة للتدقيــق املبنــي علــى املخاطــر لتوجيــه خطــة التنفيــذ 
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وحتديــد اإلطــار الزمنــي خلطــة تنفيــذ األعمــال.
-   وضــع دليــل للتدقيــق املبنــي علــى املخاطــر الــذي يقــدم التوجيهــات بالتخطيــط والتنفيــذ 

لعمليــات التدقيــق علــى املخاطــر.
-   وضع آلية تدريب مستدامة يف الديوان حول التدقيق املبني على املخاطر.

تعزيز مفهوم الشراكات التعاونية بتفعيل التعاون مع المؤسسات الحكومية:
يحــرص ديــوان احملاســبة علــى أداء دوره الرقابــي بفاعليــة مــن خــالل اإلســهام والتعــاون الفاعــل 
مــع مختلــف اجلهــات والهيئــات بالدعــم الفنــي ملــا يُتخــذ مــن قبلهــا مــن إجــراءات وإبــداء الــرأي 
الفنــي مــن واقــع خبرتــه املهنيــة الطويلــة فيمــا يقتــرح إصــداره مــن تشــريعات ومــا يلــزم اتخــاذه مــن 

تعديــالت علــى مــا هــو قائــم منهــا .
ولتنفيــذ ذلــك الــدور بكفــاءة وفعاليــة فقــد مت تشــكيل جلنــة فنيــة متخصصــة حتــت اســم اللجنــة 
الفنيــة الدائمــة إلعــداد التعاميــم والتوصيــات الفنيــة والرقابيــة الصــادرة عــن الديــوان وإبــداء 
الــرأي علــى مســودات القوانــن واللوائــح والتعاميــم تضــم متخصصــن ماليــن وقانونيــن مــن 
العاملــن بالديــوان ميثلــون كافــة قطاعــات الديــوان ، وفــر الديــوان لهــا كافــة مقومــات أداء دورهــا 
بنجــاح وحتقيــق الهــدف املبتغــى حيــث تعمــل علــى دراســة مــا يــرد للديــوان مــن موضوعــات 
ومقترحــات تتعلــق باختصاصاتهــا ، وكذلــك مــا تكلــف بــه مــن دراســة ملوضوعــات مــن قبــل 
اإلدارة العليــا للديــوان ومختلــف قطاعــات الديــوان ، أو مــا تبــادر اللجنــة بإعــداده مــن دراســة 
ملوضوعــات مســتجدة تســتدعي دراســتها والتوجيــه بشــأنها ، أو دراســة مــا ورد مبوضوعــات يف 
اجلريــدة الرســمية "الكويــت اليــوم" وتتعلــق مبهــام واختصاصــات ديــوان احملاســبة ليتــم إحالــة 
موضوعاتهــا إلــى قطاعــات الديــوان املختلفــة التخــاذ مــا يلــزم بشــأنها ، هــذا باإلضافــة إلــى عــدد 

ــرأي بشــأنها . ــداء ال ــي متــت دراســتها وإب ــة الت مــن املوضوعــات اخلارجي
ويأتي من بن أبرز املوضوعات التي أحيلت للجنة لدراستها خالل العام 2019 ما يلي : 

-   مت تقــدمي الــرأي بتاريــخ 2019/1/14 بشــأن الدراســة "الفــرق واالزدواجيــة باالختصــاص بــن 
وزارة الدولــة لشــئون الشــباب والهيئــة العامــة للشــباب" .

-  الكتــاب الــوارد مــن وزارة املاليــة رقــم REG-2019-04214 بتاريــخ 2019/2/17 وطلبهــم 
ــث مت تشــكيل  ــة  ، حي ــدات احلكومي ــم املزاي ــرأي أو أي مقترحــات بشــأن مســودة تعمي ــدمي ال تق
فريــق فرعــي لدراســة مســودة التعميــم ومت تقــدمي مذكــرة بالــرأي واملقترحــات التــي يراهــا الديــوان 
ــخ  ــة رقــم 1/1/22 - 1725 بتاري ــل وزارة املالي ــى وكي ــوان احملاســبة الصــادر إل ــاب دي أرفقــت بكت

.  2019/3/13
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-   دراســة مشــروعي التعميــم املقترحــن أولهمــا بشــأن آليــة التدقيــق علــى قــرارات شــئون 
ــم )30( لســنة 1964 ،  ــوان احملاســبة رق ــون إنشــاء دي ــن قان ــن )10 ، 12( م ــق املادت التوظــف وف
وثانيهمــا بشــأن آليــة تنفيــذ التزامــات اجلهــات املشــمولة برقابــة الديــوان وفــق املادتــن املذكورتــن 
ــي  ــذان صــدرا برقم ــا والل ــإدارة العلي ــم ل ــع مشــروعي التعمي ــوان ومت رف ــون إنشــاء الدي ــن قان م

(8، 9( لســنة 2019 بتاريــخ 2019/6/9.
-   الكتــاب الــوارد مــن وزارة املاليــة رقــم REG-2019-11956 بتاريــخ 2019/5/12 ، ملوافاتهــم 
باملالحظــات واملقترحــات علــى التعميــم رقــم )5( لســنة 2018 بشــأن إعــداد تقديــرات ميزانيــات 
الــوزارات واإلدارات احلكوميــة والهيئــات امللحقــة وفقــا لتصنيــف امليزانيــة )األســاس النقــدي( 
تقــدمي  ومت  التعميــم  لدراســة  فرعــي  فريــق  تشــكيل  ، حيــث مت  املاليــة 2021/2020  للســنة 
املالحظــات واملقترحــات عليــه بكتــاب ديــوان احملاســبة الصــادر إلــى وكيــل وزارة املاليــة رقــم 

بتاريــخ 2019/5/30.   3759  -  1/1/22
-   مت تشــكيل فريــق فرعــي لدراســة مــا تــراه قطاعــات الديــوان مــن توصيــات وتعديــالت يــرى 
إدراجهــا علــى قواعــد تنفيــذ ميزانيــات الــوزارات واإلدارات احلكوميــة واجلهــات ذات امليزانيــات 
امللحقــة واملســتقلة للســنة املاليــة 2020/2019 ، ومراعــاة إدراجهــا ضمــن قواعــد تنفيــذ ميزانيــات 
املاليــة  للســنة  واملســتقلة  امللحقــة  امليزانيــات  ذات  واجلهــات  احلكوميــة  واإلدارات  الــوزارات 
2021/2020 ، حيــث ســيتم موافــاة وزارة املاليــة بهــا فــور االنتهــاء مــن إعدادهــا وإقرارهــا مــن 

ــوان . ــا بالدي ــل اإلدارة العلي قب

وفــي إطــار الهــدف الســابع عشــر ، وتعزيــزًا لمفهــوم الشــراكات التعاونيــة 
بتفعيــل التعــاون مــع المؤسســات الحكوميــة  نظــم ديوان المحاســبة عــددًا من 

االجتماعــات مــع عــدد مــن الجهــات الحكوميــة التــي يأتــي مــن بينهــا :
1.  وزارة الصحة :

-   يف يــوم األحــد املوافــق 6 ينايــر 2019 عقــد قطــاع الرقابــة املســبقة والدعــم الفنــي ممثــاًل عــن 
ديــوان احملاســبة اجتمــاع مــع ممثلــي مــن وزارة الصحــة ملناقشــة وتقــدمي عــرض مرئــي حــول أبــرز 
ــل  ــان نقــاط اخلل ــام 2018 بهــدف بي ــى وزارة الصحــة خــالل الع ــة املســبقة عل مالحظــات الرقاب
يف الــوزارة حتــى يتــم وضــع حلــوالً لتالفيهــا مســتقباًل. ومت االتفــاق باالجتمــاع علــى أن يتــم منــح 
ــم عقــد  ــة بشــأن هــذه املالحظــات ومــن ث ــه 3 أشــهر التخــاذ اإلجــراءات التصحيحي ــوزارة مهل ال

اجتمــاع آخــر الطــالع الديــوان علــى تلــك اإلجــراءات التصحيحيــة املتخــذة مــن قبــل الــوزارة.
-   ويف يــوم اخلميــس املوافــق 11 ابريــل 2019 مت عقــد االجتمــاع الثانــي بحضــور الســيد رئيــس 
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ديــوان احملاســبة باإلنابــة والســيد وزيــر الصحــة ووكيــل الــوزارة والــوكالء املســاعدون ومــدراء 
اإلدارات بالــوزارة ومت تقــدمي عــرض مرئــي حــول أبــرز املالحظــات املســتمرة واجلديــدة مــن بعــد 

االجتمــاع الســابق ومقارنــة أداء الــوزارة قبــل وبعــد االجتمــاع الســابق.
-   ويف يوم األربعاء املوافق 1 مايو2019 قام فريق من إدارة الرقابة املســبقة للشــؤون االجتماعية 
ــل املســاعد  ــة بصبحــان مــع الوكي ــوان احملاســبة باالجتمــاع يف مقــر إدارة املســتودعات الطبي بدي
لشــؤون األدويــة والتجهيــزات الطبيــة بــوزارة الصحــة لالطــالع ومناقشــة اإلجــراءات التصحيحيــة 
ــوان يف االجتماعــات الســابقة  ــل الدي ــات املقدمــة مــن قب ــى التوصي ــاء عل ــوزارة بن املتخــذة مــن ال

لتــاليف مالحظــات الرقابــة املســبقة علــى الــوزارة.
2.  الهيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة :

نظــم ممثلــي عــن ديــوان احملاســبة زيــارة ملقــر الهيئــة العامــة لشــؤون ذوي اإلعاقــة لشــرح تعميم )6) 
لســنة 2018 وذلــك يف يــوم الثالثــاء املوافــق 16 ابريــل 2019 ، حيــث قدم املشــاركون بالزيارة شــرحاً 
ألحــكام تعميــم ديــوان احملاســبة رقــم )6( لســنة 2018 بشــأن اســتيفاء كافــة املســتندات املطلوبــة 
ــوان احملاســبة بهــدف تــاليف تأخيراملشــاريع  ــة املســبقة بدي ــى الرقاب قبــل عــرض املوضوعــات عل
بســبب عــدم التــزام الهيئــة بأحــكام التعميــم. تبــع ذلــك االجتمــاع مــع هيئــة اإلعاقــة مبقــر الديــوان 
ملناقشــة موضوعــات األجهــزة التعويضيــة والتعاقــدات اخلاصــة بهــا ومــا يتعلــق بهــا مــن موضوعــات 
مثــل االســتثناء الــذي مت مــن قبــل اجلهــاز املركــزي للمناقصــات العامــة، واآلليــة التــي ســيتم العمــل 
بهــا حتــى نهايــة الســنة املاليــة احلاليــة، باإلضافــة إلــى آليــات العمــل التــي ســيتم اتباعهــا مســتقباًل.

3.  وزارة الدفاع :

-   بتاريــخ 18 مــارس 2019  قــام فريــق مــن ديــوان احملاســبة بزيــارة وزارة الدفاع ملناقشــة املالحظات 
املتكــررة علــى موضوعــات الــوزارة ومنهــا تلــك املتعلقــة بإجــراءات التعاقــد عــن طريــق نظــام احلــاالت 

العســكرية )FMS( وتوضيح بعض املالحظات األساســية يف املوضوعات الســرية.
-   وبتاريــخ 1 يوليــو2019 زار ممثلــي عــن ديــوان احملاســبة وزارة الدفــاع للتعريــف بتعميــم ديــوان 
احملاســبة رقــم 6 لســنة 2018 ، حيــث مت التعريــف باملســتندات األساســية الواجــب توافرهــا عنــد 
عــرض املوضــوع لــدى الديــوان وبالتالــي تزويــد ديــوان احملاســبة بكافــة املســتندات لــدى مخاطبــة 
الديــوان واحلــد مــن ظاهــرة رد أوراق املوضــوع لعــدم االلتــزام بالتعميــم املشــار إليــه أعــاله وتقليــص 

فتــرة دراســة املواضيــع. 
-   ويف 26 مــارس 2019 شــملت زيــارة ممثلــي الديــوان هيئــة التســليح ومقابلــة رئيــس األركان 
املتعلقــة  اإلجــراءات  وباألخــص  لتالفيهــا  التصحيحيــة  واإلجــراءات  املالحظــات  أهــم  ملناقشــة 

املباشــرة. بالتعاقــدات 
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4.  رئاسة احلرس الوطني :

-   مت عقــد اجتمــاع يف ديــوان احملاســبة بتاريــخ 28 ينايــر 2019 مــع ممثلــي عــن رئاســة احلــرس 
وباألخــص  املعروضــة  املواضيــع  واملتكــررة يف  الرئيســية  املالحظــات  بعــض  ملناقشــة  الوطنــي 
املالحظــات املتعلقــة بعــدم قيــام رئاســة احلــرس الوطنــي بتأهيــل الشــركات للقيــام باألعمــال 
ــق  ــك عــن طري ــل عــدد إضــايف مــن الشــركات وذل ــك قامــت الرئاســة بتأهي ــة، نتيجــة لذل املطلوب
إضافــة رابــط يف موقــع احلــرس الوطنــي مــن خاللــه تقــوم الشــركات بالتســجيل وبالتالــي تأهيلهــا 
ممــا ســاهم يف احلــد مــن التعاقــدات املباشــرة والتمديــدات والتوجــه لطرح املمارســات واملناقصات 

للحصــول علــى أســعار تنافســية وتوفيــر املــال العــام.
-   قــام مدققــن مــن ديــوان احملاســبة بتاريــخ 1 يوليــو2019 بزيــارة مقــر احلــرس الوطنــي للتعريــف 
بتعميــم ديــوان احملاســبة رقــم 6 لســنة 2018 باإلضافــة إلــى مناقشــة بعــض املالحظــات املتكــررة 
يف املواضيــع املعروضــة ، وقــد أدى هــذا االجتمــاع إلــى التعريــف باملســتندات األساســية الواجــب 
توافرهــا عنــد عــرض املوضــوع لــدى الديــوان وبالتالــي تزويــد ديــوان احملاســبة بكافــة املســتندات 
لــدى مخاطبــة الديــوان واحلــد مــن ظاهــرة رد أوراق املوضــوع لعــدم االلتــزام بالتعميــم املشــار إليــه 

أعــاله وتقليــص فتــرة دراســة املواضيــع.
5.  وزارة الداخلية :

-   بتاريــخ 23 مايــو 2019 مت إرســال كتــاب إلــى وزارة الداخليــة مــن قبــل الســيد رئيــس ديــوان 
التــي مت رصدهــا مــن خــالل دراســة  احملاســبة باإلنابــة يتضمــن أهــم املؤشــرات والظواهــر 
موضوعــات الداخليــة والتــي مت عرضهــا علــى رقابــة ديــوان احملاســبة املســبقة باإلضافــة إلــى 
 أهــم املالحظــات التــي تبينــت مــن خــالل الفحــص واملراجعــة للســنتن املاليتــن 2018/2017 

و 2019/2018.
-   نتــج عــن ذلــك جتــاوب وزارة الداخليــة حيــث أفــادت باألخــذ بكتــاب ديــوان احملاســبة املذكــور 
أعــاله وأفــادت مبوجــب كتابهــا رقــم 13147 واملــؤرخ 20 يونيــو 2019 بأنــه قــد مت األخذ مبالحظات 
الديــوان لتــاليف العديــد مــن املالحظــات وااللتــزام باتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتــاليف املالحظــات 

األخــرى والعمــل علــى عــدم تكرارهــا.
6.  وزارة اخلارجية :

-   بتاريــخ 23 مايــو2019 وبنــاء علــى مبــدأ التواصــل والتعــاون بــن وزارة اخلارجيــة مت إرســال كتــاب 
ــة  ــة يتضمــن مالحظــات الرقاب ــوزارة اخلارجي ــة ل ــوان احملاســبة باإلناب ــس دي ــل الســيد رئي مــن قب
املســبقة خــالل دراســة اإلجــراءات التــي متــت مــن قبــل وزارة اخلارجيــة ملختلــف أنــواع التعاقــدات 

التــي تبــرم وتنفــذ يف اخلــارج لســد احتياجــات البعثــات الدبلوماســية نتــج عــن ذلــك مــا يلــي :
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-   قامــت الــوزارة بتشــكيل جلنــة تتلخــص مهامهــا بدراســة الالئحــة التنظيميــة التــي تنظــم عمليــة 
اســتئجار املبانــي اخلاصــة بســكن رؤســاء البعثــات وســكن الدبلوماســين يف اخلــارج.

-   تزويــد الديــوان بجميــع اإلجــراءات بنــاء علــى دراســة اللجنــة املشــار إليهــا أعــاله عنــد عــرض 
ــى ديــوان احملاســبة ممــا أدى إلــى ســرعة  إجنــاز الدراســة يف الديــوان وإصــدار  املوضوعــات عل

كتــب الرقابــة املســبقة بفتــرات أقــل. 
-   بتاريــخ 10 أكتوبــر2019 متــت زيــارة وزارة اخلارجيــة للتعريــف بتعميــم ديــوان احملاســبة 
رقــم 6 لســنة 2018 وقــد أدى هــذا االجتمــاع إلــى التعريــف باملســتندات األساســية الواجــب 
توافرهــا عنــد عــرض املوضــوع لــدى الديــوان وبالتالــي تزويــد ديــوان احملاســبة بكافــة املســتندات 
لــدى مخاطبــة الديــوان واحلــد مــن ظاهــرة رد أوراق املوضــوع لعــدم االلتــزام بالتعميــم املشــار إليــه 

ــع. ــرة دراســة املواضي أعــاله وتقليــص فت

تعزيــز مفهــوم الشــراكات التعاونيــة بتفعيــل التعــاون المهنــي علــى مســتوى 
التنظيــم المؤسســي الرقابــي ) الدولــي ، العربــي ، اإلقليمــي ( .

ــى  ــى تعزيــز مفهــوم الشــراكات التعاونيــة بتفعيــل التعــاون املهنــي عل يحــرص ديــوان احملاســبة عل
مســتوى التنظيــم املؤسســي الرقابــي ) الدولــي ، العربــي ، اإلقليمــي ( مــن خــالل عضويــة املنظمــات 
املهنيــة يف اللجــان وفــرق العمــل ذات العالقــة بالتنميــة املســتدامة ، ودوره يف دعــم القــدرات 
املؤسســية مــن خــالل نقــل املعلومــات وتبــادل اخلبــرات واملعــارف وعــرض أفضــل املمارســات بــن 

األجهــزة الرقابيــة العليــا يف املجــال واملتمثلــة بالتالــي:
جلــان وفــرق عمــل األمانــة العامــة لدواويــن املراقبــة واحملاســبة بــدول مجلــس التعــاون لــدول اخلليج 

العربيــة التــي يشــارك الديــوان يف عضويتهــا :

-   جلنة التدريب والتطوير للعاملن بدواوين املراقبة واحملاسبة بدول املجلس
-   فريق   قواعد   الرقابة   لألجهزة   العليا   للرقابة واحملاسبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

جلان املنظمة العربية )األرابوساي( التي يشارك الديوان يف عضويتها:

-   جلنة الرقابة على أهداف التنمية املستدامة   -   جلنة املخطط االستراتيجي
-   جلنة تنمية القدرات املؤسسية                   -   جلنة املعايير املهنية والرقابية

مجموعات عمل املنظمة اآلسيوية )األسوساي( التي يشارك الديوان يف عضويتها:

-   مجموعة العمل اإلقليمية الفرعية للتدقيق البيئي



101

جلان ومجموعات عمل املنظمة الدولية )األنتوساي( التي انظم الديوان يف عضويتها بعام 2019: 

WGSDGs مجموعة العمل املعنية باألهداف واملؤشرات الرئيسية للتنمية املستدامة   -
-   اللجنة الفرعية املعنية مبراجعة النظراء

ــى ضــوء جلــان ومجموعــات عمــل املنظمــات  ــد عل ــي تعق ــات الت ــوان بالفعالي هــذا ويشــارك الدي
الرقابيــة حيــث شــارك عــدد )101 ( مشــارك بعــدد ) 32 ( فعاليــة ، وفــق التالــي :

أواًل : يف إطار املنظمة الدولية لهيئات الرقابة املالية العليا )األنتوساي( :
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ثانيًا : يف إطار املنظمة اآلسيوية لهيئات الرقابة املالية العليا )األسوساي ( :

ثالثًا : يف إطار املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة )األرابوساي(:
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رابعًا : يف إطار األمانة العامة ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية : 

هــذا وشــارك عــدد ) 2 ( مشــارك يف اجتمــاع رؤســاء األجهــزة العليــا للرقابــة املاليــة واحملاســبة 
ــة  ــة املالي ــا للرقاب ــزة العلي ــوان ” األجه ــة املســتدامة ، بعن ــى أهــداف التنمي ــق عل اخلــاص بالتدقي

ــورك . ــر األمم املتحــدة ، نيوي ــرق ” يف مق واحملاســبة حُتــدث الف
 هــذا وقــد اســتضاف ديــوان احملاســبة عــدد )6( فعاليــات مختلفــة وذلــك يف إطــار املنظمــة اآلســيوية 

)األسوســاي( واملنظمــة العربيــة )األرابوســاي( خــالل عــام 2019 وهــي علــى النحــو التالي:

ويف إطــار التعــاون املشــترك بــن األجهــزة الرقابيــة الــذي يســهم يف تعزيــز العالقــات املهنيــة وتبــادل 
اخلبــرات واملعــارف متــت اإلســتعانة مبحاضريــن متخصصــن يف معاييــر األنتوســاي لتقــدمي برامج 
تدريبيــة ملنتســبي ديــوان احملاســبة بدولــة قطــر الشــقيقة، حيــث شــارك عــدد )4( محاضريــن مــن 

ديــوان احملاســبة يف تقــدمي  )4( برامــج تدريبيــة خــالل عــام 2019 .
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هــذا وعقــد ديــوان احملاســبة عــدة اجتماعــات مــع إحــدى مكاتب التدقيــق العاملية ملناقشــة البرنامج 
التدريبــي املقتــرح مــن املكتــب واإلجــراءات اخلاصــة بتحســن آليــة التدقيــق علــى الضرائــب ورفــع 
كفــاءة مدققــي الضرائــب بالديــوان، وكذلــك دراســة العــروض املقدمــة مــن قبــل املكتــب والعــروض 
ــر مــن 4 عــروض مت دراســتها  ــى توصيــات الفريــق ، والتــي بلغــت أكث ــاء عل ــة مــن قبلهــم بن املعدل
وحتليلهــا واســتعراض املآخــذ التــي وردت بهــا أو النقــاط التــي تناســب الديــوان منهــا . وشــارك 
الديــوان  يف البرنامــج التدريبــي حــول موضــوع " ضريبــة القيمــة املضافــة  يف دول مجلــس التعــاون 

اخلليجــي " الــذي عقــد يف دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة الشــقيقة خــالل عــام 2019 .

تعزيــز مفهــوم الشــراكات التعاونية بتفعيــل التعاون المهني فــي مجال التنمية 
المســتدامة على المســتوى المحلي .

ــاً خاصــاً  ــوان احملاســبة عرضــاً مرئي ــاًل عــن دي ــة املســبقة والدعــم الفنــي ممث قــدم قطــاع الرقاب
بالدراســة التــي متــت لقيــاس مــدى فاعليــة اجلهــات يف الكويــت وقدرتهــا لتطبيــق الهــدف الســابع 
مــن خطــة األمم املتحــدة للتنميــة املستدامـــــة وفــق املقاييــس الدوليــــــة ، ومت خــالل العرض توضيح 
مــا توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج وتوصيــات فيمــا يخــص فاعليــة اجلهــات يف الكويــت وقدرتهــا 
لتطبيــق الهــدف الســابع مــن خطــة األمم املتحــدة للتنميــة املستدامـــــة ، وقــد متــت دعــوة عــدد مــن 

اجلهــات املعنيــة ، وشــاركت كل مــن : 
-   معهد الكويت لألبحاث العلمية.                     مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
-   األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط.     -   شركة البترول الكويتية العاملية.

-   مؤسسة البترول الكويتية.                            شركة نفط الكويت.
-   شركة ناقالت النفط الكويتية.                  -   شركة صناعات الكيماويات البترولية.

-   الشركة الكويتية للصناعات البترولية املتكاملة.
-   هيئة مشروعات الشراكة بن القطاعن العام واخلاص.

ومت خــالل العــرض املرئــي تبــادل وجهــات النظــر بــن الديــوان واجلهــات املشــاركة حيــث أثيــر 
النقــاش علــى عــدد مــن النقــاط اجلوهريــة التــي بينتهــا الدراســة ممــا ســاهم يف نقــل وجهــة نظــر 
الديــوان فيمــا يخــص أداء الكويــت يف مؤشــر الهــدف الســابع مــن خطــة التنميــة املســتدامة وكذلــك 

نقــل اخلبــرات بــن مختلــف اجلهــات املشــاركة والديــوان .
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تعزيــز مفهــوم الشــراكات التعاونية بتفعيــل التعاون المهني فــي مجال التنمية 
المســتدامة بيــن األجهــزة الرقابية العليا على المســتوى اإلقليمي .

شــارك ممثلــي عــن ديــوان احملاســبة بحضــور املؤمتــر اخلليجــي للتنميــة املســتدامة، وبحــث 
الـــ 7 ركائــز األساســية خلطــة التنميــة لدولــة الكويــت لعــام 2035، وهــي مجــاالت تركيــز اخلطــة 
علــى عــدد مــن البرامــج لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة لبلــوغ رؤيــة الكويــت اجلديــدة. كمــا 
شــارك يف املؤمتــر األول لتحديــات تطويــر البنيــة التحتيــة املســتدامة والــذي مت مــن خاللــه بحــث 
أبــرز التحديــات التــي مــن املمكــن مواجهتهــا عنــد تطويــر البنــى التحتيــة إلــى بنــى مســتدامة 
وكيفيــة التغلــب علــى تلــك التحديــات ومت خــالل املؤمتــر عــرض جتــارب ملشــاريع بعــض الــدول مثــل 

ــة قطــر ( . ــم 2022 ) دول ــت ( ومالعــب كأس العال ــة الكوي ــر ) دول جســر جاب

فــي إطــار تعزيــز مفهــوم الشــراكات التعاونيــة بتفعيــل التعــاون المهنــي فــي 
مجــال التنميــة المســتدامة بين األجهــزة الرقابيــة العليا على المســتوى العربي.
يف أكتوبــر 2019 نظــم ديــوان احملاســبة برنامجــاً لتبــادل اخلبــرات بــن ديــوان احملاســبة  واملجلــس 
األعلــى للحســابات يف اململكــة املغربيــة ، مــن خــالل اســتضافة وفــد منــه للمشــاركة يف البرنامــج 
التدريبــي حــول موضــوع " دور التدقيــق البيئــي يف حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة " وذلــك 
ضمــن إطــار تنفيــذ املرحلــة الثالثــة مــن خطــة عمــل اتفاقيــة التعــاون املوقعــة بــن ديــوان احملاســبة 

واملجلــس األعلــى للحســابات يف اململكــة املغربيــة، وقــد تضمــن البرنامــج احملــاور التاليــة :

-   تعريــف التدقيــق البيئــي، معاييــر التدقيــق البيئــي، وعــرض نتائــج أحــدث التقاريــر البيئيــة 
ــوان احملاســبة وهــي: لدي

1.  تقييم كفاءة وفاعلية وزارة الكهرباء واملاء باستدامة املياه العذبة )الهدف رقم 6).
2.  تقييم كفاءة وفاعلية أداء اجلهات املعنية يف مكافحة التصحر )الهدف رقم 15)

-   تعريــف التنميــة املســتدامة، أهــداف التنميــة املســتدامة ذات الصلــة بالبيئــة )الهــدف رقــم 6، 
.(15 ،14 ،13 ،12 ،11

-   االطــالع علــى أحــد مشــاريع دولــة الكويــت للطاقــة املتجــددة )مجمع الشــقايا للطاقة املتجددة(. 
)الهــدف رقم 7).

ــط  ــة واملرتب ــة اخلــاص بالبيئ ــة املغربي ــات يف املمـلكـ ــى للحســابـ ــس األعل ــر املجل -   عــرض تقري
بالتنميــة املســتدامة.
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وعلى مستوى التنظيم الداخلي واالستضافات .

-   نظــم ديــوان احملاســبة احللقــة النقاشــية بالتعــاون مــع مكتــب مراجــع ومدقــق عــام الهنــد حــول 
موضــوع التدقيــق علــى الضرائــب ، حيــث قــدم الديــوان ممثــاًل بفريــق الضريبــة تقريــراً متكامــاًل 

حــول احللقــة النقاشــية وتوصياتــه بشــأن أهــم النقــاط املســتفادة منهــا .
ويف إطار اتفاقيات التعاون .

-   اتفاقية التعاون الثنائي مع مكتب مراجع ومدقق عام الهند

يف مجــال التدقيــق علــى الضرائــب عمــل ديــوان احملاســبة علــى التنســيق والتواصــل مــع أعضــاء 
مكتــب مراجــع ومدقــق عــام الهنــد ألخــذ مقترحاتهــم وتوصياتهــم لتحديــث دليــل التدقيــق علــى 
الضرائــب بعــد أن متــت ترجمتــه للغــة اإلجنليزيــة مــن قبــل قســم الترجمــة التابــع إلدارة التدريــب 

والعالقــات الدوليــة. 
-   اتفاقية التعاون الثنائي مع املجلس األعلى للحسابات / اململكة املغربية

-   املشــاركة يف احللقــة النقاشــية حــول "التدقيــق املبنــي علــى املخاطــر" يف نطــاق تفعيــل املرحلــة 
األولــى مــن خطــة عمــل اتفاقيــة التعــاون املبرمــة بــن اجلهازيــن

-   شــارك ديــوان احملاســبة يف احللقــة النقاشــية حــول "احلوكمــة علــى القطــاع العــام" التــي نظمهــا 
املجلــس األعلــى للحســابات / اململكــة املغربيــة الشــقيقة يف إطــار تفعيــل املرحلــة الثانيــة مــن خطــة 

عمــل اتفاقيــة التعــاون املبرمــة بــن اجلهازيــن.
-  اتفاقية التعاون الثنائي مع غرفة احلسابات بجمهورية أذربيجان )جتديد إبرام االتفاقية(.

مت تقــدمي عــرض مرئــي حــول نظــام إدارة العمليــات الرقابيــة )AMS( لوفــد غرفــة احلســابات 
بجمهوريــة أذربيجــان وذلــك مــن قبــل فريــق صيانــة وحتســن العمليــات الرئيســة )UML( علــى 

.(AMS( مســتوى الديــوان ونظــام إدارة العمليــات الرقابيــة

 تعزيــز مفهــوم الشــراكات التعاونيــة بتفعيــل الــدور الرقابــي فــي مجــال
تكنولوجيا المعلومات .

وتعــد  والتعــاون،  بالشــراكة  باإللتــزام  إال  املســتدامة  التنميــة  مــن  األهــداف  ال ميكــن حتقيــق 
التكنولوجيــا وســيلة هامــة لتبــادل األفــكار وتعزيــز اإلبتــكار والتعــاون بــن اجلهــات، وتعــد الشــركة 
الوطنيــة ملشــاريع التكنولوجيــا إحــدى الشــركات املشــمولة برقابــة ديــوان احملاســبة ويأتــي مــن بــن 
أهــم أغراضهــا العمــل علــى نقــل التكنولوجيــا املتقدمــة إلــى دولــة الكويــت يف مختلــف املجــاالت، 
وذلــك عــن طريــق إقامــة املشــروعات املتخصصــة ذات التقنيــة العاليــة لتنميــة االقتصــاد الوطنــي 
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أو املشــاركة فيهــا وتعتبــر املالحظــات التــي يبديهــا الديــوان معينــا لهــا يف معرفــة أوجــه الضعــف 
فيهــا مبــا يســاعدها علــى النهــوض لتــاليف تلــك املالحظــات وحتقيــق الهــدف مــن إنشــاء الشــركة .
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