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برنامج ماذا بعد؟ وتسليطه الضوء 
على قضية مكافحة الفساد ٢١٢ مليون دينار مكاسب أسبوعية للبورصة

«املركز»: األسواق اخلليجية تواصل التعافي للشهر اخلامس

شريف حمدي

أنهت بورصــة الكويت 
تعامــالت األســبوع علــى 
ارتفاعــات جماعيــة علــى 
مســتوى كافة املؤشرات، 
وذلــك على وقع اســتمرار 
استهداف العديد من األسهم 
سواء القيادية او املضاربية 
وهــو ما يشــهده الســوق 
منذ بدء تعامالت اغسطس 

املاضي.
ولوحظ خالل تعامالت 
الطلب  األســبوع تراجــع 
نسبيا على األسهم القيادية 
خاصــة بعــد ان حققــت 
ارتفاعــات ســعرية خالل 
اجللســات األخيرة، حيث 
تعرض بعضها للتصريف 
خالل جلســات األســبوع، 
وهــو مــا أثــر علــى أداء 
مؤشــر السوق األول الذي 
أنهى التعامالت األسبوعية 
على ارتفاع طفيف بنسبة 
كان  املقابــل  فــي   ،٪٠٫٢
هنــاك إقبال على األســهم 
املتوسطة والصغيرة ما أدى 
إلى ارتفاع مؤشــر السوق 

الرئيسي بنسبة ٢٪.
وكانت البورصة استهلت 
تعامالت األسبوع بتذبذب 
ادراج  ومــع  األداء،  فــي 
صنــدوق بيتــك كابيتــال 
ريت بالســوق في جلســة 
الثالثــاء املاضــي حتســن 
اداء الســوق نســبيا وعاد 
لتحقيــق املكاســب، إال ان 
جلستي االربعاء واخلميس 
شهدتا عمليات تصريف على 
القيادية وعمليات  األسهم 
شــراء ألســهم في السوق 

الرئيسي.
وحققت القيمة السوقية 
للبورصة الكويتية ارتفاعا 
بنسبة ٠٫٧٪ بنهاية تعامالت 
األسبوع وبقيمة ٢١٢ مليون 

قال املركز املالي الكويتي 
«املركز» في تقريره الشهري 
عــن أداء األســواق لشــهر 
أغسطس ٢٠٢٠، إن أسواق 
األسهم اخلليجية واصلت 
مسيرتها اإليجابية للشهر 
التوالــي  اخلامــس علــى 
فــي أغســطس، مدعومــة 
بالنظرة اإليجابية من جانب 
املستثمرين واملكاسب التي 

سجلتها أسعار النفط.
ولقد شــهدت األســواق 
الكويتيــة حالة مــن األداء 
اإليجابــي، حيــث ســجل 
لألســهم  العــام  املؤشــر 
الكويتية مكاســب بنسبة 
٦٫٦٪ في شــهر أغسطس. 
وعلــى الصعيــد اإلقليمي، 
أشــار تقريــر «املركز» إلى 
أن مؤشــر ســتاندرد آنــد 
بورز املركب لدول مجلس 
التعــاون اخلليجــي حقق 
مكاسب بنسبة ٦٫١٪، فيما 
أعلنت جميع األسواق عن 

حتقيق أرباح.
القطاعــات  ومــن بــني 
الكويتية، كان مؤشر قطاع 
الســلع االستهالكية أفضل 
القطاعــات حتقيقا للربح، 
حيث سجل ارتفاعا بنسبة 
٩٫٩٪، بينما شــهد مؤشــر 
قطاع اخلدمات االستهالكية 
أكبر تراجع، حيث انخفض 

بنسبة ٥٫١٪ خالل الشهر.
وذكر تقرير «املركز» أن 
بنك الكويت الوطني كان من 
بني أكبر الشركات حتقيقا 
للربح، حيث ســجل أعلى 
معــدل ربح بنســبة ٩٫٠٪، 
بينما سجلت شركة أجيلتي 
للمخازن العمومية خسارة 
بنسبة ٢٫٥٪ خالل الشهر. 
وبلغ معدل ربحية املؤشر 
العام لألسهم الكويتية ١٢٫٨ 

بنهاية الشهر.
كما ارتفع معدل السيولة 
في الســوق في أغســطس 
بنســبة ٤٥٪ مقارنة بشهر 
يوليو وفقا ملتوسط قيمة 
التــداوالت اليومية ليصل 
إلى ١١٨ مليون دوالر. وأقر 
الكويتــي  مجلــس األمــة 
(البرملــان) قانونا يســمح 
للشركات بالتسوية الوقائية 
باتفاق الدائن واملدين وإيجاد 
خطة إلعــادة الهيكلة قبل 

إشهار اإلفالس.
ويهدف هذا القانون إلى 
حماية الشــركات املتعثرة 
وجذب املستثمرين األجانب. 
كمــا وافــق مجلــس األمة 
على اقتطاع نســبة مئوية 

يومــي ٣٧٫٦ مليون دينار، 
ارتفاعا من ١٨٧ مليون دينار 
مبتوسط يومي ٣٧ مليون 

دينار األسبوع املاضي.
ومع اإلقبال على األسهم 
املتوسطة والصغيرة ذات 
القيم السعرية األقل، شهدت 
أحجــام التــداول ارتفاعــا 
بلغــت  إذ   ،٪٤٥ بنســبة 
احملصلة األسبوعية ١٫٥٣١ 
مليار سهم ارتفاعا من ١٫٠٥١ 
مليار سهم األسبوع املاضي.
البورصــة  وتترقــب 

الزيادة في  نتيجة تطبيق 
ضريبــة القيمــة املضافــة 
اعتبارا من ١ يوليو ٢٠٢٠.

من ناحية أخرى، خفضت 
وكالــة فيتــش للتصنيف 
االئتماني تصنيف البحرين 
إلى B + من BB- مع نظرة 
مستقبلية مستقرة، مشيرة 
إلــى الزيــادات امللحوظــة 
في عجــز امليزانية والدين 
احلكومي، مما تســبب في 
انكماش حاد للناجت احمللي 
اإلجمالــي والضغــط على 
النقد األجنبي  احتياطيات 
املنخفضــة. كمــا خفضت 
وكالــة فيتــش للتصنيف 
االئتمانــي تصنيــف عمان 
من BB إلى BB- مع نظرة 
مستقبلية سلبية، مشيرة 
إلى استمرار تآكل امليزانية 
العمومية وامليزان اخلارجي.

وذكــر تقريــر «املركز» 
أن شــركة صناعــات قطر 
(«قطــر») وبنــك اإلمارات 
الوطني («اإلمارات»)  دبي 
كانا من بني أكبر الشركات 
اخلليجية حتقيقــا للربح 
مسجلني زيادة بنسبة ٢٦٫١٪ 
و٢٢٫٢٪ علــى التوالــي في 
أغســطس. وأعلنت شركة 
صناعــات قطر عن شــراء 
حصة شركة قطر للبترول 
البالغة ٢٥٪ في شركة قطر 
لألسمدة مقابل ١ مليار دوالر 

أميركي. 
وبالتالي، أصبحت شركة 
صناعات قطر املالك بنسبة 

نقطة األسبوع املاضي.
٭ ارتفع مؤشــر الســوق 
الرئيسي بنسبة ٢٫١٪ بنهاية 
األسبوع بإضافة ٨٨ نقطة 
للمكاســب السابقة ليصل 
املؤشر إلى ٤٢٦٠ نقطة من 

٤١٧٢ نقطة.
٭ حقــق مؤشــر الســوق 
العام ارتفاعا بنسبة ٠٫٧٪ 
من خالل ٣٦ نقطة مكاسب 
ليصــل إلــى ٥٣٢٥ نقطــة 
من ٥٢٨٩ نقطة األســبوع 

املاضي.

النفط من أغسطس، إال أن 
الطلب  انتعاش  مؤشــرات 
التي تبدو واضحة جدا من 
خالل عمليات ســحب أكبر 
من املتوقع للخام األميركي 
ســاهمت فــي احلفاظ على 

مستويات األسعار.
وتعهد العراق أنه سينفذ 
تخفيضات إضافية إلنتاجه 
النفطــي بنحــو ٤٠٠ ألــف 
برميل يوميا في أغسطس 
لتعويض إنتاج فائض في 
الفتــرة املاضيــة مبوجب 
اتفــاق أوپيــك+ خلفــض 
اإلنتاج. من ناحية أخرى، 
أدت العواصــف في خليج 
املكســيك إلى إغــالق أكثر 
من نصف إنتاج النفط في 

املنطقة.
التوتــرات  أدت  كمــا 
الواليــات  بــني  التجاريــة 
املتحدة والصــني في وقت 
سابق من الشهر إلى جانب 
املراجعة التنازلية لتوقعات 
الطلــب علــى النفــط لعام 
٢٠٢٠ من قبل كل من أوپيك 
والوكالة الدولية للطاقة إلى 
عرقلــة حتقيق املكاســب. 
كما حذرت الوكالة الدولية 
للطاقة من استمرار معاناة 
كل مــن قطاعــي الطيــران 
والنقــل البــري، فضال عن 
أن انخفــاض الطلــب على 
وقود الطائرات هو املصدر 
الرئيسي للضعف. وسجلت 
أسعار الذهب تراجعا بنسبة 

٠٫٣٪ في أغسطس.

الكويتية نتائج الربع الثالث 
خالل الفتــرة املقبلة، بعد 
جتاوز مرحلة نتائج النصف 
األول وسط تفاؤل بتعويض 
االنكمــاش فــي األرباح او 
اخلسائر التي حتققت خالل 
تلك الفترة. وانهت مؤشرات 
البورصة تعامالت األسبوع 

على النحو التالي:
٭ ارتفع مؤشر السوق األول 
بنسبة ٠٫٢٪ محققا ١٢ نقطة 
إضافية ليصل املؤشر إلى 
٥٨٦٥ نقطة ارتفاعا من ٥٨٥٣ 

١٠٠٪ ألكبــر منتج لليوريا 
في العالم من موقع واحد. 
كما يــدرس بنــك اإلمارات 
دبــي الوطني االســتحواذ 
على بنك بلوم مصر وبنك 
عــودة مبصــر. تخطــط 
أرامكو الســعودية لإلبقاء 
على توزيعات األرباح رغم 
انخفاض األرباح بنسبة ٧٣٪ 
على أساس سنوي في الربع 

الثاني من عام ٢٠٢٠.
وسادت حالة من اإليجابية 
في أداء أسواق األسهم العاملية، 
مدعومة مبؤشــرات التعافي 
االقتصادي، حيث ارتفع مؤشر 
MSCI العاملي بنسبة ٦٫٥٪ في 
أغسطس. وارتفعت األسهم 
األميركية (إس أند بي ٥٠٠) 
بنسبة ٧٫٠٪ في شهر أغسطس 
البيانات االقتصادية  بفضل 
املواتية وآمــال التوصل إلى 
لقاح لڤيــروس كوفيد - ١٩ 
واملكاسب التي حققتها أسهم 
شركات التكنولوجيا. وسجل 
مؤشر أسواق اململكة املتحدة 
(مؤشر فوتسي ١٠٠) مكاسب 
بنسبة ١٫١٪ للشهر. كما حققت 
األسواق الناشــئة زيادة في 
تعامالتها بنسبة ٢٫١٪ خالل 

الشهر.
النفط  وأغلقت أســعار 
عنــد حاجــز ٤٥٫٣ دوالرا 
للبرميــل في نهاية شــهر 
أغســطس ٢٠٢٠، مســجلة 
مكاســب شــهرية بنســبة 
٤٫٦٪. ورغــم أن أوپيك + 
قلصــت تخفيــض إنتــاج 

٣٧ مليون دينار متوسط السيولة اليومي.. وسط عمليات تصريف على األسهم القيادية

مدعومة بآمال ظهور لقاح قريب لڤيروس «كورونا».. والنظرة اإليجابية من جانب املستثمرين

 

دينار، لترتفــع الى ٣٠٫٧٧ 
مليــار دينــار، مقارنة مع 
٣٠٫٥٦ مليار دينار األسبوع 
املاضــي، وبذلــك تراجعت 
القيمــة  نســبة خســائر 
الســوقية إلــى ١٣٫٢٪ منذ 

بداية العام احلالي.
الســيولة  وحافظــت 
املتدفقة للســوق على ذات 
الوتيرة من األسبوع املاضي، 
مع ارتفاع طفيف بنســبة 
٠٫٥٪، إذ بلغ اإلجمالي ١٨٨ 
مليــون دينــار مبتوســط 

مــن إيــرادات الدولــة إلى 
احتياطــي األجيال القادمة 
وذلك في حال حتقيق فائض 
فعلي في نتيجة احلســاب 
اخلتامي. بينما أعاد مجلس 
األمــة قانون الديــن العام 
إلى اللجنة املالية ملزيد من 
الدراسة. وفي الوقت ذاته، 
نوه وزير املالية إلى وجود 
نضوب في سيولة اخلزينة 
في ظل االنخفاض الســائد 

في أسعار النفط.
الى أن  التقرير  وأشــار 
بورصة دبي حققت مكاسب 
بنسبة ٩٫٥٪ في أغسطس، 
تليها البحرين والسعودية، 
اللتان سجلتا ربحا بنسبة 
٧٫٠٪ و٦٫٥٪ على التوالي. 
وقــرر مصــرف اإلمــارات 
العربيــة املتحــدة املركزي 
تيســير احلــدود اإللزامية 
«مؤقتــا» لــكل من نســبة 
صافــي مصــادر التمويــل 
املستقرة ونسبة القروض 
والســلفيات إلــى مصــادر 
األموال املســتقرة حتى ٣١ 
ديسمبر ٢٠٢١ بغية تشجيع 

اإلقراض للشركات.
واســتقر مؤشر مديري 
املشــتريات في السعودية 
عنــد ٥٠ في يوليــو بينما 
طرأ حتســن طفيــف على 
مؤشــر مديري املشتريات 
اإلماراتــي ليبلغ ٥٠٫٨. كما 
قفز مؤشر أسعار املستهلكني 
في السعودية بنسبة ٦٫١٪ 
على أساس سنوي في يوليو 

ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز» املركب لدول اخلليج ٦٫١٪ في أغسطس

بقلم: بدر مشاري احلماد
نائب رئيس جهاز املراقبني 

املاليني بالوكالة (سابقا)
baderalhammad.com

قام تلفزيون الكويت 
ببرنامجه «ماذا بعد؟» 
بتســليط الضوء على 
قضية مكافحة الفساد، 
التي  من خالل األدوار 
تقوم بها أجهزة الرقابة 
املالية، حيث استضاف 
البرنامج مسؤولي كل 
من ديوان احملاســبة 
وإدارة الفتوى والتشريع 
وجهاز املراقبني املاليني 
وجهاز املناقصات العامة، 
باعتبارها ركائز األجهزة 

الرقابية.
اســتطلع  وقــد 
آراء عدد من  البرنامج 
واملســؤولني  الوزراء 

السابقني في هذه املسألة وكذلك آراء الرأي 
العام، حيث تشرفت بأن أكون أحد ضيوف 
هذا البرنامج، كما تشــرفت بأن تتضمن 
فقرات البرنامج بعض املواد االرشيفية التي 

نشرت لي في صحيفة «األنباء».
ويأتي هذا البرنامج في سياق اجلهود 
التــي تبذلها الدولة في مكافحة الفســاد 
بكل صــوره ومن خالل االجهزة الرقابية 
املختلفة، هذا الفساد الذي أرهق ميزانية 

الدولة وسمعتها داخليا وخارجيا.
وحيث ان مثل هذا املوضوع يســلط 
الضوء على مسألة في غاية األهمية ليس 
على مستوى األجهزة احلكومية وإمنا على 
مستوى الرأي العام، فبرأيي كان األفضل 
أن يتم الرد على كل التساؤالت التي ممكن 

أن ترد في ذهن املواطن، وهي:
ماهية اجلهات الرقابية التي تعنى بالرقابة 
على تنفيذ امليزانيــة وحماية املال العام؟ 

ودورها؟ ومدى فعاليتها؟
أوال - األجهزة الرقابية:

١ - السلطة التشريعية: ممثلة مبجلس 
األمة والذي يعنى بالتشريع والرقابة، ومن 
الرقابة التي يقوم بها هي الرقابة على األداء 
املالي للحكومة من خالل جلنة امليزانيات 
واحلساب اخلتامي، واللجنة تقوم بالرقابة 
املســبقة من خالل دراسة امليزانية العامة 
والتوصية بشــأنها، والرقابة الالحقة من 
خالل دراســة احلسابات اخلتامية للدولة 

وإصدار التوصيات بشأنها.
٢ - ديوان احملاسبة: وهو جهاز ملحق 
مبجلس األمة ويعنى بالرقابة املالية واإلدارية 
والرقابة علــى األداء، ويقوم بنوعني من 
الرقابة، مسبقة بالنسبة للعقود واالرتباطات 
في حدود نصاب محدد، والحقة بالنسبة 

لإليرادات واملصروفات.
٣ - مجلس الوزراء: مبا أن مجلس الوزراء 
هو املهيمن على أعمال السلطة التنفيذية، 
فيقوم املجلس بالرقابة على أداء االجهزة 
احلكومية، ويساعده في هذا جهاز متابعة 
األداء احلكومي بالتنسيق مع جلنة الشؤون 
االقتصادية مبجلس الوزراء، ورقابة اجلهاز 
أثناء تنفيذ امليزانية بالنســبة للمشاريع 
التنموية، والحقة من خالل متابعة تقارير 

األجهزة الرقابية.
٤ - وزارة املالية: وهي من أهم االجهزة 
الرقابية بالسلطة التنفيذية، وتعنى بالرقابة 
املسبقة والالحقة وكذلك أثناء تنفيذ امليزانية، 
وذلك في النشــاطات املعنية بها الوزارة 
كامليزانيات العامة للدولة واملناقالت اخلاصة 
بها، واملزايدات ونظم الشــراء في نصاب 
محدد، وكذلك احلسابات اخلتامية للدولة.

٥ - جهاز املراقبــني املاليني: واجلهاز 
يعنى بالرقابة املالية على التصرفات املالية 
التي تتم باجلهات واملؤسسات احلكومية، 
وهو يقوم بنوع واحــد من الرقابة وهي 

الرقابة املسبقة.
٦ - جهاز املناقصات املركزية: ويعنى 
بطرح املناقصات العامة في حدود نصاب 
محدد لتوفير املستلزمات واخلدمات للجهات 

واملؤسسات احلكومية.
٧ - ديوان اخلدمة املدنية: ويعنى الديوان 
بالرقابة على شؤون التوظف، ويقوم بالرقابة 
الالحقة وكذلك السابقة في حدود ضيقة.

٨ - إدارة الفتوى والتشــريع: وتعنى 
االدارة بالرقابة ذات الشق القانوني، خاصة 
املسبقة على االرتباطات والعقود في حدود 

نصاب محدد.
٩ - هيئة مكافحة الفساد: وتعنى بإرساء 
مبدأ الشــفافية والنزاهة فــي املعامالت 
االقتصادية واالداريــة مبا يكفل حتقيق 
االدارة الرشيدة ألموال وموارد وممتلكات 

الدولة واالستخدام األمثل لها.
١٠ - وحدة التحريات املالية الكويتية: 
تعنى الوحدة املوضوعات املتعلقة بجرائم 
غسيل األموال مبا في ذلك االموال العامة.

ثانيا - فاعلية األجهزة الرقابية:
تتحقق فعالية األجهزة الرقابية بتوافر 

ثالثة ركائز أساسية:
الركيزة األولى: بوجود إرادة حقيقية 
لإلصالح وهي اإلرادة السياسية، وقد تلمسنا 
ذلك بالقرارات التي اتخذت بشــأن بعض 
قضايا الفساد في اآلونة األخيرة، واستذكر 
في هذا السياق عندما تشرفت بلقاء سمو 
أمير البالد، حفظه اهللا وشفاه، بتأكيده على 
تطبيق القانون وكانت توجيهاته احلرفية 
بأن (طبقوا القانون على اجلميع وما عليكم 
من أي كان)، وجاء ذات التأكيد من ســمو 
ولي العهد، حفظه اهللا وأعانه، وبالتالي بعد 
تلك التوجيهات السامية فال تعلو عليها أي 

توجيهات مخالفة لها.
الثانية: بحســن اختيار  الركيــزة 
القائمني على األجهزة الرقابية، وأن يكون 
االختيار وفقا ملعايير الكفاءة واجلدارة 
واالســتحقاق، وأال يكون على أساس 
احملســوبية والوالءات، واال لن تتحقق 
االستقاللية لألجهزة الرقابية، ولعل من 
املناسب أن أستذكر أيضا هنا تصريح 
املرحوم بإذن اهللا براك املرزوق رئيس 
ديوان احملاســبة األسبق عندما وصف 
مهام الديوان بأنها من أخطر املهام، ولن 
يعلم خطورة مهام الديوان إال من يتولى 
رئاسته، ويتطلب في رئيس الديوان بأن 
يتمتع مبواصفات تؤهله ألن يكون مستقال 

بشكل كامل.

الثالثــة:  الركيــزة 
أداء األجهزة  متابعــة 
الرقابيــة مــن خالل 
التي تعدها،  التقاريــر 
ومتابعــة توصياتهــا 
كأداء  واســتخدامها 
للمســؤولية واملساءلة 
للجهات واملؤسســات 
ويســري  احلكومية، 
ذلــك علــى مســاءلة 
الرقابية في  األجهــزة 
حال تقاعسها في القيام 

مبهامها.
الركائز  تلك  وبدون 
ستكون األجهزة الرقابية 
مجرد أجهزة على ورق.

كيف تتم محاسبة ومساءلة املؤسسات 
من قبل اجلهات الرقابية؟

٭ ان التشريعات املنظمة لعمل األجهزة 
الرقابيــة هي التي حتدد آلية احملاســبة 
واملساءلة، فعلى مستوى السلطة التشريعية 
والتنفيذية يكون ذلك من خالل التقارير 
الدورية التي تعدها تلــك األجهزة والتي 

تناقش بشكل دوري.
ففي مجلس االمة تكون املســاءلة من 
خالل عدد من القنوات، فمناقشات جلنة 
امليزانيات واحلساب اخلتامي مع مسؤولي 
اجلهات واملؤسسات احلكومية وبحضور 
اجلهات الرقابية قد يســفر عنها عدد من 
التوصيات، والتي تصل في بعض األحيان 
الى تشكيل جلان حتقيق او طلب اإلحالة الى 
النيابة العامة، وفي أحيان أخرى تستخدم 
تقارير اجلهات الرقابية من قبل النواب في 

اسئلتهم البرملانية ومادة الستجواباتهم.
أما على مستوى مجلس الوزراء، فتكون 
املساءلة من خالل التوصيات التي تصدرها 
اللجان املختصة مبجلس الوزراء، كما ان 
لدى املجلس العديد من األدوات للمساءلة 
من خالل القرارات التي يصدرها املجلس 

في هذا الشأن.
كما أن هناك خصوصية لبعض اجلهات 
الرقابية التي متكن التشــريعات اخلاصة 
بها من احملاســبة واملساءلة، فلدى ديوان 
احملاسبة محاكمات تأديبية تختص بتوقيع 
اجلزاءات على مرتكبــي املخالفات املالية 
املنصوص عليها بالقانون، وجهاز املراقبني 
املاليني يسمح له قانون انشائه بالطلب من 
اجلهة احلكومية باتخاذ اإلجراءات القانونية 
في بعض املالحظات واملخالفات اجلسيمة 
التي يرصدها، وهيئة مكافحة الفساد متلك 
إحالة البالغات الى جهات التحقيق، اما وحدة 
التحريات املالية الكويتية فتملك التحقيق 

واإلحالة الى النيابة العامة.

على مدى السنوات املاضية ما أثر هذه 
اجلهات على املواطن؟

٭ على مدى سنوات لم يتلمس املواطن 
أي اثر إيجابي لتلك األجهزة الرقابية، بل ان 
املواطن وصل الى حالة من اإلحباط العام 
من أداء تلك اجلهات بسبب ازدياد ظاهرة 
الفساد خاصة في السنوات القليلة املاضية، 

وأعزو ذلك الى عدد من األسباب وهي:
١ - عدم اهتمام األجهزة الرقابية باشراك 
املواطن باملعلومات على الرغم من انه يعتبر 
شريكا حقيقيا في هذا الوطن، فكيف يطلب 
من املواطن ان يكون شريك باإلصالح وهو 
مغيب عن املعلومات التي يرى من األهمية 

االطالع عليها.
٢ - عدم التعامل بشــفافية جتاه نشر 
تقارير األجهزة الرقابية ومؤشرات أدائها 
ويستثنى من ذلك ديوان احملاسبة حيث 
الديوان بنشر تقاريره سنويا عبر  يقوم 

موقعه اإللكتروني.
٣ - عدم التواصل اإلعالمي املستمر مع 
املواطن، وعدم املبادرة في التواصل معه 
في القضايا العامة التي تثار في وســائل 
االعالم املختلفة من باب الشفافية، وترك 
املواطن كهدف سهل لوسائل االعالم غير 
املوثوقة، على الرغم من صدور قرار من 
مجلس الوزراء بتعيني ناطق رسمي لكل 

جهة ومؤسسة حكومية.

وفق ما نراه في الســاحة اليوم، كيف 
يجب ان تعمل اجلهات الرقابية؟

٭ في ظل تعدد األجهزة الرقابية يجب 
ان تعمل على اآلتي:

١ - توحيد استراتيجية العمل الرقابي مبا 
يحقق التكامل في وظائفها، من خالل خلق 
منصة واحدة تلتقي بها اجلهات الرقابية 
ملناقشــة القضايا املشتركة، ولعل ما ورد 
بلقاء سمو رئيس مجلس الوزراء األخير 
مع األجهزة الرقابية مــن توجيهات بهذا 
الشأن، وصدور قرار من مجلس الوزراء 
بشأن تشكيل جلنة عليا لألجهزة الرقابية 
تابعة ملسو رئيس الوزراء بأن تكون ترجمة 
حقيقية لهذا التكامل باالستراتيجية والعمل 
ويبقى التساؤل املطروح اآلن هل سيكون 
لهذه اللجنة (املنصة) فعالية؟ وهل ستلبي 
اللجنة الطموح املرجو منها سواء من قبل 
اجلهات احلكومية او األجهزة الرقابية؟ علما 
بأن اول من نــادى مبثل هذه املنصة هو 
جهاز املراقبني املاليني في عام ٢٠١٦ وترجم 
ذلك بقرار صدر من مجلس الوزراء بهذا 
الشأن اال انه لم يتم تفعيله بالشكل املطلوب.
٢ - تعامل األجهزة الرقابية بشــفافية 
بشأن التقارير الدورية التي تصدرها، من 
خالل اتاحتها للرأي العام لتقييم أداء وفعالية 
تلك األجهزة، وأن حتذو االجهزة الرقابية 
حذو ديوان احملاسبة والذي سبقها بهذه 

املمارسة اجليدة منذ سنوات عديدة.
٣ - على اجلهات الرقابية القيام باملراجعة 
الدورية لتشريعاتها ولوائحها وآليات العمل 
لديها، وذلك ملواكبــة التطور في االعمال 

ولسد الثغرات فيها ان وجدت.
٤ - تفعيل االجهــزة الرقابية ألدواتها 
املتعلقة في رفع كفاءة عملها وفعاليتها، من 
خالل االختيار االمثل لعناصر العمل املكلفني 
بالرقابة، مع ضرورة وجود التدريب املستمر 
لتلك العناصر من خالل نقل اخلبرات من 
افضل التجارب العاملية في مجال الرقابة.


