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جهات حكومية  تقوم 
باستغالل اعتمادات 

الوظائف الشاغرة 
والجديدة لمنح المكافآت

عدم متابعة وزارة المالية 
للجهات الحكومية

أثر على صحة الحسابات 
الختامية

غياب الوضوح
في الحساب الختامي 

الخاص بإيرادات الضرائب 
وتعويضات العاملين

وضع تكاليف إدارة 
مستشفى جابر ضمن 

فئة األبحاث يختلف
مع طبيعة المشروع 

الموافقة على زيادة 
حساب األمانات تؤدي
إلى تضخم  «العهد» 

وإرباك األعمال المالية 
والمحاسبية 

عدم تضمين ميزانية 
الوزارات جداول توضح 

توزيع اإليرادات
من الضرائب

فحص إجراءات أمن 
المعلومات وتقييمها 

 أصبحا جزءاً أساسياً 

من الصفقة

 26.7 مليار دوالر قيمة 
صفقات االستحواذ 

واالندماج في الخليج
خالل 2018 

منطقة القيروان
القيمة التقديرية للعقار كما في أغسطس 2019

KD 184,000

أرض فضاء400م2

شارع واحد - داخلي

C O MA L H I S B A .

اللجنة البرلمانية ترصد تقصيراً في «المالية» 

13 مالحظة حول الميزانيات والحسابات الختامية

تقارير اللجان البرلمانية تسهم في تقويم مسيرة عمل الوزارات

عبدالجواد إبراهيم 

رصد تقرير صادر عن لجنة 
الميزانيات والحساب الختامي 

في مجلس األمة 13 مالحظة 
حول مشاريع قوانين الميزانيات 

للسنة المالية 2020/2019 
والحسابات الختامية للسنة 

المالية الفائتة أبرزها كان 
حول عدم قيام «المالية» 

بدورها في متابعة الجهات 
الحكومية وإلزامها بالتعاميم 

والقرارات الخاصة بالصرف 
على بنود الميزانية إضافة إلى 

موافقتها على تعلية حسابات 
العهد لبعض الجهات واجراء 

المناقالت بدون دراسة مسبقة 
لها، إضافة إلى عدم وضوح 

الحساب الختامي للسنة المالية 
المنتهية. وطالب التقرير وزارة 

المالية بضرورة مراعاة جميع 
المالحظات وعدم تكرارها 

مستقبال، مشيرة الى ان 
المالحظات جاءت كالتالي:

الحكومية عند  الجهات  التزام  - عدم   1
للحسابات  التفسيرية  املــذكــرات  إعــداد 
 2 رقــم  املــالــيــة  وزارة  بتعميم  الختامية 

.2019 لسنة 
2 - تخلي وزارة املالية عن الدور املنوط 
بـــهـــا مــــن خـــــالل مـــوافـــقـــتـــهـــا بــــنــــاء عــلــى 
طــلــب الــجــهــات بــالــصــرف عــلــى حــســاب 
األصـــــول املــالــيــة املــحــلــيــة - مــصــروفــات 
املالية  السنة  تحت تسويتها في نهاية 
مـــن الــــوفــــورات، عــلــمــًا بــــان الـــــــوزارة مــن 
خـــالل الــنــظــم املــالــيــة لــديــهــا اطـــالع على 
يمكنها  الحكومية  الجهات  ارتــبــاطــات 
من معرفة مدى كفاية تلك االعتمادات.

بـــاملـــوافـــقـــات  املــــالــــيــــة  وزارة  قــــيــــام   -  3
لــلــجــهــات الــحــكــومــيــة فـــي نــهــايــة الــســنــة 
املــــالــــيــــة عـــلـــى تـــعـــلـــيـــة مـــبـــالـــغ لـــحـــســـاب 
األمـــــــانـــــــات خـــصـــمـــا عــــلــــى مــــصــــروفــــات 
امليزانية على الرغم من موافقتها خالل 
الــســنــة املــالــيــة عــلــى صـــرف تــلــك املــبــالــغ 

خـــصـــمـــا عــــلــــى حـــــســـــاب الــــعــــهــــد، األمـــــر 
إلــى تضخم حــســاب العهد  الــذي يــؤدي 
وعــــدم تــســويــة واربـــــاك األعـــمـــال املــالــيــة 

الجهات. لتلك  واملحاسبية 
4 - كـــثـــرة إجـــــــراء املـــنـــاقـــالت مــــن والــــى 
بــنــود املــيــزانــيــة أثــنــاء تــنــفــيــذهــا، وعــدم 
إجــراء  قبل  دراســة جدية مسبقة  إجــراء 
وزارة  لتعميم  باملخالفة  املناقالت  تلك 

املالية رقم 2 لسنة 2016.
بـــعـــض حـــســـابـــات  - ظــــهــــور أرصــــــــدة   5
(األصــــــــــــــــول والـــــــخـــــــصـــــــوم) عـــــلـــــى غـــيـــر 

والدائنة. املدينة  طبيعتها 
للجهات  املالية  وزارة  متابعة  عــدم   -  6
تسوية  مذكرات  إعداد  أثناء  الحكومية 
اشــعــارات مدينة  الــبــنــوك، حيث ظــهــرت 
ودائـــنـــة بــكــشــف حــســابــات الــبــنــوك ولــم 
تــســجــل بـــالـــدفـــاتـــر مـــمـــا يــنــعــكــس أثــــره 
لتلك  الختامية  الحسابات  صحة  على 

الجهات.

الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة  7 - قـــيـــام بـــعـــض 
باستغالل اعتمادات الوظائف الشاغرة 
منها  بالنقل  ميزانيتها  في  والجديدة 
لــتــعــزيــز بــنــد املـــكـــافـــآت عــلــى الـــرغـــم مــن 

بامليزانية. قيد  وجود 
تـــمـــويـــل  الـــــيـــــة  فـــــي  الــــنــــظــــر  إعــــــــــادة   -  8
الــجــهــات والــهــيــئــات واملــؤســســات الــتــي 
تــمــول مــن املــيــزانــيــة الــعــامــة لــلــدولــة عن 
بــوزارة  العامة  الحسابات  ادارة  طريق 
التمويل فقط بالفرق  املالية بحيث يتم 
بـــني االيــــــرادات املــحــصــلــة واملــصــروفــات 
الـــفـــعـــلـــيـــة حــــتــــى ال يــــتــــم تــــمــــويــــل تــلــك 
املطلوب  عــن  بــالــزيــادة  بمبالغ  الجهات 
دائنا  املــالــيــة  جــاري  حــســاب  ُيظهر  مما 

طبيعته. عكس 
9 - عــــدم تــضــمــني الـــحـــســـاب الــخــتــامــي 
لــــالدارة املــالــيــة لــلــدولــة جــــداول تــوضــح 
تــوزيــع املــنــصــرف الــفــعــلــي لــلــبــاب األول 
تـــعـــويـــضـــات الـــعـــامـــلـــني عـــلـــى مــســتــوى 

بــنــود الــبــاب املــخــتــلــفــة، حــيــث اقــتــصــرت 
الـــــجـــــداول الـــــصـــــادرة عــــن املـــالـــيـــة عــلــى 
مستوى  على  الفعلي  املنصرف  توزيع 

فقط. والفئات  املجموعات 
10 - عـــدم تــضــمــني مــيــزانــيــة الـــــوزارات 
جـــداول  املــجــمــعــة  الــحــكــومــيــة  واإلدارات 
الضرائب  مــن  اإليـــرادات  تــوزيــع  توضح 
عــــلــــى الــــــدخــــــل واالربـــــــــــــــاح واملــــكــــاســــب 
الــراســمــالــيــة عــلــى بــنــود تــلــك االيــــرادات 
الشركات  من  الدخل  (ضرائب  املختلفة 
االجـــنـــبـــيـــة ومـــــن الــــشــــركــــات الــكــويــتــيــة 
وحصيلة الزكاة من الشركات الكويتية 
ومــــســــاهــــمــــة الـــــشـــــركـــــات فــــــي خــــدمــــات 
نظرا  وذلــك  التوزيعات)  واربــاح  الدولة 
الخـــــتـــــالف طـــبـــيـــعـــة كـــــل مـــــن الـــضـــرائـــب 

واسس تقدير كل منها.
كـــمـــيـــات االنــــتــــاج مــن  بـــيـــان  11 - عـــــدم 
بادراج  املالية  اكتفت وزارة  الغاز حيث 
بمبلغ  فقط  الغاز  عن  االيــرادات  صافي 

217.9 مليون دينار.
12 - اختالف البيانات الواردة باملذكرة 
الــتــفــســيــريــة لــلــمــيــزانــيــة الــعــامــة لــلــدولــة 
فـــيـــمـــا يـــخـــتـــص بـــبـــنـــد الـــعـــقـــود – نـــوع 
عــقــد خـــاص املـــــدرج لـــه اعــتــمــاد بــمــبــلــغ 
خــاصــا  عـــقـــدا   51 لـــعـــدد  مـــلـــيـــون   24.4
لــلــكــويــتــيــني مــــع مــــا يـــقـــابـــلـــه بـــاملـــذكـــرة 
املعنية  الحكومية  للجهات  التفسيرية 
مجلس  العامة،  االدارة  املالية،  (وزارة 
الــــــــوزراء، ديــــــوان املـــحـــاســـبـــة، الـــطـــيـــران 
املدني، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع).

الــــتــــوجــــيــــه  فــــــي  الـــــنـــــظـــــر  اعــــــــــــادة   -  13
تــكــالــيــف عـــقـــد ادارة  لــقــيــمــة  الــصــحــيــح 
االجـــــهـــــزة املــــالحــــيــــة لـــلـــطـــيـــران املـــدنـــي 
جابر  مستشفى  ادارة  تــكــالــيــف  وكــذلــك 
االحـــمـــد واملــــــدرج قــيــمــتــهــمــا ضــمــن فــئــة 
ابــحــاث ودراســـــات واســـتـــشـــارات، حيث 
انـــهـــمـــا يــخــتــلــفــان فــــي طــبــيــعــتــهــمــا عــن 

واالستشارات. االبحاث  طبيعة 

مخاطره ال تقل أهمية عن الديون 

األمن السيبراني يدخل
في «حسبة» االستحواذات واالندماجات

حسام علم الدين

أفــاد تقرير ملوقع «غلف بــزنــس» بــأن منطقة 
الـــخـــلـــيـــج تـــشـــهـــد مــــوجــــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة مــن 
عمليات االندماج واالستحواذ حيث سجلت 
نموا في قيمتها العام املاضي بنسبة %68.7 
وأوضـــــح  دوالر.  مـــلـــيـــار   26.76 الـــــى  لــتــصــل 
تنطوي  التي  املالية  للمخاطر  نظرا  التقرير: 
عليها صفقات االستحواذ واالندماج غالبا، 
اال انه ليس مفاجئا ان يسبقها تقييم دقيق 
وتــحــلــيــل لـــكـــل قـــطـــاعـــات الـــشـــركـــة الـــتـــي يــتــم 
االســـتـــحـــواذ عــلــيــهــا او انــدمــاجــهــا. وأضــــاف: 
ان اكــــبــــر خـــطـــأ يـــمـــكـــن ان يـــتـــم ارتــــكــــابــــه هــو 
االعــتــقــاد بـــأن االنــظــمــة املــعــلــومــاتــيــة للشركة 
فــــي حـــــال وضـــــع االســــتــــحــــواذ آمــــنــــة تـــمـــامـــا. 
ومــــن املـــهـــم لــلــشــركــتــني مــعــا عــــدم الــتــغــاضــي 
الجديد،  للكيان  السيبراني  األمــن  قطاع  عــن 
والفشل في ذلك قد يجر عواقب وخيمة على 
الــشــركــتــني، كــمــا حـــدث مــثــال مـــع اكــبــر شــركــة 
اختراقها  تم  عندما  (ميرسك)،  عاملية  شحن 
وسرقة بياناتها حيث لم تكن انظمة الشركة 

املعلوماتية آمنة كما يجب.
الــرقــمــنــة فــي جميع  الــتــقــريــر: تنتشر  وتــابــع 
املجاالت التجارية والصناعية نظرا لضرورة 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا املـــعـــلـــومـــات فــــي عـــمـــلـــيـــات اي 
مــؤســســة الـــيـــوم بــغــض الــنــظــر عـــن حجمها 
الــشــركــات التي تنوي  فــي الــســوق. لذلك على 
االســــتــــحــــواذ عـــلـــى نـــظـــيـــرتـــهـــا او االنــــدمــــاج 
املعلومات  تكنولوجيا  نــظــام  تقّيم  ان  معها 
أصولها  تــأمــني  وكيفية  الصفقة  اجــــراء  قــبــل 

الرقمية. 
وأشـــــــار الـــــى ان تــمــيــز الـــشـــركـــة فــــي مــجــالــهــا 
التجاري او الصناعي ال يعني بالضرورة ان 
في  جــيــدة  والرقمية  التكنولوجية  انظمتها 
مجال االمن السيبراني، الفتا الى انه في حال 
السيبرانية مناسبة  الشركة  دفاعات  تكن  لم 
او تــمــتــلــك مــخــاطــر كــبــيــرة فــقــد يــتــطــلــب هــذا 
االمر اجراء استثمارات كبيرة في هذا املجال 

يجب ان تنعكس في قيمة الصفقة االجمالية 
لالستحواذ او االندماج.  

وقال: ان تهديدات وتحديات األمن السيبراني 
مثلها  االخـــرى  الشركة  الــى  توريثها  يتم  قــد 
العناصر  الديون واملخاطر وغيرها من  مثل 
فـــي صــفــقــات االنــــدمــــاج واالســــتــــحــــواذ، لــذلــك 
يــــجــــب ان يــــصــــبــــح فــــحــــص اجـــــــــــــــراءات امــــن 
اساسيا  ا  جــزء وتقييمها  للشركة  املعلومات 

من الصفقة.
وأوضح ان احد عناصر التكامل بني الشركات 
التي تنوي اجراء هذا النوع من الصفقات هو 
الخاصة  املعلومات  تكنولوجيا  انظمة  فتح 
ن  بها لتصبح مترابطة فيما بينها، كما يمكِّ
هذا االمر خبراء االمن املعلوماتي للشركتني 
شركة  كــل  وتقنيات  وانظمة  هياكل  فهم  مــن 
لـــتـــحـــديـــد الـــتـــهـــديـــدات االلـــكـــتـــرونـــيـــة بــشــكــل 
انــه يمكن ايضًا مواجهة  الــى  واضــح، مشيرا 

هــــذه الــتــحــديــات مـــن خــــالل تــكــلــيــف شــركــات 
متخصصة فــي مــجــال االمــــن الــســيــبــرانــي او 
االســـتـــفـــادة مـــن خـــبـــرة مــســتــشــاريــن فـــي هــذا 

املجال.
واخــتــتــم الــتــقــريــر: يــعــد وجــــود فــريــق موسع 
ومــدرب في مجال امــن املعلومات أحــد االثــار 
الـــجـــانـــبـــيـــة االيـــجـــابـــيـــة لــعــمــلــيــة انـــــدمـــــاج او 
اســتــحــواذ نــاجــحــة، خــصــوصــا ان الــبــيــانــات 
لذلك  الــيــوم»،  الجديد  «النفط  بمنزلة  تعتبر 
عـــلـــى كــــل شـــركـــة تــحــمــل مـــســـؤولـــيـــة حــمــايــة 
الــفــشــل في  ان  الــرقــمــيــة، خــصــوصــا  انظمتها 
الـــقـــيـــام بـــذلـــك ســــيــــؤدي الـــــى خـــســـائـــر مــالــيــة 
فــي سمعتها في  ضخمة فضال عــن خــســارة 
مـــجـــالـــهـــا. ويـــشـــكـــل تـــأمـــني الـــشـــركـــة لــنــفــســهــا 
فـــي املـــجـــال الــســيــبــرانــي تــحــديــا هــائــال بـــدأت 
الشركات اليوم بتداركه اكثر فاكثر مع تزايد 

التهديدات التي يواجهها امن املعلومات.

مع تزايد اإلقبال على المالذات اآلمنة 

19% مكاسب الذهب
منذ بداية 2019

7 شركات تنضم في سبتمبر المقبل

«مشاعر» ضمن مؤشر «فوتسي»

سالم عبدالغفور

نــشــرت شــركــة فــوتــســي راســــل قــائــمــة 
الـــشـــركـــات الـــتـــي ســـتـــدخـــل مــؤشــرهــا 
اعــــتــــبــــارًا مــــن شـــهـــر ســبــتــمــبــر املــقــبــل 
وبــيــنــهــا 7 شـــركـــات كــويــتــيــة. ووفــقــًا 
مشاعر  شركة  فان  «فوتسي»  لشركة 
الــــتــــابــــعــــة لــــشــــركــــة أعـــــيـــــان لـــــإلجـــــارة 
واالســـتـــثـــمـــار ســـتـــكـــون ضـــمـــن قــائــمــة 

الـــــــشـــــــركـــــــات الـــــكـــــويـــــتـــــيـــــة الـــــجـــــديـــــدة 
الــــتــــي ســــتــــدخــــل فـــــي املــــــؤشــــــر، عــلــمــًا 
لـــلـــتـــأمـــيـــنـــات  الــــعــــامــــة  املــــؤســــســــة  أن 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة دخــــلــــت مــــؤخــــرًا ضــمــن 
قـــائـــمـــة كـــبـــار مـــــالك الـــشـــركـــة بــحــصــة 
قـــائـــمـــة  أن  الــــــى  يــــشــــار  تـــبـــلـــغ  %5.1. 
«فـــــــوتـــــــســـــــي» املــــــحــــــدثــــــة ضــــــمــــــت كـــل 
مــــن بـــنـــك بــــرقــــان وشــــركــــة املـــشـــاريـــع 
و«الــوطــنــيــة الــعــقــاريــة» و«الــكــابــالت» 

و«املنتزهات». و«الخصوصية» 

قـــــفـــــزت أســـــعـــــار الـــــذهـــــب اثـــــنـــــني فـــــي املـــئـــة 
بــنــهــايــة تــــــــداوالت االســـــبـــــوع، مــــع تــفــســيــر 
املــســتــثــمــريــن كــلــمــة جـــيـــروم بـــــاول، رئــيــس 
مــجــلــس االحــتــيــاطــي االتـــحـــادي األمــيــركــي 
فــي نـــدوة جــاكــســون هــول عــلــى أنــهــا تميل 
النقدية،  للسياسة  تيسيري  مــوقــف  نحو 
للرئيس  تعليقات  أحــدث  فاقمت  حــني  فــي 
دونــــالــــد تـــرامـــب الـــتـــوتـــرات الـــتـــجـــاريـــة مــع 
الـــــصـــــني. وصــــعــــد الـــــذهـــــب فـــــي املـــعـــامـــالت 
دوالرا   1527.31 إلـــى  بــاملــئــة   1.9 الـــفـــوريـــة 
بعدما  الــتــداول  أواخـــر جلسة  فــي  لألوقية 
وصل في وقت سابق إلى 1529.67 دوالرا، 
وهـــو أعــلــى مــســتــوى لــه مــنــذ الــثــالــث عشر 
مستوى  أعلى  سجل  عندما  أغسطس  مــن 
دوالرا.   1534.31 عـــنـــد  ســــنــــوات  ســــت  فــــي 
وارتــفــعــت الــعــقــود األمــيــركــيــة لــلــذهــب 1.9 
باملئة لتبلغ عند التسوية 1537.60 دوالرا 
لــــألوقــــيــــة. وصـــعـــد الــــذهــــب حــــوالــــي 8 فــي 
املــئــة حــتــى اآلن هـــذا الــشــهــر، وحـــوالـــي 19 
فـــي املــئــة مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام، وســجــل رابـــع 
أســبــوع عــلــى الــتــوالــي مــن املــكــاســب. وقــال 
بوب هابركورن كبير محللي األسواق في 
آر.جـــيـــه.او فــيــوتــشــرز: «حقيقة أنــه (بـــاول) 
االتــحــادي)  االحتياطي  (مجلس  إنهم  قــال 
ســـيـــتـــصـــرفـــون بـــالـــطـــريـــقـــة املـــالئـــمـــة لــدعــم 
النمو، ما من شأنه أن يدفع أسعار الذهب 

لــلــصــعــود. هـــم لــديــهــم أداتـــــان رئــيــســيــتــان، 
هـــمـــا الــتــيــســيــر الـــكـــمـــي أو خـــفـــض أســـعـــار 
فــي صــعــود  الــفــائــدة، وكــالهــمــا سيتسبب 
الذهب». وقال باول إن االقتصاد األميركي 
قليلة  لكنه قدم قرائن  مــوات»  في «موضع 
بــــشــــأن تـــخـــفـــيـــضـــات أســــعــــار الــــفــــائــــدة فــي 
اجــتــمــاعــه الــــقــــادم، بــيــد أنــــه عــــدد ســلــســلــة 
مخاطر اقتصادية وجيوسياسية يراقبها 
مـــجـــلـــس االحــــتــــيــــاطــــي، مـــشـــيـــرا إلـــــى أنــهــا 

مرتبطة بالصراع التجاري.
وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في 
أونــادا: «ينبغي أال نفاجأ إذا رأينا مجلس 
االحــتــيــاطــي االتـــحـــادي يــجــري تخفيضات 
لــلــفــائــدة بــمــقــدار نــقــطــة مــئــويــة كــامــلــة على 
مدار االثني عشر شهرا القادمة مع برنامج 
جديد للتيسير النقدي». وأثارت كلمة باول 
ردا غاضبا من ترامب على تويتر، متسائال 
عــمــا إذا كــــان رئـــيـــس مــجــلــس االحــتــيــاطــي 
هو «عــدو» أكبر من الرئيس الصيني شي 
جني بينغ. وصب ترامب أيضا جام غضبه 
عــلــى الــصــني بـــأن أمـــر الــشــركــات األمــيــركــيــة 
بأن تــدرس إغــالق عملياتها في ثاني أكبر 
اقتصاد في العالم، وهو ما دفع األسهم إلى 
إلى  التدفقات  املزيد من  هبوط حــاد وأثــار 
االستثمارية  األصــول  باعتباره من  الذهب 

اآلمنة. (رويترز)
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