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جاءت أحكام القانون 30 لسنة 1964 بشأن 
إنشاء ديوان احملاسبة وتعديالته متسقة مع 

أحكام املادة 50 من الدستور

أناط املشرع للسلطة التنفيذية بتطبيق الرقابة 
املسبقة على كافة العمليات املالية التي تتم 

في اجلهات واملؤسسات احلكومية من خالل 
املراقبني املاليني ورؤساء احلسابات

مدى دستورية إنشاء جهاز للمراقبني املاليني )2 - 4(
تناولنا في اجلزء السابق 
التي  التاريخيــة  اجلوانــب 
ارتبطت بنشأة جهاز املراقبني 
املاليني، ويســتفاد من هذا 
التاريخي ان هناك  الســرد 
تعددية فــي األنظمة الرقابة 
التكامل ال  لهــا  املالية تكفل 
االزدواجية، وتركها املشرع 
في ذلــك الوقت وفق رؤيته 
التكامل  لتنفيذ هــذا  خللفه 
من خالل التشــريعات التي 
ســيتم إصدارها الحقا لبناء 
تلك األنظمة الرقابية وضمان 
تكاملهــا، كما تضمنت رؤية 
املشــرع التأكيد على فصل 
السلطات مبا يتفق مع ما ورد 

باملادة 50 من الدستور.
حيث جاءت أحكام القانون 
30 لسنة 1964 بشأن إنشاء 
ديوان احملاسبة وتعديالته مبا 
يتســق مع أحكام املادة 50 
إليها، كما جاء تنظيم  املشار 
الرقابة على الصرف أيضا مبا 
يتسق مع ذات املادة سواء من 
خالل األحكام اخلاصة بالرقابة 
والواردة باملرســوم بقانون 
31 لســنة 1978 بشأن قواعد 
إعداد امليزانيات العامة والرقابة 
عليها واحلساب اخلتامي، أو 
القانون 23  من خالل أحكام 
لسنة 2015 بشأن إنشاء جهاز 

املراقبني املاليني.
أناط املشرع بوزير  وقد 
املالية تنظيم طــرق تدقيق 
العامة ومراجعتها  احلسابات 
تلك التي تباشــرها وحدات 
الداخليــة باألجهزة  الرقابة 
املالية في كل جهة من اجلهات 
احلكومية اســتنادا الى نص 
املادة 31 من املرســوم والتي 
تنص على )حتدد وزارة املالية 
الســجالت واألوراق  شكل 
الالزمــة للمعامــالت املالية، 
ويحدد وزير املالية الشروط 
واألوضــاع التــي تتبع في 
الصرف والتحصيل وغير ذلك 
من اإلجراءات احلسابية، كما 
ينظم طرق تدقيق احلسابات 

العامة ومراجعتها(.
هــذا وقد أناط املشــرع 
للسلطة التنفيذية بتطبيق الرقابة 
املسبقة على كل العمليات املالية 
التي تتم في اجلهات واملؤسسات 
احلكومية، من خالل املراقبني 
املاليني ورؤســاء احلسابات، 
بهدف التحقق من أن عمليات 
الصرف تتســق مع القوانني 
والقــرارات املنظمة لها، وفي 
حدود االعتمادات املالية الواردة 
بامليزانية، ومبا يحقق أهدافها 
اإليرادات  ومتابعة حتصيــل 
العامــة، وهــذا يقتضي ذلك 
املراجعة احلسابية واملستندية، 
وأنها تتم وفقا للقوانني واللوائح 
والتعليمات املنظمة لها، ويطلق 

الرقابي في إطار  احملاســبة 
أحكام القانون رقم 30 لسنة 
1964 وتعديالته، كما رســم 
املشرع دور السلطة التنفيذية 
الرقابي فــي إطار ما نصت 
عليه املادة 34 من املرســوم 
31 لســنة 1978 بشأن قواعد 
إعداد امليزانيات العامة والرقابة 
عليها واحلســاب اخلتامي 
والتي جــاء بها اآلتي )يحدد 
الوزراء  بقرار من مجلــس 
بناء على اقتراح وزير املالية 
اختصاصات وتبعية املراقبني 
املاليني ورؤساء احلسابات(، 
هذا باإلضافة الى الدور الرقابي 
املنــاط بوزير املالية ووزارة 
املالية مبوجب ما ورد من أحكام 
في كل من املرسوم 31 لسنة 
إليه، واملرسوم  1978 املشار 
بشــان وزارة املالية الصادر 
في عام 1986. هذا ونؤكد ما 
جاء من رأي من قبل ديوان 
احملاسبة من ان دور املراقبني 
املاليني أيضا هو متابعة تنفيذ 
العامــة ومراقبة  امليزانيات 
اإليــرادات واملصروفــات، 
ســواء من خالل ما ورد من 
أحكام في املرسوم 31 لسنة 

1978 والقرارات التنفيذية له، 
او من خالل األحكام الواردة 
بالقانــون رقــم 23 لســنة 
املراقبني  بإنشاء جهاز   2015
املاليني والئحة التنفيذية وكذا 
القرارات التنفيذية لهما، وهي 
ال تتعارض مع أحكام القانون 
رقم 30 لســنة 1964 بشأن 
إنشــاء ديوان احملاسبة، بل 
أكد القانون 23 لســنة 2015 
على عــدم التعارض وفقا ملا 
جاء باملادة 12 منه حيث نصت 
على اآلتي )مع عدم اإلخالل 
باالختصاصات املقررة لديوان 
احملاسبة وفقا ألحكام القانون 
رقم 30 لسنة 1964 املشار إليه 
املراقبني  تكون اختصاصات 

املاليني كما يلي: ...(.
وتأسيســا على ما ورد 
بالفقرة السابقة فإن القول من 
ان ما ورد بنص املادتني )9 و10( 
من املقترح بالقانون من تكليف 
مجلس الوزراء للجهاز لرقابة 
أي جهــة أخرى، او أي عمل 
يرى املجلس ضرورة الرقابة 
عليها ميس استقاللية ديوان 
احلاســبة ويعتبر تدخل في 
اختصاصاته، أيضا هذا القول 
ليس في محلة، فعلى الرغم من 
ان القانون صدر بتبعية اجلهاز 
لوزيــر املالية وليس ملجلس 
الوزراء كما وضحناه سابقا، 
فإن ما ورد من نصوص في 
املادتني املذكورتني لم يرد فيهما 
أي أحكام تتعارض مع قانون 
إنشاء ديوان احملاسبة، فنصت 
املادة 9 من القانون على اآلتي 
)تســري أحكام هذا القانون 
على اجلهات اخلاضعة لرقابة 
اجلهاز، ويجوز لوزير املالية 
بالرقابة على  تكليف اجلهاز 
أي جهة أخرى أو أعمال يرى 
ضرورة رقابة اجلهاز عليها( 
كما نصت املادة 10 على اآلتي 
)لرئيس اجلهاز تشكيل جلان 
أو فرق عمل للرقابة او التحقق 
أو الدراسة، وتفويضها مبهام 
أو قضايا محددة ضمن مهام 
اجلهــاز وصالحياته، وتقدم 
إليه(. وفيما  أعمالهــا  نتائج 
يتعلــق بوجــود اختالفات 
بني التقارير الســنوية التي 
الرقابية فهو  تعدها اجلهات 
أمر طبيعــي الختالف نوع 
ونطاق الرقابة لكل من اجلهاز 
والديوان وفق ألحكام القوانني 
املنظمــة ألعمالهــا، كما هو 
التي تعد  التقارير  احلال في 
عن احلسابات اخلتامية والتي 
تعدها كل مــن وزارة املالية 
وديوان احملاسبة. أما ما يتعلق 
بتبعية جهاز املراقبني املاليني 
الدستور،  اتساقه مع  ومدى 
هذا ما سنبينه الحقا في اجلزء 

الثالث.

علــى هذا النوع مــن الرقابة 
املانعة، وفقا  بالرقابــة  أيضا 
لنص املــادة 33 والتي تنص 
على )يعني مبختلف الوزارات 
واإلدارات احلكومية مراقبون 
ماليون ورؤســاء للحسابات( 
واملــادة 51 مكرر والتي تنص 
على )يعني وزير املالية باجلهات 
ذات امليزانيات املستقلة مراقبني 
ماليني ورؤســاء للحسابات، 
ويصدر قرار من وزير املالية 
بتحديد اختصاصاتهم( مبوجب 
التعديل على املرسوم بقانون، 
وذلك بصدور القانون 55 لسنة 

.2001
وعليه، فإن القول ان ديوان 
احملاسبة يختص دون غيره 
املالية، وأن  الرقابة  مبمارسة 
املقترح بإنشاء جهاز للمراقبني 
املادة  املاليني يخالــف نص 
151 من الدســتور قد جانبه 
الدستور  ان  الصواب، حيث 
قد نظم الشؤون املالية بالدولة 
وأن التشريعات التي صدرت 
الدســتور جاءت  إقرار  بعد 
تنفيــذا ألحكام الدســتور، 
السلطة  فاملشرع رسم دور 
التشريعية من خالل ديوان 

بقلم: بدر مشاري احلماد
نائب رئيس جهاز املراقبني املاليني بالوكالة )سابقًا(

Bader.alhammad٩4@gmail.com

الشيتان يطالب بتعديل قانون »الشراكة« 
لتتوافق عمليات االقتراض مع الشريعة اإلسالمية

الذهب قد يتخطى 2000 دوالر خالل 12 شهرًا

)كونــا(: قال وزير املالية 
براك الشيتان انه طلب خالل 
اجتماع اللجنة العليا لهيئة 
الشــراكة بــني  مشــروعات 
القطاعني العام واخلاص أمس، 
وناقش مقترح تعديالت قانون 
الهيئة ان يضاف تعديل يراعي 
ان تكــون عمليات االقتراض 
متوافقة مع أحكام الشريعة 
اإلسالمية، وذلك لضمان تكافؤ 
فرص جميــع املواطنني عند 
طرح األسهم لالكتتاب العام 
للمشاريع احليوية املطروحة 

من قبل الهيئة.
وأضــاف الشــيتان الذي 
يترأس اللجنة العليا للهيئة ان 
االجتماع ناقش مشروع قانون 
بالتعديالت على القانون رقم 
116 لسنة ٢٠14 بشأن الشراكة 
بني القطاعني العام واخلاص، 
ملعاجلة العراقيل من اجلانب 
الفني والقانوني التي عطلت 
طــرح العديــد من مشــاريع 
الهيئة في املواعيد املستهدفة.
وذكر ان هــذه التعديالت 
تأتــي حرصــا علــى تفعيل 

والتسريع من وتيرة تنفيذها 
وإجنازها.

بأنــه تقــرر فــي  وأفــاد 
االجتمــاع تكليــف اجلهــاز 
الفني لألخذ مبالحظات أعضاء 
اللجنة العليا بشأن التعديالت 

املقترحة على القانون وإعادة 
عرضها في االجتماع املقبل.

العليا  اللجنــة  ان  يذكــر 
التي يترأســها وزيــر املالية 
تضم فــي عضويتها كال من 
وزير النفط ووزير الكهرباء 
واملاء د.خالد الفاضل، ووزير 
التجــارة والصناعــة خالــد 
الروضان، ووزيرة األشــغال 
العامة ووزيرة الدولة لشؤون 
اإلسكان د.رنا الفارس، ووزير 
الدولة لشؤون البلدية م.وليد 

اجلاسم.
اللجنــة أيضــا  وتضــم 
مديــر عــام الهيئــة العامــة 
للبيئة الشيخ عبداهلل احمد 
احلمــود الصبــاح والوكيل 
املساعد لشؤون أمالك الدولة 
املالية  بــوزارة  والقانونيــة 
د.غازي العياش ومدير إدارة 
املســاهمات بالهيئــة العامة 
لالســتثمار وليــد الروضان 
ومدير عام هيئة مشروعات 
الشــراكة بني القطاعني العام 
بالتكليــف مليس  واخلــاص 

النقيب.

قال مدير التطوير في شــركة »ثينك 
ماركتــس« البريطانية ومحلل ٔاســواق 
الســلع واملعادن النفيسة جون لوكا إن 
مخاطر موجة ثانية من تفشي ڤيروس 
كورونا املستجد )كوفيدـ 1٩( تعزز الطلب 
العاملي على الذهب كمالذ ٓامن ؤاداة حتوط 
وسط ٕاقبال كبير من الصناديق املتداولة 

والبنوك املركزية العاملية.
ؤاضــاف لــوكا، فــي بيان أمــس، ٔان 
البورصــة  املتداولــة فــي  الصناديــق 
واملدعومة بالسبائك تقود الطلب القوي 
على املعدن األصفر مع تعرض ٔاســواق 
األسهم واألصول األخرى لضغوط كبيرة 
بسبب موجة محتملة لتفشي »كورونا«، 
لترتفــع حيــازة تلــك الصناديق ألعلى 
مستوياتها على اإلطالق ٕالى 351٠ أطنان 
فــي نهاية مايو املاضي بقيمة 1٩5 مليار 

دوالر.
ؤاشار ٕالى ٔان ٔاسعار الذهب قد تشهد 
ٔايضا موجة هبوط مستهدفة مستويات 
17٠٠ دوالر ثم 165٠ دوالرا لألوقية، في 
حال اســتكمال عمليات فتــح االقتصاد 
وانخفاض أعداد اإلصابات والذي سيدفع 

املستثمرين للتخلي عن املراكز الشرائية 
وتزيــد شــهيتهم بعيــدا عــن املخاطرة 
والتخلي عن املــالذات اآلمنة، ثم بعدها 
بفترة قصيرة يعود الذهب إلى استئناف 
االرتفاع مرة أخــرى صوب 18٠٠ دوالر 
ثــم 185٠ دوالرا لألوقية حســب عوامل 
الســوق الداعمة. وحقق الذهب مكاسب 
لألســبوع الثالث على التوالي مع تزايد 
اإلصابات في الواليــات املتحدة، لتغلق 
املعامالت الفورية األسبوع املاضي عند 
1767.٢8 دوالرا لألوقية )األونصة(، فيما 
سجلت العقود األميركية اآلجلة للذهب 

178٠.3٠ دوالرا.
ؤاوضــح لوكا ٔان هنــاك تفأوال عاما 
بشــٔان صعود الذهب على مدار 1٢ شهرا 
املقبلة من اآلن ليتجاوز مســتوى ٢٠٠٠ 
دوالر لألوقيــة، الفتا ٕالى ٔانه مع جتاوز 
مســتوى 175٠ دوالرا لألوقية ٔاصبحت 
عمليات الشراء ٔاكثر زخما القتناء املعدن 
الثمني مع ضعف العوامل األخرى الداعمة 

لهبوط األسعار.
وتابع »ٔان مغامرة املســتثمرين هذه 
املرة تبدو ٔاكثر منطقية ومالئمة للدخول، 

فٕاذا زار الذهب مستوى 18٠٠ دوالر ال بد ٔان 
يتراجع عنه ٕالى 175٠ ٔاو 17٠٠ دوالر قبل 
استكمال الصعود بينما املغامرة لن تكون 
بعيدة بالنسبة للبائعني الذين سيعيدون 
التفكير بسيناريوهات 1٠ سنوات ماضية 
عندما بدٔا الذهب غير قادر على التراجع 
حتى لو استهدف مناطق ٔاعلى من 1٩٠٠ 

دوالر لألوقية«.
ويرى لــوكا ٔان تعميق انكماش منو 
االقتصاد العاملي خالل ٢٠٢٠ بنسبة ٩.%4 
حسب ٔاحدث تقارير صندوق النقد الدولي، 
وخســارة االقتصــادات العاملية نحو 1٢ 
تريليون دوالر يعــزز حالة عدم اليقني 
بشــٔان عملية التعافي السريع، ما يزيد 
الطلب على املــالذات اآلمنة في مقدمتها 

املالذ التاريخي »الذهب«.
ؤاكد ٔان املعدن النفيس يشــكل عامل 
تنويع مهم للمحافظ االســتثمارية على 
املدى القريب، مع ترجيحات بانتعاشــه 
على املدى البعيد، في ظل ضعف الدوالر 
وتراجــع العائد على الســندات، وتبني 
خطط التيســير الكمي لبنــك االحتياط 

الفيدرالي األميركي.

لضمان تكافؤ فرص جميع املواطنني عند االكتتاب باملشاريع املطروحة من الهيئة

موجة ثانية من »كورونا« تُعزز الطلب العاملي على املعدن األصفر

براك الشيتان

وتعزيــز دور وعمــل هيئــة 
مشروعات الشراكة لتحقيق 
األهداف املرجوة منها واملتمثلة 
بعدم تعطل طرح املشــاريع 
تنشــيط  بغيــة  احليويــة 
القطاع االقتصادي في الدولة 

تسعى للترقية بعملك.. إليك 7 صفات عليك التحلي بها!
يسعى العديد من األشخاص للحصول على ترقية، 
نظرا ملا يوفره ذلك من مزايا عديدة من بينها احلصول 
على راتب أعلى، باإلضافة إلى أن الترقية متنح املوظف 
مساحة أكبر للتأثير، وتوفر له فرصة الكتساب املزيد 

من اخلبرات والتعلم وغير ذلك من مزايا.
وال يحصل املوظفون على ترقية باحلظ أو بالصدفة، 
لكن األمر يتطلب قيام املوظف بعدة خطوات ليحصل 
على الترقية التي يريدها، حيث يتعلق األمر بالصفات 
التي يجب أن يتحلى بها املوظف ليحظى بالترقية، وفيما 
يلي سنتناول 7 صفات يجب أن تتوافر مبن يرغب في 

احلصول على ترقية بعمله:
1- األداء اجليد في العمل

إذا لم يكن أداء املوظف أعلى من املتوسط، فمن احملتمل 
أال يحصل على ترقية، لذلك من املهم أن يركز املوظف 
كل جهوده على حتســني أدائه في العمل، بشكل يظهر 
للمديرين أن أداءه اجليد ال يقتصر على الوظيفة احلالية 
فقط، لكنه سيكون جيدا أيضا إذا ما تولى منصبا أكبر.

2- تطوير الذات

تلعب القدرة على تطوير الذات دورا كبيرا في احلصول 
على ترقية، فقد يكون أداء املوظف جيدا للغاية، لكنه ال 
يظهر أي رغبة في تطوير الذات وتعلم مهارات جديدة، 

ما يجعل املديرين غير متحمســني ملنحه ترقية، بينما 
على اجلانب اآلخر يرغب املديــرون في منح الترقية 
للموظفني الذين يظهرون رغبة دائمة في التعلم، وحتمل 
مســؤوليات جديدة ومختلفة، وأولئك الذين يهتمون 
بآراء اآلخرين في عملهم، لفهم نقاط قوتهم وضعفهم، 

والعمل على حتسينها.
عندما يظهر املوظف مثل هذه الصفات، فســوف 
يترك انطباعا لدى املديريــن بأنه موظف ذو إمكانات 

عالية، وليس موظفا ذا أداء جيد فقط.
3- امتالك عالقات قوية

ال يتخذ املدير قرار ترقية املوظف وحده، فاحلصول 
على ترقية قرار يتطلب رضا باقي األشــخاص داخل 
الشركة، وبالتالي فإن سوء تعامل الشخص مع اآلخرين، 
قد يضيع فرصه متاما في احلصول على ترقية، لذلك 
من املهم أن يبني الشــخص عالقات قوية مع اآلخرين 
في الشركة، وأن يحرص على معاملة اجلميع باحترام.

4- القدرة على رؤية الصورة الكلية

الترقية تعني احلصول على منصب أكبر، وبالتالي 
يحتــاج املوظف إلى إثبات أنه قادر على رؤية الصورة 
الكلية للمؤسسة، واألهداف التي تسعى إلى حتقيقها، 
وإظهــار القدرة على تقدمي أفكار مبتكرة لتحقيق هذه 

األهداف.
5- قبول املزيد من األدوار

ال يعني ذلك أن يقبل املوظف القيام بأي شيء يطلبه 
املدير، لكن يعني قبول مسؤوليات ومشروعات جديدة، 
تساعد املوظف على تطوير مهاراته واكتساب خبرات 
مهنية. يساعد ذلك املوظف في أن يثبت للمدير قدرته 
على حتمل مســؤوليات أكبر، كما يســاعده على بناء 

عالقات أكثر داخل املؤسسة.
6- االستماع إلى اآلخرين

من أفضل الطرق التي ميكن أن يطور بها الشخص 
نفسه هي أن يستمع إلى اآلخرين، فهذه الصفة تساعد 
الشــخص كثيرا على بناء عالقات جيدة مع من حوله، 

وتساعده أيضا في احلصول على ترقية.
7- طريقة التحدث مع اآلخرين

طريقة التحدث مع اآلخرين متثل أهمية كبيرة في 
احلصول على ترقية، فمن املهم أن يتحدث املوظف مع 
اآلخرين باحترام، وأن يتحدث بأسلوب مفهوم وواضح، 
وأن يبتعــد عن النميمة متامــا، وأن يكون على دراية 
باملوضوع الذي يتحدث به، وأن يتحدث في نقاط محددة 

حتى ال يشتت اآلخرين أو يشعرهم بامللل.

»هيئة الصناعة« تطرح خدمة إجناز املعامالت باألجهزة التفاعلية
كونا: أعلنــت الهيئة العامــة للصناعة الكويتية، 
عن طرح خدمة إجناز املعامالت الذاتية عبر األجهزة 
التفاعلية، لتســهيل وتسريع كافة إجراءات وطلبات 
عمالء الهيئة في ظل األوضاع الراهنة التي تشــهدها 

البالد.
وقــال مدير عام الهيئة عبدالكــرمي تقي إن الهيئة 
تعتبــر أول جهة حكومية تطلق هذه اخلدمة الذاتية 
التي تتيح للعمالء إجراء أكثر من 4٠ معاملة صناعية، 
إضافة إلى إمكانية التحدث مباشرة مع ممثلي خدمة 
العمالء عبر االتصال املرئي مع مراعاة اخلصوصية 

للعميل.
وأوضح ان األجهزة متوافرة في مقر الهيئة الرئيسي 
في منطقة جنوب السرة ويتم استخدامها عن طريق 
حجز موعد من خالل نظام حجز املواعيد عبر املوقع 

اإللكتروني للهيئة.
وذكر ان الهيئة ستقوم بتعميم تلك اخلدمة اجلديدة 
في اكثــر األماكن احليوية خالل العام احلالي، فضال 
عن إعداد دراســة حول إمكانية خلق وظائف منزلية 

للراغبني إلجناز تلك املعامالت.

أول جهة حكومية تطلق اخلدمة الذاتية لتتيح للعمالء إجراء 40 معاملة صناعية

عبدالكرمي تقي

مناقشة تعديالت قانون »الشراكة« ملعاجلة عراقيل عطلت طرح مشاريع الهيئة باملواعيد املستهدفة

إقبال كبير من الصناديق املتداولة والبنوك املركزية العاملية على شراء املعدن األصفر

استئناف األنشطة االقتصادية يرفع شهية املستثمرين للمخاطرة والتخلي عن املعدن الثمني

ملشاهدة الڤيديو


