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العبيد: تطبيق احلوكمة يرتقي بأداء الشركات

دور احلوكمة في تفعيل أدوار األجهزة الرقابيةتطوير أدوار السلطتني التشريعية والقضائية

تعزيز املساءلة والنزاهة والشفافية ومدى فعاليتها

عقد املؤمتر جلســته الثالثة 
وناقــش خاللهــا أوراق عمل عن 
احلوكمة فــي إطار تطويــر أداء 
السلطتني التشريعية والقضائية.
وقال رئيــس املؤمتر رئيس 
اللجنة التشريعية والقانونية في 
مجلس األمة النائب محمد الدالل إن 
الكويت تعد من الدول التي تبنت 
املبادئ الدميوقراطية والشورية 
منذ قرون عدة. وفي نهاية كلمته 

أوصى الدالل باآلتي: 
مبراجعــة  القيــام  أهميــة 
الدستور وفقا لآلليات والضوابط 
الدستورية في إطار توافق سياسي 

واجتماعي يضمن تطوير احلياة 
السياســية مبــا يكفــل أداء أمثل 
للسلطات الدســتورية من حيث 
جودة اإلدارة واســتقرار احلياة 
السياسية. وأهمية هندسة العملية 
االنتخابيــة بإصدار قانون جديد 
للعملية االنتخابية يكفل متثيل 
أفضــل للقاعــدة االنتخابيــة من 
حيث كفــاءة املنتخبــني وتوافر 
البرامج االنتخابية اجلادة وتقضي 
على مفاســد العملية االنتخابية 
والشفافية في العملية االنتخابية.
وتبني مجلس األمة تشريعا 
خاصا أو من خالل تضمني قانون 

الالئحــة الداخليــة ملجلس األمة 
نصوصــا تكفــل وجــود قواعــد 
للسلوك والقيم البرملانية ونزاهة 
أعضــاء املجلس ومدى فاعليتهم 
وعطائهــم علــى مســتوى األداء 
فــي اجتماعات املجلــس وجلانه 
وأدواره. واعتماد تشريع خاص 
أو من خالل قانون الالئحة الداخلية 
الشــفافية  ملجلــس األمــة يكفل 
أدوار وأنشــطة  واإلعــالن عــن 
مجلس األمــة وأعضائه. وتبني 
مجلس األمة بالتعاون مع احلكومة 
قانونا إلعمال قواعد احلوكمة في 
أنشطة وأعمال مؤسسات الدولة. 

مــن جانبه، قــال رئيس احملكمة 
الكلية املستشار د.عادل بورسلي 
الكويتــي مســتقل  القضــاء  إن 
والقانــون كفله الدســتور، الفتا 
إلى أن املطالبــة بتنظيم القضاء 
ممكن لكن االســتقاللية ال جتوز 
ألنه مســتقل. وأضاف بورسلي 
أن القانون كفل استقاللية القضاء 
واالستقالل القضائي متحقق وأنا 
أعارض االستقالل املالي واإلداري 
واالهم استقالل القاضي كشخص، 
وهــذا األمــر تصنعــه الســلطة 
القضائية من خالل بناء شخصية 

القاضي.

ناقشــت اجللســة الرابعة دور 
احلوكمة فــي تفعيل أدوار األجهزة 
الرقابية ومدى فعالية نظم الرقابة 
باجلهات احلكومية في تقليل الهدر 

في اإلنفاق العام ومكافحة الفساد. 
وقالت كبيرة املدققني ورئيسة فريق 
احلوكمة في ديوان احملاسبة أماني 
املباركــي: إن احلوكمة تعزز القدرة 

التنافسية للدولة والتي تعني قدرتها 
على صياغة وتطبيق االستراتيجيات 
التي جتعلها في مركز تنافسي أفضل 
للــدول األخرى.وقالــت  بالنســبة 

املباركي: إن أهمية احلوكمة تزايدت 
في اآلونة االخيرة بشكل كبير ملا لها 
من أثر في حتقيق التنمية وتعزيز 

الرفاهية االقتصادية للمواطنني.

ناقشت اجللسة اخلامسة تعزيز 
املساءلة والنزاهة والشفافية ومدى 
فعاليتها في مكافحة الفســاد. وقال 
األمني العــام باإلنابة للهيئة العامة 

ملكافحة الفســاد )نزاهــة( د.محمد 
بوزبر إن الفساد يعد ظاهرة عاملية 
شديدة االنتشار، ذات جذور عميقة 
تأخــذ أبعــادا واســعة تتدخل فيها 

عوامــل مختلفــة يصعــب التمييز 
بينهمــا.  مــن جهتــه، قــال رئيس 
جمعية الشــفافية صــالح الغزالي 
إن اجلمعيــة قامــت بتنظيم جائزة 

الكويت للشفافية واإلصالح على مدى 
٧ سنوات متتالية، كان يتم فيها تقييم 
54 جهة حكومية وفق منهج علمي 

رصني باستخدام 6 أدوات قياس.

قال نائب محافظ البنك املركزي 
يوسف العبيد خالل مداخلته أمام 
املؤمتر إن احلوكمة إحدى الركائز 
املهمة احملفزة لالدخار واالستثمار 
وجلب رؤوس األموال اخلارجية، 
مشــيرا إلى أن هناك محاور عدة 
بشأن التعريف باحلوكمة وأهميتها 
في كل من القطاع اخلاص والقطاع 
احلكومي. واستعرض العبيد تلك 
احملاور وهي حوكمة الشركات في 
القطاع اخلاص وقواعد احلوكمة 
في القطاع احلكومي )املؤسسات 

واجلهات احلكومية(.
وعــن حوكمة الشــركات في 
القطاع اخلــاص قــال العبيد إن 
االهتمام تزايد مبوضوع احلوكمة 
خالل العقود القليلة املاضية في 
ضوء ما شهده العالم من حتوالت 
مهمة في دور القطاع اخلاص في 
التنمية االقتصادية وتزايد درجة 
الوعي ألهمية الدور الذي تلعبه 
الشركات في احلياة االقتصادية 
بصفتها جزءا من نظام اقتصادي 
متكامــل يؤثر ويتأثــر باحمليط 
احمللــي واإلقليمــي والدولي، مع 
تنامي ظاهرة الفصل بني امللكية 
واإلدارة في الشــركات املساهمة 
احلديثة، وما ترتب على ذلك من 
احتمــاالت لنشــوء تضــارب في 
املصالح بني اإلدارة واملساهمني.

وأضاف أن موضوع حوكمة 
الشــركات خالل العقود املاضية 
احتل مكان الصدارة لدى اإلدارات 
االقتصاديــة في الــدول املختلفة 
نتيجة لألزمات املالية التي عصفت 
بشركات مساهمة كبيرة، ثم جاءت 

األزمة العاملية األخيرة.
وقــال إنــه ال خــالف حــول 
أهمية حوكمة الشركات بالنسبة 
لالقتصاد الكويتي آخذا في االعتبار 
ما يترتب على تطبيقها من االرتقاء 
بأداء هذه الشركات وتفعيل دورها 
في عملية التنمية االقتصادية، مع 
ترسيخ املقومات األساسية لتعزيز 
كفاءة عمل األسواق املالية وتعزيز 

االستقرار املالي في الدولة.
وأضــاف أنه ال جدال في ذلك 
إذا ما علمنا أن التطبيق الســليم 
ملعايير احلوكمــة ينبع من كون 
هذه املعايير تعتبر مبنزلة منهج 
إصالحــي وآلية عمل من شــأنها 
التعريــف بأســس املمارســات 
الســليمة في إطار تعزيز نزاهة 
املعامالت املالية، وترسيخ مفاهيم 
احلوكمــة كثقافة تؤكــد االلتزام 
بالقيم السلوكية في أعمال جميع 
الشركات. وأكد أهمية احلوكمة في 
كونها متثل إحدى الركائز املهمة 
لبيئة تشريعية محفزة لالدخار 
واالستثمار وجذب رؤوس األموال 
اخلارجية، كمــا أنها من مقومات 
بيئة تشــغيلية مناسبة لتوطني 
النمو  املدخرات، واملســاهمة في 

االقتصادي.
ولفت إلى أن تطبيق معايير 
احلوكمة السليمة، وبصفة خاصة 

هو حتقيق غرض احملافظة على 
املال العام الذي يعتبر إحدى أدوات 
الدولة في حتسني جودة اخلدمات 
التي تقدمها ملواطنيها استنادا إلى 
مجموعة مؤشــرات لقياس األداء 
في ضوء قوانني ونظم واضحة.

وشــدد علــى أهميــة معايير 
اإلفصاح والشــفافية والتي تعد 
مبــادئ مهمــة في إطــار حوكمة 
املؤسســات واجلهات احلكومية، 
وهو ما يتطلــب توفير البيانات 
واملعلومات املاليــة وغير املالية 
ذات املصداقية، وفي النطاق الذي 
ميكــن على أساســه تقييم األداء 
واالستخدام األمثل للموارد املالية 
للدولة، ومن هناك أيضا تنطلق 
أهمية تفعيل املنظومات الرقابية 
وآليات عملهــا، مبا في ذلك نظم 
الرقابة الداخلية الفعالة التي يشكل 
التدقيق الداخلــي أحد محاورها 

األساسية.

التوصيات
وفي ختام كلمته ألقى العبيد 
عددا من التوصيات أمام اجللسة 

الرابعة للمؤمتر وهي:
- بالرغــم مــن االختالف في 
نطــاق تطبيق معاييــر ومبادئ 
احلوكمــة فــي كل مــن القطــاع 
اخلــاص والقطــاع احلكومي، إال 
أن طبيعــة الترابــط االقتصادي 
النشــاط احلكومــي  بــني  فيمــا 
ونشــاط القطاع اخلــاص حتتم 
تبني وتطبيــق احلوكمة في كال 
القطاعني، وهو ما يضمن توفير 
بيئة مالئمة لالدخار واالستثمار 
ويشكل األسس الداعمة للتنمية 

االقتصادية.
ونرى أن هذا األمر يشكل أهمية 
خاصة بالنســبة للكويت، حيث 
تسعى الدولة في إطار سياسات 
اإلصــالح املالي واالقتصادي إلى 
تطلعــات كبيــرة نحو توســيع 
دور القطاع اخلاص في النشــاط 
االقتصادي وإعطائه دور الريادة 
لتحقيق مساهمة فاعلة في عملية 

التنمية.
- وفــي االجتــاه ذاتــه وفي 
ضوء خاصية االقتصاد الكويتي 
كاقتصاد أحادي املورد، والتطورات 
التي تشهدها أسواق النفط وآفاقها 
املستقبلية، فإننا ننظر إلى حوكمة 

ما يتعلق منها بضوابط اإلفصاح 
والشــفافية، ســيعزز مــن قدرة 
السوق على تقييم هذه الشركات 
وإداراتها ومدى ســالمة بياناتها 
املالية، وهو ما يشكل أحد املقومات 
األساسية لترسيخ الثقة بكفاءة 

األسواق املالية.
وأشــار إلــى أن العديــد مــن 
الدراسات أظهرت وجود عالقات 
ارتبــاط إيجابية قوية بني قواعد 
ونظــم احلوكمة وســالمة النظم 
املالية التي تشكل عنصرا أساسيا 
في املفهوم الكلي لالستقرار املالي.
وعــن قواعــد احلوكمــة في 
القطــاع احلكومــي )املؤسســات 
العبيد  واجلهات احلكومية( بني 
أن أهمية احلوكمة في املؤسسات 
واجلهــات احلكوميــة )حوكمــة 
القطاع العام( تنطلق من العديد 
مــن االعتبارات واألســباب التي 

تختلف من دولة ألخرى.
وقــال إن أهم هذه األســباب 
يتمثل في ضعف مســتوى األداء 
واإلنتاجية في اجلهات احلكومية، 
وتداخل الصالحيات واملسؤوليات 
فيما بينها، وضعف في املنظومات 
الرقابية وآليــات عملها، وغياب 
املســاءلة، وضعف فــي اإلفصاح 
والشفافية، وظهور حاالت لفساد 
مالي وإداري. وأكد أن هناك تفاوتا 
في تعريف حوكمة القطاع العام 
فيمــا بــني دولــة وأخــرى وذلك 
في ضــوء االختالف فــي طبيعة 
الهياكل السياسية واالقتصادية 
فيما بينها، وحجم التحديات التي 
يواجهها تطبيــق نظم احلوكمة 
فيها واألغراض املستهدفة من قبل 

هذه الدولة.
وقال إنه في ضوء تعريف كل 
من البنك الدولي، ومعهد املدققني 
الداخليــني األميركــي حلوكمــة 
القطاع العام، تركز احلوكمة في 
املؤسســات واجلهات احلكومية 
علــى إخضــاع نشــاط اجلهــاز 
احلكومي إلــى مجموعة القوانني 
والنظم والسياسات واإلجراءات 
التي تستهدف حتقيق االنضباط 
إدارة اجلهــات  املؤسســي فــي 
احلكوميــة بتحديد مســؤوليات 
وواجبات املسؤولني في اإلدارات 
العليا واإلدارات التنفيذية في هذه 
اجلهــات. وأكد أن الهدف من ذلك 

القطــاع احلكومي فــي إطار دعم 
السياســات االقتصادية املوجهة 
لتنويع اإليرادات، واالســتخدام 
األمثل للمــوارد املالية في ضوء 
توجيه اإلنفاق العام نحو األنشطة 
املنتجة وفقا ألولويات تأخذ في 

االعتبار املردود االقتصادي.
- وفي إطار هــذا احملور من 
محاور املؤمتر، فإن بنك الكويت 
املركزي يؤكد أهمية تفعيل اآلليات 
الرقابية في املؤسسات واجلهات 
احلكومية مبا في ذلك تعزيز نظم 
الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي 
املستقل الذي يشكل أحد احملاور 

األساسية لهذه الرقابة.
ومما ال شــك فيــه فإن جناح 
اإلصالحات اإلدارية يتطلب توافر 
الكفاءة في املسؤولني في اإلدارات 
العليا ملؤسسات الدولة، يدعمها 
التزام بالقيم السلوكية في إدارة 

أنشطة هذه املؤسسات.
- تنميــة ثقافة احلوكمة في 
املجتمع كسلوك حضاري، من خالل 
بيان أهميتها والتنويه إلى مخاطر 

عدم االلتزام بهذا السلوك.
أخيرا، وبــكل تواضع، ميكن 
القــول وبكل ثقة إن بنك الكويت 
املركــزي قــام بتفعيــل مبــادئ 
احلوكمة في البنوك واملؤسسات 
املالية األخرى اخلاضعة لرقابته 
من خالل إصدار تعليمات تتضمن 
قواعد ونظما تتماشى مع املعايير 

الدولية وأفضل املمارسات. 
وفي الوقت ذاته، وبالثقة ذاتها 
فإن بنك الكويت املركزي استطاع 
أيضــا تطبيق معاييــر احلوكمة 
الســليمة بااللتــزام بنهــج عمل 
مؤسســي تدعمه ضوابط رقابة 
داخليــة مبــا ينبثــق عنهــا من 
سياســات وأدلة وإجراءات عمل 
توفر جوانب الرقابة الذاتية على 
ممارســة أنشطة البنك من حيث 
الفصــل في املهام واملســؤوليات 
والنزاهة واملساءلة، ويدعمها في 
ذلك نظام تدقيق داخلي مستقل، 
ورقابــة مالية من قبــل األجهزة 
الرقابيــة احلكوميــة األخــرى 
املختصة، باإلضافة إلى التدقيق 
اخلارجــي املســتقل. وال يفوتنا 
أن نؤكد أن السياســات الرقابية 
والسياسات النقدية التي يطبقها 
بنك الكويت املركزي قد حافظت 
على االستقرار النقدي واالستقرار 
املالــي وعــززت الثقة فــي إدارة 
االقتصــاد والتــي تشــكل إحدى 
الغايــات ضمن أهــداف احلوكمة 

في القطاع احلكومي.
وتؤكد التقارير التي تصدرها 
مؤسسات عاملية متخصصة فاعلية 
وكفاءة الدور الذي ميارســه بنك 
الكويت املركــزي في إطار مهامه 
ومســؤولياته، وتضفي آراء تلك 
اجلهات املزيد من الثقة بسياسات 
بنك الكويت املركزي التي تشكل 
جانبا من السياسات االقتصادية 

العامة للدولة.

نائب محافظ البنك املركزي يوسف العبيد

اختتم أعماله أمس بإصدار توصيات.. والوثيقة تعرض على مجلس األمة خالل فترة زمنية محددة

مؤمتر احلوكمة يطالب احلكومة بإعداد وثيقة لإلصالح اإلداري
سامح عيدالحفيظ

طالــب مؤمتــر احلوكمة في 
الكويت احلكومة بضرورة إعداد 
وثيقة لإلصالح اإلداري وتطبيق 
احلوكمة خالل فترة زمنية محددة 
تعرض على مجلس األمة ويشترك 
في إعدادها املجتمع املدني. وطالب 
أيضا باستكمال مظلة التشريعات 
التي تستهدف تطبيق احلوكمة 
ومكافحــة الفســاد فــي مختلف 
أجهزة الدولة وباألخص القطاع 
العام. وأكد املؤمتر في توصياته 
الصادرة في ختام أعماله أمس على 
ضرورة تعاون ســلطات الدولة 
للحد مــن تداخل االختصاصات 
بينها وبني بعض بشكل مباشر 
أو غير مباشــر وعمل دليل عام 
ملمارســات احلوكمــة كمرجــع 
استرشادي لقطاعات الدولة عند 
وضعهــا لدليلها اخلاص. وفيما 

يلي نص التوصيات:
يــود القائمون علــى تنظيم 
مؤمتــر »احلوكمة فــي الكويت 
التشــريعي واملالــي  - اإلطــار 
واإلداري« الــذي نظمتــه جلنة 
الشؤون التشريعية والقانونية 
فــي مجلس األمــة بالتعاون مع 
ديوان احملاســبة خالل يومي ١٠ 
و١١ أكتوبر ٢٠١٧ أن يثمنوا رعاية 
رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
لهذا املؤمتــر، وأن يعبــروا عن 
خالص شكرهم وعرفانهم جلميع 
املشاركني واحلضور والضيوف 

من داخل وخارج الكويت وأعضاء 
مجلــس األمــة واملســؤولني في 
الدولــة واألكادمييــني وممثلــي 
املجتمــع املدنــي والقائمني على 
تنظيم املؤمتر من جلنة الشؤون 
التشريعية والقانونية في مجلس 
األمة وديوان احملاســبة والذين 
بذلوا جهودا كبيرة بحرفية عالية، 
وبإضفاء جتديد وابتكار متميز 

في إدارة اجللسات.
وبعــد عــرض أوراق العمل 
املقدمة في املؤمتر ومناقشتها في 
خمس جلسات، توصلنا إلى بعض 

التوصيات على النحو التالي:
- تضافــر جهود الســلطات 
الدســتورية مــن خــالل قيــام 

- وضع وتفعيل آلية مؤسسية 
لرقابة جودة التشريعات واللوائح 
والقــرارات والنظــم اإلداريــة 
ومراجعــة آثارهــا وقياس مدى 

كفاءتها بشكل مستمر.
- ضرورة أن يضع املشــرع 
التشــريعات الالزمــة الختيــار 
القيــادات اإلداريــة فــي أجهزة 
الدولة ونظم ترقياتها وفقا ألسس 
ومعاييــر موضوعيــة واضحة 
ومعلنة وشفافة من الكفاءة املهنية 
واجلدارة إذ إن اختيار القيادات 
اإلدارية يحتل مكان الصدارة في 

تفعيل مبادئ احلوكمة.
تفعيــل  علــى  العمــل   -
التشــريعات اخلاصة باملساءلة 

املســتندية والســرعة في اتخاذ 
القرار وتطبيق اخلدمات اآللية عن 
طريق ميكنة اإلجراءات الورقية.
- إنشاء وحدات متخصصة 
في إدارة املخاطر في مؤسســات 
الدولــة للتعامــل مــع األزمــات 
املالية واالقتصادية والسياسية 

واالجتماعية.
بجهــات  االســتعانة   -
متخصصة من خارج املؤسسات 
إلعــداد تقاريــر دورية عن مدى 
االلتزام بقواعد احلوكمة، وذلك 
لضمــان قــدر مــن املوضوعية 

واحلياد.
- ضرورة تعاون ســلطات 
تداخــل  مــن  للحــد  الدولــة 

وثيقة لإلصالح اإلداري وتطبيق 
احلوكمة تعد من قبل الســلطة 
التنفيذيــة خــالل فتــرة زمنية 
محــددة وتعرض علــى مجلس 
األمة ويشترك في إعدادها املجتمع 

املدني واجلمهور.
- ضرورة تعاون السلطتني 
التنفيذية والتشريعية في مجال 
استكمال مظلة التشريعات التي 
تستهدف تطبيق مفهوم وقواعد 
احلوكمــة ومكافحة الفســاد في 
مختلف أجهزة الدولة وباألخص 
القطاع العام واإلسراع في إقرار 
القوانني واملشــاريع املقدمة في 
هذا الشــأن ملا لذلك مــن أثر في 

احملافظة على املال العام.

والرقابــة واحملاســبة ملتخــذي 
القرار، ودعــم األجهزة الرقابية 
من خــالل ضمان اســتقالليتها 
وتعزيــز صالحياتهــا وتطوير 
قوانينها واعتماد نتائجها كأحد 
أدوات التقييم ملتابعة تنفيذ خطط 

الدولة اإلمنائية.
- ضــرورة عمــل دليل عام 
ملمارســات احلوكمــة كمرجــع 
استرشــادي لقطاعــات الدولــة 
عند وضعها لدليلها اخلاص مع 
حتديثه بشــكل مستمر ليواكب 
التغييرات والتطورات في مجال 

احلوكمة.
- العمل على تبسيط ومرونة 
الــدورات  اإلجــراءات وتقليــل 

االختصاصات بينها وبني بعض 
بشكل مباشر أو غير مباشر.

- السعي في تطوير تشريعات 
املرفــق القضائي مع أهمية قيام 
الدولة بتفهم طبيعة  مؤسسات 
اجلهاز القضائي اخلاصة وتوفير 

صور الدعم الالزم.
- إنشــاء مراكــز تدريبيــة 
متخصصة في مجال احلوكمة على 
مســتوى القطاع العام والقطاع 
اخلاص والتركيز على االهتمام 
بالتنمية املهنية املستدامة ووضع 
قواعــد تتيح للعاملــني متابعة 
التطورات الســريعة في املجال 

اإلداري.
- تفعيــل مبــدأ املشــاركة 
املجتمعيــة في قيم أداء مختلف 
اخلدمــات احلكومية في الدولة، 
واالستفادة من التقييم لتحسني 

األداء.
- إعطــاء دور أكبــر للقطاع 
اخلاص في النشاط االقتصادي 
لتحقيق مساهمة فاعلة في عملية 

التنمية.
- ضرورة التعاون املشترك 
مع املجتمع املدني وتضافر جهود 
أطــراف املجتمع كافة في إجناح 
أنشــطة الدولــة لتطبيق قواعد 

احلوكمة ونشر ثقافتها.
- االســتفادة مــن جتــارب 
الدول الرائدة في تطبيق قواعد 
احلوكمة كمنظومة عمل ومفاهيم 
ثبت جناحها عامليــا في تطوير 
أداء املؤسسات العامة واخلاصة.

راكان النصف ود. عودة الرويعي ومحمد الدالل وتكرمي الحد املشاركني الرئيس مرزوق الغامن ود. وليد الطبطبائي ومحمد الدالل وصالح الغزالي 

تعاون سلطات 
الدولة للحد من 

تداخل االختصاصات 
بينها وعمل دليل 
عام ملمارسات 

احلوكمة كمرجع 
لقطاعات الدولة


