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جولة لطلبة ميكانيكا املنشآت في «نفط الكويت»
نظمــت شــركة نفــط 
الكويت جولة داخل موقع 
الورش املركزية التابع لها 
ملجموعة من طلبة الدورة 
التدريبية فــي اختصاص 
ميكانيكا منشــآت نفطية، 
وذلك في إطار تعزيز عملية 
التكويت في القطاع النفطي، 
وللمزيد من تطوير الكوادر 

الكويتية الشابة.
وأوضحت الشــركة في 
بيــان صحافــي، ان هــذه 
التدريبيــة يتــم  الــدورة 
تنظيمهــا بالتعــاون بــني 
شركة نفط الكويت والهيئة 
العامــة للتعليم التطبيقي 
املعهــد  فــي  والتدريــب 
الصناعــي (الشــويخ) في 

تدريبيــا نظريــا وعمليا، 
يحصل خالله الطالب على 
مكافآت تشــجيعية، وبعد 

من جهتــه، أفاد رئيس 
فريــق عمــل املخرجــات 
والتوظيف جمال احلشاش 
بأن هذه اجلولة تعد فرصة 
للتســويق إلعــالن الهيئة 
بتاريــخ ١٤ أكتوبــر ٢٠٢٠ 
عــن ثــالث دورات جديدة 
تضــم ١٨٠ طالبــا، وذلــك 
لتشجيع خريجي الثانوية 
في القسمني العلمي واألدبي 
على االلتحاق ببقية الدورات 
وفق الشروط احملددة، حيث 
يتراوح عمر الطالب ما بني 
١٨ و٢٥ عاما، وبنسبة ٥٥٪ 
حلملــة شــهادة الثانويــة 
العلمــي،  القســم  العامــة 
األدبــي.  للقســم  و٦٥٪ 
وأشــار احلشــاش إلى أن 
الهدف األساســي للشركة 
من مثل هذه البرامج يتمثل 
فــي خلق فــرص وظيفية 
الكويتيني في  للخريجــني 
الثانوية العامة بقســميها 
(العلمي واألدبي)، عن طريق 
تزويدهم باخلبرة واملهارة 
الفنية املطلوبة للعمل لدى 

املقاول.

اجتيــازه الــدورة بنجاح، 
يلتحق مباشرة للعمل مع 
عقود املقاول التابع للشركة، 
علمــا بأن شــهر ديســمبر 
التخرج.  املقبل هو تاريخ 
وتولى فريق عمل املخرجات 
والتوظيف بالشركة تنظيم 
هذه اجلولة بحضور مدير 
مجموعة العمالة الكويتية 
بالعقــود مديــر مجموعة 
التدريب والتطوير الوظيفي 
باإلنابة عــادل األنصاري، 
الــذي قال إن هذا البرنامج 
التدريبي اخلاص بشــركة 
نفط الكويــت والذي يقام 
في معهد الشويخ الصناعي 
التابع للهيئة العامة للتعليم 
والتدريــب  التطبيقــي 
بقســميها العلمي واألدبي 
خلريجي الثانوية العامة، مت 
تعزيزه ببرنامجني آخرين 
هما آالت دقيقة - منشآت 
نفطية لدى املعهد الصناعي 
وصيانــة  (الشــويخ)، 
كهربائية - منشآت نفطية 
لدى معهد الصناعي (صباح 

السالم).

جمال احلشاشعادل األنصاري

إطار عملية تكويت الكوادر، 
وهي بدأت فــي أواخر عام 
برنامجــا  وتشــمل   ٢٠١٩

جانب من اجلولة داخل موقع الورش املركزية التابعة لشركة نفط الكويت

اجلوانب القانونية في مسائل الرقابة املالية

نظرا لدراســتي لقانون إنشاء هيئة مكافحة 
الفساد رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٢ (امللغى بحكم احملكمة 
الدستورية)، فقد أثرت مسألة تتعلق مبا جاء في املادة 
١٩ من املرسوم بقانون إنشاء الهيئة واملتعلقة مبنح 
سلطة خاصة لرئيس الهيئة تتعلق باختصاصات 
وزير املالية، حيث نصت املادة على اآلتي (لرئيس 
الهيئة االختصاصات املخولة لوزير املالية، وملجلس 
األمناء االختصاصات املخولة لديوان اخلدمة املدنية 
فيما يتعلق باستخدام االعتمادات املقررة مبوازنة 

الهيئة وتنظيم أعمالها وشؤون موظفيها).
ونظرا الى أن املشرع قد نسخ هذا احلكم من 
قانون إنشاء ديوان احملاسبة مع بعض التعديل األمر 
الذي وقع به املشرع بخطأ تشريعي فادح، حني منح 
رئيس هيئة مكافحة الفساد اختصاصات وزير املالية 
بشــكل مطلق وليس بشكل محدد كما هو مشار 
اليه في قانون إنشــاء ديوان احملاسبة، ما تسبب 
املشرع في مد سلطة رئيس هيئة مكافحة الفساد 
إلى اختصاصات وزير املالية في كل التشريعات 
ذات الصلــة بدور واختصــاص وزير املالية في 

موضوعات تلك التشريعات.
هذا، ولم يســتطع اجلهاز القانوني بوزارة 
املالية البت في تلك املســألة التي متت إثارتها 
من قبلي، حيث متت إحالة املوضوع الى إدارة 
الفتوى والتشريع الســتفتائها في هذا األمر، 
ونظــرا لصحة ما متت اثارته مــن قبلنا، فقد 
تدارك املشّرع هذا اخلطأ التشريعي الحقا عند 
صدور القانون اجلديد لهيئة مكافحة الفساد رقم 
٢ لسنة ٢٠١٦، حيث متت مراعاة تعديل املادة ١٩ 
مبا يتفق مع تلك املالحظة التي متت اثارتها، وجاء 
نص املادة بعد التعديل على النحو اآلتي (لرئيس 
الهيئة االختصاصات املخولة لوزير املالية بشأن 
استخدام االعتمادات املالية املقررة مبوازنة الهيئة 
وملجلس األمناء ممارســة الصالحيات املقررة 
لديوان اخلدمة املدنية فيما يتعلق بتنظيم أعمالها 

وشؤون موظفيها).
ختاما، أرجو أن ما ذكرته في تلك املقالة ان يكون 
كافيا بالرد على التساؤالت التي تتعلق مبسألة حق 
املوظــف الفني املكلف بالرقابة املالية بأن يتناول 

اجلوانب القانونية في قضايا الرقابة املالية.

على ٣٠ عاما في مجال الرقابة املالية، ومن خالل 
عدد من املناصب اإلدارية التي كلفت بها بخالف 
املشاركات في اللجان والفرق العمل املتخصصة 
والتمثيل في عضوية عدد من املؤسسات احمللية 
واإلقليمية، تعامل مع العديد من التشريعات املختلفة 
التي تتطلبها طبيعة العمل والتكليفات، مما تكونت 
لدي موسوعة زاخرة من اإلملام املعرفي في مجال 
القانون، وقد مكنتني تلك املعرفة من الدخول في 
حوارات جدلية مع مشرعني قانونيني في العديد 
من املسائل وفي مناسبات عديدة، وسوف اكتفي 
بذكرة جتربة واحدة فقط في هذا السياق تدليال 

على ذلك.

من خالل ما تطرقت إليه في مقاالت ســابقة 
من موضوعات تتعلق بالشــأن املالي للدولة، قد 
أثارت تساؤالت لدى البعض حول مدى عالقة ما 
أتناوله من مسائل مالية، وعلى وجه التحديد الرقابة 
املالية، باملوضوعــات القانونية التي كنت أثيرها 
في سياق تلك املسائل، وأنه من املناسب الرد على 
تلك التساؤالت والتي أرى أنها مستحقة وواجبة 

التوضيح للقارئ.
يرتكــز عمل الرقابة بوجه عام والرقابة املالية 
بوجه خاص علــى قاعدة جوهرية، وهي التحقق 
من مدى اتســاق التصرفات املالية مع اإلجراءات 
املنظمة لها، وكما هــو متعارف عليه من اجلانب 
القانونــي أن اإلجراءات املنظمة تأتي من مصادر 
متعددة بشكل هرمي تبدأ من رأس الهرم املتمثل 
في الدســتور وتتدرج الى القوانني واملراسيم ثم 
التي تصدر وفقا  اللوائح والقرارات والتعاميــم 

ألداتها القانونية.
فإذا لم يكن املوظف الفني ملما بشــكل كامل 
بتلك التشريعات املنظمة للشؤون املالية، فإنه لن 
يســتطيع أن يبدي رأيا فنيا سليما في املسائل 
التــي تعرض عليه، ومن املؤكد أن يكون رأيه في 

أي مسالة تعرض عليه رأيا غير سديد.
وما يؤكد أن العمل الرقابي والقانوني مكمالن 
لبعضهمــا البعض هو ما ذهب اليه املشــّرع في 
قانون إنشــاء ديوان احملاســبة، حيث جاء في 
املذكرة اإليضاحية للقانون اآلتي (... وقد روعي 
في ذلك أن األعمال التي يباشــرها الديوان وفقا 
الختصاصاته املبينة بهذا املشروع، إمنا تقوم على 
ثقافتني ذات مستوى عال، إحداهما قانونية واألخرى 
حسابية، وان هاتني الثقافتني تكمل الواحدة األخرى، 
ويتعني اجتماعهما معا إلمكانية ممارسة الديوان 

الختصاصاته على الوجه األمثل).
ومن ثم فإن بناء قدرات املوظف الفني في اجلانب 
القانوني مسألة في غاية األهمية، فكلما زاد نطاق 
عمل املوظف الفني من حيث املســؤولية اإلدارية 
زادت حاجته الى املعرفة القانونية التي متكنه من 
ممارسة اختصاصاته، ومع مرور الزمن تكون لدى 
املوظف الفني حصيلة غنية من املعرفة القانونية.

وعلى املستوى الشخصي وعلى مدى ما يزيد 

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

baderalhammad.com

«الشال»: الكويتيون اشتروا أسهمًا 
بـ ٢٫٨ مليار دينار في ٩ أشهر

أشــار تقرير «الشال» 
االقتصــادي إلى أن األفراد 
املتعاملني  أكبــر  اليزالون 
في البورصة الكويتية، إذ 
استحوذوا على ٤٤٫٥٪ من 
إجمالي قيمة األسهم املبيعة 
(٤٤٫٩٪ في الشهور التسعة 
و٤٣٫٤٪   (٢٠١٩ األولــى 
من إجمالي قيمة األســهم 
املشتراة (٤١٪ في الشهور 
التسعة األولى ٢٠١٩). وباع 
املستثمرون األفراد أسهما 

بقيمة ٢٫٩١٣ مليار دينار، كما اشتروا أسهما 
بقيمــة ٢٫٨٤١ مليــار دينــار، ليصبح صافي 
تداوالتهم بيعا بنحــو ٧١٫٨٩٩ مليون دينار، 
حســب الشــركة الكويتية للمقاصة. ووفقا 
للتقريــر، ثاني أكبر املســاهمني في ســيولة 
السوق هو قطاع املؤسسات والشركات، فقد 
اســتحوذ على ٢٦٪ من إجمالي قيمة األسهم 
املشتراة (٣٠٫٤٪ للفترة نفسها ٢٠١٩) و٢٤٫٤٪ 
من إجمالي قيمة األسهم املبيعة (٢١٫٧٪ للفترة 
نفسها ٢٠١٩)، وقد اشترى هذا القطاع أسهما 
بقيمة ١٫٧٠٢ مليار دينار، في حني باع أسهما 
بقيمــة ١٫٥٩٥ مليــار دينــار، ليصبح صافي 
تداوالته األكثر شراء وبنحو ١٠٦٫٧٩٢ ماليني 
دينار. أما ثالث املساهمني فهو قطاع حسابات 
العمالء (احملافظ)، فقد استحوذ على ٢٥٫٦٪ 
من إجمالي قيمة األســهم املشــتراة (٢٢٫٣٪ 
للفترة نفسها ٢٠١٩) و٢٤٫٧٪ من إجمالي قيمة 
األسهم املباعة (٢٦٫٢٪ للفترة نفسها ٢٠١٩)، 
وقد اشــترى هذا القطاع أسهما بقيمة ١٫٦٧٥ 
مليار دينار، في حني باع أسهما بقيمة ١٫٦١٥ 
مليار دينار، ليصبح صافي تداوالته شــراء 

وبنحو ٦٠٫٠٥٣ مليون دينار.
وآخر املســاهمني في الســيولة هو قطاع 
صناديق االستثمار، فقد استحوذ على ٦٫٤٪ 
من إجمالي قيمة األسهم املبيعة (٧٫٢٪ للفترة 
نفســها ٢٠١٩) و٥٪ من إجمالي قيمة األسهم 

املشــتراة (٦٫٣٪ للفترة نفســها ٢٠١٩)، وقد 
باع هذا القطاع أسهما بقيمة ٤٢٠٫٠٠٣ مليون 
دينار، في حني اشترى أسهما بقيمة ٣٢٥٫٠٥ 
مليون دينار، ليصبح صافي تداوالته األكثر 

بيعا وبنحو ٩٤٫٩٤٧ مليون دينار.
ورأى التقريــر أن من خصائص بورصة 
الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد 
كان املستثمرون الكويتيون أكبر املتعاملني 
فيها إذ باعوا أسهما بقيمة ٥٫٣٥٤ مليارات دينار 
مستحوذين بذلك على ٨١٫٨٪ من إجمالي قيمة 
األسهم املباعة (٨٤٫٥٪ للفترة نفسها ٢٠١٩)، 
في حني اشتروا أسهما بقيمة ٥٫٣٠٣ مليارات 
دينار مستحوذين بذلك على ٨١٪ من إجمالي 
قيمة األسهم املشتراة (٧٦٫٧٪ للفترة نفسها 
٢٠١٩)، ليبلــغ صافــي تداوالتهم األكثر بيعا 

بنحو ٥١٫٥٣ مليون دينار.
وذكر التقرير أن نسبة حصة املستثمرين 
اآلخرين من إجمالي قيمة األسهم املبيعة بلغت 
نحو ١٤٫٦٪ (١٠٫٥٪ للفترة نفسها ٢٠١٩) وباعوا 
ما قيمته ٩٥٤٫٩٩٤ مليون دينار، في حني بلغت 
قيمة أسهمهم املشتراة نحو ٩٤١٫٠٤٥ مليون 
دينار أي ما نســبته ١٤٫٤٪ من إجمالي قيمة 
األسهم املشتراة (١٨٫٧٪ للفترة نفسها ٢٠١٩)، 
ليبلــغ صافــي تداوالتهم بيعــا بنحو ١٣٫٩٥ 
مليون دينار، أي أن ثقة املســتثمر األجنبي 

إلى انخفاض في بورصة الكويت.

األفراد ال يزالون أكبر املتعاملني في بورصة الكويت

دشتي: القطاع العام يعاني «ركودًا في اإلبداع» 
الناشــط حسني  شــجع 
علــى  املواطنــني  دشــتي 
االنتقال للعمــل في القطاع 
اخلــاص، في خطــوة تفتح 
الباب أمامهــم نحو حتقيق 
آمالهم وطموحاتهم واكتساب 
اخلبــرات وتعزيــز االبتكار 
لديهم، مبا يساعد على زيادة 
إنتاجيتهم وحتقيق األرباح 

على جميع الصعيد.
وقال دشتي في تصريح 
صحافــي، إن القطــاع العام 
يعانــي مــن الركــود علــى 
مستوى اإلبداع، إذ ال يستطيع 
أي موظــف حتقيــق أهدافه 
والترقي على السلم الوظيفي، 
اعتمادا على جهوده، منتقدا 
فــي هــذا اإلطــار مســألة 
الواســطات واحملســوبيات 

التي تسيطر على القطاع.
وأضــاف أن املركزية في 
اتخــاذ القــرارات تعــد مــن 
السلبيات التي تسيطر على 
القطــاع احلكومــي، إذ مهما 
تقــدم املوظف فيــه بخطط 

موظف أي يصبح مديرا من 
دون أي إجناز بسبب حضوره 
املبكر في صباح كل يوم إلى 

اجلهة التي يعمل بها فقط.
وتابــع دشــتي أن بعض 
القوانــني التي صدرت تركت 
تأثيرا بســيطا علــى صعيد 
تشــجيع رواد األعمــال على 
االنتقــال إلــى العمــل احلر، 
ومنها صدور قوانني الصندوق 
الوطني للمشروعات الصغيرة 
واملتوسطة، والسجل التجاري، 
وقانــون املنافســة. وبني أن 
التحديات التي تواجه املبادرين 
في تأسيس مشاريعهم، تشمل 
بطء الــدورة املســتندية في 
الرخــص املطلوبــة  إصــدار 
لبدء النشاط، واستمرار عدم 
وضوح قرارات القوى العاملة، 
وعدم االلتزام بقانون العمل 
والنقاط الــواردة فيه. وأفاد 
بأن هــذه العوامل تؤدي إلى 
دخول صاحب العمل في دوامة 
املراجعــات من دون ســبب، 
فضال عن جتاوز حدود القانون 

بأعمال الشــركات ومن دون 
حتمل األخيــرة أي تكاليف 
مقارنــة بتلك التــي يدفعها 
امللتزمــون  األعمــال  رواد 
بجميع الشروط، األمر الذي 
يخلق منافسة غير عادلة في 

القطاع.
وطالــب دشــتي وزارة 
التجــارة والصناعة بإيقاف 
مــن يحمــل إقامة مــادة ١٨ 
أو  الدخــول كشــريك  مــن 
شــريك ومدير في شــركات 
األشخاص، مع السماح لهم 
بالدخول في قانون االستثمار 
املباشر، ودعاها ألن تفرض 
على احملالت تركيب أجهزة 
وأنظمة محاســبية وتفعيل 

الدور الرقابي لها.
ورأى دشــتي أنه يتعني 
للجهــات  الســماح  عــدم 
املصرفية والصرافني بتحويل 
مبالــغ إلى اخلارج، تتجاوز 
ضعف الراتب املقرر في إذن 
العمل للعامل لضبط مسألة 

العمالة السائبة.

والتدخل في احلسابات البنكية 
للمبادرين، ما يجعل جتارتهم 
مكشــوفة أمام اجلميع، األمر 
الذي يؤدي إلى ابتعادهم عن 
الدخول واالنخراط في مجال 
العمل احلر بسبب غياب األمان 
الذي كفله الدستور الكويتي.
وانتقــد دشــتي إيقــاف 
اجلهــات املعنيــة للرخص 
مــع  وإبقائهــا  التجاريــة 
الســماح  البعــض وعــدم 
لآلخرين باستخراج رخص 
مثيلة لها لكســر االحتكار، 
مع السماح للعمالة الوافدة 
بالدخول كشريك في تأسيس 
أنها دخلت  الشــركات علما 
البالد بتأشيرة عمل، فضال 
عن سكوت اجلهات الرقابية 
على انتشار إعالنات التضمني 
بالرغــم من صــدور قانون 

السجل التجاري.
ولفت دشتي إلى املعاناة 
الرقابــة مــن  مــن ضعــف 
احلكومة على انتشار إعالنات 
العمالــة الســائبة، للقيــام 

حسني دشتي

ودراســات لتطوير أساليب 
العمل، فإنها ستبقى حبيسة 
األدراج، ألن الرأي السائد هو 
لصاحب السلطة األقوى في 
أي جهة حكومية، مشيرا الى 
جمود قوانني ديوان اخلدمة 
املدنية والقرارات اإلدارية في 
القطاع، وكاشفا أنه ال يوجد 
أي حوافز تقدم للمبدع على 
رأس عملــه، وأنه ميكن ألي 

كلما زاد نطاق عمل املوظف الفني باملسؤولية اإلدارية زادت حاجته إلى املعرفة القانونية التي متكنه من ممارسة اختصاصاته

«أسواق املال» تنعى ثامر صرخوه: 
فقدنا أحد موظفينا املخلصني

نعت هيئة أسواق املال، في بيان صحافي، 
فقيدها ثامر منصور صرخوه بإدارة االندماج 
واالستحواذ، والذي وافته املنية صباح أمس، 
متأثــرا بإصابته بڤيروس كورونا. وأضافت 
«أسواق املال» في بيانها: «فقدت الهيئة بوفاة 
املغفور له بإذن اهللا أحد موظفيها املخلصني 
واملتفانني بالعمل واملشهود له بعالقته الطيبة 

واملتميزة بزمالئه، ملا يتمتع به من أخالق دمثة 
وروح طيبة كان لها أثرهــا في بيئة العمل، 
وتتقدم الهيئة من أسرته وذويه وزمالئه بالعمل 
بأصدق مشاعر العزاء واملواساة لهذا املصاب 
اجللل، ســائلني املولى عز وجل أن يلهمهم 
الصبر والسلوان ويتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته، إنا هللا وإنا إليه راجعون».


