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االفتتـاحيـةاالفتتـاحيـة

ـــه  ـــة املســـاندة ل ـــة واملهني ـــاط يف البحـــث العلمـــي وإعـــداد الدراســـات املتخصصـــة يف املجـــال احملاســـبي واملجـــاالت العلمي ـــدور املن ـــح ال أصب
علـــى قـــدر كبيـــر مـــن األهميـــة ، فاجتهـــت املؤسســـات احلكوميـــة وغيـــر احلكوميـــة إلـــى تأكيـــد مفهـــوم الفكـــر املهنـــي املتخصـــص مـــن خـــال 
دعـــم حركـــة البحـــث العلمـــي والدراســـات املتخصصـــة ونشـــاط إعـــداد االصـــدارات املهنيـــة، فأتـــى هـــذا النشـــاط يف طليعـــة األنشـــطة التـــي 
تتبناهـــا املؤسســـات املهنيـــة لتحقيـــق التطـــور ومواكبـــة جديـــد املجـــال املهنـــي بهـــدف ســـد النقـــص يف اإلصـــدارات املتخصصـــة التـــي ترعاهـــا 

دور النشـــر املختلفـــة وباألخـــص منهـــا مـــا يصـــدر باللغـــة العربيـــة.

هـــذا مـــن جانـــب، ومـــن جانـــب آخـــر حتمـــل اإلصـــدارات املهنيـــة املتخصصـــة الصـــادرة عـــن املؤسســـات الرســـمية ال ســـيما أجهـــزة الرقابـــة 
العليـــا قيمـــة مهنيـــة وعلميـــة عاليـــة كونهـــا قائمـــة علـــى اجتهـــادات املتخصصـــن بتوظيـــف مهاراتهـــم البحثيـــة ليقدمـــوا انعكاســـات لتجـــارب 
ـــة  ـــه املهني ـــى مكانت ـــوان احملاســـبة باإلضافـــة إل ـــه . ويف هـــذا اكتســـب دي ـــت أدوات ـــرات مترســـت العمـــل وأتقن ـــج خب ـــل نتائ ـــة متث ـــة واقعي مهني
ـــا  ـــة أنواعه ـــي ودعـــم نشـــاطاته بكاف ـــي وتبن ـــي واملهن ـــة النشـــر العلم ـــه حرك ـــة لرعايت ـــة علمي ـــام مكان ـــال الع ـــة امل ـــل حلماي ـــة تعم ـــة رقابي كجه
ليســـاهم بـــدوره يف إثـــراء الفكـــر احملاســـبي فامتلـــك بهـــذا حصيلـــة مرجعيـــة قيمـــة ، تنوعـــت إصداراتهـــا مـــا بـــن كتـــب وتقاريـــر وأدلـــة 
ـــوان وجهـــة رئيســـية تغـــذي  مهنيـــة واسترشـــادية ، ودراســـات بحثيـــة وأوراق عمـــل … ، فنالـــت منتجاتـــه صـــدى جنـــاح ســـاهم يف اتخـــاذ الدي
ـــر  ـــه غي ـــوان ومنتجات ـــك فكـــري للدي ـــا مل ـــز بكونه ـــي تتمي ـــة الت ـــة واملهني ـــوان باملراجـــع العلمي ـــن املتخصصـــن مـــن داخـــل وخـــارج الدي الباحث

متوافـــرة يف ســـوق النشـــر اخلارجـــي. 

ـــري املتخصـــص كنتيجـــة  ـــاج الفك ـــة لإلنت ـــة راعي ـــة وجه ـــواد العلمي ـــة مصـــدرة للم ـــزة كجه ـــة املتمي ـــوان احملاســـبة هـــذه املكان ـــك دي ـــد امتل وق
ـــز املعرفـــة املتخصصـــة  ـــا لتعزي ـــة اإلعـــداد والبحـــث العلمـــي املتخصـــص نصـــب اهتمامه ـــي وضعـــت حرك لسياســـات التخطيـــط والدعـــم الت
ـــداع  ـــه ، ووجـــه إلـــى توثيقـــه وتنظيمـــه مـــن خـــال إصـــدار القـــرار التنظيمـــي رقـــم 12 لســـنة 2012 اخلـــاص بإي ودعـــم الفكـــر املهنـــي وإثرائ
وتنظيـــم وتوثيـــق اإلنتـــاج الفكـــري مـــن خـــال مركـــز املعلومـــات لديـــوان احملاســـبة ليختـــص بـــإدارة إصداراتـــه وفـــق آليـــة تنظيميـــة معتمـــدة، 
وأكـــد الديـــوان أيضـــا علـــى اهتمامـــه بإنتاجـــه الفكـــري ورعايتـــه لـــه بجعـــل هـــذا التوجـــه هـــدف اســـتراتيجي إذ جـــاء يف إطـــار الهـــدف 
االســـتراتيجي األول يف اخلطـــة االســـتراتيجية اخلامســـة لديـــوان احملاســـبة 2025/2021 الهـــدف اخلـــاص " ببنـــاء القـــدرات البشـــرية 
واملؤسســـية والتنظيميـــة " ، وضمـــن مبادراتـــه جـــاءت " تنميـــة البنيـــة املرجعيـــة املتخصصـــة القـــادرة علـــى تقـــدمي خدمـــات الدعـــم املرجعـــي 
العلمـــي واملهنـــي " لتصبـــح تلـــك املبـــادرة وســـيلة اســـتراتيجية الســـتكمال مســـيرة البنـــاء املرجعـــي املتخصـــص لديـــوان احملاســـبة لتعمـــل مـــن 

ـــك كل يف مجـــال اختصاصـــه. ـــق ذل ـــى حتقي ـــا عل ـــة واملختصـــن به ـــا التنظيمي ـــوان ووحداته ـــا قطاعـــات الدي خاله
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المحاســبة يقــدم عرضــا مرئيا لمجلس الــوزراء حول المالحظات 
الــواردة بتقرير الديوان للســنة المالية 2021/2020

ــاء علــى دعــوة مــن مجلــس الــوزراء لاجتمــاع مــع ديــوان احملاســبة قــام رئيــس ديــوان احملاســبة فيصــل الشــايع وعــدد مــن  بن
قياديــي الديــوان بتقــدمي العــرض املرئــي املتضمــن بيانــا إحصائيــاً بتســوية املاحظــات الــواردة بتقريــر الديــوان للســنة املاليــة 
ــوزراء االســتثنائي مــع  ــس ال ــوان خــال اجتمــاع مجل ــوزراء للدي ــس ال ــس األمــة ومجل ــان عــن تكليفــات مجل 2021/2020، وبي

اجلهــات الرقابيــة يــوم اخلميــس املوافــق 24 مــارس 2022.
الــوزرات  الــواردة بتقاريــره علــى  الــوزراء حلضــور الديــوان ملناقشــة آليــة تــايف املاحظــات  وثمــن الشــايع دعــوة مجلــس 
بــأن هــذا األمــر يعكــس اهتمــام مجلــس  إلــى ماحظاتــه وتوصياتــه، مبينــاً  واملؤسســات والهيئــات احلكوميــة، واالســتماع 
ــع  ــة لتفاديهــا وضمــان من ــوان احملاســبة مــن مخالفــات وماحظــات، وكذلــك لبحــث الســبل الكفيل ــر دي ــوزراء ملــا جــاء بتقاري ال

تكرارهــا، مؤكــداً بــأن تلــك الدعــوة وتلبيــة ديــوان احملاســبة لهــا جتســيداً ملــا جــاء باملــادة )151( مــن الدســتور.
ــز  ــة تعزي ــا بهــذا الشــأن بغي ــي يقــوم به ــوزراء بنتيجــة الدراســات الت ــس ال ــوان ســيقوم مبوافــاة مجل ــأن الدي وأوضــح الشــايع ب

ــز. ــا العزي ــر لوطنن ــود باخلي ــام وترشــيده ويع ــال الع ــى امل ــذي مــن شــأنه احملافظــة عل ــاون املثمــر وال التع
وثمــن مجلــس الــوزراء الــدور الريــادي الــذي يقــوم بــه ديــوان احملاســبة يف احلفــاظ علــى املــال العــام ومعاونــة اجلهــات 
احلكوميــة يف حتســن أدائهــا املالــي، مشــيدا مبــا يقــوم بــه الديــوان مــن دراســات وتقاريــر مــن شــأنها تطويــر العمــل احلكومــي 

املالــي وترشــيد االنفــاق.
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اســتقبل رئيــس ديــوان احملاســبة فيصــل الشــايع وزيــر الصحــة أ.د خالــد الســعيد ومجموعــة مــن قياديــي الــوزارة ملناقشــة 
املاحظــات واملخالفــات اخلاصــة بالــوزارة بهــدف إيجــاد احللــول املناســبة لهــا، وذلــك يــوم اخلميــس املوافــق 31 مــارس 2022.
ومثــل الديــوان يف االجتمــاع كًا مــن وكيــل ديــوان احملاســبة باإلنابــة يوســف املزروعــي، والوكيــل املســاعد لقطــاع الرقابــة علــى 
ــر  ــور، ومدي ــد العبدالغف ــي خال ــة املســبقة والدعــم الفن ــل املســاعد لقطــاع الرقاب ــس، والوكي ــات املســتقلة ســامي الدويهي اجله
إدارة الرقابــة علــى الشــؤون االجتماعيــة واخلدميــة فاطمــة البصيــري، ومراقــب بــإدارة الرقابــة علــى الشــؤون االجتماعيــة 
الســبيعي، ومدقــق  الشــؤون االجتماعيــة واخلدميــة علــي  الرقابــة علــى  بــإدارة  واخلدميــة علــي بوحيمــد، وكبيــر مدققــن 
رئيســي بــإدارة الرقابــة املســبقة للشــؤون االجتماعيــة فاطمــة درويــش، ومدقــق  بــإدارة الرقابــة علــى الشــؤون االجتماعيــة 
ومدقــق  املناعــي،  شــهد  واخلدميــة  االجتماعيــة  الشــؤون  علــى  الرقابــة  بــإدارة  مســاعد  ومدقــق  الغــامن،  دميــه  واخلدميــة 
مســاعد بــإدارة الرقابــة علــى الشــؤون االجتماعيــة واخلدميــة ماجــد الهاجــري، ومدقــق مســاعد بــإدارة الرقابــة علــى الشــؤون 
االجتماعيــة واخلدميــة حصــة املطيــري، ومدقــق مســاعد بــإدارة الرقابــة علــى الشــؤون االجتماعيــة واخلدميــة فــرح املعصــب.

كمــا مثــل وزارة الصحــة يف االجتمــاع كًا مــن وكيــل وزارة الصحــة د. مصطفــى رضــا، والوكيــل املســاعد لشــؤون الرقابــة 
الدوائيــة والغذائيــة د.عبــداهلل البــدر، والوكيــل املســاعد للشــؤون املاليــة هشــام الدليمــي، والوكيــل املســاعد للشــؤون القانونيــة 
محمــد الســبيعي، ومستشــار بــوزارة الصحــة ســهى الصالــح، 
ومستشــار  الدشــتي،  محمــد  الصحــة  بــوزارة  ومستشــار 
د.  الصحــة  بــوزارة  ومستشــار  البــدر،  فهــد  الصحــة  بــوزارة 
هشــام الهاشــمي، ومستشــار بــوزارة الصحــة فاطمــة دشــتي، 
ومستشــار بــوزارة الصحــة جاســم الفــودري، ومستشــار بــوزارة 
الصحــة د. فهــد العيســى، ومستشــار بــوزارة الصحــة د. ناديــة 

الكنــدري.

الصحة

الشــايع يســتقبل عددًا من وزراء الدولة ومســؤوليها
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اســتقبل رئيــس ديــوان احملاســبة فيصــل الشــايع نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر الدفــاع الشــيخ طــال اخلالــد الصبــاح لبحــث 
ســبل التعــاون بــن الديــوان ووزارة الدفــاع وتطويــر العاقــة مــا بــن الطرفــن، وذلــك يــوم األربعــاء املوافــق 23 مــارس 2022. 
ومثــل الديــوان يف االجتمــاع كًا مــن وكيــل ديــوان احملاســبة باإلنابــة يوســف املزروعــي، ومستشــار رئيــس الديــوان إســماعيل الغــامن، 
والوكيــل املســاعد لقطــاع الرقابــة علــى الــوزارات واإلدارات احلكوميــة عصــام الرومــي، ومديــر إدارة الرقابــة علــى الدفــاع واألمــن 
ــى الدفــاع واألمــن والشــؤون العامــة أحمــد العنــزي، وكبيــر مدققــن  ــة عل ــإدارة الرقاب والشــؤون العامــة غيــداء الســابج، ومراقــب ب
ــة  ــة املســبقة للشــؤون العامــة خول ــإدارة الرقاب ــى الدفــاع واألمــن والشــؤون العامــة عبــداهلل الشــيتان، ومراقــب ب ــة عل ــإدارة الرقاب ب

ــة أحمــد املطيــري. ــة املســبقة للشــؤون االقتصادي ــإدارة الرقاب ــر مدققــن ب احلــذران، وكبي
كمــا مثــل وزارة الدفــاع يف االجتمــاع كًا مــن معــاون رئيــس األركان لهيئــة اإلدارة والقــوى البشــرية اللــواء الركــن د.خالــد الكنــدري، 

الركــن  العميــد  الدفــاع  ووزيــر  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  نائــب  هيئــة  ورئيــس 
ــل وزارة مســاعد  ــة ووكي ــل وزارة مســاعد للشــؤون املالي ــوب املــرزوق، ووكي محب
للشــؤون القانونيــة بالتكليــف معــن الرشــيد، ومديــر مديريــة برمجــة امليزانيــة 
العقيــد الركــن فهيــد العنــزي، ومديــر مكتــب التفتيــش والتدقيــق الســيد نــواف 
الســمحان، ومســاعد مديــر مكتــب الوكيــل الســيدة هيــا الطــراروة، ومراقــب 
العقــود  ومراقــب  الســاعي،  مــرمي  الوكيــل  مكتــب   - ديــوان احملاســبة  شــؤون 
القانونيــة  الشــؤون   - والــرأي  الفتــوى  ومراقــب  قمبــر،  ســعد  واملطالبــات 
البعيجــان،  عبداللطيــف  املقابــات  قســم  ورئيــس  إســماعيل،  عبدالــرزاق 
العنــزي. م.دالل  والتدقيــق  التفتيــش  مكتــب   - اخلارجــي  بالتجهيــز  وموظــف 

الدفاع

ــاء واملــاء والطاقــة  ــر الكهرب ــر النفــط ووزي ــوزراء ووزي ــوان احملاســبة فيصــل الشــايع نائــب رئيــس مجلــس ال اســتقبل رئيــس دي
يــوم اخلميــس املوافــق ١٠  املتجــددة د. محمــد الفــارس ملناقشــة املوضوعــات املتعلقــة مبشــروع العــدادات الذكيــة، وذلــك 

مــارس ٢٠٢٢.
وحضــر االجتمــاع مــن الديــوان كًا مــن وكيــل ديــوان احملاســبة باإلنابــة يوســف املزروعــي، ومستشــار رئيــس الديــوان إســماعيل 
الغــامن، والوكيــل املســاعد لقطــاع الرقابــة املســبقة والدعــم الفنــي خالــد عبدالغفــور، ومديــر إدارة الدعــم الفنــي بالنــدب أســامة 
ــة املســبقة  ــي لقطــاع الرقاب ــب الفن ــر املكت ــال البحــر، ومدي ــة امتث ــة املســبقة للشــؤون االقتصادي ــر إدارة الرقاب ــارس، ومدي الف
ــر أشــكناني، وكبيــر مدققــن يف  والدعــم الفنــي زهي
إدارة الرقابــة املســبقة للشــؤون االقتصاديــة أحمــد 

الفــارس.
كمــا حضــر مــن وزارة الكهربــاء واملــاء كًا مــن وكيــل 
والوكيــل  الفريــج،  م.خليفــة  واملــاء  الكهربــاء  وزارة 
م.مطلــق  الكهربائيــة  النقــل  لشــبكات  املســاعد 
ــة العمــاء أحمــد  ــل املســاعد خلدم ــي، والوكي العتيب
يف  والصيانــة  العقــود  ادارة  ومديــر  الرشــيدي، 

العجمــي. م.ملــوح  العمــاء  خدمــة  قطــاع 

لنفط ا
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نائــب  الشــايع  فيصــل  احملاســبة  ديــوان  رئيــس  اســتقبل 
رئيــس االحتــاد الوطنــي للموظفــن د.خالــد البــراك ورئيــس 
نقابــة العاملــن بــوزارة التعليــم العالــي هيــا العــوض، وذلــك 

ــوان. ــر ٢٠٢٢ يف مقــر الدي ــوم االحــد املوافــق ١٣ فبراي ي
أعلــى  علــى  احملافظــة  ســبل  تعزيــز  الزيــارة  اســتهدفت 
الوعــي  مســتوى  رفــع  إلــى  والســعي  الشــفافية  معاييــر 

العمــل. بيئــة  لتطويــر  الوظيفــي 

ووكيــل  الشــايع  فيصــل  احملاســبة  ديــوان  رئيــس  اســتقبل 
ــة  ــر اخلارجي ــة يوســف املزروعــي مســاعد وزي ــوان باالناب الدي
لشــؤون معهــد ســعود الناصــر الدبلوماســي ســعادة الســفير 
ناصــر الصبيــح، وملحــق دبلوماســي د. ســارا العجمــي، لبحــث 
مجــاالت التعــاون بشــأن التدريــب بــن الديــوان ومعهــد ســعود 
الناصــر الدبلوماســي بــوزارة اخلارجيــة، وذلــك يــوم االثنــن 

املوافــق ٤ أبريــل ٢٠٢٢ يف مقــر الديــوان.

الدفــاع  ووزيــر  الــوزراء  لشــؤون مجلــس  الدولــة  ووزيــر  وزيــر اخلارجيــة  الشــايع  ديــوان احملاســبة فيصــل  رئيــس  اســتقبل 
بالوكالــة الشــيخ د. أحمــد ناصــر الصبــاح ملناقشــة ماحظــات ديــوان احملاســبة وذلــك يــوم األحــد املوافــق ٢٠ فبرايــر ٢٠٢٢.

ومثــل فريــق الديــوان باالجتمــاع إلــى جانــب الشــايع كل مــن وكيــل ديــوان احملاســبة باإلنابــة يوســف املزروعــي، ومستشــار رئيــس 
ديــوان احملاســبة اســماعيل الغــامن، والوكيــل املســاعد لقطــاع الرقابــة املســبقة والدعــم الفنــي خالــد العبدالغفــور، والوكيــل 
املســاعد لقطــاع الرقابــة علــى الــوزارات واإلدارات احلكوميــة عصــام الرومــي، ومديــر إدارة الرقابــة علــى الدفــاع واألمــن 

بــإدارة  بالنــدب  ومراقــب  الســابج،  غيــداء  العامــة  والشــؤون 
الرقابــة علــى الدفــاع واألمــن والشــؤون العامــة عبداللطيــف 
الســهيل، وكبيــر مدققــن بــإدارة الرقابــة علــى الدفــاع واألمــن 

والشــؤون العامــة عبــداهلل الشــيتان.
كمــا مثــل وزارة اخلارجيــة يف االجتمــاع كًا مــن نائــب وزيــر 
الوزيــر  ومســاعد  الظفيــري،  مجــدي  الســفير  اخلارجيــة 
للشــؤون املاليــة الســفير عدنــان اخلضيــر، ومســاعد الوزيــر 
الوزيــر  ومســاعد  الغــامن،  غــامن  الســفير  القانونيــة  للشــؤون 
للشــؤون القنصليــة بالوكالــة املستشــار مشــعل املضــف، ونائــب 
مســاعد الوزيــر للشــؤون القانونيــة املستشــار ســالم الشــبلي.

ية
رج

خا
ال



عقــد ديــوان احملاســبة نــدوة فنيــة بعنــوان "التحــول الرقمــي" خــال الفتــرة مــن ٢٩ - ٣٠ مــارس ٢٠٢٢ بحضــور نائــب رئيــس 
ــور  ــرول بجامعــة الكويــت الدكت ــة الهندســة والبت ــة التدريــس يف كلي ــدوة عضــو هيئ ــوان عــادل الصرعــاوي، حيــث قــدم الن الدي

عبــداهلل املطــوع.

اســتهدفت النــدوة حتقيــق أقصــى اســتفادة مــن تطبيقــات التكنولوجيــا والــذكاء االصطناعــي وأســاليب العمــل احلديثــة لتوفيــر 
ــق إجنــاز إجــراءات  ــة، ولتحقي ــادئ احلوكم ــق مب ــرار ولتحقي ــات لدعــم اتخــاذ الق ــل البيان ــد واملســاعدة يف حتلي ــت واجله الوق
العمــل بشــكل ســريع، وتقليــل األخطــاء وزيــادة دقــة إجنــاز األعمــال، وحتليــل البيانــات الضخمــة بأقصــى ســرعة لدعــم اتخــاذ 

القــرار، باإلضافــة إلــى حتقيــق الرضــا الوظيفــي ملوظفــي الديــوان.

شــبكة  علــى  املؤسســة  ومقــر  واجهــة  يعتبــر  الــذي  اإللكترونــي  املوقــع  وهــي  الرقمــي  التحــول  متضمنــات  النــدوة  تناولــت 
ــاء نظــام إلكترونــي متكامــل، وأنظمــة إدارة العمــاء  االنترنــت، ونظــام إدارة املهــام، وإدارة املــوارد البشــرية التــي تتمثــل يف بن
ســواء للجهــات اخلارجيــة التــي يتعامــل معهــا الديــوان أو موظفــي الديــوان، باإلضافــة إلــى أنظمــة إدارة العمليــات املاليــة 

واملســتودعات ووجــود برامــج لتحليــل البيانــات املاليــة وإدارة املخــزون وحفــظ امللفــات إلكترونيــاً.
التقنــي  للتحــول  النجــاح  الرقمــي مــن جتــارب اآلخريــن حيــث إن مفتــاح  التحــول  كمــا ناقشــت معوقــات ومشــكات خطــة 
يتلخــص يف عــدة أمــور أبرزهــا اقتنــاع القــادة واإلشــرافين بأهميــة وفوائــد التحــول الرقمــي يف بالديــوان، ووجــود أنظمــة 
تقنيــة إداريــة مبســطة تســاعدهم يف الدخــول إلــى عالــم التحــول الرقمــي بســهولة، باإلضافــة إلــى تكويــن فريــق مختــص 

بالتحــول التقنــي يضــم خبــرات متنوعــة.

 وتطرقــت النــدوة إلــى آليــات تنفيــذ التحــول الرقمــي عــن طريــق حتليــل وتشــخيص الوضــع احلالــي للديــوان وتقييــم أســاليب 
العمــل، وتصميــم خريطــة العمــل التــي يحــدد فيهــا األهــداف املرحليــة واجلــدول الزمنــي لإلجنــاز، وهندســة العمليــات املتبعــة 

يف الديــوان وحتســينها، باإلضافــة إلــى اختيــار فريــق العمــل املشــرف الــذي يتصــف باخلبــرات املتنوعــة.

ديــوان المحاســبة يعقد ندوة حــول التحول الرقمي
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 وحضــر النــدوة إلــى جانــب الصرعــاوي كل مــن الوكيــل املســاعد 
لقطــاع الرقابــة علــى اجلهــات املســتقلة ســامي الدويهيــس، والوكيــل 
املســاعد لقطــاع الرقابــة علــى اجلهــات امللحقــة والشــركات يوســف 
ــر  ــي، ومدي ــات فيصــل العدوان ــة املعلوم ــر إدارة تقني ــوزان، ومدي الف
املكتــب الفنــي لقطــاع الرقابــة علــى الــوزارات واإلدارات احلكوميــة 
ســعد القحطانــي، ومراقــب يف إدارة التدريــب والعاقــات الدوليــة 
التدريــب  إدارة  يف  تدريــب  رئيســي  ومنســق  الرشــود،  عزيــزة 
تنفيــذ  تدريــب  ومنســق  املطيــري،  أحمــد  الدوليــة  والعاقــات 
وتقييــم البرامــج التدريبيــة يف إدارة التدريــب والعاقــات الدوليــة 

بنــدر العنــزي.

شــارك ديــوان احملاســبة يف ورشــة العمــل املنظمــة مــن قبــل ممثلــي الســفارة الفرنســية بدولــة الكويــت بحضــور مجموعــة 
مــن املختصــن مبؤسســة )MINFRA(  وهــي اجلهــة الفرنســية املعادلــة لهيئــة مشــروعات الشــراكة، وذلــك يــوم األربعــاء 

املوافــق ٢٣ مــارس ٢٠٢٢ يف فنــدق ميلينيــوم. 
اســتعرضت الورشــة نظــام الشــراكة يف اجلمهوريــة الفرنســية وتبــادل اخلبــرات مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى الهيكلــة 

للمشــاريع. واملاليــة  القانونيــة 

لــوزارة  التابعــة  اخلــاص  العــام  القطاعــن  بــن  الشــراكة  وحــدة  التحتيــة يف  البنيــة  متويــل  مشــاريع  مديــر  مــن  كل  وقــدم 
االقتصــاد واملاليــة وإصــاح اإلدارة الفرنســية )FinInfra( لــور هيلزنكــوب، ومديــر مشــاريع متويــل البنيــة التحتيــة يف وحــدة 
الشــراكة بــن القطاعــن العــام اخلــاص التابعــة لــوزارة االقتصــاد واملاليــة وإصــاح اإلدارة الفرنســية )FinInfra( نيكــوالس 

ــازات. ــام اخلــاص واالمتي ــن القطاعــن الع ــة الفرنســية يف مجــال الشــراكة ب ــاً حــول التجرب فيتــال عرضــاً مرئي

ــاً حــول "العصــر  ــف احلــداد عرضــاً مرئي ــام اخلــاص ناي ــن القطاعــن الع ــة مشــروعات الشــراكة ب ــن هيئ ــل م ــدم ممث ــا ق كم
اجلديــد للكويــت مــن خــال الشــراكة بــن القطاعــن العــام واخلــاص".

ــوان كل مــن عضــو أول للمكتــب الفنــي  وشــارك يف ورشــة العمــل مــن الدي
لقطــاع الرقابــة املســبقة والدعــم الفنــي علــي خشــاوي، وكبيــر مدققــن 
العتيبــي،  بنــدر  والتنظيميــة  االقتصاديــة  الشــؤون  علــى  الرقابــة  بــإدارة 
ومترجــم أول بــإدارة التدريــب والعاقــات الدوليــة يعقــوب الــوزان، ومدقــق 
االســتثمارية  للشــؤون  امللحقــة  اجلهــات  علــى  الرقابــة  بــإدارة  مســاعد 

واخلدميــة تهانــي الشــمري.
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المحاســبة يشــارك في ورشــة العمل المنظمة من قبل الســفارة الفرنســية 
حول نظام الشــراكة
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"المحاســبة" يقــدم محاضرة لمتدربي هيئة أســواق المــال حديثي التخرج

يف إطــار حــرص ديــوان احملاســبة علــى تعريــف املجتمــع بــدوره باحملافظــة علــى املــال العــام، نظــم ديــوان احملاســبة محاضــرة 
عبــر االتصــال املرئــي ملتدربــي هيئــة أســواق املــال حديثــي التخــرج عــن طبيعــة عمــل ديــوان احملاســبة يــوم االثنــن املوافــق 
٣١ ينايــر ٢٠٢٢، مبشــاركة ٢٠ متــدرب، قدمهــا رئيــس قســم العاقــات العامــة بــإدارة اإلعــام والعاقــات العامــة ومركــز 

املعلومــات عبــداهلل الســجاري.

تضمنــت احملاضــرة نبــذة مختصــرة عــن نشــأة الديــوان وتقــدمي قانــون إنشــائه للمتدربــن، حيــث يهــدف الديــوان إلــى حتقيــق 
رقابــة فعالــة علــى املــال العــام مبــا يكفــل حمايتــه وضمــان اســتخدامه واســتقاليته، كمــا اســتعرض الســجاري أنــواع الرقابــة 

التــي ميارســها الديــوان علــى اجلهــات التابعــة لرقابتــه، باإلضافــة إلــى دوره الرقابــي يف املجتمــع.

ــام،  ــال الع ــى امل ــل حرصــه عل ــة مبــا يكف ــة أو فني ــوان ســواء إداري ــا الدي ــوم به ــي يق ــت احملاضــرة أهــم األنشــطة الت ــا تناول كم
واســتعراض أبــرز اإلجنــازات والتقاريــر الرقابيــة التــي يصدرهــا الديــوان، حيــث يصــدر ديــوان احملاســبة تقريــراً ســنوياً يقــدم 
لســمو أميــر البــاد وولــي عهــده األمــن ومجلــس األمــة ومجلــس الــوزراء، ووزيــر املاليــة كمــا ينشــر التقريــر الســنوي عبــر 

موقعــه اإللكترونــي.  

أخبار الديوانأخبار الديوان

58 عامًا... وتســتمر الرقابة
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يف الســابع مــن يوليــو مــن كل عــام يحتفــل ديــوان احملاســبة بذكــرى إنشــائه يف عــام 1964 ومــع صــدور الدســتور الكويتــي 
ــون اســتقاله، حيــث  ــة يكفــل القان ــة املالي ــوان للمراقب ــى إنشــاء دي ــى بالنــص صراحــة عل ــذي عن ــر عــام 1962، ال يف 11 نوفمب
ــون اســتقاله  ــة يكفــل القان ــة املالي ــوان للمراقب ــون دي ــى أن " ينشــأ بقان ــت عل ــة الكوي ــادة رقــم "151" مــن دســتور دول نصــت امل
ــة وإنفــاق مصروفاتهــا يف حــدود  ــرادات الدول ــل إي ــس األمــة يف حتصي ــس األمــة، ويعــاون احلكومــة ومجل ــاً مبجل ويكــون ملحق
ــد  ــك فق ــذاً لذل ــه"، وتنفي ــه وماحظات ــراً ســنوياً عــن أعمال ــة تقري ــس األم ــة ومجل ــكل مــن احلكوم ــوان ل ــدم الدي ــة، ويق امليزاني

ــوان. ــو بإنشــاء الدي ــخ 7 يولي ــام 1964 بتاري ــم 30 لع ــون رق صــدر القان
ويف هــذا العــام يحتفــل الديــوان مبــرور 58 عامــاً علــى إنشــائه، حيــث يعتبــر هــذا العــام هــو عــام عــودة احليــاة التدريجيــة 
مــع جائحــة كورونــا التــي آملــت دول العالــم أجمــع وشــلّت حركتــه وعّطلــت أغلــب أعمالــه، يف حــن واصــل ديــوان احملاســبة 
ــة قائمــة حتــى يف ظــل األزمــات  ــره الســنوي ليســطر للجميــع أن الرقاب ــه وأصــدر تقري ــى اجلهــات املشــمولة بالرقاب ــه عل رقابت

والكــوارث التــي يواجههــا العالــم.

أخبار الديوانأخبار الديوان

58 عامًا... وتســتمر الرقابة
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احملاسبة  ديوان 
الهدف من إنشــائه وأبــرز اختصاصاته:

العــام مبــا يكفــل حمايتــه وضمــان اســتخدامه االســتخدام  املــال  إلــى حتقيــق رقابــة فعالــة علــى  يهــدف ديــوان احملاســبة 
ــي  ــه الرقاب ــا، كمــا يحــرص مــن خــال ممارســته لعمل ــوغ غاياته ــا وبل ــق اخلطــط والبرامــج ألهدافه ــل والتأكــد مــن حتقي األمث
علــى تكويــن عاقــات قويــة وبنــاءة مــع اجلهــات املشــمولة برقابتــه مــن خــال تبنيــه لشــعار " شــركاء ورقبــاء"، باإلضافــة 
إلــى اإلســهام يف معاونــة اجلهــات علــى انتظــام األعمــال املاليــة واحملاســبية بهــا، والعمــل علــى إيجــاد احللــول ملــا يواجههــا 
ــة  ــى كاف ــة وعل ــات املســؤولة بالدول ــف اجله ــال مــع مختل ــاون الفع ــك مــن خــال التع ــا، وذل ــا ملهامه ــات خــال أدائه مــن صعوب

املســتويات.

ــة تشــمل  ــي يتألــف منهــا اجلهــاز اإلداري للدول ــح العامــة الت ــوزارات واإلدارات واملصال ــى ال ــة عل ــوان املالي ــة الدي كمــا أن رقاب
البلديــات وســائر الهيئــات احملليــة ذات الشــخصية املعنويــة العامــة، الهيئــات واملؤسســات واملنشــآت العامــة التابعــة للدولــة 
ــة أو  ــي يكــون للدول ــة العامــة، والشــركات واملؤسســات الت ــة ذات الشــخصية املعنوي ــات احمللي ــات أو لغيرهــا مــن الهيئ أو للبلدي
أحــد األشــخاص املعنويــة العامــة األخــرى نصيــب يف رأس مالهــا ال يقــل عــن %50 منــه أو تضمــن لهــا حــداً أدنــى مــن األربــاح، 
والشــركات املرخــص لهــا باســتغال أو إدارة مرفــق مــن املرافــق العامــة للدولــة أو املمنوحــة امتيــازاً الســتغال مــورد مــن 

ــا. ــة فيه ــروة الطبيعي مــوارد الث
ويباشــر الديــوان اختصاصاتــه عــن طريــق التدقيــق والفحــص 
بهــذه  ويعهــد  مفاجئــاً،  التدقيــق  يكــون  وقــد  واملراجعــة 
يشــترط يف  الذيــن  الفنيــن  الديــوان  موظفــي  إلــى  األعمــال 
كل منهــم أن يكــون حاصــًا علــى مؤهــل عــال يف احلقــوق أو 
ــة املختصــة  ــا مــن اجله ــرف به ــة معت ــة جامعي التجــارة مــن كلي
بالكويــت، أو مــا يعادلهــا، كمــا أن الديــوان قــد دعــم جهــازه 
ــة  ــرة يف مجــاالت الهندســة وتقني ــي باملختصــن ذوي اخلب الفن
ويتــم  وشــمولها  رقابتــه  فعاليــة  لزيــادة  واإلدارة  املعلومــات 
يــراه  ملــا  وفقــاً  الديــوان  مقــر  أو  التدقيــق يف مقــر اجلهــات 

العمــل. ملصلحــة  محققــاً  الديــوان 
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مشــاركات دوليــة وإقليمية عن بعد

شــارك ديــوان احملاســبة يف العديــد مــن االجتماعــات واملؤمتــرات علــى جميــع املســتويات أبرزهــا االجتمــاع 56 ملجلــس مديــري 
العليــا،  الرقابــة  ألجهــزة  اآلســيوية  للمنظمــة  العامــة  للجمعيــة   15 واالجتمــاع  العليــا،  الرقابــة  ألجهــزة  اآلســيوية  املنظمــة 
واالجتمــاع الـــ 30 ملجموعــة عمــل اإلنتوســـــاي للتدقيـــــــق علــــــى تكنولوجيــــــا املعلومــــــات )WGITA(، باإلضافــة إلــى اجتمــاع 

.)CDC( ــة القــدرات لألسوســاي ــة تنمي جلن

للفريــق  األول  االجتمــاع  يف  الديــوان  شــارك  كمــا 
للمنظمــة  االســتراتيجي  املخطــط  بإعــداد  املكلــف 
العربيــة 2028-2023، واجتمــاع دراســة نتائــج مرحلــة 
الـرقـــابة  حـــول  التعـاونـــية  الـــرقابة  ملـــهمة  التخطيــط 
 30 29 و  علــى الصـناعـــات االســتخراجية، واالجتمــاع  
املراقبــة  بدواويــن  للعاملــن  والتطويــر  التدريــب  للجنــة 
العربــي  باخلليــج  التعــاون  مجلــس  لــدول  واحملاســبة 
لــوكاء   22 واالجتمــاع  البحرينــي،  اجلهــاز  برئاســة 
التعــاون  مجلــس  بــدول  واحملاســبة  املراقبــة  دواويــن 
رؤســاء  املعالــي  ألصحــاب   18 واالجتمــاع  اخلليجــي، 
التعــاون. مجلــس  بــدول  واحملاســبة  املراقبــة  دواويــن 

األول  باملشــروع  اخلــاص  االجتمــاع  يف  شــارك  كمــل 
ملجموعــة WGITA حــول موضــوع " األمــن اإللكترونــي/ 
حتديــات حمايــة البيانــات"، واالجتمــاع الســنوي ملجموعــة 
ــام )WGPD(، واالجتمــاع 31 ملجموعــة  ــن الع عمــل الدي
املعلومــات  تكنولوجيــا  علــى  للتدقيــق  اإلنتوســاي  عمــل 
حــول  النقاشــية  احللقــة  إلــى  باإلضافــة   ،)WGITA(
موضــوع " التدقيــق علــى نظــم املشــتريات االلكترونيــة ".
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إجنــازات الديوان خالل العام 2021:

مــا  منهــا  هامــة  تقاريــر  عــدة  احملاســبة  ديــوان  أصــدر      
إلــى  إضافــة  دوريــة  غيــر  تقاريــر  أو  دوريــة  بصفــة  يصــدر 
حصيلــة  إلــى  تضــاف  ومبــادرات  دراســات  عــدة  تقدميــه 

وهــي: الرقابيــة  إجنازاتــه 

واملراجعــة  الفحــص  نتائــج  عــن  الســنوي  التقريــر  اجنــاز     
علــى تنفيــذ ميزانيــات اجلهــات املشــمولة برقابتــه وحســاباتها 

اخلتاميــة عــن الســنة املاليــة 2021/2020.
    تقاريــر متخصصــة مبوجــب املــادة رقــم )25( مــن قانــون 
إنشــائه رقــم 30 لســنة 1964 يف ضــوء تكليفــات مجلــس األمــة 
أو مجلــس الــوزراء، أمــا تكليفــات مجلــس األمــة فتنقســم إلــى 

قســمن دوريــة وغيــر الدوريــة:

ثانيــًا: التكليفــات غير الدورية:

   مذكــرة بشــأن الــرد علــى طلــب جلنــة امليزانيــات واحلســاب 
اخلــاص  القانونــي  الــرأي  حــول  األمــة  مبجلــس  اخلتامــي 
لرقابــة  اخلاضعــة  للشــركات  التابعــة  الشــركات  بإخضــاع 

.  2021/8/16 يف  وصــدرت  احملاســبة،  ديــوان 
   تقريــر ديــوان احملاســبة عــن تكليــف مجلــس األمــة بشــأن 
فحــص أعمــال )صنــدوق اجليــش( بــوزارة الدفــاع ، وصــدر يف 

. 2021/8/17
ــم  ــة بتقيي ــس األم ــف مجل ــوان احملاســبة عــن تكلي ــر دي    تقري
ــة، ) وزارة  ــات احلكومي ــى بعــض اجله اإلجــراءات املتخــذة عل
اخلارجيــة – وزارة الدفــاع – الهيئــة العامــة لشــئون الزراعــة 
وتقنيــة  لاتصــاالت  العامــة  الهيئــة   – الســمكية  والثــروة 
ماحظاتــه  تســوية  يف   ) الكويــت  نفــط  شــركة   – املعلومــات 

 .2021/9/22 علــى اجلهــات احلكوميــة ، وصــدر يف 
األمــة عــن  تكليــف مجلــس  ديــوان احملاســبة عــن  تقريــر     
ــرات  ــد شــراء طائ ــق بعق ــا يتعل ــة فيم ــج الفحــص واملراجع نتائ

.2021/9/22 يف  وصــدر  )اليوروفايتــر( 
أواًل: التكليفــات الدورية:

األمــة  مجلــس  تكليــف  بشــأن  احملاســبة  ديــوان  تقريــر     
الــدوري عــن األمــوال املســتثمرة للفتــرة مــن 21/1/2021 إلــى 

.  2021/9/22 يف  وصــدر   ،2021/6/30
األمــة  مجلــس  تكليــف  بشــأن  احملاســبة  ديــوان  تقريــر     
ــاط  ــى نقطــة االرتب ــة عل ــج الفحــص والرقاب ــدوري عــن نتائ ال

2021/10/10 يف  وصــدر  البيئــة،  ملشــاريع  الكويتيــة 
     تقريــر ديــوان احملاســبة ) التاســع ( عــن تكليــف مجلــس 
والــذي  احلكوميــة،  الســندات  إصــدار  متابعــة  عــن  األمــة 
يغطــي الفتــرة مــن 2021/1/1 وحتــى 2021/6/30، وصــدر 

.2021/10/28 يف 
ــوان احملاســبة بشــأن تكليــف مجلــس     تقريــر مباحظــات دي
األمــة الــدوري عــن األمــوال املســتثمرة للفتــرة مــن  2021/1/1 
إلــى 2021/6/30، )بعــد انتهــاء املوعــد القانونــي( وصــدر يف 

.2021/11/3
    تقريــر احلالــة املاليــة للدولــة والــذي صــدر يف ديســمبر 

.2021

أخبار الديوانأخبار الديوان



15الرقابة . العـدد 65 . يوليو 2022

ثالثًا: دراســات ومبادرات

حــرص ديــوان احملاســبة علــى إعــداد دراســات متخصصــة ملوضوعــات يــرى مــن الضــرورة إخضاعهــا للدراســة والتحليــل الفنــي 
وإصــدار تقاريــر منفصلــة لهــا كمبــادرات، وترســل تقاريرهــا ملجلــس األمــة أو مجلــس الــوزراء أو اجلهــات املعنيــة املشــمولة 

برقابــة ديــوان احملاســبة، وقــد مت إجنــاز عــدد مــن الدراســات الفنيــة، ويأتــي مــن بينهــا علــى ســبيل املثــال ال احلصــر: 

   تقريــر عــن إســهامات ديــوان احملاســبة يف التدقيــق علــى البيئــة وتغيــر املنــاخ بدولــة الكويــت.
   تقريــر ديــوان احملاســبة عــن تقييــم كفــاءة وفاعليــة الهيئــة العامــة لشــئون الزراعــة والثــروة الســمكية يف توفيــر األمــن 

الغذائــي.
   تقريــر ديــوان احملاســبة عــن تقييــم كفــاءة وفاعليــة أداء خدمــات التعليــم مبنطقــة حولــي التعليميــة.

   تقريــر ديــوان احملاســبة عــن متابعــة توصيــات تقييــم كفــاءة وفاعليــة نظــم وخطــط حفــر اآلبــار )استكشــايف – تقييمــي – 
تنمــوي( وأثرهــا علــى حجــم االحتياطــي وكميــات اإلنتــاج املســتهدفة بالشــركة الكويتيــة لإلستكشــافات البتروليــة اخلارجيــة 

ــا(. ــا والشــرق األوســط وأفريقي ــم أوروب )إقلي
   تقريــر ديــوان احملاســبة عــن متابعــة تقييــم كفــاءة وفاعليــة النشــاط االســتثماري لبيــت الــزكاة.

   تقريــر ديــوان احملاســبة عــن متابعــة تقييــم أداء مطبعــة احلكومــة بــوزارة اإلعــام.
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التحكيم وسيلة لفض املنازعات املدنية والتجارية كبديل عن 

اللجوء إلى القضاء، فيتفق املتعاقدون على اختيار شخص 

احملكم يف عقد بينهم ويرتضون به مسبقا قبل نشوء النزاع 

حيث تتجه إرادتهم إلى استبعاد سلطة احملكمة يف نظر أي 

نزاع يشوب حول تفسير أو تنفيذ العقد وذلك لتجنب إطالة 

أمد النزاع.

تعريف التحكيم :
التحكيم هو نظام قانوني يسمح بإخراج بعض املنازعات من 

والية القضاء العام وحتل بواسطة أفراد عادين يختارهم 
اخلصوم وتسند إليهم مهمة القضاة بالنسبة لهذه املنازعات.

مزايا التحكيم :
أبرز مزايا التحكيم هي السرعة والسرية وأهلية احملكمن 

للفصل يف املنازعة املعروضة عليهم على النحو التالي:
● يتم التحكيم دون التقيد بإجراءات التقاضي فيتخلص 
اخلصوم من البطء املعتاد أمام القضاء ويتم على درجة 

تقاضي واحدة لذلك يتم بسرعة.

● جلسات التحكيم تتم يف سرية دون علنية وهذا ما يرغبه 
اخلصوم الذين يرون أن احملكم قاضي قريب منهم يتفهم طبيعة 

اخلاف ويجد الوقت الكايف حلله.
● يكون احملكمن عادة من التجار أو الفنين الذين يكونون على 
دراية باألمور التي حتتاج لندب خبير مما يغني عن هذا الندب.
● هو أداة لتشجيع التجارة بن الدول أو بن أفراد دول مختلفة 

ألنه يطمئن العنصر األجنبي من مخاوف اللجوء إلى القضاء 
الوطني.

عيوب التحكيم:
على الرغم من وجود مزايا للتحكيم إال أنه يشوبه بعض العيوب 

متمثلة باآلتي:
● عدم متتع احملكمن بسلطة األمر التي يتمتع بها القضاة مما 

يوجب عليهم الرجوع لقاضي الدولة لطلب مساعدته.
● تقيد احملكم بحدود االتفاق على التحكيم مما يشل من 

قدرته على توسيع نطاق اخلصومة باإلدخال أو قبول التدخل 
والطلبات العارضة.

إعـــداد /  عواطف الفارسيإعـــداد /  عواطف الفارسي
كبير مدققين - المراقبة الثانية للرقابة على الجهات المستقلة للشؤون اإلقتصادية والخدمية

تشريعاتتشريعات
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تشريعاتتشريعاتتشريعاتتشريعات

خصائص التحكيم:
للتحكيم عدة خصائص منها:

● التحكيم قضاء خاص وليس قضاء عام: فالتحكيم عدالة 
خاصة ألن احملكمن أفراد عادين يعهد إليهم التنظيم القانوني 

مبباشرة وظيفة محجوزة أصا لقضاء الدولة، فهو قضاء 
خاص ألن احملكم يستمد واليته من اتفاق اخلصوم على 

حتكيمه.
● التحكيم عدالة خاصة ذات أصل اتفاقي: فالقاعدة إطاق 
نطاق سلطان اإلرادة يف مجال التحكيم والتي تتمثل يف حرية 

األفراد يف ترك قضاء الدولة وتفضيل التحكيم عليه، وحريتهم 
يف حتديد موضوع النزاع الذي يعرض على التحكيم، حريتهم 

يف إلغاء االتفاق يف أي وقت والعودة لقضاء الدولة، وكذلك 
اختيار أشخاص احملكمن الذين يفصلون يف النزاع.

اتفاق التحكيم وصوره:
ما املقصود باتفاق التحكيم؟

اتفاق التحكيم هو عقد يتفق األطراف مبقتضاه وبإرادتهم 
احلرة على عرض النزاع القائم فعا أو النزاع الذي قد ينشأ 

يف املستقبل مبناسبة تنفيذ عقد معن على فرد أو أفراد 
عادين يسمون باحملكمن ليفصلوا فيه بدال من عرضه على 
قضاء الدولة، وهذا يتم باإليجاب والقبول ويجب أن يتطابق 

اإليجاب والقبول يف كل املسائل التي اجتهت إرادة الطرفن إلى 
االتفاق عليها، فإذا اختلف القبول عن اإليجاب يف أي مسألة 

بالزيادة أو النقص أو التعديل فا ينعقد اتفاق التحكيم.

ومن صور اتفاق التحكيم ما يلي:
1. مشارطة التحكيم: وهي التي تتم بعد وقوع النزاع فعا.
2. شرط التحكيم: فهو يتعلق مبنازعات ستنشأ مستقبا.

أشخاص اتفاق التحكيم:
1 - القاعدة هي أن الذي ميلك احلق يف اإللتجاء إلى التحكيم 
كل شخص كامل األهلية ميلك حرية التصرف يف احلق محل 

النزاع، فيجب دائما متتع من يريد إبرام اتفاق حتكيم سواء كان 
شخصا طبيعيا أو اعتباريا باألهلية املدنية الكاملة أي إمكانية 

إجراء األعمال القانونية التي تشمل التصرف يف املال الذي 
يتناوله التحكيم بصرف النظر عن طبيعة هذا املال، واحلكمة 

من ذلك هي:
● أن التحكيم قد يترتب عليه فقدان احلق إذا قضى احملكمون 

لغير صالح أحد اخلصوم.
● أن اتفاق التحكيم قد يتضمن التنازل عن بعض احلقوق 

اإلجرائية كالتنازل عن حق الدعوى أمام قضاء الدولة.
● أن اتفاق التحكيم يترتب عليه هدم اختصاص محاكم الدولة 

بشأن املنازعة التي اتفق على التحكيم فيها.
● عدم توافر األهلية املدنية الكاملة يفتح باب بطان اتفاق 
التحكيم وبطان احلكم الصادر بناء عليه وإعادة األمر إلى 

قضاء الدولة.
2 - ال يجوز للخاضع للوالية أو الوصاية إبرام اتفاق التحكيم: 
فا يستطيع اخلاضع للوالية إبرام اتفاق التحكيم والذي ميلك 
ذلك الولي وهو األب أو الوصي الذي اختاره األب أو اجلد أو 

الوصي الذي تعينه احملكمة، وال يستطيع اخلاضع للوصاية 
أن يبرم اتفاق حتكيم وميلك ذلك الوصي الذي يتقيد بالقيود 

الواردة يف قانون إدارة شئون القصر.

محل اتفاق التحكيم:
هو املسائل التي يجوز فيها الصلح وهو عرض منازعة مدنية 

أو جتارية أو إدارية نشأت بسبب مخالفة لعقد أو التزام ناشئ 
عن مسئولية تقصيرية على قضاء خاص بدال من عرضها على 
محاكم الدولة، ويجب أن يكون محل اتفاق التحكيم تتوافر فيه 
الشروط العامة وهي أن يكون احملل موجودا وممكنا ومعينا أو 

قابا للتعين وأن يكون مشروعا.
عدم جواز التحكيم يف املسائل التي تهم النظام العام وجواز 

التحكيم يف احلقوق املالية التي تترتب عليها.
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تشريعاتتشريعات

المراجع :  

● مجلــة احلقــوق العــدد األول والثانــي مــن مــارس - يونيــو 	 
بالدراســات  تعنــي  محكمــة  أكادمييــة  فصليــة  )مجلــة   1993

والشــرعية(. القانونيــة 

● قانــون التحكيــم الكويتــي دراســة لقواعــد التحكيــم الداخلــي 	 
عزمــي  الدكتــور  لألســتاذ  الكويتــي  املرافعــات  قانــون  يف 

عطيــة. عبدالفتــاح 

القانــون 	  يف  ●www.alraimedia.com.التحكيــم 
. يتــي لكو ا

توجد مسائل ال يجوز التحكيم فيها لتعلقها بطبيعتها 
بالنظام  العام وهي:

● عدم جواز التحكيم يف اجلرائم: ألن الدعوى اجلزائية حق 
للمجتمع تباشرها النيابة العامة كطرف أصلي يف اخلصومة، 

وهذه اجلرائم التي يحرمها قانون اجلزاء وليس قانون آخر.
● عدم جواز التحكيم يف مسائل األحوال الشخصية غير 

املالية: كاملنازعات التي تنبني على الزواج باحملارم أو إثبات 
الطاق البائن أو التطليق أو فسخ الزواج أو الوصايا أو دعاوي 
النسب أو الوقف أو اعتبار املفقود ميتا وإال كان اتفاق التحكيم 

باطا.
● عدم جواز التحكيم يف مسائل احلالة: كمسائل اجلنسية أو 

كون اإلنسان ذكر أو أنثى أو حيا أو ميتا أو مقدار عمره أو كونه 
مطلقا أو متزوجا.

● عدم جواز التحكيم يف بعض املسائل التجارية ) اإلفاس 
وحقوق امللكية الصناعية ( : كالرسوم والنماذج والعامات 

التجارية وبراءات االختراع .
هيئة التحكيم:

شروط احملكمن: يشترط يف احملكم أن يكون شخصا طبيعيا 
وطنيا أو أجنبيا وأن يكون كامل األهلية واحلياد واالستقال، 

فا يكون قاصر أو محجور عليه أو محروم من حقوقه املدنية 
بسبب عقوبة جنائية أو مفلسا لم يرد إليه اعتباره.

عدد احملكمن: ال بد أن يكون عددهم فرديا يتم االتفاق عليه 
بن احملتكمن ويعن بإرادتهما املشتركة.

واجبات وحقوق احملكم:
واجباته:

● إصدار احلكم يف املنازعة التي عهد إليه بفضها.
● إصدار احلكم خال مدة التحكيم.

● االلتزام بالواجبات التي يكلفه بها اخلصوم يف اتفاق 
التحكيم.

● االلتزام بالقواعد التي ترد يف لوائح التحكيم املؤسسي إذا 

كان يباشر عمله من خالها.
● االلتزام باألمانة والسرعة أثناء متابعة إجراءات التحكيم 

ومراقبة اخلصوم يف االلتزام بها أثناء سير خصومة التحكيم. 

حقوقه:
● حق احملكم يف اقتضاء األتعاب.

● حق احملكم يف اقتضاء ما أنفقه من مصاريف أثناء التحكيم.
● حق احملكم يف مخاطبة اخلصوم له بالتوقير الازم.

ما هي آثار صدور حكم احملكمن وقوته التنفيذية ؟
● متتع حكم احملكمن بحجية الشي احملكوم به واستنفاذ 

احملكم لسلطته بصدوره: حكم احملكمن يتمتع بحجية الشيء 
احملكوم فيه حلظة صدوره وقبل األمر بتنفيذه، ويشترط لتمتع 
حكم احملكمن باحلجية أن يكون قطعيا يحسم النزاع وبالتالي 

يتمتع حكمهم بنفس اآلثار التي يتمتع بها احلكم الصادر من 
قاضي الدولة 

● متتع حكم احملكمن بالقوة التنفيذية ) النفاذ العادي واملعجل 
واألمر بالتنفيذ ( : يستلزم القانون أن يصدر األمر بتنفيذ حكم 
احملكمن وذلك ألن حكم احملكمن عمل صادر من قضاء خاص 

وألن احملكمن ليس لهم سلطة األمر التي يتمتع بها قضاء 
الدولة فا بد من تدخل قاضي الدولة ليعطي قوة تنفيذية  

لقرار احملكم عن طريق األمر بالتنفيذ .
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موضوع العددموضوع العدد

ـــرار اخلـــاص  ـــل اتخـــاذ الق ـــة قب ـــات املالي ـــى املعامـــات والتصرف ـــة عل ـــة املســـبقة نوعـــاً مـــن الرقاب ـــر الرقاب تعتب
باالرتبـــاط. ومتتـــد لتشـــمل املناقصـــات واملمارســـات اخلاصـــة بالتوريـــد واخلدمـــات واألشـــغال العامـــة، وكذلـــك 
ـــة أو  ـــة للدول ـــات مالي ـــوق أو التزام ـــب حق ـــه ترتي ـــن شـــأن ابرام ـــون م ـــد يك ـــاق أو عق ـــاط أو اتف كل مشـــروع ارتب
ــات. ويف  ــرادات والنفقـ ــي اإليـ ــمل جانبـ ــك تشـ ــي بذلـ ــا وهـ ــة أو عليهـ ــة العامـ ــخاص املعنويـ ــن األشـ ــا مـ غيرهـ
ـــم )30( لســـنة 1964  ـــون إنشـــائه رق ـــاً لقان ـــه املســـبقة وفق ـــوان احملاســـبة رقابت ـــك ميـــارس دي ـــق ذل ســـبيل حتقي

ـــا. ـــل حدوثه ـــة مخالفـــات أو أضـــرار قب ـــى منـــع أي ـــة قـــادرة عل ـــون هـــذه الرقاب ـــه لك وتعديات

وقـــد أوجـــب املشـــرع وفقـــاً للقانـــون رقـــم )30( لســـنة 1964 
بإنشـــاء ديـــوان احملاســـبة "علـــى اجلهـــة...أال ترتبـــط أو تتعاقـــد 
مـــع املتعهـــد أو املقـــاول.... إال بعـــد احلصـــول علـــى ترخيـــص 
بذلـــك مـــن الســـلطة املختصـــة بالديـــوان طبقـــا لنظـــام العمـــل بـــه"

ـــة املشـــروعية بشـــقيها  ـــا رقاب ـــة املســـبقة تشـــمل يف طبيعته الرقاب
املالـــي والقانونـــي. وكذلـــك رقابـــة املاءمـــة والتـــي تبحـــث يف كفـــاءة 
ــا  ــة لهـ ــة املخصصـ ــادات املاليـ ــتخدام اإلدارة لاعتمـ ــن اسـ وحسـ

ـــي: - ـــق باآلت ـــا يتعل خاصـــة فيم

االرتباط بن النفقة وموضوع البحث.

موضـــوع  العقـــود  يف  واحلقـــوق  االلتزامـــات  بـــن  التـــوازن 
البحـــث.

مـــدى توفـــر الدراســـات الفنيـــة والبيئيـــة املقدمـــة مـــن اجلهـــات 
وصحتهـــا كأدلـــة إثبـــات إلصـــدار الـــرأي.

الرقابة المســبقة.. تاريخ وإنجاز

إعـــداد /  قطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني وسكرتارية التحريرإعـــداد /  قطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني وسكرتارية التحرير
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التحقـــق مـــن أن االعتمـــادات املاليـــة الـــواردة بامليزانيـــة 
اإلجـــراءات  جميـــع  وأن  التعاقـــد،  أو  باالرتبـــاط  تســـمح 
الواجـــب اســـتيفاؤها قبـــل االرتبـــاط أو التعاقـــد قـــد روعيـــت 
وفقـــا لألحـــكام والقواعـــد املاليـــة املقـــررة يف هـــذا الشـــأن 
ـــي  ـــة املشـــروعية بشـــقيها املال ـــا رقاب فهـــي تشـــمل يف طبيعته

والقانونـــي.

خـــال  مـــن  العامـــة  األمـــوال  إدارة  مســـتوى  حتســـن 
التوجيهـــات والتوصيـــات الصـــادرة مـــن الرقابـــة املســـبقة 
خـــال مراحـــل التدقيـــق أو ضمـــن التقريـــر املعـــد مبعرفتهـــا.

ــد يف  ــد توجـ ــرات قـ ــة ثغـ ــات وأيـ ــاء واملخالفـ ــب األخطـ جتنـ
مشـــروعات املناقصـــات أو العقـــود أو االتفاقيـــات املزمـــع 

ــرى. ــراف األخـ ــاه األطـ ــا جتـ ــزام بهـ ــل االلتـ ــا قبـ إبرامهـ

التحقـــق مـــن توفيـــر الصياغـــة القانونيـــة املناســـبة للعقـــود 
واالتفاقيـــات، مبـــا يضمـــن مصالـــح الدولـــة، وال يرتـــب عليهـــا 

ـــا. التزامـــات ميكـــن جتنبه

املســـتندات  وكفايـــة  اإلجـــراءات  ســـامة  مـــن  التحقـــق 
للمناقصـــات واملزايـــدات والتعاقـــدات ومطابقتهـــا للقوانـــن 

واللوائـــح الســـارية. 

التحقق من قيام اجلهات املعنية بدراسة وافية للمشروعات 
أو اخلدمات أو املواد املطلوبة.

التحقـــق مـــن أن املشـــروعات الرئيســـية املطلـــوب تنفيذهـــا يف 
ـــن املشـــروعات  ـــة ومدرجـــة ضم ـــة للدول إطـــار اخلطـــة العام

املوافـــق عليهـــا مـــن الســـلطة املعنيـــة.

ـــة لألطـــراف  ـــة واإلداري ـــة واملالي ـــة الفني ـــن املاءم ـــق م التحق
ـــم.  ـــد معه ـــح بالتعاق ـــي ســـيتم التصري الت

إبداء الرأي حول مدى صحة وسامة اإلجراءات 
السابقة لارتباط والتعاقد )موافقة - موافقة 

مشروطة - رد أوراق املوضوع - مخالفة - عدم 
موافقة - أخرى(.

إصـــدار توجيهـــات وتوصيـــات ذات أهميـــة خاصـــة 
لبعـــض اجلهـــات مـــن خـــال مراحـــل التدقيـــق أومـــن 
ضمـــن التقاريـــر للوصـــول إلـــى االســـتخدام األمثـــل 
والفعـــال لألمـــوال العامـــة وحســـن إدارتهـــا ممـــا 
يرشـــد أداء تلـــك اجلهـــات، وذلـــك للحـــد مـــن قصـــور 
أداء اإلدارة املاليـــة للجهـــات املشـــمولة بالتدقيـــق 

وأيضـــا حجـــم املخاطـــر التـــي تتعـــرض لهـــا.

ووفقـــًا لهـــذه األهـــداف فـــإن هنـــاك نتائـــج  وبالتالي فإن أهم اهداف الرقابة املسبقة تتمثل يف:
بديـــوان  املســـبقة  الرقابـــة  مـــن  مرتقبـــة 

بالتالـــي: تلخيصهـــا  ميكـــن  احملاســـبة 

موضوع العددموضوع العدد
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اجلهات التي تخضع لرقابة الديوان املسبقة:

ــات  ــه اجلهـ ــل الثانـــي منـ ــوان يف الفصـ ــاء الديـ حـــدد قانـــون إنشـ
ــبقة بالتالـــي: ــة املسـ ــع للرقابـ التـــي تخضـ

األعمال التي تخضع للرقابة املسبقة:

ــات  ــة املناقصـ ــبة كافـ ــوان احملاسـ ــبقة بديـ ــة املسـ ــع للرقابـ تخضـ
اخلاصـــة بالتوريـــدات واألشـــغال العامـــة، وكذلـــك كل مشـــروع 
ارتبـــاط أو اتفـــاق أو عقـــد يرتـــب حقـــوق أو التزامـــات ماليـــة 
للدولـــة او غيرهـــا مـــن األشـــخاص املعنويـــة العامـــة أو عليهـــا وفـــق 

ــي: - ــل التالـ التفصيـ

ــة   ــا لرقابـ ــن خضوعهـ ــتثناة مـ ــات مسـ ــاك جهـ ــن هنـ ولكـ
ــمل: ــون وتشـ ــص القانـ ــبقة بنـ ــوان املسـ الديـ

كافـــة الـــوزارات واإلدارات واملصالـــح العامـــة التـــي يتألـــف 
منهـــا اجلهـــاز اإلداري للدولـــة.

ـــة  ـــة ذات الشـــخصية املعنوي ـــات احمللي ـــات وســـائر الهيئ البلدي
العامـــة.

ــة أو  ــة للدولـ ــة التابعـ ــآت العامـ ــات واملنشـ ــات واملؤسسـ الهيئـ
للبلديـــات أو لغيرهـــا مـــن الهيئـــات احملليـــة ذات الشـــخصية 

املعنويـــة العامـــة.

كافـــة اجلهـــات األخـــرى وفقـــا للقوانـــن العامـــة أو القوانـــن 
اخلاصـــة التـــي تنظـــم عملهـــا.

كافـــة املناقصـــات ســـواء طرحـــت عـــن طريـــق اجلهـــاز املركـــزي 
للمناقصـــات العامـــة أو عـــن طريـــق اللجـــان املختصـــة يف 

اجلهـــات املشـــمولة بالتدقيـــق

املركـــزي  اجلهـــاز  طريـــق  عـــن  تطـــرح  التـــي  املمارســـات 
عطاءاتهـــا  واســـتام  طرحهـــا  مت  أو  العامـــة  للمناقصـــات 

بالتدقيـــق.  املشـــمولة  باجلهـــات 

التعاقـــد أو االرتبـــاط أو االتفـــاق املباشـــر بعـــد أخـــذ املوافقـــة 
مـــن اجلهـــاز املركـــزي للمناقصـــات العامـــة.

األوامـــر التغييريـــة والتســـويات الوديـــة كـــون ذلـــك يعتبـــر 
ارتباطـــاً جديـــداً يســـتوجب احلصـــول علـــى املوافقـــة املســـبقة 

ــد. ــاط أو التعاقـ ــل االرتبـ ــا قبـ ــبة عليهـ ــوان احملاسـ لديـ

بنـــك الكويـــت املركـــزي وفقـــا ألحـــكام القانـــون رقـــم )66( 
لســـنة 1998.

هيئـــة أســـواق املـــال وتنظيـــم نشـــاط األوراق املاليـــة وفقـــا 
ألحـــكام املـــادة )23( من القانـــون رقـــم 7 لســـنة 2010.

باإلضافـــة إلـــى أن هنـــاك جهـــات تســـتثنى مـــن اخلضـــوع 
لرقابـــة الديـــوان املســـبقة ملـــدة معينـــة يصـــدر بهـــا قانـــون ومـــن 
تلـــك اجلهـــات علـــى ســـبيل املثـــال املؤسســـة العامـــة للرعايـــة 

الســـكنية.
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املســـبقة  للرقابـــة  اخلاضعـــة  األعمـــال  تشـــمل  كمـــا 
التعاقـــدات واالرتباطـــات املتعلقـــة بتحصيـــل إيـــرادات 
النحـــو  علـــى  املســـبقة  للرقابـــة  اخلاضعـــة  للجهـــات 

- التالـــي: 

نصـــاب خضـــوع املوضوعـــات لرقابـــة ديـــوان احملاســـبة 
املســـبقة:

ـــوان  ـــة الدي ـــه " تخضـــع لرقاب ـــون بأن حـــددت املـــادة )13( مـــن القان
ــة،  ــغال العامـ ــدات واألشـ ــة بالتوريـ ــات اخلاصـ ــبقة، املناقصـ املسـ
إذا بلغـــت قيمـــة املناقصـــة الواحـــدة )مائـــة( ألـــف دينـــار فأكثـــر، 
وتكـــون العبـــرة يف حـــال املناقصـــة بالقيمـــة اإلجماليـــة لألصنـــاف 
أو األعمـــال محـــل املناقصـــة محســـوبة علـــى أســـاس أقـــل األســـعار 
ذات  وهـــو  للشـــروط،  مســـتوفية  فيهـــا  املقدمـــة  بالعطـــاءات 
ـــي ترتـــب  ـــاط واالتفاقـــات والعقـــود الت النصـــاب ملشـــروعات االرتب
التزامـــات ماليـــة للدولـــة أو غيرهـــا مـــن األشـــخاص املعنويـــة 

العامـــة أو عليهـــا."

أمـــا بالنســـبة لنصـــاب خضـــوع األوامـــر التغييريـــة التـــي حتتـــوي 
علـــى أعمـــال مضافـــة وأعمـــال محذوفـــة فيتحقـــق متـــى مـــا بلـــغ 
مجمـــوع قيمـــة اإلضافـــة واحلـــذف للمجمـــوع غيـــر اجلبـــري 
ــر املالـــي فذلـــك  ــون، وليـــس األثـ ــه يف القانـ ــار إليـ ــاب املشـ النصـ
يؤخـــذ لغـــرض االعتمـــادات املاليـــة فقـــط كمـــا مت حتديـــده يف 
تعميـــم ديـــوان احملاســـبة رقـــم )6( لســـنة 2018 ويتـــم اســـتخدام 
ـــن مـــن بنـــك الكويـــت املركـــزي وقـــت عـــرض  أســـعار الصـــرف املعل
املوضـــوع علـــى ديـــوان احملاســـبة فـــإن بلـــغ النصـــاب تتـــم دراســـته.

العقـــود املبرمـــة بشـــأن اســـتغال أمـــاك الدولـــة العامـــة 
وزارة  )تعميـــم  احلكوميـــة  للجهـــات  املخصصـــة  العقاريـــة 
ــة  ــات اجلهـ ــا لصاحيـ ــنة 1997(، أو وفقـ ــم 4 لسـ ــة رقـ املاليـ

التعاقـــد. يف 

ــة  ــة العقاريـ ــة اخلاصـ ــاك الدولـ ــأن أمـ ــة بشـ ــود املبرمـ العقـ
واملنقولـــة )مرســـوم بقانـــون رقـــم 105 لســـنة 1980 والئحتـــه 
التنفيذيـــة( وتعدياتـــه بالقانـــون رقـــم 116 لســـنة 2014 بشـــأن 

الشـــراكة بـــن القطاعـــن العـــام واخلـــاص. 

العقـــود املبرمـــة بشـــأن املزايـــدات التـــي جتـــرى علـــى املوجـــودات 
خـــارج نطـــاق االســـتخدام لـــدى اجلهـــات احلكوميـــة )تعميـــم 

وزارة املاليـــة رقـــم 4 لســـنة 2017( ويســـتثنى مـــن ذلـــك:

النفـــط  وشـــراء  بيـــع  بعمليـــات  املرتبطـــة  العقـــود  كافـــة 
ته مشـــتقا و

عمليـــات االســـتثمار وفقـــا ألحـــكام القانـــون رقـــم 66 لســـنة 
 .1998

النطاق الزمني ملباشرة اختصاص الرقابة املسبقة: 

ورد يف املـــادة )13( مـــن قانـــون إنشـــاء ديـــوان احملاســـبة "يجـــب علـــى الديـــوان أن يبـــت يف األمـــر ويخطـــر اجلهـــة 
ـــا  ـــل به ـــا يتص ـــة م ـــة وكاف ـــة أوراق املناقص ـــه كاف ـــخ تلقي ـــن تاري ـــام م ـــبعة أي ـــا س ـــة يف أقصاه ـــة بالنتيج املختص
ـــخ  ـــن تاري ـــاد إال م ـــذا امليع ـــريان ه ـــدأ س ـــتوفاة، وال يب ـــة ومس ـــات كامل ـــات وإيضاح ـــتندات وبيان ـــق ومس ـــن وثائ م
وصـــول مـــا قـــد يطلبـــه الديـــوان خـــالل الســـبعة األيـــام املذكـــورة، مـــن أوراق أو بيانـــات أو إيضاحـــات، يـــرى أنهـــا 

ـــة". ـــص واملراجع ـــة الفح ـــة لعملي ـــة والزم ضروري
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محددات ومعايير خضوع األعمال للرقابة املسبقة:

● أن يكـــون موضـــوع العقـــد أو االرتبـــاط أو االتفـــاق محلـــه 
مـــال عـــام.

● متتع اجلهة بالشخصية املعنوية العامة.

● أن يترتـــب علـــى العقـــد أو االرتبـــاط أو االتفـــاق حقـــوق 
ماليـــة للدولـــة أو التزامـــات عليهـــا أو غيرهـــا مـــن األشـــخاص 

املعنويـــة العامـــة.

ـــى  ـــة محســـوبة عل ـــوغ نصـــاب األعمـــال بالقيمـــة اإلجمالي ● بل
ـــة  أســـاس أقـــل األســـعار بالعطـــاءات املســـتوفية للشـــروط )مئ

ـــر(. ـــار كويتـــي فأكث ألـــف دين

ــه  ــمولة برقابتـ ــة املشـ ــوان واجلهـ ــن الديـ ــات بـ اخلالفـ
ــات البحـــث: ــبق علـــى موضوعـ ــه املسـ ــأن رأيـ بشـ

ــًا  ــبة ممثـ ــوان احملاسـ ــراض ديـ ــا اعتـ ــم فيهـ ــاالت يتـ ــاك حـ هنـ
بالرقابـــة املســـبقة علـــى طلـــب اجلهـــة بالتعاقـــد، ولـــم تـــر اجلهـــة 
ـــج  ـــد عال ـــوان ق ـــون إنشـــاؤه الدي ـــإن قان ـــوان ف ـــرأي الدي األخـــذ ب
مثـــل هـــذه احلـــاالت بـــأن تقـــوم اجلهـــة بإخطـــار الديـــوان 
ــإذا  ــا، فـ ــوم عليهـ ــي تقـ ــانيد التـ ــة باألسـ ــا مدعمـ ــة نظرهـ بوجهـ
ظـــل رئيـــس الديـــوان مـــع الـــرأي الســـابق إبـــداؤه، فإنـــه يتعـــن 
عـــرض األمـــر علـــى الوزيـــر املختـــص أو ممثـــل اجلهـــة املختصـــة 
للنظـــر فيـــه، فـــاذا كان لـــه رأي مغايـــر لـــرأي رئيـــس الديـــوان قـــام 
بعـــرض وجهتـــي النظـــر علـــى مجلـــس الـــوزراء الـــذي يبـــت يف 
املوضـــوع بعـــد االســـتماع إلـــى رئيـــس الديـــوان ويعمـــل بالقـــرار 

الذي يصدر عن املجلس.  )فقـــرة 7 مـــن املـــادة 13(

)مـــع حـــق الديـــوان يف ممارســـة رقابتـــه الاحقـــة علـــى املوضـــوع 
فضـــا عنـــد تضمـــن الديـــوان تقريـــره الســـنوي مثـــل تلـــك 

املوضوعـــات(
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ــًا  ــل وفقـ ــة العمـ ــبقة بتأديـ ــة املسـ ــاع الرقابـ ــوم قطـ ويقـ
لضوابـــط وإجـــراءات محـــددة و أهمهـــا:

قانـــون رقـــم )30( لســـنة 1964 بإنشـــاء ديـــوان احملاســـبة 
وتعدياتـــه. 

ــداد  ــد إعـ ــنة 1978 بقواعـ ــم )31( لسـ ــون رقـ ــوم بالقانـ املرسـ
واحلســـاب  تنفيذهـــا  علـــى  والرقابـــة  العامـــة  امليزانيـــات 

اخلتامـــي.

قانون رقم )49( لسنة 2016 بشأن املناقصات العامة.

قواعد تنفيذ امليزانية.

دليل التدقيق العام لديوان احملاسبة.

أدلة التدقيق املتخصصة.

ـــة  ـــة ملباشـــرة اختصـــاص الرقاب مجموعـــة اإلرشـــادات الرقابي
ـــع 2019( املســـبقة. )اإلصـــدار الراب

تعميـــم رقـــم )6( بشـــأن الضوابـــط والقواعـــد الواجـــب علـــى 
كافـــة اجلهـــات املشـــمولة برقابـــة ديـــوان احملاســـبة اتباعهـــا 
بدليـــل  والتقيـــد  املســـبقة  الرقابـــة  علـــى  العـــرض  عنـــد 
ـــود واالرتباطـــات  إعـــداد أوراق املناقصـــات ومشـــروعات العق

واالتفاقـــات اخلاضعـــة للرقابـــة املســـبقة.

مجموعة إجراءات الفحص بالرقابة املسبقة.

التطور امللحوظ لفريق الرقابة املسبقة:

وتتميـــز تنفيـــذ إجـــراءات التدقيـــق املســـبق بالتطويـــر املســـتمر حيـــث بدئـــت مبجموعـــة إجـــراءات محـــددة أساســـية تضمـــن 
احلـــد األدنـــى لتنفيـــذ عمليـــة التدقيـــق بكفـــاءة وفاعليـــة ومت اســـتحداث قاعـــدة بيانـــات نظـــام الرقابـــة املســـبقة والـــذى يتيـــح 
االطـــاع علـــى كافـــة البيانـــات واإلجـــراءات املتخـــذة أثنـــاء عمليـــة التدقيـــق أو اســـترجاعها بعـــد إصـــدار كتـــاب الـــرأي باإلضافـــة 
ـــا  ـــة مســـتمرة كم ـــي بصف ـــك النظـــام اآلل ـــر ذل ـــم تطوي ـــات األساســـية للموضوعـــات ويت ـــن املســـتندات اخلاصـــة بالبيان ـــى تخزي إل
مت إصـــدار برنامـــج مجموعـــة إجـــراءات الفحـــص والـــذي يتيـــح للمدقـــق االطـــاع علـــى كافـــة القوانـــن واللوائـــح والتعاميـــم 
والتعليمـــات والتوجيهـــات الرقابيـــة الصـــادرة يف موضوعـــات البحـــث املثيلـــة، ومـــازال هنـــاك مجموعـــة مـــن مشـــاريع التطويـــر 

املســـتقبلية وذلـــك بهـــدف رفـــع كفـــاءة وفاعليـــة العمـــل الرقابـــي ويف إطـــار االسترشـــاد باألدلـــة املعتمـــدة بديـــوان احملاســـبة.
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ـــة  ـــادات الرقابي ـــة االرش ـــوء مجموع ـــبقة يف ض ـــة املس ـــاع الرقاب ـــية لقط ـــق الرئيس ـــراءات التدقي ـــذ وإج ـــلوب تنفي أس
ـــبقة: ـــة املس ـــاص الرقاب ـــرة اختص ملباش

ومـــن خـــالل ممارســـة ديـــوان احملاســـبة لرقابتـــه املســـبقة علـــى اجلهـــات، تظهـــر بعـــض التحديـــات أثنـــاء دراســـة 
املواضيـــع ومنهـــا علـــى ســـبيل املثـــال ال احلصـــر:

ـــاً  ـــوان ألخـــذ الترخيـــص بالتعاقـــد طبق ـــاط أو التعاقـــد للدي ـــل االرتب ـــة املســـبقة قب ـــة املوضـــوع اخلاضـــع للرقاب أوالً: ترســـل اجله
ملـــا حـــدده تعميـــم الديـــوان رقـــم )6( لســـنة 2018 بشـــأن الضوابـــط والقواعـــد الواجـــب علـــى كافـــة اجلهـــات املشـــمولة برقابـــة 
ديـــوان احملاســـبة اتباعهـــا عـــن العـــرض علـــى الرقابـــة املســـبقة والتقيـــد بدليـــل إعـــداد أوراق املناقصـــات ومشـــروعات العقـــود 

واالرتباطـــات واالتفاقـــات اخلاضعـــة للرقابـــة املســـبقة.

ثانيـــاً: يبـــت الديـــوان باألمـــر مبوجـــب دراســـته ألوراق املوضـــوع وفقـــا للنظـــام املعمـــول بـــه واإلجـــراءات املتبعـــة يف مـــدة أقصاهـــا 
ســـبعة أيـــام مـــن تاريـــخ تلقيـــه اوراق املوضـــوع ومـــا يطلبـــه الديـــوان مـــن بيانـــات وايضاحـــات ضروريـــة والزمـــة لعمليـــة املراجعـــة. 

ثالثـــاً: يف احلـــاالت التـــي تتطلـــب أدلـــة إثبـــات إضافيـــة، ميكـــن االســـتعانة بـــإدارة الدعـــم الفنـــي لتقـــدمي رأي خبيـــر متخصـــص يف 
املجـــال املطلـــوب، حيـــث تتوفـــر خبـــرات متعـــددة يف معظـــم املجـــاالت الهندســـية لـــدى إدارة الدعـــم الفنـــي.

ــد  ــأن الضوابـــط والقواعـ ــنة 2018 بشـ ــم )6( لسـ ــبة رقـ ــوان احملاسـ ــم ديـ ــع بتعميـ ــد عـــرض املواضيـ ــات عنـ ــزام اجلهـ ــدم التـ عـ
ـــل  ـــد بدلي ـــة املســـبقة والتقي ـــى الرقاب ـــد العـــرض عل ـــوان احملاســـبة اتباعهـــا عن ـــة دي ـــى كافـــة اجلهـــات املشـــمولة برقاب الواجـــب عل
إعـــداد أوراق املناقصـــات ومشـــروعات العقـــود واالرتباطـــات واالتفاقـــات اخلاضعـــة للرقابـــة املســـبقة، ممـــا ينتـــج عنـــه عـــدم 
متكـــن الديـــوان مـــن إصـــدار الـــرأي النهائـــي يف املوضـــوع ممـــا يســـتدعي رد تلـــك املواضيـــع للجهـــات وبالتالـــي ينتـــج عنـــه تأخيـــر 

تتحملـــه اجلهـــة.

ـــل ســـعراً  ـــه انســـحاب املناقـــص األق ـــب علي ـــد يترت ـــوان احملاســـبة ممـــا ق ـــى دي ـــات يف عـــرض املوضوعـــات عل تأخـــر بعـــض اجله
ـــك. ـــة نتيجـــة لذل ـــغ إضافي ـــام مبال ـــال الع ـــل امل ـــه حتمي ـــج عن ـــد ينت ـــذي ق وال

قيـــام اجلهـــات باالرتبـــاط ببعـــض املواضيـــع التـــي تخضـــع حملـــددات الرقابـــة املســـبقة قبـــل العـــرض علـــى الديـــوان ممـــا يســـتدعى 
إحالـــة هـــذه احلـــاالت علـــى إدارة املخالفـــات املاليـــة يف ديـــوان احملاســـبة التخـــاذ االجـــراءات بشـــأنها.
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ـــن  ـــد الرحم ـــف أ.د. عب ـــن تألي ـــو م ـــرارات" وه ـــاذ الق ـــكالت واتخ ـــل املش ـــوان "ح ـــتعراضه بعن ـــيتم اس ـــذي س ـــاب ال الكت
ـــود: ـــس بن ـــا يف خم ـــث حصره ـــة حي ـــة اإلداري ـــر العملي ـــف بعناص ـــف بالتعري ـــدأ املؤل ـــق، ب توفي

● حتديد الهدف 

● حصر اإلمكانات املتاحة

● حتديد اإلمكانات املطلوبة

● حتديد الفرق بن اإلمكانات املطلوبة واملتاحة

● رسم اخلطة ومتابعة التنفيذ

1. يعتبـــر التخطيـــط مـــن أهـــم عناصـــر العمليـــة اإلداريـــة حيـــث 
يتضمـــن االختيـــار بـــن األهـــداف املعروضـــة والبدائـــل املناســـبة 
لتنفيـــذ الهـــدف وحتديـــد السياســـات وتتـــم عمليـــة التخطيـــط 

علـــى أســـس منهـــا:

وللتنظيم مكونات منها:

)التنسيق، السلطة، حتديد االختصاصات، اللجان 
االستشارية(.

وكذلك للتنظيم خطوات منها:

حتديـــد الهـــدف  تصنيـــف األنشـــطة وجتميعهـــا، حتديـــد واجبـــات 
ومســـئوليات كل وظيفـــة، اختيـــار أفـــراد مناســـبن.

3. تكوين وتنمية الهيئة اإلدارية: ويتحقق ذلك عن طريق:

● بطاقات وصف كل وظيفة توضح الواجبات واملسئوليات. 

● رســـم سياســـة للتعـــرف علـــى الكفايـــات املتاحـــة يف الســـوق 
وترشـــيح العاملـــن.

● وتنميتها كذلك بالتدريب.

ــذي  ــر الـ ــن، األمـ ــادة دوران العاملـ ــباب زيـ ــى أسـ ــرف علـ ● التعـ
يخلـــق عـــدم اســـتقرار يف أوضـــاع املنشـــأة وبالتالـــي انخفاضـــاً يف 

مســـتوى كفايـــة األداء. 

4. التوجية: 

ـــن معـــه  ـــى شـــخصية العامل ـــر عل مـــن الضـــروري أن يتعـــرف املدي
ـــم مباشـــرة  ـــث يتصـــل به ـــم بالطـــرق املناســـبة حي ـــة معاملته وكيفي
ـــم  ـــى تفه ـــه عل ـــة التوجي ـــد عملي ـــم، وتعتم ـــق فيه وينمـــي روح الفري
املرؤوســـن للعاقـــات بـــن األفـــراد مـــن ناحيـــة والعاقـــات بـــن 

اإلدارات مـــن ناحيـــة أخـــرى.

2. التنظيـــم هـــو العنصـــر الـــذي يلـــي التخطيـــط ويعتمـــد علـــى 
أســـس:

● حتديد األهداف الرئيسية بشكل واضح للعاملن.

ــث تتحـــد اإلدارات التنفيذيـــة  ــكل التنظيمـــي بحيـ ● وضـــع الهيـ
واملســـاعدة.

● تخفيـــض عـــدد مســـتويات الوظائـــف اإلشـــرافيه إلـــى أقـــل حـــد 
حتـــى ال تزيـــد خطـــوات االتصـــال ويتعطـــل العمـــل.

تتداخـــل  وان ال  واألقســـام  اإلدارات  اختصاصـــات  ● حتديـــد 
االختصاصـــات.

● جتميع االختصاصات املتشابهة حتت اشراف واحد.

● تفويض السلطة من أعلى الى أسفل على كافة املستويات.

ـــا يســـمى  ـــام رئيـــس واحـــد وهـــو م ● حصـــر مســـئولية العامـــل أم
بوحـــدة األمـــر.

● وضع النظم السليمة التي متكن من الرقابة الذاتية.
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5.  الرقابة:

هـــي املرحلـــة األخيـــرة مـــن مراحـــل العمليـــة اإلداريـــة التـــي يقـــوم بهـــا املشـــرف؛ ويقصـــد فيهـــا متابعـــة وإجنـــاز النشـــاط الـــازم لتحقيـــق 
الهـــدف وهـــي تعتمـــد علـــى التخطيـــط، وحتـــى تتـــم الرقابـــة بشـــكل صحيـــح هنـــاك اعتبـــارات منهـــا:

● ماءمة طرق الرقابة ألوجه النشاط وأغراضه.

● يجب أن تكشف وسائل الرقابة االنحرافات بسرعة.

● أن نظام الرقابة املعمول به البد أن يكون مرن.

● أن يكون نظام الرقابة سهل وواضح لكافة العاملن.

● الرقابة ليست تصيد أخطاء بل اكتشاف نقاط الضعف عند التنفيذ وتافيها.
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اعداد/ مروه ناصر العازمياعداد/ مروه ناصر العازمي
مدقق مساعد في قطاع الرقابة على الوزارات واإلدارات الحكومية 

البحث حائز على المركز االول في الموضوع الثالث في المسابقة الــ 22 للبحوث على مستوى جميع قطاعات ديوان المحاسبة لعام 2021

يقــوم هــذا البحــث بدراســة دور ديــوان احملاســبة يف الرقابــة املاليــة وطريقــة مباشــرته الختصاصاتــه الرقابيــة بعــد بيــان مفهومهــا 
وأهميتهــا، كمــا يقــوم ببحــث االســتقالية كمبــدأ مــن مبــادئ العمــل الرقابــي فنأتــي بتعريفهــا واهتمــام املنظمــات العليــا يف دعمهــا 
ووضــع معاييــر محــددة ملقوماتهــا، ثــم الوقــوف علــى تقييــم االســتقالية يف ديــوان احملاســبة يف الكويــت. كمــا مت دراســة وقيــاس أثــر 
ــه الرقابــي، وأخيــراً بحــث الوســائل واإلجــراءات الازمــة لزيــادة  االســتقالية ووجــود مقوماتهــا علــى ديــوان احملاســبة وجــودة عمل

تفعيــل دور تقاريــر ديــوان احملاســبة يف اجلهــات اخلاضعــة لرقابتــه.

توصلنــا يف اخلتــام إلــى عــدة نتائــج وتوصيــات، أهمهــا: أن ديــوان احملاســبة يلعــب دور هــام يف الرقابــة علــى املــال العــام، إال أن 
التنظيــم التشــريعي للديــوان منحــه قــدر جيــد مــن االســتقالية، لكنهــا ال ترقــى بــأن تكــون اســتقالية كاملــة، حيــث لــم ينــص صراحــة 
علــى الشــخصية املعنويــة املســتقلة للديــوان، ولــم يكفــل لــه ميزانيــة مســتقلة أســوة مبيزانيــات بعــض الهيئــات املســتقلة ممــا يوضــح لنــا 
القصــور التشــريعي الــذي يعتــري التنظيــم القانونــي لديــوان احملاســبة فنــرى ضــرورة النــص عليهمــا، إضافــة إلــى عــدم متتــع موظفــي 

الديــوان الفنيــن باحلصانــة املوضوعيــة واإلجرائيــة والتــي تدعــو املنظمــات العامليــة إلضفائهــا لهــم لضمــان اســتقاليتهم.

أثر اســتقاللية ديوان المحاسبة
 علــى القيام بدوره الرقابي
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● مشكلة البحث:
 لعــّل أبــرز التحديــات التــي تواجــه الديــوان يف إجنــاز مهامــه كجهــة رقابيــة هــي ضــرورة اســتقاله عــن ســلطات الدولــة واجلهــات 
اخلاضعــة لرقابتــه، ليتســنى لــه إجنــاز مهامــه بــكل حيــاد ومبنــأى عــن أي تدخــل، وحتــى تأتــي الرقابــة بثمارهــا وأهدافهــا علــى أكمــل 
وجــه. لذلــك ظهــرت احلاجــة لطــرح عــدة تســاؤالت نســعى لإلجابــة عليهــا يف دراســتنا، حــول توافــر االســتقالية لديــوان احملاســبة 

الكويتــي وأثرهــا علــى فاعليــة مدققــي الديــوان. 

وميكن عرض املشكلة الرئيسية للبحث يف التساؤالت التالية: 

● ما أهمية دور ديوان احملاسبة يف الرقابة على املال العام؟ 
● هل تتوفر مقومات االستقالية لديوان احملاسبة كجهة رقابية، وما مدى كفايتها؟

● هل تؤثر االستقالية يف قيام ديوان احملاسبة بعمله الرقابي؟
● كيف يتم زيادة تفعيل نتاج عمل ديوان احملاسبة الرقابي يف تقاريره للجهات املشمولة برقابته؟

● أهمية البحث:
 تكمــن أهميــة هــذا البحــث كونــه يبحــث موضــوع اســتقالية ديــوان احملاســبة ومســتوى توافرهــا وأثرهــا علــى قيامــه بواجباتــه 
الرقابيــة، ممــا ســيفتح املجــال للدولــة لقيــاس ومراجعــة مســتوى االســتقالية املوجــودة يف ظــل التشــريعات احلاليــة، ومــا إذا كانــت 
ترقــى لتتســاوى مــع االســتقالية املنشــودة، وباألخــص يف ظــل وجــود مطالبــات يف تعزيــز الرقابــة علــى املــال العــام واحلــد مــن 
التجــاوزات احلاصلــة يف اجلهــات اخلاضعــة للرقابــة. ومــن جهــة أخــرى، يعمــل هــذا البحــث علــى تعريــف مدققــي ديــوان احملاســبة 
الكويتــي وإثرائهــم نحــو مســتوى االســتقالية التــي يتمتعــون بهــا، وأثرهــا علــى حتســن أدائهــم وفاعليتهــم، ممــا يســهم يف حتفيزهــم 
ومعرفــة حقوقهــم وواجباتهــم، وتشــجيعهم علــى حتســن ممارســاتهم يف القيــام بأعمالهــم الرقابيــة، األمــر الــذي يرفــع كفــاءة وفاعليــة 

رقابــة ديــوان احملاســبة.

● أهداف البحث:
 نســعى يف هــذا البحــث إلــى التعــرف علــى أثــر االســتقالية علــى فاعليــة أداء ديــوان احملاســبة لــدوره الرقابــي، مــن خــال حتقيــق 

األهــداف التاليــة: 
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تعريف الدور الرقابي لديوان 
المحاسبة وأهميته في 

الحفاظ على المال العام.

تسليط الضوء على مظاهر 
استقالل ديوان المحاسبة.

تقديم مقترحات تساهم في 
زيادة تفعيل دور تقارير ديوان 

المحاسبة.

الكشف عن أثر وجود مقومات 
االستقاللية على فاعلية أداء 

مدققي ديوان المحاسبة.

● فرضيات البحث:

ــاق  ــام وحتســن أوجــه اإلنف ــال الع ــى امل ــي يف احملافظــة عل ــه الرقاب ــن خــال عمل ــوان احملاســبة م ــى: يســاهم دي ــة األول ■ الفرضي
وحتصيــل اإليــرادات.

■ الفرضية الثانية: يعتبر ديوان احملاسبة جهة مستقلة عن سلطات الدولة.
■ الفرضية الثالثة: تتوافر لديوان احملاسبة جميع مقومات ومبادئ االستقالية.

■ الفرضية الرابعة: يؤثر استقال ديوان احملاسبة على جودة عمليات الرقابة التي يقوم بها. 
■ الفرضية اخلامسة: يحتاج ديوان احملاسبة إلى املزيد من الصاحيات يف عمليات الفحص والتدقيق. 

■ الفرضية السادسة: تعتبر تقارير ديوان احملاسبة ذات فاعلية يف اجلهات اخلاضعة للرقابة. 
■ الفرضية السابعة: إضفاء صفة اإللزام ملاحظات الديوان وتقاريره ينعكس إيجاباً على جتاوب اجلهات املشمولة بالرقابة. 

أهداف 
البحث
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● حدود البحث: 
احلــدود املوضوعيــة: اقتصــرت أدبيــات البحــث علــى مــا مت حتديــده مســبقاً مــن قبــل اللجنــة الفنيــة إلعــداد مســابقة البحــوث العلميــة 

والتطبيقيــة يف ديــوان احملاســبة، والتــي تتكــون مــن أربعــة محــاور رئيســية.
احلــدود اجلغرافيــة: يتنــاول احملــور األول والثانــي مــن أدبيــات البحــث، مفاهيــم عامليــة تنطبــق علــى جميــع الــدول األعضــاء يف 
املنظمــة الدوليــة لألجهــزة العليــا للرقابــة املاليــة واحملاســبة )اإلنتوســاي(، أمــا احملوريــن األخيريــن الثالــث والرابــع، فقــد اقتصــروا 
بالتعمــق علــى بيــان أثــر االســتقالية وتفعيــل دور التقاريــر الرقابيــة يف ديــوان احملاســبة الكويتــي، مــع ضــرب بعــض األمثلــة اجلانبيــة 

لبعــض الــدول دون تعمــق. 

●احلدود الزمنية:
 غطــت أدبيــات البحــث الفتــرة الزمنيــة منــذ عــام ١٩6٢ حيــث ميــاد الدســتور الكويتــي احلالــي - وحتــى عــام ٢٠٢١ يف ظــل 
التشــريعات املعمــول بهــا حاليــاً. أمــا الدراســة امليدانيــة فقــد مت إجراؤهــا يف )نوفمبــر ٢٠٢١( واســتهدفت قيــاس اســتقالية ديــوان 

ــة.  ــة احلالي ــرة الزمني احملاســبة وأثرهــا، يف الفت

● منهج البحث:  
    مت اتبــاع املنهــج التكاملــي حيــث اســتخدم الباحــث عــدة مناهــج يف صياغــة هــذا البحــث؛ فتــم االطــاع علــى عــدة مصــادر وأدبيــات 
ــاع املنهــج الوصفــي  ــي مــن خــال اتب ــة أدائهــم الرقاب ــى فاعلي ــم عل ــف دول العال ــن احملاســبة يف مختل ــر اســتقالية دواوي ــدرس أث ت
االستكشــايف، ومــن ثــم الرجــوع إلــى املصــادر التاريخيــة للوقــوف علــى أهــم احملطــات والتطــورات يف مجــال الرقابــة املاليــة، وأخصهــا 
يف دولــة الكويــت منــذ والدة الدســتور احلالــي واألعمــال التحضيريــة الســابقة لــه مــن خــال املنهــج التاريخــي الوثائقــي، والتــي جتيــب 
بدورهــا عــن عــدة فرضيــات مت طرحهــا يف هــذا البحــث. كمــا مت عمــل دراســة ميدانيــة للتعــرف بشــكل أكبــر علــى مــدى اســتقالية 
ديــوان احملاســبة وفاعليــة هــذه االســتقالية علــى القيــام بعملــه الرقابــي واختبــار فرضيــات البحــث، مــن خــال عمــل مقابلــة مــع أحــد 
املختصــن، باإلضافــة إلــى عمــل اســتبانة اســتهدفت مجتمــع املوظفــن الفنيــن يف جميــع قطاعــات الديــوان الرقابيــة، ثــم مت جمــع 

البيانــات وحتليلهــا إحصائيــا لتفســير النتائــج واحلصــول علــى البيانــات مــن واقــع امليــدان العملــي.
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مــع التقــدم والتطــور الســريع يف منــط احليــاة وازديــاد حاجــات الشــعوب علــى نحــو ال يقتصــر علــى احلاجــات األساســية بــل أصبحــت 

نظــرًا لهــذا التطــور بعــض احلاجــات الثانويــة أو الكماليــة حاجــات أساســية ال يســتطيع البعــض االســتغناء عنهــا، أصبــح مــن الصعــب 

جــدًا تولــي الدولــة لوحدهــا مهمــة توفيــر احلاجــات األساســية التــي بــدأت بالتزايــد يومــًا بعــد يــوم ودخــول بعــص احلاجــات الثانويــة يف 

مفهومهــا نظــرًا للتقــدم والتطــور وزيــادة عــدد الســكان بالعالــم حيــث أن قيــام الدولــة وحدهــا بهــذا الــدور ســيعمل علــى إرهــاق امليزانيــة 

العامــة مشــكاًل عجــز يؤثــر علــى معيشــة األجيــال القادمــة، ونظــرًا ملــا ســبق توجهــت معظــم دول العالــم إلــى تبنــي فكــرة الشــراكة بــن 

القطاعــن العــام و اخلــاص كأداة فاعلــة لتخفيــف العــبء علــى ميزانيتهــا وإيجــاد شــريك يتمتــع بالكفــاءة ليســاعدها يف حتمــل جــزء 

مــن دورهــا. 

ويهــدف الباحــث مــن هــذا البحــث إلــى تعزيــز مفهــوم وأهميــة الشــراكة بــن القطاعــن العــام واخلــاص وتشــجيع الدخــول يف مجــاالت 
جديــدة للشــراكة بعــد اســتعراض بعــض التجــارب الناجحــة للــدول التــي خاضــت مجــال املشــاركة، باإلضافــة إلــى تســليط الضــوء 
علــى دور ديــوان احملاســبة يف الرقابــة علــى مشــاريع الشــراكة، وتســتند منهجيــة البحــث علــى املنهجيــة املختلطــة بــن املنهــج الوثائقــي 
واملنهــج الوصفــي مثــل: مراجعــة الكتــب ومواقــع اإلنترنــت واالســتبانة، وســوف يقــدم البحــث النتائــج والتوصيــات ألمثــل تطبيــق لعمليــة 
ــى  ــي تعمــل عل ــراح الوســائل الت ــى اقت ــدول باإلضافــة إل ــت وغيرهــا مــن ال ــة الكوي ــام واخلــاص يف دول الشــراكة بــن القطاعــن الع

التعريــف مبفهــوم الشــراكة.

إعداد/ ريم إبراهيم الفضلي إعداد/ ريم إبراهيم الفضلي 
مدقق مساعد بإدارة الرقابة على الشؤون التنظيمية واالقتصادية

البحث حائز على المركز االول في الموضوع االول في المسابقة الــ 22 للبحوث على مستوى جميع قطاعات ديوان المحاسبة لعام 2021

مالمح الشـــراكة بين القطاع العام والخاص ودور

 ديوان المحاســـبة بالرقابة على مشـــاريع الشراكة
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منهجية البحث:
مشكلة البحث:

تكمن مشكلة البحث يف اآلتي:

١-هل هناك إملام مبفهوم وأهمية الشراكة بن القطاعن العام واخلاص؟
٢-هل لديوان احملاسبة دور يف الرقابة على مشاريع الشراكة بن القطاعن العام واخلاص؟

٣-هل هناك إملام من موظفي ديوان احملاسبة بدور الديوان يف الرقابة على مشاريع الشراكة؟
٤-ما مدى مساهمة مشروعات الشراكة بن القطاعن العام واخلاص يف انتعاش االقتصاد الكويتي؟
5-هل هناك ارتباط بن زيادة عدد املشاريع املطروحة بنظام املشاركة وحتقيق التنمية االقتصادية؟

فرضيات البحث:
■ الفرضية األولى: هناك إملام جيد مبفهوم وأهمية الشراكة بن القطاعن العام واخلاص.

ــة  ــًا بالرقاب ــام واخلــاص متمث ــن القطاعــن الع ــى مشــاريع الشــراكة ب ــة عل ــوان احملاســبة دور يف الرقاب ■ الفرضيــة الثانيــة: لدي
ــة. ــة الاحق الســابقة والرقاب

■ الفرضيــة الثالثــة: هنــاك إملــام جيــد مــن موظفــي ديــوان احملاســبة بــدور الديــوان يف الرقابــة علــى مشــاريع الشــراكة لكنــه يتركــز 
بشــكل أكبــر بالقطاعــات ذات العاقــة باملوضــوع دون غيرهــا.

■ الفرضيــة الرابعــة: تســاهم الشــراكة بــن القطاعــن العــام واخلــاص بانتعــاش االقتصــاد الكويتــي مبعــدل متوســط يتناســب مــع 
أعــداد املشــاريع التــي مت االنتهــاء منهــا حتــى اآلن.

■ الفرضيــة اخلامســة: هنــاك ارتبــاط بــن زيــادة عــدد املشــاريع املطروحــة بنظــام املشــاركة وحتقيــق التنميــة االقتصاديــة نظــراً لزيــادة 
العوائــد املترتبــة مــن املشــاركة وأيلولــة املشــروع للدولــة بعــد انتهــاء مــدة الشــراكة.

أهمية البحث:
تســتند أهميــة البحــث علــى أهميــة عمليــة الشــراكة بــن القطاعــن العــام واخلــاص يف وقتنــا الــذي تعانــي فيــه معظــم الــدول مــن 
شــح يف امليزانيــة العامــة ومشــكلة الكثافــة الســكانية األمــر الــذي تعجــز معــه عــن توفيــر اخلدمــات للســكان، فتظهــر أهميــة البحــث 
مــن خــال التشــجيع علــى مشــاركة القطــاع اخلــاص للقطــاع العــام مبــا يتمتــع فيــه مــن خبــرات تكنولوجيــة ورؤوس أمــوال مــن خــال 

عقــود الشــراكة لتخفيــف العــبء علــى ميزانيــة الدولــة.

أهداف البحث:
يهــدف الباحــث مــن إعــداد هــذا البحــث إلــى تعزيــز مفهــوم وأهميــة الشــراكة بــن القطاعــن العــام واخلــاص مــع بيــان القيمــة املضافــة 
لهــا علــى االقتصــاد، واســتعراض بعــض التجــارب لبعــض الــدول التــي خاضــت مجــال الشــراكة لاســتفادة مــن جتاربهــا للدخــول يف 

مجــاالت جديــدة للشــراكة، باإلضافــة إلــى تســليط الضــوء علــى دور ديــوان احملاســبة يف الرقابــة علــى مشــاريع الشــراكة.
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حدود البحث:
■ احلدود اجلغرافية: اقتصر البحث على مدققي ديوان احملاسبة يف دولة الكويت. 

■ احلــدود الزمنيــة: مت إجــراء االســتبانة يف شــهر نوفمبــر٢٠٢١ حيــث مت تغطيــة مــدى إملــام مدققــي ديــوان احملاســبة مبفهــوم 
وأهميــة الشــراكة بــن القطاعــن العــام واخلــاص ومــدى مســاهمة مشــاريع الشــراكة بــن القطاعــن العــام واخلــاص الكويتــي بالتنميــة 
االقتصاديــة وقيــاس معرفتهــم بــدور ديــوان احملاســبة بالرقابــة علــى هــذه املشــاريع، أمــا بالنســبة ألدبيــات البحــث مت اســتخدام مراجــع 

البحــث خــال الفتــرة الزمنيــة مــن٢٠٠8 حتــى ٢٠٢١.

منهج البحث:
استخدم الباحث املناهج التالية يف إعداد البحث:

■ املنهــج الوثائقــي: يعتمــد هــذا املنهــج علــى جمــع املعلومــات املتعلقــة مبشــكلة البحــث مــن املراجــع العلميــة مثــل الكتــب والدوريــات 
والدراســات الســابقة ومواقــع اإلنترنــت وغيرهــا مــن املصــادر املوثوقــة ومــن ثــم حتليــل هــذه املعلومــات للوصــول حلــل املشــكلة. 

■ املنهج الوصفي: يعتمد هذا املنهج على جمع املعلومات املتعلقة مبشكلة البحث من خال االستبانة.

أبرز النتائج  والتوصيات:
ترتــب علــى إجــراء الدراســة امليدانيــة التــي متثلــت يف االســتبانة عــدة نتائــج وبــن املرفــق رقــم )١( ملخــص حتليــل إجابــات االســتبيان 
الــذي تبــن مــن خــال االطــاع عليــه مــدى االملــام مبفهــوم وأهميــة الشــراكة بــن القطاعــن العــام واخلــاص ومــدى االملــام بالــدور 
الرقابــي لديــوان احملاســبة علــى مشــروعات الشــراكة ومعــدل مســاهمة مشــروعات الشــراكة بــن القطاعــن العــام واخلــاص بانتعــاش 

االقتصــاد الكويتــي.
وبنــاء علــى النتائــج املترتبــة مت اقتــراح توصيــات كان أبرزهــا عقــد النــدوات التثقيفيــة لنشــر الوعــي املعــريف مبفهــوم وأهميــة الشــراكة 
بــن القطاعــن وعقــد الــدورات التدريبيــة ملدققــي الديــوان للتعريــف بــدور الديــوان يف الرقابــة علــى مشــاريع الشــراكة وضــرورة توفيــر 

خدمــات استشــارية للقطــاع اخلــاص لتشــجيعه علــى مشــاركة القطــاع العــام. 
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إعـــداد /  جمانة المناعي إعـــداد /  جمانة المناعي 
مدقق مشارك في إدارة الرقابة على الجهات المستقلة للشؤون المالية االستثمارية   

ميثل الفساد خطرا كبيرا على أمن املجتمعات واستقرارها حيث أنه من العوائق الرئيسة لعمليات التنمية املستدامة للمجتمعات 
وقد قامت منظمة اإلنتوساي بتكوين مجموعة عمل اإلنتوساي ملكافحة الفساد وغسل األموال التي حرصت منذ تشكيلها عام 
٢٠٠١ على إعداد أدلة إرشادية تهدف لتقدمي الدعم الفني لألجهزة العليا للرقابة يف مجال مكافحة الفساد ومحاربة غسيل 

األموال وقد قامت املجموعة بإعداد معيار دليل تدقيق مكافحة الفساد )57٠٠( والذي مت اعتماده من قبل املنظمة يف يويو ٢٠١6، 
ويهدف إلى مساعدة مراقبي احلسابات يف األجهزة العليا للرقابة يف إعداد وتنفيذ عليمات مراجعة سياسات وإجراءات مكافحة 

الفساد يف املؤسسات احلكومية ضمن نطاق الصاحيات املخولة لألجهزة. 

بالرغم من أن أغلب األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبية تتولى بعض عمليات التحقيق يف الفساد التي متثل عمليات احتيال 
إال أن هذا املعيار ال يتناول حتقيقات االحتيال، حيث إن بعض األجهزة العليا للرقابة ال تقود مثل هذه التحقيقات ألنها ال متتلك 

املعرفة الكافية أو املوارد املطلوبة لفعل ذلك.
حيث تتمثل املشكلة يف صعوبة الكشف عن الفساد لعدم وجود صلة مباشرة بن نشاط الفساد واملتضررين منة نظراً ألنه من 

يتحمل تكلفة الفساد هو املجتمع واالقتصاد ككل. 

وال يوجد تعريف موحد للفساد حيث لم حتدد اتفاقية األمم املتحدة اخلاصة بالفساد تعريفاً واحداً للفساد، بل ذكرت أنواعاً عدة 
منه، يف حن أشار معيار دليل تدقيق مكافحة الفساد إلى ما يسمى بالتعاريف العملية للفساد، منها الذي أقرته منظمة الشفافية 
الدولية، والذي عرف الفساد بانه سوء استخدام الصاحيات املمنوحة للحصول على منافع شخصية، بينما عرف البنك الدولي 
الفساد بأنه سوء استخدام األموال العامة أو املنصب من أجل مكاسب شخصية أو سياسية، يف حن يرى البعض أن الفساد هو 

دور األجهـــزة العليا للرقابة 
في مكافحة الفساد 

رؤية رقابيةرؤية رقابية
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كل تصرف من شأنه أن يؤدي إلى إهدار املال العام، ولكن 
هذا التعريف تعرض إلى نوع واحد من الفساد وهو الفساد 

الذي يهدر املال العام ولم يتناول أنواع أخرى من الفساد مثل 
االحتكار أو تلويث البيئة التي قد ال تؤدي إلى إهدار مال عام.

أسباب الفساد:
وتتباين أسباب الفساد على املستوى الفردي والتنظيمي، فعلى 

الصعيد الفردي وجد أن هذه األسباب ميكن إيجازها فيما 
أطلق علية مثلث الفساد وهو العوامل التي تدفع القائم بعملية 

الفساد لتنفيذها وتتمثل فيما يلي: 

1. احلافر/ الضغوط:
حاجة يحاول الفاسد تلبيتها عبر ارتكاب عمل غير نزيه. 

2. الفرصة:
قدرة الشخص الفاسد على القيام بسلوك غير نزيه بسبب 

منصبه، وجدير بالذكر أن ظهور األوبئة واالمراض مثل جائحة 
كرونا متثل فرصة ذهبية للبعض إلستغال الظروف وعدم 

االلتزام بالنظم الرقابية وتعرض بعض تلك النظم لبعض 
العوائق يف تنفيذ متطلباتها. 

3. التبرير:
قدرة الشخص الفاسد على تبرير فعلته. 

أضرار الفساد:
للفساد تأثير سلبي على األداء االقتصادي حيث أنه:

1. يقلل من النمو االقتصادي. 
2. يحول املوارد العامة نحو املكاسب الشخصية. 

3. يضعف من النفقات التشغيلية ونفقات التنمية املستدامة. 
4. التأثير على قدرة احلكومات على إدارة ومتابعة السياستن 

املالية والنقدية.
وال تقتصر االثار السلبية على البنية االقتصادية، بل متتد 

أثارها الى كافة نواحي احلياة. 

دور االجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبية 
يف مكافحة الفساد:

أشار املعيار دليل تدقيق مكافحة الفساد وغسيل األموال رقم 
»57٠٠« على دور األجهزة العليا يف مكافحة الفساد والذي 

تتمثل فيما يلي:

 أوال: تضمن قضايا الفساد واملخالفات يف أعمال املراجعة 
الدورية وذلك من خالل:  

1. حتديد مصادر الفساد من حيث أنواعها ومسبباتها فور 
اكتشافها أثناء عملية املراجعة والفحص.

2. احلرص على فصل االختصاصات والضاء على عدم املساواة 
يف الوصول للمعلومات.

3. دراسة أوجه القصور يف التشريعات والقوانن والعمل 
على سد الثغرات التي من املمكن أن يتم استغاللها من قبل 

القائمن على الفساد. 

4. العمل على مراجعة املخالفات املكتشفة حتليل أسباب 
وقوعها.

5. احلرص على عمل إجراءات تصحيحية لتفادي وقوع تلك 
املخالفات مستقبال. 

ثانيا: التأكيد على الوعي الكامل بالفساد واملخالفات:

احلرص على اإلفصاح التام عما تتوصل إليه عمليات املراجعة 
الدورية والعمل على إدراج تلك املخلفات بالتقارير السنوية 

لألجهزة الرقابية لتعزيز مبدأ املساءلة.

ثالثا: تطوير وسائل مكافحة الفساد وكافة املخالفات 
األخرى:

حتسن وتطوير اخلطط االستراتيجية لألجهزة الرقابية من 
خال تضمن تلك اخلطط بطرق فعالة وذات كفاءة يف مجال 

الكشف عن املخالفات وذلك من خال: 

1. تدريب الكوادر الفنية على مهارات يف تقييم التجاوزات 
وحتديدها.

2. التقيد يف أخالقيات املهنة.
3. وجود آلية للتنسيق مع املؤسسات األخرى املنوطة بها 

مكافحة الفساد كالهيئة العامة ملكافحة الفساد.
4. وجود نظام سري لتلقي الشكاوى.
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رابعًا: توفير وسيلة إلبالغ األجهزة األخرى املسؤولة 
عن محاربة الفساد عما يتكشف منها: 

رغم عدم امتاك العديد من األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبية ألدوات جمع املعلومات اخلاصة مبحاربة الفساد، ولكن 
ميكن لتلك األجهزة أن تتعاون مع األجهزة املسؤولة عن محاربة الفساد وتسليم ما لديها من معلومات. 

خامسًا: التعاون مع املؤسسات األخرى يف مكافحة الفساد: 

طبقا ملا نصت علية منهجية البنك الدولي يف مكافحة الفساد فإن املكافحة الفعالة تتطلب القضاء على االحتكار واحلد من حرية 
التصرف وتعزيز الشفافية وسيادة القانون وحيث مت حتديد سبعة مكونات أساسية ملكافحة الفساد: 

1. الثقافة املؤسسية ملكافحة الفساد.
2. وجود أهداف االستراتيجية ملكافحة الفساد. 

3. املسؤولية املؤسسية.
4. تفعيل إدارة املخاطر.

5. وضع برامج ملكافحة الفساد.
6. جمع املعلومات والتحري. 

7. املراقبة واملراجعة.

ويجب على أجهزة الرقابة ومراقبي حساباتها االلتزام بالنزاهة والقيم األخاقية كما ينبغي على األجهزة التقييم الدوري لنظم 
الرقابة للداخلية للجهات املشمولة برقابتها.

وعلى أجهزة الرقابة العليا االستفادة من تبادل اخلبرات واملعرفة فيما بينهم وفقا ملا ورد يف إعان ليما، باإلضافة الى ذلك من 
املمكن أن تنفذ أجهزه الرقابة العليا اتفاقيات مشتركة مثل أعمال املراجعة املشتركة فيما يخص هذه األمور وفقا ملا يسمح به 

اإلطار القانوني.  

املراجع: 
الصادر  الدولية  الرقابة  الدولية ألجهزة  املعايير  )5700( من  رقم  معيار 

العليا.  الرقابة  ألجهزة  الدولية  املنظمة  عن 
أسبابة وطرق مكافحته/ االئتالف من أجل  الفساد:  دية،  أبو  أحمد 

القدس. أمان،  واملساءلة-  النزاهة 
الفساد واألحتيال: بي كوزيش وزي دوربوسكي:  زي دوربوسكي، منع 
أم  النغجيامأش  بيتر  شركة  التنظيمي،  املنظر  اجلمهور.  ثقة  أنشاء 

 .2014 ماين، 
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أصبحـــت قضيـــة التنميـــة املســـتدامة محـــط اهتمـــام اجلميـــع خـــالل الســـنوات األخيـــرة ملـــا متثلـــه مـــن أهميـــة يف حتقيـــق التنميـــة 

االقتصاديـــة والرفاهيـــة االجتماعيـــة بأقـــل قـــدر مـــن اســـتهالك املـــوارد الطبيعيـــة وباحلـــد األدنـــى مـــن التلـــوث واإلضـــرار بالبيئـــة، ولقـــد 

وضعـــت األمم املتحـــدة يف قمتهـــا الســـبعن املنعقـــدة يف 25 ســـبتمبر 2٠15 خطـــة عامليـــة للتنميـــة املســـتدامة حيـــث تضمنـــت هـــذه اخلطـــة 

17 هدفـــًا تســـري علـــى جميـــع دول العالـــم املتقدمـــة والناميـــة علـــى حـــد ســـواء،  وتضمـــن الهـــدف الســـادس عشـــر مـــن اخلطـــة التأكيـــد 

علـــى بنـــاء مؤسســـات فعالـــة وشـــفافة وخاضعـــة للمســـاءلة علـــى جميـــع املســـتويات بتعزيـــز آليـــات املراقبـــة مـــن قبـــل املؤسســـات الوطنيـــة 

ملراجعـــة احلســـابات، ويعتبـــر ديـــوان احملاســـبة الكويتـــي كغيـــره مـــن األجهـــزة الرقابيـــة علـــى مســـتوى العالـــم  التـــي لهـــا دور هـــام يف 

الرقابـــة علـــى تنفيـــذ أهـــداف التنميـــة املســـتدامة.

ولقـــــد دخـــل مجـــــال التنميـــــة املســـــتدامة دائـــــرة اهتمـــام املؤسســـــات والهيئـــــات علـــــى اختـــاف مجـــــاالت عملهـــا يف اغلـــب دول العالـــم 
ــات  ــذه املؤسسـ ــى هـ ــب علـ ــن الواجـ ــح مـ ــام ٢٠٣٠، فأصبـ ــول عـ ــتدامة بحلـ ــة املسـ ــة التنميـ ــق خطـ ــدء بتطبيـــ ــن خـــال البـ ــك مـ وذلـ

والهيئـــات وضـــع خطـــط لتطبيـــق أهـــداف التنميـــة املســـتدامة وااللتـــزام بتنفيذهـــا، وعليـــة يجـــب أن يكـــــون هنـــاك رقابـــة فعالـــة.

مفهوم وأبعاد التنمية املســتدامة:

ـــرِّض للخطـــر قـــدرة األجيـــال القادمـــة علـــى تلبيـــة احتياجاتهـــا، ويركـــز  هـــي التنميـــة التـــي تســـتجيب الحتياجـــات احلاضـــر دون أن تُع

إعـــداد /  حصة الوهيب               إعـــداد /  حصة الوهيب               
مدقق مساعد في إدارة الرقابة على الجهات المستقلة للشؤون المالية االستثمارية   

مقـــــاالتمقـــــاالت

دور ديوان المحاسبة
في الرقابة على 

تنفيذ أهداف 
أهداف التنمية المستدامة

التنمية
المستدامة
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ــرة  ــا: فكـ ــن همـ ــن محوريتـ ــى فكرتـ ــا علـ ــف ضمنيـ ــذا التعريـ هـ
ـــي  ـــرا الت ـــر فق ـــة األكث ـــات االجتماعي االحتياجـــات األساســـية للفئ
ـــة  ـــة قـــدرة البيئ ـــرى؛ وفكـــرة محدودي ـــة كب ـــى أهمي تســـتحق أن تُولَ
علـــى االســـتجابة لاحتياجـــات احلاليـــة واملســـتقبلية للبشـــرية، يف 
ـــرة،  ـــات املتوف ـــاج واالســـتهاك الســـائدة والتقني ظـــل أمنـــاط اإلنت
وتعـــد التنميـــــة املســـــتدامة تنميـــة ثاثيـــة األبعـــــاد تتضمـــن مـــا 
ــن  ــًا عـ ــة فضـ ــة واالجتماعيـ ــة واالقتصاديـ ــاد البيئيـ ــي: االبعـ يلـ
وجـــود ابعـــاد أخـــرى مهمـــه وهـــي: البعـــد القانونـــي  والتشـــريعي 

واملالـــي، ويتضـــح ذلـــك فيمـــا يلـــى:

البعد البيئي: 

ـــة  ـــات الطبيعيــ ـــق باملكون ـــوم متعل ـــي هـــو مفهــ  مفهـــوم البعـــد البيئ
ويشـــمل الظـــروف والعوامـــل األساســـية لعيـــش الكائنـــــات احليـــة، 
وبالتالـــي فـــإن البعـــد البيئـــي يعمـــل علـــى احلـــد مـــن اآلثـــار الضـــارة 
ـــة واالســـتهاك الرشـــيد للمـــوارد  ـــى البيئ لألنشـــطة اإلنتاجيـــة عل
غيـــر املتجـــددة، والســـعي إلـــى تطويـــر واســـتعمال مصـــادر الطاقـــة 

املتجـــددة وإعـــادة تدويـــر املخلفـــات. 

البعد االجتماعي:

ـــه  ـــة ألي انســـان بحيـــث يتـــم متكين يعـــد حـــق مـــن احلقـــوق األصيل
ـــع األنشـــطة  ـــة ملمارســـة جمي ـــة مائم ـــة صحي ـــش يف بيئ ـــن العي م
ـــع عـــادل يخـــدم  ـــروات واملـــوارد توزي ـــع الث مـــن خـــال ضمـــان توزي

االحتياجـــات األساســـية دون تقليـــل فـــرص األجيـــال القادمـــة.

البعد االقتصادي:

ــع  ــث ينبـ ــة حيـ ــدة التنميـ ــاس قاعـ ــادي أسـ ــد االقتصـ ــر البعـ يعتبـ
مـــن خـــال دعـــم البحـــث العلمـــي وتبنـــي أســـاليب اإلنتـــاج واإلدارة 
احلديثـــة مـــن أجـــل مضاعفـــة اإلنتاجيـــة، وكـــون أن أي اســـــتنزاف 
للمـــوارد يـــؤدى إلـــــى إضعـــاف فـــرص التنميـــة املســـــتقبلية لهـــا، 
لذلـــك يجـــب أخـــذ البعـــد االقتصـــادي بعـــن االعتبـــار علـــى املـــدى 
البعيـــد حلـــل املشـــكات مـــن أجـــل توفيـــر اجلهـــد واملـــال واملـــوارد.

البعد املؤسسي:

ويتمثـــل يف كافـــة املؤسســـــات التنفيذيـــة للدولـــة التـــي مـــن خالهـــا 
ترســـم وتطبـــق السياســـة التنمويـــة واالجتماعيـــة واالقتصاديـــــة 
ــع  ــتدامة ورفـ ــة املســـ ــق التنميـ ــإن حتقيـــ ــم فـ ــن ثـــ ــة، ومـ والبيئيـــ
ــانية  ــم اإلنســـ ــن حقوقهـ ــراد وتأمـ ــاة األفـ ــة حيـ ــتوى ونوعيـ مســـ
ـــا  ـــى مـــدى جنـــاح مؤسســـاتها وإدارته ـــا عل ـــف جميعه ـــي تتوقــ والت

يف أداء وظائفهـــا ومهامهـــا. 

ـــاد  ـــا تنميـــة ثاثيـــة األبعــ ـــتدامة بأنهــ ولقـــد عرفـــــت التنميـــة املســ
إال أن هنـــــاك أبعـــاد مهمـــة تســـــاعد يف تنفيـــذ أهـــداف التنميـــة 

املســـتدامة وهـــي:

 البعد القانوني والتشريعي:

ـــزام  ـــة بإل ـــح الكفيل مـــن خـــال ســـن القوانـــن والتشـــريعات واللوائ
املؤسســـــات واحلكومـــات بتطبيـــــق أهـــــداف التنميـــــة املســـــتدامة، 
ووضـــع إطـــار قانونـــي لكيفيـــــة التطبيـــق ووضـــع اآلليـــات املناســـبة 

ـــق.  ـــى عـــدم التطبي ـــة عل ـــد الغرامـــات املترتب ـــا، وحتدي لتطبيقه

البعد املالي: 

ــة  ــق رقابـ ــة لتحقيـ ــة والازمـ ــة الكافيـ ــوارد املاليـ ــر املـ ــو توافـ وهـ
أهـــداف  وتطبيـــق  لتنفيـــذ  واحلكومـــات  للمؤسســـات  فعالـــة 

التنميـــة املســـــتدامة.

أهداف التنمية املستدامة: 

املنعقـــدة يف ٢5  الســـبعن  املتحـــدة يف قمتهـــا  وضعـــت األمم 
ـــة املســـتدامة حيـــث تضمنـــت  ـــة للتنمي ســـبتمبر ٢٠١5 خطـــة عاملي
و١6٩ غايـــة تســـــرى علـــى جميـــــع  هـــذه اخلطـــة ١7 هدفـــاً 
دول العالـــــم املتقدمـــة والناميـــــة علـــى حـــد ســـــواء مـــع مراعـــاة 
ـــدان  ـــد واختـــاف قـــدرات البل ـــكل بل ـــاف الواقـــع املعيشـــي ل اختــ
وامكانياتهـــا ومســـتويات تنميتهـــا، ومـــع احتـــرام السياســـــات 
ـــر  ـــة غي ـــات متكامل ـــداف وغاي ـــة مت وضـــع أهــ ـــات الوطني واألولويــ
قابلـــة للتجزئـــة تســـــعى لتحقيـــق التـــوازن بـــــن األبعـــــاد الثاثـــة 
والبيئيـــــة(  واالجتماعيـــــة  )االقتصاديـــة  املســـــتدامة  للتنميـــــة 

محكومـــة بـــاإلدارة الرشـــيدة. 
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مقـــــاالتمقـــــاالت

ومــن خــالل البيان الســابق تتمثل أهــداف التنمية املســتدامة بالتالي:

1. القضــاء علــى الفقــر بجميــع أشــكاله يف كل مــكان.
2. القضــــاء علــــى اجلــوع وتوفيــــر األمــن الغذائــي والتغذيــةّ  احملســنة وتعزيــز الزراعــة املســتدامة. 

3. ضمــــان متتــع اجلميــع بأمنــاط عيــش صحيــة وبالرفاهيــة يف جميــع األعمــار.
4. ضمــان التعليــم اجليــد املنصــف والشــامل للجميــع وتعزيــز فــرص التعلــم مــدى احليــاة للجميــع.

5. حتقيــــق املســــاواة بــــن اجلنســــن.
6. ضمــــان توافــــر امليــاه وخدمــات الصــــرف الصحــي للجميــع وإدارتــه إدارة مســتدامة.

7. ضمــــان حصــول اجلميــع بتكلفــة ميســــورة علــى خدمــات الطاقــة 
احلديثــة املوثوقة واملســتدامة.

8. تعزيــــز النمــــو االقتصــادي املطــــرد والشــــامل للجميــع 
واملســــتدام، والعمالــــة الكاملــــة واملنتجــــة، وتوفيــر العمــل الائــق 

للجميــع.
9. إقامــة بنيــة حتتيــــة قــادرة علــى الصمــود، وحتفيــز التصنيــع 

الشــامل املســتدام وتشــجيع االبتكار.
10. احلــد مــن انعــدام املســاواة داخــل البلدان وفيمــا بينها.

11. جعــل املــدن واملجتمعــات البشــرية شــاملة للجميــع وآمنــة وقــادرة 
علــى الصمود ومســتدامة.

12. ضمــان وجــود أمنــاط اســتهاك وإنتاج مســتدامة.
13. اتخــاذ إجــراءات عاجلــة للتصــدي لتغيــر املنــاخ وآثاره.

14. حفــظ احمليطــات والبحــار واملــوارد البحريــة واســتخدامها علــى 
نحــو مســتدام لتحقيــق التنميــة املســتدامة.

15. حمايــــة النظــم اإليكولوجيــة البريــــة وترميمهــا وتعزيــز 
اســتخدامها علــى نحــو مســتدام ومكافحــة التصحــر، ووقــف تدهور 

األراضــي، ووقــف فقــدان التنــوع البيولوجي.
16. تشــجيع إقامــة مجتمعــات مســاملة ال يهمــش فيهــا أحــد مــن أجل 

حتقيــق التنميــة املســتدامة، وبنــاء مؤسســات فعالــة وشــفافة وخاضعــة 
للمســاءلة وشــاملة للجميــع علــى جميــع املســتويات.

17. تعزيــز وتنشــــيط وســــائل التنفيــذ وتنشــيط الشــراكة العامليــة مــن 
أجــل التنمية املســتدامة. 

ويتضــــح مــن عــرض هــــذه األهــداف أن منهــا ما هو أساســي ومنهــــا 
مــا هــو ثانــوي، ولتنفيــذ هــذه األهــداف أهميــة بالغة يف احملافظــــة 

علــى حــق األجيــال القادمــــة يف تلبيــة احتياجاتهــا املعيشــــية 
األساســية والضروريــة مــن مــاء وهــواء ومســكن وحيــاة صحية بدون 

تلوث.



الرقابة . العـدد 65 . يوليو 2022 42

دور ديــوان احملاســبة يف الرقابة علــى تنفيذ أهداف 
التنمية املســتدامة: 

أكــدت خطــة التنميــة املســتدامة علــى أهميــة دور أجهزة 
الرقابــة يف حتقيــق أهــداف اخلطــة مــن خال ضمان 
املســــاءلة والشــفافية وحيــث تضمــن الهــدف الســادس 

عشــر مــن اخلطــة التأكيــــد علــى بنــاء مؤسســــات فعالة 
وشــــفافة وخاضعــة للمســــاءلة علــى جميــع املســــتويات 
عــن طريــــق تعزيــز آليــات املراقبــة من قبل املؤسســات 

ملراجعــة احلســابات، وقــد أكــد املؤمتــر الثاني والعشــرين 
لألنتوســاي الــذي انعقــد يف مدينــة أبوظبــي عــام ٢٠١6 على 
االهتمــام الكبيــر الــذى توليــه األجهــــزة العليــا للرقابــة املاليــة 
واحملاســــبة لعمليــات الرقابــة املاليــة والتدقيــق حــول تنفيــذ 

أهــداف التنميــة املســتدامة مــن خــال حتديــد املناهج األربعة 
التالية: 

- رصــد مــدى اســــتعداد احلكومــات الوطنيــة لتحقيــق 
أهــداف التنميــة املســتدامة.

- القيــام بعمليــات الرقابــة علــــى األداء فيمــا يتعلــق 
بأهــداف التنميــة املســتدامة.

- املســاهمة يف حتقيــق الهــدف الســادس عشــر والــذي 
ينــص علــى بنــاء مؤسســات فعالــة وشــفافة خاضعــة 

للمســاءلة. 
ــة واحملاســبية  ــة املاليــ ــا للرقابــ ــزة العليــ - متكــن األجهــ

مــن القيــام بــدور منوذجــي يف الشــفافية واملســاءلة يف 
تنفيــذ مهامهــا.

ومــن هنــا تأتــي أهميــة دور ديوان احملاســبة يف القيــــام 
بالرقابــة علــى تنفيــذ أهــداف خطــة التنميــة املســــتدامة 

٢٠٣٠، باعتبــاره أحــد األجهــــزة الرقابيــة الفعالــة حيــث إن 
ديــوان احملاســبة جهــة مســــتقلة ذات شــــخصية اعتباريــة تتبــع 

مجلــس األمــة، ويهــدف إلــى حتقيــــق الرقابــة الفعالــة على 
أمــوال الدولــة طبقــا لقانــون إنشــائه رقم )30( لســنة 1964.

ويختــص ديــوان احملاســبة بتقييــم أداء اجلهــات اخلاضعــة 

للرقابــة والــذي يعتمــد باألســــاس علــى الرقابــــة الاحقــة 
حيــــث أنهــا رقابــة بعــد الصــرف للتأكــــد مــن التــزام اجلهات 

اخلاضعــة لرقابتــه بتطبيــق اللوائــح والقوانــن والنظــم 
واملعاييــر احملاســبية ومــدى االلتــزام باخلطــط التنمويــة 

االقتصاديــــة واالجتماعيــة، وبالتالــي فــــإن للديــوان القــدرة 
علــى القيــام مبهامــه الرقابيــة مــن خــال الفحــص واملراجعة 

للتأكــــد مــن مــــدى التــزام اجلهــــات محــل الرقابــــة مــن تنفيــذ 
اخلطــــط املوضوعــــة لهــا مــــن قبــــل احلكومــة والتــي حتقــق 
أهــداف التنميــة املســــتدامة وتقييــم مــــدى التزامهــا بتنفيــذ 

هــذه اخلطــط واكتشــــاف مواطــن الضعــف والعمــل على 
تصحيــح مــا يتكشــــف مــن أخطــاء يف تنفيــذ هــــذه اخلطــط، 

وإعــداد تقاريــر دوريــة تضمــن متابعــة  أداء هــذه اجلهــات مع 
وضــع التوصيــات املائمة. 

وأن الديــوان لديــه قانــون ميكنــه مــن حتقـيـــق الرقابــــة 
الكافيــة علــــى تنفيــذ أهــــداف التنميــة املســــتدامة يف 

املؤسســات والهيئــات اخلاضعــة لرقابتــه.

مقاالتمقاالت

املراجع:
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والعشرون،  اخلامس  املجلد  الهندســية،  للعلوم  دمشــق  جامعة 

العدد األول، 2٠٠٩.

القدرات  بناء  احتياجات  تقييم  “منوذج  أحمد جعفر،  حامت 

العام  السنوي  العربي  املؤمتر  املالية”،  للرقابة  العليا  لألجهزة 

العربية،  الدول  جامعة  اإلدارية،  للتنمية  العربية  املنظمة  األول، 
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كتاب العددكتاب العدد

حل المشكالت واتخاذ القرارات

انتقـــل املؤلـــف يف اجلـــزء الثانـــي الـــى موضـــوع " اتخـــاذ القـــرار" 
حيـــث هـــو جوهـــر العمليـــة اإلداريـــة:

بقصـــد  مطروحـــة  بدائـــل  عـــدة  بـــن  االختيـــار  بالقـــرار  يقصـــد 
هـــدف. حتقيـــق 

ــود بديلـــن علـــى األقـــل،  ــار، وجـ ــة االختيـ ــره تشـــمل: عمليـ وعناصـ
وجـــود هـــدف أو عـــدة أهـــداف.

أنواع القرارات:

- حسب الهدف منها ) استراتيجية - تكتيكية - تشغيلية(.

- حسب طبيعة املشكلة ) مبرمجة - مفاجئة(.

- حســـب مجـــال االهتمـــام ) اقتصاديـــة - سياســـية - اجتماعيـــة 
- عســـكرية(.

- حسب جهة إصدارها ) تنظيمية - شخصية(.

- حسب أهميتها )أساسية - روتينية(. 

طرق اتخاذ القرارات:

- االعتماد على خبرة املاضي.

- الطريقة العملية.

وحدد املؤلف الهرم التنظيمي: بثالث مستويات:

اتخاذ القرار

الكتـــاب الـــذي ســـيتم اســـتعراضه بعنـــوان "حـــل املشـــكالت واتخـــاذ القـــرارات" وهـــو مـــن تأليـــف أ.د. عبـــد الرحمـــن 
توفيـــق، بـــدأ املؤلـــف بالتعريـــف بعناصـــر العمليـــة اإلداريـــة حيـــث حصرهـــا يف خمـــس بنـــود:
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كتاب العددكتاب العدد

أمناط اتخاذ القرار:

- قرار فردي.

- يعـــرض الرئيـــس املوقـــف ويتخـــذ القـــرار بشـــكل جماعـــي أو يتـــرك 
ملرؤوســـيه ســـلطة اتخـــاذ القـــرار.

املـــدراء  ألمنـــاط  اســـتقصاء  جـــداول  املؤلـــف  عمـــل  ذلـــك  وبعـــد 
يف اتخـــاذ القـــرارات االســـتراتيجية، مـــن خـــالل اإلجابـــة عليهـــا 
يعـــرف الرئيـــس طريقـــة إدارتـــه. هـــل هـــو مـــن النمـــط التوجيهـــي، 

الســـلوكي. أو  االدراكـــي  التحليلـــي، 

وكذلـــك اســـتعرض املؤلـــف دور نظـــم املعلومـــات اآلليـــة يف فاعليـــة 
املديـــر العصـــري، إذ وضـــع أســـئلة ومنـــاذج وتدريبـــات تســـاعد علـــى 
أداء أفضـــل يف اتخـــاذ القـــرار وأخيـــرًا قـــدم شـــرح مفصـــل يف حـــل 
املشـــكالت واألدوات واألســـاليب واســـتعرض املزايـــا والعيـــوب التـــي 
يجـــب أن يعرفهـــا املـــدراء لالرتقـــاء بالعمـــل، مـــن خـــالل اإلجابـــة 

علـــى النمـــاذج املرفقـــة يف اجلـــزء األخيـــر مـــن الكتـــاب.
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إعـــداد / ايمان عبدالكريم زنكويإعـــداد / ايمان عبدالكريم زنكوي
عضو أول مكتب الفني – قطاع الوزارات 

التحول اإللكتروني 
في تشغيل األنظمة

المالية واإلدارية
فــي القطاعيين العام والخاص وعالقته 

بفاعليــة إجراءات الرقابة والتدقيق 

ودوره في دولة الكويت 

 “ “ اإلدارة اإللكترونيــة  التحــول اإللكترونــي  ينكــر أن  ال أحــد 
ضــرورة وليــس رفاهيــة ، وأنــه كان مــن أهــم أســباب انطــاق ومنو 
اقتصــادات كثيــرة يف العالــم ، كمــا أنــه يعــد مؤشــرا عامــا علــى 
تقــدم الــدول وتقــدمي اخلدمــات بســهولة للمواطنــن واملقيمــن 
ويدعــم قدرتهــا علــى احلصــول علــى مســتحقاتها املاليــة بشــكل 
ســريع ومباشــر باإلضافــة إلــى توفيــر الوقــت واجلهــد وحتســن 
املنظومــة  إلــى  رســمي  الغيــر  االقتصــاد  وضــم   ، اخلدمــات 
احلكوميــة ، وبذلــك تزايــدت احلاجــة إلجــراء حتــوالت شــاملة 
يف األســاليب والهيــاكل والتشــريعات التــي تقــوم عليهــا اإلدارة 

التقليديــة إلتاحــة الفــرص لتطبيــق اإلدارة اإللكترونيــة . 

ويهــدف هــذا املقــال إلــى تعريــف التحــول اإللكترونــي 
»اإلدارة اإللكترونيــة » ودورهــا تطويــر العمليــة اإلداريــة 
وأســباب  بلــد،  اقتصــاد  نهضــة  يف  واثــره  واحملاســبية 
معوقــات  وحتديــد  وفوائدهــا  ومميزاتهــا  ظهورهــا 

تطبيقهــا، ومكوناتهــا األساســية ، ودوره يف دولــة الكويــت.

اإلدارة  أنظمــة  تطبيــق  أن  يف  املقــال  مشــكلة  وتتمثــل   
اإللكترونيــة بنجــاح يتطلــب توفــر املهــارات التكنولوجية 
ــب أيضــا الوعــى الكامــل مــا بــن املرســل  املتقدمــة ويتطل

واملتلقــي لهــذه األنظمــة.

ومــع هــذا اإليقــاع املتســارع يف مجــال تقنيــة املعلومــات اإلداريــة 
واملاليــة، أخــذت القناعــات والعــادات القدميــة يف اإلدارة تتهــاوى 
ــي وشــبكات  ــاز احلاســب اآلل ــح جه ــي وأصب ــام الزحــف التقن أم
اإلداري  الفكــر  علــى  نفســيهما  فرضــا  مثاليــن  االتصــاالت 
واملالــي املعاصــر وأصبــح ال غنــى عنهمــا يف أعمــال اإلدارة علــى 

القطاعيــن العــام واخلــاص .

الرقابة والحاسوبالرقابة والحاسوب  



الرقابة . العـدد 65 . يوليو 2022 46

واإلدارة اإللكترونيــة مــا هــي إال نظــام حديــث تتبنــاه احلكومــات 
باســتخدام الشــبكة العنكبوتيــة العامليــة بــدل مــن التنظيــم الهرمــى 
ــا  ــف خدماته ــط مختل ــا ببعــض ، ورب ــط مؤسســاتها بعضه يف رب
يف  املعلومــة  ووضــع  عمومــا  واجلمهــور  اخلاصــة  باملؤسســات 
بالســرعة  تتصــف  األفــراد خللــق عاقــة شــفافة  يــد  متنــاول 
اســتخدم  مــن  وأول   ، األداء  بجــودة  لارتقــاء  تهــدف  والدقــة 
مصطلــح احلكومــة اإللكترونــي كان يف خطــاب الرئيــس األمريكــي 
'' بيــل كلينتــون '' عــام ١٩٩٢ ينــادى بــاإلدارة اإللكترونيــة، وفى عام 
٢٠٠٣ عرفــت األمم املتحــدة احلكومــة االلكترونيــة وبعدهــا نــادت 
جميــع احلكومــات إلــى االنتقــال إلــى عالــم اإلدارة اإللكترونيــة 
، لــذا شــهدت الســنوات الســبعة عشــر املاضيــة ثــورة يف عالــم 
احلكومــات التــي نقلــت معظــم خدماتهــا إلــى االنترنــت وأصبــح 

ــع اخلدمــات العامــة. بإمــكان أي مواطــن أن يقــوم بجمي

كمــا نــود أن نذكــر أن الســبعة عشــر ســنوات يف عمــر احلكومــات 
ميكــن أن يكــون زمنــا طويــا بينمــا هــذه املــدة يف عمــر االنترنــت 
زمــن ضئيــل جــدا ، فقــد تطــورت التكنولوجيــا بطريقــة متصاعــدة 
بــن عامــي ٢٠٠٠-٢٠١7 وحدثــت ثــورة خــال تلــك الســنوات 
وانفجــارا يف عالــم الهواتــف الذكيــة واألجهــزة الذكيــة بشــكل 
عــام ، وحســب إحصــاء لشــركة أمريكيــة أنــه يف العالــم اليــوم 
حوالــى 5 مليــارات مســتخدم لألجهــزة احملمولــة مــن ضمنهــم 
مليــار مســتخدم جلهــاز الهاتــف الذكــي ،'' فاحلكومــة الذكيــة هــي 

ــة ''. تطــور لنمــوذج احلكومــة اإللكتروني

فقبــل أن نســتعرض معكــم مكونــات اإلدارة اإللكترونيــة/ وأســباب 
ظهورهــا / ومميزاتهــا / ومعوقاتهــا / وفوائدهــا  ، نضــع بــن 
أيديكــم بعــض املفاهيــم البســيطة التــي توضــح لنــا مفهــوم اإلدارة 

اإللكترونيــة. 
يتــم  التــي  واألنشــطة  األعمــال  منظومــة  »عــن  عبــاره  وهــي 
تنفيذهــا إلكترونيــا إلجنــاز االعمــال باســتخدام النظــم والوســائل 

اإللكترونيــة عبــر الشــبكات .

ــى  ــات تعمــل عل ــة لعصــر املعلوم هــي أيضــا » اســتراتيجية إداري
حتقيــق خدمــات أفضــل للمواطنــن واملؤسســات مــع االســتغال 
األمثــل ملصــادر املعلومــات املتاحــة مــن خــال توظيــف املــوارد 
ــن أجــل  ــث م ــي حدي ــة والبشــرية املتاحــة يف إطــار إلكترون املادي
اســتغال الوقــت واملــال واجلهــد وحتقيقــا للمطالــب املســتهدفة 

باجلــودة املطلوبــة .

وبذلــك تزايــدت احلاجــة إلجــراء حتــوالت شــاملة يف األســاليب 
والهيــاكل والتشــريعات التــي تقــوم عليهــا اإلدارة التقليديــة إلتاحــة 
الفــرص لتطبيــق اإلدارة اإللكترونيــة وكانــت مــن أســباب ظهورهــا 
أســباب سياســية وتكنولوجيــا واقتصاديــة ال يســع لنــا املجــال يف 

مقالنــا التشــعب يف شــرح تلــك األســباب .
ولعــل عمليــة اتخــاذ القــرار اإلداري يف حتــول القطــاع احلكومــي 
مــن النظــام التقليــدي الــى النظــام اإللكترونــي عمليــة صعبــة 
للغايــة حالــه حــال أي نظــام جديــد يواجــه مجموعــة مــن شــرائح 

ــن . ــن واملعارضــن واحملايدي املجتمــع مــا بــن املؤيدي

املميــزات  املقــال بعــض مــن  ونســتعرض معكــم يف هــذا 
: اإللكترونيــة  اإلدارة  بهــا  تتمتــع  التــي  والســمات 

● زيادة الفعالية عن طريق تنفيذ األعمال بانسيابية.
● حتسن االتصاالت الداخلية.

● تقدمي خدمات أفضل للمستفيدين.
● الوفاء مبتطلبات املواطنن واملقيمن وتوقعاتهم.

● اإلعام والترويج لإلجنازات.
الشــبكي  التنظيــم  إلــى  الهرمــي  التنظيــم  مــن  االنتقــال   ●

. ' العنكبوتــي' ' '
● تعتمد على االنتقال عن إدارة األشياء إلى إدارة الرقميات.

● عدم التقيد بحدود املكان والزمان .
● احلد من استخدام األوراق يف األعمال اإلدارية.

● تقليل التكاليف احلكومية.
● تقليل الوقت والدقة يف اجناز الوظائف املختلفة.

الرقابة والحاسوبالرقابة والحاسوب  
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ولعــل كل نظــام جديــد مثــل مــا ذكرنــا لكــم يواجــه بعــض الصعوبــات واملعوقــات وعقبــات حتــول دون تطبيقــه ونذكــر 
معــا بعــض مــن هــذه املعوقــات التــي تكــون علــى شــكل معوقــات إداريــة / بشــرية / تقنيــة/ ماليــة نذكــر منهــا :

● قلة حماس القيادات اإلدارية العليا .
● االفتقار إلى التشريعات واللوائح املنظمة لها.

● ضعف اهتمام اإلدارين بتطبيقها.
● غموض مفهوم اإلدارة اإللكترونية لدى البعض.

● قلة املتخصصن يف برمجيات واستخدام احلاسب اآللي .
● قلة خبرة املوظفن يف مجال استخدام احلاسوب وضعف مهارات اللغة اإلجنليزية.

● تخوف العاملن من اخلوض بتجربة استخدام احلاسوب.
● ضعف القدرة التكنولوجية لشبكات االتصال يف بعض الدول.

● ندرة توافر خدمة االنترنت للجمهور.
● التكلفة املالية العالية الستخدام الشبكة العاملية لإلنترنت قلة املوارد املالية املخصصة للبيئة التحتية.

نوضــح هنــا أهــم املكونــات الرئيســية الواجــب توافرهــا لتحويــل العمــل مــن األســلوب التقليــدي إلــى األســلوب احلديث 
املتمثــل '' بــاإلدارة اإللكترونيــة '' وهــى كاالتــي :
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وبعد أن عرضنا لكم تعريف اإلدارة االلكترونية وأسباب ظهورها 
ومــدى  اإللكترونيــة  اإلدارة  ومكونــات  ومعوقاتهــا  ومميزاتهــا 
اهتمــام العالــم بأســره والســعي لتطويرهــا » نســلط الضــوء علــى 
أثــر التكنولوجيــا لــإلدارة اإللكترونيــة يف  املجــال الرقابــي ســواء 
العــام /اخلــاص » ومــع التطــور الكبيــر يف تكنولوجيــا املعلومــات 
وخاصــة باجلهــات الرقابيــة أصبــح مــن املتعــن علــى املدقــق يف 
القطــاع العــام أو اخلــاص ضــرورة مواكبــة هــذه التغيــرات وتغييــر 
األســاليب املتبعــة يف التدقيــق ومــن تلــك األســاليب التقليديــة  
)التدقيــق اليــدوي( إلــى األســاليب احلديثــة )احلاســب اآللــي( 
لتنفيــذ عمليــة التدقيــق وللتأكــد مــن صحــة ومصداقيــة البيانــات 
واملعلومــات املســتخرجة مــن النظــم احملاســبية اإللكترونيــة، وإن 
التوســع يف إدخــال تكنولوجيــا املعلومــات يف عمليــة التدقيــق، 
باســتخدام التقنيــات احلديثــة يف عمليــة التدقيــق يــؤدي إلــى 
التغلــب علــى بعــض جوانــب القصــور البشــري يف حالــة ممارســة 
عمليــة  وفعاليــة  كفــاءة  حتســن  إلــى  ويــؤدي  املهنــي،  احلكــم 
التدقيــق، حيــث إن اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات يف عمليــة 
التدقيــق يــؤدي إلــى تقليــل الوقــت املبــذول يف العمليــات الكتابيــة 
التدقيــق،  مبخاطــر  يتعلــق  مــا  وخاصــة  احلســابية  واملهمــات 
وبالتالــي يــؤدي إلــى انخفــاض التكاليــف وحتســن جــودة عمليــة 
التدقيــق، وتوفيــر أســس أفضــل ملمارســة احلكــم املهنــي مــن قبــل 
املدققن، إذ إن املدقق ميكنه أن يســتخدم برامج احلاســب اآللي 
التــي تســتطيع التعامــل مــع برامــج اجلهــة محــل الرقابــة، وهــذه 
العمليــة تفيــد يف ســرعة تنفيــذ أعمــال التدقيــق ودقتهــا، كذلــك 
فــإن اســتخدام برامــج تخزيــن واســترجاع املعلومــات وبرامــج 
التدقيــق التحليليــة باســتخدام احلاســب اآللــي ميكــن املدقــق مــن 
ــة واملخططــة،  ــات والتحليــات بــن األرقــام الفعلي إجــراء املقارن
وقــد يســتخدم املدقــق برامــج خاصــة تســاعده يف عمليــة إجــراء 
االختبــارات ويف عمليــة تكويــن رأيــه وحكمــه املهنــي ممــا يســاعد 
يف إعــداد التقريــر، ولذلــك فــإن اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات 
يف عمليــة التدقيــق يعتبــر إضافــة نوعيــة البــد منهــا  أن تضــاف 
ــة األنظمــة احلاســوبية وتســاعد يف حتســن صــورة  ــى مراجع إل
املدقــق واملهنــة باإلضافــة إلــى حتســن كفــاءة وفاعليــة عمليــة 

ــق. التدقي
ــر نتيجــة ظهــور  ــم يتغي ــق ل وممــا تقــدم يتضــح أن مفهــوم التدقي
احملاســبي يف  املجــال  يف  واســتخدامها  اإللكترونيــة،  األنظمــة 
اجلهــات اخلاضعــة للرقابــة، كمــا أنــه ال يوجــد فــرق بــن مفهــوم 
الهــدف  إن  التقليديــة واملراجعــة اإللكترونيــة، حيــث  املراجعــة 
العــام للتدقيــق لــم يتغيــر يف ظــل بيئــة نظــم املعلومــات احملاســبية 
اإللكترونيــة، إاّل أن اســتخدام احلاســب اآللــي يغيــر مــن طريقــة 
معاجلــة وتخزيــن واســترجاع واتصــال املعلومــات املاليــة، وقــد 
يؤثــر علــى احملاســبة ونظــم الرقابــة الداخليــة املســتخدمة يف 

ــة. ــة محــل الرقاب اجله

وبوجــود الكثيــر مــن املميــزات للنظــام إال أن بيئــة نظــم 
معلومــات اإلدارة االلكترونيــة ال تخلــو مــن مجموعــة 

ــا:  ــر منه ــر نذك مخاط

1- اإلدخال غير املتعمد أو املتعمد لبيانات غير ســليمة بواســطة 

املوظفن.

2 - التدمير غير املتعمد أو املتعمد للبيانات بواسطة املوظفن.

بواســطة  والنظــام  للبيانــات  لــه  املرخــص  غيــر  الوصــول   -  3

ملوظفــن. ا

4 - الوصــول غيــر الشــرعي للبيانــات والنظــام بواســطة أشــخاص 

مــن خــارج اجلهــة.

5 - اشتراك العديد من املوظفن يف نفس كلمة السر.

6 - إدخــال فيــروس الكمبيوتــر للنظــام احملاســبي والتأثيــر علــى 

عمليــة تشــغيل بيانــات النظــام.

7  - اعتــراض وصــول البيانــات مــن أجهــزة الرئيســية إلــى أجهــزة 

املســتخدمن.

8- طمــس أو تدميــر بنــود معينــة مــن املخرجــات أو خلــق مخرجات 

زائفــة/ غير صحيحة.

٩ - سرقة البيانات/ املعلومات.

1٠-  الكشــف غيــر املرخــص بــه للبيانــات عــن طريــق عرضهــا علــى 

شاشــات العــرض أو طبعهــا علــى الــورق.
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الرقابة والحاسوبالرقابة والحاسوب  

11  - طبــع وتوزيــع املعلومــات بواســطة أشــخاص غيــر مصــرح لهــم 

بذلــك، تفــرد شــخص معــن بالعمــل بالنظــام.

12 - عدم وجود سيرفر مساند ) BACK UP ( للبيانات يكون 

معــزول لتجنــب حــدوث أي مشــكله.

التــي حتــدث بســبب عوامــل  13- مخاطــر بيئيــة وهــي املخاطــر 

واألعاصيــر،  والفيضانــات  والعواصــف  الــزالزل  مثــل  بيئيــة، 

واملخاطــر املتعلقــة بأعطــال التيــار الكهربائــي واحلرائــق، وســواء 

كانــت تلــك الكــوارث طبيعيــة أم غيــر طبيعيــة فإنهــا قــد تؤثــر علــى 

عمــل النظــام احملاســبي وقــد تــؤدي إلــى تعطــل عمــل التجهيــزات 

نظــم  وســالمة  أمــن  علــى  يؤثــر  ممــا  طويلــة  لفتــرات  وتوقفهــا 

. االلكترونيــة  احملاســبية  املعلومــات 

كمــا حرصــت دولــة الكويــت علــى الرقــى والتقــدم بتقــدمي أفضــل 
اخلدمــات للمواطــن واملقيــم ملــا لــه هــذا التقــدم مــن تأثيــر إيجابي 
لبنــاء وطــن علــى الصعيــد السياســي / االقتصــادي / االجتماعــي 
/ التعليمــي ، وظهــرت احلاجــه امللحــة بعــد جائحــة كورونــا التــي 
أصيبــت العالــم بأكملــه إلــى اجبــار دول العالــم بالظــروف الراهنــة 
 ، االلكترونيــة  اإلدارات  إلــى  التقليديــة  إداراتهــا  حتويــل  إلــى 
وانطاقــا مــن دولــة الكويــت وحرصهــا علــى اســتكمال مســيرتها 
ــى  ــا إل ــت جنب ــي عمل ــا الت ــر وزاراته ــا عب ــع خدماته لتقــدمي جمي
جنــب خلدمــة املواطنــن واملقيمــن  فعملــت اجلهــات احلكوميــة  
ــدة تســاعد يف اجنــاز اخلدمــات  ــات عدي ــل تطبيق جاهــدة بتفعي

املختلفــة .

يف  احلكومــة  عمــل  برنامــج  محــاور  ضمــن  مــن  وكانــت 
ينايــر 2020  احملــور الثانــي اخلــاص بالتحــول الرقمــي 
الرقميــة  اخلدمــات  منصــة   '' احلكوميــة  للخدمــات 
احلكوميــة مشــروع  تطبيــق )Kuwait App( التــي كانــت 

مــن أهدافــه :

● تعزيــز الشــفافية يف التعامــات احلكوميــة واحلــد مــن مظاهــر 
الفساد 

● تســهيل وتســريع خدمــات املواطنــن واملقيمــن ورفــع مســتوى 
رضائهــم .

● احلــد مــن التدخــل البشــرى يف املعامــات لضمــان العدالــة 
واملســاواة .

● تعزيــز كفــاءة األداء احلكومــي ورفــع مســتوى الوعــى والثقافــة 
التقنيــة.

حيــث أطلقــت احلكومــة بســبتمبر ٢٠٢١ دليــل اســتخدام تطبيــق 
منصــة »ســهل« تعتبــر باكــورة التحــول الرقمــي ضمــن برنامــج 
عمــل احلكومــة ليخــدم املواطــن واملقيــم حيــث يهــدف الــى إيصــال 
املعلومــة بســهولة ويســر وليــس الهــدف فقــط تنفيــذ برنامــج 
التحــول الرقمــي بــل أيضــا ترغــب  بترســيخ وتطبيــق النزاهــة 
والشــفافية يف توفيــر اخلدمــات احلكوميــة للمواطــن واملقيــم ، 
ــة املقدمــة للخدمــات » املؤسســة العامــة  ومــن اجلهــات احلكومي
ــة العامــة لشــؤون ذوى اإلعاقــة/  ــة / الهيئ ــات االجتماعي للتأمين
بنــك االئتمــان الكويتــي /وزارة الكهربــاء واملــاء والطاقــة املجــددة 
/ املؤسســة العامــة للرعايــة الســكنية / الهيئــة العامــة لشــؤون 
القصــر / وزارة الداخليــة / ديــوان اخلدمــة املدنيــة / الهيئــة 

ــة.  ــات املدني ــة للمعلوم ــة العام ــة / الهيئ ــوى العامل ــة للق العام
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التوصيات :
● تفعيــل دور اإلدارة اإللكترونيــة بشــكل متكامــل بتحويــل جميــع 
اإلجــراءات اإلداريــة التــي تتــم بالطريقــة التقليديــة الــى الطريقــة 

اإللكترونيــة.

● وضــع األنظمــة والقوانــن والتشــريعات التــي تخــدم اإلدارة 
اإللكترونيــة.

● تعزيــز وعــى املوظفــن بالدرجــة األولــى بأهميــة تفعيــل اإلدارة 
ــة يف مجــال األنظمــة  ــدورات التدريبي ــق ال ــة عــن طري اإللكتروني
التكنولوجيــة »اإللكترونيــة« وتوفيرهــا بأســرع وقــت مبــا يخــدم 

مصلحــة العمــل.

● التحســن املســتمر للبنيــة التحتيــة مــن أجهــزة احلاســب اآللــي 
وشــبكات االتصــال مــع التطــور التكنولوجــي العاملــي .

وباخلتــام نأمــل بــأن يســتمر العمــل نحــو تطويــر العمــل بــاإلدارة 
اإللكترونيــة وفقــا للمعطيــات الرقابيــة لتســهيل العمــل خلدمــة 
ــات ميكــن االســتفادة  ــن قاعــدة للبيان ــن واملقيمــن وتكوي املواطن

منهــا وقــت احلاجــة .
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شــارك وفــد رســمي مــن ديــوان احملاســبة برئاســة رئيــس الديــوان 
فيصــل الشــايع يف االجتمــاع الثالــث والســتون للمجلــس التنفيــذي 
واحملاســبة  املاليــة  للرقابــة  العليــا  لألجهــزة  العربيــة  للمنظمــة 
)األرابوســاي( والــذي عقــد خــال الفتــرة مــن ٢٠- ٢١ مــارس ٢٠٢٢ 

يف الدوحــة - قطــر.

ضــم وفــد الديــوان بجانــب الشــايع كل مــن مديــر إدارة التدريــب 
والعاقــات الدوليــة د.ســعود الزمانــان، مراقــب يف إدارة التدريــب 

والعاقــات الدوليــة هبــه العوضــي، كبيــر مدققــن يف إدارة الرقابــة علــى الدفــاع واألمــن والشــؤون العامــة عبــداهلل الشــيتان.

وناقــش االجتمــاع مجموعــة مــن التقاريــر، منهــا تقريــر رئيــس املجلــس التنفيــذي عــن نشــاطه ونشــاط املجلــس وتقريــر األمانــة العامــة 
عــن نشــاطها منــذ االجتمــاع الثانــي والســتن للمجلــس التنفيــذي، وتقريــر جلنــة تنميــة القــدرات املؤسســية للمنظمــة يف اجتماعهــا 
التاســع عشــر، وتقريــر جلنــة املعاييــر املهنيــة والرقابيــة للمنظمــة يف اجتماعهــا الثامــن عشــر، باإلضافــة إلــى تقريــر جلنــة الرقابــة 
علــى التنميــة املســتدامة للمنظمــة يف اجتماعهــا الســادس املنعقــد عــن بعــد، وتقريــر جلنــة املخطــط االســتراتيجي للمنظمــة يف 

اجتماعهــا الرابــع عشــر.
كمــا تضمــن االجتمــاع النظــر  يف الدراســة التفصيليــة حــول إمكانيــة الصــرف مــن االحتياطــي وفوائــض املنظمــة، والنظــر يف دراســة 
مقارنــة باملنظمــات النظيــرة حــول الكلفــة التشــغيلية اخلاصــة مبوظفــي األمانــة العامــة والتكاليــف التــي تتحملهــا محكمــة احملاســبات 

باجلمهوريــة التونســية لفائــدة املنظمــة.

وتنــاول احللــول املمكنــة العتمــاد املوازنــة التقديريــة قبــل بدايــة الســنة املاليــة املعنيــة، واعتمــاد مشــروع جــدول أعمــال الــدورة الرابعــة 
عشــر للجمعيــة العامــة للمنظمــة وقائمــة املراقبــن الذيــن ســتتم دعوتهــم للمشــاركة يف أعمــال اللجــان ومجموعــات العمــل املنبثقــة 

عــن منظمــة اإلنتوســاي.

خالل الفترة من 20 - 21 مارس 2022 في الدوحة

"المحاسبة" يشارك في االجتماع الـ 63 للمجلس 
التنفيذي لـ"األرابوساي"
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شـــارك وفـــد مـــن ديـــوان احملاســـبة برئاســـة الوكيـــل املســـاعد لقطـــاع الرقابـــة علـــى الـــوزارات واإلدارات احلكوميـــة عصـــام الرومـــي 
ـــة  ـــذي عقـــد يف اململكـــة العربي ـــة واحملاســـبة )األرابوســـاي(، وال ـــة املالي ـــا للرقاب ـــة لألجهـــزة العلي يف اللقـــاء التشـــاوري للمنظمـــة العربي

ـــارس 2022. ـــن 28 - 30 م ـــرة م الســـعودية خـــال الفت

ومثـــل وفـــد الديـــوان يف االجتمـــاع بجانـــب الرومـــي كًا مـــن مراقـــب بـــإدارة التخطيـــط االســـتراتيجي عبـــداهلل املرزوقـــي وكبيـــر مدققـــن 
بـــإدارة الرقابـــة علـــى الدفـــاع واألمـــن والشـــؤون العامـــة عبـــداهلل الشـــيتان.

 IDIـــل الــــ ـــة املخطـــط االســـتراتيجي وممث ـــة وأعضـــاء جلن ـــزة املشـــاركة ورؤســـاء جلـــان املنظم ـــا لألجه ـــاع اإلدارة العلي  وضـــم االجتم
لتقـــدمي ومناقشـــة حتليـــل االســـتبانات الداخليـــة واخلارجيـــة، 

ومبشـــاركة ممثـــل عـــن مبـــادرة تنميـــة اإلنتوســـاي.

ـــن  ـــة حـــول انشـــطتها ضم ـــة عروضـــا مرئي ـــاكل املنظم وقدمـــت هي
ـــة  ـــة التنمي ـــس جلن ـــوان احملاســـبة رئي ـــل دي ـــدم ممث ـــث ق ـــاء حي اللق
املســـتدامة كبيـــر مدققـــن بـــإدارة الرقابـــة علـــى الدفـــاع واألمـــن 
والشـــؤون العامـــة عبـــداهلل الشـــيتان عرضـــا مرئيـــا تضمـــن اهـــم 
اجنـــازات اللجنـــة لفتـــرة املخطـــط 2020-2022 واملعوقـــات التـــي 
واجهتهـــا، باإلضافـــة إلـــى تطلعـــات اللجنـــة املســـتقبلة للمخطـــط 
القـــادم 2023- 2025، حيـــث اســـتعرض عـــدداً مـــن املشـــاريع 
باألولويـــة  تتعلـــق  القـــادم  املخطـــط  خـــال  تنفيذهـــا  املزمـــع 

الرئيســـية االولـــى والتركيـــز علـــى االولويـــة الفرعيـــة الثالثـــة.

"المحاسبة" يشارك في اللقاء التشاوري "لألرابوساي" 
بالرياض

منظماتمنظمات
وأجهزة رقابيةوأجهزة رقابية
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املســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف  علـــى  الرقابـــة  جلنـــة  عقـــدت 
ــبة   ــة واحملاسـ ــة املاليـ ــا للرقابـ ــزة العليـ ــة لألجهـ ــة العربيـ للمنظمـ
)األرابوســـاي( اجتماعهـــا الســـادس عـــن بعـــد، وذلـــك خـــال 
ـــال اللجـــان  ـــر 2022، يف إطـــار أعم ـــى 27 يناي ـــن 25 إل ـــرة م الفت
للمنظمـــة،  التنفيـــذي  املجلـــس  الســـابقة الجتمـــاع  التمهيديـــة 

مبشـــاركة 10 مـــن ممثلـــي األجهـــزة األعضـــاء.

ومثـــل ديـــوان احملاســـبة يف االجتمـــاع كل مـــن، رئيـــس اللجنـــة 
وكبيـــر مدققـــن بـــإدارة الرقابـــة علـــى الدفـــاع واألمـــن والشـــؤون 
ـــة املســـبقة  ـــإدارة الرقاب ـــق أول ب ـــداهلل الشـــيتان، ومدق ـــة عب العام

للشـــؤون االجتماعيـــة طيبـــة الهاجـــري.

ـــذ  وتضمـــن جـــدول أعمـــال االجتمـــاع النظـــر يف مـــدى تقـــدم تنفي
األنشـــطة التـــي تضمنتهـــا مذكـــرة مفاهيـــم تنفيـــذ برنامـــج الرقابـــة 
علـــى الهـــدف الرابـــع، والنظـــر يف مـــدى التقـــدم يف اجنـــاز اخلطـــة 
التشـــغيلية لعـــام 2021 وأنشـــطة خطـــة عمـــل 2020 التـــي برمـــج 

اســـتكمالها يف 2021.

كما مت استعراض اخلطة التشغيلية لعام 2022، ومشاركة 
املنظمة العربية بنشاط فريق عمل الرقابة البيئية لإلنتوساي، 

باإلضافة إلى عرض نتائج مشاركة ممثل اللجنة يف فريق العمل 
الذي كلف بإعداد املخطط االستراتيجي 2023 - 2028.

اللجنـــة  قـــرار  أبرزهـــا  توصيـــات  بعـــدة  االجتمـــاع  وخـــرج 
ملخاطبـــة األجهـــزة األعضـــاء باملنظمـــة لتعيـــن جهـــاز رقابـــي 
التعاونيـــة  الرقابـــة  التنســـيق واإلشـــراف علـــى مهمـــة  يتولـــى 
ــا أوصـــت  ــتدامة 4 - 1 كمـ ــة املسـ ــي للتنميـ ــى الهـــدف الفرعـ علـ
ــة  ــذي للمصادقـ ــس التنفيـ ــى املجلـ ــار علـ ــرض االختيـ ــة بعـ اللجنـ
ــة إلـــى عـــرض نتائـــج  ــادم ، باإلضافـ ــه القـ عليـــه خـــال اجتماعـ
تنفيـــذ اخلطـــة التشـــغيلية لعـــام 2021 علـــى املجلـــس التنفيـــذي 
يف اجتماعـــه القـــادم للمصادقـــة عليهـــا، باإلضافـــة إلـــى توصيـــة 
اللجنـــة للمجلـــس التنفيـــذي باملصادقـــة علـــى التمشـــي املعتمـــد 
مـــن طـــرف اللجنـــة يف املشـــاركة يف أنشـــطة منتـــدى االســـكوا 

للتنميـــة املســـتدامة لعـــام 2022.

"المحاسبة" يشارك في االجتماع السادس للجنة الرقابة
على أهداف التنمية المستدامة

منظماتمنظمات
وأجهزة رقابيةوأجهزة رقابية
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ـــة  ـــون للجن ـــاع الثاث ـــي يف االجتم ـــوان احملاســـبة الكويت شـــارك دي
التدريـــب والتطويـــر للعاملـــن بدواويـــن الرقابـــة املاليـــة واحملاســـبة 
بـــدول مجلـــس التعـــاون وذلـــك يـــوم األربعـــاء املوافـــق 2 فبرايـــر 

ـــي. ـــر االتصـــال املرئ 2022 عب

ومثـــل ديـــوان احملاســـبة باالجتمـــاع كا مـــن مديـــر إدارة التدريـــب 
والعاقـــات الدوليـــة د.ســـعود الزمانـــان، ومراقـــب بـــإدارة التدريـــب 

والعاقـــات الدوليـــة هبـــة العوضـــي.

تنـــاول االجتمـــاع موضـــوع زيـــادة البرامـــج التدريبيـــة خلطـــة 
علـــى  اللجنـــة  اطلعـــت  حيـــث   ،2022-2021 للعـــام  التدريـــب 
ــاء  ــي رؤسـ ــاب معالـ ــرار أصحـ ــأن قـ ــة بشـ ــة العامـ ــرة األمانـ مذكـ
ــة  ــف اللجنـ ــأن تكليـ ــر بشـ ــن عشـ ــم الثامـ ــن يف اجتماعهـ الدواويـ
بعقـــد اجتمـــاع يف أقـــرب وقـــت للعمـــل علـــى زيـــادة البرامـــج 

التدريبيـــة خلطـــة التدريـــب للعـــام 2021.

ــب  ــتراتيجية للتدريـ ــة اسـ ــداد خطـ ــاع إعـ ــن االجتمـ ــا تضمـ كمـ
ملـــدة ثـــاث ســـنوات، حيـــث مت تكليـــف اللجنـــة يف اجتمـــاع 
أصحـــاب معالـــي رؤســـاء الدواويـــن الثامـــن عشـــر وإعـــداد 
اخلطـــة، واتفقـــت اللجنـــة يف اجتماعهـــا علـــى أن يقـــوم ديـــوان 
الرقابـــة املاليـــة واإلداريـــة مبملكـــة البحريـــن بإعـــداد مســـودة 

اخلطـــة االســـتراتيجية.

وناقـــش االجتمـــاع اســـتئناف النـــدوة اخلليجيـــة التـــي تعقـــد 
كل ســـنتن بعـــد موافقـــة أصحـــاب املعالـــي والســـعادة رؤســـاء 
ـــدوة  ـــى اســـتئناف الن ـــن يف اجتماعهـــم الثامـــن عشـــر عل الدواوي
ـــة  ـــي تواجـــه األجهـــزة الرقابي ـــات الت ـــوان "التحدي ـــة بعن اخلليجي

العليـــا بعـــد جائحـــة كورونـــا".

منظماتمنظمات
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ـــة  ـــا الرقابي ـــة لألجهـــزة العلي ـــة للمنظمـــة العربي ـــة والرقابي ـــر املهني ـــة املعايي ـــوان احملاســـبة يف االجتمـــاع التاســـع عشـــر للجن شـــارك دي
واملاليـــة واحملاســـبة عبـــر اإلتصـــال املرئـــي، مبشـــاركة )10( مـــن ممثلـــي األجهـــزة الرقابيـــة العربيـــة، وذلـــك يف 24 مـــارس 2022، 

ـــوم. ـــي غل ـــة عل ـــة املســـبقة للشـــؤون االجتماعي ـــإدارة الرقاب ـــن ب ـــر مدقق ـــاع كبي ـــوان يف االجتم ـــل الدي ـــث مث حي

وتضمـــن االجتمـــاع النظـــر يف مســـودة دليـــل التدقيـــق يف ظـــل الظـــروف االســـتثنائية ويف مـــدى احلاجـــة إلصـــدار أدلـــة تفصيليـــة 
اســـتجابة لطلـــب جلنـــة تنميـــة القـــدرات املؤسســـية، كمـــا مت مناقشـــة املاحظـــات الـــواردة بشـــأن وثيقـــة التوجيهـــات واإلصـــدارات 

املهنيـــة. 

واســـتعرض االجتمـــاع أهـــم اإلجنـــازات التـــي حققتهـــا اللجنـــة خـــال الفتـــرة املمتـــدة مـــن 2018 - 2021، ومقترحـــات مشـــاريع للفتـــرة 
ـــا وإثرائهـــا  ـــة ميكـــن تعديله ـــى أن املشـــاريع املقترحـــة يف االجتمـــاع تعـــد مقترحـــات أولي املســـتقبلية 2023-2028، كمـــا مت االتفـــق عل

بنـــاء علـــى مخرجـــات االجتمـــاع التشـــاوري مـــع جلنـــة املخطـــط االســـتراتيجي.

كمـــا تطـــرق إلـــى املاحظـــات الـــواردة علـــى دليـــل التوثيـــق واملراحـــل املقبلـــة العتمـــاده، وبعـــد النقـــاش أوصـــت اللجنـــة بتعديـــل الدليـــل 
وفقـــاً ملقترحـــات مختلـــف األجهـــزة األعضـــاء يف اللجنـــة وإحالتهـــا إلـــى رئيـــس اللجنـــة للنظـــر فيهـــا واســـتكمال اإلجـــراءات وفـــق قـــرار 

املجلـــس التنفيـــذي 63.

"المحاسبة" يشارك في 
اجتماع لجنة المعايير 

المهنية لـ "األرابوساي"
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شـــارك ديـــوان احملاســـبة يف االجتمـــاع التاســـع عشـــر للجنـــة تنميـــة 
ـــة  ـــا للرقاب ـــزة العلي ـــة لألجه ـــة العربي ـــدرات املؤسســـية للمنظم الق
املاليـــة واحملاســـبة )األرابوســـاي( خـــال الفتـــرة مـــن 8 إلـــى 10 

ـــي. ـــة االتصـــال املرئ ـــر تقني ـــر 2022 عب فبراي

مثـــل وفـــد الديـــوان املشـــارك يف االجتمـــاع كا مـــن مديـــر إدارة 
ومراقـــب  الزمانـــان،  د.ســـعود  الدوليـــة  والعاقـــات  التدريـــب 
ــة  ــة هبـ ــات الدوليـ ــب والعاقـ ــإدارة التدريـ ــة بـ ــات الدوليـ العاقـ

العوضـــي.

تضمـــن االجتمـــاع دراســـة نتائـــج تنفيـــذ خطـــة العمـــل يف مجـــال 
ــا  ــج تنفيذهـ ــة املبرمـ ــاءات التدريبيـ ــنة 2021 واللقـ ــب لسـ التدريـ
خـــال ســـنة 2021 يف إطـــار أنشـــطة جلـــان املنظمـــة، وتشـــكيل 
فريـــق لتقييـــم نتائـــج اللقـــاءات التـــي مت تنفيذهـــا خـــال الســـنوات 
ـــى النظـــر يف إعـــداد مشـــروع  2019-2020-2021، باإلضافـــة إل

خطـــة العمـــل التفصيليـــة يف مجـــال التدريـــب لســـنة 2022.

كمـــا تنـــاول االجتمـــاع متابعـــة توصيـــات التدريـــب لســـنتي 2019 
و2020، ومتابعـــة تنفيـــذ خطـــة التعلـــم اإللكترونـــي، والنظـــر يف 
ـــن أجـــل اســـتحداث  ـــر م ـــات التفكي ـــال مجموع ـــر نتائـــج أعم تقري
ـــى  ـــة إل ـــق يف ظـــروف اســـتثنائية، باإلضاف ـــدة للتدقي ـــات جدي تقني
النظـــر يف التقـــدم يف تنفيـــذ خطـــة املنظمـــة يف مجـــال الرقابـــة 

علـــى الصناعـــات االســـتخراجية.

ــاء  ــج اللقـ ــى نتائـ ــرق إلـ ــاع التطـ ــال االجتمـ ــدول أعمـ ــن جـ وتضمـ
التدريبـــي حـــول "التقييـــم الذاتـــي للنزاهـــة"، ونتائـــج الـــدورة 
التدريبيـــة حـــول "دور األجهـــزة العليـــا للرقابـــة يف التدقيـــق يف 
نتائـــج املشـــاركة يف  إلـــى عـــرض  الكـــوارث"، باإلضافـــة  ظـــل 

االجتمـــاع الـ20للجنـــة تنميـــة القـــدرات لإلنتوســـاي.

وخرج االجتماع بعدة توصيات أبرزها التالي:

● االسترشاد بالنموذج املعد لتقييم املادة العلمية.

ـــس  ـــى أنظـــار املجل ـــام 2022 عل ـــة لع ● عـــرض اخلطـــة التفصيلي
ـــا. ـــة عليه ـــذي للمصادق التنفي

علـــى  املعروضـــة  التدريبيـــن  اللقاءيـــن  توصيـــات  عـــرض   ●
اللجنـــة علـــى املجلـــس التنفيـــذي العتمادهـــا وبرمجـــة تنفيـــذ 
ـــة العامـــة  ـــزام وتفويـــض األمان ـــة االلت ـــي حـــول رقاب اللقـــاء التدريب

باســـتكمال عناصـــر اخلطـــة التفصيليـــة لهـــذا اللقـــاء.

● عـــرض التوصيـــات الـــواردة بالتقريـــر حـــول نتائـــج اللقـــاء 
علـــى  للنزاهـــة  الذاتـــي  التقييـــم  املتعلـــق مبوضـــوع  التدريبـــي 

العتمادهـــا. التنفيـــذي  املجلـــس 

● إحالـــة توصيـــات اللقـــاء علـــى ممثـــل اللجنـــة يف فريـــق عمـــل 
ـــاء إعـــداد  ـــار أثن إعـــداد املخطـــط االســـتراتيجي ألخذهـــا باالعتب

املخطـــط االســـتراتيجي.

"المحاسبة" يشارك في االجتماع ال 19 للجنة تنمية 
القدرات المؤسسية لـ )األرابوساي(
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شـــارك ديـــوان احملاســـبة يف االجتمـــاع الرابـــع عشـــر للجنـــة املخطـــط االســـتراتيجي للمنظمـــة العربيـــة لألجهـــزة العليـــا للرقابـــة املاليـــة 
واحملاســـبة )األرابوســـاي( باعتبـــاره نائـــب رئيـــس اللجنـــة، وذلـــك خـــال الفتـــرة مـــن 13 - 15 فبرايـــر 2022، مبشـــاركة عـــدد )8( 

ـــة العامـــة. ـــة واألمان أجهـــزة رقابي
ومثـــل ديـــوان احملاســـبة يف االجتمـــاع مـــن مديـــر إدارة التخطيـــط االســـتراتيجي عبدالرحمـــن الثنيـــان، ورئيـــس قســـم إدارة التخطيـــط 

االســـتراتيجي هيفـــاء البعيجانـــي، ومخطـــط اســـتراتيجي رئيســـي مـــرمي املصيبيـــح.

ـــود املدرجـــة  ـــة العـــراق أهـــم البن ـــة املاليـــة االحتـــادي بجمهوري ـــوان الرقاب ـــة املخطـــط االســـتراتيجي املمثـــل بدي واســـتعرض رئيـــس جلن
يف جـــدول األعمـــال، وهـــي عـــرض التوصيـــات الـــواردة يف تقريـــر جلنـــة متابعـــة تنفيـــذ املخطـــط االســـتراتيجي يف اجتماعهـــا اخلامـــس 

املنعقـــد يف شـــهر يونيـــو 2021، وكذلـــك النظـــر يف نتائـــج تنفيـــذ خطـــط هيـــاكل املنظمـــة لعـــام 2021.
ـــى ضـــرورة النظـــر يف  ـــص عل ـــة، والن ـــاكل املنظم ـــل هي ـــدة مـــن قب ـــام 2022 املع ـــاع دراســـة اخلطـــط التشـــغيلية لع ـــا تضمـــن االجتم كم

ـــرة 2023- 2028. ـــة للفت ـــف بإعـــداد املخطـــط االســـتراتيجي للمنظم ـــق املكل ـــال الفري ـــج أعم نتائ

ــة  ــاة توزيـــع برمجـ ــا، والتأكيـــد علـــى مراعـ ومتثلـــت توصيـــات اللجنـــة بضـــرورة وضـــع مؤشـــرات تعكـــس النتيجـــة املرتقـــب تنفيذهـ
املشـــاريع علـــى مـــدار الســـنة، إضافـــة إلـــى التأكيـــد علـــى قيـــام هيـــاكل املنظمـــة بتزويـــد اللجنـــة بتقاريـــر نصـــف ســـنوية تعكـــس نتائـــج 

تنفيـــذ اخلطـــة التشـــغيلية وأهـــم املعوقـــات. 
كمـــا تضمنـــت التوصيـــات علـــى ضـــرورة عـــرض ماحظـــات اللجنـــة حـــول إجنـــازات هيـــاكل املنظمـــة وخططهـــا التشـــغيلية علـــى رؤســـاء 

الهيـــاكل املعنيـــة، باإلضافـــة إلـــى مراعـــاة االلتـــزام باجلـــدول الزمنـــي مـــن قبـــل األطـــراف املعنيـــة بإجنـــاز املخطـــط القـــادم للمنظمـــة.

منظماتمنظمات
وأجهزة رقابيةوأجهزة رقابية



مــن منطلــق حــرص ديــوان احملاســبة علــى حتقيــق األهــداف املرســومة للخطــة االســتراتيجية والتــي ترتكــز علــى بنــاء القــدرات 
البشــرية واملؤسســية والتنظيميــة وتعزيــز عمليــات الرقابــة علــى اجلهــات املشــمولة برقابــة الديــوان وحتســن بيئــة العمــل 
العامــة لديــوان  الرؤيــة والرســالة  الديــوان والتــي مــن شــأنها أن حتقــق  والــدور األساســي املطلــوب مــن جميــع قطاعــات 
ــن  ــرة م ــي مت اجنازهــا خــال الفت ــال الت ــرز أهــم األعم ــا نب ــب لن ــع األداء املؤسســي، يطي ــة يف رف احملاســبة واملســاهمة الفعال
1 ينايــر وحتــى 30 يونيــو 2022، حيــث بــدأت خارطــة الطريــق بإعــداد دليــل تنفيــذي للخطــة االســتراتيجية 2025-2021 
مبــادرة  كل  مســتوى  علــى  املنفــذة  اجلهــة  لكيفيــة حتديــد  الشــائعة  واألســئلة  االسترشــادية  اخلطــوات  أهــم  علــى  يحتــوي 
واإلرشــادات الواجــب اتباعهــا عنــد تعبئــة منــوذج اخلطــة التنفيذيــة لألهــداف االســتراتيجية ومنــوذج متابعــة األداء املؤسســي 

االســتراتيجية.  لألهــداف 

كمــا تبنــت إدارة التخطيــط االســتراتيجي منــذ نشــأتها أحــدث مفاهيــم اإلدارة االســتراتيجية احلديثــة وتطبيــق األســاليب 
ملبــدأ  تطبيقــا  املنصــة  إجنــاز  فــكان  الديــوان  يف  االســتراتيجي  التخطيــط  مــن  والغــرض  الغايــة  حتقــق  التــي  واملنهجيــات 
"بيئــة ال ورقيــة"، حيــث شــكلت نقلــة نوعيــة لديــوان احملاســبة ليتــم تــداول كل معلومــات اخلطــة االســتراتيجية ومناذجهــا 
إلكترونيــا، وســمحت لــكل إدارة اختيــار ومتابعــة مبادراتهــا إلــى اعتمــاد النمــاذج  ثــم إحالتهــا لوكيــل الديــوان وإدارة التخطيــط 
االســتراتيجي بطريقــة آليــة بالكامــل عــن طريــق اســتخدام منصــة إدارة اخلطــة االســتراتيجية، وقــد مت دعــم هــذه املنصــة 
ــي القطاعــات للتعامــل مــع اخلطــط االســتراتيجية.  ــة مكثفــة كجــزء مــن مراحــل تأهيــل ممثل مــن خــال إجــراء دورات تدريبي

الخطــة االســتراتيجية ومرحلة جديدة
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وتعزيــزا لذلــك قامــت إدارة التخطيــط االســتراتيجي بإعــداد خطــة تســويقية دعمــا ألهميــة اخلطــة االســتراتيجية 
واشــتملت التالي:

لقــاء تعريفــي مــن خــال عرض مرئــي ملمثلــي القطاعات:

اعــداد فيديــو توضيحي لشــرح اســتخدام 
محتويــات املنصــة اإللكترونيــة 

وختامــا قامــت اإلدارة بتنفيــذ برامــج تدريبيــة وورش 
-2021 االســتراتيجية  باخلطــة  اخلاصــة  العمــل 
الفكــر  نشــر  بشــأن  اإلدارات  ممثلــي  لتأهيــل   .2025
اإلدارات  ممثلــي  متكــن  شــأنها  مــن  االســتراتيجي 
ومهــام  الختصاصــات  املناســبة  املبــادرات  إختيــار 
ــة  وأعمــال إداراتهــم وحتويلهــا إلــى مبــادرات ذكيــة قابل
للقيــاس ، ولقــاءات تضمنــت محاضــرات شــرح عناصــر 
والتعــاون  القادمــة  واخلطــوات  االســتراتيجية  اخلطــة 
مــن  االســتراتيجية  أهــداف  حتويــل  يف  املشــترك 
ــم مناقشــة وضــع مؤشــرات  ــة ث ــى ذكي أهــداف عامــة إل
ورش  بعقــد  اإلدارة  وقامــت  لألهــداف،  القيــاس 
وأهــم  االســتراتيجي  التخطيــط  أهميــه  تشــرح  عمــل 
العناصــر الازمــة لنجــاح اإلدارة واملؤسســات الرائــدة 
مبجالهــا، ونشــر املفاهيــم احلديثــة واملتطــورة كثقافــة 

تيجية،  ســترا ا

ويأتــي علــى رأس هــذه األنشــطة التدريــب علــى منصــة 
ال  "بيئــة  ملبــدأ  تطبيقــا  االســتراتيجية،  اخلطــة  إدارة 
ورقيــة"، والتــي شــكلت نقلــة نوعيــة لديــوان احملاســبة 
مــن حيــث تــداول كل معلومــات اخلطــة االســتراتيجية 
البدايــة  تعتبــر  قــد  وهــذه  الكترونيــا،  وحتليلهــا 
احلقيقيــة لبــدء مرحلــة جديــدة مــن مراحــل التخطيــط 

احملاســبة. ديــوان  يف  االســتراتيجي 

مــن  الديــوان  منتســبي  جميــع  مــع  التواصــل 
ــع  ــاإلدارة التاب ــع الفرعــي اخلــاص ب خــال املوق
حتــت  احملاســبة  لديــوان  اإللكترونيــة  للبوابــة 

اســتراتيجية". معلومــة  يــوم  كل   " مســمى 

ممثلــي  النضمــام  ترحيبيــه  توعيــة  رســائل 
املختــارة  املجموعــة  ضمــن  كأعضــاء  اإلدارات 
القيمــة  إضافاتهــم  لدعــم  قطاعاتهــم،  مــن 
اخلطــة  رؤيــة  لتحقيــق  اخلبــرات  وتبــادل 

. تيجية ا ســتر ال ا
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ملخــص أعمــال إدارة التدريــب خالل الفتــرة يناير - يونيو 2022
تدريب وتطوير املوارد البشرية وظيفة أساسية وحيوية داخل أي جهة رائدة، حيث أصبح التدريب جزءاً أساسياً لارتقاء مبستوى 
العاملن ويهدف بشكل أساسي إلى حتفيز قدراتهم لتحقيق درجة عالية يف النمو املهني واألداء، وذلك من خال إكسابهم املهارات 

واملعلومات املرتبطة مبجال تخصصهم أو عملهم لتحقيق أهداف ورؤية اجلهة.
ونستعرض فيما يلي بعض األرقام واالحصائيات والرسومات البيانية لألنشطة التي مت تنفيذها يف خطط التدريب املختلفة خال 

الفترة من1 يناير2022 وحتى 30 يونيو2022.

1. المشاركات التي تمت في إطار مجموعة البرامج التدريبية: 

ــن  ــرة مـ ــال الفتـ ــنوية خـ ــا السـ ــن خطتهـ ــة ضمـ ــج التدريبيـ ــن البرامـ ــة مـ ــة مجموعـ ــات الدوليـ ــب والعاقـ ــذت إدارة التدريـ نفـ
2022/1/1 وحتـــى 2022/6/30 نوضحهـــا مـــن خـــال املشـــاركات التـــي متـــت يف تلـــك البرامـــج:  
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1

2

3

4

املؤمتر السنوي الثاني لالمتثال 
Compliance

ترجمة القوانن واألنظمة واللوائح 
والقرارات الوزارية

صياغة املذكرات والتقارير واملراسالت 
القانونية

Government Fraud Conference

عددالتاريخاسم اجلهةاسم البرنامج
املشاركن

24-26/1/2022

8-10/2/2022

12

1

7

4

1-3/2/2022

1-3/2/2022

شركة أصول للتدريب 
واالستشارات

معهد صبره جروب للتدريب 
القانوني

تكوين لاستشارات 
والتدريب

ACFE
 Association of Certified Fraud

Examiners
جمعية مكتشفي االحتيال

ــات  ــا جهـ ــي تنفذهـ ــب التـ ــط التدريـ ــوان فـــي خطـ ــن بالديـ ــاركة العامليـ ــراف علـــى مشـ 2. االشــ
ــت: ــة الكويـ ــل دولـ ــد داخـ ــة تعقـ ــة متخصصـ ــب محليـ ــد تدريـ ــة ومعاهـ حكوميـ

تواصـــل إدارة التدريـــب والعاقـــات الدوليـــة أداء دورهـــا يف اتخـــاذ كافـــة االجـــراءات التـــي تســـهم يف توفيـــر كافـــة فـــرص مشـــاركة 
العاملـــن بديـــوان احملاســـبة يف البرامـــج التـــي تقيمهـــا اجلهـــات احلكوميـــة ومعاهـــد التدريـــب داخـــل دولـــة الكويـــت وتتوافـــق مـــع 
االحتياجـــات التدريبيـــة لهـــم وذلـــك مـــن خـــال اتخـــاذ اإلجـــراءات الازمـــة لتلـــك املشـــاركات ومتابعـــة التـــزام املشـــاركن باحلضـــور 
واملشـــاركة الفعالـــة، هـــذا وقـــد متـــت املشـــاركة بعـــدد )51( برنامـــج التحـــق بهـــا )196( مـــن العاملـــن مبختلـــف قطاعـــات الديـــوان.

ـــة  ـــدى جهـــات تدريبي ـــي تمـــت ل ـــب الخارجـــي الت 3. تنســـيق ومتابعـــة المشـــاركة فـــي أنشـــطة التدري
ـــت: ـــة الكوي متخصصـــة عقـــدت خـــارج دول

ـــة وذلـــك مـــن خـــال  ـــة الهامـــة التـــي تقدمهـــا إدارة التدريـــب والعاقـــات الدولي يعـــد التدريـــب اخلارجـــي مـــن اخلدمـــات التدريبي
ـــي تعقـــد خـــارج  ـــة الت ـــوان احملاســـبة يف اخلدمـــات التدريبي ـــن بدي ـــر والتنســـيق واملتابعـــة لكافـــة أنشـــطة مشـــاركة العامل التحضي
ــيح  ــاً لضوابـــط الترشـ ــا، وفقـ ــدوات وغيرهـ ــارض ونـ ــرات، معـ ــل، مؤمتـ ــة، ورش عمـ ــج ودورات تدريبيـ ــن برامـ ــة الكويـــت مـ دولـ
ـــخ  ـــم )176( لســـنة 2012 بتاري ـــرار رق ـــة الصـــادرة بالق ـــدورات التدريبي ـــة املهمـــات وال ـــا جلن ـــي أقرته ـــة والت للمشـــاركات اخلارجي

.2012/8/2

ـــج  ـــى البرام ـــة والرفـــض عل ـــخ 2020/9/3 بشـــأن املوافق ـــة بتاري ـــات الدولي ـــب والعاق ـــض إدارة التدري ـــاد تفوي ـــى اعتم ـــاًء عل وبن
اإللكترونيـــة التـــي تعقـــد عـــن بعـــد خـــارج دولـــة الكويـــت بـــدالً مـــن جلنـــة املهمـــات والـــدورات التدريبيـــة، ألن هـــذا النـــوع مـــن 
البرامـــج  ال يســـتلزم صـــرف التكاليـــف اخلاصـــة بنفقـــات الســـفر ومصروفـــات االنتقـــال للموفديـــن باملهمـــات الرســـمية والتدريـــب 
اخلارجـــي وفـــق القـــرار رقـــم )175( لســـنة 2019، والقواعـــد والضوابـــط اخلاصـــة بصـــرف تذاكـــر الســـفر يف املهمـــات الرســـمية 
والتدريـــب اخلارجـــي وفـــق القـــرار رقـــم )176( لســـنة 2019، وذلـــك مـــن أجـــل تســـهيل إجـــراءات العمـــل خـــال فتـــرة جائحـــة 
ـــة الكويـــت. ـــة والتدريـــب عـــن بعـــد خـــارج دول ـــة اإلجـــراءات املتبعـــة بالتســـجيل بالبرامـــج االلكتروني ـــا ومســـتقبا بشـــأن آلي كورون

واســـتطاعت إدارة التدريـــب والعاقـــات الدوليـــة خـــال الفتـــرة مـــن 2022/1/1 إلـــى 2022/6/30 توفيـــر هـــذه اخلدمـــة 
ــي: ــق التالـ ــوان وفـ ــات الديـ ــة لقطاعـ التدريبيـ
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5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ترجمة املراسالت والتعاميم والتقرارير واملذكرات

General Audit Management Coference

ترجمة املراسالت والتعاميم والتقارير واملذكرات

امللتقى الثالث عشر للمدققن الداخهلين يف ظل برنامج حتسن 
اجلودة           والتوجه العاملي نحو التحول الرقمي

استخدام العينات يف الرقابة والتدقيق

القوائم املالية املوحدة واملنفصلة واندماج األعمال 
وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية

اإليجارات وفق معايير التقارير املالية 
IFRS 16 والدولية

إعداد وتطوير املراجع الداخلي - املرحلة األساسية

ترجمة القوانن واألنظمة واللوائح والقرارات 
الوزارية

 ATD 2022 International
Conference & EXPO

تقنيات احلوكمة واالستدامة املالية املتقدمة 
يف القطاع العام

ترجمة القوانن واألنظمة واللوائح والقرارات 
الوزارية

معهد صبره جروب 
للتدريب القانوني

IIA: The Institute Of
Internal Auditors

جمعية املدققن الداخلين األمريكية

معهد صبره جروب 
للتدريب القانوني

شركة أصول للتدريب 
واالستشارات

األكادميية العربية للعلوم 
اإلدارية واملصرفية 

واملالية

شركة تكوين 
لاستشارات والتدريب

شركة تكوين 
لاستشارات والتدريب

اجلمعية السعودية 
للمراجعن الداخلين 

IIA

جمعية إدارة املواهب 
ATD البشرية

األكادميية العربية 
للعلوم اإلدارية واملالية 

واملصرفية

معهد صبره جروب 
للتدريب القانوني

13-17/2/2022

20-22/3/2022

1

5

1

9

4

7

5

25

1

3

15

1

QAIP

معهد صبره جروب 
للتدريب القانوني

13-16/3/2022

13-17/3/2022

27-31/3/2022

28-31/3/2022

28-31/3/2022

10-14/4/2022

10-14/4/2022

15-18/5/2022

15-19/5/2022

15-19/5/2022

9/6/2022 17RSA Conference 2022ISACA2

عددالتاريخاسم اجلهةاسم البرنامج
املشاركن
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18

19

20

21

22

SHRM 2022 Annual
Conference & Expo 

 The 2022 Economic Future
Forum

إعداد تقرير املراجع الداخلي وفق 
املعايير الدولية

ACFE Global Fraud
Conference 

امللتقى اخلليجي الثالث عشر ملمارسي 
العالقات العامة  

جمعية إدارة املوارد 
)SHRM( البشرية

اجلمعية السعودية 
للمراجعن الداخلين 

IIA

جمعية مدققي االحتيال 
املعتمدين األمريكية 

ACFE

شركة أكت سمارت 
الستشارات العاقات 

العامة

1

5

27

6

2

نوع النشاط

برنامج

النشاط التدريبي

تأهيل منتسبي القطاعات بشأن اخلطة االستراتيجية

لقاء ممثلي اإلدارات بشأن اخلطة االستراتيجية

التدريب على منصة اخلطة االستراتيجية

التحول الرقمي

جتربة التدقيق عن بعد يف جهات القطاع النفطي

Teams and Zoom التدريب على منصتي
التأهيل ملمثلي القطاعات على استخدام منصة إدارة اخلطة 

االستراتيجية

5-6/1/2022

9/1/2022

11/1/2022
14/3/2022

15/3/2022

16/3/2022

29-30/3/2022

23/3/2022

15-16/3/2022

29/6/2022

6

7

8

8

5

54

8

9

7

7

عدد المشاركينتاريخ االنعقاد

119اإلجمالي

املجلس الدولي للتنمية 
)IEDC( االقتصادية

12-15/6/2022

12-14/4/2022

12-14/5/2022

20-22/6/2022

29-30/6/2022

144 املجموع
4. أنشطة تدريبية تعقد خارج نطاق مجموعة البرامج التدريبية: 

قامـــت إدارة التدريـــب والعاقـــات الدوليـــة بتنفيـــذ عـــدة أنشـــطة تدريبيـــة خـــارج نطـــاق خطـــة التدريـــب وذلـــك وفقـــا ملـــا اســـتجد 
ـــن  ـــه عـــدد )119( مـــن العامل ـــة شـــارك في مـــن موضوعـــات خـــال الســـنة، حيـــث نســـقت اإلدارة لعقـــد عـــدد )10( برامـــج تدريبي

يف الديـــوان وذلـــك وفـــق اآلتـــي:
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نوع الخطة

خطة التدريب السنوية

أنشطة تدريبية تعقد خارج نطاق مجموعة البرامج التدريبية

برامج التواصل مع اجلهات املشمولة برقابة ديوان احملاسبة

11

7

9

عدد المدربين

27اإلجمالي

الجهة التي طلبتاسم النشاط
النشاط التدريبي

التفتيش والتدقيق املالي واإلداري وتصويب التجاوزات 
وزارة اخلارجيةواالنحرافات

وزارة اخلارجية

وزارة اخلارجية
قانون حماية البيئة رقم 42 لعام 2014 واملعدل بعض 

أحكامة بالقانون رقم 99 لعام 2015

أساسيات التدقيق وكتابة التقارير الفنية

الضبطية القضائية

احلوكمة الرشيدة - مستوى متقدم

أساسيات ومبادئ ونظم إدارة املكتبات 
احلديثة

27-31/3/2022

9-12/1/2022

27/1/2022

1-2/2/2022

16-19/5/2022

6-30/6/2022

1

3

1

1

1

1

عدد المدربينتاريخ االنعقاد

5. برامج التواصل مع الجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة:

يف إطـــار السياســـة التـــي يتبعهـــا ديـــوان احملاســـبة يف إبـــراز دوره الفعـــال علـــى املســـتويات املختلفـــة وتعزيـــز التواصـــل بينـــه وبـــن 
ـــة  ـــة املالي ـــا للرقاب ـــار االنتوســـاي رقـــم )12( بشـــأن قيمـــة ومنافـــع األجهـــزة العلي ـــك استرشـــادا مبعي األطـــراف ذات العاقـــة، وذل
واحملاســـبة -إحـــداث الفـــارق يف حيـــاة املواطنـــن، فقـــد قامـــت إدارة التدريـــب والعاقـــات الدوليـــة بالتنســـيق مـــع بعـــض اجلهـــات 

يف الدولـــة بنـــاء علـــى طلبــــها بإعـــداد وتقـــدمي برامـــج تدريبيـــة متخصصـــة وفـــق التفاصيـــل التاليـــة:

ـــن  ـــرة م ـــالل الفت ـــج خ ـــم برام ـــي تقدي ـــاركوا ف ـــن ش ـــبة والذي ـــوان المحاس ـــن دي ـــن م ـــدد المدربي 6. ع
 2022/6/30 -  2022/1/1

شـــارك عـــدد )27( مـــن املدربـــن املؤهلـــن بديـــوان احملاســـبة يف تقـــدمي )25( برنامـــج خـــال الفتـــرة مـــن 2022/1/1 وحتـــى 
2022/6/30 وذلـــك وفـــق التفصيـــل التالـــي: 
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م

1

2

3

الشهادة

CIA
مدقق داخلي معتمد

CISA
مدقق نظم معلومات معتمد

PMP
محترف إدارة مشاريع

الرقابة على اجلهات امللحقة والشركات

الشؤون اإلدارية واملالية وتقنية املعلومات

الشؤون اإلدارية واملالية وتقنية املعلومات

1

1

1

العدد القطاع

3اإلجمالي

7. التعليم المهني المستمر

ـــح مـــن 2019/1/2  ـــي املســـتمر لتصب ـــم املهن ـــد دورة التعلي ـــم اإلداري رقـــم )16( لســـنة 2020، واخلـــاص بتمدي ـــى التعمي ـــاء عل بن
حتـــى 2022/12/31 بســـبب جائحـــة كورونـــا، وذلـــك بهـــدف إتاحـــة الفرصـــة لكافـــة منتســـبي القطاعـــات الرقابيـــة لتحصيـــل 
نقـــاط التعليـــم املهنـــي املســـتمر املطلوبـــة، ونظـــراً لكـــون ســـنة 2022 هـــي نهايـــة دورة التعليـــم املهنـــي املســـتمر فقـــد مت مخاطبـــة 
قطاعـــات الديـــوان الرقابيـــة لإليعـــاز لكافـــة منتســـبيها بضـــرورة اســـتكمال نقـــاط التعليـــم املهنـــي املســـتمر حتـــى تاريـــخ 

2022/12/31 مـــع مراعـــاة مـــا جـــاء يف الدليـــل، وذلـــك وفـــق التالـــي:

1. أال تقل النقاط املرتبطة باملوضوعات الرقابية عن )60( نقطة.  

2. احتساب النقاط كحد أعلى )20( نقطة للبرامج السلوكية واإلدارية.  

3. احتساب النقاط كحد أعلى )25( نقطة إلعداد كتاب – بحث – مقال.  

4. احتساب النقاط كحد أعلى )40( نقطة للمشاركة يف أعمال اللجان الفنية.  

5. احتساب النقاط كحد أعلى )40( نقطة للشهادات املهنية.   

ـــة  ـــد الترشـــح لرئاســـة فـــرق العمـــل الرقابي ـــي املســـتمر عن ـــم املهن ـــات التعلي ـــل مبراعـــاة اســـتيفاء متطلب ـــا جـــاء بالدلي واســـتنادا مل
والترقيـــات لشـــغل املســـميات الرقابيـــة بالديـــوان، فقـــد مت مخاطبـــة الســـيد/ الوكيـــل املســـاعد للشـــؤون اإلداريـــة واملاليـــة وتقنيـــة 
املعلومـــات بأســـماء منتســـبي القطاعـــات الرقابيـــة الذيـــن لـــم يســـتوفوا نقـــاط التعليـــم املهنـــي املســـتمر لســـنة 2021 وتزويـــد إدارة 

الشـــؤون اإلداريـــة بأســـمائهم إلجـــراء الـــازم.

8. الشهادات المهنية:

خال الفترة من 2022/1/1 وحتى 2022/6/30 حصل منتسبي الديوان على الشهادات املهنية وفق اآلتي: 
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كن إيجابيًا وتذكر .........

قـــال تعالـــى * عســـى ربنـــا إن يبدلنـــا خيـــراً منهـــا * إن الفشـــل هـــو النكهـــة اجلميلـــة التـــي جتعـــل للنجـــاح طعـــم رائـــع ، وليـــس املهـــم أن تتقـــدم 
بســـرعة لكـــن املهـــم أن تتقـــدم يف االجتـــاه الصحيـــح.

كن إيجابيًا وتذكر ...........

ـــة قصيـــرة لكـــن لهـــا معنـــى عميـــق ، والـــكل يعرفهـــا لكـــن ليـــس الـــكل  ـــا عنـــد ظـــن عبـــدى بـــي * جمل قـــال تعالـــى يف احلديـــث القدســـي  * أن

يدركهـــا لـــو كررتهـــا كثيـــراً وجعلـــت قلبـــك يتشـــربها وعقلـــك يبحـــر بهـــا وجوارحـــك تعمـــل وفقـــاً لهـــا ســـترى مـــا ظننـــت بـــه أجمـــل مـــا بالوجـــود.

كن إيجابيًا وتذكر .........

أن قليـــًا مـــن التفـــاؤل قـــد يضـــع ألـــف طريـــق وطريـــق نحـــو الســـعادة وإن ضاعـــت عليـــك الفـــرص ، وأن التفـــاؤل وقـــت الفشـــل ذكاء ، 
ـــه ال  ـــن أن ينكســـر الغصـــن ألن ـــى الشـــجرة ال يخـــاف م ـــر عل ـــت الشـــدة جنـــاح ، فالطي ـــة وق ـــوة ، وااليجابي ـــأس ق ـــت الي ـــس وق ـــة بالنف والثق

يثـــق بالغصـــن بـــل يثـــق بأجنحتـــه .

كن إيجابيًا وتذكر .........

ال نقول جترى الرياح مبا ال تشتهى به السفن بل نقول جترى الرياح كما جترى سفينتنا فنحن الرياح ونحن البحر والسفن .

كن إيجابيًا وتذكر........

أن العقل ينضج والعمر يتقدم واحلقائق تتضح ونظري لألمور يختلف واستيعابي يتسع فلما ال أكون إيجابي.

أخيًرا وليس اخًرا 

النجاح يحققه فقط الذين يواصلون احملاولة بنظرة إيجابية.

" كن إيجابيًا وتذكر "

" كــن إيجابيًا وتذكر "

بقلم: خبير المكتب الفني لقطاع الرقابة

على الوزارات والجهات الحكومية

جواد المزيدي

استراحةاستراحة


