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ــريعــــة  قـــراءة س  في 
السياسية  األزمة  ــتجدات  ملس
في لبنان، أولى املالحظات التي 
تدون على مفكراتي اهللا يكون 

بالعون يا لبنان.
ــى  ــذي عان ــد ال ــذا البل   ه
ويعانــــي، يـدفـــع فواتيـر 
ــى أرضه،  ــات الغير عل صراع
ــي ويطلق دائما  ــاألرز منحن ف
الصيحات ويتمنى أن يستقيل 
ــم  من منصبه ليحل مكانه رس
ــن  ــجرة م ــت الش ــر، تعب آخ
لو  السياسيني ومتنت  مشاكل 
نبتت في أي بقعة في العالم ما 
عدا لبنان، هذا البلد الذي شغل 
ــا،  ومغاربه األرض  ــارق  مش

ــية  ــابات السياس ــب لتصفية احلس ــكان خص م
ــارك  ــة، ولكن لن نش ــة واالجتماعي واالقتصادي
الغير في هذا النزاع، سأكون لبنانيا يكتب من بلد 
االغتراب، ألقول أضعف األميان ـ ال ـ ان التدهور 
ــة اللبنانية إلى  ــادي وانخفاض قيمة العمل االقتص

أدنى مستوى أفقد الناس مدخراتهم.
ــار الدولة لصالح قوى األمر الواقع على    وحص
ــى تراجع أعمال  ــن واملواطن أدى إل ــاب الوط حس
ــكل خطير بل جنزم للتذكير  الطبقة الوسطى بش
ــر رجعة وهي بذلك  ــا انتهت واختفت الى غي بأنه
ــت أحداث الكارثة االقتصادية احلقيقية، هذه  صاغ
ــي كانت تعتبر العمود الفقري لالزدهار  الطبقة الت
ــة ومتانة وضعه، كانت  االقتصادي ونواته الفعلي
ــر اليد العاملة  ــاس في إيجاد الفرص وتطوي األس
ــاهم األكبر  ومنع تفاقم البطالة وامتصاصها واملس
في بناء الوطن كرافد أساسي خلزينة الدولة، ذهبت 
ــن التفكير والتحمل، فكيف لطبقة  بعد أن تعبت م
ــرعة؟ وهل أدرك اللبنانيون  ان تتالشى بهذه الس

مخاطر األمر الواقع؟
ــادة النظر في  ــالح في لبنان يعني إع   ان اإلص
النظام الضريبي اللبناني املريض الذي يحتاج الى 
مصاريف هائلة إلعادة عالجه والذي ال يتالءم مع 
الوضع اإلقليمي احلالي، إذ ان النظام االقتصادي 
أشبه باملريض في وضع العناية الفائقة وليس في 
ــر الضريبية املتبعة.  ــع كما يقال وفقا للتدابي وض
ــت كاألعمدة  ــل اقتصادي بح ــة هي عم فالضريب
ــوء اختيار  ــأ في إعدادها أو س ــي البناء أي خط ف
مواقعها يؤدي إلى انهياره، وهي احملور األساسي 
ــة وإعادة النهوض  ــني الدورة االقتصادي في حتس
ــد. فكيف اذا كانت  ــادي على جميع الصع االقتص
ــريعات جديدة  ــة الى تش ــني املنظمة بحاج القوان
ــواء خاصة ومصالح  ــون عليها تديرهم أه والقيم

شخصية.
ــم يجب إعادة النظر بالقوانني الضريبية في    نع
ــي تكون فاعلة في بناء الوطن وال تصبح  لبنان لك
ــن. بل يجب أن  ــا مقلدا عن اآلخري ــرد مفهوم مج
ــانيا بناء خلدمة الوطن واملواطن،  تكون عمال إنس
ــة متكاملة،  ــة اقتصادية كامل ــق دراس توضع وف
ــريعاتها من دولة  ــي بطبيعة احلال تختلف تش وه
إلى أخرى وفق احلاجات والضرورات ولكن يجب 
ــريع  أن يبقى لبنان بعيدا عن التأثرات إذ ان التش

الضريبي في لبنان له خصوصياته وامتيازاته.
ــة بإعادة النظر كخطوة أولى في آلية    إن املطالب
ــة املضافة بالطريقة املعتمدة  تطبيق ضريبة القيم
ــذي وضعت من أجله  ــا لبعدها عن املفهوم ال حالي
ــن نية وبداية لتسليط  ــوى مبادرة حس ليست س
ــا وضعت في األصل  ــيئاتها إذ انه الضوء على س
الستيفاء الضريبة على اإلنتاج احمللي وليس على 
ــب أن تطبق عليها  ــتوردة التي يج ــع املس البضائ
الضرائب اجلمركية املتفاوتة لتأمني حماية اإلنتاج 
ــي تضرب في صميم جيوب املواطنني  احمللي والت
وان تأمني التوازن لواردات اخلزينة على أساس من 
ــح ضربا من اخليال. ولكن  العدالة الضريبية أصب
ــات التي اتبعت في السنوات  اذا عدنا الى السياس

الـ ١٠ السابقة نرى سوابق لم 
ــي العالم.  ــهدها أي دولة ف تش
فأصبحت الضريبة عبارة عن 
سونامي جتتاح كل ما يقف في 
وجهها ولكن أولى املتضررين 
ــذا الفقير. هذا  ــى دائما ه يبق
ــب الى الطبقة الوسطى  املنتس
الذي كنا نعول عليه في حماية 

اقتصادنا.
  إن االقتصاد اللبناني يعتمد 
استهالكه على االستيراد لعدم 
ــاريع أو  ــط ومش ــود خط وج
ــة للتنفيذ ترفع  ــات قابل دراس
من إنتاجه الصناعي والزراعي 
ولعدم وجود بضائع تصديرية 
ــات العاملية  ــة للمواصف مطابق
ومقاييسها وانعدام مساعدة الدولة في حتقيق هذا 
ــر، فإن اخلزينة يجب ان تعتمد على الواردات  األم
في الرسوم غير املباشرة على البضائع املستوردة، 
ــة واخلزينة للعام ٢٠١٠  ــة ان عمليات املوازن خاص
ــباب هذا  ــارة وان من أس أظهرت مفاجآت غير س
السر، هو التعاطي املباشر مع أي منطق عدا منطق 
الدولة، لذا كان من الضروري تعديل أسلوب العمل 
بضريبة القيمة املضافة اجلارية حاليا بطريقة غير 
ــات  ــتغل من قبل املؤسس مالئمة، خاصة انها تس
الصغيرة وبعض الباعة لتحقيق أرباح أضافية غير 
ــوائية مخالفة على  ــرعية أو محقة بصورة عش ش
حساب عائدات اخلزينة مما يرهق املستهلك، وهذا 
يحصل ليس لضعف في الرقابة املعدومة أصال، بل 
ــذا األمر ال ميكن ضبطه وإال أضحت تكلفته  ألن ه
أكثر من مردوده نظرا ألن اآللية في األصل خاطئة 

وغياب الدولة عن الدعم ضمنا.
ــل  ــام الضرائب في لبنان هو نظام فاش   ان نظ
ــس علمية  ــته وتفعيله على أس ويجب إعادة دراس
بوتيرة تصاعدية وفقا لظروف البلد، وإال نبقى في 
ظل نظام ظرفي مزاجي مع كثير من االستثناءات.

ــض املنذرين االقتصاديني    وقد خرج علينا بع
في الفترة األخيرة للقول ان اإلفراط في التوظيف 
ــب والتعويضات،  ــخاء في الروات ــمي، والس الرس
ــاع االقتصادي  ــكل حال بديال عن تردي القط يش

لتوفير السيولة بني أيدي الناس.
ــارنا ان هذه احللول جربت في  ــي مستش   نس
الثمانينيات وقبلها في الطفرة االقتصادية وأثبتت 
ــة لكل القطاعات  ــلها، ألن تعداد موظفي الدول فش
ــا العمالة باملياومة  ــد عادة على ٧٪ إذا حذفن ال يزي
والعمالة الظرفية واحملسوبيات لذا فإن مجموع ما 
ــي املتردي  ــكل حال للوضع املعيش ينفقونه ال يش

وقطع دابر العوز املتفشي.
ــاع اخلاص الذي نعول عليه ويبقى    بل ان القط
ــهرها  ــا األوحد في حال رعاية الدولة له وس رهانن
عليه فإنه أكثر قدرة على التوظيف وتوفير السيولة 

لتنوع أعماله وإنتاجه وقدرته على الرقابة.
  لذا كان البد من إعادة تأمني النهوض للصناعة 
ــى األمن  ــاظ عل ــا واحلف ــى أنواعه ــارة عل والتج
ــة من تطبيب  ــني ضمانات صحي االجتماعي بتأم
ــة، وحتقيق ذلك هو  ــفاء وتعويضات بطال واستش

البداية السليمة نحو الرقي والتقدم واالزدهار.
  وال نرى بديال عن ذلك سوى الفشل اآلن احلل 
ــكل أطيافه مع  ــاع اخلاص ب ــيبقى القط يبقى وس

الكفاءات لإلدارة والنزاهة في املمارسة.
ــي اخلتام وكما في كل ختام نتوجه الى هذا    وف
ــاعد كل  ــاعد ويس ــد املعطاء.هذا البلد الذي س البل

البالد العربية.
ــاه اهللا ورعاه،  ــمو األمير، حم   الى صاحب الس
ــره الى احلكومة  ــده أطال اهللا في عم الى ولي عه
ــني مترقبة،  ــاد هذا البلد بع ــاهرة على اقتص الس
أدامكم اهللا وجعلكم آمنني في رعايته. لنكرر دائما 
ــيبقى ان شاء اهللا  الكويت احلبيبة اهللا حاميها. وس

حاميها.
 melhemmahmoud@hotmail.com  

 بقلم المستشار القانوني 
  د.محمود ملحم

 االقتصاد اللبناني بين األزمات السياسية 
والرعاية اإلقليمية

 رأي اقتصادي 

 «اإلبداع الخليجي» تطلق برنامج 
  «القيادة المتميزة» في مسقط بداية مارس

 د.طارق السويدان

السلوكيات القيادية وتعلم كتابة 
وتنفيذ خطة بناء تطوير قيادي 
لألشخاص واملؤسسات والشركات 
والتعرف على معايير اتخاذ القرار 
وفق األداء القيادي. من جانبه، أشار 
املدير التنفيذي في الشركة عماد أبو 
زور إلى أن البرنامج يأتي إميانا من 
الشركة بأهمية نشر مفاهيم وثقافة 
الكويت فحسب  القيادة ليس في 
وإمنــــا في دول مجلــــس التعاون 
اخلليجي والــــدول العربية، الفتا 
الى أنه من خالل احملاور الستة التي 
يتضمنها البرنامج سيتم حتقيق 
األهداف الســــبعة والتي ستمكن 
احلضور من امتالك مفاتيح النجاح 

القيادي. 

 أعلنت شركة اإلبداع اخلليجي 
لالستشــــارات والتدريــــب عــــن 
تدشينها برنامج القيادة املتميزة 
في الفترة من ٦ إلى ٩ مارس املقبل 
في مدينة مسقط بسلطنة عمان، 
وذلك مبشاركة وحضور مميز من 
القيادات اإلدارية العليا.  وفي هذا 
اخلصوص، اوضح رئيس مجلس 
إدارة الشــــركة د.طارق السويدان 
ان هــــذا البرنامج يأتــــي في إطار 
اهتمام «اإلبداع اخلليجي» املتواصل 
بنشــــر ثقافة التدريب والتطوير 
في الــــدول العربية وتركيزا منها 
على أهمية مفهوم القيادة املتميزة، 
كما يأتي في ظل االهتمام املتزايد 
بأهمية التعليم فــــي بناء القيادة 
على اعتبار أنهما أمران متالزمان 
وبشكل مباشر.  وبني السويدان أن 
 LMT البرنامج يتميز بطرحه مقياس
الذي يعد األول من نوعه في تقييم 
األداء القيادي في املنطقة العربية 
مع تطويره وتعديله ليتناســــب 
مع ثقافة وطبيعــــة بيئة األعمال 
التركيز  العربية، وذلك من خالل 
على مفاهيم رئيسية مثل التعرف 
على مفاهيم القيادة الفعالة وكذلك 
التعرف على االحتياجات احلديثة 
لألدوار القيادية والتعمق في مفاهيم 
الســــلوكيات  وأصــــول ومعايير 
القيادية وامتالك الوسائل واألدوات 
التي متكــــن القائد من ممارســــة 

 «دار االستثمار» واللجنة التنسيقية يلتقيان في دبي
  بالبنوك والمستثمرين المساهمين لمناقشة المستجدات

 يتطلعان للقاء البنوك والمستثمرين في الكويت اليوم

 عقدت شركة دار االستثمار واللجنة التنسيقية 
املعاد تشكيلها اجتماعا مع البنوك واملستثمرين 
في دبي امس ملناقشة آخر املستجدات حول أوضاع 
عمل واستثمارات الشـــركة. وخالل االجتماع مت 
عرض أفكار جديدة حول حتسينات محتملة على 
خطة إعادة الهيكلة املالية التي قدمتها الشركة في 
وقت سابق إلى الدائرة اخلاصة حملكمة االستئناف 

في الكويت.
  وقال بيان للشركة ان االجتماع يهدف إلى ضرورة 
أن تتماشى التحسينات املرتقبة على خطة إعادة 
الهيكلة والتي متت مناقشتها خالل االجتماع مع 
مصالح جميع األطراف ذات الصلة وأن تتوافق مع 

النسب التي أعلن عنها مؤخرا بنك الكويت املركزي 
وأن تساهم في احلصول على موافقة احملكمة على 
اخلطة. هذا باإلضافة إلى حتســـني إجمالي عوائد 
البنوك واملستثمرين من خالل منح الفترة الزمنية 
الكافية الستمرار تعافي قيم األصول. وأوضحت 
شركة دار االســـتثمار واللجنة التنسيقية خالل 
الشرح الذي مت تقدميه للبنوك واملستثمرين الذين 
حضروا االجتماع بأن التطبيق الســـريع للخطة 
املعدلة سيعود بالفائدة على البنوك واملستثمرين 
واملساهمني في الشركة. وتتطلع شركة دار االستثمار 
واللجنة التنسيقية إلى لقاء البنوك واملستثمرين 

في الكويت يوم ١٨ يناير ٢٠١١. 

 «السور لتسويق الوقود» تحصل على رخصة 
  المدقق المعتمد عالميًا من «DNV» البريطانية

 «األرجان تاول» تعلن االنتهاء من ٧٥٪
  من أعمال البناء للمرحلة األولى في «بيوت الفي»

 أعلنت شركة السور لتسويق 
الوقود عن حصولها على رخصة 
املدقــــق املعتمد كإجــــازة دولية 
جتعلها ضمن الشركات العاملية 
التي ميكن أن تدير أي محطات 
تعبئــــة وقــــود على مســــتوى 

العالم.
  وبهذه املناســــبة قــــال مدير 
أول التســــويق واملبيعات سالم 
احلساوي ان االهتمامات العاملية 
الوقــــود املتطورة  في محطات 
واحلديثة يتطلب وجود رخصة 
دوليــــة للمدقــــق املعتمد داخل 
احملطات محليا وعامليا، مشيرا 
الى ان تلــــك الرخصة تعد أحد 
املعايير واألسس الالزمة إلدارة 
احملطــــات ضمن شــــروط األمن 
والسالمة والبيئة الى جانب حسن 
التشغيل. وأضاف احلساوي في 
بيان صحافى ان تطبيق «السور» 
لكل الشروط العاملية يصب في 
مصلحة املستهلك، باالضافة الى 
انه يعزز من مســــاعي الشركة 
للمحافظة على البيئة واحلد من 
امللوثات سواء املشتقات النفطية 

أو ملوثات التربة واملاء والهواء. 
وأوضح ان «السور» تبذل جهدا 
مضاعفــــا لتحســــني وتطويــــر 
عمليات التشغيل اآلمن للمحطات 
والتســــويق، وذلك تعزيزا منها 
لرفع معدل املبيعات والتسويق، 
مؤكدا ان اعتماد الشــــركة على 
توفير كوادر مؤهلة تتناســــب 
مع معايــــر املدقق املعتمد عامليا 
جعلت الشــــركة توقع عقدا مع 
شركة «DNV» االستشارية العاملية 
ومقرها في لنــــدن كونها اجلهة 

املانحة لرخصة املدقق املعتمد.
  ولفــــت احلســــاوي الــــى ان 
العاملي يقوم بعملية  املستشار 
العاملني  تقييــــم دوريــــة ألداء 
املؤهلني من قبل الســــور داخل 
احملطات لرصد نتائج العمل وفقا 
لشروط الرخصة، مبينا ان رخصة 
املدقق املعتمــــد تتطلب تدريب 
كوادر للشركة وميكنها ان تقوم 
بعمل املدقق من خالل حصولها 
على شهادة من املستشار العاملي 
كونها احد املتطلبات لقيام الشركة 

بأدائها على مستوى عاملي.

  وقال احلساوي انه مت تدريب 
٨ موظفني بالشــــركة وأصبحوا 
حاملني لشهادات املدقق املعتمد 
عقب اجتيازهم الدورات التدريبية 
اخلاصة بهــــذا املجال، وفي ذات 
السياق أملح احلساوي الى ان هناك 
فرصة لتدريب مجموعة أخرى 
من موظفي الشــــركة الستكمال 
مــــن املوظفني حاملي  مجموعة 
شهادة املدقق املعتمد وذلك لسد 
الكوادر  حاجة الشركة من هذه 

املتميزة.
  وذكر احلساوي ان «السور 
للوقود» اســــتطاعت في اآلونة 
االخيــــرة حتقيــــق معدالت منو 
ايجابية على كل األصعدة، وذلك 
في مجال املبيعات والتشــــغيل 
اآلمن للمحطات، خصوصا بعد 
ان قامت بتزويد عدد من احملطات 
باحــــدث اجهزة تعبئة وقود في 
العالم، مؤكدا ان مسيرة التطوير 
والتحديث لبقية احملطات التابعة 
للسور متر من خالل برنامج زمني 
محدد ستنتهي بتطوير وحتديث 
كل محطات الشركة في السوق. 

 أعلنت شركة األرجان تاول 
عن االنتهاء من ٧٥٪ من أعمال 
البناء للمرحلة األولي من مشروع 
«بيوت الفي» وذلك خالل االفتتاح 
الرسمي للمشروع واملوديل هوم 
يوم ١١ يناير اجلاري في مسقط 

في سلطنة عمان.
  تبلـــغ كلفة املشـــروع ١١٫٩ 
مليـــون ريال عمانـــي ويغطى 
مساحة إجمالية قدرها ٥٤٫٨٠٠ 
متر، ويشتمل على جزء سكنيا 
عبارة عن ڤلل من ٣-٥ غرف نوم، 
وحديقـــة عامة، وجزء جتاري، 
باإلضافة إلى العديد من اخلدمات 
لقاطني املشروع. ويتألف مشروع 
«بيوت الفـــي» من ١٢٦ ڤيال كل 
منها على مســـاحة كلية تقدر 
بــــ ٣٠٠ متر مربع ومســـاحات 
بناء تتـــراوح ما بني ١٣٩ و٢٥٥ 
مترا مربعـــا وتضم ٦ تصاميم 
مختلفة، ويتميز موقع املشروع 
باتصاله املباشـــر بعدة مداخل 
إلى طرق رئيسية وأيضا قربه 

من جامعة ومستشفى السلطان 
قابوس املرموقـــة والعديد من 
املرافق مثل مركز سلطان وسيتي 
سنتر. وبهذه املناسبة، قال رئيس 
املنتدب  إدارة والعضو  مجلس 
لشركة األرجان العاملية العقارية 
ونائب رئيس شركة األرجان تاول 
لالستثمار م.خالد املشعان في 
تصريح صحافي: «لقد حرصنا 
علـــى تصميم مشـــروع بيوت 
العائلة  الفي ليلبي احتياجات 
العمانية ويقدم املشروع جزءا 
جتاريا سيكون األول من نوعه 
في املنطقة ليخدم قاطني مشروع 
بيوت الفي». واوضح: «يتكون 
املشـــروع من مرحلتني، األولى 
جزء سكني يضم ٤٨ ڤيال وسيتم 
االنتهاء منه في الربع الثالث من 
٢٠١١ واملرحلـــة الثانية املكونة 
من اجلزء التجاري والســـكني 
ســـيتم االنتهاء منها في ٢٠١٢، 
الذي  التوســـع  أخذا باالعتبار 
متر به مدينة مسقط فهناك عدد 

قليل من املشاريع حتت التطوير 
وباألخص املشاريع لذوى الدخل 
املتوسط مما يجعل هناك نقصا 
في السوق للمشاريع املوجهة 

إلى هذه الفئة».
  من جانبه، قال رئيس مجلس 
اإلدارة لشـــركة األرجان تاول 
لالستثمار الفاضل حسني جواد 
ان: «الشركة حترص دائما على 
حتقيق معادلة صعبة وهي تقدمي 
بيوت ذات جودة وأسعار معقولة، 
لذلـــك دائما تتميز مشـــاريعنا 
بالتنوع لتناسب مختلف األذواق 
واالحتياجات املختلفة للعائلة 

العمانية».
  يذكـــر ان بيوت الفي يعتبر 
املشروع اخلامس لشركة األرجان 
تاول منذ بدء تأسيسها في ٢٠٠٣ 
وميثـــل حلقة جديـــدة تضاف 
لسلسلة مشاريع الشركة مثل 
املوالح وبيوت احليل وغيرهما 
في تقدمي حلول سكنية مبتكرة 

للمواطن العماني. 

 مسؤولو «السور» يتوسطون حاملي شهادات املدقق املعتمد 

 لقطة جماعية ملسؤولي «األرجان تاول» داخل مقر املشروع 

 «كويت إنرجي» تستكمل االستحواذ
  على حقلي نفط في روسيا

 ترتيب أعمال التدقيق الداخلي
  يعزز مبادئ حوكمة الشركات 

 في تقرير «بيكر تلي الكويت»

 كشفت شركة كويت إنرجي امس 
عن استكمالها عملية االستحواذ 
الكامل على شــــركتي «بيتشورا 
إنرجي» و«أو جاي أس ســــي في 
أي كي» اللتان متلكان حقلي النفط 
«لوزسكوي» و«تشيكشينا» في 
روسيا وذلك من شركة «كونكورد 

أويل أند غاز ليميتد».
  وقالت الشركة في بيان صحافي 
البدء  انها قامــــت باإلعالن عــــن 
في تنفيذ الصفقة في ديســــمبر 
٢٠٠٩، حيث كانت الشركة متتلك 
حصة بلغــــت ٣٦٫٥٦٪ في حقلي 
«لوزسكوي» و«تشيكشينا» من 

خالل امتالكها حلصة ٣٦٫٥٦٪ في «كونكورد أويل أند غاز ليميتد»، وأصبحت 
كويت إنرجي اآلن مشغل احلقلني بعد استكمال عملية االستحواذ الكامل 
عليهما. اجلدير بالذكر ان حقل «لوزســــكوي» يقع في حوض «تيمان ـ 
بيتشــــورا» غرب جبال الـ «أورال» ويصل معدل اإلنتاج اليومي له إلى 
٥٠٠ برميل من النفط املكافئ، فيما يقع حقل «تشيكشينا» على بعد ٢٥ 

كيلومترا شرق حقل «لوزسكوي» وهو حاليا في حيز التطوير.
  وفي هذا الصدد، قالت الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة 
شــــركة كويت إنرجي سارة أكبر: «بعد اســــتكمال االستحواذ على هذه 
األصول، أصبحت كويت إنرجي املشغل الوحيد للحقلني مما يفتح املجال 
للشركة للعمل على زيادة العمليات االنتاجية والتطويرية في احلقلني 
وعلــــى املدى الطويل». وباإلضافة إلى حقلي النفط في روســــيا، تضم 
محفظة أصول كويت إنرجي ٤١ حقال نفطيا وغازيا استكشافيا وإنتاجيا 
في كل من مصر والعراق واليمن وعمان وأوكرانيا والتفيا وباكستان، 

وتشغل الشركة ١٥ حقال نفطيا وغازيا من إجمالي أصولها. 

 ســـلطت شـــركة «بيكر تلي» 
الكويت للمحاســـبة واستشارات 
األعمال، في تقريرها الدوري حتت 
عنوان «انعكاســـات نظام الرقابة 
الداخلية على حوكمة الشركات» 
الضوء على أهمية الرقابة الداخلية 
في كونها أحد العناصر الرئيسية في 
حوكمة الشركات، وتتمتع باحترام 
وثقة كل من إدارة املؤسسة واجلهات 
احلكومية ملا تقدمه من فحص شامل 
وتقييم موضوعي ألنشطة األعمال، 
وذلك بعدما شهدت اآلونة األخيرة 
تنامي أهمية دور التدقيق الداخلي 
تباعا باعتباره احدى أدوات الرقابة 

الداخلية مبا يعزز تطبيق مبادئ احلوكمة نظرا لتأثيراتها املتعددة في 
التدقيق الداخلي في الشركات ومؤسسات األعمال املختلفة، وخاصة في 
ظل ظروف األزمة املالية العاملية الراهنة التي أطاحت بكثير من مؤسسات 
املال واألعمال العاملية انهارت على أثرها اقتصاديات دول متقدمة ونامية 
وما تبعها من آثار ســـلبية حاقت بقطاع البنوك والشركات والقطاعات 
الصناعية املختلفة، إلى جانب اآلثار السلبية األخرى على فرص العمل 

والتوظيف واإلنتاجية االقتصادية.
  ومبناسبة اصدار التقرير الدوري، قال الرئيس التنفيذي في «بيكر 
تلي الكويت» هشام ســـرور ان التقرير أشار إلى أن استحداث وتنظيم 
إجـــراءات وآليات عالية الكفاءة لتحقيق مزيد من الشـــفافية واإلفصاح 
وترتيـــب أعمال التدقيق الداخلي وكذلك إيجاد آلية أكثر فاعلية للرقابة 
على أداء شـــركات احملاســـبة والتدقيق لضمان حتقيق احلد الكافي من 
النزاهة والكفاءة في أداء عملها، هو من بني األدوات الفعالة في التعامل 

مع تداعيات األزمة.
  كما تناول التقرير التدقيق الداخلي بالتفصيل، مشيرا إلى أنه عبارة 
عن نشاط ذي منهجية منتظمة ومحايدة يهدف إلى تقييم وحتسني فعالية 
إجراءات إدارة املخاطر والرقابة واحلوكمة وزيادة قيمة عمليات املنشأة 
وحتســـني أدائها كما يســـاعد في حتقيق أهداف املنشأة، وميكن وصف 
خدمات التدقيق الداخلي بأنها خدمات وقائية لإلدارة ألنها حتمي أموال 
املنشـــأة وحتمي اخلطط اإلدارية ضد االنحراف وتضمن دقة البيانات 
التي تستخدمها اإلدارة في توجيه السياسات العامة للمنشأة، كما تعمل 
على ادخال التحسينات على الطرق اإلدارية والرقابية ملواكبة التطورات 
اجلارية، ويعتبر التدقيق الداخلي أداة من أدوات قياس كفاءة وفاعلية 

نظام الرقابة الداخلية.
  واوضح سرور ان التقرير ربط التدقيق الداخلي بثقة أصحاب املصالح 
مشـــددا على أن التدقيق الداخلي يلعب دورا مهما في حوكمة الشركات 
خصوصا بالنسبة للشـــركات املدرجة، حيث ان وجود وظيفة «املدقق 
الداخلي» يرفع من مســـتوى ثقة أصحاب املصالح بقدرة الشـــركة على 
حتقيـــق األهداف التي تخطط للوصول إليها، ذلـــك أن وظيفة التدقيق 
الداخلي تقوم بالتحقق من وجود نظام رقابة داخلية فاعل داخل الشركة 
مما مينح قطاعات الشـــركة قـــدرة أكبر على حتقيـــق أهدافها وإدارتها 
للمخاطر بكفاءة وفاعلية، كما يسهم التدقيق الداخلي أيضا في احلفاظ 
على حقوق أصحاب املصالح مادام يساعد القطاعات املختلفة في الشركة 

على حتقيق أهدافها.
  هـــذا وخلص التقرير إلى عدة توصيات منهـــا: ضرورة إيجاد نظام 
رقابي فعال ضمن أنظمة الشركات يضمن توافر البيئة املناسبة لتطبيق 
دعائم وأسس حوكمة الشـــركات بفاعلية، وجوب تعريف أعضاء إدارة 
التدقيق الداخلي مببادئ حوكمة الشركات ووجوب التزام فرق التدقيق 
الداخلي مبراجعة التزام الشركة مببادئ احلوكمة ضمن برامج التدقيق 

الداخلي. 

 سارة أكبر

 هشام سرور


